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Aman ordusu sonbahar ı 
manevralarına başladı . 

Tarih Kurumu 
Hapisane binasının yıkıla
mıyacağına karar verdi . 

r· . .. ı Almanyanın garbındaki 
f ~t~_tu rk !1 istihkamların yapılması 
ı Ruştu Arası {. • 1.. J • • 
jkabul buyur~~\IÇıD UZUID U ışçı-
J c~:b~~~t~~k.~~~~:.~~~:\ ler seferber edı·ıdı· 
} çe sarayında Ankaradan ~elen .~8: l 
§. riciye Vekili Doktor Tevf1k Ruştu ğ 

~ Arası kabul buyurmuşlar ve uzun~ 
~ müddet yanlarında nlıkoymuşlar. ff 
ifu~ i 
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Ber:in-Roma 
m:hverin.de 

asabiyet 
Bcrlin - Roma mihvı::rinde 'hir asa. 

biyet vnr. Bu asabiyetin ilk alameti 
askeri hazırlık §eklinde göze çar. 
pıyor. Almanya büyük manevralara 
ba§ladı. Bu maksat ile timdi ~ilah al. 
tında 0J11n bir milyon Alman askeri bir 
milyon üç yiiz elli bini buluyor. Bu 
tarz.da. scfı:rber hale gelinimi§ Alman 
ordulannın siliıhaltı vaziyeti önümüz. 
deki lkinciteşrin nyına kadar ıdcvam 
ed c:elitir • .Bir.inci ~erec:cde ~oılo. 

valcyanrn Südct m:::sclcsi gayet buh. 
ranlı bir .safhada iken Alman aıkerle. 
rjnin böyle hareket haline geçmiş bu. 
lunmnsı ta'bii olarak herkesin .dikkati. 
ne çarpan !bir hadisedir. Sonra Alman 
ordularının bu hareket halini m8nalan. 
ıdıran ikinci bir nokta <inha var.dır ki, 
bu da Alman gazetelerinin Südet Al. 
manian meselesinde §iddetli ne§rİyata 
lba~lamı§ bulunmalandır. Almanlar bu 
Südet Almanlar meselesinin mutlaka 
sonbahara kadar ıhalledilmcsini istiyor. 
Jar. Alman ordulan manevralar yapar. 
ken Çekoslovakya meselesinin halledil. 
ı;nesini istem:&le bu askeri hareketle. 
rin manasını ıda ifade etmiş oluyorlar. 

Berlin - Roma mihverinin böylece 
Almanya tarafında asabiyet olrluğu 
gibi 1 talya tarafında .da bu asabiyetin 
izleri vardır. Romadan gelen son ha. 
berler ftalynn ordusunda bir !kısım ih. 
tiyat zabitlerin silah altına .davet edil. 
dişini bildirmektedir. Sonra Alman ga. 
z lelerindcki ihnrarctli ne§rİyatın ba§
ka bir §Ckli ltalyan gazetıelerindc de 
görülmektedir. Alma.n gazeteleri Sü.. 
det Almanlan meselesinin hallinde nıı.. 

Ber1in, 15 (A.A.) - ihtiyatların iŞ

tirakiyle Alman ordusunun büyük son. 
bahar manevraları bugün başlamıştır. 
Ber1inin 60 kilometre kadar ccnub.un. 
da Jüterberg .meydanında Hitlerin hu. 
zurunda büyük bir geçit resmi yapıl. 

mıştır. 

Diğer taraf tan Alman yanın garb,in. 
deki istihkamlann yapıJması için lü • 
zumlu işçilerin seferber edilmesi hak. 

önünden gcçiror., 

kında Mareşal Görlng'in verdiği em. 
rin de infazına devam edilmektedir. 

Nevyork, 15 (A.A.) -Alman aske. 
ri manevralarından bahseden Nevyork 
Taymis gazetesi şöyle yazmaktadır: 

"Hiçbir naker:i manevra böyle kızgın 
beynelmilel bir hava içinde bu kadar 
tehlikeli bir şekilde tahrikiamiz bir ma. 
hiyet arzetmemiştir.,, 

Izmir fuarını Baş
vekil açacaj{ 

Tre v e vapu rlar lznıir 
fuarına yolcu taşıyor 

(YaZ18ı 4 üncüde) 

sd istical ediyorlar ise ltalyan gaz.ete. k l • ç k 
Jeri de Fransayı Cumhuriyetçi hpan. )apon as er erı an u• 
yaya yardım ederek harbin uzamasına 

sebep olmakla itha:n ıetmektedir. hl 
Fransız gazeteclri de mukabil cevap. ,Jen d 'ı• ta ,· lje ettı• 

Adliye binasının yapılması için umu. 
mi hapishane binasının yıkılması icap 
ediyordu. İş münakasaya konacağı sı. 
rada bu sahada tarihi eserler olduğu 
iddiaşı ortaya atılmış, bunun üzerine 
va1inin başkanlığında bir komisyon teş. 
kil edilmiş, hapishane gezilmiş, tali bir 
komisyon kurutmuştu. Mimarlardan 
mürekkep olan komisyon iki gün evvel 
kararını vermiş, hapishane binasının 
yıkılarak üzerine adliye binasının ya • 
pılmasını tensib etmişti. Mimarlar bu 
sahadaki ibrahimpaşa sarayının ve dL 
ğer yerlerin tarihi kıymeti haiz olma. 
dıklarını kabul etmiş oluyorlardı. 

Bundan evvel Türk tarih kurumu • 
~tarı tda hapishane binasını ve o civa .. 

rı gezmişlerdi. Tarih kurumu dün tep. 
lanmış, hapishane binasının bulundu. 
ğu saba hak'lnnda kararını vermiştir. 

Aldığımız matltmata göre Türk ta. 
rih kurumu hapishane binasının yıkıl.. 
masını katiyyen doğru bulmamıştır. 

ÇUnkü burası, bir ucu Yüksek Tic:fl. 
ret mektebine kadar uzayan lbrahim. 
paşa sarayının bir p~ası üzerindedir. 
1brahimpaşa sarayının kıymeti takdir 
cdilmediğirlclen mürürü zamanla bura. 

(Sonu Sa. ~ 80.. 3) 

Tokath birahanesinde bir rüşvet 
verme cürmümeşhudu yapıldı 

200 lirayı veren me
mur tevkif edildi 

Dün Karaköyde Tokatlı lokanta. ve 1 
birahanesinde bir rüşvet verme cUr. 
milmcşhudu yapılmıştır. 

Bir airkct h&.kkmda döviz kaçakçı· 
lığı yüzünden takibat yapılırken o 
§irkctc mensup yliksek bir memur 
tahkikntln. uğraşan gUmriik muhaf n. 
zn memurlarından birino tnhkikat 
safhasını dt'ğişUınıck 'c İ§i geri bı. 
raktırmak için rüşvot teklif etmiştir. 

Memur bu teklifi kabul elmiş, hat. 
ta pazarlığa girişmiş, 1700 Jira tize· 
rinde mutabık kalmışlardır. Yalnız 
bu para muhtelif taksitlerle ödene. 

cektir. DUn, §irket memÜru ile güm. 
rUk memuru sabahleyin saat onda 
Karaköydo Tokatlı birahanesinin ar. 
ko. tarafında bir masada bulu§llluşla.r 
dır. Dışardaki masalarda da yaşlı ve 
genç bir kaç kişi oturmakta.dır. 

Biraz sonra irket mem\ll'U cebin. 
den bir zarf JçiniJo 200 ıra çıkarını§, 
gümrük muliafazn manurun 'Ver • 
miş, bu esnada dışarda oturan zabıta 
ve gümrUk memurları hemen arka ta 
rnfa geçerek cürmümeşhudu tesbit et 
mfşlerdir. Parayı veren zat tevkif e.. 
dilm'iştir. · 

Otobüs ve otomobil 
leri dün sabah 

muayene
başladı 

Otobüs ve otomobiiler'in eneli'k mu. 
ayene1crinc dün sabahtan itibaren baş. 
lanmıştır. Muayene numara sırasına 
göre yapılmaktadır. 

~ 

Bir ay zarfında muayene bitecek, i§c 

yaramıyacak veya çahşamryacak olan 
vesaite plaka verilmiyecektir. )ar vermektedir. Bu ıiddetli münaka. / ~ " 

§alar ltalya ile Fransa arasında pasa. 
port ımuameıesinin tatil edilmesi gibi Tokyoda tahliye ha yre tle karşılandı r. 
bir netice ı.·erdiği aırada ltalyan ordu. Tokyo, ız ( \ A.) - Hnrbiyc ne. H 1 ..... t vüntecin P"-r:.inden : 
ıunda birtakım l1azırlıklar başlamı§ ol. zarctl bildirlYOr. t bnhle,·in ayı r sız ev a , ~ 
ması tabii hey.~can uyandırnuıtır. "Japonlar 13 ağustos asa • ., o 

Bu vaziyetin hülasası §Udur: Ber. . "ııdoTumcnnohrininsağ A nasını para için bo· emokratı•k u·· sıu-p 
"h • d" m_ad Kore arnzısı Iin - Roma mı veri §im ıyc ıK ar kllınişler ve nehrin sol sa-

Londra - Paris mihverine karşı ıade. sahillneçço gk~nreng mmtakasında ğara k HldllrdU Almnıı.rn dnlılllyc nazırı bit· irkUler ne ı-et.nıJş bunda. üçüncü 

h •. 1 •. • d B Jıil!ndo an !o;-ıtln ilo hilaıı ctJ i • ' 
ce siyasi tezn ur er gosctrıyor. u. u r r Jıilo bırakmamışlar- Izmir, 15 (Hususi) _ Şehitlerde nen n ıın yonııl o yall t zJlmJyctJııc uygun olmadı 

h .. 1 k ~ h bir tek ne c ğuıı fanh cdlll•rek b'"t"" 'in · defa bu siyasi teza ur ~re as en azır. Nazike ismındc bir kadının boğulmuş 
1 

u un .rı ınııyn dnlıHlııdo ccreyıın eden resmi muhıı-
lıklar ile silah parıltısı da l<arJşmıı olu. dı~~ bnrekctln sebebi hakkında cesedi Sazlıkta bulunmu§tur. Zabıta Jcı-elerde memurların bu tarz U lübu tcrkotmolcrl blldJrJlınJş 
ybr. Araba Berlin - Roma mihveri ibu •· .. ·ıcnmcmekte yaluız Ja. tarafından yapılan tahkikat netice _ Ynklilc blzılo <le lıerhnngl bir ııınknnıa knrşı yazılan m~ktup. 

• h k k _iL" • hiçbir şey so., lm"tln. "~eıı ' h t " 1 _,, t siyasi ve askerı nre et orr.wınezonı ·Uksck Jrnınnnda heyeti ta- sinde katilin. Nazikenin oğlu Seyfct· "' ., a u z,, ulyo ıJtnp o<lccck, ;ruhut c1oj;'Tl.ldnn doğru. 
ile ne yapmak istiyor? po;ıa;ın ~·erilen bir emirle rlcat e~ tin olduğu anlaşılmıştır. Seyfettin an ~ n ~ m;~nnun hnıi zikredilecek 3 {'r<l.o "7..nh ' Illy1 kcrJmanclQri,,. 

Bir haftl' evvelki Rus - Japon hii. rn 
1 
~:ı:r~ bildirilmektedir. nesini fazla paralı biliyor, daima ken tnllt ' 

1 
'l 1 fehn.nıct11cnnhllcıi,. "emri fcrmn.n lın.zrcti men lcbül cm. 

dis .. lcri, Çankufcng tepesi müsademe. Tokyo. 
15 

(A.A.) _ Domci Ajansı disini sıkıştırarak para. istiyormuş, r 
11

• r.,, .• gibi tabirler l..-ulJruıılırdı. Oümhurfyct i<lnre i bu tUrlll n uı. 
Ieri olmnsaydr, Uzak Şark h'Bdiseleri kadın vermeyince Seyfettin bir gece lcrı ortn•lnn kaldırdı. llnttıl h u yolda <lalın ileriye giderek çı~nnlan 
talcaddiim etmemi§ bulunsaydı bugün. blll~ı::i~~~·~ neznreti namınn söz söy annesini iple boğmuı:ı. parasını almış, bir kanun ile elknplnr ilga ohrncıu. Beylik, cfcndillk, paşalık ve nlre 
kü 1talyan ve Alman askeri hazırlıkla. l m ge alllhiyrttnr bir zat Çan.ku- sonra ce~dinı sazlığa atmıştır. tnrlhe knrı.,tı ... Şlmdl Almımyadn bn.,.lnnnn bu fonnül daha evvel bizdf 

ı·r·<laha !bafkn bir mana ifade et!ebilir. , fpngd ki Japon '° S°' yet kıtal arı- :Kntil evlfıt vaka.lıındı vo tevkif e. ~~~u~ dilen bir u uı;Jün tatbik salın mdn gcnl-.lcmektc oldut"llm 
ASIM t;S (8onu Sıı 4 Sü 3) dıldf. go ..cı yor u hu müşnhode lu.illi:lzzctu~f hnizl oksuyor. 
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Fikirler ve hAdiseler: 

Anahk feragat 
ister 

Sokakta bagıboı gezen çoc:uklar 
toplanmalı ve bunların ana, baba. 
lan ceza görmelidir. 

Yazan : Hakkı Süha Gezgin 

Çığlık çığlığa çırpınan bir kadın, 

ortalığı karmakarışık etti. Ara sokak 
halkla doldu. Pencereleriden başlar saric 
tı. Cumbadan cumbaya konuımalar 

duyuldu. Herşeyi 'kendinden geçiren 
bu öğle sıcağında, bir tek kadın, bü. 
tün semti ayaklandıran bir çığlık mo. 
töril gibi işliyordu. 

Yolu, pencereleri kaplayan gürül 
tüden ne söylediği anlaşılamıyordu. 

ilkin yangın sandım. Yüreğim oyna. 
dı. Çünkü biraz önce, duş yapmak 
istemi§; fakat suları k~sik bularak ters 
yüzüne dönmüştüm. 

Altmış derecelik kızgın güneşlerin 
kavurduğu bu tahta mahşeri, zaten 
neredeyse kendi kendine tutu§acak. 
Bu kav yığınında yangın, önünden 
kaçılmaz, kurtulunmaz bir atet tufanı 
olur. 

Caddedeki uğultu, ansızın etrafı 

dolduran kalabalık işte bunun için yil. 
reğimi oynatmıştı. Nihayet birkaç po. 
liı kopra'k geldi. Kalabalık yarıldı. 

Saçlarını yolan kadım çöktilğU yeziden 
kaldırdılar. Komıulardan su, limon, 
kolonya koıturuldu. 

Ust kata çıkarak kararımı damları 
baktım. Görünürlerde ne duman, ne 
alev vardı. Merakım büsbütün arttı. 

Kalabalık da yavaı yavaı dalılıyordu. 
Neden ıonra öğrendik, ki bu kadın 

çocuğunu kaybettiği için böyle bağı • 
np çağmy.cr, bütUn mahalleyi aya~a 
kaldınyormut-

Çocuk kaçırma, bizde çok seyrek 
rastlanan §eylerden biridir. Tanrıya 

ıükilrlcr olsun yurdumuzda Amerikan 
ıangsterleri yok. Sonra, ıu saçını ba. 
tını yolan kadının kılığı da hiç kimseyi 
çocuğuna tamah ettirecek halde de. 
ğildi. Polise sordum: 

- Ne olmuı? 
- Çocuğu kaybolmuıl 

- Kaç yatındaymıt? 
- tki buçuk! 
- Ne? •.• tki buçuk yatında mı? 
Memur, kızgın bir tavula batını 

salladı ve : 
- Eveti 
Dedi. Sonra ansızın c:qarak: 
- Ne olacak ... Allahtan korkmaz 

mahllıklar... Diye köpiirdü. Bir idam. 
lacık çocuklannı sokağa fırlatıp konu 
komşu gczmcğc, çeneçalmağa gidiyor. 
lar. Çocuk bu ... Durur mu hiç? .. Ha 
ıurası, hı burası derken, evinden u. 
zaklaııyor, yolları ptınr, kaybolur. 
ltin yokla kot bakalım timdi ... Dev. 
Jetin telefonları bu savruk kadının 

uğruna iıleain dunun. Karakollar, blr. 
birine girsin. 

• • • 
Polis, hidiseyi yalnız kendi köıe. 

sinden gi:SrdilğU için böyle ve bu ka. 
dar söyledi. Miltalcası doğru; fakat 
pek eksiktir. 

iki buçuk yapndaki çocuğunu so. 
kakta bırakıp ıezmeğe giden bir ana, 
memleket için bir facia sayılmaz mı? 
Kedi bile, yıvrulan, kendi kendileri. 
ne bakacak hale gelmeden, yuvasından 
aynlmaı. Yiyeceğini, yavrulanmn ses. 
Ierini duyacağı bir çevre içinde arar, 
asla daha uzaklara gitmez. Hele ke. 
yif çatmak, çeneçalmak için minimini. 
!erini yüzüstü bırakmaz. 

Analık, sade gebe kalmak ve bir 
torba gibi yavrusunu silkip atmak de. 
mek değildir. Bu şuursuzluk hay. 
vanlarda bile yokken, ona insan var. 
lığında tahammül edilemez. 

Fakat hadiseler karınnnda gayeci 
gibi düşünmek değil, ıerçeği ecrin 
kanla görlip hüküm vermek gerektir. 

Dün, benim karıılaştığım vak& da 
gösteriyor, ki gönül ve akıl nasıl iı. 

terse, dilıünsün böyle analar var. Her 
yaz, zabıta vukuatı sütunlarında oku. 
duğumuz bof ulmalar da, bunun bir 
başka tilrlüsUdür. 

Devlet, aile reislerinin üstilnde hak 
ve karar sahibi ayn bir reistir. Şu hal. 
de sokakta beııboı küçük çocuklar 
toplanmab ve bunlann analannı, ba. 
balarını eezalandırmahdır. 

- Ne.,.,_, beni dbılemlyod 

"Sulhu kurtarmak için,, 
Lord Runciman'a yardımı beklenen kadın ... 

Lord Runcimanm Prağdaki te 
maslarında Prenses Stefi ismin. 
de bir ka.dınm bilytik rol oynaya. 
cağını isaret eden fransızca En· 
traaijan gazetesinin muhabiri 
§i>yle yazıyor: 

Stefi Rihter Viyanada evlenmiştir. 
Anası Yahudidir, babası Avusturya. 
lI bir doktordu. GUzel ml idi? Pek 
bahsedilec~k kadar değil. Fakat te&. 
hirk5.r, ihtiraslı ve entrikacı bir ka. 
dındı 

Harp başladığı zaman Stefi 17 ya· 
eında idi. Fakat Stefi, daha o yaşta 
imparator Franz Josef'in sarayında 
kendisine kuvvetli dostluklar temin 
etmiştir. Bunlar arasında da arşidük 
Salvador, Prens Fürskuberg ve prens 
Hohenbcıhe bulunuy9rdu. 

Bu sıralarda Stefini Prens Hoben 
bohe ile evleniyor. Muvaffakıyet sa. 
hasında ilk adım atılmıştır. Meşhur 
bir isim ve servet, Stefi Rihterin an. 
nesi kızına gösterdiği ihtimam ve sab 
rın mükafatını görmüş oluyordu. 

Fakat mütareke oluyor, Avusturya 
imparatorluğu yıkılıyor, eski aileler 
devriliyor. Prens Hohenbohe, bütün 
varını yoğunu kaybediyor. Bunun U. 
zerine kocasından b::>şanıyor. Yalnız, 
prenseslik unvanını ve çocuğıı,u mu· 

Prenıe• Steli 

ha.faza etmektedir. Bundan sonra 
prenses Viyanadan kalkıp Parise ge. 
liyor. 

Prenaea Stefi Hohenbohe, Pariıte 

etrafına, bilhaua. yll.kaek İngiliz at. 
lelerinden tanıdıklar topluyor. Ame. 

rikah bir petrol şirketi sahibi ona. 
mükellef bir ev buluyor. Bura.da. top· 
lantılar ve eğlenceler tertip edilmek. 
tedir. Buraya bir çok siyaset. sanat 
ve maliye sahasında meşhur kimseler 
gelip gidiyor. 

Fakat, prensesin muhtelif faaliyeti 
üzerine bazı 5Upheleri çekiyor ve ken 
disi hud~ harici ediliyor. 

Bunun prenses için bUyUk bir ehem 
miyeti yoktur. 1929 da onu Londrada 
yerleşmiş buluyoruz. 

üç, dört sene sonra da Almanyada 
Hitlerln yıldızı parlıyor. O zaman 
prenses Stefi Hohenbohe, Hitlerle ta. 
nışmak istiyor. Bu vazifeyi de Lih • 
ten§ta.yn Prensi Ferdinand üzerine a 
lıyor. 

Bir iki gUn sonra Prcn...cıes, Hitlere 
karşı olan sadakat ve f edak8.rhğını 
Londrada. Fon Ribbentrop'un \'e A. 
merikaya giden yüzbaşı Videmaıı'ın 
faaliyetini kalaylaştırmağa yardım 
ederek gösteriyor. 

Hitler, prensesi yanına kabul edip 
görüşmüş değildir. Fakat adamları 
dalma ona bUyUk bir ehemmiyet ve. 
rirler. Bu gi1n de Pr&gda Lord Rwı. 
ciman'a bir çok kişi, sulhU kurtar. 
mak rol\lnde bu ka.dınm kendisine 
yardım edebile«fint söylUyorlar. 

Esnaf hastahanesi 30 ağus
tos salı günü açılacak 

Esnaf cemiyetlerinin yurd içinde faydalı ve övü
nülmeye layık birer teşekkül olmasına ahdettik 

Elnaf cemiyetleri reislerinin dünkü 
içtlmaında mUttwok DJCrkeaı ve.~

- dırn heyeti :reisi fU beyanatta bµlun
mu§tur: 

Ulu Atamızın kurduğu yüksek par. 
tinin esnaf cemiyetleriyle yakından a. 
llkaaını ifade eden fiilt delillere her 
gün şahit olmakta ve esnafın ilerleme. 
si uğrunda alınan ve alınacak himaye 
teıdbirlcrini hayranlıkla takip etmekte. 
yiz. Esnaf cemiyetleri hastahanesinin 
cihazlarını ikmal için son günlerde doğ. 
rodan doğruya cemiyetlerin şahsiyeti • 
ne tevcih edilen bu yüksek himaye ve 
alaka minnet ve !Ükranımm teyide ve. 
sile olmuıtur. Kazanılan müzaheret ve 

Gibi bir özürle hiçbir ana bana ken. 
dini kurtaramaz. Bacak kadar çocuğu. 
nı ı8z geçiremiyenlcre bu kadar bü • 
yll'Jc ve muhterem •ıfatlar verilemez. 
Çoc:uk, memleketin iç kuvveti, gele. 
cefin temeltatı. aileııin ıüsli olduğu 

lcaıdar vatanın da zenginliğidir. Onu 
gelftigilul harcatamayız. Analığı mu
kaddes yapan, ufurunda katlanılan 
büyük feragatlerdir. 

Hakkı Süha Gezgin 

Uluıun ,.Yankılar,, sütununda mo. 
derin batlıl'ı altında olnınmuıturı 

Bazı kelimelere halkın ağzı bir tür. 
IU alıtamıyor, veHelam 1 Birkaç ay ev. 
vel yeni çıkan bir mecmuanın ismini 
haykıran bayiler hep "Moderen Türki
ye,, diyorlardı. Her halde hatfilannı 

tashih eden olmuş ki şimdi ittifakla ke. 
lımcyi ''modcrin,, diye telaffuz ediyor. 
lardı. 

Geçenlerde bir akşam, Atatürk bul. 
varının açı1c hava kahvelerinden birin. 
de oturan birkaç ahbap, bir reçel taba. 
ğının etrafında sinekler gibi, bu kala. 
balık masalann civanndan ayrılmıyan 
müvezzilerin durmadan "moderin., di. 
ye haykırmalarına sinirleniyor ve yan. 
lanndan her geçen gazeteci çocuğa 

o&lum ona "modem,, derler diye ihtar 
ediyorlardı. Çoc:uklar bir müddet bu 
ihtara itaat etmek istiyerck telaffuz. 
lannİ tashihe çalıııyor, fakat sonra bu 
iti pek güç bulmuı gibi yeniden "mo. 
derin,. lerine başlıyorlardı. 

Sinirli bir dost, ıu kelimeyi ititme. 
mek için ellerindeki mecmualann hep. 
sini alacağım geliyor, diyordu. 

himayenin ve esnaf 'kurumlarına kartı 
partimize~ eair&enmlycn yilbek MV&i 
ve ilginin gcnl§lemcai temennisini gö. 
nüllerindc taşıyan heyetlerimiz bu mak 
sa da varılabilmek üzere esasen ferden 
bağlı bulunduğumuz Yüksek Partiye 
ve tc~cfine cemiyetlerimizin manevt 
şahsiyetlerinin de bağlanmasını iıtiyak. 
la bekliyoruz. 

Kemalizmin hayranı ve ~şıkı olan 
fertlerimizin heyecanlarını ifade ve 
kararlarını istihsal için her cemiyetin 
umumi heyeti ayn ayrı ve pek yakın. 
da toplanaC'aktır. 

Bu hususun temin edilmesi cemiyet 
reislerinin bugünkü içtimaında derpİi 
ve cemiyet idare heyetlerinden alına -
cak kararla filiyata geçilmesi tesbit o. 
lunmuıtur. 

ESNAF HASTAHANESi 
İstanbul Esnaf cemiyetleri hastaha. 

nesinin n.evakısını ikmale ait çahıma. 
lar sona ermittir. Hastahaneye ait da. 
bili talimatname hazırlanmıt ve tabet. 
tirilmi§tir. Bugünlerde Sıhhiye V eki • 
letine gönderilmek üzere İltanbul va
liliğine takdim olunacaktır. Hastahane 
kadrosu ikmal edilmit ve icabedcn mU. 

Fakat her millet yabancı kelimeleri 
kendi lisanının jenisine göre adapte e. 
derck almıştır. Ancak nedense biz, kı. 
raldan fazla kıral taraftan olarak, dili. 
mize giren herhangi bir sözün aslında. 
ki telaffuz şeklini değiıtirmeıine ta. 
hammUl edemiyoruz. 
Yaıar Nabi Kü1tür ve Tahsil baflıiı 

altında yazıyor: 

Diploma bir defa elde edildi mi, ar. 
tık her ıey bitmittir. Nefretle, tı"lrsine 
tiksine okunmuş kitaplar bir kenara a. 
tılır ve kendi tabirlerince hayat - fa. 
kat ne kadar silik, sönük ve renksiz bir 
hayat - hatlar. 

Pek çok kimselerin, ellerindeki ~P
lomaların işaret ettiği ihtisas ıubeleri. 
ne en aykırı sahalarda çalışmalarına 

neden ıaımalı? Esasen o tahsil ıubesi. 
ne, kimbilir hangi hadiselerin sevkiyle, 
zerre kadar ilmi bir alaka ve istidadın 
tesiri olmadan •ürüklenmiılerdir. 

Univenite imtihanlarmda en siyade 

tehaa11ılar tayin olunmuıtur. Zafer 
aay~ .teQ4ll( ~4~A 30 J\i\lıtoı 
~nU 300 U mtltecaVlz cana! ~ocuğunun 
sünnet ccmiyetl hastahane bahçeıin.de 
yapılacak ve ayni eün hastahanenin a. 
çılışı kutlanacaktır. 

Her giln arttığına. §ahit clduğumuz 
müracaatler ve esnafın bu hususta'ki 
memnuniyetine ait tezahilrler mUşte • 

rek yardım hcy~tinin ve hastahane sağ. 
lık kurulunun heyecan ve çalı§ma arzu. 
larına hız vermektedir. 

Esnaf cemiyetlerinin mensuplarıns 
karşı bu hususakti teahhütlerini ifada. 
ki muvaf!akiyetlerini memnuniyetle 
müşahede etmekteyiz. 

ESNAFIN DiLEKLERİ 
VE iHT!Y AÇLARI 

Esnafın gerek vergi muamclitı, ge. 
rekse bcle.1iye ile münascbatr bakımın. 
dan cemiyetlere kar§ı gösterilen ali. 

kayı memnuniyetle karşılıyoruz. Es • 
naf cemiyetleri dileklerinin her merci.. 
de iyi karşılanmakta olmasından ve 

mevzuatın müsaadesi niıbetinde bUtlin 
dileklerin yerine getirilmeıl için gös. 

(Devamı 10 uncuda) 

fire verenin Hukuk Fakültesi olmasın. 
da lda bu zihniyetin rolü aranmalıdır. 

Ekseri lise mezunlarının nazannda 
hukulc, muayyen bir istidada ihtiyaç 
göstermiyen, en muhtelif memuriyet 
kapılarına yol açan en kolay ve umumi 
bir tahsil branşıdır. Derslerinin mev. 
zuuna kartı hiç bir alaka duymadan 
sırf imtihan vermek maksadiyle çalı ,. 
ıanlar arasında ancak en zekilerin mu.. 
vaffak olması tabii görUlmelidir. 

Kendi ihtisas sahalarında bir gölge 
olmaktan kurtularak ön aaf a geçenle. 
rln hepsi, tahlili ancak bir vasıta ola. 
rak tclikki etmit ve diplomalarını al.. 
dıktan sonra asıl büyilk ve evrensel 
kültürün mektebine devama başlamış 
olanlardır. 

Tahsilde, derslerin mevzuunu haz. 
mettirmck kadar, talebe bu mütalaa 
ve tetebbu hevesini bir ihtiras haline 
geünne'lc gaye olmalıdır. Bu seviyeye 
erişen gençlerin sayısı ne kadar çoğa
lırsa, o neslin umum! kültür seviyesi. 
nin o derece yükseleceği muhakkak. 
tır. 

Rus-Japon menfaati 
rint o çarpıştığı yer 

Mogolistan 
Mançuko hududunda Rus • Japo 

askerlerinin muharebe ettiğine dai 
arka ark:ıya gelen haberler ve mü 
'tekenin Japonlar tarafından ihlAl 
Yeni bir Rus - Japon harbinin k 
tiyetle başlamak üzere olduğu ihti, 
malini kuvvetlendiriyor. Japonla 
Mançukoya komşu. dış ve iç Mo 
ğolıstana çoktanberi göz koymuştur 
İngiliz. Rus ve Japon menfaatler 
yüz yıldanberi küremizin bu T.engi 
mrntakasında çarpışıp duruyor. E.: 
ğer AB ya üzerinde bir fırtına kopma· 
fH mukadder ise bu heng-"dDlenin, top. 
rakları zenginliklerle dolu Yakın 

Şarkın Moğolistan ülkesi üzerinde 
patlak vereceği muhakknktır. Nite • 
kim, bir kaç gündenbcri gelen telgraf 
haberleri, birbirini na.kzetmekle be • 
raber, Ruslarla Japonların buralarda 
boğaz boğaza geldiklerini de bildiri· 
yor. 

Ruslar, umumi hnrpten önce M.o. 
ğolistandakl mcnfaatlerini teminat 
altına almışlardı. Daha 1881 senesin. 
de Çin hUkiı.meti ile Rus hilkClmeti a
rasında yapılan bir uzlaşma ile Rus 
tüccarlarına Moğolistanda imtiyazlar 
verileceği kararlaşmıştı. Ruslarla Ja· 
ponlar arasında 1907 senesinde ya. 
pılan diğer hir muahede ile Rusyanm 
.Mogolistandaki husust menfaatlerini 
Japonya da tanımış,bun.a mukabil Ko 
re'de Japon menfaatlerine Rusların 

müdahalesi bertaraf edilmiştir. 1910. 
1912 senelerinde iç Mogolistan nü. 
fuz mıntakalarına ayrılırken Rusya 
ön safta yer aldı ve 1915 yılında Rus· 
ya, Çin ve Japonya arasında imzala. 
nan başka bir muahede ile Çin hükiı.. 
metinin Mogolistan topraklarındaki 
nüfuzu tamamile Rusl~ın eline geç. 
tf. Maamafih, Rus ihtililinden sonra 
Çinliler dıŞ Moğolistan toprakların -
da ki hakimi yetlerinl tekrar tesise 
muvaffak oldu. t~ Moğolistan ise ha. 
lihatrrda Çin hlkimi~eti altında bu.. 
ltırluyôr. V118ôn ptenaıp~rina ~r..~ 
ham ala'Q ioğollar kulis ar&asında· 
ki Japonlardan kuvvet a.ıarak Moğol 
birllğlııi kurmak üzere 1919 yılında 
muvakkat bir Moğol hUkfuneti kur. 
muştu. 

Fakat Rusya.daki ihtilM ateşinden 
uzakta kalamıya.n bu muva'kka.! hu. 
Hı.metin ömtU çok uzun sürmedi. O 
zaman Bol§tviklere karşı harp eden 
Geneı'al Kolçak Mogol birliği idealin. 
den istifade ederek, Moğolları Bolşe· 
vikler ale•rhine tahrik etti. Baron 
Ungcrşteremberg Moğolların ba§ma 
kumandan tayin olundu ,~e bolşevik. 
lerle mücadeleye ba..,ıadı ise de mağ. 
J(lp olmaları Ur.erine Moğol kuvvet. 
lerl dağılmıya mecbur oldu. 1921 yı· 
lında bolşevik fırkasının kuvvetine 
dayanan muvakkat ihtilal komitesi 
M<>tollarm en bUyUk eehri Urga'da 
bir Sovyet hUklimetl kurdu. Bu hU. 
k\imetin başına La.ma :Bodo ~'tiril. 
mi§ti. HUk.met, zengin halkın men. 
f aatlerine dokundu. Lam alarm aldı· 
ğı vergileri menetti. Bu icra.ata. mu. 
kabil bir ihtilal hareketi doğurdu ve 
Bodo hükfuneti dağıldı. Buna rağmen 
1924 yılında mUli Moğol cilmhutiye. 
tinin ılk millet mecli& toplandı ve 
Sovyet sisteminde bir cüınhutiyet te. 
essus ettt. o tarihten itibaren Mo· 
ğolistan artık Çin topraklarından bir 
parça addedilernezdf. Sovyetlerin eko 
nomik ve finansal münue'betleri gün 
den güne fazlalaşıyordu. Mogol as. 
kerleri Sovyet zabitlerinin kumanda.. 
s• altında talim ve ter'biye görüyor. 
du. Halihazırda Moğolistan dı§ tica· 
reti, Sovyetlerin imiyazı altnıdadır. 
Askeri bakımdan bu memleketin Rus. 
ya için olan ehemmiyeti Rus lbtlli.. 
linden evvelki ehemmiyetten daha bü 
yüktür. 

Sovyetler, Japonların iddiaaı ö. 
(Devamı 10 uncuda) 

15 Yıl Evvel Bugiin: 
Afyonkarahlsar ''C Dumlupınar harple. 

rinde revkal6de yararlıkları gl5rülmllş olan 
on iki tanarecimlzln B. ll. Meclisince 
tallllleri lüzumu BaJkumandanlıkca bildi. 
rllmesl üzerine Mecliste mevzubahs olun. 
muş ve kararlaştırılmıştır. 

Takdirnameye mazhar olan layyarccl
Jcrlmh: şunlardır: 

Yyzbatı Zeki, Sami, Nanı, Tevfık, Sıt. 
kı, Halim, Vecihi, Hayri, Ba ri, Mükerrem, 
Fehmi, thJa. 
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--ç-~iatea cinayeti 
nasıl İŞ~~ndi Türk-Alman ti-

Dün ağırcezada çok ~eyecanlı caret a"nlaşması 
Yalnız bırakıJao çot~·ok I Fener bahçe 

stadında 
,a
ıti. 

bir celse geçtı 
ar Çatalcanın Çiftlik köyü sıi,trtmact 
ro. Ali oğlu Muradı vücudünü parçala
ıır. Jtıak suretiyle öldürmek, sonra da cc
eri gcdini .sırtına bindirerek bin metre u • 
•in taklıktaki ormanda çalılar arasında 
E.. salslamak suçundan maznun Hüseyin 
a- 'Çavuıun duruımasma dün Ağırceza 
~- tnahkemesinde başlanıtU§tır. 
~n Okunan kararnamede Hüseyin Ça. 
ie \r\ışun cinayeti, Muradın sığırlannı 

komşusu Mehmet Alinin tarlasına zarar 
tıf ~ermesine kızarak işlemiş olduğu yazı

lıyordu. 
a Kararnamenin okunmasmdan sonra 
·• •uçtunun sorgusuna geçildi. Katil Hü. 

seyin Çavuş vaka hakkında şu ifadeyi 
\'erdi· 

t " _:_ Muradı öldüren ben değilim. 
Benim hiç suçum ycktur. Murat b: · 
nim akrabamdı. Kendisini çok sevenm. 
}duradı vuranlar Tav~ncı Ahmet, Ri
ta ve maktulün kansı Kerimedir. Çün. 
kü Kerime ile Riza bir senedenberi mü. 
tıasebette bulunmakta idi. Murat da 
karısından §Üpheleniyordu. Vçü bir O

lup Muradı öldürmüşlerdir. 
Bundan sonra suçlunun ilk tahkı1cat 

sırasında alınan ifadesi okun1du. Hüse. 
Yin çavuş bu ifadesinde de ayni şeyle. 
ri söylüyordu. 

ilk olarak şahit Ali çağırıldı: 
- Hüseyin çavıı§ benim kayınçom. 

dur. Nisanın 18 inci günü akşamı kö. 
Yiln sığrrtmact Murat dağdan dönme. 
n:ıişti. Karakola haber verdik. Ertesi 
gün de nahiye müdürilnUn emriyle bil. 
tiln köy balkı tarama uıuliyle Muradı 
aramak üzere dağa dağıldık. Dört gün 
sonra Muradı bir ormanda çalılar ara. 
sında ceketi başma örtUlmü§ bir vazi-

ı,; yctte bulduk. Başı parça parça olmuş. 
tu . ., 

Bundan sonra köy mubta.n Silley • 
rnan dinlendi. Muhtar dağdan cesedi 
nasıl bulduklarını ve Hüseyin Çavu.. 
şun katil olarak yakalandığını anlat. 

tıktan s~nra dedi ki: 
_ Cinayet balta ile işlendiği için 

k - ıın· • balta. müddeiumumi bütün oy enn 
larıru istetti. Baltalan muayene ede. 
cckti. Herkes baltasmı getirdi. Hüse. 
yin çavu§ da bir balta getirmişti. !a.. 
kat bu baltanın kendisinin olmadıgını 
farkettik. Kendisine sorunca Ali peh. 
livanla 20 gün evvel tırampa ettiğini 
söyledi. Ali pehlivan ise böyle bir de. 
ğişmeden haberdar olmadığım söyle
yince, Hüseyin çavuş sıkıştırıldı ve 
kendi baltası meydana çıkarıldı. Bu sı
rada da Riza bana geldi ve ''Cinayeti 
işliyen Hüseyin çavuştur, beni ölümle 
tehdit ettiği için şimdiye kaıdar kor. 
kumdan söyliyememiştim. Fakat artık 
söylemeğe karar verdim,, dedi. Bunun 
üzerine Hüseyin çavuş tevkif olundu. 

Katil muhtarın sözlerine itiraz ede
rek arası açık olduğundan kendisine 
iftira ettiğini söyledi. 

Bun'dan sonra suçlunun asıl katil ol
duğunu iddia ettiği Riza dinlenildi. 

Riza şöyle söyledi : 
" - Tarlada çalışırken birden "of,, 

diye bir ses işittim. Arkamı dönüp ba.. 
lanca yüz metre kadar ileride Hüse
yin çavuşun baltasını k.a.Mmp Murada 
1/Urduğunu gördüm. Murat dizleri Ü

zerine çöktü. Hemen koştum. "Hüse. 
yin çavuş kendine gel, ne yapıyorsun,, 
diye bağırdım. Hüseyin çavuş bana 
doğru koşarak: 

- Yaklaşma yoksa seni de öldürü. 
rüm. Diye bağxrdı; korktum, ve geri 
çekildiğim sırada Murat lda yerden 
kalktı. Ormana d.cğru koştu. Yaklaşın
ca yere yıkıldı. Hüseyin çavuş da ar. 
kasmdan koşarak sırtına bir balta da
ha indirdi. Artık fazla bakamadrm. Kaç 
trm. Hadiseyi korkumdan kimseye 
söyliyemedim, fakat cinayet tarlamın 
Yanında işlenfiiği için benim suçlu 
mcvküne düşmem ihtimali vardı; me. 
seleyi köy muhtarına söyledim. 

Hüseyin ça.vu§ yerinde duramıyor
du. Hızla kalktı: bağıra bağıra: 

- Asıl aradığınız katil budur. ~n 
onun işlediği suç yüzünden Uç buçuk 

aydlr mevkuf bulunmaktayım. Maktul 
Murat sığırları ile onun tarlasını talı. 
rip etmişti. Hem bunun için, he1:'1 de 
Muradın kansiyle bir seneden~:_:ı .s~
vişmekteydi. Muradı şiiphelendıgı ı~ın 

öldürülmüştür. 
Diğer şahit Tavşancı Ahmet gelme. 

mişti. Celbi için başka bir güne bıra-

kıldı. 

Laz Emine 15 Gün Hapse 
MahkUmOldu 

Kasımpaşada oturan Emine adında 
bir genç kadın pa~ar g~n.ü akşamı kı__z
kardeşi Şiikrliye ıJe bı.rhkte ~e~~ege 
çıkmış, ötede beride oturup ıçkı ıçen 
iki kızkardeş sarhoş olduktan sonra so
kaklarda nara atarak dolaşma~a başla. 

ınışlardır. . . .. 
Sarhoş kadınların bu halını goren 

pclisler ken.ıdilerini yakalıyarak kara
kola götürmüşler, fakat Emine: 

_Bana Laz Emine derler, kim be. 
ni karakola götürebilir, diye bağırarak 
polislerin üstüne hücum etmiş,· önüne 
gelen polis Hakkının yüzünü tırmala. 
ons, türlü hakaretlerde bulunmuştur. 
Hakkında zabıt tutularak cürmü • 

meşhut asliye dördüncü ceza mahke. 
mesine teslim edilen Emine dünkü du. 
ruşması sonunda suçu sabit görülerek 
15 .. gün hapse 45 lira da para cezası ö. 
demeğe mahkilm edilmiştir. 

Terkos Suyu' Yüzünden Saç 
Saça Bir Kavga 

Sirkecide Ebussuut caddesinde 69 
numaralı evin alt katrnda oturan Alek. 
sandra dün Terkos musluğunu açılıış, 
çamaşır yıkamağa başlamıştır. Fakat 

ayni evde üst katta oturan ZümbUl de 
bu sırada çamaşır yıkamak istediğin • 
ıden Aleksandraya seslenmiş: 

- Kuzum artık şu musluğu kapa da 
su biraz da yukarı çıksm, demiştir. 

Aleksandra musluğu kapamamakta 
inat edince fki kadın saçsa~a haşhaşa 
kavgaya başlamış, fakat Aleksandra 
daha iri yarı olduğundan Zümbülü 
dövmüştür. 

Sikayet üzerine yakalanıp adliyeye 
se~kcıdilen Aleksandra üçüncü sulh ce. 
za mahkemesi tarafından 16 lira para 
cezasına mahkum olmuştur. 

Mahkemelik Olan Anneler 
Aksarayda Muratpaşa mahallesinde 

oturan Münevver ile Hikmet kadınm 
çocukları sokakta oynarke~ ka~gaya 
başlamış, Hikmet ayırmak ıstemış ve 
Münevverin çocuğuna bir tckat vurun. 
ca Münevver de kızıp bu sefer iki anne 
birden dövüşmeğe başlamışlardır. 

Neticede mahkemelik olan iki kadın. 

d Münevver üçüncü sulh ceza mah. 
an k. 1 

kemesinde 3 gün hapse mah um o -

muştur. • 

Bir Sabıkalı Tevkif Edildi 
Dil akşam Sirkedde tramvay bek-

ll , b' ... 
1 Adnan adında msının lemekte o an .. 

. d k' 8 lirayı sabıkalı yankesıcı -cebin e ı 

H .. yı'n Doğan çarpmış, kaçar. terden use 
ken yakalanınrştı.r. . 

Hüseyin derhal ad.liyeye sevkedil -
. d"' düncü asliye ceza mahke -

mı,, ve or k'f 1 su sonunda tev ı o un. mesinde sorgu 
muştur. --_z_·_a_t-:V:-:e-:kili Ankaraya 

ıra d"' Dön u 
Bir müddettenberi şehr~miı:ıe b1:' 

Iunan Ziraat Vekili B. Faık Kurdog. 
, ,., esle Ankaraya 

lu dün akşamkı e~pr 
dönmüştür. 

---0-

ı kli Çorap Standartı .. 
pe tö 1 · dun ! kli çorap fabrika r erı 
pe . 1. ~· d bir toplantı Milli Sanayi Bır ıgın e 

yapmışlardır. t 
Bu ~oplantıda ipekli çorap stand~ 

. amesinin tatbikatında tesa~~ 
ruzanın .. ·· ülmuş 

.. kül' · tı üzerinde goruş • 
ıle muş 8 · ·st'd 
bazı dilekleri ihtiva eden b~r ı~ ~. a 
hazırlanarak lktısat Vekaletıne gon· 

derilmişt.ir. 

Altı metrede~rı 
düşüp öldü Dünden Jtlbaren tat

bik edllmeğe başlandı 
Almanya ile aramızda yeniden im· 

zalanmış olan ticaret ve klel'ing an. 
la§ması, dünden itibaren meriyet mev 
kiine girmiştir. 

Balatta oturan Esterin bir buçuk ya1. 
§Uldaki oğlu İzak dün yalruz bırctkıldr
ğı .odada oynarken pencereye tmnan. 
mış, fazla 8arktığmdan yere düşmüş. 
tür. 

ilkokul çocukJarınırı 
idman şenliği bugüll 

ilkokul çocuk kamplarına iştirak e-
1den 500 den fazla talebe bugün ~aat 
17,5 te Fenerbahçe stadında bir idman 
şenliği yapacaklardır. 

Yeni anlaşma ile, her iki memleket 
arasında kayıtsız sart.sız olarak alış 
veriş imkanı verilmiştir. 

6 metre yükseklikten düşen izak -ço. 
cuk h nen ölmüş, adliye doktoru En. 
ver Kaı:an cesedini muayene ederek 
ldefnine ~haat vermiştir. 

--o-Geçen yıla kadar Almanyaya kuru 
üzüm, incir, fındık, ceviz; badem; ka.. 
yısı; yumurta ve saire gönderirken; 
bu defa canlı hayvanlar, hayvani mad 
deler, ham ve işlenmiş deriler; yün; 
tiftik, keçi kılı, halı, taze ve salamura 
batıklar, her nevi zahire ve yemek, 
reçel; liüör; ~rap bütün içkiler; to. 
humlar, ceviz ktitüğü; kereste, pa
muk; kendir, krom, tuz ve saire gön. 
derebileceğiz. Tüccarlarmırz bu hu. 
susta hazırlıklara başlamışlardır. 

Bir Kadını Pay Edemediler 

Şenliğe İstiklal rnarşiyle başlanacak, 
are~it resmi yapılacak, ve ilkokul yok. 
~\ıl çocuklarx koruma kurumu azasın. 
dan Zühtü bir söylev verecektir. Söy. 
le"•l::len scnra muhtelif cimnastik oyun. 
lan oynanacaktır. 

Bunaltıcı sıcaklar 
Prof esUr Bay Fatin 

neler söylüyor 
Pazar günü güneşte 63,8 e çıkan ha. 

raret, dün 60,8 e inmi~tir. 
Bu sene sıcakların devamlı surette 

artması, halk arasınıda kışın çok şid • 
detli olacağı suretinde tefsir edilmek. 
tedir. Dün, Profesör B. Fatin ile gö. 
rüşüp sıcakların artması sebeplerini 
sorduk. B. Fatin şunları söyledi: 

- Havaların sıcak gitmesi, kr~ın 
şiddetli olmasını tevlit ~tmcz. Hara.re. 
tin birden 1 O dere artması, poyrazın 
lcdosa çevirmesi neticesinde olmuştur. 
Rutubet tc olmaldığmdan Sicaklar bu. 

nalttcı bir hal almıştır. 
Balkanlarda da ııııcaklar vardır. Her 

halde bir hafta sonra lodos §imal rilz. 
garlarına dönecek ve serin rüzgarlar 
göreceğiz.,, 

Bu sene kaydedilen en sıcak günde 
hararet güneşte 65 ıderece tsbit dil -
miştir. 

Dünkü hava hakkında Yşill.cöy Feo. 
roloji enstitüsünden şu malümatı ver
mişlerdir: 

Yurdun Karadeniz bölgesi bulutlu, 
Trakya, Kocaeli ve 

Akdeniz kıyıları kısmen bulutlu, diğer 
bölgeler açık geçmi~tir. Rüzgar şarki 
bölgelerimizde cenubi, diğer yerleı:ide 

garp istikametinden orta kuvvette, or. 
ta Anadoluda kuvvtlice esmiştir. 

istanbulda hava açık g~miş, rüzgar 
garbi istikametinden saniyede 2 - 4 
metre hızla esmiştir. 

Saat 14 te hava tazyiki 754,0, sühu. 
net en yüksek giineşte 60.8, gölgede 
30 ve en düşük 20,4 .santigrat kayde. 
dilmiştir. 

--o-

İzmir Ticaret Odası Reisi 
Şehrimizde 

Bir buçuk aydanberi A\Tupanm 
muhtelif ycrlarinde iktisadi tetkikler 
de bulunan lzmir Ticaret odası reisi 
B. Hakkı Yalçın Oğlu, d~n şehrimize 
gelmiştir. 

B. Hakkı Yalçınoğlu, bir iki gün 
şehrimizde kaldıktan sonra lzm.ire gi. 
decektir. Oda reisi, İzmirden Aydm 
incir mm takasının bu yıl fuara yapıl. 
ması mevzuubahis olan incir bayramı 
etrafında hazırlıklarda bulunacaktır. 

-o-

Sus ve Efes lzmire Geldi 
Denizbank tarafından İzmir körfe· 

zinde işlemesi için Almanyada Atlas 
Verkc tezgahlarında yaptırılmış olan 
Sur ve Efes vapurları gelmiştir. 

--0--

Taşdelen Suyu 
Evkaf umum müdürlüğünün, el 

değmeden Taşdelen suyunu doğrudan 
doğruya şişelere doldurmak i~in ıs. 

nı~ladığı otomatik makineler dün 
gelmiştir. 

Makinelerle doldurulan şişeler o
tomobillerle şehrin muhtelif yerleri. j 
ne dağıtılarak satılacaktır. 

İnebolulu Abdullah ile Osman adın. 
lda iki arkadal diin akşam Beyoğluna 

çıkmışlar, faka.t konuştukları bir ka. 
dım pay edemiycrek kavgaya başlatlll§
lardır. 

Kavga sonunda Abdullah Osmanı a. 
ğır surette yaralaııuş. kaçarken bıçağı 
ile beraber yakalannu~tır. 

---0-

Biröliim 
Beyoğlu Kız Sanat mektebi öğret. 

menlerinden Salahattin evvelki gün 
Heybcliadada denize gmerken belke. 
miği kmlmış, kaldınldığt Nümune 
hastahanesinde idi.in kurtar,tlamıyarak 
ölmüştilr. 

\ ---o-

Çocuk dü§ürdü 
Kumkapıda Sarayiçi sokağırida otu.. 

ran Valisonun altı yaşındaki kızı Ma. 
rika, cumbanın içinde yatarken soka. 
ğa düşmüş, ağır surette yaralanarak 
çocuk hastahanesine kaldınlmıştır. 

'\ 

' Açıkta Bulunan Ceset 
Evv ,,,i akşam Kızkulesi açıkların.. 

da bir ceset daha bulunmuş, karaya çr. 
karılmıştır. 

Tahkikat sonunda, bunun birkaç 
giln evvel Şemsipaşada yıkanmak üıe. 
re denize giren vo yüzmek bilmediğin
den boğulan Ali oğlu Cemal adında bi
rine ait olduğu anla§ılmııtrr. 

---o-

Moda Önündeki Kaza 
Recep kaptanın idaresindeki Moda 

Deniz klübü motörü dün Moda önünde 
gezerken Kadıköylü Doktor Şakirin 

ailesi ile birlikte bindiği sandala çarpa. 
rak bir direğini kırmış, içi_ndeki Bur~ 
han adında genci de denize düşürmüş. 
tür. 

Yaralandılar 
Paşabahçede ispirto fabrikasında ça. 

Jışan Panayot, Andon ve Miço, fahri. 
kanın demir çattlarırun birdenbire çök. 
meai üzerine muhtelif yerlerinlden ya. 
ralanmışlar, hastahaneye kaldınlımş. 
tardır. 

--0-

Yüksek tahsll l{ençllğl 
için mühim bir karar 

Memur üniversi-
te talebeleri 

Dairelere öğleden 
sonra devanı edecek, 
tam maaş alacaklar 

Dün bütün !devlet dairelerine bir ta.. 
mim yapılmış, dairelerde yüksek tahsi. 
le devam ~den veya devam etmek iste. 

ğinde bulunan memurlara bundan scnra 
yüksek tahsile devam etmelerine mü. 
sııadc edildiği bildirilmiştir. 

Ancak, bu tamimde bu ~ibi memur. 
lar, mektebi ikmal ettikten sonra 5 se. 
ne mecburi hizmete tabi olacaklardır. 

Bu gibi memurlar sabahleyin mekte. 
be gidecekler, öğleden sonra daireleri. 
ne gelerek çalışmağa başlıyacaklardır. 
Daire amirleri mektepte bulundukları 
esnada geri kalan işlerin telafisi i 'İn 
tedbirler alacaklar, bu suretle işin !ıc. 
samamasının önüne geçilmiş olacaktır. 

Memurların mek .. ebe gidip gitmedik.. 
terini kontrol etemk üzere daire mü -

fettiıiri .on. beş günıde bir ycıptıklan 
kontroller hakkında birer rapo.r hazır. 
lıyarak daire ~mirlerine vereceklerdir. 

-<>-
()ğretmenlerin Bursa 

Gezintisi 
İata:Kı bul öğretmenlerinden bir kafi. 

le yirmt altı Asustosta Bursaya bir 
seyahat yapacaklardı.r. öğretmenler 

Bursada ;il~ gün kadar kalarak Bursa. 
nın tarihS"ıCl anıtlanru gezeceklerdir. 

-<>--

Şilede Y .apılacak Köy Okulu 
Yeni tipte yapılmasına başlan.an köy 

okullarının ~e kazasında yapılacak o. 
lanlarmı tesbit etmek üzere bugün ilk. 

tc!drisat ispek~rlerinden tzzet, mimar 
Şemsettin ve kiiltür direktörlüğü sağ. 
lık ispekterlerinden bir heyet Şileye 
gidecektir. 

Ayrıca bu yıl beş okuldan başka U. 
vezli, Kervansaray köylerinde de iki 
yeni ilk mektep yaptırılacaktır. 

---o-

Orta Tedrisat Direktörü 
'Bir haftadanberi şehrimizde bulunan 

Kültür Bakanlığı Orta tedrisat direk
tl\rü Bay Avni şehrimizdeki tetkikleri. 
ni bitirerek Ankaraya dönmüştür. 

Bay Avni Ankara!da önümttzdeki 
h~fta orta tedrisat kadro5u hazırlıkla.. 
riy~ meşı;ul olacaktır. 

Ş~rimizde açılacak be~ orta okulun 
vaziyo,ti kat'ile§mi§ bulunmaktadır. 

. 
l ,Yeni Atlaslar 

Kültür Bakanlığı orta ve liselerin İ§İ

ne yarayacak bir değerde yeni Atlas 
basmağa karar vermiş bu hususta ha. 
zırlıklara başlanmıştır. Atlasın sayısı 

bir milyona yakındır. Atlaslar basıldık. 
tan sonra Kültür Bakanlığı vasxtaail~ 
okullara gönderilecektir. 

-0--

lkmal İmtihanları 
Liselerde ve orta okullarda ikmal im. 

tihanlanna bir Eylulden itibaren baş. 
lanacaktır. 

Okul direktörleri imtihan progratn
larıru vücuda getirmek üzere öğret. 
menlerin ayın yirmi beşinlde bir i;p1an. 
tıya davet etmişlerdir. 

-0-

lktısat Vekili Yarın Geliyoı 
lzınir Enternasyonal fuarını açacak 

olan İktisat Vekili B. Şakir Kesebir, 
yarm Ankaradan şehrinılıe gelecek, 

öbür gün lzmiro hareket edecektir. 
Türkofis müdürü B. Cemal Ziya 

ile odadan be§ kişilik bir heyet fua.. 

rın açılma töreninde hazır bulunmak 
üzere ayni vapurla lzmire gidecekler 
dir. 

Çalıştıkları yeri aldatıp mektebe git. 
miyenlere ilk defa ihtar cezası, ikinci. 
sinde işe nihayet cezasr verilecektir. 

Bundan başka bu tarzda yüksek tah. 
sile devam ettiği halde sınıfta kalan 

memurlar ayni şckiJ.de talebeliklerine 
nihayet verilerek fakülte olmıyan yer. 
le.re tayin edileceklerdir. 

Mektebin bu yolda ittihaz .ettiği ka. 
rar binbir müşldilat1a yüksek tahsile 

devam eden gençler arasında çok derin 
bir memnuniyet ve sevinç uyandırmış. 
tır. 

Bu suretle hem her yıl Universite
run mühim bir kısmını teşkil eden mc. 
mur talebelerin sınıf geçmeleri temin 

edilmiş hem de noksan olan nndıma. 
nın önüne geçilmiş olacaktır~ 
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Motorlarını söken sanayi mü
esseseleri hakkında 

Maliye Vek8lelinin 
bir izahı 

Maktu verl.{iye tabi olacak müesseseleri 
tesbit için komisyonlar kuruluyor 

Ankara, 15 (A.'.A..) - Maliye Ve. 

kaletinden: 
Muamele vergisi kanununun bazı 

hükümlrini değiştiren 3535 sayılı ka. 
nunuİı meriyete girmesi dolayısile 

bazı küçük sanayi in bu kanun hükliln 1 
lerini yanlış mütalea ehiğ'i ve muh. 
telif gazetelerin de bu yanlış müta. 
leaları teyit edici mahiyette ne§ri • 
yatta bulundukları görülmüş oldu • 
ğundan bir taraftan bu kanunun tat. 
biki ile alakadar olan memurlar ve di 
ğer cihetten bu kanunun şümulü dai. 
resine giren küçük sanayi erbabı ile 
temas ederek yanlış telakkileri dü -
zeltmek ve ayni zamanda kanunun 
maktuiyet ve muafiyete müteallik hU 
kfunlerinin tatbikine ait ihzari mua
melat ile iştigal eylemek fü:cte vari. 
dat umum müdürü ile tetkik heyeti 
aza.smdan bir zat bu sanayiin en çok 
mütekasif bulunduğu lstanbula gön_ 
derilmiş ve icabı halinde memleketin 
diğer sanayi merkezi olan mmtakala. 
rma da gitmeleri vazifesile tavzif e
dilm·iştir. 

Bu tetkikat neticesinde kanunun 
ıhedefine gere icap eden tertibatın a. 
..!ınması ve alakadarlara lüzumu görü 
len teblig~tın yapılması tabii olmak. 
la beraber küçük sanayi erbabının 

,bazılarında husule gelen yanı~ te
J.akkileri ve gazetelerdeki neşriyatı 
rtashih maksal:lile 'Şimdiden aşağıda. 
ıki izahatın verilmesi faydalı görül • 
!Dlüştür: 

· l - Her şeyden evvel 3535 sayllI 
kanunun alakadarlarca malfım olma. 
sı lazım .gelen maksat ve hedefinin 
ıbir defa oaha tebarilz ettirilmesi m
zumlu görülmeiktedir. 

2430 sayılı muamele vergisi kanu. 
nunun be§ beygirden aşağı muharrik 
·kuvveti ve ondan az işç'isi bulunan SL 

'llat müesseseleri, kendilerini himaye 
maksadile vermi>ş olduğu muafiyet, 
seneler geçtikçe Cüınhtıriyet progra • 
mına giren memleketin sanayileşme 
lharekC;t ve hayatını zedeliye-Oek bir 
'§ekil aldrğı ve hatta büyük sermaye 
'Ve emeklerle \"Ucu.de gelmiş olan bü· 
ryük .sanayi müesseselerinin bu yüz. 
~en küçülınek veya kapanmak .ıztL 
Tarında kaldığı sanayi oda.sının mü. 
Tacaatı, ilktisat ve maliye vekaletle· 
Tinin muhtelif cephelerden yaptrğr 
tetkikat ile sabit olmuş ve B!yük 
Millet Meclisi, cümhuriyetin çizdiği 
kalkınma ve sanayileşme programı 

ile istihdaf edilen başlıca gayeleri kü 
'Çiik sanayiin meşru menfaatlerile te. 
lit "etme-k saretile bu kanunu kabul 
etmiştir. 

Kanunu tatbika memur olanlarla 
!bu kanunun .§Ümulü dahiline girenle. 
"tin 1'u hedefi gözönünde bulundurma 
"lan Uzım olduğu gibi matbuatın. da 
,,u noktayı efkarı umum.iyeye teba_ 
riız ettirmesi faydalr ve temenniye. 
'§8.yandır. 

2 - Muamele vergisi kanunu, teş
'Viki 'Sanayi :ıranununun tıirinci mad. 
!ij,eSile tarif eclHen sınai moossesclıeri 
iiknulü dahiline almış olup yeni k~ 
nunda bu esasda bir değişiklik vücu. 
ôe getirilmemiş ve bu esas hariciri.de 
yeni bir muafiyet ihdas etmemiŞtir. 
Binaenaleyh haddi zatında teşviki sa. 
nayi kanunun tarif ettlği şekilde bir 
sma.i müessese vastf ve mahiyet:ni 
haiz olnııya.n müesseseler yeııi ka· 
nunun me,"Zuu haricindedir. !Bu ııok. 
tanın iyi aruaşılmaması: :ve bazr gaze 
telerin bu yanlış tel8.kkiyi teyit ede. 
ook neşriyatta bulunmaları baz.ı kü. 
çük sanayi erbabmı yersiz ve sebep
siz telılş ve endişeye sevkettiği anla. 
&ılmıştır. 

3 - Yeni kanun, muafiyetin kaldı. 
rılına.sı dolayısile mükellefiyet mev. ·ı 
ruuna. girmiş olaıı müe'SSeselerden yi 
'ne muafiyette bırakıltnMma lüzum 
ve zaruret ~örülen müesseselerin de 
i<n. -crekilleri heyeti kararile muafi· 
yet mevZ'1una. almmuı esasını k'a.. 

bul etmiş bulunmaktadır. Gönderi .. 
len heyete verilen vazifelerden biri 
de bu kabil müesseseleri tesbit ede. 
rek icap eden kararları almak için 
lazım gelen izahatı yapmaktır. Bu i· 
tibai'la heyetçe yapilan teşkilatla bu 
krsım müesseseler de tesbit edil • 
mekte bulunmuştur. 

4 - Yeni kanun, muafiyeti nga e.. 
dilen bazı küçük müesıoeaelere defter 
tutmak mükellefiyet ve mecburiyeti.. 
ni tahmil etmemek esasını da derpiş 
eylemiş ve bu hususta Maliye Vekil.· 
letine salahiyet vermi~ olduğunıla.n 
heyetçe bu kısma girecek müeMese. 
lerin tesbiti ve bunların vergilerininı 
maktu şekilde alınması için icap e. 
den tertibat almmaktadır. Maktuiye. 
te raptedilecek mUcsseselerin tesbi -
tincle geniş bir zihniyetle hareket e. 
dilmekte ve maktu vergilerin yeni 
kanunun meriyete girdiği tarihten 
itibaren tatbik edilmesi mukarrer bu 
lunmaktadır. Bu husustaki tetkikler 
likrral edilmek üzere bulunmuş ve 
maktu vergileri tayin edecek olan ve 
'içinde sanayi erbabının mümessilleri 
ide bulunacak olan komisyonlar teş... 
1kil edilmiştir . Komisyonlar bir iki 
4giin zarfında faaliyete geçeceklerfür. 

5 - Bu hususta tetkike memur 0"' 

ldilen heyetin küçük 5a.llayi erbabile 
ıyaptığr temaslar ve veka.Iette almanı 
salahiyete müsteniden kendilerine 
ıverdiği izahat neticesinde evvelce 
ıyersiz telaşa kapılarak motörlerini 
•kaldırmış olan bir kısım sanayi erba. 
•bmın motörlerini yt'!niden takarak 
lfaaliyete devam ettikleri anlaş~ 
ıtır. 

· Şimdiye kadar verilen izahattan da 
·anlaşıJacağr üzere büyük sanayi mü.. 
ıesseselerile beraber küçük sanayi er 
tıabımn da himayeleri kanunla derpi~ 
-edilmiş ve Malıye Vekaletince cleJca· 
nunun tatbikinde bu maksat ve ga. 
:yenin gözönün.de bulundurulnıası ta. 
·bil bulunmuştur. 

YENİ Ffl'DIK lHRAÇ NİZAM.. 
NAMESİ 

Ankara, 15 (Telefonla) - Karade. 
niz havalisindeki fmdık ihracatçıla· 

rımn Giresundaki toplantılarında ve 
rilen kararlar esas ittihaz edilerek 
yeni bir fındık ihraç nizamnamesi ha 
zırlanarak tasdik için Vekiller heye. 
tine gönderilecektir. 

SllilrtYEDE BIR TAYİN 

Ankara,1 5 (Telefonla) - Sıhhat 
Vekaleti içtinıat .muavenet işle.rl da.i· 
resi mahall.i .:içtimai hizmetler şube • 
sinden Bahaettin Itökdemir, ayni dai 
re reis muav.inliğine'l\:a.yin edilfü. 

VEKALET EMR1NE ALJNDI 

A:tıkara, 15 (Telefmıla) - Gilılirük 

ve .İnhisarlar Vekaleti teftiş heyeti 
reisi Muammer Kocabaş Vekalet em. 
rine alrnmıştrr. 

TRABZON NAFIA MÜDÜRÜ 

Ankara. 15 (Telefonla) - Ordu 
Nafıa müdürü .Arif Tansu Trabzon 
Nafıa müdürlüğüne tayin edilmi§tir. 

TAPUDA tKt TAY!N 

Ankara, 15 (Telefonla) - Konya 
grupu tapu sicil ınemurluguna müfet 
tiş İbrahim Hakkı Sezer ve bundan 
açılan ınüfettiŞliğe merk~z kadastro 
müdürü safittin Meıı.&toğlu tayin e.. 
dildi. 

'BlR OTOM:O"BIL KAZASI 

lzmir, 5 (Hususi) - Turgutlu -
Kemalpa§a yolunda bir otomobil ka· 
zası oldu. Yo1culardan Bayra.m öldü, 
3 kişi ağır yaralandı. 

DÖRT YUNANLI TUTUL.DU 

!~ir, 15 (Hususi) - Çeşme civa. 
rında kara sula'rnnmda balık avlıyan 
dört Yunanlı tutulı:n~. ÇeŞtııe adli. 
yemne verilm!Ştir. 

\faden tetkikleri yas 

1 
• f B 

Gi~:: ıf~!~!ı~IJr~~~n ._ zmır narını aş 
raştı.rmalarr için çağınlan İsviçreli pro
fesör Fizen profesör Hamit Nazifle 
birlikte bugün Sıvas - Karahi~ üze. 
rinden gelip Esbiye nahiyesine geçti. 

ler. 
Profesörler A.lucara tarafm.daki de -

mir ma:lenini burada şimal istikametin. 
den takip ederek madenin eskiden a~ıL 
mış olan .ocaklarında yeni bir araştır
ma yapmaları bekleniyor. 

Karahisarın zengin Şeb madenine 
faydalı bir istikbal umuluyor. Prole . 
förler Divriğinb demir madenlerindeki 
ilk tetkiklerde üstün zenginlik tesbit et. 

mişleı<dir. 
GİRESUN MEBUSLARI 

Giresun, 15 (Hususi) - Giresun 
saylavları bugün şehrimize geldiler 
Tetkikler yapacaklardır. 

BIR TOPLANTI GERİ KALDI 
Ankara, 'ı.5 (Telefonla) - Motörlü 

vasıtalarda yakılacak yerli maÖ:ie1crin 
tesbiti hakkrnda vilayet ve Ve ·ii1el 
makınc mühendislerinin İktxsat V l·a
letinde bugün yapacakları toplanhya 
ait hazrrhklar ikmal edilemediğind :n 
bir ay tehir edilmi§t'ir. 

Japonlar Çanku 
feng'tetı çekildi 

( V st ynnı l incide) 
nın birihirlerine birkaç metreye ka
dar yaklaştıktan sonra geri çekilme. 
leriyle neticelenen hadisenin hiçbir 
eh"mmiy€ti olmadığını beyan etmiş.. 
tir. Bu zat Moskovadaki J::ıpon sefi
rinin Litvinofwı talebi üzerine mu. 
maileyhle bu. mesele hakkında gö
rüştüğünil ve kendisine bu mmtaka
daki askeri. kumandanların bi-r mü. 
sademeye mAni olmak maksadile kı
talarmı Çang-kunfeng tepesinden As 

gar! 80 metrelik bir mesafeye kadar 
çekilmesi hususunda muta.bık kal. 
dıklarını bildirdiğini söylemiştir. 

Tokyo, 15 (A.A.) - Havas Ajansı 
nın muhabiri bildiriyor: 

Japonların, 13 ağustosta tahliye 
edilen Çang-ku.feng m'lntaK:aaını tek. 

rar işgal etmek ha.kını muhafaza e
dip etmedikleri ve Sovyetıerden bu 
mınfakanm işgal edilmemesini talep 
edip etmedikleri hakkında .kendisi. 
ne sorulan bir suale cevap veren 
harbiye nezareti na.roma söz söyle
meğe sala.hiyettar bir zat sadece, :Ta 
ponyanrn Sovyetlerin 11 ağustos mü
tarekesi ahkftmına tama.mile riayet 
edeceklerine emin olduğunu beyan 

etmiştir. Sevkulceyş noktasından 

Çang.kufengin :Japonların elinde bu
luhması elzem olduğuna dair mllker. 
reren beyanatta bulunmuş iken bu 
mıntakanın tahliye edildiğinin bildi
rilmesi Tokyoda hayretle karşılan. 
mıştır. 

!yi haber a1an mahfellerde söyle
nildiğine göre, bu suretle hareket 
etmekle .Japonya, eılteri ve diploma
tik prestijine halel gelmediğini mü. 

şahede ettiğinden bu hldisenin büyü 
meslne meydan verı:.ıemek için elln
den geleni yapmıştır. 

Moskova, lt.5 (A.A.) - Röytr Ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Burada neşredilen resmi bir teb. 
liğe göre, Mançuko hududunda cere
yan eden muharebeler neticesinde 
Sovyetlel.-den 236 kişi Ölınliş, 61 l kl$i 

yaralabmıştır. 

Tokyo, 15 (A.A.) - II arbiye ne
zareti tarafından neşredilen bir tcb. 
liğde huduttaki muhasamat netice-

sinde 899 kişinin yaralandığını ve 
158 kişinin de öldüğünü bJldirmekte
dir. 

~arih kurumu 
~ (Baş tarafı 1 incide) 

sı metrük bir hale gelmiş, üzerine ve 
önüne tapu, hapishane binaları yapıl. 
mış, sivil :fürk mimarisinin yegane 
nümunesi sayılan bu binanın mevcu~ 
diyeti ur.utulrriuştur. 

Bu t~rihi eseri kurtarmak, icabeden 
tamiratı yapmak eski eserleri korumak 
Mktumdan milli bir vazife, bir bork. 
tur. Bu tarihi eser de korunacaktır. 

Tarih kurumunun verdiği karar bu
gün komisyona bildirileceKtir. Buna 
g&~ adliye 1HU'ayx iç.in ba~Ka. bir ycır 
aramak icaWtlliektedit. 

vekil açacak 
Tren ve vapurlar lznıi 
fuarına yolcu taşıyor 
Izmir, 13 (Teleforila) - 938 İzmir \ 

Enternasyonal Fuarını açmağı kabul 
eden Başvekilimiz Celal Bayarın, Per. 
şembe günü istanbuldan hareket ede. 
cekleri bildirilmektedir. Başvkilimiz 
Cuma günü şehrimize ,gelecek, ertesi 
günü ele saat 18 de mühim bir söylev. 
le Fuarı açacaktır. Başvekilin söylevi
ne, bilhassa iktısadi bakımdan ehemmi. 
yet atfedilmektedir. 

B. Celal Bayar. 21 Ağustos Pazar 
günü Manisanın üzüm bayramına da
vet edilece'lc, pazartesi günü ~hrimiz
de bazr tetkiklerde bulunacak, salı gü. 
nü istanbula avdet buyuracaklardır. 

Fuar &abasında hummalı bir faaliyet 

vardır. Pavyonlann bir kısmı tanzi 
edilmiş bulunduğundan, 938 Fuann 

veçhesi belirmeğe başlamıştır. 
Antredeki direltler ikmal edilmek · 

zeredir. 1ki tarafta komite ve aiğer h 

suslarla ranseyeman bürıe!an yapxlmı~ 

tır. 

iki haftadır izmirde dikkate 'değe: 
bir kaynaşma vardır. Trenler, vapUt'· 

lar her gün yolcu taırmakta:d.ır. Ranse~ 
yeman büroları faaliyete geçmiı, isti.. 
yenlere husuSi -evler, daireler, pansi. 
yonlar ve ıöteller teminine ba§lamqtu'· 

Denizyollan idaresinin otel vapuru ıdl 
beklenilmektedir. 

ispanyadaki harp 
Cumhuriyetçiler beş Franko 

tayyaresini düşürdüler 
Barselon, 15 (A.A.) - Bir hava 

muhar.ebesi esnasında cümhur'iyet 
tayyareleri Frankistlerin beş tayya· 
resini düşürmüşlerdir. Cütnhuriyet • 
çilerin de bir tayyaresi düşürülmüş... 
tür. 

Barselona, 15 (A.A.) - Müdafaa 
Nezareti bildiriyor: 

Şark cephesinde dümanm Balagu. 
er köprüsüne karşı yaptığı altı 'taar
ruu tardettik. Düşman sa.hada üç 
ıyüz 01ü bıra.k:thıştır. 

Ebre mmtakasmda düşman Sierra 
Pandıolsa yenid~n taacruz etmiş ise 
bu teşebbüs muvaffakıyetsiı.likle ne. 
ticelenmiştir. 

Estramadure cephesinde düşman 
Val de Cabellarosu işgal etmeğe mu
vaffak olmu~tur. Cabeza de Bu.ey 
mmhkasınd muharebe bütün §idde. 
tile devam etmektedir. 

Valanc, 15 (A.A.) - Evvelki gece 
Hillfern ismindeki lngiliz vapW'unun 
Frankist tayyareleri tarafından bom 
i>ardımanı esnasında yaralanan va. 
purun telsiz memuru Sernery ö1müş· 
ti.ır. Vaourun süvarisi de yaralıdır., 

Madrid, 15 {A.A.) - Cuenca mah. 
kemesi, Ftankistlerin ic:ı.gali altında 
'bulunan araziye geçm~k teşebbüsün. 
de bulunan 20 kişiyi casusluk ciirmü 
ile itham ederek muhtelif cezalara 
nıahkfun etmi~tir. Maznunlardan ye· 
di ta.nesi ölüme dit"erleri de 12 den 
30 aya kadar i_ş kampında çalışmağa 
mahkum edilmi§lerdir. 

Salamanka. 15 (A.A.) - Umumi 
ka.rar.gflh tebliğ ediyor: 

Eh-re mıntakasmda Sierra Pabdo. 
li kıtamız tarafından tamamile işgal 
edilmiştir. 

Cabcza de Buez mıntakasında sü. 

DOGU MANEVRALARI 

Ankara, 15 (Telefonla) - Doğu 
manevraalrını takip edecek askeri er. 
kan manevra !'ahasına hareket etmeye 
başladılar. 

BALKAN EKONOMİK 
KONSEY! 

Ankara, 15 (Telefonla) - Eyliilde 
toplanacak olan Balkan Antantının ik. 
tısadi konseyinde Hasan Sakanın reis.. 
liğinde bir heyet hü'kCımetimizi temsil 
edecektir. 

Heyette Denizbank umum müdür 
muavinlerinden Tahir Kevkeb mti_şavir 
olarak bulunacaktır. 

ZİRAAT KONGRESİNE 
HAZIRLIK 

Ankara, 15 (Telefonla) - Ziraat 
Veklleti Amerikanın Ziraat kanunları. 
nı tercüme ettirmektedir. Bu tercüme

ler Teşrinde 'toplanacak 2iraat kongre
sinde tetkike tabi tutulacak mevzular 
arasındadır. 

iKTISAT VEKtLl 

Ankara, 15 (Telefonla) - lktrsat 
Vekili İzmir Fuarını açmak üzere bu. 

gUnlerde İzmire mUtcveccihen b:areket 
-eöecektir. Vekilin Esltiş.ehire uğrayarak 
§e'ker fabrikasını teftiş etmesi de .muh. 
temeldir. 

ratle ilerlemeğe de••am eden kıtala. 
rmıız Zarza Cabilla ka.saba.smı geri· 
de bırakmışlardır. Şimdi Ciudad Re· 
.al şimendifer hattile Rio Zujar ar~ 
sınd.a.ki saha. tam.amile kıtalar.~..Ill 
işgali altındadır. ı. 

Burgcs, 15 (A.A.) - Radyo nas
yonalin bildirdiğine göre, Gandesa 
üzerin.de cereyan eden bir hava mu. 
harebesi esnasında Frankist tayya. 
releri 13 hükllmet tayyaresini dü~ 
müşlerdir. 

Valens, 15 (A.A.) - Fecir va.kti 
Valans ı§ehii dört kere bombar"1mıan 
~lmi§tir. Bir kaç kişi ya.rala.nm.ş. 
tır. 

Barselona, 15 (A.A.) - Barselona. 
nm elli kilometre kadar Aİ):l;lalinde sa 
hilde kain Blales kasab1Sı bu ~ııbalı 
şiddetli bombardımana maruz kal .. 
trll"tır. 

Salahiyettar mahfiller İspanya hii 
kfımetinin Tuluza gelen tahkik h~ye· 
tinden derhal bombardıman saha.sma 
hareket etmesini ta.lep edeceğini zan 
netmetedirler. 

Berlin - Roma 
mihverinde· 

asabjvet 
(Vsta 'tarafı 1 ~) 

di. Daha doğrqau Alman ve ltalyan as.. 
keıi .ha"7.ır:lıldarı Uxak Şark hadise1eria. 
.Gen ayn ölarak mütalea edilince Ber
lirı - Roma mihverinin bir taraftan 
Çekoslovakya, diğer taraftan İspanya 
nıe.eleıinde artık arzUla:tmı •ilih ile 
teınin eııtıek utediklerine !hükmola.. 
nabilirdi. 

Fakat bugünkü v~j'ete göre Almaa. 
ya we alyaôaki askeri hareketleri ve 
hazırlıkları ıUzak Şarkta Rusya ile l.Ja.. 
ponya arasının lbozulması üzerine lllın. 
mı§ -birer tedbh· diye kabul 11etmllc dalın 
doğrtıdur. Almanlar ile talyanJar U.. 
zak Şarkta bir Rus - Japon .fıdlMni.n 
b&~lanuıik üzere ibulunduğUnu görerek 
herhangi tbir .fırsattan iatit.de etm9k 
i~in a.;keri hazırlıklar yapmaia lüaam 
görmüşlerdir. f',akat Rusya file Japonya 
aralarınaa anlaş.arak mütareke yapınca 
Alrnatıya ile ltalyadaki -.skeri hami-bir. 
lal' .cia havada ıkalan tedbirler !ialini 'al, 
mıJtır. · 

Bununla beraber Um Şal'id:.Ui 

Ruı - Japon mütareked:nin ııe dere. 
celerde kuvw.ttli ve &mıanlı olcluğımu 
tayin imkin11z bir teydir. Zira dünkii 
'fu Ajansı bu mütarekenin ~pcnlar 
tarafn~dan 'YJlpılan :bir tallJTU2 ile telr.. 
rar öozulmak ehlikeeine düıtüğiinü 

bildimfektetlir. E:.fer §İmi bir ihfuml 
(.

0 klindc görülen 'bu 'telllike tahakkıiık 
edecek ve yeniden U:ıalk Şarkta Rus w 
Japon münasebatları bozulacak oluna 
Almanya ile ltalyada askeri iıazırlılCla. 
ra giri~mekle istihelaf .ıetfilileri !emelle. 
ri ortaya koyacaklardır. Her lhal~ lbu. 
günJerCJe dünya. 9'1lhünün ıyeni ıbir IKih.. 
ran geçirdiği açıkür. 



Zayıflamak isti
yor musunuz ? 
Takıp edeeeğlnlz tek 

• reJtm var 
tıer kadın zayıflamak istiyor. Fa· 

kat hangi rejimi takip etmeli? 
Bir çok kadınlar bu hususta ayni 

hataya kapılıyorlar. Bir rejim bir 
kadına uygun gelebilir. Fa.kat bu re. 
jimin muvaffak neticeler vermesi i.. 
cap etmez. 

Bu gün bir çok rejimlerden bahse. 
diliyor. Meseli limon kürilnden, bu 
tahammül edebilenler için iyi bi re· 
jimd'ir. Fakat her bünye bu rejimi 
kabul etmiyor. Vakıa zayıflamak çok 
basit bir mesele telakki edilebilir· 
Kendinizi gıdadan mahrum ~r ve 
zayıflarsınız. Fakat bu suretle gUn. 
delik gıdanızda bulunan muhtelif vi. 
taminlerden, asitlerden kendinizi 
mahrum etmiş olursunuz. Vücudünil. 
zUn muvazenesi bozulur. Hastalıkla
ra mukavemet edeme:r.slniz. 

Gün On meseıeıeırı: 
~ -KUt<UN 16 J\GUSTOS 1938 

Ytll1Ö Iİ1t1" Ar İ : 

Türk 

pılması. 

Hariçteki hazırlık da, Uzilmleri. 
Insanı birden bire zayıflat!l.n mil. 

halağalı rejimler daha muzırdır. Bu 
rejimlerin sonunda yUzUnUr.de yor. 
gtuıluk gösteren çizgiler peyda olur. 
adaleler gev5er ve gilzellik de kaybo. 
lur. Halbuki iyi bir rejim ins:ını ya· 
'\Taş yavaş zayıflatır. cilt daha fazla 
güzelleşir, vücut rahatlaşır. 

mlz için azamı propaganda, yeni pa. 
zarlar temini: bilhassa çekirdeksiz 
uzum sUrünıUniln artırılmasıdır. 

l"nş liztlmJerfmJz Tapurn se,·kec1f11rken 

Eğler zayıflarken umumf vücut a. 
hengindde bir arıza hisseder3eniz ö. 
tekinin berikinin sözü ile iş görme. 
Yiniz. Derhal doktorunuza milracaat 
ediniz. 

Burada marazi bir hal olan ve güd· 
delerin ifrazatrnm tadilile dUzeltilıne. 
si icıtp eden ı;l~manltktan bahset.mi,. 
yoru.ı. Bahsetmek iste<iiğimiz, atıla. 
cak bir kaç kilo:iur. On beş gUnlük 
bir rejimle tu;•• yapabilirsiniz. Fa· 
kat şu tavsiyeleri unutmamak şarti. 
le: 

1 - Kendinizi aç bırakmayınız. Bu 
yalr1z fa) daı!Tz değil, ayni zamanda 
muzırdır. 

~ - Çok ~n buk zayıflamağa öı.en. 
ır.cyintıı;. 'Btt sıhhatiniz kvar güzelli. 
ğini~ ic;:n d<' muzırdır. 

3 - I~er zayıflamak için bir re· 
jim yapmağa karar vermipeniz onu 
senenin bu mevsiminde yapınız. Zira 
hararet azaldıkça vücut kalori ister. 
Onun için kışın zayıflamak rejimi 

y-~ak zaruridi~." . .. . 
Tavsiye edccegımız re31m muhtehf 

gıc ::'na cnyanan bir rejimdir, bu re 

jiır.i ya parken: 
Alkolü, baharları yağlı peynirleri, 

çok salçalı ve yağda kızarmış ye. 
meltleri hasfeiiniz. Çok. miktarda 
me,-va, hnşlanmış se~ler, yoğurt 
yiyiniz. MümkUnse hiç ekmek yeme. 
yiniz On beş günde beş kilo kaybe. 
dersiniz. 

Daha kati liste yapalım: 
Sabah kahvaltısı: 
Bir portakal, bir elma, bir bardak 

çay (yalnız bir tek şekerle); 

Öğle yemeği: 
100 gram ıskara et. İki kızarmış 

domates, 200 gram ha~lan.mI!t l!lebze, 
yahut ııalata. bir meyva .. Bir fincan 
kahve .• 

Akşam yemeği: 

Yoğurt, bir yumurtJL, domates sa· 
la tası. 

Hakikat halde zayıflamak bir he. 
sap meselesidir. Slkletiniz mesela 

1200 kalori almayı icap ettiriyorsa 
ve zayıflamak isiyorsanız 1000 kalo. 
rillk gıda alınız. 

Yemekler arasında Uç bUyUk bar. 
dak su içiniz. Suyu yudum yudum iç· 
mek !ilarttır. 

Sabahleyin aç karnına bir bardak 
havuç suyu içiniz. Bu karaciğer ifra. 

zatrnr arttırır ve soluk renklere kır. 
mızılık verir. 

Kurum ,.e kooperatifler birliği. 
yaş uzum ihracı ve satışı işinde tn
gllterenln en büyük meyYa koopera. 

tifi ve müessesesi ile anlaşmış bu
lunmaktadır. Bu anlaşma ile, sevki
yatta birliğin zarar görmemesi kat'i 
olarak temin edlldlğl gibi, mahsul. 

!erimizin rakip memleketler mahsul
lerinden fazla satışı garanti eclllmiş
tlr. 

(Devamı 10 uncuda) 

Za .manımızın en büyük g·izli 
askeri teşkilAtc;ılarından 

Kanaris kimdir? 
' Isparwra eahillerindekl Alman 

kontrolünil idare eden generalin adı 
Kanarls'tlr. Almanyanın glzll As
keri lstlbbarat teşkilatında otuz yıl 
çalışan bu zat aslen Yunanlı olup 
bayatı birçok maceralarla dolu ve 
enteresandır. 

1905 senesinde Alman donanma
sına gene bir deniz zabltl olarak gl. 

ren Kanarie ( Drezden ) ge- 1 
misi mUrettebatlle birlikte 1915 se
nesinde Şill sahlllerinde bulunuyor. I 
du. Harbi umuminin ilAnı Uzeriııe 

Drezden gemisinin nıUrettebatı lngi 
llz harp geruilerl tarafından esir a
lınmışsa da Kanaris kaçmıya muvat. 
fak olmuştur. Şillden İspanyaya gf. 

1 den genç deniz zabiti Kanaris, orada 
yakın bir akrabası vasıtaslle İspan
yol donanmasma girmiştir. lstidadı
nr tspanyada da çok çabuk göstere
bllen bu kurnaz zabit, lspanyada Al
man istihbarat teşkllA.tına yazılmış 
ve umumi Harp yılları içinde lspan
yada. geniş mikyasta faaliyette olan 
Alman istihbaratına bUyUk hizmet
ler etmiştir. İspanyadaki Alman is
tihbarat teşkilAtmı o zaman Madrlt
tekl konsolos Ratlbor ile ataşeınill
ter Kaile, deniz ataşesi Koron ve 
Ştorer idare etmekte idiler. 

Alman gizli istihbaratının lapan. 
yada yapacağı işlerin başında tahtel 
bahlrlere yol göstermek, dlrektlt 
vermek, Akdenlzln garp sablllerlle 
Atrika sahlllerinde düşmanla çarpı
şan tahtelbabirlere icap eden malQ

matı göndermektedir. 
Kanaris ile arkadaşları İspanya ad 

bilinde elde ettikleri gizli malümatı 
günU gününe Alman sahillerine bil
dirip tabtelbablrlerin yerleştirecek. 
Ieri torpillerin yerlerini intihap ede
rek düşman gemilerinin kolaylıkla 
batırılmasını temin ediyordu. 

Kanaria ve arkadaşlarının kurdu
ğu gizll teşktlAt sayesinde Alman 
tahtelbablrlerinin tehlikesiz ve kor. 
kusuz CebelUttarıktan geçebilmeleri 

teminat altına alınmıştı. 

atçılığına İspanya suları ve Kanarya 
adalarında esas hazırlayan adam, 
Kanarlstlr. 

dl. Şimdi Franko nezdinde Almanya 
devletini temsil eden General Fan. 
pel ilo birlikte, Kanarlsln İspanyol 

İspanya Prlmo de Nivera'nın fa- ihtilft.Untn hazırlanmasında bUyUk 

şist idaresi ile idare olunduğu sene- tesirleri vardtr. 
İspanyol sahillerinin kontrolüno 

karar verlldffl zaman, Almanya, 
kendi namına bu kontrolü idareye 
General Kanarlel memur etti. Kana
ris, halthazrrda İspanyol toprakla-

Ier Kanarlsin yıldızı çok parlam&ştı. 
1935 yılında KanarJs Amiral rütbe. 
sine yUkseltlldJ. Ve AJmanyanın de
niz istihbarat işleri şefliğine getlrfl. 

/ 

rındadır. 
Geçen yıl Madridde dilnyanın en 

geniş teşkilA.th bir casus şebekesi 

meydana çıkarılmıştı. Bu şebeke, 

teknik ve adet bakımından dUnyada 

1 
şimdiye kadar kurulan gizli teşkilAt
larm en korkunçlarından biriydi. 
Yalnız Madrıt şehrinde tevkit edilen 
casuslar 200 den fazlaydı; casus teş. 
kilA.tının kendine mahsus radyo fa. 
tasyonları vardı, ve muhabereyi bu 
istasyonlar vaaıtaetıe tenıin ediyor
du. cumhuriyetçi orduların vaziyet 
ve meYkilerlle, nakil ve sllAh adet
lerini gUnU gUnUne ve radyo ile Fran 
ko cephesine bildiriyordu. Madritte 
tevkit ol un anlar arasında her sınır. 
tan zabitler de bulunuyordu. Harbi
ye ve bahriye nezaretleri memurla
rından bazıları da bunlar arasında 
ldl. Bu teşkllA.t sayesinde Frankocu 

Iar o zaman CUmhuriyetçl fırkalardan 
ikisini tamamlle inıhaya ve Madrit 
şehrini tehdide başlanııştı. tspanyol 
aristokratlarından başka Trockl ta. 
raftarıarınm Poum namı verdikleri 
teşkllAt ta bu casus teşkflAtrna yar
dım etmişti. 

Gizil mUrekkeple l\Iadrit civarının 
askerf YaziyetJnl gösterir bir h lt ar a-
nın arkasına yazılmış olarak el 
çlrllen bir mektupta şu cUmlel:r g~ 
kunvyordu: 

"Papa vekili sıfatile söylediği beliğ 
nutuklar, papalık makamına. geçti~. 
zaman yazdığı emirnameler, hıristi~ 
yanları ayaklandırmak için ihtiyar 
ettiği uzun çalışmalar, kuvvetini bi· 
tirmekten, ömrUnU kısaltmaktan baş. 
ka bir fayda vermedi.,, 

Belediye Bütçesi 
9~8 beled~ye bütçesi Vekiller he. 

yetinin tasdıkinden çıkmıştır. Yük k 
tasdike iktiran edecektır' B"t ·~ • u çenın 
bu ay zarfında tebliğ edileceği ani • 
şılmaktadrr. a 

RADYO 
16 • A~USTOS - 938 • SALI 

öGıE NEŞRll'A. Ti: 

Sanı 12,30 Plakla Türk m ... 
Hn,·adi~. 13,o:; Plakla Türk m:sı.kı~ı! 12,50 
Muhtelit plak neşriyatı, 14,00 s~'!.ısı, 13,30 
AKŞAM NEŞRIYAtl: 

Sani 18,30 Hafif miizik· Te 
diye bahçesinden naklen j9 ıf~başfı Bele
Fnllh Hnlk •· ' • on ernns: 

d e.., ı namına, Hıfzı Veldet (T- k 
me eni konununda bo~nnma) ur 
sn hııbcrleri 20 00 S ' 19,55 Bor. 
sııthnııcsind~n ~akle~at ;Y~:ı: ;renvlç ra
knd:ışl:ırı lnrarıııdan T.ürke ıa . ~Zil ve ar. 
şarkıları 20 40 lJ . musıkısi ve halk 

: ' n' :ı raporu, 20,43 Omer 
Rııa Dogrut tnrarından arabca 
21,00 Saat ny:ırı: ORKESTRi.. söylev, 
lfomlcl 2 _ ·~ · 1 - Bacb: 

. ' Leoncnvnllo: Paglacci 3 -
Frıınl: lndinn Lovc 21 30 C 1 KA •. 
nrk d ı ' ' ema mıl Te 

·a aş nrı tıırafındnn Türk mu .k .• 
~;!~. şn~~ı!.nrı, 22,10 Senfonik sın:~~i~ie 

ık)' --,;,O Son haberler ve ertesi Bil nün 
Proırrnmı, 23,00 Sanı ayarı: SON. 

17 -AGUSTOS - 938 - CARŞAMBA 

ôt:LB NEŞRfl'ATI: 
"Bizzat .naşkumand.aıun şahsına .. 
CUmhurıyctçl askerlerin harckA 

tma dair blltUn malumatı size bildi -
recek bir \'a.zivctte bult t · 

Saat. 12,30 Plıikla Türk musikisi, 12,50 
Havadıs, 13,05 P15kla Türk musikisi 13 30 
Muhtelir plak neşriyatı, 14,00 Son. ' ' 

., ınuyoruz. s-
tthbaı·at \'e casus teşkU&tımızm ~ok 
iyi bir şekilde çalışabildJğlni radyo 
vasıtaslle bildirmJştlk C" h 
cephe 1 in · um nrlyetçl 

AKŞ.ut XJ:,'ŞR/l'ATI: 

S:ıat 18,30 Pl!lkla dans musikisi, 18,15 
Konfcr:ıns: Üskiidar Halk evi namına: 

Tahsildarların Maaşlan 
Belediye ve idarei hususiyelerde ça 

hşan tahsildarların maaşları geçen 
sene ücrete çevrilmiştir. 

Umumi Harpten sonra da Kanarls 
Alman Aekerl istihbaratındaki hlz-

tıerine devam etmiştir. Almanlar 
~:anya dahtllndeki parti mücadele
lerinde muııatazakA.rları iltizam edl 
vordu . Alman aekerl !stratejik pll. 
~ında (İspanya politikası) ınUhim 
ınevkl almıştı. Bu mUnasebetle, Ka
nnrls 1927 • 1928 senelerinde yeni. 
den ispanyada ı.·azi!e görmlye me-

Geçende Büyük Britanyanın me,hur 
Tayı:nis nehrinc!e yüzen tahane bir ku. 
iu, bir .dalgıç elbiaoainin :üıt kı1mtnı 

ıu yüzünde aörünce ürkmüıtür. Fa. 
kat, ürkmesinin ıel>d», gÖNlüfü feyin 

bir caıuıvar be.lıinun kafaılha benze. 
mes.inden ibaret değildir. Amatör dal. 
&K bir lngiliz, ken.di büaiıiy]e yeni bir 
tarzda yapbi'ı 'bu dalııç elbiseai içeri. 

sine bir de :mikrolon yerle,tinniı ve 
T ayıniıin dibine dalarak, bu Aiuıtos 
günlerirY.le n2hrin kryılarmda bile bu. 
nalan ve ter içinde kalan Londralı doıt. 
lanna, kendi tertip ettiği bir ndyo 

s n arkasında ku\•vet cem•· 
malôm va.v 1 kJ 

1 

" aş 1 a devanı ediyor. Mü-
kemmel techtzatlı 4000 kişilik bil' 

Doktor lhrnhinı Znti (Keyif verJcl zehir
lerden Alkolizm), 19,55 Borsa haberleri, 
20 Saat oynrı: Grenvic rasathanesinden 
naklen. Nihal Asım ve arkadaşları tararın
dn Türk musikisi ve halk şarkıları. 20,40 
Hnva raporu. 20,43 Ömer Rız:ı Doğrul .a. 
rafınıtnn nrnpça söyle,·. 21 Saat ayarı Şen 
Bedriye TO:zfin, stüdyo orkestrası r:faka~ 
tiyle. 2ı,30 Settar Körmfikcil ve arkadaş
ları. 22,10 l\tüzikDaiıtUaF,Şi11ta.Eiy0t :,G 
Jnrı tarafından Türk muı;ikisi ve halk fnr. 
kıları. 22,10 :Müzik ,.e ''arycte: Tepebaşı 
beJcdlyc bnhç<"siııdcn naklen. 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23 Sa
at •Y.•n, son. 

Dahiliye vekaletinden son gelen 
bir emre göre, hizmet rnüddtleri 20 
~ ıeçm memurların ücretleri 

Yl:rıe m!laşa çevrilecektir. Yirmi sene. 
:vi doldurmıyanlar eskisi gibi Ucret a.. ur edildi. Alman deniz UJlerl lnta. 

programına göre ıöz ve tarlcı IÖyle. 
mittir. Ve inadına da hep aeri.nliğin 
"medhü ıitayi'i !babında tekellüm ve 
tepnnide berlrarar olarak!? •• 

kuvvet, düşmanın en nazik bir za. 
mantnda arkadan vurmağa hazırdır 

Poum'la olacak mllnASeba~ 
hakındakl cmirlerlnlz yeri.ne gettrl
Uyor. Propaganda için kAtl kuvveti
miz yoktur. inılrlerinlz tlzerlne Pou
mu id,are eden N •• ile görlifDlek ttzc-

(Devamı 10 uncuda) 



6-KURUN · 18 XCUSTOS 1938 

Trakya da 
Bugüne kadar neler yaplldı 
General Kazım Dirik'ın "Kurun,, a 

hususi beyanatı 
Yazan: Hasan bedrettin 

lstanbul öğretmenlerile Trakya ge. 
zisinde bulunurken, Trakya Genel ls· 
pckteri General Kazım Dirikle, Trak. 
yanın son yıllardaki çalışma durumu 
etrafında kendisinden mülakat rica 
et.tim, bu arzumu büyük bir ne?..aket· 
le kar§ıladı; ve bana. Trakyanın köy. 
cülUk, ziraat, tarım ve diğer rnuhte. 
lif kalkınmaları etrafında esaslı ma· 
lümat verdi. 

General sözlerine şöyle ba§la<lı: 
Göçmen işleri 

''- Trakyanm iskan ve göçmen iş· 
leri, c6k iyi bir vaziyettedır. Sağlık 

düzeni sıtma mücadelesinin geniş kuv 
vetile her gün daha iyileşiyor. Bugün. 
kil vaziyet tamamile normaldir. Göç
menlerin yüzde sekseni müstahsildir. 
Tı>..miz bir çalı§ma vardır. Neşeleri 

yerindedir. Üç yıldanberi kışlık mah.. 
suUeri iyi olmadığı için sıkıntıları 

yoktur. Devlet planına göre evleri ya. 
pılmaktadır. Şimdi yeniden bazı çift· 
likler satın alınıyor. Korucu, Kar. 
sinli, Ahlaş, Arızbaba çiftlikleri gi. 
bi .. Bu çiftlikler üzerinde 200 - 250 
evli köyler kurulmnğa başlanmıştır. 

O çevreye yerleşmiş ve tohumunu 
ekip ürününü almış olan göçmenler, 
bu yeni evlere sırasile yerleşmekte • 
dir. 

Yeni vücude getirilen asfalt yolun 
Trakyanm ortasından geçmesi ve mil 
yonlarca lira dökülmesi, hat boyla. 
nndaki göçmenlere de ayrıca çalı§Illa 
ve kazanma imkanını vermektedir. 

rinin tarım başı olacaklardır. On be. 
şer lira aylık ta alacaklardır. Bu 
gibi yine bazı köylerde rastladığınız 
sağlık koruyucuları (köy sıhhat me· 
muru) bunlar Sıhhat Vekaletinin pro 
gramile kaza, vilfıyet merkezlerinin 
kurs gören fl5 genci iş başına getir. 
dik. Bunlar da kendi köy bölgelerinin 
sağlık hizmetlerini ele almı§lardır. A. 
ralarmda atlı ve bisikletli olanlarını 
da. bulunmaktadır. Bunlar <la 15 li. 
ra aylık alıyorlar. 

Köyler bunlar için seve seve büt. 
çelerine para koymuşlardır. Bundan 
başka lstanbulda., Sclimiyedc Küçük. 
pınar okulunda Trakyannı Nalbant· 
başları kurs görmektedir. 

Bunlar kursta imtihanlannı 

kazanarak diploma alıyor ve köyleri. 
ne dönüyorlar ve bölge nalbantbaşısı 
Gluyorlar. Bunun ıgibi ebeler de 
ayni istikameti tutmuutur. İstanbul 

ad, Balıkcsirde ve buna benzer bü • 
yük yerlerde açılan küçük ebe kurs. 
!arı, köylünün imdadına yetişmekte • 
dir. 
Umarım ki, bu kurslar ihtiyacı kar 

şıhyacak kadar genieliyecektir. 
Şimdi de küçük hayvan sağlık me· 

murlarını köyler bünyesine yetişecek 
kadar yetiştirmek için yeni yeni tcd. 
birler alınmaktadır. İ8te bütün bun. 
lardan sonra Cumhuriyet rejiminin 
köylü üzerindeki yolunu, ideal Türk 
köyünün şeklini kurabiliriz.,, 

Kazım Dirik. bundan sonra ideal 
bir köy şeklini çizmiştir ki, bunu ve 
Generalin diğer sôzlerini resimlerile 
beraber yarınki sayımızda veı eccğiz. 

Görüyorsunuz ki, köyler temiz ve 
ağaçlanmıştır. Ağaçlanma işi Trak. 
yanın kalkınma planında ön safhaya 
alınmış bir iştir. Bu ağaçlanma işinde 
göçmen köyleri en başta geliyor. Bu 
gün Trakya bölgesinde 90 bin göçme· 
nimiz vardır. 

Bir genç kızı öldürüp 
yaktı 

Köy kalkınması, artık bütün mana. 
aile hareket haline gelmiş büyük bir 
davadır. Bu kalkınma ilhamlarını ve. 
ren Şef Atatürkün ve onun başaran 
hükumetinin en küçük muhtarına 
kadar ve en küçük köy ve köylüsüne 
kadar planlı har~keli bir esas olarak 
kabul edilmiştir. 

Şimdi de planın içinde ve çarkları. 
nın altında. çalışıyoruz. Trakyanm 
beş yıllık kalkınma programı \'ar • 
dır. Köyler de ona göre hazırlanmış. 
tır. Bazı hususi şartların, mahsullerin 
verimsiz olusu o sene kalkınma pla. 
nından bir iki madde aksatabilir. Fa. 
kat gelecek yıl planında mutlak ya· 
pılır •• 

l{ültür denince köy davasında bü. 
yük bir boşluğu dolduran lğretmen 
ve eğitmen işi ele alınmalıdır. Bu gün 
iki yüz elli eğitmenin nasıl yctiştiğinı 
ve köy başına ne sartlar altında ge. 
çeceğıni gözlerinizle ve iş üzerınde ı 

gördünüz. Geçen sene yüz eğitmen 

çıktı, hepsi de köylerin başındadır. 
Bu adamlar köyü, tamamile elin · 

den t:.ıtup kaldıracaktır. Yine Tunca 
başında bir dE: Tarımbaşı okulu gör. 
dünüz, burada 50 köy genci bir sene. 
lik pratik tatbikatla tavukculuk, arı· 
cılık, aşçılık, fidancılık gibi köy ha. 
yatına ön safhada lüzumlu olan ha. 
yat bil-ri'C'rirıi tr>'ıl vıp yine Cümhu 
riyet bayı anımda ko.:} lcı ınc ~id~cek f 

Antalyanın Kurkut ilinin Karabayır 
köyünde Kamile adında bir kız feci su. 
rette öldürülmüştür. Kamile babası Ra. 

mazanın Antalyaya gitmesi üzerine 
komşuları 1smailin evine gitmiş, 1sma.. 
il genç kıza tasallut etmiş ve kansını 
'da tehdit ederek bu şenig hareketini 
gizli tutmuştur. 

Kamilenin babası kızını Antalyeye 
çağırmış, genç kız ökiiz alıp şehre gi. 
derken lsmail onu takip etmiş, yolda 
bir daha tecavüz ettikten sonra Kami. 
leyi öldürmüş, sonra da yaktığı bir a. 
teşte kül cluncaya kadar yakmıştır. 

İsmail yakalanarak polise verilmiş. 
tir. 

- Yumurcak bol brıl kıımda oyna· 
sın. diye d"\'ele 1 ç"il0 c;:ıktık, şımdi 
de kayığn binmeğı tuttıdu! 

- P • nin çol g misi olduğunu 
soylcS<'ne! 

Bir leyleğin ga
rip hareketi 

Pencere camını kırıp 
otorayın içine girdi 

Turgutlu, (Hususi) - Bir kaç gün 
evvel sabah Ala§ehirden İzmire yol. 
cularını götürmekte olan otoray, Ma.. 
nisanın Muradiye istasyonuna yakın 
bir yerinde garip bir hadise geçirmiş.. 
tir. 

Demir yoluna bitişik bir tarlada 
gezmekte olan bir leylek sürüsü oto· 
rayın sesini, gürültüsünü işitince ha. 
\'aya kalkmışlardır. En son kalkan 
leylek süratla havalanamadığmdan 

bu sırada yoldan geçen otoraya çarp. 
mış ve camını kırarak içeri girmiş • 
tir. 

Bu vaziyet karşısında otoray dur
muş ve vaka., h!idise bir zabıt varaka. 
sile tesbit edilmiş leylek de alıkonul. 
mu.stur. Bu garip hadise , yolcuları 
hayret ve heyecan içinde bırakmış • 
tır. Camın yanında oturan bir .zatın 
alnına bir cam parçası girmiş fakat 
parça yolcular tarafından derhal çı· 
karılmıştır. Leyleğin de sağ ayağı az 
kanamı~tır. 

Otoray İzmirc vardığı zaman ley. 
lek muayeneye sevkedilmiştir. Henüz 
bu senenin yavrusu olan hayvancağı. 
zın uçmakta pek usta olmadığı anla. 
sıldığı için suçu affedilmiş ve ser
best bırakılmıştır. 

8000 lirahk 
hırsızhk 

Suçlu bolundu, yalnız 
600 lira eksik 

İzmir, (Hususi) - On beş gün ka· 
dar evvel yün mensucat ı;ıirketi nme. 
lesinden Eğirdirli Silleyman, banka. 
dan alınıp şirkete getirmek üzere ken 
disinc emanet edilen sekiz bin lirayı 
alıp kaçmıştı. 

Sülcymanın peşine düşen sivil bir 
mçmur .. mahirane bir araıtırmadan 

sonra kendisini Dinarda, dağlarda 

kurulmuş yörük çadırlarında bulmuş 
tur. Yörükler hadiseyi hayretle kar. 
şılamışlardır. Memur, kendisinin po· 
lis olduğunu söyliyerek Süleymanın 
fotoğrafisini çıkarıp göstermiş: 

- Bu adam, sekiz bin lira çalmış. 
tır, en küçük bir müdahaleye taham. 
mül edemem, onu götüreceğim, demiş 
ve yörükler de karşılarındakinin bir 
memur, Süleymanın da böyle bir ma. 
rifct kahramanı olduğunu duyunca: 

- Al git öyleyse! 

Demişlerdir. Süleyman, ilk isticva
bında, paraların yerini söylemek is. 
tememiş ve nihayet: 

- Eğirdire götürmüştUm .• 
Demiştir. Halbuki lzmire getirilip 

de dün tekrar isticvap edilince: 
- Yalan, demietir. para, burada, 

1zmirdeki evimdedir. 
Filhakika., paranın 7400 küsur li. 

rası, Süleymanın evinde, paçavralara 
sarılı olarak bulunmuş ve §irkete tes 
liın cdilmi§tir. Şirket, davacı olmadı. 
ğmı bildirmiS,ir. Bu itibarla, hadise
de kanunen hukukuamme de hareket 
edemediğinden Süleymanın serbest 
bırakılması muhtemeldir. 

Kazım Dirik Şehrimizde 
Trakya Genel Müfettişi Gencrnl 

Kazım Dirik, dün Trakyadan şehri· 
mize gelmiştir. 

Kazını Dirik, lstanbulda bazı ikli. 
sacli meseleler üzerinde tetkiklerde 
bulunduktan sonra Ankaraya gide • 
ccktir. 

- knrımı hçırdılar. Lutfen ya. 
rın sab:ıh bana hnt:rlatınız da birkaç 
satırla polise malfımat vereyim! 

Büyük sahrada yaşıyan 

Garip bir kabile 
Müslüman oldukları halde do

muz eti yemei< mübah 
Afrikada Büyük Sahranın Uadan'

dan Kiffa'ya, Tangat'ya kadar olan 
sonsuz ve müphem ufukların kapladı
gı çöl Nemdai denilen, hangi ırka men. 
sup olduğu bilinmiyen bir kabilenin 
durmadan konduğu yerlerdir. 

Nemdai'ler fakir bir kabiledir. Ne A. 
ra11, ne de Berberidirler. Hangi ırkın 
bakiyesidir, nereden gelmişler, ilk bu. 
lundukları memleket neresidir? Bunlar 
tamamiyle meçhul. Ne çadırları, ne de 
koyunlan vardır. Malik oldukları bi. 
ricik §ey köpeklerldir. Bununla bera
ber bunu az görmemelidir. Yetiştirdik. 
teri köpeklere misline tesadüf editemi. 
yen bir cinstendir. 

Nemdai'ler av eti ile gcçin'diklerin
den köpek onlar için her şeydir. Sah. 
rada tesadüf edilen ceylanları, çakalla. 
rı, sırtlanları, yabani domuzları, 'kısa. 
cası her ne varsa hepsini avhyan bu 
kuvvetli, cesur ve kurnaz köpeklerdir. 
Araplar için deve ne ise, Nemdai'ler 
için de köpek ddur. Bu Bedevi kabile 
din itibariyle müslümandır. Fakat ih. 
tiyaç, .cnu bütün müslümanlık kaide
lerine tabi olmaktan uzak bulunduru. 
yor. Bunun için "biraz müslüman., dır 
diyebiliriz. Bunlar her şeyi yerler, hat. 
ta domuz etini bile. Bu eti yemek için 
bir fetva aldıklarına dair de hikayeler 
vat:iıı: 

Bunları buraya getiren ataları Uld . 
Ayad Kur'anın yemek için müsaade 
ettiği hayvanların tükendiğini gör. 
müş; vakra komşu kabilelerde koyun, 
deve var a da Nemdai'ler namuslu ol
duklan için hırsızlık etmek istemiyor. 
}ardı. Tabii pek fakir bulunduklarrn
dan satın da alamazlardı. O halde ne 
yapacaklardı? Aç ta ölünmez ya 1 Uld -
Ayad bunun için bir çare 'buluyor. 
Kom u kabilelerden Mrabu'larm çok 
hürmet ettikleri meşhur bir şerife mü. 
racaat ediyor ve diyor ki: 

- Bize bir fetva veriniz. Domuz e
tini yemek mi caizdir, yoksa açlıktan 
ölmemek için kabilelerin koyunlarını 

çalmak mı? 

- "Allahü ekber azam kebiren la 
ilahe illiihu - Allah çok büyüktür ve 
ondan başka Allah yoktur. Her gün 
beş vakit namazınızda katiyyen kusur 
etmeyin. Ramazanda muha~kak oruç 
tutun, gönlünüZ'den Allaha ve Peygam. 
bere olan imanınızı kuvvetle muhafa. 
za edin oğlum. Eh isterseniz domuz eti 
yeyin ... 

işte o gündenberi Nemdai'Ier için 
haram kaldırılmış, domuz eti mübah 
olmuştur. 

Evet, köpeklerini anlatıyorduk. Bun. 
tarın ne muayyen bir cinsi, ne muay. 
yen boyu ve rengi vardır; yalnız kuv. 
vetleri, cesaretleri ve koku .elmalarının 
pek şıddetli olması itibariyle ehemmi. 
yetlidir. Esası aranırsa bu kabile sırf 

et yeyici olmadıgı gibi ekinci ve çoban 
da degildir. Kurumuş ceylan etine mu
kabil darı ve hurmayı da kendileri ye. 
tiştirmiyor. Muharip de değiller-Oir; 

sadece bedevidirler. Bütün dünyadaki 
bedevilerden daha göçebe! Sahranın 

mühim bir kısmında bulunan et yahut 
ot yiyen bütün vahşi hayvanlar onla. 
rın ldemektir. Hayvanların peşi sıra 

gideerk çölü dolaşıp durdular. 

Ötede beride tesadüf ettikleri otlar 
da onlar için çok kıymetlidir. Bu otlar 

- Biraz geriye çekiliniz, ayağıma 
basıyorsunuz! 

- Siz neden ayağınızı geriye ~k. 
miyorsunuz? 

- Sizi, daha ill'rıye varır diye kor. 

Nemdai kabilesi araııntla gezerek 
intibalannı anlatan muharrir kadm 

ya sihirlidir, yahut bazı hastalıkları i .. 
yi etmek hassasına maliktir. Bunun 
nasıl kuUanılacağını Nemdai'ler çok i. 
yi bilirler. Kumlar arasında mr:lir ola .. 
rak tesadüf ettikleri sular ekseriyetle 
tuzludur. Fakat yine kumlar arasında 
buldukları çok değerli şeyler de var .. 

dır. Neclitik devirde yaşıyan birtakım 
insanların bıraktıktan yeşil, penbe, 
mavi incileri, Nemdai'ler - saadet ge .. 
tirir diye - kuçük çocuklarının bo .. 
yunlarma asarlar. 

Göç sırasında kabilenin erkekleri 
küçük çocukları omuzlan üstünde ta. 
şır. Kadınlar deri torbalannı ve ufak 
tefek şeylerini sırtlarına alarak erkek. 
lcri takip tdcr. Göç, ya ~v,ı taki.P için, 
yahut mevsimin değişmesi üzerin ya. 
pılır. 

Bu kabilenin menşei hakkında tarih. 
çiler tam bir malumat veremiyorlar. 
Guya bunlar açık renkli, av ve muha. 
rebe için köpek yetiştiren Nümid'krin 
son nesli imiş. Bugünkü Ncmdai ismi. 
nin Nümid kelimesine benzemesi belki 
de bu hükmün verilmesine sebep olu
yor. 

Kendileri başka türlü söylüyorlar. 
Garpte, KiHa ve Tişitt'te bulunanlann 
dedigine göre on sekizinci asırda Ah. 
met - Uld • Ayad isminde büyük bir 
kahraman varmış. O zaman Şrattit'ler 

yahut "Sırtlan oğulları,. ile Abakak· 
yahut "Zamk yiyenler,, arasında pd. 
tdetli bir muharebe olmuş. Uld • Ayad 
Sırtlan oğullarından imiş. Fakat heı: 
nedense birdenbire muharebeden ve 
hemcinsine fenalık etmekten nefret e. 
derek muharebeyi ve memleketini bı. 
rakmış, Çöle çekilmiş, köpeği de onu 
takip etmi§. Bu adam bir sene av eti 

ile geçinmiş ve vaktini tlüşünmeye 

hasretmiş. Sonra kabilesinden bir ni. 
şanlı istemiş. Fakat kabile muharebe 
neticesinde yagmalardan büyük bir se. 

falete düştüğü için nişanlı ile beraber 
onun yanına gelmişler ve onunla be. 
raber yaşamak istemişler. Tabii gelir. 
ken köpeklerini de birlikte almayı u. 
nutmamışlar. 

Nemdai'lcrdc ateşli sil!h kullanan 
pek nadirdir. Onların _asıl silahlan u. 
cu demirli kargılardır. Lakin bunla:: 
muharebe etmek için degil, sadece av 
için istimal olunur. 

Yabani keçileri, ceylanları avladık. 

tan sonra etlerini küçük parçalar ha. 
tinde keser ve kuruturlar. İşte ontann 

büyük sermayeleri bundan ibarettir. 
Bir semiz keçiden yirmi beş veya otuz: 
kilogram kadar kurutma ~ıkar. Nem. 
dai'ler buna tiştar diyorlar. 

Kasabaya götürüp bunlan dan, pi
rinç mukabilinde verirler. Kabilenin 
vergisi de bu tiştar'dan ibarettir. 

RUŞTU ARAS 

Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüş
tü Arasta mezunan Paristen gelen bü
yuk Elçimiz Suat Davaz, Ankaradart 
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Yeni kitaplar : 
--A ~ru_p_a_ Tarihi 

Yuzan: Arif Çam 
·ı t tkikatınm l habere evrakına kadar şümul ve ittisa 

Şu .son senelerde, tarı ı e . bb" · · ·1 bT . . • h i ·et ma· kesbedebilecek tcte uata gınşı c ı ır. 
rnemlekctınıızclc nldıgı c cmm ) 
Jümdur. Mnamaflh bu kitap, bu halile, mahdut 

Daha ziyade resmi teşkilatın me. bir kütle) e hitap etmiyor. Geni§ bir o. 
eaislndı>n doğan parlak vo müsbet neti. kuyucu muhiti glizönlindo tutularak, bu· 
cl'lerlo •ctC'v\'ÜÇ eden bu tetkikler nasıl susile lise ve üniversite müdavimleri. 
göJsümüzil kab:ıruyorsa, matbuatımıı.r!a nin ihtiyaçları derpiş edill'rek tertip o. 
görlilcn tarihi nı•şri\•at, bu ne-1;i roman.. }unmuş gibidir. Yıgın yığın kitaplar ar:ı· 
lar da rla' il olJuğu }lalde, tarihe miltc· sında ,.e pek çok tafsilat içinde ıideta 
allik yazılar da _ bol, gUzel, cid<li ,.e bunalan bu talebenin belli başlı vakala.. 
mevsuk makaleler, muııahebeler, rısalz. rı, bunların baıılıca (faktör) ve (aktör) 
ler .• de- öylece ütihar edeceğimiz bir lerini yeknazardıı görüp - en sıkı bir 
yekfln teşkil eder. zamanda - noksanlarını ikmal etmek 

Bu yığma ahiren Ali Kemalini."l küçük ihtiyaclle, ~ok defa çırpındıklarmı, ara. 
ı dıklarını bulamayınca buram buram ter

bir l:~'F.bı inzimam etti. Çok nı•:htaı; 0 
• 

b Jc':iiklerini hep bilmyior muyuz? Senyo. 
duğun uz ve daima muhtaç olacagınuz u 
ilim ~ubt•sinin müntesiplerinden olan l{~. bos, kim bilir kaç kereler, şahidi oldu. 
mal!. mesaisini (Erzincan tarih! mUB • ğu bu ıstırap ı:rahnelerine karşı duyduğu 
tesna) tercümeye hasretmiş, noksanı. elemi ·- bir derece olsun - izale mak· 
mı~ı !:arp menabiinden ikmal et.c.ek is. sadıle, hiç şUphesiz bu maksatladır ki, 

d eserini kendine has vuzuh ve selasetle, 
tiyor gibi göriinUyor. Öylo olmasaY ı, telif etmiş ve bilhassa nisbetsi.zlikten 
11ayatı ve muharebatı tarih kitaplarımız. 
da tafsil etmi§ bulunan Kanuni'nin baş· §lddetle kaçınmıııtır. 
met ve deb<lebe ile dolu menakıbini Ali Kemali, kitabın, muhterem pro. 
(Muhteşem Süleyman) adı altında toplı ff'SÜr tarafından çizilen hacmini ve nis. 
yarak ve §İir ve belıigallc dolu bir lisa. betini değiştirmemek vücubuna kanaat· 
nm tellerine bağlıyarak medeniyet Cıle- ıo mukaddemede diyor ki: 
mine sunan (F. Dovney)in kitabını ter. "Bazı kısımların. yani bize teallfık c. 
cüme ve neı,ıreder, bize hem tarihi hem den parçaların tafsili imknnsız değildi; 
edebi bir nefise hediye eyler miydi? fakat bir taraftan nlsbeti liıyıldle mu • 

Bu kere çıkan kitabı da k<'ndisinin de. hafaza edememek tehlikesi, bir yandan 
ğil, (Senyobos)undur. llk önce Ali Re· da müverrihin <'msalsiz olan veciz ve sc

§at merhumun Jıimmetile, sonra zavallı ]is üsliibuna-hatta yakla amamak kor 
Ahmet Refiğin say ve gayretilo gençli. kusu metne bir kelime ilfLYCSindf'll 1çti. 
ğlmize tnnıtılmı§ olnn bu büyük profe. 
ı;ör, Fransaııın bu mümtaz mli\'errihi 
(Ansiklopedıya Britanika) için uzun bir 
makale yazmış. Makalenin çerçevesini 
Ansiklopediyi tertip eden heyet çiZ1lli6 
olduğu j~in profesör bittiı.bi o ıırognun 
dahıluıde hareket etmişti. :Makalesinin 
bazı tadilattan, ) alnız lngilizleri alaka· 
!andıran bir takını tafslliLtın tayininden 
onra • herkes kin faydnlr bir eser teş. 

kil edP.ceğlnı görmüş ve nefis bir suret· 
ı e bastırarak ııeşrcylcmiştir. ~tc Ali 

kınalı bunu tercüme etli. 
Tarih kltaplnrına haclml~rlne mlltc • 

nasip kıymet biçmek adet olduğu milla. 
hazasına mebni olsa gerektir ki, gayyur 
mUtercim, öıı söz namile yazdığı muh· 
tasar, fakat mCınidar mukaddemede: 
"Fransa gibi bir ilim diyarı için elzem 
görlinf'n bu ufacık kitabın bizlere gore 
ne derecede ehemmiyetli sayılması ıa. 
zım gelC'ceğı izaha muhtnç olmasa ge • 
rek.,. deyip, işaret ettiğimiz adetin yer
siz ve miınasebetsiz olduğunu anlatmış. 

tır. 

Hakikaten yersiz ve münasE'betsiz, 
Çünkü asıl maksat, daima fayda ve men. 
faal temin etmiyen uzun uzun tnfııilfıt 
içinde, hedc>ii kaybedecek kadar serse· 
riyane dolaşmak değil, hiıdisenin men. 
şeini, sebebini, cereyanı tarzını ve ne. 
ticcsini zaptetmek ve anlamakur. Taf· 
silat lüzum ve ihtıyaca göre, öğrenilir. 
Senyobos, kıymetli eserinde ,·akaların 
hunu ve ihtiyaca göre, ed(iuzuıııın.mm 
ruhunu ve esasını göstermekle iktifa et. 
miş, terkip içinde bir tahlll yapmıştır. 
Mesela (Samimi itilfıf)ın İngiltere ile 
Fransayı yckdiğerine bağlamakla bera. 
ber iki millet arasındaki imtizaçsızlığın 
sürüp gittiğini anlatırken bunun se· 
beplerı amsıııda (Piçar) tazminatına kar 
§1 vukubulan muhalefeti ele zikrediyor. 
:Mütercim, memleketimiz okuyucuları i. 
çin - Fransada olduğu kadar - ına. 
lCım olmaması zaruri bulunan bu (Piçar 
tazminatı) meselelerini bir not ile tavzih 
etmiş ve kitapta bu türlü tıı,·zihata lli· 
zum hissettirebilecek noktaların vücu. 
dUne bir misal vermiştir. Lakin bunu su. 
iistimal etmf'mişlir. J{ariler, ihtiyaç du· 
yarlıırsu, herhangi bir meselede, mem. 
boıtun kitabı, yani Ali Kemali AksUtiın 
balarn kadar çıkarak, istedikleri kadar 
mufassal malfımat toplıyabilirlcr. Sen) o. 
tercUmesilo elde edecekleri bilgi hemen 
son zamalara kadar geçmiıı olan vakn· 
lann, hC'r ,·akit hatırda kalması labüt ve 

mümkün olan esaslarıdır: Yukarki mi. 
salde anlatılması kastedilen §"Y· snmi. 
mt itilafa ragmen. Fransız ve lngilız mil· 
letlerı arasınd:'\kt adl"mi imtizacın do'liam 
ettiği kefiyeticlir, bunu idame ettiren 
sP.bepler ne olursa olsun Amma i aret 
surNilc kaydolunan bu scbc>pler d t. 
ntııe anla ılmnk lstf'nllıı o ?. man 

nıQtc>rclmın h 1\' ı ı kı v 'rı 1 
k!tt notlarA degıl JıB.dıse lerı 11) rı a) rı 
beyan , e tafsil eden zabıt.namelere ınu. 

nahı icap etmiştir ... 

Bu, ilme hürınottir; takdire değer. 
Bize ait. kısımlann tafsili meselesine gc· 
lince: Ahval, bahusus umumi harp ile 
mılli mUcndt:?lo safahat! o kadar dikkati 
caliptir ki, tafsili halinde muhafaza e. 
dilemiyeccğindcn korkulan nisbetin te. 
mirıino hiç imkan bulunamazdı. O tak· 

dirde kitap malül olurdu. Fikrimizce 
lıizim tarihimizi büsbütiln a~TI bir fasıl 
olarak okumalı, ecnebilerin tetebbUatın. 
dan i tifadeyi ihmal etmemekle beraber 

kendi mı>nabi ve ''t'saiklmize dayana. 
rak yazılmış eserleri tercih etmeliyiz. 
Hatırdan çıkarmamalıyız ki, §arka taal· 
Jfık edince Avrupalı muharrirlerin gö • 
rUşlcri çok deği~ir. 

lşte bunun içindir ki, - tekrar ede. 
riz - Ali Kemalınin metne bir söz ili· 
,·esinden içtinap sureUlo yaptığı tercü. 
mC'yi takdire la) ık, ve bu değc-rli tereli. 
meyi (Dün ve yarın tercüme külli. 
yatı) meyanında çok t('mİZ bir surette 
basmnğa muvaffak olan (Vakit KUtUpa. 
nesi) ııi tcbrikc şaynn görürüz. 

ARİF ÇAM 

M:Ue lerarası 
Tıp kongresi 

Eylülde Yugoslavya-
• da toplanıyor 

Belgrad, (Hususi) - Milletler ara. 
sı tıp tarihi kongresi bu sene Yugos· 
Javyada toplanacaktır. Kongre 1 ey. 
l(ılde başlayıp 14 eylulc kadar de.va~ 
edecektir. Şimdiden tıp kongrcsı ı. 
. büvük hazırlıklar yapılmaktadır. 

çın .J • • h' . 
'.Kongre, Prens ravle nın ımaycsı 

altındadır. 
Kongrenin açılma merasimi Zag. 

repte olacak, ve ilk toplantı orada ya 

pılacaktır. 
J{on~e azaları Zagrepte dört gü~ 

k lacaklar, ayın 5 inde Belgrada gı~ 
d:cekler ve kongrenin Belgraddakı 
devresine geçilecektir. 

BeJgradda (Milli. edebi.~atta tıp) 
Üzerinde bırer Turk, Leh. 

mevzuu , 
ıtaı Romen Mısır ve Yugoslav 

yan. ' . 
ck,ktoru konferanslar vcrecektır. 
Ayın yedisinde Yugoslavyadaki sıt 

t 
'hi hakkında konferanslar ve. ma arı .. 

rilecektir. Bu konferanslardan bırı • 
. 1 tanbuldan gidecek olon Dr. 

sını, s T .. ki 
S"beyl verecektır. Mevzuu ( ur er 
~manında Yugosla\•yadaki sıtma ta. 

rihi) olacaktır. 
Kongre~ e i!"tıl'ak edenler Yugoslav 

l tıbbi t<'tkiklcrde bulunacak. ,n a 
ç \tat' ı:ıder k orada binlerce se. 
n evvel yaşamış olan ESkulapm ma. 

bedini zıyarct edeceklerdir. 
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ilk çevirdiğ ; filmde 

Loretta Yung'u öpemiyen 
acemi artist 

Son günlerin baş kadın avcısı o'du 
~@nlerde~~~i~~ib~{-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

artist çevirdiği muhtelif filmlerde 
ba§ aşık rolünü aldı ve hepsinde mu. 
vaffak oldu. Yıldız bu vadide ihtisas.. 
larını soran bir mecmuaya verdiği bir 
ankette diyor ki: 

Beş sene radyoda çah§bktan sonra 
Holivuta geldiğim vakit beni bütiln 
tanıyanlar ctrafinu alıp, sinemada 
muvaffak olabilmem için bol bol mı· 
sihat vcrmeğe başladılar. Bunlar he. 
nrcn hepsi bir ağızdan: 

-Azizim, diyorlardı, yaptığın film 
tecrübelerini ı;ördük. Muvaffak olu. 
yorsun, muvaffak oluyorsun amma 
daha bir çok öğreneceklerin var. Me. 
seıa aşk sahnelerini beeeremiyorsun, 
diyorlardı. 

Kendimden emin bir adam tavrile 
cevap vcriyoroum: 

- Nasıl olur .• Evliyim. lki de ço· 
cuğum var •. Bunlar aek sahnelerinde 
tabii olarak muvaffak olduğumun 

canlı delilleri değil midir? 
Bu cevabı alanlar bütün ~kunluk. 

larile itiraz ediyorlar: 

- J!,"vlilik başka., aşk başka, reji. 
sör, senden karma olan aşkına benzi. 
yen a!fk sahneleri istemiyor. Daktilo· 
ları, satıcı kızları heyecana düşüren 
kalplerini hızlı hızlı ~arptırnn, onla. 
ra taUı tatlı bir baş dönmesi veren 
ve karanlık salon i~risinde yanıbn. • 
§ındaki koltuktan oturan sevgilileri. 
ne soJculmağa mecbur olan aşk sahne
leri istiyor. 

Söz buraya gelince, a§kın bu ~eş~. 
dinde çok acemi olduğunu anlJ·ıor ve 
bana nasihat verenlere teşekkür c. 
diyordum. Bir çok rcjisörlerlc gW'üs.. 
tükten sonra bu aczimi kaldırmağa 
karar verdim. Fakat ne yapayım ki, 
yalnız başıma bir tlirlü rr.odern bir 
f.ı?Ik olmağı beceremedim. Onun için 
büyük üstatlara başvurmağa, onla • 
rm heyecanlı aşk sahnelerini nasıl 

oynadıklarını tetkik et.meğc karar 
verdim. İlk dersi "aşk her §eyden üs. 
tün,, filminde Loretta Thng'un kar. 

Doroti Lamur 
g·yindi 

llul"tnlnı'<lır tıplak Doı·oti ı,amu

run giJ iıu'cl'gl ) nzılıyordu, nihayet 
gi) indi. lşte resmi ı l 

Altı yıldız eğ
1

encede 
1net Löbon, Suze Mey, Slmon Slmon Jozet Dey Mona G D ' • oya ve anyel 

Parola ynz tnUJlerlnl muhtelif memleketlerde eğlencelerle 1 1 gec r yorlar. Re. 
stmlercle eğlence kıynfctlerllo ve her halde hepsi de "Ok ı.ı memnun gözUkU 
yor. 

şısında aşık rolünü oynayan Tirone 
Povcr'clen aldım. 

Benim de bu filmde bir rolUm var. 
dı, fakat ta ! .i bir aşık t'Olü değil.. Ca· 
lıştığım stüdyo henüz benim bu de. 
receye erişmemiş olduğuma pek haklı 
olarak karar vermi§ti. 

Filmi çevirirken düşündüm: "Eğer 
nylardanberi bana verilen nasihatle. 
ri dinlemiş olsaydım,, şimdi bu filmde 
Loretta Yungu ben öpecektim . ., 

Artık Tironc Poverin her hareketi 
ne dikkat etmeğc karar vermiştim: 
Ondan sonra beyaz perdede b .. • 
k" h u gun 

u meş ur fişıkların aşk sahnelerini 
nasıl çevirdiklerini tetkik ettim. Bu. 
nunla da iktifa etmedim. TctkiklerL 
ıni sessiz sinemanın tanınmış aşıkla. 
1.:.1.na kadar ileri götürdüm. Elde etti
gı~ netice 5U oldu: Bu güne kadar 
gelıp geçen artistler içerisinde aşık 
rolünU en iyi becerebilen Rudolf Va.. 
lantinodur. 

Valantinonun aşk sahneleri kendi. 
ne mahsustur. Sevgilisinin karşısm. 
da dimdik, kadınm gözlerinin içine 
baka baka durur, biltUn hareketlerin· 

de kadını bayıltan, kendinden geçıren 
h~~im bir eda vardır. Kadın bir çiçek 
gıbı solar, iradesini kaybeder sonra 
Valantino birdenbire hareket; geçer, • 
kadmı kolları arasına alır. Kadm 
büzülür, ba§ı Valantinonun göğsü U. 
zerine dü§er. Artık seyircileri coştu. 
ran aşk sahnesi başladığı sekilde de. 
:~m. eder. Ben de hocamdan öğrendi· 
gımı yapayım, dersimin ilk tat.bika. 
tmı karımın ka.I'§ısında tecrübe ede. 
yim, dedım .• Fakat karım romandan 
hayata fırlamış bir mahlflk değil, sağ 
lam vilcutlu, sağla.m nıhlu bir ev ka. 
dmıdır. Kar§ısına geçip gözlerimi 
süzmeğe başlayınca gülünç oldu~u 
anladım ve bu ieten vazgeçtim ve baş· 
ka bir aşk hocası aramağa başladım. 

Bu karardan sonra yeni filmlerden 
birısindc Robert Tayloru beğendim o· 
nun çevirdiği aşk sahnesindeki vazı. 
yeti Valantinodan farklıdır. ValantL 
no sevgilisini kollan arasında boğa· 
cak gibi sıkar, sonra kadının biç mu. 
kavemet edecek hali kalmayınca uzun 
dakikalar süren buse faslı başlar. 

Fakat Taylorun kucaklaYJllarmda 
(Devamı 10 uncu eayfad&) 
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DER5liMLi 
No.29 \'azan: Niyazi Ahmet 

- Yok .. Ama bir TUrk zabiti be. - Burada kalırsan daha böylele. 
nim anamı öldürmüş.. rinl çok görürsün .•• 

- Anan snğ ya .. 
- Bir tanesi öldü. Babam onu cok 

seviyordu. Onun lcJn ağlardı. 
- Türk zabitinin öldürdUğlinU kim 

söyledi. Türk zabitleri kadın öldUr. 
mezler .• 

- Öyle söylediler .. Görmüşler!. 
- Adnan Bey senin ne fEtedlğlnl 

hep anlıyorum ... Alhatunun sevdiği. 
ne inanma sen. Ben KAzım Beyi se. 
vlyordum. O bana lytıık yaptı ama 
ben de yaptım. Ben de onu kurtnr
dım. Sen bana daha cok yardım et
tin. Hem bonl sevdin. Ben de seviyo. 
rum seni Adnan Bey, Benim hnsta-
lı!;'lmda başımdan ayrılmadın. Sen 

olmasaydın yalnız ltala.caktım. Kim 
se bana bakmıyacnktı. Gelip bana 
ceza verecekti. Bundan da beni sen 
kurtardın. 

- Demek beni seviyorsun GUicu
buk? 

- Seviyorum dedim ya ... 

- O halde ikimiz de buradan kur. 
tulalım. Bırakalım buraları .. Gel s~ 
nt daha iyi yerlere götüreyim .•.• 

- Buradan lyl yerler blıtm tein 
olmaz Adnan Bey. Biz başka yerde 
,-apama.yız .• Burada kalalım, sen de 
burada kal. 

- Gillçubuk, beni sevdiğini lsbat 
et bakalım. Bu aktıam doktoru bırak 
gitsin. Seyit Rızaya 11öyle, ne yapar. 
san yap, o burada kalamaz. İşleri 

var. Hem sana bu kadar iyilik yaptı. 
Seni o kurtardı. Sen de onu kurtar. 

- Doktora kimse bir şey yapmı
yacak. Seyit Rızanın yanında kala-

cak "· 
- Ama burada kalması doğru de

ğil •• Gitsin. Sen de benimle gel Da. 
naburana gidelim. Cebrail bir daha 
gelmez diyorsun. Bize kimse dilş
manlık etmez. 

- Adnan Bey, biz yapacağımızı 

yaptıktan sonra rahat ederiz. Ccb. 
rall benimle çok uğraşacak, ben de 
onunla uğraşacağım. Şimdi anam da 
ba.na. düşman oldu. Erkeğini ka.cır
dım. Erkeği idi Cebrail anamın. 

- Ne yapacaksın burada? •• 
Derslmli kız biraz düşündü. Dlll. 

nln ucuna. gelen bir şeyi söyleyip 
söylememekte tereddüt ettiği anla. 
şılıyordu. 

- Adnan Bey, beni seviyorsan, 
seveceksen benim söylediklerimi ya
pıncaya kadar beklersin. Babamın 

sözlerini yapncağım ben. Cebrallden 
intikam alacağım, sonra anamın me. 
zarına bir TUrk zabitinin kanını ... 

Adnan birdenbire Urperdi. Sevdi
ği kızın o saniye üzerine atılarak bo. 
ğazından sıkacaktı. 

- Sus .• diye bağırdı. Sonra: 

- Siz cok alcak insanlarsınız •• de-
di. Bir gün nnlıyacaksınız bunu. O. 
ğullarınız size la.net edecek. Hay. 
vanlar yapmaz böyle .. 

- Yok Adnan Bey, bunu yapmak 
için, bunun tein çalışacağım .•• 

- Ne diyorsun? .. 
- Fakat korkma .. Sana mUjdem 

var ... GUlçubuk doktora hiç bir kfm. 
se bir şey söylemtyecek dedi. Sen 
Seyit Rızanın yanında bulunacak
mışsın. Delki bir çaresini bulup Per
teğe gönderlrl~. 

- Ya sen? ..• ? 
Adnan acı acı dudak büktU: 
- Benim vazifem şimdi çoğaldı. 

Gülcubukla görllşünceye kadar bel
ki gidebilirdim., ama şimdi hiç gide
mem. 

- Onu cok mu seviyorsun?. 
- Çok seviyordum. Gene seviyo-

rum ama bu sevgimin manası deği
şecek galiba. 

lkl arkadaşın konuşmasını Glll
cubuk 1hla.l etti. Doktora yaklaştı: 

- Doktor Bey, dedi. Bizim yerleri 
beyenmedln mi? 

- Çok beyendim Gülçubuk. 
- Ama Adnan Bey gitmek Jstedi-

itnlzl söyIUyor. 
Doktor arkadaşının yüzüne baktı. 

Adnan: 
- Öyle GUlcubuk .. onun Pertekte 

çok işleri var. Hep oraya senin gel
diğin gibi her gU:.ı yaralılar, hasta
lar gellyor. Onlara bakacak. 

GUlçubuk yavaşça, duyulmasın

dan korkuyormu~ gibi: 
- Den, dedi, çaresini araya.cağım. 

Kimse duymasın. Seyit Rıza duyar
sa beni de affetmez. Belki de bu ge
ce kaçırırım •• 

Doktorun yüzUne renk gelir gibi 
oldu. Adnana. yaklaştı: 

- Tehlike olmasın Adnan .• 
Adnan bir kahkaha atarak: 
- 11Ah1 doktor, dedi. Burada her 

saniye tehlike iclnde değU miyiz?. 
Biraz sonra başımıza ne geleceğini 
bÔmlyoruz. Bir Derslmll düşmanını 
öldUrmek 1stel'ken bh:I yere serebi
lir. Şurada tatlı tatlı konuşurken 
başka blr kabilenin hücumuna uğrı
yablllrlz. Hepimizi merhamet etme
den öldUrilrler. Yolda her tehlike var 
dır. Fakat GUlcubuğa güvenebiliriz. 
Söylediğini yapar. 

Derslmll kız iki arkadaşın yanla-
rından ayrıldı. 

- Ben çaresini bulursam buraya 
gelirim .... dedi. 

Adnan doktoru biraz daha yanına 
çekti: 

- Doktor, dedi. Gittiğin vakit ilk 
if olarak burayı haber vermen ol
sun. Yollara iyi dikkat et. Gece gi
deceksin ama gene aklında kalır. 

Derslmlllerl kandırıp Perteğe kadar 
götllrebllirsen yakalat onları .. Bu
rası basılırsa şerirlerin elebaşıları 
kafese girmiş olacak .• 

- Fakat senin vaziyetin tehlikeye 
girer Adnan .. 

(Arkası var) 

G~2 IHlelkDmD 
llr. Şilkril Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. ~ 
Tel. 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

ıpartımaru 

- Yapamıyacaksın Gülçubuk .• 
Mağara kapısının önünde bir gü. 

riıltil oldu. Konuşma, bağırma ses
leri duyuluyordu. Adnan doktoru 
hatırladı. Başına bir tela.ket gelme. llllı•••••m•ım:•••
sl korkusile kapıya doğru atıldı. Ka-
labalık arasında bir insan cesedi 
duruyordu. Kanlı hançerini hlllA e. w-:::::::::::::=::::::ı:::::::x::.-::::: !! 
Unda tutan Dersimll: ıı· ır A K v M n 

- İşte diyordu, en sonunda intl- İ 16 AAustos - 17 Ağustos il 
kamımı aldım.. f S11lı Çarşamba fi 

Bunlar, iki yakın köyden imişler 8 nci ny - Gün 31 İf 
ve sonelerdenberl birlbirlerine kin ..................... --...... -···-········ 
besliyorlarmış, kareılaştıkları vakit Cem.ahı r 1357 20 21 U 
üste çıkan dUşrnanını temizlemiş. Ka : Rumi Tem.1353 30 81 H 
tll, han~crlnln knnlarını silmeden! :!ı· Hızır ı?iinü 103 ıoı ~j 
kınına koydu. Onu o şekilde ölllnce. Gün doğu~u 
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fi 

Adnan doktoru aradı. Onu bir ke-

Bir köylü karısı
nı ba a ile ya

raladı 
iki genç te bir tarla 
meselesi yilzllnden 

vuruştuJar 
Balıkesir, (Hususi) - Kavac:ık na.. 

hiyesinin Şabanlar köyünde bir aile 
kavgası olmuı, kanlı ve feci bir şekil. 
de neticelenmiştir: 

Şabanlar köyünden Abdullah oğlu 
ihsan ile karısı 20 yaJlannda Ayşe 
gece saat 23 sıralarında kavga etmiş. 
lerdir. 

Kadın kocasının kendisine fena mu. 
amele etmesinden ve hiddetinden kork. 
mu§, evden 'dışarı fırlayarak kaçmağa 
batlamıştır. Fakat kocası o sırada te
laşla eline geçirdiği balta ile kansının 
arkasından koşmağa başlamıştır. 

Gözleri kanlanan, kendisini unutan 

ihsan, çok geçmeden Ayşeye yetişmiş 
ve baltayı kadının muhtelif yerlerine 
rastgele indirmiştir. Balta kadının bir 
kolunu fideta vücudun'dan ayıracak 

recede parçaladığı gibi muhtelif yer. 
lerinden de yaralamıştır. 

Jandarma, ihsanı yakalamış, kadın 
da tedavi altına alınmıştır. 

---o-

Bir tarla meselesi 
yüzünden 

Balıkesir, (Hususi) - Manyasa 
bağlı Yeniköyde mera meselesinıden 

bir kişinin ölümü ile neticelenen kanlı 
bir vaka olmu§tur: 

Yeniköyden ishak oğlu Kamil adın. 

da 18 yaşlanm:la bir gençle aynı yaşta 

bu köyden İsmail oğlu Enver mera 

meselesi yüzünden bir müddet evvel 

kavga etmişler ve yekdiğerine danl
mışlaridır. 

Bu iki kişi bir gün önc:c tarlaların. 

dan harman yerine araba ile demet çc. 
kerlcrken yckdiğcrile karşdll§m tlar, 
birbirlerine bazı eitcmll sö:dcrle ınu.. 
kabele etmişlerdir. 

Bu yüzden vaziyet derhal bir kavga 

halini almış, gürültü büyümUştUr. Her 

iki genç ellerindeki övendere ile bir. 

birlerine hilc:um etmişler, bunlar kın. 

lınc:a arabanın kanad parmaklannı kı
rarak birbirlerine tekrar saldırmışlar. 
ldır. 

Nihayet KAmil bıçağınr çekmiş ve 
Enverl kanla.r içinde yere yuvarlamış. 
tır. 

Kamil Hasanın yere düştüğünü gö. 

rUnc:e arabasına binerek vaka yerin. 
den uzaklaşmıştır. 

Enver de kanlannı akıta akıta, yer. 

de sürüne aürilnc bitkin bir halde har. 

nı1n yerine dönmüşse de farla kan kay. 
bettiğinden çok geçmeden ölmüştür. 

Katil yakalanmıştır. 

Vindaor Dük ve Dilşesl Ud glln ev-

Yepyeni bir şehir yükseliyor 

Yarım milyon ira sermayeli bir 
imar bir iği kuruldu 

Adana, (Husu-
si) - Adanada Be 

ledlye faallyeti Tür 
klyenln birçok yer 

lerlnde olduğu gibi 
nlsbeten yenidir. 

Mazinin kötU mi
rasları arasında 

şehirlerimizi de bir 

harabczar halinde 
bulan cumhuriyet 
idaresine TUrklye-

nln en eski şehirle 
rinden blrisl olan 
Adana da bUyUk bir Adnnndn. yeni mczbnıia 

çiftlik halinde intikal cylemlştlr. ı koymaktadır. 367 pin lira sarflle 
Hudutları pek geniş olan şehrin hitama eren su tesisatı Adananın ha 

modern bir hale getlrllmesi her şey- yatı bir ihtiyacını gidermiştir. Eski 
den evvel bir bUtçe ve zaman mese. mezarlık kaldırılarak Adana - Mlsiısl 

Jest olduğu icln belediye heyetinin şosesi ştmallnde ve 113.600 metre 
Uzerlne yilklenen vazife ve mes'u11- murabbaı sahada yeni bir mezarlık 
yetler elbette ağırdı. Bununla bera. meydana getirilmiştir. Mezarlıkta 

bor Adana belediyesinin gayretli noksan bazı tesisat da ikmal edll
elemanları cumhuriyet prensiplerin- mektedir. 

den aldıkları feyiz ne senelerdenberl cumhuriyet devrine kadar ismi 
yılmadan calışarnk cenubun sevimli var cismi yok kabiUnden bir teşek. 
eehrlne yeni şehlrctUk telA.kkllerlne kUl olan itfaiye Bay Turhan Berlke
uygun bir çehre vermlye muvaffak rln himmetile ileri şehirlerdeki em
olmuşlardır. Belediye Reisi ve Bele. sallno faik bir kadroya sahip olmuş. 
diye Meclisi Ada.naya bircok eserler t ur. 
kazandırmışlardır. Bunlardan kısa-

Sıca.k me\·slmlerde halkın yıkan. ce. bahsedelim: 
istasyonla şehir arasında iki kllo. ması için nehir kenarında bir yıkan

ma havuzu yaptırılmıştır. Bu havuzmetreltk yol asfalt olarak yapılmış.-
do. tahminen 200 kişi rahatça yıka. tır. Bu caddenin iki tarafında mo. 
nnbllir. Belediye havuz kenarında dern tkametgA.hlar yükselmektedir. 

Bundan başka şehrin diğer ana. yol- bir gazino ve lokanta, müteaddit so-
larının hemen ka.ffesi kaldırım ha. yunma locaları yaptırma..ktadır. 

lfndedir. . Şehir imar plAnına göre açllmneı 
Plft.nı :M.lqıar Slnnn taraf.ndan Cl- lf\.zımg len yeni yol \"6 meydanlar 

zllen ve Türkiyede eşine nadir rast. bUt.çenlıi mUsaaclcsr-nısb nd SIQl .... 

ıanan bir Atatürk parkı ve parka U- kısım yapılmriktadır. Bu sene snnt.. 
lu önderin bir heykelleri dikilmiş. hane meydanı açılaca.'ktır. lmnr pl'ft.. 
tl nına göre şehirde birçok yeşil sa.ba-r. 

PlA.na göre parkta bir şehitler A- ·ıa.r mevcuttur .• Fidanlıkta yetiştiri
bldesl. büyük bir havuz, müteaddit lon muhtelif cinsteki fidanlar bu sa
tenls kordları, acık, kapalı Plsisim, halnra dikilmektedir. 
modern bir otel ve bir konser salo. SEYHAN İMAR BlRLlGl: 
nu yapılacaktır. 938 mali yılı zar
fında inşa edllmiş bulunacak olan 
otelin proje ve plfı.nları Bay Seyfi 
Arkan tarafından yapılmıştır. 

Ultts parkı AtatUrk parkından son 
ra hnllcın serlnlema ihtiyacına 

cevap veren ÇOk sevimli diğer bir 
parktır. Yer yer heykelciklerle sils
lenen bu parkta cenup nebatatınm 
en gl:Snlıcıları olan hurma, palmi
ye, foniks ve muzlara ve Adananın 
karakteristik meyvası olan portakal 
ve limon ağaçlarına tesadUf edil
mektedir. Seyhan parkı ise bir ga
zino ve lokanta. haline getirilmiştir. 
Yaz mevsiminin eğlence ve istirahat 
yerlerinden birisi de burasıdır .. Be. 
ledlye burada yazlık sinema, bar, 
lokanta ve lnce snz yeri tesis etmiş.. 
tir. Mezbaha bahçesl de glttıkce rağ
bet görmekte ve Adananın güzel bir 
mesiresi hallno gelmektedir. Ayrıca 
şehrin en yUJceck noktası olan Dil. 
berter me,,·kiinde bUyilk bir 
cam koruluğu tesis edllmektedir. 

Adana. mezbahası. Balkanlarda 
dahi eşine tesadüf edilmez mallkl
yettodlr. 

Adana. bclcdlyesl Seyhan hususi 
ld.nrestıe bir birlik tesis ederek blr
cok hayırlı ye lüzumlu tesisat1 bera
berce yapmağı kararlaştırmıştır. Bu 
birliğin ismt Seyhan lınıır Birllğidiı". 
Birliğin sermayesi on sene müd,detle 
her sene belediye ve hususi idare 
bU~elerlnden ay.rılacak yirmişer bin 
ayrıca BUrUcck ve Karataş köyleri
nin her yıl verecekleri biner ll.radan 
on senede coman 520 bin liradan iba-
rot olacaktır. 

Birlik; Adamı.da 10 - 12 otobüs ile 
bir otobüs servisi ihdas edecek, bir 
belde hastanesi yapacak, Adananın 
sayfiyesi olan BUrllcekte modern bir 
otel inşa edecek, Karataş plft.jını tes
viye Ye burada bir otel inşa edecek, 
kUı:;Uk sıhht evler yaparak taksitle 
hallrn satacak, şehirde çocuk bahçe
leri tcsi.s cdllccekUr. Bu tesisatın va 
rldntilo bir darülA.ceze kurulacaktır. 

Adana Belediyesinin 938 bUtçesl 
658.317 liradır. Bunun 90406 lirası 
sıhhat işlerine, 273809 lirası imar ve· 
tezyin işlerine, 45126 lirası da tanzf. 
fat ve tenvirat işlerine ayrılmıştır. 
~ 

Kar e katili 
Bartın, (Hususi) - Geçen pazar 

günü, kazamızın Turfa Tabaklar kö. 
yUnde fccJ bir cinayet olmuş, bir köy 
lü, kardeşini bıçakla öldürmUştUr. 

Cinayetin sebebi, bir koruya hayvan 
sokmak giQi basit bir iatir. ye kadar muhafaza edecekmiş. 1.ı Gün batışı 

19081 1907
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Sıt bab namazı aı:u 83~ :: narda bUzUlmUş, ter dökerken buldu. ~ •• 
1 '"ğl ;: Zavallı doktor: i o e ,, 12 )8 1216 :: 

vel haber verdiğimiz gibi Ağustosun ' 

982 yılında tesis edilen bu örnek 
mUessesede bir buz fabrikası, müte
addit soğuk hava depoları ve bar. 
sakhane vardır. Eskiden gayri sıhht 
şerait altında etlerin kesilip nakle
dilmesine mukabil şimdi miltehassıs 
bir baytarın nezareti altında kcstlen 
etler kapalı kamyonlarla şehre nak
ledtlmekte ve sıhhi dükkft.nlarda sa. 
tılmaktadır. 284500 liraya çıknıış o
lan mezbahanın senelik varidatı 140 
bin lirayı bulmaktadır. Mezbahaya, 
bir de gazoz fabrikası llO.vc edilmek
tedir. Şehirde toptan ve perakende 
sebze satışına mahsus bir sebze ha
lile bir kasap hail vardır. 

Katil Recep Akkaya, koruya . hay. 
vanlannı bırakan kardeşi Davut Ak. 
kayanın il.zerine gelmiş, ona mani ol· 
mak istemiş, öteki 1se buna aldirma. 
mıştır. Hiddetten gözü kararan Re. 
cep de bıçağını çekerek kardeşinin 
barsnklarını parçalamıştır. 

- Çok feci diyordu. Gözümle gör. f ikindi ,, ısc s 1608 if 
dUm. Bir vahşi kurt gibi üzerine a- 1 Ak~am ,, 19 ıo 19 ıo ı: 
tıldı. Önüne gelen yerine sapladı .. ! Yııtsı ,, 2o51 20 50 i:'~ 
Etrafına toplananlar kurtarma.dılarJi meak 
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Adnan gQlUmeUyordu: 

llk haftasında evlenmelei'inin birin
ci yıldönllmUnU kutladılar. Resimde 
Dllk ve DUşesi bu mUnasebetle Ak
denizde yaptıkları seyahatlerinde 
hususi yatlarından karaya çıkarlar
ken görUJUyorlar. 

Elektrik 51 sene müddetle bir şlr. 
kete verilmiştir. Belediye ten\•lrat 
işleri lcln blltceyc mühim tahsisat 

Yakalanan ve sorguya çekilen ka. 
til, ne yaptığımı bilmiyordum. Ştm· 
dl içim yanıyor, demiştir. 



HEKiM , 
e>~OTLERI 
• Romantik Kız 

Yazan: NI) azl Ahmet 
Kayık, Bebek koyunda mehtabın 

~ek~r hustahklılar 
bu mevsimde ne 
yapmalıdırlar 

Şişmanlıktan ve şişmanlardan bah. 
!ederken ihtilat eden yani şişmanlı. 
ğa karıMn bazı hastahklann da ad. 
!arını s;ymıştık. lşte bunlardan bi· 
risi Ş<?ker hastalığıdır. Bu da son gµn 
!erde fazlaca görülmekte, herkesi şüp. 
heye düşürmekte, tıpkı tansiyon me. 
l'akı gibi herkeste bir korku hüküm 
sürmektedir. 

senede 
borcunu tc.~'rn 
ödeyecek 

açtığı yolda yakamozdan bir iz brra. 
karak ılerliyordu. Gen~ erkek, gen~ 
kızı kolları arasına almış, hayatın u. 
!aşılmaz bir saadti bütün vücu. 
ldunu bir alev gibi sarmıştı. Sevgili • 
sinın yüzü kadar tatlı bir renk veren 
ay, sevgilisinin gözleri gibi yanan 
yıldızlar, sevgilisinin ne!esi gibi esen 
ılık rüzgar ve sevgilisi kadar derinlik 
Icri olan deniz, ona kendisini unuttur 
muştu. Öllimü bile tatlı yapan aşkın 
bütün manasını anlıyor, fakat bir tek 
kelime ~öyl~yemi!ordu. Çünkü duyuş 
larım lııç bır kelıme ifade edemezdi. 

Şeker hastalığı ya şekerli \'eya şe. 
kersiz olur. Şekerli olduğu zaman 
idrarda mebzul şeker bulunur. Şe· 
kersiz olanlarda ıse idrarda ne §eker, 
Ve ne de albümın bulunur. Bu iki şe. 
kil bu suretle birbirinden ayrılırlar. 
Buradıt. ilkonce herkese pek ziyade 
lazım olan şeker h:ıst:ılrğından yani 
(diyabet ı ten bahsedeceğiz. Hastalı. 
ğın göze çarpan halleri şunlardır: 

Bundan bir iki sene evvel iflas eden 
ve son günlerde Pariste ölen me§hur 
Amerikan milyoneri 1nsul'ün vasi • 
yetnarnesi, uzun milddct sabırsızlıkla 
beklendikten sonra, nihayet açılmıs.. 

tır. 

Vasiyetnamede bildirildiğine göre, 
,·aktilc dünyanın en zengin adamı o. 
lan Insul, bu gün arkasından oğluna 
3 milyon 200 bin İngiliz lirası borç 
bırakmaktadır. Milyoner baba ayni 
zamanda oğluna bu borçlarını ödeme· 
sini de vasiyet ediyor. 

1 
Mükafat Kazanan ~1uharrir 

Ortada Yok 
lngiltercdc Mebmaynid is\ninde bır 

muharrir güzel sanatlar aka \1emisi ta 
rafından mtik8.fatlandırılmıştır. E. 
debiyat ve güzel sanatlara da~r çok 
güzel yazılar yazan bu IJluh.t.nirin 
bilhassa hikayeleri herkes taraf'cndan 
beğenilmektedir. 

Akademideki müsabakayı ka~~1n. 

dığını haber alan İngiliz muhan~iri 

namına gönderilen para müknfatı~u 
bir mektupla birlikte iade ve mük.~· 
falı istemediğini bildirmiştir. 

Buna rağmen akademi jüri heyeti 
muharririn birinciliğini gazetelerle 
ilan ederek mükafatı muhakkak su. 
rette Mebmaynide vereceğini bild;r • 
miştir. 

O kadar çok söylemek, 0 kadar çok 
içini dökmek, duyuşlımnı bir şiir a • 
hengi ile sevgilisine fıstldamak istiyor 
du, ki .. 

- Ah sevgilim .. Bu yolun sonu 
hiç gelmese .. Hep böyle başbaşa, bir. 
birimizin hararetini duyarak §İİr doru 
bir dünya içinde yaşasak.. diyecek. 
ti. 

Genç kız: 
- Oh .. rüzgar ne kadar güze1.. di. 

_ye gerin'ili ve ilave etti: 

İdrarın lüzumuııdan fazla çoğalma. 
sı, lüzumundan faz.la su içilmesi, aç· 
hk hissinin artması, vaktinden önce 
tenasüli iktidarsızhk,cilt kaşınmaları 
uzun süren parmak dolamaları ve her 
hangi bir yerdeki yaralar, baş dönme
lC'rj gibi hallerdir. Bu hallerin baz.ısı 
nıc\'cut olmasa da şişmanlıkla rnüte. 
tafık baş dönmesi, lUzumundan fazla 
su içmek ve pek fazla miktarda idrar 
.Yapma·, gibi haller varlığını gösterdi 
mi, bu gibilerin ilk yapacakları iş he 
nlen. doktora başvurarak idrarını tet. 

Samucl lruml'ün o~lu gaz.ctecidır ve 
Londradaki bir gazetede çahş:makta. 
dır. Bu gtin almakta olduğu para ile 
babasının borcunu ödemesi içiJ1 600 
sene çalışması lazımdır. Fakat fnsul , 
her halde oğlunun da bir gün kendisi 
gibi milyoner olacağını düşünmüştür. 

-·---------------~"™""™"--------~"™"-----------
- Çok geç kaldık.. Kayık çok ya. 

"·1§ gidiyor. 

kik ettirmektir. • 
Şeker hastalığı şlşmanhk bahsinde 

de yazdığımız gibi şaşmanhğa kan· 
§an bir hastalıktır. Demek oluyor ki, 
Şışmanlarda görülen bu arızaların 

daha çabuk göze çarpması icap eder. 
Ayni zamanda ~eker hastalığına da 
karrşan hastalıklar vardır:Şişmanhk, 
böbrek iltihapları, damar sertleşme. 
si, hazan da cığer veremi... 

Bununla ~raber, baza.n çabuk ge. 
çjci vek.ille.r de vardır. Tifo ve buna 
benziyen bazı hastalıklar geçirmekte 
olan bastaların, !azla morfin iptilıiııı 
neticesi kendi kendini zchirliyenlerin, 
sara nöbetleri geçirenlerin idrarların. 
da şeker gerülebilir. 

Şeker hastalığını, şekerli ve şelter· 
siz olmak üzere ikiye ayrrmıştık . Şe. 
ker hastahğının gıda vaziyetile çok 
alakadar olan şekerli kısmında reji. 
nıe yani perhizin çok iyi yapılması i. 
cap eder. 

Buna riayet etmiyenlerin şeker mik 
tarı günden güne artar, günün birin· 
de çok vahim hadiselere meydan ve. 
rebilir. Kendisini tetkik ettirmek il. 
zere başvurulan bir doktor icap eden 
direktifi verir. lüzumu olan tedaviyi 
takip eder, fakat hastaların da buna 
bir kat daha itina etmeleri zaruridir. 
Bunun için bu gibi hastaların ne ya. 
pabileceklcrini yarın bir liste baJiode 
vereceğiz. 

Dr. NECAETI'İN ATASAGUN 

Dünyanın en 
ihtiyar adamı 

70 yaşında bir oğlu 1 

16 ya~ında bir kızı 
varı 

Dünyanın en ihtiyar ad:ımı olarak 

Anıstralyah bir yerliyi tanıyorlar. 
Senav veya Ramonotvan ismindeki 

b•ı ihtiyar 140 yaşındadır. Fakat ya· 

şını tamamile tesbit etmek üzere, bir 

İngiliz heyetinin Avustralyaya gön • 

derilmesine karar verilmiştir. Heyet 

orada ihtiyarın çocuklarını \'e torun.• 
larmı araştırarak onlar üzerinde t.ct. 
kikat yapacak ve adamın hakiki ya· 
§ınt tesbit edecektir. Senav sn kere 
evlenmiştir. Karıları boşanmış veya 
ölmUştUr. Bugün ihtiyarın 70 yışın_ 

da bir oğlu ve 16 ya~ında bir kızı 

vardır. 

Kendisinin yanında 112 yaşında bi. 

risinden bahsedilirken Senav Dede: 
- O benim yanımda çocuk kahr! 

demiştir. 

Balıktan Gübre 
Alyaska balıkçıları bu yıl akıl. ha. 

yale sığmıyacak kadar çok balık av· 

lamıştır. Avlanan balıklara pazar bu. 
lamıyan balıkçılar bunları. kurut~~k 
gübre haline getir:nişler.3ır. Bu gub. 
reler büyük çiftliklere s:ıtılmı§ ve 
balıkla tarlalar gUbrclenmiştir. 

Musabnka rekoru
nu h1. an şehir 

Los Ancclos biitün dünyada müsa. 
baka rekorunu aldı. Gün geçmiyor ki, 
Los Ancelos mahreçli bir ajans habc· 

ri bu şehirde yeni bir müsabakanın 

yap~ldığım bildirmesin. Son defa se. 
kiz ağustosta yine bir zarafet ve gü. 

zellik mUsabakası yapıldı. Resimde 
gördüğiinüz Uç genç kız bu müsabaka 

da ayni derece ile birinci seçilmişler; 
yalnız şu var: Bu kadar çok güzellik 

ve zarafet müsabakalarının yapıldığı 

şehirde acaba herkes çok zarif ve gü· 

zel mi? 

~-----·- --- _________ .... ____ 
de ben anlıyamıyorum. O:ıca bizim 
bizim mevcuttan fazla para sahibi o. 
lup olmamamızın ehemmiyeti var. 
her halde! Beniın için mllsavi, bu ba. 
histe 18.kayidim. Hemşiremin vaziye· 
ti mükemmel doğrusu! Onun, senenin 
12 ayından 10 unu A vrupada geçir. 
tnesi, bir rastgele oluş, bir rastgeliş 
eseri değildJr ! 

VERVOZONON 

Eliil · ~@li1l<gôli1l ko~O~ıro 
Yazan: Cen RoO 'l'efrikH !\o. 6 

Bir bahğın 
yaptıkları 

inci arıyaolar çalışa
mıyacak bale geldi 
Havay adaları civarında inci arL 

yanlarla balık avhyan balıkçılar bir 
canavar balık yUzUnden çalışamıya· 

· cak hale gelmiştir. Üç ayda.nberi bu. 
adalar ctrafmda beliren 30 mette u. 

· zunluğundn iki balık deniz.i kasıp ka. 
vurmağa başlam1ştır. 

Bilhassa inci arıyanla.rm hali çok 
yanıandır. Şimdiye kadar 50 insan 
bu iki balığın. kurbanı olmuştur. Ka .. 
natlarında. milthiş >ıre me~ul zehir 
taşıyan bu balıkların birisi öJdürUl • 
müştür. Yapılan muayenesinde çok 
kuvvetli zehir ~ıdığı anlaşılmıştır. 

--0-

Beş Anneli Bir Adam 
Con Smit isminde 30 yaşında bir 

lngilizin beş annesi vardır. Bu adnm 

dUnya yUzünde beş anneli ilk insan. 

dır. Babası milyoner iken 46 ya§ın. 

da ölmilş ve bes kere evlenmiştir. 

Con, babasının Uçüncü karısmdandır. 
Hakiki annesi İngiliz olan Conun ba
b:ı.aı birisi Amerikalı, diğerleri Rus, 
ŞoUanyal ve İspanyol daha dört ka· 
dınla evlenmiştir. 

Con, bu annelerin hepsini hakiki 

anne saymış ve hepsinden nyr ı n~Tı 
miras aldığı için dünyanın beş anne. 
li adamı olarak anılıyor. 

m, yoksa hissesine 30 milyon yerine 
ancak 28 ve hatta belki de 30 dan 
fazlasile 34 milyon milyon dolar mi 
düşeceğini sormadığını anlattıkça, 

bir rastgelişlc daha hiç Avrupada bu. 
lunmamış olan bana, bu, bir masal gi· 
bi geliyor doğrusu! 

Genç erkek, birşey aöyliyemedi. 
B~ün tatlı hülyalan bir an içinde 
ma ~·v.olmuş gitmişti. Genç kıza hak 
venr.1ek için zihnini yordu. 

1(. 1(. .. 

Y~il bayraklar, hafif bir fısıltı ile 
titreşt,·orlardı. Rüzgar, müziğin tatlı 
ahengi ile birleşerek bu yapraklardan 
başbaşa: vermiş iki gencin yüzlerini 
yelpazen.vordu. Ay ışığı, bir kalp çar. 
pıntısı gibi, donuk ,rengini koyu göl
geli ağaçt.:ırın altına serpiyor, serpi . 
yor, serpiyordu. 

- Bak ay ne güze1.. 
- Çok .. Hele bulutların arasına gi. 

rip çıkması ... 
Sustular. 
Milzik daınla damla bazan hazin, 

hazan ıen ve fakat ldaima sevgının, 

aşkın ve hayatın tatlı hülyalarını fısıl 
dıyordu. 

Genç erkek, üzerine altınla gümüş 
serperek yaratılmış gibi duran genç 
kızın penbe yüzüne, birer ateş böce. 
ği Gibi yanan gözlerine ve bir konta 
gül kadar yumuk ve bir damla alevle 
yanan dudaklarına dalıyor, kendim 
unutuyordu. 

O kadar seviyor, ı0 kadar ken'dini 
kaptırıyordu. Genç kız, önündeki bira 
kadehinden bir yudum daha aldı. 

- Ben, dedi çok romantikim ... 
Bir ateş, genç erkeğin bütün vü.. 

cudunu saı;aı, Damarl.ınndaki kanın 
tutuştuğunu hisseder gibi oldu: 

- Ne?. Sen mi romantik?. 
Evet, genç erkek, onun romantik 

olacağına bir an bile ihtimal ve .. B nne • 
mıştı. azan birkaç saniye kirp'kl . 
b. b" • ı erı 
ır ırıne biraz daha yakl~ak süzü. 

len, dalan gözleri, ani bir hareketle 
açılıy~7 ve ondan sonra genç kız, gül. 
den gule konan bir kelebek halini 
takınıy.crdu. 

Mis D. böyle diyen büytik hemşi. 

r·esıni kolunu okşayıp. şöyle söyle· 
di; 

vakit belli bir zamanda yol~ çıkmaz. 
, . la rıkmaı.dan e\n,·el daıma, ge. 
\e)O ~ ··•• ı·snok • 1 1 ··st:;"deki butun po ı 

ve km"'\·ctli muhafaza altındaki mücs 
scsesine götürür. Bu da hayat mıdır, 
nasıl yaşamaktır? 

Ben, Ncvyorkta herhangi bir müsa.. 
merede hazır bulunmak için bir otelin 
holüne girersem, oradan çıkarken 30 
kişi tarafından resmimin çekileccğin. 
den ve 20 kişi tarafından da h8.la ba· 
bamın servetinin ne miktarda bulun. 
duğunun ve kendimin ne yaptığımın 
kocamla iyi geçinip geçinmediğimin 
onun içki içip içmediğinin, şahsen ev~ 
lil~k hayatımdan memnun olup olma· 
dıgn~ın ve tercih ettiğim yemeğin ne 
oldugunun sorula.cağından hiç §Üphc 
e~_emeli, bütUn bunların vukua gele. 
ccgıne muhakkak naz.arile b:ıimalı • 
yım! 

. - N~çin hayret ettin .. Ben roman. 
tı_k d~ğıl. miyim?. Bence geçici sevgi. 
nın hıçbır kıymeti yoktur ve ona 
''aşk,, denemez. lnsanların tapınacak. 
ları "aşk,, ebedi olmalıdır. İşte ben 
böyl: ~ir .. aşkın kanatlan ile uçmak, 
~alb~mı boyle bir aşka kafes yapmak 
.ıstcnm . 

- Sohbctiıı bu eeylere temas et. 
?nesinden o kadar müteessirim ki, 
M:ay Diyr! 

lki hemşireden yaşça büyük olanı. 
nın yüzüne dikkat ettim. Yaşça he· 
tıüz genç olmasına rağmen, yüzü. a. 
deta yaşlanmış ,·e ayni zamanda pek 
meyus bir kadın yüzti gibiydi. Tek • 
rar bana döndü: 

- Babamın sabahları işinin baiına 
gıtmesinin ne türlü şartlar içerisinde 
ttıümkün olduğunu, bunun nasıl me· 
Sele olduğunu bir bilseydiniz! Bir kc. 
re bUrosuna kendi otcrnobilile yolla. 
l'lır. Hususi otomobil. göze çarpmaz 
tarzda zırhla kaplıdır. Otomobilin. ö· 
l'lUndcn nakil vasıtalarile polis hafıye 
lerı gider, arkasından da yine öy~e 
Polis hafiyeleri gelir· Kendisi hiç bır 

çeceg yo u u.ı• 

l hareketine dair telefonla ma. 
ta arma . . . un bü-
lümat verilir. Sıtıde, bUros~ 
lunduğu bina önünde detektıfler ta. 
rafından karşılanır ve onlar tar~~ın-

k dar kendısıne daJ1 c:alışnıa odasıa a 
refakat edilir. 

Fakat bu, daha hepsi değildir. ~i· 
derken öyle muntazaman. oto~obıle 
binmPz. Her iki veya üç günde bır de. 
fa da motörbotu nakil va.sı~a~ı ola. 
rak seçer ve bu motörbotla gıdışte de 

ne türlü tedbirler alınır, bil~~iz: Mo· 
törboUa Batteriye kadar gıdıldıkten 
sonra, orada kendisini bekliyen oto. 
mobille volun mütebaki kısmını da 
böyle ge°Çer. Otomobil. oradan itiba. 
ren daha 800 metre mesafe katederek 
kendini, sıkı siper almı~ vaziyette 

Ben, bu memlekette her hangi bir 
yere asla yalnız bafiıma gitmemeğe 

alıştım. 

Bana bir detektif refakat eder, belli o 
lara.k \:eya olmıyarak, bu, artık ken. 
disinin maharetine bağh bir ~ey .. E. 
vet. bir detektif refakat etmeden hiç 
bir yere gidemem. Şimdi Avrupadan 

dönen hem~irem, bana, otomobilinde 
yapayalnız, mescıa biltUn Almanyayı 
veya başka bir memleketi dolaştığı· 
nı her yerde sakin göllerde yapayal. 
nız yıkandığını, hiç bir memlekette 
bir insanın kcndisile meşgul olmadı. 
ğını, hiç bir yerde bir gazetecinin 

gelip te, daha bala, babası öldükten 
sonra 30 milyon miras hissesine dü
şecek vaziyette bulunup bulunmadığı. 

Ben, bütün gazetelerin istihbar şef· 
leri kim olduğunu keşfedemediğimiz 
herha.~gi bir kimse tarafından telefo. 
na ça~ırılmadan ve benim nerede bu. 
lundugum aradan. bir kaç saat geçer 
geçmez bulvar gaz.etelerinin sayfala· 
rında yer tutmadan, buradan hiç bir 
yere kımıldıyarnam bu e\•dcn dıı:n~ 

\ ~·-
,(Sonu yarın), 

Müzik <lamla damla akıyor, ye§il 
yapraklar, ılık rüziann nefesleri 
ile titreşiyordu. Ay, iki gencin baş • 
başa verdikleri bu kameriyeyi bazan 
aydınlatıyor, hazan onlan yapayalnız 
ruhlarının konuşması için kapkaran • 
hk bırakıyordu. Müzik dinmeden ba. 
zan ağlar gibi. bazan bir sevgiliye 
masal söyler gibi ve her nağmesi ile 
aşkın insanları topraktan, çamurdan 
kaldırıp göklere uçuran bir kuş oldu
ğunu anlanyordu. 

Genç kızın kcnca dudakları gerile. 
rek açıl::Jı: 

- Bak dedi, şu müzik neye benzi. 
yor? 

- Neye?. 
- Bo} bir sokakta akisler bırakan 

...(LUtf cn sayfayı 9Wirin~) 



Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallas Çeviren.; H. M. 

, ___________ No.ao ______ ,.... ___ _ 

Mektupta bu neviden daha birçok 1 Margrit tatlı bir tı.henkle: 
ctlmleler vardı. Rider h~psini sonuna - Allahaşkına, karart! dedi. 
kadar okuduktan sonra, masasın- Ve o güne kadar hiç da hoşa git-
dan randevu defterini çıkardı. Ran. miyen birçok tecrübelerle dolmuş o. 
devularınrn hepsini, mavi kalemle lan hayatında J. G. Rider, ilk defa 
yukardan aşağı çizdi ve Margrite olarak bir kadının yumuşak dudak
bir cevap yazıp gön1erdl. !arını kendi dudakları Uzerlnde hls-

Sonra, bir gün, Margrltin gezece
ği yerler arasında hiç mevzubahs et
mediği "Riçmond parkına,, gitmek 
ilzere Rlder, bir taksi kiraladı. 

Rider taksi arabasını zakkum çl. 
çekleriyle si.!slü bir yolun kenarında 

setti. Birkaç saniye sonra nefes ne. 
feso: 

- Aman yarabbi dedi. Ne hoş şey-
miş bu! 

-Son-

durdurdu. !kisi birden indller. Ve (--~----------) parkın kuçuk ormancığına doğru ı- Kısa haberler 
lerlemiye başladılar. Sonra burası 
kalın bir halı kadar yumuşak ve 
yeşil bir boşluğa doğru yokuş aşağı 
inmiye başlıyordu. Rider ve Marg
rlt geri dönmediler. O sakin yere gel 

dikleri zaman Rlder şUpheli gözlerle 
etrafına baktı. Sonra romatizmaya 

alt kUçUk bir nükte yaparak Mis 
Margritin yanına.· oturdu. 

Şimdi Margarit soruyordu: 
- Fakat niçin Riçmond parkı 

seçtiniz başka bir yere gidemez miy 
dik? 

Rider öksürerek: 
- Benim Rlçmond parkla roman

tik bir ala.kam vardır. Meslek haya
tımda ilk defa olarak burada birisi
ni tevkif etmiştim. 

- Bırak Allahaşluna.... Tevkifin 

romantik tarafı da neresidir anlamı. 
yorum. Güzel bir şeyden bahsede
mez misiniz?. 
. Rider cesaret alarak: 

- Öyleyse senden bahsedelim; 
dedl. Ve zaten senden bahsetmek 1-
çiııdir ki, .Margritciğim ... Senin bu
ra.ya gelmeni istedim. 

Rfder bu sırada. Margaritln ellni 
avucunun içerisine aldı ve gayet na

dide bir sanat eşyası lmlş gibi par
maklarile oynamağa başladı. 

- Doğrusunu söylemek Uzımge. 
lirse Margrıtçlğim, diyordu. Haya
tın, gayet zevkle düşünüp tasarlamış 
olduğum yerlndenberl, daha gecik
tirmfye imka.n bırakmıyacak kadar 
kısa olduğuna kanaat getirmiş bu. 
lunuyorum. Benim yaşımda ve tabi
atlmde olan bir adamın meseleleri 
daha ziyade ciddiyetle muta.haza et
mesi IA:ıımgellr. Siz bunu ma.nasız 

eayabillrslniz. Fakat hakikat şu ki.. 
Hakikat her ne ise, Rider bir tür. 

lü söyliyemiyordu. Fakat Margarit 
ona yardım etti: 

- Bana kalırsa hakikat şudur: Siz 
birisini seviyorsunuz. 

Rider tasdik makamında başını 

salladı. Margrlt yarı dönmüş ve 
doğrudan doğruya. onun gözleri içi
ne batarak: 

- Azizim, dedi. Sen evlennıek ni. 
yetlndesln. Birisinin sana varmasını 
istiyorsun. Fakat sana varmasını ls
t~lğtn kimsenin genç hayatını ka
rartacak kadar kendini ihtiyar sayı. 
yora un. 

Ilider hiç bir şey söylemiyerek yi
ne başını ısallad•: 

- Benim genç hayatımı mı dUşilnU 
yorsun ... Benim genç olduğum için 
mı evlenmek istediğini söylemiye ce. 
ıaret edemiyorsunuz? 

Rider şimdi pek çatal çıkan bir 
sesle: 

- Evet. Senin genç hayatını ... dl
yebildf. 

at nalının çıkardığı sesi hatrrlatrr.ıyor 
mu? .. 

Titreyen gölgeler bir anda söndii 
ve ıimsiyah bir perde genç delikan -
lınrn gözlerine gerildi, kulakları ebedi 
bir sükQtla t•kanmıştı sanki... Beyni 
cehennemi bir gürültü ile oğulduyor. 
Ba§I yı1dmm süratile dönüyor, ıdönU. 
yor, mütemadiyen dönüyordu. 

• Üniversite rektörü Cemil Bilsel bir ny
danber.i bulunduğu Avrupa tetkiklerinden 
dönerek şebrimi .. e gelmiştir. 

• Maarif müsteşarı Rıdvan Nnriz, mezu
nen lrnlundu~u ~ehrimizden bugünlerde 
Ankarnya dönecektir. 

• Zonguldak nınden ocaklarının asrl te-
sisatın işletilme5i hakkında tetkikat yap
mak üzere bir Amerikan heyeti şehrimize 
gelmiş ve Zongulrlağa gitmiştir. 

• lzmirde üziim, incir satış kooperatif
leri toplantısı yapılınış, kooperatiflerin 
fa:ıliyeti ve pllınları üzerinde görüşülmüş. 
tür. 

• Küçük esnafın muamele vergisi me. 
selesini tetkik etmek üzere toplanan 'ko
misyon, her esnaf cemiyetinden bir azanın 
da iştiraki ile, dünden itibaren faaliyete 
başlamıştır. 

• Anadolunun muhtelif yerlerinde, seya. 
hat masrafları Parti tarafından verilmek 
üzere gönderilecek ressamlar seçilmiş ve 
gidecekleri yerler te.sl>it edilmiştir. Res
samlar yakında seyahatlerine çıkacaklar. 
dır. 

• Adalarda araba tarifelerinin pahalı ol 
duğunn dair yapılan şikl\yeller üıerine be
ledi ve telkikata başlamıztır. Adalar kay. 
makamlığı bu hususta bir rapor hazırlıya. 
caktır. 

• Ticaret Odası idare heyeti bugün top. 
}anacaktır. Bu toplanlıda önümib:dcki ayın 
birinden itibaren tatbik m~kiine konula. 
cak olan pazarlıksız salış şekli etrafında 
Odanın yapmış olduğu tetkikler neticesin
de hazırladığı rapor üzerinde görüşülecek 
tir. Bu rapor toplantıdan sonra muvafık 
görüldü~ü takdirde bclcdtyeye gönderile-
cektir. 

• Londra Ticaret konı;eyi iken Ziraat 
Vekaleti Başmüfettişliğine tayJn edilen B. 
Mahmut Cclfıl dün ak~am ekisprcsile yeni 
vazifesine başlamak üzere Ankaraya ha
reket etmiştir. 

• Ankara Tiirkofis ikinci reisi B. Nihat 
Odacıoğlu dün Ankaradan şehrimize geJ. 
miştir. Tiirkoris Müdürü B. Cemal Zıya ile 
bir milddet görüşmüştür. Ofis ikinci reisi 
bugün akşamüslü Ankaraya dönecektir. 

~ 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun adı Gitti~i yre 
12 Ankara Karadeniz 
9,30 U~ur İzmk 

16,30 Trak Mudanya 
19 Bartın Karabiga 
10 Anafarla Mersin 

GELECEK VAPURLAR 
11,15 
14,30 
17 

Sus 
Mersin 
Kocaeli 
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nsoH.LY !l/.l 
>13.L ıavs '1nHon.uıa: 

Mu4lanya 
Bartın 

İmroz 

ZAYİ - 1938 senesie ait 7/699 numaralı 
Liman cüzdanımı kaybettim. Yenisini a
Jaea~ıından eskisinin hükmü yoktur. 

Yakup Ahmet 

Terzi 
YAVUZ SEZEN 

Paris Kadın, Erkek Terzlllk 
Akademilerinden diplomalı. 

Beyoğlu·Pa.rmakkapı 113 Gay. 
ret apartınıanı ı. 

Mogolistan 
(Baş tarafı 2 incide) 

nlinde M.oğolistandaki askeri nüfuz
larından bir zerresini bile fedaya ra. 
zı değildir. Sovyetlere göre Japonla. 
nn maksadı Mançukodan sonra Mo. 
ğolistanı, Moğolistandan sonra da 
Asyanm diğer mıntakalarrnı ele ge· 
çirmektir. Japonlar Mançukoda yer. 
leştikten sonra Rusya ile omuz o. 
muza olmu§tur. 

Binaenaleyh muhtemel R.us..Japon 
harbi, Moğolistan topraklarında mü. 
him rol aynayacaktır. Çünkü Çin top 
rakları ÜT.erinde teessüs eden komü. 
nizm merkezleri Moğolistan yolu ile 
RU3Yaya çok yakındır. 

Moğolistanın bugünkü hudut as. 
kerlerinin sayısı 27 bindir. Topçu ile 
birlikte beş süva.r1 fırkaları: vardır. 
Ayrıca 5000 milis askeri de yine Rus 
zabitleri kumandası altmdadır. İnşa 
edilen üs ve hava istasyonlarile tay. 

yare karargfilılan ve en mühim sev • 
külceyş noktaları Rusların elindedir. 
12 Mart 1936 yılında. Mogol cümhu. 
riyeti muralıhaslarile Rus murahhas.. 
lan arasında imzalanan bir muahe. 
de mucibince her iki taraf hini ha
cette birbirine yardıma mecbur ediL 
mişti. Üçüncü bir hükfunet Moğolis. 

tana hücum edecek olursa müttefik. 
üçüncü devletin Japonya olacağı mu
hakkaktır. Sovy~t askerleri Moğolla. 
ler sil8.bla yardmıa. koşacaktır ki, bu 
rm 1921 yılında Beya.z Ruslara karşı 

mücadele.sini unutmadıklarını söylli.. 
yor ve mütt.efik Moğolistaru J aponla. 
ra karşı müdafaaya hazrr bulunduk· 
tarını ilan ediyor. Savyet - Moğol 

ittifakı Yakın Şarkm bir sulh amili 
olark Japonlarm istila plan:rrta :ma
ni olabilecek midir? 

Mançuko hududundan gelen ha er. 
ler bu suale bir kaç güne kadar ce • 
vap verileceğe benziyor. 

Sinenıa 
(Üst tarafı 7 incide) 

daha. çekingen bir hal var. Yalnız za.. 
ferden şüphe eden bir çekingenlik de. 
ğil .. 

- Bir çok kadınlar bana mukave· 
met edemediler, sen de mukavemete. 
demiycceksin, onun için istiyorum ki, 
ilk aşk hamlesi senden gelsin diyen 
ha.kim bir tereddüt.. 

Karım bu çeşit aşkı da anlamıyor, 
Tecrübe yapmadan tatbikata geçilir 
mi ya? Bu hocamdan da. vazgeçtim.. 

Üçüncü hocam Con Barriınor ol. 
du. O daima sevdiği kadına hakaret 

ve istihfafla bakıyor, son dakikada 
harekete geçiyor. Sevgilisini hırsla, 

vahşetle srkıyor. Bu çe.,it bir aşk 

sahnesini evde tekrarlaynm. dedim. Ne 
ticesi karımdan bir tok.at yamek ol. 
du. 

~ri Koperi taklit edeyim, dedim .• 
Bilirsiniz ya kadınlar bu artistin nıa • 
vi gözlerinin bakışları iGin ölmeği gö 
ze ahı·. Y"me ka.rnn mani oldu: 

- Gözlerin mavi değil ki, dedi. 
Artık canını sıkılmı§tı. Kimden ör. 

nek alaY,Im diye karımdan nasihat 
istedim. 

- Canm kimi isterse ceva.bmı at. 
dmı. 

Meşhur artistlerin hepsinin birer 
birer isimlerini saydım, karım hepsL 
ne itiraz etti ve nihayet: 

- Sen bana baksana.. dedi. Ben 
seni olduğun gibi seviyorum.. Eğer is 

ter sahnede, ister hayatta genç aşık 
rolünü oyna.mağa kalkarsan senden 
ayrılırım. 

Ayrılmak .. !şte bu hiç işime gel
mez. 

O halde seyircilerimin beni oldu • 
ğu.m gibi kabul etmeleri lazım .. İşte 
ben böyle kaldım .. Ve önırümün so. 
nuna kadar böyle kalacağım. 

Kanaris 
Bir tek sesin tokmağı vaı-dı için. 

<ıe: 
-:Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 (Ba$ tarafı 5 incide) 

I
= re Barsolona gittim. EmirlerJnbl 

- At nalı .. 
Gözlerini kapıyor, sevgilisinin 'kon. 

ca dudaklarını yavaşça açarak, boş 
bir 8C'kakta : 

- Tak, tak, tak .. 
Diye kalın ve tok bir ses çıkaran, 

emekliyerek ilerliyen ihtiyar bir atı işa
ret eder bi rhalde görüyordu. 

Opr • Dr • Fuad Özbay tebliğ ettim. Araıii7.da doğru dürüst 
Zeynep Ka.mn hal!tahaoesl do· muvn.sala olamaması rnd7od::ık1 ka. 

ğum ve kadın hastalıkları müte- rışık:lıkta.n ileri golıhiŞtır. Bu katı. 

1 
hassısı. Beşiktaş Tramvay dura- Şiklık dliZelnilştit ve eftilııiın ki Siz 
ft Erfp Apt. Tel: 49366. ı onunla mUiiasebete glrişmlşsiırlzdir. 

Poum Madrldd-e de Ba.rselonda oldu. ••••••••••••ili tu gibi tam mAnulle filallyeto geçe. 
eektir.,, J 

Türk üzümü 
(Baştarafı 5 incide) 

Kurum, Balçova, Urla, Karaburun 
Buca, Manisa, Alaşehir mmtakaların 
da bağlarda faaliyete geçmiştir. llk 
kesim buralardan yapılmakta<lrt. 

Ayrıca İzmir, Urla ve Karaburun 
da birer işleme evi açılmıştır. Ala
şehir merkezinde dahili sevklyat için 
diğerlerinde ihracat için mal hazır
lanacaktır. Alaşehirden İstanbul ve 
Ankaraya kutu içinde yapılan Uzüm 
sevkiyatı piyasada derhal tesirini 
göstermiş ve biraz daha yüksek fi. 
yatla satış yapılmıştır. 

Bu Sene On Hayvan Sergi 
Açılacak 

İstanbul vilayeti tartı.fmdan her 
ııe Edirnekapıda bir hayvan ısergis 
açılıyoı du. Bu sergiye teşhir için ge 
tirılen hayvanlar çok az oldu -
geçen sene bu sergi kaldırıl.riıış, v· A 

yetin muhtelif yerlerinde altı 

açılmıştı. Sergilerin adedi bu sene 
na çıkarılmıştır. • 

Bu hayvan sergilen Şile, Bozha.n 
köyü, Pendik. Yalova, Karacaköy v 
Boyalık nahiyelerinde açılacaktır. 

---0---

Dileklet"den Yapılanlar 
930 dan 937 senesi nihayetine 

Londra ve şimali Avrupa memıe. 
ketlerine ihracat ise, iki tip arubalAj 
üzerine hazırlanmıştır. Bunlardan 
biri,, geçen sene son partilerde iyi 
netice alman Türk tipi, diğeri de tn
glliz kooperatifleri mümessilinin ha. 
zırladığı ambaltı.jdır. Bu sene için 
yaş üzüm sevkiyatı daha ziyade ra. 
zakı olarak yapılacak, yüzde on nis
betinde çekirdeksiz gönderilecektir. 

dar yapılan parti kongrelerinde t 
bit edilen dileklerden hangile 
yapılmış o duğü belediye şubelerin. 

den sorulmuştur. Şubeler kısa bir za: 
man zarfında vereceklerdir. 

İngiliz kooperatifler birliği, ilk 
partilerde yaş çekirdeksiz ilzümlerL 
mtzi bü.ylik oteller, lokantalar ve ta
nman pazarlarda parasız olarak ve
receklerdir. Bunun masrafını, doğ. 

rudan doğruya İngiliz müessesesi ka 
bul etmektedir. Bu suretle Egenin 
bu nefis mahsulü kısa bir zamanda 
tanınacak ve piyasada yepyeni bir 
tip olacaktır. İngiliz müessesesinin 
burada bulunan mümessili, çekirdek
siz üzümün az bir zaman zarfında 

fevkalade rağbete mazhar olacağını 
ve "piyasada daima bu nefis Uzilmün 
aranacağını kat'i olarak söylemekte 
birlik ile yapılan anlaşmadan mem. 
nuniyctlni gizlememektedir. 

---o
SANDALDAKİLERDEN DöRDU 

KURTARILDI, BiRl KAYIP 
Dün akşam Marmarada Ye§ilköy a. 

ç1klarında bir kaza olmuştur. 
Cihan motörü Yeşilk<:!y açrklannda 

için!de 5 Ermeni genci bulunan bir san. 
dala çarpmış ve derhal parçalanmıştrr. 

Müsademe neticesinde sandaldaki 
gençlerin denize dökülmüşler, kazayı 

yapan motor ise sanki hiç bir şey ol • 
mamış gibi yoluna devam etmiştir. 

Bu sıralarda oradan geçen bir kotra 
kazazedelerin 4 ünü denizden toplamxı. 
tır. Bunlardan biri bulunamamıştır. 
Kazayı yapan ve kaçan motörün ma. 

kinisti gece tls'küdardaki evinde yaka-
lanmı~tır. ' 

Opr. Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi 2 nci cerrahı klini
ği doçenti. !stiklAI cad. Elhamra 

Apt. No. 1 

thüm1erlmizin ambala.jlanmasın

da çok titiz davranılmaktadır. Bir 
kutuya yerleştirllecek çürük~e bir , 
salkımın, bütün partide mühim za. ' 
rarları mucip olacağından bu mese- .. ••••••••••••••ili 
le i.izerinde durulması zaruri görül. 
mektedir. 

Karaburun ve Urla merkezlerin- J' ~~iii!!!!~~~~~!i!!!~iiijiiiii~!!!!!iiilf' 
de hazırlanan yaş üı.Umler, Selbik jl - - -·~ DOKTOR 
yolfyle, lzmirde hazırlananlar şimdi. ' YUSUF p 
lik vapurıarla sevkedilecektir. Se- • Eczacıojlu 
lA.nik transit yoliyle üzümlerimiz ye. 
<li gllnd~ Londraya. gidebilmektedir • 
Doğru vapur bulunmadığından, va-

Hüdavendig1r caddesi 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 • 12) ye (14 • 18) r 
arası hastalarını kabul eder. 

i
li 

purlarla sevktyat ancak 22 gUnlük -== e~E~~~~~!!!!!!~i!!!!iil!i!l!i2!Bllf! 

bir yolculuktan sonra yapılabilmek_ 
tedir. Bu itibarla gelecek sene ya 
hususi vapurlar tahrik edilecek veya 
yalmz SeJUnik üzerinde sevkiyat ya.. 
pılacaktır. 

OPERATÖR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahı 

K!iniği Doçenti 
Kurum ve 'birlik, bu sene kavun 

sevkiyatına da devam edecektir. Bil
hassa Mrsır ve Londraya fazla mik. 
tarda gönderilecektir. 

tstiklfil Caddesi Elhamra Apar .. 

Yaş UzU.m sevltlyatında. çekirdek
siz üzerinde elde edilecek muvaf-

fakıyet, Ege müstahsilinl refaha ka
vuşturacak, mıntakamızda artık bir 
üzüm meselesi kalmıyacaktır. 

Esnaf hastanesi 
(Üst tarafı 2 inci sayıfamızda) 

terilen yar~ımdan haz duyuroruz. 

CEMiYETLERlN YAPACAGI 
iŞLER 

tnnanr No. 15ı19 Telefon: 35-99 

KURUN-
A.BONB 1'.ARlFESl 

ilemleket llunldeı 
tçlndd dfllnU 

Aylık g~ 155 Kf1. 
3 aylık 260 f25 • 
6 aylık '75 &20 • 
Yıllık 900 1600 • ı ı 

Mensuplarımıza daha büyük fayda. 
temini için her menbadan istifade sure. 
tile bazı mühim esaslar hazırlamakta.. 
yız. önümüzdeki ikinciklinun ayına ka. 
dar bunları ikmal edecef imizi ve o .za_ 
man toplanacak umumi heyetlere yeni 
çalı~ma programları sunacağımızı sa
nıyoruz. 

Tarifesinden Balkan Blrlill lçJo a~ 1

' 

otuz kuruş dü~ül!lr. Posta blrlJliııe ait• 
miyeo yerlere ayd• retmı~ beşer lwrat 
ınmmedillr. 

Esnaf cemiyetlerinin mesleki tesanü_ 
dünü geniş mikyasta temin eden,esnafrn 

inkişafı için icabeden tc birleri ha.ur. 
layan, mensupları arasında içtiır.ai mu. -aven6t imkanlarının azamisini elde et. 

Ahnne kaydını bildireu mektop n 
telgraf Qcretinl, abone parasının posta 
.-eya banka ile :vollama OcrathıJ ldare 
kendi nıerine ahr. 

Türkiuenln her posta merl:eılndc 
KURUN'a abone 11a.nlıı. 

Adres de'iştlrme llcreU 2S kuruttur. 

1 

meğe çalışan ve nihayet varlıklariyl~ 

yurdun bünyesi içinde faydalı ;e övtL 
nülmeğe layık birer teşekkül olmasına 
ahdetmiş bulunuyoruz. 

Kuruna abone o1unuz 
ve edininiz 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGUSU 

Beşinci keşide: 11 EYLÜL 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
Bundan başka: 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 10.000 vo 20.000 ) liralık iki aded mtıkiifat vardır. 
Simdlye kadar binlerce klştyı :ı:ongln eden bu piyangoya 

!ştıra.k etmek sura tile siz de talihinizi deneyiniz. 



11-KURUN 11 '.ACU!TO! 1tu 

se. . ı·mmmt1~m:nnrr1u;ı.mıı Müsabaka imtihanı 
isi 

1 Dün ve yarını= Muhammen B. -; 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından; 

~_-_: Tercüme Kftlllyalı ~ :ı 
~- 1 lNCJ SERi Cinai Miktarı .... ~ ~ j 51 

1 - Banka.nııza müsabaka ile (10) mUfetti§ namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya YUkeek !Jrtı. 

sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk fakültesinden veya bunların 
yabancı memleketlerdeki muadillerinden diplomalı olmak Jaımıdrr. 

ne 
ve 

j Kurut ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
- No. 100 ~ )ı N ~ == 1 Safo ,... 
§ 2 Aile çemberi lOO L. Kr. S. 
§ 8 rıcaret. banka, borsa 76 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9 EyHU 19 38 günlerinde Ankara ve lata.nbul T. 
C. Ziraat Bankalarmda yuı ile yapı lacak ve kazananlar Teırlnievvel için 
de s~zlU bir imtihana tabi tutula.cak tır. 

!. 

la 

~ 70 :: 4 Devlet ve lht.llll 

\ 6 Soayalir.m ;: 
S 6 RaMitı 1 

= ~ % 7 . ltçı ısınıfı ihUl1ll 

( 8 Uouw 
1
: 

:ı:ı 9 Wahana dofru 
10 ~ 10 Ruln u 

l (Bu •eriyi blrdca alanlan 1 Un 111 
~-:::=._= kuru, ikram odlkaUıJ, Ye ı ~~iner~= 

pc~ln alınarak anı ayu. 
E dan \'Cretılye bırakılır.) 
:: 
:: 2 l\'Cf SEHi : 

~ 11 Gorıo &ba 100 J 
g_~ 12 Dtıllllğlo p:ukolojl&I 60 \ 

E 13 Ukbııhar &ellen 7:; / 

§ 14 Engerek dUğUmU 60 İ 
::: 1~ Rasin lJ1 76 i 

) 16 Samimi saadet &O 'i 
\ 17 lstatlstlk 80 

18 Çocuk dU~UrtE;nler 60 5 
( 19 Ulıo ve felaete 80 I 
= 20 Cemiyetin uıllan 100 1 l (Bu seriyi birden alaolan 1 lln SO i 
S kuru~ ikram edilir, \'e 2 Ura 20 lıoraı İ 
( peşin alınarak kalanı a7da 1 er Ura- \ 
ı:: 

E daa veretılye bırakılır.) f 
' 8 UNCU sı.;nl ~ 
f_ 21 İiiıkumdar millet &O f 

22 Yeni ilmi zihniyet 7~ ::ı 
! ~ i 1 :: ~~:.~n~~'8&di .,.rt 80 l 

E 2~ Cumhuriyet &O E 
~ 26 rurcume 100 

l 27 Oegi§iıler 76 

~ 28 Llokon ıo 
c 29 Kapitalizm buhruı 80 
i 30 Salambo 120 

' (Bu seriyi blrdee alaalara l Un ıt 
- kuruı ikram ecfWr, Ye J Un 88 lranıı 

f_== peşin alınarak kalaD.J •Jda J er Un- l 
~ dan \'Cl'Olllyr bırakılır. İ 
i · 1 UNCU SERi E 

l 31 Raatn rv 
32 Metarlzflı 

33 lskender 
co 
80 

. k koluı 25000 kilo 27.70 5175 38Ş.ı2 10.- 10.30 
S~gara ~:e~ kolası 25000 kilo 20.70 5175 388.12 10.30 11.-
Sıgara p Ş rtnameleri mucibince satın alınacak yukarda yazılı 25000 kilo 1 

- ka' e ve 25000 kilo sigara paket kolası ayrı ayn kapalı zarf wrulJle sigarama ın 

4 - Müfettiş namzetlerine (HO) lira aylık ver111r. Allkerllklerini yap. 
mak Uzere ayrılan müfettig ve milfet ti§ namzetleri askerlikten avdetıerJne 

kadar m&.8Ş8ız mezun sayılırlar. 

eksiltmeye konnıu§tur. 
II _ Muhammen bedellerile muva kat teminatları hJzalannda g&sterfJ. 

mi~~·- Ekailtme 5--9-938 tarihine rutııyan pazartesi günU hizalarında 

MUfettJ§ namzetleri iki senelik bir stajdan sonra mlifettiılik imtihanına 
tlbi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla nıllf etti§lije terfi ettJri. 
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurlan da tekailtltlk 
hakkını haizdirler.,. 

tlerde Kabataeta Levazım ve mubayaat oubea'indekf ahın komfsyo yaııJı saa 

5 - Imtihan programı ile sair nar tları göeteren matbualar Ankara, iL 
tanbul ve lımlr T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, B.f&mlan vesikaların asıllarını veya noterden tudlkli 
suretlerini bir mektu~la Ankarada T Ur kiye CUmhur1yeti Ziraat Bankuı 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmeli. 
dirler. Bu müracaat mektubiyle veai kalarm en geç 24-8-1938 tarih1Dde 
Teftiş Heyeti Reisliğine gelmio olması meşruttur. (2397) (4402) 

nunda yap~ac:::~ıer parasız olarak her giln sözü geçen şubeden alına.bilir. 
~ _-Mü~UrI~ teklif mektubunu ka nunt vesaik ve yUıde 7.5 güvenme pa.. 

kb veya ba.nka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarm 
ras~ ma uzutl 'nden varım saat evveline kadar adı geçen komisyon ba§kan eksıltme saa erı ~ 

hğına verilmesi lA.z:mdır. (5474> ___ _ 

Cinsi Miktan 

MubllDlmen bedeli Muvakkat 
Beheri Tutan teminat 
L. Kr. S. L. Kr. S. JJra Kr. 

1 - 420 - : 34 50 

• İstanbul Belediyesi lliinlan EksJltme 
nln eaati 

Motorin 
Maldneyağı 

6000 kllo 
250 kilo 16-

11 
40 - : 

460 - Eminönü Çelebloğlu Al!attın mahalle. 
'vi 2000 kilo 15,05 301 22 :ST 13 sinin Balıkpazan caddesinde 415 inci 40 Jık çı d ·ns ve miktarı yazılı 6250 kilo yağlama yağı ile 2000 ki. adada iki kat odaları havı dükkan 25 

I - Yukar a cı ibi yrr avrı açık eksiltme usulile ntın alına· Aynı· mahalle. cadde ••e ada.da. ilrerl iki lo rivi ~rtnameleri muc nce a -1•• , .,. 
11 

• • oda ve ah!}ap merdivenli iki dükk!n caktır. bedellerile muvakkat temina.tları hizalarında göeterıl. Ayni mahalle cadde ve adada üzerinde 
II - Muhammen iki katta oda, ahıap d()eemeli iki dUk. miştir. . 23-8--938 tarihi ne rastııyan salt günü yukarda yazılı kin. 7.15 
m - Eksıltm; 1 azım ve mubayaat gubesindeki alım komisyonunda Ayni mahalle ve adada Yenicami avlu· 

saatlerde Ifabataş a ev su ırokağında 1 kat dUkldn 103 
yapılacaktır. olarak her giln sözU geçen §Ubeden alınabilir. A ..... ı mahall• ada ve eokakta. han ve IV Şartnameler parasız 5 gU .,,~ .., 

- . . ksiltme için tayj n edilen gUn ve saatlerde yUr.de 7. dört dükkln 94.95·96.97~8 
V - Isteklılerı:ielfkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilAn o- Ayni mahalle ada ve eokakta bir kat 

venıne paral&rile r dilk~ln 83 

lunur. (5183) Aşni mahalle, ada ve Balıkpazarı so. 
1 _ Şartname ve ke§fi mucibince yaptırılacak Maltepe enstitU motör .bi. ka.ğında 1 dUkkln ve iki kat üzerinde 

nası tavanmm kapatılması duı; ve elektrik tulaatı isi pazarlık umlile ekailt· adalar 3 

meye konulmuştur. . Aypi mahalle Ahıçelebi mahalle8lnin 

5·7 

Muhammen 
bedeli 

80 

80 

10 

60 

10 

(00 

l1k 
temtub 
Lira k. 

3 T& 

100 

e oo 

'80 

715 

T SO 
n _ Keşif bedeli 566.83 lira ve m uvakkat temına.t 42.51 ~~radır. Baltkpazarı caddesinde 425 inci adada 
m _ Eksiltme 31-8-938 tarihi ne raatlıyan çaı'§amba gunU. saat 13 te dükkan 30 50 3 75 

Kabataşta levazım ve mubayaat gubeıindeki alım komieyonunda yapılacak. Semtlerile tahmin lıedellerl .. ilk Umlnat - J'Ubnla ~· d~k 
tır. _. ... 8ÖSll .. ,beden almabJUr. kinlar ankuı ayrı ayrı pazarlıkla N tııacaktır. Bartzıameleri levazım m~ ıv _ Şartnameler paruts olarak her ..... seçen •~ dilrJUfilnde görUJebilfr. 1.steklilerln hlzala.rmda yuıh miktarda. ilk tenıı· 
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V - lstekJilerin ekafltme için tayf n edUen gün ve eaatte yUzde T.ts gU. lfk te 18-8--938 be gtl U a t 11 
1 11 bi likte yukarda adı geçen komisyona gelmelerJ !J!n olu. nat makbuz veya melrtuplarlle bir pertem n aa 

venme para ar e r de daim! encümende bulunmalıdırlar. (~82) nur. (5475) 
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ı - ldaremlzin kutu fa.brikuı:ndakl memur, mUatahdem ve itçilere oart. 
namesi mucibince yemek hazırlayıp satma.k io! pazarlık usulile eksiltmeye 

konmuştur. .. u t ıı d n _ Eksiltme 31--8-938 tarihine raatııyan çareamba gun saa e 
Kaba.taşta levazım ve mUbayaat ıub esindeki alım komisyonunda. yapıla. 

cak:· _ Şartnameler parasız ol~rak her giln sö~ geçen gubeden alınabili.r. 

Keşif bedeli 1099 lira 28 kuruş olan Bakırköy kayn:ıakamlık bln.uınm 
boyanması ve çürük kaplama tahtaıa nnm teodidile CIJ?lekb y&pılm.uı Sei 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakfle §arlnamesl levazmı mUdUrlü 
ğUnde görülebilir. Istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan başka fen 
işleri müdUrlilğünden alacakları fen ehliyet vesika.aile 82 Ura (1$ kunı~uk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 31-8-938 çarDamba gilnU Ba.. 
at 11 de daimi enclimende bulunmalı dırlar. (3480) 

iV İsteklilerin eksiltme içın tayin edilen gun ve saatte yUıde 7.5 gü.. 

veıııne ;aralarile birlikte yukard& adı geçen komloyoııa plmelerl ilin olu. 10 da Kabataşt& levazuıı ve mllb&ya at ıubeıılndetl alım komloyonUJ>da Y•· 
nur. (5473) pılacaktır. 

1 ldaremizln Çamaltı tuzlası fh tiyacı için cins ve miktarı llstealnde IV - Listeler parasız olarak her glin aözU geçen ıubelerden alına.bilir. 
1 - 80 kalem eczayı tıbbiye açık eksiltme uaulile satın alına.ca.kbr. V - İsteklileri eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yllı.de 7.S güven. 

yazı 
1 

_ Muhammen bedeli 758 lira v~ muvakkat teminatı 56.85 liradır. mc paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri flb olunur. ~ _ Eksiltme 27-VUl-938 ta rı&ine raatlıyan cumartesi gUnU ual _ (53561 

- KURUNun kitap tcJtllnde roman tetriksaı -

6EYTA1'~ XUKLATARI 

- lc;erl gel Selter, dedi. Ne var? 
Kapı açıldı. MUrettlş Bnd, az önce aralıktan 

uzanan heyecanlı yUzUn bir polis memuruna alt 
olduğunu gördü. 

Polis memuru Selter, nefes nefese: 
- Boyls çiftliği yannıdakl bUyUk havuzda blı 

cl!set bulundu. Çocuklar görmüşler ... 
Başmemur Reykord yerinden sıçrayarak: 
- Ne? dedi. Bir ceset mi? Kimin cesedi? 
Heyecandan boğulacak gibi olan polis, dcriıı 

bir nefes Idıktan sonra: 
- Kaybolan adamlardan birinin cesedi efen. 

dlm, dedi. Tom Hardimen'ln cesedi! 

Oç KlŞl DAHA ÖLUME MAHKOM 
MUtettJş Bad, komiser Cons, komiser Pater

son \'e başmemur Reykord, Boyla cımıgı kenarın. 
dakl havuza geldikleri sırada, merakla toplanmış 
olan ahali, onlara yol açmak için birdenbire da. 
fıldılar. Polis memuru Selterln bir arkadaşı, ca. 
yır üzerine boyluboyunca yatırılmış, üzeri yosun. 
Jar tutmuş, şekilsiz, ıslak bir cesedin başı ucun. 
da dimdik duruyordu. 

ŞEYTANIN KlJKT.ıALABI 
ıa 

den blrlbirl ardınca kayboluşlarını izaha yaraya. 
bilecek hiç bir münasebet yoktu. 

Bad, esneyerek: 

- Çok tuhaf, dedi. Çok garip! BOtUn bu hl
diselerln esrarına anahtar olabilecek en kOçOt bir 
iz bile bulamadınız mı? 

- Hayır ... En kUçUk bir iz bile bulamadık. 
Arkadaşımız Paterson elinden geleni ardnıa koy. 
madı. BUyUk hararetle çalıştı. ll'akat hiç bir ter 
aydınlatamadı. Benim anladığıma göre, bu adam . 
lar, hiç sebepsiz ortadan kaybolmuşlardır. işte bir 
~ıkmaza girmiş olduğuqıuz içindir ki, Skotıand 
Yard'ın yardımını rica ettik. Her halde bir t•:Y 
yapılmak IAzımgellyordu. 

Bad sordu: 
- BugUne kadar ne yaptınız? 
Paterson cevap vererek: 
- Kaybolan adamların eşkAllnl ihtiva eden 

tamimler cıkardık ve her tarafa dağıttık, dedi. 
YUz elli kilometre mesafe dahilindeki bUtlln fı. 
tasyonlarda soruşturmalar yaptık. Bu havallyl 
tamamen araştırdık. HattA civardaki havuzlar ve 
göller lcerfsfne varıncaya kadar baktık. Fakat hlc • 
bir şey bulamadık. Yanf o kadar şaşırıp kaldık kf 
halkın söylediklerine inanacağım geliyor. 

Başmemur Reykord araya katışarak: • .\nkıırn <: ıılıJr,1 VAl\l1 

.Amirleri yanına geldiği zaman, derhal hazır. 
<>ı vaziyetine geçerek cevlk bir selAm verdi. Ko. 
nıiserlerinden biri, polis memurunu sorguya ce
kerken, mUfettlş Bad da cesedi muayene edl. 
yordu . - Haydi canım, dedi. Botun söylenenler aao

madır ... Saçma ... Hlç ö7le tef olur mu lmlft 



Ba)'lal" Hani 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden 

adres Slnopta rit fabrikası sahibi 
ve Beytosda t<&Takdere caddesinde No. 
26, cinsi psl, markası Desoto., modeli 1938 
Şasi No. 8432703 Motör No. T 41 - 31498, 
borç 1800 lira, Noter adresi: BeyotJa BL. 
rinci, Mukavelenin numarası: 9607, Tarl. 

T. C. 
Jturulq tarihi: 1888 

Sermayesi: ıoo.000.000 Tirit Llruı 
Şube ve ajallll adedi: 161 

hl 2 temmuz 1938. Baylar Ahmet Kerem 
Barfgten memlekete ithal edilecek birinci parti kilp ve kristal ge. ve Mahmut Dayı, adres Rekabet un fabrt.. 

Zirai ve tlcaıt her ant bulb mumelelert 

kerilii vermefe ti.lip olanlarm teklifleri 25 Ağustos peqembe giintt kası Fevzi Saraç vekili Gaziantep ve tstan. 
aat onda Bahgekapıda Ta§han 42 numarada kabul edilecektir. bul Tahmis s.okalt AkfehJr Han No. s, 
Şartnamesi yukarıki adresten a1mabiJir. cinsi otomobil, m•rkası De Soto, Modeli ••••••••ill••••••••••••••••••••I, 1938, Şasi No. 1269369, Motör No. P 

6.146808, borç miktarı 1900 lira, Noter ad-
resi Beyollu Birinci Mukavelenin No. 

l'ALillftlZLiKLE 
KAR$1, 

Lll( •iPER 

10168 tarihli 8 temmuz 1938, Baylar Sami 
Erstll ve Abdullah Bayrl, Adres Kumtapı. 
da Balipaşa sokalında No. 86 ve ayni ad
reste mukim ve İnhisar Müdfirlüiünde 
Müfettiflerlnden, cinsi otomobil, markan 
DeSoto Modeli 1938, Şasi No. 1289370, mo. 
tör No. P 6-145781 borç 1800 lira. Noter 
adresi BeYollu birinci, Môkavelenln No. 
10218 tarihi 9 temmm 1931 -
Bay Hayri olln lbrahim, Adres Unnk&P. 
rüde flülse Hatun mahallesinde 22 numa. 
ralı evde mukim, Cinci Şafi, markası De 
Soto, Şasi No. K..4.0-Lr .2788, mot&r No. 
T 41-31402. Borç 1837 lira, Noter adresi 
Beyolln Birinci, mukavelenin tarihi 11 
AAustos 1938, No. 11982 .. 
Yukarıda yazılı müfredaUı lıahat mucf. 

bilice Şirketimiı tarAfmdan satılan ve se
nede olan borçları &deninceye Jı.adar mm. 
klyetf muhafaza taydı prtlle sablmıt b1I. 
lundulu ve mezt6r otomobil ve kamyon. 
lana şahsı salts tarafından satın alınaca
lı zaman Şirketimizin nza ve munfaka. 
tinin lstlbSall JAsım•ldili ber mucibi ka
nun llAn olunur. 

ı.tanbul EGE PETRO~ ŞIRDTt 

tlln 
Jatanbal ..UJe 4 Onctl hukuk m•bkeme. 

alnden: 
Beyollua.'1a Bilezikçi lok ... n4a 108 No. 

h evde Marl Siranoş tarafından lstanbul 
Asliye 'iiçilncil hllkuk ~bkemesine açılan 
kendisine Beyotıu d6rdlliıctl hukuk mah. 
kemeslnce vasi olarak ta)'in edilen Sate. 
nilin vasilik vuifesine nihayet verilmesi 
lıakkındakl davanın nöbetçi mahkeme n
fatile icra kılınan mu.hakeme neticesinde: 
Davacı Marinin Beyolhı 4 flncfl au1h ha. 
kuk mahkemesinin 10-7-930 tarih ve 374 
numaralı DAmile duçar oldulu llıl hu. 
talıtından nişi tahtı hacre alınarak kar. 
de,ı Satenilin vasi tayin edlldili dosn 
atasımf• mevcut ilim mllncıencatından 
anlafılmaktadır. Mezbure Marinfn haslall
lı şifa buldulQndan 11-9--'930 tarlhlnde 
hem,ıresine teslimen mfleueseden ~al'IL 

Paıa birıktirenlere2B,800JJra ikramiye verecek 
Ziraat Baııkasmda Kumbaralı ve ihbarsız Tuarruf heeaplamuta 

en az 60 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a lle aıafıdakl 
pll~a göre ikramiye dalrtılacaktır: 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.ooo Lira 
• •• 600 .. 2.000 .. 
• •• 260 ,. 1.000 .. 

40 .,_ 100 H 4.000 ... 
100 ,. &O .. 6.008 ,... 
120 " 40 .. '1.'"800 .. 
160 .. 20 ,. a.IOO •• 

DiKKAT: ReaaplarmdaJd pM'A1aP bir eene1çfaae IO'Urat1aia 
il 4tlfml1enlere aramtre çıktılı takdirde % llO fNJMIT1e Teılleı. 
cektlr. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 JD7ltll, 1 Blrlnctklnun.-1 Kart v.-ı Ha
ziran tarihlerinde e&Jdlece1ttlr. 

dalı . . · B.atıı-köy eııu::f~ aklin. ve,.-.ıiiff:·Jl.l•••••••-••M~ tllifitifil ~ ... W't 

1 - JiDmiltineye ko,t'q]l.n ft: Nif4e - Nevmehir yolunun 53 + 000 -
151 + 300 - 82 + 000 - 82 + 700 kilometreleri ar&SU)da eoae inpaL 

tat1h te 1m attmntllt Cftlhı teıkerestıe 
dereceJ aubutta bulunma, ve bu itibarla 
ltacna d8Yamı loln bir sebep kalmamıt ol- , __ ls_ta_n_b_ul_4_. -fl-nc-tl-ic_ra_nı~em-ur-lUla--ndan
duiundan T. Kaounu Medenisinin 418 
inci maddesi Jıfttntlnf tevfikan mevzu menkUl Ubf DAilı: 2000 metre tullhıde pe fıılası .. Sandık kUpdı, blpkaj ve kuma. tq fer. 

tlyeil ve buharlı ıilliıdir tazyiki lntaatm ketif bedeli 6662 lira 40 kurutbJr. 
Eblltme 1'1-S 838 çaqamba gQnil ıaa.t 11 ~Niğde villyeti encUmen ko. 
~ca yapJla~. 

1 - )[tıvakkat teminatı 500 llrad 1r. 

hacria lcaldırllnia•ına ve 417 inci madde Bir borçtan dolayı aatqina brar veri. 
hilkmilne tevfikan keyfiyetin llAllına ve len Onltom markalı bir şapka maklneslle 
hacn Jcalkmıı öldulundan vasinin vaırlfe- bir istim taunı ve 51 f8PU bhbı sandal. 
alne nfhatet vetllineslne ve qalıda m&f. 3'9 ve ufak boydll' 8t8ler TeSalr teferruat 
redab 7az11ı m'58rifl muhakemenin da. 2o-8-938 cumartesi lfbıtl saat aeldsden 
vaeıya al'dltetiiıe bbili temJ'Js oliUk ~ ltibare• latubulda Yenlpestane. ~ 2 - Ba .ite alt ~ ve evrak IUDlarchr: 

.A. - -.ııu.ıe p.rtnanı.ı 
B - J(ukavele projesi 
C - Nafıa itleri aeraiti umumiyeıl 
D - Şoae lnp.atma dair fenni aartname 
E'.-Huaud eartname 
~ ~ Kelif cetvd, ail11ilel flat cet veli, Metraj cetven, 
G-,Qraflk. 

zere ittifakla r. & 938 tarihinde bnr ~~~~el ....._,,.id~a-...!i~i!t 
verildill Uln oıunar. 1..~~ =--

~-Jll kinci artırm8sı ~8 lalı 18111 ayııt 
937 • 938 de Betlktq ·~ llkoku. saatte ve ayni mahalde sahf yapılacalın

luclan aJdılım ıahad~ .,.,.. etti. dan müşterilerin mahallinde hazır bullı
llmdea_ yenisini çıkartacalım. Bdtdn1n nacak memuruna milracaallan UAll olu. 
hilkmfl olmadılı ilin olunur. --.,. (•. p. 2544), 

ı.tlJeJaier bu ~ve evrakı Niide Nafıa mUdürlUğllnde göre. 
~ler. (5237) 

Şahaditııeme No. 111 
Geçme derecesi: bi. ZAYi- IG9 amaaralı ka1Jkça ehll7etna. 
~IAdres: altepe • Kartal Belediye Jı:ar. meml zayi ellini. Yenisini cıJı:aracalPndan 

it ŞEYTANIN Ku K lıALABl 

llllfettlt Ba4 sordu: 
- llıslk ne cUyor bakalım? 
- Vallahi n..urı &e;rllyeylm. Bu. yerin bir hat• 

O eekl bir yer oldutunu blll:rorrıunuz. Ahallsl de 
llTU h.ura'f11tlE1re lna~ chııteııclit. Çok eski gUn. 
ttrt.-b11re.ı.rı, ılhlrballarm 7atatı olmuştu. Hat. 
fıl btıdn 'btle, 1a7anı hanettlr ki, bu ,gtbl lllhlrle
• IDU.an c&lılller bulurıduliıau san17orum. Son 
Wa 44rt a4amm blrden ortadan ka7bolmaBJm 
'!lllJflıh. sa~· in ;l'enlden canlandıima atteılt7or

-·~ı-. ..... bı.nıarm b»Bl utma. 
~-- Bad ııaııun aruında dolatan rtva. 

,.tıert ölremeslne ratmen, bunlara ehemmiyet 
ffl'1'Üf ıörllD••1erek: 

- Şimdi, dedi. Bizim yapacatımu ıey, bu 
ka,-bolan adamlara,. bü teJ' olup olmadılını ötrea .. 
miktlr. 

- l'akat ne 4eaet lstediilnlzl an1Jyamı10-
nna. Bu d.Ört adam ka7lıoldu ve ... 

- ltYet. Ka7boldu'18l'llll blltyorum. Fakat 
~ntillklerlnden mi kaybolmutlardır, 7oktsa, on. 
tarı orta«aıı kaldıran blrüıl ve7a birkaç kiti mi 
Y-1f f 

- Ke~erlncleD niçin ka:rbolıunıarT ile
...,. • -.W411 mtuı.a etmete lllzum 7ok ıa
mım. 

- ... .,, hef plJleU atıtaıea etmek l&zımdlr. 
-~-Mlllt'i~ıftrltli p 

tısında No. 12 evde Sallhattin Vural. eskisinin blllmıll J'Otlu. Rıılt lCeleı 

· ıs· 
umlml ıurette tan17orlardı. Belki de mtııterebD 
bir iş ile al&kadar idiler. Onların muhakkak su. 
rette böyle olclıtklarmı demek lstem17orUJD, fakat 
aıademkl öntımllzde kat't bir TUlyet 7okt\ır, her 
tttrlll lmk&ıılan dtlfllneblllrlz. 

- Demek lıtedltlnlzl anla7Grum. Fakat b1I 
dört adamın blrlblrlerl7le mlşterek bir iti olckJ.. 
tunu sannetmlyorum. Paterson ıen ne denin t 

Komlaer Pat.enon da a7D1 tlkltcle bldutuım 
gösteren IOzler eöyledl: 

- Blrlblrlerlnden bu kadar ayn dört lnıaıım 
ınuşterek bir iti oıacatına hlc ihtimal vermem, 
dl7ordu. 

Fakat Bad ,lıtar edl7ordu: 
- :Muhakkak ıurette bunlar berablJ'clller. 

Yoksa bu tekilde kaybolmazdılar. Aleyhlerine hlc 
bir ıey J'Oktu. Herhangi bir zarııret toerlsfnde da.. 
ht dellldtıer. Şu halde neden kayboldular? 

Komtıer Patereon: 
- Haklısınız. Yaptıfmlız tahkikat. b~ adam

lar ale7hlne hlo bir vaziyet otJna4tltm gösterdi. 
Bllhaaea Bardlmen ve Pllçer ekmek paralannı ti• 
karmak için alıDterl dOkenk phfan namalu IB
aanlardı • 

Pl.tenon betti darı. oQk tsallat •erecekti. I'• 
kat o aırada kapı 'fllnt141L HeYectPltlan bal'IDlt 
Mr 1'lZ uHrcH. ...... p.,_, . .. , 


