
' 

P ZARTESI 

5 
EVLUL •938 

tlL 2t - S 

Sayı: 7 419. ısıe 
tsTANBUL - Ankara Caddesi 

Posta kutusu: 46 ( 1 stnnbul) 

• = 

Atatü.rk'e 
Hatay devlet reisinden 
bağlılık telgrafı geldi 

.-.-.•••••••••••••••••••••••••" ____ www _____ _ 

= V ....... f .. e-~·~··l·f~·;;·-~rasmda yüksek afaka ve 
azı · d"I .... 1 d irşatlarımzın esirgenmemesı ı egı e can an 

ba ""hhğımı ve sonsuz saygıfarımı sunarım. 
g . ············································-·· 

BiiYii"k-··ö~·de~i·m"i"Zin ceva 'an 
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atay devlet reısı ayı ur - ''d 

al k 
.. ı · · ziyaret ettikleri bir arada (Yazısı 4 uncu e) 

ın Hatay oy crını -
Sigorta 

mukavele eri 
Yazan : Asım Us 

Blr ednlz , ·ar. Sigortaya koyncuk
sınız. l\lC\ cut ~irkctJeı·clcn birine mü
racaat ediyorsunuz. Elinize bnsılnu~ 
bfr mukın·cle uzatıyorlar. lmzıılıyor
suııuz. luıuılıyorlıır. Primini yerip 
muka\·clcyi nhyorswıuz. nu suretle 
muuınelc~i tnıunnıltuUIŞ oluyorsu. 

nu:ı. 

l\lenılekttto bu suı·ctlc munmcle 

Macaristanda 
Mecburi askerlik 

ihdas edlllyor 
Budapeşte, 4 (A.A.) - Taşrada bir 

nutuk söylemiş olan B. İmredi, &on 
bahardan itibaren mecburi askerlik 
hizmetini tesis edeceğini beyan etmiş

tir. 
Milli spor cemiyetleri, mecburi as. 

keti hazırlık cemiyetleri haline gele. 

cektir. 
As'keri hizmeti ifa etmiş olan as

kerler, endaht cemiyetleri halinde grup 
lar vilcuda getireceklerdir. 

B. lmredi, İtalya ve Almanya ile 
olan münasebetlerin takviye edilmiş 

olduğuna işaret etmiştir. Mumaileyh 
Macaristanın küçük itilaf ile münase
betlerini normalleştirmek hususunda • 
ki azmini tekrar etmiştir. 

Telgraf adresi: Kunın • fst11nf)uJ 
Telef. 21413 fYazı) 24370 ( l<tare) 

Mısır kralı Faruk'a 
suikast yapıldı 

Hükümdar qüzme havuzundan 
çıkarken Suriyeli birisi ateş etti 
Ku.rşun iki seyirciyi b3caklarından yara~adı 

fskenderıye, 4 (A.A.) - Röyter a. birdenbire krala karşı rovelverini doğ. 
jansı muhabirinden: rultmuı olduğudur. 

Kral Faruk, Mısır yüzme 1ampi. Suikastı yapan şahsın yakınında bu-
yonluğu mükafatını vermiş olduğu Spor lunan bir adam, silahın endaht istika. 
ting klübün yüzme havuzunu terkct- metini tebdil ctmeğc muvaffak olmus 
mektc olduğu sırada kendisine bir el ve silahtan çıkan menni iki seyirciyi 
ateş edilmiştir. bacaklarından yaralamıştır. 

Kral sağ ve salimdir. Müşarüni. 

ileyb, büyük bir .soğukkanlılık göster. 
mek suretile saraya av.det etmiştir. 

Bu suikast hakkında alınan yegane 
maIUmat, hlikümdarın güzergahında, 

Suriyeli olduğu zannedilen bir şahsın 

KURUN: Dost ve Kardeş Mısmn 
genç kralına bUyük geçmiş olsun der, 
çok uzun seneler memleketinin başın
da büyük muvaffakıyetlerini temenni 
ederiz. 

Amerikanın Fransa sefiri bir nutuk söyliyerekdedi ki : 

''Dünya sulhünün bizim için 
büyük ehemmiyeti vardır 

Amerika harpte Fransa 
tarafına geçecek 

Vaşington, ' (A.A.) - Amerikan ~ bUknmetl, mllll hislerin Amerikanm 
zlmamdarlarına .göre, Hitlerln mak· ı thtJllt halinde kendlltğtnden lngll-

sada varmak tctn en iyi usulUn kuvvet (ıonu 10 uncuda) J Mraınn se~ 
ve tehdit politikası olduğunu zannet
tiğine hallhnzırdakl hMlseler bir de
m teşkil etmektedir. Amerika hilkfı· 
metl bu metoda mukabele etmenin 
yegtl.ne çaresi aynı şiddette veya da
ha bUyilk bir tazyik icra etmekten 
ibaret olduğuna kanidir. Vaşington 

Güreşçilerimiz 
yine galip 

Flolandlyahlar 5 .. 2 
yenUdller 

(Yazısı 7 inci sayı/ada) 

)"a~>ıın, O\'iııi barkını ıslgoı·taya koyan 
bl"·çok vatnnclaş ,·ardır. J<'akııt ft(:aba 
buulaı·ııı yilzclc kaçı iıılzalııdıklıırı 
sigorta ınukavcl~iııi okuyorlıu•? Bi
ze kulu·sa yü:.r.do bil'i bile değil. Esa
sen alıp olruwuş olsnlıır da. fuydns'l 
)'ok. Hükumetçe tetkik cdJluılş, uıu

'·nfık gürühuüş bir formül olduğu L 
çin hiçbir sigorta şirketi bu nıuknve
lclcı·clo yazılan ınn<ldclcı·clcn bir bAr
fİJli <kğiı;tJrıııcğc razı değildir. 

Cclfll Bıı) nr hilküweti iş başına 

geçtikten ısonru t;Jgorta şirketlerine 
)·uzıla.nlnı·ın lınklııruu nıünıkiln ol
duğu kııdnr temin oocbllıııek için 
gnrıırıti işlcı·lnl t.ıınziıno chcnuniyct 
'Vel'ill. Uunun için kanun projçclcrl 
;yapıldı. Hattl\ bir do anket açıldı. 
l•'akat bize öyle goJJyor ki sigorta 
etrkctlcrlnln mul'ftknbcsi ve gııran. 
tisi kndar şirketlerle slgortulılaı- a· 
rasırıda lmznlnnnıı ınukın·elelerln 

~ekiHcrl (]o mühimdir. llnlkın huku· 
kunu muhafaza bakımından bu mu
k8\·clcler do salUhlyeUI mütchıı.ss:ıs_ 
lar nısıtn lle tetkik cdilmelhllr. Zira 
hükümleri gayet sarih olmak icap 
etlen sigorta nınkıı,·elelerinclc bir ta· 
kım lllstikll ma<lclcler l'nrdır. 

Herekede üzüm 
bayramı güzel oldu 
iyi üzüm yetiştirenlere vilayet 
tarafından mükafat ar verildi 

T 
. -....~~ 

D w 1 •. ·~· ht....,. ";:<'IO(jll~--ı;:.;-:' 
ogu n"nevrR arını muteA'(tp Ela7.•ğ, 1 

Şimdi nıaksndıınızı iznh eclcbil
Dlck için bir nılsnl gi;stcrcllm: 

J{ı men yangın ,·uknnncln sigorta 
e(lilen blr blnııııın kıymeti tnk<lir e
d.ilcı·ck bina kıy:ııwtinln yckfmnndnn 
tenzil edildiği ınalünıdur. Esııs itiba. 
l'ile bu tıu"LdR bir nıunmcle dof;'nı 
olnbilir. Ancak· yııngmdıın sonra bıı· 
kJye knlnn blnn nk nmmm lsldln ve 
fstftııcleyo mUsıılt olnınsı şnrtlylc. 
Eğer yannn bfnnntn J·nlnn aksnmı 
lskt\n ve J tlfn<lcyc mUsnft <lcğilse 
6igortalının şirketten tnnııım bedeli 

(Devamı Sa. 4 Sn. 8), 

Ozüm bayrnm:mda genç kızları nuz milli elbiselerile 1 

(Yazısı 10~ 

Oılte• Mareıal Çakmak, Fahrcttin .a yapı An ~cçit resmin•len iki ıörünGı: 
. Al tay, Asım Gündüz altta· Kalınma" 

pıyadelerimiz geçiyor ' • 

Foto: A. A 



2-KURUN 

İşaretler: 

Tatil ayları 
Yazan. Sudrl Ertem 

Seyahatte insan tehirleri arkada 
bırakır, geride bırakılan güzel şeyler 
için tatlı bir hüzün duymamak müm
kün değildir. Fakat insanın önünde 
keşfedilecek daha çok ufuklar varoır. 
Yeni insanlar, yeni güzellikler, yeni 
gar:plikler görecektir. Dünya turist 

için henüz açılmış ve tamamı seyre-
dilmemiş bir albümdür. 

Seyyah onu seyredecek, onun ufku
nu gözlerile kaplayacak, havasını deri
sile massedecel: ve geriye içinde ye
ni parıltılar, meçhul iklimlerin renk. 
}erile dönecek. Turist döneceği §ch
ri bilir, döneceği şehrin hasretini de 
beraber taşır. 

Her turistin gözünde nostalji, U.. 
mitle parıldar. 

P;kat şehrini terkeden adam, oral 
ya bir daha ne zaman döneceğini tah
min edemiyen insan, hüzünlerin en 
korkuncile yaralanmıştır. "Gidip geL 
memek, gelip görememek., korkusu 
halk dilinde ıztıraplann cümle haline 
gelmi§ en bedbahtidır. 

Şehrinden aynlan adamın, derisin. 
den sıynlan insandan ne farkı var. 
dır? İtiyatlarımızı ören, hislerimizi, 
sevgilerimizi, kinlerimizi ruhumuzıa 

kendi ruhuna zaman zaman hüzün ve 
zaman zaman neşe ile saran şehir

den uzakla§mak bir yara üstünde ya_ 
pışmış ga.zlıbezi çatır, çatır sökmek
ten sanmıyorum ki daha farklı olsun. 

Kazanın kudreti, azameti devasız, 

çaresiz bir nostaljı ile birlikte insa -
ru bastrrmasındadır. Bir elbisemizi de. 
ğiştirdiğimiz zaman bile itiyatlamru. 
zın sürçtüğünü, bizi §aşırttığını gör
mek için çok dikkatli olmaya Hizum 
yoktur. Hatıralan kaplayan ve haya -
tımızı manalandıran bir §ehri terket
mek bir ölilmdilr, ona tekrar kavuımak 
bir basübadelmevttir. 

Medeniyet turiste her kolaylığı te -
ınin ediyor. "Turist,, fn ıesi ililıt bir 
emir gibi hudutlardan hududa akscdi. 
yor. Fakat şehrini terkclden insanı ya
§adığı hatıraların ortasından eli-ede 
kamçısı ile sürükleyen, ona bir daha 
geri dönmek imk!nı vermeyen yine o. 
dur. 

Bu mecburi muhaceretleri hatırla • 
dıkça tatil aylarının insanlar için na
sıl tekrar dünyaya geli§ olduğunu 

sahile inen trenlerin neş~i anlatı. 

yor. 
Sadri Ert~ır:ı 

İngilizlere göre 

Aşk ve dostluk 
Andre Maurois'dan: 

etmlyecektir. 

lmr9h'va alt notlnr: t 

Mahkllmlar arasında iş bölümü 
lmralıqa çıkan bir ziyaretçi buradaki insanlaı ın 

mahkumlardan ibaret olduğunu bilmese ilk vereceği 
hüküm, bu yerin kollektıf bır iş meı kezi olm:ıszdır 

Vazuu:~a Us 
1mralı adasında tesis edilen zira.t 

hapishane tecrübesinden bu güı1e ka. lllwr," 
dar elde edilen neticeler nedir? Ada. 

···~ ••• iDi 

da bir kaç saat vakit geçirmekle mem-
leketin muhtelü yerleıindeki hapisha
nelerden alınarak buraya getirilen 
mahkumların karakterleri üzerinde şu 
türlü iyi tesirler ve neticeler alınını§. 
tır, diye bir hüküm vermek doğru ol
maz. Zira bu nokta uzun bir tetkik ve 
murakabeye ihtiyaç gösteren bir 
mevzudur. Şu kadar var ki, umumi o. 
!arak mahpusları sadece gözden ge. 
çirmek bile insana bu adli tecrübenin 
mahkftm üzerinde hayırlı ve müsbet 
tesirler husule getirdiği kanaatini ve· 
riyor. 

lmralı zirai ceza müessesesinin ik_ 
tısadi ve idari bakımdan temin etti. 
ği faydalara gelince, bunları ölçmek 
için mrun boylu tetkiklere mahal kal· 
mıyor. Adaya çıkar çıkmaz ziyaret. 
çilerin kar§ıl~tıkları taştan binala. 
nn içerilerine· girip şöyle etrafa bak· 
mak, burada mahkumların ziraat e. 
derek ycti§tirdiklcri bu~day, arpa, no. 
hut, soğe.n ve saire gibi yığın yığın 
toprak mahsulleri ile sıra &ıra fıçılar 
içindeki balık salamuralarmı, yine 
mahkumların kendi elleri ile doku • 
dukları Amerikan kaput bezi, Tulum. 
luk adı verilen bir nevi elbiselik ku. 
maşları, geniş bir marangozhanede 
yapılmakta olan kapı ve pencereleri, 
dolapları, sandalyalan, nihayet bun· 
lara benur diğer maddi sanat eserle. 
rini görmek kafi geliyor. 

lmralt adasına çıkan bir ziyaretçi 
buradaki insanların mahkfunlardan i. 
baret olduğunu bilmese ilk vereceği 
hüküm bu yerin kollektif bir i!) mer
kezi olmasıdır. Burada grup grup ay. 
rılarak bir tarafta sabanlar ve pulluk· 
Jar ile, çift öküzleri ile uğraşan, öbUr 
tarafta yeni yeni inşaat ile meşgul o. 
lan, oularm yanında bez dokuyan, 
yahut karyola gibi demir eşya yapan, 
yahut sahilde balık ağı çeken insan. 
ları görüp te başka nasıl bir tahmin 
yürütülebilir? 

Denebilir ki, adadaki mahkUmlar 
arasında muhtelif sanat ve meslek 
mensuplarından hemen her cinsi var. 
Fakat memleketin nüfusu yüzde sek· 
sen nisbetinde çiftçi olduğu gibi ada.. 
de.ki mahkftmların ekseriyetini de yi. 
ne rençberler teşkil ediyor. 

lmralı, BUytil.ndadan bir kaç misli 
daha büyUktür ve arazisı de daha az 
lrıznhdır. Onun için adanın toprağı 
kireçli ve çakıllı olmasına rağmen bu· 
rada en aşağı, altı, yedi yUz rençberin 
ziraat ile meı;ıgul olabilmesine müsait 
toprak vardır. 

Üç sene evvel lmralı zirat hapisha... 
ne yapıldığı zaman iptida buraya yüz 
mahktim getirilmiş. Bunlar bir tarafta 
ambar ve yatakhar.e, yemekhane gibi 
ihtiyaçlar için kullanılmak Uzere bir 
takım in§anta ba!jlanmıg. Diğer ta. 
raf tan da ziraat alat ve edevatı öktiz , . 
at ve eşek gibi hayvanlar verilerek ~i· 
rai f stihsale girişilmiş. Fakat hasat 
zamanı gelince mahsulU topraktan kal 
dırmak için mevcut mahkiımların 
miktarı kafi gelmemi~. mahsulün ya_ 
nsı toprakta kalmış. Bunun üzerine 
ertesi yıl mahkumların adedi yüztlen 
iki yUu çıkarılmış. lki yüz kişi ile zi. 
raat edilen topraklardaki mahsulün 
kaldırılması için de bu defa mahkum-

ların miktarını dört yüze çıkarmak 

lazım gelmiş. Bu sene ise mahkWnla.. 
rın miktarı yedi yüz elliyi bulacaktır. 
Tabit gelecek sene için zirai faaliyet 
te o nisootte genişletilmiş olacaktır. 

Ziraat ile me§gul olan mahkfunlar 
her biri ellişer kişilik olmak üzere 
gruplara ayrılıyor. Her bir grupun 
başına işten anlıyanlar geçiriliyor. Bu 
suretle adada zira.at işleri bir nevi f. 
mece tarzında görülüyor. 

Zira.at ile meşgul olan mahkftmlann 
ifadelerine göre, adada ziraate elveriş· 
li olmak Uzere mevcut olan arazinin 
genişliği on bir bin dönümdür. Bu on 
bir bin dön Um arazi üzerinde feyizli 

olmasa da yine buğday yetiştirilebL 
lir. 

Rençber olmıyan mahkftmlar da ar. 
zularına, yahut kabiliyetlerine göre, 
dokumacı. balıkçı, demirci, maran· 
goz. fmncı, aşçı, t.erzi, berber gibi sa. 
natlara ayrılmıştır. Her bir sınıfa da. 
hil olan mahkumlar ayrı birer grup 
halinde çalışmaktadır. 

Geçen sene ziraat edilen topraklar
dan bu sene şimdiye kadar çıkarılan 
buğday mahsulil 150 bin kilo tahmin 
ediliyor. Fakat miktarı 50 bin kilo 
kadar mahsul henüz topraktan kaldı. 
nlamamıştır. 

A.US 

Fransada esrarengfz bir 
ceset bu!undu 

Maktul Troçkinin 
hususi kdtibi mi ? 

Fransad.a, tanınmayacak bir §ekilde 
bozulmuş bir cesedin kim olduğunu 

tayinde tereddüt edilmektedir . 
Kafası ve yüzü gözü parçalanmı§ o

lan bu cesedin hüviyetini ancak vücu. 
dundan anlamak kabil olacaktır. Bu 
n.~ktadan ceset iki ki1iye benzetilmek. 
tedir. 

Bunlardan biri bir buçuk ay kadar 
evvel esrarengiz bir surette kaybolan 
Rudoli Klement isminde biridir. Bu 
genç, vaktilc Troçkinin lıususi katibi 
idi ve Troçki Fransada bulunduğu 

müddetçe onun yanında çalı~mıştı. Son 
günlere kadar Pariste yagamış, fakat 
13 temmuzdan itibaren kaybolmuş

tur. 
Ceset üzerinde yapılan muayene a. 

damrn en aşağı bfr, bir buçuk ay ev. 
vel ölmüş oLduğunu göstermektedir. 

Bu itibarla, cesedin Rııdolf Klcmen. 
te ait olduğu hakkındaki kanaat kuv. 
vetlenmektedir. 
Adamın arkadaştan da bu kanaatte. 

dirler. Bilhassa, cesetteki kamburum
su sırtın bu ihtimalde §Üphe bırakma
<lığı ileri sürülmektedir. 

Ceset, boy ve şişmanlık noktasından 
da tamamile Klementi andırmakta_ 
dır. 

Resimler: Troçklnin lıat:r>i 
Rudolf Klement 

tesbit edilememiştir. 

Piyer Madyekin de ne gibi şerait aL 
tın.da kaybolduğu veya öldürüldüğü 

meçhuldür. 

lngilterede bu gUnkti genç nesil a
rasında genç kızlara kargı yapılan kur 
tizanlık meselesi yeni bir moda halini 
almıştır. İngiliz gençleri bu tilrlU aşk 
te§ebbüslerini bir nevi eğlenceli spor 
t.elAkki ederler ve gene kızlar ile olan 
konuşmalarda asla hissiyat bahsine 
t.emas etmezler. Hatta İngiliz tiyatro. 
larındaki sevgili kız tipleri bile: ''Ben 
izdivaç aşkı peşinde ko~an insanlardan 
değilim.,. der gibidir. İngilizlerin aşk ı 

bahsindeki gayeleri daha başkadır. 

Burada ihtiras şüphe ile telakki edi· 
lir. Muamelelerde "eğer siz bu işi cid.. 
diye alıyorsanız birbirimizden ayrıla. 
lım ve bir daha görüşmiyelim .• , ma -
nası sezilir. Bununla beraber bu tür. 
1U sinizm öyle bir modadır ki, devam 1 

İngilterede eski aileler insana izdi. · --------------

Rudolf Klement 13 temmuz günü 
b:rdenbire ortaıdan kaybolmuJ, bir da. 
ha kendisini gören olmamıştır. Yal. 
nız, ay ın on beşinde arkadaşlarından 

birine bir mektup gelıni§tir. Rudolfun 
imzasını taşıyan bu mektupta, kendi. 
sinin Fransada bir kasabaya gittiği 
bir iki gUn sonra geleceği yazılıdır. 

C~edin ait olduğu zannedilen ikin. 
ei kimseye gelince; bu, Pi yer Madyek 
isminde bir gençtir ve o da bir gün 
esrarengiz bir surette ortadan kaybol
muıtur. 

vaç hayatını sevdirir. Londrada uzun 
zaman devam etmış, adet ve mütekabil 
hilrmet ile beslenmiş dostluklara da 
t.esadüf edilir. 

Zira bu memlekette her şeyde mu
vaffakıyetin esaslı amillerinden biri 
aebat ve devam halidir. 1 

İngilterede halk, Nevyork insanla. 
n gibi yeni bir şöhret ve muvaffakı. 
yetten kısa bir zaman içinde bıkmaz. 
lngilızler her millettP.n ziyade vefa ve 
sadakate ehemmiyet verirler. 

Vaktile ?ngilizler. Fransız artisti 
Sara Bernarı sevdiler ve takdir ettL 
ler ve bu sevgilerini ve takdirlerini 
onun ölümüne kadar muhafaza etti • 

ler. Bir İngiliz kadını ile konuşuyor
dum. Bana bir ihtiyar I<'ransızdan bah 
aederken ı;öyle deml§ti: 

- Biz lngiltereye her mevsimde ge_ 
len bu ihtiyar Fransızı çok severiz. 
Vakıa onun ingilizccsl pek fenadır. 

taylediği cUmlclcrden bir tanesini 40 
senedenberi anhynn bir İngiliz gö. 
rülmemiştir. F:ıknt öyle olmakla be· 
rnber o yine bizlerden biri olmuştur . ., 

lşte lngiliz1er ile münasebete gL 
rerken dikkat edilecek şey onlardan 
biri olabilmektir. Bir yabancı basit ve 
esrarengiz ve necip bir memleket o. 
lan İngiltereyi ancak otuz senede an· 
lamaya bqlıyabllir. 

Fakat, hakim olan kanaate göre, 
bu mektup sahtedir ve Rudolf 13 tem
muzda öldUrUldükten sonra, polisin 
takibatını şaırrtmak maksa.dile, onun 
ayın on beşinde henUz sağmıt gibi zan. 
nedilmesi için yazılnuıtır. 

Hütisa, Rudolf Klementin nasıl, ne 
zaman öldUğU meçhul olduğu, ölmedi 
ise nerede bulunduğu hakkında malQ. 
mat mevcut olmadığı gibi, bu cesedin 
ona ait olup olmadığı da katiyetle 

Yalmz, Piyerin kaybolması biru 
daha yenidir. Ağustostanberi ortada 
yoktur. 

Ceset, adamın ailesinden tek kiti o. 
lttn kız kardeşine gösterilmiştir. Ev
li olan ve J an Lakrua ismini taşıyan 

bu kadın, ağabeysini tanır gibi olmu§, 
katiyetle odur diyememiştir. 

Bu suretle bir ceset üzerindeki bU. 
tün §Üpheler esrar perdesi içinde kal. 
makta ve hcnllz hakikat anlaşılamamı§ 
bulunmaktadır. 

~Bugünkü-
Hadiseıer, tahıslar, 

yerler hakkında 

F agdalı bilgiler 
(.;az musl ~isi 

Japonlar, kendi kaynaklarının te· 
min ettiği kuvvetlerle iktifa etmek 
tizere açtıkları mUlt cereyanlardan 
biri olarak, şimdi de biltiln musiki 
ıerlnden garp çeşninin!, kaldırmak 
istiyorlar, 

"Kld'3lk olsun, caz olsun.. bütün 
yabancı musiki :ralnız Japon konser
lerinden değil, bilttin radyo prog .. 
ramlarından n gramofon pl!klarm
dan kaldırılmak Uzereymiş. 

Caz, zenciler arasından çıkmış ol
duğu tahmin edilen gayet kısa ve 
lı:esktn notları haiz dinamik bir mu- t 

silrldlr. 
Harbi umumt senelerine kadar, bu 

musiki, Avrupa ve Amerikada yer 
bulmuş değildi. Faka.t harp senele.. 
rinde, bandoları teşekkül ederek bü
tün memleketlerde umumlleşmeğe 

başladı. 

Cu musikisinin tetkiki ve yenl 
1enl havalar bulmak Umidl7le Afrl· 
ka1a ıiderek vahtl kablleler arasın.. 
da yaşamak zahmetine katlanan mu
sikişinaslar oldu. Hele harpten sonra 
"cazbant., o kadar rağbet buldu kl 
bUtUn dünya merkezlerinde hergtın 
2500 fokostot parçası beatelendlğt 

görüldü. 
Bu musikinin umumlleemesint~ 

bazı tetktkc;ller, harp senelerinde 
ruhları sertle.,en, acı ve kaba .,eyler 
ııörmeğe allomıt insanların a111l ha· 
leti ruhlyeyl devam ettlrnıeal oeklln.. 
de tefsir etWer. 

BUyUk harp biteli seneler gec;U. 
Gerçi ondan sonra da, beşeriyet bir
çok harpler gördtl. Ayni sert ve kırıcı 
haletl ruhiyeyi yaşadı. Fakat bugtın 
caz musikisinin devamı, daha ziya
de blr zevk alışkanlığının uzayıp 

gitmesi tarzında izah olunablllr. 
Caz musikisi, clddt musiki üzerin.. 

de de müessir olmuştur. Ve başlı ba
$ına .. basbant., o kadar yayllmlştır 
k~. bugün telsiz vasıtasne hudutları 
pUrUzsUzce aşarak her tarafa keskin 
nağmelerini saçıyor. 

Bu itibarla, radyo makinelerinin 
düğmesini gece ve gündüzün herhan
gi saatinde çevirerek dUnyayı dolaş. 
mak tecrübesinde bulunanlar, mu
hakkak surette bir yerden cazban
dın gilrUlt:ısUnU lşltecektlr. Onun lçln 
Uzak Şarkın, "gerek klA.slk gerekse 
caz çeşnisini haiz., herhangi garp 
musikisine kapılarını kapamak te .. 
şebbll80, b'azı müşahitlerin görUşUne 
göre, "bugUnktı Çin davasını hallet
mek derecesinde mUşkUl bir iş., telAk 
ki edilmektedir. 

OtobUsUn tarihi 
lstanbulda, tramvaylarla rekabet 

edercesine ve ayni şiddetle lşllyen o· 
tobUslerl gördükçe, bu nakil vasıta. 
Jarının bUtUn dünyadaki aile efradl
le birlikte nasıl vilcut bulduğunu hiç 
merak ettiniz mi? 

Bu çeşit nakil vasıtaları, ilk defa 
Parlste 1662 On DördilncU Liil'nln 
müsaadesile lşlemeğe başlamıştır. 

Her bir otobüs sekiz kişi taşıY')rdu. 
Bilhassa sakatlar, yahut bir şehir· 

den diğerine sUratle gitmek istlyen 
kimselerin istifadesi için tesis olun. 
muştu. 

Bu arabalar, boş olsun dolu olsun 
muayyen istasyonlar arasında belll 
başlı saatlerde gider gelirlerdi. 

1662 senesi martının 18 inde Fran 
sada otobUs servisinin açılış töreni 
yapıldığı zaman, bUyUk bir bayram 
olmuştu. 

Bu yenilik Parislllerin o kadar ho
şuna gitti ki, bir müddet için oto
bl.isler, tamamen zengin sınıfların 

istifadesine münhasır kaldı. Fakat 
bu ihtiras zamanla gec;ti. NetlcE;de, 
esas maksat hA.sıl olmadığı, daha 
doğrusu, kimler lc;in tesis olunmuşsa 
onlar tarafından istifade edilmedfll 
ic;ln, otobUs scn-lsl tedricen ortadan 
kalktı. 

Ondan sonra 1827 senesine kadar 
Parlste otoblll görUlmedl. 

O tarihte otobüslerin 15 den 18 
kişiye kadar taşıyabilecek cesamet. 
te yeniden meydan aldığını görüyo
ruz. 

,(IOlla 10 mac:uda)~ 



GorOP 
Dusundokce, 

1 

• 
Halayda yenı 

kurbanlar! 
b'" ·· gaze Bütün milletle birlikte, ut~ ·kn· -

telerin alkışladıkları "Hatay ıstı a ı,, 
t Halep sınırla-ba yramına, kan karış ı. . . 

S k ülkesine gıren usbecı nndan, anca T'" 
ha'-"dutlar bir köyü basarak, üç ur-

r ' 1 · An kü öldürdüler. Kanlı cenaze erı -
.. oı.larile gusle-takyaya taşınarak, gozyas .. 

1 
. 

. . yurek erı. dilen bu şehıtlerın acısını 
mizin en derin yerinde duyuyoruz. 
Onların her damla kanile sulanan top-

. b. llahra-raklardan, gerçı yarın ırer 
kt Fakat manlık destanı fışkıraca ır. . . 
lli dındıreb ·· k.. acımızı bu tese 

ugun u ~ to raklar 
rnez O kanların damladıgı p . 
kut~allaşmıştır. Haydutların d leşlerlı 

d -adarın a sa· oraya kurulacak arag s 
1 e Anavatan-lanmadan, ne Hatay ı, n • . · 

b .1. Bu hadısenın 
lı bir Türk avuna ı ır. 

' 1 bir hesap bayram gününe rast ayışı, . 
l" . i.cr Bütün iptidai cemıyet. 

ve p an ış ır. b .. f" top 
lerde kabile hayatı süren u un . l~ 

• h en sevınç ı 
luluklar arasında, asmını d'"n 

.. .. d vurmak adettir. tşte, u gunun e ·- ~ ve . b'" le ıgrens işlenen cinayctın de, oy 
canavarca bir aebebi var. 

Bu canavarlığı yapanlar, elbette 
kendi kendilerine silihlanmamışla:, sı
nırlardan aşmamışlardır. A~ıl, ıster 
. d onları ıten, kaıstemez, arkaların a, 
ranlık bir teşekkül düşünüyor. .h. 

Bulanık sularda avlanmak, tan ın 
eski bir derdidir. Fakat Hat.ayda .balık 
beyinli kimse kaldı mı ki? .. : erlı~. ya
bancı dost düşman bütün bır dunya 

' . . ·· ·· d Türk hak ka. ınabkemesının onun e, 
zanmadı mı? Bu hak, en uğlam .tera. 
zil erle tartılmadı mı? O halde bikrkaç 

.. 1 .• •• bağrına ur. zavallı suçsuz koy unun 
k ktan ne çıkacak? ... gun sı ma 

Bunu kanı döken canavarlara .. sor
muyorum. Onlar, aaldırılmıı kopek. 

lerdir. Bir köpek, nasıl körükörünt
ısı~. bunlar da öylece bıçak. .aplar
lar. Hayır, bu köpekleri ge~ç yu~.d~-

a saldıranlara sormalr, kı bu turlil 
:a~:ketlerden ne umuyorlar? O t~.P-

kl .. stünde dirlik olmadığını gos-
ra ar u . d k 

k lamıyacağını ısbat e ere ' terme , .o ol 
b nun oraya el atmasına y 

§unun u .. b' · tek 
istiyorlar? Boyle ır ıs 

açmak mı ' s• A ıclo 
aptalca birşey olmaz mı· ı~ası . • 
laplar hamakatle değil zeka ıle ç.evdrı. 

· T.. k kuvvetı elir Bugün oradakı ur 
· k 1 ını fakat ğil böyle çapulcu ta ım ar ' 

b .. t· .. "l hayrlutlannı tepeleyecek 
u un ço b 1 .. den 

bir haldedir. tstiklcilin ka u un .
1 1 Usbecı e. önceki iğrenç dalavere er, .. 

re de onları dürtüşleyenleTe de gos. 
terdi,' ki Hatayı bir Makcı~onya yap
n:ıak mümkün değildir. btıklal ~~-

b .. 1 bır rağını açtıktan sonra iı:e, oy e . 
• ·1 · aklın kerı.clı-§cyin akıldan geçırı mesı 

ai için büyüle bir ayıp olur. 

Kasasının zenginliğini, entrika do· 
labının düzenini komıu felaketlerinde 
arayanlar, kendi kuyularını kendileıdi. 
lcri kazarlar. Zaten uzun söze ne ha. 
cet, yarın, öbürgtin ele geçirilecek 
haydutların parçalanmıt leşleri daha 
keskin bir bel8.ğatla konuş:ıcaklar. 

TAKAS OFiSLERt 
KURULUYOR 

fktısat Vekaleti her yıl ihracatımı. 

t akta ve yabancı memleketler-zın ar m • 
le iktisadi münasebetlerimizin genııle. 
ttıekte olduğunu nazarı itibara. alarak 
Takas tetkik heyetlerinin yenne ge
ni§ teşkilatlı takas ofisleri kurmağa 
karar vermişti. . 

B k atla bir müddettenben ya. u ma s 
1 
•• 

1 1 k 1 tetkikler bir hay ı ı er-pı ma ta o an 
lemiş, takas ofislerinin teıkilat ve va. 

. b" proje hazırlan-zıfelerini gösteren ır 

nııştır. 

Ö • • ö e. takas ofisleri ğrendiğınıuze g r , • . 
do~rudan doğruya lktrsat Vekaletıne 
bağlı birer daire halinde çalışa~~k!.ar, 

·· u gununc takas muamelelerinin gun 
çıkarılması için her türlü kolaylığı 
göstereceklerdir. 
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ŞEHiR iÇiNDE 
Ecnebi okullarında pişirilen yemekle~ 

Leyli Türk mekteplerindekı 
yemeklerden farkh olmayacak 

Leyli ecnebi ve ekalliyet okulların. 

da oku;an çocuklar hakkında Kül:ür Romangadan 
Bakanlığı yeniden bazı kararlar ı;er. 

mi§tir. Bu kararların e~ başında ye- Bu hafla 1600 
mek meselesi gelmektedır. t 1 

B Yabancı okullar Türk sistemi lı(Öçmen geı yor a~ . 
y~mek yapmıyarak ken~i sistemlerıne Romanyadan bu yıl gelecek göç-
göre yemek pişirmekted~rler. menlerin ilk kafilesi bu hafta içer. 

Bu yilzden Türk, ekallıyet va.tand~ sinde Nazım vapuru ile gelecektir. 
larile lisan öğrenmek maksadıle bu - İliç kafile 1600 klşldlr. Bunlar ev-
raya devam eden Türk çocuklar ye- b d 

veıa. Tuzlaya çıkarılacak, ura a 
meklerden Bakanlığa eikayette bu -

eşyaları temizlendikten sonra iska.n 
lunmuşlardır. umum mildUrlUğUnce tesbit olunan T~lebe, bu yemekleri yiy~.medikle • 
rini ileriye sürmüşler ve Türk mut - yerlere sevkolunacaklardır. 
baklarmda pişirilen biçimde yemek Romanyadan ve Bulgaristandan 

istemişlerdir. bu yıl 20 bin göçmen gelecektir. 
Bakanlık, çoc\lklarm gıda noktasın. Göçmenlere yolda ve gUmrUklerde ko 

dan zayıf düşmemeleri için bu arzu. !aylık gösterilmesi için lska.n mildUr 

yu dikkate almış ve bir tami~l~ v~- lUğünce icap eden bUtün tertibat a. 
yeti KUltür Direktörlüğüne bıldırmış.. lınmıştır. 
tir. __ ..::_ ________ _ 

Leyli yabancı ve ekalliyet okulları 
bu ders yılı başından itibaren leyli 
Türk mekteplerinde pişirilen yemekle_ 
gibi yemek hazırhyarak talebeye 
vereceklerdir. 

Adliye Vekili Ankaraya gitti 
Birkaç giln şehrl rnizde kalarak 

muhteıır adli meseleler ilzerinde teL 
klklerde bulunan ve bu arada lmralı 
ceza e,·ını de teftiş ederek direktif
ler Teren Adliye Veklll B. Şük

rü saracoğlu dün akşamki ekspresle 
Ankaraya dönmUştUr. 

B. Şilkril Saracoğlu Ankarada İs
tanbul hapishanesinin yıkılıp yıkıl. 
maması etrafında tetkiklerde bulu-

nan komisyonun, kararlarını ihtiva 
eden dosyayı tetkik edecek ve bu 
yolda icap eden kararı verecektir. 

-o---

Garaj': fiyatları yükseldi 
Şehrimizde bulunan otomobil ga

raJclarının sahipleri, aralarında yap· 
tıkları bir toplantıda fiyatların 

mUştcı·ek ve maktu olmasına karar 

vermişler \'e tatbikata geçmişlerdir. 
IŞmdlye kadar garajı, Ucretlerl, 

garajın semtine göre değişiyor ve 
fiyat 6 lira ne ı o arasında ta ha \'Vül 

ediyordu. Son toplantıda, semet far. 
kı nazarı dikkate alınmaksızın bü

tün garajlarda aylık UcretlB 10 lira 
olması kararlaştırılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında otomobil 
sahiplerinin de bir tedbir dlişilnecek
lerl söylenmektedir. 

Baca kurumları tutuştu 
• !unda tstlkHU caddesinde Beyog 

Adalar lokantası mutfağında yakı-
1Yın kurumları tutuşmuştur. lan ocae. 
dukknın bazı yerlerine sıra.

Yangın 

b lamış ve yetişen itfaiye ta-
ycte aş . . 

d söndürülmüştür. Dilkktl.n 
ra!ın an 
4 000 ıtraya sigortalı olduğundan po. 
lisçe tahkikata başlanmıştır. 

Otomobil çarptı 
Ortaköyden Beşlktaşa gelmekte 

olan şoför llüscylnln idaresindeki 

2234 numaralı otomobil Beşiktaş 

tramvay deposu önilnde 13 yaşların. 

da Kemal adında bir cocuğa çarpa

rak muhtelif yerlerinden yaralamış. 

tır. Şoför yakalanmış, yaralı da has

taneye kaldırılmıştır. 

-0--

Sütten zehirlendi 
UskUdarda Kısıklıda bekçi Rast. 

mln karısı Aliye kalaysız bir kaptan 

süt içmiş ;e zehirlenmiştir. Allye 
hastaneye kaldırılmıştır. 

--<>--
Randevu evi baııldı 

Dcyoğlundn Aynalıçeşmede otu
ran Sofyanın evinde gizli fuhuş ya

pıldığı zabıta tarafından haber alın

mış ve diln yapılan dnl bir araştırma 

da bir kadın ve bir erkek bulunmuş 

tur. Kadın muayeneye gönderllmlş, 

ev mUhUrlenmiştJr. 

-
NOFUS CüZDANLAI BF.ş KURUŞA 

l~'!J)lRlLDl 

Dahiliye Vekaleti, nüfus müdürliik 

lerine bir tamim göndererek, bez kap· 

Jr nüfus cüzdanlarının fiyatını bildir. 

mİ§~ir. Bu tamime göre 3356 sayılı ka. 

nunla bez kaplı nüfus cüzdanlarının 

kıymeti beş kuruşa indirilmiş ve bu 

husus hakkında olunacak muamele 

Maliye Vekfüetinden malmüdürlükle· 
rine tebliğ edilmiştir. 

Nüfus memurları, mal mernurlariy. 
le temas ederek zimmetlerinde bulu. 

nan kıymetli evrak için, Maliye Veka
letinin gönderdiği tamim dairesinde 

muamele yapacaklar ve cüzdanları, ta.. 
yin olunan fiyat Uzerinden verecekler. 
dir. 

• 

Tiftik ve yapağı 
l lh racato n ı ın 
l!<cntıroD lYI 

Tiftik ve yapağı ihracat maddele· 
rinin standardizesi hakkında bir mild. 
dettenbcri yapılmakta olan tetkikat 
sona ermiş, bu hususta haurlanmış o. 
lan nizamname İktısat Vekatetinin 
tasdikine arzolunmtıştur. 

lç ticar.ct umum müdürlüğü, stan· 
dardize edilen maddeler için kontro. 
lör tayin ettiğinden yapağı ve tütik 
maddelerinin harice giderken kontro. 
lunu yapmak üzere yeni kontrolör ye· 
tiştirecektir. 

Bu maksatla yakında A.nkarada bir 
kurs açılacaktır. Bu kursa yüksek 
mektep mezunları alınacak, bir ay ka. 
dar nazari ders gösterildikten sonra 
ayrıca pratik malllmatlarmı da art. 
tırmak maksadile bir ay kadar muh· 
telif yapağı ve tiftik harmanlarında 
çalıştırılarak yapılacak imtihan ne. 
ticesinde muvaffak olanlar kontrolör 
olarak tayin edileceklerdir. 

Kursu. lktısat Vekaleti baş mUte. 
hassıslığına yeni tayin edilmiş olan 
Doktor Profesör Lihtenbergu ile stan
dardizasyon müdürü B. Faruk Silnteı
idare edeceklerdir. 

Londraya gönderilen 
Vaş Uzilmlerlmiz ~ok 

rağbet gördü 
üzüm kurumu tarafından İngiltere

ye Selanik yolu ile ve vagonla sevke. 
dilen ilk parti yaş üzümlerimiz Lon. 
draya vasıl olmuş ve büyük bir rağ • 
bete mazhar olmuştur. 

f 

1 
ı 

İlk sevkiyat Uç vagondan ibaretti. 
Hepsi de razakı üzümüydü. Bu üzüm_ 

ler, iyi ambalaj yapıldığı için bozul • 
madan ve örselenmeden, soğuk hava. 
tertibatlı vagonlarla Londraya git· 
migıtir. Üzümler daha Londra meyva 
halinde açılırken satılmış ve başlıca 
salonlarla oteller tarafından alınmIŞ. 
tır. 

lkinci parti Uzümler de bu günlerde 
Londraya vasıl olacaktır. Londra piya 
sası bu sene Tariş markalı üzümlere 
taliptir ve fazla gönderilmesi için ıs. 
rar etmektedir. 

Kurum önUmUzdeki sene bu işi plan 
lı ve programlı bir §Ckilde organize 
ctmeğe karar vermiştir. Razakı üzümü 
ile Şam razakısı için muayyen bir fi· 
yat tcsbit edilecek, kurum tesbit ede. 
ceği fiyatlarla bu üzümleri beş sene 
müddetle satın almayı garanti edecek 
tir. Bu suretle bağcılar razakıcıhğa e. 
hemmiyet vereceklerdir. 

Razakı için beş. Şam razakısı için 
altı kuruş fiyat konulacaktır. 

---0--

T ersine yürüyen tramvay 
Harbiye - Fatih hattında lşllyen 

168 numaralı yatman HUseyinin ida. 
resindeki tram\'ay arabası Şişhane 

yokuşundan geçerken birdenbire ce
reyan kesilmiş ve arkaya doğru kay. 
mağa başlamıştır. Tramvay arkadan 
bir otomobile çarpmış, her ikisi 
de hasara uğramıştır. 

Kunınu vııslod:ı v:ır:ıloncr fc:ıt e<lilrnfş 

ohnydı, ş:ılolu kız, ŞÖ\111~ c dcliknıılı;)o şöy. 
le seslenecekti: 

- Pnralonerini bir nıunyenc et; fırtına 
çıkıyor! 

ırnnın c;chchi ıcı. :ıı:in ç: 

B:ı ri l.ıır lck nğaç dn lı:ı lıulun<;nydı; 

Knvgnnın scbı:hi tek :ığaç: 

- 1kirnlzden lıirimiı fazlayız burada! 
- Ben de Ö)le düşilnüyoruml 

·l 

ı 
Snpknl:ırıı sn~ diye kuş lııkmalt modıı oL 

dukçn, sokaklarda ölcdenbcrı daima nıtla. 
nılan bir lııidisedır. Ve hep araıi lkplar: 

AK SLE~İ 
Paıra sevdası ve 

lhakDkl 
m uva'ffffalkoyet 
"Çalışıp da yorulmamak,. hakkın

da yazdığım bir fıkraya okuyucuları. 
mızdnn biri iki noktadan itiraz etti. 
Diyor ki: 

-çah~ı.ı> da yodulmamak için, 
siz: "Yapmakta olduğunuz işi sev
mek şarttır., diyorsunuz. 1'.,akat şu· 
nu da unutmayınız ki, yapılan işi 

se,·mekte, alınan paranın çok tesiri 
vardır. Bundan başka işi mizi seYe 
se\·e gördll~UmilzU 

1

kabul etsek bile, 
bunun takdir edildiğini gösteren bir 
güler yilzlo, bir teşci ile karşılaşma
dığımız takdirde hevesimiz kaçmaz 
mı? 

• 
Okuyucumun birinci noktada kas-

tettiği dolgun paradır. Fakat dolgun 
para, insanı işine bağlanmasına esas 
bir sebep teşkil eder mi bilmiyorum! 
Zira, ben kendi hayatımda, kazan
cı dolgu olmasına rağmen - işine Iha. 
net edercesine - masrafa kapılıp ne. 
ticede yerinden çıkarılacak derecele. 
re gelmiş olan kimseler bllirlm. 
Dolgun paraya itirazım olmadığı 

halde, onu mesleği sevmeğe bir se
bep olarak llerl sUrmeğl doğru bul. 
mam. Kazanç az Yeya orta olduğu 
zaman, yahutta tasavvurlarımızın 

gerisinde kalmış bir miktar halinde 
iken işi sevebllmeğe gelince, işte a· 
ııl marifet bundadır. Hayat ne de
vamlı blr tesadUftur. Zaman olur ki 
insan, beıiava, boğazıtokluğuna ça
lışmağa mecbur kalır. Eğer mesai. 
nizln mahsulUnU, dalma para ile, 
hem de ucu bucağı gelmlyen yüksek 
paralarla ölçmeğl esas kabul edecek 
olursaııız, o zaman kimbilir ne ka
dar sıkıntı çekersiniz ... 

Demek ki aııl olan, insanın kendi 
zevkine •ldebJlece.k ve .kabllfyeU.n. 
den beklenen bir işl seçmesi, sonra 
hayatını tanzim ic;in o işi - her şey· 
den evvel manevi bağla - seve se\•e 
yapmasıdır ... Çok para, bunun ardın_ 
dan gelebilir. 

Gelelim "işi daha çok sevmeğe yer 
dım edebllecek., glller yUz meselesi· 
ne: 

Bu hal, insana göre değişir sanı
rım. Bazı kimseler vardır ki, bera
berlerinde çalıştırdıkları kimseleri 
takdir ederler de, hislerini belU et. 
mezler. Adamlarının şimaracağını 

zannetmeleri de muhtemeldir. Bazı· 
ları da hakikaten takdir ederler ve 
takdir ettikleri kimseleri gerçekten 
şımarttıklarını görUrler. Bu hal, ça.. 
hşma ahenginin devamında bir ta
kım vaziyetler doğurur. 

Fakat takdirden heyecane gelerek 
işine daha bUyUk bir hararetle ıa.. 
vaşan çok, ama pek çok vatandae 
vardır. Onun için, gördUğUmUz işle· 
rln gUle r yUzle takdirini ve hattA, 
sizin daha ziyade hoşunuza gidece
ğini tnhmln ettiğim "taltifini., bek
lemek mUnaslptlr. 

" . . 
Tanıdıklarımdan biri nlşanlanı. 

yor. Bu mlinasebetle muhtelif ceşlt 
nişan yUzUğU örnekleri karşısında 
kaldık. Fakat hepsi de ancak şu dev
rin zeYkinl okşıyacak bir zarafette .. 

Bilmem dikkat ediyor musunuz. 
Bir vapurda, trende veya gazinoda 
karşınızda oturan lkl klşlnln yatla
rından değ!J, parmaklarındaki yU

zUkten ne kadar zamandanberl evll 
bulunduklarını kestirmek mUmklln. 
dllr. 

Knlm bir takım altın halkalar var 
ki, bu çeşit halkalar, bizde, nltan 
yllzllklerl ilk taammllm ettltf za-. 
manlar g6nderlJlrdf. •• Bu nevi )'llzllk
lerl olanların, asgari on bef, )'lrml 
senedenberl evli bulunduklannı ka. 
bul edebllfnlnlz ... ince, kabartmalı 
pl&tfn ytldkler f1e, yeni bir 1&adetln 
kapı balkalanclır. 

Her iki tarafın da aracla bir, bu 
yttıtıklerl çıkarıp çantatarma koy. 
dukları oluyor ••. ffte buna ne hllkUm 
Tereoellml bilmiyorum.!·· 
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Atatürkle Hatay devlet 
reisi arasında 

Antakya, 4 (A.A.) Anadolu Ajansı- j 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Hatay devlet reisliğine intihabı mü. 
nasebetile Tayfur Sökmen, Atatürke, 
Fransa ve Suriye ve Lübnan reisicüm 
hurlnrına aşağıdaki telgrafları gön. 
dermiştir: 

EkseUi.n:J Kemal Atatürk 
Türkiye Cümhuriyeti Ba§'ktı.nı 

ANKARA 
Hatay Millet Meclisi tarafından bu 

gün Hatay reisliğine seçildiğimi ve 
bu va.zi!eyi üaya. başladığımı yüksek 
huzurunuza arz.eylemekle §erefleni· 
rlm. 

Türkiyenin Ulu Önderi tarafından 
gösterilen yüksek alfil;:a ve yardım 

sayesinde istiklaline kavuşmuş olan 
Ha.tayın tnu Şef Atatürke ve Büyük 
Millet Meclisine karşı beslediği min. 
net ve şiikran ve bağlılık hislerini bu 
vesilQ ile de arzetmekle son derece bah 
ti yarım. 

Vazifemin ifa~ı sırasında yüksek a. 
lftka ve irşatlarmızm esirgenmemesi 
dileğile candan bağlılığımı ve sonsuz 
saygılarımı sunarım. 

TAYFUR SôKMEN 
Reisicüm.hur Atatürk. Hatay devlet 

reisi Tayf ur Sökmenin telgrafına aşa. 
ğıda.ki cevabı vermiştir: 

Bay Tayfur Sökmen 
Hatay Reisi 

ANTAKYA 
Hatay millet meclisi tarafından Ha. 

tay reisliğine seçildiğinizi bildiren tel· 
grafınızı memnuniyetle aldım. 

Bu kıymetli diyarın en yüksek ma.. 
kam ve vaz.if esini ihraz ve deruhte et. 
mi§ olmanızdan dolayı sizi tebrik eder 
ken inkişafını daima alaka ve muhab· 
betle takip edeceğim Hntaydaki faa.. 
llyetinizde muvaffakıyetinizi temenni 
eyler ve Hataym yeni idare altında 

pek çok saadet ve refahlar görmesini 
yürekten temenni ederim. 

K.ATAT'ORK 
Ekselan:J Albert Lebrun 

Fransa RctsWUmhııru 
PAR/8 

Hatay meclisi tarafından Hatay re· 
taliğine intihap edildiğimden, bu su. 
retle bana tevdi olunan salahiyetleri 
ele aldığımı eksclil.nsınıza. ar~ ile ~ef 
duyarım. 

Yukarıki hususu ekselinsmızın ıttı· 
lama arzederken bütün gayret ve iti
naları bana verilen vazifenin üasına 
hasreyliyeceğimi temin eylemek ve ay 
n1 zamanda derin şükranlarmım ve Ha 
tay milletini lsil Fransız milletine 
l:)ağhyan sa.mimi dostluk hislerinin te.. 
minatmı ekselansınıza beyan etmek is 
terim. 
- Ekse"laM Ha§im At~ 

Suriye Reisicümhuru 
IJAM 

Hatay millet meclisi tarafından Ha. 
tay reisliğine bu gün seçildiğimi ve 
bu yüksek vazifeyi ifaya başlamış ol
duğumu ekselftnsımza bildirmekle şe. 
reflenlrim. 
Varlığına kavuşmuş olan Hatay ile Su 
riye cUmhuriyeti arasında samimi 
dostluk mUnasebetlerinin tesis ve ida· 

'mesinl kalben arzu ettiğimi arzetmek. 
le bahtiyarım. 

Bu gayeyi temin yolunda ekselansı_ 
nızm Hatay hakkında iyi komşuluk 

hislerinden ve hayırhahane müzahere
tinden müstefit buyurulncağım UmL 
dile şalı.si saadetleri ve Suriyenin re. 
fahı hususundaki samimi temennilc· 
rimin kabulünü rica ederim. 

Hatay bayram yapıyor 
Antakya, 4 (A.A.) - Anadolu Aj:ın 

smm husus! muhabiri bildiriyor: 
DUn bütiln gün ve gece He.tay milli 

ba~Tamım kutladı. Bütün kalpler Ha
tay istiklilini temin eden Büyük Şe
fe karşı sonsuz minnet v-0 §ükranla 
çarptı. 

DUn gece fener alayında. binlerce 
Hatay . çocuğunun başları üstünde 
yükselen m~nlelerin Asi nehri boyun. 
ca t:e§kil ettiği ışıktan zincir, Ulu Şef· 
lerinin kendilerine çizdiği nurdan yo.. 
lun sanki bir timsali, bir aksi idi. 

Halk, geç vakitlere k:ı.dnr evlere 
glrmemiD> YS§aSın Atatürk, ona min. 
net ve şükran sesleri her dakika gök· 
lere yükselmiştir. 

Belediye bahçesinde tertip edilen 

gardenparti sabahın dördüne kadar 
devam etmiş ve adedi 500 ü bulan da. 
vetliler zengin bir btif ede izaz edil • 
miıılerdir. 

Türkiye fevkalade murahhası Ce • 
vat Açıkahnla, kolonel Kole, Alba.y 
Şükrü Kanatlı, Suriye ve Lübnan ga.. 
z.ctecileri davetliler arasında bulunu. 
yordu. Bu çok gUzel suvareye iştirak 
eden davetliler içinde çar§aflarını ilk 
defa olarak bu milli bayram şerefine 
çıkaran bayanlar sayılamıyacak kadar 
çoktu. 

Müsamereyi tstiklfil ve Marseyyez 
marşlarile açan Türk askeri bandosu, 
yerini caza terketmeden önce yeni bes 
teleruniş bir Hatay mareı çalarak da
vetlilerin haklı takdir ve alkışlarını 

topladı. Bandoyu teşkil eden kırk kL 
şinin gerek tavır ve kıyafetleri, gc_ 
rekse çaldıkları parçaları. hayranlık
la. takdirle. yerli ve yabanci herkes 
müttefiktir. 

Suriye ve Lübnan gazetecileri Ha.. 
taydaki muhtelif unsurlar arasındaki 
birliğin hayranı oldular. Akşam ye
meğini aralarında Arap ajansının da 
bir mümessili bulunan bu meslek ar 
kadnşlarile yemiştim. Gazetelerine bu_ 
radan verilen haberlerin çok yanlış ve 
hadiselerle taban tabana zıt olduğunu 
kendileri de teslim ettiler. Memleket. 
terine Hataydaki birlik, derlik, dü • 
unlik ve bilhassa Türk unsurunu me. 
deniyet sahasındaki takdirleri hakkın. 
da bambaşka fikirlerle döneceklerini 
söylediler. 

Tayfur Sökmenin gazete
cilerle hasbihali 

Hatay Devlet reisi Bay Tayfur Sök
men gazetecilerle bir hasbihalde bU
lunmuş, ezcümle şöyle dem.iştir: 

''-Herkese ilan edebiliriz ki, bu hür 
sema altında yaşıyan Hataylılar cins, 
din, mezhep, zümre, parti ve şahıs 
tefrik etmeksizin bir l·Utıe halinde ya. 
şıyacaklar ve yaşamahdırlat". Hiç kim 
se yckdiğerine hakkı teveffuk iddia e
demiyeceği gibi, mazideki harekattan 
dolayı da mesul tutulamıyacak ve tu. 
tulmamalıdrr. P"'rde kapandı, yeni sah 
r.ede namuskarane yaşıyan ve uhte~i. 
ne düşen vazifeyi hüsnü ifa eden her 
fert, hakkından. hukuku insaniye ve 
vatnniyesindtn emin olmalıdır. Bunun 
aksi olarak Hatay kanu:ılarma hür -
met ve itaat etmiyenler vatanın ve 
halkın menf aat1nı elinde ba.ziçe eden 
ve etmek istiyenler en ağır cezalarla 
tecziye edileceklerine katiyen kanaat 
etmelidirlr. 

- Kendi kanaat ve fikirlerimire uy 
mıyan adamlar da vardır. Bunlar içın 
nasıl hareket edilecek? 

"- Herkesin kafasında taşıdığı fL 
kir, kalbinde beslediği kanaat muhte. 
remdir. Ancak vatanı ızrar, milleti 
idlal edecek fikir ve kanaatlar ağız
dan çıkar ve kalemle yazılır ve intişar 
ederse ensesinde Hatay kanunlarının 
beklediğini de bilmelidirler. 
-Kom.şu Suriye gazeteleri, aleyhi. 

mime şiddetli yazılar yar.maktadır.Bu 
hususta nasıl hareket etmekliğimiz 

lazım? 
''- Komşu ve dost devlet olan Suri

ye hükCımetile, Suriye halkile, bahu· 
sus Arap milletile daha. büyük ve sa.. 
mimi münasebetler tesis edeceğiz. Bu 
iki kardeş millet asırlarca bir arnda 
yaşamış bir çoklarımızm kanları bir. 
birine karışmıe olduğundan, mütareke 
nin acı ve karanlık gUnlerinden biraz 
sonra kabaran fikirler yatışınca şuur 
ve mantık hislere hakim olma.ğe. baş
layınca bu iki kardeş millet çocuk.lan 
da gasbedilen haklarının istirdadı için 
yanyana harbctmi13 her türlü mahru. 
miyetler içerisinde didi8(:rek bu mesut 
güne kavuşmuştur. Dünyanın her ta_ 
rafında olduğu gibi Suriyede de man· 
tık, akıl ve iz'an haricinde yürüyen 
bazı şahıslar bulunabilir. Bu gibi a.. 
damlar daima mensup oldukları kUL 
le için de yaşadıkları vatanı ızrar e· 
den ve bulanık suda balık avlıyan in.. 
sanlardır. 

Böyle üç beş muhteris ve menfaat. 
perest insanın çirkin harekatı Suriye· 
1i kardeşlerimize karşı beslediğimiz 

hUrmete, sevgiye mani olamaz ve ol- ( 
mamalıdır. 

Sigor a 
mukaveleleri 

(Bne tarafı 1 incide) 

alınası hak ve mantık icabıdır. Ho.l. 
bu.kl mevcut sigorta mukaveleleri 
ı>igortalılar için bu şartı temin etmi
yor. 

Sonra. evlnl\eki eşyayı sigorta et. 
tiren bir adam giyecek esvaplarile 
hn.lıl~rı ve!'n.Jr bunlara benzer, bazı 
eşya;rı hariç bıraknblllr. Bu şart dA 
muka,·cleye kııydcdlllr. Fakat yarısı 
tnhta, yarısı kAgir olan bir evin sa.· 
htbi: "Ben evimin tahta olan kısmını 
<1tgorta ettireceğim. Rtiglr olan kısnu 
hn.riç bırakaeıı.ğmı., derse sigorta 
('lrkctlcri buna muvafakat etmezler. 
Bu tnk<linle c'rln tamıı.mını sigorta 
ettirmek mecburiyeti \"tudır. Şnyet 
bir giln yangın vnlrubulur da evin 
tnht.a olan kısnu yanar, kA.gir olan 
ı:ıkc;:omı kalırsa eksperler gelecektir. 
}Jvin yanmamış olan aksnmmm kıy. 
metini mesela üç bin lira olarak tak
cllr edecektir. Eğer ev esasen beş hin 
llruya. sigorta edilmiş ise bu mlkt.'lr. 
dan Uç bin lira tenzil edilerek sado· 
cc geriye knlnn iki bin lira tnzınin 
edlkooktlr. 

Hulı\sa sigorta mukaveleleri gayet 
açık olmalıdır. Günlin birinde ik.l 
mAnnya gelecek, yahut sigorta.hnm 
aJeyhlnc tefsir olunnbilecek müphem 
iharcler bulunma.malıdır. Bil" do yu
karıda kayıt ve işaret cttiL>iınJz Ta

ziyetlerdo halkın zararı meydanda 
olduğuna. göre bu gibi ihtimallere 
knrşı dR her ild tarafın menfa.atini 
konıyaca.k tedbirler almmabdır. 

ASIM US 

Prağdaki 
görüşmeler 

Prag, 4 (A.A.) - Südet mebuslar
dan Frank, bu sabah Aş'de Henlayn 
ile Gvatkin arasında yapılmış olan gö 
rüşmelerde hazır bulunuyordu. 

Henlayn, öğleden sonra hasat şen_ 
liğinde hazır bulunmuştur. Bu nUma. 
yiş esnasında kazanan Südet reisi Nol 
ner, şöyle demiştir: 

Südet Almanlar meselesi ancak Hen 
layn tarafından Karlsbaada ileri sürül 
müş o~an ve sekiz kalemden ibaret bu
lunan mutalibatm kabulü esasına is. 
tinat f.4'Jfmeıi suretile halledilecektir. 

Muslihane bir tarzda yapılacak bir 
hal suretinin mütekacldem ~· hu. 
dut mmtakalarma yerleşmiş olan Çek· 
lerin dahildeki vatanlarına dönmeleri_ 
dir. 

Bir harbin yapılabilmesi için iki mu 
harip taraf lazımdır. Halbuki Alman.. 
ya. harp istememektedir. Hitler ise, 
SUdet Almanlarma buyük bir millete 
a.ıt olan hakların balı§Cdilmesini is
temektedir. Hak için girişilmiş olan 
bu mücadelede uzlaşma olamaz. !{arls 
badda ileri RlirmUş olduğumuz sekiz 
nokta metalibahmızın asgarlsidir. 

Aş, 4 (A.A.) - Lord Runcimanın 

başlıca mesai arkadaşlarından Aston 
Gvatkin, gece Rotenhavz §atosunda 
Prens Maks dö Haheniohe'in nezdin. 
de geçirdikten sonra Henlayn'ın Aş'. 
daki umumi karargahına gitmiştir. 

iKarargfilı, Bavyera hududuna tiç kilo
metre mesafededir. Henlain ile Gvat_ 1 

kin arasındaki görüşme bir buçuk sa. 
at devam etmiştir. Saat 13,30 da Gvat 
kin, Praga hn.re.ket etmiştir. Fa.kat 
Gvatkine Henla.yn tarafından Lord 
Runcimana Hitlerin vermie olduğu ce· 
vabm verilmi§ olması muhtemeldir. 

Gvatkin, ihtimal monsenyör Kas • 
parm nemine gitmiştir. Lord Runci. 
man, Henlayn ile olan mülakat neti· 
cesini bildirmek Uz.ere hafta tatilini 
Mnsenyörün nezdinde geçirmişti. 

Londra., 4 (A.A.) - Sunday , Dis. 
patch gazetesi Lindbergin dün Beneşi 
ziyaretile vasaU Awupa.daki vaziyet 
arasında bir yakınlık g'6nnektedir. Bu ı 
gazete Moskovadan gelen ve yarın Lon 
draya. gitmeden evvel Parise uğrıya. 
cak olan Lindbergin Pragda Çek har
biye nıızırı ile. erkanı harbiye reisile, 
görüştüğünü de ka:ydetmekte ve Be. 
ncşin, Lindberg yanından çıkar çık • 
maz Lord Runcimanı davet ederek ken 
disile krrk dakika kadar görüştüğünü 
ilave eylemektedir. / ,,,...... 

- - --- -- ~ ... 

Çinili er 10~000 . zayiat verd . 

Japonlar 3800 sivil Çinliyi 
kılıçtan geçird·ıer 

Tokyo, 4 (A.A.) - Domei ajan. 
sından: 

Yangçe nehrinin sağ sahilinde Vah. 
Roi:ıey-Lingde vukua gelen muhare -
be esnasında Çinliler on bin telefat 
vermişlerdir. 

Bu muharebeden e.-çnra Kiukiyang -
Vançong demiryolu münakalatı kesil. 
miştir. İki taraftan Japonlar, Hupeh 
eyaletinde mühim bir merkez olan 
Yukiaşeni işgal etmişlerdir. 

Hankeu, 4 (A.A.) - Çeng .. Çea • 
Houandan Ccntral Ncv ajanmla bil " 
dirildiğine göre Honanm §imalinde 
'kain Tai .. Uang civarmdaki kasaba
larda Japonlar 3800 sivil Çinliyi kat. 
!etmişlerdir. 

Söylendiğine göre, bu kıtal Çin çe
teleri tarafından 'birkaç Japon askeri
nin öldürülmesi üzerine bir mukabe. 
le bilmisil olarak yapılmıştır. 

Habsburglardan Hitlere 
kadar Çekolovakya 

1918 de: ı 
Teşriniewclin 28 inde Çekoslovak 

dev!eti, Habsburglarm idaresinde olan 
Avusturya - Macaristan imparatorlu_ 
ğunun, harabeleri arasında teessüs et. 
ti. 

1919 da: 
Mayısın 20 sinde, Hariciye Nazırı 

Beneş.. sulh konferansına verdiği bir 
muhtırada, "İsviçreninkine benziyecek 
olan çok liberal bir rejim,, kuracağını 
vadetti. 

A: .• ı.i senenin eylulünün onunda, Sen 
Jermen muahedesi imza edildi. İtilaf 
devletleri Çekoslovak cümhuriyetini 
tanıdılar. Bohemya, Moravyn, Slovak· 
ya ahalisi ile ve Silezyanm bir kısmı 
kendi arzularile birleşerek hukuku 
hükümraniyi haiz müstakil bir devlet 
kurmağı kararlaştırmı3 bulunuyorlar. 
dı. 

SVDETLER 
Yeni Çekoslovak devletine dahil o. 

larak Südet havalisinde 3.500.000 Al· 
man bulunuyordu. 

Bunlardan. bir kısmı Çek hükilmeti 
ile teşriki mesaiyi tercih ediyorlardı. 
Diğerleri bu teşriki mesaiye aleyhtar. 
dı. 

Üçüncü bir kısmı da işçilert te§kil 
ediyordu. 

1925 te: 
Büyük intihabat yapıldı. 
1926 da: --Çeklerle teşriki mesaiye taraftar 

olan Almanlar, hUkftmete iltihak etti. 
ler. 

1929 rla: 
Işçiler de hükılmete iltihak ettiler. 

IIENLAYN: 
192~ da: 
Südet milli sosalistleri, Prag par

lamentosunun 62 sandalyasından yal. 
nız sekizini ele geçirebildiler. (1931) 
senesinde, sınai SUdet havalisini şid. 
detle müteessir eden iktısadi buhran 
ve yine ayni senede Almanyada llit. 
!erin zaferi, Südet Nazilerinin peşin. 
dekilPri çoğalttL 

1M3 te: 
Teşrinievvelin birinde, Henlayn, SU. 

det Almanlarının lideri olarak kabul 
edildi. Bu adam, 1898 de doğmuştu. 
Bir banka katibi idi. Sonra jimnastik 
muallimi olmuştu. 

1936 da: 
Kanunuevvelde. Çekoslovak Başve· 

kili, Dr. Hodza, Çeklerle teşriki me. 
saiyi tercih etmiş olan Almanlara bir 
teklifte bulundu. Alman ekalliyetlerl. 
nin taleplerini istiyordu. Nazileri: .. bu 
tal~be iştirak etmeğe davet etti. Fa.· 
kat Naziler reddettiler. 

1981 (le: 
Şubatın 18 inde Çek hükümcti, SiL 

det Almanların bütün taleplerini ka. 
bul etti. Yalnız, ekalliyet meselelerini 
görüşmek için parllmento komiteleri
nin kurulmasını ve parlamentoya ıa.. 
yiha. takdim ederken Alman lisanının 
kullanılması mecburiyetini reddetti. 

Ayni senenin teşrinievvelinde, Hen. 
layn ReisicUmhur Beneşe pir mektup 
göndererek, Südet Almanlarma derhal 
muhtariyet verilmesini istedi. Bu ha
reket. Berlin matbuatının Çeklere hU. 
cuma başlamasına tesadüf etmiştir. 

Alman gazetelerinden bilhassa Volki. 
şer Beobahter şöyle yazıyordu: 

"'Prag. Almanların zayıf günlerinin 
artık maziye karışmış oldu;,:unu öğren 
melidir. (19 Teşrinievvel 1937). 

1938 de: 
Martta, Bitler, Avusturyayı ilhak 

ettikten sonra, Südet Nazilcrlnin ses· 

leri tehditk(ı.r bir &ekil almağa başla. 
dr. 

Henlayn, yeni intihabat istiyordu. 
Mart 28 de. Dr. Hodza. ekalliyetle. 

re yeniden hak veren bir proje tanzim 
etti. 

Nisan 24 te Henlayn Karlsbadda ver 
diği bir nutukta, bu teklüi reddetti ve 
§unları istedi: 

1 - Südet Almanlarının Çeklerle 
tam müsavatı. 

2 - Alman ırkının Südet gr-Jpunun 
"kanuni bir şahsiyet,, olarak ta.run -
ması. 

3 - Almanlarla meskfın arazinin 
hudutlarının tayini. 

4 - Ba arazide Almanla.rm kendi 
kendilerini idare haldan. 

5 - Civarda. bulunan bütUn ırktq.. 
larm kanunla himayesi. 

6 - 1918 de Stidetlerin uğradığı bil. 
tün zararlar için tazminat. 

7 - Alman havalisi için Alman dev 
Jet memurları. 

8 - Almanların Almanlığa. iltihakı 

dolayısile nümayişlerinde tam serbesti 
sahibi olması. 

Henlayn ayni zamanda Çeklerden 
şunu istedi. Eğer, Çekler, .Almanla='!& 
geçinmek isterlerse, Fransa. ve Rusya 
ile ittifaka. da.yunan harici aiyaaeUeri· 
ni de ta.dil ebnelidirler. 

Bunun üzerine İngiltere, Fransanm 
tazyiki üzerine, Prag, Almanlara ye. 
niden bazı müsaadatta. bulundu ki, 
buµlar arasında bilhassa şu maddeler 
vardı: 

1 - Bütün vatandaşlar, milliyetleri 
ne olursa olsun, müsavidir. 

2 - Memurlar, nüfusun nisbetfne 
göre, her bir ırktan seçilecektir. 

3 - Devlet mukaveleleri de, nUfus 
esası üzerine ırklar arasında yapıla. • 
caktır. 

Ağustosun 17 sinde SUdetler, bu 
teklüi reddettiler. Henlayn'm eekiz 
maddesine tamam.ile bağlanmışlardı. 
Ve Çeklerle aralarında. "kapanmaz bir 
açıklık,, 'iicude geldiğinden bahsetti· 
ler. 
Ağustosun 19 unda Dr. Hodza, AL 

manların dört muhtelif havalinin va.. 
liliğine tayin edileceklerini bildirdl 
Ağustosun 23 ünde mutavassıt ro· 

lünil oynıyan İngiliz devlet adamı 
Lord Runcinıana müracaat eden Sil.. 
dctler, hfila taleplerinden vazgeçme. 
diklerini bildirdiler. 

Birkaç gün e~el Çek kabinesi top
landı. Yeni teklifler haZD'lıyaca.ktL 

Südetlere, yeni müsaa.detta bulunacak 
bazı teklifler düşünülecekti. Bu teklif. 
ler !sviçreninkinin ayni olacak bir ne. 
vi kantcnla.stırma teklifi idi. Yani, 
memleketi muhtelif ha.valiye taksim 
edip bu havaliye kendilermi idare et· 
mck hususunda geniş salahiyet ver • 
mek ... 

Bundan üç gün evvel, Alınan gaze. 
telerinden (Der Angrif) "SUdet Al· 
manlarmnı en büy\lk tehlike içerisine 
düşmüş bulunrluklarmdan., bahseden 
ve Çeklere hUcum eden makaleler n* 
retmcğe başlamıştır. 

FUARDA BERGAMA G'U'NU 
İzmir, 4 (Hususi) - Bugün h. 

mirde Bergama glinü yapıldı. FuU 
gecesi yajandı. 

Bergamalı efeler, zeybekler atlarla 
geldiler. Kışlada cirit, kalkan oyna.. 
ddar. Fuarda gece .zeybek mı1U ~ 
lan verdiler. Çok kala~ktı. Fuar.dal 
emsalsiz gece geçirildi. Donanma~ 
kfi.ru da bulundu. " 



Türkiyedeki 
yabancllar 

ab"" etTürkiyede yapyan yabancı t -~~ 
teki nüfusun vilayet itibarile :0.1 a. 

. ""f msbetinı tet-nnı ve vılayet nu usuıa 
kik edeceğiz. 

Evveli ıunu söylemek lazım~ı:: 
Türki e birçok memleketlere g~r ' 

Y ' bancı millt hudutları içinde en az ya . 
t Ab•. t" de nüfus bulunduran bır a ıcyeın bi 

h. ·· h~iz r memlekettir. Bunu, ıç şup ' • 
müsbet netice olarak karşılamak la. 

zımdır. 

Vilayetlere geçiyoruz: Afyon kara • 
hısarda yabancı tabiiyetin.d~ - anc:k 
25 kişi vardır ve bunların vılayet .• 
mumi nüfusuna nisbeti binde bır. 
dir. 

D'ğ vilayetlerimizde oturan ya. 
ı er 'k 1 n 

bancı tabiiyctiAdeki nüfus mı tar a 
A 14 An• ıunlardır: Ağrı 11, masya ' 

kara 167, Antalya 74, Aydm 186, Ba. 
lıkosir 154, Bilecik 9, Bolu 4• Bur
sa 344 Çanakkale 192, Çankırı . 1 S, 

Ço uh 'ı r,..rum 5, Denizli 3, Dıyar. 
r 'Y" ıı • ~ Mar 

bakır 14, Edirne 244, Eldıg ' -
din 23, Muğla 95, Niğde 8, ?rdu ~~· 
S 221 Sey"•ın 369, Siırt 2, -
aıınıun , Tokat 

nop 57 Sıvaı 26, Tekirdağ 58• 
' Urf 101 Yozgat 66 Trabzon 178, a ' Esk' 

4, 
1

Zongul.dak SOl, Erzurum. so, . 2~-eh' 107 Gaziantep 82, Gıresun . 
§ ır ' t l' ~11 İstanbul 
G.. u~ne 26 çe l .. ' um r-· , 1 Kara 
42708, hmir 4768, tsparta .' 
121, Kastamonu 12, Kayaerı . 1 !~' 
Kırklareli 38, Kırıehir 2• Kocaelı ' 
Konya 48, Kütahya 31, Malatya 23, 

Manisa 75, ve Maraı l.. . 
Ecnebi tabiiyetindeki nüfusun hıç 

• . "" 1 • miz de var -bulunmadıgı vıl0yet erı 

dır. Bunlar da Burdur, Erzincan, Mu~ 
ve Vandır. 

Türkiyede yapyan ecnebi tabiiye. 
tindekilerin kadın ve erkek olarak 
yektln nüfusu 53.646 dır. Bu rakamın 
bütün nüfusa nisbeti 3,3 tUr. Bu r~
kam, diğer komıu memleketlere wgo. 
re çok a~dır ve Türk vata~a~lıgını 

.. fusun bUyük ve listi.in ek-taşıyan nu . 
ııerıyetini ifade etmektedır. -- ------

Doktorun villasındaki esrar: 

·Kukla gibi oynatılan 
Rus kızı! 

"Ve en tahammülsüzü, senelerce t~k ke1ime 
söylememeğe mecbur tutulmakhgımdı ! ,, 

işinden çıkarılmış bir ueağm uya
nıklığı, Şikago polisinin bir suçu mey
dana çıkarmasına yaramıştır. Bu ne. 
vlden bir suçun, Amerika cinayetler 
tarihinin zenginliğine rağmen, başka 
benzeri olmadığından bahsedilmekte-

dir. 
Bundan tahminen altı sene evvel, 

doktor Frederik Sekkin, Şikago yakı
nında yazlık bir ev yaptırmıştır. Dr. 
Sekkin, göze çarpan bir tipti, ~ok şiş. 
ko, iriyarı, 100 kilodan fazla agır, de~ 
gibi bir adamdı. Şeker hastalığı çe~tı
ğinden, yaptırdığı yazlı~ eve çekile· 
rek orada tedavi ve istırahatle meş
gul' olmağı, tercih etti; ancak, inzi~a 
köşesine tek başına gitmedi. Rus mtil
teci!erinden birinin kızı olan ve o SL 

rada 22 yaşında bir talebe bulunan 
Olga Barrovayı da, ev işlerini idare et
mek, kendisine bakmak üzere berab~ 
rinde götilrdU. Olga Barrova, çok d:. 
fa zaruret içerisinde kıvranmış, fela
kete uğramış olduğundan, ~ahsı hoşu
na gitmemekle berab~r, ~u ad~ı~ 
görilnUşte parlak tcklı~i~ı: ken~ısı ı· 
çin bir piyanko, .. }{en~ısını de bır pi. 
yanko talilisi saydı. 

Dr. Frederik Sekkinin tenha villa
sında bu altı sene içerisinde ne olup 
bitti<Yinin hiç kimse farkına varmadı. 
Andk son zamanda oda u§ağı Alla
nın ihbarı ve bunu takip eden itirafla, 
olan biten açığa vuruldu. 

yaklaşıyordu. Genç kadın, aşina bir nı hesaplıyordum; o zamana kadar 
halde yanına sokulduğu erkeğin kolu· serbest bulunuşumdan istüade etmeyi 
na girdi. aklıma koymuştum. Eski oda uşağının 

Uşak, bu vaziyetten şüphelendi ve beni kendisile parkta beraber gördilğU 
onlara doğru yürüyerek, eski efendisi. adam, evvelden tanıştığım bir talebe
nin yanma çıkmakta ısrarla durdu. dir; onunla dostluk peyda ettim. Fa
Llıkiu. hastanın sıhhi vaziyetinin ziya kat yaptığım isten kendisinin haberi 
ret kabul etmesine müsait bulunmadı- yoktur! 
ğı kaydile, kendisinin bu ziyareti ye- İtiraf bukadardır. O adam hakkında 
rine getirmesine, biraz önce olduğu gi· da tahkikat yapılmış ve kendisinin 
bi. gene sed çekildi. hakikaten cinayetten malfımatı olma

dığı neticesinde karar kılınmıştır. Su· 
allcre gayet sakin bir halde cevap ve. 
ren Olga Barrova, tevkifinden sonra, 
arzusu kendisinin de zehirlenerek öl
mek olduğunu izhar etmişse de, böyle 
bir şey vaki olmaması için tedbir alın
mıştır. Olga BaJTOva, tesrinievvel or
tasında Şikagoda hakimler karşısına 
çıkarılacaktır!? ... 

Boşalan Paris tekrar 
doluyor 

Con Allan, bu tekrar ret üzerine 
boynunu bükerek, zahiren ziyaretten 
vazgeçip uzaklaetı. Sekkinin evinde 
şüpheli bir iş döndilğil hissine kapıla. 
rak, Şikagoya ayak basınca, evvelden 
tanıdığı bir zabıta mcmurile görüştü; 
onunla bu mevzu etrafında konuştu ve 
çok sürmeden, milthiş sürpriz! Talebe 
Rus kızı, evin aranmasına hacet bırak
madan, gayet soğukkanlılıkla ve sanki 
kendisi çoktanberidir bu arama teşeb· 
bUsünU bekliyormuş gibi, itiraf etti; 
yanma. kaınlandığı ve ekmeğini ye· 
diği hasta adamı, bundan bir sene ev. 
vcl zehirlem13, cesedini parka gömmüş 
tü. 

Ağustos ayı içinde Parlstcn muhte
lit istikametlere izinli olarak gidenler 
pek çoktur. Şimdi bunlar bUyUk bir 

Olga Barrova, itirafında şöyle dedi: kütle halinde merkezcdönmektedlr. 
- Onu deh~tli bir kin beslediğim- Ağustosun 21, 22, 23 Unde şark mın-

den zehirledim. Yanında yaşamak, be- takasından 25 tren 63.600 yolcu ge.. 
nim için zincire bğalı yaşamaktı; bo- tlrmlştlr. Şimalden gelen 35 katar 
yuna azap çekerek, hayat, bana zehir 131.100 insan getirmiştir. Parls - Sen 
olurken, doktorra isyan duygusile kıv Lazar arasından 34 trenle 61.885 yol
ranıyordum. Sekkin, beni kukla gibi cu gelmiştir. Monparnas mıntakasına 
oynatıyordu. Bir bebek gibi türlü L 56 tren 86.609 yolcu getirmiştir. Os
cayip kostümler giyerek karşısına çık- terllç ve Orseyden 30 tren kalkmış 
mak, ne derse onu yapmak zorunday- 62.781 Parisli getirmiştir. Fakat Pa
dım; ve en tahammülsüzü, senelerce 1 rlse en çok yolcu getiren hat Llyon 
tek kelime söylememiye mecbur tu· hattıdır kt buradan 53 trenle 149.300 
tulmakhğımdı! Bazan baktıkça, ken.. fnaan •elmfttfr. 
dislnde cinnet aJl.fmi görilr gibi olarak 
ürperirdim; bakışları, deli bakı§ları 
gibiydi! 

Nevyorktan gelen kaçak 
yolcular 

S EYLOL 1938 

• T-IMDE 
Bj8 YAPR"K. 
Eski ve yeni 

Yazan. Niyazi Ahmet 
İstanbul Vali ·ve Belediye Reisi lııf&ı/ 

bittin Üstündağ, bu sene çok m 
bir teşkilat kurdurdu. Gautelerde 
sık mevzuubahis edilen bu teşkili.ti 
latacak değilim. fstanbulda adını • 
soyadını bildiği, fakat hangi aem 
oturduğunu bulamıyan bir adam, ~ 
lediyenin \u teşkilatı ile bir kaç 
kika içinde ahbabını veya akra 
o adresle bulur. 

Kim nered~. hangi sokak, hangi w. 
de oturuyor, 'o ev kaç odalıdır gibi bl9 
tün malumat belediye teşkilfi.tının ma 
lfımudur. 

lstanbulda Tanzim.attan sonra İL 
tanbulda bir çok yenilikler araaıncla 
ev ve dilkkatllarm. numaralanması ha. 
reketi başlamıştı. 

L\itfil Efendi tarihinde ıu vakaJ'I 
anlatır: 

''Ntımara usulu Uz.ere birer Jıvha 
yazılıp mahallat hanelerinin kapıları
na vaz'için İhtisap Nazın KAtip Zade 
Efendi Serasker Hüsrev Pqay& bir 
layiha vermiş ise de hilkmü i~,a ohm. 
mamıştır.,, 

Milverrih, buna eu hatırasını ~ 
eder: 

"Vakai Hayriyeden sonra devleti 
aliye her bir nazamatI mülkiye ve u. 
kerlyenin tecdit ve ıslahına te§ebbUa 
eylemiş ise de bunca scnelerdenberl 
takarrur etrni§ olan alışılmıı halla. 
çarçabuk değişmesi kabil olmadığın· 
dan zaman müsait oldukça. ve 8IJ'UI 
geldikçe tecdidi etvara başlanılmıfb. 
Evlere numara konmanin iyilikleri el-. 
ha o vakit uzaktan görünmeğe bq. 
lamış ise de aradan kırk yıl geçtikten 

son gilç halle hanelere numara konu· 
labilmi§tir.,, 

Oda u.5ağı Con Allona, bundan iki 
sene evvel diğer müstahdemlerle be· 
raber yol verilmişti. Fredrik Sekkin, o 
zaman çok hasta, yataktan kalkamı. 
yac;!k haldeydi. Böyle ani olarak yol 
verilmesini, bütün müstahdemler: ya
dırgadı; ancak, kendilerine OJganm 
verdiği izahatla iktifa ettiler; bu lza. 
hata göre, hasta olan mal sahibine, 
hastabakıcı gibi, bakım cihetinden da. 
ha bilgili mlistahdcmler lhımdı ve 
diğe::- taraftan doktorun malt va7Jyeti, 
bütçeyi muayyen bir ölçilde kısmak 1ü 
zumunu gösteriyordu. 

Kinim, günden gUne artıyord\L Fa
kat zaruret saikasile yanından, bana 
eza, cefa çden bu doktorun yanından 
kaçanuy &"'dum; buna cesaretim yok· 
tu. Yava~ yavaş onu zehirlemek, bu 
suretle vücudunu ortadan kaldırmak 

kararını verdim; bu suretle ondan kur 
tumak. serbest kalmak! 

O vakit lstanbula müthif bir beklr 
aknu bqlaml§tır. Hanlar bekArlaili 
yani şimdiki seyyar esnaflarla dolmq 
tardı. Belediye bu adamlarla başa çı. 
kamadığı için şu emri verdi: 

Fransızların maruf bUyilk transat- "Dersaadet hanlarında MUslim .,. 
lantlğl Normandl Nevyorktan son se- Gayrfmtislim ne kadar beklr taknm 
ferini yaptığı zaman 588 yolcu getir- varsa verilen otuz gUn mehil içinde 
mlştlr. Bunlardan başka vapurda 14 hesap ve kitaplarmı rüyetle memle. 
kaçak yolcu çıkmıştır. Hiç bir vapur. ketlerine gitmeleri ihtisap tarafmdan. 
da bu kadar cok biletsiz yolcu gelme· hancılara bittenbih defter talep ohm· Bundan iki ay önce, o zamana kadar 

Miyanide başka birisinin yanında ça. 
Iışan eski oda ueağı. tekrar doktor 
Selckine müracaatta bulundu; lakin, 
yanma sokulmasına milsait davr~:l
madı. Bu vaziyet kar§ısında gerısın 

geri dönJü; fakat parktan geçerken 
bir yabancı gözUne ili§ti; bu adamın 
birisini beklediği bclllyd1. Ueak. bir 
ağacı siper alarak göz:edi. Tam o a
ralık Olga Barrova, o adama doğru 

mfştir. muştur.,, 
Amerlkadan hareket edecllğl sırada Bu gün bu gibi esnaf için ucuz 11.. 

Vak'anın şahidi bulunmasın, diye 
bütUn milstahdcmlere yol verdikten 
sonra, boyuna onu zehirlemeği tasar
ladım; tasavvurumu icraya bir tlir!U 
cesaret edemiyordum. Ancak geçen 
senenin aonbaharmda bUtlin kuvveti. 
mi tophyarak, zehirledim. Günün bi
rinde hareketimin meydana çıkacağı-

transatlantik baştanbaşa kontrol e- tacak, yiyecek müesseselerinin kurul. 
dilmiş bulunan biletsiz dört genç bir ması düşUnUlüyor. 
motöro blndlrllerok tekrar sahile cı- -----------------
karılmıştır. yi, radyo 1le haber aldığı için, rıhtım. 

Fakat vapur demir alıp açılırken da tevltff etmiştir. 
. dı • _ Bak kan. 

Şııman ka nın ;u>c::s•ı •• . b 
cığnn, bayan Selmin ne ıuzel hir ro 
yaptırmıf. 

on dört kişi daha yetlşmlrJUr. Transnt. Biletsiz yolculardan en zenglntnbı 
lantik Havr limanına. gollp demir at-ı Uzerlnden ancak U dolar para cık· 
tığı vakit lln\'r polisi bu on dört kişi· mıştır. 

liJ7??7 ı· o Madam "Makperson., a ge ınce, ' 
daha vardığımız ilk gece, 3 Y ışığında 

· · · · · · bı"r komc:u gelmiş ve hızım ıçın ıyı :ı 

olm:ık istedi{;ini söylemişti. Biz, be 
tabire onun verdiği kıymeti çok geç-

---=-

DüŞüncel"eri Okuqatı ·Makine 
. . - . 

rneden anladık. Ne yazık, ki bu "İyi M S Ç ' • H S O 
komşuluk,,' artık ancak Fransanın Yazan: Andre 1 oruva - - evıren. • • • 
halk tabakalan arasında kalmıştır. d bi tesadüf bizi onları yak. men ... Bu ne hal? .. Dw bu sabah, fa. leri ıeyi bulmak, yapmak istiyorum. 

· haftasın a r ' k k t · · bi ·· d b .. ı.. b Solumuzda, fizikçi "Hikey,, in evı .d Bu ilk yaklaşışı bütün tefer· külte reisi Spenecr, kurulu anununu stıhale, yanı r vucu u, ai'Aa ir 
vatldı. Bu adam, "Vestmut,, un yilz taştır ı. · t · ÇilnkU size saçma bulmakla beraber, bana mutlak vücuıda kalbetmek ... Bir misal alalım: rUatilc yazır.-.ık 18 erım. . 
tsuyu idi. ÇünkU daha otuz sekiz ya. a . batladığım maceranın ılk bir itaat tavsiye etmişti... Onun fik- Mesela ben, usullu bir bombardıman. 
•ı:lda .iKen atomlar hakkındaki ilmi hik yesıne d" rincc "Vestmut,, üniversitesi §Üphe al. la, gümilt atomlarını, "Kadmiüm,, e "' kısmını ihtiva e ıyor. aractırmalarile, Nobel mükafatını ka- l tında kalmamalı imif... kalbetmekten ümidimi kesmiyorum ... :ıı Hı'key, kenıdi Uml araıtmna arını a. %anmr<ttl. Hikey, Amerikalı değil, h t t Hikey gülerek: - Ne netice verecek bu? ... ·-:ı lakadar eden bir Fransızm a ıra mı 
Tomson ve ''R:>terford,, un gakirdi il ardım etmem için, dersten - Bunlar gilzel laflardır! deldi. A. - Ne netice verecek ... Kalbin mUm. 
b·ır tngı"lizdi.• V estmut üniversitesi, tere meye y k ldu Fen ma evvel" ben Ameri'kalı degw·ıı tngı· kün olduğunu ... 

Çıktı~nn bir giln yanıma so u · - ' 4 
' • futbol takımlarile olduğu kadar, lll. 

0 

1 b aber bu ıız· ı'm Sonra vı'skı"mı· de onun satt•ını - Sı'z eski •;myacılar gı"bı·, ı"nsan. ni işlerde cahil olmak a er ' i · ' :s ... 
boratuvarlarile de övünilrdü ve bu de. b ~ı 1.duğum men ile mUkellef olan "Şerif,, iden alı- tarın bir glin altın, gümüc, civa yapa-'l t ilb 1 ri a mevzulara karıı çok ab ı 0 • :r ha sahl

"bi adama 
1 

m tccr e c • • ·r· · h aretle yorum Bu suretle her tu"'rlil manıa· bı'leceklerı'ne ı'nanıyor musunuz"' ... çin meslektaşımın te1clı ını ar ... • ' raııtırmaları için aıağı yukan hudut- ld ğu kadar lardan atlam11 bulunuyorum ... Size de Elinde kadehle, kar•"""' oturarak·. "' karşıladım. Mümkün o u :r··-
ıuz bir kredi açmıştı. çabuk gelmemi rica etti. Öyle, ki he. kendi hesabıma alabilirim ... Afiyetle i- - Hiç şüphesiz, dedi; hele bir ke. 

.~ T?an~ı Mı'sters Hikey, ufak tefek salonunda rı'nı'z Bu hatırat .. :zı' rr.k ııkma.dı ya" re, bası't maddelerı"n mu··rek.kep olduk. - .n. ~ men daha o akşam, onun :ıı " ... :r • •• Oldukra gu""z•l bir ka.dıncağıbz.dı. F.a. · ı ek ber Hayır b"ıl"kı's Fakat sı"zı' b"ır fı' !arı t·ı.akkuk etsı"n... Hat•ıı bi.ı'ti.ın" :s .... mükemmel bir koltuğa yer eşer • - • " ··· - cuı Le& ka ·ıı b .. c: tyünlük zaman ıze gos- 'k . d' d w • • b' 
1 

.. 
t ı :t on -s b w M. bat bir İngilizce ile 0 çetin hatıratı zı çı ıye tanı ıgı;n ıçın ıyo OJıye me. madıdelerin bir tek cevherin parçala. terdı·. kı' bu hanım, komşulugu ıs. kl 1 b"l ö'nl · d 

d tercümeye başlaıdım. Eserin mevzuu, ra ı o n ı eceoı zı ummuyor um. rından mürekkep olmaıı da mUmldln. ters "Makperson,, gibi anlamıyor u. kl ·· .. H kk B · ... ı. • 
kozmik şualıınn canlı varlı ar ustun. - a ınız var. enım r-''sı araı- dür Amerı.kan miııafirseverliği, bizi Adeta l h f' 'k .. .. d . 

1 deki tağyiri tesirleri idi. tırma arım ep ı:ı ustune ir. - iyi ama, bana terkip auretile ya. isti!" etmı' ti ve bu, biz Frans.tz arın Ş h ld b h · 
" . 1 . tı hiç yabancı Fenni ıstılahlar, beni biraz ıaşırt. - u a e u atıratm sızi neden pılan maddelerin, aslından daha paha-

muaşeret.ne, ruhıya na makla b:raber, elimden geldiği kadar alakadar ettiğini sorabilir miyim?. lıya mal olduğunu aöylemiflerdL O 
gelmiyordu. "Hikey., lere gelince, bun. d w S b b' · d" ? ·n 

bi • k na bagarmağa çılıttım. Saat ona ogru - c e ı mı ne ır .. uzülmeyin a. halde bunun fayda, neresinde? .. 
larla yoHa karıılaıt kça, zı pe • iıimiz bitince, Hikey kalktı ve gazoz. zizim... Bu da tamamile fiziği alaka. - Birinci fayda, ilmi menfaattir ••• 
slkAne ıellmlıyorlar, fakat her halle. d' d d bi ud s· 1 Sonra, bu hep .... .,le d-- ed--~ de.. f la viski getir ı . ar e en r mevz ur. ıze nası an- uu .... - -
rlJe bir mahremiyet tesisine tara tar la b'lm ki B ~ • tt ~' ki ... -ı--._•'-ı:. eeenrrı. ...ııl!et.. dı Şişeyi görünce: tayım ı cm ... en, ortaçag • • it" A&lllı--• - ~ •• olmadıklarını da gösteriyorlar · ,. ı--- ....._ 

U ünıc~~---=~H~a~l~d~e~d~im:; ~i=çk~i~yaea:~lı=n:a~=ra~t=--_:m:i~alm~ya::,,~cı~lannı::n~· .1.~ı~ti~h:a~le~.,~d~edi~~lr~~=·.--=~~:ı:.1& Buna rağmen, ıeldiiimizin Ç ~ 

- Ya canlı rnahliikat? .. Siz ide ma"9 
diyatçı mısınız? .. Doktor Fauat pbl, 
siz de, laboratuvarınızdaki bonılar L 
çinde minimini adamlar yaratabilece • 
ğinize inanıyor rnuaunw:? .• 

- Azizim Dilmulen, bUttin ilimle 
rin maddiyatçı olmaları icap edecell 
fikri, bugün epey zayıflamgtrr. Mu. 
hakkak olan şu, ki bfr fizikçi, tabii 
hll.diselerin kanunlara tibi oldufuna L 
nanmak mecburiyetindedir. Çllnktl lnı 
iman olmaıdan ne ilim olur, ne ilim. 
Bununla beraber, o, bilir, ki bu .... 
nunlar, sigortaların ruhunu tqkit e. 
den istatistikler gibi birıcydir. il 
la, bir hayat sigorta ıirketi 
nn tuttuğu hesap, bir milyon er 
rasında yüz dli kili intihar .S.. 
sigortacı için kıymetli blr 
Fakat bize ferdi olarak hisWr W 



3-XURUN S EYLUL 1938 

Doğu Anadoluda bir gezinti --------
Mersin 

şehircilik 
belediye var 

Mersinde modern 
zihniyetile çahşan 

ıYazan: Ali E nver TOKSOY 

Mersin, bUyUk blr 
Mersin, umran sa. 
hasında bliyük bir 
hızla ilerlemekte • 

' Esasen Mersinde yaşanan hayat 
Avrupa hayatından hic de farklı de. 
ğildlr. Büyük ve geniş caddeleri, tiOU 

mimari tarzında müteaddit, yüzlerce 
binaları, büyük mağazaları, konfor
lu otel, lokanta ve gazinoları, sine· 
ması, barı, tiyatrosu , pH\Jç ve balıçe
lerl, suyu, elektrik ve kanalizasyo. 

1 

nu, nihayet deniz ve kara yolları o-
lan bir şehir A\·rupadaki emsalinden 
niçin farklı olur \'e burada ya~ıyan 
medeni bir insan hangi medeni ihti
yacını temin edemez? Bilmeyiz. 

~ersinin genç ve kıymetli valisi 
Bay Rükneddin Nasuhioğlu, şehri 

güzelleştirmek ve eksiklerini gider
mek yolunda büyük bir ferağat ve 
fedakfl.rııkla çalışmaktadır. Mersin 
m uhitlnln hakiki sevgi ve saygısını 
Uzerinde toplamış olan sayın idareci. 

nln, her mevzu ve sahaya şamil fa
aliyeti yalnız Mersine inhisar etmiş 
değildir. Bu muntazam gayret ve 
mesainin faydalı semerelerine bütün 
kaza ve nahiye merkezlerinde, hatta. 
köylerde tesadüf etmek mümkündür. 

Muhakkak ki, bu çalışmalar Mer· 
sine, çok yakın bir istikbalde umdu
ğumuz çehreyi vermiş olacaktır. 

Mersinde modern şehircilik zihni. 
yetlle çalışan bir belediye var. Da. 
ima şehrin Ye şehirlinin nef'lne adım 

atan Mersin belediyesi hal kın tam 
ve kt\mil al~kasını, daha doğrusu 

halkın birliğini temin etmiş ve bu 
sayede her başladığı lşl en ufak bir 
sekteye uğratmadan, en güzel şekilde 
neticeye bağlamıştır. 

Mersln belediyesi, gelişi güzel de-
111, her yıl çizdiği bir program da
hilinde ve çok lyl düşünerek, çok iyi 

görerek ve intizamı her işte esas bi. 
lerek çalışan ve bu çalışmalarının 

güzel neticelerini dalma alan örnek 
bir müessesedir. 

Mersinde uray, şehri kısa zaman
da silslll eserlerle doldurmıya gayret 
etmemiştir. llu, onun için daha kolay 

ve gayet mümkün bir mevzudu. Az 
para ile sayısız denecek kadar çok 
eser meydana getirmek işten bile 
değildi. Ji'akat, bu, şehircilik nokta
sından hiç de kt'lrlı ve iyi sayılacak 

bir çalışma olmazdı. Çünkü, bir şeh
rin , sayın Burhan Belgenin de işa. 
ret ettikleri veçhile, camektınının 

ıllslenmeslnden evvel deposunun dol
durulması ıa.zımdır. Esasen alttan 
evvel Ust yapılmış olsaydı, altın inşa 

üsttekilerin birer bl· 

ya, tavanından 
başlanır, derler. 

lşte, Mersin bcledlyesl, işe bu llerl 
zihniyetle başladı \'e vücudu az para 
ya mütevakkıf süslü işlerden önce 
umumi kanalizasyon, elektrik vesu 
tesisatını yaııtı. Bir milyon liradan 
daha fazla para sarfile takat en 
mükemmel şekilde hitama eren bu 
tesisattan sonra ikinci pl~na alt dl. 
ğer inşaata başlamak ve başarmak 
birincisinden elbette daha bUyük bir 
sürat ve şUhuletlc mümkün olacaktır. 

Bununla beraber, belediye bUtün 
ömrünU bu Uç tesisata basreylemlş 
değildir. İkinci pH\ndakl işlerden 
mühim bir kısmı da ele alınmış ve 
bunlar da birer eser haline getiril
miştir. 

Bu faaliyetin birinci maddesini 
yol inşaatı teşkil eder. Dokuz yıl 1-
çlnde asfalt, beton, parke ve maka
dam şose olmak üzere 14 bin metre. 
ye yakın yol inşa cdllmlş ve bu loşa.
at için 273 bin lira harcanmıştır. Ay 
rıca bir suru tamirat, hal, mezarlık, 
kışlık yazlık pnrk, plfljç, fidanlık, 
modern halA, hangar, dispanser, ço· 
cuk bakıınevl gibi inşaat, şehir pl!n 
ve haritası hitama ermiştir .• 

Aşevl bnşh başına bir müessesedir. 
Burada yüzlerce fakir lrnrnım doyur
mal\ta Ye umumun sıhhati için her 
sene kırk bin liraya yakın para har. 
canmaktadır. Diğer glizel ve faydalı 
bir hizmet de; erkeği askere alınan 
muhtaç ailelere kocası, yahut karde
şi dönünceye kadar devamlı yardım 
imka.nı bulmaktır. 

Mersin belediyesinin başardığı ve 
el koyduğu davalar pek çoktur. Sö· 
zil keserken ; bu derece faal ve çalış. 
kan olan bir belediye ve elde edilen 
şu yüksek muvaffakıyette nzamt his 
sesi bulunan belediye reisi ve çok 
kıymetli şehirci Bay Mitnt Toroğlu'· 
nun ismini zikretmek Izımdır. 

SANA Y1ClLER1N DlLEKLERt 
Sanayi umum müdürü Ticaret O

dasında bütün sanayicilerin iştirakile 
yapmış olduğu toplantıda sanayicile. 
rin ayrı ayrı dileklerini birer rapor 
halinde hazırlayarak vekalete gönder. 
melerini istemişti. Her sanayi zümresi 
ayrı ayrı bu maksatla toplanarak bir 
r:ıpor hazırlayacaklardır. 

Toplantıların Sanayi Birliğinde ya
pılması muhtemeldir. 

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

Islanbul Tramvay 
Şirketinden: 

f 

İstanbul Tramvay şirketi. 1938-1939 mektep senesi zarfında tramvay 
hatlarında tenzilatlı tarife ile seyahat etmek hakkını bahşeyleyeı:ı kartla_ 
rm kaydına 12 eylfıl 1938 tarihinden itibaren başlıyacağını mektep ve 
Üniverııite talebelerine ilin eyler. 

Alakadarlar, pazar ve bayram gilnleri hariç olmak üzere her gün: 
Saat 8.30 dan 12 ye ve 13,30 dan ı 7,30 a kadar. 

Cumartesi gUnleri saat 8.30 dan 13 e kadar müsbit evraklarile bera. 
ber Galatada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) hareket kalemine müra_ 
eut edebilirler. 

Dl REKTÖRLüK 

Sahillere hücum eden 
muhayyel canavarlar ... 

Akay vapurları kadar büyük deniz canavarları 
deniz kızları ve bitmeyen yılan hikayeleri ... 

lngilterenin Lok Nes canavarı meş· 
Pıurdur. Bazılarına göre isntl, cismi 
var, bazılarına göre de bilakis cismi 
var, ismi yok bir mahluk olan bu ''ca. 
navar,. senelerdenberi zihinleri işgal 

etmektedir. 
Lok Nes canavarının mevcut bu· 

lunduğuna inananlar buna nasıl bir i. 
sim verileceğini bilmiyorlar, eski de. 
virlerde yaşamış, sonra nesli kaybol~ 
muş çok büyük hayvanlara benzeti. 
yorlar. 

Böyle bir hayvanın Lok Nes (Nes 
gölü) sularında değil, dünyanın hiçbir 
göl \·eya denizinde mevcut olmıyaca. 
ğını iddia edenlere göre de bu bir ha~ 
yaldan başka bir şey değildir. 

Lok Nes canavarı, gördüklerini L 
leri sürenlerin tarifine bakılırsa. uzun 
boyunlu, fakat boyuna nisbetle küçük 
başlı, yalnız, korkunç gözlil bir hay. , 
vandır. Sudan dışarda yalnız baş kıs· 
mı boynunun bir parçası görünmekte. 
dir. ( ?) 

Fakat bu kısma göre hesaplanırsa 

vücudü bir hayli büyüktür, mesela Bo. 
ğaziçi veya Akay vapuru kadar var
dır. 

CAN AV AR NEREDEN ÇIKTI? 

Lok Nes canavarı, evvell bundan 
Uç, dört sene evvel, göl civarındaki 

halk tarafından ortaya atılmıştır. Bu, 
bir kişinin hayalinde doğmuş bir mah. 
hik olabilir ve hakikatte belki büyük 
bir balığın sudan dışarı yaptığı bir 
tepetaklak esnasında görünüşii veya 
sularla sürüklenen ve batıp çıkan bir 
direktir. 

Fakat gölde bir canavar görüldüğü 
haberi etraf ta o kadar heyecan uyan. 
dırmıştır ki, bütün civardaki İngiliz
ler canavarı görmeğe koşmuşlardır. 

Bunların arasında bir şey görmeyip 
gidenler ve bu şayianın asılsız oldu _ 
ğunu söyliyenlcr bulunduğu gibi, ca. 
navarı görenler de olmuştur. 

Gölde hakikaten bir canavar bulun· 
duğunu iddia edenleri iki kısma ayır. 
mak Hlzımdır. Bunlardan bir kısmı 
hakikaten böyle bir canavar gördükle. 
rine kendileri de inananlardır. Bunla· 
n şimdiye kadar Lok Nes canavarı 
hakkında söylenenlerin, oradaki yerli 
ahalinin anlattıklarının tesiri altında 

kalarak, mesela bir akşam yarı karan. 
lıkta gördükleri bir kayığı canavara 
benzeten kimselerdir. 

Diğerleri de canavara kendileri L 
nanmıyan, fakat başkalarını inandır
mağa çalışanlardır ki, bunların bu şe. 
kildeki hareketlerinde bir menfaat a. 
ramak lazımdır. Bu da ekseriya oraya 
her sene seyyah celetmek istiyen otel 
ve gazinocularİn marifetidir. 

Hakikaten Lok Nes canavarının gö· 
ründüğü haberleri her sene bilhassa 
yaz vakti tekerrür etmektedir. Bu da, 
yazı nerede geçireyim, diye düşünen 

bir çok kimseleri Lok Nese çekmekte. 
dir. 

Lok Nes canavarından başka buse.. 
ne lngilterenin ve Fransanm Manş 
denizı kıyılarında da bir çok canavar, 
laşmağa başlamıştır. Bir çok kimse. 
deniz kızı, yılan balığı hikayeleri do
ler, Fransanın ı:;imali garbisindeki ka. 
yalık sahillerde, kıyıyı döven dalgalar 
arasında Lok ~es canavarı gibi garip 
ve korkunç mahlfıklar gördüklerini id 
dia etmektedirler. 

O sahillerdeki otellerde, gazinolarda 
bir çok kimse hep bu deniz canavarla· 
rmdan bahsediyor.. Geceleri bir ara. 
ya toplanıldığı zaman, bu deniz cana. 
varlarına diğerlerine dair hikayeler 
anlatılıyor. 

Deniz canavarlarının, bilhassa deniz 
yılanlarının çok eski misalleri de var
dır. Mesela, 1913 senesi Ağustosunda 

, bir İngiliz kaptanı Atlas Okyanusun. 
ra büyük bir canavar görmüştü. Kor. 
nityan ismindeki bir İngiliz gemisinin 
süvarisi olan bu kaptanın anlattığın~ 
göre, haY.WDJ11 boynu yıla.n gibi im!ı 

tutulursa 
çı kacak? 

Lavrens canavarı 
bu şekilde mi 

ve sudaki hareketlerine bakılırsa vü· 
cudünün geri kalan kısmı da her hal. 
de bir yılanı andırıyormuş. Yalnız, iki 
yanında yüzgeçleri varmış .• 

SAÇLARI BOYALI DEN!z KIZI 

Sıcak memleket denizlerinde seya.. 
hat etmiş olan bir gemicinin anlattığı 
deniz kızı hikayesi ise daha meraklı • 
dır: 

- Afrlkanın cenubundaki sahiller. 
de yerliler, başı kadın başı, vücudü ba. 
hk şeklinde bazı mahlukları avlarlar 
ve yerler ••. 

Yerlilerin söylediğine göre, bu hay
vanlar pek nadir ele geçer ve ancak: 
senenin bir kaç gününde avlanırsa av. 
larur, sonra bir daha görmek kabil de. 
ğildir. 

Bunları dinliyen ve bu başı iruıan1 
vücudü balık şeklindeki deniz kızlari• 
le alakadar olan bir kadın soruyor: 

- Kızların saçları sarı mı imiş, si. 
yah mı? 

Gemici gayet ciddi bir şekilde ce. 
vap veriyor: 

- Sizinki gibi... 
- Yani sarı? 
- Hayır, boyalı! 

Kadının ne kadar kızdığını tahmin 
edersiniz! Fakat, gemicinin arkadaşla· 
rından biri işi §akaya boğmak isti • 
yor: 

- Bu deniz kurdu çok atmağa alı~ 
mıştır, diyor. 

O zaman gemici: 
- Gördün mü? diyor. Deniz kurdu 

olur da niçin deniz kızı olmasın? 
Deniz yılanı, bizdeki (yılan hikaye

si) sözü gibi, Avrupa dillerinde lakır. 
dısı mütemadiyen uzayıp giden ve bir 
tü:-:ü bitmiyen 5eyler hakkında (De. 
niz yılanı) sözil vardır. Bu hususta 
Fransız romancılarından Alfred Kons 
tanın da bir sözü meşhurdur: 

Halkı daima bir mesele arkasında 

sürüklemek lazım geldiğini düşünen 

Konstant bir gün arkadaklarma şöyle 
demiştir: 

- Ya bir cinayet bulmalıyız, yahut 
ta bir deniz yılanı .• Fakat deniz yıla· 
runın mevsimi olmadığına göre .. 

Onun gibi, şimal denizi sahili insan. 
ları. perili şatoları ile meşhur lskoç_ 
ya ve İngiltere ahalisinin bu deniz mev 
siminde yılan balığı ve Lok Nes ca· 
navarı ile meşgul olmaları tabii görü. 
le bilir. 

ALt:MLER NE DİYOR? 

lşin acaba hakiki bir tarafı yok mu. 
dur? Acaba alimler bütün bu deniz ca· 
navarı ve yılan hikayelerini nasıl kar. 
şıhyorlar? 

Alimlere göre böyle bir mahhikun 
bilhassa J..ok Nes canavarının yaşama 
sına imkan yoktur. Vaktile yaşamış 
büyük canavarlar neslinin bu gün tiL 
kenmiş olmasına sebep dünyanın on· 
ları besliyemiyecck hale gelmesidir. 
Esasen, böyle bir hayvan olsa onun 
cinsinden daha başkalarına tesadüf e. 
dilecektir veya, hiç olmazsa ona yakın 
bazı hayvanlar görillecektl. 

Ynknncla cnnrn-nrm tntnlmasmı 

temsil eden bit- ı·csiııı;; n':'nğula l 013 
de lngillz knııtnnının gördüi;,ril deniz 
yılnıu. 

Diğer taraftan ne deniz yılanlarmm 
ne Lok Nes canavarının mevcudiyeti 
katiyetle tesbit edilmiş bulunmuyor 
ve bütün söylenilenler şayiadan ve hL 
kii.yeden başka bir şey değildir. 

Yalnız isi ciddi telakki eden, §8.yia. 
larm hakikat veya asılsız olduğunu 

isbat için elle tutulur deliller göster. 
mek istiyen bazı kimseler vardır. Bun 

lar arasında Londra göl baiikçılan bu· 
lunmaktadır. Son defa olarak bir ka. 
file Lok Nese gitmek ve eğer hakika. 
ten mevcutsa canavarı tutmak için ka• 
rar vermi§tir. 

Fakat Londrahlarm bu karan Uz.e .. 
rine Lok Nes ve civarındakile siddet. 
li itirazda bulunuyorlar, memleketle
rine bir çok seyyah çeken bu tabü ser 
vetin ( !) mahvedilmesine mani olmak 
istiyorlar. Hatta, o mmtakadald vilL 
yeUerden birinin mebusu, Lok Nes ca. 
navarınm hayatını tehrtkeden kurtar
mak için. polisin yardımını istemekte 

ve bu hususta bir kanun çıkarılması 
IUzumunu ileri sürmektedir. 

Mebus avam kamarasına yakında 

buna dair bir kanun layihası verecek. 
tir .. 

4 

İngiliz mebusunun bu teşebbüsU bl. 
raz gulilnç bulunuyor ve tebessilmle 
karşılanıyor. Fakat, onun iddia etti-
ğine göre, bu ciddi bir meseledir ve 
tarihte benzeri de geçmiştir: Vaktile 
Yeni Zelnnd sahillerinde de böyle bir 
canavar görtilmüş ve garip mahlUk o. 
raya hariçten seyyah çektiği için, av. 
cılar tarafından öldürülmesi hususun
da kanunla tertibat alınmıştır. 

Fakat şimdiki halde Lök Nes cana. 
varı henüz İngiliz hükUınetini resmen 
meşgul etmemektedir. 



nüreK muKH\ıemel 
yarışında 

BeyKoz birinci 
geldi 

Kilrek mukavemet yarışları dün Bey
koz - Moda arasındaki on bir millik me
safe üzerinde yapılarak bu senenin de
niz sporlan müsabakalarına nihayet ve

rildi. 
Sabahleyin saat 11,10 da, Beykoz, Ga

latasaray ve Fcnerbahçc futaları Bey -
kozdan yarışa başladılar. İlk anlarda Ga
latasaray - Beykoz ekiplerinin çekişe -
cekleri zannını veren müsabaka, netice 
itibariyle böyle olmadı. Beykozlular mun 
tazam kürek çekerek rakiplerini Kanlıca 
önünde geçmcğe başladılar. Galatasaray 
ikinci vaziyette. Bu hal Arnavutköyil ö
nUne kadar devam etti. Bu arada Beyko
zun diğer rakiplerini hemen hemen 
800 - 1000 metre kadar geride bıraktığı 
görülüyor. Galatasaraylıların kürek çe· 
k.işlenndcn sür - antrene oldukları belli. 

Fenerbahçcliler Ortaköy önlerinde Ga
latasaraylıları g~tilcr. Sarı kırmızılılar 
hafif ve ağır kürek atıyorlar. Beykozlu 
rakipleri Ortaköy - Beşiktaş arasınday -
lar rakipleri Ortaköy - Beşiktaş ara
sındayken Salacakla Kadıköy arasın. 

da. 
Geçen bir şilebin dalgasından yan ya-

nya su atan Galatasaray futası ellinci 

dakikada yarışı terkettl. 
Beykozlular iyi çalışmıı,ı. Yanşa yeni 

başlamış gibi, hiçbir yorgunluk aldimi 
göstermiyorlar. Güzel ve ahenkli bir 
tarzda, dakikada (34 - 38) kilrek atışla 
yarışı bitirmek üzereler,. Bu arada ikin
ci gelen Fener futnsı henüz Sarayburnu 

açıklarında. 

Beykozlular 1 saat 15 dakika 37,4 ile 
ve birinci olarak müsabakayı bitiriyor -
lar. Fenerbahçe de rakiplerinden 4 kil
sur dakika sonra 1 saat 19 dakika 56 ile 
ikinci gcJiyor. Bu suretle 1938 senesi 
ltUrek ve yüzme mevsimi de kapanmış 

oluyor. 
Bu ıeenkl yanelarm muntazam ve pro

gramlı bir wrette hiçbir milnakata ve 
11ızıntıya meydan vermeden bitirmeğe 

muvaffak olan denizcilik ajanı Hikmeti, 
kendisine yardım eden hakemleri ve 
programın hazırlanmasında büyUk hfzme 
ti geçen İstanbul bölge bilro şefi Halid 
Tüccarbaşmı tebrik ederiz. 

Dilnkil yanşlara giren ekipler: 
Beykoz: dilmende Ahmet - kürekte 81· 

rayla: Ce\'det.. Mehmet, Feyzi, Cihad. 
Penerbahçe: Dilmenden sırayla: Zekai 

İsmail, Nedim, ~cdet, Sefer. 
Galatasaray: Reşad, Ali, Alber, Feri-

dun, Turgud. 
Kilrek ve yüzmede olduğu gibi muka

vemet yarışını da kazanan Beykozlu. 

lan tebrik ederiz. 

• 
iraksDmde~a Maçuaır 

Galatasaray, güneş 
Şişli galip geldUer 

Dünkü maçtan bir g(irünüı 

Dün, Taksim stadyomunda, şehri. 

mizin birinci sınıf takımları ilk egzer. 
siz maçlarını yapmışlardır. 

Takımların bu sene nasıl bir kadro 
ile çıkacaklarını merale eden kalaba. 
tık bir seyirci kütlesi, sabahtan akşa
ma kadar süren bu karşıla§malarda 

hazır bulunuyordu. 
ŞIŞLt - TAKSIM GENÇLER 

BtRL1Gt 
Gayri federelcr §<' .,piyonu olan Şiş

li ile rakibi sahaya daha ziyade ikin. 
ci takım oyunculannd::.11 teşekkül 

etmiş ekiplerle çıktılar. 
Şişlililer, oyunun başında yedikle. 

ri bir gole ve rüzgarın aleyhlerinde 
olmasına rağmen, güzel bir oyun çı. 

kararak Taksim Gençler Birliğini 

3 - 1 yenmeğe muvaffak oldular. 

GALATASARAY - KURTULUŞ 

İki haf ta evvel Güneşle yaptığı 
kartıl•ımada bftl'abere kalan Kurtulu. 
gun ne netice alac

0

ağı merakla bekle
niyordu ve ayni kadro ile sahaya çık. 
mıştı. 

Galatasarayda ise Lfıtfi ile Bülent. 
ten gayri oyuncuların hepsi ikinci ta. 
kı:nd~ndı ve şu şekilde kurulmuştu: 

Fazıl - Ali, Liitfi - Orhan, Be. 
dii, Necmi - Sabri, Mehmet, Musta. 
fa, Nuri, Bülent. 

Hakem, Eşref Tevfik. 
Oyuna rüzgara karşı başlayan Ga

latasaylılar, beşinci dakikada Bülen. 
din güzel bir şutile ilk gollerini ka. 
zandılar. Golü yedikten sonra açıl. 

mağa başlayan Kurtuluş, sert esen 
rüzgardan .da yardım görerek oyunu 

Galatasaray nısıf sahasına intikal et. 
tirdiler. 

Fakat rakip takım, müdafaasının i. 
yi oynayışı gol çıkarmalarına mani ol
du. 

Birinci haftayımın aonlannda, orta. 
dan aldığı bir pası, müdafii atlattık. 

tan s~nra kaleye gönderen Bülent, ka. 
lecinin elinden kaçan topa bir kafa 
vuruşile ikinci golü yapmış oldu. 

Oyunun ikinci devresi çok zevkii 
geçti. Kurtuluşlular mağlubiyetten 

kurtulmak için bütün gayretlerini sar. 
fediyorlardı. Devrenin sonlarına doğ. 
ru, Bülendin yerinde bir pasını yaka
layan Sabri on sekiz çizgisi köşesin. 
sinden attığı bir ıutla UçüncU golü 
de kazandırmış oldu ve oyun da bu 
şekilde sona erdi. 

Bu oyunda Galata.sarayın en bozuk 
tarafı muavin hattı idi. 

TURKSPOR. SPARTA 
Öğleden sonraki ilk müsabaka, bu 

iki gayri federe klüp arasında idi. 
Mütevazin geçen oyun sonunda iki 
taraf birer gölle berabere 'kaldılar. 

GfJNEŞ B - DOGANSPOR 
Çok çetin olan bu müsabakanın ilk 

devresi karşılıklı goller içinde cereyan 
etti. Doğansporlular bu devrede 3 gol 
attılarsa da birisi hakem tarafından 

sayılmadı ve yedikleri bir golle devre. 
yi 2 - 1 lehlerine bitirdiler. 

Güneşliler ikinci haftayım.da ağır 

basmağa başladılar ve 2 gol atarak 
3 - 2 galip vaziyette oyunu bitirdi. 
ter. 

GfJNEŞ - ANADOLUHtSAR 

----~------~------------5-----EY_L_O_L ___ ı_g_38 ______ ~7~-:_:KURUN 
Si - --- - .......... , .......... ____ ... _ ... _ .... ; ~ - _..., 
l Haftanın Resim.eri i 

• 
Elazığ manevralarına 

ait resimler 

' ~ 

~~tt~j üç reah ~opç~, piyade ve ıüvarilerimizi Elazıfda yapılan geçit resminde 
goJlenyor. Alttaki relllD aeçit resmini seyreden ecnebi atatemiliterlerden b~ 

luınwu aöstennektec:lir 

Güreşçilerimiz 
5- 2 galip 

Bu, günün &on müsabakası idi. la. 
tanbulsporlulardan Azizi de aralanna 
almış olan Günc1liler sahaya ıu kadro 
ile çıkmışlardı: 

Cihat - Faruk, İbrahim - Yusuf, 
Hakkı, Aziz - Salihattin, Niyazi, 
Vahap, Rebit, Murat. 

Anadoluhisar: 
Mehmet - Rifat, Rebi! -

Muzaffer, Sabahattin - Saim 
Cem, Mardinde on binlerce ~Ikın iıtirakile ve büyük tezahürat İçet'Sİnde 
Fuat, 30 agustos bayram n dan bir intiba kutlamm Anara, 4 (Telefonla) - Finlandi

yalı ve Tilrk güreşçileri bugiln saat 
16 da stadyomda serbest güreş mil
sabakaları yaptılar. Dilnkündcn faz
la seyirci vardı. 

56 KiLO 
66 kiloda Ahmet Çakır ile Flnlan 

dfyalı Kefelll karşılaştı. llk dakika
larda her iki güreşçi bfrfblrlerlnf de· 
nemekle vakit geçirdiler. Ahmet bir 
ayak kapmaslle rakibini altına al
dı. Fakat Finlandiyalı seri bir ha
reketle kurtuldu. llk altı dakikalık 
nıUddet zarfında berabere kaldılar. 
lktncl dokuz dakika zarfında Ahme
dln daha faik bir \'aziyet aldığı göze 
çarpıyor, Finlandiyalı bir aralık bir 
kol kapmasfle tuş yapmağa çalışı. 

Yor, fakat muvaffak olamadı. Bu 
devre de bu suretle bitti. On beş da
kika sonunda Ahmet Çakır ekseri

yetle galip UAn edildi. 
61 Kll~O 

61 kiloda Ragıp ile Fflandfyalı 
Tlyelbanskl karşılaştı. Finlandiyalı 
llk dakikada Ragıbın ayağına sarı
larak yere serdi. Ragıp bundan kur
tuldu. İkinci dakikalık uğraşmadan 1 
sonra ayağa kalktılar. Finlandiyalı 
lıNıbı 7lne ayni tekilde altına aldı. 

Kolunu kıvırmak suretfle tuş yapma 
ğa çalışıyordu. Ragıp bu ağır vazi
yetten kurtulmıya çalışıyor, ezilmiş 
bir halde :F'ilandlyall nefes bile aldır
mıyor. 9 dakika 37 saniyede Finlan 

dlyalı tuşla galip geldi. 
66 KiLO 

66 kiloda Sadık Soğancı ile Fin
landiyalı Toskela gUreşlyor. Dal
ma hücumda onu g6rilyoruz. Biraz 
sonra ikisi de yere dilştn. ::>adık mu
kavemet g6stermfye çalışıyor, hattA 
arasıra Finlandlyalıya tehlikeli an
lar blle yaşatıyor. Sadık biraz sonra 
üste çıktı. Ayaklarile Finlandiyalıyı 
yenmeğe calışıyor. Finlandiyalı bu \ 
vaziyet karşısında tam 37 saniye 
devam eden köprü yaptı. Sadık bil· 
tiln kuvvetfle rakibini sırtını yere 
getirmeye uğraşıyor. Fakat bütün 
gayretle boşa çıktı. Finlandiyalı 

kurtuldu. Bu hareket birkaç defa 
tekerrür etti. Ayağa kalktıkları za
man 15 dakikalık zaman bitmişti .• 
Halk Sadığı çılgınca alkışladı. Sa
dık sayı hesabfle dünya şampiyonuna 
gallp geldi. 

72 KİLO 
72 kiloda CelAl Atik :ile Finlandl· 

yalı Flnomen ka11ılaştı CelAl dllııktl 

• 
Orhan, Osman, Ertuğnıl. 

tik devrede Güneş hakimdi. 6 ıncr 

da'{ika.da Rebii, 30 uncu dakikada Va 
hap penaltıdan, üç dakika sonra da 
Murat birer gol attılar. 

İkinci devrede açılan Anadoluhisar. 
lılar çok çalıştılana da gol atama. 
dılar, buna mukabil gol de yemedi. 
ler. 

Oyun, bu suretle 3 - O GUneıin 
galibiyetile bitti. 
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No.46 \'azan: Niyazı Ahmet 

- Sonra ben ne yapacağını?. 
- Biraz beklersin. Onlar gittikten 

sonra yürüye yürüye gelirsin. Ben 
beklerim .seni.. 

Adnan vakit geçirmenin hiçbir fay. 
da vermiyeceğini anlıyordu: 

- Peki öyle ise sen hemen git, de
di. 

Dersimli ıöyle bir gerinerek hız al. 
dıktan acnra ok gibi ileri fırladı. Bir 
kaya parçası iniş, yokuı demeden yU

varlanıyor gibi gidiyordu. 
Adnan, iki taş arnsına sığuınuı, si

llh seslerinin nereden geleceğini bek
liyor.du. Fa'kat hiçbir ses duymadı. Der. 
simli de bir müddet sonra gözden kay
boldu. 

Epey vakit geçti. Yaranın ağrısı 

gittikçe artıyordu. Genç delikanlı, Der. 
ıimliye kolunu bağlatmıştı. Esasen 
kan da çok akmamıştı. Fakat sonu ne 
olacaktı. Ya kemik kmldı ise?. Ye
rinden kımıldandı. Gitmeğe hazırla -
mrken dilşilndil: 

- Nereye gideceğim.. Deraimli be. 
ni nerede bekleyecek?. 

Evet, gideceği yeri bilmiyor.du. Yol 
yoktu, ki takip ederek bir köye var. 
aın. Uluorta yUrilmek onu hali "'ğba.t
larma dütilrebilirdi. Böyle olmıkla 

beraber Adnan yerinden kalktı. Ağn. 
ya tahammül edemiyor.du. Yürilmekle 
unutabilir, yahut avunabilirdi. !ki 
büklüm sUratlc koşmağa ba2ladı. 

Adnan artık yUrilyemiyecek hale gel 
mlşti. Ağrılarına da tahammül edemi
yordu. Fazla hareketten clacak, yara
sından yeniden kan akmağa başlamış. 
tı. Kurtulmak ümidi tamamile aönü. 
yordu. Etrafına bakındı. En uzak yer. 
lere bir insan karaltısı görürüm ilini.. 
dile baktı. Kimseler yoktu, bir ara.. 
lık: 

- Keşke kaçmasaydım, birkaç kur
ıun da ben sıkarak öldürülürdlim. 

Diye dUşündü. Evet, bu ıztırabı çek 
mektcnsc ölmek daha...iyi idi. Yalnız 

kendisini yaralayan, iyi kalpli, genç 
doktoru öldüren bu vahşi Dersimli. 
terden intikam almadan ölmek çok a. 
cı geliyordu. 

Bu düşüncelerin tesiri ile bazan 
ağrısını unutuyor, vücudunda mütiıiş 
bir kuvvet hissediyordu. Bu kuvvet 
hazan di§lerine toplanıyor ve dudak. 
lannı kemiriyordu. 

Tamamile toprağa eerildi. Bir daha 
uzaklara baktıktan a.onra, gözlerini de 
yere dikti. Biraz sonra tamamile yo. 
ruldu ve inlemeğe başladı. 

Adnan bin mütkülat ile açılan ~ 
piklerinin arasından etrafın tamami. 
le karamuı olduğunu gördü. Tekrar 
ıözlcri kapandı. Düşünüyordu. Sabah.. 
layamıyacağıru, ışıklar ağanrken can 
vermiş olacağını acı acı, gözlerinde i
ki damla yaş toplanarak dütünüyor. 
!ı!u. 

Ne kadar zaman geçti bilmiyordu. 
Buhran geçiriyordu. Beyni uğulduyor
du. Bir aralık ism O:. '1 çağınldığmı 

'duydu. •Bir ses GUiçubuğun scai: 
- Adnan bey, Adnan bey ... diyor

(lu. 

Artık ölüyorum galiba. Gülçubuk 
kimbilir gu saatte nerelerdeıdir. Sesini 
duyuyorum, ah GUlçubuk, acni gör • 
meden öleceğim ..• 

Fakat, sesi gittikçe kendine yakla. 
ııyordu. Adnan daha fazla inlemeğe 

başladı. Sayıklıyordu da. 
VUcuduna bir elin temas ettiğini 

hlaaetti. Gillçubuğun sesi derin.den 
~çağırıyordu: 
-' Adnan Bey ... 
Ve kendi yalnız is.mini çağırmak

Ja;ıkllmıyor, el\eiile vücudunu okşar. 

O.ı 
- Yll'lllr ndiıi?. Bir yerin mi ağ. 

np. 10.:tmı mu\Uv?. 
~ye soruyol-du. 

-~ 
- Benb Adnaıı Bt)'.1 

ıer(llmn.i hl ~ JD1h 

y:ı?. 

Sen yaralısın Aıdnan Bey •• 
- Beni gimdi nereye götüreceksin, 

Gülçubuk?. 
- Biraz uyu.. Sonra yola çıka. 

nz. 
- Uykum yok Gillçubuk. Şimdi 

yaram da ağır:myor. 
- Yürüyebilir misin?. 
- Seninle yürUrüm.. 
BütUn kuvvetini toplayarak ayağa 

kalktı. Karanlıkta Gillçubuğu biraz 
daha kendine çekerek yüzüne baktı. 

Sağ kolunu beline dolam11tı. Dersim.. 
li kızın nefesleri yüzünü yalıyordu. 

Ba§tnı yüzilne yasladı, aonra dudak • 
Jannı dudaklarına götlirdU. öptil, öp
tü ve öptü, 

Ama ne oluyortlu, o kadar çok aev. 
gibi GUlçubuk niçin bir taş gibi aert 
duruyordu. Niçin onun dudaklannda 
içini titreten bir hararet sezmiyordu. 
Bu gece yansı hayatından Um.it kes. 
tiği bir anda imdadına yetiıen bu 
vahşi kız, öpülmekten zevk dı:ymu. 

yor muydu? Fakat Gtilçubuk Aidnanm 
hiçbir hareketine muhalefet etmiyor, 
kendisine ne eöylense dinliyor, ne ya
pılsa peki diyordu • 

- YürUyelim Adnan Bey .. Bir kö. 
ye gi.deriz. Yaranı yıkarım. Çok kan 
aktı mı?. 

- Ço'lı: aktı Gillçubuk .. 
- Biraz gayret et do yürllye. 

tim ... 
Gt-ce o kadar karanlıktı, ki Adnan 

adım attığı yeri göremiyordu. Glilçu. 
buk onu kolundan tutmuı mütemadi. 
yen çekiyor, koıturur gibi yürütüyor. 
du. 

- Gülçubuk oturalım biraz .•• 
- Şu tepeye çıkalım otururuz. Bak 

sabah da oluyor •• 

Adnan tepeyi falan görmüyordu. 
Yalnız "ıu tepe0 sözü ona biraz ce
saret vermi§ti. Tekrar yilrüdiller. Sa. 
bah ağarıyordu. Bir tat yığınının Us.. 
tUnc upuzun serilen genç delikanlı, 

yorgun gözlerini Gillçubuğun yüzüne 
dikti, yaralı 'koluna baktı. Hfil! eı. 

caktı, ve her tarafı ıslaktı. 

- Kan dinmemiş Gülçubuk .• 
Dersimli kız, taş yığınlarının üstü. 

ne baktı ve haykırdı: 
-Kan ... 

Çılgın gibi yerinden frrlayarak eL 
terini havaya açtı: 

(Arkuı var) 

Kurbağa midede 
yaşar mı? 

Yazan. Dr. Necaettin . 
DUnkü ya.zımu:da kurbağanın mi. 

demlzde kolay bazmolduğunu yaz. 
mıştık. Kurbağa Ur.erinde biraz ko· 
nu~mak istiyoruz: 

Hemen her doktorun tesadüf edebi. 
leceği bazı sinirliler arasında fena :yer_ 
leşmiş sabit bir fikir vardır. Doktora 

ba.§vurduğumu.zda hemen bunu ileri 
sürer ve mUdafaa eder. (Aman doktor 
karnımda bir eey dolaşıyor ve oynu· 
yor, galiba karnımda kurbağa var), 
ve bir doktorun bUtUn telkinlerine rağ 
men fikrinde ısrar eder. Bu ısrarlar o 
kadar ileri gider ki, artık ameliyata 
karar verilir ve yarılarak kurbağa mi
deden çıkarılır. 

Pafbuki haddi zatında kurbağa mi. 
l~ea çıkanlmamı§tır. AmE'liyat es • 

~tı~görmeden, hariçten b:ı.y 
J!a J,ı; kurbağa getirilmiş, hastanın 
111.blt'~ s\eğiftirmek Uzere yanma 
koauımu. ffl h8't& pma edilmf§tir. Bu 
ela bir .vt telJdnle teda.Ylden bqka 

Memleketten sesler: 

Ucuz bez 
HUkilmettn, hayatı ucuzlatmak da. 

vasında, mnhlm bir yer tutan sınat 

mamullerin ucuzlaması llzerindekl 
başarılar devam etmektedir. Bu m~ 

yanda bilhassa köyltlmtız tarafından 
istlhllk edilen sınat mamullt tızerln· 
de de durulmaktadır. 

Nitekim bu mamulAttan blrl olan 
kaput bezi fiyatları evvelce yUzde 
20 nisbetlnde ucuzlamıştı ve bu ara
da bezlerin iplik adetleri, ağırlıkları 
ve diğer evsafı tesbit edilmiş ve bez.. 

ler muayyen 16 tipe ayrılarak fabrl
kaların kArları da mllstehllk lehlne 
tahdit edilmiştir. 

Bu suretle piyasada mtıtemadiyen 
serbest imal edilerek satılan bezler 
bir kalite ve fiyat esasına bağlanmış
tı. 

Bu defa ise devlet bUtçeslnden,ye. 
nl bir fednklrlık yapılarak lstlhlA.k 

vergisi kanunu tadil edilmiş ve bu 
. tadilM neticesinde bir kllo bezden 

evvelce alınmakta olan 16 kuruş 

vergi 4 kuruşa indirilmiş ve klloda 

ıı kuruşluk bir ucuzluk temin edil· 
mişttr. 

Diğer taraftan bu yeni tenz1la.t 
muamele vergisine de tesir yaptığı 

cihetle tenzillt ntsbetl artmış ve ev
velki yUzde 20 tenzUAta 11&.veten ye

niden yUzde 16 tenzilat tahakkuk et
tirmiştir. 

-'"""""~ -llllruı 
Karısını tüf ek dipçiği ile 

yaraladı 

İzmir, (H\ısu.st) - Kemalpaşa ka
zasının UluÇak köyUnde otura.il Ali 

Süleyman isminde biri karısı Sülünü 
bir tüf ek dip~\ği ile başından ağır su
rette yaralamıştır. Hadiseye 7.abıta ve 
Adliye vaziyet etmiş, SUleyma.n yaka. 

lanmıştır. Tahkikatin neticesine göre 
SUleyman, birlikte gezmemelerini ten 

bih ettiği halde bazı kadınlarla bera
ber işe gittiği için karısı Sülüne kız... 

mıg, tüfekle başmdan yaralamı§tn'. 

Yaralı hastaneye kaldmlmıştır. 1 

bir gey değildir. Bu hadiseyi ga.yet ko· 
lay izah edebiliriz: 
Birikmiş gazlar dolayısile barsak. 

ların hareketi böyle sinirli hastalara 
karnında bir şey dolaşmakta olduğu 
hissini vermi§ ve o düşünce de kafa. 
smda yer ettikten sonra düzeltilmesi 
imkAnı kalmamı~ır. Binaenaleyh o· 

kurlarımız arasında böyle dilşüncele. 

re kapılanlar varsa derhal düzeltmeli. 
clirler. 

ÇUnkU bir doktor, biltUn tetkikatını 
yaptıktan sonra midenizde bir şey yok 
dE'..rse derhal o yanlı§ fikrin dilzeltil· 

mesi lAzımdır. Zaten kurbağalar mi. 
dede ya.~a:;·amazlar. Bazı eski hay\.a.. 
nat Alimleri kurbağanın uzun mUddet 
midede yaşadığını iddia etmişlerse de 
doğru değildir. ÇUııkU kurbağalar vU
cudUn hararet derecesine müsavi olan 
sularda bile yaşayamazlar. Nerede kal 
dı ki, ekşi ifrazı ka.rşısmda yaşasın. 

V~kı! kurbağaların bazı memleketlere 
göre bazı cinsleri vardır. Bunlarm iç.. 
!erinde bazı zararlıları da olabilir. Fa. 

.. 
mekitupoaırı 

Kırklarelide 
Kültür 

Kırklareli hakkında yudığım ilk 
mektubumda buradaki imar ve inşa 
faaliyetlerinin dev adımlarlle yüril
mekte bulunduğunu bildirmi§, devlet 
müessesatımı.znı, bu yolda, ilk önem
li hamleyi yaparak vatandaşlara gay. 
ret ve faaliyet örnekliğinde bulundu· 

1 ğunu a.nln.tmı~tım. 

Bu mektubumla da, yine ayni faali
yetler cümlesinden olan teşebbilsleri 
bildirmek vazüesini deruhte etmie o
luyorum. 

Kırklarellnln eski vaziyetini bilen. 
ler pek iyi hatırlarlar ki şehirle istas
yon arasında iki tarafı yeşil ağaçlar· 
la bezenmiş güzel bir bulvar mevcut
tur. İstanbul treninin geliş saatlerin. 
de kasaba halkmm akm ettiği bulva· 
rm kasabaya doğru çevrilen dönemeç 
noktasında bir süril yıkılmağa mah
kfun ev ve kahve binaları vardL & 
~diye tarafından istimla.k edilen bu 
binalar, on on beş gU.n zarfında, çarça. 
buk ortadan kaldırılmış ve Taksim 
meydanı halinde • şimdilik adi bir kal
dırımla işlenmiş - geniş bir daire açıl. 
mı§tır. Yakın bir istikbalde burasmm 
zarif bir park haline konulması ve or
tasının büyük baliskirımızın muhte
eem anıtlarile süslenmesi kararlattı. 

rılmıştır. 

Bu caddenin kasabaya giren nokta,.. 
smda müdür, şef ve memurların ça
lışma randmanlarmı muntazaman kay 
deden vilayet posta,.. telgraf ve tele
fon idaresi gerçekten övünillmeye 11. 
yık bir şekilde tamir edilim..ştir. 

Bu yapılarda mıİııtazani olmak ü
zere kasabanın manıf zenginlerinden 
bakkal Ştikril Özhekim tarafından da 
mühim bir ihtiyacı karşılayan modern 
bir yapı kurulmu§tur. 

Gayret ve faaliyetinin takdirkA.rı 
olduğum Kırklareli Posta İdaresinin 
b~lıca noksanı, Trakya §ehirl:rile te
lefon muhaberesine henUz başlryama
mış ve bilhassa gece ve köy postaları. 
nm hcnU.Z organize edilememiş olma.-
smda toplanıyor. Sabahtan akşama 
kadar postaya verilen mektuplar koca 
bir geceyi postanede torbalar içinde 

kat biz yalnız çevremizin sağlık du· 
rumuna göre düşUnmekte olduğumuz. 

da.n memleketimizdeki kurbağalar a. 
rasmda fenalıklarını düşünmek doğ
ru olamaz. 

Binaenaleyh bu kadar açık inceleme 
den sonra böyle sabit fikirlere kapılan 
larm hemen bundan vazgeçmeleri ve 

tedavi eden doktorlarının fikirlerini 
kabul etmeleri icap eder. 

Naime sınıfına bağla.nan bu gibi 
hayvanlar arasında hazmi gilç olanlar 
dan en önde midyaları görtiriiz. Mid. 

yaları deni.z kenarında yaşıyanlarm 

hepsi bilir ve yer. hele zevk ve içki 

lleminde önemli bir yer tutmuştur. 
Bununla beraber hazmı güçtür. Tu. 

feyll bazı haşaratla kum ve saire bu· 

lunduğu için çok iyi temzilemek la. 

zımdır. Haşlaması biraz baf if ise de 
zeytinyağlı dolması ağırdır. Hastala. 
ra verilmesi doğru olamaz. Midyalar 

insanı bazan zehirliyebilirler. Bunlar 
da gemilerin bakır kaplı olan kısımla· 

nndan alman midyalardır. Onun için 
midyalarm almdıklan yerlere de dik. I 
kat etmek laznndır. Böyle fenalıklar. 
la da kaqılaşa.bilirlz. 

geçirdikten sonra. ferdası u.ba.lit oe
hirden aynlabiliyorki k0cahlr iş gU
nUnUn yolda geçirilmesi alAkalı mek. 
tup sahipleri için, elbette ki, mühim 
bir kayıptır. 

B. Cemal Ataç gibi değerli bir kül· 
tUr direktöril elinde düzenle i§liyen 
maarifimiz her bakımdan takdire lL 
yik verimlerinl muntazaman yapmak
tadır. Talebe adedinin giinden güne 

çoğ3ldığıru gören hültfunet bu vaziye
ti öııliyebilmek için mevcut mektep
lere i1~veten yeni bir mektep binası 
daha yaptırmağa karar vermiş ve 30 
bin liraya mal olacak §arlnamesini 
çabucak hazırlatarak münakasaya 
koydurtmuştur. Yeni mektebin on 
derehanesi, bir konf eran.s salonu, mU. 
teaddit la atOlyeleri ile kütüphanesi ve 
bava tehlikesine karşı bUyUk sığmağt 
olacaktır. Yeri ve malzemesi kamilen 

hazırlanmıe olan yeni mektebin lıışaa.
tma bu yıl başlana.ca.ktır. 

Vilayetin Serket nahiyesinde yUz 
mevcutlu bir azat obası açılmıştır. 

Köylerden toplanan gıdasız ve bakmı-

sız yavrularla köy okullan müdavim· 
!eri temmuzu yedinci gUnUndenberl 
bu obada beslenmekte ve yeti§tlrll. 
mektedlrler. 

Kırklareli villyeti ve bilhassa köy

leri, mektep bakımından çok bahti
yardır. 188 köyünden 72 tanesinde (tı· 

çer ve Jkişer dershaneli, mt17.ell ve öğ. 
Ntmeıı odalı) yeni yapı mevcut bulun 

duğu gibi 21 köyUnde de mektebin her 
türlU faaliyetine elverisll binaları ver 
dır. Geçen yıl yetişen 49 eğitmen vi
lAyetin •9 köyüne tevzi edilmiş ve 
KUltUr Bakanlığının gönderdiği plAna 
göre 33 yeni mektep daha yapılacağı-

na göre ıimdiden hazırlıklara geçil· 

mi§tlr· Eğitmenler kursunda bu yıl 
için 50 eğitmen daha hazırlanın.akta. 
dır. önUmU.zdcld ilkkinunda yeti§kin 
bir halde köylere dağılacak olan bu 
seçkin elemanlardan sonra gelecek yıl 

için 25 eğitmen daha yetiştirilince 

Kırklareli, villyeti içinde okulsuz köy 
kalmıyacak demektir. 

M.YELTEPE 

incir piyasası 
Veni mahsul satışa 

arzedlldi 
İzmir, (Husust) - Bu sene birkaç 

gün geri kal~ incir piyasası da açıl· 

mıe. evvelki gün Kuşadası, Germen. 
clk ve Aydından getirilen yeni sene 
mahsulü satışa arzedilmi§tir. 

lncir piyasası, bu sene hayli miln&
kaşalardan sonra açılmıştır. Müstah

sil, evvelA 12 kuruş Ur.erinden fiyat 
istemi§, buna ihracatçılar yana.§ma· 
mışlar, hatta hiç fiyat vermem.işlerdir. 
Bu vaziyet karşısında Vali B. Fazlı 
Gülec.; mUdahaleye mecbur kalmıı ve: 

- İncir satıeını mağazalardan alrp 
borsaya getirmelidir. Bu vaziyetin ö. 
nüne ancak böyle geçilebilir; ve bunu 
da yapacağız. 

Demiştir. 

İhracatçılar. mlistahsilin bir kuruş 
inmesi üzerine piyasanın dört fiyat e
sas tutularak açılmasını ve daha bazı 
teklifler ileri sürmüşlerdir. Nihayet 
ihracatçıların isteklerine uyulmuş, an
cak iki fiyat esas tutulmuştur. Piyasa 
9,5 • 10,5 ~tan açılmıştır. llk gün 
6500 çuval. ikinci gün Uç bin çuval 
satılmıştır. Fiyatların bugünlerde yük 
selmesine intizar edilmektedir. 

KURUNA 
Abune olunuz ve 

edininiz 



RADYO Resmi basılmakta rekor 
~ _ Eri.OL _ ':,'IS - l':\ZAlffESI 

öGLE !\·EGHl\'ATI: 
Saat 12,30 Turk musikisi (Plii.k). 12•50 

Havadis. 10.0:; Turk musikisi (Plak). 13·30 

.l\luhtclif plıik neşriyatı. H .Son. 
AK!j .\:\l :\E::)Hl\',\TI: 

S3ut 18 :rn l>aıı~ musikisi <Plak) 19 Kon 
ferans: K:ıdıköy Jlalkevi namına _: tb~an 
Hıfat ( ( ' nı\'cr,itc ve ~ üksek t:ıhsıl çağın· 

' k' . ( lii.k) da verem). rn,:rn J):ıııs J\lUSI ·ısı P. • 

l!l,5:i Bursa lıulıcrlcri. 20 Sa:ıt ayur.ı: ~r~~: 
vic rasatlı:ıııcslııılen mıklen: llanıı)e u 
cescs ve urkııdilşlon turofı ııdan Türk mu-
sikisi \'e h:ılk ş::ırkıları. 20,40 Il:ı\'a raporu. 
2 ı 13 Ömer Hmı tıırofınılnn arapç::ı söylev., 
21' .Su::ıt ay:ırı: Orkestra 1 - lleopold:. Pı-.. 
loıı~·u. 2 - lfüıınııı: ı:nterınezzo. 3 - sır~· 
us:. Tu Vıen \"als. 21,30 Fasıl s::ız hc)etı: 
lhrıılılnı l '.) gun \ ' C arkııılıışlıırı ıarafınd,ın. 
22, t O Kon~erHılll\ :ır profesörlerin.den Mu
hittin S:ufak. \'i yo1oıısel konseri pıyon_a r~· 
fak:ıtiy le. :.!2,50 Ajııııs lı::ıherleri: erlesı gu
nün programı. :.!3 Sual ay:ırı: Son. 

6 _ f;'\"f,l' /, - 93S - S.\LI 

ÖÔl.E !\EİiHlY.\'fl: . ., , 0 S:ıat 12 ,:ıo Tiirk musikisi (Plı'.k). 1~.a ı 
Hn\'ııılıs. 10.0:i 'l'iirk ıııusiki'i (Plak). 13.31 
:\lulıtC'lıf pl:"ık ııcşriy:ıtı. 1-1 Son. 

Al·s \'I :\r--nır.\TI: \.._ · " • • ., • ) 19 Kon 
S::ıııt 18,:i'l D.ı ıı s ınuoı;lkisi (Pl::ık 1 

fcran,: Eminönü Ilalke"i n:ıının:ı, .l\~U~ -
lim lhralıinı Kongar (Meklt•plerdc dı,ıp!ı9n 
meselesi). 19,:io Vııns musikisi (pliı.k) . . ·' 

. 20 S t n•·arı. (ıren\ ıç 55 Rorsıı halıerlerı. · ao ~ · 

. 

kıran kız! 
Gördüğünüz resim tam 

beş yüzüncü poz 
J-lerkes koşuda, yüzmede, atlamada 

rekor kırarken Cr.J11 Hovard ismindeki 
bir Amerikalı genç kız da fotoğrafları. 
nı bastırrnal:ta rekor kırmıştır. 
Bur~a resmini gördliğünüz fotoğra. 

fı gazetelerde çıkan 500 üncü resmi. 

dir. 
Amerikada her şeyde olduğu gibi 

güzel resimlerden de istifade yolunu 
biliyorlar. Muhtelif şeylerin reklamla
rında daima fotoğraf kullanılıyor. 
Şüphesiz ki, dikkati çekmek için res. 

min ve resimdeki kimsenin güzel olma. 

sı lazım. 
işte, böyle güzel reklam fotoğraf. 

tarını hazırlayan hususi fotoğrafçılar, 
bunlara da mo::kllik eden genç kız ve 

kadınlar vardır ... 

l< ilcilk hi'4ôve: 

Con llovard da bunların içinde en 
beğenileni ve resimleri, bu yüz.den en 
fazla müşteri bulanıdır. Şüphesiz ki, 
onun pozlarını çıkarıp çıkarıp ticaret. 
hanelere satan fotoğrafçı da kend!sine 
her yeni fotoğrafı için yüzlerce lira 
vermektedir. 

Con Hovardın resmi şimdiye kadar 
birç.~k takvimlere, mecmua kapakları. 

na, cigara ve çikolata kutularının üze
rine basılmıştır. 

Con Hovardın bu resmi, yaz günle. 
rini geçirmek üzere Fransaya geldiği 
zaman alınmıştır. Fakat pozu o kadar 
güzcld:r ki, bu da bir reklam resmi o. 
larak kullanılmak üzere bir müessese. 
ye satılmıştır. 

ki S :ın \'e arkatln• .. 
rııoı;atlı:ıncsinden na en,· uz _ 

- k 'kisi Ye Jı:ıJk ŞDI. 
tarı tarafııuhııı Tur· musı 
kıl:ırı 20 40 lla\'ıt r.ıporu. 20,43 Onıcr Hıza 

· ' .. ·I ,. 21 Sa:ıt 
l>oı!rul turafınd:ın ııraııça soy e · d 2 ·ı· s· Tia•·ıııon · a' ·arı Orke~ırn: 1 - oırıe. · ' 
·" · . 3 - Vnııner: - Çaykovsky: Şan dolonı. .,.. Kı'ı 

S d. f t ılü lo!ıcııgren. 21 ,30 Cemal .. 
en o c . T" k nıusı-

rn il ve arknıluşl:ırı t:ınıfııır!.ın ~'.r . 
1 •ı•> ıo I-ıtnr solo. 

ldı;i ve halk şarkı urı. --· . 
kl ·c1· 2 - Alhcnıı: 

FJ:ırıler. 1 - Arap tu 1 1• • • 

Sevdiğin kızın sevdiğini 
kurtarma, sakın ! .. 

. . 3 ~ıuarilıin ınzı"ası Asturyn fıınt:ızısı. - ı " 
4 - E•pnn\'olada - Kalcoıloskop. 5 -_, • .,., 50 A" 
\'anık kıılp - Vals. 6 - ~lnrş. ~-· Jans 
haberleri, ertesi glinün programı. 23 Saat 

ayorı: Son. 
7 - El'f,/)L - 938 - ÇARŞAJIB.-t 

OGLE .NECHl\'A'.l'I: .. 
Saat 1:? 30 Tlirk musikisi (Plak). 12,aO 

}T . l" ı'o oı; Türk musiki~i (Plıik). 13.30 
a~ac ı~. . u 

Muhtelif pUık neşriyııtı. 14 Son. 

.-\1\Ş,rn KEŞlllYATI: 
Saat 18,30 Dııns musikisi (Plak) 19 Koıı 

fcrnnıı~ E1t1lnöııü ll nl ke\•İ nnmına Dr. ili'. 
mi Ziyıı ('iken (Efsnnelercfe Türk tefek: 
kilrii). 19,30 Vııns mu iki~i (plr.k) . . 19,G.> 
B rsa halterleri. 20 Sani ayurı: Grenvıç ra· 
s:ıhanesinden naklen. _Faide \~ıl.d~z \"e ar~ 
kadıışl:ırı tarafından Turk musıkısı \'e halk 

k l 20 4o ııa,·n rnporu. 20,43 Omer 
şar ı nrı. • - ı 2 ı 
Rıza Voğrul tnrnfındnn nrapçıı soy e\'. 
Şan: Oedrıye Tüzün, Stüdyo orkestrası re
fakatiyle. 21,30 ı\ezihe Ul ıır ,·c arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıl. 7 
rı, 21 10 D:ırüll:ılim musiki heyeti, ~:ıhrı 
ve arkadaşları. 22,50 Ajan~ haberler_ı, er
le~! güniin programı. 23 Sani nyarı: Son. 

8 - EYLÜL - 938 - PERŞE:\IUE 
ÖGT.E :\El~HJ YATI: 

Sant 12.30 Tiirk ıııusikit,i (Pliik). 12 ·50 

Ha\'ndis. lfl.05 Tiirk rıııı iki'>i (Pl:'ik). 1J.31l 
Muhtelif plı'ık ııe~riyntı. 14 Sun. 

AKŞ \~I NEŞB1Y,\TI: 

Snal 18 30 Dans ınu'>ikisl (Pi:'ik) 19 Kon 
ferans: ı-:şref ~efik: S;:ıor nıusahnlıeleri. 
19,30 Dans musikisi (plA'k). 19,5:i Uor~a 
haberleri. 20 Sııat ayarı: Grcn,·iç rasath .. 
nesinıten n:ıklcıı. Belm:ı 'e arkııdnşlıırı l:ı
ra•ıncıan Türk musikisi 'c lııılk şarkıl:ırı. 
20,tO no,·a rııporu. 20,43 Ömer Rmı DoA· 
rul tnrafındnıı ar:ıpcu sii} le,·. 21 Saat aya
rı: Orke~trıı: 1 - Gııno: Horııeo Ye .Jiili
l'et. 2 - flu,kc: ()rö cleııııınıın. 3 - 1\los· 
ko,·isky: Dans c<;panyul. 21,30 Rıfat ,·e ar· 
kad:ışları tarnfııııl:ııı Tiirk nıu~iki~i Ye halk 
şarkıları. 22,10 Ol~a dii !;.ioınol{yi: )lncar 
artistlerinden mıılılC'lif şnrkılnr. 1 - Bcr .. 
iöret (IS inci n~ırdnn, 2 - K:ı\'a~ler~·:ı Hiı!> [ 
tik:ınn (;\lasknrıyi. 3 - Uaıılilı hlo (:Struus) 
4 - \'erlibte köniğin (Llrod k) ). 5 - Bar
lıiye dö Se,•il (Ho ini). 22,50 Ajans haber· 
lt'ri , ertesi günlin programı. 23 :Sani o) arı: 
Son. 

9 - Bl'J,( /, - 9.'18 - CUMA 

ÖGLE NECHIYATI: 
Saat 12,30 Türk musikisi (Pl:ık). 12,50 

Hnvadis. 10.05 Türk musikisi CPllık). 13.30 
Muhtelif pl:lk neşriyatı. 1 ı Son. 

AKŞ.\M NEŞHIY.\'l'I: 
Sanı 18,30 l):ıııs mıı~ikisi CPl:ik) 19 Kon· 

ferııns: Selim Sırrı T:ırcan (Tarla sıçanı). 
l!l,30 Dans ıııııslki~i \pl(ık). 19,55 Bors:ı 
haberleri. 20 S:ıat nyarı: (~reıwiç r:ı\atlın 
ne inden nnklen: \'edia nırn ve arkadll' . 
ları tnrafınclaıı Türk ınusikbi ,.e lınlk şar
kıları. 20,40 1111\'U raporu. :.!0,13 Onıt~r nmı 
Dof:rul tarafınıl:ın oropçn söllc'·· 21 Sani 
ayarı: Orkc'itra: ı - \'eher: Rohen dü 
Bu,·a. 2 - A ndnın: J.ıı l\lnskot. 3 - Şopen: 
Polonez. 21 ,30 Saz eserleri: Hcfik Sem· 
Sellin ve ork:ııl. şl ırı. 22,10 Amatör ınaıı
dolin orkeslrosı: Doın ırıni iıl::ıı esin ık. 
22,50 AJans h:ıhcrlerl, erte 1 sunün ııror. 
rnmı. 23 S:ınl n) arı: Son. İ 

G 
öL kenarındaki lokantanın ta
raçasında oturmuşlar, kahve i. 

çiyorlardı. Doris ismindeki kız, nişan. 
lısı ve nişanlısının kendisine tutkun 
dostu ... Her iki erkek de, içlerinden 
birinin fazla olduğunu düşünüyordu, 

Bunaltıcı bir intiba baskısındaydılar. 

tyi bir terbiye görmüş olmak vaziyeti, 

barometresi fırtınayı gösteren sinirler. 
le çetin bir uğraşmaya girişmiş hal

deydi. Dostu tekrar şehre götürecek o~ 
lan vapur, daha bir sa.at sonra gele. 
cekti. Dakikalar, sUrüklenir gibi ağır 
ağır geçiyordu. 

Derken, su yüzünde birçok yaban 
ördeği göründü. Yazın gelen misafir. 
lerden almağa al şkın oldukları cizye. 
yi isteyerek, gürültü patırtı ile kanat 
çırpa çırpa, taraça so:li önünde ikri 
geri yürüyor ve alaca bulaca başlarını 
bu istekle yukarıya doğru uzatıyorlar. 
dı. Çörek kırıntıları havada uçtu, su
ra serpildi. Aç hayvanların ekmek i. 
çin b:>ğuşması, tok insanları eğlendi. 

riyordu. Doris, bu vesileyle yanında. 
kilerle arasın<laki bunaltıcı havada bir 
rüzgar esmesinden ferahlayıp, vesile. 
den faydalanJı. Setten eğilen Doris, 
kafileye en bol yiyecek şey serpendi. 
Bu çocukça sey:rin daha eğlenceli ol. 
masına gayretle, koliyle geniş bir ka· 
vis çizerek, çörek parçalarını, suyun, 
müthiş iştahlı çırpınan hayvanların 
bulunmadıkları tarafına fırlatıyordu. 
Böyle telaşla yiyecek fırlatmak gayre. 
tindeyken, eldiveni kaydı, suya dil~
tü. Ve çalak bir ördccik bu eltlivcni 

kaptığı gibi uzun odalış~a~la gölde u. 
zaklaştı. Daris, giilerck ıkı masa ar. 
kad::ışına baktı. Ve ma~aları.nın bu su. 
retle herkesin neşe mıhverı olm.asın: 

d 1 e üzücü bir duygu ızlerı an gem . 
barizleşen yüzleri görünce, bu hısle. 
rini saklıyamıyan masa arkadaşları kar. 

ş-sında, aşırı bir kapris içini h.o~l~t~ı. 
Gi!nün berbat armasında her ıkısının 
de bir arada bulunması noktasından 
kabahat kendilerin.de olan iki erkegi, 
kü!;ük maceraya daha ziya::ie karıştır -
mak ve kendilerini orada bulunanların 
zaten uyanan alakasına büsbütün peş. 
k~ş çekmek hevesine kapıldı. Yüzünde 
en tahrik edici bir ifadeyle onlara göz. 
terini dikip, o kadar yüksek sesle şu 
suali sordu, ki ... sorduğu şeyi çepeçev
re masalarda oturanların hevsi de işit. 

tiler: 
- Içiniztien hanginiz eldivenimi 

geri getirecek? 
Nişanlı, dudak büktü ve muaheze 

edici bir bakışla kızı ayıpladı; şöyle 

söyledi: 
- Çocukluk ediyorsun 1 

Nişanlının muaheze edici bakışı, mü. 
essir olamadı; kız, şimdi başını yarı. 

yarıya yana döndürerek, gözlerinin 

Yazan: 
Alman Hika:ecilerinden 

Ecrnhart Reyze 

. .. 

manalı par ltısını dostu üzerinde birik. 
tir~yord.ı. Dudakları gülümsüyor, göz. 
leri yalvarıyordu. Yalvarışın aydınlık 

renitleıi arkasında, emir mahiyetinde 
olan karanlık bir renk, tehdit ifadesi
le belliydi. O zaman ck>st süratle a. 
ya:1a kalktı, havale olunan bu s.ıkıcı iş. 
ten dolayı iğbirarını sathi bir gülüm. 
seyiş kıvrımında gizleyip, sesine çap. 
kınca bir akis katmağa gayret etti: 

- Muhterem Froylayn; elimden ge. 
len herşeyi yapacağım 1 

Sonra çarçabuk taraça merdivenini 
indi; iskelede lokantaya ait kayıklar
dan birini bulacağını sanıyordu; o vası 
tanın yardımile de çocukça macerayı 

hemencecik bitirmeği ve bu kadın he. 
sabına, kendisine ucuza mal olacak bir 
zafer temin ctmeği umuyordu. La. 
kin kayıklar gölde ta uzaklara açılmış. 
tılar. Bu vaziyette ne yapmalıydı? 

Boyuna etrafına bakınırken, taraça. 
dan seslenmelerle ikaz edilince, eldi. 
ven korsanının, bunu ağzından almak 

içi~ .uğr~şa. uğraşa vakvaklıyan rakip
lerı ıle b.rlıkte, kumluğa, iskelenin su_ 

Y~ doğru .uzanan baş tarafına yaklaş. 
tıgını s:çtı. Derhal bir kanca yakala. 
yıp, iskele ooyunca koştu. Birdenbire 

mesafeyi geniı tahmin ederek ona gö. 
re fazla ileri koştuda mı, yoksa ıslak 
tahtadan ayaklan kaydı da mı, her na. 
sılsa işte, iskelenin baş tarafına vann· 
ca sendeledi ve kanca elinden kurtu
lup, kendisi de suya yuvarlandı. Bir 
kahkaha şakırtısı, taraça seti boyun
ca akislerle genişledi ve kahkaha bas. 

kını, med safhasını geçirip de •cezr 
safhasına inti'kal ederken, Dorisin her. 

hangi bir heyecanla titremiyen sakin 
acsile, başgarsona sorduğu duyul. 
du: 

- Bu yer sığdır, değil mi? Suya 
yuvarlanan, yüzme bilmez tde 1 

Başgarson, irkilerek, bağırdı: 
- Sığ mı 1 Bilakis, 10 metre derin

dir! 
Etrafındakilerin, ldaha hala gülme 

izleri yeretmiş bulunan yüzleri, birden 
adeta taşkesildi ve sonra bir vaveyla 
dır koptu. Garsonlara sesleniyorlar, 
:skeleye memur nöbetçi kayıkçıyı ça. 
ğırıyorlardr. Doris, beti, benzi solgun, 
iskemlesine çökmüş, tahtadan bir tas
vir gibi, kaskatı görünüşlü, olduğu 
yerde kalmıştı. 

Nişanlısı, şaşkına dönen garsonla
rın o aralık orta:da görülmeyen kayık. 
çıyı aramağa koyulduklarını, rt~layısi. 

le vakit geçirmeden yardım kabil ola. 
mıyacağını anladı. Bunun lizerine bir 
ande doğruldu, iskemleyi itti, ceketi. 
ni sıyırıp iskemle üstüne çarparken, 
tlişlcrini gıcırdatarak, mırıldandı: 

- Avanak! 

Sonra üç adımda tara!ia merdiveni
nin basamaklarıw inip, suya atıadr. 

Ansızın herkes susmuştu; hüküm 
süren derin sükutta, cereyana kapılıp 
ta uzaklara sürüklenen kazazedenin a
cı acı imdat çağırması, çinçin ötüyor. 
du .. Kurtarıcı, onu tam zamanınıda is. 
keleye getirdi; kendileri emin yerde 
bulunan birçok kişi, kazazedeyi ell • 

erı. 

ni uzatarak kenara çekmeğe ve bin . . .. .. a 
ıçersıne goturmeğe hazırdılar. "B 

1 
• ra. 

vo,, ses erı ve el çırpmalar, kurtarıcı-
nın cesaretli hareketini takdir ollu 
etrafı çınlattı. y 

Şimdi işin ahU'iki cephesi. bı'r d .• 
. k d' . • ışı. 

n~n en ısıne karşı temayül duyıduğu 
bır dosta karşı civanmert d avranmal 
Ve o dostun hesabına kalaba! k .. .. 
d k d' . ı onun. 

e en mı kahraman olarak 
k • ortaya 

oyma.l{tan saltın 1 Çünkü Do • h 
d 

, rıs, atı. 

ra efterine şunları yazdı. 
. "Bir insan hayatı için, h.erkesin ken. 

dı ~ayatını tehlikeye koyması lazım. 
gelır. Bu, hiristiyanlık vazifesidir. Ni· 
§anlımın boğulmak üzere olan bir in. 
sanı kurtarması, bundan, bu hldimede 
vaki olduğu gibi bir ti tro aahneel or. 
taya çıkarılmaama defer bir hareket 
de fildir : doJ..,.ue ı·~ııro.m ........ 
luk 

9- KURUN S EYLOI: 1938 

Havadan gelme 
bir misafir 

Bahçeyi rahat bal un
t•a kendini unutmuş 

Fransa.da, Amyen şehri civarında bir 
adam sabahleyin yataktan kalkmış, bah. 
!;CSine çıkını~. Bir de ne ı;.'3rsUn: Bah. 
çenin•ortasında büyük ve yuvarlak 
birşey şişip duruyor. Adam birdenbi. 
re şaşalamış. Gözlerini oğuştururken 
kendi kendim:: "Acaba kabaklardan bi. 
risi bir gccetle bu kadar büyümesin ı,. 
diye düşünerek, gözlerini a!;nuş bir 
daha bakmış, hayret edilecek şey değil 
mi'! Bahçenin ortasındaki gördüğü şey 
büyük bir balon. Hemen 0 tarafa doğ
ru yürümüş, bir de ne baksın adamın 
birisi yerde uzanıp hareketsiz bir hal. 
de yatıp !duruyor. 

Adamcağızın balonun sahibi ölmüş 
diye ödü kopmuş. Fakat ayak 6esinden 
b!rdenbire uyanan bu vakitsiz misafir 
ev sahibine gülmUş: 

- Sabahlar hayrolsun, demiş, ben 
neredeyim? 

- Amyen civannda Atis'de benim 
bahçemin içindesiniz. 

- Sizin bahçede ne güzel uyku Ç~
kiliyor I 

Misafir ev sahibine semayı göstere. 
rek: 

- Ben ıuradan indim, demi1. 
Meğer adam fevkalade balon me

raklısı imiş. Bu 34 üncü uçuşu imiş. 
Gece geç vakit bu civara gelmiş. Gi. 
deceği yer çokmuş. Etrafı çevrili bu
lunan bu bahçenin içine inip sa.baha 
kadar huzuru kalple uyumuş. 

DUNY ADA NE KADAR DEMtR 
YOLU VAR? 

Dünyadaki dcmiryollarının uzunlu _ 
ğu 1840 senesinde 7.679 kibmetre idi. 
Nil ve Ren nehirlerinin mecmu uzun
luktan kadar. 

Yirmi sene sonra bu yekun 108.000 
kilometreye çıkmıştır. Bu mesafe dün. 
ya muhitinin iki buçuk mislidir. 

Tekrar yirmi sene sonra yani 1888 
de 372.000 kilometreye varmıştır. Bu 
milddar ise dünya ile ay arasındaki me. 
safenin iki mislidir. 

1920 .senesinde 1.J60.000 kilometre 
yani hattıistiva tulünün 29 mislidir: 
1!135 de 1.329.460 kilometreyi yani gü. 
neşle dünya arasındaki mesafenin 28 
de birini bulmuştur. 

-o-

Bir kız ve sevgi. s · 

~ -
~ Lon~rada bir kızı severei: sultan a
gabeysınin sC::ünü dinlemeyip onunla 
evlenmek için veraset hakkından vaz. 
geçen Malezyalı prens Mahmud h' k" . un ı. 
ayesıni ıdün anlatmıştık. 

Burada Mahmutla sevgilisi Coys baş 
başa görülüyor. 

bu kurtarma teşebbüsUnde kendisi L 
çin bir tehlike de yoktu; zira niıan. 
lım, mahir bir yüzücüdür. Sonra ıdqıl
tunu kurtarması, beni ondan kıskan.. 
mndığının bir delilidir. Demek, ki nL 
şanhm bana karıı likayttır. H.albald 
dostu, benim hatırımı c<izeterek, ehem. 
miyetsiz birşey için bile, hayatını teh
likeye atmaktan çekinmedi. Onun ha. 
kiki ıevgiıini iıbat yolunda, bundan 
daha güzel bir delile hacet var **lır 1 
Benim ondan malınım blma}'IJllll. 
Aeilman n iti bu suretle takdir ve ten-

sip etdltne bir jprettir. Ve yulran
dan ıeJen Hmeclanl ipretlere, uymak 
icap 
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Tehlike 
ıazao: Sıdney Horıer -21- Çeviren: H. Münir 

- BOylc cevap olmaz. Senin içil· 
mal mevkilnde ve senin yaşında bir 
&dam ... Uzun la.tın kısası, iki bin 
sterlini getireceksin :Mister Lever
son ! Bu parayı bana vereceksin, yok. 
ı:a. ebedt lAnote u~rayacaksın ?. 

Le\·erson, dudaklarında titreyen 
bir suali daha sordu: 

- Senl benim başıma kim dikti? 
- Allah! 
Maskeli adamın bu cevabı verme

si L.:lversonu daha ziyade korkuttu. 
Zira onun iblr dell olması da muhte· 
meldi. Elindeki rovelver, herhangi 
bir daklkad ı. patlıyablll rdl. Buna 
rağmen s HzUnde lsrar etti: 

- İki bin sterlin veremem. 
- Şehvt lptllA.ların için nasıl para 

buluyorsan, onun tazmini tçln de pa
ra bulabilirsin! İşte son sözüm ... Bu 
aon sözüme yalnız şunu da ırn.ve e.. 
deblllrfm: Zabıtaya. başvurmak fay· 
.da vermiyecektlr. Skoland Yard He 

her temasa gecUğln zaman, verece
ğin paranın miktarını yükseıtece-

tım. Bunu böyle bllesln. Yani her 
defasında. bin sterlin daha. fazla ver. 
meğe mahkilm olacaksınız. 

Sir Horkort Brun, seni kurtarmak 
içln ne kadar arzu ederse etsin, buna 
muvaffak olnmıyacaktır. Ondan her 
hangi bir yardım beklemen boşuna
dır. Şimdi acele bir işim var. Elek
µ-ığt söndUrilp tekrar gideceğim. ln
taallah bağırıp imdat istemlyecek 
kadar aklı scllm sahlbislndlr! 

Bnun Uzerfne siyah eldivenli el, 
elektrik dUğmeslne uzandı ve ışığı 
söndUrdü. 

- Gözlerini de kapasan iyl olacak. 
Jıı{askell adamın sözleri okadar 

tesirli idi kl, Leverson ses çıkarmad.ı 
Gözlerini de kapadı. 

Birkac dakika öyle kapalı durdu. 
Tekrar actığı ve elektrik düğmesini 
çevlrdlğl :z.ııman, kendini, yine eskl. 
al gibi yapyalnız buldu. 

Yataktan kalkmağa karar verin
ceye kadar aradan beş dakika daha 

gectl. Yaptığı araştnmada, maskeli 
adamın, dışardan tırmanmak sureti
le pencereden gircıtğlnl farkettl. Mas 

keli adam, bu ctıreU gösterirken, hiç 
fllpheslı ha.yatını tehlikeye koymuş
tu. Fakat Leverson, maskeli adamın, 
soğukkanlılığını dllşUnerek bu mese. 
le Uzerlnde .daha fazla durmadı. 

Ertesi aabah, hizmetçi Leverson

un odasına girdiği zaman, efendlst
ntn rahat bir gece gecirmedifini sa. 
slnllyordu. Fakat, onun çabuk hld_ 
deUenen bir adam olduğunu blldlğl 
ıctn. hlcbtr işarette bulunmadı. 

Hizmetçi aynl zamanda, efendisi· 
ntn. masası 11.Zerlne geUrflmlş olan 

mektuplan da asabiyetle bir tarafa 
lttllinl farketU. Halinden, sanki hiç 
ıtır mektup sörmek istemediği anla.. 
tılırordu. 

Lenraon, UstUnkörU bir kahvaltı 
)'aptıktan sonra, dışan çıktı. 

Yüz metre kadar ytlrflmUş yUrUme
mfştl ki, Slr Harkort'a rastladı: 

Sir Harkort: 
- Ben de sana geliyordum, dedi. 

ne oldu yine? 
DUn gece telefon etmişsiniz. Yahu 
Leverson korku içindeydi. Deı·bal 

başını cevirdi. Ve şu kelimeleri bir 
an içinde fısıldadı. 

- Aman seninle konuşurken beni 
görmesinler! 

Jl'akat SkolandYard Amiri onu bı
rakmıyordu: 

- Nedir bu acelen canım! Neden 
korkuyorsun? Her halde bu geceki 
tertibatımızı unutmıyacaksınız sanı

nm. 
Leveraon esefle başını sallıyarak: 
- Maalesef dostum, dedi. O plAn 

1117& 40ıtü. 

- Ne demek istiyorsunuz. Her şe-
71 kararlaştırmış değflml7dlk? Yal

nız fUDU bil ki, eğer bu pl&nı tatbik 
etmtyecek olursan, bir vatandaş sı-

fatlle vazifeni yapmamış olacaksı. 

ınz. Beıı her tUrlU tertibatı aldım. 

ter .. en korkuyorum. Herl!ln istediği 
parayı vereceğim ve bu işin içinden 
çıkacağım. 

Bu sırada, Leverso Slr Harkort'un 
elinden kurtuldu'\"& kendisini bir ha. 
yalet takip ediyormuş gibi hızla yü

rilmeğe başladı. 

Akşam ustu Leverson sabahleyin 
yediği kanvaltıdan daha. az bir ye
mek yedi. Yemeğin ortalarında idi 
ki, odasına hizmetçi girerek müte. 
reddlt bir eda ile: 

- Affedersiniz, dedi. bir bayan si
zi telefondan istiyor. 

- Dışarda yemek yediğimi söyle! 
Hizmetçi bir daha tereddüt eseri 

gösterip öksürerek: 
- Atfedersiniz ama, sizinle konuş

mak ıstı yen bayan .. Mis .. Mis Elsi
dlr. Sizinle gayet mühim bir mesele 
üzerinde kqnuşacakmış. 

Mis Elsi mi? Leverson olduğu yer
den kendi kendine kUturler ederek 
kalktı.. iZrn. şu dakikada., dünyada 
hcrha.ng\ bir kimseyle konuşabUlr
dl. Ancak Mis Elsi ile konuşmak me. 
raklısı değildi. Zira bu Mis Elsi, ken 
disinln baştan çıkarmış olduğu ri
vayet edllen generalln kızı idi. 

LeYerson hiddetle telefonu eline 
aldı. Kulağına götUrdil. 

- Ne istiyorsunuz? 
Öbür taraftan fıkır fıkır bir gü

lümseyiş: 

- Ah sevgilim .. Ne olmuş böyle 
sana .. Benimle darıldın mı? Aman 
benim güzel dedeciğim. Darıldın mı 
bana! 

Leverson, boğazını temizledi: 
Sonra hiddetle bağırdı: 
- Bana. karşı böyle konuşamaz. 

sın Elsl! .. Anlıyor musun. 

- Söylediklerlnizfn bir tek keli
mesini bile anlamıyorum, misl"in bu 
dala ... Ne oluyorsun? Kiminle ko
nuştuğunun farkında değilsin gall-

ba? 
- Evet, farkındayım. Ne istiyor. 

sun. 
- Hiç ... Tedefon ettiğimin sebebi, 

bu hafta. sonunda, yapılacak hiçbir 
işim olmadığını slSyUyecekUm. Fa
kat şimdi cehenneme kadar yolun 
var. Pis ihtiyar! 

Bu hakarete rağmen, Leverson 
karşısındakinin telefonu hızla kapa
masına memnun oldu. 

,(Arkası var) 

/ 

Faydah Bilgiler 
(Baş tarafı 2 incide) 

1829 senesi temmuzunun 4 Unde 
de Londrada ihdas olundu. Otobüs
ler, Londrada Şillblr isminde biri ta
rafından ihdas olunduğu için, bu a.. 
rabalara, uzun müddet "Şlliblr,, ta
bir olunmuştur. 

Hattft. bu tabir, Neworkta da, ya· 
kın zamanlara kadar kullanılwış

tır. 

Londra ve Nevyork otobüsleri Fran 
sızlarınkinden daha bilyil.ktU 22 kL 
şiye kadar taşıyordu. Yanyana üç 
beygir tarafından çekiliyordu. 

Otobüs 1839 tarihinde Amsterdam 
şehrinde umumileşmiş ve sonra dlln
yanın bütün bilyUk medeni şehirleri
ne yayılmağa başlamıştır. 

Hole son zamanlarda Avrupa.nın 
bil) ük şehirlerinde, bilhassa. Londra
da otobUslor, tramvayların yerlerini 
tutmaktadJr. 

Tr:ı.mvaylar, caddeyi muntazam 
hatlar üzerinde legal etmekte ve bu. 
gUnkll seyrüsefer kalabalığına va
kit \•akit esaslı bir engel teşkil et
mekte olduklarından otobüsler daha 
pratik sayılarak, eksilen tramvay 
servislerinin yerlerini almaktadır. 

Netice itibarile otobüsler ilk kul· 
lanılış tarzı ile bugUnkil arasında 

bir ince nükteye tesadüf ediyor. Ev. 
velA, otobüsler, bazı sakat kimselerin 
ae lstlfad si gözetilerek ihdas o
lunmuştu. Şimdi, sağlamları sakat
lamasın diye büyük bir itina ne sev
kedllmelerl icap etmektedir. 

- :Maalesef dostum. Doğrusunu Is-

,~ Dünkü. 
güreşler 

(Baş tarafı l incide) 
79 KlLO 

79 klloda. Mersinli Ahmetle Di
kofari karşılaştı. Mersinli Ahmet 31 
saniyede hasmının iki ayağını bir
den kaparak tuş yaIJtı. Stadyom al· 
kıştan inledi. :Mersinll .Ahmet de şa
şırmış blr vaziyette... Seyircilere 
yaklaşarak şöyle dedi: 

- Size heyecanlı anlar yaşatmak 
isterdim. Fakat kabahat bende değil 
dedi. 

87 KİLO 
87 klloda DUyUk Mustafa ile Her

ma karşılaştılar. Mustafa derhal hU
cuma geçil. yine bir ayak kapmas\le 
Finlandiyalı yere dUştU. Kendisini 
kurtarmak içln minderin dışma kaç 
tı. Bu suretle Mustafanın hücumları 
bir netice vermiyor. Güreş başlıya.lı 
birkaç dakika olmuştu. Hakemin dil 
düğü. Radyodan gelen ses, hakem he· 
yeti dilnkil maçtan kaşı yaralanan 
Mnstafanın bugUn daha. fazla. kan~ 
dığından gilreşe de\am edemiyeceğl
nl ııa.n etti. 

A.GIR SİKLET 
Ağır siklette Mehmet Çobanla 

Memlao güreştiler. Çobanın elini u· 
zatmastle rak1b1n1 yere yuv.arlamnsı 
blr oldu. Çoban Ustte, Finlandiyalı 
altta güreş devam ediyor. Çoban ra
kibinin sağ ayağını kıvırmak suretilc 
tuşa çalışıyor. Fa'kat muvaffak ola
mıyor. Bu vaziyet blrkac defa to
kerrilr etti. Çoban kendisinden bek
lenen oyunu gösteremiyor birkaç de
fa ayağa kalktılar. İşte yine mlnde· 
rln dışına çıktılar. Çoban hUcumda, 
hasmı müdafaada .. Can sıkıcı bir 
gUreş başladı. Qobanın canı sıkılmış

glbl rakibini t>rtaya. çekiyor. Son 
güreşte böylece blttl. Çoban hUkmen 
ve ittifakla. galip ll!n edUdl. 

Finlandiyalıların kafile reisi ile 
g6ri1ştUm . .dedi kl: 

.,_ Mustafa ile Merslnlt çok tyt .•• 
CelA.lin da fstikball ilmit vericidir. 
Müstait bir genç görUyorum. Slzln 
gilreştiler serbestte daha çok muvaf· 
fak oluyorlar.-'"Grekoromende de tıer 

leme var. ÇünkU Flnlandiyada. gördü 
ğUmden daha iyi neticeler alındı. 

Amerika Fransa 
tarafında 

(Baıtarafı 1 incide) 
terenin ve Fransannııı tarafına gec· 
mesl tein kAtl geleceğini işaret et· 
mektedir. 

Siyası mahfeller hllki>.meUn bu tak 
dirde bitaraflık kanununun ne ola
cağını söylememek hususundaki ıs· 
rannı, bu kanunun Amerikanın Av
rupa demokrasllerine son derecede 
mnesslr ibir yardımda bulunmasına 
ma.nı olamıyacağı şeklinde tefsir et
mektedirler. 

Diplomasi sahasında Amerikanın 
Avrupadaki mnmessllleri büyUk bir 
faaliyet gOstermektedirler. 

BONENİN NUTKU 
Parla, ! (A.A.) - Polnte-de-Gra· 

ve ft.bidesinln açılış meras1m!nde bir 
nutuk süyllyen Bonnet bilhassa de· 
mişUr ki: 

- Fransa ile Amerika arasında 
BaşvekAletlerde gizlice taahhUtler, 
paktlar ve ittifaklar imza edilmesine 
!Uzum yoktur. Amerika halkının lıls 
sen biz.imle beraber olduğunu billyo 
ruz. Bu itlbarla. hak da bizden tara
fadır. Duııdan evvel bizi iki kere 
birleştirmiş olan prensipler kuvvet
lerinden bir şey kaybetmemişler, 
milletlerimiz de safiyetlerini muha
faza etmişlerdir-. Bilft.kis her şey ta
rihin bizi birleştlrdlği bağları kuv
vetlendirmektedir. 

Daha ilkkanun 1937 de ''yaklaşan 
felakette Amerikanın eski dünyaya 
yardım edeceğine kani olduğunu,, söy 
liyen Ruzveltin bu sözlerini hatırlatan 
Fransa hariciye nazırı şunları ilave et.. 
mi.ştir: 

"Fransız zimamdarları da Amerika 
zimamdarları gibi harbin kabili içti. 
na.p olmadığı mlitaleasını kabul etme. 
mişler ve sizin memleketiniz kadar 
bizim memleketimizin de iştirak ettiği 
medeniyeti mahvetmek tehlikesini gös 
teren bir ihtilafta bitaraf kalabilecek. 
1erini düşünmemi§lerdir. " 

,. 

Herekede üzüm 
bayramı güzel oldu 
iyi üzüm yetiştijrenlere vilayet 
tarafından mükafatı ar verildi 

Genç llazlar banycdan ıonra ne fİI üzümler.den yiyorlar. ./ 

Birinciliği kazan.an iki üzüm aahipleri ile beraber, 'yanlarda Kocaeli valili Ha.. 
mit Oskay ile Zi #nt Müdürü görülüyor 

İzmit, (Husu.si) - Vilayetin He· 
rekede tertıp ettiği üzilm bayramı bu 
gün fevkalade güzel ve neşeli bir §e. 

kilde kutlandı. 
Haydarpaşa ve Adapazarında.n kal. 

kan sabah trenleri, İzmit, Karamür
sel, Gölcük ve Körfezin bütün sahil 
!erinden Herekeye akın eden deniz va.. 
sıtalan beş bin kadar tahmin edilen 
in.sanı Herekeye toplamı§tı. Bu arada 
Izmit Ya.tisi Hfunit Oskar, Amiral Fah 
rl, Amiral HulUsi. General Rüştü, Iz· 
mit mebuslarmdan Salahaddin Yargı, 
Ali Dikmen, Hayri, Zonguldak mebu.. 
su Halil Dikmen. İstanbul ziraat mü. 
dürü Tahsin ve vilayetin müdira.nı, as 
keri ümera, sporcular, vilayet daimt 
azaları da. bulunuyordu. Hereke bir 
üzüm me§hcri olmuştur. ~üçük küçük 

Fransa, bütün komşularile bir sulh 
siyaseti takip ettiği için dostluğunuz. 
dan emindir. Çekoslovak meselesinin 
vehametini inkar etmemekle beraber 
milletlerin sulhperverane hissiyatı, 
Berlin ve Prag hUkfuııetlerinin beynel
milel mesuliyetlerini mUdrik bulunma 
luı ve Fransa ile İngiltere arasında. 
ki sıkı ve dUrüst te§I'iki mesai sayesin 
de Avrupayı tehdit eden bUyük tehli. 
kelerin bertaraf olacağını ümit ediyo· 
ruz. Her halde Fransa akdettiği pald. 
lara ve muahedelere ve giriştiği ta.ah. 
hütlere sadık kalacaktır. 
AMER!KAN ELÇ1Stl\'1N SÖZLERl 

Pa.ris, 4 (A.A.) - Bu sabah Point.e· 
de Grave abidesinin küşat resminde 
bir nutuk söyliytn Amerikanın Fra.n. 
sadaki elçisi Villiam Bullit ezcümle 
demiştir ki: 

"Dünyada taassup nida.lan işitildi. 
ği şu sırada FraMa ve Amerikanın in· 
san hayatının esaslı prensiplerine ve 
hüriyet, demokrasi ve sulh ideallerL 
ne ka1"6t bağlılıkları iki memleket a. 
rasmda sıkı bir teşriki mesaiyi mUm
kün kılmnh1:.adır. 

Dünya sulhünün bizim için büyük 
bir ehemmiyeti vardır. Çiinkü bu gUn 
patlıyacak umumi bir harbin asırlar. 

• da.nberi bin müşkülatla elde edilen me. 
deniyetin kıymetli verimlerini bir mUd 
det için mahvedeceğini biliyoruz. 

Geçen 22 §ubatta söylediğim gibi 
.Avrupada bir kere daha harp patlıya· 
cak olursa bu harbe Amerikanın girip 
girnıiyeceğini kimse ne söyliyebilir ve 
ne de tahmin edebiliriz.,, 

hususi aınbal~jlı ve gayet güzel kutu. 
lar içinde sayısı bini aşan müsabaka.
ilk üzümlerden başka yine ner taraf 
üziimlerle dolmuştu. 

Milli elbiselerini giyerek Uzümlerle 
bezenmi§ genç kızlar, Izmitin genç şa
irlerinden Yunus Nüzhetin yazdığı 
üzUm türküsünü söyliyerek misafirle. 
rl ka:reıladılar.Evveli eskiAlman impa 
tonı için yapılmış köşkte 60 kişilik 
bir ziyafet verildi. 

Ziyafet neşeli geçti. Diğer ta.raftan 
Herckeyc gelmiş blitiin misafirlere ü· 
züm, ekmek, pide verildi. Onlar da a. 
ğırla.ndılar. Sonra Çamlıbahçede üzüm 
panayırı açıldı. Bu panaym:la mUsaba.. 
kaya. giren üzümler, harikulade güzel 
ve çok nefisti. Hakem heyeti hepsi bi" 
ribirinden güzel olan bu nefis mahsul. 
ler hakkında na.ml hükilm vereceğine 
tereddüt etti. Neticede 1zmitin birin. 
cisi olarak çavuş Uzümünde, Saraylı· 
köyünde Sivritepe mevkiinin üzUmle. 
rinden Halim Ercarun üzümü birinci. 
liği kar.anıp elli lira mUkfifa.t aldL 

Çavuş zümUnden ikinciliği Tav. 
şancıldan Hilmi Ankan kazandı. Ha. 
cı balbal Uzilmünden vilayet birıncili. 
ğini Tavşa.ncıldan Bekir Cimgöz, i· 
kinciliği Tav~ancıldan Cel!l Altan al
dı. 

Kaza itibarile birincilik ve ikincilik 
Gölcüktedir. KaramUrselden Pazar 
köylü Tevfik Çakmağın üzUmU hirin. 
cl, Gebzeden Hilminin üzümü kaza. 1· 
tibarile birinci, Ta.vşancıldan Tosun 
ağanın ü.zUmU ikinciliği kazandı. 

t.zmitten birinciliği Yusuf Ziya. L. 
kinciliği Mehmet Pişkinin üzümü, ka. 
zandı. Birinci ve ikinciliği kaza.nan U· 
zUm. sahiplerine 30 - 50 ~er lira. pa
ra mükafatı verildi. 

Bundan sonra ltzmit valisi Haınit 
Oskay bir nutuk söyledi Meyvacılığa 
verilen ehemmiyetten, müstahsillerin 
Atatürk Türkiyesindeki mazhariyetıe. 
rinden bahsetti. Büyük öndere tazint 
ve bağlılığı saygı ile tekrar etti. Ço1': 
alkı~landı. 

Denir.de spor mUsabakalan yapıldı· 
1zmit, Hereke, GölcUk. KaramUrseİ 
sporcularının girdikleri müsabaka.lal' 
çok güY.el oldu. 

Bunlann da birincl!erlne müki.fat" 
lar verildi. 

'OzUm bayramı çok güzel oldu. Ge
lecek senelerde bayram daha milkeıJl
mel bir surette hamlanacaktir. 
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Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: ıoo.000.000 Tilrk Lirası 
şube ve ajana adedi: 262 
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40 .. ıoo .. 

ıoo •• 60 " 
120 ,, 40 ,, 

ı.ooo ,, 
4 .000 •• 
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f 1 EylUl, ı Blrlnclklnun, 1 Mart ve a-
Kur'alar senede 4. e a, 

ziran tarihlerinde çekilecektir. 

İtlefterdarlığından; 
Is l 8 n U U il mülhak mUdUriyetler ve Maliye ıubeleri 

~..r 
;: . 
" . .. .kcLsa ' 
~i:ü"1ü ( 

• • • 

. Umum idaresi ilanları · 

Muhammen bedelı 150000 lira olan aşağıda yazılı 4 kalem elbiselik ku. 
maş 16-9--1938 cuma gilnU saat 15 de kapalı zarf usuıu ile Ankarada ld& 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10250 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komlayon re.. 
isliğine vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpa§a veznelerinde 1ablmak
tadır. (5965) 

ıo.ooo metre 
5.000 metre 

10.000 m~tre 

5.000 metre 

Memur elbisesi için kumq 
Memur paltosu için kum113 
Müstahdem elbisesi için kumq 
MUstahdem paltosu için kumat ----Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı 4 gurup maı,.... 

her gurup ayrı ~yrı ve hizalarında yazılı gUn ve saatlerde ihale edilmek IU'· 
tile Haydarpaşada Gar binası içindeki satın alma komisyonu tarafmdan 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gurubun 
hizasında yazılı muvakkat teminatlarlle birlikte eksiltme gUnU saatine kadar 
komisyonuna müracaatları lazımdır. 

Bu i~ ait sartnn.meler Haydarpaşada Gar binasındaki komisyon tanfm. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 10800 kilo 60 x 25 m/m ebadında lama demirli muhammen bedeli 
1404 Ura, n;ıuvakkat teminatı 105 lira 30 kuru§ olup açık ekslltmeei 8-9--
938 perşembe günU sa.at 10.30 da. yapılacaktır. 

2 - 6 kalem muhtelif ebadda çam diline ile 800 demet bafdadllik çam çıta. 
muhammen bedeli 2532 lira 30 kunı3 muvakkat teminatı 189 lira 93 Jmrq 
olup açık ekslltmesi 8-9-938 perşembe gUnU saat 10.30 d& yapılacaktır. 

3 - 3000 kilo sıkıştırılmış karton muhammen bedeli 1710 lira muvakkat 
teminatı 128 Ura 25 kuruş olup açık eksiltmesi 9-9-938 cuma gUnil .. t 
10.30 da yapılacaktır. 

4 - 3000 kilo köprUler için grafit muhammen bedeli 1260 lira muvakkat 
teminatı 94 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi 9-9-938 cuma gUntı aat 
10.30 da yapılacaktır. (5750) 

.. :ttıt.a_tibuf · Beli.'diy~si "ilanları 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altma alman Doc 
markalı ve 1944 plaka sayılı takse otomobili Beyoğlunda Yeoil eokak 2' mı. 
maralı Hekimyan garajında 7--9-938 çarşamba gilnil saat 11 de aatıl&cap 
llAn olunur. (~) Defterdarlık .m~k:~: m:ııammen bedel Uzerind<?n iki yüz yirmi ton 

için beher tonu yırmı k palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Şe-
Tü 'tin' • mubayaası a rk Antrası ın bergiln Milli Emlak idaresine müracaatları ve .:· · t:> eniz · L·e v ·a'"Z ı m satına ı m a 
rai~inJ. öğren~ek ist1~~er~96 liralık muvakkat teminatları ile 938 senesi Tica. 
eksıltmeye gı:eceklerıntek~if amelerini 12-9-938 pazartesi günü saat on ikiye 
ret Odası vesıkası ve n . anl w t d'l . . ı~k MUdUrlUğün' de toplanan Komısyona Başk ıgma ev ı erı 
kadar Millı Em a 

·: - K o m i s y o~ s:1 u i 1 a n 1 a r ı 
M. M. V. Deniz MerkC2} Satınalma Komisyonundan: 

1-Tahmin edilen bedeli 85000 lira. olan bir adet im.ll Jenereya.tM. 
24-1~938 tarihine rastlıyan pazartesi günU saat 11 de Vekfilet blnumdlld 
komisyonumuzda kapalı zarfla eksiltmeye konulmll§ttD". 

V U te de zarflar açılırken hazır bulunmaları (M.) (5912) 
e saat on Ç 

Slyasıtl Bilgiler Okulu ~abul şartları ı _ 
· • 1 B"lgiler okuluna lise mezunları mUsabaka ile alınır. Kayıt ve mil .... 2 - Muvakkat teminatı 6375 lira olup §8rlnamesi 425 kurul .karpbfmd& 

komisyondan alınabilir. Sııasta bı 1 "ksek ögr-etmen Ankarada siyasal bilgiler okullarında ya. 
sabaka stan u yu ' • . 

t 25 Ağustosta başlar, 25 Eylulde biter ve yalnız ~azartesı ve per. WOLANTS[ 12AN~ 
l__UNi N:V.~ 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun un tarif atı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif zarflarını o gün belli saat ten bir saat evveline kadar komlaJon 
ba§kanlığına vermeleri. Postada vft.ki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(3472) (60d) 

pılır. Ka~ı 
1 

• ai saatlerinde yapılır. Müsabaka 26 Eylulde başlar. ~~z
şembe gUn erı mes. ti •enler Ankara da. okul direktörlüğüne. tstanbulda yuk. 
la malCımat almak ıs ~ d'-er yerlerde küllUr ve lise direktörlüklerine mü. 
sek öğretmen okuluna ve ıg 
racaat etmelidirler. (3493) <6069) 

Nafia Ve!<a Jetinden: 

,.. 
Alemdar Sineması 'Ahcı el si nema makinesi alınacak 

iKi FiLM C. H. P. Genel Sehreterliğlnden ı 
zarıes· günü saat 11 de Anknrada Nafıa Vekaleti 

ıo Tc~rinievvel 93~ pa k 
1
. yonu odasında ceman 1500 lira muhammen 

binasında malzeme eks~tme ~mıstesliaı ~rtile 10000 adet telgraf fincanının 
bedelli Haydarpaşada sıf sup an 

1 - Yakan buseleT •• 
2 - I nsan avcıları 

1-Bir adet normal 35 mm film üzerine çeken el sinema alıcı makinesi tefr 
rUatile birlikte açık eksiltme suretile münakasaya. konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 Eylfil 938 per~mbe gUnU saat on beşte An.karada. C. a P. 
Genel Sekreterliğinde yapılacaktır. 

açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Muva;~mt teminat 112,50 lira~ırt Ankarada Nafıa Vek~leti malzeme mU. 
Eksiltme sartnamesi ve teferru.a. 1 

, ....... ursw;;~_. ..... ,. 
Dr. Hafız Cemal 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak Ankarada C. H. P. Genel lelr:re
terliğinden ve İstanbulda C. H. P. Baekanhğında.n alınır. 

dür!üğünden parasız olarak a~ınabı~ır. artnamesinde yazılı vesikalarla birlik
lsteklilerin muvakkat temınat \e ş bulunmaları lazımdır. (5675) (3218) 

te ayni gün saat 11 de komisyonda haztr 

Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

4 - Taliplerin muvakkat teminat olarak maktuan 200 lira. ve 2490 numa. 
ralı kanunun 2 ve 3 üncü ma.ddelerin deki vesnikle mczkilr gtlıı ve saatte C. 
H. P. Genel Sekreterliği muhasebcsin e müracaatları. (3326) (5762) 

- KURUNun kitap ~kllnde romaıı te.fdüaa -...... 
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rilnen manzaraya bakmağa başladı. 
Dışarısı, köylülerle dopdolu idi. Ay ışığı olduğu 

için, mUfettiş Bod bu manzarayı JA.yiklle görüyor
du. 

Ye clYarda, köy evlerinin kapılarında kadınlar, 
birer grup teşkll etmişlerdi. 
Şişman milfettlş, manzaraya bir kere daha bak· 

trktan sonra, komiser Cons'a döndU: 
- Bana bak .. Ben bu hali pek bcyenmiyorum. 

Bir mesele çıkacak. 
- Ne demek istiyorsunuz? 
Falcat komiser Cons sözUnU bitirmemişti ki, 

müfettiş Bod dışarı çıkmıştı. 
Komiser Cons'da onu takip etti. 

Halkın önüne çılrtıklnrı zaman, gürültünün art
mış olduğunu gördüler. Iliitiln köy ahalisi, şimdi 
ortada duran hlr çöpçünün söylediği sözleri he· 
yccnnln dinliyordu. 

Müfettiş Bod, nynı zamanda. toplanan ahalinin 
ellerinin de boş olmadığını gördü. Her biri, tarla· 
larında kullandıkları, kazma, kilrek, bel, tırmık 
nlmışlar, öyle hnğırışıyorlardı. 

ÇöpçU şöyle haykırıyordu: 
- ... Artık buna bir nihayet vermelidir! Artık 

tn reznlcte tahammUl edemeyiz. O herif, dUn gece 
yine şeytan sihirbazlığı yapıyordu. GUneş çıkın· 

caya kadar anbarda ışıklar ne için yandı? Ve bu 
sabah, Madam Kelvln'in kızı hastalaıııp 0141. Do 

ŞEYTA~~ KUKLA.LA.RI ----- 81 
- -----------

- Kilfoylun bu adamı teşhis edeblleceliııl 
zannetmiyorum. Daha fazla izahat veremem. l'a· 
kat bu işi, benim kendi usullerime göre takip et
meme imka.n verirseniz, pek memnun onlacalım. 
Btışmeınur kaşlarını cattı. Böyle muamma glbl 

sozl,Jrdcn zaten hoşlanmazdı. Eğer bu şişman ... 
dam, bir şey biliyorsa, neden söylemiyordu! 

Başmenıurun kanaatine göre, başmüfetUtln 807. 
lcdlklerl bir takım sacmadan ibaretti. Bu acıa.. 
aadece esrarengiz görilnmeğe çalışıyordu. QlbaktJ. 
Kılfoyl'a zulmeden ve diğerlerini de öldtırea --.ıt'iıi-r.1 
mın kim olduğuna dair, herkesin blldittn• 
kn bir şey bilmiyordu. 

Başmcmura göre, müfettiş Bod mllnh.•ıill*• 
di şöhretini kurtarmak için böyle bir 
ler uyduruyordu. BUtiln istediği, bir ,,. 

mek için vakit kazanmaktı. Fakat b1UllUI. •• 
açığa söylemek istemiyordu. 

Bununla beraber, eter TUl7et Na IHfiiıJMI..,~~'.' 
Uş Bod'ı kendi hallnde brrakm&DDl 4-.MalltUM"'"'. 
zuru yoktu . 
Başmemur bu mlll&hua&arclall 80JU'& ~it 

ıesle: 
- Pek&I& mtlfettlf, eledi. Stsln uaullel'llllH mu-

dahale etml:receifm. Sadece netic;eJI bekllyecella. 
Mtıfettlt Bo4. kartıımdaklnln ılhnlll4en 1.ecen.. 

ıen tam1:mea l>UcUll lçla hlo telif eseri IGeter-
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n~tnlknao 
Direktörlüğünden • • 

BAŞ 
DİŞ, NEZLE 
.i\TEVRALJİ 
veBütUn 

ağrılara karşı 

1 - ilk, orta ve li1e lamnlanna yabh n yabıa, kız Ye erkek talebe kaydına bqlanmrıbr. 

2 - Bu yıl yeniden az talebe almacağmdan mektebe girmek iıtiyeıılcr bir an evvel müracaat etmelidirler. 

3 - Eski talebe eylülün onuncu gününe kadar ıerek mektupla, gerek mektebe blıı vunırak kaydım yenilemelidir 
Eıki talebenin eylülün onundan ıonra yapacaklan müracaat kabul edil miyecektir. 

4 - Sekizinci ve on birinci amıflarm bütünleme ve engel ımavlan eylülün birinde diğer ımllanıa eylülün 7ecli
ıinde baılıyacakbr. 

S - isteyenlere mektebin kayıt farilanru bildiren tarifname parasız gönderilir. 

lnhisa.rlar l). Müdürlüğünden_: Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası .Telefon: 22534 

l - Ankarada Atatürk bulvarında şartname ve projesi mucibınce yaptı· 
nlacak depo ve imalathane inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmw;tur. 

n - Keşif bedeli 199.146 lira 15 kuruş ve muvakkat teminatı 4495.73 
liradır. 

m - Eksiltme 15-9-938 tarihine rastlıyan perşembe günil saat 11 de 
Kabata§ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacar 
tir. 

IV - Şartname ve projeler 9.96 lira bedel mukabilinde inhisarlar leva· 
zmı ve mubayaat şubesile Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukave~e ile yaptıkları bir 
blnnnm taahhüt bedelinin yüz yirmi bin liradan aşağı olmaması ve kendileri 
bizzat yüksek mühendis vya mimar olmadıkları takdirde tekliflerini bunlar. 
dan birisile müştereken yapmaları ve mukaveleyi birlikte imza. etmeleri lL 
zmıdır. Eksiltmeye girebilmek için icap eden vesikalar eksiltme günUnden 
bir hafta evveline kadar inhisarlar umum müdürluğü inşaat şubesine gösteri. 

lerr.k ve a.yrıca. fenni ehliyet vesika sı alınacaktır. İstekli ile birlikte teklif 
yapacak olan fen adamının dahi ayrıca müteahhitlik yapmış olması şart de. 
ğHdir. 

VI - Mühilrlil teklif mektubunu, kanun! vesaik ve in.saat şubemizden a. 
lmacak fenni ehliyet vesikasiyle muvg,kkat güvenme parası makbuzu veya 

banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günU 
en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına. mak· 
buz mukımtlinde verilmesi llzımdır. (5953) 

1 - Şartnamesine ekli listelerde yazılı ebat Uzerinden şartname mucibin. 
ce 1 No. lı tipten 500 adet ve 2 No. h tipten 500 adet ki, ceman 1000 adet 
portatif içki sandığı açık eksiltme usulile yaptırılacaktır. 

Il- Muhammen bedeli beheri 363.41 kuruş hesabile 3634.10 lira ve mu· 
vakkat teminatı 272,55 liradır. 

m - Eksiltme 16-9-938 tarihine rastlıyan cuma günU !aat 11 de Ka. 
bat.aşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 güven. 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri nan olunur. 
(6012) 

1 - idaremizin Şemsipa.şa balcım ve işleme evi çocuk yuvası ve dispan· 
seri için şartnamesine eski listede müfredatı yazılı 20 kalemde 119 parşa. eş. 
ya açık eksiltme usulile yaptırılacaktır. 
II-Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 2215 lira ve muvakkat teminatı 

166.12 liradır. 
m - Eksiltme 7-9-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 10 da 

Kabata§ta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak· 
tır. 

iV - Şartname ve resimler parasız olarak her gün sözil g~en şubeden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7.5 giL 
venme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (5718) 

1 - İdaremizin Yavşan ve Çamaltı tuzlaları için memur, amele ve IUzu· 
munda hafif yük naklinde kullanılmak Uzere birer tonluk iki adet kamyonet 
§art.namesi mucibince açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beheri 2400 lira hesabile 4800 lira ve muvakkat 
teminatı 360 liradır. 

m - Eksiltme 17-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 11 de 

Kabataşta levazım ve mubayaat eubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözU geçen şubeden alınabilir. 
V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin kataloklan ile karoseri şekli 

ve dahilt taksimatını gösterir bir pl~ ile benzin sarfiyatını gösterir fennt tek. 
liflerini ihale günilnden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen şubesine ver
meleri ve tekliflerinin kabulilntl mutazammm vesika almaları lazımdır. 

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

(6013) 

I - İdaremizin kutu fabrlka.!ı için aartnamesi mucibince 300 kiloluk 1 
adet ve 500 kiloluk 1 adet ki ceman 2 adet baskül pazarlık usulile satın 
alınacaktır. 

II - Pazarlık 12-9-938 tarihine rastlıyan pazartesi günU saat 10.15 
te Kabataşta levazmı ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla. 

caktrr. 
m - Şa:rtnameler parasız olarali her gün sözU geçen şubeden alınabilir. 
IV - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiyatsız teklif ,.e kataloğla. 

rıru münakasa gUntinden bir hafta evveline kadar Tütün fabrikalan şube
sine vermeleri tazim.dır. 

V - İsteklilerin pa.zarlıli için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 gU. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilfuı olu.. 
nur. (5589) 

CiMl 

Sigara 
maklna 
kolası 

miktarı 

15.000 kilo 

Muhammen B. 
beheri tutarı 

L. K. L. K. 
·20, 70 3105.-

Muvakkat 
teminatı 

L. X. 
232.87 

Sigara 13.550 ,,, .. 20, 70 2804.85 210.38 
paket kolası 

Eksiltmenin 
saati 

10 

r 10,30 

I - 5-JX-938 tarihinde ihale edileceği illı edilen 15000 kllo sigarama· 
klna ve 13550 kilo sigara paket kolasmm eksiltmeleri görillen lUzuın Uzerine 10 
gtin temdit edilmiştir. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarında gösteril. 
miştir. 

m - Eksiltme 15-IX-938 tarihine rastlıyan pazartesi gUnU hlzalarm· 
da yazılı saatlerde Kabataşta Levazımve mubayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarakher gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(6105) 

Devlet Basımevi DlrektörlilğUndeo: 
önümilzdeki ders yılında okutulacak ilk okul kitaplarının tamamen ha

ızn-lanmış olduğu ve bugünden itibarenÇemberlltaşta Osman Bey matbaası al 

! tındaki ••Kültür Bakanlığı Yayınevi,, nde satışına başlanmış bulunduğu sayın 
çocuk velilerine ve al~kadar kitapçılara bildirilir. (6106) 

- .KUUUXun .klta,P. şeklind~ roman tetriksaı -
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- Teşekkür ederim, dedi. Size gayet mUsbet ne· 
tlceler vereceğimi vaadedlyorum. 

Ve bu suretle başmemurıa başmüfettişin müla... 
katı nihayete erdi. 
Başmemur çekilip gittikten sonra, müfettiş Bod 

da handan ayrıldı. Ye küçük polis karakoluna doğ
ru yUrüdil. 

Komiser Paterson orada değildi. Şişman milfet· 
tlş, bundan az çok memnun oldu. 

Karşısına çıkan polis memuruna, komiserin 
bürosunda biraz meşgul olup olamıyacnğını sor. 
du. Derhal muvafakat cevabı aldığı için, hemen 
içeri girdi. Kapıyı Uzerine kapadı. Telefona sarıl
dı. Muhtelif yerlere telefon etti. Nihayet Slrnlland 
Yard ile uzun bir konuşmada bulunarak konuşma.· 
sını bitirdi. 

Akşam oluyordu. Müfettiş Bod karakoldan çık
tıktan sonra, t"k:-ar köy meyhanesine doğru yol 
ald. Yolda muhtelif köylUlere rastladı. Her biri 
grup haline gelmiş, bir şeyler fısıldaşıyorlardı. 

l\Ieyhnneye girdiği zaman, orada, komiser Cons 
tan başka hiç kimse yoktu. lnce yapılı komiser 
kendi başına, her zamanki mahzun bir tavırla ma
sa başında oturuyordu. Müfettiş Bod'ı görünce 
bir sevinç çığlığoı kopararak onu selAmladı. 

Müfettiş Bod sordu: 
- Bu nkşaı.ı müşteriler nerede? 
Komiser Cons esefle başını salladı: 
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- Tuhaf değil mi? Bu gece buraya tek kişi blle 
gelmiyor, her halde bir şey oldu. 

Müfettiş Bod, meyhanenin tezgAhına doğru 1· 
le rledl. Vo tezgl\hın üzerine para atarak, bir bar
dak bira istedi. 

Ayni zamanda, meyhaneciden sordu: 
- Müşterileriniz nerede yahu? 
- Efendim, bir toplantı var da ... Belki de biraz. 

dan hepsi gelirler. 
Fakat meyhane sahibi yanılıyordu. '1:ira, aradan 

epey vakit geçti ği halele, kimse gelmemişti. Şişman 
nıilfcttlş düşünmeğe başladı. Herhalde mühim bir 
hftcliso cereyan ediyordu. Fakat, ne idi? 

Dunun cevabını, müfettiş Dod vo komiser Cons 
akşam yemeğini yerken aldılar. Hem de şayanı 

<Hkkat bir s urette ... 
:\Iüfcıttiş Bod, tam çatalı ağzına götürürken 

durmuştu. 

Komiser Cons sordu: 
- Ne oluyor? Neye durdunuz? 
Müfettiş Bod, bir parmağ'mı kaldırarak çarça'" 

buk şu kelimeyi söyledi: 
- İşitiyor musun? 
Dıaşrdan, uzak bir sahilde dalgaların mırıltısı

nı andıran bir ses geliyordu. 
- Pekô.IA. bu nedir? 
Müfettiş Uod ccmp Yermeden yerinden kalktı. 

Pencereye koştu. Açtı; dışarı uzandı ve gözUne gö-
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l lstanbul Komutanh§.1 
ilanları ~I 

lhale günü talibi çıkmadığından i· 
halesi 10 gün uzatılan Haydarpaşa 

hastanesinin senelik ihtiyacı olan 
12775 tane yumurtanın açık eksiltme 
ile ihalesi 8-EylUJ-938 perşembe g{1. 
nü saat 10 da yapıle.caktır. MuhaJn.. 
men tutan 319 lira 38 kuruştur. llk 
teminatı 24 liradır. Şartnamesi hergUn 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz ve mektuplarile 
2490 s3yılı kanunun 2 ve 3 UncU mad· 
del~inde yazılı vesikalarile beraber 
belli gün ve saatte Fındıklıda Komu
tanllk~atın alma komisyonuna. gelme.. 
lerl (6090) 

• • • 
İhale günü talibi çıkmadığından ı. 

halesi 10 gün uzatılan Çatalca. mUs• 
tahkem mevki Komutanlığı birlikleri 
ihtiyacı olan 7500 kilo kuru ııoğaıım 
açık eksiltme ile ihalesi 8 Eylül 938 
perşembe günU saat 11 de yapılacak
tır. Muhammen tutarı 525 liradır. ltl]s 
teminatı 40 liradır. 

Şartnamesi her gün komisyonda. gö. 
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat mak .. 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 tincU maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber !belli gUıı ve saat
te Fındıklıda Komutanlık sa.tın alma 
komiayonuna gelmeleri. (6091) 

• .y. • 

Talibinin vermiş olduğu fiat ma. 
kaınca pahalı görüldüğünden ihalesi 
10 gün uzatılan GUmil§suyu hastane. 
sinin 17000 adet yumurtanın açık er 
siltme ile ihalesi 8 Eyliı1 938 perşem
be günü saat 10,30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutan 425 liradır. llk te.. 
min:ıtı 32 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda ga,. 

rillebilir. !steklilerin ilk teminat ıpa.k4 
buz veya mektuplarilc 2490 sayılı ka• 
nunun 2 ve 3 üncU maddelerinde yazılı 
vesika!arile beraber belli gün ve saat
te Fındıklıda Komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (6089) 

• • • 
Orhaniye kışlasında garaj, ahır ve 

hangarları tamir ettirilecektir. Açık 
eksiltme ile ihalesi 21 eyllıl 938 c;ar .. 
şamba günü saat 10 da yapılaca.ktir~ 
Muhammen keşif bedeli 8515 lira 80 
kuruştur. llk teminatı 639 liradır. 
Şartname ve sairesi 43 kuruş muka.. 

bilinde ait olduğu şubesinden olmabi• 
lir. İsteklilerin ilk teminat veya mak. 
buzlarile ihale gününden sekiz gün ev. 
vel İstanbul Nafıa fen müdürlliklerln• 
den alacakları vesikalarile 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber belli gün ve saat. 
te Fındıklıda komutanlık satın alma. 
komisyonuna gelmeleri. (6015) 

• • • 
Ayazağadaki süvari biniclik okulu. 

nun ot ve saman ambarlarının tamiri 
ve transformatör binasının in.~sı ve 
harici elektrik tesisatının ihalesi 21 
eyHll 938 çarşamba gUnU saat 10.30 
da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 6464. Ura· 
dır. llk teminatı 485 liradır. Şartna. 
me ve sairesi 33 kuruş mukabilinde 
ait olduj;111 şubesinden alınabilir. ıs . 
teklilerin ilk teminat makbuz veya. 
rnektuplarile İstanbul Nafıa fen mil• 
dürlüklerinden ihale günilnden seki1l 
gün evvel alacakları vesikalarile 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde 
yazılı vesikalarile beraber belli gi1D 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satııı 
alma komisyonuna gelmeleri. (6016) 

Snhibi: ASL'\1 US 
N e§rİyat Müdürü Refik A. Sevcngil 


