
ol 

ıfi 

ır 

ir· 

r. 

Perfembe 

18 

BugUnlerdo ispanya meselesi tek· 
rar fikirlere enclise ,·erici bir şekil 
alc1ı. Zira l ı>any~dakl dahili harbi 
beynelmilel bir barı> halinden çı
kal'mak için lJOndl'a adcnıi müdaha· 
le komitesi tamfmd,an hazırJaııan 
projenin tatbik me,•kllne konacağı 
hakkındaki ümitler sönnıcğe başla-
dı. 

Malfınulnr ki Londrada Jmbul edi· 
len gfinüllilleri geri çekme plflnı ti· 
ZCl'incle Jptlda Londrn, Jlarb \ C JlO
ma hükumetleri a.nlaştılar. Bundan 
sonra \'alans ''f:' Salanıank hükumet· 
lerinln de muvafakatlerini almak 
IAzımgeldi. Bunlardan Valans hU
kiimctl do lngiliz pIAnını tatbike ha
zır olduğunu blldirdJ. :Fakat Gene· 
ral ı.~ranko bir tllrlll yapılan te~cb
bUse ce' ap verınedf. Haftalarca bek· 
lendi. Nllıaret beş hafta J?;cc;tiği lml
de gene General :Frımkodan hir 

.1."'ll" .. '"n :tymlh·lın• dnh•Jr.n. 
dl. Uu nun zerıcn nglltcrenln HUr-
gos aJanı olan SJr Robert Hodpoa 
vazifesini teı·kcdcrek İngllt.creye 
<1önmek t.ch(lidj ne <;;On bir teşchhils 
<lnha yapmak mcchuı·lyctindc kalılı. 
Bundan sonra General J<'rankod.ıın şu 
ce\·abı aldı: 

- İngiliz plAnı lınk1unda c\'et~ ya.
but hayır ce,·abı ''erebHmek için bu 
vesikayı Jy:foo tetkik edip anlıunnm 
lAzım(hr. Dunu siz de takdir eder
siniz. Halhnld tngillz plftnı çok çet
refil bir ~ekllde yazılmıştır. Bugüne 
kadar hir t:UrlU lçinclcn çıkamadım. 
Rka ederim, bana daha biraz ,·akit 
Teriniz." 
rnutmnmnhdır ki İnıt"lliZ plı\nı ka

palı odnlanla esrar gibi hazırlanmış 
bir l·esJka def;ldlr. Bu \'e.,lka J~n
drada gtinlcrce, haftalarca Ademi 
müdahale komit.c lndc münakaşala
ra rne,·zu te~kJl etmiştir. Bütiln bu 
münakaşalar General :Frankonun 
yakın ndantlıırı tarafından takip o
lunmuştur. Ancak bundan sonradır 
ki plan rc.,mi surette Rürgosa tebliğ 
olunmuştur. Jln t~bliğ Uzcrlnc <le 

tam beş hafta geçmiştir. 
Acaba bu kaifnr uzun zaman Gc· 

neral l•'rankonun İspanyadaki ecne
bi gönUllülerin geri çekilıne!-ii for· 
mülünU tetkik edip anlamasına kufi 
gelmez ise: 

- E\·et. bu ı>lAm kabul ediyorum." 
Diye cc,·ap ,·erdil,rf takdirde bu

nun tatbiki için ne kadar zaman bc.k. 
)emek Jilzımgelecektir? HülAsa lngf. 
Jiz ııJftnının tatbiki ilo İspanyadaki 
gönüUülcrin g<'ri ~ckllmesl böylece 
General J<'rnnkonun keyif ve arzu.,u
na. bağlı kaldıkça bu işin tahak
kuku sadct·c muhali temenni etmek
ten lharcıtlr. 

Knhlı ki, hlr t.nrllftaıı Gen<-rnl 
}'rnnko böy1o bir türlü İngiliz pl{lnı. 

ASIM l!S 

(Sonu: Sa. 4, Sü. 5.) 

J,eon Blum 

"Zaman zaman ve glttfkce kısalan 
fnsılalarla rejimin tahrik mevzuları 
bularak bezginlik eserleri gösteren 
hassasiyeti Jğnelemesi lA.zımgeldlğl 

unutulacak olursa Hitlerln siyaseti· 
ni anlamak kabll olmaz. Fakat ha-
kiki seferberlik "umumi provası" U
çUncU Relch'in dahlll haysiyetini ko
ruyan bir mevzu mudur, yoksa de
ğil midir? IH\.IA. taze ve neşeli harbe 
inanan Almanlar var mı? 

Pötl Jurnal gazetesinde Loussard 
şöyle yazıyor: 

"BUtUn Almanya heyecan lçlnde-

(Sonu: SL 4. Sü. !S.) 

japonlar 
.Riiliin cephelerde ağır 

zaqiat veriqor 
102 tayyare şehirleri bombaladı 

(Yazısı 4 tinctl sayfamızda) 

Madrid yine bom
bardıman edildi 

esnasında 159 
gönüllüsü 

Barselona, 17 (A.A) - 1z naZirı 
Aygllada Jrujonun istifası üze!'ine 
akşam toplanan nazırlar meclisi Neg 
rin kabinesinde bazı tebeddülit yap· 
nuştır. Yeni iş nazın Moike Rogas, 
Katalonyanın birleşik sosyalist par. 
tisine mcnsutpur. Devlet nazırı Tho. 
mas BiIHlta ise sosyalist partisi aza· 
smdandır. Şimdi ispanyanın Perpig. 
nan konsolosudur. 

Bir taarruz 
ltalyan öldü 

-
Madritte boınb"lanan b'r srke.k 

21de1 Madrid, 17 (A.A.) - Saat 
Frankist hava kuvvetleri hükumet 
n:erkczini bombardıman ederek bir. 
çok binaları tahrip etmiş ve bir çok 
ki~ilerin de yaralanmasına scoop ol. 

muştur. 

Barselon, 17 (A.A.) - Resmt bir 
tebliğde deniliyor ki: 

Başvekil B. Negrin, kabine blıb. 
rannun hallini müt..eakıp Zürihte top 
]anmakta olan fizyolojik kongreye 
iştirak etmek üzere hareket etmiştir. 
Bu seyahat, Başvekilin, hareket e. 
derken, memleketi end~e uyandır _ 
mıyan askeri bir vaziyette terketti • 
ğinden emin olduğuna bir delildir. 
Başvekilin gaybubeti esnasında, B. 
Del Vayo kendisine vekilet edecek· 
tir. 

Roma, 17 (A.A.) - ispanyada 
l!"rankistlerin Albentosa Barracasa. 

(Sonu: Sa; 4. Sü. 5.) 

Filistinde dünkü suikastlar 

Çeteler yahudi kamp-
larına ve kliniklere 

hücum eCJiyor 
Kudüs, 17 (A.A.} - Bu sabah Ff. 

Ustlnde birçok suikastler yapılmış· 
tır. 

İki asker! arabanın altında iki 
bomba patlamış, askerlerden ikisi 
ölmUş Ye bir Yahudi polisi yaralan
mıştır. 

Çeteciler, Atlih hapishanesi kam. 

pına hücum etmişler, bir lnglJfz mil· 

fetUşlnf yaralamışlar ve bir Yahudi 
1 

müfettiş ile karısını, ne çocuğunu ve 
kaynatasını kaldırmışlardır. Başka 

bir çete, Tulkarem hükumet kllnlğl

nln JJUtUn ameliyat Aletlerini ve 

UAcları almışlardır. 

Tethişcllcr, biri Ramlehdc, diğeri 

Natanla'da iki Arabı ceza olarak m
dUrmUşlcrdir. Kudüste de bir Yahu

di tabanca ile öldürülmUştilr. 
1\mlii tc bomba patlıxan 

bit· Ynhıuli sokn.ğı~ 

Cjünlecin peşinden: 

Ekseriyet nerede? 
Unııuııi hapishanenin , ıla 1 kı • ., ııı 3 ı . lınnınn ı luıkk d 

,·ermek· lçJn \"ali Muhiddin Cs tüııda wr m a bir karar 
komisyonda yıkılmak fikrini k g~ bnşk.nıılığı altında toplanan 
on bir kişi yıkmak +~raft nl c crlJ et knznndı6r:ı söylendi. Azadan 

.,.. nrı o ınu be 1 k muş, bir kl~i de müstenkif k.nl mı~' • yı ınak aleyhinde bulun· 
rey kencliJcrlndo oldtıb"llllu, zira. ~;,:::ı~uki a:ııkta kalanlar çokluk 
eden Sh'as Saylavı Şem .. ctthıin bil· .. ıırllı l\.urumu ndma hareket 
mlldürii Aziz Oğan'ın da b i dC'ğll, tam on iki reyi. mllzcler 

Dakılır a bu iddia b eş.:e) tem il ctut,'1ııi iddia cdi)orlnr. 
bu noktadan zablridi H C) u de <lcğfüllr. l\omi yondakl ekseriyet 
lablllr. Bakalım h"krfı. akiknttc ~knllJyctte knlanlnr ekseriyet sayı. 

• u met hangi t.n t k rnesl'llo bih·lo kaı· k 11 rn ı c scri3 et sayacak? Yoksa 
" 1~ 1 > r safha 1·a gl ı mi toplanacak? H h • r nco yeniden bir hakem heyeti 

Tanın sonunu bck~r alde adli yo snı·ay:ı yapmak :f~Jn bu karışık da.
nrsn. intiha emekten ise l~tnnbulnıı bnşkn bir noktasında bir 

p etmek gidJlecck en kı a 3 ol olacak. 

HASAN KUMÇA '1'1 

'3mum m m m m 

1 Eylül Parşembe 
- .. 
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ihtisası ile tanmmıt bir zat olan 
methur Franaız edibi AJMI" 
Mauroil bu C.Xa "tqiltıe...,. 
gidecek genç Franaızlara nıui • 
hallerim,. adı ile bir riale Def· 
ntmiıtir. 

Bu riaaleyi okuduk. lnıilizler 
ile Türider arumcla baılayan 
yeni dostluk devri içinde bu ri. 
Nbdeki bir loınn malumabn 
7iirk ıençleri için fe faydab 
olacai1J11 dütündiik. Onun için 
huıünden itibaren bu riaaleden 
iltifade ederek Kurun ıütunla· 
nna buı notlar kaydebneie 
karar verdik. 
Buıün birinci mfa olarak 

lnıiltcrede konupnuuıa acı.llm
dan bablediyonaz. 

Andre Mauroia diror lö: 

tnciltereye giden bir adam, tama • 
mile ihtisuı dahiline &!ren bir mese. 
Jıyo temaı edilmedikçe af zmı açma _ 
malıdır. Frınaadı 'konuıulurkcn bir • 
donblre .aıu kesivermek nuıketaizlik 
uyıhr. tnıilterede iıe bir yeı1de ipti
da MSı açmak lhtiyat11Zlıktır. lncllte. 
rede bir yabancı üç yıl bir tek kelime 
taylemese kimse birıey demu. Blll . 
1de herkee onun baklanda: "'Ne hoı 
ft IÜin tabiath inaan., hükmilnil ve. 
rlr. 

lnıilterede mütevazı olmalıdır. Bir 
fngiliz aize : 

- Benim tarda kilçük bir evim 
-..ar.,, 

Der. Ne vakit bu eve ıizi davet e
derse görürsünüz ki bu küçük ev, üç 
ytı. odalı büyük bir ptddu.r. Efer 
aen teniı ıampiyonu iıen: 

- Evet, fena oynamam.,, 
Demelialn. 
Eğer altı metre usunlu~ bir 

yelkenli kayık ile Atlas denizini geç. 
mit iıen §Öyle diyeceksin: 

- Evet, biru kayık ıporu yapa • 
nm.., 

Eter birtakım kitaplar yumq isen 
bunlardan hiç bahıetmemelisin. trıei • 
lb ıamanla senin yazdıklarını öğrene
cek vo bir gün gülerek: 

- Senin hakkında, neler, neler öğ
rendim.,. Diyecektir. Ve eenin bu tarz 
hareketinden memnun olacaktır. 

Eler bir gün bir lnJiliz tarafmdan 
hakuır muameleye maruı kalmıı ilen 
(lira inıilterede ba.zan böyle haksu:. 
lıldar da olur) hiç terelddUt etımeksi 
sin dolruca gidip kendiaine dargmhk 
tebeplerlni izah etmeUaln. Bu taktirde 
lncill%in habıırhtmı kabul ederek 
c1erbal hatayı tamir etmesi ihtimali 
goktur. 
Şu altm huruf ile yazılacak bir 

bir kaidedir: lngilterede kimseye as. 
la bir sual eonnayacılnın. Ben umu. 
mt harp içinde altı ay bir fngiliz ile 
bir çadır altında birlikte yapdım. 

Bu adam hiç bir gün ağzını açrp da 
benim evli olup olmadığımı, gözleri 
8nilnde zaman zaman okuduğum 'ki • 
taplann ne olduğunu ıormadı. 

Eğer bir tngilize herhangi bir sır 

tevdi etmek istersen o, bunu kayrtsız
hkla dinleyecektir. 

Bqblan hakkında bildiğin sırlan 

kimseye salon söyleme. Hiç §Üphesb 
birtakım patavatsız adamlar İngiltere 
de dahi vardır. Fakat pek nadirdir. 
SQkQt ile rezaletin ortası yoktur. Sü. 
katu tercih etmek en doğruaudur.,. 

;v ahudiler radyo 
aatamıyacak 

:Avrupa gazetelerinde okunduğuna 

pre, Almanlar Yahudi tüccarlan ve 
dilkklncılan bu defa piyaaaya çıka.. 

nlmak üzere bulunan küçük halk rad. 
yolannı satmaktan menıtmitlerdir. 

Bu yasağın sebebi, ıdyaal bir mak.. 
.at için lrullanılabilece'k her türlü eş
yalarm aatıfı ve ticareti ilı ftlıudile.. 
rin .alüadar olması mahzurlu görül. 
~ 

Greta Garbo 

Ga.ıetemizde "J.c:kond GQJüyor., L 
simli romanı tercüme cdilmit olan 
meıhur lnciliz ediplerinden Alduz 
Haksli; timdi, radyum kfitiflerinden 
"Madam Kuri,, nln hayatını temsil e. 
ıdecek bir filmi hazırlamak üzere. Ho
livutta bulunuyor. 

Meıhur bveçli artist, Greta Garbo. 
nun baş rolü alacağı bu fiLm münase. 
betile, koca İngiliz muharriri de, Gre. 
ta Garbonun hayranlarından biri oldu 
ğunu itiraf etmiJtir. 

Habli diyor ki: 
~ 

..Garbo, ayle bir mahlQktur ki, 1& 4 

dece aizin bulundufunus odada bu
luneun. Bu 'killfetlt. halile, ucSe bü. 
yük ve mUmW bir insanın teeirini 
bırakır. Bu, barikulide bir hueusiyet • 
tir.,, 

lngiliz muharriri bundan sonra, 
Greta Garoonun Madam Kuri rolü 1 . 
çin tam aeçilmit bir sanatklr oJduğu. 
na geçerek ıunu diyor: 

"-Radyum k1tifi Madam Kurl, in 
aam teshir edıci bir taıhsiyde malik -
ti. Onun, tecrübeleri esnasında ne ıitıi 

metodlar kullandığını aynen meydana 
çıkarabilmek üzere geceli gündil%1ü 
onun tcrkettiii evrak içinde çalıftyo. 

Alduz Haksli 

rum. Maksadımız, Greta Garbonun 

ıınatmı vaaıt.a kılarak, ilim kafaları. 

nın nasıl çalıştığını kısmen olsun be. 

yaz perdelde gösterebilmektir.,. 

Bu filmin aenaryoaunu yumakta o

lan tnıilia muharriri Alduz Haksll. 

eenaryonun üçte birinin hazrrla • 

clılau IBylemelriıedir tneçten yola 

çı1muf olan Greta Garbo, bu film için 
çahfmak il.sere Hollvuda pdiyor. 

- Lavtensfn 
son eseri 

Vaktile meıJıur cuua Lavrenain 
fikirlerinden istifade edilerek vücuda 
getirilmeeine uiraplmıt olan deniz 
alllblanndan biri l1ç &Un evvel İngil
tere ıulannda tecrübeye çıkanlmIJ • 
tır. 

KüçUk bir motorbot halinde bulu • 
nan bu cemi, torpil tapnaktadır. 

Lavrens, bu küçük gemilerden bir. 
çok yapıp muharebe aahasma salıve • 
rildiği taktirde, bir hafta içinde bütiln 
bir düşman donanmasnu tahrip etme. 
nin mümkün olacağını ileri sürmüş • 
tU. 

Bu yeni ıilihlar, saatte 100 mil gi 
bi barlkul!de bir ailratl haizdir. 

- ~ ..... ______ ._ _________________ .. _________ ~-·----ıwe_,,,,_, .................... _.. ________________________ -' __ ...... _________ ___ 

Tecrilbe çok Pli bir teldldc yapıl. 
maktadır. Ayni suretle intuı da gizli 
olarak eıcreyan etmiı ve Lavrensin 
makine icadmdaki kabiliyetinin son e
ıerl olan motar, geceli gilndil.ılü, ka -
pah bprlar ardmda 'H n8betçi gözU 

Avrupa devletleri ve Amerika 
V in ston Çör ç l l ln g ünün siyaseti 
üzerine mühim b i r m akalesi 
Avrut?&daki siyut meeeleleri uzak 

bir memleketi daima yakından allka. 
dar eder. Bu memleket Amerikadır. 
ÇünkU, Amerika Birleşik Devletleri, 
Avrupaya uzak olmakla beraber, o. 
nun siyaseti ve btltün hayatı ile çok 
bağlıdır. Bilhaııea bugün diktatörlük 
idarelerine kareı cephe alan demokrat' 
bUkfunetler araamda Amerika kuv • 
vetli bir mevki kaza.nm11 bulunuyor. 

Bu itibarla, eski lngiliz nazırların. 
dan VinstoD ~rçil'ln (Amerika ve 
A~a) ~ ile 1~ bir' makale, 
hakikaten dikkate şayanaır. -ı.ng11iz 

siyasisi, Amerikanın Avrupayı tehdit 
eden f ellketlere aeyirci kalmasmm 
kendi aleyhin.de olacağını learet et. 
tikten sonra diyor ki: 
Amerikanın refahı, kuvveti hiç bir 

zaman bu günkU dereceyi bulmamıt. 
askeri kuvveti hiç bir zaman bu ka· 
dar ehemmi) etlı bir hal almamıgtır. 
Avıupadaki demokrat devletlerin dik. 
tatörlUk devletleri üzerinde eervet. 
kredi ve deaiz ticareti be.kmımdan Us. 
tün.dür. Fakat onla.rm kuvvetleri ve 
kudretleri, bir an gelip Amerikanın 
ref abl veya fellketine yakından bağ· 
lıdır. 

Amerikada her lflY yolunda giderse 
Avnıpadaki en aağlam ve en sıhhatli 
devletler yeni bir kuvvet bulurlar.~ 
ler fena gittiği zamuı milletler o n.ia. 
bette kendilerini zayıf b.laediyorlar. 

Amerikadaki f ktısadt ve malt karr 
ilklik kanlet milletleri yabın mUtees 
Bir etmekle kalmıyor, gerek ırk kin. 
!erini ualtacak, gerek istibdada mu. 
ka vemet çaresi teekil edecek kuvvet
lerini azaltmıyor. 

Fakat, Oliyanu~n öbllr taratmdan, 
ayni ruhu tqıyan milletlere lcabmda 
derhal yardım edebilecek olan iktlsa. 
dl ve mali kuvvet tabii seviyesinin 
pek altmda bulunuyor. Bttytlk iş mU· 
eeseseleri ile hll~met mekanizması 

arasındaki mUnasebat bUytlk bir a • 
henksizlik içindedir. 

fillerdir. Ctlmhurrelal .it ft ytlkııek 
, maliye dünyumı bazan karıttırmağa, 
bazan teselliye devam ediyor.,, 

Çörçil Amerikada siyasi partilerin 
iktisadı sahadaki rollerini i§&Tet et
tikten sonra Amerikada efkirı umu. 
miyenln siyaset karşısındaki vazlye. 
tine geçiyor: 

"Almanyaya değil, fakat nazi lda. 
fteine dUtman olan his, Amerikada 
İngiltereden daha. fazla ve dah& eer
best kendini gösteriyor. Bu hilı 19H 
tM;!nde daha hareketli ve daha ft! 
-·~· 
' Bu }ıi&c;i hUkfunet de za.yıflatmağa 
çalışnıyor. MUhlm nazırların nutuk. 
lan İngills, FraMD veya İskandinav
ya demokrasilerinin duyduğu hisleri 
atef)l B&ılerle lf ade ediyorlar. Eakl 
Amerikan muharipleri nazi hareketi. 
ni büyük bir hoşnutsuzlukla kareılı • 
yorlar. 

Amerikan elçilerinin ve onlarla be-
raber çalıpnlarm bir gok h\lkblet 
merke&lerlnıdeld hareketleri açik bir 
ıekilde, demokrasi idealini muhaf ua 
gayesi güdüyor ve Amerikayı hiç bir 
faal mUdalıaleye sokmak tehlikesini 
s&Wmiyor. 

Bütün bunJa.rı ehemmiyetle göz a. 
nünde tutmak limndır. Avrupa de. 
mokraallerinln, ordularına Amerika· 
nm d<>tıııdan doğruya yardım etme. 
liııl beklemeleri muvafık olmaz. Av. 
rupadald diktatörHlk devletWinln de 
Amerikadaki hürriyet idealk!ri lehin· 
de mütemadiyen inldpf eden etkin 
umumiyeyi b1lmemezllkten gelmek ve 
ya ehemmiyetten mat tutmk ayni 
derecede delilik olur. 

Amerikan Birleeik devletlerinin 
aon aenelerdekl, hattl 100 aylardaki 
p.h8iyetlııe Avrupada ne kadar faz. 
la ehemmi~ verilirse yeni bir felL 
ketten kaçınmak ihtimali o kadar faz-

altında muhafua edilmfıtir. 

tnı~ ıuetelerinln yazdıklarına 
cöre, ecnebi devletler, bu yeni icatla 
yakından allkadar olmaktSlırlar. 

Şimdi yapılan tecrilbeler mU.bet ne 
tice verdiği taktirde, ayni ÇC§it gemi. 
lerin derhal ecri halinde intuma baf
lanac:alctır. 

--co,..--

ingiltere ile mali 
anlaşmalar 

Poı tek iz, Mısır, iran ve 
Romanyanın Londra 

ile müzakereleri 
!ngiliı guetelmm:tCn ''Di Piyu

pıl,. m yuclıpna ıöre, Portekiz ile 
tıııiltore aramda mevcut olan eski .tır. 
ittifak aallamlqtmlmıttır· 

Portekil. Jeni inpat iflerindc kul. 
!anılmak tuere 1nıUteredaı 10 mil -
yon ıterlinlik bir istikra yapmak i . 
çln milzakuelerde bulunmaktadır. 

MJaır hQkQmeti, kısmen müdafaa 
kuvvetlerini yeniden tetkil ıııaksadile 
!nctıteHdcn 5 milyon sterlin borç al. 
mak niyotindddlr. 

tnpıtercye buna mukabil eaub 
teminat verilmektedir. 

ıran hük&neti, kendi aanayiinl te. 
,a n11kudile 5 milyon i9tıerlin temin 
için tnaUtere ile mbMerl ba1indc. 
clir. 

Gelecek ay Romanya knlı ltarol, 
Londraya cfttlli aman miktarı 15 
milyon iaterUn kadar oldufu tahmin 
edilen bir yekdn berinde Romanya 
ile tnıiltere ara.unda bir anlatma ya. 
pılacaktır. 

Bu anlapnanm zeminhıi hamlamak 
ilzere Romanya maliye milf&virltri 
tim<liden 1ncilis mabmlarile temasa 
ıeçmiı bulunmaktadırlu. 

Amerikan Birleşik devletlerinin 
dil.ııya davaama edebilecekleri ilk yar 
dmı, refah içinde bulunmak ve iyi sl 
Wılanm13 olmaktır. Bllyllk mikyasta. 
bir ailfilılanma programı tahakkuk ha 
llnde bulunmaktadD'. 

Bu büyük kuvvetler birbirlerine ne 
kadar bağlı olduklarmm farkmda de. 

Kısa haberler 
Atman manevraları 

lalaşır. ( ) 
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"Milletler Ce miyeti devrilmek E:.~~=~o.:;. 
dırmııtır. 

tehlikesini atlatmıştır,, 
Hatay meecleaiııdo Türkiye t 

Je Fransa arumda elde edilen 
anlaıma umumi siyasette ve 
sulh yolunda kazarulmıt bir mu 
vaffıkıy~ ımllli olarak d&lmt 
gösterilmektedir .. 

Fransızca ''Jurnal,, gazetesin. 
de haftalık aiyaaeti gözden 

geçiren Sen Bria. Alman ma
nevralanıım. Cenevre toplantı • 
amm yaklaıtıiı bugilııle.rde ya. 

ederek lıliyor 

ki: 

Bugün bbim için malQm olan bir 
teY varsa o da ıudur ki, milletlerarau 
tabrikltçılan bu kadar alay edilen bu 
cald siyaset tekerleğini (Milletler Ce
miyetini) durdurmak için arasına del 
nek sokuycrlar. Fakat, milletler cemi. 
yeti birçok nazik dönemeçlerde dev • 
rilmek tehlikesini muvaffakıyetle atlat 
mıt ve umumi IUlhu yine mubafaıı:a et. 
mittir. Franaız - Türk ya]mılapa. 

ll1idakl tcref de MilleıHr Cemiyetine 
ait delil midir? 

Bu ıerait altında Lehiıtanm Millet. 
ter Cemiyetinin Danzing mnelesin. 
de, lskenderun meselesindekinden da-

ha nıU .. lir bir a~ct aluuy1C8jmı 
aanmalanna acaba hayret etmek mi 

lbrmdır? Lehler daha bugünden, 
Mllletler Cemiyetine itimatlan olma -
dıpu haber Teriyorlar. 

Bununla beraber. Almanyanm Dan. 
dng Qnrindeki talepleri kor~ dere 

15 Yd Evvel Buaiinı 

Anatlolrı AJtuur, ıdrlmlu rHDelllll lı
lanb•lwl en kuu11dll bir teldı aJıiıetl ile 
diba üpaındaa llibaren batan cihana alt 
haberleri da/ta ıerl bir ırırelte almala oc 
llOltlelert tebfllt baıtamııtır. 

tede cndiıe vericidir. Fakat tngU. 
tere ~kliyor. İngiliz bahriye sıazın. 
am JUlll denizde yaptığı ıeyahat için 
Baltık deniıini intihap etateai de 
aebeplla delildir. 



Adliye sarayı ve proje 
müsabakaları -

Yeni Türk mimart brakterinin doiznuı için ulihiyetli makıam1ann ted. 
bir almasr artık kati bir zaruret haline relmiıtir. 

vazan: Asım KlmDrctloj'lu 
Evveb bUyiik bir konak olan eski 1 yük gJ.rle bolil '!e holden llıolayca hal. 

!ıttanbul adliye binasmm yanması tı. km koridor ve merdJvenlere takafmi, 
zariııe, ~ma 0 ma.Jrsat için ve bunlara. odala.rm, dal~erfn kolay .. 
tekmil lataaıbuı mahkemelerini fçbı· ca görülebilecek tekilde tanzfmf UAh .• 

ae toplayacak ya bir adllye unyı llAJı.. 
infasma karar verildi. Biıı& pkll lçbı eua vaziyete flmal· 

Bu milşkill iei bir proje müsabaka. den cenuba dofru "'!"an bir mUsta. 
aile halletmek muvafık göıilldil ve til kabul, gerek mah eme aalonu ve 
1936 senesin.de mevzuubahis adliye geırebebürolar fçfn tam cenup ciheti 
sarayı proje mUsab&kası ilh edildi. reddedilmf§tir. 

Müsa.bakanm neticesi, 0 SD'al&rd& Umumiyetle yedi katlı yap:dmaaı 
şehirci profesör mimar ProstuD ts • kararlaştırılan bina.um bazı Jmmnla. 
t.a.nbul plA.nı etütlerine bqlam&IJ n.· n, on iki katlıya kadar müsaade o
r.erine, viliyet binası karşısmdald a.r. ıunmuştur. İnşaat akademJal bu te. 
sanm muvafık görUlmemesi dolayııııl. şebl>UsUn banisi olmak Ur.ere müsa.ba.. 
le tahakkuk ettirilemedi ve inşaatm, kaya yetiştirilen ve her biri çok kıy
tekmil mahkemeleri ve icra daireleri. metli çalışma eseri olan « 7 sanat e. 
ni bir yerde toplayacak şekilde da. serini mUkafatıandiramıyacak malt 
ha uygun bir adliye sarayı yeri bu· vaziyette old~ eseflemnekte J. 
lununcrya kadar beklenmesine karar di. 
verildi. Bundan sonraki vazife, meydana ge 

Bu.günlerde bu mesele hallolmak fL tirilen projelerden ortaya bir eser çr
zere bulunuyor .. Bu münasebetle biz. karılması ve başlı ba§ma yeııi bir bf. 
den epeyce bir ~man evvel qağı yu·· na ve yahut eski yapılarda.n bl.rin.iıı 
karı yakın bir teklmuı devresi ge.:. tevsii hususunun kararlaştırılması 
çirmiş olan Berlin (Al.manya) adli. hUktimet makamına ait bir vazife te. 
yesi ha.JCkmda Zentralblatt der Bau· Jikki edilmekte idi. 
vervaltung'da intişar eden Ministerl. Şimdi yukarda yazdığımız gibi 
ahat Gnube'nin makalesinden iıttatia. Berlinde adliye sarayı için böyle bir 
tik mahiyetindeki parÇalan alarak fikir proje müsabakası için 447 ve 
bazı mütalealarda bu.ltmıma.k, ondan Cenevrede inşa edilen Cemiyeti .Ak-
90n.ra da proje mUsabakalarmm Av- vam binaar için 370 proje hazırlana. 
rupadaki emsallerine biraz temas et. rak gönderilmiş olduğuna gıöre: 
mek istiyorum. Müsabaka programları ne kadar 

1900 senelerinin adliye organ.ir.u • mütekimil olursa olsun, gayedmı, 
Yonu - Amtagericht, I.gndsgericlıt, 
ve Ka.mmergerlclıt _ 1 tehrin muh· şartlardan ayrılmamak prensibile, 
telif kmmılarma talaıfm etmiftlr. bUYnt eme.kler sarfiye meydana ge. 

Bu organizasyonun neticesi olarak tirilen bol projelerde, programlard& 
fehrin 15 muhtelit Jmnnmda mahke. zlk.redilmiyen bir ç0k incelikler ve 
me ve adliye binaJan tetekkW etmif. faydalı etütuler ve neticeler tem.in o
tfr. Bu vaziyet, kenar mevkilerde, lunur. 
memnmıiyetJ mucip olmuş ve eJAn ol· Bu şekilde iyi semere veren müsa. 
makta fse de, bu gün ~hrin merked bakalarla., müsa.bıklarm yilzleri giildü; 

~trvazrı ~~&m~i~U1~~~ ~jll~ ~~~~~!~ bilhassa mi· 
e uzun elerdenberl mallemeterı ~ Jmıeeıiıftlfıll _..,. fçtıt ya: 

Ltncfsrerfcht Jeri bfrl.eetlrmıak bir pılaıı çok f(lmulltl bir mUaa.bakaya 
problem olarak ortaya atıımııı bulu. ancak 14 proje gönderilmiştir. ÇilD. 

11UYordu. Bu toplantı ilk önceleri ya kil müki.fat bedeli ve adedi amr. He· 
1897 - 1906 senesinde inşa edilen le maD8ion denilen masraf miktan 
Gnıner ve (Neue Friedrich stuse)de ise lnrtasiyeabıe bUe kiti gelmiyecek 
ld adliye binasında, ve yahut tn. kadar azdı. Bu cihetled.ir ki, milsa.ba. 
(.Amstgerlclıt Berlfn - Mitte) yeni 
binasmda bütün sivil mahkeme şube. ka programları ve teferruatı her yer. 
Ierinf toplamak suret.ile olaca.lrtı. de meslek erbabı tarafmda.n yapılır. 

Motorlu nakil Seyyar esnafı perl-
vasıtalan Vapurlar~a şanııktan kurtarmalı 

umu mı ıçın 
Bir çok taksilerin • • Barınma yurdu 
plakaları sUkDldD IStırahat 
Motarl'll 1 nakil vaaıtala.rnım mu& • aç 1 k Dl1n1d1 •yrmooa plAjl&rda. u. 1 aca 

yeneleri devam etmektedir. Söyladi· ' mumf adabı muıhafaza edecek bi· 
ğine göre, bu seneki muaıyanede bir lstanbuı esnıt.f cemiyetferi milşt&. 
çok eski taksilerin plrutası l!IÖkülmtlş. rer polis memuru bulundurmak :tu.. rek Yarclım. heyeti, İsta.nbu1da seyyar 
tUr. zumundan bah8eden bi'.r fıkra va.r. halde bulunan yüzlerce esnafın ~ce 
Diğer taraftan, ta.ksllertn tahdidi dI. Bu fıkrayı gören bir okuyucu" hayatlannı ta.nzim etmek, bir ça.tı aL 

meselesi de ara.ba sahipleri ta.rafm. , muz pazar günleri Köprü ile Yaio. tmda mazbut bir halde barm.ın.a.lan· 
da.n tekrar ileri s\lı1ülmeığe başlan • 1 va ve Adalar arasında' işliyen va..' m temin etrnek llzere btir (Ba.rıııına. 
mışbr. · purlar ile Boğa.zl.çlne gidS.p gelen' yıurdu) açınağa karar verm.işti.r. 

Son. dört 00, ay içinde piyuaya . vapurlarda da bayle bir pollae ih.. nk olarak, bu hususta tetkikler Ya.. 
yeniden 550 kadar taksi. Çikmıştır ki, tiyaç bulunduğu bildiriliyor. Misal pılacak, şehrin bu iş ~in em. mil.na.. 
bu vaziyıet eoförlerin kazan.çla.rmm olmak üzere, evvelki pazar gUnU sip yeri tayin olunacak, yurt lca.p e. 
geçen seneye nfs~ yilzde 30 kadar Adadan lstanbula gelen bir vapur.· den masraf t.a tesbit· olurıdttkita.u aon. 
inmesine sebep olmUft\ır. da Uç aarlıogun tatsız glLrUltilleri ra i§e ba§lanaca.ktır. . 

Şoförier, bundan başka aeyrilseter ile yolcuların rahatını kaçırdığını, Yapılan tetkikler ııet1cesin.de bu 
işlerile uğr~n emniyet altıncı §Ube. bu sarho§la.n edebe davet etmekle i§ için en mil.nasip yerin ya Yemift.e 
Din emniyet direktörlüğll blnasma bir belAya çarpm.akta.n çekinen Hal mmtakası yakınında veya Toplıa. 
geçti'kt.en sonra cemiyetin buraya. ya. yolcuların rahatsızlığa katlanmağı neye ya.km bir yerde olacağı aanıı • 
km bir ~"ere taşınması icap ederken tercih ettiklerini. vapurda emniyet mış, fa.kat bu hlısusta bir ~arar veril· 
bilsbtitUn uzaklaşarak' Taksime ta • işleri lle a.lAka.dar ol.ma·k icap eden memiştir. 
şmdığından §ikiyet etmekte ve bu memurların da yine böyle belAya Kurulacak barmma yurdunda ~' 
yüzden 6 mcı şube ile cıemıiyet vası. çatmak endieesi ile yine sarhoşla... ve ilerde 1000 1 mUteca viz seyyar ee-
tasile yaptıklan le temaslarmm. ge. ra yan bakmaktan çekindiklerini nafm barındırılması dUşUn'li1ıMGrtıe. 
,.;w;.;.;nf sövleme~--u-,e,., dir 
......... ~. .r· AWUllll ... kendi müplıedesi olarak söylUyor. • 

fstanbulu IMDlleketimizin birin· Dk yapıle.n t.ahminlere göre, bir ---0--

tzmir fuanna giden Yunan 
heyeti 

İzmir Enternasyonal tuarmm açıl· 
ma töreninde hazır bulıuıımak Ur.ere 
Yunanistanda.n t z m i r e 60 
kişi1ik bir endüstri heyetinin hareket 
ettiği dün alakadarlara bildh1lınlş • 
tir. 

Bu heyet içeırisfnde Yunanfstanm 
tanınmış iktmadt daire lmlrlerl, bU. 
yük fabriknlarm direktı5rleri ve ma· 
li mUe~elerm tanmmrş birer mU.. 
meseilleri vardır. 

ci derecede turizm mmt&kasr yap. esnaf m yurda e.ylık olarak vereoefi 
mak isterken vapurlarda bu türlü , ncret 250 kuruşu a.şnuyacaktır. 
manzarala.rm göze ça.rpm.a.sı ha.ki. Bu para ili! her esnaf yemek, yat. 
kat.en üzilcll bfr eeydir. Omit ede· mak, nımuıak ve yıkanmak gibi eın 
riz ki, değerli polis müdürilmtiz Sa. :~~ ihtiyaçlarmı tem.in ec!eblle• 
lih Kılıç hiç olmazsa pazar gUnle. 
ri vapurlarda. umum.un rahatı ile 1 Aynca çok yoksul olan esnafa da 
candan alfil<adar olacak birer me-

1 
yardım yapılması için teclblrler alı. 

mur bul'undurmak çaresi bulacak.. _n:-a_caJrtir __ • ----------

tı. Başvekil bugün 
Nevyork Beynelmilel Ticaret 

· . Odası Reisi geliyor 
Ön'il.mllmen aşın 14: Uhde A:nieri· 
~ tehrhiıı.t JJılr la~ ~. 
tir. 

NevyorJı: Be}'IDelmUel ticaret oda· 
ar refal ve ma.kine sendikası cfirektö

ril M. Vadson. ile Madam Vadson ve 

Pierre Le vaaseur adındaki beynelmf. 

lel ~hretıeri olan zevat ta bu heyet 
içerisinde bulun.maktadır. 

lzmire gidiyor 
Şehrimizde bulunan Ba§vekil Bay 

Celfil Bayar, 'bugün öğleden evvel b 
~ ~deceJct4'.; 

llaf\'eldl&nls hm&- luannı mllldm 
bir nutukla açacak ve bir kaç gün Ü 
mir tehrinde kalarak tedldk ve temu 
lar.da bulunataktır. 

Fakat 3650 kadar (Raumeinheit) Müsabakaların gizli• olması, §artları
münferit mahalli ihtiva edecek olan na ria;yıet edilmesi, klfi gelecek kadar 
muazzam yeni adliye binasma bU. müddet tayini, jüri raporunu verdik. 
yüklüğü ile mütenasip ve bilhıum ee· ten sonra projelerin herkese teşhiri 
bircilik ııoktai nazarından ehemmi • hassaten mü.sa.b8ka.larda eserlerin 

yetJi ve açrk bir yer bulmak Jstenf. tab'ı - bahusus ki jüri raporu ten. 
)1IOrdu. . kitli olUl'B& mimarlık &lemi f çin za.· 

Bunun üz.erine merkezi hükQmetfn rurl ve faydalıdır- .milıt mhnarlığm. 
aa.Wıiyetli idarelerile miliıaka§&ya g1 inkişafı için müsabakaJarm ye~U ml 
ri§ilerek böyle bir sahaa:ım teminb:w ma.rlar araamda yapılması halinde 
çalışıldı. Bu muhavere ve m.U!ıaka.şa• milll mimarlık himaye edilmit olur. 
lar ciddt olmasına. rağmen &kim ka. Bu suretle ancak modern Tllrk mJma• 
lmca, evvela bir fikir proje müsaba. . rfsi teşekkill eder, ve memleketin her 

İç ticaret unnDD müdürü 
Şehrimizde bulunan tç Ticaret u. 

mum MUdilrU B. Milmtı>• ltek, bera. 
berinde standardizasyon mlldtl.r'll B. 
Faruk SUnter oldtıfm halde bu gllıı 
lmı.fr vapurile .1zmire hareket ede • 
cektir. 

Heyeti, burada beynelmilel ticaret 
odaları İstanbul komitesi karşılamak 
üzere bir program hazırlamaktadır. 

Heyet, İ.sta.11.bulda bir hafta kadar 
katara.k iktısadt ve malt bazı tetkik. 
lerde bulunduktan sonra Ankaraya 
gidecek, orada da veldletler nezıdin· 
de bazı temaslaİ'da bulunacaktır. 

---0-

Gümrüklerde 
yeni tayin ve 

nakiller 
Ankara, 17 (Telefonla) _ GUm

rüklerdeki yeni nakil, terfi ve tayin 
listesini bildiriyorum. 

Açıktan Ltltfi TW:uçin, Melek GU.. 
ven, Şunuhi Şahinoğlu, Cavit r..ıı_ 
rük .. H vı.am.. 

çu, amdi Sivri, Ragıp Merteıu. 
İstanbul gümrük başnıüdürliiğU me.. 
murlu'klanna, İslariycldcn MUıntaz Bi.. 
rek~ Antaly~ gilmrük memurıutuna, 

kumm ilAnına, ondan sonra projele· k5şe.sinde ihtiyacı karşılayacak ka • 
l'e göre yer teminine karar verildi, fa. dar mimar yetifebilir (dtınyanm her 
kat böyJe bir müsabakanın neticesi • yerinde böyledir>· 
Din hiç bir zaman çıkmadıfı malfım )(Usa.baka programları, inşaat ıa.rt 
olduğunda.n, (Berlin Moablt) te (tu· namesi defil, fikir projesi için tan • 
validen • und Lehrterst:rasse) cadde. zlm olunur. inşaat tatbikat projeleri 
!erindeki hapishanenin bulunduğu ar somdan bedeli ile yaptırılır. Yoksa 
a, bu yapı için intihap olundu. Bıt kazanan proje sahibindmı tatbikat 
intihaba aebep, evveJA anıanm adli"· projelerini, keşif ve her nevi f ennt 
J'e elinde bulunması ve binaenaleyh besabatmr bu milkifata yükletecek 
maspfsız olacağı, aonra da. buradaki teklinde yanlış dilşil.n:nek veya beda. 
ha.pishaneletjn ka.ldmlmuma, yıkıl. va yaptırmak için değildir. Bu şekil· 
:.asma karar verilmit bulunması f. de bir müsabaka miııt mimarinin doğ 

· Bu kıymeUi hapishane binaamm 
yıkılmaaı gibel bir feY olmamakla~ 
raber, yerine böyle muazzam ve gil• 
ael bir binanm geleceğini ha.tırl.ama.Jr 
teselli verebilir. Ayıni zamanda böyle 
bir binanın bu arsa.da. her zaman 
Lehrtırstraaıe'nin cenup kmrmıa.rma. 
doğru tevsii ve o civarın kala.balıfmı 
mimarm tanzimi, intizama koyması 
kabildir. 

Proje pragramında bilhassı gerek 
bhıa. da.bilinde ve gerekse haricind• 
arsa krsmılarında kalaıbalık (Ver. 
kehr) meselesine ehemmiyet verildi· 
Otomobillerin gelip gitmesi, halkın 

masmdan ziyade ölmesinden baeka 
bir şeye yaramaz.. 
Asıl gaye olan, milli mimarlığın kuV' 

vetlendirilmesi ve yem Türk mimarı 
karaıkterinin doğmasJ için S&IAhiyetll 
makam1arm tedbirler alması ve niza. 
mat vaz'ı zaruret halini çoktan geç • 

mi§tir. 
Profesör Mimar 

M. ASDl KöKORClJOOLU 

Kooperatifçiler toplanbaı 
DUn ticaret odasında Esnaf cemi. 

yetleri kooperatifçileri ve kilçilk ıa· 
nat erbabının iştirakile yapılm~I ta. 

· len lüzum 

lç Ticaret Um'Um Mtldilrtl evvelce 
kara.rl8§tırılırııf olduğu veçlıile tz • 
mirde palamut, i1zi.lm ve incfr ihra. 
cat maddelerimizin standardizasyon 
f§ile meşgul olacaktır. · 

Üsküdar - Kadıköy 
Tramvayı 

'Üsküdar - Kadıköy tramvay §ir • 
keti geırek muamelitmcla 1ntinmı 
muhafaza etmek ve gerek hattm daL 
mi tamiratmr ka.T1ılayabflmek için 

-ml{lf8q tmp.rBA num n~nPro 51Jıqn.Ql 
da hUkfunete bir .rapor Vermi§ti. Ha. 
ber aldığımıza göre, bu rapor Anka.. 
rada muhteli'f vekilet mümessillerin., 
d:U mürekkep bir komisyona verilmiı 
tir. Komisyon tetkikleri .neticesinde 
Üsküdar - Kadıköy tramvaymm u. 
mu.mi vaziyeti hakkmda ic&p eden 
kararı verecektir. 

Esnaf cemiyetleri 
Nizamnamesi 

İsta.nbuldaki bütün esnaf· cennyet. 
leri, nizamnamelerine eklenecek yeni 
bir maddenin müzakeresi için azala· 
rmı umumt bir toplantı yapmafa da. 
vet epeceklerdir. 

Takyadan ihraç edilecek 
Y&f meyvalar 

Tilrkofis İstanbul §Ubesi direktör. 
lüğilnde Trakya. genel müfettişi ae: 
neral Kizmı Diriğin iştiraklle toplan 
tı yapıbmş, 1rakyanm ihracatını art 
tıraca.k tedbirler almması üzerinde 
esaslı bazı noktalar ~sbit edilmiş • 
tir. 

Bu cUm.Ied.en olarak komşu Balkan 
devletle~ yaş meyva ihracı için 
mevcut .sogukhavatertibatlı frigorüik 
vagonlarm arttrrılmasr lazııngeldi ... 
meselesi üzerinde durulmuş b gı , u ma.k. 
satla devlet deaniryolJa.rmd 
dun · stenilın an yar .. 

ı esine karar Verilıniştır, 
--0--

Kök k~mü~den alınan 
aumrük resmi 

• Orm.a.n. kanunun.un tatbiki . dola · 
slle kok köm'ü.rünün Y1" 

mevcudu ihti 
yacı kar§ılayamıyacagr- anı ' 1ını • 
Ankara aşı ş, 

• nJemtırlar lrooperatif"ıne ha. 
nçten könıUr e · . . 
dH i g tirnıesme müsaade e· 
~§, \'e ton başnıa şimdiye kadar 

11.kta olan 7.5 liralık gümrük 
resmi 2 liraya inairilmiştir. 

Kooperatif, hariçten 55 1:fuı 
kok körnUrU getirecektir. Bunun~~ 
bizı toMı İMn-buJ ...ıt-...rn.1 • 

:rden Necıp Gözütok Ayvalık gitm 
memurluğuna. Midyeden N ttin 

:u~yil" Ge~bolu idare ınemurı:~ 
~ : 1manclan HüsnU Pir Akçab.. 

le gümrük memurluğuna, Çctmecıen 
Raşit Eren İzmir gümrük ,,.,.ft_ 
lüg-Ü m 1 v ~uıl1df1r. 

em.ur uguna, Cizreden nı• 
Ergin İ~r ihracat gilnırüğU ambu: 
memur!uguna, İstanbulda.ıı Necati Öz 
soy Mıdy .. ..v 

e gumrugü idare ınetnurlu. 
ğuna,.. :lzmirden Veli Baranı Kan 
gümruk memurluğuna, İatanb··u--
Saim ö lan ~ 

zas yüksekova idare memur 
luğuna, ~annaristen Isına.il Gökalp 
TireboJ.u ıdare memurluğuna, İzmir. •· 
den A~ı Tunalı Mersin muayene me .. 
murluguna, Bodrumdan Nihat GUn • 
gör Çeşme idare memurluğuna, 'I'rab. 
zondan Hamza Sabuncu BüyiikHman 
idare memurluğuna, Oftan Azmi Too. 
man Trabzon ambar memurlufuna, 
İstanbuldan Hayri Gök vekilet hueu. 
•1 ka1:"1 memurluğuna, açıktan tıyu 
Tunguç Ankara gilmrük müdUrlüfil 
memurluğuna, Zeliha Yetkin Tektlet 
zat ve sicil işleri memurluğuna, Ser _ 
vet Ka.ragCSz vekalet tetkik mUd,.--
lüg-iln ~ c tayin ve naldedilmifler nıer 
kezlde ekonomik İ§ler müdnrtü~,· 

1ann 
5w ıne. 

m~r. _ dan Hicabi Fıratlı tetkik nı(L 

& madde, esasen ielerinin bUyilk 
bir lrrsmı parti ile ala.ka.da.r olan ce. 
miyetlerin partiye bağlanma13mı is· 
tihdaf etmeıktedir. l'oplantiların ö.. 
nilınıllmeki ha!'tıa.dan itibaren bqlaya 

.. • <>wwı _ 6 '4.1.U.L u.ıuennden ge 
çecegmden dün keyfiyet An.karadan 
İstanbul gilımttk: bq mtıdtırlüğtine 

dlirlilğunde tirna.r Kara.bağ Nbnn 
Tanit birer derece terfi e~ 1 
rak"-'..! L • 1 er • 

u.ı naneıınclen _~~ Gazi 
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~urerloerg 
kongresi 

~ Neferaen enefi
şe ediyoruz? 

H ı ' .. lk A d tltaıyadH üniver~nte)e u un nu u vrupa a ~glrecektalebelertab-
Berlln, 17 (A.A.) - B. Hitler, dün 

Nurenberg kongreslııln teknik ve i
deolojik hazırlıkları etrafında., mll· 
tcıadd t nazırlar ve blrcok mUhim nas 
yonal sosyaıtst şefleri ile uzun müd

(Üst tarafı 1 incide)' 
nı okuftıp anlııynmazken, diğer ta• 
rn.ttaı.ı lspn.n ya ltnlyadan e.n1 ye-o 
nt gönüllü tabu larmm ihraç edildi
ği haberleri meydana çıknuştır. İn• 

giltere=ıin Romtt işgüderi Noel Cbar
let1 ıw~ an ricı~·c .ruuırı Ji:ont Cl· 
yanoyu ziyaret ederek şikAyette bu· 
lunmnştnr. Kont CJyano bu şikAyet 
ttxerino ml"tehaYflr ö:rünmUş ve Ge
n ra.:ı Franko orou unClaki gönüllü· 
lerln geri alı ye.rdc ycnl yeni 
km"t'etler gittiği yolundaki bu ma
lıima:tı tetkik cdece~ni sö;rlemJet,trl 

. d d dil ediliyor 
memnunıyet uyan ır ı tı.~:::~.~:ri~~·k:~d~.ıı:~:ı··~~~: 

det görtışmtlştür. 
Kuvvetıı tahminlere gö:e "BUyilk 

Almanya,. dövizi altında topla.nacak 
olan bu ıse.nekl kongre münascbetly· 
le esaslı mnhlyette lıfc bir yeni ted

P~ris, 17 (A.A.) - Havas bildiri. 
yor: 

rini açıkça bı1dirmeleri ile 
ğma kanaat vardır. 

kurtulaca- cek talebenin mikdarı tar.did edilecek 

B. HulUn nutku, :bütün ekonomik 
mahfillerde çok iyi ar.şrlan:ruştır. 

B. Hufün sözlcrmde bugünkü Av. 
rupa vaziyt!t°ne sarih imalar görüldü. 
ğünd .... ~ dolayı b·ı ~ssa çok &rin a -
kisler ıuyandırrruştır. 

rAmcrika Bı.le k Devletlerinin (ta
ahhiı altına girm.cınck) an'ancv! po • 
litik :prensib; bu nutu1..'1:a yeniden te -
yit <Cdılı:ni.§ -01m kla b~raber, ~.ransada. 
iki umumi hissiyat bu nutkun a. iHul 
:ve Ruzveltin eski nutuklarına nazaran 
bir terakki ıte§kı1 et;.iği merkezinde -
dir. 

Fraosada, bilhassa nutkun, (Ameri
ka. cfkar,ı umumiyesinin bütün millet. 
Gerin rdahı ve em.niyetinin çok müte. 
aanlt bir bal .anettiğinc daha sarih 
t>la.ralı: kani olmakta bulutt.iuğu} cü:n.. 
lesi tebarüz ettirilmektedir. 

Nihayet B. Hulün su cümlesi de 
bilhassa kaydeailttl ktedir.: ".Milletler 
bagiln ıiid yoldan bidıu tercih mecbu. 
riyetindedirler. Bir tar2fta kanunlara 
muvafık bir :tarzda nizam ve mua:bede 
lt:rc hürmet yolu, diğer tarafta kanun 
haricinıae hare"ktt ve kuV'; ete müraca
at yolu • ., 

F.ransada bu on fikre .atfedilen e. 
hcmrniyet uradan g.clmektedir: Sul -
hun birbirlerine ayni prensiple bağlı 
bulunan bütün milletlerin bu bidikle. 

• 

Mesela, wlhan idamesi bahsinde 
Frans~ ... i!n.giliz antantı, çok esaslı 

bi:: unsurduı. Zira, bu antantm seıa ... 
betinde hisbir şüphe yoktur. Amerika 
birleşik devletlerinin kanutllara mu. 
vafıl: ni:zam müdafilerine göstet1ffiği 

mü~-.Jıeret, Avrupa 6cmo'krasilerinin 
vazlyetini ancak tarsın :edecek m~hi • 
yettedir. 

Bu sebepten dolayı, B. Hulun nut.. 
ku, bir sulh unsuru olarak 'telS.kki e· 
dilmektedir. 

'Berlin, l'7 (A.A.) - Alman politik 
mahfilleri, B. Hulün nutkuna totaliter 
devletlerin daru1i :p~füika1arma lıir 

muaahale mabiyetinde telakki ey1c. 
mektedir. 

Lon3ra, 17 tA.i\.) - Resmi 1r.gi. 
ı liz mahfilleri, B. Hulün :nutkunu, A • 

'menk n h l:iımetinin Avrupa ihüku .. 
:meti nıerlrezlerin1 halen alikadar eden 

enternasyonal ~ele1erle gittikçe daha 
'fa2la nlfiadar ol rası sebebile) nı~ -
nuniy tle karşılanuşludrr. 

Dunyada sulhun i~krarr ıiçin de -
mo1rratik memJeketlenn :YS'!ltıklan mü. 
ea'Cleledc .1\'tnenkan 2imamt'larlannm 
bu cfomoltratik memlekete 'karşı nıü. 
tead:lıt defa gBsterClikleri tesanut his
siya'tına, Londrada tam kıymeti ve
rilmektedir. 

ı pon ar 
Bütün cep/ıelerde ağır 

zaqiat ver-lJor 
102 tayyare şeh;rıeri bombaladı 

Hankov; 17 (A. A.) - Vuşang da 
Hanyanğm akibctine :uğramıştrr. Ja 
pon tayyareleri .. yni gı:.in şehri Uç kere 
bombardıman etmişlerdir. Bombalann 
bfiyfik bir kısım kalabalık mahallelere 
isabet etmi§ ve ekserisi kadın ve ço 
cuk olmak 1' .ere gayri muhariplerdcn 
yfizlerce masumu öldür.müştür. 

Hankov; J 7 (A. A.) - Askeri vazi 
yet Yangtse uzunluğıunl.:a Çinlilerin le 
hinde inkişaf etmeğe devam etmekte 
'C!ir. Japonlar ibütı:.in cephelerde ağır 
zayiatla geri püskürtülmüşJerdir. 

Huangmeinin §ar?:mda Susungun 
etrafındaki bütün sevkülceyş noktalı 
n Çin kuvvetleri tarafından i tirdad e 
dilmiştir.Bunlar şimdi müstahkem bir 
§Chir olan Susunga taarruz etmektedir 
ler. Japonların ricat hattı şimdiden ke 
:ailmi§tir. Taihu-Susung yolu Çinlile 

rin kontrolü altındadır. Huangmci Çin 
lilcrin elinde ve Susung da tehdid al 
tında bulunduğu için Japonların Yant 
senin şimal sahilindeki hareketleri ta 
mamile akim kalmış addedilebilir. 

Hankov; 17 (A. A.) - Vuhan hava 
lisi geçen pef1embe gunü Japon tayya 
releri arafrndan şiddetle bombardı 

man edilmiştir. Siv.ıl .ahaliden ölen ve 
yaralananların adedi binden fazladır. 
Bu akına 102 Japon tayyaresi iştirak 
etmiş ise de Uç gruba ayrılan 72 tane 
si Hupehin şarkından tam Vuhana ka 
dar gelmiştir. Japon tayyareleri saat 
13 de Hanyangt bombardıman etmeğe 
baş amrşlardır. Tayyarelerin her biri 
50 ile 100 kilo arasında bombalar at 
mıstır. Atılan en aşağı 200 bombadan 
600 sivil ölmuş veya ya :&tlanmzş, 400 
ev harab olmuştur. 

Halk şarkılarını plağa alan he
yetler 1100 şarkı topladılar 

.Anlrara, 17 (Telefonla) - Halk 
prkılannı plağa almak üzere bu sene 
iki grup Kültilr Bakanlığınca garp ve 
cenup mrntakalanna gönderilmişti. 

Bu gruplardan garba giden kısım 

Xütahya!dan başlayarak Afyonkarahi -
sar. Denizli, Aydm, lzmir, Manisa ve 
Balıkesiri dolaşmış, 600 halk şarkısı. 
nı p!ağa almışlardır. 

!kinci grup, Malatya.dan ba,Şlayarak 
Djyarbakır, Urfa, Antep, Maraş ve 
Adanada 500 halk şarkısını plağa al. 
nuılardır. 

Her iki grupun topladığı şarkıla.rın 

Macar 
BudapEŞte, 17 (A.A.) - Seutetyc.. 

zıin bininci yıldönümü milııasebeti1e 
blltün memlekette büyük nü.ma~ · şler 
yapılmaktadır. Dlln sabah yirmi se. 
Deden.beri ilk defa olarak m'tlkadde6 
lıla.car tacı Budapeşte kraliyet sara· 

yekunu 1100 olmuştur. Derleme heye
ti azasından Muzaffer Sözenin verdiği 

izahata .göre geçen sene ve bu yıl a. 
lman bazı parçalarda şehir musikisi 

tesisinden uzakta kalan halk arasmltla 

~ k sesli muzik zevkinin primitif 

bir şekilde yaşamakta olduğu anla. 
şrlnuştrr. 

Malatyada Minayikli Hasan Hüse • 
yin ve Antepte Beşgöz köyünden 

Ali Eroğlundan alınan saz parçalan 

bu noktai nazann vesikaları mahiye.. 
tin dedir. 

tacı 
yınm beyaz mermerli salonunda teş.. 
bir edilmi~. 

Dlln naip Horty, kardinal Seredi, 
ve diğer bir çok zevatın huzurile Es. 
tergom'da Arpad saraymm ha.ra'beSl 
üzerinde merasim yapmt§br. 

tir. Bunun sebebi talebenin dersleri ve 
laboratuvarı roaki ıııe&aiyi ıdaha ~ya 
de :rahatlıkla ve kolaylıkla takib edebil 
melerini temin -etmektir. Bu cümleden 
olm::lk zere Roma Üniversitesine gire 
cc.\ierin 15000 ıi ve Na~li Univc.-sitcsi 
ne girc.t.:eklerin de 1000 i gecemiyeceği 
karar altına .alm.mrştrr. Her ne kadar 
hir Arahat yok ise de hük\imetin tak:'.:> 
etmel"tt ı'Olduğtı 1rk s!" seti dolayısile 
halis İtalyan ırkından olan ta!c;~n.in 
tercih edilecekleri bedihidir. 

Btır katllfn tt fncl 
el na yeli 

Clevcland; iV (A. ıA.) - Tarlada 
bir beton blokunun alt:nda parça ,parça 
ikesilmi bir kadm -cesedi bulunmuştur. 
iBu ka.dmm bir ka~ senedenberi ele ge 
çcmiyen b~r katilin on birinci kurb:ını 
clduğu e tıed.ilmektedir. 

iki vapur çarpı 
Lizbon; 17 (A. A.) - Kara eniz 

den gelen ve Rotcrdama <lc.\,.a gitmek 
te olan Yunan b:.ndıralı Arus~,ıpa yuk 
vapuru sis yüzı~noen Portekı.. s.ıhille 

rl açrğmda Fransız Nemours va, · n 
ile çarpışmıştrr. Arusalipa tekne"u:.Öc 
asılan yaraya r.ağmen kenfü v~ ile 
Lizbona Jcaôar gitmeğe ımuvaffak l 
.tnuş, NenıO'Ul"s yoluna '<levam ttmi§t.ir. 
~ 

LansbUrl Sofyada 
Sofya, 17 7(A.A.) - İngiliz işçi 

mebuslardan La.nsbüri, buraya gel. 
miB ve istasyonda lnglUz elçiliği er
kanı ne muhtelif Bulgar mümessil. 
leri tarafın.elan karşılanmıg.tır. B. 
Lnnsbüri, bu hafta sonunda Bükre§e 
hareket edecektir. 

Kı'sa ıfurıci Iiaöerler -. ,...., - -
Ottava, 17 {A.A.) - 'Milletler Ce

miyetinin gelecek i~timamda Kana -
da heyetine adliye nazırı Emest La • 
pt>lnte rlyaset edecektir. 

'Berlin. l "J - Doktor Göbbels, Ma. 
caristan propaganda müsteşan :B. 
Stefan Antali kabul etmiştir. 

Tokyo, l"J - Domei ajansının re3· 
men bıldirdiğine göre, hükumet 397 
milyon yenlik 1/r, Çin - Japon 
anlaşmazlığı istikrazı çıkaracaktır. 

Lcnldra, 17 - Sılılii vaziyeti ~ittik 
çe iyileşen Çemberlayn öğleden ev. 
vel 00.§Vekfilet da:resinde Lord Ha. 
lifaksı kabul etmiştir. 

Leningrat, 17 - Arktik enstitüsü. 
ne gelen bir te1grafa göre, yeni Zan. 
bil şimali garbisinde, Fransuva Jozef
ten şimal kutbuna gitmek niyetini 
gutmüş olan Boldvinin başkanlığında. 
kı Amerikan kutup heyetine ait bir 
şamandır.:. bulunmuştur. De şamandı. 
ra 1902 tarihinde denize bırakılmış • 
tı. 

Santiego ''Kalifomiya,, 17 - Dün, 
Santiyago .körfezinde vuku bulan iki 
tayyare kazası esnasında ölenlerin 
adddi beş değil, yedi olduğu resmen 
bildirilmektedir. :Bunlardan maada 4 
kişinin de yaralandığı ilave edilmek. 
tedir. 

Varşova, 17 - Ksij gazetesinin 
Dantzigden aldığı bir habere göre, 
üniformalı altmış nazi 15 "e 17 yaşla
nnda iki Polonyalı genci gamalı haç. 
h bayrağı selarrnmadıklan i~in 
öldü.-mUşlerdir. 

Paris, 17 - B. Bone, bu sabah Ro. 
manyanın Paris elçisi Bay Ceclyano 
yu kabul etmiştir. 

Paris, 17 - General Perşing, saat 
11,40 da buraya gelmi.tir. General, 
geçen senel rde <;lduğu gibi, harp 
maktülleri komitesinin reisi srfatile 
Amerikan mezarhklan ile abidelerini 
ziyaret için gelmiştir. 

bl r llCtn edilmiyecektlr. 
Dünkü görüşmeler esnasında, kon 

grede ısöz söyllyecek haUplerln lis
tesi He .nutuklar.ın esas tfklrlert tes
hil olunmuştur. 

Berlin, ı 7 (A.A.) - B. HlUer bu· 
glln B. Görlng ve ekonomi ve mali. 
Ye .ıeıerJ ile alA.'kadar nazırları ka
bul ederek kendileriyle uzun müd
det .gör .. şmUştUr. 

llu .görüşmeıer esnasında, ônUmUz.. 
deki aylar zarfındaki f.aallyet prog
ramımn tesbitl Icin ekonom1k ve 
mali fazlyet tetkik olunmuştur. 

.iBerlln, ı:ı (A.A.) - 10 Tcşrlniev
velde toplanacak olan NUrembcrg 
ı·ongrcsfnln başlrca mevzuu şu ola
caktır: 'BilyUk Almanya. nasybnal -
sosyalist rejlml ayni zamanda hem 

Hnlbuld lsp:myndaki gönüllüler 
m l l bö3 lc gaıip athnyn girer
ken A\"rnpanm · er tara.f!Jıdan ge
len haberler dııha üın1tll bir şekilde 
dt'ğildir. lUlhassa Alma.Il)·ada bir 

1 

milyon ç yU.z c1U bin ktşln1n ılştlraki ' 
Uo başlayan ve gc-Jccek 1k:lnclte~-r.lnc 

kadar dc•am ooccetrı anlaşrlan bö· 
yUk mllllcrınlar ve hudntlar<'la rapı. 
hın talıkimat lle İtnlyada ola.n bü
yük a keti hazırlıklar gerçekten ıd· 
hinleı-e ndişe l""Crece.k hfü'll e TO ha
reketlerdir. 

ASIM US 
bilhn sa A'rnstı rya.nın 1lhalı:ı saye-1--------------
sınae A~rupadaki :Alma'tıl:ı.'rı 'bir a· 
raya gcttrınek için yapmış oldu~u fş. 
leri tebcil c'Clece'k, hem de 'Şimdiden 
sonr y p lacak olan i~lerl g6steTe
ce'kt1r. 'Bu sene de ımus cmlekA.t 
meselesinin Alttıan~·tı.:nm huku'k mu
eavatı lehınde 'bh· beyanname mev-
2uu tcş.lı:H ctm~-sı -co'k liluht meldir. 
lt"Ongreye aH maddt hazırlı'klaJ:a fa· 
alil etle dcvıım edilmektedlr. 80.000 
ikongrect bekleniyor. Avusturyalı

lal"ın fazla m1ktaroa. kongreye 'lştl
ırak -0truclerl :muhtemeldir. 

Lord Runciman 
(lhtta faraJı .t t.nı:ide) 

ri ile politik nazırlar arasında 'YA'PJ
lan tı>t>l&:ntlda, :mebus Kıundt, SUdet 
.. :A.lmk:n part:ısln!n .13. Mod2;a tara.tın
dan U nğıoS'toa ıa:ı-ıtıınae blldirlle.n 
VV-UI. .1. 1. .&&Ut.•,.......-- ---• _...,..._ 

izah etmf ştir. 
.Milzakerelerin on bir nokta olarak 

tarihe ınl yapan B. Kıundt, .ezcUm· 
le demiştir ld; 

11 Ağustosta başlayan mUzakere
lerln hedefi. bir tnraftan hükumet ve 
Çek mflleU ve d ğer taraftan .Alman 
SUdct cemaatini temsil eden SUdet 
partisi arasında bir anlaşma il~ dev· 
lelin bUııycsındc değlşlklikler esn.sı 
leşkll edecek tırcnslplcre kadar ge
niş) mellCilr. Baş'\"Cldl 9. Botlzanın 
tezleri ıse 'luı.Uyen bunu nn.zarı -dlkka 
te alınıı.mnlt 'adır. 

Ha1buk1 B. Hol'lza, Südet muhtıra· 
sının, taleblnl hUkumet pro]elerl gi
bi, mUuknl'clerde esas tcşkll tıne

slni ka.bu e'tmiştl. Hük'O.metin pto
jesl, an'anevı Çek düşnncelerlnden 

mahsus surette uza'kln.şmamıltta ,.e 

Alman 
manevraları 

(üst tarafı l incide) 

dtr. Ortada ne '\'ar? Ortada sansas· 
yoneı yeni bir blöf ve tabla tiyle san
sa ~on l ıbir gaf var. Fakat bu harp 
şn:ntajma ne Londr ne ae Parla e
hcmm1J et verecektir. Eski dünyada 
Çemberlaynin yaptığı kalkınma. ve 
topıa:n:ma teklifini sevincle karşıla

~an lkncnk "\"e büyük mllletlerln cok 
olduğu nıuhakkaktrr. Am rikaıı ef • 
k!rrnmumlyesının kuvvetli sesi de 
b1r k re dab.a :SUkselerek ~·eni dünya.· 

'in totalıter teJimlertn :tekerırur e.. 
<'len c~brI hareketlerine musamaha. 
ıetmiyeceğtnı Uln ediyor. 
Popul~ • .gazetesinde, Leon Blum 

ısôiJ@~ !~9.t:._ -----~ ... ..... v~ -
lan Alman manevralarına göz yum • 
mak kabil -a ?tlldir. Bununla bera
ber n. makul mtilft..tıa:za Hltıcrln SU· 
det mesele ınl mu llhane fakat ıste
aıği şekllde haUed"bllmek için bt)y
le bir tebcilde ımnraca.at ettlğl mer
kezindedir. Prag htl'kO.m~tl Uzerln
ae y~D.1 bir ta • fk yapınaların1 temin 
etmek lst yor... Fakat ben Londra 
ve Pe.rlstn iHlUetln manevrasına A.· 
ıet ıolttıağa mu'\"aft..'kat etmtyecekle
rlnden emln1m. 

Sildet meselesinin de A'Vtupa ıııul
h\l'tlu, tehlikeye düşüren btltun mese
l ler g!b'l halledtlmesl IA.-zım'dır. Fa· 
kat bu işin ha.111 Çekoslovak devleti
nin h~I .. lmiyeU pahasına olmamalı

dır. Fransız. hükumetinin bu nokta· 
yı ihmal etmlyeceğlnl za.nnederlm." 

SUdet ı:ıoktal .nazarına yaklaşmamak _______ _.. ______ _ 

tadır. B. Hodıanın sır!an.Alman bir Ma d rı· d 
mıntaka mevcut olmadığı ha.kkında-
ki tezi, milliyetler hudutlarına gö· 
re idari birlikler teşkili hakkındnkl 
7 haziran projesi ile tenakus halin
dedir. 

Her halde hükOmet projesi ile SU· 
det projesi, blı iblrlerl ile imtlzac et
mez bir '\"aztyet arzetınekted1r. Al
ınan mflleUnln Çek milleti 1le mUsa· 
vl '\"nziyette olduğ'u kabul edllmelı
dir. Mllleyetlcrc hukuki bir şahsiyet 
verilmesi bnkkınaakt SUdet projesi· 
ne mukabll, hU'kfımet, ancak mer
kezi idare karlkatilrU göstermekte
dir. Çek mlllcUnln ha.ktmlyeU, SU· 
detıer için gayri ahlA.kl bir vaziyet
tir. 

B. Kund, hUkflmeUn diller hakkın 
da.ki projesini de tenkit etmiş ve söz.. 
h.:r!ni şöyle b1Urmlştlr: 

Sildet projesi ile hllkfımet proJesi 
arasında daglar '\"'ardır. Bununla be
raber Sildetler, milzakerelere devama 
amadedir. 

Sizlerin hilsnil niyetinizi daha gör· 
memtş olan Südet halkının sabrı bi-

(Vst ymıt ı in~) 
lcarşı yaptıklar:ı tnaıTUz esnasıntia. 
l.59 İtalyan lejyonerin.in öldüğil res... 
mi bir tebliğde bildirilmektedir. 

Burgos, l 7 (A.A.) - GönUllUle:rin. 
ge.ri alınması püinına veri1en ~
kist cevabı dün oğleden sonra. lngi
liz aja.nma tevdi edılmi~tir. 

Saragos, 17 (A.A.) - Havas ajanst 
muht.biri b'ıldiri •or: 

Estra.madure cephesinde dün öğle .. 
den sonra general Gueipo de Lago 
lruma.nd;J.Smdaki cenup ordusu Zarca. 
Capillo mmtakasmda temizlik yap • 
mağa devam ederek ileri hatlannı ha: 
f ifçe t M.1h etmıstir. 

Merkez ordusu ıa~kerlerini lstira• 
hat ettirmek i'çin olduğu yerde .kal. 
mı§Ur. 

Ebre ceph~ "nde pıyade k!taları hl~ 
bir f aliyet gö&er.nemişlerdlr. 

Dif r ccphctede sUkOnet tam ola. 
bılecek bir ~ekilde hUküm sUrmUe • 
tür. 

zimkiler kadar olmazsa, bunun ka- --------:::------=---
Budapeştc, 17 CA.A.) - General bahatt slzlndtr. Mareşal Elazıjtda 

Von Klug ve general Ma.ri!netti'ninı ----------::-~----
riyasetindeki Alman ve İtalyan he· B. ŞAKIR KESEBIR Eltı.zlğ ı 7 (A.A.) - Mareşal Fcvzt 
yetleri Sentetyen yortularına iştirak İktisat Vekilimiz Bay Şakir Ke. Cnl-.mak bu iln şehrimize gelmiş ve 
etmek üzere Buda~y~ ~e~~- sebir, diın akşamki trenle §chrimize bUynk ezahüratla. karŞ.ılan.mıştı:r., 
dir. gelmiştir. falOkt Aljfiu 
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GOnOn meseıeıerı: 
Bu da bir merak 
Telgraf kAğıtları kol· 

lekslyoou yapan 
da varmış 

Hangi müesseseler maktu 
vergiye tabi olacak ? Dünyada tUrlü tUrlü §eylere gönlil 

verenler vardır. Bunlardan bazıları 
akıl ve hayale gelmiyen delilikler L 
cat eder ve bu sayede me§hur olur
lar. Me§hur olmak merakı ise Ame. 
rikalılarda pek çoktur. 

Koleksiyon meraklmı bir Alman 
yazılı eski telgrafnamelerl biriktir • 
miştlr. Bunlar araamda .çok ıneraklı 
olanlan vardır. ~kilen bazı telgraf· 
lamı cevaplan da. koleksiyon içinde. 
dir. Yoban ismindeki bu Alman. bir 
gazeteciye koleksiyonundan ıu eııte.. 
resan hAdisenin vesikalarını göııter
miştf!r: 

Almanyada bir eehirde ayni sokak 
içinde Rosi adlı iki kişi varını§· Bun. 
lardan birisi kahve tllccan, diğeri ise 
mütekaitmiş .. Kahveci Rus. Brezilya. 
ya doğru seyahat ederken öteki Rus 
ansızın ölmüştür. Bu hA.dise tu.erine 
eş, dost teessür telgraftan göndermiş 
tir. 

Telgraflar arasında Bre21llyadaki 
Roeinin kendi karısma gönderip de 
mUvezziin yanlışlıkla ölen R.oslnin 
dul karısına verdiği telgrafta 111ntar 
yazılıdır: 

"Sağ ve salim Brezilyaya geldim. 
Müthiş sıcaklar var. iyiyim. 

Rosi,. 

Zavallı dul kadm bu yanlışlık üze
rine müthiş bir heyecan geçirmi§ ve 
hastalanarak on gün eonra ölm\lş • 
tür. 

SOVYETLER YÜKSEK 
ADALET DiVANI 

Moskova; 17 (A. A.) - Sovyetler 
Birliği yüksek meclisi, Sovyetkr Ilir 
Uği y-Uksek adalet divanı seçimini yap 

mrıtır. 

Meclis, yüksek adalet divanının .4~ 
azasını scçmiı ve yüksek c!ivan reıslı 
fine ittifakla Goliakovu getirmiştir. 

V:ın ıla ıı hir teklif lherlne. ml"~ljcı ıH 
Tana yırmCtane ae aza muavıru ı:ı : : 

miştir. 

LİNDaERG MOSKOVADA 

Moskova; 17 (A. A.) - Mefhur tay 
yareci Lindber.g ve refikası, bugün tay 
yar" ile Moskovaya gelmi!tlerdir. Bay 
ve bayan Lindberg, 18 ağustosta Moı 
kova civarında Tupmo tayyare mey 
danında yapılacak havacılık bayramın 

da hazır bulu~caklardır. 

İLK FINDIK 
Gircson: 17 (hususi) - Senenin ilk 

fmdık mahsulu piyasaya arsediJdi ve 
37 kuruıtan satıldı. 

RADYO 
18 • AGUSTOS • 938 PERŞEMBE 

Ol:LE NEŞRiYAT!: 
SJat 12,30 Plakla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 PIAkla Türk musikisi. 13,30 
.Muhtelif pl6k neşriyatı. 1' sön . . 
AK$All NEŞRiYAT/: 

Saat: 18,30 Çigan hnaları (plAk). 19,15 
Spor musahabeelrl. Eşref Şertk. 19,55 Bor
a haberleri. 20 Saat ayarı: Grenvlç ra
sathanesinden naklen. Belma ve arkadaş. 
Jarı tarafınrlnn TOrk muslkiı;f ve halk şnr
kıJan. 20,40 Hava raporu. 20,43 Ömer Rıza 
Doğml tar:.ıfından arapra söylev. 21 Snat 
ayarı : Orkestra: ı - Kalman: Hussaren 
Uebe. 2 - List: Mart d'lsolde. 3 - tLnce: 
Valsı lent. 21,30 Şaban Soyak ve Bayan 
Soyak: Halk türküleri. 22,10 Novotnidcn 
naklen orke!'>tra konseri: Kemal Akel ida
resinde. 22,50 Son haberler ve ertesi Bii
nün programı. 23 Saat ayarı: Son. 

19 - A<'.;USTOS - 938 - CUMA 

Dl:LE NEŞRiYAT!: 
Saat 12.30 Plak.la Türk musikisi. 12.50 

Uavadis. 13,05 Plakla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif plak neşriyatı. 14 Son. 
'AKŞAM NEŞR/Y,tTl: 

Saat : 18,30 Pliıkl:ı don~ mu!likisi. 19.15 
Konfer:ıns : Doktor Kaktriyolok: Fethi 'Er
den. 19,55 Borsa haberleri. 20 S:ıat n:ıı·nrı: 

Grenviç rasathanesinden naklen. Rndi(e 
Neydik ve rırknd:ışları tarafından Tfirk 
musiki!ll ,.e halk şarkıları. 20,40 Hava ra
poru. 20,43 Ömer Rıza DoArııl tarafından 
arapca söylev. 21 Saat ayarı: Orkestra : 
1 - Tschaikovvsky: Pigne dııme. 2 - Mar 
ehe slove. S - Rclikorr : V:ılı;c. 21,30 Fasıl 
su heyeti: İbrahim ve arkadaşlaPı tara. 
fından. 22,10 Muhtelif sololar (pllk). 22,50 
Son haberler ve ertesi gilnün programı. 
23 o 

Hangi makineler de gümrük resminden muaf 
!er alını§, bir tarafta.n dericiler mese. bazı yanl~ neeriyat yüzünden hadis Muamele vergisi kanununda yapı. 

lan tadilattan sonra, - yanlış tefsir 
yüzünden _ küçük sanayi erbabın -
dan yUz kadarmm motörlerini sök . 
mesile neticelenen anlaşamamazlık, 
hllk1imetin h&dise akabinde aldığı ted 
birler neticesin~ tabii halini iktisap 
etmiş bulunuyor. 

Eski muamele vergisi kanunu, beş 
beygirden az kuvve! muha~ke ve 10 
kişiden az işçi kullanan kilçilk sana. 
yidleri, bu vergiden muaf tutmakta 
idi. Hüldunet, bu kanunu, m~eket
te bUyUk sanayi kurulurken diger ta. 
raftan kUçUk sanayii de himaye ınak. 
sadile çıkarmış ve bu hususta derpiş 
edilen gayeye uygun bulmuştu. Aiı· 
cak geçen sene bazı deri fa.brikatör. leri: vergiden kaçınmak düşüncesile 
atölyelerini dağıtarak beş beygirden 
uf ak motörlerle işliyen muhtelif kU. 
çUk mllesseseler teşkil etmişler ve ~ 
suretle hiUrumetin bu kanunla istıh· 
daf ettiği gayeye aykırı bir yol tut. 
tlıklarr gibi hazineyi da mutazarrır 

etmiılerdJ. 
Bu uf alma hareketi, ayni zamanda 

memlekette iyi deri imaline de mlni 
olmuş, uzun bir müddet bekletilmesi 
icap eden deriler, derhal ucuz fiyatla 
piyasaya çı:.karılmağa başlanmış, df_ 
ğer bil yük deri f abrikalan da bu re· 
kabet karşısında ya ayni şekil~e kü. 
çük atelyeler kurmak ve yahut ta 
fabrikalarını yüz üstü bırakmak mec 
buriyetlnde kalmı~lardı. 

Kanunun böyle hiç umulmıyan ve 
pek açrk gözce h!lelere müsait oldu. 
ğu görülünce hükfunet derhal tedMr-

lesini tetkik ettirirken, diğer taraf • olan vaziyet aimdiki halde, tabii ha.. 
tan da muamele vergisi kanununun lini almış ve anlaşmazlıklar orta.. 
zaman geçtikçe memle?tetin ııanayileş dan kalkınış bulunuyor. 
me yolunda.ki hareketini zedeliyecek Maliye Vek8.leti tarafından bu me-
bir mahiyet aldığını g&rerek, kanun- seleyi tetkik ve vergiye ta.bıi küçük 
da icap eden degişiklikleri yapmak ü. sanayi erbabının yanlış telakkilerini 
zere meclise bir layiha vermişti. Mec. cfüzeltmek üzere lstanbula gönderilen 
liste kabul ve neşredilen yeni şekil, varidat umum müdürü tetkiklerine 
büyük sanayiin küçülmesi veya zarar devum etmektedir. Bu tetkikler neıtL 
görmesini önliyebilccek hükümleri ih 
tiva ettiği gibi, bunu küçük sanayiin 
meşru menfaatlerile de telif etmek -
tedir. 

Kanunda muamele vergisine tabi 
tutulan küçük sanayi erbabr ara.sın.. 
da, gerek yanlış tefsirler ve gerekse 

- Mademki ille benimle beraber 
bebekle oynamak istiyorsuı:ı, sen süt 

\ 

nine ol. Ben de anne olayım. Bugün 
süt nineni~ izin günil, gidebilirsin. 

Ce.<Jindc kar.unun muafiyet ve mak. 
tuiyetine müteallik hükümlerinin ih
zari muameleleri bitmiş olacağı söy. 
leni yor. 

Hazırlıkların ikmaline kadar ~dlçil.k 
sanayi erbabına bir kolaylrk olmak 
Uzere, madent sanatkarlar oemiyeti 
kendi katip ve muhasebe memurları. 
nı bu gibilerin defterlerini tutmağa 
memur etmişti'!'. 
Diğer taraftan, içlerinde sanayi er 

babından azaların da bulunduğu .ko
misyonlar maktu vergiye tabi olacak.. 
laırlil, olmıyacakları ve maktu ,Jlergi 
miktarını tesbit için çalışmaktadır. 

lar. 

••• 
Vekiller Heyetinin memle-ketteki 

sınat kalkınma yolunda. aldığı bu gi· 
bi kararlar arasında, hangi makine. 
lerin gilmrük resminden muaf olaca. 
ğını tesbit eden liste de vardır. , 

Halen tetkik edilmekte olan bu lis· 
tedeki makinelere, Vekiller Heyetini 
kararından sonra sanayi bir sürü for 
malitelerden kurtulduğu gibi, bu iş. 
lerle uğraşan resmi ,dairelerdeki kır. 
tası muameleye de son verilmiş bu -
lunacaktır. 

Yazan: Sldney Horıer -5- Çeviren: Hikmet: Münir 
- Hiç ... Tekrar görllnUnceye ka.. damın moraran dudaklarından tın 

dar bekleriz. Gelmezse de, kayb~ kellme fJrlayablldl: 
deceğfmlz bir şey yok. Zaten oyna- "TEHLtKEr,. 
yacak vaziyette değildi. Gemi doktorunun Sir Metlyu Dark-

Fakat aradan on dakika geçtlli ın ruhu, öbür dUnyanın yolunu tut. 
halde kimse görünmeyince, Uç arka- muş bulunuyordu. 
daşı, kendilerini endişell bir vazı. 
yette terketmiş olan tanıdıklarının 
Akıbeti ile al9.kadar olmağı karar
laştırdılar. Brandel ayağa kalka
rak: 

- işi bana bırakın, dedi. Onun 
kamarası benimkine yakındır. Ben 
gidip bir bakayım; ne oldu? 

Brandel, yirmi beş sene evvel ga
zetelerde zabıt& muhbirliği yaptığı 
zamanların tecessUsilnU de elden bı· 
rakmamış olarak, çarçabuk fırla
yıp dışarı çıktı. 

Giderken, arkadaşları ihtar edi-

yordu: 
_ Geclkmlyestn .. 
_ çok sUrmez gelirim. 

Stefan Brandel hızlı hızlı gidi-

d Her attığı adım, içerlslnde yor u. 
bUyiik bir heyecan uyandırıyordu. 

f kuduğu sırada Sir Metlyu 
Tel"'ra ı o 
Da;k'ın yüzünün aldığı şekli aslft. ud-

du 0 ne reci manzaray ı 
nutamıyor . 

1 S kın umulmadık bir felA.
Yarabbı. a 
ketin ... ? 

B ndel Sir Metlyunun k&· Stefan ra • 
Ö Une geldiği zaman, kapıyı, 

marası n ik 
ketle fakat sonra gitt çe 

önce neza • 
artan bir şiddetle vurdu. 

h flf bir gttrültll işitir gi-
tçerden a 1 idi,) 

bi ld (Yoksa bu bir tnlltl m • 
Da~a ~~ıla bekllyemedl.. Kapının 
topuzunu çevirip açık olduğunu gö
rünce. bemen içeriye girdi. 

GördOğtl manzara karşısında hem 

hayret, hem telAşe dilştU. Yat::~~ 
çlnde, elbiseleri bumburuş:~de sır 
kalbinin ozerinde oıdutu • 
Metiyu kıvranıyordu. 

Brandel birden atılarak: 
- Metiyu diye baykırablldl. 
Str :Metıyunun başı batı yarı kalk

birdenbire dilştU. öıum 
mıştı. Sonra 1 1 nuıuı uıelett, vazlfeı n 
canı caımıf, 
tamamlauıış olacak. Yalnız, ölen a-

Gemi doktorunun Slr etlyu Dark'
ın ölümll hakkında verdiği raporu, 

"Adamcağızın yUreğlne indi.,, tAbl
rlyle hula.sa etmek mümkündür. Fa-

kat onun alk~llk vUcudunda taşıdı· 
ğı zayıf kalbine bu şiddetli darbe-

yi vuran nedir? ömrken, dudakla
rını yakarak fışkıran kelimenin mA-

nası ne? "Tehlike!,, ne? 
Stefan Brandel, gemi kaptanının 

açtığı tahkikat esnasında şayanı dik
kat bir adamla tanışmıştı. Bir müd-

det sonra bu adamın, Skotland 
Yard'ın gayet mühim Amirlerinden 

Str Harkort Brus olduğunu öğren

mekle merak ve a.lft.kası bir daha 
arttı. 

Slr Harkort Brus, Stefan Brandel-
in esrarengiz "Tehlike !,, hakkında 

öğrenmek istediğ i malfımatı esirge
medi. 

- Dana, diyordu. "Tehlike,, nln 
ne olduğuna dair sorduğunuz sual
lere fazlaslyle cevap verebilirim. 
Ayni zamanda pek büyük bir şey söy. 
lemlş olmam. Bu söylediklerim, si
ze kelime cambazlığı gibi gelir. Fa
kat hakikat böyle ... tşte bildiklerim: 
Son on iki ay içerisinde Londra. 
yahut Londranın mllhim bir kısmı, 
şantajcı bir haydudun tedhişi altın. 
dadır. Gazetelerin ifadesine bakılır: 
sa, bütün bir cemiyete veba gibi mu
sallat otmuş bir herif. Bu herifin 
hllvlyetl malı1m olmadığı için, ken
disine "Tehlike!,, deniyor. 
- Sir Metiyu'ya yüreğine inecek k a
dar ağır bir darbe ile tesir eden tel
grafı da gönderen, acaba o muydu? 

- Çok kuvvetle ihtimal veririm 
ki oydu. 

- PekAll, bu adamın kim olduğu
nu bilmiyor mtlB11nuz? 

Slr HaRord Bruı, başını iki yana 
sallıyarak: 

- Maalesef, dedi. Bugüne kadar 
bu adam, bize karşı çok zekice ma
nevralar yapabilmiştir. Blrc;ok tu
zaklar kurduk. Fakat o, bunlardan 
hiç blrlne dtişmlyecek kadar kurnaz 
davrandı. Fakat biz, günün birinde 
onun bu tuza.kl:ırdan birine düşece
ğinden ümidimizi kesmedik. 

· Amerikalı gazete sahibi yeni bir 
sigar yaktı. Yatma vakti yaklaşıyor
du: 

- Uykunuz var mı? diye sordu. 
- Hayır ... Zaten ben iyi uyuyabi-

len bir adam değillm. 
- Direr kadeh bir şey içelim mi? 
- Mükemmel bir fikir! 
Harkord Brus, bir müddet muha

tabını gözden geçirdi. Stefan Dren. 
dal de, namuakAr ha.llyle onu alAka. 
dar etmişti. Kendi hayatını kendi 
emeğiyle kazanmış, muvaffakıyetl 

elde etmek için yolundan dönmeyen 
ve o muvaffakıyet uğrunda elinden 
gelen hiç bir meşru tedbiri ardına 

koymayan bir adam görllyordu kar
şısında ... 

Brandel: 
- Bir gazeteci sıfatiyle, bir Ame

rikalı gazeteci eıfatlyle şantaj me
selesi bent çok enterese eder, dedi. 
Şantajın cinayetten daha ağır bir 
euç olduğunu söylerler. zannederim 
ki doğrudur. 

Slr Harkort: 

- "Tehlike" adını verdiğimiz şan
tajcı haydudun bir hususiyeti dikka· 
timiz! celbedlyor, diye na.ve etti. Her 
önUne gelen zengine eataşmayor. 'Oç 
hafta önce Amerlkaya hareket etme
den evvel, onun faaliyetlerlnl şöyle 
bir gözden geçireyim demiştim. He
men hemen her vakada onun, ka
dınlara fazla dUşkUn ve 0 sahada 
muhtellf sabıkaları olan adamları 
tehdit ettiğini gördüm ... Siz bundan 
bir mana cıkarablltyor musunuz? 

- Bana öyle gellyor ki, bu adam, 
garip bir intikam tarzı takip etmek· 
tedlr. Belki de bir delidir. 

sır Harkort Brua. arkaclaoııım 

Yıldönümleri: 

308 ı:;gNE ~VVEL BUGUN 

Abazapaşa baba oğo
luo kafalarını kestirdi 

Meşhur Abazapqa, Botma valisi i. 
di. Bir gün Abaza avlarurken Lob 
oğullarından Mustafa Bey ile O.man 
adında bir yeniçeri üzerine atıldılar. 

Vali, iyi ok kullanması aayeaindc 
bu iki düşmanın elinden kurtuldu. 
Fakat on1a,r da kaçlDI§lardı. 

Abaza, bu hldise üzerine atC§ ke -
sildi. Etrafı kasıp kavurmağa batl.c*lı. 
Mustafa Beyin kardefi Hacı Süley. 
man bir kaleye Biğınmııtı. Abaza, bir 
yolunu bulup Süleymaru affedeceğini 
oğlu ile beraber çıkıp gelmelerini bil. 
dinil. 

Halbuki bu bir tuzaktı. Dilşmanla. 
nnı ele geçirince ilk sözü: 

- Sizi şöyle yanyana öldüreyim, de 
benim nasıl bir adam olduğumu bil • 
tün dünya anlasm. Bir daha sizin gi. 
bi cahillik yapan olmaz. 

SUleyrnan Ağa, ağlamağa batladı. 
Ölümden korkmuyordu belki.. Fakat 
canı kadar, canından çok aevdifi ev. 
ladınm feci tekilde öldilrUlüıünll 
gözleri ile görmeğe tahammül edemi • 
yeceğini anlıyordu. 

Omer babasına yaklaıtı: 
- Ne ağlıyorsun baba, dedi. 
Yezit gibi bir zalimin darbeleri al-• 

tında terki hayat ekliyoruz. Herkeı bi
ze acıyacak .. 

1630 yılı 18 ağustos gUnU, 3~8 ae. 
ne evvel bugün cereyan eden bu vaka 
tarihin bir köşesinde uyuyor. 

ilkönce cellit Ömeri yakalayarak 
baımı düşüımUı, sonra artık ne bir 
kelime söyliyebilecek, ne de yerinden 
kımıldayabilecek hale gelmit olan ba
ba, yerde sUrUklenerek ocllidın aatı. 
n altına getirildi. Onun da batı kopa. 
nldı. 

Abazapaşa, intikamını almıf, bhra
manlığıru göstermişti, memnunldu. 

Niyazi Ahmet 

MERHUM YUSUF AKÇORANIN 
ZEVCESİ VEFAT ETTt 

Meriıam iY-.uf ~ nfikur 
8a,y-. Sefam ~ dün ınfat ıeL 
lifini teesaürle ..... ~ 

Cenazesi -.- llaat 3 te Kmltap. 
raktaki hanesinden kalcltnlarak naımn 
Zühtüpafa camiinde eda edildikten 
•ama Sabra11cedit meuırbflndalcj ıai. 
le kahristanma cWnedilecelrtir. 

mlltaleasını makul gördtı: 
- Belki. .. dedi. 

Slr Harkort Brus bundan ıonr~ 
Brandele lAtife nevinden bir tavsiye
de bulundu: 

- Ayağını tetik al dostum. Lon. 
drada herhangi bir ihtiyatsız hare
kette bulunmayasın. 
Başka bir kimse olsaydı, bu sözle. 

re gücenebilirdi. Fakat Brandel gtı. .. 
JUmsedl ve: 

- Benim kadınlarla geçlrdlğllll.. 
maceralr günler bitmiştir artık, de
di. Bununla beraber, gUn doğmadaıı 
neler doğacağını bilemeyiz. Her hal .. 
de bu adam Pariste çahşmayor ya •• , 

Diğeri gülerek: 

- Şu dakikaya kadar Parlste blr 
şube açtığına dair hiç bir maUimat 
elde etmedik, dedi. Maamafih açabl· 
lir. Çünkü işi gittikçe büyüyor. 

- Pektua., zabıta buna kareı hiç 
bir şey yapamayor mu? 

- "Hiç bir şey yapamayor" de
mek pek umumi bir hüküm olur. Ha· 
klkat şu kl, "Tehlike" adını taşıyan 
adam, hAla. serbesttir. Gnnnn birin
de her halde ayağı kayacaktır. O za. 
man ele geçeceği 'Upheslzdlr. Ha ••• 
Ne diyordum. Eğer Londrada her. 
hangi suretle başın bir sıkıya ufrar. 
sa, - hoş böyle bir şey olacatmı tah• 
mln etmem ya ... Her ihtimale kartı 
söylüyorum - sana, Londranın en 
meşhur avukatını tavsiye edeyim. 

- Bu adamın adı nedir?. 
- Avukatın mı? 

- Evet. 
- Flllp Granston ... Kendisi Kork 

caddesinde 445 numarada oturur. 
Brandel, elindeki slgara;rı yattı, 

Sonra: 
- Granston mu dedin? dedi. Ben 

bu ismi tanıyor gibiyim. Kendlslm 
bir yerde .gördüm galiba. 

AılıaR ~ 
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Malmezon sarayı J 
RÜŞTÜ 'ARASIN t>ttNKü 

GÖRÜŞMESİ 

Şehrimizde bulunan hariciye vekili 
Dr. Rüştü Aras dün öğleden sonra Pe 
rapalaa otelind'! Ror"t-:yanın Ankara 
orta elçisi B. Aleksandr Telemakı ka 
bul etmiştir. 

yapıldı •• muze 
İmparatoriçe Jozefinin yatağı ve Napolyonla geçirdiği 

tatlı günlerin hatıraları bu müzede saklanıyor 
Hariciye vekilimiz, Rvmanya orta 

elçisi ile iki memleket arasmda cari me 
seleler etrafında görüşmüştür. Bir milletin büyüklük ve asaleti ye. 

tiştirdiği büyük adamlar ile ölçülür. 
Dünyaya ve insanlığa hizmet edebilen 
zeki insanların yetiştiği memleketler 
tarihe altın harflerle mal ediliyor. 

Fransız milleti Napolyon Bonapart 
ile iftihar etmektedir; ve bu hususta 
çok haklıdır. Çünkü her zaman ve her 
devirde Fransamn büyük bir evladı 
olarak anılacaktır. 

Napolyon tarihte henüz misli gö. 
rülmemiş bir şekilde 29 yaşında genç 
bir Korsikalr iken, büyük bir impara. 
tor olarak dünyayı titretmiştir. Aske
ri kıymeti de herkesin tasdikinde olan 
bu yüksek kumandan, alelade bir famil 
yarun azalarından dört hükümdar çı • 
karmı} ve bunları dört devlete baş 
yapmıştır. Bu büyük zekanın başar. 

drğı işlerin sırrı beşer tarihinde daima 
bir istifham olup kalacaktır. 

Fransızlar kendi tarihlerinin en par 
lak sahifelerini işleyen Napolyona 
karşı en büyük hürmeti göstermekten 
geri kalmıyor. 

Senei devriyeler münasebetile yapı. 
lan nümayişler, dikilen abidelerden 
sonra Parise 20 kilometre mesafedeki 
Malmezon sarayını şimdi, bir müze 
haline geti11diler. Bundan maada Na • 
polyonun hayat ve hatıralarını can
landıran Fonteneblö, Kampiyen, Sen 
Klu ve diğer mevkilerde de abide ve 
müzeler açılmıştır. Maluller yurdunda 
Napolyon için inşa edilen mezar dün. 
yanın en muhteşem mabetlerinden bi. 
ridir. 

Fakat, bu abide ve mabetler içinde 
Napolyonun hayat ve hususiyetlerini 
en bariz olarak şekillendirip yaşatan 
yer Malmezon kaşanesidir. Napolyon 
devrini anlayabilmek için bu müzenin 
içini görmek kafidir. İmparatorun hu. 
susi hayatı, aşk maceraları, çapkınlık. 
Jarı bu sarayın İ!iinde geçmiatir. 'Ye 
imparatoriçe Jozefin iJe en tatlı sah. 
neler burada cereyan etmiştir. Bu iti. 
barla Fransızlar bu sarayı en büyül<: 
bir milli müze haline koymuşlardır. 

NAPOLYON VE MALMEZON 

İmparatorun gizli ve çok meraklı 
hayatının bir kısmr Malmezon sarayı. 
nın duvarlan arasında geçtiği gibi 
§Öhretinin kemaline erdiği zamanlarda 
~a yine bu saray içinde çok muhte. 
§Cm toplantılar olmuştur. Imparator 
ile aynldıktan sonra imparatoriçe Jo. 
zefinin son günleri de bu sarayın 
içinde bitmiştir. Sentelen adasına sü
rülürken Napolyon, son vedaı bu sa. 
rayda haykırmıştır. Bu veda, Fransa 
için büyük bir milli ziya olarak tarihe 
kaydolunmuştur. 

On yedinci asırda on üçüncü Lud. 
vig devrin!de yapılan saray büyük şQh 
retini Napolyonla Jozefine medyun
dur. 

1799 Mısır seferinden mağrur ve 
galip bir kumandan gibi dönen Napol. 
yonu genç karısı burada istikbal et
miştir. Cümhuriyetin birinci konsolo. 
au ilan edildiği zaman Paristeki meş. 
hur bur Tüiyleri sarayr Napolyonun 
emrine terkeldilmişti. 

Fakat Napolyon yaşıyacak ve 
istirahat edecek yer clarak Mal-
mezonu intihap ederek beğenmiş. 
tir. Buralda kendi zevk ve tabiatine 
göre bir müşavere salonu yapılmış 
ve salon yapılırken direktifleri bizzat 
Napolyon vermiştir. 

salcn vardır, ki hepsi en nadide tarihi 
eşya ve hatıralarla doludur. Her salon 
tarihi birer simaya hasredilmiştir. 
Mesela salonlardan birisi Napolyonun 
oğluna, diğeri imparatoriçe Jozefine _ 
üçüncüsü Napolyonun kızkardeşi 
kraliçe Hartenziye namına, ldördüncü 
bir salonda Napolyonun seferleri, di _ 
ğerinde askeri teşkilatı ve saire resim 
ler ve eşyalarla canlandınlmıştrr. 

Romanya elçisi rariciye vekilimizin 
yanın.da bir sa.at kadar kalmıştır. 

--0--

KREDİ FONStYEDE 
KAZANANLAR 

Kahire; 17 (A. A.) - Yüzde üç fa 
izli ve ikramiyeli Mısır Kredi Fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 455321 
numaralı tahvil, Bu müze eşya itibarile o kadar kıy. 

metlidir ki, Nap~lyona ait bir tek res 
min yarım milyon lira kıymeti oldu. 
ğu sö;•lenirse hakiki vaziyet tebarüz et 
tirilmiş olur. 

1911 senesi tahvillerinden 351482 
numaralı tahvil ellişer bin frank ikra 
miye kazanmışlardır. 

Napolyonun çocuğuna ait altın be. 
şik, büyük eşyaları ve caire ile birlik 
te Napolyon ve imparatoriçe Jozefi • 
nenin yatak ve yorganları da burada
dır. İmparatorun tac giyme merasimi, 
muhteşem nişanları, bütün seferlerin • 
de üzerinde bulunan askeri elbiseler 
en küçük teferrüatma kadar salonlar. 
da görülüyor. 

Fakat asıl enteresan cfan köşe, Na
polyonun maceralı ve heyecanlı olan 
günlerine ait olanıdır. 

Bu hatıraları canlandıran odanın 
ortasında üzeri altın işlemeli bir masa 
vardır. Bu masaya (Austerling muha. 
rebe masası) namı verilmiştir. Masa _ 
nrn başucunda Napolyonun büyük bir 
resmi ve bu resmin etrafında onun 
meşhur 12 mareşalı sıralanmıştır. Da. 
da ötede üzerinde (N) harfi altınla 

oyulmu, büyük ve şahane bir taht 
görülüyor. Ocianrn lduvarlan harp cep. 
helerinde kumandanlarına kendi elile 
yazıp gönderdiği ~mirnamelerle süs • 
lenmiştir. Bu emirnamelerde muhare _ 
belerin cereyanını mütalea etmek miim 

klindür. Kurşun kaleminden, cep saati. 
ne, harplerde üstüne oturduğu meşhur 
8 nd lvesi ile hcosinlde.n daha....mPc:hur 
~apkasrna kadar en küçük e§yalar bu. 
radadır. 

Müşavere salonunun yanında, mu _ 
siki salonu, Napolyonun yemek odasr, 
kütüphanesi, elbise dolaptan ve yata'k 
odası vardır. İmparatoriçenin elbise 
dolaplarında ise türlü, türlü kadın el· 
biseleri toplanmıştır. Altın ve moza _ 

yıktan yapılmış hamam imparatoriçe 
ve Napolyona ait çok gizli safhaları 
yaşatıyor. Jozefin ile Napolyona ait 
iki resim vardır, ki bunlardan Napol. 
yona ait olanı yarım milyon lira kry. 
metin dedir. 

Hasılr, Malmezon, çok heyecanlı ve 
buhranlı devirleri canlandıran kıymet
li bir müzedir. 

937 /:ii38 numaralı dosyadan: 

lsta11hul 5 inci icra memurluğundan: 
Bir lıorçlan dola~·ı mahcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen 1 ı kalemden i
baret hane e~ya<;ı Fatihte Sarıgüzcl cadde· 
sinıh•ki 71 ııuıııaruh hanede açık artırma 
"urr.I iyle 18 - 8 · 938 perşembe günü sanl 
U de snlılacaktır. 

Teklif edilen rnıılıommeıı kıymetinin % 
75 ini hulmndıltı takdirde birinci artırma 
~~ri kalacak ve ikinci artırma suretiyle 
iJ - 8 - 938 salı günü ayni saatte ve ma
lıalliıııle satıl:ıcağından talip olanların m:ı
hnllinıleki salış memurıına müracaatları 
liizumu ili\n olunur. (Y. P. 2::i::i0) 

• 

<..: 

16.30 
11 
9.30 

11.15 

Gittiği yol 
Karadeniz 
~ludanya 

İzmir 
İzmit 

Mudanya 

tLA.N
Ka<lı/.:öıı mkerlik şubesinlen: 
1- 334 do~umlu ve bununla muameleve 

lilbi erlerin her iki yoklamasına 1 _ 9 - 9;i8 
gününde başlanarak 1 inci teşrin 938 so· 
nunda bitecektir. 

2 - l:lu kahil erlerin niirus cüztiaııt ve 
4 folo~rnrııı hu müddet içinde cnma, pa
zartesi Ye Çarşamba günleri sant 9 dan 12 
ye kıı<lıır Kadıl,öy U!ikerlik meclisine gel
meleri ve gelme} enlerin ceza görecekleri 
ilan olunur. 

,-KURUN-, 
ABONE fARIFESl 

llemlebı 14emlekeı 

lçlnd• dııındo 
'Ilı 

Ayhlr 95 155 Krf. 
3 a1lıt 260 425 • n aylık '75 820 • Yılhk ~00 1600 • 

rarııesınaen ısaıkao Bırııgı IÇID •YO• 

otuz kuruş düşülür. Posta birliğine gir. 
mlyen yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup •e 
telgraf Qcretlnl, abone parasının posta 

veya banka ile yollamı Qcretinl idare 
kendi f11erlne ahr. 

Türkluenln her poıto merke:fnd• 
KUHUN'a obone ua.ıılır. 

Adres deQiştirme QcreU 25 kumştm 
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Turan idman yurdu · 
Sümer sporla yaptığı maçta 

gaUp geldi 

Uşnk Turan İdman pır•1u 

Uşak, (Hususi) - Nazilli Sümer. 
spor klübile anlaşan Turan t.dman 
Yurdu klübümüz iki futbol maçı yap. 
mak üzere 12 ağustos 1938 cuma gü. 
nü yirmi kişilik bir kafile ile ve oto. 
büsle şehrimizden hareket etti. 13 sa
at süren uzun ve yorucu bir yolcu. 
luktan sonra Nazilliye varıldı. 

İlk karşılaşma Nazilli Menderes. 
spor klübile oldukça kalabalık bir se. 
yirci önünde Menderesin yeni saha _ 
sında yapıldı. 

Saha henüz tesviye edilmiş fakat 
silindiraj ameliyesi yapılmamıştı. To. 
pu sevk ve kontrol ç.ok müskülleşiyor 
du. Turan takımı en değerli beş spor. 
cudan mahrum bulunuyordu. 
Takım umumiyet itibarile genç ele. 

manlardan kurulmuştu. Menderesspor, 
4""•a. • .... .. --

takzmınx takviye eylemişti. Iki ·devre. 
lik oyun büyük ve devamlı bir ener. 
jinin sarfı suretile sona erdi. 

Turaniılar, teknik oyunlarile dikka-
ti çekiyorlardı. Birinci devre sıfıra 

karşı iki sayı ile ve Turanın üstünJU.. 
ğile bitti. 

İkinci •devrede hiç olmazsa berabere 
kalmak endişesile çırpman Menderes. 
liler, bütün gayretlerini ve enerjilerL 
ni sarfettiler. Bu devrede Turan bir 
sayr, Menderes te iki sayı yaptx ve o. 
yun ikiye karşı üç sayı ile ve Uşağın 
galibiyetile bitti. 

Turanlılar ikinci karşılaşmalarını 

büyük bir seyirci kütlesi önünde 14 
ağustos 1938 pazar günü yine ayni 
sahada Sümersporla yaptılar. Oyun 
Bir bire berabere vaziyette iken an -
cak 20 dakika kadar oynanabildi. 

Yirmi dakika sonra her iki klüp a
rasında hadis olan bir anlaşmaz. 
Irk neticesinde polis kordonu alhn
da eahadan çikabilen Uşaklılar gece. 

kalmışlardır. 

Durum alakahlar tarafından bir 
rapor halinde vali ve spor bölgesi baş. 
karılığına arzedilmiştir. 

Bigada üç yatı okulu yapıldı 
On köyde de gündüz okulları açılıyor 

Biga yatı 

Biga, (Hususi) - Biga ilçesinde 
Kültür savaşı çok kuvvetlidir. Gönder 
diğim fotoğraf bu sene yeniden yapı -

.. 

okullarından bir1 

lan üç yatı okulundan biridir. 
Biganın çok muhtaç olduğu bu 

kültür hamlelerinin bu şekilde başlan 
ması ve başarılması cidden büyük bir 
isabettir . 

Köy kalkınmasında önemli ve esas
lı bir saflıası olan bu başarı değer. 

1i idarecilerimizden kaymakam Hik -
met Yavuzun derin gayret vıc cezd 
çalışmasına medyundur. 

Bu sene Biga ilçesinde bu Uç yatı: 
okulundan başka on köyde daha gün.. 
düz okulu yapılmaktadır. 

Napolyonun tertip ettiği bütUn se . 
ferler bu salonda istişare edilerek ka. 
rarlar verilmiştir. Büyük Lejiyon ni _ 
şanı burada tesis edilmiş ve fermanım 
Napolyon burada irr.zalamrştrr, Maa. 
mafih, imparatoriçe ile bozuştuktan 
sonra Napolyon bu saraya bir daha 
gelmemiştir ve imparatoriçe kendisine 
bir inziva yuvası haline getirdiği bıı 
yerde 1814 yılında ölmüştür. Ancak 
imparatoriçe öldükten bir sene sonra 
1815 yrlm:ia Vaterlo mağlfıbiyeti üze_ 
rine Sentelen adasına sürülürken Na . 
polyon bu sar.ayda çok acıklr saatler 
ya~amrttn". 

- Umılart aıia<'ın Mr!iırıdan nu, 11rıhn - Rl:im n!ifan unmn11 çrldr. doıjr11.m! ıt- - "llafıw Tmrsıı" m11:11 lamam nıımara 
rnlıı11<11111 mı ılti,~i11cli111:• .lmmı:ı/u ı'lılilcif mcrikıı mıluo~ıııııJıı lıi:iııı kabilenin yii:iı- rılark i/.:tııale muııaf{cık oldı11111:. l'mıtmıı: 

Kaymakam yalnız bu işle kalmıyor, 
diğer sahalarda da şayanı takdir me • 
saileri vardır. Sağlık koruculan yetiş
tiriliyor. Aşım durakları , fenni mez.. 
babalar, mandıralar, tavuk, tavşan, a.. 
rı istasyonları. Tohum temizleme ev. 
leri yapıldı. 

MALMEZONUN 1Ct Fidanlıklar yetiştiriliyor. Köylü bu 
~~~~_:__L-~~_:.~~~~~~--=:.:.:..:...-l..~~~--=---=-;__:_:_~:.;.;....~.;....;..~------~~~~~~~~~~~~ 



T. C. 

'Adet ' ,, ' .. 40 .. 
100 .. 
180 ,, 

1Qadr Gwb1ia .. 
bir tepbblld lıir • 
Soklarali ha,..et • 
• bn'aklml, ~ 
ı.- memnun et • 
ıDif, birpklanDi 
kedere 4lfilnalt • 

Bd:idea ldarella. 
Deliiıde Ullll8r me 
mmu ve lmdeme 

oJarak sahltıfl gueteJI lltdl alımt Ye 

onun llbtbl '" mldtktl ~ ... 
Haytete dBteDler aa ba kadar 

ıenpn oldufwıu bdmlyenıerdlt. Mem. 
nun olanlar vaktile o psetecle 'kendlal
Je beraber saJıtımt OWt eüi hademe. 
lerchr: memnun olmayanlar da o, pse. 
tede hademe olarak ~- JrendW. 
ne feu muamele etmft oJuılaıtdır. 

Klark ClebJ, ulen AJmandır. Babur, 
Almuyadaa Jile.ret etmlf. iyi bir it 
tutmak Usere. Amerlb,a ıelmlttif. 
Fakat, taHb yardım etmemif, Her HeL 
ıennan bir otomobil Jlttili maıuum
cla ufak bir terede ga1qmal& mecbur 
olmqtur. 

Klark Gebliıı uıJ Um! Klatn'll Het. 
tennaildır. IOarem 14 yapa ıelince 
babaeı onu da yanma alıyor; çocu'k, 
d8tt une mafuadl, Ufak bir ketle 
pbpyor. 

Onlan IODl'a bir fabribda ay&t 20 
lira - ~ IDark Oehl, ~ .. 
4IODl'a qltahap .De ..... edi1'V· Bil
gllıi 101 se•tın 8nrlDde1d w 8iynk 
da o umandan b1ma bir habnıdır. 

Klark Gabi, onclan eoara -PortWıd 
Aregonlon,; guetellııde bir it bulu. 
yor. Vuif esi gt\ndilz uam8r hademe. 
liğl etmek, gece de binayı lilip .Up6r~ 
mektir. 



, DEll~iMLi KIZ 
No.31 Yazan: Niyazı Ahmet 

Adnan Hozata giderken eılır.l Pertek 
te Cebrail ile karplqtı. Denimli ta· 
1d. bir yük kamyonu ile cfdiyordu. 
Baki Pertekte yemek yiyorlardı. Ad .. 
nan ilk Bnce ıörünmek iıtemedi. Hem 
imala hem ide korku ile baktı. Uzak. 
'-P"'k isterken Cebrail cörmOtttL 
Yerinden fırlayarak yanma geldi: 

- Adnan Bey, dedi beni tammadı • 
ım mıi' .. 

- Oo •• Sen miahı Cebraili'. 
- Benim ya. 
Sonra Adnanın ytlzilne daha dikkat 

le bakarak: 
- Çok iyi kurtuldunuz onda yok-..... 
- Neredet 
- Azık için gi,tifinb JdSytle. 
- Sen ne biliyorsun onu? .. 
- Bilmu miyim.. Bana haber ce-

llr .. 
- Demek al•bnı keanedln Denılm 

Dı? .. 
Adnan bu MSdl dddt n ttlıcUt eder 

sfbl MSylOyordu. 
Cebrail cWOmleyerek cenp ftl' .. •: 
- Oram De aJtbmı menem llUd .. ,.pmm, . 
- Ama, IU dalla JÇ!erbae slnım!Je. 

eehfn. 
- lateeem ıene ıtrerfm. Şlmc'Dflr 

Jtlsum yok. Adamlarım Tar orada.. 
- Peki bunlcla rahat blabilecelinl 

mau7or muauni' Doktor kayıp .. 
- Nuıl kayıp mı? 
- Oradan kaçtı. fakat buraya ıeL __. .. 
- Kim bçmb onu? .. 
- Khnhlllr, belki de bDdW bg • .. 
- Kendlll bçnqa 8ldUnnUtJer .. 

dfr. 
- Bqbll kaçmna mctllrmesler 

11111. 
- DenlmlDer ~ kana • 

rzr!anb onu .. Benim budda gUnahnn 
,-.. Seyit Rıa kaçırttı.. 

- Tabi! ICll de Seyit Rısamn adamı 
oldutun için yaptın.. 

- Ben bUJe1 ;vapcmdnn Heplini 
Gillçubuk yaptı. O Denimin aı telı .. 
likeli kadınıdır. Bir daha Jrarp karfıyı 
cclinek elimden kurtulamu. Erkekli 
liml kirletecejlm. 

- O ne demek?. 
- öldllreceiim Gillçubuiu-- Erkek 

hiçbir vakit bdm 61dilrmes amma ben 
BldUreceiim. ıtirlemln erJr.eklillm. O 
bir akreptir. 

- Heplnls akrepmu Cebrail.. 
- Benim ne yaptıklamm sis bll-

menlnls. HOkOmet bilir. 
- Onu Hozatta cörOtUrUz • 
- Demek beni 'k«kutuyonun1 .. 
- Sen kendinden korkmuyor mu .. 

auni'. 
- Benim korkacak Jdmeem yok. 

Sen de kendinden korkınalnm. GUlçu 
bulu Pertekten kaçıran ben değilim. 
Onu niçin kaçırdın? O herkesten teb. 
llkclidir. Seyit Rısa ne dene yapar. 
Sonra onunla lftiıtin de.. Bunu Der .. 
llmde kimse bilmlyor. Eler bir &i1n 
oraya cfdenen n duyarlaıwa parçalar 
lal'. 

Cebrail \lotnı IBylllyorcla. Her Od 
tarafta da suç ft1'dı. GOlçubulu kaçır 
dılı IPn hıJdnnda ta1cibat yapılabllircU. 
Netlcecle bifJC1 pkmua bile eerbe9t 
olamudı. Soma bir fırsatını bulup GW 
çubutun yanma eldem Derelmlller 
haJdbten onu aldllrilrlenlt Gerçi 
ctınnü mqlıut yapmıtJar, muhakeme 
etmltlerdl; fakat AJhatunan Ye Alka.. 
dmm kocalı nıidı. Cen11 ona bırak. 
aq1ardı. 

Cebrail .adine denm etti: 
- Onun için lıb aal•p•ım Eler 

bir sGn d0pmn1rlr yapae1bak, blrbi. 
rimize haber Yeriris. Şimdi ildmis de 
ıuçluyus. Birbldmbe yardım edenek 
daha fyi olur. 

~~ . 
fıd 

(Arlsul ..-) 
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P.J'OIOABt Trteete 

Btlttbl Avrupa fçtıı ebprl9 trenleri I'. ORlllANt 
De teWd ........ PALDTbf A . 

Jlenao 
Pin, NapoU, llanll,a. Oencwa Camptdogllo 
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Kanla. leılnik, Ooloe, Pin. Patru. Dtau 
~ Brtadiıı. Ankoaa, VIMdik .&bbula 

Trleste ()Uh'tnal• 

Burpa, Varna. Dttence 

ltarelret ıllnler -
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U/8 p• ı•ı• Js .. ,. 
•18 1•1 

11/8 

•ı• sutıt .. 
8/9 

,,. 
11/8 au&JTdl 

1/1 

8/8 
10/8 
19/8 

1f/8 ıutı7dl 

Mil 
18/1 
11/8 

'119 . ,. 
10/8 

1'1/8 Saat 17 cll 
M/8 
ü ı H 

Kumpan7amıı Venedlt tartkll• Parla Ye Londra lçlll, l&)"et temll edl~ 
mit tl1atıarla, blrleşmte biletler ita e der. 

Fazla maltmat almak it in Gala tada Mumhane earap lekele1l 15·1 T-
1'1 "ADRU,TICA" Umum! Acentalı tına (Tel. '4877-8·9) .,. Beyotıunda 
G&Jıtuuaı ol•aruıda Yolcu J>atnıl ae (Tel. 4'886) mlraeaat ola.nur. 

Manisada 
Zengin maden damarları yatıyor 

Mani1&, (H118U81) - VUAJetimls 1 
madencfUk baJmnmdu p wngtn • 
dlr. Benllz ialetilmlym iN m....,_. 
viliyetin her tarafmda bulumnüta • 
dır. Bu gün ifliyen en mftbhn miden 
Somadaki linyit madeald:lr. Bu 1DL 
denden kilmllr ÇJb.nlmuma tO aıe 
evvel baoJanıtmıı olup bu Jrlımtlrb 
harurl kuvveti 5~ arumda· 
dır. Tae kömilrUDden oldukça hafif. 
tir. 

Soma .kazaamdaJd Soma kömthil: 
Soma kaı.sugna 6,5 kilometre w. 

fede olan Soma kömUril lıılumya da -
ğmdadır. Bu maden ilk defa Turhala 
köyünden Oeman tarafmdan bulun • 
mtı§tur. 

• 

08man Ağa ocağı namı altında ip. 
tldal bir tekilde bir milddet çalıomır 
br. 

Onan Ağadan aıra bir Rum ta. 
rafmdan kea ayni vaziyet daJıUfnde 
bir mllddet çabfbnlın.JI ve Darbı u. 
mumfye kadar bu auretıe devam et
ml§tlr • 

Salihlide ktasyon ,.,ta 

Hava! hat vuıtune Soma l8tu)V 1 devam etmekte orc1up g&-lllilyor. So. 
nuna. naldedUen k&nlr mllrtan gUD. ma medm lıi5mtırtl QOk mıebmddür. 
delki tondur. ArubWı meylindm lr Servetla ne kadar~ hakkmd& 
Ufa.de ederek Jdlaılr mkledftn havai kati bir fildr 10ktm'• 

. Vlll,.umta bul baJanada pek Umum! harpte, madem htlkfmıet ta. 
rafmdan ifletllmft ve buaıı gUnde 
bin ton gibi ldllliyetll ihracat yapıl. 
IDJ§Ur. 

hat makfne ka'vetlne muhtag delil· cc>k madm vaıdır. llarJreale Uııylt, 
dlr. mmpva. anealk, Somada kWd1rt, Un 

Harbi unumıının aoniarma dojnı, 

hWrllınet heeabma Almanlar tarafm· 
dan bir çok mebani yaptınlınıı ve ha. 
vat bir hatla Soma ılmendifer iltaa. 
,onuna bağlaımuttJr. Bu yapılaıı ha· 
val hat vasıtaslle k&nUrlerin depo e. 
dtımeel v~ vagonlara ylikletilmeel L 
çbı bir 4e alJo vllcude getirilmiltfr. 

Klltareke deYrlDde ba ocak b!r mUd Jit. J.1119blrde petı'oJ, utimuaıı; aı
det FraııBız ıirketl tarafmdan 1t1etil. llflllik, krom; mnpara; 8lJnll kurfun, 
mlftlr. Şimdi ile bir Tllrk taratmam çinko; Turgutlu linyit. mnpara, Gör. 
ltletilmektedlr Gegen yıl ha oeaJdar. deıl. linyit, krom. mlka; mnpara, De. 

• mirci petrol• mlk&. baolin. kükürt, 
dan elde edllim k&nttr pek fazla m.lt- F4me liDyit;' - krom, arsenik, 
tarda. olup ahcm da fazladır. zımpara sfbi madenler mevcuttur. 

:USO metre dıeriııliiine kadar lnlld1. 
ti halde henb k&ntlr tabe-Jrymm 

Anasını boğan katil 

anlaşlldı 
laalr. (Huual) - Şebltl• PoU. 

brakolu arblmda IUhklar çamda 
bulunan ve Bn. Nuilreye alt olduiu 
anJlfJWD ceMt, adliye doktoru tara • 

fmdan muayene edilmlttir· Bn. Nui .. 
lrenin ölümUnil &-ten e1rar perdeal, 
sabıtanm urfettiii meMi nedoelinkSC 
aydmlanmqur. 

Elli ,..ıannda 1ıir bdm a1D Ba • 
yan Na.zike, Şehitlerde SWCJll*llll 
bahçesinde cündtlilde çehtıyor Ye ço • 
cukJanıu sorl&slda ceçlndhiyordu. Son 
•mınlırda yaptıfı tuamıf1a 105 Jira 
para biri1rtirmittL 

IU4lae ubalu .nn4en, sw.,manm 
bahçesine gitmek O.ere çıkan Bayan 
Nulke bir ldaba nine &Tdet etmemiı 
Te aJDf ci1n ceeecll bulv.nmuftUro 

Htcllle abalu Meemenln Helftcr. 
lar k8y0nde oturan Nuikealn otus 
yapndaki otlu Seyfettin, erkendtn e. 
.,. ıeUyor, umealnl cörilyor: 

- Anne, bana para ver, dl,or. 
- Ne paraaı~ 
- ihtiyaç içindeyim. Sende birik • 

mit para var. 
- Bende para yok oflum. 
Ve bir mUaıbp bqbyor. Evde 

aa ile oiuJ aramda neler ceçtill bi
linmiyor. 

Kaklm, bahçeye citmelr ilıere evin 
den çıkıyor, bir daha avdet etmiyor Te 

bolumm iple tıkılarak 61dUrüldüp 
anlaplıyor. 

Seyfettin Şehitler karalcohma ifllde 
ftnlaelr ... setirllmit, onda diler 
Prdetlerile lronupkelı: 

- Bu iti ben yaptım. Sa.km ifade .. 
Dizde birıey kaçırmayın. 

Diyor. Fakat bu itiraf derhal tes .. 
bit ediliyor. Seyfettinüı aan•m aı. 
dOrdilğil bu luret1e telbit .ectjHnce- & 

til çocuk firar etmek için aemln bam
lamala pı.p,or. Ve n8betçl pou.t. 
hellya PmeJr için mGIU4o lltlJOr • 

Kendklrıe bu mOlude wdll70I'. 
Helldan srJrmca ae,fettla DsaJIDf• 
Dtln atJe ftldl leJfettln ,.hlll""ll. 
tır • 

Seyfettin, .,,..,, • ..ıt bl ıwa lplll 
annesinin botunu mlrarak lldtlrmlt 
tilr. Aila b1ltl ıeat tevkif edlJmlttir. 

Seyfettin, bundan nn1 de bir ada. 
mı öldflrmekten yedi MDqe mehkGm 
olmuı 't'I llaplaenode yatmıftL · 

imtihanla Memur alınacaktır. 
inhisarlar Umum MDdlrltljllnden ı 
İdaremiz mUakirat kmnmda cabltınlmak Ur.ere eN1 Belkalı ,uDek D· 

raat mektebi veya .Aııhra Jllbek straat eutittıatı mezwılarmdu lmtL 
Jwmıa qalıda yazılı evl8f ve pra_Jtt habs memur abn&caktır. 

1 - Yqı 21 dm qalı w 3CS ten yutan ohJıemak4 
J - A.lrerlltfııl J'&PDll olmak, 
3 - Slyul haklara uhlp w htllntl ahllk ellhabmdan olmak, hayatyetl 

mWıil bir cllrllm ve a1eUtlAk afu' hapla "Ny& o derecede cezayı mllate1zlm 
bir ftille !DÜktm olmam&lr • 

• - Sıhhatli olmak, ad bılteJ:ıklan. ve beden! ve akU lmalar& mtıp.. 
tell olmamak. 

5 - Zlra&t fakWt.lnden 938 lell8iblden evvel çıkmıf i8e Pndl19 kadar 
mUlteımllTen metleld çalıftıfmı teebl t eylemek. 

8 - Bir emıebi Uunma okur, yuar w anlar 19Jdlde vaJaf ohnak, 
7 - t:mtihuı 116slll • ,...ıı olarak 25-8-838 perpmbe gUntl uat 9 c1a 

umum mUdilrlttk merkezinde icra edilecek w hıananlara icap eden tebll· 
gat adnalerine yapılac&ktJr. 

T&liplerin t1ç adet fototraf ve evrakı mUabitelerile birlikte en geç 24-
8-838 ÇU'1U1111a sUıdl ..at 12 ı.• lra4U" idarem1a memurla mldllrlOilDe 

Salihlide imar 
Faallyetl 

Jıı111ıtu, (Huswd) - SaHbJI bza • 
amda imar faall,etl glttlqe ilerlemek 
tedir· 
Şehirde yeni yapı:Jan blııalar, açılan 

.)Jft 

lerce ağaçlar bu kasabanm eeklinf 
gok deiift1rmlltlr. 

Vali Llt1l Kırdar \halu.ya ~ 
butılJ ıtındenberl .u&,.,timlzlD eıı 
htıcra bir teıelifne TU'Dlaya kadar 
ilerlemek lcln ne icap ecllJOl'8& J'& • 
pdmuı lçln ~. fmar ha· 
rekltı Till~ cleJıDIDde leferber 
vul,.ıtAMUr. 

Ventu, Janalan ve köyleri ile gUıı 
de sBne J8Dl lılnı' elere b.Vlıl"'ak. 
tadır. BugUn M•niaada ainema bina. 
amm, earap fabrikumm, t1zllm dr 
posunun temelini atan ilbay, ertesi 
günll Salihli knıenyla orta mektep, 
bt111111DJD temel atmam töreninde w 
dlfer gtlD .köylerde yapıl&cak ola o. 
kullana temel atma töreninde bulun. 
mü Pbl llbaUnll hep memlekete b.• 
andlnlacat olaa fnbllde eeerlerl 
tüdtm eıtmekl9 -.uJdlt. 

Ye.pdmala koJu1an iller birer lbL 
de slbl gbdm stlne J1Ume)mektedlr. 
Ballbll kıal!!!dı bııta edQmte bir p 
llllierftrdır. 
BnnJır arumııla Nlha- b.,.S. 11. 

1!k orta JDekmptlr. l'aa1 bJ.r beledi • 
Jea1 vardlr. lehlr ~ t.emla .,. 
ınııum altmdıdır. 

SaJlbJI bam Kulu. bağlan li1ıi 
QOk ..... D ~ da maliktir, Bu. 
ftlllll ballan ook ell-•mtyetll olmak. 
la beraber bana :pnmda hububat, 
(arpa, bulda1; llUlll', burçak, ça\ldar 
gibi mıhtulAt) büliyat ( nohut. bat
la; bBrllloe ve fuulye) p mebml o. 
lup lbracatta balumır. 

Bu J9tifeD ma.h-.ıW: arama afJOD 
ve pamutu da lllve edemek bu DGDta 
fevkallcleHlt tebu11a eder. Ba b&Jp. 
ete bu 1JJ ~ pamuk pek ful& O" 

Jup 111 clna ft akala pamulu elde e. 
dilm1f ve blnleroe lira pllr tembı et. 
miftlr. 
ıı.• vulyet: 
Balkın ebemi ı.ıa. ftllhncll ft 

çlftçlcllr. Ziraat Bankumın bir tube-
81 lle lmılr Elnaf ft Ahali bankal!Dm 
bir IUbMI ft bir tane slru.t Jroopera. 
tifl mevcuttur. Bu tetekklUJer IOrram 
iktlladl lhtl~ Jwwdamaktadır. 
Puartesl sQnll hayvan paarlan .,. 
çarpmba gfbıtl da mahaulAt pazarla. 
n karalar. Beenm 1111151 11Dtaaı 



l-l~KiM , 
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Şeker bustalığıodo 

ikinci Jlste 
Şeker hastalıklarına. bu gün de de. 

vam ediyoruz: 
Hastada mide hastalığı ve hazım • 

sızlık varsa o zaman bir müddet için 
dün verdiğimiz listeden et, yumurta, 
alkollü içkiler çıkarılıp üst tarafı ve.. 
rilebilir. 

İdrarda albümin görülürse o zaman 
da süt miktarı arttırılır, tuz verilme. 
diği gibi alkollü içkiler, et, yumurta 
da verilmez. 

Eö-er zafiyet veya verem ihtilatı gö 
rül~e o zaman da buna göre liste 
tertip edilir. Bu listeleri tertip hakkı 
tedavi eden doktora aittir. Yoksa ulu 
orta kendi kendine tatbik doğru de • 
ğildir. Böyle yapılmadığı takdirde çok 
fena neticelere varılır. Fayda yerine 
zararlar görülür. Yalnız bu listeleri 
tatbik ederken mutlaka bir doktorun 
mütal~asmı almağa zaruret vardır. 
Bir doktorun mütaleası almrrsa re. 
jinı listesi ona göre tatbik edilir, ba· 
zı hastalıkların ilerlemesine meydan 
verilmemiş olur. . 

Hastalığınızın şekline göre yine dok 
tcrnınuzun tasvibine iktiran etmek 
şar~ile müşklilat çekilmemesi için şöy 
le bir yemek listesi tertip edebiliriz: 

Sabah kahvaltısı: 
lki rafada.n yumurta, yirmi gr~ 

ekmek, otuz gram tereyağı, şekersız 
içilemediği takdirde sakarin veya 
(Siyonun)la hazırlanmış süt, çay, kah 
ve kakao. 

Öğle yemeği: ,, 
Bir yumurta. sarist ile bir tabak et ı 

.suyu, kotlet veya kızarmış et, bal.ık, 
· b' mık· bir taze sebze, badem. ccvız, ır 

tar ekmek. 
Akşam yemeği: 
Soğuk balık haşlam~ı, iki rafadan l 

yumurta. (omlet) eeklınde, otuz g:ranı 
ekmek. 
Ş~ada bunu da ilave etmek isteriz 

ki, şeker hastalıklılar ve bilha888. id. 
rarlarmda albümin bulunanların de· 
nize girmeleri doğru değildir. 

Bu dü!".üncelerimizle şeker hastalık. 
lılarr:ıa bir fikir vcrebildikse ne mut. 

Iu. 
Dr. N~aettin Atasagun 

5 OOO 132 yara alan odam 
Senede 2 ' Kalp sektesin-

ta yya re den öldü 
lngilterede sivil. tay-

yar eciliğe verılen 
ehemmiyet 

. . ta areciliğe son derece 
ingılızlcr Y~ Sivil tayyarecilik 

·yet venyor. 
ehemmı kek on sekizden 

kTt na kadın, er 
teş ı a ı k dar olanlar kabul cl.unu. 
elli yaşına a 

Yor. . n1 ham esna-k'l"ta gıre ere .,.. 
Bu teş ı a d hal fay dalı olabile-
da orduda er . 'l 

sın • h acılık derslen ven -
cek askerı ve av 

mektcı:iir. are inşa ediL 
Halihazırda 27 50 tayy 

b nlar 1940 ythnda tamam 
mekte olup u · 

ıanacakt1~·,. kdi.rinde be~ altı haf. 
Harp ılanı ta . il·· 
. . bütün mekan.zmayı yen -ı-

ta ıcınde k'l~t hazırlanı· 1 kn.k teş 1 a 
tirebilecek te 1 

• de tngiltere 
t şkilat say~ın 

yor. Bu le vu bir senede 25000 tay-
imparator ug . 

. sa edilebilece1<tır. yare ın~ 
-0---

10.000 tKtZ 
y pılan bir tstati~l.ğe göre dUnya. 

·iizU:deki lldzlerln sayısı 10000 dlr. 
~ \n orijlnalliğinl seven ~me-
~::ı~~:r ikizler birliği naml.yle bl.r 
birlik meydana getirmiştir. . . 

Bu birlik ikizlerin hakkını mUda-

ktl !ilkn.goda. toplanmak 
faa edece r. •. . .. 

1 ıkiıler kongresine bütun 
Uıere o an . 

20 0 murahhas iştirak e -
aunyad:ın 

decekttr. 
---0-

y eni bir hastalık 
Mişiganlda bilinmeyen ve şirndi:e 

kadar gö.rülmemi§ bir çocuk hastalıgı 
ortalığı 'kasrp kavuruyor. Çocuk]ann 

'kalın bağırsaklannld.a yaptığı tahrib~t
la derhal ölüme sebebiyet veren mık. 
ropların nevini doktorlar henüz tayin 

edememigtir. 
Bıı hastalık birçok çocukları öldür

müş, ve birçoklarmr da öldürmek teh 
likesini arzediyor. Bütün doktorlar 
toplanarak konferanslar vcr_:nektc ve 
bu hastalığın önüne geçmege çalış-
maktadır. 

M. .1. Snu't isminde bir adam 
ıamı 1 , 

132 yerinden yaralı olduğu halde kalp 

sektesinden ölmüştür. 

On beş yaşında bir genç ikıcn umu
mi harpte Fransanm garp cephesinde 
harbetmiş ve bir şarapnel patLa: 
dığı esnada ölen 34 kişi yanında Smıt 
ide bulunmuş, 132 yerinden yaralı 0 -

larak hastaneye kaldmlınıştır. 

Bir dilencide bulunan servet 
Kapştatda Mariye Smit isminde 76 

yaşında bir dilenci kadın ölmüştür. 
Sadakalarla geçinen bu kadın, ölünee. 
ye kaıdar servetini .kimseye duyurma. 
mıştır. Hısım, akraba, konukomşu 
sofralar:nda artıktan toplayıp karnım 
doyuran dilenci kadın, dört milyon 
frank miras brrakınıştır. 

M ükemmcl tanzim edil mi§ bir vasi
yetname bırakan ,dilenci, servetinden 
7 S.000 frangını akrabalarına üst tara. 
fının hayvanları himaye eemiyetine 

verilmesini istemi~tir. 

50 milyon mumluk fener 
Fransızlar dünyrJ:ta ilç büyük rekor 

kırmak maksadile hazırlı1dara başla -

mışnr. 

Afrikanın Nesan mıntakasmd.a dün
yanın en büyük deniz feneri yapıla · 
caktır. Bu fener 50 milyon mumluk 
olacak ve 80 kilometre mesafeyi ay • 

dınlatacaktır. 
büyük heykeli yapılarak ikinci rekor 

Rona nehri kenarında dünyanm en 

bu suretle kırılacaktır. 

32 metre yükseklikte olacak bu Sbi 
de Hazreti İsayı temsil edecektir. 
ttçüncü rekor Sen Mite ide kınlacak -
tır. 

Fransrzlar bura'da dünyanın en bii
yük rasathanesini inşaya başlamışlar -
dır. Bu rasathane 100 milyon yıldızı 
görebilecektir. 

• 

Dünyanın en es
ki takvimi 

MIU1ttan üç bin yıl 
evvel Mısırdayapılmış 

üç bin yıl evvel Mısırda yapılan 
bir ta'kvim dünyanın en eski takvimi. 
dir. Londrda Britanya müzesin.. 
de muhafaza edilen bu takvim, dalla
ra ayrılmı§. papirus temsil ediyo:. 
Bu ıdallardaki çizgiler kırmızı olup iL 
çer suret halindedir. Bu suretlerin 
bava ve mevsimleri gösterdiği zanno-

lunuyor. 

Avrupaya takvim dördüncü asır or. 

talarmda gelmiştir. On birinci Lud -
vig tarafından verilmiş bir ruhs~tiye 
mevcuttur ki, Ludvig bunu kendı ber

berine vermiştir. 

Berber ''İnsanların iyiliği ve sıhhat
li olmaları,, için her sene birer alma. 

nak tertip edip bütün berberlere tev. 

zi edebilmek hakkını kraldan alınış -

tır. 

Kamranıa 

gan nasıl. 
rıştılar 

Müj
ba-

Yazan: Osman Cemal 
Bay Kô.muranı, karısı Bayan MUjgan 

evden çıkılayalı dört gUn olmuştu. EvL 
ne barkına son derece dü§kün, sıcacık 
yuvasrnn pek alI§kın ve evlendikten son. 
ra dı§arda gecelemeyi hiç sevmlyen Kıi.. 
murana bu dört günlük kısacık hayat no 
de uzun, ne de sıkıcı, ne de berbat gel· 
mı.şu. 

Dört gecede dört otel değiştiren, dör. 
dilnde de eöyle rahatça bir uyku çeke • 
miyen Kamuran, evden çıktrğırun beşin 
ci günü adeta tanınmaz bir hal almıştı. 
Tıraşı uzamıa, tırnaklan ı!liyahlanmı§, 

gömleği klrlenml§, avurtları çökmil1', yü
zilniln rengl bir hayli atmış, gözleri bay. 
gınlaşm13 ve kaQ gUndUr artık işe güce 
de gidemez olmuştu. 

Kfünuranm evden çıkanlmasının se
bebi §U idi: 

Ayni evin alt katmda kendileri gibi 
kiracı olarak oturan gençten dul bir ka. 
dma sırnaşıklık yaparken ~i bir aralık 
el gakaema vardrrm13tı. Fakat, bu i§ • 

te knbahat yUzde yUz Kftmuranm de· 
ğlldl. Suçun bir kısmı onda ise öteki kıs.. 
mı da kansı MUjgll.nla o dul kadında ldt. 
ÇiinltU kocasmm kadınlara biraz zayıt 
olduğunu ve onun ara sıra, gUndllz.lerl, 
dışarda gizli gizll oUakçılık yapbğnu se. 
zen MUjgnn, alt kattaki, oldukça kurnaz 
kiracı kndmla bir olarak ona bu oyunu 
apacı bir ders olsun diye tertip et.mlş. 

lerdl. Asıl maksat, evine barkına dUs -

kUn ve bir gecesini bile dıııarda geçlrn::.e. 
meğe alışmış olan Kamuranı bir hayli 
zaman evden barktan uzakla.5tırxp otel 
kö;ıelerinde, bakımsız bir halde eUrUm 
sUrilm slirlindilrmek, kapılara dUşUrllp 

yalvartmak, ağlatmak, sızlatmak, bu su. 

retle de onun yularlarını tamamile ele 
alrp kendisini kıskıvrak bağlamak, ka. 
dm hususunda ona bir daha katiyyen 
göz açtırmamaktı. 

Arkasındnki ı;amaııır ve elbisesinden 
başka hemen hiç blr !)Cy almadan fena 
bir gilrllltii patırtr ile evden çrkılanan 
Kamuran, ilk geceyi hafif bir dumanlı 
kafa ile Beyoğlu otellerinin birinde "c 
pek tedfrg_in bir halde geçirdi. Ertesi 
gUn de ynkm ahbaplarından birini eve 
ricacı gönderdi. Fakat, bu, katiyyen pa
ra etmedi. Eve, karısına yalvnnp, af 

dilemeğe gitmiş olan zat iki saat ronra 
fena bir suratla geldi: 

- Amnn azizim, dedi, sen vazgeç bu 
fikirden, nklm varsa uzun mllddet sen 
artık evi de, barkl da, karıyı da unut! 
ÇilnkU senin hanımın ağzı pek kötil! H11.,. 
ni kapıda konıışurken kaldınp kafama 
bir ~ey vurmadığı kaldr, 

K muran fenalnııtı: 
- Aman deme! 

- Demesi memesi yok.. Karm he• 
şeyi göze almış, hattil. senden boşanma. 
yı bile! 

1kinci geceyi yine ayni tedirginlik, 

Urk klık ve nz:ıplnrln İstanbul tarafm. 
daki otellerde geçiren Kamuran erte~ 
gün 'de bir başka dostunu kansına ri
cacı yolladı. Lakin bu ikinci ricacı bi· 
rincidcn daha bozgun bir halde gelip 
karşısına dikildi: 

- Aşkolsun be sanal Bana ne düş. 
manlığm \'ardı senin? 

- Hayrola, ne oldu! 

- Daha ne olacak, karından bir da. 
yak yemediğimiz kaldı. Birkaç kadın bir 
olu~ beni kapıdan öyle bir kovdular ki .. 

ÜçüneU olarak giden şefaatçi, Kadıkö. 
yünden gitmişti. Çünkü evden çıkılandı
ğınm 3 eti gecesini o, bir bekar arka. 
daşmın zoru no Kadıköy otellerinin bi. 
rindı> geçirmişti ve bu defa karısına §e. 
faatçı iğe giden o bekür nrkadaıınım 

yaşlıca ann~siytii ki, bunun kadın ol· 
masr Kamuram o gün bir hayli ümide 
düşUrmiıştiı. Fakat bu da boş çıktı. Ak. 
şam geç vakit KöprUniin Kadıköy iske. 
lesinde karşısına dikilen o yaşlrca kndm, 
hemen yaka silkerek: 

- Aman, aman, dedi, gittiğime de, 
gideceğime de bin k<.'rC pişman oldum. 
O M irret karı imiş o .. Tü, tü, tti, üstu. 
me i~ ilik ı;ağhk ! 

Az kalsın kan bPni mahalle <;<ıcuk

larına taşa tutturacaktı. 

Artık o geceyi bir deli gibi tiyatro-



Jar, sinemalar, gadnolar, ııa.bahçı kalı 
ftietinde geçiren K!mura.n, ertesi 
gün, iki parmak sakalı, simsiyah tır. 
nakları, kirli ve küçük a.vurtlan, so. 
lDy yaza, baygm g&Ieri ile sersem, 
perl§alı, Sirkeciden geçerken, kendiEi· 
ni biri göğüsledi. Bu, onun eskimek. 
tep hocalarından köse sakal Ahmet e. 
fendi idi. 

Mektepte iken halleri, tavırları, söz 
leri ve anlattığı frkralarile biraz da 
Nasrettin Hocayı andıran bu tuhaf a
dam KAmuranı böyle görünce şaşır _ 
mı~ı: 

- Ulan Kamuran, bu ne hal, ne 
oldu sa.na böyle? 

Ağlamalı bir sesle Kimuran kar§r. 
lık verdi: 

- Sorma hocam başıma gelemlerl ! 
Ve başına gelenleri ayak üstü, me· 

llil meliil ona anlattı. Köse hoca, onu 
bir kahveye sokup ona bir cay, ken. 
disine de kallavi bir nargile L'mlarla. 
dıkta.n sonra: 

- Sen, dedi. Hiç merak etme, ben 
bu işi şimdi gider, halleder, gelirim! 

- Sen anu zor halledersin hocanı! 
- Zor mu, kolaymr? Biraz sonra 

görürsün! Hele sen l.i1l sizin evin ad
resini öir kağıda yaz da bana ver, ba. 
kayım! 

- Aman hocam, boşuna zahmet e. 
decek, yorulacaksın. belki de önce gi
denler gibi kadın senin de kalbini kı. 
raca.k! 

- .Benim kalbim pul şişe değil ki, 
çabucak kmlrversin! Ben şimdi nar. 
gileml içer içmez. tramvaya atlar, gi
der, beş dakika.nm içinde işi tatlıya 
bağlar, gelirim! 

- Ah hocam, hani o günler amma, 
hiç umamıyorunı. Çünkü senden ön. 
ce oraya. kimler gitmedi kıl... Hatta 
giden ahbaplarımın iç.inden birisi en 
meşhur, en namlı avukatlardan biri 
idi a.mma geldiği vakit ylizünden dü. 
pn Binek bin parça oluyardu. 

- Nene ıazmı senin, sen bırak me
ele)'l bana da keyfine bak! 

Biraz 8DIU'& Hoca, Kim.urandan e.. 
v:bı adresini aldı ve ona: 

- Sen otur burada beni bekle, ben 
mUmkiin olduğu kadar çabuk gelme. 
ğe gayret ederim! 

Deyip kahveden fırladı. 
ZıfUıt 

-Kii:n o! 
- Müjgan hanmım evi burası mı? 
- Buraar ... Ne istiyorsunuz? 
- M:Ujgin hanımı görmek istiyo -

nmı! 

Ka.dm penoea: eden aynlmadsın sert 
bir sesle: 

-Küjgh hanım b?nlın, ne istiyor. 
aunuz söıyleyfn ! 

- Söyleyin ba.Ka.lım., ']rlme.inlz Biz? J 
- Kim uranın ba.ba. dostu! I 

- Yaıni ne demek ist!yursunuz? 
- Söyledik ya, onun nüfus kağrdı· 

nı istiyorum! 
- Ne olacakmış nüfua kiğıdı?. 
-Canım efendim, elin evladı bu yaş 

tan sonra, şurada bura.da, otel köşe. 
!erinde sUrünecek değil ya.. •• 

Nüfus kağıdını verin de biz de bir 
an önce işin ica.bına bakalım! 

- Ne gibi işin icabına! 
- Sizin anlıyacağmız ben hem KA. 

mura.nm baba dostu, hem de dava ve
kiliyim.. Şimdi nüfus kağrdmı ahp 
sizin de arzunuz veçhlle derhal ara.. 
mma bir aynlma davası açacağız! 

- Ey, sonra? 
- Sonra da onu sizin gibi helal süt 

emmiş bir duvak düşkilnile yüz göz 1 

edip kendisini sefaletten kurtaraca. 
ğız! 

- Lakin siz onun ne alçak olduğu· 
nu biliyor musunuz? 

- Ben her §eYi biliyorum hanmı 

kıznn, size de çok acıyorum, fena mı, 
bu suretle siz de baJjmızdaki bu be. 
Iada.n bir an evvel kurtulmuş olur. 
sunuz! Haydi veriniz o musi~tin nü· 
fus kağrdmı bann da ben gideyim! 

- Affederseniz amına ben taruma. 
dığım adama nüfus kağtıdı veremem! 

- Ya kime verirsiniz ya? 
- Hem ben nüfus kağıdmm nere. 

de olduğunu da bilmiyorum. Kendisi 
gel.sin, nerede ise alsm ! 

- Ne vakıt gelsin, i3 aceledir! 
- Ne vakit isterse gelsin, alsın! 
- r,i amma kızmı. o dul hatun, bu 

evin içinde iken Kamuran tekrar bu· 
raya ne yüzle gel.sin? 

- O dul lia.tunl& biz za.ten blr ara. 
da geçinemiyeceğiz gibi! Hem şura. 
da, burnumuzun dibinde kiralık, tam 
bana göre ktlçUk bir ev var, ben za
ten bu gün orayı tutup hemen e~yala. 
mm oraya taşıttıracağım! 

- Yani, Kamuran gelirse o eve mi 
gelsin? 

- Evet. oraya. gelsin! 
- Peki, şimdilik Allaha ısmarla • 

dık! 
- Güle güle efendim! 

Yanın sa.at sonra Sirkecideki kıra
athaneden içeriye dalan Köse Hoca, 
Kamuranm kulağına eğilerek: 

- Haydi, dedi, kalk, şurada iyke 
yUzünü, gözünü yıka, bir tI1"3.§ ol, son.. 
ra da bir şekerciye mi uğrarsın, pas. 
tacıya mı, oradan bir kutu bir §eyler 
yaptır .... 

- Ne ola.ca.k? 
- Ölünün körü olacak! Karın :;eni 

bekliyor. 
- Nerede bekliyor: 
- Dört gö'Zle pencerede! 
- Alay mı ediyoıırun ! 
Hoca. gayet ciddileşerek: 
- Alayı, malayı yok .. Kalk diyo -

rum sana! 
- Aman nasıl oldu bu iş hocam! 
- Uzatma işte, ben okudum, Ufle.. 

elim, oldu. 
- Demek şim.dll ben eve girebilece. 

ğim ha! 
- Girebileceksi.n amma o eve de

ğil... 
- Hangi eve ya! 
- O evin biraz alt yanında, köşe 

b~mdaki kahve renkli eve! 
OSMAN CEMAL KAYGILI 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - }.füteahhitlik vesikası hakkın da 1-7--'937 tarih ve 3645 sayılı Res. 

mi gazete ile neşrolunan talimatname ile bu talimatnameye göre Nafıa Veki· 
letince verilmekte olan daimt ve muv ak.kat (müteahhitlik vesikası) usulü 
ilga edilmiştir. 

Binaenaleyh, şimdiye kadar veril miş olan bütün müteahhitlik vesika.lan 
ile bu v~ika usulüınün istinat eyledi ği talimabıa.menin hükmü kalmamıştır 

2 - Halen ili.n edilmiş bulunan eksiltmeler 1 eylfıl 938 tarihine kadar 
müteahhitlik vesikası hakkında. cari usule göre intaç edilecek ve 1 eyllil 
938 tarihinden sonraya ilin edilmi~ o lam eksiltmeler için buna göre taslıihat 
yapılacaktır. 

3 - Bundan sonra eksiltmelere girecek tal 'plerden ara.nacak f"\Tak ve 
~wük ~ .. ~r) ve usulen i an edilecektir. 5534 

Orman Umum Müdürlüğünden ; 
Orman Amenajman ve ölçme işle rinde kullanılmak üzere satın alına~ 

ğı ilin edilen: 
100 adet ufkt ve şakult daire taksimatlı pusla ve durbinli ~çı:ne ileti. 
250 ormancı kompası 
250 Cep puslası 
100 Mire 
200 tecessümat burgusu 
200 Bez şerıdin muameleıd. 2-9-g3g tarihine bırakı'lmlltrr. 

Avrupa ve Amerikaya 
talebe gönderUiyor 

Maden l'etklk ve Arama Eostltüstl Genel 
Direk törlDğDndeoı 

1- Avrupa ve Amerikaya tahsile gönderilmek fizu& müsabaka ile 20 talebe ae.. 
çilecektir. 

Bunlardan 12 si maden işleri veya maden endüstrileri ile al!kadar muhtelif ibtl 
sasları elde etmek üzere mühendisliği ve 8 i de ejolojik ilimlen tahsil edeceklerdir. 

lI - isteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır: 
a - Türk olmak. 
b - Madenlerde veya saha üzerinde çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati tam ol-

mak "sıhht muayene Ankarada yapılacaktır.,, 
c - L8.akal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikasını haiz bulunmak. 
d - Yaşı 18 den aşığı ve 25 den yukarı olmamak. 
ili - Her istekli, mühendislik veya jeologluk mesleklerinden hangisini seç. 

tiğini ver~ istidada açıkça bildirmeğe mecburdur. Müsabaka no~lannm tasnifi. 
her iki mesleğin imtihanlarına girilmi~ ol sa dahi, seçılen me::leğe göre } apılacaktır. 

Mühendislik veya jeologluk kaydını taşuruyan istidalar kabul edilmiyecektir. 
iV - Müsabaka~ derslerden yapılaaıktır: 

._ 
a - Cebir - Her iki meslek i~ mecbuı1 • 
b - Hendese • " " ., ,. 
c - Fizik • .. ,. ., .. 
d - Kimya .. • " ., " 
e - Ecnebi bir dil " .. ,. .. ,. 
f - Nazari hesap - Yalnıı mühendislik için mecburi 
g - Müsellesat .. • •• .. 
h - Mihanilc " " .. •• .. 
i - Jeoloji - Yalnız jeologluk için mecburt 
j - Zooloji - " • .. .. • 
k - BotaJWk n n tt " " 

V - Açılacak mOsabalfada fissil mizamı kazanmış olmakla beraber, göndedlecei 
talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, mühendislik için kazananların ilk 12 sl 
ve jeologluk için~. ilk 8 i arasında bulunmaları şarttır. 

Ossü njzanm hesabında, eaıebi lisan dan kazanılan numara çift sayılacaktır. 
Mühendislik müsabakasını kazanan 12 ki §İden ilk 8 i, mühendisliğin doğrudan dol· 
ruya teknik branşlarında tahsil ettirilecek ve 9 uncudan 12 inciye kadar olan 4 ki.. 
şi de maden işletmelerile madeni endüstri lerln idari ve ticari 'azifelerine hazırlan.ı 
mak Qzere ''Ticaret ve Organizasyon mü bendisi,. olarak yetiştirilecektir. 

VI - Tahsile gönderilecek olanlar ileride ta."ı~ müdedtleri kadar devlet emrin.. 
de mecbuı1 hizmete tabi olduklarmdan bu hususta mükellefiyetlerini t~ etmek 
üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

VII - Müsabaka imtihanları Ankara da yapılacaktır. ' 

Tarih ve mühlet şunlardır: 
a - M.T.A. Enstitüsüne son müracaat tarihi: 
b - Sıhht muayene tarih: 
c - Müsabaka imtihanları: 

24 alustos 1938 
26 ağustos 1938 

29 ve 31 ağustos ıd 
VIII Taliplerin, nüfus h:j\'ıyet 1lzd anım, hüsnühal varakasını, mektep pha.. 

detnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini. 
son müracaat tarihine kadar Ankadarada M.T.A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne 
göndermeleri ve Slhht muayeneleri için de ta~in edilmiş olan günde Qğl~ evvel 
~ nasan a11attIIt1anmaaıu ED!tim me ienae ouıunıfüıım ıım öl'ünur. -

Dikkat 
Tashih 

- Kamuran Beyin nüfus kiğıdmı 
latiJWUm! 

- Siz kimsin.la? 

Yeniden geleceklerin eon tadilitı gösteren kaWoklar ile cins ve ııev'! v 
11 son fiatı, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mektuplarım 31 ağustoa 

938 tarihine kadar getirmeleri veya. taahhtltlU olarak göndermeleri. maddenin"c,, 
fıkrası şu şekilde 

değiştirilmiştir 

• • 
ıncı 

- Kim olduğumu, gelin de kapıya 
aö,Uyeybn! 

Bir dakika aoııra kapr aralık edil. 
di: 

TDrklye 

Ve 2-9-938 saat 10 da teklif ~t tikleri alit ve edevattan birer nllmune 
ile bunlar hakkında her hususta izahat verebilecek birer milmeeell bulun. 
durmalan evvelce teklif mektubu ve. renlerin de ayni şekilde hareket etm 

elerl 18.zmı.dır. (2976) (5329) 

Cumhuriyet Merkez Bankası 

18 / 8 11988 vaziyeti 
Müsabaka imtihanları : .... AKTiF 

».lba ..a ~ 17167 198 ...... 
IJfaldılr. 

• • • 
• • • 

M.WJl7L841 
15.387. '794.00 

U36.6'18.57 

lll::==...· .... ~ ı u... Mühendislik için 29 ve 3 l ağustos 938 
1~·000.000.00 Jeologluk için 1 ve 2 eylül 938 

Lir• ) PAS 1 F 

41 1 11-ı' ' 
40.857.344- ~ ft feW'kallde. • • • • ,_ 'JU.%34.ıı .H'dctd ............ 

Sirk IJrul: • • 
~ ............ 
~ l&tJ ldlognı 9 064 61' 
Alma t&Jı'rill kabll _...... 
tllhlıllw. 

.,.,_dl'·~ ........ 
ldlılllC ~ •••• ................ 

J 'Dendıte ecUlm nralD m.Jltlya 

··- •ılJ. 
Kanmıan 8 - 8 lııci mad
.... rlnıl tftfllcu BubMı tu. 
lmdu ftk! tedlyat. 

8mel1•1 allzdam1 
llaslDe ballolan, • • • 

7'CU'f -.Un • • • • • 
...... ft 'l'alr9fl&t eBsdıutt: 

fl>wu*.._nrm.u. •1--- .............. ft 
(tu.at.t m-. ..., .... .............. ~ 

& .......... 
Baslnqe bu vadeli awaru 
.... " dl.~ beı1M ,....,.,....._ .......,. . S'. 

!91.185. '1'1 

l.2. '136-038.33 
3.955.80 

9.949.401.12 

158.748.563.00 

15.057 .949.00 

8. 700.000.00 
M.188.592.96 

39.891.188.48 

tilUUlll • • • • • • • 8.000.000.00 m .w. n( 
Ieda TWc1e.lrJ B&ıılmotıu 1 

Deruhte edilen •rralD cıakU,. 

Kanunun 6-8 inci madde-
,n.ne tevfikan rıa&lDe taratın. 

tl.68SU95.Z6 cıan n.ld tedlyat. 13.0fS'T .049 00 

U.9U.56U! 
4.500.000.0C 

12.762.468.83 

SU.523.426.68 

Derulıte edilen 8TralD auu,... ------1 
b&Jdy.... 148.690.814.00 
K&Tfılıfı tamameD &ltnı 01arU 
UAveteo tedavW• vazedlle 

Keeakont muJr&bW llAvet..a tea ..... 
ror• u ..... 11ew1aa1t 
Wvt. l'adıbüdat:u 

~tnıa tab'1lt atı() dnmın 
Otger dlh... • r n alacaklı 

1( il rlnc l!ııl ki yeJea1 • • 

lılllbtcılU .. • • .. .... 

19 000.000.00 

13.000.000.00 

1.088.92 

40.098.819.lS 

&71%.!34.U 

1'75.690.814.00 
%0.4'78. 783. '14 

40-099.&M.05 

s:U44.106. 78 

MUIS.426.88 

Ecnebi dil için 3 eylül 938 dir 

. ' . ' 

istllilbul ,Bel~diyesr~:~nan)aı~ı 
ç -

Karaağaç müessesa .. ma lüzumu ol an ve hepsine 1933 lira. 55 kUl'UI bedel 
tahmin edilen 32 kalem boya ve leva zmıı açık eksiltmeye konulmuştur. Li&. 
teısile şartnameei levaztm mlldürlUğün de görülebilir. Iatekliler 2'90 No. 
kanunda yazılı vesika ve 145 lira. 2 ku.ruoluk ilk teminat makbuz veya 
tublle beraber 22-8- 938 pu.artest günü eu.t 11 de daim! ccUmeode bu. 
lunmalıdırlar. (5134) 

Senelik muhammen kirası 60 lira. ola.ıı Şehzadebaşmda. tramvay caddea 
Dam.at libra.him Paf& sebili ve 939 ııenesı mayıs 80lluna kadar ki 
raya verilmek üı.ere açık arttırma. gününde isteklisi bulunmadığından p 
lığ& çevrilmiştir. Şartna.meei levazım müdUrlüğüne görülebilir. İstekli o 
lar 4 lira 50 kurut;luk ilk teminat ma.kbuz veya mektubile beraber 2 
938 perşembe günU saat 11 de dalmt cnclbnende bulunma.lan. (5283) 

Memba su kaplarmda kullaınılm ak üzere iti.zumu olalı ve beher bin 
nesine 170 kuruş bedel tahmin oluna n bir milyon tane su kapetllil açık e 
siltmeye koculmuftur. Şa.rbıamMi ~ nUmwıeai levazım müdürlilğttnde g 
lebilir. İstekliler 2490 No. b kanunda yazılı vesikadan bqka. mühtır ka 
imalltlıa.nesi sahibi olduğuna ve bu işi yaptığına. dair en az ild mueaıweı 
den 1000 ner liralık veeika ile 121 lir& 50 kuru§luk ilk teminat maldnm 
38. meJrtnNJe beraber J 8 838 mm a .Jlhıtl aat 11 de daimi tneUmende 
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----1.----·ı' tmmmll~lfGMUtnii;t~t4;i 1 
( Dun ve yarınj ~ ········-·-
f 'l'ercüıne f\ülllyalı \ ı - Şartname ve numunesi mucibince satm alınacak 40.000 kilo bel ipı 

I 1
- kapalı sad uıulile eksiltmeye konmU§tm. 

!l 1 INct SERİ II _ Muhammen bede!i bober kilosu 58 lrumt beeıabile 23!00 lira ve 

i N .., : muvakkat teminatı 1740 liradır. 
6 o. nurıı' : / ............ , ğ ı Sato lOO s III - Eksiltme 29/VUI 9315 wuı;une ı-aathyan pazarteal gtlntl saat 11 
j 2 AUe çemberi 100 f de Kabatq Levuım ·..e Mubayut tube&indeki Ahın Eomisyonunda yapıla-
\ 1 Xicaret, banka, borsa 70 j caktır. 
= t Devlet ve lhtiW 7a İ IV - Şartnameler l.16 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levamn n 

'----= 

6
0 ~~I 

1
7! (5 Mubayaat 1ubelile Ankara n İzmir Bqmildilrlüklerlnden alınabilir. 

- nanw ., v - Mühllrlil teklif mektubunu bnunt vesaik ile %7,5 gtlvenme parL 
\ 7 işçi smrfı lhtillll 60 ~ 11 makbuzu veya banka mektubunu ihtiva ~ecek olan kapalı nrflarm elmllt. 
j S LAguur 50 i me gilnil saat 10,30 a kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Bqkanlı-
\ ı tafalıaııa dolro 100 j tına makbuz mukabilinde verilmesi Jlnmdır. "53-01,, 

1
10 Rasin a 10 i . ı _ idaremizin Gaziantep fabdkaıı için şartnamesi mucibince aatm alı. 

(Ba seriyi birde• alulara l llra 83 a nacak 500 ton rekompoze matten kömUrU 3/8/938 tan'binde ihale edilemedl-
kuru, ikram edllll', ~e 2 llnı 32 ~urq ~- k ulil 'k 'l k ğinden yeniden ve pazarlı us e e 11 tmeye onmu§tur. 
P~ln alınarak kalanı ayda 1 er Ura- 1 II _ Muhammen bedeli beher tonu 15.20 lira heaabile 7600 lira ve 
du veresiye bıralubr.) l i muvakkat teminatı 570 liraurr. ı. 

2 NCİ SERi ( uı _Eksiltme 20/8/9"8 tarihine rastlıyan cumartesi gtlnil aaa.t 10 da 
11 Gorlo Baba ıoo j Kabataşta Levazım ve Mubayaat ıubesindeki Alım Komisyonunda yapıla. 

1~ Deliliğin paı.koloJLli 60 f caktır. llf 

inşaat ilanı 
SUmerbank umum mOdUrlDğftnden: 
1 - Sıvua 8 kilometre mesafede tesis edilecek çimento fabrikuı ba 

fabrikaya ait muhtelif mebanl kanal! zasyon ve yal lntaatı vahidi fiat ":...ı 
ile ve kapalı zarf uaulile ekBUtmeğe konmU§tur. 

İşbu fD.§8.8.tın muhammen ketlf be deli 1.658.069 Ifra 68 turu,tur 
2 - Eksiltme evrakı 25 lira muka bllinde SUmer'bank tnp.at tub-ı dılll 

alma.bilir. n 

3 - Eksiltme 26 alustoa 938 cuma gUnU saat 12 de Ankarada Sümer
bank umwq. mUdUrlUğUnde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mlkta.n 63:SOO liradır. 
5 - İstekliler ihale gllntlnde.ıı en az bir hafta evvel Stımerbant umı 

mUdtırlüğUne tahriren müracaat eder ek fimdiye kadar yapm.11 olduk;: bu 
kahil bUyilk itlere ait vesaik suretle rlnl ve bunla.mı bedelle.ırlni bilhuaa. 
hangi bankalarla muamelede bulund uklannt bildireceklerdir ' 

Banka yapacağı malt ve fennt ara ştmnalar neticesine ~r~ fatekllye • 
zU geçen ekıılltmeye l§tirak edebilme al için bir vesika verecektir 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gUnU saat ıı e 
kadar makbuı; muka.blllnde Ankarad a SUmerbank umum! muhaberat hemi 
mUdtırlUğtıne teslim olunacalrttr. ıu 

Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale aa&tfndeıı bir u.at enıe. 
llne kadar gelmlf ve za.rtmm kanuni tekilde kapatılmıı olmuı Jlzrmd~ 

1 - Bu inşaatı banka. dilediği mu teahhide vermek hakkım muhafaa 
eder. (3039) (5358) 

13 İlkbahar aeJlerl 7f i JV - Şartnameler parasız olarak her gUn a8%ii g~n ıubeden alına-

İ 14 Engerek dUğilmQ eo il, bilir. Müsabaka imtihanı 
\ 

16

16 S~~. msaadet .~ J V - isteklilerin pazarlık içln tayin e ·ilen gUn ve uatte % 7 ,5 güven. 
- AU1liW .,., me paralarile birlikte yukarda adı ge~en komisyona gelmeleri il!n olunur. Türkiye Cümf:ıuriyeti Ziraat Bankasından: 

-

' 11 Uıtatistlk 30 ) "5130,, l Bank u b k il (10 Uf 
• 18 Çocuk dilşllrtGo.ler 60 i - amıza m sa. a a e ) m ettiş namr.edl almacaktir. 
\ 

19 
llla:ı ve felBefe 

30 
i ı - ispirto bidonlarmda kullanılmak Ur.ere sartname ve nUmuneleri mu- 2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya YUkeek tktı. 

İ 
20 

Cemıyctln aatllan 
100 

~ cibince 600 adet kızıl ayar musluk açık eksiltme usulileı ealm alınacaktır. sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk falrllltesinden veya bunlarm 

i (Bu scıi.)1 blrdee alanlara 1 lira SO ~ n _ Muhammen bedeli beheri 2215 kuruş hesabUe 13150 Ura ve muvak· yabancı memleketlerdeki muadillerln den diplomalı olmak lhrmdır. 
E kuruş ikram cdlllr, ,e 2 Ura 20 kuruı j kat teminatı 101.25 Uradır. 3 - Müsabaka 7, 8 ve 9 EyHll 1938 günlerinde Ankara ve l8tanbul ır. 
\ peşin alınarak kalam ayda ı er Ura· ~ m _ Eksiltme 29 _ vıtt - 938 tarihine rastbyan pazartesi günü saat C. Ziraat Bankalarmda yazı ile yapılacak ve kazananlar Tepinlenıel lıglıı 
§ dan \'Crcalye bırakılır.) i 10 da Ka.bataita levazım ve mubayaat şubesindeki almı komisyonunda ya. de sazıu bir imtihana. tlbl tutulacaktil'. 

'

i 

21 

a ttNctt SERt i_== pılacaktir. 4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verlllr. Aakerllkler:lnl Jal>-
HUkUmdar millet 00 IV - Şartnameler parasız olarak her gl1n sözU geçen §Ubeden alınabilir. mak t1zere ayrılan mUfettiş ve mUfettıı namr.etlerl ukerllktell avdetlertne 

22 Y nJ Uml sibnl 7:S = kadar maaşsız mezun sayılırlar. l 23 K:mDnlmı yet (>() ~ V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saa~ yilzde 7.5 gU. Mütettl§ namzetleri iki senelik bir stajdan sonra mttfottftlik imtlhallma 
~ 24 Günün lktısacU lflerl 60 !!_-=-=== vcrune paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu· tlbi tutulacaklar ve kazanıdP..rsa 175 llra aylıkla mtıfettigliğe terfi eWri. 
l 2lS Cumhuriyet ro nur. (5377) leceklerdlr. "Yeni kanunumuı; mucibince bankamız memurlan da tekatltltlk 
i i 26 TercUme 100 g hakkını haizdirler.,, 
~ 27 Deği§ifler 10 § ı - şaıtnamesl mucibince satın alınacak incir, nznm ve anason koy- 5 _imtihan programı ile sair eartları gösteren matbualar Ankara, iL 
i 28 LA.okon 20 f mnğa mahsus 50.000 adet çuval 1. 8 - 938 tarihinde ihale edilemediğinden tanbul ve lzmlr T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

j 
fit\ K 

1 1
,_ '"-'--- ili'\ = yeniden ve pazarlık usullyle eksııtmeye konmuştur. - ap ta UollJ uu.u&.- vv = 6 - lsteklller, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tatıdllıll 

=
- 30<n~crlboyl blrd ..... a•--ıara 

1 
:z

2 
f_ il - Muhammen bedeli beheri 42 kuruş hesabiyle 21.000 lira ve mu. suretlerini bir mektupla Ankarada Türkiye Cilmhurlyeti Ziraat Bankuı 

.,.. .... _ vakkat teminatı 1575 liradır. Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya. göndermek suretiyle müracaat etmeli. 
j kuruş ikrnm cdlllr, ve 1 Ura 88 kural ~ iti - Eksiltme 22 • 8 • 938 tarihine rastla.yan pazartesi gUntı saat 10 dirler. Bu müracaat mektubiyle vesi kala.rm en geç 24-g......;193g tarihinde 

ı
- peşin alınarak kalam •Jda 1 er Ura- ~ da Kaba.taş levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda. yapıla. Tefti§ Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2897) (ü02) 

dan \'Cr081y~ bırakılır. ~ 
, VNCU SERi ~ caktır. • 

81 Raıım ıv &O ~ IV - Şartnameler ı lira. bedel mukablUnde her gtın inhisarlar leva. 
32 'Me'Wlsllı 40 J zım ve mllbaya&t tube1l7le Ankara T• İzmir başmUdUrl eri en lına. 
33 fskeııder eo 

11 
bilir. 

M Kadm ve I08)'lllhım 100 V - tıteklllerJn pazarlık için taJ'fn edilen glln ve 1aatte % 7,5 gtlven· 
35 Demokrlt 2:5 i me paralarlyle birlikte 7ukarda adı geçen komisyona gelmeleri UAn oıu. 

~;()~vıet:· DemrT.golları ve Liml!nları işlet -nt' . 
Lfmun1 idaresı ilanları 

88 Dinler tarlhl 120 ~ nur. (5090 

37 Filoı.ofl ve aaııat 
38 EUka 40 ' 

100 § I - Şart.namesi mucibince satın 
ye konmuştur. 

Muhammen ibedell 17'94.66 lira olan 93 kalem muhtelf gu liormu " 
raptiyeler 2-9-1938 cuma güntl saa.t 11 de kapalı zarf UIUltı ile .Ankanda 

alınacak 6 adet tulumba açık eksiltme. idare binasmda satın alı:n&eaktır. 
39 Herakllt 20 ~ 

\ 40 Ruhi mucizeler 1~ ~ 
~== C Hu ~crı,>i birden alan......, 1 lira 4 ~ 

kıı uş ikram <'dllir, ,.e 2 Ura S6 kuruı E • r. f · .ı:ı n!ınarak kalanı ayda 1 er J1ra- ~ 
' d ıı n•rı ıo,h• bırakılır.) ı 

G tNCt SERİ =-= 
il DeprofQndla ~ 

'2 GUııUıı hukuk! •• içtimai 75 ::. 
meaelelert 1 

t3 Etl4tun ~ = i « Glzll harpler 75 E 
46 Dlaraellnln hayati 100 i_=_E 
t6 MetatlzUr oedlr ~ 

fT rem adam 10 €_:_: 

t8 irsiyet.in tellrlert 10 
f9 Politika reı.erest T5 \ 
M Eatetlk 2ı; i 

(Ba 1ertyt birden alanlara ı llnı 

59 kurut ikram ed!Ur ve ı Ura Sfl k 11 

' 

ruta pefla almaralk kalanı ayda 1 t>ı 

i 
liradan veresiye bırakılır.) 

fi NCI SERİ 
51 Ernelt ı ıoo 

:S2 Para 2~ 
IS3 Sear 
M t1mt felsere 
M Karmcalarm hayati 
M Dem01ten 

41 

40 

1 ~1 Çlçeron 

= ~ Hlpnotimıa 100 =) 
) ~ huıan !S{I -

-, 60 YenJ kadın -i '§ 
(Ba seriyi birden alanlara 1 Ura 26 ~ 

kurae ikram edilir: ve t lira 4 lraruı, ~ 
-= P<'llD almarak kalanı ayda ı er Ura· ~ j du veresiye brrakılrr.) j 
1 '1 Net SERi ~ 
= 61 Vikontun lSIUmU 30 = = = i 62 Enelt O J 00 ~ 
\ 63 Llza 100 ff 
i 64 l!Mlllk 20 ~ 
\ •• § J uu Gizli pamuk harbi fVl E 

\ Satı~ Yeri ~ =: 
r: ılı ı·~ 1 VA l\ 1 r 1\ ı 1 l 11 \ ı 

Bu işe girmek istiyenlerln 1312.10 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

II - Muhammen bedeli beheri 16 O lira hesa.blle 960 lira ve muva~at tayin ettiği veslkalan, Nafıa mtıteah httlik vesJlaısr ve teklUlerlnt a,rıı sUn 
saat 10 a kadar komisyon Rcisllğine vermeleri Jlznndrr. 

m - Eksiltme 2-9-938 tarihine rastlıyan cuma gUntl saat 11 de Ka. Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Ha.ydarpqıa.. 
da tesellUm ve sevk eefllğlnden dağıtıl maktadır. (5525) 

teminatı 70 liradır. 

bat.aşta levazım ve mubayaat eubeslndeki alım ~unda yapılacaktlr. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn eözll geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gün ve saatte yilme 7.5 giL 

verune para.larile birlikte yukarda adi geçen komiayona gelmeleri ilin olunur. 
(51533) 

Srvas Erzurum hattmm Divrikten aonra Çala Bağıftq 1'e ILIC lataa,yon· 
Iannm 17-8-938 t.arihinden itibaren işletmeğe açılacqx ve Çetinka.ya la. 
tasyonunda ana eebeke katarlan ile bulll§Dlak Ur.ere Dıçtan Çetinb.yaya 
pazart.eel Ç&!"Bamba cuma cumartesi günleri Çetinkayadan Dıça. Ç8l'l&IDb&, 
pergembe, cumartesi pazar gUnlerl birer muhtelit yolcu ka.tan tahrik ola· 
c$ muhterem halka flA.n olunur. (3175) (M39) 

--~----------------.~~~~~~----------~------~ 
- KURUNun kitap şeklinde roman tetriksaı -

lf $EYTANIN KUKLAIARI 

Bu sırada Sclter gayet lptidal bir sedye ile 
belirdi. Etrafa toplanan halkın mütecessis gözleri 
önünde zavallı Tom Hardimenln cesedi kaldırıldı. 
Sedyeye kondu ve sedye, külüstür bir araba fçlode 
,ebre doğru yol aldı. 

Mütettlş Bad esneyerek: 
- Artık, dedi. Burada yapılacak başka bir iş 

kalmadı 1anırım. Komiser Paterson .... Sfz, her hal. 
de havuzu, ve diğer havuzlarla gölleri, birer kere 
daha taratırsmız, değil mi. 

O sıralarda nasılsa böyle bir şeyi dilşUnmcmlş 
olan Paterson, birdenbire kendine gelerek: 

- Elbette efendim, dedi. Elbette t r tırız. 

Btr kere daha dikkatle gözden eçiririz. 
- Evet, gözden geçirmelisiniz. Zira belki 

başklı bir şeyler daha bulmak mUmkUndilr. Cesedi 
suyun altına göçertmek için, doktor elbisenin cep· 
terine taş konulduğunu söylemişti. Belki de baş. 
ka bir suretle, atılmıştır ve bu suret, bizim için 
enteresan olablJlr. Ben, şimdi, maktuliln ailesiyle 
bir iki çift !Akırdı etmek isterim. Yalnız onun de
ğil, kaybolan diğer Uç kişinin de ailesini görmek
llğim lAzımdır ve bu işe Slr Davld Kllfo) !'dan baş. 
Jnmalıyım. 

Başmemur Rcykord: 
- Hayhay, dedi. Doğruca Sir Davldln e' ine 

idelim. Kendisi de sizi görmekten pek memnun 

11 _....._ __ ş_E_f'_TANIN JroKL'AL:m:I --------
- Bayır, hayır .. dedi. O kadar zaman evvel 

ölmüş olduğunu tahmin etmem. Olsa olsa bet hat. 
ta evvel ôlmUş olablUr. 

Polis mürettışt Bad, doktora teşekk1lr etU 
Kocaman ellerini uğuşturarak cesedin 7anm~ 
yaklaştı. Elbisenin bUtUn ceplerini araştırmata 
başladı. 

Ceplerin içinde bir şey bulamadı. Zaten ceke
tin bUyUk cepleri delikti. iç ceplerinde ise, bir .. Y. 
yoktu. Bad, cesedin yanıbaşından tam kalkmak tl· 
?.ere idi ki, kilçUk bir at arabası yaklaştı. Onc-. 
arabanın yan penceresinden birisi kafaıını çıkar
dı. Sonra. kapı açılarak, bu katanın 1&hlbl 7eN 
indi. 

Müfettiş Bad, bu yeni gelen adamı battan a
şağı süzmekle meşguldü. Yeni gelen adam, ce1ede 
doğru yUrilyerek cırlayık bir sesle: 

- Ne var Allah aşkına, dedi. Burada ne olup 
bitiyor. 

Komiser Paterson, bllrmetkAr bir sesle: 
- Tom llardlmcn'ln cesedini bulduk da efen. 

dim, dedi. Onu muayene ediyor, icap eden t&hkl 
katı yapıyoruz. 

Yeni gelen adam, yerde upuzun 7atan -.et• 
ekşi bir yllzle bakarak: 

- Tom Hardlmen öyle mi? dedi. Olmtlf mtl? 
Paterson: 



Türkiye Şeker Faorikaıarı 
Anonim Şirketinden iz mir Fuarında 

~OVVET 

Sınai mamulatı 

Hariçten memlekete ithal edilecek birinci partl kip ve irlstal te
kerini vermeğe talip olanların teklifleri 25 Ağustoe perşembe gUnü 
saat onda Bahçekapıda Taşhan 42 numarada kabul edilecektir. 
Şartnamesi yukarıki adresten alınabilir. 

JALillSiZLillLE 
KA_RSI 

20 ağustosta açılacak olan İzmir fuarındaki Sovyet pavyonunda, son model har
man makinesi,kombayn ve traktör gibi ziraat makinele ri,otomobil ve kamyonlar, o 
tomatik telefon istaayonlarile telefon cihazlan, "SET,,markalı ampuller, elektrik 
motör ve tesiaatı,maden işliyen tezgi.hlar,ali.t ve ede vat, mensucat sanayii için 
yardımcı malzeme,dikiş makineleri, otojen levazımı ve S.S.C.8. fabrikalarında i
mal olunan sair teknik mallar teşhir edilecektir. 

~ILill SiPER 

Teshir olunacak olan e§ya Sovyet tekniğinin baıan~arını bariz bir surette göste
recektir. 

Sovyet pavyonunu gezecel< olanlar I<en'dilerini alaliaCiar eden bilcümle ma
muli.b pavyonda alabileceklerdir. 

Telaıik mallarının aabnalma ıeraitine ait iatifsarlar, İstanbul latikli.l cad 1 
desi No. 443 te kain S.S.C.B. Ticaret mümeasilliğinden yapılacaktır 

S. S. C. B. Türkiye Ticaret Mümessllll Oi 

• 

• 

~ Eski Feyzlati ~ 

yatıh Boğaziçi Liseleri yatısız 1 Her akşam zengin program ile varyete, 

1 

ilaveten İspanyol ~antöz Marina Palmero 
7.ııgl:ının T:ırzıını ve akrobat numaraları. 

- - ---
\na sınıfı ile ilk kısiın en yeni ve modem tesisat ile Bebekte es.ki Fransız Senjozef mektebi binasında. 
>rta ve lise smrflan Arnavutköyünde Tramvay caddesinde Çifte saraylarda kız ve erkekler için ayrı dairelerde. 
Ier gün saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydi için Çifte .saraylarda mektep idaresine müracaat edilebilir. 

Istiyenlere tarifname gönderilir. 36.210 Telefon 

ZAYİ 

M sicil numaralı sandalcı ehliyetname
mi zayi ettim. Yenisini cıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. - Karaköy Meh-
metalipa1a han Şaban. (26477) 

Sahibi: ASIM US 
Neıriyat müdürü Refik A. Sevengil 

lstanbul .f. ancü icra memurluğundan: ' 

Bir borctan dolayı mahcuz olup paraya ~ 
çevrilmesine karar verilen kanepe takımı, 
karyola, hüre vesaire Beyoğlunda Taksim
de Ferahi sokak 9 No. lu Meziyet apartı
mant No. lu dniresinde birinci arttırması 
19 • 8 - 38 tarihine müsadif cuma günü 

saat 9 dan 10 a kadar kıymeti muhamme
nesini bulmadıtı takdirde ikinci Te son 
arttırma tarihi olan 23 - 8 - 938 tarihine 1 

mils:ıdif sah günü saat 9 dan 10 a kadar r 

satılacağından talip olanların hazır bulu
nacak memurumuza müracaatları ilan o
lunur. (26438) 

22 ŞEYTANIN KUKLALARI 

- Cesedi havuzda siz mi buldunuz? Havuza 
nasıl olmuş da girmiş? 

Bu sırada müfettiş söze katışarak: 
- işte bizim de öğrenmek istediğimiz bu, de-

dl. 
Yeni gelen adam başını iki yana sallıyarak: 
- Tuhaf şey, diyordu. Tom Hardimen ne za· 

man kaybolmuştu. Sekiz hafta önce değil mi? O 
zamandanberl hep havuzun llçnde mi kalmış. 

Yeni gelen adam bu sırada etrafına şöyle kim 
var, kim yok gibi bakmağa başladı. Bu sırada ko
miser Paterson, bir takdim merasimi yapmak H\
zımgeldlğlnl hissederek herkese hitaben: 

- Bu zat, Boyl çiftliğinin sahibi, Mr. Robin
sondur. Müfettiş Bad da bu h!disenin aydınlanma
sına yardım etmek üzere Londradan sureti mah. 
susada bize gönderildi. 

Osborn bunun üzerine, müfettiş · Bada döne· 
rek: 

- İnşallah mesainizde muvaffak olursunuz .• 
dedi. Nasıl buluyorsunuz bu Yakayı ... Harlkuli\de 
esrarengiz değil mi? 

Müfettiş: 

- "CTEvet efendim, dedi. Ben de o fikirdeyim. 
Bakalım, diğer kaybolanlar da ayni şekilde mi bu. 
tunaeaklar. 

olan bat-

::- KURUNun kitap şekllııde roman tefrlksaı -

ŞEYTA1'"1N KUJH.,ALARI 23 

- Acaba öyle ml meydana çıkacaklar dersi
niz? 

- Kat'l bir şey söyltyemem ama, bana öyle 
geliyor. Zira bu adamların hepsi ayni şeklide or
tadan kaybolmuşlardı. Şimdi bir tanesi ölü olarak 
ortaya çıkıyor. Diğer Uçilnün de ayni tarzda bulu
nacağından korkarım. 

Osborn bir sual daha sordu: 
- Fakat böyle dört adamı ortadan esrarengi:ı: 

hlr surette çekip sonra da böyle öldUrmeğe başla· 
rnanm sebebi ne olabilir. 

Müfettiş Bad: 
- lşte bizim de bulup çıkarmağa çalıştığımız 

cihet burasıdır, dedi. Evet, ortada bir sebep gö
rünmilyor. Eğer sebebi öğrenecek olursak, bu. 
tün bunlardan mesul olan adamı da ele geçirece
ğimi?. muhakkaktı,.. 

Başmemur Reykord mırıldandı: 
- Eğer ortada bir sebep varsa .... 
Müfettiş Bad çok tecrübeli, eski bir dedektl· 

fin bllgfç edasiyle: 
- Her şeyin bir sebebi vardır, dedi. İnsanlar, 

htrdenblre ortadan kaybolup, sonra biç sebepsiz, 
havuzlar içinde ölU olarak bulunmazlar. Böyle şey 
olmaz. 

Osborıı dahi: 
- Doğru söylüyqrsun, dedi. Böyle şey olmaz. 

ERTUGRUL SADİ 
TEK TiYATROSU 

Bu gece (Heybelide) 
Yarın gece Bebek'de: 
(Bu masal böyle bitti) 

Vodvil 3 perde 

EGE TiYATROSU 
:\uri Genç ve arka

daşları bu akşam 
BEY KOZDA 

Gönül ba(Jı pasiyonu 
Sabriye Tokses konseri 
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