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S ovye usyada garp hudu 
ların hşidatta bulundu 
Harp ve 

ılf\)~ınn~ 

suih Hitleri1ı bugünkü nutkuna bağlı 
telb>DDğl m©.l Gi1 ca'ff n on ın a ın 

Almanya Çekoslovakyada kolay 
varılacak muvffaakıyete güvenmemeli 

D'taU ~~©l©Jliil (Q)Dtr 

Almanya 

ir hat ra 
\azan Asım Us 

Jlntny J)C\ Jet J"!C'isi Tn) fur Sok.. 
men'in 1\lccli \o Jıut,fınıct nzn~mn 
\•crdiioi oğlc )<'Jncgintle so)lc<liı.,i 
güzel sozkı i duııl u guzcteleı'(Jc o· 

ku<lıık. 8n) m \ utnnııcı' er Hntı1l da 
yıışıJ un ı.ıulıtclıf unsıırlıırı birilfr 
Jaduo du 'ıuuk i~in g0<71u ~ ) Jl~ 
lnn dU~mnııcn tııhrll.lcıln lmgUn hl\· 

dJsclcr ile tel.zip cdilıni"' oldu ınm 
ı .. nrct cttildcn sonrn mcııılcl.et ida 
resimle hiçbir znnınn mezhep, ırk 
,.o züıııro farkı gozctilmi3<'ce· ini 
çok nı;:ık bir tnl'Z<ln t.l'krnr C'di) ur. 

Bu Hzleri gnzctc oütunlnı m in 
g<irUncc 'J'n) fur St>kmcıı'c nit tnt Iı 
bir hl\tırn hn3 nlimdc cnnlnndr. Bun_ 
dnn bir ene e\ \eldi. ı~rnnsn ile 

'l'iirJ ... lyc nrnsımln Hntll) mc~cle i ü-

' zcıindo ('Cl'CJ nn Nlen diplomnt:ı .. 
münnlrnsnlnr l111hrnnlı hlr sekil nl-. . 
nuştı. O sırndn hlr giln 1.-.;tnnhulclıın 

n:ıulıkfiJ iine geçerken \ 'llJIUl'<ln Tn) • 
fur Sol .. mcn'c tcsn<lüf etmiştim. Yn
ııur lfodıki)y fskcleshıc ynnn-;ıncn) n 

· kndnr hcı• llnt n3 f<..i üzerinde konu,· 
tnk. Bnh imiz llntn\h Alc,ilerin 
,.c ümıi Türklcıin \M:iyctlcıinc te. 
mns Nli3ordıı. A7.iz nrknclnş ynlctile 
oıc,·ikr ile sünni Türkler nrnsıno. 

J.onnıuş olnn n3 rılıkJnrclan çok 
muztar ip icli. Y c hu ızt ımplnrın te
siri nltındn aynen lınnn şu sözleri 
sö y Jc mi şti: 

- 1no;;nnllnh Jlntny istikllHinl yn. 
ı .. ınrln knznrın<'nktır. Atntürk'üıı ide
nli ııl yerine ~<::tlımel .. için 1 .. 1zlnrı. 
mm hep. ini de H ntnylı nlc\ i gcnç
Jcrlno Yereceğim. J\"C'ndi kmlrctim 
dnhilfncle sümıi Türl.Ieı le nlC\ il er n. 
rn ıncln hiçbir n3 rıh! ı .. nlmnmn ınn 
tıılı.,acnğım.,, 

'l'n31'ur Sül .. mcn Hntnpn i tiklfılc 

nınzhnr olncn[,rmda en küc,:ük bir 
şüphe ctnıiyoı dıı. AtntürJ .. 'i.m eline 
nldıl"rı bu i';'tekl lı!i~·lık zoı hı1.Inrı 

pek ) nkmılnn gCirmcI .. le bcırnbeı· ni 
hnyct il ntııy Türl.leı·inln lıal,rlnrı tn. 
ınnnca~ma C'IJJin hııl11nn3ordu. I'n· 
knt bıı .s<izlcrl sii3 leı·ken l>!r gün 
mıistnl .. il Hnta) dN let inin ı·cisi oln 
cn;::i;ııu tabii hn)nlindcu hile gcı,:lr. 
mi yorcl u. 
Şimdi tnliin fldil bir t('(.•cllisi o1n 

rnk imni 'liirl.Jcr ile nlc\ilcr nrn 
sıwln hiçhir fnrl. ~ormi~ en. , c mc\'
cut fnrl.lnrı orta lnn lrnldnmak i
çin her tiirlii fcılnlciırh'.lnrı hir \ n 
tnn imren hilen r,ı c;el. n S ilı:mcn 
rn hliyUk bir snlfılıi)<'t i1c Hnta 'ln 
milli tşlcıin bnı;;;ınn. gcc:miş bulunu. 

fSonu Sa. ~ Su. 3 

• 
ın ar ı sa rı tükenmistir 

:. 

Pra ~da -,.,a7crrelerde bu1mıan Lord Runciman 

~ ova, 11 (A.A ) - Havas A. I 
J n ı bı dir'y r: 

Elde 1 bıl n mahdut haberlere gö 
re, S )et' r b"rWin"n g rp hududun

da müh m hazırlıklarda bulunulmuştur. 
Uz 1 $ rk o du u derecesinde olma

makla beraber Kicf ve Bielorusyn mm. 
takalarındaki kıtaat, daha seri hare
kette bulunabilmek üzere yeni teşki. 
l~tn t bi tutulmuş1 rdır. 

Diö-cr taraftan rnalftm olduğu üzere 

genç sınıfların silah altına almması 
devam etmektedir. Eskileri ise yirmi 
cylfılden evvel terhis olunınıyaeaklar
dır. 

SARONUN NUTKU 

Niyon, 11 (A.A.) - Dahiliye nazın 
Saro, burada söylediği nutukta bil • 
hassa, sulh davasında Amerikanın da 
Fransızlara mUessir bir sempati gös. 
tcrdiklcrini kaydetmiş ve söylcrine 

(Sonıı Sa. 4 Su. IJ) 

Fransız Reis "cumhurunun Hatay 
deviet reısine teşekkürü 

Antakya, 11 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay devlet reisi tarafından kabul 
edilen Frahsız delegesi kolonel Kde, 
hariciye nazırından aldığı talimata tev. 
fikan Fransız reisicümhuru B. Löb
rönün B. Tayfur Sökmenin gönderdi. 
ği telgrafa teşekkürde ve muvaffakı. 

yet temennisinde bulunduğunu ibHlğa 
memur cdild:ğiııi söylemiştir. 

Kolonel Kole, kezalik, fili komiser 
tarafından, B. Tayf ur Sökmene Suriye 
ve Lübnan reislerine gönderdi~i tel. 
graftan dolayı teşekküre memur edil~ 
diğini ifade etmiştir. 

- Hines davası 
~sk· dünya efliArıumum·yesin i de yakından 

8 tıi,,alantlıran da\18 nedir? 

n m J.ı :ıt pnrtfc;;lnln Tcvyorktnld 

t ı;;;kili'l.tmın reisi Hinc.s 

Amerika (Dcvey - Hines) davası 
ndı altında bir dolandırıcılık, sahte. 
karlık. resmi nüfuzu suiistimal mese
lesi ile meşgul bulunuY,or. 

Yeni dünyadan başka eski dünya ef
karı umurniycsini de siddctlc alfikadnr 
eden bu mesel nin ehemmiyeti birinci 
derecede da va mevzu unun 38 milyar 
dolarlık bir iş olması, sonra bu dava 
üzerinde Amerikanın en büyük siyasi 
nüf uzlarmın çarpışmasıdır. Hatta bu· 
gün Amerikada iktidar mevkiini elin. 
de tutan demokrat partisinin mevkii 
'Qile bu davanın neticesine bağlanmış 
görünmesidir. • 

Devcy, Nevyork cinayet mahkemesi 

t(.Sonu: ..S. ! 1 ..Sil. 3) 

Vergiler 
Dört senede nasıl ve ne 

nisbette indirilecek ? 
HUkfunetln hazrrlaml3 olduğunu 

dUnkü saymııma yazdığımız vasıtasız 
vergiler kanunu projesi, vasıtasız ver
gilerin te§kil ettiği mükellefiyetleri 
şöylece tesbit etmektedir: 

1 - Arazi vergisi; 
2 - Bina vergisi, 
3 - Hayvanlar vergisi, 
4 - Ticari ve sınai kazançlar ver. 

gisi; 

5 - Hizmet erbabı kazanç vergis!; 
6 - Ticari olmıyan iş ve meslek er" 

babının kazanç vergisi, 
7 - Madenler vergisi, 
8- Veraset ve intikal vergisi. 
BiltUn bu vergiler, yeni projenin 

hilkümlerine tabi olacaktır. 
Vergi mükellefiyeti umumtdir: Bü· 

tUn hakiki ve hükmi §ahıslar bu pro. 
(Sonu Sa. 6 Su. 1)j 

Mektep kitapları 
hazır andı 

Bu yıl ders er başlayınca öğre
nicilerin elinde bulunabilecek 
Başlıca harf ve dil inkılaplannın 

.doğurduğu z3ruretler neticesi olarak 
okul kitaplarını ders yılı başlannda 

öğrenciler eline yetiştirmekte görü. 
len engeller memnuniyetle öğreniyo. 

ru:ı: ki artık bu yıl sona ermiş, ilk ve 
ortaokulların kitapları, her yerde ha. 
zır bulunacak surette, tamamlanmış

tır, 

Bitmemiş olan bir kaç lise ki. 
tabı da ay s~una kadar bitirilmiş 

ve gazetelerimize yılda birkaç kere 
ah dedirten mektep kitapları mevzuu 
b5ylccc tabii devresine girmiş olu
yor. 

KültUr Bakanı B. Saffet Arıkanın, 
millet kürslisünde verdiği sözü vak. 
tinden evvel tahakkuk ettirmiş olma
sındaki ehem:niyeti, bu eserleri toplu 

(Sonu: Sa. 2, SU. 5) Manrif Veldll Snffet Arıkan 

ij)ünlecüı peşinden-: 
~ ~ ,_, - ~ twwwt ,_,, ,_, - ,. 

Esmer er ve kumraHar 
ltaıyada rasi~ (ırkçılık) hareketi etrafında bugünlerde §iddetli neşri

yat_ oluyor. Hatta. (lrkm müdafaası) isminde bir haftalık mecmua çık
maga başlamıştu-. Bu mecmuanın son çıkan üçüncü sayısında yamığı bır 
makalede İtalyan milleti için "Kumral adam,,,ı ideal tip olarak göstermesi 
ırkçlık aleyhtarı olan bazı Fransız gazetelerinde istihza ile karşılanıyor. 

Bu arada Kleman Volet şöyle diyor: 
- Vakıa İtalyanın bazı yerlerinde, mesela Venedikte kumral adam ek. 

sik değildir. Fakat umumiyeti itibarile İtalya h"Umral değil, esmer insan. 
lar memleketidir. O kadar ki, bazı taraflarda bu esmerler zencilere yakla· 
§ır. Şu halde bir giln Mussolini Ite.iyanlara kumral olunuz, diye emredecek 
olursa sun'i boya tedbirleri bile buna kufi gelmiyecektir. Cenup iklimleri
ne mahsus insan tipini §imal insanlarına tamamile benzetmek kolay değil· 
dir.,, 

Kleman Voteı. ne derse desin, bugünkü ırkçılık nazariyesinin icabı 
'Olan hakikat şudur ki, bütün Orta. A\.TUpa memleketlerinde kumrallar es. 
merlere tercih ediliyor. Bimo birçok kimseler: 

"Ben esmeri badem ile beslerim !,, 
Şarkısını söylerken o memleketlerde: 
''Biz kumralı badem ile besleriz!,, 
Sesleri göklere çıkıyor. Bu suretle ırkçılık hareketi esmerler ııe kuın. 

rallarm D!f!.caqel~i ve nihayet kumrallarm esmerlere galebesi şe}dinl 
&1Jlor_. BASAN KUMÇA.n 
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ürün bam 

maddesi 
Yeni dünyadan başka eski dünya efkarıumu
miyesinide yakından a,akalandıran dava nedir? 

Yazan: Sa<dlırl Ertem 
:Ankara Halkevi köye iki yüz kitap. 

lr'k bir kütüphane gönderiyor. Köye 
ı!den kitap, şehirden kırlara doğru 

yol alan ilk nimettir. Köylerde yaptı. 
ğım her seyahatten şu intibala dön. 
düm. Köy ufuktan iki şey bekler: 

Biri bulut, öteki okunacak şey. 

~ir. 

Yağmuru tarlası için, kitabı yine 
tarlasına benzeyen çorak kafası için a
rar. l~öyc kitap göndermekle büyü~ 

ıeyler yapılacak, herşey halledHmi~ o. 
Jacaktır; diyenlerden değilim. Hatta 
sadece okuma yazmanın bir medeni. 
yeti ayakta tutacağına kanaatim yok. 
tur. Denim anlatmak istediğim kitap 
ve matbu herhangi bir parça hakkın. 
~a köy insanının içinde ayaklanan he._ 
yccandır. ihtirasa benzer heyecanla 
'gazeteleri tersinden süzenleri, kitap
Jan merakla, hayretle seyredenleri çok 
g8rdüm. 

Kitap, gazete onlara kendilerinin 
l>kuyacağt birşey olmaktan ı:iyade aöz 
ıöyliyecek bir atet, bir makine tesiri 
:yapmakta.dır. Okumak bilmey9tcr bi. 
le meçhul bir makine karşı~dakl in .. 

Çe ~o r 

sanlar gibi meçhulün aırnru keıfet

meye çalışırlar. 
Okuyup yazmA merak:ma dUtmUı. 

neferler, i~ adamları, rençbcrler ve 
küçük esnaf tarunın ki kapı araların. 
da, ay ışıklannda ellerindeki kitapla. 
rın cümlelerini sökmek için harikull
de cehtler aarlederler. Onlann bu ceht. 
!erini gözlerinden ve yüzlerindeki 
hatlardan sezerim. Çatılmı§ kaılaı·, kı
nşık alınlar insana bir ı:ınıammanın 

sırrını verirler. 
Böylece bir kitabın sahifeleti ardı. 

na dalan insan ekseriya bir köylüdür. 
Bir de dikkat ettim, §ehirlinin evinin 
dışında, kitap okumeya pek i1tihuı 

yoktur .• Gazeteyi beı dakikada bitirir. 
Halbuki kitabın sırrını keşfetmeğe 

çalışan köylüler alfabe kitaplan üs. 
tünde büyük rasad hesaplan yapar 
gibi çetin çetin düşünürler. 

Köylüdeki bu psikoloji bugün için 
olgun hi~bir şeyin alAmeti değiJ.dir. 

Bu, yalnız bir ıeyin işaretidir: Köy. 
lü yarınki fikir hayatı için tertemiz 
bir ham maddedir. 

Sadri Ertem 

nlarına dair 
---. .............. ~-----------------------_... _____ -------~------"-----~~ 

Taymisin makalesi ve 
diğer İngiliz gazeteleri 
İngiltere J;.ükfınıctinin fikirlerinl 1 Taymisin bu tanda. koınuşan tek ln· 

heşrettiği hakkında vakit vakit talı.. giliz ga.zete!!l olduğunu, diğer !ngilia 
aninler ileri sürUlen başlıca Ingiliz ga.. gazetelerinin ayni tavrı takmmadık. 
v.etcsi Taymisin, son defa Çekoslovak· !arını da tebarUz eettirmf§lerdir. 
yadaki Almanlar ihtilafını hal için İngiltere hükmetinin tekzibi ile Pa. 
tavsiye ettiği yol, dUnya efktirını a- riste uyanan güphenin de zail olacağı 
la.kadar ettiği kadar, İngiltere hüku- ümit edilmektedir. 
~eti mahaf ilini de derhal harekete ge- Paris, Taymisteki makalede bir in-
tirmiştir. celik olduğuı\dan şüphe ediyordu. Çüıı 

lngiltere hUkfunetl, Taymis gazete. kü makale Taymiste çıkmıı;t:r. 
sinin Çekoslovak meselesine dnir ne.,. 
rettiği başmakalede ileri sUrUlen fi
kirlerle asla beraber olmadığını sara
haUe ilfuı etmektedir. Bu münasebet
le diğer lngiliz gazeteleri bu noktayı 
birinci sayf nlarmda bUyilk bir ehem. 
miyeUe tebn.rUz ettiriyorlar. 

Tnymis gazetcsj, Çekoslovakyanm 
ilaha inslcnmlı bir devlet haline gire. 
l:ıllmesi için, "ırkcn blrlefP!liD olduğu 
millete daha ynkm bulunan yabancı· 
larla. meskfuı arazisini terketmesini,, 
:tavsiye ediyor ve "Çekoslovakyanın in 
sicn.mlı bir devlet olmasından elde e
deceği kD.rm, hudut boyundaki Südet 
Almanları havn.lislnl kaybetmekten go 
lecek zarara. galip gelebileceğini,, söy
lUyorctu. 

Liberal Niyuz Kronik! gazetesi, İn. 
giltcre hUkflmetinin noktai nazarmı 
şu yolda. tebarUz eeltiriyor: 

japonqa 
Harp malzemesini 
nerelerden alıyor 

Japonyanın Çine knrşı açtığı har
bin devamından başlıca Amerikan 
ve oldukça 1ng11tz tloart m~ntaıı.L 
lerlnln mes'ul oldu~u. "Amerikan 
harici sıyaset ceıniyetl,. ntn yaptu';ı 
bir tahlil ncttccsindc il!n edilmek
tedir. 

Bu cemiyetin tetkikine göre, .Ta· 
ponyanm harp malzemesinin yUzde 
70 şlnden fazlası lnt;iltf)re ve Ame. 
rika tacirleri tarafından temin edil
mektedir. 

.Japonya harp malzemesinin yllzde 

'(Üll tarafı t incide), 

başmUddelumumlsldir. Bu sıfatla. da. 
vayı açan kendisidir· 

Hinea, Amerika Cümhurrelsl Ruz • 
veltin mensup olduğu Demokrat Par
tisinin en nüfuzlu aza.smdandir ve 
partinin (Tamma.ny Hall) denen Ne\"'! 
york ttşkilatınm başında bulunmak. 
tadır. Bu itibarla Ruzvelt birinci defa 
Cümhurreisi intihap olunurken Nev. 
yorkta muvaffo.kıyetinl temin eden a• 
damdir. 

Üç yıl evvel b1tonıUddeiumumt inti
hap olunan Devey i§e baulndığı gün· 
denberi Hir.es aleyhinde ço.lışıyordllf 

Zira Hincs ile :r~evyork ahalisini milUıiş 
cinayetleri ile tetlıi5 ederek kanunun 
ilstünJe blr saltanat kurmuı olan 
gangsterler, yani bi}.yUk şehir haydut.. 
lan ile gizli münasebette bulunduğuna 
ve onlan himaye ettiğine kant bulu • 
nuyordu. Fakat Devey, Nevyork de· 
mokratlar :reisi aleyhindeki çalışma
larında yalnız de~ildi. Nevyork Bele· 
diye reisi Guardiya ile Nevyork polis 
teşkUatmın ba3ında. bulunan b~komL 
ııer kendisine yardım ediyordu. Devey ı 
bu iki şahsiyetin yardımı ile Hines'i 
ma.hktlm etmek için icap eden vesikala 
n topluyordu. 

Bununla beraber ilk zamanlarda. 
Nevyork ahalisi başmüddeiumumt De
vey'in Hines aleyhindeki çalışmaları
na pek te kulak vermiyordu. Hines'in 
yerinden sarsılmaz bir kuvveti haiz ol· 
duğu.na umumi bir kana.at vardı. 

Nevyork ahalhılnin bu kanaati ee.. 
bepsiz de değildi. Hin 'in yi.mıi yıl· 
lık tcrcümei halini eöyleeo dil§Unmek 
bu kanaati herkese vermefo k&fi ge· 
lirdi. 

Hakikaten, Hlnea denilen bu adam, 
bakınız. kim idi 1 

Jam Hines, bugün eı yumdadır. 
Babası ve bUyUk babn.aJ Nevyorkta 
Demokrat Partlıl teıkilltma. batlcan
hk etmJ~. Sonn.; l>u te§kilatt& ha· 
basına ve dedesine halef olmuıtur. FL 
kat Hines yalnız deh~Ui bir politika. 
cı olmakla iktifa etmemiştir. Nevyork· 
ta sayısız hayır cemiyetlerinin, i~siz-

nln hıı.rbln devaı:aı mUmkUn kılındığı 
yolundadır.,. 

54,• tinü Amerlkadan, yqr;de 17 etnl 
de lngiltcreden alıyor. 

Vaşlngtonun bitaraflık kanunu 
ham mnddolcrln 1brncıııa mf\ni ola
mamakta(lır. Geçen sene Jııponya, 

bakır ibtlyncının yüzde 91 lnt, demir 
VG çelik ihtiyacının yUzde 60 ını, peL 
rol ve yağının yUzde 4 8 ini, mııktne 
ve motörlerinln yUzdc 41 ini ve tut· 
yasının yüzde 20 sini Amerlkadan te
min etmiştir • 

lnglllzce Nlyus Kroniltl gazetesi 
Nevyork muhabiri diyor ki: 

"Burada hnsıl olan lntıb", btltiln 
Amerll\a nüfusunuıı en aşn~ı yüzde 
80 inin Japon mallarına. boykot yap. 
mnk lehinde imza. vermiş olmasına 
rağmen kUcUk btr fianay!Ql kUtlosl-''Taymis başmakalesinde serdedi. 

len müta.lealar. hiç bir veçhile lngil· 
tere hükfımetinin noktai nazarını tem
sil eetmiyor. Bunu hükfımt resmen bil· 
diriyor.,, 

nı1rrtııınıı1111111ıırnııııuuııuıııııııııı111uıııııınnıın111n uııımıınıuıııııoıııııııııuıu~ııımıc1ıııuıuııınıııııı111!Ulı,1mm11Uı1unırJnı 

AndrP Moruva'va elire: 
"Prag muhabirimizin bildirdiğine 

g6re, Taymisln başmnkalesi Çekoslo. 
vak merkezinde büyük bir heyecan u. 
yandırmt§tır. Ingiltere hariciyesi, va· 
kıayı resmen tekzip etse dahi. maa!e
sef §Upheler zail olmamı~tır. Makale

ae ileri sürülen fikirlerin 1ngiltcre hU .. 
kflınetinin noktai nazarı o!masından 
korkuluyor. 

lngilterede hürriyet 
Eğer !ngllizler ile münnseb<Jtte bulunur iken herhangi bir şekilde ca· 

nın1zı sıkacak bir va.zlyet karoısında kalırsanız ı:ikayetlerinizi açıkça ken~ 
ciilerine söylemekten çeldnmeyiniz. Hiç bir millet İngilizler kadar tenkide 
tahammül ctmeı1er, bu tenkit ne kadar sert olursa olsun !ngillz milleti 
bu türlü tenkitlerden mUteessir olmağı gtır\l:rlarına yakıetırnlnılnr. Hattj 
bir çok lngiUzler ı;örüllir kf, haklarında yap1lacak metihlcrden nefret et
tiklerini söylerler. Bu sözlere lüzumundan fö::la inannı L'• doğru değildir. 
Zim lngilizler de nihayet insandırlar. 

\ 

Ncvrork ~inayet mahkemesi baş 
ınüıl<lciunıunıisl De\'C)' 

lere yardım evlerinin, hastaları teda· 
vi müesseselerinin başında. da. bulun. 
maktadır. Bu suretle Nevyorkta en 
yüksek bir nüfuz sahibi olmu§tur. 

Hines gençliğinde iptida demirci • 
Ukle işe başladı. Sonra qıekanisyen ol• 
du. Ondan sonra garajcılık yaptı. 35 
yqma geldiği zaman her tUrlU ticaret 
muamelelerini bl?'aktı. Kendisini poli
t ik& işlerine verdi. Umumi harp ge
lince daho. ilk gUnden itibaren Aıneri. 
ka orduııun., gönUUU kaydedildi ve 
teymen olarak garp cephesinde mu. 
harebeye i§tirak etti. 

H ines, bundan ıı.Qnra gerek politih, 
gettk lçitimaJ muavenet ıınhumda 
gösterdiği faaliy t il vyor.k o de
recede yilksek bir §H ree kazan ld, 
zaman zaman bir taıeım su1lstimalle
re, rezaletlere ve ciııayetlere adı karı~
ınıa oldub'U halde yine kendisine en kU.. 
çilk bir zarar gelmedi. Mese!A 1929 se. 
nesinde Lany Fay meselesi ~ıktı. Son· 
ra 1930 senesinde Jack Diamond va
ka.sı oldu. 1932 senesinde Seobuy adı 
ile bir nüfw. suiistimali davası görül· 
dil ve bütün bu meselelere uzaktan v~ 
yakından Hines'in alakadar oldu_ğu id. 
dia edildi. Bununla baraber bunla.mı 
hiçbirinde bu adamın ale:yhinde taki. 
bat yapılmadı. 

Yukarda işaret ettiğimiz gibi Hi· 
nes ilk defa Cümhurreisliğinc intiha
bında Ruzveltin hararetli bir tara.fta
rı ıdl. Fakat Ruzvelt Beyaz Eve girdik 
ten sonra. Amerikadaki büyük iktısa. 
di buhrana. karşı çare bulmak i!}in 
bir takım radikal tedbirler ve karar. 
lar almağa başlayınca aleyhine dön· 
dü. Ancak Ruzvelt ile arasının açıl

ını§ olnıasma rağmen yine Nevyork
taki kuvvetli mevkiini ve nüfuzunu 
muhafaza edebildi. 

Onun için Nevyork ba§milddeiuınu. 
misinin Hines aleyhindeki te§cbbUsle. 
ri halk tabakaları Uıcrınde en kUçUk 
bir tesir bile uyandırmıyordu. Fakat 
Devey üç sene süren uzun bir hazır
lıktan SQnra. nihayet geçen mayısm 
26 ıncı günü Nevyork Demokrat tC§
kilatı reisi Hines aleyhinde tevkif ka· 
rarı verince ve kendisini nüfuz suiis.. 
mali, ~ntaj, ve dolandırıcılık suçlm 
ile itham edince bütiin Amerikada de. 
rin bir hayret uy:ındı. 

(Arkası yann) 

Vefat 
Bu vaziyet, Prngda öyle bir f ntibıı 

uyandırmıştır ki, Çekoslo\•akynya da 
Habe§istan gibi ihnnet edileceğini zan 
edenler bulunuyor. 

Çek hUkflmet mnhafili, almanca ko. 
nuşulan ahali ile mcskün mıntnkanm 
çek devletinden asla ayTılamıyacnğım 
ehemmiyetle bildiriyor. Ayırmak için 
yapılacak her hangi bir teklif, yahut 
plebisit yapılması tcklüi, söylendiği. 
ne göre, harp ilanile bir tel:.ı~~d edile
cektir. 

Berlin gazeteleri, Taymisin yazısı
m bir :nimet saymı§hır ve bu havadis 
her yere radyo ile yayılmış, lakin. 

Fckat bir lngiliz ile ihtililf halin~ dil§ecek olursanız ~unu unutmam:ı.k 
icnp eder ki, lngilizin kalbi, lngiltc:-.cnin semasına benzer, !ngilterede hava 
dalına bozuk olmakla beraber iklimi sağlamdır. 
Şundan emin olmo.lıdn- ki, i~i nesiiden gelen bir İngiliz bir çok ahvalde 

ha:-el:etlerini daima f1Cref ve haysiyetinin icap ettiği usullere uydurmağa 
dik~at eder. 

Nitekim vaktile Guizot, İngilizlerden bahseden bir yazısında. oöyle de. 
milıti: 

- İngiltere hürriyetin ve insanlık ıereflnin bulvarıdır.,, 
Bu söz daima doğru bir hakikat olarak kalacaktır. 

So.draza.m Cevat Pa§anm biraderi 
merhwn Şakir Pa§a refikası ve emek. 
li kolordu kumandanlarından Emir 
Koralın kayın va.idesi Bayan S re ls· 
met, dUn gece tednvi edi!mekte olduğu 
Şi§li S1hhat yurdunda ölmU§tllt. Ce· 
nazest bugUn saat ıı.so da hastnne. 
den kaldmlarıı.k Teuvlkf ye camilnde 
namazı kılındıktan onra BUyUkada
dakf aile makbercsine defnedilecektir. 

Merhumeye rahmet diler, ail~ine 
beyanı taziyet ederiz. 

Mektep kitapları 
hazırlandı 

(Oıt tarafı 1 incide), 

bir halde gözden geçirdikten sonra 
takdir etmemek milmkün olmaz. 

Unutmamak lazımgelir ki, bahsetti. 
ğimiz kitaplar bagtanbap Bakanlık.. 

ça özel bir komisyona bazırlattınlmış 
ve Türk Dil Kurumunca kabul edil. 
miıt türkçe terim = ıştılahlar üzeri. 
ne yazılı kitaplardır. 

11Kokullann dördüncü ve beşinci 
sınıf geometrileri ile tabiğat bilgisi 
orta okulların 1, 2, 3 eometriıilc 

birinci fiziği ve aritn>cıtiği, 1 inci ve 
2 inci tabiğat bilgisi, kimyaya giriş, 

liselerin l. arikmetik, ve cebiri ile 
II. kimyası ve I. biyolojisi bunlardan .. 
dır. 

Bu geometri Jdtaplan Ankara Gazi 
lisesi matematik öğretmenlerinden A
rif Etikan, tabi~at bilgileri de Ziraat 
Vekaleti altıncı ıeksiyonunda aııistan 
ziraat miihendiııi Tarık Rona ile 
orman çiftliği umumi zir aut asistanı 
~iraat milhenclisl Suphi Rıza Doğru. 
kan tarafından yazılrr.ış, müsabakada 
'kaıanmıştır. 

Lise kitapları tamamen bez, orta.. 
okullarınkilerin ınt:J bezli olmak üze. 
re bütün kitaplar ciltJidir. Devlet 
Basımevi, kitapların bazılanru vak. 
tinde yetiıtirmek için başka husus! 
müesseselere vermittir: fa.kat itiraf 
etmek lazımgelir ki, bu hususi mües. 
ıeselerin baz;lanndan çıkan kitaplann 
mürekkepleri_, baskılan Devlet Basını.. 
evinkilerden geri kalmııtır. 

Fiyat bakımından da kitaplar mu .. 
tediJ hadlerini bulmuştur. ilkokul Jd. 
tapların.da 10, 20, 25 kuru§ fiyat gö. 
rilyoruır:: ortalarda bu rakam 40 1 ,11.f:. 
nuyor. Liselerin beı ciltli kitapları 

60 - 65 kuruştur. 

Mektep 'kitaplanll".ı•ın bu tabir 
devre girişini sevinerek kayıt ve bu 
işte hizmeti aşikar olan B. Faik Re. 
şidin gayretini takdir ederken göztı. 

müz:ü dolduran bu ciltler üzerinde 
gözümüze iligen bir noktayı gelecek 
baskılarda dikkate alınır Umidile işa. 
ret etmeden geri durmayacağız; u. 
mumiy tle bizim baskılarımızın maa. 
Iescf kurtulamadığı az da olsa 'kalmıı 
dizgi yanh~lnrından bahtıetmiyclim; 

l!kin ıu iınll birliğinin mektep kitap
larmuıda kati bir tatbik ekli at. 
ması gerektir. 

(Sodyum klorUr üzerine Sülfürik 
asit etki ettirerek) de Türk şivesi 

yo!ctur. Bir dersi izah için çizerek 
verdiğimiz §eklin adı ya gekilclir, ya 
örnek. Niçin şu rus bilgininin adı 
r.onda iki (f} ile yanlmış? Asid mi, 
aıit ml? Şu Robert Hook'u1 ıu ~-~.:. • 
(Georg) u, öğrendler, Türk imlbının 
ecslerilc mi ıealendirecckler, yoksa 
bu kelimeyi, bu adı ayrı bir okunuı 
§tkli ile mi belleyecekler? 

(tndüstri) mi (Endüstiri) mi? 
Umumi neıriyatta bunun i~in bir 

birlik temin etmelı: zamana, geniş şart
lara bağhdır: halbuki bu birliği mck. 
tep kitapları temin etmese de tesis 
eder. 

Ayni likre ayni kelime, ayni keli. 
meye ayni şekil, ayni şekle ayni eea t 
işte takip olunacak doğru yol ..• Mek.. 
tep kitaplarımızın önilmilzdeki bas'ln· 
larını bu yüzden de mütekG.mil gör. 
mek isteriz. 

Ol:ul kitapları bahsi asılmışken, ilk 
okul kitaplarının alfabc:den başlaya. 
rak olsun, Devlet okullarırula parasız 
verilir bir ders vasıtası haline getiril. 
mesi de hatıra gelir; bunun da tabak.. 
kuku yine Saffet Ankarun idarut za. 
manında müyesser ıelmuş bir hayırlı 

teşebbüs olarak bekleriz. 

KURUN'a 
Abune olunuz ve edininiz 
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Undi>kce Aı·asta sokağındaki Floryada 

DDn bir genç bo~oldu 

Limon mahsulümüz bu 
sene geçen senelerden 

tazla olacak 
Portakal yeUştlren bölgelerlmis

den fehrlmizdekt allkadarlara ge. 
len malftmata göre; bu 711 Narea· 
clye mahsulü çok bereketli olacak

Güzel bir 
düşünüş 

Dahiliye Vekili ŞUkrU Kaya, köyle
re mahsus bir posta çantası düşündü. 
Bu çanta postalar vasıtuile köylUııUn 
eline geçecek, mektuplar, buna kona· 
cak ve içine mutlaka bir de gazete ek. 
lenecek. İlk bakışta bu dUşUnüşUn de. 
rinliğile kaplayıcı genişliği kavrana· 
maz. Bunu anlamak için önce, köyiln 
ne demek olduğunu, köylUnUn ne mah· 
nımiyetler içinde yaşadığını bilmek 
prektir. 

Bi7.de her köy, ıssız bir adaya ben· 
ser. Sözlliı şimşek olduğu bir çağda 
yaşadığımız halde, dUnya hadiseleri, 
ancak tarihe mal olduktan sonra köy. 
lllmUze varır. Telgraf ve telefon tel. 
leri, yalnız devlet binalan ile karakol· 
lar arasına gerilmiş sinirlerdir. 

UrUn zamanı, bağ bosumu gibi, 
)'Ilın bellibaşlı günlerinde eehre va· 
ran kövlU, işten batını kaşıyacak va· 
kit bulamaz ki, dUnyada olup bitenle. 
rl öğrensin. Öğrendiklerini kafasında 
malasın. Köye yakın pazarlarda ise, 
•ten toplaııanlann hepsi, ayni ka. 
ranlıktan çıkmıı adamlardır ve bir
birlerine söyleyecek yeni eeyleri yok· 
tur. 

Cümhuriyet daha doğduğu ilk gUn· 
lerde, köylüyü memleketin efendisi 
tanımıı. ona hizmeti kendisine tllld1 e. 
dinmişti. AeArm kaldınlıp ile başla. 
yan emek zinciri, bugUne kadar hayli 
uzadı. Fakat geçmiıin. köy ve kaylü 
tlstUnde o kadar büyük ve yıkıcı bir 
teslri olmuştu ki, yahm bu kötü fer 
lerin sökülüp atılma• epey uzun lilr· 
dU. Cem•yetler de araalar gibidir. Ost· 
!erinde yeni bir binanm kurulması L 
çin, temizlenip düzeltilmeleri li.zmı. 
gelir. 

Kö;f"kanunu, i te bu tUrlU enalık· 

Şu posta işi de, yine o hayırlı emefin 
izlerinden sayılabilir. En geç bir haf. 
ta sonra, dünya hadiselerini, bu hldi· 
leler arumda öz yurdun durumunu 
köylilye ulattırmak, elbette yalnız on. 
lan eğlendimek için değildir· Bence, 
uıl iıte bu noktada inJulAp Türkiyesl. 
ııin cömert verimli ruhu sezilir. 

lnkıllpçı, her §eyin histen fikre geç
mesini, itaatten insiyak& atlamasını 

.ister. Cahil bir köylU itaatinden ziya
de uyanık bir UlkU yoldqile yanyana 
yUrilmekten hoılantr. Memlekete ger. 
çek ref ahm zorlanmaz amırlann, sar. 
11ılmaz pn ve şerefin ancak bu birlik· 
ten geleceğini bilir. 

Köylüyü dUşlinUcU, muhakeme edi
ci, hesap sorucu bir tip yapmak iste
mesi, yaruı, herhangi bir vicdan di. 
vanmdan kendisinin ak almla çıkaca. 
ima inandığını da gösterir. Kuvveti· 
ni, laltanatını, cehalette anyan müs
tebitlerin en korktuklan kabus, köy
lUnUn, halkın uyanııı değil mi idi! 

Yarın, kuvvetle umuyorum ki, her 
köy radyoya da kaVU§&C&ktır. 

Meçhul carih aranıyor 
Langada Musalla. caddesinde otu· 

ran Haylk dUn akıam geç vakit 
Sandıkburnu ıazlnosupdan dön,r
ken karanlık bir sokakta birine rast 
lamı, ve adama hlo 7oktan kendi L 
le bir mUnakata açmııtır. Bu atız 
kavıuı ıonunda da meçhul ıahıı 

bıçatuıı cektlll gibi Hayiğl ıol ba· 
eatmdan yaralamıştır .• 

Hayltln pollae mllracaatl Uzerlne 
tarif ettlll meçhul catlh aranmata 
batlanınıttır. 

izinsiz büfeye airince 
Taksimde Tathbademde oturan 

Yunan tab'uından Koço dün akıam 
ganon arkadaflarını görmek tızere 
Halk bahçesine gitmiş, ve ceketini 
çıkararak btıfeye aımııtır. Fakat 
ltlru IOllıa pleıa kain pederi Unre 
111•4• em bet nra oıd cUadanını 
n P._Uo$•• ım.ıt alnı olmak 

hafriyat durdu 
Pr. Bakster istimlakin hükumet 
tarafından yapılmasını istiyor 
Bir mUdctettenberl Sultanahmette 1 aürmll§tUr. Mal sahipleri de bu defa 

Aruta 80kağmda yapılma.kta olan haf belediyeye müracaat etmişlerdir. 
riyat durmuttur. Belediye Bakstere vaziyeti sorm111 

Hafriyatı yapan profesör Bakster, ve Bakster, memleketindeki hafriyat 
hafriyat sahumda bulunan binaları yapma müeseesile konuşmak mecbu· 
hafriyat kanunu mucibince iltimllk e. rlyetinde olduğunu ileri sürerek mem· 
derek burasını hUkfunet namma aatm leketine gitmiftir. Ba.kster memleke. 
almak mecburiyetindedir. &den istlmllk sahiplerine verilecek 

Profeaer Bakater de bu eeratte uya- para ve hafriyat hakkında kat't ve 
rak hafriyat 18humda bazı yerleri mtısbet bir cevap alamamıı olduğunu 
aatm atmıı ve allkadarlarla mukave- allkadarlara bildirmiştir. 
le yapmııtır. Bir yandan hafriyat iler- Profesör, llttmlikln hUldUnetçe ya
Jerken diğer yandan da istimllk edilen pılmasmı istemektedir. Bu vaziyet kar 
yerlerin mal aahipleri Bakstere müra. ıısmda hafriyat sahumda yerleri <Y" 

caat ederek paralarını istemişlerdir. lanlar belediyeye müracaat ederek 
Fakat Bakster henüz kendi memleke- yerlerini geri istemişlerdir. Durum tet 
tinden buna ait para gelmediğini ileri kik edilmeğe başlanmıştır. 

Göksu panayırı eğa!enceli geçti 

AnadoluJravatıacta 06ba civarın 
4a her tene kurulan panayır dll.D 
4e binlerce lnaanın lıtlraklle ellen. 
eell bir te~lde geçmlfttr. Şirketi 

Hayriye Tapurları Botazm bu lake· 

1eslne ctan pasar tarifesinden daha 
fazla 7olcu tatımıtlardır. 

Bundan bqka.dtlll Botua gldeıı,. 
.ıer her zamankinden çoktur. 

Beyoğlu Halkevinde 

Balatta Köprtıbatı caddesinde o
turan Sabri oğlu Rlfat dtın birkaç ar 
kadaşı lle beraber Floryaya gttmlf, 
ıorunduktan ıonra hep beraber de. 
nlze girmişlerdir. 

Arkadatlarından ayrılan Rifat ol· 
dukça açılmıt. ve birdenbire bir u
çuruma tesadüf ederek ayakları yer 
den kesllmiştlr .. Rifat bir taraftan 
batırmata bir taraftan gayri9uurl 
hareketler yapmata başlamış ve bir 
hayli ıu içtikten sonra arkadaşları 
tarafından kurtarılarak sahile c;ıka. 
nlmıttır. 

Pl&l doktoru hemen Rifatı teda· 
vlye başlamıt diğer taraftan da ııh· 
hl imdat otomobili çağırılmıştır. 

Fakat Rlfat fazla ıu yuttuğun. 
dan kurtarılamıyarak biraz sonra 
ölmUştUr. 

Bu sene zeytin mahsulü bol 
Esaıh gelir ka711aklarımızdan bi

ri olan zeytin mahıultlnlln de bu te. 
ne çok mebzul olacalt umulmakta
dır. ÇünkU bu sene havalar çok mtı· 
salt gitmiş, zeytin fldanlıklan bun. 
dan enelki yıllarda olduğu glbl ha
rap olmamıştır. 

Bu ltlbarla bu sene zeytin yal 
ihracatımızın cot tyl bir şekilde 

olacaiı tahmin edilmektedir. Bun· 
dan bqka dahilde de zeytlnyafının 
daha ucuza satılması mtımkUn olL 
caktır. Şimdiki halde zeytinyal alı
cılarımız arasında ltalya, Almanya, 
Amerika, Bulgaristan, Fransa, fn. 
glltere, Romanya, Rusya, Suriye, 
Yunanistan, Flllstln Brezilya ~n On 
safta bul'unmaktadır. Bu sene bu 
belllbaşll müşterilerimize yenileri
nin katılacağı umulmaktadır. 

tır. 

Geçen yıl İskenderun körf~zl, Çu. 
kurova, Antalya ovası, Muğla vllt.• 
yeti sahilleri, BUyiık Menderes, tz
mlr etrafı, Rize mıntakaaı olmak o. 
zere portakal 7etl1Uren 7 mıntaka• 
mızdan ceman yek~n 50,000 kental 
portakal alınmıştı. 

Bu yıl bu miktarın 70 bin kentale 
çıkması kuvvetle muhtemeldir. Çün 
kU bu mahlul için llzım olan rat. 
mur bu mıntakalara bu sene çok 
dUşmUştUr. 

Yapılmıf olan bir tetkik netice
sinde yalnız °])örtyolda 120.130000 
portakal ağacı olduğu anlaşılmı .. 
tır. 

Ayrıca reni bir de örnek bahçeal 
teala olunmuıtur k1 bu bahçede bu· 
ıunan ataçlann beherinde ıooe 

kadar portakal alınabilecektir. 
I>Ortyoldan bu sene 60 milyon por 

takal alınacatı umulmaktadır. Mer. 
ıhı Adana Narenciye 7atmurla~ 
da keza bu 711 mahıul çok iyidir. 
Limon bahçelerinin de bu sene ve.. 
rlmlerl geçen yıllardan tlstlln ola• 
caktır. Bir ağaçta tlmdlden 10,008 
limon sa71labllmlştlr. Şarki Karade.. 
nlzde de portakal ziraati bu 711 ta· 
1anı memnuniyet bir dunıtndadır. 

Burada Ziraat Veklleti tarafındaa 
kurulmut olan 1enl ve fenni bir nL 
renclre fidanlığı vardır ki bunun da 
bu sene iyi mahsul verecetı umul• 
maktadır. Mahıuuın bu tene iyi Te 
berek tll olması geniş mllr7uta Ilı.. 
racat yapmak imklnı verecektir •• 

Bundan haberdar olan bir kısım 

O mUşterllerlmlz şimdiden allkadar 
Arkadaşını yaraladı ihracatçılara müracaat etmlye baf' 

~~· ----t~ ..... ı-a~--""~ 
oturan ıs 7afmd.a Şlkrl, •7DI hata- ---------------· 
da oturan kahveci çıralı U 7atm· 
da Htllerln ne kavga etmlt ve ıo. 
nunda bıçağını çıkararak arkadatı· 
nı arkasından yaralamıştır. 

Ktıçtık carlh kanlı çakısı ile 7aka
lanmış, yaralı da tedavi altına alnı.. 
mııtır. 

Kızılay Şlşll şubesinin 
ke r mesi 

Kıaılay $itli fubesinln enelkl ı~ Te-

Kayıp çocuğun cesedi 
bulundu ı - Mevsim dota11slle tAttl edil· I•••••• ••• ••• • • 

pebafı bahçesinde verdiji kermes çok dzel 
seçmlıtir. Bu kermes için hazırlanan bl· 
Jetler, böyle lılerde görülen Adete aykırı 
olarak elden biç satışa çıkanJmamııtı. 
Böyle olmasına, baltA havanın biraz da 
serin bulunmasına ratmen bahçe btiyQk 
ve seçme bir knlabnlıkla dolmuıtur. Ge. 
rek bu manzarada, gerek kermes dola. 
yıslle tertip edilmiş olan eşya plyanko
aunun ı6rdntll rağbette şüphesiz halkın 
Kızalaya kartı olan sıcaklılını duymuı o. 
luruz. 

Birkaç gUn evvel birdenbire kaybo· 
lup aramnuma giriıilen, Llnpb 13 
yaşında Kemal çocuğun ceBedi dUn Çu. 
kurbostandaki bir kuyuda bulunarak 
itfaiye vuıtuile çıkanlmıttır. 

Yapılan tahkikattan annaltıldığına 
göre Kemal. arkadaşlrm Nurettin, Ze
klt ve Alleddin i!e metrik bostana in
cir koparmağa gitmiş, çıkt!:ı ağaçtan 
muvazenesini kaybederek açık kuyu· 
yp. yuvarlanmııtır. Arkadaştan kendi. 
linl göremeyince eve gittiği r.ehabma 
kapılmqlardır. Çocuğun cesedi mua
yene edilerek defnedilmesine müsaade 

edilmiştir. 

. mit olan kapalı salon ıpor faallye • 
tine 1 blrlncltetrln 938 tarihinden 
itibaren başlanacaktır. 

ı - Faaliyet protramı tanzim e
dllme t Uzere bulundufundan, faa
ll7ete iştirak etmek lıttren ıpor ıu
bemlzde kayıtlı kız ve erkek U7ele· 
rln, salonumuzda çalıtmak lıtlyen 

mektep, klUp ve salr te9ekkllllerln 

nihayet 20 ey161 938 tarihine kadar 
JDTlmlze mUracaat ederek program. 
da 7er almalarmı rica e4erlz. 

• 

Avcllar bayramı dün TCutlandı 

Avcılar banamı dOn ÇobAnçeşme
slnde kutlanmııtır. Bayrama iştirak 
edecek aveılarla davetlllerl trenle · 
Çekmecere gltmitler, oradan husu. 
at otobU.lerle merasim 7erine gOttı· • 
rtlmlfler4lr Meraalme İlttklll mar-

... ı fl'IC.,... blrlll 

Burdur meb'osu 
Mustafa Şeref 

vefat etti 
Burdur mebusu ve Kamuta1 btıt. 

çe Enctımenl Relıl Hukuk FakWte· 
si profesörlerinden Mustafa Şeref 
Ankarada vefat etmiştir. 

Mustafa Şeref ~ Ozkan enelkl 
gUn Hileden sonra Meclise gitmlı, 
orada mebus arkadaşlarlle gortıı

mut. kUtUphaneye çıkarak bir mtıd.. 
det me11ul olmuş, ıaat 12,30 da da 
evlne gitmek Uzere ayrılmıştır. 

Burdur mebusu kalp sektesinden 
ölmuttUr. 

Mustafa Şeref Ozkan, 1884: de 
Burdurda dolmuştur. İstanbul Hu
kuk ve Parll hukuk fakUltelerlnl 
bltlrmlf, muhtelif devlet hizmetle. 
rinde vazife görmUt. Lozan konfe
ransında mllşavlr olarak bulunmuv. 
tur. 

9 Eyltıl 1932 ye kadar lktısat Ve 
kllllllnl yapmıt ve rahatsızhlı cto
layıslle çekllmlt, BUtc;e encUmeııl 

relıllllne aec;llmlştlr. 

Vakitsiz ölümtı, istisnasız bir te. 
esıur uyandırmıttır. Mustafa Şere
fin tabsında; Kamuta1, lhtiıum· 
dan çok faydalandıtı Alim bir lktr.. 
satçısını, gençlik, değerli bir profe
ıörUntı ve TUrk ml11ett fazlleUI bir 
evlldını kaybetmlttir. 

Cenazesi bugin Ankara4a _. .... 
ılmle kaldınlacakıtır. 

Kermes ıecesl, ses ve natmenln çok 
cazip siması Bayan MuallAnın ahenkli 
bir mwıikl teıekkülll arasında verdill 
zevkli konserle başlamıştır_ 

Bahçeyi Kızalaya tahsis etmekte mll
ıait tartlar gösteren Gardenbar, yeni ceı. 
mlş sevimli l\lncar n Fransız artistleri• 

nin biltün güzel oyunlarını g()stermJı b8'8 
hüner sahneleri arzeden canbazlar be)'ecuı 
ve takdirle sc)redilm i ştir. Bu arada sanat-

kAr Naşidln Leblebici, Kalayt-ı gibi ka
rakteristik numaralan alk1fh'nmıı, bı. 
Azeri takımın insana uzak ıkUmlerd,,.a 
geldili duygusunu veren parpılan dl-' 
len mittir. 

Kermesin eşya piyankosu clı MBll~ 
Hiç bot çekilmiyordu. Klzalaya ....... .
etmenin manevi hanını deteıil 1'k 
kazanmanın maddi teTkl ile al'hı-W•r:. 
kermes ıecesinln zevkini a~ 
yan Calibenln hediye ett.IJi bir elblllnl'• 
bir ıenç zabit kazanmııtır. mı. 

nede ıösterfldi ve kazaJ>ılln il~ - lalr 
adet , esllesl olması dilellle • ~uaıı.:, 

kerme• ıece bire kadar alrdL 
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Rüştü Aras 
Sofya ve Relgrattan 
geçerek .Cenevreye 

ff,lltl 

Vaziyet Vahim 
Sovyet Rusya da garp 
hudutlarını tahşit etti 

Vergiler 
Dört senede nasıl ve ne 

nisbette indirileeek? 
rOıt tarafı 1 incide) 

)ede per.Uen prtlar dairesinde ver
giye ti.bi olacaklardır. Bu kanunda 
vergi mUkellefi olarak gösterHen ha.. 
kild :ve ibUkmt ıalııalar, vergiyi ödemi
.ye mecburdurlar. Bu mecburiyet baş· 
kuma devrolunmıyacaktır. Bunun 
hllltmda yapılan mukaveleler vergi 
mUkellefini, borcunu Memekten kur. 
taramryacaktır. 

Hrglye iltiveten ve onunla birlikle bir de 
maktu "ergi vereceklerdir. Bir ytızıhanc. 
muayenehane \'e atölyede t"thşan birden ıi 
ynde serbest me !ekler erbabının her bi· 
giler D)'rı nyrı nlınncaktır. Ancak aynı ya. 
zılı:ıne, ldorchnne \'O atölyelerde çalışan. 
rinden ;yukarda yazılı nisbl ve maktu \'er
lıır işlere lştirnklcrini ispat ettikleri tak· 
dirde her }ılrl tein nlshl versi miktarı 4J(ı 
30 r.ar tenzilat ynpılacaktır. 

Sofya, 11 (A.A.) - Ccnevreye git. 
mekte olan Türkiye Hariciye Vekili 
Rü§tU ıAras, dün aaat 14 de Sofyadan 
:geçmiı ve iatasyonda, Ba,Şvckil Kö
teivanof burada bulunmadığından, <>
nun namına protokol şefi ve hususi 
kalem müdürü ile Bulgaristanm An. 
knra elçisi ı:.Krlstof, Hariciye 6iyaset 
işleri müdürü ve Yunanistan, Yugos. 
lavya '-'C Romanya clç~lcri tarafından 

selamlanmrıtır. 

(Ost tarafı 1 iııcidt) 

§Öyle devam etmiştir: 
Sulh için devamlı bir sulh i~iııdir ki, 

demokrasiler bu anda te.~ebbüslerini ve 
gayretlerini birleştirmiş bulunuyorlar. 

"Hann, ismin.de Hitler p:ırtisi ba
sından biri polis komiserliğine müra. 
caat etmiş ve bir sosyal - demokrat 
tarafından tahkir edildiğini söyliye • 
rck şikfi.yctte bulunmuştur. 

Umumt, mitihak ve husust bütçeler
Clen temin eanen sermaye ile kurulan 
ve umumi bir hizmete mahsus olmıya. 
ra.k mUnhuıran ticari bir mahiyet ve 
ma.kladı baiz olan miiesseselerlc umu· 
mt menfaatlere hadim cemiyetlerin ti· 
earl mahiyetteki teşebbüsleri de ver. 
sf11 tlbl olacaktır. 

Serbest meslekler erbnbı ile. ticari ve 
sınat knuınç erb:ıbındnn işgal ettikleri yer
lerin snf ir:ıtl:ırı ü:ı:crinden vergi vermekle 
mükellef olanlar ııynı yazıhane, mu:ıycnr_ 
hane, iclarchııııe. atölye ve dükkllnlarda 
bir :ırada ı;:nlıştıklnrı takdirde her birinin 
gayrisafi irnl nıcrindl•n olon ,·ergisi nrııln
rındo ortaklık olup olmndığına l.ınkılmak
gızın guyrisnfi iradın tamamı üzerinden 
nlınacnktır. 

Trenin yarım saatlik tevakkufu es. 
nasında doktor Arn, kendisini aelam. 
lamağa gelen zevatla görüımüş ve yo
luna devam etmi§tir. 

Belgrat, 11 (A.A.) - Doktor A
ras, dün a'k,am, Eelgrattan geçmi~ ve 
istasy~nda hariciye ner.ıreti mümessil. 
lerile Yunanistan ve Romanya elçile. 
ri tarafından selamlanmıştır. 

Aras, istasyonda kendisile görüıen 

gazetedlere, ~atkanların bugünkü ve 
istikbali nikbinlikle derpiş ettikte. 
rini söylemi§tir. 

Y\lke.rdald vergilerin tatbikatında.: 
btlttın gayrimenkullerle menkul kıy
metlerden TUrkiyede elde ed.il~n kL 
zaDÇ Te iratlarla Tilrkiyede icra edi
len JDMlek ve 1&nattan dolayı alınan 
bilumum ücretıc, bunlardan intifa e
~ ikamet mahalleri Türkiyede 
J:nılumnm bulunmasın vergiye tabi o. 
laoaklanlır. 

Serbest meslekler crlıııhının sınıflnrı, 
bulundukları fchirlcrde b:ırol:ır YC etıbba 
odıılıırı sibl mesleki teşekküller ''nrı-:ı on
lar tarnfındnn l'Oksı belediye heyetince 
iş ve koııınç nisbctlne göre her sene ikin. 
el ktınun ayında t:ıyin olunacaklır. Mesleki 
teşekküllerle bu teşekki.illere kayıtlı bulun 
mıyan \'eyn kanunen kıı) dedilıneleri milm 
kün olmıy:ın mümasil meslekler erbabl 
hakkında dn katar '·erme~e 5allihlyetlidfr· 
ler. 

TOrk -italyan ticaret 
mOzakerelerl 

ikamet mahalli veya ikametgahı 
ltşgnl ellikleri ya2ıhane, idarehane, mu-

ayenehane Te nlölyelcrin gayrisafi irnlları 
üzerinclen ,·ersi vermekle ınOkellef olan 
serbest meslek crhnbı mensup oldukları 
tahakkuk dairelerine ')'azı ile mürnceat e. 
derek beynı:ınameli mükellefler gibi mua. 
meleye tôbl tutulmolannı isliycbilecekler 
dlr. 

Noterler \'e noter ,·azifesini görenler: 

TUtklyede olan p.hıaların ka.za.nç ve 
lratl&n, ecnebi memlekette istihsal ve 
temin edil.mil olsa da vergiye tabidir. 
KUkerrer teklife, 1Dahal vermemek 
makaadile ıkarıılıklı muamele esası 

llmine anlatmalar yapmıya hükumet. 
eallhiyetli olacaktır. 

.noort olm.tyan ve '7fte8kk erba
ifxKın ~p ı.•ergiri: 

DilıikU ay,ımızda yeni projenin biz. 
met erbabının kazanç v~isi üzerinde 
koJdllfu hükümleri hulasa etmi~tik. 
Tfcarl olmıyan iş ve meslek erbabının 
kazanç vergisi de şu şekilde alınacak· 
tır: 

nüfusu beş bin "' dahn ziyncle ol:ın ycrleae 
tnmaınım \'eyn kısmen, kiraladı'kları bina 
ları toptan veye parça parça ikinısa Teren 
ter, sahip oldukları mAdcnlerl, dalyanları 
ve voli mahallerini kendileri işletmeyip 
hasıl:ıttnn hisse ııJmak \'cya kısmen para a 
lıp kısmen lılısıl:tla ortıı'k olmak suretiyle 
kiraya verenler, knnınçlarını beyanname 
ile lıildirnılyc mecbur olncakiardır. 

tYttkellefiyet mevzuu: Ticarl olmı· 
)'in il ;ve mesltk erbabmın kau.ns;lar.ı 
temin ettikleri menafie bu 'kısımda ya 
zılı hükümler aairesinde vergiye tabi 
olacakt:ır. Ticart olmıyan iş ve mes. 
lek e.-babmdan maksat. 8erbest mes
leıtltt mtbıtesipleriy1e noterler, noter 
va.zi.fesini görenler '{bu i~igtiller'in. 
den aolayı) ve kazanç getiren :biri le· 
iı~ ettikleri halck bu işten dolayı 
bu kanunun diğer losımlarmda yazılı 
vergilerden birine tabi bulunmıyan
la.rilır. 

Bu kanunun tatbikatında avukatlar 
ve Bava vekilleri, tabipler, dii tabip. 
lerl ve dişçiler, baytarlar, ebeler, ti· 
cari muamelelerde ıbulunmıyan mil. 
hdialer, ki~gerla-, merbest ~alr
ean -clc!per ve mütehusıslar ile il!n ve 
reklam ressamlan, hususi mektep ida· 
re :edenler ve bu gibi Umt ve mesleki 
ihtlsas1ariyle lcazanç temin eyliyen 
eahıalu aıerbest meslek erbabı sayıla.. 
cüla.."dır. 

lltiınalar: 
IA;Jalıda ,yaz.ılı kaıanc ve menfaatler 

• eraidca mlls'lesnadır: 
•) Siyasi fırlmların. Holkevlerinin, lıu. 

IU'5\ 'kanunlarla teşek.kül elmiş umuml 
nı~seselerin, umumi menfnnllere htıdim 
~tJll ımes1el1 cemiycllerin, m!hıb:ısıran 
t.sma .acık olan kulfipkrle ~or klilple
rfnhı, hayır cemil·etlcrinin, 'Ordu eYleriniu 
,(faJ~eri orftu dahnt t:ıllmntnnmesi bu 
Umlerl t!ahilinae k:ılm:ik şartbie) dunu: 
1119 'Te lldatı ve bunlara yapılan tclremı. 
1tt "ve bayır t:emiyellerl::ı•le spor kHiplerI· 1 

•in serede 1.kl <letayı germemek ınere ,.e 
reıceltleri m ftsameı'elcr haSllatı; -

b) Tnh,·ilAt ~e harlntı bonoları -ve ban. 
tadaki ildi me\'dua1, tnsnrnıf ve k°iımbaro 
faiz vw ikramiyeler.i; 

c) thtlra beratı satın ,.e kira 1ıe<lr.lleri; 
ç) Jı",itap, risale, nuıkale, lt!frika, fıkra 

'ft nota halinde yapılan telif ve tercüme 
a.dellerl .resim "e he:rl.::eltraşlık işlerı, 
~müleneCJilerfo bu işlerden dolayı bir da
frm, müessese vey:ı şabsın daiml müstab· 
et.mi o1mamnlan "Ş"artiyle) 
~' Y.:üfusu beş b'hı ve Oaha Cazla olan 

JS)ılrdır ullear ettikleri gayrimenkul mo. 
bQslaus rve hiımet deruhte ıetmebir.in baş. 
kaıne Jtira:ra 'ftrenlerin temln ettlklerl 
meııfaatler: 

'Mlkellef ve teklif mahalli: 
ltu 'kıım• dahil olanlarda mfikelleT, ka 

IU8lPl ~ye tAbi 'ttlttUğu işleri ~'a'Pan lr.ıki 
U -..1h&km'I .. lmbn·aır. 'ertıi işin yapıL 

• ,._.., wridtlt dairaiııce 'tmiloJnL 
cQtır. 

il'crgilerin indirme programı 
Hükfımetlıı kanun projesine mu. 

vakkat hükümler halinde koydqğu 
.maddelerle, l\!zmct erbabının 941 malt 
yılma. kadar vergilerinin nisbetleri §U 

şekilde teklif edilmekte<lir: 
Umumi mülhak ve hususi bütçeler

den yapılan teCliyeler6e: 
200 liraya kadar olan 'Kısım i~in 938 

mali yılında 22, 940 mali yılında 20, 
941 malt y.ılmda ıs. 

201-400 liraya kadar olan kısım için 
1938 mali yılında 22. 940 da 20, 941 de 
18. 

400 liradan yukan icin 938 mali 
yılında 24, 940 mali yılında. 22. 941 ma 
U yılında 20. 

Bütün hakiki ve hükmi şahıslar nez
dinde çalI§anlara yapılacak tedi~·eler
de: 

200 liraya kadar olan kısım için 938 
mali yılında 22, WO mali yılmda 20, 
941 malı yılında ıs. 

201.400 lira,ya .kadar olan kısım için 
938 mali yılında 24, 940 mali yılında 
.22. 9tU mali yılında 20, 

400 lira.dan yukarısı için 938 mali 
yılında 26. 940 mali yılınaa '24, 941 
mali yılında 22, nisbetler fu:erinden 
vergi alınacaktır. 

Umumi, mülhak ve hususi bütçe'ler
den verilen mesken tazmhmtmdarı ta. 
mamiyle 931 enesinde mevcut diğer 

mes'ken tazminatının SO liraya. katlar 
olan kısım yüzde 10 nisbetinüe vergi· 
ye tabi ıo1ac:ıktır. 

Bu proje ile tayin olunan nisbeU'1'" 
1683 numaralı ve 8.6-930 tarihli aske
ri ve mülki tekaüt kanunundan evelki 
ka:nmı ve hUkUınlere göre kendilerine 
maaş bağlanmış olan tekaüt, yetim ·ve 
dullar maaşları hakkında 1~~-938 tari
hinden itibaren bitbik olunacaktır. 

Bu ka:'\.lnun yürUrlüğe girdiği za. 
manlaraan eve1k~ ait olup henüz 
ta:n ve tahakkuk mue.melesi y~qnlma. 
mı3 veya katiyet keSbetmemiş olan ve
yan ut 'tahakkuku tabsillne W>i bulu· 
nan vergilerde mükellefiyet ~. 
vergi nisbetleri. muafi~r -ve münı. 
ru zaman eski hükümlere. tarh ve ta .. 
haklruk muameleleri bu kanun hüküm. 
lerine tabi olacaktır. Bu nevi muame" 
lelerin tabi olacağı. misil ve par-a ceza~ 
ları hakkında bu kanunla eski kanun. 
da .,..ıı M.ııla.n1mı lıangW ~ 

iae o tatbik olunacakW. 

Ankanl, 11 (A.A.) - Türk - Ital. 
yan tiearct müzakeratrnı icra edecek 
olan İtalyan heyeti çarpmba &iinil 
tstanbula celecı:lrtir. 

Türk heyeti. hariciye umumi 'katibi 
büyük elçi "Numan Menemencioğlu baJ
kanlığt altmda, 'I'ilrkofia bafkanı j. 
le hariciye daire :reislerinden Bay 
CelAl Oıınan .Abacıoğlundan mürck _ 
kep olarak tt§eltkül etmi§tİr. 

Heyetimiz bugUn harıtlık meaai. 
sine batlamıttrr. 

işkembeci dükkanrnda 
kavga 

Dün gece Taksimde i}kcmbcci Hris
tonun düWnında bir kavga olmuı

tur: 
Marangoz: İlhami Acar, arkadaşr ~o

!ör Behzad ve .Hulusi yanlarında aile. 
leri ile otururlarkeıı diğer bir masa • 
da cturan Esltoi "Ve 'Hayatinin kö
,peği llhaminin masası altına İJcmiş, 
hu yüzden arala.rrnda .kav,&a ~kmı§, 
birbirlerini dövmüılerdir. 

Kavga, yetişf'n polis memurları ta. 
rafından büyümeden yatııtırılmıJtır. 

Tat~ı bir hatıra 
ft'!t tartifı 1 lncide) 

yor. Onun lçln kendislnln Batar 
deVlet 'J'elSi -0lması llat.a.ydald sün· 
nl Piıfderle ale\•Ue.rln ?}nız Jifya.

sctçe Te idarece değil. Jçtima.i 1"e 
mt'd,ni hayatın lfer sahasında ta.. 
ınamou kaJ·naşma.sı ve anlaşması 
mAnMUla. alınabilir. Bnta-ydaJtl 
Rumln.1', Ermeıiler, Aratilar gibi 
diğer unsurlara gellace. EksclAn.~ 

Sökmenin l>ıuilar mttmda c1& eu 
samlmt J'Ü'Dıık " Wik hlslertrle 
mlltebaN'ls ~na tMPbe ıetme
melicHr. 

BunlUlla beraber Bata_,- i&-UkWJ
nt almak için 1fJrm1 Mme ~ azmı 

hlr micaa.Je ~ ıpıtis:wilştlr. :Bu 
micadele ıesnuala illşmanlar bu. 
rtı.c1ald :m11htellf un&11rlar arasına 

husumet sokmak 1çbı ellerinden ıre
len her 1'"MltaJ'& mllra.c&at ettilder.l 
gibl c'l.QlnJdan CloJ'rup. 'Tllrkler ara. 
sınaa Cla .mfalt 'UfAndırmağa ~ahş. 
mıtla.rdır. Bu tttrlil nifak :-re busu· 
met ~lerl'liln tamamen ı.d.llnmesl 
i'1u yalna 1btr deı-let 'l'dldn1n bttytilt 
hüsnüniyet ile ha.reltet etmesi klfl 
gt'lmez. Büt.ün .Hataylı !l'Brlderle be
raber a.zlıkların da yeni hayatın 1. 
caplanna urarak ara.larmda 'kar
t!~~e geçtnmeğl kendileri lı;tn bir 
ideal b1.lmeleı1 ll:mngellr. Bn mak
l!latla geçml,t.fl 'f'Bta'Dda$lar an.sına 
.sokuhnuJ olan ibtfilf tıebeplerinl u. 
nntmall: ber Hntaylı 'tçln mim 1bir 
Tazifedir. 

Harp ölülerinin kanlarile boyanmış 
bu topra!daı dan ebedi sı lb içinde §İm
di barışını~ bulunan müttefik ve dost 
milyonlarca ölünün dirilere doğru yük 
selen niyazlarını duymuyor musunuz? 
Bu ölUler bize harbin medeniyet için 
sonsı..ı.z bir uçurum olduğunu itiraf e. 

diyorlar. 
HlTLER.lN YEN! BlR NUTKU 

NUrenberg. 11 (A.A.) - Bu sabah 
parti krtalarmın yoklrunası yapılmı~
tır. IIit!er, ölüler abidesine bir çelenk 
koyduktan sonra 169 tc"ekh;lk ve bu 
nıeyanda yeni A vusturyn nasyonııl sos 
yalist teşekküllerine bayrak vermiş • 
tir. 

Führer, etrafında Hess, Göring, mo 
törlü kıtaat şefi general Hunlein ve 
parti hava kuvvetl~ri ~cfi general Kris 
tiansen olduğu halde bilhassa demiş· 
tir ki: 

".Partinin vazifesi, henliz bitmemiş· 
tir. :Mücadele devrini hatırlamak ve 
Almanya.nm heı türlü ahval karşısın.. 
da elde ettiği vaziyeti muhafaza etmek 
uminde bulunduğunu ilan etmek .zn • 
manr gelmi~ .•• 

Hücum kıtalan §efi Lutze, cevaben 
;göy le demiştir: 

"'Eğer ideal sahibi insanlara iihtiyn. 
cmız varsa. bunları burada sizin i· 
cin harekete geçmeğe hazır olanlar ıı. • 
ırasında bulabılirsiniz.,, 

Hücum kıtaları. bundan sonra HiL 
lerin önünden geçmişlerdir. 

Nürenberg, 11 (A.A.) - Söylediği 
nutukta Bitler. ezcümle demiştir ki: 

"Nasyonal soşyalizm iktidar mev-
kiine bo§ bir tecrübe neticesinde de _ 
ğil mücadele ederek gelmi1tir. Bu ha 
rekctin ve Almanyanın \-aziyetini ida· 
me etmek için mücadeleye devam et· 
mek lazımdır. Düşünceleriniz. sizd n 
e\"\'clkil~rin dilşüncelcrile bir <0lsun, 15 
sene evvel size tahmil edi!en vnzifeler 
-ağırdır. Nasyonal ı;osyalizm terbiyesi· 
nin ruhu iman, irade ve sebatı vücu
de getirmekten ib:ırettir.,, 

I.ONDRADA StYASI 
GÖRÜŞMELER 

Londra, 1 ı (A.A.) - Başvekalet 

dairesinde saat 12,10 .da bir nazırlar 

meclisi aktedilmiştir. Çemberlayn, lqrd 
Halifaks, Sir }?hn Simon, Hcrare, hü
kumet müşaviri Robert Van Sirtnrt ve 
hariciye nez:arc tinin d:ıimi mi.-st .. ş:ı. 

rı Cadogan içtimaa i§tirak etmi11er -
dir. 

Lonera. 11 (A.A.) - Reuter n~.:.,. 
sının zannettiğine göre, 1935 t~r:h~ 
ifilaflar mucibin-;:e Fransız: ve fogiliz 
as'keri eksperleri 'rasmda yapıl:ın is. 
tişareler esnasml'lıı verilen karerlarm 
tatbiki için Paris ile Londra arasında 
bir itilaf imza edilmiştir. 

Paris, :11 (A.A.) - Kabine mecli. 
si, pazartesi öğleden sonra, nazırlar 
meclisi de salı sabahı topüınacaktır. 

CENEVREDEK1 TEMASLAR 
Cenevre, 11 (A.A.) - Fransa ha

riciye nazırı Bonne, bugün Sovyet Rui 
ya .hariciye komiseri Litvinofla görüş. 
tüktcn $OUra 1ngiltere hariciye müs _ 
tqarı ve Romanya hariciye naz:n ile 
mülakatl&rda bulunmu_ştur. 

Bonnc, muhata,plarının her ü~ü ile 
de enternasyonal vaziyeti umumi ota. 
nk gör.den geçirmiştir. 

SUDETLERiN NU:rJIA YiŞLERt 
Prag, 11 (A.A.) - Tcplis - Sano·J

da Hcnlayn -ıaraftarlzn ır.mtakznm 

hlikiımc1 -dairesi önünde bir niımayi§ 

yapınt}lardır. 
P.azar yerinde iki bin Henlaynd Al

man ve Südet marşlarını söylemişler. 
dir. Polis. Südet mebusların.dan Sibe. 
Husun ya:rdrmilc nümayişçileri dağıt. 

mağa muvaffak olmuıtnr. 

P.rag. 11 (A.A.) - Dilil akşam, 

K:arlovivarinin dış ma:hallelerindc bir 

Şikayetçinin tahrikamiz ve terbiye
sizce hareketi karşısında polis me.."ntı

Tu, kendisine sükiınet ttvsiye etıni§ ve 
şapkasını çıknrmasmı söylemişitr. 

Fakat Hann, bu tavsiyeyi dinleyece· 
ğinc, polis memuruna bir tokat ata -
rak yere yuvarlamıştır. O aralık ko -
misetliğin önüne biriken 500 kişi 
IIann'm polis tarafından öldürüldiıgü. 
nü iddia ederek bağırmağa başla. 

mrştır. 

Neticede polis rnemurlan, kendile.. 
rine taş atan halkı dağıtmışlardır.,, 

ALIV'ı.ANY ANIN SABRI 
TO.KENDt 

Roma, 11 (A.A.) - Giornale d'lta
lia, enternasyonal vaziyet hakkında 

y.az:dığı bir yazıda şöyle diyor: Bu 
yazıya büyük bir ehe:nmiyct atfedil _ 
mektedir. 

Vaziyet, birdenbire çok hild ve bel. 
ki de kati bir safhaya girm;ştir. Kısa 
bir müddet için.de bir tarzı hal bulun. 
malıdır. Bu. marc§al Göringin dün 
nutkunda garp devletlerine yaptığı hL 
tabın oralarda yapacqğı tesirlere bağ. 
lrdtr. 
Eğer bu devletler Südctlerin istedik· 

terini Prag hükumetine kabul ettirmek 
isterlerse ve bunda da muvaffak olur
larsa, mescl'!nin tarzmalli herkesin 
arzusuna uygun bir şekil alır. .Fakat 
aksi taktirde çok vahim ihtilaflar der. 
piş etmek lazundır. Almanyanm sab
rı artık tükenmiştir. 

iNGiLTERENıN TEELtGATI 
Londra, ıı (A.A.) - Salahiyettar 

maluırildcn bu ıak .. m cntcrnasy.onal 

ma~buata aiağ daki tebligatta bulunuL 

muıtur: 

Hükümet, son kabine müzakerele. 
rinde şu kanaate varmıştır ki, Çelro,ı -
lovakyadaki vaziyet h:ıkkında ve bir 
harp ihtimalleri karşısında gitgide ar. 
tan enfüşeye artık bigane kalmama:ı:. 

Hükümet, modern bir harbin vaha. 
metini tamamile müdr.l:tir. Bunun 
içindir ki, buhranın muslihane mü:ı:a. 
kere1erle halledilmesi Iazımgelir. 

Lord Runciman, müzakereler sıra. 

smda halledilmesi mümkün olmadığı 
zann!dilen birçok hususatı iktiham 
etmiçtrr. 

Son muvaffatıyetj, Prag hükUmeti • 
nin yeni prensipler tanzim ettni,Ş olma
sı ve yeni müzakereler açmış tılması. 
dır. nuncimanm, cebri sureti hallere 
yol n~maması için, gayretlerine bir 
nihayet vcrmeğe mahal yoktur. Yeni 
m:izakcrcler srrasrnda yeni bir takım 
<!rızaları ve müşkülatı derpiş etmc"k 
lazım:lır. 

Fil.kat Lord Runciman, gayretleri. 
ne devam cttiği müddetçe vaziyet bir 
çok imkanların bulunmasına müsait o. 
la bilir. 

Büyük Britany.anm ncktaina.z.an, 
Çem'berlaynin 24 mart tarihli nutku 
ile Con Simonun Lanarktaki nutkun. 
da tesbit :edilmiştir. 

Bu iki beyanat göstermiştir ki, e. 
ğer Çekoslovaky.ada .cebri bir Eurcti 
tesviyeye tcşebbils edilirse 1ngiltere 
v.e diğer memleketler .önüne geçilmez 
bir tarzda harbe sürüklcnecelderdir. 

Şimdi, Fransa ve lngilterenin müda
halede bulunmayacakları faraziyesile 
Almanyanın kısa sürecek bir !harbe 
ve Çekosl.>v<.kya da kolayca dde edi
Jebileccl: bir muvaffakıyete hiçbir 
veçhile güvenmemesi çok faydah o. 
lur. 

Dominyonlar hükUmetlerile Fransız 
ve Amerikan hükfunetleri, İngiliz 
no'ktai nazarından haberdar edilmiı-
lerdir. 

Almanya, .Führcr ve başvekili, haber 
verilen nutkunu pazartesi günü söy. 
liyeccktlr. Bütün dünya bu nutku a. 
zami bir dikkatle <lcrpiş ediyor. 

Mdise cereyan etmiştir. 1 
Polis taraf mClan yaptlan tahkikat ne. f 

ticesm.ae hadise, 'ŞU şclrilde tcsbit e. ı 
dilm!ttir: 

r:'Uhrer, birçok defalar sulh arzusu
nu ifade etmiştir. Bu arzunun .sa:nimt 
o!madığıru farzetmek, ıvahim bir hata 
olur. 
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Şarap ve Baküs 
Yazan: Niyasi Ahmeı 

Şarap daha çok revaç bulması için 
inhisar idaresiı!İn mürakabesinden çı
kanlacaknuş. Kuvvetli gıda ile alın. 

dığı vakit şağlık bakımından f ev kala. 
de iaydaaı olan pra_,p için verilen bu 
kararın neticcl~rini ıim(\iden kcıtir • 
mek mümkün olmaz. 

İçki sar'hoı olmak için mi, neıelcn
mek ve dimağı uyu9turarak birkaç 
saat bamooıka bir Alemin ışıkları al
tıncla yaşanuı olmak için mi, yolna 
vücuda fayda olEun diye mi alınır?. 

Şarap içen bir adam, evvela kendi
sini buniardan hangiıino tAbi tuttu. 
funu teıbit etmlt olmalıdır. 

Şarap denln:e ıöıUmUn önUnde ef. 
aanenin tarif ettfği kıaa boylu, ıe. 

miz, dazlak baglı ve her zaman bir e. 
ıeğe binmiı, muvtızen sini gllçlükl: 
muhafua ede ı Dakuı canlanır. 

ı 

~::_kfüı'iln ci[;er tasvirleri de 1öy. 
le: "KAh bir t· .. ·ban, yahut asrna hevcn. 
gi ve sarmaşıkk sanlrn·ş ve b:r ~am 
palamudu ile u~lanmı§ ol:ın bir nuz
rağa dayanarak yoluııa gı:ıer. Bir ha
leti sermceticle tasavvur olunur. Ek -
ser taı>virlerin;c ba~ın~·a sarmaşı'lı:tan 

bir tac altında muttJ.sıl bir yand:ın 
dolup bir yandan boşalan bir piyal~ 

bulundurulur.,, 
Trak kralı Likörg Eakus iç!n yapı

lan ~arap §enl~klerini mencdince, ıa

rap ilahı ond~~ müthif bir intikam 
abı::ığa muvafi:::.~;: olmuştu. Likörg, U. 
J:Üm veren asm:ılarr kesiyorum diye 
oğlu Driaıi. ronra da keııdi bacakla. 
nnı kesmişti. 

Gene Mineyc-nin üç kız•, itlerini hı. 
nkıp Bnkfa namına yapılan iyine iş. 
tiral: etmedikleri için y:ır;ısa haline 
dönmU,lerdi. 

Ve ~arap şimdi Baknsun intl'kamı. 

nı içmeyenlerden defiil, içenlerden a
lıyor. Onun için şarabı: 

A - Eğlenmek, ne§elenmek için 
mi? 

B - Sarhoı olup kendini unutmak 
!çin mi? 

C - Fayda için mi? tçrr.ek lazım 
~cldiğini tayin etmeli. 

Niyazi Ahmet 

Ankaraya giden 
vekillerim iz 

Mlllt Müdafaa Vektıı K!zım Ö
zalp, lktısat Vckllt Şakir Kesebir, 
Maliye Vekili Fuat Ağrah dun ak
~amkl trene bağlanan hususi va. 
ganla Anka.raya gitmişlerdir. 

Vekiller Haydarpaşada mutat ze
vat tarafından uğurlanmışlardır. 

- Süzan, ne dilini, ne fikirlerini bil
nıediğin bir büyük alim hakkında aen, 
nasıl böyle hoppaca hükümler ve?iyor. 
aun? .. Hikey, bana ••min boyuna ço_ 
cuklanrun neden nezle olduldannı an. 
latan hemıiren Kl~ttan ve muharebe
deki yar~rlıklannı, söyleye söyleye bi. 
tiremiyen ke.ymından, bin kere daha 
faydah ıörünilyor. 
' Sil.ıan : 

- Altı bin kilometre uıafında bu. 
lunduğurn baba ocağından bahaotme. 
rnek milrüvvetini olaun benden 11irıe
nıeyi bilirdin, dedi. Burada sinir ille
tine uğramaktan baıka bir nasi\)im 
}'ok. 

Dedi. Ben de omuzlarımı silkerek: 
- Sinir illeti, ncvra&teni falan hep. 

•l dile kolay birer laf 1 
. Cevabını verdim. 

Bu sırıtda ı:enci kız içeriye girerek 
}>emeğin hazır olduğunu bildirdi. Sü
ıanın arkasm~n yUrUrken, sabrımın 

tükendiğini ~i.ddetle his:ıediyordum. Bir 
kaç haftadanberi, bu zmltılar, gittik. 
ç.c sıklaşıyordu. 

Eve girerken, içim benim bu 8ksü. 
~ilme kar§ı derin bir ıefkatl• dolu idi. 
Ona bir baba gibi emniyet verici gö. 
lilnmek llteyerek kapıyı açmıştım. 

ltundaıı sonra ldet edinıneği tasarladı
lım gUJer yUıle ona yakla9mııtnn. 

Fakat blraraya getir gelmez, bir uy .. 
tunauz kelime, aıu siteden çıkarıyor 

IS-KURUN 12 EYLOL 1938 

Fransızların "Lejiyon Etranjer,, inde 5 sene 
çahşan bir Alman 1 

Fastan dönün·ce •• 
Mektuplaşmak saretlle seviştiği 2 ntşanhsını da DstUste 
Jolondırdı; sonra şantaj, Ultlmatum •.• ve şimdi hapiste! 

Fasta Fransıı ordusu levazım itleri 
başa.mirliğinde bulwıan ve bir müddet 
evvel infisal eden Hnynls Georg 
Rayhgel. son hafta içerisinde Viyana
da mevkuf olarak muhakeme edilmiş. 
tir Aalen o:uıtsig civarında. Olivali 
bi; Alman olan bu adamın, hareketli 
heyecanlı maceralarla dolu karıaık bir 
mazisi vardır. Eski Almanyada mUte. 
addit dela gahsi bir takım davalardan 
dolayı mahkemelere verilen H. G. 
Rayhgel, tekrar trl<rar ceza görmUe ve 
yine bir auç ieledikten sonra Bresllv
dan Jı)"ansaya kapağı atmı§tır. 1924 
aeneıi.nde kaçan bu adam. o zaman 24 
yagmda bir delikanlı idi. 1926 da Lil 
phrlnde Senegal kı~lasına ayak ba.s
mıı. orada. Fransızların ''Lejiyon Et. 
ran~r.. denilen ordusuna yazılarak, 
tam bel sene bu orduya mensup kal • 
mıştır. Herhangi bir milletten her han 
gi bir klmaenln gönUUU olarak yazıla
bildiği bu orduda. levazım bat lmiri 
almakta recikmemlıtir. 

Orduda hızmet ettiği esnada, Prag 
ga~telerinden birinde bir ilanı ~1k
mı§tır. Rayheel ııa.nmda, kendisinin 
münevver ve mütekamil genç bir ka. 
dınla tanı~mak istediğini bildiriyordu. 
119.nı okuyan Gudrun isminde genç bir 
muallime, milracaatta bulunmu~. mek.. 
tuplaşmaia baıslamı~lar ve }:m mek
tuplaşma suretile alaka, senelerce şUr
mü§tür; aonra da levazım :!miri ile 
muallime, yine mektupla nişanlanmı§. 
lardtr. 

Alman. Fransızların (Lejiyon EL 
ranjer) inden infisalinden sonra Gros
Ullersdorf a g!derek, Alman nişanlısı 

ve onun anneslle buluşmuştur. Ve o
ra.da bir sene müddetle mUstakbel kay 
na.nası hesabına yasamış, Prag tica. 
ftt m•kt.ebiae devam ~~: ~.Jc.. 
tep paraaıpı da cömert blr kadın o
lan müstakbel kaynana ödemiştir! 

Niganlı kızın amcalarından biri, ni
şanlı delikanlının mazisi hakkın.da, iz.. 
divaçtan evvel Almanyada bir arat • 
tırma yapmak lüzumunu hisetmiş ve 
el altından sorulilturunca, delikanlının 
mazisi hayli karıoık olduğunu öğren
milil ve yeğeni Kızın niaanı bozması i
çin müdahale edince, niean bQzulmuş. 
tur. 

Böyle birdenbire geçim membaı lru
ruyup paralar suyunu ~ekince müikül 
vasiyette kalan llayheeı, yılmaınıg. 

Gudrunla ann~sini tehdit ve taıyik e
derek, burıdan böyle de para sızdırma
ğa kalkm1atır. Her iki kadına da bir 
mektup yaza.r-.k, Çekoslovakya reımi 
makamlarına. Gudrunun milli tema. 
yül ve maksatları hakkında. ihbard& 

Yazan: Andre Moruva 

ve bet dakika sonra en acı bir ınilna. 
kaıa bıJhyordu. Yemek salonuna gi. 
rerken kendi kendime: . . 

_ Bu ık~m ıır:ltıyı kısa keseceiım 
ve hiddetlenmiyeceğiın ! 

Diyordum. Fakat Süzan bir kere 
başlayınca, artık iç ateşinin hıı:landı. 
dığı bir "Pythle,, i (•) gibi kendini tu.. 

tamıyordu. 
Sofraya henUz oturmuıtuk, ki karım 

yine ıu "Fontonel,. ıoltağının mende
bur lafını ıı,çtı. Bu sabah gelen bir 
mcktupı kaynatamın biraz rahatsız el. 
duğunu bUdiriyc-rnıuı. 

Süı:an ansızın gükrcdi: 
- Şimdi, ben, bir Atlas denb;ile on. 

lardan ayrı ve hukukumu müdafaadan 
acizken, babamın Hanriyet ve Jero. 
mun muhuarası altında bulunmasın -
daki tehlikeyi anlıyor muıun? Şimdi 
bu seyahatten niçin daima nefret etti. 
ğimi anlıyor musun? 

(•) Ppthie, eski Yunan esatirinıde, 
Allah Apollonun Delftdd mabedinde 
urlan btfeden Wr nhb. 

bulunacafını ve onun kendisine yol. 
ladığı sevgi mektuplarını muallimesi 
bulunduğu mektep idaresi.ne vereceği
ni ileri sürmek surctile onları korkut
mağı denemi§tir. Fakat ana. kız, gU. 
rilltUye pabuç bırakms.nıı§lar Breslav 
adliyesine dava istidasıru dayamışlar. 
dır. Breslav cer.a. mahkemesinde mu
hakemesi görülen maceracı delikanlı, 
iki sene ha.pis cezasına çarpılmı§tır. 

Rayh[lel. hapiste yatıp çıkınca.. Da.nt 
sige ur.a.klaştmlmıg ve oradan Viya
naya gidip, liuiusi bir müessesede ça. 
Iışan Valpurga ismindeki Avustl.ITT'a. 
lı kadını aramıatır. Kendisi Gudrunla 
nişanlı' olmasına rağmen, Fastayken 
bu kadınla da boyuna mektupla§ıyoı
muş! 

Şimdi de ateıe tutulan ildncl demir 
parçası kııaracak. Rayhşel. timdi de 
kendini Valpurgaya besletiyor. Llk.in 
bu kadın, iki ay geçince rahatııwanı
yor ve ieine devam edemiyerek ip~ 
!ere yardım sandığına başvuruyor, o. 
na kendisini bealeten erkek, bu para.• 
dan çöplenmekten de utanmıyorl 

1937 yılı sonunda, it, gUç ohibi ol· 
mıyan ve geçim vasıtası bulunmıyan 
yabancıların Avuatury&da.n ihracı ka. 
rarlaetırılınca, tam manasile serseri o. 
lan Rayheel, yeniden eski nipnlıaı il& 
annesini oantajla korkutarak, onlar • 
dan para koparmak ~crUbesine aWr 
yor. Ana, kııa yazdığı iki mektupta. 
onlan mevcudiyetini ve iıUkbalini 
mahvetmekle itham ederek. eğer lbım 
geldiği gibi tazminatla tatmin edil. 

- Hizmetti kıam şu itfaiye nele.. 
rt ile serbe11t~e ıörü~meslne mUsa· 
ade etsek daha J)'i olacak. Vçttncll 
defadır ki mutfakta r•ngın cıkan-
ror! 

-12-
ltid&li elden bırakmayarak ona ı 
- Sevıili SlUanım, dedim; incitici 

bir mUnakaıa kapıu açmak lıtemiyo
rum. Fakat unutmt, ld relı Spen1erin 
bizi ziyaret tttlli ıUnUn akıamı, bu 
seyahate aenin rızanla kırar vermiı
tik. Sonra aenden en 111tı be~l yüz 
kere, birkaç hafta isin olıun ıu eıelt 
aile hiklyeaini unutmanı rica etml§
tim. Hanriyctlt Jerom, babanın slftllk. 
terine bakıyorlar. Ne yapalım? Bu hu. 
susta ne acnln, ne de benlm elimden 
birşcy gelir. Sözlerinden faydalı hiçbir 
netice hatıl olmaı. O halde allahaş. 
kına baıka ıeyler konuıalım. Çilnkil 
bu hakikaten ptk can aıkıcı bir mev
zu. Biı, dilnyanın en yeni bir ülkesin. 
de, hl) bilmediğimiz ve fevkalade al!. 
ka uyandırıcı bir yerindeyiz. Bunlar. 
dan i6tif ade ıctmck dururken, ıen tutu. 
yer, her •ktam Nonnandlya kanunla
nrun araıi idaresine alt maddelerlle 
bizi uğraıtırıp duruyorsun. Artık ye
ter canım ... )3unda beni muztarlp e. 
den, Adi ve kUçU1c blr hat var. 

Sıni çok ve ıerçekteıı •everim. 

mezae, kendilerini el, llem karşısında 
kepaze edeceğini yazıyor, her tilrlU 
iddia. ve isnatlarla aleyhlerine yürüye. 
ceğinden bahisle, iyice düşünüp öyle 
cevap vermeleri tavsiye.sinde buluna
rak, hulasa, bir nevi ültimatum gön
deriyor! 

Ağızlan yanmış olan ana, kız, bu 
Ultimatom üzerine mahkemeye 
başvurarak, onu tevkif ettiriyorlar. 

Bu sefer de Viyana ceza mahkemesin. 
de muhakemesi gö:rUlen H. G. Raylı. 
şel, maksadı şantaj olmadığını, her i
ki mektubu da muztar kalıp yazdığı
nı ve vaktile kendisine kar§ı haksız 
da\Ta.nan ana, kızın bu haksızlıklarını 
tamir edeceklerini sandığını. Gudnın 
ailesinden yardım umduğunu söylU -
yor, sonra maceralı hayatını safha. 
safha anlatıyor, işsizlik ve parasızlık 
tesirile sıkıntı çekmesini, mazeret oL 
ma.k Uzere gösteriyor! 

Davaya bakan Viya.na ceza mahke

meal hlkimi Dr. Frünbrants. muha
keme sonunda, bu aef erki hareketinin 
p.ntaj mahiyetinde görüldüğünü i%ah. 
la, altı ay ağır hapis cezası verildiği. 

ni bildirmf§tir. 

Belgrad sergisi 
DUn açıldı 

Belgrat, ıo (Hususi) - Bugün sa.
&t 11 de Milletlerarası Belgrad sergisi 
açılmı§tır· Sergiyi. hükumet. erlca
nmm, ecnebi sefirlerin ve yüksek me
diği kıva nutkunda lktısat nazın 

Haban açmıştır. 

Nazır serginin ehemmiyetinden 
haluıederek aerıJiyi aiyueta gelelllere 
teşekkür etmtıUr. 

Serginlıı bir kısmı gezildikten ısonra 
Tilrk pavyonunun açılma törenine ge. 
çllmiştir. 

Büyük elçimiz Bay Ali Haydar ver
diği kısa bir nutkunda iktısat veziri
ni ve diğer r.evatı selamlamı§, Tiirk 
nıllletinin dost Yugoslav milletiyle ik. 
tısadl noktalarının ehemmiyetinden 
balıaetnıi§tir. 

Elçimiz Türkiye Cumhuriyetinin bu 
pavyonu inp ettirerek Yugoslav mah
sul ve iınalAtına ka.roı olan alakaını.zı 
gösterdiğimizi söylemiştir. 

Sergi gezildikten ııonra aynca aynı 
gilnde açılan tathsu balığı .sergisi de 
ziyaret edilml§tir. 

Belgrat sergisi ayın 19 una kadar 
açık bulunacaktır. 

Çeviren : H. S. O. 
kat rahat nefes almak ta hakkımdır. 
Biraz daha ruh ve fikir büyüklüğüne 
malik olmata çalı§ ... Buu yapabilir. 
sin. 

- Bilirim ... bilirim dedi. Senin gibi 
adamlar, hodbinliğo yine ru1ı ve fikir 
bilyilklüğü admı verirler. 

- Sen, elbette burada bulunmak. 
tan memnunsun... ÇUnkli herıeyden 

<Snce ıenin kalbin yoktur. Çacuklann. 
dan, akrabalarından uzakla§ınca, artık 
onları unutursun ... Sonra, una büyük 
adam diyen "Moriyel Vilson,, gibi bir 
kaç aptal dalkavuğa kapılacak kadar 
ınüdahneden ho§lanıyoraun. 

- O ka.dınm adı Vil10n değil, "'Vil
ton., dur. Benim dersleriftıı takip et. 
ınesinin sebebi ... 

- Balzaka karıı olan atkıdır, değil 
ml? .. Hayır ''Deni., , bunun 'hayle oL 
madığnu ıen de benim kadar bWmn •• 
Bununla beraber, senin bu Amerikalı 
lrü~ük papaganlarla flngirdemen umu. 
rwnda bile delildir. Yalnız bu mart. 
fetleri becerdikten eonra brpma ce-

Piyango! 
"Fakir Tahra 
Bey,, kimdir? 
Klrkor Kalfayanın 
Nlstekl faaliyeti •• 
Niste Kirkor Kalfa.yan isminde genç 

bir Ermeni aleyhinde bazı şikayetler 
ilzerine tahkikat yapılmış ve kendisi, 
Fransadnn çıkarılmıştır. 

Avrupa gazetelerinin yazdıklarına 
göre, Kirkor Kalfayan senelerdenberi 
Niste ya~amaktaydı. Son .zş.manJarda 
Fransız milli piyangosunwı tanesi 10 
franga. olan biletlerini sabnakla. me~r 
gu1 olmuştur. Fakat bunları asıl fiya
tına. satacak yerde, 15 er franga ıat. 
mıştır. 5 frank fazlaıma. aatıı yapmak 
ta da. bir kehanete istinat etmektey
di, nitekim kendisinin Hintlilerin "Fa
kir,, leri gibi istikbali ke&f eclen bir a.. 
dam olduğunu, 'bir biletin kazanıp ka· 
zanmıyacağını evvelden keşfettiğini 
söylUyordu ve tarafından satılan bilet 
lerden hepsine isabet vaki olacağını 

tamamile garanti etmekten çekinmi • 
yordu. 

Böyle masallara inanan ldm.eeler 
bulunmaz sanılır. belki; bilakis, ken. 
dini ''Fakir Tahra Bey., diye tanıtan 
Ermeni delik8lllısı Kirkor Kalf ayan, 
sattığı (isabet vaki olacağı muhakkak 
olan) biletlere pek çok alıcı bulmut· 
tur. 

Lakin piyango çekildikten sonra, ev
velce ona inanını§ bulunanlardan muh 
telif kimseler polise giderek, tefeUliln 
doğru çıkma'1ığmr, yUzde yüz ikrami. 

ye isabeti garantislle bilet s&.tı§ı yapı· 
larak aldabldıklarmı ileri ~Üfler, 
dolandırıcılık davalan açmışlardır. 

Ancak, kendisinden §ikayet edilene 
kareı. iddia.lan teyit edici delil el~ e
dilemediğinden, hatta muhakeme ceL 

~sl açmağa. bile imkan görülememiı, 
aclll takibat durmu§tur. 

Bunun beraber, Nis em.niyet §dliği 
Fransa Dahiliye Tezareti ile anl&§mış, 

Kirkor Ka.lfayanm 8 giliı zarfında 
Franaadan çıkmam karar altına alm· 
mı§, bundan sonra bu kabil faaliyet. 
devam etmesi ihtimali gözönUnde tutu 
la.rak, bu işini bilir kurnaz ve ctlretklr 

delikanlmm başka herhangi bir mem
leketin misafiri olması, tercihe değer 
sayılmıştır. 

Beşik tas - Şişli 
halk evi 

Beşiktaş klUbUnUn birinci ve lk.ln. 
el takımlarından teşkil edilen bir 
muhtelit ile, Şişll Halkevl "iiiUBabık· 
ları arasında dUn Deşlktaş sabasın. 
da bir futbol maçı yapılmıştır. 

Neticede Beşiktaşın 3 • ı kazandı 
iı bu oyunda en ziyade göze carpau 
santra.hat l3edlt olmuştur. 

mcm ... O kadar nefretle balısettiğil\ 

araıl ve emlak meselesine gelince; ih. 

tiyarladığın vakit, Fontonel ıokatında 

sığınacak bir yer bulmak senin de pe"ıc 

hoıuna gider ... Ama eğer o vakito ka. 

dar J eromun pençcaindcn kurtarabilir. 
ırem ..• 

Bu sözler, karımın geçirdiği buhrL 

nın artık il!ç kabul etmez bir halde 
olduğunu gösteriyordu. Sonunu bekle

mekten ba§ka çare yoktu ... Bu ıırada 

bilmem hangi ıcytan içime girdi ve ye

mekten kalkarak oturma odarnııı ıl

rince iletin düğmeaine baatnn. Süıan 
her vakitki koltuğuna oturmuıtu. Kah. 

vemi koymak bahanesile, makineyi o. 

'na doğru biraz Jürdllm. Dizinde blı: 

kitap olan Slizan, önce yapmt .an. 
dığım fakat ıonra gerçek olduiun" 

anladığım bir kayıtııılıklaı 
- Bu klfıtlar kimin? ... 

Diye sordu. 
- Hangi kSğıtlar? .• Dedim ... Ha fU 

toaıar mı?. Hikeyin verdiii mctll\UL 

lat ... 
Karım, bunun Uıtilnde durmadı. ~. 

Jetin ona .Solru ve tam icap ettifi ka. 
dar yakın oulufU beni keyiflendirmiı
ti. 
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Tarihte geçen aşk 
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b~r müsabaka zamanı yaklaşmakta 

Büyük Katerina 
ile 

Mari Antuanet 
1 Avrupa Boks şampiyonluğu 
maçı için hazırlık yapılıyor 
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Çocuk dUnyayn bir muamma şek
linde doğdu. Herkes bu muammayı 
cözmeğe ul,raşıyordu: Çocuk kim
den? ... 

- Çocuk meşrudur, Plyerln cocu-
lud ur! diyen yoktu. 

Katerinn ile dilşilp kalkanların 
aayısı o kadar çoktu ki, uzun bir i
sim listesi yapılmış, bu isimler ara· 
sında çocuğun babasını tahmin et
meğo çalışıyorlardı. 
cuk ya Serj Soltlkof'dandır veya Za-
har Çernlkof'dan. 

Fakat muammayı tamamlyle doğ
ru olarak hiç kimse çözemedi, hattfl 
Katerlna bile. 

Katerlna o zaman yirmi beş yaşın· 
daydı. Çok gUzeldl. Katerlnanın "Po
lonya kralı" nasbettiğl Kont Ponia
lovskl, "Siblryada can vermek kor
kuımnu" duymadan Katerinaya kör
körUne dşık olmuş ve onu şöyle tarif 
etmiştir: . 

"Siyah saçları siyah gecelerden 
bir numunedir. •renlnln beyazlığı göz 
kamaştırır. Dudaklar: Ben öpülmek 
lcln yaratıldım! diye feryat eder. U
zun boylu, ince belli, mUtenaslp en
t'lamlıdır. YürilyUşU ..-akur ve astıdir. 
Bazau çocuktan daha çocuk olur, koş 
maca, saklambaç oynar. Sırasında 

da büyüklerin büyUğU bir adam gibi 
en clddt işleri düşünUp başarır." 

Tarihçi RUlier lle Şövalye Eonun 
tari.fleri de aşağı yukarı buna uygun
dur .. Valdek Prensi, dişi pars güzeli 
bu kadını gördUğU zaman kendini 
tutamndı: 

- Eğer bu kadın bir ihtllAl çıkar
mazsa başka kimse çıkaramaz! de
~I. 

• • • 
Her hA.dlse; her vak'a, Ellzabetln 

sıkı kontrolü, kocasının tctp içip kav
ga çıkarması Katerlnanın beynine 
bir lhtllAl tohumu atıyordu. 

BUyilk Duka. Plyer içki ve kadn 
topluluklarrndan baş alamıyor, sa-l 
raya. geldiği geceler eline geçeni ye-

' re ''urup kırıyor, karısına "Orospu!" 
diye haykırıyor, üzerine yürüyor ••. 
Kavgayı duyanlar birer bahane ile 
ıcerl girip Plyerln hiddetine sed çe-

. kiyorlardı. 

Kabahat Knterlnada mıydı, Plyer
cıe mi? ... Bunu tarih kaydetmiyor. 
Her halde muhakkak olan bir şey 

varsa o da Plyer Katerlnaya kocalık 
edecek bir erkek olmadığı gibi, Ka
lerlna da Plyerln karısı olamazdı. 

Suc 2 'Del Frederlk ile onun slyast 
C1all\Yereslne yardakçılık etmiş olan 
~arlçe Elfzabetteydl. Fakat bakalım 
t>nlar da kendi şuurlarlyle mi hare
ket etmişlerdi? ... lklncl bir elin esi
ri olmamışlar mıydı? .. 

Fransızlar kabahat, giinah, cina
yet konuşulduğu zaman: "İşin için
de kadın vardır" derler. Fransızla
rın bu ata sözU bize: "Kadın parma
ğı'' şekllnde biraz girmiştir. Fakat 
D devirlerde de her ihtllfllln başında 
Fransız neşriyatını bulmamak kabil 
Cleğlldlr. Avrupa kıtasında fran
sızca bilmemek dyıptı. 

Katerlna hem fransızca biliyor, 
hem de MontesklöyU, Volterl, okuyor
Ciu. Fransa bir yandan sevda ent
rikalarının nasıl yapılacağına dair 
ona inceden inceye ders veriyor, bir 
yandan da slyast düşüncelerini bile· 
ğl taşına vuruyordu. Bir yandan 
kurtuluş gUnUnU beklerken, bir yan
dan da kadınlık hlslerlnl tatmin et
menin yoluna bakıyordu. Ancak be
raber dUşUp kalktı~ı erkekler rast
gele insanlar değlldl. Odasına ça
tırdığı her Aşık UlkUsUne bağlamak 
latedlğl idealistlerdi. 

itli' aaba'b ı,efalda beraber itimat 
ettiği Narlşkinle oda hizmetçisini 
ıcatırdı: 

- K&r7olamı llerl cektnll! dedi. 

Nakleden• 
seıami s~oEs 

ı 
! 
! 

i ---------= 
Karyola llerl çekildi. Cibinlikle ci

binlik perdesi arasında boşluk kaldı. 
Bu boşluğun odaya girenler tarafın
dan sezilmemesi için iki yanma bir 
insan sürtünüp geçebilecek kadar 
aralıklı dolaplar koydurdu. Sonra o
da hizmetçisine sordu: 

- BeğeOldin mi? 
Çapkın kız göz kırparken ~arlş

kln başını salladı: 
-Anladım! .. 
O gUnlerdc Panlatovsklyl kendine 

bağlamak lsteyordu. Ellzabet de 
kontrolU artırmıştı. Bahaneler tcad 
edip gecenin umulmadık saatinde 
Katerlnaya adam yolluyordu. 

Katerlna, Narlşklnln: "Anladım" 
demesi Uzerlne: 

- Ama, iyice kanıyamadm, dedi, 
cibinliğin perdesi arkasına sevı;lll
lerl saklıyacağımı anladın, fakat bu
na neden ıuzum gördUğUmU kestire-
medin. 

Narlşldn kurnazdı ama, bu tşl 
hakkiyle kavrıyamadığını itiraf etti. 
Ellzabctln gönderdiği kimseler niha
yet Katerlnanın odasrna giremiyor
lardı. Plyerln sözde karısı: 

- Bir giln kavrarsın! dedi. 
O gUn, daha doğrusu o gece geldi. 
Katerlnanın odasında votka sof· 

rası kurulmuştu. Birkaç gözdesiyle 
beraber Ponlatovskl sessiz sadasız 
eğleniyorlardı. Bu gizll derneğin en 
safalı anında kapı Uç kere vuruldu. 

Bu yaabncı birinin gelmekte olduğuna 
işaretti. Dlr solukta masa başında
kHer clblnllk p'erdeslnln arkasına 

saklandılar. Her saklanan, sofradan 
bir tııoakla bir kadeh kaldırdı. Masa 
boşaldı, Katerlna yatağına yattı. 

Kapı on saniye sonra açıldı. 
İçeriye, Ellzabetln gözdesi ve ben

desi Şuvalof kontu girdi, girdi ve a
falladı. Odada muhakkak bir erkek 
bulacağına Ellzabet onu temin et
mişti. Halbuki odada kimseler yok
tu. Geniş karyolada, uzun bir gece
lik entarisinin şeffaf kumaşı altında 
da1ıa pembe görilnen iki çıplak ba
cak, nefeslendikce inip kalkan, ka
baran, fakat sönmeyen lkl göğüs, 
yastıklara sel glbl akan bir to
mar saç gördü. Bu göril ona sigara 
ve votka kokularını duyurmadı. Çi
vilenmiş gibi durduğu yerde gövdesi 
sallandı, "hazırol" vaziyetinde belin
den yukarısı yalpalandı, gayri ihti
yari selAm verdi ve sanki Amirinden: 
"Soldan gerl marş!" kumandasını 

almış bir nefer gibl geri dönüp git
mek üzereydi. Katerlna gerindi, ge
celiğinin kolları koltuk altlarına ka
dar kaydı, göz kapakları aralandı, 
nemll dudakları parlak dişlerini sı
yırdı: 

- Klmof .• 
Şu valof lrklldl, ne 11öyllyeceğlnl 

şaşırdı: 

- Efendimizin earayından gellyo
rum, samajeste nezle olduğunuzu 

duymuş, merak etti, sıhhatinizi sor
durmak üzere bent yolladı, dedi. 

Knterina sağ dirseğine dayanarak 
yarı doğruldu: 

- Ellzabet hazretlerine derin say
gılarımı sunarım, blraz aksırıyorum, 
ceva hını verdi. 

Kont soldan geri döndü, tıkıp git-
ti. 

Ponlatovskl ile kapıyoldaşları cl
blnll k perdesinin arkasmdan fırla
yıp Katerlnanın karyolası etrafında 

kadeh kaldırırlarken Şuvalof Ellza
bete: 

- Slzt namusum ve şerefimle te
min ederim ki odasında kimseler yok 
tu, yatmış uyuyordu! diye yemin e
diyordu. 

• • • 
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Haynts Lazek - Valter Noyzel, 16 Eylülde karşılaşacaklar 1 ? ••• 
ViYANA; bütün Avrupa memleket· 

!erinde alaka uyandıran mühim bir 
boks maçına sahne olmak üzeredir; 
16 eylülde yapılacak olan bu maçı sey. 
re hazırlananlar, pek çoktur. Viyana 
buz üstünde koşu cemiyetinin yeni a. 
çılan açık hava ringinde yapılacak o· 
lan bu maç için, yerlerin çoğu şimdi· 
den tutulmuştur. Maçta, Avrupa şam. 
piyonu Haynts Lozck, unvanını Valter 
Noyzele karşı müdafaaya ~alışacak. 
tır. Bu maç. bir bakıma meydan oku
ma maçı mahiyetindedir. 

Lazekle Noyzel, daha evvel birbir
lerile Stütgartta Şvabenhalle ringinde 
hususi bir maçta karşılaşmışlar, Vest. 
falyalı, Viyanalıya karşı ancak puvan 
hesabile daradar bir faikiyet göste. 
re bilmişti. 

Eski ağır sıklet dünya şampiyonu 
~faks Şmelingle de dövüşen ve meha· 
retli bir boksör olmasına rağmen onu 
yenemiyen sarısm Vestfalyalı Valter 
Noyzel, Viyanaya gelmiş ve Praterde 
Tivoli lokantasının hususi bir salonun· 
da antrenmanlarına başlamJştır. 

Lazekle Noyzelin Viyanada karşılaş 
malan, Alman yumruk dövüşçüleri 
profesyonellik birliğinin teşvik ve tas. 
vibile de vaki olmaktadır. Alman boks 
sporunun sevk ve idaresinde hakim 
olan maksat. ağır sıklet sınıfına men. 
sup boksörler arasındaki aşağı yuka
rı (ayni derecede) olmak vaziyetini 
bertaraf ederek, bu vaziyeti vahdete 
irca ile 5ahısların münferit kıymetle
rine vuzuh ve sarahat vermektir. Te. 
mln edilmek !steni en e a , ağır r 
nıf ını öyle bir vaziyete getirmektir ki, 
imkan nisbctinde Avrupa şampiyon· 
luğu ile Almanya şampiyonluğunu tek 
kişinin şahsında birleştirmek mümkün 
olsun. Lazckle Noyzelin karşılaşması, 
bu tasfiyeyi takip edeceği sanılan in
kişafa ilk basamak sayılmaktadır. 

Viyanalı ile Vasıfalyalıda.n hangisi 
Avrupa şampiyonluğu için yapılan bu 
karşılaşmadan galip çıkarsa, bu galip, 
sonradan ihtimal Armo Kölbİinde Al. 
manya şampiyonluğu için bir müsaba.. 
ka yapacaktır, bu Arno Kölblin de o 
maçtan daha evvel bu ayın 25 inde 
Kanadalı Al Delaneyin karşısında çe
tin bir imtihan geçirecektir. Yeniden 
dünya şampiyonluğunu ele geçirmek 
için Zenci şampiyonu Coe Luise mey· 
dan okuyan ve nakavtla yenilen Maks 
Şmelingin bund:ın sonraki planları ma 
lCım ve muayyen olmadığından, bey. 

Poul 
.... 

agır 

Vilyam 
hastaa 

nelmilel sahada kendisinin muhtemel 
halefi kim olabileceğini bilmek lüzum.. 
Ju görülmektedir.Şimdiki halde Larek 
N oyzel, Kölblin aşağı yukarı ayni de
recede namzet rakipler tel~kl olun· 
maktadırlar. 

Avrupa şampiyonluğu için yapıla • 
cak maçta kimin kazanacağına dair 
tahminler yürütülürken, gerek Lazek, 
gerek Noyzel, pek çok lehte mülahaza 
ve mütalea ile kendilerinden bahsedil. 
mcktedir. 

Vestfalyalı Valter Noyzel, gUzel bir 
beynelmilel rekor sahibidir ve hatta 
bir zaman, l\faks Şmeling taraf mdan 
Hamburgda Hanzeahalle ringinde ka· 
ti neticeye müessir surette yenilmez • 
d ön leri, dün a. ~am iyonlu - na. 
ciddi bir namzet olmak üzere anılıyor. 
du. Hatta şimdi de beynelmilel sahada 
itibari büyüktUr; kendisinin ecnebi 
memleketlerden maç için muteaddit 
tekliflerle karşılaşması da buna delil. 
dir. Hnmburgda bu yıl nisanında eski 
dünya şampiyonu Almana, cesaretli 
bir müdafaadan sonra yenilen Ameri
kalı Stev Dudas karşısına çıkabilmek 
değerindedir. Diğer taraftan Bilyük 
Britanya ağır sıklet şampiyonluğu i· 
çin Eddi Filips _ Cak Doyl maçı mu.. 
zafferi ile bir maç yapmak üzere de 
Londrada müzakere halindedir. Bu· 
nuıila beraber Nayzelin bu itibarının 
bekası, Lazeki yenmesine bağlıdır. Fa
kat eğer Viyanalı Haynts Lazek, taşı. 
dığı Avrupa 5ampiyonluğu unvanını 
başarıyla müdafaa ederse, o zaman 
Alman boks ~orunda hfikim vaziyete 
geçen, bu Viyanalı, olacaktır. Bunun 
pek tabii neticesi olarak da, kendisine 
ecnebi memleketlerden karlı teklifler 
yağacaktır. 

Lazck, Avrupa ııampiyonu olmazdan 
evvel, lngilterede dövmüş ve orada 
beynelmilel şöhret bulmuştur. 

Her iki boksör bakımından da Vi· 
ya.nadaki karşılaşmaya ehemmiyet 
verilmekte, Avrupa şampiyonluğu i· 
çln her ikisinin karşılaşması etrafın. 
da tahminler yürütillürken, Alman 
boks sporunun Avrupada hakim mev· 
kide bulunduğu, tebarüz ettirilmekte· 
dir. 

Lazek _ Noyzcl karşılaşması, Viya
nadaki boks sporu meraklılarını son 
derecede alakadar etmektedir. Viyana 
buz üstünde koşu cemiyetinin açık ha 
va ringi kurulup açıldıktan sonra, bu
rada Santa. de Leoya karşı yapılan un· 
van müsabakasında sayısı 10 binden 
az olmıyan seyirci yer tutmuştu. Bu_ 
na bakılarak, Viyanada boks JlY'rak· 

ı lılarınm çokluğu ileri sürülmekte ve 
eyllllün 16 sındaki Avrupa şampiyon
luğu maçının daha mühimliğine mebni 
o maç seyircilerinin 10 binden çok da. 
ha artacağı hesaba katı)arak, o tarih
te bu seyirciler rekorunun kmlacağı 

ortaya atılmaktadır. 

Meşhur sinema artdti Vilyam Po. 
veı ameliyat yapımak Uzcre hasta. 
neye kaldmlmışın. 

Sıhhi vaziyetinin "'çok ağır,, oldtı
ğu ibildirilmektedir. Bu sanatka:ln has
ta!ığı sinema artistleri arasında bil
yük teessür uyandırmıştır. Bilhassa 
kendisini acvcn kadın artistler arasın
da-

Bu noktadaki neşriyat arasında da, 
Alınan Noyzelin İtalyan Santa de Le
odan daha yüksek sınıftan olduğu ve 
başbaşa da tlstelik yalnız Avrupa oam 

piyonluğu unvanı bahis mevzuu olma. 
dığı, ayni zamanda Alınan boks spo
runda hakim mevki edinmenin de he
sapta dahil bulunduğu noktasında du. 
rulmaktadır .• 

Gurs tütüncülüğü 
Bu günkü vaziyetinden 

mutlaka kurtanlmah 
Mardin, (Husust) - Kızıltepentn 

Ortagurs mıntakasında gayet nefla 
tutun yetişir. Tnbiatin Ustun bir iti· 
na He süslediği bu mıntaka on iki 
köyden müteşekkildir ve 12 kilomet
re uzunluğundaki iki taraflı su boyu 
U Un • l irme e ok ıve l ıı r . 

Son iki yılın istthsalAtı evvelki 
yıllara nlsbetle cok düşmüştür. Mese. 
lfl, bir tarihte yüz bin kiloyu bulan 
lstlhsala.t 938 de otuz tona kadar in
miştir. Cins ve nefaset itibariyle de 
tedenni göze çarpmaktadır. Bunun 
sebebini köylü, idarenin iyi fiyat ver
memesinden buluyor ve böyle izah 
ediyor. Ele geçen paranın masrafa 
tekabUl etmediğinden şikft.yet olunu
yor. 

Halbuki, yaptığım tahkikata na.
zarıın idare on kuruştan yUz altmıı 
kuruşa kadar tUtün satın almakta· 
dır. lşe yaramaz halde olanlar bitta
bi imha edlliyor. Müstahsll math1p 
şekilde ve iyi tUtün teslim etmedlğl 
cihetle fazla fiyat takdir olunamı· 
yor. 

9 3 G da yapılan tahminin yansı de
recesinde bile teslimat vukubulma· 
dığı için idare yüze yakrn tlftçlyl 
zimmet mukayyldelerinl kaçağa sar· 
fetmekten suçlu olarak mahke
meye vermiş ve bunlar muhtelif de
recelerde hapis ve para cezasına mah 
kiim edilmişlerdir. MeselA cüzdanın
da bin kilo zimmet yazılı olan şahıa 
altı yUz kilo teslim etmiş ve fazla 
tahmin edildiğinden bahisle ancak 
bu kadar hasılAt elde ettiğini llerl 
sUrmUştilr. Hakikatte ise tahmin ve 
muayenede tesblt edilen miktarın 

teslimi lAzımgelıİıcktedlr. . 

Gursta tUtUncUlük son günlerini 
yaşamaktadır, diyebiliriz. Samsun 
ayarında tütün yetiştiren ve toprak
ları en iyi tUtUn verecek kabiliyette 
olan Gurs tUtUncUIUğUnU dUştUğU teh 
llkell vaziyetten kurtarmalıyız. 

Bu hafta kemiksiz A'lı:robat Voksun 
tekmil programı dcğiıti. Fıraatı kL 
çırmayuııı.. 



Burada güllede Barkan rekorunu kıran ibrahim 
200 metre Gören be trf an 1 Belgrad, (Hususi muhabirimizden 

telefonla) - 9 uncu Balkan oyunıarı· 
nm arifesi gününde, Belgradın bütün 
yerli spor takımlarile Türkiyeden, Yu· 
nanistandan, Romanyada.n ve Arım . 
vutluktan gelen misafir ekiplerin i ti
rakiyle gece saat 21 de Belgradın en 
kalabalık caddesinde, muazzam bir f e.. 
ner alayı yapmı§lardır. Fener alayın· 
dan sonra Teraziye meydanında ve 
büyük havuzun etrafında muhtelif c~ 
lenceler yapmışlar, havaya renkli fi. I 
şekler atmışlardır. 

Dokuzuncu Balkan oyunları, Kral 
İkinci Piyerin himayesi altındadır. Şe
ref heyetinin reisliğine Başvekil Dr. 
Milan Stoyadinoviç, ikinci reisliğine 
de beden ve terbiye nazırı Dr. Buiç se
çilmiştir. 

Oyunları hususi bir heyet idare et· 
mektedir. Heyetin reisi, Belgrad tica· 
ret bankasının müdürü Tndiçtir. 

Dokuzuncu Balkan oyunları, Bel. 
grad spor klübünün sahasında yapıl
maktadır. Oyun sahası çok güzel ve 
geniş. üzerinde koşulara mahsus çiz. 
giler çizilmiştir. Sahada bir de küçük 
bina. inşa edilmişitir ki, burası ecnebi 
gu.etecilerc ve misafirlere bir kolaylık 
olmak üzere bu binaya posta teşkılatı 
da konmuştur. Burada posta ve tel • 
graf vekaletinin dokuzuncu Balkan o· 
yunlarına dair çıkardığı güzel pullar 
satılmaktadır. 

ı...--'~--...ıo ıızuncu. an -ov"Unınr 
,._lde başlayıp 18 cylfılde bitecektir. 
Oyunlar bu sene ilk defa olarak Bcl
gradda tertip edilmiş bulunuyor. Şim. 
diye kadar bu oyunlar en fazla Atina
da yapılınıştır. (5 defa). Balkan o· 
yunları birer defa Zağrcpte, lstanbul. 
da ve Bükre§te yapılmı~tır. 

Oyun sahasında herkesin görebilece 
ğl bir yerde büyük bir tahta konul -
muştur. Bu tahtada oyun esnasında 
galip gelenlerin isimleri, dereceleri ve 
aldıkları puvnnlar gösterilecektir. Ay. 
ni .zamanda bütün devletlerin mevkii 
ve aldıkları puvan dereceleri de gös
terilebilecektir. Bu tahta tıpkı Berlin 
olimpiyadmdakine benzemektedir. 

Yalnız ondan biraz küçüktür. 
Oyun sahasında radyo ve oparlör 

tertibatı vardır. Opaxlörlerden zaman 
zaman birer Sırp ve Fransız spiker
lerin sesleri gürlüyor. Bunlar halk.fa o. 
yunlar esnasında malumat verecekler
dir. 

Dokuzuncu Balkan oyunlarını ter. 
tip eden heyet, oyunların açılına mera· 
siminde bulunacak bir de musiki he· 
yeti vardır. Bu heyet 12 kişiden iba. 
rettir. Milli kıyaf etlerile ellerinde bo
rular bulunacak ve: "Balkan gençleri 
gelin!,, marşını çalacaklardır. Bu mar 
eı Bclgradm tanınmış bestekarların: 
dan Grinski bestelemiştir. 

ATLETLERtM!Z BELGRADDA: 
Ekibimiz, dün sabah saat 6 yı yir

mi geçe Bclgradn gelmiştir. Ekibimiz. 
le beraber Türk spor teşkilatının reisi 
Vildan ve antrenör Ratkay da bulun
maktadır. 

Ekibimizi istasyonda, Balkan oyun. 
larmı tertip eden heyetin reisi Alek -
sand Tadiç, Dr, Dragan Mihayloviç, 
Dr. Marian ve Mita Stefanoviç karşı· 
lamıştır. Dr. .Mihayloviç ekibimire 
''hoş geldiniz,, demiş, bunu müteakı. 
ben Bay Vildan da ekibimizi karşıyan
lara tc§Ckkür etıniştir. 

lstasyondnn, ekibimiz Ekselsiyor o. 
teline gitmiş, orada istirahat etmiştir. 

Öğleden sonra saat 4 te atletlerimiz 
otobüsle Belgrad spor klübünün saha· 
sına gitmiş orada bir saat kadar egzer
siz yapmıştır. Ekib'mize, refakat ed n 
lerden maada 23 ki i t kil etm kte • 
dir. 

Eklbhnlz eu şekildedir: 
ioo metre Fikret ve Knlllk 

400 metre Geren ve Zere 
i;Oô metre Galıp ve Recep 
100 mctıc Galıp ve Recep 
5000 ve 10 bin metre Şevket ve Se-

lim. 
11 O metre manialı koşu: Faik ve 

Cemıl 
Yu ek atlama: Jerfi ve Pulat 
( ç ad m atlama Abdurrahman ve 

Uzun atlamaya ekibimiz iştirak et· 
mıyecekt.r. 

YILDAN AŞIRIN BEYk"\IATI 
Bd

0
rad gazetecilerinden birisine 

Türk heyeti rei i Bay Vildan şunları 
söykmı tir: 

- Pt. in bir karar vermek gUçtür. 
Çünkü her müsabaka oyuncunun o an· 
dald vaziyetine bağlıdır. Geçen sene 
Atmada yapılan müsabakalar gözden 
grcirılırse o 1.aman bu sc>ne de Yunan· 
lıların galip geleceklerini söyliyebili. 
rim. Dıyebilırım ki, bütün ekipler bu 
sene iyi dereceler almıştır, fakat bu
nunla beraber Yunanlılar hepsinin üs. 
~~dedir. Onların bir kaç t~e gayet 
ıyı oyuncusu vardır ve bu oyuncular 
sayesinde müsabakaları kazanacakları 
muhnkknk gibidir. Aralarında rekor 

. Fakat birinci 
mcvkıı almak icin bu da kiüı gelmez. 

- Seyahatinız rahat geçti mi? 
- Çok iyi, çok rahat. Fakat yolcu· 

luğumuz rahat geçmekle beraber oyun 
culnrım yorulmu lardır. Fakat Bel· 
grada g lip te bumda gördüğümüz par 
lak i tıkb 1 bu yorgunluğumuzu unut. 
turmuştur. 

Ekibim, bu seneki Balkan oyunların 
da Türk ati t zminin kuvvetini göster
me· e hazırdır.,, 

Balkan oyun! rına 5 devletten gelen 
yüz ki iden fazla sporcu iştirak et. 
mektcdir. Ekip1er 22 kişi ile müsaba· 
kalara girecektir. 

Bunun gıbi büyük mUsabakalar pro 
gram ız zor takip edildiği için, oyun· 
Iarı tertip eden heyet resimli bir pro. 
gram çıkarmıştır. 

Mü abakaların başlamasına, öğle • 
den sonra saat 3 buçukta kararlaştı. 
rılmıştır. Boyle olmakla beraber Bel· 
grad spor kliıbünün sahasına saat bir
den sonra halk kalabalığı akmağa baş. 
lamıştır. Oyun sahasına giden yolda, 
otomobillerin ardı sırası kesilmiyordu. 
Yayan giden halk, yaya kaldırımları 
tamaınile örtmüştür. 

MÜSABAKALAR BAŞLIYOR 
Saat 15,30 a. doğru hoparlörler at· 

lctleri olimpiyat ye.minine davet etti. 
Kısa bir alkı§tnn sonra saat 15,45 te 
stadın solundaki kapıdan atletler hu. 
ruf uhece sırasile içeri girdiler ve mun 
taznm bir geçit resmi yaptılar. Sıra 
ile Arnavut, Bulgar, Yunan, Türk ve 
Yugo lav atletleri sahanın ortasına dl 
zildiler. Geçit resminde en fazla bizim 
ekip ve Yurroslav atletleri sahanın or. 
tasma dizildıler. Geçit resminde en 
fazla bizim ekip ve Yugoslav ekibi al· 
kışlandı. Çalman milli marşları müte
nkıp Yugoslavya beden terbiyesi nazı. 
rı Buiç dokuzuncu Balkan oyunlarını 
açtı ve Yugo-lavların 200 ve 400 ko
şucusu atletlerin olimpiyat yemini i. 
le merasim nihayetlendi: 

Miisab 1etı1nrm tc1mi1~ neticeleri: 
100 mrtre birinci se mc: Birinci 

t t fn.novi~. (YUP-OSlaV) 10.8, ikinci 
Sa' laryu (Yunan) 10 ~.üçüncü (Ro
mP!l) 11 3. 

l 00 m tre ikinci seçme: 
Bı i Klind (Yugoslav) 10.7, ikin 

et Plavidis (Yunan) 10,S, üçüncü IUis 
tlyan (Romen) 11.3. 

aşta 
y 

derece alamadı 
Bizden birinci seçmeye HalUk, ikin· 

ci seçmeye Fikret girdi ve ikisi de eli. 
mine oldular. 

800 Metre: 
Birinci Dorjek (Yugoslav) 1.57.8, 

ikinci Kiş (Romen) 1.59.1, üçüncü Pro 
takos (Yunan) 1.59.9. 

800 metrede bizden galip dördüncü 
oldu. 

100 metre final: 
Birinci Istefanoviç (Yugoslav) 

10.8, ikinci Klind (Yugoslav) 10.8, ü
çüncü Plavidis (Yunan) 10.9, dördün. 
cü Sakalaryu (Yunan) 11.1, beşinci 

:Nezanaryo (Romen) 11.2. 
Yüksek atlama : 
Birinci Martini (Yugoslav) 1.85. i· 

kinci Dezegu (Yugoslav) 1.80, üçüncü 
Pulat {Türk) ı.so 

1.80 otlayan Pulat barag dolayısile 
üçüncü olmuştur. 

Gülle: 

Birinci Kovagoviç (Yugoslav) 14.58 
ikinci Vukeviç (Yugoslav) 14.35, Uçün 
cü Stefanos (Yunan) 13.95. 

Ate§ İbrahim 13,76 ile altıncı ol· 
muştur. 

10 Bin metre: 
Birinci lrnstiyan (Romen) 32.15/1, 

ikinci Ragozon (Yunan) 32.40, üçün. 
cü Grcvs (Yugoslav) 33.06/4.. 

4x400 metre (bayrak) 
1. Yugoslovya 3 dakika 25.S (yeni 

n e oru . Ges;en-.sene 
ynrışı rekoru bizde idi. 

2. Yunanistan 3 dakika 27 , 
3. Romanya 3 dakika 28. 
4. Türkiye. 

ibayrak 

Alınan neticeler ilan edildiği :za. 
man birinci gelen ekipinin bayrağını 

şeref direğine, ikinci ve üçüncünün 
mensup olduğu milletlerin bayrağı da 
bunun yanındaki direğe çekilmiş ve 
milli marşlar çalınmıştır. 

Umumi tasnüte alınan dereceler 
şunlardır: 

I. Yugoslavya: 40.5 puvan, 
II. Yunanistan: 26 puvan, 
Hl. Romanya: 16 puvan, 
IV. Türkiye 7,5 puvan, 
V. Arnavutluk 1 puvan kazanrmı-

tır. - • 

Müsabakalan kazananlar kral Piyer 
ve Romanya kralı Karolün lmymuJ 
oldukları kupalan alacaklardır. 

BugUn öğleden sonra misafir ekip
lere, "Kasino,, da Berlin olimpiyaclı. 
nın filmi gösterilecektir. 

9 uncu Balkan oyunlarınm 2 inci 
müsabakası bu ayın 17 sinde yapılacak. 
tır. 

Şişri - 4 
Moda-O 

Rebiinln bir 

Gncş klilbll ile Beyoğluspor ara. 
Sinda dün Taksim stadında iki mü
sabaka yapılmıştır. 

A ve D futbol takımlarının yap
tığı bu karşılaşmalarda D takımın.. 
da, GUneş, 3 - 1 galip gelmiş, A ta· 
kımları ise O • O berabere kalmış

lardır. 

GUneş, bu maçta şu kadro ne oy-
namıştır: 

Cihat • Faruk, İbrahim • Yusuf, 
Hakkı, Ömer - Sala.hattın, Niyazi, 
Vehap, RebU, Murat. 

Galatasay - 4 
Gaiataspor - 2 

Dün, Taksim stadında yapılan fut. 
bol karşıla malan arasında, Galatasa.. 
rayla federe olmayan klüplerden Ga. 
lataspor da bir maç yapIDişlardır. 

Galatasarayın, birinci takını kadro. 
sundan Lfttfi, Haşim, Danyal ve Ce. 
lalle takviye ettirilen oyuncuları, Ga
latasporun enerjik cyunu karşısında 

'birinci devreyi 2 - 1 mağllıp bitirmiş 
ise de, i'kinci devrede üstüste yaptığı 
üç golle, oyunu 2 - 4 kazanmıştır. 

Ankaraclnki mn~: 

Ve a, Ankaragücüne 
2- 5 yenildi 

Anlı:nra, (Hususi) - Ankaragil· 
cU lstanbul Vefa takimlle bugUn 
öğleden sonra karşılaştı. Seyircller 
arasında Başvekil ve Adliye Veklli 
de bulunuyorlardı. 

Maça saat 6,30 da başlandı. Ve. 
falılar ilk dakikada seri bir akınla 
tık gollerini yaptılar bu golil golcli· 
lerln akını takibettt. Top sağaçık 

Hamdide kaleci ne karşı karşıya 

kaldılar, Vefa mUdafii tam bu anda 
yetişerek Hamdiye çarparak pe'naıtı 
yaptı, gol ... Maç bu suretle bir bire 
bir müddet devam etti. Vefa kalesi 
tehlllccll nnlJır geçiriyor. Bu arada 
kornerden gelen topu Vefadan Ab. 

Gayrifedcre klüplerin şampiyonu 0 _ • 

ı:n Şişli, ilk karşılaşmasını dün Tak. 
sımde Moda klübü ile yaptı. 
. Ş~mpiyon takımın, yeni futbol mcv. 
sımıne nasıl bir kadro ile çıkacağını 

merak eden kalabalık bir seyirci küt
lesi tribünleri doldurmuştu. 

Saat 11 de sahaya çıkan Şişlililerin 
ge~en sene'ki kadroyu muhafaza ettik. 
len, yalnız aralarına Fencrbahçeli haf 
Ccvadı aldıkları görülüyordu. 

Oyuna Şişlinin ~ıkı bir hücumile baş
landı. MC<la, rakibine nazaran çok za. 

yıf ~l~uğ~ndan, o~un derhal Şişlinin 
hakımıyctı altına girdi ve 0 şekilde 

devam etti. ı 
İlk devrenin 10 uncu dakikasında, 

Mesrop tak mının birinci golünü atma. 

ğa muvaffak oldu. j 
Şişli, ikinci devrede daha ağır basa. 

rak üç gol daha attı ve maçı: 4 - o 
kazanmağa muvaffak oldu.. Gllncş kale 1 tehlikede 

JıUcumu 

düş kendi kalesine soktu. Vaziyet 
iki bir GUçlUlerln lehine birinci haf· 
tayım bitti. 

İkinci haftaymın on iki dakikası 
nı on iki kişi oynıyan Vefalılar bir 
gol dalın yaptılar. Bu beraberlikten 
sonra Vcfahların 12 kişi oldukları 
anlaşılarak bir kişi dışarı çıktı. Bun 
dan sonra oyun hep Vefa yarı sn.. 
hasına intikal etti. GUçlUler seri ve 
atak bir oyunla arka arkaya Uç gol 
daha yaparak maçı beş iki kazan• 
dılar. 

Yeşilköy spor klühünün tertip 

ettiği 

Yüzme müsabakalan 
Henüz iki aylık bir mnziye mnlik 

bulwınn Yeşilköy spor klübil tarafın
dan partinin himayesinde olarak, d..ın 
Yeşilköyde yüzme, sandal ve yelken 
yarışları yapılınıştır. 

Bu mevsim içinde yapılan su spor. 
ları müsabakaları içinde en muntazam 
!arından biri olan bu yarışların Bak:ır
k~y kaymakamı ve bu mıntakanrn par
ti erkfı.m, kalabalık bir seyirci bulun. 
muştur. 

Klübün reisi bulunan devlet hava 
yolları müdürü Abdullah Bülbül ile 
umumi katip Kazım ve bu işte büyük 
gayretleri görülen klüp azalan ve ha.. 
kem heyetini burada tebrik etmek lii.. 
zımdır. 

Yarışlarda alman neticeler §U.n1ar 
dır: 

Bayanlar arasında 50 metre serbest· 
Birinci Minerva, ikinci Tanya. ' 
Erkekler arasında 100 metre 8eT" 

bc.st: 
Birinci Mehmet ve Dimltro ikincl 

Aris. • 

100 Metre kıırbagiama: 
Birinci Ferit, ikinci Orhan UçüncU 

Delagronj ' 
~00 metre 8erbest: 
Birinci Piycr, ikinci CorcJ. 
800 metre mukavemtt: 
Birinci Aris, ikinci Ekonomidl U. 

çüncil Yorgos. ' 
Dalma: 
Birinci Sabahattin, ikinci Anastas 

üçüncü Recai. ' 
4 :c 100 Bayrak: 
Halil, Sadullah, Dimitro ve Beslon-

dan mürekkep takım birincı. 
100 metre sırtüstü: 
Birinci Delagranj, ikinci Ogur_ 
Yağlı direk: 
Birinci Necati, ikinci Recai 
Padclbot: 
Bu yans iki grup üzerinde yapıl· 

mıştır. Birinci grupta. birinci Etyen 
Fcris, ikinci Şilkrü. İkinci grupta bi· 
rinci Konsta.ndiniclis, ikinci HılmJ 
Koç. 

500 metre mesafede tek çifte 80 
cLal: n. 

Birinci Ilhami Başaran, ikinci Ax
şak. 

1~0.0 ~tre üzerinde 2 çifte sandal: 
Bınncı Bcdrosun, ikinci nhami Ba. 

(Devamı 10 uncuda.) 
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nado,usunda bir tıezlntl: 4 

e 
e A 

ımar 

Kü t .. r, ·k ısat, idare ve sıhhat 
bakım a ından yapılan işlerin 

bir bilançosu 
Yazan Ali Enver Toksoy 

Bundan evvelki yuılanmdan blrlıln
i!e tabilen izah eylediğim veçhile Mer
Jlnde modern gchircillk ıihniyetile ha
reket eden kıymetli bir vali ve bele • 
diye reisi var. Her iki değerli zat; Bay 
Rüknettin Nasubioğlu ve Bay Mitat 
ı'oroğlu Mersini en güzel ve modc.. 
m şekilde yeniden kurmaktadır. 

Sayın idareci Nasuht~ğlunun hiaı.. 

met ve gayreti yalnız şehirciliğe mün
hasır değildir. Şehir, kasaba ve köy
lerde imar bakımından birçok fay da
lı eserler meydana getirdiği gibi 'küL 
tür, iktısat, idare ve 6Ihhat bakmıla. 
nndan da, güzel neticeleri alınan f aa.. 
liyettc bulunmuştur. 

• • • 
Fakat, biz, ne kıymetli Toroğlunun 

ınaddt, ne de Mersin belediyceinin ma
ııevi §ahsiyetleri ürerinde fazla dur
ınayacağu. Bunu a§ağJda vereceği. 
miz bilanço ve rakamların ifadesine 
lerketmeği daha muvafık bulduk. 

4920 lira harcanmak suretile tehi. 
rin yeniden haritası ve on iki bin li
:ra bedelle profesör Yansene imar pln· 
ru yaptırılmış, 619 bin lira' earfile 29 
Jı;ilometre tulUndc kanalizasyon şebe
kesi yapılmıı ve yeni teşekkül eden 
mahsulata ayni tesisat belediyece yap. 
tınlmakta bulunmuş, 249 bin lira ile 
au tesisatı tamamkınmışur. 

ırmaktan alınan 11u tekcif havu.zla
ımda dinlendirildikten sonra filitre is. 
ta~yonuna geliyor, Burada havalaru .. 
"°r, §ap mahlülü ile kangtiktan sonra 
tiç kompartımanlı filitrede silzülüyor, 
klor gazile bakteriler imha ediliyor, 
ve temizlenen su depoya gidiyor. Bu
radan da umumi ıebcke vasıtasile ıeh. 
re tevzi ediliyor. 

Şebekenin tulü 34 kilometre olup 
aynca üç kilometrelik isale borusu 
'Var.dır. Senelik i§letme masrafı yirmi 
Uç bin liradır. Tesisat şehrin kırk bin 
nüfusu olduğuna ve beher nüfusun 
yevmiye 7 S litre su sarf edece ğine gö. 
re yapılmı§tır. Su depc-su 1500 metre 
mikabıdır, Mersin su tesisatının ben. 
zeri yalnız Ankaradadır ve bunun da 
dekantasyonlan yoktur. 

250.000 metre murabbaı bir eahada 
her t ürlil tesisatı c:ami bir yeni mezar .. 
hk açılmış ve bu ig için 31 bin li.ra 
harcanmıştır. Mezarlık işaret ettiğimiz 

veçhile memur, bekçi, otopsi ve yı .. 
kama odalannı havidir. 

Içi yollarla adacıklara aynlmış, 6U 

tesisatı her tarafına teşmil edilmi;, 
ağaçlanmıştır. 12 metre murabbaında
ki aile mezarlığından altmış, 4,5 metre 
murabbaındaki §ahsi definlerden on 
beş lira alınmakta ve mUhim bir kıs
mı parasızlara tahsis edilmiş bulun. 
maktadır. 

Büfe, lokanta ve gazino kısımlarını 

muhtevi olarak ve yedi sene evvel t e.. 

sis edilmi§ bulunan pl~jın Yan sen 
planına göre tadiline basknmış, geri.. 
deki arazinin istimldki, burada koru, 
oyun yerleri ve istirahat odalan tesi
si için bütçeye on bin lira konmuştur. 
Dispansere çocuk bakımı ile uğraşıla
cak ikinct bir kısım iUive cdilmis, bir 
hemşire çocukların 6ıhhi durumları. 

nı evlerinde takibe memur kılınmış ve 

5n '!tXU!A flA Jaq 11!5! !l;Ifi! lllqt{l9 

blr görtln\lf 

b!n lira aynlmıı Te C!lepanıere gi1nde 
vasatı mUracaat ıekıeni apnıftıT. 

Ayrıca birçok teıekkilllere her sene 
mühim rniktarda yardımlar yapılmakta. 
.dır. On ıene evvel yüz on bin lira ea.t .. 
file inga olunan halin ıene1ik varlda.. 
tı ya:nız on bin Uradrr. Bununla gıda 
mevadd:nm !lyatlanıu yillaıeltme -
mek gayesi gUdWUyor. 

Yirmi altı bin Ura harcanmak ıu
retile yeni bir beton lekele yapılmıt 

ve eski iskelelere yli.ı bin liraya ya.. 
lan taınir ücreti .arfedilmi§, yirmi iki 
bin liraya bir hangar int& edilm11, 
dekovil tesisatı tamamlanmıf, dlSrt bU. 
yük mayi mahrukat deposu ve 3500 lt. 
ra aarfile iı'kelo •n ticarethanelerin 
miltekbif bulunduğu yerde modem 
bir umum! hell teala edilmlıttr. 

Mevcut belediye bahçeeine 8500 
Ura aarfile kıtlık ve yulık blr guL. 
na in§& edilml , ikinci bir fldtnhk t~ 
sisine ba~lanmı§, caddelere binlerce fi· 
dan dikilml§, Atatürk parkına bat
lanmııtır. 

Toprağın tesviyesi bitmlı. ağaçlan. 
ması ve çiçeklenmesi devam etmekte 
dir. Parlca dikilecek Atatürk hey. 
keli için elli bin liralık tahsisat aynl
mı§tır. Bu yıl içinde elli bcg bin lira 
aarfedilen parkın etrafı parmaklıklar. 

la çevrilıni§tir. 

935 senesinde bir aıevi açılm~ 
tır. Burada hergUn 280 Acezeye yemek 
verilmektedir. 

Mersin ıchrinin yollan çoktur. Ge .. 
ni§liği doku.ıs il! 25 metre ve umumu. 
nun uzunluğu 43 kilometredir. Bu 
yollar ıehri iç ye dı tan ihata etmlt
tir. Son dokuı: senede 31>53 metre a1-

falt, 1200 metre parke, 1400 mette be. 
ton ve 6000 metre de maka.dam töse 
olmak üzere ceman (12.553) metre 
yol yapılmıştır. Ev ve dilkkSnlann U• 

mumi lağım ıebekesine bağlanması ve 
yeni ıu tesısatı bu yollardan bir kıs. 
mını bozm1.11tur. 

Mersin nUfusu ve anhaıına nisbetle 
vesaiti nakliyesi en çok olan bir ıe
hirdir. Demir tekerlekli arabalar bu 
yolların b:>ı:ulmasına aynca ftmil ol.. 
muıtur. 

Senede S50 bin ton tUccar qya. 
sı iskelelerden depo ve istasyona, is.. 
tasyondan da iskele ve depolara mil· 
temadlyen taıınmakta ve bittabi bu 
fasılnıı hareket yollan bornıalcta. 
dır. 

Maamafih, kanalizasyon, ıu ve etek. 
trik gibi yeraltı tesisatı hltaı:.na erdi. 
ği cihetle bundan böyle yollarm faz. 
la bozulma tehlikesi ks.lmamııtır. Be. 
ledlye, dokuz ıenede yol in§Utl i
çin (275) bin lira harcadığı gibi, mc. 
a;ıi programında yol inşaatına hu.&u. 
si bir ehemmiyet vcrmi§tir. 

BUyUk ve fenni bir mezbaha inpsı 
938 programına dahil cdilınit ve bUt. 
çeden 120 bin lira tahaisat ayrılımı. 

tır. 

AtatUrk park ve heykeli, plAj, bir 
kmm cadde ve kaldmmlann yeniden 
döşenmesi ve diğer bir ktıımımn dö
ıcnmcai de bu ıla ait faaliyetler me
yanıncladır. 

Memleketten eealcr : 

Kabadayllar 
Bir haftadanbed Meraln mahkeme.. 

teri hemen hemen meflıut suçlarla meı
gul. Ga.ıctemb:do okuyonunuz. Her 
ıtın Oç darı sabıta nkaaı oluyor. 

Mersin ve hinterlandı 
Mersin ı:manının inşası kat'i bir 
zaruret ha'ini almış bulunuyor 

Sıcaklann da tcslrile olsa gerek, 
ınahiyeti ayni olan bu vakalann hep. 
,ı de aarl o, olup aağa ıola aata§mak 
müdahale eden nbıtaya hakaret et. 

me'k. 
Uzerlerlndo biraz duruluna hepıin-

de de bir kabadayılık ruhunun smttı .. 

tı görülilr~ 
öyle ya, sarlı.o~ olup etrafındakile.. 

ro yakarım yıkarım.la karışık tehdit
ler a.vurduktan aonra, ıabıta memuru
nun l:Sni.ino dilıüp ilemi kendine gül. 
dürerek karakola &idilir tni? 

Her ıün gl:Srilyorus, gitmeHe •U
rüklenerek götUrülUr. Yalnu, aokak.. 
tarda aürUklenerek bapisaneye atıldı"k~ 
tan ıonra, çıkınca tarudıklarmm yü.rl1.. 
ne bakmayı acaba kabadayılık ruhla. 
nna nasıl ııfdınrlar?. 
Eğer bu nvallılar 90k gfilUn.ç meT. 

kie dU1tUklerlnl ayıklten muhakeme 
etseler, rakı içmeye tövbe etmeseler 
bile herhalde haddinden futa içme
meye yemin ederler. 

iY eni Menlft 

Ellini' de 
24 eylülde açı
lacak panayır 
EflA.ni (Husual) - Kastamonu ve 

Zonguldak vil!yeUert ile mUlhakatmm 
ınUhim bir pazarı ola.ıı ve ötedenberi 
av derisi, za.lılre, yağ, yumurta. d&
nw:lık ve kasaphk her nevi hayvan.. 
larla. aalr eo~ alım ve eatnn ~ 
buluna.u EflW nahiyesinde nahiyenin 
çalışkan ve ~ver müdürU Fikret 
Köysürenln dellt ve te§ebbtl!U ile 
eylülün yirmi dördünden yirmi yedi. 
ıine kadar devam edecek olan bir pa
nayır kUşadma Zonguldak umu.mı mec 
lislnce karar verilmişti. tık panayır 
bu aYJn yirmi dördUncü cumartesi 
günU bUyUk merasim ve tezahüratla 
kUşat edilecektir· Panayırı tertip eden 
aaym kamunbay panayıra i§ilrak e
deoek olan her vatandaım gerek klr, 
gerek sıhhat ve gerekse asayiş ve ın.. 
zıbat nokta! nazarından bütün ihtiyaç. 
larmı temin etmiş köy ve mUlhakat 
yollarını esaılı surette yeni. ba§tan 
inşa ettirerek balkın gidip gelmede 
sorluk çekmemesini dahi temin eyle
miştir. Bundan baeka panayv-a iştirak 
edecek olanlann istirahat zamanların
da içtlmat ve mlllt zevklerini tatmin 
gayesUe birçok eğlenceler yapılması 

da pro~ dahilindedir. Ezcümle 
yap~'lcnk at yarı lan ile pehlivan glL 
reelerinde derece kazananlara mühim 
ikramiyeler verilecektir. Mesel~ at YL 
ngları:nda birinciHği kazanan hayvan 
ııahi1 1eriDe 75, tay koDwıunda aynı 
derece~i alan hayvan sahiplerine 50, 
ve diğer koauları kazanan hayvanlar 
~habma da yine bu niabet dahilinde 
ve lira hesabı ile ikramiyeler verile
ceği gibi güreşte ba§l alan pehlivana 
da. 50 lira verilecektir. 

Nfsbet at yarışlarında. olduğu gibi 
pehlivan gUreelerlnde de muhaf a.za o
ltmacaktır. 

Fikret KöysUren panayır esnasm. 
da muhterem halkm dUnya heberlerl 
ile §'lrk ve garp musikisinden lstlf nde 
edebilmeleri için son sistem alınan bir 
radyoyu Cumhuriyet parkı önilııdeki 

köy konağına yerle§tirilmiştir. 
Nah.iye merkezindeki blitün otel ve 

kahveler fevkalade surette temizlen. 
miş ve kalabalık miktarı dil§iinUlerek 
hiç kimsenin istirahat etmek husuSl!ll
da. mUşkUl variyete dil§memesl çare
leri t esblt olunmu~tur. 

Merain Uca.ret ve lktısadiyatına 

dair olarak birkaç gün sürecek bu 
notlar, doğrudan doğruya Mersin ti
caret ve sanayi odası ba.şkft.tlbl Bay 
L~tfi BUkülmeze aittir. .A.lmanyada 
tabtiil etmiş değerli bir iktısatcımız 
olan sayın .dostumun Kurun tein ha
ı:ırlamıı.k nezaketini gösterdtğl bu 
notlar, sal!hlyetll bir kalemden çık
uuş olmak lUba.rlyle, bizim görerek 
ve dinllycrek meydana getireceğimiz 
yazıdan daha çok kıymetlidir. 

Tek kelimelik bir tadil ve na.ve 
yapmadan ,aynen verirken aziz arka
daşıma gazetemiz namına teşekkürü 
borç sayarım. 

MERSİN VE HlNTERLANDI 

Başta mQnblt ve mahsuldar Çu
kurova olmak üzere geniş bir hinter
landın kapısı olan Mersin, yirmi ye
di bin ntıfuslu şehirlerimiz arasında 
nUfua bakımından ancak 127 ncl o
larak gelmekteyse de ticari taallye
tl n bUhassa ihracatımız itibariyle 
lstanbul ve lzmlrden sonra en faz
la hareket göstermesiyle ehemmiyet 
Te mevkllnl o nisbette yUkseltmlştlr. 
Cenup sahUlerlmizin lnclal Mersin 
hinterlandını teşkil eden on iki v11A.
yetln nüfusu (3.598.470) ve mesabai 
eathtyesl de (217.905) kilometre 
ınurabbat genişliğindedir. Demlryol
lanmızm uu.ması Mersin hinterlan
dını tevessn ettiği gibi harici ticare
tlmtzdekl mevkl ve ehemmiyetlnl de 
o nlsbette artırmıştır. 

BulUn Mersin, !çel, Seyhan, Ma
rao. A:ııtep, Konya, Niğde, Kayseri, 
Aksaray, Urfa, Malatya, ElA.z1t Te 

Diyarbakmn tabu ticaret kapısı ol • 
duğu gibi prkta Siverek, Bitlis, bat
ı&. Van l'llAyetlerinin btle mUnaka.
lltına tnvnesut eylemektedir. 

Samsun, Sivas - Kayseri hattının 
ikmali Uzerlne Anadolu merltez yay
lasından mUblm bir saha ile Kara-
deniz mıntakasının bir kısım faali-
yetlnl de kendisine çekmişUr. 

Mersin, şlm.dlkl halde geniş hlnter .. 
landı tamnmiyle tatmin edebilecek 
mUtekAmll ve asrt tesisata. malik de· 
ğllse de tıcarl ve ma.ıt tetıkilatı, mtl· 
tedavll sermayenin kifayeti ve hep. 
sinin fevkinde ticaret ve lhraca.t1 a.
lAkadar eden tolerde Ugilllerln kabl
ıtyet ve hUenUnlyctl eayeıinde mev· 
cut vcsaitten ıııamt ısttfade ca.relerl 
bulunarak geniş iş hncml mUsbet bir 
tarzda knrşılanabllmckle memleke
timizin en ileri gelen Umanlarnıdnn 
birisi bulunmaktadır. 

1936 seneıl içinde 260 bln ton a. 
lan Uman faaUyoUnln önümU~dckl 
yıllarda artacağına. hiç §Upbc c.. 
dllmcmektedtr. Şöyle ki; 1988 ııene-
ıinde ıhraç olunacak kromun bir 
evvelki eencdon elll bin ton fazlaya 
baliğ olacağı alAkadarlarca temin o
lunduğu gibi pek yakın bir Atide Er
gani bakır madenlerimizin teslıatı 
da ikmal edllmie bulunacağından 
bakırlarımır.la eımsen gUnden Silne 
müşterisi artan dlğer maddelerlml
zln ihracatı yUz bin tondan aşağı ol
mıyacaktır. Bu suretle tek bu hal
deki tezayUt. Uman faaliyetinin ö
nUmUzdckl seneler lclnde arta.cağı 
kanaıı.ttnl kuvvetıendlrmeğe kft.fl blr 
de111 teşltll eder. 

TUrklyemiztn hazinesi olmal;a 

Nahiye yine bu değerli ~ çocu· 
ğunun himmet ve gayreti ile tesis e
dilen cumhuriyet parkmm ortasında 
dikilmiş olan büyük kurtarıcıya ait 
büst kaidesi ile bahçe ve bUtUn ııo- ı 
kaklar lUka llmbalan ve bayraklarl& 

sllslenccek: panayır. teşebbUsll aynı 
J!amanda Cumhuriyet rejiminin yUk. 
sek hamlelerle yaptJğı muazzam inkr. 
l!plarm daha vasi bir ısekllde ve b:ı.riz 
ııurette gösterilmesine de vesile ola
caktır. Panayıra iştirak edecek olan 
esnaf ve tüccar için muntazam ve U
ı:erl örtUlU barakalar tesis edildiği ci. 
betle herhangi bir ihtimalle havanm 
bozuk gittiği takdirde bu zevatın za. 
rara dilcar olmamaları temin edllmlo· 
tir. 

Yazan : Ali Enver Tokıoy 
namzet Çukurovanın sulama ameli
yesi tahakkuk ettiği takdirde bu v&· 
si ovada istUısal olunacak her t\lrlU. 
toprak mahsulleri, •başta pamuk ol· 
mak Uzere bugünkil miktara. nazaran 
kat kat tazlaşncağından Mersin, bu
• botatgda- cmföyp cmföyp cmföypp 
gUn geniş hinterlandın olduğu gibi, 
ynrm da servet ve refah Ulkestnln 
ağzı, kulağı ve gözil olmağa namzet, 
istikball en pnrlak ve Umit verici bir 
şehrimizdir. Ancak, cenup ve cenu· 
bu şarkt rUzgA.rlarına. maruz olnn 
Mersin acık limanında fırtınalı ha· 
valarda tahmil ve t!lhllye faaıtyeU 

kısmen ve birçok ahvalde tamamen 
sekteye uğradığı glbl vapurlar da ba· 
rmamadığında.n lhrao mallarımı • 
zın vakit ve zamanında sevk ve tes
lim olunamamnsı yUzUnden halen 
tahaddUs eden güçlüklerin ve zarar.. 
tarın önüne geçllebllmcsi için Mersin
de bir an evvel Uman inşası kat't blr 
zaruret halini almıştır. 

Umumi mağazalar TUrk anonim 
şirketinin Mersinde temelini attığı 

umumt mağazanın, kredi temini, nak 
ll)e masraflarında tasarruf, muha· 
fazada kolaylık ve emniyet gibi hu· 
susau temin etmesi sayesinde taclr· 
lerlmlze çok mUhlm yardımı olacağı 
aetkAr olduğundan piyasanın lnklşa· 
fı ve tıı.aUyetlnln artmnsı uğrunda 

memleketimizde kurulacak umumi 
mağazaların blrinclslnln Mersinde 
kurulması bUyUk memnuniyet ve eut 
rana değer bir keyfiyettir. 

Mtıbadele merkezi olan Mersinin 
aanayiclllğl de zikredilmeden geclle· 
mlyecek derecede mllnkeşiftir. P 
muk, iplik, pamuk tohumu, çeltik, 
un, slsamyağı, sabun, dert, makar
na, nal, çlvl, bus mobilye, sandalya 
fabrika ve fmıı.lAtha.nelerl "e tamir
haneleri mevcuttur. Bunlardan yal

mz Ziraat Bankasııun idnresinde bulu" 
nan pamuk tohumu ynt;1 fnbrlkasJy. 
le (yapak) yağ ve pamuk limitet §lı
kctlntn işlettiği Jkl bUyUk t a brlltada 
2000 - 2500 işçi çalışmaktadır. 

Diğer fabrika ve lmalA.tbanelerd• 
de bir bu kadar memur ve ıocı çalıe· 
tığı kabul edUirse yirmi yedi bin nU· 

fualu Mer8in şehri halkının kadın ve 
erkek olmak Uzere beş yahut altıda 
birınin 11anaylde çalıştrltı anlatıılır ki 
bu da. Meretntn eanay1 hareketi lehi· 
ne knyda değer bir keyfiyettir. 

Çe§me ve F oçada babnı§ 
gemiler 

hmtr, (Hususi) - Ceçme vo Foça 
kazaları dah111nde batmış olnn se
mllerdeld kıymetıt eşya ve parnlıırın 
araştırılması ve bunların denizden 
çıkarılması için Halim isminde bir 
zat Maliye VekAletıne mUracaat eL 
mıo. mUsaade istemiştir. 

Mnllye VekO.leU. bu teeebbUstı 

muvafık görmüş ve Halim ile bir 

mukavele hnzala.mıştır. İki yıllık 

mukavele abkO.mınn gl:Sre, Halim i• 

cab1nda ecnebi mUtehasınslar da ge

tirterek Foça ve Çeşme kaıalnrı el .. 

varındaki batmış gemllerl araya

cak bunlarla. birlikte sulara gömll· 

len altın, sümUşten mamul eşyalar .. 

la paraları meydana. çıkartacaktır .. 

Araştırmalar yapılırken, maaşla 

rı mUtenhhit tarafından nrllmek 

şartlyle birer Maliye ve birer de za· 

bıta memuru bulunacnlttır. Çıknrı
lacnk eeyalnrla paralar, derbtı.l 
maba.lll maıtye memurlu~una tes.. 

llm edilecektir. Çıkarılacak o rn v 
paralardan on bin liraya kndnr yüz
de 70, bundan fazlası lı:in yU:z.do 3-'et
mlş beş, seksen ikramiye verilecek. 
tir. 

' 
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ftft1a. ...... ilk ...... al!lp; .... .................... ~ ..... .... ....,..... 
...... - c1tllllhlııı .. .. 

il -- onlar ................... ı-------"'"-'!-.&ö--......;-... 
llnvektır. 
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Tehlike 
Yazan: Sidney Horlar -26- Çeviren: H. Münir 

- .Al:ılcyonım aevglllm. 
Derin l>lr lnltlaar ielnde bulunma. 

ama ratmen Ledl lren birdenbire 
.. nat eaeri ıgtisterdl. Nihayet, baş. 
ka 1ldm1eler de bulunduğunu düşUn
tl7ordu. 

- Htımetctne s6yllyeylm de, seni 
1-,atatına koyıun ıevglllm, dedi. 

V• dıprı çıkarak hizmete! Vat· 
ldnı'l :ara.mata başladı. 

JHrkao dakika sonra hlzmetel 
:Vatltlnı tunu diyordu: 

- M!ater Granston'un bu hasta.. 
ııtı ıceçmlt sanıyordum. Halbuki, 
aoıı zamanlarda mutadından daba 

1l7adı kendlshıl yoklamağa baeıa. 

dr. 
- Peklll, bir doktora kem1lsinl 

göetermtyor mu 7 
- Evet şösterlyor. Sir Forkar 

Brent ve diler mUtehassıslar kendi. 
ılne lbaktılar. :Fakat bir şey yapa
mıyacaklarnıı &nytuyorlar. 

- Her ne be. Siz onu yatağa ya .. 
tırmız. :Rahatlat1ncaya kadar ben 
bekler, sonra size terkcder giderim. 

- Tetekldlr euerlm. 

O Gece, Oranıtonun faşırtttğr lnsan 
::yalnız Ledl tren'den ibaret değildi. 
Stefan Brandel de, aynı surette 
hayret Sctnde bulunuyordu. 

Stefaıı Brandel, Granaton'dan 
hoşlanmıt ve onunla arkadaş olmak 
istemlttı. Hattı ona kızını bile ver. 
mlye hazırdı. Fakat bu gece hayati. 
nın en btıyUk lnklsarlarından birl· 
ne dUşmUştU. Granstoıı hem ona ye. 
mektcn •oııra bir ilki Ut atmak U. 
zere apı:rtmaııına uğramumı teklif 
etmiş, ıhem de oraya keııdtılnden 
evvel bir kadın almııtı. Öyle bir 
kadın kt, karakteıinln 1şaretlnt yü. 

z:Unde ta,ıyordu •• 
Stefan Brandel bu kadının Ledt 

tren Deyi ıtbl ıatafatlı b1r ls1Dı ta· 
ıımış olmunıa ehemmiyet verm1. 
yordu. Amerikalı cazetectye sOre, 
o kadrn, yaınbaşaa etretı olarak ta. 
flJlan eşya gtblydl. 

Acaba Granıton, HYJe btr kadın 
la bulutınal't bllhuıa ıUmtt etmiş ve 
onunla blrkao uat 1'0tlltmell mi 
kararlqtırmııtı? Gene :avukatın ta. 
'Yirları serçeltteıı bafk& idi. 

Sonra yUzUnde de bafk& bir Uade 
vardı .. GOzlertncle teşhlı edilem1yen 
bir mAna yanıyordu. 

Her !De hal ıae, her ıer bltmtşU. 

artık. Stefan Brandel artıl~ G rans· 
ton ile meşgul olmak istemiyordu. 
Daha ziyade Slr Harkort Brns Jle a. 
!a.kadar olacaktı. "Tehlike,, hakkın 
da kendisine kıymetll ma.Ulmat ve. 
recek olan .adam, Sir Hukort Brus 
1dl.. Onun harekeUnl daha ı:ok be· 
ğentyordu. 

Fakat Brandel birdenbire kcndl. 
en geldi. O bir takım şahsi k&rarlar l 
veriyordu ama, buna, kızı ne diye. 
cektl. Kızı Neri, Granstona tehlike· 
U surette Aşık ~Imak derecelerin. 
deydi. 

Yaztyet böyleyken kızını, Grans. 
ton'dan nasıl nyıra.caktı? 

Meri, annesinin tabiatını taşıyor
du. Onun ıctn, kUcUk blr tedblndz 
harekette bile bulunmamak lAzım. 
dı. 

Meseld, Stetan Brandel otele do. 
nnp te: 

- Meri, buraya bak. Dundan ıon· 
ra artık. Granston ne göı11fmiyecek. 
sln! 

Diye bir ihtarda bulundu mu, bu. 
nun ardmdan ne geleceğini bUtyor· 
du. 

Mert hu soze htç kulak aemıya
cak. istediği şeyi yapmakta serbest 

. olduğunu 11An edecekti .. 
Stc!an Brondel, yolda yUrUdUIU 

mUddet~o. mesafe ne kadar uzarıa, 
o kadar saklnleşlyordu. 
Yavaş yavaş tamamen sUkQnet 

huldu. Nihayet şöyle dUşilnUyordu. 

Granston bekAr bir adamdır. Apart.. 
manında bir kadın arkadaşı bulun. 
ması tabıt olabilir. Bu'na neden kız. 
malı? 

Bundan başka, kendi kızı hakkın 
da da onunla kat•t blr karara giriş· 
mlş değillerdi. 

Bununla beraber Stefan Brondel 
mUşkUl blr vaziyette bulundu~unu 
hissediyordu. Ah, karısı ıal olıay. 
dı! 

Karısı sal olaaydı, etmdl bu me. 
ıeleyl ne kadar ustalıkla hlsseiiebL 
lirdi. 
• Anasız bir coculu bUyUtmek cok 
ene ıt>ır ıvu. 

Stefan Brondel, "Savoy oteli,, ne 
geldiği zaman hllA kat't bir karara 
varmamış oldutunu hltısetti . Yata· 
ğına gtrd1. 0 Dur bakalım hele 11.. 
zerinden blr gece ~ecaın,. dedi. 

( Arlcaaı var) 

P. T. T. Umumi MUdftrlUğOnden ı 
Etimeluttakl ıtaa~on latasyonuna yUz elli lira ücretle ve mUsa.ba

ia ile bir atölye ,efi almac&ktır. 
Bu lflfin telViyeclUği, tornacılığı ve soğuk demir i§çiliği çok iyi olmalı· 

ibr. 
Taliplerin 20 eylt\le kadar lltanbulda P. T. T. mlidu.tlilğilne, .Anka.rada 

Doğruca umumi mUdür1ilfe mtıracaatları il!n olunur. (6203) 

Spor 
(Bal tarafı 7 incide) 

IU'anm Mndalları. 
1000 mstrede, dingiltrr: 
Birinci gruptan birinci .Manniç, l· 

JdDci Xaplten Jak, !kinci gruptan bi· 
dncl Paul .Feri, ikinci Diyamandopu. 
Jo •• 

IOOO metre mesafede, Şarpiler: 
Bir1ııci Feyyaz Tolay, ikinci Er-e.U

merıt. 

Kotralar: 
4000 metre mesafe üzerinde yapılan 

l>u y&r11& Bayan Ta.nmtonun lv isim.. 
D telmeslle Şayonun kotrası girmiş 'Ve 
btriııclliğt lv kazamnıŞtn-. 

Kazananlara madalyalar ve güzel 
tiediyeler verilmiıtir. 

İlk defa olarak yapılan 

Resmi ok 
atışları 

iyi dereceler almdı 
Okspor klübii tarafından dün. yeni 
~ m~ baeJamnaın münasebe· 
tile, lataııbulı!ı ilk stadı olan OkmeY" 
d""'Uk. .remnt ok atı3lan ya.pılmı§t.Ir. 

Bu mUNbakaları eski Kemankeşler. 
4!ea Necmettin Okya~. Vakkas Oka -
tazı. lbrahim ve Bahir Ömk idare et. 
mt,lerdtr. 

lh"dUrt halde ot ve yay imalbıde 
ol4afa kadar okçulVmı diğer eahala-

nnda da yeglne ihtisas sahibi olarak 
kalmış olan okçula.rdır. 

At~larda derece tesbıti için mm· 
taka. katibi Bay Halit 1:e bulu.nmuo • 
tur. 

Usul olduğu Ur.ere, oklar Uçer üçer 
ayrılmış ve bunlar bir küçük çocuk 
tarafından, herkese mahl!lus okçu yü
züğü bunların iizerlne konmue ve bir 
nevi kura ımılil olan bu ııekle berke.. 
sin atacağı oklar ayrılmı§tır. 

Yay, kuvvet değişikliği olmama.ın 
için bir tane idi. Atı§lar iki uettl tir.ere 
yapılmı§. bunlarda ayrı cins yay ve 
ok kullanılmıştır. 

Menzil atı§larında 100 met.reden yu 
kan atıp ta derece alanlar §unlardır: 

1 - Tarık Ka.rabulat 27 4 met.re 
2 - Nevzat Caner 255 metre 
3 - Adnan Evranus 244 metre 
4 - Besim Özok 243 metre 
5 - Tahsin Ozok 241 metre 
6- Cclfil Atak 238 met.re 
7 - Rüştü Arda 235 metre 
8 - Aydın Üstllndağ 230 metre 
9 - Aydın Erkman 221 metre 
ıo - .Mehmet Noyan 214 .metre 
11 - Orhan 208 metre 
12 Betul Or 194 metre 
13 - lsmail Noyan 180 metre 
14 - Kemal Algm ı 07 metre 
15 - Cavit Algın 105 metre. 
Pula atıolannda .kazananlar: (Bu 

atıı .zor olduğu için 50 metre Ur.erin • 
den ppıhr) \19 rlDglrlı havalarda he-

Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
.. kazanan numaralar 

Listede 'kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
1 ekkoilu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 

No. 
50 
116 
186 
336 
343 
391 
509 
514 
532 
607 
809 
830 
844 
1008 
122 
213 
268 
273 
292 
302 
326 
352 
527 
621 
706 
851 
881 
892 
910 
2044 

58 
64 
67 
80 
83 

H'i2 
185 
263 
278 
3$5 

368 
442 
525 
546 
571 
592 
727 
900 
3013 

53 
196 
284 
307 
318 
S22 
354 
463 
538 
760 
'782 
785 
812 
.904 
977 

4007 
91 

103 
297 
406 
464 
493 
540 
683 
741 
755 
820 
884 
983 

5005 
64 
74 
98 

121 
155 
172 

Lira No. 
100 722 
30 21 
50 302 
50 370 
200 372 
100 428 
30 547 
30 662 

30 '617 
50 756 
50 6042 
30 208 
30 309 
50 528 
30 589 
100 605 
50 635 
50 685 
50 695 
100 892 
50 964 
30 7010 
50 308 
100 379 
30 434 
200 462 
100 526 
30 552 
50 566 
30 612 
30 876 
500 890 
50 949 
30 8041 
30 169 
30 202 
100 306 
200 309 
30 354 
30 358 
so S.79 
30 387 
so '477 
50 545 
so 600 
100 11814 
200 973 
100 978 
50 9129 
30 146 
30 225 
30 581 
100 430 
30 496 
.50 '.556 
30 377 
50 709 
50 738 
30 776 
90 790 
30 815 
30 173 
30 918 
30 10004 
so 19 
50 136 
50 227 
30 249 
30 252 
50 383 
30 457 
50 547 
50 589 
50 614 
30 621 
100 629 
50 686 
200 822 
30 865 
30 883 
200 91'2 
200 931 
50 957 
30 965 
50 11052 

Lira No. 
30 57 
30 210 
30 242 
30 307 
30 438 
200 443 
100 570 
30 577 
50 611 
200 902 
50 945 
30 961 
30 12001 
50 21 
30 39 
50 51 
200 62 
50 68 
3.() 103 
500 265 
50 316 
30 321 
30 322 
30 471 
50 491 
30 507 
30 508 
.so 519 
!O 559 
30 588 
30 665 
50 695 
200 718 
30 742 
50 822 
30 1300~ 

50 67 
30 244 
50 274 
50 475 
50 560 
100 582 
so 586 

90 590 
500 714 
100 894 
30 14079 
50 220 
30 242 
30 351 
30 401 
30 587 
50 610 
!SO 708 
30 934 
50 942 
30 981 
30 9911; 
100 15074 
so 112 
50 250 
3-0 302 
30 400 

30 456 
30 564 
30 566 
200 659 
100 672 
30 685 
30 689 
50 765 
30 835 
100 lfi034 
30 175 
30 174 
50 
30 
30 
30 
50 

500 
50 
50 

30 
30 

270 
278 
342 
389 
393 
464 
543 
688 
745 
878 

Lira 
200 
100 
30 
30 
50 
30 
30 
200 
30 
30 
30 
50 
30 
so 
30 
100 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
ıoo 

50 
3{) 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
100 
30 
50 
30 
so 
50 

No. 
954 

17004 
26 
47 
50 

131 
232 
486 
502 
557 
574 
629 
642 
654 
682 
706 
752 
793 
795 
820 
864 
863 
913 
915 
922 
972 
985 

18034 
187 
238 
351 
362 
381 
551 
567 
683 
708 
714 
798 
901 

19014 
69 

30 136 

30 154 
50 157 
30 160 
100 268 
50 377 
50 401 
50 405 
30 418 
50 569 
50 604 
30 642 
100 '705 
50 952 
30 CJ80 
30 20024 
30 152 
50 230 
50 310 
50 336 
100 664 
50 714 
30 794 
30 803 
100 832 
100 851 
30 946 
200 21044 
30 45 
30 52 
200 112 
100 190 
30 211 
30 
30 
200 
30 
30 
50 
30 
50 
50 
50 

249 
299 
311 
418 
431 
716 
808 
857 
870 
873 

Lira 1 No. 
100 1 912 
200 9ŞO 

30 l22cs9 
30 126 
.so 128 
30 175 

30 192 
50 238 
30 451 
30 483 
30 489 
30 523 
30 643 
50 659 
30 736 
so 739 
30 869 
3{) 908 
200 23121 
30 323 
30 408 
30 409 
500 521 
30 615 
3-0 823 
200 921 
30 926 
30 24005 
30 50 
30 188 
50 255 
30 269 
50 331 
50 334 
30 402 
'30 440 
50 562 
30 583 
30 609 
30 782 
50 847 
100 867 
100 881 

so 2 021 
50 110 
50 167 
30 177 
50 249 
ıoo 3so 
30 428 
50 4~7 

50 440 
30 517 
30 519 
200 644 
30 665 
50 751 
50 925 
50 26175 
30 216 
30 246 
50 364 
50 371 
100 529 
50 532 

50 552 
30 598 
50 698 
30 701 
50 83.0 
50 845 
30 27050 
30 36 
30 52 
200 194 
50 241 
30 255 
30 381 
30 383 
50 465 
30 566 
50 583 
50 593 
500 664 
ıooool 857 

Lira 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
500 
50 
50 
50 
50 
300 
so 
so 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
so 
30 
30 
50 
30 
SOJ 
30 
200 
30 
100 
30 
30 
30 
30 
50 

100 

No. 
907 
943 

28052 
274 
329 
340 
351 
403 
467 
534 
557 

659 
728 
809 
8"4 
889 
906 

29096 
156 
2'\7 
317 
337 
458 
541 
601 
751 
782 

971 
30244 

301 
325 
424 
456 
504 
559 
611 
612 
643 
670 
746 
758 
809 

50 840 

30 882 
50 934 
1000 971 
50 51000 
30 20 
30 59 
50 314 
100 330 
30 485 
3-0 530 
30 559 
30 7i0 
30 822 
.so 880 
100 918 
30 32016 
30 41 
1000 125 
30 416 
200 428 
50 571 
50 667 
50 701 
50 871 
30 33028 
30 35 
30 139 
30 161 
30 246 
30 271 
30 325 
50 446 
200 482 
100 532 
30 627 
50 766 
3000 861 
50 898 
50 989 
200 996 
50 34071 
200 165 

Lira No. 
30 181 
500 266 
30 484 
30 545 
30 622 
30 682 
50 6S4 
100 752 
30 758 
100 809 
50 889 
50 936 
50 3.5022 
30 132 
30 443 
500 462 
50 509 
30 608 
50 734 
50 795 
30 894 
50 924 
100 927 
50 956 
50 971 
30 36167 
50 172 
200 214 
50 219 
50 221 
50 241 
50 258 
50 450 
50 507 
50 570 

50 609 
500 614 
30 690 
50 713 
100 732 
50 822 
30 910 
100 944 

30 961 
50 987 
30 57027 
30 170 
200 346 
30 434 
30 451 
100 497 
50 605 
200 623 
30 636 
30 640 
30 796 
30 901 
30 921 
so 945 
50 38028 
30 51 
50 61 
30 141 
50 446 
50 475 
100 541 
50 589 
50 599 
30 610 
50 632 
30 655 
50 793 
30 862 
50 39034 
200 185 
50 
50 
.30 
3-0 
30 
50 
30 

.30 
50 
50 

303 
319 
417 
471 
586 
603 
652 
677 
839 
955 

Lira 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
100 
100 
200 
30 
so 
50 
50 
50 
so 
50 
30 
50 

50 
50 
200 
30 
50 
100 
30 
30 
200 
so 
50 
30 
50 
100 
so 
50 
30 
30 
..30 
30 
30 
so 
50 

30 
30 
50 
30 
30 
30 
so 
3-0 
30 
30 
30 
30 
200 
30 
3000 
so 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
100 
30 
30 
30 
30 
so 
100 
50 
100 
30 
50 
30 
100 -. . ,;. . . . ~ ... ' -·~ .... 

defe isabeti çok güçtür.) 
Birinci Aydın Erkman 
lkincl Mümtaz Diker. ----1-- Geceli • Gündüzlü 

Ok atmımda. Tlir:kiye rekoru 1289 
gez poyraz menzilinde, Tozkoparan h. 
kenderdedir. (Bir gez 66 aantimdir.) 
1283 gezle lodo• meıl%ilinde de yine 
Tozkoparan Iskenderle Bursalı Şecaat 
tindir. 

Buglbıktl dereceler (görllldUiü Uze
re) bmilarkn pek 8f81ıdır. 

l:lsküdar Amerikan kız lisesi 
Mektep Eylülün 20 inci Sah günü açılacaktır 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. Eski talebeler yerlerini 
muhafaza edebilmeleri için erken müracaat etmelidirler. 

Adres: Bsğlnrbaşı • Telefon: 60474 ............................................. ~. 



. pçylet ~ Demiryoll~ı ~E Lif!Ianları 
işletme · Umum idaresi Ilanları 

h uncı.llimcu ocı..h:.ı 5ö.UUU hra olan 5 adet su tasfıyc tesisatı 2i-10-1938 
per§embe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasın. 
da satm alınacaktır. 

Bu I~ girmek fsiyenlerin 4150 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün • saat 14,30 a kadar komisyon reisliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 290 kuruşa Ankara ve Haydarpqa veznelerinde ııatılmaktadır. 
(6317) 

Muhammen bedeli 55075 lira. olan muhtelif ateı tuflalan 2'-910-938 pa. 
zartesi gUnU saat lS te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında. satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek tıtlyenlerin 4003,75 liralık ınuvakkat teınlnat ile kanunun 
ta)in ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14 e kadar komisyon reis. 
liğine vermeleri lbımdrr. 

Şartnameler 275 kuruıa Ankara ve Haydarpqa veznelerinde satılmakta· 
dir. (6Hl) 

Muhammen bedeli 2395 lira olan 9 kalem muhtelif cins ve ebatta kofre 
ile toprak kablosu 29-9--1938 pereem be gilnU saat 10.30 da Haydarpaşada 
gar blnasmdaki satın alma komisyonu ta.ra!mdan açık eksiltme ile satın alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek itstiyenlerin kanunun tayin ettiği veeaik ve 179 lira 63 kuruş· 
luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gUnil saatine kadar komisyona 
müracaatları lbımdır. 

Bu iıe alt p,rtn&meler Haydarpaş ada gar binaıımd&ki komisyon tarafın. 
dıı.n parasız olarak dağrtı!m"'·4 od1r. (6282) 

~~~~-..--------------..... --------------------~------
_.lfitanbul ,. Belediyesi ilanları .-

, 

l(ıırtaıa t>aglı &Ilıca koyu oKuluua alınacak olaıı ve hcpsıne 559 lıra 50 
kurue bed 1 tahmin edilen inşaat malzemesi açık ekBiltmeye konulmuş ise de 
beJ"ı ihale gUniinde giren bulurunadığından ekeiltme 22--9-938 pertıembe gü
nüne uzatılmıştır. Şart.namesi levazım müdürlilğünde görUlebilir. lstek1Uer 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 41 lira 96 kurueluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde aaat U buçukta. daimi en. 
cUmendc bulunmalıdırlar. (İ) (6324) 

nk 
teminatı 

0,90 

2.70 

0,90 

Senelik muham· 
men kirası 

12 

36 

12 

Em.lrgl.nda Mektep eokağmda mektep 
altında 11 numa.ra.lı dUkki.n 
RumelikavağJnda Kavak caddesi eoka· 
ğmda 1/2 numaralı dükkln 
Emirg~da Mektep sokağında mektep 
altmda 13 numaralı dUkkan 

'8 Kvr ... ' IHıltıe Hatioe8altaa m•hel&eei. 
!lin LöırtmcWer 90kafmda f2 numaralı 
Fetva emini Nuri efendi mektebi. 

Yukarda semti, senelik muhammen kiralan ya.zıh olan ma.ftaller 939 se. 
nesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuş· 
tur. Şartnameleri levazım mUdürlüğilnde görUlebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen Hk teminat makbuz veya mektubile beraber 21-9-938 çarf;J'tJlba 
gUnü saat 11 de daim! encUmende bulunmalıdırlar. <l) (6160) 

P. T. T. Umumi MOdtlrlUğUnden: 

11 - KURUN 12 EYLOL 1938 

1 . m..... ' .............................. 
f1 

• ! 14 Eylül ÇARŞAMBA Günü : • çıkıyor • 
• • i 1988 Resimli Hafta i 
• • 
: 32 • 48 sayfa içindıe bilhassa kadmlM'ı alakadar edecek yazılan, en güzel hikaye ve : 
: romanlan ihtiva ettikten hatka : • • 
: 1000 kelinıe ile : • • i Kendi kendine ltalyanca ! 
: derslerini vermiye baılıyacaktır, bu dersler ayn bir kitap ıekline sokulabilecek : • • • tarzda nefl'edilecektir. • • • : Bütün minaıile tam ve dolgun bir uııecmua olmak hedefini ıüden : 

: 1938 RESiMLi HAFTA mecmuaımı : 

i Yalnız S Kuruşa satınalabileceksiniz 1 
: Şimdiden Myilerinize Iİparİf ediaiz. : 
• • : 1938 RESiMLİ HAFTAYA ilin vermek arzu edenler : 

: İıtanhul Aııbra caddesi 105 nwuarada Kemalettin İren İlin Büroıana ~t E 
: etmelidirler. • .............................................. , ....................... : 

ZAYi 
937 - 938 ders yılı Yüceülkü lUse. 

sinden aldığnn oahadetnanıemi zayi 
ettim yenisini alacafmıdn eakialnin 
hükmU yoktur • 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

SADUN 

,KURUN 
ABONB TAIU~ 

lltmlıbı ll1111lıbl 

ltlndı dııındo 

AJbk H 155 KJ1. 
1 IJhk 2DO •26 • . .... ., .... 
YıUılı 900 uıoo • 

Tarlfeılndea O.ll11n Btrll~I ıctn •Yd• 
otuı kuruı dOtOIOr. Posta birliğine 1lr
ml11n Jtrlert •rd• Jelmlt beşer lruru, 
ıammedlllr. 

Ahone k11dını bildiren aııktup " 
telıret Qcrellnl, ıboot paraınuD poata 
•eyı .,_nke ile 1ollama QcretlDI ldne 
kendi Oaerlne alır. 

Tnrkl111nln lıer poılo merkeılndı 

IVHUN"a obo11e U<Uılır. 

Ankarada Atatürk bulvarında yaptırılacak depo ve bnalltha.ne infaa.b 
mUnakasasına ait olup 30, 31-S-1938 ve 2, ~1938 tarihlerinde fnti 
eden 1l!nlanmızm n inci maddesinde yatırılması icap eden teminatı nıuv 1:
k&te akÇe8i yanlıı olarak (4495,73) lira kaydedllmi§Ur. Bu i§C aft muvak:ai 
teminat akçesinin 11207 lira olduğu tashihen il~ olunur, (6196) 

I - Şartnamesi mucibince F.ski§Chir b8.§D1UdUrlUk binasında yaptmla.
e&k. kalorifer tesisatı işi 1-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve 
pazarlık usulile eksiltmeye konmugtur. 

II -J{egit ~eli 2833.49 lira ve muvakkat teminatı 213 liradır. 
IIl - ~Jt .23-9-:s138 tarllıine rastlıyan cuma gtınll saat 10 da K&• 

hl.taşta levazım ve mubayaat oubesind eki alım komiayonund& yapılacaktır. 
IV - Şartname ve projeler 14 kur uı bedel mukabilinde inhisarlar levazım 

ve mubayaat ıubeaile Eskiuehlr bqmü dllrlillünden alınabilir. 
V - lsteklilerin pazarlık için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7,5 güven· 

me pa.n.larile birlikte yukard& adı geç en komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(6183) 

Ceniz · Levazım Satınaıma 
Komisyonu ilanları 

Ad1'91 dellttlnnı Gereli U kuruştur 
Ankara radyosu için mUıaba.ka ile bir kaç spiker alınacaktır. Taliplerin 

behemehal yüksek tahsil ıörmUt olmaları ve en az yabancı bir dil, (fransızca, 1 
-Tahmin edilen bedeli 7'09 lira olan 2500 kilo çay 17 eylfil 938 tarihi. 

lngilizce veya almanc&) bilmeleri megruttur. ne rastlıyan cumartesi gU.nU saat 11.SO da kapalı zarfla almamak U7.ere mU. 

Telaffuzları düzgün ve 1esleri mikrofon& ınüsait olmak ta lbımdrr. Veri· naksaya konulmuetur. 
lecek Ucret taliplerin ehliyet ve muvaffakıyeti dereoeıine rttNS tesbit edile· Or. Hafız Cemal 2

- Muvakkat teminatı 555 lira 68 kuru~ olup uartnamesi parurz olarak 
cektir. her gUn komisyondan alınabilir. 

Talip olanlarm 20 EylOl 938 tarihine kadar Ankarada p, T. T. umumt mtı.. Dahiliye mUtehaaaısı. İstanbul 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanun un tarif atı dahilinde tanzim edecekleri 

sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. (6026) ~rltl~~m~a~atclm~rlil~·n~o~lu~n:ın~.~(6:2:0:4~)----------~~D~i~v~~~y~o~lu~·~N~o~·~l~0~4~·~T~e~1:~22~3~9~8~~~ka~p~a~lı~~~k~fil~m~e~k~t~~~l~~~~~~~l~li~~~n~v~e~s~a~a~~~e~n~b~i~r~9~a~t~e~n~cl-~-e_k_~_a_r~K~ 
DOKTOR 

--iiliiffi - lUJRUNwa .kitap fOkll.nde romu telrlksaı -

\ 
1 YUSUF P. Eczacıoğlu 

HUdavendig!r caddesi 55. Sirkeci. 
~gOn: (10. 12) ve (14 • 18) 
___:: hastalarını kııbul eder. -N 

OPERA TOR 

Dr. H. Ziya Konuralp 
-c -Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 1. 

K linili /Joçentı 
lstikl!l Caddesi Elhamra Apar. 
tımam No. 15ıl9 Telefon: 35.99 '° -a. m . 
Opr. Dr. Fuad Öz bay ""' ·-Zeynep Kılmll hastahanesi do 

tum ye kadın haştalıkları mUte· ı .ı 
hassısı. Ileşlktaş Tramvay dura. 
ğı Erip Apt. Tel : 49366. Q. 

CD 
~ 

Opr. Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp FakUltesl 2 net cerrah! kllnl-
~i dotentl. hıtlklAJ cad. Elhnmra 

~ 
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ayaklarına ve tıkanmış atzma baktı: 
- Acaba ne yapmak istiyordu bu kadınca. 

ğıza? 

- Şimdi eual ıorma ... dediğimi yapl 
Komiser çarçabuk ko,tu; kapıdan cıktı. 
Ve mUfettl' Bocl, bilekleri keleptell duran 

sakallı hayduda baktı. 
- Bileklerindeki kelepçeler olmasa, daha ra· 
Sonra ona doğru yilrUyerek yUzUndekl aakalı 

hat olacaksınız değil mi! dedi. 
çektl ve :,ltmdan Slr Davld Kilfoyl'un oğlu gene 
IGHoyl cıktı! 

. ' . ' . 
Ertesi sabah MUfcttle Bod batmemur Reykor. 

da anlatıyordu: 
"- Bent, Klltoyl'dan şüphelenmlye tık ıevke. 

den sebep, metruk yelkenli gemlde bulunduğumuz 
den tıebep yelkenli gemide bulduğumuz lplerdt. 
Bunun içinde blr hile olduğunu anlamıştım. ÇUnkU 
düğümleri gevşekti ve gelişigüzel bir çocuğu bile 
iki dakikacık olsun muhafaza edemezdi .. 

Onun için Kilfoyl'un günlerce bu iplerle ballı 
kaldığı ve sonra zorlamak ıuretlle kendlslnl kur. 
tnrı~ı başta.nba~a yalandı. Bunlar yalan olunca, 
anlattıklarının hepsinin yalan olduğuna şüphe 

yol\tu. Y.~akat gemide iki de ceset vardı. Eğer Kil. 
foyl'un anlattıkları yalan lae. bu adamları da KIL 
foyl'un öldUrdUIUne bUkmıdlltblHrdl. Jhıadaa ela, 
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rüyerek eve yaklaştı. Bir pencerenin altında dur
du. Cebinden bir şey çıkararak pencerenin pe"&• 
zı kenarrna soktu. Sonra gayet hafif bir aeı cıka
rarak pencere açıldı ve kendisi orada.n içeri rtre
rek kayboldu. 

MUfettı, Bad, komiser Consa dönerek: 
- Haydi, dedi. GHzUmUıU açalım. Burada ga· 

Yet seri hareket etmek llıım. 
Ve bunu derdemez, pencerenin yanına ıttU. 

Pencereye tutunarak kendini kaldırdı. Yava.oa 
içeriye geçerek komiser Consa el ,·erdi. Çok ıtl~ 
nıedl, komiser Cons da ona tıtlhak etti . 

Evin lclnde an kUc;tık bir ses bile yoktu. 111-
etttş ile komiser bir mUddet dlnle11dlkten ıonra. 

murettış cebinden bir elektrik feneri çıkararak 
yaktı. 

Kilere benzeyen kUc;Uk bir oda lçerlılndefdl· 
Ier. ÇünkU duvarlardaki raflarda kavanozlar, kon• 
sen·e kutuları ve paketler vardı. 

Pencerenin tam karşısında bir kapı görtUt. 
yordu. Kapı açıktı. 

Müfettiş Bad bu kapıdan kafasını uzatt.Jll .., 
man kUcUk blr geglt ıHrdU. Sakallı adam ortada 
yoktu. H41l biç blr yerden bir ıea gelmiyordu. 

MUfettlt Bad arkadaflyle birlikte odadan O•· 
karak secltten dotru )'(lrlldUler. Önlerine blr mer. 
dlven çıktı . 
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-

Dire 
1 - ııır. orta" li• lamnlarma ,.tıh "yatıas, ... " erkelı talel.e kayıdma batlanmııtır. 

• • 

1 2 - hte,'enlen mektdııba b,,ı .-rtJaıml ..... tarifwne puuD gönderilir. 

Adres: Şehzad~baıı Polis karakolu arkaaı • Telefon: 22534 

Sonbahar eldi ... 

BQyük Elbise MaQazasında 
Her )'Wdf'D UCUZ .,. TEMiNATLI alal>ilinW.. 

Şu cedftlden hir firİI' edinebilirsiniz. 

ERKEKLERE 
Liradan itibaren 

P ARDESULER ••••• 
TRENÇKOTLAR ••• 
TRENÇKOTLAR ••• 
PARDESftLER •••• 
MUŞAMBALAR •••• 
KADINLARA 

101/-K11111a§tan • • • • • -
Muhtelif • • • • • • 11 

141/-Empermeabilize • • -
Gabardin cmpcr:mcablllr:e 18 

ıı 1/a Her renkte • • • • 

Gayet ztqİD ~it ve eon model Gzerine 

MUŞAMBALAR ••••••••••••• ıs 
MUŞAMBALAR •••• lpekli düz ••••• 18 
M A N T O L A R • • • Yünlil ••••••• 

PARDESULER ••••• Gabardin ••••• 

ÇOCUKLARA 

10 1/:a 
16 

MUŞAMBALAR. • • • Her renkte ••••• 

PARDESDLER •••• Gabardin •••••• 

TRENÇKOTLAR • • • Her renkte ••••• 
ERKEKLERE ıeniyi yerll n lngiliz ltumaıtarde ild Prova ile Imıarlama 

PALTO, PARDESO .o ~UMLER. yapılır .. 

İs::uı TABSiT~ clahl muamele 
Yardır 

thtar. Tatradan cefecek mpuJJ mektuplarına 6 Jı:muttuk 
Poeta Pulu Konut malıdır. 

.... .. . . . . -- . . -
E • 1 

NASIL 

MEŞHUR 
OLDUM •• 

Arlık 
DUoya benimdir 1 

C İLD.lM, hemen yarı ölmüş gibi i
di, yiizil buruşuklarla dolu, ciL 

di solmuş ve ihtiyarlamıştr, fakat karak. 
terim daima gençti, dans, eğlentiyi ee. 
verdim. 

Fakat kimse beni .dansa davet etmL 
yordu. Bugilnün erkekleri gençliği arı. 

yorlar. Nihayet bir cild mütehassısı ile 
istişare ettim. Cildimin genç ve taze 
tutan kıymetli bir cevher olan 
Biocel'e ihtiyacı olduğunu söy. 
ledi. Fen, son zamanlarda bu 
Biocel cevherini, genç hayvanla. 

rm cild hUceyrelerinden istihsale 
muvaffak olmuştur. Bu cevherde 
bizzat sizin cildinizdeki hayat! 
unsurlar mevcuttur. Biocel §im
di; cildinizin beslenmesi ve genç. 
leşmesi için ihtiyacı olan tam 

nisbet dairesinde Tokalon kre. 

Bayan Anzara .Rais'iıı 
yuka.rıki hakikt fotoğrafL 

lerine bakınız ve gayet basit 
olan tedavi şartlarını tatbı1c 
eden bir kadının cdinece!l 

cazip gilı:elliği naı:an itl
'bare alınız. 

minin terkibine kanştrnlmıştır. Bu kremi her akşam yatmaı:dan evvel kulla 
nmm ve gayet muvaffakıyetli semereler elde ~ttim. Diğer taraftan her tıa. 
bah da beyaz renkli Tokalon 'kremini kullandım, bu siyah benlerimi eritti 
açık mesamelerimi sıklaştırdı ve esmer ve sert cildimi beyazlatıp yumuptt: 

M OH t M • Cild unsuru olan meşhur Tokalan kremleri her yerde sa. 
tılır. Muvaffa'kıye~li semereleri garantilidir. Aksi taktirde para iade edilir. 

Galata 
Karaköy EKSELSYOR !:t:.::~J ..................... ~~~-
nı• 'llı"

1ll:111 1 " 111 
" Ilı ıı l:/ıı. ' 1 ,,, " ' 

P. T. T. Levazım MftdDrHlğDnden: 
1 - ldare ihtiyacı için yetmif sekiz bin (78.000) adet iki numaralı fln. 

can kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılnilfUr. 
2 - Muhammen bedeli 19.500, muvakkat teminatı H62,5 lira olup ek· 

ailtmesi 19 teşrinievvel 938 çarpmba gUnU saat 15 Uı Ankarada P. T. T. 
umum mildürlük binasındaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
· 3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile kanu. 
nt vesaikı' muhtevi kapalı zarflarını o gUn saat 14 e kadar mezkfır komisyo. 
na vereceklerdir. 

. 

~OlANT 
4: - Şartnameler Ankarada. P.T.T. levazmı, Jstanbul Beyoğlunda. P. T. T. 

ayniyat şube müdürlüklerinden parasız verilecektir. {3386) (5943) 
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Yukardan bir yerden de bir saatin tıkırtıaı 
lfltiliyordu. 

Merdivenin üzerinde halı kaplıydı. Şişman 
mUfettlf, mUmkUn olduğu kadar Rllratle bu merdi· 
Yenleri tırmanarak yukarı çıktı. 

Karşısına geniş bir sofa çıktı. Bu sofanın bU.. 
J'ilk bir penceresi vardı. Bir tarafı da, kemerli bir 
methalden bir koridora açılıyordu. 

MUfettlş Bod ayaklarının ucuna basarak kort. 
dora geçti. Koridorun iki yanındaki muhtelif oda 
kapılarına kulağını koyarak dinledi. Nihayet sağ 
tarafta nihayette bir kapının önünde durdu. 

Kendisini aynı dikkatle takip eden komiser 
Con'a dönerek onun kulağına sokuldu. 

- Burada! dedi. 
Komiser Cons tasdik yollu başını salladı. Mil· 

fettlş Bod'ın sakallı adamın bulunduğu yeri bildi· 
ren gilrilltiller, gayet acık surette işitiliyordu. 

Şişman müfettiş, kulağı kirişte olduğu halde 
bekledi. Böyle bir mllddet durdu kaldı. Fakat ko. 
mlser Cons her zamanki gibi sabırsızlanıyordu. 

Beklenen birkaç dakikalık zaman, ona birkaç sene 
gibi geldi. 

Fakat çok sürmeden hiç beklenilmlyen şey ol. 
dn. l\IUfettlş Bod birdenbire kapıyı açtı. Ve elinde. 
ki elektrik lA.mbasını, lçerde yatağın Uzerlne eğil. 
~'!t!>!r halde duran adamın yüzüne tuttu. Ve hızla 
lflimılert 11ö7led1 
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- Buraya bak! Seni kanun namına tevkif e. 
diyorum. 

Dr. Hlktorn, Tomas Hardlncn ve Corc Pllçer 
Ye halan Mis Elfzabet Bosob'u öldilrmeğe teşebbils 
eylemek suçundan tevkif ediyorum. 

Sakallı adamın ağzı eğrildi. Yilzll korkunç bir 
ifade aldı: 

- Nereden billyorsunuz? diye haUkırdı. 
Ve eli arka cebine gitti. 
Fakat müfettiş Bod daha çabuk davranmıştı. 
- Davranma! dedi. Zira arka cebinde rovel-

ver mi nedir, elini sürecek olursan öbür dünyayı 
boyladığın gündür. Elimdekini görüyorsun ya ... 

Mi~2ttlş Bod elinde koca bir BroYnlg taban· 
cası tutuyordu. Komiser Cons'a dönerek: 

- Kelepçeleri şunun bileğine geçir, emrini 
verdi. 

Komiser Cons kendisine verJlen emri yaptı. 
Bunun üzerine müfettiş Bad tabancayı indirerek 
y~.tağa doğru yürildil. 

Orada, kır saçlı bir kadın yatıyordu. Bu ka. 
dının ağzı bağlanmıştı. Çıplak aynklnrı lrnhn Mr . 
iple sıkı sıkı blrlblrlne sarılmıştı. Müfettiş Bod bu 
manzara karşısında yeniden Komiser Cons'a dö. 
nerek: 

- Hemen aşağıya in ve hizmetçileri uyandır, 
dedi ... Du bayana bakılmak H\zım. 

Komiser Cons şaşırmış bir halde kadının bağıl 

-N --c .. 
1. 
tU -o. 
ra 
·-

BAŞ 

DlŞ, NEZLE 
1\"EVR.AL.Tt 
veBütUn 

ağrılara. ltar§I 

...................... 
~@z G=neknmı 
Or. Şilkrii Ertan 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. S 
Tel 22566 (Dr. Osman Şerefcttin 

apartımaıu ...................... 
Terzi 

Vavuz Sezen 
Parls Kadın, Erkek Terzlllk 

Akademilerinden diplomalı. 
Beyoğlu-Parmakkapı 113 Gay. 

ret apnrtımanı ı. 

1... 1 Dr. Necaeddin Atasagun 
Sabahlan 8,30 a kadar ve akşam. 
lan 17,20 de Llileli Tayyare Apr. 

12 nci daire No. 17. Okuyucuları. , 
mızdan para ıtlmaz. Tel: 23953 

,,--·--------------------~, Alemdar Sineması 
Cinayet ma&Cl$1 

Çalıkuşu 

Sahibi: ASIM US 

Neşriyat Mildilril Refi.le 'il.. SC'ftDlil 


