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İngiliz nazırlarından Con ::,agmın dıgor ki 

·Harp önüne geçlletnez 
bir şey değildir ı ... 

Fakat Orta Avrupa vaziyeti h&Da geırgDn 

Macaristanda da manevra başladı 
Çekler Macarların istediklerini kabul etmiyor~ar 

lngiliz Nazm Sir Con Sayının 

duktan sonra bir harbin muhtemel 
neticelerinin namahdut olan mahi
yeti üzerinde durmuştur. 

HUkO.metln harici siyasetini mUs
bet bir sulh siyaseti olarak tarif a. 

den Sayının, harbin öntıne gecllemez 
bir şey olmadığını ve slyast rejim
leri başka olan mllletlerle anlaşma
nın pekli! mUmkUn olduğunu söyle-
miştir. (Sonu: Bcı. 6 Bü. 3) 

Dünkü spor hareketleri 

, Loni,l~. ~ 7 {.A.A.) - M.IRt b.Jlk\ı .OUn Wıanı>w.cıa ,.._ WUlflan ve .._,h lutbel~&llerle aöliı8f 
met lehine ;yapılb bir nnma1Jı es- tuarayf hmtrde Ankara ve htanbul mubtelltlerl Ue tmntr • Trakfa muh· 
nasında Lanark'da bir nutuk söyli- telitlerl arastnda.Jd ınaçlar çok heyecanlı olmuştur. TafsllAtı spor sayfa
yen B. Con Sayının, 24 mart 1938 mızda okuyacaksınız. Resimde dU.n J'Apılan yüzme müsabakalarında denize 
tarlhlndo harlct siyasetin Çekoslo· athyan askeri talebeler görtt1Uyor ••• 
vakyaya müteallik olan kısmı hak-
kındaki beyanatını teylt etmiş ve a
kıl ve itidal dairesi dahlllnde ha-
reket edilmesi tavsiyesinde bulun-

Fevkalade bir his ve aşk romanı 

Niğde ovasını 
su bastı 

Sevgide Birleştiler .. 

1 lira tahmin ediliyor 

Tanınmış Avusturya eCliblerinden Maka El tarafın
dan yazılan bu roman her ince hisli okuyucuya ıı· 
ca~ gözyaşı döktürecek kadar cazip ve içli bir hu
ıuııyet taıımaktadır. 

-
Bir kahramanın torunları 
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lnstilızlere j[Öre; 

fv4rsafir 
beklemek 

Zaferin •• •• •• •• •• uçuncu gunu ----- ---
MAMKEMELEADE 

Tanrı misafiri 
Andre Maurois'dan: 
tngllterede umumt kalde şudur: 

da\'ete muayyen saatte gelemiyerek 
r,f>dkenler beklenmez. Eğer muay. 
yen davet zamanından beş dakika. 
gec:er de misafir gelmezse ya bir fe
llı.kete uğradığına, yahut öldUğilne 

hiıkmolunur. Yok!';a davete icabet 
ce~·abı veren kimsenin muayyen saa. 
tin muayyen dakikasında geleceği 

şiı; ı h~siz görUIUr. 
Ben blr gUn lnglltereı\e dHet edil

diğim bir öğle yemeğini unutmut
tum. Ertesi gilnU unutmaktan mUte
velllt ıstırap içinde davet sahibine 
gi !ip itizar ettim: 

- Çok rica ederim, kusurumu af
fe1inlz, bir mazeretim çıktı, gele
m <!dl m. Sizi beklettim." 

Demiştim. Bu ltlzara karşı aldı-

ğım cevap şu oldu: 
- Beklemek mt! Fakat ben hiç 

bir vakit kimseyi beklemem ... " 
Gene diğer bir gUn Londrada bir 

mı~afirllkte bulunuyordum. DavetU 
olanlardan biri gecikti. Bu gecikme 
beş dakika sUrdU. Bunun Uzerfne ev 
sa hl bf bize şöyle demişti: 

- Haydi, gidelim, sofraya otura. 
lım. Zannederim ki Patrl8ya'nın yol· 
da aya~ı kırılmış olacak!'' 

nu s~zden sonra ancak birkaç da
kika geçti. Telefon çaldı. Metrdotel 
şu haberi getirdi: 

- Ledi Patrlsya diyor ki davete 
yPtlŞemedtğlnden pek mftteeSSfrdlr. 
Fn kat ınazur görUlmeslnl rica edl
ycır, çUnkU gelecek vaziyette delll· 
mlş. Ayağı kırılmış!" 

Süvarilerimizin 
dikleri 

1922 yılı 28 ağustos gUnU 16 eene ev· 
vel gazetemizi alan İstanbullular, birin
ci sahifede gu havadisi okuyorlardı: 

"Dün Harckltı harbiye hakkında hh; 
bir haber alınmamıştır. 26 ağustos ta. 
rlhll tebliği resmi gelmediği gibi, Ana 

doludan hususi telJ{l'&f ta gelmeml!Jtir. 

htanbuldan çekilecek telgraflar 'itin 
muhabere tesisi umnmda \.UU bulan 
davetlere de ce,,., alm&nıanUftu. Bü _ 

ttln bu ab\'al Aoadolunun muvakat bir 
zaman için lstanbuJ ile muhabereyi ka 
tettlğlnl gösterme-ktedlr.,, 

Milletın istiklal mUcadclesinl en-bU _ 
yUk bir al!ka ile takip eden gazetemiz 
o gUn Türk vatand~lanna Anadolu ha· 
beri veremedi ~.nden üzlllmüyor, bilakis 
§U mütaleayı ilave ediyordu: 1 

"Anadoludan son zamanlarda gelen ha 
herler ordumuzun maddeten n manen 1 
pek mükemmel bir \'azlyette olduğu, ıııl

llh \'e tec-.blzatm mcbzulen me\'t•ut bu -
lunduğu bildlrlllyor. Binaenaleyh gele • 
cek haberlere kemali sWdin ve itimatla 
intizar edilemez. Eğer ordumuz bir ta
amıza ~Jam11 ise, bu taarruzun sllih
~ zaferi Ue neticeleneceğine e
miniz. Eter hentls taarru:a başlamış ise 
mlloulp bir aman gelince dltemana kat'I 
darbenin bullrllecıelf fllpheal:adlr.,. 

Bu satırlar, bntUn bir mllletin ıatıra -
bmr, Umltlerlnl anlatmıyor mu!. TUrk 
efkArı umumiyeslnUı tercUmanı, Türk 
maneviyatının yüksek kudretini katlyet
le anlatıyor, zaferi müjdeliyordu. Çünkü 

Teşvikisanayi kanunun
dan istifade edenler 

Ne gibi mecburiyet
lere tabidir 

Ankara, 27 (A.A.) - tktıaat Veklle
tinden: 

Bilfunwn amal mUesaeseleri allkadar 
eden 3537 sayılı kanunun tatbikine ait 
tzahname: 

3537 ayılı karıun De, tetvlk1 1&D&yl 1 
muafiyet ruhaatııamealnl hais olııun ol· 
ma.am bll6mum blrlnci amıf amal mUea. 
HM evaafmı ha1s veya bu evsafı ikti
sap edecek derecede tevı;l edDecek veya 
yeniden kurulacak amal müesseselere a· 
pğıdald mcburiyetler tahmil edilmlftir: 

1 - Birinci amrf mııal müessese ev. 
lafını ha1a mUeueselerl yeııldeıı kurmak 
isteyenler "birinci mut amal mUeueae 
evsafı eudur: Hamal,. bekçi, kltip, mu -
haslp ve mlldUr glbl milltahdeminden 
maada butW latlh8alltta çalı§tırılan ve 
çalqtırılacak işçilerin gtlndelllı: adedi 1e. 

nede 1l500 ve daha fazla olmak ve ay
ni samanda mecmuu en az 10 beygiri bu. 
lan kuvvet muharrike ile iflemek". 

2 - Mevcut mlle1111eaeleri birinci 11· 

nıf amal müessese evsafJDJ lktiBap ede. 
cek ıurette tevsi etmek isteyenler. 

3 - Blrlnci amıf amal mUeımeselerl, 
her ne mabette olursa olsun, teval etmek 
isteyenler. 

• - Birinci sınıf amal mlleaseseleri bir 
ıehlrden diğer bir ııehre nakletmek la • 
teyenler. 

il - Birinci amıf amal mlleaeaeıerln 
lmalltmın nev'ini değiftlrmek lateyen. 
ıer. 

Tesis, nakil, tadil veya tevsle batla· 
madan evvel lktısat Vekaletinden milla. 
ade istihsaline mecbur tutulmuşlardır. 

Velev yukarıdaki maddelerde yazılı 

tesis veya tevsilcr için dahi olsa makine 
ithali için mUsaade istihsaline !Uzum yok 
tur. Makine ithali "ltha!At hakkındaki u· 
mumt hükUmler dahilinde" serbesttir. 
Ancak serbest ithal edilecek makinele • 
rin, yukarıdaki maddelerde yazılı teslis 
veya tevsiler için, müesaeselere celbin
den önce İktısat Vekaletinden teala ve. 
ya tevsi için müsaade almmıısı mccbu -
rldir. Yukarıdaki mecburiyetleri ifa et. 
miyenlerin gümrUklerden geçirelecckleri 
makine, alit ve bunların yedek ve tecdit 
parçalarını gUmrUk ve buna munzam re
simleri ~ misli olarak tahsil edilir. 

BaaJarc!aıa bqka yukarıda "1, 2, 3, 4, 

. 
nayl kanunundan istifade eden diğer mll· 
eueselerin aoağıdakl mUkellefiyetleri de 
tahmil edllmletir: 

1 - İktısat Veklletine verecekleri 
taahhUtııamede teablt edilen tarihe ka • 
dar teü veya tevat mllsaadeaine ait te
aiaata bqlamak ve bunlara ait makine 
veMlreyt liparlı ettiklerini lld.ıaat Vekl
letince IUaum g&ıterilecek tekilde tev _ 
ıik etmek ve bu tesisatı mllsaade tarl· 
hinden itibaren 3 sene içinde ikmal ede
rek imallta başlamak "bu mecburiyetler 
ifa edilmezse verilmiş olan müsaade ip. 
tal edilir . .,. 

2 - MUe111e11enln ahare devir veya 1-
can veya ayni ıehlr dahllinde de olsa 
mlleaeaenin bir yerden başka bir yere, 
nüll takdirinde keyfiyeti altı ay zar • 
tında tktmat Veklletlne ihbar ve mu -
saa.denln tebdilinin latenllmeal "mtlsaa
deyt almıt olan bir veya bir kaç kişinin 
yanlarına alacaktan ortaklar veya mtl • 
saadede iamt yazılı terlklerden bazılan
nm aynlması halinde ihbara lllzum yok
tur.,.. "Anonim şirket tefklll halinde lh. 
bar mecburidir.", "bu mecburiyetler ifa 
edilmezse müsaade iptal edilir.,. 

3 - Her takvim senesi zarfında ça • 
Irama vaziyetlerine dair nUmunesine tev 
flkan dört ntlaha it cetvelini tanzim e
derek aene nihayetinden itibaren ild ay 
sarfmda lktıaat VekAletine göndermek 
"bu mecburiyet ifa edilmediği takdirde 
mUeeıeaeye tebliğat yapılır. Tebliğat ta. 
rihinden itibaren iki ay zarfında yine cet 
veller verilmezse mUaaade Uç seneye ka
dar iptal edilır.,, Aşağıdaki ahvalde ~a· 
nl: 

a. - Birinci smıf sınat mUesseaelcri 
yeniden kurmak isteyenler. 

Mevcut mlleueseleri birinci sınıf sı • 
nal müessese evsafını !ktleap etmiye -
cek derecede tevsi etmek isteyenler 
maklnlerln müesseseye celbinden önce 
lktmat Yek!letinden müsaade istihsa • 
llne mecbur değildirler. 

Ancak teşvi d sannyi kanununn göre, 
ikinci, UçUncU ve dördüncü sınıf munfi • 
yet ruhsatnamesi almış olnn sınai mü
esseselerin yaptıklnrı tcvslatiD muafiyet 
ruhsatnameleri hükmünden istifade e • 
debilmesl için bu tevsiatın e Uerindcki 
muafiyet ruhsatnemelerin, ıimdiye ka -

tasavvurun fevkinde göster
bir hamaset destanı 

Yastık altından 
cüzdanı götürecek 

meçnuı el 

her Türk, milletinin bqma geçen epiz 
kumandanın dehasına secde etmişti. 

26, 27 ağustos günlerinin muvaffakı -
yetleri bütün hızı ile devam ediyordu. 

Bal Mahmudun şimali şarktslade bir 
fırkamızla dü~man fırkasının kareılaş • 
ması, yalnız bir galibiyetle neticelen -
memlf, düşman bütün mUhimmatmı ter
kederek kaçmak suretile TUrk ordusu -
nun zaferi ne derece sUratle elde etti -
ğine bir misal daha verdirmiı oluyordu. 

Bunu, Bal Mahmut lataayonunda diğer 
bir galibiyet takip etti. Kuvvetle yerleı
mlş olan dUıman fırkası,, muvaffakıyet • 
le mağUlp edilınle, bu suretle her cephe. 
den Uerlenmeğe başlanmıştı. 

Şimdi harp, genlg bir saha Uzerlnde 
btltUn tiddeti ile devam ediyordu. TUrk 
süvarileri de, tarihin yalnız bu ırlı: için 
kaydettiği erişilmez kudret ve maharet
lerini, okundan !rrlıyan birer yay gibi 
düşman Uzerine aaldırmalan ile göste • 
riyorlardı. 

Ulu Başbuğ, onlar için ıöyle diyor: 
.. _ Slharilerlmlzbı burada ghtedJğl 

hamaset tasan·uron fe,·kfndedlr ve gay. 
rlkabut takdirdir. Henüz muharebeye glJ' 

memif taze dll!JDlan fırkalannı görür gör 
mez aünrilorlmlz tahamül edemiyorlar
dı. BUDlan dardurmağa lmkln yoktu • 
Derhal lahcmı çekiyor ve dUşllnmanm içe
risine dalıyordu. 

Hakikaten bu kahramanlık sayesinde 
garbe çekilmek lstlyen düşman kıtaatı 

durmaya ve nzlyet almaya mecbur e
dildi ve o Cllnada bir taraftan plyadele
rlmlzlc topçularımız yctl§tl, dU§manı tek 
rar muharebeye mecbur etti . ., 

- TUrk ordusu harbe giremez. 
- Türk ordusunun karşı durması ta • 

mamilc mahvolması demektir. 
Deniyordu. Ve bunları en Ballhiyetll 

crkfmıhnrpler söylilyorlardı. 

Ulu Önderinden aldığı emirle Türk 
Mehmetçik, erkanıharplere 11Ungüsü ile 
cevap verdL Milletin ebedi saadeti uğ -
nına can verenle't, istikbali görUyorlar _ 
dı ve bunun içindir ki Türk Atası tstik
lal Harbinde can verenler için şöyle der: 

- En son aöztlm ıudur: Şehamet mey 
danmc:la ölenlerin analanna ve babalan
na tazlyetlerlmizl değil, fakat tebrlkltı. 
mızı gönderelim.,. 

Niyazi Ahmet 

IAindberg 
Moskovadan Nl'v

yorka a(ldeeek 
Tayyareci Undberg, bir iki ay evvel 

Amerikadan Avrupaya gelmiı, Fransanm 
Bretonya sahillerinde bir adaya yerleı -
mi§U. 

Tayareclnln buradaki çalıemaaı dok • 
tor Aleksi Karel'le beraber, ırunı kalp 
üzerindeki tetkllere lnhlsar etmekte _ 
dlr. 

Lindberg Moskova - Nevyork Beteri
ni ıimal kutbundan geçerek yapmak ta
aavvurundadrr. Esasen Sovyet tayyare. 
leri Moskova - Şimal kutbu - Nevyork 
hattı üzerinden Amerika seferleri için u
zun müddcttenberl tetklkatta bulunmak
ta idiler. Amerikanın ,tayyarecilik bakı. 
mmdan hava vaziyetini ty:I bilen Llnd • 
berg Sovyet tayyarecilerinin projelerine 
yardım edecektir. Yalnız o da, ıılmal kut· 
bu üzerinde tetkikatta bulunmuş olan 
Sovyet tayyarecilerinden malfimat al • 
maktadır. 

Bugtın Llndberg Moelı:ovada ıJmal kut

bu kahramanı Dr. Şmit ile bu mesele üze. 
rinde göril§mekte ve Dr. Şmlt'in tetkl 
katm<iakl neticeleri öğrenmektedir. 

Fransızca "Parlauar" gazetesinin bil
dirdiğine göre Moskovada Llndbergin ba 
şmdan meraklı ve eğlenceli bir hldiae 
geçmiştir: 

Lindberg, Moskovada kendisini hlr a
damın daima takip etmekte olduğuna 
görmüş ve dehşetli alnirlenmlştir. Tay • 
yareci nereye gitse bu adamın, peılndeıı 
geldiğini görilyormuş. Nihayet dayana -
mıyor, ne istediğini soruyor ve bu taciz 
edici zata bir yumruk indiriyor. 

O zaman anlıyor ki bu, bir sivil polis
tir. 

Ertesi gün Sovyet gizli polis tepllltı 
reisi Amerikan sefarethaneaine mllraca
atla, hadiseyi izah edıyor: 

Llndberg'in arkasına bu polia memunı 
bilhassa onun hayatını korumak için ko
nulmuştur ve onu, kendisine suikast yap
mak istiyecek olanlardan müdafaa vazl
fcıılnl taşDDaktadır. 

Gizli potta tefi, iyi bir tayyared olan 
Llndberg'ln ayni zamanda iyi bir boksör 
olduğunu gardUklerinl de Ulve ediyor. 

GilmUşsuyunda kUçUk bir kulilbede 
oturan belediye işçilerinden lsmail 
dün gece yatağında yattığı sırada 

yastığının altına yavaş ya,·aş soku
lan bir elin hışıltısı ile uyanmış ve 
cüzdanı yastık altından kaydırılır

ken birdenbire kalkarak meçhul e
lin sahibini yakalamıştır. lsmail ya· 
kalamaslle beraber feryatda da baş. 
ladığından bekçiler yetişmiş, fakat 
bu sırada elinden kurtulan cür'etka.r 
hırsız tabanakuvet kaçmağa muvaf· 
fak olmuştur. 

Tahkikat sonunda bunun yersiz 
yurtsuz takımından sabıkalı Salih 
olduğu anlaşılarak yakalanmış, ve 
dün asliye dördUncu ceza mahlrnme
slnde duruşmasına başlanmıştır. üs
tünde sadece yırtık bir pantalon ve 
kolsuz bir gömlek bulunan Salih: 

- Vallahi, demJştlr, ben kulübe
ye sadece yatmak için girdim. Dışar-

. daki çöp arabasında uyuyordum. Sa· 
baha karşı dehşetlt bir ayaz çıkınca 
uyandım: kulübenin kapısı açık ol
duğundan içeri girip yatmak iste
dim. lsmailden müsaade isteyecek· 
tim, ama, o bana "buyur!" bile de
medi. Birdenbire bağırıp cağırmağa 
başladı. Kalabalık toplanınca kor _ 
kup kaçtım. Cüzdanını falan çalmak 
latedillm yalandır. Ben artık bu es
ki sanatıma veda ettim." 

Şahitlerin çağmlıp dinlenilmesi 
için muhakeme başka bir gUne bıra
kılmıştır. 

Selimpaf& köyü cinayeti 
Gecen sene Slltvrlnln Sellmpaşa 

köyünde bir kavga sonunda muhtar 
İbrahim bir kör kurşunla vurulup 
öldürUlmUştU. Bu valr:a şöyle olmuş· 
tu: 

Selimpaşa köyünden Mustafa a • 
dında blrlıl göııdlne keatlrdJ:ğ1 A~me 

adında bir ıe.nç kadını bir giln ev~ 
kimse yokken, içeri girmiş ve kadını 
tehdit ederek zorla evine kaçırmış
tır. Eve gelip de Azimenin evde ol
madığını gören kardeşi Muharrem 
Mustafanın kaçırdığını anlamış ve 
arkadaşlarından MUmln ııe Aliyi 
yanlarına alarak, doiruca Mustafa· 
nın evine gltmtı, Asimeyl geri iste· 
mi,lerdir. Mustafa kızmış ve silfl
hını çekerek ate•e başlamış. Bu sı· 
rada oradan geçen muhtar lbrahlm 
vurularak ölmUştUr. 

---------- - ---- ----------·-------

Neticede yakalanıp atır ceza malı· 
kemeatne verilen Mustafa, muhtarı 
öldürmekten, Muharrem, MUmln ve 
Ali de kavgaya sebebiyet vermek su
çundan muhakeme olunmata başla
mı,lardı. Bu ı,e dlln de ayni mah
kemede bakılmış, mllddelumuml 
Remzi iddianamesini aöylemlşttr. 
Müddeiumumi vakayı etraflıca izah 
etmlt ve Muıtatanın ötekilere sil4h 
atarken muhtarı vurduğunu ileri sü
rerek bunun kendlıl için bir tahrir 
ıebebl olarak gözönllnde tutulması
nı ve 448 lnel madde tıe tecziyesini 
lıtemlştlr. 

lzmir üzüm p yasası açtldı Maktul muhtarın karısı davacı 

Raglbenln vekili ise mUddelumu
mlnl lıteflne ftlraz etmiş ve: 

- Mustafa tbrahlml görmUş, ve 
bilhassa kendisini vurmak için ateş 
etmiştir. lbrahlm kendini yakala
mağa gidiyordu. Vazife başında öl· 
dUrUlmUştür. Suçlunun buna göre 
449 uncu madde ne tecziyesi l!zım· 
dır. Ayrıca bizim tazminat isteğimi. 
zln de karar altına alınmasını iste
rim, demiştir. 

Muhakeme, suçluların mUdafaala· 
rını yapmaları için ba,ka bir gUnf 
bırakılmıştır. 

US YI1' EVVEL BUG'UN 

t.h.üm plya§asmm açılmumda bulunanlaı 
Galata kt5priUanan bQyQk bir tehli1'tYt 

maruz bulundufu uanl anide balıvereceği 
11azılma11 üzttlne dün $ehremlnl bu hu· 

7 numara 10 kuruş, 8 numara 11 kuru,, ıusta ıu11ları ıöyleml~tir: İzmir, (Huııusi) - Üzüm piyasaaı 

§<'1ırimlz ticaret ve zahire borsasmda 
merasimle açılmıştır. tık gün muhtelif 
tacirler 5319 çuval üzilm mUbayaa etmiş 
lerdlr. Fiyatlar mahsul rekoltesi g en 

9 numara 12 kuruş, 10 numara 13,5--H "- K6prQnlln muhakkak tamire muhtaç 
kunı§tur. Bu sene inhisarlar idaresi de old116u mülthasııalarnı raporlariylt aabll
plyasadan mühim miktarda Uzllm mUba· tir. KöprQdekl dubalar bakımsrzlık yii:ün. 

den midye tulmaı. ıonra htr aene boya-
yaa edecektir. imdiden ttıdbkul~..aı~---ı..ı'--------------~-......... 
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Fikir ve Henat meselele_!:I =-

B _ ö _ G Az içi 
Yazan: Sa<dlırD IEırtem 

Kapahçarşıyı 
Ruşen Eşrefi birbirine be~mez .ha.. 

tıralar yekünu olarak severım. 
İlk edebi reportajı kendisinden seve 

seve okumu§tum. BUyUk Harbin can. 
Jı hatıraları biraz da bizim nesilde Ru· 
§en Eşrefin kalemile ka.f alara yerleş. 
tirilıni§fü'. 
Ruşen Eşrefi, başına kalpak. baldır. 

larına Ankara tütiğinden çorap çek
tig~ i gu .. nlerde Kuvayi Milliye müfre. 

, bl~ 
zelerini hatırlatır. Ona bir sarı u 
gibi şehirle istasyon arasına küçük 
caddenin tozlu dekoru içinde sık sık 
rastgelirdim. Be!ediye memurlarının 
teneke ibriklerle suladıkları !stasyon 
cadesi, diyebilirim ki tek işlek sahaydı. 
K:asaturalarmı tüfeklerine, bez parça. 
ları, idare fitilleri lle bağlamış ask~r~ 
ler, atlarının bir siyah hayalet g~b~ 

.. ··ı.. ·d bı'r daha yüzlerını suzu up gı en ve 
görmediğimiz kara, gömlekli, kara ce. 
ketli. kara pantalonlu, belleri kamalı. 
Vlicutlarr bomba kurşun ve tabanca 
ile örtülmüş se~ar cephanelikler bu 
yoldıın giderler ,bu yoldan yaralı 
olarak dönerlerdi. t f.. 

Ankaranm otomobili toz bulu u 
çlnde bu caddede gözlere bir heybet 

Ed.b'n mah 
gibi görünüyordu. Halide 1 1 

. 
ınuzları atının karnına. burada bıraz 
daha merhametlice dokunurdu. 

Bu işlek caddede Ruşen ~~ sa. 
dece ".Jir baş h~linde görünUrdil· 

Top tabakası onun vücudUnil ve ge· 
lip geçenleri öyle kaplardı ki, bulutlar 

"'k tozun fethede. 
arasından gözu en yer. 
m" ' ]i Ruşenin başı olurdu. 

Ruşen Eşref beniın için 1stiklfil 
Harbi senelerinde yaşanmış hatırata. 
rm ve Ankaranın ınanzaralartnJ ~e· 
tıiden yade getiren miktarı çok az ın. 
sanlardan biridir. 

1 ri bira.Z R i bana bağlıye.n his e 
uşen - d seve 

tahlil ettim. fakat ben Boga.z~ a : 
rim. Onun ''Boğaziçi,. sini. bın uıetre 
deh $8.hile inen bir trenin içlnde oku. 

dtiffi:7 . d - ka.. 
Nasıl tren. stepten denıze ogru 

'tt· ·se ben de sayfa. sayfa Bo. 
YIP gı ı ı . l d 
ğazın havasını teneffüse başa ım. 

Bir step gecesini, bir Bosf ~r. haya-

li ile dolduran kitap bana ?~nı~ t~~ 
lu lezzetini, nemli serinligıni, bilyil 
çınarların koyu gölgeli sUk1lta ve ebe. 
diyete benzyen inzivasmı, sahilde birer 
kağnı gibi her işe koşulan narin ta· 
vırlı kayıkları sahillere yerleşen ve 

' ı ıan eski refahın son hatırası olan ya 1 

bir turist gibi gezdirdi. 
Boğaza ait bazı detay yanlışları bu. 

lunabilir. Fakat Boğaziçini ya.şa.runış 
bir hayatm izi Uzerinde bu kadar revk 
le anlatan ve sevgiyi tahrik eden ese. 
ri ben görmedim. 
Şeyh Galibin bir manzumesinde an· 

)attığı Boğaz mehtabmda.n sonra 
Türk muharriri Ruşen Eşref bize bu 
Bosforun sırlarından bahsediyor. 

• • • 
Boğaziçi Uç noktadan karakterize 

edilebilecek bir mahiyettedir. 
1 -- Eserde nesir unsuru. 
2 - Müşahede unsuru, 
3 -- Yaşanmış hayat unsuru 

B. Ruşen Eşref On.aydın 

rindendir. Ruşen de bunu görüyoruz, 

hem de bol, bol! 
Ruşenin müşahedelerinden bahseder 

ken şu noktayı işaret etmeliyir:1: Bu 
müşahade sadece maddeye. müşahha. 
sa. ait değildir. 

Hendesi müşahedenin altında ruha 
kadar sinmiş, insan ruhunda yer tut
muş ılık, parıldıyan ve kımıldanan 
hisler vardır. Bu his ıhkhğıdır ki, o. 
nun bir iskelet olan müşahade kudre. 
tini eti ile, derisi ile beslemekte ve 
realiteye kımıldanan ve ruhu sanın bir 
derunilik vermektedir. Bu derunilik 
bazan lirizm haline kadar çıkmal<ta. 

drr. 
Ruşenin müşahcdeciliğini besliyen 

yaşanmış hayat izleridir. Zaman za. 
man onu detaydan detaya sevkeden 

de bu yaşanmış hayattır. 
Ruşenin çok defa detaydan kurtu • 

lamadığını iddia edenler vardır. Fakat 
bence onun söylemek istemeden, söy. 
!ediği şeyler de sanatkar tarafının gü. 
zelliği vardır. "Dil insana fikirlerini 
söylemek için de~il. saklamak için ve· 
rilmiştir ... diyen Taleyran. yalnız dip. 
lomasi bahsinde değil, fakat insan 
ruhu için de bir hakikati söylemiştir. 
Şuurum uzdan daha çok hakiki hayatı. 
mızı yoğuran şuurun kör tarafıdır. 
Şuurun karanlık katlarında yaşı • 

yan hayatın akisleri sanatkar için bir 
muvaffakıyet unsurudur. Ruşen Eş a 

refin detaylara kaçan cümleleri ara. 
sında ben bu yaşanmış hayatın şuur· 
suz hamlelerini de seziyorum. 
Ruşen E~ref, bu güzel eserinde, bir 

Bosfor kalemini çekmek istiyenler i. 
çin yahut Bosforun sırrını bu roman. 
da anlatmak istiyenler için ne bol mal· 

zeme veriyor. 
Bu malzeme karşısında şunları dü. 

şUndUm. 
Ruşen Boğazın romanını muhakkak 

yazmalıdır. 

Esnaf Cemiyeti mi 
t ami r etti r ecek , 

belediye m i 'l 
Kapalıçarşı Esnaf Cemiyeti, yaptır

dığı tahminlerde çarşuun beş yüz bin 
liraya tamir ettirilebileceğini hesap et
miştir. 

Bu yekilna, çarşıda kalorifer tesi. 
satı, yolların asfalta çevrilmesi, da
hili tamirat, damın baştanbaşa betonla 
sıvanması dahildir. 

Cemiyet, belediyeye yaptığı müra. 
caatta bu paranın, sayıları 2000 ni bu. 
lan dükkan sahipleri tarafından temin 
edilebileceğini de bildirmiştir. Bu su. 
retle her dükkan sahibi bir defaya 
mahsus olmak üzere 250 lira verecek.. 
tir ki, esasen çar~ıda bulunan herkes 
buna razıdır. Yalnız belediye çarşıyı 

mimari ve tarihi kıymetine halel geJ. 
memesi için kendisi tamir etmek iste. 
mekte ve bu yüzden cemiyete tamir 
için müsaade vermemektedir. 

---<>-

Barbaros ihtifali 
Büyük Türk denizcisi Barbarosun 

ölümünün dört yüzüncü yıldönümü 

dolayrsile yapılacak törenin programı
m hazırlamak üzere diln de Deniz Ti. 
caret Müdürlüğünde belediye reis mu. 
avini Elcrem Sevencan'ın başkanlığın. 

\ 

da bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda hazırlanan programın 

ana hatları üzerinde görüşülmüş, bazı 
ufak tefek ilaveler yapdmıştır. 

--o-

İtalyan vapuru kurtarıldı 
Birkaç gü:'l evvel İtalyan bandıralı 

Campidoglio posta vapuru Bulgaris. 
tanda Burgaz limanı civarında sis yU.. 
zUnden Anastasya adası kayaları üzeri
ne oturmuştu. 
Acentuı, Tilrk gemi kurtarma ıti r

kctine müracaat ederek tahlisiye ve
saiti istemiştir. Bunun üzerine Saros 
tahlisiye gemisi gönderilmiştir. 

Dün Burgaz limanından alakadarla. 
ra gönder:ıen bir telgrafta geminin 
kurtarıldığı bildirilmiştir. 

--<>

Ma caristan ile ticaret 
anlaşması 

Macaristanla aramızda yeni bir ti. 
caret anlaşması yapılacağı hakkında 

piyasada duyulmuş olan haber alaka. 
dar tüccarlar arasında memnuniyetl~ 

karşılanmıştır. 

Macaristanla aramızda halen mer'i 
bulunan ticaret ve klering anlaşması_ 

1 
, t • k nın daha bir yıl müddeti vardır. Bu. '{eni e e /( r 1 nunla beraber her iki taraf fayda gör. 

t düğü takdirde yeni bir anlaşma yap. te S~ sa 1 masına imkan vardır. Son defa Maca. 
ristana gitmiş olan TilrkoHs başkanı 

Be 1ed1 y e n 1 n Burhan Zihninin bu maksatla Macar. 

huzı rhıdığı proje }arla bazı görüşmelerde bulunduğu 
öğrenilmiştir. Macarlarla mutabık ka. 

Islahat prograını iki sene ~Uddet- lındığından eylülün ortalarına doğru 
le tatbik edilecek ve elektrik tesısatı, İs Ankaraya bir heyetin geleceği ümit e. 

lk ı tatmin edecek hale kona-
tanbul ha m diliyor. Macarlarla da Almanya ile ol. 

Orta tedrisat 
kadrosu 

Komisyon Aokoroda 
çahşmalorıoa başladı 

Orta tedrisat kadrosunu hazırlamak 

üzere Killtür Bakanı Bay Saffet Arıka -
nm başkanlığı altında bir komiııyon cu • 
ma gUnUnden itibaren çah11masma baııla· 
mıgtır. 

Vilayetlerden gelen kadro cetvellerine 
göre ilk olarak tetkikat yapılmıv ldart ve 
sıhhi sebeplerle nakileri istenen öğret
menlerin vaziyetleri etrafmda görüşUl • 
müştilr. Bundan sonra da yeni açılacak 
şube ve okullara öğretmen tayini işile 

meşgul olunmuştur. Bu şekle göre bu yıl 
orta tedrisata yeniden 300 - 400 öğ -
retınen almacaktır. 

Bundan başka bir miktar yardımcı öğ
retmen de istihdam edilecektir. 

Kadro komisyonu mesaisini sah gilnU. 
ne kadar tamahyarak neticeyi alakadar
lara bildirecektir. 

KIDEM ZAMMI ALAN ÖORET· 
MENLER 

Orta tedrl.aat öğretmenlerinin kıdem 

zamlarına ait kadronun ilk kısmını dün 
neşretmiştik. BugUn de devamını veri· 
yoruz: 

22 LİRADAN 25 LiRAYA 
ÇIKANLAR 

Cibali ortaokulu musiki öğretmeni Na. 
ile, EminönU ortaokulundan Kevser. 

25 LİRADAN 30 LİRAYA 
ÇIKANLAR 

CUmhuriyet ortaokulundan Emine -İh· 
san, Çapa ortaokulundan MUeddep, Ça • 
pa ortaokulundan Halide, Çatalca orta. 
okulundan Mahmure, Heybeliada orta -
okulundan M. Ragıp, Eminönü ortaoku • 
lunda.n Meliha, EmlnönU ortaokulundan 
Şekibe, EminönU ortaokulundan Seniha, 

30 LİRADAN 35 LlR..ı\YA ... 
ÇIKANLAR 

CUmhuriyet ortaokulundan Mehpare, 
CUmhurlyet ortaokulundan Hamiyet, Ci. 
bali ortaokulundan Arif, Cibali ortaoku· 
lundan Ali Turgut, Çatalca ortaoku,Un· 
dan Hasan, Gelenbevi ortaokulundan Ke. 
mal, Gaziosmanpaşa ortaokulundan Nadi· 
de, EminönU ortaokulundan Osman Feyzi, 
Emlnönt ortaokulundan Silreyya. 

35 LİRADAN 40 LİRAYA 
ÇIKANLAR 

Cilmhuriyet ortaokulundan Nilüfer, Da 
vutpasa ortaokulundan Ziyaettin, Çapa 
kız ortaokulundan Seniha, Gaziosmanpa
ı;;adan Salahattin, Gaziosmanpaşadan Mih 
riban, Eminonil ortaokulundan Burhanet· 
tin. 

40 LİRADAN 4:1 LİRAYA 
ÇIKANLAR 

Cümhuriyet ortaokulundan İhsan, Ça -
pa, ortaokulundan Fuat, atalca, ortaoku
lundan Hüseyin, Eminönü ortaokulun • 
dan Sara. 

45 LİRADAN 55 LİRAYA 
ÇIKANLAR 

Cümhuriyet ortaokulundan Cafer, Ca
ğaloğlu ortaokulundan Sabiha, Davutpa
§a ortaokulundan Nuri, Gaziosmanpa;ıa 

ortaokulundan Adnan. caktır. . d işi' . bil duğu gibi kayitsiz şartsız bir anlaşma 

J h" İstanbul belediyesi §Chır e ı:,en • yaımlması muhtemclılir. Bu takdı'rde İR 
Eserdeki nesir unsurunwı ne e ın. .. T nakliyo ve tcmiriye, teshi- 55 L ADAN 70 LlRAYA 

de. ne de aleyhinde bulunacak deği . tun vesaı.1. kendisine verilmesini bil- Macarlara birv:>k mallarımızı gönder. ÇIKANLAR 

30 Ağustos 
Dom l upınarda 

yapılacak merasim 
proAramı 

Zafer bayramı gUnU Dumlupmarda 
yapılacak merasinı programı şu şekilde 

hazırlanmıştır: 

1 - Milli Müdafaa Vekaletinin tayin 
edeceği miktarda askeri kıt'a ve bir ha
va filosu. 

2 - Bakanlıklar ve Parti adına blrer 
çelenk. 

3 - Afyon, Kütahya, Manisa, Balıke
sir vilA.yetlerinden teşkil edilecek atlı 
halk kıt'alan. 

4 - Afyon, Manisa, İzmir izcilerinden 
mUrekkep birer kıt'a. 

5 - Ankara ve !stanbulda.k.i Üniver_ 
site ve yüksek mektepleri temsilen mah 
dut talebe heyeti (KUltUr Bakanlığınca 
tertiplenecek) 

6 - Af.yon, Kütahya, Manisa, Balı· 
keslr, İzmir, Aydm, Isparta, Burdur, De
nizli, Konya, Seyhan Eskişehir, Bilecik, 
Kocaeli, Ankara, Bursa, İstanbul vill. 
yetlerinden biri umumi meclisi, biri vi· 

18.yet merkez belediyesini bir de Parti 
ve Halkevinl temsil etmek üzere seçe
cekleri üçer kişilik birer heyet ve bi. 
rer çelenk. 

7 - Aynı gUnde yerlerine dönebilecek 
kadar merasim yerine yakın kasaba ve 
köy halkını iştirak ettirmek (VilAyet 
lerl tertip edecek.) 

8 - 30 .Qğustos akşamı Ankara ve İs
tanbul radyolarında konferans, 30 ve 31 
ağustos gUnleri bu bUyUk hadise ve ya
pılan merasim hakktnda neşriyat. 

9 - O gece Halkevlerinde konferans. 
10 - Merasim yerinde oradan halk 

ve gençlik adına birer hitabe. 
NOT: 
1 - Merasinıi birinci kolordu komu. 

tanlığı idare edecektir. 
2 - 30 Ağustos gUnU merasim yerlle 

Afyon ve İzmit arasında gidiş ve gelil 
trenleri tertlp edilecektir. 

3 - Dumlupınar istasyonundan me· 
rasim yeri arasında nakil vasıtaları ve 
merasim yerindeki hazırlıklar Miııt Mü
daraa Vekaletince temin edilecek ve ma. 
ham idare 6.rnirleri yardım edeceklerdir. 

Şişli HalktWlnd<.'n: 
Zafer bayramı mUnasebetiyle 30 Ağus

tos 1938 salı gUnU Halkevimizde saat 15 
ten 17 ye kadar raks mllsabakaları ya. 
pılacak ve gece saat 21 den itibaren bir 
çaylı dans verilecektir. Davetiyeler Şl§U 
Halkevinden alınabilir. 

Eminönü Ralkc,·lnden: 
30 Ağustos Zafer bayramı aereftne 0 

gUn saat 17 de Evimizin Cağaloğlundaki 
binası salonunda aeağıdaki proğram gibi 
tören yapılacaktır. Yer darlığından do. 
layı hazırlanan davetiyeleri arzu eden· 
ler berglln Ev bürosundan alabilirler. 
Proğram: 

1 - İstiklal marııı, Ev orkestrası ta
rafmdıuı, 

• 2 ~ Konferans, Evimiz üyelerinden 
N l\kı Tezel tarafından 

3 - Konser, Evimi~ orkestrası tara. 
fından. 

( Kısa ha herler ) - - --lim. niye tşlerı~ı~ işti • Hiikünıet belediye. mek mümükün olacaktır. Şimdiki halde Davutpaşa ortaokulundan Eşref. 
Nesir unsuru her muharririn lehi· kfımetten ıs em . k ı Macaristana tütün, üzüm, deri, incir, 70 LİRADAN 80 LİRAYA • S.ehrimlıde bulun:ın Romanyanın meş-

t al l 
. "k olarak nin bu teklifini rnemnuni):etıe arşı a - f d k d . d k'" hur. ıktıs.atçılorınclnn M. Slansko ı"le "I. 

ne ve yahu ey ııne vesı a t .. . dern Avrupa ııehırlerinde oldu- ın ı , emır ve ma en omürü gön. ÇIKANLAR G " 

kull
"nJlabilir. mış rr. mo h' be deriyoruz. Macarlar da, buna mukabı"l H b 11 d t rıgor l\.nrp'<lnn mürekkep heyet, iktısnt-... d bu işler şe ır ey e a a or aokulundan Hamdi, E· çtl 1 

Bl
·r eserin "deruni., kıymeti sadece ğu gibi 1stanbulda a . bize canlı hayvanlar, pamuk, mensu- :ırımıı a temnslarınn deYam etmektedir. 

il ek
tir minönU ortaokulundan Mehmet Emin. M. Slansko Ye M. Grigor Karp '-'arın ak. 

C·u·mıelerin şu veva bu şekilde toplan. lediyesine ver ec · ,, ol Elektrik idaresinin ıslahı iki sene son· cat, keten, kendir, iplik imalatı, nebati şam Ankaraya gideceklerdir. 
mış olmasmda değildir. ra ikmal edilince işletmesinin Nafia v:- meva<ldan mamul mensucat, taş, ve • Bir hafta zarfında muhtelif memlekeı-

Muharririn ruhundan gelen keyü, kftlctlnden belediveye geçmesi takarrur toprak mamuliitı her nevi demir ve çe. lerden İstanbul piyasasına 2387 ton buA-
akislerin ve pa.rıltılarm ifadesi olma. J lik saatler, alatr basariye, ecsanu kim. dny, 378 ton nrpa, 205 ton mısır, 28 ton 

' k .. etmiştir. çanlar, 87 ton tiftik, 102 ton yapak gel· 
Sına ra.:::.men nesir unsuru, ısaca us- ı Trn""'V"Y yevı"ye eczayı tıbbı"ye vesaı"re go""ndcrı· · 1· B ö Hükumete geçmek Uzcre o an .,.. •• "" • - mış ır. u mallardan buğday fiyatlarındıı 
lüp merakı, eserin hakiki hilvlyetine na ve Tünel idareleri de bu arada Belediye yorlar. hnfta içinde ~·alnız 4/3 para kadar bir 
zaran ya ileri. yahut fô.ni otmağa --o-- ~erileme knydcdilmiştir. 

. t n unsuru ye verilecektir. . • Tiftik pi"-·:ısnsı bu harta, neçen hafta-
mahltOdur. Bu eserı ya 13a a Tramvay Şirketinin Nafia Vekaletıne K o"'ru"'lu" Tu"rbesı· " e 

k 
laz dır ya nisbelle daha sakin geçmiş, bütün sa. 

dal·a derinlerde arama ım . .. devri l"ı·n faaıı·yete ge"ilmiatir. Belediye d u " " ~ Müzeler idaresi, Divanyolunda, Köp. tışlar ehemmiyetsiz birkaç muameleden 
Ruşende nesir merakı yanın a m · f·~n ho"eti tarafından teşkil edilen müte. lbnret kalmıs,tır. Almanyadan beklenen 

d bu ne- v ' rülü kütüphanesi sırasında bulunan şahade kudreti buiunmasay ı . . hassıs ·bir komisyon, Tramvay arabaları· fiyatların henüz gelmemiş olması, piyasa-
. d kı· dı'kkate layık bır t K Köprülülerin türbesini tamire karar da merak u"-·anılırmnktndır. Fiyatlarda 

sır sanmıyor um · nr sa,,'tllag·a ve tetkike ba.şlamış rr. o - ~ J vermiştir. bir yükseklik yok lı-e de snAlamlık devam 
hal alabilirdi. misvon kabul edilmiş evsafa göre çah§a. etmektedir. Bu hafta yalnız 84 balya tif-

R 
. .. h d kudreti gözleri- · h Parmaklıkları söklilmüş, içerisi çeşit 1 uşenın musa a e bilecek arabahı.rla, sefer yapması ma · tik ~atışı olmuştur. 

nin bir obpektİf gibi açıldığı sahaları zurlu görUlen ve hurda tramvay arabala- çeşit otlarla kaplanmış, taşları yıkıl. • Y:ıpak piyasası hu hafta cok cnnh geç-

k haf Sının bütUn detay • t i mı~ olan bu türbenin tamirine hemen miştlr. Son.·ctler mfiha,•aalı dev"mlı ol-
avraması ve ıza rını tesbit edecek ve bir rapor anz m o. ~ .. 

ed b
'l Udir b 1 k tahsisat bulund k d' ması, bilhassa Anadolu ainsi mallarımızı 

!arı ile levhalar halk e ı me . Junac"ktrr. Evllll ayında da bilfiil satış aş anaca ve u ça ı. b" · debiyatı • ... ol ğerlerinin tamirine geçilecektir. kım·etlonrlirmi:J, fiyatları da )'ükseltmlt-
Müşahade kudreti ızım e . müzakerelerine başlanacaktır. tir. 

ın,.,,.. ~owıo~ ~ıt dP.neb'lecek_v~az ____ ı~e_t. ______________ ~------------------------------------------------------------------------~----~----~~------------------------------------..... ~ .............. ----__;,~------------....; .......... :......;,,;..,~.....s. ....... .._~ ............... ..;...... __________ _ 

Saat Vapurun adı Gittiği yol 
12 Ankar:ı Kara elen iz 
9.30 Uğur İzmit 
8.30 Sus Mudanya 

22.30 Sus Mudanya 
10.:ıo İzmir İzmir 
9 Tayyar İmroz 

GELECEK VAPURLAR 

R 1".em:ıl Ayvalık 
1(j J.\oııy:ı İzmir 
1 t.30 Trak Mudanya 
21.50 Sus Mudanya 
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Ennadiülehli takımı 
Galatasaray - Günaş muhte:ic~ne 2-1 yenildi 
Festival spor komitesinin tertip ettiği 

futbol maçlarından ilki, dlln Taksim stad 
yomunda şehrimize davet edilen Mısırlı 
futbolclller Galatasaray - GUneıı mub. 
tellti arasında yapıldı. 

Sporcu Vekil Saraço~hınun dahil oldu 
ğu Uç bini aşan bir seyirci kümesi ö -
nünde oynanan senenin bu ilk futbol 
müsabakası, -bazı anlar milstesna
umumiyetle durgun ve zevksiz oldu. 

Bayrak teatisi ile malüm merasinı • 
den sonra saat beşi biraz geçe başhyan 
oyuna takımlar ııu şekilde iştirak etti . 
ler: 

Ennadiillehli; Aziz Fehıni - Kimli 
Mesut, Ahmet - Murat Fehmi, İsmail 
Refet, Hüseyin - Eleşri, RUştil, Muh • 
tar, Essevaf, Hani. 

Galatasaray - Gilneıı Muhteliti: Ci • 
hat - Faruk, lbrahinı - Eşvak, Rıza 

(Hakkı), Ömer - Melih, Salahattin, Ve 
hap, Niyrzi, Rebli (Billent). 

Para atışını bizimkiler kazandığı için 
Galatasaray - Güneş karışığı rüzgarı 

arkasına almıştı. Buna mukabil Mmırlı -
tarın hUcumile oyuna başlandı. tık mi -
safir akını muavinlerimiz tarafından ke 
sildi, muhtelitimiz derhal sağdan misafir 
kaleye sokuldu, fakat Vehabm 3litil ka· 
lenin bir hayli üstünden avuta gitti. 

Çimen sahaya alışmış olan Mısırlı • 
larm bizim toz toprak içindeki Taksim 
stadcnızda şaşkm bir oyun çıkardıkları 
görUIUyor ve rakiplerinin bu vaziyetin 
den istifade eden muhtelit takımımız a
lem üstüne akm yapıyor. Fakat kale ağ. 
7.JDda daimt yersizliklerlni bu vakada 
ihmal etmiyordu. 

Nitekim Vehabın ilk dakika kaçırdığı 

fırsattan daha mükemmelini beıinci da. 
kikada yakalıyan Melih, topu bot kale
ye sokamadı. Bunu iki dakika sonra )1· 
ne Vehabın ııayanı hayret bir fırsatı ka. 
çırması takip ettL 

18 ncı dakikada Sallhattinin ileri pa
sına koııan Melih ve Vehap lüzumsuz 
bir nezaket göstererek topu blriblrlerl· 
ne bırakmak istediler. Bu suretle yüzde 
yUz fırsatlardan biri daha heba olmuıı 
oldu. 

27 nci dakikada ilk tehlikeli Mısır hU 
cumunu gördük, sollçlerile solaçıkları. 
nm munutazam kombinezonlarla sev -
kettlkleri topu sağiçlerinln tutulmaz gU 

tile kalemizi bulduysa da direğe çarpa • 
rak geri geldL 

30 uncu dakikada Vehapla Rıza çıktı. 
lar yerine BUlentle Hak':ı girdL Muha -
cim hattı da ııu ıekli aldı: 

SaWıattin, Niyazi, Melih, Rebit, BU • 
lent. 

Bu değişiklik hUcumlarnnızın bUsbll • 
tnn artmasmı in~ etti. 

MUHTEL1T1N 1LK GOLO 
42 net dakika: Sahanm ortasile Mısır 

Okapor klübünün daveti 

Olı:spor Kurumu Genel Sekreterli -
tinden: 

Kurumumuzun açılııının ilk senei 
devriyesi 30.8.38 istiklü aavaıımızın 

tarihsel mutlu günü olan Zafer bayra

mına tesadüf ett!ğinden ayni gün Bey 
oğlunda tstikıat caddesinde Nur Ziya 

sokağında C. H. P. Beyoğlu ilçesi ku. 
rağındaki merkezbıizde iki yaşına ku. 

rumumuzun bastığı merasimle kutla
naealı:tır. 

Ayni günde kurum adına Taksim. 

deki Cümhuriyet ibidesine bir çelenk 

konacaktır. 

Bu ıerefli günümüzde İstanbulda 

bulunan bütün aaylavlanmız, büyükle. 

rimiz, bütün spor kurumlarının yön. 
kurulları, üyeled gündelik, haftalık, 

aylık ve spor gazeteleri neşriyat mü. 
dürleri. mevkut ve gayri mevkut mec-

muaların yazı itleri direktörleri, üyele 
rimiz, miW sporcularımızı ve okculu. 

fummu sevenlerimiz bu mutlu günü. 

mUzde bu topla:1tımııa onur vermesi

tıf bllhuıim rica e kriz 

M111rlı futbolcular 

kalesi arasında mesafe takımın merkez 
muhacimi Muhtara ortadan muavin Hak 
kı sert bir garj )aptı. Favul... Hakem bu 
ceza vuruşunu garip bir kararla Mısır -
lılar aleyhine verdi. 
Atılan top misafir kale önünU bir hay 

li karıştırdı, bu arada müdafi ;,ıanıııı bir 
vuruşla topu kendi kalesine soktu. İki 
dakika sonra da ilk kırk beş dakika 1-0 
muhtelitimlz lehine niha) etlcndl. 

İKİNCİ DtVRE 

Muhtelit takımın başladığı ikinci haf· 
taymda all'yhimize olan rüzgar, bir hayli 
ha. iı lem işti. 

Dünkü maçta 

Bu kısımda Türk takımı daha düzgün \ 
oynuyor ve bu yüzden top daha ziyade ı 

misafir sınıf sahasında dolaşıyordu. 
MUHTEL1T1N 1K1NC1 GOLÜ 

Rebil - BU!ent kombinezonunun ya • 
rattığı tehlikeleri defe çalışan Mısırlı ka 
leci, topu yumrukla uzaklaştırmak ister
ken Rebilnin ayağına bıraktı; o da, gil • 

ıporcufanmı7la beraber 

zcl bir plase ile takımının ikinci sayısını 
ka)dctti. 

MISffiLILARIN GOLU 

İki - sıfır mağlfıp vaziyete düşen mi 
safirler bundan sonra daha sıkı çalııı. 

mağa başladılar ve ikinci devrenin ikin· 

ci son saatinde oyuna haklın de oldu -
lar. Onlar bu Ustlinlüğil de 17 ncl daki • 
kadn semeresini verdi. 

Soliçleri sıkı bir ııütle ilk ve son gol
lerini kayda muvaffak oldu. Oyunun bun 
dan sonraki kısmı ekseriya mütevazin 
fakat zaman zaman Mısırlıların hakimi 
yeti altında ve gittikçe sertle§erek fakat 

heyecanlı bir an 

vaziyet değişmeden geçtl 
Mısır takımı hiç te muvafCakryetli bir 

oyun çıkaramadı; içlerinde sağ müdafi· 
leri, merkez muavinleri, ve iki içlerin iyi 
diğerleri vasattı. 

Muhtelitimizde ise, kaleci Cihatla Re. 
leri, merkez muavinleri, ve iki içleri iyi 
diğerleri ise kendilerinden beklenen o
yunu oynayamadılar. 

Kuleli lisesinde 

Su sporları bayramı 
l>Un muvaffaklyetle yapıldı 

Kuleli askeri lisesinde her sene ya. 
pılan susporları bayramının dördüncü 
ıü dün, Çengelköyündeki mektebin ö. 
nünde büyük bir seyirci kalabalığı kar 
ıısında yapılmıştır. 

Müsabakalarda vali Muhittin 'Ostün 
dağ, merkez komutanı Ihsan Ilgaz ve 
birçok askeri erkan ve ümera hazır 

bulunuyordu. 
Program mucibince merasime istik. 

lak marıile baılandı. Okuldan bir ta. 
!ebenin nutku ve geçitresmini mlitea.. 
kip müsab3kalara geçildi. 

Müsabakalara iştirak edenlerin ye • 
kunu 125 talebedir. 

Müsabakalarda alınan neticeler şun. 
tardır: 

1 - 5 metre kuleden 1 inci Kemal 
Demir Asal. 2 inci Turhan Tc-lu. 

2 - 5 ve 1 metre traplenden birin
ci Burhan Emrem, ikinci Hasan Bu • 
dan. 

3 - 50 metTe serbest, 100 metTe kur 

bağlama, 50 metre sırtüstü, 100 metre 
serbest, 200 metre kurbağlama, 100 
metre serbest şeklinde olan dört takı 
mın iştirak ettiği Kuleli Bayrak yarı. 
şında kırmızı birinci, sarı ikinci gel • 
miştir. 

4 - Su altından yüzmede İbrahim 

öncel birinci, Reşat Atatuğ ikinci gel 
miştir. 

5 - Sul altında tabak toplamada 
Burhan Emrcm 20 tabak toplamış, Sa 
Iahattin Kahraman Ali Go"ksel, Samı 

Yaşat 19 zar tabak toplamışlardır. 
6 - Seferi techizatla atlamada bi. 

rinci Hasan Coşkun, ikinci Muzaffer 
Yenen. 

7 - Büyük tur müsabakasında bir 
saat yüzme sonunda Rıza Tunguç bi. 
rinci, Hakkı Çağlı ikinci. 

8 - Yağlı direkte Necdet Birinci. 
9 - Kuleli küçüklerile Çengelköy 

küçükleri arasındaki autopu müsaba • 
kasında Kuleli küçükleri ı, O galip. 

izmirde dünkü maçlarda 

Izmir, Trakya muh 
telitini, Ankaralıla 

Istanbulu yendi 
tzmir, 27 (A.A.) - Ankara, latan. 

bul ve Trakya muhtelit\eri arasında 
tertip edilen fuar kupası müsabakaları 
na bugün baılandı. 

Günün ilk kartılaşması, Trakya - b 
mir muhtelitleri arasında idi. 

Trakyaya nazaran daha hakim bir 
oyun çıkaran İzmirliler fazla gol yap. 
maya muvaffak olamadan birinci dev. 
reyi 1 - 1 beraberlikle bitirdiler. 

tk:nci devrede daha enerjik bir o. 
yun çıkarmaya muvaffak olan Trakya 
lıların yapmış oldukları bütün akınlar 
nedense bir türlü beklenilen neticeye 
vermiyordu. 

Diğer taraftan tehlikeyi eezen b. 
mir, yavat yavaı hakimiyeti tesise 
muvaffak olarak Trakya kalesini sık 

sık ziyarete batladı ve 25, 28 inci da 
kikalarda arka arkaya iki gol yaparak 
maçı 3 - 1 galibiyetle bitirmeğe mu
vaffak oldu. 

ANKARA. ISTANBUL 
Sıra Ankara - İstanbul muhtelitleri 

maçına gelmişti. 

Hakem İzmirli İhsanın idaresinde, 
fstanbulun bir vuruıu ile başlayan O

yun ilk dakikalarda Ankaranın aleyhi 
ne cereyana batladı. Nitekim bu bariz 
hakimiyetin ilk semeresini kazanmakta 
gecikrniyen İstanbullular Muradın ye. 
rinde bir vuruşu ile ilk sayıyı daha İ
kinci dakikada yapmağa muvaffak ol
dular. 

Fakat, Ankaranın yediği bu gol ken 
diterl için bir ihtar mahiyetinde oldu. 
ğundan büyilk bir gayretle harekete 
geçtiler. 

Sıkı bir inipe lstanbul kalesini Uf• 

dılar. fskenderin yakın bir mesafede• 
çekmiı olduğu ıut avutla neticelea. 
di. 

Oyun bütün hızı ile devam ediyor. 
Top yine İstanbul kalesi önlerinde. 
Abdülün kaleye yakın mesafeden ean
siperane bir ıekilde koıup sıkı bir ıuc 
le kaleye gönderdiği top İstanbul al• 
larına takılarak Ankarayı berabere va 
ziyete çıkardı. Biraz sonra da devre 
1 - 1 beraberlikle neticelendi. 

İkinci devre birinciye nazaran nis .. 
beten durgun oynandı. 

16 ıncı dakikada Basrinin çektifi 
komeden gelen tep doğrudan doğru .. 
ya İstanbul kalesine girerek Ankara .. 
ya ikinci ve galibiyet sayısını da ka
zandırdı. 

Bu golden sonra çok açılan lstanbul 
takımı, Ankarayı hakikaten müşkUl 

vaziyete düşürmesine rağmen, gol çı .. 
karmaya muvaffak olamadı. 

Maç da bu suretle 2 - 1 gibi bir 
farkla Ankara muhtelitinin galibiyeti 
ile neticelendi. 

Fuar maçları münasebetile ıehrimiz 
de bulunan İstanbul Trakya ve Anka. 

ra sporcuları aralarında İzmirli spor -
cular olduğu halde Atatürk anıtına 

giderek törenle çelenk koyduktan son.. 
ra ateşli ve genç sporcular memleket 
gençliğinin minnet ve 1ükranlannı 

izhar etmigl~r ve toplanan muazzam 
halkın da iştirakilc İstiklal martınt 

söyledikten acnra alkışlar arasında 

dağılmışlardır. 

Boğazı ylOızerek gsçma 

Yüzücülerden biri 

Festival komitesi tarafından tertip 
edilmit olan Boğazı karııdan karşıya 
yüzerek geçme yanıı dün sabah yapıl 
mııtır. 

Komite tarafından getirtilmiı olan 
Bulgar yüzücülerinden birisi de bu ya 

rışa iştirak etmi§ bulunuyonlu. 
Anadoluhisan - Bebek arasında ya 

pılan bu yarışa 35 yüzücü girmiştir. 
Saat tam onda Anadoluhisarı iskelesin 

den denize atlayan yüzücüler, Bebekte 

Galatasaray klübünün bulunduğu 
yerdeki varı§ yerine gelmişlerdir. 

1 O - Kırmızı ve san su topunda 
ı - O sarı galip. 

ı 1 - Padikbotlarda: çiftte birinci 
Kemalle Osman, Salihle Bedri iki el. 

Teklerde: Abdi Saraçoğla birinci. 
12 - Şarpa yarışları vakitin gecik

mesinden dolayı yapılamamıştır. 

Bu müsabakalardan başka muhtelif 
eğlenceli yarışlar da tertip edilmit
tir. 

Bunların arasında 50 metre üzerin • 
den, küçükler aruında yumurta yarışı 
i1d ördeği suya attıktan acnra arka. 
sından kovalayıp yakalayıncaya kadar 
eüren ördek yarıp. bilhassa ~k ıil.ıel 

Rumelibiaan önünde 
Çekişme çok heyecanlı olmuı ve 

neticede ıu neticeler alınmıştır: 

1 :- Mahmut (Galatasaray) 22 da. 
kika 38 saniye, 

2 - Halil (G. S.) 22 dakika 52 iL 

niye. 
3 - Sadullah (G. S.) 23 dakika 26 

saniye, 

4 - lbrahim (Beykoz) 23 dakika 
36 saniye. 

Bulgar yüzücü ancak yirminci ge. 
le bilmiştir. 

ve eğlenceli olmuştur. 
Bir ara da kilçükler arasında bir de 

ö:iz bir eınk üzerinden yürüyerek ıuç. 
taki bayrağı alma müsabakası yapılDllJ 
tır. 

Müsabakalann sonunda, kazananla 
ra vali Muhittin Ustündag tarafından 
madalyaları verilmit ve eğlenceler ni 
hayet bulmuştur. 

Büyük bir intizam içinde geçen mil 
sabakalarda kara saha Amirliğini üze 
rine alıntt olan kıymetli muallim Sait 
Arbakı, güzel idaresinden, genç talebe 
leri de, bizlere güzel bir giln ge~irttik 
terinden dola11 tebrik ederis. 



1-K'DlttJN 

Görüp düşündükçef Sahtekar banker~n karısı 
Cann 

Kronometreler 1 Milyonları kaçırdıktan sonra 
Par:ste yakalandı 

Yazan : s. Gezgin 
"Kurun,, her gün Andre Morvadan 

küçük tercümeler yapıyor. Bu ~ • 
lar tngiliz idetlerinı, muatcretini. 

' ·· teren karakterlerini, inanıflannı I~ 

ıeylerdir. •t • 
Eğer, yanılmıyorsam, Msruva, • ~ 

litten,, den sonra, Fransızlar arasın 
lngiliz edebiyatı, tngild eanatı bir 
tngiliz medeniyeti ile derin derin ul
rauın ikinci büyük phıiyettir. Son 

:s- ' • h men zamanlarda çıkardığı eıerlenn, e 
dokuz on cildini hep bu tetkikler tet
kil ediyor. Yalnız "Bayron,, için ko. 

v• d" ·· ülilr ve caman iki kitap verdigı uıun 
"k · • di göbek evvel. bu romantı pırı, ye 

den bütün ceddani veraıetlerile ine~ 
• dıv meğın 

lcdiği hatırlanırsa, harca gı e 
büyüklüğü anlatılır sanırım. 

f ıte "Kurun,, un okuyuculanna su~ 
duğu minimini parçalar, böyle usta bir 

kalemden çıkmıttır. . . . . 
1 

"len 
Dün o sütunda tngılızlenn ~z Cf1. 

saat ve dakikaya ne büyük bır dile. 
katle sadık kaldıklarını. bu uğurda ne. 
tere katlandıklannı okuduk. . 

Çağırıldıklan yere, dakikası ~aki • 
kasına varmak için yollarda bek~y.cr • 
tar ve ancak ondan sonra davetb bu. 

• k 1 nm çalıyorlar. 'lundukları evlenn apı a . 
. i b' hastalık balı -mıı. intizamı, mıll ır 

b• • bazı kalen. ne koyan tngilizıere ızım 

derlerimi1j, kimbilir ne kadar pıar. 
hatti acırlar. 

Bizde değil böyle ziy:ılet ve eğl~n-
. d h tta i• ve vazıfe ce sözleımelenn e, a ıı • 

sahasında bile bu türlil keskin ve Pl
maz dikkatleri! pek seyrek rastlanır. 

Geçenlerde, mef]ıur bir avukat ça. 
~ ldı~ bir kanun komısyonuna taJP 
6ın 6ı . ar 
bir buçuk saat sonra gelmıt ve cıı: 
kada§larmı dafdımt bulmuıtu. K~ 
sine onun gelmemesi yüzünde~ ı~ti • 

bir netice almadan dagıldıgını 
maın v •• • 

.. leyı"nce, ne dese begenırsınız: 
soy "k'd d adam _ Canım, hiç saat ı ı e e 

~ğıti1rr mı? :ı- -:.~' j 
J d IOftR ldçMr unrıttl duy .. 
l:JU 1 am, • • i 
d Cigarasını yaktı. Kahveaını ç. ma an 1ar .... 

ti. Bizimle çencçaldı ve bun yuzun. 
den de kimbilir hangi mahkemede ye. 
titemediği davasının sukutuna sebep 

oldu. 
Dairesine geç giden memur, aınıltl 

talebesini bekleten hoca, aramızda u 
değildir. Hele aözleıtiğimiz saatlerde 

• .. -ek aklımızdan dakika hesabı goze~.... "f 
bile geçmez. Halbuki, ı:am~ taını 
edememek yüzünden, uğradıgıam ı:ka • 

uruk · en rarlan bir kere kantara v • ıf 
d"li v · 

0

d dil elir Bari resmi hayatı.. ı gın en z • lal 
mızda canlı birer Juonometre 0 ım. 

·ı bi 'kaGeç kalmak sade ayıp deği • r • 
nun suçu sayılsın. "Kut,, da dakikaJ. 
lık gecikmeler ay)ık kuançlann kayı • 
bile CSdenmelidir. · 

Ama bu keskin kılıcı Jrullanırlı:en, 
nakil vasıtalarındaki bozuklukları kaL 
dırmayı da unutmamalı. 

s. Geqin 

RADYO 
28 _ AGUSTOS - 938 ·PAZAR 

OiJLB NE$RIYATI: 
Saat: 12,30 PlAkla Türk musikisi, 12,50 

Havadis, 13,05 Pl4kla Türk musikisi, 13,30 
Muhtelll plAk neıri) ati, U, Son. 
A.KŞAJI NE$RIYATI: 

Saat: 18,30 PJAkla dans musikisi, 19, Ke
man konseri: Konservatuvar profesC>rlerJn
den Llko Amar, Piyanoda ~yan _sabo: 18· 
inci asır konpozltörleri: Vıvaldı, L6k~er, 
Veraçlni eserlerinden, 19,40 Da?s musıki
sl (PlAk), 20, Saat ayım: Grenvıç rasatha
nesinden naklen. Settar KC>rmükcil ve ar
kadaıları tarafından Türk musikisi ve hilk 

rkıları, 20,40 Hava raporu, 20,43 Omer 
;: noırul tarafından arabca söylev, 21, 
ıza . ORKESTRA: 1 - Bizet: Arlez-Saat ayarı· R bl 

. - \'olsted: Frer JuayyC>. 3 - o -
Jen. 2 21 30 Akile ve arkadaıları 
kof· Romanı;. • lk k la 

· d Türk musikisi Te be ıor 1 • 
tarafın an b b 1 ri 22 20 Opera Te 

22 10 AJans a er e • 
rı, , (Pliik), 22,50 Son hnber-
operet parçaları rosramı, 23, Saat •· 
Jer ve ertesi ıuoiln P 
yarı: SON. 

tngilis ve Fransız polisinin uzun 
b' milddettenberi müıtereken aradık. 
la~ kadın, nihayet Pariate tevkif edil. 

mittir· 

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

11 Yalancı phit mi, budala mı? 
Yalancı fahltlik yapmak IUÇUn· 

dan asliye dördUncll ceza mahkeme
sinde muhakeme altına alınan KaMisis Tanfild, aahtekirlık cürmün· 

den dolayı yedi sene ağır hapse mah. 
kQm edilmit olan bir bankerin kanır. 

dır. 
Misttr Tanfild, baıJla bir müessese. 

ye ait çekleri ve diğer evrakı taklit e. 
derek milyonlar dolandırmıı, sonra 
sahtekarlığı meydana çıkmıı, ve tev • 
ki{ edilerek mahk~mtye verilmittir. 

Bunun üzerine karısı, iki çocuğunu 
ve bizim paramızla Uç milyon liraya 
yakın altın para ve mücevherleri ala. 
rak tngiltereden kaçmııtır. 

Kadının Franaaya kaçtığı anlqılıyor 
ve Londrada Tanfildin muhakemesi c: 
reyan ederken Pariate de kansı ara • 
myor. 

Nihayet Misis Tanfildin Pariste 
Bak caddesinde oturduğu anlatılıyor. 

Fakat, polisler evi bastıktan zaman 
yine kadını bulamıy:>rlar. 
Kadınm kocasının arkadaıları poli. 

sin bu baskınını evvelden haber almıt
lar ve ona bildirerek kaçmasına yardım 
etmiılerdir. 

Uzun araıtırmalardan sonra, niha 
yet ele geçtiği zannedilip tekrar kay. 
bedilen kadın, yine Pariste günlere: 
aranmııtır. 

Yalnız, kadın kaçarken çocuklarını 
götilrememif, onlar, mürebbiyeleri ile 
beraber evde kalmııtardır. 

Eve polisler vaziyet ediyorlar ve bir 
tarafta::ı k1dının gel.nesini bekler. 
ken diğer taraftan onu bqka yerlerde 
aramaya baılıyorlar. 

Fakat, günlerce süren en sıkı ara1-
tırmalara rağmen, Misis Tanfildin izi 
bile bulunamıyor. 

Bir gün, evin önünde büyük bir 

{ sını almaya muvaffak oluyor ve bu nu. 
mara sayesinde otomcbil bulunu. 
yor. 

Otomobilin ıoförii kadını tanımadı • 
ğını, kendisini çağırdıklannı ve ço. 
cuklarile mürebbiyeleri alıp bir yere 
götürdiığünil, fakat timdi neresi oldu • 
ğunu unuttuğunu söylüyor. Nihayet, 
bu evi polislerle beraber gidip göate • 
riyor. 

Bu suretle nihayet sahtekir banke. 
rin karısı ele geçiyor. Kadın, mevkuf 
olarak Londraya gönderilecek ve ban. 
kalara yatırnuı olduğu milyonlar mil. 
sadere edilecektir. 

sımpaşalı Ihsan lAkabl;yle maruf 
maznun dlln mahkemede blrdenblre 
garlp hareketler yapmata ve atzına 

gelen saçma sapan sözlerle batırıp 
çatırmata batlamıştır. 

Mahkeme bu vaziyet kartısında 

ihsanı adllye doktoruna muayeneye 
göndermiş, ve lhsan doktor kartısı· 
na çıkarılmıştır. 

Adliye doktoru Enver Karan, ih
sana sormuştur: 

- Kaç yaşındasın sen 1 

- 65 •• 
-Yok canım, sen ancak bet 1a-

oındasın! 

- Evet, Oyledlr (!). 

- Anan baban var mı. 
-Yok. 
- Nasıl yok canım, ben lyl blllyo

rum ki senin anan, baban vardır! 
- Elbette var ya. 

ihsanın bu ıureUe daha bir hayli 
uzayan muayenesi sonunda kendisi· 

nln dotuıtan budala olduğu anlaşıl
mış ve cezaya ehliyeti olmadığı hak
kında rapor verilmiştir. 

Bir aile kavırumın sonu 

Nuruosmanlyede oturan Saadet a
dında bir kadın geçenlerde kocasly-

le yaptıtı tlddetll bir kavga sonun
da eıyalarını toplamıt ve annesinin 
evine gltmitilr. 

Kar111ndan ayrılmak istemeyen 
koca bu lşe bir çare bulması için kız 

kardeşi lffete başvurmq, iffet de: 
ot:>mobil duruyor. içinden kimse çık. 

...Ql,JyQr ve ıof91'. eline bir p.sete ah 
oturuyor. okwaaya bqlıyor. Polisler 
de evden adamı 16z hapsine almıflar. 
dır .• 

.......... 
Bıçak ıa. yaraladı 

"Sen hiç uJulma ~~et1Jlı· Ben ıe
,~ . ...ıt:. ~llaı.aoı1ıt:4-MnM•ll•4'8r.bDI" 

dlT9relı: 7anma ark&clafi Aftte)'I de 
alarak sece 7&r111 clotruca SaadeUn 

Bir saat geçiyor, iki saat geçiyor, 
otomobil hali orada. Öyle ki, polisler 
beklemekten usanıyorlar ve dikkatle. 
rini batka tarafa çeviriyorlar. 

O sırada mürebbiyeleri, çocuktan el 
)erinden tutarak, evin kapısına iniyor 
ve hemen otomobile atlıyorlar. Şoför 

de bütün sUrati ile silrUyor. Pclisler 
bir an içinde otomobilin 'kayboldu • 
ğunu görüyorlar. 

Yalnıı:, gueteci otomobilin numara. 

Kantarcılarda 4 numaralı atçı dillt • 
kanında 26 yaşlarında Mümin ile 13 
yqında Hüseyin isminde bir çocuk 
çalı§maktadır. 

Her nedense Mümin ve Hüseyin bir 
birlerile ıeçinememekte ve bilhaua, 
it meseleleri yilzilnden ağıı: kavgalan 

yapmaktadırlar. Mümin, söylediği söz 

leri dinlemediği için Hüseyini arada 
sırada dövmektedir. 

Dün de gene aralarında bir hidiae 
çıkmıt ve Hüseyin Mümine küfrede • 

MOhlm hlr kaçakçı rek dilkkindan kaçmııtır. Fakat bir 
k 1 d müddet sonra gene gelmiı ve bu. defa 

şebekesi ya 8 an 1 ikisi birbirlerine girmif]erdir. 

Adana, (Hususi) - J~darmamız Hüseyinin, eline geçirdiği br tabağı 
00 bir kif.iden mürekkep bir kaçakçı suratına fırlatması Mümini çok Jmdır 

b k · · meydana çıkarımı, bunlar • mıt vo eline ıeçirdiği ekmek bıçağile te e eaını B 1ı:a. 
dan bir tanesini yakalaJDJftır. u çocuğun üzerine atılarak sırtına birkaç 
çakçıbjm ne suretle meydana çıkan].. defa saplaımttır. 
dığmı bildiriyorum: Dilkklndakilerin ayırmasına kadar, 
Ya~değirmen mevkiinde de~ye Hüseyin kanlar içinde yere dlitmiit, 

ezmekte olan Turunçlu karakolu JaD ve derhal Cerrahpap hastanesine kal. 
g 1 n,· creceııin karanlığmda drrılmıttır. Mümin yakalanmııtır. damı• ere • 
bir gölgenin dolat~~mı ~ö'?11ilt ve MOTOSiKLET KAZASI - Unka.. 
bunlara (dur!) emrını vermııtır. pamnda Zeyrek caddesinde oturan Ah 

Jar tabana kuvvet vererek gece. medin idaresindeki motosiklet dün Fev 
• Bun 1 .ınndan bilistifade gözden zipap caddesinden geçerken Kara. 

mn karan 1•- d 
,_ .. ır.. muvaffak olmuılar ır. gümrükte oturan Huan Baarinin bet kaybonu-•• • 

Bu vuiyetten ıUphelenen devnye, yaımdaki oğlu Adııana çarpmıı, çocu. 

alı:ibatma devam ederken ğun ayağını ezmiıtir. 
bir taraftan t . k -L-' 

M keı: ve Erzın ar.-...· Yaralı çccuk tedavi altına ahnmıt. Turunçlu, er 

1 
haberdar ediyor. Buralar<!8" çr. Ahmet yakalanmııtır. 

annı 1 b""tü""n creçıt yol. DUBADAN DUŞTU - Ayvanaa. ka lan müf reı:eler e u • 
" bemmiyetli bir tarama rayda Atatürk köprüsü duba atelye • tan tutulup e 

hareketine geçiliyor. sinde çahf&Jl Mustafa, dün bir duba. 
ka rmaya nın üstündeyken muvazenesini kaybe~ Bu aırada kaçakçılann çı 

arak bir yere bırak • dip apiı dilımüı, birçok yerlerinden 
muvaffak olamıy elif · kli ve ağır surette yaralanmııtır. 
tıklan ve içeninde muht ıpe bi Mustafa ıfade veremiyecek bir hal. 
yünlü bet qya bulunan bet bohça r de hastaneye kaldınlmıt. hidisenin, 
de adam ele geçirilmittir. tahkikatına baflanmııtır. 

Yakalanan kaçakçı, Antakyanın 
MenhWlU köyünden Abdil oğlu . ~h- ÇALINAN ŞARAP - Fmdıkh4!_ 

. B dam sorguya çekılınce oturan bmail adında birisi, Amavutkö 
:e:~ i:r~ ecilyor. Ve arkadaılan • yünde Bilecik gazinosuna gitmit. gar. 

evine gltmıour. 

Fakat Saadet, İffetin, kocası tara
fından gönderilen ricacı oldutunu 
anlamıt ve kap171 açmıyarak, ka
dınları sokakta bırakmıştır. 

Saadetin bu harekeilne çok kıza· 

rak hAdlseyl bir izzetinefis meselesi 
şekline sokan İffet de arkadqı Afi

fe l!e geceyar111 SaadeU, batıra ça

tıra tahkir etmı,, blltlln mahalle 
halkını da sokaklara utratmıttır. 

Neticede yakalanıp dtln asliye dör 
dllncU ceza mahkemesine verilen lf
fet ile Afife yaptıkları bu gayri a-

fif hareketlerlnl llçer glln hapla ve 
birer lira para cezası ile mahkeme 

masranarını da vermek ıureUyle ö
deyeceklerdir. 

Bir ihtiyar on bet süne 
malıkUm edildi 

Sultanhamamında terzilik 7apan 
66 yaılarında Ali, çalııtıtı handaki 
atelyealnln karo11ındakl bir odada 

oturan 19 yaıında OJenlye göz koy
muı ve kız her pencereye çıkııında 

kendisine tllrlll lıaretıer yaparak 
tacize baılamııtır. 

OJenl evvel& aldırmamış, fakat 
Ali, her muvaffakıyetsizlik kartısın-
da işi biraz daha artırmış, ve artık 
terbiye çerçevesini aşan hareketlere 
başlamıştır. 

Nihayet dUn de gene bu ıekllde ı
oaretıer yapan azgın ihtiyara bir 
ders vermek isteyen OJenı odasına 
birkaç arkadaşını çatırıp saklamış, 
sonra pencereden Aliye görtınmllş
tUr. 

Asri kız.ar 
Yuaıı: 11Daaet ll'ONlll 

- Dudak boyası var mı abde? 
- Elbette bayım. Niçin olmuml 

Biz sUa eeyan satıyoruz. 2Mafet edr 
vatı bulundunıYorU. Biz, kadın gll • 
zellifiııe gUzelUk katan. gl1ze1 oıım. 
yam gUzeI eden eeyanm tlevetlnl ,. .. 
pl)'oruz. Dudak boyam blzıle bulun • 
maz da nerede bulunur bayım! Ne 
kırmızılıkta bir dudak boyam l8tenL 
DlzT 

- Canım, dudak boyunun lmmm 
lığı da mevzuubahis olur mu lnütl Da. 
dak boyası iıte.... Benim llevgillmla 
dudaktan Jmmıa ama, yine de kir • 
mızı dudak boyuı istiyor, verin bana 
bir tane. •• 

- Vereyim ama bayım, dudak bo 
yumm her kadma ~rengi deflfh': 
Sanpnlara açık kırmızı dudak boya. 
ar gider. F.amerlere (kara dut) Jmmı 
mlıfmda dudak boyam lbımcbr. Buf
day renklilere, bunlarnl lldatnln ara. 
amda bir renk seçmek icap eder. Su. 
alimi mazur görUntız. Acaba •lzhı aev
gilinta nuıldır ! 

- Ah doatum, benim lleYlillml IQr 

ma! O öyle gll7.el ld.. Onu c&-dutUm 
zaman gUnee vurmue gibi oldum. Saç. 
lan saman gibi sapsan. Hayır, albn 
gibi panl panL Hayır, bayır ..• Fakat 
bqka bir teeblh te batmma gelmf· 
;yor. Sevgilim o kadar gbeJ. GözlerL 
n1n rengini daha tayin edeblJmle delf. 
lim. Bir bakJDıa onun g&ılerlnf deııJr 
ler gibi Yetil ve koyu, bir beJnma fe.. 
clrler gibi alaca görUyonım. Gözleri 
mini dolu. .. Gözlerinin rengi belli de. 
ğiJ sevgilimin ve yüzilntın rengi! Ah 
yUzlinün renglnl IOrm&)'ID. SevıillmJa 
yllzü, göğaü kadar beyudır. Elleri b.· 
dar aevimll ••• ve çoraplarmm • arada 
bir dikifJ eökilldilğil aman • hatıtoe 
aralık kalDlI§ kapılardan aızan bir itik 
gibi akseden panltısı kadar cazip. Sn 
gilim o kadar gil1.el! Siz, ona nuıl bir 
dudak boJüı unımaa ~ .ım.. 
Verfnls cfdlt&l Ye h8ID8D fiyatını llBy
Jeyfııi&. 

- Anlıyorum bayım. Sizin hem der. 
dlnizi hem de dileğinbıi ~ SL 
zhı yaptığımz tarife bakıhna, lleVgl
llniz aanemdır. Şu halde açıkça bir 
kırmızı alar.akınnm. Bunun adı "Dam. 
ga,, dır. Damga boyası. Hem de çık. 
mu. GUniin birinde fıraat dO,Up te 
tenha bir kuytuda aevglliıılzln dudak
larile bul111&cak ol11l'llllnlZ. dudakları. 
mma kUçUk bir izi bile kabmyacat 
kadar •abit bir boyadır bu. Almu ba. 
yun. Fiyatı da o kadar yUkaek deiiL 
Yalmz 90 kurut. bu)'Ul'UD. 

-Teeekktlr ederim doetum. Demek 
aevgtllm sanım ha. .. ötedenberı .nr 
lenip duran tallı darbnneeeııertn bir 
sebebi ve mlnuı da, benim gibeJ an. 
gilimdir öyle mi! Santmlar! .. ..eeı:, 
tilmenler aarıımıan tercih eder der
ler. Ben de aevgilimi binlerce~ bhl.. 
terce Havva Jnzmm anamda botıına 
seçip alm•mıllJD. Ruhumun tuelllf, 
tabiatimdeki aaalet, bana lepiaka saç. 
lan öyle gUnee gibi p&nI panJ 1&DaD 
aarııım aeçtİnJıif.. Teeekkür ederim. 
Doksan kurut mu dediniz! Abmz ıı. 
bir lira. üstUntı de iatemem. 

- Teeekktır ederim bayım. GWe stı· 
le kullansm ... 

ARADAN BİR GON GBC'flKi'JtN 
SONRA 

- Bakll8nıg •• Buraya bakar DUL 
mz azıcık. .• Dtın abden doban kura. 
oa bir dudak boyası almlft;mı. Batır 
lıyor musunuz? Doksan kurup a1JmL 
tun da, Verdiğim bir liranm Ultllntl ... 
ze bırakmıetmı. Sanem bir im 1çln T 

-Evet! 
- Onu değlftirmek latfJoı wa. 
~Neden Bayım! 8a)'UUlllS be,..._ 

diler mi? 8antm oldupma .ayıemı,. 
tiniz. Benim verdltfm dudak boJam 
dUnyanm en stmı. en nen.. en eablt; 
bqka bir ..,. cJeidlll llUllUI hiç. 
bir la bırUmı,acak bdar-. 

- IJI ama ben onun ,mne <kara 
dut) Jmmmlılmda b)r dudat bo7lm 
a1mala plcUm. . köy ahalisinden olduklannı sonlar itle meıgul iken büfeden bir ıi-

K U R U N A mn aynı d · ıe prap çalıp koltutunun altına Ak. sôyliyerck isimlerini e vcnyor. 
Ka n bu adamlar jandarmaca ehem Iaınııtır. 

1 UZ mı etlı surette takip edilmekte olup, hmail, guınodan çıkarken bir pr. 
Abu ne o un Y hePtinin yaka'en•nı • 'ftl'llllll ~ 

Ali, kızı görünce elinde dikmekte 
oldutu ceketi bir tarafa atmıe ve o 
da pencereye yaklaşarak, ttırlll ga
rip ve terbiyesiz ltaretıer 7apm11tır. 
Bu ıuretle blr cUrmu meehut 7apı 
larak yakalanan lhUyar, dlln &d1178-
7e aevkedllerek llçtlncll aall7e 

mahkemaıdııa Terllnılf-•ı-.ıPl!IE 

- NIOln baJDD? 9e9giUnbı:J deliı
tlrdtnls; IU'lllD bir ba)'&ll JelDe. .. 
mer bir baJU)a ım llfet edlJannmuT 

L-~~-u adJnJDiZ---~~bu~c~b~yamı~~~~::::::::zt.;JiıiiiiıiilllillilııiliıliıilWllMiılıilıMlıil .. • 
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Suriye Başvekili 
Meşgul olduğu meseleleri halletmedikçe 

Paristen dönmiyecek .. 
Paris, 27 (A.A.) - B: Bone ile Su. 

riye başvekili Bay Mardam arasmda.. 

ki mülakat, ihzari mahiyette olmuştur. 

Bu iki zat, bugün şarkı alakadar et.. 

mekte olan meseleleri gözden geçirmiş 

lerdir. 

Sah günü yapacakları görüşme es -

nasında bu meseleleri etraflıca tetkik 
edeceklerdir. 

B. Mardam, bugünlerde sık sık ·B. 
Bone ve Fransa hariciye nezareti n. 
kanı ile temasta bulunacak ve mevzuu 
bahsolan meseleler geniş mikyasta bal 
ve fasledilmedikçe geri dönmiyccek -
tir. 

CeJT: iyetlerin Halk 
Partisine bağlanması 

Kararlar ittifakla kabul ediliyor 
Zonguldak, 27 (A.A.) - Amele bir. 

liği umumi heyeti ve ihtiyat teavün 
aandikları heyetleri bugün fevkalade 
bir kongre yaparak amele birliğinin 

bükmt tahsiyetinin Cümhuriyet Halk 
Partisine bağlanmasına ve nizamname

lerine kurumun Kemalizmi kabul ve 
kendi faaliyet &abalarında Parti pren. 
&iplerini tahakkuk ettirmeyi asıl gaye 
edindiğine dair bir madde eklenmesi. 

nn Cümhuriyet Halk Partisinden te • 
me:rınisine ittifakla ve alkışlarla kara.r 
vermişlerdir. 

"' "' . 
Samsun, 27 (A.A.) - Samsundaki 

esnaf cemiyetleri umumi kongre halin 
de toplanarak Ciimhuriyet Halk Par. 
tisine bağlılık kararlan vermekte ve 
bu kararlan birer madde halinde ni • 
zamnamelerine ilbe etmektedirler. 

Bu halde bü nahiye Ege 
mıntakasına yakışmıyoı'! 

Otel yok, lokanta yok, hamam yok, elektrik 
yok fakat iki tane asri halA var! • 

Kadıköy, (Hususi) - Nahiyemizde 
beş sınıflı bir me'ktep inşa edilmektedir. 
İnp.at Cumhuriyet bayramına kadar 
bitirilecektir. Ancak bu beş .dershaneli 
okul altı bin nüfuslu nahiyenin ihtiya
cına cevap veremiyecektir. 
iSTiMLAK EDiLEN BiNALAR 

Belediye, çok dar olan çarşıda dazı 
harap binalan istimlak etmiş ve yxktır
mıştır. Çarşının çirkin manzarası orta
dan kaldırılmıştır. 

LOZUMSUZ MASRAF 
Belediye, bütçesinden ild bin lira sar

federek nahiyede bir umumt heli yap
tırmıştrr. İki bin lira sarfiyle yapılan 
bu umumt hela büyük şehirlerimizde bi 
le eşine tesadüf edilmiyecek kadar as· 
ridir. 

Nahiyede bir umum? heli vardtr, 
ikinci bir heliya iki bin lira sar!etmek 
çok manasız olmuştur. Çünkü memle • 
'ketin daha mübrem ihtiyaçlan vardır. 

Ciimhuriyetçilere mencup 

Bir torpido 
batırıldı 
20 uın var 

Cebelüttarık, 27 (A.A.) - Bir kaç 
gUn evvel Havr limanından kalkan la. 
panyol ctimhuriyetçi donanmasına. men • 
aup "Joze Luis Dlaz" torpido m!lhribi, 
sabaha karşı rıaat 4 te CebelUttank il • 
mannıa girmiştir. Torpido muhribinde 
vahim. yaralar vardrr. ''Kanarias" is -
mindekt Franko kruvazörü ile ilç tir· 
pido muhribi, gece "Joze Luis Diaz" ı 
takip etmig ve bombardımana tutmuş • 
tur. Yirmi ölü vardır. Yaralılar, askeri 
hastaneye kaldınlmışt:Ir. 

Climhuriyetçiler menbamdan verilen 
ve cUmhuriyetçilerin Estramadura ve A
ragon cephesinde ilerlemiş olduklarına 

dair olan haberler kat'i surette tekzip 
edilmektedir. 

Eber cephesinde cümhuriyetçilerin 60 
tayaresi yere dUşUrillmUştUr. 

Öyle ki, buraya geleceklerin yatma.lan 
için bir otel değil, bir han bile mevcut 
değildir. Yemek için berbat bir aşçı 

dükkanından başka karın doyuracak y:r 
bulanıazsrnız ... 
Sıhht vaziyet dü~ünülmemiş, ufak köy 

lerimizde hamamlar yapdroken burada. 
yıkanat.:a.k bir yer yapılmamıştır. Bü -
tılln bu zarud ihtiyaçlar kar~smda iki 
bin lira aarfiyle ikinci bir hela yaptı!'. -
malı:, belediyenin bir hatasıdır. 

ELEKTRiK MESELESi 
Elektrik meselesi de halledilcmemiı

tir. Belediye, Nahiyenin elektrik tesisa
tını bir müteahhide vermiş, tenvirat va
viratr masrafı karşılıyamadığmdan mü 
teahhit motörü durdurmuş, memleketi 
karanlıkta bırakarak gitmiştir. Hiç ol
mazsa sokaklara fenerler koymak sure· 
tiyle nahiyenin tenviratı yapılmalı veya 
elektrik: fabrikası belediye tarafından 
idere edil~lidir. 

Sabiha Gökçen 
Şehrimizde 

Ankara, 27 (A.A.) -Haber aldı
ğımıza göre, !nönU kampını teftiş e 
den Hava Kurumu Başkanı Çoruh 
Saylavı Fuat Bulca kampta gördüğü 
fevkal~de intizamdan ve gençlerimi
zin, bütün dünya tayyareciler1n1 
hayran bırakan muvaffakıyetlerin
den dolayı talebeyi ve talim heyetini 
tebrik etmiştir. Ankaradakl motör
ıu tayyare kampını teftişinden de ay
ni derecelerde memnun kalmış olan 
Kurum Başkanı, Başöğretmen Sabi
ha Göltçen'le beraber hava yolu Ue 
lstanbula hareket etmiştir. 

Tanasa revUsil 
temsillerine devam 

edecek 
Festival komitesi tarafından şehrimize 

celbedilmiş olan Tana.sa revü heyeti pa 
zar gününden itibaren de temsillerine 
Tepebaşmda devam edecektir. Bu heye
tin bu kararma bilhassa gördUğil rağ • 
bet il.mil olmuştur. 

Burgos, 27 (A.A.) - "Radyo nasyo -
nal"in resmen bildirdiğine göre Ebr mu 
harebeslnin bıışlangıcmdan bugüne ka • 
dar cUmhuriyetçilerin zayi.atı şudur: 

16.039 ölü, 10,584 esir ve 4500 firari. 

iki tayyare kazası 

On sHah tüccarı 
Tevkif edlldl 

Pau, 27 (A.A.) - Pau'nun on kilo • 
metre kadar yakininde Luy de Arn va
dlsinde bir gece uçuşu esnasında bir as

keri tayyare bataklığa saplanmıştır. 1 • 
çindekiler ölmüştür. 

Pau, 27 (A.A.) - Pau nuntakasmda 
gece uçugu yapan ikinci bir askeri tay. 
yare de Montardan köyü civarında ye
re düşmUg ve iclnde bulunan dört kişi 
ölmUıtO.r. 

Paris, 27 (A.A.) - Tasfiye hareketi
ne devam eden milli emniyet idaresi, si. 
!ah tacirlerinden on kişiyi tevkif etmiş -
tir. Menşeleri ecnebi olan bir çok silah 
ve milhim.mat stokları meydana çıkarıl -
mıştır. Başlıca mUcrim olduklan zanne • 
dilen baba, oğul Zalman ve Silven Pu -
geç'ln evlerinde y1pılan araştırmalarda 
bir takım sU!blar bulunmuştur. Bu tacir 
ler, sllAhlarm menşei ne olduğunu söyle 
mekten imtina etm~lerdJr. 

Con Say-mın diyor ki: 
(Ust tarafı 1 incM~) 

B. Con Sayının, beyanatına şu su
retle devam etmiştir: 

"Halk sulh istiyor, halk, yeni 
harpten bila.istisna herkes için tev
lit edeceği facialardan korkuyor. 
Bllhassa hava harbi, çok mllthlştlr, 
ve hlç blr hUk~met bu fecayiln önU
ne geç.ilmesl hususunda herkesin 
beslemekte olduğu arzuyu kale al
mıyacak derecede kendl mllletlnln 
efkArıumumtyesine karşı lA.kayt ka
lamaz. 

sır Con, beşeriyetin başına har 
faclasını getirecek olanların mesull
yetıerini bu suretle işaret ve tngillz 
siyasetinin bütiln imparatorluğun 

nuruzunu sulh lehinde istimal etmek 
olduğunu beyan ettikten sonra bll
hassa Çekoslovakyadan bahsetmek 
suretiyle sözüne devam etmiştir: 

"BUyllk Brttanyannı vaziyeti, B. 
Çemberlaynln 24 martta söylemiş 

olduğu nutukta doğru ve tam olarak 
tarif edilmiştir. Bu beyanatın hUk
mll bakidir. Buna il!ve edilecek hlç 
bir şey olmadığı gtbl bunda yapıla

cak tadilat da yoktur. Blltun dünya 
nısfet dairesine bir hal su.retl elde 
etmek için elinden geleni yapmalı
dır ve muslihane bir hal sureti bul
manın ne derece mühim olduğunu 

beyana. hiç de lüzum yoktnr. Zira bu 
gUnkU dünyada harbin tevllt edeceği 
netaylcin hududu olamaz. 

"B. Kordel HUl'Un şayanı dikkat 
nutkunu tabit okumuşsunuzdur. A· 
merikan devlet adamı, bu nutkunda 
harbin geniş akislerinden ve bu harp 
usulu yerine dostane teşrlkl mesat 
usulUnUn ikamesi lüzumundan bah
sediyordu. Gerek bu sözler, gerek 
Amerika Reisicumhuru B. Ruzveltln 
sözleri, birçok İngilizlerin kalple
rinde akisler hasıl etmiş olmalıdır. 
lşle bu sebepten dolayı !nglltere hU
kümeti, Çekoslovakya lhtila.fında bir 
hal sureti elde etmek için sarfolunan 
akllseıtme müracaat edilmesinde ıs
rar etmek maksadiyle lkJ taraf nez
dinde nüfuzunu istimal etmiştir ... 

Sir Con, bundan sonra tnglltere 
hUknmetfnin mümessill olarak değil, 
belki her yerde adalet, huzur ve sul
hu isteyen bütün insanların mümes
sili olarak halen Prağda bulunmak
ta olan Lord Runcimanm va'zlfesfni 
tarif etmiştir. 

Sir Con Sayının, netice olarak, 
şöyle demiştir: 

"BUtün mflletlerde bütün makul 
düşünen insanların Lord Runcima
nın mesaisini lhlAl etmeği değil, bu 
mesaiyi başarabllmesl için ona yar
dımda bulunmağr arzu etmeleri Hl., 

zrmgelmekte olduğuna kalllm. Mem 
nunfyet tevllt edecek bir hal sureti· 
ni tehllkeye dUşürmemek lçln her 
şeyi yapmak herkesin vazifesidir, 
çUnkli umumt sulh, herkesi ala.kadar 
eden bir şeydir.'• 

MACARlST ANDA MANEVRALAR 
BAŞLADI 

ÇEKLER, MACARLARIN İSTE01Nt 

KABUL ETMİYORLAR 

halde ısrar edeceğini sOylemiştlr. 

PRAG YENt FEDAKARLIKLARDA 
BULUNACAK 

Prag, 27 (A.A.) - İyi haber alan 
mahfeller, dünkü Hodza - Kundt gö. 
rüşmesinin müzakerelerin yeniden ba, 
ladığı demek olduğunu tebarüz ettir. 
mekte ve Pragın yeni fedakarlıklarda 
bulunmağı kabul ettiğini hatırlatmak
tadır. 

ALMANYA SUDETLERl MUDA. 
FAA EDECEK 

Prag, 27 (A.A.) - Yan resmi "Na. 
rodni Politika,, bu sabah neşrettiği bir 
makalede diyor ki: 

Sildet partisi, müzakereleri talike 
çalışmaktadır. Bu, Alınan hariciye ne. 
zaretinin de noktai nazarına muvafık 
imiş. Alman hariciye nezareti, bazı 

devletlere bir nota vererek, eğer mil.. 
zakereler sürüncemede kalrr ve Prag 
Südtlerin taleplerini isaftan imtina ey 
lerse, Almanyarun Çekoslcvakyadaki 
Almanlan tutacağını ve bunların mil
ıı davalarını her vasıta ile müdafaa 
edeceğini bildirmiştir. 

Bu taktirde, Almanya, karışmasını, 
bir tecavüz olarak değil, fakat Çekos. 
Iovak Almanlarının milli şerefini al!
kadar eden bir meseleye bir müdaha. 
le gibi telakki edecektir. 

Gazete, bu notanın vaziyeti vahim -
leştirdiğini ve Almanyada müfritlerin 
galebe çaldığını isbat etmekte olduğu 
fikrinde bulunarak yazısına şöyle de
vam etmektedir: 

Bu noktai nazar, yüksek ınahfellerin 
Çekoslovakya mesele10inin çabuk bir 
hal suretine raptınr arzu etmekte ol
duğunu bildiren haberleri teyit etmek. 
tedir. Yalnız büyük devletlerin bir 
müdahalesi, Almanyayı bu hedefinden 
döndürebilir. 

Bu taktirde Südetler için bir muh -
tariyetle iktifa clunacak ve bu muhta.. 
riyet, kati hal suretinin bir taliki ma.. 
hiyetinde telakki edilecektir. 

Gazete, eylül ayının çok nazik olt'. 
ca ğrnr bildirerek makalesini bitirmek
tedir. 

BERLtN TEKZİP 
EDİYOR 

Bertin, 27 (A.A.) - Salahiyettar 
mahafil, ecnebi memleketlerde intişar 
eden ve Almanyarun muhtelif memle. 
ketlerdeki diplomasi mümessillerine 
icabında Almanyanm Çekoslovakya i. 
§İne müdahalede bulunacağını bildirdL 
ğine dair olan haberleri tekzip etmek 
tedir. 

ALMANYANIN 1NGtLTERE

DEN ENDİŞESİ 

Berlin, 27 (A.A.) - Alınan efkAn 
umumiyesi, tngilterenin Çekoslovak 
meselesinde takip etmekte olduğu hat
tr hareketi endi;e ile karşılamakta ve 
Südetlerin taleplerini isaftan imtina ey 
hakkı,, yolundaki beyanatının İngiliz 
halkı üzerinde pek fena bir tesir icra 
etmiş olduğunu kaydeylemektedir. 

YENt BİR HADİSE 

Prağ, 27 (A.A.) - Meçhul tahra· 
lar, mebusan meclisinin asansörünün 
içinde duvarlara birçok gamalı haç re. 
simleri yapmış ve müteaddit "Heil 
Hitler0 cümleleri yazmıştır. 

Bütün Çekoslcvak gazeteleri, bu 
hadiseden dolayı, nefretlerini bildir. 
mektedir. 

Atatürkle Horti 
arasında 

(tlsta tarafı 1 incide) 

Alteı Serenisim 
Amiral Nicolas Horty de Nagybanya 

Macaristan kraliyet naibi 

Budape§te 

Budapeşte, 27 (A.A.) - Gazeteler, 
B. İmreni ile B. de Kanya'nm beya
natlarını neşretmektedirler. Bu be
yanatlardan anlaşıldığına göre, Al
manya ile Macaristan arasındaki 

mesai birlfğlnin hedefi, nısfet kaide
sine uygun bir sulhtur. 

Sentetiyen bayramının yıldönümü 
dolayısile altes Serenisirnlerine en ha· 
raretli tebriklerimi ve gerek tafısr aaa· 
detleri ve gerek aıil ve dost Macar mil 

Bled, itilUlarından bahseden B. 
de Kanya, ademi tecavüze ve ekalll
yetlcr meselesine müteallik ltila.fna
menln imza edilmiş olduğunu beyan 
etmiştir. Çekoslovakya, Macarlsta. • 
nın metallbatmı "kabulU gayri ka -
bil" diye tavsif etmiş olduğundan 

kendisi He hiç bir itilU aktedlleme
miştir. 

B. de Kanya, Macaristanın Çekos
lovakyaya karşı metallbatında her 

Jetinin refahı hakkındaki samimi te • 
mennilerimi bildirmekle haısatan zevk 
duymaktayım. 

K. Atatürk 

Ekselinı Kemal Atatürk 
Reiıic:iiımhur 

Ankat-a 
iyi temennileri i~in eksdarıısmıza 

en hamretli teıekkürlerimi bildiririm. 
Nicolaı de Horty 
Macaristan naibi 

Nüfus işi devlet , 
ıııeselesi olmalıdır . 

(Ust tarafı 1 incide) 

duğunu, milleti kun-etlendiren sf. 
18.bların en tesirlisi gene kendi nUfu· 
su bulundu~tmu biliyorlar. 

Fakat -'lmanya nüfusunn artırma 
siyasetinde yalnız değildir. Avrupa.. 
nm. cenu bundaki İtalya.ya gelecek o
lu~k burada da mevcut ntlfusa nls· 
beUe arazi darlığı bulunduğu halde 
a;rni dt"rece<le şiddetli bir nüfus siya..

1 
seti tat.bik edildiğini görürüz. Tahlil 
eclince bunun sebebiin de ayni mUJA.. 
hazalarda buluyoruz. 

Bununla beraber Avrnpanm he
men hor memleketinde ntifns mese
leıdne bllyUk ehemmiyet verilir. On' 
sekizJncl asırdan bugüne kadar bir 
takım Avrupa memleketlerinin ntt
fnsları htrkııç misli yükselmiştir.' 
~foc;e] A on seldzlncl asır iptldalarm. 
da Rusyanm nüfosn 45 milyon iken 
yUz s<."ne t~lndc 180 milyonu bulmuş.• 
tur. Ayni deVl'e zarfında tnglltel'&' 
nin nüfusu ikf misli olmuştur. Al
manya 40 milyondan 65 milyona çık
mıştır. 

?tlaa.lcscf menıleketlmlzde doğru 

bir nlifus sayı:mı ancak Cumhuriyet
ten sonra başlamıştır. Onun için 
son ~ zarfında memleketimizin 
nUfns hareketi muayyen bir rakam ı 

ile ifade edemeyiz. Ancak şuna ka.. 
niiz ki başka memleketlerde nüfuı; 

p devre zarfmda Türktyenln nmunı · 

nilz ki b~ka memleketlerde nüfus 
miktarı böyle lklşer, üc;er misli a:rt
mt nUfrum aı1mamıştır. Belki de de.o 
vamlı surette harlcl aileler ile uğrat-1 
mak eski idareler umanlJlda nilfus 
meselesine- asla ehemmi7et Terllme
mok netkesl olarak Türk ntlfusu ek-" 
sllmtştir. Bn ''azlyet gözönUne geti
rilince derhal kabul cdJltr ki artxk 
bizim tçin de n\lfus siyasetini bir 
de-det meselesi olarak ele almak za.. 
marıı gelmiştir. İşte yukarıda iza
hatı bu miihim noktayı tcbnrilz et. 
tlrmJş o1mı.ık trtn verironız. 

ASIM U8 

Teşvikisanayi 
kanunu 

(Baş tarafı 2 incide) 

dar olduğu gibi kaydettirilmesi lazımdır. 
Gerek yeniden kuruluşta ve gerek tev • 
siat için 1ktısat VekAletinden mUsaade 
alnunası mecburi olan ahvalde aşağıdaki 
evrakı ile doğrudan doğruya İktısat Ve. 
klletlne mUraca.at edilınek 19.zımdn': 

1 - Taahhiltna.ıne "Nümuneleri doğ • 
rudan doğruya. İktısat Vekaletinden, vl· 
lA.yetten, belediyeden veya ticaret oda . 
]arından istenebı Lir." ' 

2 - Beyanname. 
3 - Teşviki sana;>i kanunundaki mu • 

saade ve muafiyetlerden istifade etmek 
Uzere muafiyet ırulusatnamesl talep edil· 
diği takdirde 15 liralık ve müsaade ve 
muafiyetlerden üıtifade etmeksizin yalnız 
tesis içln mtlsaade talep edildiği takdirde 
"60" liralık ve tevsi mfuıaadesi için de 
"30" kurugluk pul. 

3537 sayılı kanunun UçUncn maddesi 
yukarıda "1, 2, 3, 4, 5" ile gösterilen ah; 
va.ide İktısat Vek!letinden müsaade alm
madıkça belediyelerce inşaat ve kuvvet 
muharrike ruhsatnamesi verilmiyeceği
ni A.mirdir. Buna nazaran birinci rımtf ev. 
safı ha.iz olarak kurulacak veya bu evsa
fı iktisap edecek surette tevısi edilecek mU 
esseselcre belediyelere inşaat ve kuv • 
vei muharrike ruhsatiyelerl verilmeden 
önce 1ktısat Vekaletinden müsaade is • 
tihsal edilip edilmediğinin tetkiki IAzmı
dır. 

Birinci sınıf ıına! müessese evsa.fm • 
dan daha dfuı evsafta kurulaca.le veya tev. 
sl edilecek mllesseselere inşa.at ve kuv
vei muharrlke ruhsa.liyeleri verilmek için 
İktısat Vekaleti mUsaadesini aramağa 111 
zum yoktur. 

TAKSBI BAHÇESİ 
29 Ajjustosdan ilibaren zengin prograrrı 

ile varyete, !\larinn P:ılmero, Trio Voks ak. 
roba!, 4 Stan Ballel, 30 artist sahnede ... 
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Afyon Nafia Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulduğu evvelce flAn edflen Afyon 

lisesinde yapılacak 4 0041 lira 33 kuruş keşif b edelli na.ve pavyonu ve es
ki bina tadllAtı ikinci kısım inşaatına istekli çıkmadığından 23 - 8 _ 938 ta
rihinden ftf baren bfr ay içinde pazarlıkla verflecektfr. Pazarlık için her 

No.40 'azan: Nıyazı Ahmet gUn Nafıa MüdUrlllğUnde teşekkül edecek komisyona mUracaat olunmalıdır. 
ıs ARAYOR Eksiltme fartnamesl ve buna mnteferrı dlter evrak iki lira bedel mutabl· 

_ Çünkü gelemez .. onu 
yacağız. 

- Kim öldürecek Glilçubufu?. 
- Seyit ı. Bize hep fenalıklar Y~ 

pıyor Gülçubuk. Sen seviyorsun degıl 
mi, 

- Seviyorum. Ona kimse bir teY ya 
pamaz Besi. Yalnız timdi nerede oldu.. 
ğunu öğrenmek istiyo.rum. . 

- Ne yapacaksın. Kaçıramazsın bı: 
daha Gülçubuğu Adnan Bey. O ellen 
ayakları bağlı, kimsenin bilmediği bir 
ınağaradadır. 

Adnan yerinden aıçnyarak yu~~: 
k B .• · .. n'ne yürüdu • larını sı tı ve esı nın uzc 

- Alçak kadın, bütün bunları sen 
rapıyo.rsun değil mi, • . 

Besi Adnanın gözlerine ıUIUmsıye
rek bakıyordu. Korkacak, hidde~~ 
karşı duracak yerde tatlı bir zevkl~ ıçı 
titriyen insanlara mahsus memnunıyet 
le kendinden geçmiş gibiydi. 

- Bana vuracak mısın Adnan Bey,? 
Adnan hiddetini kolayca yenemedi. 

Değişmedi: .. b k 
- Bilmiyorum onu .. Söyle Gulçu u • 

nerede? 
- Söylerim ama çok tehlikeli yer. 

Mağaranın içine gi.remiyeceks~. Bek.. 
. . k ·· il d öldUrurler. çıler sem apının on n e 

- Besi sana tehlikeyi sormuyorum. 
Bana Gülçubuğun bulunduğu yeri söy. 
le şimdi oraya gideceğim. 

d .. mandır - O seni sevmiyor. Sana uş 

o. Sene niçin seviyorsun? d 
- Besi, bana Gülçubuğun bulun u-

ğu yeri söyle .. 

Dersimin Kleopatrası kollarım ıeh
.. k .. '"ne kaldırvttle gerdi, başını ıo yuzu 

· · B' ..-ıer .ay. rarak yıldızlara dıktı. ır r.1 • ı.: 
• .. !"yordu Scıı ..,.r lemek istiyor ve eoy u · 

fısıltı halinde idi. Titriyordu: . 

- Hiç kimse .. Ben de vermem. Ya. 

d baRka adamlarla gelecek, sen nm a :s 

konuı, görUt sonra cit.. . 

B . ba"ka bir"ey aöylenemezdı. 
esıye :s :s ~ • 

Oyle istiyordu. öyle olacagını temın 

k lüımdr. Ayrılırken: etme .. 1 d d' _ Kizım beye selim soy e, e ı. 

k kahramandır. Belki bir gün o. o ço b 'L. • • t 
nunla konuıuruz. Gülçu U& ıyı yap ı, 

Kazımı kurtardı. 
Yii.rümeğe batlamıştı. Adnan sor. 

du: . 1 k' 
G"lrubuk ne vakit ge ece .. 

- us li 
_ Yarın .. Sabah ağarırken ge r .. 

Ama söylediklerimi unutma.. Seni de 

öldilrUrler .. 
. b" kar adım sonra karanlık Besı, ır :s 
. içinde kay~ldu. Bi.r müddet 

gecenın f 
ayak •esleri geldi. Sonra her tara 

dın• bir sükutla kaplandı. 
er ö- d' ? - Hasan .. Ba,ka ne gren ın . 
_ Seyit Rızanın oğlu Şahini de öl. 

dUrmüşler .. 
_ Buna çok memnun oldun değil 

mi?. 
_ Çok Adnan Bey .. 
_ Bak Hasan, seninle arkada§ ol -

d k Bana yardım edeceksin. Gülçu. 
u . - s 

bu~ u onların elinden kaçıracagız. e • 
. g u bağlatmıı. öldürecekler GUI -yıt on 
ubuğu. Yazık olacak .. 

ç Hasan dudak büktü: . 
_Ne olur ki Adnan Bey .. Bır ka. 

dm öldürecekler? .. 
(Arka11 ~) 

Kücllk çocukları pedagojik usullerle ilk llnde Afyon Nafıa MUdUrlUtundeİı alı nablllr. Muvakkat teminat !003 lira 
mektebe hazırlayan, ayni zamanda ingiJiz. 10 kuruştur. İsteklilerin Nafıa VekA. Jetinden 938 senesi fı;in alınmış 20.000 
ce ö(treten tecrübeli bir mürebbiye aileler liralık mUteahhltllk vesikası ve Tlca ret Odası kayıt vesikası göstermeleri 
nezdinde Jş aramaktadır. JA.zımgeldlğl UA.n olunur. (5798) 

ADRES ~ Pang~h Cedldlye 117 num• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rada Bayan Mürebbiye .. 

KiRALIK EV VE DÜKKAN 

Be,tktaı Vakrf Akarlar /dareılnden: 
25 numaralı evle 20, 21, 28 numaralı 

dükkAnlar acı kartınna suretiyle kiraya 
verileceğinden isteklilerin 31 Ağustos 938 
çarşamba günil saat 15 e kadar Akaretler· 
de M numaralı l\lilte\"elli Kaymakamlığı
na müracaat etmeleri. (V. P. 2559) 

TASHlll 

· ı4§tanbul _ Beledil'esi ilanları 

Keşif bedeli 1916 lira 95 kuruş olan Çatalcaya bağlı Tepecik köyU o
kul na hela fnşuı açık ek!lltmeye konulmuştur. Keşif evraklyle şartname
si levazım müdUrlUğUnde görtıleblllr. istekliler 2490 N. 1r kanunda 7azrlı 
vesikadan başka en az bin liralık bu fşe benzer iş yaptığına dair eksiltme-
den bir hafta evvel Nafıa MUdürlUğUn den alacakları fen ehliyet ve 938 yıh-

938 t .h na aft Ticaret Odası YeslkaJariyle 143 11ra 77 kuruşluk ilk teminat makbuz Kurun gazetesinin 25 Ağustos arı 

ve 74081 15os snyılı nüshasının 12 nci say. veya mektublyle beraber 9 - 9 - 938 cuma gUnll saat 11 de Dalmt JllncU
fnsındııkl Fatih Sulh Birinci Hukuk l\lnh· monde bulunmalıdırlar. (5758) 
kemesi satış memurluğuna ait olan i!Anda 
29 Eylül 938 tarihine miisadif perşembe 
günil denilecek iken 9 Eylül 938 denilmiş 
olduğundan bu cihet tashih olunur. 

(26577) 

Sahibi bulunduğum ve halen Beşlktaştn 
İhlnmurda Bayıryeri gazino sokağında l 
No. lu e\"de rne\'cut ve IAstlk imalatına 

Haseki haııtabaneslne lüzumu o lan ve hepııtne 736 Ura 50 kuruş bedel 
tahmin edilen 20 tane yangın söndürme makinesi, 10 balta, 10 kanca ve 
kapaklı kova vesalr buna müteferrl malzeme acık eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesi levazım mUdUrlüğUn ele g6rUleblUr. btek11ler 2490 N. Iı 
kanunda yazılı vesika ve 55 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektublyle beraber 7 - 9 • 938 çaream ba gUnU saat 11 de Daimi Encümende 
bulunmahdırlar. (1.) (5720) 

mahsus moıör, makine ve sair malzemeyi Slllvrl Boğa depoıuna ltızumu o lan ve beher kilosuna 2 kuruş bedel 
bu kerre Beyoğlu beşinci noterliğince ton· tahmin edilen 11100 tllo kuru ot açık eksiltmeye konulmuş ise de belll 
ıim ve tasdik olunan 26 - 8 - 938 tarn. v~. ihale gUnUnde giren bulunmadığından pazarlığa cevrllmlştlr. Şartnamesi 
13650/1970 sayılı senet mucibince .suphı levazım mUdllrlUğUnde görülebilir. ls teklller 24 90 N. Iı kanunda yazılı veAkgüne satarak paramı aldığım cıbetle 

keyfiyeti alükndnrlnrın da malômu olmak slka ve 16 lira 66 kurueluk ilk teminat makbuz veya mektublyle beraber 
üzere IJAnını rica ederim. 5 - 9 • 938 pazartesi gUnU saat 11 de Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. 

Beşiktaşta lhlamurda Bayıryerl Gazino (İ.) (H99) 
sokak ı N. da mukim Hasan Levender. 

(26570) 

ıstdnouı gar sonlar cernıyetinde_n 
.. emize bir fıkra il~vesir.e dair idare heyetince arzolunacak teklıf hak 

Keşif bedeli 2362 ıtra 60 kuruş olan Azapkapı temlzllk ahır ve ame
le koğuşunun tamiri acık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakfyle şart· 
namesi levazım mQdürlU#tlnde görüle bfllr. İsteklller 2490 N. h kanunda 
yazılı vesikadan başka fen işleri mQdilrlUgttnden alacakları fen ehll7et •e
slkaslyle 176 lira 45 kuruşluk !Ik te mlnat makbuz veya mektublyle be. 
raber 29 - 8 - 938 pazartesi gUnU saat 11 de Daimi EncUmende bulunmalı· 
dırlar. (B.) (5431) 

N ızamnam . • . 31 ğu t 938 ba 
kında mr karar verilmek üzere umu~ heyetımızı~ la . bs"osl 'k ça~· d 

" ·· saat 14 de beledi~e civarmdakı Esnaf cemıyet en ır eşı mer ezın e 
gunu . . ki . . cd . 
to;ılanacajtını ve mul:tt\')'et azanın ıştıra nı rıca er.ız •. ••••••••ıi 

- Adnan Bey, GWçubuk ıe: ~ -------·--

kadar seviyor, ki .. Çok •eviyor. • nı lstan .lUI l)efterdarhğındao: 

Beyoğlu Kaymakamlığından: Bulunmuş başı alacalı kısır inek beş gün 
içinde sahibi çıkmazsa satılacaktır. 

bulamasa kendini öldürecek.. Seyıde Ke,ıt bedeli (3967) Uç bin dokuz )'tlz altmıf ,-edl Ura bir kuru,taıı lba- tır. 
g eldi1 ben attı.k buralarda dur~~ 1 n VilAyet HUkQmet Konağının Ebussuut caddesi Uzerlt,dekt yıkık 

Bulunmuş boz erkek eşek beş gUn içinde sahibi çıkmazsa satılacak· 
( D.) ( f)g2ö) 

Cag~ ım,""a'-·rılıyorum, gidfyorunr ' ret bu una k ı t M k el eksilt 
J d nm yapılması açık eksiltmeye onu muş ur. u av e, -

Seyit çok kızdı: . De-;mlı' Der bahçe uvadrıl k işleri genel hususi ve fenni şartnamelerini proje, keşif 
Keşif bedeli 673 lira 80 kuruş olan Fatihteki Belediye tamir atölye

siyle marangoz kısmında yapılmasına lUzum görUlen tamir işi acık eksilt
meye konulmuştur. Şartnamesi levazım mUdUrlUğUnde görUleblUr. lıtekll · 
ler 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesikadan başka fen işleri mUdUrlUtunden 
alacakları fen ehliyet veslkaslyle 50 lira 53 kuruşluk llk teminat makbuz 
veya mcktublyle beraber 12 - 9 - 938 pazartesi gUnU saat 11 de Daimi En

"d ksın? ·- me bayın ır ı , İ 
- Nereye gı ece ' ö k lstiyenlerin hergün İstanbul Milli EmlAk dareslne ve 

d di hlllAsasını g rme b 
simden çı'kamaz.. e · tı 1 ceklerln de 298 liralık muvakkat teminat akçelerlyle u işe 

1 b . konuırnamıı · eksiltmeye g re ,.. d 
Gülçubuk böy e ıç 'd' batında. r en az iki bin beş yUz liralık iş yaptığına dair Jstanbul Nafıa .ınU Ur-

Kimse konuşamazdı Seyı ın benze Ut tarihinden bir haf ta e\•vel almış oldukları ehliyet ve 
B d k mazdmı lüğllnden eks met Odası v·esikalarfy le 12 . 9 - 938 pazartesi günü saat on en e :):'IUşa. • eldim. ts - 938 senesi Ticare 

- Ben haber vermeğe g "d ,, Itık MUdUrlUğUnde toplanan komisyona mUracaatıarı . Muhammen bedeli 

cümende 'bulunmalıdırlar. (B) (5926) 

terseniz öl.: ürünUz, fakat ben gı ece. dörtte Milli Em (M.) (5911) Karaağaç buz fabrikasına 200 tane 
ğim .. dedi. 

tık teminatı 

Seyit de: 
- Çabuk bağlayın .. Aklı ba,rru 

gelsin .. 
Emrini verdi. 
- Besi onu kurtarmak llnm. 
- Gülçubuğu ancak ben kurta.rı-

nm. Benden iste.. k 
- istiyorum itte.. Onu kurtarma 

için ne lizımsa yapacağım. Eğer ıe

nin elinde değilse göster yerini.. 
- Siz kadınlar için bu 'kadar bü

yük iıler yapar mıaınız Adnan Bey?. 
- Elbet yaparız. 
- Burada kadının sözüne bakmaz-

lar. 
- Peki niçin burada kalryonun Be 

si .. Herıeyi bırak .. Gidelim. 
_ Yok Adnan Bey, biz Derıimden 

çıkamayız. Burada doğduk, burada Ö

leceğiz. .Baıka yerlere ahımadık. Bel
ki bizim çocuklarımız yaparlar .. 

Saatler geçiyor, ne Adnan, ne de 
Besi uyumak için hazırlık yapmıyor. 

lardı. Zaten buna da lüzum kalmadı. 
Çilnkü Hasan. ka.ranlıklar arasından 

çıkagelmiıti: . .. .. , 
- Hasan gitmeden mı dondun . . . 
_ Yok.. Yolda öğrendim.. Ali Şı. 

. b da kesip götilrmilgler. Se -
rın sıını k . 
yid de artık Kutuderesinde kalma ıs-

buz dolabı: 1600 120 Konya Vilayetinden: Karaağaç mezbahasına 13 kalem hor-

vUAyetl dahiHndeki Ereğ ilde Alan:ırk, Karamanda. ibrala, 
tum kösele ve sair eşya 503,80 87,78 

Karaağaç mUessesatına ıuzumu olan ve yukardam1ktarlyle ceşlt ve 
muhammen bedelleri yazılı malzeme ayrı ayrı acık eksiltmeye konulmuş· 
tur. Şartnameleri levazım mUdUrlü~Un de görUlcblllr. lsteklller 2490 N. lr 
kanunda yazılı voslka ve hizalarında gOoterllen ilk teminat makbuz veya 
mektublyle beraber 13 - 9 - 938 sah gUnU saat 11 de Daimi Encümende bu
Junmnhdırlar. (5928) 

Konya Akşehlrde Koçaş ve Eğrigöz suları güzcrg!h t.nyınl proje. 
Konyada Meram, 2 ., 8 ngg tarihin de eksiltmeye konulmuştu. Talip zu-

1 . pılması ... - - " 
lerln n la lb ptakl kanun mucibince on gtin temdit edilerek 1 

t dlğJnden o a . 
bur e mc unu saat onda yapılacağından isteklllerln o giln ve 
EylUl 938 perşem~e ti gdalU encllcenlne müracaatları llAn olunur. (5812) 
saatte Konya '\"il!) e ---

- KURUNun kitap §Oklinde roman tefriksaı -

!56 FjEYTAllıı"lN KUKlıJl1;1111.1 

dokuz taş oyunu seyretmek için buralara kadar 
gelmek. bu kadar zalımote katlanmak görUlmUş 

şey midir! 
Fakat müfettiş Bad onun bu sözlerine aldır

mavordu. Geldikleri yerden tekrar çıktılar. Az son
ra Boyl çiftliğinden uzaklaşmnğa başlamıştılar. 
Köpe yaklaştıkları vakit, şişman müfettiş, ar\a. 
daşınrn omuzuna dokunarak: 

- Şimdi, dedi. Şimdi yatağımıza yatablllriz. 
Beriki mırıldanaralc 
- Evet, yatmak zamanı gelmiştir artık sa

nırım ... 

ŞEl"TANTN KUKI.ıALARı öa -----
Şişman müfettiş, pencereye kadar uzandıktan 

sonra durmuştu. llk bakışta bir şey göremedi ve
ya gördUklerlnden bir mana. çıkaramadı. 

Pencerenin camı kirli idi. Fakat biraz sonra, 
gözleri karanlığa alışarak, lçerde bulunanları 
scçmeğe başladı. 

Gördüğü manzara karşısında heyecandan )11-

reği oynadı. Du ambarın içerisi, dünyanın hiç bir 
ambarına benzemiyordu. 

Duvarlara bir takım siyah perdeler gerilmiş
ti ve bu perdeler, rUzgtı.rla şişmiş birer yelken ha
linde tavanın ortasında birleşiyorlardı. 

Yerde de, ayni renkte bir halı görQlflyordu. 
Binanın bir köşesinde bUyUk bir kUrsll bU,lunuyor
du ve bu kUrsUnn karşısında ırra sıra sandalyalar 
vardı. 

Böylece, ambarın içerisi bir killseyt andın
yord u. Fakat nasıl bir klllııe! MUfetti' Bad, böJle 
bir kiliseyi ömrUnde görmemişti. Görmek te lıte
mezdl. 

Merdivenlerle çıkılan kursunun iki yanında 
siyah şamdanlar üzerinde mumlar yanıyordu. KUr
EUnUn arkasında, tıpkı mıhrabı andıran 11Uslll bir 
kuytu görlllUyordu. Burada, bir baç vardı. Fakat 
haç başaşafı cevrUmlş duruyordu. 

Bat&f&tı çevrumı, hacın öntınde 
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Aylık EV DOKTORU btitUn haıırhklarmı tamamladı. Bu nefis aile 
mecmuası eimdlye kadar görülmemiş bir nefasette çıkacak ve mü. 
kemmel fotoğraflan ile süslil faydalı yazılan biltün okuyucularını 
teshir edecektir. 

EV DOKTORU'nun 
lık sayısını elinize aldığınız zaman sıhht mevzuların bu derece ca
zip eekilde takdim edilmiş olmaııma siz de hayret edecek ve bu 
mecmuaya tamamen bağlanacaksınız. EV DOKTORU büttin gtlzel
liğine, bol ve cazip fotoğraflarına rağmen yalnız (10) kuruşa sa-

tılacaktır. 

EV llOKTORU (Yedi
~iln) oeşrlyatındaodır 

Hayllolze şimdiden 

sipariş ediniz 
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~~ yablı Bog· ziçi ise e i ya ısız ,; 
mi Ana sınıfı ile ilk kısım en yeni ve modern tesisat ile Bebekte eski Fransız Sen Jozef mektebi binasında, orta .e ıl 
~fü li!e sınıftan Amavutköyünde tramvay caddesinde Çifte Saraylarda kız ve erkekler için ayrı dairelerde. Her sün İi 
!fü saat 10 dan 17 ye kadar yeni talebe kaydı için Çifte Saraylarda mektep idaresine müracaat edilebilir. isteyenlere Q 
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REX - PAR .... ~ 

1 il 1 85 çeşit mürekkepli dolma kalem ve depolu kurşun kalemleri cep 

g için ve yazıhane için en müşkülpesentleri memnun edecek iyi cins ve ucuz n 
H fiyatla. MEKTEP DEFTERLERİ, KAAT, DOSYA, hediyelik eşya IJ 
~~ve kırtasiye çeşitleri toptan ve perakende satış yeri: 1ST ANBULDA MAR- 1 
ii PUÇÇULARDA 31 numarada M U H TAR K EH NEM U Y I 
H ve §Ürekası Kaat kırtasiye deposu. Dışarı siparişler sür'atle gönderilir. 
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;.in.hisarlar u .. Müdürlüğünden: 
I - İspirto bidonlarında kullanılmak Uzcre şartname ve nümuneleri mu. 

cibince 600 adet kızıl ayar musluk açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedeli beheri 225 kuruş hesabile 1350 lira ve muvakkat 

teminatı 101.25 liradır. ' 
ın - Eksiltme 29-8-938 tarihine rastııyan pazartesi gilnü saat 10 cı. 

Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
trr. 

IV - Şaftnameler parasız olarak her gün sözU geçen şubeden alınabilir. 

V - lsteklileı in eksiltme için tay in edilen gün ve saatte yUzde 7 ,5 gU· 
verune paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olu. 
nur. (5377) 

ı takım yeni rakı klişesi 

1 .. iyi " " 

25 Cl.lik 3 renkli 

25 " 3 .. 

50 " 3 " 

SOX70 cb'adında 

50X70 ,. 
50X70 " 

Dcvlrt Demırgolları ve Limon.tarı · iŞ!r~m~l ·t·\ 
t , , . Umum idaresi~ }'ar,lar:ı · .. , .:,. {~..=..~!. 

1 " " \ " .. 
ı - Şartnamesi mucibince yaptınlacak yukarda yazılı 3 takım prinç 

a~ık eksiltmeye konmuştur. 

klişe 

II - Muhammen bedeli beher takımı 210 lira besabile 630 lira ve mu vak.. 

kat teminatı 4 7 .25 liradır. 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 4 gurup malzeme 

her gurup ayn ayrı ve hizalarında yazılı gün ve saatlerde ihale edilmek şar •. 
tile Haydarpaşada Gar binası içindeki satm alma komisyonu tarafından 

açık eksiltme suretile satm alınacaktır. 

III - Eksiltme 5-IX-938 tarihine rastlayan pazartesi gUnU saat 13 de Ka.. 
bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubclden alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 

parasile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5653) 

Bu işe girmek fstiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gurubun 
hizasında yazılı muvakkat teminatlıırile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyonuna mUracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait aartnameler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon tarafın. 

dan parasız olarak dağrtılmaktatlır. 

ı - Şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Diyarbakır Başm 

dilrlilk binası inşası 3/VIII/938 tarihinde ihale edilmediğinden yenide!! 
ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 36119 lira 62 kuruş Ye muvakkat teminatı 2709 11• 

radır. 

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

III - Eksiltme 3/IX/938 tarihi ne rastlayan cumartesi gUntı saat ıt 
de Kabataşta Levazım ve Milbayaat şııbeslndekl alım komisyonunda yapı• 

lncaktır. 

ıv - Şartname ve projeler 180 kuruş bedel mukabilinde tnhlsarlaf 
Levazım ve Mübayaat şubesiyle Ankara ve Diyarbakır DaşmUdUrlUklerinA 

den alınabilir. 

2 - 6 kalem muhtelif ebadda çam dilme ile 800 demet bağdadilik çam çıta 

muhammen bedeli 2532 lira 30 kuruş muvakkat teminatı 189 lira 93 kuruş 

olup açık eksiltmesi ~9-938 perşembe günü saat 10.30 da yapılacaktır. 

3 - 3000 kilo sıkıştırılmış karton muhammen bedeli 1710 lira muvakkat 

teminatı 128 lira 25 kuruş olup açık eksiltmesi 9-9-938 cuma ei.inü saat 

~OlANTSb l?AN~ 
UNiNY. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fcnnt evrak ve vesalklnl tn 
hisarlar inşaat şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak vesikası almala 

D rı lbımdır. 
10.30 da yapılacaktır. 

4 - 3000 kilo köprüler için grafit muhammen bedeli 1260 lira muvakkat 

teminatı 94 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 9-9-938 cuma günü saat 
10.30 da yapılaraktır. (5750) 

vı - tsteklllcrin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven 
me paralarlyle birlikte yukarda adı geçen komisyona ve !stanbula gelml 
yecek taliplerin de Diyarbakır Daşmil dUrlilğUnde müteşekkil komisyona mü 

ra.cantları iUı.n olunur. (5917) • 

M ŞEl::fA?'HS KUKJ,AT~ARl 

lara dizilmiş olan kalabalığa. heyecanla bir şeyler 
anlatıyordu. 

Bu adam, Ozborn'du. 
Vaziyet anlaşılıyordu. Burada, bu sakin mu

hitin ortasında kara bir Ayin yapılmaktaydı. Bu 
esrarengiz ambnr, şeytnnn tapındıkları idcllnsiyle 
bir takım tehlikeli oyunlar oynayan azılı uir hay· 
dut tetesiyle doldurulmuştu. 

"CEHENNEM" YOI.:U 

MU!ettlş Bad, köyün lcüçük meyhanesinde lci1y. 
ltilerln konuşmalarını dinlerken. duytluğ'u o garlp 
ürpermeyi bir kere daha hissetti. 

Birçok müşkill!tla dolu meslc~infn devam et· 
Uğl mUddetçc, görmediği şeyler kalmamıştı. l"n
kat, bu, hiç görmediği, hatır \'e hayallnclen g-e1.:ir· 
medlğl bir şeydi! Müthiş bir şey~ ... 

Şişman müfettiş, birdenbire kaybolan dört a
damı düşilndü. Nihayet bunların arasında IrntlC'ıli
lcn insanın ~ürUnıüş cesedi gözü önünde canlandı. 
RUtUn bu cinayetler, bu kayboluşlar, şimdi yeni 
bir mana alıyordu. Her halde bunların, bu men· 
hus Ayinle yaltından bir münasebeti \'ardı. 

Şu halde, köylUlerln anlattıkları bazı rl\'ayct
ler bir hakikate istinat ediyordu. O rivayetler 

- JiUHU~uıı ldtuı> şeklini.le roman tclrik.sıu -

hakikatlere sebep oluyordu. 
Köylü, bu civarda "Siyah Sihir" In yeniden 

l'anlnıırlığını s()ylemckte pek hnlrnız değildi. işte 

milfcltiş Badın kendisi de, olnn biteni gözleriyle 
glirilyonl ıı. 

~ Ne yapacağını düşündil. Az sonra, şimdiki 

halde bir şey yapamayacağı neticesine Yardı. lhtl· 
yntkilr hareket etmesi dnhn muvafılc olncaktı. 

Aşa~ıya doğru uzanarak hfl.lft. merdh·enl tut
makta olan komiser Consa aşağıya ineceğini işaret 
etti. 

Aşağıya indiği \'akit komiser Coııs telAşla 

soruyordu: 
- Ne oldu? Ne oluyor lçerde?... Söylesene 

canını? 

Müfettiş Bad. şimdi konuşmanın sırası olma
dığ'ıııı anlatma!{ üzere: 

- Sen, cindi. Şu mercll\'enl şuradan kaldırma· 
ı:ıa yardım et. F}lmdilik bu lrndar yetişir. 8onrn 
nnln.tırım. 

i\lerclf\·enl, tekrar yerine koydular. Komiser 
(.'ons gene soruyorc1 u: 

- Canım ne oluyor lçerde, anlat ki.. .. 

- Hiç .. Dolrnz taş oynnyorlar. 
Komiser Cons. fımirinin can sıkıntısı ile Yer

miş olduğu bu ce\'abın manasmı birden kestire· 

e7. Bir 
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Sahibi: ASIM US 
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