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olduğunu öğrendiğim bu dakikada, 
Sarayburnundan yüreğim çarpa çarpa 
döndüğüm ve heyecanımı kendi el~
le Va.kit sütunlarına aksettirmek içın 
çırpındığım geceyi hatırlıyorum .• 

Sadece büyük bir kültür tnkı~a~ı-. 
nın habercisi olmak şerefi, bir fanıyı 
mesut etmiye yetiştirdi; benim balıti. 
yarlığım bundan da ibaret değil: Şim· 
di bu hatırlayıştan Büyük Şef Ata
türkün alfabemizi biuat işliyerek ha. 
zırl:ı.dığı günler ve gecelerin insanla. 
ra harikuli.deyi cisimlendiren 8~.ala 
rına dalıyor, Bilyilk Millet Meclısın
de Tilrk harfleri kanununa rey ver~i-

il .:ı.:ı u yıne dilşU
ğımiz anda dü~ünd <;um 

nilyorum: 1 Ol 
Millete veren O. milletten a an 
t t bir i ılapçı için gözden kaçı-. . 

Daha sonra zihnimde harf inkıllbın. 
dan aldığımız en büyük ders canlanı· 
yor: 

Atatürk harf inkılabının baş öğret. 
menliğini yapmak için yurdu başta~
başa dolaşırken Tekirdağından mıl
letine demişti ki: 

"A2. 7.aman sonra yeni Türk harfle. 
rile gözler kamaştırıcı Türk manevi 
inkişafının vftsıl olabileceği kudret ve 
itibarın beynelmilel seviyesini şimdi· 
den o kadar parlak görüyorum ki, bu 
manzara beni gaşyediyor.,. 

Bunu bir hayal gibi değil, bir haki
kat gibi gören, itiraf edelim ki, yalnız 
o idi. Harf değiştirmek Türkiye mil. 
nevverleri için işitilmemiş bir ses de. 
ğildi; lakin eski harflerden Türk harf 
lerinc geçmek için resmi, yarı resmt 
ve umumi hayattan yana bir mühlet 
verme lüzumu ileriye sürülürken bu

yis." 
(Yazısı 4 üncü sayfamızda) 

Litvinof ile Japon sefirinin görüşmesi netice vermedi 

ıJaponlar Sovyet arazisine 
,yeni bir taarruzda bulundu 
588 rakımlı tepe1Ji işgal ettilersede öiü ve lJaralı 

Behçet Uz lzmire döndü bırakarak çekildiler 
ün lzmir
selttmı ihtarı Jile re 

• 
ır 

' lzmir, 8 (Telefonla) - Belediye 
reisi Behçet Uz, lstanbuldan şehrimi
ı.e geldi. Gazetecilere şu beyanatta bu 

lundu: 

Fevkallde maR.ret çıkmuaa fuan 1 
bizzat Başvekilin açacağmı söyliyen -r 

belediye reisi, vekillerimizin de ge. Cıddi 
leceklerini, fuar sezonunda bir vapu-

tedbirleri almaya azmettik 
.. _ Atatürkc lzmirlileı in hasret ve 

tazimlerini arz ile fuarımıza şeref ver 
melerini rica ettim. Mütehassis ol. 
duklarını, İzmirlilere saadet diledikle. 
rini söylediler. Sevgi ve selamlarmr 
götUrmemi emir buyurdular.,, 

run lise ile orta okulun otel olarak 
kullanılacağını, şehir gazinosu ye. 
rinc 939 fuarına kadu büyük şehir 
oteli inşa edileceğini 300 bin lira 
sarfedilecC'ğini Başvekilin bu tasaVV\I. 
rundan memnun kaldıklarını söyledi. 

VOk'ie k bir Vonan dlplomatının yazısı 

"Se anik anlaşması istikbal 
ümitleri ile doludur,, 

(Yazısı 4 tincü saylamızda) 

öile sonu baskımız , 
KURUN 

nun en geniş ölçüsünü yalnız ilk mek. 
tepten başlamak suretile 18 • 20 yıl 
~ri~kaduuzdaclu~k~,haW--------------~~~~~~~~~~-

ço~~~:ı~· milletini içinden tanıyan Topkapıyı meşgul eden kedi 

(Yazısı 4 tlnctl sa)'famızda) Akşam haberleı·I 
için gepgeni bir şekil, büsbü

tün ayrı mündericat ile bir O idi ki, tok ve hakim iradesini e • d 
duyurdu:BizeonbeşyılmUddetde ç1·11.1 yıne mezar a 
verilmiş olsaydı, on beş yıl sonra yi. ~ 
ne yeniden başlamak lazım geleceğini d og~ u r d u 
anlatan O oldu. 

Bugün, Türk harfleri kanununun 
kabulünden on yıl geçmeksizin, Tür- ----------::-::---
kiye gerçekten gözleri kamaştıran in- BU geceki 
kişafına varmış bulunuyor. 

Büyük Atatürk, seni takdis için • 
hangi eserini analım? Atatürk nesli, mera Sim 
seni kutlamak için hangi mazhariye. 
tinden bahsetmeli ... 

Hakkı Tarık US 

FiliAtinde T ethit Hareketleri 
Gene Başladı 

Kudü~. 8 (A. A.) - Sakin bir hafta 
nihayetinden sonra tedhişçiler, bugün 
Filistindeki tahrikatlanna yeniden baş. 
lamışlardır. Tulkerim'de asilerin b!r. 
çetesi kadastro bürosuna taarruz etmiş 
ve büroda mevcut vesikaları ve dosya. 
lan alıp götürmüştür. 

Harf inkılabının on~ncu yıl~~n~
U bu akeam üniversıtede ve bütün 

:alkevlerinde büyük merasimle kut. 

lulanacaktır. 
üniversitedeki merasim saat 20 de 

Fuat KoprülUnün hitab~sil~ a.çılaca~, 
altı yaşınöa bir çocuk ıle ıbtiyar hır 
adam birer yazı okuyacaklar, bunları 
Edebiyat fakültesi taleb2sinden Ka
rahanın sözleri taldp edecektir. 

çıkmaktadır 
AJl'l lıılr ıw Jaeredıdn pJ•pnMIJle bwrlaaan ba .. ...,... • 

ı-- 0 -tik•r• bclar ..-. bltb b&berlerta1, .,.. ... ,.... ...; .... 
• I•, • tatlı, beJecaa ffl'ea b1kl1elerl, • eutbell re.lmleıt 

Oile .oaa bMJmaıs, tam ldMl•n•• •rau bir alrfAID .:.-::.:.. 
botlata•u dolchumakt.ac11r. Ancak ı• · ıe •Jfalak haemı lA r•pda 
.,._ tedak&rldt ıannacta ıenı tefldtaa .armetıertrıe - ..... ,..,,,,. 
CI) lmraftV. .,. -•-• 

Ba •labara •rnaa abone r...ıı." .,.. uan kabal oıu-. 

BUGON 
itle sona için hazırlanan 88Jıdan 

bazı mOnderlcat , 
Numaralı V••lka 

Zabıta l'OID&lll 

_Bir saactetın hav•lını arıyorum 
~ -· Atk ...... l'fO?n: 

I ••n katıl mıvım ? 
Bu sabah Teberye'de Arap çarpışma 

ıında bir bomba patlamış bir Arap öl
milştilr. 9 yaralı vardır. 

Yafa • Telaviv hududunda bir bomba 
küçük bir Yahudi kızını yaratamııtır. 

Konferans salonundaki merasim bi. 
tince teşekkül edecek fener alayı Sa. 
r yburnu parkına gelecek, buradaki 
bıde~e ç l nk koyacaktır. Halkcvle
rınden de heyetler Sarayburnuıı.ı. ge. 
Jerek çelenk koyacaklardır· 

% - llltbo ... llNcek QOk menldı lalr l'OmM - · ı 

Mezarlıkta dofuran Wr kedi 'iciNınıııı=:......=;..~-ı...,;;ı;;,=;ı.....,..1111a11ıı;nı;.;.1111..;:,.,,...~ 
(Ya.an S Waoi aayıfa4il 
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No.23 t'azan: Nıyazı Ahmet 
- Siz benimle eğlenmek istiyorsu.. 

nuz. Elinizde oyuncak olmak istemiyo 
rum Gülçubuk .. Ne yapmak istiyorsıı.. 
nız yapınız. O kadar. Hiç birinizden, 
hiçbir şeyden korkmuyorum. Böyle 
hayvanca yaşamaktansa ya§amamak 
daha iyidir. 

Gülçubuk Adnaru bir kenara çek. 
ti: 

Diye sordu. 

- Merak ettim. Nereye gidebilir di 
ye .• 

- Kabahati var, gideceği yer bellı
dir. 

- Nasıl kabahat? 
-O bilir. 

. Dersimlilerden biri koşarak önde ge. 

a • 
Yazı çok güzel 

• • eç r ı 

- Niçin böyle yapıyorsun Adnan 
Bey?. Ben senin iyiliğin için çalışıyo. 
rum. Sen beni kurtardın, ben de seni 
kurtaracağım. Sana kimse birşey yapa 
maz. Amma benim de işlerim bitsin. 
Sen bana burada da yardım edecek • 

Jıyordu. Öbürleri daha arkada bir 
şey ta§ıyarak yilrüyorlardı. Biraz da. 
ha yaklaşınca getirdilderi şeyin bir in
san, yani Allçadın olduğu anlaşıldı. Bi
rer tarafından tutmuşlar, ceset halinde 
getiriyorlardı. 

llliokul kampları oyın on SPhfzlnde llapanyıor 
• •• 

ain. 
Adnan kahkahalarla güldü: 

Adnanın gözleri karardı. Beyni oğul
d~~ya başladı. Yanıbaşında oturan 
Gul~ubuğu bile göremiyordu. Dersim~ı 
kızda hiçbir gayritabiilik yoktu. Yalnız 
dudaklannde acı bir gülümseme bel' 

yç c kampn a 
- Senin işin bitinceye kadar benim 

•:~<fi ?g;;;- -;.: _ ... -·-:- _;:,.su 
nın ışlerın oylc bıtccegc benzemiyor. 

Yaz tatili mUnascbetile o.çılan ilk 
okul çocuk kampla.n bu ayın 18 inde 
ynpılacak (kamp bayramı) ile knpa. 
nacaktır. Knmplarm çocukln.ra ka.. - Benim işim bitiyordu, sen uzat. 

'tın. Söyle şimdi Alkadın nerede?. 
- Ne yapacaksın Alkadını?. . 
- Sen kanşma Adnan Bey •. Sana 

hiçbir zarar gelmez. Benim söyledik. 
lerimi yap, kurtulacağız. raı: sana 
haber de vereyim. Askerler ilerlemi§
ler çok. Seyit Rızanın adamları vurul. 
muş .. Az adam kalmış yanında .. 

- Ben birıey bilmiyorum, Alkadınr 
ben aaklamadım. Kendisi gitti. 

- Nereye gitti?. 
- Onu da bilmiyorum. Su alaca • 

fım diye çıktı, bir daha gelmedi. 
- Ne vakit, ç.ok oldu mu?. 

ti. 
- Olmadı .. Siz gelmeden evvel git. 

Adnan, söylemiyecekti, fakat kendL 
•i de merak ediyordu. O esnada Alka. 
dırun intihar etmek hevesine kapılmış 
olmasını düşündü. Arkasından gider. 
lerse bulur, keserlerdi. 

Gülçubu'k Adnandan bu izahatı al. 
dıktan aonra yanındaki adamlara e. 
mirler verdi. Her birini bir tarafa koş 
turdu. 

Adnan, Gülçubukla Y,alnız kalmıatı 
En anlıyamadığı bir kaqm olmakla 
beraber, gene onu kendi°iie en yakın 
buluyordu. Daha doğrusu onunla iste. 
diği gibi konuşabiliyordu. !çini dök • 
mek, boşaltmak arzusunu yenemedi. 
Gülüyolldu: 

- Yazık Gülçubuk dedi, senden bun 
lan beklemezdim. Hep senin yüzün _ 
den başıma geliyor bunlar?. Ne yap • 
mak istediğini söylemeden konuşuycr, 
faydasız işlerle uğraşıyors\.ın. Sana a. 
çık söyliyeyim, ben bir daha ne senin, 
ne de kimsenin söylediği sözü yapa • 
cak değilim. Şimdi buradan yilrllye -
ceğim, isterlerse ~ursunlar beni.. 

GUl5ubUk Adnanı omuzlarından tut 
tu: 

- Otur, oturahm burada .. 
Oturdular. 

Adnan Dersimli kuın yUıüne, iÖL 

lerinc baktı. Hiç değişmiyert esrar do. 
lu bir bakı§ .• Adnan bunun "derin, 
lu bir bala§. Adnan "derin, uçurumlu 
gözler, yakan, eriten gözler., gibi saç.. 
~tara hay tında inınmamıştl. 

Böyle kelimeler onu gUldürilrdü. 
Şöyle düıUnUrdü: 

- Zavallı insanlar, benliklerini ya. 
bn aciz karşısında ne kadnr m nasız. 
lamyorlar. Etin üzerine gömillmUı gcf. 
faf bir cisimde görmek istedikleri şey, 
insanlar için mevcut olmıyan bo§ hül. 
yadır. 

Böyle dilşilnen, böyle yaşıyan Ad. 
nan Densimli vahşt kuın gözleri karşı. 
anda değişiyor, onun bakışlanndan mi. 
nalar çıkarmıya uğraşıyordu. 

- Adnan Bey bir gün hepsini sHyli 
yeceğim am daha vakti gelmedi. 

- Onun va'kti gelinceye kadar kim. 
bilir neler olacak .. 

- Çok ıeyler olur ama bize bir ey 
olmaz .• 

Adnan Dersimli kula böyle konu§ur .. 
ken uzaktan Dersimlilerin yilksek seale 
konuşarak geldiklerini gördü. 

Adnan heyecan içindeydi. Acaba AL. 
kadını bulabilmlıter miydi? 

Gülçubuiun yüıUne baktı. Onda ht~ 
bir telli§ ve mcra1c lf ade eden hal yok. 
tu. Fakat Dersimli kız, Adnanın heye. 
canını hissetmişti. 

- Alkadını çok mu merak ediyor. 
ıun? 

d
. ı~ 
ı ve söylendi: 
- Vay Alkadın vay ... 
Sonra Adnarun omuzundan tuttu: 
- Kabahatini bildi Alkadın. 

. . . . . 
- Ona çok mu acıdın?. 
- Ne oldu ona Gülçubuk? 
- Kendini öldürdü. 
- Niçin? 

zandırdığt sıhhat \'e ne~ hakkında 

yapılan tetkiklere devam edilmekte. 
dtr. llcrde knmplnrdan daha f azlo. is
tif ade temin edilmesi ve bUtiln villi. 
yetlcrde umumilestirilmesine çalışıl. 

maktadır. 

- Çünkü kabahati vardı. Dersimde 
böyle kabahat yapılmaz. 

Biz, bu yazımızda bu yıl şehrimizde 
açılan çocuk kamplarından ikincisini 
göreceğiz. Kampların içerisinde dene-
bilir ki, en muntazam çalışan kamp-

Adnan sustu. Beyni çatlıyacak kadar 
atıyordu. Alkadının ölü olduğuna ina
namazdı. Bir müddet evvel m h .. a zun, 
muteessir yanından su getirmiye giden 

Alkadın ölemezdi. Akşam yemeğini kar. 
§ı karşıya yemek için soğuk su getire. 
cekti. Gelecek, konuşacak ve yine bir 

keçe altında yanyana yatacaklard:. Gül
çubuk ne derse desin Alkadın kabahat 
işlememişti. Çünkü onu Adnanın eline 

veren o idi. O böyle olmasını istemişti. 
Dersimliler yaklaştılar ve taşıdıklarr 

cesedi Gülçubuğun önüne fırlattılar. 

Boş bir çuval gibi toprak üstüne fırla. 
tılan cesedin ba~ı bir taş parçasına çarp
tı ve tokcnr ses çı1'araı. Kç.llau olr tc1-

rafa sarktı. Bacağının biri burkulu kal. 
dı. 

Adnan bir deli gibi cesedin üzerine 
atılarak sarstı. Ellerini avuçları içine 
alarak sıktı. Kulağını göğsüne dayadı. 
Bir anda kanlanan gözlerini onun te-

miz yüzüne dikti. Bembeyaz yüz, ak. 
şamloşluğunda büsbütün esrara bürün. 
müş gibiydi. Bir parça sarkan dudakla-

rında insanı çıldırtan bir gülümseme 
vardı. Acındıran, tap.ndıran bir gülüm. 
seme .• Alkadının son giiliimseyişi ... 

(Arkası var) 

Bir Yanlışh. ~ i Düzeltme 

O Un karısından korkan erkekle
re dair Nuri Demirağdan işit. 

tiğim bir fıkrayı nnlnt yım, demiştim. 

lardan biri YC12ilköy kampıdır. 

Kamp binası, mevkii ve intizamı ı 
ile çadırlı kampı aratmıyacak ve ta. 
mamile bir kır kampını yaşatacak mil. 
kemmeliyette idi. Beni karşılayan 

hastabakıcı, hemşire Bayan Melfilıa
te sordum: 

- Etraf bomboş, çocuklar ve öğ
retmenler nerede acaba? 

- Voleybol maçı yapmak Uzere ya. 
kındaki sahaya gittiler, şimdi gelir. 
ler, buyurunuz. 

Çok sürmedi. Az sonrn uzaktan ço
cukların kahkahaları işitildi. Bahçe· 
ye çıkmış onlara bakıyordum. Kamp 
önilne ynklaı;mağa başladıkları vakit 
lnt.uıµ direbtörU dc"l'f • ··ı..~. Don.i gi)_ 
rünce koşarak yanıma geldi: 

- Hoş geldiniz, dedi. Yürü baka. 
lım, seni bizim küçüklere tanrtaca. 
ğım. 

O önde, ben arkada hızlı hızlı yü· 
rUyorduk. Tam çocukların hiza.sına 

gelince yanımdan aY'l'lldı. Terbiye §e. 
fine doğru koştu, bir şeyler söyledi. 
Şefin kısa bir işareti üzerine bütün 
ç.ocuklar bana döndü ve hep bir ağız. 
dan; 

- Hakaspokos hey .. Hoş geldiniz ... 

\ 

Bny gazeteci şerefine 3 tlefa Hakas. 
pokos hey .•• Çocuklar gülerek bu söz. 

.. ........................................................ . 

Bizim mürettip ark daş, nasılsa bir _ ............................... -------
satırı ntlııyıvermi§. Hem de hadisenin 
en ruhlu tnrafmı tcDkil eden satırı ... 
Bu sureUe o fıkr da iyice a.nln§ıla. 
madı s nınm. 

Yoksa y nılıyor muyum? Zekô.nız
la, bu gibı mU~kUl tertip dUğilmlcrini 
çözebilecek zihni ldmnnları yapm13 mı 
bulunuyorsunuz? 

• • • 
Her ne h:ıl ise, dUn anlattığım fJk

rado.kl tuhaf mektep nrkndqı, fıkra. 

nm sonund elini uzatıp s1rrttıktıın 
sonra - tertip ve t shih yanhslnrmın 
acısını y kındnn duynn bir muh!ln'i
ri inklsnrma uğr mı11 glb ~ öyle taş 

olup kalmaz. Belki de, karısındruı kor. 
kan erkeklerden "kırk para,, nlınma. 
sı yolunda verdiği bir cınrin hUkmil
ne, emri veren umumi ~nlinin de da
hil bulunduğunu isbat ederek onun da 
"kırk pn:rasmı,. kmrır. 

HulUsa: (kılıbık olmıynn erkek 
yoktur) gibi hnz.in bir netice ortaya 
kor ... Bizim mürettip nrk daş ta ev. 
lidlr. Kendin yediremedi mi ne; bu 
ciheti m çhul bırakmı~ 

Takdimsiz t nışm 1 r 
Fıkrasını iki gUndür naklettiğim 

Mtm. • yine bir fıkra değilse bile~ 

§ayanı dikkat bir mütaleasmı dinle
dim; 

- Selam, sabah kalmadı, diyor. 
Vapur<;la, trnmvayda, trende, muhte
lif toplantı yerlerinde herkes biribiri. 
ne yedi kat yabancı imiş gibi duruyor. 
Halbuki bizce adet olan; "Merhaba!,, 

dedin mi, konuşmnğa başlamaktı. A
ma her kim olursa olsun, eğer konuş
tuğumuz adam, meşrebimize uygun 

çıkarsa, ebedi dostumuz olurdu. Yani 
bir dost daha kazanır. Bütün bayat 
müddetince, kuvvetli bir canlılık men. 

baı olan muarefe çemberini genişle
tirdik ... 

Tanınmış tayyare fabrtkatörünUn 
bu mütnleası, 1ngilfz mlltefekkir şair
lerinden Dr. Conson'un şu sözünU pek 
andırıyor: 

" E ğcr lx"tr insan hayrı.t yolııtıifa i
lerledikçe, yeni yeni arlw.d<J.§m edin-

mezse çok geçmeden yalrnz ktilır. Bir 
insan arka&ı§lığını deoomlı surette 
tamir halinde lYulundUtf'ma.lıdır.,, 

Birbirine takdim edilmeden konuŞ
mnk bilmiyen İngilizler bile, bu halle. 

rinden bugün şikayet eder vaziyette
dirler. 

• •• • 

leri terennüm ediyorlard. Çocukları 
selamladık ... Beraberce okulun bahçe. 
sine do~'TU yUrUdUk. Kısa bir dinlen. 
medcn sonra bu scf er oyun başladı. 
Oyun, çok enterasan bir şekilde cere
yan ediyordu. Neşe, kahkaha bütün 
bahçeyi çınlatı'\:..?r:!u. 

Saat tam beş.. Kamp terbiye §Cfi 
Bay Selimin sesi işitildi: 

- Q.:>cuklar, haydi bakalım, deniz 
vakti geldi. deniz' hazırhğınrzı yapı-

" .. 

Baltrk deniuni yüzerek geçen Mabna. 
zel Jenti büyük muvaffakıyetini 

elde ettikten sonra 

nız. on dakikaya kadar her §CY hazır 
olmalı ... 

Çocuklar okulun yatakhanelerine 
doğru dnğıbnıyo. başladılar. 

Havlularını, m yolarım ellerine nl. 
mıglardı. Beraber deniz yolunu tuttur. 
duk. Yolda giderken Çocuklar hep bir 
ağızdan deniz §al'kısını söylliyorlar
dı: 

Kü.ÇüJc, cesur gemAc;;1er 
Makara yelken {'eker 
H Bya-mollıa heycımolla 

Şarkı yolun zaten kısa ola.n mesafe
sini bUsbUtUn kJSa.ltmıştı. Deniz ke. 
narına geldiğimiz vakit öğretmenler. 
le, talebeler mayolarını giydiler. Hep 

birden denlr.e doğııı yürüdUk. Yüzü. 
lecek yer direklerle ve telle tahdit e
dilmi§tl. 

Bir sandal tahlisiye vazifesini gö. 
rüyordu. Denizdeki zaman çok neşeli 
bir surette geçiyordu. öğretmenler, 
talebenin vaziyetile yakından alaka
dardı. 

Denizden sonra tekrar yola koyul
duk. Vakit ak§ama yaklaşıyordu. O. 
kula geldiğimiz zaman saat 7 olmuş_ 
tu. Zil çalıyordu. Öğretmenler tale. 
beyi bayrak merasimine hazırladı-

irue~, -oa:yragın uu1undugu taraı:a 
çift sıra halinde dizildi. Küçüklerin 
bayrağa kaıı;ıı olan vazifelerine ta. 
mamen mUdrik olduklarını hallerile 
ve yüzlerindeki ciddiyetle isbat edi
yorlardı. Önde öğretmen, elinde ke· 
man olduğu halde hep birden lstik. 
151 marşı söyleniyordu. Marş bittik. 
ten iki, Uç dakika sonra ikinci bir zil •. 

- Haydi yemeğe ... 

Yemekhanedeki masalar dolmağa 
başladı. 

• • • 
Yemekten sonra kamp direktörü B. 

(Devamı 10 uncuda) 

Biz kı. gerçekten berhangı bır mec. ,.-K U 
liste rastladığımız yurddaşlara "mer. ABONE l'AHlt-esı 
haha,, der demez, aramızdaki bütün 
yabancılık hududunu yırtmış ve bir· 
birimizin samimiyetine girmiş olur
duk. Ancak, burada dikkat edileccl< 
bir nokta vardır.Takdimsiz tanışmnğl 
bir içtimai taarruz haline getirme. 
mek ... 

Zannederim ki, bir çok kimseleri bi· ı 
ribirine devamlı surette yabancı tutan 
endişe budur: Sıkılmak endişesi, sü
kunete t ecavüz endişesi, başa bela ke. 
silmek endişesi ... Bu itibarla ••sadece 
bir merhaba., ile tanışma, b~h başına 
mühim ve ince bir psikoloji hMısesi 
oluyor. 

• • 

Aylık 

S aylık 
o 8) lık 
Yıllık 

lltmltkeı 
t~lnde 

9:ı 
260 
475 
900 

Jltmltkeı 
dııınrto 

15!> Kl'f. 
C!5 • 
tıl!O • 

IOOO • 

J'orlfeslııden Balkan HlrJlgı için oyda 
otuz kunış düşOIOr. Posta birliğine ı;ıfr. 
mlycn yerlere ayda yetmiş beşer kuruş 
ıammediJlr. 

~hone kaydını bıldlren mcklup Ye 
tclgror Ocrelınl, abone parasının posla 
veya banka ile )Ollarna Oerellnl lclnre 
kendi ü1erlne alır. 

Ttirkf11enln lıer poıto muke:lnde 

KUJWN'o abone ua:ıı11. 

l{onuı;;ulacak şey var, konuşulmıya Adres dcQışllrme Ocretl 25 kunışltır 
cak şey var. Konuşulacak adam var, L 
konuşulmasında fayda sezilmiyecek -----------~--J_J 
veya zarar gelebilecek ad'lJll vaı-. Fa- --------------
kat her halde, arkadaş muhitini geniş. 
!etmek arzusu içimlrue eşas olmalıdır 
Karşımızdaki yabancı dahi görünse, 
ona dost gözü ile bakmağı ve öyle gö. 
rünmeğe çalışmağı bir beşeri mecbu
riyet olarak kabul edeceğiz. 

Ccrnazifilıılıir 1357 
Rumt Temmuz 1353 
Hızır günü 

Gün doguşu 

Gün halışı 
Sntıah nnnuızı 
oaıc .. 
ikindi • 
Akşam • 
Ynt'lı ., 
lm~Ok 

12 
25 
05 

3,0.ı 

19,18 
3,22 

12,18 
16,13 

19,20 

21,05 
3,03 

13 
26 
96 • 

3,04 
10,18 

3.22 
12,18 
16,13 
19.20 

21,05 
3,03 

Ancak, bu kaide bazı delikanlılara 

tanımadığı kadınlara damdan düşer 
gibi C.Şina.lık etmek yoluyla musallat 1 
olmak cevazını vermez. Zaten böyle> 
bir vaziyette derhal kanun mUdahal" 
eder. Yani bir bakıma, takdimsiz ta
nışmaların, kanunluk bir hiidise de 
teşkil etmemesi Hızım geliyor. 

HİKMET MONlR ··-········· ........ ·---··---.. ·····-................ J 



Hadiseler arasında : 1 
? .ı 

Niçin bekliyoruz· neyı 
bekliyoruz? ne zama

na kadar ? 
N izamettin Nazif 

Nevyork sergisi dekorasyon 
müsabakası neticelendi 

DUrt gence 1400 lira mllkAfat verlld l 
Yazan: 

Ağustos aYIJ\dayız. Tatil m~-
4.in eli kulağında demektir. Bani ııe. 
redeyse eyUU gelip çatacak· Sıcaklar 
dan bunalmamak için şehirden uzak. 
la.şanlar, birer ikişer evlerine ~~e
cekler. Bir buçuk, haydi bilemedin ıki 
buçuk ay sonra, şehir tekrar canlan&· 
cak, yapraklan düşen bahçeler ıssız 
!aştıkça halk sinemalarda gUzel bir 
film ve tiyatrolarda yeni bir eser ara
mıya başlıyaeak. Binaenaleyh ~ 
tanbul halkının 1938 - 1939 so. 
mnunda tiyatro binası olarak 'lepeba
şındaki salaşı görmekten derin bir a
zap duyacağım söylemek zamanı ar. 
tık gelmiştir. sanıyoruz. 

Hani nerede bu şehrin tiyatrosU '! 
"Tiyatro yapacağız. Fakat olur ol. 

maz adama böyle iş emniyet edilemez. 
Bu mütehassıs işidir.,, 

Dedik. 
Şehir bekledi. 
Mütehaaaıslar arasından ınUtehas

oıdS, pllnlar arasından plln ~ildi· Bu 
sefer: 

"Arsa bulacağız.,, dedik. 
Şehir yine bekledi. 
Münakaşalar biri birini kovaladı: 
- Beyoğlunda mı yapsak? lstan-

bulda mı? ., Ti1r 
- Şehzadeôaşında mı yapsak· • 

bede mi? 
Şehri tanıyanlar, şehircilikte milte-

hassıs geçinenler, "TiyatroperYeran,. 
m "tenperver,, liklerinl bilenler, ı:
kil ı; asrtalarmın eksperi kesilenler ~ 
rer, birer fikirlerini söylediler. Ve k 

bahis daha kimbilir neka~ ~':1r 
ti.Bereket verslnt.tstttndag,ısabetl . 
sabırstzhk, belki de bir tecellüt gö:!-

l'rryi sırını 1nlfısıritM'iı-~ 
arsası olarak tesbit edildi. 

Fa kat iş. yine bitmedi: 
- Para lazım ... dedik. Bu yılrn büt

çesine koymağa çalışacağız. 
Bir yıl, iki yıl da böyle geçti. Bir 

gün İstanbul belediyesinin fen heye
tine ait dairenin bir penceresinde, ar. 
kadaşımız Selami İzzet, bize sarımtı. 
rak veya "keremidimtırak!,, bir taş 
gösterdi. 

- Bu ne? 
- işte yeni tiyatromuz bu taşla. ya. 

pılacak. Nasıl buldun'! 
- GUT.el· 
- Yeni binanın yapılmasına ne za-

man başlanacak! 
- Onu ben bilmem. Belediye reisin· 

den sor. 
Aradan üç, beş gün geçince mera. 

kım arttı. Vali ve Belediye Reisi üs. 
tünda~an bir mtilakat ric.a ettim. 
Derhal kabul etmek nezaketini göster
di. Sordum: 

- lstanbul şehri ne zaman modern 
bir tiyatro binasına sahip olacak? 

Selami lzzetin gösterdiği ta&. ıne
ğer Silivride bir ocaktan çıkarılıyor. 
muş. Bu taşın (herkes tarafından tas
dik edilen) meziyetleri etrafında beni 
bir ·bayii tenvir ettikten sonra: 

- Tiyatronun temel atma merasi
mini pek yakında yapabileceğimizi 
sanıyorum, dedi. Arsa hazır, para ha.
zır, plan hazır, kullanılacak taş hazır. 
Binaenaleyh bu meseleye halledilmiş 
nazarile bakılabilir. 

Bu mUlakatın ilstUnden tam sekiz 
ay geçmf ştir. Bir hafta önce gazete. 
lerden birinde, Londradan dönen Er. 
tuğrul Muhsinin aşağı yukarı şu söz.. 
leri söylediğini okudum: 

- ~u yıl, sahnemiz baştanbap. de. 
ğişiyor. "Falan filin,, neviden maki· 
neler, asansörler, projeksiyon makine. 
leri ve bilmem nefor getirttik. Bunlar 
Ia sııhnemiz harikulade ttkemmul et
miş oluyor vesaire vesaire ... 

Bu ne lft.hana. turşusu, bu ne per. 
biz? Biz yepyeni bir tiyatro yapılma. 
smı beklerken, şehir tiyatromuzun i
daresile uğraııanlar neler yapıyorlar? 
Tepebaşmda göçebe idiler. ttelebet 
yerleşmeye mi nlvet ettiler? (1) 

Eğer böyle ise, ee}ıir tiyatro.su ar
tistlerinin bu ,ehirde Y.eni bir 
tiyatro yapılmıyac.ağına, yapılamıya. 

gmv a kat'i surette inanmış oldukla. u v 

rmı ve başlarmpı çaresine bakmaga 
karar verdiklerini kabul etmek tazım. 

• • • 
Ne yazık! 
Plan var, para var, arsa hazır, bf. 

nanın inşasını emir jçin JA.zım gelen 
formaliteler yapılmış, sallhlyetı:r L 

tmmış taşm rengi ve çıkarılacagı o. 

k biİe malt1m. Ne bekliyoruz, efen. 
ca d" ., V a· ., Neyi bekliyoruz efen ım. ene 
~:~na kadar bekliyeceğiz efepdim? 

Nt:o~ttin 'Nazif 

BDtUn Topkapı bir 
kedi ile meşgul 

Çiçi yine ·me
zarda doğurdu 
To~kapınm (Çiçi) isimli ~eşhur 

bir kedisi vardır ki, bundan ~ki, ilç 
yıl önce tam bu mevsimde dogurm~, 
olduğu Uç yavrusunu o zaman bır 

ezar kovuğun& girerek karanlık 
.Dl - b bir mezarın içine dogurmuş ve un. 
·ıarı kapkaranlık yerde bir buçuk, iki 
ay siltti ile besledikten sonra yağ. 
murlar başlayınca. bu yavruları ora
dan çıkarıp, bir kahvenin kömUrlüğü-

fi!.~~i~b l\!~~~r<lan ba • 
ru, adeta birer yabani dağ kedisi ha

lini alarak, aylarca aydınlığa, insana 
alışamamı§, hatt! kendilerini tutmak 
istiycn bir kaç kişinin parmaklarını 
fena halde dişlemişlerdi. Daha sonra. 
!arı btiyüyüp te insana alışmış olan 
yabani, fakat çok gü~l yavruları "!38-Y 
Kadri adında, bir kasap alıp evınde 
hususi bir tarzda beslemeğe başla. 
mıştı. 

Ayni kedi, yani Çiçi isimli hayvan 
ondan sonra, dört, be~ defa da.ha yav
ru yaptığı halde bunları mer.arda do
ğumıamıştı. Fakat ıimdi ~niyoruz 
ki, beş, alt ıgün önce karnı bır davul 
gibi şiş olan Çiçi, bu sefer yine karnın 
daki yavruları Topkapı dışındaki meç 
hul ve karanlık bir mezara boşalt. 
ınıştır. 

Gündilzleri omdaki bir gazinonun 
içinde ve bahçesinde gezen. yiyen, i
çen bayva.n geceleri saat dokuzdan 
sonra. ortalık teııhalanınca kalkıyor, 
kendisini kimsenin gözlemediğine ka
naat getirince gizli gizli mezarlığa gi. 
rfp ve arkasına bakll baka meçhul me. 
zara gidip sabaha kadar orada yvru
larile birlikte kalıyormuş. Kaç gündür 
yavruların bulunduğu karanlık me
zarı keşfe uğraşanlar bala bir iz bu. 
Jamamışlardır. Anlqıla.n hayvan bu 
yavrularını da yağmurlar ve serinlik. 
ler başlayıncaya kadar karanlık me
zarda büyütecek, sonra meydana çı-

karacaktır. 

Hayvanm böyle yapmasının sebebi 
yavrularını çok sevmesi, çok kıskan. 
ma11mdandır. Onları henilz yavru iken 
kendisinden ayırmasınlar diye böyle 
vahşi alışt}rıyor ve böylelikle de yav. 
rular altı, yedi aylık oluncaya kadar 
yanlarına kimse sokulamıyor. 

939 Nevyork sergisinde ~a.cak o- • •• 
lan devlet paviyonundaki dekorasyon. Bır açıkgoz 
larm yapılması için bir müsabaka ya. . 
pılmıştı. Bundan bir iki gün evvel Taı- Seyyah ~ir kadım Edırne~pı 
rih Kurumu Umumi KAtibi B. Muzaf- kaleleri üzerinde soymak ıstedı 
ferin riyasetindeki j~i heyeti, topla. s bıkalı loto.V.rat ma-
narak müsabakaya ı§ırak eden eeer. 8 ;ı, 
lerl tetkik etmiştir. . klneslnl alıp kaçmak 
Yapılan tetkikler neticesinde artist- of yetinde fdf 

Ierlmizden B. Adil Tuzcu ve B. Vedat 
Arın müştereken yaptıkları (A-A) 
projesi seçilmiştir. 

JUrl heyeti mUsabakada kauna.n 
bu artistlere 1000 lira verecektir. 
Diğer taraftan devlet paviyonunda. 

ki dekorlar hakkında Pariste tahsil 
etmit ressam Bayan Neriman ile res. 
sam B. Nurettin Argüvenin kısmen fi
kirlerinden istifade edilmiştir. 

Bu iki sanatkard~n Bayan Nerima
na 250 ve Bay Argüvene 150 lira ve. 
rilecektir. 

Eğlence yerlerinde 
ucuzluk 

Belediye, eğlence yerlerinde ucuzluk 
temini yolunda çalışmaktadır. Çalgı. 
sız yerlerde verilen ınilskirat İnhisar 
fiyatmm bir misli, çalgılı yerlerde bir 
buçuk misli, zami iki mislini geçmiye
cektir. 

Belediye, kahve ve gazinoları da sr. 
nıflara taksim edip tarifelerini bu e. 
sasa göre tayin edecektir. 

Belçikalı seyyahlar 
Dün Belçika.dan büyük bir otobüs. 

le 20 seyyah gelm"ştir. Seyyahlar eeh· 
ri gezmişlerdir. 

Tramvay durak yerlerinin bugünki1 
ihtiyaca uygun olmadığını yapılan mil 
racaat ve tetkiklerden anlqılm.ı§br. 

Yakmda, belediyede teşekkül edecek 
bir komisyon bu hususta karar vere.. 
cektir. 

Prağ ftolversltelllerl 
Prag Universiteslne mensup 32 ki. 

şilik bir talebe grupu şehrimize gel. 
miştir. Talebeler, dün ilniversiteyi, 
müzeleri gezmişlerdir. Şereflerine Su
adiye plajında bir çay ziyafeti veril
miştir. 

lstanbulUğretmenJerl 
Edl r neden dUndll 
Edirne gezisine i§tirak eden 200 ls. 

tanbul öğretmeni dün akşam saat ye. 
dide şehrimiz.e gelmi§lerdir. 

Gezi çok eğlenceli ve alakalı olmut
tur. öğretmenler Edirnooe kaldıkları 
dört gün zarfında bellibaşlı camileri, 
müzeleri ve bu yıl Edirnede faaliyete 
bqlıyan eğitmenler kursunu ziyaret 
etmişlerdir. 

Gezi çok canlı bir hava içerisinde 
geçmiştir. 

Beşiktaş Halkevlnde 
meccani de r s 

Beşiktaş halkevinden: 
Liselerin son smıflarınm bütün ma. 

tematik dersleri pazartesi, çarşamba 
ve cuma gi1nleri saat 4 te, diğer sı
nıfların saat 17 de verflmeğe başlan. 
mıştır. 

İstanbul ve Taşra liselerinde ilmıa. 
le kalan öğrenicilerin hemen Beşiktaş 
halkevine müracaatla kayıtlarını yap. 
t.ırmaları Jlzımdır. 

Dün sabah, Edirnekapı kalelerinin 
üzerinde gezen kalabalık bir seyyalı 
kafilesinin birdenbire oradan: 

- Polis! Polis! 
Diye bağmnalan herkesin na.zarı 

dikkatini çekmiş, bir çok kişiler ka. 
ledeki seyyahlardan birisi kazara. a. 
§ağı dUştü sanarak o tarafa koşuş
:uıuşlardır. 

Ayni zamanda bu seslere hemen ye
tişen polieler de sUratle kalenin üzeri. 
ne çıkmI§lardır. Meselenin aslı ise şu 
imiş: 

Kalede tek başına bir kenarda do
laşmakta olan seyyah kadınlardan bi
rinin yanına gizlice sokulan bir sabı. 
kalı, kadının elindeki fotoğraf maki. 
nesini mrla kapıp kaçmak istemiş, fa.
kat kadın makineyi bir tUrlll bırak
mamış, bunun ti.zerine öteki seyyah. 
lar da bağırışmıya başlamışlardır. Ba. 
ğınşmalar üzerine derhal yetişen po
lisler, vaziyeti anlayınca tabana kuv
vet Topkapıya doğru kaçmakta olan 
hırsızın peşine düşmüşler ve kendisini 
Bayrampaşa. civarında yakalayarak 
cürmü me~hut mahkemesine veııniş. 
lerdir. 

Sahte Şehadetname 
Tanzim Edenler 

Bir milddetten ceza mah-
kemesfnd~ duruşmaları devam eden, 
saıhte şahadetname tanzim ve tahrif 
etmekten suçlu Hilseyin ve eniştesi Ba 
haettinin muhakemeleri bitirilmiş, 
suçlular, dün müdafaalarını yapmış. 

!ardır. 

Suçlu Bahaettin, kendisini HUseyi· 
nln iğfal ettiğini ve ölen karısının 
Muallim mektebinden aldığı şahadet. 
namesini tahrif ederek kendini Yedek 
Subay okuluna yerleştirdiğini, fakat 
it meydana çıkınca her şeyi itiraf e. 
derek HUseyinin diğer suçlarını bile 
ihbar ettiğini söylemiş : 

- Yedek Subay okulunak girerek 
vatana hizmet etmek niyetinde idim, 
demiştir • 

Diğer suçlu Hüseyin ise: 
- Bahaettin benim eniştemdi. Zon. 

guldakta beraber çalışırdık. Sonra o 
lstanbul& geldi, ben de bir müddet son 
ra gelince, onu Yedek Subay okulun
da gördüm. O sırada evlenmek Ur.ere 
idim. Bana, senin baldızını bana ver
sene, dedi. Kabul ettim, nlgan yaptık, 
fakat sonra onun sahte şahadetname 
ile mektebe girdiğini öğrenince nişa. 
nıbozdum.Kendisini ihbar ettim. Ben, 
Klmil admda bir arkada.şnnm şaha. 
detnamesini tahrif ederek askerlik 
şubesine verdim, lakin sonra korka
rak gitmooim, demiştir. 

Duruşma karar verilmek ÜT.ere ta
lik olunmuştur. 

~ 

Bebek babçeslndo fa
kir çocuklar menfa

atıoa balo · 
İstanbul ilk okul çocukları yardım 

birliği Beşiktaş idare kolu adma. 13 
Ağustos cumartesi akgamı ae.at 20 

••••••••••••••••••••••••••- den sabaha kadar devam etmek üzere il • Bebek bahçesinde bir yaz balosu ter. 

DEKOR ASYON 
1'fağazasmın malları hem pl7asa nm en ucuzudur, hem de mu

kayese kRbul etnrlyecek derecede en zc,·klhıl ,-e cm )·cnisidlr •• 
Beyoğlu, lstlkldl cad/.esi 

tip edilmi§tir. 

Mahza yoksul çocuklarmuza. yar
dım emellle güzide sanatkdrtmız Ba. 
yan Safiye, husus! saz heyetile eğlen
cemlz.e i§tirak edecektir. 

Taksim bahçesi (Akropatilt dans
lar) aanatklrları da muhtelif numa. 
ratar yapacaklardır. 

Radyo telgraf 
ücretleri 

Uç esas üzer inden 
teshil edildi 

Nafıa Vekaleti tarafından hazırlan. 
mıg olan radyo telgraf ücret tarifesi 
Vekiller Heyetince tetkik olunmuş ve 
aynen onaylanmıştır. 

Bu tarif eye göre, Türk gemi istas
yonlarının Türk kıyı istasyonları va
sıtasile gerek kendi aralarında, gerek 
Türk denizleri ile teat; edecekleri rad. 
yo telgraflara tatbik edilecek ücretler 
şöyle tesbit edilmiştir: 

Gemi istasyon Ucreti 7,5, kıyı istas. 
yon U.creti 12,5, dahill şebeke Ucreti 
2,50 kuruetur. 

Muvazenel umumiye ve hususiye 
belediyeler ve mfilhak bütçelere dahil 
resmi makamların açık ve kapalı dil 
ile yazılı radyo telgrafları bu tarüe· 
nin üçte bir Ucretinı:! tabidir. • 

Gemi istasyonlarının Karadenizl 
mevritli olan matbuat radyo telgrafla 
n yüzde elU tenzilata tabidir. Suretli 
radyo telgraflarının beher suretinden 
ilk yirmi kelimeye kadar 10 kuruş ve 
f azlasmm her kelimesinden 20 para 
suret Ucreti almacaktır. SiirUdi i\cret 
saat başına 40 kuruştur. 

Umumt menfaat ve sellmete taal. 
lflk eden radyo telgraflardan da hiç. 
bir ilcre~ alrnmıyacaktır. 

Yeni tarife bUtün istasyonlara ve a 
lakadar makamlara bildirilmiştir. 

--0--

Poftlste 
12 metreden dOşen 

olr işçi Uldll 
Dün Süleymaniye camiinde çok fe. 

ci bir kaza olmuştur: 
Caminin kubbe tamiratmda çalı§an 
38 yqlarmda MUrat, p.dirvan fcu~ 
besinde meşgulken ayağı kaymış, 12 
metre yükseklikten yere düşerek vü
cudüniln muhtelif yerlerinden ağır su. 
rette yaralanmıştır. Hemen sıhhi im. 
dat otomobili çağırılmış, Murat, Cer
rahpaşa hastanesine kaldmlmışsa da 
yolda giderken ölmüştür. 

Kaza hakkında, müddeiumumilik 
ve zabıta tahkikat yapmaktadır. 

ÇOCUKL.AruN KAVGASI - Y l'ljtl
direkte oturan 11 ya§mda Mustafa Ku 
ruçay ile Kumkapılı 12 yaşmda Artin 
Güneşoğlu dün Mahmutpa.şada Abut. 
efendi hanında bir alacak yüzünden. 
kavga etmişlerdir. 

Mustafa, çakı ile Artini 801 kolun. 
dan yaralamıştır. Yaralr hastaneye 
kaldrrılmıştrr. 

ACAÇI'AN DüŞTO - Kumkapıd& 
o~uran yedi yaşında Kemal dün lbra
h:mpaşa. camiinin avlwsuııdaki incir 
agacına çıkmış, bir dalın kırılması u. 
zerine yere dilşerek ınuhtelif yerlerin. 
den yaralanmıştır. 

Kemal, çocuk hastanesine kaldırıl. 
mıştrr. 

ELEKTR1K TELLER1Nt SÖKER
KEN - Orta.köyde Portakal yoku
§unda oturan Ahnıetle, kapanan yerli 
~.allar sergisinde elektrik tesisatını 
sokerken merdivenden dilşmllş, yara. 
lanmıştır. Hastaneye kaldrrılmıştır. 

AZ DAHA BOGULUYORDU -
Florya banyolarının haricinde deni7'8 
giren 26 yaşında Şükriye ile 15 yaom
~a Niko yüzerlerken açılmı§lar, bo. 
ğulurlarken kurtarılmI§lardrr. Bunl&r 
dan Şükriye bayılmış, gilçlWtle ayıl. 
mrştır. 

KAZMA 1L KOLUNU xmDI-Fe. 
riköyde Lalagalıin sokağında Yudanm 
mandırasında çall§8.ll 52 yqmda la. 
tefo, mandıraya girerken Feriköyltl 
Burhan isminde birisi yolunu kesmiş, 
kazına ile sol koluna vurarak kımıl§. 
tır. Burhan yakalanmıştır. 

LÜZUMSUZ BİR ATEŞ - KaragUm 
rilklil kahveci Cevat, evvelki gün Ye
gilköyden lstanbula gelen tre~n pen. 
ceresinden dışarıya tabanca ile bir el 
ateş etmiş, yakalanarak mahkemeye 
veril.mlstlr. 
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Japonlar Sovyet arazisine 
yeni bir taarruzda bulundu 

Moskova, 8 (A.A.) - Tass Ajansı 
bildiriyor: 

Diln, 7 - 8 - 1938, Japon büyük el
çhıt Şlgemltsu, Sovyetler Birliği ha
riciye halk komiseri Lft,·lnofu ziya
ret etmlşttr. 

Bu ziyaretten blllstlfade, L1tvlnof 
Japon bUyilk elçisine, birkaç gün ev
vel Japon hükumeti namına muha
samatın tntlll hakkında yaptığı tek
lifi hatırlatarak demiştir ki: 

Bu teklife cevap olarak, Japon 
tarafı hücumlara ve ateşe nihayet 
verir vermez, Sovyet tarafının da 
muknbll muhasamatta bulunmak IU
zumunu hlssetmlyeceğf bildirllmfş

tf. Bu suretle, muhasamata nihayet 
verilmesi keyfiyeti, yalnız Japon ta· 
rafına bağlı bulunuyordu. Fakat, 
da.ha ertesi gilnli, Japon kıtalarının 
Sovyet arazisine hücumlarına yeni· 
den başlanmış ve bllyilk ~apta top
lar da dahil olmak Uzere topcu kuv
vetler!, Mencurya arazisi 
liyetlerhıde devam eylem 
nun Uzerfne, Sovyet tarafı ll'Juknbe· 
leye mecbur kalmış, Japonlar geri 
pllskUrtülmilş ve Japon k.rtşlarının 

geri kalan aksamı Sovyet arazisin· 
den tardedllmlştlr. Bu olan şeyler
den teessüf duymamak ve her iki ta
rafın verdiği zayiatın mesullyetinl 
Japon hUkumeUnde bulmamak ka
bil değildir. 

Hassan gölU mmtakasındakl çar. 
pışmalara, yalnız hudut muhafızla
rı arasında mUsademclere ltlıl.k o
lunan hudut htı.dlsesl ismi veril emez. 
Umumiyet Jtlbarlyle hudut muha
frzlarının topçu kıtaları yoktur. 
Halbuki, bu htı.dlsede, ilk Japon hU
cumu, topçu istimali He yapılmıştır. 
Hakikatte, vaki olan ht.dlse, Sovyet 
arazisini sulh zamanında işgal et • 
mek ve hatta. Japonyayı Sovyetler 
Birliğine karşı bir harbe tahrik ey. 
lemek teşcbbUsll idi. Dı.LCaı:nıiJ.m • 
nın bütün tehllkes fşte buradadır ve 
Ja.pon hilkfımeU. bunu çok ciddi su· 
rette nazarı dikkatte tutmalıdır. 

Şigemitsu, Japon kıtal~rının ye • 
gAne vazifesinin Mancu araılslnJ 

mlldafna etmek olduğunu ve bu se
bepten yalnız tedafllt bir mevzi işgal 
eylemiş bulunduğunu kaydetmiştir. 

Lltvlnof. cevaben demiştir kt: 
Hiç kimse, Japon arazisine hllcum 

~tmemfş ve böyle bir hllcum niyeti 
besl'ememt,,tlr. Japon kuvvetleri. 
müdafaa kelimesini her halde çok 
garip bfr manada alıyorlar. ÇUnkU 
bu kellme albnda anladıkları, Sol'• 
yet hudut karakollarına hlicum e~ 
mek, bu karalrnllarn ateş açmak ve 
Sovyet arazisinde hat işgal eylemek· 
tir. 

Şlgemitsu, nşn.ğıdakl teklifi tek • 
rar ile tavzif edilmiş bulunduğunu 
bildirmiştir: 

lkJ taraf kıtaları arasında muha· 
aemat tatll edJlmell ve iki taraf kı· 
talan, anlaşma vukubulduğu esna • 
<laki mevzilerini muhafaza eyleme
lldlr. Bunu müteakıp. hududun tes· 
biti fçln, Japonların da iştirakiyle, 

So'\"'yet ve Mançu mllmesslllerlnden 
mnrekltep komisyonlar vücuda getl· 
rflmelidlr. 

Lltvlnof, buna cevaben demiştir 

kt: 
H!dlse mahallinde '\"'azlyet değişe. 

bntr. Uu takdirde, he r fkl taraf, an· 
laşma esnasında. en iyi mevzileri iş· 
ıgal etmcğe ı;alrşacaklardır. Bu da, 
mnhasematrn devamı .demektir. Her 
halde, ufak miktarda: dahi olsa bir 
tek Japon milfrezesf Sovyet arazisi 
dahilfnde bulundukça, herhangt bir 
anlaşmanın Imkft.nı yoktur. Bu da· 
ilk.ada:, SOvyet arazisi dahflinde hlc· 
bir Japon krta.sı, bulunmuyor. Fa .. 
bt. bUYtik elçinin tekllfI lrallul edil
d!~l takdirde, yeniden bulunabilir. 
Eter Japon ta.rafı, M'ançu arazisin· 
d~n Sovyet a.r.azisln:e hücumlan ve 
ateşi, muayyen blr saatte, kesmeğf 

taahhüt edeı:se, Sovtyet taralı da 
Mançu arazisi hakkında ay;ni taah
hUtlerl verecektir. 

Şigemltsu. anlaşmanın yapıldığı 

dakikada mevcut statükonun mu
hafazası esası ile muhasematın ta-

tul teklifi nzerlnde uzun mtıddet tı
rar etmlo ve müteakıben iki taraf kı
tal arının huduttan muayyen bir nıe· 
safe geri alınması, teklifini ileri 1 
sürmilştilr. Diğer taraftan Ş!gemtt· 
su , hududun yeniden tahdidi !cin, J 
Kbunçung anlaşması He beraber 
:Mançukonun ve Japonyanın elinde ı 

bulunabilecek dtğer vesikaların <la 
nazarı dikkate alınmasını teklif et· 
mlştir. 

Lltvlnof, cevaben demiştir kl: 
Sovyet arazJslne Japon kuvvetleri 

hücum etmiş olduklarından ve bu BU· 

retle de bir anlaşmazlık yaratmış 

bulunduklarından, bu gibi hücum
ların önUne gecmek Uzere bunların 

lıiraz daha geri alınması memnuni
yetle telA.kkl edilecek bir keyfiyet
tir. Bu. munzam bir garanti teşkll 
eyllyecekUr. Fakat bugilnkU vazl· 
yet de dahil olduğu halde, dalma 
kendi araılal içinde bulunmuş ve 
Manc;uryayı hiçbir zaman tehdit ey
lememiş olan Sovyet kıtalarının geri 
alınması için hiçbir sebep mevcut 
değildir. 

Hududun yeniden tahdidi mesele
sine gelince, bu iş, yalnız mevcut 
enternaayonal anlaşmalar esası Uze
rlnden yapılmalıdır. Sovyet hUkQ· 
met!, Khunc;ung anlaşmasını göste~ 
mlştlr. Mancuko ve yahut Japonya, 
Rusya ile Çin arasında daha yakın 
tarihli bir anlaşma göstermedikleri 
takdirde, yalnız Khunçung anlaş -
masr, tahdit meselesinde esas vazi
fesini görebilir. Esasen, bu anla•
madan daha yakın tarihte yapılmış 
başka bir anlaşma da nıevcut değil. 
dlr. Hududun tayin ve tesblU nzerfn
de başka. hiç bir vesika tesir icra e
demez .. 

Litvinof, bu izahattan sonra tek· 
lttlerinl şöyle hUlba etmiştir: 

lkl tarafın muayyen bir hattı geç. 
me.k. bn. hatt1n Mealne dtmemek 

ve anlaşma esnasında bu hattın öt~ 
sinde me\·cut olabilecek kıtal&rını 

geri c;ağırmak taahhütlerini almala
n Ue beraber asıtert haraklta nlha· 
yet verilecekUr. 

Bu hat. Khun~nng anlatmasına 

merbut haritadaki huduttur. Bu su• 
retle, 29 temmuzdan, yani Japon kı
talarmın Sovyet arazisine tık Uıar
ruzlarındnıı enelkl statüko yeniden 
tesis olunacaktır. Hudutta IUkU -
nun yeniden iadesi Uzertne, lld Sov-
yet delegesi ile bir Japon n blr Ma.n· 
~urya delegesinden mnrekkep iki ta· 

°Taflı bir komisyon hududa gidecek 
ve Khunçung anlaşması ve buna mer 
but protokol ve haritalar ne tayin e
dilmiş olan hududu yeniden mahal
linde tahdit eyllyecektlr. 

Javon büyllk elçisi. bugü:nkil g~ 
rUşmenln mevzuu il.zerinde dUşUııe • 
ceğlni ve bu meseleye yenJdeU! te • 
mas eyllyeceğlnl va.adetml9tir. 

GörtiŞmenln sonunda, Lltvtııof, Ja· 
pon lrllyük elçisine aşağıdaki beya
na tta bulunmuştur: 

J:ıoon hllkfımetl hududun bir böJ.. 
gesinde muhasemata nihayet veril~ 

mesini tekllt ederken, hııdudun dl

ğeı bir bölgesinde. bu sefer Grode
kovo mıntakasında, ne ağır maki· 
nen tnfek ne mlicehhez bir Japon bö

lUğU, Sovyet arazisi dah1llnde kAID 
bir SoVJet hudut muhafız mllfi'eze
slne hücum etmiş ve bu te11ey1 tak
stne hUcum etmiş ve bu tepeyi işgal 
eylemiştlT. J'apon bölüğU, hemen 

derhal gelen Sovyet tak.viye kıtaıarı
na ateş açmış ve carpışma sonunda 
10 Japon. bonll>Qs1y1e 50 tane klo-
oetli bomba bıxakarak. gerf ~ekilmiş.
tir. 

Bu çarpışma esnasmda birçok kı
w orduı eri ölmüş ve yara.lanmıştır. 

Bittabi Ja.poıı ta.ııatnıd:an da. ölüi. 
ler ve yaralılar vardır. Buna mtım&
sll vaka.lar ve hAdlaeler. üzerinde ya~ 

pıla.n m.tıteaddit Drotestola.rd.anı .an.• 
rn yeni btr proteatoda dah& bulun
mak manasızdu:. Blt ıebepten dola
yı bu ciheti bey&ı:ı etmeğl. ın~umlu 
&örfiy:oru3 ki, Sovyet hilldm.et.4. bun;. 
dan böyle, zaman :ıaman. n eezaaıs 

.kalacak bir tarzda, kendi hudut mu 
hafızlarının tilmeslne ve yaralanma· 
aına ve muvakkaten dahi olsa Sov -
yet arazisinin Japon kıtaları tara· 
fındnn legal edilmeshıe musa.ade nl· 
yeUnde deftldfr. Sovyet hllkQmeU, 
istikbalde, bu gibi vaknlarda, topcu 
\'e hava kunetlerl istimali de da
hil olmak Utere, en ciddi tedbirler 
almata tamamlyle azmetmiştir. Ja· 
pon hükumeti, Kvantung Te Kore 
ordularını, mevcut hududa hürme
te icbar etmelidir. Huıiutta bu bft
ruez tUkenmez hAdlselere ve çarpış· 
mal ara nihayet verıımek umanı gal 
mtştlr. 

Moskova, 8 (A.A.) - Dun Lftvlnof 
ile Şlgemltsu arasında. yapılan gö· 
rueme, her iki ta.ra.t kendi noktat na
zarını ve vazfyetfnl muhafaza ettl
llnden dolayı hlc bir mUsbet netice 
vermemıettr. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Havas muha
biri bildi rlyor: 

Buraya gelen ıon haberlere göre, 
Sovyet kuYvetlerl, Japon mevzileri· 
ne saat 22 de hUcum etmişler, fakat 
tank kullanmadıkları gibi top ateşi 
de a<:mamışlardır. Sovyet kıtalarr, 
yalnız el bombası tstımal etmişler
dir. Japon mevztlerlne yirmi metre
ye kadar yaklaşan Sovyet askerler!, 
göğils göğtıse gelinmeden tardedll
mtşttr. 

Japonların Çankufeng tepesine 
dahil 52 rakımlı noktayı terketmtş 
bulunduğu Japonlar tarafından ya
lanlanmaktadır. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Harbiye neza· 
retlnln bir tebliğinde, Japonların 6 
ağustosa kadar uıramıe oldukları 

zayiat bllançosunun 70 maktul Uo 
180 yaralıdan Jbaret olduğu bildiril
mektedir. 

Japonların dUn vo bugün uğrnmış 
..,,"nh:l•"'"T zaT1n-r :l7C71=1 "' "Tflf':nt m.:ı lr-

tadır. 

tebliğde Sovyetlerfn bugiln mUhlm 
htc bir hareket icra. etmemiş olduk
ları tl!ve edllmektedir. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Domel Ajansın
dan: 

1'okyoya gelen son haberlere glS

re Sovyet tayyareleri, bu sabah ye· 
nlden Tumen nebrlnln cenup sahi
linde kriln Kelro şehrini bom baı dı
man etmişlerdir. Hasarııt ehemmi· 
yetslı.dlr. 

Japon muhabirleri, Sovyet kıtaa
tınm takriben -400 metre kadar geri 
çekilmiş olduklarını ve şimdi Çanku
feng tepesini işgal etmekte olan Ja· 
])On kuvvetleriyle kar!Jr karşıya bu
lunduklarını bildirmektedirler. 

Tokyo. 8 (A.A .. ) -Hariciye neza
reU saat 13 de dtln ?ıloskovada Llt· 
vlnof lle $1gemitsu arasında yapılan 
ikinci mUllkatı hü1Asa edan bir tcb· 
111 neşretmiştir: 

Bu tebliğden anlaşıldığına g~re. 

iki taraf muhasemata nihayet •eril
mesini ayni suretle anu etmekte, 
fakat diplomatik görUşmelere de • 
vam edilmeden evvel kıtaların ce -
kllcceklerl hattı tesbit hususunda 
anlaşamama.ktadırlar. 

Başvekil 
İstanbul, 8 (A.A.) - Başvui1 Cc. 

lil Bayar. Marmara denizinde y:ıpıla

cak donanma; atı§ talimlerinde bl .... n. 
mıı.k üzere bu akşam §ehrimizi terket. 
miştir. 

Yarm, donanmamızın talim ve ma

nevralarında bulunduktan sonra şeh
rimi7.C avdet edecektir. 

İngiliz Askeri Heyeti 
Çekoalovakyada 

Parg, 8 (A. A.) - İçlerinde binbaşı 

'Yung ile lilnbqı .A:ttlee bulunan 31 tn. 
gilizden müreJHtep bir heyet Karlovi. 
varl'de bulunmaktadır: Heyet Çekos. 
vakyctda bir tetkik seyahati yapmak. 
tadtr. 

-- - ------
YOksek bir Vunan diplomatının yazısı 

"Selanik anlaşması istikbal 
ümitleri ile doludur,, 

Atina, 8 (A.A.) - Atina Ajansı~ 
diriyor: 

Elefteron Vima gazetesi, yilkSek bit 
diplomatik şahsiyetin Selanik anlaşma. 
sı hakındaki makalesini neşretmek- ' 
tedir. 

doğru teveccüh etmekte olduğuna. b1. 
işarettir. Bulgaristan, Balkan Antantı 
ttın iyi neticelerini anlamıı ve 19! 
Montrö ve 1937 Nyon işbirliği merh 
lelerinden sonra, bugün 1938 de Balka: 
Antanttfitn ayni politikayı takip etınef 
te olduğunu beyan etmiştir. Bundl 
ba§ka, Selin\k anlaşması, Nöyyi mu 
hedesinin askeri tahdi !la tını kaldırma~ 
la, yarımada devletleri arasında ma. 
nevi bakımdan tam bir müsavat te~ 
etmil}tir. l3ugün Balkan yarımadasmd 
artık galip veya mağlUp, doymuş ve 
ya gayri memnun memleketler ycktu 
Bütün Balkan devletleri, hür ve mti 
savidir. Ve her biri kendi milli hudut 
ları içinde, aralarmca kavga etmek içit 
değil, fakat her nereden gelirse gelsi 
muhtemel tecavüzlere karşı müdafaa ~ 
çin lüzumlu maddi kuvvetlerini inkişa 
ettirmektedir. 

Bu yüksek diplomatik ıahsiyet, ez. 
cümle diyor ki: 

Selanik anlaşması, uzağı gören zı. 
mamdarların cesaretli realizmi ve fiili. 
yatın mantığı ile yaratılmı~ olan mesut 
bir vaziyeti temhir için lıerbest,e fikir 
teatisinin m hassalası olarak vücuda ge 
len enternasyonal vesikalardan birini 
teşkil etmektedir. Selanik anlaşması, 
sarihtir. Esaslıdır. Samimiöir ve böyle 
ce muharrirlc:rinin ruhunu in'ikb et. 
titmektedir. Nikbinlik kuvveti ve istik. 
bal Umitleri ile doludur. Hiçbir kimse. 
ye mUteveccih değildir. 

Anlaşma, enternasyonal, enterbalka. 
nik ve Yunanistan bakımlarından da 
mühimdir. 

Anlaşma, Balkanlarda fiilen mevcut 
vaıiyeti takviye etmekte ve her türlU 
sui tefehhümden ve sarahatsızlıktan 

lrf berrak bir hava yaratmaktadır. 
Enternasyonal cemiyet bakitnından 

bu anlaşma, bir ıamanlar Avrupanın 
barut frçr!r olan mıntakanrn bundan 
böyb bır aulh memleketi ve bir imtisal 
modeli olduğuna hatka bir delildir. Bu
gün, bUyl'k ve kUçük bUtUn memleket.. 
ler gazeteleri, istisna&ız, bu anla mayı 
samimi bir memnuniyet ile ıcl~mlamak 
tadır. 

Balkanlararası bakımından, bu anlat- t 
ma, Bulgaristanın Balkan Antantına 

Yunanistan bakımından, SeUinik an 
laımasının i; ilikleri de şunlardır : 

Komşularını samimi dost görecek o. 
lan hudut halkında emniyet hissi tak.l 
viye bulacaktır. Trakya hududunda talı 
kimatı meneden ve bu hnssas noktada 
enternasyonal tahdidi mecburiyetler te. 
sis eyliyen Lozan muahedesi Trakya 
gayri askeri mıntakası hükümleri laj. 
vedilmi§tir'. Karıılıklı olarak anlaşılan 
komtu memleketle semereli ekonomik 
işbirliği imkanları fazlalaşaca1ttır. Yük 
sek devlet aClamı Köse İvanof ile te~ 
mastar, bu anla~manın, iki memleket a. 
rasında yeni yeni mesut başarıların 
ba§langıcrnı te§kil ettiği derin emniye. 
tini hSsıl etmiştir. 

Japon tayyareleri 
Kantondaki Fransız 

bombaledı 390 
kilisesini 

ölü var 
Hankov, 8 (.A..A.) - KiY\lkiYal'l1 1 

...... u.ı.ul ...... ~ i:U !)Ci-flUlUUll gtııt:u "" JU.. 

pon kıtaatı ile Japon harp gemileri
nin birdenbire Poya.ng gölüuün garp 
aahiliııdcn çekilmeğe ba&}amış old ık· 
la.rını bildiren haberler burada bil. 
yUk bir heyecan uyandırmıştır. 

Kanton, 8 (A.A.) - Röytcr njaıi
sına nazaran 9 Japon tayyaresi bu sa.. 
bah Kanton §ehrini bombardıma.o et. 
miştir. Şimdiye kadar Fransız kilise
sinin bulunduğu mmte.kada 71 mak· 
tul tlldat edilmiştir. • 

Honkong, 8 (A.A.) - Saat 15 te 
Japon tayyareleri, Kantondaki Fran. 
sız bUyUk kltsesinln etra.tında. panik 
çıkarmrııt.ır. Büyük kllseye iltica. eı.. 
miş olan 39 kişi patlryan bombaların 
tesiri ile telef olmuş ve 50 kadar in
san da bu yütden ya.ralanmışt::tr. 

Klisenin dahilinde cesetlerle, yara. 
lılar kırılmış olan camların enkazı 
arasında yerlerde yatmakta.dtr. 

Klise, halkın kesif olduğu bir ma.
hallede ki.indir ve bura.da askerl hiç 
bir bina bulunmamakta.dır. 

Civara yirmi kadar bomba. dU~Uş 
ve yUz kadar sivilin ölmesine sebebi· 
yet vermiş ve iki yüz.den fazla insa.. 
nı yaralamı.,;tır. Kurbanlar ar.asında 
bir çok kadınlar ve çocuklar vardır. 
ÇIN MlLtSLEP.1NlN BlR BAS.KINI 

HABER ALINDI 
Tokyo, 8 (A.A.) - Domei ajansın .. 

dan: 
Musırrane bir takım §ayialar de

vam etınek.tedi~. Bu eayialara göre, 
başı bozuk Çin kıtaatı. 13 Ağustos ta. 
rihinde Şanghaya girmeğe ve orada 
yeni Çin hükfımctini devirmek ve 
Şangayda mukim Japonlara. taan-u:z 
etmek maksadilc bir nümayis tertip 
etmeğe hazırlanmakta idiler. Bu şayf_ 
al ar üzerine Şanghayın beynef milel 
fmtfyazlı mmtaknsı makamatınrn em-

Almanyada Hisse Senetleri 
Piyasası 

Bedin, 8 ( A. A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden: 

Alman Borsalarında hisse senetleri 
piyasasının miltcmadiycn sukutu ve 
satın almaların hemen hemen tamaıni. 
le fıktanı, piyasaları tutmak için ban. 
katarın bir konsorsiomu ihdasını der
piı ettirmektedir. 

rı.J~iJ1*1Hl\!Rl~iff1 '" ~eınre4ıcer:rJ9& 
mensup on beş bin kişi zırhlı otomo. 
billerJe mtioehhez oldukları halde si· 
lah aJtına davet edUmişlerdir. 

Bu günden itibaren beyn.e1mi-
1el imtiy&ilı mıntaka ile imtiyazlı 

Franszz mıntakasmda gece sokağa çık 
mak ve ışık y kmnk yasak edilmiştir~ 

Bütün kumar milesscseleri 11 A. 
ğustostan itibaren 13 eyliıle kadar 
kapatılmı~tır. 

Mağazalar, mutat olduğu veçhils 
kapanacaktır. Japonlar tarafından da 
icap eden ihtiyat tedbirleri ittihaz e. 
dilmiştir. 

İngiliz Baıvek ·li Hasta 
Londra, 8 (A. A.) - Ba§vekil B. 

Çemberlayn, tatilini geçirmek Uzere ge 
çen ç r§aınba günü 1skoçyaya gitmişti. 
Mumaileyh, sıhhi sebeplerden doby:ı 

yarın saôah Londraya döne~ektir. Ken 
disi, bir seği.ikalgınlığmdan muztarip 
ve doktoruna kendisini muayene ve 
tedavi ettirmek mecburiyetin4e bulun. 
maktadrr. 

Baıv~kilin etrafındakilerinin beyana. 
trna nazaran mumaileyhin bu suretle 
Londraya avdeti siyasi mahiyette hiçbir 
zarurete tekabül etmemektedir. 

Moskova Sanat Tiyatrosunu 
Kuran Öldü 

Moskcn. 8 (A. A.) - Sovyetler 
Birliği Halk artistlerinden ve Moskova 

sanat tiyatrosunun kurueu1armdan 
Konstantin Stanislavski, 7 5 yaşında ol. 
duğu halde Mosftovada vefat etmiştir. 

Hayatının 55 senesini tiyatroya bas. 
retmfş olan büytik artist Stanislavskı 

Rus sahnesinin en ytiksek list.a.dr idi. 
1898 de kendisi gibi bir iki yüksek sa. 

natldtrla Moskow'a sanat tiyatrosunu 
tesis etmiş ve 40 sene müddetle bu sah 
neyi idare eylemiştir. Stanislavski, ak.. 

tör yetiştirmek hususunda kendi ismi. 
ni taşıyan yeni bir sistem banWdir. 
Sovyet hükilmeti, Rus tiyatrosunun in-

kişafına yaptığı büyük hizmetlerden 
Wayı kendisine Lenin.. ve iş kızıl bay. 
rağı. nişanlarını vermiş ve Sovyctler 
Birli;;i halle artisti üııvar.ını tevcih ey. 
lemi§ti. 



Korku Y ;;ıtağı 
Yazan: Edgar Yalla• 

Çeviren; H. M. 

___ ...,, _ _. _ _.._No.ss --------.-. 
Gittiği yeri görebilmek için, elek. 

trik lambasını hemen ayağına yakın 
tutuyordu. Bütun suratı, tozla kapan. 
mı§tı· Gözleri yanıyordu. Ağzına bur· 
nuna. toz girmi§ti. Bununla beraber, 
ilerliyordu. Nihayet bu azminin mil. 

Riderin gözleri gayet keskindi. Maı
ğaranın ağzından doğru baktığı za
man, küçük motörlU gemiyi derhal 
gördU. Bir merdivenin son basama... 
ğından üç ki§inin bu motöre atladığı. 
nı f arketti. Derken tepesindeki ta§a, 
sert bir §eyin çarptığı ve sırça gibi 
taşların döküldüğü hissedildi. 

Rider, Grey'e dönerek sükUnetle: 
- Motörden silfilı atıyorlar, dedi. 

Yere yatsak daha iyi olacak, yoksa, 
herhangi bir kazaya. uğrayıp ebedi
yen susarsak bu kadar gürültülü bir 
adamla uğraşmak benim başuma git· 
miyecektir. 

Grey, o zamana kadar kendisini 
gizlememiş olduğuna esef ederek: 

- Pardon, dedi. Ben bunu akıl et. 
memiştim. 

- Akıl etmek mi? Hala akıl ve fi. 
kirle mi?. 

Pat! Patı 
Bir kurşun sol taraf ında.n bir duva. 

kMatını gördü. 
Toz, toprak selinin içerisinden bir 

kadının hayalet gibi §ekli meydana 
çıktı. Bu, Olga idi. 

Rider, onu kolundan yakaladı ve 
kayalık duvara doğru çekerek: 

_ Annen nerede? Diye haykırdı. 
Olga, başını y~~le i~i yanma salla

dı ve bir şeyle soyledı. _ 
Rider, kulağını kızın agzma yak-

laştırdı. !şittiği kelimeler şunl.~: 
_ Motör .• Büyük kaya.. Ölduler ••• 

_ Annen de öldü mil? 
Olga tasdik makamında başını sal-

ladı· (Arkası var) 

ra vurdu. Diğeri de Grey ile kendisi su 1 ama 
arasından geçti 

Acaba Margrit motörde mi idi? ali f ı eri 
Derken birkaç sil8.h daha patladı. kooper 

Ve motörlil gemi merdivenin alt ba· Nasıl çalışıyor 
samağından ayrılıverdi. 

M.otörün sesi işitiliyordu. Derken, Nazilli, (Husust> - Nazillide r 
dı§arda kararmakta olan denizden muk ekimi bu yıl hava.lanb~ ya6.şklı 
doğru mağaranın ag·zına kuvvetli bir . d n g..ren yıldan ıraz no • 

gı·tmesın e ~:ı • 
ışık yelpazesi girdi. ımı§Sa da mahsulün çok yetı§-

Ridcr yüksek sesle: sıın !ap:·oltenin geçen seneden fazla 
mesı re" kt di ş· d" - Destroyer geldi. Çok şUkUr ona. - Umidini verme · c r. ım ıye 

Tam zamanında yeti§ti. olacagı ft..,uklarda hiçbir hastalık ~ 
kadar p-·· i . d k . . 

Motördekiler de, bunu görntilşler rnımediği gibi s~lama ı;ı e ço ıyı 
ve vaziyeti anlamı§lardı. ıaa.re ecınmektedır. 

BÜnun Uzerine motör do'"ndil. Bur. 1 t taraf d l Nazillide dev e m an açı an 
nunu, tamamen iki polis hafiyesinin nla.r sulama kanalından başka 
durduğu mevki istikametinde çevirdi. ıı:uiftçi tarafından kurulmuş sula. 
Bundan sonra öyle bir gUrUltil oldu ~a ;ooperatifi de Menderesten iki 
ki, top atılmasına benzer bir eeyl Ve anal açmıetır. Bu kanallar yedi bu
bir an içinde Rider kendisini, yarı be- kuk kilometre uzunluğunda muhtelü 
line kadar moloz içerisine gömülU bul- ;otlara ayrılmakta her kolda bir çok 
du. ~ • ......._ .... -·- • ...._""·-
çekerek: - d ~ gaoperatifin sulama sahası 10 bin 

S-ıroıtUN o ~ousros ıoss 

IUm hareketleri . •• •• v •• 

Sovyet 8limleri- Nışan yuzugu, sevgi ve souğa 
nin yeni eserleri mukavemet bahisleri 

. B~~danikisen~~vveı.sov:ctlerBir. Seven sog\,/ uk almazmış ? ' 
liği ılim akademısı, genç alimler ara.. ' • • 
smda bir ilmi eser müsabakası tertip 
eylcmiıtir. 

Bu müsabakanın neticesi, aon gün
lerde Moskovada neıredilmiştir. Mos. 
kova jürisi, 28 adet ilmi eser almııtır; 
bunlardan büyük bir kısmı, tarunmıı 

büyük Sovyet alimlerinin takdirine maz 
har olmuştur. 

Genç matematik alimlerinin etüdle
ri, jüriye tevdi edilen eaerler arasında 
bilhassa ehemmiyetli bir mevki tut. 
maktadır. 

Fizik ve metematik doktoru Pont. 
riagin'in "Devamlı gruplar teorisi,, a.. 
dmdaki orijinal monografisi, dünya 
edebiyatında ilk defa olarak topolojik 
gruplar umumi nazariyesi ile devamlı 
gruplar nazariyesinin modem ilme uy. 
gun sistematik bir hülyasını vermek. 
tedir. 

Metemetik Profesörü Sobolev'in 
bir meselesi,, üzerinde yaptığı etUd - ki 
bu Sovyetler Birliği ilim akademisinin 
mUk§fatım kazanmıştır • kısmi deriveli 
muadeleler nazariyesinin bt'i hal sure. 
tini vermektedir. 

Teknik ve metematik ilimler doktoru 
Kristianoviç, verdiği bir eserde Cauchy 
meselesinin hallini gösterdiği gibi, .,Ka. 
na1lar ve nehirlerde gayri daimt hare
ket,, ismindeki etüdünde de nehir ve 
kanallann açık kalmıı yataklarında u. 
zun dalgaların hesabında yeni bir usul 
vermektedir. Büyük hidra.teknik inşa. 
at hesaplanna kabili tatbik olan bu u. 
sulün izah edildiği bu ese.rin, nazari e.. 
hemmiyetinden baıka aynca büyük bir 
pratik ehemmiyeti de vardır. 

Moskova müsabaka komitesinin mil. 
kafatlar verdiği eserler arasında, ıun.. 
lar bilhassa nazan dikkati çekmektedir: 

Slezkin'in "Koyu bir mayi içinde 
kuvvetlerin tesiri altında sulp cisim
lerin harelceti,, eseri, Tcmkin'in ''Sathi 
aksUHlmellerde istihale devresi,, eseri, 
Vlassov'un "Buğday kültilrü hududu.. 
nun şimale doğru ile.rleyişi,, eseri, Ko 
..,-.. 1 -O::a'Vuww;:,'O - ~,.,.,...._'.X q,u:ıw~ 

celeri,. eseri, Mazel'in "Şopen fanta.d. 
sinin analiai,, eseri, vesaire. 

Soğuktan muhafazaya yanyan en iyi 
şey nedir? Bir Fransız hekimine göre, 
nişan yüzüğü 1 Sevgi, harareti artırdı. 
ğından ve nişan yilzilğü de sevginin bir 
sembolü olduğundan, böyle 1 

Bu Fransız hekimine göre, sevgi, U. 
§ilmiye manidir, soğuğa karşı mu'ka. 
vemet temin eder. Eğer bir delikanlı 

bir kızın kendisini sevdiğine kanise ve 
bilmukabele kendisi de onu seviyorsa. 

çıkıp karlı bir dağ tepesine oturabilir. 
Rüzgar ne kadar dondurucu esse ona 
tesir etmez, sevgi onu soğuğun tesi. 
rinden masun bırakır. 

"Sevgi, sinir sistemini teskin eder, 
sevgiyle cüınlei asabiye sükun bulur; 
sevgi, kanın deveranını tanzim ve vücu. 

dun muhtelif uzuvlarının faaliyetini ıs. 
lah eder.,, 

Bir başka hekimin sözleri de şöyle: 
"Sevgi, rahatlık ve saadet hissi u. 

yandınr. Türlü üzüntüyle tazyik gören 
insanlar, soğuk almıya en çok maru.ı 

haldedirler. Sevgi, hareket cevvalliği te. 
min ettikten ba§ka, cUr'eti de artırır. 

Seven, yer yüzUnUn zirvesine tırmanıp 
eriştiğini sanar .,, 

Dördüncü bir hekim de, şöyle söy. 

lilyor: 
••Ben, tamamile tıbbi ölçü içerisinde 

mütalea beyan edeceğim. Sevgi, hazim 

cihazı üzerine faydalı olarak mliessir 
dir. Ve bütün uzviyeti, daha iyi işletir. 

Bundan dolayı da seven, kendisini me. 
sut ve bir kahraman olarak hisle, so
ğuktan yılmaz. Yılmamasına sebep de 

kalmaz. Bir erkek sevdi mi, istikbali 
dUşilnür, hayat sigortasına girer, maa.. 

şına zam ister ve daha faal çalışır. Ka.. 
dını da sevgi güzelleştirir, seven dişi. 

nin hareketleri serbestleşir; o da ken.. 
disinin başkalaştığı hissindedir. l?. 

Konyada Dükkanların 
Kapanma Saati 

Konya (Hususi) - Belediye encU. 
meninin dükkanlann açılış ve kapanış 
saatlerini tesbit eden karan, tasdikten 
geçmiş ve 1 ağustos 938 den itibaren 
tatbika başlanmıştır. 

Yaş sebzeciler, kasaplar, lokantalar, 
kebapçılar, kahveler, otel ve hanlar, 6i. 
nemalar, tatlıcı ve şerbetçiler, nalbant 
lar bu mecburiyetten istisna edilmişler. 
dir. 

Diğer btitUn meslek ve aanat erbabı 
dilkkiinlannı sabah 6aat 6,30 da aç. 
makta, akşam 19 da kapatmaktadırlax:. 

Sinema, tiyatro gibi oyun ve eğlen. 
ce yerleri ise saat 23 te kapanmakt:ı.. 
dır. 

Belediyenin bu karan, memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Kuruna abune 
ıoıunuz ve edininiz 

Zencinin öleliirül e av asında 
- Mermi atıyorlar, dedi dekardır. Halen 5 bin dekar için te-
Rider, cevap vermedi. Hayret için. sısat yapılmıştır. Fakat geçen sene Moskovada milk~fata lAyik görlilen 

de bakıyordu. Sanki mağaranın orta. sonbaharda Menderesin yaptığı sar. eserlerin adedi 127 dir ve bunlar, Sov. 

verilen karar 1 

ölecek olanın ölümüda bl k tıdan taşan sular 100 bin kilo pa-
sın r §ey cereyan ediyormuş gibi.. ın yetler Birliği milsabaka komitesine 
Baktığı yerde sular, esrarengiz bir uğun toplanmasına mani olduğu için tevdi olunmuıtur. Tasa,, 
sebepten dolayı ileri geri müthiş bir ~bin dönU.ınlUk bir ara.dnin de ekimi- --------- •• 
çalkantı n 'd' r ne ınftni olmuştur. 
kıyorlardı. e gı ıp ge ıyor, batıp, ÇI· Bu sebepten kooperatif Uç bin de. fi"h ....... T_ •• ..,.. .......... - ....................... 1 

Sonra, ne olduğunu anlamağa baş· k !ık bir araziyi sulamaktadır. Koo- j 1 80 arusun hıkayeJe11S 
çabuklaşflrmak ! nu 

ladı. Sa.demeden sarsılan ve yerinden ~·t mıntakasında evvelce 50 kilo pa- 1 D k M 
kopan bUyük kayalar, tavandan su. ra ~ verıniyen tarlalar şimdi 30?·500 ! 0 tor OnTO -
yun Ur.erine dUQUyorlar. ~l aınuk mahsul vermektedırler. • 

:ıl kı O p • w• k 1 1 ki b 
Derken, motörlU geminin sağa doğ. Yukarda bahsetügım Y.r:r ını. su ar • nUn me U U 

ru döndilğilnU, tekrar döndUğilnU ve daresi kapamışsa ~.a :u~~sıl lbu se- Y 1 kt 
baş tarafını açık denize çevirdiğini ne pamuk mahs~~u~ n ıs.ı sa b~ev. en çı 1 
gördU. siminin gecikecegın en ~~e. ~r su Fiyatı (50) knroştur. Sauş yeri 

Motör mağaranın. ağzından bir kaç baskını ile kar§ılaşmama ıçın ura- V AKIT KİTABEVİ 
metre uzaklaşmış. ur.aklaşınamıştı ki, nm daha ziyade tahkim ve tak~ye e---.. -· _ .. _._ ....... - .......... ... 
mUthiş bir gtlrültü ile mağaranın ağ- dilmesini temenni e~~ektedir. ~azilli. --------------
zı aşağıya indi. hilkUnıetin Nazıllıye armagan et-

Rider, olduğu yerde kala kalmıştı. !~i basma fabrikası ve fabrikaya. ya. ZA Yl MAKBUZ 

XX k c!M pamuk tohumu yetı§ti. Jsıanbul tıhaHlt GfimrüğOnOn 3346 nu-
rıyaca dan aldıkları k mar:ılı be:rannnme ine alt 2 sandık "sans 

Birdenbire, muhit toz, toprakla dol· ren ıslah istasyonu~t.. gU 
1 

. 
1 

uv- " 
il b un ,. erıy e pa için verilen 73417 kuruşluk 50784!} sayılı 

du. Kayalar birbın' · ardınca yuvarla. t ve enerji e u 1i • kt ve . t ktedl ma ıuzu zn:»I clll~lmden, l'Cnlslnl çıkara. 
nıyor v:e gu··ru"ltüler bı'rbı·rı·nı korkun" k ulugn~ ehemmıye verme r- ~ d k' · • h 1i mu ç caı;ım an es ısının ukmti olmadığı iJAn 
akislerle takip ediyordu. ı Pamuğun atisi hakkında fikrini olunur. - Raıil Sevin. (26401) 

Rider, arkadaşının kulağına: s:duğum bir çiftçi bana şunu söyle. 
dan da anlıyoruz ki, Atisi en emin mah 
sul pamuktur.,, 

- Mağaranın ağzı çöktü! diye hay. di: 
kırdı. .._ Bir lng}liz ziraat mecmuası yaz 

Rider'in ilk duyduğu ihtiyaç baya· d . Dünyadaki insanların giyim ihti. 
tını kurtarmak üzere gerisin geriye ı.cını tamamen karşılamak için 57 
koşmak oldu. Fakat 0 korkunç boş· ~:glinkli istihsal ise 28 milyon bal
lukta bir yerde bir kadın duruyordu. milyon balya pamuğa ihtiyaç vardır. 
Lambasını yaktı. Ve az önce cere. yadır. lbtiyacın ancak yarısıdır. Bun-

Bu çiftçi, bu malnmatı tarlasında 

tetkikat yapan bir mUtehassıstan öt. 
renmiş, rejim köylilye yaptığı f§in a
tisini de tetkik etmek terbiyesini öğ
retmiştir. 

Y~~~ mil~i§ h~~ı~~ti~--------~-------------------
noktaya doğru ilerledi. Fakat lamba. 
nın ışıkları, toz, toprak selinden dola
yı birkaç adımdan öteye ilerliyemi· 
yordu. 

Karanlığı yırtmak üzere biraz daha 
uzandı. Şimdi üstünden, iki yanından 
miltemadiyen uğultular, gUrilltUlar, 
patlayıp, çatlamalar arasında mUte. 
madiyen kayalar dökillUyordu. Sanki 
arzın sancısı tutmu§ dört bir etrafa 
tehlikeler saçarak inim inim inliyor. 
du. 

Bu arada Grey'in sesi işitildi: 
- Allah a§kma Mister Rider, ora

da durmayın. Bir kazaya uğrıyacak· 
sınız. 

Fakat, Rider, motörün uzaklaşmış 
olduğıı merdivenlere doğru ilerlemek 

imkfı.nını bulmuştu. 

---.. --------------..... -----·---·-·-------r H~rgü n bir fıkra: 1 
46 ncı Kattan düşen ?... 

1 

Bir Amerikalı, alnındaki bir bere izinin bir kaza eseri olduğunu, 

söyledikten sonra, övündil: 
- Hem de mUthl§ bir kaza! 
- Ne gibi, Mister Bravn? 
_ Nevyorkta bir binanın 4t: '""' katının penceresinden tepe tak· 

lak dü~Um! 
- Nasıl? Ve ölmediniz, ha? 
Mister Bravn, güldü: İ . 
- Düşüp de sağ kalan talihli lerdeniml : . 
Ve, sonra, ilive etti: ! 
- Talihime. odanın içerisine dilşmek suretile! ?.. j 

············ ··················~········-··············-······························· .. ············ ... ·•········ 

Amerika ceza kanununa göre her iki kadına da ayni ce
za verilince cezai münakaşalar ortaya çıktı .•• 

Vaıingtonda bundan bir seneden da- 1 kavgada da Emma iri bir ~ • • • :rra p §1Şe-
ha fazla bır zaman evvel enteresan bir sini kaptığı gibi, Consun kafa f 

k' ım · d' b. A . sına ır. va a o uş ve ıım ı ır merıka ma.. lattı . .Zenci, derhal yere yıkıld b" k 
h ll · · bi k 1 ı, ır aç a csını rço ce sc meşgul ederek, dakika içerisinde öldU. 
mevzuun neticesi, cinai vak'a davalan 
tarihinde hususi bir mahiyette g8rül
milştilr. 

33 yaşında bir delikanlı olan zenci 
Corc A. Hanson, gerçi kend!sinden bil. 
hassa çekinilecek bir adanı soyılamaz. 
dı, ama buna rağmen kendisiyle yüz 
yüze gelmemek tercih olunurdu. Bir 
kere tepesi attı mı, uysal davranışile 

yola gelmez ve çok dcf a elinden sıy
rılmak için cezri surette hareket et. 
mek icap ederdi. 

Corc A. Hanson, geçen yılın nisan 
ayında, bir meyhane idare eden Kati 
Soğterin meyhanesine ayak bastı. Bu,_ 
oraya ilk ayak basması değildi. Fakat 
araları açıktı. Bu sefer de zenci, bu 
meyhaneci kadına sövilp sayarak, bu 
arada gayet kaba küfürler savurdu ve 
şöyle dedi: 

- Sen, geçen sefer bana gayetle 
Mi bir viski verdin. Bu sefer de öyle 
yapacak olursan, bak, kanşmam, ha 1 
Kafanı kıranm senin, kahpe ı 

Kati de bayağılıkta zenciden aıağı 
k:ıtmazdr. ~ele bu kavgada, küplere 
b~nerek: eline geçirdiği kocaman, ağır 
hır çekıci rast gele zencinin kafasına 
sendeliyerek meyhanenin salon kısmın 
d~n. çıktı, daha birkaç metre ylirUye. 
bıldı ve sonra bitkin halde yere yuvar. 
landı. 

Kendine gelince, ba~ka bir tarudığl 
~dmın. yanına gitti. Emma Kreyg is.. 
mındekı bu kadın bu zenciden hoşlan • 
mazdı; hatta Keti buna nisbetle zen. 
ciye daha fazla tahammül gösterirdi. 
Zenci, onunla da kavgaya tutu§tu; bu 

Adliye doktoru, :zihni ka.nıtıran bir 
mülahaza ortaya attı. Şöyle söylüyor. 
du: 

. - Kati Sloğterin çekiç darbesi, kat. 
ti surette öliimü mucipti; kafa tasını 
ç-atlatmakla beraber, beyin zarını da 
yırtmıştı. Emma Kreygin şişe darbesi 
ls.e, haddiza~inde ölilmU mucip değil. 
dı, ama zencı duha önce ağır yaralı bu. 
lunduğundan, bununla sıhhi vaziyeti 
o. der~ce?~ fenalaşmıştır, 'ki birkaç da. 
kık~ ıçcrısınde göçmüştür; yani, zaten 
çekiç darbesinden ölecek olanın ölUmü 
şişe darbesile çabuldaştınlnuştır. 

Vaşi,ngton mahkemelerinden biri 
zencinin ölümünden dolayı her iki ka~ 
dın~ da muhakeme ederek, Kati Sloğteri 
katıl suçunu tam ikaından uzun müd. 
det ağır hapse mahlcQm ederken, Han 
sonun ölümünde doğrudan doğruya a.. • 
mil olduğu esbabı mucibesine istinat 
ediyor. Emma Kreyge gelince, o da 
ayni cezaya çarpılıyor. ÇiinkU, Amc. 
rikan ceza kanunu, ölilme doğrudan 
doğruya sebebiyet vermemiş olanı da 
ölümU tacil etmekte milcssir olduğu 
takdirde, katil suçunu tam ikadan ce. 
zalandırmayı gereklel\dirici tarzdadır. 
Ve işte bu suretle de, ayn ayrı yerler. 
de ayn ayn vasıtalarla ölilmde başka 
başka derecelerde rol .cynıyan iki kişi 
nln, ayni cezayı çekmek zaruretinde 
kalması, cezai bir hususiyet ortaya 
koymuş ve bu hususta münakaşalara 
yol açmıştır. Amerika ceza kanununun 
bu hükmü, bilhassa Avrupada yadır. 
ganmaktadır! ? •• 
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Esk1 yazıcıl1k hahralarından: 

Bayat bir resim 
yüzünden! 

Yazan: Osman Cemao Kaygını 
Evet, ufak bir resim yanlışlığı. yü.. I cebinden gazeteyi çıkanp burnuma da.. 

:dinden, bir zamanlar az kalsın bır a,.. yadı: 
damın başı derde girecekti. Bundan ye- - Bu resimleri siz mi çektiniz? 
di, sekiz yıl kadar önce, tam bu mev. Baktım, bizim yarı Yakacık, yan ls.. 
aimdeydi. O zamanlu aqamları çıkan tanbul bağlarından mürekkep karııık 
ve sonra kapanan bir gazeteye resimli resimler ... 
bir yaz gezmesi reportajı hazırlamak: - Evet, dedim, ben çektirdim 1 
için karikatürcü Ercümentle birlikte Resimlerin arasındaki birkaç hatunu 
Yakacığa gitmiştik. göstererek: 

Tabii o gün Yakacık çok kalabalık, - Bu hanımlar, dün hakikaten o bağ. 
ço'k neş'eli, çok keyifli bir halde idi. tarda mı idiler? 
Ercüment gösterdiğim §ahsın karika.. Derhal vaziyeti kavrayıp: · 
türünü çizdi, ben notlarımı kaydettim, - Affedersiniz dedim, bu hanrmlar 
bunlar yetişmiyormuı gibi de tuttum, dün orada değildiler. 
oradaki gezgin fotoğrafçılardan biıine - Ya bu resimler nedir? 
de muhtelif resimler çektirdim. - Bu resimler bu yıl İstanbul bağ. 

tki gün sonra, Yakacığa ait benim lannda değil, geçen yıl Yakacıkta çe-
uzunca bir yazımla bu karikatUr ve re- kilmiş resimlerdir. 
simler gazetede güzelce çıktılar ve her- - Yakacıkta mı? 
keı zevkle okuyup seyretti. - Eveti (adamın yilzUne dikkatli 

Bu, meselenin ilk ve gayet tatlı saf- bakarak) hatta bunların yanında zati. 
hası ... Gelelim işin ikinci safhasına: aliniz de vardınız kompozisyon yapar. 

Ertesi yaz, yine tam bu vakit, hayır ken siz açrkta kalmışsınız 1 
tam bu vakit değil de bundan on bet Adamın şaşkınlığı karşısında mese-
yirmi giln kadar sonra yine gazeteye leyi baştan sonuna kadar anlattım. 
bir başka mevsim rcportajı hazırlamak Fena bir hiddetten he>§ bir ferahlığa 
için kalktım, tek başıma İstanbul tara- geçen adamcağız: 
fındaki meşhur bağlara uzandım. Za. - Az kalsın, dediı benim başımı 
ten o zamanlar olsun, ondan sonra re- öyle bir derde sokacaktmız ki ... İyi 'ki 
portajcılık yaptığım zamanlarda olsun, gelip meseleyi size sordum. Evet, bu 
ten gazetenin fotoğrafçısını pek yanı- resimlerin geçen yıl Yakacıkta· çektir .. 
ma almaz, gittiğim yerlere en çok yal- miş olduğunuz resimler olduğuna şim-
nız gider, oralarda yakaladığım gezgin di inandnn. 
fotoğrafçılann en ustalarma istettiğim - Fakat, bunların §imdi tekrar ga.. 
resimleri çektirip gazetelerde onlan zeteye konmasına neden hiddetlenmit4 

kullanırdım. tiniz? 
O gün de işte öyle yapmış, bağlarda Demesin mi ki: 

bulduğum gezgin bir resimciye muhte- - Nasıl hiddetlenmedim birader, 
lif resimler çektirmiştim. bunlar bizim bayan ile baldız falan ... 

İşin aksiliğine bakın ki akşam, geç Halbuki onlar bu cuma sabahı ttskU-
vakit, ortalık loş'ken çekilen bu fotoğ. dardaki annemize gidiyoruz diye evden 
rafların dörtte UçU bozuk, berbat bir çıkmışlardı. Düşünün bir kere, ttskU.. 
halde çıkmasın mı? dara annemize gidiyoruz diye evden 

Uzatmıyalım, ertesi gün bu, bozuk çıkıp da benden gizli çalgılı, danslı bağ 
berbat resimlerin İ§e yarayabiICce ta- J~t..nn.. 'd ... ı ......... l-a ...... ı.c-~ --• 
raflarını makasla kestim, bunları biri- ktzmazdtti'ı? 
birine ekledim; fakat baktım, yine Fena halde hiddetle gelen adam gU-

ler yüzle elimi sıkarken içimden: 
matlup hasıl olmuyor. O zaman tuttum 

- Hay Allah mUstahakıru versin, 
bir yıl önce, Yakacıkta çektirip de ori.. 

diyordum! Ya zavallı adamcağız gelip 
jinallerini sakla.mı§ olduğum resimleri!1 de meseleyi bana danışmadan evde ba; 
de bazılarından manzaralar kesip bun. 

yanla yaman bir çıngar koparsaydr ne 
tarın hepsini biribirine yapıştırarak ol. 

olurdu? 
dukça hoı bir kompozisyon yapıp (ts. 

İşte o gün bu gündür resimli yazıla. 
tanbul bağlarında nasıl eğleniyorlar?) 

mnda katiycn bayat resim kullanmam t 
diye bunları olduğu gibi yazımın ara. 
sına koydum ve tabii, yüzde dcksan do
kuz kimse bunun farkına varamadı. 

Bu da i§in ikinci kısmı... Gelelim 
§imdi işin üçüncü ve tatsız tarafına: 

Bu yazı ile resimlerin çıktığı günUn 
ertesi gUn gazetenin hademelerinden 
biri, öğleden sonra kapıdan girerken 
beni yakaladı: 

- Sizi, dedi, buglin ikidir bir zat gc.. 
lip anyor. 

-Sordum: 
' - Nasıl zat, kimmiı acaba? 

- Kim olduğunu bilmem ama, §ÖY· 
le uzunca boylu, iri yan, kıranta bir a. 
dam. .• 

- İyi ya.. tekrar gelirse, ben bura
dayım, görüşürüz l 
Yarım saat geçti, geçmedi, yalnızca 

oturduğum odada hademe kar§tma di
kildi: 

- Geldi o zat, sizi görmek istiyorl 
- Buyursun! 
Dışarı çıkan bademe biraz sonra 

döndü: 
- Sizi dışarda görmek istiyor l 

- Pekataı 
Deyip taşlığa çıktım. Bir de baktım 

ki taşlıkta bahçe arasındaki merdiven 
üzerinde gerçekten iri yarı bir adam ..• 

- Benimle görüşmek istiyen zat siz 
misiniz? 

- Evet, benim! (Sokak tarafını gös
tererek) buyurunuz ıöyle bir dakika 
kadar da size bir şey sormak istiyorum t 

Yanyana bahçeden sa-kak kapısma 

doğru yürüdilk. Ben orada durup tek. 
Sordum: 
- Ne görüşmek istiyorsunuz efen-

dim? 

Kısa harici haberler 
~,_, .... --- .. 

lngil tere - Mısır 
miloasebatı 

Tayms gazetesi diplomatik muhabiri 
Mısır Başvekili Mahmut Paşa Mah. 
mudun Londrayı ziyareti dolayısile ce. 
reyan eden müzakerelerin her iki mem. 
leketi de memnun edecek surette bitti. 
ğini anlatıyoı: ve Mahmut Paıarun Tay 
m'se beaynatını naklediyor: 

Mahmut Paşa, Mısır Başvekili 11ıfa
tile kendine karşı İngilterede bilhassa 
İngiliz Başvekili ve Hariciye Nazınnın 
gösterdiği misafirperverlikten son de. 
rece mütehassis olduğunu söyledikten 
sonra demiştir ki: 

''Bariz bi.r şekilde görülen hilsnilni
yet, biribirile müttefik olan Mısırla İn
giltere arasında samimi bir münasebet 
olduğunun §ahididir. 

Yeni yaptığımız anlaşma ise, mev. 
cut olan bu dostça münasebeti elbette 
ki, daha müessir ve ahenktar bir hale 
koyacaktı.,. 

Nazuıide maçlar 
yapıldı 

Nazilli, (Hususi) - Sümereporun 
daveti üzerine bu hafta İzmir Doğan. 
spor takımı Nazilliye geldi. Pazar gU.. 
nü SUmerspor takmıiyle hususi mahi.. 

yette bir futbol müııabakau yaptı. ! 
Müsabaka Menderessporun yeni yap. 
tırmış olduğu sahada cereyan etti. Sa. 
hada çok seyirci vardı. Maçı Mende. 
resspordan Şevki Altuğ idare etti. Her 
iki takım da çok gilzel oyun çıkardı. 
Halka heyecanlı bir gün yaıattılar. Do. 
ğanspor takımı arasında nedense ka. 
leci Fethi görUnmilyordu. Fethiden 
maada bütün oyuncuları tamamdı. SU.. 
merspcr da bazı oyunculannın izinli 
olması yüzünden sahaya esas kadrosi. 
le çıkmadı. Buna rağmen çok güzel ve 
çok enerjik bir oyun gösterdiler. 

Bilhassa kaleci Mehmet yerinde plon 
jonlariyle Sümer kalesini birçok sayı. 
dan kurtardı. Takımının en genç oyun. 
cusu Macid denilebilir ki az .zamand1 
Türkiye milli takımında yer alacak 
kuvvetli namzetler arasında bulunu. 
yor. Çok enerjik ve çok temiz oyuniyle 
herkesin takdirini kazandı. 

Sümerspordan müdafi Ziya, HUsntı, 
muavin Cihat, muhacimlerden Nuri, 
Enver, Niyazi, Hamdi Namık takmun 
en iyi oynıyan ve muvaffak olanları

dır. Doğanspordan Fuad, Hakkı çok 
iyi oyııadılar. Oyun iki sayıya karıı 
dört 15ayı ile ve SUmer!porun gah"biyeti 
ile neticelendi. 

Bergamada 
spor faaliyeti 
Bergama (Hususi) - Buradaki Hal. 

kevi spor kolu oldukça muntazam ve 
kuvvetli bir takım hazırlamıt bulun. 
maktadır. 

Halkevinde istiyenlere, okçuluk (ga.. 
yet güzel ve tarihi yay ve oklarla) öğ. 
retilmektedir. Kalkan da bu aradadır. 

Zeybek oyunlarının her çe§idi için 
Uıtiyenler dere alabilmektedir. Bengi, 
KozaKaaguıı veya ~rb.v~ıu, ıs.vıuı;ıu 
Arpazlr, tek, çift ve dörtlü barmandah, 
Kocaarap, Güvende ve Bergama yalısı. 

Halkevi cirid kolunun yüz taknn e. 
ğeri vardır. Yüz atlı değnek oyunları 
için hazır bulunmaktadır. Bu çok değer 
1i sporun yaşaması için çalışılmaktadır. 
Harman sonu büyük bir oyun yapıla
caktır. 

Bergamada bu oyuna ço'k ehemmiyet 
verilmektedir. HattS. değnek alanı diye 
bir saha da ayrılmıştır. Bu milli sporun 
uyanışında Bergama kermesi başlı ba
§ına amil olmuştur. 

Avusturyalı profesyonel 

Jerusalem 
Fransada yerleşiyor 
Anşlustan sonra, Avusturyada profes

yonellik kalkınca, eskiden hayatlıırmı 

futbolle kazanan bUtUn oyuncular, ken. 
dilerlne birer iş tuttular. Bunlann mU • 
hinı bir kısmı da devlet dairelerinde me. 
muriyot aldı. 

Fakat yahudi olan oyuncular iş bul -
ma.k şöyle dursun, bu memlekette top 
oynamak, hattı yaşamak imkA.nlarmı bi
le kaybetmiş oldular. 

İşte, eski Avusturya takmımm gözbe
heği sayılan i!: muhacim meşhur Jeru
salem de ayni vaziyete dUşUnce, soluğu 
doğru Fransa.da almış ve Parlste yerleş
meye karar vermi~ir. 

Fransız gazetelerinin yazdığına g8re, 
bu ktymctli oyuncu, Fransızlarm en bil
yük klliblerinden olan Sochaux ile an • 
taşmak üzeredir. 

Teklifsizce koluma girerek: 
- Şöyle, dedi, hususi bir §ey danı. 

şacağım size ..• 
Ve beni çekti, sokağa çıkardı, orada. 

ki en tenha bir yere getirip birdenbire 

- Yoft, yok! Jlfafmaul bana carpmatlr, 1 
ben kendimi J.:alılırımdılll otomo!Jilin onii.
ne attım. Gö:iine ç11rııau1111, ıli11el Unun 
dik/:atıizliği, Jüt/ edip de bana dikkat et· 
memesll 

- Si:. beni geren sene ae bir kere ciö· 
nemiş/i111:/ 

- 1'aa, öule mi? A{f eclersinl:; sl:i bir-
denbire lanryanıadzkl?.... ' 

_isviçre feaerasyonu 

Mahkeme tarafından 
Yaptığı haksızlığı ağır bir surette 

tamire mecbur ediliyor 
taviçrede, dört senedir devam edip_ 

giden bir spor ihtilafı, nihayet en bü
yük merci olan federal mahkemeye in. 
tikal etmit ve ihtilafın başlangıcından 
ta·m dört sene geçtikten sonra halledil. 
miştir. Hadiseyi anlatalım: 

1 

Ve bu vaziyet ka11uında zavalh BeL 
linzone takımı gene eski kümesinde bı
rakıldı, Fakat klüp idarecileri bu hale 
pek kızdılar. Hemen mahkemeye bq 
vurdular. Fakat mahkeme klilbUn nolt. 

lsviçrede 1934 senesi birinci 'küme 
futbol şampiyonası maçlarında birin. 
elliği alan takımın otomatik olarak 
milli kümeye terfi etmeei icap cdiyo. 
du, Fakat bu hakkı kazanmış olan 
Kreuzlingen takımı, kendisine güvene. 
mediğini ve milli kilmeye geçmekten 
istinkaf edip gene birinci kümede ka. 
lacağını federasyona bildirdi. Bunun 
üzerine birinci küme ikincisi olan Bet. 
linzone takrmı, Kreuzlingenden açık 
kalan milli kümedeki yere geçmiye ta. 
Jip oldu. 

Lugono ismi verilen. federasyonlar 
heyeti umumiyesi toplanarak bu vazi. 
yeti tetkik etti. Mesele reye kondu. 
21 e karşı 39 reyle talep kabul edildi. 

Bunun üzerine reis kararın meri o. 
labilmesi için reylerin laakal dörtte 
Uçilnün müsbet olması lbım geldiği 

noktası Uzerine nazan dikkati celbettL 
Halbuki bu meselede, bu dörtte Uç 

rey temin edilmişti. 

Pek y'a1imda Holan'da atletizm talü. 
mile ıyapacaklan maç için tngiliz Tarin 
atletizm takımının elemanları mütema. 
diyen çah§maktadırlar. Reımlerimizde 
takımın en iyi atlet kızlannm idman. 
ları eınaımda almmJ§ enıtanteneleri 
görüyorsunuz. 

Zanıora 
Dünyanın en meşhur kalecisi 

Genubi Amerikaya 
gidiyor 

Zamoranm ismini kim b~ez '! Sene
lerdenberi dünyanın en meşhur kalecisi 
unvanını muhafaza etzniş olan bu İspan
yol oyuncu, şimdi epey yaşlanınııı olma
sına rağmen, hfila mükemmel futbol oy. 
namaktadır. Dahili harblerden dolayı 
İspanyadan Fransa.ya geçen ve Nis şeh
rinin en büyük kliiplerinden birinde oy
namakta olan Zamora §imdi birdenbire 

- Eskiden ne iul i<li: bllisik komşuları. 
mı: aralarında ha ne. l.;0 111 ı ş11 rlıır.m .. hep
sini anlardık; Jıa/lıııki bu sef erhilerin J.:o
ııuşmaları, 11abancı dilden/ Bizi meraklan 
ı;atlatryorlar J 

tai nazarını tevil etmiyerek aleyhte 
karar verdi. 

Bunun üzerine kendilerini ıene 

hakir gören klilp idarecileri federal 
mahkemede meseleyi istinaf ettiler. 

Ali mahkeme 1 reye karıı 6 reyle 
klübe bak verdi. 

Şimdi bu vaziyet karşısında İsviçre 
spor teşkilatının Bellinzone klübUne 
milli kilme haricinde kaldığı dört 
sene zarfında kaybetm.iı olabileceği 

parayı ödemesi de icap etmektedir. 
ÇUnkil mahkemenin karan arasında 

) 

bu da vardır. 
Gene mahkeme bu klUbiln uğradığı 

manevi zarar ve ziyanı tesbit iı;in de 
ayn bir komisyon te§kil ettirecektir. 

Bellinzone taraftarları, dört ıene 
sonra kazandıklan haklanru, hS.18. bil. 
tün §iddetiyle aramaktadırlar. 

Spor ihtilaflamun böyle mahkemeye 
düşmesi pek ender vaki olduğundan, 

bütün Avrupa gazeteleri bu hldise et
rafında meraklı ne,riyat yapmaktadır. 

Fransadan ayrılıp cenubl Amerikaya git

nıeye karar vermiştir. 

Zamoranm, Arjaqtinln merkezi Boe • 
nos A~Tesln tanınmıe takımı 1ndipendi

ente ile gUzel bir mukavele yaptığı MSy. 

lenmektedir. 

ltalyanlar Yugoslav 
güreş~ileriol yendiler 

Roma, 8 (A.A.) - Yugoslavya mil

li güreş ekibi ile İtalya ekibi ara.sın. 

da yapılan Greko • Romen mil.sa.baka

ların, İtalyan ekibi 6-1 kazanmıştrr. 
İtalyanlar bu karşılaşmada galibiyet. 

lerin çoğunu tuşla kazanmışlardır. 

Berllo, ltalyao budu· 
dunu tahkim ediyor 

Niyuz Kronikl gazetesi husust mu. 

habirinin bildirdiğine göre, Almanya, 

garp hududundaki tahkimattan ayn o. 

larak, Avusturyadaki İtalyan hududu. 

nu da tahkime başlamıştır. Maamafih 

bu tahkimatın, tamamen tedafüi mahi. 

yette olduğu anlaşılmaktadır. 
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Katil kadın 
Muhakemeya dil 

devam o:undu 

z 
de 

iki senedenberl ağır ceza mahke. 
mesinde duruşması devam eden kar. 
deşinin katili Hasan, Tophanede yo. 
lunu beklemek suretile öldürmekten 
suçlu kadın katil Gülizann muhake· 
mesine dün de devam olundu. 

Gülizar, bir müddet evvel delilik a. 
lam etleri göstermiş, fak at müşahede. 
sinde şuurunun yerinde olduğu tesbit 
olunmuştu. 

Duruşma altıncı hukuktaki veraset 
davasının dosyasının celbi için talik 
olunmuştu. 

Gelen ce\'npta. böyle bir dava oldu· 
ğu, fakat davacının gelmemesi yüzün· 
den talik olunduğu yazılıyordu. Mah. 
keme. dava r ... ·ticesinin tahkiki için 
duruşmayı hnşka bir güne bıraktı. 

Bekçi Hasanı Sustalı tle 
Vurdular l 

Bir müddet evvel Tahtakalede ken 
disini karakcla götürmek istiyen bek
çi Ha~anı sustalı ile ağır surette ya· 
ralıyan Ali Osmanın duruşmasına a 
ğır ceza mahkemesinde dün de bakıl 
dı ve müdafaa şahidi olarak, kaçak 
sılık suçundan mevkuf Recep dinlen· 
di. 

Recep, \'erdiği ifadede: 
- Aşçıda yemek yerken sokakta 

bir gürültü oldu, baktım. Ali Osmanı 
bir bekçi yakalamış ı;ötürüyordu. Ali 
Osmanın elinde bir bıçak vardı. Faz 
la bir şey bilmiyorum, dedi. 

Ali Osman, şahidin dinlenilmesin. 
den sonra mahkemeye bir istida ve
rerek tahliyesini istedi. Kendisi bir 
müddet evvel kefalete rapten tahliye 
edilmiş, fakat kefil olan ndam bilaha
ra müracaat ederek kefaletten vaz. 
geçtiğini bildirince yeniden yakalana. 
rak hapsolunmuştu. Şimdi Ali Osman 
yine tahliyesini istiyordu. 
==-"~ah me. ancak be yüz lira nakdi 

kefalet verdiği takdirde tahliye edil
mek suretile Ali Osmanın talebinin 
reddine ve bekçi Alinin çağırılıp din· 
lenilmesine karar vererek duruşma. 
yı başka bir güne bıraktı. 

Arsa Ticareti Yapanlar 
Mahlc:emede 

Haralambos kızı Eftalya ile kocası 
Anargircs, yeni halin inşası sıraların
da civarda yapılan istimlakten isti
fade etmek üzere, sahibi ölU Ahmedin 
11 ve 13 numaralı arsaların ürgüb
lü 60 yaşında Mehmet adında birisi. 
nin üzerine çıkartmrşlar ve sonra ar. 
saları belediyeye 3·19 liraya satarak 
paraları tamamen almıı;ılardı. Fakat 
buraya kadar su sızdırmadan işlerini 
gören karı koca, 'Prgüblü Mehmede 
aldıkları r" .. adnn tattırmavınca Meh
met. işi açığa vurmuş. !'uçİular yaka
lanarak tahkikata başlanmıştı. Sorgu 
hakimliğince yapılan tahkikat sonun 
da Mehmet tevkif olunmuş, diğerleri 
de gayri mevkuf olarak asliye üçüncii 
ceza mahkemesine sevkolunmuşlar 
dır. 

Duruşmaya, dün, bu mahkemede 
bakıldı . .Mnhhmeye sadece mevkuf 
bulunan ÜrgüblU Mehmet getirilmiş. 
ti. Diğerleri gelmemişlerdi. İddiana· 
me okunduktan sonra reis, ürgüblü 
Mehmedc ne diyeceğini sordu: 

Mehmet: 
- Benim bu olan işlerden hiç ha. 

bı:>rim vok. Bana ovun etti bunlar. 
Eeylerbeyinde bir dükkanım vardı. A· 
nargirosa sat, dedim. Benden bir fo. 
toğraf istedi. Kendisine bir de veki
l .. ~name verdim. Her halde arsaların 
ziyaından namıma tapu çıkardığt sı. 
rada kullnndı1ı fotoğraf bu olacaktır 
rc~aetimi isterim. 

Müddeiumumi tebligat ynpıJmıyan 
cı· ·er su<'lulnra tebligat yapılmasını 
i ' 0 di. Mahkeme de buna karar vere. 
ı e 't durucımayı talik etti. 

Tavukp<;\7.arındaki Aile 
Faciası d 

Bır kuç ay vvel Tnvukpaznrtn a 
bir aılc fac•nsı olmuş. Reşat ndm~a 
bırisi kendisini nldattı"'ından şUp e 

b k Ç yerın· et i::n karısı ı "ahatı ır a 
den varal•\' r ı · 1 ldiırmu hl. 
M~hakf'm ı ~ ıpılmnk uz..:r ağır 

d 'l Re§a· mahkem sın sevke ı en 

Giillzn r kn<lrn 

·na dün başl:ındı. Sorgu 
dm duruşmas d • . 

k t'1 karısını vur ugunu ı. 
ya cekılen akı ~disini aldattığını ileri 
tıraf. fakat e . 

• 
Ü 1. no'"yle dıvordu. • 'l'O ,.. .; 

sur " • • · lig.imiz karım 
E lfı çok scvış 

- vve ' .. · ldnttıg·ını ha-. b'r ı;un bcnı a 
Melahatın 1 

haber beni çok şaşırttı 
bcr aldı~·nB~endımdc olmadan ckdcr. 
Birkaç ~ sonra sıkı bir tah
beride d~l~ştımk v~nrımın beni Nevşe 
k'k ta gırışcre 1 a d k' bekar odalarında otu. 
hir hanın 8 ~ Mehmet ile aldathğını 

n marnn"o b·ı· ra . Ondan sonrasını ı ıyor-
tesbit cttı'l1 • 

sunuz.. d n:ıı isbat edecek ~ahitlerim 
Bu ıd ın ... b" t Bunlardan bırısı ızza ma· 

de vard~· bmcttir. Diğeri de o handa 
rangoz ze~ra kadın .. Dinlerseniz hep. 
oturan kt . ·dana ~ıknca ır. 
sı nıc) keme ,suçlunun sorgusundan 

,Mah ... t d... h'tl 
dinlenilmesını ıs e ıgı şa ı e. 

sonra~ mng·n karar verdi. Marangoz 
· çngır 

rı et gelmemişti. Zehra kadın ça-
Mehdm Btı kO:Cltn, verdiği ifadede §Un· 
ğırıl ı. . . 
ıarı söylcdı. 

_ i\ev~chir h~n~~da .otu:a? anne. 
. ciin misnfırlıge gıtmıştım. Ben 

me bır .0 hana iki kadın geldi. Bun. 
ada ıkell d'w • 1 ·a· or . 'si genç ve ıgcrı yaş ı 1 ı. 

1 dan bırı 
ar •aklnşarak: 

Anneme )d oturan bir bekar var mı? 
Bura n d d' - 1 r A.nnem de, evet, e ı. 

diye sorduk~ : \·ar o da marangoz 
b' ·ışı ' ' 

yalnız 1
: Odasını tarif etti. Kadın-

Mchınetur. . eliler. Biraz sonra, yaşlı 
tar o odaya gıgir tti. Genci içeroe kal
kadID çıkıp, 

mıştı. nrn anneme uğradığım 
Birka~ ay sosında marangoz Meh. 

n laf ara d . . . 
zaınn d kalan kn mm ısınının 

d. odnsın a .. dl 
nıc ın d "unu bir ay mutema • 

18.hat ol ug ' . ~ 
Me . ·ttiğini öğrendım. Meger 
Ye gclıP gı • · o karısı ımış ... 
bu adamın • · ··ta 

mUddeiumumının mu · 
Muhakemd etmesi için başka bir güne 

lcasını ser e 
bırakıldı. 

ns 

... . . . 
:::::::; ..... 

::::::~::::::::::::::= 

ge 
•• 

·=·=-··:·:·:·:·:·:·:·: 
·······\z··· ········ . . . . . . ... . .... . ·.·.·.·. ...... . .... . . . . . .. 
········ ·•·•·•·· . . . . . .. ' :-:.:.> ~ 

ova ye 
Genç müzikhol artisti küçü k hayranına 

sormu ·tu; 
• 

smın 

- or ıs 

ne senin? 
Şöva ye! 

Mistinget o zamanlar Eld..ırado tiyat
rosunda temsil veriyordu. Bugünkü gi
bi bir şöhrete sahip değildi, fakat mu· 
hitinde kendisini, hemen hemen bugün 
L· :tün Fransanın sevdiği kadar sever
lerdi. 

Orada, kenclisi gibi, heııüz sanat hl· 
yatının cşigiııclc arkadaşları vardı. Bu 
genç kızlar, en büyük zcvhlerini bel
ki, geceleri sahneye çıkacakiarı zaman 
odalarında hazırlanırken veya temsil
lerden sonra odalarına gel lıkleri zaman 
buluyorlardı. Onları hiç bir zaman ayrı 
ayrı görmek kabil değildi. Hepsinin 
ken.:i odaları vardı amma, onlar bir 
tek oJada toplanmayı tercih ederlerdi 
ve bu da Mistingetin odası idi. Çünkil 
onu hepsi çok severlerdi ve çünkü Mis· 
tinget onların başı idi. 

Sa:1:ıeye çıkmadan evvel, hepsi onun 
od.-: •. na kc~ar, ma!:y:;:anm yaparken, 
elbiselerini giyerken de onun fikrine 
rrı:iracaat ederl'!rdi. Mistinget bir yan
dan kendisi hazırlar.ır, bir yandan c.n-
lan hazırlardı. l 

Yin. ' ·r gtt.:e böyle, sahneye çıkmak 
üzere hazırlanıyordu. Mistinget ha
zırlanmış, ötekileri bekliyordu. Niha
yet beklememeğe karar verdi ve: 

- Ben gidiyorum, çocuklar, dedi. 
Çabuk olun, hemen şimdi gelin .. 

Kapıya dogru bir adım attıktan son-
ra geriye dllfıdü. 

- Nerde benim değneğim? 
- Nereye koydunsa orada ... 
·- Kal:C ba!myım altında olmasın .. 
Hepsi bir bir kalktılar, odanın altı 

iistüne getirildi. Aranmadık yer kal
madı. 

Yok. yok, yok ... 
Mistinget şimdi orkestrayı ne ile ida 

re edecekti? 
O akşam bir operet oynıyacaklardı. 

Bunda Mistinget orkestra ~efi vazife
sini görüyor, diğerleri de çalğı çalıycr· 
!ardı. Orkestrayı idare edecek o· ın Mis 
tingetti amma, Onun da kendisine bu 
işte en büyiik yardım beklediği şey ... 
Bu değnekti. 

Artist hi.ddetlenmiş, telaşlanmıştı. 

Hakkı vardı: çilnkü oyunun başlama-
sına beş dakika k&lnuştı. ı 

Bu sırada kapı vuruldu. 
- Giriniz!.. 
Kim girecek dive · a·nya çevrilen göz 

1 

ı.., Lıaktıkları yerden bir:ız <lah., aşağı
ya inmak mecburiyetinde kaldı: Çün
kü içeriye giren, bir çocuktu: On bir, 
on iki yaşlanncla bir erkek çocuk. 

Arkasından tİ\•atronun adamların-

Bepoli geliyo~du.' 1 
Mistinget, veya o zaman arkadaşl:ırı

ı. n ve bugün herkesin dediği giıli, kt· 
saca Mis, hiddeti arasında, bu vakit
siz misafire kızmıştı, Bepoliye: 

- K=m bu? diye sordu. 
Çocuk, gerek girdiği muhitin ya-

Güzel yıldız Simon Simon'un yazı erkelc aı1tadaşlr., 
rile fevkalade eğlenceli geçirdiği haber veriliyor. Ya\. 
nız bu arada Amerikan kadınlar klübilnün yıldızı afo. 
r edecekleri de söylenmektedir. Bilindiği üzere Si. 
mon Simon erkek arkadaşlannr vi!Uisının arka kapısın 
dan içeri almakta ve bu kapıyı cebinde sakladığı altın 
bir anahtar muhafaza etmektedir, 

hancılığı içinde, gerek gör.düğü bu fe
na kabul karşısında hayrete düşerek. 
şaşkın şaşkın durmuş, artiste bakıyor
du. Fakat, bu bakışın manasını Mis, 
Bepolinin verdiği cevab Uzerine daha 
iyi anladı. 

Bepoli, çocuğu omurun.dan tutarak, 
ileri sevkederken: 

- Küçük hayranlannu;dan biri, de-
di. 

Mistinget, sanki korkmu§ gibi: 

- Al dedi. 
Çocuk kıpkırmızı olmuştu. Bcpoli, 

bir yandan Mistingetin hayretini, bir 
yandan çocuğun mahcubiyetini gi.der
meğ.: çalışarak: 

- KU9:.iğUn sanata çok heves ve is· 
tidadı var, dedi. İnşallah istikbalde iyi 
bir artist olacak ı .. 

O zaman Mistinget çocuğa aHilro 
duydu: o 

- Ye? .dedi. İsmin ne enin baka
yım? 

Çocuk sıkılmıştı. Bcpoli ~evab ver
di: 

- Küçük Şövalye. 
Fakat, çocuk bu vasfı beğenmedi, i

tiraz eder gibi: 
- Moris Şövalye, dedi. 
Mis çocuğun bu halini çok beğenmiş

ti. Çenesini okşıyarak: 
- Bravo t dedi. Merak etme sen L 

yi bir artist olacaksın... Sende bu gü
zel ağız varken ... 

Hakikaten (kliçük Şövalye) de M.is
tingetin en hoşuna ince dudaktan, yü
zündeki sevimlilik ve söz söykyişinde
ki t:dılık gitmişti ... 

- Mis, telefondan çağınyorlar. 
- Niçin diye sormadın mı? 
- Sordum. Dekor için ressam iste 

mişsiniz. O telefon ediyor ••• 
- Peki geliyorum. 

• • • - Mis, Maşen ~orablanndan bir 
adam geldi, sizinle göruşmek istiyor. 

- Ne istiyormuş? 
- Galiba kendisine, fabrikanın ço-

rab reklamında kullanmak için bir cüm 
le bulacağınızı söylemişsiniz ... 

- Ha 1 Evet... Fakat şimdi kafamı 
yor.:cak halim yok. Başka zaman gel
sin .•• 

-ı Mis, bir gazeteci geldi, kendisine 
randevu vermişsiniz, salona aldım, bek 
liyor. 

- Peki, şimdi geliyorum. 
• •• - Mis, saat 11 de radyoya gi· 

decektiniz, unutmayın. 

. . . - Mis, arkadaşınıza randevunuz 
vardı, unuttunuz mu? 

. •• - Mis, Mis, Mis ... 
Bunlar, bugün, Parisin en büyük 

muzikholünde, artistin dairesinde tek
rar olunan sözlerdir. Cünkil. bugiinkiı 
Mistinget büyük bir artisttir, Moris Şö. 
valycnin de meşhur biı sima olduğu gi
bi. 

Amerika artistlerine şöbret temin et 
mek için nvuç dolusu para hart.:arken 
'iriiltii1 "le reklam vaparken Avrupalı 

sanatk:irlar ekseriya kendi reklamları
m kendileri yaparlar. Bu, belki en ko

(Dcvamı 10 uncuda) 
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Mongollarımız • hayvanlarına 1 

yem verebilmek için, geceyi avluda, 
çadır altında geçirdiler. Yediye d~ğ
ru yola koyulduk. Arkadaşım, te
peden tırnağa mUsellah olan 
ve çok güzel atlara binmiş ola
rak seyahat eden Gorokof'la. hemşe
reslnJn ardından yUrUyordu. Atları 

hayranlıkla seyrettikten sonra, 

Bu göle, Mongollar, (Koşugöl) adı
nı vermişlerdi. Her iki halk da bu 
göle mukaddes ve korkunç Lir göl 
nazarı ile bakarlar. Onların bu his· 
sini anlamak pek kolaydır. Yazın, 
sakin ve gtıneşll günlerde, b1rdenb1· 
re, bilylik ve korkunç dağlar gölil 
kaplar ve yalnız, balıkçılar için de
ğil, fakat gölde sefer eden yolcu va
purları için de tehlikeli bir mahiyet 
alır. Kışın da, gölü örtmekte olan 
buz tabakası, bazen bir uçtan bir U· 

ca çatlar ve acılan yarıktan, kesit 
buhar tabakaları intişar eder. Bu 
vaziyetler, göJUn dJblnfn, zaman za
man sıcak su cereyanları veya lav 
dal~alarının istila.sına maruz kal
dığını göstermektedir. Gölden ayrı
lan nehrin sığ kısımlarının, zaman 
zaman ölil balık sill'lilerl lle tıkan ~ 
ması da, bu yer altı değişiklikleri

nin mevcudiyetini açıkça lsbat et

mektedir. (Koşugöl), balık ve bil· 
hassa aıa. ve som balıkları hususun
da çok zengin göldUr. Bu göl, bir za· 
manlar, Siberya. ile, Mançurldcn 
Mukdene kadar olan bUtUn memle
ketlere sevkettiğl beyaz balığtyle 

çok meşhurdu. Bu balığın eti çok yu
muşak ve yağlıdır .. Ayni zamanda 

havyar hususunda da çok zengtn
dfr. Gölde bulunan diğer bir balık 
clnsi de, alA balık zilmereslnden, be· 
yaz (Khayrous) te,mlye olunan ba
lıktır. Bu balık, bUtiln balıkların ak· 

1938 Trakya için bir 
inkişaf yılı oldu 

- Samaltay'dan geldiğiniz halde 
hayvanlarınızı bu kadar zinde ola. 
rak nasıl muhat aza edebildiniz? di
ye sordum. 

Gorokot hayvanların Kanin'e ait 
olduğunu söyledi. Bu sözlerden, Ka.. 
nin'nln, kendisini göstermek istediği 
ka.dar fakir olmadığını anladım. 

ÇilnkU, böyle gUzel bir hayvana mu_ 
kabil, herhangi zengin bir Mongol, 
ona ve ailesine bir sene yetecek ka
dar et temin edecek koyun verebi
lirdi. 

Az sonra Ucnde yüzlerce ak keklik 
bulunan çalılıklı btr bataklığa va
sıl olduk. GUrültümUzden Urken bir 
ördek sUrUstı de derhal havalandı. 

Kışın, böyle soğuk, rüzgA.rlı bir za. 
nıanında, yaban ördekleri l Hayreti
mi gören Mongolumuz bana şu iza· 
hatı verdi: 

- Bu bataklık, dalma muayyen 
bir hararettedir ve hiç donmaz. Ya
ban ördekleri senenin her zamanın
da buraya gelirler. Ak kekikler de, 
yumuşak ve ılık toprakta yiyecek 
bulabildiklerinden, buradan ayrıL 
nıazlar. 

Mongolla. bunları konuşurken ba· 
takhğın üzerinde sarımtırak bir ziya 
huzmesinin yanıp söndllğilnU gör
.dUm. Bu alev, muayyen fasılalarla 

görUnUp kayboluyordu. Biraz sonra 
bataklığın öbür yakasında da lkl a
levin yanıp sönmekte olduğuna şa
hit oldum. Bu, etrafında birçok eL 
saneler dönen ve bugün kimya U. 
minin, ratıp ve sıcak arazideki n~ 
batt maddelerin çürümesinden husu
le gelen bataklık gazlerinln veya 
metan gazinin yanması netlceslnde 
izah ettiği, "Feu follet,. hAdlsesinin 
basit şeklidir. 

:Mongolumuz, bunu: 
- Ada.yır ctnlerl burada yaşıyor 

Ye Muren cinleri ile mücadele halin
de bulunuyorlar, diye izah etil. 

Kendi kendime: 
- Hakikaten, bugUnkU prozaik 

:A.vrupamızda, birçok köylülerin bu 
alevleri, el'an daha, bazı esrarengiz 
sihirbazlığa atfetmelerine mukabil, 
bu esrarlar diyarında, bunların, iki 
komşu nehlr cinsleri arasında cere. 
yan eden bir mücadele olarak telAk.. 
ki edilmeleri kadar tabıt bir şey o
lamaz, diye dUşUndUm. 

Bataklığı geçtikten sonra, uzakta, 
tam karşımıza gelen istikamette bir 
manastır binasının bulunduğunu 

gördilk. Takip ettiğimiz yoldan bir 
kilometre kadar l~ tarafa dU.şmesine 
rağmen, (Gorokoy) lar, oraya gide· 
rek, Çln mağazalarından bazı eşya 

satın almak niyetinde olduklarını 

söylediler ve kısa bir zamanda bize 
yetişeceklerini vaadederek, sU.ratla 
uzaklaştılar. Fakat onlara, ancak, 
bir müddet sonra rastlayabildik. Hiç 
blr iz bırakmadan ortadan kaybol
muşlardı. BIHihare beklenilmedik 
ve onlar lçln ~ok meşum bir akıbet 
hazırlıyan şartlar içinde yolumuzun 
nzerine çıktılar. Biz, onlardan bu ka· 
dar çabuk kurtulduğumuzdan çok 
memnunduk. Yanımızdan ayrılır ay
rılmaz, (Borof) tan haklarında öğ
rendiklerimi olduğu gibi arkadaşı

ma anlattım. 

BİR VOLKAN İÇİNDE 

Ertesi gUn akşama doğru, suyunu, 
köyUn bir kllometre ötesindeki (Ko
fugöl) den alan ve (Ecingöl ve Ya
ga) vtdlsine serpilmiş on on beş ev
den nıUrekkep kUcUk blr Rus koloni
si olan (Hatyl) e vasıl olduk. (Kosu
göl) yüz otuz beş kilometre uzunıu
tunda ve ·on altı ile kırk kilometre 
sentşUğtnde, soğuk ve derin. btiytik 
bir da~ gölüdür. GöIUn garp kıyısın· 
ya, (HubyuglH) tesmiye olunan 
(Darkhat) ao7otıarı oturmaktadır. 

(Arkası var) 

1938 senesi, diyebilirim ki, Kırklareli 
için öneınli bir imar ve inkişaf yılı ol
muştur. Tamir ve yeni temel olmak ü
zere bu bu satırları kaleme aldığım güne 
kadar medana getirilen in~atm sayısı 
102 yi bulmuştur. Bu yapıların bir kıs
m,ı dükk~n, besi yeri, imalathane ve de
po. Mühim bir kısmı da mektep ve deva 
irden, yol, şose ve köprüden ibarettir. 

Memleketin halOk ve çalışkan valisi'. 
B. Hasip Koylan idare, hars ve kliltür 
işlerinden maada en ufak köylere varın 
caya kadar dolatmak auretile halkın u. 
mumi ihtiyaçlarını en yakın bir alaka ve 
tetkik gözü ile takip etmekte ve mahal 
1i ihtiyaçları - havale ve dcrkenarlara 
mahal brrakmaksızm - günü gününe 
cevaplamak azmiyle çalışmaktadır. 

Beri yandan çocuk esirgeme kurumu 
gibi şefkat ve nüvaziş istiyen milhim 
bir kurumun başkanlığım deruhte eden 

-

11cısip Keylan 

Adaoada tüyler Orperteo hlr cinayet 

Bir hamal karı-
sını vurdu 

------------------------------~ Adana, (Hususi) - Evvelki gUn 

-H E K 
.
1 
M~ } §ehrlınizde tüyler ürpertici bir cinayet 

oldu. Hamallıkla geçinen elli ya§lann.. 
da kadar Derviş oğlu Hüseyin, kan
sını on beş yerinden bıçaklamak su.re. 
tile öldürdü. Sonra da avluda bulunan 

,,..~ l:.ı ~ o T • E-R-'ı bulapk çukuruna atarak üzerini top. 

e~ G L rakla örttü. Hidise etrafında yaptığım 
'' tahkikatı bildiriyorum: 

Buğday pazarında tüccar Hilminin 
yanında hamallık yapan Hüseyin, ka
nsı Zeliha ile ötedenberi kavgalıdır. 

'l'emmuz ve ağustos aylarında neler yeriz 
Mevsim ve aylar değiştikçe grdal&. 

nmızda da bazı ufak tef ek değişiklik. 
ler olur. Her ay önUmüze yeni bir seb
ze ve meyva çıktıkça i.ştihamız kaba. 
rır ve ona karşı olan temayülümUzli 
hemen teskin etmek isteriz. İşte bu 
iştiyakla temmuz ayındaki sebze ve 
meyvaları gözden geçirelim: 
_ Armut, patlıcan, ka.bak, asmaka. 
bağı, vişne, erik barbunya fasulyesi, 
şeftali, hıyar, kayısı; kavun; karpuz; 
bamya gibi sebze ve meyvalarla kefal 
ve palamut balıklarıdır. 

Armut: Lezzet itibarile birkaç çe
şit armut vardır. Tatlı ekşi, mayhoı. 
tur. nkbahardan kış& kadar devam 
eden ve hattl kışın bulunabilen bir 
meyvadır. Yetiştikleri yerlere göre 
akçe, Mustabey, bozdoğan, Gümüşha. 
ne gibi bir çok cinsleri vardır. Bunla,. 
rın içinde Gümüşhane meşhurların. 

dandır. Gümüşhane armutları arasın. 

da da lezzet ve yumuşaklığı ile şöhret 
alan ve seve seve yenilen Mihrant ar
mudu ile mayhoş ve sulu olmasile 
hoşça yenilen Çermaye armutları sa. 
yılabilirler. Tatlı ve yumuşak armut. 
!arın hazıni kolaysa da ekşi ve may
hoşlarm hazmı güçtür . . Bu çeşit ar. 
mutlar da reçel, hoşaf ve ~omposto 
yapıhrlarsa elyafı yumuşar ve kolay. 
tıkla hazmolunurlar. Armut kurusu 
yapılır fakat bunun da hazmı güçtür. 
Ham armutları yemek te doğru değil
dir. Mideyi bozarak kabız ve ishali 
mucip olurlar, Hazımda.ki intizamı bo. 
zar, barsak ve mide hastahklanna se. 
hep olabilirler. Armuttan (Puvare) 
:>ani armut şarabı yapılırsa da pek 
delice verdiği sarhoşluğu hasebile in
sanlara l~yık olınıyan bir içki mesa. 
besindedlr. Binaenaleyh bu içkiden 
sakınmak doğrudur. 

Armut, havi olduğu vitanıitıi ve ter. 
kibi itibarile çok enteresandır. Bu 
yüzden bol vitamini ve gıda madde
teri bazt hastalıklarda fayda verir. O. 
nun için evvela terkibini tetkik ede. 
llm: 
% 83.30 Su 
% 0.20 Hamizlyet 

% 0.35 Madeni maddeler 
% o.oo Sellüloz 
% 0.36 Azot 
% 3.44 Azottan maada maddeler 
% 7.25 Şekerli maddeler 

100 
Vitamine gelince: 

En fazla (C) vitamini, ikinci derece
de (A ve B) vitaminleri, üçüncü de. 
recede de (D ve E) vitaminleri ihti. 
va eder. Şuna göre fazlaca (C) vita
minini havi olması dolayısile biltün 
kan hastalıklarında skorbüt, umumt 
zafiyetle ileri gitmiş kansızlıklarda 
yenilmesi çok büyük faydalar temin 
edebilir. 

Pancar: Şeker maddeleri fazla o
lan bir vitamindir. Kabız verir, yalnız 
turşusu yapılırsa da yaprakları da 
sadeyağ ile kavrularak ıspanak ka. 
vurmasına bcnziyen bir yemek yapı. 
lır. Şekerli maddelerin fazlalığından 
dolayı daha ziyade şeker sanayiinde 
kullanılır. Pancarm posası şişmanlık. 
vermekte olduğundan kasaplıkta ke
silecek o1an sığırları şişmanlatmak i
çin kullanılJr. Terkibinde aunlar bu. 
lunur: 
Yüzde 2.34 
Yüzde 8.90 
Yüzde 0.14 
Yüzde 0.98 
Yüzde 0.14 
YUzde87.50 --

100.00 

Azotlu maddeler 
ŞekerU maddeler 
Yağlı maddeler 
SellUloz 
Muhtelif milhler 
Su 

Patlıcan: Hazmı biraz gUçse de ıyi 
pişirilirse kolaylaşabilir. Muhtelif şe. 
killerde pişirilir. Zeytin ve sade y~ 
ğı ile muhtelif yemekler ya
pılır. (Zeytinyağlı kızartması, inıaın 

bayıldrsı, karnıyarığı, etli ve zeytin 
yağlı dolmaları, beğendisi, silkmesi, 
ttirlUsU) gibi yemekleri yapıldığı gibi 
salatası da yapılır. Her hangi çeşit 
yemeği yapılırsa yapılsın leu.etll ol. 
duğundan yazın en ileri gelen sebze. 
leri sırasındadır. 

DokWr N eoaettin Atıaaaaun 

'Uç çocukları olan aile senelerdenberi 
evli bulunduktan halde geçimsizlik a.. 
ralarında eksik olmuyor ve bazı za.. 
manlar bu aile kavgaları §iddetlenince 
kadın evi terkediyor, ancak bir veya 
iki gün sonra tekrar eve dönüyordu. 

Hadise Gününde 
Evvelki gün öğle üzeri ve çocukla. 

nn evde bulunmadığı bir sırada karı 

koca yine ağız kavgasına başlıyor ve 
bu agız kavgası her zaman tekerrür et
tiği için Zeliha, artık ben burada dur. 
mam gideceğim diyor, Hüseyin nere
ye gideceksin diye karrs:na bir tokat 
atıyor, kadın bu defa daha fazla kızı
yor ve kocasına kartı ağzını açıyor. 

Kansının kendine karşı cevap ver
mesinden muğber elan Hüseyin ise he
men bıçağını çekerek boğazına sanlı. 
yor, ve bağırmasına meydan vermeden 
boğazını beş santim derinliğinde kesi
yor. Likin gözleri kanlanmış koca bu
nunla iktifa etmiyor, kadının göğsüne 
yüzüne, baıına ve ensesine daha on 
dört bıçak atıyor, böylelikle de kadın 
delik deşik oluyor. Vaziyet korkunçtur, 
Hüseyin çocuklar eve gelmeden kan. 
sının parçalanmış vücudunu ortadan 
kaldırmayı düşlinüyor ve hemen avluya 
iniyor bulattk çuki.lrunu açarak kan. 
sını üzerindeki elbiselerle birlikte ÇU

kura atıyor, üzerini örtüyor. Sonra da 
hiçbir §ey yapmamış gibi evinde otu.. 
ruyor. Biraz sonra küçük kızı Hatice 
eve geliyor. Fakat sokak kapısı içer. 
den sürmelidir. Çalıyor, Hüseyin bil. 
yük bir soğukkanlılıkla kapıyı açarak 
haydi gel diyor: Anneniz biraz gezmi
ye gitti, sen evde otur, Katil koca hii 
bir §ey .yapmamış gibi evden çıkarak 

tüccar Halimin yanında çalıırnıya gi.. 
diyor. 

Büyük Kız Hadiı1eyi 
Anlatıyor 

On dört, on beş yaşlannda bulunan 
ve Singer nakış kumpanyasında çalı,an 
Hüseyinin büylik kızı Fikriye bu tüy
ler ürpertici cinnyeti bana böyle anlat
tı: 

- Biz üç kardeşiz, ben Singer kum
panyasında, karde§im Mehmet Ali de 
tcnekecide ~ıııyoruz. KU~ük kız kar. 

sayın eşleri Bayan Koylan da bir öğret.. 
men ve içli bir yurt kızı içtenliğiyle de. 
ğcrli valinin çalışmalarına da gerçek. 
ten arkadag olmaktadır. 

Yurdun her tarafında müşterek atı. 

lımlar halinde belirmiye başlıyan spor 
hareketlerinde Kırklarelinde hissesi 
ne düşen vazifeleri düzenle başarmak. 
tadır. 19 mayısta açılış töreni yapılan 
spor alanuun tesviyei türabisi münaka. 
saya konulmuştur. Koşu pistlerinin mey 
dana getirilmesi ve buna benzer işlerin 
başarılması için 6728 liranın sarfedilme. 
sine karar verilmiştir. Türk spor kuru. 
mu tarafından gönderilen güreş antre. 
nörü Necati Tokbudak Kırklarelide 13 
gün kalmış ve 3 genci Türkiye birinci.. 
liklerine hazırlayarak Edirneye geçmiş
tir. Antrenör, Edirnedeki vazifesini ik. 
mal ettikten sonra Tekirdağa ve Ça'lak
kaleyc gidecektir. Geçenlerde Ordue. 
vinde epor klübü menfaatine verilen 
gardenparti genel bir alaka ile karşılan. 
mıı. halkın spora karşı olan bağlılığmı 
bir kere daha tebarüz ettirmiştir. 

Düne kadar ıehrin muhtelif semtle . 
rine ıerpilmit bir halde bulunan hiikii. 
met devairini bir araya getirmek mak. 
sadile şehrin inki§afa müsait olan istas . 
yonu civarında büyük bir hükumet ko
nağı inşasına karar verilmiş, 20,000 li
rası 938 senesi bütçesinden verilmek 
suretile münakasasr da açılmıştır. Bun. 
dan maada inşasına karar verilmiş olan 
büyük bir Halkevi binasına ait tesisat 
da temin edilmiı, planları geçen gün 
Ankaradan gelmiştir. Yeni Halkevi bi. 
nası 9ehir parkının tist tarafına inşa e. 
dilecek ve Halkevi çalıtmalarına gerçek 
ten yarayan manalı bir bina olacaktır. 
Umumt toplantı ealonu; konferans ve 
müsamere salonu, komitelerin çalışma 

odalarlie parti teşkil!tına ait olan kı. 
ırmlar 40.000 liraya mal olacak yeni Hat 
kevi binası plAnmm ba~lıca ana hatla. 
nru göstermekte ve bugün yann müna
kasaBı açdmaktadır. M. Yeltepe 

deşiıniz Hatice bir İ§ yapmıyor. Dün 
eve geldiğim zaa:an annemi bulama
dım. Zaten annemle babam daima kav. 
ga ederler ve sonra da annem evden 
çıkıp giderdi. 

Bunun içindir ki şüphelenmedim. 
Sonra annemi babamdan sordum, gez
miye gitti, dedi. Fakat o geceyi anne. 
siz geçirdikten sonra dün de annemi. 
zin gelmediğini görünce teiaşa düştüm. 
Kardeşim Mehmet Ali bana, dün gece 
annemle babam kavga ederken babam 
anneme seni keserim diyordu, dedi. Da
ha fazla §ilphelendim. Komşulara an
nemin evde olmadığını söyledim. Evi 
araştınnıya başladık, annem görünür- . 
]erde yoktu. 

Kanlı Elbiseler 
Kardeşim Mehmet Ali avluda dola.

§ırken, bulaşık çukurunun üzerinde ka" 
zilmıt taze toprak gördü. Oraya yak
laştı, kanlı bir manto görünüyordu. Bu 
kanlı mantoyu tutup hızla çekti. Top. 
raklar aralandı, kanlı bir ayak meyda. 
na çıktı. Bunun üzerine kardeşim ka. 
rakola ko'"arak polis çağırdı. 

l'yiüddeiuınumilik vakadan haberdar 
edihnce, müddeiumumi muavini Hilmi 
Arca, Hlikumet tabibi, eve geliycrlar. 
Zelihanın parçalanrruı vücudu çukur. 
dan çıkarılıyor ve bu esnada da polis 
katil Hüıeyini, tı.iccar Hilminin mağa
zasında yakalıyor. Kadının ensesinde 
dört santim derinliğinde bir yara var. 
dır. Göğsündeki bıçak yaralan da ol
dukça derindir. Hemen tahkikata baş. 
J.amyor ve gece ancak saat on ikide 
tahkikat evrakx ikmal edilerek kadının 
gömülmesine müsaade ediliyor. 

MUddeiumumi muavini Hilmi Arca 
bu korkunç hadi9e etrafrnda dedi ki ; 

Şimdiye kadar Adana ağırcezası bu 
şekilde tüyler ürpertici bir Mdise luy. 
detmemiştir :.>Liç Ti.irk ceza kanununun 
449 uncıı Cıaddesine temas etmektedir. 
M uhal:eme cürmü meşhuda taalluk eL 
tiğinden hükmü kısa bir zamanda ve. 
rilecektir. 



-
Yeşilli kız 

Anlatan: ıoraıntm Hoyı 

ine böyle ağustos sıcaklarının hü. 
kllm sürdüğii i>ir ~ündü. Ver elini pla
ja demiş, sıcak kumlarda dolaşmıya 

baıılamıştım. Niyetim, hişi huzurunuz
dan bolca eşek teri döktükten sonra 
denizin serin koynuna kendimi atmak.. 
tı. Fakat yeşilli genç kızı gördükten 
sonra caydım. Eski zaman işıklan gi:..i 
görür görmez vurulduğum yeşilli kızın, 
vücudu güneşten ve banyodan, dayak
lanmış deri gibi yanmıştı. Kahverengi 
idi. Tunçlaşmqtı. Ve ince, narin vücu
dunu kaptığı gibi, eski zaman şöval

yeleri misullı'.'ı, kızgın kumlarda dolu 
dizgin kaçacagıruz kızlardandı bu .•• İn
sanda arzu hisler uyandıran, 

ne bileyim, damarlarındaki kanı anafo. 
ra tutulmuı gibi kayntan, coşturan bir 
mahluktu bu ... 

Onunl• konutma'k gllç olmadı. GUç 
olmadı derken, dudaklarınrzdaki tebeı. 
sümü silmenizi dile~•eceğim. Zira, bu. 
lufldut\ii'riU~ yerin bir plij clduğunu

ve genç kızın da sandığınız gibi piyasa 
malı olmadığını hatırlayınız. Bu gibi 
hallerde yapılacak ıey gayet basittir 
dostlarım. 

Oynamak için getirdiğiniz topu yan
lış istikamete vurmak, sonra engin en
gin özürler diliyerek: 

- Affedersiniz efendim, size atmak 
istemiyordum. Bir sigara içmez misi~ 
niz? demek kifidir. 

. Arı'faeniz anlaııuıımudır ki, hiçbir 
tım. · b dala be eye ehemmiyet vermıyen u n. 
şd : ve•illi kın vurulmuıumdur. Ve 
ena.,, s • • 'bi 

luı d-ı bir sabah ıünep 11 var. genç .., 
tığ.ma doğmuıtur. . 

Yanına çökünce, bapıu çevirdi,_ ve 
üli.imlCYen ıöılerile bana bak~. S~ • 

1 d ben' ilk defa olarak aaabileıtt-neler en . 
• inıi anladım. Ama, ifler yolunda gıt. 
~ . dük Kahkahalar attık, ve, o ge-
tı. Yuz • d'k. 
ce de bulupuya karar verdıkı "b' b' 

Ü bir arada yap gı 1 ır 
On g n ö. di 

. . Evlin olduğunu gren • 
gey tsınının di kim. 

. . okadar. Ne yapar? .• Kim r, . ın 
dı~ . ? Bunları bir türlü öğrenemedım. 
neııdir b dan konuıu.. 

Bir gece ıuradan biura "- yolculU-
d k Birden bana r .. ll 

yor u · catı bir seyahat. 
ğundan, vapurla yapa 

bahsedecek oldu. 
ten A kayı bırak ıekerim. diye .sek. 

- ' P rnapur ıeyahad senin 
lendim, vapur b rtyetinde oldu. 

Çalıtmak aıec u 
nene... liba 
ğunu unutuyorsun ga~~cak kadar 

Evlin dudaklartlll dmı. 
rJt 1 · yqlandı. ŞaF 

ısırdı. uvı en k ıDJllll? diye ıor. 
- Sen çalıtaııyaca 

du. . . ıs le tatlı ıdl. Yumutaktı. 
Sesı yıne Y idi bana. 

bi acı ıibl ge .. 
ama ru Lıt 1e bir seyahate çıkm3. 

Ben de uvY 
- dar iıterdimı arna imkiıı yok. 

aını .ne ki l&sıaı... diye mırıldandım. 
Geçınaıek gıJılerinl kaldırdı, ve bani 

EvUn. blktL Sordu: 
tuhaf tuJıaf .. - bir centilmen değil mi. 

_pakat-

ıir: :Sellıi 8yle~dlr, fa~· seni~-~~ 
kelimeli ıle neyı kastettigını 

ceııtiJllıeD dıaı· aaıa, ben yine çalıımak 
an~ . de..: ... 

uriyctın T .... ' 
mecb ece Jdi. Tatilim de bitmiıti. Ne. 

scııı ı k .. 'd' d • 1.rn ma uzcre ı ım on an ... 
ede ııe ,--
r~ tspetken· 
S _.. Seni yine göreceiim delil mi? ... 

. rdurn: 
dıye 90 tereddüt içinde idi. Boynuma 

svıin .. 
Fısıldadı: 

a11~'·şiırıdiye ~adar benimle alay et-

. değil ırıı? 
medın nıyorsan, aıkolsun 6yleyse 

_öyle sa 

sana... bir ın için bile sevginden 
- }lıyırd·ırı. Ama, sen bir patron, 

1upbelen~~· 
1 

centilmensin. Belki, beni 
bir efen~•·.. ır istemiyeceksin, diye 
evde görurıen 

korktum· ~. kim olursan ol, bana 
- Evlincigını.ıu' seviyorum. Ve her 

ı . Ben se . 
vız ge ır. k ·sıeyoruaı ,ekenm. 
zaman gö~eti 1 

·yerek cevap verdi: 
tin sesı trı . d eli 

Ev • 'r kere dener. ıı:.. e ' ve 
- Olur. Bı __ , ı<ı uncuda) 

(I)eV_.. 

Gtlzelllğl için 11en9 kızların kanıyla Jıkanan 

KONTES 
Uşaklarının kandırdığı kızlara nasıl işkence ederdi 

BugUn, 4 asır sonra bu vabıl kadının mezarı aranıyor 
Çekoslovak efki.n umumiyesinl 17 

inci asırda vukubulan bu anlatacağı
mı& hldise kadar, hiçbir v&k& telaş& 
dUıUrmemiştir. Bu vakanm k&hram&
nı vaktile çok nüfuzlu ve fena.lığı ile 
meşhur ve Slovakyada Çahtiçe şato. 
sunun s&hibi Jfontes Yelisavet& Bato. 
rf'dir. 

Çahtiçe kasabasındaki köy kilisesi 
yeni tamir gördüğü için kontesin me
mrmm bu kiliseden çıkacağı umul
maktadır. 

Bu zalim kadın, 16 mcı asrın niba. 
yetinde vel 7 inci asrın başlangıcında 
yaşamıştır. O, Ç&htiçe p.tosunun ve 
civar köylerin ye~e sahibesiydi. 
Çahtiçe eatosu ve işgal ettiği arazide 
bugUn dünyaca mea.hur Piştanyi k&p. 
lıcası bulunmaktadır. 

Hiç şüphe- yok ki, bu kadm, nıhan 
h&sta bir k&dındı. ÇU.ııktl emri altın
da bulunan köylUlere müthiş işkence
ler yapmıştır. Kontesin bir fikri • sa. 
biti vardı, bu da güzelliğini ancak m~ 
swn kızlarm kaniyle yıkarsa mulıa
faza edebileceği hakkındaki kanaati 
idi. 
Bu va.lışi arzusunun genç kızların tır. 
n.aldarı &ltm& iğne aokarak, vilcutla. 
nndan parça parça et kopa.ra.rak tat
min ediyordu. Sonra işkence görmtlf 
yarı ölü kızlann vUcutlannı, şatonun 

· yer altındaki odalara atıyordu. 
Yüksek, asilzade ta.b&kasma men • 

sup bulunduğu, o zamanki IİID&ll Ma. 
caristanm en nüfuzlu azilza.delerile 
akr&b& olduğu için, bu dul kadın Ye. 
lisaveta Baroti, kendisine ceza giSr • 
meden, emrindeki köyltıı'erin kıztan
nm hayatlarını almağa bile sal!hiyet 
tar sanıyordu. 

Bu kadın, tam beş sene hiç merha. 
met duymadan, hissiz ve vahşi bir 
surette zavallı kurbanlarına işkence 

yapmııtır Öyle ki, bu yürekler par. 
çala.#AdiseMI' ~ · bu 
gUn de Jerlilerin tQylerinl tlrpel't1a.elr.. 
tedfr. 

'Cç yüzden fazla hattı. bazıla.rmm 
iddia ettiğine göre, altı yt1Z elli ma • 
sum kız, bu nıhan hasta ve zalim ka. 
dmın güzelliğine kurban gitm~ 

••• Kontes Barotinin genç h.imıet
çilerinden biri kontesin saçlarım ta
nyordu. Nasılsa dikkat etmemlt ve 
kontesin bir tutam saçını koparmıo. 
tır. 

Hiddetlenen Kontes, mvalb kıza öy 
le bir tokat vurmuotur ki, hbımetçi 
kan içinde kalmıgtı. Kanın bir kaç 
damlası zalim kontesin ytlzilnU de bo
YanutU· YUztıııdekl kanı sildiği uman 
aynaya bakmıı ve aynada dehşet ve 
hayret içinde, kanlarm d~ yerin 
daha gergin, daha taze oldufunu gör-

mUe. yahut ta ona öyle gelmişti. lote 
bu vaziyet, kontesi, mUthlı bir cina. 
yete aevketmlgti. Bu hidise on& gli. 
zelliğini nasıl muhafaza edeceğini öğ
retmişti. Tel&şmda da ha.klıydı, zira 
güzelliği yıpranm&ğa başlamıgtı. 

Tasarladığı eeyi çok geçmeden tat
bllc etmeğe başlamıftı .•• Up.kları g11. 
zel vaatlerile kızlan ka.ndırtp ptoya 
aokmağa baolamıılardı. Bu suretle 
kontes kanlı banyolar yapablllyordu. 
Zavallı kızlan, güzel vaatlerle ka.ndı
nlır, şatoya alındıktan sonra en mUt
hiş işkenceler görmüş, sonra. öldUr
mü§tür. 

Konta Barotinhı bu hayvaıı! hare. 
ketleri civar k6ylerde aimian ağıza 
gizli olarak naklediliyordu. Fakat kon 
tee Yelisaveta Baroti çok ntıfuzlu bir 
asilzade oldufu ve emri altmda bulu. 
nan köylillerln herin.de hudutsuz bir 
salAhiyete malik bulunduğu için kim
se ottu açıktan açığa şllciyete cesaı
ret edememiotl. 

KöylUler, kimseye ıikiyetlerlnl 

söy~eden. k- k~ım:gıt 
tiklerbft'"dUrup ~ 

Bu aallZIİde kadm. memıetrettn en 
bUyllli devlet memurunun am.buly • 
dı. Koııtes onun Yudlta ismindeki Ja. 
zmm dQfllnflnde bile buhmmqtu. Bu 
dllğUn Uç &y a1lrdiltu için vakthıl hep 
asilzadelerin ıaara.yında geçirmlftl. 

t,ıe, bundan cesaret alarak bu mel
un kadın, clnayetlerlnl bet sene fam
lasız i§liyeblliyordu. 

Zavallı kızların mukavemetlerini 
kırmak için hususi bir Alet icat etmiş. 
ti. Bu Aletin berine kurbanlarım bağ. 
lıyarak, onlara eıı mtlthlf tıkenceler 
yapıyordu. Bu &let, p.toııun en mah· 
rem odalarında bulunuyordu. Ve bu 
odalarda olup bitenleri dllnyada kim
se asla görmemlftf. 

Bununla beraber, bu korkunç cina. 

yet de, bUtün pplaklığı ile güııtın birin 
de meydan& çıkmııtır. Çahtiçe kua.. 
basında.ki papaz, köylülerin etki.yet 
ve acılarına artık tahammül edemez 
olmuo ve bUtUn bu cinayetleri hültt\
mete blldirmeğe karar vermlttL 

·Bratislava'ya git:mil ve orada ayni 
zamanda toplammı bulunan devlet 
meclisinin huzurunda. bu.tün bildikleri 
ni a.nlatmıetı. İlköııce papazm anlat
tığı bu korkunç maceraya kimse inan.. 
mak istememi§. herkes bunun esassız 
bir iftira olduğunu zannetmişti. Kon. 
tes Barotl kaç defa Bratislavaya gel
miş de hiç kimse orada gayritabii bir 
hal görmemigtf. Hatta. bir çoklarmm 
söylediğine g()re, yakında büyük bir 
asilzadeye varacaktı. 

Bununla beraber, Dıtlyar pa.pazm 
ma.n Uzerfne, memleketin derebeyi, 
eahaan tahkikata girmefe karar ver
mişti. 

Adliye malOmatlarma g6re, derebe. 
yi şatoya geceleyin gitmişti. BUttın 
eatonun ordu ile kup.tılmasmı emret. 
mitti.Sonra maiyetinden bir adam ala 
rak an.sızm p.toyu basmıştı. 

Methalden girer girmez. f§kenc.eclen 
yarı 6Ui ilrl tane genç kız bulmullar
dı. Yanlarmda, bir de ölü kız ya. 
tıyordu. Fa.kat derebeylnin ve maiye. 
tindeki adamla.rm tatonun yeraltı oda 
larmda gördükleri, o kadar korkunç 
o ka.dar mtltlıiftl kf, bu kana kanıkıa.
Dlll adamlar bile dehşetten dona kal
mı§b. 

Odanın ortasmda kontes Yelis&ve. 
ta Baroti duruyordu. Elleri kan için. 
de idi. YUzl1 ve omuzları kana. boyan
mıştı. Deli gibi gUltlyordu. Yanında 
suç ortakları da bulunuyordu. 

Bu Uç kiti, zavallı genç Jaza işken
ce etmek için yanp. giri§ml§lerdi. Bet 
baht kız işkence aleti üzerinde l1lu 
sıkıya. bağlı idi, hafif bir h~ket bile 
edemiyordu. Ta.lihsiz kIZin yilzilnU 
<\}rle berbat ~Jd.. ... .,,._.. 
bile pJee onu artık~. 
VUcudu da muhtelit f§kenoe Aletlerile 
paramparça edllmi§ti. 

Derebeyi odaya htıcum eden asker. 
!ere kolltesJ hemen eatonun zindanına 
atmalarım emretmiftl. Ortakları c!a 
zincirlere bağlanarak Velike Bitça iL 
tosuna göndermişti. Orada cezalarını 
göreceklerdi. 

Mahkemelerin kararı 1t1 şekilde 
idi: 

Bqkalarmm kanma girdikleri için, 
ve bu feci cinayetlerini i§liyen ellerin 
parmakları masum kızların kanma eo 
kulduğu için, onlann kesilmesine ka.. 
rar verilmiş ise de, parmaklar kesile. 
cek değil, cellidm kerpeteni ile ayn 
ayn kopanlacak ve sonra vUcutları 
diri diri yakılacaktn-. 

Çok tatlı, in11anın içini bayıltan, yü. 
reğini ezen bir sesi vardı. Konuşması 
da pek ııirindi. Bütün bunlarcan, ve 
bendenize has bir kavrayışla, genç kı
zın saf, toy ve cici bir mahluk olduğu
nu çaktım. Anlaşılıın, plaja yapayalru• 
gelmiıti zavallı. Eh... Binlerce kişinin 
kaynaştığı plajda insan konuşacak bir 
can yoldaşı bulamazsa hali nice olur ... 
Kendinizden pay biçiniz dostlarım .. O
nun için yeşilli kız. nihayet birisile ko.. 
nuşmak imkanını bulunca sevindi. Ben
den de alınız o kadar .•. Zira böyle ter 
ve taze bir genç kızla konugmak, tamı· 
mak, her halde en büyük piyanko idi 

NE VAR, YOK? 

Derebeyinin emrettiği gibi mel'un 
kontes ebedi hapse mahkfun olınuatu 
Oturduğu eato kendi malı olduğu ~ 
cezasmı kendi eatosunda. görmfltt;tl. 
Kendisi hapsinden tlç sene sonra 1641 
de ölmil§ttl. 

Rivayetlere göıre, Kontes öldilkten 
benim için .. 

Bütün gün vaktimizi konuşmakla ge
çirdik. Ona dondurma ısmarladım. Çay 
getirttim. Hoıuna gitti. Hal ve tavnn.. 
dan da kendisine böyle pek ısmarlayan 
bir ahbabı olır.adığını anladım. 

lti biraz daha ileriye götürerek: 
- Ne olur, geceleyin bir yerde bu. 

l•ı~ahm, sinemaya gideriz, diyecek ol. 
dqm. Şaşırdı. Gözlerinde ürkek ıtıldar 
yandı. sCSndü. Bunu görünce de ısrar 
etmedi:n ... Kendi kendime: 

- Yahu, dünyada kız milletine kıra:ı 
mı girdi. .. Bu olmazsa başka birisi ol. 
ıun ... diye düşündüm. Ama yanılnuşır. 

O gece sinemaya gideceği, veyahu~ 
başka bir kızla gönUl rğlendireceğtme, 
rıhtıma indim ve bir aıağı, tiir 1ukan 
dolaştım. Ve sonunda aya:.tlanm ıuya 
ererek şunu anladım ki, burada bot ye
re, sesi güzel. kendi güzel yeıilli kızı 
aramakta ... beklemekteyim. 

- - -
,, caları Çoialdılar 

Şili ,n.atıll 
şehri civarında ka. 

şilide S&nti:!:.nıarda çoğalmıştır. 
rıııcalar 80D al samarııarda da karınca. 
Orada norm fasla iken, son r.am&nlar· 
ıar esasen dıktaD bafka, araların. 
da. daha ~ karınca da görülmüş. 
da yeni biJ' karıncalar arumda 3 sm. 
tür. su_ ctn;a olanlar da vardır. Bun. 
ıızunl~tılgandırlar ve ins&n, hay
lar• pe tıneden. üzerine U§ilştUkle
van ayrrde 
rini ı .. rınaktadırlar. 

karınca çofalmasma seDep ola. 
Bu ne 0 civarın f evk&lade ku. 

rak. bu ~ası glieterilmektedir. Ka.
raklıkl o myer altından tüneller k&za-
nnca ar, k 

k 
daim& grup halinde ortaya çı • 

ra , 
maktadırlar. 

l(aruıca ısırması netlce~nde yar~~ı 
tşUyen ve kanı zehirlenen bir tocuk ol. 
dUğtl gibi. bir çiftlikte de kanncaların 
11ırdığı bütün tavukla.r ölmil~Ur ... 
Çare &ran1,11ıo. karıncalann oldUrul. 

mesi f &yduı çok olan bu hayvanları 
ortadan kaldırmak, Santiyago beledi· 

_., - - - -

Afmn1111oclo yol kn:olorına kor~ı halkı 1111a
nık bııl m/11rmok irin biluiık l ir mürade
ltUt giripllmlııllr. Bu arada, sokaklar.da 
yukarda ourdüjünih ıekilde dolaıan adam-

lar pro1>fllltll4da uapıuorlar .. 

yeıinee unun görillmiyerek, başka 
bir çare bulunmuetqr. Köte bucağı 
yabani otla.rm bUrüdüğll, sokaklarda 
etıprUnttılerin yığınlar teakil ettiğini 
hesapl&nar&k, bunlar ortadan kaldı. 
nlmııtır. Bu aureUe oraları temizle. 
nince karıncalar azalmağa bqlamış, 
ortada şllcAyeU mucip bir hal kalma
mıştır. 

.. sonra n&§Inı Çahtiçe kilisesinde bulu
nan aile mezarlına gömmüşlerdi. P'a. 
kat bir heyetin klisede yaptığı tahki. 
katta kontesin mezarı çıkmamlflu'. 

Çahtiça Civarının &halisi ve bUtnn 
Çekoslnv&kya halkı bu "kanlı konte
sin,, mezarını bulmak için le§ebbtlle 
girişen heyetin son neticesini bilytlk 
bir alaka ile beklemektedir. 

Kontesin mezarı bulunduktan BOJl. 

ra ~u hiç şüphe yok ki, en kanlı ve en 
zatını Macar asllzadesinln kanlı bfil 
yesinin son yaprağı çevrilmlo bulu. 
nacaktır. 

Diğer taraftan yılanlar ve diğer ze
hırli, tehlikeli mahlftldar yabani ot.. 
lar ve sllprllntüler ara.ama saklandık. 
larmdan, bunlar da oralardan kaçmıg, 
tehir ahalisi dolayısile karmcalarm 
yeriııde ikazı ve ora belediyesinin. ı- -----
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aabetll tedbiri ile rahata kavuşmug- Y 

tur. Necati Pakşi 
Beyaz Parktaki Müsamere Her atın muayene Xarakö;y Ttlnel 

meydan No 1 • 2 Salı ıünU parasız. 

C. H. P. Sanyer ilçe Bqka.nlığın. r DOKTOR 
dan: 

Büyükderedekl Beya.zparkta ıs_ YUSUF P. EczaC10ilu 
8-1938 tarihinde verilecek müsame. HUdanndlglr cadde•i 55. Sirkeci. 
remizin 27 - 8 - 1938 cuma gilırl1nc Herıfln: (10 • 12) ve (14. f8) 
tehir edildliinl &llrle saym davetlile- arw hutalanm bbul eder. 
rimbe bildir.iria. 

Ertesi sabah, onu tekrar plAjda ı8-
remeyince baya üzüldüm. Sinirlen
dim. Alclı mı beni bir tasa, bir en
dtıe t.. Fakat öğleden sonra geldi. hVe 
~nu g8rU!' g8nnez de, yüreğimin op 
ettiğini, dizlerimin keıildlifni Jıipet-

~..___:_~~~~~~fıliliil11Mliiiıilli8illillflililiıliliılılidl ... ~ılıifıij~~~~~~~~~_.~~~~ 
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OCLE NEŞRİYATI: 

l•spa nyad a yarala na Saat: H,JOPlAkla Tilrk musikisi, 14,50 
· Havadis, 15,0S i>lakla Türk ıousıkisi, 15,30 ı 

Muhtelıf plak neşriyatı, lll,00 :son .. 

633 İtalyan Napolide A~::::;ıp~::.:,d .. u .. , •• ,,. ,.,,. 

Barselona, 8 (A.A.) - Ebre cephe
;ainde .Frankistler Fayonun .§im.alinde 
cilmhuriyetçilerin iıgal ettikleri hat
tm nehrin sağ sahiline en _çok yaklaş. 
'tJiı noktaya §iddetli bir taarruz yap-

Bu tayyarBler, mUtealaben Villa • Nö Rıfat ıre nrkadaş1an tanıfınaan TürK mu
vi _ Geltril'yu bom.bardmı&ll etm.lfler. sikiıi ve halü ,arkılar.ı, 19,55 Borsa .b l er

ae de ik& ettikleri haaarat mtlh1m de. leri, 20,00 Saat ayan: Grenviç rasatb('ne

mmlardır. 

ğildir. 
Napoll, 8 (A..A.) - Akulloyya bu. 

tahane gemiaI aUn burada ~yad~ 
ki !ta}yan lejyonlanııdan 633 yara
lıyı Jcaraya _çıkarmıotır. 

Londra, '8 {~A.) - tngıllz atplo. 
masi mahaiiU, İspanyada açık 19bir
lerin bombaraımanı lıükmih. tabld-

ainden naklen. Mustafa Çağlar ~e arkada,_ 

!arı tarafından Türk musikisi ve halk şar

ıkılar.ı. Hava raporu. 20,43 Ömer Rıza 

.Doğrul tarafından arabca söylev, 21,00 Sa
at eyerı: ORKESTRA: 1 - BaUe: La Bo-

Tog:u ve hava kuvvetlerinin yap
tıkları bombardımanlara rağm.en elim 

.:huriyetçilerin müdafaa teşkilatları 

tamamile aarsılmı,Jtır. Düşman Alto 
-de Los Autos"u :zaptetmiştir. 

Gandeza'nm etrafında düşman mtis 
bet bir netice elde edemeden Villa. de 

ka t icra.sına memur İngiliz konıilfYO. dan, :?2,10 Oda musikisi: Pliik,, 22,50 Son 
nunun şu suretle teşekkUl eaecefini 

bemienne. 2 - STendesn: Zorahayda. 3 -
Ziede: Vals intermezzo. 21,30 Fasıl şaz 

bey' eti: lbrablm ve arltadaş1arı tarafın-

Lıoa Arcos'a. taarruz etm!§tir. 
Frankistlerin Tortosa. _ Gandeza 

yolu uzunluğunda Gandeza'nm cenu
bunda yaptıklan hücumlar ged püs
kUrt.illmtl§tür. 

Barselona, 8 (.A.A.) - Bu :sabah 
..Mayorka adasından gelen Uç tayyare, 
Ba.raelonanm cenubuna 40 kilometre 
kadar m.eaaf ede kain mevzileri bom. 
bardıman etmi§lerdir. 

Neticede bir çocuk ölmUJ, 10 kişi 
yaralanmıg, ~ ev harap olmu§tur. 

bildirmektedir. 
Sabık hava kuvvetleri Jmmull.an. 

larından binbaşı Şmit Pigot, topçu 
binbaşılarından Löjön, bu iki 'Zat 13 
ağustosta Tuloza viail olacaktır. 

Berline GiCien Lord 
I.rondr•, fi (A. A.) - Lora Allen 

Of ıturtvua ~ille metline hare. 
ket etm~tir. !Pzee A9G8iaü:m'um 1ril
diriiiğine 1~ • .11ora lBeilinBe jpDlltik 
göri!Jmder:de ~Ulımami1rtır. 

Kayan ı~eylA pZIJ'Gr.: 

HER St\BAD 
Daha Genç Görünügorıam / •• 

".6.Jıca.k bir hafta dren 
.bir tedaviden .aoııra bu 
derece gllzell~me .p
IJYorum ... BDtDn arkaü.t 
larım. böyle ıdaba gene" 
daha gtlzel cörWımem i
çin neler ya,ptıtımı sor.u-
70rJar ~• taıanı :hayret 
bir tek.il alan tenim ,tçtn 
ılltifat edl_yor.lar .... 

Yalnız bir hafta Z&r

fında blnlerce :kadın, ca
zip bir tene kanqmu9, 
blr.kac PO gmıcietmıı ve 
ıbDtflD bunı9ukluklan 

kaybolmuştur~ ilimler, 
ıbur.qukluklarm; 1htl-
7a.rtadığımızda cildin. bae 
leylcl n ihya ecllct bıılzı 

unnrlanuı kaybetmeetn
cıea Uerl geldll'tol ~et

fetmlflercJlr. 
Bu 1nymeUI un111rları 

cilde iade ediniz. Yenl-
4en gençleşecek n taze-
1etecektlr. lşte: Viyana 
'Onlvel'l!ltesl Profeaöı11 
Doktor SteJskarın keşn 

bu derece ebemmlyetll 
ve caziptir. Genç bayvıın-

"Uyanır 11J'&1lm&s. bemen el &"f• 

namı alıyor ... Ve ktıc;llk buru9ukluk· 
ıarımm .tamamen ı.H.ll Gl111LGQ.& ka

dar st1Dclell llllD• ~ 
1kq.boldutmuı keıull b.v-

'Ba1aa Leıta'- yam. 
bir baftalik Mftatttten 

8011N &1"""" •e *lif 
sfk1D'dlll1t MHH 

fotA).lrah 
... 

1ar4an htthal• mnat
'fak olduP ft "Blocel" 
tabir •ttıll ini mnb Jdl.. 
ce,.mler .hWleem. tilllM1I 
ıpea'INl 11Wct-'M' ~ 
Ion kreml terklbtncle 
mevcuttur. Akşamları 

yatmaıdan evvel tatbfk 

ediniz. 
Siz DJUrken, ıcllftl.Jl'tsl 

besle)'ecek" cen~ett:I-; 

recelrttr. Btr 1ıafta ••r
fmda bCtt1ıı !b111'DfUkl11k• ' 
larmrs 'kaybolacak n ı-o 

Yat daha sene ~rtme
cebtnlz. Otmdltz ~ta 
(Yağsız) beyaz rengtn
de.11 Tokalan kremini 
kullanınn. Birkaç Sin 
zarfında Bl)"a'h beıılert e- . 
rlttr. acık 'lllewame1er1 • 
ıtlı:1aştırrr Ye an ctrkln · 
ve en esmer bir cnaı J'll• 
muşa.tıp be:razlat.IJ'. 

Bayanların Jtmn Oütatiu: 
Satın aldılma Tokalon kremi Tazolal'Ullll 

b1J11k btr kıymeti ward.ır. o.ıan •,uaı.e iade 
ettljt.nbde beheri lcln 5 kurQf alacak, a"fll) q,. 

manda k!Jmettar mlk:AtatJan bal...an Tokalcm 
mlsabMMma lftlrak baklam ..... 'bir bOet 
t.akcDm eclecektlr. 

haberler ve ertesi günün programı, 23,00 

Saat ayarı: SON. • 
• 
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öGLE NEŞRİYATI: 

Saat: 1430 Pllkla Türk musikisi, U,50 
Havadis, 15,05 PlAkla Türk musikisi, 15,'30 
'MuhteHf iPIAk neşriyatı, '16,00 Son. 
AKŞAM NEŞRlYl\Tl: 

'Saat: 18,30 'Hafif minik: Tepeba,ı Be
lediye bahçesinden naklen, 19,15 Konfe

rans: Eminöotı Halk evl namına: Nusrlit 

'Sefa (Bb:ae tuluat). 19,55 Borsa haberleri, 

20,00 Saat ayan: Grenviç rasathanesinden 

naklen. Nedla Rıza ve .arkad&Jları tarafın
dan Türk musikisi n halk şarkıları, 20,40 

Hava raporu, 20,"3 Ömer Rıza Doğrul ta

rafınaan arabca Sôylev. 21,00 Saat ıynn: 

ORKESTRA: 1 - Masııenct: Le clL 2 -
Tachclncowsky: Romans. S - Stanb: 

CoachltL .C - Wetzel: İntermezzo. 21,30 

Cemal Klmll 'Ve arkada,ıan tarafından 
TQrk musikisi ve halk prkılan, 22,10 Sen
Jonlt eserler: Pllk, 22,'50 'Son baberler ve 
ertesi ıtftnlln 'J)rogramı, 23,00 Saat ayan: 
SON. 

YOLANTS[M 
UNi N.V. 

N~:!<~!~.!.. rs N (=taraf~c~ 
fmd& koI1UfUyonız: 1 layı delildir, fakat en faydalısı, ve J 

- Kamp açılalı bugün tam yirmi 1 ucuz:uaur. 
bet gün oluyor. Bu müddet zarfmda Bunlar araıında bilhassa Misting~ 
çocultlarm kamptan tam mlnasile :is- kendisini rekllm etmesini en iyi bi~SI 
tifadelerini .temin ebnek :için bütün ıfe.. l bir artist olarak ianınmrştır. Onun bıl 
da:ki.rlık1arm yapılmasında geri du. husustaki bir çok maceraları meşhut" 
rulnıadı. Kampta çalJ§an öğretmen. dur. Fakat, aceba evlenme hikayesinı 
arkadaşların göılterdikleri hummalı bilir .misiniz:? 

çalışmayı burada söylemeklen geri Bu, çok eski 'bir hadisedir: Harbd~ 
durınıyacağım. Bay Selim tam mana- evvel olmuı bir hadise. Fakat, bu, da-: 
sile bir .kampçı... ba 0 :zamandanberi Mistingetin kendisi• 

Çocuklarla gece eğlenceleri, gündüz ne rekllm hususunda ne kadar zelJ 
de muhtelif okuma, ev jşi, mUzik, top- sarf ettiğini gösteren bir misaldir. 
lu gezme yarnyonız. Gündelik progra. Bir gün Mis, Davilde sahne artiıt• 
mımm akşam öğTetmenlerln i§tiraki. }erinden Mayol'a rast geliyor. :Birden• 
!e hazırlıyoruz. Kilo kaza.nan çocuk- bire: 

larnnız hemen hemen ekseriyeti te§- - Biliyonun ya, diyor. Evleniyo-
kil ediyor. Fa:kat kilo ile birlikte ço. .ruz. Hem de yalmıda .•• 
cuklara Jftzım o1an ~. gülmek, eğ. ?.!ayol JRJII'IYor. Birdenbir.e aklınt 
lenmek olduğunu da. gözönünde tu. toparlryomıyor. Kendi kcnCine: 
tuyoruz. Biltün bu çalışmalarda ço- - Acaba böyle bir vaadda mı bu. 
cuklarm memnun olduklarını gördük. lundum~ diye düşünüyor. 
çe bir öğretmenin duya.cağı en yilk. :Belki arhoıhrk anımda böyle bir ıey 
eek manevt zevki duyuyoruz. Bu bi- yapmıpmdır. diyor. 

zim için <en büyük mükafattır. Tam•mile emin olmadığı için, 'Misin 
Bay Nuri ile birlikte kampı ~zdik. bu sözlerine ne jtiraz ediyor, ne .de .on· 

Kampın yatakhaneleri, toplantı eaıo- lan 'teyid edecek bir 1ey ~öylüyor . 
nu, }'emeklwıesi btttUn daireler çok - Evet .•. Şey ••• Tabii- diyor 
intizam ve temizlik igerisinde... Fakat. eaaaen - ... ., bunlan söyler ıöy 

llk okul gocuk kampmm teşekkU. lemez, sıçraya sıçraya 11zn1-ı ..... P gidi· 
llindenberi glin geçtikçe kamplar da. yor 
ha .nilikemmel bir "tekil almakta ve u- Mayol bati kendine gelememiıtir. 
fak, tefek nokaanhıTı da ikmal edil- (Rüya mı görUyorum ?) diye düşil· 
mektedir. 

Memleketimiz için çok hayırlı ve 
yerinde 'bir 'tefekkill olan bu kampla.. 
rm .her yıl daha genİJ mhada açıl. 
maıını, yurt y:avrulanna neee ve sıh
hat temin etmesini caLı gönülden ar
.zu ıediyoruz. 

H. B6d.rettin. lJlgtm 

Hikaye 
(Baş tarafı 9 uncuda) 

bana adresini verdi. Kendisine mektup 
yazacaktım. Adrese :baktım. .Postares.. 
tant. Evlin daha hala korkuyor, bana 
itimat ıedemiyorau. 

Bir ay mora onu tekrar gördtim. 
iBinbafı Koley'in miafir oClaamda, fÖ. 
minenin yanında ayakta duruyordum :J 
Evlin"iıı i~rj girdiğini gördüm, Evlin 
~y cetiriyordu. 'Uzerlııdelrilngilterede 
orta hizmetçilerin giydiği prostela ve ba 
ıındald ppkası ile, plijda yefil mayo. 
sile gördüğüm kadar tatlı, cazibeli, gö. 
niil alıcı Jdi. Onu, kar.pmda bu kılıkta 
görür görmez, heyecandan boğulacaftm 
sandım. 

Evlin de beni görünce, olduğu yerae 
.ı:ıngaôak duruverdi. Az bldı elindeki 
tepsiyi yere diışürecekti. Ama hemen 
kendi•ini toparl.ıdı ft, bir lltbo ,,apma... 
ıdan tepaiyi maaanın üstüne 'knydu. Ve 
as•mak Dir baqla beni sfndii. Oda. 
dan 91kar'k:en de l>ir kere daha baktı. 
Sonra, binbaşıya bir göz attt. Te'krar 
hiddetle beni dikizledi. Dudak1arını ı. 
sırarak da arkasını döndü. Kapıyı ar. 
drna baar açarak maklaıtı. 

On dakil-a sonra, 'Ben de evden dışa • 
nya frrradmı. Anladığınız gibi "kapılan. 
mak için, binba:1ının evine, bayramlık 
elbiselerimi giyerek gelıriiıtim. 

Ve cici Evım•e evin yeni ıoförU cl
dufuınu .anlatmak için de pphmı. ve 
ı8nifonnaım ıgiyerelt brpma geçip sa. 
atlerce yalvarmak, icap etti. Ama, so. 
nunda da gönlilnü aldım. 
Şimdi .karı koca, ikimiz de çah§JyO. 

ve tanntıllza filkrediyoruz. Darıaı ıaev. 
dı"kleıimirin baıma ... 
Selyn.beyiruze 

EGE 'J1YATROSU 
Nuri Genç ""8 arka· 
ıtqıan t ARuıtos Sah 
11lı:şamı 'C.skiıdar eey-
leroğlu bııhç.cı;inde: 

KANLI GECE 
Sabriye Tokscs 

Fon seri 

nü yor. 

O sırada yanından bir arkadaşı ge· 
~iyormuı, baıına gelen! ·:-i ( 1) ona anl:
tıyor ve ıonra: 

- Sakrn kimseye söyl~me 1 diyor. 
Fakat, malum ya, herkese bir sır b:y 

le tevdi olunur ve her'•es onu yine ay
ni sözlerle başkasına devrder 1 Bu c'"' 
onun gibi, 'bir iki saatin içinde bütün 
şehre yayılıyor. 

O akıam Mistingete soruyorlar: 
- Doğru mu? ?Aayol İle evleniyor

muşsunuz? 

(Mis), gayet tabii bir tavırla: 
- Evet, diyor. Yarın ruşanımız o

luy~··· Gelmez misin? Hakikaten, er· 
tcsi gilnü nışan de~ilse bilf', bir ziya
fet veriliyor ve bun.da 'Mistingetle ?.'la· 
yol yan yana oturuvor. Fakat Mayo· 
lun yemekte, (acab:ı saı."den nrşanlanı· 
yor muyuz?) diye merak edıp boğazın
dan 'aşağı bır lokma inCliremcdigını sö; 
lcr!er ... 

Ondan sonra bu evlenme meselesi 
günlerce, haf.talarca butün F.ransaCJa çal 
kalanmış, duymıyan kalmamıştır. O. 
•. n1a beraber Miatingeti de tBbıi .:uy· 
nıryan 'kalmıyor. 

Mistinget geç yatrp erken kalkması 
ile ... şhurdur. Gece geç vakit1ere ka
'dar temsil verip 'rtesi -sabah erkenden 
sey::'.1ate çıktığını .(luyanlar hayret -.e
'derler. Fakat, onu daha yakından ta.:.:

yanların hayreti C::aba büy:Ucttir: 

Dunlardan bi-1, bir muhar:rir, geçen· 
ltr'1c Misin kôşlriine misafir gitmifti. 
Anlatıyor: 

(Gece hm yattım, fakat o oaasına 
çelrildi. mqgul olmaya başladı. Ya lri
tab okuyordu, ya bir piyesi tedlcik c· 
aiyordu. Uycdum, uyandım: Baktım 
onun odasında hilfi rşık yanrvor, o hli· 
11 çnl~or. Saate t-~'lı:tım: Vç buçuk .. 

ı( Sabahleyin yedide kalktım: Mıı ..._. 
yakta idi! Hayret ettim. Sordum: 

( - Du gtı.:e hiç uyumadınız mi yol<
u !.. 

( - Hayır, dedi. Uyudum. Fakat 'bir 
ilci ıaat uykuyu kifi gördüm, yatakta 
aıkılıyorum ... ) 

Hakikaten, Mis için hayatın zevki 
ınlitt:nadiyen çalıfl'l'lak ve sanat ile meş
ğul olmaktır ... 

ZAYi MAKBUZ 

5-2-938 l{ilnlü İstanbul 1tha1At Güınrülil· 
.nün 38 lira 118 kuru,a ait 03518 snyJlı d~ 
pozllo makbuzu kRybedilmiştir. Yer.isi alı
nacağından eskisinin hükmil yoktur. 

Jül Blumental aglu 'Marıel 

Türk Hava Kurun1u 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
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Dün ve yarm i T. C. Ziraat Bankası 
J! 
E 
~ 

'l'ercüme Külliyatı E E 

O ı . k oO.OO O adet tuz c;u\·alı pazarlık usu· § 
ı _ şartnamesi mucibince 6 1 ~ 

liyle satın alınacaktır. 
23 

kuruş hesabiyle 11.600 Ura ve mu- ~ 
II - Muhammen bedeli beheri ğ No. Kuru' 

vnkk at teminatı 8G2 liradır. t rihlne rastlayan cnma gUnU saat ~ 1 Sato 100 
12 YIII 938 a - '-·.... 100 IH - Eksiltme, · • •ant şubesindeki Alım Komisyonunda § 2 Aile çemuca-ı 

l 0,30 da Kabntaşta Levazım ve MUba ~ ~ S Ticaret. banka, boru 'llı 
i:i 

1 lNCt SERi §. 

= 

yapılacaktır. her gUn sözU geçen şubeden alına· fi f Devlet ve lhtllAl 16 
IV - Şartnameler parasız olarak ~ 6 Sosynllzm 16 1 

bilir. a ,10 edilen gUn ve saatte% 7,6 gUven- j 6 Rasin J '10 
v - 1Ftekl1lerin eksiltme için t ~ komisyona gelmeleri ua.n olu· I~ 7 ~çı smıtı lhUJAll 60 -

k da adı geçen - ~ me pa rnlnrlylç birlikte yu ar .. E 8 LAuuW' 60 g 
nur. ( 5 1 2 9 ) s 9 laf ahana doğru 100 f 

Mm·akkat Eksfltmenin j ıo Rasin ll '16 ~ 
C'in~ı l\liktnrı Tartma !\fubıımmen Tutan teminatı Şekli gün aatJ \ (Bo seriyi birden alanlara 1 Ura 88 j 

knblliycti bedeli L. K. E kuru, ikram cdfUr, ve Z Ura 32 l'onq E. 
L. ~;7.- 72.90 Açık eksiltme 13 ~ pC§ln alınarak kalanı ayda ı m Ura· J 

BaskUI 3 adet 2000 Kg. llk :~::= 285.- 21.87 Pazarlık 18.16 f dau veresiye bırakıla.) ~ Sermayesi: ıoo,000,000 1"'Urk lirası 
972 .. 1 .. 1000 .. tnamesl mucibince satın alına- a :: Şube ve ajans adedi 262 T lası için şar . = 2 Not SEIU E ı - İdaremizin Yavşan uz kt rı yazılı 4 adet baslcUl hizala· § E 
cak yukarda tartma kabiliyetleriyle mi a ğ 11 Gorlo Baba 100 g Para biriktirenlere 28,800 lfra 
rında gösterilen usullerle satın alınacaktır~ teminatları hizalarında göste· ~ 12 Oelillğiu psikolojlaS 60 ,, i kramlye Verecek 

n - Muhammen bedelleriyle mu vakka i 13 ilkbahar selleri 'lrı 1 
rilml ştlr. rastııyan pazartesi gUnU hizala- i H Engerek dUğtlmU GO s Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf 

JIT - Elrnlltme 12 - ıx - 938 tarı bine MUbayaa.t şubesindeki A· s 1:) Rru!ln m 'lO ğ hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 
Levazım ve = 6 c:ıft_,_, d 60 E !J k k ' ·ı ... d k" l rındn gösterilen saatle rde Kahataşta fi 1 <;NUULWJ ean et s c.ıefa çekilece UT a r e aşagr a r p ana göre 

lım komisyonunda yapılacaktır. U sözU geçen şubeden alına- §. 17 IstaUsUk 80 ikTamiye dağı·tılacaktır: 
ıv - Şartnameler parasız olarak her g n ~ 18 Çocuk düşUrteuler 60 _ 

bilir. 1 t z teklJf ve katalokla· ~ 19 Ulm ve fel.ııefe 80 E 4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira terin t a sı : E 
V - Eksiltmeye tştfrnk etmek Is teyen ı hisarlar Tuz Fen şube- ;: 20 Cem.JycUn Mıllan lOO 9 4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 

rım münakasa gUnUnden hir hafta ev vellne kadar n ~ (Uo seriyi birden alanlara 1 llra SO \ 4 " 250 " 1,000 " 
si mUdUrlUğüne vermeleri Jdzımdır. n gUn ,,0 saatlerde % 7,5 G kuru:ı ikram cdlllr, ve 2 Ura 20 kunıa E 410 ,, 100 ,. 4,000 ,, 

Vl - lsteklllerln eksiltme için tayin edile rrelmelerl llAn §. po in alınarak kalaru ayda 1 er Ura· ~ 100 ,, 50 ,,"" 5,000 ,, 
ecen komisyona " • ı kılır> 5 

güvenme paralnrlyle birlikte yukarda adı g 1 dan vcres ye hıra • E 120 ,, 40 ,, 4,800 ,, 
olunur. (5246) ~ 8 UNCU SERi ~ 

k 6 adet fllftre cihazı açık ek- B 21 Hllkllmdar mlllet 60 G 160 ., 20 ,, 3,200 ,, 
I - Şartnameıd mucibince satın almaca % 22 YenJ Um! dhnlyet 'le ~ DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinCle 

slltmeye konmuştur. bfvle lOSO lira ve rnuvak- 5 23 KomUnlm liO ~ 50 LiRADAN AŞAGI DOŞMIYENLERE ikramiye 
lT - Muhammen bedell beheri 1 80 lira hesn · ~ 24 GllnUn lktısadJ lşled 60 E 

kat teminatı 81 liradır. rastlı>•an çarşamba gUnU saat i 25 Cumhuriyet M \ çrktığı takdirde o/o 20 FAZLA Si LE verilecektir. 
III - Ekstıtme 24 - vnı · 938 ta rthlne esindeki Atım komisyonunda ~ 26 Tercüme 100 { Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 

10 dn Knbataşta Levazım ve MUbaya nt şub N 27 Değişişler '16 = ) Mart ve 1 Haziran tarihlerinde cekilecektir. 
yapılacaktı~ un söd geçen şubeden ~ın~ \ ~ ~okon 80 I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t 

TV - Şartnameler parasız olarak her g g 29 Kapltallım buhraru &o ~ = ., ;, 
bilir. il n ı;nn ve saatte% 7,6 gUven· ~ so Salambo 12~ Sultanatımet Erkek Hanat okulu arttrma 

V - 1stcklflcrin eksiltme için tn yfn ~ k~mlsyona gelmeleri IIAn olu- U (Bu seriyi blrdoa alanlara 1 Ura Z% '§ Ve eksiltme komlSyOOUDd80 • 
me paralarlyle birlikte yukarda adı gece ~ l•oruş ikram edlllr, ve 2 Ura 88 kura~ g ' 
nur. ( 524 4) _ 1 pc~ln alınarak kalanı ayda ı er Ura- Ş, Cinsi Miktarı: Fiyatı Eksiltmesi T. G.S. 

---,..-rnstpnşa deposu için yaptırılacak '€, dan ,·creslyt bll'akılır. J Ku. s. 
ı - Şnrtname ve resmi muclbln ce i:i

0 t r E ~ Sal"a .aoo Kg 25 
,, nınuş u · s f UNCU SERl := :ı.. 2 

41) artet elbise dolabı acık eksiltmeye ""o a hesnbfyle 1108.80 Ura ve mu- :. s !nce tuz 
2 - Muhammen bedeli beheri 27. 72 Ur ; Sl .Rasü:ı IV 80 ~ 

8 o 2 a "-'k O J Kuru so'11tn 4600 ,, · vnk1rnt teminatı 83.16 liradır. ' s <> ,.fetauc.ı 4 
ııstlıyan cnrşambn gUnU saat 11 de s 33 Iskender 60 ~ Yumurta 80000 Ad l 60 

3 - Eksiltme 24 • 8 • 938 tarihine r nJun lrnmlsyonunda yapılacak- g \ Patates 7000 Kg 6 60 

l. T. ŞckJI 

Li. ır. 

1800 .. 4 50 

ll/8/988 Pcr§embe 10. 166,36 .Acık 

! ~ Oemokrlt ,MJ " 

Knbatnş levazım ve milbayaat şu besin deki ~ 
3

3! Kadm ve sosyallzDl 1~~ ,- Beynz peynir 1800 39 60 

tır. n slizll gec;en şubeden alına· :: Kaşar ., 400 .. 68 
4 - Şartnameler parasız olarak her~ 136 O~er~hl 125 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

bilir. dilen ... un ye snatte % 7,5 güven- N 
3
3
8
7 Filozofi ve sanat 40 ( Pirine. Bursa 11000 .. 2• 

ı e "' "' Etlka 100 = Nohut. Biga 1600 .. 8 
6 - !s tcklflcrfn eksiltme için ta Y 

0 
Jtomfsyonn. gelmeleri llAn olu- ~ 

9 
Hcrakllt ~ 1 Ku. fasulye çn.lı 3000 ,, u 

me paralariyle birlikte yukarda adı ~ecen f 3 
1 

~ Barbunya 800 ıı 
s 40 Ruhi mucize er 75 /1 u 

nur. C
5246

> 'j (Ba serl.)1 blnJen alanlara 1 Ora 4 ~ Mercimek yeşil 600 ., 13 
,, •• 273,07 ,, •• 

N 8f1 a Veli a 1et1 nden : \ kuru~ lkram edilir, TC 2 lira 86 kuroı E Uryanl erik 200 .. 35 ... •• d• lere : 5 p~lu alınarak kalanı ayda 1 er Ura· ( Ku. UzUm ceklrdekslz 800,. 20 Y ksek Muhen IS ~ ı1nn \·crcsıye bırnkıırr.) = Ku. ıncır 500 .. 1s 
1036sayılıkununngöromilben · 1 GİNOİSERI € ~b-n~~~~~l~87070---~=s--~~~~~--~~~~-~-

30i7 Sayılı Jı:anunun neşrinden evvel !arla ruhsatnameler yUk- :: 
41 

""' ~ Sa u " 2 
. dlplollln h 1 s DeprofUndia vu E Zeytinyağı 2000 46 

dıs veya mimar Unvanlyle Yerllmlş. o ı.an·anlylo verilecek ru sn! tnamlte er § 42 GUnlln hukuki ve içtima! 75 E Ze~ln tanesi 1600 " 36 " .. 144,67 " .. .. 
sek mühendis veya yüksek mimarlık UD\ den tt 'ıbnren on COt a 1 ay 1 ' ---~-~~~~-··--~~-~--~-~-~~~~~-~ ı n - meseleleri ı:: hlikmUnde olup 3 ·'58 sayılı kanunun neşr h ııtnameterlni yeni Unvan· ~ 

43 
Eflatun 

35 
§ Un 2620 ,. 16 

fclnde bu mUbendls ve mimarlar dip ıonıa ve ru s 1 rından bnlz oldukları i 
15 

~ .Makarna. 2000 ., 28 
larına göre değiştirmek mecburiyetin de: bulunduk a uracııntıarı flı'l.n olunur . . ı 44 Glzll harpler g İrmik 300 .. 16 60 
diploma ve ruhsntnamelerle birlikte vekdlctfınfze m (6147) ~ 45 Dl.sraellnln hsyatl ıoo ~ Şehriye 300 ,, 28 

---------------~~=~~--~~~~~~i~~ M~fu~n~ ~ f Pfrl~unu 200 ,, 20 

.. 74,74 •• .. " ,, 

-;;;;;;-;;;;;;;;;;~-~:~s:~---, i! 41 YenJ adam 75 s :::------"".:::":~----:-:~--:-:-::=--:-:-::-::--:~--~-----• 1 = i8 JnstyeUn tealrlerl 75 ~ SUt 2300 " 10 16/ 8/ 938 Pazartesi. 10. 40 ,66 ., 
!•ı------ - ll 11An ıarı B 49 Politika fel8efem '15 ~ Yoğurt 2000 ,, 14 

t1erief Askeri .hıloıt ·-------ııiii \ 50 Estetik 25 ~ Kıtso yoğurdu 800 Ad • 
•wu' 1 eblrl (&~rl~W~~ a~la~11lm-KM~m~e~p~k~e~r~~6~0~0~0~K~g~-~28~3~0~----------~---

..1 l\I \' l • . yüksek m mar v a " .. ,, ,, 106,12 .. " • • • < en. besine Uç '!i 59 lcuruş ikram ed!llr ve Z lira 86 im· 
•• 

.. 111 ıı :\Itid f v k"'I u fnşn at şu 1 diklerinden itibaren s 1 Ekmek 65000 ,, 10 ,, .. 412,50 l'apalı l - ı' • n aa e u e blıımcte S r :: ruıo peşin almarak kalanı ayda l er " "' 
TallP terJn · . ..:.ıda ynzıh vesaiki e :-;----:;-;;;0~0-----;-;:;-----------------=--lnsant f en memuru alınacaktır. T Uplorın aşno . ~ liradan ''crmılye bırRkılrr.) Dnğhc eti 16 O ,, 47 ., ., .. .. 62g,

76 
,. 

ıkİ seneden evvel ayrılmuıualnrr şarttır. ~~zıııt veya tahriren ve lstıda ilo B 6 NCJ SEHi 
An knrad n M. ~1. Vek ületl inşaat şube sine ıınıck uzcro mliracaatıarı. \ fil Ernelt J 100 Sadeyağı 6500 95 .. .. 391,87 .. .. .. 

Antrasld 
.. 

tal ep edecekl eri Ucret miktarının da giönstneur fus teskeresi, aslı veya tasdikli 9 
52 

Para 2.'i 
i ıesl n "' Lavnmarln A - K endisinin evli ise n ;, 53 Seıar 40 

1 

110 Ton 
36 .. 

2400 
1500 

.. " .. .. 237,87 Açık 

" .. " .. 
sureti. f M tımf felsefe 40 

B - Askerlik vesıkası. hUsnUhnl ,•cslkası. ~ 5:i Kannealnnn hayatı 75 1 Okulun mnyıs 939 sonuna kadar yuknrıda yazılı 32 Imlem yeyecek ve 
C - Zabıta ve adliyeden alınmışı ·e raporu. lk ~ 56 Dcmosteo 85 yakncnğı eksiltmeye konulmuştur. 
D - Tam teşekkUllil heyeti sıJıh :erden atmış olduğu ve~~l;) (5229) § 57 Çiı;eron ı Ek lltme Cağnloğlunda yUksek mektepler muhasebeciliği binasında 
E - Şimdiye kadar calıştığı yer ~ 58 Hlpnotlzma ıoo § toplanan komisyonda. yapılacaktır. E kslltmeyc. g irecekler 2490 numarnlı 

~~~~~~-~~~~~~~~~-~~1~";d~lı~·r~l~lı~.&~ü~n;d~e~n~-~~~ 1 W ~~ ~ 1 arbrmave ekslltmeveth~eknnununun 2, 3 un~ madd~erlnde yaz~ı 
Askeri Fabrika far Urntrınmacı UH lfl~bcu~lır . g 60 Yeni kndın 40 ğ nrtlnrı hnlz olmaları ve Ticaret Oda sının 038 yılı belgesini taşımaları ın. J (Bu seriyi birden atanlara ı nra 26 :: zımdır. 

f Ue to - kuruıs ikram cdlllr; \'C z Ura 4 kuruı i Kapalı eksiltmeye girecekler is t e nllon belgeleri V"e bllveklUe iştirak e esu yec ) peşin alınarak kalanı ayda 1 er Ura· g deceklcr vekdletnnmoyl beraber getir mclerl, t eminat makbuzu, bank, ve 
t I ic;ln 300 tornacı fle 5o tesviyeci §. dan \'Crcslyo bmıkılır.) g teklif mektubu kanunun. tayin ettiği şekil dalreslndo ve mUddetl iclnde 

Kırıkkalede bulunan bir fnbrlkn ınız :: 7 NOt SEHi ~ komisyona vermeleri iktiza eder. Şart nameleri görmek isteyenler, mektep 
alınncnktır. u ,.6 ızmlr slltıh fabriknlarrmıza mUra· :_c 

61 
sn ~ ldnreslno, ve ckstıtmeye girecekler bom gUn vo snntto sözU geçen muha-

l burn Vikontun ö!UmU v 
tstcklllerln Anlrnra, Zeyt n ~ 

62 
Enelt n 

100 
~ sebeclllğe gelmeleri Ud.n olunur. ( 4852) 

cna.tları. ( 5054) n d E E: 

~ k u ı test il " an lı f" ı rı an; ı 63 Ll%a 100 ~ 
n kar ll u k u k F d k ltU Maliye ve ııttrsnt grubu için ğ 6-& Evlilik 20 t 

cezn JJu u ' E 65 Gizli pamuk hnrbl 50 ;: ıo~akUlteye Ammo Hukuku:. 76" liradır. ! E 
blror Doçent aıınacnktır. ücret 1 nde yapılacalttır. Talip olanların 5 Sah Veri : ~ 

tmtıhanlnr T rinl aninin on be r k nnrrnn Doçentlik tmUhnnı -~İ•l~lnlk,1nr1ı1f1: 1ı.ı1.ı1 .. ~1ı••VAR1T 1\ltnhrvt g 
1 in zar ın 1 

imtihan me\Zularıııı anlamak ~'akili te Delrnnlı ına mUracnat eylemeler 
kaydının lld\ ile lmdıden 
rica olunur. (2960) (6207) 

lstanbul Belediyesi ilanları 
Bahçeler MUdUrlUğüne lüzumu olan ve 3200 lira bedel tnhmln edilen 

bir tane kamyon açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Mil
dUrlUğünde görillcblllr. 1stek11Jcr 24 90N. lı kanunda yazılı vesika ve 240 
liralık llk teminat mal<buz veya mek tublyle beraber 26 - 8 - 938 perşembe 
gUnU saat 11 de Dalmt Encümende bulunmalıdırlar. (D.) (5249) 
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r ... ----·· Minerva 
Bütün dünya 

Radyoları 

içinde 

En yüksek 

Kıymetli 

RADYODUR 

Umumi vekili 

Abdurrahman 

i M RE 

istanbul 

KömUrUdUr. 

lir~ HDlrDfilti 
Izgaralı her ııobada ve ocakta 

yanan en ucuz kömUrdUr. 

llrt ontrasiti 
En kuvvetli, en temiz, en 

sUrekU kömUrdUr. 

l~rt ontrnsiti 
KIŞA BIRAKMA 

YAZDAN AL 
Satış Merkezi: 

Galata, Yolcu Salonu karşısında 
Tahir han, 5 inci kat Tel: H915 

Falih Sulh 3 Qncü Hukuk Hdkimll4in• 
den: 

Nuri Ozsenln kansı Hatice ale1·hlne ae
tığt sulh teşebbfisil davasında dava ola· 
nanın ikametglıhının mechuliyeli hasebi. 
le illınen tebligat icrasına karar verildi· 
Rinden Hatlcenin 5·9-938 saat 10 da mah
kemeye gelmed!Ai takdirde gıyabında işin 
intaç edilecelU tebliğ makamına kaim ol. 
mak fi:ı:ere ilıln olunur. (26398)' 

ZAYi MAKBUZ 

istanbul Bahçekapı Hasan deposu üstünde lel: 23521 
lıtanbul itham GilmrüAüniln Kunıçet

me ambarından almış olduğum 532 sayılı 
ve 30-7-938 günlük mfiCrez ordinoyu zayi 
ettim. Yenisıni cıkaracaAımdnn eskisinin 
hükmü olmadığını illın ederim. (26399) 

DENiZBANK 
ww .... ..-w -~ 

f Denizyollan işletmesi 

izmJr Fuarına Tenzilath Bilet 
1 - Izmir fuarını ziyaret edecek yolculara mahsus olmak Uzere bUtUn 
iskelelerden lzmlr ıcın yüzde 50 tenzilAtlı gidiş - dönliş biletleri veri
lecektir . 

2 - Bu blleUerln satışma 10 Ağustos 938 tarihinden itibaren başla
n acak ve 9 E ylUl akşamı n ihaye t verllecekUr. 

(bu biletler, dönü§ için 30 Eylül akşamJna kadar muteberdir.) 

3 - Bu biletleri hamil olan yol cuların tabi oldukları şartlar biletle
rin arkalarında yazılı olduğun dan bunların kemali itina ne okun 
ması rica olunur. 
lzahat almak için acentalarımı za mUracaat edllmeltdlr. 

D~vıet Demıryolları ve Limonları ""iş/,-tme .. ··~ 
Umum idaresi ilanları·· . :. 

Js tcı n t>µl-8andırrna-lzm1r 13 saat 45 dak ı kada 

Sus vapuru ve Ekspres trenile 
sürat postaları ~ - -

Pazartesi, Çarşamba, 
l stanbuldan K. 8.15 
Bandırmaya V. 12,30 
Bandırmadan K. 13.10 
hmlre V. 22.00· 

Cuma günler i 
lzmirden '.K. 
Bandırmaya \T. 
Bandırmadan K. 
1stanbula v. 

Adi yolcu scfcrlerJ: 

Cumartesi, Çarşamba 
Pazar, Perşembe 

7.30 
16.30 
17.30 
22.15 

l stanbuldan K. 
Bandırmaya V. 
Bandırmadan K. 

t zmlre V. 
lzmirden K. 
Bandırmaya V. 

20.00 
5.30 
6.30 

16.00 
12.00 
21.30 

Pazar, Sah, Perşembe, Cumartesi 
Pazar, Sair, Perşembe, Cumartesi .. .. •• .. .. 

Bandırmadan K. 22.30 .. ., 
•• 
•• l stanbula V. 6.30 Pazartesi Cuma 

Bu tarifenin 5 - 8 - 938 tarihinde tatbike başlandığı sayın 
na.o olunur. (2931) ( 5206) 

Nafıa Ve (aıetinden: 

.. .. .. 
yolculara 

25 - 8 - 938 tarihinde perş?mbe günü saat 11 de VeklUet malzeme mU
dürlüğU odasında toplanan malzeme eksiltme kom1syonundn 5500 lira 
muhammen bedelle 50 adet mühendis çadırının kapalı zarf usullylc eksiıt

ınesl yapılacaktır. Muvakkat teminat 412 lira 50 kuruştur. 
Eksiltme şartnamesi ve tefcrrUa tı parasız olarak malzeme müdUrlü

~ünden alınabilir. 

l steklllcrin tekli f mektupl arını talimatnamesine göre vekAletten a· 
lınm ış malzeme müteahhltllğl vesl'lrn siyle birlikte ayni gün saat 10 a ka

ar komisyon reisliğine vermeler i 11 ıımdır. (2949) (6205) 

•••••••••Şlşll Meydanında ~Ot n umarada açılan reni husu st h astah ane ••••••• .. ı 
UmumJ cerrahi; kadın dolum cerrahJsl ./e m odern amelJyatlar (Dl mağ, Sinir, Nubal şe\Jd ve e.-

tetlk "Gençleştirme ve gttzelleştlrme" amellyatlan) 

ŞiŞLi CERRAHI KLINDGI 
Sahlbl ve M UdUrtl 

Birinci smıf operatör Dr. OAFER TAYYAR KAN K AT P arls Tıp FnkUI test S. m uvazzaf aslstam. 
UMlJMl Oerr&hl, dJmal, llhlll' cer rabld ye kadm doğwn mUtehatıSlsı.. Havadar , çaml ar arasında bol 1 

güneşli hutahane, modern ameU1aı h &J!elor. Fiyatlar uetızdur. Bali vakti l)i olmıyanlardan amcll1a.t~ 
no ve aslst.an ma..c;rafı almmu. Dok tor arkadaşların yatıracnklnn hnstn lnra. yttz<le 20 tenzllAt ypılır. 

Telefon: M - 261 

Alman yüksek teknifinin şaheseri 

1 ·Mende Radyolar dır 
Umumi vekili: Faruk Tunaq Gaiata Bankalar 

caddesi No. 75 Telefon : 44333 
-·-••••• Anadolu için acenteler aranıyor ••••••• 

l stanbul Asliye Mahkemesi 2 ncl Tica
ret Dairesinden: 

l\liknel Şnkaryan tararından Beyazıtta 

Soğnnn~a mnhnUesi Dallnban yokuşu Ço
bnncn\'uş medrese sokak 2 No. Tahir Ba
kır aleyhine beheri 140 liradan ne tulum• 
Iıa bedelinden 420 lira alacııAa mahsuben 
50 lira tl'diye edilmiş ve mfitehnki 370 li
rasını mürtd:ınleyh tediyeden imtina et
miş oldu(tundan bahııile maa faiz ve mn· 
.s:ırlfi muhakeme ve ücreti vekaletin tah
siline mütedair açılan davııda: müddaoley
he gönderilen dn,•ıı nrzuhali sureti mu· 
mnlleyhin me:ı:kQr ikıımet giıhın ı terk ile 
semti meçhule f(İlmlş olchıltunıfon b:ıhsile 
hilfıt t chllğ iade kılınd ığı mübaşir tarn· 
rınchn lt"lıli~ '·arakasına verilen meşru. 

hallnn anln5ılmış olmnklıı d ava arzuhnll 
suretinin Wıncn tchli~ine karnr verilmiş
tir. Kc,·firet tch11~ m:ıknmına kaim olmak 
üzere nrın olunur. (26351) 

Z AYi 
Tit'nreJi hnhriye .müdüriyetinden almış 

olıhııtum 12/ 313 sicil No. Ju diplomnmı za. 
yi cllim. Ycnislnt ı; ıknrrıt'nEt ı mdan hiikmü 
yoktur. - f stanbul neni:bnnk liman i#el• 
mc idaresi Balat atelyesinde f smail n eni::• 
sever. 

ZAY i 
15!0 !'\o. lı Ticis şchndelnnmemi ı.nyl et

liın. Yenisini nlııı-nğııııılnn eskisinin hük· 
mü yoktur. - Akbıyık oğııllarrndan 1/asan 
o{jlu Osman. (26396) 

lstanbulVakıflarDirektö1Lüğü ilanları 

Semti ve m nhallcsl cadde veya sokağı 
Bahçekapıda 4 Uncu Vakıf hanın ze· 
min katında. 
Vezneciler Camcı Ali, Tramvay 
Unkapanı Yayuzer .. Mahmudiye ve 
aralık Sinan. 

Muhammen aylığı 

•o. u Cinsi Lr. K . 
10 Dükktmdan müfrez ca-

mekCın. 16 00 
95 Ev. 15 00 

10,2 lkl dükk!n. 15 00 

Yukarıda yazılı mahaller teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna 
kadar kiraya verllmek üzere arttırmaları uzatılmıştır. · lsteklller 12 Alus· 
tos 938 cuma günU saat on bire kadar Çemberlltaşta fatanbul Vakıflar Bae 
:Müdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemı ne gelmeli. (5212) 

Nafıa Veka~etinden : 
ı - Eksldtıneye konulan iş: Ay dm bataklığı kurutma ameliyatı, ke· 

şi f bedel 47.250 liradır. 
2 - Eksiltme 20 - 8 - 938 tarihi ne rastııyan cumartesi gUnU saat 12 

de Nafia Vek&.loU sular umum mUdUr lüğU su eksiltme ko.nlsyonu odasında 
kapalı zarf usullyle yapılacaktır. 

3 - 1stek111er eksiltme şartname si, mu kavelc projesi, ba) ındırlık iş· 

teri genel şartnamesi, fennt şartname ve projeleri 2 lira 36 kuruş mukabt· 
llnde Sular umum müdürlüğünden ala bilirler. Eksiltmeye girebilmek tein 
isteklilerin 3544 liralık muvakkat te mlnat vermesi 20 bin liralık nafla su 
işl erini veya buna muadil nafia işleri nl başarmakta kabiliyeti olduğuna 

dair nafta vekıiletlnden alınmış mUte ahhltlik vesikası ibraz etmesi. 
4 - lsteklllc>rln teklif mektupla rmı 2 ncl maddede yazılı saatten bir 

Sahibi ASIM US sa.at en"ellne kadar sular umum mil dUrlUğüne makbuz mukabilinde ver-
Neşrf}at müdürü Refik A. SevengU melerl IAzırndır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2745) (4892) 
; 


