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t 100 par:a 

- Başvekil Celal Bayar. dün 
izmirden avdet etil 

" Bu defa izmirlileri ~adha b.~Yd~~ b:r huzur 
faaliyet içın e gor um .. ,, 

Atatürk 
l ~ M'~' 

tt'ı ~ -r; ~ 1 ~~~· · .. 
""q p{I ı 

Başvek ille Hariciye 
Vekilini kabul etti 

A A ) - Bu· 
İstanbul, 22 ( · • 

gün " Savarona ,, yatı ile 

Bandırmadan istanbula avdet ~~en 
Başvekil Celal Bayar, Hancıye 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras 
la ~raber yattan çıkarak Dolma 

· · ··ınhur Ata· bahçe sarayında Reısıcu 
türk tarafından kabul buyrulmu~ 1 

kk d maruza tt" 
ve seyahati ha ın a 

b• ılunmuştur. 

ve 

:nıışveldlimlz Dolmft luıh'1:C snl'nyınn girerken 

Başvekil Celal Bayar, dün izmirden 

şehrirnize dönmüştür. Bir basın 
hadisesi B. Celal Bayar, evvelki gece hususi 

trenle Bandırmaya gelmişti. O sırada 
t istanbuldan Hariciye Vekilimiz Dr. 

Bir ınüdtlettenberi ltalyan gaze e 1 ·hine başlaya l! Aras'ı hamilen "Savarona,, yatı Ban· 
lerincle Fransa. a ey · drrrnaya gönderilmiş bulunuyordu. Baş. 

keti hAiıl devaı ı: 
şlddetll hücum hare t ter il t vekilimiz ''Savarona,, yatına geçmiş ve 
ediyor. Son günlerde bu gaze e Ba"ve sabahleyin saat yedide istanbula hare
sayfalarında meşhur Almabn ;eş ·ketle öğleye doğru şehrimize gelmi~-

ve kendi hususi kalem mbdü'rii. B. Baki 
Sedes olduğu halde ınotörle saraya 
çıkmı1} ve saray rıhtımında Reisicüm· 
bur başyaveri B. Celal, Genel Sekreteri 

B. Hasan Rrza, İstanbul Vali ve Bele. 
diye Reisi B. Muhittin Üstündağ, Ku· 
mandan General Halis Bıyıktay, Emni. 
yet direktörü B. Salih Kılrç tarafından 

karşılandılar. 

BAŞVEKİLİN BEYANATI 
k'ın bir ınektu unu 

ldll nısnıar . d Floransad2• tir. 
rettiler l 868 tarıhin e \ Başvekilimiz limana gelir gelmez Başvekil B. Celal Bayar, dün Dol. 

· ı hitaben yazıimı• ki Alman sefir ne 1 b uı,b~®-; Ht1.rkivc ~.&kil! .!h:-ArA:ı.,..,J.'.-~.-.........,.,....._-_....So •• ~: Sa... 
0 ı;ı.ı.ll'-1.U tı~l~ c..U "\ ?ltp:ıl"pC :<1: ----,,..---------------------------

Ql UP 1~ e tebıtg e<tıJmek tızere gön.. 
ıu<t.liZITI Y 'd 
derilmiş otan bu mektupta Blsınar. Fransız kabinesinde buhran 
şöyle diyor: 

- İtalya Jlo Frıuı~a y~r~~ünün 
ı r CoO'rafi "\ ıı-

sc klinl ucği~Urcnıcz e • :-. . 
~yetlcrino göre bu iki memleketın 

·a· Çok defa rakip olmaları zarun ır. 
.. ı rak kar"ıla-lıiribirleriylc du~nıan o a ~ 

şac:ıklaı·dn'. İtalyanın Fransaya as• 
la ihtiyacı yoktuı·. 1talynnın harı> 

k . "l ıü~ meydrı nlarmda 20.000 as erı 10 n ... 

tür. J·'rılrn(, ttaJyanın bn harpten al 
x· . teı·ket dığ'ı menfaat Iı'ı·ıuı~aya • ısı • 

melde \'O 60 milyon frank vcrmeklo 

ödenmbtir. Akdeniz iınparatorlnğlı 
ltiı'az k.nbul etmez surette ttaJyanm 
hakkrdn·. Zira bu memleketin Fran· 

ki · li sn saya nh.bctle bn <leııizdo l mıs · • 

bili ,-ardır. l\far:-i1ya. ile Tulun hiç 
hir ,·akit Ceno\'a, J',uvurnn, Napoli, 
l'olermo, t\nkona, \'enedik, Triyeste 

niz imparatorJuÇ;u ltalynnm büyük 

hayali, ltal~·nn nazırlarrnnı daimi 
emelJ, 1tn1;van hükümctiııin en esaslı 
maksadı o1mrılıdır." 

Ilımdan tam yetmiş sene evvel ya. 
zılmrş olan böyle bir mektubun bu

giln A.deta. bir nümayiş halinde lta! .. I 
yan gazetelerinde neşredilmiş olma 
sı şüphe yok ki sebepsiz değildir. B c1 
sebep de lspanya meselesi tizerinc'~ı 

iş ve Naha Nazırları 
istifa ettiler 

Paris, 22 (A.A.) - Başvekil B. 
Daladiyc, nafia nazırı B. Frosar ile 
is nazırı B. Ramadiye'yi kabul et
~. t' Bu iki nazır Daşveklle Istı. 
mış ır. • 
falarrnı vermişlerdir. 

Faris, 2 2 (A.A.) - B. Ramad1ye 
'le yakın alfilrnsı bulunan mahfiller• 
l d' de söylcncllğino göre, B. Rama ıye. 
nin istifasının sebebi Başvekil B. 
Daladiyenin dün akşam radyoda söy• 
]ediği nutuktur. Nutkun kırk saat. 
Jik hafta. knnuııundaki değişikliJ(
ıerle alAkadar kısmı hakkında B. 
Daladiye, B. Ramadlyeyi evvelden 
maluroattar etmemiştir. B. Rama.ı 

d
. ·e bu sabah B. Frosar Partse ge· 
Jj ' • 1 

ıırırnn _istasyona gitmiş, kendlsıy e 
görüşmüş ve B. Frosar da B. Rama· 

d
l .

0 
ile ayni fikirde bulunarak ayni 

J ·r ııattı hareJ{cti Htıhaz etmış ır. 
Faris, 22 (A.A.) - Başvekil B. 

Dala diye, bu sabah hariciye. nazırı 
(Sonu: Sa. 4 Sü. ::,, · 

1\"ntkıı istlfnlnı•n ~ebe}> olan 
lj'l'nnsız Başvekili Dala.diye 

ıracar gU rcşçllcrl 

Dün akşamki güre şerde 

Macarları 6 - S 
Yendik 

) (Yazısı 6 mcr sayfada) 

lzmir ihracatçıları 
iktısat vekilinin başkanhğında 

mühim bir toplantı yaptllar 
1zmir, 22 (Hususi) - 1zmlr ihra

cat tUccarları ticaret odası salonun· 
da tktısat Vekili Bay Şakir Kesebl
rln başkanlığında toplandılar. Saat 
onda. başlayan toplantı saat on dör· 

o )[adar evam ettı. 
İçtimada bazı mebuslar, iç ticaret 

umum müdüril, ticaret odası ve bor
sa reisleri, Türkofls'llllidUrU, lh racatı 
kontrol şefi de bulundular. 

Vekilin açık ve samlmt görüşme· 
sinden tUccarlar çok memnun kaldı
lar. Hilkiimctimizln lstihsalAtımız i
çin mUhlm kararlar almasını bugün
kü toplantı hazırlamıştır deneblllr. 

Vekil evveH\ üzüm, incir ihracat· 
çılarını dinledi. Üzllm ihracatçıları 
standardizasyon sayesinde ilzilmlerl 
daha fazla ve iyi fiyatla sattıklarrnı, 
memnun ve müteşekkir bulundukla
rrnı söylediler. tncfr ihracatçıları 

(Sonu: Sa. 10. Sü. t) 

Türk Kuşu kamplanndaki 
çalışmalar 

Ankara, 22 (A.A.) - Türkkuşu mo· 
törlil, motörsüz kampları temmuz orta. 
sından ağustos on beşine kadar motörlü 
tayyare mektebinde 788 saat 25 dakika 
sürmü~ olan 4514 uçuş olmuş, İnönü 
kampında ise bu müddet zarfında 9481 
uçuş yapdmıştır. Motörlü tayyare mek· 
tebinde yalmz başlarına motörlü tayya. 
reler üzerinde uçmakta olan talebenin 
sayısı otuz dokuzdur. Her iki kampta 
yapılmış olan bu 13995 uçuşta en kü!iük 
bir kaza ve arıza olmamıştır. 

Niğdedeki sel 
felaketi 

Dahiliye VekA!ellne 
bildlrllen m11 ômat 
Ankara 22 (Telefonla) - Sel yüzün 

den demiryolu bozulduğundan bu sa. 
bah Toros ekspresi buradan geçmedi. 
Bozukluğun tamiri bir kaç gün süre· 
cektir. Bu müddet içinde Toros kata. 
rı Afyon yolu üzerinden işliyecektir. 
Niğde, Kayseri, Bor ve Bünyandan sel 
feHlketi hakkında Dahiliye Vekaletine 
gelen tafsilata göre, cumartesi günü 
sağnak halinde yağan yağmurlardan 
Niğde istasyonundaki dere taşmış ve 
200 metre genişliğinde bir ırmak hali. 
ne gelmiş, önüne gelen bağ ve bağ ev· 
lerini ve köprüleri götürmüştür. Halk 
ağaçlara çıkarak canlarını kurtarmış 
üç kadın boğulmuştur. 

Bor kazasında da ayni çay bağ ve 
b.~ı~~e~.eri tahrip ve Kemerhisar köp. 
rusunu yılanıştır. Kayserinin Bünyan 
kazası köylerine de şiddetli yağı:nur 
ve dolu yağmış, Elebaşı nahiyesinin 
Ka~a.dayı, Zerczek ve Kızılviran köy. 
lerını su basarak yirmiden fazla evi 
ve iki kişiyi su götürmüştür. Yine bu 
yağmurdan Zamanti suyu taşmış, Ak 
mezar köyünden 10 inek, 20 dana, 9 
merkep, 166 koyun ve keçi; 100 kuzu; 
4 tay: 50 kilim, 9 yatak; 70 çuval buğ 
day; 11 araba, 80 düven ve 350 arpa 
v.~ buğday harmanını sular götürmüş· 
tur. 

ttalyan ve Fransız siyasetlerinin ça~\ ~~~~~~~~~~-~---~-------~~~~-~~~ 

~:::::::ı~-.~~b~!~!~u:.~.~:''~;.:.'. Küçük antant konseyi ~"!~~ peşin~! 
yanın bAklmiyet Iddiasrnı kuvveti) k 
:::.~.~~ vaziy•Une geçmiş bulun- Macaristanın talepleri ç~ oslo- Kazanç kaçakçıhğı mı? 

~~I US vakya tarafından kabul edzlmezqor Ortada. dönen rirnyct Tar: 'l'rnmrny ve elektrik işleri bir 
(Sonu: Sa. 8, Su. 3) ecnebi şirketin Ye sermayenin elinde iki ayrı iş olarak bnlunduı:tn za. 

Bled, 22 (A.A.) - KUçUk Antant hakkında lhtll'az kayıtları ileri sü· n.ınnJnrda trnnnaylarda kullnrulan elektrik cereyanı için biri elektrik __________ .... _ _. 

Nedir bu cinayet 
bolluğu 

Adliyemizde cinayet istatistik. 
!eriyle birlikte öldürücü tiplerin 

ruh buhranlarını ve sebeplerini 
gösteren tahliller yapılıyor mu? 

konseyi, dtin akşam saat 18 de ikinci ren talepleri, Çekoslovakya tarafın- şırkethıin lstanbuldakl dcfteı-lcr1nde, öteki Ilelçlknclaki merkezinde ol. 
tçttmamı yapmıştır. Görüşmeler hak· dan kabul edilmez mahiyette telflk- mnk üzere iki türlli hesap y\iriltillürmüo;ı. lstnnbuldaki defterlerde yazı. 
kında bu ana kadar hiç bir şey sız- ki olunmuş ve Romanya da bu bahis· lan elektrik flyatlnn hakiki fl~·ntından c:ok yüksc-k olduğı.ından nrıuln. 
mamıştır. te Çekoslovaltyaya müzahir olmuş. ki fark !'lonrn.(lnn tramvay şirketinin Belçlkmlnkl scrmnyeclarlarınn 

Macaristanııı Belgrat elçisi dün üç tur. Bu sebepten imzası düşünülen ~izlicc ödenirmiş. Ancak bu nm:rnıelenfn nC'tkcslnrle şimdi hükfınıetc 
hariciye nazırının yanına gitmiş ve paktların t ehir edilmesi pek muhle- geı;en elektrik şirketinin masrafı ~·üksclir, kiirı azalır, bu sayede sık 
uzun müddet kalmıştır. Bundan is- mel bir hal almıştır. Yugoslavya· sık şirketin sıknıtL.,mdan bahse Jilerek elektrJk flyatlarınm yükselt 
timzaç edildiğine göre, dün r.faca. nın gayretleri, Küçük Antantın hat- tutulması fc:in dalına. bükôınct nezdindo tcşcbbilsrıta veşile hazırla.. 
rJstanla olan paktlarrn normal bir tı barelrnt birliğini muhafaza eden nırnu~: 

Hakkı Süha Gezgin'in kanlı bir hale getirllmeı::i meselesi görüşülmliş bir uzlaşma zemini bulunmasrnı is· Hü1fısn elektrik şirketi hlr zaman mahkemelere diişen Aiimrük 

----'"---''-=~"""'"-'W!l"-LW.wı--1~u.!.-...u:a~z!:ıs::.:ın.=....1L.J~ ..... -ı;u.;ı-..&.ı;ı..ı:.:;ı.ı:.t.a.ll..-'5.a.JlllJru.ıi~~a~b~· r:!:e'.ı.J. L_:t~i~h~d~a.:_f ~e~y~le:'...'.ın~e:k~t e'.'.:d::..'.i'..'._r.:._. ---·---~ kaça k~ılığı f şindcn ayrı olnra k hUkümete ktır)ı hesn plannda kAr ka-
- - - ---- - ~- L- 11-- --1·-•1 .. 1. ıı...i-ila. ..... .,.._ •• __ -1-1.,-"°".t ..:il '-•-
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togilizlere göre; 

Haya 
Andre Maurois'dan: 

Fak! İngiliz utangaçlığı artık tari
he karışmak üreredir. Fröyd ile tale. 
beleri Anglo. Sakson kavimlerine ni· 
hayet il.ı:ıll bir maske altında olın:ı.k 

şartile ihtirasların üadesine cevaz 
vermiştir. Onun için lngilterede bir ti. 
yatroya giden yabancı burada öyle a
çık, saçık aahnelere tesadüf eder ki, 
bunları Paris tiyatrolarında temsil et. 
mek mümkün değildir. Öyle İngiliz ve 
Amerikan tiyatroları görillUr ki, ina
nılmaz derecede siniktir. 

Bununla beraber yine İngilterede 
ihtiyatlı hareket etmek lazımdır. Si
nizrnin bu derecedeki şiddeti içinde bi. 
le yine geniş bir hicap köşesi vardır. 
İngilterede hicap hissi ile ihtirasların 
ifadesi, taklidi kabil olmıyan öyle bir 
tanda birbirine karıştırılmıştır ki, 
bir ecnebi için bu hususta ç-0k ihtiyat 
ile hareket etmek iktiza eder. Esasen 
henüz garp memleketlerinin yeni ah. 
!Ak cereyanları lngilterede asıl halk 
tabakası ara.sına. nüfuz etmiş değil -
dir. 

Julien Hu.xley, bu bakımdan bize 
sembolik bir fıkra naklediyor: 

Londra hayvanat bahçesinde bir tn. 
giliz kadını bir hipopotamın bekçile.. 
.rinden birine yaklaşarak şöyle bir su
al SOrm.U,§: 

- Mösyö, rica ederim, bana söy. 
ler misiniz: Bu hipopotam erkek mi, 
yoksa dişi mi?,, 

Beksi bu suali soran kadına biraz 
hiddetli bir çehre ile bakarak şu ce .. 
vahı vermiş: 

"- Madam, sizin bu sorduğunuz 
sual, sadece diğer bir hlpopotamı alA.
kadar edecek bir şeydir .. , 

İ§te Londra hayvanat bahçesinde 
!bekçilik eden bu adam eski İngiliz hi. 
cabı denilen halin de bekcisi idi. 

UNYON FRANSEZ BlNASINDAKt 
YANGIN 

Evvelki gece Tepebaşmdaki Unyon 
Fransez klilbünün yangın tahkikatını 

müddeiumumt muavinlerinden Bay, Ke 

mal yapmakta!drr. 
Müddeiumumi muavini dün yangm 

yerine giderek ke§Ü yapmıştır. Bina· 
nm 80 bin liraya sigortalı olduğu an. 
Iaıılmışttr. Dlin bazı kimselerin maltl· 
matına müracaat edilmittir, Yangının 
neden çıktığı henUz tesbit olunama. 
mıştır. 

15 yıl evvel bugiin 
Yentpostahane arkasında Halllpaşa vere. 

&esine ait arsada depo inşası sırasında ba
zı temellere ve duvarlara tesadüf edllmfş, 
hafriyat devam etllkçe bu temeller eski bir 
harabe şeklinde tezahür etmiştir. Bunun 
Biranı devrine alt bir tiyatro olduiJu ileri. 
ıürülmekledir. 

Amerikada siyasi ve adlJ 
bir mesele 

Davayı yeni Reisicümhur namzed!erin 1en 
biri görüyor 

Amerika bugün seçim mücadelesi es
nasında büyük bir d~va ile me§gul. Hay 
dutluk vakalarımn ve davalannın ek
sik olmadığı Amerikad~ böyle bir ha
dise tabii görülebilir. Fakat, bu dava. 
nın ehemmiyetini, siyasi hayatla olan , 
alakası teşkil etmektedir. 

Meaele hem bir haydutluk davasıdır, 
hem de büyük bir siyasi mücadele. Yeni 
Cümhurreisliği namzedi olanlardan bi· 
ri, Nevyork müddeiumumisi Tomas Dil. 
vey bu davanın başında gelmektedir. 
Çünkü, "numara piyangosu,, hadisesin· 
ıde kendisi davayı mahkemeye veren zat 
olmakla beraber, ayni zamanda, suçlu 
mevkiindeki kimselerin de partisi ile 
alakadardır. 

Suçlu mevkiinde olanların başında 

Ceyms Hines gelmektedir. Bu adam, 
yakın bir zamana kadar N evyc rkun en 
meşhur ve itibarlı şahsiyetlerinden biri 
idi. Fakat o zaman da sahtekarlıkla ve 
haydutluk işlerile uğraştığı şimdi anla. 
şılmaktadır. 

Mensup olduğu siyasi partinin idar~ 1 ' 

sinde büyük rolü olan Ceyms Hines, 
bu nüfuzundan istifade ederek birçok 
sahtekarlık ve haydutluk şebekelerini 

/ 

himaye etmiş ve bu arada bilyilk bir 

Bu hAdiscnin mahkemeyo düımesı 

ve tahkikatı Tomas Düvey'in idare et· 
meıi onun lehinde bir cereyan açmış. 
tır. 

Bu hadise ne kadar büyük bir ada· 
lctle halledilirse Reisicümhur namz~di 
o nisbette nilfuz kazanacak ve intiha. 
batta seçilmek ihtimali o nisbette arta
caktır. 

Tomas Düvey, mazisi çok dikkate şa. 
yan bir adamdır. Daha bundan yirmi 
sene evel Amerikada ~eyyar gazete sa
tıcısı idi. 

l '920 de onu Amerikalılar bir tarkı 
muallimi olarak tanıdılar. O uman 
Nevyorkta muhtelif ailelerin çocukları. 
na şarkı dersi verirdi. Bugün, talebe
lerinden birçoğu meşhur ıantöz olmuş. 
tardır. 

1931 de Tomas Düvey Ncvyork po· 
lis müdüriyetine giriyor ve cinai daire 
ıeI muavini oluyor. 

Bundan sonra, adliyeye intiııabı baş. 
hyor. Bilhasaa haydutlara kartı yapı· 
lan tahkikat ve takibatta mühim roller 
alıyor ve bu gibi hldiselerle uğra~n 
husust bir milddeiumumilik vazifesine 
başlıyor. 

1937 de 'de Nevyork müddeiumumisi 
olan Tomas Düvey'i bilhassa bu hAdise 
ile biltün Amerika tanımıştır. 

Izmir Vi14yet Mectlslolo iki mllblm kararı 

gizli piyango şirketi kurmuştur. Bu 
gizli sigorta numaralar üzerinde basit 
bir kumar işinden ibarettir. Bizim pa. 
ramızla on kuruş kadar bir para verile. 
rek alınan bir biletle binlerce lira elde 
etmek kabildir. Fakat, bugün bilhassa 
fakir ahalinin onar kuruşlukları bu giz
li ve gayri kanuni piyangoyu i!dare e. 
denlerin keselerini şişirmekten başka 
bir i§c yaramamıştır. 

Bugün yapılan hesaplar, gizil piyan
go şirketinin onar kuru§luk biletlerle 
tcpladığı para ile, kazan.anlara mükafat 
verôiği para milrtan arasında büyü bir 
fark vardır. Bu fark da ıahtckarları!l 
kazancına yazılmıştır. 

Turistik yollar asfalta 
çevrilecek 

Ceyms Hines ve arkadaşlarının bun. 
dan başka daha birçok sahtekarlık, do· 
landırıcılık ve şantaj vakalan me'dana 
çıkanlmıştır. 

Ceyms Hines bundan bir müddet ev. 
vel hileleri meydana çıkarak §Üphe al
tına alındığı zaman birdenbire Nev. 
yorktan kaybolmu§ ve nihayet, Los An
celosta bir dansöziln evinde yakalan. 
mıştır. 

Bugün, Meri ismindeki bu kadın 'da 
tevkif edilmiştir. 

Buca.da bir çocuk pr-~vantor~ 
yomu tesis ediliyor 

I 
- . İzmir, (Hususi) - Vil~yet umumi 

meclisi, turistik yollar projesini mliza. 
kere ve iıtikraz akdi için vilayet maka· 
mma salilıiyet vermek üzere fevka. 
Ude içtimaa davet eıiilıniş, üç toplantı 
yapılarak bütlin işler çıkanlmış, meclis 
dağılmı§tır. 

111 Vilayet meclisi, fevkalade içtimaın· 
~ da üç mesele üzerinde kiurmugtur: 

1 - Turistik yollann asfalt olarak 
inpsı, mühim yolların birinci ve ikinci 
plana alınması. 

Eğitmenler kursunda
ki faaliyet 

2 - Bucada bir çocuk provantoryu. 
mu tesisi Alyon'un büyük bahçesi· 
nin istimlaki. 

3 - Gerek turistik yollar ve gerek. 
ıe tnciraltı plajı ile diğer ba..ıı inşaat 
için vil!yet emvali karıılık gösterilerek 
iatikraz akdine aalthiyet verilmesi, 

1 
Asfalt olarak yapılacak ycllır iki 

•lllıiıi"' ıcı kısma ayrılımı, bir de tehir dahili ol-il"f. tedrisat yardırektörü tedkiklerı 
etraf znda izahat veı di 

Dah:tiyede yeni 
tayinler 

Ankara, 22 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekfiletince yapılan yeni tayin ve na· 
killeri bildiriyorum: 

Konya vilayeti heyeti idare azalığı. 

na Ege kaymakamı Vahit Uzer, Kars 

vila.yeti vali muavinliğine Sivrihisar 

kaymakamı Şerif Eper, Mardin viia. 
yeti vali muavinliğine Anderin kay

makamı Sırrı Aras, Trakya umumi 

müfetti~liği evrak mUdürlüğüne İne. 
bolu kaymakamı Hamdi Sönmez, ü. 

çüncil sınıf mülkiye müfettifliğine 

Turgutlu kaymakamı Adil Özelci, Ma· 
la~irt kaymakamlığına Kültür kay • 

makamı Ali Rıza Kostepe, Köse kay. 
makamlığına Bulanik kaymakamı Şa

hap Oral, . Bulanik kaymakamlığına 

Mucur kaymakamı Cemil Sarut, Bor 
kaymakamlığına Beytussebat kayma. 
kl.Il'U Eşref Aygun, Beytusşebap kay. 

makamlığına OrgUp kaymakamı Nec· 
mi Kavaslar, Erbaa kaymakamlığına 

Bafra kaymakamı Nedim Aker, Üskü 
dar kaymakamlığına Darende kayma. 
kamı Memduh Payzen, Turgutlu kay. 

makamlığma KırkağaG kaymakamı 

Salahattin Kırkağa.ç, Karaağaç kay

ınakatnlığına Gebze kaymakamı Ham. 

d1 tayin edilmişlerdir. 

Kazım özalp 
Ankara, 22 (Telefonla) - Milll 

Müdafaa Vekili General Kazını Özalp, 
9.35 te kalkan husu.si trenle Doğuya 
gitti. 



MAHKEMELERDE _/ 
- Tokathdaki rüşvet 
hadisesi mahkeme.de 

Suçlulann tah!iY~ talebı 
reddedıldı 

Baygın bulunan\Dışarda çalışan /öğlen paydosu 
h ..... ·ı k dın ünivarsite bazı esnafın "!?ay.~os 
amı e a . yapması muşkul 

Komşuları tarafından talebelerı görlllüyor 

k si dUn 
Asliye UçUncil ceza. ma.h eme 1 k 

hi kaçakçı ı 
~ğleden sonra, aley ne 

n4ımrUk mu· 
suçundan tahkikat açan &" 

ğ Amirlerinden 
ha.faza kumandanlı ı d -

t hkikatı ur 
Süleyman BonnBvale, a klif 

··şvet te durması için 1700 lira ru 
eden Lüsyen'jüberve memurları~:~~ 
J an Sebuh ile rüşvetin ilk iki yu 1 

• 1 de veren 
rasmı Tokatlı bira han es n ttl. 
Saidin duruşmalarına den.mo:nı:ı~a-

Geçen celsede Süleyman B ğ n 
murlu u -

Un giimrük muhafaza me ne 
dan ve Neftsendikat şirketind::ında 
sebeplerle ayrılmış olduğu bal işti. 

l evaP ge 01 

Yazılan tezkere ere c d'g"i · önder ı 
Neftsendikat şirketlnın g 

cevapta: vale vergiye 
"Biz Süleyman Bonnö 1 tik 

ruı etm ş . 
yatırması için para tes ı kayboldu; 
Fakat birdenbire ortadan k dedik. 
herhalde istifa etmiş olacat,dik bl· 

arayı ıs e • 
Kendisini görUnce P d g· ını söY-. ı~e yatır ı 
ze, paraları ~erg " adığrnı 

rnca yatırn:ı 
Jedi. Tahkikat yap dik nuruş-

ye ver · anladık. Mahkeme hk\ılll ol-
ması sonunda da hapse uıa 
du" denlllyordu. ğından ge-

Muhafaza kunıandanlı 
1 şöyle idi: len tezkere se i dı:>vlz ka· 

"LUsyen Jüber ınüesseses Jan da 
t Sebuh ve 

çakçılığı yapmış ır. b Jde maaŞ· 
yüksek Ucret aldıkları ~yle vergi 
ları az gösternuıek s~re Jan fahiş 
kaçakçılığı yapuııştard ır. JUber fir
faizle para da ikraz e er;na. alınmrş-

j ı keti naın ıı ması Sonda ş r lAhlyetll '\'ek -
tır. Salt o şirketin sa buh Jan Vl-

J"ber Se ]erindendir. u ' haklarında ka-
toller namına ve sa.it ur 
nunt takibata glrişilrnit__:. __ ... _,.~ 

__ ,.:::.::ı::....-.. .... :ov-->1.-.01 d tah-
- - ld ğı emirlerle e 

tan llsanen a ı tetkik ve ta.h-
ık t abilir ve bazı 1 k a yap .. ere tstanbu a 

b lunrnak uz 
ktklerde u hkikat bUrosu şef 
gönder~lmiştlr. ~:ürlük euırlyle JU· 
vekilldır. Başın ikata girişmiştir. 
ber hakkında tabk aprımıştır. 
Tahkikat kanuna uygu~ğ: verilmek 
Evrak müddelumumil muaye
Uzere alınmıştır. SUleyuıan rlukla
ne ve glimrüğün diğer merni u tarak 

bonsen' s a 
rında çalışmış ve ş ker ıt-
kendi arzusu ile çıkmıştır. e ktur 

r tirnali yo . 
halrı.tı işlerinde su 15 V"affakıyetll 
Tahkikat yapıJmış, mu 
neticeler alınmıştır.'' d n sonra 

Cevapların okunmasın a 
suçlu Sait veklli söz alarak: cevap 

- Neftsendfkattan gelen f za 
Fakat muba a 

iddiamıza uyuyor. bkeme-
kumandanlığının cevabı roa B . 
nln sualine cevap teşktl etmez. ~ 

1 ı rlnden soru • 
nun muhafaza zat ş e U 
masmı isteriz. Süleyman vaktlle -

. 1 r ınubase· 
zunköprU tutiin ınhisar a 
bectst iken evrakta tahrifat yapmak

ü ay hap· tan zimmet ve ibtila.stan ç 
se 'aıtx ay memuriyetten mahruıni· 

' 1)' k .. dar ha-yete mahkum olı:nuş, s u 
pishaneslnde yatmıştır. Bunun da 
inhisarlar idaresinden sorulmasını 
isteriz, dedl. . . 

Mahkeme bundan sonra şahıtlerı~ 
dinlenllmesinf! geçti. tık şahJt mü· 
tekait kolordu kumandanı şevket 
şunJarr söyledi : 

- Bir gün Jüberln yazıhanesine 
gitmiştim, otururken içeriye birkaç 
resmi ve şivil muba!aza memuru 

olma.dığını söylediler. Müess~se m~-
ıarı evrakları götUrmelerıne mu-

mur b' d ''a saade etmedikleri için ır o a .. 
koydular ve gittiler. 

Bir müddet sonra, tekrar geler.e~ 

kl ı Odadan alıp gittiklerını 
evra ar 

" . dllydum. . 
!kinci şahit Sebuhun kardeşı Kar-

nik de şöyle söyledi: ... 
- Evrakları toplayıp göturınek 

d.1 r fakat kardeşim verınek is. 
iste ı e • ö 

dl Zorla bir çuvala koyup g -
teme ' 

. 1 Tutulan zabıt ''arakasmı tilrdil er. 
i alatmak istediler. Fakat lm

blze mz 
zaJamadrk. ö 

Diğer şahitlerden Katina~i ile -

d bu yolda ifade verdıler. Bu-
jeni e ı 
nu rnUteakıp evvelce dinlenilmiş o an 

f memurlarından Muhiddin 
ıııuha aza 
ça;çırrldı. Muhiddin dedi ki: 

:_Necmi lle beraber odadaki evra
kı bir çuvala doldurduk. Zabıt yap-

bk. . 
Bundan sonra suçlu Sal.din vekıll 

1 rak g ene müvekkilınin tahll· 
s3Z a a. 
yesin! istedi. Sebuh ve Janın vekill 

de: 
_ ortada bir suçlu olması lA.zım-
ıırse 0 da JUberdlr. O serbest ge. 

ge k n hiç bir suçu olmayan müek-zer e 
1 

,, ,. 
ki11eriuı mevkuf bulunuyor ar svz-

. 1 0 da tahlive talebinde bulun-
lerı~· e .. . . 

Aziz ile Necmi adındakı şahıtdu ve 
!erinin dlnlenllıneslni istedi. 

Kısa bir müzakereye çekilen mah
keme, iddia makamının da talebi veç 
bile Ne!tsendikattan ve muhafaza 
kumandanlığından gelen cevapları 
k!fi bulmuş ye yeniden inhisarlar l
dareslnclen sorulmasına ıuzum gör
memışı:ır. 

Ayrıca M.dlsede bir değişiklik ol
madığından suçluların tahliye talep
lerinin reddiyle şahit Aziz ve Nccmt
nin lklşcr lira yevmiye verilerek 
matıkıımeye celplerine karar vermeş 
duruşmayı 25 ağustos gUnline bırak· 

mıştır. 

~ 

Hem suçlu, hem güçlü 
, r satıcı tı:;mail Köksalan dün 

SeYJ a b. k ti .. k HA.le gitmiş ve ırço ç ru 
sabah k ·· ı aba 

1 ak satma uzere e ar -
kavuna ar d" ··ı .. t" 

d ıd rmuş yola uzu muş ur. 
sına o u ' 

ı 11 J{öksaıan yollarda bağıra 
sma "f' 1 

mı dövüldü 
üsküdarda Solak Sinan mahallesin.. 

de 28 numaralı evde oturan Fatmanın 

d.. baygın bir halde yattığı zabı. un " . 
taya haber verilmiş, dört aylık hamt-
le bulunan kadın hastaneye kaldırıl • 
mıştır. 
Fatmanın komşularından berber 

Halit ile ka.ııısı Şayeste ve kızı Saba· 
hat tarafından dövüldüğü anlaşılmış. 
tır. 
D1KKATS1ZLİK YÜZÜ!\TIEN KA.. 

ZA - İngiliz tebaasından Piyer 1571 
numaralı hususi otomobili ile evvelki 
gece, Büyükdereden gelirken, Kale~
der köşkü önünde virajda otomobıl, 
telgraf direğine çarpmış, ön tarafı ha. 
sara uğramıştır. Otomobilde bulu -
nan Ara ismindeki kadın başından ya-
ra lanmıştır. 

VlNÇ ÇARPTI - Alman bandıralı 
Tenos vapurundan yük çıkartan Ali. 
nin sol ayağına vinç çarpmış, kırmış. 
tır. Buna sepebiyet verenlerin İsmail 
ve Muhit.tin olduğu anlaşılmış, ikisi 
de yakalanmıştır. 
MüFETI'lŞ SÜSÜ VEREN YAKA

LANDI - Fatihte Manisalı Mehmet 
paşa mahallesinde oturan Mustafa is. 
minde birisi evvelki gece Beyoğlunda 
Ambasadör barına gitmiş. kendisine 
inhisar müfettişi süsü vererek büfe. 
deki içkileri saymnğa başlamıştır . 

Mustafa, çağırılan zabıta memuru ta 
rafından yakalanmıştır. 

TEKERLEK ALTTh"DA KALDI -
Üsküdarda oturan artist Hulusi dün 
gece Maltepeden gelen trenden Yo. 
ğurtçuçeşme istasyonunda inerken a. 
yağı kayarak düşmüş, tekerlekler al· 
tında kalarak yaralanmıştır. Hulusi, 
I:X-:rJ-ı:o"''S'"' huwltırıcıeıtne kalı:hrrhnJIJI. 

tJr. 

ESRAR BULUNDU - Gılant is. 
minde sabıkalı bir hamal dün Halıcı
oğlunda Kumbarahane caddesinde es. 
rar içerken yakalanmış, üzerinde on 
gram esrar bulunmuştur. 

BENZİN P ARLAM.ASINDAN 
YANGIN - Kerestecilerde meyva 
hali önünde Sokoni Vakum gaz şir • 
ketine ait benzin depo~u önünde. satış 
memuru Şevket bir kamyona benzin 
verirken benzin parlamıştır. Alev
leri görenler hemen itfaiyeye haber 
vermişler, gelen itfaiye kum dökmek 
suretile yangını söndürmüştür. 

bağıra giderken belediye vezaı ıy e 

m
ükellef bekçi Salih tarafından çev- ---------------

uayene sonun Lisede felsefe dersleri rUml~ ve kavunları m .. -
.. Uk bulan bekçi musadere et- Önümüzdeki ders senesi başından i· da çur . 

l ti r Kavuncu itıraz etmiş tibaren liselerin on ve on birinci sınıf. mek istem ş · 
tinakaşa sonunda bekçiye larında okutulan felsefe dersleri müf. 

ve çıkan m 
bir tokat vurmuş, yardıma gelen si· redat programları üzerinde bazı de· 

i S lihe de dayak atmıştır. ğişmeler yapılması düşünülmektedir. 
vll po 1 s a D l d 

l arak cürmü meşhut asliye ers er e yapılacak değişme talebe _ 
Yaka an . 

U 
'za mahkemesine verılen nin dersleri daha kolay anlayabilecek. 

dördilnc ce 1 · · tt ı Tföksalan muhakemesi sonun· erı vazıye e o acak ve ders saatleri 
tsmail n. ~ d d d ~. kt· ü hap!'!e ve a8 lira a para e egışece ır. 
da 68 g n '1 trr Felsefe dersi vererek öğretmenlerin 
Cezasına çaptrrı mtş . 

de bir kursa tfıbi tutulması muhtemel
~ 

Halilin muhakemesi dir. 
Suçu H ticeden Fatih mahke-
l{arısr a . 

1 naca;;.1 gün başkası ıle 
meslnde >oşa ·,.., 

k i sevgisi ayaklanıp bı-
görilnce es l 

.ğ. gibi g yerinden yara a-
ç,:;:~c:ı~u;en suçu IIalilin muhak.e-
J dil ağır cezada devam edıl-1 
meslne n di 

k ·r gö-en Fatma kadın n-
roiş. va a~ • 
ıenllmlştir. 

Fatma: 

-o--

y eni köprü dubaları 
yerlerine konuyor 

girdi: 1 _ _ Mahkeme kapısında duruyor · 
- Burada kaçakçılık yapı ıyor duın. "Yandım!,. diye bir feryat i -

Atatürk köprüsünün ikmal edilen 
dubaları ile üst aksamının, Unkapanı 
cihetindeki yerlerine konulmasına 

başlandığı için Deniz Ticaret Müdür. 
lüğü vapur ve küçük deniz nakliyatı 
acente ve müesseselerine bir tamim 
yapmış, Unkapam, Köprü dubası ko. 
nan ll1evkiden Köprü mihveri istika
metine 100 metre ve bu mihvere amu· 
den 200 metre mesafedeki saha dahi. 
!inden hiçbir vesaitin geçirilmemesi· 
ni bildirmiştir. 

muş arama emri aldık. Vezifemizt k 1 r 
' v dediler Evrakları topla- ı:ıittim. Bakınca blr kadının an a 

yapacagrz, · t le lçinde yattığını ve Ualllin de köşe~·! 
..,..P bir odaya koydular. Sonra e - lli H lilın 
,p saparak kaçtığını göre m. a 
tonla. muhafaza kumandanlrğma ma Ustübaşı kan içinde idi ve elinde de 
Hı.mat verdller. Biraz sonra Süle~~an d " 
ile birkaç memur daha geldi. Suley- kan srzan bir bıçak var r. 

dl • 'MUddeiumuminin mütaleasım ser-
nıan bana bir tezkere göster ve. k bi Jı 1 detm"sl ir.,in muhakeme baş -a r 

- Burada ipek kaçak!:ılrğı yapı - " 
i bi muhafa- "Ünf! talik olunmuştur. 

Yormuş. Resmt kryaf e t1 r _:,.,~:_::::.:.:._::_:_ _ __:-:---:::--:---
2a memuru da gelip şantaj yapıp Üniversitede imtihanlar 
rUşvet koparmak istemiş. Bana lflt· Üniversite edebiyat fakülte~inde !a 
f(.:n vardım edı·,·er de müessesenin 2 1-ld n .. bancı diller imtihanları ey u e, 1 

• 

tnemurla~r. soracağım sııa1lere doğ- rihi ikmal imtihanları da 5 ve 
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Mesken bedelleri 
Şehrimiz ilk tedrisat öğremenleri. 

nin birikmiş mesken bedelleri ıçın 

vilayet bütçesine tahsisat konmuştur. 
· Bütc:e tasdik olunduğundan öğretmen. 

ler bu tahsisata göre mesken bedelle· 
rinin bir kısmını eyliıl başında alacak 

Bu hususta henUz 
rektörlüğe verilmiş 

bir emlr yok 
Kültür Bakanlığmm üniversite talı.. 

sili yapan ve dışarda çalışan gençler 
için yeni bir karar verdiğini yazmış· 
tık. Bu karara göre, talebe hem daire. 
ye devam edebilecek, hem de yük.sek 
tahsilini yapacaktır. 

Karar, halen üniversitede okuyan 
gençlere de şamil olduğundan bundan 
sonra yüksek tahsil yapmak ve dı§ar. 
da çalışmak istiyen gençlerin bu kara· 
ra uyup uymıyacağı bakanlık tarafın. 
dan tetkik edildiğinden henüz üniver. 
site rektörlüğüne bildirilmiş bir emir 
yoktur. 

Şehrimizde bulunan yüksek tedrisat 
direktörü Bay Cevat, rektör ile görü· 
şerek bu vaziyeti te~bit edecektir. 

Söylendiğine göre, yüksek tahsil 
yapmak istiyenlerden daha fazla ran. 
dxman almak maksadile yeni yazılan.. 

' lara devam mecburiyeti konacak, ha-
riçte çalışmaları yasak edilecektir. 

Fakat maişeti dar olan ve kendile. 
rini geçindirmiyecek kadar fakir olan 
lar için yni talebe yurdu kurularak 
iaşe ve ibateleri temin edilecektir. 

Bu husustaki kat'i karar , eylulün 
ortasına kadar verilerek alakadarlara 
bildirilecektir. 

Türkofis dış teşkilatında 
değişiklikler 

İhracatımızı artırmak ve aramızda 
iktısadi münasebet bulunan memle • 
ketlerle ticari vaziyetimizi inki af et. 
tirmck gaycsilc 1ktısat Vekaleti Tür
kofis dış teşkilatında bazı değişiklik. 
leri ihtiva eden yeni bir kadro yap • 
mıştır. 

Bu kadroya göre, Paris eski konse· 
ycsi Necdet Alınkan, İsviçre Bern ata
şeliğine, 1ktısat Vekaleti Başmüşaviri 
Sami Paris ataşeliğine, Cenevre konse 
yesi Kamran Paris ataşeliği raportör. 
lüğünc, Alman masası §Cfi Faiz, Ham 
burg ataşeliğine, Samsun Türkofis 
müdürü Mithat Atina ataşeliğine, 

Bombay konseyesi Turl)an Celal Bray 
!skendcriyc ataşeliğine, 1skenderiye 
ko11scycsi Sıtkı Nemli merkeze nakle. 
dilmişlrdir. 

Bundan lıaşka, Berlin konseyesi Av 
ni İzmir Türkofis direktörlüğüne, es
ki Lahay konscyesi Sait Raufi Berlin 
ataşeliğine, İktısat Vekaleti Türkofis 
İngiltere masası ~efi Enver Yelkenci 
Londra ataşeliği raportörlüğüne tayin 
olunmuşlardır. 

Bu suretle Türkofis dış teşkilatında 
dört tane 300 liralık raportör ve üç 
tane de 400 liralık yeni ticaret ata. 
şcliği ihdas edilmiş bulunmaktadır. 

Eski konseye tabiri kaldmlmıştır. 

Bunun yerine badema (Ticaret ataşe. 
si) adı kullanılacaktır. Yeni ataşe ve 
raportörler bir eylUlden itibaren yeni 
vazifelerinde çalışmağa başlayacak -
lardır. 

Yüksek tedrisat direktörü 
Şehriizde bulunan yüksek tedrisat 

dırektörü Bay Cevat, dün üniversite 
ve güzel sanatlar akademisine gide· 
rek yt-ni sene hazırlıkları etrafında a. 
lakadarlarla görüşmü§ ve izahat al • 
mıştır. 

-o-

Yeni yapılacak çocuk 
bahçeleri 

Şehrin muhtelif yerlerinde tesis e· 
dilecek çocuk bahçeleri, kütüphaneler 
ve plaj yerleri hakkında kaymakam. 
lar tarafından yapılan tetkikler biti. 
rilmiştir. Bu hafta zarfında belediye 
reis muavini Bay Raufun başkanlığın 
da bir heyet kazaları dolaşarak tesbit 
edilen yerleri gözden geçirecek, kat'i 
bir karar verecektir. Çocuk bahçeleri 

Mağa.za, dükkan ve emsali yerlerin 
öğle paydosu yapmaları etrafındaki 

tetkikleri ilerliyor. İstanbul dağınık 

bir §ehir olduğundan esnafın paydos 
yaıpması biraz müşkül görünmektedir. 
Mesela Yemişte dükkanı olan Ye Edir. 
nekapıda oturan bir esnafın evine gi· 
dip gelmesi hayli zamana mütevakkıf. 
tır. Bu itibarla esnaf mecburen dük • 
kanında kalacaktır. 

Ticaret odasının mütaleası da alın· 
dıktan sonra keyfiyet belediyece 1.k. 
tısat Vekaletine bildirilecektir. 

Gümrük ve inhisarlar 
müfettişi 

Şehrimizde bir haftadanberi tetkik 
lerde bulunan Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaleti Müsteşarı B. .Adil Okuldaş, 
bugün tzmire gidecektir. 

B. Adil Okuldaş, !zm.irde bir kaç 
gün kalarak Gümrük ve inhisarlar i. 
darelerinde tetkiklerde bulunacak, 
bundan sonra Akdeniz sahil gümrük. 
lerini teftiş ede ede Mersine kadar gi. 
decektir. Müsteşar Mersinde de bir. 
kaç gün kaldıktan sonra İstanbul yo. 
luyla Ankaraya dönecektir. 

--0--

0n beşinci yıl için hazırlanan 
projeler 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönümü 
dolayısile Kültür Bakanlığı geniş bir 
istatistik hazırlamağa karar vermiş· 
tir. Bu maksatla bütün kültür direk. 
törleri vasıtasile her vilayetteki ilk 
mekteplere bir tamim yapılmış, her 
mektebin ayrı ayrı 23 senesindenberi 
verdiği mezun adedi kız Ye erkek o. 

larak sorulmuş, birer cetvel halinde ha 
zrrlanarak gönderilmesi istenilmiştir. 
Bütün mektep baş öğretmenleri, mek. 
tep tatil olmasına rağmen mekteple. 
rine giderek bu cetvelleri hazırlama· 
ğa başlamışlardır. Diğer yüksek mek. 
teplerden de bu şekilde cetveller iste. 
neceği umuluyor. 

--<>

Terkos havuzları 
Terkos terşih havuzlarmm tevsii bi. 

tirilmiştir. Şehrin bir çok yerlerine 
yeniden boru döşenecektir. Bu arada 
Zeyrekten Edirnekapıya kadar olan 
saha da vardır. Bundan başka yangın 
muslukları da konmaktadır. 

Hisar içinde yapılacak 
istimlak 

Rumelihisarının içindeki evlerin be· 
lediyece istimlak edilerek yıkılacağını 
yazmıştık. İstimlak bedeli otuz bin li. 
ra tutmaktadfr. Belediye bütçesinde 
yapılacak münakale ile bu ~ önümüz 
deki aylar zarfında başlanacaktır. 

Binalar yıkıldıktan sonra surların 
tamirine geçilecektir. Sular resturik 
esaslara göre tamir olunacaktır. Be. 
bek - İslinye yolu iki sene sonra bi
tince Hisarlar da tamir edilmiş ola • 
caktır. 

Müessif bir ölüm 
Giresun tüccarmdan ve oranın eski 

belediye reisi Bay Hasan Tahsin Gür. 

soyun refikası Bayan !ffet Gürsoy, 
son zamanlarda uğradığı bir hasta _ 

lıktan kurtulamıyarak evvelki akşam 
vefat etmiş ve cenazesi dün Ortaköy-

de Taşmerdiven sokağındaki evlerin. 
den kaldırılarak Eyübe nakil ve aile 
mezarlığına defnolunmuştur. 

Merhumeye rahmet diler, bu vakitsiz 
ölümle eleme düçar olan Gürsoy aile. 
sine taziyetler beyan ederiz. 

TEŞEKKÜR 

Krsa bir rahatsızlıktan sonra dün 
akşam vefat eden refikamı kaybet -
mekle uğradığımız felaketi taziye et. 
mek ve cenaze töreninde bulunmak 
suretile kederimize ortak olan dosUa· 
rrmıza teşekkürlerimizi arzeder ve 
kendileri için sağlıklar ve saadetler 
dilerim. 



4-KURUN 23 AGUSTOS ıost 

Amıral orty 

Fransız ~ ispanyol huClua nda 
bir h ~ d1se oldu 

Madrit, 22 (A.A.) - Toledo ve Ka· 
seres eyaletleri hududuna ve Estrama. 

H 1 i n " a ~ 6 m o 1 do durı cephesinde Frankistlcr, hükumet· 

Kielde bir ruvazörün denize 
ulundu 

Ruzom\>şrolt, 22 (A.A.) - Ulln~a- çilerin mevıilerine ka11ı bir şaıxrtma 
nın cenaze töreni, dün öğleden ıon· taarruzu yapmıılardxr. Düşnıan Pela. 
ra, 600 bin köylUnUu l~Urakiyle ya. dilla tepesini zaptetmiye muvaffak ol· 
pılmıştır. Cenaze töreninde, Başve. muştur. 

Bayon, 22 (A.A.) - Franşa • bpan. 
yol hududundan alınan haberlere göre, 
bugün öğled"n sonra saat 15 de tspan. 
yol hududunda kain bir kamun olan 
Behodl • PanpelUn yolu üzerinde bir 
kamyon bir mitralyöz tarafından açılan 
ateşe maruz kalmıştır. Bu kamyon, ta. 
panyol askerleri nakletmekte idi. Kam
yonun içindekiler, mermilere karşı ken. 
dilerini korumak için bir duvara sığın· 
mışlardır. Bu hadi&enin cereyan etmij 
olduğu ahval ve erait hakkında civar. 
daki hudut mevzünde büyük bir ketu· 
miyet muhııfaıa edilmektedir. 

indirilmesinde 
kil Hodıa, Çekoslovak perıamento•u Barsclon, 22 (A.A.) - Ebrc rpmta.. 
milmessUlerl, Polonya parl!mentosu kasında Villalba Delosareaa51daki CUrn• 
mUmess11lerl, Slovak balk partisi er- huriyetçi mevzilere karşı yapılan bütün 
k!n,. Macar Ye Poloııya muhtariyet- düJman hücumları tardcdilmiştir. Alman donanması 

K1el, 22 (A.A.) - Amiral Horty, 
nusust trenle saat 9.12 de buraya 
gelmiş ve istasyonda. D. Bitler tara· 
tından karşılanmıştır. B. Httıerin 
yanında, ekser nazırlar, ordu bnŞ
kumandanı General Von Braublç, 
donanma başkumandanı Amiral Voıı 
Reder, General Keitel ve blrcolt or
du, donanma H: hava yUksek erkdnı 
bulunmakta idf: 

TaJ{dfm merasiminden sonra, Ma .. 
car Kral Naibi \"e B. Hltler, scH\m 
resmini ll'a eden bahriye kıtasını 

teftiş etmişler ve istasyon civarını 

ve yolları kaplıynn kalabahk bir 
halk kltleslnln alkıştnrı arasınd:

binlcrce Macar ve Alman bayrakla· 
tiyle sllslil sokaklardan geçerek ll· 
mana gitmişlerdir. Orada. maiyet· 
lerl erkrtnı ile yata binmişler ve Al
man deniz kuvvetlerini tel'tlş eyle· 
mişlerdlr. nutun gemiler, iki mem
leket bayrakları ne süslenmiş bulu
nuyordu. 

Klaı. 22 (A.A.) - nu sabah Ami
ral Horty, B. Hltler ve malyeti erkd·ı 
nı huzurunda, on bin toni1Mo1uk Y~· 
ııf bir kruva~ör denize lndll'ilmlştır. 

geçitr~Elmi yaptı 
Merasime B:ıyan norty riyaset ey- ti partileri mUmes illeri ve $Udct Al· Burgos, 22 (A.A.) - Gandeıa'nm 
ıemiş ve yeni geminin adını "Prens mnn partisi d legelerl de hazır bulun· cenubunda, Nasyonalistler dlin bütün 
ôJeıı" olarak koymv_şt.ur. Avusturya muştur. mmtakayı tehdit eden mevzi eri ele ge. 
genel valisi B. Says lokuart, bu mi.i- ~ çirmit ve 400 esir almıılardır. 
na~beUehlrnu~ks~kmişti~ Al d k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bu meraslml mUtQakq>. n. Hltler manya a~ •. çı ar- Nevyork yeraltı şimeuı Başve ki 1 
Griy Avi~Qşuna ve .ı\mlfl41 Horty de, (tlDD Jogillz \ UZb8Ş181 düferlerlode kaza 
yanında Amiral Vem Reder otduğu L d 22 (AA ) _Al d (Ust tarıı.fı ı incide) 
halde Nike yatma. bitımişler ve Al· on ra, .' · ma~ya an Nevyork, 22 (A.A.) - Nevyork yer mabahçe garaymda kendiııini kıırşılıyan 
man Qabriyesl ölüleri için dikilen !· hudut harici .. ed\lmış olan "\:Uz başı altı ştmendlfertnde vukungelen car- lar arasında bulunan 1taı:etecilere de 

1 b 1 d r. h 11 ı 1 Kernil\, bugun öğleden soııra Prağ· pıııma neticesinde blr ki~i ölmUş ve bid~Jl n u un ubu 7Jll1. a e ge m ş- dan KroyoQn tayyar~ meydanına ~el- İzmir acyııhatine dair beyanatta bulu. 
lE::rdir. Amiral Horty, burada., bu , ti T d 1 d'~I d en ıızı kırk kişi yaralanmıştır. Blr narak demiştir ki: 

k rn.\1 r. ı\yyar~ eu n ı~ sıra a. 
tı.bldeye bir çelen)k o'f:/ğ~u:ur. kendisine eqrulan ınrnllcre karşı tnu- tren, istasyonda tevakkuf halinde "- Sualinize, bmirdcn aynlırken 

Klel. 22 (!.A~1 - de en sonra maileyh, blr gfınıı beyanattı\ bulun· bul~nan diğer bir trene carpmrştır. söylediklerimi tekrarlamakfa cevap ver 
Kt~lh ıtı:uanıhn a bmUtattn ounuatnmalsı • ma.nıış. yalnız şunları eöylemişttr: Bti- vagon, diğer blr vaGonun içine miı olurum. Bir~k !defalar lımirden 
nın emen emen n c z l\ID an 11ınnlştır. Müsademeyi bir fnfilllk memnuniyet havası iı;ersinde ve ne§'e 
B. Bitler ile Macar Naibi HükfımeU "Evvell hariciye ner;aretl orkAnı i.. ile aynldım. Bu defa hal'- daha büyu"k 

1 .. takip etm\şUr. Işıkların blrdenbtre ıu 
Amiral Horty önünde b1r geçit resmi le görüşme kmecburtyetindey!m. bir huzur ve faaliyet ieinde gördı.iın. 

sönmesi Uıerlne bilrolarma gitmekte • 
yapmışlardır. ~ Herkesten emniyet, hal ve JitJye itimat 

l d l ı ı ı Sl u d it olan tş adamlarlyle dolu trenlerde ki ev et reıs nın un n e geç 1\lA.NMTKO f!UPUDUNDA gösteren cevaplar aldım. Mevcut hava, 
Ut 1 lkt ~ '<! bUyUk bir kargaşalık vukua geltulŞ-

resml yapa.n · cUz am arrn m arı UÇAN T.ı\.YYARELER bundan evejki scyahatlerimle ölçülemi· 
110 id1. tir. yecek kadar, insanda bUylik bir ıevinç 

Kiol, 22 (A.J\.) - Bahrt geclt res· dirdlğine göre, Şigemitsu dUn Litvi. yaratmaktadır. Sevincim, bana verilen 
min1n onund3 D. Hltler He Amtral Domei ajansının Moskovadan bll • Kısa harici ha berJer malQmatın ve realitelerin müsbet neti. 
Uorty, K'1el körtezl önUnde yapılan novu ziyaret etmig ve Sovyet - )fan· ·di 

h d d t hd't i · · k k Venedik - Prenses Julyana ile cesı r.,, . 
bahri manevr larda hazır bu.lunmuş. çu u u un a 1 mı yapaca o.. Başvekilimiz, öğleden sonra berabe· 
ı d misyonun organizasyQnu ve i§.}emesi Prens Bemha.r, öğleden sonra Ven~· 
ar ır. h lı'· d b. ı...1 1·ı·tep ayrıl...,•cılar ve Avu~turya budu. rinde Hariciye Vekili olduğu halde Pe. a Alll a ır proje te ·di eylemi~tir. M ~ ··~ıı 

duna miltevcc;cihen hareket etmi~ler- rapalas oteline gelerek istirahat etınl§· 
~· tir. 
~ır. 

Çekoslovakyada 
Domeinin ilftve ettiğine göre, hu • 

dudun tahdidine yarayacak vesika ve 
haritalar üzerinde bir anlaşmaya varı 
lamamıştır. Pek yakında yeııi bir gö· 
ril§trle daha yapılacaktır. 

Paris ...... B. Bone, bugün öğleden 
ıonra Paristeki Sovyet Büyük Elsisi 
ile Fransanın Moıkovadaki Büyük Elçi. 
aini ve Aı:nefikamn Parla Büyük Elçi· 
ıini kabul etmi§lir. 

HASAN SAKA GELDİ 
Kamutay Parti Grupu Asbaşkanı 

Trabzon saylavı D. Hasan Saka, An. 
karadan şehrimize gelm~1tir. 

Henlayn ile hükumet murah
hasları arasında müzakereler 
Konferansın cayesl,. SUdct Almanlari 

murahhas ualann Lord Rünciaıan'ln 
B. Hanlayn'm ilk dcf a olarak nezdinde 
Lord RUnciınan'a mUlakj olmuş olan 
Ptcna Hohenloh~ ile Monsenyör Jilbert 
Helmtr'de bulunmuştur. 

Prağ, 22 (A.A.) - Saat 14 de B. 
Hanl.ayn ile hülrl\met tarafından mü· 

zakerelerde bulunmağa memur beş mu. 
rahhastan mürekep heyet arasın!da mü· 

zakcreler ba~lamıştır. Bu konferansta 
18 ağustosta B. Henlayn ile yapmış ol. 

duğu mülakat baklanda matumat ver· 
mek ve bu ınülakatm ihdas etıni§ olduğu 

ycul vu!Jreti Wüpncktir .. ~~-~-
Prağ, 22 (A.A.) - Alman Siidct 

partisiııin resmi organı olan Dizayt ga. 
~eteslnin bildirdiğine göre, büyük Y~· 

hudi endüstriyellerinden Usti'li Hans 
Vayneman, Linyit madenlerini Skoda 

fabrikalarına satmı~tır. Vayneman, tn. 
giltereye hicret etmek niyetindedir. 

Prağ, 22 (A.A.) - Sildet mebusu B. 
Kundt, Sildet Alman part\si ile hUkCı· 

met arasında yapılacak müzakerelerin 
programım teııbit etmek üzere, yakında 
B. Hodza ile yeniden te~ sa &iretek. 
tir. 

italyanın ispanyol meselesinde 
verdiği cevab 

loglllz ... ltalyan paktı iilmUş .... 
Londra, 22 (A.A.) - lyi malumat 

almakta olan mahafilden toplanan ha· 
berlere göre, Kont Ciano ile Sir Noel 
Çarls arasında yapılmış olan görü_şme 
ltalyanın ademi müdahale muvacehe. 
tindeki hattı hareketi hakkında arzu e
dilen sükun ve in§lıabı tevlit edememiş 
görünmektedir. Filvaki Kont Ciano'nun 
bpanyaya İtalyan malzemesi gönderil. 
mekte olduğuna 'dair olan iddialan tek
J:ij> etmemiş, yalnız bu iddialann doğ. 
ruluğunu isbat edecek mukni deliller 
olmadxğını beyan e mekle iktifa etmi§ 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Kont Ciano, muhatabına İtalyanm 

İspanyol meselesinin hallini temenni et· 
mekte olduğuna dair teminat vermek. 
le beraber diğer devletlerce ademi mü· 
dahale itilafına riayet edilmedikçe bu 
itilafa ltalyaca riayet edilmesinin git. 
gide mUıkiJleşeceğini söylemiştir. 

Kont Ciano'nun bu aon jddiaları, sa· 
lahiyettar İngiliz efk~rı umumlyesini 
ikna etmiş değildir, çUnkü İtalyan hü. 
kQmeti ile İtalya gazeteleri tarafından 
ileri sUrillen ittihamlann doğruluğunu 
isbat edecek ortada hiçbir delil mevcut 
değildir. 

Paris, 22 (A.A) - Frankonun !n· 
giliz plAnma cevabını mcvzuubahi:s e. 
den Pöti Parizlyen diyor ki: 

Frankonun, İspanyanın istikliline 
dokundunnıyacıığmı sarih surette bil 
dirmektedfr. Bu sözlerin ehemmiyeti 

inkar edilemez. Ilunlnrda.n kaydi ma. 
lümat eylemek lazımdır. 

Jurnal gazete$ diyor ki: 
' MUzakerelcr, mUsbet neticeye vara· 

bilir. Zira Moskova hariç olmak Uze. 
re, hükfunetlcrin ekserisi, Franküıt 

lepanyantn muharip taraf hukukunu 
elde etmek arzusunun mc§ruiyetfnl ve 
doğruluğunu kabul eylemektedir. Ya
bancılara karşı ,Ispanyol istikla.Unln 
muhafaza edileceği hakkındaki resmı 

sözler 1talyanların sözde Balear ada· 
larında, Almanların Fasla yerleştik. 
leri ve ltalya.nlar ile Almanların 1s.. 
paııyadaki ekonomik servet ınembala
nnı ellerine aldıkları hakkındaki p. 
yialara kat'i surette nihayet vermek
tedir. 

Ordr gazetesi diyor ki: 

Hakikatte, sosyalist generalin ln· 
giliz tekliflerini bu derece lakaytlik 
ile telakki edebilmesi için ya mütte • 
fikicrinden çok emin olması ve yahut 

da onlar tarafından sımsıkı bağlan _ 
mı§ bulunması Ulzımdır. Mus::ıolininin 

bu .,uretie maskesini atması da kcn· 
disinin en uzak ve geniş neticelere bi. 
le azmetmi~ bulunduğunu gösterir. 

Popüler gazetesi diyor ki: 

Fransa ve İngiltere, Frnnkonun bu 
cevabmdnn eonra dUcıtUkleri hacil va· 
ziyctl kabul edemezler. Pirene budu. 
dunun açılması bir mecburiyet hali. 

---0---

A VUSTURYA ER.lUNININ 
MUHAKEMESİ HAKKINDA 

Berlin 22 (.A.) - Eeki federal A.. 
vuı.ıhıcy:ı hHlrtım .... H ..... tdlnın. .. , V'yo'.l'UI 

da. viicude getirilmiş olan yü:uıeı· di. 
van huzurunda ithaın edile eklerine 
dair Alman guetelerinde hiç bi,. h:J. 
ber yoktur. Bu haber, ı,imdiye kad .. r 

ecnebi memleketlerde leae edilmi ir. 
Alman zimamdarla.rı, tahkikata Gi

rişmeden evvel ecnebi memleketlerde 
bu haberin ne gibi bir intiba tevlit e· 
deQeğini anlamak ister görünmektedir 
ler. 

ATLANTlK 12 SAATTE 
GEÇİLECEK 

Nev • Orleıın, 22 (A.A.) - Tayya. 
reel Dik Morpll, eyllll ayı zarfında, 
Fransızları bir Amerikan tayyare tf, 
ptno enterese etuııtk nrnkeıı.dtyle, blr 
Atıantik ucu~u yapaeasmt bildirmiş. 
Ur. Tayy recinin tahmhılerlno göre, 
Atlaotit°i bu tayyare lle Uıttte vo,aatl 

Bled, - Oğrenildiğinc gö~ Roman. 
ya, Ankara, Belgrad ve Varşovadaki or
ta elçiliklerini büyük elçiliğe yükselte. 
cektir. 

La Hey - Parlamentolararası bu1i~ 

ğinin otuz dördüncü konfcnnsı, 24 
memleket parl!mentoıunu tt:m il eden 
420 murahhasın ve Holan'da hilkOmeti 
erk~nından birçoğqnun huzurlle açıl. 
mışur. 

Londra - Lord Plimut, 1lu sabah 
Londraya dönm~ ve Hariciye neoı:~~
tinc giderek orada hariciyenin eksper. 
lerl ile birlikte General Frankonun gö· 
nüllülcrin geri çekilmesi planına vermiş 
olc;luğu cevabı tetkik etmi§lerdir. 

Londra - Hafta. tatilini Çeker'de ge. 
çinnit Qlan B. Çamberlayn, öğleden 

sonra Londraya dönrnü§tür. 
Londra ..... Kr 1 ve Kraliçenin halen 

ika~t cttMkte oldukları l3ıı.lmoral §<l" 

tosundan rcımcn bildirildiğine göre, 
Kral ve Kraliçenin Kana&ya ıeyahat. 
!erinin tıkırrür ettiği haberleri \doğru 
def ildir. 

6CO kilometre eürat.lQ 12 saattfl geç. -~....-----------,__,.....,......._ 

mek kabil olncaktır. Bu tayyare, ku•• çu•• k antant 
tek rnotörlildUr ve karlengl acıkt.ır. , 

--0--

ÇlNDEKI BtR ALMAN 
ZABİTİNİN BEYA.."11.lATI 

Kolouıbo. 22 (.A.A.) .... Röyter mu
habiri bildiriyor: 

Mareşal Çanknyşek'ln nezdinde as. 

kerı: müşavlrlllc vazlteslni yapan ve 

B. HIUer tarı1.(ından ıon zamanlarda 

~rl Ç!tğırılmıe bulunıın Alman Kur

may Biubaşıtn Llndeman, Çin • Ja. 

pon harbi hakkında şu beyanatta bu. 
lunmuştur: 

Japonyanm Çini istna.ın, Napolyo .. 

nun Moskova seferine pek ziyade ben 

zemektedfr ve onun gibi bic de ~e~ 
refll o!mıynn mü~abfh bir neticeye 
'11.racaktır." 

ne gelmiştir. Hükumetin bunu daha 
ziyade tehir etmeğe hakkı yoktur. 

Londra, 22 (A.A.) - Frankonun ce 
vabmdan bahseden Niyüz Krouikl di· 
yor ki: 

Frankonun cevabı ve ltaıyanm t.s. 
panya işlerine nıUda.halesine devam 
ettiği h1tkkındaki ıayialar, hep bir _ 
likte. ancak bir mana ifade etmekte
dir. İngiliz - ltalyan paktı ölmUotUr. 

(B~ tcıra/1 ~ l incide) 

ıılnln bazı fnaliyctl nazarı dikkat! 
çekmektedır. Filhakika, İtalyanın 
Belgrat elçlll~i erkllnı, dUn l\Iaca .. 
rlst:ının Delgrat cıctei lle uzuq gl\ .. 

rUşmeler yapmıştır. 

Bled, 22 (t. .A.) - Kilçük İtilaf kon. 
feransmın nihai tebliğinin ne§ri, Kül".lik 
1tilftfın 'daimt meclisinin tekliflerine Bu· 
dapeşte tarafmdan verilecek olan ce. 
vaba fntizaren yarına kadar tehir edil· 
miştir. 

Bu cevaba göre ya Macaristan ile 
yekdiğerine muadil iki tarafh üç misak 
imza edilecek veyahut Küçük İtilafın 
Bulgaristan ile Balkan it'lUı arasında. 
ki Selanik itilafına, zihniyeti itibarle,i 
muvafxk mü§tefek bir beyanname ncş· 
roluııacaktı.r. 

Bu gece B. Stoyadinoviç bir .ziyafet 
verecek ve bu ziyafette mühim hita. 
beler irad edilecektir. 

IKU RU NA 
Abııırle CDYIMJY~ 

ve eeınnnnn~ 

Fransız kabinesi 
(U8ta. tarojı 1 incide) 

B.Bonneyi kabul etmişllr. 
Dlfer tar.aftan _riv.asetLonmhur 

genel sekreter! "· .Magrui·'l>M.~\ kı.ıu .. 

ziyaret etmiş ve reltıılcumhura vazi
yet hakkında maHlmat ~ erllmeslnl 
Başvekllden rJca eylemiştir. 

Parla, 22 (A.A.) - Politik malı .. 
ffllerdo temin olunduğuna. göre, 
cumhuriyetci sosyalist birliğinden B. 
de Monzle, B. Frosardan lnhiHU eden 
naficı nnzırlığmı kabul eylemiştir. 

Parle. 22 (A.A.) - Politik mahfil• 
terde kanaat, BB. Frosar ve Rama .. 
diyenin lstlfn\arı neticesinde kabl .. 
nede ancak "bn d~ğişiklikler" Tu .. 

kua gelecek ve bAdtsenin başka bir 
tesiri olmıyacaktır. 

Nafia neznroU, B. de Monzlenln ka
bul etmiş bulundulu elmdfdcrı 8ÖY· 

lenmektedlr. 1~ nezıı.retl tein de, 
gene cumhurlyetci eosyallst partlısln. 
den mebu Pomaretln lsmi getmek· 
tedlr. 

Yalnız halen Parlıste bulunmıı.yan 
D. Pomaret ile bu sabah temas edi
lememiştir. 

Parıtımento mahflllerinde söylen. 
diğine göre, eğer bu progrnm tat• . 
bik edilirse kabinenin politik mahi
yetinde de bir değişiklik olmıya. 

cakur. Zira B. de Monzle ve Po
maret, istifa eden B. Frosar ve Ra
madlye gibi, cumhuriyetçi sosyalist. 
birliğine mensup bulunmaktadır, 

Parla, 22 (.A..A.) - Cok kısa bir 
zamanda halledilen kabine buhranı, 
kabinenin haric:i slyaseUnde bir gO.
na değlelklJğl istilıam etmiyen ıade 
bir ta.dil sm:etlndo halledilmiştir. 

Tayinleri halen herde k!ln Vizll şa. 
tosunda bulunan Reisicumhur B. 
LöbrönUn imzasına arıcdllmlş olan 
yeni nazırlar mUstafi nazırlar gibi 
cumhurlyetcl sosyalist lılrliğine men 
sırnt.urlar. Şu halde Reisicumhurun 
rlyo.sotl altında. bir nnzırlar lcttına 

veya alelAae blr kabine lctfmnı Dl'll• 

tasavvor değildir. 

Parl , 22 (A.A.) - Knblnede ya· 
pılmış olan to.d!lflt, parıtunento ko .. 
rldorlarında. pek nz ınUtalea ve tef .. 
slrlere yol ncmıştır. ParlAmento k()o' 
rldorlarındn hnzır bulunan bıızı me· 
buslar, buhranın sUratle halledilmiş 
olmasından mUtevellit memnuntyet-ı 
lerlnt fzhar etmişlerdir~ 



GörüP düşündOkce 

edır ouc na
yet bol uğu ~" 

Yazan : s. Gezgı D. 
? ı· 

Bilmem dikkat ediyor muıunuz . 
ye başlıyacaktım. Fakat §irndi benun 
zihnime takılan konu, tabii tartları~ 
o kadar üstüne fırlamış b.u~unuyor, e~~ 
.. böyle bir soru ile gmşmek, Y 

sozc, b" batka 
siz manasız olur. Hergün ır k 
tü;lür.ü, gittikçe l:orkunçluiu art~ra 

· t bollugun· 
önümüze serilen şu cınaye 
dan bahsetmek iıtiyorum. . • 

Han" i Hhab elinize gazetenızı alı~-
,, • k go· 

nız idnde mutlaka kanlı bır va a . 
• " chirlerın 

rUp irkil:uiniz. Milyonluk f 
barındırdığı bUyUk kalabalıklar ara11n. 
da her tUrlU insan vardır. Çarpı§&D 

• k 'htirat vardır, 
menfaatler, k.lkançlı • 1 d 1 k'd e ı· 
diyeceksiniz, evet ama, eı ı e~ " 
tanb:.ıl yine böyle kalabalık~•· . em u: 

• 1 b 1 ğ n cınsı, bug 
za:r.anlardakı ka a a 1 1 

1• bu · Poa · 
ne nisb•tle daha karıııktı. ' w 'ld' Avrupa· 
glink:.i 'kadar düzenli değı ı. 

d'ki tutturarnıyan 
da, Balkanlarda 1 1 da ıhtıın 

. G l kaklann ' r senerıler a ata ıo dı o va. 
boyunda barınma~a çatışırlar t. ·~ıenir· 
kitler de adam vurulur, clnaye. 

1
" bep 

hi t}erı 6e • 
di Ama, bunların ma . ye k ' 1 badi· 
leri bambaşka idi. Şimdı, en :n 

1 
oku. 

senin bir biç yUz:Unden ~kdtıb;~. dol· 
' 1 . l".c'kır egını 

yup şaşıyoruz. ncır ~ . k'liyor, 
· · bıl".akıar çe 1 

durmaz: şeyler ıçın ~ 1 bula 
pusular kuruluyor, eller kan ara • 

nıyor. da ana ba· r. Aramız 
Daha fenası va · la. alnız tar. 

ba katilleri çoğaldı. Meı~ ' ky ökUzleri 
k · · bılerc 

lada çalışmama ı~ın ediği bir tokat 
kaybeden bir çocugu, Y babasını balta 
kudurtuyor ve uyuya~ den ken· 
. Sonra tıtreme ' 
ılc parçalıyor. k lı cenaze. 
d. . . b" .. zavallının an 
ısını uyuten .. "klüyor u· rpa suru ' 

sini taşlara çarpa ça 
çuruma atıyor. . . damın kafasını 

Bir bagkaı;ı, kestığı a K" 'köy 
. d tatıyor. oy 

karpuz gibi elın e 

dolaşıyor. d" lerdir, ki yal. 
Bunlar öyle acı ha 

18

1
e ası nıahkc· 

·ı ·yaka am • 
nız polisin canı erı ·ı ararlan bit. 

el · hij.küm vermeıı e z l"'C'D' 
ın rın ııo•" 7_,.., ""' -r-· ·· · :ou • · tenmek ge· 
çok büyük dikkatlerle ınce 

rektir. . . tatiıtikleriyle 
Adi' . de cınayet ıs 

. . ıyemız öldürlicU tiplerin geçir. 
bırhkte acaba, bunların se· 
dikleri ruh buhranların\~~ yapılıyor 
beplerini gösteren tab 1 er 

mu? b' hastalık 
B · ı kanlı ır u cınayet er, ·ır terbiye. 

mahsulü müdür? Yok63, mı 1 
A bağ· 

. d .. .. b' takım manevı 
mız e çuruyen ır b 

• • Tr nlarunız: u. 
ların e11erleri mıdır? ~anu s· daha 
nu önlemeğe yetmiyor mu? ızem 1Ç.. 

b. yasa 1 .. 
keıkin, daha arr:anıız ır 

zım' k · karakol u. 
Mektebı'nı"n hocasının, ı· 

' bUtiln e ı 
mandanının, köy muhtarının . 1 • 

h · ve vaız: e 
kalem tutanlarımızın. atıp k 
rimizin bu yolda harcayacakları emı e 

k bari bun arı 
yok mudur? Vakit var en, k 
d

.. .. .. k e bı'r karar vcrere 
uşunup taşınsa v 

hemen işe başlasak. 

- f tı Konserlerde meşrubat ıya. 
Cumartesi geceleri bahçcle:~e v:a_~ 

lecek konserlerde nıeoruba.t ıçın 
mi fiyat olarak 60 kuru§ konmuştur. 
Bazı yerlerde 100 - 150 kuruş alındı. 
w .. "l .. t "u"r Bundan sonra altmış 
gı goru muş . . 
kuru§tan fazla tarife tatbık edenler 
şiddetle rczalandırılacaklardır. 

--0--

F eıtival programı 
Belediye festival komitesi tarafın • 

dan Romanyadan davet edilen .. Ta~a
sa revüsü bilyük bir rağbet go~uş~ 
tür. Revü. Tepebaşın~a ~u ayın yır~ı 
sekizine kadar temsıllenne devam • 
decektir. Bu akşam Gillhane parkında 
N 

:t Hazım Muammer tarafından 
aş. , ' . rt yunu 

(Ters evlenme) ismindekı o a o 

oynanacaktır. .. .. 
Bir çocuk yanarak oldu w 

Ç . ·1 22 <Husu.si> - Buraya baglı 
ıvrı ' d 'b" ro 

Bo ·· .. k köyünde iki yaşın a ır 1J • 
ZJYU "lınilŞ 

cuk feci bir surette yanarak 0 
. : 

tür. Çift; i Cemalin iki yaşmdak; ço_ 
cuğu Ahmet, annesinin yatırdıgı bı.r 
odada uyumakta iken ocakta annesı. 
nin kaynattığı süt tenceresine yana~ 
rnış ve devirerek göğsünden kızgın 
Sütle yaralanmıştır· 

P'cryada yetişen ana, baba yavruyu 
kurtarmak !"in istasyona g ötürürler 
ken ölmU~ür. Müddeiumumi hadiseye 
c ko 
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GltlınOn mesenenerı: Vıldönümleri : 

Pazarlıksız satış 
1528 sene evvel bugün 

Vizl~otlar Homayı 
zaptettller 

iliklerimize işliye.n pazarlkı Uzun zamandır 
ô.dotine birdenbire veda edebilecek migiz? 

Vizigot'larm rciıi Alarik, Makedonya 
Tesalya ve Termopili geçerek Korent 
Telopong ve isparta ha valisinde iler. 
liyordu. 

Kumandanın hedefi İtalya idi ve kar· 
şısında hiçbir kuvvet duramıyordu. Dün bir manavla konuşuyorduk. 

Kendi~i okumuş, bilgili ve iyi bir ~a. 
tandaştır. Uf döndü dolaştı, bu ~~. 
kil Sebze haline ve haftanın hergunu 
muhtelif semtlerde kurulan pnzar 
yerlerine intikal etti. Bilhassa pazar 
yerlerinde halkm nasıl ve neden al • 
datıldığını, yahut aldatılmak mecbu
riyetinde kalındığını uzun uzun an· 

tattı. 

Eylül başından itibaren tatbikine 
başlanacak olan maktu fiyatla satış 
kanunu, artık bu gibi vaziyetlerin te. 

kerrUrllne imkful vermemek için alınan 
en yerinde tedbirlerdendir. Fa.kat ~
zun zaman iliklerimize kadar ışlemış 
olan paza.rlık adetine birdenbire veda 

edebllecek miyiz? 
Kanundan ıtmdiki halde herkes 

memnun, satıcı da, alıcı da .. Acaba tat 
bfkata geçilince vaziyet ne §ekil ala· 
ca.k? Bu i~fn doğru dürüst yürümesi 
vatandaşların elinde olan bir iş, hükfl. 
met icap eden tedbirleri alıyor, bunu 
tatbik ve riayet etmek mecburiyetin· 
deyiz. Artık şimdiki vaziyetin düzel· 
mesi, veya eski halinde devamı bizim 
elimizdedir. Ötedenberi kanun ve ni. 
zamlara uygun hareketile tanmmış o. 
lan vatandaşlarımız, bu işin de iste. 
nilen iyi neticeyi vermesi için uğraşa. 
caklardır şüphesiz. Yalnız bir iki uy. 
gunsuzun eski şekilde devam etme • 
mesi şartile ... 

Manav dostumun anlattıkları şu: 
.. _ Pazar yerlerine halkın rağbeti 

malum, böyle yerlerde satılan malla. 
rın dUkkfınlardakine nazaran daha u. 
cuz olması bunun başlıca sebebidir. 
Bu ucuzluğu da, yiyecek ve diğer mad 
delerin dükk~nlardakine nazaran da· 
---C.- _.. v.rvyv • 

Bunu, dükkanlar iyi, temiz mal sa • 
tar da, pnzarlarda bozuk, çürük yiye. 
cekler bulunur, demek için söylemi -
yorum. Dükkanlar umumiyetle birin. 
oi kalite mal satar ve bunlar pahalı. 
dır. Az gelirli olanlar, ayni cins malı 

1 
biraz da.ha :a~ağtsından olmak il?.ere 
daha ucuza pazarlardan temin ederler 

Bir pazar yeri 

Yalnız umumiyetle bazı feno. tabiat· ı 
lere tevarüs etmişiz ki, bunların ba. 
şında pazarlık 8.deti gelir. Bir kısım 
halk, - ne de olsa aldatılacağız -
zihniyetlle, pazarlarda ucuz satılan 
mallar üzerinde par.arlığa girişirler. 

Satıcı zararına mal vennek istemez. 
Bunun için ya sattığı şeyin çürüğUnU 
kağıda doldurur, yahut ta teraziyi eğ. 
meğe başlar. 

Noksan tartmnnm sebeplerinden 
birisi de, akşam ilstli elde kalmış o· 
lan malı, maliyetinden ucuza vererek 
bitirme kendi~esidir. Bu takdirde de 
zarar edllereğin<!etı terazi~ hiyle ka. 
rışır. MeselA. sabahleyin, kilosu 15 
kuruşa satılan Uzilmün akşam üstü 
10 kuruşa kadar dUştUğUnü görUrsü. 
nüz. Satıcı gerçi fiyatı indirmiştir. 
Fakat tartıda yaptığı hiyle ile fiyat 
yine sabahkinin aynidir. 

Hale gelince, burada çekilen en bil· 
yuK 8JK1nt1 n ye ir, llli"'81i1& U. 
züm mevsimi olan bu sıralarda.. ls
tanbulda sırt hamallığı yasaktır, bu· 
iıa diyecek yok. Fakat bu bozuk yol. 
Harda üzümleri araba ile veya. diğer 
el ara.balarile ti bilmem nerelere ka... 
dar taşımak, bir küfe üzümün yarısını 
fireye çıkarmak demektir. Bu yüzden 
lstanbulda, günde binlerce kilo üzllm 

bnrap oluyor ve bundan tahaddüs e· 
den fiyat farkını, müstehlik kendi 

kesesinden ödemek mecburiyetinde 
kalıyor. Yani harap olup ta dökülmek 

mecburiyetinde kalınan üzümler kaç 
kilo ise, bu, diğer sağlam kısmın fiya. 

tına zamrnolunuyor. Bu sefer de ta. 
bii alıcı azalıyor. Bunun önüne geç • 
me.k için ekseri manavlar, imkan bu. 
turlarsa üzilmleri hamal sırtında ve 

kaçak olarak getiriyorlar. Yolda ya.. 
kalanırlarsa hamal cezayı veriyor, 

yakalanmazsa ya.kayı kurtarıyor. Bu 
garip vaziyetin önüne geçmek için hiç 
olmazsa üzüm ve bunlın gibi sarsıntı· 

dan müteessir olan yiyeceklerin sırL 
ta taşınmasına müsaade edilirse hem 

binlerce kilo malın harap olmasının 

önüne geçilir, hem de müstehlik kftr 
eder. 

Nakliye i;,indeki bozukluğun birini 
-dr. aubalılr · 1 ad . w ~ mal kal. 
dırıldığınız yerde ara.ha ama - mev
cut tarifeye rağmen - fiyatlar en az 
20 kuru§ yUksektlr, Israr edecek o-
lursanız faydo. vermez. ve malınız or. 
tada kalır. Daha ileri gitmeğe kal • 

karsanız bu sefer de hiçbiri götürmez 
ve daha kötü vaziyete düşersiniz. 

A.N. 

Roma üstüste akınlar görüyordu. A. 
larik'in ilerleyişi hepsini bastırıyordu. 
Fakat ordusunun başına geçen kuman· 
dan Siti Litro: 

- Gal'de to?ladığım lejyon'larla A. 
lariki mağlup ettiğimi unutmayınız. 
Roma, istila altında kalacak bir memle 
ket değildir ve kalamaz. 

Diyor, kuvvetlerini hazırlıyordu. 
Kumandan söylediğini yaptı ve Ro· 

lll.lyı korkunç istiladan kurtardı. Yal. 
mz bir sene &onra 406 yıllarında üçüncü 
ve evvelkilerden kat kat üstün bir ha· 
reket başlamıştı. 

O ıene İtalya bitkin bir hale gelmiş. 
ti. Siti Liko da ortalarda gözükmüyor· 
ıdu. 

Vizigot reisi İtalya hudutlannda gö. 
rUndüğü vakit Roma orduıuna kuman· 
da edecek kimse yoktu. Halk açtı. O 
kadar, ki insan eti yiyenlere rastlan. 
makta idi. 

Bir giln Roma sok.aklarında bir nu· 
tuk verildi : 

- Şehir sınırlarına dayanmı§ Ala. 
rike bir heyet gönderip işi halledelim. 
Kendi kendimizi yemiye başladık. Va· 
kit geçirmiyelim Romahlar ! .. 

Yapılacak iş, Alariki geri sevirmek. 
ti. Bunu yapmak için de mağrur ku· 
mandanı korkutmak l!zımdı. 

Heyet düşman kumandanının önüne 
fevkalade bir azametle çıktı. Roma or. 
dusunun haşmetinden, heybetinden, 
hücum etmiye cesaret edecek ordunun 
uğrıyacağı akıbetten bahsedildi. 

Söylenenleri sükUnctle dinliyen Ala· 
rik gülümsedi ve: 

- Ot ne kadar ~ok olursa orakla o. 
kadar kolay biçilir .. dedi. 

AJariJr Romalılara baı:ı tekliflerde 
bulundu iae de kabul ettiremedi. 

410 yılı 23 ağustos gUnü 1528 sene 
evvel bugün bUtlin ordusu ile Roma 
kapılarına dayandı ve içeri girdi. 

Şehir altı gUn kiliseler müstesna ol· 
mak üzere yağma edildi. 

Tehlike 
Açlıktan insan eti yi~n tehirde şim. 

di bq döndürücü bir neş'e ve eğlence 
baıılamıştı. 

Büyük çınar ağaçlarının altında sena 
torların ~ocukları sakilik yapıyor, vizL 
gotlar eğleniyordu. 

YHzan: Sıdney Horıer 

- Anlıyorum, bu hakikati anlıya. 
rum. Sizin yüzünüze bir kere bakmak, 
ne kadar değişmiş bir adam olduğu • 
nuzu anlamağa kt'ıfldlr. Yalnız gö· 
rünU~te değil. ruhen dahi değişmişsi. 
niz .. Demek ki, bana yardım etnıiye. 

ceksinlz? 
_ Bir darbı mesel vardır, bilmem 

ki bilir misiniz: "Bir yatak yapıldığı 
man. artık onun üzerinde yatmalı· :r .. derler. Sizin dertleriniz!~ w~s~a a. 

Hikadar değilim. Hele evlendıgınız a. 

Avukat bunclan sonra. daha fazla 
konuşmak ıstcmcdlğlnl anlatan bir 
hareketle yilzUnil çevirdi. Fakat bo

Kadın ısrar ediyordu: 
şuna ... 

_ Sizden yalnız on sterlin istedi· 
ğlml söyllyccek olursam ... Yoksa ... 

Kadın hıçkırıyordu: . 

_ Yoksa, ne demek istiyorsun? 
Kaldırımlara mı dUşeceksln? 

- E\·ot. 
Bu vaziyet karşısında, genç avu· 

katın yUzU yumuşayacağı yerde, da-

ha sertleşti: 
- Kocan eğer benim tanıdığım a· 

dnmsa, senin o halinden bile mütc· 
essir olmıyacaktır. Haydi gUle gtile. 
Kadın hAl! hıçkırıyordu. Döndü. 

Kapıya doğru yUrildil. Elini kapmm 
topuzuna uzatırJcen bir kere daha 

Granstona bakarak: 
- FillP Granston, dedi. Bir gUn se. 

nin başına, bana geldiği gibi mUthiş 

bir feHl.ket gelecek · 
_ Haydi, haydi, senin ı6yledlkle· 

rlnl ancak bir budala söyler. 
Bu sırada Granston, iç cebinden 

-9- Çevirrn: Hikmet: MQn lr 

bir cüzdan çıkardı. İçinden bir bank
not alarak, kadına uzatıp: 

- Al, dedi. Fakat bl rdaha buraya 
gelirsen, beni ısrarla taciz ettiğinden 
dolayı seni polise veririm. Kocanın 

basta olduğunu, fakir dUştUğünU, ne; 
kaldığını söylUyorsun, öyle mi? 

- E\·et! 

- Şu halde sana bir fikir vereyim. 
- Ah, Flllp ... Durma, söyle ... 

Knılmın gözlerindeki endişe ve 
merale kendisini acınacak bir hale 
sokuyordu. 

Fakat Granstonun söylediği söz· 
ter Uzerlnc, scndeH~·ecek gibi oldu. 
Kapıya yaslandı. 

Grnnston şöyle diyordu: 

- Eğer yanılmayorsam , sen, şan
taj işlerinde alAkası olan bir adamla 
evlenmtşUn. Öyle değil mi? 

- Senin kalbin taşlanmış Flllp! 

- Evet, evet. Ben hafızama gUve· 
nlrlm. 

Kadın, kendini mUdafaa edebile
cek vaziyette değildi: 

- Pe~cltltı, şantajcı ise ne olacak? 
- Şu halde, bu işin kralına mu. 

racaat etsin. 

- Kimdir kralı? 

- Gazetelerin "Tehlike!" diye bah 
settlği bir adam. 

Avukat Granston bu sözleri söy
ledikten sonra; zlle uzanarak çaldı. 

KAtlhl içeriye girdi: 

gelecek olursa, her halde kabul et
mlyeceğim. 

Bundan sonra, Londranın meşhur 
avukatı, tekrar masasına dönerek 
ye11lclen kl'lğıtları lmzalamağa baş. 

ladı. 

Bu iş bittikten sonra, kAğıtları bir 
yana iterek kendi kendine dUşUnme. 
fe koyuldu. 

Du kadının gelişi, gecmlş günlerin 
blrcok hatıralarım da beraber getir· 
miş, hayalinin önUne yığmıştı ve bu 
hatıralardan bir çoğu, fena batırn
lardr. 

Kendisini, beş kısa. yıl önce ye g6-
turdU. Rodburo isimli kU<;ük bir şc. 
birde lst11tbnllni temıne ve muvaffak 
olmağn calışan bir kUçUk avukattı 
o zamanlar .. 

Öyle kllçük bir şehirde bllyiik bir 
muvaffakıyet tmkAnr yoktu. Halbu. 
ki o, kendisini yakan bUyUk bir şöh· 
ret ibtlrasiyle elinden geleni yapma. 
ğa çalışıyordu. Hakikatte işte ou 
hırstı ki, onun, mesleğinde bugün
kü mevkifnt elde etmesine yaramış. 
tt. 

Rodburo şehrini terketmeelne uc 
ay kalmıştı kt, hayatının mUblm bir 
hfldlsest vu kuagelmiştl. 

FUARI GEZENLER 

İzmir, 22 (Husust) - Beynelmilel 
lzmlr fuarını iki gUnde 85.000 klşt 
gezmiştir. 

--0-

lZMtRDE YANGIN 

lzmtr, 22 (Hususi) - lzmlr Palas 
otelinde yangın çıktı. Derhal söndü. 
ruldU. Yangın otel sahlbl Ahmet Hu
ırısının yatağında elindeki clgara ile 
uyuması yUzUnden cıkmış, ayakları 
yanmıştır. 

--<>-
EGE LtK ŞAMPİYO:SU 

İzmir 22 (Hususi) - Ege lik şam
piyonası tein İzmlrln Doğanspor ve 
Denizll şampiyonu Denizli spor ta
kımları arasında Denizlide yapılan 
mUsabakayı altı sıfır lzmir şampi
yonu kazandı. 

---0-
lZMtRDE BİR ClNA YET 

Izmtr, 22 (Husust) - Eşrefpaşa 
semtinde Çukurc;eşme mahallesinde 
oturan Hidayet geceleyin evine ansı· 
zm girmiş, karısını bakkal ömerle 
mUnasebetslz bir vaziyette yakala
mıştır. Hidayet bakkalı altı yerin
den ağır surette yaralamıştır. Ka
Oının dört çocuğu vardır. 

Şehrin en zengin adamlarından --------------
birlnln kızı olan Beril Lesing'e izdi. 
vac teklif etmiş ve bu tekllfl <le ka· 
bul olunmuştu. Bu kızı secmekte 
t\mll olan, parası değildi. Berllf ilk 
gördUğU dakikadan itibaren sevmiş
ti. 

KURUNA 
.Aburne olunuz 

ve edininiz 



8-KURUN !?S Aausros ıoss ) 

• Hükômel Reisi / 
büyük musikişin·as 'llünakşanıki güreşlerde 
(f2>,aı©J~ır~vs~D ye DDG< ~amalfilUaır: 

" sende musikiye istidat yo·< 
boşuna uğraşma ,, demişlerd , 

peşte muhteliti 
Paderevskinin hayatı iki gaye ara. 

sında taksim edilmiştir: Musiki ve si. 
yaset, Esasen bu iki merak, onu, baş.. 
ka bir şeyle uğraşamıyacak kadar 
meşgul etmiştir. Eski Leh Başvekili 
musikiye bağlı kalırken diğer taraf
tan siyaset de onun için bir 1ngres ke. 
manı o"'.muştur. Yalnız, ~unu işaret 

etmek lazımdır ki, Paderevski'nin 
dünyada şöhretini musiki ile temin et 
mesine mukabil, siyaset sahasındaki 
muvaffakryetlcri o derece büyük ol _ 
mamıştır. Musikişinasın elinde piya
no, siyaset kemanından daha iyi ses 
çıkarmıştır. 

Paderevski, bugün 78 yaşındadır. 

Bu, insanın hatıralarını yazınağa baş. 
lıyacağı bir yaştır. Büyük Lehli ha. 
tıralarmı bugün lngiliz kadın muhar
rirlerinden Meri Lavdon'a anlatmış. 
tır. Muharrir de bunu "Sunday Tay. 
mis., gazetesinde neşretmiştir. 

Paderevski'nin hayatını bu hatıra· 
_ !arından takip ederek kısaca, fakat 
bütün meraklı safhaları ile gözden 
geçirebiliriz: 

Şüphesiz, herkes gibi, Paderevski 1 
de başlangıçta çok müşkül bir hayat 
yaşamıştır. Esasen, büyük sanatkar. 
ların çoğunun hayatı böyle başlamış. 
tır. Genç Paderevski, zeka cihetinden 
ne l:adar zenginse para cihetinden de 
o kadar fakirdi. Fakat, uğraşarak, di
dinerek Varşova konservatuvarına de 
Yam etti ve nihayet diplomasını al. 
dı. 

C:nç musiki heveslisi 20 yaşında, 
yanı konservatuvardan çıkar çıkmaz 
ayni müessese talebelerinden bir kız4 
la evlenmiştir. Fakat, talih bu saa. 
deti kr!"kannıış ve Paderevskinin ka. 
rısı, ona bir erkek çocuk bırakarak 

dünyaya gözlerini yummuştu. Gen~ 
kadın, kocasına bir miktar para da 
bırakmıştı. Paderevski, Varşovadan 
Berline geliyor ve orada meşhur pro
fesör Frederik Kiel'den beste dersleri 
almak için müracaat ediyor. 

Tuhaftır: O tarihte bütün musiki 
hocaları, konservatuvar profesörleri, 
Paredevskiye piyanoyu bırakmasını, 
başka bir çalgı üzerinde çalışmasını 
tavsiye ediyorlardı. Onlar gibi Fre • 
derik Kiel de Paderevskiye keman 
çalması tavsiyesinde bulunuyor ve: 

-:- ~este yapmasını öğrenmek için 
telli bır çalgı üzerinde çalışmak za. 
rureti vardır, diyor. 

Bunun üzerine Paderevski, onun sö· 
zUnü dinliyor ve bir keman muallimi. 
ne giderek onun yanında çalışmak is. 
tiyor. Fakat, keman profesörü ondan 
hiç memnun değildir. On, on iki ders 
yaptıktan sonra: 

- ~usiki kabiliyetin yok senin, oğ
lum, dı~r boşuna vaktini ziyan etme. 
sen daha iyi olur. 

Paderevski, bundan çok müteessir 
oluyor. Fakat musikiye karsı istidadı 
olduğunu pekfila bilmektedir. Onun 
iç~n, müteessir olmakla beraber, az. 
mınden dönmüyor, profesörü iknaa ı 
çalışıyor. 

Kendisi bunu şu şekilde anlatmak· 
tadır: 

- Ertesi günü aldım profesörü, e. 
ve götürdüm ve orada kendisine otu. 
rııp piyano çalmağa başladım. Orada 
çaldığım, en son bestelerimden biri 
idi. Bundan sonra Şopenin mazurka· 
larmdan birine geçtim. Fakat, daha 
bitirmeden, profesör ayağa kalktı: 

- Dur, oğlum, dur, dedi. Ben deli 
••• 1 
ımış~m.' Sende musikiye istidat yok, 
demışt1m. Halbuki o kadar güzel ça. 
lıyorsun ki! 

Muallim hakikaten çok heyecanlı 
bir halde idi. 

Bundan sonra Paderevski piyano 
muallimi Frederik Kiel'in talebesi o. 
lara!ı:: <.:alışabiliyor, çok da muvaffak 
oluyor. Fakat günlerinin 10, 12 saati 
mütemadi bir çalıtıma ile geçiyor. 

Paderevski ilk defa olarak Antuan 
Rubinştayn ile o sıralarda kaqıla'.ıı
yor ve ona kPn!'li bestelerinden bir)rn. 
cın ı calı ·or. P.ııb'nsta 'l1 on ı 

mlYısalb>alkaı lhıaıırnc ı maçOal ırDa [Q)eırabeır 

6- 3 mağlilp 
Festival komitesi tarafından getir. , 

tilen Macar güreşçilerile, güreşçileri. ..'""''""·""'""' ... 
miz arasındaki ilk karşılaşma dün ak· 
şam saat 21.30 da Tak.sim stadında 

- Parlak bir istikbaliniz var, diyor. 
Eminiın, çok büyük piyanist olacak
sınız. 

Bu sözler genç musikişinası daha 
fazla teşvik ediyor ve iki misli bir he. 
vesle çalışmalarına devam ediyor. 

yapılmıştır. 

Halkın güreşlere, ötedenberi göster 
diği rağbete mukabil, bu sefer tribün. 
ler nedense pek boş bulunuyordu. Fi. 
yatlar tribün: 50, balkon ve tribün 
kenarı 100 kuruş olarak tesbit edil -
mişti. 

Sahanın ortasına kurulmuş olan 
ring ve organizasyon, şimdiye kadar 
hiç bir müsabakada görülmemiş bir 
mük'!ınmeliyette idi. Yan hakemleri. 
nin bulundukları yerlerde kararı bil. 
dinnek üzere kırmızı, yeşil ve beyaz 
~ıklar veren ampullar konulmuştu. 

Saat 21.30 da Macar ve Türk ekip· 
leri rınge çıktılar. Her iki taraftan 
karşılıklı nutuklar söylendi. Bilhassa 
Peşte muhteliti kafile reisinin Türkçe 
söylemesi uzun uzun alkışlandı. Bi _ 
zimkiler bir buket, onlar da bir bay. 
rak takdim ettiler. · 

Berlinden sonra, Lehli sanatkar Vi. 
yanaya gidiyor. Maksadı, o zamanın 
en meşhur üstadı olan profesör Le-
şetizkinin yanında çalışmaktır. 56 KİLO: 

Fakat, Viyanaya gelir gelmez yeni Bu müsabaka Harvartla Mustafa 
bir sukutu hayale düşüyor. Lerşetizki, arasında, orta hakemi Macarlardan, 
ona: oyun bermutat karşılıklı denemelerle 

- Eğer daha evvel çalışmağa baş. başladı. İkinci dakikada Harvart, çok 
lasaydın sen iyi bir piyanist olurdun güzel bir kol kaptı ise de alta düştü. 
amma, diyor, şimdi pek geç kalmış Mustafa rakibine kıle tatbik ediyor, 
bulımuyorsun. ve bunda da muvaffak oldu. Taktığı 

Fakat, genç musikişinas yine ilini. üçüncü kılede 4 dakika 10 saniyede 
dini kesmiyor, azmi kmlmıyor. Çalış- rakibini Y.endi ve uzun uzun alkıştan· 

mağa ve gittikçe daha fazla çalışma.. dı. 
ğa devam ediyor. Pro!e:ıör uou ~. I"----"--~---_..:.;.._,._ 

detle tenkit etmekte, çalışında, beste- 61 Kt:Lo: 
leyişinde bir çok kusurlar bulmakta. Zöke - Ahmet Kuloğlu arasında 
dır. Paderevski bunları düzeltmek ı. orta. hakemi doktor Saip. İlk be~ ?a. 
çin yılmadan çalışıyor ve sanki piya • ~ika neticesiz geçti. Zökenin daha ha. 
noya ~eni başlamış gibi, evvelce çal. kim olduğu görülüyor. On dakika bu 
dığı çermi ıskalalarını tekrara koyu. suretle bitti. Yazı, turayı Zöke kazan· 
luyor. dığı için Mustafa altta. Macar sıkı ta. 

1KBALE l)()G.RU... arruza geçti. Saltoya almağa uğraşı. 
Paderevski Viyanada çalışmalarına yor, ikincisinde muvaffak pldu ve çok 

daha fazla devam edemiyor. Çünkü güzel bir salto kaptı ise de netice ala
parasız kalmıştır. Orada da par.a ka.- madı. 
zanmak için bir çare bulamıyor. Dö. Güreş çok sert oluyor. Macarm ay· 
nüp Varşovaya geliyor. ni güzellikte ikinci bir saltosu da se. 
Varşovada bir müddet kaldıktan ve mere vermedi. Zökenin kuvvet ve tek· 

müşkül bir hayat yaşadıktan sonra, niği ile Ahmedin kuvveti çarpışıyor. 
kendisini sevip takdir edenlerin yar. Üçüncü saltoda Ahmet tuş oldu ise 
dımı ile, Strazburga gidiyor ve ora· de hakem bunu saymadı. Macar salto 
dan da tekrar Viyanaya gelerek yine üstüne salto tatbik ediyor. Devre böy 
Leşetizkinin yanında çalışmağa baş.. lece bitti. Şimdi Ahmet üstünde ça. 
lıyor. Profesör, talebesinin bir gün o. !ışıyorsa da bir şey yapamıyor. Ahme 
lup kendine şeref teşkil edeceğini an- din yapmak istediği bütün oyunlar ne. 
lamıştır.Şimdi onunla, kendisini se • ticesiz, saltoya almak istiyor olmu -
verek, takdir ederek meşgul olmakta. yor, kıleye almak istiyor, beceremi. 
dır. yor ve bu devre de böylece sona erdi. 

Paderevski büyük şehirleri dolaşa· Şimdi son dört dakika ayakta cereyan 
rak konserlerini vermeğe Paristen ediyor. Zöke ilk dakikalarda rakibini 
başlıyor. İlk konserini 1888 senesi altına aldı, salto ile 16 dakika 50 sani. 
martında, yani bundan yarım asırdan yede sırtını yere getirdi. 
biraz evvel, Pariste Erard salonunda 
veriyor. 66 KİLO: 

Diln ak:şam Macarlarla 

sıkı başladı. Her iki güreşçi de çetin. 
Macar boyuna kol kapmağa uğraşı • 
yor. Bu hal tamam on dakika ayni şe· 
kilde devam etti. Kurada Yusuf Aslan 
alta düştü, Fabyon neticeyi almak için 
bütün gücünü harcıyor. Yusuf gayet 
güzel kapanıyor ve hiç bir oyun ver . 
mi yor. 

Üç dakika bu şekilde bitti. Şimdi 
Macar altta, Yusuf Aslan taktığı bir 
tek kıleyi neticelendiremedi. Ayni şek 
li bir kaç kere tatbik ettise de bu dev. 
re de bitti. 

Ayakta güreşiyorlar. Arada az bir 
fark bulunmasına rağmen, Yusufun 
bazı hareketleri neticeye müessir ola
cak gibi görünüyor ve böyle. de oldu. 
v ......... ..,,..f ~,.,1 ... -.:.a ... ~.ı--- --.-. ı..-- .... ı.:. 

le galip. 

72 K1LO 
Frovka ile grup birincisi Celal ara. 

sında yapılan bu güreş diğerleri gibi 
Greko Romen değil, serbest olarak ya 
pılacaktı. Çarpışma diğerinden da. 
ha heyecanlı olu)"or. Hakem Seyfi Ce. 
nap. Macar güzel bir çelme ile Celali 
yere devirirken kendisi de gidiyordu. 
Her ikisi de tehlikeyi savuşturdular. 

Oyun o kadar güzel ki, halk mütema. 
diyen bağırıyor. Celal mükemmel bir 
güreşçi olduğunu gösteriyor. 6 daki· 
kalık devrenin s ,v unda Macar rakibi. 
nin ayağını tehlikeli bir surette yaka. 
ladı ise de netice alamadı. 
Şimdi 9 dakika ayakta güreşecek • 

ler. Celal rakibinden üstün oyunlar 
tatbik ediyor. Son dakikanın nihayc.. 
tinde Celal Macarm sırtını yere ge· 
tirdi ise de yan hakemleri bunu kabul 
etmediler ve neticede Celal 15 dakika 
sonunda müttefikan galip oldu. 

76 KİLO: 

Mers!nli Ahmet ile Kovaç arasında 
olan bu güreş, günün en çok alaka u. 
yandıran müsabakası idi. Güreş ser. 
best, hakem Macarlardan. Halkta, mü 

Konserde, Paristeki bütün yüksek 
Leh ailelerine mensup kimseler bulu. 

_.. (Devamı 7 incide) 

Hakemi Macar kafilesinden o· 
lan bu güreş Yusuf Aslanla Fabyon a. 
rasında idi. Müsabaka gayet seri ve 

· sabıklar ringe çıkar çıkmaz büyük bir 
heyecan başladı. Güreş o kadar seri 
başladı ki.. 

T!ıri.~fiımn dininre rtnrıelin kapısı c 
br l.-leııl'rt f>rlrırsıı. ı·rıınrfı• fli<lcn bir /r· . .. 

ııi:wııı mrr·ıUı~ı. ~'~!ili' ıli11or: 
)' rruıi:iiııii /ıih/ıii/ii11 gii:den J.:rı11/ıe . 

lıi :emi berıı " " 

NaT'1i fm{ıi/ lı>T.-el'lel:1i bir eııde seyyar r~· 
ıı ıl; sayfiye lırıuatı flr.rireıılerıleıı l•rı • 

';'" / ,\ 1 /1(/ : 

- .Hııriııeciriiııı; arlık para birikliriıı ! 

bir otomobil ~nfın ofmam1:111 ::nmnnı r11•/ ı 

">"' " ..., \ '\ 

\ 

- Alı. ,tdem! nııaiin nene ni!ıerrk I ıı 

~ r.!lim uok, bal:srı nıı/ 'Se ımı rnıi ı lıı lıuw-

mı dersin bııgiiıı :' 1 
f:urıı ,qkılmış oln11 \dem, şııııle ,Ji11or: 
- ı~rrql/11 lulıırıl 

kar~ılnşan güreşc;llertmız 

Mersinli bir müddet altta kaldıktan 
sonra kurtuldu. Maamafih rakibi de 
pek çetin. Her ikisi de çok çevik hare
ketler le birbirlerine oyun tatbiltine uğ 
raşıyorlar. llk devre berabere bitti. 
Kurada Macar alta düştü. Ahmet 
muhtelif oyunlar tatbiki için uğraşı. 
yor. Macarı güzel bir saltoya aldı, fa. 
kat netice yok .. 

Devre bitti, şimdi Ahmet altta, Ma
car zorluyor, Ahmedi tehlikeli bir va. 
ziyete getirdi ise de bir şey yapama. 
dr. Mersinli artık oyun vermiyor. Bu 
devre de bitti, artık ayakta güreşiyor
lar. 

Her iki güreşçi de neticeyi kendi 
lehine çevirmek için bütün gayretini 
s:ırfedivor_ 1 !'i ilA lci)ro anT111n.d11. Mer 
sinli mUttef ıkan galip. • 

BüYOK MUSTAFA - KAŞAHİ 
87 kilo ağırlığında olan her iki gU. 

reşçi Greko Romen güreşi yapacak. 
lardı. Temenniler hep Mustafanm le. 
hinde. Halk bundan o kadar emin ki, 
gülüyor. Hakem Seyfi Cenap. 

Mustafa, iyi bir fırsat yakalamak 
için temkınli güreşiyor. Bu sırada bir 
bel kapması yaptı ise de, Macar kur. 
tuldu. Bunun arkasından ikinci bir bel 
kapmasi da ayni neticeyi verdi. Mus
tafa rakibini altına aldı ve eziyor. Ka. 
şahi güzel kapanıyorsa da Mustafa 
bazı oyunlar tatbik etmek imkanını 
buluyor. Bu ilk devre içinde Macar e. 
peyce ezildi ve yoruldu. 

İlk devreyi galip vaziyette bitiren 
Mustafa, yine üstte güreşiyor. Kaşa
hi bu vaziyetten kurtulmağa muvaf. 
fak olarak ayağa kalktı . Bu sırada ha 
kem, mevzii çalışmasından dolayı Ma. 
cara bir ihtar verdi. 

Müsabaka Mustafanın hakimiyeti 
altında ve bir itişme halinde devam 
ederken sona erdi. Neticede Mustafa, 
müttefikan sayı hesabile galip. 

61 KiLO: 
Müsabaka harici ola.Pak yapılan bu 

karşılaşma, Şevdi ile Ragıp arasında, 
Greko Romen olarak yapıldı. tık da -
kikaları karşılıklı taarruzlarla geçen 
bu güreşte Macar, rakibini iki defa 
saltoya aldı ise de bir şey yapamadı. 
Maamafih Ragıba faik olduğu her ha. 
reketinden belli oluyor ve salto üstüne 
salto tatbik ediyor. 

Macar bariz surette faik. Neticede 
Şevdi müttefikan sayı hesabile galip. 

72 K1LO: 
Serbest olarak yapılan ve Faikle 

Madarniç arasında cereyan eden bu 
güreş zevkliydi. Karşılaşma çetin baş. 
ladı. 

İlk dakikalarda her iki müsabık ta 
tehlikeli anlar geçirdi. Faik bu sıralar 
da bir tuş yaptı ise de minder kenarı 
olduğu için kabul olunmadı. Bunun a
kabinde ayni vaziyet meydana geldi,· 
ve oetice vermedi. 

Faik rakibinden üstün güreşiyor, 

famızda) 



HükOmet Reisi 
musiki~~~ '!~le görüştüklerini 

(Baş tarafı 6 mcıda) 1 "yle anlatıyor: 
d Fransızlar arasında da iki §O•'!ngiliz Başvekili, büyük bir kana· 

nuyor u. 1 ile 
bü ük orkestra şefi olan Ko on atle: . . . 

L 
Y .. d vardı Şopenin son talebe. _ Sizin memleket ıçin artık hıç hır 

amnro e · . . di 
si olan Madam Dübua da o~~a.ıdi.ü. kurtuluş ümidi kalmamıştır, yor • 

Bu ilk konser, Paderevskı ıçı~ bbu d\ı. 
yük bir muvaffakıyet oldu. Artıst, _öyle demeyin, Miste~ _.Askuit, d«:-
gün yarım asır sonra, anlatıyor: dim.Bu dünıyada bir tngılız ~~v~kı. 

"O konserde kazandığı ınuvaffakı.. linin bile aklına getiremiyecegı azı 
'--•cı hem kork • l Iur yetten hem hayret ew..ıu~, . • şey er o .,, 

·· k" böyle büyük bır muvaffa 
muş, çun u . . . ·MF ös • 
kıyet insanı daımi bır inkı~ g 
termeğe mecbur eder. 

Paderevski, bundan sonra daha ge. 
niş programlı bir konser h~~y~: 
ve çalacağı parçaları seçmek ıç 
Leşetizkinin yardımını istiy~r.. 889 

Sanatkar bu ikinci konseriIU, 1. . 
· Konser ıçın 

da yine Pariste verıyor· . . bir 
Parise geldiği za 11.an, kendısıni Çünkü 
çok yerlerden çağırıy~rlar. akta· 
~öhreti artık, gün geçtıkçe artm 

dır. uhtelif 
Ondan evvel Fransanın m N 

L'yonda an. 
şehirlerinde dolaşmış, 1 

• t: 
side, Tuluzda konserler verınış ır. 

:ın;stK!DEN ANL~mY°AN 
Bttt şEH1R . 

d paderevskı, 
Hatıraları arasın a k" Bor 

Bordoya dair bir şey ~~atıy~r e~~r ve 
doruları belki biraz muteessır 
hatta kızdırır: . ünkü 

"Bordoda konser verınedım, ç 
· musikiden an. 

burası dünyanın en az ddüt 
. B işarette tere 

lbı~lan tşe~n. un~radaki ahali ta: 
ı e e mıyoruın. . di b'lmiyor. 

mamile hissiz, musıki ne r ı n zen 
lar. Halbuki Bordo Fransanın e · 
gin şehirlerinden biridir. . . . 

Buna mukabil Liyon musıkı seahvena 
. · Buranın • 

!eri çok olan bır .. şe.~U:: ve heyecanlı 
llsi hakikaten k~Itürl~ ~il çok şaşı. 
kimseler. Bordo oyle d g ' 

lacak şey! . . teşekkill 
o tarihte Bordodakı bır na.rmonik 

tarafından tertip edilen ve 
1 

konserlerle de alay ediy~r. serlerden 
Anlittığına göre, bu on akşa· 

1 lar· Konser, 
birine onu da a ~mı~ n ece saat bire 
mm sekiz buçugun. a ~rograında üç 
kadar devam etm~ş.. nçerto, bir çok 
orkestra parçası, bır bo Orkestrada 
viyolonsel solosu varını~. k keman. 
şarkıcı, bir de bariton, bır çko. bu kon· 

paderevs ı 
cı bulunuyormuş. . rto ve bir 
serde pivano ile bır konçe 

• . nu çalıyor. 
iki piyano kompozı~o dinlemekten 

Gece yarısına doğrUı . 1 çıkıp 
.. b' "Ok kıxnse er yorgun duşen ır "' . tin re 

"t k . t' 1 F" kat cemıye • gı me ıs ıyor ar. .. . . tir ÇUn. 
isi bütün kapıları kilıtleml§ · b' 

.. . . .. 1 konserden ır 
ku kımsenın bu gtiZC • teme • 
tek notayı bile kaçırmasını 15 

mektedir. sonra 
Pariste şöhret kazandıktallth decek 

Paderevski tabii Londrayı f e
90 
~ gi. 

ti. llk defa olarak oraya ıs 
diyor. k" ilk 

Fakat sanatkar, Londrada ~ da 
konserinden memnun olmuyor. u . 
Londradaki konseri tertip eden Danı. 
el Mayerin hatasıdır. 

Daniel Mayer, Londrada duvarla~a 
bilyük afişler astırmıştı. Bunlar_ a. 
sanatkar, (Paris aslanı Padere~skı~ 
diye takdim olunuyordu. Konserı ~ . 
tip eden, bu suret:e hal~~ di~k~tını 
daha fazla çekecegini duşunmuştü. 

Paderevski ': 
"Evet, diyor, vakıa halk konser~ 

merakla karşılandı. Fakat sözler benı 
de gülünç bir mevkie dilşi:lı:dü. Bun -
dan çok azap çektim. tngilızler bunu 
çok fena bir şekilde karşıladılar.,, 

Londrada verilen ilk konser ç~~ 
J:tiddetli tenkitlere uğradı. Fakat, u. 
b' d Pa· çüncü konserden sonra Avrupa a . 
derevski'yi takdirle karşıladılar .. B.ır 
çok yerlerden kendisine konser ıçın 
ınüracaatlar yağmağa başladı. sanat. 
kar bir kaç kere Vindsor şatosu~a 
davet edildi. Orada ihtiyar kralıçe 
Viktoryanın huzurunda konserler ver 
di. Gal prensesi AleJ.u;andra da b~ -:;; 
serlerde bulunurdu. Prenses sagı ' 
fakat musikiden çok hoşlanıyordu. 

Padercvski, Londrada bir çok siya· 
si adamlarla tanışmıştır. Bunların a. 
rasında bilhassa Balf our'la çok yakı~ 
bir dostluk tesis etti ve 0 zamankı 
Başvekil Askuit tarafından kabul e. 

BERL1NDE KONSER VER 
ME(;ETÖBE 

Pwerevski, Amerikada ve Rusya. 
da verdiği konserlerden de iyi bir ha. 
tıra ile bahsetmektedir. Fena bir ha· 
tıra sakladığı yer yalnız Almanyadır. 

1889 da ve 1890 da ilk çalışmalarına 
sahne olan bu memleket onu daha 
sonraları hiç te iyi karşılamamıştır. 

Sanatkar Berlinıde verdiği bir kon. 
serde orkestranın fenalığı yüzünden 
nasıl 'rezil olduğunu, acı bir hatıra o. 
!arak anlatıyor: Bülovun idare ettiği 
bu orkestra onun bütün maharetini 
öldürmüştü. 

Konserden sonra da Alınan sanat 
aleminde şiddetli tenkitler çıkmış ve 
bunlarda Paderevskiye bilhassa işe 
siyaset karıştırılarak hücum edilmiş· 

tir. 
Bunun üzerine, Paderevski bir da. 

ha Berlinde konser verm.iye töbe edi· 
yor ve ahdini tutuyor. 

Şöhretle beraber Paderevski serve· 
te de kavuşuyor. Fakat bütUn Lehli. 
ler bilirler ki, bu büyük sanatkar ve 
siyaset adamı servetini vatanın istik. 
tali için yapılan mücadelelerde ve on· 
dan sonra memleketin inkişafına ve 
müesseselerine yardım sahasında sar. 
fetmiştir. 

tgnas Paderevski, Lehistanın, is • 
tiklal kazandığı günden sonra, 1919 
dan 1921 e kadar Leh cümhuriyetleri 
başvekili sıfatı ile memleketin başın· 
da bulunmuştur. 

( Kısa haberler ) 
---
• fzmir fuarının nçılnıa töreninde hazır 

lıulunm:ık üzere gi!miş olan sanayi umum 
müdürü B. Reşııt dün şehrimize dönmüş. 

tiir. 
B. Reş:ıl lıuı.tiiıtlll'n iıilı::ıren yapmakla 

oldu~u tetkiklerine devam edecek, bu har. 
ta içerisinde bütün esnaf kooperatiflerinin 
iştirakile Odada yapılacak bir toplantıyıı 
riyaset edecektir. 

• 30 Ağıı~lo'>ta ıı~·ıl:ıcnk olan esn:ıf has
t h:ıncsinin a~·ılın::ı liir<'ni proıtramı ile sün. 
:el düğünüııe ait hazırlıklar ikmal edilmiş, 

bu işle meşgul komisyon lnrafından merkez 
be yeline verilmi~I ir. 

• Uzunköprti<k gümriik memurlarına 
• 1 cnk evler için alınnı:ısı kar:ırlaştırı. 
~apı :ı · . b'I i ı· B''l lan :ırsanın m übayaası ışı _ı m ş ır. u çe. 

b 
.. l tahsisat kalınadıgından evler ge. 

de u ~' . 
lccek scneb:ışınd:ı yapılacaktır. 

• s· kcci giimrügiinde yapılmakta olan 
ır ·ı kı· tadil:it yakında ikmal edı ece · ır. 

• Sun'l ipek ile . ~·a.pılmış k~m-~şla~ın 
d d . edilmesı ıçın lktısat '\: ekaletın-

sı:ın ar ıze . 
. . mnamc yapılmnsına karar verıl-

ce bır nıza .. l l 
nıistir. Aliikad:ır fııbrikaıların :;:uta ea an 

> k bir r:ıpor hazır anaca ır. 
sorulara '· · .. k r::ısını konıma .. ar:ırnamesı 

• Tur p:ı • · 
. . alclümunl yurda gelen yolcular 

nıucıbınce hnricc çıkanlar, 25 Türk lira. 
yurttan • b ıl d ve f 1 para yanlarında ı un ura. 

sınd:ın o.z a 

rn:ızla~·. Vekaleti, tzmir enternasyonal ru-
1\lalı~e . 1 hariçten gelecek yolcuların 

d ı yısıy e · arı o ? 
2

" Türk lirasından fazla ne 
üzerlcrınde " hepsini ith:ıl edebilme• 

:ıra ,·:ırs:ı . 
kad:ır P• .- le bundan sarfedılmeyeıı 
)eri ''C ~v~r~l~~:~azla olsa dahi ihracına 
kısım 2n lır'. ·ni kararlaştırmıştır. j 
müsaade edılnıesı "dürü D. Hüsnü Koper, 

G.. ük başmu 
• umr 

1 
'zin almıştır. Kendisine 

b. y müddet c 1 k · ır a . . vekulrt edece ·tır. 
b:ışmiiclür muavını 

Saat 
12 
9.:rn 

16.30 
1(1 

10 

11 •• lll 
l t.IS 

1'opurt1n adı 
Tarı 

l'ılnr 
Sus 
Bartın 

Ç:ınakk:ıle 

G itliği yol 
Karadeniz 

lzm it 
Mudanya 
Ko.rahiga 

:'ılersin 

GELECEK \'APURI.AR 

Barlın 

Mudan~a 

Jmroı 

Yeşil Yalova .... 
Türkiyenin yegane tedavi ve 
istirahat yeri haline geliyor 

Yalovayı, ilk olarak senelerce ev. 
vel Matbuat Cemiyetinin tertip ettiği 
bir gezinti mUnasebetile görmüştüm. 
O sıralarda eskiden kalma bir otel ile 
banyolar vardı. Her cemiyet. her te· 
şekkül senede bir defa Yalovaya. te. 
nezzüh tertip ediyor, pazar günü Ya. 
!ovaya gidenler bir kaç yüzü buluyor
du. 

Atatürkün büyük ~atları üzerine 
Y alovanın imarına başlayan Seyrise. 
fain idaresi bir kaç sene zarfında baş 
tanbaşa tabiat güzelliklerile kaplan . 
mış olan Yeşil Yalovada banyo yerle· 
rini tanzim ve ıslah etmiş, otel yaptır 
mış, kaplıcalar etrafında yollar aç . 
mıştı. Daha sonraları kaplıcaların i· 
daresi Akaya verilmi§ti. Şimdi de 
Denizbanka bağlı müstakil bir müdü. 
riyetin idaresi altında olan Yalova 
kaplıcalarına ailemden birinin hasta. 
lığı münasebetile bu sene bir çok de
falar gidip geldim ve eski Yalova ile 
bugünkü Yalova arasında dağlar ka. 
dar farklar gördüm. 

Bir kere asfalt ve tertemiz yol sa. 
yesindc otobüsler yirmi dakikada Ya· 
lova iskelesinden kaplıcalara gidiyor. 
lar. 

Otobüs durunca temiz kıyafetli ha. 
mallar, bavullarınızı ve eşyalarınızı a· 
lıp istediğiniz otele bırakıyor. Tari. 
fe muayyen ... Beş aşağı, on yukarı 
pazarlık yok! Otellerde aza.mi kolay. 
hk, nezaket ve terbiye görüyorsun11.7r 

Kaplıcaların umumi müdürlüğünü 
deruhte eden değerli doktor ve su mü· 
tehassısı Bay Nihat Reşat, o kadar 
sıkı bir disiplin koymuş ki .• Termal 
otel, tepedeki büyük otel ve diğer o. 
tellerde bir tek yatak yok. Her oda 
tedaviye _gelenlerle dolu. Beli bükül. 
müş, yahut yanındakilerin koltuğun
da yUrilyenlere sık sık tasf:geliyorsu.. 
nuz. Bunlar memleketin muhtelif ta. 

' raflarından eifa aramağa gelmiş in· 
sanlar, doktorların tavsiyeleri üzeri. 
ne günde muayyen banyolarını aldık. 
tan sonra yeşillikler arasında, otel te· 
raslarında sabahtan akşama kadar is. 
tirahat ediyor, bşlarmı ve vücutları. 
nı dinliyorlar. Her hangi bir otelde 
boş yatak açıldı mı talipler 20 - 30 
zu geçiyor. lstanbuldan, Ankaradan 
telefonla oda kiralıyanlar, sıraya gi· 
rcnler oluyor. Otellerde yer olmadığı 
zamanlarda Yalova iskelesinde bir. 
kaç kişi vapurdan çıkanlara: 

- Otellerde yer yok! Boşuna çrk. 
mayın, diyor. 

Böyle bir vaziyet karşısında gelen· 
ler ya iskele civarındaki otellere yer. 
leşiyor, ya geri dönüyor, yahut ta kap 
lıcaya. civar köylere gidiyorlar. Bun • 
lar muhtelif vasıtalarla her gün ban· 
yolara gelip giriyorlar. Yalovaya gös. 
terilen rağbet tahminin fevkindedir. 
Eskiden bir tenezzüh yeri olarak ta. 
nılan Yalova kaplıcaları bu gün tam 
bir tedavi ve istirahat yeri olmuştur . 

Yazan: Vel}(ta Ra~op taınıeını 

lzmir Fuarından 
intibalar 

Başvekil, Adliye Vekili, İzmir ValL 
si ve İzmir belediye reisi fuarın açılı· 
şmdan sonra. Diğer resimler Izmir 

fuarmd~ üzüm K'urumu pavyonu, dön. 
me dolap, Belçika, İtalya ve Almanya. 
pavyonlarını göstermektedir. 

Muhakkak olan bir şey varsa, o da 
Yalc~·adaki otellerin az oluşudur. !da. 
renin başında bulunanlar bu ihtiyacı 
çok yakından görmüş bulundukların. 
dan Termal oteli inşa ettirmişlerdi. 

Fakat bu büyük otelin de hiç.bir oda· ı 
sının boş kalmaması karşısında gele. 
cek sene için yine büyük bir otel in. ------------------------------
şasına karar verilmiştir. 

Öyle tahmin ediyorum ki, Yalova
da otel ihtiyacı tamamen tatmin e. 
dildikten sonra buraya Avrupa şehir. 
!erinden de tedavi ve istirahat için 
bir çok kimselerin geleceği muhak • 
kaktır. Tabiatile bu da oralarda rek.. 
lam yapmak şartile temin olunacak. 
tır. 

Yalova,Mısır, Filistin, İrak gibi 
memleketlerde yazın sıcaktan kavru· 
lan insanların bilhassa tedavi ve isti. 
rahat yeri olabilir. Sıcak ve buz gibi 
sularne, yeşilliksiz bir adını bile yeri 
olmıyan Yalovanın gece manzarası 

Türkiyenin hiç bir yerinde yoktur. 
Bunu, bir kere görenler takdir eder. 
ler, bu kadar bol ve sık ağaçlıklı ol· 
masma rağmen Yalovada geceleri, 
pencereniz açık, cibinliksiz yatabilir. 

hatsız etmez. Geceleyin herkes oda· 
smdadır. yahut ta ağaçların altında 
rengarenk elektrik ampullarile süs • 
lenmiş, kameriyelerde istirahat eder, 
kuşların, böceklerin ötüşlerinden baş 
ba bir şey işitmezsiniz. Ne bir gra.mo. 
fon, ne bir radyo gürültüsü huzur ve 
sükutu bozmaz. 

Yalnız gündüzleri Termal otelde öğ. 
le ve akşam yemek zamanı bir orkes. 
tra hafif ve neşeli parçalar çalar, bir 
de tatil geceleri tanınmış Türk sanat. 
karlarından biri konser verir, hazan 
da sinema gösterilir. Fakat bütün 
bunlar bütün kaplıcaların sakinlerini 
rahatsız edecek şeyler değildir. Ya 
otelin salonunda, yahut sinema salo. 
nunda bir kaç saate inhisar eder. Bir 
tedavi yeri olmasına rağmen, Yalova 
kaplıcaları ucuzdur. Civardaki köylü· 

ri gibi Baltacı çiftliğinin satış şube. 
sinde de taze süt, yoğurt, peynir; te· 
reyağ; reçel bulabilirsiniz. Halis ve 
temiz olduklarına tam bir itimatla 
kani olarak bunların da. fstanbuldan 
daha ucuza temin edildiğini söyler. 
sem §Şmayınız! 

Kaplıcaların temizliğini ise iıııaret 
etmeğe lüzum görmüyorum. Çünkü 
idarenin başında bir doktor bulunu. 
yor. 

Bir eğlence yeri olmaktan çıkmış 

ve bugün tam bir istirahat ve tedavi 
yeri haline gelmiş olan Yalovayı eğer 
doktorunuz tavsiye ederse vakit ge· 
çirmeden gidiniz. Edeceğiniz istifade 
çok büyük olacaktır. 

Hasta değilseniz, eöyle on, on bee 
gün başınızı dinlemek istiyorsamz gL 
deceğıniz yer yine Yalova 'Olmahd:r-c 
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, DER~iMLi KIZ 
Bir basın 
hadisesi 

(Vst yan' 1 incide) 

g_ 
- · 

G ür ün 
N o.35 \'azan: Niyazı Ahmet 

Sonra Bismarkın mektubundaki 
gizil manaları iyice anlamak için o
nun yazılış tarihindeki İtalyan ve 
Fransız milnasebetlerinl de hatırla

Y e şi l 
Dünya piyasalarının en güzel 
şalları bu kasabada yapıhyor 

Gülçubuk ~dnana uzun tereddütler. 
den sonra doktorun ölümünü !haber ver 
di: 

- Onu, dedi, Cebrail öldürtmüg. 
.. 

- Fakat Cebrail nereden biliyordu? 
Senin adamların kaçırmadılar nu? 

...::.. Benim adamlarım Cebrailin 'de 
adamı imiş. Bilmiyordum. 

Adnan beyninden vurulmu§ gibi idi. 
Zavallı doktora sebep olmuştu. Göıle· 
rinin önünde bir gün nişanlısını anla. 
tırken mahzun mahzun bonunu büküp 
dert yanışı geldi. Ne can, ne içli adamdı. 
Kim olarsa olsun neresi olursa olsun 
çağrıldığı yere kogar, istirahat, uyku 
demeden çalıgırdı. 

Adnanrn gözleri doluyor, yanıyor, 

hıçkıra hıçkıra ağJamak istiyordu. Bir
den Cebraili hatırladı: 

- Onu, dedi, ben öldüreceğim. Ar. 
kadaıımın intikamını alacağım. Çabuk 
GUlçubuk, bana bir silfill getir. Hem 
bu gece öldüreceğim. 

- Kimi öldüreceksin Adnan Bey? 
- Cebraill.. O hain, canavar ruhlu 

adamı! 

GUlçubuk boynunu bükmü~, mah· 
zun mahzun Adnanın yüzüne bakıyor. 
'du. Fmıltı halinde: 

- O yagamıyor artık .• dedi. 
- Ne, yapmıyor mu? 
- Onu öldürdiller? 
- Kim? 
-Adamlarım .• 

- Ne vakit öldürdüler? Beni çoeuk 
gibi oynatmak mı istiyorsun Gülçubuk. 
Eğer Cebraili öldürdülerec onun ölUsU· 
nü ben parçalıyacağım. 

Duramam Gülçubuk, parçalamadan 
ölUailnU görmeden duramam. 

- Biraz bekle .. adamlarım timdi ge. 
tir, haberini verirler. 

- Peki yaptığın iti niçin bana söyle· 
~din. Dilıünmedin mi, ki ondan inti. 
kam alma'k istiyeceğim. 

- Dütündilm Adnan Bey, onun için 
acele ettim. Bana Cebrail daha lazımdı. 
Ba.ıı iıterimi görecekti o. Ama bu hl· 
beri duyar, duymaz senin fena olacağı. 
m, onu öldürmek isteyeceğini dilıün. 
6Um. Belki ıde sen tehlikeli hale düger. 
ılin, o seni öldilrUrdU. Onun için daha 
evvel davrandım. Bir kaza olmasın diye 
b1dürttüm. 

Kapıya yanagarak dışarı baktı: 
' - tıte ljedi, geliyorlar. Şimc!i haoeri· 
ni verirler. 

Adnan da kapıya koştu. Uç Denimli 
kentlilerine doğru geliyordu. 

Genç delı"kanlınm kalbi kopacak gibi 
çarpıyor, gözü manzaraları ıeçmiyordu. 

Deraimliler doğru kapının önüne gel 
diler. Biri: 

- Cebrail, dedi, Seyidi öldlirmcdi. 
Yol gösterCli. 

- Haydi bu yoldan git, decft. 
Geri dönerken Uzerine atcı ettik. 

DUttU. Yuvarlandı. Yine ateı ettik. O 
da bize ateı etti. Biraz aonra da kay
boldu. Aradık, her tarafa baktık kimse 
yoktu. Nereye gitti, kut olsa uçamazdı. 
. Yer yanlıa bu kadar tez kaybolamazdı. 

Adnan gUlilmsüyordu, baıını minah 
ımlnalı iki tarafa çevirdi: 

- Yalancılar, diye bağırdı. Hepiniz 
yalancı, alçak insanlarsınız. İstediğiniz 
adamı kuı olsa öldürürsünüz, istemedi. 
ğinizi yaralıyamazsınız bile. Hepiniz 
birer birer öldürülecek canavarlarsınız. 
Doktoru kolayca öldürdünüz. Nasıl ka· 
çam adı. 

Glilçubuğa döndü: 

- Çabuk bana silfill bul ... 
- Ne yapacaksın silfilu •. Yol bilmez. 

sin, ne~ye gideceksin .. 
Adnan deli gibiydi. Kapının önünde 

!duran Dersimlilere: 
- Defolun kar§ımdan köpekler .. di· 

ye bağırdı. GUlçubuğu kolundan tuta. 
rak içeri çekti. 

- Yazık Gülçubuk, dedi. Seni bu kö· 
pekler gibi saymıyordum. Seviyoruum 
seni, Fakat beni bu hallere ıdilşürdün. 

Arkadaşımı öldürttün. Senden de bunun 
intikamını alacağım. Anlıyorum, ki Celı 
rail ile elele vermig, yalan dolanla bir 
şeyler yapmak istiyorsunuz. En birincı 
i§iniz beni ortadan kaldırmak olmalıy. 
dr. Ben tal kaldıkça ikiniz de benden 
ka~mu. g8züm görmesin. Şimdi Cebra· 

ili aramıya gideceğim. O beni öldürürse 
mesele kalmaz. Ben öldürürsem o vakit 
seninle de konu2urum Gülçubuk. 

Bitişik odaya geçti. Burasını bilme. 
diği halde kapıdan girmişti. f çerde si· 
lah bulacağını umuyordu. Fakat ilk a. 
dımı atar atmaz dona kaldı. Cebrail ile 
Gillçubuğun annesi yanyana oturmut. 
konuıuyorlardı. 

Adnan sllratle etrafa balandı. Duvar 
tla bir hançer, bir mavzer asılı duru· 
yordu. Hemen atıldı. Fakat hançeri eli. 
ne almadan Cebrail uzun adımlaruidan 
birini açmıt ve Adnanı iki kolundan 
sımsıkı yakalamııtı. 

Ne yaptığını bilmiycn Adnan bütün 
kuvvetiyle silkinerek Cebrailin elinden 
kurtuldu. 

- Köpek herif, seninle hesaplapca. 
ğız. Diye bağırdı. 

- Adnan Bey, sana bir şey yapmak 
istemem. Konuşalım.. 

- SiHihla koncşacağu:. Haydi sen ide 
silihmı al, ben de alacağım. Bu kapıdan 
beraber çıkalım. Kim yiğit çıkarsa öbü· 
riinU öldürür. 

- Fakat niçin buna lüzum görüyor. 
ıun. Ben sana söylcmi§tim, ki iıimiz 
bittikten sonra yaparız. Daha işimiz 

bitmedi. 
- Bitti. Yapacak hiçbir iıimiz yok.. 
Cebrail gUIUmsedi: 
- Gillçubuğu bulduktan aonra it kal 

madı değil mi? Ama Gülçubuk bu işi 
gizli yapacaktı. Sana bir ~y ıöylddi. 
Fakat ne olduğunu bilmiyorum. 

Cebrail Adnarun omuzuna elini uzat
mak istiyordu. Adnan kuvvetle bir da. 
ha ileri doğru itti: 

- Bana yaklaıma ..• 
- Yok, timdi dostuz, DU§manlığa 

baıtamadık. Anlamak istiyorum, bana 
öyle niçin kızdın? 

- Doktor nerededir.? 
- Hangi doktor? 
._ ~ llomek bilıniyoraun .. Hiçbir 

günahı olmıyan bir adamı öldürmekten 
utanmadın mı? Bu kahpelik değil mi. 
dk? . 

Cebrail ba§mı kapıya doğru uzatar&k 
dinledi. Sonra yıldırım gibi fırladı. ö. 
bür tarafa, Gülçubuğun bulunduğu o

daya koıuyordu. Henüz kapının önüne 
gelmitti: 

- Hay •.• 
Diye, bofazma tit saplanan bir bo. 

ğa gibi 'kükredi. Arkasmdan bir silah 
sesi duyuldu. Adnan da Cobrailin ar
kasından kogtu. Cebraili Glilçubu· 
ğun elinden tutmuı gördü. Dersimll kız 
Cebrailin kollan arasında baygın bir 

mak lA.zımdrr. 
1859 tarihinde Avusturya ltalyaya 

karşı harp açtığı zaman bu memle
ket Sardunya kro.llığı ile bir takım 
prensliklere ayrılmış bulunuyordu. 
Napolyon ,Sardunya Başvekm Kavu-

Fakat bu san'atı bugün ihya etmek IAzım! 

ru gizllce yanına çağırarak A vustur
ya He harp halinde !ta1yayı Adrlya.. 
tiğe kadar genlşletmcğl vaadetmiş. 

tt. Harp neticesinde ise Fransa tle A
vusturya anlaştı. Avusturya t. 
talyaya Lombardtyayı terket-
rnelcle beraber İtalya da Nlsl 

Fransa.ya bırakmak mecburiyetinde 
kaldı. Bundan başka ozamankl Fran 

Gürün, (Hususi) - Gürün Sivasın l 
en tirin ve meyva bahçeleriyle tanı· 

nan gilzel bir kazasıdır. Kasaba, Sivasa 
145 kilometre mesafede ve tarihi du. 
rumu oldukça eskidir. Kendi araştır
malanma göre kasabanın eaki adı Tıl. 
galtlna'dur. banın fdoğumundan 1500 
yıl evvel tesis olunmuı olup coğrafi 
mevkii itibarile yüksek dağlar arasın· 
da kurulmuştur. Gürün yeşil ve eilzel. 
dir. 

sa İtalyan birliğini de istemedi. ttaı. Güründe kimin tarafından yapıldığı 
yanların krallık ve prensliklerden ve hangi yılda yapıldığı belli olmıyan 

milrelckep bir konfederasyon halinde bir de eaki kale harabeai mevcut. 
idare olunmalarına çalıştı. Bu ttt. • tur. Kasabanın nahiyelerinden .olan 
barla 1859 harbinin başlangıcında 1- Köpekverende ve Kadife köyde de 
talyan vatanperverleri Fransanın Hititlere ait eski eserlere tesadüf edil· 
dostu ve Fransa da onların yardım
cısı göründUğU halde harbin netice.
sinde İtalyan Iar ile Fransızlar blrl
blrlerlnden dargın olaro.k ayrılmıştı. 

İşte Bismark bu vaziyeti iyi bil
diği lçln 1870 harbine karar verdik
ten sonra Avrupada. muhteıtf mem. 
leketlerl Fransa aleyhine teşvik et
miştir. Bu arada Floransadald Al
man scrtrlne gönderdiği bir mektup. 
la İtalyan vatanperverlerinl de gene 
Fransa aleyhine tahrik ettiği anlaşı
lıyor. Bundan dolayı Fransız gaze
teleri yetmiş sene evvel Bismarkın 

ltalya ile Fransa arasını açmak için 
tertip ettiği bir mektubun bugün 1-

mektedir. Gürünün oldukça büyük au. 
!arından biri k1e Tahmadır. Tahma 
güzel ağaçların bezendiği köşeye daha 
başka bir renk vererek GUrUnün baf· 
nndan Darendeye doğru uzar •. 

KtlLTUR 
Kasabanın 'ki.iltür hayatında büyük 

ilerlemesi müşahede edilmektedir. Bu. 
gün kaıabahnın en büyült ihtiyacı or
ta okuldur. Kasabada mevcut üç okul. 
dan bir tanesi tam teıkillthchr. 

Buradan mezun olanlardan bir Jas· 
mı Elbilıtan ve Sivas orta okullanna 
gidiyorlaraa da vaziyeti maliyesi ye. 
rinde olmıyanlar tahsillerine devam 
imkanlarını bulamamaktadırlar. 

talyada tantana ile neşredllmeslnl Sivaı 'kanlan içenainıde ilk defa ııı· 
hayretle karf}ılayor. ğa kavupn Gürilnde bugün çarp ve 

Acaba Blsmarkm yetmiş sene ev- sokaktan tenvir etmek üzere kurulan 
vel yazdığı bir mektubu bugtın ıantral 195 lAmba ile vazifesini yap. 
ttalyan gazetelerinde neşretmek maktadır. Elektrik projesi yapılmadı
ktmln hatırına gelmiştir? ğmdan kasaba evlerine cereyan veri. 

makam Celal Değerin yerinde çalıt. 

ması ile bu mesele de halledilerek ka
saba evleri de rıığa kavuımuı olacak • 
tır. 

Kasaba civann:da köy kanunu da bil· 
yUk bir ehemmiyetle tatbik edilmek. 
tedir. 

KöylUnUn her sahada itleri aksama· 
dan takip ediliyor. Kaaabanın, imar 
işlerine de icap eden ehemmiyet ve. 
rilmektedir. Kaymakam Celil Değer 
ve belediye reisi Fuat Oriıanın uğ. 

ratmala.n ile kasabanın güzel çehreci 
~aha batka gilzellikler içerisinde ken. 
dini yakın bir Attde gösterecektir. 

Kasabada yollar. yapılmakta, cadde· 
Jer açılmaktadır. 

ŞALCILIK 

Gürünün dillere dest2n olarak her 
bakımdan sevilen ve dünya piyasa.la. 
rmda kendini tanıtan şalları bura'da 
yapılır. Evvelce bu havalide 3.000 gal 
tezgihı faaliyette iken bugün ancak 
20 • 25 adet arasında kalmıştır. Gürün 
§allannın desenleri her kalbi kendi 
pcJinden koıturmu~tur. 

Bugün ;alcılığı en .ziyade daraltan 
gilmrilk resminin artmasıdır !diyorlar. 
Gönül Gllriln talcdığrrun geçmiı çağlar 
dalı:i yerini bulma.srru çok özlilyor .• 

Kasabanın meyvacılığt iyi bir vazi· 
yettedir. Halk meyvacılık, koyuncu. 
luk, ziraat, ile hayatını idare eder. 

GUrünün kültUrel kalkınmasında bü· 
yilk bir yeri olan okuma odasında bu. 
lunan 1500 kitap ve ealonda toplanan 
sıra sıra, dergiler, ve İstanbul, An'kara 
gazeteleriyle halk ihtiyaçlanru karıı
lamıya çalışıyor. Gürün halkt çalı~kan 
misafirperver insanlardır. 

Neıet Nafiz DUMANLIOGLU 
Daha doğrusu bu hus:ıstakl teşeb. lememittir. Bu yıl içeninde kasabanın 

bils doğrudan doğruya İtalyanlardan idareci elemanı gen~ ve çalrıkan 'kay
ını gelmfştlr? YoksaAlma~ar mı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hatırlatmıştır? Her halde bu noktn 
merak edilecek bir şeydir. 

Dununln beraber şunu da unutma
mak icap eder ki ltalyan gazetele
rinde b6yle bir mektubun neşredil

mesi Fransızları ne derecelerde 
mUteessir ederse lngtllzler Uzerlnde 
yapacağı fena tesir ondan aşağı d~ 
ğlldlr. Zira Akdeniz imparatorluğu 
bahsinde tnglllzlerln hassasiyeti bel
ki de Fransızlardan daha ileridir de-
ntıebtllr. 

MDI US 

lzmll Mek.tupla~ı: 

-iiDıft-ıiaıkevi 
Eylulün 4 üncü günü Herekede 

üzüm bayramı tertip ediyor 
bmit (Hususi) - bmitte yeni yapıl Köylillere sesli, sözlü ıinemalar g6s. 

makta olan rıhtımın en mutena mevki· teriliyor. Ayaklanna kadar gidiliyor. 
inde, Halkevi binasının inpaına batla. ıehirdeki i§leri görülüyor. Askerdeki oğ 
nıldı. Birkaç giln önce, gilzel bir nu· tuna mektup yazılıyor. 
tukla, Vali ve Parti Başkanımız Oskay Okuma salonunda ~ok muntazam, zen 

halde yere seriliverdi. Cebrail kızı yere 1 
yatırdıktan ıonra elindeki tabancayı 
Adnana gösterdi: 

- Bak, dedi, kendini öldUrUyor'du. , 

Opr. Dr. Fuad Ozbay 
Zeynep KAmil hastahanesi do

ğum ve kadın hastalıkları mUte· 
haesısr. Beşiktaş Tramvay dura
ğı Erip Apt. Tel: f9366. 

temele ilk harcı koydu. &in bir kitaphane ve her türlü gazete, 
''Uğurlu, kademli oliun,, temenni ve m~cmua var. Temsil ıubesi ise, batlıba· 

dilekleri arasında ikram edilen pasta, ıına bir varlık, sık ıık cnlan alkıglıyor 
ıerbet ve dondurmalan afiyetle yedik. hazla ıeyrediyoruı. 

- Kim, Gülçubuk mu? Alçak yoksa 
sen mi onu 5Hirmek istedin?. 

- Kurtaralım GUlçubuğu .. içerde ko· 

nuıurken duydum. lım••••••••••••••• 
- Ne duydun? 
- Yerden tabancayı çıkar':lıfıru, ta. 

banca yerde gizli idi. Onu bir ben bili· 
rim, bir de o. Onun için kottum. EliM 
almııtı. 

- Kendisini mi öldilrecekti, seni mi 
acaba? 

- Kendisini. Kabahati çok da ondan. 
Gülçubuk ta:namiyle bayılmtştı. Ceb 

rail kızın annesine seslenerek bir §ey· 
ter söyledi. 

- Biz çıkalım, biraz yatsm aklı ba. 
ırna gelince konuıuruz. Bana doktoru 
soruyordun, doktora ne oldu? 

- Doktoru sen öldürmedin mi? 
- Ben niçin öldüreyim. Bana bir ıcy 

yapmadı, ki .. 
- Senin adamlann da mı öldürmedi?. 
- .B'ayırl.. > 

- Demek Gülçubuk yalan söyledi 
öyle mi? 

- Eğer Cebrail öldürdü dedi ise ya 
lan söylemiş ... 

(Arkası var) 

l'erzl 
Yavuz Sezen 

Parla Kadın, Erkek Terztllk 
Akademllertndcn diplomalı. 

Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 
ret npartımanı 1. -

AllONR fAHIFF.SI 

Alemlekeı Memlekeı 

trinde dııınıJo 

A:;tılc 9!> Hı!> Krf. 
ıs oylık :wo 42~ • o 8} lık 47!> 820 • 
Yıllık 900 ltiOO • 

farllesinı.lcn Bolkan Birlıği ı..:ın ayd• 
otuz kuruş dü~Olur. Posta tmlığine gir. 
miyen yerlere a}·da yetmiş bc~er kuru~ 
znmnıedlllr. 

:l ı - DOKTOR ·-

l 1 YUSUF P. Eczacıoğlu 
ı Hildavendig~r caddesi 55. Sirkeci, 

~lıone kaydını bllıllren mektup •r 
telgrar Dcretlııl, alıone rınrosının po!>lo 

1 , v~ya banko ile yollama Ocr~tlnl ldıırr 
1 kcnıll 01crlne olır. 

TDrklu~nln hn poıto rrıerke:fndı 

1 Hcrglin: (10 - 12) ve {14. 18) 
arası hastalarını kabul eder. 

ı; e~-'i!!lii!Eie~===::!!=~=!!!!I 

1 
Kl/UlJN'o rıtınne 11aııl11. 

I Adres dc~l~tlrme Ocretl 2~ kıını~tıır 1 

1----~~------~---_J ) 

Halkevl.mizin yeni binaıı gelecek sene Bando da çok düzeldi. .Milli ailnlerin 
nin ortalarında açıtmıı ve nurunu 'kör- \•arlığı oluyor. 

fe.ıe ı:ıçmıı olacaktır. bmit Halkevi eylulün 4 üncü pazar 
M~vcut H:ılkevlerl içinde zarif v~ günü Herekede ilzüm bayramı tertip 

sade ihti~mı ile çok sempatik bir bina edecek. Körfez ıahillerinin nefia ve le· 
vilcuda gotlrilec .. J •• tr. Mimar Seyfi Aı. ziz çavuşları, Kınalı yapıncakları ve 
kan, çiz:diği plana bu karakteri vermiı· hacıbelballan muazzam bir eeçit resmi 
tir. yapacaklar • 

iki ıenedir bmit Halkevi hum.malt iıte bmit HalkevL mUıbet aahalarda 
bir faaliyet aabneıidir. Hemen her ftt. bu ıekilde çabııyor. 
besi k~ndisine göre, cidden bilyUk itler İzmit Halkevine, bu canhhğı, bu mü 
eörmü' ve başarmıştır. ba~k çalııma havuıru veren yeg!ne 

Gururla söylemek lhım ki, Halkevi· tahsiyet Vali Oskaydır. Fakat Hamit 
miz iyi çahtan, verimli olan, halka inen Oskay, o kadar mütevazı bir Cümhuri-
Halkevlerinin arasında mümtaz bir me'I yet valisidir ki, hakkında bir iki takdir 
ki i§gal eder. satırını bile istemez. "Bu işleri arka. 

İ,..timai vardım şubesi, modern' bir d la d c y 
:ıı ~ aı nm yapıyor.,, er. . • 

polikinl•k tesis etti. İzmitin hamiyetli -o--

. ~okt•.r! : r. b1Jrad.1 s~ve l'!Ve, v3ıife al· Elektrik meselesi 
dılo• l ' C'' 1il ,.e fa1 ı .. h .. ta lar ;n,.; vene 
v..: trdıv! enHl~cr. Cemiyet ve ·~~·.mat 

muavenet müdürlüğü ve bc:lediycmiz de 
iliiçlanru temin ediyor . 

Halke9İ, hapishanede okuma, yazma 
kursları açtı. Bu kafa ve keder kurban 
larına kitap, gazete vermek, muallim 
~öndennek ve fedakarlık etmek suretile 
ckuyup, yazmanın büyUk faydalarım 

aııladr. 

Genç kızlar için daktilo kursları da 
tesis etti. Onların birçoğu, şimdi hayat 
ve maişetlerini bu kurslar sayesinde ka 
zanmış bulunuyorlar. 

Muzik şubesi, güzel sanatları sevdir· 
mckte amil oluyor. Küçük, büyük bir 
çok vatandaşların buraya devam ettifini 
ıevinçle ğôrüyoruz. 

Balrkesir, (Husuat) - Balıkesir, E. 
dime, Bursa, Gaziantep, Tekirdağ vila
yetlerinin elektrik imtiyazını alan tir. 
ketle bu elektn1c tctiaatınm aatın alın· 
ması hususunda Nafıa Vekaleti arasm. 
da ba,lıyan müzakereler Buruda de
vam etmektedir. 

Ge~enlerde şehrimiz elektrik işi U. 
zerinde belediye ~isi B. Naci Kodana
zın Bursaya gidip geldiğini yazmıştık. 

Vekillet mtimesııilleri şir'ketin bu beş 
ıehire ait elektrik hesap1annı, masraf 
tarını ayrı ayrı tetkik etmektedir. 

BUtUn bu tetkiklerin te§rlnievvel or. 
talanna kadar biteceği ve satın alma 
i~inin bir karara bağlanacağı zannedil
mektedir. 



. l-IEKI er e v anyo • 
e~ TLERl mal OIUDIDiyacak tedbırlerı Umumi harp e 
Yine kalp ve 
bö J rek hasta
il ~larına dair 
Dolrudan dotruya tiPW"11la Jrarı. 

pa " yailanmaktan Beri ıtbne llllp 
ve böbrek haıtalıldanna (yal balla 
maktan ileri relmittir· Geçicidir) diye. 
rek ehemmiyet vermemek dotru delil· 
dir. Bu kanaat hllll olu dahi etraflıca 
tetkik ettirmeli, ciddi vuiyetler 1rarp. 
unda ona röre tedbir almahdlr· s.ıP 
ve l»brek butalıldanmn 11eaaea Jaep
linu babreklerin ite ııan..-~ 

ıaJutMım ıelmu. Her kalp baıtallDID mt 

babreli de boauk dttlldlr· ~ 
kalp baıtalarmm •llık koruJ8llllD 
ya doirudan dotruya plau Jralp ': 
rumundan dU1UnmeU veya b6bnk 
karııtılı saman babre'k 11a*1ıtıDI 'ait 
11!1ık durumunu da düflamtllclr· 

Yalnız oldup takdlrd4İ kal1'e brp 
yapılması icap eden tertibat ahml'· Te. 
'davl eden doktorun tafti,.ıtrıae na: 
etmekle beraber çok Dilli bir saihk 
runması takip etmelidir. 

ilk önce bütün kalp ~ 
meydan verm:mek ve itidalden P 
mamak lbımdır. Mesell: fWdetUııclatw 
letı yıpmamalr, kecltr " heJtClllc11a: 
H!c olmak, tfltiln içmelDd. ~ 
mamak, ıenit elbise p,..ıs. clDll •'
nuebata dUfkiln o...-lr. ......... 
y:rtn hararetini birdtnblre de~ 
mek. 500 ill 600 metredea falla ,o .. 
Hk irtifalı yerlerde otanat•k.. p4-
detll ıporlar " eueretsJef fi~ 
d?nbe prmemek, ı.mla••.... J.i 
ret etmek. denis ...ı,ııla"" ~ 
re 500 metre)'e çıHıeelr. ~ ...._ 
rtcea çr'Jnmık ıaıı• ı11r. aaıı• .....,. 
- bafif jimnutlkltre ·=olmak 
bilir. JPakat lhtlptll.,. ...,.nada 
prtlyle. Pek ........ bip Jlttd• 
ftdeml• ıir- cann- usuY 
Jma, deftmlı ıı r' :1• ;=ff-'-. .... . 
yapılabillr. Yıkl eclDeblllr Bu arada 
banyolara mUll&cle ml ·kap eder. 
pW •ui,eıla de ... --o1mrM1rla _. •• 
BAnklerde Wr ansa~ ıare 
Mı aJmaa plaltmı .... .al· 
kalbe fula ~ isi le 
yetlnl telılik.,.. tqlaDak cllfODC 1 

al bilinmelidir· 
neler yenlllp lçilebilteea• anlıtaca. 

Bunu da yarınki JUl'"Ô .... 
Mıaır futhol talmn• .. ~ 
llmır futbol pmplJODU Dm 

ta1aını lümcleri,.clen Jlal'Öet etmlr 

Denize girenlerin bilhassa .dikkat edecekleri döğ9!~"· biri 
noktalar nelerdır? Alman HHlklyecilerinden 

Pl&jlarda yUJıerken bojulma vaka. 
laftDI ~ yillmeDJD mevki bir. 
clellMıe bJbolUye>r ve bu pi llpOr 
~ bir katil hallni alıyor. 
raqı, bu feci kualarda kabahati 

deni.ten. ful& ,uzene bulmak kabil • 
dlr BofullDlar, bira& ihtiyatlı oJaa.. 
....;.. bqlarma bU kıu•u- ~lmncH. 

BdtOn Jbenkrla ve del»• banyo 
,..,.aıarm ltllbı•a pınlara dikkat et. 
meleri - pldiflnl hatırlatalım: 

1 - TanJmadıtnua bir yenle, tek 
lllllll• 4eDise pmeyln. Yanumda 
;;ıtf 1rlrt..k IJI )'ilmi• bilen bbUl bu· 
lamalı .,. mı1en çok uakta d111'111L 
malıdn'· DenidD Oyle umulmadık oyun 
ıan nnnr ki, bflldm m o Jerbl P. 
baAcml olclupua için bu cilvelere kur 
bu ~ Sularm dibindeki a· 
aut, blrdeDbJre dlzlntıia ça.rpacafı 
veya kayıp 4Upıenlııe aebep olacak 
bli' kaya bunlar arumda aayılabilir. 

2 - t)'l yllmıek bllmlyoraama. 
fllç yUDe bilmlyorm111 gibi hare. 

ket etmeUatnia: KJyıdl.D uzaklqma • 
mü JAmıdır. Belki yUıme biliyonu· 
audur. l'abt kuvvetlnia bitmes tU. 
kelml• bir memba deflldlr· Um bir 
nıe kadar ,Sdeblllrlloia. Ukln, bu • 
nun d&ıUtilnll de heupbunık lbım· 
4br. 0raJ& kadar gittikten IODra prl 
d&lebilecefinizl annedenlniz. Fakat, 
bu uak noktaya vardıktan IODJ'a diz. 
lerhUle ve kollarmmla lmnet kaL 

madlfmJ JtirflnUııb. 
Bu hataya dtlfWDU... IÜDl yine ıa

rv etmeyin .,. oradan bajırarü, im. 
clat ilteytn, yorgun dtıpnenble rajnıen 
,o.met 1ate1'1eD1s, denl8I claldıjmu 
umu bir daha çıkmamak ihtimali 
vardır. 

le btiaraolk ..... .....,. acı lcblde 
dermanmıa o mAette aatacakbr. 

' - Bn afak, kahftltı ldle etmlt ol. 
..... ,_atk yedilrtea IOD1'& hemen 
deDite ~ :r .. '*' pra 2.5, 
3 aat pçmeltcflr. Buna dikkat etmer 
leals h• mide butalllm& utrarıa • 
ms, hem de', deaiıde ani blr baygmbk 
perek bU,uk bir buhran pçirirliniz. 
IDllDI ani bir aıtbrıe drilklemek lh. 
thnall bllı olan bu buhran bolulmalı· 
ra 4' ...., oıur. 

1 - J>eD,llıle bul klmMJerin 1U L 

kmbstDI ve rtıtapıarı llVdill ı&1l • 
ıar. flll&Jll drilklfyeıı bu atmtııar bel 
kl blr m'1cldet için hop lider. fakat, 
akmtııarm nereye vatacafl tahmin r 

ctiJtlDtlo • • • 

Dünyanın en 
güzel kızı seçildi 

Matmazel Ellen henüz 
ondokuz yaşında 

Parla slnemalamu1&n blrlnc!e ya. 

1 

Jen Flueıt'ttr. Resimde. mtllabüaya 
pılan bir müaabakada geçen gece dün· lttfrak eden diler' ıu-uer arumda 
JUln en dse1 Jmı ıeçilmi,U.. göı1llmektedlr. 

Kır.anan, 19 yqında lılatmuel El. 

Batlhı bUİllar belki çok balt 6jtlt. l ft tedblrl•idlr • .A.111 lfte, bult olduk· 
ı,r libl pllr. llaldkaten, bUJIJar )'b.. lan içindir kl, bir çok k•maeler bun. 
lllfllln ve bUjoıum en iptidai .. ılın 1ara a1dmf .etmaıer. 

ValterŞm.r 

O NERELtYDU Bunu hlf öl. 
renemedik. Ana, babe11111n ae • 

rede yqadılmı Glrenmek llteauı•· 
bize .. dece onlınn ço'.ktanberi öbDUt 
bulunduk:lanm aöylerdl. Ben, oau 
cephede dilpnanla çarpıprken, daima 
ten ve nikbin halde cördilm. Biltla 
ketfe çı'Jatlarda, kendlaini namaet p 
tererek müracaat ederclL Daima ken
dilile beraber &ldenlerle sene ben. 
ber, hiçbir urara utramadan ~
di: eyle, ki artık hiç kimse bu ihtiyat
lı vı hilkatten korunur tüJiat çocup 
De beraber olmadın tehllkell lrqifle • 
re aokulmaktan hotlanmamala bq1a -
c1ı. Nerede oluna olaun, usak ya'km 
her yere uldznrdı. Bu chUDG Volf, 
pttill her yerden ~ ve J11h11t 
da yolunmuı .... hayvanı retlrerek, 
eli dolu, sipere' inerdi. Ortahtı kana. 
hk basar bumu, ilk aıt •Urilne .u.. 
ribıe maklqulclı: alla eli bOf d&une. 
mek tızerel 

Sopk, mu blr .. hlb, bqucuma dL 
kllcll ve bana fmlcladı: 

- Zabitim, tue etlt ola içer mlll
.ııbT 

Ben, UmitailllJde euıeyenlu 
- Süt mü? dedim. 

Ah, bu tatlı ıe,i nice samandır cla.. 
daklarmma yülqtıramamıftıkl O, 
benim ClftbDm beklemedi, benim .,.. 
mek kabımı yaJaDaa duran kovadan 
doldurdu: yanyanya tue ıfltle be • 
nimldnl doldurduktaıı bqka. ken4W. 
ne uzatılan bafka kaplara da ailt alcıt 
tı. 

Son lıtirahat fuılumda, o •· ..k 
nöbetçi olan nefer, kendisini doetlari· 
le mum qıfmlda bir bodunım kötelL 
ne çekilmi1, kızartılan domuzu c8vde. 

Wler, ...... la1ltan lcladlltrl Kendf • 
tıbae ıelfnce, &ldllfl Volf1 pyet t1i • 
kin bir 11atcle, yatmak bere ıılatia 11' 
bit Jer ararken, içerislmle bir mld • 
det Bnce dopnn bir c!amQun ..... 
dulu ahıra JIOlları d~tfllUnl anıttt. 
yor. Domu Ye ,aftOlan, pek bot1aft. 
81 ptmlf, onJirta betaber ~. 
ub9bl1Jia erkeadeft arbdaiJlift bir 
de bakmqlar, ki bu domu yamaJarm • 
dan lülne Jayüımf. Kederlenmlt • 
ler, ilkin nyafetl • reddedememli -
ler. 

- Şimdi ... 4e tadın. kumanda. 
mml 

Be1le diyerek lll'lttı. ICızartdmq clO. 
mmun kokusu yemele tahrik ecll -
ycı!c1u, ama tqekkilrle reddettim. 

tir. Cuma ~il ~e bulunacak, 
cunwt..ı ve puar ~ iki maç 
J&P&C&ktır. Jlaçlaı,'dan biri .,.., -
Glnee, dlteı'J. Galaı....Y - J1111Jı. 
tq muhtelltlJl'i 1le ~· __ !-~-~---:~-----~--:--~--~-~:;;:---~----~

cll: 

- Size bir ~ elma ıetir.,tm 
mil 

Tefrika 

ıı. Yu celclf. ıu,atta rah6, ancak 
Avrupacla bfupbDinlyordu. Alman • 
yaya pclilerck, Yarne:mGndede •Jfiye 
için yırlqildL Orada, IContea, ilk ko. 
cumm, Prens lldivaninin llUm habe. 
rinl aldı. Prem, bir .&Un otomobWyle 
Palamosdan Peqliıayana yollanmqtı n 
tam.iıiı bir lraclmı, Barcat1 llod Tia. 
Mili nen)Eet icabı otOIDOblllne almıttı, 
çilllldl, Baroı.ıa Ptrpinyanda lılad • 
rid - Bedin Şimal ebprlliae yetif -
mek istiyordu. Stlratle otomobil ailr • 
meJrten. atecteııberi •eVk a1aiı Prene, o. 

to$Obili bu -- • clehtetli bir Jmla 
ıflrilyordu: yolda otomobilin ön teker. 
leli bir tap çarptı ve Prem. makine
.,. bikimiyetini kaybederek, bu husu· 
el nakil YUltlSI kapaklandı. Preaı 'der. 
bal akli. Barone• llod T'8lca atu ya.. 
r,ala.clr. 
y.,_W. ....... ._ttaHav 

- Debtetli mtlteenlrlm; fakat ee. 
ki kocamın bu Pıbeti beni pprtım • 
yor; ~ mı saman dlreDlyona el 
atla. otomobiB siJcmcuma ıUıınek itl
,.dmdaydı. 

ıue :rıJı bqlaap:mıla an, ır.oca 
Haf191ta. RefendoYlar, Nnyorktadır· 
lar. Bütün Hutton ailesi, Barbaranın 
babMı. b'1ttın 1mt1lar ve teyzeler, a. 
YUkatlar, büyük. beynelmilel töhretli 
bir detektif bürosu. ... hepsi de son de. 
-ncede heyecan lçeriıinde kalmq ve 
l&JlllS pUrüzltl meeelolerin hallile bu. 
naJm'flır. Fe•kalide ehea:miyetli bir 
hldiae milvaceheeiııdeler: Barbara Hut· 
toa, pek yakında bir çocutunun dol. 
mnmı bekliyor: "yerytl&ilniln en ıen. 
'Cin çocuğu" veya .. bebeği" olacak bir 
mirıimininin,_ bir yavrunun ı? .... 

Bir nokta, evveliıiden ketenke1 be. 
lirtilmit bulunuycr; çocuk, bt'lyyen 
Amerikada yeryilailno. celmlyecek: çfln 
kB. bu takdirde pnpterler 1açrma • 
la tqebbU. edemeıler mi? Yapılan ilk 
flY, yeryilzilnQn en. blly• detektif • 
enstitüıll ile bir anıbvele akdidir: bu 
mUn1ese, çocutun muha~ ltl•tL 
ni .. mUtebu1111 ajan'' ın ~ ..._ 
rettaltmda ... :Gseı:e- ~ 

~ ......... ~·~~--
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Ot:LE NEŞRiYAT!: 
Saat: 12,30 Pl~kla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 PlAkla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelif plak neşriya tı, 14 Son. Her insan bir radyo 

istasyonu 
AKŞAM NEŞRIY ATI: 

Saat: 18,30 Hafif Müzik: Tepebaşı Bele. 
diye bahçesinden naklen, 19,15 Konferans: 
FaFtih Halk Evi namına - Naıl l.Ioran -
(Muhtelif Milletlerde spor), 19,55 Borsa 
haberleri, 20, Saat ayarı: Grenvic rasatha. 
nesinden naklen. Süzan ve arkadaşları ta. 
ratından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,40 Hava raporu, 20,43 Omer Rıza Doğ. 
rul tarafından arabca söylev, 21, Saat aya
rı: ORKESTRA: 1 - Drigo: Polonez. 2 -
Tosti: Kanzone. 3 - Straus: Danüb blö 
vals. 21,30 Settar Körmükcü ve arkadaşla.. 
rı tararından Türk musikisi ve halk şarkı. 
Iarı, 22, 10 Opera ve operet parçaları 
(Plak), 22,50 Son haberler ve ertesi günün 
programı, 23, Saat ayarı SON. 

Biyoloji Alimlerinin eskidenberl 
ldd!a ettikleri gibi ,insan vücudu her 
tUrlU elektrik şuaına karşı gayet has-

sastır. Meşhur Hint bilgini Boze, 
nebatlardan bazılarının yarım mik. 
raomperden elektrik cereyanı -
na kapıldığını isbat etmiştir. tn. 
san ve hayvanlarda bu derece has· 
sasiyet görülemez. KUçük merkezler
le nebatlara radyo dalgası gönderen 
Boze elektrik cereyanı hafif olursa 
bu dalgaların nebatın büyümesine 
faydası olduğunu, cereyan kuvvetlf 
ise nebata zarar verdiğini de isbat 
etmiştir. 

Rus biyoloji üstadı Gul'Vlç, daha 
ileri giderek, neba.tıarın elektrik ce
reyanı çıkardığını iddia etmiş ve bu 
iddia sübut bulmuştur. Demek olu· 
yor ki, nebatat yalnız cereyan kabul 
etmez, ayni zamanda cereyan verir. 
.Yani her nebat, alıp veren bir radyo 
istasyonudur. 

Gurviçln tecrübelerini ilk önce ih
tiyatla tel!kki ettiler, fakat ft.lim
lerden Rayevskl ile Desaner Gurvi. 
çin iddiasını bizzat tecrübe ettiler ve 
meydana getirdikleri çok hassas hu· 
sust bir makine ile Gurvfç şuaını eı. 
de ettiler. 

1933 yılında Pariste toplanan bf, 
yolojl kongresinde profesör Lakovs. 
ki daha mühim bir tez ortaya koydu. 
Bu profesör yalnız nebatların değil . 

canlı biltun mevcudatrn birer radyo 
istasyonu olduğunu söyledi. Bu Is· 
tasyonlar dalgayı hem alır, hem ve, 
rlr .. 

Bila.Istisna kanatlı bütün haşarat, 
uçarken elektrik cereyanına benze
yen dalga yapar. Bu dalgalar bava 
boşlu~unda dolaşır. Lakovskiye gö
ııe, ka.naU.ı haşaratın hesaplı ve dos· 
doğru uçuşların<ta görülen intizam, 
bu uçuşların bir takım dalgalarla a
lAkalı olduğunu anlatır •• 

Bu altı.metler kuşlarda daha ba.riı 
olarak görlililr. Kuşlar ilk ve sonba. 
bar u.çuşlarında binlerle kilometre 
ytıkseklere çıkar. Harlct hiç bir ıs. 
tınat olmadan onların bu kadar yük
sekliğe kadar çıkabilıneleri ancak 
görünmiyen bazı şualar sayesinde 
olablllr. Kuşlar havalanırken ha· 
vada. bir daire çizer ve ondan sonra 
ya mUstaklm, yahut amudt bir şekil. 
de hava boşluğunda ilerler. İstika

met tayin etmezler. Önce bir kuşun 
havada daire çizmesi, icap eden e· 
lektrik dalgasını yakalayabilmek f. 
çlnd!r. Kuşların vücudunda dalga. 
ların yakalanmasına mahı:ıus bir a.
let, bir uzuv vardır. Dönen yarım 

kanal şeklinde olan bu A.let radiyo
fonlometr rolünü ifa eder ki, radyo 
ınaktnelerfnln dalga kaynaklarını 

bu !Jetler bulup idare eder. 

GÜVERCİN VE RADYO 

.Posta. vazltesl gören güvercinler 
çalrı;ıan bilyUk bir radyo istasyonu 
yanından geçerken h.avada radyo 
dalgalarının cereyanına tutulur. Bu 
cereyan içinde güvercinler mUtema, 
dt bir daire içinde dönüp dolaşmaya 
başlar. Ne ileri, ne geri uçama dan 
aynJ daire etrafında muttastı dola
şır .. Ancak radyo istasyonu faallye· 
tfni durdurduktan sonra güvercinler 
muhtelif bıtikametlere yol al.mağa 
başlarlar. Bundan anlaşılan şudur, 
ki çalışan kuvvetll bir radyo istas· 
yonu, ch"armdakl bütün dalgaları 

yutuyor. Bunun neticesinde güver
cinlerin uçması için ıa.zım olan dal
galar yok oluyor ve gilvercin, istas-

yon etrafındaki boşluk içinde uzak
laşamadan dönüp dolaşıyor. 

TAVŞAN BEYNİ B!R 
MİKROFONDUR 

Beynimizin içinde çok mühim e· 
lektr1k h!diseleri olur. Amerikalı ft.
limlerden Never ile Brey bir tavşa. 
nm beynini açmışlar ve işitme sini
rini alela.de bir telefon teline rap· 
tetmlşler ... Bir kişi tavşanın kulağı
na bir şeyler söylemiş. Söylenen her 
la.f uzak bir yerdeki telefon ahize. 
sinden duyulmuş, anlaşılıyor ki tav
şan beyni bu suretle hakikt bir mik
rofon rolU oynamıştır. 

İNSANLARIN BEYNİ 

İnsanların beyni de kuşlar gibi 
midir? Bu hususta söylenmiş kat'l 
bir iddia henUz yoktur. En yeni tec
rübelerle anlaşılmıştır, ki insan bey. 
ni de elektriğe benzeyen bazı hare
ketler doğurmaktadır. Viyana pro
fesörlerinden Berger ilk defa olarak 
böyle bir tecrübeye girişmiştir. Bir 
insanın beyni içine ince lkl iğne sap
layan profesör, bu iğnelere elek
trot vazifesi gördUrmUş ve bu iğne
leri Galvanometre raptetmtştlr. Uze· 
rinde tecrübe yapılan insan gözlert
le bakarken. elektrik makinesi ha
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OGLE NEŞRiYAT!: 
Saat: 12,30 Plakla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Pl5kla Tilrk musikisi, 13,30 
Muhtelif p!Ak neşriyatı, H Son. 
AKŞAM NEŞRiYAT!: 

Saat: 18,30 Pltı.kla dans musikisi, 19,15 
Konferans: Fatih Halk Evi namına - Vil
dan Aşır - (Sporlar, genç çocukları nasıl 
yetiştirelim), 19,55 Borsa Haberleri, 20, 
Saat ayarı: Grenviç rasathanesinden nak
len. Faide ve arkada~ları tarafından Türk 
musikisi ehalk şarkıları, 20,40 Hava rapo
nı 20 43 Ömer Rıza Doğrul tarafından a. 
rabca 'söylev, 21, Saat ayarı: Bedriye Tü. 
zün Şan Stüdyo orkestrası refılkatile, 21,30 
Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halü şarkıları 22,10 Milzik ve 
variyete: Tepeba~ı Belediye bahçesinden 
naklen, 22,50 Son haberler ve ertesi gilnün 
programı, 23, Saat ayarı: SON. 

reketsiz bir halde durmuş. Fakat --------------
insanın gözleri kapanınca. galvano
metrln yelkovanı elektrik cereyanı 

çıktığını işaretlemiştir. 

Kembrlç darültununu profesörle
rinden Melu ile Adrlyan ise, beynin 
elektrik dalgası istihsal ettiğini an· 
lamak için gözlere uzak olmas:ı ha· 
seblyle, kafanın arkas!nda, beynin 
enseye doğru olan kısmında tt>crUbe 
yapmas• icap ettiğini söylemişlerdir. 
Çünkü göffler Q,algan._rn kuvvetini kay 
bettirlyormuş.. ,Husus! olarak yapı
lan ve elektrograt namı v~rllen blr 
makine sayesinde, müteharrik bir 
şerit üzerine, beynin elektrik kllV· 

vetlni tesbit ~tmek mUmkUn oluyor
muş. 

!nsanm muhtelif hareketlerine 
göre ve hiddetli, müteeasir, sevlnçU 
gibi hallerinde istihsal ettiği elek
trik miktarı bu şerit ile anlaşılm.ak
ta imiş.. 

UYURKEN DUYDUKLARIMIZ 

İnsan beyninin elektrik ve radyo 
dalgası ile olan münasebetlerine oa· 
lr tecrilbeler yapılırken, hayatımı. 

zm üçte birini geçirdiğimiz uyku es. 
nasında ne gibi hallerle karşılandı
ğı bütün a.umıerin öğrenmek istedik· 
leri çok meraklı bir bahistir. Uyku
nun içinde pek çok gizli ve bi1im he
nüz bilmediğimiz meçhuller vardır. 
Bu vadide yapılan her yeni tecrllbe 
uyku bahsindeki güçlüklerden yeni 
safhaları ortaya koyuyor. Malümdur 
ki insan uykuda iken beynin faaliye
ti durmadan devam eder ve insanı 

kuşatan dünya ile mütemadiyen 
meşgul olur . 

Mesela. uyuyan bir insan gilrilltu ve 
sesleri duyar. Bazı insanlar vardır, 
ki bu gUrültUlerden uyanır, bazısı 

da uyanmaz. Gene bazı insanlar var
dır, ki çok korkak oldukları halde, 
derin uyur ve gök gilrlemesl, yıldı

rım düşmesi gibi en şiddetli gürültü
den bile muteosslr olmadan uyltula· 
rına devam eder. 

Böyle olduğu halde, bu türlü in· 
sanlar, kapı dellğindo şıkırdayan bir 
anahtar sesinden bile uyanır. Demek 
ki, yeryüzündeki mevcudat kendi JJa
şayışına göre yapılmış birer radyo. 
dur ve bu merkez, radyo dalgasını 
hem alır, hem de verir ... 

Güreşler 
(Baş tarafı 6 mcıda) 

güzel bir tutuşla bir salto da.ha yaptı 
ise de bu da netice vermedi. Üstüste, 
muhtelif oyunlar tatbik ediyor. llk 
devre Faikin galibiyetile neticelendi. 
Bu güreş dün geceki müsabakaların 
en güzeli okh ve 13 dakika 27 saniye. 
de Faik Ustüste tatbik ettiği fevkalA
de oyunlardan sonra tuşla galip gel· 
di ve uzun uzun alkışlandı. 

AOm: 
Samsunlu Ahmet ve Polata§ arasın. 

daki bu güreş de serbestti. Macar, o. 
limpiyatlarda 72 kiloda dünya üçün· 
cüsü ve müteakıp senelerde 87 kiloda 
Avrupa şampiyonu olmuş bir güreş. 
çidir. 

Samsunlu güzel gUreşiyor. İlk a.n.. 
larda rakibini alta altı ve ezıneğe baş
ladı. llk devre bu şekilde, .Ahmedin 
galibiyeti ile neticelendi. İkinci devre. 
de Macar tehlikeli anlar geçiriyor, ma 
ama.fili çok teknik olduğunu da goo. 
teriyor . .Alı.met rakibini yenmeğe uğ
ra:ırken Macar güzel bir oyunla üs. 
te geçti ve Ahmedi sarsmağa ba§ladr, 
artık Macar bakim vaziyette, Alımedi 
zorluyor, tam tua olacakken .Ahmet 
kurtuldu 'bu tehlikeli vaziyetler teker. 
rür ediyor, son dakikada Maca.tm. bir 
hatasındm istifa1e ederek ayağ:ı 

kalktı. Netice: Polataş ekseriyeti sa· 
yı hesabile gaUp. 

lKtNCI MüSABAKALAR 
Peşte muhteliti ile İstanbul g\lre§.. 

~ileri arasında çarşamba. gUnil aqa.. 
mı müsabakalara devam edilecektir.Bu 
müsabakalarda İstanbul muhtelitinde 
yeni güreşçiler çarpışacaktır. 

ltalya federasyonun-
dan Macarislaoa 

gelen mektup 
Budapeşte, ZZ (A.A.) - Macar fut

bol federasyonu, İtalya federasyonwı. 

dan bura Spor mahafillerinde büyük bir 
hayret uyandıran bir mektup almıştır. 

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

Bu mektupta, İtalya futbol federas
yonunun, İtalyanın milli ve klüp ekip. 
lerini bundan böyle Ferensvaroş muha
cimlerinden Tolei'nin bulun<luğu Macar 
takımları ile maç yapmaktan menetmiş 
olduğu bildirilmektedir. 

korkutayrm dedim, aklıma esti de 1 
O gece siperde yediklerimiz, onun 

ıon elmalarıydı. JHr hücumda mak
tul dü~tü. Şimdi harpten sağ dönen. 
lerimiz yeıyüzünde dolaştığımız 

müddetçe, gönüllü Volf, bizim içimiz. 
de yaşıyor; çocuklarımızın hatırasm ~ 
da da, kendisinin tasavvur edemiye • 
coğinden çok daha uzun milcldet ya • 

Çek - Yugoslavya ta
kımları müsabakası 

Zagreb, 22 (A.A.) - Yugoslavya 
futbol federasyonu, 28 ağustosta burada 
yapılacak olan Çekoslovakya • Yugos. 
lavya karşılaşmasına çıkacak olan ta. 
kımı ş•• şekilde tesbit etmiştir. 

Kaleci: Glazer, Ur~, Hugel, Dubaç, 
Ancelkoviç, LehMr, Jazbinçek, Koko-

İtalyan federasyonunun vermiş oldu. 
ğu bu karar, Budapeşted~ Toldi yüzün· 
den çıkm1Ş olan iskandaldan ileri gel. 
'diği sanılmaktadır. 

İtalyan federasyonunun bu mektubu 
nu henilz tebliğ etm~miş olan Macar 
federasyonu, Maca,r milli takımı ile 
klüp ekiplerinin tertibine yabancıların 
karışamıyacaklan kanaatindedir. Öyle 
anla§ıhyor ki, bu mceole etrafındaki 

Kıskanç Biyaciyo ile 
hoppa Cezanira 

aşık damaktarcısı kendisini 
yarahyan sevgilisini kurtarmıya 

v I? ugraşıyor .. .. 
Biyaciyo ile Cezarina, birbirlerile 

evlenmek kararı ve bu hususta birbir. 
!erine söz vermiş iki İtalyandır. De. 
likanlı dam aktarıcı ve kız ütücü .. 
Biyaciyo, (Ebe<il Şehir) diye anılan 
Roma binalarının en havadar yük.sek· 
liklerinde dam aktarırken, Ceza.rina, 
da me§hur Piyazza Kampa dey Fiyo. 
rideki dükkanda, tercihen kendisile 
alış veriş eden hali, va~:i yerin~e .. er. 1 
keklerin güzel, beyaz gomleklen uze· 

. ri~den kızgın ütü geçiriyor. Kendisi, 
resim. gibi güzel bir kızdır ve hele ağ. 
zı pek biçimlidir ve müşterilerinin, du. 
daklarmı bu ağız üzerine dokundur -
malarma müsait davranırdı. 

Biyaciyo, yavuklusunun çekici te. 
sirine ve işvebazlığma vakıftı; akşam 
larr yorgun argın damlardan inince, 
bu kıza (utanmazca hareketinden) do. 
layı çıkışmağa, ateşli ahlak vaazları 
venneğe kendisinde kuvvet bulurdu 
ve sözleri da.ima kuru tehc.utle biter· 
di. 

Cezarina ne derdi? O, 8.§ık ve krs. 
kanç Biyaciyonun sonuna kadar söy. 
leyip bitirmesini süknetle bekledikten 
sonra, yakışıklı biri dükkana geldi mi, 
yine eskisi gibi hareketle, sıcak sıcak 
bakışlarını ve hararetli şakalarını e· 
sirgemezdi. 

Kendisile evlenmek üzere seçtiği 
Biyaciyonun devamlı muah-ezelerin. 
den bıkınca, onun kıskançlık fenalığı_ 
ru tedavi etmeği tasarladı. Bunun i
çin de 10 santimlik romanlarda oku. 
duğu bir usulii., bu hususta fevkalade 
müessir olduğu zannile, tatbike gi. 
rişti. 

Platonik bir dost aradı, boş z:ı.man· 
larmda bilhassa öğle zam;ı.fiları, dük. 
kanının öni.ine çıkarak onunla sohbet. 
lere daldı. Şimdiki adam, (Ostcriya 
Rinaldiui) de garson, uzun Pepoydu; 
bu da. kendisine iltifat ediliyor, diye 
koltukları kabararak, boş her dakiKa· 
smı kızın yanında geçirmek üzere, so. 
luğu Ceza.rinanın dükkanda aldı. 

Kızın bu lokanta garsonile sevişi. 

yorlarmış gibi, kıskanç aşıkına oyna· 
dığı bu oyun bir kaç gün sürdü. Bir 
dosl:'tl vasıta.sile ilk defa yavuklusu • 
nun uzun Peppo ile oynaştığını ha. 
ber alan Biyaciyo, kıskançlıkla. deli, 
divane olarak, dam aktarırken, aklı; 
fikri hep aşağıda kalıyurdu. 

Bir gün, Peppo ütücü kıza bol ye. 
mekli bir ziyafet hazırladı, küçük bir 
~işe şarap katmağı da unutmadı. Yi· 
yip içen kız, kahkahalar atıyordu. 

Dükkanda çekilen bu ziyafel günü, 
yine eğlenceli bir gün olarak geçip gi. 
decekti. Vakit, öğle idi. Birdenbire 
Biyaciyo, kapıda göründU. A§ağıda 
Piyazza. da. öğle zanıa.ı:ılannm pek ne. 
geli oldllğunu boyWı& tekrarlıy~rak, 
on.un aleyhindeki bu halden memnun 
doetlannm doğru söyleyip söyleme· 
diklerini, olanları kendi göızlerile gör
mek üzere, isini, gücünü bırakmış, 
da.mmı aktardığı binanıJı t-epesinden 
~Oıya inmi~ti. Bu yaz ağustoswıun 
şu sıcak gün.lerinde danı üstünde ça. 
!ışırken olduğu gibi, kısa. bir mayo. 
dan başka. vücudunda lıiç bir şey yok· 
tu. Toz içerisinde sırtından ter dam. 
laları yekpareleşerek yol yol sı.zıyo.r. 
du. 

Delikanlı, dostlarının yalan söyle • 
ın.edi.lderini anladı. Ceza.rina, ütü ma. 
sası üstüne çıkıp bacak bacak üstüne 
atmıştı; yanında da uzun Peppo, ma. 
saye. yaslanmış duruyor, sırnaşıyor
du. Bu manzara., kıskanç !şıkı çileden 
çıkardı; kendisine b!kim olamıyarak 
yumruklarını sıktı. 

yere çarptı ve birden üzerinde yemek 
ve $arap bulunan masayı devirdi. Son. 
ra da. uzun ?eppoyu eşek sudan gelin. 
ciyc kadar tertemiz ıslattı. Dövdü • 
ğünün vücudunu çürük içinde bıra;ke.. 
rak, yavuklusuna döndü. 

Kız, kendisini korumak için yakı • 
nmdaki masa üstünde duran kızgın ü
tüye el attı. Çılgıncasına. üzerine sal. 
dırana ütüyü tuttu ve kalkan gibi kul. 
landı. Fakat gözleri kızan delikanlı 

parmağı yandığı halde, bu yanık acısı 
ru duymuyordu. Boyuna Cezarinaya 
saldırıyurdu: Ancak kızgın Util sipe. 
rini bir türlü aşamıyordu. 

Delikanlı, her hamlede bir ııDbet e... 
li yana yana, sendeledi. Arlık acı du· 
yarak, inledi. Kıvrandı ve bir köşede 
bayıldı, yere düştü . Etraftan yetişti. 
ler, kıskanç aşıkın ellerinden ba~a. 
burnunun ucu da yanmış olduğunu gö 
r erek, sarıp sarmaladılar. Biyaciyo, 
zeytin yağına bulanmış bezlerle elleri 
ve burnu sargılı olarak, hastanenin,, 
yolunu tuttu. Orada 3 hafta yatması, 
tedavi görmesi lmm geldi. 

Haı::hne kapısından çıkar çıkmaz, 
ilk yollandığı yer, Fiyori civ· rmdaki 
Piyazza Kampoydu. Cezarinanm ye.. 
rinde başka bir ütücü kız çalışıy<>I( 
du. Ct>zarina, tevkifhanedeydi: en zi. 
yade ağır suretk yaralanmağa sebep 
olmaktan hakime he.sap vereceği günü 
bekliyordu. 

Fakat Biyaciyo, her şeye r~~.ıın 
kavalyeliği elden bırakm.ryarak, kıza 
bir avukat tutm:ığa teşebbüs etmiştir, 
Avukat, kızm iitü ile mukabeleden 
başka ~aresi olmadığını ileri siırereli 
eğer öyle yapma.saydı bu gün ke!ldi. 
sinin ölmüş bulunacağını, delikanlı4 

nın da. katil s-:ıçundan zindana atılmış 
olacağını anlatıp, kızı biç değilse hafif 
bir ce.za ile kurtarmak için uğraşa • 
cakmış; hem de delikanlı hesabına! 

Ondan sonra ne yapacaklar? Evle. 
necekler mi? Kız, i.şvebazlıktan ve de· 
likanlı kıskançlıktan vazgeçebile~k • 
ler mi? Bunu hiç şuphesiz zaman gös... 
terecektir. 

lznıir 
ihracatçlları 

(Vst ynnt 1 incide) 
anı balAJ klğıtıarı için gümrük res
minde muamele vergllerinue kolaylık 
gösterilmesini, takas mevzuatında 
formalitenin azaltılmasını, tş kanu· 
nun<la incir ve Uzünı amelesi için mU· 
samahakAr davranılmasını istediler. 
Vekil bUtün bu mevzuları tetkik et. 
tirerek lüzumlu tedbirleri aldıraca. 
ğını vaadettl. 

Tütün ihrac:-ıtcıları. tütün piyasa· 
sının her yıl 15 iklncite_şrinde acıı .. 
masının hükfimetçe kararlaştırılma.. 
sını istediler. Bu sayede gerek sa
tıcıların, gerek :ı.1ıcıların tereddüt ve 
heyecandan kurtulacağını bildirdi .. 
ler. Tütün kanunu tatbikatı saye " 
sinde Avrupa ve Amerika alıcıları ... 
nın emniyetle Türk tUtünü aldıkla • 
rını söylediler. Tütün denklerfntn 
daha dlkkatll ve itinalı hazırlan. .. 
ması dileğinde bulundular. 

Vekil: - .Ben size sBz veriyorum, 
Arzularınızı yerine getireceğim. Fa .. 
kat siz de bana söz veriniz, lyi denk 
yapanların tütünlerini daha yilksek 
fiyatla satın alınız, onları teşvik edi· 
niz, dedi. 

Palamut ihracatçıları, standardı. 

zasyondan memnuniyetlerini blldlr
dller. ötekiler, önce onun içeriye girdi • 

ğini görmemişlerdi, haşhaşa vermiş • 
lerdi; sohbete dalgın halde idiler. Bir
denbire Biyaciyonun kuru:mlq bir 
baca yanında islenmiş surdmı seçio. 
ce, şaşırdılar. Artık o kadar geciktik. 
ten sonra kaçmak kolay değildi. Biya· 
ciyo, rakibi saydığının üzerine atıldı, 

'nde a'\'l'adı ve bir kavisle 

~ak!r Kesebir, tUcce.rlara, TUrki • 
yeden gönderilen bir mal, alıcınıu 

gözü kapalı inanabileceği bir mal 
olmalıdır, düsturumuz budur. Stan· 
dardizasyonla bunu temin edeceğiz, 
dedi. Vektl akşamleyin Çeşme plAJr' 
na gitti. Yarın İzmir vapurlyle İZ"' 
tanbula gidecektir. 
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Nafıa Vekaletinden: 
1 _Müteahhitlik vesikası hakkında 1-7-937 tarih ve 3645 sayılı res. 

mi gaute ile neşrolunan talima.tna.nı e ile bu talimatnameye göre Nafıa 
Vekaletince verilmekte olan daimi ve muvakkat (müteahhitlik vesikası) u· Kilosu 
sulU ilga edilmiştir. 12035 

Beher kilosunun muhammen bedeli Cinsi 
20 kuruş Kuru ilzünı 

Binaenaleyh şimdiye kadar verilmiş olan bütün müteahhitlik vesikaları 
ile bu vesika usulilnün istinat eylediği talimatnamenin hükmü kalmamış. 

tır. z _Halen ilan edilmiş bulunan eksiltmeler 1 eyl~ 938 tarihine kadar 
müteahhitlik vesikası hakkında cari usule göre intaç edilecek ve 1 e.ylfil 938 
tarihinden sonraya nan edilmiş olan eksiltmeler için buna göre tashihat ya. 

pılacaktır. 

3 - Bundan sonra eksiltmelere girecek taliplerden aranacak evrak ve 
vesaik eksiltme şartnamelerine derç ve usulen ilan edilecektir. 

(3156) (5682) 

1825 
600 
50 

50 kuruş !Kuru 'kayısı 
20 kuruş Kuru zerdali 
30 kuruş Kuru Vişne 

Beledi ye hastanelerile Cliğer müesseselere lüzumu olan ve yukarda cins 
ve miktarı yazılı kuru meyve açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gü 
nünde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. -

Listesile şartnamesi levazım müdü rlüğilnden görülebilir. lSt.ekliler 2490 
No. lı kanunda yazılI vesika ve 259 Ura 9 kuru§luk ilk teminat makbuz veya 
mektupla.rile beraber 2-9-938 cuma günü saat 11 de daimt encümende bu. 
lumnaltdırlar. (5557) 

kuru' ikram edilir, ve 2 Un S2 ırunıt § 

peşin alınarak kalanı ayda J er Ura· ~ mzıg 
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11 Gorio Haba i 

Beher metre mura.'bbama. 4 lira be del tahmin edllen Büyüka'dada y enı., 
sokakta. 1.77 metre yüzlü ve 40.75 santimetre murabbaı sahalı arsa satılmak 
üzere yanındaki mülk sah.ipleri arası nda açık arttrrmıya. konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğiind e görülebilir. Istekliler 12 lira 22 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber 2-9-938 cum.a günü 
saat 11 de Daimi Encümende bulunm alıclırlar. (5589) 12 Deliliğin psikolojiaJ 60 ~ 
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kuruş ikram cddir, v 
11 

'§ l pc~ln alınarak kalaRJ ayda 1 er ra- g 

ı _ Idaremizin Şemsipaşa bıı.kmı ve işleme evi çocuk yuvası ve dispan· 
seıi için eartnamesine eski listede müfredatı yazılı 20 kalemde 119 par§a eş. 
ya. açık eksiltme wrulile yaptırılacak trr. · 
n-Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2215 lire. ve muvakkat teminatı 

166.12 liradır. 
m - Eksiltme 7-9--938 tarihine r asthyan çarşamba günü saat 10 da 

Kaba taşta Ievazrm ve mubayaat şube sindeki alını komisyonunda yapılacak· 

tır. 
ıv _ Şartname ve resimler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabilir. 
v - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7.5 gü. 

venme pa.ralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarda 
adı geçen komisyona. gelmeleri ilAn olunur. (5718) 

ı _ İspirto bidonlarında kullanılın ak üzere şartname ve nümunelerl mu. 

Belediye atölye ve garajlar müdür lüğil marangoz kısmı için 1350 lir& be. 
del talunin edilen bir tane kombine m arangoz makinesi açık eksiltmeye ko. 
nulmuştur. Şartnamesi leva.znn müdürlüğünde görUiebillr. 

İstekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesika ve 101 lira 2l5 kuruşluk ilk te
minat makıbuz veya mektubile beraıbe r 7-9--938 ça.rşa.m.'ba. gilıı.il sa.at 11 de 
daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (5721) 

Senelik muhammen kirası 54 lira. olan Üsküda.rtla. Selm.anağa. mahalle. 
sinde Karacaahmet caddesi sokağında 79-81 No. dükk!n 939 ve 940 sene.. 
leri mayıs sonuna kadar kiraya verilm ek üzere açık arttırmaya. konulmue ise 
de belli ihale gününde isteklisi bulun madığmdan arttmna ~38 pazaz 
test günUne uzatılmrştır. Şartnamesi Levazım MüdürlUğünde görUleıbilir. ts
tekliler 4 lira 5 kuruşluk. ilk teminat makbuz veya mektubile beralber yuka.r1 

da yazılı günde saat 11 de dalınt encümende bulunmalrdır, (5522) ,(i). 
cibince 600 adet kızıl ayar musluk açık eksiltme usulile sa.tın alınacaktır. 
ll-~~m~ll~~~k~~~~llOO~nmo~--------------------------

tenıinatı 101.25 liradır. 
m - Eksiltme 29-8-938 tarihi ne rastlıyan pazartesi günü saat 10 da 

Kabataşta levazım ve mubayaat şube sindeki alım komisyonunda yapılacak. 

tır. 
IV - Şaftnameler parasız olarak her gün sözt1 geçen şubeden alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tay in edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü

venme paralari!e birlikte yukarda. adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. 
m.U'. (5377) 

l - Şartnamesi mucibince satın almacak 6 adet tulumba açık eksiltme. 
ye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli beheri 16 O lira hesabile 960 lira ve muvakkat =--=--~ d.ın \'efC~iye brra.lı.ılrr . ~ 
4- trNCV SERİ E_= 

60 
~ 31 Rasin rv 

40 
~ teminatı 70 liradır. 

~- 32 Metafizik 60 ~ m - Eksiltme 2-9-938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 11 de Ka. 
33 tskender = bataşta levazım ve mubayaa.t ıubesin deki almı komisyonunda yapılacaktır. 

§ 34 Kadın ve sosyıı.11.ı:ın ıoo § 

i_~ E ~?~hl-·· ~ 1 
rv - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen şubeden alınabilir. 
V - lsteklilcrin eksiltme için tay in edilen. gün ve saatte yüzde 7.5 gü. 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(5533) 

39 Heraklit 75 ff 
§ 40 Ruht mucizeler lira 4 % p T. T. ı .. evazım MUdUrlUoUnden : 
~ (Bu 'ICrlyl birden alanlara 1 § • " 
:_= 

1 
'k d·tır ,.c 2 Ura S6 kuruş E ı _ !dnre ihtiyacı için açık eksiltme ile (55) adet bisiklet alınacaktır. 

rnruş ı ram c ı , ~ 
'i . 

1 
k k .. Janı ayda 1 er lira· § 2 - Muhammen bedel (3850) muvakkat teminat (288.75) lira olup ek· 

ııe~ın n ın:ırıı .. = · 
·l:rn \WC!>İV<' bırakılır.) § sUtmesi 27 cylfıl 938 salı gUnU saat 15 te Ankarada P. T. T. umum müdür-
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~=:: ~ g 41 Deprofiindi:! 7,.. '=_--42 GUntin hukukS ve tçt.lmaJ ... 3 - istekliler, muvakkat tETıina.t makbuz veya banka mektubu ve ka.. 
=----- ~ nwıt vesaiki ile beraber o gün saat 15 te mezkilr komisyona müra.ca.at ede. 
ı:ı meseleleri -
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çok uzakata gibi geliyordu. Kendisini, zulmet dev
rinde gibi sandı. Fakat milfetttş Be.dm dliştuğl1 

IJu ruht buhran bir iki dakikadan fazla sürmedi. 
Ondan sonra tekrar kendine geldi. Eski pratik ve 
maddt hilviyctlni takındı. 

Çöpçil, mehtaplı geceye işaret ettikten sonra 
ortn.lığı bir müddet sUkfıt ve dü~ünce kapladr. Son
ra boynundan yol yol deriler sarkan adam bu sil
künetl bozarak: 

- Bu geec de ay yusyuvarlak, dedi. 
Çöpcü cevap verdi: 
- Şu halde ambar, gene sabaha kndar ışık· 

lar içinde yanacak. 
ÇöpçU bundan sonra, masasının önUndo duran 

büyük bira bardağının içindekini bitirinceye kadar 
yuvarladı ve yeniden doldurulmasını söyledi. 

Yağlı şapkalı adam: 
- Gidip 9u herifin ne yaptığını görsek, ne 

dersiniz? 
- ÇöpcU ürperir gibi bir harekette buluna. 

rak: 
- Benden paso, dedi. 
Boynunun derileri sarkmış adam: 
- Ne söylüyorsunuz, yahu, dedi. Dört kişi or

tadan lrnyboldu. Bunun üzerine kalkıp, hakkında 
bu kadar dedikodu yapılan blr yere Sidilir mi? 

ŞEYTANIN KURLAiiARİ 8'l 

dense köy halkınm hoşuna gitmemiş, onu kabı 
bulmuşlardı. Ancak ihtiyaç dola.yıalyle kendteiy. 
lE. temasa mecbur oluyorlardı. · 

Hiç şüphesiz kl, bu adamların kayboluşu, u 
mumlyet itibariyle köyün rahatını bozmuştu. He. 
le Hardimenin maktul bir halde keşfedilişi b11 
sılnntıh vaziyeti daha ziyade artırmıştı. ' 

Diğer taraftan hurafelere inanan ahalt, bb 
suru dcdlkodu daha yapmaktaydı. . 

Hele, köyün çöpcUsü olan bir adam, köy cıva. 
rında bUyl\ yapıldığını iddia edecek kadar eacma. 
lamakta ileri varıyordu. 

Çöpcli bunden sonra llt\.ve ettl: 
- Hem bUyUyU kimin ynptığrnr söylemek d, 

güç değildir. 
Boynunun derisi yol yol uzamış birisi söz' 

karışarak: 

- Boyls çiftliği sahibi Osbornu mu kastediyor. 
sun?. 

Şişman bir adam, gözüyle mU!ettlş Badı, ve 
arkadaşını işaret ederek "aramızda yabancı var' 
manasına gelecek bir ihtiyatla: 

- Kimin ne yaptığını doğrusu bilemeyiz, .de. 
di. Onun bunun günahını almakta mana yok. 

Fakat çöpçü, hi~ kimseye aldırmayor ve söz. 
lcrlnde devam ediyordu: 
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Yeni bir teazllit daba 
.... 

AVCOlLA~A a 
a 

v t y r 
1 Eylül 938 tarihinden itibaren 
938 - 939 av nıevsimi için av 

saçma ve kurşununun 
kilosunun fiatı 

i DiRiLMiŞTi 
--~...u:us -~ - ..._,--KURUŞ 4 

Bu fiyat üzerinden muayyen iskonto ile bayilere verilecek saçma ve kurşunların 
depolardan mahallerine kadar nakliye masrafları da idarece temin edileceğinden 
bayiler, memleketin her tarafında av saçma ve kurşununun 

Bir kiloluk 
Kutusunu 

ve yarım 
kiloluk 

kutusunu 
·20 kuruşa sa- 1 

tacaklardır 

Fazla fi.yat istenilmesi halinde inhisar 
memurlarına haber verilmesi gerektir. 

939-940 av mevsiminde sert saçma satılması mukarrer olduğundan bu cins saçma 
kullanmak istiyen avcıların ve avcı birliklerinin dileklerini ve takriben ne miktar 
çar/edeceklerini birer posta kartı ile "inhisarlar Umum Müdürlüğü Barut Şubesi,, 
adresine bildirmeleri rica olunur. 

~ 
6 
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Tanasa Re •• 

Her ak§am saat 1 O da 
Tepebaşı bahçesinde temsilleri ne devam ediliyor • 

Fiyatlar : 50 • 100 • 150 kuruştur. 
Konsomasyon mec huri değildir. 

s 

........................... _ 
T . C. Z i R A A T B A N K A S 1 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zlrat ve ticari her nevi bank~ muameleleri 

Paıa bir iktirenlere28,800lira ikramiye verecek 
~iraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plALa göre ikramiye dağıtılacaktır: 

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

40 .. 100 .. 
100 .. 50 .. 
120 .. 
160 .. 

40 
20 

.. .. 

2.000 .. 
1.000 .. 

4.000 ·~ 
6.000 .. 
4.800 .. 
3.200 .. 

ntırKAT: Hesaplarındaki paralar bJr sene f~fnde 50 Jfradan aşa. 
ğı düşmiyenlere ikramiye çıktır;t takdirde % 20 fazlasiyle verlle
rektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUl, 1 Blrlncik~nun, 1 Mart ve 1 Ha
zl ran tarihlerinde çekilecektir. 

~ s~ 

I~ yatlh Boğaziçi Liseleri yatısız 1111 ~,.. .,..,. ,.. 0 0 ~ P.:S ~n/2!\ ~ riiı~&~~&!l01•~·m-n·n·n· 
HH Ana smıfı ile ilk kıarm en yeni ve modern tesisat ile Bebekte eski Fransız Sen Jozef mektebi binasında, orta ve iiii 1531 

(gJ ~ ~ {gJ (.9J u w lliiOi' u u u ~ _, Uıı\!dl U U ~ \liiiii' 
!!!! lise ıınıflan Amavutköyiinde tramvay caddesin.de Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayrı daiE'elerde. Her gün im ~®lfiiil fty~'\CI fil eğ) 9 lf'8 : 
HU ıaat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idareıine müracaat edilebilir. isteyenlere m; Nizamnamemize bir fıkra illlvest ne dair idare heyetince arzolu-

H·ıı::::::::::::::-:::::::1:·1 ... ::::::·1::;::: tarifname gönderilir 36 210 T elefon. ::::::::::::::::::::::::~•:::x:•S?:::::::::: 1 k ·· t h i i i !:::::::.:::::::=::1;::::::.::11:::::::.::illu: · · ::::.:::::::::::::::::x:!::::::::!S!::::ı::::: nacak teklif hakkında bir karar verilme uzere umum eyet m z n 
26/8/938 cuma günU saat onda. Beledi ye civarındaki Esnaf Cemiyet. 

ALMAN SANKT GEORG KIZ OKULU (Leyli ve nehari) -. leri Birleşik merkezinde toplanacağını bildirir ve mukayyet a.zanın 
iştirakini rica ederiz. 

İlk, orta. ve ticaret kısımları ı••••••••••••ı•••••••••••••••• Esas tedrisat Almanca ve Türkçe olup ayrıca Fransızca ve İngilizce de öğretilir. 
Kayıt muamelesi ağustosun 22 sinden itibaren saat 9-11 raddeleriniedir. 
İkmal imtihanları eylillUn 12 sin de b3.§lar. 

Okulun açılışı 15 ey!Uldeclir. 

Sahibi : ASIM US Neşriyat müdürü Refik A. Sevengil 

--------~--------~~~~~~~--~~~~~~~ --~~ 
- - KURUN un kitap şeklinde r om a n tcfriksaı -

Ist anbul Kültür Direkt6r1Uğünden: 
Sırf İstanbul öğretmenlerine mahsus olan yakın yurt tetkikleri serisine 

dahil Bursa gezisi 26-8-938 cuma günü yapılacaktır. Bu geziye iştirak e. 
derek öğretmenlerin okullara yazılmı~ olan genelgeyi okumaları ve Fatih kül· 
tür işyarlığma müracaat etmeleri ilan olunur. (5723) 
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ŞEYTANIN K UKTA J-'ARI 39 ~ ... ----- --- (J ·- ... aldıktan sonra, az mı uğursuzluklar geldi? tneğe koyuldu. ~ """ 

Bu sırada herkeste bir ala.ka görüldü. Birçok Çöpçü, büyillt bir bedbinlik içinde sözlerine ·- 10 
kimseler tasdik makamında başlarını sallıyarak devam ediyordu: ._ S:: • 
blr şeyler mırıldandrlar. Çöpçil devam etti: - Çiftlikte de garip şeyler oluyor, diyordu. o cu a .E 

- O herif buraya geldikten sonra, ölen ytiz- koca ambar, niçin bütiln gece ışık içinde parıl pa- ._. .;:: .;:: 
!erce inek, boşuna ölmedi. Kim ne derse desin, rıl yaııryor. Bunun sebebini söyliyecek bir adam ,.. ~ ~ 
bence öltimler tabii değildir. Sonra bir de Fenlok- var mr içinizde? "" := U> 
ların ekinlerini düşünün. Biçarenin bütün buğday. Hiç kimse bir cevap vermedi ve çöpçü blr miid- Q. ] ] 
ları simsiyah kesildi. Bunlar hep Ozborn denen a- det sonra: ::J U> e 

• damın bizim köye yerleşmesinden sonra oldu. - Akşamın karanlığından, sabah şafak sö· ._ E ·:= 
Müfettiş Bad bu sözleri, dikkatle dinliyordu. künceye kadar ışıklar yanıyor, dedi. Niçin?.. NI- > :~ ~ 

böyle oturduğu yerde sigarasını ve birasını içerek, cin? ... lşte öğrenmek istediğim şey budur? Niçin... -"' ... cd 
~ Q> ..., 

haftalarca maznunları sorguya çekmek suretiyle Yağlı şapkalı bir adam: ~ •• 
öğreneceğinden daha çok şeyler öğreniyordu. - Belki de yazılarını orada yazıyordur, diye •A ı::: ~ 

\il ... . 
Bu halkın, Boyl çiftliği sahibini sevmedikleri cevap verdi. O ~ S 

'ClUhakkaktı. Çöpçil hiddetle: >-4 ~ 
Ozborn, o ha valiye geldikten beri göze çarpa- - Yazısmı ambarda niçin yazsın? dedi. Çift- _Q ı::: ::S 

cak bir şeyler olmuştu. Bunun suçunu, Ozborn,a Uğin mükemmel bir evi var. Bu evi neden aldı? O :::; S 

TAN.~SA REVÜSÜ 

80 ;. _ .. ı, 40 balet ... Ağustos 22 den 28 e 
kadar her okşam bahçemizdedir. ~fasaları
nızı işgal edini7. .. 
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Vav uz Sezen 
Parls Kadın, Erkek Terzilik 

Akademilerinden diplomalı. 
Beyoğlu·Parmakkapı 113 Gay-

ret apartımanı 1. ...................... 
ZAYİ 

yUkJeyorlardı. Çalışacak yer mi bulamayor? Mem de bu 1şıklar ~ ~ ;; 
Ozbornun, ineklerin ölümüyle veya buğdayla- her ~ece yanmayor. Ayda bir gece yanıyor. O ge- C: .;:: <.o Lüleburgaz askerlik subesinden al· 

rın kararmastyle bir. alakası olmadığı muhakkak- C(~ de, ayın yusyuvarlak olduğu gecedir. Bunun se- (1) 1 ~ dığım terhis tezkerem ile balıkçı tez. 
tr. Böyle bir şeyi düşünmek bile gülünçtü. Fakat, beblni anlatabilir misiniz? #ft . .. ~ kere ve ehliyeti, sandal numara k8.ğL 
bu ahalinin, bütün bu hMiselerln müsebbibi ola- Miifettiş Bad sözün burasında hafif bir ürper- V I C: r:4 

~ ~ dı ile nüfus kağıdnnm numarasını 
rak onu göstermeleri mutlama bir hakikate daya- me duydu. Zira, çöpçünün son işaretindeki manayı >-4 ,,: 
nıyordn. İşte, işin dikkate şayan olan yeri bura. nnlamıştı. Etrafında kendisini UrkUtecek hiç bir • kaybettim. Yenisini alacağrmdan es· 
stydı. sebep yokken Şepton Magna köyünün hurafeci kor. '"g kisinin hükmü yoktur. 
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