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·Başvekili~i.z 
Dün Manisada üzüm sergısını açtı 

Niğdeyi sel bastı 
Bu sabah şehrimize geliyor insan ve lıaqvan zaqiatı var ! 

1zınir, 21 (l:Insust) - Sekizinci 
fuarı açan Başvekil salıahleyln on 
buçukta hususi trenle 1zmirdcn Ma· 
nisnyn mUlcveccihen hareket etti. 
ı lnlkın büyük tcznhürntlle uğurlnn. 
dı. Kendisine 1ktısat Vckill Şakir 
Kescbfr, Adliye Vekili Şükril Sara· 
coı?;lu, lzmir Valisi, Bclccliyo Hcisl, 
şehrimizdeki meb'uslar da refakat 
ettiler. 

l\lnnisa, 21 (Hususi) - Başvekil 
hususi trenle şehrimize geldi. Par. 
lak mcraslnılo karşılandı. CeHll Ba· 
ynr uzum bnyrnmıııda bulunnrnk ser 

(Sonu. Sa. 4 Sü. 4) 

Bor kazası ile eski ve yeni gümüş 
köyleri de sel felaketine uğradı 

-~-a-ta-y~d~a~k~i ~T~ü~rk~
1 

~alk heyecanda 
Celal Bayarın 

nutku 
Bay Celal Bayar lzmir Enternaıyonal 

funrını açarken söylediği nutukl.ı 
memleketimizin iktnadi vaziyeti hak. 
kınJa hepimizi tatmin eden güzel ha. 
herler verdi: 1927 senesinden sonra 
bütün dünya bir iktısadi buhran içeri. 
ı:nc girmiıtir· bu buhranın için.den 
kı . .:tulmak içi~ her memleket hali u~. 
raşıyor. Türkiye ise bir iki senelık 
muvakkat bir sarsıntı geçirdikten son· 
ra alınan tedbirler sayesinde bugün 
artık hem buhrandan kuctulmuı, hem 
de geniı mikyasta kalkınmııtır. 

mebuslar seçildi 
Mebusun Meclisi. qakın günlerde 

tarihi vazifesine başlıyor 
Ataltürke ebedi bağlohk bir !kere 

<dlaha nan edlBdl 
.Antakya, 21 (J\.A.) Halk Parti. 

sinin Türk cemıı.ati mc.bus nam7.Ctlc· 
rini tesbit için yaptığı bir toplantıda 
Türkiye fevkalade murahhası Cevat 
J\çıkalın da hazır bulunmuştur. Fcıv. 
kalade murahhasın kısn bir hitab~si. 
ni mütcakıp aşağıdaki beyanname hn
zırlanmıştır: 

ıtaıvanın cevabı _______ ,_, ____ ,_, ____ ,_, __________ ,_, ______ _ 

Dün ingiliz mas
lahatgüzarına 

bildirildi Sayın Baıvekil bugün içinde bu1un. 
duğumuz iktıNdİ vaziyetin iyilik .. ka. Paris, 21 (A.A.) - Roma.dan bildi. 
raktcrini göstermek içi11 Ndece .sozle (Sonu Sa. 4 Sil. 1) ıiliyor: 

Hataylılar, 

herkesi iknaa çalıtmıyor. htatistikler. İngiliz maslahatgüzarı B. Noel Şarl, 
d:!n topladığı şaımaz ve alc!anmaz ra. A m 1 r a I bugün B. Ciano tarafından kabul edil· 
kamlarla önümfü:e riyazi .deliller koyu mi ve B. Cian ser e lspanyol m e. 
yo~ ...:;;;;;.,;;;;,;ı;;;;;:~=fo~'""'ir=:..;..;~.~--iiiWlli~~...,..~ .... ia;J;:~rtiiiiiliii9iiii11i:wilıiil'i'i&ıilili~PNima:~i~ 

Türkiyedc teıv" ısanayi kanunundan 
istifade den müe.seselerin 1927 sene. 
sinde bütün istihsalleri yek.unu 32 mil. 
yon liradan ibaretti. 1936 senesinde bu 
~anayiin devletten gördüğü himaye .._ 
yesint!e 32 milyon rakamı 237 milyona 
kadar yükselmiıtir. 1937 sencs:-ı_ıe ait 
hcsaplann neticeli henüz tamamıle a. 
lmmamı~ iıe de istihsal miktann'.n 
250 milyonu bulduğu kuvvetle tabının 
edilmektedir. 

manya 
\111earistana tayyare 

ve verecek 

sisi tarafından yapılmıJ olan teıebbilsc 
İtalyanın vermiş olduğu cevabı tevdi 
etmiştir. 

1yi malümat almakta olan mahafile 
gör~. bu cevap, üç noktayı ihtiva et • 

mektedir: 
l - ttlayanlann İspanyaya mühim -

mat ve esliha vermekte olduklarına da. 
ir olan haberler, uydurmadır ve bu id • 
ıdiaların hiç bir delili yoktur. 

2 - Esliha ve mühimmat sevkedil. 
menllşti.r, olsa olsa İtalyan gönüllülerin 
uhdelerine müterettip vazifeleri ifa ede
bilmeleri için lazım olan malzeme mev. 
zuu bahistir. 

3 - Diğer devletler ayni surette ha. 
reket etmedikleri takdirde İtalyanın 

kendi gönüllülerini İspanyadan çekmesi 
meselesi mevzuu bahis olamaz. 

Bu görüşme esnasında Fransa - l. 
talyan münasebatı meselesine temas e· 
dilmemiş .clduğu söylenmektedir. 

!'lıılnrm bn h6rı l\"i~<lc l\femleket lın tnnoı.l 
(Yazısı 4 üncü sayfamızda) 

Dünkü at yarışları 

J)üııkU ynl':ışlnrı se3Te<knlerle koşulnı'<1nn heyce.anlı bir an 

(Yazısı G mcı snyfnmızdn) 

Şim:li Baıvekilimizin ağzın-lan dinle. 
diğimiz bu rakamlar üzerinde biraz 
diişünelim: 1927 seneıin.den 1936, 1937 
!er.esine kadar geçen .dokuz, on yıllı1< 
bir C:evıre içinde memleketimizde Y~!
nız te§vikisanayiden istifade eden m~
esscs:; lerin iotfosalleri en atağı 200 tnıl. 
yon lira derecesinde artmıı bulunuyor. 
Acaba son senede milli sanayi mües. 
se:ıeleri tarafmdan istihsal edilerek yi. 
ne memlkette ıa~' ediln bu iki yüz mil. 
yon liralık mal ıimdiye kadar hariçten 
ithal eclildiği halde hükumetin sıkı 
zümrük himayesi ile aırtrk ithaline im. 

( ASUI US 

(Sonu: Sa. 4 Sü. bJ 

Amirnl Horu 
(Yazısı 4 üncü sayfamızda) 

Aksarayda fecı bir kaza 

Fransız klübünün 
üst katları yandı 

..................................... d .. 

Atatürküını 
Mülb>eccea Ell 
İ Zl\lllt sergisini aç.an DnşYcki. 

limiz, sergiyi nçma hııbcrile 
biı·lfl .. "tc, ''ntandaşların minnetlerini 
At.ntUrkc arz için çektli;oi tedgrafın 
.sonnn<ln, lfüyüklcrin Dii3 ü«ü olan o 
yüce hı n.nn: "Ellerinizden öperim,, 
<liJ o hitap ediyor. 

Tramvaydan aUıyan bir çocu
ğun bacakları kesildi 

HastahanE!!ie öldü 

nnnrlı~ı trnlll\ll)' araha!Cı 

... • 

(Yazısı 3 iincu sayfamızda) 

Dün Tcpebaşında bir yangın oldu. 
Ünyon Fransez ismindeki klübün üst 
katları yandı. Dün saat yedi buçuğu 
beş geçe Cnyon Fransezin alt katında 
bulunan kadın, erkek bir kaç kişi bir. 
denhire feryada başlamıı,ılar, doğruca. 
karşıdaki Novotni birahanesine koşa. 
rak itf aiyeyo yangın haberinin ve· 
rilmcslni söylemişlerdir. 

Bunların telefonundan evvel Galata. 
ve Beyazıt kuleleri binadan yükselea 
dumanları görJüklcrindcn Beyoğlu 

grupuna telefon edilmiş, yoku.sun he. 
men nlt başında bulunan Beyoğlu gru 
pu bir buçuk dakika sonra yangın ye. 
rinc yetişmiştir. Grup, Beyoğlu kay· 
makamlığmın önüne geldiği sıraaıı 

fazla miktarda alevlerin semaya yük. 
seldiğini görmüştür. Bu hal karşısın. 
da bütün arazöz ve motopomplar iş. 

letilmiş, terkos musluklarından ve 
civardaki apartmanların mahzenlerin_ 
den su alınarak yangının söndürül . 
mesınc ba.şlanmıştır. 

(Sonu: Sa.. ,J. Bil. j. 

Atntürk, TiirkUn bu ,·cciz a)gı a. 
nnnc ini, geııç şnh ındn ne knd i bir 
li3 nkntlc cnnlnndırmış blr in aıı<lJl"! 

Ben, kcnlli ine, o eli bilfiil hpmek 
na ip olmuş bnlıtiynı·lnrdannn. Dün 

llıtşYckilln n3 gı ye minnet :tcJgrafm. 
(]a son <·ümlerl okurken bütlin yurt. 
ta.,lnrın ıulnın unulnn hlr tnzhnJ ye. 
niclen clnynrnk çifte hir \"CC<l içlnd«" 
yn,nchm. 

Unı;;,·cklUnıiz, dünkil tcl~rnfilc. 
.. nhsımlıt bütün bir milletin du 
<lnklnrmı .AtatUrkUn ıııübccccJ cıtne 
cğ<ll. Ye Ullylik Atamız, Ilaşnkilinln 
şııh ... ıncl.n, hiç şUphc iz heıılmizln gCiz. 
Jerlno renk, canltJı'k ve bir tek kıvıl 
cımı <1üı;;mcklOJ içimizdeki ~cl"fln ate. 
şlnl bir yan1?1n haline getiren Ilüı-Uk 
l\fuhabb~ıPd<'n nntt\"Or. • 

ntJOl1i:T ~1n 
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logllizlere göre; 

Adalet 
Andr~ Maurols'dan: 
lnglltereye giden bir yabancı bu. 

rada kanuna muhalif bir suc işleme. 
meğe çok dikkat etmelidir. Bilhassa 
adam öldürmek suçu asla elinden 
çıkmamalıdır. Zira adam öldüren 
kimse bu memlekette mutlaka ası. 
lır. 

Biraz hayall geniş olan, romantik 
bir yüzU bulunan bir katil bir Fran. 
sız jüri heyetinden kolaylıkla başını 
kurtarabilir. 

lngilterede ise on ikl kişiden mil
rekkep jtlrl azaları katilin hissi ıztı. 
raplarmdan bahseden sözlerini ekşi 
bir surat ile dinlerler, sonra hiç te. 
reddilt etmeden asılmasına karar ve. 
rirler, nihayet kattıln boynuna ip 
takılarak ölUnceye kadar kendisini 
takip ederler. 

Onun için lngııtereye giden bir 
yabancı orada çok basiretli hareket 
etmelidir. İngiliz mahkemelerinin 
karşısına hiç çıkmamalıdır. 

lnglllz avukatlarının bir sorgu u. 
sullerlnde kendilerine mahsus öyle 
bir şeytanca maharetleri vardır ki 
maznun bu suallerin verdiği ıztırap. 
tan kurtulmak için suçunu ltıraf et. 
mekten başka çare bulamaz. 

tngtltereye giden kimse asla şunu 
unutmamalıdır: Bu memlekette ka. 
nuna bllrmet dllnyanın her yerinden 
daha fazladır. lngllterede: 

"Keep off tbe green,. 
Demek: "Çimenler Uzerlnde yUrll. 

yUnüz,, demek değildir. 

Zirai Kuralar 
Memleketin muhtelif istihaa.1 mın

takalannda, bu ycderin istihsal mad. 
dderinin daha iyi prtlar ve vasıflar
ı. yetittirilmeaini temin makaadile 
müstahsil ve Amillere Hl.zumu olan fen
ni bilgileri öğretmek maksadile kun
lar teaia edilecektir. 

Bu huıuı il%erindeki ilk çabıma Te. 
ldrdağmda bql&mlf ve ıarap fabrika
nnda bir tarapçılık kursu açılmııtir. 
YaJaıicla prap mmtakalan olan tmıir, 
Erdek, Bozcaadada da birer prapçıhk 
kunu açılacaktır. 

Aynca meyva yetiıtiren yerlerimi%· 
de meyvacıh'k, hububat yetiten yer. 
lerde hububatçılık, ve yerine cöre pa.. 
mukçuluk, pancarcılık, gibi kurslar te
aisi için çahplmaktadır. Bu meyanda 
Iğdırda da bir pamukçuluk kursu aç. 
mak Uzere hazırlıklara batlanmııtır. 

Etiketlerin Şekilleri 

Tatbikine bir eyllilde bqlanacak 
olan puarlıksız satıı kanunu için ya
pılan hazırh'Jdar ilerlemektedir. Ka. 
nun mucibince satıcıların, utılık et
ya il%erine koymağa mecbur tutulacak 
lan etiketlerin modelleri Iktnat Ve. 
kileti tarafından tesbit e!dilccekir. Ve
kllet, etiketl:rin ıekilleri, rakam ve harf 
terin büyüklüğü hakkında İstanbul 

ticaret odasının fikrini aormuıtur. Bu 
tekil bir hafta zarfında tcsbit edile. 
cck ve allkadarlara bildirilecektir. 

, 
Alemdar Sineması 

iKi FiLM 
Gönül Dedikoclulan 

Dilediğim Gibi Yapnm 

TafsllAtı sah gUnO 
çıkan &ayımızda 

bulaea" ~ınız 

Teshirk8rlık 
. ~ 

ve cınsı 

cazibe nedir? 

ğildir, güzeldir. 

Bir rüya diyarı ve sinema merkezi 
olan Holivut aslından güzel kadınla -
n en az isteyen bir yerdir. 

işte onun için ya, Holivutta Ameri
kalılar azdır da hariçten gelenler, 
başka milletlere mensup kadınlar çok
tur ... 

Meseli Greta Garboda, Marlen Dit
rihte, Silviya Sidneyde, Simcn Simon. 
da, Dolores Delriyoda güzellikten bat 
ka bir ıey vardır. Diyeceksiniz ki on. 
lara benzeyen kadınlar dünyada çok! 
Çok, çok amma, burada ilk olarak or
taya çıkarak kendilerini tanıtan onlar 
olmuştur. 

Onları Amerikalılar güzel değil, 
teshirkir bulur ve bunun için sever. 

Güzellik geçicidir. Halbuki teshir -
kirlik, tirinlik insanı hiç bir zaman 
bıktırmaz. 

Holivutta bir lilordı vardır, daima 
tekrar ederler : 

"Gllzellik para ıetirmez.,, 

tıte onun için Holivutta para ka -
zanan teshirkarlıktır. Bu, güzellikten 
daha kanşık, fakat kullanılması, insa. 
nın ondan fayidalanmaaı daha kr.:lay o. 
lan birıeydir. 

İnsan teshirkirlığı bir çalışma saye
sinde, bir zeka sarfile elde eder. Bu
nu kazanabilmek için insanda büyük 
bir maharet llzımdır. Halbuki güzellik 
böyle bir ıey istemez. 

• • • 
Ben Holivuda geldiğim zaman çok 

gençtim ve hiç bir tecrilbem yok-
tu. 

Bir gün tuvaletimi yaptırırken mak. 
yajcı bana: 

- Yilzünüzdeki huıuıiyetleri para. 
ya tahvil etmelisiniz, demi§ti. 

Ben bundan evveli bir teY anlama
dım. YilzUmde fevkalade gilzel olan 
ne var diye boJuna aradım durdum. 

Makyajdan aonra farkına vardım: 
YilzUm eskisinden on misli daha hoı 
bir hal almıftı. 

İnsana te.hirkir bir hal veren, yü. 
ziin muhtelif unsurlarına müıterek bir 
hususiyet vermektir. Ve bir kadının 
güzelliğini teşkil edecek olan şey de 
budur. 

Teshirkar bir çehrede her aza ay • 
n ayn güzeldir, fakat topu birden 
de gilzel hissini verir. 

Bana gelince; ben kendimi klasik 
güzelliğe sahip bir kadın diye iddia e. 
demem. Fakat, sinemanın istediği bir 
güzeUik elde ettiğimi sanıyorum, da. 
ha !doğrusu bana öyle diyorlar. 

Bu neticeye varmak için yiizümiln 
her bir tarafı: Alnım, burnum, kqım, 
gözüm, bütün çehreye umumi bir gü
zellik verecek tarzda, makiyajla muh. 
telif ıekle aokulmuıtur. 

Bununla beraber, mükemmel olan 
yerlerim kadar kusurlu olan taraflaJ"IJn 
da var, bunu da biliyorum. Esasen 
her kadında kuaurlu cihetler vardır. 
Mesele on1ann nerede olduğunu bul • 
mak tashih etmektir. 

Ben gözlerimi yan kapalı tutmayı 
severim. Bu, ta küçüklüğümde edindi
ğim bir huyıdur, bugün de vazgeçme. 
me imkan yok. Diğer taraftan, gözle
rim de oldukça kilçilktilr. 

Gazlerimin kilçilk olmuı, aonra 
böyle, göz kapaklanmı kısarak bak -
mak adetim yilzümil çok çirkin göate
riyordu. Bunun üzerine ne yaptım? 
Kirpiklerimi boyayarak gözlerimi bü.. 
yüttilm. Ve bir yüzde gözün ne ka -
dar yer kaplaması llzmıu onu te. 
min ettim. 

Bu makyajı yapmadan evvel yü-
zümdeki muvazenesizlik ondan ıonra 
tamımile kayboldu. Bununla beraber, 
ytızilmiln bütün hattan hiç de mun

e • olmalanna da imkin ok. 

Ev sahibi misafirine, onun en faz
la bildiği şeylerden laf açar, diye 
bir söz vardır. Bir sinema mecmua. 
sı da sinema artistleri ile konuıur
ken bunlardan ikisine, onların en 
yakından allkadar oldukları ve en 
iyi bildikleri şeyleri &0rmu!j: 

Norma Şerer şirin bir artisttir. 
Vivyen Romens ise cinsi cazibe sa
hibidir. Bu itibarla, ikisi de kendi
lerinde olan ve en iyi bildikleri bu 
iki vasfın neler otduğunu, ''büyük 
bir salahiyetle,, anlatıyorlar. 
Teshirkirlık, tirinlik ile cinsi ca. 

zibe sahibi olmak arasındaki farkı 

da onları dinledikten sonra anlıyo • 
ruz: 

dı, gözlerin düzelmesi onları farkettir-
-a.,.....~~~~~~~~~~.......-~~~ı 

Güzel doğmak felaketine uğrayan 
kadınların onda dokuzu güzellikle . 
rini §ahsiyetlerine uydurmaktan aciz
dirler. 

Onlar güzelliklerine esirdirler. Hal
buki teshirkir bir kadın sihrinin sahi. 
bidir, onu istediği gibi iıler. işte o -
nun içindir ki teshirkirlık güzellikten 
üstün tutuluyor. 

Fakat biltiin bu anlattıklarımdan 

insanın 'daha güzel görünmesi için der 
hal başka bir makyaj yapması lazım. 
dır neticesini çıkarmayın sakın. 

Nasıl bir makyaj yapacağınıza ka
rar vermeden evvel çok düşünmeniz 

lazımdır. Sonra, sizin için esas, etra. 
fınızdakilerin hoşuna gitmek ola. 
caktır. 

İnsanın, teshirkar olmaya heves et. 
mesi lazımdır. 

Güzel kadınlar, karımndaki erke. 
ğin kendilerini beğenmelerini bekler -
lı!!r, ve iıte bunun için gayelerine pek 
n.tdiren eritirler. 

Norma Şerer 

VIVYEN ROMENS DiYOR Kl: 

"Cinsi cazibe,,. Biz bu kelimeyi A
merikalı dostlarımızdan al:iık. Düşü. 

nülecek olursa çok küstah bir manası 
var. Belki kaba bir mana değil, fakat, 
ne de claa, ne demek istediğini pek 
gizlemeyen bir tabir. 

Bu tabir, harpten sonra, 
kısaldığı, saçların kesildiği, 

çarliston yaparak tepindiği 

çıktı. 

eteklerin 
herkesin 
günlerde 

Acaba ondan evvel cinsi cazibe de. 
nilen ıey yok muydu? Tabii vardı, 

amma ismi başka idi. O zaman: 

Bazı mutaassıpları kızd rmıyacağı

mı bilsem Kleopatrada, Madam Dü-
barride, Mari Antuvanette cinsi cazi. 
be var,h, derim. 

Hakikaten, cinsi cazibe dediğimiz 

şey, ne saf ve ali bir güzelliktir, ne 
muntazam çizgiler, ne heykel gibi bir 
vücut. Hayır, "cinsi cazibe,, denilen 
şey bu değil. O, kelimenin iptidai 
manası ile, bir teshir, kelimenin daha 
şiddetli manası ile de kadım sevke. 
den, karşısındakini ele geçirmeye amil 
ol:ın histir. Cinsi cazibe, bir alay kadın 
arasında içlerinde en güzelleri o ol. 
madığı halde, erkeklerin nazarını ken
disine çeken kadındaki hususiyet. 
tir. 

Şüphesiz ki cinsi cazibenin en bü
yük zaferi s'nema sahasıdır. Benim 
gibi siz de hareketlerinde insana te. 
sir eden, hallerinde V enüse tercih e. 
ıdilecek bir kadınlık bulunan artist
ler olduğunu bilirsiniz. 

Hülasa, cinsi cazibe, başkasının 

hoşuna gittiğinin hemen hemen hiç 
farkında olmayan bir hususiyettir. 

Bu hususiyet, para ile elde edile -
cek birıey değildir. Ak§amları fabri-
kaların kapısına gidin, yirmi Mey 
Vestten daha "cinsi cazibeli,, gen; 
kızlarla karıılaşacaksınız. 

Benim için: 
- Teshirkirlıkla cinsi cazibeyi ka. 

rıştmyor, diyecekler bulunur. 
Hayır, karıştırmıyorum. Belki iki . 

sinde de gaye aynidir, fakat bu gaye
'!ı 

ye varılmak için kullanılan usul, 
batka ba§kadır. 

Bu. tamamile bir şahsiyet mesele -
.ı.th·• c:ı.-1 .... n • ..ı,., "~·- r-ı- L-0 

ret, daha fazla canhhle vardır. Bakış. 
lan atetli, vücutları endamlı, tabiatla. 
n nC!eli birçok kadınlar vardır ki, 
baıkalannda güzel olacak hareketleri 
yapınca büsbütün SGğuk kaçarlar. 

Geçenlerde başmıa geldi : Şanzelize 
caddesinden gidiyordum. Arkamdan bi 
ri geldi, ayağıma çelme taktı. O an -
da adamın bu hareketini terbiyesizli 
ğine ve çapkınlığına verdim. Fakat 
sonra dütündüm ki kabahat bende idi: 
Cinsi cazibem vardı. 

Son çevirdiğim "Cebelittarık,. fil -
minde yeni bir cinsi cazibeli kaıclın 

rolü oynadım. 

Hiç olmazsa bugün için, tahrik edi
ci hatuncağızlann modası geçti. Kıya 
fetimi değiıtirdim mi, sinema mucize. 
si sayesinde esmer bir İspanyol kı
zı oluyorum. Ellerimde 'kast~yet, a~
kamda vücuduma yapışık bir entarı, 

kulaklarımda küpeler.. HerıeY. ta
mam. 

Bilmem itiraf edeyim mi, bu ıekle 
girmek çok hO§uma giıdiyor. Bu ro • 
1ü tetkik ederken, anladım ki, arada 
bir tek hudut olmasına rağmen, çalak 
hareketli dudakları şehevi, baygın 
bakışlı b~ tspanyol kadını ile, yapma 
hareketli, çitkmldım, ufak tefek bir 
Parisli kadın arasındaki farkı daha 
iyi anladım. 

Beni okuyan genç kızlara söyle -
yim ki. ben onların bunlardan birşey 
anlamadıklarına eminim: 

Uzerinizde cinsi cazibe varsa, onun 
ne demek olduğunu bilirsiniz. 

Fakat, merak etmeyin, insan, cinsi 
cazibesi olmadan da ya§ayabilir. 

Yapmak, sevmek ve sevilmek ... 
Vivyen Rcımenı 

P1Ajda 2 delikanlı, 2 kız ve mlllblt 

istrancada 
Bir çocuk babasını 
balta ile Uldürdil 

Jstiranca eteklerindeki Çilingoz or
manlannda tüyler ürpertici bir cinayet 
İJlenmiştir. 

Yd:lınm İbrahim isminde olan ve bu 
ormanlarda çalıpn, Kapaklı köylü bir 
adamcağız vardır ki, bir kansı ve üç 
çocuğuyla ~erabcr yaşamaktadır. İbra

him her •ene ormandaki kerestelerden 
işledikkrini sattıktan sonra bir iki ay 
istirahat etmektedir. 

Köyde herkes tarafından sevilen ve 
gayet ç2hşkan bir adam olan Yıldı. 
rım ibrahimin yegane düşüncesi gözü. 
nün içine baktığı küçük çocuğunu o. 
kutup adam etmek ve bunun için de 
para biriktirmektir. Okutamamış oldu
ğu diğer iki oğlunu da bu gaye ile ça. 
lıştırmaktadır. 

Ibrahim, zamanı geldiği için iskele. 
ye inip keresteleri satmak istemekte • 
dir. Diğer iki oğlu çalıştığı için k üçük 
oğlu Veliyi yanına alıyor ve öküz ara
basını koşarak ormana gidiycrlar. Bu
rada İbrahim etrafı dolaşmak üzere ay. 
rılırken oğluna: 

- Sen de, diyor. Şu öküzleri suya 
götür. 

Çocuk bunu kabul ediyor, fakat ba. 
ba akşam üstü her şeyi hazırlayıp dö. 
nünce Veli b1cüzlerin kaybolduğunu 

haber veriyor. İHrahim oğlunun 15.kay. 
disine tabii kızıyor ve arada geçen kısa 
bir münakaşa üzerine de oğluna bir to· 
kat vuruycr. Maamafih mesele bu ka. 
darla kapanıyor, yahut ta öyle görün~ 
yor. İbrahim tekrar oğlunun gönlünü 
alıp beraber yemek yiyorlar ve ağaç • 
lar altına yatıyorlar. 

Aradan uzun bir müddet geçiyor. 
İbrahim mıııl mıtıl uyumakta, gözbc -
beği oğlu ise tilki uy'kusundadır. Mel'
un çocuk, tasarladığı fiili i§lemek için 
fırsatı bulmuştur. Kalkıyor ve hemen 
oracıkta duran baltayı kavradığı gibi 
uyuyan adamın ensesine indiriyor. Şim 
di baba katili olmuştur, bununla da 
kanaat etmiyor, ayni hırsla, balta ibra. 
himin kafasını yüz tarafından ikiye bi. 
çiyor. Sonra da müsterih, ölü babası. 
nı~anına uzanm ~ kadar. uvu_ 
yor, 

Şafak sökerken uyanıyor ve babası
nı bacağından sürükleyerek biraz öte. 
deki uçuruma attıktan sonra aşağı ine. 
rek üstünU çalı, çırpı ile örtüyor. Kan. 
lı baltayı da buraya saklamağı unut. 
mu yor. 

Artık işi bitmittir. Arabayı koıup 
köye dönünce annesine şu yalanı atı
yor: 

- Babam işte kaldı. Keresteler çok 
on gün sonra gene gideceğim. Araba
nın da şimdi lüzumu yokmuş. Yold~ 
burnum da kanadı. 

Zavallı kadıncağız buna tabii inam. 
yor. Aradan on gün geçince Veliye ha. 
tırlatıyor: 

- Pide hazırladım, bugün babana 
gidccebin, bunlan lda götür. 

Veli ikinci yalanı çoktan hazırlamış 
tır: 

- Babamı öldürdüler. Ben sana söy
lemek istemedim. 

Annesi beyninden vurulmuşa dönU. 
yor: 

- Ne? .. öldürdüler mi, kim yaptı 
bunu? 

- Korucu Yapr. 
Meseleden, tabii jandarma haberdar 

ediliyor. Korucu Yap.r !derhal yakala. 
nıyor. Fakat tahkikat neticesinde o sa. 
atte batka yerlerde bulunduğunu isba. 
ta muvaffak .oluyor. Şimdi bütün şüp

heler Velinin üstünde toplanmıştır. E . 
ve döndüğü zaman, üzerinde görülmüş 
olan kan lekeleri de bu şüpheyi kuvvet 
lendiriyor. Fakat daimi bir inkar halin 
dedir ve elde delil de yok ... Bütün ted 
birler fayda vermiyor. Nihayet çiftlik. 
te bulunan cins bir köpeği getirerek: 

- Bak, diyorlar. Bu köpek katilleri 
1 (80flu Sa. 6 SU. 5) 
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Fikir ve sanat meselelerl : • 
- - 1 Epikür ve yeni zaman ınsanı 

Yazan: Sadr i Ertem 
Tallllz kelimeler vardır. Talisiz insan. 

lar gibi, talisiz eıya ıibL .. 
Bir Alman darbımeselini ıöyle hulasa 

edeblllriz: 
"Buı memurlar çalqırlar, diğerleri 

terfi ederler.,, Talisiz inuııa bu, rtızel 
bir nUmunedir. 

Tenha ve kapalı bir odada hapsedilen 
ampul bin mum kuvvetinde de olsa bed. 
haht~; karanlıkla mücadele edemeden 
eriyip gitmektedir. Değerini buimıyan 
inaan, yapablleceği hizmeti bapramıyan 
eıya taliııizdir. 

Epikilriyen • Epicurien kelimesi de 
Sinik - Cinique lQgati gibi anlatmak is
tediğini söyleyememittir. Epikürcillük 
zaman zaman tecavüzlere uğramıf, "ruh 
sUkünundan,, "safa ehli., ne kadar türlU 
turlU mlnalar taşımış ne tam muammer 
olmuı, ne de tamamile hayattan silinip 
sakıt olmuştur. 

Eplkür'ün bahçelerinde nefislerine 
düşkün lnsanlann bir hazzın panltısı o. 

lan kahkah:ıları mı işitilirdi? 
İman denen mahlüka "an,. m hazzını 

anlatm•ya çalııan filozofun ıözleri mi? 
Felsefenin hazzı, yahut bazzm felse· 

fesi mermer sütunlar ve yapraklarını 
kaybetmlyen ağaçların gölgesinde ruh 
aUkünuna "Atarakslyaya,, inkıllp eder. 

dJ. 
Epikür'ün bu ruh ıükOnu tezi tarihin 

hem eski, hem yeni adammm ona hU· 
eum etmesine sebep olmuıtur. 

EpikUrUn bahçesinden ıeyredilen be. 

ıeriyetln ufuktan ne EfJltunun, ne de 
Parnenldes'ln zannettikleri ıekllde bir 
ideal Aleme açılırdı. Ona göre bir madde 
vardı. Bir de maddeye göre bize idrak. 
ler sunan ihaular böyle bir hayat taaav· 
vuru içinde ne bir ezelden, ne bir ebed. 
den bahsedllemesdt. 

Ancak var olan ihsasların t&fldığı ha. 
yat hisli idi.Mui ve isti'kbal hayat hiasi 
önilnde bir hayalden bqka bir ıey de· 
llldlr. 

EpikUr, idealistler tarafından taşlan. 
dığı aibl 
mistik ruhu tarafından da recmedDm)f. 
Ur. Çünkü onun bq!Jbqma bir vahdet 
olarak tellkld ettiği insan muarızlarma 
~re ya aadece mlnam bir kalıp yahut 

lllhl iradenin bir mahl\ıku ldL 
İnsana kıymet verenler bile onu Ulhl 

nurdan, tabiatın cevherinden bir parça 
.. yarlardı. 

Halbuki P.pikürUn lnaaDI tabiattan, 
maddeden bir parçadır. 

Tabiattan ve maddeden bir parça olan 
bu lnaanm gayesi de yine madde ile ha· 
yatm temu noktası olan haz&& raptedil. 
mqtfr. Halbuki ne kurunuuli septiği, ne 
de orta zaman hırlzUyanı dünyevi baz. 
lan, nimetleri insan fçin bir günah sa· 
yarlardı. 

Ruh ahretin, bir başka dUnyanm. gö. 
rllnmez bir efendinin himıetkln idi. 

• • • 

ek dünya nimetlerinden isti· 
yayı sevm • . 
fade etmek ıuurunu takviye e~tır. 

Yeni ınaanm ihtiyaç listesi çok bUyUk. 
tilr. Fakat bu listeyi ilk defa bir felsefe 

haline koyan adam Eplkür ol. mevzuu 
mU1tur. 

E ikür bir taraftan insanın bir kıymet 
p • . b 

oımaaını ifade eden bir hareketin aeı 
olduğu için idealizm tarafından recim 
olunın\1'tur. Kendisini yalnız ruhunun 
aUkCınuna sevkedlp, bqkalarına ka11ı 
tal kesildiği zaman yani inaanI kUl için· 
de vazife sahibi ve biriblri zincirin par. 
çaaı saymayınca da yeni insan tarafın. 
dan sırtına "hodgim,, damgasını yemi§· . 
tir. 

Epikür insana ve tabiata yükaelmEık 
lstiyen allahsız dUnyanm ilk kahraman. 

ıarmdan biridir· 
Yeni dünyanın, yeni zaman lnsanmm 

yeni sanatin onda biraz da kendini bul. 
masmı tabU görmelidir. 

SADRI ERTEM 

Kalabalıkta Sıkııan Kadın 
Dayak Atb 

Dün. Köprüde garip bir cürmümeı
hut vakası olmuı ve suçlu yakalana. 
rak n:ahkemeye verilmiıtir. 

Tanaı ile kanıı Yorıiya sabahleyin 
Ad,ya gitmek üzere evlerinden çıkmış 
lar ve Köprüye gelmiılerdir. Bilet al. 
mak için kalabalık arasına kanpn ka
n kocanın yanına Rıza isminde birisi 
de ııkışmıı ve belki de tesadüfen Rıza 
ile Yorgiya arka arkaya gelmiılerdir. 
Bu gayritabii duruı bir müddet de. 
vam etmiı, ancak Tanaı vaziyeti far
'kedcr gibi olunca Yorıiya kaldığı her 
iki türlü milıkül vaziyetten kendisini 
kurtarmak için Rızayı kocasına tiki. 
yet etmittir. Bunun üzerine kan 'koca 
Rızanın üzerine çullanmıılar, Yorgiya 
:ıdamın ellerini tutmuı, kocası da bir te. 
miz dövmüıtür. 

tı kavgaya dökülünce polis müdaha 
Je etmi1 ve her üçünü de yakahyarak 

rilmiperdir. 

Evvelki Gece Oç Ev Yandı 
Evvelki gece sabahın aut üçünde 

Galatada Defterdar mahallesinde bir 
yanıın çıkmıı ve Uç ev tamamen yan. 
dıktan sonra töndilrülmüıtUr. 

Defterdar Fıstıkçı sokakta Hayret -
tine ait 11 numaralı ve iki katlı ahpp 
evde kiracı olarak oturan kapıcı Sait, 
gece yatarken mumu yanık bıraknuı. 
mum eridikten sonra tahtalan yakmıı 
ve bütün ev alevler içinde kalmııtır. 
Alevler bu evin yanırt:laki binbaıı Ni. 
yazinin evine de sirayet etmit ve bu • 
rasının da yanmasına sebebiyet vermiı
tir. 

Hava .rüzgarlı clduğu için ateı ar • 
ka tarafa da ııçnyarak tüccar Kbı -
mm bot evini de kill ettikten sonra sön 
dilrillebilmiıtir. 

Evlerin üçü de sigortasızdır. Tabki. 
'kata devam edilmektedir. 

Fakat bu telakki beıert tarih içinlde 
yeni değildir. tnsan hürriyetini, ıahıi. 
yetini aradıfı zamanlarda Epikürvarl 
hir tefekküre tesadüf edebilir. BCSyle Sebepsiz Yere Yüzü Keıildi 
bir manada Rönesans Epiklir'Un yeni. Galata Necatibey cddesinde 144 nu 
den doğuıudur. nıarada oturan Şükrü Akcan, yoldan 

lnsanm tabiat nimetlerinden ve ha. -erken ıcarıııına Şeftali sokağında 
t •• .ı;.. ı-2' h" bi yattan zevk alması yeni lıı.sanın yara U6• oturan Nadide çıkmıt ve ıç r ıey 

hayat mimarisinin temelidir. Arz insan "'ylemeden jiletle adamcağızın yüzü • 
içindir. Ve dünya nimetlerini onlara bah. :U keımittir. Suçlu yakalanarak tahki. 
eedecektlr. lnanın dünyayı ve kendini kıta baılanmıttır. 
yeni bir ölçü ile lleıaplamaaı bugtlnkü Zin • • Ç b 
hayatm dekor1armı vncude retirm1ttır. Vincin cın arp 
&ebirlerlmlz, binalarımız. aokaklamrım, Dün. limanda pmandıraya bağlı o • 
nakil vaartalarımm, elbise modellerimiz, lan Polonya bandıralı Levand vapu • 
vantilltörlcr, ı~antalann vitrinleri, hu runda !demir bofaltan amele çavuıu Sü 
1Aaa bu dünya içinde rahatlık ve huzur Jeymanın batına vincin zinciri çarpmıı 
latiyenlerin hazan bUzUnlO g6s kapaklan ve yaralamııtır. Yaralı hastaneye kal. 
arasına bir alev parçası ıibl llkıftırdık. dınlmııtır. 
lan emeller bu yeni hesap ölçU.üne göre Batını Kayalara Çarptı 
meydana çıkmlftlr. ttakildarda Uncular ıokaiında otu • 

Yeni zamanm değil, tabiata ve hayata ran Bekir, dün Şemıipapda denize .at. 
kıymet veren cemiyetlerde de Eplkür. Jarken batını kayalara çarpmıı ve Hay· 
yenlik bilhalla beıed unatin piıdan darpap Nümune hastanesine yatını -

olmuttur. auıtır. 
Romalı ıalr Virgile ve Lucrece birer A ., tan Düten Çocuk 

Epiküryenden bapa ne idi? Bizim so~ 
1 

ttıkfı~~da Külhan sokağında 22 nu. 
n.ı tarlhlmi.zde mühim bir mevki aldrgı. mar•.ia oturan Muzaffer Ayoyan, dün 
m lnklra mahal olmıyan bektqlllk bir ı alqam üatU evlerinin yanında dut ata. 
baJı:mıdan bize yeni bir hayatm temeJJe· cına çıkımı ve bu sırada kırılan bir dal 
rtnı qılamak lateıniftir. • . l la beraber tatların iiltilne dütmüttUr. 
samı silıniyetin ruhu emırber haline l Çocukcağız ağır ıurcte yaralanmıt ve 

koyan tuylkma mukabil tıınnı yqadığı baycnn bir haldı butaneyc kaldınbııPt' 
ıev. ··-

Hataya telefon hattı uzahhyor 
Telefon idaresi lstanbulun muhtelif yerlerinde 

telefon köşkleri yapmıya karar verdi 
Posta Telgraf ve Telefon 1daresı

1 
halka daha ucuz telefon muhabere. 

fen işleri umum mUdürU mühendis lerl yaptırmak imklnları gelmekte
B. Hasan Aktor, Ankaradan ıehrl. dir. 
mlze gelmiştir. lstanbulda, Şişlide yapılmakta o-

B. Hasan Aktor, lstanbul Telefon lan telefon santrali bitmek Uzeredir. 
Müdürlüğüne giderek müdUr B. Nl· Bu santrale ilk olarak 2000 abone 
yazı ile idarenin muhtellf işleri et. bağlanacaktır. llerde de bu miktar 
rafında görUşmUştUr. Umum müdür 12000 e kadar cıkarılacaktır • 
şehrimizde birkaç gUn kaldıktan ıon. İstanbul telefon idaresi, lzmirde 
ra tzmlr yollyle Ankaraya dönecek· olduğu gibi şehrimizde otomatik te. 

Ur. 
Aldığımız malQmata göre; bir mUd 

dettenberl Adanadan Hataya telefon 
hattı uzatılmast yolunda devam eden 
çalışmalar bir hayli ilerlemiştir. Hat, 
Hatay hududu olan Payaaa kadar 
gitmiştir. Bu hattın uzunluğu 136 
kilometre olup her kilometre 200 il. 
raya mal olmuştur. Buna göre, Ada. 
na • Payas telefon hattı 2700 liraya 
malolmuştur. Telefon umum mUdUr. 
JUğtr ile Suriye telefon idaresi yakın. 
da müzakereye geçerek bir telefon 
mukaYelesl imzalıyacaklardır. Suri· 
ye telefon idaresi de Payas yakınına 
kadar telefon getirmiş olduğundan 
mUzakerelerl müteakip imzalanacak 
mukaYeledcn sonra Hatayla muba. 
bere etmek mümkün olacaktır. tık 
olarak bir müklleme için 125 kuruş 
fiyat tesblt edilmiştir. 

tran telefon hattı şimdilik geri 
bırakılmıştır. ÇUnkU bu sene alınmış 
olan 1,5 milyon liralık tahsisat ta. 
mamen sarfedllmlş bulunmaktadır. 
f dare önUmUzdekl seneler tein geniş 
mikyasta bir faaliyet programı ha· 
zırlamaktndır. Program arasında ye. 
nl tl'lcfon hatlarının inşaatı bulun. 

lefon köşkleri yapmıya karar ver. 
mlştir. 

Ancak lzmlrde bulunan telefon 
köşklerinde, açıkgözlerin para yeri· 
ne kutulara mangır vesaire dellkll 
teneke parçaları attıkları görülmüş 

olduğundan burada yapılacak köşk. 
Jerde bu gibi uygunsuz hareketlere 
meydan vermlyecek tertibat alına. 
caktır. 

Buna rağmen köşkler.deki telefon 
lardan ayda tzmirde 500 lirayı mil. 
tecavlz bir varidat temin edildiği gö. 
rUlmüştUr. lstanbulda halkın kesa. 
fetl daha fazla işin hacmi daha geniş 
olduğundan ayda 1000 Ura varidat 
temin edilebileceği umulmaktadır. 

Bu telefon köşkleri yapıldıktan son· 
ra Ankarada ve lzmlrde olduğu gibi 
telefon muhabereleri de 5 kuruşa in. 
dirilecektir. İdare, lstanbulda beş 

kuruştan fazla telefon Ucretl alan o. 
tel vesalr hususi telefon yerleri hak· 
kında sıkı takipler yapılmakta • 
dır. Bu gibllere tesadüf edildiği ve 
yapılan şlk~yetler de doğru olduğu 
anlaşılan otellerin telefonları alın. 

maktadır. idare halka ucuz telefon 

Aksarayda feci bir kaza 
Tramvaydan athyan bir çocuğun 

bacakları kesildi 

Hastahanede öldü 
DUn sabah Akaarayda bir çocuğun 

ölümü ile neticelenen feci bir kaza ol. 
muştur: 

Aksaray pazarında lebzecl Abme· 

din oflu 10 yaımda Hamdi babumm 
yanında otururken, arkadqlarile gez.. 
miye karar vermiı, dolqmağa bqla. 
mıştır. 

Çocuk dört arkadaşı ile dolaşırken 
Yedikule - Sirkeci hattında illiyen 

vatman Haaaıım idaresindeki 50 nu· 

maralı tramvayın Kemalpqa cadde. 
sinden Ordu caddesine doğru saptığı. 
nı görmüş, kop.rak tramvayın arka

sındaki romorkun ilk kapıaınm basa. 

mağına atlann§tır. 

5 tocuk, kısa bir milddet buamak 

ta seyahat etmiş, fakat bir aralık iç. 
!erinden biri biletçinin geldiğini gör-

mUı ve arkadaşlarına: 
- Biletçi geliyor, atlayın demiştir. 

Bütün çocuklar kendilerini yere at. 

mışlardır. Bu sırada atlamak istiyen 

Hamdi muvazenesini kaybederek düş. 
milş, ayakları tekerleğin albna gide
rek diz kapaklarmdan kesilmiştir. 

Vatman kazayı görmediği gibi bl. 
let!;i de tramvay kala.balık olduğun. 

dan görmemiştir. Yalnız kadmlarm 

feryadı üzerine vatman kazadan ha· 
berdar olmuş, hemen tramvayı dur • 
durmuştar. Çocuk yoldan çevrilen bir 
taksi ile Cerrahpaşa hutanesine kal. 

Yere çarparak öldürmüı 
Manisa, (Hususi) - Satıllı kuaamm 

SWeymanlye köyüne bağlı Buçerli çift
liğinde oturan Bulgaristan muhacirle • 
rinden 45 yqlarmda Demirel :Mehmet 
usta adındaki fahm. övey oğlu 10 yaş. 
larmda :Mehmedl yere çarpmak suretile 
öldürmllftilr. Katil vakayı mUtealap kaç 
mat lztemlpe de yapılan sıkı takibat ne
ticesinde yaka~ ele vermiftir. 

• A.kh1aar kazumm Kethüda mahalle. 
sinden :Mehmet oflu Mehmet Ilık, İbra. 
him oğlu Yusuf Uludai ve :Mehmet oğlu 
Halil Uysal ile mahallede bulunan kah
ve lcarmı arttırmalı: meselesinden ara. 
larında münazaa çıkını§ ve bu arada Ha. 

ın Uyut, Yuaufu kafuından sandalya 
ile hafifçe, Mehmet üeen de tabanca ile 
Halil Uyaah kolundan yaralam11tır. Ha. 
lU memleket hastanesinde götUrUlmüı. 

tilr. Sutlular yakalanmq ve adliyeye 
teslim edllmiftlr. 

• Aalen Alqehlr kazasmm Çeltik kö. 
yünden olup 8 senedenberi Turgutlu ka
zasının Tatarocağı köyünde oturan Başı. 
.kırık oğullanndan Mehmet oğlu :Mehmet 
Demirhindi adındaki tahıs kansı Ayşe 
yl bıçakla vUcudUnUn muhtelif yerlerin· 
den yaralamak •uretUe öldürmUıtür. HA 
dlaenin kadın yilzUnden ileri geldiği an. 
lqılmqtır. Suçlu yakalanarak adliyeye 
teslim edilmi§tir. 

• Soma kazaaınm Bekçi köyünden Hü
seyin oğlu Mustafa Adalı, lkl aydanberl 
rayrt meıru münasebette bulunduğu ay. 
nl köyden HU~eyln kızı 40 yqlarmda E. 
lif Korkmazı aralarında çıkan bir mUna· 
zaa neticeainde balta ile burnunun n.. 
tünden vurmak 1Ur8We öldUrmtltttlr. Ka 
w yalraJanm11 ve hakkmda tamim Jall. 
JlaD tahlrflrat ... 

işaret memuruna 
rDşvet teklif eden 

arabacı 
yakalandı 

Diln, Karaköyde bir ipret memuru
na riifvet vermek istiyen ehliyetsiz bir 
arabacı ile Nazif iaminkle bir çocuk cilr 
milmeıhut mahkemesine verilmitler • 
dir. 
Arabayı kullanan Salih, Karaköy. 

den, geçerken itaret memuru Ek.rem 
tarafından çevrilmiı ve kendisine ara. 
bayı ehliyetsiz kullandığı için ceza ke. 
silmek istenmiftir. Salih cezadan kur
tulmak için yanında bulunan Nazife 50 
kuruı vererek memurun yanına gönder 
mit ve ıunlan eöyletmiıtir: 

- Az amma, kusura bakmasın. Beni 
de bırakıvenin de gideyim 1 

Memur kendisine rilıvet teklif e • 
dildiğini anlayınca hemen bir zabıt tut. 
turmuı, Salih ile Nazif yakalanarak as
liye birinti ceza mahkemesine veriL 
mitlerdir. 

Dün yapılan duruımada Salih suçu
nu itiraf ederek: 

- Evet, demiıtir. Verdim, belki bı. 
rakır diye dütünmilıtüm. · 

Mahkeme çocuğun yqının r.>rulmaıı 
için talik edilmit ve Salih tevkif oluna. 
rak Nazif serbct buakılmııtır. 

Daimi Sergi Binası için 
Yer Bulundu 

Şehrimizde tesis olunacak daimi eer. 
,P biaa9I hfıklrıqdaki tetkikler 90?f1 ~
inlt bulunmalrhfdır. Bu itle ufrapn a
Jtkadarlar, bina için en mUnuip yer o. 
Iarak Maçkadaki İtalyan .sefarethane. 
ıi için yaptırılmakta iken sonradan ya. 
nm kalan binayı münasip &örmilfler. 
dir. Bu bina, İtalyan sefiri ile yapılan 
görütmeler sonunda 150,000 liraya aa
tm alınabilecektir. Ancak iktıeat Vekl. 
Jeti daimi sergi binası için timdiki hal. 
de yalnız 50,000 lira tahsis etmiı bu _ 
lunmaktadır. Bu binanın satın alınma. 
ıı için Maliye Vekiletinin de yardı
mı temin edilecektir. MaçkZda'ki bina 
böy!e b!r i! iç!n kullanmağa elveriıU 
genıı hır yerdır, YaJmz içinde bUyUk 
tadilita ihtiyaç göstermektedir. 
Yakında bir müsabaka açılarak bu. 

ranın sergi haline 'konmuı için lbmı 
gelen inpatın plinlan teabit ettiril 
cektir. tnıaata müsabakanın hitamı e. 
da baıtanacak ve gelecek birincitqri~ 
d~.hcr şeyi hazırlanmıı olacaktır. ÖnU
muzdeki sene birinci ''Sana .. .ıd il 1 •• ,, r& e ere. 
me argısı bu yerde açılacaktır 

Binada yapılacak ta!dilit i~in fkt 
ı~t Vekaleti ayrıca tahsisat verecek ı~ 
tır. 

Sanayi F ederaıyonlan 
Tetkil Edilecek 

Memleketimizdeki iktısac!i teıekküJ
l~r. hakkında h::zırlanmıı ofan kanun 
l~yıhaeı meclisin önümüzdeki devre iç.. 
tımaında müzakere edilerek kabul otu.. 
nursa meriyet mevkiine girecektir. 

Liyiha, ıimdiki ticaret odaJanm llj
vetmektc ve bunlann yerine miktarla. 
rı daha az, fakat tcıkilitlan ıeniı iktı. 
sat odaları kurulmasını istemektedir. 
Diğer taraf tan sanayi iflerile uğrap
cak olan sanayi federaıyonlan teıkil e. 
dilecektir. 

Bu federasyonlann teaialnde, hilen 
mevcut ola nsanayi birlikleri Ye buna 
benzer teıeJdriUlerden istifade oluna. 
caktrr. Kanun, me.riye~e &irinceye ka. 
dar İltanbul ve İzmirdeki sanayi bir. 
likleri sıla bir tetrikilıaeaaide buluna. 
caldar, bu meyan~f.ll\91. Anayi bir 
liii kararlan .t,•ısf..W_ .. e.r de 
İltanbula bil · · re, İzmir le ild 
bliyUk tehJi&. etektir. Bu 
J • p aeki 

tığ~TC d\l • 



General Vilmen dün 
Fransaya döndü 

Berlin, 21 (A.A.) - General ViL 
men ile maiyeti saat 9.27 de Staaken 
ha.va iatasyonundan Parise hareket 
etmişlerdir. Bir hava bölilğü başta 
bandosu ve bayraklarile selim resmi. 
ni ifa etmi§tir. Fransız generali,Milch 
Stumpf, Von KesseLbring, Von Vit· 
tendorff ile Fransız sefiri tarafın.dan 
teeyi edilmi§tir. 

Berlin 21 (A.A.) - Berlinden ha. 
reket etmeden evvel general Vilmen 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

"Almanyadaki ikametimden dolayı 
bahtiyanm. Arkadaşlarım ve ben Al. 
man halkmm biıe karşı gösterdiği na 
zik kabulden dolapı pek mütehassis 
olduk. Kendisine §ükranlarımı bildir· 
mek için bu fırsattan istifade ediyo. 
rum. HiUer tarafından kabul edilişi. 
miD bana bah§edilm.iş yüksek bir şe· 
ref olduğunu ta.kdir ediyorum. Karin 
hall'de Göi"ingin yanında geçirdiğim 
dakikalar benim için unutulmaz bir 
hldiae olarak kalacaktır. Almanya • 

Hatay da 
(Usta tı.ıra/ı ı Utl."'lde) 

Hatay çileli günlerini bitirmiş me. 
aut ve müreffeh bir istikbal yoluna 
ginnış bulunmaktadır. Hatay devleti 
ve Hatay hükUıneti ve Ha.taylılarnı 

yeglne mümeasili Hatay mebuS'ln 
meclisi yakın günler içinde tarihi 'a. 
zifesine başlıyacaktır. Türkiye hiıku· 
metinin Hatayın istikbali için yinni 
aenedenberi devam eden gayret ve fe. 
dakat-lıklarına, Fransa cümhuriyet.i 
doetane bir mukabelede bulunuyor. 

Türkiye ve Fransa devletlerinin an. 
lqmaaı bu anlaşmayı daha ileriye gö· 
tl1rerek bu mesut neticeyi daha ziya· 
de inkip.f ettireceğine ümidimiz bil. 
yüktür. . 

nın havacılıkta gösterdiği terakkile. 
ri ve Alman tayyarecilerinin değerini 
pek ta.kdir ettik. General Milch'in Pa· 
risi ziyareti esnasında bqlıyan ve 
şimdiki ziyaretimizle kuvvetlenen ar. 
kadaşlık bağlarının memleketlerimiz 
arasında bir iyi komşuluk ve iyi dost 
l uk havası içinde devam etmesini teo. 
menni ediyoruz.,, 

Paris, 21 ( A.A.) - General Vilman 
12.15 te Villa Coublay'da karaya in· 
miştir. 

Berlin, 21 (A.A.) - General Vil. 
manın Almanyayı ziyareti, İngiliz ha 
va nazın Sir Kingsley Vood'un ya. 
kında Berlini ziyaret etmesi fikrini u· 
yandırmı§tır. 

Siyasi Alınan mahfillerinde söylen. 
dığine gore, bu seyahat hakkmdaki 
haberler mevsimsiz addedilebilirse ae 
böyle bir ziyaretin yapılması mum • 
kilııdıir. Çünkü Alman hava naZirı ge· 
neraJ Milch İngiltereyi bundan evvel 
ziyaret etmiştir. 

iptidai maddelerin 
gümrük muafiyeti 
lktısat Ve"Aletl yeni 

kararlar verdi 
Ankara, 20 (A.A.) - lktısat VekA.. 

letinden tebliğ edilmiştir: 
1 - 53537 sayılı kanunla şimdiye 

kadar teşviki sanayi muafiyet ruh. 
satnamesini haiz efrada alt sınai mü
esseselerin istifade etmekte oldukta. 
rı mevaddı iptidaiye muafiyeti kal· 
dırılmıştır. 

Ancak buna mukabil 2/9160 sa. 
yılı kararname ile sanayi ham mad· 
delerinin resimleri indirilmiş ve ten 
zllA.ttan istifa.de edecek mevaddı ip . 
tidaiyenin tarife numaraları ve cins· 
leri mezkur kararnameye merbut 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 

Eski Avus
turya zi

mamdarları 
Viyanadaki yük

sek divana 
sevk ediliyor 

Berlin, 21 (A.A.) - Resml ceride 
bugün (eaki Avusturya federal hU· 
kiımetleri erki.ııı ile cilrUm ortakları. 
nm mesuliyeti) hakkmda kanun neş. 
retmiştir. 

Bu kanun aiyaai faaliyetleri esna. 
smda milletin hukukunu ihW vey& 
millete karşı hamıane harekAt icra 
etmek cürmünü irtikip etmiş olan bu 
hükUınetler erkim ile cürüm ortakla. 
nnın Viyanadaki yüksek devlet diva. 
m huzuruna sevkedilebilecek.lerini na 
tıktır. 

A vu.aturyada teşekkül etmiş olan 
muhtelü federal memleketler hükti.. 
metlerinin erkanı ve bilhasaa eski Vi. 
yana belediye reisi hakkmd& da ay. 
ni veçhile hareket edilecektir. Yük· 
sek divan, mücrimane bir surette mil 
letin hukukunu ihW hareketi karşı • 
amda mı bulunduğunu, yoka& millete 
kareı bumane bir hareket icrası mr 
mevzuubahis olduğunu arqtırarak 

ona göre karar verilecektir. ltham . 
nameyi Almanyaıım AVU8turyadaki 
ili komiseri B. Büerkel okuyacaktır. 
Bu itlıam, Alman milleti n&mına ya· 
pılacaktır. Divaıım vereceği karar • 
dan sonra Almanya dahiliye nazırı, 
Avusturyalı ricalin muvakkat Alman 
vatandaşlığı hakkını ve Alman tabi· 
iyetlerini istirdat edecektir. Bundan 
başka nazır, bu gibilerin emval ve 
emlakini Alman hazinesi nef'ine mü· 
sadere edecektir. 

Yüksek divanm azası, dahiliye na. 
zırııım teklifi ilr.erine FUhrer tarafm 
dan tayin olunacaktır. 

ltbu kanunun nelri ile birlikte in. 

Bu vesile ile Fransa cilmhuriyeti 
h\ikfımetine ve onun buradaki mümes 
alllerine arzı liikra.n. etmeyi vazife 
blliri& Hata.y ve Hataylılar Jçin bu 
meeut vaziyeti Hatayın istiklfil ve in· 
)dpfmm btlyilk ham.isi olan Türkiye 
cilmhuriyeti hilkfımetine ve onun BU. 
ytık Devlet Reisi Yüce Atatürke son. 
aua fllkranlanmızı her zama.n olduğu 
gibi bu vealle ile de sunar ve ebedi 
baflılıklan bir kere daha cihana ilan 

yanıt mfl!'V'lın'tTtrtiT'ft1~~""'_..-.w.""""_....µueı-... ............ - - 11hiP'"**•• w-..-- · 

eyleriz. 

Antakya, 21 (A.A.) - Bütün ce
maatler aecim komisyonunca tayin 
olunmuş miktarda namzet göstermiş 
olduklanndan adları aşağıda yazılı 

olanlarm mebusluklan kati olarak 
llln edilmiştir: 

Ttlrk cemaati: Antakyadan ı Ab. 
dWganl Türkmen, 2 Dr. Vedi Bilgin, 
3 Samih Azmi, 4. Suphl Bereket, 5 
Vedi Münir Karabey, 6. Dr. İbrahim 
inal, 7. Arif Hikmet Celll, 8. izzet 
Zekeriya, 9. Bekir Sıdkı Kunt, 10. 
Ali Mısırlı, 11. Nuri Aydın, 12. Meh. 
met Adalı 13. Mehmet KA.mil. 

Kınkbandan: 14. Seydiuğuz, 15, 
Arif Hikmet Sural, 16. Bahri Baha. 
dırlı, 17. Cevat Abalı, 18. Abdurrah
man Muıaal, 19. Abdullah Mursal. 

İl!lkenderundan: 20. Botstan Mer. 
can, 21. Abbas Ulkil, 22. Hamdi Sel· 
cuk. 

Alevi cemaati: Antakyadan: ı. 
Mehmet Salt Tubeyli, 2. Hasan All 
Davt, 3. Sllleyman Tuhanl, 4. Meh. 
met Köse Dlyop, 5. Zeynel Abidin 
Clll, 6. Sellm Mahmut, 7. Salih Gllzel 

lsk'1ıderundan: 8. Davut Şeyh 
Mehmet Reyhanı, 9. Ahmet CelAl Ab 
dillhamlt. 

Ermeni cemaati: Antakyadan: ı. 
taa Kazancıyan, 2. Agop Davutyan. 

Kırıkhandan: 3. Haçadır Karaba· 
calı:yan. 

lskendernndan: 4. Marsel Balit, 
6. Mihran Keşişyan. 

kete ithali, yalnız umumi ithaIA.t hak 
kındaki hükümlere tAbl tutmak şar
tile, herkes için serbesttir. Ancak 
cetvelde münhasıran sınat müessese. 
Jere verllmek üzere. bazı maddeler 
tktısat VekA.letinln müsaadesine bı
rakılmıştır. Bu nevi meva.ddı iptida. 
iyeyi getirmek istlyenler, tenzflAttan 
istifade edebllmelerl için. ihtiyaç 
miktarlannı ve 1-1-938 tarihinden 
1- 8- 938 tarihine kadar olan ima
latlarını mıntaka sanayi müfettişli. 
ğine veya mahalll nafıa veya beledi· 
ye mühendisliğine veya fen memur. 
luğuna tasdik ettirerek lktısat Ve
kAletine göndermeleri IAzımdır. 

2 - 2/9160 sayılı kararnamenin 
ikinci maddesine göre, teşviki sanayi 
ruhsatnamesini haiz sınat mUeuese. 
lerln 2/153 sayılı ve buna ek karar
namelere tevfikan 1937 mali yılında 
ithal edip ayni sene zarfında işleye. 
mlyerek 1938 mali yılına devrettik· 
Jeri iptida! maddeler de tenzllA.tlı re. 
simlere tA.bidir. 

Bu gibi sınat mllesseselerin: 
a - 2/153 sayılı ve buna ek karar 

namelere tevfikan 1937 ma.U sene
sinde getirdikleri iptidai maddelerin 
tarife numarasını, cinsini ve mikta. 
rınr ve imrar tarihini gösterir güm
rük idaresinden alacakları vesika. 
!arla birlikte, 

b-1-6-937 tarihinden 31. 5. 938 
tarihine kadar bu nıaddelerden ima· 
lA.ta sarfedllen ve l 938 mali yılına 
devredilen miktarı gösterir mıntaka 
sanayi müfettişliği veya mahalli na. 
fıa veya belediye mühendisliği veya 
fen memurları tarafından tanzim e
dilecek raporu tktısat VekA.letfne en 
geç 1- 10-938 tarihine kadar gön. 
dermeleri lA.zımdrr. 

Rum cemaati: Antakyadan: ı. Dr. --------------
Bun Huri. 

takenderundan: 2. KA.mil Zlryk. 
Arap cemaati: Antakyadan: 1. 

Bahaanuılu He.er Rezzuk, 2. Hacı Pa 
talı MustJLLa.rl ıısa. 

~~an 118~.A.) - Mebuslar 
H • 3 ı gilnn toplanarak 
B' bulaeak . ~•nın açılma 

Daladyenln nutku 
Parla, 21 (A.A.) ... B. Daladiye, bu 

akıam radyo ile ncıredilen bir nutuk 
ıöylcmittir: Mumaileyh bu nutkunda 
"Harpcuyane ihtiliflara ve hali hutr • 
da milletlerin kayıularmı te1lril etmek. 
te olan beynelmilel nlzalara" memleke. 
tln nuan dibtini celbetmiftlr. 

baa. ait olan bir mütaleada. kanunun 
münhasıran milletin hukukunu ilıW 
hususunda çok ileri gitm.iş olanlara 
tatbik olunacağına ip.ret edilmekte. 
dir. 

Ayni mütaleada IU cihet illve edi. 
liyor: 
YWaıek divana sevkoluna<'ak eşha• 

sın adedi hakkında henüz bir gf.uıa 

malUm&t yoktur. 
Bu cihet Jrami8er Btterkel tarafın.. 

dan ithamnameler üzerinde yapıl. 

maılrta olan tetkikatın hltammda.n 
110nra malQm olabilecektir. 

Bu resmi mütaleada. §(>yle deniI • 
mektedli: 

Yüksek divanın Viyanad& toplan • 
ması keyfiyeti, A vu.sturya itlerinin 
Berli~e yahut Laypdgdekl Alman 
mahkemesinde değiJ, Avusturyada 
rüyet ve bir karara r&ptedilmesinin 
arzu edil~ olduğu mlnaBJDJ tazam. 
mun etmektedir. 

Niğdeyi sel 
bastı 

Niğde, 21 (A.A.) -Dün saat 16 da 
çok şiddetli bir surette bqlıyan yağ. 
muru müteakıp yakın dağlara dügen 
doludan hasıl olan seller §ehrin §8.l"k 
taraf mı tamamen istill ve demir yo. 
lunu kısmen tahrip etmiş ve elektrik 
santralı ile mezbahaya su dolmuş ve 
§ehir karanlıkta kalDllftlr. Sel, henüz 
kaldınlamıyan barınanlarla Nigdenin 
ve &ıkigUmiiJ ve Y enigUmill koy le. 
rinin seb7.elerini ve bostanlarını kL 
milen tahrip etmi§, su basan evlerde 
halkın unları, yiyecek ve giyecek e§. 

yaları tamamen ıslanmq, çamurlar i· 
çinde kalınıp. 

lnaan ve hayvan zayiatı vardır. Şim 
diye kadar blr kadın ve bir erkeğin 
boğuldufu tesbit edilm.lftir. Arqtır. 
malara de'vam oluııuyor, hasarat e. 
hemmiyetlidlr. İ8tanbul ve Adana poe 
ta trenleri gelememiftir. Trenlerin 
epeyce bir müddet gelip gidemlyecek
leri tahmin ediliyor. Yaimur ketrilmif 
ise de hava kapalı ve yeniden yağ • 
mak istidadmdadD'. Heyecan deıvam 
etmektedir. 

Bor Ucslndekt huantm miktarı. 

mıra or 
Almanyaya gitti 

Almanya Macaristana tayyare 
ve silah verecek 

Berlin, 21 (A.A.) - Havas ajansı\ 
bildiriyor: 

Celal Bayarın 
nutku 

Amiral Horti, maiyetindeki zevat i. 
le birlikte bugün Viya.naya visıl ola.· 
caktır. Führer, Amiralın bindiği tre. 
nin geçeceği bUtUn kasabl ve şehirle. 
rin donatılmasını emretmiştir. 

Amiral, bir Alman kruvazörUnl\n 
denıze indirme merasiminde bull!ll -
mak Uzere Viyanadan doğrudan doğ. 
ruya Kiele gitmektedir. Bidayette bu 
kruvar.öre konulan isme ltalyanlann 
itiraz ettikleri malfundur. Bu ı:..""Uva. 
zöre evvelce Amiral (TegeL'ıo f) is· 
mi verilmişken eimdi (Prens Eugen) 
isminin konmasına karar verildiği 
zannedilmektedir. 

Berline geldiği zaman naip Horti. 
ye Mussolini için yapılan merasimin 
ayni yapılaca.ktır. Bu ziyaretin hede. 
fi hakkında kat'i bir şey söylenme • 
mekle beraber Alınanlar bu ..:eyahate 
Çekoelovakyaya karşı yapılmış bir 
hareket sllaü vermeğe uğraşmakta ve 
Macaristamn Romanya ve Yugoslav. 
ya ile milnaaebetlerinin aaluh kesbet. 
tiği ncktasmda rm;ar etmektedir!er. 

Alman gazeteleri Trian~n muahe
desinin feshi icap ettiğıni yazmakta. 
dırlar. Bu münasebetle Fransa ile tn. 
giltereyi (mali dolaplar çevirerek) 
!ııfacaristaııı garp devletlerinin ntlfu· 
zu altmda bırakmak istemekle itham 
edilmektedirler. 

Berlin, 21 (A.A.) - Naip Hortinin. 
Almanyayı ziyareti Macaristan ile Al 
manya anamda yeni itiJiflar imD e. 
dilmesini in.taç etmiyecektir. Emin 
bir membadan öğrenildiğine göre AL 
man ve Macar zimamdarları arasın· 
da yapılan görüşmelerde billıassa i. 
ki memleket ara.smda.ki iktisadi mü. 
badeleler mevzuubahis olacaktır. Çiln 
idi bu mübad leler Alman eşyasmın 
w..-ı ........ --4h-4hn ttt 

dilen mü§külat dolayısile sektedar ol. 
maktadır. 

Çekoslovakya meselesine gelince 
zannedildiğine göre, ihtilif halinde 
Almanya, Macaristanm doğrudan doğ 
ruya müdahalesini arzu etmemekte 
bu suretle ihtilifı tahdit ederek kil • 
çük iüllfm bu işte bir rol oynaması. 
na mani olmak istemektedir. 

Macaristanm ailihlanmaaı gerek 
aiyael, gerekse fenni sahalarda yapL 
Iaca.k olan müzakerelerin mevzuunu 
teşkil edecektir. Almanyanın Maca. 
ristana tayyare ve harp mal.7.emesi 
vermesi derpiş edilmektedir. 

Yangın 
(Üst tarafı 1 incide) 

Alevler gittikçe fazlalaştığmdan, 

lstanbul grupunun çağırılmaaı lü.zu • 
mu hissedilmi§, kısa bir zaman sonra 
İstanbul grpu da yangın yerine gele. 
rek çalışmağa koyulmuştur. Bir yan. 
da yangının söndilrülmesine gayret 
edilirken bir yandan da civardaki bi· 
t.işik apartmanlara sirayet etmemesi 
lçın çok esaslı tedbirler alınmıştır. 

Yangın binanın çatısı ve dördüncü 
katı yandıktan sonra. söndilrUimUş • 
tilr. Yangının neden çıktığı henüz bel 
lf değildir. 

Yaz münasebetile klüpte erkek ve 
kadın bekçiler buluyordu. Bina sigor. 
talıdır. Yangının bacadan çıktığı zan· 
nolunmaktadır. 

lçerdeki zararın miktarı da. belli 
değildir. Alt kattaki etyalarm ve kil. 
tüphanenin de sulardan zarar gördü. 
ğü anla§ılmaktadır. İtfaiyeciler bina· 
nın tam karşısına düşen Beyoğlu hal. 
kevfnin pencerelerinden su sıkınıelar. 
dır. Halkevi başkanı Bay Ekrem Tur 
Yangını Suadiyeden haber almış, mo: 
tör1e lstanbula geçerek halkevine gel 
mlştir. 

Yangın yüzünden gece yarısına ka. 
dar bu caddeden tramvay ve otomo. 
bil geçmesi yasak edilmiştir. Yangı· 
nm neden çıktığı bugün anlaı:ıılacak. 
tır. 

nm daha çok oulduğu duyulmuştur. 

Viltyet gereken tedbirleri almakta -
dır. 

(Vat YDM ı tncide) 

kin kalmıyan ecnebi mamulatuun ye. 
rini mi ahnııtır? Eğer böyle olaydı 

memleketimize hariçlıen ithal edilmek. 
te olan ecnebi mallarmm son dokuz, 
on yıl içinde lki yüz milyon liraya ya. 
kın ekıilmiı olmaaı lizım selirdi. HaL 
buki hakikat hiç tıe t,Ciyle değildir. 

Zira yine Bay Celil Bayar bize ra. 
kamlarla gO.teriyor ki 1932 .....m
ele Türkiyeye hariçten ancak 86 mil 
yon liralık mal sirmiıirıen 1937 aeneain. 
ele bu nbm 114 milyon liraya yilaeL 
mittir. Bu malUımta söre aoa on eee 
zarfında T ürkiyede dMiii aanayÜa İn· 

kifllfı netiCMi olarak iıtihaal edilen 
iki yiiz milyon liralık fazla iıtihaal mik. 
tarı tamamen halktaki iıtira kabiliyeti. 
nin artıımı ıe>.teren bir kallannw .-ri 
diye kabul etmek limm plir. IWıa 
ıdoğnııu Bqvekilimizin dediği gibi: 

- Bu hadisenin manaaa: Y uü hariç. 
ten memlekete olan it:balit ile ben. 
ber dahildeki milli aanayi iatihulleri
nin artmuı, fazla olanık memlekette 
sablmamq ve ıtok kalmıı bulumnama. 
sı elııonomi ubaımda milli bHmıma. 
IDIZID etı bariz hir .ı:Iidir.,, 

Muhterem hülrimet reiai memleket 
ve millet heuıbma iftiaarlıı kaydedile.. 
cek olan lba hakikati !böylece meydana 
koyduktan aonra milli anayi siyaaeti.. 
mizin iaahetinden vaktile ıüphe eiden· 
lere güml hir cenp mycır, Hakikaten 
evvelce Tüıfôıede 88118,-ilepne hare. 
ketinin ziraatimiz için bir zarar olaca. 
»-Jddüo ...ı-ı- ......... Bu tiir1ii id. 

ialarm boıluğu iıte on senelik tecrii. 
he netic:eainde fiilen mnlqdmqbr. Mil
li ~ :muluır oldaiu inkipf 
yanmda zinatimiz ~ sönnüt oL 
mak fÖy)e lchınun, WJaJm ıcWıa fala 
bir tekimiil pt.miftir. Bu ıuretle 

sanayi " zinat -..;ı... iıtih..ı fQhele. 
rini ayn ·~ delil, hir kül olarak ele 
almaktaki iubet bir kere c:bıha ..Wt oL 
lllllfblr. Ba Iİ~setin 1-)oırh bir netice. 
ıi olmelc üzere devlet t.ütçenıizin ?e

kiimı hu aene ilci yia elli milyom ,;ık. 
ıelmiıtr. Bu seneki zirai iıtihealatnm. 
zın geçen le!M79 aiti.ede yibde on heı 
ile yirmi nittıetinde fazla olM:aiı hak. 
kmdaJci tahminler - aelıcek ... ,.o 
ait ümitlerimizi haldı oı.rak lcunoetlen. 
d :ırtnektedir. 

ASDI US 

Başvekll 
(tfst tarafı l incide) 

giyl açtı. Ma.nlsalılara bol para, bo 
neş'e diledi. 

Başvekil mUll oyunları ve dilet' 
eğlenceleri ıördü. Şehri gezdi. Öğl4 
ziyafetini müteakip Manlsadan ay 
rıldı. Halkevl tarafından tertip e.dl. 
len spor eğlencelerinde bulunan Şa· 
kir Keseblrle Saracoğlu gllreşler1 
bllyllk bir alA.ka ile taklpettller. 

Geceleyin fener alayları yapıldı 
150 köylüye ziyafet verildi. Garden 
parti çok neş'ell geçti. Vekiller t 
ıhlre döndüler. tktısat Veklll salı gü 
nU lstanbula gidecektir. 

BAŞVEKİL GELİYOR 
Haber aldığımıza göre, Başveki 

dün gece saat 23 de Bandırmaya gelı 
mittir. Bu aabah şehrimize muvas 
lat edecektir. 

Başvekllln hafta sonunda doğ 
manevralarını müteakip yapılaca 

geçit resmini görmek tızere Ellzlz 
gidecelt haber alınmıştır. 

FUARI GEZENLER 
lımlr, 21 (Telefonla) - Fuarı dU 

ve bu gece 59170 klol gezdi. Ellence 
ler büyük bir neo'e içinde devam 
diyor. P'uar komitesi bu gece tıta 
bul Ticaret Odalı mtlme1111lert U 
.Orutttı. 



Pazarllktan 
kurtu.uş 

Paıarlık, denk oJmıyan şartlar l· 
çinde bir çarpışmadır. Tıpkı bir cüce 
ile bir de\·in güretmeıi gibi. 

Pazarlık niçin yapılır? aldanma. 
mak için mi? Aldatmak için mi?·· 
Satan, ayni malı bin kere almış, bin 
kere &atmıştır. Kaça aldığını, yatır
dığı paranın faizini, verdiği emeğin 
tutarını hesaplar, ona göre bir fiyat 

kor. 
Alıcı, bunların hiçbirini bilmez. 

öğrenmek uğrunda harcayacak vak. 
ti yoktur. BUtlln yapabildiği, nihayet 
beş on dilkkln dolaşmak, ayni cins· 
ten bir malın piyasadaki değerini 
öğrenmekten llerl geçemez. 

Bu, onu ancak alçak satıcılara bo. 
ğulmaktan kurtarır. Alçak satıcı ise 
asla piyasa adamı, tüccar değlldlr. 
Yol kesen, bıçağı bak.kına baç alan 
bir karmanyolacı ne ise, tuzağına 
dUşUrdilğU zavallıyı ıoyan bu mağaza 
sahibi de odur. Hattl abllk bakımın· 
dan ikincisi daha iğrenç, daha na. 
mussuzca hareket etmlt sayılır. Çtln· 
kil bir karmanyolacı, belindeki bıça 
ğa asılırken, pek yürekli bir yolcu· 
nun da kendi belindeki bıçağa ası. 
lablleceğlnl ve daha tetik davrana· 
rak onu yere sereceğini dllştlne dil. 
şUne bu kanlı işe girişmiştir. Yani or 
taya koyduğu can gibi bir sermayesi 

'dır- Is vardır. Kanun, onun dOşman • · 
tlkball zından karanlığıdır. 

"Mal,, ın yer yUzllndekl değerini 
"bayat belirtmek lstlyenler, ona 

yongası,, derler. Haydut, bu yonıa 
uğrunda, canın kendisini tebllkeye 
attığı lçln, hırsız aatıcrya nlsbetle 
daha namuslu görllnllr. Tutturabll· 
diğlne satan adamlar da, ticaret fe. 
reflnl çllneyen birer mablQktan Uerl 
ceçemezler. Şu pasarlık ,ustınden 
delil midir ki vakit Taklt bizi çile
den çıkaracak teflerle kartılatı10. 

ruı. • 
Meaelt.. önl1nden geçtiğiniz bir 

dllkk&nın camları ardında, boşunuza 
giden yahut size lAzım olan bir tef 
görUr~Unüz. Bak ar , beğenlrslnlı. 1',l. 
,~ 

... - On lira! 
Der. Siz duraksayınca, o dil dök. 

mlye, 
_ GUzel hatırınız için dokuz Ura· 

ya veririm. 
Mavalrna başlar. 
Bu kat'I cevap kartısında artık 

söylenecek söz kalmamıştır değil 
mi? DönUp çıkmak lstenlnlz. 

Fakat dUkk&ncr bırakmaz. Buhran 
dan, söz söylemekten, sermayenin 
raflarda çtırUdilğUnden dem vurur 
satmak ihtiyacının zararı bile göze 
aldırdığına dair yeminler eder, flya. 
tı gittikçe kırar ve nihayet on ıtra 
istediği şeyi, size Uç liraya verir. ., 

Sizin için bu bir kazanç mıdır· 
yoksa yedi iıralrk daraya rağmen 
bAlA lhtlklr safrasından kurtulama 
mış mısınızdır, bilmem. Bildiğim şu 
ki, bu pazarlık, insanı tiksindirecek 

Kadınları öldürüp parça 
parça eden katil 

Cerrah katil on birinci cinayetini işledi 
· Fakat, hala ortada yok 

Her zapıan için esrarenciz cinayet ve 
haydutluk dolu olan Amerikanın, bir lıi. 
dlae Uzerine heyecana geldiği nadiren 
görülür. ÇUnkü bUtiln cinayetler o kadar 
olağan ıeylerdir, biribirlerlne o kadar 
benzer ki adi birer polis bidiaeai olarak 
karlJ}anlr· Hatta, diyebiliriz ki, birçok 
cinayetler, fevkalidelikleri fazla olmadı. 
jı için, çok ki.ti tarafmdan duyulmadan 
kapanır gider. 

Fakat, herkesi heyecana veren ve bU· 
tün zihinleri polisle beraber seferber e. 
den cinayetler de eksik değildir. Bunlar 
bllha88a ender olduğu için, daha fazla 
heyecan uyandınr ve onlarla meşgul o. 
lunduğu müddetçe diğer cinayetler göl· 

gede kalır. 
Bugün Amerika, bu nadir fevkalide et. 

nayetlerden biri ile meıgul: 
Meçhul "cerrah,. katilin on birinci 

kurbanı lrimdir? Bu "Cerrah katil,. kim
dir? Cinayetini ve bundan evvelki cina. 
yetleri niçin ve nasıl iflemlftlr? 

"Cerrah katil., kendisinden altı sene. 
denberi bahsettirmektedir. Bugtlne ka
dar, on bir kadmı doğradığı halde, mey. 
dana çıkanlamamıt. kurbanlannm da 
bir çoğu henliz meçhul kalmııtır. 

Katile "Cerrah., lsminin verilmesi, öl. 
dUrdUill timıeleri parça parça ve, efer 
tabir caizae, ustalıkla doğrama11dır. Ru· 
ban deli olduğu muhakkak bulunan bu 
katil. ıtıpheslsdlr ki bu cinayetleri, ıırf 
vabtl atzıılannı tatmin için lflemekte. 

dlr. Cinayet trp tarihince bu gibi basta. 
lar meçhul değildir. Bunlar, ekseriya 
kadınlara veya çocuklara dUşman olmak
tadır ve onları eziyetle öldürmeyi veya 
öldllrdllkten sonra eziyet etmeyi sever. 
ler. 

"Cerrah katil., ilk cinayetini bundan 
altı sene evvel işlemi§tl. Bir gün, Ame. 
rikanın bUyllk §ehlrlerinden birinin cl
vannda, yol ortasında, bir paket bulun. 
muştu. Paket açılıuca içinden, kulaktan 
ve bumu kesik. saçları yolunmU§ bir ka. 
dın batı çıkıyor. 

Ayni gün, civarda, kadının diğer aza· 
sını, kesllrni§ ve güzelce paket edilmif 
bir ıekllde buluyorlar. Vücut tekrar or. 
taya getiriliyor, çünkü katil, vücudu 
öyle muntazam parçalara a)'U'lllJI ve bun. 
lan öyle ince bir aletle kesmi§tir ki, o
nun kesme biçme işinde büyük bir lhti. 
8a8 sahibi olduğuna inanmamak kabil 
değfldır. 

Cesedi muayene eden doktorlar bunun 
boğularak öldürüldüğünü,fa'kat ondan son 

ra, gayet fennt cerrahi aletlerlle kesil· 
diğini söylUyorlar. Katli, cerrah! itlerin. 
de o kadar maınmat sahibidir ki, bir uz. 
vun neresinden en iyi keaileceğini en 
mUtehasına cerrahlar gibi bllrnektedir. 

Cesedin kime ait olduğu anlaşılamı· 

yor. Katili de bulmak kabil olmuyor. A. 
merlkan polisi bütün memlekette, esra. 
rengiz bir surette kaybolmU§ ve bir da
ha meydana çıkmam11 kimseleri arıyor. 
Fakat hiç öyle bir kimse bulunamıyor. 

Hldlae belki unutulup gidecektir. l'a. 
kat, bir sene eonra, ayni ıekllde bir el. 
nayetle daha karvıla§JYorlar. Bu da bir 
genç kadındır ve ondan evvelki gibi, ayni 
§ekilde kesilmiş ve doğranınqtır. 

Bu, Ur.inci bldlsedir ve birinci gibi ee
rar perdesine btlrilnerek maziye gömlll. 
mUetUr. 

Bunu, erteel aene bir Uçilnctlııll, daha 
ertesi sene bir dördUncU.11 takip ediyor. 
Fakat yine ne öldUrUlenler, ne öldUrUlen 
meydana çıkanlamryor. Yalnız, beılnci 

kurbanın hllviyetl teıbit olunuyor, Bu, 
19 ~qmda, yeni evli bir kadmdır. Koc&11 
onun, bir gilndenberi ortadan kayboldu. 
ğunu, erteıl ınna de esrarengls bir su· 
rette öldDrUlmUe olarak bulundutunu 
aöylUyor. 

ÖldUrUlenln bllvlyetl anlaplmca lr.atl. 
Un bulunınuı belki biraz daha kolay o. 
lur. Fakat, bu cinayette bundan da bir 
netice almamryor. 

KaW altıncı cinayetlnl bir sene bekle· 
meden ifliyor. Ondan sonraki ve ayni 
§elr.ilde i§lenen cinayetlerde bir ıene ol. 
madan blribirlni takip ediyor ve altı ıe
ne zarfında "Cerrah katil,. on cinayet if. 
Jiyor. On birincisi de en son cinayetidir. 

Amerika polisi blltlln kadrosu ile fa
aliyete geçmiştir. Fakat altı ıenedenberi 
bulunamryan bu katilin bundan aonra 
da bulunamryacafl zannediliyor veya bl 
likia, artık ele geçirileceği ümidini 
kuvvetlendiriyor. 

Teh li ke 
Yuzan : Sldney Horıer -9- Çeviren: Hikmet Münir 

- Meri ı 411'8 ha)' ı 
Granıtona dönOp) GörUyonunuz :ya, 
dedi. Kızım biraz ıımarıktır. Kendi· 
si daha çocukken, anneıı ölmüştü. 
o zamandanberi ben de ona tAbi ol
maktan başka bir şey yapmadım. 

Genç avukat, vaziyette tenkit e
dllecek bir taraf bulmadığını göıte
ren bir ifade lle: 

- Neticede pek cazip bir mahsul 
elde etmlşslnlz, dedi. 

Amerikalı gazeteci buna karşılık 
tatlı ve hoşnut bir gülUmseylşle glll· 
dtl. 

Meri sordu: 
- Baba! Granstonu bir akşam ye· 

meğinl bizimle birlikte :yemeğe da. 
vet •ttln m 1? 

- Evet. Kendisi de kabul etti. 
- Oh, ne gUzel! (Avukata döne-

ton! 
- GUlegüle Mis Brandel ! 
- Bh.lmle bir akşam muhakkak 

yemeğe geleceksiniz ya? 
- Evet! Babanıza vaadettlm. 
Baba kız, otomobllleritıe bindiler. 

Yolda Mister Brandel kızına döne· 
rek: 

- Vallahi çok tuhafsın Meri, de
di. Adamı sanki ıenelerdenberi ta
nıyormuşsun gibi konuştun. Bu ha
reketin onun Ozerlnde kimbtllr na-
111 bir tesir bıraktı! 

deımfyea ldmaelerf .... bbul etmedi. 
Burası huauat bir poU. haft,_i yazı. 
haneei ~dir. Git, adım aar. 

- Baetısttıne efendim! 
Bir dakika llOm'a, kltip tekrar içe. 

ri girerek: 
- İsminin Misil Montag oldufunu 

söylüyor efendim, dedi. 
Graneton elinde bir kalem tutuyor

du. Çünkü bir çok mektuplar imRJa. 
mak üzere idi. Fakat timdi bu kalem, 
masası üzerindeki geniı kurutma ki. 
ğıdmm ilzerine c:tllftU: 

- Misis M.ontag mı? dedL 
- Evet efendim. 
- Bu imle batka bir kelime ilAve 

etmedi mi! Nerede otunıyormuş, i§i 
ne imiş? 

- Hayır efendim. 
- Şu halde gidip kendine bildiriniz. 

Ben randevu tesblt etmedikçe kbme· 
yi göremem. 

- Bqiletüne efendim. 

YılCIOnümları : 

4 24 sene evvıel buctın 

Çaldıran muharebesi 
başladı 

160f yılı 22 ağustoı günü 424 se. 
ne evvel bugtın Sultan Selim Çaldı. 
ran vadisine inmiş, harp meclisini 
toplamıştı. Sordu: 

- Askere yirmi dört saat lıtlrahat 
mi verelim, yoksa şafakta muhare
beye başlıyalım mı T 

BlltUn vezirler istirahat tavsiye 
ediyorlardı. Defterdar Piyale Paşa: 

- Hayır, dedi. Derhal hl1cum et· 
mek lAzım, askerlerimizin iclnde 
dtlşmanın mezhebine ıalik olanlar 
vardır. Onlara düşünmek fırsatını 
vermiş oluruz. 

Selim: 
- İşte yeglne rey sahibi adam, ya. 

zık kt vezirim ohnamış .. dedi ve der. 
hal hücum tertibatını aldırıp emir 
verdi: 
Şah İsmail de ordusunu kurmuştu. 

Esir almış oldufu bir Ttlrk neferine 
tepelerden llerllyen Tnrk aıterlerlnl 
cöaterlp soruyordu: 

- Su kan ırmatr gibi tepeleri sa· 
ran kırmızı sancaklar nelerdir? 

- Bunlar Nllbolu BtlTarllerldlr. 
- Ya timdi ovaya inen bu yeşll 

ba:yraklar? . 
- Onlar fsfendl:yaroflunun ku. 

manda ettlft Bolu ve Kastamonu 
sUvarlleridlr. 

Bunlardan sonra Şah İsmail Ka. 
raman, Anadolu ve Rumelt Beyler· 
beyilerlnl görünce her birini bir pa.; 
dlşah ve Uç ayrı ordunun blrleıerek 
harekete geçtlflnl sanmıştı. 

Selimin kuvveti seksen bini sl1varl 
olmak '1zere yllz yirmi bindi. Yalnız 
atlar yemsizlikten bitkin bir hale 
gelmişlerdi. Şah tsmallln suvarllerl 
de seksen bin kadardı. Fazla olarak 
Şahın atlan besili idi. 

İlk htıcumu Şah tsmatltn stıvarllerl 
yaptılar. Bir taraf askerleri: 

- Şah .• 
Diğer taraf askerleri: 
- Allah ... 
Diye bağırarak saldırıyorlardı. 
Sah İsmail kendi kunetlerl7la 

lllcum ettllf e&h&da muVliftlk olu. 
70rdu, fakat 4lter tarafları kuvvet. 
siz .c!tışmUşttl •. Yaralanm1ttı. Selimin 
bir süvarisi lsmallln ta yanma kadar 
yaklaşarak mızratr göleQne saplar. 
ten diler taraftan: 

- Şah benim .• 
Diye batırdı. 
MI na Ali bu adam C!a aynen 

Şah lsmatl gibi glylnmlıtl. TUrk stl.. 
varlıl: 

- Sah sen isen sen gel buraya.
4 

diye bağırıp Uzerlne atıldı. Bslr ettt. 
Şah tsmall bu euretle o an için 

ölDmden kurtulmuştu. Hızır adında 
bir seyis atını Şaha vermek aureUle 
onu muhakkak bir ölUmden kurtar
dı. 

Şah laman, sevgtll kar111nı da e
sirler arasında bırakmak bedhahtır. 
tına ufrıyarak matlQp olmuotu. 

Niyazi Ahmet 
bir iğrençlik taşıyor. 
Beş aydanberl, memlekette pazar· dlr? 

rek:) Ben; ahalinin size söylediği 
bütUn gizil şeyleri öğrenmek isterim. 
Mesell "Tehlike" denen adam kim-

- Aman baba.. Sen de o kadar 
fazla lnceleyorsun ki.. İçeriye girdi· 
tim zaman, bu genç adamı, yaşına 
uymayacak kadar ciddi görOnce, 
kendisine biraz neşe ve şetaret ve. 
reyim dedim. Onun için öyle hare
ket ettim. 

Fakat Meri böylel'lkle hakikati 
ıöylemlş olmayordu. Çtlnkü baki. 
kat öyle bir şeydi ki, onu kendine bl· 
l~ itiraf etmekten korkuyordu. 

Stlm.son dJtan çıktı. Gramton, mek ı------------
tuplan imzalayacağına ip.ret olabile. Jrfın kaldırılacağını bildiren haber. Merlnln babası: 

ler dolaşıyordu. Ukln atızdan ağıza _ Ben de şimdi kendisiyle onu ko-
sonra gazetelere yayılan bn babcırler nuşuyordum. Fakat Mister Granston 
ıon günlerde bir kanun bl1kmt1 halini da, sır Harkort gibi, bu mevzu bak· 
aldı. Artık buıtın. yarın çarşı ve pa· kında pek çok şey bilmiyor. Bunun
zarlarda tatblkına baılanacak. la beraber, ben "Tehlike" nln kim 

Dun, okuduğuma cöre, her sınıf olduğunu bulmata çalışacağımı ve 
ttıccardan birer mtımeasll heyet Hal. kendine bildireceğimi vaadettlm ... 
kevlerlnde toplanacaklar Te bu tat· Fakat şimdi Mister Granstonu faz
blk işini konuşacaklarmış. la işgal etml:yelim. Bugün için fev-

Hazırlık yerindedir. Halkevlerlnln --------------:--
~endi baalarına bu ııe glrlşemlyecek i b 
.. v h yattan daha zlyades ne satmıya aş· 
terine göre, devletçe alınmış bir 1 - H kasap dükkAnrnın "'nUn k Jadılar. er • u • 
tıyat tedbiri karşısındayız deme · de bir polls noktası, bir mahkeme 
Pazarlık llblrentlnden kurtulacağı· kt ki her kafası kızan b salonu yo ur, • 
mrz şu günlerde, akla ilk gelen a. hükfkmet emrine karşı gelenlerin 
yrrlı dilek, hUkiimetln bu güzel işine, ruhlarda uyandırdığı isyana kapılan 
piyasa adamlarımızın can Te gönUl· yurttaş, bunlara baş vursun ve hile
den bağlanmalarrdrr. Onlar elele ve. kAr satıcıyı cezaya çarptırsın. Bu işi 
rlrlerse. mesele kalmaz. uzaktan takibe ise kimsenin vakti 

Fakat ne yazık, ki kötü itiyatlar. 
öktll yoktur. İşte pazardaki haksızlık, bu 

paslı çivilere benzerler, kolay s . zorluklara arkasını vererek hortladı. 
"'ezler. Nitekim çok yakın bir geçmiş t tblk başlanırken .., • Yeni kanun a a 
ten alınmış ağır bir dersimiz de var. t ı sın Hl,. olmazıa 

.ır. bu nokta unu u ma . ,, 
Jstanbul belediyesi. et işiyle u1rıra-B meşhut suç mahkemeleri, bu kanu. 

şarak kesin bir fiyat koymuştu. u na karşı duranları bir tek celsede 
fiyat, geçen y11Jarrn aylık ölçülerine ve suçun lşlendlfl günde yere çalsın. 
\·urularak alınmış en yllksek bir va. d k l k Bu çabukluk, silrUnceme e a ma · 
satt idi. tan Urken halkı da utraşmıya teşvik 

Kasaplar, ilk g11nlerde et kesme· 
attılar. eder. 

Canlı Flllp Granston resimdeki 
Flllp Granstondan çok daha parlak· 
tı, güzeldi. O resim ki, Merlyi en in
ce yerinden oynatmış, bir mucize 
gibi kendisine bağlamış, hUlA.sa sev
dirmişti ... 

IV 

Saat öğleden sonra, zamanın bir 
hayli ilerlemiı olduğunu föeteriyor. 
du. Filip Granston, koltıığunun arka. 
sına yaslandı. Hakikaten çok yüldil 
bir gün geçmişti. Granaoıı, bunu dil· 
ılln.mekte iken, odaamm. kapısı açıl. 
dı ve hususi katibi Stimaon, bir iti. 
zar tavrile içeri girdi: 

- Sizi bir bayan görmek istiyor, 
efendim, dedi. 

- Adı neymiı? 

- Adını vermiyor efendim. Fakat 
gayet mühim bir it için geldiğini aöy
lilyor ve muhakkak sizi görmek isti • 
yor. 
Granstonun yakı§ıklı yiizü, asabiyet 

ten kızardı .• Her zaman gayet iyi ve 
nazik davranan bu adam, bir an için 
çileden çıkmq gibi görilnilyordu. 

- Allah eemsmı veniiı. Sen ele "-

cek bir harekette bulunmadı. Fakat 
oclaıım ilerlerine dofru, bakmafa bq. 
ladı. BatJruı bir kaç lene geriye gtt
mlfti. MiBia Kontag! Demek fimdi de, 
buraya gelmek cllretklrlığmı göeterL 
yordu. Niçin acaba! 

Stimaon, tekrar içeriye girdi. Bu 
defa, hal ve tavn, daha fazla özür di 
lediğini ga.teren bir mahviyet iç~ 
idi. 

- Beni affediniz Mister Gramton, 
dedi. Fakat bu bayan sizi muhakkak 
~urette görmek iatediftnl aöylUyor. 
. ?nUtmak istediği meeelenlıı, kendisi 
~çm bir haya.t ve ölUm meeeleai 1d • 
gu.DU aiWlH•• O 1I 

-J ....,or. 

- Hakikaten bu kelimeleri kullan. 
dı mı? 

-Evet 
Grauton bir Wıza teredclUt etti. 

Sonra, mUtkW bir VUfyete l'*8 p. 
rerek ablmağa ve o vaziyete Mbep 
olan meseleyi halletmefe brar ver
miş bir adam azmlle, mllsaadeslnl Ter 
dl. 

- Gel8in! dedi. 
İki dakika llOIJl'a, ybil, bir vaklt. 

ler çok gibel olduluna hJç fllphe ol • 
mıyan bir bdm girdi. Yerinden bL 
kan PDG &.vubt& lütı: 

mimıettanm, diyerek e&e bqladı. 
Avukat: 
- Latfen, dedi. G&ilmmek .iatedifi. 

niZ itten bahaediııiz. Çok J!lellU}tım 
Te çok 1orgunum. 

- Geldiğim için özi1r dilerim. Fa· 
kat gelmeğe med>urdum. Flllp hasta, 
belki de ölilyor. Hiç p&nmD JOk. 

Gnnston, arkası, e&nlneye cl&ıilk 
oldufu halde rmgi kaÇIDJI, fakat llel't 
ybUnde uzlqmak bilmf,_ bir ifade 
ile: 

- Bundan bana ne! aualinl IOl'du. 
Avukatın bu eöd, bu defa kadınm 

yilzUııU soldurdu. DOtecet ..,ı bir hal 
aldı. Bir aandalyaya dayanmam• oL 
saydı, muhakkak surette dUferdi. 
Graııaton, bu kadJD& acmu,ordu. 

Acıdıfmı gtiateren bir harekette bu. 
lnnmadL 

Kadm, elini~~ Dam 
la7an bir ltao J'&f parmatlarlle tu. 
rattu. 

- Sbd, dl:yoJ'du. Teu.d1lfen baJdum. 
Fotofratmm bJr .... 81bıtlt • 
tam. Nlha.,.at, bir 1UDanlır. beni 8eV. 

diifıılzi de ~emlt oldutmıu lçhı. •• 
- Fakat lllma lfıantac, 1Mmim, idil 

lle9diliml 85Jledllba Dın•n. 8111eleı
ce eneWlr. O Mın•Dlır, IMn llmdtkill 
cim oo' ' ._ 



Macar Yüzme şampiyonası neticelerı 

Büyüklerde Beykoz. güreşçileri 
/
Bu akşam l'akslm sta 

kü,..üklerde Oalala-dında Kllreşçllerımız .. 
Y Je karşılaşacaklar 

saray birinci oldu 

Diin kil yllznH>lf'rtlcn 

Bu scııt: uln ~ üzıııo ı;anııılyoııusınu 

dün .Moda ~üzme havuzunda de' aw 
od ilmiş 'c nctlcelcnnıişll r. 

Yarışlara iştirak eden Gnlntas a. 
ray ve Beykoz kHlpleri arasındaki 

çekişme Beykozun galebcsile lıitmi 
ve bu klilp İstanbul şampiyonu ol· 
muştur. 

Yalntz ~ Uzınclerdekl hemen bUtün 
birinci ilk lori G alatasuray kazandığı 
halde Beykozlular fazla müsabıkla 

fttirak ettikleri için fazla puvan al. 
mak suretiyle birinci olmuşlardır. 

MCSAIJAKALAH: 
200 nlt'trc serbest (bü) ilkler): 
Bu ıııüsal.ıakaya Galatasaraydan 

iki rn Bcykozdan Uç kişi iştirak etti. 
Neticede: 

Birinci: Mahmut (G. S.) :.!,3ü, ikin 
el: Halll (G.S.) 2,35,1, Uçüncü: Y~ 
dat (Beykoz) 2,37,3, dördüncü: ls. 
kender, beşinci: Ali. 

100 metre sırtllstii: 
Oalatasaraydan dört ve Beykoz· 

dan beş müsabıkın iştirak ettiği bu 
yarışta: 

Birinci: Bülent, (Beykoz) 1,25, l. 
kinci: Şamil (0. S.) 1,25,2, Uçüncü 
Fuat (Beykoz) 1,29, dördüncü : NI ko ı 
(Beykoz), beşinci lskender < B<?y· 
koz). 

1600 metre serbest: 
Yarışa Galatasaraydan bir, Bey. 

kozdan Uç kişi girdi. 
Birinci: Halil (G. S.) 23.27, ikinci 

Fuat (Beykoz) 25,38,4, üçllncü: Ali· 
(Beykoz) 27, dördüncü: lskenderl 
(Beykoz). < 

hir ~iirlinüş 

'l'üı·k bayrak: 
Bu müsabakanın birinci yüz met

resi sırtüstn, ikinci 200 metresi kur. 
l.ınğalama 

bcsttir. 
'e son yUz metresi ser· 

Birinci : Be) koı takımı (Bülent, 
lsmail, Vedat) 5,51 da. İkinci: Ga. 
latnsaray: (Şamil, Mahmut, Orhan) 
G,34. 

KÜÇÜKLER: 
Küçükler arasındaki Galatasaray 

~ e Beykoz la beraber Beşiktaş klU· 
bil de iştirak etti. 

200 met re crbcst : 
Beş kişi girdi. 
Birinci: İbrahim (Beykoz) 2,48,2 

İkinci: 1\lustnfa (Galatasaray) 2,574 
Ucüncll Kemal (G.S.) 2.68._llördüıl.. 

cU: ( G.S.,, Beşinci Serkis (Beykoz). 
200 kurbağalama: 
Birinci l\lusa (Beykoz), 3,23. İkin· 

ci: Hikmet (Beşiktaş) 3,33,1. Üçün. 
cü Erdal (G.S.) 3,34,1. Dördüncü 
Kemal (Beşlkta), beşinci: Ziya (Be· 
şiktaş). Altıncı lstavrl (0. S.). 

Bu seneye kadar bu katogorlde 
birinciliği muhafaza eden Efdal il. 
çüncUlUğe dUşmUştür. 

!IXIOO bayrak: 
Küçükler arasındaki şampiyonu 

bu müsabaka tayin edeceği için bu 
yarış hepsinden fazın alakayı çeki· 
yordu. Neticede: 

Birinci Oalatasar.ay [i,09, (Musta. 
fa, Kemal, KUçUk Kemal, Mahmut.) 
İkinci Beykoz 5,:.!5,2 (Artın, Serkis. 
lbrahim, Kemal.) ÜçüncU: Beşiktaş 
5,44. 

Festival münasebetile davet edilen 
Macar güreşçileri dün şehrimize geL 
mişlcrdir. ilk müsabakalanru bu akşam 
Taksim stadyomunda yapacaklardır. 

Gelen güreşçiler tanınmış ve beynel
milel şöhret almış kimselerdir. Güreş. 
çilcrimiz uzun zamandanberi bir ecne. 
bi takımla karşılaşmadığından bu ak
şamki müsabakaların fevkalade heye -
canlı olacagı muhakkaktır. 

lST. GtlREŞ AJANLIGINDAN: 
1 - Festival dolayısile gelen Macar 

güreş takımı ile Ağustosun 22 Pazar
tesi, 24 çarşamba, 26 cuma, günlerin -
de Taksim stadyomunda yapılacak o. 
lan Greko Romen ve serbest güreş mü 
sabakalarına 56 K. Hüseyin, Kenan, 
Ahmet, Mustafa, 61 K. Yaşar, Halil, 
66 K. Yusuf Astan, Yahya, Sadık, 7'!. 
K. Saim, Celal, Faik, 79 K. Adnan, 
Mersinli Ahmet, 87 K. Mustafa, Ağır· 
da Çoban Mehmet, Samsunlu Ahmet 
gireceklerdir. 

2 - Müsabakalara saat 21 de başla
nacaktır. 

3 - Tartı saat 18-19 arasında Ma
car güreşçilerinin bulundukları Turina 

b 

Palas otelinde yapılacaktır. 
4 - Sikletlerde bir kilo tolerans ka. 

bul edilmiştir. 
5 - Yukarıda ismi yazılı güreşçile. 

rin güreş mayosu ve ayakkaplarile yu
karıda yazılı gün ve saatlerde tartı ve 
güreş yerlerinde bulunmaları tebliğ o. 
lunur. 

9uncu Bolkan 
oyunları 

. tgrn 
başlıyor 

Belgrat, 21 (Hususi) - Bu sene 
Belgratta yapılacak olan 9 uncu Bal
kan oyunları önümüzdeki ayın 1 O un. 
da başlıyacaktır. Oyunlara bu sene Tür 
k:ye, Romanya, Yunanistan, Bulgaris • 
tan ile Arnavutluk takımları iştirak e. 
dece'ktir. Balkan oyunlarının ic!are he· 
yeti aon içtimaında oyunlara ve misa. 
fir heyetleri kartılamağa dair şu prog 
ramı tespit etmistir: 

10 eylülde akşam' •in B~lgradın en 
işlek caddelerinden f.!ner alayı geçe
cektir. Fener alayında 9 uncu Balkan 
oyunlarına iştirak edecek bütün spor· 
cular, formalarını giyerek, milli bay
rakları ile bulunacaktır. 

11 eylülde öğleden evvel Balkanlar. 
arası hafif atletik sporları komitesinin 
toplantısı olacaktır. öğleden s~nra Be. 
ogradski Şportski klüp salonunda me· 
rasimle Balkan oyunlarının açılma tö. 
r:ni yapılacaktır. Merasimde bütün 
spor heyetleri bir geçit resmi yapacak. 
tır. 

12 eylülde ''K<ısino" sinemaıımda 

1936 daki Bcrlin olimpiyatları filmi 
gösterilecektir. 

13 eylülde 9 uncu Balkan oyunla. 
tına iştirak edenlerin talim ve istirahat 
günü olacaktır. 

14 eylülde oyunlara iştirak eden 
milli takımlar Oplenaç'a giderek orada 
müteveffa kral Aleksandnn mezarına 
ç ·lenk ~yacaktır. Misafirlere Topo. 
la'da ö}İe ziyafeti verilecek, ayni gün. 
de Ovala dağında ::ı.kşam yemeği ye. 
rilecektir. 

15 eylülde: Talim yapılacak, öğle. 
den sonra Belgratta açılacak olan be. 
den terbiyesi enstitüsünün açılma me. 
rasiminde hazır bulunulacaktır. 

16 eylülde misafirler Belgradın gö. 
riilecck yerlerini gezecek, civara bir 
gezint: yapacaklardır. Geceleyin Tuna 
ve Sava nehirleri üzerinde vapurla bir 
tenezzüh yapılacaktır. 

17 eylülde: Balkan oyunlarının ikin 
ci müsabakası yapılacaktır. 

18 eylülde: 9 uncu Balkan oyunları. 
nı:ı üçüncü ve sonuncu müsabakası ya 
pıhcaktır. 

Ayni gpnün gecesi 

Dünkü at yarışları 

Güzide bir kalabalık 
önünde yapıldı 

At koşularına dün de Veliefendi 
mahallinde, bUyük bir kalabalık ö. 
nünde devam edildi. Alınan neticeler 
şunlardır: 

Birinci koşu - Satış koşusu ismi· 
ni taşıyordu. Üç ve daha yukarı ya~. 
takl lıallskan İngiliz hayvanlarına 

mahsustu. Mesafe 1400 metre, mUkft.· 
fnt 255 lira idi. 

\sımm Tomrusu birinci, Snlllı Te. 
melin lspuugbort'u ikinci oldular. 

İkinci koşu - Üç yaşındaki yarım· 
kan Arap ha;>'\·anlarına mahsustu. . 
Mesafe 1600, mükftfat 255 lira idi. 

Mustafa Turgutun Binnazı birin. 
el, Akif Y~n uzun Ferruhu ikinci ol· 
dular. 

Üçüncü koşu - llencllkap koşusu 
i<ll. Dört ve daha yukarı yaştaki yer 
ll yarım kan İngiliz hayvanlarnıa 

mahsustu. Mesafe 2GOO, mUkft.fat 
25G lira idi. 

:Mehmet Çelebinin Olgası birinci. 
Fahrinin Ceylt\nı ikinci, Nazifin Mav 
zlkası ilçüncü oldular. 

DördüncU ko u- Üç ve daha yuka. 
rı yaştaki yerli haliskan İngiliz hny
vaıılnrma mahsustu. l\lesafe 2000. 
ikramiye 4 70 llrn idi. 
Asım Çırpanın Tomrusu birinci, 

Prens Halimin Romansı ikinci gel. 
diler. 

Beşinci ko u - Dorl 'e daha yuka 
rı yn~taki hali kan 1\ rap lrnyvanlarz. 
na mahsustu. 1\le afı 3500, mUkfı 
fat 320 lira idi. Jı~ hmi Yuralm Al 
Den işi birinci, Ahmedin ÜnlUsü i. 
kinci geldiler. 

Ger i ~ağırılan Alman 
t eni scilerı 

Bruklin, 21 (A .• \.) - Davis kupa. 
sına iştirak ed n Alman ekibi kapta· 
nı Uhl, Alman) a teni federasyonun 
dan, mağlfıp o~ uncuları istirahat eL 
mek üzere .Alınan) aya davet eden 
bir telgraf aldığını blldirmistlr. 

Ilcnkel ve Von Metaksa, Amerika· 
<lakl birçok şampiyona maçlarına iş. 
tir~k edeceklerdi. 

J>ünlcti at yanş1a rınclnn lllr rnnn7.nra 

Mısır mahsulü bu 
yıldan · yüzde 

sene geçen 
20 fazla 

lhtlkAra sapanlar şiddetle cezalandırılacak 
Ankara, 20 (A.A.) - Ziraat Veka

letinden tebliğ edilmiştir: 
Elimizdeki son tahmin rakamlarına 

nazaran memleketimizin 1938 Mısır 

mahsulü buğday mahsulü için olduğu 
gibi geçen yıldan yüzde yirmi kadar 
fazladır. 

Bu umumi vaziyete rağmen mevzii 
kuraklıktan müteessir bazı mısır saha. 
larında muhtekirlerin faaliyete geçe· 

Parti bayrağı ne 
zaman çekilir 

Parti genel sekreter
llğlnln bir tehllğl 
Ankara, 21 (A.A.) - Cumhuriyet 

Hafit Partisi genel sekreterliğinden teb 

liğ edilmiştir: 

Her sene Cüır.huriyet bayramında 
oldu~u gibi 15 inci yıldönümü münase 
betile de Parti bayrağının çekilmesi hu 
susundaki Parti teşkilatına ve Partiye 
baglı kurumlara gönderilen, ilgili ma. 
kamlara da malümat olarak sunulan ya 
zının Ulus gazetc:sinde resmi devaire de 
şümulüne işaret eder bir yazı intişar 

etmiştir. · 

Resmi günlerde resmi devaire bay
rak çekilmesi kanun ve talimatlara is. 
tinat eder. Parti bayrağının nereye ve 
ne zaman çekilecegi de ötedenberi müt 
tehaz usul ve talimata tabidir. Bayrak 
tali:r.atnamelerindc hiç bir değişildik 

yoktur. Keyfiyet tavzih olunur. 

ziyafet verecektir. Ziyafetten sonra, 
o güne kadar yapılan müsatakalarda 
galip gelenlere mükafatları dağıtıla . 

ktır. 

rek mısır fiyatlarını yükseltmeye kal. 
kıştıkları anlaşılmıştır. 

Ziraat Bankası her yıl oldugu gibi 
bu yıl da başka sahalardan nakil sure. 
tile kuraklıktan muztarip sahadaki köy 
lülere yemeklik ve tohumluk verece. 
ği gibi 2661 sayılı kanunun birinci mad 
<lesine istinaden kuraklık gören veya 
dolu, sel gibi afAtlere ugrıyan yerle. 
re ve çiftçilerine yemeklik ve tohum· 
luk olarak ödünç veya mal olduğu fi. 
yat üzerinden devlet elinde mevcut 
stoklardan istedikleri kadar buğday 

vermek te kabilc!ir. Bu son yoldan isti. 
fctde ihtiyacında bulunan mahallere ih. 
tiyaçlarının miktan sorulmuştur. Buna 
rağmen ihtikar hareketlerine cesaret e. 
decek olanlar hakkında şiddetli taki · 
bıt mukarrerdir. 

istrancada 
(Baş tarafı 2 incide) 

meydana çıkarır. Şimdi senin yanına 

bırakacagız. Eger babanı sen öldürme 
dinse bir şey yapmaz. Yok, öldürdün. 
se seni parçalar. Haydi hazır el! 

Veli, buna ınanıyor. Esasen günler 
dir yapılan soruşturma maneviyatın 

bozmuştur. ltiraf ediyor: 

- Aman bırakmayın, ben oldürdüm. 
Ve şöyle devam ediyor: 

- Öküzleri kaybctmemişttm. Mah· 
sus babamı kızdırmak ve bu suretle iş. 
ten kurtularak koye dönmek istiyor • 
dum. Beni dôvünce ç.~k kızd m. Bera. 
b~r yattık, uyumasını bekledim. Biraz 
sonra bunu i) ice anlamak için kalktım. 
etrafında dolaştım. Baktım ki iyice dal. 
mış, baltayı yakaladım.. Sonrasını bi· 
ti yorsun~ 



Brezilya vabşileı•i 
Dünyanın son kalan en. ~~rkunç 

· kavimlerinden bırıdır 

Lup~ Velez Tarzan 
boşandı 

an 
Bir seyyah kafilesi zehirli ok ynğmuru 

altında 1'aldı 
Dünyada en son yamyam neslinin 

Orta Avustralyada ve Amerikanın kı
zılderili aşiretleri arasında bulunduğu. 

nu yazmıı ve bu Amerika yerlisi yam
yamlarını tetkike giden bir heyetin ma
cerasını anlatmıştık. 

Avustralyanın henJz medeni insan 
ayağı basmamı§ yerlerindeki sık or • 
mantarda yaşayan yamyamlar da en 
vahşi bir kavim teşkil etmektedir. 
Dünyanın en iptidai bir kavmi ola. 

rak yaşıyan bu vahşiler bütün vasıfları 
ile ilk insanı temsil etmektedirler. Bu 

gün, dünyanın en ihtiyar adamı da bu 
Avustralyalı vahıilerden biridir. 
. 144 yaşında olduğu iddia edilen b~ 

adam vahşilerin arasın.dan abnar--~ 
§ehre getirilmiş ve yaşayışı, adetlerı 
tetkik edilmeye başlanmıştır. 

Bu adam üzerinde tetkikat yapmağa 
giden İngiliz heyeti, onun yaşa.dığ~ 
yerleri de gezmiı ve ihtiyarın aşıreti 
içinde diğer yaşlıları da tetkike mevzu 
olarak almıştır. 

Brezilya ycı·lil<'rindcn nlsbeten 
daah az , ·ah':'i olını iki tJı• 

Avustralya yerlilerinin söylediğine §U fekilde ,geçmiştir=. . . . 
göre, içerlerdeki vahşi ve yamyam ka· Villi Avreli heyetı, tehlıkelı mınGt.~ 
vimler arasında daha yaşlılara tesadüf kaya bir geceyansı yaklaşmıştır. u-
etmek kabildir, bunlar arasında bir, zcl bir mehtaplı gecede yapılan b~ se-
blr buçuk asırlık insanlara rastgclmek fer hakikaten evvela çok eğlencelı geç 
her zaman için mümloJndür. miştir. D:inyaya ilk defa olar~k ayak 

Dünyanın en vahşi kavmini muhafa- bastıkları bu yer ve kendilennden ev· 
za etmek hususunda üçüncü olarak da vel hiç bir Avrupalının teneffüs ~tme: 
Brezilya gelmektedir. Brezilyanın da diği bu hava gazetecileri ve alımlerı 
heniiz medeni ins:ın ayağı basmayan adeta sarhoş etmiştir. 
yerleri vardır. Fakat buralara insan- Fakat, gece yansına doğru, yollan 
ların yaklaşamamasına asıl sebep, or· bir ormanın kenarına geliyor ve bura-
manların, çöllerin aşılmaz maniası ~e- da durmaya mc4.:bur oluy~rla~. _Çilnhk~ 
ğil, bizzat oradaki kavmin korkunç ın· burası tabii huduttur ve ıçensı va şı 
sanlar olmasıdır. bir kavmin me:nleketi:dir .• 

O rman.n kenarında geceyi geçiren Yanlarına kimsenin yaklaımaya mu· 
vaff ak olamadığı bu vahıi insanlar Bre kafile, ağaçların hududunu sabahleyin 
zilyaya nisbetle" arazinin b~lki pek güneşle beraber aııyor. Fakat, girdik· 

için: 

başıma tabakları 
divor r 

Artist Conınl VaysmülDer 

"Çok kat>alaştı, sofrada 
fırlatıp atıyor,. 

Conni Vaysmüllcr "Tarzan,, olarak :-----------~~~------------------
sinemada yeni bir kahraman yarattığı 
zaman henilz (Dişi Tarzan) ortada yok. 
tu. Fakat, herkes, lld sene sonra, onun 
Lupe Velezle evlendiğini haber alınca 
bunun da ona münasip bir eş olduğunu 
teslim etmişti. 

Hakikaten Conni Vaysmilller Tarzan, 
vUcudU ile sinemada herkesi ne kadar 
hayrette bırakıyorsa Lupe Velez de ıfa.. 
lüornlya pliijlannda güzel viicudil ile o 
nisbette hayret ve hayranlık topluyor • 
du. 

Lupe Velez, Conni ile 1933 te evlen. 
miııtir. Fakat b{r sene sonra kocasından 
ayrılmak için mahkemeye müracaat e. 
diyor .. 

Bu hadise Holivutta herkesi hayrette 
bırakmJŞtı. Fakat bu hayrete sebep Lu· 
pe Velezln kocasından ayrılmak isteme. 
sinden ziyade, ona isnat ettiği suçlardı: 

.kil do bitmiştir: 
Kocası ilo banııan Lupo Velez hemen 

onun boynuna atılıyor ve ağlamağa ba§. 
Jı,ror .. 

lld artistin bu ikinci evlcnişlerl do 
birincisi gibi bir sene değil, bir ay zor 
sürüyor. Bir gün yine bakıyorlar, Lupc 
Velez Conniyi mahkemeye vermiş: 

Conni Vay81Mmer 

temsil ediyor, o gündenberi sinema· 
dn. ağzından çıkan tek sliz ayı uluma 
sından ibarettir. Hareketler! de o nts 
bette kabalaştı .• 

Kendislle yn§amama artık imkAn kal. 
mamıştrr ••• 

fazla bir kısmını işgal etmıyorlardır. leri bu memleketin ahalisi onlardan da· 
Fakat, Brezilyanın, dünyada büyJklük ha evvel uyanmış, hatta çoktan gözle
itibariyle en başta gelen memleketler- rini uğuşturarak, düşmanl~ıru seçecek 

den biri..,Qlduju ilüfüniiliUae. ~-~-~•• .... ._...,.._ .... .,lliııi!"..--T-"i 
!IRtffüyed altında bulunan kısmı ı>rofes8r AvrcB ve arJı:acfapi , u -

- Artık dayanacak halim kalmadr, 
ayrılmaktan başka çaresi yok, diyor. Ko. 
cnmın bir: beni dövmediği kalıyor •• Elin• 
•• ~llüııal (tJ!le eeıetm•Jr JSabll dtt , 
fil, öyle kaba bir adam ki. .. 

Lupc Velez'in boşanma talebi belki 
yine reddolunurdu. Fakat bu sefer Con. 
ni Vaysmüller de kansından ayrılmak 

istemiş, hatta son kavga ettikleri gUn 
karısından ev·vcl kendisi kapıyı wrup 
çıkmJltır ... 

1• d ş a t zaktan, ağaçların arasındaki yerlileri pek küçüksememek azım ır. av n -
lar ismi verilen bu vahşiler hakimiyet· farkediyorlar. Fakat ne müdafaa, ne 
leri altında Anadclu kadar büyük bir hücum vaziyeti almaya kalmayor, u· -

k t•• zerlerine okların yağdığını görüyor-
araziye sahiptirler. Nüfuslarını a 1 o-

larak tesbite imkan olmamakla bera- Ja~unun üzerine, derhal ağaçların kenar 
bcr, birkaç milyon oldukları tahmin e· Janru kendinJerine siper alan alimler ve 

dilmektedir. gazeteciler düşmanlarına karşı ailab· 
·· sene· Şavantları tetkik etmek uzere tarı ile ateş etmeye mecbur oluyorlar. 

lerdenberi, bazı i!im heyetleri, hayat. Vahşiler, sesini ömürlerinde ilk defa o-
larını bile bile tehlikeye koyarak ça- · tarak işittikleri, ateşini ilk defa gördük 
lıımaktadır. Fakat, bütün teşebbüsle~ Jeri bu silah karşısında şaşırıyor ve iç
boşuna çıkmış, hiç bir seyyah heyetı terinden bir ikisi yaralanıp müthiş çığ· 
bu vahşilere yaklaşamamıştır. lıklar atarak yere yuvarlanınca, kaçış. 

· · • atçr l la Son olarak gazeteci ve ıçtımaıy. mağa baş ayor r. 
lardan müteşekkil bir heyet Brezı~~a- Fakat, kafileden de yaralanan var-
nın bu vahşileri arasına yaklaşmak ıs· dır. Bunların yarası belki silah yara· 
temiş, fakat, yerlilerin şiddetli hücumu smdan daha tehlikelidir. ÇıJnkü, vahşi· 
ile karşılaşmışlardır. Ier düşmanlarına zehirli oklar atmıı-

Hcyetin başında Brezilyada bundan }ardır. Birdenbire üzerlerine yağan bu 
evvel birçok yerleri keşfetmiş ve ~ra· zehirli oklar kafileden iki kişiyi yara· 
Jara ilk defa olarak ayak basmış hır a- Jamıştır. Bunlardan biri heyet azasın· 
lim olan Villi Avreli bulunuyordu. dan profesör Himmolayç, diğeri de 

Brezilyada son senelere kadar meç• Brezilya yerlilerinden bir kılavuzdur. 
hu) yerler olan "Horultulu'' dağlar Bilhassa kılavuzun /aralanmıı olma-
ıilsilesini, ''Ölüler nehri" ni keşfeden, sı bir felakettir. Çünkü, bir kere, bu 
oraların haritasını çıkaran hep bu a· adam konuşamıyacak halde bulunduğu 
!imdir. için gerek kendisine, gerek profesö~e: 

Profesör ViUi Avreli, vahşiler ara· okun zehrine karşı yapılacak tedavıyı 
sına bir seyahat yapmağa karar verdi- tarif edemiyor. 
ğini söylediği zaman bunu alimler ve Halbuki, zehirli oklarla yaralanan 
macera severler alaka ve merakla kar· bir kimseye yapılacak tedaviyi ancak 
§dadılar. Fakat, herkes, onun bu se- o bilmektedir ve hatta yerlilerden bah 
fere çıkmasın.da biiyilk bir tehlike gö- a~erken de: 
rüyordu. Buna mukabil, profesöre, bir _ Onlar zehirli ok kullanırlar, 

çok içtimaiyatyçı ve gazeteciler cesaret bunlara karşı devayı da yine onlar 
vermişler ve onlar da kendisiyle bera· bilir demiş, sonra ilave etmişti: Sene. 
her sefere çıkmağa hazır olduklarını }erce uğraştıktan sonra bu çareyi ben 
bildirmişlerdir. de öğrendi.:n. Brezilyanın diğer ycrli-

Villi Avreti heyeti yola çıktıktan ]eri arasında, vahşilerden ve bir de 
sonra bir müddet hiç bir haber alına- benden başka kimse bilmez. 
mamış ve herkes meraka düşmüştü. Kılavuz bu sırrını onlara söyleme. 
Nihayet, en yakın şehre, nisbcten me· mişti. Bu, belki söylememek isteme -
denileşmiş bir yerli vastıası ile gönder- sinden dolayı değildi. Tedavi o kadar 
dikleri bir mektup onlardan haber bek- zordu ve o kadar kendine mahsus in. 
leyenleri sevindirdi. celikleri vardı ki bunu ancak bilen 

Bu. vakıa, pek sevinilecek bir haber yapabilirdi, anlatmakla olmazdı. 
değildi. Çünkü, mektupta heyetin vah- Fakat, taliin büyük bir lıitfu olaral: 
!İlerle çarpıştığı ve içlerinden bazı lan· kılavuz derhal iyileşiyor ve prof e-
nrn yaralandığı bildiriliyordu. Bunun- sörü tedaviye muktedir bir hale geli-
la beraber, profesör ve arkadaşlarının yor. Onun tavsiyesi ile, profesörü 
ölmemi, olmaları haberi gene merakı bir sediyeye koyarak, civa11daki ilk 

h. ette di. 
· ·· üne ötürüyorlar. 

Lupe V elez'le koc:uı l.ıaylan zar. 
f'ında Kalifomiyadeki bir plajda 
- Kocam bana çok fena muamele e.. 

diyor" Kızıp, bağırıyor, Uzerime )1lrtl • 
yor, sofrada iken kaldırıp, aahanlan, ta. 
baklan kafama fırlatıyor, diy.crdu. 

Buna mukabil, Conni Vaysmüller hiç 
sesini çıkarmı~or, her §eyi mahkemenin 
kararma bırakıyordu. 

Mahkeme Conninln lehinde karar ver. 
dl. Lupe Velezln kocaama isnat ettiği 

suçların başan.mağa bir sebep teşkil et· 
miyeceğinl ileri stlrUyor ve kadına ko. 
caaı ile iyi geçinme çaresini araması tav. 
siye olunuyordu, 

Mahkemenin bu karan Uzerine dava, 
hakikaten herkesi sevindirecek bir ge· 

visine başlanıyor ve tabii, sefere de. 
vam edilemiyor. 

Şimdiki halde A vreli sefer heyetin. 
den henüz baıka bir haber alınmamıı 
tır. Fakat, zannedildiğine göre, kafile 
daha ileri gitmekten vazgeçecektir. 

VAHŞiLERE VERiLEN 
KURBANLAR 

Şavantlar arasına giren ilim heyet
lerinden bir çoğu orada kurban ver. 
mişlerdir. Bunlann arasında bilhassa 
p.:-ofesör Şaçilettinin macerası çok 
meraklı ve hazindir. 

Pr.ofesör Şaçilctti Şavant -
tarın memleketine kalabalık bir kafi. 
le ile giriyor. Bunlann hepsi, profesör 
den başka, ilim adamı ve seyyah ol • 
maktan ziyade çarprımasını bilen, teh. 
likeden gözü yılmayan vahşi hay • 
van avcıları ve macera severlerdir. 
Bu itibarla, Şaçiletti heyetinin seya. 
hati ç.arpışmasız geçmiyor ve vahşi • 
terle muhtelif muharebelere girişi • 

yorlar. 
Belki profesör Şaçiletti onlara gü. 

venip vahıilerle çarpışmaya girmeyi 
göze almamıı olsaydı, Avreti heyeti 
gibi ilk tehlike ile karıılatır karıılaş
maz derhal dönecek ve ıözlerini baya. 

ekette yacak 

Deliller? Artla bunlan elinden geldiği 
kadar göste.rmeğe çalışıyor. Fakat mab. 
keme kabul etmiyor. Bunun üzerine bo· 
§anma kararını yine alanuyacağını an. 
hyan Lupo Velez davasından kendi vaz. 
geçiyor. 

Holivutlular iki artistin ikinci de· 
1a olarak, yine mahkemeden kol ko. 
la çıktığını glirilyorlar. 

l<'akat, iiçUncU cvlcnişleıi ve Lubcnin 
mahkemeye iiçUncU defa mtiracaati so. 
nuncu oluyor: 

Bugün, beş senedenbcri devam eden 
bu yan aıık, yan kavga meselesi sona 
ermiş ve Lupe Velezle Conni VaysmUl· 
ler'in boşanmasına karar verllmi§tir. 

Buna amil olan, belki artistin, kocası 
ahıyhinde gösterdiği deliler değildir, 

Çünkü Lupc, Conni için )ine aşağı yu. 
karı ayni ithamları tekrar ediyordu: 

- Kocam "Tarzan,,ı çovirdiğindenbe. 
ri çok kaba, hayvan gibi, vah§i bir adam 
oldu .. Yedi senedir hep o ayı adamı 

tı. 

Şaçiletti ile arkadaşı Fuks'un ölümü 
ne bir (bivuak) sebep olmuştur. Ma. 
llım olduğu üzere .. bivuak,, , bu gibi 
vahşilerin kuUandığt korkunç bir si
lahtır. Bu, kalın ve sert bir ağaçtan 
yapılmış, ~iki büklüm kısa bir sopa. 
dır. Vahşı, bunu karşısındakine nişan 
alıp atar. Kalın ve kısa sopa, hedefe 
gider, büyük bir şiddetle çarpar son. 
ra geri dönüp, atılan yere, yan/ onu 
atan adamın civarına düc:ı .. ,. B . • :r..... u su. 
retle, sılah, düşmanı yaraladıktan son 
ra tekrar sahibinin eline gelerek, kay. 
bolmamış olur. 

Şaçiletti ile arkadaşı görünüıtc 
tehlikesiz olan bu kur~ silahla .. 1d ... 
r .. l .. 1 d" 0 u 
. u muş er ır. Başlarına bir gülle gibi 
ınen bu sopa, onları kafa taslarını 
parçalayarak, anide ölüme sürükle. 
miştir. 

Şaçiletti ve Fuks, geri kalan arka. 
daşları tarafından, vahşilerin bulun -
~~ğu arazinin bir köşesine gömülmüş 
tur. 

Vahşiler burada iki beyaz ada.mın 
yattığından habersiz olarak o toprak
ları çiğnerler, seyyahlar da, eğer ha
berleri vana, ayni yolun bu iki eaki 
yolcusunu hllrm ti a 1 r ... 

Dotanma kararı verildikten eonra 
(Tarzan) aUkUııetle otomobiline binmlf, 
gitmi§, Lupe Velez de kendlıini tebrik 
eden dostlarına teşekldlr ederken, Con· 
ni ile bo§andığı için çok memnun oldu. 
ğunu söylemiştir. 

Fakat Holivuttakller iki artistin ya,. 
kında tekrar evlenmek fstiyeceklerlııl 
zannediyorlar. 
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GUlçubuk oyununda muvaffak o. 

Junmamış ilste bUyUk bir tehlikeye 
girmişti. 

lemiyeceğinl söylemişti. Fakat Ceb. 
railin katil bakışları karşısında tlt· 
remiş, lQ.netıedlğl evin taşını kaldır. 
mak icin götürdüklerini anlayınca 

hayatının tehlikede olmadığını anlı. 
yarak memnun olmuştu. 

Manisa baQlarında kutlanıyor 
Gözlerini etrafını çe\'iren Derslmli 
lere dikti. Hepsi, ldnetlenmeden 
kurtuldukları için memnundular. Se 
yidln emrini yerine getlrmlye hazır. 
lanmışlardı. Bir an içinde kendisini 
parçalıyablllrdi. Keki ortaya atıldı: 

Gece mUtemadlyen yol alıyorlar, 
tahammül edilmez sıcak dalgası her 
tarafı sarınca bir gölgelikte mola 
veriyorlardı. Adnan ilk geceyi çok 
rahat geçirdi. GUlçubukla uzun uzun 
konuştu. DerslmU kız: 

- Gillçubuk dedi, zaten bizim köy. 
den değildir. Misafir geldi buraya. 
Yarın gidiyor 

Seyit: 
- O halde onu bu akşamdan çıka. 

rın, köyünüzde kalmasın, şeytandır 

o. 
Köyliller Ke:tırtye yaklaştılar. Biri 

onunla konuştu. Kızı saklamaması 

nı tavsiye etti. Keki hiddetle cevap 
verdi: 

- Evime misafir gelen birini kova
mam. İstediği vakit gider. !sterse 
hep bende misafir kalır. 

Başvenk'in bir köyünde başhyan 
münakaşa sona ermemişti. Köpekle. 
rin ulur gibi havlıyarak birine sal. 
dırdıkları duyuldu. Arkasmdan iki 
el slla.h patladı ve bir köpek acı acı 
bağırarak uzaklaştı. 

Köyliller hep birden sesin geldlll 
tarafa döndüler, sonra sUratle kulU
belerlne girerek sll~hlarmı alıp dr. 
şarı dökilldUler. Fakat bu çok az 
bir zaman içinde yabancılar köye 
girmişlerdi. Bunlar Adnanla Cebrail 
ldiler. Atla gelmişlerdi. 

Keki, Gülcubuk ve hediye aldığı 
keçiyi yanından ayırmayan Seyit ka. 
çamamışlar, UçU bir kulUbenln damı. 
na çıkmışlardı. 

GUicubuk slivarlleri görür görmez 
yerinden fırladı. Onlara doğru koş_ 
tu. Adnan, atından iner inmez gay
rllhtlyart: 

- Gülçubuk ... 
Diye haykırarak Deratmll kıza 

doğru koı,tu. Fakat tam yanına gel. 
dfği vakit durdu. Derslmll kızın göz 
lerinfn içine baktı. Kalbi helecanla 
çarpıyordu. Anlıyordu, ki GUlçubuğu 
müthiş surette seviyor. Ondan ayrı 
kalmak, GUlçubuksuz yaşamak im. 
kAnsızdır. 

Cebrafle döndü: 
- Bn köyde olduğunu söyleme

miştin bana. 
- Ben de bilmiyordum. Allah ö. 

nUmllze çıkardı. 
Sonra GUiçubuğa döndü. Kürtçe 

birşeyler söyledi. Dersimll kız, Ceb. 
ralle daha ziyade yaklaşarak kimse
nin duymayacafı şekilde konuştu. 

Cebrail, GUlçubuğun yanmdan ay. 
nlırken sllA.hh köylUler kulübeler. 
den dışan çıkmışlardı. Cebrail gene 
kUrtçe yüksek sesle yabancı olmadı
fını, yurtlarına dönmelerini bildir. 
dl. 

Adnan arkadaşına • işler halledi
linceye kadar • yaklaşarak vaziyeti 
sordu. Cebrail: 

- Burası, dedi, isyan etmlyen yer
dir. Burada vaktlle Ermeniler çok. 
tu. Yerlller iyi tUrkçe bilmezler. 

HA.il damın altına bilzUlmUş olan 
Seyldl gösterdi: 

- Şimdi onu da yammıza alıp gl. 
deceğiz. 

-Nereye? 
- Danaburan köyUne .. Epey uzak 

ama Gülçubuk öyle istiyor. 
- Kim imiş bu· sakallı?. 

- Seyit .• Gülçubuğun evlnt IA.net· 
lemlş. Taşı kaldırmağa götüreceğiz. 

- Dana buran uzak değll mi? 

- Uzak .. Atımız da yok .. Ama gl. 
deceğiz. Seyit Ue ben yUrUrUz, GUI. 
çubuk ile sen atla gidersiniz. 

- Ne kadar vakitte?. 
- ttc gUnde .. 

:Adnan yanında GUlçubuk olduk· 
tan sonra ne gUn değil, ne ay da ta. 
hammnl ederdi. Hem onunla zaman 

- Adnan Bey, diyordu. Belki bu 
son yorgunluğumuz olacak. Köye gi· 
der gitmek Seylde taşı kaldırtaca· 

ğım. Sonra Cebrail onu öldllrecek. 
- Niçin? .• 
- Ben öyle istiyorum. Seyit çok 

az kaldı beni parçalatıyordu. Şimdi 
düşmanım oldu. 

- Demek sen her dUşmanını mu. 
hakkak öldUrUr, öyle intikam alır· 
sın? 

- Elbet, dUşmanım ne kadar ya. 
şarsa ben de o kadar tehlike içinde 
yaşarım. 

- Seyit sana ne yapar? 
- Her şey yapar ••• 
- Peki GUlçubuk, Cebrallden in. 

ti kam alacak mısın? 
- Onu da alacağım. 
Adnan, bir aralık Cebrallln GUl

çubuk için söylediklerini kıza an. 
lattı. Sonra: 

- Gulçubuk, dedi, kendini ondan 
sakın. Tehlikelidir. Seni öldürecek. 

- Vakit bulursa öldürecek ama, 
vakit bırakmıyacağım. 

GUlçubuk Adnanın başından ge. 
çen macerayı baştan sonuna kadar 
dinledi. Adnan ağabeyinden bahse
derken GUlçubuğun ytız\lne daha 
dikkatle bakıyordu ve farkediyordu, 
ki GUlçubuk Ka.zımla son derece al!. 
kadardı. "Ka.zım,, derken sesi titri. 
:yordu. 

- Gill~ubuk Tilrk zabitinden inti
kam almaktan vazgeçtin mi? 

- Şimdi Cebrail ile uğraşacağım. 
Sonra onu da düşünürüz. 

Danaburana girer girmez ilk i" o. 
larak evin lAnet taşını Seylde kal· 
dırttılar. Sonra Cebrail Seyidi ahp 
köyden uzaklaşmıştı. Öldürecekti 
onu. 

Dersimde en mukaddes sayılan 

Seyit, hiçbir vakit öldUrUlmezdl. 
Fakat Cebrallln Uzı>rlnde Seyitten 
kat kat ilstun bir nUfuzu olan Gülçu
buk bunu yaptırıyordu işte. 

Sonra her ikisi birlbirlerlne düş. 
mandılar. 

Yalnız kalan Adnan, Giilçubuğu 

hırsla kolları arasında sıkıyor, Der. 
simli kızın ter kokulu vücudunun ha· 
rarett ile kendisinden geçiyordu. 

GUlçubuk da Adnandan eksik ol. 
mıyan, hattA. onunkinden daha fazla 
bir iştahla gene; dellkanhyı sıkıyor, 
başını göğsUne koyuyordu. Bu kızın 
delice hareketleri Adnanı daha çok 
bağlıyor, bitmeyen, sonu gelmeyen 
arzuları Adnana GUlçubuğu bulun. 
maz bir sevgi kaynağı hallnde teces
süm ettiriyordu. 

- GUlçubuk, diyordu, ben hep se. 
ninle böyle kalmak isterim. Seni o. 
kadar seviyorum ki... Senden ayrı 

kaldığım gUnler hiç uyuyamadım •• 
Adnan böyle uzun uzun Dersimll 

kıza aşkını anlattıktan sonra bazan 
kendine çekiyor ve: 

- Ben o kadar değişmişim, diyor· 
du. Erkekliğimi unutmuşum. Bir ka. 
dının erkeğe yapması IAzımgelen 

halleri ben yapıyorum. SeYglnin gu. 
ruru, görüştUğU kadının erkeğe ta
pınması lle artmaz mı? Hayır, bu 
zaafımı saklamalı, GUlçubuğu benim 
halime geUrmeUyim .. Bunu yapabil. 
mektlr, ki ikimizi daha çok bağlıya. 
cak ... 

GENÇLİK TEŞKlLATI 

Nizlpte bugUn gençllk teşklla.tı na-zaman yanyana yUrUme ve bol bol 
konuşma fırsatını da bulacaktı. 
Öğle yemeftnl Kekinin evinde ye. 

dikten, btr miktar da yiyecek aldık
tan ıonra tlddetll, lSldllrllcll gilneş 

altında tOye nda ettiler. 

mına bir spor kJUbü vardır. Etlspor klü 
bil namı altında teşekkül eden bu kurum 
henüz yenidir. Yüz kadar azası vardır. 
Kurum önilmtlzdeki ııubatta açılacak o. 

lan Nizip Halkevinln nüvesini teşkil 
e. edecektir. 

Manisa, (Hususi) - İlimizin iktısadt 

kalkınması üzerinde çok bUyUk önemi B a s b ·ı r ı· n 
olan üzUm bayramının kutlanmaSina. ge· 
çen yıldan itibaren başlanmıştır. 

Vilayetimizin her işlerinde gösterilen 
büyük başanlar sayesinde, Manisa L 
ki yıl içerisinde tanmmıyacak kadar mo· 
dern memleketler seviyesine yükselmiş 
tir. Gerek bayındırlık, gerek kültür, ge. 
rek sağlık, gerek yol faaliyeti ve köy. 
cülilk ve mümasili işlerin verdiği netice 
§ayanı memnuniyettir. 

11bayunız, köylü bünyesinin kuvvetlen
mesine çalJşmış ve elde edilen mahsulatı 
harice sevkinin temin çarelerini araya. 
rak memlekete on binlerce lira. girme. 
sine ön ayak olmuştur. lzmir fuarında 

hazırlanan Manisa pavyonunda memleke· 
timizde elde edilen mahsulAt teşhir edi. 
!erek alıcılar temin edilmeğe çalışıl • 
mıştır. 

KöylilnUn §imdiye kadar alın teri ile 
özenerek yetiştirdiği mahsulU satmak ve 
senelik maişetini temin etmek için gi

riştiği bir yıllık yorucu sayinin semeresi 
ni ancak bu hazırlanan üzüm bayramın. 
da göreceği mUklfat ve alacağı ikramL 
yelerle dinlenecektir. 

İşte bu ümmiye Ue hazırlanm11 ve ka· 
bul edilmif olan bayram, Manisanm mllU 
bir bayramıdır. Bu bayrama on binlerce 
halk iştirak etmekte ve içten gelen bir 
coşkunlukla tesit etmek için eimdlden 
hazırlanmaktadır. 

Yapılan tegvik sayesinde ilimiz bağcı. 
lığı çok terakki etmietir. Geçen seneden 
itibaren tesidino başlanan Uzum bayra· 
mı bu yıl daha parlak bir surette kutla. 
nacaktır. Bu tegvik sayesinde bağcıla· 
nn hevesi daha fazla artmıı ve daha iyi 
UzUm elde etmek için ldeta aralannda 
bir mllsabaka baılamI§tır. Ziraat fidan· 
lığında elde edilen çıbıklar zUrraa para. 
ısız dağıtrlmakta ve bağların daha iyi bir 
teki• ginneelae çal~Imaktadır. Geçen. 

lerde temeli atılan ga.rap fabrikası mab· 
sulUn iyi ısatl§ma yardım edecektir. 

21 Ağustos gUnU teısit edilecek olan U. 
zUın bayramının parlak bir surette kut. 
lanmaaı için bir komite seçilmiştir. Ko
mite geçen gUnU halkevi salonunda top. 
!anarak kararlar ittihaz etmiıtir. 

İyi cins flzt1m yetlştirmfı olan bağcı. 
tara müklfat ve ikramiye verilecektir. 
Gönderdiğim fotoğraf komiteye aeçilmi11 
olanlan göstermektedir. 

--0-

Ceviz bUyUklUğllnde 
zeyli o yetiştiren 

bir ilçemiz 

Derik 
Derik, (Hususi) - Mardinin en bUyük 

ve yegll kaza merkezlerinden birisi olan 
Derikte son birkaç yıl zarfında buı imar 
hareketleri göze çarpmaktadır. Belediye 
bUtçe:;I sek.iz bin liradır. Deriğln imar 
sahasındaki lhtiyaçlan henüz çoktur. 

Kaza merkeıinde yalnız bir ilkokul 
mevcuttur. Bunun geniı vu çok nüfuslu 
bir kaza halkının mektep lbtiyacmı kar
şılayamadığında fÜphc yoktur. Köyler 
hemen kamilen mektepsizdir. 

Kazanın iktısadl vaziyeti iytdir. Derl 
ğin zengin ve bereketli topraklarmda 
hububatın her nevi yetişir ve her yıl va· 
sa.ti olarak bire on beg mahaul alınır. 

.Mahsullh arasında zeytin birinci mev. 
kil işgnl eder. Burada ceviz büyüklüğün. 
de ve gayet nefis zeytin yetişir. Bu nefa
sette zeytine yalnız memleketimizde de. 
fil meşhur zeytin diyarlımnda da nadir 
tesa.dU! edilir. Ne yazık ki, vaki alaka 
sızlık dolnyısile bundan IUzmıgeldiği şe. 
kilde istifade edilemiyor. 
Sabun ve zeytinyağ ihracatı mühim bir 
yekfına baliğ olur. Dlrik sabun ve zey
tiyağlan piyasalarda çok merguptur. 

Türkiyenin mühim b;r 
mıntakasıdır 

• • • • uzum 

Basbirln, ( Ku. , 
run ) - 700 nüfuslu 
bir kamun kurağı o· 
lan Basbirin son yıl. 
larda kamunbay Falı 

Baabirln halkı zihniyet itı'barlle ileri· 
dir. Mevcut ilk mektebe nahiye ve köy. 
llllerin gösterdikleri rağbet her yıl art. 
maktadır. Umumi sağlık durumu iyidir. 

ri Onursalın gayre 
reWe yeni ve mede
ni bir çehre takm. 

l;f~'t_: .nağa başlamıştır. 
Yapılan İ§ler, vUcuda 

-~~!'! getirilen eserler ara 
sında on iki odalı 

nahiye btnast kayde bilhassa şayandır. 
Dogrudan doğruya çalışkan nahiye mU. 
dilrilnün eseri olan bu yapı Basbirin en 
bUyilk kazançlarmdandır. Nahiyeyi ka1.a 
merkezine ve klSylere bağhyan yollar 
da otomobil işler duruma getirilmL,tir. 

Kızıltepede 
Tarihi hıymetl haiz 

bir eaml 

'- ............ . _.,....., .... 
ııc..:--.. • .. - .. 
Kızıltepe camiinin yüksek tarihi ve nü. 

mari kıymetteki mihrabl 

Kızıltepe {Hususi) - Burada tarlht 
ve mimari kıymeti çok yUksek olan bir 

cami vardır. Bu muazzam caminin mll. 
zeyyen ve mürtefi mibrabmm Ust tab. 

losunda yazılar mevcuttur. Caınlln 755 
sene evvel yapılmıg olan kubbesi çok yUk 

Bir yıl evvel Mldyattan alınarak İyrile 
bağlanan Baablrin bir UzUm mıntakası

dır. Burada !zmir çekirdeksizi, hatta 
nefis olarak yetiştiği gibi iki İzmir ra. 
zakıın büyUklUğUnde da.nelere tt'sadUf 
edilmektedir. Nahiyede dört kilo gelen 
UzUm salkımına rastlanml§tır. BUtUn 
bunlar isbat eder ki, Basblrin en mühim 
UzUm mmtakalanmızdan birisidir. Fakat 
maalesef, fennt vasıtaların tatbik edil. 
memes: ve layık olduğu alakayı görme. 
mesl yüzünden UzilmcUIUkten matlup 
randman ve rekolte alınamamaktadır. 

Nizipte 
Belediye su tesisatı 

ve kan•lizasyon 
lşlle meşğul 

Nizip, (Kurun) - 926 senesine kadar 
Bireclğe bağlı bir nahiye merkezi olan 
Nizip, _o tarihte ilçe olarak Gaziantepe 
bağlandıktan sonra az zamanda iktısadi, 
içtimai, kUltUrel, umran sahalarında çok 
inkişaf etmiştir. 

Nizlbln bu ilerleyişinde inkişaf kabili. 
yetinin, ehemmiyetli mevkllnln, aydın 

ve lıstidaUı halkının da çok mUhim bir 
rol oyn dılrlan ptpheeıscn .. ___ _,.,,__~. 

Nizip kaza olduktan sonra Gaziantebc 
Bireciğe ve Karkamı§a ıoselerle bnğlan
mıg, ııehrln iktısadl hayatında bu gosa. 
lar en hayırlı bir vasrta olmu§tur. 

Yeşil bir deniz halinde ufukları kaplı. 
yan Nizip bahçelerinin erken yetiştirdiği 
meyva ve sebzeler bu şosalarla Antep 
gibi en geniş bir mahrcce kavuşmuş, 

dağlan, t.qları kaplıyan zeytin ve fıstık 
mahsulleri bu yollarla her tarafa daha 
kolay eevkedilmek lmkAnını bularak Ni
zip lktmadl hayatı az zamanda birkaç 
misli inkişaf etmtıtir. 

Az zanıanda toprak damlı, kerpiç bina. 
lar Yerlerini Uıstü kiremitli güzel, kagir 
binalara terketmiye, köhne dUkk!nlarm 
Yerini demir kepenkli mağazalar tutmı. 
Ya baglaml§tit. 

Yeniden yapılan bet sınıflı iki modem 
ilkokul binası da Nlzfbin kUltür hayatın· 
da bUyUk bir inkıllp yapmıetır. 

• Evvelleri yedi sekiz bin lirayı geç. 
miyen belediye blltçesi bugün otuz bin li 
raya yUkaelınlt, Nizip belediyesi bütçe. 
nin bu genigllği ve pro~lı çalışma.si-

ısek, çelik kadar sağlam tuğlalarla örll
lüdUr. Maarif İdaresi zamanla kubbeden 

dUıecek taşların mihrabın teZ}inatını 
bozmaması için beş metre irtlfamda tag. 

tan bir örme yapmış ve harici duvarla~ 
iki burç yapılarak bir arızaya uğrama. 
ması temin edilmiştir. 

le şehrin mezbaha, hal, elektrik, bul 
var, park, hartta, belediye binası gibi 
milhlm ihtlyaclarmı karşılamağa mu. 
vaffak olmuştur. 

Takriben 50 metre tultinde ve yirmi 
metre arzmda olan cami kuvvetli ısUtun

lar i.ızerine yapılmış ve diğer tul8.ni kub. 
beler de tuğla ile örülmüştür. Banisi Ar 

tıkoğullanndnn Salt HUsamettlndir. Ma· 
reşal Fevzi Çakmak, Kızıltepeyi ziyaret. 

Bugün belediyenin bqaracağı i§lerin 
bagmda au teeiBatı, kanalizasyon ve kal· 
dırım gelmektedir. ÖnUmUzdekl sene. 
den itibaren de bu noksanlann ikmaline 
çalı§ılacaktrr. 

sızlık yUzUnden her gUn biraz daha ha· 
rap dUşmektedlr. 

Her halde, aliı.kadarlann bu cihete e. 
hemmlyet vermeleri ve yüksek kıymet. 
teki bir tarih eserinin ankaz haline gel· 

Ana.doluda eşine nadir rastlanacak de· { memesini temin edici sebepler ittihazı. 
recede ta1!hi ve mimari kıymeti haiz o. nı §imdiden dUıUnmeleri çok yerinde ve 
lan bu degerlf eser, ne yazık ki, aliı.ka. faydalı olacaktır. 

!erinde bu mUhlm tarihi eserin muhafa. 
za ve imarını emretmişlerdi. 

KURUN P®k ycalkulfilcdla 
Y en·i bir kadro ile çıkıyor 



HEKiM , 
e~OTLERI 

Kalb ve böbrek 
hastaları 

Ev~endikten on beş gün sonra 
Ressam kadın 
ve tek sipar işi 

Bu mevslnıde nasıl 
ya~a molldır·ı 

On milyon lira mirasa 
Yazan: 

Kadın Alman hlkiyecllcrlndcn 

ANNA FON ŞROT 

D !YAYA geçende tekrar rastgel
dlm. Biz biriblrimizi 15 senedir 

görmemiştik. Gerstncre gittik, orada Şe. 
ri denilen içkiden içtik, onun yaptığı ek. 

Şişmanlığı yazarken şişma!"Jığa ka
rr~an hastalıklar arasında kalp ve böb 
r::k hastalıklarının ela bulunduğunu 

ylzmrştık. Şimdi de böyle hastaların 

yaz ır.cvsiminC:en nas.l istifade edebile 
ce!c!erinden bahsedeceğiz. 

konan kadın • mekten yedik ve bu arada biriblriınize 
hayatunızı anlattık. Ben anlatılacağı çar
çabuk bitirmiştim, ama o-un anlatacak 
şey i c;oktu. Kocasından ayrıldıktan sonra 
tekrar evlenmişti; bir diplomatla. O za. 
mandanberi de değişiklik itibarile zen. 
gin, eğlenceli bir ömür sürüyor, çok se· 
yahat ediyor. Beograddak: evinde, ken. 

Herkeste tuhaf bir düşünce var. 
dır. H::r şişman adamın sağlam oldu
ğuna hükmedilir. Bu fikir doğru de. 

ğil:Ii:. ' r . ı . 
Gördüğünüz her insan;n sağlam ol. 

duğuna hükmetmeyiniz. O ~işmandJ 
muhakkak bir arıza aramalıdır. Çok 
ş;şman görülür de kan küreciklerin -
de bazr noksanlar olur. Karısız ve 
r~nksiz görünebildiği gibi şeker, kalp 
böDrek, got c!enilen hastalıklardan bi. 
rile malul olabilir. 

Şiş:nanlarda bilhassa şeker hastalı-

Daha on beş gün evvel, ayda bl-
lm paramızla ancak 70 lira kad.~r 

:ır para kazanan bJr kadın bugun 
bl denblre milyoner olmuştur. Fa
k:t belki o, bu milyonerliğe, ayda 
·etmiş liralık bir santral memuresi 

) il der· "linl{Ü Misis Danl olmayı tere ı e · ., . 

D b u milyonlara. kocasını fecı lılr 
oc . l ı:; 

k ·b n vererek varıs o mu.,kazaya uı a 
tur. 

Genç kızlık ismi ile 1\lis Lorln 

D ld ? ag~ustosta Danlel Corc Mak ona ... 
Doc ile evlenmişti. Daniel, ~ıeşh~r 
otomobil fabrikatörü Con Doc un og-

ğına çok tesadüf edilebilir. Şeker has işte bu dışarı atılamayan muzır _ma~ 
talığı hakkında birkaç yazı ile düşün. 

1 
sr netıcesı 

delerin vücutta top anma .. ) 
c :brimizi biraz anlattık. hasıl olan bu şişmanlık da (o dem 

Bugün şişmanı ğa karışan hastalık. ıden başka birşey değildir. 
b.rJan kalp ve · ' 0Jrck hastaları hak -
k!ndaki düşüncelerimizi anlataca. Bazan şişmanlık neticesi kalp ve 

böbrek, rahim ve buna benzer açılıp ğ:z. bazr u 
Şişmanlar arasında kalp ve böb~c~ kapanma hareketlerini yapan . . • 

ha:.talığma uğrayanlar olduğu gıbi, zuvlar, yağ tabakası ile örtülür, f~zı~~-
k:ıı p ve böbrek hastalığına uğrayan • lojik ve mekanik vazifelerini ıa:ı ': 
br da anormal bir şişrr.anlık göstere. le yapamadıkları için bazı vazıfcvı 
b:lirler. Böbreğin bozukluğu yüzün. karışıklıklar husule gelir. Bu zaman 

d:n vücutta kalması zararlı olan ma~- •ı"cmanlarda hazımda, harekette, tena. 
B.. 1 ce vu :ı :ı 11 d ~lcr drşarı atılamaz. oy e . • illi vaziyetlerde bir çok enge er mey 

cutta toplanan zararlı maddele~ gıt • ~ana çıkar ki şişmanlık engeli ortadan 

gide anormal bir şi§manlık verır. kalkınca normal durum meydana ge -
tlkönce bu hastalığa ait ~rızalar ıı·r. Fakat kalp ve böbreğin esaslı de. 

hastanın ııışmanla. 
göze çarpmadan • g~işiklikleri ve bozukluklarında böyl~ 
dı<fına hükmedilir. Nihayet bazı an -

1 
~ 

e . .. . • meydana değildir. Böyle ciddi arıza ara ugrayan 
z:\lar kendinı gosterıncc ış ların yasadıkları müddet e hastalı-
çıkar, bu _§İ manlamanın anormal ol • fın iJerlem~mesı iç n bazı kayıt ve 
duğu anlaşılır. . prt7ar'l riayet etmeleri icap eder. 

Heje bu şahsın böyle anormal Şl§-
d ı ayanlar teda - Bu bahse yarın devam edeceğiz. manlrğının farkın a 0 m 

.. "kl . zaman da za ~ 

lurlur. Genç, 21 yapndadır, karısı i
se 18. n unların evlenmeleri Ameri
kanın ııerl masallarından birini teş
kil etmiş ve bütün Amerikalılar se
vişerek e\'lencn, ayni zamanda zen
~ln bir istikbnlleri olı>.n bu iki genci 
iideta kıskanmıştır. 

Lorin ile Dnnlel, düğUnden sonra 
balayı seyahatlerine çıkıyorlar ve 
birkaç gün kalmak üzere Huron gölü 
civarında güzel hlr otele iniyorlar. 

Burada Danlelln en samlmt arkada
şı Loyd Driyant da onlarla beraber
ttır. 

bakıyor Ye elini sokup sudan bir şey 
çıkarıyor ve arkndaşınn göstererek: 

- Bak, diyor, bu ne acaba? Sanki 
bir dinamit bombası. .. 

Dantelin karısı ile Loyd Brlyan 
merak edip onun yanma yaklaşıyor
lar. Bu sırada Dantelin elindeki şey 
birdenbire lnfiH\k ediyor: Bu, haki
katen dinamltmlş ..• 

Üçil birden çığlık atarak kumlara 
yu\·arlanıyorlar. Denizin sahili ya -
layan suları kanlara boyanıyor. 

Biraz sonra Lorln ile Loyd kalkı
yorlar. Yaraları, ağır olmakla be
raber, oldukları yerde sürüklenebili
yorlar. I<'akat Daniel, cansız gibi 
yatmaktadır. Yalnız, henüz inlediği 
duyuluyor. 

Etraftan dinamitin patlamasını 

duyanlar koşuşuyorlar. Yaralılar 

hastahaneye kaldırılıyor. lkisinln 
hayatı kurtarılıyor, fakat Dantel 
Doc ölüyor. Bununla beraber, facia
dan henUz hıldlsenin iki kahramanı
nın da haberi yoktur. Lorin ile Loyd, 
hayatları kurtarılmış olmakla be
raber, kendilerini bllmiyecek bir 
halde yatmaktadırlar. 

Dantel Docun yasiyctnamesi ac;:ıl

dığı zaman, servetini tamamlyle ka
rısına bıraktığı görülüyor. Daniel 
Doc'un sen-eti 9 milyon 400 bin do
lar olarak tahmin ediliyor ki, bu pa
ra 11 milyon lira kadar edor. 

E\· ıendikten on beş gün sonra ko-
'~c~aıs~ın-ı-·)[ay~Clen &'en_g ~"4Qa, buh • 

ranlardan kurtulup gözlerini açtrğı 
zaman kendisini milyoner bulacak, 
fakat sevişerek evlendiği Danlellni 

disinin ve kocasının yeryüzün. 
den tcplayıp bir araya getir-
dikleri seçilmiş sanat hazine _ 
leri bulunuyor. Kendi.sinin evi, Balkanın 
beri tarafında çepeçevre, en güzel ev 
olmak üzere tanınmıştır ve oraya, Ra
vennadakl Galla Plasidiyanın merkadi. 
mi ziyarete nasrl gidilirse, adeta öyle 
gidiliyor. 

O, anlatmıya devamla, §Öyle diyor: 
- Lakin hepsi de, koca, mevki, sc,·gi 

ve saygı görmek bence hiçtir! Hiç! Be. 
nim bir tek büyük gayem var; resim 
yapmak! Tek başıma herhangi bir yere 
gitmekten ve orada yalnızca resim yap
maktan daha istekle yaptığım bir §OY 

yok! O zaman kendimi mes'ut hissedL 
yorum! Ancak o zaman mes'udum ! En 
büyük arzum, resim yapmak surctile, 
müstakil olarak, kendimi kendim ge. 
çindirebilccek kadar para kazanmak! Ne 
istersin ki! Erkekler, yıldan yıla daha 
çekilmez, dalın cimri oluyorlar! Geçen 
ilkbaharda kocam, bana nihayet bir defa 
daha izin verdi. O razı olunca, kalktım, 
Venediğe gittim. Milstear isimle seyalıa. 
tc çıktım. Ucuz bir yerde oturuyordum. 
Hüyiyetimi, "ressam,, diye bildirdim ve 
en sade esvaplarımı giydim. Şunun bu. 

nun resim sipariş etmesini ve bu suretle 
ceplerinden para çekmeği temin maksa. 
.dile, fakir bir kaduı haJi tak.uıdım, 

viden sonra gordu erı Dr. Necaettin Atasagun 

yıflamı§ zanneder .. le:r:_·------------- -- - -------------·------~-----·---·--- ·-·--------
-- de Prens Mdivanidcn boşanmasıdır. 

ebediyen kaybettiğini öğrenecektir. 

Geçen gUn, motörlo gölde bir ge

zl n tf yaptıktan sonra sahile çıkıyor
lar, ban~-o yapıyorlar ve kumlara u
zanıyorlar. Bir aralık Dantel, suya 

Yalnız kalabalık yerlerde resim yapı. 
yordum; Riyalto köprüsü civarında, zer. 
ZC\'at veya balıkpazarında; çünkü ben nı 
resımlcrim, biz, görülmek hevesindey. 
dik! Eninde sonunda bir sipariş elde et. 
mek, iste~imdi; mutlaka böyle bir sipariş 
almalıydım! Bır sipariş istcb'ile, içim ka. 

- Hiç de neş'eli değilsiniz! . 
Ben de şu mülahazada bulundum· 

- Buna sebep de yok! d 
- Sebep yok mu? insanların bu a. 

lalıkları ve cahillikleri daima neş'elen. 

dirici şeyler değil midir? ·ırk 
- Bu ölçüde budalalıklar ve cahJ 1 -

terde mi? l 
- Ölçü, geniştir, bunu tasdik eder ~ği· 
. b -.·eni evlendı Biliyor musunuz, Bar ara, J a 

kocasile balayı seyahatine çıkıp da .... t 
Ç. k d . . ı~·or? Babası. ıne a ar gıdınce ne yap J • 

"lh ka na telgraf çekerek, Şanghay mu a . · 
. . bır 

tından bir yerde oldukça hımayesız 
Çinli çocuk keşfettiğini, bu bebek pek 
tatlı bir minicik olduğundan, onun he
men vaftiz ettirmek arzusunda bulundu. 
ğunu bildiriyor. Prensin bu işe razı ol. 
duğunu da b:ıhse katıyor. 

Fakat babası gönderdiği cevabi telg-
• • ~ 1 

rafta bu tasarladığını tahakkuk ettirdig 
takdirde kendisini derhal hacir altına. 
koydura~ağmı yeminle temin ediyor. 
Bundan başka; bu, ne demek oluyor? 
Küçiik bir Çinli çocuk, Prens Mdivani, 
asaletmeap olacak, ha ... Olmaz bu, ol. 
maz; yakışık almaz!. 

Barbara, bunun üzerine vaziyetin ne. 
zaltetinl idrak ederek, Çin ülkesinden 
binlerce senelik Çin vazoları satın al
L:a:=la iktifa etti. Ne yazık, ki gecikmiş 
olarak, yani kendisi Çinden hareket et. 
tikten sonra. polis, Şanghayda bir ima. 
lathanenin izi üstilnc düşüp burasını 

bastı. bu imalathanede yalnız, bilhassa 
Pren~csin ziyareti gözetilerek, birkaç 
bin senelik Çin \'azoları taklit olarak ya

pılmıştı! 

Du vazolardan yeşil zeminli yarı şef. 
faf bir nevi kıymetli camdan yapılmış 

bir tanPsi, Barbarayı o derece teshLr et. 
ti; ki Prenses, vazonun vasfında birik 
şiirler ya:-.dr \•e bu şiirler, sonradan hu
susi bir nüııha halinde "AmC'rikcn Sosa. 
Yeti,, ye nC' şrcn tamim olundu ve hatta 
bestelendi de .. Bu arada, Nevyorkta bil. 
Yük bir toplantıda, hestl'lcnen manzume
lerden bir tanesini Metropolitan operası 

rken 

VERVCZONON 

~IFD ~e.ıngön ko~D~ıro 

Yazan: Cem RoD 
_ Ve bu Barbara Hutton, §imdi do 

prensle evll mi? . . . . 
- Henüz evli; ancak bız hepımız şım. 

diden Barbaranm bundan sonraki koca. 
sından bahsediyoruz. Bundan sonraki ko
casına dair de mallımat verebilirim; o. 
nu da gürdüm. Geçende Avrupa scyaha. 
tindeyken Knrlsbadda bulunduğum sıra
da, seyahatin bu son safhasında orada 

biribirlmizle tanıştık. 
_ Ve bundan sonra kocası olacak bu 

adam kimdir? 
Mis D.,: 

- "Bundan sonra evleneceği adam,:• 

Ç·ı bir prens değilse de,... dedi; hu; ger d . 
olmazsa bir konttur. O, Karlsbadda aı. 
ma prens ve prenses çiftin refakatindc:·· 
di ve Barbara ne zaman ona baksa, yil· 
züne, kendisinin asla saklamadığı tama. 
miyle hususiyetli bir ışık vuruyordu. 

_ Peki, bu adamın ismi nedir? 
_ Kont l{urt fon Havgvits. 
_ Refentlov; Danimarkalı bir asilza. 

de ... 

Bana Barbara Hutton macerasının an
latıldığı gece, fena, huzursuz bir halde 
uyudunı . Rüyamda Gangsterler, detek
tül ('r , bekçiler... Başına altından bir 
taç konulan ve kendisine "asalctpcnii.h,, 
diye hitap olunan Çinli bir çocuk göre. 
rek, salıa!1ladım. Ertesi sabah da Bar
bara Huttonun hayatının müteakip saf. 
balarını da takip etmeyi tasarladım. 

Ve o günden bu güne değin, Barbara 
Huttonun hayatı, şöyle geçti: 

NeYyorl<takl ziyarctimclen sonra 
ona ait olmak üzere okuduAUnl flk 
şey. 1935 senes inde Renoda, Amerl 
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Vulvürt milyonlarmm variıi l\lisis 
d P "'" •. Bıu '..:-::ra I·!utton; ıom·a an ren ses" ... :.ı 

vani ve §İm~'j Kontes Havgvita • Re_ 

fentlov. Kürkü, en kıymetli ve pahalı. 

ımdaada-

Her ikisinin asla. adamakıllı anla. 

şıp birlblrlerııe hoş geçinemedikleri. 

ııi de okudum. ayrılış, Londrada vılkl 
olmuştu. Prens, mutlaka orada polo 
oynamak zaruretinde bulunduğun· 

dan Hindlstann, Prenses de mutlaka. 
boşanmak zaruretinde bulunduğun. 
dan Renoya gitmişlerdi. Du arada o. 
noya giden karısına, oraya gönderdi. 
kuduğum bir telgrafta, Prensin Re. 
ğl bir telgraftı; koca, bu telgrafrnda 
meselenin "şarman bir surette yolu. 
na konulduğundan,, dolayı teşekkilr 
ediyordu. Bulunan "tesviye tarzı,, na 
göre, "Şarm,, m değeri no derecede 
yilksek olduğunu da gazeteler bildi. 
rlyorlardı; bu "Şarm,,, Prens l\'Idl. 
vaniye senevi 3,5 milyon dolar bir 
gelir garanti ediyordu. Bir Amerikan 
gazetesinde bu hususa işaretle bir 
rnülAhaza da vardı; Barbara, Alck. 
sisi pek sevmiş olmak gerekti; ma. 
demki tahsisat miktarını bukadar 
yüksekten tayin ediyordu, elbette öy
le! 

sılıp kavruluyordu. Kocamın kaı·§ısıua 
ı;ıı,,p <fa, kc:ıdisiııe, tarafından istihkar 
la dud:ık bükülen sana tim sayesinde bir: 
kaç bin liret kazandığımı bildirmek fikri 
beni sermest ediyordu. 

Venedikte yağmur yağıyordu. Bu, be. 
ni rahat.sız etmiyordu. Benim yağmurlu 
ve gune§li hava için motiflerim vardı. 
l'iyazzetıada ı·esim yapıyordum. Ya -. . g_ 
ınur dınıncc, deniz tepindi ve şiddetli bıı 
dalga akını, bütün Piyazzcttayı su altın. 
•da bu·aktı.Fakat ben bu su hücumuna <la 

karşı ~~yarak, iki bacağım dizkapakları. 
ma degın su içcrsindc, dch§etli fırtına 
d~ denizi renkle belirttim. Derken hav~ 
guzcllcştL Resmi tekınillcınek lıususuu. 
da acele etmek zorundaydım. Her lahza 
kalkıp gidebilecek muhteşem, tuğla kır. 
mrzısı yc1k~nli bir Şiyoggiyoten kayığmı 
tuvale tesbıtle meşguldüm. İtalyanlar, 
Almanlar, İngilizler, Amerikalılar ve 
Fransızlar, durup durup bana bakıyor. 
!ardı. Hayranlık üade eden söyleyişler 
kulağıma g eliyordu. Ya şimdi, ya da hiç: 
bir vakit! Ben şimdi bir sipariş alma. 
lıydun, mutlaka! Lakin artık hemencecik 
siparişle karşılaşmam gerekti; çünkü, 

tabloya son ışıkları konduruyordum bi. 
le ... 

Renoda yapılan boşanış muhakeme. 
sine Amerika gazeteleri 200 fotoğraf. 
çı ve muhbir yolladılar ve 87 başka fo. 
toğrafçr ve muhbir de, ayni zaman_ 
da, Barbara Renoda boşanmasını ha _ 

ZTlarken, "Bremen" transatlantiki ile 
N~vyorka gelen Kont Kurt fon Havg. 

vits . Rrfentlovun üzerine sal' :iırdılar. 
Kontu!l, Barbaranın "bundan sonraki 
kocaları" oldu ğu hususunda Nevyork. 
taki tanıdıklarının görüşü, anlaşılan 
ç~ktan geniş sahada tevatüren şayi. 
dı. Fakat Kont, Amerikada tamamile 
mutat harici olan bir şey Yilptı; gemi
ye hücum den gazetecilere, herhangi 
bir mülakat vermekten imtina etti. 

Nihayet, kendisine doğrudan doğru 
ya şu sual tevcih olundu: 

- Siz Barbara Huttonu nikahlamak 
için buraya geldiniz. demek? 

Kont, bir lahza düşündükten sonra, 
şu cevabı verdi: 

O aralık kalabalık arasından bir kadın 
hızla sokuldu. Arkamda ta yambaşımda 
dimdik durdu. Bu kadını İtalyanların 
"Colla Coda Dell'occhio" tabirile ifade 
ettikleri gibi, yani şöyle yan gözle göz. 
den geçiriyordum. Kendisi fazlaca ele· 
gan giyinmiş değildi, ama görünüş al. 
datır; bilhassa İngiliz kadmlarmda .... O, 
resmi eritici bakışlarla se)Tediyordu. Son 
ra "Sinyora! Sinyora!,, diye söze başla. 
dı. İtalyancayı konuşma şivesi, kendisi
nin Büyük Britanya Adalar Devletine 
mensup bulunduğu hususundaki kanaati. 
mi teyit etti. Ve bunun üzerine ingilizce 
cevap verdim. Müşteriyi önlemek, ondan 
evvel davranmak, kendisine karşı bilhas
sa sevimli ve atik hareket etmek dilıtın. 

L&tfea •• • ) 
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Yenikapı sahillerin
de saz sesleri 

Hind Fakirleri 
Bir ipek mendil içinde herkes 
istediği kokuyu duyabilir mi? Ha1k hangi şarklları daha 

çok seviyor 
Bir gün içinde güneı doğup batın • 

caya kadar bir insan 21,600 kere ne. 
feı alıp verir. Hızlı ve yüksek nefeı 

almak bu adedi çoğaltır. Bu taktirde 
insanın ömril azalır .• Aksi balt'!e de· 
rin, yavaş ve müsterih olarak ciğerle. 
ri çalıftıranların ömrü de artar •• 

HAFTALIK 
Anadolulu bir halk çocuğu, ay ışığı al. 

tmda ıeceleri pırıl pırıl yanan Yenikapı 
nhillerini çınlatıyor. Giresun vilAyetl
Dln Görele kazasından lstanbula gelen 
Kemal Gürses (Fırat) ı okuyor. Erzurum 
bağlarını yana yana haykırıyor .. Yeni 
öğrendiği (gahane gözler şahane) tür. 
kilallnü doya, doya söylüyor. Hafız Sa. 
dettinin bestelediği "Ağlarım çağlar gi

bi, derdim var dağlar gibi,. halk türkü. 
sUnU ruhlara sindire sindire okuyor ... 

Yenikapı sahilleri geceleri İstanbul 

aemtinln musiki ihtiyacını karşılayan ga. 
zlnolarla dolu ..• 
Kayık safası yapanlar Adalara doğru 

uzanarak kahkahalarla sabahlara kadar 
denizin üstünü dolduruyor. 
Kumkapı istasyonundan caşlıyarak es

ki Sandıkburnu meyhanelerinin olduğu 
yerlere kadar uzanan altlı üstlü kahve 
ve ıazinolarda binlerce insan her gece 
mwıild zevki tadıyor. Geçen sene radyo 
oğultwıu içinde insanın kafası davula 
dönüyordu. Her radyodan çıkan türlü 
tUrlU plAk sesleri havayı bir bulantı ha. 
llne getinnl§ti. Bu sene radyolar sustu. 
mevcut gazinolar okuyucu ve sazlariyle 
htanbul semtinde bir musiki havası ya. 
rattı. Gazinolardan birisinde de caz var. 
Dansetmek istiyen gençler deniz kena· 
rmda hazırlanan (Pist) in üstünde dö. 
nnp duruyor. 

G.Vnolardan söylenen şarkılar arasm. 
da besteklr Hafız Sadettinin yarattığı: 
""GöntH nedir bUene gönül ,·ere im geiUr 
G6ntilden bilmeyene mecnun dlyesim 

gelir 
Atk nedir!. Sel·da nedir bunu bilmek 

gerektir. 
Bana biten ifılo her gün göresim geUr,, 

Bayanlar tarafmdan çok bcyenilen ve 
en çok okunan garkılardan biridir. Bil· 
h1.18a küçük MelA.hat bu şarkıyı çok gU. 

sel aöylUyor. Kemal Gllrsel!lln hemen bV 

gece~e seve aeve içten gelen bir arzu 
De okuduğu: 
•.&llanm çaiJar gibi derdim n.r dağlar 

gibi .• 
'l'lftılrten J"U'&hynn gttlcrlm sağlar gibi. 
Her ceoea bir dl ister, Leyllm Leylim. 
prkm, denilebilir ki bUtUn earkılann 
tabı olnıo§tur. 

Ve dikkate alınacak bir cihette şudur 
Jd Anadolu havası ve halle tilrkilsil söy_ 
lemniye baflayınca dinleyicilerin el çarp· 
malan her tarafı çınlatıyor. Bir kere .. iki 
kere .• Uç kere tekrarlattıklıın halde en 
buit bir halk tilrkllatlne karşı bUyük bir 
n.ibet gösteriliyor ..• 

cesindeydim; çilnkü, benden bir şey iste. 
dilini ytlz1lnden okuyordum ve mU,tcri-
Jere karıı nasıl hizmet ar _ 
.sedileceğine dair o kadını 
çok ıey ijlt:mi§tim, ki! Bu İngiliz kadmr 
reaml, ya da onun bir kopyesini edinmek 
Uteitndeydi herhalde ve ben bu tablo. 
ma 1000 liret mi IPtemem icap ettiğini, 
yoba 800 lirete kanaat etmem mi mu. 
ft!lk olacafmı düşünüyordum. Benim 
doatça flU&llerfm onun tutukluğunu gider 
mlfti ve timdi çarçabuk, su gibi konu§· 
mata lr.oyuJmU§tu ... 

&öyle ~yledi: 

- Bu yelkenin, fevkalAde bir rengi 
ftl' dofruau; benim de ayni renkte bir 
bavulum varsa da, rengt çok uçkunlaıtı, 
IOldu ve birçok yerinden de biısbUtün 
lilindL Sevgili Madam, bavulumu bu en. 
feı rence boyamak lüt!unda bulunur mu. 
IWıuz? 

Piyanın anlattıklarının bu noktasında 
dayanamadım, güldüm. Gülünce bana 
töyle çıkqp: 

- Kalpeis kadın! Benim gözya§larmu 
Sllçlükle zaptedebildiğim bir sırada, se.n 
&ülUyonun, ha! ltte, hayatımda bu ba· 
aa ilk ve biricik siparloti! Ve eimdi bu. 

Kemal Gü"'9S 

' Erzunımda bağ olmaz 
Kara üzüm ağ olmaz 
Komşu km se~·enla 
Yüreğinde yağ olmaz 
Vatanın en uzak kötelerinden kederli 

bir kar havası getiren, bağa, ve köye 
kat'§ı olan hasretle insanın içini yakan 
bu güzel sözler Kemal Gürsesin dudt>k. 
larmdan bir şırıltı ve inilti halinde dö. 
kUJUyor. 

Keman, kanun, cUnbüş, ve def sesleri 
arasında insanlarin içine memleket sev· 
gisini akıtan bu açık tUrk!~ tUrkUlerden 
sonra şen bir l!lafha başlıyor. BUtUn mil. 
lelin benimsediği ve sanatkA.rlar okur. 
ken balkın hep bir ağızdan mın?dandığı 
bir Rl'meli tUrkUsU var. Çok eski olduğu 
halde bütün memleketi baştanbaşa kap
kııaa 

&ııııne göıtJçr şahane 
Hüsnüne yoktur bahane 
Süleyman olun clhana efendim 
Gönül ellenmez asla. •• 

tUrkilailnU dinlerken Rumelinin dertli 
bağnnı açıp görUr gibi oluyordum. Tuna 
boyunda dolaganlar, Dramayı gezip gö. 
rcnler bilirler ki, bu güzel prkıyı dode. 
lerlmizin dudaklan mırıldanmış, ninele· 
rimiz gelin olurken bu şarkı, damlan in. 
letmljtlr. 
Ycnikapı sahilleri bize bu sene hem 

Rumeli;i, hem Erzurumu, hem Fırat 

nehrini, hem de Tuna boyunu her gece 
anmaya vesile oluyor. Ahenk içinde Tu. 
nanm ninnisini dinlerken öteki tarafta 
Dersim dağları, Erzurum bağları ha8 
retle anılıyor: 
Fırat ... Fırat-. Fırat alı. .• Fırat • 
Bin göllerden siiztllilrstln inenin hq. 
Geçtiğin yaylalar serin mi Fırat .• 

Bu ne acı bir feryattır... Sanki Fırat 
çok sevilen yeni bir gellnınlf de, gerde. 
ğe girerken ölUvermig gibi insanın ru. 
huna kanlı kokularla akıyor .• Ve sanki 
Fırat boyunda serin ve gönül açıcı bir 
bahçe içinde doğup büyUyen bir Fıratlı 
geniş ve sonsuz kum sahralan içine dtl· 
11Uvenniş de, Fıratr anyor gibL. Fırat l. 
çln yana yakıla haykırıyor gibi bir §ey •• 
Fırat .. hiç bilmediğim bir yer olduğu bal 
de, bu yanık tilrkUyU dinledikten sonra 
benliğimde bir yara açtı. Orasını gidip 
görmek, kana, kana suyundan içmek, ya. 
nık bağrımı onun sahlllerinde yıkayıp 

tedavi etmek istiyorum. Fırata ka!'§ı bu 
kadar derin bir hasret duymıya başla· 
dım .• 

Halk tUrkülerinln iyiliği l§te burada. 
dır. Hem okuyan, hem dinleyen bUe, bl 
le zevk alıyor .. 5'Syteneni anlıyor, içine 
sindiı iyor. 

Mahmut Necmettin DEJ~tORlUAN 

itina ile tasarruf edilen teneffüaler, 
ihtiyat olarak bin'lcir, birikir, ve za • 
mania, ömrü birkaç yıl uzatır. 

Hindistan fakirleri yahut (Yogi) ler, 
teneff üalerini tuanııf etmekle tema -
yüz etmiıtir. Bir (Yoıi) günde 21 bin 
600 yiiz kere nef eı abp verirken da -
kikada 1 S ve dört aaniyede bir kere 
teneffüs eder. Biz Avrupalılar iae iki 
aaniyede bir kere nefe. ahp veririz. 

(Yogi) ler teneffüsü inunlara bayat 
veren gizli bir kuvvetin harici allmeti 
olarak kabul eder. Bu kuvvet inaanı 
terkettiği dakikada vücuda ölüm ge -
lir. Binaenaleyh bu gizli kuvveti iyi 
idare delip nefse hlkim olabilmek sa.. 
yesinde bayatı uzatmak mümkün o. 

Radyo Programı 
kadaşları, 22,10 Akel idaresinde, 22,50 So1 
haberler 'e ertesi günün programı, 23, S 
at ayarı: SON. 

21 • AGUSTOS - 938 - PAZAR 

ÔÖLE NEŞRiYAT!: 
Saat: 12,30 PIAkla Türk musikisi, 12,50 

Havadh, 13,05 PlAkla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif pldk neşriyatı, 14 Son. 
AKSAM NEŞRll'ATI: 

Saat: 18,30 Plakla dans musıkı i, 19,15 
Keman konseri: Ali Sezin, Pıyanoda Aleks 
Keteci, 20, Saat ayarı: G cmiç rasnthene
sinden naklen, Ccmfıl ve arkadaşları tara. 
fından Türk musikisi \C halk şarkılnn, 

20,40 Ha,·a raporu, 20,43 Ömer Rıza Doğrul 
tarafından arabca söylev, 21, Saat ayarı: 
ORKESTRA: 1 - Rosini: Yilhelm tel U\'er. 
tür. 2 - Mozart: La Fülüt anşanle. 3 -
Translatör: Vals entermeızo. 21,30 Akile 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk ıarkıları, 22,10 Opera ,.e operet 
parçaları (Pliık), 22,50 Son haberler 'e er
tesi günün programı, 23, Saat ayarı: SON. 
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OGLE NEŞRll'ATI: 
Saat: 12,30 Pldkln Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Plakla Turk musikisi, 13,30 
Muhtelif pllil.. ne~rıl alı, 14 Son. 
AKŞAM NESRll:'ATI: • 

Saat. 18,30 Plakla dans musikisi, 19,16 
Konferans: Selım Sırrı Tarcan (İnsanlar 
nasıl me ut olabilir), 19,55 Borsa haberle• 
rl, 20, Saat ayarı: Grenviç rasathanesin• 
den naklen. Nezihe U) ar Te arkadaşı rı ta• 
rafındnn Turk musikisi ve halk şarkılan, 
20,40 Hava raporu 20,43 Ömer Rııa Doğrul 
tarafından arabca söylev, 21, Saat ayan: 

labiliyor. 22 - AGUSTOS • 938 - PAZARTESİ 

ORKESTRA: 1 - Frederiksen: :Fenlandi .. 
ya. 2 - Çaykovisky: Vals de flör. 3 - Lin· 
ke: La pötil pupe. 21,30 Nihal Asım ve ar..ı 
kadaşlan tarafından Türk musiki.si ve halli 
şarkıları, 22,10 Viyolonsel, Piyanoda Aleks 
Keleci lstanbul konscrvatu\'&rı profesörle .. 
rinden l\luhitUn Sadak. 22,50 Son haber .. 
ler ve ertesi günün programı. 23 Saat a. 
)arı: Son. 

Bu huıuata (Yogi) ler ihtilaı 11-

hibi olınuı ve nefialerinin hikimi mut OCLE NEŞRiYAT/: 
lala keailmiılerdir. Saat: 12,30 Pltıkla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Pl:ikla Türk mu ikisi, 13,30 
Hindiatanda fakir ve (Yogi) lerin l\fuhtrlif plAk ne~riyatı, l4 Son. 

marifetlerini, hlnerlerini uzun yıllar AKŞAM XEŞRll'r1Tl: 
tetkik eden bir Alman prdea<>rü, Saat 18,30 Plakla dans mu ikisi, 19,15 
48 çeşit talim sayesinde bu hikimiye. Rıfat ve arkadaşl:ırı tarafından Türk musi- OCT .. E NEŞRiYAT!: 
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ti elde edebildiklerini anlamııtır. kisi e halk şarkıförı, 19,55 Iloı a haberleri, Saat: 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 
20, Saat ayarı: Grenviç rasathanesinden Havadi!:, 13,05 P!Akla Türk musikisi, 13,30 

Bu talimlerden birincili: Yere bağ. Orke•trıı ·. "·ovı'tnı'den naklen, M. Kemal A-naklen. Nezihe Uyar ,.e arkadaşları tara.. " •' 
daı kurup bel bükmclden oturmak, tından Türk ınusıkisi ve halk şarkıları, kel idaresinde. 14 Son. 
ve bu halde yavag, yavaı nefes al. 20,40 Ha\·a raporu 20,43 önıer Rıza Do~rul AKSAM NESRIYATI: 
maktır. ikinci: Yere oturup bacakları tarafından arabca söylev, 21, Saat ayarı: Snat: 18,30 Hafif mfiıik: Tepebaşı Bele-

b"k k d' ka klar da İsmail Hakkı Czer: Şan kendi eserlerinden diye b hcesinden naklen. 19,15 Konferans: 
u me ve ız pa 1 çeneye ya. Profesör Satıh '\lurat (Fen müs:ıhabeled)_'. 

k til · b l" b"k d Stüdyo orkestrası refakatHe, 21,30 :Fasıl 
ma sure e yıne e 1 u me en 1b 19,55 Borsa habe:-lerl. 20 Saat a'-·on: Gren. Saı Mey' eti: rahim Uygun ,; e arkndaşla. " 
nefeı almaktır. UçüncU: Yere bir ce.. rı, 22,10 Amatör MandoJin orkestrası: Dö- ' ' iç rasathanesinden naklen. Necmeddin 
naze gibi sırtüstü uzanıp adalelerin marinl idaresinde, 22,50 Son haberler ve Rııa ve arkadaşları tarafından Türk musi-
ıerbcat bırakılmuı. Gözlerin yumu. ertesi güniln programı, 23, Saat ayarı: kisi ve halk şarkıları. 20,40 Ha,·a raporu. 
lup kolların yan tara.fa bırakıl • SON. 20,45 Omcr Rıza DolfruJ tarafından arapça 

söllev. 21 Saat ayan: Ork sıra: 1 - Mo. 
maaı ve bıı halde yavat yavat derin. 

23 • AGUSTOS • 938 SALI rat Babayef: Potpuri dö Kaime. 2 -
den nele• almaktar. ______ ~--~-,...--~.,..-~~-~,.......,~~~~~·~,,..-ı-::ınrı~bfn ıu~..-\'l&.._.21,30 

Her (Yogi) Lotos vaziyeti denen OCLE NEŞRiYAT!: nadifc Neydik ve arkadaşları tarafından 

ve buna benzeyen büt\in vücut ta. Saat: 12,30 Plnklıı Türk musikisi, 12,50 Türk musikisi 'fe halk şrırkıları. 22,10 Halk 
timlerini bilir.. Ha,·adis, 13,05 Plıikla Türk musikisi, 13,30 türkuleri: Şaban ve B:ıyan Soyak. 22,50 

Muhtelif plılk neşriyatı, 14 Son. Son haberler \"e ertesi günün proJtramı. 23 
Bu sayede keridileri ve baıkaları Saat ayarı: Son. 

üzerinde müessir olaark hünerler gös. AKŞAJI NESRIYATI: ----------------
terilir .• Bu hünerlerden bazıları §Un - Saat: 18,30 Hafif Müzik: Tepebaşı Bele. K u R u N 

diye bahçesinden naklen, 19,15 Konferans: 
ladur: Profnör Albert, ihtiyar bir FaFtib Halk Evi namına - Nail Moran - f 
Yopnin 6U1 bir serçeyi yüzlerce (Muhtelif MilleUerde spor). 19,55 Borsa 1 ABONE TARIFESJ 
•Jll'Cl &ılae ıetirip blr aaat bırak haberleri, 20, Saat ayarı: Grenviç rasatha 1 
tılmı, bir çok Jdımelerin bu ölilyil nesinden naklen. Silzan ve arkadaşları ta-1 
elleıtle yotdachfuu Ye baJdkaten 81411. rafından Tfirk musikisi Ye halk şarkıları, 

20,40 Hava raporu, 20,43 Ömer Rıza Doğ. 

lltmltktl llurılebı 
trtndı dııındo 

fibıe kanaat celdlkten IODrl. fakirin rul tarafından arabca sö3lev, 21, Saat a)a-
şu marifeti gösterdiğini anlatıyor: rı: ORKESTRA: ı - Drigo: Polonez. 2 -

Aylık 

3 a:ylık 
5 aylık 
Yıllık 

95 
260 
47b 
900 

tb5 Krf. 
4~ • 
820 • 

Fakir, bu ölü ku§U bir eline alm11, Tosti: Kanzone. 3 - Strans: Danüh blö 1600 • 
öteki elile de Lupa na.mı verilen, vals. 21,30 Scllar Körmükcü ve arkadaşla. 

Tarifesinden Balkan Hlrllği için ayda 
otuz kuru, düşülflr. Posta blrlillne gir. 
mlyen yerlere ayda yetmiş beşer kunış 

ve günet ıuamın inikas ettiği bir .:am rı tarafından Türk muı>ikisi Ye halk şarkı-
ları, 22,10 Opera ,.c operet parçaları 

parçuım tutarak, camdan •ilzlilen (Plak), 22,50 Son haberler 'e ertesi sünün 
pıaı lSlU kufun ıazteri için.de teksif programı, 23, Saat ayarı SO:S. ıammedılir. 
etmit·· Bu vasiyet bet, on !dakika 
kadar .urdtıkten aonra kUfW1 üze. 
rine etUerek anlqrlmu bir seıle 
duaya hltl••!f . Aradan 4aba bet da
kika ceçmit, ve kufUD vücudu titre -
yerek Jmmldanmata. canhlık ca.ter • 
mele baflı'"'J, ayal• blJamt, uçmak 
için çırpnımqtır. 

Bu oyun yarım uat kadar devam 
ettlll mUdd~ kut canlılılını 
muhafaza etmiı iae de tekrar yuvar -
lanarak ölmuttUr. 

Benareali VlfUC!umanda ilminde baı 
ka bir fakir iae alman prde.örlln ce
bindeki ipekli mendili lıtemit ve 
bu mendille buı hünerler cöatermi§
tir. 

Fakirin yardmıcılanndan birisi 
dıpridan, elindeki bir ayna ile yaka. 
ladığı gilneı ıualannı pencereden o -
danın içine inikli ettirmiı, oda için. 
deki fakir elindeki ipek mendili, 
aynadan iniklı eden cUnet tuaının 

24 - AGUSTOS - 938 ÇARŞAMBA 

OCLE '}ı,'EŞRIYATI: 
Saat: 12,30 PlAkla Türk musikisi, 12,GO 

Hnadis, 13,:05 PJllkla Türk musikisi, 13,30 
l\luhtelif plak neşriyııtı, 14 Son. 
AKŞAM NEŞRll'ATI: 

~hone kaydını bildiren mektup Te 
telgraf Ocretlnl, abone parasının posta 
veya banka ile yollama Qcretinl idare 
kendi Qıerine alır. 

Tıirkluenln her poıta mtrkt:lndı 
KUHUN"a abone uazılır. 

Adres d.eAiştlrme QcreU 25 kunı,tur 

Saat: 18,30 Plakla dans musikisi, 19,15 --------------'--' 
Konferans: Fatih Halk füi namına - Vil. 
dan Aşır - (Sporlar, gene cocuklan nasıl 
yetiştirelim), 19,55 Borsa Haberleri, 20, n::..-::::::ıı::==n=="T"•ı•ı .. =w .. :n:::••llll 
Saat ayan: Grenvic rasathanesinden nak- Ei T A K V ı M 
len. Faide ve arkadaşları tarafından Türk B U 
musikisi ehalk şarkıları, 20,40 Havn rapo- I! 22 A~ustos - 23 Ağustos 
ru, 20,43 Ömer Rıza Doğrul tarafından a.

1 
p t . Sah 

rabca sö:)'lev, 21, Saat ayarı: Bedriye Tli. azar esı 
ıün Şan Slildyo orkestrası refakalile, 21,30 8 nci ay - Gün 31 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk ·--................................. -····--.. ~~ ... 
musikisi ve halü ~arkıları 22,10 Müıik ,.e Cem.ahir 1357 25 26 
variyete: Tepebaşı Belediye bahçesinden • Rumt Tem.1353 4 fi 
naklen,_ 22,50 Son haberler ve ertesi günün l . 
programı, 23, Saat ayarı: SON. 1 Hızır g!Jıil 108 109 

i Giln doğuşu 5 14 5 15 

Giln batışı 1902 1901 
25 - AGUSTOS - 938 .PERŞEMBE 

öCLE NEŞRiYATI: Sabah namazı s40 842 

rada bir alay boya sürülmilıı muşambaya İstanbul yorgancı, dögemeci; mobil. 
otnekllyor. bunlarla nereye gldeccğtmr yacı ve ha.Hac esnafı cemiyetinden: 

kartı11nda tutmuı ve bu eanalda ıeyir 
ellere dönerek, mendilin üzerinde han 
gi kokuyu koklamak iatediklerini aor -

Saat: 12,30 PlAkla Tıirk musikisi. 12,50 öğle ,, 1217 1217 
Havadis, 13,05 Plakla Türk musikisi, 13,30 ikrndi 16~ 1604 
Muhtelif pl~k neşriYatı, 14 Son. " 

keatlremlyorum ! 
Ben, ıu teklifi ortaya attım: 
- Fakat bunlardan birkaçmı çerçe. 

velotJp de evinin duvarlarına asamaz 
IDJYdm? 

- Kendi evimin mi! 

Bayle diyen Piya, bana ezici bakııılar
ıa. 16alerirıi dikti: 

- He dl)'Omuı aen? Benim yuvam, 

Cemiyet nizamnamesıne ilAvesi he· muı .. 

yeti idarece teklif olunacak mevat Seyircilerin bazıları yaaemin, gül, 

hakkında görüşülüp karar verilmek karanfil, menelqe ve daha bazı koku. 
ürere heyeti umumiy(JJlin 23·8.38 salı lan iıtemi§ler; fakir beter dakika a -
günü saat 16 da toplanılması takar. ra ile ipek mendili meraklılara ver. 
riir ettiğinden cemiyette mukayyet mi§, koklamıılar ve her talip, arzu -

zanm gün ve saatte Kapalıça.rşıda ladığı kokuyu hiHetmiı .• 

mektep sokağındaki cemiyet merke. Hindietan fakirleriniıı bu türlü 
hünerleri binlerceclir. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 1 Ak~am ,, 1910 1910 

Saat: 18,30 PIAkla Türk musikisi, 19,15 Yatsı " 204-i 2042 
Spor musahabereleri: Eşref Şefik, 19,55 imsak a 2 824 
Borsa haberleri, 20, Sa ıt a)·arı: Grenvic ra. mm=::::mnmmm::.:::nmma::::::::: 
salhaneıinden nakelen. Belma ve arkadaş. 
ları tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları, 20,40 Ha'ia raporu 20,43 Ömer Rı. 
za Doğrul tarafından arııbca SÖl lev, 21, Sa. 
at ayarı: ORKESTRA: 1 - Vcber: Obcron. 
2- Nedbal: Valıı trlst. 3 - Ganne: J.e sal. 
tenbant. 21,30 Şan: inci ve arkadaşJan, 
21,50 Su eserleri: Refik Şemsettin ve ar-
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Müsabaka imtihanı 
'. -D?vf Pt l;)em_ırgo/:arı . ve f fmanları işlrt."t'le 
.,-'. . .. ; . . ·. Umum ;daresi : lıanlarr · ~ >· 

' • • .. • • v-

(_ Du·-n ~ Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 
: ve ya f 1 n l ı - Bankamıza. müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. 
( Ter c Ü m e K Ü 111 yatı =---~ 2 - Bu müsabakaya. girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek tırtı. .._. 
- sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk fakültesinden veya bunların Ankara istasyonunda yapılacak alttan g..,.it köprüsü in~"'atı kapalı .. 1ri u. 

(== 
1 lNCl SERi g yabancı memleketlerdeki muadillerinden diplomalı olmak lbımdır. sulile eksiltmeye çıkarılmıştır. -~ r-- .. 

Kuru~ % 3 - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylfil 1938 günlerinde Ankara ve İstanbul T. 1 - Bu işin kC§if bedeli cem'an 220.000 liradır. 

~~=~-
=_===-==~_--== Nt Safo 100 ~ c. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel için 2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı devlet demir yoJlan An-

2 Aile çemberi 100 ~ de s5zlü bir imtihana tabi tutulacaktır. kara, Haylda.rpaşa, Sirkeci veznelerinden 11 lira mukabilinde alabilirler. 

3 Iicaret.. banka, borsa '10 f 4 _ Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini yap. 3 - Eksiltım 22.9-938 tarihinde perşembe gilnil saat 15 de Ankarada 
f Devlet ve ibtilll '10 \ mak üzere ayrılan müfettiş ve müfettış namzetleri askerlikten avdetlerine devlet demir yolları yol dairesinde merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 
6 Sosyalizm 70 ~ kadar maaşsız mezun sayılırlar. 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlikte a§a-

_
===-3 6 Rasin 1 'ltı ~ Müfettiş namzetleri ikj senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tev. 

1 lşçi sınıfı lhtilaU 60 § tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa. 175 lira. aylıkla. müfettişliğe terfi ettirL di etmi1 olmaları lizmıdır. 
=----_-_= 8 Uşuur 60 i leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaütlük A - 2490 aayılı kanun ahkamına uygun 12.250 liralık muvakkat teminat. 

g lafahana doğru 100 İ hakkını haizdirler . ., B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

==~-~
===~-:_:,.,:=-- ıo Rasin o 76 ! 5 _ lmtihan programı ile sair §artları gösteren matbualar Ankara, Is. C - Bu işe mahsus Nafia Veldletin den müsaddak ehliyet vesikası. 

(80 seriyi birden alanlara 1 Ura SS ~ tanbul ve lzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. '(3212) (5660) 

&ıuruıı ikram ed.lllr, ve z Un 82 nrao '§ 6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli Ankara istasyonunda yapılan -d-om-ir-m-arkizin elektrik, •aat ve hareket kam-
pe~lo alınarak kalaıu ayda ı er Ura· ff suretlerini bir mektupla Ankarada. Türkiye Cümhuriyeti Zira.at Bankası panası tesisatına ait işler kapalı zarf ueulile eksiltmeye çıkanlmIJtır. 
dan veresiye bırakıJır.) ~ Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmeli. 1 _ Bu işlerin keşif bedeli ceman (9739) liradır. 

--=

""-: <> NCI SER! ~ dirler. Bu müracaat mektubiyle vesikalarm en geç 24-8-1938 tarihinde ., 2 - İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demir Yollan An. 

100 ~ Teftiş Heyeti Reisliğine gelınig olması meşruttur. (2397) (4402) kara veı Sirkeci veznelerinden n11rıı~ıı: olarak alınabilir. 

( ~ E°i!::~'~ : :_:_. Siyasal Bilgiler Okulu Talebe Kayıt Denir--;.~:;'~~ ~:!:.;!E.~=~~:Y::;:.',! ;:P~ı:'~~ n..ı .. 
14 Engerek düğümü 60 Ş ili • 4 - Elailtmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubile birlikte apğı-

=_===-~-~= 
16
15 SamRasimJin IDsaadet !! ~----:a= er& • , 1

da yazılı teminat ve vesaı'lci ayni gtin saat 11 e ·kadar komi•yon reisliğine tevdi 
"" Siyasal Bilgiler okuluna. olgunluk imtihanını vermiş lise mezunları milsabaka ile etmiş olmalan 14znndrr. 

17 Istatiatlk 80 = alınır. Namzet kaydi lstanbulda yüksek muallim mektebi binasmda, Anka- A - 2490 sayılı kanun aıbkimma uygun (731) liralık muvakkat teminat 

18 Çoeu.k d~UrtenJer 60 ~ rada Siyasal Bilgiler okulu binasında. 25 Ağustos 938 den 25 Eylfil 938 e ka. B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 

19 ilim ve felsefe 80 'J dar pazartesi ve perşembe günleri yapılır. MUsa.ba.ka. imtihanına 26 EylQl C - tıteklinin bizzat elektrik mli hendisi olması veya bi.r elektrik milhen _ 

20 Ceıruyetln a.sı.llan 100 ~ 938 pazartesi günü başlanacaktır. Diğer eartları öğrenmek istiyenlerin bu disini istihdam edeceğini taahhUt etme5i. (5661) 
(Bo seriyi birden alanlara ı ıtra so ~ iki müesseseye ve vilayetlerde kültür ve lise direktörlük1erine müra.caatla.rr 

kuru~ ikram edilir, ve 2 Ura 20 kurut € J~mdır. (5507) 

'p-~~~~~Q~l~~~------------------------------

==E==-~_: dan >'e•Ost;~~kJ:~I ~ :_==-~ 

Muhammen bedeli 174.94.66 lira. olan 93 kalem muhtelif ga.z borusu ve 
raptiyeler 2-9--1938 cuma gUnU sa a.t 11 de kapalı zarf usulü ile An.karada. 

idare binasmda. ea.tm almacaktir. 

21 Hlikli.ındar mJlJet vv _ 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat temin.at ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini a.yni gün 
saat 10 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 16.zmıdır. 

-===_= ~ !:~u~ zihniyet ~ t - ı _ şartname ve numunesi mucibince satın alınacak 40.000 kilo bel ipi 
24 Günt.in iktısadi ~len 60 e 

Şartruı.meler parasız olarak An.karada malzeme dairesinden, Haydarpaşa. 
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtıl m.a.ktadır. (5525) 

=-
==--§ 25 Cumhuriyet 10050 ~-=E kapalı zarf uıulile ek9i1tmeye konmuıtur. 

_ II _ Muhammen bede!i beher 'kilosu 58 lmnıt hesabile 23200 lira ve 
26 TercUme ~ muvakkat teminatı 1740 liradır. 

1.9.1938 den itı'baren yapılacak eksiltmelerim.lzde §artnamelerimi.zin dör. 
dUncil mac:Tdesinin 2 inci lbendinin G fıkrasında mevzuubaha (Müteahhitlik v~i
kuı) aranılmayacağın.dan 1 Eylill 1938 den ~onraki clmiltmelerlmize iştirak ede-__ j 27 Değıaı .. ler 7& 

1
:; i-/ ...:1..: ı 

"'i"il III - Eksittıne 29/VI I 938 ta.&IUne rast ıyan pazartni günü ıaat 11 

=~:-_=·= 28 l.Aokon 
80 ~- M b b · d ki Ahm ceklerin bu ve11ikalan ibraz etmelerine Hizum kalmadığı ilhı olunur. (5629) "' de Kabataş Levazım ve . u ayaat fU eaın e ltomilP}'onunda yapıla-

29 Kapitalizm buhranı 50 i cakt.rr. 
- 30 Salambo 125 ~ 

==j (Bu seriyi birden alanlara ı Ura 22 § IV - Şartnameler 1.16 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 
88 ku = Mubayaat şubesile Ankara ve İzmir Bafmildilrlilklerinden alınabilir. 

;::=.e-- ::: :~ı~a::d:~e ~=i er .:::. } V - Mühürlü teklif mektubunu kanunt vesaik ile %7,S gttvenme para.. 
Nafia Vekaletinden: 

dan veresiye bırakrJa. ~ sı makbuzu veya banka mektubunu ihtiva ~ecek olan kapalı .zarfların eksilt. 
: f tJNOU SERi ~ me günü saat 10,30 a kadar yukarda adr geçen Alrm Koımisyonu Baş.kanlı· 

Diyarbakır • Cizre hattının altm ışıncr kilometresile seksen beşinci ki. 
lometresi arasındaki dördUncll kısmı n inşa.a.t ve ray f ergi yatı kapalı zart 
usulU ile münakasa.ya konulmuştur. 

\ IV ii jı ma buz mu erilmeai z~ . n lO ,-, ~---------

~ 3Z :± : i_: Cinsi Miktarı ::.";'"';u!';;, Muvakkat Eksiltme. 

1 - Müna.kasa 26-w-3--938 tarihin e m'l18adit cuma günil ~t 11 dıe ve. 
kA.letlmiz demir Y,Olla.r inşaat ~airelerindeki münakasa komisyonu odasm
da yapılacaktır. İ : Kaclm ve lllOSyallzm 100 = teminatı nin saati 

1 : ~=~..'ru.ı ı: ~-= Sigara makine kolası 115.000 kilo ~O~~:· 31~~.Kr. L;;;,8~· 10.30 

2 - Bu ielerin muhammen bedeli bir milyon yUz elli bin liradır. 
3-Muvakkat teminat kırk sekiz bin iki yüz elli liradır. 

=
-=~_-_-,,._-_==- 37 Filozofl ve sanat 40 Sigara paket kolası 13.550 kilo - 20.70 2804.815 210.36 11.-

38 Etlka 100 / ı - Şartnameleri mucibince sat? n alınacak yukarda yazılı 15000 kilo 
39 Heraklit · 25 ! sigara makine ve 13.550 kilo sigara pa.ket kolası ayrı ayrı açık eksiltmeye 

40 Ruhi mucizeler 75 § konmuştur. 

4 - Mukavele projesi, ek8iltme prlnamesl, baymdırlık işleri gen&l 
şartnamesi vahidi kıyasii fiat cetveli, fenni şartname, ahşap traversle fer. 
şiyat talimatnamesi, çimento normu, telgraf hattı, şartna.m.ıesi, plan profill 
ve köprU projesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı elli lira mu. 
kabilinde demir yollar inşa.at dairesinden tedarik edilebilir. 

==-~ (Da seriyi birden atanlara l lira 4 ~ n -. Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göste. 
kuru~ ikram edJllr, ve 2 Ura 86 kuru~ ~ rilmiştir. 

==--=_~ i •<'şin alm:ırak kalanı ayda ı er lira- ~ ru _ Eksiltme 5-9-938 tarihine rastbyan pazartesi günü hizala.rın · 

5 - Bu münakasaya. girmek ıstiyen1erin 2490 numaralı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına. mecbur olduklan evrak ve vesi
kaları, muvakkat teminatlarmı ve 938 senesi için muteber bllfumım nafıa: 
işlerine veya demiryolu inşaat lelerine girebileceklerine dair vekfiletlmiz. 
den verilınis müteahhitlik vesikaları nr ve fiat teklülerini havi kapalı ve 
mühürlü za.rfla.rmı mezkO.r kanunun ve eksiltme eartnameeimin tarifatı 'da. 
iresinde hazırlıyarak 26-8-938 tarihinde saat ona. kadar numaralı ma.l( .. 

buz mukabilinde inşaat dairesi eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmıiı 
olmaları l!zmıdır. (2972) (2599) 
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ŞEYTANIN KUKLALARI 

yılmıştı. 

Müfettiş Bad, komiser Cons ile birlikte onla-
rın arasına katıştı. 

Bu iki yabancının araya girdiğini gören aha· 
ıı evvelA., bir müddet susmyştu. Fakat sonradan 
onları tamamiyle unutmuşlar ve kendi aralarında 
konuşmalarına koyulmuşlardı. 

Cesedi bulunan Tom Hardlmenin herkes tara. 
fından sevilen bir adam olduğu anlaşılıyordu. Bu 
zavallı delikanlının şahst arkadaşlarından bir kaçı 
da. orada bulunuyordu. Bunlar, kaybettikleri dost. 
!arının feci akıbeti karşısında Adeta ağlayacak 

gibl bir vaziyetteydiler. Başları önlerine dUşUktu. 
önlerindeki içkiden büyük yudumlarla. içiyor, son
ra bazan masaya elleriyle Yurup başlarını iki ya
na sallamak suretiyle, talihe, kadere küfreder 
gibi dramatik tavurlar alıyorlardı. 

Dört adamın kayboluşu meselesi, açıktan a · 
çığa konuşuluyordu. Müfettiş Bad, konuşulan mev
zuu etraflıca dinledikten sonra şu neticeye vardı: 
Kaybolan dört adamdan: Hardimen, Corc Pllçer, 
Alek Kllfoyl herkes tarafrndan sevilen birer insan 
ldlyse de, Dr. IOçtorn değildi. 

Gerçi görilnUşte u adamın da hatalı hiç bir 
tarafı yoktu. Aleyhinde bir suç ve kabahat tesblt 
edilmiş değ'lldi. Kim çağırmışsa gitmiş, hastası
na vaktinde yeUşmeğe çalışmış, fukara, zengin 

tedavi etmişti. Fakat, tavırları ne-

ŞEYTANIN KUKiiAiiAlıI 

- Vallahi doğrusunu isterseniz, o gUzel bira 
vorllen yere gidelim gene .. Zira pek susadım. Ora.• 
da geçireceğimiz birkaç saat, bizim için hem ra
hat, hem de faydalı olacak. Vaziyeti etraflıca ko.. 
nuşup dliştlnebllmekllğimlz için biraz dtnlenmeğe 
lhtlyacımız var. 

Başmemur Reykord, bir şey söylemedi. Fakat 
düşlinilyordu: Eğer Skotland Yard denilen meehur 
zabıta teşkilAtı, eğer bu şekllde çalışıyorsa, karşı
laştığı esrarengiz cinayetlerin failleri nasıl bu· 
labiliyor, mesleklerinde nasıl muvaffak oluyorlar
dı acaba!? 

BlR MEHTAP GECESİ 
MUfettlş Ba.d başmemurla blrllktc k6yU111'., .. 

c;Uk meyhanesine geldiği zaman, arkadaş• komiser 
Consu da orada buldu. 

Komiser Cons biraz küskiln vaziyette duru. 
yordu. 

- Beni niçin bırakıp gittiniz? dedi. Bir bak
tım orada idiniz, sonra baktım ortadan kaybol. 
muşsunuz? 

MUtettlş Ba.d: 
- Meşgul olduğumuz işle alAkadar kimseleri 

tanrmağa çalışıyorum, dedi. Daha doğrusu o ktnı.. 
selerden bir kısmını tanımakla. meşgulllm. 

- !yi ama, bent de beraber götUrebilirdiniz. 
Siz birdenbire ortadan kaybolunca, doğrusu orta. 
da dımdızlak kaldım. 
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Bakırköy ve Kayseri fabrikalarımız kaput bezlerini'; satış fiyatları aşa.ğıda gösterilmiştir: 
Bu fiatlar fabrikada teslim ve peşin tediye şarlile muteberdir. 
Bir balyadan eksik satışlara fiyatlara yüzde 2 zam olunur. 

KAYSERİ FABRİKASI M.AMUT...ATI 
Tip: 14 .Anahtar marka 75 santim bezin 36 metreli~ topu 6!b kuruş. 
Tip: 14 .Anahtar marka 85 santim bezin 36 metrelık topu '07 kuruş. 

BAKIRKÖY F ABR!KASI MAMULATI 
Tip: 15 Kartal marka 85 santi m bezin 36 metrelik topu 697 kuruş. 
Tip: 15 Kartal marka 90 santim bezin 36 metrelik topu 728 kuruş. 
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Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

• T. C. Z i R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Tiirk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri ' 

inkilap yaptı 
Paıa biriktirenlere28,800ııra ikramiye verecek 

Bu yeni ve 

ıihramiz 

1 renkleri 

tecrübe ediniz. 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plAı.a göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 ,, 2.000 .. 
4 .. 250 ,, 1.000 .. • 

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

DİICKAT: Hesaplarmdald paralar bir sene içinde 50 lil"adan aşa. 
ğı düşnrlycnlerc ikramlyeı çıktığı takdirde % 20 fnzlnsiyle verile.. 
cektJr. 

On kadın da dokuzu tenlerine UY· ~ 
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suni "makyaj görmüş., bir şe
kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamış görünürler. Yeni icat ~ 
dilen şayanı hayret •'Chromoscope,. 
makinesi, pudra renklerinde bir inla· 
ıap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev· 
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 
nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerlerine bir çok ta
bi t renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkanını vermiştir. Artık yüzıl· 
nüzde pla.kalar halinde yapışan adJ 
pudralara nihayet veriniz ve bugün. 

.................................... 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart '\"e 1 Ha

ziran tarihlerinde ~ekilecektir • 
Artık sizi yaşınızdan fazla ih· 
tiyarlamış gösteren vt yüzünüzde 
'"Plakalar., halinde yapışan adi 
pudraları bırakınız ve bir güzellik 

1 
mfıtehassısının dediklerini oku- ·· 
yunuz: 

................................. 
lstanbul Lokantacılar Cemi-

·------------------------ yetinden: 
den Tokalon pudrasını sihramız renk
lerini tecrübe ediniz. Yüzünüzün biı 
tarafına bir renk ve diğer taratma da 
ba~ka renk bir pudra sürünüz ve cil
dinize hangisi daha uygun geldiğim 

görünilz. Bu yeni pudrayı kuIIan:ınık 
cazip, sehhar ve adeta tabit bir gtı. 
zellik temin ediniz. 

Nizamnamemize bir fıkra ilavesine dair idare heyetince arzolunacak 
teklif lıakkında bir karar verilmek üzere umumi heyetimizin 25-8-938 
perşembe günü saat 15 te Belediye civarındaki Esnaf cemiyetleri birleşik 

merkezinde toplanacağını ve mukayyet azanın iştirakini rica ederiz. la 

nazarı 

EGE TlYATHOSU 

~uri Gene ,.e 
arkadaşları 

21 ağustos pa:mr g~nü 

akşnmı 

Yenişehir bahcesinuc 

K.\PA~A~ GÖZLER 

Sabrı'11e Tokscs konseri 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

[([iniği Doçenti 

Sahibi: ASIM US Neşriyat müdürü Refik A. SevengiJ 

lstiklfil Caddesi Elhamra Apar

tımam No. 15ı19 Telefon: 35_gg 
.: '" ·: 

ŞEYTAXlX KUKLALARl 

- Ne yapalım yavrum. Benim kabahatim de
fli. Bu, tabiatin bir kabnhatidir. Açrkça söyli·ye. 
ylm mi? Seni unuttum çocuğum. 

;}Iiifettiş Bad bu sözlerden sonra iri baş par
mağı ile şehadet parmağını yeleğinin üst cebine 
soktu. Oradan bir yaprak sigarası çrkar<.rak ateş
ledi: 

- Bu iş, dedi. Zabıtaya girdik gireli, karşılaş
tığımız en garip vakalardan biridir. En garip ve 
en müşkül... 

- Bu hükmü vermenize sebep nedir? Bir şey 
rnl buldun uz? 

- Hayır. Henüz hiç bir şey bulamaclığrm için 
bu hükmü Yeriyorum ya ... Bu iş bir muammadır 

az~zim. Neresinden nasıl başlıyacağımı bilmeyo· 
rum. 

·--.' --~ ı • • ..... 

'- KUUCXuu kitap şeWindc roman tefriksaı -

ŞEYTANIN KUlHAJ,ARI 35 . 

ceye kadar iş işten geçiyor. Gel, seninle şurads 
birer bardak bira içelitn. Belki böylece zihnin fü 
vçılır. Fikirlerinden zahmetsizçe istifade edel'iz. 

Komiseı· Cons amirine itaat ederek onu takiI 
etti. 

Müfettiş Bad bundan sonra, başmemur Rey. 
korda dönerek geceyi meyhanede geçireceğini söy, 
ledi. 

Müfettiş Bad o dakikaya kadar gösterdiği 

türlü garip hareketlerle, başmemuru zaten hayre. 
te düşürmüştü. Bu defa geceyi meyhanede geçir· 
ınek istemesi kendisinde ayrıca bir hayret ve en~ 
dişe uyandırmıştı: 

- Ciddi mi söylüyorı;;unuz, diyordu. 
- Evet, ciddi! 
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TJ\~.\SA REVÜSÜ 
80 artist, 10 balet. .• Ağustos 22 den 28 < 

k:ıdnr hrr akşam bahçemizdedir. Mas::ılan
nızı işgal crliniz .. 
---- .~~~~~~~~~~~~~ 

nrrı (.Jıı L S\Dl TEK TİYATROSU 

Taksim, Altıntcpc 

tiyatrosunda pazartesi 

akşamı (Çamurda bir. 

zambak) vodvil 3 pcr 

ıic • 

ferzi 
Vavuz Sezen 

Paris Kadın, Erkek Terzilik 
Akademilerinden diplomalı • 

Boyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 
ret apartımam 1. .................... 

1 Opr. Dr. Fuad Özbay 
Zeynep Kllmll hastahanesi do· 

1 
ğum ve kadm hastalıkları müte· 
h assrsr. Beşiktaş Tramvay dura. 
ğı Erip ,!pt. Tel: 49366. 

...................... 
@1~~ IF-=llce~nmn 
Ur. Şükrü Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmani7c cad. No. S 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettin 

apartımanı -
Bu sözler, müfettiş Bad hesabına çok a~ır iti. 

rnflarrlr. Komiser Cons ona, parlak bir fikir ver
mek, bu işln ir;erisinden çıkmak için bir yol gös
termcğe çok çalıştı, zihnini yonluysa da bir şey 
~ a.pamadı. Sadece ~arip garip ve hatta hasta gibi 
bakmağa başladı. Onun bu halini gören müfet
tiş Bad: 

- Ne oluyorsun yahu, dedi. Rahatsız rnısrn? 
Komiser Cons ayni gayretle: 

Halbuki, o şişman vücudu içinde harikulade 
bir enerji ve yuvarlak kafasında keskin bir ıeltil. 
taşıyan müfettişin maksadr, o meyhaneye gelip gi
den yerlilerden malümat almaktr. Zira, bir ma
hallin en ziyade dedikodu membaı olan yeri. hiç 
t->üphesiz ki, kahvelerle meyhanelcridir. 

Müfettiş Badın gece kalmak istediği meyhane 
de, bu çeşit yerlerden farklı değildi. Tezgahın et
rafına toplanmış olan köylüler durmaksızın çene 
çalıp üzcl'lerine vazife olan ve olmayan şeylerden 
hararetle bahı:;ediyorlardı. 
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- Bir fikir bulmnğa çalışıyordum da ... 
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Hüdavendigar caddesi 55. Sirkeci. 
Hergün: (10 • 12) ve (14. 18) 
arası hastalarını kabul eder. 
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