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lngilizlere göre; 

Hassasiyet 
Andre !ıfaurols' dan: 
Dikkat edilirse lngillzler Fransız.. 

la.rdan ziyade hassas ve uvklerine 
düşkün insanlar gibi görülür. lngiL 
terede kalaıbalık halk tabakası tara. 
fmdan en 90k sevilen filmler biati o. 
lanlardır. 

Şüphesiz bugilnkö İngiltere ile es. 
kl İngiltere arasında bilyilk bir fark 
vardır. Fakat bugün yine birçok İn· 
gilizler memleketlerinin dünya ceııneti 
olduğuna tııanmı3 görllnUrler. 

İngilizler be§el' tabiatinin zaaflan. 
m bilirler, onlar bunu açıkça itiraf 
ettikleri takdirde kendilerinin bedbaht 
olacaklarım .sanırlar. 

İngilizlere bu noktadan bakılınca 
bir taraftan santimantalizm, diğer 

taraftan ahllld bir maske ihtiyacı gö. 
rUlür. 

İngiliz pek ıamimt olarak lnaan· 
tarın, bilhassa kendi hareketlerinin 
ahlAkt ölçüden harice çıkmamasını la. 
ter. Bir lngilizi bir işe teşvik, yahut 
herhangi bir teklifte bulunmak için 
mutlaka o lıln ahlikl olması, bele ln· 
gllterenin umumt menfaatlerine uy. 
gmı buhtııması prttrr. 

Hattl İngilizler hayvanların, hl ç 
olmama kendi sevdikleri hayvanlarm 
aporcu ruhu ile hareket ettiklerini ar. 
zu ederler. Onlara göre iyi bir köpek 
bir centilmendir. 
Taymis ga7.etesi bir defa bir okuyucu 

au tarafından gönderilmiş olan eöyle 
bir mektup ne§retmi§tl: "Benim bah. 
~e dikkate değer bir hldiae cereyan 

etti. Gazetenin okuyucularını al~ka • 
dar eder diye bunu bir mektup ile bil. 
diriyorum: Bahçemde iki salaıağa.n I· 
le bir aiııca.p bu sabah aralarında bir 
)'arif yaptılar. Bir afacm, dibinden 
tepesine kadar inip çıktılar. Sincap, 
ağaca gövdeeinden tırmanıyordu. Sak. 
sağanlar ise daldan daJa atlıyordu. Şu. 
nu memnuniyetle gördüm ki, kuelann 
uçarak ağacm dibin.den tepesine ka· 
dar gitmek elinde iken hiç biri gayri. 
ahllld bulduğu için bu tarzda hareket 
etmedi.,, 

Bu İngiliz, ahllkt kaidelerin muu.. 
nlyetfne ve ehemmiyetine o derecede 
kan1 idi ki, kuşlar arasmda da bu kaJ· 
delere riayet edildifine samimi olarak 
lnanmlfb. 

Runciman ra
porunu bitiriyor 
Henlayn Sudet mıntaka

Jarını teftişe çıkıyor 
Prat, 23 (A.A.) - İyi haber alan 

membalardan öğrenildiğine göre, 
Rtınclman heyeti, şimdiye kadar ge. 
rek hUkQmet gerek Sildet Alman 
partisi tarafından kendisine bildiri
len bUttln malftmatı telhis ve tanzim 
eden ilk raporu bitirmek tızeredir. 

Bu birinci raporda ne "tavsiyeler", 
ne de "mUsbet teklifler" yer almış 
değildir. Bu ilk raporun istihdaf et. 
tlğl gaye, vaziyeti aydınlatmak. ve 
meselenin esaslarını vazeylemektlr. 
Bu rapor, alAkadar iki tarafa tevdi 
olunacaktır. 

Prağ, 23 (A.A.) - Marlenbad Al· 
man SUdet partisi konferansı. dUn 
gece geç vakte kadar devam etmiş. 
tir. Neşredilen bir tebllğe göre, B. 
Henleln, SUdet mıntakalannda bet 
gUn sürecek bir seyahat yapacaktır. 
Çarşamba gllntl başlıyacak ve pazar. 
test gUnU bitecek olan bu seyahatin 
maksadı mahaııt SUdet partisi teşek· 
küllerinin tertlşldlr. 

Praf, 23 (A.A.) - Çeteka ajansı, 
Alman kltalarının Dohemyanın şl. 

malinde manevrc hareektıerlnde bu
lunduklarına dair bazı Brno ve Prağ 
Çekoslovak gazetelerinin verdikleri 
haberleri yal anlamaktadır. 

Prağ, 23 (A.A.) - lngflterenln 
Çekoslovakyadakl ataşemlllteri ve 
Prafdakl konsolosu, Moravyada .Tlh. 
tavaya gitmişlerdir. Jlhlava, Mo
ravyada Almanlarla meskiln ufak 
bir mmtakanın merkezidir. İngiliz 

diplomattan, buradaki Çekoslovak 
makamlan ve Slldet partisi mllmes. 
lllllerl ile görUşmQşler ve bu adacı
im ıtollOIDlk Te pollUk Tul7etlnl 

Lindberg cumhurreisi 
olacak mı? 

Amerikalılar ve bazı siyasiler 
bunu kuvvetle nıuhtemel görüyor 

Llndberg, tayyare ile Okyonuau ge. 
çerek Amerikaya döndüğU zaman, o. 
nu karşılamağa ve selamlamağa gelen 
Amerika Reiaicilmhlll'U Kuliç'e yalnız 
bir kaç teşekkür sözleri söylemişti. 
Lindbergin söylediği bu sözleri, halk 
derin ve garip bir sükutla kartılamış· 
tı. 

Sözlerini bltlrdilrten sonra hlli de. 
vam eden bu sUkfıtu, ansızın ıiddetli 
bir a1.ıı v,e tezahürat tufanı takip et. 
mlşti. 

Halk ppkalarmı havaya fırlatıyor· 
ve avuçlarmda nasırlar peyda olun. 
caya kadar onu alkışlıyordu. Bir çok. 
lan da sevinçten hilngtlr hUngUr ağ. 
lıyordu. Hatt.A mikrofondaki spiker 
bile radyo dinleyicilerine bu aevinç 
tezahUratJ hakkında maltimat vere • 
cek yerde, sevincinden ağlıyordu. 

Fakat ne yazık kf, Amerika ordu. 
sunun yedek miralayı ve bu cU.mhu· 
riyetin gerefll çocuğu olan Çarlz A
Lindberg, bugün memleketinden uzak 
yapmaktadır. 

Bu glller yUzlU evlldı ve genç kah. 
ramam için, memleketi ılm.dlye ka • 
dar kimseye yapmadıiJ pyl, ona yap 
JDJf, resmini posta pulu 1bertne bar 
IDJfbr. 

Ltndberg 1902 de Detroit (Mlçi • 
gan) da doğmtıftur. Amerikada "A. 
merika ııealinin örneği,, diye sayılan. 
genç Lindberg bugUn memleke
tinden uzak yqamafı tercih etmiştir. 
Şimdi Britanya'da llick iamindekl 

vahıl ve IMIZ bir adada metafizikle 
uğraşmaktadır. 

Yakındaki bir adada yagıyan ar. 
kadaşı Dr. A. Karel'le birlikte en sev. 
diği bir mevzu üzerinde de çalışmak· 
ta.dJr, Bu, ıunt kalp yapmak hususu.o.. 
da.ki çalışmalarıdır. 

Fakat Amerikanın bu genç ve met. 
hlU' evlldı, çocuğu öldUrUldükten ve 
kendisi Amerikayı terkettikten eonra 
acaba bUtUn hayatını laburatuvarla.r
da gömWerek ancak ilim ufrunda mı 
feda edecektir? 

Buna pek az ihtimal vardır. 
Balen 36 yqmda olduğu ve daha 

bUyUk, daha parlak bir eerefe artık va 
nlamıyacak derecede methlU' bulun • 
duğu zannedildiği halde, denilebilir 
ki, onda öyle bir kudret, öyle bir ruh 
vardır ki, mutlaka günün birinde dün 
yayı yeniden hayrete düşürecektir. 

Kendisinin bugUn böyle bir §eyi ak. 
lmdan bile geçirmediği ınphesizdir. 
Fakat bununla beraber istikbalde zlh· 
ninde taşıdığı bUtün düşünce ve gaye. 
terini, Amerikada çok sevildiff için, 
istediği zaman ve istediği şekilde hiç 
bir zorluk çekmeden gayet kolay ytl. 
rtıtebileceğini kimse inklr edemez. 

Dünyada Lindbergi herkes umumi· 
yetJe genç ve cesur, Okyanusu ilk de.. 
fa olarak geçen, mert bir tayyareci o. 
tarak tanır. Bununla bera.ber, Ameri· 
kada halkın fikrini bir tarafa buaka. 
lım, Amerikanın en ileri gelen siyast 
adamlarının düşilncelerine bakalım. 
Onlar Llndbergin memleket tarihinde 
bilyük bir rol oynayacafı ve bu rolü 
oynamağa muktedir olduğu kanaatin. 
dedirler. 

Hükfımet müstegarlarmdan ve Lind 
bergin kayınbabası olan Svayt Moray 
da ayni fikirde idi. Lindberg onun kı· 
zını aldıktan sonra, Svayt Muray çok 
yapmamış, ölmü§tur. En büyük eme 
1i damadını siyasi sahada yüksek bir 
mevkide görmekti. 

Avrupa.da Lindbergin memleketin. 
den ayrılmasının, çocuğun kaçırılma. 
sından ileri geldiği sanılmaktadır. 

Doğrudur, o vaka Lindergin mem· 
leketfnden aynlmasmm en bilyük se. 
beplerinden birisi olmuştur. Fakat ye. 
gine sebebi bu defildir. Sebeplerden 
birisi de Lindbergin siyasf hayata a· 
tIImak istemesi, o devirde idare ba. 
§l'Dda bulunan birtakım siyasi adam· 
larla çalı§mak tmkAnlarmı bulama • 
!Dil ve ayni zamanda onla.rla temas et 

ğine inanmak doğru olur. 
Memleketinden ayrıldıktan sonra 

hakkında çıkan bu dedikodular da 
nihayet bununla sona ermiftl. 

Fakat Amerikalılar Lindbergt u. 
la unutmamış, biJ!kiıı onun bu kendi 
isteğile çektiği sürgün hayatı AmerL 
katıların gözlerinde onun phsiyetiiıl 

kat kat yUkseltmiftir. HitU vatandat 
larından bir çoklarının onun günUn 
birinde onların cümhurreisi bile ola. 
cağına inanmaktadır. Bir çok yükaek 
ecnebi, siyasi adamların da Lindber . 

gin siyasi hayatmm temetıerinin a· 
tılmış olduğu ve ilerde siyasette bil • 
ya.1< bir mevki alacağı kanaatindedir. 
ler. 

Nevyork valisi La Guardla ile Vill. 
am Alan Vayt, son intihap mücadele. 
sine giriştikleri zaman, bazı Alman 
gueteleri de hiç tereddüt etmeden 
tunları yazmıılardı: 

"Amerikan mllleti yakmda ya La 
Gvardia'yı ve yahut ta miralay Lind. 
bergi seçmelidir. ÇilnkU Lindbergiıı 

y~z ismi bile La Gvardia 'yı kolay
lıkla yenebilir bir kudrettedir. 

BugUn ne demokratların, ne de ctlm 
huriyetiçlerin gösterilecek uygun bir 
namzedi vardır. Lindberg şimdiye ka. 
dar siyasi bir adam olmadığını ileri 
silrmeei bugün için mUmkUn değildir. 
mevzuubahis bile olamaz.,, 

Lindbergin yegane fikir ortağı son 
iki sene zarfında Dr. Alelaıis Karel'. 
dir. Onun, tebaa değiştireceği pyia
larmr ilk olarak o tekzip etmiştir. 

Lindbergin Avrupada yalnız bir tay. 
yareci olarak tanınmaaı kendiııinl çok 
müteessir etmektedir. 

Dr. Karel, Lindbergin lstikbalindeki 
daha bUyUk muvaffakryetlerine ve A
merika Birleşik bUkillnetlerinln reisi. 
cilmlıuru olacafına katiyetle inanmak 
tadır. 

Geçenlerde bir Amerikalı gazeteci 
Dr. Karel'i ziyaret etmiı, bir çok su· 
aller arasında Llndbergiıı gUntln bL 
rinde ''Beyaz saray,, a girip girmlye. 
ceflııe dair bir sual de aormqtu. 

Dr. Karel gazeteciye IU cevabı ver
mi§tl: 

- Hemen defil. Belki bir iki eene 

Hakikatte Lindberg geçen sene rei. 
sicümbur olmak için ıcap eden yaşı da 
doldurmu3tur. Bundan dolayı günün 
birinde reiııicümhur olmasına ihtimal 
çok kuvvetlidir. 

Zaten Amerikada reisicümhur ol • 
mak için mutlaka bUyUk bir aiyui a· 
dam mevkiinde bulunmak li.zım de • 
ğildlr. Amerikada f(ihret kazanmıı bir 
adamın yüksek mevkilere, hattA rel. 
sicümhur makamına çıktığına az mı 
tesadüf edilir. 

Bunun için tarihe bakmak Wtdir. 
Her neyae, denilebilir ki, bir çok ae· 

beplerin Lindbergin reiıicUmhur ol • 
muı için mücadeleye giripnlftlr. Bu, 
phal menfaat veya vatanııeverlikten 
dolayı olabilir, fakat hep11l ayni neti. 
ceye varmak içindir. 

Lindbergin ıimdfye kadar aiyaaet
le uirqm.adıfı herkeeçe mal<ımdur. 
Fakat tunu da unutmamalıdır ki, Lind 
berg bir ılyast adamm torunudur. Ay 
ni zamanda babası da siyasi bir adam 
dı, 1923 te Lindberg babumı seçim 
mücadelesinde, kasabadan kasabaya 
tayyaresile getirip götUrUyordu. Bu 
sebepten Lindberg bir çok Amerikan 
siyasi adamlannı tanıdı. 

j Dedesi 1860 da İsveçten Amerlkaya 
gelmişti. :Memleketinde meclis azası 
idi. Daha sonra kralm hususi katibi 
olmuştu. Amerlkaya geldiği zaman 
:Minesota vili.yetlnde bulunan Sank 
Sentur'da yerle1111işti. Orada oduncu. 
lukla uğra§IJllftrr, 

1 

Lindbergin babası ilk önce avukat. 
tı. 1907 de siyul hayata atılmıı bu • 
lunuyardu. Ayni senede Minesota vL 
l~yetine mebus olarak, Ruzvelt (eski 
reisicUmhur bugUnktlnUn amcası} ta· 
rafından almış, onunla beraber bUyUk 
ılrketlere ka.rvı mücadeleye gir~g· 
ti. 

Lindberg ailesi Vqingtona t&§m. 
dıktan sonra (Beyaz saray) m yakı. 
nmda bir evde oturuyorlardı. Böyle
ce ldlçUk Llndberg reisicumhurun of. 
Ju Kventin ile çabucak can ciğer dost 
olmqtu. Onunla bilt11n gün bqvekl. 
Jetin bahçeeiııde oynuyordu. GUnUn bl 
rinde arkadqı Kventlna, ktlçök atım 
aaana6re koyarak (Beyaz aaray) m en 
Uat katma çılmıaama yardım etmlftl. 
Başka birgUn relaicUmhur sarayda bir 
ziyafet verirken, muziplik olsun diye 
bütUn cereyanlar kesilmiştir. 

Lindbergin babası 1924 te ölınil§ • 
tUr. Oğlu babasının külünü tayyaresi. 
ne alarak Minesoti'de bulunan eski 
çiftliklerinin üzerinde havaya seıp • 
mişti. 

Linde!'gi iyi tanıyanlar, onun damar 
larmda ecdatlarından kalma cesaret, 
mertlik ve mfuıevi kuvvetin bir ara· 
da bulunduğunu söylemektedirler. 

Reisicilmhur Kuliç de Lfndbergfn 
Okyanusu geçmek fikrin,l Amerika. 
lılarm ecdatlan olan Viking'Jerden il. 
ham aldığını söylediği zaman, yerden 
göğe kadar haklı idi. 

Ltndberg §lmdiye kadar, Amerikan 
slyasetile daima alakadar olmU§tur. 
HattA siyasi arkadaşı oJan Keuring 
Brekenric'e reiıılcllmhur Ruzveıte kar
§1 açılan siyasi mücadelede çok yar. 
dım etmiıtl. 

Amerikadaki Jçtimar yolsuzluklara 
çocuğunun kaçrrılmasile kurban giden 
Lindbergi, memleketinde daha iyi, da· 
ha sistemli bir idarenin mevkii f tiba. 
ra geçmesi çok dil. Unülilyordu. 

Nevyork ~hrinin haydutlara karşı 
açılan müessesenin reisine 8000 lira. 
lık bir çek göndererek, mektupla eun· 
lan yazmrştı: 

''BugUn Nevyork tehrl Uzerinde bil. 
yük bir hakimiyet kazanan cinayet ve 
içtimai yolsuzluklarm Amerika için 
bqlıca meselelerden birisini teşkil et. 
mekte olduğu kanaatindeyim. Bu içti· 
mal meeelenin yeni bir idare si8teml 
kurulmadıkça halledilmesi mU.mktln 
defildlr.,. 

Bugün Britanyada bulunan Lfnd • 
berg, bu yeni idare sistemini acaba 
dillftn11yor mu? Bbılerce Amerikalı 

General Skob.in 
davası 

Pariste general Skoblln mMel.-st 
yine ortaya çıkmış bulunuyor: Ara • 
dan iki seneye yakm bir zaman geç.. 
meaiııe raPıen em'&rl tamamlle çözü. 
lemeyen bu hldiaen1n, bu gUn mu. 
hakemeetne geçilmiftlr ve muhakeme 
edilecek olan da General Skoblln'in 
karısıdır. 

Vakanm daha eakl bir bqlangıcı 

vardır. Parlateld eül Rus muharip. 
leri blrlliinln rei.11 General Kutyepof, 
sekiz aene evvel birden.bire ve eararen· 
giz bir ıurette ortadan. kaybolmuştur. 
Ondan yedi MDe 80nr& da, geçen se. 

nen.in 22 eyfaıdedlr. General Miller, ay 
n1 eekllde kayboluyor. General Miller 
de eski Rus muhariplerlndendir. Kut· 
yepoftan eonra, muharipler birliğini.n 
başına geçmiı bulunmaktadır. Ayni 
vazıfe bqmdald iki Rus generalinin, 
birbirindm yedi sene eonra ayni şe. 

kilde ortadan kaybolması bu hldise. 
lere kaçmlma ıseklini vermektedir. 

Polis te geçen sene 22 eylfilde gene· 
ral Miller hldiaesini bu görüşten tet. 
kike bqlamış ve eski Rus generalinin, 
nereye ve kim tarafından kaçınldığı. 
m tesblt edememişee de muharipler 
birliği retaiııin böyle bir tuzağa dil· 
§UrilldUğUne kanaat getlrml§tlr. 

General Milleri kaçırmak cilrmU l. 
le itham edilen de yine e8ki Rus or. 
dusuna mensup ve Parilte yaıryan ge· 
neral Skoblindlr. 

Fakat general Skoblln de ayni gün. 
terde ortadan kaybolmU§tur ve bu gU. 
ne kadar da bulunamamıştır. Yalnız, 
general Skoblinln kansı olan eski Rus 
artistlerinden Madam Plevitkaya da, 
kocası ne cUrUm ortağı görUlerek, tev 
kif ediliyor. 

Geçen senenin 22 eyltllUnden bu gü· 
ne kadar tahkikat de?8lll etmıı veni. 
hayet bir kaç gün evvel Madam Skob. 
lin.le, ele geçirilebilen cUter bazı suç. 
lularm muhakemeai baflamıstrr. Ge. 
neral SkobllDID de muhakemesi gıya· 
bmda g6rtllecektlr. 

Tahkikata nazaran, ilk tahminlerin 
bazılan daha büyük bir vuzuhla kuv
vetlenmİ§ bulunuyor. Meaeli., evvelce 
de ileri ıUrUldUğU gibi, General Mil. 
ler, 22 eylfil 1937 de Pariste Jasmin 
caddesindeki binaya çağrrılını3tır. Ge 
nera.1 bu davetin kimler tarafından ya· 
pıldığmı bilmiyor. Fakat, gitmemekte 
bir mahzur gö.nnUyor ve gidiyor. 

Ondan sonra da. general Milleri bir 
daha gören olDWill§trr. 

Beyaz Ruslar, cemiyetlerinin reisi. 
ni kaçırmak itinde general Skoblini, 
suçlu görüyorlar ve bu lilphe Uz.erine, 
kendisini cemiyet merkezine çağın • 
yorlar. Fakat general Skoblin bu 
davete gelmediği gibi, ondan sonra da 
bir daha ortada görUlmUyor. Acaba 
daveti aldıktan sonra mı güphelcnip 
te kaçmıttrr, yoksa bu lıAdise de suç
ludur da hemen akabinde mi kendisi. 
ni yok etmiştir. 

Bunu tesbit etmek milmkUn olma • 
mıştır. Fakat, ne de 0188, generalin 
bu kayboluşu hldise ile al!kadar ol· 
duğunu gösteren bir delildir. Fakat 
yine bir §ilphe kalıyor: 

Skoblin de Milleri kaçrranlarm tu. 
zağm.a. dUpnil§ olmuın? Buna ihtimal 
verilmiyor, general :Millerle Skob. 
linin rakip oldd.klarmı Paristekl bU· 
tün beyaz Ruslar bilmektedir. 
Diğer taraftan. general Skoblinin 

f§ledlft teebft olunan bu.ak kurarak 
ve taammüden bıçak ile cerh suçu da 
hakkmda dava açılmasına ki.fidir. K& 
nsı da ona suç ortakbfı etmekle it. 
ham olunmaktadır. 

Tahkikata memur olan mUddeiumu,. 
mi Yap tam on bir aylık bir çalı~a· 
dan sonra tahkikat evrakım hazırla. 
!DJf ve davayı aÇDllltır. O tarihtenberi 
mevkuf bulunan Madam Skoblln ile, 
generalin kardetl de mahkemeye sev. 
kedilmlf. ve awkatlan tayin olunmur 



MAHKEME~EADE 
Maslak kazas.~ .. 

Kazayı yapan taksi şo!foru? 
ldı mı çalmaaı mT~ . k 0 f na ça 'k tta alınan ifadesi okundu. Nihat bu 

· rt sabahı a hm' d. r ve 5 Ay kadar evvel bır ma lek. rada sürati 70 - 80 ta ın e ıyo 
Maslak yolunda bir kaza ~lm~ş, ~ 5-6 metre yaklaşınca çarpıştık, dL 
trik idaresi müşt5riler daıresı şefı ~ ordu. bu, kendisine soruldu. . 
man Kemalin otomobiline çarpan ~ Y _ Ben kazadan sonra hemen daıma. 
för Kemalin otomobili parçalanmış,.~- akamlar arasında bocalıyorum, ve 

t · yazı mu. r um çinde bulunan Tan gaze esı . . hemen hemen daima şaşırıy~r · 
d .... T 1.ir Şükrü ölmüş, Şefık, Nihat, Şahı't :Nihattan sonra Şefık ve ka. 

uru arı tt ya· . ·ıd·ı d 
H dar ve Ekrem de ağır sure e k 1 'andarmaları dınlenı ı er ve u-

ay ra 0 J .. · inin mütaleasını 
ralanmışlardı. . ruşma muddeıumum 

Kazanın ağır ceza mahkemesınde serdetmesi için 19 eylule bırak1ldı. 
d" de devam 0 - --o--görülen duruşmasına un . . Şoför 

lunmuş eahitler dinlenmıştır. .. 
Kemali~ yaraları kapandığından yu -
zündeki sargılan kaldırılmxştı. Dava
cı Tahirin karısı mahkemeye gelme. 

· · d sadece Os • mi~ti. Davacı mevkıın e 
man Kemal bulunuyordu. d 

0
_ 

İlk ı:;ahit Nihat çağırıldı. Kaza a . 
tomobllde bulunan ve kafası~dan ~a 

l Nıhat, varalanarak beyni zede enen 
kayı şöyle anlattı: 

4 
d bit· 

- Matbaada işimiz saat e b. 
K lin otomo ı. 

mişti. Hep beraber ema eldik· Bu. 
line binerek Galatasaraya g . ··ç 

1 d n birınden u 
rada açık dükkan ar a Zin· 
§i~e rakı ve öteberi aldık, sonra b' 

" · olardan 1-cirlikuyuya giderek gazın 

rine oturup içtik. bütün 
Şo'rör Kemal, bizce yapılanb'le içki 

- b' yudum ı ısrarlara ragmen ır . B" "'kde. 
·· le bır uyu 

içmemişti. Sonra şoy . tomobi· 
re gezintisi yapma~ ~iy~tıleB~ sırada 
le bindik ve yola duzulduk. 

'ttikten son . 
saat 7,5, 8 vardı. Epey gı b' küçük 
ra 150 metre kadar ilerd: ır defa 

·1 .. d''k Şoför bır kaç 
otomobı gor u · b'l korna 

ld Kli ·· k otomo ı korna ça ı. ç~ k ol yer. 
sesini işitince saga kırara Y kla . 
di. Fakat tam 4 metre kadar ;-ıştık. 
şınca birdenbi_r~ s~~a a~ın~ail~ 7o kilo. 
Bizim otomobılın suratı 5 

metre arasında idi. de idim. 
Gözlerimi açınca hast~ne erinden 

Kafam yaralanmış, beynım Y ken • 
oynamış. Anlattılar bir zarnanhatırlı-

. Hiç bir şey 
dime gelcmedım. . b dan ibaret! 

d B'ldiklerım un yama ım. ı 
1 

dönerek sor. 
Reis, Osman Kema e 

du: 1 matlığı söy 
- tf adenizde korn.a ça ~ ün birkaç 

ladiniz. Halbuki şahıt, .. şo .. oror Ne di
defa korna çaldığını soyluy · 

yeceksiniz buna? nh 
Osman Kemal kalktı ve heyeca ' 

bir sesle: 1 doğ 
- Ben dedi, aleyhimde de 0 sa 

' . defa manevra. 
rusunu söylerim, bır Kazanın 
meselesini ben ortaya attım. . 
iki c:afhası vardır. Birincisi bana çarpn 
mal~rr. ki bu 2 nci kazadan tama~e 
ayrı t- r vakadır - ikincisi ise agac~ 

k ı istemesı 
Şoförun korna çalara yo 
lazımdır. Halbuki çalmadı. 

w bu gezin. Ben her sabah yaptıgım k 
tiden yoldaki toprak kısma ~eçere 

· d" rdım manevra yapar ve gerı one · 
0 Arkama baktığım zaman yolda lO 

metre kadar mesafede hiç bir ot?~~: 
bil yoktu. Tam döneceğim sırada ı ı 
ki direksiyonu yarım metre kadar kır 

' t Be· mııştım. Otomobil geçerek ça~p ı. 
k.. .. "k b'lr c::ıeydır halbıı nim arabanı uçucu -z •. • 

ki taksi 937 modeli koskoca bır a.la. 
met. .. Arabam parçalandı. Ben de ~ '.l 

~ 1 d ı Fakat taksı, ayagımdan yara an mı· 
bana r.arptıktan sonra da durmadı. 
Gidin;e ben de otomobili sürüp peş.. 
Ierinden gittim. Belki dönerler de ne 
oldum, diye bakarlar, dedi~, f~kat w5~ 
rnctre gidince bütün şiddetıle bır aga 

~ dı du ca çarptı ve durdu. Çarpmasay ·ı · 
Çilnl il 110 - 120 kı o. ramıyacaktı. { 

metre süratle gidiyordu .• , . 
Bundan sonra Nihadın ilk tahkı -

Bir sahte memur bir güne 
mahkum oldu 

Fatihte Zeyrekte oturan w Mustafa 
Cevdet evvelki akşam Beyogluna çık. 
mış. çalgılı gazino ve bahçelerde dola.. 
ı bir hayli içtikten sonra, Ambasa· 
~!t barına gitmiştir. Mustafa Cev~et 
barda kendisini karşıhyan garsonu ıt. 

miş ve : 
_ &m sivil memurum, burada ka. 

çak rakı varmış. Muayene edeceğim, 

demiştir. 
Sahte memur bunu söyler söyle:rıe~ 

masaları dolaşmağa başlamış ve ıçkı 
. en müşterilerin kadehlerini ağzına 
~~arak birer yudum içmiş, koklamış 
yine yerine koym~ştur. 

Bu şekilde bir hayli rakı içen sah· 
te memur bar sahibinin polise şikaye. 
ti üzerine yakalanmış, dün de adliye. 
ya sevkedilerek dördüncü asliye ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Mustafa Cevdet, duruşması sonun· 
da bir gün hapse mahkfım olmuştur. 
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Bir seyyar mezecinin 
marifeti 

Samatya ve civarındaki meyhane. 
lerde dolaşarak seyyar mezecilik ya. 
pan Abdi, evvelki akşam meze satar· 
ken her dolaştığı meyhanede oturup 
rakı içmiş ve sarhoş olduktan sonra 
bir müddettenberi ayrı yaşadığı karı. 
sının evine gitmiştir. 

Karısı zaten kavgalı olduğu koca. 
sıru sarhoş görünce büsbütün kork· 
muş, kapıyı açmıyarak içeri sokma • 
mıştır. Abdi, buna hiddetlenerek eli. 
ne geçirdiği taı;;larla camları kırmağa 
başlamış, bu sırada kendisini yatış -
tırmak için dışarı çıkan oğlu Adilin 
de üstüne saldırmıştır. 

Yetişen bekçi ve polisler tarafından 
yakalanarak cürmü m_cşhut ::Sliye ti. 
çüncü ceı..a mahkemesıne :·erılen sey. 
yar mezeci 3 gün hapse 4 ~ır~ p~ra c::!·, 
zasI ödemeğe mahkum edılmıştır. 

-

Bir köylü kadını kaçırmak 
is tepiler 

Bartın (Hususi) - Geçen perşem
be günü Gilnye Ağbaşı köylinde bir 
kadın kaçırma vakası olmuştur. Köy 

Kezban adında bir kadın, ka
denb .. deri Ahmet Ertanla birlikte 
yın ıı a . .· .. 

d alışırken dört kıı;ının taar· tarla a ç .. . 
ug· rauııştır. .M utecavızler, ruz una . _ 

me t eden Ah medı bacagm • 
nıukavc .. 

t··ceg~i"'Ie yaralayarak Kez • dan av u " 
banı kaçırmışlardır. . 

1 tahkikat sonunda mtite • 
Yapı an 
. i Devrel{ köylerinden ol -

cavızler n 
t bl·t olunmuş ve Devrek 

dukları es . 
... ·akalanıp Bartına gönza bıtasınca " 

derilmişlerdir. . ... 
ğ . Dag~demlrcılcr köyunden Dene ın . 
11 S Mustafa ve Dağdıvan· Yakup, ya • 

kö "nden Mehmet adında olan 
cıla r yu . . 

1 mu .. ddeiunıumllığe teslım e. suçlu ar 
dilmlşlerdir. 

G.. l Sanatlar Akademisinde uze • • 
Sovyet fotoğraf sergısı 

knd misi bina sıncla, her gün sııb11.h saat 10 
Güzel San'atlar A 

0 
k k bulunan Sovyet Fo· 

ücretsiz ola ra nçı 
dan t '1 1e kadnr herkese · 

ka<1Rr <le ,·nın ctlcccktir. 
toğt"at sergisi 29 .Ai:,.,ıstosa 

• • 

iki cesed 
ikisinin de hüviyeti 

tesbit edilemedi 
Dün denizden iki ceset çıkarılmış. 

tır. Bunlardan biri sabah yedide 
Galatada Şarap iskelesi önünde gö -
rülmüştür. Otuz yaşında kadar olduğu 
tahmin edilen cesedin üzerinde beş dir 
hem bulunmuştur. 

Hüviyetini isbata yarar bir vesika 
çıkmamıştır. Dirhemlerden ve giyini· 
şinden bunun Anadolulu seyyar satı. 
cı olduğu anl~ılmaktadır. 

!kinci ceset te Floryada Anastasm 
plajı haricinde görülmüştür. Otuz beş 
yaşında kadar olan cesedin üstünde 
hüviyetini bildiren bir vesika bulun. 
madrğından kim olduğu anlaşılama
mıştır. Florya doktoru tarafından ya. 
pılan muayenede bunun denizde bo. 
ğulmak suretile öldüğü tesbit edilmiş· 
tir. 

Her iki cesette teşhir olunmak üze. 
re morga kaldırılmıştır. 

Çocuk 
kampları 

Gelecek seneden ıtı
ba ren bir yere 

toplanacak 
Her yıl açılan çocuk ka.mpları bu 

yıl da açılmış ve bir buçuk ay sliren 
bir faaliyetten sonra kapanmıştır. 

Kampların vermiş olduğu neticeler 
rektörlüğü tarafından tetki'k edilmek. 
tedir. 

Tetkikler sonunda önümüzdeki se. 
ne için kamp işlerinde bazı ye~ilik -

ler yapılacaktır. Dağınık olarak muh. 
telif sayfiye yerlerinde kurulan kamp. 
ların bir surette ve bir sahada ku. 
rulması düşünülmektedir. Bu sur.etle 

500 kişiyi bir araya alabilecek bir el. 
den idr.t·e edilebilecek hale gelecek • 
tir. 

Kalabalık bir ilk okul talebesini a· 

labilecek kamp yeri için bu yıl tet • 
kiklerde de yapılacaktır. Şimdl,tik E. 

Patatesle de cam kırılır mı? renköyünde eski Vayemsi klübüne ait 

Şehremininde Uzunyusuf mahalle • 
sinde Küçükçeşme sokağında 33 nu. 
maralı evin dün gece bir kaç camı kı
rılmıştır. Ev sahibi Mehmet, dışarı 

çıkınca camları kıranın kızı Sabriye. 
nin eski metresi hamurkar Süleyman 
olduğunu görmüş, Zabıtaya şikayet 

ederek Süleymanı yakalattırmıştır. 
Hamurkar Süleymanm camları bü. 

yük patateslerle kırdığx anlaşılmıştır. 
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Gazinolarda teftiş 
Belediye, müfettişi murakıp ve za. 

bıta memurları önümüzdeki günler 
zarfında gazino, bahçe ve emsali yer· 
leri kontrol edeceklerdir. Bilhassa ta. 
rifelcr gözden geçirilecektir. 

-0-

Bebekte balo 
Beşiktaş halkevi yoksul çocuklara 

bakım işlerinde bulunan yurttaşlara 

zevkli bir gece geçirmek maksadile 27 
ağustos gecesi Bebek bahçesinde bir 
aile balosu tertip etmiştir. Parasız dü. 
huliye kartları her gün öğleden son. 
ra halkevinde verilmektedir. 

--0--

Bedava orta oyunu 
29 Ağustos gecesi Taksim stadyo. 

munda bedava orta oyunu oynanacak. 
tır. Belediye festival komitesi şimdi· 
den hazırlıklara b~lamxştır. 
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Ünyon Fransezdeki 
yangın 

Ünyon Fransez binasındaki yangın 
tahkikatına müddeiumumi muavinle · 
rinden Bay Kemal dün de devam et. 
miştir. Yangının mutbak bacasındaki 
kurumların tııtuşmasından ileri gel. 
diği anlaşılmıştır. Binadaki kadın ve 
erkek hademeler bacanın parlayarak 
çatıyı tutuştuğunu aşağıda oldukların 

dan vaktinde görememişler ve yangın 
bu yüzden hayli büyüdükten sonra an· 
cak itfaiyeyi haberdar edebilmiştir. 

--o--

kamp sahasının alınarak bu işe tahsi· 
si düşünülmektedir. 

Kamp olmağa en elverişli olan Ma.r. 
mara tarafı ve sahilleri olduğu için 

Erenköyünde dilşünülen bu yer 
alınmasa dahi yine bu semtlerde uy. 
gun bir yer bulunacaktır. 

PcDDste 
Azılı beygirler denize 

yuvarlandı 
Kadıköy iskelesine mensup Hüseyin 

çavuşun 2748 numaralı çüt beygirli 
arabası dün Kadıköy rıhtımında du-

rurken beygirler birbirlerini ısırmak 
suretile oynaşmağa başlamışlardır. 

Beygirler bir müddet sonra i§i azıt . 
mışlar, koşulu bulundukları araba i. 
le birlikte denize düşmüşlerdir. Ka· 
dıköy itfaiyesinin yardımı ile beygir. 
ler araba ile birlikte denizden çıkarıl. 
mışlardır. 

DöRT AMELE AMBARA DÜŞ· 

TÜ - Galatada Arapcaıniinde kala. 
fat yerinde tamirde bulunan Kızılır. 

mak vapurunda çalışan Sıvaslı kazan
cı Mustafa Güler, Osman Ateş, Hüse. 

yin Cuma, lsmail Ay isminde dört a.. 
mele yük taşıdıkları ipin kopmasile 
ambara düşümüşlerdir. 

Bunlardan Mustafanm sağ ayağı, 

Osmanın sol omuzu kırılmış, diğer i· 
kisi de muhtelif yerlerinden yaralan. 
mışlardır. Dört yaralı Beyoğlu hasta.. 
nesine kaldırılmıştır. 

EROI?-{ SAKLARKEN YAKA· 
LANDI - Küçükpazarda Mehmetpa. 
şa yokuşunda oturan Faruk isminde 

birisi dün Süleymaniye camiinin avlu. 
sunda bir taş altına eroin saklarken 
görülmüş yakalanmıştır. 

OTOBÜS ALTINDA KALAN ÇO· 

CUK - Dün sabah keresteciler _ E.. 

yüp hattında işliyen şoför Bekirin i· 
daresindeki 3306 numaralı otobüs Fc. 

O~uma odaları 
Açılacak 10 odanın 
yera teshil edildi 
Kültür Bakanlığının !stanbulun, 

muhtelif semtlerinde yeniden halkevi 
okuma odaları açacağını, bu hususta 
tetkikler yapmak üzere bir komisyo· 
nun faaliyete geçtiğini evvelce yaz • 
mıştık. 

Komisyon !stanbulun bellibaşlı ka. 
zalarmda olmak üzere 10 okuma oda
sı yeri tesbit etmiş, raporunu hazır. 
lıyırak Bakanlığa. göndermiştir. 

Bakanlık, raporu inceledikten son. 
ra bu işe icap eden tahsisat miktarını 
derhal tesbit ederek kültür direktör
lüğüne göndereeek ve okuma odaları. 
nın hemen açılmasına başlanacaktır. 

Okuma odaları için müşterek bir 
de talimatname vUcude getirilecektir. 
Bu talimatnameye göre her oda için 
muayyen bir açılma ve kapanma saa. 
ti tayin edilecektir. Bu saatler arasın
da gece 12 ye kadar açık bulunacak o. 
kuma odaları da mevcuttur. 

\ Bu küttipanelerdeki eserlerin tama.. 
l mile halk bilgisine uygun eserler ol· 
'masma ayrıca itina edilecektir. 

Lise ve ortaokullarda 

' Kayıt başladı 
Lise ve orta okullar yeni talebe kay 

dınft. dünden itibaren başlamrşlardrr. 
Orta\okullara bu yıl yapılan müracaat 
diğer yıllara nazaran daha orta dere. 
cededir. Bu sebep te yeniden 7 orta 
okulun açılmasıdır. 

Yedi orta okuldan Şehremini orta 
okulunun hazırlıkları henüz tamamlan 
madığı için bu yıl bu okulun faaliye. 
te geçmesi biraz geç olacaktrr. 

Üniversitede de kayıt işlerine bir 
eyllılden itibaren ba.5lanacak ve tale· 
be dilekçesile birlikte üniversite rek. 
törlüğüne müracaat edecektir. 

Rektör dilekçesi ile gelen tale. 
beye üniversite tahsilinin ehemmiyet 
ve mesuliyetlerinin nelerden ibaret ol· 
duğunu anlatacaktır. Bu yıl üniversL 
teye bin kadar talebe kaydedilecek • 
tir. 

Öğretmenlerin Bursa gezisi 
Önümüzdeki cuma günü Trak vapu· 

ru ile 150 öğretmen Bursa ya gidecek. 
lerdir. 

Seyahat beş gün sürecek, öğretmen. 
ler bu müddet zarfında Bursanın ge
zilecek tarihi eserlerinden başka Ulu. 
dağa da çıkacaklardır. 

Dişçi okulunda tedavi 
görenler 

Üniversiteye tabi olarak çalışan diş 
çi okulu talebesi staj ~rmek ve bu 
vadide yetişmek üzere muracaat eden 
halkın dişlerini ufak bir ücretle teda. 
vi etmekte idiler. 

Önümüzdeki ders senesi başından i· 
tibaren bu işe başka bir şekil verile.. 
cektir. Yine ücretle diş tedavi edilece. 
ği gibi pek fakir olanların da me<:ca· 
nen muayene ve tedavileri yapılacak. 
tır. 

Hukuk Fakültesi 1938 
birincisi 

Osman Sulhi 
1 Dörunezcr emekli 

Haydarpaşa geçit köprüsü ner caddesinden geçerken Borizar is. binbaşı Cemal D0n. 
mczerin oğludur. 

Haydarpaşa geçit köprüsü yapılır. 
kcn belediye de bir yandan köprüye 
giden yolları genişletecektir. Yollar 
için mevzii bir pian hazırlanmakta -
dır. 
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Bu akşamki güreşler 
Macar güreşçileri ikinci mü~aba • 

kalarını bu akşam yapacaklardır. A. 
ğır sıklette Çoban güreşecektir. 
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mindeki bir çocuğa çarpmıştır. Bori· 
zar vücudünün muhtelif yerlerinden 

yaralanmış, Balat Musevi hastanesine 
kaldırılmışsa da az sonra ölmüştür. 
Şoför Bekir tutulmuştur. 

B!R KAVGA - Fatihte arabacı Be. 
yazıt mahallesinde oturan Recep, Ko. 

camustafa paşada sakin Behzat ile 

1918 sencsince 
1stanbulda doğrr.uş 
tur. İlk tahsilini 18 
inci ilk mektepte, 
orta tahsilıni Ge· 
lenbe\i orta mekte. 
binde bitirmiştir. 

1935 te !stanbul er. 
kek lisesinden mc· 

kavga etmiştir. Behzat sopa ile Rece· zun olmuştur. 
bin başına vurmuş, yaralamıştır. Suç. Osman Sulhi Dönmezer Hukuk fa-
lu yakalanmıştır. kültesinin birinci, ikinci ve üçlincli 

Cak Şeri hala iyileşemedi' PARA YÜZÜNDEN KAVGA _ sınıflarını birincilikle geçmiş ve 1938 
Festival münasebetile şehrimize da- h · d · ezunları ı·çı'nde Fa 

Kurbağalıdere civarında oturan bina azıran e\Tcsı m • 
vet edilen ve Kara Ali ile yaptığı mü. külte birinciliğ.ini kazanmıştır. 
sa.bakadan sonra hastalanan Jak Şeri boyacılarından İbrahim ile kardeşi Osman Sulhi Dönmezer sakin, va • 
hala iyilcşememiştir. Haşim Pazaryolunda bir kahvede otu- kur, mütevazi, sebatlı, saygılr, çokça. 

Dün yine Çoban Mehmetıe idman rurlarken bina boyacılarından Galip lışkan ve zeki bir memleket gencidir. 
yapmışsa da takati olmadığını anla • ile Saim, bir para meselesinden kav- Muvaffakıyetinden dolayı fakülte ker1 
rnıştır. Bu itibarla önümüzdeki pazar. gaya tutuşmuşlardır. Neticede !bra • disini tebrik etmiştir, biz de ailesine 
günü Tekirdağlı Hüseyinlc güreşemi· \ him ile Haşim sandalya ile başından v~ ~illete faydalı bir uzuv olmasını 
yecektir. yaralanmıştır. \ dilcrız. 



Hatay meclisi 
30 Ağustosta açılacak 

1 ikt[sat Vekiıi 
izmirden ge1iyor 
Eğe mıotakası bere 
ket ve neşe içlode Antakya. 23 - Hatay meclisi 30 a 

ğ;,,ıstoa günü açılacaktır. O gün bütün 
Hatayda büyük tezahürat y pdacaktır 
Hatay cemaatleri çıkarac.aklan mebus 
adedine müsavi ınamzet ilan ettiklerin 
den Hatay statüsü ahkamınca son 
intihaba lüzum kalnuyacaktır. 

Küçük 
Antant 

(Ba~'tarafı 1 incide) 

tantı teşkil eden üç devlet tarafından 
Macaristanın silahlanma bahsinıde hu
kuk müsavatmı ihtiva eden anlaşma -
lara varılmış olduğııınu memnuniyetle 
müşahede etmiştir. 

Belgrat, 23 (A.A.) - Kiiçük itilaf 
konseyinin tebliği şu suretle devam 
etmektedir: Macaristan ile Küçük iti
laf devletleri arasındaki iyi komşuluk 
münasebetlerinin inkişafına medar o -
lacak surette zemini temizlemek mak
saClile yapılmakta olan müzakerelerin 
mevzuunu teşkil eden diğer bazı me
seleler, henüz halledilmemiş oMuğun
"dan itilafların neşri mümkün olama _ 
mıştır. 

Maamafih üç devlet ile Macaristan, 
mevzuubahs müzakerelerin şimdiki 

vaziyetini tcbyin eden müttehidülmal 
bir tebliğin ayni zamanda Bled ve 
Budapcştede neşredilmesi hususunda 
mutabık kalrmşlarldxr. 

Küçük· itilaf daimi konse~ yakın.. 
da tam bir itilaf hasxl olacağını ümit 
etmektedir. 

Miiletler Cemiyetine gelince, üç 
devlet, mis&kın bu cemiyete tayitı ve 
tahmil ıetıniı olduğa vezaife tekabül 
edememekte olduğunu mü§ahede ve 
tebyin ederler. Fakat Cenevre mües. 
sese&i ile teşn1ri mesaiye devam et_ 
mek ve halen mevcut imkanların 

hududu dairesinde ona yard.ıında bu _ 
lunmak arzusunda müttefiktirler. 

Konsey, üç hükQ.metin teknik eks
perlerinin daitni konseyin bütün ala
kadar devletlerle teşriki mesaide deva
ma medar olabilecek hal suretlerini 
bilittüak bulmak hususundaki arzu
sundan mülhem olarak Tutıa. mesele. 
sini etraflıca müzakere etmek maksa.. 
dile, yalmf.ia Belgratta toplanmaları _ 
na karar vermiştir. 

Tebliğ, sonunda, üç hi\kClmetin üı; 

devlet arasındaki t~carl mübadeleleri 
arttırmak maksadile yapılacak her 
türlü teklife azami ôerecede müzahe
rete karar vermi§ olduğunu ilave ~ 
daimi konseyin önümüzdeki içtimaı _ 
nm milletler cemiyetinin 19 uncu asam 
bl~ münasebetile eylülde Cenevrede 
aktedileceğini beyan etmektedir. 

Belgrat, 23 (A.A.) - Romanya ha. 
riciye nazırı Bay Comnen, bugün sa. 
at 19 da Bledden hareket etmiştir. 

İstasyonda başvekil Bay Stoyadinoviç 
harbiye ve bahriye nazm general Ma. 
riç, 'hariciye erkaru ve birçok müın _ 
taz zevat tarafından selamlanmış, bir 
askeri kıta ihtiram resımini ifa eyle
tniştir. 

.... 
Parıs, 23 (A.A.) - Bled'dekl kü

çtık ltilAf daimt komis) on\l. mesa1si
nin hitamına ait olarak neşre llen 
te'bliğ, Pariste bilhassa iyi karşılan. 
mıştır. Diplomasi ve siyaset maha_ 
fili, Macar kabinesi ile Uç devlet hü
ktimet1 arasında Ye küçük iti1Afm 
daimt mecllsi tarafından yapılan 

tekliflerin iki noktası üzerinde itna.r 
hasıl olmasından dolayı memnuni
yet beyan etmektedirler: 

1 - Macarl~tan için sllA.hlanma 
hususunda hukuk müsa\'atmın ta. 
nınması. 

2 - Mütekabllen km·vete müraca. 
at etmemek taahhüdüne glrlşllme. 

si. 

Hatay meclisi ilk:: tople.ntısında ımec 
lis reisini se~ecek, müteakıben devlet 
reisi başvekili, başvekil de dört vekili 
seçecektir. Başvekille beraber Hatay 
kabinesi beş kişiden mürekkep olacak 
tır. 

Daiadye 
_.. Uaştarıılı 1 incide 

idare heyeti, kırk saatlik hafta me. 
selesini halkçı cephe milli komitesi 
ne tevdi etmeği ve milli komitenin 
bu ışi en çabuk bir surette müzakere 
eylem~sini kararlaştırmıştır. 

Diğer taraftan, idare heyeti, talep 
lerinde tamam.ile haklı olan Marsilya 
limanı işçileri ile tesanOOünü bildir -
mekte ve Ii~an işlerinde askerlerin 
kullanrtrnası keyfiyetini ~iddetle pro -
testo etmektedir. 

Paris, 23 (A.A..) - Sosyalist S. F. 
i. O. partisi parlamento grupu, 26 a. 
fustosta saat 14 te toplantıya çağı. 
nlmıştır. 

B. Blum, sol cenah partileri temsil 
heyeti sekreteri ile temasa girmiı ve 
temsil heyetinin de 26 ağustosta saat 
17 de toplantıya çağırılmasını t~klif 

eylemiştir. 

Popüler gazetesinde Blum diyor 
lti: 

Daladiyenin bizzat kendisinin hazır. 
ladığı güçlükleri Daladiye aleyhine 
istismar etmek arzusunıda değiliz. Va. 
ziyet bunu bize yaptırmayacak kadar 
vahimdir. Fakat eğer şimdiye kadar 
bilmiyorsa, Daladiyeye tunu ihtar et
memiz lazımdır ki sosyal kanunlarda 
gerilemek veyahut işçi sınıfına kar. 
şı başka bir politika takip etmek bah
sinde, sosyalist partisine güvenme
melidir. 

Başvekil 
( V sta tarafı 1 incide) 

B. Cela.l Bayar, beraberinde Riya
seti<mmhur '3aşyaverl B. CeHtl, Ge. 
nel Sekreteri B. Hasan Rrza, husu
si kalem dir-ektörü B. Süreyya, Hari
ciye Vekili Dr. :Aras, Maliye VekUI 
B Fuat Ağralı, Savlav B. Ali Kılıç 
ve diğer zatlar olduğu halde saat ye. 
di sularrnda hususi motörle Dolma
bahçe sarayından Haydarpaşa rıb

tr,mrna gelmiş ve orada Meclis Grup 
reis vekili Cemal Tunca, İstanbul V.a
Ii ve Belediye Reisi B. Muhiddin tis
tlindağ, 'Emniyet '.Direktörü B. Salih 
Kılıç, İstanbul Kumandanı General 
Halis bıyıktay, donanma kumabda
nr Amiral Şükür Okan, harlctyiı ge. 
nel sekreteri Numan Menemend oğ
lu, Bükreş elçimiz B. Supht 1 anrlö-

İzmir, 23 (Hususi) - lktısat VekL 
li Şakir Ksebir sabahleyin ofiste ça.. 
lı§tı. On bir de Filistin ticaret heyeti. 
ııi kabul ederek Türk - Filistin tica. 
ret münasebatının inkişafı hususunda. 
görüştü. Vek,U müteakıben Amerikan 
tütün kumpanyaları mümessillerini 
ve palamut ihracatçıları ve sanayici
lerden mürekkep bir heyeti kabul et. 
ti. 

Şakir Kesebir öğleyin <t'uar guino. 
sundaki ziyafette Adliye Vekili Şük
rü Saracoğlu ile birlikte ~ulundı;ktan 
sonra saıtt 16 da İzmir vapurile tstaıı. 
bula hareket etti. Merasimle uğurlan. 
dı. Vekile, Türkofis reis muavini Ni
hat, üzü n kurumu müdürü Isına.il 
Hakkı, İstanbul Türkofis mü<lüri. Ce. 
mal refakat etnıektedir. 

Vekil, vapurda kendisini te§yi de_. 
ken bana şunları söyledi; 

"- Izmirde gtjrdüklerimden \'<} gö· 
rüştüklerimden çok memnun olarak 
ayrılıyorum. Bu yıl Ege mmtakasırun 
bereket ve ne5e senesidir. Ekonomik 
vaziyetin bu inkişaftan çok faydalar 
göreceği şüphesizdir. Fuar hakkında 
Başvekilimin takdirlerine ilave edi • 
lecek bir nokta yoktur. Çalışmaları • 
mrzda bize yardım eden gazeteci ar
kadaşlarıma teşekkür ederim.,, 

Adliye Vekili de ayni vapurla !s • 
tanbula gitmiştir. 

Kuru üzün1de yeni 
bir tip 

İzmir, 23 (Hususi) - Ticaret u. 
mum müdürü Bay Mümtazm riyase
tinde ilzümcüler ticaret odasında bir 
toplantı yaptılar. 

Avrupalıların isteği üzerine her 
numaradan kükürtlenmiş kuru üzüm 
tipi için sandardizasyon nizamnamesin 
de tadilat yapılması 'kabul edildi. 
Bu tipin fevkalade rağbet &öreceği 
temin olunuyor. 

On beş eylüle kaıdar ihracatın eski 
tiplerle yapılması, sonra yeni mahsui 
standardının hazırlanması karar altı • 
na alındı. 

BURSADA RUAM 
MOCADELESl 

Ankara, 23 (Telefonla) - Ziraat 
Vekaleti tarafrnldan geçen sene Trak
yada yapılmrş olan ruam mücadelesi. 
ne bu sene de Bursa ve havalisinde 'lde 
vam edilı!cektir. 

Bu husus için lazım olan müt~has. 
sıslar birkaç <güne kadar o mxntakaya 
hareket edeceklerdir. 

Bu meyanda, bu seneki -mezunlar. 
dan 10 veteriner ide vardır. 

ver, Brüksel elçimiz B. Cemal Hfu:ı. ____ .......... ..._ ........ ______ ......,.....,......,_ 

nü, General Ali Hikmet, tş ~ankast Girit isyanı 
genel direktörü B. Muamme.· Eriş, 

Deııizbank Genel Direktörü-... Yusuf 
Ziya Önlş. Parti ve Belediy~ erkllnr 
ve büyük bir ba1k kalabalığ..c tarafın
dan karşılanmıştır. 

B. Celrti Bayar~ kendisini karşıla
yanların ayM ayrr ellerini sıktıktan 
ve kendilerine iltifat ettikten sonra 
karşılayanlarla, -Oirlikte istasyona 
geçmiş ve kendisine tahsis edilen va. 
gona, Hariciye Vekili Dr. Aras ile 
binmiştir. 

Tren tam zamanında hareket et . 
mlı:;, Başvekilimiz kendisini uğurla. 
yaınlarr sel!mlıyarak ve a.yni suret
te mukabeleler görerek bir hilrmet 
ve samimiyet havası içinde ayrılmış
tır. Başvekilimiz Ankara.da. bir ikl 
gtln kaldıktan sonra Elazrğ'a gide. 
cektir. 

Fuara gelenler 
İzmir, 23 (Hususi) - İzmir fuarı

na her taraftan akın akın ziyaretçi 
.geliyor. Mı.ıallimler, sporcular kafile 
halinde geliyorlar. 

Girit ve diğer adalardan, Mıstr, t. 
rak, Sur· ·e. Filistin, Yunanistandan 
da kafileler geldi. Fuarı üç günde ge
zenler 100.000 1 geçti. 

Kandiya, 23 (A.A.) -Divanı harp, 
29 temmuz fesadı me!elesinde aşağı. 
daki mahkfuniyet kararlarmı ventıi§
tir: 

1 - :A.ristid Mit.sotakis Ja.n Mun. 
takis, Manusos Vuludakis, Emanuel 
Bakladis idama. 

2 - Emanuc.l Muntakis, Emanuel 
M:antakas, Östratyadis, Yorgi Laka • 
dis müebbed ao<Tır hizmetlere. 

3 - !ki kişi 20 sene ağır hizmetle
re. 

4 - İki kişi 18 sene ağır himıetle. 
re. 

5 - üç kiei 10 sene ağıt hapis ce. 
za.sma. 

7 - Üç kişi 4 sene ağır hapis ceza
sına, 

8 - Yirmi dört ki~i iki sene hapis 
cezasına mahkUm. edHnıiş, ylıınl beş 
kişi hakkında beraet kararı verilıniş. 
tir. 

.hk altı mahkum luı.kkmdaki karar. 
lar gıyabi olup bir ay ır.arfmda. i!Watı 
vücut ettikleri takdirde davaları ye
niden rüyet edilecektir. 

Bu perşeınbe günü ikinci seriye da... 
hil e$}ıasm muhakemeleri rü~ edile. 
cektir. 

Ankrra Haberleri 
--- ~ ,_,_,_, ---------

Muhacırların kazanç verg·si 
muafiyetin·n başlangıcı 

Ankara, 23 (Telefonla) - Maliye 
vekaleti iskan kanununun 37 inci mad
desindeki kazanç vergisi muafiyet~nin 
mebdei hakkında teşkilatına bir izah. 
name g\)ndermiştir. 
İzahnamede vergiden istisnanın tat

bik sureti şöyle anlatılmaktadır: 

Beyanname usulile veya işgal ettiği 

mahallin gayri safi iradı üzerinden 
vergiye tab~ bir işle iştigal eden bir 
muhacirin birinci mıntakaya iskan e
dilmiş olduğu taktirde yerleştirildiği 

takvim yılırun sonundan başlayaral:: 
beş yıl ve ikinci mıntakaya iskan edil-

miş olduğu taktirde yurtland.ırılclığt 
takvim yılının başm!dan başlayarak 

üç yxl kazanç vergisinden muaf ttul -
ması lazım gelir. Ayni suretle hizmet 
erbabı vaziyetinde bulunan veya gün 

delik gayri safi kazanç üzerinden v er. 
giye tabi olan bir muhacirin de birin 
ci ıruntakada yerleştirildiği takvim 
yılının sonundan başlayarak b~ yıl 
ve ikinci mıntakada yerleştirildiği ma.. 
li yılın başmdan başlayarak üç yıl 

kazanç vergisinden istisnasr icap e. 
ider. 

..., --
maruz kalan 1·ecavüze 

cinayet işledi, 
çocuk 
oldu 

Ankıua, 23 (Telefonla) - Akşr.m 
saat 17 de demirköprü polis nokta
sının ilerisinde bir vaka olmu§, Kasta 
monunun Devrekani nahiyesinden 
Mehmet Ali oğlu 14 yaşında lbrahim 
Kastamonulu amele Hüseyini ağır ya. 
ralamıştır. 

Tahkikata göre, Hüseyin İbrahime 

tecavüz etmiı, çocuk ta nefsini mü -

mahkum 
dafaa için Hüseyinin cebinden alma
ğa muvaffak olduğu bıçakla onu ya
ralamıştır. 

Hüseyin hastaneye kaldmlmış, az 
sonra ölmüştür. Bugün ağır cezada 
tbrahimin muhakemesi yapılınıştır. 

l brahimin mUdafaa yolunda bu cina -
yeti işlediği ;.abul edilerek bir sene 
hapse mahkum olunmu~tur. 

Cumhuriyet Halk Part~si Halkevi sahneleri için 

Yetişkin muharrirler arasında 
piyes müsabakası açıyor 

Ankara, 23 {Telefonla) - Cümhu- , 
riyet Halk Partisi halkevl~rin~ ~ah. 
neleri için yetişkin muharrırlerınıız a. 
rasmda bir piyes musabakası ve mem
leket büyük hikayeleri ve halkevleri. 
ne mensup ~ç muharrirler arasında 
da memleket küçük hikayeleri müsa. 
baka.ları açmağa karar vermi~tir. 

Bunların ~tları hazırlanmıştır. Pi 
yesler halkevleri sahnelerinin ~artla
l'ma uygun olabilmelt iç1n az şahıslı 
az kadınlı ve ba.Sit dekorlu olacaktır. 
Eserler daha ziyade halkımızın dili. 
nin ve ifadesinin güzelliğini, edebi zev 
kini konuşma :zaraf atini, seçkinliğini 
ve olgunluğunu artıracak tarzda yeni 
Türk cemiyetinin modern, kUltürel ve • 
milli duygularını tatmin edeilecek, J 
yefüıtirici, m:ı.hiyette bulunacaktır. 

Muharrir bu esaslar ve milli dava. 
larımızı ve inkılap prensıplerimici.n 
çerçevesi içinde kalmak ~artile mev· 
zuu seçmekte serbest bırakılmıştır. 

Piyesler 1 ı;ıubat 1939 tarihine ka. 
dar genel sekreterliğe gönd('.'rilmiş o. 
lacaktır. Bu eserler partice te§kil edi· 
lecek Nafi Atuf Kansu, Reşat Nuri, 
Güntckin, Bedrettin Tuncel, Süha Be. 
lilbaşı, Vedat Nedim, Ertuğrul Muh. 
sinden ınürekkep bir jUri heyeti tara· 
fmdan tetkik edilerek muvaffak olan 
muharrirlere derece sırasile be~ mü -

Standarizasyonı 
ne demek? 

{Üst tarafı 1 incide) 
ni cinsten ola.n milli mahsullerin 

hem ucuz, heın iri kalitede ol<luk
tan başka kalitelerin do muayyen 
tipler üzerinde toplanmış bulunması 
da ldzımdır. Bu do. memleket mah. 
sullerinin standarize edilmiş olına. 

smdan başka bir şey degildir. 
Vakıa son seneler zarfında baıici 

ihracat tşlerlnı.uı nlsbeten yolunda 
gitmiştir. Stan<laı'ize olmamış milli 
maht;allerlmiz de sarledilmiştir. Ilu. 
gUn memleketin htç bir tarafında 

stok ınal kalınamı!o;hr. l<,aka.t mil· 
ıetıer arasmcla rekabetler o kadal' 
şfdrletlidir ki iktT~adi şartfıırm her 
,·akit ayni şekilde <fovıırn edip .g'hle· 
ceğine inanamayız ,.e inannınıun 

blif'iik bir ht\ta 'e ~atlet oldu{:unu 
bilmeliyiz. Onun için tktısat -Veki
li Şakir Kesebirln dediği gibi Tüı·ki. 
yeden -ecnebi bir ınemk .et~ göD.<°l<'
rlfon mallar her Ynkit ahcrnın göm 
kapalı olarak mrnın en kalitede ol • 
flu~runa ve olacağına innnnbileceğl 

ka.fat verilecektir. Birinciye 500, ikin_ 
ciye 4001 diğerlerine 300. 200 ve 100 
liradn·. 

Btiyük memkket hikayeleri, mem
leketimizin taiat, insan, tarih, iş, ah.. 
18.k; ideal; alicenaplık; aile, muhabbe. 
ti, yurtseverlik, sevda., hisleri ve eV" 
lenme tarzları hulasa ka.hn.manlık, 1 

ve anane, karakter ve hususiyttlerini 
aksettirecektir. Hikayelerde aranacak 
esas realite ve sanattir. Hikayeler dak 
tilo makinesi sahüesile en çok 20 say .. 
fa olacaktır. Bu hikayeler için Hasan 
Ali Yücel, Falih Rıfkı Atay, Vedat Fı. 
ratlı, Hüseyin Rahmi Gürpinar, !Kutsi 
Tecer, Nihat Özönden mürekkep bir 
jüri teşkil edilecek onuncuya. kadar 
muvaffak on hikaye saru.öine 150 şer 
lira mükfilat verilecektir. Hikayeler 
LTJus ve Ülküde tefrika edilecek bila
hare. partice kitap halinde ba.stırıla .. 
caktır. 

Hikayelerin hiçbir yerde neş.redil. 
miş olmaması gerektir. 

Yine muharrirler arasında. açılan 
:memleket kliçilk hikayeleri müsabaka 
smda esas mahalli §artlara ve realite· 
lere uygunluktur. Bu müsabakada. da. 
on iki hikaye sahibine yüzer lira mu. 
karat verilecektir. Hikayeler de bir 
şubata kadar genel sekreterliğe gön. 
derilmiş olacaktır. 

NiKEL KURUŞLUKLARDA -.. 
TADiLAT 

An!.."':lra, 23 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti nikel bir kuruşıuklan kenar. 
lan dantelli olarak tadilen bastırnuı • 
tır. Bunlar bir eylülde tedavüle çr"ka. 
rrlacaktxr. 

ASKERi TERFi LtSTESt 
Ankara, 23 (Telefonla) - Askeri 

terfi listesi hazırlanmıştır. Bugün -
tterde yüksek tasdike arzolunacak
tır. 

GENERAL SEYFi T.EKA'UT 
EDiLDi 

Ankara, 23 (Telefonla) - Orman 
koruma genel komutanı general Seyfi, 
s•hhi ahvalinden dolayı tekaüde sev. 
kedilmiştir. 

Vefat 
Emekli levazım binbaşısı Ahmet 

Hulüsi Tandoğan. uzun zamandan• 
b~ri rahatsız olduğundan vefat et~ 
mtştir. Cenazesi buglin Fatih Kıztaş1 
Feyz llahefendl sokağındaki Sl nu
marah hanes!nden ka~dırrla .. :ak Ga.ıl 
Valde camiinde na.mazı kılındrktaıJ 
sonra Toplcuprdakt aile makberesıne 
defnedilece kttr. 

mallar olınahdl!'. Bütün Türk mtt.s- ..._.._ ____ ~---------
tah'!!illerinin bu çok esaslı düRtura laatlerinin kabı olduğu kadar mıttf 
candan dikkat etmeleri ve o derece- lJir vazifedir. 
tl~ ehemmiyet Tertn~lert kendi men-

. ·-
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GlUıniln meseneneırı: Vıldonümıari : 
işaretler: ................. 
Kurtuluş 
edebiyatı 

1stiktal harbi esnasında bir edebiyat 
var mıydı? diye bir anket açılmıştı. 

Bu ankete türlü, türlü cevaplar ve. 
r~ldi. Bunların aras:nda kendileri 0 

vakit eilerinc kalem almadıklan için bir 
edebiyat yoktu diyenler de vardı. 

Aile geçimsizliğindeki 
sebebler 

368 SENE EVVEL BUGtlN 

Parlste Sen Barlelml 
katlUlmı 

Niyui Ahmet 
1570 yılı 24 ağustos tarihi, 368 ae. 

ne evvel bugün dünya Hıriıtiyanhk 

tarihinin en kanlı günüdür. O gün 
insan kanı bir ıel gibi aktı. İ>in kay
gusu ile gözleri kararan insanlar, baş. 
ka ıdinden insanları di9lerile parçala . 
dılar, ayaklarile ezdiler. · anın Her devrin, her Ya§ıyan ıns 

kendi hayatına ve seviyesine göre bir 
edebiyatı vardır. İstiklal harbin~e ~e 

tecrübeli bir bayanla Yaşh ve 
genç bir bekarın f,kir~eri 

Sarayın, dini alet ederek yaptığı bu 
hareket, meşhur Sen Bartelmi katlia. 
mıdır. 368 sene evvel bugünün akşamı 
Faris sokaklarında insan kanı dere 
gibi akıyordu. Kılıçlar, hançerler dile 
gelmiş gibi, durmadan haykırıyorlar • 
-Oı. 

d .. ~ .. l . cephe gerisindekılerın, 
oguşen erın, . 

düşmanların kendilerine göre hır ede· 

biyatı mevcuttu. 
Enver Behnan Şapolyo kurtuluş ede. 

biyatı namile bir kitap neşretti. 
Bu kitap kurtuluş harpleri esnasında 

neşredilmiş manzumeler, menşurele_:• 
ve hikayeler edebi makalelerden ınu· 

.rekkeptir. . 
· · bir Kitap küçük muhteviyatı ıçıne 

. h"k~ e makaleyi al. baylı manzume, ı aye v . 
mıştır. Bu bakımdan kitap faydalı bır 
d""k" "f • • 0··rmektedir. Fakat o uman vazı esını g . 

.. d nun eksık bu faydalı dokuman eposu . 
1 .. mlu olan bır 

olduğunu, içinde en uzu 
. . d·- · . d ı·=ret etmek 

kısmın ıhmal edıl ıgını e r-

Jazımd?r. b" 
"k•~1 bar ı es

ihmal edilen kısım btı "' 
. b" "birinden 

nasında Yahya Kemalın ın .. 
dah .. 1 b .. emsaline tesaduf e. a guze enuz 
diln:iyen yazılarıdır. Bu yazılar mebavzkıu, 

· 1 r · ve zamanında yaptıkları tesır e . 
b. tının denebı. 

mmdan kurtuluş ede ıya 
. . . teşkil eder· 

lir ki yüzde yetmış beşını . al 
. .. 1.. yazıl.arı ıhm 

Yahya Kemalı.-ı oz u d·ı 

d·ıd· y. "b" . . devirde neşre ı e ı ıgt gı ı yıne aynı . . e _ 
miş bir takım edebi rnahiyetı haız n ş 
riyat da ihmalden ku.rtularnaı~uştır. 
Maamafih bu nevi eserleri tek ın~n. 
dan beklemek haksızlık olur. Tek ın-
san yapabileceği kadar yapmış~~· "ht' 

1 ınesını ı ı. 
Kurtuluş edebiyatı ma ze . . . 

va eden bu eserin ortaya attığı ıkıncı 
bir hususiyet de kurtuluş edebiyatın_ın 

1 muha.rrır
pek az istisna ile profesyone 

. d"lıtÜ" olır.asr. 
ler tarafından takvıye e ı " 

dır. · tiklal har 
Bu kitaptan anlıyoruz kt ts k n 

. . . . 1 . yüzde se se 
bı saırlerı, muharrır en d 

r' • • i ifa e e-
sadece bu devrin hassasıyetın 

tkii dardır. den sonra susan sana 

Bizde, umumiyet itibarile yazın ev· 
lenilir· Bunun başlıca sebebi, günle. 
rin uzun olması ve evlenme hazırlık. 
tarının daha çabuk yapılabilmesine 
imkan bulunmasıdır. 

Bunu, bir mecliste evlenme bahsi 
konuşulurken öğrendim. Söz, tabu 

evlenme mevsimi üzerinde durmadı; ı 
iwivacm diğer şartları, son zaman • 
larda bilhassa çoğalan nişanlanıp ay. 
rılmalar ve evlenme aleyhtarları fas. 
ıına kadar uzandı. 

Mükalemelere iştirak eden yaşlı 
bir ka~ kwnı evlendirmiş, tecrübeli 
bir bayan bu husustaki fikirlerini şu 
sözlerle hula.sa etti: 

_ Evlenmelerin azalmış olması, bu 

günkü kızların umumiyet!~ k~~larını 
kendileri seçmek istemelerı yüzünden· 
dir. Bunda kızlarımızı haksız bulmu. 
yorum. Bütün ömürlerini ber~~ ge. 
çirecekleri adamı elbette kendilen se· 
çecekler. Bunun için de, kendi genç 
kızlık hulyalarma uygun bir eş bek.. 
liyorlar. Çıkan talipleri reddediyor ; 
ıar. Zaten şimdi, bir genç kızm evlen· 
me çağı otuzuna kadar yükselmiştir. 
Halbuki eskiden bu yaş en çok yir. 
misine kadardı. 

Hatta, bu bile fazla sayılırdı. En, 
şimdi nasıl olsa beklemek imkanı var. 
Bu suretle bir kaç talip geri çevrildi ı 
mi, kızın ismi etrafında dedikodular 
dönmeğe başlıyor: "Kim bilir nesi var 
da evlenmiyor, kimseleri beğendiği 
yok, mağrur.,, Bazı geniş hulyalılar 
tabii bJına ilavelerde bulunuyor ve kız 
cağız evde kalıyor. 

Ayrılmalardaki kabahat te daha zi. j 
yade kızlarımızda. ortalığı bir kıs-
kançlık h&.stalığıdır kaplamış, koca. i 

!arına göz actırmıyorlar, koca idare 
etmesini beceremiyorlar. Güniln birin. 
de de bu hal adamcağızın gırtlağına 
dayandı mı kavgalar eve gelmemek
ler başlıyor. Bu bir kaç defa tekerrür 
etti mi, alın size bir boşanma sebebi. 

Nişanlandıktan sonra bozuşmalarm 
sebebini ise muhakkak erkeklerde a. 
ramalı. Nişanlılık devri genç kızların 
en hulyalı ve en mesut oldukları za. 
mandır. Dikkat edin, nişanlı bir kız, 
gerek nişandan evvelki ve gerek ev • 
lendikten sonraki hallerinden ~k fark 
hdır. O, bütün hayatı pembe görür. 
Binaenaleyh şendir, gamsıroır, etrafı. 
na pek aldırış etmez, daima güler söy
ler. 

Mfuıtakbel koca ise - ekseriya -
nişanlılık devrjnde bütün dikka.tini 
hayat arkadaşı olacak kız üzerinde 

toplamıştır. Onun her hareketinden 
her sözünden bir mAna çıkarmak için 
gayret sarf eder ve bunu ka.fasında 
saklar. Bu gibiler, bir an gelir ki top. 
ladığı u!ak kusurlar, da.ha doğrusu ku 
sur bulmak için sarf ettiği gayret kar. 
şısında bunalır. Nişanlısına sinirlen
meğe başlar. "Berikine baktın, öteki. 
ne güldün,. diye kızcağızı hırpalama. 
ğa kalkar ve neticede ayrılırlar. Erke· 
ğe sorarsanız: ''Daha nişanlı iken yap 
madığmı bırakmadı,, diye başlar. Kı. 
zın bulduğu sebepse daima aynidir: 
"Huysuz.,, 

Konuşma. ile ali.kadar olan, olduk. 
ı;a iyi mevki sahibi bekar bir genç te, 
bu mevzu etrafındaki fikrini şöyle an· 
!attı: 

- Ben bekarım, şimdiki halde ev. 
lenmeğe de niyetim yok. Kazandığım 
para, eğlenme ve diğer ihtiyaçlarımı 

\ 
tatmine yetiyor. Evim.de annem ve hiz 
metçimiz var. Her hususta. rahatım. 

Neden evleneyim? Etrafta gördüğüm 
fena misaller de bu kararım üzerinde 
müessir oluyor. Maama.fih evlenme • 
nin aleyhinde de değilim. Bir gün na
sıl olsa bu işi ben de yapacağım. Fa. 
kat bunu mUmkiln olduğu kadar ge. 
riye almağa çalışıyorum. insan ev • 
lenmekle hUITiyetlnin büyük bir kıs. 
mınr feda edecektir ki, bu benim için 
güç bir şey. Saniyen, beni anlayacak 
bir arkadaş bulacağımdan da şüphe. 
liyim. Tanıdıklarımda. görüyorum. 

Genç kızlar, nişanlıların her dedi· 
ğini yapıyorlar, evlenince de başları. 
na biniyorlar. Böıyle bir vaziyette kal. 

mak istemem doğrusu. 
Nişanlılarından ayrılmrı iki gen9 

(aonu 10 uncuda) 

Dokuzuncu Şarl zamanı idi. Kraliçe 
Katerin dö Mediçi, Protestanların kı~ 
lıçtan geçirilmesini emretmişti. 

Kraliçenin emrini yerine getirmiş 

olmanın hazzı ~ gururu içinde yaıa
mak isteyenler, yUzlerce ne yapacağı. 
nx bilmeyen insanı mütemadiyen t>ldli
rliyorlardı. 

Bu boğuşmayı tarih §Öyle kayde
der: 

"İnsanlar birbirlerini acıyorlardı. 
Parçasını delebilecek herşey bir silah 
olarak kullamlıyotldu. Her admı ba
şında bir boğuıma kulakları deliyor _ 
du. Ustüste yığılan cesetlerin altından 
kan nehri akmağa başladı.,, 

Markiz Reynel ile Kont dö Rott-
fukold kurban gitmekten güç halle 
kurtuldular. 

En bilyük ilim adamları, kurnandan. 
lar ölüler arasında idi. 

Navar kralı Hami, dinini değiıtir. 
mek suretile hayatını kurtarabildi. 

Tiftik tüccarlannın 
bir müracaatı 

Alman permi bürolarından, tehrl
mlzdekl bazı ınillt firmalara gelen 
cevaplarda geçen yıl olduğu gibi bu 
yıl da Almanyaya. ithal edllecek tif
tikler için yalnız birkaç mUessel!leye 
permi varildiği bildir11mektedir. 

Gecen yıl tecrübe edilen bu usuıun 
mahzurları al&kadar tUo06rla.roa ma 
Ilım olduğundan keytlyet hoşnutsuz. 
luk uyandırmıştır. 

Bunun m~nası şudur: kal 
.. yakta ınış 

Profesyonel sanatkar a "'r halk et. 
bu hareket yeniden sanatka · Te h like 

ÇUnkU mUsaade alan 4.5 firma ge. 
cen yıl piyasada bir monopol ihdas 
etmişler, kUçUk tUccarlarm Alman
yaya doğrudan doğruya mal sevket
melerl imktınının önüne geçmişler, 

dlledlklerl yerden ve istedikleri fl. 
yattan mal alarak Almanyaya gön
dermişlerdi. 

~~~ nla • . b" •unları a -
Kurtuluş edebiyatı ıze " 

tryor: kl" 
vuzan: Sidney Horler - 10- Çeviren: H ikmet Münir 

Ben başka bir eseri dörtgözle be 
1

J 

yorum: 
Edebiyatın kurtuluşu 1 
Bakalım bu kime nasip olacaktır. 

Sadri Ertem 

RADYO 
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ôGLE NEŞRiYAT/: . 
50 Saat· 12 30 PJl'ıkla Türk muslkısl, 12• 
0 • ' •k" . 13 3 Havadis 13 05 Pliikla Türk musı ısı, '' 

Muhleliİ plflk neşriyatı, 14 Son. 
AKS,UJ l\'BŞR/Ll.Tl: . . . 1 ı-

Saal: 18,30 Plakla dan!! musıkısı, 19•. a 
Konferan~: Fatih Jlıılk Evi namına -.Vıl~ 
dan Aşır - (Sporlıır, genç çocukları _nası 
yetiştirelim), 19,55 Borsa Haberleri, 20, 
Saat ayarı: Grenviç rasathanesinden nıık
len. Faide ve ark:ıdıışları tarafından Türk 
rnusiklsi eh:ılk ş:ırkılnrı. 20,40 Hava rapo
ru, 20,43 Ömer Hızıı DoRrul tarafı~dan ~
rabca söylev, 21, Saat ayarı: Bed_rıye Tu
ziin Şan Stüdyo orkestrası refakatıle, 21.:30 
Vedia Rıza ve arkııdoşları t:ıraCındo_n _Turk 

. h 1- kılnrı 22 10 Müzık ve 
musikisı ve n u ş:ır · ' . 
variyete: Tepchaşı Relcdiye bnhçesı~d~n 
naklen, 22,!iO Son haberler ve ertesi gunun 
Programı, 23, S:ınl ayarı: SON. 

25 • A~CSTOS - 938 .PERŞEMBE 

Bunun hayret edilecek bir tarafı 
yoktu. zıra Bt>ril Lesing, güzelliği i
le, her tilrlU llpor oyununda \"'e sos
yete zera!ctlerlnde tam dereceyi el· 
de etmiş oımaslyle, o şehrin en çok 
peşinde koşulan bir kızıydı. 

Bir kere belediye salonunda yapı. 
lan bir dansta, Granston bütün er.sa. 
rettnf toplıyarak, Berilin yanma git. 
mlş ve kendisiyle oynamak istediği. 
ol söylemişti. Bunun Uzerlne, bu ya

ramaz kız gUlmUş: 
_ Hay bay, deınlştl. Bittabi.. .. B~ 
kliflnlzi haftalardanberi beklıyo 

te ç·· ku·· şehirde herkes, sizin be. 
aunı. un 

dlğıntzl blllyor. Artık birlbi-
nl se" . 
rlınizle dansederken olsun görmesin-

ler mi? dl b'I . 
Granston şaşırıp şunu ye ı mış-

• u· · k anım sahiden blllyorlar 
- Yo c • 

mı? 
Bu hA.diseden Uç ay sonra evlen -

k arlaşmıştı. Granston'un 
melerl ar 
saadetine uç bucak yoktu artık ... 

vözlerlnl kapamıştı. o 
Aşk, onun ., 
kadar ki, bf_ç bir hatayı, hiç blr ku. 

"' eyordu. Bu vaziyet Brllln suru gvrm 
b n bile dikkatini cclbetmlş 

ba asını 
k ki gUnlln birinde müstakbel 

olaca • 
ôGLE NEŞJl/}'ATI: . . . ., damadını irşat maksadlyle ona şöyle 

12.:ıo Pl:ikla Türk musı.kı_sı, ı .. ,50 birkaç söz söylemişti: 
Has;ı:,:is, ı:ı,05 Pliıkla Türk musıkısl, 13,30 - Oğlum. Seni severim. Sana dün-
:ııuıııcıir plfik ıwşri\ntı, 14 Son. yanın en iyi talihini ve nihayetsiz sa. 
tll{$.lıll ,\'l;'Şfl/r,\TI: . . . adetler temenni ederim. Fakat sa. 

S . ı. 18 30 Pliıl-lıı Tiirk mu.,ıkısı, 19,15 na k"u·,.u" k bir nıuıihatta bulunmaktan 
na . •' . • . f Ş rk 19 5;, '* 

Spor ınıı,:ıhaherclcrı: Eşı c · c 
1 

' . ' da. kendimi alamıyacağım. 
Ror~:ı lı:ıltcrlrri, '.!O, Sani ayarı: Grenvıç r:ı-

' 1 11 •lm:.ı ,.e ark:ıd:1ş. - Buyurunuz efendim. 
s:ılh:ıııcsiııılcıı ıı:ıı<c rn. t • k f 1 
l:lrı t:ırıırııııl:ııı Tlırk mıısildsi ve halk şar- _Kızımı idare etmekte ço az a 
krl:ırı '>O •o H·l\:ı raporu 20.43 Ömer Rı- dı"kkat H\.zımolduğunu hatırlataca -

' - .~ . ~ . v ?J sa. 
7.a no.:nıl t:ırafınrl:ın :ıralıca so~le • - ' ğım. Kızım, iradesine sahip ve ba • 
at tı:\·:ırı: ORl\ESTfl \: 1 - \'eher: Oberon. zan inatçı bir insandır. Bundan baş-
2 - :-\eıllı:ıl: \":ıls irisi. 3 - G:ınne: Le sal- d" i l se ·er 
tenb:ınk. 21 ,30 S:ııı : lncl ve :ırkııdaşları, ka. sizden ziyade ken ıs n v · 
21 ırn ve nr- GUccnme'.'csinfz. Size dostça, bir ha,50 S:ız r.serleri: Ticfik Şemse ı 
kaıtaşl:ırı, 22,10 Akr.l idaresinde, 22,50 Son klkatten bahsediyorum. 

nın böyle bir takım işaretlerde bulu
nuşundan hiç hoşlanmamıştı. Buda. 
lalık ... Hattı't demişti ki: 

- Blz mesut olacağrmıza kaniiz. 
Siz endişe etmeyiniz. 

-PekA.Ja. çocuğum. Gençler dat
ma en iyiyi dilştindilklerinf, en iyiyi 

bildiklerini lcldla ederler. Sen de ayni 
şeyi söylilyorsun. Pek güzel. Ben, 
sadece kendi tecrübemden bahset
tim. 

İşte bu htı.dlseden kısa bir zaman 
sonra, Granston, nişanlısı Berilin 
Niyton Montag isimli bir delikanlr 
ile dolaştığını haber almıştı. 

Montag, şehrin gözde de-
likanlılarından biri idi. Ken-
disine pek delikanlı demek de caiz 
mi bilmem ... Zira, Montag yirmi se. 
kiz yaşını bulmuştu. Ve bu yirmi 
sekiz sene içinde htc bir iş yapma
mıştı. 

Kısaca, aylağın biriydi bu adam. 
Montagın babası, oğlunu çocuklu. 

fundanberl pohpohlamıştı. "ona bir 
bebek gibi muamele ediyor ve tahsl
llni yaptırırken bile ayni surette şı
martıyordu. Nihayet ona, insanlar 
arasında bir iş bulmağa savaştı. 

Buldu. Fakat Nlyton muvaffak o. 
lamadı. Muvaffak olabileceğine dair 
hiç bir emmare de göstermeyordu. 

Sonra Ntyton babasını kaybetti. 
Babasr zengin zannedilirken borç 
içinde gitmişti. Bir aralık, Niyton 
Montagın müstemlekelere giderek 
oralarda iş bulacağı rivayet edildi. 
Fakat bu da bir yalanmış. Deli
kanlı, gene Rodburo şehrinde kaldı 
ve kendisine bir hayat tarzı bulabil. 
mck için elinden geleni yapmağa 

başvurdu. 

At yarışlarında bir iki defa kazan
dı. Kumar oynadı Ye o şekilde haya· 
tın zevkini çıkarmağa başladı ki, 
adliyelere kadar dllştU. 

İşte Berflln beraber gezdiği söyle
nen adam buydu. 

Granstona, bu kara haberi veren 
"Perklns Baba" adı verilen yaşlı ve 
dedikoducu bir adamdı. Günün bl. 
rinde gülünç denebllecek bir dikkat 
ve lhtlyatıa Granstonun yazıhane
sine girmiş ve şöyle demişti: 

- Sana bir haberim var. 

Bu vaziyet; hem müstahslll, hem 
de ihracat Yeslkası bulunan tüccar
ları bu mahreçten istifade etmele • 
rinde mahrum etmişti. 

Bu noktalan gözönünde tutan Uf· 
tik ihracat tacirleri aralarında bir 
toplantı yaparak vaziyeti !ktısat Ve. 
kA.letlne bildirmek suretiyle her lh. 

- Yok canım. racatçmm ihracat kabiliyeti nisbe. 

- Evet, delikanlı! Şu menhus he. tinde ve icap eden tedbirler almma-
rlfi tanıyorsun değil mi? Yani Nly. smı istemek Uzere mUracaata karar 
ton Montagı tanıyorsun her halde... vermişlerdir. 
İşte o adam, senin nişanlınla gezil' Diğer taraftan tiftik ihracatçılar 
tozuyor. Bilmiyorsan öğren!.. birliği kurulurken bazı tllccarlar 

O hA.dlse ile bugUn arasından tam tarafından yapılmış olan şiklyetler 
beş sene geçmişti. Fakat Granston ticaret ve zahire borsası tarafından 
bUtUn onları bugUn olmuş gibi harı- ehemmiyetle nazarı itibara ahnmış, 
zasında. canlandırıyordu. bu hususta tahkikat yapılmasına 

Granston, ihtiyar dedikoducunun başlanmıştır. 
sözlerine kulak asmak tstemlyerek: Şik!yetçl tliccarlar bugünlerde İz-

- Ben, dedikoduya, skandale pa. mirden şehrimize dönmesi beklenen 
buc bırakmam, deınlştı. iç ticaret umum müdürU B. MUmtaz 

Fakat ihtiyar ısrar ediyordu: - Rek'e de vaziyeti anlatmağa karar 
- Skandal mi? Bu bir hakikat be. vermişlerdir. Tüccarlar B. MUmtaz 

Dün gece, ormandan geçerek şehre Reke tiftik ihracat blrUğl kurulur· 
gelen oğlum seninki ile Niyton Mon. ken mutıAk surette bir umumi heyet 
tagı aynl otomobilde görmüş... Bu toplanması ve birlik nizamnamesi· 
da kAfi değil. Blrlbirlerinin kolların nln avan projesi diye hazırlanan nl. 

d 1 1 1 B • zamname taslağının bazı maddele
a m ş er... u bir hakikattir yav-

rum ... GözünU aç... rinde değişiklik yapılmasını isteye. 
cekler, bilhassa duhuliye olarak ls-

Bu kat't sözler üzerine ihtiyar, çı. tenen 250 lira ile senelik aldat ola. 
kıp gitmişti ve Granston, piposunu rak her ihracat tüccarının vermeğe 
yeniden ateşleyerek dllşünmeğe baş. mecbur tutulacağı 50 Ura Ozerinde 
lnmıştı. Acaba doğru muydu? Blr duracaklardır. 
bakıma doğru olsa gerek. Zira son ---------------
hatta içinde Berllfn vaziyetinde bir 15 yıl evvel bugün 
tnhatlık görUIUyordu. Onu bir yere /stanbul posta idaresi ahaliye sühulet ol. 
götürmek istese, bir bahane bulup mak ü:ere telgrafları ar:u edenlere tele. 
gelmeyordu. Fakat Berllln kendi- fonla vermektedir. 
sine karşı olan muhabbeti soğumuş. MeıeltJ, gecenin herhangi bir uunan.ında 
sa, bir başka erkekle terbiyesizce 1_ gelen .telgraflar ar.:u edenlerin evine tele-

fonla soylenecek veya telgraf çekmek istigcn 
hanete kalkışmış olmasına da fhtl. birisi telefonu eline alarak poıta idareılne 
mal verlleblllr miydi? teltlra/ını verecektir. Yalnı.ı &ruıaa 'loln. 

~YR) llı, haberler ve ertesi günün programı, 23, Sa- ranston, müstakbel kayınbabası. 
~--l~-.,\~~~=-;::_~~~~~~~---------....ı..-........... ;.....;:......__..._..:..,._..:,___.. ............. .__~ıi.lo.:.o-.....:....:.......;::t:ı:ı.M;...~---...:.ı11~111111BJ;;J1111~111i111 
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ş A 

- Yanılıycr:sun, komıum, yanılı. 

yorsun! Köşkümün yanındaki posta 
kutusu c!cğil! Uyurken hazan rahatça 
bacaklarımı uzatabHeyim diye, yatak 
odasında içeriden dışarıya doğru bir 
çıkıntı yaptırdım! 

Saati var da! 
Adolf ilaha 13 yaşında bir çocuk

tur. Yeryüzüne geldiği günün yıldö. 

nümünde. babası kendisine bir saat 
hediye etmişti. 

Bu saati cebine koyup, kendini bir 
şey oldum sanan çocuk, sokağa çıktı. 
Saati olduğunu herkes öğrensin, isti
yordu. 

İlk rastlaştrğr adama: 
- Affedersiniz; dedi; saatin k- ( 

- Ilu ~Tcaktıı neden 
öyle? 

misiniz? 

- 15 inci <londurmamı şimdi bitir. 
dim! 

- Ne!? .• Ne yapıyorsunuz siz? He. 
men bir findan çay içseniz, el 

- Cesaret ec!emem; çünkü bir kız 
bekliyorum, biribirimizi. hiç görmedik 
ve ben kendisine, beni tanıması ıçm 

dondurma yiyeceğimi yazdımdıl 

Daha fenası 
Bir şehir tiyatrosunun bir aktörü, 

ayni tiyatrodaki başka bir aktörü çe
kemiyordu. Boyuna onu çekiştiriyor -
du; hatta yüzüne karşı da alay edi
yordu. 

Günün birinde bu bale artık taham. 
mül edemiyen aktör, kalktı, rejisöre 
şikayette bulundu. 

Rejisörr pişkindi. Elini şikayetçi 

aktörün omuzuna koydu, şöyle dedi: 
- Aldırma, canım! Artistler hep 

böyledir, işte 1 Artist olmadığınıza 

memnun olunuz 1 

~ 

- Kaptan Hartman, yaman bir AL 
man<l,r; kaptanı bulur. Jğu transatlan. 
tiğe biletsiz binen yolcu yakaladı mı, 
eski kalyonlarda olduğu gibi, küreğe 
oturtur; ken:lileı·ine kürek çektirmek, .. 
onun cezası budur! 

Opera anlayan! 
Otto bir (lelikanhdır. Ottiliye de 

bir kiz.. Sev:şiyorlar. Bu gece de O

peradalar. 
Otto, biraralık saatini çıkardı . bak. 

tı: 

- Oo, saat 11 olmuş bile l 
Ottiliye, şöyle tefsir etti: 
- Anlaşıldı! De~ek onun için ope

rayı şimdi daha çok hep bir ağızdan 
söylüyorlar. Tck"r. c"ftcr val:it kay 
heder, son tramvayı kaçırırız Jiye o. 

K A 
Denemeli, denemesiz ..• 

İki kişi arasında şöyle bir konuş:na 
geçiyor; ikisi de erkek; biri bekar, 
biri evli: 

- Bazı bazı içimde evlilik yuvası. 
nm sükununa özlenti duyuyorum! 

Diğeri başıOl salladı: 

- Ben de öyle, hatta ben daha 
fazla belki ! Malfım a, beş senedir ev. 
liyim !· 

c· r ;ıp~rtır~an in~"latı ~ırı-oıır. Ja kaL 
h, C.:ul~cre ~es!c.1iyor: 

- Heyy! Ne :ra;-:ıyorsun? Bu ka. 
dar çabuk iş yapman işime gelmez! 
Daha kat duvarı yükselmeden, sen 
ban:royu yerle§tİriyorsun! 

O züntü mikropları 
Edebiyat hevesI:si bir genç, daha 

18 yaşrnda, içkiye dehşetli müptela .. 
Gün günden sararıp soluyor, fakat 
içiyor, içiyor! 

Kendisine boyuna nasihat edenler. 
den biri, şöyle dedi: 

- Oğlum, senin halin ne olacak 
böyle? Neden böyle içiyorsun? 

- Rakı içerisinde, rakı içerimd<:: 
üzüntülerimi öldürmek istiyorum! 

Edebiyat heveslisi ayyaş genç, ra. 
kı içmekle bu neticeyi elde edip et. 
mediği sorulunca, yanpürü bir edala 
sırıttı: 

- Şimdiye kadar öldüremedim; ga. 
liba üzüntü mikropları mayi i~erisin

dc boğulmuyorı .. yüzüyorlar 1? ... 

iki çocuk, diğer çocuk için araların. 
da yaş dedikodusu yapıyor: 

- Otto, ihtiyarlıyor. Baksana, !başı 
baştanl:nşa saçla kaplı; halbuki, bi. 
zim bütün sa!rlarımız çıkmadı daha 1 

Kaplurnbağalı>ır arasında izdivaç me. 
sele$İ: 

- Ne? Benim kızımla evlenmek is. 
tiyorsunuz, ha? Hem de daha ancak 
80 yaşrnd:ısınız?. 100 yaşına basınca 

bir daha geliniz; ben de o zamana ka. 
clar düşüneyim bir parça l 

nn~~nn~ n=ııı~~~e~n 
Mr. C-Ous, yeni tanıştığı terzisine hay

retle sordu: 

- Borçtan hiç bahsetmiyorsunuz? 
Size ne vermem lazım? 

Terzi cevap verdi: 

- Bir centilmenle katiyen para bah
si etme~;z efendim. 

- Ya? Peki müşteriniz borcunu ö. 
dc-mezse? . 

- O zaman onun centilmen olmadığı-
nı v 1 müracaat t>dern. 

Biraz da ciddi: -Tecrübevr 
tababet •e•- Gene musiki meselesi! Uç 111 m heyet i 

kikler yapıyor Yazan: Osmaıru Cemao Kay~onı 
Sovyetler Birliği tecrübevt tababet 

enstitüsü, memleketin muhtelif mın • 
takalarına bir çok ilmi heyetler gön.. 

·dermiş bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi, beş seneden -
beri Kafkasyada Elbruz dağının üst 
k ısımlarında, yüksek arazide oturma.. 
nın insan bünyesinde vücuda getirdi
ği tahavvülleri tetkik eylemektedir, 

Bu heyetin bu seneki çalrımalarının 
hedefi, insanın yüksek araziye alışma. 
sı meselesi ve bu mıntakalarıda lü
zumlu tcgaddi rejiminin tesbiti işi. 

dir. 
Enstütünün diğer bir heyeti, Baykal 

gölünün şark mıntakasında çalışmakta 
ve burada, mafsalları yumuşatan va
him bir hastalık üzerinde tetkikler 
yapmaktadır. 

üçüncü bir heyet, Türkmenistanda 
malarya ile mücadele etmektedir. Bu. 
raıda, gayetle şayanı hayret bir hidi
se önünde bulunulmaktadır. 

Amuderya nehrinin mansabı civa. 
rında iki m·ntaka mevcuttur, bu her 
iki mıntakada da sivrisinek kayna. 
maktadır. Fakat, bu mıntakaların bi. 
rinde halkın çok büyük bir ekseriyeti 
ısıtmadan muztarip iken diğer mmta. 

• kada ısıtma vakası pek na.dirdir. He • 
yet, işte bu sene, bu şayanı hayret M
disenin sebeplerini araştırmaktadır. 

Kırımı Türkmenistan ve Tacikistan
daki heyetler, tifüsün ve Marsilya hüm 
ması denen diğer bir hastalığın insan. 
da hasıl ettiği bir takım tik'lerin iza. 
lesi çarelerini araşbrmaktadır. 

Nihayet iki heyet de, biri cenupta 
Alupkada, diğeri şimalde Kola yarım 
adasmda kain tmandra gölil civarın • 
da, kemik veremi üzerinde mühim tet.. 
kiklerde bulunmaktadır. 

Son zamanlara kadar. veremin an ~ 
cak cenupta tedavi e-di" leceği sanıL 

makta idi. Halbuki son yapılan tecrU. 
beler göstermiştir ki, hastalık, şimal 

güneşinin şualan altında da büyük mu. 
vaffakıyetle tedavi edilmektedir. 

''TaHn 

140 YAŞTNDA ZENCİNİN 
çocuau OLDU 

(Taymis) gaz~testnln yazdığına 

gl)re, Cenubi Afrlkada yaşayan 140 
yaşında dUnyanm en ihtiyar insanı
nın bir çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Bu kada.l' yaşlı olduğu halde ağzın
da dişleri hiç bozulmamış olan zen
clnlo karıl'-t elll yaşındadır. Doğan 
çocuk dokuzuncudu~ 

BUDANIN İSKELETİ 
Çinlilerin Allahı Buda'nın tabutu

nu Japonlar Siyam'ın Bankok kasa· 
b;ı.smdakl bir kiliseden alarak Ja. 
pooyaya nakletmişlerdir. 

Çinli budistler Japonların bu ha. 
rrıkl"tinl şiddetle protesto ederek her 
ll" pahasına olursa olsun mukaddes 
A llahlarmı düşmanların elinde bı • 
rakmıyacaklannı söylemişlerdir. 

Ben ne vakit musikiye dair bir ya. 
zı yazacak olsam, arkasından hemen 
bana bir kaç mektup ve telefon gelir. 
Bu defa da yine öyle oldu. Geçende 
Haberde musikiye dair son çıkan ya. 
zım üzerine bir iki mektupla bir kaç 
telefon daha geldi. Gelen mektuplar -
dan birinde deniliyor ki: 

"Sen bir alaturka musiki düşma • 
nısm, ikide bir ona çatıyorsun, ne is.. 
tiyorsun ondan sanki? 

Sen Dedenin, Hacı Arifin, Şevkinin 
ve bunlar gibilerin besteledikleri şey
leri nasıl beğenmiyorsun?,, 

Benim musikiye dair her yazını çık. 
tıkça bana bu tarzda mektup gönde • 
renler, ya benim bu çıkan yazırlarımı 
ezbere, yahut veresiye okuyorlar, ya· 
hut ta inatlarına bana böyle yazıyor. 
lar. 

Bir kere ben, neden alaturka düşma· 
nı oluyormuşum, bir türlü onu anlıya· 
mıyorum. Daha geçende yazmadım mı 
benim bundan bir zaman önce bir gra. 
mofonum ve yüze yakın plağım var. 
dı, bunların da yarısı hep klasik Türk 
musikisine aitti. Ben bunları çalıp din 
lerken mest olur, kendimden geçerdim 
diye ..• 

Ben yalnız Dedeyi, Hacı Arifi. Şev· 
kiyi değil, Zekai Dedeyi, Su Yolcuyu. 
Tellal lsmaili; Zaharyayı; Nikoğos 
Ağayı, Asım, Osman Beyleri ve da. 
ha nice nice gerçek üstatları bana 
böyle mektuplar yazanlardan daha 
çok, hem de pek çok severim. 

Ben bu cihetleri de yine gazeteler. 
de kaç defa. yazıp çizmiştim. Ve da· 
ha bundan bir ay kadar önco mi ne 
alaturka yeni şarkılardan çok beğen. 

diğim beş on tanesinin adını da yine 
bu gazetelerin birinde yazmıştım. On. 
dan önce, yani geçen kış, Kayseri hal· 
kevi sanatkarlarından Mahir adlı biri. 
sinin gramofona okumuş olduğu: 

SöğUdiln yaprağı dalında yeşil 
Sıva kollarını boynumdan aşır 

Kayseri erlegit havası hakkında 
Kurunda yazmış olduğum yazı da be. 
nim alaturka musikiyi ne kadar sev
diğimi gösterir, daha önceleri, yani 

bundan bir iki yıl önce yine alaturka 
şarkılardan bir kaçı ki, gerçekten gil. 

zelve sanatkarane şeylerdi, onları ben 
yine bu sütunlarda nasıl methetmiş.. 
tim. 

Ben alaturka olsun, alafranga ol· 
sun ve isterse aladanga (yani caz ha. 
vaları demek istiyorum) olsun bunla. 

rm içindeki bayağıları, kötüleri, kü· 
lüstürleri duydukça dayanamıyor, ka. 
leme sarılıyorum, iyilerini güzellerini, 
kulak ve yürek okşayanlarmı dinledik 
çe bayılıyor, mest oluyor ve onları da 
yine gautelerle methediyorum. 

Nitekim benim bu son yıllar zarfın· 
da bazı gazetelerle övdüğüm eski ve 

lstanbulspor maç yapmak 
üzere Uşaka gidiyor 

Uşa1<, (Hususi) - Aylardanberi de. 
vam edegelen Uşak spor hareketleri 
önümüzdeki hafta en canlı ve özlU saf 
hasmı yaşıyacaktır. 

Uşakta eski ve kökleşmiş bir spor 
varlığını bütün spor efkarı umumiye· 
si yakından bilir ve tanır. 

Şimdiye kadar muhtelif şehir ve böl 
gclerle bir çok karşılaşmalar yapan 
Uşakın, lstanbulla oynaması umumi 
bir al7,U halinde tebellür etmiştir. 

Tstanbulun tamnmış klüplerinden 
İstanbulsporun 27, 28, ve 30 ağustos 

tarihlerinde üç maç yapmak üzere U. 
şağa gelmeleri kararlaştırılmıştır. 

Ege havzasile orta Anadolunun bi.i
tiln takımlarım mağlup eden Uşağın, 
değerli lstanbulspor karşısinda elde 
rakla beklenmektedir. 
edeceği netice büyük bir alaka ve me. 

C. TUNA 

yeni şarkıların, hala her y~rde söyle. 
nilenlerinden bir kısmı şunlardı: 

(Sahilde saba) , (Her gün bana bir 
çiçek verdin), (Akasyalar açarken), 
(Kayseri Erlegit havası), (Sarı kur. 
dele), (Şahane gözler), (Batan gün 
kana benziyor), (Bir bahçeden bir 
bahçeye ), (Sürmeli gözlü çapkın Ay
şem). 

Şimdi bu §arkılardan sonuncusu L 
çin belki de bir çok aiaturkacıların i· 
çinde dudak bükenler olacaktır, fakat 
onlar dudaklarını bükedursunlar, be. 
nim musikiden çok iyi anlayan kulak. 
!arım bu çok kıvrak geriz havasındaki 
sanatkfu-sıne nağmeleri pekala duy -
mak ve zevkle dinlemekte devam ede. 
cektir. 

Yar yolunu kolladım. 
Sana çiçek yoiladım 
Akasyalar açarken 

şarkısını yapan sanatkarla uzaktan 
bile bir merhabam olmadığı halde a. 
caba bu şarkı neden bana bu kadar 
cana yakın geliyor? 

Beni alaturkadan anlamaz, alatur. 
kayı sevmez sananlara çok samimi o. 
!arak tekrar ediyorum ki, ben güzelin 
güzelliğin alaturka alafranga • 
sını anlamam. Ben yalnız gilı.el ve gü. 
zelliği severim. 

Fatih halkevinin Beyoğlunda ver • 

miş olduğu son konserde on yedinci 

asrın seçme ustalarını dinlerken te. 

peden tırnağa ıspazmozlar geçiren ba.. 

na boyuna böyle mektup ve telefon 
gönderenler değil, bendim. 

Bununla beraber, eğer ben alafran_ 
gadaki güzel eserleri de seviyorsam o 
kabahat ben de değil, o eserleri bana 
sevdiren kulaklarımdadır, Sonra au • 
nu da söyliycyim ki, musiki işinde ben 
biraz !azla titizimdir. Alaturkada na.. 
sıl en usta işi ve bana en munis gelen. 
leri seviyorsam, alafrangada da öyle
dir. 

Mesela, bu ciheti ben Haberde çık. 

mış olan son yazımın başında da apa. 

çık söylemiş ve o gün, o dediğim yer

de dinlemiş olduğum ilk alafranga pa.r 

çaların pek külüstürlüklerinden acı 
acı bahsetmiştim. 

Hulasa: Bana bu hususta ikide bir 

mektup ve telefonla tariz edenlere şu. 
nu söyliyeyim ki, ben alaturkanın da, 
alafranganın da iyisini, güzelini ayı. 
rıyorum. 

Osman Cemal K.AYGil..I 

Havuza düşen çocuk 
Bartın, (Ilusust) - Gecen cuma 

günü, elektrik santralı önündeki bU. 
Ylik havuzun kenarında koşmaca oy

nayan çocuklardan Kasım Reisin 10 
yaşlarındaki kızı Fatma, muvazene. 
şinl kaybetmiş ve içinde Uç metreye 
yakın su bulunan havuza yuvarlan· 
mıştır. öteki çocuklar bağırışmağa 

başlamışlarsa da, etrafta kimse ol· 
madığı için yetişen olmamıştır. Nf. 
hayet, santralda bulunan ateşçtler. 

den Mustafa, çocukların feryadını 

duymuş ve dışarı çıkıp lşl anlayınc& 
elbisesiyle havuza atlamış ve kızca• 
ğızı yarı boğulmuş bir halde kurtar. 
mştrr. 

Hemşiresine mh;afir olarak Bar
tına gelmiş bulunan ve o civarda o
turan Bayan Doktor l\Ilinevver, kaza 
yerine yetişerek çocuğa derhal sun'I 
teneffüs yaptırmış , ilk tedavisini 
yapmrştır. Çocuk biraz sonra kendi .. 
ne gelmiş Ye nefes almağa. başlamış .. 
tır. 

Bu kazadan ibret alınarak, bavu· 
zun kenarının iyice kapatılması H!,• 
zımdır. 

AlbH\JJır"e @DlY!nuz 
"e edDnDnOtE 



• 

0 11 kö :vün işbirliğile meydana 
getıri .en güzel bir eser 

Edremit kaphcası 
Edremit, (Hususi) - Geçen tene 

9 eylülde temeli atılan Edremit kaplı
ca11 artık faaliyete ıeçmek tızere-
ldir. 

Geçen sene 30 ağustosta temeli au • 
lan kaplıca, memlekette e-ııne na • 
dir tesadüf edilir bir ıeldlde• on kCS~ 
ittiraklerinden doğan bir k6y birliği. 
nin müıterek yardnn ve pyretlerile 

vücut buhnuıtur. 
Kapbcanm eski hali rt11mde gCSrll.. 

leceği ıekilde çok iptidai ve ta1ftllllen 
gayrisıhhi bir havuzdan fbarC*en bu. 
gün bu harabe her tUrlil aut ~ 
le mükemmel ~e modern bir kaplıca-
ya münkalip oJmuıtur. 

fte çok programlı bir tarzda • ~ 
Janmıı, mütebaıaısJardan azam! ittifa. 
de olunmuıtur. BinamD tertip ve tlll
dmine ait direktifler, buP TGrkife. 
nin yeılne fizikoterapi ~ 
sayılan ve getek Avrupac1a. ıerek ~
uda ıhcalar Ueerinde- cicldl tetkikler 
yaparak eserler yazan profes8r Ntıs • 
bet Şakir tarafından veriJadl ve Jıap. 
bcanın bu tavsiyelere gire pıo.jesinl 
de k11.met1i mimar~~n ~ 
Kutar yapmqtır. 

Çelikpalaım ıuyu ile m""'1 °~ 
au mühendisi Supbi Sunul, elektrtk 
mllhen:liıi Haean Haletin de kıymetli 
ihtisaılanndan istifade oıunmuıtur. 

Kaphcanm ıuyu elld Jıa]lılde ıeııe • 

nin ancak Uç bet ayma nı~ ve 
- bilhassa bu müddet sarfında bile ha.. 

raret dereceli mUtehavvildi: bufta. 30 
metreye kadar inen bir artbiyerıle ça. 
re bulunmuı. daimi olarak ve 58 de-
reeei hararette çok 11cak 1ilr au elcle 
edilmittir. 

Bu kaphc:aıım taJıU1 raporlanna na-
.ıaran madeni az ucak ıular 11nıfmdan 
ollgometallique, ıulfate ve bikarbonat• 
calcik ve soudiıue, muhtelit bir ııı 
olduğu antaplmaktadır· 

Tahminen bir kilometre murabbaı 
bir lahadan, yer yer çıkmakta olan ve 
bilyük bir miktar tutan, bu eııyun, de. 
recei harareti, muhtelif yerlerde, bariz 
farklar göıtermektedi1· 

Halihanrda suyuıı, 50 - 150 dett
cei hararette çıJctıiı yerler butwıdu • 
iuna ıöre, bu suyun, çok derinlerden 
geldiline ve 1athl ıu.Jarclq o•YJP• 
nan sular tmifmd&n butwıdu.ğuaa hilk 
metmek icap eder. 

Profesör NU.ıbct Şakir, raporunda 
bu kaplıcanm suyu ile beraber, bu ıu. 
yun çıktıjı uha dahllinde, ~den au. 
larmda yqm.nafa elvePflİ olaıı nebata.. 
tın ve uzvi maddelerin nepiln1mml 
dolayısile, bataklık teklinde huaule 
ıeJen çamur uba.,nnı, tedavide su. 
!dan daha fazla elıemmiyet ve Juyıneti 
otduiUDU, bu çamurun bizzat daima 
JCDilenen ve tuelenen ılıca auyu ile 
husule geldiii dilfilnUlUrse, Avrupa 
kıphcalamıdan Xarltbad, framesbad
daki gibi, moor denileıı birçok çamut· 
!ardan daha Ultiln bir kıymette bulun
dutuııu, binaenaleyh bu ıhca ıuyu iL 
zerinde yapılacak tesasatıtı ayni sa
manda çamura da ait olınası ve bu u
~de derman kaphca11ıun Türkiyede 
heııUs fenni fCkilde hiçbir yerde bu. 
lu.ıım.yan, pmuı: banyolannJA, teda • 
Tideki miUıim ihtiyacı Jrartılayacağuır 
18ylemektedir. 

lWI ........ Jtadye AktiYitel de 

aw--'PJIJl~.Jw~ bilh•• 

çıkıklarla mafsal iltisaklanna, kadın 
hastalıklarına karJI çok pft hususiyet 
teri otdutunu yine profesör Nüzhet 
Şakir bildirmektedir. 

Kıymetli profeslk, ıeçenlerde ikinci 
defa ıellp bitmek Usere bulunan kaplı 
cayı ıannuı ve biıuıldaki Türk bama.. 
mı tertibatile banyo, çamur banyosu 
ve dut tertibatını çok beğenmit. ha. 
rabe halindeki eski havuzun da ayn.. 
ca imar olunarak tamamen srbbl ve 
aıd bir lıale konmasını memnuniyetle 
karplallllf ve llbum hiHediline ileııde 

1,pııacat otel k11mımn da fimdiki 
ıı.mamm Uıtilne değil, civarına ayn 
oDarak yapılmasını tavsiye etmi1tir. 

Hamam Userine otel iapamm, ha • 
aaaı sıcaklığı ve baaJo)ann ftl'eCeğİ 
rutubet ve koka -itlbMilll mônrlu 
olduğunu 88ylemektecHt. 

Derman kaplıcası, Edremite tıç ki • 
tometre ve otomobtlle bet dakikalık 
bit mesafe olduğu gibi, her vakit a. 
cus banyo trenleri de mevcut oldu. 
ğUndan esasen timıdilik °'ele de bir 
ihtiyaç görülmemektedir. 

11.~~:::~~ 
mm kaphcaaı, hem binayı tenvir hem 
de ıuyu çıkanp tevzi eMc:ek olan 
motör ve teferrüatı. mefrupt, çamur 
tianyolan ve kantini ile ancak 25 bin 
Braya yaJdıpn ba tesisat, mlhıhuı • 
ran Altmoluk, Avchtar, Bostancı, GU. 
re, tnCSnll, Xuılkeçili, Küçilkdere, Nar 
Jı, ŞekVlran, ve Zeytinli k8ylerinin 
k6y kanununa ıöre, vllcuda getirdiği 
birlikle meydana getiritmiıtir ki, bu 
kadar kıla bir samanda, bayle muu. 
dPI bir eserio tanıamen köy parasile 
bapnimasr Edremit k6ylt1ıü için bil. 
has• iftihar olunabilecek bir vv1* • 
tır. 

Kaplıcayı ve mulıtellf birçok fidan. 
ıar dikilmit parkım bilttın güselliğile 
tenvir edecek elektrik tesisatı ileride, 
teaisatlll kuruldu&u Bostana kaytınil 
de tenvir edecektir. BinllDm bvluadu. 
iU yer, muhitin iıtifadeti baJmnmdaD 
pek milsait bir yerdir. 

BUrhlnire Ayfthklat Havran ve Ba
bkelire ve Edremide ~ peler tam. 
kaphcanm yanından ıepıelrte. Balya 
:ıtaraıydın hattmm yolcu trenleri de 
tam kaphca 8n11nde durmaktadır. 

Bu itibarla Derman kaplıcası muhL 
tin ihtiyacını kolayca ve ucuzca br. 
pıayıcak bir vuiyettedlr. 

Gerek imar edilen eski kaphca n 

gerek yeni t>erJDIJl kaplıcau biJbaua 
bu aııe isin kl1 blriıll taiafm4-ı tu.. 
~ bir pıjdO, madfetile ftletile-
- " bu ldat.e bfrJiiinın. RÇeceli Jir 
~ h~ ka~amlıPı milra. b.,.._ aıtmda pı,iacak. fintJar da 
halkın ittilıdeti için çok ucus yapıı.,. 
caitır. 

Lllb banyoların saati, azami elli 
kurujt diğerleri 25 - 30 kurut ola. 
cak, =umt havuzlar da 5 - 10 ku. 
ruıu geçmiyecek. Bütün Edremitı hat. 
ti civar kasalar Derman kaplıcasının 
bu gibel eserin açıJ!DMJllı dört göı. 
le beklemektedir. 

30 ağustosta, sayın va1t 'Etem Ay. 
kutun uprlu ıtile ve kkçayda sUratle 
ilerlemekte olaıı psino ve pllj tnl • 
tatl " Ha-nanda yapdan hGkGmet • 
naill• hirlikte .. tkeDl yapdac:P 

~ 

Glea t1f Hint adamımız 

Pı ofesör 
Ahmet Müştak 
~~de 1dtçük bir rabatsuhğl 

müteakip ölen müderris Ahmet Müş. 
tak ıı.kkında gazetelerde bir yası ıör. 
medim. 

Mealektqlarımm üstat hakkındaki 

bigineliği eevgW.ılikten değil, her 
halde ihmalden ileri ıelmit olacaktır. 
Geçen sene merhum Ali Vehbinin 
terdtimeibalini yumak bana nasip ol. 
duğu gibi, bu sene de Ahmet Mütta. 
lan tercUmeibalini yazmak yine bana 
nasip oluyor. 

Arziyat profe88rlerinden doktor Ah. 
~et M!1ftak, hicrt 1282 de Çanlmı 
viliyetine tlbi Kargı nahiyeıinde doğ. 
muıtur. tık tahlilini Kargida ve rüı
tiye tahsilini de Yozgatta yapara.lı 

1294 te Istanbula geJmit. mUlga Gül. 
hane askert rllttiyesinde tıç sene oku. 
mut.tur. 45 eınıflı mevcuttan sınıf b" 
rinciliil ile phadetname almlftı~ 
1297 de Kleliden ve 1305 de dahi ta
bip yllzbaııhğl ile Tıbbiyeden Defet 

etmiıtlr. 

Ayni aenenin afustosunda Harbiye. 
de. askeri baytar .Jllllf1an arziyat mu. 
allim muavinliği için açılan müsabaka. 
yı ~anarak tbrahim Latfi Papya 
muavm olmuıtur. 1309 da :tbrabim 
Lfttfi Papnm istifası üzerine mual _ 
lim ohnuıtur. 1312 ide Erklnı Harbi
ye mektebine arziyat muallimi olmuı 

ve 1328 e kadar bu vazüeyi ifa etmit
tir. 1328 de kaymakam rUtbesile ken
di arzuıile tekallt ohnuıtur. 

Tekaüt edildikten sonra, hayatı hep 
tabiiye muallimliği ile geçirmiftir. Bq 
arada Cafaloğlundaki mülga tıınu da. 
dUrf ünwıuncla arziyat mlldeniılliği, 

1336 dan 1339 a kadar Menhaülirfan 
uiadisi tabitye mua11imliğiı bundan 

batka Mercan, Vefa, fstanbul lisel~ 
rinde ve DarülbUUfa medreselerinde 
Selçuk Kız Sanayi mektebinde, Çam. 
hca kız orta mektebinde, Beşiktaıtald 
Şark idadisinde tabiiye muallimliği 

~p~~mt:·:h 
UM ldbiireıı en 

arziyat mUderrialillnl yapmzttır. Da • 
rillftınbnun llğYr O.erine çekllmlı bu 
zamanda dahi bot dunn&mlf, bir ara. 
hk Yeni lltede tltit;ve muallknliğinl 

lfa etmiftlr. 
ihtiyar olinasma ve böbreklerinden 

rahatsız obnHma rağmen Uektıdarda 
tmrahotdald mn4en kalkıp Yen.1 Li. 
seye ders oku~ ~ seve seve ~Of
muıtur. 'Muhterem Ustat 1Ş05 den Da. 
rUlfUnunun lltnfta kadar tamam 43 
eene maulinı ve profes8rltıkt;e bulun • 
muı ve o'kuttuğıl talebelerin adedi de 
on bet bini ıeçmtıtir • 

Ustat kuvvetli haftraya malik oldu. 
iundan kenclitbıe ayaktı Jdlttıpbane 
derlerdi. Ders okutmak huamunda da 
çok kıymetli bir hoca icll. Talebelerile 
fazla mefCUI olur, ldlçilk bir 1maun 
anlamadan ıeçildljial ~dl... 

Blsim için uirqam bid yetiıtlren 
ilim adamtanna kup blbimisde daL * tn'p ta'""* lıerkntcıb ziyade 
tabliye muaUlmledne diıJeCeii için on.. 
mı dalma hO~e yadetmeği vazife 
bilmeliyiz. 

Y ... ı Celllettin hmirli 

Bulgar ProfetÖJ' O.lap 
Galabof tehrimizde 

Sofyada sqar 
lalveraitad tlrkçe 
lllil4errJsi pl'J>f-61' 
Ga1ep Gallüof .. 
çen J'1 oldutu gibi 
bu M9e de ldltilp. 
Jıuelerimizde ba • 
11 tarihi tetltilder 
yapmak OF.ere eeıı. 
rimtze gelmiettr. 
Go8p>din Galabot 
memleketimizde bir 
ay kadar kalacak-

tn-. Qeçeft eenel tetkiklerinden sonı·a 
bulgarca (Zora) guet.esinde (llodem 
TUriye hakkmda yuıJar yazan ve 
Bulgar ilimler uademlsinde (Bizaruı 
medeniyetinin Oamaıılı medeniyetı-.e 
testrl) iıatkmda bir konferans everen 
prot.ısron, bil konfera.naı, Bulgar n. 
nı~c. beıq ..... 

T-KURUN 



8-KURUN 

No.36 \'azan: Niyazı Ahmet 
- Bu yalanı söylemekte ne mcnf~ 

ati vardır? Hayır, o yalan i;Öylcmedi. 
Kendini 'kurtarmak için söylüyor. 
aun. 

- Görütürüz. Göreceksiniz ki söy. 
lediklerimin hepsi doğrudur. 

• 
Adnan, baygın bir halde yatan Gül. 

çubuğu görmek istedi. 
Cebrail: 
- Biz gitmeyelim, dedi. Anası u

yandırır onu .. 

Adnanın beyni duruyor gibi idi. Ne 
düşüneceğini, ne söyliyeceğini bilmi
yordu. Önil alınmaz bir kin ve hiddeti 
vardı. Bir ıeyler yapmak istiyordu. 
Damarlarındaki kanın alev gibi dolat. 
tığını hissediyor, '~iicudunu saran laL 
lann birer diken gibi etini sızlattığı. 

nı sanıyordu. 

Cebrail ile dışarı çıktılar. Biraz yil 4 

rildüler. Köyiln dışına çıkmışlardı. 

Kuru toprağın Ustüne oturup konuş. 
mağa bqlaıdılar. 

Cebrail: 
- Adnan Bey diyordu. Siz buraya 

gelmekle hiç jyi yapmadınız. Bizim 
Adetlerimizi öğrenemezsiniz. Hepimiz 
birbirimize düşmanız. Benim o kadar 
çok düşmanım var ki.. Onlardan hem 
kaçıyor, hem bazılanru öldürmek için 
arıyorum. 

Oturdukları yerin biraz ilerisini t. 
§aret etti. Gel dodi oraya gidelim. 
Burası kUçük bir düzlüktü. Beş on a.. 
dım mesafede başlanru dağlara çevir
miş koç, at heykelleri duruy01"du. 

- tıte dedi, bu mezarlar Dersimde 
durdukça Dersiınli rahat yaşamaz. 

Bunlan -da kimse kaldıramaz. Hep 
böyle gördük, böyle durur. Görüyor. 
sunuz gu mezann üstündeki hançeri. 
işte burada yatan Dcrsimli böyle bir 
hançerle öldürülmü§. Bu ölilniln ak -
rabası da böyle bir hançerle ölenin 
intikamını alacak. İntikam alınmadan 
yaşanmaz. İntikam için ölmekten kim 
se korkmaz. Çünkü, burada alınma • 
yan intikam yoktur. Belki geç, geç 
ama aonunda alınır. 

Şimdi geklim Gülçubuğa. Gülçu -
buk benden intikam almak istiyor. Bir 
Türk zabitinden intikam almak iati • 
yor. Onu almaidan yaıamu. Doktoru 
Glllçubuk öldürtmüttür. 

Adnan atıldı: 

- Cebrail, Gülçubuk intikam al
mak ister ama kendisine iyilik yapan 
birini öldUnnez. Doktor onun bayatı. 
nı kurtarmıftı. 

Cebrail güldü: 
- Daha iyi ya, dedi. Sevdiği biri

ni de öldürür. Zaten onu ~vdiği biri
ai için öldürmüyor mu? Ama, ne bir 
türk zabiti onun annesini, ne de ben 
babasını öldürdüm. Bunu bir ben, bir 
de Palulu Seydo bilir. 

- Neyi bilir?. 

- Gelmez artık.. dedi. Gitti. 
- Nereye gitti? 
- Kimbilir, hele eenin yüzüne hiç 

bakamaz. 
- Neden Cebrail?. 
- Yiizil yok.. Çok aldattı lda on-

dan .. Ama yalan söylemiyordu. Beni 
öldürtecekti. 

- Gülçubuğu bulmak lizmı. 
- Seyit Rızanın yanına gitmiştir. 

Ben timdi Seyit Rızaya gitmek iste ,. 
mem. Gidersem öldürürler. 

- Onu öldürmezler mi?. 

- Seyit Rıza, Gülçubuğu sever. 
Ona birıey yapmaz. 

- Sever mi?. Nasıl sever? .• 

- Kimse bilmez onu. Ben bilirim. 
Besi kadar Gülçubuğu da sever. Gül. 
çubuk, Besi kadar kahraman değildir 
ama, ondan da geri kalmaz. 

- Demek, Besi çok kahramandır?. 

- Çok.. iyi nigan atar.. Kuvvetli. 
dir. Çok güzeldir. 

- Besi de Seyit Rızayı seviyor 
mu?. 

- Besi h~r güzeli seviyor. Seyit 
Rızadan ayrılmaz, ona her istediğini 

yaptırıyor. 

- Peki Cebrail, ıimdi Gülçubuğu 

nasıl bulmalı?. 

- Bir çaresi var. Sen Seyit Rıza. 
nın bulunduğu yere gidenin. Orada 
buluşursunuz. Belki öldürürler, belki 
kurtulursun .. 

- Gidiyorum ~brail, bana adam 
bul .. 

Cebrail dıtarı çıkarken: 

- Sen bekle.. Adam bulurum. Bu 

gece gidersin, diyordu. 

Adnan, evde yapayalnızdı. 1çerki 

kısımdan çocukların bağırı§lan, arada 
bir annelerinin azarlayışını duyuyor • 
du. Dersimde kadın yüzünden başına 
gelenleri düşündü. Alkadın, Alhatun 
gözleri.1in öniln'de canlandı. Birinci<si 
ne kadar hazin, ne kadar ağlat cı idi 
ise, ikincisi o kadar komik bir bidise 
idi. Acaba Cebrail Alhatunu ne yap • 
mııtı?. 

Cebraile gideceğini söylemitti. Bu 
delilikten batka birıey değildi. Yoksa 
gene mi bir tuzağa kurban gidiyor. 
<lu. Zavallı doktor gibi kendisini de 
karanlık dağlarda temizleyebilirlerdi. 
Bu ihtimalleri de dU§Unen Adnan du.. 
ramıyordu. İçinde bir kuvvet: 

- Ne olursa olsun git ... 

Diyordu. 

Yalnız, Cebrailden şüpheleniyoıidu. 
En feci ıekilde bir karısını öldüren, 
ikincisi elinden alan dü§manı iken 
yanyana oturuyor, konuıuyor, gezi. 
yorlardı. Bunu bile nasıl yapabildiği 

hayret edilecek ıcydi. 

(Arkan var) 

- Gülçubuğun babası ile annesini c K ) 
kimin öklürdUğünü. Onların ikisini de ısa haberler 
Seyit Rızanın adamlarından Ali Şir -.-1-k-tı-sa_t_V-ek_A_l-et_l_u_m_u_mt __ m_a_A_a_za-lar u. 

ile Seyit Rızanın oğlu Şahin öldürdü. mum müdilril B. Fahri şehrimize gelmiş, 
ler. Bir gün yolunuz Palu:da Seydo. pazarlıksız satış mevzuu üzerinde tetkikler 
nun evine dUıersc o anlatır hepsi. yapmaAa başlamıştır. 

ni. 
- Bunlan niçin Gülçubuğa eöyle. 

mediniz? 
- Bana düşman olduğunu bilmiyo. 

dum. Bugün anladım. 

- Nasıl anladın bugiln? 
- Annesi söyledi. 
Hava kararıyordu. Eve döndükleri 

zaman GülçubuğUn annesini kapıda 
göııdUler. Cebrail sordu: 

- Nasıl Gülçubuk .. Gözlerini açtı 

mı?. , 
- Kalktı. Size doğru geldi, biraz 

evvel.. 
Her ikisi bakıttılar. O tarafa kimse 

gelmemi§tl. Adnanla Cebrail, her ikisi 
birden kadını ıual yağmuru altında 

bıraktılar. Öğrendikleri, bit aaat ka • 
dar evvel, GUlçubuğun evden dııan 

çıktığı idi. 
Adnan, kendisini teıelli ctmiı ola

mak için: 
- BeJlci, hava almaya çıka, gelir .. 

diye nunldandı. 
Cebrail, bıyıklarını dudaktan arası

na alatak kemlrmeie bqlach ve: 

• lnglllz bandıralı Sitral Ailen vapuryL 
Je dün şehrlmiıe 1000 seyyah gelmiştir. 

• Birkaç gündenbert tehrimlıde tetkik
lerde bulunan Türk ticaret bankuı umum 
mildürü B. Sait Başak dün Bursaya hare
ket etmiştir. 

B. Sait Başak Borsada birkaç gün ka
larak bankanın şubelerini tertiş edecek
tir. 

• Sovyet Rusya iklncl parti olarak t~. 
tanbul piyasasından 2500 balye yapak ve 
3000 balye tiftik satın almıştır. Fiyatlar 
130 • 135 kunış arasındadır. 

• Dün saat 15 de limanımıza gelen Ro
manya bandıralı Daçya vapuriyle şehri

mize 40 kişilik bir Leh talebe kafilesi gel
miştir. 5 giln kadar şehrimizde kalacak· 
!ardır. 

• Denlıbankın Alman tersanelerine ıs
marladıltı orta hacimdeki vapurlardan Et
rilsk vapuru Almanyadan hareket etmiş. 
tir. 

• Dün limanımıza gelen Romanya ban· 
dırah Daçya vapuriyle Romanya kredi en. 
düstrl bankası mildilril ve Bükreş. Türk 
ticaret odası reisi Prore!tlir Viktor 
Slaveskt ile Romen bankası umum müdilrü 
.e Türk • Romen idare meclisi i\zası B. 
Grikor Karp ıehrlmlze ıelmiılerdlr. 

Pa·zarcık yolu açıldı 
Bu suretle Antep - Narlı - Pazarcık yolu otuz 

kilometre kısaltıLmış oluyor 
Gaziantep, (Hususi) - Gazlantep·ı 

le Pazarcık arasındaki 51 kilomet-ı 
relik yol, köy kanununun tatbiki su
retiyle mükemmel blr şose hallnde; 
acılmıştır. 17 ncl kilometrede Nar. 
lı yolundan ayrılmakta ve 61 inci 
kilometreden Pazarcık istasyonuna 
varmaktadır. Bu yol, Gaziantep • 
Narlı - Pazarcık yolunu tam otuz ki· 
lometre kısaltmış ve Antebe en ya
kın istasyon yolunu kazandırmıştır. 

eski bir kfllseden bozma lk1 bUyllk 
koğuştan ibaret blr binadır. Hlc bir 
suretle hapishane ittihazına elveriş. 
11 olmayan bu bina mahköm ve 
mevkuf adedinin fazlalığından dola
yı bUsbUtiln oturulamaz bir hale gel. 
mlştfr. Ceza evl dahilindeki iç ta
mlratlyle su tesisatının olsun temi
ni için yaptırılan keşif evrakı adliye 
vekAletlne gönderilmiştir. Mahpus 
vatandaşların içinde yaşadıkları e
lim şeraiti kısmen tahfif edecek o. 
lan bu tamir projesinin bir an evvel 
ka bulU ile gereken tahsisatın verll. 

mest beklenmektedir. 
ZABITADA~ AbdUlkadlr oğlu KA.. 

mil adındaki şahıs damdan düşmek 

suretiyle ağır yaralanmış ve hasta

haneye kaldırılmıştır. Nurl oğlu 

Hanefi çocuk ceviz ağacından dUşe

rek ağır surette yaralanmış; bu da 
Sağlık yurduna alınmıştır. 

Hasan kızı Astyenin evinde on al
tı ve Çolak karısı GUllünUn üzerinde 
altı parça kaçak eşya bulunarak mu. 
sadere edilmiş '\"e adliyeye verilmiş. 

lerdlr. 

Çalışkan TUrk köylUsU 3 5 kilo -
metre uzunlu~undnkl yeni bir şose. 
yl ve asgari yetmiş bin lira değerin. 
de toprak teavlyeslnl köy kanunu· 

~~---~~-----------~------------------------n un cercevesl ıcınde sove seve ve bir 
yılda meydana getirmiştir. KöylU
ye bu işte nafla ten heyeti yol gös
termiş ve yollardaki kayaları kır

mak i<:in dinamit vermek, kazma, 
kürek gibi AlAt ve edevat temin et.. 

mek suretiyle nihayet üc yüz lira 
raddesinde bir yardımda bulunmuş. 
tur. 

Yenl yolun şehrimizi istasyona 
bağlayan en kısa yol olması ve Pa
zarcık kasabasının müstakbel tnkl
şnfmda cok mUhim A.mll bulunması 
dolayısiyle hem lktısat, ve hem de 
umran bakımından ehemmiyeti bU
yUktUr. Yeni yol sebebiyle şehrimi
zin nakliyatı Pazarcığa döneceğin. 

den Narlrda çalışan komisyoncular 
da sıtmalı bir çölden kurtulmuş ola· 
caklardır. 

TOTON VAZİYETİ 

Hasan Keyif tUtUnlerl tarım ve 
satış kooperatifi geçen haziranda 
ortaklarına avanı1 olarak 7800 lira 
dağıtmıştı. Kooperatif çiftçilerin 

Mardinde saat kulesi 

Mardin, (Kurun) - Belediye geh -
rin mcr.ı<ez yuinde bir -saat kulesi in. 
şa etmiştir. 

Buraya takılacak saat ısmarlanmt!}
tır. Gelmesini mUtealrlp halk saatleri. 

~ 

ni bu vasıta ile ayar etınek imkanmt 
bulmuı olacaktır. 

Yukardaki resiın sa.at kuldinı tea • 
bit ediyor. 

~tihsal masraflarını kar~lamak ~ ---~--~~~---------~~--~~~~~~~~~~~~~~ 

zere ortaklarına ekilmiş tUtUnlerinln 
yUzde elllsl nlsbettnde bugUnden i
tibaren yeniden avans tevzllne baş
lamıştır. 

Bu sene şehrimizde işlenmemiş 

deli tütün rekoltesi 360 bin kllo tah. 
mln edilmektedir. Bundan 200 bin 
kilo işlenmiş tutun ihraç edlleblle· 
cektir. TUtünlerlmlz bu sene tütUn 
ihracat birliği eksperlerinln neza -
retlnde lşlenocektlr. Türk tUtün ko
rucu m Utehnss rsları Mıstrda deli 
tUtlln satışı Uzerinde tetkikler ynp -
tırmaktadır. TUtUnter!mlz bu mUte _ 
bassıstarın glSstereceğl şekilde ihraç 
olunacaktır. 

HAL'K.EVlNDE 
Fakir hastaları muayene ve teda· 

vl etmek Uzere Halkevlmlzde dle. 
panser şc•llnde bir muayene evi açı
lacağı memnuniyetle öğrenilmiştir. 
Şehrimiz doktorları bu teşebbüsü 
memnuniyetle karşılamışlar ve haf
tada bir gUn Halkevlne gelerek fa
kir hastaları muayene etmeğl vaa. 
deylemişlerdlr. 

Halkevlmlz iki senedcnberl ceza 
evinde açmakta olduğu tUrkçe oku· 
yup yazma kursunun bu sene de 
UçUncUeUnU açmıştır. Geçen sene a. 
çılan bir kurs mnkabtl veza evinde 
bu sene Uç sınıflı bir kurs açılmış
tır. Kursları Halkevl Uyelerlnden 
öğretmen Mehmet Tahtacı lle öğret
men Zafir Oçses vo bir de hapishane. 
de mahkum olarak bulunan Bay Ne. 
dlm idare etmelttedlrler. Kurslar · 
dan ikisi A ve birisi B kursudur. Bu 
kursa altmış mahk<lm vatandaş de. 
vam etmektedir. Kurslara fazla te
hacUm varsa da ceza evi dahilinde 
mUsaıt yer olmadığından fazla kurs 
atılamamakta; bu kurslar avlunun 
glSige olan yerlerlnt!e yapılabllmek
tedlr. 

CEZA EVİNDE TA1.URAT 

Gaziantep ceza evi !cinde bine ya
kın. mahkam Te mevkufu banndıran 

Boluda 
Belediye çok güzel bir 

otel kurdu 
Bolu, (Hususi) - Yurdun en mu. • 

him turistik bölgelerinden biri ot-
1 

mağa namzet bulunan Bolu, bu vas
fa hakikaten lft.yık olmak için ça
lrşmalarına devam etmektedir. Bu 
çalışmalar ilk faydalı neticesini nr. 
mlş ve şehrimizde llk modern otel 
açılmıştır. 

Ormanları, kaplıcaları, maden ve 
memba sularlyle, bilhassa 1400 met· 
re yUksekllktekl uçsuz bucaksız çam 
ormanları ve Abat gölU Ue cok cazip 
bir yurt köşesi olan Bolu, şimdiye 
kadar cektlğl seyyahları tam mana. 
siyle rahat ettiremiyordu. Halbuki 
Boluya bir turist şehri olması için 
en IA.zım olan konforlu otel de hiç 
bir husus! teşebbUs sahibi tarafın. 
dan kurulmuyordu. Dahiliye Ye -
kA.letlntn tamim suretiyle vaki olan 
emirleri üzerine belediye bu işi eli
ne almış ve hakikaten de mu'\"affak 

olmuştur. 

Bolu bôlgeslnln kazandığı bu ve. 
nl ve gUzel otel, duş, banyo, tertl· 
batı, modern tesisat ve döşemelert. 
le her sınıf balkı memnun edecek 
bir hal almıştır. Otelin lokanta ve 
gazinosu da vardır. 

TRAKY ADA KARPUZ 
KOOPERATİFLERİ 

Edirne, (Hususi) - Trakyanın en 
feyizli mahsullerinden biri olan kar
puz ve kavunun mUstahsll için ve
rimli bir hale konmasını temin et
mek Uzere Trakya bölgeslnln muh. 
telif yerlerinde karpuz kooporatlt· 
teri kurulmaktadır. Bu kooperatif. 
leşme hareketi bölgede karpuzcu
luğu teşvik edecek tohreU yurt lç ve 

dışında malQm olan karpuzlarımızın 
kalitesini ve istihsal mlktarıtı artı· 
racaktır. 

Kurulan kooperatiflerden Uzun -
köprü karpuz kayun satış koopcra. 
tlft s ecim toplantısını yapmıştır. lk
tısat Vekft.letlnln mütehassıs ve ve. 
ktı.let komiseri de toplantıda hazır 

bulunmuş ve işe başlamıştır. 
bulunmuştur. Karablga karpuz ka· 
vun kooperatifi de kurulmuş ve işe 
başlamıştır. Bu iki kooperatif ls· 
tanbuldakl satış işlerini dUzene ko. 
yacaktır. 

Uzunköprll satış kooperatıfl bir 
hafta sonra Almanyaya bUyUk mlk, 
tarda karpuz kavun gönderecektir. 

ORDUDA FINDIK V AZlYETl 

Ordu, (Husus!) - VitA.yet, fındık 
mUstahslllcrlne neşrettiği bir beyan· 
name no fındığın nasıl ve ne zaman 
toplanacağını, nasıl hazırlanıp piya. 
saya arzcdllece~1ni izah etmiştir. 

Beyannameye göre yukarı bölge 
16, sahil bölge köyleri 10 ağustostan 
evYel fındık tophyamıyacak, fın

dıklar pazar yerlerine cins, cins ge
tlrllecelc, geçen yılki yeni mahsule 
katıştırılmıyacaktır. 

!ş kanunu mucibince lş verenler 
işçilerin ınhhattnl korumak mecbu
riyetinde olduğundan bahçe sahiple. 
rl fındık toplayan ameleye haftada 
iki gUn birer gram kinin verecekler, 
sıtmaya tutulanların tedavisi devam 
ettiği müddetçe gereken kinini te· 
mln edeceklerdir. 

Bu tebliğe aykırı hareket edenler 
hakkında cezai takibat yapılacak. 

tır. 
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Sayfiyeler ve şehirde oturanlar 

H~KiM , 
e~OTLERI 
o 

~{:ıH:> hastaları 

vazı nasıl 
geçiriyorsunuz? 

y~pan kadın şairden şiirle meşgul olan Kalbin böbrekle karışmıyan ritidi 
ve uzvi hastalıklarında bu mevsimde 
ne yenilip ne içi:eceğini herkes h:ı • 
nı.ex ister. Hele kalp hastaları buuu 
daha fazla arzu ederler. 

Kuk ı a 
genera·a kadarmaraklı bir anket 

risll tamdıkları ora.da. bulmak 

bll oluyor." 
ka· 

Bu hastaların kalbi fazla yorulmak 
için ilk önce yapacakları iş faz.l'.:t ye. 
lnem::>!{ ve fazla ıçmemektir. Mi.!eleı i
nin fazla dolması kendilerini aıuhak. 
ka~ bir felakete süı ::üer. İkinci ye. 
ınek yeneceği zaman hazım fıiluıin 
tamam olması ve midenin tamaıı•en 
boşalm1ş bulunmasını temin içir. de 
iki yemek arasındaki müddeti hN·ap 
edip yeme!{ saatlerini ona göre tan· 
zim etmeli, g;da ~eklini de düşüıın;e. 
lidir. 

ŞC-~y!e bir liste tanzimi bir fikir ve. 
rebilir: 

Sabah kahvaltısı: 
25J gram süt sade içilebildiği gibi. 

rız kahveli veya k~kaolu da içilebilir. 
60 gram ekmek veya bunun yerine üç 

bisk;,ivi de yenebilir. 
Öjle yemeği: Sabah kahvaltısından 

dört saat sonra yenecek bu yemekte 
et. s~bze ve çerezle yani meyva ve b•ı. 
na bcnziyen bazı ~eylerle 100 gıram rk· 
me:c 

A';:şam yemeği: 

ö_::le yemeğinden 6 veya 7 saat ı;oo. 
ra yenecek bu y~mekte çorba, tı!ze 
sei::::.e veya kuru sebze ezmesi, bir yu. 
m.;r~a. biraz su, çerez makamw-:'!::ı. 
pi:zr..iş bir meyva. 

Eu liste ba~ka hastalıklarla ı..arış
m!yan \·e hazımsızlığı olmıyan lıasta. 
lar i.Jndir. İşte böyle olan hastaların 
sa..:ıa.ı kahvaltılarına tereyağı, bal ve 
rqcl de ilave olunabilir. Yalnız alkol 
ve alko!lü içkilerden kaçmalıdır. He1e 
kuru fasulya, bakla, lahana, pıraı;a ve 
soğan gibi g~z yapıcı maddeleri Y'-nı~. 
melidir. 

Yaz günlerinizi nasıl geçiriyorsu-

nuz? 
Bunu hepimiz blrlbirlmize sordu-

ğumuz gibi efl<Arınmumiye de meş
hur kimselere sormaktadır. Hepimi· 
zin boş vakitlerimizi. yaz veya haf. 
ta tatilimizi kendimize göre bir ge. 
ı;lrrne tarzımız ,·ardır. Bu, zevkleri
mize göre tayin edilmiştir. Fakat, 
gene .başlcasından fikir almak, onun 
dUşUııcesln i sormak isteriz. Çünkü, 
güzel geçirilmesi ıazınıgelen bu em
salsiz fırsat (yaz tatilini veya pazar 
tatilini) lftylkiyle kullananıadrğrmı-

zı zannederiz. 
Bir Fransız gazetesi de karilcri-

nln bu merakına cevap olarak, mulı. 
telif meşhur şahsiyetlere "yaz gün. 

]eriniz! nasıl geçiriyorsunuz?" sua-

!ini soruyor. 
cevaplar hakikaten ı;ok meraklt-

dır· Çünkü bir kere, muhtelif me~
lek mensupları arasındaki yaz tatili 
düşUncesi farlunı gösteriyor. Sonra 
ayni nıeslelcten olan insanların bile 
biribirindcn ne kadar ayrı şeylerden 
ze,·kaldıklarınr da islıat ediyor. 

cevapların mühim nolüalarını 

nal\ led iyoruz: 

utNBlll .r.m~G..\Ll~Ll KADININ 
BAHÇE SAADETİ 

Lusl Dclarli ~1:ırdrliı; bütün güzel 
sanatları kendisinde toplamış bir 
kadın sanatk~rdır: Hik~ye ve şiir 
yazar, keman çalar, heykel ve resim 
yapar; bilhassa, kendisinin yaptığı 
ve evinin içini dolduran küçük kuk

Ialart meşhurdur. 
O, diyor ki: Yenilecek ekmek iyi cinsten olma. 

lı, taze yenmemeli, 100 gramı g~c:me. 
melidir. İçkilerde de imsak I.§.z1ınd1r. "Yaz ~ilrıkrJml nnı-;ıl nıı gcçlriyo. 

İçkilerin yalnız cinsini deği ı. r.ı,;kt~rı. rııın '! H<'r znmnnkJ gibi. Otuz sene. 
nı da tahdit lazımdır· Müsaade edıle· den razla bil· znıııandanhcri btr an, 
bilen su ıhlamur, papatya gibi içile.. çn.lı~maktan uzak lrnlmış cleğillm-
ce~{ maddelerin miktarı 250 _ 300 gra dlr, hattil heı·kcı.ln istirahat cttl6ri 

nıı gc:memelidir. Yemeklerden son- günlerde hi1e. 
d
. " Her gün yazarını, hazırlnmnkta 

ra C::!Y ve kahve ic;meği itiyat e ınen· 
l 

olduğum escı l<'l'le n~rn•;arım. Yazı 
ler bunu terketmeli, yerine ıh amur, 
hatmi, okaliptüs, papatya gibi ne • yazrııadı~nu günler ele ~·nptıklnrun 
hatlarını pişirtip içmelidirler. !'lnnlarclır: " "E\'<len ,.o bn!ıc:~clC'ıı <lıı;;nrı ancak 

Ralp hnstalarmın vaziyetlerine gö. bislklC'tle biı' ız:r:r.lntl ynpmnk için 

re a!t~am yemeklerine yağsız et suyu ı ı ı fi k b 1 çıkal'ım. H PlllC'D l ç m ı-;ıı r -n u 

ile piı=;irilmiş un çorbaları, piliç haş- ctnıcm. 1· aı ııız hlr n~· kndar şant.tiz 
lamaları omlet, rafadan yumurta, ku. \Tfkoria ıt<'lıli, hrn ıle miı-:nfi r kaldı. 
ru sebzeler ilave edilebilir. Kalp h 13

· ı 1 ~ ı nen <le onun nrlca• nş ı~ınc an ve o 

talarında hazımsızlık varsa iş l> za- l t · LcJ ~üz<'I sesincl<'ll ı~tifıu .c c nıış o um. 
ınan değişir. Ona göre re3·m L~rtibi "~lim<likl hnhlc hir m<'şı::nlcnı dıt· 
icap eder. onu da ''arın anlatalım. "' C!" -' ha çar: Reımılnıl ~ npt ırıyorum . .,oy· 

Doktor Nec~ettin A'!'A::3AGlJN 
~~~~~~~~~·-~----------
Ve art.k daha fazla tereddüt edile. 

ln.ez, Avrupaya hareket! Neresine? 
Londraya! Barbaranin sekreterile 
''mütehassıs ajan,, önden yollanıyor 
Ve bu her ikisi, Londrada çocuğun 
:Yeryüzüne ge!eceği bir ev arıyorlar. 
l!uıunacak ev hususunda esastan e-hem 
?niyeti haiz bazı cihetler vardır; ev, 
<hşardan iyi muhafaza oıunmağa mü· 
Sait mıdir ve içerdc bir çocuğun ha · 
~atının ilk aylarını ge!irmesine müsa
it münferit hücreler kabilinden kapalı 
Sahal:ır mevcut mudur? 

Londra i::ıtikametinde yola çıkan ka 
rı, kor.aya telgraf; ev bulunmuş ve ki· 
l't:.i .ı,1.111ştrr . Çocuk için, her türlü em. 
niyeti temin etmek üzere hariçle irti. 
bat1 tamamile kesilebi!ecek 4 odası, 
emre amadedir! 
Müteakıp telgraf, çocuk doğurma· 

ğı kolaylaştırmak hususunda isimleri 
nıeşhur olan iki hekim, sekreter ta. . 
rafından peylenmiştir, ilaveten de, bu 
hekimlerin tavsiyesile, bir hasta ba. 

kıcılar heveti .. · 
Üçüncü. telgraf; bu hasta bakıcıla· 

rın husuı:i havatı, araftırılmıştır. Bun 
lar, kendileri.nden şüphe edi1miyen 
kimselerdir; hayatlarının bundan ev· 
'-'elki lmmı, kendileriniı. çocuk hırsız. 
larile clbirli<Ti edebileceklerinden en· 
dişe için bir::.istinat noktası ile karşı. 
laştırmıyor. 

Dördüncü telgraf; 
Ma iestP-"'i asınıetlu 

BUyUk Britanya 
1n2'iltere Kralı 

Yazan: CeırD RoD 
H 

·tlerlnin hususi tabibini doğuş 
azrc h. , ı . . ak imkanı da asıı o muş. 

ıçın kazanın 

tur! .. 
Çocuk, mesut bir doğuşla yeryu .• 

züne geliyor ve sıhhattedir. ~ke~ bır 
d

. · (Lens) ısnu ko. 
çocuktur; ken ısı ne . -

l 
T :.

1
,
1
.
0 

çocuüun annesı agır 
nu uyor, LJ<l,' , c . 
hastadır. Kralın hususi tabib~ Baron 
Horderin ameliyat etmesi lazımdır. 
Nekahet. iyileşiş .. "Anne de. çocuk ta 
afiycttedirler!,, I,,ondraya gelen. , A._ 
merikah seyyahlar, abluka ettık.erı 
e,·irı resmini çekiyorlar. Bütün Aıne· 
rika gazeteleri. anne ve çocukla ~Ü
lak:ıt yapmak lizcre hususi mubabtr. 
ler gönderdiklerinden, "mütehassıs a· 
jan ", takviye t:ıkbindedir. Muhbirlere 
karşı tedafüi cephe almak lazım gel. 
diğmden. bu maksatla yeniden kuvve. 
te lüzum görüyor. Ann'.!, mülakat ver· 
meği istiyor. c:ocuk mü1akııt veremez! 

16 mart ın:lG da. ana, babanın sa:ı. 
dcti, koyu koyu bulutlarla kaplanı • 
yor; çocuğa yapılan ilk suikast teşeb· 
büsü.. Bununla beraber atlatılıyor; 

•ırl' :;,ine ~iire, büyük hi r sanat t'!<e· 

ri olal'a 'c Hcsmi yapau ressam, l\Il. 

ri:.ın llani'nin evH\tlı~ı Pero Hnrrl. 
nen lrnr!;'ı~mda <lnı·up resmim Uzo. 

rinde uzuu müddet çalıştıktan sonra 

i~i IJırnkıyor \'e beraber şntranç oy
nn~·oruz , ·eya arnpçıı konuşuyoı·uz. 

0 Sonra, az ı .. nlsın unutuyorclum. 
)leşgaleın nrusmcla köpeğim '\'ar. Balı 

çedckl <;içeklı>rim , ·ar. Bahçem çok 
güzehlir. Ba~lrnları ona park diyor 

ama, ben onu çok se' i~·orum ve ora
da ~ n~amakt:ı. bii~·\ik bir saadet bu

lnyorunı." 

ŞEHİRDE BCLUNMIYANLARI 
DENİZDF.J BULMAK KADtL ... 

Trlsta n Bernar, Fransızların bu 
ihtiyar tiyatro muharrirleri hoş bir 

adamdır ve İngilizlerin Bernard Şa. 

vı gibi halk arasında birçok hikA.ye 
ve fıkraların kahramanıdır. 

Fakat Trlstan Bernar yaz günle. 
rini her halde bundan kendisine bah 

sedildiği anda hatırlamış olacak ki, 
projelerini daha yeni kuruyor. Uat
tft., müli\katı ayın 20 sinde verdiği 

halele, ağustosun geçtiğinin farkın. 
da bile değil: 

"- Ilu ağusto!'l a·ymı Dodl,de ge. 
çiı'ınek istiyorum, eliyor. Orasını 

pek son~ı·inı. Ç'ünkU Pariste yaşadı. 
ğrm mücldetçe karşılnşamndığım Pa. 

Tefrika l\o. ı 4-
suikast, teşebbiis derecesinde kalıyor. 
"Mütehassıs ajan", vazifesini yapıyor, 
mesuyyctini üzerine aldığı işi başarı. 
yor. Posla, C:nce onun kontroluna ti. 
bidir; olabilir ki, dinamitli paketler, 
zehirli mektuplar \'e mümasili şeyler 
bu arada soku~tururlur, dolayısile ge
len bu kabil şeyler, evvela bu fedai ta. 

rafmd:tn göz:ien geçirilecek, tehlike 
önlenecek. Böyle mutat tetkiklerden 
birinde postadan çıkan bir mektubu 
yazan ismi meçhul bir adam, Kontla, 

Kontese; bebeklerinin kaçırılması 

ınaksadile bir komplo hazırlandığım 

öğrendiğinden bahisle, malil.mat bil 
diriyor; eğer tek ve tenha bir parkı~ 
~esbelli bir yerine içinde 200 İngiliz 
!ırası,. yani a~ağı yukarı 2500 mark 
bulunan bir paket bırakılırsa, kendisi; 
tamamlayıcı izahat vermeğe de hazır· 
dır. 

Derhal, Büyiik Britanyanın anıl 

mış polis teşkilatı ''Skotland Yard · l~ . . ,, 
ırtıbat edinen (mütehassıs ajan) bir 

• 1 

pakete kağıt parçaları dolduruyor. Bu 

.... 
\ SİCİLYAYI GÖRME'YEN' 

l\fÜZE l\füDHRü ...• 

\ 
Jan Lut Vaduaye hem bir müze 

müdürüdür, hem de muharrir. F~akat 
yağ günlerinde ne müzedeki es1ıl e
serleri, ne de yazı masası Uzerind\ekl 
kalemini bırakıp bir yere gidcmiyo r. 

"- Ben miizedekl lşlınl bırakab•· 
lccoğlm zaman ancak hJkil.yo yazma· 
f!;a vakit bulnblliyorum, diyor. Ne 
znınnn gezmlye gideceğim? 

"Şlmıltld hnlclc de bir hikllye kL 
tabı hatırlayorum. tsml "Sizi düşün. 
düğfün için" olacak ... 

"Yalnız, eylülıle, hir iş seyahati
ne çıkarak Yunnni!\tana. ve Sicilya.
ya gidec<'~im. Bir müze mildürU için 
Skilrnyı ıı;örmemiş olmak her halde 
pek Ö\-Uniilecek bir şey değil ... Hal
lmki ben şlmtltye ka.dnr hiç gitme

clioı ... " 

anzET ... SAN'ATLAR MÜDÜRÜ 
BAI,,JKÇILARLA AHBAP ... 

Vakit bulduğu zaman eski eser. 
!erden hl kAyeciliğe, ve tetkik seya. 
hatlne koşan bu müze müdilrtyle mu
kayese edilirse Alim ve heykeltraş 

olarak hem enstitü a.zasmdan bulu
nan, hem Parls gUzel sanatlar mek
tebinin müdürü olan M. Pol Lando
vskl biraz uçarı sayabilir: 

"Yaz günlerimi Akdeniz kıyıların. 
da gcçiı'iyoruın. Yüzüyorum, balık 
tutuyorum, balıkçılarla ahbaplık e. 
dirorum. DnlıkçıJnrm öyle şairane 

bir hayntları var Jd, bayılırım. 
"Iluntln.n ba~ka okumaya, yazma

ya, r~ı;;i ın ~·aıırnnğ·ıt vakit ayırıyo

rum. 
"\"akit çabuk geçiyor, bunu itiraf 

eclcrim. 'Fn kat, in.,nn zaten muay
yen bir yaşı nc;;h mı, canı sıkılsa. ve 
dnkikalnr1 e~lencc tçinclc geçse bile, 
yakıt çabuk gP<.:irormuş gibi gelir .. " 

Paris Güzel Sanatlar mektebi 
mUdilriinUn bu fikrine o "muayyen 
yaşı" aşmış olanlar her halde işti· 

rak edeceklerdir ... 

KİTAP YAPRAKLARINDA 
DENlZ HAV ASI... 

Daşka bir milZ\3 müdürü de M. Jan 
Lui Vaduaye ile M. Landovski'nln 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

paket, mektupta tarif edilen yere bı. 
rakılıyor ve mektubu yazan safdil a· 
dam, bunu oradan alırken yakalanı. 
yor. Bu adam, 31 yaşında Lankaşirli 
Alfred Molinödür; sorgu, sual.. Ll.kin 
kat'i bir neticeye varılamıyor; bir 
türlü anlaşılamıyor; bu delikanlı de. 

li midir, yoksa hakikaten pl.anlı bir 
suikastten ha beri olan biri mi idi de 
sonra dan bütün öğrendiklerini sakla· 
!adı, boyuna sustu? 

.. Ç:C~~k büyüy~r.' Mütehassıs ajan; 
gorunurde ve gorünmezd.e uyanık on 
bekleme_k:edir. Çok geçmeden ço,cuğ~ 
ebeveynının yüzlerindeki hatl d . 

1 
ar an 

z~yade .. rlan~ah detektiflerin gülüm. 
sıyen yuzlerı daha aşina; çünkü he. 

m;~ .hep onlarla yüz yüze .. Bebek, e
~e.<~ı~e. emekliye adım atışta ilk se. 
vındırıcı muvaffak1yeti aösterinc d 
tektiflcr takdirle el çırp~vorla e, e v J r, çocu. 
~u~ he: hazımsızlığında, bu çocuk mu 
r~ bet.~ he~lem~_kle tanınmış adamla· 

_yuzlerı golgelcniyor. Körpecik 

Lensın etrafında fırıl fırıl d" .. d 
lacı b' ooup o. 
~an ır çok hemşire ve m.. bb" y k"' .. ure ıye. 

e, uçuk yaramaz tarafından fena 

muamele ediliyor; sade; meharetli ve 
amc t' · d v.a ıpın e (mütehassıs ajan), be-

begın birteviye, değişiksiz tercih ve 
teveccühüne mazhar olmakla, bahtL 
yar! 

(Sonu Var) 

Kı.zla deıikanlı 
bir veda 

sahnesinde 
Ya.zan: 

Alman hikayecilerinden 
Robcrt Leo Barani yecki 

K AHVE; küçüktü, bununla b~ 
raber içerisi ferahtı. Kahve k 

kusu, hafif hafif yükselen cigara d 
manr, boğuk akseden ses karmaka 
şıklığı ve radyodan krsık akseden . 

"k v 1 m zı nagme eri.. Ben, işte bu kahve 

u~.a~. bir .. rı:~sanm başında oturuyo 
hopur hopur kahve içiyor ve bu ar 
da gazete okuyorum. Yambaşımda 

masada da ldostum Ernst nişanlı 

Herta ile yanyana, başbaşa.. gerçi 0 

ların masaları başına da oturabilirdi 
ama nişanlıların yalnız kalmaktan h 
,landıklarxnr bilmez değilim. Bunda 
başka, !dostum Ernst, tiyatro eserle 
yazan bir muharrirdir ve çok defa n 
şanlısile beraber, yazxlmış sahnele 
göı:ıden geçirip bunlar üzerinde gör' 
şiir; bu itibarla da, rahatsrz eden b 
3 üncü olarak onlara yanaşmak ist 
mem[ 

Tam\ bir makale okumağa başlıya 

dum, ki Ernstle Herta bir parç 
hızlı koınuşmaya giriştiler ve ister i 
temez, konuştuklarını işittim ı 

. E:,?.st .- ~~~ek burada birlikte g 
çırdıgımız bUtun güzel saatleri bö 
birdenbire unutmak, sana kolay g:ı 
yor? 

Herta - Beni üzüyorsun, Emst 1 
Ernst - Sen beni hiç sevmedin! 
Süreksiz bir sükut, araya girdi. Be 

kendi kendime, "acemice bir diyalog 
diye düşündüm. Ve sonra, merak 
.devamını da dinledim: 

Herta - Lakin, ben.. ben seni y 
nımda görmekten sahiden ve dai 
memnundum! 

Ernst - Söyle o halde, 
rlm; neden vaadini yerine 
istemiyorsun artık? 

rica e 
getirm 

Tekrar kısa bir sükClt. Ve son 
Herta, sesinde acayip bir yumuşaklı 
la, sebebini anlatıyor: 

Herta - Bu suretle seni üzm 
zorunda kaldığımdan !dolayı kendi ke 
dimi ayıplıyorum; ama ne yapayım, 
onunla tanışmış bulundum bir kere 1 

Ernst, tane tane - Aramızda .. bi 
erkek bulunuyor, demek? 

Herta, fısıldayışla - Evet ı 
Ernst - Ve .. sen onu seviyorsun 
Herta, daha yavaş _ Evet! 
Ernst - Ya ... mes'ut musun? 
Herta, bir nefeste - Evet ... 
Tekrar, uzun sürmeyen bir sü 

Ben kendi kendime, "fevkalade 1, IÖ 
yorum; "her ikisi de bunu ne ' .. 
k l b guz 
onuşuyor ar u sahneyi; sanki v· 

"B ıy 
n.a~m urgteaten, artistleriym~lc 

gıbi .. ve gene Herta, yumuşak 1 
b

. , ya v 
rır ır sesle başlıyor söze: 

Herta - Darılma bana E E . ,.. mst .. 
rnst, ıçini çekerek _ Ha 

k B yır ... ç 
c~ ... en, senin sa.adetinin yolu il 
tünde durmak istemem! 

Ben, kendi kendime bunu sun~ d r ı ve • 
şet ı buluyor ve hu gayritabiil'k ka 
şısında irkiliyorum. ı I! 

Herta - Be d · 
v • n aıma seni lhatırlry 

cagım, bır ... karıdeş gibi ... 
Kendi kendime, bunun • ka 

olduvu . ım nı 
~ v g nu, aşın bır hassasiyet müba 
lagalandırdığını düşünerek b 
1 

, aşımı ı 

ıyorum. 

Ernst - Ve eg-e .. .. . r gunun birin 
hır ... dosta, .. düriist, yardıma ha 
ve sadık bir dosta ihtiyacın olursa. 

Ben kendi kendime, bunun da 
mamile imkansız olduğu neticesi 
vararak, bu neticede katiyetle kaı 

kılıyorum; ve iğbirarla!? ... 

Herta - Teşekkür ederim san< 
ve ... Adiyö, Ernst ... 

Ernst - Adiyö, Herta.. ve .. t 

menni ederim, ki .. Adiyö, Herta ... 
Berbat,... rezalet hele bu bitiş! ı: 

nim kararım bu merkezde; bence 1: 
tün bu sahne, demode! bugün iki : 
şi biribirlerinden ayrılıyorlar mı, 1 
büsbütün başka türlü vaki oluyor. 
şağı yukan şöyle; bar, bir slovfc 
dansı, viski - s~da ve hafiftertip, ş 

,(Lutfen sayfayı çevirini: 
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rk havacılıQında 
yeni hamleler 

K~~'"'.!' yüzü- sayfiyeler 
nu dograyan ve 19blrde oturanlar 

Edremit 
kaplıcaları 

Büyük bir plAoör 
fabrikası kurulacak 

Sabiha OUkçenln def(erll sizleri 
Türk Hava Kurumu batkanı Bay 

Fuat Buka, evvelki gün lıtanbuldan 
Ankaraya giderken Etimesut istasyo -
Duada bediim Uunit, Brıazideld Tijrk 

ftt\llNll ınot&-ltl havacılık kampım 

teltlt etmiftir. 
Jr\aat Bulca, istuyonda bava 'kuru

mu yarbafbnı Jllkri Oran, Tiirkkufu 
seaeı cllrektlrl Osman Nuri Baykal 
tarafından, UÇUf eahumda da batöt· 
,.._ Sabüaa Gakçen tarafından 

iıuphn•ftır. 
J1atbn f..Uyet baklanda aldılı L 

..ı.attn 80ltra talebeye fUJllan a6yle. 
-'fdrı 

.. _ BaıGa aldılmu neticeler, göt. 
...... kabartacak mUiyetteklir. Sl • 
• llddallauna w kabiliyetiniz, mu
alllmlerlnbla WJgili fengatlerile bir • 
lı1111k ltucUD bin aeftndlren müabet 
MllaJI...,.... retirmiftir. &iden 
tlpkktlr ederim. G&terdiğinh: yük • 
9* eMrJl ft elde ettiğlnis •erimler, 
,amı için en kuvvetli teminattır. Re. 

...... -- .... munffaı::.,.tli 

......_ bapnn birer eleman ola.. 

...... Sizleri tebrik alerim.,, 
Bundan 80llra talebeler, tayyareler. 

.. teker teker uçut Japauflmbr. Bat

.... Ba,.. Gl~en ile bir1ihte bu u.. 
ptları nihayete kadar takip etmiı, 
randıman baklanda izahat almıttır. 

SABiHA OöltÇENlN SÖZLERi 
Ataterk lem Sabiha ~en de lramp 

na6•~ llülmıda p labatı nr. 
mit*: 
•- Her ,.t ıenede, bir yıl eneL 

kine ıare cen=k miktar, prek kalite 
hüımmdan daha IRtln YUiyetler, el-

bir ruh! biletle, "Adiyö 1,, denilir n 
alla biten ....... olta biten feY,. .. 

~e atddiye atiiıma%; hele bay~ 
trajik olmaz hiç 1 Ben, bu uhne üze _ 
rfllcle olclakça mun mtlddet dÜJUtıce. 
lire dalmıttım; bir aralık Emat ma.. 
NDm yanıbqmdald bir iftemleyi altı
• pkti w bqmı elleri aruma ala _ 
rü, -lllmm adıma \:1iktl gBzleri-
al ..• 

de ediyoruz. A1uıaıı aetictl•, bUytlk 
gayemiz olan kanath nesil idulinin 
gerçetdepneal bakımından bbe bU... 
yük ümitler vermekteldir.,, 

Bu neticehrin entemuyonal mik -
yaslar karpsmda olan deferi baklan
daki bir euale, Bayan Gökçen fu ce. 
vabı vcrmiıtir: 

.. _ Bu neticeler Tilrk gençlillnin 
ferdi istidat, kabiliyet, enerji, gttr. 
bü.zlllk, soğukkaıılıhk, asaba hlkiml -
yet gibi, iyi bir havacıda bulnnJDMt 
lhnngelen vasıflara bol bol sahip ol
duğunu riyazt bir hakikat halinde is.. 
bat eden vasikalardır.,. 

Yeni tesisler hakkmda Türlı:lı:uıu 

Batöğrctmeni ıu miljdell haberleri 
vermiıtir: 

.. _ Gayeml.zi biliyorsunuz: Feıtd! 

varlığına çok gtıvendipmiz Tllrk ço. 
culunu, en modc:rn ciha.zlara kavut
turarak, havacı neıll bir an evvel ya
ratmaktır. Bunun içia biltiln imkln -
lardan faydalanarak ve evvell btıyilk 
tehirlerimizden bqlayarak Tilrklrufu 
ıubeleri kuracatız. Bu pllnda Ttırk
kuıu ıubelerinden baıka, gençlerimi • 
zi orduda ve milll miidafaa Hrviah • 
rinde kolaylıkla vazifelendirmek için 
motörlü mektepler ide açacağız.,, 

YENi TESiSLER 
Gençliğin Türkkqu kanatlan altı

na akın halinde toplanması, hanrlaıı
IDll olan Uç senelik Procramm müın.. 
ki1n olduiu kadar silratle. gerçeklq -
tirilmesini zanıd Jolmaktaıdır. Bu a.. 
rada Erga.ıideld motörUl mektep için 
yeni ve mnuıam bir pavyon inp e
dilmektedir. 140 bin liraya çıkacak 

olan bu be~n pavyonun inplmdan 
ıoma. mektebin talebe sayısı bir mis
li artacaktır. Geş~n ıeae burada oku. 
~ ıaww ~6td '&Hs~ .. 1 atan ıs 

cence mu'kiDil, bu aene talebe 11ynı 
30 u bulmuftur. Yeni pavyonun iııp. 
sından sonra bu rakam, yilze çıkacak.. 
tır. 

Diier taraftan yeni çok mühim bir 
tedbir olarak yeniden dört yerde mo. 
törlii kamplar asdmuı üaeriıade tet • 

- 8ahnenfn nMtl olmamı uygun dtL ki1der )'lpknakUkla. ı.taDbul. tamir, 
.-linf dtlf6nmekte gecikmipiıı, uiz Bura pbi ~ vilAyetleriıııWte ç. 
dost: dedim; aen bunu Bnceden dU- lacak olan bu kmnplılr, turiaı pilot 
fGıuneliyctin. Her ne iae ; .• ıey, nere .. yetiftirme .... ıwai p ~-.-. 
de Rertal 1D1f olacaktır. 

- Gitti bilet Bugün bütlln plinörlerimiz, memle-
- Yq, fSyle mil OeleHm Slhneye; ket dahilinde yapdmaktadır.. PUn<sr 

demin lllilklleme laNWU brpbk1ı ihtiyacmm devamlı olarak arttığını 
obabn ikiniz, blafıma çahndı. Hiç ııs.öniine alan kurum, büyük bir fab. 
111 Mıw• ı: un "ba mhneyi twmaml1e rika kurmayı brvlqanmftır. 
a,mn ortaya lı:oymupmı! hldiHm a. ~ ... 20 tme ptlrilmİf olan 
41ıatat Ynnun, b&yle im1rtn11.z1ıta iL Fob VaH ta~ altı tane 
tlMtJa e,le di,..tor yuıJmu artık bu. dalla mmrlanmaftlJ. Ba ay lçiltie p. 
atin; o tars tmmmfle eakimi1, demode ı -t.......L. ec-us-. 
olmuı bir tar~dır, o ulme. • • • Ene1l yetitmft pencmel ihtiyacı 

Brmt, hiddetle IBzilmil kesti· tiz ri de 
- Sen, bir -bin! Herta•la• ... _e1ı1 duran kanam, cenel merkes 

-.- 1 -- w.... ile pilot mebebl arumdalı:l --
• IBylqtDderimiz, bir piyes uhne- haya bliyilk panüyoa binaı yapmayı 
il delildi; ••• Bılribten aramada kanrlaft'DiWI n q. itini MwDtme,e 
PSeD bir .1Donqm&ydı, anlıyor mu.. koymaftllr. Bu hlm ela yapılılıktan 

Aktrcezada kendisini 
şUıte mlldalaa ettı - -- --.raıc..-. ...._ ı••lliiial ..._ 
mak, haıkalarmm aypnıuz laarebt. 
len.den _. --.......ı., - - ~ - - -
Bopıımak üzere oldutu kamnu ba. 

npr görünerek bir gece Yedikuledeld 
yorıancı dftJdrtnJM ıataren ft be. 
raber ,.tıp uyuduktan aoma llalka. 
rak uatara De,. ...... b1atmdua 
bq yara açarak yarala,an B•md•in 
dün döidilnctl aallye cua ımıbbme -
ainde dunıpaaama bafl'Dl!l'ltlr• 

Hmndinin lrarm Jl'atma da _..,b.. 
meye ıelmiftl Y8rindeld ,aralar 
.,_ .,_ mwww birer Mi M•de sa. 
r6ntlyoltıta. hm.. lıac••Ma tu. 
mlnat talep etmlıw. ,.ım. cealancb
nhnMmı latlyorcba. 

Fatma. daftCI ,..... ~ ... 
tmdll. ltocaı Bamıll ele JttfnM 
refalmtiade ıetlrildiktm -. _... 
w ~ H..U ..-,. .,..,.. lılr 
..... tane ... tBJle .. ,. ... : 

- Karımla Qll otuuqodıluk. Ya. 
landa ela bopnacUtlk. Pabt anıchn 
1ma Wr ...... cesı-. P&tma11 wıa 
etkill kadar tlc1ıılet1e 8"diliml an
ladım. 8arqmak .... ...... bnmın 
kaynanam n ,_.. alıataa'ın tarafm
dan bir tabD unumu erkeklere 
pepek çekildiiiDl g&ldUm 

Bu halden kendiai de memnun ca • 
rilnUyordu.. Çok fena olclum. Dut'\m • 
dilin ve nilıayet kendiainl çlrldn bir 
hale ıolı:mağa karar verdim. Belki b
mn ondan ıonra tamamen benim ola
bilirdi. 

Buna karar vedıtikten 80nra da bir 
rta eYleriDe ptenk lramm aldmı. 

Siaeıu,. aOtUrilP eaclirdim. Soma 
da dflWrtnmw cetirdlm. Ben 'J'Cll'llDCI 
olclQğum içiıi. d!i1rJdnda bu aaman 

bir~ok yatak ve JQl'IUl bulu.nur. Gi1. 
zel bir yatak yapıp yattık. Beıı uyu.. 
madun. A.z .anra kanmm !derin Ye 
muntuam nef•ler alüimı du)'UDC& 

uyumut oldufuna kanaat getm!m, 
blktmı. önce hazırladığım uıturayı 

dolaptan aldım. ı.ambayr ya1ı:aıak ,ak
Jattım. Uzwı uun yiizQııil ..,...uik. 
ta eonra ruqele keeıaele bql ... 
dım. 

Ha yabus fWUl Ube edeyim. ki 
kanmr yalmz çirldnlqtimıek lçln bu 
ip yaptnn. öldt!rmet fikrim yok-
tu. 

Ne fee, karma MrdenNn 1rMllr L 

tla4e ., .... balmP ·~--- ..... 
Wı. Po!Wer, . ...... ... c1lUr.. 
w.. Gtlldl- ... ,. ......... ICm. 
mı lda baataneye kald.ırınlfler-

Fatma kaclm, cayet mu...u.n. 
Valı:ayr o ela anlattı ve: 

- Birdea )"tbiale tWıcletll bir ... 
cı IPttJm. Gialeriml ~ be 1 • 

bquc:mcla .. elinde Wr .-.ra a. 
18.zleri d8nmilf, Açları brmabnpk 
bir llllıll ....... Vuı,.tl ..ı. ı e 
w1lltlabn ...... .,...t 1mrta. 
nnt...,. .... mlahtlr•-.a.& 

IR1t1erln ıı1e sa1m11P •ntca"c al 
lçiıa w+ıl • ı..- lılr ........ 
lal ... 

lan? BU, uhlden birblrimiıden ayni- 90llra, burada, ı-it bir lumıca:1ık lltıe.. 
dık; birbirimize ciddi olaralı: "AdiyCS..,. ili meydana plmlt olacaktır. ~t Bal lllim1ik yapacak ftllfları bals olma .. 
dlJip, wdaJqtık. Aranmdaki nipn, ca, diln Ergazi mekteWndea a,ntdık. Juma çahplac:ahr. öntlmBadeld .ene 
aabidea bonldu. Ve ... .enin imlı:lnıu: tan 90nra, pllnar atelyeaine ceJwek bu blitede aeben mua1Hm JetltdriL 
-chlm diyaloc. hakiki, ruh ıztırabile tetkiklerde buJunmuftUr. mit olacaktır. • 
c1UeceJen llSzlerle bir konutma,ıdı ı Bu 1ene bir de D brB"eal lu!u e.. 

•nim, hayretten dilim tutuJ.ıımttu. ICALtTB YUX:SELfYOR dllmlftlr. Bu blbllve,t a!mlar, bllbaı 
-·~.. ı...1--tım ada • di Bu ıeneki kamplarla, ceçen teneld aa rekor --'-- t-ı.. ıtısamıu ... , __ .-r•-s ........... , or ..• ve flGl ~ur-" ·~ u.uuı 
bDdl laendime IOl'Uyorum; sathi ıö- kamplar arasmda en çok &6R çarpan bilgilere tamımlle ahlp o1abDecek _ 
rlfll bir adam mıyım da derince aöz. fark, bfiyiUc miktar ytlbellfle beraber terdir. 
lw baa blrte1 ifade ~yor, öyle töz bir c1e 'bllte thtiinltlğtl g&termekte - Xalite ytlbeklili balkmda en bv. 
led btıqamııouım. bu buaU1ta kabL dir. Bu Hne, !n&ıOnde A, B ve C Yet1l ftlib olarak, motı5r1U mektep. 
n,.tlm yok; beyle mi..:- wnba Svle bröftleri alarak turism pilotu yetiı - lerdeld en .. 1•.ı- 28 ..n .. 1Dk bir ... 1-

(Başı 1 uncu sayfada.) 

huylarını kendinde toplamış bulunu 
10I'· O 4&, blrlllcisl 11'1, ltteıa,.. ça. 
lışmadaa başını kaldrram17or; fa. 
kat, tklnciıl afbl, eskiden 7u stnıe. 

rl çok eğlenceli günler geçirmiş. M. 
Heıırt Jlalo mektubunda diyor ki: 

"Yu gtlnleri deniz de aldıma, 
dMds Jaıdarmda balık tuttuğum, 

karlı dağlara t.ırmandığmı gtlnler 
....._ 8bdt oalarm hepsi birer el· 
mel hatıradan ibaret. 

.. B1111B lbe 111ektu1nıın• sene, 
.a...,ın blllmadup ŞaııUJI telırla
dell J'Ul1Gl'UDl· Ben bundan ancak 
bt glıalerl a1rdablUJOl'Wll. O aman 
da, ea alHl ceaup ffllılrlerinde bde 
gtbıe, Mtln parlaklıimJ b7Wmtş 
'-11um1or. B11l111D a.rtae. taW 
glaleıtmde old•lum halde, gene_. 
....., bubael enülara kOfUJONlll 
Hfll kltaplan ~ Htla. 
J'Gl'Ulll• 

"Dandan. iç HDe nvel Lizbon ha. 
lllnel evrakında Dllklerk'ln Rlo de 
.Janelro ae7ebe.thte dair bir eeerlnl 
baldanı. onu tetJdk ettim. Deniz ha. 
't'Mlllt ancak bir had.nei enakm toz. 
lan içinde tenettb etmeJf cartp bul. 
mu mpmnı? 

Frauu aka.demlal lıuından Lul 
Bertran da kıla blr cevap vermiş: 

"Ben ıu sbleıim1 her Aman 
o&4utu Ph1 aeu antventıe cadde. 
sbıde pçlriıorum. .U,or. BUl'MI ıu 
bavuı almacak en lbe1. ea merlD 
.,er. Bilmem ki s1H de tam7e ecı.bL 
UrmlJim?" 

General Pol Azan Parlsten uzak. 
tadır Ye bir tqra ıehrlnln stıkbetl 
içine çeldlmltttr. Fakat orada fıkrı 
gene Parlsle meşgul. Diyor ki: 

"BaM arkadaflarmu, geride ka
lanlan, Jl'ra.nq.nm me.zlstnt, baltnt, 
tetlkballıd 4tlljlııl7oram. 

"Çok çabf&Joram. Fakat bUJD 
bir Mvkle ~ Pencenmdea 
karfdd ftlksek Jura d~n, bir ta
rafta da Bree ovası görlnllJor. Ma-

8'ıml& ~ &elQ &tltLet ele. eam.. 
lan klı'MçlAJ'U J'aimDr da beni AJ. 
al del"ececle llWDADll edVor 'ft bela 
lllltemMı,ea çabfqoram. 

~---ne•hlml .. 
seleler üzerinde: Bllbaaa HVktdmn 
99 t.Ul79 meeelelerl belbule mequl 

ohı7onun. 8onra $1.maU Afrika, şı. 
malt.,. Ceaubl Amerllra e.ertmle ta. 
ıebblUerde ı..ıaalQ'orana. ....., :Af
Jtlta4a ~ HTC1lllm Rkalaflanm 
.....; bel' lld A.merDra da çok sevdi. 
llm 7erlerdlr. 

"Ulra,tıjmı balıisler araaıuda 
ekonomi politik, 1çttmat1at, straa& 

BQIÜITO/ı 1 incüM 
çolr sıhhi ft muanam bir dkı:ıburiyet 
eseridir. 

Pe,Uli idamUn yükselen bu aer. 
lerini gördükçe, kabaran sevinç ve he
yecanmu, Gç eeneyi mlitecam lıiı: 

~beri Edremitte buJ nan n 
güttl Edremitimbi bu ve emali bir
çok güul nerlerile te~ eden kıy .. 
metli kaymakammmı ve hassas ıafri. 

mis ömer Bedrettin Gakbelenin pek 
yalanda kanmndm aynlacap haberi. 
le kedere mUnJralip olmakta lse de 
ba gidİ!in kendileri için bir yilll'lelft 
ve ilerle~ yolu olduğunu bilmek 
ve anlam11 olmakla m&teselliyiz. 

Temenni ettiğimiz cihet, kendilerini 
iatihlif edecek zentm da ayni yolda 
devam etmeleri 'ft ta.biatin bu dL 
yara behtettftf gtlzelletme ve imaı: 
kabiliyetinin lnkipfma hizmet eyle-
meleridir. 

Adnan Bekret 

Günün 
meselesi 

,(Bap 5 incide) 
Jm da~ lftirak etmillerdL 
Bunlar iki brdettl ve, b3.kımz a.ynl• 
ma1amım MbeM :ae kadar blrtbtrinhı 
abi: 

Büyllk kardetin nip.nlmı bU: 
gün Adada bir otelde ka1matı teklif 
ediyor. Gelıg kD bunu reddedince: 
"Vay, diJıar. Sen bana itimat etmiyor. 
musun!., w aynhJ'Ol'lar. 

Kicük Jm im, bir bafka gtln aip.n. 
hm tarafından yapılan ayni teklifle 
~. Kabul ettiği için otelde 
kalıyorlar. Arada hi~ hMiae geçmie 
değildi . Bum ~ kızcağn er .. 
tesi gün fU mealde bir mektup alıyor: 

"Henüz mearu zevci olımyan bir er. 
telde beraber ayni odada yataıa bir 
kum. evlendikttll 80m& aşni hareb. 
ti balltalarlle de tekrar edebllecejbr 
den fttphem yok. Bu İ§İ fimdidea. ba&. 
mamız..._ 

• • • 
Aynca ~ vqat .aeUrll 

bir beklr 111 tlklyette bulwıdu: 
- Blrader. Evlenmek iatl~ a. 

ma, bir atlıi1 masraf çıkan)'(>rlar. ED 
fnaaflm 200 liralık bir murat punJa. 
m ı&rteriYor· Diier öteberi ile bu ra. 
kam altı, yedi Jtm ltrqı bulacak. Be. 
nim param~ borç etmek te iltem.l• 
)'Ol'Qlll. KeMllerine aıılatJyorunı kJ. 
flmcJl borç edersem sonra. aıkmtı çe.. 
keriz. Kabul etmiyorlar, kIZla.rmm f8.. 
refi imiıs, yok daha bilmem ne lmilı 
Sonra. bazılan da pek hayalpereet. Ha 
yab romanlarda okudukları gibi kabul 
ediyor!~. Ben buDlarla naml başa çr 
karım. A. N. 

Ye maU,Je meaelelorl, htllAıla benlDı -------------

meelelime f&7dw olacak btltlD uıe. c 1 nayet 
MleJer T&I'. 

(ttat tarafı 1 incide) 
"Fakat, llpoft cıa-uıma~. 
"Yas tatili benim için, gençllk sına tahammül edeuıemlı, blrtao 

..,....._.. ..... ola ..,,.... .. kere ayrılm&larını aöylemlşttr. Hat-
tıılkln ....,_ .,,. .._

11 
J&k bNllo tl Maksud tauıdık~rlyle Satde ve 

tlllt ıı.,,..-. 41ı9 Jtalımln, faar.t karısına haber cöndererek öUluıle 
._.. 4abna 41olan Jıılr t.....,u ı.. tehdit etmlşse de ötekiler beraber 

yapmaya devam etmiştir. 
_... ...,., etlrS- Bu hal kareaında Maksud çilede 

Görtıltıyor kl yaz gtınJerlnde a~ 
neaha 4ller a)1&rmtlald m•1Pll7et· 
Jertnclen tamaml7le kurtulmak klın. 
•e t~n kabil ctettı. Fakat bazı ka. 
yrtlardan dolayı yapmala lmk:ln bu
lunmayan arzuları da tatmin için 
7az gblerlncten lsttfade edlll)'or ••• 
tl,ıaıo, !t pahztl1'J11 

cıkmıt. bir tabanca 11atnı alarak S 
dl takibe bqlamqtır. lrlakıud Dl 
hayet dtııı aabah Saldt Pelesenk ı 
katında ııkıttırınca toplu tabancası. 
nı çekmlı, beş el ateş ederek ra~ 
bini karnından yaralanııttır. 8110 
seılerlne zabıta memurları yetlşmlt 

7aralıyı hemen Be7oflu bastahan 
sine kaldırmışlardır • 

Saide ameliyat 7apılmqıa da n 
leden sonra öluıUftlr. Elinde taban 
cası ile yakal nan Jrlakıud clnayeU 
nl tamamen ltlraf etmiştir. Bql 
alo' cezaya verUeceırttr. 

'IUMJ ı- 1 tirilmeye huırlamJan talebeler tama_ g ~"0 
• ._.. ~ 

bBytlk bir pir miyim, ki oniann aöz. mile 1itenin ildnd devrellne clenm e- madan sonra tek bqlanna uçabilcSlk - Flllstlade yeni 
Jeri bana pek baait, pelı: alellde göriln- leri caıterilme'ktedir. Gerçekten ba b.. 
dil? Uftll u.aıldıya dUfUndükt:en eonra deııler aramct.a •:rnJmıttır. dar u: bir zaman içinde ı-ek bapna us- hadiseler 

s.ı Vcpıuaa adt Gittllt 11ol 
'018eD ıı Bartıa 

nrdıpn netice; Ermtle Herta, .az Maell bu sene, dokuzuncu aımfa mü, entemaayonal mikyaslara ıare ICudilı, 23 (A.A.) - Filietind• ted 
llJı..ı•m his ml hiç bilmiJ'Ol'lar ı ldevam eden talebe, bmpa ı1m1n1""1- bir fmkalldeHk ayıtmaktachr. hig.Uer f&allyetleriae dnam etmekte. 
Ar -'JJemete 1-fladılar mr, olma,a- tır. Yer o1mamaar yOsGnden alınn Tlrkfttuaaa uıl p,.m olan~ diri•'. Dtba Tel - Am.in cenuhumk 
cak 11Jlerl 1IJl'lll cllfen 'kelimeler di- bu tedbhe ıelecek MM, Jelli teeiller Hll mD1t m8c1afa " orda 1'lanetle. iki Jlllıadl omaibuana atet edi'""t .. 
,. clledne c1o1ayıp aplarmda ,..... dolaymile Wzum ~ ta .. rine hnrlamak menaa ibeıWe mr tir. 
IJorlar. Bu cibl ldmeeler, tiyatl'Ofa Jebe A1Jll bini bmcaktır. tecrllbeter çok JllUftffôlj'e't netice- Neuioaa dvarmda Ud yahudl öldl-
Ma 111aca sltmellctirler, ki eninde JlnallfmJerln, plb6r lbeıtnde ol- ter vermiıtir. Tilrkkufu bmplarmda rtUmlft&r. Aknafat yolunda l1d _. 
9114 "ı1a olsan, ba pbl wlıhılapmı ..,.... duta kadar, motarlG .,,..ıer tin. yetlflp 1irBve alanlar, u1ııtrlik hlaMt. bm ceaecll balmuauııtar. Brlaa cı.... 
al)lldılrlıacle ..ı 1webt edi1cliiW rinde bilci lllıib1 olmalanna dikkat e. laf plcllll -"· ı...a olnalaeclaa rmda poliale haydutlar aramda 911 

• ' ln\lf- • dDecektlr. Hep, p11Dar tseriıp ol. ,....,._ -1lld ..... " r.t elaW.. ı,a pıc bir mDHAe• ılSe cllrt p 
--'"--'-'~----'-..:U...._--.. ____________ __.l.L-_._...._ __ ......_ __ ...... .ta.. ____ ..._..;aa.._ı-.! ............ lıe___::........:.~~~---=!.--.._:_:._~~~~~~~~_..::..._~.!..!!---~· .... tle:, 

ıe.so Su Mudanya 
1.15 Trak Bandırma 

20 Menin Bandırma 

15 Kemll A~vabk 

GELECEK VAPURLAR 

12.30 Ankara Karadenlı 

18.15 Ulut tzmlt 
ıı.ao Saı Madaa79 
22.1$ Trak Band rma 
17.30 Su elet Ayvalık 

ti kmtr hmlr 



.. 1
1 mt.mm'l®M@llM!l;t·MIS 

D Un Ve yar 1 n f t:l · · Paşabahçe fabrikası tamiratı mütemadiyesi işlerinde kulla · _ 1 _ areır.ı:ıun ikAb k •• 111 t 1 ~ .. rtnamesi mucibince 200 çuval çimento, 7 5 metre m a ı um, 
Tercüme K u Ya g oıimak uzer.ek~b akıl ve 5000 'kilo kireç açık eksiltme usume aatm aımacaktrr. 

Rt - 50 metre mı a 1 ç · · kk · 1 lNOI SE ~ H t" wniycsinin muhammen bedelı 514 lıra muva at temınatı 
No. 
l Safo 
2 Aile r.;emberl 
S Ticaret, b&nka, borsa 

• Devlet ve lbtilA.l 
5 Sosyalizm 

Kuru~ i 11 - eye ı um 
100 i 3-8 55 liradır. . da Kaba 
lOO : · III _ Eksiltme 6-9-938 tarihine rastla!an salı gUnil saat 10 tat-

1.. ;; u"bayaat •ubetıindeki alım komısyonunda yapılacaktır. 
u ,. ta levazım ve m ır d 1m b"li 

10 ~ IV _ Şartnameler parasız olara~ her ~Un ı~zil geçen ıube en a . a ı r. 
1a { V _ Isteklilerin eksiltme icsin tayın edılen gun ve saatta o/o 7 ,5 güvenme 

7" i ·ı b" I'kte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ., !f1 paraları e ır ı 
6 Ra11i.D • 6060 1 ( 5654) 

1 loçi sınıfı lbtlliJJ J ---------------------------
: ~!~~na doğru ıoo \ Orman Umum MDdOrlUğUodeo ı 
lO Rasin u 76 f Orman Amenajman ve ölçme işlerinde kullanılmak ilure sa.tm almacaı-

<Bu seriyi birden aJaaılan 1 dra SS ) .. ilan edilen: . . -. . 
ımru, ikram cdlllr, ve 2 Unı S2 lrlll'UI l gı 

100 
adet ufkt ve şakuli daire taksimatlı pusla ve durbınlı ölçme !letı. 

pe,ın alınarak kalanı ayda 1 er Ura· i 250 ormancı kompuı 
dan verettiye bırakılır.) i 250 Cep pusluı 

9 NOI SERİ ) 100 Mire 
11 Gorio Baba 100 ğ 200 tecessUmat burgusu 

12 Dellliğln psikoloJ!al 60 ~ 200 Bez şeridin muamelesi 2-9-938 tarihine bırakıl~ıştır~ , 
7~ i y 'd n geleceklerin son te.dilUI gösteren kataloklar ıle cı.ns vew nev t 

13 ilkbahar senen . 60 ~ f~ntı e teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mektuplarını 31 agustos 
ı~ Engerek dUğiımU - son ıa 1• h" ı·· ı k .. d ı · 

-KURUN 

Devlet De'!'ıryolları ve Limanları"' işlPtme 

Umum idaresi ilô.nları 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı ~ğıda yazılı 4 gunıp malzeme 
her gurup ayrı ayn ve hizalarında yazılı gün ve saatlerde ihale edilmek şar. 
tile Haydarpaşada Gar binası içinde ki satm alma komisyonu tarafından 
açık eksiltme suretile satın a.lmacakt ır. 

Bu işe girmek !eti yenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gurubun 
hizasında yazılı muvakkat teminatlari le birlikte ekslltıne gilnü saatine kadar 
komisyonuna müracaatları llzımdır. 

Bu işe ait aartna.meler Haydarpaşa da Gar binasındaki ;komisyon tarafın. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır . 

1 - 10800 kilo 60 x 25 m/m eba dında lama demirli muhammen bedeli 
1404 lira, muvakkat teminatı 105 lira 30 kuru3 olup açık eksiltmesi 8-9-
938 perşembe günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

2 - 6 kalem muhtelif ebadda çam dilme ile 800 demet bağda.dilik çam çıta 
muhammen bedeli 2532 lira 30 kurut muvakkat teminatı 189 lira 93 kuruş 
olup açık eksiltmesi 8-9-938 pel'§em be gtloU saat 10.30 da yapılacaktır. 

3 - 3000 kilo sıkıştnılmış karton muhammen bedeli 1710 lira muvakkat 
teminatı 128 Ura. 25 kuruş olup açık eksiltmesi 9-9-938 cuma gUntt a.at 
10.30 da yapılacaktır. 

4 - 3000 kilo köprüler için gTafit muhammen bedeli 1260 lira. muvıt.kkat 
teminatı 94 lire. 50 kunıe olup açık eksiltmesi 9-9-938 cuma gUntı saat 
10.30 da yapılacaktır. ('57!50) 

l
" Rasin II1 'lO !_ 938 tarı'hın' e kadar getirmeleri veya ta.. ah Ut u o ara gon erme erı. ilin 
" tan bi Ankara istasyonunda yapılacak alt tan geçit k~prllstl lnpatı kapalı zarf u. 50 a v 2_9_93g saat 10 da teklif ettıkleri alit ve edevat rer n une 

16 Samlmf eaadet 80 ~ ile b~nlar hakkında h~r hususta izahat verebilecek birer mümessil bulUD. sulile eblltmeye çıkanlmıttır. 
17 lstati11lik 60 g d l rı evvelce teklif mektubu ve renlerin de ayni eekilde hareket ebn 1 - Bu itin keılf bedeli cem'an 220.000 liradır. 
18 Çocuk dilşUrtenler :: urma a 2 - latekliler bu işe ait ,artnaıne ve sak evrakı devlet demir yollan '.An.. 
ın ll~nfe~te :ı:~:e:rl~~:~:m~d-ır_._<_2_~_6_>_<_~_2_9_> ___ 7~~~7~~~~=~~=~=~~~~~~~~~~~~ ıı~m~~U~~~~~ 20 Cemlyetin asılları 1 

80 
~ ASJrnRT.tCE DA YET f Eminönü uabancı askerlik ıubesinden: 3 - Eksiltme 22.9-938 tarihinde perıembe gUnU ta.at 15 de Ankarada 

(Bo seriyi birden alanlara 1 lira ğ Eminönii uabancı askerlik şubesinden: 1 1 - Tn~ra şubelerine mensup 334 do- devlet demir yollan yol dairealnde merkez birinci lcomiayonunca yapılacaktır. 
==---_= kuruş ikram edlllr, ,.e 2 Ura 20 kuruş ~ 1 _ Lı~e ve muadili okull:ırdan mezun ğı.ımluların yoklamaları 1 eylül ~38 de .baş· 4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektubu ile birlikte qa.. 

d 1 er Ura- - k h. k ı d am et Iavıp 31 birincilc•rin 938 de bıtecek.tır. . • 
peşin alınarak kalanı •Y a @ olup cl:ı daha yiikse ır 0

. -u a ev - ·2 _ Şimdiye k~ndar şubeye başvurarak ğıda yazılı teminat ve veeaiki ayni gün aaat 14 de kadar komısyon relallf~ tev. 
dan vercsi~·e bırakılır.) ~ miyl'cek olan t:ışra şubelerıne mensup ve kauıtl"rın1 ynplırmı~ olnnlarla henüz ka. di etmiş olmaları llıımdır. 

- lıemizce muamelesi tamamlanmı~ bulu- ,, .. ., 
S trNCtl sEnt ~ ~~n kısa hizmete Hıbi ve tam ehliyeti haiz yıtların1 yaptırmnynn ve Eminönü, Fntlh A - 2490 aayılı kanun ahklmma uygun 12.250 liralık muvakkat teminat. 

21 fiilkUrndar mUlet 50 =-=-~-::ıı olanlıırın yedek su!ı:ıy okulu hazırlık kıtn- ..,.e Eyiip kazası mıntalrnları dahilinde otu- B - Bu kanunun tayin ettiği veaika lar. 
-==--ı::.== 22 Yeni llınJ zihniyet 'l~ -::. sına t e~·lül 938 de sevkleri ya~ılacilakütır.1 rnn hu doıtumlu yabancıların y~klamaln- C - Bu ige mah•ua Nafia Vekilotin den milaaddak ~iyet vealkalı. 

Komünizm 50 , 2 _ 29 a~ustos 938 pnzartcsı p; n e. rı yukarıda yazılı ayların çift gunlerinde (SZlZ) '(Sl5l50) 
23 60 i==- lerindrkl şahadetname, tasdikbname, .. ve (Sultanohınct Dikilitaş karşısında) şube 
24 Güolln Lktısadt ıoterl 00 ==--: t"rn elıliyeli ve nfifu~lariyle şu eye mura- blnasındn yapdncıığınd:ın kayıtlarını ynp-

.. tıranl::ır y:ılnır. nüru~ cüzdanı, yaptırma. Ankara iatuyonunda yapılan demir markizin elektrik, uat .e hareket kam.. 25 Cumhuriyet 00 caat etmeleri. 
26 Tercüme 1 -~ 3 _ Tayin erlilen gilnlerde gelmeyen yanlar bir iknmet~Ah senedi, dört fotoğraf panası tesisatına ait iıler kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkanlmll§'trr. 

27 De~işişler ?n s mükellifler askerlik kanununun maddei ve niifu~ ciizdanları ile ~ubeye müracaat 1 - Bu itlerin kC!if bedeli ccınan (0739) liradır. 
"0 - lbl ce ceza g•receklerl !Hin etmeleri. 2 t t klil b · · · kı D 1 D · Y, ll A 

28 r •okon " ! mahsmıuı muc n u 
3 

S hht b 1 d 1 i 1 g . ka - s e er u ııe aıt prtname ve saır cvra ev et emır o an n. 
~ OD l - , ı se cp er o ayıs y e en - . . . . • 

29 Kapitalizm buhranı ~ ~ olunur. lan ,.c 334 doğumlularla muameleye tlbi kara ve Sırkecı veznelennden parasız olarak alınabılır. 
30 Salambo 12 i bulunan di~er dolıumluların yoklama ve 3 - Eksiltme 7-9.938 tarihinde çarıamba günü Nat 12 de Ankarada Devlet 

5 (Bu aerlyl blrdea alanlan 1 Ura ! , liıı. muayeneleri de ayni günlerde J~ap.ılncağın Demir Yollan yol dairetinde Merkez birinci komiıyonunca yaprlaca'kbr. 
=--= 88 kalUI : ' dan ikinci maddelle yazrh vesaık ıle şube-
e kuru19 ikram cdWr, ve ',!:ı er Ura-§ Alemdar Sineması ye gelmeleri. 4 - Ektiltmeye girebilmek için llteklilerin teklif mektubile birlikte qağı-
:: peşin almaralıı kalam • ~ ı K 1 F 1 L M ' - Şubemizde kayıtlı olup okullarda da yaıtlı teminat ve veaaiki ayni gUn ıaat 11 e kadar komiıyon rel.sliğtne tevdi 
~ dan \'Or011lye bll'lllulır. g tahsilde bulunan mükelleflerin tecil işle· etmiı olmalan lbımdır. 
~ 4- VNOU SERi M\ ~ T arzan kaçıyor ri tahsil başladıktan sonra okulların vere-

vu Rövii ccği fotoğrn.CTı hir vesika ile ~·rı.pılac:ığın- A - 2490 1ayıh kanun ahklmma uygun (731) Uralı'k: muva'kkat teminat 
: 31 Rasin iV 60 g dan bu mDkelleflcrln ~oklamnlan da ıo B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
~ 32 Metafizik J= bfrfncne,rln 93R de bn~layıp 80 birinci- C - İ•teklinln biuat elektrik mUhenclisi olmaaı veya bi,r elektrik milhen. = ~ 
~ 83 lakender ıoo w•••••••llllllllll••.... teşrin 938 de bitecektir. diılni lıtihdam edecellnf taahhbt etmeel. (5~81)' 
~ 34 Kadm ve sosyallzl1l ~ Tahsilde bulunan okurların bu tarihler-

\

a 35 Demokrit ı: §_:::_= ~:az Hekn m n de nüfus cüzdanı, mektep vesikası ve dört Muhammen bedeli 17494.66 lira ol&n 93 kalem muhtelif gu l:ionısu V9 
.. _ ..... "'' ... ., l fotoğraf ile şubey. e .müracaat etmeleri. raptiyeler ,, n 193s cuma ... n .. n ıa•·t ıı .ıı- ,_palı --- usulU ile ._, ___ ..:ıı_ 

\ 

.. "_, 
3
338

6
7 D~lllnlt~zoer .. iuu-veuu _ .. at ı'°: =----=-----= ()r. Şilk rU r~r an 5 - Yabancı ıhtıyatımızda kayıtlı olup -.ı. lfıı.MI. .. ..., AA .r.&l".L A.11.ACloU&o\4• ~ 4 _... da sıhhl sebeplerden dolayı muayenesini idare binasmd& aa.tm almacalrtir. 

Cağaloğlo Nuruosmani7e cad. No. 5 f9tlyen mükelleflerin de askerlik meclisin. 
~--_== 39 Herakllt 1~ ~ Tel 22566 (Dr. Osman Şerefettiıl mazereti ol:ın mllkelleflerin de muayene- Bu ioe girmek i8tiyenlerin 1312.10 liralık muvakkat temlnat ile kanunun 

uhl iz ıer - apartımaru de muayeneleri yapılacaAından bu gibi tayin ettiği vesikalan, Nafıa mUteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gUn 
-

4o R muc e tan ı lira ' 5 Jerl yaptırılmak fizcre şubeye müracaat- " f <Bu •eriyi birden alaD S6 ııaraı ~ Iarı. sae.t 10 a kadar komllyon Reiallgine vermeleri lbımdır. 
-=_-=i ırnru~ ikram edilir, ve 1 ::: 

1 
er lira· § 6 _ Tayin edilen günlerde gelmeyen bu Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Ha.ydarpaee.. 

ıı~şlo alınarak kalanı •f E mükellefler askerlik kanununun madrlei da tesellüm ve sevk eeflifinden dağrtıl ma.ktadır. (5525) 
1 dM~r~ve~~d~) ' ı ~~DOKTOR m~su~nm~llilnce~rn~re~llirii~-----------------------------~ 
§ İs fNCt SERİ i olunur. 
i u oeprotund18 80 ~ YUSUF P. Eczacıofllu lstanbul KtlltUr DlrektUrlUğUnden: 
= d-·' 75 - S · k d OSMANLI BANKASI İLANI = 42 GUnlln hukuki ve lçuw- İ HUdavendiglr caddesi 55. ır e • Sırf İstanbul öğretmenlerine mahsus olan yakm yurt tetkikleri serialne 
l_ meseleleri ~ı Hergün: (10 • 12) ve (14 • 18) Q5mnnlı Bankasının Galata, Yenicami dahil Bursa gezüıi 26-8-938 cuma. günU yapılacaktır. Bu geziye iştire.k e. 

8D \ d ve Beyoğlu devairi Zafer bayramı münase-
g 43 Eflatun i hastalarını kabul e er. derek ogr··· etmenlerin okullara yazılnuşolan genelgeyi olrumalan ve Fatı"h '-'"· 
"' '75 - ll~~aı~a~sı:~~~~~~~~~~31!!1 betiyle 30 Ağustos 1938 soh günü kapalı aw j 44 Gizli harpler 

100 
} il bulunacaktır. tur işyarlığına. mUracaa.t etmeleri llln olunur. (5723) 

ı~~ iı---------~~~--~----~-~K~OO~~~~~~~~~~~P;.~~~kiıı~n~d~e~~~-~~ 

' ~-::.O"' 
(Ba ıerlyt birden alanlan 1 lira = 9-( 

50 Estetik § .,.. 

59 lruruı ikram edlllr "e 2 Ura 86 kn· ) =-= -< I ... ,.a peşin alınarak kalanı ayda ı er 1 "'13 ~ 
'& ·- ~· .,_. a liradan \•ercıılye bırakılır. ) s» ~ 
~ 6 NCI SERİ 1 ı:t ~ 
~ 51 Ernelt 1 ıoo ~ :" 
§ 52 Para 2C> :ı:"" tj 
j 53 Sezaı 4

" ~ §: 
i_ M tı.mJ felsefe fO 1 e~ -< 
- bayati 'lf'ı """ jj M Karmoaıarm 
! s~ ,- c:: s» 
=_§ 56 Oenıosten =1 :::! 

t51 Çfçeron . • 100 ~ 1:' 
\ 58 Hlpnotlzma ~ ;-· i 

59 Jnı;an 4 ~ r:r an: 
- GO Yeni kadlD ~ ~ 
ı (Bu ~eriyi birden alanlara 1 Ura 26 j ;S 
{= kuruş ikram odillr: ve 2 Ura 4 kuru" ~ N~: ~ 
=---= p~ln alınarak kalımı al'da 1 er Ura- j Q.. ::;. 

dan veresiye bırakılrr. l E <D ~ 
~ 1 NOf SEIU i ; ~ 
ii=:_: 61 ı:sıumu 80 ~ §:. § 

6:? Ene it U :1 I:' 
i 63 

1 64 
~ fi1' r.izli pamuk bıırbl 
i 86 Bizans lmporntorluAu tnrlhi 
- ·hı 

~=::::=== 87 Sen:rubos A,•rupn tarı E 
satacs veri = : 

VAl\11 1\ıt ıhr''-
~nk ıııı l'n lrtı·~I -

(/) 
CD 
::s 
< o er 
o 
(/) 

..... 
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ŞEYTANIN~ 

da onu taklp ediyordu. Derken çiftlik binası be. 

lirdi. 
Bu bina, alçak tavanlı, eıskice blr yerdt. Etra-

fında yer yer birkaç blna daha var.dı. 

Çöpctıntın anlattığı bUyUk ambar, olftltk blna-
15ındnn birkaç metre lleride farkediUyordu. Fa. 
kat içerisinde ışıklar yanmayordu. 

Komiser Cons bu vaziyeti görünce: 
- lşto, dedi. Ben slze demedim ml? 
MUfettiş Dad stntrıeniyordu: 
- Sen, dedi. Dana, kulak v13rmeğe değer hiç 

btr şey demedin. Zaten hiç bir zaman böyle bir şey 
söylemeyorsun. Hentız vakit erken ... Belki de işle. 
rtne başlamış değildirler. 

Müfettiş Bad bunc'lnn sonra, dar bir yolun ke
narında durdu ve etrafını gözden geçirdi. Az tlerl. 
ye ytırUyerek çlfUlfe giren kapıyı yokladı. Kllltll 

idi. 
Tekrar geriye dönUp, şlmdl kendi kendine mı-

rıldanmakta olan Consa. mUlAkl oldu. 
Cons soruyordu: 

- Burada ne kadar ka.lar.ağ'rz?. 
- Bilmiyorum. Belki uzun zaınan burada 

kalacağız. Belki de hemen gideceğiz. Vaziyete 
bağlıdır. 

Komiser Cons, bu gece burada. ne kadar kala
eaklarını tayin edecek vaziyetin her halde lehte 
bir e olmasına ıolnden dua ederek. baımı öntıne 

ŞEYTANIN KUmTiARI - , • 41 

Hayır ... Allah göstermesin? 

Bunun Uzerlne herkeiıte umumi bir ittifak ha
reketi görUldU: 

- Evet, dediler. Gidilemez. 
Sonra, kahve halkı; kendi aralarında bazı o. 

yunlar oynadılar. Saat ona.yakıa,ıyordu. Ahall bl· 
rer birer ~ekilmeğe başladı. 

Komiser Cons, müfettllj Bada uzanarak: 
- Biz de yavaş yavaş buradan ayrılsak, dedi. 

Benim biraz da uykum var. Seyahat beni çok yo
ruyor. 

Müfettiş Bad: 
- Beni de her şey yoruyor, dedi. Fakat hemen 

yata.fa gitmek yok. 
Komiser Cons, bu emirden pek hoflanm.ıışa 

benzemiyordu. 
- Niçin yatağa gitmek sı>k, diye itlraza cUr'et 

etti. Bu gece başka ne yapablllrlzT 

- Bu gece biz dtınya kadar iş yapablllrlz ve 
sen bir yere gldemiyeceksln. Benimle beraber ka
lıp, bana yardım edeceksin. Dotruıunu istersen 
ben bu köyü, bu gece mehtapta gOrmek lsteyorum. 

- Neden canım? 
- Neden mlı ... ÇUnkll ben taban talr 7aratıl-

mıı bir adamım. Bele mehtabın en dolrun oldu
ğu gece kadar ıatrane bir ıer yoktur. lnaana tı
ham verir. 

Kom.lav Cou ltlDI Tekti• o, 4aha lll&cle llOT.• 
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T . C . Z i R A A T B A N K A S 1 

Her akşamsaat 10 da 
Tepebaşı bahçesinde temsilleri ne devam ediliyor. 

Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adec:U: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

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

80 artist, 40 balet ... At.ıstos 22 den 28 

kadar her akşam bahçemizdedir. Masaları-1 
T ANASA REVOSO 

••••••lil•••••ı•••••••••••••••• nızı işgal ediniz .. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 

1 - Bankamıza müsabaka ile (10) müfettiş namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek İktı. 

sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk fakültesinden veya bunların 

yabancı memleketlerdeki muadillerinden diplomalı olmak lazımdır. 
3 - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylfil 1938 günlerinde Ankara ve Istanbul T. 

C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve kazananlar Teşrinievvel için 
de s5zlü bir imtihana tabi tutulacak tıt. 

ERTUGRUL SADi 
TEK TİYATROSU 

nu gece (Biiyükadada) 
Yarın gece (Heybelide) 
Cuma (B. bahçesinde) 

BAY ALDATIRSA 

nan \ 
lstanbul Asliye Mahkemesi 6 ncı 1/ukuk 

Dairesinden: 

4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini yap. 
mak üzere ayrılan müfettiş ve müfettış namzetleri askerlikten avdetlerine 

kadar maaşsız mezun sayılırlar. 

Bedia Dalbay tarafından Maçka Kağıt

hane caddesi 44. numarada mukim iken 
halen lkametgtıhı bc11i olmayan Alaettin 
DalbnY aleyhine açılan oikAb aktının tes. 

cili da"•asının icra kılınmakta olan tahki
katı sırasında müttchaz gıyap kararının 

ilanen tebliğine ve tahkikat gününün 13 

eylül 938 salı günü saat (11) e bırakıl. 

masına karar verilerek bu baptaki gıyap 

kararının tehlia yerine geçmek üzere mah
keme diYanhancsine talik edilmiş olduğu 

ilanen tebliğ olunur. (26528) 

Paıa birı kti ren1ere28,800lira ikramiye verecek 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanına 

tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe terfi ettiri. 
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaütlük 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf besaplarmda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekUecek kur'aJle aşağıdaki 
plALa göre ikramiye dağıtılacaktır: 

! Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
hakkım haizdirler.,. . 

5 - İmtihan programı ile sair şartları gösteren matbualar Ankara, Is. 
tanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde cdi1ebilir. 

4 .. 500 

4 .. 
40 ., 

100 .. 
120 .. 
160 .. 

250 
100 
50 
40 
20 

.. 2.000 .. .. 1.000 .. .. 4 .000 .. .. 6.000 ,, .. 4.800 ., .. 3.200 ,, 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli 
suretlerini bir mektupla Ankarada Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaat etmeli. 
<lirler. Bu müracaat mektubiyle vesi katarın en geç 24-8-1938 tarihinde 
Teftiş Heyeti RE'i!'lliffe;ine gelmiş olması meşruttur. (2397) (4402) 

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

Başlkta~ Vakıf Akarlar /dartsinden: 

KİRALIK EV \'E DÜKKAN 

25 numaralı evle 20, 21, 28 numaralı 
dükkanlar açık artırma suretiyle kiraya 
verileceğinden istek) ilerin 31 ağusto! 938 
çarşamba günü saat 15 e kadar Akaretler
de 51 numaralı :'\tüteYelli Kaymakamh!iınıı 
müracaat etmeleri. 

DİKKAT: Hesaplarmdakl pa ralar bir sene l~fnde 50 İlradan aşa.. 
ğı dilşmiyenlere lkra.nıiye çıktığı takdirde % 20 tıızlaslyle verile
cektir. 

lc;tanbul Beledivesi ilanları .. · 
Kur'alar senede 4 defa, ı Eyllll, ı BirlnclkA.nun, ı Mart ve ı Ha

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

• • ··J .... 1 ı.ı.o..1. ı yı: ı:; t Lı~u uerıız motor l.Jotı..ı 11,; ı.u oıı ya:; ... J a 111ı..ı. ... .,ı. •••• 1. ou ~ 
vakıf olan taliplerin vesaikile itfaiye müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

(B) (5754) 
SATILIK HA.~ 

Beher metre murabbama 2 lira be del tahmin edilen Fatih yangın yerinde 
Hoca tva.z mahallesinin Zülali çeşmesi sokağında 101 inci adada 2559 No. lı 
arsanın arkasında yU7.5Uz 25.80 metre murabbaı sahalı arsa alakadarları ara. 
sında satılmak Uz.ere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mü. 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 3 lira 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 9-9-938 cuma günü saat 11 de daimi encümende l:ıu • 
lunmalıdıriar. (5760) 

Asmaaltıncla 58 numaralı LAzhan1 acele 
snhlıktır. Fazla tafsilat için tst. Ankara 

caddesincie 405 numarada ilan bürosuna 
müracaat.. 

Dr. H. Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Klinili Doçenti 

ZAYİ 

Beşiktaş on dokuzuncu ilkokuldan 22 
haziran 1927 senesinde oldı~ım ta~clikna. 
memi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

lstiklfil Caddesi Elhamra Apar. 

tımam No. 15119 Telefon: 35-99 

Senelik muhammen kirası 48 lira olan Arnavutköyünde Liitfiye mahal 
lesinde Elçi sokağında yeni 29-67 No. ev 939 senesi mayıs sonuna kadar kira. 
ya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

eskisinin hükmü yoktur. - 201 numnralı •••••••••••••• .. 
Mınaf{erillin. (26527) 

l'erzi 
Vavuz Sezen Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 3 lira 60 ku. 

ruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 25-8-938 perşembe günü saat 
11 de daimi encümende bulunınahdı rlar. (İ) (5284) 

Z.\ Yt - Hamili bulunduğum nüruıı cüz. 
danımla Kurun sazelcsine ait Aytarlık hü
viyet varakasını kayhellirn. Yenisini ııl:ı. 

cağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilAn 
olunur. - Burdur Ga:i okulıı öğrtlmeni 

Cemil Ufjıırlu. 

Parla Kadın, Erkek Terztllk 
Ak adem ı !erinden diplomalı. 

Sahibi: ASIM US Neşriyat Müdür ü R e f ik A . SeTen gil 

Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 
re t apartımanı 1. 

1
.:::::-.:::: .. ----·= L ==~-= Lises~: :~a:t ~:~ ~T:sisi ı:-;====-.::::ı::=:::::-.r.:ı:::.=: ..... :a.:a'ft 1 Opr. Dr. Fu11d Özbay 1 

llk - Orta - Lise ve Ticaret sınrfları Leyli - yarım leyli - Nehari 14 eylfılde tedrisata başlıyacaktır.ı Zeynep KA.mll hastahanesi do-
Kayıt için her gün 9 dan 12 ~ kadar okula müracaat olunabilir. Faz la tafsilat almak istiyenlere prospec.H 1 ğum ve kadın hastalıkları mUte· ı 

1 tUs gönderilir. H bassısı. Beşiktaş Tramvay dura-
lil Adres: İstanbul, Galata, Kartçınar sokağı No. 2 ğ ğı Erip Apt. Tel: 49366. 

• aıa aa:wwwa ıcm: ...... :mıı:w:acnacmrnı:R:ı:::::::,-.::m=ıauau Telefon :42095 ı wı za ıu S:.••••••••••-••• 
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le bir uzanıp, uyku kestirmek niyetindeydi. 
- Vallahi bilmem ama, dedi. Ben mehtapta 

köyü seyretmenin büyük bir faydasını göremiyo. 
rum. 

Fakat dükkA.n kapanmak üzereydi. Müfettiş 

Bad ve komiser Cons hesaplarını görmek için tez
gAha doğru yürüdüler. 

Bu dükkAnrn UstU handı. Yatacakları oda ora4 
da tahsis edilmişti. 

Müfettiş Bad mal sahibine: 
- Biz. dedi. Yatmağa gelmeden önce, şöyle 

bir gezinti yapacağız. 
- Öyleyse, dedi. Yan kapının anahtarım ya. 

nmıza alın. Geldiğiniz zaman bir şeye ihtiyacınız 
olacak mı? 

- Hayır, teşekkür ederim. 
Bu mükalemeden sonra, iki zabıta memuru 

clUkkA.ndan dışarı çıktı. 
Hanrn dışına cıl<tıkları zaman, komiser Cons 

sordu: 
- Şimdi nereye gidiyoruz? 

Müfettiş Bad biraz tenkitkAr bir tavırla: 
- Nereye gideceğimizi senin tahmin edeceği

ni sanıyordum. Yazık ki kestiremedin, dedi. Boyl 
çiftliğine gidiyoruz. Ambardaki ışıkların bu ak
şam yanıp yanmadığına bakacağız. 

- Fakat ben hayret ediyorum. Köylülerin 
e 

- _ K UH UN u.n kitap şeklinde ~man telriksru. -
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tahkikata mı girişeceğiz? Bunlar cahil adamlar ..• 
- Evet, cahil olabilirler. Fakat kendilerine 

göre bir hisleri, bi ranlayışları var. Her ne hal ise, 
Boyl çiftliğine mutlA.ka gideceğiz. 

Komiser Cons, Amirinin bu kat•t kararına ar. 
tık itiraz edemeyordu. Onun yanısıra. yilrümeğe 

başladı. 

Bu akşam ayın yusyuvarlak olması 1Azımge. 

len geceydi ve yusyuvarlak olduğu şUpheslzdl. Fa· 
kat şu dakikada görilnUrlerde yoktu. 

Gökyüzü, bulutlarla örtülU idi. Ortalık ka. 
ranlık ve soğukça idi. Ancak birkaç adım öteyi 
göreblliyordular. lkl zabıta memuru gayri mun
tazam yürilyorlardı. Zira, gittikleri yolu pek iyi 
bilmlyorlardr. 

Nihayet blr kilometre kadar yürümUşlerdi kf, 
karşılarına, Tom Hardimenln cesedi bu lunan ha
vuz çıktı. 

Müfettiş Bad durdu. Çiftliğin istikametini 
tayin etmek üzere şöyle bir etrafını kestirdi. 

Sonra parmağiyle işaret ederek: 
- Çiftlik şurada olacak, dedi. 
Komiser Cons bfr şey göremediğini söylUyor

du ... Müfettiş Bad : 
- Ne zannediyorsun, dedi. Çiftliğin tabak ·gı. 

bt önilne çıkrvereceğlnl mi Um it ediyordun? 
'Müfettiş Bad bundan sonra, işaret ettiği isti· 

kamete do ru Yilrüme~e başladr. Komiser Cons 
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