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- eaŞvekilimiz 

1 Lord Runciman dün 
Fuarı açmak üzere dün Henlayn ile görüştü 

/ zmire gitti Parlô.menfo azasının müzakerelere 

Dllşvcklllnıfz Gnlnta rıbtımın cln uğnrlnyanlnr nrnsmclıı ... 
--------------.) Başvekil B. Celal Ba:ar, dU_n sa~ah 
1stanbu1 un ta r i h ~n~:~ı:.1 de. 1zmir vııpunle 1zmırc gıt • 

m aha 11 e S 
.. 
1 

Baş\'ekilimiz rıhtımdn, ReisicUmhur 
başyaveri B. Ccliil, genel sekreteri B. 
Hasan Rıza, Hnrlciye Vekilimiz Doktor 
Arns, lstıınbul ''ali.si B. Muhittin Üstlln· Umumi haııi hane binasının yıkılın& 1 

bir SU" olur da\Bsmı metanet ile milde. 
" t""sek· f d Türk Tarih Kurumuna ~ .. 

k:. :d:.m.Zlra bo da\·a.nm ıotidafanslle 
bugünkü suıtanahmet meyda.nmm tarı. 
hi karakterini tayin \'O muhafaza. gibi 
bir meselenin ortaya çıkma uın hizmet 

etrnf oldular. 

~Url~let 1 huıbuln. ı;ımv·tdcn en el 
SultanahnMtt ıneydanı Blzan91D lpoclroma 
idi. ()snuınhlo.r deutndc burası A1mcy. 
danı olnıustur. J<"akat meyıla.nm adı lıö;>· 
le dei,rfşlrken 0 dm·lrdcki Türk mrclcnl. 
~ nti bu ~ere kenıfüıc mahsus olan dnm. 

gayı da ,,.nnu hır: nu mcydıwılnkl o 
damgalıırda bir t.a.raftn Suıtanalunct ca· 
nıli ile türbeler \ 'C hanl!lm, diğer tnraf. 
ta mimar Aocm Ali \C Mimar Slnanm c. 

serlerlndcn teşekkül eden lbrahlın rn,.a 
ara~, ile l\limar Mehmet Ağ'.ınm yaptı· 

ğı a!iihanc, mi nfirhııne, slfahano gilıi 
Osmanlılık dı•Hinc ait içtimai mun\C.net 
mile.o; cscleriılir. Hu dnnıgıılar Ö) le gelip 
g~il.'I c erl.,r <leğlldlr. ,\sır11',Tca ,·o a. 

dnğ, sa) Jnv B. Ali Kılıç, İstanbul ku. 
mandanı General Halis Bıyıktııy, EmnL 
yet dlreklörli B. Salih kılı~, Moskova bU· 
yük elçimiz B. Zekai, Brilksel elçimiz B. 
Cemal Hllsnü, &>fya elçimiz B. Şevki, 
Dcnizbank ve diğer milli bankalar erktı. 
w. go.zc:t ne v kıtl balık bir h lk küt. 
ıeeı taraflndsa ufurl•IUIUftır· 

(Sonu: Sa . .ğ. Sü. 5.) 

Bir ,Japon ıl&zel e
~l ne ı?Öre 

lngiltere 
ÇindeXi manev
ralarına nihayel 

vermelid·r 
l' azısı 4 iitıciide 

Yahudi 

iştirak etmemesine karar verildi 
Bir •.,ransız gazetesi yazıyor : 
~-------....,,,.-~------------------------.-. .... -----~----------tehlikededir. Daha ne olsun l Hayatımız 

raı;. r n im 
yarın SUdet sosyal <iemokratıarının 
ekonomi eksperi B. RehYald Jlo gö
rllşecektlr. 

Prağ, ıs (A.A.) - Nazırlar mecll· 
si, B. Hoclznnın riyasetinde toplan

mıştır. 

Prnğ, 18 (A.A.) - Lord ve Lcdl 
nunclınan, ~ e mesai arkadaşları ile 
BB. Henleln 'o Frank, Şimali Bo
hemynda Kirjovda Prens Maks Ho
belobenln llodnhnus şatosunda, prcn 
sin ailesi c>rkll.nı ile beraber, birlikte 
Uğlo yem<'ğlnl yemişlerdir. 

Sildet Alman reisi llelnlclnln Lord 

(Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

istilftsı 

Mosollnl bizzat kullandığı bir bombardı· 
man tayyaresi ile 

Fantelaria adasına gidip üssü
bahri tesisatını gezdi 

Roma, 18 {A.A.) - B. Mussolinl, bu 

sabah kendisinin bizzat idare ettiği Uç 

motörlU bir kara bombardıman tayyaresi 

ile Guldonia tayyare knrargfilımdan kııl. 

kıırnk, ikt saat eonro. saat yedide Fan· 

telnrlıı adasına varmıştır. Bum.da Ussil 

bahri tesisatını vo liman in.511atmı teftiş 

etmiş ve halkın şiddetli alktgları ne kar 

fılannııştır. B. Mwısollnl bir mUddet son 

rn adadan yine ayni tayyare ile hareket 

ederek dört bin metre irtifadan Tiren. 

yen denizini geçerek saat 11.20 de Ro. 
maya. dönmU§Ulr. 

Tanasa revüsü dün gece büyük 
bir muvaffakıyet kazandı 

~ 
/j.~ 
ı1' 

... 

Tmın~ıı ne, Usu 
Jrlllt'f".a yn~yacak, yerinde duracak me. 

tan et 'o kabili) ette vücudc getirilmiş 
Şt:ylercllr. Bütun bu cylerdir ki, Toıılın· 
ıııdan onra \.) asofynyn doğru çıkınca 
TUrk -eseri olıınık bu mcldaıın mtlli bir 
renk 'e ahenk ,ermektedir, yine bu şey. 
lordlr kJ, bu ) erlerde Tilrk medeniye. 
tlnln lnkiir edilemez taım scnetlcrldir. 

İnıparatorhıj;'lln on dc\irlcrindc At· 
meydanının tarihi karakterine dlkkat e. 
dilmeml~11r. Onun için tbrahlm ı•aı:a a. 
rayının kıymeti takdir edilmedikten ba~· 
ka bu binanın hlr tarafı umumi haııislıa.. 
ne yapılmış, diğer bir ta.rafı eski \'O ye. 
nl dcfterhann ile kapatılmış, ötcslııc bo
rlsine bir bıkım ah"aJJ barakalar doldu. 
rulmuş, hulasa meydanın bllt.ün bir cep. 
hcslnl dolduran 'c ka.rşısmdakl Sultan· 
abmet canılloln üslübu ile ahenkli bir 
manzara tc kil eden mimari ,.e tarihi c. 

ita yan gazeteleri yahudilerin 
memleketten çıkarılmasını 

tekl:f ediyor 

İstanbul belediyesi tarafından tertip 
edilen festival münasebctile §ehrimize 
Romanyadan Tanasa revilSünün getiril. 
diğini yazmıştık. 

80 artist 40 baletten mürekkep o. 
lan ve dünyada şöhreti bulunan bu re. 
vü dün gece Tcpcbaşı tiyatrosunda 
ilk temsilini vermiştir. 

Bahçe erkenden hıncahınç dolmuş • 
tıı. Biraz geç kalanlar ayakta seyret. 
tikleri gibi bir çok kimseler de geri 
ldönmuşlerdir. 

tanınmış bcstekarlanndan ve Bükre, 
rady. unda bir ço'k tangolan ve eser. 
leri çalınan Dcndrino idare etmekte. 
dir. 

Revünün dekorları harikulade de.. 
necek derecede güzeldir. Taklitler 
muhtelif milletlerin da~sları ve pr: 
kılan, bilhassa ''İstanbul tarlası, çok 
alkışlanmıştır. 

eri gözlere göstemu•.mek \ o yok etmek 
içln lılJJ' ~ey yapılmıştır. 

Şimdi bu rndyete göre, adliye sara) ı 
yapm.'ll' için haıılshanı•)i yıka.lım, deme. 
nin ırııdc ettiği manayı n.rtık düşünebi· 
liriz: Jlapbhanell yıkalım demek mey. 
danın bir 1,ii~<ı!>indc l•cnıli ha5ına çirkin 
bir mıuıınradıın ibaret kalan bir t.ck bl. 
naJ, kaldıralım, onun ) erine giizel bir 
adllyo arıırı kuralım demek d<>ğUılir. 
Haııl haneyi ) ıJ.nlınt demek Sultn~h· 
met canıilnln karşı"ında meytlanın bu • 
Hin bir ccıılıc&inl cloldurnn 1brnhinı J>n_ 
..ıa arayını ortadan knldıralını, (h!ınck· 
tir. nu e erleri ortadan kaldırmak ise 
8ultanahmet mevdnnındıı Türk meılenl. 
yetinin asırlık d~mgnlan olan b!unl:ı.n 
ı.alılıranık burnsııım tarihi hih I~ <'tini 

bozmaktır. 

\SiM US 

t ·Eylôl 
aiyaıi haberler, mem· 
leket ve şehir mege
leleri ile bizi yakm· 
dan alakadar ed~n 
lcomşu devlet haber· 
lcrini en aalahiyetJi 
kalemlerden gazete
mizde takip edeceği-

niz tarih ·, . 

-AVRICA 
y, :ıı rnm;ın ,hıkh't" ve roportajl;ır etra • 

. . , ııııp:ıki tc,ılsilatı bir kaç ıUnt kadar ta
. .. . . nWnell veriniş olacatız. · 

.l .. • · · • 

• • 1 

KUR!.UN" 
Bu tarihte telif ve ter· 
cümeıi liyakatli ka
le~tere tevdi ec:lilmiş 
en seçme yazıları neş-

re ba4hyacaktır. 
. . 

Romn, 18 (A.A..) - ltalyan gazetele. 
rl, Yahudi istiHi.sının garp memleketleri 
için teşkil cbnckte olduğu tehlikeyi 
işaret eylemekte bcrdcvamdırlar. Bu 
gazeteler, Yahadi muhacirlerin tnhacll· 
milnc mftni olmak için muhtelif memle. 
ketlerin ittihaz etmiş oldukları tedbir. 
lerden bahsediyorlar. 

Resto del Knrlino, yazı)or: 
"Artık biç kimse bu hadiselerin vaha· 

metini gizlememektedir ve mademki 
müsbet tedbirler ittihazı zaruret kC' be. 

decektir, yine İtalya i in selamet bahş 
olacak aşağıdaki t dbirl<:'ri teklif cdi) o· 
ruz.,, 

Bu gazete, bu teklülerin şahsi milta· 
leaları olduğunu kaydettikten sonra şun 
ları teklif C'tmektcdir: 

1 - Ecnebi Yahudilerin ltalynyn gir. 
melerinin m nedilmcsi. 

2 - Bütiln c:cnebi Yahudilerin, nsga. 
ri on scnedenberi ltnlya tabiiyetini ikti· 
sap etm<'miş olan Yahudilerin ltalyan 
toprağını terke davet edilmesi. 

3 - Bir çok senclerdcnberl İtalyan 
tabiiyetinde bulunmıyan ve faşizme 

merbuti) <'tl rını isbat etmemiş olan Yn. 
hudlleı ın SC'rbc t mesleklerde çalıı;mala. 

; • t" 

Revünün baş artistlerine buketler 

Revünün orkestrasını Romanyanın 

verilmiş, kendileri tebrik edilmi§tir. 
Temsillere devam olunacaktır. 

Cj.ünlecin peşinden: 

istink8fın manası 
'Cıııuuıi bnpi~hnııeııln ) tkılııın ı <loğl'll nıu değil mi meselesini 

tetkik ecl k i d ' en ~om "YOn n. llzndnn bil'l mü tenkit kalmış. Müstenkif 
knlnıı <fa hclccUye mektupçusu O mnnclır. 

Bnzılnrı böyle ilmi bir komisyoııa dalıil olan bu zaun: 
- I.:Ht, umumi hnpi luuıc yıkılmnlu1ır. Qilnkii ... 
Yahut: 

- Hnyır, yıkılnınmolıclır. Zira ... 
I>i) ccck yerele: 
- Jlen hiç bir .,('ly !':Ü) lfycıncm. 'o C\'Ct, ne do bayır! •• 
l>cmiş olınn mı gnrip bnhı)'Orlnr •.. 
Jıize Jrnlırsn lm l';'tc garip olnn bir cUıct yoktur. Öyle anlaşılı

) Or ki hllhas ıı fçtnnbnhın tıp·1 hl hakımmdnn ihti a ve ilmi ehliye
ti mnllım olan Ilny Osman, ll•rnhlm paşa sarayının yıkılınaslJlt 

clojtru bulmamıştır. Fakat l'all l\lııhhldln U tündağ hu binayı yıkmak 
tnrnft.nrı oldni'.,"'lı, kt"Jı<lisi ele onun bir mcmunı bulunduğu itin atık 
muhalefet re) i 'er('nlcr t.arafına gcçmeği l'<'snıi nc.za'kete urgan bul 
mnnnştır. Onun için mtlstenklt kalmıştır. Bu itibarla Ba1 Osmanm 
ı tm 
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Büyük Alman manevraları' 
Avrupada uyanan heyecanın 

sebepleri ne olabilir ? 

lngilizlere göre; 

Nezaket ve 
ciddiyet 

Andre Maurois'dan: 

Jnglllzler Qok nazik insanlardır. 

BUhassa mahremiyete taallfık eden 
işlerde çok dlkkatlidlrler. Size bir 
misal ıöylfyeyim. lııgillzlerden biri 
daYetll bulunduğu kostümlü bir kır 
balosuna Elizabet denine mahsus 
saray dellsl kıyatetindo giyinerek 
gitmeğo karar verınlşU. Bunun için 
yarısı kırmızı, 7arısı yeşil bir saten 
kostüm ile kısa bir kUlot, biri kırmı
zı. öteki yeşil lki tek çorap, başına 
iki renkte olmak Uzere sivri killah 
ısmarladı. Balo akşamı olunca ba
loyu tertip eden dostlarının e,·lerine 
gitti. Evin kapısı önline gelince şofö· 
re lzln verdl. Sonra evde balo günle· 
rlne mahsus olan bir faaliyet ye ay. 
dınlık ve kapıyı açık göremeyince 
biraz mUUJhayylr oldu. Fakat zili 
vurdu. 

Hizmetçilerden biri geldi. Kapıyı 
actr. Gelen misafirin kıyafetine dik
katle baktı. Fakat blr kelime eöyle
medi. Şahsını iyi tanıdığı için içeriye 
aldı. Bir misafir odasına götUrdO ki 
burada ev sahipleri her vnkltkl elbi
seleriyle glylnmilj oldukları halde 
toplanmışlar, kendi aralarında konu
şuyorlar, gazete ve mecmua okuyor
lar, oyun ornayorlardı. 

Bazıları da şezlonk Uzerlne uzan • 
mıt lıtlrahat ediyorlardı. HUlAsa e
vin tçerlılnc1e balo verildiğine dair 
en kUçilk bir alAmet yoktu. 

Geoç adam ıçerl1e girer girmez ev 
sablplerl hep blrden Ayağa kalktı

lar. Mlaaffrl karfıladılar ve sellm
ladılar. Fakat bunlardan hiç biri 
gelen misafirin kıyafetindeki gara· 
betine dikkat etmlt hl11ln1 vermiyor· 
du. Bundan ıonra misafir Ue ev sa
hipleri arasında oldulu gibi pek ta
bii bir konuşma başladı. Bu 
konuşma tatlı btr cereyan al· 
dr. O kadar ki, misafir İn
giliz genel bile kendisinin kırmızılı 

ve yeşilli bir deli kıyafetinde giyin
miş olduğu halde baloya geldiğini U• 

ııutmuştu. 

Nihayet ıece1an11 oldu. Ev sahi· 
bl o ıaman mlaaflre dedi ki: 

-- Slı otomobilinizi gönderdiniz. 
Anık buradan timdi vasıta bulmak 
D,tltkllldUr. Arzu ederseniz gece btz. 
de knlınız. Sizin lçln bir yatak ha.
s•rdır. Sizin yaşta olan oğlumuzun 

riJamalanndan biri de lflnlze ya
rar." 

Mlıaflr bu tekllfl memnuniyetle 
kabul etti. Ertesi aabah mleatlr ge· 
ııe kırmııslı, yefllll dell kıyatetlne 

gireli. Bu kıyafet ile ev sahiplerinden 
izin istedi. Ev sahibi bineceği oto
moblle kadar yanında gitti. Tam bu. 
raya gelip de otomobile bineceği sı
rada kulağına eğildi. Hafif bir sesle 
eö1le dedi: 

- Sefa geldiniz. Gene buyurunuz .• 
Bize geldiğinizden çok memnun ol· 
dok. Fakat uııutmayınız ki sekiz gUn 
sonra gene geleceksiniz. ZI -
ra biz kostUnılU balomuzu gelecek 
hatta vereceğiz." 

lnıııterede hakikaten geçmiş olan 
bu macerayı dinledikten sonra belki 
başka tUrlU dUşUnenler olabilir. Bel
ki deli kıyafetine girmiş lngillz gen
el dostlarının evine varınca bundan 
acıkça bahsetmek, izahat almak, son 
ra gUlüşmek daha tabii bir hareket 
gibi görUJUr. Fakat bana kalıraa 

böyle kalabalık bir aile efradından 
hiç birinin evlerine gelen bir misafi
rin kıyafetindeki garabet ile asla a
llkadar görUnmekılzln saatlerce 
dostluk ve arkadaşlık yapmaları ve 
misafire aala renk vermiyerek cld· 
diyetlerini muhafaza etmeleri daha 
iyi bir hareket ve daha gilzel bir ah
llk numunesidir. 

Okab§lan 
Ok spor kurumu genel sokreteıliğin. 

den: 
Kurumumuzça tertip edılen ok atJila· 

rmm onuncUBu 20.-8--938 cumartesi 
ptl laat 15 te Okmeydanmda devam 
edilecektir. 

Birinci köy ve 
ziraat kongresi 

Cumhuriyetin on be
şinci yılında Aokara

da açılacak 

A vrupada. bilyUk Alman manevra- _____________ ...,....,_.,. geciktiriyor ve mesele cıkartmalt i
çin husuet blr askeri pJA.n dUşUnUl

mliştUr. 

Cilmhuriyetiıı on beıinci yıldönümlin· 
de Ankarada açılacak olan birinci köy 
ve ziraat kalkınma kongresi hazırlıkla. 
nna başlanmıştır. ları karşısında butün efkArıumumJ

ye heyecandandır. Vakıa Almanlar 
bu işte biç bir re, ka1Adelik bulunma· 
dığını söylüyorlar. "Her memleket 
manevra yapıyor da fevk.allde bir 
şey telAkki edilmiyor. Neden dola· 
yı bu manevra Alnıanyada olunca 
heyecanı mucip oluyor?" diye müte
hayyir görUnliyorlar. 

Almanyndaki manevraların başka 
memlel,ctlerdc, bHhassa İngiltere ile 
Fransa.da heyecan uyandırmasının 

sebebi şudur: Şimdiye kadar hiç bir 
memlelrette böyle askeri maneyra i
çin bir buçuk milyon askerin ellfl.h 
altına alındığı, sonra mefruz bir mu
harebe lıaroketl yapmak için rckizıs
yon usulü ile nakliye vasıtaları top. 
landığr Te diğer birçok askert eşya. 
ya vaziyet edlldiğl görülmüş bir şey 
değildi. Almanyada vaziyet bu şe• 
klldedlr. 

Bundan başka Almanlar bir taraf. 
tan bllyUk manevra hareketine baş. 
larkcn, diğer tarartan memleketleri· 
nln bUtUn hudutlarını geçilmez btr 
hale getirmek tein tahkimat yapma
ğa. gtrlşmişlerdlr. 

Nihayet manevra adı ile yapılan 

bu barc~kUerln zamanını Avrupa 
ortasında Çekoslovakya meselcsinın 
ateş almağa mUbeyva bir barut fıcı
sı manzarasını aldığı bir sıraya te· 
sadllf ettirmişlerdir. 

Jşte Avrupada bUyUk Alman ma
nevralarının heyecan uyandırmış oı. 
masının bellibaşlı sebepleri bunlar· 
dır. 

tNGlLtZ GAZETELERİ NE 
DiYOR? 

(İngilizce Nlyuz Kroııikl razetc-
8lnden:) 

1'aşlıyan Alman manevraları icln, 
bir mUddettenberl devam eden hum· 

Suc1et Almanlan partisi fefi 
Henlayn 

malı nskcrt taallyetln, sadece mu-ı 
tat manevralar tein hazırlıktan iba
ret oldu u h kkmda. vcrllen temina
ta rağmen, Prağda heyecan ve ger
ginlik glttlkce artmaktadır. 

ltalyadan gelen haberler de, icabı 
takdirinde blittin Alp geçitlerini der
hal kapatmak ıcın bUtiln hazırlıkla. 

rın tamamlanmış olduğunu bildiri
yor. 

Londrada resmt mahafllde dola-
şan rivayetlere bakılırsa, Alman ma
nevraları, - Vlyanaya yUrUyilş esna
sında bazı kusurlarına tesadüf edil. 
mlş olan - Alman harp mekanizma· 
sını yağlamak ve iyi işler bir bale 
getirmek maksadlyle yapılmaktadır. 

Londranın iyi malfimat alan diğer 
mahaflll Almanların bu manevra 
dolayıslyle al<lığı tedbirlerin, mutat 
manevralarla. nlsbet kabul etmlye • 
cek derecede geniş olduğu mUIAhaza.. 
sındadır. 

• • • 
PraA'. (İngilizce Kronlkl hususi 

muhabiri 7az17or: 
Çekoslovak • Alman hududunun 

bUtün kısımlarından Prağa gelen ha
berler endişe uyandırıcı mahiyette
dir. Alman manevraları altı hatta sU
recektir. 

Kongre mUnasebctile TUrklyede köy· 
ve ziraat mevzular1 üzerinde neşredil • 
mlı kitaplardan bir ıergi açılacaktır. Bu 
kitaplardan sonra blr ~öy ve ziraat mev· 
zuları bibliyografyası tertip olunacak. 
tır. 

Sergideki kitapların mevzuları §Un. 
lardır: 

Köy aosyolojisl, muhtellf köy mesele· 
lert Uzerlnde yazılmlf kitap ve broştır. 

ler ve köy tetkikleri, köy ve ziraat iktı. 
aadiyatı, bUtun ziraat §Ubeleri üzerinde 
yuılttııı vülgarlzuyon kltap ve bTOfJür· 
lerl, köy ve ziraat sanatları ve aannyil, 
köy pllııcıhğ1, mlmarlııl ve beledi.) ecilf. 
ğl, kl5y ve ırk hıfzıBSıhha k8y - ıehlr 
nU!ua hareketleri ve meseleleri, k!Sy ve 
ziraat mevzuu alan roman, hlki)e ve elir 
mecmuaları. gazete veya mecmualann 
Jı:lzy ve ziraatı mevzuu alan huauat nllı. 
halan. 

Parasız yatıh 
ta: ebe 

norun, bu manevraıarın kimseye MOracaat edenlerin 
zarar vermlyeceğlnl temin etmekte d .R 
iso de manevranın devam edeceği al· sayısı url blol buldu 
tı hafta zarfında Alman askerlerinin Orta okul ve liselere kabul edl ecek 
bUyUk bir kısmının Çekoslovak budu- parası% yatılı talebenin kayıt i~lcrine 
dunu kuşatmakta kullanılacağı ta· son verilmek üzeredir. Bu yıl parasız ja· 
bildir Ye bu, Henlayn partisinin ln- tılı olmak için mUracaat eden tıılebenın 
glJiz nazırının önünde Çekoslovak sayısı dığer yıllara nazaran da a kaba. 
hUkflmeU ile anlaşma müzakereleri· nktır. Tutulan rakamlara göre elmdiye 
nln devam ettiği bir zamanda yapılı- kadar dört bin kiıt yazılmak üzere &.. 
yor. knlığa milraca~ etmtıtir. Bu rakam gtın 

Çekoslovak merkezine gelen ha • Ardı arası kesilmeyen tehditler, geçtikçe de artmaktadır. 
İmtihan bir eylülden Uç eylüle kadar 

sürecek, tarih, coğrafya, tUrkçe ve riya· 
berlere göre, manevralar, hududu bittabi bu mUzakerelerln neticelen. 
kuşatmak içindir: SUdet Almanları meslne yardım edecek yerde, daha 
parUet, Çek btıkfımet!yl& tngtlt'eflt _alpade ...... __ ,_ ••lr.. ..,...,., 
nazırı Lord Ransimen arasında cc- .Anlaşıldığına göre, son zamanlarda 

reyan eden muzakerelerl bilhassa _.- (Devamı 7 incide) 

. e iliml mden olAc:&k.t.u. ___ ~--~ 
Diger taraftan da orta okul muallim.. 

Çin harb i muhakkak 
kazanacak! 

muavini olmak istlyen öğı etmenlerin im. 
tihanı bir eylCilden 15 eylüle kadar UnL 
verııltede yapılacaktır. İmtihana girmek 
Uzere müracaat edenlerin evrakı tasnif 
edilmektedir. Ekseriyet tilrkçe ve lisan 
öğretmenliği içindir. 

Ankara Gazi Terbiye Eu.stltilsündo 
ilk okul öğretmenleri arasında imtihan 
da 9 eylUide olacaktır. Öğretmenler eylü 
IUn ilk haftasmda Ankaraya hareket e. 
deceklerdlr. 

Japonya, Çini istila değil Çin 
ırkını mahvetmek istiyor 

Almanyaya ihraç edilecek 
deriler 

Almanya ithalat permi bürosu deriler 
için permi ı~ndenneğe bqlamııtır. Bu 
arada tiftikler için de Hamburgtan fiyat 
alınmıştır. 135-136 kunıg arasında a. 
lınan fiyat geçen y1la nazaran noksan 
bulunmU§tur. Bununla beraber plyua 
vaziyetten memnundur. ÇUnkü iı•Pklerln 
kolay kolay arkalı kesilmlyeceği kanaa. 
fi vardır. Oğlak ve keçi derileri için do 
bugünlerde fiyat gelmesi beklenmekte· 
dlr. 

HankoY, 18 (A.A.) - 13 Ağustos 
arifesinde Japonların işgali altında 

bulunan arazideki sivil Çin halkına 

hitaben söylediği bir nutukta başku
mandan Çan kay Çek Çinin harbi ka
zanacağını söylemiştir. Bn arazide
ki sivil halkın geçirdiği hayattan çolt 
müteessir olduğunu beyan eden baş
kumandan, Japonlar tarafından ) a· 
pılan mezalimin Sung ve Mlng eula.
lelerlnln son zamanlarında Mongol 
Ye Mançuların yaptığı barbarlıkları 
gölgede bıraktığını kaydcttikteu son
ra elvil ahaliyi bilerek bombnrdı

man eden, merhametsizce katliam 
yapan, yangın çıkaran, yağma ve te
cavUz eden Japonların barbarlık de· 
vlrlerl rekorunu kırdıklarını söyle· 
mişUr. Çan kay Çek bilhassa demiş
tir ki: 

"Esir ve uyuşturucu maddeler ti
careti yapan Japonya yalnız Çini Is· 
tilft. etmek değil, ayni zamanda Çin 
ırkını da mahvetmek istiyor. Japon· 
lar Mancurlde ve nuruz ettikleri her 
yerde esrar, croın, morfin vcsalr u
yuşturucu mnddeler satışını teş\ lk 
ediyorlar. Bir memleket halkının sıh 
batını mahvctmcğe bundan daha a
çık bir ekllde teşebbils edlldiglnl ta
rih kaydetmemiştir." 

Başl:umandan Çiuln bu harpten 
muzaffer cıkması tein ortada bırçok 
sebeplerı hulunduğunu beyan etmiş 
ve şöyle demiştir: 

S~yllyeın 
Çin Baş kumanda nı 

OeoeralÇao-Kay· Çt-k 

fer elde etmeğe, ne Çinlileri biribir· 
len aleyhine ayaklandırmağa, ne 
Çin milletinin maneviyatını kırmağa 
ne de Çlnl milletler ailesinde işgal 
ettiği mevkiden dOşllrmeğe muvaf • 
fak olmuşlardır. Japonlar, Yangtse 
uzunluğunda Vuhan istikametinde ı. 
Ierlemekle bir tuzağa dUşeceklerl 
muhakkaktır. Çan kay Çek mınta- -A-:--t-1-------------
kasını mUdafaa etmek için askeri antik hava posta)arl 
makamların ellerinden geleni yapa· Şimdiye kadar A\·rupa ile Amorl-
caklnrına ve bu mmtakanın zaptına l'"a arasına Atlnntik denizini tayyare 
mani olacaklarına datr halka temi· ile gccmck işi hava sporlarının en 
nat ,ermiştir. Başkumandan, Şang. yUksck rekor derecesini tPŞkil edl· 
haydaki harbin bu ilk yıldönUmUn- lordu. Fakat bu iş yavaş ya' aş spor 
de kalbinin cenubu şarkide Japon harekotl olmaktan çıkarak ticaret 
hatları gerisinde bulunan Çin mille- hareketi mahiyetini almak Uzere

dir. Zira Almanlar Atıantlk denizl
~iyle birlikte çarpmakta olduğunu nln cenubundan olduğu gibi şimalin-
yunca cote harbi yapmakta olan as. den de tayyare ile gündelik posta 
Jcerlerle, Nankln ve Şanghaydakl va- nakliyatı tesis etmek i<:ln ~alışmak· 
tanseverlerle ve şlmaldeki Çin mille- tadırlar. Bu teşebbüs muvaffak ol
tlyJe birlikte Çarmakta oldulunu duğu gUn Dorllnden bir adam posta. 
ve Çine sndık olan her erkek ve her ya mektubunu bırakacak, ertesi gU
kadından Japonları iz'aç etmelerini nll bu mektup Nevyorktnki adrese 
ve Çin gerisini bir cephe haline getir- varacaktır \e bu fş hakikaten tatbik 
melerinl istemekte oldulunu beyan sahasına girince dünya Uzerinde bey· 
etmiştir. nelmilcl medeni hayat bugünkUnden 

General Şang Kay Şek, sözlerinin tamamlylo başka bir şekil almış bu
sonunda, Çinin bilyilk bir aileyi an- lunacaktır. 

dırmakta olduğunu n hiç bir lnkısa. __ l_S_Y_ ıl Evvel Bugün: 
ma müsamaha etmtyeceğlnt ve bir- Ziraol \'dalcllne 15 Macar rnı teha:ı:ıı:ıı 
cok Çlnlllerin bugUn mllll hOkQme- celbedilme6e karar verilmiş, bunların 13 
tin ve milli ordunun himayesinden tanesi gelmiıtir. Bu mulchauıalar llalkalı 
mahrum olmalarına ralmen hepsi _ ziraat mektebine, lzmir mektebine, Anka. 
nln yeniden bir araya gelecekleri gll- ra, Adana zfraat metepleri maldnlıt ıube

lerine, Karaca haraaına, Ankara Um"alıa· 
nun pek yakında hulQl edecellnl be· ntılnt, muhtelif vazlf elerle memur edil· 

_....._ ___ ..__..__,..__.....,,_,,.ı.-;.....;.. __ .....c~-'---ı........__....~__. ...... ~~~__,....._~----...1..1--.....&.&.-....Z..~.-ı.~~~-a.--....J...ı.&a.. ........ ~ ... --~....;, ......... ~~~~--~=----~ı_:ı::._, __ ~-~~~~-IA,.a del• h•lknn• ve bllyWderl. 
"Japonlar şehirleri zaptctmekle 

ancak kuru topraklara malik oJabl· tUn milletleri onlnra lAnet etmEıkte-



Deniz .ortasında bir kadı
na yapılan tecavüz 

8-RURUN 

vocuğunuzu hangi okula 
verece~ainiz ? 

19 AliUSTOS 1938 

Dört vak'a 
Baskıncıların muhakemesi 

ağırcezada yapılıyor 
nin Ça~trcılardaki evine gelip otur-

Hedefini 
şaşıran kurşun 
Bir adamı cinayet 
lştemekten bir kadı

nı da 61Umdeo 
kurtardı 

Yüksek mühen~ 
dis okulu 

Oördil de yaralandı 
Kwlloprakta Fenerbahçede kimyager 

Mustafanm inşaatında çalışan HUseyin 
ile dıvarcı ustası Hüseyin kavga etmiş 
!erdir. Her ikisi de bıçakla birbirlerini 
başlarından yaraladtklarmdan yakalan • 
mxşlardır. 

lki gün evvel gece yarısı Yeni· 
kapıda deniz ortasında geçen bir ta. 
arruz hadisesi dün ağı> ceza mahke
mesine intikal etmi§, duruımasına ba, 

lanmıştır. 
Bu taarruz ve ırza tasallut hadisesi 

§üdur: 
Aksarayda oturan Muazzez adınıda 

bir genç kadın, evvelki gün gemıcı 
Haaan ve Ahmet adında iki arkadaş-
la tanışmış ve her üçü ötede beride 
bir müddet gezdikten sonra gece sa
at 1 raıddelerinde Yenikapıya gelip 
bir sandalla denize açılmışlardtr. 

Ay tşığı altmda oldukça uzağa açı
lan sandala az sonra karanlıklar ara. 
sından beliren bir kayıik yanaşrnıt i-

çeriden bir ıes: 
- Çabuk kürekleri kesin 1 diye ba-

ğırmı~: sonra ilave etmi1tir: 
- Biz sivil memurlarız, bir kadının 

izi üzerinde bulunuyoruz. Sizin san • 
daldaki bayanı bir göreceğiz. 

Salih ve Ahmet bu vaziyet icar§lsın 
da emre itaatla hemen durmuşlar ve 
kayık yanaşmışttr. Fakat kayık yana-
şır yana§maz, ic;indeki meçhul iki şa-
hıs birdenbire öteki sandala atla. 
mışlar ve Salih ile Ahmedi tehdit e • 
dcrek sandaldan sıkmalarını söylemiş-
lerdir. 

:r ~ ızez bu geçen şeylerden birşey 
anlayarr.amış ve var kuvvetile ferya • 

da başlamıştır. 
Mütecavizler hemen Muazzezin üs. 

tüne atlamışlar ve ağzını bir ır.endille 
tıkayıp sesini kesmeğe savaşmtşlar • 
dır. Bu sırada sahilde bağh olarak 
duran Salibin kum kayığzndan bir fi. 
lika gelmiş ye Salih ile Ahmet ıçıne 

at!ayarak kaçmı~laroır. 
:Sun:t8n sonra Muaı:.tez ile bir -.n· 

dalda kalan mütecavizler Jı:üreklere 
geçerek kayığı Samatyaya doğru 
sürmüşler ve Muazzeze tasalluta kaTk 

rnışlardtr. 
Meçhul adamlar, bu kadarla da kal-

mayıp Muazzezi dövmüşler ve par. 

ınağındaki bir altın yüzüğü söküp aL 

rnağa ba~lamtıtır. 
Bu sıralarda karısını Çiço adında 

bir kadın aık ıık ziyaret etmektedir. 
Yine bir glin gelrnit ve Rept evde i-

ken "kanıma: 
- Seni bekliyorlar, haydi çabuk! 

demiştir. 
Reşat, bu suretle karısxnın randevu 

evine gideceğini anlamış, zaten maran 
goz Mehmet adında birisi ile de mü. 
nasebette bulunduğunu haber aldiğın
dan, kızmış, Çiçoyu kolundan tutup 
itmiş, fakat karısı araya girerek mü
dahale etmeğe kalkışınca büsbütün 

çileden çıkmıştır. 
Reıat bundan sonra eline geçirdiği 

b!r bıçakla Melahatı birkaç yerinden 

yaralayarak öldürmüştür. 
Su'iun böyle şiddetli bir tahrik al

tında işlenmesi gözönünde tutularak. 
suçlunun Türk ceza kanununun 448 
inci maddesi ile cezalandırılmasını is-

terirn.,, 
Suçluya bu mütaleadan &enra ne 

diyeceği soruldu. Reşat müdafaada 
bulunmak üzere mühlet istedi. Mah. 
keme bunu kabul ederek muhakemeyi 

başka bir güne bıraktı. 
--0-

iki çocuk tevkif edildi 
ı 6 yaşında Salahattin ile ı 7 yaşın-

da Ah:net adında i'ki çocuk evvelki 
gün Şehremininde evkaf tarafından 
ardiye halinde kullanılan Melekhatun 
camiinin kilidine anahtar uydurarak 
girmişler ve i!jeriden kalas, safi, tor -
ba ve sair bir çok e§ya çalmışlatldır. 

Çocuklar sırtladıkları eşyalarla ka

çarken yakalanmışlar, dün de adliye. 

ye seVkedilmi~lerdir. Sa1ahattin ve 
Ahm~ mttdddwnümflikte ~fti 
ifadelerinde evveli suçlarını inkir 
etmişler, fa.kat sonra birer birer an. 
!atarak nasılsa bir if yapmıf o):!ukla

nnı söylemişlerdir. 
Hırsız s;ocuklar, üçüncü sulh ceza 

mahkemesinde sorguya çekildikten 
sonra tevkif olunarak, tevkifhancy~ 
gönderilmişlerdir. 

-<>--

Evvelki akşam Aksarayda cinayet ol. 
masma ramak kalan .bir vaka olmuştur. 

Salahaddin adında bir genç, bir ınüd. 
det evvel Akaarayda oturan Remziye a. 
dmda bir kızla tanışmış, kendisini çıldı. 
rasıya sevmeğe başlamıştır. 

Ancak Salahattin bu sevgisine kız ta. 
rafından karşdık görmemiş ve evlenme 

talebi de reddedilmiştir. Fakat Salahat. 
tin buna rağmen Remziyenin peşini bı. 

rakmamış ve sık sık tacize başlamıştır. 
Nihayet evvelki gün Remziyenin Ah. 

met adında birisi ile ni§9Jllandığmı du. 

yan Salahaddin pek fazla mliteessir ol. 
muş ve rakı içip bir hayli sarhoş olduk. 
tan sonra, dün gece doğru Remziyenin 

evine gitmiftir. 
Bu sırada Remziyenin nişanlısı Ah.mel 

te evdedir ve iki yeni nişanlı bir odada 
oturup konuşmaktadırlar. 

Sa!Ahattin birdenbire içeri dal1p bu 
vaziyeti görilnce bllsbülün sinirlenmiş 
ve Remziyenin Ustllne atılarak: 

- Sen ancak benimle evleneceksin, 
anladın mı? Yoksa seni öldürürüm, diye 

bağırmıştır. 

Remziye aksini söyleyince Salahattin 
birdenbire elini cebine atıruş ve taban. 
casmı ~ekerek Remziyenln kalbine da. 

yamıştır. 

Fakat bu sırada nişanhst Ahmet ye· 
rinden fırlamış ve Salahattinin koluna 

bir yumruk vurarak hedefi ı:ıaşırbnI§, 

Ahmedin tetiğe basması i\e çıkan kur. 
IUD dıval'a .. pJIUIDUlltlr• 

Gtırtlltll tızerine yetişenler SalAhattlnl 
yakalayarak polise teslim etmişlerdir. 

Salahattin dün adliyeye sevkedilerek 

birinci sorgu hakimliğine teslim edil • 

mişttr. 

-o-

Romen elişleri sergisi 
Romen elişleri sergisi yarın saat on 

birde Taksim.de eski Satiye binasında nuşlardır. 
Muazzezin fırsatım bularak aralda 

sırada atabildiği feryatlan sahilde 
devriye gezen Langa bek.sisi Bilal i
le polis Şükrü işitmiş ve bir sandala 

Bir semti soyan hırsız bugün 
muhakeme edilecek 

açılacaktır. Romanya namına kadın el· 
itleri cemiyeti murahhası Bayan Sudzu 

da lstanbula gelmigtir. Sergide TUrk 
kadınlan çalıetmna cemiyeti ile Kızıla. 
ym elifleri de teşhir edilecektir. binip imdadına koşmu§lardır. 

Mutaarnzların eandatına yanaşıp 
kendilerini yakalamak isteyen be'kçi 
Bilal bu arada kürek sapile başına 
vurulmak suretile ıdövülmÜ§ , fakat 
polis Şükrü tabancasını çekip korku
tunırı baskıncılar teslim olmuşlar· 
dır. 

Bir zamanlar Beyoğlunda bir semt 
evini sıra ile soyarak pek güçlükle ya. 
kalanabilen 23 ya,·nda ve oldukça 
tahsil görmüş Rıza Ateş hakkında 
sorgu hakimliğince yapılan tahkikat 
bitirilmiş, kendisi muhakemesi yapıl -
mak üzere asliye üçüncü ceza mahke 

mesine verilmiştir. 
Rıza Ateşin. itirafı ile de sabit el -

-0--

Elektrik işletmesinde 
bir tayin 

Turing ve otomobil klUbll müdürü B. 
ŞllkrU Ali elektrik işletmesi idaresi pro. 
paganda ve neşriyat şubesi şefliğine ta

yin edilmiştir. 
---<>-

Okul GUmüşsuyundad1r. TelefoL 
ıl.0936 dir. Tahsil mUddetl altı yıldır. 
Bunun Uç yılı müşterek, diğer ilç yılı 
yol, inşaat ve elektroteknik ihtisas 
~ubelerinin birinde geçirilir. Okula 
yatılı, yatısız iki türlü talebe alınır. 
Yatılı girmek istiyen talebe kadrodan 
fazla olursa matematik gibi, fizik ve 
turkçcden yapılacak mli.Sabaka imti . 
hanını kazanması 18.zrmdır. 

Bundan ba§ka Kantarcılarda Mahmut 
paea camii çıkmazında 7 numarada otu: 
ran Bahriye ismindeki kadın dostu Ha· 
san tarafmdan bıçakla sol kolundan ya. 
raıanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

Üçüncü bir vaka da Beyoğlunda olmuş 
tur: Kalyoncuda Yazıcı sokagıny da 3 nu. 

Y .ızılmak istiyenler: 
A - Dilekçe, 
B - NUfus kağıdı sureti, 
C - Altı fotoğraf 
E - Aşı klğıdı getirmeleri !hını. 

dır. 
Okula kaydedilmek \lzere müracaat 

edenlerin sıhhi durumlannı bildiren 
rapor geUrmeleri veya. okul tabibi 
tarafından muayene edilmeleri şart. 
tır. Aksi halde kayıtları silinir. 

Parasız yat11ı olarak alman talebe 
o sene sınıf geçmediği takdirde mec. 
cani leyli hakkını kaybeder. 

Talebenin teknik §ubelerinden her 
hangi bir sahada tahsil edebilmesi 
için mUşterek kısmı ikmal etmesi ya
hut hariçten ayni derecede tahsil gör 
milg olduğunu imtihanla isbat eyle • 

meei lAzımdlr. 
Milhendis okuluna kabul edilecek 

talebenin aşağıdaki şartlan haiz ol. 

malan lAznndır: 
1 - Türkiye vatandaşı olmak 
2 - HUsnühal sahibi olmak 
3 - Geçici hastalıklarla bulaşık ol· 

mamak. 
4 - Lise tahsilini ikmal etmiş ol. 

mak, 
ft '"!'- Velf ~tennek. liamıdU'. 

--------- _, ______ _ 
Memur Oniveraite 

talebeleri 
KUltilr Bakanlığınm ünivenitede oku. 

yan memur talebe için yeni bir karar 
verdiğini yazmıştık. Bu karara. göre ta. 
lebelcr hem tiniversiteye hem de me· 
muı iyetlcrine devam· ederek tam maaş 
alabileceklerdir. Yalnız bu gibi talebe i. 
terde tahsillerini ikmal ettikten sonra 
beş yıl mecburi hizmete tabi tutulacak. 

lardtr. 
Rektörlilk memur olan talebenin i. 

simlerini ve memuriyetlerini tesbit et. 

mektedlr. 

maralı evde oturan Niyazi bir seneden 
beri kendisinin metresi olarak oturan 
Sabahati başından, kolundan, omuzun • 
dan ve arkasından yaralıyarak kaçını 
dlln yakalanmı§tır. Sabahat hastane:~ 
kaldırılmıştır. 

DördUncü yaralama da Fatih mınta_ 

kasmdadır: Guraba HUseyin ağa mahal. 
lesinde Mehmet L<ltfi sokağında l5 nu
marada oturan Ali, eniştesi HUsnü ile 
kavga etmiş, bıçakla iki yerinden yara. 
!andığını iddia etmiştir. HUsnU yaka 
lanmıştır. • 

SOKAKTA YARAU BULUNDU_ 

Fatihte Çarşamba caddesinde İbrahim 
isminde bir müteahhidin sokakta yat
tığı ve başından yaralı olduğu görUl 
mU3, hemen Cerrahpqa hastaneıine kai 

dınlmı3tir. 

İfadeye gayri muktedir olan tbrahi. 
mln sarhoş bulunduğu ve bqmdaki ya
rasının da dUşme neticeai huıl olduğu, 
anlaşılmıştır. İbrahim bir kaç saat sonra 
kendisine gelmiş, kimseden şllr:lyeti ol. 
madığını söylemiştir. 

.\.YACI KIRILDI - Kuımpaeada 

ı Bostan sokağında 48 numaralı evde o. 
turan 5'1 yaşında Niko, Galataurayda 
Hırlstonun boyacı dilkklnmt badana e· 
derken a:yatmm altındaki merdiven kay 
mı•· Uç metreden dUgerek sol ayafı kı. 
nlmıgtır. Niko hastaneye kaldırılmııtır. 

YARALANAN ÇOCUKLAR_ Sa. 

matyada Abdullahdede sokağmda otu • 
ran Hanüenln 12 yagmdakl oğlu Mus.. 
tafa, Ağaçayırmda oynarken Htıaeyin is 
minde bir çocuk trafmdan atılan taşla 
başmdan yaralanmıştır. 

Samatyada Kuletl sokakta oturan Yor 
gl isminde birisi de Davutpq& caddesin 
den geçerken Faik isminde bir çocuk t • 
rafından atılan tagla bqından yarata:: 
mqtır. 

ALACAK Y'OZONDEN D0Vlı!OŞ. 

LER - Yenl§ehirde Dolapdere cadde 

Diğer taraftan yeniden üniversite tah 
sili yapmak isliyen gençlere yalnız ta.. 
lebelik etmek mecburiyeti konm113 ve 
dışarda ça.hşmaları yasak edilmiştir. 

ıinde oturan Kasım GilmU• dUn • .,, gece 
evine giderken önUne Manokyan ve A
postol çıkmış, eski bir alacak yllzllnden 
kendi.sini fena halde dövdllkleri glbl yU. 

-0-- zUnU ustura ile de kesml3lerdlr. X 
sun GUmUşün feryadı üzerine mUtecav~ 
ler yakalanmIB ve yaralı hastane e ka dınlmıgtır. y 1. Sahile getirilip karakola götürül

dükten sonra bunların Şehreminli 
Şükrü ile Yenikapılı Raşit diye anı -
lan iki azgın sabıkalı olduğu anlaşıl
mış, hemen bir zabıt tutularak dün 
adliyeye sevkedilmişlerdir. 

.duğuna göre, kendisi Neşet, Fr.cine, 
Sara, Rabia, Fethi ve sair birçok ki. 

şinin evlerini soymuştur. 
Okumuş htrsızın duruırnasına bu -

Sıhhat müdür muavini geldi 

tık tedrisat umum müdürü 
tik tedrisat uınum mlidUrU Bay İsmail 

Hakkı, Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Bay lsmail Hakkı bir kaç güne kadar or
ta A vnıpa memleketlerine ve Rusya ya 
bir tetkik seyahatine çıkacaktır. 

BAŞINDAN YARALADI - 1858 nu 
maralı otomobil, Kadıköyden uoda : d - ya gı· 

Baskıncıların duruşmasma bakan 
asliye llçlincil ceza mahkemesi sus;un 
mahiyeti itibarile görülmesini vazi· 
fesi haricinde bulmuş ve işi ağır 
ceza mahkemesir.e havale etmiştir. 

Şebreminli Şükrü ile Yeni'kapılı 
Rqit hakkındaki karar bugün verile. 

cektir. 
-o-

Kıskançlık yüzünden 
yapılan cinayet 

:Altı ay kaldar evvel Çadırcılarda 
'kansr Melahatı kıskançlrk yüzünden 

bıçaklayarak öldUren katil Reş~dın 
auruıımasına ağır ceza rnahkemesındc 
<lUn devam edilmiştir. celsesinde 

Muhakemenin dünkü 
müddeiumumi mütaleasını serdetmiş, 
kısaca demiştir ki: -

gün asliye Us;üncü ceza ınahkemcıin • 
de başlanacaktır. 

Tarhan vapuru 
Dcnizbankın Almanyaya ısmarladığI 

vapurlardan Tarhan vapuru denize in. 
dirilmL~tir. 3100 tonluk olan Tarhan va· 
puru pek yakında ıımanmııza gelerek 

çahşmağa başlayacaktır. 
-0--

y eşilköyde yapılacak 
tayyare istasyonu 

Ye,llköyde bir tayyare istasyonu ya. 
pılması hakkmdaki tetkikler bir hayli i. 

lcrlemi.ştir. 
Devlet hava yolları idaresi bu işle 

mc§gul olurken güınrilkler umum mU. 
ılUr uğü de buradan çıkacak yolcuları ve 
cşyal3.rını kontrol etmek lizere blr dal· 

re yapmağa karar vermiştir. 

Bir milddettenberi Avrupada tetkikat 
ta bulunan sıhhat mildilr muavini Bay 

Osman Sait şehrimize dönmilştllr. Ken. 
disi temizlik meseleleri hakkında da 
incelemeler yapmıştır. 

-0--

Öndüle makineleri 
Berberlerin kullandıklan ondille ma. 

kinelerinden Uç tipin kullanışa. elverişli 
olduğu tesbit edilmiştir. Diğer bazı ma· 

k.inelerde tadilat yapıldıktan sonra kul. 

lanılabilecektir. 

---<>-
Çöp kongresi 

28 Ağustosta Viyanada toplanacak çöp 
kongresine memleketimiz namına DahL 
liye VekAleti mahalli idareler umum mU-

dilrU Bay Faik ile belediye makine ııu. 
besi mUdUrU Bay Nusret iştirak edecek. 

tir. 
---<>-

Eminönü meydanı 

Bay İsmail Hakkı, Rusyadakl köyeU. 
lllk çalı§maları etrafında tetkikler ya • 
pacak ve yine Avnıpa seyahatinde muh 
telü mnmleketlerdeki ilk ve köy ;ahsill 
ile şehir okullarındaki çalışmayı gözden 
geçirecektir. 

İ!mail Hakmınk tetkiklerın· d -.. en sonra 
koycülük ve sair ilk tedrisat işi 1 b . er ne aş 

ka bır şekll verilecektir. 

~ 

Çocuk kamplan 
Yaz tatil aylarını gerek öğretmenlere 

ve ~erekse talebeye hoş geçirmek mak· 
sa.dıle a!;ılan çocuk kampları ve öğret • 

menler kampı dün kapanmıştır. Kampla. 
rm gelecek ~rıllarda daha fazla randmı 
ve . an 

rmesı ve bu yıl noksan kalan kısnnla· 
rmın tamamlanmasına çalışılacaktır. 

erk;n 12 yaşında Kirkor iamlnde bir 
c;ocuga çarpmış, başından yaralamıgtır. 
Yaralı hastaneye kaldmlmqtır. 

HIRSIZ K1MM1Ş - Ferlköyllnde Kah 
ramanbey sokağmda 50 numaralı evde 
oturan Ayşe, dlin komşuya gitmıa, bu 
sırada evine hırsız girerek ıandığmda 

bulunan 4 kilpe ile 360 kunıtu çalmqtır. 
tır. 

Tahkikat neticesinde hırsızlığı yapa • 
nm Mavi Köge gaı.inosunda çalqan pr
son 12 yaşında Hasan olduğu meydana 
çıkm13. Hasan yakalanarak çaldığı mil. 
cevherlerle para istirdat olunmuotur· 

SAO KOLUNU KAPTIRDI - Balat. 

ta Karabaş mahallesinde İskele sokağın· 
da iplik fabrikasında çalışan Şakir, dUn 
pamuk açmağa mahsus sifon makinesine 

- Resat karısı Melahatın başkası 
ile mUna-sebette bulunrnasından süphe 
etmiş, nasta yattiğı h:ıstaneden çıka
cağı giln k"ndisini ziyarete gelen ka 
rısının üstünü ıruayene edince bu 

Şehrimizde bulunan Gümrük ve lnhi. 
sarlar Vekilcti müsteşarı B. Adil Okul. 
daş bu maksatla dün Yeşilköye giderek 

bazı tetkıklerde bulunmuştur. 
~ Sanayi umum müdürü B. Reşat, dün 

sabah Ticaret odasına gelmiş, muamele 
vergısi hakkında odada bir milddet ka· 
ıarak meşgul olduktan sonra saat 11 de 

EminönU mey1anınm açılan kısmının 
tanzimi işi bir kaç güne kadar bilecek

tir. Yaya kaldınmlarla bahçe kısmı ta. 
mamtanmıştır. Bahkpazarma doğru olan 

EROİN BULUNDU - Çadırcılıı.r cad· 
desinde 59 numaralı dükkanda hurdacı 
Bursalı Ahmet ve arkadaşı Recebin ero. 
ln sattıkları haber alınmış, emniyet 1• 
kinci şube memurları tarafından dUn 
dUkklnda arama yapılmıştır. Bunlardan 
Ahmedin üzerinde iki gram eroin ile 30 
granı beYJS tos ve bir :taç bot paket lnı 

sağ kolunu kapt.mnıştır. Şakirln kolu 
dirseğinden kopmuş, baygın bir halde ye 
re serllml§tir. Yaralı Cerrahpqa hasta. 

nesine kald1nlmıştır. 
Bundan bqka Galatada Arap camlln. 

de Mahmudiye caddesinde Yanardai kö· 
mUr fabrtkasmda çalışan Baha.ettin ma 
kineyi tamir ederken düımUt. m.uhteM 
yerlerinden ağır saret.ıe bu _ _____ §~Ü:.!p~h::..:e:.:s:..:in:.:..d:.:e kendis'.ni haklı gösterec.ek 

binalar da istimlak muamelesini mUteıt.. 
dırılınca oraları da dilzeltilecek • 
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- işlerimiz bittikten sonra ayrılı • 
rız. Ben intikam almak için seni ara
rım, sen de beni ararsın, vuruşu

ruz. 
- Peki Cebrail, seninle beraber 

yapacak hiçbir işimiz yok. 
- Çok var Adnan Bey .. Gülçubu • 

ğu bıraktın mı sanki .. Onu aramak i. 
çin buraya gelemez, sen ıde gidemez
sin. 

- Sen ne yapabilirsin?. 
- Ben istersem seni de gönderir. 

dim, istersem Gülçubuğu da buraya 
g'!t iririm. ona haber gönderirim, ge • 
lir. 

- Bunu yapar mısın Cebrail?. 
- Yaparım. Sen de b.::nım istedik-

lerimi yapacaksın. 
- Söyle nedir?. 
- Onu şimdi söylemem. Yerinde 

söylerim .. T ehlikeli işler değil, Kolay 
lıkla yapabileceğin i~ler. . 

- Peki kabul eriiyorum.. Yalnı,. 

ben şimdi ağabe~·imi bulmak istiyorum. 
Onunla konuşacagım. 

- Bulursun .. Şı;rıdi Giilçubugu mu 
b:ııaya getirmek istiyorsun, sen mı 

gitmek istiyorsun? 
- Gülçubuğu buraya getirmek ıs . 

ti yorum .. 
- tyi, o halde .. Ilozatta gene gö • 

rü~ürüz ... 
Adnan aı.:aL eysini buldu. Onunla u. 

zun uzun saatlerce konuşup, dertlese. 
rek medet umarken Kazım çok soğuk 
durmuştu. Söylediklerini de dinlemek 
istememişti. 

Adnan, ağabeysinin böyle bir tavır 
takınmasının sebebini anlamak istedi. 
Kazım: 

- Bana sormadan gittin, bana sor. 
madan işler yaptın. Ben hiç bir şeyi
ne. karışmam.. deldi. 

- Fakat ağabey, ben fena birşey 
yapıudım, ki .. 

- Onl.atın arasına girmek fenadır. 
Sana kimse vazife vermiş değildi. 

- Oraya gitmemden bir zarar gel. 
dimi? 

- Zannedersem geldi ve sen de şüp 
he altında bulunması lazımgelcn bir 
şahıssrn. Vazifem seni tevkif etmek. 
tir. 

- Beni tevkif mi?. 

- Elbette. Bir suctfoyu kaçırdın. 

Do'ktoru kaçniJxlar. Bunlar hep senin 
yüzünden oldu. Buna mukabil tek bir 
faydan olmadr. Vatana hiyanet et
tin. Görüyorsun, ki birkaç serseri yü_ 
zünden bu kadar zahmete giriyoruz. 

Zavallr, cahil halkr sefaletten kur
tarmak, onlara climhuriyetin feyzini 
göstermek istiyoruz. Dersimliler ra -
hat, mesut ve Türk milletine has bir 
ıekilde yaşayacaklar. Bütün tTürk. 
ler bu ülkü uğrunda çalışmaktadır. 
Halbuki sen bir macera peşinde koş. 
tun, zararlı macera. Bir kız peşinde 

koşmak her genç erkek için mazur 
görülebilir. Fakat memleket davası 
mevzuu bahs.olunca hayır. Bunu ben 
bir 'kardeş sıfatile hiç affel:iemem. 

- Demek beni affetı:r.iyorsun, öyle 
mi ağabey?. 

- Hayır .. 
- Beni tevkif mi ede~cksin ?. 
- Bu benim vazifem .. 
- O kadar büyük bir suct işkı:iiğimi 

sanmıyorum. 

- Olabilir. Belki de beraet eder
sin. Fakat bugün suı;lusun. 

Adnan boynunu büktü. Düşünmeğe 
başladı. Beyaz dağın eteğine kurul -
muş bir çadır içinde oturuyorlardı. 

Dışaı:ida neferlerin ayak sesleri du. 
yutuyordu. Nefer srk sık gelip yüz. 
lıaşıdan bazı emirler alıyordu. 

Adnan, uzun mUddet b::ynu bükük 
düşündü. Sonra ayağa kalktı. Cadu-n 
kapısını açtı. D!rin derin nefe; aldı. 
Soğuk bir rü::g5.r e:ıiyordu. Karşı d;:ı~ 

lar kapkaranlık bir duvar gibi gökür. 
ucuna kadar yükseliyordu. 

Ögle i!-r.eri daga çıktığı vakit taham 
mül edilmez bi:- güneş vardı. Al:~am 

üzeri kar yağmıştı. Şimdi titrene::ek 
derecede soğuk rüzgar esiyordu. ö . 
bürgün muhak'.-:~1c gene taha:nmül e _ 

at parçasının, tam kendisine benzet • 
tiği insanlar, ne zavallı şeylerdi. Ad. 
nan da onları kurtarmak, fenalarını 

yok etmek, iyilerinin layık olduktan 
mevkii elde etmelerine çalışmak is. 
temişti. Fakat yalnızbaşına ne yapa • 
bilirdi? 

Halbuki onun bu hislerini kimse 
bilmiyordu. Üstelik kendisine en ya • 
kın biri tarafından "hain,, damgası vu. 
ruluyordu. 

Gülçubuğu sevmesi vatana hiyanet 
mi idi? 

Herhangi bir işe set mi çekmiş. 

ti? 
Yalnız doktorun kaçmlması kendi 

yüzünden olmuştu. Eğer ona birşey 

ol:nuşsa feciydi. Vicdan azabı duya • 
caktı. işte o vakit en büyük bir suç 
islemiş olacaktı. 

Tekrar cadırın içine döndü ve: 
- Ağabey. eledi beni tevkif et .. 
Kazım, kardeşine biraz daha yak -

laş:ırak yüzüne baktı: 
- Niçin dedi, böyle söylemek lü . 

zumunu gördün? Biraz evvel kendini 
müd::ı.f n ediyordun. 

- Fikrimi deği~tirdim . 

- Yani suçlu olduğvnu anladın? .. 
- Bilmiyorum .. 

Kazım karJ.şini omuzundan tuta . 
rak oturttu: 

- Adnan dedi. muhakkak, ki cahiL 
likler yaptın . Bunlar manas:z ve daha 
doğrusu şuursuz şeyler. Eğer Der. 
sinıi gezmek istiyorsan fırsatını bu -
tur, gene görürsün. Şimdi vakti değil. 
Bir gün buralarda Anadolumuzun 
her köylüsü gibi düşünenleri görece • 
ğiz. Fakat şimdi değil. Kötü zihni. 
yet rr.ahvo~duktan sonra. 

Sana söyliyeceğim son, kardeşçe 
söz şu: Dersimden derhal hareket 
et. Bunu yaptrğın taktirde seni affe. 
diy.~rnm. Bana saygını isbat etmiş o. 
lacağm gibi, dürüstlüğünü de göster
miş olacaksın. 

Adnanın gırtlağı kuruyor, yam • 
yor, beyni uğulduyordu. O an içinde 
yapılması imkansız bir teklif kar§ısrn 
da olduğunu anlıyordu. Gülçubuğu 
arkada bırakıp nereye gidebilirdi? 

(Arkası var) 

detektifler önde, sonra zengin kızın 
perestişkarları, sonra yine detektifler 
ve arkadan çok defa başka perestiş. 
karlardan telgraflar getiren bir mo . 
tosikletle ve Ullutulan teyzenin içinde 
hopladrğı bir otomobil. Pek tabii ol· 
mak üzere bunlarm peşi sırada çıl. 
gıncasma bir av temposu ile muh. 
birler; Barbara Huttonun her yaptı· 
ğmı not etmek zorunda olan muhbir. 
!er! 

- Zavallı muhbirler! 
Büyük hemşire, sordu: 
- Zavallı muhbirler mi? Zavallı 

Barbara! 
Ben, şöyle dedim: 
- Etmeyin cailım! Zavallı muhbir. 

lerl· 
Her iki hemşire de güldü ve Mis D. 

şöyle söyledi; 
- O halde sade bizim ~rüşümüzle 

zavallı muhbirler, diyelim! 
- Peki, kızın babası bu hallere ne 

dedi? 
- İhtimal kızı ile iftihar ediyordu. 

Lakin, gelelim hikayenin sonuna .. Gö 
rüyorum ki, siz yer yüzünün en zen· 
gin mirasçı kızı için alaka duyuyor • 
sunuz! Evet, gelelim hikayenin sonu. 
na. Plam Springsde Barbara Hutton, 
Prens Alcksis Mdivaniye delicesine 
tutuldu. 

- Ya!'li sonradan kendisile evlendi· 
ği adama! 

- Şüphesiz! Fakat, o gece kendi. 
sile evlenemedi, ~ünkü erkek, }.llis Lii. 
iz Astor van Alenle nişanlıydı. Bu 
kız. Con Jakob Astorun en büyük yaş 
tal:i torunudur, bu Con Jakob Asto -
run Amerikanın multimilyoncrlerin _ 
den b:ri olduğunu biliyor musunuz? 

- Evet, bunu biliyorum! 
Bu aralık, konu~mamız inkıtaa uğ. 

radı. ~arayın bafnıabeyincisi mevkiin 
de olan adam geldi ve göze çarpmı • 

Tiftik ihracat birliği 
karşılannıadı, alaka· Neden iyi 

darı arca 
Şehrimizdeki tiftik ihracat tacirle • 

rinin bir birlik kurmağa karar ver. 
dikleri malumdur. 

Bu hususta başlamış olan hazırlık • 

Iar hayli inkişaf etmişken, bir 'kısrm 

tiftik ihracat tacirleri ticaret ve zahi

re borsasına müracaat ederek birliği 
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Yazan: <Cen ~cO 
çilcrin göze çarpan v~ şüphe uyandı· 
ran hiçbir şey farketmediklerine dair 
şifahen rapor verdi. Bu şifahi ra.. 
poru verir vermez çekildi. 

- Prens, yeryüzünde gezip tozan 
en güzel erkeklerden biriydi, bir gür
cü. Palm Springsde yaşıyacak parayı 
nereden bulduğunu, kentdisinden baş • 
ka iki kardeşinin de ne ile geçindikle 
rini tesbit ~tmek mlimkün olmuyor -
du. Kendileri, uzak mesafedeki sapa 
bir prenslikten gelen varidatla geçin. 
diklerini ~ddia ediyorlardı. 

Mis Van Alen, Barbara Huttonun 
bütün temperamenti ile kendi prensine! 
göz koyduğunun farkına varınca, ürk 
tü, bütün vücudu irkiliş geçirdi ve 
hemen oradan uzaklaştı ... Prensile be

raber; ve Prensi sağlam olarak elin
de tutabilmek maksadile, Pariste der. 
hal onunla nikahını kıyd.ıı1dr. Barbara 

Hutton, Prensin oradan gittiğini öğ -
renince, teyzeyi kolundan tuttuğu gi. 
bi otomobiline bindirdi ve o da onun
la beraber, Palın Springsden Nevyor. 

ka döndü. Fakat, bu ısefer babasının 

yanına yerle§medi, kenldisi Park Ave. 
nüde başlıbaşma bir ikametgah kira. 
ladı. 

- O zaman kendisinin ne kadar 
parası vardı? 

- 16 yaşına basınca, evvela, şah • 
sen sarfctmesi için büyük babası 

verilen 
kurmak isteyenler hakkında şikayette 
bulunmuşlar, memleket menfaatlerini 
korumak ve harice 'karşı müşterek 

hareket etmek gibi çok kutsi bir ga.. 
ye ile kurulması lazım gelen birlik 
için 164 tiftik ihracatçı varken 4.5 
kişinin bu işle meşgul bulunduğu -

nu ve şimdiye kaıdar ne yapıldığından 
ve ne yapılmak istenildiğinden ha • 
berleri bulunmadığını iddia etmişler, 

bu hususta mutlak surette bir he -
yeti umum~ye toplanmasının lazım 

geldiğini ileriye sürmüşlerdir. 

Ticaret ve zahire borsası bu müra 
caatı ehemmiyetle nazarr dikkate 
alıp bu hususta tetkikat ve tahkikat 
yapmağa karar vermiştir. 

Ayni tüccarlar işin ehemmiyetine 
binaen diğer alakadar makamlara da 

Radyo 
19 - ı\ÔUSTOS - 938 • CUMA 

ôt:U~ SEŞRll'ATI: 

Saat 12,30 PIUkla Türk musikisi. 12,50 
Havadis. 13,05 Plakla Türk muc;ikisi. 13,30 
Muhtelif pl:ik neşriyatı. 14 Son. 
ı1KŞ.Ut NESRIYATI: 

Saııl: 18,30 Phikla dans musikisi. 19,15 
Ifrırı rerans: Doktor Kakfriyolok : Felhi Er
den. l!l,5a Borsa haberleri. 20 Saaı ayarı: 
Grcın iç rasathanesinden naklen. Rarlire 
Ne~ dik ve arkadaşları tarafından Türk 
ııııı,ikisi ve halk şarkıları. 20,40 Hava ra. 
poru. 20,43 Ömer Rıza Doğrul tarafından 
ara pç:ı söylev. 21 Saat ayarı: Orkestra: 
1 - Tschaikovvsky: Pigne damc. 2 - ~far 
ehe slove. 3 - Relikoff: Yalse. 21,30 Fas ıl 
MZ heyeti: İbrahim ~e arkadaşları tara. 
fıııdan. 22,10 :'ılulıtelif sololar (plak ). 22,50 
Son haberler ve ertesi !{iinün programı . 
23 Son. 

20 - ,\CUSTOS - 938 - cmt.\RTESl 
or.u; NESUIYATI: 

Saat 12,:ıO P!ıilda Türk musikisi. 12,!iO 
Hav:llfü. 13,0rı Plakla Türk musikisi. 13,15 
Novotn iden nakll'n otkestra k0T1l"lcri: K
rııal J\kcl iılaresiııde. 14 Son. 
r1KŞA.M SE$Jl1Ll Ti: 

Saat: 18,30 Hafif müzik: Tepebaşı bele
diyi:? bahçesinden naklen. 19,15 Konferans 
Salih l\fıırat (fen musahabeleri). 19,55 
Borsa haberleri. 20 Saat ayarı GrcnYiç ra
sathanesinden naklen. l'\ihal J\sım ve ar
kadaşları t:ırafııırlnn 'fürk musikisi Ye 
halk şarkıları. 20,40 Hava raporu. 20,43 

Tefrika No. 9 
vetin senevi 2 milyon dolar tutan fai
zini de o elde ediyordu. 

- O halde, hele önceleri bu para 
yetiyordu kendisine? 

- Şüphesiz! Derken, herkes Barba· 
ra Huttonun sevgide talihsizliğe uğra 
ldığma ve bu yüzden hasta bulundu • 
ğuna dair mali'ımat almakta gecikme. 
di. 

- Peki, bu hal, onda ne gibi teza. 
hürler belli etti? 

- Bütün meşhur ve ayni zamanda 
adı çıkmış meşhur gece eğlence yer. 
terinin daimi bir müşterisi olmak, sa. 
natkar kahveleri denilen yerlere ve 
bütün danslı barlara her gece bir nö· 
bet uğramak gibi tezahürler; tabi.i 
prestişkarlarından müteşekkil bir kü. 
m~yle ve detektiflerile etrafı sarılı 

olarak! Muhakkakttr, ki bu milyoner 
kızı, haddizatinde ne derecede te. 

kayyütle muhafaza edildiğinin hiç bir 
zaman adamakıllı farkına varıp, bu 
vaziyeti olduğu gibi kavramamıştır. 

Kendisinin ve altınile beslenen maiye. 

tinin herhangi bir yere yolu düştü 
mü, mesela bu yer bir barsa, orasının 
teşkilatında bir değişiklik yapılarak, 

garsonlar arasına derhal kıyafet değiş 
tirmiş fraklı polis hafiyeleri karışrr, 

otomobili motosikletliler tarafından ko 
runur. 

- Eski hikaye! 

karar 
müracaat eıdeceklerdir. 

Geçenlerde malum olduğu Uzere 

ayni maksatla toplanınr1 elan bağır .. 
sak ihracatçılan arasında da bir ihti. 

laf çıkmış, ve maalesef bu ihtilaf hal
ledileceği yerde birliğin kurulmasm
d~n vazgeçilmişti. 

Bu vaziyet alakadar makamlarca 

malilm olduğundan bu defa bu gibi 

birlik kurulmak teşebbüslerine engel 

olacak vaziyetleri sureti katiyede or· 

tadan kaldırmak için karar verilmiJ 

bulunmaktadrr. 

Tiftik ihracat birliğinin de kurulur 
ken hasrl olan ihtila.tları hemen 

halledilerek birliğin bir an evvel ku _ 

rulmllsına çalışrlacağı kuvvetle u. 

mulmaktadır. 

Ömer Rıza Doğrul tarafından arapça söy. 
Jev. 21 Saat ayarı: Orkestra: l - Haydın: 
Symphonie No. fı. 2 - :'ılichiels: Rakoezi 
çarda~. 3 - Bcrger: Valse trıste. 21,30 Nec 
ınettin Rıza 'c arkadaşları tarafından Türk 
mu~ikisi YC h alk şarkıları. 22,10 Novotni
deıı naklen orkestra konseri: Kemal Akel 
idaresinde. 22,50 Son haberler ve ertesi 
güııün programı. 23 Saat ayarı son. 

( Kısa haberler ) ---; 

• Gümrük ve İnhisarlar Veklıleti hukuk 
müşa' iri B. Ualıa Arkaç dün An karadan 
şclıri ın ize gelmiştir. 

• Bir miiddettcnheri şehrimizd e bulu· 
nan f!Ümr iikler umum müdürü B. Mnhmut 
Gündüzalp dün Ankaraya dönmüşliir. 

• Bir kı-;ım ı;nnayiciler ,dahildeki ma· 
muliilı \·ergi çokluğu yüzünden hariçten 
gelen ;ıyni cins mallardan daha pahalıya 
:satmak nıcchuri~ elinde kahlıklarını ileri 
"'*"'...,... b.,.... hu,....,..ttr'.., ı•.nı-11nrırıamış. 

lar, f ktısa t Vekaletine göndermişlerdir. 

• Bu harta içerisinde Sovyet Ru~ya mem. 
lckctimizden 2.000 adet oğlak derisi nlmış. 
lardır. Çiftçi 145 kuruştan satılan bu malın 
naklen tutarı H5 bin liradır. 

• Ticari tahliller 13.borı:ıtuvarı ile fbrat 
mallarını kontrol leşkiliitı bu ay nihayetin 
de J.iman banma nakledilecektir. 

la beraber bıktnası için de hayli zaman 
geçmişti aradan, • • • evet, bıkınca 

birdenbire Amerikaıdan kayıplara karı. 

şarak, bir yeryüzü seyahatine çıktı. 
Bu seyahatten eve Aral\ atlan, İran 

hatılarr, Alman mobilyası ve Fransız: 
porseleni gönderdi! 

Bütün bunları bana hikaye edenin 
ifadesi, şimdi mümkün olduğu nisbet. 
te açılaştr. D. hemşirelerden büyüğü, 
Barbara Huttonun yeryüzündeki he -
defsiz cevelanı esnasmıda nihayet ge
ne Pariste konakladığını anlattı. Ote. 
linin holünde göya rastgele Prens 

Mdivani ile burun buruna geliyor. 
Prensle karısı Luiz, doğuştan Van 
Alen ailesinden olan bu kadın arasın. 
da anlaşamamazlrklar başgösterrniştL 

bite. Karı koca çift, şimdiden ayrılmış 
olarak yaşıyoı.1du ve işte şimdi Prens 
de kendisini uzun zam.andanberi ıseven 
Barbaraya gönüllendi. 

Her ikisi hesabına da rahatsız edici 
devre başladı; çünkü, Amerikan muh
birler tarafından keşfediHiler. Ame. 

rika gazeteleri boyuna Barbarayla 
Prens arasında gittikçe ilerleyen bir 
mahremiyete dair haberler neşrediyor. 

Jardı. Ve apansızın, bir fırtrna, bir 
bora koptu. Kızın babası Hutton, üç 
teyze ve dört amuca uşakları, avukat 
lan ve polis hafiyelerile kasırga mi. 
sali scluğu Pariste alarak, orada gö. 
rünür görünmez de Barbaraya, halen 
zaten evli bulunan Prensle ileride bir 

idivaca hepsinin birleşik olarak şid
detle kar§ı koyacaklarını açıkça bil -

dirdiler. 
Barbara, üzüldü, kalbi sızlar gibi Cl• 

larak, gene yeryüzünü dolaşmaya çık
tı. Arada geçen zaman zarfında Prens, 
kansı Misis Luizden boşandı. Şim. 
di erkek, serbest demekti. O tda yer. 
viizii sevahatinc cıkarak, diyar diyar 



Görüp düşündükÇe GtYınün meseneıerr: 

Bir ölüm vası
tası daha ~rındırma Y U r t 1 a r 1 

12~.s sen~ evvel boS(lln 
Huseyın Kerbe-

Yazan : s. Gezgin 
Meşhur casus ''Lavrens,, in son ~ 

seri, meğer yeni bir cehennem maki. -
nesi imiş. Denizde yüz mil hızla gı. 
den, bu sandal büyüklüğündeld alet, 
torpil taşıyormuş. işten anlayanların 

Veri n de bir karar, fakat teşkilatı lada şehit edildi 
Çok rıenİŞ etmek Şartiyle Yazan: Ni)azl Ahmet 

~ Muaviye öldükten sonra yerine oğla 
Dunkfi Kurunda, Esnaf cemiyetleri 

yardmı bUrosunun, çok isabetli olduğun. 
da hiç §Üpho götürmiyecek bir havadisi 

muhtelif suallere §U mealde cevaplar Yezid hiltı!et mevkilne geçmi tL Yezid 
aldım: her tarafta Muhammet dinini kabul e 

özlerine bakılırsa, bunla,rdan bir filo 
ile, dünyanın bütün donanmalarına 
meydan okumak, hepsini batırmak 
kabil olacakmış. 

Dalgalar arasında pek küçük bir 
hcldef gibi göründüğü, yıldırım hızile 
gittiği için bunların seçilip vurulma. 
sı, hemen hemen imkansızmış. Şimdi 
İngilterenf n etrafı nöbetçi zincirlerile 
kapalı bir körfezinde tecrülıeleri ya· 
pılan bu alet, yarının en korkunç si· 
lahı olarak ortaya çıkacak. 

çıktı: 

CcmiyeUcrln yardnn bürosu, hemen • 
çoğu hiçbir teşckkUle bağlı olmıyan ve 
gayri sıhhi tabirinin ifade edemiyeceği 
kadar berbat bir halde yaşıyan seyyar 
esnaf için barındırma yurtlan tesisine 
karar vermiş, şimdilik tetkikler yapılı· 
yor, bir müddet sonra do. kati neticenin 

"Tahtakaledo bir bektir odasında fiQ 

srkadll§lle beraber yatıp kalkıyor. Ayda 
verdikleri kira adam baema 1.5 liradır. 
Oda karanlık ve rlltubetlidir. Evde su 
yoktur. Hamama - pahııh olduğu 1çin
nradn blrgiderler. Çamaeırlarını kendile· 
rl yıkarlar. "Çamaşırlarım,, dediği bir 
don ve bir gömlekten ibarettir. Yegfuıe 
eğlenceleri, akşam oturunca o gün kar. 
puzlarını yoklarken entarisinin nraBm. 
dan göğsünü gördüğü bir kadmı anlat· 
nıak, memleket §arkılan sBylomektlr. 
Sinema, tiyatro nedir bilmez, bazı dini 
bayramlarda rakı içer.,, 

tebellilr edeceği söyleniyor. 

Silah, korunmak için kullanıldık-

Bu kararın çok yerinde olduğunu bir 
kere daha tekrar etmeliyiz. Ancak, bu 
iş sadece Barındırma yurdu tesisi et • 
mckle halledilecek bir mesele değildir. 
Bugün fstanbulda binlerce seyyar es • ça, mukaddestir. Fakat başkalarının 

haklarına çevrilince bir cinayet vası • 
tası olmaktan daha ileri geçemez. 

Lavrens, bir casustu. Hizmetinin 

derecesi ne olursa clsun, casus, niha. 
yet bir arkadan vurucudur. Beyni, şer 
benzinile işler. Çölleri kan yağmurla
rile sulamış, Arapları ayrudandırmış, 
Filistinde kızıl bir rol oynamıştı. 
İngilizler, .ona "Galeri Nasyonal,, 

ide yer verdiler. Oraya heykelini dik
tiler. Tarihte siyasetin zaten ahHik 
ile atbaşı gittiği hiçbir çağa rastlana. 
nıaz. Şu Jıalde casusluğu bir kahra. 
manlık sayanları ayıplamak belki doğ. 
ru değildir. 

Ama, son icadı, bari geçmişin kefa
reti yerine geçen güzel, büyük ve 
hayırlı birşey olsaydı. Bu dilek, o tor
pilli, yıldırım hızlı, korkunç kovanlı 
cehennem makinesi karşıs.ında ansızın 
ne kadar gUlün~ kahyor. 

Geçenlerde bir arkadaş "Medeniyet 
düşmanhğı,, ndan bahsetm~ş ve Aldf. 
le, Rusoyu bu düşmanlar arasında 

saymıştı. 

Makineyi, yurdu için bir medeniyet 
zelzelesi gibi düşünen "Gandi., nin 
iralası d.... gôvdesı kadar çıplak mı. 
~ırf"'Yoksa bu makine ve fabnka hın. 
cmm arkasında, bugün bizim ıhenüz 

eremediğimiz bir istikbal dürbünü 
mü var? .. bilmiyoruz. 
Fakat ne Akif, ne Ruso medeniyet 
düşmanı değillerdi. Ruso, riyakar 
cemiyetlerin iki yüzlülüğüntien tik
sinmiş asil bir yürek; Akif, haydutla
şan bir katilin elindeki kanlı bıçak. 
tan farksız bir hale sokulan - sö. 
züm ona - medeniyetin düşmanı bir 
altın vicdandı. 

Kimyagerlerin cehennem zebanile -
rinden farkı kalmadığı yalnız top, sa. 
de zehir, hep ölüm aleti yapan fab
rikaların kurulduğu şu günle~e 
hangimiz: 

- Yere batsın böyle medeniyet! 
Demiyoruz? 
Bana kalırsa, böyle bir bedduaya 

lüzum yok. Çünkü zaten bu gidişle 

medeniyet, 'kendi kendinin katili ota -
caktır. 

Eminönü Halkevl 
bir.ası 

Emiııönil lınlkcvl binasının in natı i· 
çin evvelce teşekkill etmiş olan ihale ko. 
misyonu parti \ilfıyet mC'rkezlnde diln iç 
tima etmiş, gerek genel sekreterliğin, 

gerek Nnfın Vekaletinin tetkikine ikti· 
ran etmiş olnn proje ve hesaplara dair 
inşaatı üzerine almış olan mUtenhhitlo 
görü§müşlcrdir. 

İhale komisyonu pazartesi günU vazL 
yeti son olarak tesbit edecek. ve cr~esi 
günil derhal inşaata başlanabılecektır. 

Teklif eailen proje Nafıa Vekaletince 
aynen kabul edilmiR olduğundan, yapı· 
lacak yeni bina projesinde biç bir te -
beddül ve eksiklik )oktur. 

Yeni halkevi binası lstanbul semtınin 
en muhteşem \'e modern binalanndıın 

biri olacaktır. 
ltalya ile ticaret 
anlaşmamız 

t . ret ve 
İtalya ile aramızda mevcut ıca 1 

· · b'r suret klerlng anlaşmasının daha ı) 1 1 -

te işlemesi için e) lüliln birind ,Ankara. 
da bir toplantı ) apılıu k bu me 1 dl 
ı afmdn gorü ul c ktır Bıı t 1 ntı 
ltal adan elecek tı ri ır h t tc h 

naf var k:.. bunların hemen yüzde dok· 
sanını, Anadolunun muhtelif yerlerinden 
gelmiş vatandaslar teşkil ediyor. Bu 
\'atandaşların çoğu üçer beşer birer han 
odasına sığınmış, her türliı sıhhi kayıt 

ve kontrollardnn azade, pia ve berbat 
bir vaziyette yaşıyarak üç, beş kuru;, 
kazanmağa uğraşıyor. 

Yardan bürosu, yaptığı hesaplııra gö. 
re bir kişiye a1da 2.5 lira gibi az bir 
para ile yıkanacak yerleri bulunan, bol 
sulu, aydınlık bir binada. temiz odalar 
temin edecekmiş. Şımdilik bu sekildc 
barındırılacaklar takriben bin kişi ola. 
rnk tesbit edilmiş 

Eı.'Velil kendilerine i) i birer ) er temin 
edilecek olanlar için hesap edilen bin 
rakamı bugünkti hakiki miktarından çok 
aşağıdır ama, bazıları: "Canını §iındilık 
bu kadarına da şükür, ilerde ineallah di· 
ğederi için de ayni şeyi düşiinUrUz!,, dl 
yeceklerdir. 

Bizce bu düşünce sakattır.Mademki bir iş 
yapılacak, neden tamam olarak başarıl· 
masın? İkinci olarak, bu vntnndaşlarm 
çoğu okuma ~azma bilmedikleri gibi en 

Yalnız yanlarında askerlikte olduğu gl· 
bi kendılerini İr§at edecek kimseler bu. 
lunmadığından bir müddet sonra tekrar 
eski hallerine dönOyorlar. 

Binaenııle) h, seyyar esnaf için açıla. ı 

cak olan barındırma yurtlan aynl za· 
manda onlara hayatta lfızmı olacak ko. 
lay bilgileri öğretmek için kısa ve fay. 
dalı kursları ihtiva etmeli, buralarda 
kendilerine temizlik hakkında ôğütler 

verilmeli, hatta daha ileri giderek bu 
vatandaşların, kendilerine verilen ders· 
lerden istüade edip etmediklerini sık 1 
sık kontrola tfıbl tutmalıdır. Bundan ı 
başka sen ar esnafın diğer esnaf cemJ.. 
yetıcri gibi birer cemiyetleri olmalı, on. ı 

larm işlerini tanzim etmelidir. I 

DUn görüştüğüm bir kaç sen ar es • f 
naf ve gördüğUm bir iki - tam mana!ıl• 

Bunları anlatan adamın "kendim yı .. 
kanın,, diye anlattığı çrunll§rrlan kirden 
Himsiyah olmuştu. Ycmenilerindcn fırla. 
mı§ olıın asaklarmda meşine dönmUş bir 
yün çorap vardı. 
GôrüştUğUm diğer kimseler de hemen 

hemen ayni şeyi söylediler, ayni vazl • 
l ette olduklarını anlattılar. 

Bu vatandaı.ılarm paraları olmadığını 
söylıyerck: "Elbette böyle yaşayncak • 
lar, sen de ayni §ekildo olsan baı:ıka tur. 
1U yapamazdın!,, diyecekler belki bulu· 
nur. Burada, anlattığım vaziyette yaşı.. 

yan Yatnndaşlıırm günde 100 - 200 ku. 
ruş arasında para kazandıklnrmı söyle
mek kılfi bir cevaptır zannederim. 

Bu gibilerin memleketinden çıkarken 
kafasına koyduğu yegune fikir "pnm bl 
riktirmck., tir. Bu yanlıe zihniyet ayni 
zamanda memleket iktısadiyatı fçin za. 
rarlı bfr netice '\:erir, Binlerce kişi ta .. 
rafından senelerce tedavOlc çıkmadan 
kirli bir çıkında bekletilen paranın ne 
faydası olabilir ki! 

İ§te, açılacak olan Barındırma. yurtla. 
rında bu vaziyette olanlara anlatılacak • 
kafalanna sokulacak bilgiler bunlar ol. 

s • h t dbirkr hakkında aa ,mn_ 1 -r 81
• yu dı 

JumaUan )oktur. Ço!,"U, hamam yUzilnU sntırlnrdıı no kadar haklı o l!ugumu, ba. 
bayramdan bayrama görürler. Eğer iç. nıı bir kere daha isbat cttl. 

lerlndc askerlik etmiş olanları varsa, Ortn Anadotudan gelmlı:ı ve seyyar 
bunlar diğerlerinden oldukça farklıdır. karpuzculuk yapan birine sorduğum l 

malıdır. 

Vatandaş, pnrasmr 'Saklıunaamı bildiği 
kadar harcamasını da, çaJl!jmanm insan 
gibi YB§amak için olduğunu da 8ğrcn .. 
melidir. 

A. N. 

Tehlike 
Yuzan: Sıdney Horler - 6 - Çeviren: Hikmet Münir 
- Her lıal<le bu haftaki "Praller" 

mecmuasında görmüş olacaksın. 

Kendisi, bir filmin ilk gösterlliş ge
ceslno gelen davetliler arnsmdnydı. 
Bu meyanda resmi çıkmış. 

- Çok meRhur bir adam hn? 

- Pek ı;ok meşhur bir adnm. A\ u-
katlığı da bilhassa şantaj vakalarm· 
da şöhret lrnzanmıştır. Gerçi kendi
disl, bu mevkii elde edenıiyecek ka
dar genç gôrUuUyotsa da .... 

- Knç yaşında?. 
- Jyi bilmiyorum. rakat otuz beş 

yaşların ela kadar 'ar sanırım. Göze 
çarpan, yakışıklı, terbiyeli bir zat. 

- Kendisini şahsan tanır mısın? 

- Elbette... Benim çok iyi dos-
tumdur. Ekseril a bernhef cnhşı· 
rız ... HattA bnşın sıkı)a düşmese bi
le, gcno gelip onunla tanışmalısın. 
Londrnyn geldisin zaman ona mu
lınkkak uğra ... 

- Bir gazeteci olarak ben, ente
ı·esan insanlarla tanışmaktan dal
ma hoşlanırım. Tn \'Siyelerine tcşek-
1\ilr ederim. İlk fırsatta Granstonu 
göreceğim. İnşallah seninle de Lon
drada tekrar görüşürüz. 

Skolland Yard Amiri bu temeunl 
karşısında: 

- Hayhay, eledi. Sizinle tekrar gö-
ru m<'ği çok arzu ederim. 

IJI 

Stefnn Brandel, ziyaret ettiği o
'in odasında bir miıddet bcklec1lk
teıı sonra, kendisini görıneğe geldiği 
adam, çevik bir adımla lceriyo gir

di. 

Br ndel l uksek sesi : 
i i tanıdığıma cok memnun ol

dum Mi ter Graııston, dedi. ~ 

nfzl işittim ki, her halde görüşüp ta
nışmak istedim, Bakıyorum siz de 
benim gibi rahata dilşkUnsü.nüz. Ya
zıhanenfzi ne güzel tertip ctmiı.sinlz. 

Granston cevap Yerdi: 

- Muhakkak Hizım dedi. lyi iş 
cıkarmak Jçin, dimağıq her cihetten 
rahat ve emin bulunması icap edi .. 
yor. 

- Siz de bu rahatı fazlasiyle tc· 
min etmişsiniz. 

Bu sırada Granstonun gözleri yep. 
yeni bir mnnn ile parlıyarak: 

- Benim hakkımda ınnlilmatı 

kimden aldınız Mister Brandel? 

- Doğrusunu isterseniz, ev' elt'ı, 
"Jmperaııtor" gemlsil le Atlas denl
zlııi geçerken, muhtelif meclislerde 
sık sık sizden bahsedildiğini işittim. 
Sonra, arkadaşlarınızdan Slr Har
kort ile, briç oynadım. O dahi, sizin 
Londradn en parlak avukat olduğu
nuzu söyledi. lşte onun için size mok· 
tuıı l azdım. Ben, daima en iyiyi ter
cih edenlerdenim. 

Stefan Drandi, bu sözlerini tatlı 
bir gülüm sel işlo söylemişti. Flllı> 

Granston, ııınsa ı lizerindckl k ğıt

ları bir kenara çekerek ileriye doğru 
uzandı: 

- Tanının en emrinize amndel im 
Mister Brandi, dedi. N nrzu ediyor
sunuz? Derdiniz nedir? 

Amerikalı zengin, iri 'iicudunu o
turduğu koltuğa adamakıllı yerleş

tirdikten sonra: 
- Mister Granston, dedi Size her 

şeyi açıkça söylemek isterim. Ben bu 
raya bugün ehemmlycıtli bir işim ol
<luğunu bahane eclorek gelmiş bulu-

la bırak k 

istemem. Ji'akat benim bugiln birçok 
kimselere randevum var. O itibar
la ... 

- •rahmin ederim. :Pakat benim 
ziyaretimin de boşa cıkmıyacağmı 
temin ediyorum. Ben, gene de kanu
ni bir mesele hakkında sizin fikı'lnl
zi danışacağım. Ama bu mesele, kü
çük bir mesledir. Ben, Amorlkada 
birçok gazetelerin sahibiyim. Fakat 
biz, gerek hıgfliz, gerelt diğ~r mlllot 
m uharrilerlnden birçok romanlar 
alıyoruz. CeJ mis l\lontgomcrJ lsmf .. 
ni taşı) aıı bu çeşit muharrirlcrden 
biri, benimle yapmış olduğu muka.. 
veleyl bozdu. Bu hal, benim için fe· 
nadır. Gerçi, Cc:ymls Montgomeriyl 
ben de şahsan seYmem. Fakat ne ya
payım ki iyi yazar ve halk, onun 
yazılarını severek okur. 

- Şu halde ne yapmamı istiyor
sunuz? 

- l\lontgomeri ile altlkadar olup 
onu, mukn' elesine sadık knlmnğa 
mecbur ediniz. 

- 1',akat bu, benim uğraştığım bir 
saha değildir Mister Drnndel! 

- Ama birisini bulahillrslnlz ya .. 

- Evet, evet. Bu işi mükemmel 
surette başaracak birini tanıyorum. 
Hem o adam, bu iş için, sizden çok 
Para da almayacaktır. 

- Aman, dUşUndüğünüz şcıye b~ 
kın. Para benim için mesele te,kll et
mez. 

- Şu halde mükemmel... Bu iş 
hallolundu. Bu işi bahane ederek gel 
diğlniz diğer mesele nedir? 

- Yani, size bilhassa niçin geldi· 
ğimi öğrenmek istiyorsunuz değil 
mi? 

- E\et. 

(Arlmı.1 'Var) 

denlerl tahkir ediyor, elinden gelen fe. 
nalığı yapıyordu. 

Hüseyin, hem Ali, hem de Muhamet· 
tlın hllAfete hak knzanmıg olduğundan 
Yezidin hilfı.fotini tanımıyordu. Yalnı% 
düşmanları ile mücadele ve icabında har 
betmek için Mfi miktarda kuvveti yok. 
tu. 

lraklılar, Yezidi bir an evvel ortadan 
kaldırmak için Hüseyni te§vik ediyor, 
hor turın Yardnndn bulunacaklarını va. 
dcdfyorlardı. 

Bu vaatler o kadar sıkla§tı ki, HUseyin 
çarnaçar bunlarlcı mUcadeleye karar ver 
di "e KO.fe üzerine ytirüdil. 

İnık hududuna kadar ortalıkta askere 
benzer bir eey görmiyen Hilseyin, hay. 
retler içinde kaldı. ÇünkU kendisine ve. 
rllen sözde İrak.lılar orada. bekliyecek· 
lerdL .Anlıyordu. AldatılmıatL Yapacak 
iıı bir yere sığınmaktı. Ftrntın garp ta. 
rnflanndaki Kerbeln'ya •doğru ilerJedL 
Hilsoyin, bir müddet sonra Yezidin ı. 
rnktaki valisi Abdullah bin Zeyyadm 

ordusu ilo muhasara edildiğini görünce 
işi nnladt. 

lraklılar, Hnscyinln kuvvetleri hak~ 
kında fikirleıi olmadıl,;rmdan ilk tedbir ol. 
mak Uzcre Fıratm sulannı kestiler. Ar. 
tık Kerbelıl susuz kalmı§tı. 

HUsoyln Yezid ordusuna au cevabı 
gönderdi: 

- fstcdiğinlz ben mi.}im? o halde 
teslim oluyorum.. 

HUseyin, bununla kendi adamlarına 
işkence edilmemesini istiyordu. 

Maiyeti Hüseyiıie aksini 65y1Uyordu: 
- Burada durmayın, knçm dlyorlar-

dı. 

Tarihin bu kanlı sahnesi malClmdur. 
Hicri yılmm 61 inci senesi ıo Maharrem 
gUnU, bundan tam 1293 yılı 19 ağustosu. 
na ~aınaktadır. HUseyJn!fi ölUmllnU 
tarih §U satırlarla anlatır: 

"Hüseyin harp meydanında yalnız 
kaldı. Yaralı idi. Nehir kenarnuı. Yak. 
laştr. Bir yudum sn içmek istedL Mani 
oldular. Sonra çadırına ko tu. HenUz 
pek kUçUk olan erkek evlldınr kollan 
nrasma alarak sakladı. Fakat bir ok vı
zıldıyarak yavrunun vtlcudUne saplandı 
deldi. ' 

Hüseyin fazla mukavemet edemedi. 
Çadırm önünde oturdu. Maiyetbideki ka,, 
dmlardan biri bir tas su ile efendi!line 
koştu. Hüseyin elini uzattı. Çatlak du. 
daklannı IBlatmak istedi. Boşlukta bir 
ok daha vızıldadı. Su, kızıl kana boyan • 
m.ıştı.,, 

Hüseyin Kcrbeltıda öldOrüldUktcn son. 
rıı kesik başı oradan Şama kadar ezdL 
rilerek götUrüldU. g 

l LAN 
Bakırköy Askerlik Şubesinden: 
1 -: 334 doğumlu ve bunlarla muamcle

l e t:ıbı bulunan 'l erli \'e l abnncı eratın son 
~oklamalnrınn J e)lül 038 gününden itiba
ren ha la~ıırnk 28 • 10 • 938 gününde nl
hıı)ct 'crıleccklir. 

2 - Son ~oklnmnnın hangi günlerde ya 
pllncağı aşağı)a cıkarılmıştır. 

3 - Yoklama muanen sunlerde saat 13 
den saat 16 J.il kadar devam edecektir. 

4 - Alıikadaranın mua:nen günlerde şu. 
he bina ında mutcşekkıl asker alma meclı 
sine muracant etmeleri. 
YOKLAMA GC::\LERl: 

1 E) nı 938 Perşembe 
2 ., ,, Cuma 
5 ,. ., Pazartesi 
7 ,, ,, Çarşamba 
9 ., ,. Cuma 

12 
" 14 .. 

17 .. 
19 .. 
21 

" 23 .. 
26 ,, 
28 .. 
30 .. 
3 J. Tcş ., 

7f 

7 .. 
10 

" 12 
" 14 •• 

17 .. 
26 .. 
28 
31 

.. 
,, .. .. 
•• .. 
" 
" 
" 938 
,, .. .. .. 
" .. 
,. 

Pazartesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pazartesi 
Carşıımb:ı 

Cuma 
Pazıırtcsf 

Çarşamba 

Cuma 
Jlaznrlesi 
Çarşamba 

Cuma 
Pa7.arte.o;f 
Çarşamba 

Cuma 
Paz rlcsi 
Car nmb 
Cum 
P z rte 
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Bir Japon gaze- lstanbulun tarih 
tesine göre mahallesi 

Fransız hava umum kumandanı 'çırfır tabrikaıarıo-

G 1 V 
.
1 

H .
11 

dan alınaeak lstlhlA.k 
enera 1 men 1 er resmi 

Ankara, 18 (Telefonla) - Maliye 

tarahndan kabul edildi :f::-.:ı-::.:::~nm:ıı::: 
istihlak resml hakkında vilayetlere ge· 

Berliıı, 18 (A.A.) - DUn tayyareciler Almanya eeyahatinden fevkalıide mem.. niş bir izahname göndermiş, yeni karar 
ymunda general Vllmen ile Fransız za· 
bitleri aerefine verilmiıı olan mUaaıne. 
re eenaıında Mareaal Görlngin mUmessl. 
ll General Mllh, Alman kara ve hava 
orduları namma Fransız misafirlere hog 
amedl temennisinde bulunmuştur. Ge· 
neral, Alman hava ordu.sunun ve tayya. 
re aanayll tesl.aatınm mlltasavver olan 
ziyaretinin General Vilmen ve arkadaş. 
!arma bir çok enteresan geyler görmek 
tmkAnmı bahaedel:ı!ığini beyan etmlgt!r. 
Hatip, bundan sonra haztr bulunan ze· 
ftt ve bilhassa harp esnasında tayya. 
reci olarak ijtlhar ~tm13 olan General 
Vllmen ile General Dastlye hakkında 

litaylflerde bulunmU§tur. Hatip, §öyle 
demittir: 

General Vllmeu, bUyU.k harp içinde en • 
ıdyade t~bret kıızanmış olan Fransız tay 
Yarec1aidlr. ltte Alman hava ordusu, hay 
nrıhtmı ft hUrmetkArlığnıı bu mümtaz 
HV&ta arzetmektedlr. 

General Vllmen. cevap vererek bu doa 
tane hitabeden dolayı teşekkUr etmiş ve 
pret ark&da§larmnı gerek kend18infn 

nun olduklarını söylemiştir. 
Doberiçte Rihtofen hava filosuna yap 

nuş olduğu ziyareti hatırlatan batıp, 

bu ,ziyaretin kendisinde uyandırmakta 

olduğu hatıraların kendi fikrince eski 
düşmanları birbirinden ayırması değil, 
bırbirine yaklagtırması lüzumunu natık 
olduğunu söylemiş ve ilave etmiştir: 

Akıl ve kalp, böyle bir felAkete rUcu 
dan imtina edilmesi ltizuınunda mutabık· 
tırlar. Her giın ölli.mle karşılaşmakta o. 
lan biz tayyareciler, bu ciheti düşünmek 
hakkına malikiz ve bizim bu düşüncembı 
her halde za.afimıza hamledilemez. 

Berlin, 18 (A.A.) - B. Hitlcr, bugün 
saat 13 te Fransız hava kurmay başkanı 
General Villemen ile maiyetindeki su.. 
bayları kabul etmjş ve Uç çeyrek saat 
yanında alıkoymuştur. 

Bu görü§Illeyi müteakıp general Vil· 
lemen, Fransanm Berlin büyük elçisi ile 
birlikle Bertin civarında Karinha.la gl. 

derek orada Mareşal Göringln şerefle. 
rina verdiği öğle ziyafetinde hazır bu-
lunmu~lardır. 

Lord Runciman Hen
lany ile görüştü 

(Üst tarafı 1 incide) 1 
Rtlnctman heyeti Ue bugUn yaptığı 
görüşmeler, mllliyetıer meselesinin 

heyeU umumlyesi mevzuu etrafında 
cereyan etmiş ve tamamiyle haber 
alma mahiyetini haiz bulunmuştur. 

vaf!ak olamazsa Çemberlaynın eul· 
hun lehlnde son bir teşebbüste bulu· 
naral~ meselenin halU için beynelmi
lel bir kongrenin toplanmasını isti· 
yeceğl söylenmektedir. Fakat bunu 
yapmak o kadar mUşküldUr ki böyle 
blr teşebbUs eon bir gayret mahl~e-
~inde telA.kkl edilecektir." 

Figaro gazetesinin Prağ muhabiri 
blldirlyor: 

"Gelecek cuma veya cumartesi gU

namenin tatbik tarihini bildirmiştir. Bu 
fabrikalarda muharrik kuvvet olarak 
earfolunan elektriğin beher kilovat sa. 
atlnden 12 santiın resiın alınacaktır. t. 
zahnameye göre, kuvvei muharrikeden 
almacak resim nisbetinde yapılan ten· 
.zila.t fabrikaların bizzat kendi pamuk. 
larını temlzlemelerinde sarfetti,i elek· 
triklere olduğu gibi hariçten getirilen 
pamuklan ücretle temizlemeleri baltn 
de kuvvei muharrikede sarfedecekleri 
elektriklere de tatbik olunacaktır. 

lstooya heyeti 
Ankara, 18 (TEılefonla) - Ticaret 

müzakerelerinde bulunmak Uzere Eston· 
yadan iki kişilik bir heyet geldi. Yakın. 
da mUzakorelere başlanacaktır • 

Arazi tahriri işi 
Ankara, 18 (Telefonla) - Arazi tah. 

rlrine ait ihbarname tanziın ve tebliğ iş· 
lerinf bu ay sonuna kadar ikmal edemi. 
yen kazalarda yevmiyeli yardımcı kAtip· 
lerin ikinci teşrin sonuna kadar istih • 
daınlnn Maliye Vekaletince kararl&§a 
rak mahallerine tebliğ edildi. 

tz.'11RDE BİR KAZA 

1zmir, 18 (Husust) - Salihliden ge. 
len §oför !brahi.min idaresindeki freni 
bo.zuk kamyon 45 ya§ında Ramazanı çiğ- , 
neyerek öldürdü. 

BİR MUALLİM BOGULDU 
İzmir, 18 (Hususi) - Çeşme plajm. 

da yüzerken tehlike geçiren iki torunu.. 
nu kurtannağa çalışan muallim Halil bo· 
ğuldu. 

İKTİSAT VEK!Lt lZMtRDE 

Bay Şakir Kesebir, bu sabah Ankaradan 
şehriıntze gelmiştir. Standardizasyon ve 
ihracat işlerini tetkik edecek, 23 ağus. 
tosa kadar burada kalacaktır. 

nU. Almanyadaki siyah nazı çetesine ------------~-

Londra, 18 (A.A.) - İngilter_enin 
Tokyo BüyUk elçisi Sir Kreji, pek yakm 
da hariciye nazın B. U gakl ile li.ırtesj 

evvelki görU~eler esnasında tesbit o. 
lunan ve halledilmesi İngiliz - Japon 
münasebetlerinin iyileşmesi için elzem 
bulunan meselelerin tetkikine başlamak 
üzere, yeniden temasa geçeceklerdir. 

Diplomatik mahfillerde bu mesele ile 
al!kadar olan te barUz ettirildiğine gö • 
re, Japon hariciye nazın ile İngiltere 
büyUk elçisi arasındaki bu göriişıneler, 
hazan aôyleulldlği gibi. inkrtaa uğrama· 
mış, fakat bir ve yahut ild kere Sir Kre. 
ji ile B. Ugaki arasmdıı alman randevu.. 
lar politik ehemmiyetten Ari sebepler
den dolayı başka zamana tehir olunmuş. 
tur. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Hoşl gazetesi, 
Japonya İngilterenfn manevralarına bir 
nihayet vermelidir. Başlığı ile yazıdığı 
bir yazıda ezcümle diyor ki: 
"Eğer, İngiltere, Japonyanm Çfnde. 

ki harek!tmı ve bilhassa Hankeuya kar
şı yapılan hücum.lan mUşkUJA.t ile durdur 
mak azusunda devam ediyorsa, İngiltere 
ile halen yapılmakta olan göril§Illelere 
nihayet vermelldlr. Eğer, Yangse Uze. 
rinde üçüncü devletler için emniyet mm 
takaları ve Bankeuda iltica mıntakaları 
gibi taleplerde bulunan 1ngilterenin is • 
tekleri kabul edilirse, Bankeuya karşı 
yapılmakta olan harekat çok mUşkUlle· 
gecekti.r. Halbuki Çindeki askeri hare. 
ketlerin menfaati, İngiltere ile iyi mü. 
nasebetler idame ettirme menfaatinden 
Qok daha evvel gelmektedir. 

{Ost tarafı 1 incide) 

İbra.hhn Pap llı&l'ByJ Sııltana.bmct mey 
danında olmayıp ta tstanbulun başlı:B her 
hangi bir tarafında bulunsaydı bunu yık· 
mak belkl kıymetli bir ta.ıihi eserin or. 
tadan kallmuw olduğu l~ln yine büyük 
ha.ta olurdu. Fakat her halde bugünkü 
mevkllnde bu eseri yıkmak kadar büyük 
bir sug t.eşkU edemezdi. 

Flkrimizce İat.anbulun imar pli.nmda 
Sulta.nahmet meydamnm ıarnıt htl,iyeti· 
ne bakarak bUl'aSma bir (Tarlh mahal.. 
lesi)) olarak inkişaf vermek llmndu'. 
Bundan dolayıdır Jd, ba ch...roa olan ta. 
ribJ eserlerin muhafazası hususi bir e· 
hemmJyeti haii:dir. Nit.eıdm Türk Tarih 
Kuruma da İbrahim Pap sarayının et.. 
raflllJ kapayan ıteyıert kaldırdıktan ve 
burasını tamir ederek yıkılını' olan kı. 
eınıiamı da )'ine m1mari üslubuna halel 
gelmemek prtııe tamaınladıktan sonra 
meaeıa bir et-Onoğrafya müıcsi haline 
getimıeğl düşünmii§tür. 

İstanbul vi.18.yetı umumi hapishane 
Yerini adli~ sarayı ola1"ak intihap eder
ken bunun yanma da yeni bir İstanbul 
belediye binası yapmak istemiştir. Bu 
fikir baddlzatmda parlaktır. Sultanah • 
met meydanı yeni bir Cümhurlyet mey. 
danı ola.'rak canlandmnağa hizmet eden 
bir t.eşehbtls görünüyor.Fakat biraz ıevel 
dediğimiz gibi ba parlak düşti.noeyl tat
bik ederken burada mevcut olan ta.rUıi 
hayrat yok ediliyor. Sulhuıahmct ea. 
mil meydanın bir taırafmda yalnız ba§ma 
kaltyQf. 

İst.anbol ViliyeU ve Beledtyesl yeni 
binalar De İstanbul<la Cümhoıiyet dıev. 
rine li.yik mimari eserlıer vücude getir
mek isterse SuM:.anabmet meydanından. 

baeka bir yer bulıınıaz mı 'l Bunun ı~ 
zat.en Türk tarihi balmnmdıuı büyük bir 
kıymeti olan ve bu meydanın bütün bir 
cephesini baştanbaşa dolduran tarllıı e.. 
serleri mutlaka tahrip etmeğe mahal 
var mı? NDıayet bu eserleri yıkmak f. 
~ln S&l'fedllecek yttz bin lir3.ya yakın 
bir parayı bllilds onlan tamir ve ihya.ya 
sartetmek ve bugtln shil Tü.rk mimarlsl
nbı yeglne ntlmunesl sayılan bu blnalan 

~---~· .....,. 1111 

tarzda ha~t edlldJği t.akdJrde blr mu 
raf ve emek lle ayn ayn Ud eser mey. 
dana geleceği için memleket.e Ild tttrlü 
hizmet edUmf~ olmaz mıf 

ASIM US 

Prai. 18 (A.A.) - Gün, siyasi 
bakımdan, hararetli olmuştur. Dün 
Lord Rtlnciman ile yaptığı müzake
reler esnasında SUdetlerin murahhas 
heyeU Oimdild şartlar altında mtıza
kerelere devam etmekten hiçbir fay. 
da hasıl olmıyacağını beyan etmişti. 
Lord RD.nclmanııı Israrına rağmen 

Südet murahhasları hükumet koalis
yonunun mümessilleri huzurunda 
görüşmelere devam etmeğı taahhüt! 
etmek istememişlerdir. Henlelnlst
ler hüktlmetıe ancak mUsavi şartlar 
altında mllzakere edebilecekleri ve 
tlmdlki sisteme muarız olanların par 
llmento Azaalyle münakaşa edemiye. 
ceklerl kanaatindedirler. Benes Lord 
Rllnclman ve Hodzanm birkaç mü • 
dahaleslle StideUere hak veril 
miş ve içtima Ud kere tehir edil -
dikten sonra parlAmento Azasının mu 
zakerelere iştirak etmemoslne karar 
verilmiştir. 

tekabUl ellen bazı SUdet teşekki;11erl 
Moravya ve SileZl ada muharebe ta
limleri yapacaklardır. Hududun ö· 
bür tarafında Alman manevraları ya 
pıldığı bir sırada bu gibi talimlerin 
endişe verici bir mahiyet arzettiğl 

Sovyet vatan
daşhğı kanunu 

~------------------~----

Prağ, 18 (A.A.) - Prens Hohenle
henln evindeki öğle yemeğinden son
ra, bUttln misafirler şatonun parkın
da bir gezinti yapmışlar ve Lord 
RUnclman tle Henleini yalnız bırak· 
mışlardır. Bu görilşme, saat 17 ye 
kadar devam etmiştir. Lord ve Le
dl Rilnclman saat 17,30 da Prağa 

dllnmek tızere şatodan ayrılmışlar, 

ve biraz sonra da diğer misafirler 
gitmişlerdir. 

FRANSIZ GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Paris, 18 (A.A.) - Matbuat Çekos· 
Jovakya meselesinde tesadüf edilen 
mUşkülAtla meşgul olmaktadır. Jur 
• Eko de Parla gazetesi Lord Rüncl· 
manın sahneye girişine telmila ede· 
rek gerek Prağ hükfımetinln gerek
se SUdet partisinin büyük bir gayret 
sarfederek hUsnUniyet göstermeleri 
ıa.zımgeldlğint kaydeylemektedir.Bu 
gazete, Lord Rllnclmanın Prağa gel· 
diği zaman söylediği bir cümleyi zik· 
retme ktedlr: 

••naımt sulhu ancak mütekabll fe· 
dakA.rhklarla temin etmek kabil-
dır •.. 

inkAr edilemez." 

Ordre gazetesi partiyi kaybedilmiş 
addetmemekte ve şöyle yazmaktadır: 

"Fakat büyilk bir süratle ve bir 
dakika kaybetmeden askert kuvveti
mizin lngilterenin yaptığı gibi, hiç 
olmazsa Almanyanın kuvvetine mü
savi olacak şekilde çoğaltılması lA· 
zımdır. Bir tek dllşilncemlz olmalı
dır: Mlllt mü.dafaa, her zaman milU 
mUdafaa ve yalnız millt mUdafaa, ha· 
yatımız tehlikededir. Daha ne ol· 
sun." 

tspanya meselesi hakkında Epok 
gazetesinde H. de KerUlis diyor ki: 

"İspanyol meselesini halletmenin 
yegfme çe resi kanaatimize göre Fran 
koyu tanımak ve onu merhametsizce 
tedbirler almağa sevkeden Almanya 
ve ltalyanın nüfuzundan kurtarmak

tır. 

övr gazetesi başmakalesinde iki 
taraf arasında esir ve rchimılerin 
mubadelesl hakkındaki anlaşmadan 
bahsederek şöyle demektedir: 

"Barselon ve Burgos mUmessllle· 
rinln mesel! Tuluzda yeşil bir halı
nın etrafında toplanabilmeleri tm
ka.nı ümitle dolu bir ihtimaldir. 

Bu mesele lle ala.kadar olan bUyük 
devletler muhasım.lan işlerine mUda· 
hal'3. etmeden biri birlerine yaklaştı
ramazlar mı?" 

lngiltere yapağı alıyor 
İngiltere için yapak üzerine soruşma. 

lar devam etmektedir. 
Ankara ve Songurlu mallarından mil. 

hiın bir parti 106-109 kuruş üzerinden 
bu hafta yerli fabrikalara satılı:nl§tır. 

Epok gazetesi, nikbinlik gösterme· lngilterenin önilmüzdeki haftalar içeri· 

• Moskova, 18 (A.A.) - Tas Ajansı bil· 
diriyor: 

Mebus Bulganin, Sovyet vatandaşlığı 
kanun projesi hakkındaki raporunu oku. 
muştur. 

Bu kanun projesine göre, bütün bir* 
lik için tek bir Sovyet vatandaşlığı te· 
sis olunmuştur. Her federe cUmhuriyet 
vatandaşı, Sovyetler birliği vatandaşı • 
dır. 

1 Teşrinisani 1917 tarihinde sabık Rus 
iınparatorluğu tebaasından olup Sovyet 
vatandaşlığını ihraz eylemiş olanlar, Sov 
yet vatandaşıdır. Milliyet ve Irklarına 

bakmaksızm yabancılar, talepleri Uzeri. 
ne, Sovyetler Birliği yüksek meclisi ri· 
yaset divanı tarafından Sovyet vatandaş. 
lığına kabul olunurlar. Sovyet vatandaş. 
hğından çıkmağa, Sovyetler Birliği yük· 

sek meclisi riyaset cıivanı, salA.hiyet ve. 
rir. Erkek ve;ya kadın bir Sovyet vatan. 
daşmm Sovyetler Birliği vatandaşı ol • 
mıyan birisi ile evlenmesi vatandaşlık. 
ta bir değişiklik vUcude getirmez. Ana, 
babannı vatandaşlığını değiştir.meler! 

takdirinde 14 yaşından agağı olan çocuk 
farm da vatandaşlığı değişir, on dört ya. 

şmdan yukarı çocuklarm vatandaşlığı • 
nm değişmesi kendi muvafakatlerine bağ 
lıdır, Sovyetlcr Birliği dahilinde otur • 
makta olan ve Sovyet vatandaşı olma. 
dığı gibi bir yabancı devlete mensup bu· 
lunduğunu isbat edemiyenler vatansız 
telfilı:ki olunurlar. 

Sovyct vatandaşlığı hakkındaki ka. 1--------------
nun projesi, 19 Ağustosta birlik ve mil. 
liyetler Sovyetleri tarafından müzakere 
olunacaktır. 

-0--

Fransonın Ankara 
otaşemi il teri iği 

Paris, 16 (A.A.) - Kurmay albay Vo· 
irin, Fransanm Ankara büyük elçiliği 

· iterli ye ta · olun • 

Holendanın Berllo Se
firi oğır yaralandı 
Berlin, 18 (A.A.) - Hollandadan Ber 

Une otomobille avdet etmekte olan Ho· 
landanın Berlin sefiri Van Garepard, 
Minden ile Büekcburg arasında vahiın 

bir otomobil kazıısı geçirmiştir. 
Sefirin otomobili bir kamyonla çarpı. 

ıarak parçalanmıştır. Ağır surette ya. 

8 aş vekilimiz 
(lJst :YU>ıt 1 incide) 

B. CelAI Bayar, geliş ve nhtmıdan ay 
rılrşmda, halk.Jn şiddetli alkışlarile kar
§Üanmıştır. 

Başvekilimiz, İzınire vardığı zaman, 
İzmir beynelmilel fua.nnı açacak ve bu 
mllnasebetle ehemmiyetli bir nutuk söy 
liyecektfr. 

DENİZBANK UMUM MODURU 

Dün Denizbank Umum MUdllrü B. Yu. 
su! Ziya Önfş te İznıire gitmiştir. 

Jnponyanın Moskova 

Maslahatgüzarı 
Litvinofa 

Mtttarekeoio realize 
edlldlğiol bildirdi 
Moskova, 18 ( A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 

Japonyarun Moskova mulahatgü • 
zan Mişi, 17 ağustosta hariciye halk 
komiserliğine gelerek Hasan gölü 
mmtakasmda mütarekenin realize e
dilmiş olduğunu ve iki taraf latalan. 
nın halen birbirlerinden muayyen bir 
me.safede bulunduğunu bildirmiştir. 

Bundan böyle istikbalde Japon ve 
Sovyet askeri kumandanlığı müınea. 

sillerinin yeni buluşmaları mucip 
hadiseler çıktığı taktirde, Nişibu gibi 
toplantıların Moakova ile Tokyo a
rasında diplomatik görüşmeler neti • 
cesinde opganize edilmesini teklif ey. 
}emiştir. 

Japon maslahatgüzarına, bu. tekli • 
fin kabili kabul olduğu bildirilmit • 
tir. 

nakledilmtştlr. Sefirin ka.fa tası yanl· 
mış vilcudünde muhtelif dahili yaralar 
hasıl olmu§tur. 
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Saat Vnpurıın adı Gilli~i yol 

11 ızalarında yılıJıı lı•reU olınlar, n... 
rınde muam,ıe l'Örenlerdır. Rııltam· 
ıııı· saııt ıı ıle kapanı' salı~ fıyııtlarıdır. 

16.30 Trak Mudanya 1---- .; ı:. a( L t:. •'" 
8.30 Su!> Bandırma ' LuıHlr ıı ti 17 • Pra• 4 ll72a 

617 19 nartın Karabiga , ~enoı k 12n 655 • Madrıd 

10 lnfınü :-ırcrsirı 1 • P.rıı 8 45 • Var,O'!'I 23!:!2.5 
, MılAno h rı6'i • Hudıpeslı 26 ıs2; 

1 
• Ct·•ıe~n' .fö 99> • Bükreı o ~~o GELECEK \ APURJ,AR 

16.30 
11.l 5 

n.:rn 

Uğur 

Trak 
('lgcn 

hm it 
J\hıdnny::ı 

Bandırma 

1 • Aınslerdam Ot 2 • Belırıd 2 86 '5 
, Bt>rlin öOn • Yokohanı.8602 
• Brüksel ıı 8075 • Stokholm 81 81 

ı 13 • Moıkova 28 892fj 
· Atlnı 

22 Sus Bandırma I • Sofvı ı Cı220 Viyana 

6 Bartın Karabiga 1ıı----
ıetlkrazlar 

' 1933 T. Bor 1 19 15 
-----~. il nıuın111tıı111H11tfllllt""'-""1'1•..._...............,...--- · • • • ı ı ı 

FESTİ\'AI, T.\K\'IMI 

1.9 Ao11.~fos Cuma: 

Gülhnııe ıı:ırkında s:ıat 21,30 da Şehir li
~·alrosu tarafından: <fntikam m:ıçı). Tcpe

kışı Bclcrliyc h:ıhçc-;in<le s,1nt 22 rle: (Ta-

nnsa ncrüsii).. ı 

~,~-~ 
f 

ERTUGRl'L SADETTİN TiYATROSU I 

.. ,. " 

• Er11anl btik. 
S. Enunım 
S. Enunım 

(B masal ller akşam zengin program. ile varyete, nu gece Bebek bahçesinde u l\f p ı o 
ı ilaveten İspanyol şantöz arına a mer 

höyJe hilli) Voclvil 3 perde.. 1 1 1.ıırzanı Ye akrobat numaralan .. 
7.uı;t anın · 

• ----·· 
T. C. ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi: 1888 

1• 100 ooo.ooo Türk Lirası 
sermayes · · 

Şube ve ajans adedi: 262 
• b nevi banka moamelelert 

Zirai ve tlcArı er 

Para birıktirenlere28,S00ııra ikramiye verecek 
umbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

Ziraat Bankasında K de 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
c>n az 50 lirası bulunanlara sene 
plaı.a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet ı.ooo Llrallk 4.000 Lira 
2.000 

4 
4 

40 

.. 
" ,, 

500 .. 
250 
100 

.. 
" 

100 .. 50 .. 
120 .. 40 .. 

.. 
1.000 .. 
4.000 •• 
5.000 .. 
4.800 .. 

3.200 .. 
160 20 " 

,, aralar bir sene içinde M liradan aş&. 
DİKKAT: Hesaplarındaki P takdirde % zo fnzlasi7le yerlle

ğı dilşmiycnJere ikramiye çıktığı 

rektir. . 1 BlrlnclkA.nun, 1 Mart ve 1 Ha-
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylpl. 

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

Florya'da ı No. Dükkan 
Floryada 6 No. Dükkan 

Mevsimlik muhammen 
kirası 

240 
100 

18 
7.50 

maralarile mevsimlik 
Floryada Florya çarşısında bulun an ve yukarda nu . b tı sonuna ka. 

muhammen kiraları yazılı bulunan dükkanlar 939 senesı :::ıı:~ur- Şart.na.. 
. verilmf'.Jc Uzere ayrı ayrı açık arttırmaya ko österilen 

dar kıraya "dürlüğünde görülebilir. Istckliler hizalarında ~ .... 
meleri levazım mu mektubile beraber 3-9-938 cumartesı gunu sa· 

· atı makbuz veya 
ilk temın . • ü.mende bulunmalı dırlar. (5601) 
at 11 de daımı ene 

Cinsi 
Miktarı kilosu 

7600 Kepek 

89855 Kuru ot 

5fiOOO Yulaf 
50000 Sap saman 

Bir kilosunun muhammen bedeli 
5 kuruş 

2.50 kuruş 
5 kuruş 

2 kuru3 

, d'gwer dairelerdeki nakliye hayvanlarına 
. h taneler \: e ı k ı f1 Aygır deposu ıle ~s . 'ktarı yazılı dört kalem yem apa ı za~ a 

lüzumu olan yukarda cıns \C ~1 

5 9 938 pazartesi günü saat 11 de daıınt 
eksiltmeye konulmuştur. Eksıı:ıne 249ö No. ıı kanunda yazılı vesika ve 478 
encümende yapılacaktır. lstektıle~ veya mektubile beraber teklif mektup· 

~1 k i1k temir1at ınak uz 1 • nde saat 10 na kadar daimt 

Şirketi Hayriyeden 
Yarınki Cumartesi günü oparlörlü - elektrikli 

71 ve 74 numaralı vapurlanm.rz mutat lilks tenezzüh seferlerini yapacak tardır. 
Saat 14.30 da kalkan 74 de mükemmel alaturka SAZ HEYETl 
Saat 14.45 de kalkan 71 de de mükemmel salon ve CAZ ORXF.S'rR.A SI 

lvardır. Büfeler lokantacı maruf Pandeli ve Beyoğlu muhitinde tanınmış Glorya pastahanesi tarafmdan 
deruhte edilmiştir. 

Her taraftan gösterilen rağbet ve arzu üzerine 71 de dans yeri sureti mahsusada biiyültülmüftür. 

Bilet ücretleri her iki vapur için 75 kuruştur 

Büyük Alman 
manevraları 

(Baş tarafı 2 incide) 
damarlarına pek çok basılan Çekler, 
her halde kendilerini müdafaaya ha· 
zır bulunuyorlar. 

Çek siyaslleri ve ask~ri mütehas
BJsları şunu diyorlar: 

(- Almanlıu, mayısın 21 inci gU. 
nil, bizim icabında süratle seferber 
olabileceğimizi gözleriyle gördüler. 
Bu sebeptendir ki Çek hudutlarında 
büyük mikyasta daima asker bulun· 
durmağı lüzumlu sayıyorlar. Kendi 
hücumlarının, ikinci bir defa, bizim 
müdafaa tedbirlerimizden daha ya
vaş olmamasını istiyorlar." 

lyl malfimat alan bir membadan 
öğrenildiğine göre, Çekoslovakyaya 
bir dil gibi uzanan Glaz bölgesinde 
General Fon Armln'ln kumandasın

da 100.000 asker toplanmıştır. 
General Fon Arminln tam sallhi· 

yeti haiz bir komutan olduğu zanne. 
diliyor. 

Söylendiğine göre, Çekoslovakya
nın müttefikleri derhal seferber ol· 
salar, Berlin bu manevra hareketini 
durdurur ve bütün bu tedbirleri ma
haııt bir kumandanın alelA.cele ve
rilmiş bir kararından ibaret göstere· 
rek komutanı tecziye edermiş. MUt. 
tefiklerden kuvvetli bir ses çıkmadı
ğı takdirde, Almanya derhal hareke· 
te geçip Saksonya, Bavyera, ve Silez
:radaa BGhem:ra7• dotn ..,. .t.TUa
tu17&clan l(aravyaya dolru tazyik 
edeblUrmlş. 

Almanların şiddetll harekette bu· 
lunacağı noktai nazarına, Henlayn 
partlsiniu müzakereleri geclktlrmek 
için ellnden geleni yapmış olması da.. 
ha ziyade kuvvet veriyor ve bunun, 
Berlinln emriyle geclktlrlldiğl sanı-
lıyor. 

l - Terrişl takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, Erzurum, lzmir, 
Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idareleri için idaremizce kabul edilen 
tipler dahlllnde ve şartnameleri muctblnce yaptırılacak 1342 parı;a eşya 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 30776 lira 61 kuruş ve muvakkat teminatı 
2308.26 llradır. 

nı - Eksiltme 22 - VIII • 938 tarihine rastlayan pazarteıl gtlnU saat 
11 de _Kabataşta levazım ve mUbayaat şubesindeki alım komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

ıv - Şartname ve resimler 1.63 Ura bedel mukablllnde her gUn İnhi
sarlar Umum MUdürlUğü levazım ve milbayaat şubesiyle Ankara ve 1zmtr 
başmUdUrlllklerlnden alınabilir. 

v - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin şimdiye kadar en aşağı yir
mi bin liralık bu gibi işleri muvaffakıyetle yapmış olduklarını gösterir 
vesaiki İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek mukablllnde bir ehliyet 
vesikası almaları llzımdır. 

VI - Mtıhurıu teklif mektubunu, kanuni vesaik ve V lncl maddede ya. 
zılı ehliyet vesikası, % 7 ,6 gUvenme parası makbuzu veya banka mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme gilntı en geç saat 10 a ka
dar yukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukab111nde 
verllmesl Ilzımdır. (6105) 

1 - İdaremizin kufu fa'brikaaı için şarblamesi mucibince 300 kiloluk ı 
adet ve 500 kiloluk 1 adet ki cemaıı 2 adet baskül par.arlık usulile sa.tın 

alınacaktır. 

11 - Pazarlık 12-9-938 tarihine rastııyan pazartesi. gUnü saat 10.15 
te Kaba taşta levaznn ve mubayaat şu besindeki alnn komisyonunda yapıla. 

caktır. 

m - Şartnameler parasız olarak her glb:ı sözü geçen şubeden alma.bilir. 
iV - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız teklif ve kataloğla. 

nnı münakasa gününden bir hafta evveline kadar TUtlln fabrikaları şube· 
sine vermeleri lazimdır. 

Ulilerin pazarlık için tay in edilen gün Vf aaatte yüm.e 7.5 gü. 
vemne paraJarfle birlikte yukarda aclr geçen ~ gelmeleri nan olu. 
nur. (5589) 

fstanbul BUlge Sanat Okulu Salınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

Nevi Miktar Fiat Eksilt.. ~· G. S. bk ';l'e. Şekli 
Ku. 8oı, ı:..utu. 

3000 Kg 3 50 I 
Do. domates 600 Kg 7 

Eyllil ortasında Nurembe.rgde ya· Lahna 
pılacak Nazi partisi toplantısında T.a.. Bamya 
Südet Almanları meselesine dair mn. Ispanak 

1500 Kg 
600 Kg 

3500 Kg 

4 25 
15 
6 50 

hlm kararlar verilmesi beklenmekte- Bakla 
dir. Yeşil salata 

Ç..ekler, Slldet mahallelerinde hA.· Ayşe fasulye 
dise çıkarmaktan azamı derecede sa- Araka bezelye 
kınıyorlar. bUtün Çek gazeteleri, SU- K.lSk kereviz 
det Almanları aleyhine tahrika.ta Havuç 
kapılmamaları için karilerine tekrar Kabak 
tekrar ihtar ediyorlar. Do. biber 

Alman manevralarının devamlı Yeme. Domates 
tazyiki Henlayn partisinin de ardı KI. ba.rbon 
arası kesilmeyen tahrikltlyle, bu Sem.imtu 
silkilnun temin edlUp edilemeyeceği Ka.nıebahar, baf. 
vaziyete bağlıdır. l!)Jginar, bq 

Esash membalardan aldığımız lia- Hıyar, baş 
borlere göret Henlayn partisi Nu- Limon 
remberg konferansından evvel, Çek Patlıcan, baı 

400 Kg 
6000 Ad 

1500 Kg 
500 Kg 

15000 Kg 
700 Kg 
800 Kg 
500 Kg 
800 Kg 
800 Kg 
300 Kg 

1300 Ad 
1300 Ad 
500 Ad 

4000 Ad 
8000 Ad 

6 50 
75 

12 
l1 

8 l50 
5 31.8-938 çarpmba 147 07 Açık 
8 Saat u 

10 
{ 

5 
13 50 
4 

15 C50 ..... 

'l M 
2 25 
2 50 
3 50 

hUkfiroetiyle hiç bir uzlaşma kararı. 
na varmaması için Berllnden kat't 
talimat almıştır. 

Bugünkü manevralar, tamamlyle 
teknik mahiyette olsa dahi, Prşğın 

kanaati odur ı~ı. Berlln, Çekoslovak
yaya, herhangi bir zamanda hususi 

Okulun yukarda yazılı 21 kalem se'Dzesf eksiltm~ lionulmuttur. Ek.. 
siltm~ Cağaloğlunda yUksek mektep! er muhasipliği binasında yapılacaktır. 
Isıteklıler 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncü maddesindeki evsafI hah olma· 
lan, Ticaret odasının 938 belgesini ibraz etmeleri llznndır. istekliler belli 
gün ve saatte sözü geçen muhasipliğe, prtnameyi görmek istlyenler okula 
baş vurmalan ilan olunur. (5455) 

hazırlıkyapmadanhücumedecekblr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

vaziyette bulunmağı dUşUnmektedlr. Siyasal Bllgller Okulu Talebe Kayıt 
nr. Bencs vaktile şöyle demişti: Şeraiti. 
(- Kimin sinirleri sağlam lse o • 

kazanır!) Siyasal Bilgiler okuluna olgunluk imtlha nmı vermif lise mezunlan mlllabaka Be 
vaziyet o haldedir ki, Çeklerin si- almll". Namzet kaydi lstanbulda yiiksek muallim mektebi blıuumıd&, Anka· 

nirJerl üzerinde her gün, her saat pek rada Siyasal Bilgiler okulu binasında 25 Ağustos 938 den 25 Eyltu 938 e ka... 
çok oynanıyor. dar pazartesi ve perşembe günleri yapılır. M'lisa.baka imtihanına 26 Eylfil 

tngillz nazırı Lord Ranslmen'in 938 pazartesi günU başlanacaktır. Diğer şartları öğrenmek lstiyenlerin bu 
orada bulunmasına rağmen, Ç~kos- iki müesseseye ve vilayetlerde kültUr ve lise direktörlilklerine milracaatluı 
Iovakyada bugiinkU asabt vaziyetin lbnndır. (5507) 
gittikçe artacağı ve bu halin en aşa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ğı Nurcmberg konferansına kadar 
devam edeceği tahmin edilebilir." 

Z AY t 

1,iman <lniresinclen :ılclığıın linı:ın ciiz
danımı zayi eltiııı. Yenisini çıkaracağııu

okt r. - Ma.tq/a 

l .\ v z ,
1

----------....... 

1 
Alemdar Sinemaaı 

İstanbul ithalat gümrüAllnUn 702 numa-
ralı ,.e 4 - 6 • 938 tarihli Nureddin beye f K 1 F 1 L M 
nil bcy:ınnnıneyi zayi ctlim. Yenisini çıkn- Gönül DedikodaJ.n 
racnAıınd:ın eskisinin hükmü yoktur. Dilediiim GJbi Yapnm 

OSllAN. -. ............ ._._ .............. 
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Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır • Cizre hattının altm ışmcı kilometresile seksen beşinci ki. 

lometresi arasındaki dördüncü kısmı n inşaat ve ray ferşiyatı kapalı zarf 
uaulü ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 26-8-938 tarihine müsa.dif cuma günü saat 11 de ve. 
klletimiz demir yollar inşaat dairelerindeki münakasa komisyonu odasın· 
da yapılacaktır. 

2 - Bu i~lerin muhammen bedeli bir milyon yüz elli bin liradır. 

3-Muvakkat teminat kırk sekiz bin iki yüz elli liradır. 
4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırltk işleri genel 

şartnamesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname, ahşap traversle fer. 
şiyat talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı, şartnamesi, plan profil, 
.,.. köprü projesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı elli lira mu. 
kabilind& demir yollar inşa.at dairesinden tedarik edilebilir. 
5 - Bu münakasaya girmek isti yenlerin 2490 numaralı arttırma, ek· 

siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesi
kaları, muvakkat teminatlarını ve 93 8 senesi için muteber bilfunum nafıa 
işlerine veya demiryolu inşaat işleri ne girebileceklerine dair vekfiletimiz. 
den verilmiş müteahhitlik vesikalarını ve fiat tekliflerini havi kapalı ve 
mübürlil zarflarını mezktır kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı da. 
iresinde hazırlıyarak 26-8-938 tarihinde saat ona kadar numaralı mak· 
buz mukabilinde inşaat dair.esi eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmiş 
olmaları lazımdır. (2972) (2599) 

YUksek deniz t icaret mektebi mUdDrlll· 
ğUnden ~ 

1 - Mektebin yüksek kaptan ve makine birinci sınıflarma lise mezunu 
talebe alınacaktır. 

2 - isteklilerin mektep müdiiriye tine karşı yazacakları istidana.melerL 
ne aşağıda yazılı evrakı raptetmeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı 
B - Aşı kağıdı 
C - Tahsil vesikası. Aslı veya tasdikli sureti. 
D - Polisçe musaddak iyi hal ka ğıdı. 
E - Velilerinin izahlı adresi ve tatbik imzalan. . 
F - 6 x 9 ebadında altı adet kart onsuz fotoğraf. 
3 - Yazılma işi 22 Ağustos 938 pazartesi gününe kadardır. 
İstekliler muayenei sıhhiye için o gün saat 8 de bizzat mektepe bulun. 

malıdırlar. (5340) 

Sahibi: ASIM US Neşriyat müdürü Refik 'A. Sevengil 
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Hl ARLAR 
Yeni bir teazllit daba 

AVCILARA 
v 

• • 
i • 

1 

1 Eylül 938 tarihinden itibaren 
938-939 av mevsimi için 

saçma ve kurşununun 
av 

kilosunun fiatı 

karaşa indi 
Bu fiyat üzerinden muayyen lekonto ile bayilere verilecek l!laçma ve kurşunların depolardan mahallerine kadar nakli. 
ye masrafları da idarece temin edileceğinden bayiler, memleketin her tarafından av aaçma ve kU11ununun 

Bir kiloluk 
Kutusu 40 ve yarım 

kiloluk 
kutusu 

Fazla fiat istenilmesi halinde inhisar memurlarına. haber verilmesi gerektir. 

20 kuruşa sa
tılacaktır 

939 - 940 av mevsiminde sert saçma Mt11ması mukarrer olduğundan bu cins saçına kullanmak istiyen avcıların. 

ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne kadar sarf edeceklerini birer posta kartı ile (İnhisarlar umum mUdürIUğU 
barut şubesi) adresine bildirmeleri rica olunur. 

iz mir I 

' 

1939 
Rady.o te_kniğinin 

AH ESERLERi 

o AN 

' 

RADYOLAR/iv/ 
Görünüz 

U•am Vekili 

Abdurrahman 
IMRE 

lstanbul Bahçekapı Hasan Ecza 
deposu Ustilnde Telefon: 28521 

Bir Doktor isteniyor. 
INHlSARLAR UMUM MODORLOGONDEN: 

Teşkilatımızın Çam altı tuzlasında vazife görmek ve burada ikamet ~t
mek üzere bir doktora ihtiyaç vardır. !kametgih, su ve elektrik ihtiyacı te. 
min edildikten maada ayda 150 lira da ü<:ret verilecektir. Taliplerin vesai. 
ki ile birlikte memuiin şubesine müra caatları. (5485) 

· D<vlet Demıryollorı ve Limonları işlrt:ne _ 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 5250 lira. olan 000 ton çimento kapalı zarf usulile 27-
8-938 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9. işletme binasında satın alı. 
nacaktır. 

lstekfüerin yüzde 7.5 nisbetinde teminat ve teklif mektuplarile Nafıa 
ve diğer nizami vesikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatin. 
den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lazımdır. ' 


