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Hi t le r, Demokrasilere hücum etti 
« SlYı<dl~tU~lf f<e<eii V©ı~üy<ett~ ~ 

Ben Deınokrasilere bu halin bizi likayt 
bıraka.~nıyacağını söylüyorum 
Atatürk 

İzmirlilerin samimi duygu
larına teşekkür ediyor 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Harp 
olacak mı? 

\'azno . Asım Us 
Ajans telgraflarına bakılana hemen 

nerede ise bugün, yarın Orta Avrupa. 
da en müthiş bir umumi harp patlıya.. 
cak. Almanya esasen bir ayôanberi ııc
t.!rber halindedir. Çekoslov8k a a nı 
da Çekoslovakyaya karıı olan taahhüt· 

Jeri dolayısile askeri tedbirler almıılar. 
dır. lngiltere en büyük dikkat ile ha. 
diıeleri takip ediyor. Hulasa Almanya. 
nın askeri bir müdahalesi <krfıal Çe
koslovaklann, ondan sonra Fransa ile 
Sovyet Rusyanın mukabelesini davet 
edecektir. 

O halde Almanlar Südetler meselesi. 
ııe müdahale edecekler mi, etmiyecek. 
ler mi? 

Şimdi herkes bunu soruyor. Bu au. 
ate yegane salahiyetle cevap verecek 
olan Almanlar ise ne "evet.,, ne de 
"hayır." demiyor. Sadece bütün sual. 
leri esrarh bir tdbesııüm ve sükut ile 
kar§ıhyor. 

Hakikaten Almanyanın Südet Al
manları meselesindeki vaziyeti çok 
müphemdir. Bir taraftan, bu memleket 
yakın bir zamanda Çekoslovakyanm 
Südet Almanlar mıntakasmı iıgal alb· 
na alacakmıı gibi gcniı mikyasta askeri 
hazırlıklarda bulunmuıtur. Fran.. 
ıa ve Sovyet Ruıya tarafından taarnız 
ihtimallerine kartı da tedafüi tedbirler 
almııtır. Bütün hudutlannda tahkimat 
yapnuıtır. Nihayet Nürenberg kongre
sinde söz ıöyliyen Hitler ile Cöring 
ıulh ve sükUndan l:iyade harpçı bir dil 
kullanmııbr. Her haJde Südet Alman
ları meselesinde Fransa ile !ngiltereyi 
tatmin ıedeeek bir teY s3ylemnemiıtir. 

Buna mukabil Hitlerin ve Alman 
diplomatlannrn hususi konuımalarda 
kullandıktan dil bambaıkadır. 

.,_ Almanya Südet Almanları için 
harp edecek midir?,, 
Tanında &<>rulan her suale bütün 

Alman diplomadan kahkahalarla c:e· 
vap veriyorlar. 

- Südct Almanları için harp nu? 
Ar.la .. Hiç böyle ehemmiyetsiz bir me.. 
sele için bütün Avrupa milletlıeri biri. 
birlcrile boğazlaıırlar mı? Almanyanm 
harbebnesi için bir tek sebep olabilir. 
Bu da Fransa ile Sovyet Rusyanm ken· 
disine taarruz etmesidir. Bu iki mem· 
leketin İsıe Almanyaya böyle bir taar. 
,.. )'8pmalarma ihtimal verilemez.,, 

Almanyanın askeri ve ikbsadi hazır. 
lıklan ile Alman diplomatlannm bu 

<Sonu Sa. .f. Su • .J) 

-

Hit!erin 
orduya söz~eri 
"Alman milletinin size 

itimadı vardır.,, 
Bcrlin, 12 (A.A.) - Nümberg kon

gresinin son günü orduya tahsis edil· 
mi~· Tezahürata bu sabah saat 9 
da başlanmıştır. Saat 8 de Führer ile 
partinin ve devletin ileri gelenlerinin 
bulunduğu §cref tribününün önünden 
kıtaıa.r geçmeğe başlamıştn-. 

General Brauchitsch, Keitch ve Nilch 
ile amiral Raedor kıtaları tef tiı;J ettik. 
ten sonra halkın alkışları arasında şc· 
ref tribününe gelmişlerdir. Geçit res. 
mine 13 bin kişi iştirak etmiştir, :' 

Nürnberg, 12 (A.A.) - Bu sabahki 
askeri geçit ve talimler öğleden sonra 
Hitler de hazır olduğu halde tekrarlan 

mıştır. 

Hasta olan Göringin yerine hava 
kuvvetleri ırumanaanı general Milh 
bulunuyordu. 

Hitler ,orduya hitap ederek, Avus
turyanm ilhakının bin senelik rüyanın 
ordu taraf mdan gerçekleştirilmesi de. 
.mek olduğunu hatırlatmış. Alman bir
liğini 20 sene içinde tahakkuk etti. 
rılen ordu ve partiyi sena eylemi§ ve 
darniştir ki: 
''- Ordu ve parti Alman birliğinin 

dahilde ve hariçte bekçisidir. Bütün 
Almanlan birleştirmek hakkmı bize 
ne milzakereler. ne de konferanslar te
min eylemiştir. Bu hakkı cebren aL 
mn.mız lazımgeldi ve siz, benim asker. ! 
lcrim, işte bunun icin burada bulunu· 
yorsun uz. 

t 

' 

lngiltere, Fransa, Belçika, 
lsviçre askeri tedb·r aldılar 

f Mustafa Şeref in cena
zesi dün kaldırıldı 

Meclis Reisi,·vekiller, meb'uslar, 
talebeleri cenaze merasim:ne 

iş irak etm·şti 
Ankafa, 12 (Telefonla) - Evvelki 

gUn kalp sektesinden vefat eden Bur-
dur4U hu ıt rftı.ı:±.ofJı $RNdin .t'Anı:ur • 
bugll.ıı büyük merasimle kaldırıldı. 
Meclis Reisi, Ankarada bulunan vekil
ler, Başvekil namma hususi kalem 
müdürü ve yaveri ile İsmet İnönü, mc 
buslar, vali ve belediye reisi. vekillet. 
ler ve müesseseler erkanı, profesör • 
ler, hukuk fakültesi talebesi cenaze 
merasiminde hazır bulunuyordu. 32 
inci alay bandosu, asker ve polis müf· 

rezeleri de iştirak etmişti. Otuzdan 
fazla çelenk gönderilmişti. Cenaze 
namazı Hacıbayram camiinde kılın -
dı. Burada merhumun talebesinden Ali 

Şeytanın 

Kuklaları 

1 Gençer, kısa. fakat güzel bir hitabede 
bulundu. Hocasına ait hatıraları nak
letti, Fakültede bayrak yarıya kadar 
indirilmişti. 

Bir müddettenberi ga
zetemizde merakla takip 
ettiğiniz be§İncİ cep ro
manımız bitiyor. Hemen 
onu müteakıp yeni bir 
cep romamna daha baş
lamak üzereyiz: 

Dördüncü 
Mahkum 

Bütün dikkatinizi ken
disinde toplıyacak heye
canlı bir macera, entri
kalarla dolu bir mevzu ... 

Devey • D=DDnes 
<dlavası 

Amerikada dolandırı
cılık, sahtekarlık, resmi 
nüfuzu suiistimal mese
Iesile alakalı ve bütün 
dünya efkarını meşgule
den yeni tefrikamız ikin
ci sayfada devam ediyor. , 

•"'·· ' ...... . 

(Sonu Sa • .J Su.5) 

lngilizlerden Fransızlara bir ders 
Avnıııa ile Amerika nrnsın ela sefer ynp:ın bi.ıyük İngillz Tran at-

Jl\ntik gemisi J{Ucn l\lnri ile ay nl ' ·oldn 110 + .. ''azıt si ·· F ~ • <# • ·•• e gore ransız 
Tran<;ntlüntl~'i Normnndi nrasrncla şld<lc>tll hk sür'at rekabeti ,·nr-
dır. Transatlantik süı·'at rckoı·u hteclcnbc-rl n.ucn l\lnri'deykcn bir
kaç yıl cvnl yeni yapılan Nornınndi bu rckonı kırmış ye mıni kurdo
lo nişanını almıştı. O znmnn bu hll.dise l"rnıısız gnzctclerinde bU.r:Uk 
gürültUlcrle illin edilmişti. 

İngilizler Fransızlnrın bu gürültülü nünuı3 işleri karşısında hiç 
ıse..; tıknrnıadılar. Aradan zn mnn geçti. nir gün i~iUldi ki lngills 
T!ansntlAntiğinin maldnclcıiatlo yeni tcı-tibnt yapılmış. Du sa1edo 
Kilen Mart l"ı·ansızlnrm o kn tlnr Ö\ üııdüklcri sür'at rekorunu tek• 
rnr almış. 

Hllcllscnin esasında bllyük bir tc\lcnltidclik yoktur. Yalnız blf'lk 
İngiliz gem.isi Fransız Trnnsııt lttntll!inl siır'ntça geıido bırakmakla 
bcr:ıher bu rekorun nJşanı olıın mali kuı·dcleyl tnkmıımış. Onu Fan· 
sızlnra bırakmu~ .. 

İnglllz kaptnm: 

- J{Uen Marl kurdele için yarış etmez. Atlllntik denizi bizim için 
bir spor sahası değildir. Biz satlecc yolcular.umzn hizmet için çalışı
yo11ız.•' 

Demiş. 

nu söz İngilizler tarnfm du.n Frnn~ızlarA T"Crilmlş bir derse 
benzeyor. Bununla beraber F ran ızlnrın ağzı da gene durmaror. 

Onlar: 
- Öyle ya, maksat rcklllm hU. B!l h:tsrl oldu. Kücn l\Inrl için :nıa

d kurdele llişamnı takmağa ne hacet 'ar?" 
Dl7or. HAS~ .. Kl.JMÇAYr 
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~retler: 

Edebiyatta 
çırak ık 

\::aznn. Sadri Ertem 

ı Dört buçuk asırdanberi gizli kalan bjr hakikat 

Bahriye kitabını Piri reis değil, 
şair Mlıradi yazdı 

Mnksim Gorki edebiyatta çırakhk 

cevre ının demirci çıraklığından fark
lı olmadığını söyler. Gorkinin hayat 
gibi cngın. ruhundan akseden bu ka.. 
naat b1r yandan edebiyat eserinin na· 
sıl deruni bir cehdin mahsulil olduğu. 
nu i§aı et ederken bir yandan da ese· 
rin ham maddesi olan kelım,elerl, cüm
leleri döven bir demir gibi ruhun ate. 
Dinde yakarak, ona zekanın tasavvur 
ettiğı bır şekli nasıl vermekte oldu· 
ğunu an'atmnktadır. 

Yazan: lbrablm Hakkı 

Zihındc kurulmuş cihanı tam eser 
halinde ortaya koymak, bir insan ya. 
ratmaktan. bir makine halketmekten 
ne daha güç, ne daha kolaydır. Bir ke· 
re eser bir küldür. GUçlUk de buradan 
başlar. ÇilnkU kill Jle parçaları ara
amdn hem göz, hem ruh için tasavvur 
edılen ahenkler, nisbetler vardır. Bu 
nisbetleri kurmadan ortaya çıkacak e. 
ser herşeyi tamam olsa bile acemill· 
fin gülünç çehresini saklayamaz. 

İnsanda, makinede hr şeyden önce 
göze çarpan nokta gayesine uygun ve 
kendini gizlemesini bilen ustalıktır. 

ister usta tabiat olsun. is~r insan mil. 
kemmel eserde bunu daima hissede· 
riz. Tabiat bu ustalığı milyonlarca se
ne çıraklıkla elde etti. İnsan ustalığı_ 
m tabiat çıraklığına ilave ederek bil· 
tün b ;,eri tecrUbelerin muhassalası hn 
linoc kC'ndini bulduktan sonradır ki, 
makineye ahengi ve nisbetleri verebıl
~. 

Gü~l bir insan bedenindeki ahenk, 
bir makinedeki nizam ve ustalık bü
tün detayların mcharctle işlenmesi ve 
J:>u nizamın bütiln bir tekamülü ifade 
~esile harikuladeleamek~dir. 

Edebiyat sadece halketmek, yani i. 
JAhlar sanntini beşeri kudretle yarat. 
mak olduğuna, güzellikle can verecek 
adamtn bir rötuşçu değil, bir illh ol· 
ması iktıza eder. Vt\kıa bir zamanlar 
-.yıp für h'ieharct edebiyatın ustnlı. 
ima misal diye gösterillrdi. Mesela 
çirkin bir adamın yUzUne pudra sür
mek, yahut makyaj yaparak, onu da
ha cazip kılmak imkanına edebiyat 
sanati derlerdi. Terzinin knnbur bir 
adamın sırtına kanburunu kaybedecek 
tekilde bir ceket yapması gibi .. Fakat 
bu hfıliklere yakışan bir iş değildir. 
), ancak silse dalarak, esası, gayeyi, 
ayatı ihmal eden "edebiyat esnafı,, 

.ım mesleği olabilir, Halikler zümre· 
ıslne mensup olan gerçek sanatklrı 

retw~çudan ayırmak gerektir. 
Halik, devrinin gUzclllğini yaratır. 

HAHk edebiyat canı, ve onu kapla. 
yan derinin gUzclllğinl arar, bulur ve 
ruhunun kalbına göre onu yeniden diln 
,-aya getirir. 

DUz duvarın,' yontulmus mermerin, 
Jjasit çizgilerin zevkine varan ruh 
''sehli mümteni,, nin harikuladeliğini 
kavrıyabilir. 

Bu kolay bir iş değildir. Bu merte
beye varmak için hakikaten o demir-

............................ -.......... __. ............................ -........... _.. ...... -....................... . . : 
Bugün ilim alemine yepyeni bir hakikati ifta etmek! 

mecburiyetini hissediyorum. Bu §imdiye kadar bütün! 
dünyaca Gelil>olulu Piri Reis tarafından yazıldığı sanılanl 
ve "Bahirname" "Kitabı bahriye", "Bahriye" adlariyle a-= 
rulan deniz kılavuzunun şair Muradi tarafından yazılmışf 
olmasıdır. Bana bu hakikati tam altı senelik yorucu birİ 

i mesaiden sonra T opkapı sarayı Revan köşkü kütüphanesin-i 
ide 1291 numarada kayıtlı Muradi'nin "Fetihnamei Hayret-i 
i tin paşa" adlı 746 sayfalık manzum bir kitabı aöylemİ§tİr. f . . . . . . 
=··••••••••••••••••••9'leeeeeee••••••••••••••••el'ee1e•e•eee•••••••••eeee•••••1eea•e•P•ll••••••••••eeeeeew• ... ••••••• ..... •••·' 

llim A.lemlnl bcklenilmiyen bir 
sUrprlz karşısmda. bulunduran bu 
hakikati daha iyi kanıynbllmek tein 
evvelt\. Plrl Reisi ve onun eserlerini 
kısaca tanıtayım: 

1031 yılı kllnunuevclinln lpUdaln
rmda l<onyada tıkan Babalık gaze
tesinde bUtUn fstanbul gazetelerinin 
sözünden kaçan iki satırlık bir tel
graf haberi okumuştum. tstanbul
da YcniccrHcr müzesinde Krlstof 
Kolombun deri üzerine yapılmış A
merikanın 1lk keşif haritası bulun
duğu yazılıyordu. Haber, benim me
rakımı knmtrladr. Bu haritayı bul
mak ve neşretmek istedim. Fakat 
lstnnbulda Ycnlccrl müzesi neresiy
di. Askeri mUzeyc başvurdum. Orada 
böyle bir harita yoktu. l\lilzeler u
mum mUdUrlUğil de Babalığın verdi· 
ğl haberi tekzip etmişti. Nihayet bu 
haritayı 'fopkapı sarnyı müzesinde 
buldum ve 9 lttinunuevvel 1931 de 
neşrottlm. Bu, Gellbolulu Kemal 
Reisin blradcrzadesl Piri llelsln 919 
H. tarihinde deve derisi Uzerlne yap
tığı ve Mısır fethinde Yavuza hediye 
ettiği dUnya haritasının bir parçası 
idl. H. 916 yılında bir Macar dön
mestnln ihanetiyle boğularak ölen 
Kemal Reis Ttirk hlklmlyetlnl .Ak
denızaen Atlas Okyanusunun şıux 

kıyılarına kadar göt!lnnUş ve Amerl· 
kanın UçUncU keşfinden dönen Ko
lam bun semtlerini - keşfe iştirak e
den tayfnslyle beraber - esir almış
tı. 

Bu gemHerden birisinde Kolom
bun ellyle yaptığı; Amerikan keşi[ 

haritası da vnrdı. lşte Pirt Reis bu 
haritayı vo anıcnıırnın esir alarak 
kendisine köle yaptığı Kolombun ls
panyah sefer arkadaşlarının muşahc
dolerınt esna tutarak kendi haritası
nı hazırlamıştır. Benim ncşriyatnn 
Ulu önder AtatUrkUn: hayata yalnız 
iyiyi \'e doğruyu görmek için açılan 
gözlerinden kacmadı. Haritayı An
karaya aldırttılar. gördUlcr, tetkik 
ettUer, sonra da işaretleriyle De\'let 
matbaasında aslından farkedllemi-

ci çırağı gibi meşakkate, zahmete kat. 
lanmak, ruhu ateşte yakmak, onu 
zekanın ve sa.ne.tin örsü üstünde döğ
mek laztmdır. -· 

l ecek bir nefasette bastırıldı ve ilim 
dünyasına. sunuldu. MUzede daha\ 
sonra PlrJ Reisin 935 tarihinde Ka
nuniye sunulan ikinci bir haritası 

dalın bulundu. 
Ben bUtlin mesaimi bu haritalarla 

Plrl Heise nlsbet edilen Dahrlye kita
bının H. 927 yılında Oellboluda ik
mal edilen ve H 932 de Kanuniye su
nulan nUshaları Uzerlnde tekstf et
tim. Tetklkatım hayll flerlemı,u. 

Bir gUn Beyazıtta tanıştığım deniz 
eserlerini neşir meraklısı Fevzl Kur
doğluna bUtUn mehazleriml ve 
o vakte kadar hiç de bllmedlği Top
kapı sarayı mUzest ktıtUpbanesini gös 
terdim. Bir taraftan da topladığım 
maHlmatı KUllUr Bakanlığına. btldtr
dlm. Fevzi Kurdoğlu mehazlerlml 
ve KUltUr Bakanlığına gönderdiğim 
maınmatı elde ettikten sonra Uzerln
de uzun ve clddt tetkikler yapılması 
icap eden "Bahriye" kitabı hakkında 
- şimdi vcrnt eden bir arkadaşlyle 

beraber - bir esor neşretmeye ve 
mesaimi l)nlemeye callştr. Bir teşek
kUliln de bUyUk ölçUde maddi yardı
mını temin ederek bu kitabını "Bah
riye" ile beraber bastırmaya muvaf
fak oldu. 

Kitabı ba1tanba9a hatalarla 40111 
lQl. li~W DU nlı.ı.dlRIT- ;ı; vvıı.-uvı ı:ıaı • 

yında deri Qzer ne yapılmış e8kl ha
ritalar" adlı bir kitabımla teşhir et
tim ve dUzeltmeye cahştım. GönUl, 
bUtUn mm dUnyasının aradığı ve bek
lediği "Bahriye" kitabına yazılacak 
tanıtma mukaddemeslnln cok cld
dt ve ilmi olmasını isterdi. Aksi tak
dirde 860 bUyUk sayfalık bir kitabın 
faksimtle suretiyle basılması t~ln 
harcanan paranın boşa gitmesi ihti
mali vardı. Tetkikatımız maalesef 
bu thtlmaıtn pek de varit olduğunl! 
ortaya koydu. 

Şair Muradl Barbaros Hayrettin 
paşaya tahsis ettlil eserinin "Der be· 
yani lhtltami kitabı fetihname! Hay
rettin paşa" başlıklı kısmında Bar
baroıun Preveze deniz muharebesini 
değerli bir deniz lllnıl olan Turak 
Reisin baştardasından takip ettiğini, 
denlzclllğtn ve deniz muharrlrllğlntn 
eski bir sanat olduğunu, Pırı Reialn 
"Bahlrna.me" adlı eserini lrnndlalnln 
kaleme Rldrğınr, "Ant\ fazlı hadi" 

Devey - Hines davası 
ha.yat meselesi de olabilirdi. ÇUnkU 
Hines ile beraber tevkif ettirdiği 
gangsterler Nevyork şehrine mAnen 
hlkim olmu§. korkunç bir haydut teş. 
kilatını temsU ediyorlardı. Bu te§kilAt 
nllf uz ve menfaatini korumak için, 
hiçbir suika.stten çekinmezdi, kendisi· 
ni blr gUn yak edebilirdi. 

-2-
M·ıvon nüfuslu Nevyork 
rini Loterya ile soyan 

korkunç teşki!at 

dur ki, 
mensup 

almasından CUmhurreisi Ruzveltin 
§ahsi mevkii müteessir olmuyordu. 

Nevyork başmUddeiunıunıisi, Hines 

aleyhinde böyle elddetli takibata gi· 
rişmekle vazifesi bakımından bir te. 
mbJ.ik mücadelesi yapmış oluyordu. 
Fı,kat H.ines ~ibl demokratların başı 
olan bir a~amı mahkfun ettirecek o. 
lursA. 1940 senesinde yapılacak ciim
hurretsi int bmda cUmhuriyetçiler 
namına kendısi namzet olacaktı. Mu-

vaffak olamadıiı takdirde ise bugUn· 
idi mevktinl de ia1bedecekti. Onun L 
çtp Dev yin giri§tllt !.. l:eııdisi için 
meslefhıde dstlkbal meeelfft Mi· 

~~il ~DmJ.IGID 

Hines'e gelince, o da Devey ile olan 
mücadelesinde kendi ~aşma kalmış, A
ciz ve yardımcısız değildi. Davayı g<S· 
recek olan cinayet m&hk~eaı reisi Pe. 
kora kendisinin en samimi bir dostu 
idi. Şayet hakim Pekora, Hines'i De. 
vey'in elinden kurtannağa ınuvaff ak 
olursa gelecek intihabatta kendi$.nin 
Reisicümhur namzedi olacağını pek 
iyi biliyordu. 

Devcy'in açtığı davanın daha mu· 
hakemcsine başlanmadan, hflklm Pe
koranm relsicilmhur namzetliği Am~ 
rika gazetelerinde görUlmeğe ba3ladı. 
Hincs ile Nevyork gangsterleri ara
sında milnasebet 1029 senesinde teea. 
sUs etmi§ti. !3u gangıterlerin vaktile 
başı olan ve bira kralı adı ile şöhret 
bulan Duç Şulç, on milyon nllfuslu 
bu bUyUk Amerika ~rinde gizli bir 
loterya oyunu kurmuştu. Bu loterya· 
nm biletleri 10 santim mukabilinde btl-

cUm lcıtnl de hitam tarihi dilştUğUnU 
ve eser kendtslnln olduğu halde ad 
Piri Reisin olduğunu şu mısralara 

söyletmektedir: 
unun<lnn en·cl ben de ynz<hm bir 

kitap 
EJledlm telif ve kıldım fashıbap 
"Fa.ılı hadl" 07lo(')hn tarih "anli" 
Ol kitap ile glclflUr her yann 
Turukubnlırl anda tayin eyledim. 
Hn.:rtmın ilmini tcb)iıı eyledim. 
Hem pu in. ilmhıl kıldım ftynn 
nmı bnhrl etUm anda hep l>cynn 
"Ilnlıirnnmc" demekle oldu ydd 
I.ılkl "Piri'' kcthlidnnın o1<1u ad 
Vakıa derya)'! C'\'Yel Cl'Vel gezlı> 

Gezdiği am.rı hep hlr bir yazıp 
J{oınıış chter bulmnyup bir ehlidil 
Comcclcmeyilp yatırmış bunca yıl 
Bir kann gctınlş araclan rok güman 
E7lcdl benden rica çnn ol zaman 
Pes anı cemedllp ettim bir kitap 
Blltr anı bir nloo yUz şcyhtişAh 
Padl,,ah verdi anı Akıbet 
Buldu andan dayı fıkra ltlyet 
ÇUnktt yazdım bundan ovvel bir kitap 
b11 ocağa kıldmı andan intisap 
Çllnkll vardır ol ooa~a nlsbetim 
lm Abad ola budur hlmmettm." 

Bu manzumeden öğrendiğimize 

göre Plrt Reis Akdentzin bUtUn 11-
manlarmr, körfezlerini, girinti, çı

kıntılarını, sığlıırrnı. dökUntUlerlnl, 
kalelerini, sahillerdeki tatlı suları

nı, bUtUn adalarını en hurdn teferrU· 
atlyle tetkik etmiş ve bunlnrı not 
halinde toplamıştır. Fakat kalemi; 
yelkeni ve kUreğf kadar kuvve-tll ol· 
madıfı için ortaya bir kitap ~ıkara
mamıştır. Amcası öldükten sonra pa
ra sıkıntısı da çektiği için bunları 
bir kitap halinde tasnif etmeye ka
rar vermiş ve Muradl'nln yardrm1na 
mtıracaat etmlttlr. Pfr1 Jtet• •mca-
tU \l&U u-u ...,...,._ - • .,."".- -.. -;/- ?ıi - ---

mlş ve butada'tlotıarını"blr araya g~
tlrmlştlr. Du H. 927 tarihli menşur 
"Bahirname" ntn esasıdır. Kaı\unt 
931 yılında damadı İbrahim paşayı 

Ahmet pnşanrn fsynnını bastumak 
iı;tn Mısıra. gönderiyordu. Paşanın 
bindiği semlnln kılavuzu Piri Reisti. 
Elinde do nft.tamam kılavuzu ve })Or
tUlanları vardı. Bu, paşanın aazatı 
dlkkntlnl çek U: 

- lkmal et, ha'Zırla da. hUnkara 
sunalım. dedi. !şte Plrl Reis bu vaat· 
tnn sonra deniz muharriri şair Mu
radtyl b·uldu ve 932 tarihli bahrlye
slnl hazırlatnrnk tbrahtm paşa. va
sıtnslyJe padişaha verdi. Bu yUzden 
kavuştuğu ser\'etl ve tcfabı blzıat 
şöyle ifade ediyor: 

(Kara toprak iken oldum zerihns) 
9 2 7 tarihli Bahriye ile 9 32 tarihli· 

si arasında soklz, on yerde başkalık 
vardır. Falrnt bu ba.şknlıklıır ma· 
nayı ve mnksndr bozan tezndllir ha-

(Sônu 10 nuncuda.) 

tUn birahanelerde, lokantalarda, gaze
te tevzi mahallerinde sablıyordu. Lo. 
terya teşkilatında banka vaillcslni gö. 
renlerin hepsi gangsterlerden ibaret 
idi. Kazanan numaralara ikramiye tcv 
zii işine her vakit hile karıştırılırdı. 
Bu suretle her seno Nevyork aha.Hain· 
den milyarlar dola.ndırılıyordu." Hileli, 

kanunsuz ve gt~U loteryo. oyunu polis 
ve emniyet teşkilatının gözU öniltıde 
senelerdenbe.ri devam edip gldivordu. 
Bunun sebebi de bira kralı Duç Şulç 
ile Hines arasındaki münasebetten ne
§et ediyordu. Her ne vakit gangster 
lerln gizli lotcrya aleyhinde zabıtaya. 

bir eiklyet gelse derhal kuvvet.. 
1l ·avukatı Hines tarafından hasır
altı ettfrillyordu. Bu işteki suiistimal. 
Jet~ el sürmek istlyen detektüler va· 
z.if clerinden uzaklaştırılıyordu. 

Nevyorkta kurulan bu dehşetli do
landırıcılık makinesine kal"§İ ara sıra 
rakiplerin çıktığı da oluyordu. Fakat 
kendilerine karşı rakip olarak çıkmak 
istiyen loteryacılar bir kaç gUn içinde 
meşhur bira kralının arkadaşları ta· 
rafından öldUrUIUyordu. Ncvyork mu. 

hltinde sık sık vukua. gelen bu türlü 
cinaY.etler herkesçe malfun olduğu hal. 

l 
Tevere'.ve uöre ı 

Yahudilerin 
karakteri 

1919 senealnden sonra ltalyaya gel. 
mi§ ve yerleşmi§ olan biltUn Yahudi· 
lerin hudut haricine çıkarılması hak
kında İtalya hUkOmeti tarafından ve. 
rilen karar Uzerine (Tevere) hımlnde· 
ki İtalyan gazetesi, Italyan Yahudi. 
!erinin karakterJerJni tasvir eden bir 
makale yazmıştır. Bu makaleden şu 
satırları alıyoru.ı: 

"İtalyan tlbilyetine girmlt ola.o 1taı 
yan Yahudisl bUtUn İtalyan vatan· 
da~larmrn haiz oldukları hakları alı. 

yorlardı, Fakat İtalyan vatandar;ları· 
nm vazifelerini UstJerine asla mal et. 
aı!yorlardı. Biz zanıan zaman gazete· 
mizin slitunlarmdıı. Yahudilerin iyi bir 
İtalyan vatandaşı olup olamıyacakla
rını kendi kendimize sormuauzdur. Bir 
Yahudinin İtalyan vatand&§ı olunca 
yapması icap eden §eylerin ne olduğu 
malumdur. Bir Yahudinln eline ltaL 
yan tAbiiyet vesikası verildikten son
ra tabii olarak bu Yahudi bir İtalyan 
vatandqı ııf atmı almıe olur. GUnü ge. 
lince bu Yahudi askere gider, hUkfi· 
mcte vergilerini verir, şehir sokakla
rında ltalya.n bayrağı lle kar§ıl8.§ıne& 
şapkasını çıkarır. Hiç şUphe yok kf, 
İtalyan Yahudiısl bunları yapar. Aksi 
takdirde devletin ceza kanunu yakası. 
na yapışır. Fak'at bunlar ile beraber 
bu Yahudi gerçekten bir İtalyan vatan 
daşı ola bilir mi ? 

Yani soydan, soptan ha.kiki İtalyan 
olan bizler .gibi, bUtlln İtalyan halla 
gibi, bu topraklar ile bir olazı insan· 
Iar gibi duyup hissedebilir mi 

Yine bu suale daima: 
- Hayır.,, 

Diye cevap verdik. Bizzat Yahudi 
lerin itiraz kabul etmez, inkar edile • 
mez kitapları da ayni cevabı veriyor. 
Yahudiler İtalyan milletine temsil e· 
dilemez. Yahudilerin vatanları yoktur. 
Eğer onların bir vatanı val'8a bu İtal
ya devletinin hudutları haricindedir.,. 

15 Yıl evvel bugün 
Atnıtt.rt.k oazt.frden: 

• KARS - Burada blr kadın iki baılr bir 
oOtan çoctı6u do{Jurmu1far. Çocubun cllbtr 
teıekkntdtr tamdır. iki kafalı bu garip hil
kat lltldUahnıer mınfaalint. cukt.rl haıta. 
hant.de teşhir tdilmtkltdlr. 

. , BugUnhD hava 
Yurdun Trakya, Kocaeli kısımları ile 

Orta ve Donu Anadoluda '"' Kııradenlz 'kı
yılarında havil çok yağışlı, Cenubt Anado
luda az iıulutlu, dliler yerlerde bulutlu set
miş, rüzgArlar; Korndenlz kıyılarmdn ce
nuhl, cenup b&lgelerde ,ıma}I, diğer )'er
lerde ıarbt lillkıimetten orta kuvvetle es
ıniştir. 

Dün lstanhulda hava ölleye kadar açık 
yaAışlı, ölleden sonra ekseriyetle çok bu
lutlu geçmiş, rüzgAr çenuhu şarkl fsUka
mctlndcn s:ınlyede 2-~ metre hızla esmiş
tir. Snnt 14 de hava tazyiki 757.8 milimet
re idi. Sühunet en yilkıek snncşte 61.5, 
gölgede 25.6 ve en dilşfik 8.2 santigrat kny
dedilmiştfr. 

de failleri hakkında takibat ya.pılamı· 
yordu. Ara sıra tutulup mahkemeye 
teslim edilenler de yine kısa bir zaman 
içinde tahliye olunuyordu. 

Duç Şulç gizli lotcrya vaıııt.asile 
hal~ dolandırılan milyarlardan blr 
kısmını Tammany Hall re.iıi Hinea'in 
e.-nrlne tahılı ediyordu. Hines de bu 

paralarıh bir kısmını inUhab:ıtta ken
di namz.etlerinl kuandmnağa sarfe
diyor; icap eden memurları avlıyor. 

du. Hattft. mahkeme azalarını elde edi. 
yordu. Bir taraftan da fakir mahalle· 
lerine yardımlarda bulunuyordu. Fa
kat, bira kralı Duç Şulç 1935 sene!l 
ilkteşrini içinde katledildi. Bundan son 
ra. Nevyork gangsterleri doğrtıdan doğ 
ruya Demokrat Partisinin Nevyork 
başkanı Hl.nesin emri altına geçml§tl. 

!şte Nevyorkta bu kanaatte olan 
bir çok insan vardı. Fakat bu kanaati 
mİıdcU deUller ile lsbat etmedikçe mah 
keme rel!l Pekora'ya Hines'i mah· 

knm ettirmenin lmklnı olamazdı. O. 
nun içln Devey, Hlnes aleyhine tak!. 
bata ba§lamada.n evvel senelerce ulra· 
garak vesikalar toplamak mecburiye
tinde kaldı. 



c,&iip 2'üşiiff~~ - ~ -~W-

Sayıh dakikalar 
içinde 1 

H&diıeler, yerinden kopmuı bir top .. 
ra.k parçası gibi kayıyor. Biraz ötede 
.. muharebe,, denilen kanh uçurum var. 
Bu kopan toprak parç11ı, birkaç adım 
aonra, sağlam bir irade ve "aJdıselim,. 
kayaaile önlenebilecek mi? Yoksa git
tikçe artan bir hızla kanlı boıluğa u
çacak mı? .• 

Bu dakikada gazeteleri, radyoları, 
meclisleri, komisyonları, telli, telsiz 
telgraflarile bütün dünya, iıte bunu 
soruyor. Omuzlarında birinci derecede 
bir devlet yükü taııyanların Tanrı yar .. 
dımcıaı olsun l 

Çünkil bunların dudaklarından çıka.. 
cak bir "evet,. , bir "hayır,., bant fı. 
çısına bir kıvılcım gibi dalacak. Sınır 

lar kan ve ateı içinde kalacak. 
"Viyana,, oyununun, "Çek toprakla

rında, ikinci temsilini vermesini, aktör .. 
lerinden baıka hiç kimıe istemiyor. O 
perdenin makaralarına, bugün asıl 'ıah
nedekilerden ayrı olarak Fransız, Ruı, 

İngiliz devletleri de yapıımıı bulunu .. 
yor. Açmak için zcrlayanlar, bu kuv· 
vetlere de güçlerinin yetip yetmediği
ni, hesaplamak mecburiyetir.dedirler. ı 

Yirmi yıldanberi çoğaltılan, bilenen 
'ilahlar, kınlarından, kılıflarından çı.. 

b.::ıldı. Hepsi çırçıplak ve parıl parıl ... 
)il\ kaası. lıııUisllerin al~ğı bu azgın 
f0ld1le, eri durgun 'kanları kaynatmaıı 

9" sağlam sinirleri, anten gibi vınla
malar içinde bırakmasıdır. Dünyanın 

belalıları diyebileceğimiz birtakım ka.. 
badayılar, akıllarına estikçe, etrafı ha· 
raca kesmeğe kalkıııyorlar. Ortada ne 
yasa, ne türe kaldı. Tıpkı kayıerler ça· 
ğındaki gibi, hak terazilerine, ağır kı
lıçlardan dirhemler konu7or. "Majino,, 
karınca yuvasına döndü. Hudutlar, 
ıüngüden parmaklıklarla çevrildi. KL 
aaturalar zağlanıyor, bombaların fitil
leri çıtırdıyor, kısılan omuzlarda, buru
ıan yüzlerde yakın patlamaları bekli.. 
yen ürkek bir hal var. 

Af!!•· bu e.cr.ı!r hal bu kar t arlk
raftan birinin, pekgözlülilfU üıtün ge· 
lecek ve aaldıracak. Dünyada yine kim
bilir kaç ulhane açılacak! .. 

Düne kadar ıchitlerin, dulların, ak. 
saçlı anaların, yeıksul yetimlerin tali
lerine ağlıyorlardı. Bugün o tehit ye. 
timlerinin ellerine silih veriyorlar, 

Ama doğru•unu isterseniz, galiba 
dünyanın da böyle bir hacamata ihti· 
yacı var. Bırakalım, bir musibetin bin 
nasihatten yey olduğunu 1'ir daha de
nesinler. Fakat ne yazık, ki yarın bo .. 
ğaz boğaza g-:lec:ek olanlar, timdi yal
dızlı kürsülerde mağrur tavuslar gibi 
kabaranları aralarında asla ıörmiye .. 
ceklerdir. Düny.ıda harbin bin ıebebi 
varsa, yilzünU, her halde onu huırlı
yanların çok ıı:erilerde kalıtları teıkil 
eder. 

Belediye seçimi 
Belediye seçimi için asılan defter

ler yarın akşama kadar asılı durduk
tan sonra kaldırılacaktır. 
Diğer taraftan şehir meclisi önümüz 

deki pazartesi günü fevkalade bir top. 
lantı yaparak seçim gUnünU tesbit e. 
decektir. 

••••••••••••••• 
Mühim ilan : t 

1938 ı 

1 1~. ~ylül cumartesi ı• 
ı gunu çıkmaya ka-

h r Ar LYmAtN c A ! 
DERSLERi : 
O gUn verllmlye • 
ba,ıanecaktır ; ............... 

Tayyare 
• 

pıyangosu 
Denizbankın 

yeni vapurları 
Denizbankın lngiltereye yeni vapur • 

lar ısmarlama.la. karar verdiğini yaz-

mııtık. 

BDyUk lkramlyet8415 
numaraya çıktı 

Denizbank fen heyeti, bu hususta. 
bir müddettenberi yapmakta olduğu 
tetkiklerini ikma.1 etmi§, gelecek va
puru?\ ıipa.riei hakkmd.aki noktai na· 
zarını bildiren raporu hazırlamııtır. 

Bu rapora. göre, bu gemilerden iki 
taneıinin Marmara tipinde olacağı an. 
laşılmaktadrr. Gemilerden diğer ikisi 
Ayvalık hattına. ieliyecek tipU, yapı. 

laca.ktır. 
Ayrıca dört vapurun da uzak w 

ferler için yaptınlmaaı münasip görül· 
mil~tilr. Bu vapurlar, Filistin, Brendizi 
Ma.rsilya - Hamburg hatlarına işliye. 
ceklerdir. 

Yüksek tedrisat direktörü 
Birkaç gündenberl ıehrimiz9,e bulu

nan yüksek tedrisat direktörU Bay 
C..evat, dün akpm Ankaraya dönmU~ 

tUr . • 
Bay Cevadın lstanbuldaki tetkikle. 

rinfn en milhim kısmmı üniversite 
kadrosu teekil etmiştir. 

Genç reııamlar aPaaında 
Ana.doluya giden reaaamların inti· 

babı Ur.erinde aralarında ihtilM çık. 
mıı, olan (Milstakil Ressamlar Birli
ği) azuından bir kaçının istifa ettiğL 
ni geçenlerde yazmıetık. 

Geri kalan aza, dün kendi araların. 
da bir toplantı yapmı15lardır. Bir riva
yete göre. Birliği büsbütün bozup ye
ni ua ile bir birlik tesisi düıünülınek· 
tedir. 

o 

Pollste 
Zorlu bir kahveci 

Yenieehirde Kamer caddeeinde kah. 
vecilik yapan sabıkalılardan Malatya. 
lı Mehmet, dün dükk~nında bir kahve 

1tlitftiakTail~~~MhcJMı• 
çekerek bir el atee etmiı, fakat kur
ıun hop. gitmiıtir. 
Malatyalı Mehmet tabancuı ile 

birlikte yakalanmıı. tahkikata bqlan
mıetlt'. 

KÖPRÜ ÜZERİNDE OYNARKEN 
Büyükderede Çayırbaıında. oturan 8 
y&1ında Mahmut. köprü Uzerinde oy
narken ayağı kayarak dört metreden 
apğıya düpüı, ağır ruette yaralana 
rak hastaneye kaldırılmıştır. 

BOCULURKEN KURTARil..Dt -
Galatada Pereembepazarında oturtn 
Harim. Moda.da denize girmiş, açıl. 

mıı. boğulurken etraftan yetişenler ta. 
rafından kurtarılmıştır. 
BEYGİR ÇİFTESİ lLE YARA· 

LANDI - Kızıltoprakta oturan sucu 
Ömer, Kayıfdağı çeşmesinden su dol
dururken beygiri ansızın bir çifte at· 
mış, Ömer yüzünden ağır surette ya. 
ralanarak hastaneye kaldırılmıştır. 

OYUN YÜZÜNDEN KAVGA -
Yeşilköyde oturan H yaşında Ali ile 
arkadaşı Yaşar iskambil oyunu yüzün. 
den Mustafa isminde bir çocukla kaV"' 
ga edip fena ha.ide dövmüşler, sandal
ye ile batından yaralanmışlardır. 
ÇARPIŞTILAR - Şoför Alinin i

daresindeki 3359 numaralı Yenimahal 
le otobüsü ile vatman Bekirin Şişli -
Tünel tramvayı Pangaltıda çarpıımı§.. 
la.rdır. İkisi de hasara uğramıştır. 
6 METRELiK iSKELEDEN DÜŞTÜ· 

Beykoıda oturan Ligor, Beykoz cad. 
deainde oturan sürücü Şerifin evini 
boyamak üzere yaptığı iskeleden aşa
ğı düşmüş. ağır surette yaralanmıştır. 

ZİF"l'l'EN YANDI - Anadolukava
ğında demirli bulunan (Tevfik Hüda) 
motörUnde tayfa Mustafa ve Salih, 
dün tekneyi ziftlerlerken kızgın zift 
tenekesi Mustaf anın baeına düşmilş. 
yilzUnü ve batını yakmıştır. 

GELFCElK KAZA - Çeşmemeydan 
1ı Salih, dün Yanık Alinin Köprüye 
bağlı duran romorköHlne binmek iste
miş, atlarken romorkör hareket etmiş. 
tir. Bu suretle bir ayağı romorkörde, 
bir ayağı yerde kalan Salih, kendisini 
ıslddetle arkaya atmıştır. Fakat Salih 
bu defa da dubanın açık ağzından içe
riye düımUf, ba.ıından ve bir çok yer- 1 
lerinden afır Y.aralanmııtD'. 

Tayyare piyangosunun beşinci keşi. 
desi dün bitirilmiştir. En büyük ikra. 
miye olan 50 bin lira 18415 numaray.ı. 
çıkmıetır. 

Bu biletin talilileri lzmirde İncir. 
pazarı sahibi Mehmet, Akay idaresi • 
nin Suvak vapuru kamaroUarmdan 
Nuri, lzmitte malul zabitlerden Niya· 
zi, Kuledibinde 15 numarada. Sofya, 
Aynalıçeımede Jozeftir. 

On beş bin lira 2572 numaraya çık.. 
mıştır. Bu biletin talilileri Bahçekapı
da Tokatlı lokantası sahibi Sergis illJ 
hurdacı Gavroyandır. 

İş Bankasında memur Emine on i. 
ki bin lira, Diyarbakırda Sıhhat ecza· 
nesinde kalfa Sait ile Cibalide inhi· 
sarlar fabrikasında amele lbrahime, 
Aksarayda büyük Reşitpaşa sokağın
da 56 numarada Seniyeye, Pangaltıda 
apartman kapıcılarından İbrahime on 
bin lira çıkmıştır. 

Sonları 15 ve 73 le biten bütiln nu
maralar ikişer lira alacaklardır. 

Kadıköy ve Üsküdar 
planlan 

Cumartesi günü şe'hrimize gelen 
mütehassıs Prost, dün belediyeye ge. 
lerek imar bürosunda me§gul olmuş· 
tur. Prost burada kaldığı müddet zar. 
fında Kadıköy ve Üskildarın planları 
ile meşgul olacaktır. • 

- -
Bebek • Dolmabahçe yolu 
Bebek - Dolma.bahc:e yolunun açıl

ması etrafında tetkiklere başlanmı§. 
tır. Bu yolda genişletilecek yerler 
bilhassa Arnavutköyle Kuruçeşme a... 
rasmda ve Ortaköyle yakın kısımlar
dır. Haritası hazırlandıktan sonra ge
nişletme işine ne kadar para gideceği 
A-1.:..&. -ı.---ı...a..-. ~.:...........~-............ 
ranm bir kıammı belediye bir kısmı. 
nı da. Nafıa verecektir. 

Halkevi ıpor salonu 
Eminönü halkevi spor salonunun in. 

şası faaliyetine devam edilmektedir. 
Dünden itibaren temelin kazılmasına 
ve istimHik edilen evlerin kalan taş 

ve topraklarının kaldmlmuına baş ~ 
lanmıştır. 

--<>
Cumhuriyet Bayramına 

hazırlık 
Cümhuriyet bayramında tstanbulun 

muhteJif yerleri ampullerle süsle
.necektir. Bu tesisatın in&aSma elektrik 
idaresi tarafından başlanmıştır. Şem• 
sipaşa ve Sarayburnunda. ameleler ça.. 
lışmaktadır. 

Alman iktııat Nazırı 
geliyor 

:Alman lktısat nazın doktor Funbe 
bu ay içerisinde memleketimize gele. 
cektir. 

Nazır, şehrimi7.de bir müddet kala· 
rak muhtelif iktısadi meseleler üzerin· 
de tetkiklerde bulunacak, bundan son. 
ra resmi bazı temaslarda bulunmak ü· 
zere An~araya hareket edecektir. 

- Bi:im patronun oğlıı lırl hayatrna 

dırir ronın11 y<l:acakmrş da hayntınır:ı biz .. 

ıat ua,amağa baJladr. 1 
- !nıltlı karikatürü -
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Orta tedrisatta 
Yüz kadar öğretmenin 
daha yerleri değiştirildi 

Orto okul ve lise öğretmenleri ara. 
sında bakanlık tarafından yapılan na
killerin kültUr direktörlüklerine tebliğ 
edilmesine devam edilmektedir. Dün 
de yeniden yüze yakın kararname gel. 
mi§tir. Bu kararnamelerin ekserisi ye· 
ni açılan orta okullara.aittir. Okuyucu
larımıza nakillerin tam listesini veri. 

yoruz: 
Ankara Gazi lisesi kimya öğretme· 

ni Mazhar İstanbul erkek lisesine. Ga. 
.zi Osmanpaşa orta okulu tarih coğ
rafya öğretmeni Sedat, Ni~antaşı or
ta okuluna, Gazi paşa orta okulu türk.. 
çe öğretmeni Enver Işık Nişantaşı er
kek orta okuluna, İstanbul erkek lise. 
si türkçe öğretmeni Ziya Cağaloğlu 
ortaya, İstanbul erkek lisesi fizik öğ
retmeni Kasım Ere.nköy kız lisesi Çam 
lıca şubesine, OskUdar birinci orta o
kul türkçe öğretmeni Fuat ErenköY. 
kız lisesi Çamlıca şubesine, Karagüm. 
rUk orta okul doktorluğuna İstanbul 
killtür direktörlüğü doktorlarından 
Burhanettin. Istanbul kız lisesi tarih 
coğrafya öğretmeni Sabiha Beyoğlu 
orta okula, !stanbul kız lisesi tabiiye 
öğretmeni Huriser Beşiktaş orta o
kuluna, İstanbul kız lisesi tabiiye öğ. 
retmeni Makbule Fatih orta okuluna, 
İstanbul kız lisesi almanca öğretmeni 
Münif Sait İstanbul erkek lisesine, Ve
fa lisesi tarih coğrafya stajyeri lffet 
Beşiktaş ortaya, İstanbul kız lisesi mu 
siki öğretmeni Tahir Karagümrük or· 
taya, Adapazarı orta okulu türkçe öğ. 
retmeni Ramiz Taksim ortaya, Ödemiş 
orta okulu tarih coğrafya öğretmeni 
Tahsin Pendik ortaya, Bursa orta oku 
lu tarih coğrafya öğretmeni Tahir 
Zeyrek orta okuluna, Üsküdar birinci 
orta tabliye öğretmeni Şekibe Kadı
köy ikinci ortaya, ilk okul öğretmen. 
lerindcn Mesude Zeyrek orta okuluna, 
:SSO)'~ u~ n-aa.a;.._.. ~olıi:uOD.l 
HUsamettin Antalya lisesine, Vefa li
sesi riyaziye öğretmeni Süreyya Ba
lıkesir Necatibey öğretmen okuluna, 
Nazilli orta okulu biçki ve dikiş öğret. 
meni Zahide Kadıköy ikinci ortaya, 
!Karataş orta okulu tarih, coğrafya 

öğretmeni Şerife Taksim orta okulu
na, Elaziz orta okulu Türkçe öğret. 
meni Ali Gelenbevi orta okuluna, Niğ
de orta okulu tabiiye öğretmeni Hu
lusi Beşiktaş ortaya, Tokat orta oku. 
lu türkçe öğretmeni Ahmet Kumkapı 
ortaya, Bursa orta okulu tabiiye öğ
retmeni Enise Taksim ortaya, Buca 
orta okulu Biçki, dikiş öğretmeni Naz 
miye Pendik orta okuluna, Gazi Osman 
orta okuluna Yardenin riyaziye öğ. 
retmeni Zekavet Beşiktaş ortaya. Ga
zi Osmanpaşa orta okulu tabiiye öğ
retmeni Nadide Nişantaşı ortaya, Us.. 
küdar birinci orta okulu fransızca öğ
retmeni Mihri Hisar Kadıköy ortaya, 
Üsküdar birinci orta okulu tabiiye öğ. 
retmeni Suat Kadıköy ikinci ortaya, 
Kadıköy birinci orta okulu tarih coğ 
raf ya öğretmeni Feriha Kadıköy ikin
ci ortaya. Üskildar birinci orta okulv. 
tarih coğrafya öğretmeni Naciye 'Ka.. 
dıköy ikinci ortaya, Üsküdar birinci 
orta okulu tarih coğrafya öğretmeni 
Naciye Kadıköy ikinci ortaya, tstan" 
bul kız lisesi riyaziye öğretmeni Ay. 
§e, Fatih ortaya, Kasımpaşa orta oku• 
1~ tarih coğrafya öğretmenliğine Şev· 
~~ .. :leyrek orta okulu tabiiye stajyer. 
hgıne Fatma, Gelenbcyi orta okulu 

tarih coğrafya öğretmenliğine Nimet 
Beykoz orta okulu türkçe öğretmenli: 
ğine Perihan, İstanbul erkek öğret • 
men okulu fransızca öğretmeni Yu· 
suf Ercnköy kız lisesine, Üsküdar 1_ 

kin~i orta okulu ingilizce öğretmeni 
1:1alı?1e: Ç~pa orta okuluna, Kabataş 
lısesı rıyazıye öğretmeni Sille an 
~~.dıköy kız lisesi riyaziye ö~en. 
lıgıne. Ercnköy kız lisesi fra.nsızca öğ
retmenliğine Beraat, İstanbul kız öğ. 
ret°!'en okulu fizik kimya öğretmeni 
Melahat Eminönü orta okuluna, Ka~ 
sımpaşa orta okulu wr°ektörlil~ 
kul yardircktörü Rasim, ~A 
çüncü orta okulu tarih ac:ııi~8Jlııttie 
retmenl Sıdıka Ci~ .n.•~iidiilke 
birinci orta 

Ş.e/ıiı-' 1Keitu6u: 

Otobüslerin 
verdiği ceza 

Evvelki akşam, bir kısım muharriri• 
rin .işlerini terkettikleri sıralarda, yani 
dokuzla on arasında, Eminönanden bin 
diğimiz otobüsiln içinde bir aea yUkael 
di. DUzgUn oldukça s~rt ve hakh bk 
şikiyet aesi.. 

Otobüsün müşteri toplamak için da. 
kikalarca durduğun:ı isyan eden bu 
sesin, biraz dikkatle bakınca kime ait 
clduğunu gördıJk. Muharrir Peyami 
Safayal . 

- Eh, dedik. Artık yarınki yansını 
seyretmeli. Kimbilir ne ateı pı:iakiire 

cek! 
Halbuki ertesi gUnil töyle bir yuı 

yazdığını gördük: 
"İmralı mahkUmlarma dair,. 
Acaba yanlışlık mı var? 
Bu serlevha: (otobüs mahktlmlanna 

dair) mi olacaktı l 

• • • 
Şakayı bırakalım ama, otobllllerin 

bu halleri, pek dar zamanlarda milıte 
rileri cidden taciz ediyor. Emin6nil, 
Tepebaşı veya Taksim gib: müsait 
istasyonlara geldiği vakit, eskiden yal· 
r.ız bilet~iler tehalük gösterir, içerde
kileri hafakanlar boğsa da o hab~ dı
p.rdan yeni yeni müşteriler davet et-

1 mekle uğraşırdı. Şimdi buna ıoför de 
iştirak ediyor. Bir yandan biletçi ba· 
ğıra dursun, diğer taraftan fOför, 
(hart! bart 1) diye kornasıru çalarak bu 
feryada tempo tutuyor. 

Neticede içerden aesler: 

- Yahu bu sizin mukavelenizde vu 
1?1Idır? 

- Vapura geci~eğiz. 

- T.ramvaylardan daha geçe kaldık! 
Ve bunlann topuna birden toföriln 

cevabı: 

- Merak etmeyin bayım. Şimdi ilin 
bir hamlede yerinize vardınnm. Sis 
çabuk gitmek istemiyor musunuz? Ba· 
na bırakın .. 

Ve biletçinin ilavesi: 
- Eicr çabuk .&itmek iatiyoru.ıııs. 

otomobile binaeydinb:. 

.. Bel~diyenin gelecek eene için oto
buslen kısmen kendisi itletecefini ha· 
her alıyoruz .. Bu maksatla Londr 

d .. d aya 
a am gon eriyor. Esasen belediye, bu 
gün btanbulda otobüs iıletenlerle mu• 
~avele yaptığı zaman her hanci vaki 
ıst::s~ kendisinin de otobüs illete~ 
cegını Jart koımuıtu. 

Bel~?i~e~n .otobüs itletmesinden ıe 
rccegımız ıstıfade bana kalına ikidir 

1 - Otobüslerin teklinde htaıl la ı 
cak değişiklik. 0 

• 

2 - Otobüslerin sevkinde intbam. 
makuliyet .v~ .''daima müıteri hak1r 
dır,. prensıbının ehliye~ tatbikU 

937 ticari vaziyetimiz 
nı:kofis, 937 senesi altı ayı zarfın. 

ldaki ıhracat ve ithalatımızla 938 yılı 
ilk altı aylık dış ticaretimiz bakkmda 
muka~eseli. b~: istatistik çık&nmJtır. 

Bu ıstatıstıge göre, 6 memleketten 
geçen senenin ille yansında ithalat 
~8.009.000, bu senenin ilk yanmıd& 
ıse 75.584.000 Türk lirasıdır. 

. İhracatımıza gelince, geçen 1e11enhı 
ılk yansında 54.909.000 ve bu aenenln 
birinci yarısında 55.313.000 TUrk I• 
rasıdır. 
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Antep manevraları lzmirHlerin samimi duygu
larına teşekkür ediyor 

An karada 
Harekatın en mühim safha arı 

dün sabah baş!adı 

Mareşal çok memnun 
Antep, 12 (A.A.) - Dün geçe ya. 

p,tJaQ harekat ile Gaziante.P manevrala
ı:ııwn iijc safhası hitıJllşt,i.r. Kırmızılar 

IOlQal) bir ku§Cltaıa hareketile mavile
ri çekılmek istedikleri AkçankoyuIJ.lu 
yolı,mcJjltl ,garbe atmışlar.dır. Uzun yü
rü7ij§lerden sonr~ çok .çetin bir arazide 
yapılan Doğu manevralanndan sonra 
kahraman askerlerimizin bu gece ma. 
nevralarındaki zindeliği ve gösterdik
leri yüksek 'kabiliyet her türlü takdirin 
fevkindedir. Komutan ve subaylaomı 
zın sevk ve idaredeki mümtaz ehliyet 
ittidarlan bu manevra vesilesile bir ke
re daha tebarüz etmiştir. Mareşal 

Fevzi Çakmak ve maiyetleri manevra. 
lwı 4]rip ~ıler, k.cmutan ısubay ~r
~ia quyaffakıy~i takdir ~yur. 
~t'--dır. 

Antep, 1:2 (A.A.) - :Oün gece An 
wbin fimaijnde devapı .eden ımanevra
- ~ entereun safhalar arzetmiştir. 

Kırmızılar şimalden cenuba yaptıkları 
baskın ve ç.evirme hareketiyle mavileri 
Antehin .cenup sırtlarına atmı41Jrdır. 

Harekatın en mühim gafhalan bugün 
başhyacakt.ır. Sayın Mnre~l beraberle. 
rinde Orgeneral Asım Gündür:, Korge.. 
neral Galip Deniz olduğu halde manev. 
ralan geceyanlarma kadar yakından 

takip buyurmuşlar ve vaziyetten çok 
memnun kalmışlardır. Ordu sıhhiye re
isi Tümgeneral Mazlfım ordumuzun 
sıhhiye durumu hakkında §U mallimatı 

verm!şle~dir: 

Ordumuzun sıhhi durumu fevkalade 
iyidir. Kıtalar her türlü sıhhi vasıta. 

larla cihazlandırılmıftır. Kıta tabipleri 
komutan ve subaylarla birlikte askerin 
her hali ile yakından alakadar olmakta 
en ufak bir ıvakaya bile ınüdahalc et. 
mektedir1er. 1ki gündı.ir devam eden 
gece manevralarında bir er bile hasta. 
}anmamıştır. 

Ankara radyosu 
Gelecek hafta· başında tecrübe 

neşriyatına başlanıyor 
Ankara radyosu önümüzdeki haf ta. 

batından itibaren tecrübe neşriyatına 
btfJıy;t~ktır. Te.crübeltr bergün 12,30 
11.ŞO ve gece 21 - 22 de lheın kısa ve 
hem uzun dalga verici tesisatla ya_ ·
ltcaktır. 

!Su tecrübeler bir ay kadar sürecek 
ve teaiaat isteğe uygun görülürse ka. 
ti bbul muamelesine başvurulacak -
tır. Yeni istasyonumuzun tam randı. 
man ve pı<>J,rlUDla cwulıuriyet ;bay -
rammdan evvel çalıjmaya ba§hyacağı 
tahmin olunmaktadır. 

Stimeafut radyo istasyonu tamam 
olarak neıriyata baştadı~ı zaman uzun 
~a 1639 metre üzerinden ve 60 - 120 
kilovatla ve kısa dalga da cündüz 19,7 5 
ve ıece 31,69 metre üzerinde 20 kilo. 
vttla çahpcalrtır. Sabah öğle ve akıam 
olmak ilzere gilnde üç kere neşriyat ya.. 
pılacaktır. 

P. T. T. lJrnum 'Müdürlüğü, dün • 
yanın en modern ve en son ASistem is -
tasyonlanndan biri .elan Etimesğut 

verici istasyonumuzun, proeram ve 
n'frlyatmm da, techizatma uygun bir 
mtlkemmeliyette olabilmesi için büyük 
hazırh1dara girlımiı ve §imdiden bunla
nıa • mWtim lnırmlannı ikmal etmlf
tir. Bu cümleden olmak W:ere istanbuL 
da ve diler bütün büyük ıehirlerimiz. 

deki sanatkarlarla temaslar yapmııtır. 
Memleketin en tanınmış sanatkirların
da.n mühim bir kısmı angaje edilerek 
Ankaraya gelmeleri temin olunmuıtur. 
Sanatkirlarımız muhtelif ekipler !halin· 
de radyomuzuı bilhassa prk muıikiıi 
neıriyatını dolduracaklardır. Şark musi. 
kiai neJriyatı ıefliğine senelerdenbcri 
İstanbul radyosunun spikerliğini yapan 
ve nqriyatını idare eden B. Mesut Ce
mil getirilmiıtir. 

Garp musikisi neşriyatı için de icap 
eden blitün tedbirler ahnmıı ve bu işin 
başanlınası, çok mükemmel bir kül olan 
Cumhur Riyaseti Orkestra ve bandosu. 
na verilmiştir . .Bu şubenin şefliğine de 
maruf beste'kar ve garp musikisi sa
natldlrı B. Cemal Reşit getirilmiştir. 

Bundan başka kalabalık enstroman ve 
müzisyenden mürekkep bir rady.o caz 
ve tango orkestrası vücuda getirilecek 
tir. Bu orkestra bilhassa akşam üzc:rle. 
ri dans musikisi neşriyatı yapacaktır. 

istasyonumuzun bir de temsil kolu 
bulunacaktır. Bu kısmı da tiyatıo mü 

ellifi B. Ekrem Reşit idare edecektir. 
Radyo neşriyat programları salahiyetli 

kimselerden mürekkep bir heyet tara 
fından hazırlanacaktır. Her haftanın 

pro&ramı am bir ay evvelden hazırlan
mıı ve ilan edılmiş olacaktır. 

Japonlar Çinde ağır 
zayiata uğı·ayor 
Çinliler yeniden 14 Japon 

tayyaresini düşürdüıer 
Hong - Kong, 12 (A.A.) - Yantze 

teph11lnde baflıyan ve Yantze'nln şl
ıa&llade Huangmei'de ve nehrin ce
Jlubuna Puichang ve Shahoda Çinli
lerle Japonlar arasrnda hAIA. devam 
eda muharebeler esnasında Japon
lar tHkalAdı alır zayiata uğramak
tadırlar. 

Her eün muharebe sahalarında 
binden beı bine kadar ölü ve iki bin
du altı bine kadar yaralı terketmek
.tedlrler. 

Bu zayiatı tellfi etmek lçln Japon 
eephealnln kumandanı Nantlnden ve 
Şanghaydan Uç fırka gönderilmesini 
talep etmiştir. Takvı) e kun etleri 

Sağ kalanlar şehrin civarında bir 
tepeye çekllmfşlerdir. Şahonun ce
nubunda birçok tayyarelerin iştira

kiyle cereyan eden pek şiddetli mu
harebeler netlcesindo 11 Japon tayya 

resi düşürülmüştür. 

Sindze'nln cenubu garbisinde ce
reyan eden muharebeler neticesinde 
aralarında bir miralay olmak Uzere 
1400 Japon öldünilmUştür. 

Japon tayyareleri diln Kfkuang'ın 
garbında klUn Mntuşen kalelerini 
bombardıman etmişlerdir. 

'Oç bUyUk bombardıman tayyaresi 
düı:ıUrülmU tür. 

gelir selmez altı bin Japon Juichan- --------------
CID cenubu ıarklsinde Şeklyantunda 
.bulunan Çin tıtalarnıa taarruz et
meı. bqlamııtardır. 

Çlnlller tlddetlı mukabil taarru
ıa ıeoeret bu taarruıların yarıaın
;taa fulalım lmha etmıııerdlr. 

Basın Kurumunun 
toplantısı 

Basın Kurumunun fevkalade kon
gresi bugün saat 13.5 ta Kurum mer
kezinde yapılacaktır. 

İzmir, 12 (A.A.) - Kurtuluş 

bayramı münasebetiyle belediye reisi 
Behçet Uz tırafında.n sekilen ıükran 
ve tazimat telgrafları~ Atatürk, 
Başvekil Celil Bayar ve Dahiliye 
V cl~ili Parti ueı;Jcl Sekreteri Şükrü 
Kaya tarafından aşağıdaki cevaplar 
gelmiştir: 

Doktor '.Behçet Uz 
Belediye Reisi 

Güzel lzmirin kurtuluş gününün 
yıldönümünli huzur ve nete içinde 
kutlularken İzmirlilerin hakkımda 

izhar ettiklerini bildirdiğiniz samimt 
duygulardan çok mütehassis oldum. 
Teşekkür, muhabbet ve iyi dilekleri.. 
min sayın halka iblağını dilerim. 

ATATURK 
Doktor Behçet Uz 

Belediye Reisi 
Kurtuluş günU mUnasebetiyle sa

yın İzmirlilere saadetler di!erim ve 
neşeli &ünlerini tebrik ederim. 

Baıvekil 

Celil Bayar 
Belediye Reisliğine 

Kurtulut yıldönümil mUnasebetiy
le l.ımirlilerin Büyük Şefe ve PartL 
mize karşı iÖsterclik1erl lçten duy. 
guya teşekkür eder sevgi ve silygr. 
larımı sunanm. 

:Dalaaiye V elcili w C. H. P. 
C.U.el Sdueteri 
~KAYA 

Nafıa Vekili 
DUn elektrik idare
sinde meşgul oldu · 
Şehrimizde bulunan Nalı& Vekili • 

miz B. Ali Çetinkaya dün aa.bah Elek· 
trik idaresine giderek direktör B. Kad· 
rinin odasında bir aaat kadar ka1nut 
ve yeni sistemin ifleyift bükJnda ken 
• ... Jsab&t alfmlta'. 

D • .A.ll Çh;Wilha.J"'ı ~J~Ul.lv ı.-.u. 

ğı iki gUn mrfmda, muhtelif nafıa 
faaliyetimiz hakkmda ya.kmda.n tet • 
kiklerine devam etmiştir. Evvelki giin 
Mühcndia mektebine, Yıldızdaki Tek· 
nik okuluna. gitmif, yeni tedriAtl& a
li.kadar inp.at ve değieiklildere dair 
izahat almıftır. 

Bunlardan bqka B. Ali Çetbıkaya, 
Bebek - Dolmabahçe yolunun açıl • 
ması ile Dolmabahçeden Taksime ya. 
pılacak yeni yol bakkmda da tetkik. 
lerde bulummU§tur. 
Nafıa Vekili, dün akpmki ekspres

le Ankaraya dönmllatiir. 

italya ile ticaret 
müzakereleri 

Dün Tophane köşkünde 
ihzari bir toplantı yapıldı 

İtalya ile aramızda yeni imzalana. 
cak ticaret anlaşması müzakerelerinin 
gehrlmi7.de cereyan edeceğini yazmış· 
tık. 

Müzakerelerde memleketimizi tem
sil edecek olan heyetimiz. dün Anka• 
radan 10hriıniz.e gelmi§, mUz.akerelerin 
yapılacağı Tophane köşkünde hariciye 
Vekaieti G<!nel sekreteri B. Numan 
Menemencioğlunun. b~kanlığında. ih. 
za.ri bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda, Türkofıs Başkam, B. 
Burhan Zihni, hariciye dairesi reisle. 
rinden B. CeW Osman, TOrkofia mil.· 
§aviri B. Zeki Zeybekoğlu ve htanbu1 
Türkofis müdütü B. Cemal Ziya hazır 
bulunmuşlardır. 

B. Numan Menemencioğlu toplantı
dan sonra ga7.etecilere kısaca pnlan. 
söylemi§tir; 

''- ltaıyan heyeti yarm 10hrimlııe 
gelmiş olacaktır. Uk toplantı pereembe 
glinü yapılacaktır. Bundan evvel biz. 
aramızda görü§illecek esasları teebit 

Ziraat Bankasının 
buğdayları randı 
Ankara, U (Telefonla) - Bu aktam 

istasyonda Çuhaoğlu İbrahimin ~e 

yanında bulu~ Ziraat l3ankasııun ot 
ve buiday anbarlarında yangın 'ıktı, 

zamanında yetişen itfaiye dumanın ke
safetinden maske takarak faailyete &eç· 
ti. Otlar ve bu&daylar y.andı. Binalar 
'kurtuldu. 

Üç vekil Ankarada 
Ankara1 12 (l'elef.onla) - Milli 

Müdafu, tktısat, Maliye Vekillerj bu 
sabah latanbuldan geldiler. 

tşten çıkarılan orman 
memurları 

Ankara, 12 (Telefonla) - Çartam
ba orman idaresi bölge şefi Tevfik Çağ 
layan sahte olarak tanzim edilen mar 
hatalarla devlet ormanlarından kat'ıya. 
ta ,ueydın verdiğinden, mesaha memu
ru Mehmet Ankaralı ııahte nakliye ka.. 
ğıdı imzaladığından, katip Nuri zim
metine para geçirdiğinden iJten çıka· 
nlmışlar, mahkemeye verilmişlerdir. 

• 
Kararnamelere ait bir 

talimatname 
Anhara, 12 (Telefonla) - Makine 

ve ham maddeler gümrük resimlerinin 
indirilmesi ve muamele verıisinden ia.. 
tianası hakkındı neıredilen 'kararname. 
Jere dair lktısat Vekileti bir talimat. 
name hazırlamııtır. 

Muafiyetlerden istifade 
edecek müesseseler 

Ankara, 12 (Telefonla) - Jktıaat 
Vekaletince iktısadi faydaları kabul e. 

dilerek muayyen muafiyetlerden istifade 
etmeleri kararlaıan sınai mOCHeseler 
ıunlardır: 

Tahan helva,, çırçır, elektrik. makar. 
na, kimyevi ve tıbbl mOatahn.rat fab. 
riblan ile matbaalar. 

Hcaıp 

olacak mı? 
(()ıt tarafı 1 lncfdt) 

türlü sözleri birleıtiriline neticede JÖY· 

le bir hüküm çıkanlabilir: Çekoalovak
,..nın müttefiki olan devletler Alman. 
yanın Südetler meteleline fiili bir mü. 
dahaleai halinde 1nı herek~ kuvvet i
le kartı koyaaıldarmı anlatmaja çalııı. 

yorlar. Almanlar ise bu devletlerin ı.öyle 
'bir maksat için yapbklan harp tebdidL 
ni blöf olarak telakki ediyorlr.r. 

Almanyanm Südet Almanlar meM

ıem.e ukeri bir müdab.aJeıai Çekoslo
vakya tarafından harp ile karııı.eeaı. 
iında hiç ıiiphe yoktur. Hatti Çekor.. 
Jonklar yalnız mılanaa Alman orclusu 
ile en qaiı albay baıW devem ettire. 
"'1ec:ekleri kanaatindedir. Fransa harbe 

inli v • llıkdirde Sov,et Ru.-ymun ela • il __ ,_ı.,:ı:.. 
yardım edeceii .,.,hakkak ~-· 
Fakat Fnnlll gerçekten Südet Alman· 
lan için hu,> eclec:dc nü, etmi,ecek mi? 
Baruı keatirilema. Zira Framaıım 
AlmanJllya kartı harekete geçmesi için 
lnptere tarafmct... yardan göreceği· 
ne emin olması Iizım8elir. Şimdiki hal 
de Südet Almanlan meMlesinde F 1111Me 

ile lnsi)tere ..-ında tam l»ir anlapna 
Wuncluiu 'belli cleiildir. Bilh.uaa Tay. 
mis gi1M reemi lngilterenin fikrini Def. 
re vasıta olan t.ir pmtmİn bübç gün 
evvel "Südet Almanları mmbıkaaını 
Ahnanyaya wrme]idir.,, mealindıelü 

makalesi zihinlerde b81dı bir tereddüt 
uyandırmııtır. 

Onun için hugünden yannki ihtimal
ler baklanda kehanette ,,ulanacak ~e 
Orta A YrUpa hidiMlerinin inkitafını 
her vakitkinden fa2!a bir didcat ile ta
kibe ihtiyaç vardır. 

ASIM US 

Yugoslav konsolosu 
değişti 

etmek tısere ihzari toplantılar yapıyo- Yugoalavyanm Iatanbuldaki Jeneral 
ruz. İtalya ile ,apılacak anlaflD,ada i. KonlOloau B. tvan Vukatiç Kahire orta 
ki memleketin fktısadiyatmı lnldpf elçiliğine tayin edilmi§tir • 
ettirecek meeeleler görUgUlecektir.,, l Mumaileyh 1934 ıenesindcnberi ta

Ticaret heyetimizin bu gün de Top. tanbulda ifayı vazife etmekte ve latan. 
hane köşkünde ikinci bir toplantı yap bul komoloslarmm en kıdemlisi bu-
ması m11ht.em.eldir. lunmakta idi. 

Mustafa Şeref 
.<Vat tarafı ı fnclth! 

~Y b'l?'ada bet dakika kadu dur. 
du. Mezar başında Celil ve Hasan iL 
minde iki genç "öz söyledi. Aziz ölü. 
dostlara m ve gençliğin gözyaşları a. 
rasında ebedi medfe,niııe bırakıldı. 

Mttr:lıumun tercümeihali 
ı4ustaf ~ Şeref Özka.n Burdurlu Ah· 

ınet Hamıil Bı:ıyin oğludur. 1884 de 
BurdW'da doğını,ıştur. 

n,ü~tiye tahsilim Burdurda yaptık· 
tan ,sonra 131{) senesi temmuzunda Iz. 
mir idadısine girmiıı ve burayı muvaf. 
fakıyetle bitirmi~tir. İdadi tahsilin· 
qen sonra hukuka giren Mustafa Şeref 
924 senesi sonu.nCia İstanbul hukuku
nu birincihkle ikmal etmiş, açılan mll· 
sabaka imtihanında kaıa.narak hUklı. 
met adına ihtisas tahsili yapmak Uze. 
re Ji'ransaya g<mderilmiştlr. 

Us sene Paris hukuk fakUltesinde 
muntazam bir tahsil dewesi gcçırml§, 
ve çok iyi derecede diploma almıştı. 
1328 senesi eylflIUnde anavatana dö
nen Mustafa Şeref, 329 senesi başın
dan ağustos sonuna. kadar İstanbul 
hukuk fakültesinde hukuk idare ho· 
calığına getirilmiştir. Mustafa Şeref 
o zaman, profesörlerin en gençlerin. 
dendi ve henüz otuz ya§ını doldurma. 
mJ§tI . 

Bir ilim adamı olduktan başka lda· 
redeki liyakat ve kabiliyeti dolayısl
le ayni senenin llkte§I'in ayında Kon· 
ya hukukuna muallim tayin edilmi§. 
tir. Buradaki vazifesine başladıktan. 

üç ay sonra, yapılan seçimde, en bil.. 
ytik ilım müessesesinin ba§md& bu· 
Junduğu Konya ile, doğduğu yer olan 
Burdurdan mebus seçilmi§t:ir. Kendi
si Konyayı terdh ederek Burdurdan 
istifa etmi§tir. 

lstanbula geldikten sonra, te§rii va· 
Zifesine devam etmekle beraber, l!. 
tanbul hukukunda !mme hukuku ve 
idare müdeni!liklerinl ifaya bqla. 
mıştır. 1331 Benesi ilk te§rlninde tlea• 
ret ve zira.at nezareti m~t~arlığma 
tayin edildiğinden mebusluktan isti
fa etıni§tlr. 1332 eeneei nihayetinde :t• 
tibarl mım 8ankuı idare meclisi a.r.a.. 
sı ikElı Kayseriden mebus seçllmi§ ve 
~~'1,.,t- +f,.ıı-t "" ....... 9"0~ ..... ,._ ... 

gumıştir. 

Kabinedeki nazırlık vaıifesinden 

1334 Rneslnde ve mütarekeden 25 gUn 
evel isitifa ettl.!336 eeneei ll0!1Ul1da A. 
nadoloya geldi, 1337 senesinde Sıva.s 
temyiz mahkemesi azahğm& tayin e
dildi, o samanlar bir hastalık geçir
mesi dolayuile altı ay 80IU'8. istifa et· 
tL 

1338 aeneal huiranmda Suriye ile 
imzalaııaıı gt1mri1k mukavelenameıin. 
de hüldimetimizin murahhası olarak 
bulundu. Döndükten sonra, 1smet lnö.. 
nU murahhas heyetinin mUtavirliğfııe 
tayin olunarak Lo.zaııa gitti ve kon· 
feransm iki safhası arasında murah
has heyetimizı temsilen Lozanda kal4 

dı. 

10 temmuz 1339 da Parti namzedi 
olarak Burdurdan mebus seçileli. 

Merhum, ikinci Büyük Millet Mec. 
lisinden, içinde bulunduğu betinci se. 
çim devresine kadar ara vermeden. ve 
Burdur mebusu olarak teşrii vazifesi• 
ne devam etmiştir. İsmet Inönü kabi
nesinin, celal Bayardan evvel son ik· 
tısat vekiliydi ve 8 eylfil 932 de sıhht 
sebepler dolayısile isüf a etmişti. 

Mustafa Şeref, en olgun çağında, 54 
yaşında ölmilştür. Resmi hayatı bu ka 
dar hareketli ve parlak olan merhum; 
husust hayatında taşıdığı faziletlerle 
örnek bir insandı. Çok merhametliydi 
ve insanlığa karşı sonsuz bir sevgi 
beslerdi. Y etiştirdiğt talebeler arasın. 
da mebuslar, umum mUdilrler ve mem 
Jeketin çok tan:mmıı1 hukukçuları var
dır. 

Tertemiz bir hatıra ile aramıman 
ayrıldı. 

Balkanlı doktorlar 
lzmlrde 

İzmir, 12 (Husust) - fstanbulda 
toplanan Balkan Tıp kongresi ilyele
rl bu sabah Bge vapuru ile eehrlml
ze gelmltlerdlr. Mlsafirıe111 valf ve 
C. H. P. Başkanı Fazlı GDle~ lle Be
lediye Relsl Dr. Behçet Uz ve birçok 
doktorlar tanfında.n karjılanmıvıar
dır. 

Misafirler eereffne bu akeam Fuar 
gulaoeund& belediye tarafından bir 
ziyafet verllmtttır .. 



Melek sineması 
Yeni alnıma mevıimlne 

batlıyor 

Açıl4alı llndtnbttl lalaabu1111l ID kibar 
sineması lmalal muhal•• tdlD .,. dahili 
sınema di1nyasının en ıllıel, ea pahalı 
filmlerlal ıO.tıren Melek sineması 6nll· 
müıdekl çal'fllmba lflnO akpmı yeni alne
ma me'tiimlnı batllJOI'• 

Melet sineması seaelerdtnblrl kaaand .. 
ltı "En gilzel ilimler 16 .. eren sinema" f6b· 
retlnl bu seae dı muhal•• etmek ıcın blc 
bir fedaklthldan çekinmemı,. Amerika• 
nın aletro GoldTYDı Unlted, Paremount .,, 
Foks sibl en bGyQk ilim tlrketleril\in en 
muanam lllmlerlnl satın almı,hr. Bu film· 
ler ara11nda fU bO>ilk lıimleH tlmdlden 
kaydedeblllrlz: 

ı - lontea ValeYlkl: Cbarleı Bo1er • 
Gretı Gnbo • 

2 - Marle Antoıneıtı: Nonna Sbearret • 
T)'l'Olll Po1er. 

3 - Kaaırtı: Dorthy Lamour. 
4 - l\lerko Polo: Gary Cooptt. 

5 - Senorlta: Jeannete Mac 
Donard .. Nelson Eddr. 

8 - Şabane ~ıltanlaklır. 
7 - Roaallt: Elenora PoY611 • •eıson 

Eddy. 
1 - Manon: .Martha Eutrtb • itan Kie

pura. 
ft - Fena )'Ol: Dantelle Dtıtrleuı. 
ıo - SGt karde,ıer: Henry Ciarat • Mil! 

Lemonnler. 
l l - DeUktnhlar: Robert Tı1lor • Man• 

reen O'Sulllvaa. 
12 - Manuella: DorothJ Ya111our. 

1S - Nıpoll f~elerl: JHn Klepura • 
Gladys Svarthout. 

1' - Kaıanon: Hant Alberı. 
U - Silv~n kon ah: Annabella - TJ roH 

Pover. 
ıs - Kadınlar bapllhıneıl: (Venedlk 

ilim '90ubıhaındı btrınelltlt ıcannan 
film). 

l7 - Anıların ;onabu Gladl• Gwilll 
ıa - B•ronts Tt atalı: Aaa.W• • 

ViUlana l'ovell. 
19 - Cç karele•: Robert Ta)'lor • Mır .. 

ıerıte Sullnan. 
20 - BO,Ok at .. : Cberl• Lauthton. 
21 - Tat bebek: Jeam CrHford - Spen .. 

cer Tracy. 
2' - &ar iç 1: Shi•ler Tempk 

24 - Kadın oJQblan: LOilltl ...., 
16 - Şanl61 Joııettı: Slmont llmoae. 
21 - Verther (Gotbe'nln mefbur nerl): 

Plerre IUcbatd Vlllm. 
27 - Altın mabut: MJttllle Dillin. 

HllkhıeUmlaln alnema ..,.Uerlnl in· 
dlrmest üıerlnt Melek aınemıa mldllrlye
tl bu aene llyaUanaı btrleal flftrtaoak 
bir 111ntte tırmathr: 

Huaual koltuklar: M lnlnıt • Balkon ft 
blrlaol koltukları il ini"". bdnoh 16 ka
rat - Localar: 2&0 kurat olarak t1&blt et
mltllr. 

Aynca llıltlek alnemuı ttbrlnalıde ilk 
defa olarak, ... u makine tırUbltını, Ame
rlJt• " A•rupanın 11ın11 en l&k .. n pa. 
hala ıınetııalarının lmllaadllı Wlltarn E
Jectrlc tlrkeUal• ID IOD llat• tertlbtU ile 
techlz ıtmele bltl•m19bl', la )'tal tekl
mtu& OD btt ~nal tine kadar baar bir 
flk04lı ,ar1p dlnll11blleeebtnl1. 

Ben de Stbaıwa llarpllna oturdum. 
Balzalan bir cildini açtım " cOJa not 
abJonnUfWB ıtbl yaparak onu ıeıtt.. 
Jemete koyuldum. Kanin, benllll '". 
dilim ft ona thll,. ettim "LU.yen,, 
adlı kitabı okuyor ama, lllaAl MnetL 
lik ıdipordu. Zlman aman kitabı e.. 
lerl UstGne koyuyor ve dalıyord.a, Blr 
çok defa, bina il• tayltmtk iPn •1-
SIDI açta, fakat &8ıltdall lnlk n baal 
berbaqi bir llonllflUJ9 yanaemaı bir 
Ulde cltlnoe vaaıeçd. Hafifçe 11111 
"1rcre1r, tekrar ldtabmı eıline aldı. 

Saat ona dofru, ka1kta: 
- Yonalclum, dedi: pcHp ,ataca. 

I*-
- Bin de, bir bablll bltlriyonam. blıı 

de arkandan ıelirlm. 
Cnabmı fttıdiın. O ~ ~tanaa. 

brablnayi, mukavva mahfuaamdan ~ı.. 
kararak, ıenbereli durdurttum " lle. 
ti dolabıma kOJUp kWtltclim. ... iti 
bltlrdlkten eonra. lpdı ıugl.a bir bla. 
le Ye ındittU bir haldt IOaıun , .. 
nma pttlm. 

Ertlli aUn. HU.Jia JNnunu ve Ja. 
boratuvar meulllnln bltecell wtl, 
zarsor bekledim. ÇUnktl ancak bundan 
aonra onu slyaret edebWrdlm. 

Bir uJlllzlik eseri olarak, Hlbytn 
ldltaıann, -Vamley., 1 onda tcll. 
................ bir lbm l'drdlllml. 
.,. okutmak .............. ,.... .. 

..,_.. ·~· ..... ı.a. 

·-Nevyorkt• bir kadın b1rl1ilnln ayıp \'e batalı bir teıebblsDı 
_,.. uP7 F2- m - - ~ - m - m m - - .r 

Yakışıklı bir delikanlı piya goya 
konuldu, yaşlı bir kıza isabet etti 
28 yaeındakl Henrl, Arkrayt, kaçtı, 52 yaıındakl Mod 
Bedlord, peşini bırakmadı ı mahkemede k•rıılattılar ve 

Mahk•m•l•rd 

amdan ge: 
zenci kız 

KOeDk çocuğunu 
boğap lldUrmedl 1Ql1 

Senelerce entl Şamdan Jıta4emha· 
yır adında ıens bir zenci kın lataabaıla 
Ctlmit, VCI burada muhtelif evlerde 
hismetçl olatak phımaia baflamıttlr. 
Kadembayır bu arada birsok erkekler. 

Nevyorkun bUyilk kadın birliklerin· ı -Para huır, lsdivag l'8lllMD telCil ı olm&k u.n, ladlV&ÇU& Odemeje mr. le de mUnaıebet peyda etmlt. nlbaJlt 
den blrl, geçen hafta içerisinde bir edilir edilmU. hemen ödemek UMN laylcı karar verip, ~. ıeçen ıene bunlardan biriıinden bir go
yu etıenceai tertip etmiı ve gece ya. taahlıUdUmUzde duru;yorus. Yeter kl, Dava tekllnl alan bu memele, Nev- cutu olarak Haaeki baıtaneıinde do· 

pılaıı bu yaz eğlencesi· çok rağbet ı& Bedford, Miat. Arkra,t ıafatlle yorkta hararetli bir allka ufandlrmlt. turmqtur. 
görmllftllr. Eğlence, mevzularmmm kareımıza çıkam. Hele bir DlkAll kı)'lL BUreldloe eohbetlere mevsu olarak. bir lyilqtikten aonra çocıap INca&ma 
en a1&k& uyandn'allı da, mutat tekil· am! Yu etlerıoeai proıramı okWa • çok kifi)'I bir kaç ıtlıl lçiD etıend1r • •erilerek taburcu edilen ltadembaJlr 
den bambaşka bir plyanko olm111tur. ıun, orada kadm blrllğinln, plJ&DIO mittir. Çatalcaya citmiı, fakat yolda kendial 
Piyankoya konulan ve kazanılan. "1· bir bdivaçla netioelenlne para)'I öcll- ------------- için fmuU bir yU'k •ydılı bir aylık 

hAk im ııı lialletll I Y ... 

:reı, yakıııklı bir delikanlı idi; 28 ya. yeceği matbudur; sarahaten JUlbcllr· AçıkaiSdük bu kadar olar çocupnu bofup bir dereye atmapı. 
tmda Henri Aryrayt! Halbuki henU.I nlklhlan kı)'l1madL Sirkecide kundura boyacıhlt yapan Çatalcada da bir eTde lılnnetçiUk yap. 

Piyangoya konulan delikanlı. ken- Eler Miıter Henrl ArkraJt IÖlllllde Rımısarun, kundura fırçalamu aynı mal• bathyan Kademhayırm, tifkiD. 
dillnl kazanacak olana, kadın veya duruna, biz de taahh\ldUmU.ltl yerine yerde boyacılık yapan Ahmet ~ be memeleri baıum1an tarafmdan farke4U. 
kız. yaşlı veya genç, gUzel veya çir. getirmekten çekinmlyeceii&. her teY• 78 kurup blrlllne satmıttır. Pırçalarr- mif, kendisine çocutu MJ&ptlinu IOI'• 

kin her kim olu!'I& ollun, vefak&r, onun ıösllne ballı! nı lStede Mrlde ararken yabancı bir bo. mutJardır. 
n~k. sever ve hulba tam manasile Avukat, gWllmllyerek yerine otu. yacıda bulan Ramuan bu ıuretle Ah· KadembaJU', ıelirlren bofup lldflr-
batlılık gösterir bir koe& olmajı vaa· runca, söz sırası piyaqocl& yqlı bir dUIUnll e6ylemit n bu aunt1e it po-
dedlyordu. Kadmlar birliği de, evli- kıs taratmdan kıundan dellkuılıya mec:Un çaldılmı 61renmit ve kendiılni lise, oradan da ıclliyqe akMtmittir· 
llk ..umı. vereceği kWli)'eUi~ para geliyor. Henrl, ayala kalklyor, pik yablatmqtır. Aaliye ikinci cesa mahkemelinlıı. 'bü 
tle tanin etmeği taahhllt etmıt bulu. öyle hukuki lf ade ile delil de, daha Karakola ı&tilrUlen Ahmetle Ram&· tılı it vulf e haricinde g8rl11enk alır 
tıuyordu. Böyle bir piya.ngonun deh· ziyade beteri ve clnll temaytlllerden un cbtarİda beklerlerken, Ahmet ce. ceaya 16nderilmİf ve bu mahkeme de 
eetıi l»lr a1Aka ile kartılanması. artık demvurarak 15yle diyor: bindeki iki parça e1ran RNN!san far. duruflll&)'I dtln 18rmlye bat'anqtu. 
.-.ııacak teY değil! - Bu ihtiyar teyze, JU poe1erl lana ftl'mac:ln arka cebine indirmif, limdi Ortüayde Salim adında blrL 

Yu eflencesinin ıimdi en hararet. geç zamanlara kadar dren etıence1er aorıuya çeldldlli sırada ela: n1n eTinde bilmetçilik yapan Kadem. 
11 aanıuı gelip çattı; piyanıonun çe- yapılırken, erkenden )'dalma atrtP - Ba aclamm bula pruı .ardır, ba)'U', mahkemede nrdlli lfadecte: 
kilmeeine baflanıtıyor ! lki 11.&t .urtl· mıtll mıpl uykuya dJlmq. U)'Ul' ha14e fJlllllDI galdı&ıma "t'edle ederek beni - Ben çocutumu 31dUrmedlm, nere. 
;yor. iki 11.&t t0nra da netice anl&11lı. bulunmalıydı, dellkanlıl&l'ID htlrrl,e- dUftlllk lltedl. Hatta IUltalı bile çekti. de oldutunu da bilmem. Bablnnm kim 
yor. Herkes nefeılnl tutup neticenin tlnl tehdit, lel"beetlainl takyit hftlll. ttürlnı arananu ~ bulacakmm: oldup ise hiç hatırlayamıyorum, pli· 
bildirilmesini beklerken Henri Ar • ne kapılmamalıydı. Rlca e4erlm. thtl• demlftlr. ba adı Abdullah idi, demlftlr. 
krayt de sabırsızlanıyor, kime lkra. yar teyze k~dllllfııdm bu MVC!a4an Okunan zabıt varablarmda ıuçlunua 
mlye olarak isabet ettiğini bir an ev- vazgeçsin. Ben kendlml, tJt.t.mmn kl- Ramuanm O.eri aranmzt, fakat pin yqr 37 olarak c81terillyordu. Kadar 
ve1 ntrenmek huausunda lSlçllltız de· ılfl Kri9tof Kolom'bun bil senelik ar. yerine nrar Wlunmuıtur. Bircleablre hayır lae mahkemede H yqmda oldu. 
~-.a erakl '-ıvranıyor' • dafta vulyetlnden ıu~u me.Jdlne dU. a. ... u .ay.·•--•._ kendi_. _l'! •e ---'-~em s. • • kadaıile evlenmele mor1ıyarak cehm· A- 11;ııms- • ·--a- " ~ 

B1fth ! Dehfet! Piyango tallhllll nem uabm• katlanmaktaU&t Bu410n itil Jtımana IAtmml" 'kendlllnln n- oldulundan bu, dikkati ce1betmemiftL 
llbı lılod Bedford ... RemileD kız daha. nehrinin dibinde uyku)'& dalmalı ter• rar kt11lanmadıltm bwau cebine 4mr Tekrar aoruldu. Kadcmhayır 1C5 ya. 
ama.. &mrtlntın 52 lncl baharmı ldrlk cih ederim, 86sb dolnım! dift koymq oldufunu iddia etmfttlr. pnda oldufunda nrarla durunca, ken. 
etmif, hattl belki de daha fazlasmı! Mil Bedforcl, 1ic1cleW ptoteltolarla Neticede bir daha sorpya çekilen Alı. dlllnl mahkemeye ıetiren adam çaln· 
,..mı cSotru söyleyip söylemedtfl kee kıyı-neUerl kopan1111. Jrendiıdnin ya• met, eararlan Ramuanm cebine koydup 1arak bir defa da ona aoruldu. 
tlrllemlyeceğlne göre! 

11 
ne kadar llerlemlt olun& olnlı, blr •e bun1an Mehmet All lmıinde bir ha. -Tam 37 yqmdadır, dedi. Aizmda 

28 yqmdald dellkanh, göılertnl L delikanlıya ee olabllecek vaaiyette bir maldan aldıtmr itiraf etmit Mehmet bir te'k cllti vardır. Kendlll biru ıumu-
çıyor, gözlerini kapıyor, b\itUn vaadi· kız bulunduğundan bahlale, evlenmek Ali de yakalanarak üçU birden adliye. na malik deliJdir. 

· · , mahkemenin ye sevkedilmittir. Kademliaymn ılzı açtmldı, hakika. 
8n 'bir var&. 

"" llratle on4an ~· Artık,.. 
la1>illne bulamı, piyango tallbDel, bir 
baJmna tallhll .. DI 1 

K1a Kod Bedford, bu firari bir ha
karet l&yal'Ü lkraml19yl nd4eoü 
yerde. hiç de oralı delil. 5 dolat ve. 

rerek bir numara alan yae1J im. deli. 
kanlıdan. evlenmeden ve blrlllfıı ve. 

recell paradan ~yor. Bam tav 
ılyelere hiç kulak aaınıyor, derhal 
Nevyork mahkemelll'indell blrine bq 
vurarak. Henriclflnin kocalık vazife
lerini tam manasile ifaya davet eclll· 
meslni. kadın birllğinbı de taahhUt et. 
tltl parayı &!emele 10rlanmuım 'blr 
hak olmak U.zere latiyor. 

K&dm birliğinin a.vukat.birJiie kar
ii vlkl isteğe ltiramz f(Syle diyor: 

Yazan: Andre Morova 
limdın nt dUtUndUiilmU anladı vı mev. 
sua kendili ıirdi: 

- Vanıleyin yanında a&5yle1ebillr .. 
ılnis. ÇOnkil o hem benim mesai ar
bclqımdır, hem de ıetirecejinis füm. 
leri okumak buıuıunda ıin yardım e
decektir ... Vamley, içinde, ~uıucu 
blr cihu yerleıtirdiiim yeraltı odau.. 
na llzl g6tilniln ve cilıuı ifletlin. Hiç 
çekinmeyiniz... Bu ite kendim durur. 
bn, Varnleyi memur edipm mıanm .. 
za bUrmettendir... Gettrdilinb metnin 
f raftllna oldu&unu tahmlıı ediyorum, 
a1Je delil mu 

- Eveti 
- Öylt)'M W... Damley, bir tek 

kellıne franmca btlmes. Haltiuld ben, 
hiç delilae, bult cUmlelerl 16kebill
rim. •• Onun lise lianet etmeti daha i. 
yl olac:ü ... Hadi Darnley, tisi s8tür
ıua... Blt!ace, dlnUft• bana allaba. 
ıtmatladılr demtlk lgla ufranmu. 

JCaraMnayi, tapyan DamJeyl, 
bnnlıklar l"°cle takip ecllyonam. 
Yol ....... ftlmJetla 11anm.Uı, ... 
t~ apl .... dl ftlaaa 

111 tlel'l tlndttlr. 
Mahkemenin ada1tU ne nretıe -. 

celll etmıeurT B&klm, bıvmda, bir 
dellkınJmm piyangoya konu•munn, 
kadm blrllll nımm• &1JP ve hata •r 
dJlmı tebartla ettlrenk. dtllkınlmm 
bu piyankoya konuı.r.:ısmı kabulle bu 
ayıbı~ hatayı pnif OlQilcle p&)'lat. 

... "*ll1llardln Ahmet tevkif ....... 
Mehmet AU lkametcllıa rapteiİİrbelt 
bıraJahmttn'. 

Ramazanın auçıuzlutu anlqıldıp· 
dan bı1r1aııcla hiçbir takibat yapılma. 

mqtır. 

ııtmı uaftdtm IODn, mahk-enm bir HAYAT M ayıp ve hatayı tantp JOllu karar "" 1 BU ! 
remlyeeellnl bilcllrmlt .,. llll Jılo4 Roman 
Bedfordun istefl, bu noktadan redde H m!!!!!a I • rı18S m US 
utramıttır. DtlV taraftan. bDJle •111> Kitap halinde _ ...... 
ve hata mahlyetllıde bir pl)'&DIODUD ~-
mllnWbl ol4utu, llk&Y9tcl kadim boa Flab 30 luırat 
ea cıJwı Umldl JcaptlıdJlı ıçm. bdm Teni,..., Anbra cıatld. VAKiT 
blrllltnl, lllllvag vukuunda OdeJIOlil J Y_., VAKiT Kl...,W.. 

parayı bir miall De. iki bt tı••nat '--·----------• 

-1a-
1eldlilnl anlattı. ltakUltaıln ıporcuı.. 
rmdan olan bu delikanlı, ıen ve cana 
yalan bir ıenıtl. Fakat ben, ,aptılma 
iıiD fenalıtmr anlıyor ve mtltetlllr 
oluyordum. 

Llboratunra ftnDC&, tl.ılerln ıaa.. 
zırlanma11 için epey aaman bekltdim. 
Saatime baktım. AltlJI ı~mittl bile •• 
Süsan bu akpm da ıes bldıiım lsba 
bana aiteın edecekti. ZnaUı kancı. 
tım... Bu hareketimle hemen hemen 
ona hlyanet ıtmlt olmuyor muJ. 
dum? ... 

Alımın. DaraleJin illi 1 

- Hazır mıyıd 

Diye ıordu. 
- Eveti 

Dedim. AJlll amanda lin...ıana 
bili alıttırdılı devamla tlklrtıJı ud&.. 
ran seıler duyuldu. Sonra, aralan. ne
fes ahp "t'eritltrla 1Jo1uk.,. mwaıuam 
gilriiltUleri, flllltıllrll• a.ur. .... 
bir w dllJdıam. Ba ... plll t8mlftll. 
Je Silanm leti dıllJcUı fakat onan 
kini anclıra bir hali wn1I. 

IUdn .. •1"fllal 

Çeviren : H. S. G. 
rayunadım. çdütl phat a~ 
ne, okudulu Jdtapatn medlller lrarıp-
10rctu. HiJr1J8llM bunlardaa ..... 
puplar aJmak llttmlJotum. Çlnktl 
ballllr atır. ,.aelÖ, can 11Jaa ..,_ 
ltrdlr. 

Yalnu bllılba mennnu tlfkil eden 
... Dk teortlW. 11111 DaD1anaı 
- ben4e .,..c1nc1a1ı ha,ml ete an. 
Jatacalı lgla - Dlltleclecellm. 1apr
tn1nmc lgla .ı.. 8Gnnm dOfGncele.. 
rint bnpn kitap parptanm, ,,.... 
harflerle dlsdlrecellm: 

"Beti rbml .... ...,.__ ...... 
• idim. .. Deni. haktlraten pek •odbln
mı •.• a.p Jlrmi aeoe, ..._, ı - L 
•• hllıl... tl\'apmıda •""nn -• 
betinde uyanmak berllat 111ı11,L 
Gu.ertede1d ayak llllerl 4e IJle- Ke 
kadar JIOl'l&mdmn... 8anJOCWd ..,.. 
kllı ..... 16 .............. , ... 
ltamlaaaallllll•tfı\laC, 

Prama71 ........ ---· .-:::· ......... 
ha111f ......... .. .. ., 

~--
ltlia bqka bir .... 11aa1a14ı. 

Bir hınız yablancb 
Sablkak. lunWardan ...... din 

Haydarpapdan ceUP apre,.,... .... 
Hqbeliacla "t'&punmda 1aaUr f1ktr1ı ._ 
racla ldm olclutu u•ıplınJllll WrW. 
nln arka cebinı ellnl aokaralr ctbdalum 
çalm'lt fakat ~ktn alnn 1ıbatafa 
lamln4t birlll birdenbire bllellnl J&b· 
Jmmttır. 

Yakalanınca çantayı yere atıp lnktc 
ecllll Mehmet mu1ıakemnl ,ap.Jr 1-
ıere Teritdlll dGrdOncil alllye Ctl& mala 
ktmeeinde de lnlrlra dmmı ttmlt. fi. 
Irat dinlenen phltlırlı np •bit~ 
lerek b1r aene hapte o kadar da auant 
altmcla 'baJuncluruJmala lllllakGm oı.. 
aarak hemen tnldf •dU-lft.lr. 
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Nakleden : Senamı Sedes _..,_ 
- Bir çocuğunuz daha olacak! 
Bunu söyledikleri zaman Piyer ka

nnpeye uzannuşu. Haberi duyar duy
maz yerinden ok gibi fırladı, odanın 
içinde rUzgAr gibi dolaştı, sonra ken
dini topladı: 

Sarayın sedirleri Ustunde, en asil 
kadınların yanında, sarhoş olup sı

zan en bayağı sokak kadınları görll
Jllyordu. Sefahatten ayılan Piyerl de 
derhal askerlik ear'ası yakalıyordu. 

Son beş sene içinde artan va azalan gerginlik 
içinde Avrupa siyaseti ne hal gösteriyor 

- Memnun oldum! dedi. 
Bu çocuk kendinden değildi, olma

sına da fmkAn ve ihtimal yoktu. 
MUjdeyl getirene: 

- Beni yalnız bırakınız, emrini 
verdi. 

Yalnız kalınca dUşUnmcğe başla

Ciı. Ne yapacaktı? Yapılacak şey ba
sitti: Çocuğu, reddetmek, Katerlna
dan ayrılmak. Fakat bunun için ira
de sahibi olmak, enerji göstermek, 
kendine hi\klm olmak gerekti. Piyer
de ise bu hasletlerden hiç birisi yok
tu. Kim uğraşacaktı? .. Hele Katerl
na gibi bir kadınla uğraşmak, başa 
çıkmak kolay mıydı? .. 

Mücadeleden vazgeçti, çocuğunu 

kabul etti. 
Hem, vicdanen bu işten kendisi de 

mesuldU. Panlatovskl lle karısının 

alAkasını blllyordu. Keyfine buyruk 
kalmak, istediği gibi serbestçe ge
zip eğlenmek, başıboş çapkınlık et
mek için Panlatovskiyl Adeta Kate· 
rinanın kolları arasına atmıştı. 

pnö"db larykana (cmf öy pcmföypp 
Plyer gene sefahate daldı. Kateri

na da maksadı uğruna çalışmakta 

de\•am etti. Her erkeğe bir mavi bon
cuk vermiş: "Boncuk kimdeyse gön
lilm ondadır" diyor, hem de gönlU
nU verı.llklerlng yüksek mevkiler te
min ediyor, dl\ha yüksekler vaadedi-
7or: 

- Talthll'lz, talihime bağlıdır! dl
)'ordu. 

Gerek orf\u içinde, gerek ordu dı
eında en dqğerll, en nüfuzlu kimse
ler onun hesabına c;alışryorpu. 

1761 d<' Ellzalıet hastalandı. Has
ialıgı ber tın ağırlaşıyordu. 4 İkin 
clkAnundR Plyerle Katerlnayı çağırt
tı. barıştlrdı. 5 lklnclkAnunda öldll. 

• • • 
3 Uncu Plyerln ıoaıtnnnt ~evrl gö

rünüşte pek parlak başladı . Asilzade· 

- Topçu alnyı bana harbi unuttur
masın, daimi bir harp havası içinde 
yaşamak istiyorum! demişti. 

Bütün gUn, bUtUn gece kısa fasıla
larla mütemadiyen toplar atılıyor, 

top gUrUltUsnden kulaklar sağırlaşı
yor, kafalar sersem oluyordu. 

Orduya Alman usul talimi sokma-
-sı kA!l değilmiş gibi, Ustellk ünifor
maları da değiştirdi, Prusya ordusu
nun kıyafetini kabul etti. O zamana 
kadar Rusya 11 rusya harp halinde 
semcdl, hoşnutsuzluk başgösterdl... 

Derken Plyerln, Frederlkle anla
şacağı, ittifak edeceği ve beraber 
Danlmarkaya harp açacağı haberle
ri yayıldı. Hoşnutsuzluk biraz da
ha arttı. 

Du hnber tahakkuk etti. Ordu 
harbe hazırlık emrini sağır bir ku
lakla dinledi. 

Ordudan sonra hoşnutsuzluk aya
na s!rayP.t etli. Piyer eski Rus· ka
nunlarım terkedlp J.""'rederlk kanun
larının tatbik edilmesini lstcyordu. 

3 Uncu Plyer Rusları beğenmtyor, 
Prm;yalılardnn hayran hayran bah
sediyorılu. Rusyada çar ayni zaman
da dini şertır de. Halbuki ağızdan a
ğıza çarın LUter dinini, Yunan Orto
doksluğu na tercih ettiği yayılıyor

du. HattA Moskovada resmen takdis 
merasimi yaptırmadığından car sa
yılamıyacnğrnı ileri sürenler de "ar
dı. 

Orduyu, ayam, halkı kendinden 
soğuktuktan sonra cemaati de ken
dine düşman etti. Durup dururken. 
birdenbire klllselere ait servete el 
koydu. 

Herkcstn ıcindcn hakaret etatlğl , 
hiç saymadığı :karısı Katerina da en 
başta gelen, en kuvvetli düşmanla
rından biriydi. 

( Arka.11 var) 

ıere tam bir hürrı>·et bahşedildi. Bu ( Kısa haberler ) 
hareket bUyUk bir aevlnç uyandırdı. 

Ayan meclisi yeni carın altın bir -------- - ----
heykelinin dikilmesine knrar verdi. • Türkofis merkezi, muhtelif memleket-

lerle olan klering anlaşmalarını broşür ha
.3 Uncü Piycr büyük blr tevazu gös- linde neşre başlamıştır. 
terdi, meclisin bu cemilesini lsteme-
iil. 

Birkaç gün sonra umumi af tlAo 
ettl. Siblryadan on yedi bin sürgün 
~ Uncu Plyere dua ede ede avdet etti. 

Bu sürgünler arasında Elizabet 
aevrlnde nüfuz sahibi olan kimseler 
ıJe vardı. Cerrah Letok. Bu adam en 
)'Uksek mevktıere çıktıktan sonra on 
sene Slblryada inlemişti. 

Kurland düşesinin eski uşağı, kra
Ucenln gözdesi Blren .•• Bu adam da 
lam dokuz sene Rusyayı kasıp ka
:vurm uş, Slblryada on bir bin kişiye 
katltAm yaptırmıştı. 

~Uncu Plyer tahttan dUştilkten son-
J'a: 

"Bu prensin asıl kabahati mUsa
mahakA.r olmasıdır. Ruslar sopa ve 
balta ile idare edilir" diyen Blren
dlr. 

Blrenln en büyUk düşmanı ve ra
kibi Feld Mareşal Muvlk... Bu iki 
rakip tam yirmi sene Slbiryada ya· 
tıımışlar ve blrlblrlerlnln yUzünU gör
memişlerdi. Moskovada karşılaştı

lar. 3 Uncu Plyer bu iki dUşmanı ba
rıştırmak istedi. Saraya davet etti. 
Votka ile Uç kadeh getirtti. Doldur
du; kadehleh kalktı, tam içecekleri 
3 Uncu Plyerl çağırdılar. Bir yudum· 
da kadehi içip çıktı. tçmeğe hazır

lanmış olan Direm ile Muvlk durala
dılar. Ters ters bakıştılar ve dolu ka
dPhlerlnl masaya bırakıp odadan 
tıktılar. 

3 Uncü Plyerin bir atımlık barutu 
Tar, onu da atıp sonra gene sefaha
te daldı. Sarap çalgılı meyhaneden 
ferks!zdı. Çarın sofrasına dansözler 
ve oyuncular da,·et ediliyordu. 3 Un· 
cU Piyer: 

"Kadınlar~a 11evlye farkı aran
maz, ancak gUzclllk aranır" dfyordn 

•Kızılay Beşiktaş şubesi ayın 17 sine le-
sadür eden önümüzdeki cumartesi günü 
Beşikta, Halkevinde bir sünnet düğünü 
tertip clmlştlr. 

nu düğünde civarın fakir ve yoksul bü-
tün çocukları sünnet edilecektir. 

• SelAnik ve Bclgrat panayırına İstan
bul Ticaret Odası namına davet edilen he
yet ynrın SeUınl~e hareket edecektir. 

• Memleketimizden veya Bulgaristandan 
Almnnyaya ithal olunacnk yaprak tütünler 
için demlryollnnndn mühim tenzilat yapıl-
mıştır. lstorno yoluyla yapılan bu tenzilat 
Bulgar - Yugoslav hudut ista~:ronu olan 
Çntibrod"dan Alman istasyonlarına mu
teberdir. 

• Şehrimizde bulunan 11ümrük ve lnhl
sarlnr vek!ileti müsteşarı B. Adil Okulda~. 
dün lstanhul gümrük başmüdürlüğüne ge
lerek başmüdür B. !\hıstara Nuri ile bir 
müddet görüşmüştür. 

• Gümrük muhafaza genel komutanı Ge
neral Seyfi dün htanbul gümrük muhafa
za teşkilntında muhtelif teftişlerde bulun
muştur. 

Ht:GON KAl.K.\CAK VAPURLAR 
(Güneysu - 12 ele Karadcnize) (Uliur -

9.30 da lımire), (Trak - lG.30 da !\tuclan
yayn), lKemnl - 19 da Karnbigaya), (Er
zurum - 10 da Mersine) kalkacaktır. 

GELECEK VAPUHI.AR 

(fiursa - H.30 da nartından), (Sus -
11.15 de l\tuclanyaılan), (Kocaeli - 17 de 
lmrozdnn) gelecektir. 

EGE TiYATROSU 
:\'uri Gene ve nrkn

d:ışl:ırı 13 Eylül 
Sı\1.1 ı\KŞ.Ull 

l'sküdnr Beylcrolilu ... 
iNSAN KANI 
Sabriye Tokses 

Avrupnnın son geçirdiği seneler, 
bir hastanın buhranlarına benzetUe
blllr. Hakikaten, Avrupanın siyast 
vaziyetini son beş sene mUtemadlyen 
gerginliğin fazlalaşması, endişe de
recesine varması, tekrar sükun bul
ması arasında geçmiştir. Bugün de 
Avrupa, en buhranlı saatlerini ya
şamaktadır. 

Son beş sene zarfındaki Avrupa si
yası hayatını, buhranların derecesi
ne göre, bir grafik halinde göstermek 
kabildir: 

1933 - Sene, sUk(tnet içinde glrl
yor. Fransada Daladlye başvekildir, 
lngilterede de .Nevll Çemberlayn ma
Uye nazırıdır. 

l\.lusollni söylediği blr nutukta: 
"1933 senesinde mühim şeyler o

lacak!" demişti. 
Hakikaten, 30 kAnunusanlde Hln

denburgun başvekili Fon Şlayher'ln 
yerine llltler iktidarı eline alıyor, 

Cumhurrelsl Hlndenburg da Hitlerln 
bu darbesine boyun eğiyor. 

Hitlerln iktidar me\•kilne gelmesi 
Avrupada yer yer gerginlik uyandı
rıyor. Bilhassa İngiltere ve Fransa 
eııdişcdcdlr •• İngiltere Almanyada 
imparatorluğun tekrar kurulacağı 

ve Kayzerln tekrar geleceği kanaa
tindedir. Fransa ise, Bonkurun sulh 
pltınmı tehlikede görmektedir. Bu 
pili.na karşı harekette de Almanya İ
talya ile birleşiyor. 

Ayni sene Berllnde Rayhstag bina
sı yanıyor. Hltler bu münasebetle, 
"muhalif tarafı demir yumrukla bo
ğacağını'' llAn ediyor. 

Almanynnm tehditçi vaziyeti kar
şısında lngllterenln endişesi daha 
fazlalaşıyor. ~fakdonald, lnglltereye 
yeni bir plAn tekli! ediyor: Alman
yaya sl!Ahlanmak hakkı kısmen ve
rilecek: iki yUz bln askerlik bir or
dusu olacak~ taka harı> tayvarecı~t 
bulunduramıyacak. Fransanın ise 
dört yUz bin askerltk ordusu ve beş 
yUz tayyaresi olacak .•• 

Fakat bu plttnı Almanya kabul et
miyor. Osten Çemberlayn ve Lord 
Grey Almanyanın teşkil ettiği tehli
keye hUkumetln nazarı dikkatini cel
bedtyorlar. 

Bu sırada dünyanın başka bir ta
rafında harp çıkıyor: Paraguvay Bo
llvyaya harp ilAn etmiştir. Bu, Mil
letler Cemiyeti kurulduğundanberl 
tık defa açılan harptir. 

Ayni günlerde Avusturya - Alı:ı~an
ya mUnaseb;ıtı da gerginleşiyor ve 
Avrupayı bUyilk bir telA.şa. veriyor. 
Londrada Avam Kamarasında gürUl
tU kopuyor ve lnglltere Berlln elçisi 
Edeni geri çağırıyor. 

Harp ml olacak? Hayır! Bir lngl
liz - Fransız - ltalyan - .:Alman mi
sakı imzalanıyor ve bu dörtler misa
kı gcrglnllğl izale ediyor ..• 

Fakat, çok geçmeden gerginliği 
had bir dereceye getiren bir hAdlse 
oluyor: 

A..-usturya Başvekili Dolfus'a sui
kast yapılıyor ..-e bir nasyonal sosya
list başvekili kolundan yaralanıyor •.. 
{ 3 Teşrinievvel). 

Gene sP.nenln son aylarında Al
manya Mlllctler Cemiyetinden çeki
liyor. Rnyhstng lttğvolunuyor. Bir 
suikastta Duka öldUrUlüyor. Fran
sada da Daladiye kabinesi dUşUyor. 

• • * 
1934 - Sene girdiği zaman Avus

turya vaziyeti gene bir gcnglnliğe se
bep oluyor. İtalyan hariciye nazırı 

Surlç Avusturya Başvekili Dolfusa 
teminat veriyor ve tehlike anında t
talyanın Avusturyaya yardım edece
ğini söylliyor. 

Ayni zamanda lngiltere, Fransa ve 
İtalya, aralarında konuşuyorlar ve 
Avusturynnın lstlklAlinl müdafaa et
menin elzem bulunduğu hususunda 
birleşiyorlar. 

Almanyadakl bir hA.dise tekrar 
Avrupada gerglnllk doğuruyor: 

Bitler, 30 Haziranda. adamları a
rasında bir "temizleme" yapıyor, 

Röhm '\'0 arkadaşları idam olunuyor
lar. 

Harp çıkacak mı? 
I 

Harpten bahsolunuyor ! ~· 
' iıddetli gerginlik ş 

Ge 
~ 

Sükunet 
rııinlik J 

~ . 
Hitler Başvekil :<30-1-33) Ilı~ ' ........ ~ 

SükO.n ... ~(' j 

........ ........ ......._ 
......... Doırus suikastı ~(3-10-33) 

< 
,,,_ ........ 

ı. 

- • 
Duka öldürüldü :<24-12-33) 

~ "" ' 
Avusluryada karışıklık :cao 

.. ~ - -- 1 , . . 
~ 

- I 1 

Nazi temizleme hareketi '(30-6-34) 

DoUus öldürüldü .(25-7-30 

Sliktın ~ 

~ -
~ ! Sarda reylftm '(13-1-35) .. c: -
~ -- t 

' 
~,....... Almnny.ıdn mecburi askerlik {16-3-35) 

--==---
__ ..... ~, 

1 
ı-... ~--j 1 

il 
Streza '.04-4-35) 

~I ~ _.... I 
~ 

1 

1 ' 

Habeşistan harbi (35) 

Zecri tedbirler. [.(15-11-35) 

SfikO.n 

Lavnl - IIoare plftnının sukutu :C19-12-35) l' ' ..... 1 
~ -- ' 

Renin lşsall ~(7-3-36) 

' 
1 

1 1 Zecrt tedlıirlerln kaldırılması '(15-7-36) 

--r -- __ , 
-r-- --:: l..r.. ~ 

ı .. ' 
1 ı;;;.._ı 

İspanya harbi :(18-7-36) 
' 

Nehirler n:ıkllyat muahedMlnln bozulması 

~ 
.......... 
lıııı.. YIII inci Edvardın çekilmesi (10-12-36) 

....J.--- 1 Almanların iki İspanyol gemisini zaptı 

~lrJllll' , ,_,,. 
"Centlemcn's agrecmen" 

~ 
~ Almerla'nın bombardımanı .(31-5-37) 

Torpil ,.e bombardımanlar 
~-.. 

--.,,, 
-4' --....... 

Süktın 

Orta Avrupa gerglnliAl 

A \'Usturynnın ilhakı ,(11-3-38) 

Musollni'nin nutku :<14-5-38) 

Çekler asker cağırıyor :<21-5-38) 

Müzakereler b:ışlayol' :<9-5-38) 

Kral Corc Parlse geli~·or '(19-7-38) 

Runciman ProAa gidiyor '(3-8-38) 

Müzakereler kesiliyor (27-8-38) 

Tekrar başlayor :cso-8-38> 

Nürenbcrg kongresi (5.9-38) 

fkl hafta sonra da Alman ve İtal
yan diktaWrleri Venedikte buluşup 

konuşuyorlar. Vaziyetteki gerginlik 
kaybolmak Uzere mi? Hayır, bilttkfs 
fazlalaşıyor. 

Fakat, o zamana kadarki en bliyilk 
buhranı blr müddet sonra Dolfusun 
öldürUimesl teşkil edeçek: 

Avusturya Başvekili Musollnl ile 
görüşmek Uzere Rlççlone'ye giderken 
nazller tarafından HldürUIUyor. (25 
Temmuz). 

Fransa, İngiltere ve ltn1ya heye
can l~indedlr. HattA. İtalya asker top
layor ve Brenner (Avusturya - !tal-
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ya) hududuna kuvvetlerini tahşit •· 
diyor. 

Harp mi çıkacak? 

Hayır. Almanya, hA.dlsede rolU ol
madığını gösterecek şekilde hareket 
ediyor. Fon Papen Vlyanaya gönde-
rlllyor. Yeni Başvekil Şuşnlg Floran
sa.ya gidip Musollnl ile görUşUyor. 

Ayni sene Hlndenburg ölUyor ve 
Hitler Almanyanın devlet reisi olu
yor. 

• • • 
1935 - Sene gene bUyUk bir ger

ginlik içinde giriyor. Fakat vaziyet 
cabuk sUkO.n buluyor, Cünkn Sar. 



gene 
reyi!m Ue Almanyaya ilhak olunu
yor ve Hltıer: 

••Artık Almanyanın Fransadan is
teyeceği hiç bir toprak yoktur." di
yor. 

Fransız Başvektıl Laval İtalya ile 
yeni bir dostluk muahedesi yapıyor. 
Lokarno mlsa.kma da bir hava anlaş
ması na.ve olunuyor. Almanya da 
"sulhu kurtarabtıecek umumi bir 
anlaşmaya iştirake" davet olunu
yor. 

Fakat bu sUknn hall çok uzun sUr
meyor. Fransa askerliği on sekiz a
ya çıkarır çıkarmaz Almanya da mec 
buri askerlik ihdas ediyor. İngilte

re ile Fransa bu hareketi, Versay 
muahedesine muarız olduğu için, şid
detle protesto ediyor, fakat hariciye 
nazırı Baron Fon Noyrat bu protesto
lara red cevabı veriyor. 

Gene gerginlik had bir devreye 
gelmiştir. İtalya askeri terhis etmi
yor ve bir sınıfı daha silt\h altına ça
ğırıyor. Fransada da terhis edUecek 
asker 3 ay daha sila.h altında bulun
duruluyor. 

Fakat, bir ay sonra bir anlaşma
ya varılıyor. Streza konferansında 

Fransa, İngiltere ve İtalya yenl bir 
anlaşma yapıyorlar. Almanya da 
şark tarafı için bir ademi taarruz mi
sakı imzalamaya hazır olduğunu bil
diriyor. Fakat Fransa, İngiltere ve İ
talya onun hareketlerini iyi karşıla
mayorlar. Bu Uc devlet "sulhu ve 
muahedelere riayeti muhafaza için 
eıkı bir halde" çalışmaktadırlar. 

Ayni sene Teşrinievvelinde Habeş 
harbi başlayor. Bu taraftan da AI
nıanya Çek hudutlarında manevrala
ra çıkmıştır. İtalyanın Habeşistan 

seferine karşı zecri tedbirler tatbik 
ediliyor. "Zecri tedbirlerin tatbiki 
harp demektir!" diyorlar. Fakat Av
ruuada harp gene çıkmayor. 

Bununla beraber, Habeşistan me-
11eleslnden Akdeniz havası bulutlanı
yor. tngllterenln "Hud" kruvazörU 
hareket ediyor. Kruvazörün hare
keti ı nallt.ereııin...kıuııldaııdığnıa tvA
ret sayılıyor. Vaziyet biraz sUkün 
buluyor. !nglltere ile Fransa müza
kerelere girişiyorlar. Fakat Laval -
Hor pl!nı suya dUşüyor. Bunun tize-

' rine Fransız Başvekili Laval istifa 
ediyor. 

·• . . 
1936 - Senenin ilk aylarında tek

rar bir gerginlik başlayor: 7 Martta 
Hitler Lokarno muahedesini yırtı
yor, Pransa, İngiltere, İtalya ve Bel
çikaya faaliyet serbestislni eline al· 
eığını bildiriyor: Alman askerleri 
Renf !şgal ediyorlar. 

Parlste heyecan son dereceyi bu
luyor. Fransız Başvekill Saro: 

- Strazburgu Alman ateşi altın
ca bırakamayız." diyor. 

Harp mi olacak? Hayır. 

İngiltere Fransaya yeni teminat 
:veriyor. Lokarno devletleri Hltıere 

yeni projeler teklif ediyorlar. !!it
ler de Avrupaya 25 senelik sulh vaa
dı veriyor ve bir misak imzalamaya 
hazır o!duğunu; fakat şark tarafın· 
da hiç tir taahhüde glrişmiyeceğini 
bildiriyor. 

1talyan1ar Adisababaya giriyorlar 
TO Milletler Cemiyetinden çıkıyorlar. 
:Yeni bir gerginlik. 

Fakat ttalyaya karşı konulmuş o
lan z~cti tedbirler kaldırılıyor, Al
manya da AvuE:turyanın lstiklAlini 
tanıdığını bildiriyor. Bunun üzerine 
tekrar bir sükün görülüyor. 

Çok geçmeden tekrar bir gcrgin
llk: 1..;panya harbi başlamıştır. Mü
dahale edilecek mi? Edilemlyecek 
mi? İspanya doJayısiyle Avrupada 
bir harp çıkacak mı? 

Bu sırada Almanya, eski muahc
delerin bir hiil\.ınünü daha bozuyor: 
Alman nehirleri üzerindeki milletler 
arası gelip gitme hakkını tanıma-

yor. J 
!ngiliz Kralı VIII inci Edvardın · 

çekilmesi yeni blr gerginlik teşkil e
diyor. 

• • • 
1 

9 3 7 - Sene, İspanya harbinin en-ı 
dJşeJerf ite başJayor Y(l ÖV}(' devam O• 

arttı! Meşhur bir kadının hayatı 

diyor: Senenin ilk günü Almanlar iki 
lspanyol gemisini mUsadere ediyor
lar. Fakat arada İnglllz - İtalyan 
••centlmens agrement" 1 lmzalanıyor. 
Almeranın bombardımanı yeni bir 
gerginllk mevzuu oluyor. Muhtelif 
torpllleme ve bombardıman hA.dlsele
rl zaman zaman ortaya gerginlikler 
çıkarıyor. Almanya ile İtalya ade
mi mUdahalo komitesinden çekillyor
lar. Harp mi olacak? Hayır, tnglliz 
- Alman :teniz anlaşması havayı ge-

Ben ne yalancı bir kızdım! 
Emi Consen nasll mektepten kaçarak 
tayyare meydanına gittiğini anlatıyor ... 

ne yumuşatıyor. 

Ayni SP.ne ortasında Çin - Japon 
harbi de çıkıyor. 

• • • 
ı:,38 - Akdenlzde "korsanlık" 

barekAtı blrlbirini takip ediyor. Ha
rlclyc nazırı Eden lngilterenin l!zım 
uelen muk:ıbil hareketlerde buluna-
"' cağıcı bildi".'jyor. Fakat, nihayet ls-
tlf::ı.ya mecbur oluyor. 

Orta ı. vrupada da vaziyet gergln
leşm iştl r. Şu~nig Bcrhtesgden'e gl
diycır, Jiıt'.erlo konuşuyor. 11 Mart
ta, Fraıısu kabinesiz bir halde bulu
nu:-ten, Alman askerleri ATusturya
ya giriyorlar ve hiç bir mukavemetle 
karşılaşını!·orıar. 

A'·rupada gHginlik harbi muhak
kak sayacak bir dereceye gelmiştir. 

Fakat, hl\.clise, Fransa ve lnglltc
renln pMtestol:ırı ile sona eriyor. Mu
soltrıl" nin Cenova nutku da vaziyeti 
biraz sükftn veriyor. 

A ,·usturyadan sonra da Çekoslo
vakya hAdiıtesi başlayor. Çekler blr 
sınıf askeri siIA.h altına çağırıyorlar: 
Gerginlik .• 

Südetlerle Çekler müzakereye giri
şiyorlar: Biraz sükun. 

İngiliz Kralı VI ncı Corc'un Parls 
seyahati ile yeni bir sulh havası es
meye başlayor. 

lngllterenln arabulucu sıfaUyle 

gönderdiği Lord Runciman Prağa 

gittiği zaman gerginlik tekrar fazl~ 
aşıyor. mnayet g çen ay-ın 27 sıncıe 

müzakereler duruyor. gerginlik da
ha endişeli bir hal alıyor. Bu ayın 

beştnde NUrenberg kongresi toplanı
yor ve gerginlik gcınc berdevamdır ... 

Memleketimiz için 
konser 

15 Eylül, yabancı memleketlerde küllür
miinnsebetleri idame umum Sovyet <.'emi
yeliylc ~· S: C. ll. Radyo komitesi, Mosko
vadnn Komıntern radyo istasyonu ile (dal~ 
ga tulü 1744), Türkiye için tertip edilen 
bir radyo konseri neşrcdcceklerdir. Kon
ser, Türkiye saatiyle 21 do başlıyacak!ır. 
Konserin birinci kısmında Gliyer'in "Şah 
Senem" operasından parçalar, 2 nci kıs-· 
mında ~r~ks:~ lıcynelınilel müzik konku-ı 
runda bınncılık kazanan piyanist Emil 
Gilcls tarafından piyano havaları vardır. 

Mazinin Emi Consonu. bir 
müddet Emi Mollison olarak ya.• 
şa.dıktan sonra tekrar eski ismi 
ile ortaya c_ııkıyor: Meşhur kadın 
tayyareci kocasından boşandı ve 
şimdi. genç kızlık ismini tekrar 
alırken, o eski mazisini de hatır
lıyor. 

Fakat, Emi Consonun, kocası

nın isminden ayrıldıktan sonra. 
kaybettiği bir şey yoktur. Çünkil 
o, Cim Mollison ile evlenmeden 
evvel de meşhur bir kadın taY'" 
yareci idi ve Emi Conson ismini 
çoktan meşhur etmişti. 
Kadın tayyarecinin hayatı ha. 

kikaten meraklı bir roman gibi. 
dir. Fakat bir macerayı onu ya
şamış olandan daha iyi kim an
latabilir? Onun için, Emi Conso· 
nun ağzından anlattığı hayatmr 
burada heyecanla okuyabilirsi. 
niz: 

Bugün bana yine Emi Conson di • 
yarlar. Bu isim gözümün önüne mek· 
tebe giden göğüslüklü küçük Emiyi 
getiriyor. Ben o zaman ne yaramaz, 
ne afacan, ne yalancı bir kızdım. 

Fakat dikkat edin: Yalancı derken 
kendimi itham etmiyorum. Yalanım. 
zararı kendimden başka kimseye ol
madığı için belki meşrudu. Çi.µıkü kim 
seye yalan söylemezdim. Uydurduğum 
yalanlar yalnız kendime idi. öyle şey
ler tahayyül eder, öyle hulyalar ku. 
rardım ki, bunlara sonra kendim de f. 
nanır ve hakikatle karşılaşınca o nis
bette ıstırap çekerdim. 

Belki yaramazlığım, afacanlığım da 
bu şekilde idi. Zararı yalnız bana doku 
nan yaramazlık ve af acanhk. Haki -
katte herkese karşı iyilik yapmak, 
kimseyi üzmemek istiyen bir kızdım. 

Hatm anneı'fff"bUe ttmıeırten JrOı-; 
kardım. Ondan istediğim tek şey ba.. 
na masal söylemesi, ondan sonra pi. 
yano çalması idi. Masalı, bazan bir 
köşeye çekilerek, hazan annemin dizi· 
nin dibine oturarak dinlerdim. Sonra: 

- Haydi anne, şimdi bana piyano 
çal, derdim .• 

Annem, çe>k güzel piyano çalardı. 

Belki bana öyle gelirdi. Çünkü ben, 
musikinin tatlı nağmelerini gözlerimi 
kapayarak dinler. Bu sesler arasında, 
biraz evvel annemin anlattığı masalı 
yaşatmağa çalışırdım. 

İşte o zaman kaf amrn içinde türlü 
hayaller canlanır, kendi kendime is
tikbal hakkında planlar kurardım. 
Şöyle olmuş, böyle olacakmış diye 
kendi kendime yalanlar uydururdum. 

Ev, kadın! 

Ayaklarınıza 
Güzel kadın ayak 

Iarı çok narindir. 
Kadu";.ıar daha genç 
kızlık zamanların
dan başlıyarak çok 
dar ve çok yüksek 
topuklu ayakkabı -
lar giyiyorlar. Bun 
lar ayakların şekli· 
ni bozuyor. Sebep 
olduğu rahatsızlık· 
lar da caba. Çok 
defa ayaklarda ka. 
dmm bütün bayatı 
müddetince geçire • 
miyeceği arızalar 

bırakıyor. 

f . 

Ayaklarmızla yal 
nız güzellik bakı· 

mından değil, sıh· 
hat bakımından ( a 
meşgul olacaksm·z. t 
Ayaklar ellere ben.. 
zemez, çeşit çeşit • · · & !~~. · 

arızalara uğrar, na L,,. $- . - 1 ~ ~ 

l 

s:rıar çıkar: bir çok yerlerinde ayak de. , Ayaklarınıza nasıl bakacaksınız? 
rısi sertleslr, tırnaklar ete batar ws.. Bu hususta !!ize favdalı bir kaç nasi-

1 

Hayalle hakikatin mtlca·delesini ve 
hakikatin galip geldiğini evvela mek
tepte anladım. Fakat, ben, kendi ken. 
diıne uydurduğum yalanlara o kadar 
bel bağlamıştım ki, bunları terketme. 
mek istiyor ve ne olursa olsun onla.n 
hakikat yapmağa uğraşıyordum. 

Bu da, şüphesiz, bugünkü Emi Con
son olmama. çok yardım etmiştir. 

Bu mücadeleci kafa ile mektepte 
daima herkesin önünde idiın. Herkes
ten fazla bilmek, herkesten fazla ça
lışmağa. heves bende müthiş bir me. 
rak halinde idi. 

M.ektepta benim bu halimden en faz.. 
la şikayetçi erkek arkada§İamndr. 
Çünkii, kızlar daima erkek talebeden 
geride oldukları için kendilerinden. üs· 
tün kimselerin bulunmasına alışmıır 

lardı. Halbuki erkekler, kendilerini 
geçen bir kızı ilk defa olarak görüyor
lardı. Benim derslerde tam numara al. 
mamr, ameli derslerde bile kendilerini 
geçmemiıj müthiş kıskanıyorlardı. 

Nihayet sınıf başı olmuştum. Fa. 
kat bununla arkadaşlarımı memnun 

bıraktım. Şimdi hocalarım ve mektep 
idaresi benden şikayetçi idi. Çünkü, 
çocukların şikayetlerini ileri sürüyor, 
mektebin biraz fena hareketi olsa şid· 
detle itiraz ediyordum. Smıfta sıra
ların vaziyetini talebenin sıhhatine 
muvafık şekilde değiştirttim. Yeni ya-

hat verebiliriz: Ayaklarınızı sıcak 
suyla yıkamayınız. Sıcak su, deriyi ve 
ayak adalelerini yumuşatır, onların 
mukavemetini azaltır. Böyle ayaklar· 
da ayakkabı ayağı daha çabuk vurur, 
nasırlar daha sık sık zuhur eder. A· 
yaklarmızı suyu yüksekten akıtarak, 
hatta mümkünse su akarken fırçalı. 
yarak soğuk su ile yıkayınız. Soğuk 
su deriyi sağlamlaştırır ve adaleleri 
kuvvetlendirir. 

Eğer ayağınızın derisi sertse haf. 
tada bir defa ya tatlı bademyağı ile. 
y~hut besleyici bir kremle yağlayınız. 
Bır çeyrek saat kadar kuvvetli masaj 
Y~~arak yağı, yahut kremi iyice içi· 
rınız. Sonra ayağınızı soğuk suyla yı
kı~arak cildin içemediği kremi veya 
yagı temizleyiniz. 

Haftada bir defa ayak tırnaklarını 
kesmeği ihmal etmeyiniz. Ayak tırnak 
lannt el tırnakları gibi yuvarlak ve-

ya sivri kesmeyiniz, dört köşe kesL 
niz. Tırnak kenarlarını törpüleyiniz. 
Bu suretle tırnağın ete batmasını ve 
çorapları delmesini ortada.n ka.ldırmı§ 
oluı'Sunuz. 

Emi Conson büyiik sıeyahatleıi1Kten 
birinde Londra tayyare istasyonuna 

indiği zaman 

zı fa.hfası aldırdnn. Pencerelere perde 
taktttdım.. Talebenin temizliği ile ya. 
l{mda.n alakadar oldum. Huiasa, arka. 
daşlarımı memnun etmek için ne la· 
zımsa. hepsini yaptım, hep onlarm 
menfaati, onların iyiliği için çalıg. 

tım. 

Mektepten kaçıp tayyare meydanına 

tlk ve orta mektep böyle geçti: Er 
kek arkadaşlarını dailna geride bıra. 
kan, herkesten fazla çalı§RD bir Em1 
Consondum. Fakat, bütün bunlar beni 
tatmin etmiyordu. Hele mektep beninı 
öğrenmek arzumu hiç doyurmuyordu. 
Çok şeyler, daha pek çok şeyler öğ. 

renmek istiyordum. Mektept.e benden 
istenildiğinden fazla ~ak arzu .. 
sunda idim. Bıraksalar bir senede ik.l 
sınıfın birden iıntihanmı verecek, altı 
senelik liseyi üç senede bitirecektim.. 

Fakat bu kabil değildi. O zaman. 
hayatımda çalışmak ihtiyacımm boı 
kalan yarısını başka bir işe hasretme
ğe karar verdim: 

O zaman, tayyarecilik ortaya yeni 
~ıkmış bir meslekti. Bütün meslek ve 
bilgilerin içinde henüz en meçhulü ol· 
duğu için tabii alakam ona gitmiştL 

Ekseri sabahları mektepten kaçıyor 
ve tayyare istasyonuna gidiyordum. 
Bu işte ablam da bana uyardı ve tay. 
yare meydanına beraber giderdik. E. 
ve karşı yalanı o uydururdu, mektebe 
mazereti de ben. Fakat ' hocalarımm 
bana, mektebe geç gelmemden başka 
b~acaklar~ bir kabahat yoktu. Çün· 
kü derslerım.de yine eskisi gibi çalış
kandım. Yine sınıfta birincilikleri el· 
de tutuyordum. 

• • • 
Umumi harp çıktığı zaman ben on 

~o~uz yaşımda, idim ve liseyi bitirmiş. 
unıversiteye devama başlamıştım. O 
zaman, bulunduğumuz şehire, en ya. 
kın olan ~ffild üniversitesine gidi. 
yordum. 

Şeffild'de beni memnun eden bir şey 
daha vardı: O da, tayyarelerdi, Harp 
esnasında İngilterede tayyare çoğal· 
mış. eski askeri tayyareler de halk l· 
çin oyuncak olmuştu. Tayyare meyda
nında her isteyeni 5 şiline uçuruyor. 
!ardı. Artık, bütün boş vakitlerimi 
tayyare meydanında geçiriyor ve mil. 
temadiyen 5 şilinleri vererek uçuyor
dum. 

Fakat, bu. bir hayli masraftı, Al. 
lemin bana verdiği para ile üniversi
te tahsilime bile devam etmenin im. 
kıinı voıttu Kendime bir ie aramnğa 
niyet ettim ve Londraya ~ttim. 

Londrada tanıdığım yalnız amca. 
mm kızı vardı. Kendisi, bir kitapçr 

(Sonu 10 nuncuda.) 
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• lmıir, (Hususi)' - Fuar açılalı, on 
bcı giln oluyor, ziyaretçi adedi yedi 
yüz bine yaklaştı. Bu yılın bir milyon 
~yaretçi tahmini doğru çıkacağa ben
:dyor. Fuar, bu sene ecn~bi memleket
lerde de bilyük alaka uyandırdı. Lima
:aumızdan geçen vapurların yolculan, 
:fuara uğramadan tzınirden &yrılmıyo~ 
lar. Yugoslavya, Yunanistan, Bulgr
:ristan ve Romanyadan kafile kafile 
Türkler geliyorlar. İrak, İran ve Su
ıiyeli ziyaret'ıiler de m:lhim bir yekun 
teşkil etmektedir. Fuar a!Jllmadan baş
layan ziyaret~ilerin adedi, hazırlanan 

istatistiklere nazaran yüz }I irmi bini 
geçmiştir. Bu rc:ıkama memleket hari
Cinden ve dahilinden gelenler dahildir. 
lzmire iki ayda gelenlerin sayısı bu 
~ne iki yüz bin çıkabiJirse, geçen se 
nenin üçte ikisi nisbetinde bir yüksel
me göstermiş olacaktır ki, bu da fua
rın ne derece alfika gö:-düğüne güzel 
bir delil teşkil edecektir. 

Fuarda, civar kazalara birer ge<:e 
ayrılması da cidden çok f ydalı ve a· 
nikah ;olı:Duştıır. MeseUi Bergama ~e
cesin~e büto!in Bergamalılar, Ödemiı 
gecesınde Ödemişliler akın akm fua
ra gelmişlerdir. Bunu diğer kazaların 
aa geceleri takip edecektir. 

Fu:ınn, daha ziyade gtt.:e hayatı çok 
zevklı olmaktadır. Rengarenk ışıklar
la yükselen pavyonlar, eğlenceler, dal· 
ma güler yüzler, insana gailesiz bir 
diyarda yaşıyormuş hissini veriyor. 

Çeşmede otel meselesi 

İz.mir, (Hususi) - İzmirin en güzel 
tayfı~elerinden biri olan Çe~menin ıslah 
ve gilzelleştirilmesi memleket haricin
d~ ve dahilinde alaka görebilmesi için 
Vllayet bu kazaya hususi bir ehemmi· 
yet atfetmektedir. 

Çeşmede otel meselesini halletmek 
ve halkın ucuzca yatacak yer temin et· 
mesini mümkün kılmak maksadile, İs· 
tanbul oteli vilayetçe satın alınmıştır. 
Bu otel derhal Çeşme belediyesine dev 
;redilmiş ve belediye tarafından işletil-

mesi bildirilmiştir. 

Balıkçılar kooperatifi 

Çeşme ba1ıkçrlarr, aralarında bir ko· 
ıo~eratif kurmağa karar vermişlerdir. 
:Vıl4yet kaçakçılık esnasında yakalanan 
~~~~klan ve 20 tonluk bir balıkçı mo
t?vJnü satın alarak kooperatife vermiş· 
tir. Yakında resmen teşekkül edecek 
olan kooperatif, Çeşme balıkçılarının 
daha rasyonel b" k' • ır şe ılde çalışmalarını 

temın eyleyecek ve bilhassa Çeşme 
nin bütün dünyaca tanınrruı:ı. ton balı~ 
• ih IA :s gı 
ıst sa atını arttıracaktır. 

Üzüm ve incir piyasası 

İzmir (Husus) - Son günlerde ü
~üm piyasasında tenezzül başlamış, 

10-11 numaralı •lizümler 12,5 kuruş
tan, 10,5 kuruşa düşmüştür. Üzümlerin 
işleme ve sair masranarr kilo başında 
altı kuruş tuttuğundan, bu fiyatla ü
zümlerin Almanyaya sevkine imkan 

gö1.1Jlmemektedir. Bu vaziyet. üzüm müs 
tahsilini endişeye düşilrmUş ve tizi.im
leri kurutmaktan ise yaş olarak sat -
mağr tercih ettirmiştir. Çünkü ya~ U
zümün kilosu S-:-4.5 kuruı;a satılmak
ta, beş kilo yaş üzümden bir kilo kuru 

ilzilm çıktığına göre arada büyJk bir 
fark görülm~ktedir. 

Alfikadarlar, üzüm fıyatlarmdaki bu 
dü§üldt:iğün muvakkat ol..:uğunu söyle
mektedir, İnt.:ir piyasası, bir kaç gün· 
denberi düzelmiı, ısatI§lar hararetlen-

miıtir. Fiyatlann bir.ı daha yüksel 
meai ihtimali !iOk kuvvetlidir. DUJUk 
fiyatla alivre eatı1 yapanlar bu vaziyet 

kar§l&Illda zarar edct-eklerdir. Bir haf 
tadanbcri tehrimiz piyasasında ü21iim 
ve incir mübayaası için tetkikler yapan 
İngiliz istihlak kooperatifleri mümes· 
silleri, üzüm kurumu ve Jiro müessese-

sinden ihtiyaçlannı temin edeceklerdir. 
Mukayele imzası lngiltereden gelecek 
fiyatlara göre imzalanacaktır. 

Çadır basanlar mahkemede 
İzmir, (Hususi) - Kuşadası clva· 

rmda Araplı aıiretind .1 Süleymarun 
çadırını basarak iki karısını ve kendial
ni ölümle tehdit edip paral.-.rmı alan 
ve kaçan Mustafa, Halil ve Halim is
minde üç haydudun muhakemelerine 
ba§lanmı§tlr. 

Silleyman aon ~lsede M.diseyi an· 
latmıf, gece vakti köpek havlarnaım· 

dan uyandığını, ilci kansını da kaldıı-
dığnu, dıpn çıkınca üzerine atılan Uç 

haydudun kendisini ya~taladıklarmı, br 
çakla dürterek paraların yerini ıöy • 
lettiklerini, sonra çadıra girip kadm· 
lan da tehdit ve kna hareketlerde bu· 
lunmağa kalktıklarıru söylemiştir. 

Süleyrnarun Ümmü ve Cennet isim
lerindeki iki kansı da vakayı ayni §e· 
kilde anlatmışlar, suçlul::r ise ink&r 
yoluna sapmtşlardır. Bazı §ahitlerln 
dinlen~si için muhakeme başka bir 
güne bıralalmr§tzr. 

~HEKiM 
e>G OTLEFil 
B llyüklerde olduğu gibi çocuk ts
halleri arasında da birçok şekiller 

vardır. Bu mevsimde en ziyade gö
zlimüze carpan yaz ishalleridir. Sebe
bi aşikArdır. Yazın çocukların ye
dikleri bol meyva. Yaz meyvalarmın 
hemen hepsi denecek derecede pek 
çoğu mUlAyimdlr. Yazın meyva glbl 
cerezi cok yiyen çocuklar, Uzerlne bir 
de su içtiler mi iş tamam. lshal he
men başlar. Adedi sekiz ve ona ka· 
dar çıltar. İşte bunu da çocuk hazım
sızlıklarına bağlıyab111riz. Çocuk is
hallerinl (köpüklü, bazan kanlı, çok 
sulu, yeşil) olmak Uzere muhtellf şe
killerde görebiliriz. Bazan bu şe· 
killer bakımsızlık yüzünden Uerllye
bllirler, hararetli ve hararetsiz süren 
uzun ishaller şeklinde görülebilir ve 
çocuğun hayatını tehlikeye sokarak 
bazan kemik hastalrklarına doğru da 
sürllkliyebilir. Hele yeşil renkli ve 
kokulu ishaller daha tehlikelidir. 
Her tiirlU tedbirlere rağmen önüne 
geçilemez, ölümle neticeleneblllr. 

Bunlara meydan vermemek ve 
böyle anormal durumun önüne geç
mek için derhal neden Heri geldiğini 
tayin etmek icap eder. Bu, tayin e
dildikten sonra tedavisi kolaylaşır ve 
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~femleketten sesler • . 
Yaşa Ayşe! 

Cumaovaliltüçük Ayşenin büyük na 
mus müda.fa:ısı son ha.fta.nm birbirin· 
den kirli zabıta vakalarx arasında kay
bolup gitti. Ne yazık! 

Ka.hrama.n AY§e, ge<:e uykusunda 
namusunu çalmak için baskm yapan 
üç canavar erkekle saatlerce boğuş • 
tu. 

Birkaç yara almasına rağmen tes- I 
liın obnadL Nu.ınusunun • bir kılını 
incitmeden - kurtardığı bu savaşta 1 
kendisine yardım eden iki erkek kar
deşten birini şehit, diğerini yaralı ver. 
eli. 

Bu eşsiz müda.faarun değer biçilmez 
kudsiyeti de nihayet zabıta vakaları
na ait sütunl:ı.n:n ortasmda kasılıp 

kaldı. 

Şimdi yatağında bir şehit bir yara. 
lı iki kardeg ve vücudfuıdeki beş :ıltı 
yara mukabilinde kurtardığı namusu 
ile koyun koyuna yatan (Can Ayşe)yi 
takdir ve takclis için beş on satır yaz
mağa üşenen bizler, yarın öbür gün 
bir genci mezara, na kardeşi hastane
ye gönderen namus hırsızlan:nm mu. 
hakemeleri başladığı zaman kim bilir 
kaç fotoğraf basacağız, kaç sütun dol· 
duracağız?. 

Tekrar ediyorum: Ne yazık!. 
Ayşe! .. 
Sen ve kardeşin hastanede yatar

ken aldığınız ~araların sızılarmı her 
ana baba kalplerinin içinde duymakta· 
dır. Sağlığınıza. dua ederken her Tfuk 
kızının ve erkek kardeşlerinin sizler 
gibi olmasını can ve gönülden dilerim. 

-
MURAT ÇINAR 

(YEN!ASIR) 

Ege müaabakalan 
JI A 

İzınir. (Huıuai) - İzmir, Ayduı, Ma 
nisa, Muğla ve Denizlinin i§tirak ettik 
lerl Ege 1iki mllaabakalanna devam e
dilmektedir. Dördlincil hafta maçında 
Denidi ve Aydın talamlan kaqılq • 
mıılar, Aydın 4-0 galip vaziyettf: i
ken Denizli sahayı terketmiıtir. Hakem 
Aydını galip saymıştır. 

Şimdiki halde Aydm takımı yaptığı 
m~çlann hiçbirinde yenilmemiştir. İz· 
mır - Manisa müsabakası İzmirin .nağ 
IC:ıbiyeti ile ne~.;clenirse, Ayöm Ege Ji
ki _şampiyonu olacaktır. İzmir ga~:? 
gelırse, Aydın ile müsavi puvanı ola
cak ve iki takımın prnpiyonluk için 

karıılaşmala.n l!znngelecektlr. 

Sivas, ( Husu -
si ) - Geçen·mek 
tubumda yeşil Gö. 
ı-ünden bahsetmi~~ 
tim. Bu mektu -
bumda da çalışan 
Görün belediyesin 
den ~kl!vuculan • 

t • mıza bahsetmek is 
. tiyorum. Kasaba • 

J » da belediye teşkila 
tı 1284 de kurul -

muştu. Bugün 895 küsur ev ile 
beraber nüfusu oldukça 'kalabalıktır. 

Belediye son yıllar içersinde ka. 
sabanın çalışkan Belediye Reisi Fuat 
Orhanoğlunun verimli ve devamlı ça
lı§ması ile, birçok yeni işler başarını§tır. 
Bunları da sıralıyorum: 

Çar§tdereai yeniden, Sancıllıta§ ve 
Ketençayın köprüleri kısmen tamir e. 
dilmiştir. İhsaniye yolu yeniden yapıL 
nuş, umumi ve hususi olarak çarşı içe .. 
risinde helalara lağrm teşkilatı eklen
miştir. Kasaba ile elektrik fabrikası a· 
rasmda 6 kilometrelik bir yol tanzim 
edilerek yeni bir hale getirilml,tir. Ke. 
tensayın, Kurultan sokakları tamir e.. 
dilmiş ve bunlara benzer daha birçok 
yollar ve caddelerin aç.imasına hizmet 
edilmiştir. Geçen yıllar içerisinde cum,.. 
huriyet meydanına bir Atatürk heyke
li törenle rekzedi)miştir. 

Sivas kazalan içerisinde ilk defa o
larak elektrik ışığma kavuşan Gürün 
§imdilik çarıı ve aokaklan 196 lamba 
üzerine tenvir edebilen bir aantrcıle m.a., 
ilktir. Bu hususta. kara~Y~, altı .kilo. 
metre mesaf cdeki Aksudaıi istifad6 e.. 
dilmektedir. Makinenin kuvveti 25 bey- . 
girdir. Ukin au çok kuvvetlidir. 100 
beygir arasında tahmin ediliyor, 

Bu yıl da kasabanın genç ve değerli 
kaymakamı Cel§l Değerin ve belediye· 
nin müşterek çalı§malan ile elektrik 
projeleri salahiyetli bir mUhendise yap. 
tırılarak bundan sonra evlerin ışık ihti
yacı da bu suretle önlenmit o\acaktır. 

Kasabanın hamam ihtiyacmr da ön.. 
liyen belediye Sivas - Gürün JOıesi U. 
zerinde çok asrt bir §ekflde bUtün teş. 
kil!tr haiz bir hamam da yaptırmıştır. 
. Kasabanın iç:ue ıulanndan hepsi 
ıçmcye elveri§li bir hale getirilmiştir. 

Çocuklarda yaz ishalleri 
ölüm tehlikesi biraz daha azalır. Bu 
ceşit çocuk ishallerinJ daha ziyade i
ki ile on beş yaş arasında görebiliriz. 
ÇUnkil bu yaşlar arasındaki çocuk
lar sağlıklarını düşünecek ve koru
::racak bir halde değillerdir. Çocuğa 

karşı olan bakım işl de zayıf olursa. 
vehamet bir kat daha artar. Onun 
için bu yaştaki çocukları ylyecl:lk ve 
içecek işinde serbest bırakmak doğ
ru olmaz. Her anenln sosyal duru
muna göre değişmekle beraber bu 
yaşa kadar olan gıda slstemlnt daha 
itinalı tutmalıdır. 

SUtana. ve çocuk bakıcısı olan ai
lelerde bu iş daha metodik ve itina
lı olablllr. tşte böyle bakımsızlık 
yüzünden veya bakımlı olup da her
hangi bir sebepten tesad11f edllen ço
cuk ishallerinde bu yaşlar arasında 
çok hassas davranmalıdır. 

Çocuğu kendi havasına bırakırsa
nız bol bol meme emer, lhtlyaçtan 
fazla sut alır, ihtiyacı kadar olan( 
hazmeder, fazlasrnı hazmedemez. Bu 
fazla kalan maddeleri dışarı atmak 
için bağırsaklar bUtUn kuvvetiyle ça
lışrr. Normal vaziyet bozulur, çocuk 
fazla dışarı cıkar. 

Çocuğa bakan lştn farkına varmaz 
vel'a önem vermezse bağırsakların 

hareketi fazlalaşır ve nihayet ishal 
şeklini alır. Bu hal bir hastalığa bağ-
11 olmayan fizyolojik ve mthanik bir 
değişmeden başka bir şey değildir. 

Günden güne bağırsakların hareketi 
o kadar ilerler ki hazmolan parça
lardan da karışmağa, hasta zayıf
lamağa başlar. Hararetsiz, bazan 

sancılı ve bazan da sancıınz olur. Bi
naenaleyh, llk günlerde bunun önüne 
geçmelidir. Bol yiyecek ve içecek 
almaktan, bol meyva yemekten tle
ri geldiğine kani olursak çocuğu he
men sıkı bir rejim aıtrna almaiıYız. 
Çocuğun sağlık durumuna ve taham
mülUne göre 12 veya 24 saat aç bı
rakır, su diyetine koruz. Bundan 
sonra da çocuğun yaşına göre iyice 
kaynatılmış P.lrinç suyu, siltle yapıl· 
mış (bulgur, yulaf, ptrinç) ll\.paları, 

stıtıU unla patates pilrelert veririz. 
Bunlara rağmen ishal gene devam e-

derse hemen vakit geçirmeden dok
tora başvurmalıdır. Geçer diye bek
lemek çocuğu !ela.kete sUrilklemek~ 

ten başka bir şey değildir. ÇUnkU: 
İshalin uAAması, bağır.saklar üzerin
de clddl bir tesir yapmağa başlamış 
olduğuna delAlet eder ki bu da an

cak doktorun vere bileC'eğf llA.çlarla 
geçebtur. 

İşte demindenberi söylediğimiz gi
bi, böyle ilk günlerinde basit gibi gö
rUnen çocuk ishallerine önem verme
lt, işi uzatmıyarak önUne geçmeğe 

uğraşmağı bir yazlte btlmelldir. Ya
rm da inkibazları anlatacagız. 

Dr. NecaettJn AtasagunJ 

Sivas nümune fidanlığından getirilen 
irfenden ağaçlan Sivas • Görün şosa. 
sının iki tarafına dikilmiş; bu suretle 
güzel bir manzara arzetmi§tir. Kasa· 
bada küçük çapda ihtiyacı karşılayabi· 
lecek şekil~c bir de mezbaha vücuda 
getirilmi§tir. 

Kasabada 12 manifatur~ 5 tuhafiye, 
35 bakkal, 1 demirci, 24 kötker> 8 kun. 
duracı, beş berber, 3 sa~cı, 4 ekmekçi, 
4 kasap, 4 kalaycı, 2 tenekeci, l 4 ma
rangoz, beı kahve, üç satıcı, ıs terzi, 
mevcuttur. Umuma açık olan yerlerin 
ve yenceek, içilecek ıeylerln temizliği. 
ne, intizamına hergün devamlı bakü
makta, erhhi muayeneleri yapılmakta
dır. Belediye hududu 50 kilometrelik 
bir saba üzerindedir. Kasabanın şimal 
ve garp cihetleri kısmen dağlarla malı. 
dut olup prk tarafında Göpon köytl 
vardır. Kasaba dere içerisinde olmakla 
beraber her tilrlU meyva ağaçlan ite 
doludur. Bu suretle güzel Gürün ye
şilliklerin koynunda ve bol suların ara. 
smda uzarur. 

Kasabanın sıhhi durumu mükemmel· 
dir. Bu i§l~ de fa.ıla alakadar olunmak
u.drr. Kasabada açık bulunan doktor 

· ihtiyacı da önlcnmi§, Ardahan hükumet 
doktoru Veysel Gürün hükUmet dok. 
torluğuna tayin edilmiştir. Kasa.banın 
en büyük bir derdi olan sel tehlikesini 
de belediye son aylar içersinde önlnnelr 
için Çarşıderesi üzerinde esaslı çalıf.. 
tnalara ba§lamıştir. Bu aureUe Gürlln.. 
lülerin içlenni karartan yağmurlar ar 
tık kasabaya bir tehlike olmaktan uzak
lapcalctn. Kaaabanın çahtJcan ~edl. 
ycsi kaeabayrlmar ve gtızelleıtinnek 
için yeni itl.er ve yeni çalıjmalar üiet"İn4 
dedir. 

Netet Nuif DUMANLIOCLU 
--0--

s denize su veren 
bir kUy 

Sivas, (Hususi) - ŞarkıJlanın De. 
liilyas nahiyesinin cUzel 'köylerinden 
birisi de Harmandalıdır. 72 evin çeV" 
relediği beyu evler içerisinde 455nfL 

fua yaıar. 
Yıldan yıla nüfus nisbeti Uzerinde 

büyük artıılar göze çarpmaktadır. Kö. 
yün şöyle bir tarihi var: 

Evvelce burau Tonua köyüne aitmif, 
Tonu• köylüleri bu aahayı köy harman.. 
lığı haline getirmiıler; harman nmanı 
buraya . toplannlar; hannanlarmı ya. 

_ parlarmıı. Sonralan da buraya bir~ 
ev yapınıya ba9lıyorlar; bu ıuretle de 
gittikçe çoğalarak civar bir köy halini 
alıyor. O günden bu güne kadar k8yU1· 
ler bunun ismine ''Harmandalı,, diyor
lar, Harmandalı köyüde bu §Ckilde ku. 
rulmu§ oluyôr. 

Köy evleri çıplak bir dağm sırtına 
yaslanarak sıralanır. Bu suretle kendi. 
güzel bir manzara arzeder. Kliyiln 
içme suları bol ve iyidir. Kararonuı, 

Taşlıhöyilk, köyleri arasında iyi içmeler 
ve çeşmeler köy yolliırına sıralanır .•• 
Bu çeşmebaıiarına yaslanan köylüler 

tarla yorgunluklanru burada dinlendir. 
miye çalışırlar •.. Ellerindeki aestllerlle 
tarlalar arasına yol alırlar ... Köyün ıu. 
lan Kızılırmağa, Ceyhana, Fırata akar. 
Bundan dolayı köylüler bizim ıularımıı: 
Uç denize ıu veriyor, diye kendilerine 
mahsus ve haklı bir gururla övilnUrler. 

. Diyebilirim ki bütün köylil pehliv:
lığa beveı ederek köyde güre~ilik al
mıı yilrümUıtUr. Konu,matarında, latL 
rahac günlerinde hep mevzular bu esas. 
üzerine d'otaşır durur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye müteh:ıssısı. fstanbuJ 

Divan yolu. No. 104, Tel: 22398 
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Hitlerin. nutku Kül olan hdtıraıar 
8naberc, 12 (A.A.) - Hitler, 
... 11,58 de nutkunu vermek üzere 
kc:JDIH aalonuna ıimıiı ve ardı, arası 
kailmlyen "Heil,, nidalarıyla ıeltmlan· 
mııtır. 

iancaklar salonun dip tarafındaki bil· 
yük ıaınalı haçın altına ııra~ırken 
orkeıtra da • Nibelunıen - marıını çal. 
makta idi. 

Saat 19,10 da He11, Hitlerin ıöz IÖy 
liyeceğini bildirmiı ve Hitler, büyük bir 
allat tufanı araıında ıöze batlamııtır. 
Filhrer önce, partinin Nilmbeqde 

yaptıfı ilk konıreyi ve nasyonal • ıoL 
yaliıt partiıinin nasıl ite baıladıiını 

hatırlatmıı ve partinin iıminin ''Mık Ye 
iıçi partisi,, olmaıı dolay11ile burjuva 
mahfillerde hil'küm ıUrmüı olan ıuite. 
fehhümleri ve nasyonal • ıoıyalizmin 
zafere eritmek için yapmak mecburiye· 
tinde kaldığı mücadeleleri tebarilz et. 
tirmittir. 

Hitler nasyonal • ıoıyalimıi, Relchın 
hakiki vahdetini gerçekleıtirmiı oldu.. 
ğunu ıöyliyerek ıözil Yahudi aleyhtar. 
lığına nakletmiı ve bu hareketi haldı 
göstermek için, Almanlarla hiçbir ali· 
kau olmıyan bir ırkın onlan idare ede. 
miyeceğini bildirmiıtir. 

Hi\ler, elc.onomı1c gUçlUklerin ve Al· 
manyayı zencire vurmuı olan politik 
ıağlannı partinin baıardığı milli nhdet 
uyeıinde bertaraf edildiklerini eöyle. 
mit, aaıyonal ıoıyaliıt partiılne ua 
olmıyan bir tek Alman dahi bulunmadı. 
ğını ft partinin en enerjik tedbirleri 

böyle nlıdet sayesinde alabildifini ilin 
etmit Ye demiıtir ki: 

Bia her zaman milletin huzuruna çı
karak yaptığımız ve yapacağımız itler 
hakkında onun muvafakatini iıtihsal 
ediyoruz. Bu muvafakati her umandan 
ziyade 10 nisanda elde ettik. 

Fabt fimdi nuyonal • ıoayalizm, 
~aktile memleket dahilinde katolik par 
tisinin Jlarbbmle bfrlettiii •ibi, birbir 

leriyle blrleıen demokraıiler ve Boltc
vbm tarafından hücuma maruz kalmak
tadır. 

Demokrasilere hücum 1 
Hitler bundan IOD.[I d~ 

tiddetle hlicum e erelr ~en kan. 
lı istibdadı temıil ettiii halde kendial· 
ne halk diktat6rü adım veren Bolınrik 
hllkQmltini iltizam ettiklerini ve arka. 
lannda milletlerinin yüzde gg dan fu. 
laaı bulunan bli1a1metleri de "diktatör,, 
kelimesiyle tavsif ettiklerini aöylemiı· 
tir. 
Hitler ıözilne devamla demittir ki: 

Asırlarca müddet bu sözde demokrat 
Cfevletler insanı isyana ıevkeden bir tld
Cietle yab3ncı milletleri hükümleri altında 
tutmuşlardır. Fakat Almanya müstemleke
lerlni l.stedili zaman ona, zavallı yerlile
rin kötil bir akıbete maruz bırakılamıya
cakları söyleniyor. Fakat ayni zamanda 
Cia yerllleri yola getirmek için hava bom
bardımanları yapılmaktan da çekinilmiyor. 
Fakat turası da dofrudur ki, bu gibi hal
lerde mevzuubahis olan, İtalyanın da Ha
betistanda yaptılı üzere - öldilrücil bom
balar - delil, medenileştirici bombalar
C:lır. Bu demokrasiler bizi tahkir ediyor-
lar. Fakat açıkça söyleyorum ki, beni ıoya
madılı için tahkir eden bir kimseyi Jten
Climi soydurduilum için beni alkışlayan bir 
kimseye tercih ederim. (Şiddetli alkıflar). 
Bizi tahkir ediyorlar, fakat, Allaha tükilr, 
biz şimdi Almenyannı yeniden ıoyıuncu
ltıla ve hakarete ulramasına mani olacak 
yuiyetteyiz. 

Çekoslovakyadan bah
setmek isteyorum 

Vaymar rejimi on beş sene müddetle 
soyguncuhıla n tecavilzlere katlanmıthr. 

Fakat buna mukabil herkes onu itaatli n 
demokratik bir devlet diye methediyordu. 
Bu tarzıhareket milletimizin zahiren mu
ka\'cmet vasıtalarına malik olmıyan büyük 
bir kısmının fena muamelelere maruz kal
dılı bir yerde, tahammül edilmez bir ha
le selmişlir. Çekoslovakyadan bahsetmek 
istiyorum. .(Uznn alkışlar). 

Böyle bir devlet demokrat hir devlettir. 
Çilnkü bu devletin ezici bir ekseriyeti, ken 
disinin fikri sorulmaksızın, Yersayda ya
pıian muahedeyi kabule ve bu menfur ve
sikaya karşı ltirazda bulunmamafa icbar 
edilmek suretiyle, demokratik prensiple
re tevfikan tesis olunmuştur. 

Hakiki demokrasi olmak stfatlle bu dn
let ilk iş olarak milletin ekseriyetini blip. 
dada ve fena muame:eye maruı bırakmış 
ve milletin hayati h·-:i !arını elinden almış
tır. 

Bundan sonra da d!inya bu devletin as
\crl ,.e politik bir \'llZifosi olılujluna \ 'C do
l:ıyısiyle de bu ekseriyetin susmak nıcrhu

riyetinde bulunduğuna inandırılmak bten
mlştlr. 

bir hllcum mahiyeti lktt•P etmif Te bi
naenaleyh, kanunu esasiye mqayir bir hal 
almı,tır. Demokrasiler tarafından tanzim 
edilmiş olan bu kanunu esul millelln hak· 
larına delil, müstebitlerin siyasi mQIAha
zalarıns istinat etmektedir. Bu ılyasl mll
lAhazalar da, Çek halkınnı muUAk hlkiml
yetlni her ,eyden üstün tutmaktadır. Bu 
fikre muhalefet eden herhanıl bir kimse 
deTletln düşmanıdır n binaenaleyh, de
mokratik kanunlar mucibince asılmala, 
kesilmele, müstahaktır. 

ialcUmhurwı baekanlıfı altında tek-
rar toplanacaklardır. Çeviren 1 .Peyzl Önen 

Parla, 12 (A.A.) - Kabine toplantı Kadınlardan biri şen gUlUş ve ne-

Eler blzl allkadar etmlyen bir mesele 
mevıuubahis olsaydı, biz de, bu hali, dl· 
ter birçok kimseler gibi, milletin hakları
nın "demokratik" telAkklslne ait entere
san bir misal olarlk kaydeder ve geçerdik. 
Fakat bu meseleye alAkadar olmala ken
dim iıl mecbur hlssetmemlr ıayet tabii idi. 
Bu devlet lcinde istipdada ultrayan millet
i r ekseriyeti arasında üç buçuk milyon 
;iman vardır ki bu rakam, Danimarkanın 
mecmuu nüfusuna tekabill eder. 

Bu Almanlar da Allahın kullarıdır. Ce
nabıhak bunları, Versayda yapılan bir mu
ahede mucibince yabancıların hakimiyeti
ne terketmek için yaratmıdılı ılbl, yedi 
milyon Çek'i de üç buçuk milyon Almana 
fşkenc:e et1tek üzere yaratmamıştır. 

Her tart.ita biliniyor .ki, bu devlet için
deki nılyet n şerait tahammillfersadır. 
Politik bakımdan yedi buçuk milyondan 
fazla halk bak namına, TulyeUerlnl tes
blt fçln kendi haklarını kullanmak hllrrf. 
yetinden mahrum ediliyor. 

Ekonomik bakımdan da bunlar sistema
tik bir şekilde mahva n tedrici bir öUlme 
se•kolunmaktadır. 

Bu hakikatler, manasız bir takim cilm
lelerle fnklr olunamaz. Vakıalar ortada
dır: Slldet Almanları, feci nzlyettedirler. 
Çekler onları mahntmek istiyor, insanlı
la yakışmayan bir istipdada, tahammülll 
JmkAnsıı muamelelere maruz bırakıyorlar. 
Seksen milyonluk bir milletin ilç buçuk 
milyon ntandaşının Çeklerin hoşuna git
medill için bir şarkıyı söylemekten mene
dilmelerl, Çeklerin görmek bile istemedik
leri çoraplar ıiydikleri için öldürülmeleri, 
Çeklerin güzel bulmadıkları bir tarzda ~e
lAm nrdiklerl için tethiş edilmeleri, mılll 
n fel!ıen akidelerini izhar ettikleri zaman 
aT haynnları ıibi takip edilmeleri demok
rasi milmessillerinl lAkayt bırakabilir, hat
tl onların sempatisini bile kazanabilir, 
çilnkil menuubahis olan ile buçuk milyon 
Almandır. Fakat ben bu demokrasilere bu 
halin bizi lAkayt bırakmayacalını, 

aöyliyorum . 

Fransız kabinesinin 

amdan sonra batvekil Daladye, harf. oeılyle lokantayı dolduruyordu. 
ciye nazın Bonneyi yanında alıkoy • Marko bUtUn kadınların sıkıcı ol-
muttur. duklarını ve hususiyle o ikisinin yap-
lsviçre hUdUtlarma lağım tıkları gürilltU lle sinirlendiğini söy-

kondU ledl, onlara. bakmadı bile. Başını ce
Tirlp bir kere bakması lcln Israr e-

Benı. 12 (A.A.) - Federal meclia dince az çok sevimli olan Rlretl bl-
bir ihtiyat tedbiri olmak Uz.ere 12 er raz tanıdığı, yannıdaklnln lae görm.Uş 
lQ.lde hudutta bulunan bazı istihklm. olduğu hUtUnlnsanların en tahammlll 
larm altma llğnn kazılması için har- edilmezi olduğunu ifade etti. Marko 
biye nezaretine müsaade verml§tir.Bu bu hUkmUnU ifade icln sebepsiz biraz 
istlhkimların tahribi halinde ecnebi sesini yükseltmişti. Jakolinln bir 
memleketlerle İsviçre araamda yollar şimşek süratiyle gözlerinden gecen 
ve ılm.endiferlerle yapılan mUnakal!t hayret ifadesinden anladım ki, arka-
kesilmiı olacaktır. LAğmılara yerlev. daşımın sözlerini lşltmlştlr. Emsal-
tirilecek olan patlayıcı maddeler ye- siz gUzelllğlnden emin olall yirmi ya-
ni bir emir verillnciye kadar istlhki.m. şmda bir gene kadın, maddi gUzelll-
larm altında kalacaktır. ğlnln tenkit edlllşlni bir dudak bUk-
İltihklmlara gönülltı hudut mUfre- mesiyle karşılar. Bunun için Jakolln 

~teri nezaret edecektir. Halk nöbet. hiddet göstermeden, yalnız tecesslls 
çilerln vereceği talimat daire8lnde h&· saikaslyle bize doğru bakıyordu. Ye-
reket etmeğe davet edilmi§tlr. lBtlh. niden etrafı çınlatan gUIUşllne oldu
ktmlarm yanında durmak, bunlarm fu kadar bakışlarına da dalmıştım. 
resmini almak veya krokisini çimıek - Marko, dedim. Madem, bu nefis 
memnudur. Te şen kadının arkadaşını tanıyorsun 
Belçikanm aldığı askeri gldtp ondan lokantadan ne vakıt ay

r11acak1arını öğren! 

tedbirler Gece onlara refakat ederiz. Evet, 
Brliksel, 12 (.A..A.) - Belçika. hüldt- dediğin gibi bUtlln kadınlar sıkıcıdır. 

metl, bazı ukert tedbirler almıftır. Fakat bunlar bu akşam bizi eğlendl-
La gazette, bu huauata ımıları yaz- recekler. 

maktadır: Bir sempati dalgası beni J'akollne 
"Bu tedbirler, halkı endifeye dU§iL doğru ltlyordu. Fakat kadmların sa-

recek mahiyette uked kararlar eek· dece vakit gecirmeğe yarar bir eğ-
liıı.de telakki edilmemeU, e1z.em adde. lencell meşgullyet oldukları hakkın-
dilen ihtiyat tedbirleri olarak kabul daki Markonun fikrine iştirak etme-
edilmelidir. ğe beni sevkeden budala bir izzetlne-

Belçika...:. Alman hududunda muh- fls sebebiyle böyle söylUyordum. 
telif askeri hareketler yapılmaktadU". Marko beni sıkıntıların membaı 
Cumartesini pazara bağlayan gece zar olan kadınların refakatlni aramağa 
fmda topçu krtalan cebri yürüyU§le sevkeden fena hislere lA.net etti. Be-
garnizonlarma iltihak etmielerdir. raber yiyorduk, içiyorduk, şendik, 

Liej topçu kuvvetleri gece 60 kilo- sinemalar, barlar bizim içindı.. Ar-
metre katetmek suretile ,ehre gelmiş. kadaşım başbaşa oturan o çiftin ra-
lerdir. öpen ve Malmedy'dekl sili.hen· hatların.ı bozmak istemiyordu. Ben 
dazlarm. kıılalarmı terketmeleri me • ısrar edince nihayet gldtp Rlrete bon-
nedilmiştir. Hudut boyundaki jmdar • jur derneği kararlaştırdı. 
ma postaları da mühim miktarda tak. Birkaç dakika sonra, bir oto blzl 

__ _..,~ ... .-."'9~N41...ı~-.....,-'" t"'W:'9''9iılıl?Sllııııilı11Zslll•ll".."~~--"'·~--~.-.----_....,.....,...._ 4loi"ru aöt.ilril7ordu.. 
:Marko, Jakollnl işaret ederek baParla, 12 (A.A.) - Havu ajanaı 

teblif ediyor: 
BuıUnkU. .kabine toplanmı saat Ui 

ten 17,30 & kadar devam eetmiftir. 
Hariciye zıazın BOnnenin etraflı ve 

veaikalara istinaden yaptığı izahatı, 
nazırlara enternasyonal vaziyetin muh 
telif veçheleri ve Nürnberg kongre.. 
ıinden IOllr& tahaddils etmesi melhuz 
muhtelif ihtimaller tizerinde noktai· 
nazar teatiıinde bulunmak imkAnım 
vermiıtir. 

Kabine, içtimada mevzuubahis edi. 
len muhtelif faraziyelere, nazaran a· 
lmmuı icap edecek tedbirlerle m'ftUl 
olmU1tur. Bu meyanda bilhaua ger. 
pliğin devamı takdirinde ne yapıl
ması, elzem olduğu teemmül edilmir 

tir. 
Na.zırlar, her nezaret için ayn ayn 

eaaaıı uzvi~tleri her tllrUl baskından 
bade bulundurmak için icap eden ted 
birleri tetkik eylemiılerdir. 

Nazırlar hudutlann emniyetini art. 
tırmak hususunu derpie eylemifler ve 
aivil halkın muhafaı.uı için elzem o· 
lan tedbirleri almıılardır· 

lıte bunun içindir ki, Daladiye, kL 
bine toplantısından sonra. general 
Gamelin, Georges ve Billotte ile uzun 
uzadıya göıiifmüttllr. 

Kabine toplantısından sonra nazır
lar, Londr& hU~meti tarafından itti· 
haz edilen hattı hareketten dolayı 
memnuniyetlerini beyan etmiılerdir. 

Paris, 12 (A.A.) - Saat 17,30 da 
nihayet bulan kabine toplantısından 
llOllr& Dahiliye nazın Saro, matbuata 
ap.ğıdaki tebliği okumu§tur. 

Harbiye nemretinde Daladiyenin 
riyaseti altında toplanan kabine, hari. 
ciye nazın Bonne tarafından bütün te· 
f erruatile izah olunan harict ıiyuıet 
iılmne muttali olmuftur. 

Londra kabinesindeki 
müzakereler 

Londra, 12 (A.A.) - Nazırlann 
ecnebt memleketlerden gelen ıon ha
berlere müsteniden vaziyeti tetkik e
debilmeleri için parlA.mentonun ta
tllindenberl Ut defa olarak bblne 
bu sabah başvekllet binasında top
lanmıştır. Hitlerln bu akşam söyll
yeceğl nutuk bllyük bir allka ne 
beklenmektedir. 

Hafta içinde birkaç içtima daha 
yapılacaktır. 

Kabinenin lçtlmaından sonra De
la var domlnyonlardakl yUksek ko
miserlere vaziyeti bildirmek Uzere 
tar1are Ue Cenevreye hareket etmiş
Ur. 

Londra, 12 (A.A.) - Zannedlldl
flne söre bugUnktl kabine toplantısı 
esnasında bUtUn vaziyet gözden geçl
rllmlştlr. 

Nazırlar Çemberlllyn ile Lord Ha
lifaka tarafından ittihaz edilen hattı 
hareketi ve takip edilen siyaseti tas
vip etmişlerdir. Hltlerln nutku a
llka ne beklenmekte ise de hlklm o
lan kanaate göre bu akşam beyanat 
kat'! bir mahiyette olmıyablllr. HU
k<kmet mahfellerl, ahvali hazıra do
layıaiyle hUkümetin bu aralık beynel 
mllel vaziyet hakkında yeni beyanat
ta bulunmasını muvafık görmemek
tedirler. 

İçtimadan evvel Lord Halifaks ya
kında sureti hususlyede Romanya ı
le diğer Balkan memleketlerini zi
yaret edecek olan Lord Loyd ne gö
rüşmüştür. 

Londra, 12 (A.A.) - Kabine mec
lisi saat 13.30 da tatil edilmiştir. Bu
gün nazırların yeniden toplanacağı 

resmen bildirilmektedir. 

na yavaş sesle: 
- Bu kadın cidden çekilmez, de

di. 
Ben: 
- OlabJlir, hakkın var, dedim. 
O, Riretln anlattığı sonu gelmez U

yatro dedikodularını dinlediği tein, 
Jakolln ile ben de teklifsizce konuş
mağa vakit bulmuştuk. 

MUkllememlz bize şunu öğretti: 

BUtUn zevk ve Adetlerimiz müşabih 

ve manllerimlz milşterektl. Ayni ki
tapları seviyor, ayni aktörleri takdir 
ediyorduk. Islak toprak kokan or
manda, buzlu içkiler karşısında, Ja
kolinln taze, şen gUlUşlerl etrafı cın
lattı, durdu. Allaha ısmarladık diye
rek kendisini bıraktığımız evin ka
pısına kadar, bUtUn gece, bu böyle 
devaı;n etti. 

Markoya: 
- Onu nasıl buluyorsun? dedim. 
- Benim fikrim değişmez, fevka-

lAde şen bir kadrn, dedi. 
- Hakikaten çok şen bir kadro, 

dedim. 
Marko: 
- Yarın şansın açık olsun, diyerek 

benden ayrıldı. 
BUtUn bunların bUyUk bir kıymeti 

olmadığını göstermek ister gibi müp
hem bir harekette bulundum. 

Ertesi gilnU nasıl olup da Marko
nun Jakollnlc beraber cay lçmeğe gel 
dlğl ve çekilmez dediği kadına ken
dini mahkum ettiği lyl hatırımda de
ğil! Fakat ondan sonra Jakollni ti
yatroya veya ormana, yahut ressam 
Dantenln sigara salonuna götUrdU
ğUm zamanlar, Markonun daima bi
zimle beraber olduğunu hatırlıyo

rum. Jakolinl ressamın salonuna gö
tUrdUğUm akşam, ya çok sıkıldığı 1-
çln ·veya tesadüfen olacak, gUrilltU
ıu gillüşUyle salonda oturan bütün inKabine, milletin göstermekte ol~u. 

fu vatanperverliği, sUldmetl ve soguk 
kanlılığı tebcil eder. l•ımı••••••••••••q! 

Kabine, şimaıt Afrikadan ve bUtun Dr. Necaeddin Atasagun 

sanları rahatsız etmişti. 

Jakoline her gUn daha fazla Aşık 
olduğumu hissediyordum. Garip bir 
uyuşukluk bunu ona söylememe mamüstemleke imparatorluğundan Fran- Sabahlan 8,30 a kadar ve akıam. 

sa hakkında aadakat bUrhanları al • lan 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 
mıştır. Memlekete layık olan bu hattı 2 nci daire Ne. ı 7. Okuyucuları. , 
hareket bilhassa sulhun müdafaası mızdan para almaz. Tel: 23953 
husUBunda çok faydalıdır. 

aabah aaat 10 da re. 

ni oluyordu. 
En mağrur ve en mUşklll kadınlar 

için olduğu glbl Jakollnl elde etmek 
lcln de cUret göstermek llzım oldu
ıunu lll8ıe41 ~ J'•kÇ Marko 

dalma oradaydı. 71 
Rfr cumartesi akşamı UtUmUz •~ 

bık mUstemleke hA.klml Miely'nln .. 
vıne sUvareye gidecektik. o gUn .. 
kardeşimi görmek için Parla köyle. 
rinde~ birine gitmem ve paıarteat 
sabahına kadar orada kalmam fc&P, 
etti. Kırların kokusu, etrafı afaçlı, 
muntazam yolları bulunan güzel blı 
mallkAnenln melankolisi, bir takım. 
caketalz adamların kenarında sall• 
dal inşa ettikleri ırmak, bende bUyUJE 
bir aşk arzusu uyandırdı. Jakollnl 
fethetmek için söyllyecek olduğum 
sözleri tasarladım. Hafızam onun söı; 
lemlş olduğu mUsalt sözlere, lyl kar
şrlachğı vaziyetlere alt bir liste tertıı 
etti. 

Çarçabuk işe başlamak endl,eslJ.• 
le hemen Parlse döndUm. 

Kendisine akşama evimde rand .. 
vu veren ilk mektubumu Jakollne vt 
ikinci mektubu da Markoya yazdım, 
Markoya yazdığım mektupta J'akoU .. 
ne tasavvur edemeyeceği kadar lşıi 
oldulumu izah ediyordum. Buna J .. 
kollnl yalnız görmek lstediğlmi tılvit 
ve gelecek geceler bizimle bir arad• 
bulunmamak için meşguliyetler icat 
etmesini rica ediyordum.. 

Mektubumu henüz bltlrdlllm ıırae 
da kapı çalındı. Markoydu bu... 

1 
Saçları taranmamış, traşı uzamıt

tı. Masamın üzerinde duran mektub• 
gördU. 

- lşte, dedi, bana mektup yazıyor-
dun. t 

Fakat benden mektubun muhtevi .. 
yatını sormadı. ÇUnkU mektubun aJ1e 
cak beni alAkalandıran bJr şeydea 
bahsedeceği aşikA.rdı. 

Bu anda onun en cok kıymet ver
değl şey kafasındaki dUşUnceydl. 

- DiltUn kadınlar sıkıcıdır, fakat 
hayat daha ziyade sıkıcıdır, iki fena. 
hktan en kUcliğUnfr intihap etmell, 
dedi, 

Sonra tıAve etU: 
- Sen seyahate çıktın, seyahat ..• 
Par.lain dıi&rıamda benim blr gtııı

lllk fkametlml uıun bir gaybubet• 
tahvil etmek gayretiyle bu aeyahat 
kelimesi üzerinde durdu. 

- O zaman olacak olan ,ey oldu. 
-Ne? 
- Jakollnle beraber yemek yedik, 

birlikte sigara içtik, Dantenln evin· 
de bizden başka kimse yoktu. Dan
tenin gece yarısında bir randevuıu 
vardı. Jakollnle yapayalnız kaldık: 

anlıyorsun ya ..• 
Ben anlamıyordum, şaşırmıştım. 
- Bir kadın için duyulan hakiki 

duygular bir gece onunla bir arada 
bulunmadıkça anlaşılmaz .. Ne gUzeıt 

Sonra ne kadar da öğretlCl_ bir tec-
rübe ! 

Cumartesi akşamı J'akollnl evine 
götllrdUm. Ah! Biraz muztarip ıcs.. 

rünUyordu. Onun lcln dun .•• 
-Dun ..• 
- DUn glıllp sıhhatini sordum . .Ta. 

kolin bana çok neşeli görünUyord11t 
bunu sana b!rkaç defa söylemiştim.. 
Fakat dUu akşam yUzilnU birdenbire 
bir keder istllft. etmişti. Yemeli ya
tağında yedi. Hep senden bahsettik• 
lşte hA.dise b6yle olmu,tu. 

Ben susmuştum. 
- Ona fazla bir kıymet nrdiltm 

Yllktu. Benim gibi, sen de onu çok 
şen, çok neşeli buluyordun. O kadar •• 
Aramzda hiç bir şey geçmedlflnl bll
dlğlu itin hareketimden hiç bir &sap 
duyruayorum. 

Markooon çehresi gölgesiz bir sa
adetle parlıyordu. Ayaktaydı. Eliyle 
omuzumu okşadı: 

- Memnunum, dedi, çok memnull4 
Şimdi onun evinden geliyorum. Şea 
tavrını bıraktığı vakit J'akolln gtbl 
bir kadının ne kadar fUsUnkAt oldu• 
ğunu kabil delil tasavvur edemeula 
azizim ..• 

Devam edecekU: fakat clurdur-
tlum. 

Bana veda ettiği zaman ht'I' 11d 
mektubu da parça parça ettim. K• 
çllk parçaları Adeta toz haline geti
rerek açık pencereden havaya aavur-
dum. 

Sıcak bir gttneş sokağı yaldızlıyor, 
mektup pn~aları aşkımın külleri o
lan ince bir yatmur halinde yere dö
ldlltl7ordu. 
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RADYO 
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OCLE NEŞRiYATI: 
S. 12,30 PIAkla Türk musikisi. 12,SO 

HHadis. 13,05 Plakla Türk musiki!li, 13,30 
Muhtelif plik neşriyatı. H Son. 
MCŞAJI NBŞRIYATI: 

le•t 11,30 D.nı musikisi (plAk). 19 
Koafwus: Şifll Halkni namına Doktor 
PtbnaJ A)'bert (Göz hıf11sıhhası). 19,30 
Dans mıWkisl (plak). 1!>,55 Borsa haber
leri. 20 Saat ararı: Grenvlç rasotltıınesin
:dta ntklen: Suzan Te arkadaşları larafın
ııt.11 Tlrk mmllksl Te halt farkılan. 20,40 
Alim ı..beltetl. 20,47 Omer :Rııa Doinıl 
tanfıadan arapoa söJleT. 21 Saat ayarı: 
Orbstra: 1 - Kalmam: Faschingdee. 2 -
l&nuu: Valse. 3 - Mldleton: l\eve d'ım 
Kqre. 11,30 Cemal KAmil ve arkacbşl:ırı 
tılrtfındtn Ttlrt musikisi ve halk şa~nla
n. 21,10 HaTl rapcmı. 22,13 Opera n ope. 
l'lıl par~alan (plAt). 22~0 Son haberler ve 
.....ı ,Onüa proıramı. 23 Saat ayarı: Son. 

H - EYL'OL - 938 - CARŞA?tIBA 

IJDLB NESRIYATI: 
Saat 12.30 PIAkla Türk musikisi. 12,50 

Ba'ftdis. 13,05 Pllkla Türk musikisi. 13,30 
lluhtelil plAk neşri19tı. H Son. 
'd$All N~$RIYATI: 

sut ll.30 Danı muılklıl (plll&). 19 
... feranı: Fatih Halkevl namına ErcO
... ı Ekrem Talu (Komtumuz Roman}a). 
st,IO Dans muılklst (plAk). 19,55 Borsa 
~lerL to Saat ayarı: Grenviç rasatha
lllllnden nalden; Nalde ve atkadıı~ları ıa
ftfaadala Tark muslklal •• halk tartıları. 
.... A)Oa baJMrleti. 20,47 Omer Rıaa 
~ taralındaa aarpça 16ylev. 21 Saat 
a)'an: San, '.Bedri7e TüıGn stüdyo orkest
ftll refakatile. 21,SO Han raporu. 22.13 
Dattdttllrn muılll heyeti. Fahri Te arka
llaflan tarafı•dlın. 22,&0 Son haberler •e 
..... ll•Oll Jn1111'11Dı. 23 Saat ayarı: Son. 

Yabancı radyolardan 
aeçilmit parçalar 

Opera ve ıenf onl kom erleri: 
ı.- BrlJkıel: Mozart. 
t.- Londra: Handel. 
U Nktlf: llNAmı, SlraH »u. 
t.ıt 8trmbarw: ••11anon". 
l.JO Brulao: Rt•P•Al• Slt.t111" &ıu. 
ıt.- Tarlno: "Vtron" (Boto). 
tt.SO lılokholm: .. Kıbr11 prenıur• (Ları••> ( incit perde). 
D'a ,,,..dkt•t: 
,_.. K&aipberg: Orı. 
7.M Parlı Prı': VIJQloosel, plyaoe». 
a.- Varşova: Opera düelloları. 
1.55 Hilversum 1: Ors prkıları. 

10.15 Fraokfurt: Nefesli çalgılar. 
1L10 Budapefle: Turl70 (Caykcrnkl). 
Sı.19 1"a; Ktman, piyano, ,arkı. 
.. Bil•enana: Palla (OJ'I). 

D*....Wll: 
1.20 Radlo Parlı; l.30 Hllversom; 2. 

IO Kalmadbor'I; 1 lntçnı istasyonları; 9.
BrOksel 2; 9.30 Berlin; 9.10 Hamburı; 9.10 
Jt6Dipberl: .. Yaza veda"; .9.10 Münib "Die 

Piri reis ' (Bq tarafı 2 Jnclde) 
llnde değildir. Ekserisi ildve veya 
tay' dır. 

932 tarlhliyi diğerinden ayırdeden 
onun başlıbaşına bir eser sayılabile
cek olan 78 sayfalık ve 1944 mısra
lık manzum mukaddemesiyle 90 be
yitlik hatfmesldlr. Mukaddeme 23 
fasıl ballndedlr. Bu fasılla.rda bfl
hassa gemicilere göre fırtınalardan, 
rUzgl).rların isimlerinden, pusuladan, 
haritalardan ve Uzerlerindckl işaret
lerden, Portekizlilerin Hint denizin
deki seferlerinden ve keşiflerinden, 
Habeş topraklarından, Heyet topu 
denilen KUrreiarzdan, Rum. Zene, 
Çin. Hint, Pars, Kulzöm = Hazer, 
Mağrip denizlerinden ve Antll ada
larının keşfinden bahsedilmiştir. 

lşte Muradt'nin yazdığı kısımlar 

bunlardır. Esasen Bahlrnau:enln bu 
parcalarlyle "Fetlhnamel Hayrettin 
paşa" nın UsHlbunun ayni oluşu da 
bu hakikati teyit etmektedir. 

Muradt bUyUk bir kurnazlıkla ken-
i adını inkA.r edilemeyen bir mUhUr 

gibi şu iki tarih mısraı ile Bahriye 
kitabının sonuna koymuştur. 
Tamam ettik sözü bulup "'Muradi'' 
Dedik tar:ihl "ana feyzi badi". 

932 
Bahriyenin mukaddemesinde ha

kikate ve Piri Reisin 919 tarihli ha
ritasındaki kenar yazılarına uyma
yan, bazan tezad teşkil eden ma1Cı
mat vardı. Bunların bazılarının ve
zin zarureti dolayıslyle yapıldığını 
tahmin ediyorduk. 'Mesell Kemal 
Relı 916 tarihinde öldilğll halde Bah
riyede onun ölUmU şu: 
On 7ed1 yıl hizmet etti şaha ol 
TA dokuz yüz on yedide gitti ol 

Mısralariyle 917 olarak gösterll
mlşttr. 

Bahriye kitabının Muradt tarafın
dan yazılmış olması Piri Reisin debA 
derecesine irişen denizciliğine ve 
haritacılığına naklse vermiş deltı
dlr. Mimar Sinan kendi hayatını 'Ve 
eserlerini Saiye. Barbaros Hayret
tin de sevdiklerinden eU kalem tu
tan birisine dikte ettirmemiş midir. 
Plrt Reis de ~yle yapmıştır. J)unll'll

la beraber Bahirnamenln bir~ok yer
lerinde Muradl'nln şahslyetl fazlaca 
hlldmdlr. Bu hakikat bugüne kadar 
mm dünyasına kapalı kalmıştı. Bu
nu neşretmekle ,·icdant bir haz ılu-
yuyorum.. İbrahim Hakkı Konyalı 

T.afelabraut"; 9.15 Budapeşte: "Geyşa"; --------------:---

1.JONepoll; '·'° Parl• <P'n'>; ıı Sotten•• Meşhur bir 
U.18 Budapefte: Qlan orkestrası; 11.30 -

ı~Y.wora> Alm•• btas)'Olllu'ı. kadının hayatı 
Yfll'J/ele, kabare: tı '1 adde) 

1.- Ştutsrat; 9.10 Vbana; 9.30 Londra (Baş tara 
lNaf.>; 11.30 Post Parlzien. ııın yanında çalışıyordu. Bana d& ~ 
1 rada bir i§ buldu. ~aftada 3 atıertin 
IJilllu -dlial: alıyordum. Halimden fikiyet etmeme 

t.JI JtGIDo7a; ıe.ıo Ştutprt; 10.40 Bil- hakkım yoktu. .. 
•• - ı; 11.30 Napoli; 1US Londra Maceralar 1'qlıyor 
~ 12.15 JWandborg, Londra (Na,.), Londra benim t&)'71ZeCİlik haya· 

Zonguldak Halkevi müzesi 
r.onguldak (Hususi) - Vil~yet mü· 

..._ Qevrilm halkevi mtu.esi, gün
lea gDne wngtnlepıektedir. llçelerde, 
o1mDarda bulunan tarihi eserler. mü· 
.... g&ıderilmeğe hqlanmıştır. Bun. 
ima ~ bir çok mühim parçalar 
ftldlr. 

Balkevl Be1Jrenı AJur:ı Xa.rauğuz. 
poeıı hafta Safranboluya gitmiıtir. Sa..,._ Safranbolu halkevile temas ... .,.,...,....lrbr. 

Bpar fefğlı:üllm bl.rağs 
• r'+t Jlllhenilieler cemiyetine.ki 
n' ın .eül parti karaimm alt katı, 
lpaır "'9Jrldlllerine tahsis ediJırıiltir. 
........ 1la h-""'8 yapılmalcta olan 
h8t bitmlll:ir. 

Spcırcu pnc1erim1z ve klilplerimiz 
,. J'lrmcla ,..ı bir kurağa. kawt -
.... olacü:laıdlr. 

TICAR.Jm' ODASI BAŞKANI 
~ (Jlumıl) - Ticaret lT 

llm bll!rem Bu.ıe)'hı F.eJmü İmer,, ra. 
Jlatmhfmdan dolayı çekllmiftlr. O. 
• bıılt•hğm• F,onguldak tJQl'et .. 
aıemm ilk bqkam madenci Mabut 

tunda da yeni bir merhale oklu. Orad& 
daha geniş bir tayyare meydam. daha 
geniş bir havacılık hayatı vardı. 

Bir gün, tayyare meydanında btru 
havalanıp dönmek üzere tayyare,e 
binerken beni bir delikanlı aldı. kendi 
tayyaresine bindirdi. Beraber uçtuk. 

O zamana kadar böyle uzun mücL 
det uçmamıştım. On. on beş dakika 
belki geçti. Yine geni§ bir meydana 
indik. O zaman, buranın, meydandaki 
yazıdan ''sivil havacılık klübU,, oldu. 
ğunu anladım . 

Ondan sonra orada çalıttmı ve ni· 
hayet pilot olarak çıktmı. O gün.den
beri de hayatmı dalına macera içinde 
geçmiştir .•• 

Eml ColllOn, kendiıfni havacılık klü 
btine gö«ittn genç pilotun 1dm oklu· 
ğunu söyl miyor. Bu. geçenlerde ay. 
nldığı kocuı Cim Kolli.andur. 

C"mı ı&lttt.on ile tamttıktan IOD1'&, 

uzun müddet arkadq olarak kalmq. 
lar ve bu esnada Emi oldukça mqhur 
bir ta~'Yl1«i kadm .olarak un:ımmıe· 
tır. Sonra evlenmiflerve havalarda. bi
ribirl ile Adeta yanşa çıkml§lardır. 

Kan koca tayyareciııiıı hayatı uzun 
zaman dedlkoclu mevzuu ohnue. biri-

Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
kazanan numaralar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönii.nde 

1 ekkoilu Cemal gişesi derlıal ödeyecektir. 
No. 

41 
43 
57 
go 

110 
137 
165 
2oı 

2U 
34S 
3ib 
41.C 

449 
466 
536 
603 
622 
687 
846 
906 
g65 

1083 
~ 

81 
109 
144 
145 
167 
170 
246 
300 
431 
481 
483 
654 
6QO 
691 
728 
960 

2007 
66 
79 

100 
1 2 
M'f 
37l 
437 
454 
469 
494 
495 
573 
63-5 
671 
912 

3029 
57 

120 
157 
258 
till2 
452 
454 
546 
566 
fi1Z 
692 
909 
978 
999 

407h 
90 
96 

141 
219 
231 
419 
438 
475 
488 

506 
517 
523 
614 
625 
fi56 
666 
702 
901 
924 

Lira' No. 
' 30 5001 

3u ı 

30 13 
30 86 
30 97 
30 166 

500 240 
50 247 
50 350 
50 367 
50 374 

100 465 
30 524 
so 651 
30 771 

.500 165 
50 987 
50 6044 

.soo 71 
500 338 

50 391 
so 397 
30 578 
30 596 
30 638 
30 807 
30 808 

100 905 
30 914 
50 7146 
50 147 

100 165 

30 167 
50 186 
so 244 
30 265 
50 277 

200 328 
30 376 
so 403 

500 461 
30 505 
30 .S09 
30 S78 
set 128 

500 U7 
30 814 

100 889 
500 8018 
30 67 

100 73 
ısooo ıo 

30 107 
..50 113 
30 143 
3'0 146 
50 177 

100 184 
500 219 
30 227 
30 229 
.10 .305 
30 350 
50 380 
50 !97 
50 43Z 

soa sı5 

100 526 
50 5CS4 
30 

30 
50 
30 
50 
30 
50 

100 
30 
30 
30 
30 
3G 
30 
50 
30 

100 
30 
sa 

500 
50 

643 
691 
698 
123 
7515 
770 
821 
920 

9056 
158 
300 
312 
341 
405 
411 
522 
~2 

642 
944 
969 

10059 

Lira 
30 
30 

200 
500 
30 
30 
30 

200 
30 
30 
30 
50 

500 
100 
500 
500 
30 
30 
30 
50 

200 
100 

50 
30 
30 
so 

200 
30 
30 
50 
.so 

500 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
3'0 
so 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

200 
$0 

50 
30 

500 
~ 
$0 

30 
50 
lO 
30 

200 
30 
50 
30 
50 
30 

500 
so 

100 
100 
30 
50 
.30 

100 
500 

30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
50 

500 
30 
30 

No. Lira No. Lira No. 
30 22010 
50 81 

95 1000 874 
115 1000 16130 
169 50 
272 100 
345 30 
386 500 
380 50 
396 50 
422 so 
530 50 
551 500 
584 50 
608 50 
610 30 
674 50 
767 30 
787 50 
915 so 
964 30 
912 30 

11095 30 
97 50 

120 200 
271 30 
360 30 
S69 200 
404 30 
444 500 
551 so 
781 50 
891 30 
946 50 

12018 so 
7S 30 
ti 30 

125 30 
153 .soo 
195 30 
284 50 
325 $00 
35g 50 
360 50 
509 .soo 
683 50 
761 30 
164 500 
950 .so 
976 30 

13189 30 
193 100 
387 30 
413 50 
485 100 
491 50 
.554 30 
601 50 
649 $00 
766 30 
909 30 
911 50 
923 50 
gag 30 

14020 30 
32 30 
33 30 
155 30 

1150 100 
163 50 
322 H 
4115 
598 
'23 
781 
797 
851 
879 

15031 
84 

100 
209 
Z81 
344 
3150 
407 
480 
486 
740 
751 
785 
833 

50 
30 
50 
30 
30 
50 
50 

200 
50 
.50 

12000 
50 
so 
30 
50 
!O 
50 

100 
100 

50 
30 

247 50 
290 .soo 
324 30 
438 200 
579 50 
591 30 
757 30 
904 50 

17041 30 
59 50 

126 50 
247 50 
286 50 
356 30 
499 100 
530 500 
534 50 
1565 30 
74g 30 
889 30 
900 so 
935 30 
988 30 

18011 30 
ıu; ~ 

87 50 
166 30 
205 30 
309 50 
415 50000 
57S !O 
720 30 
732 50 
761 3G 
767 30 
791 50 

1SU7S 30 
227 100 
316 50 
321 30 
368 50 
403 :50 
433 .so 
423 50 
430 30 
519 30 
551 100 
.575 50 
679 50 
711 30 
717 so 
741 30 
756 30 
795 30 
822 100 
935 .so 
990 .so 

20006 . .500 
34 30 
59 .soo 

101 30 
516 50 
584 30 
718 100 
743 so 
815 200 
820 30 
839 
~ 

5108 
989 

2lM57 
383 
554 
1Z4 
177 
183 
353 
510 
644 
679 
687 
725 
764 
781 
191 
882 
889 

50 
30 
se 

ıoo 
50 

500 
ıo 

500 
100 

50 
30 
30 

500 
50 
30 
30 
50 
30 
50 

200 
!O 

88 
109 
110 
305 
334 
541 
1571 
720 
748 
958 

23006 
97 

147 
148 
149 
180 
210 
297 
370 
391 
402 
477 
527 
568 
.S9J 
703 
707 
'131 
776 
747 
856 
941 
992 

24052 
70 

120 
f gs 
423 
4551 
483 
69& 
rss 
757 
789 
888 
8511 
914 

25076 
206 
210 
306 
382 
415 
441 
509 
531 
634 
678 
696 
734 
857 
928 
995 

25092 
49 

105 
152 
288 
311 
565 
4%6 
455 
471 
417 
900 
915 
929 

948 
27007 

22 
111 
175 
235 
264 
286 

ı 
277 
328 
331 

Ura. No. 
30 366 
.so 376 

soo 452 
30 461 
30 481 

100 621 
100 675 
50 154 
30 798 

500 867 
30 878 

500 896 
so 912 

200 957 
30 99S 
50 28005 

500 94 
50 193 
50 282 
50 347 
50 394 
30 453 
30 456 
30 $03 
30 686 
30 7S2 

100 HlOS 
30 410 
so 434 
50 495 
30 580 
50 680 
50 848 
so 8515 

200 962 
100 917 
.so sooaı 

30 111 
100 119 
30 191 
50 241 
50 322 
so '355 

500 378 
100 423 
.so 551 
30 csos 
30 711 
50 141 
30 874 
30 '981 
.so 31041 
30 142 
50 178 
30 .265 
30 304 
30 :SIZ 
50 409 
30 462 
30 532 
-'O ll4 
$0 562 
~ 5175 
30 52091 
30 150 
!O 172 
!O 193 

500 .239 
30 241 
50 
30 
so 
50 
so 
50 
30 
50 
50 
30 

500 
50 
50 
30 
$0 
30 
30 
30 
30 
$0 

50 

287 
925 
962 
980 

36007 
52 

126 
l50 
16' 
370 
551 
589 
592 
624 
7U 
057 

37~6 

76 

1 
12.S 
224 
225 

Lira No. 
30 288 

100 313 
50 
50 

200 
50 
30 
so 
30 
30 
30 

100 
30 

100 
50 

200 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

500 
so 
50 
30 

10000 
.10 
so 
.so 
50 

500 
.30 
50 

200 
J-0 
ao 
50 
30 
!O 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
50 
30 
.so 
.so 

100 
50 

200 
100 
.JO 
30 
30 
50 
30 
.so 
30 
.80 
.so 
so 
30 
50 
50 
al 
30 

200 
.so 
$0 

" '° 50 
200 
50 
JO 
50 
50 
30 
.so 
30 ., 

332 
411 
447 
4Sl6 
581 
1529 
654 
672 
698 
721 
732 
735 
740 
920 

38010 
17 
34 

200 
243 
343 
342 
37'4 
586 
764 
927 
952 
9915 

S5179 
196 
270 
322 
47S 
ff7 
469 
613 
6S3 
680 
720 
797 
904 
Hl 
'788 
870 
974 

33003 
60 
7J 
12 

Z72 
293 
370 
439 
635 
907 
'909 
940 

34061 
115 
140 
149 
112 
237 
248 
216 
3:l3 
40J 
412 

447 
536 
814 
MZ 
.esa 
938 
.982 

391-49 
ıu 

421 
476 
502 
.166 
71t 
729 
146 
U5 

Ura 
500 
100 
100 
30 
50 
50 

500 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

500 
30 
50 
50 

500 
50 

500 
30 

200 
500 
30 
30 

500 
50 
30 

100 
30 
50 
50 
50 

500 
30 
30 

100 
30 
30 
30 
30 

50 
10 
30 

500 
50 
.so 
30 

.soo 
100 
$00 

30 
.so 

. .30 

'°° JO 
50 
50 
30 
30 
.30 
50 
so 
~ 

30 
30 

100 
51 
ıo 

500 
JO 
JO 
JO 

100 
30 
30 
JO 

zoo 
100 

50 
JO 

ttft •ıoil•dlf:Jr. 1 
biTlerine danldıklan, barıfbkları cSe.1•1111••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ktl61.IK APAR11XAN, ET VE DCKltAN 
• ffl'llf Y'11a1 ~ 14ıtırftlı*n: 
'nll ................... .... 

il me ti, 20, 21, 24, 28 numaralı dOkka... 
llr acak Wlıiw ...Um lJJ'aya verilece. 
lllMla llfl)UJerhı 2J E)1fll 918 ra11amha 
.... iMi oa ~ ka.ckr 9eftktatta A
....... M aımırlk •~11 b,..• 
' hlma mlraCMt etmeleri. 

falarca c1Uc1en dı'14! dolap(ftı. 

Niba,et, bir 11eııe kadar süren bir 
&yrdlktaa llOIU'& ~ ay LoDara4& 
resmen boşanmışlardır. Bugh Eml 
O>moıı yaz i8tirahatt için 1ılr kö'9 
ceJrDmtff;ir. 1Pab.t yak:mda :rflll rekor • 
1lr lmmala tııebbls elleeelbd lll1r 
mpar. 

Cahil bir ehe hem yaYl'QUt 
hem amıe)'İöldürdü 

Gfıwmı, (Buaa!) - X.bm ~ 
811" ka,tmde, ~ tok fed bir 
emaye ollımıltw· Bu, 1* aJd1 kli7 .. 
,,,.., fl]d'jf pi pıttr. W O'sı R• 
le olmlllblr: 

Kq&bm PJnarçukur köytınden Bm. 
au admd3 bir kadm. kendine ebe dal1 
tıererek, lliy ~ ~. Uf' 
n,dJb YenioeJııkar k6JiiDde bir dojum 
takuma nıaaaıa.Je ecliyor. Dolmakta 
6n çocuğu al...,...ak bJCÜl& ~ 
pup. tul•+= .. --' t11 ams'4 

yor. Bu cehil ve bti1 ebe bıçalı De 
birlikte adliyeye teslim ve tevkif e
dflmiıtir. 

Serleri ka.dmm yavruyu &>fradıjı 
kanlı bıçağı d& c<lrdllm. Bu bıcak o 
kadar pill ki. ondan bir eöP!Uk bile jf. 
nmlr. 



o 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

Bu yıl Ankara YUkaek ~.inat Znatitnatl ziraat, veteriner, fakültealne kız 
ve erkek., orman falriilte9ine yalnız erkek paruız yatılı para.1.ı yatılı ve ya
tısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uy. 

nıak gerektir. 
1 - TUrk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek ba. 

kaloryumı yapmlf veya lise olgunluk dlplomumı almıt bulunmak llzmıdır. 
2 - latanbul ünivenitainln fen fakUltMinden naklen gelecek olanlar 

llaeııin fen kolundan pek iyi derece ile muun ve fen fakUltealnde muvaffak 
olmuşlarsa orada okudukları sömestrlerden lkt.i kabul edilerek veteriner 
mraat ve orman fakUltealnin UgtlncU IÖmutrlerine almlrlar. Ancak veteri· 
ner fakültesine girenlerin bu fa)ı:UJtenin birinci ve ikinci aömeatresinde oku. 
nan anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve ziraat fakUltesine girenle. 
rin mraat atajmı yapatalan gerektll". 

3 - Enstitüye girecek WebenJn yqı 11 den aşağı ve 25 ten yukan ola
mu Neh&rl talebe ytlbek yae kaydına ballı dejildir. 

~ - Parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teeekkUUU bir huta evi kurulunun raporu lbınıdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve sağlamlık 
muayenetinden geçirilerek ertiklerinln lUswn gösterdiği beden kabiliyetini 
göatermiyenlerio enstitüden illıiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültealne ıtrecek talebe .Ankarada orman çiftliiinde staj 
görmeğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tlbl tutulacaktır. 
Stajdan sonra talebenin enatitUde nazari denlere devam edebilmesi için 
yapılacak bu ameliyat imtihanında muvaffak olmUJ prttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira aylık verUJr ve yatacak yer parasız o. 
larak çiftlikte sallanır. ••Stajyer talebenin yemesi ve içmeel de enstltUde 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmeı.,, 

7 - Paruıa yatılı talebeatnden ataj veya okuma devrui içinde her ne ıu. 
retle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya 
caaen çıkarılanlardan bOlrQmetçe yapılan nıaarafları ödiyecıeklerl hakkında 
ftrilecek nU.nıuneye göre aoterJIJrten tudikll bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek isti yenler yukarda yuıh rapordan baılra lise ve ol· 
gunluk diplomasını veya tudildl 1UHtlerinJ, nlltua klfıdmı, pollı veya 
uraylarda.n alacaldan uzgtdlm ve 1f1 kAfıdmı. orta mektep vt. li1elerde gör. 
mUt olduktan sUel denler bakkmdakl ebliyetnamelerl UJıtırllerek el yazılarile 
)'l:acaldvı pullu bir dilekçe Ue ve 8 tane fotofrafla birlikte dofruca Ankll. 
rada yUksek ziraat enstitUsU rcktörJUtune baş vururlar. 

Talipler dılekçelerinde hangi faktllteye kaydolunmak lated!lcil'.?rini bildir. 
meli ve çiftçi veya araıl veya orman veya hayvan yetlftirme veya zirat sa
natlarla allkalı bir ailtt çocuğu bu!unup bulunmadıjınr da bildirmelidir. 

9 - Pulsm Yel't\ uaulU dairesinde pul!aıımamıı olao ve S inl'i maddede ya 
zıh kltrtlarm Uiti!c olmadığı diltkçeler gılmemlı aayılır. 

10 - Birinci ve aekizlncl maddede yaz.ılı veaikalarla vaktinde bq vuranlar 
araanıdan pek iyi Yeya 1)1 dereceli ve fen kolundan olanlar veya çiftçi çocu.. 
ğu veya arul aahlbl wya hayvu '"1• onııan lhtlaaaile ali.kalı yer ve tealaat 
sahlbl Yeya aablblnin ~olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan pek 
iyi ve !yt defteeliler kabul olunur. Kabul edilecek talebe diploma derecesine 
ve baş vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirai 8ta.j ve tahall müddetince okutulan yabancı dil, almanca ve iıı.. 
cillacedlr. FakWtelerden maun olan talebeye ziraat mühendisi, veteriner 
hekim, orman mühendisi Unvanları verilir. 
~~ mpek'r 

1•*1h•••-. ·-ıd n 1 .ı r ·her'· 1 •' n ............... 
den imtihan edilir. Bu imtihanda tyt dencede muvaffak olmak garttır. 

1, 2. 3, UnclllUkle mezun olan talebeye mttkltaten Avrupada bir tetkik 1e. 

yalıab yapt:rnhr. 
12 - Ziraat faldlıteaine 40, veteriner fakUlteslne fO, ve orman fakUlteıi. 

ne 40 azam! talebe alınacaktır. 
13 - Cevap tstlyenler aynca pul gCSndermeUdirler. 
H - Baş vurma zamanı "22 ağustos 938 ten eyltıliln 30 uncu günU ak· 

ıamına kadardır. Bundan sonraki baı vurmalar kabul edilmez. (3247) (5677) 

1 LAN 
Vlktorya dö Bertin umum sigorta ano

nim şirketJ tarafından 9 şubat t928 tari
hinde 16ecnrdan Kirkor l\luhbiryan'ın ba
yatı üzerine nkt ve tanzim olunan iki yilı 
elli lnıillı liralık ve 1227574 ııumarıh ıi· 
gorıa muknl"elenamesl zayi olmuştur. 

MP.zlnlr mukavele halihazırda kimin red
dinde ise. hukukunu bbıl etmek Oaere Vik
toeya d6 Derlin ıl«e»rta tlrketlnln btanbul· 
da, GaJatada KiJrelıellerde, Manhayın ha· 
nında kAin Türkiye müdüriyetine veya 

Berllnde kiin merkezine l~bu ilanın tari
hi neşrinden fllh:ıren altı ay zarfında mn
racnal etnıc~ı rica olunur. 

l\JezkCır müdıktln mururuncl::ı, numara
sı halada muhorrtr siııorta muknve}en::ııne
sl keenlemyeklln ve mefsuh addedilerek 
yerine nilshayı sanl:reslnin tanzim edilece-
11 ilin olunur. 

Vlktnrya d6 Bcrlln 
Umum Sigorta Anonim Sirktlt 

Türkiye Müdıiri11ıtl 

UNi NM 

Bu hafta lcemikaia Akrobat Vokıun 
tekmil programı dciitti. Fır.atı ka. 
çırmayını%. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l - ~~e ve projesi muci~~c:e Ga~:uıtep barut deposunda yaptırıla
cak bekçı evı ınıaatı ve depo aruııının tel orgil ile çevrilmesi ioi 25-8-938 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye kon. 
muştur. 

Il- Keeif bedeli bekçi evinin 1864.96 lira tel örgü itinin 248.26 lira ki ce. 
man 2113,22 lira ve muvakkat teminatı 158.49 liradır. ' 

m - Eksiltme 24-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mubayaat eubesi alım komisyonunda yapılacaktır. 

rv - Şartname ve projeler 11 kuru§ bedel mukabilinde inhisarlar leva· 
zmı ve mubayaat oubesile Gaziantep başmUdUrlüğilnden alınabilir. 

V - hteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yUzde 7 5 güven
me paralarile bir~ikte yukard~ ~~ .~:~en ko~isyona, lstanbula gel~yecek 
taliplerin de Gazıantep BaşmudurlugUnde mUte~ekkil komisyona mUracaatla.. 
n Uin olunur. (6246) 

1 - İdaremizin Yavaan ve Çamaltı tuzlaları için memur, e.ınele ve l\lzu• 
munda hafif yük naklinde kullanılmak üzere birer tonluk iki adet kamyonet 
prtnamesi mucibince açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve muvakkat 
teminatı 360"liradır. · 

m - Eksiltme ı 7-9-938 tu.rihine rastııyan cumartesi cUntl aaat ıı de 
Kabatqta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözU g~en eubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye igtirak etmek istiyenlerin kataloklan ile karoeeri eeJdl 

ve dahill taksimatını ıösterir bir plb ile benzin sarfiyatını &öaterlr fenni tek. 
liflerini ihale günilnden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen eubesine ver
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almalan li.znndır. 

VI - lıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri illıı olunur. 

(6013) 

I - İdaremizin Bqabahçe fabrikası için 2000 kilo toz teker açık •Ullt. 
me usulile satın alınacaktır. 

D - Muhammen bedeli beher kilosu 25.5 kuruo heaabile 510 lira ve mu.. 
vakkat teminatı 38,25 liradır. 

m - Eksiltme 19-9-938 tarihine rastlıyan pazartesi gUnti aa.t 10 da 
Kabataeta levazım ve mubayaat oubeslndeki alım komisyonunda yapılacak. 
tJr. 

IV - lateklllertn eksiltme için tayin edilen gUn ve aa&tte ybde 7,5 gtt. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen kemisyona gelmeleri ilin olunur, 

(6067) 

ansi miktarı Muhammen B. Muvakkat Eksiltmenin 
beheri tutarı teminatı aatl 
L. K. L. K. L. ~ 

Slpra 115.000 kilo -20, 10 3105.- 232.81 10 
makins 
kolam 

Sigara 13.550 ,, -20, 70 2804.85 210.36 10,30 
paket koluı 

I - &-IZ-888 tarihlDde ihale ecUJeceCi ilan edllili- llOOO k8t mlgUa W 
Jdna ve l:WSO kilo sigara paket Jrolumm ekalltmelerf g&1llen IU.zum tızerfne 10 
g1ln temdit edilmiftir. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hiıalarmda götrteril. 
miftir. 

m - Eksiltme l~IX-938 tarihine rutlıyan pazartesi gUntl hl7.eJ&rD:r 
da yazılı saatlerde Kabataeta, Levazımve mubayaat şubetılndeki alım koıııJQo. 
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarakher gUn sözü geçen ıubeden alma.bilir4 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 gUven
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona. gelmeleri ilin olunur. 

(8105) 

\ 

Alemdar Sinemaıı 
Cinayet maaaaı 
Çalıkuıu 

I• DOKTOR ÇIPRUT 

1 
Cildb• " ZiibnwiJe IDitch•
B~yoğlu Yırli Mallar Puan 

karııamda Poı~ tokalı ldSfnindı 

Mevmen~t l\uırt ma . "!" ~1: t335S 

- KURUNun kJtap eekJJ.ade rooıu t.efrlb&I -

Askeri Fabrikalar 
ilanlar1 

l ıAn iptali 

18-10-938 Balı günü saat 11 de 
kapalı zarfla ihale edi!tcelt AAkarada 
l'89mt gazetede, Ulua ve İltanb'l.llda 
Kurun guetelerile 1 eyUU 938 tarihiA
de ilin edilen 23 ton gllııerl.n g~rtllen 
IUzum ve ihtiyaca binaen ruarlıkla 
ihale edilecefiJıden meü6r gUnlerdf 
~kan illn hUkUmıUzdUr. 

(b118J 

• • • 
Müteahhit nam ve hesabına 23 ton 

gliserin alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 16. t 00 lira o· 

lan 23 ton glilerfn ukerl fabrikalar 
umum mUdUrlUftl merkez aatm alına 
komisyonunca 15 eyUU 938 perpmbe 
gUntı l!aat ıo da pazarlıkla ihale edL 
lecektir. 

Şartname para.aıa olarak komlıyon. 
dan verlUr. Taliplerin muvakkat temi· 
nat olan 1207 lira 50 kuruş ve 2490 
1ayılı kanunun 2 ve 3 llncü maddele. 
rindeki veaaikle mezkur gUn ve saatte 
komiayona mUracaaUarı. (8117) 

-N -- -c --.. 
ıa -a. 
ıa .... ·-~ 

801 __ 

rlıatlarda baıı lhtlyatsızltklarda bulundu kt, onun
la da elimize geçmesine yardım etmltjtlr." 

Şişman ınllfettto yorgun bir tavırla esnedi. 
Sonra hlktyestne devam etti: 

- Ben onu, cilrmil meşhut halinde yakala
n·ak istiyordum. Yakaladım da... Kendisini ne 
zamandır takip etmekteydim. BugUnlerde hlllasını 
öldUrmeğe teşebbüs edeceğinden emindim. Zir• za
manı mahduttu. 

Bnşmemur Reykord sordu: 

- Zamanının mahdut oldu~unu nereden blll· 
yordunuz? 

- Tahklkatım neticesinde, Kllfoyla para 'e
ren müessesenin, fazla sıkıştırdığım öğrenml~tlm. 
Onlar, Skotland Yard ile dost geclnmek tstedlkle
ılnden bUtiln haklkntları bize anlattılar ... 

- Peka.ıa. köyde Otbornun cfftllğfnde yapılan 
"Şeytan Ayinleri" nin manası nedir. Ve bu işle ne 
gibi bir münasebeti var? 

- Kllfoyl, bu şeytan lbadetıerlnden, kendi ye
ğeni Mis Llnley vaşıtnsiyle haberdar olmuf ve ha.-

dlseyl daha ziyade onlar Uzerlne atmak yolunıı. ıap
mıştt. Köyde çok eskiden hurafeperestler tarafın
dan yapılmakta olan Ye şimdi de Ozborn gibi bir 
gayri tabii adamın devam ettiği bu Ayinleri bil
hassa teşci ediyordu. ÇUnkU o Ayinlerde "ine.o 
kurban etmek" ve saire gibi ttırlQ v•boetıer rapıl-

ıoa 

ortada sakallı bir adam olmadı&ı ve kendlılnlD 4• 
anlattığı v~çhlle birdenbire kaldırılıp ka.çırıldılı 
tlkAyeleri hep yalandı. 

"Ben Klltol'den şüphelenmekte haklı idim, 
.Ancak, onun bu cinayetleri ne aebeple ltlecUttne 
akıl erdiremiyordum. Sadece ipler, bir deli\ tot~l 
edemezdi. Onun aleyhine hare~ete aeçınedeı o~I 
claha esaslı deliller elde etmem lbımdı. 

"Skotland Yard, Ue teıQu ettim ve ICUfoyl 
hakkında ne biliyorlarsa blldlrınelerhal 1011'4!•. 
Dunun üzerine tetkikat yapıldı. NeUcede ele nolr. 
dlğimiz hakikatler Kllfoyl'un hlo de lehine deltldl • 

"Genç Kllfoyl bir zaman Lon4ra4a ,,..._ .. 
~e bekAr sosyeteye karıomıetı. Sonra barlara ela. 
danmış, yarış babsımnotereklerlne slrerek ltll1'tlk 
paralar oynam19tı. Nlbayet hiç m•teıttt k•lma. 
mıştı. Sonra da para ikraz ede~k bir mQe818Hff 
gitmiş onlardan 200.000 sterlin alın•• ve bu para11 
da halası Mis Elizabet Bl,ob'un kefaletiyle teJDla 
etmişti. 

Fakat ifiıı garip tarafı zod mUbUrctl1111 :Slto
hun bundan haberi yoktu. Kllfo7l'\ln huırladıtı 
kefalet senedi ve tızertnde bulunan imza hep aabte 
idi. 

"Para lkraız eden mUesıseee, bunu öireıılr öt. 
reouıeı derhal harekete geçmlt ve lkraı ettikleri 
Part.71 pri "Mrmedlll takdirde Kllfoyl Jıa,tnul• 



KURUN u nL1ttl ... 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonu ilanları 

1 - l-9-938 tarihinde kapalı zarfla yapılan mUnakaaaaında talip çık. 
madıimdan 17 eyUll 938 tarihine rutlıyan cumartesi gUnU 11aat 12.30 da pa. 
a.rbkla almmak Uzere mUnakaaaya konulan 107.900 kilo 1&bunun tahmin edi· 
len bedeli 32.262 lira 10 Jruruttur. · 

2 - Muvakkat teminatı 2419 lira 66 kuruf olup, prtnameel her gUn ko
misyondan 162 kurul bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - hteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilindeki vesikalarla belli 
gt1ıı ve 11aatte komisyona mtıracaatlan. (6276) 

1 - 20-3-938 gllnUnde pazarlıkla yapılan mUnakuaamda talip çıkma. 
cbfmdan 17 eylill 938 tarihine raatlıyan cumartesi gUnll 11aat 12,30 da pazar. 
hkla alınmak tu.ere münakasaya konulan 154 .000 kilo nohudun tahmin edilen 
bedell 16108 lira 40 Jruruetur. 

2 - Muvakkat teminatı 1208 lira 13 kurut olup prtnamesl her gUn komla 
yoııdan parasız olarak alınabilir. 

3 - İateklllerin 2490 sayılı kanun un tarif atı daliillndeki vesikalarla bir. 
lltte o gUn ve saa~ Kuımpaeada bulunan komisyon bqkanlıfma mUracaat· 
lan. (6275) 

1 - Tahmin edilen bedeli 8760 lira olan 87600 kilo ekmek 24 eylQl 938 tari. 
dne ıasthyan cumartesi günü saat 12,30 da kapalı sarfla alınmak ilme münakasa· 
,. konulınuttur. 

2 - Muvakkat teminatı 657 lira olup prtnamesi herg(ln komisyondan param 
ı>Jarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri kapa· 
il teklif mektup1armı en geç belli gQn ve saatten bir saat evveline kadar komisyon 
baPanlılma vermeleri. <6211) 

1 - Tahmin edilen bedeli 2242 lira o lan 20.000 kilo sQt 24 eylQI 938 tarihine 
ruthyan cumartesi yilnll saat 11,30 da açık eksiltme suretile alınmak ilzere mü· 
aakasaya konulmuftur. 

2 - Muvakkat tednatı 168 lira 15 kW'11f olup prtnamesi komisyondan para. 
m olarak almabilir. 

1 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatJ dahilindeki vesilcalan hamil ola· 
nk beDi gQn ve saatte Kasmıpapda bulunan komisyon bapanlılma müracaatıa
n. (6512) 

Kız, E r k ek, Gecaı, &Onseı 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt muamelesine baılanmıştır lste
J'enlere izah name glnderlllr. (Çarııka

Tlyatro caddesi, Telefon (20019) 

8 ~. J. P. A. 8atınalma koml•Foaa adaa ı 
KDo Jlnbaznmen beclell )(uvakt temfnat CID8t tiı&ie itini aatl 

Lira x. Li!'& it. 
IS0.000 37l500 281~ l50 Un 25.9-938 cuma 9 
I0.000 21000 1575 Et ,. " 10 
8,500 6175 46' Sadeyaf .. ,. 11 

,00.000 43000 1800 Arpa ~ 14 
3SO.ooo 

.. 
10000 ~ Kunı ot .. ., 15 

200.000 "1000 &25 S.man .. .. 16 
T00.000 1000 525 Odun ,, " 17 

Yukarda clııa ve miktarları De muhammen bedel ve muvakkat t.eminatla. 
n yazılı yedi Jtalem erzak ve yem Senar jandarma alaymm bir yıllık ihtiya· 
cma brpbk olarak kapalı arf1a ebiltmeye konulımqtur. 

1 - Kanuni prtlan haiz bulmımalan. 
2 - thale gOnttndeıı evvel muvakkat f;eııılnat para1armı Pertek maliyeaf· 

ne yatırarak vezne makbuzlarmı arflarma koymaları. 
3 - Şartnameleri komisyondan her zaman alabilecekleri. 
4 - Muayyen gUn ve saatte "Mamekl,. kıelumda alay satmalma kom.iL 

J'Ollun& mtıracaatlan 111.n olunur. (3519) (8127) 

............ 
NERVin 

ASABI 0UCB1'KLEB 
11&1 DONDSt 
BAYOINLIK 
ÇABPINTI 
1JWKOSUZL1JK n 

SiNiRDEN 1 
Uerlgelea blttla 
RAHATSIZLIKLARI 

~ iYi EDER ·"'11
""'

1 

lstanbul Komutanhğı 
ilanları 

Denlzyolları Mudanya postaları: 
15 eylillden itibaren Mudanya hattında llOllbalıar tarifesinin tathllrlne 

bqlanacaktır. Poatalar her gün la tanbuldan saat 16 da kalkacaktır. 
Dönu,te Gemlikli postalar Gemli kten 11&&t 6 da ve .lıludanyalı poshı&ır 

lludanyada.ıı saat 8,30 da kalkacaktır. 
Pazar günleri lltanbuldan 8.30 da aynca bir poeta kalkacaktır. 

Bu posta ayni gUn saat 17 de Mu danyadan kalkıp 20.1>5 de lstanbula d& 
necektir. 

1 
Kapalı zarf usuıııe aksl ltme ııanı 

1 

Kayseri C.H.P. llyUnkurul Baıkanlığından 

1 - Eksiltmeye konulan le: Kayaeride yapılacak halkevidir. Ketif bedeli 
105243 liradır. 

2 - Bu ite alt p.rtname ve evrakı aaire ıuıılardir: 
A - Ekailtme prtnameel 
B: B - Eksiltme prtnameeine ek prtname. 
B - Mukavele projeli, 
C - Bayındırlık leleri genel eartnamesi, 
D - Ke§if cetveli, ıilsilel fiat cetveli, metraj cetvelidir. 
E - Proje vesair evrak. 

lstiyenler bu prtnameleri ve evrakı Kayaert parti bqkanhfmcla g&eblUr. 
ler. 

3 - 19-8-938 tarihinden itibaren bir ay mUddetle eblltmeye konula 
bu kurağm ihalelll 19 9 938 pazartesi gUnU saat 11 de villyet parti mer. 
kezinde llyönkurul tarafmdan yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı arf usulü ile yapılacakbr. 
5 - Eksiltmeye iftlrak edebilmek için timdi 50.000 liralık fi )'apllUI ol

duğuna dair bayındırlık veklletinden almmlf ehliyetname Ue cart 11enenla 
ticaret veelkumı ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru baJ1111mw 
p.rttır. 

6 - Muvakkat teminat mllıtan 62M liradır. 
1 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gUn ve 1&&ttan bir IUt enellM 

thale gilnil talibi çıkmıyan 33. ttı • kadar parti baekaıılıfı eekreterllğlne ınakbuz mukabilin.de verilecektir. PoL 
men birlikleri hayvanatı için 234.000 ta ile gönderilecek mektuplarm nihayet ihale saatinden bir saat evvel plmJf 
kilo aaman bir ay içinde pazarlıkla 1&• olmaları llzımdır. Postada vubbulacak gecikmeler kabul ectn,,,.. (iSiN) 

tm almacağmdan ilk puarlıfı 17 ey. -----------------------lill 938 cumarteal gUnU saat 10.30 da 
yapılacaktır. 

Muhammen tutan 4680 liradır. ~ 
teminatı 351 liradJr. Şartnameei her 
gün komisyona g&illebllir. lateklile. 
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
leıinde yazılı veaikalarlle beraber bel• 
11 gUn ve aaatt.e l'mdıkhda komutan. 
1ı~atma1ma Jromf!ymlmıa gelmeler!. 

(81T2) 

• • • 
ihale gtlntı talibi çıkmayan Karade. 

Diz Boğazmdald birlikler hayvanatı l• 
çln u.tm ılmacak 52300 kilo saman 
bir ay içinde puarbkla 1&tm alma• 
eaktır. 

tık puarlJiı 17. eyl(U 938 cumartesi 
gUnll saat 11 de yapılacaktır. Muham 
men tutarı 1307 lira 50 kuruetur. tık 
teminatı 98 Jiradır. Şartnamesi hergilD 
komisyonda görUleblllr. İ8t.ekllleriııin 
ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile 2-190 sayılJ kanunun 2 ve 3 madde. 
lerinde yazılı veeikalarile beraber bel. 
ll gt1n ve saatte ~dıklıda komutan· 
bk 1&tln ainia konmyonuna gelmeleri 

(6173) 

l"tanbul fJetedi" esi llaıılc.ırı 

itfaiyeye aoför ve efrat almacaktJr. Talip olanların fel'aitl ağrenmet be. 
re pazarteel. çarpmba. cuma gtlnlerUtfalye mtıdtlrlyetlae mtıracaat eylemr 
~ ~ olQJltp". (JJ) (88'10) 

Çocukları kurtarma yurduna lllzumu olan ve beher metreelne 22 kurut be. 
del tahmin edilen 3400 metre Amerikan bezi açık eksiltmeye lmnulmuftm'• 

Bezin nllmunesile prtnamesl levazım mildllrlilğllnde görillebWr. tat.ekli• 
ler 2490 numaralı kanunda yazılı veei ka ve 56 lira 10 kUrutluk ilk tnatnat 
makbuz veya mektubile beraber 29-9-f.18 peqembe gllntı IUt 14 buGukta 
dıalml encllmende bulnnmalıdırl&r. 'fit (6367) 

H~uat idareden aylık alan emekli öğretmen ve memurlarla ökailderhıln 
938 yılı ikinci tıçer aylıkları 139 93 8 gllnUnden itibaren verileceğinden ay
lık sahiplerinin aylık clU.danlan ile Ziraat BankUJD& müracaatıan. (İ) 

(6371) 

Tamir at.ölyeshıe lüzumu olan ve 1150 Ura bedel tahmin edilen bir tane 
kaynak makinesi açık eksiltmeye kon uımuatur. 

Şartnamesi levazım mUdilrlUğUnde görlllebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanu:ıda yazılı vesika ve 86 lira 25 ku rutluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber ~38 pereembe günü saat H buçukta daimi encilmende 
bulunmalıdırlar. (B) (6369) 

Havadar, konforlu, ucuz, hunll 
hutahaDe 

Şifl1 cerrahi kliniği uhlbl Ye 
operatarll 

baunl takibata glrt,eceklerlnl tebliğ etml•tller. 
Bem 4e falzl)'le beraber lsUyorlardı. Bu Taziyet 
KllfOTl"u tel&ta dn,nrm113tn. yoksa haplse girecek. 
ti. 

tlyar bir kadın katledllecekmlt ve doktora soru· 
yor: 

Birinci CAFER Parlaten 
sınıf Mezun 
opentör TA y v AR 

BalUIDlll yanına gidip hA.dlseyl anlatamıyor. 
da. Zira. haluı onu aevmlyordu. Babası sır Davld 
lblto71 ile, parayı vermlye hazır olsa bile, okadar 
J&n8I 7okt11. OcU:remezdl. 

'1tte •11 •ırada genç Kllfoyl'un. kendine göre 
bir care 4tlttlndtıtn anlatılıyordu. Meş'um bir çare. 
Baluı saret sengin bir kadındı. Fakat parasının 
laepelnl, eski bir mektep arkadatına terketmltU. 
JQer haluını tu71k ecllp 7enl bir nalyet mektu. 
bu 7uchnr da, paruını bndlaliıe terkettlrdlkten 
80Dr& Oltırse. meıele kolaylqacaktı. 

.,J'akat blltlln bunlamı uatahkla 7•Pılmuı iL 
amdı. Yoka&, alacakldar 4a ftlpheleneblllrlercU. 

fite burada, Kllfoyl bir takrip halumı öldllr. 
meli de dllştınmllf, fakat bu hldlsenln bir cinayet 
llbl snrnnmemeıtne dikkat etmek tıtemltU. 

Bea Kllfo7l'u diler zavallıların katili olarak 
teablt etUkten sonra halumı da öldllrecellne ka· 
naat ceUrmlşUm. Zira onun istediği bilhassa para 
1& .... ile llaluında Tardı. 

•auua titrine JCUfo7l, - ken.dlalnln de ıu .. 
rd •ttlll lf'l-Dr. IJlkto"-'a giderek ona, bir kl
lltapdı&ıiltlaa b~ • ._ kltabmusQa.u.-

- Yazacatım kitapta öldllrtllecek ihtiyar ka
dının o şekilde öldUrillmealnl istiyorum ki, tabii 
bir ölllm gibi görllnaun. 

"Doktor, ona zehirlemeden öldürmenin bir 
yolu olduğunu sö7IU7or. Zaten Kllfoyl da bunu Is· 
ti yordu. 

.. Dr. Hlktornun g6aterdlil usul ıudur: Eter 
yaşlı bir insan, bqqatı aıılacak olursa, kan da
marlarından birisi be)'lnde c•tıar. sonra ceset sırt 
Ustll yatınldılı zaman, bu CSIUJli, "dlmall bir nezlt" 
gibi tal>lt görUnllr. 

Kllfoyl, halasını Qdllrmek için bu usulll tat. 
blk edecek ve maksadına ııall olacaktı. Fakat 4!V• 
velA. bu usulll kendisine ötreten doktordan kurtul· 
mak lA.zımdı. Zira, sonradan ihtiyar kadını mua-
yeneye gelecek olursa: şllphelenmeal muhtemel· 
dl .•• Kllfoyl yeni bir vasiyetname tanzim etti. Bu 
vasiyetnamenin tanziminde, her ikisinin de yuta
catı blr takım yalanlar aöyllyerek hem Hartdmenl. 
hem de Pllcerl şahit bulundurmuştu. Arkasından. 

bu canlı şahitleri ortadan kaldırmağa· savaştı. Ha· 
laauun öldDrlllmeslnden sonra başa belA kesllme
ıdnle.- diye onıan da öldllrmell dllşllnllyordu ..• Ne 
Workuno Ye mentur bir pl&a delil mi 1 ••• Bu pllnın 
...ı tatbik edll411bal ~ommu. Aacat. tefti'-

-.. 
ıa -a. 
'° .... ·-~ 

Umumi. cerrah!. dimal. ıiım '99 es 
tetik (gençleıtirme) cerrahiai ve kL 
dlll, doğum mUtehau181. 
Ameliyathane murafı almmıs. Dok 
tor haatalanna yUzde 30 teuillt. 
Şltli meydanı No. 201. Telef:36.26l 

lıtanbul Aıll11e Jlahkemtıl Altıncı Ha. 
kuk Dall',tılndtn: 

Hayriye tarafından Fatih Kumrulu mes. 
cld Kocadede mahaJlesl 44 sayılı eTde i
ken halen ikametgı\hı meçhul kocası Ha
san aleyhine açılan bofanma dnasmın ic
ra kılınmakta olan tabklkabnda: mlldda
leyhin ikametsAhının mechullyeUne bina. 
en tahkıkat için tayin kılınan 1-10-931 cu
martesi saat 10 un on beş ıtın mtlddeOe 
lllnına karar verildilinden adı 19«D Ba
sanın o ınn mahkememizde bulaıuauı tıııa 
olunur. (26710) 


