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Fikir ve sanat meseleJP,-1 ............................... ~ 

Vuzuha ve iphama dair 
Yazan: Sadri Ertem 

Halis sanatkar vazıh mıdır. İpham 
içinde kalmış bir insan mıdır? Onun 
bllnyesi ateş ve hararet dolu güneşten 
mi? Esrarlı, karanlık, durgun, kuytu 
gecelerden mi örülmüştür?. 

Bunun cevabını sanatkardan, yahut 
okuyucudan sormamalıdır. Sanatkarın 

kendi hakkın.da hüküm vermesini is
temek, arılardan bal hakkında kimya. 
gerler gibi düşünce beklemek gibi bir 
ıey .clur. Hassasiyetin, heyecanın e. 
sansı haline giren sanatkardan yaptı
ğı işin doğru bir tahlilini istemek faz
la bir külfettir. 

Kariler bakımından meseleyi tahlil 
mizanına vurmak da meseleyi hallet. 
mez. Çünkü okuyucu için kolay anla. 
mak, kolay hüküm vermek daima ter. 
cih ed.len §eydir. Vuzuh, berraklık ko. 
lay anlamanın şartlarından.dır. Sanatı 

aadece kolaylık diye bir sözle hülasa et. 
mek koskocaman bir alemi sıkıp sıkış
tırıp küçümencik bir çadıra sokmak 
ıolur. 

Ne yalnız okuyucunun, ne de yalnız 
'lanatkann sözleri bu davayi hallede. 
bilir. Sanatkar her §eyden önce kendi. 
ni anlatmak, kendini dinletmek, kendi. 
ti etrafın.da bir efkan umumiye vücu
(la getirmek misyonu ile hareket eden 
l>ir mahlCıktur. Hiçbir sanatkar kütle 
rcienen kuvveti inkar edememiştir. Her 
uman kütleden alkış, takdir beklemiş. 
tir. Zaten sanatın bünyesi sanatkarın 
!dqında verilen hükümlerle t~ekkül e. 
«ter, Şair, kendi kendini §airim diye 
eıfatlandırmaz. Şaire pir diyen bat
blandır. Ve tairlik böylece bir aıfat 
plur. 

Bqkalan ona bu eıfatı vermedikçe 
ldmae "kartvizit,, bastırarak kendini 
tllre mal edemez. Nitekim bu ~ep. 
tendir ki, insan doktor, kimyager, mU
laendis filin diye kendini takdim etti.. 
it halde, pir diye kendini kimıeye tak. 
elim edemez. Sanatkann enkonisyanm. 
'C1a anlatmak, takdir toplamak, bir küt
leye mihrak olmak, bir ateş gibi ya· 
nan tek membadır. Peygamberler, mu. 
dtler, fitihler, 'kahramanlar soyundan 
celen ıaanatkir için tek kalmak, ken. 
di kendine yaşamak arzusu hacimsiz 
bir cisim tasavvur etmek gibi bot bir 
tasavvur olur. 

Basit bir tecrübe k!fidir. Sanatı yal. 
nız kendine ait bir oyun farze.den aa.. 
natkarlardan birine: 

- Tasavvur ettiğiniz alemde sade
te siz varsınız. Sizi rahatsız etmemek 
için bu ateme ayak atmıyorum. yani 
eserinizi okumuyorum, deseniz, küp. 
tere biner. Eğer bu cevabı kocaman 
bir kütleden alırsa çıldırabilir. 

Bütün edebiyat aleminin bcykot et. 
tlli bir aanatldr, prensipleri ne oluna 
!Dlaun, bu tazyik önünde duramaz. Bu 
uabiyet, bu sinirlilik onun ıcnkonsiya. 

nında yatan misyonun sıfıra inmesin
den doğmu§ bir isyandan ba§ka bir§ev ı 
değildir. Şairi besleyen takdir, edebi
yat ammesinin alakasıdır. 

Her sanat adamı, birşey söylemek, 
birşey anlatmak ister. Bunun için o. 
nun ağzında kelimeler alevleşir. O. 
nun kelimeleri kalıptan kalıba akan bir 
lav tabakasıdır. Onun bütün derdi, i. 
çindekini anlatmak ateşini başkaları. 
na nakletmektir. Amire Şenye'nin gi
yotin önünde cellada söylediği son 
sözde bile sanat adamının hayatını, 
misyonunu hülasa eden bir vecizlik 
vardır. Sanatkar, ya1adığ1 alemde ken. 
di kendisine vazıhtır. Vuzuhu, ruh her. 
raklığını, o kütleye karşı bir projo1c. 
tür gibi kullanır; projöktörü tutan ka. 
ranl ğı yarar. Fakat karanlıktakiler pro
jöktörüne baktıklan zaman gözleri 
"kamaşır, bir1ey farkedemezler. 

Asıl, öz sanatkarda bize vuzuhsuz. 
luk gibi görünen §CY onun kendi ru. 
!bunda çok vazıh olarak gördüğü şey. 
lerin bir ziya büzmesi gibi bize çarpı. 
vermesidir. 

Asıl sanatkar vuzuh içindedir. Ru
hun berrak. bir aydınlık kaynağıdır. 

Fakat ammenin anladığı vuzuh, her. 
kesin harcıalem olan kelimelerle anla. 
tılınca sarahat alır. Sanatkar ileri bir 
alemi, gelecek bir zevki, bir hissi, bir 
Kristof Kolomp gibi keşfeder. Fakat 
ona harcıalem kelimelerle adlar koya. 
maz. O zaman sanatın Uatilne ipham 
denen gölgeler llemi çöker. Fakat bu 
gölgeler ilcmi yan unatkann elinde 
bir kaçakçılık vesilesidir. Gecenin ka. 
ranlığında milıen-eı hisleri, sif gibi, 
kalpı halis gibi göstermeye çatııır. Har
cıilem mefhumlan gölgeler arasında 

saklayarak sürprizler yapmak hiç de 
aanat değildir. 

Herkes için malum olan birıeyi öy. 
le eöylemiyerek onu ipham perdesi al. 
tında saklamak, Adeta okuyucuya bil. 
mece lullettirmeye çalıflD&]ıc, aanat he. 
ısabma hokkabazlık yapmaktan ba§ka 
birşey olamaz. 

Şair derinlik ve olgunluk acmboUl
dilr. Uahlar, kahramanlar, fatihler, ıo. 
yundan olan sanatkarın bilmecelerle 
meşgul olması ancak sanatta bir te. 
re.ddi devrinin alameti olabilir. 

Sadri Ertem 

On metreden düşüp öldü 
Taksimde bir inşaatta çalışan a

mele Mateo, dün on metre yükseklik· 
teki iskelede duvara sıva yaparken 
muvazenesini kaybederek aşağı uç. 
mu!)tur. 
Ağır yaralı olarak hemen ~ız 

hastanesine kaldınlan amele orada öl
mU§t.Ur. Cesedi adliye doktoru Enver 
Karan tarafmdan muayene edilerek 
defnine ruhsat verilıni§tir. 
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Andr~ Moruva'va ıılireı 

1 
lngilizlerde kompromi merakı 

Herhangi bir kimse iki memleket a. 
hamda bir ihtilif çıktığı zaman mc.c. 
lenin açık, kati bir §ekilde hallini is
ter. Fakat İngilizlerin hareketleri iyi. 
~e tetkik edilirse §U neticeye vanhr ki 
Onlar bilakis bahse mevzu olan ihtill
fın en karışık ve en müphem bir tarz
(Ja hallini iltizam ederler. 

Vaktile Gladston bir meselenin halli 
için reyini almak istediği Peel'e şu 
suali sormuı: 

- Bu işi kısa keserek kar! bir şe. 
'kilde bitireyim mi? 

Peel şu cevabı vermiş: 

- Hayır, U%at ve karııtır.,, 

tıte böylece lngilizlerde bir kom
promi (yani açık ve kati ısurette iki 
taraftan birinin lehine veya aleyhine 
"t'Uiyet almaksızın bir ihtilaf için bu
lunan mutavassıt hal şekli) zevki ve 
battl ihtiyacı vardır. 

Mesel! bugUn mevcudiyeti resmen 
henüz tanınmamı§ olan bir memlekete 

siyasi memur göndermeli mi, gön.der. 
memeli mi? Fransızlar böyle bir mese. 
le ortaya konunca ya müsbet, yahut 
menfi bir karara varmak isterler. tngi. 
lizler ise, ayni zamanda hem müsbet, 
hem menfi olan bir hal şekli arar ve 
bulurlar: Onlar ajan gönderirler, fa. 
kat bu ajana diplomatik sıfatını ver. 
mezler. 

Bundan dolayı biz bazan İngilizle
rin prensiplerle fiil ve hareketlerir.i 
idealizm ile realizmi nasıl telif edebil. 
diklerıni kendi kendimize soranz. 

Bize kalırsa hakikat ıudur: İngiliz. 
ler birbirine zıt görün~n prensiplerle 
hareketleri telif etmeğe salışmazlar, 
ve orta.da göze çarpan tezattan dolayı 
hiç müteessir olmazlar. Kompromi bir 
Fransızı sıkar ve üzer. Çünkü o bunda 
vuzuhsuzluk ve sarahatsizlik bulun
duğunu düşünür. Halbuki ayni vuzuh. 
ıuzluk ve sarahatsizlik fikirden ziya
de hareket için yqayan bir İngilizi 

tatmin eder. 

Alfons'un 
oğlu 

Kübalı b~r kızıa evli bulunan 
Kont nasıl öldü 

Eski İspanya kralı Alfonsun büyük 
oğlu Kont Kavadonga Amerikada Mi. 
amitle ölmüştür. 

Kont, uzun müddet afk maceraları 
ve evlenip boşanmaları ile meşhur ol. 
muştu ... 

Fakat v..n senelerdeki hastalıkları 

da kendisini acınacak bir kahraman 
haline koyuyordu. Bununla beraber, 
ölümü bir kaza neticesidir ve kont ge
ne bir kadın yüzünden bir otomobil 
kazasına kurban gitmiştir. 

Kont Kavadonga bir gece, 1.Uamide 
bir barda geç vakte kadar eğlenmiş, 
sonra bar kızlarından birini alarak o. 
tomobiline binip köşküne doğru ycla 
çıkmıttır. Fakat süratle •lirdiiğü oto. 
mobili bir telgraf direğine çarpmış ve 
otomobil parçalanarak kendisi ağır, 
bar kızı hafif &urette yaralanmıştır. 

Kont, bu yaraların tesirin~. esasen 
bozuk olan sıhhati ile dayanamamıı, 

ve bir iki gün süren tedaviden sonra 

ölmüştür. 
Bugün &cmada bulunan eski bpan. 

ya kralı Alfons ile kontun annesi kra. 
liçe Enaya ölüm haberi telefonla bil. 

dirilmi§tir. 
Kont 31 yaıındaydı ve bundan bet 

sene evvel, Kubalı bir kızla evlenerek, 
veliahtlık hakkından vazgeçmi1Jti. Çün
kü babası oğlunun bu kızla evlenme. 
sine razı olmuyordu. Kral, oğluna bu. 
nu kati şekilde söylemi§, fakat kont 
fikrinden vazgeçmediğini bildtrmittL 

Bunun üzerine, kralın kltibi kdntu 
fikrinden vazgeçirmek ve babası ile 
banıtırmak istemiıti. Ukin, kont bu. 
na da red cevabı vermiş ve bütün prens 
tik hakkından vazgeçerek 11 haziran 
1933 de, artık lapanya tahtına ne ken· 
disinin, ne de istikbalde socuklarının 
hak istemiyecc1derine dair bir vesika 

imzalamııtı. 

On gün mcnra, kont Kava.donga ile 
Edelmire ismindeki Kubalı kızın ta. 
viçrede Lozan ıehrinde nikilıları kıyı. 
lıyordu. DüğUnlerinden aonra kontla 
kansı balaylannı Fransada geçirmiı

lerdi. 
Alfonsun oğlu bu izdivacından ev. 

vcl Asturya prensi Unvanını taıırdı. 
Prenslik haklarından vazgeçtikten son. 
ra kont Kavadonga ismini almııtır. 

Kontla karısı bir müddet Pariıte 
oturmuılar, 1934 te de kont~ Ame
ri'kaya gitmiştir. ltont bir sene aonra, 
1935 te1rinisanisinde Amerikaya gi
derek karııile buluşuyor ve sonra be. 
raber Havanaya (Kuba) gidiyor. 

1936 senesinde kont, Havanada ke. 
mik veremine tutuluyor ve bacağın. 

dan muztarip olarak yatıyor. Doktor
lar bir ameliyata lüzum gösteriyorlar. 
Fakat kont, kansız olduğu için ameli
yata müsait görülmüy.cr ve bir taraf. 
tan zaafiyeti, diğer taraftan hastalığı 
tedavi edilmeye başlanıyor. 

Yapılan birçok kan nakillerinden son. 
ra sıhhati biraz düzelen 'kont, ameli. 
yat olmak üzere Nevyorka geliyor, 
fakat o zaman, tekrar zaafiyetten 
yatağa düıerek ameliyatı gene geri 
kalıyor. Konta Nevyorktaki hastanede 
11 defa kan naklediliyor. 

Kont Kavadonga tekrar biraz iyi 
olmaya yüztuttuğu anda karııı, boşan. 
mak için dava açıyor. Kont, Edelmi. 
reden ayrılmak istemiyor ve davayı 

kazanmak için birçok para ve zaman 
sarfediyor. Bu uğurda ayni zamanda 
sıhhatini de kaybediyor. 

Fakat, davayı kazanamıyor ve 
ondan scnra hayatı büsbütün intiza
aunı kaybediyor. Kont, sıhhatini dü. 
şilnmiyerek kendini daha fazla sda
hata veriyor ve gene Havanalı bir kız
la evleniyor. 

Kontun, Marta Rokafort ile evlene. 
ccği haber verildiği zaman, kral Al. 
fons, bu izdivaca da mani olmak iste
mi§, hattl artık kendisini affedeceğini, 
eski hakkını tekrar vereceğini bildir-
mittir. 

Fakat kont, prenslik hakkını tek. 

rar almağı kabul etmemiı, Kubalı 'ku. 
la evlenmiıti .. 

Yalnız, ondan bir müddet sonra, 
kendisinin ispanya tahtına hak iddia 
ettiği, Franko ile anlaşarak, general 
zafer 'kazandığı taktirde İspanyaya 

kral sıfatile kendisinin çağırılacağı ha. 
ber verilmiıti. Bu şayiaları kral Al. 
fons tekzip etmemiştir. 

Bugün, kontun olümü ile bu meıe-

le de kapanmış bulunuyor. Kontun 
her iki karısından da çocuğu olma. 
nuıtır. 

Hatay Devlet Reisinin sözleri 

"Hataylıyız diye 
•• •• 'W • ovu neeegız ••• ,, 

(Üst tarafı 1 incidt) 

Yemekten sonra yapılan bir hasbi· 
hal esnasında ekselans Tayfur Sök· 
men, yeni del"let teşkllAtında yapıla
cak tayinlerde iltimas ve haksızlık
lara mahal bırakılmaması lçln alı
nan tedbirleri anlatmış ve bu iş için 
mebuslar arasından teşkil edtıen he· 
yetin birkaç gUne kadar işe baRlama-

.... 
ıını emretmiştir. Bu tedbir bUtUn un
ıurlar tarafından memnuniyetle kar· 
tılanmıştır. 

Devlet relıl yemekte aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 

Muhterem buzzar, bir müddet ev· 
vcl hariçteki bazı kimseler bu aziz 
topraklarda ya~ıyan muhtelif unsur
ların rck•liğcrlerino hnsrm oldukla
rmı ve bir arada bayat geçlrmelerlu.e 
inı1':ı\n hulunrııaclığını yazıyor, söylU· 
1or, propaganda ediyorlardı. Hatay 
vatandaşları kendi hallerine bırakıl
dıJI zaman bu iddianın 1anlış, hat· 
tA 7alan olduğunu dlln meclisi Alide 
bugün de burada cihana göstermiş 
ve göstermektedir. Biz Hatayldar, 
bir aile içinde ya.,adığ'ımız bu mu
kaddes toprakta yurttaşlık etmek· 
te)'iz. Bir (atı altmda bulunan ve bir 
J11VA içinde f&tJJaD insanlar ya bir 
ırktan vera muhtelif ırklardan te· 
rekktlp ederek bir kitle halJne gelir-

DUnya si) asetlnde 

ler. Bir ırktan olanlar arasında TU• 

laıbulan geçimsizlik şu ve1a bu men• 
faat dolaJUlyledir ki bunlar ya şuur
suz vera muhteris lnsanlardan sudur 
eder n etmektedir. Muhtelif ırklar
dan olup da bir vatanda f9'ıran in· 
sanlnnu geçlmstzllkleri ise, ya hart· 
et tahrik tesiriyle ve7a yekdiğerln· 
den farklı idarelerinden ileri gel· 
mektcdir ve gelir: ltte vellnlmetım!Z 
olan BUytlk Atatürk TtlıklyesJ, dns 
mezhep, millet, ırk ve zümre farkı 

göstermeden idare edllditl itindir 
ki, "Ttlrköm, Tttrldyellyim" diyerek 
yaşıyor ve örinllyor. 
Kurtancı Bü)"tik Atatlirk'ttn eseri 

ve biz Hataylılara armağanı olan 
Hatayda Byllk DAhi'nln dün olduğu 
gibi bugün de nurlu izlerlııde yttril· 
ycrek mezhep, ırk ve zttmre farla 
K()zetmeden idare ederek 7.,.ı~ 
ğız TO Hatnylıyu diyerek Ö\Uıiec~ 

~z. 
AF KANUNU HAZIRLANIYOR 
Antakya, 10 (A.A.) - Anadolu A· 

Jansınm hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Hatay kabinesi, Millet Meclisinden 
aldığı sallhlyete uygun olarak yeni 
devletin kanunlarını tanzim ve neş
re matuf mesaisine hararetle devam 
ediyor. llk çıkacak olan af kanunu· 
nun blrkac; glln içinde ikmal edllcce· 
ğl haber verilmektedir. 

Sayılı dakikalar 
Siyasi buhran karşısında Fransız} 

matbuatının vaziyeti şöyle hUIA.sa e
dilebilir: Ümit etmek, barıştırmak, 
mukavemet etmek. 

Epok diyor ki: 
SUdet Almanları mıntakasının Al

manyaya terkedllmeslni telkin eden 
Taymlsln makalesine ilk cevabı biz
zat Hallfaks vermiş ve bunun resmi 
lnglllz noktalnazarına uymadığını 
bildirmiştir. Bu da gösterir ki, ln
gfllz hllkfımetl mukavemete karşı 
koymağa karar vermiştir. Yaşadığı. 
lnız saatlerin dakikaları sayılıclır. 
Çünkü Hltler, paazrtesl günü sözUnU 
söyllyecektlr. Binaenaleyh hemen 
bugUn Fransız başveklll ile hariciye 
nazırı Fransanın Çekoslovakya.da 
plebisit yapılmasını katlyen kabul 
etmtyeceğlnl Almanyaya blldlrmell

dir. 
FJgaro ş6yle yazıyor: 
Almanyanın Slidetler tein azami 

toprak muhtariyetini Çekoslovakya 
devleti kr.drosu çerçevesi içinde el
de ettikten sonra, bizzat Çekoslo· 
vakyanın Hilen tecridine tevessül et· 
mesl çok muhtemeldir. lşte bu tec
ridin hadleri üzerindedir ki, asıl 

Fransa ile İngiltere daha şimdiden 
tamamiyle mutabık kalmalıdır. Çün
kU iki bilyük garp devleti arasında bu 
hususta bir ayrılık müşahede edilir
se, Fransanın hattı hareketi, ideolo
ji sahasına intikal ettirilecek ve 
Fransa münferit bir vaziyette hıra-

Fransa mUnferlt bir vaziyette bırak
tırılacaktır. 

Övr gazetesinin kanaatine göre, 
harp tehlikesi, yalnız harpçılar lçln 
değil, sulhcuıar lçln de ayni derecede 
varittir. 

Populer diyor ki: 
Her vakit olduğu gibi bugUn de 

Fransız ıosyallıtılğt blltün an'aneıl· 
le milli lstlklAl ve emniyetin müda
faasına bağlı bulunuror. 

Hümanlte de şöyle yazıyorv 
Berlln şunu bilmelidir ki, Fransa, 

imzasına sadık kalacak ve bu suret· 
Je Çekoslovakyanın tamamlyetlni te· 
mln itin İngiltere ve Sovyetlerin de 
onun yanında yer alacağı bir vaziyet. 
ihdas edecektir. Çekoslovakya.dan 
artık fazla bir şey istenilemez. ÇilnkU 
Çekoslovakya bundan sonra ancak 
kendi ölUmilnU vereblllr. (A.A.) 

Yığın altında kalan ikinci 
çocuk da öldü 

Geçenlerde Yemiş iskelesinde Parseh 
adında birisine ait kereste yığınları 
çökmUş ve o sırada iskelede balık tu
tan ıo yaşlarında Yaşar ve Cahıt bu. 
nun altında kalmışlar Cahit hemen 
ölmüş, Yaşar da ağır yaralı olarak 
ha.~taneye kaldmlmıştı. 

Hastaneden Unkapanmdakl evine 
nakledilen Yaşar da dün ölmilştUr. 
Cesedi adliye doktoru tarafından mu
ayene edildikten sonra defnedilmiştir. 



HEl<iM 
e~OTLERI 

Yaz ishalleri 
Yaz ishalleri tedaviye rağmen has· 

tanın bünyevr kabiliyetine göre uzun 
sürücü ince barsak iltihabı halini a· 
Iırsa o zaman tedavi eden doktorun di. 
rektifini takip etmekle beraber he.sta· 
lığın çabuk geçmesi için kendimizin de 
çok itinalı davranmamız ıa..znn .. Yalnız 
ilaç almak kafi değildir. Hastalık ha· 
raretsiz ve hafif devam etse dahi has. 
ta muhakkak istirahat etmeli, hatta 
miimkünse bir kaç gün yataktan bile 
çıkmamalıdır. Hiç olmazsa vakit vakit 
istirahat etmelidir. Karnı mümkün ol· 
duğu kadar sıcak tutmalıdır. Biber, 
turp gibi baharh maddeleri, çok şeker 
1i yiyecekleri, (sığır eti, domuz eti, 
sucuk, pastrrma) gibi et ve ondan ma_ 
mul maddeleri, meyvalan, nebati yağ
ları. iç ve domuz yağlannı yememeli· 
dir. Meyvalardan yalnız kızılcıkla ka.. 
buğu soyularak makinede çekilmiş 
rneyvalarm yenmesine müsaade edile· 
bilir. Yenebilecek yiyeceklerin daima 
barsakları zedelemiyecek. faaliyet. ü
zerine tesir yapmıyacak. mikropların 
faaliyetine meydan vermiyecek ~kiL 
de seçilmesi lazımdır. 

Onun i<:;n seçilecek yemeklerin, baı
sa!cları zedeleyici olmaması, mikrop· 
larm faaliyetine meydan vermemesi 
:cin bayat olmamasmı temin ~tıneı: 
dir. Bu düei.incdere göre, şöye bir ye· 
mel• listesini gözönünde bulundurmak 
kafidir: 

Yalnız su. b"raz tuz. az miktarda 
et huJı.i.sasile yapılmış bütün (yulaf, un 
pirinç. irmik) çorbaları. az ~ekerli ve 
sulu kakao veya çay, patates ezmesi, 
pirinç ezmesi, beyaz ekmek, taze tere
yağı. beyaz etli (kuş. piliç, balık) lar, 
ge ... -rek, mutnt ise konyak eğer vaka 
biraz daha yeni ise perhiz biraz daha 
sıkı olmalıdır. 

Mesela un çorbaları, gevrek, sulu 
kakao. çay ve konyak .. Vaka biraz da.. 
ha eakımiş ve çıkanlan maddeler aey
rek. katılanmağa başlamış88. o zaman 
yukarda yazdığımız şekildeki perhiz 
yemeklerine başlanır. Bunlara rağmen 
devam eden iahallerde biraz hastanın 
rejime karşı olan tahamıniil durumu 
da gözönünde bul-.>ıdurulur ve bazı de· 
nemeler yapılır. Mesela, önce menet.. 
tiğimiz yiyc<'eklerden et suları, hafif 
sebzeler, süt, az hafif olan et yemekle· 
ri denenir. Bunları kendi başınıza 

de!lemek, rejim listelerini kendi ken· 
dinize tatbik etmek doğru değildir. 
Doktorun mütaleasrna başvurmak, alı. 
nan direktife göre hareket etmek la • 
zımdır. 

Çiinkü, bu rejimlerle beraber bar· 
saklann bu devamlı hareketleri Uu.. 
rine tesir edecek ilaçlar, barsa.klarda 
bu ishalleri husule getiren mikropla.· 
nn çalışmasını durduracak iliçlar al· 
makla beraber ilerlemekte olan zayıf. 
hklara da engel olmak icap eder. 

Bu ilerlemelere karşı koyacak n~ç
ları hasta kendi kendine tedarik ede· 
~k ancak bir doktorun tavsiyesine ih. 
tiyacı vardır. Binaenaleyh bunu da ih· 
mal etmemek mecburiyetini gözönUn· 
de tutmalıyız. 

Yarın da çocuk ishallerini ve fena.. • 
hklannı anlatacağız. 

Dr. Necaettin ATASAGUN 

Batan kayık davası 
Birkaç gün evvel Ga.ziköprüsünUn 

geçilmesi memnu olan dubaları ara.. 
smd~n. geçmek isterken içinde iki müş-
terının bulunduğu Hasanın kayığına 

çarparak batıran motörcü Ahmet ve 
makinist Osmanın dördüncü asliye 
ceza mahkemesinde görülen muhake
meleri bitmiştir. 

l\fakinist Osman kaza esnasında 
makine dairesinde olduğunda.n suç 
suz!uğu anlaşılm:ş hakkında berae~ 
~ar~rı veri~miştir. Motörcü Ahmet ise 

1 
v gu~ hapıs yatacak ve kayıkçının 
kayrgrnı tamir ettirecektir. 

KURUN'a 
abone olunuz ve 

yapınız 

Mesken 
tahsisatı 

Öğretmenlere ayrıra 
ayda 5 llra verilecek 

tık.okul öğret:ır.enlerinin birikmiş o. 
lan mesken bedellerile kıdem zamları. 
run verilmesi için vilayet bütçesine 

tahsisat konmuştu. 
Bütçe Bakanlık tarafından tasdik 

edilerek belediyeye bildirilmiş oldu
ğundan yakında öğretmenlere birikmiş 
parafarı verilmeğe başlanacaktır. 

Bütçenin en mühim bir hususiyeti 
de öğretmenlere yeniden mesken talı. 

sisatı konması.dır. 
öğretmenler bir hazirandan itiba. 

ren ayda beş lira olmak üzere maaş. 
Ianndan başka mesken tahsisatı da 

alacaklardır. 

PcDiste 

Çatal kaşık fabrikasında 
yangın 

lspanya tebeasmdan Marka ait ve 
41500 liraya sigortalı bulunan çatal 
kaşık fabrikasında dün bir yangın çık
mış, ocak bacasından çıkan kıvılcım
lar tavan arasına girerek fabrikayı tu. 
tuş turmuştur. 

Görülen duman üzerine hemen it. 
faiyeye telefon edilmiş, gelen itfai

ye ateşin sirayetine meydan vermed 1.1 

yangını sön.dürmüştür. 

itfaiyenin faaliyeti sırasında fahri • 
kadaki 3360 düzina kaşık ile 780 ki. 
lo kalay sularla ıslanarak bozulmuş

tur. 
Yangın hakkmda tahkikata taşlan. 

mıttır. 

DEVRİLEN MANGAL - YeşiL 

köyde 15 Nisan caddesinde oturan 
Korpcla evinin üst katındaki odada 
yemek pişirirken, .ayağı mangala do: 
rile birç.~k yerinden yanmıştır. 
rile birçok yerinden yaralanmıştır. 

Kurpela can kurtaran otomobili ile 
hastaneye yatırılmış, yeti§enler ateşi 

söndürmüştür. 

KENDİNİ YARALADI - Yeniçar. 
tı caddesinde ycniçartı apartıman·nda 
kapıcılık yapan Recai dün alt kat sa
hanlığı temizlerken duvar kıyısındaki 
bir çöpü almak üzere birdenbire eğil
miş, ve bu suretle başı şiddetle .duva. 
ra çarpmı§tır. Recai ifade veremiye. 
cek bir halde sıhhi imdat oto.'T!obili L 
le hastaneye yatırıl:nıştrr. 

ÜÇ METREDEN DUŞTU - Ayas. 
paşadaki mühendis mektebinde yapılan 
inşaatta çalışan amele Süleyman üç 
metreden yere düşmüş, muhtelif yer
lerinden ağır yaralanarak hastaneye 
kaldmlmıştır. · 

/}ğretmenlerin İzmir 
gezintisi 

1stanbu1 öğretmenlerinden 90 ki
şilik bir kafilenin hmire bir tetkik ge_ 
zisi yapacakları yazılmıştı. 

Okulların açılma zamanı yakınlaş. 

mış ve ikmal imtihanlarının ba§lamış 

bulunması .dolay:aile bu gezintiden bu 

yıl için vazgeçilmiştir. 

ilkokullar 
19 Eylülde talebe 
kaydlne başlıyor 

ilkokullar yeni talebe kaydine 19 
cy)Jlden itibaren başlıyacakları için 
Kültür direktörlüğü alınması icap eden 
tedbirleri okul direktörlerine bir tamim 
le bildirmiştir. 

Bu yıl ilkokullara yalnız 931 doğum. 
lu çcı.:uklar kabul edilecek ve 932 do
ğumlu hiçbir çocuk almmıyacaktır. 

Bütün okulların hangi semtte oturan 
çocukları kabul elebilecekleri bir semt 
haritasile tcsbit elilmi~ lıulunmaktadır. 
Okul direktörleri kendi semt!~rinde o· 
turm1yan çocukların hangi okula gire
bileceklerini yine bu haritaya bakarak 
kendilerine bildireceklerdir. Okul ida
releri 930 - 931 doğumlu hiçbir çocuğu 
geri çevirmiyeceklerdir. 

Okul idareleri 3 birinciteşrin aqa· 
mına kadar okulda yeni talebe ve mev
cut talebelerin sınıf vaziyetlerini gös· 
teren bir çizelge hazırhyarak kültür 
direktörl;.iğüne göndermiş olacaklardır. 

Okulun açdması zamanından birkaç 
gün evvel de öğretmenler meclisi top· 
!anarak gür.;:ik çalışma saatinin başla
ma ve bitme zamanlarını tesbit edecek
lerdir. 

İlkokullar yeni ders yılı faaliyetine 
başladıkları üç birincitep-in pazartesi 
sabahı okul bahçesinde vey~ konferans 
salonunda terbiyevi mahiyette bir açıl
ma töreni yapacaklardır. Bu törende 
bir öğretmen talebe ile yeni ders yılı 
etrafında bir konu~ma yapacaktır. 

---<>--
Yüksek Öğretmen Okulu 
Yüksek öğretmen okulu yeni ders 

yılı faaliyetine yeni teşkilatla başlıya· 
caktır. Öğretmen okuluna ilave edilen 
pavyonun hazırlıkları tamamen bitmiş· 
tir. 

Yüksek tedrisat direktörü Bay Cevat 
dün bu mesele etrafında tetkikler ya
parak öğretmen okulunda meşgul ol
muştur. 

Bay Cevat aynı zamanda kimya ens· 
tiKisünün hazırhklarile de mesO'ul ol· 

~ı:. 

muş enstitüniln profesörlerinden Gros· 
la görüşmüştür. 

---0--

0kul kitapları 
Klilttir Bakanlığı bu yrl büt•:.in okul

lar.da okutulacak kitapların katale>;_ta. 
rrru şimdiden hazırhyarak okulJ" ... • g:\l· 
dermiştir. Öğretmenler bu kata1oğc:',\ 

bulunan kitaplardan arzu ettiklerini se· 
çerek talebesine okutabileceklerdir. 

--o-. 

Fındık piyasası 
Bu hafta fındık ve t.;eviz satışları 

çok hararetli olmuştur. Bu cümleden 
olarak Almanyaya Amasya malindan 
kilosu 35 kuruştan 3000 kilo ceviz gön
derilmiştir. Bundan başka Hamburga 
2000 kilo Değirmendere fındığı, Sufr 
yeye 10.000 kilo Yeni Zelanda da 5040 
kilo fındık ihraç edilmiştir. 

İstanbul piyasasında da kHosu 18 ku· 
ruştan 4500 kilo esmer çürüklü malı 
kabuklu fındık, kilosu32 kurt1ştan 321)0 
kilo iç fındık muamele gö.müş, Trab· 
zon malı 5000, Ciratombul malı 20.000 
kilo fındık satılmıştır. 

Halen f stanbulda 11 ton iç, 9 ton 
kabuklu fındık mevcuttur. 

panayırı 

Türk malları ne 
şartla gönderilecek 

Selanik beynelmilel panayırı müna
sebetiyle Türkiyeden gönderilip Sela 
nik güml':.iğünden geçirilerek Yunanis
tana ithal edilecek Türk emtiası ve 
nümuneleri için 500 İngiliz lirası kıy
metine kadar ithal müsa::ı1.::s: verildiği 
iktısadi dairelere alaka<iar maka;nlar 
tarafından tebliğ '!jil '11;'.t~tr. 

Yunanistana bu suretle ithal oluna· 
cak emtia bedellerinin tesviyesi Türk -
Yunan kleringi vasıtasile vu1rnbulacak. 

tır. 
Yukarıda zikredilen kolaylıklar, pa· 

nayırın devamı müddetince Türk pav
yonunda satılacak olan emtialara tatbik 

edilecektir. 
Yalnız, ıün,er, koza, ipekböceği to-

humunu, buğday, ve çavdarla karışık 
buğday, buğday unu, kepek, patates, 
limon, zeytin küspesi, alkol, jot, ken
dir, keten ve ıaireden eıiki ve yeni çu
val. pamuk, gibi emtianın ithalleri bu· 
susi m:.isaadef1= bağlı listeye yazılmış-

tır. 

Bu gibi malları Selanik sergisinde 
teşhir etmek istiyen t\:t..:carların Yuna· 
nistandan müsaade alması icap etmek

tedir. 
~ 

Kadın çorapları 
Sanayi Umum Müdürü B. Reşatın 

bu hafta içerisinde ~ehrimize gelmesi 
beklenmektedir. 

B. Reşat ipekli kadın çoraplarının 

standardizesi etrafında g<:ırülen lüzum 
üzerine yeniden bazı tetkiklerde bulu· 
nacaktır. 

-0-

ltalya ile ticaret anlaşması 
için hazırlık 

İtalya ile aramızda imzalar.acak yeni 
ticaret anlaşması için İstanbul Türko
fisi direktörlüğü aldığı emir üzerine, 
İtalya ile ticarette bulunan tacirlerin 
iştirakile bir toplantı ya:?mış, tüccar· 
lanmızın ne gibi dilekleri olduğunu 

sortnu§tur. 
Tacirlerimizin' serdettikleri mütalea 

ve dilekler bir rapor halinde hazırlan
mıştır. Bu rapor İtalya delegeleri ile 
milzakereye girigd.:ek olan ticaret heye 
timize verilecektir. 

öğrendiğimize göre, tüccarlar, dilek. 
leri arasında ltalyada halen bloke bplu. 
nan 3 milyon liranın kurtarılmaıı üze· 
rinde durulmasını istemişler, yeni an
laşma yapılırken badema ~önderilen 
malların bedellerini en kısa bir zaman 
da iadesini temin edecek eıı;aslarrn ko
nulmasını talep etmişlerdir. 

-o>-----

lnhisarler genel direktörlüğü 
Bir müddettcnberi rahatsız olarak 

yatmakta olan İnhisarlar Genel direk. 
törü Bay Mitatın iyileştiğini memnu. 
niyetle haber aldık. Geçmiı, olsun de
riz. 

B . v' Yusuf Ziya 
Bir müddettenberi Ankarada bulu

nan Denizbank Umum Müdürü Bay 
Yusuf Ziya Öniş dün sabahki e:tspres
le şehrimize dönm:.i~tür. 

Çarşamba Dikiş Yurdu sergisi 

Fatihte Çarşambadaki biçki ve dikiş yurdunun yılJık sergisi dün saat 14 te törenle açılmıştır. Okulun bu yılki ser
gisi geçen yıllara nazaran daha muvaffakıyetli eserlerle doludur. 

Talebenin gerek biçki, gerekse dikij üzerin<leki çahjmaları alakadarların derin takdirlerile karşılanmı§tır. Sergi bir 
müddet talebe velilerinin ve halkın görmesi için açrk bulundurulacaktır. 
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MahkemeDeır<dle: 

Adliyede bir 
hadise 

Bir Yahudi genel kız 
~ardeşlol d6vdü 

Dün adliyede cürmüme§hut müddc. 
imumiliği odası önünde bir hadise ol· 
muş, bir Yahudi genci kızkarde~ini 
halk arasında tekme, yumruk döv
müştür. 

Vakanın mahiyeti şöyledir: 
. Sirkeci?e oturan Liza adrnda genç 

bır kız bır milddet evvel Sabatay a,_ 

dında ~iri ile nişanlanmış ve Sabatay 
daha nışanlarınm ikinci haftasında 
vereceği drahomaya mahsuben kızdan 
100 lira it:temiş ve bu para ile iş tu
t~cağı~ı söylemiştir. Li7.a i~i ağabeyi. 
sı Davıde açmış, Davit de Sabataya 
muvafakat cevabı vermiş. 

Ancak evlendiği zaman yırtılmak 
üzere bu parayı borçlu olduğuna. dair 
bir senet vermesini istemiştir. Senet 
verilmiş ve Sabatay tuttuğu iete mu
vaffak olmuş ve Liza ile de evlenm~~ 
tir. Fakat daha evlendiğinin ertesi 
günü Davitten senedi istiyerek yırt
masını söylemiş, Davit te yırtacağını 
vaadetmiştir. 

Ancak başka bir eve taşman yeni 
karı koca birkaç gün sonra icradan 
bir ödeme emri almışlardır. Bu Saba· 
tayın Da vide verdiği yüz liralık se.. 
nettir. Ödeme emri ile birlikte rahat· 
ları kaçan Liza ve Sabatay dün itiru 
etmek üzere icraya gelmişler ve cür
mümeşhut müddeiumumiliği kapısı ö. 
nünde Davitle karşılaşmışlardır. 

Liza ağabeysini görünce yanına yak 
!aşmış ve: 

- Ağabey yaptığından vazgeç; di
ye kendisine çıkışmıştır. Münakaşa 
kızışmış, Davit kızkardeşinin üstüne 
atılarak tekme yumruk rasgelo kendi
sini dövmiye b~lamıştır. Lizanın bü. 
tün kuvvetiyle çıkardığı çıkhklar ad· 
liyeyi altUst etmiş, büyUk bir meraklı 
kütlesi toplamıştır. 

Neticede Davidin elinden zorla kur. 
tarılan kız adliye doktoruna muayene 
ye sevkedilmi§ karı§ıklıktan iatifade 
eden Davit ise kaçmıştır. HAdlse hak
kında cilrmUmeşhut zaptı tanzim edil
miş ve Davidin aranmasına girlşilmi§
tir. 

Şahadette bulunmıyan 
kadın deli değil 

Birkaç ay evvel Kantarcılarda bir 
sabun fabrikasında bekçi Şevkinin 
hırsızlığını önlemek isteme!i üzerine 
kendisini başına odunla vurup bayılt
tıktan sonra sırtında üst kata çıkara
rak içinde bir ton sabun mayiinin kay
namakta olduğu kazana atıp eriten 
katil M:an~urun duruşması ağırcc7.a 
hakyerinde görüldUğü sırada bir 
cürmümeşhut yapılmıştır. 

Cinayet meydana çıkarılıp müddei· 
utnumi Orhan Köni tarafından ma.
hallinde tahkikat yapılırken ifadesine 
müracaat edilen fabrika komııularm
dan 55 yaşrnde. Ayşe kadm. hiçb~y. 
den ~aberi olmadığını söylem.iş, fakat 
katllın muhakemesi sırasında dışarıda 
etrafındaki meraklılara: 

- Bu Muzır zavallı bekçiyi sabun 
kazanına atarken ben pencerede idim. 
Yanında iki arkada§I daha. vardı; ci
nayeti bütün teferruatile biliyorum. 
fak~t söylemedim. Acıdım zavallıya, 
demış ve bu suretle cürmilmeıhut ya· 
pılarak kendisi hakikati saklayarak 
şahadetten imtina suçile tevkif edil. 
mişti. Bilahara sorgu hakimliğine ve· 
rilen Ayşekadın yine bir şey söyleme. 
mekte ısrar ederek: 

- Ben bunamış, deli bir kadınım. 
Aklım başımda değil ki; söyledikle
rim doğru değildir. Muayene ettirin 
beni, demiş ve kendisi dün adliye dok· 
toru Enver Karana muayeneye sevko. 
lunmuştur. 

Muayene sonunda Ayşekadmm hiç
bir şeyi olmadığı görülmüş ve cezaya 
tam ehliyetli olduğuna dair rapor ve. 
rilmi§tir. Ayşekadın yakında asliye 
mahkemesinde muhakeme olunacak
tır. 

Hastahanede ölen çocuk 
Sillvride vulrubulan bir otobfüı ka· 

zasmda. yaralanıp Şişli Çoçuk hasta. 
ne8lne yatırılan ıı yaşında Melike ço
çuk dün ölmilştür. 

Kaza hakkında tahkikat yapılmak. 
tadır. 
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RADYO 
11 - EYLtı"L - 938 - PAZAR 

()(;LE NEŞRiYATI: 

Köylere posta 
sevkigatı 

Büyük Katerina 
Saat 12,30 Plakla Türk musikid 12,50 

Ifavadi~. 13.05 Kadıköy HolkeYi Koral lıc
yeti Hulusi Ökdem idrıresinde. H Son. 

AKŞ.4.M NEŞRiYATI: 

Dahiliye Vekaleti, köy postaları te
sisi için vilayetlere mühim bir emir 
göndermiştir. Her köyün meşin veya 
bezden yapılmış bir köy posta çantası 
bulunacaktır. Bu çanta köy muhtarL 
nm veya. köy katibinin yallmda kala-ile Saat 18,30 Dans musikisi (plak).19 Türk 

mu~ikisi (plı\k). 19,30 Dans musikisi 
(plı\k). 20 Saat ayarı: Grenvic rasathane-Mari Antuanet sinden naklen~ Muzaffer Güler ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,40 Ajan, hrıberleri. 20,4 7 Ö-

caktır. Nahiye müdürleri veya kay
makamlar, bu çantalar tedarik edil
dikten sonra hiç olmazsa her köye 
haftada en a.z bir gün posta sevkini 
temin edeceklerdir. Bu suretle köylü
lerimiz mektup, gazete ve köy mecmu. 
alarmı vakit ve zamanile elde etmiş 
olacaklardır. Postaların köylere sevki
ni temin işinden alakadar zatler aled
derecat mes'ul olacaklardır. 

-------·-··-- -2 
Maddi bakımdan sakil olan Plyer, 

ııanevt bakımdan zavallı vo gülünç
tn. 

Sofi ile ilk başbaşa kaldığı gün 

ıenç kızı kendine hayran etmek ar
~usuna kapıldı: 

- Siz beni böyle zayıf nahif gü
t11rsünüz de kim bilir içinizden neler 
IU~ünilrsünüz? dedi. 

Sofi bu suale cevap vermedi; csa
ıen Plyer do ceYap beklemedi: 

- Ben, dedi, bir gün ayı avına çık
tım, bir beyaz ayı ile boğuştum ,.e 
hayvanın çene kemiklerini yakalayıp 
lğzını parça parça ettim. 

-Ya! ... 
Sofinin ağzı hayretten bir karış a

tık kalmıştı. Şaşması müstakbel ko
easmm yiğitliğine değildi, böyle bir 
)'alanı neden söylemek ihtiyacını 

duyduğuna şaşıyordu. 

Piyer o günden sonra hep bu türlU 
1alanlarla, yalan kahramanltk des
tanlari.rle Sofinin güzlerini boyama
la çalıştı. 

Sessiz dinliyor, inanmış gibi görü
nüyor, inanmıyor, için için gülümse
rerek: 

"Bu adama karşı lakaydim ama, 
Jluı;ya tahtına. lAkayt değilim" df
;rordu. 

lhısya tahtına göz koyan, bir giln 
D tahta kurulup başına. Rusya tacı

nı giyrueği nhteden bu on beş yaşın
daki kız her feda.kArlrğa kntıanma
fı gözüne almıştı. 

Dlr gün Ellzabet ona: 
- Siz Lilterlen - Protestansınız, 

)eğil mi? dedi. 
- Evet. 
- Ama bir Rus imparatoriçesi an-

cak Yunan dinini kabul etmiş olma
bdır. 

- Emrederseniz dinimi değlştlrl-
rim. 

- Değiştirmeniz zarurt. 

Koca bir taht din değlştlrmeğe 

değerdi. BUyUk Dukanın başrahibl 

Sofinin inanını değlştlrmeğe ve yeni 
iman edeceği şeyleri öğretmeğe me
mur edildi. 

Sofi yumuşak başlı, söz dinler mU
kemmel bir mühtedi oldu. Yalnız ba
basının ttlraz edeceğin'den korku-
1or, onu mektupla iknaa çalışıyor: 

"Baba, diyordu, bu yeni inanda 
)'a:nlış bir şey yok; ancak kelimeler 
değişiyor. Hem Yunan k111sesi Hava
riyunun ilk saf kilisesidir. Ayinlerle 
biraz başkalık var, fakat içyilzü bi
zim dinimizden farkh değil. Bu ka
ba saba halka. merhamet, şefkat tel
kin eden bir din." 

Du on beş yaşındaki kız, kendini 
mazur göstermek için teoloji bllgl
nl gibi münakaşa ediyordu. Kendi 

fi'ndlnl ikna etmiş değlldi, fakat: 
"Benim kızım Yunan olamaz" diyen 
babasını nihayet kandırdı. 

MoAkovanın en büyük kilisesinde, 
tan ve org sesleri arasında Sofiye 
yeni ismi verlldi: Katerina Aleksl
:revna. 

Büyük Katerlna böyle doğdu. 

• • • 
Din değiştirme töreninin ertesi 

gtlnU Katerlna ile Büyük Duka Pi
yer resmen n!şanlandılar. O ay için
do düğünlerl yapılacaktı, fakat Pi
yer birden bire hastalandı, hastalığı 
czı;.,ı -sürdU. 

21 Ağustos 1745 de evlendiler. 

On gün, on gece şehir yerinden 
oynadı. Tonlarla votka içlldi. Her 
yer donandı. Düğilne yalnız Kateri-

nanm babası davet edilmedi; o on 
gUn on gece süren düğün derneğin 

tafsilAtını ağızdan bir hlkAye, bir 

masa dinler gibi dinledi. 
Genç kızların hemen hepsi evlen

meli. ana baba boyunduruğundan 

Nakleden. 
Se1Aml SEDES 

................ _. ... _... .. 

Jkinei Katerina 

kurtulmak sayarlar. Evlenmek on
lar lçiu hilrriyet. serbesti, keyfine 
buyrukluk demektir. Halbuki çok 
kere bunun aksi olur, ana baba bas· 
kısından kurtulan geç kız kocanın 

tahammül edilmez boyunduruğuna 

girer. 

Katerlna lle Plyer evlendiler a
ma, uzun zaman Piyer Katerlnanrn 
kocası olmadı. Katerina yarı mec
nun, meczup bir adama varmıştı. İşl 

gücü karısına Alman talimi yaptır

mak, omuzuna bir tüfek verip yatak 
odasının kapısında nöbet bekletmek
ti. 

Katerina böyle şeyler için yaratıl
mamıştı, o, sözlin tam manasiyle ka
dındı. 

Kadın olduğunu pek çabuk, lUzu
mundan daha çabuk Jsbat etti. 

Bilyük Dukanın Uç dostu vardı: 

Çernikof kardeşler. Bunlar şen, 

şuh, uçarı üç gençti. Babasının ö-

ğütlerini unuttu, Uç kardeşle samtmt 
oldu, gevezelik etti ve içlerinden bl
r!yle samimiyeti fazla ileri götUr
dü. 

Sarayda dedikodu, fıskos başladı: 

- DUşesl Çernlkofla kolkola gör
dük. 

- Çernikof Düşesle başbaşa oturu-
yor. 

- Dilşes Çernikofu öpüyordu. 
- Çernfkofla Düşes işi azıttılar! .. 

Evli olduğu halde bekAr gibi ya
şayan Katerlna. Çernlkofdan ayrıl-

mıyordu. Artık asker taliminden u
sanmış, Çernikofun aşk talimlerine 
başlamıştı. 

Bu tallmler uzun sürmedJ, Elizabe
tln kulağına gitti. Çernlkofları sa-

raydan kovdular, Katerlnayı da göz 
hapsine aldılar. Ellzabet Katerina
ya kat'l talimat verdi: 

- Anana, babana bile mektup 
yazmıyacaksın. İstediğin mektupları 
maiyetine verdiğim memur yazacak 
sen lmzalıyacakınn ! 

Katerina isyan ettl: 

mer Rıza Doğrul tarafından arapca söylev. 
21 Saat ayarı: Ôrkestra: 1 - ;verdi: Tra-
viala. 2 - Valleenfcl: Valse. 3 - Linke: 
Antrakt. 2J ,30 Suat Gün Ye arkadaşları ta-
rafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
22,10 }faya raporu. 22, 13 Keman konseri: 
Liko Amar, piyano Sabo. 1 - Şuberl: 

Grandüo la mapör. 2 - Bralms: Sonala re 
minör. 22,50 Son haberler ve ertesi günün 
programı. 23 Saat ayarı: Son. 

12 - EYLCL - 938 - PAZARTESl 

OC:LE NEŞRIY.4TI: 
Saat 12,:io Plakla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,05 Plakla Türk musikisi. 13,30 
Muhtelif plak neşriyatı. H Son. 

.4KŞ.4.JI NEŞRiYAT!: 
Saat 18,30 Dans musikisi (plak)'. 19 Kon-

ferans: Falih HalkeYi namına Doktor Suat 
Jsmail yiirkan {Diş etlerinin dişler üzerin-
deki ehemmiyeti). 19,30 Dan-. musikisi 
(pl:lk). 19,55 Borsa h#berlerl. 20 Saat a-
yarı: Grenviç rasathanesinden naklen: 
Hamiyet Yüceses ve arkadaşları tarafın-

dan Türk mu'iikisi ve halk şarkıları. 20,40 
Ajans haberleri. 20,4 7 Ömer Rıza Do~rul 
tarafındnn nrapt>a söyle,·. 21 Saat ayarı: 

Orkestra: 1 - Sehuman: Genovcva. 2 -
Gonnod: Tribut de Zamora. 3 - Şiede: 
Pes des Flenrs. 21,40 Fasıl saz heyeti İb-

rahim Uygun ve arkadaşlrırı. -22,10 Hava 
raporu. 22,13 Darültalim musiki heyeti: 
Fahri ve arkııdaşları tarafından. 22,50 Son 
haberler ve ertesi günün programı. 23 Sarıt 
ayarı: Son. 

C Yeni Neşriyat ) 
---

Modem Türkiye 
Her hafla çıkan bu mecmuanın 29 un

cu ~a~·ısı gene üç renkli bir knpak içinde 
cok zengin münderecatla cıkmıştır. Bu sa

yıda Aka Gündüzün {Gürültü koparan iz-

divaç) adlı yazısı ile Celal Ergun~, Ziya 
Şaldrin, Ömer Besimin ,.e diğer tanınmış 
iırn:aların yazıları, birçok resimler, Mer
sin YC Burdura ait iki röportaj vardır. 

Konya vali muavinliği 
Konya, (Kurun) - Feridun çayır. 

dan açılan Konya. Vali muavinliğine 
Diyarbakır Vali muavini B. Ali Rıza 
Tarhanm tayin edildiğini haber ver
mi§tim. B. Tarhan geçen gün §ehrimL 
ze gelmiştir. 

Yeni Vali muavinimiz evvelce Ko.n
yada Vilayet idare heyeti azası olarak 
bulwunuş, muhitte herkese kendini 
sevdirmiş, çalışkan bir zattir. 

Ağaoluk suyu Seydi şehre 
getirildi 

Konya (KURUN) - Ağaoluk suyu
nun Seydişehire getirilmesi için ya
pılan çalışmalar müsbet bir sonuç ver
miş, membadan kazaya kadar olan su 
tesisatı ikmal olunmuştur. Su yakında. 
akıtılacaktır. 
Ağaoluk suyunun Seydişehire ge. 

tirilmesi için yedi senedenberi çalı§!ılı
yordu. Kaymakam vekili Ahmet Pa
mayın bu husustaki azimli çalı§!malan 
ve vilayetin 2 bin liralık bir yardımı 
bu i§i tahakkuk ettirmiş bulunmakta.. 
dır. 

Ni§an töreni 

Doktor Galip Atac'm kızı Suzan 
Ataç ile Nuri Altıokun oğlu Kfuni Al
tıokun ni§anlanma töreni evvelki cuma 
gilnü akşamı Fenerbahçede Belvii ote
linde icra edilmiştir. Her iki tarafm 
yakın akrabaları ile dostlarından bir
çok ailelerin hazır bulunduğu tören 
pek samimi bir hava içinde geçmiştir. 
Muhterem dostumuz Galip Ataç ile 
Nuri Altıok ailelerini aralarında te. 
essüs eden yeni bağlılık vesilesile teb
rik ederiz. 

Mersinde yeni su tesisatı 

Mersin, (Husust) - Şarbay Mithat 
Toroğlunun güzel eserlerinden olan 
su tesisatı nihayete ermiştir. 240 bin 

liraya çıkmış olan tesisat gayet mode. 

taşan belediye, bu işi üzerine almış

tır. Bu kısım inşaatın da mühim bir 
kısmı bitmiştir. 

- Neden bu? ... Siz beni kocalı bir rn, hatti Ankarada'ldnin aynidir. 

Mersinin yeraltı tesisatını tamamen 
ve yerüstü tesisatının da mühim bir 
kısmını ikmal eden belediye, büyük 
ve fenni mezbahanın temelini de bu. 
günlerde atacaktır. 

kadın mı addedlyorsunuz? .. 

Ellzabetln kaşları çatıldı: 
- Bunda da kabahat senin. Koca-

Evlere su tevzi ve taksimatı için §İr

ket fazla para istediğinden §irketle an-

nı Eeveceksin, kendini sevdireceksin, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
vcııfesını yaptıracaksın ve dUnyayal SARAY. s·ıNEMASINDA 
bir Yeliah t getirmeğe gayret edecek- ı 

sin! ... 

Bu emrin hiç bir kıymeti yoktu, 
ç:UnkU Katerina ne kadar gayret etse: 

beyhudeydi, Piyer karısına yaklaş

mıyordu. 

• • • 

Yeni sinema mevsiminin görülmemiş ilk büyük filmi olan 

ViCDAN .AZABI 
Şaheseri parlak bir muvaffakıyetle göstcrllmcktccllr._ 
Kız hırsızlarının rezaletlerini tasvir eden bu fraıı"ızca. sözlü fil

mlnln baş rollerinde: 
PETER LORRE (Mr. Motto) JUNE LAXG ve VİCTOR Mc. LAG· 

1.ıEN gibi bllyllk artistler vardır. 
20 Eylül 1754 de Moskova tabye

lerlnden yirmi bir pare top atıldı.1 
Gene çanlar çalındı, trampetalar ça-ı yeni f iatlar: 
lındı, ziyafetler, balolar verildi. bay-

Lüks balkon 50, Hususi koltuk 3:'), 

2 el balkon 25 ve localar 200 kunıştur 

muştu. 

(Arkası Tar) 

ram yapıldı: Dokuz sene evlilikten: Halk matineleri: 0;:::.w:~7~t/::!·5d~a 
sonra Katerinanın bir çocuğu ol-

l••U•m•u•m•T•d•U•h•u•ll•y•e-•2•Sllli,iılL•ll1k1•s•h•n•1k.-o•n•3•0-1n•ıı••t•ı"•tı•ı1'•. ••• 

SARAY 
Sinemasının 

1938 - 39 mevsimi 
8 EylUl perşembe akşamı, SARAY. 

sineması, geçen senelere çok Ustnn 
ve parlak olarak yeni mevsime baş.. 
lamış, sayıları pek fazla olan sayın 
müşterilerine kapılarını açmıştır. 

Şehrimizin en geniş ,en rahat, en 
modern, en sevlmll sineması olmak
la pek haklı olarak iftihar eden 
SARAY, bu sene, bUyUk, Türk, Ame~ 
rikan ve Fransız filmleri arasından 
şaheserler seçerek az bulunur bir 
zenginlikte bir program tertibini 
kendisi için bir şeref meselesi telAk· 
ki etmiştir. 

Her şeyden evvel, geçen sene tUrk
çe sözlü filmlerin en iyilerini gös· 
teren SARAY sineması tecrübeli mil
dilrlyetlnin bu sene turkçe fllmlerln 
en tyllerlni elde etmiş olduğunu BÖY• 

Uyeıtm. Bu sene göstereceği TtlRK• 
ÇE sözlü fllmler arasmda, iki kah
kaha kralının LOREL ve HARD1 İŞ 
ARI YOR, LOREL ve HARDİ'nln YE· 
Nİ MACERALARI; Fredric March 
ve Franzlska Gaal'm oynadıkları 

muazzam bir avanttlr filmi olan 
KARA KORSAN ve gene kahkahalar. 
tufanı yaratacak Uç AHBAPÇA• 
VUŞLAR HARBE GİDİYOR filmle• 
rlyle en kıymetli ve sevilmiş artistıe
rimlz tarafından İpek stUdyolarında 
ORtJlNAT..ı TÜRK FİLMİ olarak ha· 
zırlanan BİR KAVUK DEVR1LD1'yt 
zikredelim. ·Bu filmin sinemada ka· 
zanacağı rağbet, sahnede kazandığı 

görülmemiş rağbeti gölgede bıraka· 

caktır. 

Bundan sonra, orijinal lisanların
da, GARY COOPER ve CLAUDETTE 
COLBERT'ln oynadıkları Ernet LU
BİTCH'in yeni muvaffakıyet! SEKİ· 
ZİNCt; JAN GABİN'le MtRElLLE 
BAL1N'in temsil ettikleri ve Parlste 
bll!fasıla 6 ay gösterllen YANIK GÖ· 
NtlLLER; HARRYBAUR ve MAR
CELLE CHANTALE'ln canlandır

dıkları RASPUTlN yahut KOMA
NOFLA.RIN SONU; HUGETTE DUF
LOS ve VİKTOR BOUCHER'nin tem
sil ettikleri VENEDİK Tr.-mNl; 
JOHN BOLES'le BARBARA STAN
WİCK'in oynadıkları STELLA DAL· 
LAS; PlERRE FRESNA Y'ln yıldızı 

olduğu AKDENİZ KORSANLARI bU
yUk avantür filmleri yıldızı SABU
nun HİNDİSTAN İHTİLALİ; PİER
RE RlCHARD W1LM'le halihazırda 
sinemanın en güzel yıldızı olan A..~
NtE VERNA Y'in KADINLAR SAL
TANATI; MELVYN'DOUGLAS'ın oy
nadığı ARSEN LÜPEN: CLARK 
GABLE'in emsalsiz derecede heye
canlı YARALI KARTAL; SACHA 
GUlTRY'nln ŞANZELİZE; AKİM 
TAMlROF'un NEVYORKU TiTRE
TEN HAYDUT; JOEL MAC CREA 
ve FRANCES DEE'nin oynadıkları 

BİR MİLLETİN tSTtKLALt filmle
riyle DANİELLE DARRİEUX'nün 

Fransada tamamlamak tizere olduğu 
ve harikulA.de olacağı temin edilen 
filmi: SHlRLEY TEMPLE, SONİA 
IIENlE, TYRONE POWER ve bütün 
sevilen yıldızlar görülmektedir. 

Saray sinemasının bu sene meşhur 
vlrtüozla.rm konserleri, atraksiyon
lar ve saire gibi büyük sürprizler a.· 
rasmda bize vaadettlği bütün bu ha
rikaları sena. etmek için yerimiz mü
sait değildir. Fakat, hakikaten şa
hane olan bu program ve sayın müş
terilerini memnun etmek için göste
diği tam istekle Saray sinemasının 

eskisi gibi herkesin gözdesi, bütün 
muvaffakıyetıerl toplıyan sinema o
lacağma şüphe edllmez. 
Şunu da na.ve edelim ki: Bu sene

ki fevkalA.de tenzila.tıı (LUks balkon 
50, ikinci balkon ve koltuk 25, hu
sust 35, ve localar 200 kuruş) gibi 
her keseye elverlşll fiyatlarla Saray 
sinemasının sayın milşterllerlni mem 
nun edeceği şüphesizdir. 

Basım Kooperatifi 

Basım kooperatifi teşkiline müsaade 
olunması hakkındaki müracaatın İktı... 
sat Vekaletinden İcra Vekilleri heye. 
tine sevkolunduğu haber alınmı§tlr. 

İcap eden mezuniyetin bu haf ta so
nunda çrkmaıı beklenmektedir 



• ~::=:::::=::::;=~ 

T iMDE 
618 )'APR1'K 

Ol,mpiyat 
Yazan • Niyazi Ahmet 

Bu sene me§hur zenci boksörün mu-, 
vaffakiyeti bütün dünyayı altüst etti. 
Sporcu olmıyan, sporu sevmiyenler bi· 
le onu tanıdılar, sevdiler. 

Eski Olimpiyadlarda yunuı.ık dövü. 
§il birinci dereceyi alırdı. lki tarafın 
biribirlcrini parçalarcasına yumrukla
maları kadar seyircileri coşturan spor 
yolctu ve herkesin arzusu Olimpiyad 
oyunlarında. iyi yumrukçu olabilmek
ti. Bunun bir de hikayesi var: 

Hcrkül nesline mensup Radoslu Di
yagoranm kızı Ferenika, dul kalınca 

oğlunu kendi akranları arasında birin· 
el derecede yeti12tirmek için çalışmaya 1 
başlamıştı. 

Diyagora Olimpiyad oyunlarında 
galip gelenlerin en meşhuru idi. Fere. 
nika oğluna, kendi babası kadar şöhret 
temin edecekti. Genç kadın, çocuğunu 
Olimpiyada getirdikten sonra dövüşü
nü yakından görmek istemişti. Erkek j 
kıyafetine girdi ve çocuğunun müreb
biyesi sıfatile müsabaka meydanında 
kilere karıştı. Oğlu cidden iyi yumruk 
atıyordu ve kısa bir müddette galip 
geldi. Saha alkışla çalkanıyordu. Fe
renika. annelik hissinin verdiği heye· 
canla oğlunu kucaklamak üzere koş. 
mağa başladı ve koşarken de elbisesi 
açılarak çıplak tarafları göriindü. ka
dın olduğu anlaşıldı. 

Olimpiyad nizamnamesine aykırı 
hareket edenler, Piko dağından yuvar. 
!atılarak parça parça edilirdi. Fakat 
bu hi,dise Olimpiyad Meclisinin de ü
zerinde tesir yaptı. Çünkü Diyagora
nun şöhreti vardı. O familyaya men. 
sup birinin bu şiddetli cezaya çarptı. 
rılması doğru olamazdı. Bunun için 
dul Ferenika affedildi. 

Btı 'tilcllse, aynı zamanda sportme.. 
n1n daiına hayırla yadedilmesi lizım
geldiğini anlatan bir tarih dersi değil 
midir? 

15 Yıl evvel bugün 

1\1 üş terek gazeteden: 
Ru& mültccllcrindtn bir kısmı mcnıaliki 

ecneblyeye scvl•tdildiğinden clycvm l s
tanbuldcı 9 bin mülteci b11lu11maktadır. 
Bunlar da 11avaş uavaş sevkedilcccktir. 

Kızılay Kermesi 

Şişli Kızılay Kurumunun dün gece 
1 

için Tepebaşı bahçesinde hazırladığı 1 
kermes havanın rüzgarlı olmasına rağ-1 
men büyük bir muvaffakıyetle geç. 
miştir. 

lnönü Havacı'ık Kampında \ 

54 günlük çalışmanın 
güzel bir bilançosu f 

Yazan: Nlzamellin Nazil 
lnönü kampının en mtihiın hususi· r 19 öğretmen namzedi planör öğret.. 

yeti §udur: meni diploması almıştır. 
Sivil tayyareci olmak için çalışanlar lnönü kampında bu yıl 111 gencimiz 

oraya yalnız kendi arzuları ile gider. havacılıkta çetin talimlerine gönüllü 

1 olarak göğüs geriyor. Bunlarm yedisi er. 
Yüzlerce, binlerce metre yükseklik- henüz 15 • 18 yaşlarında bulunan genç 

lere çıkıp paraşütlerle yere atlarken lise kıZlarımızdır. 1 
gözlerini yumuyorlar, sandovlarla yay Bu 111 hava gönüllüsü milnevver. 
]anarak sarp dağlardan boşluklara fır. den 10 erkek Ankaradan, 27 erkek 
ıatılan planörleri bulutlara yükselten.- ı kız lstanbuldan, 9 erkek 1 kız Kem
ler ne tatlı bir vaade kapılarak burada yadan, 7 erkek l kız Bursadan, 7 er
toplanmışlardır. ne de ortada kanuni kek İzmirden, 38 erkek 3 kız Adana.. 
bir mükellefiyetin cebir ve zoru var- dan, 8 erkek 1 kız Edirneden gitmi§-

lerdir. dır. 
Hayır. BiltUn bir yıl liselerde göz Kampın dağıttığı ilk muvaffakıyet 

nuru döktükten, en yorucu imtihan. vesikalarını da şöyle sıralamak müm. 
kündür·. lara göğüs gererek zekalarını biledik-

tcn sonra hakettikleri bir dinlenme A brövesi 88 
devresinden vazgeçip dewin en güç B brövesi 40 
maharetini elde etmeye savaşanlar bu C brövesi 20 
kampa gönüllil olarak gelirler; ve işin Bu üç bröve şekli kamptaki Wim 
en dikkate değer ciheti şudur: ve tahsilin üç devre üzerine sıralandı-

Münevvcr gençlik kampta hiçbir ğını gösteriyor. Bu üç devre için kamp 
şekilde z.orlanmadan, yine tamamiyle ta Uç tepe ayrılmıştır. Gençler, ilk 
kendi arzusiyle demirden bir inzıbat muvazene talimlerini bir kazığa asıl. 
altına girer. Kampta göze vuran ru;. mış planör üzerinde "terazilenerek,, 
keri disiplin ve intizam herhangi bir yaptıktan sonra A tepesine devama 
nizamnamenin tatbikından ileri gelme- b~lamaktadırlar. Bu tepede kısa sıç
mektedir. Bu hal bizde gençliğin bu ramalar yapılmaktadır. Burada kabi. 
asırda herhangi bir milli hedefe, an· liyet ve istidatları inkisaf edince ken
cak mutlak bir disiplinle ulaşılabilc. dilerine bir bröve ve içinde bir planör 
ceğini tam manasile idrak etmiş bulun resmi bulunan bir rozet verilir. Sonra 
duğunu izah etmektedir. biraz daha yüksekçe olan B tepesine 
Eğer gençlik, kendiliğinden, kamp. devama başlarlar. 

taki çalışmasına böyle inzıbath bir §e- Burada yapılan uçuşlar daha uzun 
kil vermemiş olsaydı, kamp bu yıl sürer, muvaffak olanlar brövelerini ve 
nisbeten çok kısa bir zaman içinde bu içinde iki planör resmi bulunan ro7.et. 
t..erece mUhim başarılar elde edebilir lerini alınca lnönünün en yüksek te
miydi? pesinden sandovlarla havaya f ırlatıl. 

54 günlük çalışmanın au parlak bi- mağa başlarlar. Bu tepeye C tepesi 
tfinçosuna bakınız: adı verilmiştir. Buradaki talimleri bi-

10 temmuz 938 den 4 ağustos 938 e l tirenler C brövesini ve içinde üç pla. 
kadar kampta; nör bulunan rozeti alırlar ki artık 

tekemmül etmi§ planörcü addedilirler 
1 - 404 yelken uçuşu yapılmıştır. 1 ve motörlü tayyareciliği öğrenmek sı· 

u 404 uçuıla gençlerimiz 17-0 -saat fatmı kazanırlar. 
41 dakika havada kalmı§lardrr. Planörcülilkle birlikte !nönünde pa. 

2 - 78 defa uçak tarafmdan çekile. 
rek planör uçuşu yapılmıştır. raşütçülük de süratle inkişaf etmek-

3 _ 326 yelken uçuşu yapmak için tedir. 600 metre yükseklikte filo nL 
amortisör ile kalkış. zammda geçen Uç fokeyf ulf tayyare-

4 _ İlk talimler için amortisör ile sinden boşluğa atılan üç paraşütçü· 
619 kalkış. müz, Salahattin Sart, Hüseyin Uçar, 

ve Celalettin Aytaş gençlerimizin bar. 
5 - llk talimler için amortisör ile dak içinde su ile oynar gibi hava ile 

kalkış 987 defa. de oynamağa alıştıklarına bizi inan-
Bunlardan başka A de\Tesinde' bu- dırdılar. 

lunanlar tarafından, (yani ilk defa o. Cümhuriyetin 15 inci yıldönümünde 
tarak talimlere başlamış olanlar tara.- Ankarada 50 _ 80 paraşütçümüzün, 
fmdan) 478 muva7.ene. 2436 rule, 3616 merasime iştirak edecek filodan atlı
sıçrayış, 2892 düz ÜÇ'uş, 393 adet 45 yacaklarını söylemek bu sahadaki i· 
derece dönUmIU uçuş, 14 7 adet 90 de. lerleyişi izah eder. 
rece dönümlü uçuş, 1013 adet 180 de- Yakasında paraşütçü rozetini tqı. 
rece dönürnIU uçuş yapılmıştır. m™t rKemaUst gençliğin yeni bir gu-

Buraya, bunlardan başka elde edilen ruru olmuştur. 
mühim bir neticeyi de kaydetmeliyiz: Nizaınettin Nazif 
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Güzelliğin sırrı 
Bir s~nema arlistine göre havuç 

ve ispanak suyu imf ş 1 
Amerikanın yeni parlıyan yıldıZla.. 

nndan biri da.ha, kendi usulüne göre 
güzelliğin sırrını ifşa ediyor: 

Ciyun Lang, birdenbire meşhur olan 
artislerden biridir. Çünkü, kendisi en 
büyük filimlerde rol alacak vücut ve 
çehre gUzelliğini son zamanlarda ka
zanmıştır. 

Ciyun Lang bundan daha birkaç se· 
ne evvel pek sönük bir artistti ve ken. 
disinc !ilimlerde ancak ikinci, üçüncü 
derecedeki rollere verirlerdi. Fakat, 
başka cihetlerde muvaffak olacağı gö· 
rülen artisti yetiştirmeyi düşünmüş. 
ler ve kendisini Holivudun meşhur 
vücut gilzelliği mütehassıslarından bi
rinin tedavisine terketmişlerdir. 

Ciyun Lang, bugün, vücudu en a· 
henkli yıldıZlardan biridir. Buna nasıl 
muvaffak olduğunu kendisi söyle. 
mekte artık hiçbir mahzur görmüyor. 
Fakat, gUWiiğin sırrını teşkil eden 
bu esrarengiz madde, onun söylediği
ne göre, hakikaten çok gariptir. 

Artist: 
- Güzelliğimi havuç suyu ile ıspa.. 

mık suyuna borçluyum, diyor. 
Kendisi bunları izah etme.e, haki

katen anlamanın imkanı yok. Fakat, 
Ciyun La.ng. tatlı bir tebessUmle gU· 
lümsiyerek anlatıyor 

- Bundan bir iki sene evvel o ka. 
dar şişmandım ki ve daha da şişman
lamıya istidat gösteriyordum, ki Ho. 
livudun mc.shur doktoru Havser'e mü
racaate mecbur kaldık. O, bana, husu· 
si keşfi olan bir iliiç vereceğini söy. 
ledi. Bu, bir 5işe havuç suyu idi. 

"Fakat, bir müddet sonra ikinci bir 
ilaç verdi. Çünkü birinci ilacı kfıf i de
recede iyi kullanamıyordum. Bu ikin.. 
ci ilaç da ıspanak suyu idi ... 

"Bunları nasıl kullandığımı mı so
ruyorsunuz? Gayet basit. Vücuduna· 
hengini kaçıran şey, faZla şişmanlık.. 
tır. Halbuki ben de boğazıma. çok düş
kün bir insanımdır. Yemekleri faZln. 

kaçırdığım zaman, derhal bir katti 
havuç suyu içerdim. Bu, derhal itti· 
hamı keser ve mutedil bir şekilde yr 
mek yemiye b~lardım. Fakat. bu, yL 
ne kafi değildi. Fazla şişmanJamıyor
dum ama, eski şi§manlığım da kay. 
bolmuyordu. 

''İşte, o zaman doktor Havser ban& 
ıspanak suyunu verdi. Bu, b8i:ıtm Mit 
çok yemek yememe mani oluyor, hem 
de zayıflatıyordu. 

"Bu usulle tedavi olunanlar aade 
ben değilim. Erkek artistler araamda 
bile havuç ve ıspanak suyu ile uyıfla
yanlar vardır. Misal olarak Bing Kroe
bi'yi gösterebilirim. Oliver Hardiye 
de, fazla şişman olduğu için f'ılm çe. 
virtmiyorlar. Onun da yakında bu te
kilde tedaviye başvuracağı söylenL 
yor ... ,, 

Ciyun Lang bugün, Amerikadan 
Londraya gelmiştir. İngiltere onu bil
yük bir hayrette bırakmıştır. 

Sinema artisti oradaki her şeyi A. 
merikndakine nazaran pek ufak, i.deta 
çocuk oyuncağı bulmuı;ı ve bunun için 
orasını çok beğendiğini söylemi§tir. 

(Latfcn sayfayı çeviriniı), 

- Evet, görünüşte öyle. Fakat he
le tomarı sözünüz. 

Elime aldım. Ostü mukavva bir kap. 
la örtülü idi. için.de acayip şekilli ve Düşünceleri Okuqan ·Makine 

sıl işlediğini anlatıp birlikte mi tec
rübe etmeliydim? Yoksa, tamamile ak. 
sine. Susarak, filetl en uygun bir yere 
koyaralc, karımın bütün düşüncelerini 
zapt mı etmeliydim? .• pek ağır birşey vardı. Mukavvadan çı

karınca, eski sistem bir tabancayı an. 
dıran bir aletle karşılaştım. Kundağı 

genişti ve açık namlu, kağıt silindi. 
Jini baştanbaşa kaplıyordu. 

- Ne garip alet, dedim. Düşünce. 
leri bu karabina mı kaydediyor? 

- Evet, sizin tabirinizle bu kara. 
binanın kundağı, içinde pek daracık 
bir zar sarılan ve bir saat hareketile 

İ§leyen bir zemberek yuvasını ihti. 
va eder ... Yarık namlu, gördüğünüz 
gibi cilalı değildir. Hesaplı kıvrımlar-

la kaplıdır ve muayyen sahadan gelen 
sesli dalgalan alete doğru götü. 
rilr. Orada bir elektrikli fotoğraf va.. 
sıtasile de ihtizazlar, eczalı zara nak. 
lolunur. Film, yan-!ıktan s~nra da, 

artık sesli sinemalarda olduğu gibi, 
bu işaretleri ses haline getirmekten 
başka yapacak i§ kalmaz... Gerçi bü. 
tiln bunlar da basit şeyler değildir. 

Şimdi, parazitleri süzecek bir nazım 
ustuvane aramaktayım... işte aletin 

kabataslak hali bu. Epey eğlendirici 
değil mi? .. 

Ağır tabancayı, elimde şüphe ile 
evirip çeviriyordum. Sordum: 

- Nasıl oluyor da ameliyat esna 

- . 

Yazan: Andre Mor uva 
ısında harici gürültülerden kurtuluyor

sunuz? 
_ Benim de izalesine çalıştığım iş-

te bu dı§ gürültüleridir. Ama itiraf 
etmeli ki ''V estmut,, ta gürültü, as
gari bir hadde zaten kendiliğinden in. 
miştir .•• Dinleyin bakın.. işitilirlerde 
hiçbir ses yok. 

Az süren bir susuştan sonra: 
- Hakikaten öyle; dedim. Bu say. 

gısız alet, bu akşam acaba yeniden be
nim düşüncelerimi kaydetti mi? .. 

- Hayır, hayır müsterih olunuz. 
Aletin zenbereğine dokunmamıştım, 

bakın... işte anahtarı... Eğer onu yu
karı sürerseniz, makine, kurulur ve 
altı saat durmadan işler. 

Gayri iradi bir halde anahtan son 
haddine gelinceye kadar sürdüm. 

Hikey: 
- Şimdi, dedi zenbereğ_i işletmek 

ve makineyi çalıştırmak için kunda. 
ğın sağıncaki beyaz düğmeye bas.. 
mak yeter. ihtizazların kaydını kes. 
mek isteyince de s~ldaki kırmızı düğ. 
meyi basaraınız .. Mukavva zarfın iis-

-1111 -
tünde §U gördüğünüz: delikler, filetl o. 
radan çıkarmadan da i§letebilmek i
çindir. Karşınızdakine göstermeden i
gınızı görürsünüz. Filmin bittiğini 

de, şu aralıktan belirecek olan kır. 

mızı çizgiden anlarsınız... Görüyorsu. 

nuz ya ... pek sade birşey .... 
- Sağlam işliyor mu? 

- Aziz profesörüm, henüz emek. 
leycn bir alet olduğuna göre, bu ma
kine mükemmel işliyor, denilebilir. 
Eğer tecrübe etmek isterseniz, bunu 
size vereyim. "Darnley,, bana üç tane 
yaptı. 

- Bu aletle ben, ne yapabilirim? 
- Ne mi yapabilirsiniz? .. Bilmem ... 

Fakat bu alet, hazan bir kocaya kan. 

sınm, bir babaya çocuklarının, bir pro. 
fesöre talebesinin düşücelerini öğ • 
re tir. 

- Faydalı ve belki de tehlikeli bir 
makine ... Bütün vasıflarına rağmen, 
bence ondan istifade etmek mümkiln 
değil. Çünkü filmleri okumak için la. 
zımge1en tamamlayıcı cihazlarım 

yok 

Çeviren : H. S. O. 
- Bu hususta, azizim Dümulen, 

ben daima size hizmete hazırım. Cid. 
di söylüyorum. Bunu alın ve kimseye 
göstermeyin. Eğer bir gün ondan is. 
tifade etmek isterseniz, aletin namlu 
ağzile, düşünceleri zaptedilecek ada. 
mın ncf es yolu arasında bir yarda a. 
çıklık bulundurunuz. Bu, en uygun 
mesafedir. 

Hikey bu izahatı verdikten sonra 
''K b' · ' ara ına,, yı mukavva mahfaza içi-
ne koydu ve ona tekrar akşamki teh
likesiz, masum görünüşünü verdi. 

Daha bir müddet §Undan bundan .. . . . ' 
unıversıte ışlerinden bahsettikten 
sonra, ben gitmek için kalkmc:ı, Hi. 
key, tabii bir tavırla fileti bana uzaL 
tı. Ben de, bu mevzua dair hiç bir-şey 
söylemeden, ağır silindiri alıp koltu
ğuma kıstırdım ve çıktım. 

ALTINCI BöLOM 
SOZAN 

Hikeylerle bizim evlerimizi ayıran 

kısacık aralığı geçerken, kendi kendi. 
mc Slizana ne diyeceğimi diltünüyor
dum. Acaba Aleti c:aa C.tcrcrck na. 

itiraf ederim, ki bu ''zihin hmWı. 
ğı,, beni bir saniye sarstı. Fakat IOD. 

ra, kendimi toplayarak, böyle bir hare. 
ketin namusluca bir iş olmayacağım 
dü~ündüm. Ostü bana yazılmam'! olan 
Süzana ait bir mektubu açabilir miy
.dim ? .• Elb~te hayır! Bu da ayni tel' 
değil miydi? işte böyle muhakeme e. 
derek, herşeyi kanma anlatmak kar&. 
rile kapının zilini çaldım. 

Fakat kararlanmız, çok kere hlc1L 
selerin tesirile şekil ve mahiyetlednl 
değiştirirler. Bu akşam da, Sllama 
beni çok fena karşılayışı, bu neticeyi 
verdi. 

Karım kızgın bir tavırla: 
- Ne kadar da geç kaldın. Artık 

merak etmeğe başlıyordum. 
- Merak etmen için hiçbir sebep 

yoktu. Dersimden çıkınca biru Hlte. 
ye uğradım. Bir saat kadar ıevezelik 
ettik. Görüyorsun, ya pek masum bir 
§ey. 

Süzan: 
- Olabilir, dedi; fakat bildin bun. 

tan ben nereden bileceğim? .. Han ıu 
lngilizle konu~maktan nasıl zevk aldı. 
ğını da bir türlü anlayamıyorum. Taı. 
hammiil edilmez derecede can ıılacı bir 

adam.. ' 
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itaızada 
antisemitizm 

.(Vat larafı 1 incide) 

miş olması meselede müstacell1et gö
rülmemesindendir. Halbuki İtalya

nın soıı seneler zarfında mazhar ol· 
duğu inkişaflar ile hariçte ''11.kuage
len bAZJ hAdiseler artık bu prensip
lerin tatbikini zaruri kılıyor. Bir ke· 
re Habeşistanın İtalya.ya ilhakı reiık
li ırkla İtalyanların karışmamasını te-
min için tedbir ahnmMına Jüzum gös

teriyor. Sonra. Orta Avrupada. Al· 
DlAD.) adan ve dJğcr memleketlerden 
çık.arılan Yalı.udiler mütemadiyen ı. 
talyaya hicret ediyorlar ki İtalyan 
ırkı için bir tehlike teşkil eden bu 
hareketin de önüne geçmek zarm·eti 
basıl oluyor." 

Bununla beraber İtalyan gazete
lerinin ukçılık meselesi etı·afmda. 

son günlerde yaptıkları neşriyata. ba
kılırl)a Alma.nyada Yahudiler aley
hlncle tatbik edilen ıusullerin İtalyan
lar öael'inde teşvik edici blı· tesir hu· 
ı;ule getirdiğine hükmedilebilir. Me
scltı (Piccolo) gazetesi "Irk ve Dev· 
Jet" başlığı al1.mda yazdığı bir ma
kalede: "Büyük 1skenderin impara
torlub"UJlU, Roma devletini, Napolyo
ıtun idaresini ;yıkan sebepler bu dev· 
Jetlerin ve imparatorlukların muhte· 
lll ırklardan teşekkül etmiş olmasın
dan başka bir şey değildir. Halbu
ki bu vaziyetin aksine olarak umumi 
harpte parçalanmış olan Almanya 
ırkının birlibri sayesinde kolaylıkla 

tekrar kendi birliğini temin et.meğe 
muvaffak oldu." demiştir. 

Her halde Alman;yadan sonra A· 
~turyada, Macnristanda, Roman-
7ada, Lehb'1.anda antisemit hareket
lerin artması ve nihayet ltalinnm 
da antisemit mcınlcl·etler arasma 
katılması yirminci ıısır tarihinde ye
ni bir muhaceret devri a~mak üze
redir; zira bu memleketlerden çık· 

mağa hazırlanan Yahudilerin yekfi· 
nu beş yüz bini geçınektedil'. Orta 
'.Avrupadakt meskenlerinden aynlan 
bu yanm milyon insan nereye gide· 
cek, hangi memleketlere yerleşecek· 
tir? Fllistinde bnlnıınn Yr~udiler bi· 

le burada tutuna.ınaz iken, boraya 
7enl muhacırlar:m yerleşmesi tabii 
milmkiln değildir. 

Yurtsuz kalan bu ytizbinlcrce tn
Banm ne olacağı ve ne yapacağı 

bugünün en hararetli meselelerinden 
biridir. 

'.ABDI US 

, ..... -.a•••·· .. •••••• .... ·········-· .. ···-· .............. . 

i HAYAT MI BU! 
1 Roman 

i Ha ~~snm lUJS 
Kitap halinde çıktı. 

Fiatı 30 kuruş 
Teni yeri: Ankara cadd. VAKiT 

Yurdu, VAKıT Kitapey! .. 
--••w ____ .___.. . ....___....._. 

Amerikada her şeyin en büyüğüne 
alışmış olan Ciyun La.ng şunları anla
tıyor: 

- Sizde trenler, ağaçlar, otomobil
ler, yollar, gazeteler, dükk!nlar hep 
küçük... Bizdekilerin yanında uf acık 
birer model gibi kalıyorlar. 

''Fakat .zannetmeyin ki Londrayı be
genme<lim ! Bilakis çok hoşuma. gitti .• 
Herşeyin böyle ufak olması bana bü· 
yük bir zevk veriyor. Adeta kendimi o 
yuncaklarla dolu bir çocuk odasında 
hissediyorum. 

"Biz Amerikada büyük, ve koca ko. 
ca şeylerden artık bıktık. Yüz katlı bi
nalar, üç katlı otobüsler, otuz metre 
yüksekliğindeki vapurlar arasmda a.. 
deta kabuslu bir rüya yaşıyor gibiyiz.. 
Gözlerimiz bunlara baka baka yorulu
yor. 

''Burada ise insan gözlerinin dinlen 
diğini hissediyor.,. 

Ciyun Lang'm Londra hakkında.ki 

bu düşüncelerinin ehemmiyeti vardır. 
Çünkü artist oraya ''Londra işte böyle 
bir yer!., isminde bir film çevirmiye 
gelmiştir. 

Holivutun yeni parlamıya başlıyan 1 
yıldızlarından biri olan Ciyun Lang 

1 yirmi iki yaşındadır. lngiliz gazeteleri 
onu halka tanıtırken "ne cigara içer, l 
ne içki kullanır,, diyorlar. 

Bu, onun mühim bir hususiyeti sa
yılıyor ve bu meziyeti takdir oluntı
yor. 

Vergileri indiren kanun 
'(Üıl tarafı 1 incide) 

ve vaııtaıu: vergilerde mükellef lehi. ~ 

ne tadilat yapan kanun layihası tama. 
mile hazırlanmıştır. 

Layiha ile buhran ve muvazene ver. 
gileri kazanç vergisi birlc§tirilmi§, 
tarh ve tahakkuka ait usullere müte
canis bir §Ckil verilm.iı "kaza ınerci

leri,, ve "tahsilat,, gtbi müşterek hil
kümlcr, ayn biicr kısım halinde ted
vin edilmiştir. 

Kazanç vergisinin: a - Ticari ve sr. 
nai: kazançlar; b - Sanat erbabı, c - Ti. 
cari olmayan iş ve meslek erbabı ıek. 
linde ilçe ayrılması sedü.llil vergiler 
esaslarına göre, menşeleri ayn olan 
bu üç nevi kazancın ayn birer teklif 
zümresi şeklind.e mütalea ve tedvini 
lürumundan ileri gelmektedir. 

Hizmet erbabı, ayrı bir teklif züm. 
resi haline getirilirken bunların ücret.. 
teri üzerine mevzu üç vergi; kazanç, 
buhran, muvazene vergileri birleştiri. 
lerek kazanç namı altında tek bir ver
giye çevrilmiş ve tevhit neticesinde 
diğer zümrelere nazaran mükellefiyet 
.derece ve nisbeti daha bariz bir §ekil 
alan bu mükelleflerin vergi nisbetle
rini tedricen makul ve idil bir had
de indirmek :zarureti hissedilmiş ve 
1938 senesinde muvazene vergisinde 
onda iki derecesinde bir tenzil yapıl. 
dığr gözönüne alınarak 1939 mali yı
lından başlamak üzere dört senede 
tahakkuk ettirilecek bir tahfıI progra. 
mı kabul olunmuştur. 

Bu tevhit ve tanzim suaıında tat
bikatın gösterdiği ihtiyaçlar dikkate 
alınarak muhtelif vergilerde de bazı 

tadiller yapılmıştır. 

Arazi, bina ve hayvanlar vergisin.. 
de mühim bir değişiklik yoktur. Ka.. 
zanç vergisin.de tatbikatla alakalı ye. 
ni esaslar düşünülmüştür. 

Veraset ve intikal vergisinde inti.. 
kal ve fer ağ muamelelerini güçleştiren 
ban formaliteler kaldırılarak bu mua.. 
melelerin gecikmesini önleyecek hü
kümler konulmuştur. 

İstisnasız bütün vatandaşlan alaka.. 
landıran bu mühim projenin, çok ge
ni§ bir zümreye temas etmesi itiba.i. 
le, bugün, hizmet e:babı ve ticari oL 
mayan iş ve meslek erbabının kazanç 
vergilerine ait olan yeni hükümleri 
alıyoruz. 

Burada (kazanç vergisi) ismi altın.. 
da ifade edilen vergi, kazanç, buhran, 
ve muvazene vergilerinin tevhit edil-
mi§ §eklidir. ı t 

Hizmet erbabının 'vergileri. aşağr.da. 
ki nisbet üzerinden hesap edilecek.. 
tir: 

I - Umumi, millhak ve hususi büt. 
çelerle idare edilen daire ve müessese. 
lerde yapılan tediyelerle devamlı hiz
met kabul eden serbest meslekler er
babı hariç olmak üzere istihkaklarının 
tediyesi sırasında kesilmesi l~m ge
len mükelleflerin vergileri ile i.dare 
meclislerinin reia ve azalarının huzur 
haklarile bunlara hisse senedi ve tah.. 
vilit mukabili olmaksmn verilen te. 
mettü hisseleri veya ikramiyeleri her 
nevi müessis ve intifa hisseleri, temet.. 
tü ve ikramiyeleri ve murakiplere ve. 

Balkan 
olimpiyatla rı 

(Üst tarafı 1 incide) 

Bulgaristan son dakikada. oyunlara 
iştirakten vazgeçmiştir. 

Bugün yapılacak olan müsabakalar 
şunlardır: 

l) 100 metre (hazırlanma koşusu) 
2) Disk (serbest) 
3) Yüksek atlama 
4) 800 metre koşu 
5) Gülle 

6) 10.000 metre koşu 
7) 100 metre koşu (final) 
8) 4X100 metre (bayrak) 

İkinci müsabaka ayın 17 inci cu.. 
martesi, üçüncü de 18 pazar günü ya
pılacaktır. 

Puanlar şu şekilde hesap edilecek. 
tir: Birinci gelen 6 puan alacak, ikin
ci 5, üçüncü 4, dördüncü 3, beşinci 2, 
altıncı gelen de 1 puan alacaktır. Her 
milli takını her müsabakaya yalnız iki 
atlet ile iştirak edebilir. 

Her müsabakanm başlangıcı ve so
nunda takımların geçit resmi yapıla.. 
caktır. 

' 

rilcn ücret ve aidatın kazanç vergi
leri: 

200 liraya kadar kısım için yüzde 
14, 

201 - 400 liraya kadar olan kısım J
çin yüzde 16, 

400 liradan yukarısı için yüzde 18. 
II - Yukardaki fı'krada yazılan dai. 

re ve müenese haricinde kalan bil.. 
O.mum hakiki ve hükmi şalııslann nez. 
dinde çalışanlara yapılan tecliycler
de: 

200 liraya kadar kısımlar için y\1%. 
de 16, 

201 - 400 liraya kadar olanlar için 
yüzde 18, 

400 liradan yukarısı için yüzde 20. 
(Tekaüt ve srhhiye aidatı gibi bir 

kanuna veya nizamname bükmilne is. 
tinaden yapılan tevkifat hariçtir.) 
nı - ·Bina vergisi kanunu muci

bince senelik gayrisafi: iradı 2000 lira
dan aşağı olan mahallerde ticaret ve 
sanat yapanların nezdinde çalışanlar
dan: 

a _ Muhasip, katip ve veznedarlar 
gündelik gayrisafi kazançlarının yir
mi misli; 

b • Tezgahtarlar gündelik gayrisa. 
fi kazançlannın on misli; 

c _ Bunların haricinde kalan müs
tahdemler gündelik gayrisafi kazanç.. 
lanrun on misli; 

Uzerinden hesap ve taayyün ettiri.. 
!eC'ektir. Bunlara ait vergiler, iki tak
sitte ahnarak kendilerine seyyarlar 
gibi vergi karnesi verilecektir. 

IV - Umum?, mülhak ve hmust 
bütçelerden verilen mesken bedelleri. 
nin tamamı ile 1931 senesinde mevcut 
diğer mesken bedellerinin otuz lira
ya kadar olan krsmr, için yüzde on, 

nisbeti üzerinden hesap olunacaktır. 

(30 liradan fazlası ikinci fıkrada yazı. 
h nisbete tabi olacaktır. Mülha.k ve 
hususi bütçelerden verilen mesken taz_ 
minatı, umuınl bütçeden muadil. ma. 

aşlı memurlara verilenlerden fazlası 

ve eğer bütçelerden mesken tazmina. 
b: alanların maa§ ve ücreti devlet me. 
murlarına verilen azami miktarı ge-

çerse bu taktirde mesken tazminatmm 
60 liradan fazlasr, birinci fıkra mucL 
bince vergiye tabi tutulacaktır. 

Balkan Tıp 
haftası 

(Üst tarafı 1 incide) 

Haftanın &On celsesi için yapılan top 
lantıda da reis umumi konseyin tek

liflerini okutmu§, ittifakla kabul e. 
dilmiştir. 

Bu tekliflerin kabuH.inden 
Trabzon mebusu ı e Balkan 

sonra, 
Birliği 

Türk grupu reisi Hasan Saka, söz ~ 

!arak sürekli alkI§larla dinlenen nut. 

kunu irat etmiş, buna ecnebi murah
haslar namına Romen grupu ~eisi pro~ 
fesör Dr. Georgiu <:evap vermi§tir. 

Reis acn nutkunu irat ile umumi 
toplantılarının hitama ermiş. olduğunu 
bildirmiştir. 

Murahhaslar yarın (bugün) ıaat 11 
de kalkacak hususi vapurla tmıir~ 
gidecekler ve sergiyi gezeceklerdir. 

Gaziantepte 
Manevralar 
başladı 

Antep, 10 (A.A.) - Gaziantep böl
gesinde 8 eylül gecesinden itibaren 
manevralar başlamıştır. Bu manev
ralarda kıtaatın taarruz ve mUdafaa
larr, hareketleri, talim edilmektedir. 

Doğu manevraları kıtaa tın cok 
sarp ve cetin araziden uzun mesafc
Ierd('n yürüyilş yapmaları itibariyle 

bir mukavemet manevrası yapılmış
tı. Gaziantep manevraları ise bilhas
sa geC'e ilerleyişleri taarruz ve bas

kın hareketleriyle temayilz etmek
tedtr. Manevralar tam bir intizam i
çlnrle devam ediyor. 

Mareşal Fevzi Çakmak ve maiyet
leri manevraları yakından takip et
mektedir. 

,. 

Çeklerle Almanlar 
arasında çardışma oldu 
Prag, 10 (A.A.) - D. N. B. Dün ge- f 

ce Bodenboch'da halkı Almanlara kar. 
şı tahrik için tertip olunan bir komü
nist toplantısını protesto için nüma· 
yişte bulunan Almanlara polis ve jan
darma sopa, kılıç ve süngülerle hücum 
etmiştir. 8 Alman yaralanmıştır. Sü
det partisi azasından biri ağır suret. 
te yaralanmış ve hastaneye kald.rrıl· 
mışt.rr. 

ENDİŞEYİ ARTIRAN RAPORLA 
Paris, 10 (A.A.) - Figaro gazetesi 

Londradan istihbar ediyor: 
lngiltero hükUmeti, Almanyada. son 

askeri hareketler hakkında serih ra. 
porlar almıştır. 

Bu raporlar, İngiliz nazırının endi· 
şelerini artıracak mahiyette ve Alınan 
hükumetinin Çckoslovakyaya karşı 
ani bir baskın hazırlığı şayialarını te
yit edecek mahiyettedir. 

HtTLERIN NUTKU 
Nuremberg, 10 (A..A.) - "Hitler 

gençliği,, nin toplantısında söylediği 

nutukta Hitler, ezcümle demiştir ki: 
"Her ne olursa olsun, Almanya bir 

olacaktır. Bizim neslimiz, milletimiz 
arasında fltlyük işlerin başarıldığını 

görmüştür. Daha büyük işler .Ce başa. 
nlacaktır. Bunu, kardeşlik ve hürriyet 
gevezeliklerile yapmadık. Almanya -
yr zillet mevklinden kurtaran iman
dır. 

Nasyonal sosyaflstlik yalnız 12 ve 
13 martı yapmış da olsaydı, daha bin 
ıene için yaşamağa hakkı olduğunu 

isbat ederdi. Fakat bu, hareketimizin 
feyizli icraatında ancak bir başlangıç 
olmuştur. 

"Başarmamız lazımgelen işler ölçü. 
süzdür. Ancak müttehit bir milli var
lıkla onları yapmak kabil olur. Bugün
kü Alman milleti mukadderat, hayat 
ve ölüm birliğini bulmuştur.,, 

GöRiNGtN SÖYLEDİKLERİ 

Nuremberg, 10 (A.A.) - Mareşal 

Gödng, burada söylediği bir nutukta, 
ezcümle demi~tir ki: 

"Önüne ge~lmesine imkan olma.-

yan h§.disekr bekliyoruz. Almanyaya 
ıerefini ve emniyetini iade etmek için 
ne geldise yaptık. Bütün entn"'kalarcı. 

rağmen Berlin - Roma mihveri her 
zamandan ziyade sağlam bulunuyor. 

Ingilter~ sulh üzerinde o kadar ge.. 
vezelik ediyor ki 1 Bizzat kendi eski 
yahudi dünyasında sulhu tesis ederse, 
daha iyi eder. 

Almanya ve İtalya Avrupada, Ja • 
panya da Asyada Bolşevikliğe karşı 
yegane sed teşkil ediyor. Almanya her 
türlü ablokaya karşı müemmendir. Ha
va. kara ve deniz ordularımız zafe. 
re sarsılmaz bir iman besliyorlar. Al. 
ınanya hiçbir zaman bütün tarihin müd 
detince bugünkü kadar sağlam olarak 
tasrih edilmemiştir. 

Çok geni~ müstahkem bir mmtaka 
Almanyayı her türlü taarruza karşı 

masun fıulunduruyor. Hiçbir devlet 
bundan böyle bu memleketi çiğneyip 
öteye geçemez.,, 

Atatürk 
(Üst tarafı 1 incide) 

Atatürk bugün Ankaradatı gelen Da· 
hiliye Vekili Şükrii Kaya ile Budapeş. 
ted.en gelen elçimiz Behiç Erkin!i DoZ
mabahçe sarayında kabul buyurmuş 
ve bir müddet görüşmil§lerdir. 

DON GELEN VEKlLLER!Mlz 
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, Ma.. 

liye Vekili B. Fuat Ağralı ve İktısat 
Vekili B. Şakir Kesebir dün sabahki 
eksprese bağlanan hususi vagonla 
şehrimize gelmişlerdir. 

Başvekil Celal Bayar da üç beş gü
ne kadar şehrimize gelecektir. 

DüYı gelen Vekillerimiz Haydarpaşa 
istasyonunda Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Üstündağ, Emniyet direlüö
ril Salih Kılıç, Parti ve Belediye er. 
kanı, milli banka direktörleri ve bir 
çok diğ~r zatler tarafrndan karşılan
mışlardır. 

Sayın Vekillerimiz, dün Dolmabah. 
çe sarayına giderek Büyük Önderi
mize saygılarını sunmuşlardır. 

1ktısat Vekili B. Şakir Kesebir, ya
kında Doğu vilayetlerine bir seyahate 
çıkacak ve Ergani bakır madenlerinde 
tetkiklerde bulunacaktır. 

B. Şakir Kesebir ve B. Fuat Ağra.11 

bu akşam tekrar hükfunet merkezine 
döneceklerdir. 

SWi'ER:SlmLtK EMRİ ... 
Prag, 10 (A.A.) - Burada temin 

olunduğuna göre, Henlaynci hücum 
· kıtalart seferber halinde bulunmak i
çin emir almışlardır. 

MalUm olduğu ilzere, bu kıtalar, 

Henlaynin yarr askeri teşckkülleridir. 
Ve Alman hücum lotalan örneğinde 

teşkil edilmişler.dir. 

PRAGDAKt NUMA YlŞ 
Prag, 10 (A.A.) - Dün akpm 

kcmünist senatör Kreibich Bodenbah. 
da bir konferans verecelt 1di. 

Daha toplan tr olmazdan evvel üni. 
formalı iki bin Henlaynci konferans 
salonunun önüne toplanarak, (yaşasın 
Almanya, tek Almanya, tek halk, tek 
Führer) diye haykrrmaya ve Alman 
milli marşını söylemeğe başlamışlar

dır. 

Polis halkı dağıtmak isterken bir 
polis memuru yaralanmıştır. 

Nümayişçiler arasında yeni Henla. 
ynci nazır doktor Kreis de bulunuyor -
.du. 

H!TLER 1NG1L!Z ELÇİSİYLE 
GÖRÜŞTÜ 

Nuremberg, 10 (A.A.) - B. Hitler 
bu sabah İngiliz sefiri D. Henderso
nu kabul etmiştir. 

Nuremberg, 10 (A.A.) - Havas A
jansı muhabirinden: Hltler Jle Hen
derson muıa.katı hakkrnda bilyilk bir 
ketümiyet gösterilmektedir. Maama
fih İngiliz sefirinin Alman hükume
tine şiddetli bir ihtarda bulunmuı 

olduğu tahmin edilmektedir. Esasen 
elçi, pün İngiliz hükumetinin cok de
rin kaygılarını ve azimkA.rana ka
rarını bir çeyrek saatlik bir muhave
re esnasında :Mareşal Görlng'e bil
dirmek tırsa.tını elde etmiştir. 

Bugün B. Görlng tarafından lrade
dilmiş olan cok şiddetli nutuk, bu ih· 
tara karşı doğrudan doğruya veril· 
miş bir cevap teşkil etmekte olduğu 
gibi Reisicumhur B. Benes'Jn adyo,___.. 

ile neşredilecek olan mesajına karşı 
evvelden verilmiş bir cevap teşkil eı.. 
mektedir. 
ÇEK CUMHURRE1S!N1N NUTKU 
Prağ, 10 (A·A.) - B. Beneş, radyo 

ile ne§I'edilen bir hitabesinde halkı 
sü.kUneti muhafaz.aya davet etmekte. 
dir. Cumhurreisi, diğer bütün mem
leketlerde ancak kargaşalık içinde 
halledilmiş olan bütün meselelerin Çe 
koslovakyada intizam ve sükıin içinde 
halledilebilmiş olduğunu söylemiştir. 

Bazı müşküller arzeden ve memle. 
kette henüz bir hal suretine varmamış 
olan yegane mesele, milliyetler mese· 
lesidir. HükUnıet tarafından tanzim e
dilmiş olan projelerin bu meselenin 
de halline medar olması lazımdır. 

Çekoslovak Reisicumhuru, nutkunu 
şu sözlerle bitirmiştir: 

"Memleket halkına bugün bu suret.. 
le hitap edişim istikbalden korktuğum 
dan dolayı değildir. Hayatımda asla 
korkmadım, daima nikbin davrandım 
ve benim bu nikbinliğim, bugün her 
zamandan ziyade kuvvetlidir. Devle. 
timiz, onun sıhhatine, canlılığına, kuv 
vetine, mukavemetine, muhteşem oı
dusuna, namağlfıp zihniyetine ve bü
tün milletin ihlasına sarsılmaz imanim 
vardır. Devletimizin §imdiki müşküL 
lerden muvaffakıyetle çıkacağını bili. 
yorum. Şu halde hepimiz, bugünkü 
müşkülatı iktiham edeceğimiz husu
sundaki imanımızda sabiti kadem ola. 
lım. 

An" ara da 

Gençler birliği 
Vefayı yendi 
Ankara, 10 (Telefonla) - Vefa ile 

Gençlerbirliği bugün (dün) öğleden 

sonra saat 17 de Ankaragücü saha· 
sında kar§ılaştılar ve mevsimin ilk 
futbol maçı olduğu için oyun büyük 
bir kalabalık önünde ve çok heyecan1a 
oynandı. 

Birinci devreyi 2 - O bitiren Anka 
ragücU, ikinci devrede 1 gol yemiş ve 
oyun 2 - 1 Vefanın mağlfıbiyeti ile 
bitmiştir. 



T. C. Orman Umum 
Müdüriüğünden · 

Bursa ve Bolu Orman Mekteplerine alına
cak talebenin kayıd ve kaoul şartları 
Bu sene Bursa ,.e Bolu Orman mekteplerine mUsabaka ile parasız 

yatılı ellişer talebe alınacaktır. Mekteplerin tahsil mUddetlerl üç senedir. 
.Mezunlar (Orman Mühendis MuaYlni) Unvantyle meslckde kullanırlırlar. 

tsteklilerdcn aşağıda yazılı şartlar aranır: 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebeasından olmak, 
2 - Yaşı 20 den yukarı olmamak, 
3 - Sağlık durumu normal derecede, yani dil. göz, kulak ve vücudun

da. Arıza ve noksanlık bulunmamak, arızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp gez
nıeğe, hayrnna binmeğe. bünye teşekkUIAtı musaıt ve dayanıklı olmak, 

4 - Jyı nhlüklt, bUsnühal sahibi \' C gccmiş mahkllmi;cU olmamak, 
5 - Orta mektebi bitirmiş bulunmak, 
6 - Bu şartları haiz olanlar Bursa ,.e Doluda mektep müdürlüklerine, 

diğer yerler tein 7 ncl maddede isim lerl yazılı orman başmUhcndislikleri

ne verecekleri dilekçelere: 
A - Küfus cılzdanı, asıl veya taadlkU ıureU, 
D - CçüncU maddede yazılı sağlık durumlarmı bildirir tam teşekkül

lü hastahanelerden \'C\'a bu hastahane lerln bulunmadıkları yerlerde hilkll
met doktorlarından a.lacakları tasdikli raporu (tam teşekküllü hastahane 
olmıyan yerlerden kabul edilecek is teklilerln kayıtları imtihanı kazan
dıktan sonra mektepte yaptırılacak muayene neticesine kadar esaslandı
rılmaz ·vo bu muayenede yazılı evsaf kendisinde bulunmayanlar mektebe 
alınmaz.) 

C - Çiçek aşısı vesikası: 
D - DördUncü maddedeki yazıya göre belediye veya polis merkezleri 

tarafından tanzim ve tasdik edilecek hUsnühal mazbatası, 
E - Orta mektep şabadetnamest nln asri veya tasdikli örneği, 
F - 6 X 9 cb'adında 6 fotoğraf. 

bağlamalıdır. 
7 - Müsabaka imtlhanına gireceklerln namzetlik kayıtları 15 Ağus

tos 1938 tarihinden başhyarak 15 Eylill 1938 akşamına kadar Bursa ve 
Bolu fçln Orman mekteplerinde, diğer yerler tein Ankara, İstanbul, Edirne, 
İzmir, Antalya, Adana, Diyarbakır, EIAzığ, Kars, Trabzon, Samsun, Kas
tamonu, Konya ,Eskişehir Orman Ba~mUhendlsllklerlnde yapılacaktır. 

Noksan evrak getiren ve gönde renle re müracaat etmemiş nazariyle 
bakılır. 

8 - İmtihan 16 Eylül 1938 cuma gUnU Bursa ve Bolu Orman mektep. 
lerlyle 7 nci maddede isimleri yazılr vUAyetlerde saat H 11A 18 e kadar 
devam etmek üzere orta mekteplerde okutulan riyaziye ve bloloji derslerin
den yapılacaktır. 

Muayyen gUn ve saatte imtihan da bnlunmıyanlar mUsabaka harici 
bırakılır. 

9 - Yukarıda yazılı şartlan haiz olanlar, mUsabaka imtihanı netice
sinde muvaffak olarak mektebe alındıkları takdirde tahsil esnasında mek
tebi terketUklerl veya bitirdikten sonra tayin olundukları vazifeye gitme
dikleri halde mektebin yapmış olduğu masrafları ödeyeceklerine dair ken
dilerine verilecek numuneye göre noterlikten tasdikli bir taahhUt senedi 
vereceklerdir. Bu senedi getirmlyen terin mektebe devamlarına mUsaade 
edtla~ 

10 - !mUban neticesi Bursa Orman mektebi mOdOrlllğtl tarafından 
30 Eylül 1938 tarihinde Ulus. Cumhuriyet. Tan. Akşam, Son Posta gazete
leriyle Ufln edilecek ve ayrıca imtihan yapılacak vllAyetlere de bildirilecek
tir. (5242) 

Uan 
BtWoglu 3 üncü Sulh llukuk 1lfıkim1f. 

ği11dcn: 

M:ıhkcrncnln 938/ 2330 sayılı dosyasiyle 
Kndıkfıyünde Altıyol caddesinde Nihal so
kağında 3 numarada Tıınaş \"ekili avukat 
Te,·fik Önder ve VasilAki taraflarından 

• Beyoğhıncln Hnmnlb:ışında Kömürcü soka
~ında 12 nuıııarucla !\largirid ojlu 1Iiya ve 
nyni mııhıılde Hristo kızı Katerina aleyh
lerine açılan Şişlide Şişli caddesinde es
ki i5 nıırnııralı mağaza ve 77 numaralı dük
kAn ,.c Tram,·ay caddesinde 2 numaralı a-

lır "e 4 numaralı arsanın izalel ŞU)'UU ta
lep edilmiş ve dna edilen hiya Te K•-

tcrina namlarına gönderilen da,·eliyedc 
mezkur ilrnmeı ellikleri m:ıhallcrl terk ilt' 
lıir senıli meçhule sitıikleriııden tehlignt 
yapıl:ım:ırlıAı miih:ışirln mcşruhatınd:ın 
anlnşılnıış ve ılıl\'ncı ' 'ckilinin telchiylc ,.c 

yirmi gün fasıla ile iliıııen tebligat icrası-' 
na karar verilen·k ııı:ıhkt~nırsi 2!1 - 9 - !l:J8 
:;nnt dokuza t:ılik cılilıııiş oluu~ııııd:ın d:ı-' 
''el edilen İliy:ı ,.e Knterinn tnyin ohın:ın 
gün ve ımntte m:ıhkcmeyc gelıncdiklcri Ye 
bir Yckil 11öndcrnwıliklcri t:ıkılirıle gıyap
lıırınd:ı mııh:ıkcıne~·e dc\'lım olun:ıcağı cl:ı
\'CIİYe tchliQ mnkaının:ı 1-aim olmak üzere 
llftn. olunur. (Y. P. 2591) 1 

~ 

~OlANT 

'1-KURUN 11 EYLUL 1938 

y;1mma!l~m:m;pmııa.mıı 
1 - Şartname ve numunesi mucibince satın alma~ İ8ÖoÖ kiİ; baş lpl 

açık eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kll.Ml§ hesabile 10800 lira ve mu. 
vakkat teminatı 810 liradır. 

m - Eksiltme 26-IX-938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10,30 
da Kabatqta levazım ve mubayaat §Ubeelndekl alnn komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU geçen şubeden almabUl ·; 
V - MUhürlil teklif mektubunu kanun! vesaik ile %7,5 gUvenme p:; 

makbuzu veya banka teminat mektubu nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar aaı 
eksiltme günU en geç saat 10 a .kadaryukarda adı geçen komisyoc ~;" 
ğına makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (6307) ı. 

1 - Şartname ve projesi mucibince Adanada yaptırılacak tuz ambarı ve 
ba§müdürlilk apartmanı ~tı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 22917 lira 15 kuru§ ve muvakkat teminatı 1718,79 Ura. 
dır. 

nl - Eksiltme 19-9-938 tarihine rastlıyan puart.eai gilnü aut ıı de 
Kabataota levazım ve mubayaat 1Ube8indeki alını komisyonunda yapılacak· 
tır. 

IV - Şartname ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar levL 
zım ve mubayaat aubesile Adana ve Ankara. başm.UdürlUklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesa.ikini iha. 
le gjinUnden Uç gün evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü inpat ıube· 
sine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazı.. 
lı inşaat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksiltme 
gUnU en geç saat 10 a kadar yukarda adı gecen alım komisyonu başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri Ibım.dır. (6014) 

1 - idaremizin Çama.ltı tuzlası iskelesinde prtname ve projesi muclbiıı. 
ce yaptırılacak tamirat ve ~aat igl kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmtıt· 
tur. 
ll - Keşif bedeli 15.386 lira 67 kunıt ve muvakkat teminatJ 115' liradır. 

m - Eksiltme 22-9-938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 11 de 
Kaba.tafta levazım ve mubayaa.t eubeaindeld alını komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 76 kunıı bedel mukabilinde inhisarlar leva. 
zım ve mubayaat 111besile İzmir ve Ankara Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye i§tirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaiki 10000 
liralık bu gibi i§leri yapD1l§ olduklannı gösterir vesaiki ihale gününden S 
gUn evveline kadar inhisarlar inşaat §Ubesine ibraz ederek ayrıca f ennt ehli. 
yet vesikası almalan ]Azıındır. 

VI - lılühUrlü teklü mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede yazılı in
şaat gubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası mak. 
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı za.rflannı ek. 
siltme günü en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (6184) 

inhisarlar istanbul Baş 
Müdürlüğünden: 

Jstanbul dahilindeki müskirat bayileri ellerinde bulunan ''Gordon Rouge, mono· 

••----------·ı•' pole Sec. Monopole Red-Top, Mnopole D. Sec, Vöv Gliko "Veuve Gliquet,, marka Havadar, konforlu, ucuz, hususi ~panyalann cins ve nliktamıı gösterir bir beyannameyi üç gün zarhnda en yakın 

hutahane 1 satı, depolanna teslim etmeleri (6268) 
Şişli cerrahi kliniği sahibi ve 

operatörü 
' ! •• , ' ' 1 1 1 ıı. lj• 
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Birinci c AF ER Paristen Tu·. rk H K 
~:ı:awrTAYVARMezun ava UrUmU 
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Umumi, cerrahi, dimağ, sirir ve es B u·· y u·· K p . y A N G u su 
tetik (gençleştirme) cerrahisi ve ka. 1 
dın, doğum mütehassısı. 

Ameliyathane masrafı alınmaz. Dok 
tor hastalanna yüzde 30 tenzilat 
Şişli meydanı No. 201, Telef:35.261 

Beşinci keşide: 11 EYLÜL 938 dedir. 
• 

Büyük ikramiye 50.000 liradır 
ıooıımııı• 1111 ı . ''·ıı···"·J' li'l''lll·ı·1''iıl'ı''i·""1··•·ıı , ·. .. 

•• : ::
1
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Budapc~led('n yeni gelen yeni FOKS 
AT\RORAT numaralan 

EGE TiYATROSU 
~uri Genç ve 
arkadaşları 

1 l Eylül Pazar akşamı 
Ycnişehirde 

CEH~'NE)f 

Sabriue Tokses 

..................... :... 1 

I'~ rzi 
\'avuz Sf'zen 

Parls Kadın, Erkek Terzilik 
Akadeıııilerlnden diplomatı. 

Beyoğlu·Parmakkapı ı 13 Gay. 
ret apartımnnı .ı. 

Dr. Hafız Cem' 1 
Dahiliye mütdıa•ıaı. ıs: .ıl:uı 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 
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bil gördlller. Bu otomobilin dışında ve kenarında 
biri oturuyordu. 

Komiser Cons, birdenbire: 
- Bu, o değil, dedi. Bu adam sakallı! 
- Ya, demek bunu da akıl etti ha? .. Her ne 

hal ise ... Şimdi keyfimize bakalım. Zira burada 
hayli bekllyeceğtz ... 

?ılilfettfş Badın bu stizlerl, gayet yerinde söy
lenmlştl. ÇUnkU akşam karanlıkları çökllnceye ka
dar sakallı adam orada oturdu. Elindeki gazeteyi 
bir kenara koymuş, pipo lclyordu. 

Yalnız akşam karanlıkları çökmekle kalma
dı, geceyarısı oluncaya kadar öylece oturdu. Son
ra birdenbire kımıldadı. Ayağa kalktı. Gerindi ve 
ormanın kenarına doğru ylirilmeğe başladı. 

:Müfettiş Bad yavaş yavaş onu takip ediyor
du. Sakallı adam, taştan bir setli geçerek, sUrUlmUş 
bir tarlaya girdi. 

Bir mUddct sonra, müfettiş Bad dabt, arka
ınnda komiser Cons olduğu halde sürünerek, bu sa
kallı adamın peşine düştUler. 

Du gidiş, onları bir sıra ağac ve onun ardın
da bir evle karşıknrşıya cıkardı. 

l\lüfetUş Bad burada rahat bir nefes aldı. 
Çünkü bu zamana kadaT hep zanlar ve thtlmallar 
Uzerlnde yürüyordu. Sakallı adam, sanki onun na
zariyesini doğru çıkarmak fçln buraya gelmişti. 

Sakallı ndam, ağaçların ardından dolru 7U-

vcmet gösterince bağlamış ve sonra pollsl görünce, 
o halde bırakıp kaçmışlardı. 

l\Iüfettlş Bnd kurtuldu. Şimdi öbUr tarafta ko· 
mlser Consun sesl işitiliyordu. Cons kulaklarına 
kadar ge(lrilmlş olan melon şapkayı h!lA çıkara
mamış olduğu halde boğuk boğuk bağırarak mil
fettlş Badı çağırıyordu. 

MUfetttş Bad arkadaşına, şapknsını çıkarmak 
için yardım ettiyse de muvaffak olamadı. Sonra, 
onu kızdırmak için: 

- Hana dönUnceye kadar sen böyle kal. .. O
rada keser çıkarırız, dedi. Hem buraya bak, bea 
senin yerinde olsam, şapkayı dalma b5yle giyerim. 
Bir değişiklik olur. 

Mt'tFETTlŞ BAD KA TlLt YAKALI YOR 

Çiftliğin yangını, az buz yangın değildi. Ta
mamiyle hUkmn gecUğl zaman, artık Boyl çiftli
ğinden eser kalmamıştı. 

Gerçi Ozborn. idam ipinin bırakılması üzeri
ne asılarak ölmekten kurtulmuşsa da. ölüm kendi
sini bırakmadı. Haatahaneye götOrUIUrken, başın
dan geçen korkunç fellketln heyecanlyle kendi
liğinden öldU. Kalbi durmuştu. 

MUfetUş Bad aabahın çok erken saatıerlnde, 
bana döndü. Burnunun üzerine kadar inen şaplca.. 
aı llHrinden ekmek bıcatı ile bir ameliyat yapıl· 
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Şirketi 
Hayriyeden : 

Anadoluhlsarı panayın mUnasebe tiyle bugUnkU pazar gUnU ihtl-

1 yaca snre tarife ha.rlclnde zuhurat postalar kaldırılacağı llA.n olu- ı 
nur. 

5 
KURU$ 
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DENiZBANK 
• • • • • • • • • • • • • 

14 Eylül 

1938 
ÇARŞAMBA 

Resimli 
Günü çıkıyor 

Hafta 

• • • • • • • • • • • • ., 
Akay işletmesinden; : 32 - 48 sayfa içindıe bilhassa kadmlan alakadar edecek yazılan, en güzel bikay ve : 

• romanlan ihtiva ettikten baıka • 1 - Yürllkall iskelesine 12 EylUlden itibaren vapur uğr:ımıyacaktır. 
2 - Pazar günlerine mahsus to.rJfede 233 No.lı seferler IAğvedllecektlr. 

• • • • : 1000 kelinıe ile : 
• 1 • : Kendi kendine talyanca : • • : derılerini ttrmiye baılıyaeaktrr, bu dersler ayn bir kitap ıeklinc sokulabilecek : 14itanhul Beledi\' esi ilanları • tarzda neaedilecektir. • 
• r • 
: Bütün manaıile tam ve dolgun bir mecmua olmak hedefini güden : 
• • 

Konservatuvar kayıt ve kaydi yenileme muamelesine başlanmıştır. ı bi· 
rhıcl teşrinde bu muameleye nihayet verileceğinden alakadarlarm pazartesi ve 

• 1938 RESiMLi HAFTA mecmuasını • • • 
per§embe günleri saat ikiden~ kadar idareye milracaatıan. .(6321). 5 Yalnız S Kuruşa satınalabileceksiniz 5 

Metre 
: Şimdiden bayilerinize siparit ediniz. : • • 

33000 Ga.z idrofil : 1938 RESiMLİ HAFTAYA ilan vermek arzu edenler : 

6000 Tarlatan 0,65 eninde : lıtanbul Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin fren llAn Bürosuna müracaat • 
• ı·d· 1 : 

Cemıhpaşa hastanesine !Uzumu olan ve hepsine 4050 lira bedel fuhmin e
allen gaz idrofil ile Tarlatan açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım 
mUdürlUğUnde görU.lebilir. İstekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika. ve 303 
lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya.mektubile beraber 13-9-938 8811 

: etme ı ır er. • 

·············································~························ 

gtlnU saat 11 de Daim! EncUmende bulunmalıdırlar. (5327) (0. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okulu Müdürlüğünden 1 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

l - 7 ve 8 inci sınıflarımız.: ile aynca donanmaya gedikli er olarak orta o
kul mezunları alınacaktır. Kültür orta okullarım bütünleme ıınavlannın tıo
nu olmak üzere kayıt milddeti Eylül nihayetine kadar devam edece'k:tir. 

ı - MU.Stakil jandarma taburu ihtiyacı için satın alınması gerek yiyecek, 
yem, yakacak isim, miktar, alım usulü, ilk teminat ve ihale tarihleri aşağı. 
da gösterilmiştir. Bunlara ait şa.rtnameler, parasız komisyondan alınabilir. 

2 - 7 inci sımfa girmek için bu ıc ne 7 inci sınıfa geçmi§ olmak, 8 inci sı
nıfa girmek için de bu sene 8 inci sınıfa geçmiı bulunmak §arttır. Gedikli er ol
ma.le için bu ıenenin orta okul mezunu olmak veya lise talebesi bulunmak 111· 
snndır. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartname
sinde yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya banka mektubu içinde bulun. 
duracakla.n teklif mektubunu en geç vaktinden bir saat evvel komisyona ver. 
meleri ve açık eksiltme için ayni vesika ve teminatı saatinde komisyona. ib
raz etmeleri~ .(3502) (6125). 

3 - 7 inci aınıf için yaı 13 bitmiJ 17 bitmemif, 8 inci aıruf için 14 bitmiJ 
18 bitmcmi§, Gedikli er i~in 15 bitmiı 19 bitmemiş olması lazımdır. Cinsi Miktarı Tahmin! be· ınc teminat Eksiltme İhale gU_ Saat 

kilo deli Kş. LiraK. 4 - Okul parasız.: ve yatılıdır. Her ay bir miktaı: maaı ta verilir. Müraeaat
szlınn Kasrmpa§ada okul müdürlüğüne bı§vurmalan. (6110) ~ytinyağı 1000.1500 55 217 50 

Zeytin tancıııi 1000.2500 35 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden: 
$ahun 1500.3000 40 
Sadeyağı 4000.6000 110 495 

Kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulduğu evvelce 11An edllen Afyon 
lisesinde yapılacak 40041 llra 33 kuruş keşif bedelll UAve pavyonu ve eski 
bina tadllA.tı ikinci kısım inşaatına is tekll çıkmadığından 23 • 8. 938 tari
hinden itlbaren bir ay lclnde pazarlık la verilecektir. Pazarlık için her gUn 
Nafıa MUdUrlilğUnde teşekkül edecek komisyona müracaat olunmalıdır. Ek
elltme şartnamesi ve buna mUteferrl diğer evrak iki lira bedel mukabllln
de Afyon Nafıa MUdUrlUğtlnden alına bilir. Muvakkat teminat 3003 lira. 10 
kuruştur. lstcklllerln Nafıa VekAletlndcn 938 senesi lctn alınmış 20000 li
ralık mnteahhltllk vesikası ve Ticaret Odası kayıt vesikası g6stermelerl lA.
zımgeldlğl ilA.n olunur. (5798) 

Kuru ot 

Saman 
Odun 

Kuru üzUm 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Toz §eker 

r>0,000-70,000 4,5 303 75 

40.000.60.000 1.5 
125,000.150,000 2,25 25313 

1000-2000 25 
5000 .. 7000 22 
8000.12000 14: 
2000-3000 28 

Mercimek 1000.1500 10 

Haydarpaşa Lisesi OlrektlJrlUğOnden: Nohut 1000.2000 12 591 72 
Kuru soğan 2500-4000 6 

Okulumuzda leyll ve nehari talebe kaydına devam edilmektedir. Leyıt tale. 
benin kaydı mektebin açılacağı 3 birinciteşrin 1938 tarihine kadar devam ede· 
cektir. (6055) 

Patates 
Çay 
Bulgur 

10000.15000 7 
40.60 350 

'1000-12000 12 

- KURUNun kitaR şeklinde roman tefriksaı -

98 f;EYTA'm'N KUXLALARI -
dıktan sonra, klmoser Cons da rahata kavuşarak, 
;yatağa girdi. 

Gerek komiser Cons, gerekse mUfettiş Dad, 
cec vakte kadar uyudular. 

Boyl tlftllğlnin tahribi ve sahibinin ölmesi, 
cJnayetlerin esrarını henUz açmış değlldi. 

Bu mesele honUz halledilmeğe mubtactı. Mtl
fettlş Badın nazariyeleri doğru olsa blle, gene de 
derhal hallolunacak gibi dcğUdl. Beklemek ltızım
dı. HAdlselerin daha fazla tekemmuı etmesi için 
beklemek! .• 

Müfettiş Bad, başmenıur Rcykorda, Boyl çlft-
•Uğlnde cereyan eden biltUn faciayı anlatmış, o da; 
elinden gelen yardımı göstererek, müfettişin na
zariyelerine göre, Yakanın tahkikine uğraşaca

ğını söylemişti. Fakat kendisine sorarsanız, o, 
bundan bir şey çıkacağını zannetmiyordu. Zira her 
şeyden evvel Boyl çiftliğinin sahibinin ortadan 
kalkma.siyle, bundan sonra "Şeytan ibadetleri" 
nJn yapılmıyacağına kani idi. Du ise herhangi bir 
şüphe mevzuunun ortadan kalkması demekti. 

Bundan sonra, müfettiş Bad günlerce bUyUk 
bir faaliyete girişti. Komiser Consa bütiln nazari
yelerini anlatmış, ve onunla birlikte vazifeye baş· 
lamışlardr. 

Komiser Consa rahat bir uyku yoktu. Uyuma
fa fırsat bulduğu vakitler de, müfettiş Bad onun 
işini gOrOyordu. 
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lklsl birden asla ayni yerde uyuyamayorlar
dı. MutlA.ka birisi uyanık olacak ve vazifesiyle 
meşgul bulunacaktı. 

Böylece tam bir hafta geçmlştl kl, blr gUn ko
rolser Cons bir bisiklet Uzerlnde heyecanla geldi: · 

- Loksam•a gitti, diyordu. 

:\IUfettış Bad bunun üzerine derhal şapkasını 
kavrıyarak: 

- PekA.lA., dedi. Şimdl benimle beraber gel, 
Doğruca garaja koştu. Müfettiş Bad burada, 6n

cedcn hazırlattığı arabaya arkadaşlyle beraber nt .. 
ladı. Birkaç saniye sonra Loksamköyli istikametin· 
de yola çıktılar. 

l\:omiser Cons diyordu ki: 

- Köyün civarındaki ormana kadar gitti. O
rada durdu. 

- Acaba ne zaman oraya yaklaşabiliriz? 

Çilnkü kendisini takip ettiğimizi anlamasını iste
mem. Dckllyeccğlm. Zira, akşam olmadan evvel 
bir şey yapacağını zannetmiyorum. 

- Belki de hlc bir şey yapmıyacaktır. Yanıl
manız muhtemel değil mi? 

- Den hiç yanılmadım. Göreceksin. 
Ormana yakın bir yerde otomobili durdurdu

lar. Kalın bir cıt perdesinin ardına sakladılar ve 
kendileri yayan yürilmeğe devam ettiler. 

Derken, ağaçların arasında bir başka otomo--

usulü nU tarihi 
Açık eksiltme '22.9-938 

PCI'§embo 10 

Kapalı r.arf 26.9-938 
Pazartesi 10 

Açık eksiltme 27.9-938 
Salı 10 

Açık eksiltme 28.9-938 
Çar§amba 10 

Kapalı zarf 29.9·938 
.Rcr§embe 10 
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1 lstanbul Komutanhğı 
ilanrarı 

Makamca pahalı göriilen Çatalca 
mil.stahkem mevki komutanlığı birlik
leri ihtiyacı olan 48500 kilo sığır veya 
keçi etlerinden fiatı mU.sait olan satm 
alınacaktır. 

Pazarlıkla ihalesi 12 eylf11 938 pa. 
zart.esi gUnü saat 11 de yapılacaktır. 
Muhammen tutarlan sığır etinin 
13337 lira 50 kuruş ve keçi etinin 7760 
liradır. 

llk temlnatlan sığır ct1nin l.00 e 
keçi etinin 582 liradır. Şartnamesi-her 
gUn komisyonda görillebllir Jsteklileri 
nin ilk teminat makbuz veya mektupla 
rile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile bera.· 
ber belli gün ve saatte Fındıklıda ko.. 
mutanlık sa.tm alına komiSY,onuna gel 
meleri. (6171) -..... 
Haydarpaşa hastanesi için 3650 tıı. 

ne tavuk ile 1825 tane piliç satın alı· 
nacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 26 
eyhll 938 pazartesi giinii saat 11 de 
yapılacaktır. Muhammen tutan tavu. 
ğun 2390 lira 75 kuruştur. Pilicin 647 
lira 87 kuruştur. 

Her ikisinin ilk teminatı 228 liradır. 
Ş~amesi her gün kQmisyon,.da görU. 
lebılır. İsteklilerinin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplnrile 2490 sayılı ka. 
nunun 2 ve 3 Uncü maddelerinde ya.. 
zılı vesikalarile beraber belli gUn ve 
saatte Fındıklıda komutanlık satm al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (6175) 

• 
Gümiişsuyu hastanesi için 4500 ta. 

ne tavuk, 1500 tane piliç satm alınacak 
tır. Açık eksiltme ile ihalesi 26 eylfil 
938 pazartesi gün il saat 10,30 da yapı· 
Jacaktır. Muhammen tutarı tavuğun 
294 7 lira 50 kuruş ve pilicin 532 lira 
50 kuruştur. Her ikisinin ilk teminatı 
261 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda gö. 

rUlebilir. İsteklilerin ilk teminat mak. 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 Uncü maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber belli gün ve saat.. 
te Fındıklıda komutanlık satın alına 
komisyonuna gelmelerl. (6176) 

,.---------.... , 
Alemdar Sineması 
Cinayet masası 
Çalıkuşu 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat Müdürü Refik A. Scvengil 


