
1 
Alu.to• .... 

VIL at·• 
Saya: 7•t•·t•t IST.ANB'CJC - Anbra CadM 

Poeta 1rut11111: "(1......,, 
!l'elpat adnıll: Kmaa • flfe!al 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

•• .. • • l'eJef. 21'13 tr•> 2'370 f ltlan) 

lngiliz kab!nesini_!l _ d~n!_ü içtimaında - --- - . 

BaŞıanmış olan hareketin 
devamında mutabık kalındı 

Alman elçisinin bir sualine Litvinof şöyle dedi : 

Sovget Ra ;ya Çekoslova4lcyanın 
imdadına koşacaktır 

Alman askerleri terhis olunmuyor 

tard. 

Zafer Bayramı 
Dün memleketin her tarafınd 

büyük tezahüratla kutlandı 

~ler iapan bir ceml(et a...-. 
rdlıı.1 k'onferan5ta 1enl bir ıeşeb 

ve e• ._i B •-bblls 

leden llODl!'&tl toplantılarmı-.~•. 
lovakya meselesini mttsakere 'ibllalll*'l~'tl.; 

blSllDden babseuwftl'r· 8 ~ 
. usm etrafmı saran bav:;:.::t; 
rı içinde ao.ooö metre Jll 
karak fenni tetkikler 7apmak~· 

Profesör :plkal'dm verdiil mali 
mata göre stratosferba en Jlbek 
tabakalal'IDA çılJ•ak ~la - ....... ~ 
vasıta bal'Qn"ar. Bava tab~ 

-uır ..... k ~o~ .:ık!D • 
nıaenı-- da en 
çlD kullallJ)acak IJaloıılal'IJl spmdJr. 
büJ'Ük badmde oJmMI Jj 

blmdife kadar bu tanda bir bal: 
ııe ancak a.ooo metre Jlikffldl 68 

8. Litvinof 

:ilr • 

MUzakereden eonra verilen ~lar 
bugünkü kabine toplant11mda göril§U. 
lecektlr. 

Kararlar fUD)ardır: 
1 - Bendenon vuıtulle mtıer nea 

dinde doiıııdan doiıııya bir teeebblla. 
te bulumnak; 

(Sema S.. 4 Sii. S) 

Harp Okulu 
Jalab~ Lehlller bu def• 

~~etre nısJf ~tpnda bir ~081: Binden fazla mezun verdi yeni 
~ 000 metıe1e kadar CI •• 
.,l;tefebbllseglrlşlDltbulDD::::: Subaylara dun Ankarada mera-
Profesör Plkard bu hU8USta 

, .. rekOJ'll l~=-=u:::.':m.:.d::: sim ı e di pi omaları verildi 
dir. Onma ,,... e rbıde 
de yükseklere ÇJknlak iti be 

çahşmaktadn'· __ .. pJd 
Profesör PlbMm ,.a.-.--

DJSJf kutru 
balona seUnce, b11D1lll 
60 metrf 1d11Jllul0Dda oıacaJrmlf ve 
bunanla 80.000 metre flbekllle çı· 
kılablleceJmılf· bblsb4en 

Fakat ProfeslSr bu tefe 
bafısederJreD pkt.e ae17are•er ara-
smda ae~t meselesine tem• et
mı,, bllhu8& Andan AJ• gitmenin 
mamldln oldoltın• '31leınl~ " 
sözlerinde en dpde alAJra o)-andı· 
ran elbet de bu nokta oımoştur. Yer
den Aya aeyabat deyince herkcıdn 
h ıma• .J1ll Vem gelir. ProfefMSr Pi· 

a ABDI US 

(Sonu. Sa. 4 Sil. 4) 

varın 

oüŞônceleri Okuyan 
Makine 

Bu harikulade romana 
dair Hakkı Süha Gezginin 
bir yazısını bugün ikinci 
sayfamızda okuyunuz. 

Ankara. 30 (A.A.) - Harp okula· 
nun 938 yılı mezunlarına bugUn sa· 
at 16 de törenle dlplomalan veril· 
mit ve törende Bllytlk Millet Meclisi 
Relıl AbdUlhallk Renda ile tehrl· 
mlzde bulunan veklller, mebuslar ve 
Ankara vali ve belediye relılle mev· 
ki ve merkez komutanlan. birçok 

Halayın 

generaller ve veklletler ileri gelen· 
lerl, kalabalık bir halk bulunmu.
tur. Yeni subaylanmızın mUzlta ile 
birlikte söyledikleri tıtlklll m.artın
dan ıonra mezunlara dlplomalan 
tevzi edilmiş, and lellmlf, birinci. 
ikinci ve llçllncll olarak çıkanlara 

(Sonu: Sa. 4 Stl. llJ 

mebus.arı 

şale 
. ''Zafer &igıam.ı silah 
arkadaşlaı ıma kutlu olsun ,, 

lıtanbul, 10 (A . .A..) - Relslcum· 
bur Atattlrk'ln Manpl Fevzi Ça~ 
mala çekthderl tebrik telgrafı: 

lılaretai Fevzi Çakmak 
ELAZIO 

TUrk orduau,nun bllytlk zafer bay· 
ramı batta ılz olqıak ilzere bUtlln el· 
llh arkadaşlarıma kutlu olsun. 

K.ATATVRK 
lılareJal Fevzi Çakmaktan Ata

tllrke y•zılan telgraf: 

Btıytlk Cumhurrelıl AtalUrk 

lıleıudane ldrA.k etUllmlz bllytı 
zaferin yıldönnmn mnnasebeu1 
cumhuriyet ordusu mensuplarııııa 

Ytlce Başbuğlarına sarsılmaz can 
dan bağlılıklarını ve sonsuz tazimi• 
rint saygı lle arzederlm. 

Genel Konnar Başkam 
1'fareşal Peni Çakına1C 

(Sonu: Sa. 4. Sü. S.) 

Şiüıletüı peşi~: --- -~r=r~-

Sak al ve bıyık 
tbrablm AJAetUn Göua sakal ve traş bahsi berine bir hkra ~ 

mıf. Bu f&krada "Eskiden blr Mamı ha1sl>·eıten dllştlrmek tçln 
ederlerdi. Bultln traşııZ geuırsenlz itibar ve ba7 lJ etlnlzt kaf 
JonuDU. Demek ki traşm ltlban arttık~ sakalın ehemmtret.1 
mltdr'" dl7or. Fakat muliterem d04tupıuz sakalın nlçlıı eskiden f 
itibarı ballındotünu, nltln zamanla bu lt.lbann eksildlilnl izah 
ıor. Her nedeue .sakal ve bırı{;m son asır- içinde görüp geçlrdJll 
Japl&nn ıtarlblnt Jaz&nlann da '1u nokta berinde ıttkfit etttll . .-• ..,.. 
J'Or.' 

Acaba bu h&dlseJI şu tanda tahlil edemea miyb? 
. V&ktlle harp eslrlennln, para ile alınan kölelerin~ 
gene ıra., ederlerdi. Zira o dedrletde akal ve bıflk ......... 
ilk nlş&nest olduiu liadar terdi hirrifet ve tıtlJdAlla de alAa.,U ldl. 
kalı traş edilen adam manen adam olmak Blfanm we elallrednl b 
mlş s&Jlllrciı. Nlteklni bugün de "Fal&a adam Mkal ... fllAam 
vermiş." demek Ş&bıııl irade kabillretlnl terk-..... maauma aellr 
bu tabir sakalm eski zamanlarda luıla old ... itibar meTldbli llÖ8ı..• 
bir deltldlr. 

Fakat medeni Alemde etl&ret uall ıtsa edlldlktfo • -oana tabU 
rak luanlan tahkir için sakal t...., etmek ...ıa. IMuadan ..,... __ ..__.._ -

Olta Ye f&bRt t.UldAlln alAmetlnl ulcal " bl)'llda ......... 1ıc slhnl~ett 
kendi kenc11ne blJamtbr. BllAkl• ukab eı&mek temlsllk 1 
dan aa,.ım• -.ıanmlftD'· lftAt h .,.....e tfdda eabl.. daha 
'JJ1lr. , • .,. .. r• .. imanlar ......._ e9ld tdtialmı karbetnd" 
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lnıı:ilizleı e g-öre; 

Konuşmanın 
adabı 

Felemen kraliçes0 

Vilhelmina 58 yaşında 
Anclre Maurois'dan: 

lngilterede muhaverenin kendine malı 
sus adabı vardır. Bir akşam yemeği 
esnasında sofrada bulunan herkesi a. 
lakadar edecek surette konuşmak na. 
dir olur. Bunun sebebini İngiliz dostla 
rı.m gayet hafü bir sesle, adeta fısıl. 
dıyarak b:.ııa anlattılar. Ben bunu di. 
ğerlerini rahatsız etmek endişesine 

atfediyorum. Bir İngiliz için bütün 
bir sofra halkının nazarı dikkatini 
kendi üzerine celbetmek bir saygısız• 
bk sayılır. 

Bugün jübilesi yapılıyor 
lerin reisi olan Pol Krügeri bu torpi
to ile alarak Marsilyaya getirtti. 

Dundan bir asır evvel Ledi Hollond, 
ıBofrasında bulunan Lord Makolay'm 
yüksek sesile çok güzel konuşmakla 
beraber bütün sofra halkını uzun za. 
ma:ı meşgul ettiğini görünce hizmet. 
çisini çağırmış: 

- Sofranın öbür tarafına geç ve 
Lord Makolaya benim tarafımdan de· 
ki, artık kafidir. 

D~miştir. 

Sofrada konuşmak hususunda ta. • 
kip edilecek kaidenin esası şudur: Her 
kes sağında ve solunda bulunanlar L 
le ayni derecede konuşmalıdır. Bir ak· 
§am yemeği esnasında yanınızda bulu. 
nan bir başm hazan siz bir cümleyi 
daha ikmal etmemiş iken kendinize 
hitap eder gibi bir vaziyet aldığını 

görürsünüz ve komşunuz ile m.üka1e.. 
meyi yarıda brrakmağa mecbur ka· 
lırsınız. Konuşmak için yapılan bu 
türlü davetleri memnuniyetle kabul 
etmek lazımdır. Bu defa tamamen ye. 
ni bir muhatap ile konuşmak fırsatı.. 
nı bulmuş olursunuz. 

Bu gibi ahvalde neden bahsetmeli· 
dir? Her şeyden bahsedilebilir. Ancak 
bir ~art ile ki, muhatabınızın şahsını 
alO.kadar eden hiç bir sual sormamağa 
dikkat etmelidir. Sonra edebiyata ve 
nefis sanatlara lUzumundan fazla bir 
inhimakiniz bulunduğunu gösterme.. 
melidir. 

31 ağustos Holanda kraliçe6inin jü. 
bilesi tarihidir. Bugün, kraliçe Vil. 
helmina 58 yaşına girmiştir. Uzun bir 
zamandanberi başında devlet reisi ola.. 
rak hep kadın kraliçeler bulunan Ho
landa bu münasebetle büyük bayram 
yapmaktadır .. 

Bugün, dünyada hüküm süren tek 
kadın kraliçe, Vilbelminadır. On ya -
şında resmen kraliçe olan Vilhelmina, 
memleket idaresinde bilyilk bir tecrü. 
be sahibidir. 

Kraliçe Emmanın bu kızı, daha ço
cukluğunda, zekasını göstermiş, muh. 
telif vesilelerle kraliçe olduğunu ilan 
etmişti.' Ona dair iki fıkra anlatırlar: 

Kral ikinci Vilhelm ölünce km Vil
helmina resmen kraliçe oluyordu. Fa
kat, o bUyüyünceye kadar memleketi 
annesi kraliçe Emma idare edecek. 
ti. 

Daha sonra. ~ahsi meziyetleriniz 
hakkında iddiacı görünmemelidir. E. 
ğer herhangi bir mesele hakkında ih· 
tisasmız varsa, bundan bahsederken 
mUtevazi bulunmalıdır. Nihayet muha 
tabınızı kendisinin ihtisası bulurum • 
yan bir bahse süriiklememelidir. E. 
ğer muhatabınızın hata yapmasına se· 
bep olursanız sizin terbiyede noksanı. 
nıza hükmedilir. Muhatabınızın hangi 
sahada ihtisası bulunduğunu ihtiyatlı 
hareket ile anlamağa çalışmak icap 
eder. Bilhassa bir muharrir ile konuş.. 
mak fırsatını bulacak olursanız ken· 
disine asla eserlerinden bahsetmek 
doğru değildir. Kezalik bir gUn bir na· 
zır ile karşılaşacak olursanız politika.. 
dan bahsedilmez. İngilizler şahısları· 
nm methedilmesinden hoşlanınıyan in. 
sanlar değildir. Fakat onların mezi • 
yetlerinden kendilerine bahsederken 
çok mahirane konuşmak §arttır. 

Atınların arkasındaki sır 

'' Düşünceleri okuyan 
ma ine,, dolayısile 

Yazan; Hakkı Süha Gezgin 
Kurun, "Andrc Moruva,, dan "Dil- Bütün dünyada bir köle sürüsünden 

şünceleri Okuyan Makine,, adlı bir başka birşey görmeyen bu yarım Tan-
eseri tefrika edeceğini okuyucularına rılar, önlerine gerilen sır 'perdesini 
bildirdi. kaldırmak uğrunda ellerinden geleni 

Ben, bu kitap için yine "Kurun,, a arkalarına koymadılar. Mimarlarını 

bir makale yazarken, onun bir gün zek~ ve icat imtihanlanna çektiler. 
gazetemde tefrika edileceğini hiç ak - Zindanlarına "Akostik,, denilen fizik 
hma getirmemiştim. Bu yüzdendir, ki casuslarını yerleştirerek, kurbanlan. 
o yazı, bu sanat eserinin çerçevesi i.. J nın gizli konuşmalannı dinlediler. 
çinde bir mevzu hül§sasmdan ibaret ~ Roma, Mısır, Hind hapisanelerindeki 
kalmıştı. sütunlarla kemerlerin hafiyelerden far-

Andre Moruva, bugün Fransarun bi- kt yoktu. Bazı tabil mağaraların de. 
tinci sınıf mütefekkir yazıcılarından rinliklerlnde yaşayan bu "yankı,, sır. 

bir adamdır. Yazdığı sanat eserleri ka.. n, tesa.düflerle mimarlann eline ge. 
dar, ilmi araştırmalara, edebi tahlille- çince, onu da kendileri gibi sultana 
re de değer verilir. Hele İngiliz e.de- kul ettiler. Fenne, cell!thğm yUzkara-
biyatı, İngiliz sanatı, İngiliz medeni.. sını yüklediler. 
yeti hakkındaki hükümleri, pek bil.. Fakat bütün bunlarla beraber, me _ 
yük bir saygı ve inanla karşılanır. sele kökünden halledilmiş olmuyordu. 

Ben, bu kitbı okuyunca, Moruva Kubbelerin, kemer ve sütunla.mı ca-
nasıl oldu da böyle bir mevzuu işle. sustuk edebilmesi için, het§eyden ön _ 
di, diye biraz şaşmıştım. "Dilşilncele. ce sır sahibinin konuşması, söylemesi 
ri Okuyan Makine!,, neden onun ze. gerekti. Yani, zeka ve fennin kuvve.. 
kasında yer etmiş?. Beyaz, dümdüz, tile kurbanm elele vermesi tazım ge _ 
yahut esmer, yanık ve buruşuk alın.. liyordu. Mağrur bir hünkarı bu ka-
larm arkasındaki fikir dünyasr, bilL darlık bir muvaffakıyet doyuramazdı. 
rim, ki insanları, kutuplardan, Hima. Nitekim başka çarelere de başvurdu_ 
lftya tepelerinden, Atlas derinliklerin.. lar. "Simya,, cılann büyiilü kazanla-
den daha çok düşündürmüş, daha çok rmdan, iğrenç kokulu otlarından, ü,. 

meraklandırmıştır. Moruva, buna bir fürükçülerin tespihlerinden, hokkabaz. 
sanatkar adesesi arkasından bakmış larm değneklerinden medet umdular. 
ve güzel bir eser yaratmı!1. Asırlarca hu oyalanişla avundular. 

Kendilerini tarihe övdiirmüş nice Fakat işte halA insan zekbı, başladı. 
taçhlar, kaleleri yıkan, tırtılları bu- ğı yerdedir. Kafa, henüz sırrını verme 
lutlar içinde kaybolmuş hisarlardan di. 
aşan kuvvetlerile beraber, eusan bir Alnı şeffaf bir hale kaymak, için_ 
adamın karşısında aczin buruk acısı _ deki düşünce zincirlerini bir sinema 
nı tatmışlardı. İnce bir deri ile 'kaplı filmi gibi okumak isteyenler, yalnız 

bir tek alının sükCtt istihkamı, ne "Bal zulme vasıta olanlarda değildir. Bir~ 
yemez,, terin güıtelerine, ne mızrak • çok fen adamları da var, ki ilmi kud. 
lann keskin demirlerine baş eğdi. retlerini bu yolda hayır için harcayor. 

Halbuki adamoğlunun yüreğini ke. lar. Canilerin, anarşistlerin inatçı slL 
miren azgın ihtirasın büyüdükçe işti. kntları arkasında insanlık için yaşat_ 
hası artar. Nitekim eski Mısır Fira. tıklan tehlikeli sırn öğrenmek gayesi. 
YUnl J,_,,,.._,.._.,_._..~·~, ...... --.,~~ 

Kraliçe Emma, istikbalde memleke
ti .eline teslim edeceği kmnı büyük 
bir dikkatle tahsil ettiriyor, sarayda 
sıkı bir inzibat altında okutuyordu. 

Fakat, küçük Vilhelmina mürebbi -
yesinden ve kendisine tatbik edilen sı. 
kı tedrisat usulünden hiç memnun de 
ğildi. Bir gün mürebbiyesinin ısrarla.. 
rına dayanamayıp kitabı elinden attığı 
gibi sarayın bahçesine koşan küçük 
prenses eline geçirdiği bir kağıda 

birşeyler yazıyor ve mavi bir zarfa 
koyarak ka pırun yanındaki posta ku -
tusuna atıyor. 

Bunu mürebbiyesi görmüştür. Pren
ses odasına çekilince hemen gidip mek 
tubu alıyor ve kraliçeye getirerek be. 
raber okumaya başlıyorlar. 

Evvela zarfın üzerinde: "Milleti. 
me,, kelimesi yazılıdır. Müstakbel kra. 
liçe acaba milletine ne gibi bir hita -
bede bulunuyor? 

Kraliçe ile mürebbiye, mektubu aç
tıklaı.;ı zaman şunları okuyorhr: 

"Aziz tebeam Holanda milleti! 
"Ben aizin kraliçenizim. Faıkat biJi. 

yor musunuz, benim sizden ne kadar 
az bir hürriyetim var! Bütün Holım. 
dalı ç~klar mektepte ancak sabah -
tan öğleye kadar okudukbn halde 
ben öğleden aonra da okuyorum. Bu 
haksızlığı aizin viodanmıza müracaat
la protesto ediyonmı ••• ,, 

Kraliçe, şüphesiz ki bu mektuptaki 
saf çocuk ruhuna gülüyor. Fakat kı • 
zırun daha bu yaşta iken kendisini 
kraliçe $aymasıru ve bunu düşünerek 
kendisinde birçok hak görmesini doğ. 
ru bulmuyor. Terbiyesinde buna ma. 
ni olacak bir sistem tutuyor. 

İkinci hadise de şu şekilde cereyan 
etmiştir: 

Prenses, annesinin odasına girmek 
için kapıyı vurduğu zaman, Emma 
aesleniyor: 

- Kim o? 
- Ben, ıaatiçe t 
- Kraliçeyi kabul etmiyorum ben f 
Bunun ilzerine küçük kız, kendisi -

nin kim olduğnnu hatırlıyor: 
- Ben, Vilhelmina! diyor. 
Bu cevap üzerine kraliçe kalkıp kı

zma kapıyı açıyor ... 

• • • 
Kraliçe Vilhelminanın resmen tahta 

çıkacağı sıralarda İngiltere Cenubi Af
rlkadaki Boerlere harp açmxştr. Bocr -
ler on yedinci asırda Holandadan o -
raya hiçret etmi~ Holandalılardır. 

Herkes bu işe Holandarun müdahale 
etleceğini zannediyor ve Holanda do -
nanmasının seferber edilmesini bekli • 
yordu. 

Fakat, kraliçe Vilhelmina Kap'a. 
yalnız bir torpito gönderdi ve Boer -

Si yast icmal: 

Krüger, Marsilyadaki Holanda kon. 
soloshanesine misafir edildiği zaman 
kendisine kraliçenin bir mektubunu 
veriyorlar. Kraliçe bu mektubunda, 
Holanda milletinin Boerlerle beraber 
olduğunu, fakat Ingilizlere karşı harp 
açmanın umumi bir felaket doğuraca -
ğmı yazmaktadff. 

Umumi harpte de kraliçe Holanda. 
nın bitaraf kalmasınx temin etmiştir. 
Halbuki, memleketin iktisadi vaziye • 
ti itibarile Holandamn bitaraf kalma. 
sı çok müşküldü. Memleketi harici 
tehlikeden kurtardıktan sonra kraliçe, 
dahildeki sıkmtryı gidermek için ted -
birler almış ve bunların başında "Sı
kıntı çekenlere yardım heyetini,, teş
kil etmiştir. Bu teşekküle kendisi de 
paraca büyük yardımlarda bul.unmuş -
tur. 

Bugün, Veliaht bulunan Prenses 
Juliana da annesi gibi bir terbiye a
larak kraliçeliğe yetişmektedir. Pren. 
ses üniversite mezunudur. 

:(. . . 
Kraliçe Vilhelmina vaktile babasr -

nın yanında gör.düğü bir prensle ev • 
lenmiştir. Bu, büyük Dük Meklen
burg Şuerinli ikinci Franzın oğlu i • 
di ve kraliçe onu, on dokuz yaşrnda 

iken, bir prensin ~ocuğunun isim koy
ma merasiminde tanımıştı. 

iki sene sonra, 5 şubat 1901 de kra 
liçe kararını bir tebliğle milletine bil.. 
direrek prensle evleniyordu. 

Kraliçe Vilhelmina ve kocası mem. 
leketin an'anesine daima sadık kal
mıştır. Kırk, elli sene evvel olduğu 
gibi yine bisiklete binerek Amster
dam caddelerinde dolaşan kraliçe, mil.. 
letinin yakından tanıdığı bir şahsiyet. 
tir. Her gün kendisine tebeasından 
yüzlerce mektup gelir ve kraliçe bun

ları ekseriya kendisi açarak okur, ce
vaplarını kendisi yazar. 

Kraliçe Vilhelmina ile prenses Ju
liananın kocası prens Bernhart arasın. 
daki ihtilaftan bahsedilmişti: 

Prens, bazı hususlarda memleketin 
ve sarayın adetlerine muhalif hareket 
etmek istemiş, fakat kraliçe buna şid
detle itiraz etmişti. Bunun üzerine, 
prens, bir mUddet memleketten uzak. 
]aşıyor ve İngilterede, İtalyada birkaç 
ay geçirdikten sonra, tekrar Holan.. 
daya dönüyor. Bu barışmada en bil
yük amilin de prenses J uliananın i. 
kinci bir çocuğa gebe olduğu söyle. 
niyor. 

Bugün 
Venedik 
lar ... 

prensesle kocası İtalya.da 

plajlannda bulunmaktadır-

Nuremberg kongresine hazırhk 
Birkaç gUn sonra Almanyada Nu

remberg kongresi açılacaktır. Ma
l!tmdur kl bu kongre nasyonal sos
yalizm partisinin umumt kongresidir 

ve Bitlerin başkanlığı altında top
lanır. Hitler bu kongrede her vakit 
mUhim bir nutuk söyler. 

Onun için haddizatında Nurem· 
berg kongresinin toplanması bütün 
Avrupa. lçtn milhim bir siyasi h!dise 
sayılır. Bu sene ise bu hAdisenln e
hemmiyeti Çekoslovakyada SUdet 
Almanları meselesi ve Almanyanın 

bUyUk asker! manevrası ile bir kat 
daha. artmıştır. Her tarafta "acaba 
liltler bu defaki kongrede heyecan 
içinde bekleyen Alman milletini 
memnun etmek için ne söyliyecek? 
Ne yapacak?" diye merak ve endişe 
alft.metı izhar edilmektedir. 

Her şeyden evvel hatıra şu gelir: 
Almanyanın sömürge meselesi var. 
Nitekim geçen kongrede Hitler bu 
bahse temas etmişti. Bu defa gene 
bu bahse temas etmek ihtimali yok 

değildir. Fakat bu mesele Almanya 

çin Httlerin Çekoslovak meselesi ü
zerinde bir sürpriz yapması daha ya.
kın bir ihtimal diye hatırlara. gel· 
mektedlr. Bugünlerde bütUn Avru
panm dikkatini bu nokta üzerine 
toplanmış olması bundandır. 

Londradan gelen haberlere göre, 
İngilizlerin de bu ihtimali gözönUn
de tuttukları için Lord Runc;lmanın 
Südet Almanları hakkında yapacağı 
teklifi Nurem berg kongresinden ev
vel hazırlamasına çalıştıkları anla· 
şılıyor. Bundan başka lngiliz devlet 
adamlarının da Çekoslovakya işine 
Almanyanın müdahalesi halinde 1n
gilterenln Fransayı yalnız bırakmı
yacaklarına dair beyanatta bulun· 
maları da bunu teyit ediyor. 

nuıa.sa Çekoslovakya meselesi her 
zamandan ziyade hnraretll bir saf
haya girmiştir. Dün gelen telgraf. 
larda Almanyanın garp hudutların
da yaptığı hazırlıklara ve hudutları 
kapamak tarzında aldtğı tedbire 
karşı Fransanm da şark ve şimal 
hudutlarında askeri tedbirlere mü· 

Zam göre 
öğretmeni 

(Dünkü sayımızdan dev 

İsparta Oğ. O. Hilmi, Emirgln 
Ekrem, Biga öğ. O. Sadi, A 
O. Münir, Kayseri lisesi lbrahi 
kı, İzmir K. liJesi Kamuran, Bu 
sesi Necat~ Ankara K. lisesi H 
Ankara kız lisesi Celal, Yalvaç 
kul S. Vehbi, Üsküdar Z inci ort 
Necmiye, Erzurum lisesi Rauf, 
şehir lisesi Eminüttin, İzmir lise 
Zübeyde, Kars lisesinden H. N 
Akhisar ortaokuldan Hazer, 
2 nci okuldan Nimet, Bolu orta 
Naşide, Bursa ortaokuldan Veh 

mirgan ortaokuldan Y. Saim, 
gan ortaokuldan E. Ali, Gazios 
paşa ortaokuldan M. Vehbi, Gü 
ne orta okuldan Recai, Kumka 
taokuldan Übeyde, Ankara K. 
den Nüzhet, Adana K. lisesinde 
şe, Ödemiş ortaokuldan E. H 
Edime k. öğretmen Rebia, ~st 

k. öğretmen Nebahat, Bursa lis 
den M. Gülbahar, Erenköy lises 
Hatice, İstanbul erkek lisesinde 
Şükrü, İzmir kız lisesinden K 
tzmir erkek lisesinden Hüsnü, 
ra birinci ortaokuldan H. Fahri, 
ortaokuldan Hikmet, Cümhuriye 

taokuldan Rukiye, Nazilli ort 
dan M. Kazım, Beykoz ortaok 
Mahir, Vanakkale ortaokulunda 
Şeref, Gaziosınanpaşa ortaokul 
Lütfil, Gelibolu ortaokulun 
Savacı, İsprırta ortaokulundan Ş 

Kadrköy 3 üncü orta.okuldan Me 
Katlık-Oy üçüncü ortaokulundan 
süm, Konya lisesinden Celfilettin, 
dilli lisesinden E. Behice, İzmir 
lisesinden S. Sami, Erzurum lisesi 
Srtkı, Nişantaıı ortaokulundan 

ha, Ankara erkek lisesinden 
Ankara erkek lisesinden Abdü 
man, Ankara Gazi lisesinden A. 
tar, Edirne lisesinden Fahri, ts 
kız öğretmen okulundan Müve 

Erzurum lisesinden Cevdet, G 
tep lisesinden Halil, İstanbul kız 
sinden Azize, Ankara musiki öğ. 
tun.dan Zuhuri, Mersin ortaokul 
Rahmi, Denizli lisesinden Haş' 
tanbul k. öğ. okulundan H. B 
Milh ortaokulundan Mükerrem, 
kara Gazi lisesinden Slikril. 

MAAŞI 3S LiRADAN 40 LiRA 
ÇIKANLAR 

Düzce ortaokulundan E, Sabri, 
bataı lisesinden Ziya, Erzurum 
okulundan A. Rıza, Eyüp ortao 
dan M. Em.in, Kandilli K. Uae.si 
Mehmet, Konya kız öğ. okulu 
Ve)l9el, Beyoğlu ortaokulundan C 
Kwnkapı ortaokulundan Adnan, 

na ortaokulun.dan Necip Gün~, 
vin ortaokulundan A. Dilman, 
ortaokulundan Kamil, Malatya lis 
den Osman, Çanakkale ortaokulu 
İbrahim, Elhığ orta okulundan 
ha, Hopa orta okulundan Haydar, 
kara ikinci ortaokulundan N 
İstanbul erkek 6ğ. okulundan Se 

Mardin ortaokulundan İbrahim H 
Eskişehir llsesindeo. N eemettin, O 
ortaokulundan Yusuf, Ankara mu 
öğ. okulundan Semahat, Buca o 
kulundan P'. Necip, Bilecik orta.o 
dan Halit, Biga ortaokulundan S 
hattin, Balıkesir lisesinden Ni 

Kastamonu ortaokulundan Cevdet, 
zurum öğ. okulundan İdris, Ant 
lisesind~n Tayyar, İzmir erkek lise 
den Muhlis, Kadıköy ikinci ortaok 
dan Sabahat, Adana kız lisesinq 
Mubahat, İstanbul kız ortaokulund 

Nüzhet, Bitlis ortaokulundan İbr 
Hakkı, Bakırköy ortaokulundan S 
ter, İzmir kız lisesinden Feh 
İzmir kız lisesinden M. Kazım, K 
ya lisesinden Faik, Konya lisesin 
Fahri, Pertevniyal lisesinden İ. Ra 

Samsün lisesinden ö. Sıtkr, Vefa 
sesinden Celfilettin, Balıkesir öğ. o 
lundan Ziya, Giresun ortaokulun 
Zihni, Gaziosmanpaşa ortaokulun 
Satahattin, Eyüp ortao'J..."Ulundan 

Mustafa, Adana erkek lisesinden İ' 

rahim Halis, Sankamt_ş ortaokulund 
t 'acsind ?'.< 



'IJacı şahı: 1 

Son aşkımız da böyle 
geçti! 

an cemaD 1Kayg0Uı 
Yazan : 0 S ffl n _ Evet, bu sabah, nah şuracıkta 

Kışları, biriblrimlzi hemen bemei l ölüsUnll bulduk. Öldilğll halde zaval· 
•tç göremezdik. Çünkü onun semt' ııcığın gözleri de açıktı. 
kışın pek de misafir kabul eden yer- Bahçe sahibinin, b\l gözleri de a-
lerden değildir. Fakat, kaç yıl va.r ki ktr sözU bent büsbütün sarstı. Aca-
ba.har geldi miydi, ya her akşam, ya ~ı z~vallı rahmetli Çiçl'ntn gözleri. 
iki akşamda bir, onunla mutlAka. bu· b~ mezar içinde öksilz bıraktığı Uç 
luşmaya, uzun uzun' görüşmeğe, dr~· :vrusu için miydi, yoksa dört, beş 
J'& doya sevişmeğe başlar ve baha • Yıllık en samimi, en sevg111 dostu 
Jazı, güzü hep böyle geçirirdik! k ~enim için mi? 

Ben mi ona daha çok A.şıktım, yo • Bereket ki sağlığında. gerçekten 
u 0 mu bana daha çok baygındı, bi kedller güzeli ve kedller asill o
pek bilemiyorum! Bildiğim bir şey 

1 
r rahmetli Çiçi'nin şimdi bende, 

b" nden faz· an ı Tarsa o da, bazan, onun e b Iki de kendinden gUzel o mayan, 
la sit~mci oluşu tdl. Vakıa, bahar, fek t kendisi kadar cins, astı, kibar, 

k ün UstUs· a a d ı .,az güz akşamları bir aç g lr na.zenin ve fevkalA. e nsan 
' k ben de o- naz ' S te biribirimizl göremezse . dil kllnil gUzel bir armağanı var: ar 

d ~ok UzUlil- ş 
nun kadar, belki de on an a mankız ... 
yordum. Faltat, bazan böyle kısa Y· Sarmankız, bundan iki buçuk yıl 
rılıklardan sonra gelen buluşma ak· önce onun bana, şimdiki gibi tam bir 
eamlarmda daha beni uzaktan görür k yısı ve şeftali mevsiminde hediye 
görmez filiz! gözlerini süzerek: t:ıiş elduğu yavrudur ki evde bi -

k gundUr aş· e 1 - Nerede idin sen aç ' imle bir konuşması eksik. 
kolsun sana adamcağız! z Osman Cemal KAYGILI 

Der gibi sitemli sitemli yU • -------------
zUme bir bakışı vardı ki olur şey de-

ğildi... t zla 
Belki orta yaşlıdan da. biraz a • 

caydı. Fakat kendi gibi !'ek çok ge~ç 
)ere tazelere körpelere ha.la. mr h -

' ' ı şirin ıa. taş çıkaracak kadar güze • ' 
tatlı cana yakın bir şeydi. 

1 d mi biraz Belki, son zaman a ca ' 
)"Ikılma}"a yUz tutar gibi olmuştu. A-
ma mihrap hAJa. yerinde idi. •. Ve bu· 
nu son günlerde kendisi de biraz an· 
lar gibi olduğu içln akşam A.lemler~
mlzde bazan yUzUme manalı mana ı 
'bakarak gözleriyle gUIUmser, son -

ra· 
:_ Ah, gLttlkce yaşlanıyorum! 
Der gibi ayni gillUmeeme ne içini 

~ekerdi. h z 
ıl var ki onunla. ba a.r, ya ' 

K.Mk Y Iarında ne Alemlerimiz ge· 

~AMKEMELEA~E 

Sevdiği kızı 
vuran çoban 

Dün sevdiğini de, vurdu
ğunu da inkar etti 

Geçen ilkbaharda Şilenin Taşlı
am ba.r köyünde bir aşk macerası so
nunda. sevgilisi Hamideyi ağır suret
te yaralayan 19 yaşında çoban Azi
zin duruşmasına dUn ağır ceza mah
kemesinde başlanmıştır. 

On yıhn gaze
teleri sergisi 

Dlln V alt tarafından 
bir sHylevle açıldı 
Fatih halkevinin son on yıl zarfın· 

da Türkiyenin her tarafında çıkan 
tUrkçe gazetelerden toplu olarak ha.. 
zırladrğı (on yılm gazeteleri) sergisi 
dün açılmıştır. 

Merasimde vali Muhittin Üstündağ, 

8 _. X'ORUN ~ 3f ~CUSTOS 1938 

Finlandiyalı güreşçiler geldi 
Bu akşam yapılacağı evvelce kararlaşmış 

olan milsabalkalardan vazgeçildi 

ve belediye muavini Rauf, şehir mee. "' 
lisi az.alan, parti ve halkevi reisleri, 
teşekküller mensupları ve muhitin ta· 
nınmı3 simaları vardı. 

Merasime itfaiye bandosunun çal. 
dığı istiklfil marşı ile başlanmış C. 
H. P. Fatih ilçe başkanı Cemalettin 
Erten kısa bir söylevle merasimi aç.. 
mış ve sözü Dahiliye Vekfileti Mem
leket işleri müşaviri Sadri Erteme bı. 
rakmıştrr. 

Sadri Ertem, ilk Türk gazeteciliği i.. 
le istibdat ve meıpı.ıtiyet devirlerin • 
deki gazeteciliği mukayesesi ve son· 
ra cüm.huriyet devrindeki gaz.etecili.. 
ğin terakki ve itilası hakkında kıymet 
li bir söylev vermiştir. 

Sadri Ertemin söylevinden sonra. Fa 
tih halkevi adına Müçteba Salahaddin 
Or, serglnin maksat ve gayesini, yapı· 
lış tarzını kısaca anlatmış, gelenlere 
teşekkür ederek sergiyi açmasını Va. 
li Muhittin Ostilndağdan rica etmiş. 
tir. 

Vali, bu aerginln inkıl8.p ve rejimi· 
çiniyi düşünülmüş ve muvaffak olun. 
muş olduğunu ve örnek tutulmasını 

söyliyerek sergiyi açmıştır. Sergi dün 
akşama kadar binlerce ziyaretçi tara. 
fmdan gezilmiştir. Sergi 15 eylfile ka· 
dar her gün saat 10 dan 21 e kadar a. 
çıktrr. 

Finlan'diyalt gUreıçiter <iUn Roman. 
ya vapurile şehrimize gelmişleı: ve 
merasimle karşılanmışlardır. 

Finlandiyaltlarm bu akşam şehrlmlz 
de yapacakları müsabaka bazı; sebep -
lerden dolayı: yapılaıruyacaktır. 

Misafir sporcular yarın akşam 'An • 

.karaya gldere'IC oraaa iki liarşrlaşma 
yapacaklardır. 

3 eylülde Türkiye - Finlandiya 
millt taknnlan arasxnda grekoromen, 

ı 4 eylUlde ~erbeat karşılaşmalar ola. 
çaktır. 

Finlandiyalılar İzmire giderek ora. 
'da da iki mUsabaka yapacaklardır. 

ihsaniye 
.. motörü kapta nt 

Bugün ağır cezada 
muhakeme edilecek 

Mehmet Tokun İhsaniye motörü,· 
evvelki gün buz fabrikasından buz al-

gUz a şam b 
ti Ben onu bundan dört, eş 

lip gec . <)( 'kaybolan birçok sev-

KöyUn en gUzel kızı olan Hamide 
.A.zizlıı yanında yanaşma. olarak ça
lıştığı çlftllk sahibinin kızıdır. Aziz 
Uç sene yanında çalıştığı çiftlik sa-
hibinin bu güzel kızına gönlllnU kap- ••--•-aalld ..................... .. 
tırmış, kurmuş, düşilnmUş ve akşam-

[ mağa giderken Hasköy açıklarında 
içinde ilç değirmen amolcsi bulunan 
blı: sandala ~mq. eandali: p.frçaıa • 
mıa, içindekileri öenize dömüştü. ..,.,.1 kadar vnce 

"· 11ilerln elemiyle avun-
g~r n sng ı 

!ışırken bir yaz akşamı, ş m-
maya ça 

0 
gün bug!lndilr gön· 

'diki yerinde ve 
lUm.e dert ortağı edl11-mlştim. b 

ve gtlz akşamları, a-
Bahar, yaz başında. karşı-

zan onunla bir masa ne 
h t yanyana saatlerce 

lıklr, ya u Ukler etmiş, ne 
candan gelme yaren 1 seyretmiş, 
. 1 e mehtap ar 
gurup ar, n i de biriblriml-
ne nazlar, niyazlar iç n ... zdür 
ze içimizin dertlerini dökmüş; ntii~i 

Hele bu yıl, bele bu yıl... e k i 
bana biraz daha fazla sevdi~me • 

- pmadrğı naz· 
çin onun bu yıl bana. ya trtnUk· 
ıar nazenlnlikler, cilveler, ş 
ler' kalmamış ve ben de bu yıl onu 
her yıldan daha çok sevmiş, okşamış. 
koklamış bağrıma basmıştım. lçlef-

' yU Ume temiz sa , 
rlnden, her akşam z 

1 
rl fış· 

berrak masum sevgi 'huzme e 
kıran ~ fillzl ve baygın gözlerine ba.· 

, b unu okşar-
kaPRk ,elimle onun oyn k' de 
ken bilseniz o, bana, benim pe 
anlamadığım kendi dtll ile bazan ne 

hazin şUrler 
şen şarkılar, bazan ne k· 
söyler ve başını göğsUme daya.yara · 

- Sev, sev, beni daha sevr 
Der gibi neler yapardı? 
Bu yıl. onunla son akşamlarrınız 

Claha senli benli, daha içli, dışlı gec-

miştt. i r adı· 
öyle ki, eskiden pek Adet o mörür 

gı halde beni daha uzaktan g 
görmez koşarak yanıma gelmeğe, 
k dl diliyle şen türküler söyliye -
r e: beni yarı yoldan karşlamaya ve 
. e kit bahçeden ayrılırken: 
ge:._ v~ ... Daha erken, gitme, biraz 

'daha otur! e im 
Der gibi yalvarmalara ve P ş 

ı.1'1 1 melill ağlamalara başla. 
sıra me u 

mıştı. Fakat ... • • • 
n akş,a.m gene elimde 

Fakat, geçe dl 1 . kil ilk kiiçük muhtelif he ye er-

lqnab h ç d n içeriye dalarken bahçe 
e a çe e · ibl ba 

sahibi, tıpkı damdan dtişer g · 
na ne dese beğenerslnlz: 

- Başın sağ olsun! 
D l l ? Ili" aklıma böyle bir emes n m . y 

d rdum· şey gelmediği hal e so · 
- Hayırola, ne oldu? 
- Ne olacnlı:, seninki sizlere umur! 

ları bozdağlar morarırken, onu şırıl 
şırıl akan çUtlik suyunun başında 
gördükçe büsbütün çıldırmıştır. 
Aşık Aziz nihayet derdini hanımı

na. açmış ve Hamideyi kendilerine 
vermelerini istemiştir. Fakat efen
dileri biricik kızlarını, bir yanaşma
ya vermeğl doğru bulmamışlar, Azl· 
ztn talebi ters bir cevapla reddedil
miştir. Çok müteessir olan ve derin 
bir Umltaii°liğe düşen Aziz, sevglllslni 
başkasına. da yar etmemek ,glbl t~
na bi~ düşünceye saplanmış ve bir ta
banca tedarik eılerek Hamldenln YO· 
ıunu beklemeğe başlamıştır. 

Nihayet bir gün Hamide, Kezban 
ve Zehra adında. iki arka.daşiyle bir· 
ıtkte çiftlikteki bahçeye giderken 
yolun bitişiğindeki korulukta pusu 

'Aziz birdenbire meydana çık· kuran . 
nıış, belinden tabancasını çe~;rek 
Hamtdeye ateş etmiştir~ Ham e a
cı bir çığlık atarak yere serilmiş, 
arkadaşları da bağırışarak birer ta· 
rafa kaçışmışl,ardır. 

'AZIZ bundan sonra havaya da bir 
el atmış ve koşa koşa korulu~&. dalıp 
kaybolmuştur. 

Sil!h sesleri çiftlikten duyulmuş, 
koş~şmuşlar ve Hamide hastahane
ye kaldırılmış, :Aziz de biraz sonra 

yak al anmıştır. 
'Azizin mahkemeye verilmesi zar-

fında Hamide iyileşmiş ve dtln mah
kemede davacı yerinde bulunmuş-

tur. 
Aziz mahkemede hA.diseyi baştan· 

başa ink!r ederek şöyle demiştir: 
- Hepsi iftiradır. Ben Hamide ile 

evlenmek de istemedim. Kızı da ya
ra.Iamadım. üç sene yanlarmda ça· 
lıştım. Paramı tamam vermediler. 
Şimdi de üstelik iftira ediyorlar. 

Bundan sonra şahit olarak Haml
denin annesi, Kezban dinlenilmiş ve 

şöyle demiştir-
- Aziz kızımı seviyormuş ... Benim 

bundan haberim yoktu. IUdiseyl de 
görmedim. Komşular geldi ve A~iz 
Hamideyi vurdu, dediler. Ama nlçın 
vurduğunu bilmiyorum. O zaman
danberl kızım iyileşti. Onu şimdi ev-

Kanuna uymayan bayraklar 
Gazetemi7.e yazılıyor: 
''Türk bayrağı kanununda., bp.yrak. 

larm yerli aldan yapılmasınr bu ka. 
nunun birinci maddesi emrediyor. An· 
cak fevkalade ahvalde en büyük mill. 
kiye memurunun miisaadesile ba§ka 
kuma§lardan bayrak yapılabilir. Böy. 
le iken bugün (dün) zafer bayramı 
dolayısile asılan bayrakların yüzde 
doksam kanuna aykmdır. !stanbulda, 
binlerce, yüz binlerce l!tayrak yapma· 
ğa yetişir yerli şal varken ve kanunun 
tayin ettiği müddet geçeli yıllar ol • 
muşken, bunun hükümsüz kalması ne. 
aen. ?,, 

_,.1ını•11111tı11Rwaoı••Rma,..ıtmuı•._ 

Oksporon yıJdlJnflmU 
kutlandı 

Milli sporlardan ola.n okçuluğun 

yurdumuzda yayılması için teşekkül 

eden Okspor kurumu, dün ilk senei 
devriyesini kutlamıştır. 

Kurum merkezinde, diln bu miina.· 
sebetle bir toplantı yapılmış, uınumt 
k!tip Bay Safi Nüzhet, kurumun bir 
senelik mesaisi hakkında malfunat ver 
miş, yapılacak i§leri anlatınıatll'. Bun 
dan sonra. Taksime gidilerek a.bideye 
çelenk konmuştur. .. 

lkincl şahit Hamidenln arkadaş· 
larından 16 YMrnda. Kezbandı. Bu 
gene kız da şunları söyledi! 

- Hamide ben ve Zehra bahçeye 
gitmiştik. Dönüşte yolun kenarında
ki koruluktan birdenbire Aziz çıktı, 
tabancasını Hamldeye çevirdi ve bir 
el ateş etti. Blz korkumuzdan bağrı
şarak kaçıştık. Hamide kanlar için
de yere yıkıldı. Aziz sllAhını bir de
fa da hayaya boşalttıktan sonra ko· 
ruluğa dalıp kayboldu. Sonra işittim 
kl, Aziz Hamideyi seviyormuş. :An
nesi, babnsı ona vermeyince kızı vur 
muş. Başka bir şey bilmiyorum. 

Yeni Flruzağa 
karakol binası 

Emniyet mildürlüğil, lstanbuldald 
zabıta merkezleri ile karakol binaları.. 
ru modem bir hale getirmeye karar 
vermiştir,. 

tık olarak Taksimde ~zağa lta. 
rakolu için böyle bir: bina yapılmış, 

dün resm.ikUşadı; icra edilmiştir. Bu 
bina zabıtaya elvuişli bir şekilde yapıl 
mıştır. 

Tramvay altında 
kalan çocuk 

Dün akşam Yeclikulede bir tramvay 
kazası olmuş, bir çocuk muhtelif yer~ 
lerinden yaralanmıştır. 

Haydarda bıçakçı Al~ettin sokağın.. 
da üç numarada oturan Orhan Namık 
Kemal caddesinde vatman Süleymanm 
idaresindeki tramvaya atlamak iste. 
miş, fakat ayağı kayarak yere yuvar. 
lanmıştır. 

Bu sırada tramvayın altına giren 
Orhan, vücudunun birçok yerlerinden 
ağırca yaralanmış, ve baygın bir hal
ıde Cerrahpaşa hastanesine kaldmlmış 
txr. 

Bir .. sandal par~alandı 
Dun saat 18 de Burgaz adasından 

kalkan İsmet kaptan idaresindeki Bağ 
dat vapurut manevra yaparken açıkta 
demirli bulunan bir sandala çarpmış, 
ve batırmıştır. Sandalın içindeki Sa -
it, Komuhen, Sabelon isminde üç kişi 
vapurun filikasile denizden çıkaolmış. 

Hemen vaka yerine yetişen kayık. 
laı: kayxkçx vo iki ameleyi kurtarmış _ 
lar, fakat Hacı admOaki Uçüncü anıe. 
le bütün aramalara rağmen ne ölU, ne 
diri bulunamamıştı, 

Hadise tahkikatına elkoyan nöbetçi 
milddciumum! muavinlerinden Sadret 
tin, tahkikatı cürmü meşhut kanunu • 
na göre~ derhal bitirmiş ve 'kaza~ ya.. 
pan Mehmet Tokun 'doğrudan 'doğru. 
ya suçlu olduğunu, tedbirsizlilt ve dik 
katslzlikle liazaya sebebiyet verdiğini 
tesbit ederek bu yo1da hazırladığı id.. 
dianamo ile suçluyu 'dUn ağn: ceza 
mahkemesine · göndermiştir~ 

Muhakemeye bug{ln ba1Wacakt:tt
4 

Bir çoban ve 
koyunları parçalandı 

Ewelki, akşam saat 9 raddelerinde 
BakrrköY. ile Zeytinburnu arasmda fe.. 
ci bir tren kazası: olmuş ve !bir çoba 
ile _on beş ltoyu.n. tren altnı<Ia lı::al~: 
P.arça ~ça. olnıuşlaiôır. Bu acıklı ka.. 
zanm. tafsilat( şudur: 

KüçUk'.çekiıneceide:n 8,30 na kalkan 
51 ~~ah ve nıakiniSt Halikin ida ~ 
resmdeki Banliyö treni, Bakırköyden 
~ktıktan sonra, y enimahalleye de 
ugramxş ve yolculanru: alarak hareket 
etmiştir. 

Bu sıraCia tren Basmahane köprüsü 
yanma geldiği zaman, makinist Halik 
birdenbire yol üzerinde bir sürü ko : 
yun Ve bir çoban görmüştür. Bunlar 
hattı bir taraftan ruğer tarafa geçmek 
istemektedirler. Karşdaşma ani ve 
mesafe ae çok az olduğundan treni 
durdurmak kabil olamamış ve çobanla 
koyunlar bir anda lokomotifin teker -
lekleri altına yuvarlanmışlardır. 

f ş işten geçtikten sonra durdurula -
bilen trenden inenler, çobanı ve 15 
koyunu tekerlekler altında parça par -
ça bulmuşlardır. Hadise derhal jan.dar 
maya ve müddeiumumiliğe haber ve _ 
rilmiştir. Yapılan tahkikatta çobanın, 
Yenimahallede tayyareci Fethibey so _ 
kağmda oturan Lambo olduğu anla.. 
şılmrştır. Adli tabibin muayenesinden 
soqra ceset gömülmüştür. Ka 
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Bir fenni 
kehanet 

Atatürkten 
Mareşala 

(B~rafı 1 in de): 

kabine- l 
içtimaı 

Lcrd Runciman dün üç ame.e 1 ingiıiz 

(Ilaştarftfı 1 Jnci de) 
kard fenni hir roman yazan muhal" 
rir olmadrğı, b~l'çok defa balon ile 
ha.\•ada en yüksek mınta.k.alnra çık· 
mış bir stratosfer ilmi mUteba&Sl~ 
olduğu için sözlertıµn her tarafta. a.· 
lAka uynndll'ması tabiidir. 

AT4Tf)RK TEBRİK TELGRAFL 
RINA TEŞEKKÜR EDİYOR 

m .. messifnj kabul etti sinin İstanbul, 30 ,(A.A..) ...- Rlyase 
cumhur Umum! KA.tlpllllnden: 

Prag, 3P (A.A.) - Lord nanci. 
man heyeti tebliğ ediyor: 

Heyet, bu sabah, Komotau Metalur
ji amelesi birliği reisi B. Kaufmanz 
Reihenberg mensucatçılar birliği sek
reteri Arindeni ve Rc:he.ıberg Alm§n 
sendikalar ro:islerinden B. Eigli ka Jul 
etmi3tir. 

Bu üç ,zat, Şü.det mrntakasında e
nomik ve endüstriyel vuiyet ile b!! 
vaziy.etin ıslahı tedbirleri hakkmd'i 
)lir muhtıra vermişlerdjr. 

öğlede sonra heyeti, Alman de
mokrat pıırtisi reisj B. Kost~< ile bı~ 

partinin gend sekreterini kabı;l et. 
mişti . 

Bu ıat da, heyete pir muhtıra vttr
ıniştir. 

Fransız e~i~ Aikron otelinde öğ~ 

le yemeğim LQrd Ründman i~ Y~
mi,.Jtir, 

LondJ!I!, so (A.A., - a. Uen~ Ue 
B. Henlaynin ;Yf!klnda yapmalan mu-. 

tasavver görüşme hakkmda mütalea . 
lar yürüten Taymia gautesi diyor 
ki: 

"Londrada haldm olan intiba, Prag 
bük ~ meti tarafından yapılmış olan 
yjkla~ma h.Drıkctinin t:)üdetier tır:•ı

foıdan her türlü muslihane halli im
kan~ız kılacak bir it'15.fgiriz}ikle kar. 
şılanmamıf olm;ısıgır. 

§im1ilü ~hwEll "'~ şerait dahilinde 
pa§hc~ t hlj')cenin ,ok büyük l;ıir ha. 
dişenin p.atl:ık vermçııine KP p olmak 
nuh!ıtaraşmı ,arz~dtrı Alman gııgıte. 

terindeki hücı,ı,mlarm şiddctindc:n ileri 
g tmekte olduğunu red ve ct~rhe im
k~n. yoktur, 

Lorıdrııda1<l Alınan r mlhafiti, bu 
~idge i ısrar ı;ılmaaa idl, ~U~etlerin 

ğavasr hl,b!r ı:ıım111 tetkik edilmiye · 
cekti,1 mUtaleJ.sındA bulunmııktsı.dır -
Sar. 

Her ne oturH olın.ın itidal ile tıare. 
kc:t etmek ırunanı hulul etmiştir. 

Çinde i Harp 
Japonya, Çan Kay Şe~in 

teslim o.masını istiyor 
HaJJ.kov :rn (A.A.) - Jü;;>iyan mın

takasında muharebeler, mühim bir 
safhaya gh'miştir. Japon tayyare
leri, bUtttn gün Jüşiyangı Ye civarını 
bombardıman etmişlerdir . .Japonlar, 
zehirli gazlara müracaat etmeden 
evvel Çinliler, geçen :ı;ıazar ~ecesi 

tam bir muvaffakıyetle neticelenen 
mukabil bir taarruz ile Şuğungu Is-

• tı:rde.t etmt~Ier idi. 
.Japonların muahharen yapmış ol

dukları mukabil taarruzlara rağ· 

m n Çinliler, Jilşingin 5 kilometre 
ıparkmda k!in biı· hııttı ellerinde tut
maktq.drrlar. 

Bu muharebeler eınasındn Japon
ların uğramı~ oldukları znylat, 100 
kadar maktul tahmin edilmiktedlr. 
Çinlil0 r 30 kadar tiltek ve 4 mitral
yöz zaptetmişlerdtr. 
Poynng gölilnün a,ark &ahilinclo 

H!inçe mmtakaımda Çinli müdafi
ler. Yuşlnshan'm garbında k!ln Nlu 
tuşanda muhtelit bir Japon Hvasmı 
ağtr bir hezimete uğratrnı~lardır. 

Takviye kıtaatmın Türudu Uzerlne 
Yaziyet, tedrici surette Çinli mUda
filer!n Jehino dönmeğe bni}lanııştır. 

Dört Japon harp gemisi. dUn Hsin
çenin cenubunda klln Liııhslnı;e ve 
Şaoana gitmiş ve her halde kıtaatı 
karaya ihraç etmek maksadiyle ke
si! ölr toııçu ateşi açmışlıı.rılır. Ay
ni ıama.ncl:ı Jaı>on tayyareleri, ne· 
htr boyundaki Çin mevzilerini de 
bombardıman etmişlerdir. Ancak, 
ÇtnU mlidafller, Japon tayyare ve 
toplarının hilcuınlarmı muvatfakı -
yetle tl\rcletınişlerdlr. 

Anhyaym cenubu garbistnde lıir 

Japon müfrezesi, Tlyenşanrn 10 ki· 
lometre garblncle kftln Vangştyapai
ludan itibaren bUtUn Çin mevzileri· 
ne taarruz etmiştir. Du taarruz püs
küı·tUlm U~tti r. 

Hupenin cenubu şarkisinde IIu
angmay Ye Sü:iüngde bulunmakta 
ola.n Japon kıtantıııın bir kısmı, 

g~ç~n pazartesi günti, BUstingUn 30 1 
kilometre t1imali şarklslndc kftln Ta~ 

1hüye çekilmiştir. uHüangnıayda 

ancak ufak .bir Japon garnizonu 
kalmıştır." 

Fu~ov • F'uklyen - 30 (A.A.) - A· 
moi'dan gelen Japon kıtantmm bir 
kıımı, cumartesi gecesi, Amoi'nin 10 
kilometre cenubunda lc!in Ytilen a
daıma !:rkrnışla.rdır. Bu kıtaat, ada· 
da vnst mikyasta. yağmagerliklerde 
bulunmuşlar ve kadınlara kar~r tav
sltl catz olmayan tecavüzlerde bulun 
muşlardır. 

MUııtevlUer, adayı terketmedon ev· 
Wl, ahallnln kA.ffeslnl tUdUrmUşler 

'Ye evleri ateşe vermişlerdir. 
Tokyo, ~O (A.A.) - Japo-p.yanm 

thnaltnde doğ(iuğu kasabayı ztyaret 
eden harbtye nazırı General ltaga· 

ki, matbuata aşa~ıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

"Hankeni muhasara etmekle Ja
ponnı, sıılhu değll, Çankayşek' ln 

teşllın olı:ııaeınt lstlyor. Çin hUkil· 
metl, mare:,alden vaıgecer, komli· 
nlst ııleyhtan ve Jn.pon taraftarı Çin 
umıurlariylc birleşirse, k~ndisiyle o 
zaman anlıışa\lilh'lz. çankayçek, e· 
ğer bu şartı lmbul etmlyeceJt olursıı., 
kendlıil Çinin 1c taraflarına doğru 
ric'at etmelt vn oradp. blg btr nUfuıu 
olmnyncak olan xnahaııt bir rejim 
kurmak mecbllrh~etinde kalır. Ja.· 
ponyanm dejl~mlyecek olan hedef· 
lori bunlardll"." 

Tqkyo, 3Q (,A.A.) - Gazetecilere 
beyıurntta bulunan maıtre, ticaret 
\'C endUatrl na.~ll'I B. lk(ldQ, demle
tir lti: 

Duflilııkti akonomik takyldat, Cln 
• Jıuıon ıuııııı:ımaz]i~ınm nlhııyetlen· 
rneainden sonra da devam cc\eçek· 
Uı·. li1konomlk kontrol da azaltıla~ 
cak deAlh11r. .AnlMml\zlıktan son
rıı. Japon kıtalarına, Çln<ie nizam ve 
sulhu Mam~ etmek vazifesi düşecek 
"e ekonomik kontrolü lüzumu tak
dirinde tazlalıı,şttrmak •l'-r~tııe Sov· 
yetler Birli~ine kıırşı milli uıUda!aa 
hazırlıkları yapmn k icap eyliyecek
tir. 

Tokyo, 30 (A .A.) _,. Domcl Ajan· 
sının bfldlrdlğlne göre, Japon kuv· 
vetıeri Layçan dağlarından hUcum 
ederek bu mrntakadaki son Çin mus-
tahkcm mevkilerinden birisi olan 
Kungsunu zıı.pt(ltmişttr. Diğer btr 
Japon kolu da K1angsf ve Hupeh e
yaletleri hududunu geçmiştir. 

Amerikanın 
deniz programı 

18 gemiden lk1s1 
zırhh olacak 

Va~lngton, 30 (A.A.) - Bahriye 
no:ıa ret!, halen ihzar edUmekte o
lan !'l39 - 40 denlz programrmn en 
azı 18 cüzütamm inşasını natık ola· 
cağını bildirmektedir: 2 zırhlı, 2 
luuvuzör, 8 torpido muhribi, G tah
telbahir ve belki de bir tayyare ge
misi, bahriye efradı mıktarmıA ut
tırılması ve 2.000 den 3.000 e çıka
rılması da derpiş olunmaktadır. 

Bütün bu maIUmıı.t ile harbiye ne,
zın Vudrlng'tn ordu ve donanma ga." 
zetes1nde mahaııt muhafız kıtaatı 

efradının 19 5 binden 21 O bine ~ıka
rılmasım, 2320 tayyareden. mürek· 
kep btr asker! bava kuvveti vUcuda 
geUrtımestni, sabt1Jerln mttdafaa va
jlrtalarının moderntze edUmeslnl tav 
11iye yolunda yazını~ olduğu makele 
arasında münasebet görülmektedir. 

(Baş tarafı l incide) Heı· şop'len 8Vl'el ,Profesör Pikıır-
2 - Fransa Çekoslovakyaya karşı dın ııa,·ada en ytiksek tat>akalara 

tş.tjlbütlerini yerine getirdiği p,nda !tl 
gfüereniJ! v~iyetipffi :qe olacağını res 
men beyan etmek; 

3 -- Şimal denizinde büyük mımev .. 
ralara çıkını~ olan bahriye kuvvetleri• 
ni takviye etmek, 

ı4 - Süüetler meaelesinde Ingiltere
nin doğTUdan doğruya hakem tayini .. 
ni wltlif etın~k. 

:> ==Y1I Henlein üuırinde ta~ik icra 
ed~rek kendiaine Almuıyanrn Çekos

çıkmtc,; olmak rekorunu mu.hafftZll 
etmf'k endişesi iizel'inde dikkatle du· 
mlnt·ak bir ihtirastır. JJeyneJrniJel 
hnynt.ta ka~ımılan hiç l>ir rekor ani· 
mı drğildlr. Bunu rnuhafıı.za etmek 
de herhnngi biı· roko111 kııznnan )cim 
senin mm·aftakıyct ile t'arhoş olım 
yarnk ertesi günden itibaren dfıha 

ti eriye ı;itmenl rı curel~rinl ftrtlmas1 
ile kabildir. Onun için Prdusör :Pi· 
ka.rd blr tnraftruı hi7.znt stmtosfe7 

lova.kyA.ytı müdahalesinin Almanya a. Ju\hl'ftmanı olma ma rıığruen hunun· 
leyhina büyük bir c~pbe almasmı in. la. iktifa etnıJyerclc gene şiımlild ten
taç edt;çe~iqe ikna etıneJc. nt ·rnsıtalnra göre ç1kı1Jırnsmıı im· 

Toplantıda IiencJerson nı,porqnu o· kan ~üt·dUli,ü azami )'üksekliğe, 7ani 
~umu~tur. Elçi, bu raporunda, Alman no.ooo metreye rnrmPk tcşcbbilsiine 
yanın çok ileriye vardığı kanaatinC:P-. ~h·fı;ımistfr; dlğ·er tarnftıın da yarın 
dir. hun<'lan daha ileri~·e gitmenin yoll:.ı-

Henderson, Çeklerin Süfletll}re d~ha rrnı ııramnk J~in dalın müeı;.ı;lr ,·ası· 
bazı imtiyazlar vermesi için Praga ınü talar itü~ii.nmeğe ba';'lıımrştır. Bu a· 
racaati teklif etmiştir. Fakat na1.ır. 
!ar Almanyayı memnun edebilecek bir 
ımtiyaz verilmesi için Praz hükume
tine mlirac!U\tte bulunmakla mütercd 
dittirler. ÇUnkU Almanyayı memnun 
edebile:!ek tek imtiyaz Südet}ere rnWı. 
tariyet verilmesi ve bu mıntakanm Al 
manya.ya geçip geçmemesi hususl.lllda 
rayi!ma. mlirncaat edilmesidir. 

Nazırlar, Ingilterenin Mos~;ova, Bel 
grad ve Bükreş elsilerinin raporlarını 
da okumu~Iardır. Bu raporlara göre, 
bu Uç memleket Almanyanın, Çekoslo 
vakyaya müdahale ettiği takdirde bi. 
taraf kalıp kalmıyacakları sualine 
§iddetıe cevap vermişlerdir. 

Lord Halif aks meslekta§lımna Fran 
sxz hükumetinin. Ingiltererıin Berlina 
bir teşebbUste bulunup bulunmıyac;ıtğı 
nı sordu~m~ bildirmi§tir, 

Öğrenildiğine ~örQ Lord Runçiman, 
geçen pazar günkü görüı:;:meainden 

Hcnlein üzerinde şiddet kullanr.uştır. 
Almanyflıun. Çekoslovakyayıı lrnr~ı .o· 
lan hareketini tacil etmesinden kor. 
kulmaktadn-. 

Bu yUzden lngilterenin, Almaı.yaya 
karşı mukavemet edileceğini anlatmak 
için yeni bjr teşebbUste bulunacağı an 
latdıyor. 

Bununla beraber, Ingiltere, F ·ansa 
Yugoslavya ve Sovyetler Birliğlnin 
Berline bir ihtarda bulundukları lııık.. 
kındakt haber tekzip edllmektediı. 

Londra, 30 (.A.A.) - Ingilterenin 
Berlin sefiri Sir Nevil Hendersonu:n 
ra1>9ru.nda bildirilen ve bir kaç gün 

mrla bir gUn seyrııreler arasında ,se. 
~ ah:ıU hile zihninden geçirmektedir • 

Pr·orcıoör Plkard yerden Aya git
mek .QJ•h·elc;.,I rıclım bft.Jh;ederken ~öy· 
1:.- rl mi~ı 

- Con S<'Yyıı.roler arasında bir gün 
fnsırnLnrın se1·a1tnt edcbtl~celderine 
inanryorum. Fakat bu ~eyalınt stra· 
tosfor ı·a"'ıtasi)'le ohnı,)-.ıçnktır, An· 
cak hu ilk anda 400 ton ağtrlığmda 
infl1aki nuıddeler al.arak hal'ekete 
geçeıı JijzeJel' (fişek) kulUJ.nmak, ya· 
but giincı;c muadil, veya ondan kuv
\"Ctli bir zil n kunt dni Al'Za. doğru 
RokRe1(irmck suretjylc olab111r. Şu 
karlar vllr )d ilim ve .fennin bugün'b.-ü 
şartlarrııa gör~ bu türlü tertibatı, 

fiilen tahakkuk ettirmek bugün im

kllnsrzclır. rence ~ey yareler arasın· 
dn f"C)':tlıat rrQjcst ancak maddeyi 
tahrip ederek T.iyayn. }\nlbetmek ile 
tahal.Jrnli çdelJl1ir. Bugün havada 
ıseyahnt H!"'•tnları henüz pek iptldı:ıf

dh•. nımlar cesur ilim ve fen adam
larmm gayretiyle ic;;tikha.lde büyük 

t('r:ı!•kiJer~ mazhar olacaktır." 
O halde l)ugiinkü medeniyetin esrı· 

sını teş!\tl eden kün~Uriln -ve petrotlin 
yeraltııHla mnhdut olclu~unu ~e bu 
knn·et karn:tl>.larınm birkaç asır 

şonrıı biteceğini <lü.';'Unerek endişe e
'1enlcr mü~terih o1ımrıtıır; tllın ve 
fC'n ndamJnrmrn maddeyi tahrip e
deroli ziya kıın·etine lrnlbcdeceği 

günleri emııiyctıe beklesinler ... " 
ASIM US 

Büyük z~ter bayramı m1ına.sebe 
le yurdun içinden ıve dışıı~dan gel 
tebrik telgra.flş.rıpdan A,tatilrk pe 
mUtıehassts Q).muşlar ve teşekkUrJ 
riyle tebrlkJertnln 11tıt1Jmesine A~ 
d.olı. Ajanınn.J rıemur etn;ı.tşlerdlr. 

~AŞVEI<1L1N TEŞJ!JKKÜRU 

İstanbul, 30 (A,..l.) - 30 ,4.ğus 
zder bayramı milnasebetıyl@ IQ.e 
lelrntln birçok ta.raflarından &ele 
tebrl1' telgrıınarıııa anı ayr,ı çeva. 
veremediğine mil~estlr olap. Bavv 
kil CeJAl Bayar bunl{l.ra karşı ~e 
kürlertntn Jbl4.~rna Antıdolu Aja 
anu memur etmt~lerdtr. 

Harp okulu 
(Ba.ştara.fı 1 inci de) 

mük!fatları varilm.lş, yaş kütilt'fin 
aınıt blrlnclst tarafından Sl1J.If ı;his 

çakılmış, okul komutanı Kurmalı 

Albp.y IUmld Doğruer ve A:;teJ'me 
Muhtar Atac tararındn.n söylevle 
\'erilmiş ve Harbiye marşı milzlk 

ile birlikte mezunlar tarafından tek 
rar söylenmiştir. MeıuııJar okul 6 
nilndekt AtaıUrk .anıtı ve büyükleri· 
ıntı huzurunda meraılm gettdl yap 
tıktan sonra da.vetJller büfelerde !· 
ze.~ ve ikram cdilmlı; ve bu parlak 
törene •on verilmiştir. 

Bu sene harp okulunun bini teca.· 
vUz eden mezunları arasından Vecl· 
hl Akın birinci, Sami ikinci, Mem
duh tnce Uçtlnctı çıkmtşlardır. Ken· 
dllerlne birer altın saat hediye edll· 
miştir. 

Fuar kupasını 
Ankralılar kazandı 

tzmir, 30 (Huaual) - Fuar milna· 
eehetlyle burada bulunan dört tehir 
takımlan futbol turnuvaıı ıona er
di. 

tzmlr • Ankara muhtelltt dilnk.tl 
maçta 3 - ı beraber~ kaldılar. Alı· 

nan puvanlara &öre Ankara f un Jcu· 
pasını kazandı. 

tatanbul TrakYıL71 4 • 3 yendi. G~· 
ce mtsafir 11porculara ziyafet verll· 
dl. 

evvel A.!5hton Gvatkln tarafından izah hattı hareket takip edeceğini, hususi ı BERLIN NE DUŞONlJYOR? 
edilen orta .Avrupa vaziyetini tetkik suretlP sormu;,tur. Berlin, 30 (A.A..) _ Sir Con Siı:non 
etmek üzere kabine a.z.asmm Uçte iki· Litvinov, cevaben, muhtemel olarak tarafından söyleµ.e.u ııutkUA, Ingiliı ef. 
den fazlaeı bu sabah saat 11 de Çem. Franısanın Çekoslo\•akyanm imdadına. karı umumiyeıinde nıU.aait bir akis 
be.rlayn'.in huzurile bir içtima aktet. . yürüyeceğini ve taahhütlerine l!adık 0 • bırakmas1, J3erlinde hara.retle lt&rlılan 
mışlerdır. lan Sovyetler birliğinin de Fransayı mıgttr. 

Vasatı ve şarkt .Avrupanın muh· takip edeceğini · bildirmiştir. Büyük Siyut Alman mahfellerl, Ingillz hü 
telif hült\ılnet merkezlerinden alınan elçi, bunun üzerine, bazı Çek askeri kümetince ya.pllan bu teze,hiirün his:se 
mesajlar, nazırların emrine hazır bu. mahfillerinin tehlikeli battı barekeL dilen ııet eııdişeleri teyit ıttiğinl ve 
lundurulınuttı.ır. !erinin Almanyayı tahriksiz bir teca.- bu 'uretle Pragın vaziyeti takviye e. 

Londra, 30 (A.A.) - Ingiliz nazır. vüzle itham olunmaz bir surette mü. dilmit olduJl3l'lu beyan etmektedir. 
larının içtimaını mUteakıp, aş~gıda- dahaleye 111ecb~r ed~bileceğini ilave Xr,ıgUiz matbuatı. ~lil halkına. Çe· 
ki resmi t~bliğ nc§redilmi~tir: eylemiştir. Büyük elçi, nihayet hunun koslo\'e.kyada.ld va~ycti bir tek cep. 

Hariciye Nazırı, enternasyonal vazi Alman hUkumetioin bir t.e§ebbüsü de., heden göstermekle ithaııı olunduğu be 
yeti hakkında mufassal malumat ver. ğil, fakat husuşi mahiyette bir görüo- yan edilmekte V$ Südet Almıt.nlan il.. 
mi§ v.o içtima sonunda, nazırlar, baş. me oldub'tınu bilhassa kaydetmiljtir. T.erinde ta.ıyJk icra. edilerek onlara ye· 
lanmış hareket ve takip edilmesi lbım Berlin, 30 (A.A.) - Iki ~nelik as. ,ni teklifleri kabul ettirmek iıtenildlji 
gelen politika üzerinde ta.m surette keri hizmetleri 30 Eylfılde biten genç. iddia edilmektedir· 
mutabık kalmJ§lardır. Ba,ka bir na- tere gelecek ilkteirinin 27 sinden ev-
~rln jçtimru takarrur ettirilmemi§tir vel terhis edilmiyecekleri resmE;n bil. Siyast Alman mahfilleri SUdet :Al. 
Fakat, hükılmet azası, Londra civarla. dirilmiştir. manlan tarafmda.n ileri •ürilı.tt bq.. 
rmda kalacaklardır. ;ROMAPA.h.'1 L\ITJ:B.A. lıca talep~rden bilhasa. tn.uht&rlyet 

Be;li,n. 30 (A.A.) - Iııgiliz kabine. Roma, 30 (-4\.,A.) - Siya:ii Roma ıncseleısinden v~eçll.mlyeoofim ehem 
$inin Cekodovakya hakkmd:ıki müza· mahlelleri Ingiliz efkarı umumiyesinin miyetle kaydetmektedirler. 
kereleri, .Alman efkarında derin lnti. halihazırda be:rnelmilel hadiselere kar Diğer cihetten ga%;etelet'ı geleeeli 
ha uyandrrmıfttır. Bu müzakereler hak şı gösterdiği hasansiyetten oldukça gtlnler zarfında i~ln hıılledilm.em ll• 
kında sarih malumata lııtizare:1. po. müteeı;sir olmaktadırlar, Çekoslovak.. mn geldiğini yazmakta ve f3üdet nıe. 
litik mahf eller ihtiyatlı davranmakta- va meselesi hakkında Romada bbıl busla.rdan Frank ta:rafmda.n yapdan 
dır· Gazeteler, bUtün şiidet tale~leri. ~lan kanaate göre, Ingiltere AlmlllJJ.. beya.na.tm met:niııl derutmektedirler. 
ni mUdaf aa etmelçte vç Almnnyımm nnı göşterdiği uzlaşnıama.&lıktu ..... Bu beyanat §11 .azierle httam bnhnaJt. 
sulhperv~r niyetlerini ileri ~ürmekte teessirdir ve vaziyeti vahim tellkkl tt tadn": 
deva.dadırlar. Hükumetin, lp.giliz bü· mektedir. Çekoslovak ellmhurl,_ ı... "lfm4l lllhat mticdle,e ~ 
yük elçisinin Berline dönii8üne kadar hinde Ingilterede bir cereyan hbı1 ol- •mrnc!ll' ... 
int!nır hattı }ıareketini muhafaza et- maktadır. Sulhil Jru.rtarmak ~ ı... BlTLZR.IN ~ f. 
mesi pek muhtemeldir. gilterenin elinden geleni yapacağından Bern, 30 (A.A.) - Clddt bir lll~" 

Mo9kova, 30 (J\..A.) - Havaa mu. ~ tüz;u ~..--~~. ~ ?:.-.. ~~;:!es ~ söre. 
habh-inin iyi membaiaraan öğrenôiği. gi!iere ü:enöi aipiounuı • ; ~ ~..üoı; 1 :J!"'..-~ L·.G?~ ~l'.JO"--w.d& 
ıı.e göre, Lltvil'Jov ile yaptıjı bir görüş diplomasisinin ınliEterek ga~erinfn görUncrek Isteiner Klotz ı.tihk4nılan. 
me esnasında, Almanya büyük elçisi, Avrupayı tehdit eden tehlikeyi bem- nı teftiş etmi§tir. Bu ha.valide Alııum 
Çekosle>vakya lle Almanya arasında raf edemediklerini görürse, vaziyetten kıtalan bulunduğu ve bu kuvvetlerin 
silA.hlı bir anla§mazlık ihtiınall takdi· azami neticeler ç1karmağa. katiyetle iki fırka, belki daha. fazla. oldu~ ha.. 
rinde Sovyetler blrll~tnin ne gib[ bir azmetmiş bulunmaktadır. ber verilmekted'r 
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lşHretler: 

Sok-aktaki 
kalaballk 

Esnaf Cemiyetleri 
hastahanesi 

Yazan. Sudrl Ertem 
Yollardan ~eçemiyonunuz. Sokak • 

larırnız dar mı? Buna ıüpbe yok, fa .. 
kat her giln günün muhtelif saatlerin
de rahat, rahat geçiyor\!%. Bugün if
ne atsanız yere dütmüyor. 

Büyük gayretler sarfile meydana getirilen 
hastane dün merasimle açıldı 

30 ağustosun halkettiği bu kalaba -
bğr, 1stanbulun tanıdığı ve emsali pek 
ıok olan kalabalıklardan farklı bulu -

yorum. 
30 ağustosun 16 ıncı yıldönUmUnde 

caddeleri dolduran kalabalık içinde 1 • 

ııklı bir heyecan taııyan insanlardan 

mürekkepti. 
f clerinde ışıklı heyecan taııyan bu 

kal~balığa hemen her caddenin başın
da, kenarında, evlerin balkonunda, ya. 
ya kaldırımında rastladım. 

Kalabalık coıkun tezahürler yap· 
mıyor, hatta sesini çıkarmıyor. 

Bayrağı, ve zaferi kurtaranları sey. 
retmek istiyor. Bu seyreditin tatafatı 
yok, fakat özil var. Olgun bir. bapk 
gibi sükQn ve tevazu içinde bır bakıJ 
maziyi hatırlatıyor; ve davasının se~ 
bolünil selamlamak için sokaklara do

killilyor. 
30 ağustosun bundan 16 sene ev

velki eşini bu kalabalığın ruhundan 
seyrettiğiniz zaman ayni heyec~nı, 
ayni harareti ~izin de dumamanıza ım
kln var mıdır? 

Bir memleket kurtaran, bir millet 
halkeden zaferi, kalabalık deruni bir 
ahenk içinde ya.dediyor. • 

30 ağustosun ifade ettiği mana, g~t
gide bir kahramanlar destanı, gıt. 

gide bir idealin yadı halini alıyor •. 
y . do~an bir miJJetin kendıne 
enı 6 • okta. 

mahsus asabım geren aaabıyet n 
lan nete ve elem kaynaklan vardı:· 

' k bö J bır 30 ağustosun hatırası artı Y e 
tarih hatıraaıdır. Bu batıranın ardında 
bir milletin kalbi hareket etmekte. .,..r 
dir. 1JI J n 

Bir .millet ptikoloji•inin uuy e m !· 

k b. lavmete bir hareket noktası:. tere ır J ·- • 

na salSp oJınası, doğan yeni haya. 

Cağaloğlunda Mollafenarl ıoka
ğında bUyük gayretler sarfiyle mey
dana getirilmiş olan birleşik esnaf 
cemiyetleri hastahanesi dün büyük 
bir törenle acılmıştır. 

Törende, vali ve belediye reisi B. 
:Muhiddin Üstündağ, villyet ve bele-

kA nı lstanbul ticaret odası diye er " • 
t kAtlbi B Cevat Nizamı, esnaf umum " · 

cemiyetleri müdürü B. KAzım ~orul-
da Ve borsa erklnı, bUtiln esmaz, o 

naf cemiyetleri reisi ve idare heyet-

} 1 matbuat mUmessUlerl ve kala-
er, b 1 
balık bir davetli kütlesi hazır u un· 
muşlardır. 

Törene saat tam U de başlanmış.. 
tır. llk olarak esnaf cemiyetleri müş· 
terek yardım heyeti reisi B. Rüştü 
Turaç kısa bir hitabede bulunmuş, 
esnaf cemiyetlerinin bu mütevazi 
hastahanesinin açılma töreninde ha· 
zır buldukları tein oradaki ıeva· 

hastahanenin kurulmasında ta ve 
Uksek himmetleri olan B. Vali Mu-

~lddln üstilndağa teşekkür etmiş· 
tir. f 

Bundan sonra söz alan esna cc-
fyetlerl hastahanesinin çalışkan 

:oktoru B. Halit Ziya Konuralp bir 
söylev vererek dem iştir ki: 

••- Tilrkiln bu şerefli gilnilnde a· 
çılan bastahanemJzin basta halleri
le içine girenler için mutlAk bir sat
tık yut'Ml olmasını dilerim. 

Topluluk, blrllk ne bttytlk blr kuv· 
vettJr. fşt~ bastahanemJz, tama.mJ7· 
le bu birlik Te topluluktan doğmuJ 

bir eserdir. 
Bir dispanser baUnde başlayan bu 

çalışma yedi, sekiz ay azhnU bir ga7-
retlc ha~talarm yaralarını sarmağa. 
onlarm acılarmı aidermeie çal1fD11t 
bu arada na bu )'QVaJ'I kurmak için 

elden g<-JotT hllttln tcdü:Arlıldan 7ap 
m.ıştrr. 

ıVali esnaf haatanesinin 

Bu hastahanenin senelik btltçesl 
27.032 liradır. Dunun kAfi bir bti~e 
olmadığını blJJyoruz. Fakat tuttuğu
muz yolun bb.l mutlAk surette gaye
ye ulaştıra.cağmclan enrlnJz. Sözleri· 
mi btcirfrkcn mesat rehberimiz D. 
KAzmı Yonılmazın candan çalışnın
Jarmı bıırada anlllAfI bir vazife bl· 
lirim. 

Doktordan sonra mUşterek yar· 
dım heyeti umumt kAtibi B. Faiz 
GUndoğdu da şu söylevi vermiştir: 

"-Muhterem baylar, bu anda hu
zorunuzla açılışını kntladıJ:tnnız salt· 
lık kayna~ı, keyfiyet itibarile övtt· 
nebllecek bir varlık olarak zfyaro
tlnlzo ha.zır kılmış olmakla bahtl-
7arız: Dalma iyiye, dAJma gilzclo, 
prensibini gözönllndo tut.anlar için 
bu Tartık blzt blly\lk tlmltlcnı 

koşturmaktadrr. 

10S7 mayrsmm 20 net g\ln'ft tStn.n
bırlumnzun muht.eftm vallııd ve parti 
başkanı t1'stUnda{t hayırlı eli ile 
dispa.nsl"rln JmrdclAsmı keserken: 

açdııında nutuk -<;ylerken 
11Temennl.m bu müesseseyi )'aşatma· 
nızdır" buyurmuşlardır. Kendilerine 
mevcudu yaşatmakla beraber daha 
mtttekAmll ve daha şU.mullll çalışma 
lmkAnlarmı ihzar etnılş oldn'-'lınıuzu 
da arzetmek fırsatını bulduğum. itin 
ayrıca sevinç duymaktayım. 

B. GUndoğdu bundan sonra 20 ma
yıstan bugUne kadar on beş ay zar
fında dispanserin ne ~ibl bir faall· 
yet gösterdiğini anlatmış, 2593 ki· 
şlnln tedavi edildiğini, 69 ameliyat, 
1252 pansuman, 81 röntgen, 640 en· 
jekslyon, 284 tahlil, 25 alçı alımı, 
38 doğum, ve 1623 tifo aşısı yapıldı
ğını söylemiştir. 

Vali Muhiddin tlstundağ kurdeH'l· 
yı kesmeden evvel kendlslne hitap 
edilen nutuklara cevaben demiştir 
ki: 

0 - Esnaf cemiyetlerfnln meşruti· 
yet dcvrlnd('ıld halini btlenler, bu· 
gttn bu varlık k~da cidden gu
rur dn7arlar. ÇUnkU, o zaman esnaf 

"'Devamı 10 ııncııda 

tın 1 bir ıekilde teneffüs etmek. 
norma • • ha. 

te olduğunu anlattığl gibı, yenı. • 

t • lannm da "'uurda ne denn ız .. ya ııar :ıı 

Ier bıraktığını anlatmaktadrr. Tehlike 
Kısaca söyliycyim: • • 
tnkılip derlnleıiyor, ve keskinleşı -

yor. 
Sadri Ertem 
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ôGLR NRŞRIYATI: 12 50 
Saat: 12,30 PlAkla TDrk mus~kis~, • 

0 Havadis, 13,05 PIAkla Türk musıkisı, 13,3 
Muhtelif pltık neşriyatı, 14, Son. 
'AKŞAM NEŞR!l'ATI: 

Sa:ıt: 18 30 Dans musikisi (PIAk)~ 18•5
3
°
0 ' k i amına· Konferans: Kadıköy Hal ev 0 • 

Ağustos ::ımıı Zafer bayramı hakkın~o, 
19 15 Dans musikisi (PUık), 19,aO Kon e
ra~s· Havacılık hartası, Hava kurumu nı: 

. Eşref Şefik 19 55 Borsa baberlerı, 
mmn • ' · den 
20 Sunt :ıynrı . Grenviç rasathanesm 
na,klcn Falde ~e arkadaşlıırı tarafından 
Türk ~usikisi ve halk şarkıları, 20,40 Havil 

20 • 3 Omcr Rıın Doğrul tarafından raporu, ... B d ı Til-
nrnbcn söylev, 21, Saat n~·arı: e .r ye 
%n San s!Oclyo orkestrası refakatıle, 21,30 

n, .. • ı taratın dan Nel'!ihe Uyar ve arkadaş an 
~ürk musikisi ve h:ılk şarkıları, 22,t? .A· 

b 1 . 22 20 Darütlalim mısıkl jans ha er crı, , h b 
h -'eti. Fahri \'C arkııdaşları. Son a er-
ıeC: ev ~rıesi günün programı, 23, Saat a-

yarı: so~. 

1 • EYLOL • 938 PERŞEMBE 

öt:LE 1''EŞRl1'ATI: . O 
. 12 30 Pldkla Türk musıklsi.' 12,5 

Saat: 13• 0• PJAkJa Türk musikisı, 18,30 
Ha\'adıs, , a 
l\fııhtcllf plnk neşriyatı, 14, Son. 

AKŞA.,r x1:şuı~·;~ı:mulklsi CPIAk), 18,50 
Sani: 18,30 . E r Ş flk 19 15 Dans S h h lcrı. şre e , ,., 

por mıı'i:ı :ı e . O K rerans: Havacı-
mıısiki'li (J>lılk), 19•3 on Abidin 
l k 1 rı }l·n·n kurumu namınn, 
ı ın nsı, • 1 1 · 20 Saat a 

d ;ı • 19 r:5 norsa ha ıcr erı, ' -
Og\cr, ,:.ı inden naklen. Bel. 

yarı: Grcn\'İC rnsııthancs k iki 
ma \'C nrknclnşları tnrafından Tür mus • 
si ve halk şarkıları, 20,4o Hava rap~~ 
20,43 Omcr nıın Doğrul tar.a~r~~. 0;8 ~ 
'lôyle,• 21 Sani ayarı: ORK · K ı 

. • , 2 Puçini. Manon. 3 - a. 
l.ınkc: Marş. - . 2130 Saz eser· 
m:ın · Das vıırın noh ıa) tın. 
lcri · .Tan huri Refik Semsettin ve arkadaş.. 
Jarı. 22 ıo AJnns h:ıbcrleri, 22•20 Orke:ı: 
kon°seri': No\'olinden naklen. M. Kema • 
kel idaresinde, 22,50 Son haberler ye erte. 
si gilnOn programı, 23, Saat ayan: SON. 

vı1zan: Sidney Horlar -16- Çeviren: Hikmet Münir 

Niyton Montag yerinden kalkarak: 
_Buraya bak, dedi. ikimiz de kapa

na ktsılmıf vaziyetteyiz. Benim bir fi][. 
rim var. Otur 9uraya ve bana Granston 
bakkmda ne biliyorsan anlat 1 ... Grana· 
ton, ha? .. Onun adı; Norin de~ miy
di? acaba ne.den ismini değiıtird l 

_ Bodbura ıehrindeki rezaletten do-

layı değlştinniı olaca~: ~nun .hakkın· 
da aana ne söylemeklığımı istiyorsun. 
Zengin, mlireffch bir adam. Bunu sen 
de biliyorsun. Mükemmel bir yazıhane
de çalışıyor. Kitipleri var. Kendisi 
Londranın en muvaffak avukatlanndan 

biri .. 
_ Fakat acaba o muvaffakıyet mev-

kiine nasıl çıkmı11 Onu biliyor mu-

yw:? " l' • "' k .... , tı. _ Ben sa.na soy ıyeyım. ~o !J&llf 

Gecesini gündüze kattı. O euretle o 
mevkie erişti. 

- Bana taı atmak istiyorsun? 
- Hayır maksadım o defil .. 
- Evet, evet. Anlatılıyor. Maamaf'ıh 

devam et! ... 
Beril, bunun üzerine Granston hak

kında bUtiln bildiklerini anlatmağa 
başladı. Fakat sonuna doğru geldiği 
vakit, tereddilt etil. 

Fakat Montag ısrar ediyordu: 
- Devam et! Benim hakkımda iyi 

fikirler beslediğini biliyorum. Söy· 
ıe ... Ne dediyse söyle. Aynen kelime
leriyle tekrar et! 
Kadın yeniden durakladı 
- Söyle be kadm. Allah cezanı 

versin? 
Kadın bundan sonra kararını ver-

miş gibi: 
- PekftlA, dedi. Aynen söyllyece

ğlm. Bana senin bir vakltler, bir şan. 
taJcr, dolandırıcı olduğunu söyledi. 
Onun için şimdi bu perişan zamanın
da, kralınız mesabeniooe olan "Teh
like'' ye başvurmanı tavsiye ettl. 

- Ne demek istedi bu sözleri7le! 

- Sordum. Başka bir şey söyleme· 
dl. Senln lçln en iyi metot, .. Tehll· 
ke" ye başvurmak olacağını söyledi. 

Bu sözler, Montag'ı dllşUndUrdil, 

Besbelli bu çeşit malftmat karşısın· 
da kalacağını ümit etmiyordu. 

- Pekft.IA, dedt. Bu sözleriyle de 
ne demek istedi? 

- Ne bileyim ben! "Tehlike" kim
dir? Acaba biliyor mu? 

Montag katiyetle cevap verdi: 
- Hayır, bflmeyor. Fakat kendisi 

hakllcaten şantaj lşl9rlle uğraşan en 
meşhur avukatiardan biri ise, ergeç, 
"Tehllke" nln kim olduğunu öğrene
cektir. 

- l!lğer öğrenirse, onu muhakkak 
hapse attırır. Granstondan bu bek
leneblllr! 

- Adam sende .. Sen şimdi birisini 
gönder ve bir şişe viski aldırt! 

- Fakat bize, viskiden daha çok 
lA.zrm olan şeyler var. 

Kadın bu dakikada eski günleri, 
zengin babasının kendi Uzerlne tıt-

1 rediğl günleri hatırladı. Fakat baba· 
sı, son skandalden sonra ona karşı 
tavrını tamamen değiştirmişti. Kızı 
Beril Leslng'ln, nlşnnlısı Grnnston 
tıe bulunacağı yerde, Nlyton Monta
gm kollarında gezmesi rivayeti kar
şısında bir gUn ona sormuştu: 

- Senin Montagla bulunduğun 

söyleniyor? DUn gece onun odasın
daymışsın, doğru mu? 

Kız, bir cevap verememişti ve bu 
hal onun kabahatlnt 1tiraf etmesi de· 
mek olmuştu. 

Bunun Uzerine babası, ona şu katı 
emri vermişti: 

- Derhal, ama derıhal evimden 
çık git! Eğer, kendine Aşık olarak 
Montag gibi bir adamı secmeğe ka
rar vermişsen, defol, o sana baksın! 
Ben sana bakmayorum artık. Bakar
sam Allah cezamı versin! 

Bir vakltler, onu deli gibi seven 
baba, şimdi kalbi taştan bir canava
ra dönmUştU. Kızın hiç bir ricası, o
nun o taştan kalbinde bir teslr yap
mayordu. lşte Beril Lessing'ln dilş
meğe başlayışı da böyle olmuştu ve 
nihayet bugUnkU hale kadar .düşmUş· 
til. 

Montag bağırıyordu: 
- Jçocek btr şey istlyorum. Su vis

kiyi aldırır 
Bu adamla münakaşa etmek fay

dasızdı. Onun için kadm boynunu 
bökerek kUcUk örme zembillnl aldı. 
Dışarı cıktı. Yiyecek birkaç şey ve 
bu arada bir şişe viski getirecektl, 

Montag, viski şlŞesinln dörtte Uçn-
nU icmiştl ki kapı vuruldu. 

Montag, karısına dönerek: 
- Bak, dedi. Kim gelmiş! 
Beril kapıyı açtığı zaman bir ya

bancı ile karşılaştı. Bu adam, frak 
giyinmiş, başında sillndir şapka var
dı. Beril ile karşılaştığı zaman bu 
şapkayı nezaketle cıkardı ve onu se
lAmladı: 

- Mister Nlyton Montag burada 
oturuyor, değil mi efendim?. 

-Evet. 

- Kendisiyle görUşeblllr miyim? 
Beril durakladı. 

- Bir saniye ... Yalnız bir saniye-
cik kendisini göreceğfm4 ., .. 

Jcerden bir fısıltı: 
-Kimdir o? 
Beril: 

- L{ltfcn isminizi söyler misiniz? 
- Canım, ismimi ne yapacaksı· 

nız? Bon ta. Amerlkadan kalkıp bu
raya kadar Mister Nlyton Montag'ı 
görmeğe gelmiş bir adamım. Bu ki· 
fayet etmiyor mu? 

Şimdi içcrdeki ses yükselmişti: 
- Bırak gelslnf 

Yeni kitablar: 

Mütareke 
destanı 

HalOk Niha.dm 0 Çanakkalesl,, çık. 
tığı vakit (Kitap ve Kitapçılık) mec.. 
muasmda iki yazı yazmış ve bu ese· 
rin doldurduğu boşluğu tebarüz e'L 
tirmeğe çalışmıştn:n. 

Destan, Türk köylüsünün, Türk mU. 
nevverlnln ve daha §ilmullü Türk ıı
kının kanında, asaleti, kahramanlığı 
içten haykıran bir gönill dilidir. 

Tarih, destanla içimizi büyülemiş, 
destan kütleleri birbirine bağlamış ve 
bağlılık, varlık destanla kökleşmi3tir. 
Sıvastopol ve 93 harpleri, Yemen 

çölleri uzun seneler bir Türkün içten 
kopan ve adına destan dediği parça. 
larla yaşamadılar mı? 

Daima geleceği dUşUnUp, gelecek 
için hazırlanmak, çalışmak istiyen in.. 
san, geçmişe karşı içinden ayırmak is· 
tediği payı, ancak destanla yaşatabil· 
miştir. 

ÖIUmler, sefalet bir aile efradı ara. 
sında bile çok çabuk unutulur. Fakat 
destan, geçmişin ıstıraplarına, geçmi· 
şin UlkU kurba.nlarmı asırlarca anla. 
tır. 

Ayni eekilae geçmif günlerin me. 
sut hatıralarım dipdiri yaşatabilen 
gene destandır. 

Sıvastopol önUnde yatan gemiler .. 
Ne kadar :ince hislerle görUimilş i

se, o derecede TürkUn erişilmez cesa. 
retini, kudretini haykınyor. Her ka. 
rış toprağı bir Türk çocuğunun kanı 
ile sulanan Çanakkaleyi destanlR§tır
mak için kelimeler az gelir. Coşkun 
ruh kanatları ihata etmekten korkar, 

İşte HalUk Nihat, hiç bir eair ve e. 
dibimizin cesaret edemediği bu mev. 
zuu duyarak destanlaştırmağa mu -
vaffak olmuştu. 

Mütareke, kalbimize saplanan bir 
hançerdL ÖldUrmiyen, fakat bir taraf. 
tan öbür tarafa delen ha.çer, yurdun 
.da kalbine saplanmı3tı. Yediden yet. 
mioe kadar aç, sefil, perişandık. 

Yeşermiyor ağaçlar.doğurmuyor yuva 
lar 

Acıdan bir :nehirdir akıyor hayatımız 
Ne rU.zgAr bl.zl ta§ır, ne şahlanır atı. 

mı.z 

1 1 • 1 1 • • • ' 

Karanlığın ardında. gene )[ara.nJıklar 

var. 
1 • • • • • • • ' 

Bir tabut ağırlığı herkesin omuzunda, 
Ölüler rehberidir kalan yolumuzun da. 

Siblryada Esirler, başlığında okuya,. 
cağınız satrrlar, ıstırap, hiddet ve a· 
cmm heykelleşmiş şekilleridir. Her 
mısra gözünüzden bir tablo, bir hey. 
kel canlandırır ve ııiz de TUrk esirle. 
rinln Sibirya bayatmı yaşarsmız. 
Savaş sonu, ••M"utareke olın'Ultu,. 

başlığı altında anlatıyor. 

DönUyor, kurtulanlar ölümün dişle-
rinden 

Bu dönUş, bu kurtuluş, acı gidi3lerin. 

den. 
Ölilın sustu, ba.§la.dı sonsuzluğun, ke. 

derin 
İçimizdeki boşluk uçu.rumıardan de· 

rin.,, 

Destanda, harbin bir aaha verme. 
mek üzere aldığı kahraman şehitlerin 
arkada bıraktıklan vatanın ağlayan 
hali hUzUnle konuşuyor. 

''Esirler lstanbulda1, o günlerin 
rengi, sesi ve dekorudur. Bugün ilstün 
de şen earkılarm yUkseldiği semtle. 
rin dile gelmiş olduklarmı görüyor
sunuz. Yerini. yurdunu bir harabe ha. 
linde bulan muhacirler. sokaklarda 
sUrUnUyor: 

Damar gibi akıyor muhacir kervanları 
Üstünde bir ev tqır şimdi her soğuk 

mermer. 
Güvercinler bırakıp kuru şadırvanları 
BüsbUtUn bqka bir soy yetiatirdi ca. 

miler. 

Halnk Nihadm (Mütareke) si des· 
tanıığmı kaybetmeden kahramanları 
ile devrin kül halinde bir eseridir. ŞL 
ir, içtimai bünyenin biltün içyilzU, in. 
san ruhumm biltiln aksillamelleri ile 
kaynaşmıştır. 

Harp sonunun tllredileri, bir nevi 



6-KURUN 31 1.CUSTOS 1938 

Tabiat kanunlarını 
değiştirecek adam! 

Mahori kraliçesinin ''elektrikli sihir
baz,, adlı damadı bir keşifte bulundu 

Mahorl kraliçesinin damadı Prens 
OneJya elektrikle nebat yetiştirmek ~ · 
usulünU bulmuştur. Bu, ziraat saha· 
sında bilyük bir keşiftir. Fakat Pren· 
sin hayatı daha meraklıdır: 

Mahorl, Madagaskarın şlmalinde
kl bir takımadaya dahll küçük bir 
adadır. Buranın kraliçesi Maşam· 
ba Fransız himayesi altında iken, ' 
Pol isminde bir Fransız jandarması
nı seviyor ve onunla evlenmek için, 
sultanlıktan vazgeçerek, memleketi 
ni tamamlle Fransaya. bırakıyor ... 

Po1 ile evlenen Maşamba eskiden 
kraliçe olduğu adada. bir çiftliğe çe· 
kilmiş ve orada gerek çiftliğin gell· 
rl, gerek Fransanın bağladığı bir 
miktar para ile geçinmeye başlamış
tır. 

Bugün kraliçe de, kocası da ihti
yarlamışlardır ve biri kız, ikisi er· 
kek üç çocukları vardır. Çirtlik son 
senelerde onları geçindiremez olrou"i 
ve lıilyilk bir sıkıntı içine düşmüş· 

lerdlr. 
tşte bu sırada ortaya "Elektrikli 

sihirbaz" çıkıyor. Bu isim verilen 
ziraat mühendisi Onelya aslen ltal· 
yan, fakat, tebea ltlbariyle Fransız
dır. Onelya tahtını kaybetmekle be· 
raber Unvanını muhafaza eden kra
liçenin sarayına girmeye muyaffak 
olmuş ve Maşambanın kızı Prenses 
Luiz ile evlenmek istemiştir. 

~~~~ 

Kızını hanedandan birisine veya 
hiç olmazsa. cok zengin bir adama 
vermek niyetinde olan kraliçe, evve
ll bu talebe ltlraz ediyor. Fakat, 0-
nelya onlara bUyük bir saadet ve mil 
yonlar vaadetmektedlr. Bunun üze
rine Prenseı Luiz'le evlenmesine 
kraliçe müsaade ediyor. 

Onelya, Prensesle evlenmiş ve kn· 
rısının ailesine para temin edecek 
lşe başlamak Uzere Fransaya gelmiş· 
Ur. Fransada Dljon şehrinde uzun 
mllddet gizli bir şekilde, icadı üze-
rinde calışm'Işttr. · BugUn de eserini 
11An etmektedir. 

Onelyanın keşfi, toprağa elektrik 
vererek en corak, susuz yerlerde bl· 

Zlrnnt nıühcnıllc;l Onelyn knrnk 
toprnkta yl'ti~tiı'ilmiş bir şalgamla 

ayni toprakta elcktrlkle Jctlı;;tlril· 

mi~ bir şalgamı mukayese ediror. 

En çorak topraklarda, kayalık yer· 
lerde benim usulilm ile bol ve iyi 
mahsul alınacak, dağlarda buğday, 
çöllerde sebze yetiştirilecektir. Çöl
ler cennete dönecek, dUnyada yeşil· 
likslz bir yer kalmıyacaktır." 

Onclya usulU dllmler tarafından 
da tctktlt edflmeI<te ır. 'Tatbikatı l· 
terlediği t kdlrde şUpheslz kl "E· 
l~ktrlkll sihirbaz" I!l eserini daha 
iyi anlamak kı;ıbil olacaktır. 

italyan ticaret 
heyeti le gayret güzel mahsul elde etmek· 

tir. 
"Elektrlkll sihirbaz'' keşfini, tat

l>lkatını ve aldığı neticeleri anlatı-

lzmlr tilccarlarının 
dilekleri tesblt edildi 

~or: 

"Tatbik ettiğim usul ,gayet basit
tir. Dörder metre uzunluğunda iki 
anten kuruyorum. Bunların vazifesi 
havada dalma mevcut bulunan elek
triği almaktır. Bu elektrik kuvveti 
birlblrlnden birer. ikişer metre ara
lıklı tellerle toprağa verlliyor. Tel
ler toprağa 30 santim kadar girmek
tedir. 

"İşte, toprağa bu euretle verilen 
elektrikle en çorak arazide 1 buçuk 
ay zarfında ekin yetiştirmek kabil 
bluyor ... " 

ŞUpheslz ki bu iş bu ka.dar basit 
Cleğlldir ve antenlerin, tellerin husu· 
ıiyetleri vardır. Fakat, Onelya on
ları bir sır elara.k saldayor. Bunu 
ancak, kendisine milyonlar verecek 
olan bUyük bir sermayedara sata
caktır. 

Onelya usulU elektrikle ziraat sa
hasında bUyük bir inkılAptır. Bu sa· 
hada yapılan birçok tecrübeler eım
dlye kadar pek az memnun edici ne· 
Uceler vermişti. Halbuki, Onelya· 
nın bulduğu usul hakikaten çok mü
him bir terakkidir. 

Ziraat mUhendlslnln elde ettiği 

mahsuller icadına canlı birer misal 
teşkil ediyor. Onelya kayalık bir a· 
razlde bir buçuk ayda buğday yetiş· 
tirmiş. kumluk ve çorak bir toprak· 
tan gayet bliyilk ve iyi cins şalgam 
ve patates mahsulü almıştır. 

Onelya, ziraat sahasında bUyük 
lnkılAp yapacağmı söylediği keşr!n· 

den bahsederken şunları da ııa.,·e e
diyor: 

Tabiat kanunlarını d<'ğlştlrcceğtm . 

•·nunya) ı yen1haştan kuracağım . 

önUmüzdeki eylül ayı içinde bir t • 
talyan ticaret heyetinin klering ve ti.. 
caret anlaşması üzerinde görüşmelere 
devam etmek üzereı Ankaraya gelece
ği malumdur. 

iktisat Y ekateti bu münasebette 
lzmir tüccarlarının 'dileklen,,ü ve dil. 
§Üncelerini öğrenmek istemiştir. Dün, 
Tilrkofis müdür vekili Bay Rahminin 
başkanlığında bir toplantı yapılmıf, 

mlekler tesbit edilmiştir. 
Bu dilekler arasında İtalyan klirin -

ginin aleyhimi!de netice verdiği, !tal. 
yadan alacaklı kaldığımız düşünülerek 
1talyadan bir an evvel ithalat yapıl

mak euretile bloke alacaklarımızın e .. 
ritilmesi hususunda bükQmetin nazan 
dikkati celbedilmcsi :temenni edilmiıt -
tir. Bunun için İtalyan mallarına güm 
rük kontenjanlarında biraz daha mU .. 
sait bulunmak icap edecektir. 

tTALYAN - KORPORAS 
YONLAR UMUM MUDURU 

ltalyan korporasyonlar müdürli u -
mumisi, mebus Andrea Hilda, İtalyan 
konsolosunun refakatinde olarak Türk 
ofisi .ziyaret etmiştir. Mumaileyh, t. 
talyan hükumeti tarafından fuarımızı 

ve bmir piyasasını yakından tetkike 
memur edildiğinden salahiyettar ma -
kamlarla temaslarda bulunmaktadır. 

Bay Andrea Hilda, çarşamba gii. 
nüne kadar §Chrimizde kalacaktır. 

lzmirdcki müşahedelcrindcn edindiği 

intibalara göre, İtalyanın gelecek se. 
ne fuarımıza çok daha geniş bir suret 
te iştirakine zemin hazırladığım, kal
kınma yolunda büyük canlılık gösteren 
memleketimizde lt:ılyan ağır ıanayii 

için geniş imkanlar bulunduğunu eöy. 
}emiştir. 

Londradaki vaka 

Viski ve zehir 
•• 

Ayni şişeden içen misafirlere bir 
şey olmadığı halde, ev sahibi zehirl~ 
nerek öldü, karısının canı da güçlük. 
le kurtarılabildi! 

•• f 
BilyUk Britanya. payitahtında a.llka 

uyandıran en yeni sansasyon, esra.ren. 
giz bir viski meselesidir. Viski ile re· 
hirlenerek ölen, Frank Niyulends is. 
mindedir. Karısı da. ayni şekilde za. 
hirlenmi§se de, hekimler bir enjeksi
yon yaparak, onun ölmesinin önünü 
almışlardır. 

Bu izah edilemiyen va.kaya takad. 
dilın eden vaziyet, mümkün olduğu 
nisbette basittir ve kompleks olmak. 
tan uzaktır. Londranın tanmmıı. bir 
müessese direktörü olan 40 ya.Jjmdaki 
Frank Niyulends, en iyi dostlarından 
bildiği 5 kişiyi, bir akşam kendi evin
de buluşmağa davet etmiştir. Onun e. 
vindeki toplantıların hep tam manasi. 
le kibarlık ifadelendirdiği ve hoş geç
tiği tevatüren şayidir. O akşam da ay. 
ni hava içerisinde zevk duyulmuştur. 
Derken Niyulends, viski şişesinden ka_ 
dehine bir miktar viski daha akıtmış 
ve içmiştir. Karısı da ayni viskiden 
bir miktar ... Kısa bir müddet aradan 
geçince, Niyulends dehşetli ıstırapla 

kıvranarak iki büklüm olmuş, kendi
si yahut ta dostları hekim çağırama. 
dan, düşüp can vermiştir. Gelen iki 
bekini, viskiden kocasına nisbetle da
ha az miktarda içen karısının canmı 
süra.tle müdahale ile kurtarabilmek i
çin tam zamanında yetişmişlerdir. 

Büyük Britanyanm bütün dünyaca 
tanınmış polis t~kilatı olan (Skotland 
Yard) mensuplarından bir kaçı tah. 
kikata başlamış ve viski şi§eSinde şid. 
detli bir zehir bulunduğu tahlille an
laşılmıştır. Halbuki ayni şişeden, bL 
raz evvel de bütün misafirler içmi§ btJ., 
lunuyorlardı. Demek o zaman şişenin 
içindeki viski henüz tehlikesizdi, iç -
kiye daha viski karıştırılmamıştı. F~ 
kat bir nokta daha var ki, o da en son 
içene kadar, şişenin orada hazır bulu. 
nanlar önünde durması, götürülüp te 
getirilmiş olmamasıdır. Şu halde vfs· 
kiye nasıl, ne .zaman zehir katılmış. 
tır! •• 

Bir ihtimal mevcuttur ki, o da mi. 
safir beş dosttan biri ve belki de öle· 
nin karısının zehiri bir an içerisinde 
el çabukluğuna getirip katmış olması! 
Halbuki bütün hazır bulunan böyle bir 
anlık bir hareketin bile gömen kaça. 
mıyacağmı söylüyorlar. Acaba evin e. 
f endisi intihar mı etti? Tahkikata gö
re, bu da külliyen imk~ızdır. 

Zabıta, daha bu işin içinden çıkama. 
mıştrr. Şimdiki halde vaka esrarengiz 
!iğini muhafaza. etmektedir. Ha.zır bu. 
lunanlar aleyhindeki şüpheyi takviye 
edebilecek hiç bir delil ve emare mev
cut değildir. Bütün Londra, neticeyi 
merakla beklemektedir! 

Ulu cengin destanı 
DUn altıncı sa.yfamıma neşrettiği· 

miz Ulu cengin destanı isimli büyük 
manzumenin UçUncU sütununun 58 in. 
cl satırından sonra: 
Denizden donanmalar, karadan da or

dular 
Cehennemler saçarak, atealer savurdu 

· lar 
Fakat yene ileri gidemeyip durdular 

Mısraları ilave edilecek ve onuncu 
sayf anm birinci sütunundaki ikinci 
mısra çıkarılarak 29 uncu mısraı mU. 
teakıp, 

Müsbet llim fen, sanğat bundadır her 
hakikat 

satın eklenecektir. Tashih eder ve ö· 
zür dileriz. 

f ranm fngiltereden 
yapacağı istikraz 

fngfllzce "Dl Pipul" gazetesinden 
naklen 18 ağustos tarihli sayımızda 
tngllterede malt anlaşmalar başlığı 
altında neşrettiğimiz bir yazıda tran 
devletinin lnglllz hUkfımetlnden beş 
milyon sterlin istikrazda bulunmak 
üzere olduğu haber veriliyordu. 

lran general konsolosluğundan 

dün gelen bir tavzihte, lngillz me
nahli tarafından verilen hu havadis
ten kendi hlikCımetlnfn haberdar ol· 
madığı bildirilmektedir. 

Zengin bir yurd parçası: 

Karadeniz Ereğlisi 
Kömür ve demir damarları · 

ı :- KömUr Clamarlan ve ocalclan: ı 

KömUrü Türkiyede ilk önce bulan 
Uzun Mehmet, meşhur meddah Süru· 
rinin doğmuş olduğu Ereğlinin 15 da
kikalık üsütnde Kestaneci köyünden
dir. Uzun Mehmet 100 sene kadar ev
vel köyün Kö~ağzı mevkiindeki su 
değirmenlerine un götürmeğe gitmiş 
ve derenin getirdiği kara bir taşın üs. 
tünde ateş yalap ısınırken taşın yan. 
dığmr görmek suretile kömürü ilk ön· 
ce bulmuş ve bu gün mezarı belli ol.. 
mıyan ve lstanbulda ölmüş olan buza. 
tın torunları muhtaç bir halde bulun· 
muştur. 

Zonguldak o zaman Ereğliye tabi 
bir dere ağzından, sıtmalı bir bataklık 
tan ibaretken bugünkü medeniyetini 
ve servet kaynağını Uzun Mehmedin 
buluşuna medyundur. Ereğli lcömilr 
havzası, Ereğlinin Alaplıkocaman de. 
resinden başlıyarak Bartınm Kuruca 
şilesine kadar devam eder. Bu arada... 
ki kömUr damarları Rusya.dan denize 
dalan antrasit damarlarının Karade
nizi geçerek buralardan karaya çık. 
masmdan ibarettir, Bu damarlar, bu 
havzada, deniz kenan ile şarkı şima. 
liye doğru ve deniz damarlarının ara· 
sı bir zaviyei hadde teşkil edecek su· 
rette, biri diğerine müvazi ve Doğu ta. 
rafına doğru imtidat eder. Şurası e& " 
yanı dikkattir ki, bu kömürlerin cinsi 
ile kalori kuvveti ve kUl itibarile de. 
ğeri bu havzayı gözönUne alınca, E. 
reğli tarafındakiler, Kuruca.sileye doğ 
nı ğidenlerden çok yüksek ve çok be· 
ğenilir. 

Şimdilik havzanın bu belli olan kıs. 
mında kömür ocakları Çamlıdan baş. 
lar, Kilimli ve Geliğe kadar devam e· 
der. tık Ereğli tarafındaki Çamlı ve 
Kandilli damarlarının ve ocaklarının 
kömlirleri elbette ötekilerden çok ve 
hem de pek çok değerlidirler. Bu, l>ey. 
nelmilel bir ~hreti de haizdir. 

Öteki kömUrlerlıniz de çok kıymet. 
1i ve değerlidirler, ancak Ereğli tara.· 
fmdaki damarlar daha iyi cinsinden.. 
dirler, içlerinde mevaddı ecnebiye de 
yoktur. Levvare ihtiyacı diğerlerin • 
den daha azdır. Çamlı ve Kandilli da· 
marlarınm ucu olduğu tahmin edilen 
ve Kireçlikten iki, iki buçuk saat ka. 
dar içerde olan Abacıoğlu köyünün A.. 
bacı (Karadere) nin su yatağında, kö
müriln manda gibi suyun akıntısında 
yattığını ve Çamlı evsafında olduğu. 
nu, Ereğlinin Cuma nahiyesi değirme. 
ninin çarkının altında ve suyun için· 
deki kömür daınarmın da Çamlı aya... 
n da olduğu ve Ereğlinin Yukarıbey 
çayırının altından geçtiği mütehassıs. 
lar tarafından haber verilmiş olan kö· 
mür damarının ilerde çok iş ve para 
getireceği muhakkakbr. Bunlardan 
başka Ereğli köylerinde çımalan ve 
nümuneleri görülen kömür damarlan 
çoktur. 

Bu servet ve bu kara elmas elbette 
bir gün ve muhakkak Ereğliye limanı 
ve şimendiferi getirecektir. Zira da... 
marla.rın Ereğli tarafındakilerin ev. 
safı ilerdekilerden muhakkak daha 
iyidir. Bu iyilik, o iyiyi de çekecektir. 

2 - Demir damarlan ve dağı: 

Ereğlide bundan tahminen bin se· 
ne evvel işlenmiş ve çok istifade edil. 
miş kilseçik demir madeni olduğu gi. 
bi Alaplı ve Cuma nahiyeleri köyle • 
rinde de zengin demir damarlan var. 

' 

dır. Hele Ereğlinln liemen içinde Kar 
ga köyü ve lnağzı mevkilerindeki de 
mir damarlarmm dağı ihata. etmiş ol 
duğunu söylerler. 

.Medeniyetin, terakkinin altından zi 
yade funili olan ve onsuz hiç bir şe · 
yapılmasına. :imkB.n bulunmıyan b 
cevherin Ereğlide bol, bol bulunuş• 
Ereğliye yeni bir Uzun Mehmet t · 
hi açacaktır. Talihin güzel cilvesin~ 

bakılmalıdır ki, bu demir damarı, U. 
zun Mehmedin köyü olan Kestacı kö. 
yünün altından geçer, Divrikten daha 
evvel, bu ağır madenin, hem deniz k~ 
narında oluşu ve hem de ilerde dlş p~ 
yasalara sevkine kolaylıkla imkft.n b 
lunuşu noktasından bu hakikat, de~ 
letçe de tahakkuk ettirildiği takdirde 
Ereğli limanının yapılması ve g,imen..ı 
diferinin gelmesi demektir. Karabük 
Ereğliye Divrikten elbette daha ya. 
kındır. 

3-0rman:: 
Ereğli kazasmm. hemen her tarafı 

ormandan ibarettir. KömUr ocaklarr: 
na elveri§li ve kalnı odundan dahaca 
kalgı olan kayın, gUrgen ve meşe a.. 
ğaçlanm tabiat Ereğli e o kadar bol 
vermi§tir ki, muhafazaya terkedilen · 
her hangi bir devlet ormanında 5, 6 
sene gibi kısa bir zamanda 35 ten 60 
devresine kadar direklik yeti§ir· Yük. .. " sek dagla.rında yetişen köknar, sarı 
ve. kara çam ağaçlan, bir kaç sene • 
denberi ömrU tabiilerini görmüşler ve 
inhitata yüz tutmuşlardır. , 

Bunların ~Ienmesi ve yerlerine ye. 
nilerinin yetişmesinin temini llzrm. • 
dır. Bolu ve Devreğin !Karadere or • 
manlarmm, ilerde devletçe işletilmesi 
takdirinde dı3 piyasalara. ucuzca tah. 
mil limanı yalnız ve ancak Ereğli o. 
lacaktır. 

Mütehassısların 300 milyon Türk 
lirası gibi büyük ve çolt faydalı bir 
servet kaynağı olacağını söyledikleri 
bu zengin ormanlar her fani gibi ömrü 
tabiisini bulmuş olduğundan, bu ser
veti külliyenin ziyama hükfunetçe meY. 
dan verilmiyeceği ve bunun icapları 
olarak da Ereğliye liman yapılıp §i. 
mcndifer uza.blacağı a.~ikfu-dır, 

4 - Manganez madenleri: 

Ereğlinin Ramazanlı, Güllilk köyle. 
memlekete halen hayli dö • 
viz getirmekte bulunmuş olan Manga. 
nez madenleri vardır. Hele Güllük kö
yündeki manganez cins itibarile 50 ile 
60 arasında. ve dünyanın en verimli 
cinsinden bulunmuştur ki, demirleri 
sertleştirmekte ve daha bir çok mevad 
dı müdafaada kullanılan bu maddenin 
dahi Ereğliye bir hayli verim kaynağı 
olduğu muhakkaktır. Demirden de a.. 
ğır olan ve nakli çok gUç bulunan ve 
fakat çok işe yarayışlı olan bu madde. 
nin, bir tahmil limanı olması lazım.. 
dır. 

Bu maddenin ilerde yapılacak şimen 
difer güzergahında bulunuşu, naklini 
ve binnetice ucuza mal olmasına yara. 
cakbr. 

,----------··· .. 
Alemdar Sineması 

iKi FiLM 

1 - Yakan buse[ er .• 
2 - I nsan avcıları 
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Zafer -Bayramı 
Vurdun her köşesinde ve 

tükenmez bir heyecanla 
yer yer uçan tayyareler, terakki ve 
kudretin bu canlı timsalleri, Haydar. 
paşa açıklarında güzel denizimizi süs· 
!iyen ve parlak bir tarihi izliyen muh. 
teşem bir donauma. Yıldızdan Topka. 
pıya kadar İstanbulun geniş ve uzun 
caddelerini dolduran sınıf sınıf ordu 
aksamı, en yeni ve modern silah ve 
harp vasıtalan işte göğüslerin kaba· 
rarak seyrine daldığı bu doyulmaz 
manzara bize anlatıyor ki, dünkü zuL 
meti beyza kalkmış yerine nur, kud
ret, emniyet ve huzur gelmiştir. 

30 Ağustos zafer ve tayyare bayr~. 
mı dün yurdun her tarafında oldu~ 
gibi şehrimizde de büytik bir te~hu. 
ratla ve içten gelen tükenmez bır he
yecanla parlak bir şekilde kutlanmış-

tır. 
Ba}Tam dolayısile şehrin ana cadde 

lerinden en küçük sokaklara kadar her 
tarafı bayraklarla donatılmıştı. 

Sabahın daha erken saatlerinde ka. 
ctm. erkek, çoluk çocuk, genç, ihtiyar, 
yüzlerce vatandaş sokaklara ve cad
delere dökülmüş, alayın geçeceği yer. 
lerde yer almağa çalışmıştır. 

Saat 9 da Beyazıttan Taksime ka 
dar kesif bir insan dalgası yolları ta. 
mamen kaplamıştı. 

Proırram mucibince. merasim, saat 
8,30 d~ İstanbul komutanı, vilaye~ ve 
parti başkanlarının mevkilerinde zıya· 
retleri kabul etmeleri ile başlanmış • 

b~ • l 
Saat 9 dan itibarenaskeri kT a ar. 

ınc!{tepler. halk ve esnaf tcı;ekkülleri 
birer tircr üniversite meydanına gele. 
rek kendileri için ayrılan yerlerde top 

lanma3"a başlamıştır. 
Beyazıt meydanı görülecek bi:. ~an 

zara arzediyordu. üniversitenin onu.ne 
tribLin'er kurulmuştu. Burada da bın. 
lerce halk meydanı kuşat:nıştı. Her. 
kes kahraman ordumuzun şanlı erle-
. . lk 1 k . · büytik bir teha. 

rını a ış ama ıçın 

lük ar~tcriyor. yerinde duramıyordu. 
KITALAR TEFTİŞ EDİLİYOR 

Saat 9 30 da Gniversite bahçesinden 
tiz bir b

0

oru sesi duyulmuştur. Bütü~ 
kıtalar yerlerini aldıktan sonr~ val~, 
ve belediye reisi Muhittin üstunda?, 
tstanbul komutanı Korgeneral Halıs 
korgeneral1erden Abdurrahman. do. 
namına kumandan Şükrü O~an, seç.. 
kin zabitlerden mürekkep ~ır .heyet~ 
kıtalar birer birer teftiş etmış~ır. He 
yet her kıtanın cnilnde durdugu za. 
man İstanbul kumandanı ask.erinv ha. 
trrmı soruyor, onların hep bır .agız • 

·'k gu""rültüsünü andıran bır seadan go 
le: 

,._ Sağol!., 
,._ Sağol !,, 
Diye bağırarak mukabele ettikleri 

duyuluyordu. NUTKU 
EN KIDEMSİZ SUBAYIN 

• Kıtaların teftişi bit~~kt~n sonra 

d da kurulan bir kursuye ordu. 
mey an v Muam 
nun en kıdemsiz subayı tegmen . _ 
mer Tamay gelerek heyecanlı bır ses 

le: yın ko 
''-Kahraman Türk ulusu, sa 

mutan1arım. ve arkadaşları~.; d 
Bu gün on altı yıl önce Türk ~ .. ~: 

sunun kazandığı eşsiz zaferin yıl onu 
münde bu zaferi kutlamak için bura. 

diye nut
da toplanmış bulunuyoruz., . e ir 
kuna başlamış ve memleketın g ç • 
diği felaketli günleri anlattık!a~ ~on. 
ra sözlerine şöyle devam etmıştır · 

"Sayın dinleyicilerim, .. 
Bu büyük zaferin on alt~cı yıl do· 

nümünü kutlarken bu zaferın kazanıl. 
masında ~ehit düşenlerimizi rah~et~e 

- ·n tınıı.. anar kahraman ve büyük mı e 
' B""yu""k Başkanı ve ordu • 

ı.e ve onun u .. k A 
muzun Baskumandanı olan BUyu_ . : 

., ·nnetımızı 
tamıza sonsuz sevgi ve mı 
yad ve tekrar ederim .• , 

GENERAL HALİSİN NUTKU 
Tec7men Muammerin, çok alkışla • 

nan ;öylevinden sonra ordunun en kı
demli zabiti namına İstanbul komut'."
nı Halis, kürsüye gelmiş, bu genem 
nutkuna eu heyecanlı mukabelede bu. 

ıunmuştur: · 
Sayın dinleyicilerim, 
B' kudret ve kahramanlık dalgası 

gibiı~irbiri ardınca yükselen çelik s~
ların ihtişamı içinde kurtuluş harbın. 
den bahsedebilmek ne kadar tatlı ve 

k dar da heyecanlı oluyor ve bu. 
ne ~ . şimdi ben de söze başlarken 
nun ıçın · · d te-. 

1 
. bu tatlı heyecanınız ıçın e 

sız erı . . VT 
d

. . etmekten çekınmıyor degı ım. 
ırgın t b"" ilk za 

Büyük zafer diyoruz, eve uy . 

fer' · b 
D'"nkü kara ve karanlık geceler~ u 

gil 
~ k ve nurlu gündüzüne çevıren 

nun a . b" f 
bir zafer. Büyük hatta eşsız ır za er 

Bayılmaz mı? 
Sayın yurttnşlarım. 
Dün bir sairimizın zulmeti beyza 

dedCi tstanbulun ufuklarını 

Aziz dinleyicilerim, 
Gözlerimizden sevinç yaşlan akıtan 

bu muhte~em manzara cümhuriyet ve 
Atatürkün memleket müdafaası bakı
mından vücude getirdiği tek bir levha. 
dan ibarettir. 

Ve hepimiz biliyoruz ki, bu gün ge. 
niş yurdumuzun her büyük merkezi 
bu gibi ihtişam ve kudret manzarası· 
nm şahidi olacaktır. Fakat ne mutlu 
Istanbul garnizonlarında, ki, törenini 
Büyük Atatürkün şereflendirdiği bu 
güzel şehirı!e, sayın Başvekille Milli 
Müdafaa Vekilinin yüksek huzurile ya 
pıyor. 

Muhterem yurttaşlarım, 
İşte bu gün yıldönümünü helecanla 

kutladığımız za!er, vatanı kurtarıp is_ 
tiklali dikte ettirdiği gibi kudret kay. 
nağımız olan cümhuriyete temel, mil· 
!etimizi yükselten inkılap hamlesine 
de ana olan bir zaferdir ve işte İs. 
tanbulun yüksek ~uurlu muhterem hal 
kı bu günü layıkile takdir eylediğin. 
dendir ki, bayram fırsatile milletin 
bağrından kopan cilmhuriyet ordusu· 
na derin sevgisini göstermek için, fe_ 
cirden itibaren yollara dökülmüş bu. 
lunuyor. 

Kim bilir şimdi bu zafer bayramına 
gelmiş ana ve kardeşlerimiz arasında 
kurtuluş harbinin ne yiğit menkıbeleri 
söyleniyor. 

Türk milleti ve ordusu ezeldenberi 
birbirinden ayrılmaz kutsal bir varlık 

tır ki, ordunun en büyük kuvveti mil
letinin derin sevgisinden ve milletin 
en büyük sevinci ise ordudaki evlatla. 
rınm yalnız vazifesine bağlı kalmasın.. 
da yaşar. . 

Aziz arkadaşlarım, 
Bu gün dünya milletleri arasında la 

yık bulunduğumuz ~erefli mevkii elde 
etmek için her fedakarlığa katlanan 

-l!Z ıaq ıııwnamm dımaon'§ aı\ llnAOQ 
man tekrim ve tebcil etmek vazifele. 
rimizin en şereflisidir. 

Bu mutlu günümüzde mübarek şe. 
hitlerimizi rahmetle yadederken sa • 
katlanan ve yıpranan VÜC'utlarile saf. 
larımızdan ayrılmış emekli kardeşle. 
rimizi de hürmetle anıyorum. 

Ey Ulu Başbuğumuz Büyük Ata· 
türk, 

Zaferimizde, inkılabımızda, her ne. 
vi kudret ve yükselişimizde en büyük 
yapıcı sensin. Senin dahi başkanlığın 
ve başarıcı kudretindir ki, bu günkü 
mesut devri vücude getirmiş bulunu. 
yor. Bu bayram gününde kalplerimiz
den ta!)an sevgi ve bağlılığımızı son_ 
suz tazim şükranlarımızla yüksek ka. 
tmıza sunarken manevi huzurunuzda 
hürmetle eğiliyorum. 

RESMİGEÇiT BAŞLIYOR 
Nutuklardan sonra istiklal marşı ça 

Iınmış, bütün kıtalar programda gös_ 
terildiği veçhile sımya girerek resmi 
geçide hazırlanmıştır. 

On dakika sonra resmi geçit başla_ 
mıştı. Tribünlerde başta Başvekil Ce.. 
lal Bayar, Milli Müdafaa Vekili Kazım 
Özalp. vali ve belediye reisi Muhittin 
Üstündağ, İstanbul kumandanı Gene
ral Halis ve diğer generaller ile şehri. 
mizde bulunan bütün kadın ve erkek 
saylavlarımız, üniversite erkanı yük. 
sek mektep müdürleri yer almışlar • 

dır . 
Ilk olarak piyade alayı, bundan son. 

ra sırasile, Yedek Subay Okulu, De.. 
niz harp lisesi, Kuleli, Maltepe askeri 
liseleri ve bandoları, piyade, süvari, 
topçu kıtaatı, ifaiye. polis ve sivil 
mektepler geçmişlerdir. Her kıta tri
bünlerin önünden geçerken selam va. 
ziyeti alıyor ve bütün orada hazır bu. 
Iunanların selamlarile mukabele gö· 

rliyordu. 

istanbulda 
kutlandı 

tramvay yolunu takiben Divanyoluna, 
doğru uzanıyor, Taksime yol alıyor. 
du. Alayın bir ucu, Sirkeciye geldiği 
zaman diğer ucu hala Bayazıtta bulu. 
nuyordu. Bu da alayın büyüklüğü hak
kında bir fikir vermek için kafidir. 

Alay geçerken halk coşmuştu. Çe. 
lik göğüslü, sert adımlı Türk erleri, 
sokaklardan başka, evlerin kapılarına 
pencerelerine dolmuş olan halk tara .. 
fmdan mütemadiyen alkışlanıyordu. 

Mehmetçikler başta olmak üzere De· 
Diz harp lisesi gençleri, askeri mek. 
teplerimiz bu sene de çok muvaffak 
bir yürüyüş yapmak suretile halkın 

en fazla takdirini celbetmişlerdir. 
Merasim alayı saat 11.30 da Tak. 

sim §bidesine gelmiştir. Getirilmiş o· 
lan çelenk konduktan sonra burada is. 
tiklal marşı çalınarak selam vaziyeti 
alınmış ve kıtalar birer birer dağıl • 
mıştır. 

GECE FENER ALAYI YAPILDI 
Zafer bayramı dolayısile yapılan 

merasime gece de devam edilmiştir. 

H.umeli ve Anadolu yakasında olmak 
üzere iki fener alayı yapılmış, Rumeli 
yakasına giden alay Taksime kadar 
coşkun bir hava içerisinde ellerinde 
fenerler ve meşaleler olduğu halde 
Taksime, Anadolu yakasındaki alay 
da Hasköy iskelesine kadar gelerek 
dağılmıştır. 

Denizde bütün merakip renkli am· 
pullerle süslenmiş, deniz müesseseleri 
sabaha kadar elektriklerle donanmış 
olduğu halde kalmıştır. 

Beyoğlu Halkevlnde 
30 ağustos Zafer Bayramı münase. 

betile dün Beyoğlu Halkevinde de 
büyük merasim yapılmış, nutuklar söy 
lenmiş, milli bir piyes temsil edilmiı. 

Evin orkestrası tarafından mün • 
tehap parçalar çalınmıştır. 

ANKARADAKt MERASİM 
Ankara, 30 (A.A.) - Bugün 30 a. 

ğustos Zafer ve Tayyare bayramıdır. 

istikıat ve milli kurtulut tarihimizin 
bu şerefli günü bütün memlekette bü
yük törenle kutlanmıştır. 

Ankarada bugün sabah saat 8 den 
9 a kadar Genel Kurmay başkanlığın
da ordu adına bir kabul resmi ve H

at 9,30 da stadyumda askeri tören 
yapılmıştır. Törene tümen bandosu ta 
rafından çalınan istiklal marşile baş_ 

lanmış, garnizonun en genç subayt 
tarafından Cümhuriyet Halk Partisi 
ve Hava Kurumu namına ve mütea _ 
kiben tümen komutanı tarafından nu. 
tuklar söylenmiş ve merasim geçidi 
yapıldıktan sonra stadyumdaki töre
ne nihayet verilmiştir. 

Burulan sonra Harbiye okulundan 
mezun olan subaylarımız önde muzika 
olduğu halde Ulus meydanına gelmiş.. 
ter, Atatürk anıtına törenle çelenk 
koymuşlardır. 

lzmlttekl merasim 
lzmit, 30 (Telefonla) - Zafer ve 

Tayyare bayramı İzmit ve havalisin • 
de muazzam ve coşkun merasimle kut 
lanmıştır. 

Valimiz Hamit Oskay, viLiyet er • 
kanı ile beraber komutan ve erleri 
tebrik ettikten sonra, tersanede top • 
lanmrş kahraman askerlerimizin bay _ 
ra:nı kutlandı. 

Genç bir subay çok at~şli ve heye. 
canlı bir nutukla 30 ağustosun mana. 
sını anlattı. Fırlra komutanı da 30 a. 
ğustosa ait ihtisaslarını gür bir ses • 
le izah etti. 

Pek parlak olan geçitresminden son 
ra Atatürk anıtının bulunduğu Cüm _ 
huriyet meydanına gidildi. Tayyare 
cemiyeti namına, iş bölgesi amiri Ce. 
lal Dinçer güzel bir nutuk söyledi. 

Gece elektriklerle fener alayları ter 
tip edildi. Deniz kumandanlığı salon _ 
larında verilen muazzam balo sabaha 
kadar neşe için.de devam etti. 

Halkevimi.ıin hoparlörleri bayram 
tezahüratını halka anlattı. 

Halkevi tarafından muvaffak bir 
konser verildi. Adapazarı, Geyve, Ka. 
ramürsel, Karasu, Gebze, Hendek 

, Gölcükte de heyecanlı tezahürat ya _ 
pıldr. Atatürk sevgi ve saygıyla anıldı. 

Atatürk anıtına çelenkler kon. 

T - KURUN 31 A.CUSTOS tm 

Vali TaksimCJe abide defterini imzalıyor 

Başvekilin doğu seyahatine ve 
manevralara aıt intibalar 

Foto: A. A. 

Ba§vekil tayyarelerin uçu§lal'lnı takip ediyor 
\ 

Kırmızı taraf kuvve~ne mensup bombardıman tayyaresi 



DE ~~iMLi k iZ 
No.42 Vazan: Niyazı Ahmet Şuhutta güzel bir 

Adnan sesin geldiği tarafa k<>t
tu. 

GUlçubuk, karanlıkta kıvrılmıı yatı. 
yordu. 

- Ne yapıyorsun burada?. 
- Beni bırakıp kaçtılar. 
- Nereye gittiler?. 
- Bilmiyorum. 
Dersimli kızın ıesi titriyor, bir fı • 

ııltı halinde çıkıyordu. 
- Çok yorgunum.. Açım Adnan 

Bey .. 
Adnan Gülçubuğu kaldınnak iıte

di: 
- Ellerim, ayaklarım bağlı .. 

Birbirlerinin yüzlerini görmüyorlar. 
dı. Genç delikanlı da bitkin bir halde 
idi. Vücudunun lı.?r tarafı ağınyor, 

kolunu güç kımıldatabiliyordu. O hal. 
deyken Gülçubuğun ellerini ayaklarını 
ıüratle çözdil. Ayağa kaldırdı. 

- Biraz rpğa çıkalım.. Ay var. 
- Yürüyemiyorum Adnan Bey .• 
- Ben yardım ederim.. 
Tutuna, tutuna mağaradan çıkmafa 

baıladılar. 

- Tayyare aeslerini duydun mu 
GUlçubuk?. 

- Hepsini duydum .. O kadar bağır 
dun. .ld kimse gelmedi beni kurtarma. 
yL. 

- Gene ben geldim GüJçubuk .. HaL 
buld .. 

Dersimli kız, birden canlandı ve: 
- Sus .. diye bağırdı. Şimdi onlan 

konugma .. Ne o, sen de yorgunsun .. 
Adnan kısaca uğradıktan bombar _ 

dımanı anlattı. Haso ile beraber olduk 
1annı ı8yledi: 

- Kimbilir o nerede?. Belki de 
bqma bir 'kaza gelmiıtir. 
befUl& bir kaza gelıniıtir. Çok ara. 
cbm. 

Adnan, gerinerek ıözlerini açtı. 

Ceketi itina ile Uzerine örtillmüıtü. 

Gülçubuk yoktu. Silratle yerinden fır
layarak etrafına balandı ve aeeinin bü. 
tün 'kuvvetile haykırdı: 

- GUlçubuk .. GUlçubuk .• 
Kimıeler yoktu. Mağaraların araıı • 

na girdi. Dı11n çıktı. Kayaların üstü. 
ne çıktı. Uzaklara, köpüklil ıulara 
baktı. 

GWçubuk yoktu. 
- Adnan Bey •• 
Haıo gülerek A.dnana bakıyordu: 
- Hasan .• Nerdeain ıen. Gülçubuk 

nerede?. 
- O gitti Adnan Bey .• 
- Ne, gitti mi? Nereye gitti?. 
- Bilmiyorum. Beni mağaranın 

içinde buldu. Gidiyorum, Adnan Beye 
söyle, beni bir daha aramasın, hiç bu. 
lamıyacak. dedi. 

- Ne tarafa gitti Hasan?. 
- Nah, tu tarafL. Ama, belli ol-

maz yolunu detiıtirmlıtir, belki. 
- Sana batka ne ıöyledi?. 
- Dedi, ki !Adnan Bey çok yap. 

aın, Allah onu korusun.. Sen yol gös 
ter, yardım et, milletine kavutsun .. 

Adnanm o kadar hasau bir anı idi, 
kL. Gözleri yanıyor, içi burkuluyor. 
du. 

Oturdu. Bapıu dizleri üstüne "da -
yadı, eUeri arasına aldı: 

- Bir daha onu göretniyeceğim .• 
Kimbilir nereye gitti. Belki de kendi
ni öldürdü.. diye dütUndü. Sonra: 

- Hasan, dedi benimle Dana bura -
na gelir misin?. 

- Yok Adnan Bey, oraya gide. 
mem. Şimdi ıeninle Hozata gideceğiz. 
Evveli Beyu dağa çıkacağız. Pakire 
kayU.nde kahru. Sonra Hoata gide. 
m. 

abide yapılacak 
Afyon, (Kurun) - Şuhut nahiY..tsin 

de büyük bir lbide yapılacaktır. Af • 
yonun milli mücadeledeki son rolUnU 
biliriz. İstiklal davammn en canlı hl. 
diıelerine şahit olan tarihi bir muhi -
tin ta§ıdığı hususiyeti, hük\lmet ko • 
nağının karşısındaki meydanlıkta bir 
hamaset sembolü halinde yükselen Za. 
fer lbi.desinden okuyabilmek mümkün. 
dilr. 

İnsanın bu büyük abideye gözleri 
değdikçe, geçmişteki karagünlcr ve o 
karagünleri sonradan lehimize çeviren 
kutsal hldiseler, kafada hatıralar seri. 
sini hayli harekete getirir. 

Afyondaki büyük anıt, böyle bir 
huausiyeti ta~ıdığı için, Afyonun hu -
ıusiyetini de ifade ediyor demektir. 

Bu kıymetli eserin sahibi vali Ah • 
met Durmu1tur. Valinin şimdi de Şu. 
hut nahiyesinde yeni bir ibide yapa. 
cağını öğrenmekle büyük bir eser da. 
ha meydana getirileceğini anlamış o -
luyoruz. 

Abidenin dört yanına bazı hitabeler 

konulması düşünülmü1 ve memleket 

münevverleri arasında bir müsabaka 

tertip olunmu1tur. Yapılan toplama 

sonunda ilbayın, Atatilrkiln nutkun. 

dan seçtiği bazı parçaların bu abide

ye yazılması kararlaştırılmıştır. Abi -
deye yazılacak olan Atatürk vecizeleri 
apğıdadır: 

"Ey Türk gençliği: Birinci vazifen, 

Türk istiklalini, Tün cümhuriyetini, 

ileltıbet, muhafaza ve müdafaa etmek.. 
tİI' •••• 

Muhta~ olduğun kudret. damarla. 
mıdaki asil kanda, mevcuttur-., 

Burdurda yeni yollar 
on küçük iki büyük köprü 

daha yapıldı 
Burdur, (Kurun) - Vali Abdülhak 

Savaşın, himmetile birçok ihtiyaçlan 
kapanan vilayetin bilhassa inşaat iti~ 
de aldığı istikamet sa~ noksanları da 
itmam edecek vaziyettedir. 

Budur - Tefenni şosesi Hzerinde ye. 
niden on küçük, iki büyük köpril ile, 
Burdur - Karamanlı - Yeşilova §O

seleri üzerinde büyük bir köprü daha 
vücuda getirilmiştir. 

Burdur merkezinde inşa halinde bu. 
lunan ilkokul ile orta mektep ve mem.. 
leket hastanesinin inşaatı da hayli i -
lerlemiştir. Bu binalar, Burdur metha 
linde gönüllere kasvet veren bir me
zarlığın yerine kurulmuştur. 

Vali Bay Savaı, ayni mevkii çocuk 

bahçesi ve fidanlık ile süslemi1, bil • 

hassa fidanlığı yoktan var etmi1tir. 
Methalin iki yanı güzel fidancıklarla 

bczenilmiş ve ağaçlar oldukça boylan
mıştır. 

Bir yandan istasyon antresi, diğer 

yandan bparta - Antalya yollannın 

Burdura girerken birleştiği antre böy 

lece çok güzel bir hale getirilmiştir. 

Tefenni ve Yeşilova kazalarında birer 

hükumet konağı inşa ettireceğini de 

öğrendiğimiz ilbayın bu teşebbüsü. 

muhiti bilhassa memnun etmektedir. 
tı eksiltmeye 'konulmuştur, 

Biz, Türkler, bütdı tarihi hayab • 

mızca hürriyet ve iıtiklile tUmal ol. 
muı bir milletiz...,, 

Karısı ile yatan 
adam 

Bir şeririn te~avll
zUne uğradı 

Mersin, (Huıusi) - Gülnar kaaa. 
basın.da pek iğrenç ve alçakça bir ci. 
na yet olmuıtur: 

Gülnarın Beydili köyünden Ali oğ. 
lu Durmuş Ali, eski bir intikam hır. 
sına mağHlp olarak uat 24 11ralann. 
da fChre 15 dakika uzaklıkta bir bağ 
haymaaında oturan ayni köyden eski 
Ziraat Bankası hademesi Mehmedin 
kanıile birlikte yatmakta olduğu hay. 
maarna &eliyor. Çok eoğukkanlı bir 
vaziyette içeriye perek beraberinde 
ta1ıdığı bıçağını uyuyan Mehmedin 
göğsüne ve karnına birkaç defa sap. 
lamak suretile bağırNklaruu parçala. 
yarak dıpnya döküyor ve karanlık • 
tan bilistifade izini kaybediyor. 

Yaralı otomobille Silifke hastanesi
ne sevkedilmipe de daha ameliyata 
başlanmazdan önce aldıfr yaranın te
sirile ölmUştUr. 

Cani gece eabaha 'kadar yol yüril -
dükten sonra c\lya buğday aatııı yap. 
mak üzere Gilindire nahiyesine gitmiı 
orada alıcı aramap bqlamııtır. 

Fakat bldiseden daha evvel haber
dar edilen jandarma katili derhal ya. 
katamı1tır. 

Dinar Kaymakamı 
Afyon, (Kurun) 

.. 

- Gel Adnan Bey .. Oturalım.. Oe. 
ce bir yere ptemlyocefb. Sabah ol • 
11UL. 

- Demek ıelmenhı Danabura • 
na?. 

- CHllçubuta orada ]Mtı...,.RID Ad 
nan bey •• 

'48ia, her .... ~ yahaa ve ..._ 
aık, bir noktai nazardan i•tifacle ede.. 
riz. O aoktai nazar 9udur: Türk mil 
Jetini, medeni cihanda, liyik olduğu 
mevkie iı'ad etmek ve Türk cümhu • 
riyetini sarsılmaz temelleri üzerinde 
hergün, d1lha ziyade takviye etmek. •• 

"24 Ağuıto. 338 de karargablanmı. 

ZI Aktehirdea,, taaıruz cepheei prisin 

deki (Şuhut) kasabasına IW<lettirdik. 
25 Ağuıto. 338 ıabwhı ela (Şuhut) tan 

muharebeyi idare ettiğimiz Kocatepe. 

nin cenubu garbiıinde Çadırlı ordu. 
giba naklettik. .... ,, 

' 

- Genç ve değerli 
hemfCrlmb n:- c:.-..· 
beyid Çerceİ, ~~~" .u. - Nereye gideceih aabahleyin GllL 

çubuk?. 
- Gideriz bir yere •• 
- Belki yann ubah askerimiz re-

lecek .. Bize yemek de verirler •• Bera. 
ber d6nem. 

Kayalara vuran hafıf bir ay Jflğr, 
OWçubuğun yüzünü gölgeliyordu. Ad. 
nan dikkatle Deraimli kızın yüzUne 
baktı. Saatlerce elleri, ayaklan bağlı 

Adnan, sendellyerek yU.rllmeğe bat
ladı. Yürüyor ve dütllnilyordu. Alka. 
dm, doktor göı:Unlln önUnde canlandı. 
Sonra Cebraili hatırladı. Kendini o 
kadar yalnız bi11ediyordu, ki.. 

Bir vadide idiler. Birden Hasa-
nm: 

- Uhay .. uhay •• 
Diye bağırdığını duydu. 

Genç, delikanlı, yorgun bir halde 
Huana d&ıdil: 

- Ne var Haan?. -
lratrnanm verdiği feci ıztırap, bu bir 
mermer gibi pilrilnilz yüzü buruıtur. 
mq, soldurmuıtu. Fakat balattan hL 
ll canhhğııu muhafaza ediyordu. Hat. Denimlinin gözbebekleri fırlanuJtı. 
ta daha korkunçlaflDJI, karanmttr. Deli gibi kartı tepeye bakıyor, geri, 

- GUlçubuk 1en çok yorcunlun, geri çekiliyordu. Adnan da ayni yere 
blru f8yle yaslan, uyu.. baktı. Türk ukerlerl, tepeyi istili et.. 

Adnan böyle derken ceketini çıkar. mi§ler, ilerliyorlardı. 
D11J, Deraimll Jmm üstüne arttlyor • tıte o anda, bitkin bir bale gelmit 
du. olan Adnanm rilcudunu bir alev sar. 

- Sen, ne iyi ad•mun :Adnan dı. Gözlerine, damarlarına kuvvet gel. 

Be dl YUzilnlln 10lgun rengi Japkmıun y .• 
- Ben değil, bUtUn Türkler bay. olmu1tu. 

ledlr. Haaaıım kollanndan yakalayarak 

Şüpheli filpheli Adnanm yii%üne sarstı: 
baktı: - Kurtulduk Hasan.. 

- Hepiniz iyi değil.. - Bana kıymayın Adnan Bey. Ben 
- Niçin?. birşey yapmadım. 
- Baıkalan bize dUf1D&Dhk yapr. Adnan timdi koşuyor, tepeye tır. 

yor. manıyordu. Aıkerlerin bulunduğu ye.. 
- Hepsi yalan GUlçubuk .. Hep Jı:a. re geldifi vakit bitkin bir hale gelml1 

bahat sizin. Hilk<ımeti tanıdıktan ıon- ti. Soluyordu, yere çöktü: 
ra, hilkfunete hizmet ettikten sonra, (Arkut ftl') 
alz de rahat edersiniz. 

GWçubuk, uzanmı1tı. Oözleri b- lzmirde hoparlör 
pandı. Adnanı kolundan tutarak ken. lmıir, (Huaust) - Şehrin umumi 
dine doğru çekti: meydanlannda ve on tekiz yerinde 

- Sen de uyu Adnan Bey .. Yan • yapılmakta olan hoparlör tesisatı ik. 
yana uyuyalım .. Sen çok iyisin .. Çok mal edilmiştir. 
çektin bizim elimizden.. Kurtulursun.. DUn hoparlör teıisatmın tecrübeleri 

- Beraber kurtulacağız Gülçubuk.. yapılmıı ve fuar ne§riyatı umumi mey 
Sen de çok çektin. danlarda hoparlörlerle yayılmı1tır. 

- Ben çok daha çekeceğim .. Bizim Tecrübelerin neticeıi mUıbettir. Dlln 
alnımızın yazısı. plak ne1riyatı da yapılmııtır. 

- Unut artık Gülçubuk. Hepsini Manisa vilayeti de ıehrin umumi 
unut •• Dü§linme onlan. l"ersimi unut.. meydanlanna hoparlör koydurmuı ve 
Birkaç sene sonra beraber geliriz bu. faaliyete geçmiıtir. 

Çanak kalede 
Güzel bir dikiş sergisi 

açıldı 

\ 

Vekileti kalemi 
mablua müdürlU. 
ğilne tayin edilmi1-
tir. 

1.tbeyid Çerçe 1, 
hukuk memnudur. 
Bet senedir buraya 
bağlı Dinar kazasın 

da kaymakamlık yapıyordu. 
Ondan evvel de lnnir nabiyelcrin.. 

den buılannda ıtajiyerliğini tamam_ 
lamalı: için mlldilrlükle bulunmuttu. 
Dinardaki bet yıllık idare Amirliği eL 

nasında kuanm en ciddi ihtiyaçlannı 
ketfederek hepsi.ne ayn ayn cevap 
vermek ıuretile muvaffakıyetle çalı. 
f1U1 Bay ÇerçeUn yeni vazifesinde de 
muvaffak olacağım Ye kendisini sev. 
direcelini umuyorm. Tebrik ede. 
rU. 

Bir merkep bir köylüyü 
öldürdü 

Bahkellr, (Huauli) - Bir gUn &ı. 
ce Naipli köyünde huylu bir merkep 
bir köylilniln &ilmllne ıebebiyet ver -
mittir. 

Naipli ldSyünden Mehmet oflu SU. 
leyman adında bir köylü, tehire gel • 
mek üzere merkebinin üzerine bine -
re'k yola çılanIJtır. 

Merkep, bir mUddet gittikten sonra 
her nasılsa birdenbire ürkerek, 
alabildiğine kotmafa ve çifte vurma.. 
ğa batlamrttır· 

Merkebin üzerinde bulunan SUley • 
man, huylu hayvanı durdurmağa ça.. 
lı1aır1sa da muvaffak olamamıı ve de 
rin bir çukura düıerek kafası parça. 
lanmı,tır. 

Baygın bir halde bulunan zavallı 

köylü, hastaneye kaldınlnuı fakat al. 
dığt yaralann tesirile çok geçmeden 
ölmilştUr. 

Hadise hakkın.da tahkikata başlan • 
mı'tır. 

raya.. StYASAL BİLGiLER OKULU Çanakkale, (Huıust) - ntm!zdekt t6ren1e açılmt§, kızlanmızm sanat e. Köy koruculannın elbisesi 
Konup, konup uyudular. GWçu • Siyasal bilgiler okulu talebesinden iki biçki ve dikit yurdu, genç kızların serleri beğenilmiıtir. Köy koruculamun her tarafta ayrı, 

buk: 20 kitilik bir kafile perıembe günü . ev kadım olarak yeti1melerinde mü • Bu yıl birincikanun batında ilimiz.. ayn, bazı yerlerde de aıker elbisesi. 
- Uyuyoruz değil mi Adnan Bey? fChrimi%e ıelere'k meslek! tetkiklerde essir ve imil olmuı, bu yıl yurtlardan de muhtelif 9 bölgede yeniden 74 e. ne benzer elbise giydikleri görfilmüş. 

Biz birbirimizi hiç unutmayalım. Sen bulunacak Ye fuan .iyaret edecekler. eekiz bayan ıaJıadetname almı1tır. gitmenli okul açılacaktır. Şimdiden bunun muvafık olmadığı düıilnülerek 
blD& çok iyilik yaptm. dir. Talebeler unat okuluna miaaftr A~lan eliılerl ıerg!leri ok de erli ...:h:::az:::.:ır:.:lı~~..:a...A:i:.:..:ri::ıı:ı=·ım=i ~d~ü-.:z~enl=en~m="'e __ ....., ............. her 1ı:.a··~ctıu~ııcııılaı:u:ı....&11:Di.....la:a.f:..ta.._~-1.l 

.. ~~....._.;~y;____:.~------------~----..L...-------~---------~--=-..:-....;...-ı-___::.__ __ ~---...~~--------



~EKiM 
e~OTLER1 
2 

\\ 

He.rGun 
Bi:r Hifiaye 

Hazımsızllk 
çekenler 

Alim Aynştaynle akrabahğını ileri sürerek 
Fazla paralar 

Yazan. Rüttü Şardai 

Bazmi kolay olan tue meyval&r: 
Kiraz, frenk UzümU, portakal, man. 

Otel doJandıran adam 
Babamm tekaüt olduğu amelerin 

yoksul ve acı - gllnlerini ya§ıyorduk. 
Kız kardeşim · annem ve benim top. 
yekQn onun eline baktığmuz ve ayda 
~irml lira ile kira bir evde geçinmek dalina, limon, turunç, kaysı. armut, el· partate, isminin Aynetayn olmasın. 

m&, eeftali, çilek, ağaç çileği, zerdali. dan istifade ederek. kendisini meşhur 
ananas, Uzi1m. Alimin yeğeni olarak takdim eden ve 

Bu meyvaların içinde Uzt1m çok de. bu vasıta ile bir çok kieiyi dolandıran 
ğerli karakterlerile gör.e çarpar. Bu. bir Alman yakalanmıştır. 

gazeteciler kralı 
lrkçıhk a leyhinde 

Korıikada Napolyon ibideıi ıçin didindiğimiz bu yılın bir cuma gü· 
nünU hiç unutmam. (O zamanlar haf 

Napolyonun hatırasmr taziz için, 
doğduğu yer olan Ajaççio (Korsika) 

ta tatili cuma idi). Beş kuruş kahve 
parası vermenin evimizin katığmdan 
bir lokma eksilteceğini dilşündUğUn
den olacak ki, babam ayaklarım sedi. 
re uzatmıg, yerinden kımıldamıyor 
~emin kırcm ve sinirli bakışları~ 

nun bu feyizli karakterlerinden eylfll Hans Aynştayn isminde ve 28 ya. 
yiyecekleri arasında bahsedeceğiz. fllldaki bu aahteklrm kullandığı wıul· 
Hazmı güç olan meyvalar: ıerden biri ıudur: 

(Parla • Solr) gazetestndenı 
Ir)fç~lık hiç şüphesiz totaliter dev· 

Jetlerin icat ettiği bir harekettir. 

da bir A.bide dikilmiş ve bu münaae. 
belle büyük merasim yaprlm11tır. 

Abideyi bizzat Fransız Bahriye Na. 
zın bir nutukla açm11 ve bunda Napol· lncir, hurma, Unnap, ayva. erik, dut. BUytik bir otele geliyor. Mükellef 

frenk eriği, kavun, karpuz. domates. bir odaya yerle,iyor. Sonra, yazıhane. 
zeytin, fındık, badem, ceviz, filtık. ye inerek Londray&, Nevyorka. Berlf. 

Fakat bu devletler bu prensip ile bU
tUq dUnyayı kendi aleyhlerine çevl· 
riyorlar. 

yonun hayatmı, zaferlerini anlatmıe. ragmen sigarasmı tellendite tellendire 
tir. bizimle ıtakala§ryordu. Bir yandan te-

Allmlerln istihzasına, demokratla
nn takblhlne. Papanın aforozuna 
uğrayan ırkçılık timdi de yeni ve 
kuvvetll bir hasım lle daha karşıla
şıyor. 

Bu meyvalardan bazılan reçel, kom ne telef on ediyor ve kendisinin AYD.§· 
posto ve hopf yapılarak hazımlan ko- taynm yeğeni olduğunu, bu vesile ile 
Iaylaştmlabilirse de yine hazım ko~ay anlatıyor. Ekseriya, aradığı numara 
meyvalarm tercih edilmesi daha doğ. cevap vermemektedir • Esasen onun 
ru olur. mıkaadı da birisini aramak değil, bu 

Bunlardan başka inek, manda. ko. vasıta ile AYD.§tayıun yeğeni olduğu. Amerikanın meşhur gazetecilik 
yun, taV'Uk gibi bazı av hayvanlarmm nu yllbek aesle ilin etmektir. kralı nandolph Hearst evvelce Al· 
yağ, sUt ve yumurtadan i~aret bul Bavullarmm bu telefon ettlfi yer. 
hasılatile bizzat kendilerinden kesile- Jerden geleceğini söyliyen Hans AYD.§· 
rek elde edilen kann, gafils, bal bot- tayn. ertesi sabah dolaşmak i1zere bl. 
luklarmdakl kara clfer, lllk. kan. raz sokağa çlklyor ve blr daha görUn.. 
kalp, dalak, lşkenbeleri de muhtelit mUyor. 
eekillerde pieirilerek yapılan yiyecer Gecelerlnl bu suretle en mUkellef 
leri de yenilir. otellerde bedava geçiren, gll7.elce ye· 

man dostu iken •imdi Amerikanın 
en gUrUıtUcil bir Cermen düşmanı ol
muştur. 

.. Mister Hearst açıktan açıfa lri ı~ 
kının kıymetslzllflnl iddia ediyor ve 

b11 ırkın nihayet yok olmafa mah
kOm bulundufunu ı07lUyor: lete bunun içindir ki, bunianD da met Ytyerek banyo yapan sahtekAr bu 

hazmı kolay ve gtlç oian1annl ayır • eekllde bir çok otelleri dolandırmlfbr. 
mak IAzmıchr. Nihayet, ayni hldisenln başka mea • 

Bu gibi hayvan maddelerinden hu. lektqlarmda da tekerrür ettiğini g6.. 
mı kolay olanlar: ren otelciler polise mU.racaat ediyorlar . 

sut. yumurta, da.na dili. kusU kafa· ve HaU yakalanıyor. 

- Yaşasın karıeık ırklar! Kuv· 
ntll ırk işte bu karmakarışık ırk· 
lardır!., 

Diye haykınyor. 

aı, kuzu beyni, böbrek. Tevkif olunduğu zaman sahteklr Amertkada Hearat'den ba,ka dl· 
ter bUytık gazete naşirleri de hep H8.ZQ11 gUç olanlar: gene Aynttaynm yeğeni oldufunu id· 

Karaciğer, ilik, yal, kazı, kalp, fi- cila etmfı ve bunu labat için bir çqk demokratik hissiyat lle meşbudur. 
kenbe, dalak. veslkalar g&ltermittir. Bunlarda.ıı birl Hepsi de totaliter devletlerin aley-

Bu:nlaz- hıtlrıncla da pmanı ve mn. puaporttur. Fakat polla, bu puapor. hlndedlr: Reed, Salberrer, Ray Ho
aimi gelince icap eden dtllUDceler ar tun dört aenelik oldufunu ve milddetl.. Tard, Harry Luce, Glndrlch gtbl. 
latııacaktD'· nln çok geçtiğini görüyor. 

BJr de dfme mufm& l>aflanan hay. ikincisi bir hUviyet varakasıdir. A· 
Bu meşhur gazetecilerin hepıl A· 

merlka Cumhurrelsl Ruzveltln siya. 

setine taraftar deftllerdlr. Fakat 
hepıl Ruzveltln siyasetinin bu nok· 
tMQr4a ~4181tle blrl8fllll1lerdlr. 

'Vanlar, matalll haY.ftDlar IIDJfmda merikanm meehur gazete sahibi Hön. 
bulunan yengeç, ka.buklu ınufına baf. tUn imzasını taşıyan bu vesikada, 
~ haranıarıa yılanlar gibi lilrll· Hans, Ayntta.ynın yeğeni olarak b.k.. 
nerek~bqftlllar..,........... dlm~Wbad!me~_,.. .. llll1l" 

Janan ve }>uıl&rl yenilen hayvanlar hablrlik vuffesl verlldfll blldfrfUyor. 
Y&l"Chr. Bu vesikada bir de Ha.nam huswıl ld.· YAHUDi tStllıfLERt HAKKINDA 
Bazı yerıerae bazı fnsan]a.rm bun. tlbeal diye gUzel bir kachn re.mı ya. BtR KANUN 

'(TemPI) pzetealndenı 
lan da yedikleri vlkfdlr. Onmı için piff:mlırultu'. Fakat, poliı veaikadatf 
bunlar hakkında )asa malbıat ver- IJörst lmzasmm taklit oldufwıu mey. 
mek doğru olur· dana çıkardıfr gibi, kadın remnbLbı de BerUnden bildiriliyor: A.Jmanra· 

Bunlar arumda ilk gam çarpan ve Fransiz artistlerinden birlnln fotofra· nın rüml gazetesinde Yahudllerin 
nlime denilen sınıfa bağlanan hayvan. fı olduğu teabit ediliyor. 
lardan istiridye ile midyeleri gı6rUıi1z. Hana Aynştayn sahteklrlik ve do
Midye ve istiridyeleri deniz kenarların landırcılık cUrmU ile mahkemeye ve. 
da oturanlarm hemen hepli bilir ve rllmlftll'. Fakat o hlll, kendisi$ 
yerler. Yarın da buDlan aniatacafm. mefhur Alimin yeğeni oldufunu iddl· 

Dr. Necaetthı ATASAGUN J ada devam etmektedir. 

isimleri hakkmda çıkan kanun neş
redllmı,ur. Bu kanun hUkmnne göre 
.Yahudiler bundan sonra ancak tipik 
ıurette Yahudilere mahıuı olan I· 
ılmlerl alabtlecekler n Almanlara 

~lgradda çıkan "Politika., ıa Komşu gözü ile lstanbul 
zetesi, tstanbul muJıablrfnln meh. 

rin pllj ve denis hayatı vulyr o hAI k l d :: :.~:.1:::m::n:! ma ı er erya 
kendisinde bJr pllj bulunmadı. e de 
ğrıır. bu~ her tarafı de - Jl'pre ır 
nizle çevrili olan l8hJrde, halkm ~ ••• 
deniz banyosu yapmak için ne 
kadar mütkWlt çektflini ve f&L 
la masraf ettiğini anlatıyor ve 
bir pazar gllnll plAjJara gtdenle. 
riıı kalababjmı, vapur ve tren· 
Jerdeld vaziyeti talVlr ediyor. 

Bir komtu gözl1 De memleke. 
timJze bakan bu yazıyı, nakledL 
yoruz: 

-Deniz tstanbulu tlç bUyilk kiama 
ayırıyor: latanbul, Beyojiu ve VskU· 
dar. Istanbul ile Beyoğlu arumda Ha. 
liç bulunuyor. Her ikisinin ve 'OıkU. 
darın arasında da Bofaz vardır. Ha· 
Ilç, oehirde kendisine birkaç kllomet. 
relik yol açmqtır. Böylece bütün le& 
hir denizle kUPtilmit gibidir. Bu eeJı· 
rin, deniz, burnunun dibinde bulunan 
halkmın yazın ne kadar bahtiyar ol. 
duğu dUgünWUr. Fakat böyle değildir. 

ıstanbal balkının plAJların pabalıhA"ı yOzOn. 
den denize çektlA'l hasreti bir 
Yugoslav gazeteci anlatıyor 

Bir çare daha vardır: Sirkeci istaL 
yonun&, oradan da trenle Floryadald 
p1lj& gitmek.. Fakat bahsettlğimla 
Jıer iki pllj lstanbuldan bir kaç kilo-

metre mesafede bulunmaktadır. 
Meseli. Florya latanbuldan ylrmf 

kilometreden fazla uzaktır. 
latanbullulardan birisi deniz ban. 

yoeu yapmak iBted1 mi ilk önce tram. 
vayda itişmek, kakı§mak mecburiye
tinde kalır. Bu itflme, kakı§Ula va. 
purda, istasyonlarda, bilet gl§elerinde 
denia hamamlarına kadar devam eder. 

mal olur. Bu da öyle bir masraftir ki, 
latanbullularm bilyUk luınu bunu aa. 
la veremez. 

Geçen pazar çok sıcak oldufu için 
latanbulda ne kadar halk Vüii. hemen 
hemen hepsi kırlara, plljlara dökW· 
mllftU. Vapur ve trenler hmcahmç dol 
mU§tu. Çok gür.el sayfiye yerlerinin L 

rasmdan tl BUyUkdereye kadar um. 
nan asfalt yolun Ur.erindeki otomobil· 
lerin ardı sıram keallmiyordu. 

Abide imparator kıyafeti ile Napol· çim darlığı, bir yandan babamın bu u· 
yon ve yanlarında ismini temsil eden yuşuk, uyuşuk evde oturup üstelik up. 

uzun bacaklarım geriıi annemin sinir 
birer kartal bulunmaktadır. lerini bilsbütiln geVfettiğinden bir 

Uçan gülle yere düttü 
(Uçan gülle) lsml verilmlt olan A. 

merikalı tayyareci Frank HavkB, Fran 
sada dilterek ölmüştür. 

Gerek Amerikada, gerek Avrupad& 
muhtelif bUyUk tehirler arasındaki 
muntazam hava poetalarmda, rekor 
lar kırarak çal11an tayyareci aon bir 
seferinde, Parla istasyonuna inerken, 
tayyaresini telgraf tellerine takm11 
ve kapaklanmıştır .. Yere dlltllp parçala 
nan tayyare, derhal ate§ alDlJI, tay. 
yarecl yanmıttır. Frank HavkB, kal· 
dınldıfr hastanede ölmu,tür. 

ralık yan ağlar, yan azarlar gibi: a. 
- Aman Allahmı, bu nasıl erkek 

yahu, ~Ik biraz dışarı da hava al, kah: 
veye gıt bari, ne zamandan beri kir 
den koktuk, biz de ıu halılan silke • 
liın. -

Babam. bu çıkışma k&l'IISmda yat· 
tığı yerden doğrulup, altmıı yrlm al 
nma dizdiği Sira. sira çizgileri b~ 
daha kın§trrarak yalvarır bir sesle: 

- Hanım, dedi, bet kllrll§U neden 
sokağa atalım. Bugilnktl gün yarım 
okka ekmek parasıdır, neyine gerek, 
sen sUptlreceğlni silpür, ben kö-ue 
bUzUlilrUm. .,,..,,, 

BUtUn bu kon1111Dalan, ben eeytan. 
camı dinlerıni§im, ne yaparmıgmı ki, 
sonra o da bana dönerek Çikı§Dlağa 
bqladı: 

- BUcUr §E!Ytan ! Yine kulaklarım 
diktin, üzüm gözlerini çanağa çevir

sim almayanlardan erkeklere (ta. din. Bu gUn cuma. git biraz da oyna 
gel! 

rall), kaıdınlara (SAra) adı verile-

mahsus isimleri alamıyacaklardır. 

1 tklnciklnun 1939 tarihine kadar 
kendllerl için bir Yahudi tipinde I· 

. Nedense bu "şeytan., (bUcUr) gibi 
cektlr. Kanunun bu hnkmUne riayet sözler beni hiç lmdırmadL Bilakis au. 
etmtyen Yahudller para ve haplı ce- ka. cilız bir eey olmama rağmen kar. 
zasına mahküm edilecektir. şundaki bu iri yan adam tarafmdan 

Yahudl 18lmlertne dal• cftkaa ka- kızılacak, hitap edilecek1)h- liısaıi • 
nuna ballı bir liste ile Tah11c!Uerln lan.IC atllftnl'memden dolayı bayafi 
alabllec,kleri IBlmler aa71lmııtır. Bu hotl&DIJ'll"dmn da.~ Zaten ben aokak. 

ta o)'D8maktana halılan P81lcereden lılmlerl arr ırkına mensup olanlar 
asla alamıyacaklar.dır ve çocuktan· 
na veremlyeceklerdlr. Jl'akat lnclld·e 
ılkredllmı, olan isimlerden Jozef 
(Yusuf), bu listede dahli değtldlr. 

Bundan başka Peter, J'ulyuı, Ellza· 

bet, Marya gibi esas ecnebi olan ba
zı isimler Almanlaşmış telA.kkl edil· 
mlştlr. Bunun için Yahudiler bu I· 
simleri de alamıyacaklardır. 

kabineler tutulmq, bulunuyordu. Bir 
çoklarmm ti ak§ama kadar bir kabl· 
nenin boplmasım beklediklerini ve 
ondan sonra kendilerini bir an ollu 
aerilemek için dezme attıklarım gör. 
dilm. 

Akpm dörıUşte o kalabalığJ vapul'. 
larm, trenlerin almaııı mllmkUn de
ğildL Şirketi Hayriye ile Akay bUtiin 
vapurlarını halkı nakletmek i~ln se. 
fere çıkarmııtı. Demiryolları idaresi 
eeyriaef erde vagonlarmı çoğaltmıştı. 
Fakat biltUn bunlar yetmedi. İst:anbul 
lulann deniz ihtiyacmı bunlar yine tat 
min edemiyordu. 

latanbul, her taraftan denizle çe~ 
rilmit bir tehir olmakla beraber b; 
tane olsun, belediye deniz hamamma 
malik değildir. Bu ne kadar CP2"ip ••• 
riln"-- .. _,,__ e"4 go 

""~ go& wuıUn, bir hakikattir 
Hiç ıüphe yok ki, bunun bir çok se 

hepleri vardır, mesela. Bo"-- • 
• r;a.znı suyu_ 

nun derin olması, mütemadiyen ak • 
muı ve suların &ehrin sahili . 
ması bunl enne çarp 

ar arasmda sayılabilir. 
İstanbul belediyesi bUtUn I 

leri b ' mese e. 

silken annemin ~ 1aqm söylenL 
lfne, babanım bqmda takke geceliği 
ile kendini sedire uatmasma hayret· 
le bakmağt daha hot bulur, onların 
nasıl kaynayan bir tencere gibi ekmek 
meselesile bqlayıp çok vakit kara pul 
lu bir entaride, bir çift ayakkabıda ve. 
ya yine ekmek meselesinde sona eren 
homurtularını dJ.nlemek isterdim. 

O gUn bana içerllyen babam: 
- Kalk ulan, defol dI§&n ! diye, 

0 
dev boyu ile llzerime yilrUyUn 
nem hirÇm lurçm: ce an. 

- Çocuktan ııe iatfyonun ~ R 
~k! diye bağırdı, ona ııas~t ed oca 
ğine sen çıksana! ece 

l'akat babamın kızgmbğı nedense 
çok çabuk geçmişti. Az sonra ytlzUm 

tatlı, sevimli bir halde bakıyordu. t~ 
çimden ona bir acıma d 
F.skiden bUtUn uyuyordum. 

evde borusu öten 
nemi bile terter titreten b , a.n. 
kupkuru bir h u adamın 

. ale gel.en, etleri çekil 
mış, tamtakır vUcudile b' l'kte 
ret. . d ır ı oesa· 

ının e ne feci b' 
ğmı, sesinin de ,.;,! sUnurette kmldı. 

" <U.un rengi 'b · donukla§tığmı dU3UndUk ~ı ı 
ve sef'l h çe yoklugun 

ı ayatm onu ne kadar 
nından, asabiyetinden kırdığım~ 
y~rdum. Düşünüyordum da bu ~ 
sıyen Yilziin ve gözlerın' b' ' a_ 

ır manası ol. 
s~ gerek, nerede ise işin kokusu çıkar 
diy?rdum. Nitekim birdenbire babam 
yennden fırlıyarak: .. 

:-- RUgtU, dedi, aı şu yirmi kUQllu 
Miçoya git, yüz dirhem vejetalin ~ 
alacaksın, beş klll'Ujluk kadar da tuz.. 

BUtUn tstanbulda, ne bir sahil deniz 
hamamı, ne de bir plaj vardır. Bütün 
deniz hamamlan ve plijlar latanbuL 

Yol en az bir saat silrer, hazan. bekle. 
mekten dolayı iki, Uç saati de bulur. 
Döntlete, çok fazla kalabalık olduğa i
çin. yolda kaybedilen zaman daha faz. 
la olur. 

Herkes serinlemek kaygwılle eehlr. 
den kaçıyordu. Böyle olmaama raf. 
men bir çok nahot tesadilfler zuhQr 
etti. Plljlara kop.ıı bir çokları de.Diz 
banyosu yapmadan dönmefe mecbur 
kaldı. Deniz banyosu yapacak yerde 
gazinolarda, bqkalarmm banyosunu 
seyre mecbur kalmışlardı, 

ça uk bir surette hallederek bir 
çok sahalarda bUyUk faaliyet göster. 
mi§tfr. Bunun f çfn, bu mUhim pllj. 

m~Iesinin de yakmda halledil.......ııa 
Unııt olunmaktadır. """""6& 

Bakkaldan aynldığmıdanbri duydu. 
ğwn heyecan gitgide bUyUygrdu. He. 
le eve yaklaştıkça sevinçten boiıila· 
cak, nefes alamıyacak bır hale gelmif. 
tim. Bakkal yirmi kurufu ( eeti kijJt 
yirmi kurueluldar) yanlrıbkJa bir ıı. 
ra sanıp avucuma bir 8flrü bozulduk 
para ko)'dufundan bu fazla paranın 
bir kmmile eve yUs dlr1ıem pirin bir 
kalJp saban. bet kurufluk ta kahve 
a1mJtbm. Avucamda h8JA oıı ku· 

dan dıearda. pek uzaktadır. 
latanbulda deniz banyosu yapmak, 

hakikaten IUks ıayılabilir. Her gün, 
plAja gitmek mUmkUn değildir. Ayni 
zamanda çok pahalıdır. Deniz banyo· 
su yapmak istiyeıt ilk önce Galataya 
gelmek, orada Asya kıyısmdaki bir 
deniz hamamına gitmek U.re bir VL 

pura binmek mecburiyetindedir· 

l§te bu eerait altmda tstanbulda de. 
niz banyosu yapmanın ne demek ol· 

duğu kolayca anlaşılır. 
tş bununla bitırıez! Deniz hamamı. 

na böyle bir gfdiı en az bir lira, yani 

otuz kUsur dinar kadar bir paraya 

Deni2 girebilenlerin de terleyen ve 
sıcaktan bunalanlara acmıaları k~bil 
değildi. 

O ıllnı bUttlu denla lraarlarmdald 

KURUNA 
Abune olunuz 

v e şdinlnız l'UI &1"tmıf olclutunu görünce b 
'ftll1lk ~ &Jmar- diutth!ıdtlm 
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Mü areke 
destanı 

Du 111 
yeni tip. bütün canlılığı ıle yaşattl · 
mli· Muhacirler kaldırımlarda sürü· 
nar, yetimler ıaç. perif.an kıwanırl~en 
Beyoğlunun Gef ahat alemleri hızını 1 
arttırmıştır. 

Dün 
lupınarda 

büyük bir merasim yapıldı 
Sinop SayJavı Cevdet Kerjm lncedayı, Parti ve Halk
evleri namına çok heyecanh bir nutuk söyledi 

Kahkahalar fışkırdı sihirli baTdaklar. 
dan 

• • • • . . . . . 
(nas tarafı 6 mcıda) 

Göilerde tehvetlerın parlak sungüleri 
var 

Rüyasına kavuştu o tahta ka~lamalar, 

Suçlar ehram olacak her salonda bu 
gece. 

Sesler~ renkler, kokular 'bırbirine de 
ğince,, 

. . . . . . . 

Afyon, 30 (A.A.) -Bugün Dumlu. , böyle kaydediyor. Daha ilerisine ge • • ğultu ıçinde bırakıycr. ,Earapneller son 
pınarda şehit asker fı.bideai çevresi lince ondan ötesine Türk varmıe deyip 1 suz bir ~imsek silsilesi gibi çakıyor· 
Başkumandanlık meydan muharebesL bırakıyor. 1 du. 

Bir tahta karakolda uyuyor beş, on 
nefer, 

Güne§ uyandı, onlar, uyanmadı buse· 
fer. ı 

Kandan çiQekler açmış yer, yer göğUs. 
!erinde 

Bir ebedi rüyanın aksi var yüzlerinde. 

ni!ı 16 ıncı yıldönümü münaseb:tile Asırlar geçtikçe~ ~~ınlar, emekler, J Bu sırada bütün milletin iradesini 
c~kun tezahürlere sahne ~ldu. r.:oren sava~lad a.~1. .~a,udgı,lecem m :mm 1 .tendindetopiayan o büyük baş, ileri 
yeri sabahın erken saatiennden ıtiba· sav3.1lar gucünu ualtıyor. Uyanarilar 

1 
hatlara fırladı, hücum emrini verdi. 

ren topta.nan kadın ve erlrek. atlı ve ürki.ı.yor, korkuyor, mukavemet için f Tam gün kararmıştı ki, dü§nıan mevzi 
yaya köylUlerle bir mahşer manuıra. birleşiyor. Te§kiiat\~ıyor: . . ı lerinde birdenbire çatırtı .koptu ve bi. 
111 arzediyordu. Ynkın kıöyler halkın • Asırlar daha geçıyor:. hın bır tesır. raz sonra her ses kesildi. Bu mesut 
dan başka günlerce at ko11tumr.ak u· le idare cihazı da bozuluyorJ b~ olan. / olduğu kadar hazin .karanlık ve sükü.. 
zak köylerden gelmiş olanlar da var. ia.rm ahlik 1:e karakteri de değişiyor. net içinde yalım bir şey duyuluyor ve 
dı. Afyondan gelen iki ve lzmirden ge Bu muazzam mazi ve hBı.c;ınettcn sonra görülüyordu : "Türk neferlerinin çelik 
len bir merasim trenlerinin getirdiği yeryüzünün ana bir milleti olan Tür- hI§ılt:Iları \"e Tıürk süngü!erile yıldız· 
.alk ve heyetler de akın akın bu ka. kün bahtı bu suretle kararryor. niha. !aşmış ve yere yaklaşmış bir sema.,, 
labalığa iltihak etti. Adatepenin bil· yet, bundan 22 sene evvel bUtfin ha.. İşte ~ .Ağustos Başkumandan mey· 
yUk hatıraların vekarlı hislerile meş. yal ve mukadderatı, Çanakkale açık· dan muharebesi, 
bu duran yamaçlarında biriken insan larmda Mondros denen ada &nünde bir ()iiny 8 husumeti 
yığınları hep ayni şeyden bahsedi • gemiye girecek kaaar kü!:ü1üyor \'e m Un j U p e d j 1d1 
yorlardı: daha sonra, kurduğu bu medeniy0 t a. ~ 

''İstiklal savaşı ve Atatürk., lemi i~inde, kendisine en ufak bir hak Yurttaşlar, 
16 Martı anlatan mısralardan alm. 

mı§tır. T.ürk edebiyatına ebedi bir a.. 
bide gibi bir eserdir .. Halfik Nihat, a. 
ziz Türk şehitlerine karşı Türk mille· 
tinin hislerini ne güzel, ne içten teren. 
nüm ediyor. 

Mütareke, karanlık geceleri göz ka. 
maştmın güneşler, aydmlatan günUn 
batıra1armı terennüm ederek bitiyor. 

Eğilin yilce dağlar, eğilin alçalmadan, 
Cstünüzdcn aşacak beklediğim kahra· 

man. 

Mütareke, bir devrin, bUtiln ruhu 
ile e.sırlarca sonra da ayni heyecanla 
yaşıyacak bir eserdir. 

Bu ne!lin genç ~airi Halnk Nihadı, 
b.z tebrik ediyoruz. Gelecek nesiller 
onu takdir edecek ve edebiyat tarihi 
ona layık olduğu mevkii verecektir. 

N1Y AZİ AID:IET 

ve kalan on kıı~ da her ne kadar 
dün iki defa sçsaçn, ba§ba;p. kavga 
ettikae e k Be\•dfğim ablama götü. 
reeektim. Bu suretle kavgada gilrtiltü· 
ye getirip ettiğim küfürleri unuttura. 
bilirdim. Zı,l)ztpları avucuma doldura· 
rak eve doğru yüriimcğe başladım. 

§imdi babamın ne kadar eevinece· 
ğini tasarlıyordum. Hele zavallı an. 
nem bir haf ta daha sabun almaktan 
kurtulacak, beş altı güne yetecek kah.. 
veyi kim bilir elimden ne kadar ha.Ta· 
retıe kapıp kavanoza boşaltacaktı. Şu 
ôUcUr boyumla vo on ikisini afj?llıyan 
~&eımla yapttğım i5in büyük, babaca. 
bir hareket olduğunu bilmiyor değil. 
ctiuı. Babam belki de: 

- Vay kercta vay, diye gülüp ge. 
ç~kti. Fakat annem muhakkak za· 
yıl kollarını boynuma. dolayacak, yıl. 
Iann yoksullukla çökerttiği iskclet ha. 
llndeki vücudünde diaan doğru sip. 
ŞiVJi iki kemik halinde çıkan Qmuz· 
lan sarsıla. sarsıla. sevincinden ağlı. 
yacakt.J. Tam omuzlıyarak açtığım ha_ 
rap kapıdan girer girmez kar§ıma göz· 
leri ağlamaktan §i§ şio olmuş ablam 
çıktı, beni sevinçli bir halde görünce 
ıa..sırarak sordu: 

- Ne va.r, Rügtü ne gülüyor.sun? 
Elimle sus, diye işaret ederek avu. 

cuna on kuru~u sıkı3tırdım. Hemen 
sarılıp yanaklarımdan öpmeğe başla. 
dr. Meğer o anneden sinemaya 
gitmek için on kuru5 vermesini isti· 
yor ve bu arzusuna muvaffak olaıua. 
dığı için ağlryormu3. Şimdi onun sc. 
vjncine diyecek yoktu. Elimdeki sa· 
bıpı ve kahveyi kaptığı gibi anneme 
koşturdu. Mutf a..kta hepimiz birbiri. 
miz.i öpüp kucaklıyorduk. Annem san. 
ki bakkal gelip de parayı geri alacak· 
mı§ gibi yarı korkak bir halde:; 

Kolordu komutanı, general Tevfik bile tanınmıy-0r. Coğrafyasını çizdiği Biz burada muayyen bir hasım or. 
bi dusunu ınıağllıp etmedik, biz, burada, 

öz.menin asker, gençlik ve ha.Ik krtala· bu arı. Uıe.rinde ona sanki r p:ırça bir da.ha dirilmiyecek şekilde ve bir 
rını teftişinden sonra törene istikHll ~-er de ~:Jk göıiilüyor. 
marşı ile ve 21 meras!m topu atılarak 4te biz, o muhteeem devirlerden ordu halinde te§ahhus etmiş, bizi yok 

etmc.ğe matuf dünya husumetini mağ. başlandı. sonra, düştüğümüz mihnetli, felakeL 
O A Jüp ettik, Düşmanlara cesaret ve kuv-

Ordu adına genç bir subay, gençlik li ıstırap süulerinin ferJa.ı:;ında 3 • vet veren saltanat ve hilafet idaresini 
adına Ankara Hukuk fakültesinden ğustos 1922 de ~kumandan meydan 

bütün kötülükJerile tepeledik, Bu za. Ekrem Yiğit, halk adına da .Afyonlu muharebesi zaferi yapıyor ve yeniden 
feri, istiklal ve inkılabımızm temel ve nhan Açıkgöz heyce.anlı iiöylcvler ver hayata çıkıyoruz. Bir el, tarihi sanki 

diler ve çok alkışlandılar. bir manivela ile çevirmiş gibi, hAdiaa. kaynağı yaptık. Yepyeni ve en ileri bir 
millet olarak bu sayede yemden ha.. 

Ce•1do.t Kerimi 0 tın çarkını. çeviriyor v~ bu. k~rku~ç 
• ~ l k cereyana b1rden yepyenı ve ı~ı bır yata erdik. El sürülmez. kötü gözle 

~üteakıben törende cümhurlyet 
halk partisi, halkevlerini temsil eden 
Sinop mebusu Cc\•det J(erim !ncedayı 
co§kunluk veren şu nutku söyledi: 

n u u istikamet veriyor. bakılmaz bir vatan sınırını bu sa. 
yede çizdik. Bin bir feda· 

"Muhterem yurtta~lar, 
Çok asırlardanberi dünya durumun. 

da mühim rol oynıyan muazzam bir 
hadise 16 sene evvel bu gUn !burada 
Türk eh c cihan tarihine yazıldı. Dün.. 
ya. tarihi kim bilir daha :kaç aaır bun· 
dan il.etüo, bundan azametli bir badi. 
se kaydctmiyecektir. 

Bu li ai , 'Türk ltudretinin, Türkün 
ve intikammın, Türk benliğinin eseri 
ola.n 30 Aeustos zaferidir. Kardeşler, 
biz yeryüzünün en eski millet,, en üs. 
tün bir ırkıyıı. Tabtatln emeği ısa.dece 
n.nı yaratmakta, ber;criyete vücut ve· 
rlp, yer yüzüne serpip bırakmaktır. 

Bu hilkatı arayıp meydana çıkaran, 
bugünkü mcdoniyete esas ve hız ve. 
ren biziz. Yeryüzü her teyile daha bir 
kt§ır halinde iken kafası, dinamosu. 
di§i, tı:mağı, kolu ve bacağı, 1UeU o. 
lan ecdadımız, Asya denen kaynagın· 
da, ilk medeniyeti kurdu. Her sahada, 
her vasıl olduğu hududun dışında bir 
füem arayan CO!ikunluk ve hızla her 
tarafa akın!arile dünyayı doldurdu. 
Arzın coğrafyasını çizdi. Beşeriyeti 

kovuklardan ürkilttU. Ona insan adı. 
diğt mebd,.dcn bu gUne kadar bunu 

ADoınOaııro!Fll aıır~a
snınıdaD<D sıır 

(Ba§ tarafı 2 incide) 
dir. Kafa hftlA dünyanın altıncı kıtası 
kadar meçhul bir ülke olarak duru. 
yor. 

l~te Andre Moruvanın, bir fanteziyi 
pek andıran bu eseri, bir yandan 
eğlendirici bir kitap olduğu halde, 
bir başka bakımdan da derin fikirler, 
felsefi dUtünceler ve hikmetlerle do. 
1udur. insan oadetinin biraz da her. 
ıeyi bilmemekte olduğunu, wn ve 
mutlak bir aydınlığın ruhları çınl 

çıplak· bırakacağını ne güzel bir dil, 
"" usta bir kalem ve ne renkli bir üs. 
lQpla anlatıyor. Kurun okuyucuları. 
nın bu eserden pek ho§lanaca'lclarını 
umuyorum. 

Hakkı Süha Gezıin 

Cihanşü mul hadise karıığın mahsulü oıa.n bu werle gıp. 
08"11 l g e çl 1 ? ta edilir bir cemiyet olduk. Bu zafer, 

Vatandaşlar, bizim aziz cümhuriyetimizin mayası.. 
Bunu yapabilmek için bir tek cs:ıs dır. Bizim sevincimiz bundandır. An· 

ve \'arlık lazımdır. ''TUrk olmak., i§· .cak, bunun için barra.m ediyoruz. 
te b ı gün §U anda ı 7 milyonluk bir Ey .aziz şehit, Türkün her §eyden 
milletin 1.'ürkUm diyen her insanın bir aziz bildiği istiklfıle kavuştuğu gün, 
,·Ucut gibi iahrile. gurur ve heyecan mağrur y~amağa, sevilir ve sayılır 
ile kutladığı mer bayramı budur. olmağa ba~ladığı 30 Ağustos senin de 

Yurtta§lar, Bimdi size kısaca, bu gUnündür. Tarih boyunca e~i olmıyan 
cil•an tıümul hadisenin 0 gün nasıl ce. bugün, cihan tarihine senin alkann la 
reyan ettiğini arzediyo'rum. yazıldı. 

Tilrk kahramanlığı, Dum1upınara Yüce eehlt. belli asker, Türk askeri 
25 Ağustos akşamına kadar biriktir. Mehmet, her o.na, her baba. evladım 
diği A!yon dağlarının arkalarındaki diye senı biliyor. 
derelerden 26 sabahı seller gib' taşa.. Seni bağrına basıyor. Kız, erkek genç 
rak yolcu olmuştu. Hasmını eeni kardeş biliyor. Seninle övünüyor. 
saptedi!mez. sayılan müstahkem Sen Türk kahramanlığının. Türk de. 
ve çetin mevı.Uerinde (elik ordu· ğerinin rcmzisin. Y~ıyan ölü, cis -
laıile iki gün içinde perişan eden biL min aziz '.il'ürk topraklarında .rubu te· 
yUk B~kumandan. 29 A~ustos ak~a- nıiz Türk gönüllerinde. 
mına kadar Afyon belediyesindeki ka. Mutlu ölü. büyiik ordu bir istiklal 
ra?'.gahında müteaktp safhnları tanzim v~ .inlnliip müessesesi olan C. H. P. 
ve idare ederek yüksek dehasilc bu va milli programda seni Türk istiklal ve 
7Jycti hazırladı. 2~30 gecesi 0 aldığı inkılabının ve cümhuriyetinin kolla. 
raporlardan hasım ordusunun aksamı yıcı ve koruyucusu diye öğxyor ve 
asliyesinin imhasının tahakkuk etmek öğünüyor. Her eeye layık olan kahra_ 
te oldufunu gfuodU ve geceden icap man ordu, sana sönmez sevgi ve saygı 
eden yeni emirlerini de verdi. lar sunuyoruz.. 

30 Ağustos sabahı gün ağarken cep. Atatürk, 
henin umnmt vaziyetini idare i~.iıt Çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek, 
garp cephesi kumandanı tn.önUnU Af· gönUllerimiz.in bUtün saffet ve heye • 
yonda ta ;zif, genel kurmav ba.~kanı canile Dumlupınarda. büyük eserinin 
Mareşal l'evzi Çakmağı da imh& t~- huzurundayız. Her yanımız gazilerin 
berinin şimal ve garbindcki kuv· Ue.. hatıralarilc, aziz §Chitlerin mukaddes 
ri sevk ve idareye memur etti. Km· ruhlarile çevrilmiş olarak sana sonsuz 
diler! de iyi neticeyi olacak ve hnh bağlılık ve tazimlerimizi sunuyoruz. 
çemberinin prk, cenup ve garp l<ıs • Sağ ol!. 
mmdan hareket edecek olan birine or ııaşbuğun adı 
d u mmtakasına hareket buyurdular. 8 n ı l ı r k en 
Saat 9 da muharebe meydanına gel. Bundan sonra merasim amiri gene. 
dikleri vakit ''aziyet .§Öyle idi: ral Tevfik özem, ruhlu ve değerli söy. 
iki tarafın Vaziyet i levini verdi. Hatipler, 16 sene evvel 

Cevdet Kerim 1ncedayı, arazi üze· bugUn tören yapılan yerde ve bizzat 
rinde Ud tarafm durumunu tafsilAtile ateş Jçinde harekatı idare ederek sava 
anlattı ve l!lonra sözUne devam ederek §In ka.t'i neticesini istihsal eden btiyUk 
dedi ki: Baısbuğun admı anarken alkış ve yaşa 

"Derhal kuuatmayı darla§tırmak ve sesleri çevrede uzun ve heybetli akil!!· 
imha edici biı· taarruza geçmek emri. ler yapıyor ve ufuklan çınlatıyordu. 
ni verdiler. Akşama kadar çok sert \'e Topların dağları inleten gUrleyl§leri 
çetin bir savaş devam etti. Hasım or. devam edcrkcn, bir tayyare filomuz 
dusu her çarptığı istikametin tıkan· da. cevclanlar yaptı ve nbideye BUyUk 

Estıaf dis-. 
panserı 

(Baş tarafı 5 incide) 
ccnıl3•ctleri bir ıtakmı hatU :menfMt .. 
lerio c.linde oyuncak gibiydi. istem· 
len her ~1 biç bir ma.k.sat ara~ 
dan yapılıyordu ve esna.f bu mUte
ga llihcnia elfude ezill7ordu. Cum· 
huriyct devri başladıktan sonra. va.· 
ziyet tıunamlylc de~şmiştir. Esnaf 
ccm~yetlerl her geçen y.d bir 'hamle 
3•apmL'j ı·e dalma UerlemJ,ttr. Bu 
hast.ahnnc de bunun pek gttzel biri· 
!ıı<lcsidJr. 

nenden yaromı 'istemişlerdi. Ben 
de onlara iri calışıp başarın ağa ~z 
,·erdikleri takdlrde memnunJ}"et!e 
yardımda. bulunaca'ğmu ~aadetinlf· 

tJın .Onlar Terdlklerl sö:ade durdu· 
lar. numm lçln oılla.n burada tebrik 
cdJ.yor.um. 
Vafüıf.n bu stjzlerlne ''Varol" :nida

ları ile ve alkışlarla mukabele edil· 
miştir. Vali Muhlddln Vstündağ 

lcurdel!yı kestlkten sonra hastaha
nenin alt katından başlanara"k her 
oda ayrı ayrı ~ezilmJ~tır. Vnll ve 
davetliler arasında bulunan meşhur 
doktor ÔperaWr M. Kemal de hasta
hanenin tertibatını iyi bulduğunu a
lAkadarlara söylemişlerdir. 

Rıu;tabancae halen 30 yatak bn· 
lunmaktadır. Kadrosu blr 'ba.şheldm, 
bir clahillyecl, bir operaU5r. ib1r o,Pa· 
rntör şefi, bir ebe doktoru, bir sey· 
yar doktor. bir ebe, bir hemşire, blr 
slhhlye memuru, dört hademe, bir 
ahçı ve yamak olmak Uzere 20 kl•l· 
den milrekkeı>tir. Hastahanede rön· 
gen, dlyetermi Ale~ iyi blrramellyot 
masası, die ik1llnlği. vesair kilçilk 
çapta bir 'kısım Aletler bulunmak
tadır. 

.Hastahane daha mükemmel bir 
şekle sokulması için icap eden ted· 
birler önUmllzdeki aylarda 1ttlhaz e
dilerek ha.etaba e tam teşkil!tlı bir 
müessese haline getlrlleecktlr. Hu
tahane cezlldlkteıı sonra mlaa.
firJer hazırlanan büfede ikram ~• t· 
zaz edUr.ıleler41r. 

DUn esnaf haııtahaneslnln a~ılma 
tOrenl münasebeUyJe bi~leşlk snat 
yardım beyett tarafından bir euu~t 
dUğilnU de tertip edilmiş, 300 • J'&· 
kın fakir ve yoksul eannf çocuğu 

snnnet edllmı,ur. 
Sünnet dilğilııU tein, haatahanenln 

arka bahçesi tahstı edilmiı, açık 

hayada marangozlar cemlyeUnln de 
hlmmetlyle )"iiksek tahta kanapcler 
yapılarıı.k sünnet edilen cocuklar bu· 
raya yatınlnıışlardır. Çocukları sUn
net edilen esnaflar bundan cok mem 
nun olmuşlardır. 

Millet Meclisi ve &§Vekalet, C. H. P. 
vilayetler ve bir tok müesseseler adJ. 
na pek çok çelenkler kontildu. Abide, 
az zamanda ıöz alıcı çiçek yığınları i. 
~inde kalmı~ı. Askeri kıtalarm, yük· 
sek tahsil gençliğinin, i.Zcllerin ve halk 
teşekkUllerinin yaptıkları geçit resmi 
çok parlak ve mubte~m oldu. Halkın 
30 Ağustosun büyük milbdii kahra -
man Baebuğa bağlılık hiSleri ,.emin· 
net, eilhran duyi'Uları telgrafla arze. 
dildi. 

Tören bittikten sonra, tariht ve miL 
ll hislerin co§kunlufu ıçtnde Afyona. 
dönUldil. Tren harp sahala:rmı yara· 
rak gidiyor, herkeste 16 sene evvelki 
bUyUk vakalar, yeıil ol.mu~ gibi ta.r.e 
blr heyecan var. Sanki arz iizerinde 
kilometreler katdmek değil de .za.. 
man içinde geriye gidilerek bir tarih 
yolculuğu yapılmı~ır. 

Belediye, ordu, veklletler ve vi11. 
yeUerden gelmie olan heyetler şerefi
ne büyük bir akşam ziya!eü verecek.. 
tir. Afyon Kara.hisar, bugUnün aqa.. 
mını da heyecanla kutlamafa ha.zır -
lanmaktadır. - Aman gUrUltü etmeyin çocuklar 

diye! işaret ediyordu. Fakat tam bu 
!ırada babanı: 

nı taktı. Tarih denen ilim vasıl olabi. mı~sökillmezbirka~oldu~nug~. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yor, çırpınllrak d~uyordl\. Kahraman Ahcı el sinema makinesi 
- Ne var yahu! diye kapıyı açıp 

mutfağa girince UçilmUz de bir kaba. 
hat yaparken yakalanan Jnsanlar gibi 
mUtJıig pşkınhğa uğradık. Babanı me 
aeleyi anlamıştı. Fakat yüzUne o ka. 
dar dikkatle baktığım halde glSzle • 
rlnde sevindiğine dair bir işaret göre. 
mlycırdum. Upuzun yüzünden tUyleri 
}>eyaıJC!fmın olan kafları adamakıllı 
çatılmış, alnı kız:ırmurt1. Vaziyet teh.. 
,,, • • •• .. •• '* 

öfkeli halinde hani annem bile gık dL subay ve erlerirni• görülmemi§ bir ee-
yemezdi. Korkumdan kaçacak bir yer ca.ııtla fasılasız saldırıyor, her yıkılıp ah na C ak 
aramakta iken birdenbire nasıl olduy §ehil olanın kudreti ve kuvveti sağ ka 
sa suratıma tıaP! diye babamın bir to. ııınınktnc katılıyordu. C. H. P. Gene l Se k reterll~lnden : 
kadı indi. Sonra sanki hiç bir şey ol. Akşam gUne§ln batmasına blr saat 1 - Bir adet normal 35 mm film üzerine çeken el sinema. alıcı makinesi 
mamış gibi daha yumu~ak bir sele: kala devlet kurmak ve millet idare et- tefcrrüalile birlikte açık eksiltme suretJle mUnaka.saya konultplJitur. 

- Haydi bunları geri götür, diye mekte olduğu kadar ukerlik sanatın. 2 - !halesi 8 eylül 938 peı-eembe gUnU saat on beşte Ankarada. C. H. p, 
emretti; açlıktan gebersen bile bir da· da. da en büyük üştat olan Atatürk, genel sekreterliğinde yapılacaktır:. 
ha böylt- bir halt i!}lemiyeceksin, an. meydan muharcbemni karanlıklara bı 3 - Evsaf ve 5artnamesi bedelsiz olarak Ankarada C. H. p, genel sekre· 
ladm mı bücUr tıeytan! rakmadan tam neticeyi almak aZı:xıin. terliğinden ve liıtanbulda C. H. P. başkanlığından alınır. 

Çaresiz bo umu bükmü 1 etirdi ~k_·~d~e~ol@fu ! · · 



mmmm!IMfGM_Um•ı;ı.m 
- -- ' - · '.' cibince yaptırılacak Diyarbakır Başıı ı 

1 - Şartname ve projeVIIIsı m9u38 ta rihinde ihale edilmediğinden yenide 
dtirlük binası inşaatı 3. 
v~ pazarlık usullyle eksiltmeye konulmuştur. muvakkat teminatı 2709 lı 

n - Keşif bedeli 36119 Ura ~2 kuruş ve 

radır. 9 38 tarihi ne rastlayan cumartesi gUnU saat 12 
III - Eksiltme 3/IX/ . ltbeslndekl alım komisyonunda yapı· 

de Kabataşta Levazım ve Milhayaat ş 1 

lacaktır. bedel mukabtllnde lnhlsa.rlar 
IV - Şartname ve projeler 180 kuruş Diyarbakır BaşmUdUrlUklerln

I.evazım ve Mübayaat şubesJyle Ankara ve 

den almabillr. 1 1 fenni evrak ve vesal1dn1 İD· 
i l ı tırak etmek isteyen er n 

V - Eks tmeye. ş "nakasaya iştirak vesikası almala· 
hisarlar lnşaat şub~sıne ibraz ederek mu 

rı ıa.zımdır. dilen gUn ve saatte % 7,5 gUven-
VI - Isteklllerın pazarlık için tay~n e: komisyona ve tstanbula gelml· 

me paralarlyle birlikte yukarda adı g ç "ğünde müteşekkil komisyona mtı
yecek taliplerin de Diyarbakır BaşmildUrlU 
racaatları ııa.n olunur. (5917) . . . 

00 
kil luk 

1 . . . artnamesı mucıbınce 3 o 
I - İdaremizin kutu fab:ıkası ıçın şd t baskUl pazarlık usulile satm 

adet ve 500 kiloluk 1 adet ki cemaıD 2 a e 

alınacaktır. thyan pazartesi gUnü saat 10.15 
II P 1 k l n n ngg tarihine ras 

- azar ı ~ sindeki alını komisyonunda yapıla. 
te Kaba taşta levazım ve mubayaat şu be 

caktır. her gün sözil geçen şubeden alına.bilir. 
m - Şa~ameler_pı:rasız 01a;:~stiyenlerin fiyatsız teklif ve kataloğla. 
IV - Eksıltmeye ıştıra.k etm 1. kadar Tütün fabrikaları §Ube-

. .. .. d bı" r hafta evve ıne 
rını mimakasa gunun en 

sine vermeleri 18.zimdır. • . in edilen gün ve saatte yUzde 7-lS gi.i. 
V - İsteklilerin pazarlık ıçın taydı CN>t'eJl komisyona gelmeleri il~ olu. 

venme paralarile birlikte yukarda a e-.. 

nur. (5589) . tütün bakım.evi için eart:na.. 
Üsküdar depolar gurubuna bağlı Şek ms

2 
ı:~ bir adet yük asansörü 3-

. lb" 'den satın a.Iınaca 
mesı muc ınce yenı .•. d eniden ve pazarlık usuille eksiltme. 
8-938 tarihinde ihale edilemedıgın en Y 

ye konulmuştur. r 
6000 

lira ve muvakkat teminatı 450 liradir. 
2 - Muhammen bede~ tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
3 - Eksiltme 3-9-9 be indeki alım komisyonunda yapılacak-

K b t t l ve mubayaat şu s 
a a aş a evazmı b del mukabilinde sözil geçen şubeden. alma. 

4 - ~artnameler 30 kurUŞ e 

bilir. .. im Stigler, Scbindler, A. T. G. Mühleisen, Gotte::ı. 
5 - Asansor Verthe ' 1 . Hans· Hann; Klock:ne veya lndus· 

cholç, Mihhlis, Beck; Henkel; M~~a~erNeubar;r Chemnitz: markalı ola. 
trie Elecktromachine ve Polonya u 

ca.ktır. . . tütün fabrikalar şubesinde verdikleri tekliflerin kabu. 
6 - lsteklılenn 1 rak alacakları vesaik ve yüzde 7.5 güvenme paralarile 

lünü mutazammm 0 a adı k · 
. . lık · in tayin edilen gün ve saatte yukarda geçen omısyona 

bırlıkte pazar ıç 
gelmeleri ilin olunur. (5869) 

1 _ şartnamesi mucibince satın alınacak 6 adet tulumba açık eksiltme. 

1 

• 
11-KURUN 31 AGUSTOS 1938 

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

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
eube ve ajanı adedl: 262 

mraJ ve ticari her nevi baıılta muamelelert 

Paı a biriktirenlere28, 800 ı ira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve lhbanıız Tasarruf hesaplarında 

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

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Llra 
' •• 600 " 1.000 ,. 
' •• 250 " 1.000 .. 

·40 • 100 .. 4.000 .. 
100 11 50 11 a.ooo • 
120 " 40 • 4.800 .. 
160 " ıo .. 8.200 n 

DlKXAT: Hesapla.rmdaki paralar bir sene içinde 30 llra(lan ap. 
ğı dUr:mtyenlere lkramiJ'e çıktılı takdirde % ~ fazlaa17le verile
cektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylnl, 1 BtrlnelkA.nun, 1 Mart Te ı Ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

• 
• 

Mühendis ve Fen memuru kısnnlarmm (Yol, demiryol, su işleri, yapı ı.._ 
Ieri) ve makine §Ubelerine talebe kayd.ine 1 EylUI 938 de ba§la.nara.k 30 ey
lfil 938 akşamı nihayet verilecektir. Kaydolunmak istiyenlerin bu milddet 
zarfında salı ve cumartesinden maada her gün saat 9 dan 12 ye kadar Yıldız. 
daki okula müracaatları. Kayıt ve kabul §artları okuldan alma.bilir. Veya ta. 
lep üzerine gönderilir. (5693) 

ye konmuştur. ·-- n . .:.. ~uhammen bedeli beheri 160 Jjra hesabile 960 lira ve muvakkat Sanat Okulları Mezunlarına 
t · atı 70 liradır. lstanbol telefon MOdUrJUğDoden emın . 2-9-938 tarihine ra.stlıyan cuma gUnU saat 11 de Ka. m - Eksiltme . d ı---'....._ e mubayaa.t aubesindeki alım komısyonun a yapı ~ı.u. 
ha.taşta levazım v 

1 arasız olarak her gün sözil geçen §Jlbeden almablllr. 

!da.remiz sant.rallar servisine fen memuru ve makinist almacaktn-. Sanat 
okulu elektrik kısmı mezunu olanların :vesikaları ile zat i~lerine müracaat-
ları. (5844) - MüDOR.tYET 

IV _ şartname er P . . . tte yUzde 7 5 """' ts eklilerin eksiltme için tayın edılen ~ ve saa . . · e; ... 
. V - t . . 1: 1..+ .. yukarda adı geçen komısyona gelmelen illn olunur. 
venme paralarile bırUAı..v (5533) 

venme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve sa.atte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri nan olunur. (5718) .Havadar, konforlu, ucUZa husu.si 1 

hasta.hane 
. . i aşa bakını ve işleme evi çocuk yuvası ve dispan-

I - ldaremızın. Şems: listede müfredatı yazılı 20 kalemde 119 parşa. eş. 
seri için şartr.amesıne es 1 

l - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 57x82 cm. ebadmda 
4-0 top zivana kağıdı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Şi§ll ceITa.ht kliniği salıibi ve 
operatörü 

. usulil yaptırılacaktır. 
ya ~ık eksıltme . . e. uhammen bedeli 2215 lira ve muvakkat teminatı 
. II-Heyeti umumıye::ıının m 

II - Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 800 lira. ve muvakkat temL. 
natı 60 liradır. 

m - Eksiltme 9-9--938 tarihine ramlıyan cuma. gilnil saat 13 de Ka. 
bataşta levazun ve muba.yaa.t şubesindeki alnn komisyonunda. yapılacak. 
tir. 

sınıf Mezun 
Birinci c AF ER ParJatenl 
operatlSr TAYYAR 

166.12 lira.dır. tarih'ne rastlıyan çar§am.ba gUnU saat 10 da 
ID - Eksiltme 7-9'-938 t ~,ı...sindeki alım komisyonunda yapılacak· 

Kabataşta. levazım ve mubayaa li"""" 

tır. iml ra.sız olarak her gün sözU geçen şubeden 
IV - Şartname ve res er pa 

alınabilir. dil rinden aranılan vesaik ve yilzde 7.5 gU.. v _ tsteklilerin kanunen ken e 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözU g~en şu.Deden alınabilir. 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. ı 
,(5785) 

Umumt, cerrah!, dimağ, sinir ve ee 
tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 
ılın, doğum mütehassısı. 
Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalarına yüzde 30 tenzillt. 
Şişli meydanı No. 201, Telef:35.261 

Ruşen Eşref Unaydıo 

Boğaziçi 

Esori !: ~ ~u~l~ =t~ilmlşlir. ı 
Kütilphanelerde ve müvezzilerde satıl-

ktadır. Toptan ve perakende satış 1 
ma · K"t b • merkezi: Ahmet Hnht ı a evı .. 

rerzl 
vavuz Sezen 

Parla Kadın, Erkek Terzfllk 
Akademi terinden diplomalı. 

Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 

ret apartımanı 1. 

·-~------------

1 Opr. Dr. Fuad Özbay 1 
Zeynep Ka.mil hastahanesi do· 

1 
ğum ve kadın hastalıkları mUte· ı 
hassısı. Beşiktaş Tramvay dura-
ttı Erip Apt. Tel: 49366. 
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~ KUBUNun klta,2 §eklinde rom&Q. tetriksa.ı-: 

{ ıs 8EYTANIN KulUiALARI 

Klfoyl, müfettişin bu ifşaatı karşısında korku 
ne titredi: 

- Aman yarabbi tdedt. Sahi mi s6y1Uyorsunuı 
Bu kadar vahşice hareket etmelerinin sebebi ne• 
dir? ... 

Ştşman müfettiş: 

- Belkl de, dedt. Siz maceranızı tamamlyle 
anlattıktan sonra bunun sebebini bulmağa muvaf. 
fak olacağız. 

Genç Kilfoyl başını sallıyarak: 
"- Korkıırım ki, dedt. Benim anlatacağım 

macera, sizin P"k işinize yaramıyacaktrr. Bununla 
beraber anlatmakta devam edeceğim. Hardlmen 
götilrilJdUkten sonra, aramıza yeni bir mahpus gel
di. KiUsede çalışan ı;cnç PIJçcr'dl bu ... Ondan son· 
ra da gene ayni şekilde yaşamağa başladık. Günde 
bir defa gelen adam bize su ve ekmek getiriyordu~ 
Ancak o zaman biraz nefes alabiliyorduk. Sonra 
gidiyor ve ortalığı zifiri karanlık kaplayordu. Ev· 
velce söylediğim gibi gece ve gündüzü şaşırmıştım1 
Çünkü orası daima karanlrktı ... Şimdi size, mace
ramın en korkunç tarafını anlatacağım.'' 

Delikanlı, sigarasından derin blr nefes daha 
çekti, sonra bu sigarayı yanıbaşında duran masa
daki tablaya asabiyetle bastırdı . 

"- Bunu hiç, unutmıyacağrm, diyordu. Yüz 
ıene de yaşasam, gene unutmıyacağmı. Korkunç. 
meşum bir ktbustur benim başıma gelen... Ben. 

11EYTAN1N K ü KiiAiiA.RI 

Kadın., eevabınx :vermeden enel bir k 
perdl: ere tır-

- Ona dedim ki: "Eğer lhtl , 
rayı vermez b •• Yacımız olan Pa-

aen, en.... cümlenin altını o t 
ladı. Soğukkanlılıkla. ..Kald 1 amam
ğll mi?" dedi Ali h • ırım ara düşersin de-

. a ım nedir bu başıma gelenler! 
Kadın başını elleri arasına gömmmtı•tü 'A "'"-

la.yordu. Y • 6 

Nlyton Montag yerinden kalkarak· 
B • 

- ura.ya bak, dedl. İkimiz de kapana kısıl· 
mış vaziyetteyiz. Benim bir fikrim var. Otur şura
ya ve bana Granston hakkında ne blllyorsan an· 
lat!. .. Granston, ha? .. Onun adı; Norln değil miy
di? acaba n~den ismfnt değiştirdi? 

- Rodburo P,ehrindekt rezaletten dolayı de
ğiştrlmi şolacak? Onun hakkında sana ne söyle· 
mekliğlml istiyorsun. Zengin, müreffeh bir adam. 
Bunu sen de biliyorsun. Mükemmel bir yazıhanede 
çalışıyor. KA.tlplerl var. Kendisi Londranm en mu·, 
vaffak avukatlarından biri .. 

- Fakat acaba o muvaffakıyet mevkflne na
sıl çıkmış! Onu b1llyor muyuz? 

- Ben sana söyUyeyim. Çok çalıştı. Gecesini 
gündüze kattı. O suretle o mevkle lrlştl. 

- Bana taş atmak istiyorsun? 
- Hayır, maksadım o değil .. 
- Evet. evet. Anlaşılıyor. Maamaflh devanı 

etr. 
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BAYRAKLARINIZI 

L Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlarından alınız 
.Pazarlanmız, Feshane mamulatı bayrakların yegane satış yeridir. 

--------- İstanbul - Ankara ·İzmir· Adana 

··=-============-=·=-======== s A N K T G E o R G Dgd ıı:=::::www:::=-:::m::..::.::a:m. 
Alınan Lisesi ve Ticaret Okulu (Tesisi 1882) !! 

ilk - Orta - Lise ve Ticaret sınıfları Leyli - yarım leylt - Nehari 14: eylfilde tedrisata başlıyacaktır. H 
Kayıt fçln her gün 9 dan 12 ye kadar okula müracaat olunabilirı Faz la tafsillt almak lstiyenlere prospec..I 
tUa gönderilir. 

Adres: İstanbul, Galata, Kartçın'ar sokağı Nd. 2 

l•------------ıa:m----nmm 5 nm• Telefon:42095 ___ ... __ _ 

Saraçlhlane lb>aşa ınıda a=ooırtn@ır ica<dltdlesnınHdle 

- Erkek Yatılı-Yatısız Kız 

Hayriye Lisesi 
Ana, ilk, orta. Uae smıflarile fer ve edebiyat kollanın havidir. Ecnebi lisanı ilk smiflardan itibaren tiaşlar, 
Arzu eden talebe okulun husust otobüslerile naklolunur. Kayıt için her gUn saat 10 dan 17 ye kadar müracaat 
ıta.bul olunur. Sekizinci ve on birinci sınıfların bütünleme ve engel sınavları 1 eylO.lde, diğer sınıflar da. 7 eylfil
de bqlıyacakbr. lstlyenlere tarifname gönderilir. 

ıl'elefon:- 20530 

1 

•p•----•m---·------------•=••llll1tıımımınftlıi1111111-nıınrmııııııı•ırı11tımıım11111ıaııın1111ını1ttmııitlillllllflllldllll!tıııtınınt1111111•11ı11111111mın•ıım-11ıı111~111111111111ıa111'. 

Şişli Terakki Lise i Direktörlüğünden 
1 - Lise ve orta son smıflarm bfltilnle me ve engel sınavlarına 1 eylQJde; (li~er sı nıflarm 7 eylQJde başlanacaktır. 
2 - :Yeni milracaatlar çotctldı~dan 10 eylQle kadar kayıtlarım yenilemiyen talebenin yerleri mahfuz kalaım:ya 

caktır. . . . 

3-Kayıt işleri için lise saat 10-16 ara smda açıktır. 

....,... "'*"""'"""""'""'........_,.,, ... """'.,.,...'""••••,..,.1111111ı111111rııııı11u1rıımıı1111f1111nı1111lflmtı111ıım•nı111rrın11111rı11mnı:~ıı•e--•-lllFrn:.a115lflln-.z .. -ıiiı 

YOksek ötretmen Okulu 
DfrektörIOğtlnden: 

938 - 939 ders ııenesi için almaca.k talebenin kayıt muamelesi 1-9-938 
8tm 29 9 938 e kadar yapılacaldJr4 !Kayıt günleri: Salı1 Çarşamba. Cuma. 
dır. 

Okula girmek şartlan: Lfse ba.kalorya veya ol~uk sınavını vermiş bu
lumnak, yirmi beş yaşını geçmemiş olmak, sıhht bir D.nzası olm.amak ve 
y&pıl&ea.k aeçme smavmı kazanmaktır. Seçme sınavlarına 30-9-938 cuma 
gilntl başlanacaktır. Diğer şartları öğrenmek istiyenlerln okula başvurmalan 
lhımdır. (5955) 

P. T. T. Levazım MttdUrlilğilndeo: 
1 - idare ihtiyacı için yetmiş sekiz bin (78.000) adet iki numaralı fin.. 

em Ji&palı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 19.500, muvakkat teminatı 1462.5 lira olup ek· 

aDtmeıd 19 teşrinievvel 938 ça.r§amba günü saat 15 te Ankarada P. T. T. 
mnum mUdürlük binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - htekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile ka.nu. 
nl veeafkl muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14: e kadar mezkiir komisyo. 

- ftl'eCeltlerdir. 
:t - Şartnameler Ankarada P.T.T. levazım, İstanbul Beyoğlunda. P. T. T. 

..,myat eube müdürlUklerinden parasız verilecektir. (3386) (5943) 

KURUN, 
ABONB TARlFESl 

llemlelcd llunlelcaı 

lçlnd• flıımdo 

AJht 85 155 Kl'f. 
3 ayht 260 C25 • es aylık 475 820 • Yıllık 900 1600 • 

Tarifesinden Balkan BlrliAI için aytla 
ohıs kunış düşülür. Posta bfrlll!ine gir. 
mlyen yerlere ayda yetmfı beşer kunı' 
zammediUr. 

Abone kaydını blldlrea mektup n 
telgraf Ocretinl, abone parasının posta 
Teya banka ile 1ollo.ma Qcretlnt idare 
kendi üzerine alır. 

TlJrkluenln her poıta merlı:eılnd• 

IWRUN'a abon• ua.rılır. 

Adres de~fştlnne OcreU 25 kuruştur. 

- KURUNnn kitaR §eklinde roman tefrlkB&l -

SEYTANIN ırnxLALARI SEYTANIN KURiiATiARI 

1!:<0~0 IE:ır!Kek0 <®ie~~Do @ilYılfilseO 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt muamelesine başlanmıştır iste
yenlere lzabname gUoderlllr. (Çarşıka

pı Tiyatro caddesi, Telefon 20019) 

• •• 
Istaıı~ul ·Belediyesi .. ~>lla1ıl~1ı·ı 
Keşif bedeli 4538 lira 39 kuruş olan Kasım.paşa deresinin açık kalan be. 

tonarnıe üst kapaklarının inşa. vesair tamiratı açık eksiltmeye konulmuşttır. 
Keşif evrakile eartnamesi levazım mtldUrlüğünde görülebilir. Istekliler 2490 

No. lı kanunda yazılı vesikadan başkafen işleri müdürlüğünden alaca.klan 
fen ehliyet vesikaııile 340 lira 38 kuruşluk: ilk teminat m~buz veya mektubi• 
le beraber 1-9-938 perşembe gtinU saat 11 de Da.hnt Encilmende bulunma. 

lıdırlar. (B) (5516) 

Kara.ağaç müessesatma lUzumu ole.n ve hepsine 950 lira bedel ta:bmfn o.. 
lune.n 54 kalem bastırılacak rnatbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. 

Nümunesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görlllebilir. İstekliler 2490 
No. lı kanunda yazılı vesaik ve 71 lira 25 kuruşluk: ilk teminat makbuz ve-
ya. melrtubile beraber 2-9-938 cuma gUntı sa.at 11 de dahnt encUmende bulun 
malıdırlar. (5558) 

Keşif bedell 2705 lira. 65 kuruş olan BtlyUkdere meyva fidanlığına ya.ptJ. 
nlacak malzeme anbarı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evraldle şartna. 
mesi levazım mU.dürlüğUnde görülebilir. istekliler 2490 No, lı kanunda yazılı 
vesaikten başka. en az 2 bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa MU.• 
dürlilğünden eksiltmeden bir hafta evvel alaca.klan fen ehliyet ve 938 yılma 
alt ticaret odası vesikalarile 202 lira 92 kuru~luk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 5-9-938 pazartesi gilnü saat 11 de da.imt EncUmende 
bulunmalıdırlar. (5598) (İ) 

Y edl aylık muhammen kirası 600 lira olan Şehir Tiyatrosu bute ve gar. 
drobunu 939 senesi nisan sonuna kadar kiraya verilme.si işl arttıımaya ka. 
nulmuştur. 

Şartnamesi leva.zmı mUdürlüğilnde görülebilir. İstekliler 45 liralık: llJC 
teminat makbuz ve)".a. mektubile beraber 6-9-938 salı gtlntl saat 11 de Da.· 
lmt encllm.ende bulunmalıd.D'lar. (5672) · 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı hac~ altma. alman ~ 
markalı ve 2241 plaka. sayılı takse otomobili lstanbul Şehzadebaşr Barutha 
ne caddesi Om.it garajında 5-9-938pazartesi günü saat 11 de satılacağı 
ilAıı olunur. (5895) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcı.ınde.n dolayı haciz altına: alman ~ 
markalı ve 1953 plfilta sayılı takse otomobili Osmanbeyde Osma.nbey garajın. 
da 1-9-938 perşembe gtµıü saat 11 de satılacağı: ilan olunur. (5893), 

Muhammen bedeli 150000 lira olan aşağıda yazılı 4 kalem elbiselik~ 
maş 16-9-1938 cuma günU saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara.da. ida 
re binasında satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10250 liralılt muvakkat tenıinat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon re.. 
isliğine vermeleri 13.zımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak" 
tadır. ( 5965) 

ıo.ooo metre 
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5.000 metre 
10.000 metre • 
5.000 metre 
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' .Memur elbisesi için ku.ına.ş 
l\femur paltosu için kumaş 

i Müstahdem elbisesi için kumaaı 
1 Müstahdem paltosu için ku.ma4 

il ... -::> "tJ 
(/'J cu -

"" - ·-~ 

"'Nerde old'Uğumu bilmiyordum!? Ne için hU• 
euma ufra.dığımın da sebebini anlıyamayordum! ?. 
Hattl bugün, şu dakika.da bile bunun sebebini an· 
Jıyabllmiş değlllm. 

karşımda. gördüm. Bir elinde mum, ötekinde su 
ve yiyecek vardı~ 

·-.... 
ca 

CJ 
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:a 

•'Getirlldiğlm yerde ayağım, ellm bağlı oldıı
lu ~tbl, ağzım da tıkalı lıll. Klorformuıı. tesiri n~ 
tlceelnde, kafamda bir ağrı hasıl olmuştu. Şakak· 
larım hafif hafif zonkluyordu. 

0 Uzun zaman böyle kendi halimle meşgul olur· 
ken yanımda birisinin bulunup bulunmadığını bi
le farketmemlştlm. Neden sonra yanıbaşımda 

birisinin nefes aldığını işittim ve yalnız olmadı

ğımı anladım. Sonra birden Tom Hardimen ve 
Hlktorn'un da benim akıbetime uğramış olmaları 
ihtimali hatırıma. geldi. Onlar da birdenbire orta
dan kaybolmuşlardı. Ben de onlar gibi kaybol
muştum. HUIA.sa, hiç de iyi bir vaziyet değildi. BU
tUn bunların neden vukuageldlğlni ve bilhassa bu 
işi kimin idare ettiğini merak etmeğe başladım. 

0Getlrlldlğlm yer, sessiz bir yerdi. Yanıbaşım
dakl ağır ağır soluyuşlardan ve bir suyun çarpma
sına benzer gUrilltüden başka her şey sakindi. Ne
den sonra bu gürültUnUn filhakika sudan geldiği
ni ôğrendim ve beni bir kayıkla getirdiklerini keş
fettim. Fakat bunları sonra anlatacağım. 

.. Burada beklediğim zaman, bana seneler ka
Clar 111un geldi. Nihayet bana hücum eden adamı 

"Ağzıma tıkadıkları bezi çıkardı. Yem.ek ye
meme müsaade etti. Kendisine, bu muameleye 
neden !Ayık görUldUğUmU sordum. Fakat cevap 
vermeyordu. -. 

"Ekmeği yeyip suyu içtikten sonra, lzbandut 
gibi herif, ağzımı yeniden tıkadı. Sonra yanıba
şımda. nefes alışlarını işittiğim şahısların yanına 
gitti. Onlara da ayni muameleyi tatbik etti. 

"Dikkatle baktım. Yanıbaşımdakilerden biri 
Tom Hardfmen, diğeri de doktor! 

"Izbandut gibi adam, bu işleri gördükt~n 

11onra çıktı gitti. Bir tek kelime bile söyleme· 
mlştt. 

"Bu minval Uzere gUnlerce yaşadık. Nihayet 
ben, zaman mefhumunu kaybettim. Kaç gün, kaç 
gece geçirdiğimi btlemez oldum. Büsbütün başka 
bir rtlemde yaşayor gibiydik. 

"'Nihayet güniln birinde, ızbandut gibi herit, 
geldiği zaman yalnız dönmedi. Tom Hardlmen'i 
de b~raber aldı, götürdü. Sonra ona, ne yaptılar, 
bilmiyorum. Bir daha da kendisini görmedim." 

Müfettiş Baıd ihtiyatla şu cevabı verdi: 
- Hardimene ne yaptıklarını ben size söylf

yeylm. IIardlmen Boyl cırtu~l yanındaki havu.zdıı 
IJJU olarak bulundu. 
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