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uzerıne - Atmanl}anın şımali ştirki hududundaki tedbırleri 

Fransa'da bütü ihtiyati r s 
v 

Abdurrahman Melek 
Hatay kabinesini teşklle m~murkedbil~I 

Basvekil bugün meclıse a ıne 
arka :"aşlarmı takdim edece.< 

altına çagı 

Genç Kral 
Piyer·n 15 inci 
doğum yıh 

Yazan ; Asım Us 
Bugün Yugoslm'yııda büyük şen· 

likler oluyor. Dost TC müttefik mem
leket genç krıılı lldncl Piyer'in on 
bc.5incl doğum yılını ımtlnyor. Birkac; 
sone e\'vel Büyük Krnl Aleksandr 
1\Inrsilyn<ln. alçakça bir suikasta kur· 
han olduğu l"ıtkit derin bir mnte~ 
içcl'lsine düşen Yugoslav milleti bil· 
tün ümitlerini oğlu Piyerin şahsına 
çm irdl. J{n.hrn.nınn bn.bnsına karşı 
hcslcdikleri derin hürmet ve muhab-
1 u~ti bund.nn sonra Yugoslav tahtına 
geçen genç krnla ,·erdi. 

O gündcnbcri geçen zııma.n zıırlm· 
dn genç krnlm tahsil yolundaki gay• 
l'ctl, derslerine oln.n candan dikkati 
~il terdi kl Yugo hw millctiıtln kcn· 
dl ino bağlndıtrı ümitler boşuna git. 
ıııcntiştir. Bu defa lise tahsilinin be· 
:;;inci senesini büyük bir mm·affak1• 
y(•f lo 'tamanılnımştır. 

J~sasen J{ral Aleksnndr hayatta 
iken vclln.lıtınm bedeni Ye fikri ter· 
biycshıo tcvknllidc n.Hlka göstel'irdl. 
J{cıuUslne ders ,·erecek olan profe
sörlere 

.- Bütün Yugo lav gençleri nasıl 
tnhc;il görüyorsa oğlumun da ayni şe
kll<le terbiye edJlmc ini isterim. A .. 

(Sonu: Sa. 4, Sü. 1) 

......... ---.. ---· . -··---· 
Öğretmenin en 
büyük hassası 

Türk okullannın 
Kemalist organizas

yonuna doğru 
Yazan· 

l. 11. BALTACIOGLU 
Bu~ii n 2 nci 
sayfamızda i ----·-----==------.-·· 

ve 
dönmek 

efrat derhal 
emrini aldılar Antakya, 5 (A.A.) - Anadolu A· 

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
tik Hatay kabinesini teşkile bugüne Parla, 5 (A.A.)-

kadar Hatay valiliğini yapmakta olan J\ •u••renber~a Havas bildiriyor: 
Doktor Abdurrahman Melek memur l Y 4' Enternasyonal 
edilmiştir. k vaziyet dolayısile 

Başvekil, yarın meclis karşısına çı. on aresı• ve Almanyanm şi· 
karak yeni kabineyi takdim edecek ve A.j mail §arkt hudu.. 
beyannamesini okuyacaktır. Doktor D • • 1 d dunda. tevessül etti. 
Abdurrahman Meleğin kabineyi §U Un açı 1 
suretle teşkil edeceği zannedilmekte. ği mühim tedbirle· 
dir: Hit1er şöyle dedi : rin ve asker ve le. 

Başvekil, Dahiliye, Hariciye, Müda· ı. k t vazım mevcudunu 
faa nczaretlerini bizzat üzerine ala • H ODgre bize 0 VVe takviye etmesi ne. 
cak, Adliye Nezaretine Cemil Yurt. hah şet melidir tice si olarak 
man, lktısat, Maliye, Gümrük Neza· Berlin, 5 (A.A.) _ Hitler saat 10,55 hükumet bir takım 
retlerine Cemal Baki, Nafıa ve Ziraat de Münihten Nürenberge gelmiştir. emniyet tedbirleri· 
Nezaretlerine Kemal Alper, Maarif ve Nasyonal • sosyalist partisinin bü. ne mürqcaat etmek 
Sıhhat Nezaretlerine Ahmet Faik yilk senelik kongresi açılmıştır. mecburiyetinde kal 
Türkmen getirilecektir. Nürenberg, 5 (A.A.) _ Führer, Nil. mı§tır. 

Nezaretler müsteşarlıklarına. da şun renberg belediye dairesinde kabul edil. 
Iarm getirileceği tahmin edilmektedir: Bu suretle ve 

Müdafaa için İnayet Mursaloğlu, Ha diği esnada §öyle demiştir: bilhassa .mcvakii 
riciye için Posta Telgraf müfettişliği "Fırka kongresinin önümüzdeki se. müstahkcme kıtaa.. 
uhtesinde baki kalmak üzere Besim neye ait i§ler için bize kuvvet bah§Ct. tını tam mevcut· B~~~ 
Tecer, Adliye için Feyzi Atahan, Na.. mesi lazımdır. ilk defa. olarak ~rktaki lu kılmak için ihti. 
fıa. için mlihcndis Kişişiynn, Ziraat i·ı hudut eyal ti Almanya hudutlan dahi. yatlar sil4h altınn 
çin Mahmut Knvvas, Maliye için Huri line girmi~ bulunuyor. Kendisinin bu çafınlmıştır. 
Rad, lktısat için CeHll Akkuş, Maarif kongrede mümessilleri bulunacaktır. 
için Mardiros, Sıhhat için Sıtlu Osman (Sonzı: Sa. 4. Sil. 4) Mezunlar· subay 
--------------------------- ve efrat_ derhal 

Çek kabinesinin dünkü toplantrsmda garnizonlarına dön. 

Nazırlar kat'i bir 
plan hazırladılar 

Südetlerin 
nan istekleri 

topla
olunuyor 

sekiz noktada 
kabul 

!( 

Çok mühim siyasi görü~melere sahne olan Prağ an bir görü Ü§ 

Lo dra 5 (A.A.) - İngiltere hli. 1 kil Hodza ile görüşmüş ve dün akşam 
kfun ~- Prngdaki sefirinden Gvatkin· I Henlayn ile yaptığı mühim konuşma . 
Heni:~ mülakatı hakkında bir rapor lardan haher vermiştir. 
almıştır. Bu mülakat ma~em~e ma.. Prag, 5 (A.A.) - Runeiman sek· 
hiyette olduğundan resmı. lngılız ma. rcterliği tarafından neşredilen bir teb 1 
hafili, bu raporun muhtevıyatı hakkın liğde, Runciman - Hitler mülakatı 
da beyanatta bulunmaktan imtina et. hakkındaki ~ayiaların doğru olmadığı 
mektedirlcr. bildirilmektedir. 

Prag, 5 (A.A.) - Lord Runciman, 
bugün Alkron otelini terketmiş, şe?. 
rin ve otelin merkezinden daha. sakın 
bir mahallesinde kiiin İngiliz sefaret· 
hanesine yerleşmiştir. 

Prag, 5 (A.A.) - Runcimanın mua.. 
vinı Gvatkin, öğleden sonra İngiltere 
elçiliğine giderek elçi Nevtonla uzun 
bir müzakerede bulunmuştur. Bunu 
mUteakıp, Runcimana mülaki olmuş 
ve Henlaynla yaptığı konuşmaların ne 
ticcsini bildirmiştir. 

Prag, 5 (A.A.) -Runcimanın mua· 
v:ini Gvntkin, bugün sa.at 10 da Baı;vc. 

Prag, 5 (A.A.) - Kabine içtimaınm 
sonunda neşredilmiş olan bir tebliğde 
nazırlerm kati bir plan vücude getir. 
miş oldukları bildirilmektedir. 

Pl8.nın asgari bir mühlet zarf mda 
Südetler fırkasına tevdi olunacağını 

beyan etmektedir. 

Prag, 5 (A.A.) - Röyter ajansı • 
nm itimada şayan bir membadan öğ
rendiğine göre, hükumetin yeni teklL 
fi, J{arlsbadda ileri sürülmüş olan se. 
kiz noktada Südetleri hemen hemen 
tamnmne tatmin etmektedir. 

~~~ emrini almışlardır. G<irül~yor k.i. 1 hu~ muhafazasının esaslı unsurudur. 
butUn bu tedbirler zaruri tcdbırlerdır Diger taraftan da son gelen haberlere 
ve efkan umumiyeyi endişeye düşUı- nazaran umumi vaziyet mahsus bir sa 
memelidir. Esasen soğuk kanlılık suL laha doğru gitmektedir. 

ı Tarihe geçen aşk, ihtiras 
i--·-·-.. ·-·-·-·-·-· .... -.................................................. -................... 1 

i ve cinayetler ! 
·-~············· ................................................................................. _ ... _ ... : 

Büyük Katerina 
ile Mari Antuanet 

Nakleden: Seh\mi fiedes 
""Kurun,, Cumartesi günü bir tefrikaya 
başlıyacaktır. 

. iki yü.~ .. sene.?enberi hayatları kadar ölümleri 
ıle de b_utun dunyayı alakadar eden iki mühim 
kadın sıması vardır. 

1744 den 1796 · k l ·ı · ı a m ar ı ıhra arını gök kubbe ine 
sı 'tdıramıyan · 

• •• uyu • a erın 
. 1770 d:~. 1847 .Ye kadar inleyen, ağlayan, 
ız~ırabını olumle dındiren : 

Mari Antuanet 
Bu iki kraliçenin de hayatları biohir macera, hiobir 

nşk, bin bir düzen ile doludur. " Kurun,, pek yakında 
im hakiki aı•k ve macera dolu hınatın bütün snfahattnı: 

:ı • 

Sel mı Sedes'in 
Kalemtle ve o zamana alt resimlerle 
karllerlne sunac~kllr. 
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Oğretmenin en 
büyuk hassası 

Türk okullarının Kemalist 
doğru organizasyonuna 

"Öğretmenin en büyük hassası ne
dir?,, 

Diye soran zata işte cevap veriyo
rum: 

İdealistliği. Bilgi, öğretmenin en zaru 
ri sermayesidir, doğru. Bildiğini öğ

retmek, öğretmenin en temelli başarı
sıdır, doğru; fa"kat idealistlik, öğret. 

men·n en büyük hassasıdır. 
Toprak işlerinde teknik inkı:f plan 

yapan ziraat mütehassısları, sahne ha
yatını yenileştiren rejisörler, yeni u. 
çaklar icat eden uçak mühendisleridir. 
Dc-gru; fakat yeni ruhu çocukların 

benliğine katan da öğretmendir. öğret
menler idealin teknisyenleri, yeni ülkü. 
lerin artistleridir. 

Bır idealin 'kuvvetinden yahut zaa. 

yetiştirmek i§i her §eyden önce idealist 
öğretmenler yetiştirmek işi oluycı-. 

"İdeal,, sözü mücerret bir sözdür. 
Haklı olarak ''hangi ideal?,, sorusunu 
sorabilirsiniz. Her türlü yanlış telek. 
kilerden uzak kalmak için bir defaya 
mahsus olmak üzere açıkça söyl:yelim 
ki burada idealden kastettiğimiz tele 

mana Türk çocuğunun içinde yaşadığı ci 
ğerlerine havasını çektiği ideal Türk 
inkılabının öz idealidir. Biz bu ideal\ 
her zaman her yerde en açık şekilde 

"Kemalizm,, tabiriyle anlatıyoruz. 

Türk kanunları bu idealin karakterle
ri ne olduğunu gösteriyor. 

Bu ideal tabiri böylece anlaşıldıktan 
sonra onun pedagojisine geçebiliriz. 
Ne yapmalı ki Türk öğretmenleri Türk 
idealinin tam ve eşsiz mümessilleri ola. 
rak yetişebilsinler. ı 908 denberi Türk 
öğretmen okulları için bahçe, jimnas. 
tikhane, kimyahane... istediler, biz de 
bu okulların birer ideııl ocağı olmasını 
istedik ve istiyoruz. 

lından mesut olan şüphesiz bütün bir so6 

yetedir; fakat idealin genç ruhlara mal 
olmamasının mes'uliyetini taşıyanlar 

da, hiç şüphe yok ki, öğretmenlerdir. 
Filoac{ Kant: "Ben çocuğu okula öğ. 
rensin diye değil, disipline ginsin diye 
gönderiyorum.,, diyordu. Biz de çocuk. 
lan okula ideal sahibi olsunlar diye 
gönderiyoruz, diyebiliriz. 

Öyleyse Türkiye için bir öğretmen 
ordusu yapmak meselesi su canlı §ekll
de ortaya konulabilir: "Türkiye için 
yeni idealimizi çocukların ruhuna yer. 
le§tirecek bir idenl teknisyenleri, ideal 
artistleri ordusu yapmak.,, Bu ideal 
ordusu nasıl elde edilebilir? 

En basit bir görü bile bize şu haki. 
kati gösterir: insan yalnız kendi ru. 
bunda yaşadığı manevi değerleri bat
kalanna verebilir. Ressam olmıyanın 
resim, aktör olmıyarun sahne terbiyesi 
vermesi nasıl bir imkansızlık ise, ide. 
alist olmıyan bir öğretmenin de çocuk. 
]ara ideal kazandırması öylece bir im.. 
kansızlıktır. Öyleyse yeni öğretmenleri 

Bu kutsal hedefe varabilmek _için en 
idealist pedagoltl:ırımızı bu meslek ku
rumlarının başına koymalıyız. Bu ok:uL 
larda ideal terbiyesini verecek olan 
ahlak, hukuk, dil ve sanat kültürünü 
başa geçirmeliyiz. Talebenin fikri gelı. 
§İmi kadar manevi gelişimini de ölçme
liyiz. Sözün kısası, fizik, biyo!oji ve 
matematiğe verdiğimiz değerden faz. 
lasını kliltür organizasyonuna verme. 
liyiz. 
tdeal, sosyal doğumlu bir olgudur. İde 

al sosyete içinde doğar, sosyete içinde 
yaşar vo sosyete içinde büyür. Öyle 
ise gerek öğretmen okullanmmn, ge. 
rekse ilk, orta ve yüksek okullarımızın 
Kemalist ruhlu sosyal organizasyonu .. 
na do~ru ... 

i. h. BALT ACIOGLU 

fj)ünkcüı peşin~ : ., .... ,_,, ,_,,-' ~ ,_, ,_, .-

odaya isyan ! 
İngiliz J(rnllçcsl M.ary dünya yüzünde şnplm modalarına boyun 

eğmeyen tek kn.dın imiş. Kraliçe bir kcl'e şapkasmı moclaya uynınk 
i~ln cleğlştlrnılş. ı;ıakat J{ralm )iizilııdo nıemnuıılyctslzllk hisseder gi• 
bi olmuş. Onclnn sonrn hır dnhn. şnpluı modnsınn uynınlctnn vazgeç
miş. 

Bnzılnrmın fikrine göre hemen lıcr memlekette allolerln saadet• 
lcrlnl boznn llmil kaclmların modaya uymnl.: ı;ayrctJeı1dir. Onun için 
aJJt'lorl felftkctten kurtaracak şey do lmdmlarm moda cllktatörlerino 
knı-şı f ynn cclebilmcsldir. Şu hnldc ycr~ilzUndo atlo ı-aa<lctinin umu• 
mlle.,rnesl için bütün kadınların tnızlllz Jfrafü;c~i lm<lnr modaya. karşı 
gelmek cesaretini giistcrmclcri lAznngeliyor demektir. 

HASAN KUI\IÇA YI 

.......................................... --........ _.... ......... -............ -............................... . 
lnalllzler !!'lire: 

Dip 
1 

konuşma 
! 

i 

1 

(Andre Maurols) den: 
(Andre Maurols) 1ngiltercyo gidecek olan Fransız gençlerine 

verdiği nasihatler arasında diplomast münasebet usullerine dair bir 
bahis yardır. Vakın bu bahis Fransızlar ile İngilizler arasındaki mü
nasebet dilckate alınarak yazılmıştır. Fakat Fransız diplomatları 

Karşısında lngiliz deYlct adamlarının karakterlerini tarif ederken söJ 
ıedlğl sözler tablt olarak başka memleketleri de nllkadar ediyor. 

. 
= ; 

Andre Maurols'ya göre lnglllz diplomatları üzerinde (ecnebi) bu. 
lunan herkese lrnrşı daima büyük bir ihtiyat ve şUphe ile hareket 
ederler. Ecnebinin Ij'ransa ğtbl tngllterenln mUtteflkl olan bir millete 
mensup olması buna mani değildir. Onun için başka memleketlere : 
mensup olan dplomatıar lngiltcreye bir nzlfe ile giderken bu satır- i 
ları hatırlamaları H\zımdır. i 

Andre Maurols diyor ki: ~ 

- Resmt bir iş için lngiltereye müzakereye giden Fransız nazı
rı orada lmrşılaşacağı devlet adamlarında bUyUk. bfr htisnilnlyet ile 
beraber bir de ihtiyat bulunduğunu unutmamalıdır. DütUn lngııtzler, 
battA bunlar arasından Fransanın en samımı dostu olanları bile, 
Fransız nazırına hlssE\dllmcz derPcede ince bir itimatsızlık ile bakar. 
ıar. Çünkü Fransız da onlar için fevkaHl.do bir mnhluktur. İngilizler 

ile };'rnnsızlnr arasındaki kültür farkı, birlncl ve ikinci imparatorluk· 
lar zamanından J.nlnn, fakat tamnmlyle zihinlerden silinemeyen u
zak hatıralar, muhtelif yeni şekiller altında bu hatıraların uyanması, 
an'anelorc bağlı blT takım vesveseler lnslllz ve Fransız m111etlerl 
arasında iş blrllğl teşebbüslerini daha uzun zaman zorluklara uğr2. 
tacaktır. Fakat lmktm daima zaruretin yaı:mdadır ve iki millet ara
sında teşriklmesatyl karşılıklı bir IUmat havası içinde her gUn biraz 
daha genlşletmcğe çalışmak faydalıdır." 

_. ..... _ .......................... -................................... ___ ... _ ....... -........... .. 

: 

evlet Avrupada 
hegemonya {Uramaz ... 

Tarih, bu teşebbüste bulunan 
devletlerin bilakis zararh 
çıktı~larını gösteriyor 

Eski Fransız Başvekili Flanden, Avrupanın bugünkü 
vaziyeti karşısında Fransanın tutması lazımgelen siyaset 
hakkında mühim bir makale neşretmiştir. Eski Ba§vekil, 
makalesine §Öyle başlayor: 

Fransanın harici ve dahili siyasetin. 
de ben daima telifçi ve Avrupadaki ger. 
ginliği giderecek bir vaziyet almışım. 
dır. 

Hakikaten, ben §una kaniim ki bü
tün Avrupa gittikçe bir harp öncesi 
vaziyeti alan bugilnkü hava içinde u. 
zun müddet daha ya.şıyamaz. Milletler 
ve hükumetler, Avrupayı kana boğan, 
itib:ırını ve saadetini mahveden harp
ten sonra, yirminci asır medeniyetin. 
den kalanı da alıp götürecek bir deli
lik hareketine girmek istiyorlar mı, is. 
temiyorlar mı, açıkça bildirsinler. 

Tabiidir ki dünyada gerek beyaz ır
kın üstünlüğünü azaltmak, gere'k kapi. 
talist medeniyeti yıkmak istiyenlerin 
Avrupa devletleri arasındaki ihtilafla. 
rı, dü~manlıkları çoğaltmağa çalışırlar. 

Bu ne kadar tabii ise, fertlere ve millet. 
lere tarihin ba~langıcındanberi en bü. 
yük saadet, emniyette hürriyet temin 
etmiş olan bir insanlık medeniyetini 
muhafaza ile maddeten ve manen al!. 
kadar bulunanların hep birden, Avrupa 
devrinin sonu de.ı."?lek olan bir tehlikeye 
k.aôar ayaklanmaları bence o kadar de. 
)ilik olur. 

~·· · Silahların bugünkü §ekilde çoğalma. 
aı az sonra ancak iki nctide verebile
cektir: 

Ya umumi bir harp olacak, bUtUn 

milletler yava~ yavaş bu harbe girecek. 
ler; yahud da bir çalışma ile geçen ma. 
zinin bıraktığı sermayeyi tüketerek 
bütün devletler iflas edecekler, harp 
malzemesi temini için yeni neslin 'kuv. 
vetlerini musadere edecekler, hatta pa. 
ra ve kredi oyunları ile müstakbel ne. 
ısillere bile ağır borçlar bırakacaklar
dır. Bu gibi oyunlar demokrat mem. 
leketlerde olduğu gibi totaliter memle. 
ketlerde de, yalnız mahva doğru giden 
feci bir uçurumu gözlerden saklamak 
için yapılmaktadır. 

Bu harp veya iflas §eklindeki her ilci 
neticeden de iyi bir şey beklenemez. 
Kısa bir harp edip zafer kazanarak Av. 
rupada üstünlük elde edeceğiz zanne
denler müthi§ surette aldanmaktadır. 
lar. Onlar, akıllarınca, harpten sonra 
Avrupayı yeni bir ıiyasi ve iktısadt e
sas üzerinde taksim edeceklerdir. 

BugUnkü tecrübeler gösteriyor ki, 
silahları ayni kuvvette olan iki memle. 
ket arasındaki harp çok yavaş ilerli
yor ve çok zor oluyor. Avrupada bir 
harp olduğu zaman, biribirine kar§ı 
çarpı§atak devletlerden hiçbiri, çabuk 
bir netice alacak kadar diğerine ıil~h 
itibarile üstün değildir. 

Harp uzadı mı, araya birçok diğer 
amiller girecektir. Gıda, iptidai madde 
ihtiyacı, harp fabrikalarının istihsal 
miktarı, denizlerin serbe::.tisi, memle. 
lı:etin mali iktidarı, harp edebilecek 
kimselerin tükenmesi bütün bu ~mille
rin baıındadir. 

Bundan ba~ka, memleketin dahili va. 
ziyetiııi, partilerin biribirine düşme ih. 
timalini de gözönündc bulundurmak 
lazımdır. 

Bu amilleri şu veya bu devletin lehi. 
ne veya aleyhine hareket ettirmek ka. 
ğıt üzerinde kolaydır. Fakat, tarihten 
aldığımız dersler bize gösterıyor ·.i Av
rupada hiçbir devletın hegemonyasını 
kurtarmak teşebbüsü tahak~uk e•me. 
miştir. Bütün büyiik fatihier gayeleri. 
ne varamamışlar ve teşebbiis1erile im. 
paratorluklarını kuvvetlendirmekten 
ziya.de zayıflatmağa sebep olmuşlardır. 
Bundan baıka, mazide biribirlerile harp 
eden büyük devletlerden hiç.biri diğe. 
rini tamamile mağhlp edememiştir. 

Bugünkü Avrupada hiçbir memleket 
( diğer bir devletin hakimiyeti altına 

Yazan. 

Eski Fransız Başvekili 

Flanden 

..... ~~~~•tt);! 
~ 

ıı'.2,,w...ır,.<M~.,.~~~,...,,,,,.J., 'E~· t.ıcm~...ı 
dü§Ccek vaziyet gösteremiyor. Milli his 
her zamankinden daha kuvvetli bulu. 
nuyor ve bu hissin kökleri halkın ruhu. 
nun en derin noktalarına kadar i~e. 
mittir. Bu, Almanyada da, ingilterede 
de, 1talyada da, Fransada da ayni va. 
ziyettedir. 

Avrupada sulh, zorla kabul ettirli. 
miı bir sulh olamaz. Bu sulh ya her 
milletin arzus:.ı ile kabul edilir, yahut 
da hiç teessUs etmez l 

İşte, vatanlarının taliini ellerinde bu. 
lunduran Avrupa devlet adamlarının 

daima gözönünde bulundurmaları la. 
zımgelen şey budur. 

Fbnden bundan sonra, Avnıpıı. 
nın diğer memleketleri kaı'şıaın. 
da Fransanın vaziyetine geçi. 
yor ve evvela Fransanın askeri 

kuvvetini' ele alıyı%: 
Fransanın kuvveti gittikçe azalıyor, 

dediler. Bu, büyük bir hatadır. Fransız 
ordusu hazerde 4 70 bin kişidir. ki, buna 
denizaıırı arazimizin müdafaasına tah .. 
ıis olunan 80 bin askeri ilave etmek ta. 
zımdır. Mükemmel b.r şekilde talim ve 
terbiye edilmiş bulunan bu müstemleke 
ordusunun aynı zamanda çok mühim 
talimli ihtiyat unsurlan da vardır. :th. 
tiyat zabiti ordusu da, te'lmik ve mane. 
viyat itibarile wbe tamamile hazırlan. 
miş bulunduruluyor. 

Bir crdu ne kadar asrileşirse kuman4 
da meselesi o kndar mühim bir hal alır. 
Yeni ordulann en büyük muvaffakıyet 
leri ellerindeki aletleri kullanmayı bilip 
bilmemelerinde görülecektir. Askeri 
h.ıreketlerdeki tini vukuat esnasında 

kumandadaki çabukluk ve maharetin 
bu emri icradaki zeka ve anlayışm bü. 
lyi)k bir rolü vardır. 

Fransız ordusunun kat'i üstünlüğü 
belki burada.dır. Fakat ordunun, te§ki. 
l~t ve cihaz itibarile diğerlerinden a
şağt olduğunu düşünmek hata olur. 
Hudutlarındaki bilhassa Majino hattı 
miidafaa tertibatını bilenler Fransız 

toprağına karşı gelecek taarruzlardan 
hiçbir endişe etmezler. 

Fransanın hava kuvvetlerine gelin. 
ce; bazı hatalar yüzünden belki bu kuv. 
vet harp sonundaki üstünlüğünden u. 
mulan dereceye varmamıştır. Fakat, 
Fransız hava kuvvetlerinin ehemmiyet. 
siz bir şey olduğu da iddia edilemez. 
Sıra sıra çıkan yeni tayyareler, yaban. 
cı tayyareler!tıden aşağı değildir. Bun. 
dan başka, milli hava ord-;ısunu kuv. 
vetlendirmek, hava üsleri tesis etmek 
için hava nezaretine veriltni§ olan tah. 

~-·~· -~ ' : " Bugünkü-· ·-
;. H~diseler, şahıslar, 

, ·;, . yerler hakkında . . 

iicf9·aati.«· hi.Lgile,r 
. : .~ ·.~ :~.: . -~"'.J!Iİ· -----

Mısır Kralı Faruk 1 
Kardeş ve dost Mısırın genç hüküm

darı Majeste Faruk, İskenderiyede, 

yUzm: müsabakalannın mükafatını 

vermekten dönerken bir suikaste uğ
radı. Gerçi genç krala bir §ey olmadıy. 
sa da, seyircilerden iki kişi bacakların. 
dan yaralandı ve pek tabii olarak mem 
lekette pek büyük bir heyecan başgös
terdi. 

Mısır Kralı birinci Faruk, 1920 se
nesi şubatının on birinde doğmuştur. 
Merhum Mııır Kralı birinci Fuadın ve 
Kraliçe Nazlı'nın oğludur. 1936 sene
si nisanının 28 inde babasının vefatı 

dolııyısile Mısır tahtına gcçmi§tir. Hep 
sinin de isminin baş har.fi "F,, olan 
Fevziye, Faize, Faika ve Fethiye isim. 
li dört kızkardeşi vardır. 

Tahsilinin mühim bir kısmını Lood. 
rada yapmıştır. Son zcınlanlarda, bir 
temyiz mahkemesi reüıinin kızını ala
rak Mısır Kraliçesi mevkiine is'at et. 
miştir. 

Mısır eski.den Osmanlı Imparatorlu4 
ğunun bir parçası idi. 1914 krutunusa. 
nisinin 18 inde bqgösteren İngiliz hi
mayesi, Hidiv Abbas Hilmi Paşanm 
yerine Mehmet Ali sW8lesinin en yaşlı 
ferdi HUseyin Kamil Sultan olarak ~e
tirildikten ıonra, Fransa, Rusya, Bel. 
çika, Sırbistan, Yunanistan, Portekiz, 
ve Amerika tarafından tanındı. 

Sultan HUseyin mı.mil 1917 senesin. 
de öldti; onun yerine kardeşi geçti. İn
giliz muharebesi 1922 de nihayet bul
du ve Mısır Sultanı 1922 senesi martı. 

nın 15 inde "Mısır Kralı,, <olara1t ilan 
edildi. 

1936 senesi ağustosunun 26 ııında 
Londrada bir İngiliz - Mısır ittifak 
muahedesi imzalandı. Bu muahedena
menin tasdik edilmiş ~uretleri, 1936 
kanunusanisinin 22 sinde mubadele e
dilmiştir. 

Muahede yirmi seneliktir. Başlıca 

tartları, Mısırda İngiliz askeri işgaline 
nihayet vermek ve Süveyş kanalı mm. 
takasını müdafaada İngilizlerin hususi 
menfaatlerinin tanınması olmuştur. 

Mısırın şimdiki Kralı, Mehmet Ali 
sülalesinden olup Mısır idaresinin ba. 
şında bulunanların onundusudur. 

ltalyadekl yahudiler 
İtalyan kabinesinin bir kararile önü

müzdeki altı ay itinde 10,000 Yahudi 
İtalyayı terketmiye mecburdur. 

''Yahudi salnamesi., nin yazdığına 

göre, ttalyada'lci Arapların bütUn ye. 
kunu 48.000 dir. 

İtalyan nUfusu ise 44.000.000 dur . 
Yahudiler 2.000 senedenberi İtalya. 

da yerleşmiş bulunuyorlar. 
Birinci asrın G'ltalarında İmparator 

Klodyus bütün Yahudilerin Romadan 
tardınr emretmişti. 

B. Mussolininin Yahudi aleyhtarı 

siyaseti, bir zamandanberi ltalyada 
hissedilmekte olan ırk hareketinin mcv 

' zuunu teşkil ediyordu. 

si6at 1936 daki 1460 milyonden. 1'437 
de 2349 milyona, 1938 de de 5472 mil. 
yona çıkm·§tır. 1939 için daha fazla 
tahsisat konulacaktır. 

. .. Fransız bahriyesi de 1922 denbe. 
ri l:uvvetlenditilmiştir. Bugün Fransız 
filosunda 512000 tonluk mükemmel 
hnrp gemileri vardır. 

~·· 
Evet, Fransa kuvvetlidir; ve kuv. 

vetli olduğu içindir ki ıulh hususunda 
müzakerelere girişebilir ve girişmek is
tiyor. Fransa Almanyanın da, İtalya. 
nın da kuvvetiıi tanıyor ve takdir e
diyor. Fransa, Ingilterenin kuvvetine 
gUvenebileceğinJ de biliyor. 

(Baş tarafı O uncuda.), 
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Dusundôkce, 
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Suç nüfus 
kağıdında mı? 

Mahkemede bir otomobil kazası da. 
vas~ görülüyor. Çivili geçitlerde bir 
şoför zavallı bir kadını çiğneyip öl· 
dürmüş. Çivili yer, belediyenin, haL 
ka emniyetle geçebileceklerini taahhüt 
ettiği bir yoldur. Burada vatmanlar, 
şoförler, sürücüler dikkatlerinin en 
son derecesini kullanmak zorundadır. 
Jar. Çiinkü bu gibi yerlerde, halk ken· 
dilcrini nizam ve kanunla korunmuş 
sayarlar ve diğer meydanlardaki Sı. 
rat köprüsü azabından kurtulmuş o. 

lurl:ır. 
Gerçi, kaza diye dünyada ayrı ve mu. 

kadder bir şey yoktur ve düşen, dev. 
rilen batan, çiğnenen . çiğniyen ve 
daha' bin türlü hadiseler, dikkatle in. 
celenirse. her birinin ayrı sebeplerden 
doğdukları görüllir. Eğer her kes, bas· 
tıkları yere, geçecekleri yola. araba 
sürdükleri tarafa tam bir zihin aydın. 
lığı ile baksalar, aramızdan kazanın a. 
dı kalkardı. 

Fakat insanın yaradılıştan bazı 
eksiklikleri var. Faaliyetin dallı bu· 
daklı oluşu, düşünce gibi bir kafa yil. 
künü ta~ıyışı onu sık sık kendinden 

geçirir. 
Şu halde kazaların tam ve mutlak bir 

s\4rette önüne geçmek mümkün değil. 
dir. Belediye de böyle düşündüğü i· 
çin, ~hrin bazı yerlerinde, herkesi 
dalgınlıktan silkinmeğe çağıran çivi· 
li geçit köprüleri kurdu. Burada adam 
çiğniyen ~oför, vatman, ve sürücü. 
atin artık kim9eye dinletecek derdi, 
mazereti olamaz. Bu davada, be. 
nim dikkatime çarpan nokta, müddei. 
umuminin suçlu hakkındaki yaş me. 
selesini ortaya atışı oldu. Şoförün nü· 
fusundaki yaşı küçükmüş. Müddeiu. 
mumi, mahkemeye böyle bir işarette 
buluıımakta haklıdır. Onun makamı, 
hakkın müdafaası için kurulmuştur. 

Hükümlerde en küçük bir tereddüde 
yer kalmamasını temine çalışır. Ka. 
nunun yaş küçüklüğünü suçta hafif· 
letici bir sebep sayması boşuna de. 

ğildir. 
Yıllar, tecrübelerile insanı ikmal e. 

der. Binaenaleyh davada miiddeiumu· 
mi giizel hareket etmiştir. Fakat bu. 
rada başka bir mesele daha ortaya çı. 
kıyor. Madamki bu şoför. işlediği .ım· 
çun ağırl,ığını idrak edemiyecek bir 
yaştadır, şu halde ona belediye. nasıl 
direksiyon kullanmak müsaadesi ver. 
miş. böyle kahil olmıyan bir deliken. 
lryı halkın başına bela etmiştir. Ayrı 
ve birbirine tamamile zıt iki şeyi bir 
nohf ada toplamağa benim gücüm yel· 
miyor. Doğrusunu isterseniz anlaşılır 
şey de değil. Bütün suç, nüfus kağı. 
dında mı yoksa? 

Kerm es 
Kızılayın her sene yapmakta oldu· 

ğu (kermes), eylulün ıo uncu cumar. 
tesi akşamı Tepebaşı bahçesinde ya. 
pılacaktır. Kermesin fevkalade olma· 
sı için yerli ve Avrupanın tanınmış 
artistlerinin i§tiraki temin edilmiştir. 
Macaristanın me3hur (Yıldız) bale he 
yetı Peşteden yola çıktığını telgraf. 
la. bildirmiştir. 

Fransız yıldızı (Dovia) yarın Pa. 
risten hareket edecektir. Bahçenin e· 
lektrikli sütunlarla süslenmesine baş. 
lanmıştır· O gece bahçede atılacak 
renkli hava fişekleri Kermesin b~la. 
dığını halka ilan edecektir. Bunlardan 
başka bir çok sürprizler hazırlarunak· 
tadır. 

---o-

Ticaret Odasına bir 
müracaat 

Hanburgdan dün şehrimiz ticaret o· 
dasına bir mektup gelmiş, bir firma. 
nın memleketimizden muhtelif maden 
cevherleri almak isteğinde olduğu 
bildirilmiş, bu hususta odanın tavas. 
sutu istenilmiştir. 

Ders saatler~ 
Azami 24 saat olarak 

teshi l edlldl 
Kültür Bakanlığı orta tedrisat öğ_ 

retmenlerinin haftalık ders saatlerinin 
miktarı üzerinde tetkikler yapmakta· 
dır. Her öğretmen şimdiye kadar 24 
saatten fazla ders okutabiliyordu. 

Bundan sonra 24 saatten fazla hiç. 
bir öğretmene ders verilmiyecektir. 

24 saatin bir kısmını öğretmenler, 
arzu ettiği takdirde ecnebi ve ekallL 
yet okullarile hususi okullarda verebi· 
leceklerdir. 

Resmi okullarda haftalık ders sa. 
atinin miktarı 18 olarak tesbit ediL 

· miştir. 
Orta tedrisat müesseselerinde faz-

Ja öğretmene ihtiyaç bulunan semt • 
lerde öğretmenlerin bu yirmi dört sa. 
atlik çalışması resmi okullara bağla· 
nacaktır. 

--<>-
Himaye heyetinin 

çalışmaları 
İlk okullarda okuyan fakir ve gıda. 

sız talebeye yardım için partiye bağlı 
olarak bir himaye heyeti teşkilatı vU.. 
cude getirildiğini yazmıştık. 

Himaye heyeti bu yıl sekiz bine ya.· 
kın çocuk doyurmuştur. Himaye heye. 
tinin bu verimi büyük bir alfıka ile 
karşılanmış ve bu yıl daha geniş mik. 
tarda yardım edebilmesi için yeni bir 
çalışma planı vücude getirilmeğe baş
lanmıştır. Bu yıl, 15 bin çocuğa iaşe 
ve bir miktar da diğer lüzumlu olan 
şeyler temin edilecektir. 

-<>--
Zehirli gaz konferansları 

önümüzdeki ders senesi başından 
itibaren orta okullarda haftada bir 
gün zehirli gazlardan korunma çare. 
leri etrafında konferanslar verilecek.. 
tir. Konferansları okul kimya ve ta· 
biiye öğretmenleri verecektir. 

.....;_v--

Liaelerde imtiha n 
Liselerde bir haftadanberi devam 

eden ikmal imtihanJarı yarın tamam. 
!anacaktır. 9 eyllılden itibaren olgun. 
luk imtihanlarına başlanacaktır. 

Liselerin eylül devresinde 200 tale· 
be mezun olacaktır. 

----0----

0kullara 931 doğumlular 
alınıyor 

Istanbul Kültür Direktörliiğü ilk o. 
kullara kabul edilecek talebenin do. 
ğum yılını tesbit ederek bütün okul· 
lara bildirmiştir. Bu yıl 931 doğum • 
luları kabul edilecektir. 

---o-
Zeytin mütehauısı Bursaya 

gitti 
• 

lıetısat Vekaletinin bir müddet ev· 
vel Almanyadan getirdiği zeytin mü. 
tehassısı şehrimizden Bursaya hare. 
ket ı~miştir. 

Mütehassıs, Bursada zeytin mah· 
sulünün bu seneki rekoltesini tetkik 
edecek. azalmasının amillerini mey . 
dana çıkardıktan başka bu hususta 
ne gibi tedbirler almak lazım geldiği 
hakkında da 1ktısat Vekaletine bir ra. 
por hazırhyarak gönderecektir. 

--0---

Adliyede yaz tatili 
Adliyenin bir aydanberi devam eden 

yaz tatili dün akşam nihayet bulmuş. 
tur. Tatil münasebetile kapalı bulu -
nan biltün mahkemeler. bugün sabah 1 
saat ı o c.a normal vazifelerine başla· 
mış bulunacaklardır. 

·. 
., . · ~ 
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Yunanistanla 
t icari anlaşma 

Pek yakında Atinada 
müzakerelere başlanıyor 

Yunanistanla aramızda yeni bir ti
caret anlasması yapılmasına karar 
verilmiştir. 

Bunun için lktısat Vekaleti Tilrko. 
fis merkezinden bütün ofis şubelerine 
birer tamim yapılarak Yunanistanla 
aramızda mevcut iktisadi münasebet. 
!erimiz hakkında bir etüt yapılması 
istenilmiştir. Ofis şubeleri, bu mak • 
satla piyasadan alakadar ihracat tüc. 
carlarile temaslara geçmişlerdir. 
Anlaşmanın her iki memleket için 

faydalı olması hususunda icap eden 
bütün tedbirler alınacaktır. 

Gazi köprüsü 
gelecek Ağustosa bit
m esi için çahşıh) or 
Gazi köprüsünün inşaatı hayli ilerle. 
miş bulunmaktadır. Bütün dubaların 

montajı bitmiş, Üzerlerindeki kısım 

yerine konmuştur. Dubaların çoğu Ba.. 
lat atelyesinden Unkapanı sahillerine 
getirilmiştir. Burada hepsi birleştifr 
lerek, Üzerlerinde yaya kaldırımı, 

tramvay rayı gibi işlere başlanacak. 
tır. ..., 
Unkapanı cihetinde beton kazıkla. 

rm çakılması tamamlandığından Uç 
ton ağırlığındaki §ahmerdan Azapka · 
pı tarafma naklolunmuştur. Bir kaç 
güne kadar o taraf ta da kazıkların ça. 
kılmasına başlanacat>tır. Havalar miL 
sait gittiği müddet zarfında kışın in
şaate h.araretle devam olunacak, ge • 
lecek ağustosa doğru köprünün ta.. 
mamlanmasına gayret edilecektir. 

Anlaşma müzakereleri Atinada ola.. 
caktır. Bu müzakerelerde hükumetimi 
zi Atina elçimiz B. Ruşen Eşrefin ri· 
yasetinde, Türkofis reisi B. Buı:han 
Zihni, Merkez Bankasından Cabir. ş eh. r T ı· y t o s 
Türkofis Balkan devletleri masası şe. i a f u 
fi Hasandan mürekkep bir heyet tem.. Ba sene hangi 
sil edecektir. 

Heyet, pek yakında Ankaradan şeb eserler} göreceğiz 
rimize gelerek Atinaya hareket ede. .. Şehir tiyatrosun. 
cektir. Heyet Atinaya giderken şeb. da bu yaz paşın. 
rimizin bazı ihracat tüccarlarını davet dan itibaren on bin 
ederek onların dileklerini dinlemesi lira sarfile bilhas· 
muhtemeldir. ~a sahne tertibatın. 

Yunanistanla aramı1..daki iktısadi da yapılan inşaat 
münasebet son yıllarda bir inkişaf bitmek üzeredir. 
göstermiş ise de bu hiç bir zaman is· Yeni tiyatro. bi. 
tenildiği dereceyi bulmadığından ye. rinciteşrinin ilk haf 
ni bir anlaema yapılması düşünülmüş tasında. nihayete e· 
tür. recek inşaatı müte. 

Yeni anla5manın her iki memleket akıp derhal yen mevsim faaliyetine 
için çok faydalı olacağında bütün ala· başlıyacaktır. Haber aldığımıza 
kadarlar ittifak etmektedir. göre, bu sene göre ceğimiz eserler ara-

--<>- sında Uç telif eser vardır. Bunlardan 

Belediye ve mebus seçimi 
Belediye, mebus seçimine esas ola. 

cak defterlerin hazırlıklarını bitmek 
üzeredir. Bu ayın on beşinden .sonra 
milntehiplerin soyapJarınm •ırasma 

göre tanzim edilmiş defterleri mahal. 
lelere asılacak, altı gün zarfında her. 
kes defterleri gözden geçirecektir. 

Teşrinievvelin başından itibaren be· 
lediye intihabına geçilecek, yirmisine 
kadar şehir meclisi azaları seçilmi§ o. 
lacaktır. 

_,. -
Yeni Valde Hanı 

Evkaf tarafından Yenipostahane 
karşısındaki arsaya büyük bir han ya. 
pılmasına karar verilmiş, buradaki 
dükkanlar istimlak olunmuştu. 

Dükkanların yıkılmasına bir kaç 
gün evvel başlanmıştır. Temel kazıl· 

maktadır. Han iki yüz bin liraya mal 
olacaktır. 

Eminönündeki istimlak 
Eminönünde Balıkpazarı caddesin • 

de belediyece istimlak edilen dükkan. 
lardan ü~ünün dün yıkılmasına başlan 
mıştır. Bunlardan başka on altı dük· 
kan da istimlak olunmuştur. Fakat i. 
çindeki mUstccirleri çıkmak isteme 
diklerinden belediye icraya müracaat 
etmiştir. Bunlar çıkarılınca yıkılma 
işine hemen başlanacaktır. 

Balkanlararası Tıp Kongresi 
Şehrimizde yapılacak olan Balkan. 

lar arası Tıp kongresine iştirak etmek 
üzere, bu sabah şehrimize Yugoslav 
doktorları gelecektir. 

Yarın da Homcnlerin ve Yunanlıla· 
rın gelmeleri beklenmektedir. 

Misafir doktorlar tanınmıs doktor
larımız tarafından kuşılanacak ve 
Perapalas otelinde misafir edilecek • 
tir. 

T.ıı'.omn'i{le nın.'. i11ist, yanında dıırnn 
url:cıdcı:: ı ııu : 

- J:{jcr lıc•ıııı ıı lıir citı<ıru ıırlıımıuı:snıı, 
futbol 1/1(/Çl oyııuııun yerden ıo11 ıiiratlc 

utrerim, hal? •• 

biri Vedat Nedimin (lmrahnm insan. 
ları), ikincisi ~air Ahmet Kudsinin 
(Köroğlu destanı), üçüncüsü de ak· 
tör Galip Arcanın bir eseridir. Bu e. 
serin ismi tiyatro mahafilinc henüz 
Jfp edilmemii olmakla beraber mev. 
zuu kısaca şudur: 

Bir lnsan bir hafta yalan söyleme· 
den durabilir mi? 

Tercüme eserler arasında Şekspir. 
den Mefharet Ersin imza.sile çevrilen 
(Vindsorun een kadınları) ve yine 
Şekspirden Mehmet Şükrü tarafından 
çevrilen (Romeo Julyet) bulunmak.. 
tadır. Bu eserler birincitcşrinden iti
baren hemen temsile başlanmakla be. 
raber Tepebaşındaki tiyatronun inşa. 
atı mutat açılma günü olan bir teıırin 
de bitmiyeceği için ilk hafta komedi 
ve dram artistleri İstiklal caddesinde· 
ki tiyatroda müşterek bir temsil ve. 
receklerdir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre, 
sanatkar Muhsin Ertuğrul geçen se. 
ne olduğu gibi bu senede rol alacak 
ve kuvvetli bir ihtimale göre Köroğlu 
destanında gözükecektir. 

Şehir tiyatrosu sahnesinde yaptığı 
yeniliklerle Balkanların gtizel sahne
lerinden biri haline gelmcğe başla • 
mıştır. Bu sene sarf edilen on bin lira
dan sonra gelecek seneler yetmiş bin 
lira ~aha harc~nacaktır ki, Avrupa· 
nın bır çok §ehırlerindeki tiyatrolar 
da bu şekilde yapılan tedrici bir teka 
mü1le asri birer tiyatro halini almı~ 
lardır. 

Bundan ba!ika Almanyada tahs"ld 
bulunan Semiha Berksoy ilk tahsi~in~ 
muvaffakıyetle bitirmiş ve opera kıs· 
~ı?~ geçmiştir. Bu sene opera tahsi 
lım ıkmal edecek ve 1939 . • 

senesı so 
nunda opera sanatkarı diploması l : 
caktır. a a 

tı 

i 

AKiSLERi 
Hayatı kazanmanın 

25,000 yolu 
En garip istatistiklerden birini oku. 

dum. Dünyada, hayatı kazanmanın tak. 
riben 25,000 yolu varmış. Bu kadar fır. 
sat varken, yine de iş bularruyan, hL 
yatını kazanamıyan birini görürse, in. 
sanın hayret etmesi lazımgelir. 

Hayat kazanma yollarından biri de 
''ot minder çiğnemek,, miş. Bazı kim11e. 
ler ot minderler hazırlandıktan sonra 
muayyen bir ücretle üzerine çıkar, a.. 
şağı yukarı yürüyerek bu minderlerin 
kaba yerlerini bastınrlarmıı. 

25,000 hayat kazanına yolunu göste. 
ren istatistik: "insan şu olabilir, bu o. 
labilir,. diyor da, "talili bir adam olmak 
suretile de hayatı kazanmak mümkün. 
dür.,, diye bir kayit yok. 

Halbuki asıl mesele buradadır gibi 
geliyor. Tali olmadıkça neye yarar? 
İnsan ot minder çiğnemeğe gideceğim 
diye çıkar da, talii yoksa, ot minderin 
yirmide bir büyüklüğünde bir tuğla hiç 
umulmadık yerden kafasına düşerek 0 

işten de mahrum olur. 

• • • 
İstanbul vilayeti ziraat mUdürlüfU. 

mülhak kazalara bol miktarda ceviz fi. 
danı göndermeğe karar verdi. Vilaye. 
timizde fazla ceviz ağacı yeti§tirilme. 
sine çalışılacak... Aman buna bir an 
evvel teşebbüs edilsin 1 Kıracağımız ce. 
viz bini aşsa da zarar yek. 

• •• 
Şu cürmü meşhut kanununun met

nini bulsam, öpüp başıma koyacağım. 
Bazı kabadayı yaradılışları veya asabi. 
yet kurbanlarını öyle yoluna koydu ki .. 

Geçen gün, bunlardan ikisi, Tünel 
arabası i5inde bir kavgaya giriıtiler. 

Bir nevi ağız kavgasına ... Fakat nere. 
de o es'ki ağız kavgası, nerede ıimdiki? 
Cürmü meşhut yapılıp mahkemeye dü. 
şecckler diye, ikisi de biribirlerine a. 
ğır laflar söylemekten kaçınarak, za. 
rarsız bir takım sözlere lüzumsuz §id. 
detler vererek tufah tuhaf bağmııyor. 
lardr. 

Sonra bir tanesi, bu bağırmayı de 
mahzurlu bularak: 

- O kadar haykırma, dedi. 
tehdit mi ediyorsun? 

- Hık, mık .... 

Beni 

Hulasa insan tabiatının üzerinde ne 
kadar çıkıntı, pürüz, belirdiyse, ihtilif. 
lar yolunda durmaksızın kolaçan et. 
mekte olan ağır "cürmüme .. hut ·ı· s 11 ın. 

diri., hepsini bastırdı Ve bu "k" h ~ · ı ı oroz 
sag salim evlerine döndüler Dah • 
k

• •u a 
arlı değil mi? .• 

••• 
Cümhuriyet İspanyası kc d' 1, la , n ı ıman. 
rı -~rasında mektuplarını tahtelbahir. 

le gondcrmeğe başladı. 

Araba otomob·ı ' ı ' tren, vapur derken 
tayyareye kadar çıkmış olan post 
ki t . . • a ıev. 
• ya ına, şımdı yenı bir vasıta daha i. 

la ve olunuyor demek: Tahtelbahir! 

Posta nakil vasıtalannı, gönderile. 
c~k mektupların mahiyetine göre tas. 

nıf etmek mümkün olsa, havai aık 
mektuplannı tayyare ile; entrika mek.. 
tuplannı su altından tahtelbahirle, ka. 
ra haberleri _ Kaza yapmaktaki istiam 
yüzünden kazandığı töhret dolaynile • 
otomobille; ve zaten bir hil'kmU olım
yacak olan siyasi anlaımalan aı bo8d 
yollardan arah ile ıöndermeJr Ja:vlktn'• 

HiKMET JIUJlllR 

HAVAGAZINDAN ZEH!ftLENKE
Cihangirde Susam 10kafmda bir apar 
tmıanda oturan NumJ, Sadiye, Tar. 
hail, Ap1k isminde dlkt kiti hava ga· 
.mııdan rıehlrlenmftler, tedavi altına L 
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Ha k Bankası dün 
merasimle açıldı 

Banka bilhassa küçük esnafa 
kred· temin edecek 

Ankara, 5 (A.A.) - Halk Bankası 
ve Ankara. Halk sandığının açılış me.. 
ııısimi bu gün yapılmıştır. 

Merasimde. başta Bü>1ik Millet M.ec 
Jisi Reisi Abdülhalik Renda olmak ü. 
zere Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri Şükrü Kaya, lktısat, 
Adliye Maliye, Ziraat, Gümrük 
ve İnhisarlar, Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Veklllerile mebuslar, bankalar 
idare meclisleri reis ve azalarile dL 
rektörleri, Ankara vali ve bel.ediye 
reisi hazır bulunmakta idiler. 

Banka idare meclisi reisi Muvaffak 
İ§nlen bu vesile ile söylediği bir nu. 
tukta, Kemalist rejimin yurdun eko
nomi cihazına bu gün mütevazi fa. 
kat mütevazi olduğu kadar manalı 

ve lüzumlu bir kredi müessesesi daha. 
i.18.ve etmiş bulunduğuııu i~ret etmiş. 
tir. 

lh.""TISAT VEKİLit-.'1N SÖZLF'Rt 
Muvaffak lşmeni müteakıp Ekono· 

mi Bakanı Şakir Kesebir de şunları 

söylemiştir: 

"Halk Bankası idare meclisi reisL 
nln şimdi dinlediğiniz sözleri. banka. 
nm deruhte etmek üzere bu1uı duğu 
vazifeler hakkında kafi bir fikir ver
mig bulunmaktadır. 

Halk Bankası, bilhassa küçük esn'l. 
fa. kredi temin eylemek vazifesini üze. 
rine alm15 olarak doğuyor ve bu mü
essese memleketin her tarafında tesis 
edeceği halk sandıkları ile küçük ti. 
caret erbabının küçük kredi ihtiyacını 
kuşıhyacaktır. 

Ankara Halk Sandığmı mütealtıp 

lstanbulda da bir sandık açılacak ve 
onu takiben de lüzum görülecek her 

Pi yerin 15 inci 
doğum yıh 

/ (Ust tarafı 1 inci.de) 
)'alarmda hiç blr suretle farklı mu~ 
mele rapınafillJZ. 

Derdi. Genç Kral Piyerin tallın n 
terblresi hususunda babasının koy .. 
duğu bu prensibe riayet edilmiştir. 

'Yalıuı.; Kral PJye.r on sek.iz ·aşma 

geldiği zn.man fiilen lıüklimdnrlık 

vazifc!"ini ita ctmeğe bnşbyaca!,rı için 
bu bakımdan nm\'affakıycti temine 
ya.r<lım edecek bir tnkrm hususi mn• 
lQmat da verilmektedir. 

Sonra Yugoslav milletinin genç 
krallarına. bnğlndıklan ümitlerin 
çok yerinde olduğunu isbat eden bir 
delil de şudur: ırnçük Piyerin çalı.-. 
ma odasında derslerini bazırladı(;ı 

masanın üzerinde Kral Aleksandrın 
büyük kıt.ada bir :resmi durur. Bu 
masa il tündeki bn levhanın manası: 

merkezde birbirini takiben diğerleri 

açılmış bulunacaktır. 

Arkadaşımız beyanntında memtekc. 
timizde kredi teşkilatının alını~ oldu· 
ğu hızı işaret eylemiştir. M.e.ınleketi. 

mizde cümhuriyetten önce de bir Mil. 
li Banka ve kredi müessesesi vardı. 

Fakat yine bunların tnm manasile bi· 
rcr kredi müessesi haline gelmeleri an 
cak cümlıuriyet devrinde müyesser ol. 
muştur. 

Bugün memlek~timizde bir milyon 
lira.dan f a.zla sermaye ile çalı§all 15 
müessese vardır ve bfitün millt ban. 
ka ve kredi müesseselerinin yekunu 
40 dan fazladır. 10-15 sene evvelisi. 
ne nazaran bir mukayese yapacak olur 
sak görürüz ki, tasarrufta 350-400 
bir fark vardır. 

Kredi muameleleri mikta.rı ise mu. 
knyesc edilmiyecek derecededir. 

Kredi teşkilatlanmasındaki bu gc . 
niş inkişaf, hiç şüphesiz Kemalist re
jimin krediyi kolaylıklar temin etmek 
yolundaki aldığı tedbirlerin neticesi. 
dir. Rejimimiz bununla bihakkın if. 
tihar edebilir. Bu münasebetle Halk 
Bankası kanununu bizzat hazırlamı§ 

olan Başvekilimiz Celal Bayarı buzu· 
runuzda anmak bir borçtur. Halk Ban 
kasını büyük bir ümitle açmış bulunu. 
yor ve muvaffak olacağını da. şüphe. 
siz addediyorum.,, 

Ekonomi Bakanı Şakir Kesebir al
kışlarl.ı ve muvaffakıyet temennileri. 
le karşılanan bu nutkunu müteakıp 

tevdi ettiği on lira ile ilk banka mua. 
meles.ini yapmak suretile Halk Ban· 
kasının ve Anknra Halk Sandığını aç_ 
mıştır. 

Frankocuların 

t arr zu 
Barselona. 5 (A.A.) - Milli Mü. 

daf.aa Nezaretinin bir tebliğinde, Fran 
kocuların Ebre mmtaka.smda §iddetli 
taarruzları neticesinde bu kuvvetlerin 
Gondesa ve Ccrbera mmtakalarında 
iki yüksek mevkii ele geçirmis olduk
ları bildirilmektedir. İspanyol kıtaa. 
tı kahramanca mukavemet etmekte ve 
düşmana ağır zayiat verdirmektedir. 

Valansiya, 5 (A.A.) - Bu gece sa. 
at 23,l 5 te ikinci defa olarak Frn.n· 
kocu tayyareler, şehri bombardıman 
etmi§lerdir. Bilhassa Mestavla mahal. 
lesi bombardımandan müteessir ol. 
m~"lur. 

Burgos, 5 (A.A.) - Frankistlerin 
Ebr mıntakasındaki taarruzları evvel· 
ki günl('rdeki taarruzlar tarzında. de-. 
vam etmektedir. 

Perpinyan, 5 (A.A.) - Frankistle. 
rin be~ tayyareden mürekkep olan bir 
hava filosu, Ccrberede Fransız topra
ğı fiZ('rinden uçmuştur. Bu filo, tay. 
yare clafii bataryalar tarafından da. 
ğrtıL'Dlştır. 

ar 
Bir kadıô dostunu 
eosesio<len kesti 

Ankara, 5 (Telefonla) - Bugün sa. 
at 14,30 da Cihan lokantası önünde bir 
kavga olmuş umı:mi kadınlardan Kas
tamonulu Hüsniye adında bir kadın, 
Koçhisarlı Tevfik oğlu Has:ını yarala. 
mıştır. Hadise şöyle olmU§tur: 

Avırupada bir har~ zu ırlYiın 

Romanya bitaraf kalamıyacak, 
Fransa tarafını tutacak 

Romanyaoın bltaraflığını temin tçto 
Alman propagandaları fayda vermedi 

Hasan yanında bir kadınla yemek 
yedikten sonra lokantadan çıkmış yol
da giderken karşrsına birdenbire bila. 
hara dostu olduğu anlaşılan Hüsniye 
çıkmıştır. Hüsniyenin kİskançlık hissi 
kabararak bu hale dayanamamış Hasa. 
nı boynundan elindeki sustalı ile ağır 
surette yaralamıştır. Yaralı hastaneye 
kaldırılmı~ Hüsniye tevkif edilmiştir. 

Başvekil 
Ankara, 5 (T.elefonla) - Başvekil 

Celal Bayar çarşamba clmazsa perşem. 
be günü tstanbula hareket edecektir. 

Adliye Veklll 
Ankara, 5 (Telefonla) - Adliye Ve

kili Şükrü Saracoğlu bu sabah geldi. 
Vekalet ileri gelenleri tarafından kar
şılandı. 

Rüştü Aras lzmlrde 
İzmir, 5 (Hususi) - Hariciye Vekil( 

Rüştii Arasla Nwnan Menemencioğlu 
lzmir vapurile şehrimize geldiler. Me. 
rasimle karşılandılar. 

Rüştü Aras intihap dairesini, fuan 
gezdi gece fuar gazinosunda belediye 
tarafından bir ziyafet verildi. Yarın yi. 
ne tzmir vapurile tstanbula dönecek
lerdir. 

BUkreş, 5 (A.A.) - Havas Ajan. 
smdan: Bugünkü enternasyonal vazı. 
yette, Romanyanın hattı hareketi, a
lil.kadar makamatca şöyle tesbit edil
mektedir: 

Anupada umumi bir ihtlla.f halin· 
de Romanya bitaraf kalamaz. Onun 
yeri Fransanın, 1ngilterenln ve Ame. 
rikanm yanındadır. Bunun sebebi 
yalnız an'ane ve şükran hissi değil, 
ayni zamanda merkezi Avrupa sta.tü· 
konun muhafazasında menfaati olu
şudur. 

Filhakika, bu hattı hareket sene· 
ıerdenberi tcsblt edilmiş bulunmak
tadır. Bu cihet parlAmento mUzake· 
relerinde muhtelif htikilmetlerln 
programlarında ve bilhnssa Kral Ka
rolUn beyanatında açık bir ifadesinf 
bulmuştur. 

Buna muarız olan ve Almanya ve 
ltalya ile ittifak lstlyen yegAne te. 
şekkUl "Demir mqhafızlar" Roman· 
yayı şimdi idare etmekle olan 
rejimin şiddetli ha.reektiyle ortadan 
kaldırılmıştır. 

Esasen Romanya efk!rıumumlye. 
si. A Im:ı.nyaya müsait bir cereyan ha· 
sıl etmek '\"e bir harp takdirinde hlı;o 
değilse Romanyanın bltarafhğını te
min eylemek için Derlln tarafından 
yapılan propagandalara asla kapıl. 
mamıştır. 

Romanya halk kltleleri her gUn 

biraz daha iyi anlıyor ki, Alman ge~ 
nlşleme hareketi Romanya. hududun. 
da durmıyacaktır. Binaenaleyh Ro
manya, nasyonal - sosyalist Almanya 
ne Sovyet Rusya arasında. harp sa. 
hası olmaktansa. Çekozlovakyanın 

müdafaasına yardım ederse daha. lyl 
olacaktır. . 
Romanyanın Çekoslovakyaya mu .. 

zaharetı yalnız 1921 Romanya· Çe. 
koslovakya ittifakı ve Cenevrede im
zalanan 16/2/1933 KUçUk Antant 
paktı dahlUnde temin edlmlş bulun
muyor. Ayni zamanda. iki memleket 
arasında çok sıkı iktısadt ve askeri 
teşriki mesai vardır. Bu cihet her 
iki devlete de büyük bir harp kudreti 
vermekte ve bunların hudutlarını 

melhuz harbin Jlk barekA.t sahasın .. 
dan oldukça uzak bulundurmakta. 
dır. 

Şurası muhakkak ki, Çekoslovak• 
yaya karşı herhangi bir teca.vUz tak. 
dlrinde Romnnya diğer devletlerle 
birlikte harekete gc:mekte gccikmı. 
yecektır. 

Diğer taraftan Macarlstanın Çe• 
keslovakyaya. yapılacak tecavüze l~ 
Urakl ve hattA. Alman ordularının 

Macarlstandan geçerek Çekoslovak .. 
yanın Slovak hudutlarına yUrUmest. 
ne seyirci kalması takdirinde, Kilelik 
Antant paktı kendiliğinden işliye .. 
cektlr. ~ 

kız kaçırmak yUzUn
deo cinayet 

İzmir, 5 (Hususi) - Cumaovası na. 
biyesi civarında Rasimin tütün çarda. 
ğıııda öteden beri sevdiği 22 yaşında Ay 
şeyi kaçırmak için gece ~dağı üç ar
kadaşile basan Hüseyin ve arkadaşla. 
rile kızın kardeşleri Mustafa, Hüseyin 
ve annesi Kadriye arasında karJı bir 
boğuşma olmuş, neticede Mustafa öl. 
müt Ay§e ve Hüseyin ağır yaralanmı§ 
tır. Kaçan suçlulardan ikisi yakalan. 
mıştır. 

N·ürenberg kongresi 

Vallm~z Ankarada 
Ankara, 5 (Telefonla) - lstanbul 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin Ua.. 
tündağ bu sabah Ankaraya geldi. 

Mareşal Antep' de 

(Baş tarafı 1 incide) 
Nilrenbergde binalar ve taşlar Alman 
kuvvet ve azametini ifade etmektedir. 
imparatorluk tacı mücevherlerinin Nü. 
renberge dönmesi, yeni Almanyanın 

kuvvet ve azametinin remzidir. 
Nürenberg, 5 (A.A.) - Diplomat. 

larm treni, ,;aat 1 S de buraya gclmi§-

tir. B. Rudolf Hes, Nasyonal sosyalist 
fırkası namına diplomatları istikbal et. 
miştir. 

tık gün, bu akşam Vagnerin "Mayr .. 
ter Zinger,, adındaki muzikli ko~edi. 
sinin temsili ile nihayet bulacaktır. 

Viyananın flarmonik orkestrası ile 
Viyanada Viyana ve Nürenbergin ko. 
rolan orkestra partisini temin edecek .. 

Antep, 5 (A.A.) - ~nelkurmay ti. Harır bulunanlar arasında Alman 
Başkanı Mare~al Fevzi Çakmak bera. nazırları, ecnebi diplomatlarr, faşist 

berlerindc orgeneral Asım Gündüz, milise mensup birçok yüksek rütbede 
Korgeneral Galip Deniz, tUmgeneral zabitler ve nihayet Alman ordusunun 
Muharrem Mazlum olduğu ha.lde bu. yUksek zabitleri nazan dikkate çarp. 
gün eehrimize gelmiştir. Mare§alimizi maktadır. 

vali vekili, yüksek memurlar, parti, Bitler, saat ı 7 ,45 de içeri girmi§ ve 
belediye ve halkevi heyetleri Narlı is· ' temsil derhal başlamı§tır. 
tasyonımda selfı.mlamışlar, subaylar Paris, S (A.A.) - Havaı Ajaıtsrnın 

memurlar ve on binlerce halk da şe... Nürenbergdeki muhabirinden: 
hir methalinde coşkun sevgi ve teza. Südetler meselesi, Ntirenberg kon-
hürlerile karşılamışlardır. grcsinde henüz resmi surette mevzubahs 

Mareşal, ikametine tahsis edilen edilmiş değildir. Maam.afih bütün gö. 
halkevi öntindeki meydanlığa toplan- rüşmelerde bu meseleye temas edilmek. 
mış ou!unan binlerce halk tarafından tedir. Siyasi fırka reislerinden alelade 
da (yaşa, varol!) diye selamlanmış.. milis efradına kadar herkes, bu mese" 
tır. Mareşal şerefine C H. P. tara. leden bahsediyor. Şöyle bir takım söz. 
fından yUz kişilik bir ziyafet verilmiır ler işidilmcktedir: 

!ayn tarafından Knrlsbatdda. izah ve 
teşrih edilmiş oln.n !!ekiz notanın ııü • 
ratıe ve tam bir surette tahakkuk sa~ 
hasma isal edilmesi sayesinde k:ıbil o. 
labilcccktir. 1 

Berl!n, 5 (A.A.). - D. N. B. bildi. 
riyor: 

Çckoslovakyada &eh mmta.kuı e~ 

kin bayramını merasimle kutlamI§tır. 
Bu münasebetle yapılan merasime 
Henlayn de i§tirak etml.5tir. 

Bu münasebetle bir nutuk söyliyen 
Sildet mebuslardan Voliec demiştir 

ki: 
''Almanlarla Çekler arasınd1 bir 

anla§ma ancak Karlsbadda tesbit olu. 
nan sekiz noktaya esas dahilinde h!. 
sıl olabilir. İlk §art, 1918 den sonra 
SUdet mmtakasına gelerek yerleşen 
Çeklerin bu mmtakadan geri dönme· 
!eridir. 

Mtlcadelemlze muslihane yollarla. 
devam edeceğiz. Binaenaleyh Çekler 
şehirlerimW askeri işgal altında bu. 
lunduracaklarına adalete mUraca.at 
etseler da.ha. iyi olur. Almanya harp 
istemiyor. Onun istediği Uç buçuk mil. 
yon Almanm büyük Alman camia.sı
nın bir uzvu olarak h~iz olması icap 
eden hakları elde etmesidir. 

Böyle hak için yapılan bir mi.ica., 
delede taviz .mevzuubahis olamaz 

- Babam gibi olaenğım." 
Demektir. Ilakikaten küçük kralın 

babası gilıi kahraman bir dc,·lct rei
si olması sadece Yngosla·\'lar l~in de
ğil, bütün Balkan Antantına dahil o
lan memleketler ve milletler için de 
en amlmi bir 4'1llektlr. Türk:lycde 
cnınhurlyet iClnresl 192.CJ yılında Jm
roldu. Onun için bn tnrilı Tilrk mil· 
let.l için kutlu bir scnodlr. Kı·al. pjycr 
de 1023 senesinin eylülUll<lc dünyaya 
gclmJş olduj;'."'llDB göro doğnın tıırilı· 
lcıi ar:ı ındıı görülen hu güzel tesa
düfü tıd mJllct arnsındnkl lroı'(leşçc 

do tluk mUnnscbetlerln istikbaline 
ait hıı.yırlr inkişaflara bir alamet sa
yabiliriz \'O Yugo lav milletinin lıny
ram ettiği bugllndo genç krnln bnh
tiyıı.rlık, necip milletinin hııyutındn 

devamlı ,.c mesut inkişaflnr dileriz. 

BULGAR KRALI LOl\TJ)RADA tir. "Hitler, muharebe yapmıyacaktır. Fa 

Karlsbadda tesbit ettiğimiz ınetalip 
herhangi bir ta17.ı hallin hareket nok 
tasmı te§kil eder ve bunlar azaırJ de 
ğil asgari meta.libattır. Biz, Südet AJ 
mantarı, bunları mutlak surette eld 
etmek azmindeyiz.,, 

ASIM US 

Kral Peruka atılan 
k urşuo 

lskenderiyc, 5 (A.A..) - Röyter A
jansı muhabirinden: 

Mesul mnhafil, dün kralın hazır bu. 
lunmuş olduğu merasim esnasında a. 
tılmış olan revolverin kurfiunU hakkın 
da. yapılan tahkikat neticesinde dnai 
bir niyet mevcut olmadığım ve krala 
ka?'§ı yapılmış hedrhangi bir suikast 
mevzuubahis olmayıp bu baptaki ha· 
berlerin tekzip edilmesi icap edeceğini 
beyan etmektedir. 

ondra, 5 (A.A.) _ Bulgar kral ve , kat Almanya, Almanya budu.du bari. 

kra~çesi saat 16,4.0 da buraya gelnıig· Go .. beJs'in nutku cindeki Almanların ezilmesine müsa. 
!erdir. maha etmiyecek ve onları her çareye 

Londra, 5 (.A.) - Bulgar kral ve 
kraliçesinin yakında Balmoralda bir 
kaç gün tngiltere kral ve kraliçesi 
nezdinde misafir kalacakları haber ve 
rilmektedir. Bulgar hükümdarlarının 
ziyareti tamamile hususi mahivettc.. 
m~ . 

HİNDİ STANDA DlN KAVGALARI 

Rongons, 5 {A.A.) - Din kavgala. 
rı dclayısile şehrin muhtelif mahalle
rinde Birmanlaı-la Hint MUslilmanlan 
arasında vukubulan arbadeler netice.. 
sinde 10 kişi ölmüş, 4 O kişi kadar ya. 
ralanmıştır. Büyilk mikyasta vahim 
bir kargaşalık §eklini alan arbadelere 
mani olmak için İngiliz kınları sev
kUlceyş noktalarına yerleştirilmişler _ 
dir. 
Akşama doğru askeri inzibat kıtala 

rı Hintlilere ait evleri tutu;Jtunnu§ o. 
lan Birmanlara kar§ı ate§ etmek mec· 
buriyetinde kalmı5tır. 

Stutgart, 5 (A.A.) - Ecnebi mem. 
lekctlerdeki Almanlar kongresi dün 
akşam propaganda nazırı Göbelsin 
bir nutku ile ve büyük bir fener ala. 
yından sonra kapanmıştır. 

Propaganda. nazırı, ~cnebi memle
ketlerde bulwıan Almanlara kar§ı AL 
manyaya düf5man bazı gazeteler tara. 
fından !;a~lJlan tenkitleri bir kere da
ha reddetmiş ve demi§tir ki: 

Biz düşmanlanm1zı tanıyoruz. Fa. 
kat yakında onların da bizi tanıma.la. 
rı fırsatını bulacakları ümidindeyfa. 
Bizler imparatorluk ve sosyalistlik 
Almanyasmı idare et.mi§ olan alçak
lar değiliz. Biz. Londrada. ve daha 
başka yerlerde eğer ellerinden gelse, 
bize ne yapacaglannı çok iyi biliyo. 
ruz. 

Gi>bbels. Hitleri rneth ve sena etmi~ 
dünyanın Hitlcre gıpta eylediğini ve 
Almanyanm da Hitlerin idaresi altın. 
da hiçbir zaman teslim olmıyacağım 
bildirmiştir. 

başvurarak müdafaa edecektir. 
Harpten arasıra bahsedilmekte ise de 

bundan mcı.ksat a~ağıdaki umumi mü. 
J!hazayı ileri süre~k harp fikrini bcr. 
taraf etmektir: 

Vazgeçmiyeceğimiz bir §eyi tahak
kuk ettinnelden bizi menetmek için 
biz karşı harp etmek caniyane bir ba.. 
reket clur. 

Prag, 5 (A.A.) - SUdet Almanlar 
fırkası tebliğ ediyor: 
Fnkanın bir delegasyonu, bugün Şe 

be gitmiş ve orada Henlay.n ile bir gö.. 
rllşrne yapmı~tır. Henlayn,ı son hafta 
esnasındaki vukunttan Hitlere yapmıe 
olduğu ziyaretten ve kendisinin Gvat. 
kin mül~katından bahsetmiştir. Hen. 
layn, hUktimet memurlarının earfet. 
miş oldukları faaliyetin Sildctler mın. 
takasındaki vaziyette me13hut olan ger 
ginliği izaleye medar olmadığını lsbat 
eden bedlht ve mUsbet bir takım hadi· 
scler f!fü!ilcsini de tetkik nazarn;.1an 
geçirmiştir. Bu vaziyet. ancak Hen. 

Roma, 5 (A.A.) - Relazioni lntcr
nasyonali gaı:eteii, "Çekoslovakya in. 
giliz mancvraıı altında,, ba~lığı ile yaz. 
dığı mü hem bir makalede Lord Run
eirnanrn varauğı neticeleri tetkik ede. 
rck vaziyetin her an ziyade vahimle}· 
tiğlni kaydediyor ve diyGf' ki: 

Südet Almanlan mcseleWıin münba.. 
ııran dahili mahiyette olduğunu mü. 
kerıcren kaydettiler. Pıağ hülcQmeti 
ise bunu bir Almanya meselesi yapı. 
yor. Ve demokrasi için bir hıı.yat ve Öııı 
lüm i i gibi ortaya koyuyor. Lord Run. 
ciman bUtUn gayretlerine rağmen Çek. 
Jerden makul tavizler koparmağa mu
vaffak olamamıştır. Bunlar, ancak id. 
detli bir tazyik altında tavizde buluna. 
caklar41ır. Çekler, Avrupa ıellmetinin 
Çekoslova\yanın tama'Yliyetine bağlı 

olduğu gibi boş bir iddiada bulunuyor .. 
lar. Çekoslovakyanın düşüncesi de in. 
giltercnin düşüncesinin aynidir. Südct. 
lerin muhtariyeti meselesini Çekoslo
vakyamn tamamiyeti meselesiyle bir. 
lctirmek. 



itafyadan yahudilerin 
çıkarılması karşısında 

ingiliz gazete
leri şüpheli 

ttalyadan önümUzdekl altı ay için· 
de çıkarılması kararlaşan 10.000 
Yahudi hakkında bazı 1ngUlz gazete· 
Ierl şayanı dikkat yazilar yazmakta 
ve tafsila.t neşretmektedir. 

Londrada intişar eden liberal Ni
yuz Kronlkl gazetesi, "Binde bir" a. 
dını taşıyan başmakalesinde diyor 

ki: 
"İtalyan Yahudllerlnden blr kıs

mını çıkarmak hususunda Slnyör Mu· 
solini'nln verdiği kararın sebepleri, 
vazih olmaktan bir hayli uzaktır." 

tnslllz gazetesi bundan sonra ttal
yadakl Yahudllerln umum nilfus i
çinde binde biri teşkil ettiklerini söy
leyip, bazı sebepler tahınin etmekte
dir Bu arada, bilhassa, İtalyan dik· 
tat~rUnUn, ken.disinl Arapların h!ml. 
si addetmekte devam ederek tngilte· 
renin Filistinde ve Franınzlarrn Şi
mali Afrika lle Surlyedeltl meselele
rini karıştırmak istemesinden şüphe
lenmektedir. 

Karllerinılzln malilmu olduğu üze
re, ttalyan kabinesi Musolini'nin r!
yasetinde toplanarak, altı ay lı;erı
sınde 10.000 Yabudlnin 1talyadan 
çıkmasIDl emretmiştir. 

Bu Yahudilerden çoğu yirmi sene
denberl !talyada yerleşmişler ve İtal
yan tebeası olmuşlardı. 

Son tedbir mUnasebetlyle, 1talyada 
lnttiliz. Fransrz. Amerika konsolos
haneleri, bu memleketlerde yerleş
me t< loıkdnını arayan yUzlerce Yahu
di He dolup boşalmaktadır. 

ftalyan kabinesinin kararı verildi
ği cııkikad:ın itibaren, bu konsoıos
haıı<'lere tehacUm başlamıştır. 

Şimdllct halde ttalyadan çıkan. 
Jııcnlt Yahudilerin miktarı 10.000 o
larak gösterilmekte ise de, bu mik
tnrrn daha fazla olduğu tahmin edl. 
llyor. 

Resmi kaynaklara dayanarak ya
zan İtalyan gazetecUerlnden Gayda 
bu mevzula aIA.kadar bir makalesin

de diyor ki: 
"Çıkarılan Y~hudller, ttalyan mll· 

ıetınln ruhuna girmiş olan yabancı 
ve tehlikeli ruhu temsil etmektedir-

ler. 
La. Tribuna lsimll diğer blr büyük 

gazete, "!talyadaki Yahudilerin az 
olmasına rağmen !taly~n iktısadi
'Yatının mtihlm bir kısmını ellerinde 
bul undurduklarma" işaret etmekte
dir. 

lnMlllz alıcılar 
İzmir, 5 (Huıuıt) - İngiliz istihlak 

kooperatiflerini temsil eden dört kişi
lik heyet geldi. Bura.dan mühim mik. 
tarda üzüm, incir mubayaa edecekler. 
dir. 

lardır - hücrenin merkezi, sanki bo
şalmış gibi daha berrak ve aydınlık 
olu) or. Niçin bu böyle oluyor? .. Düb
büekberli rasıt, bu noktada aprşır ka. 
lır. Ama, biz bu hadisenin 6ebeplerini 
izah edebiliriz. Çünkil cumarteııile pa
zarları, şehir hakikaten boıalır. Fa -
kat zavallı ''Dübbüekber,, 1i İngiliz 
pazarlarının uzun tarihini nereden bL 
lecek? Küredeki içtimaı kanunları, 

h:ıfta tatillerini nasıl tahmin edecek?. 
Ona ne türlü bir deha verirseniz ve -
riniz, arzdaki bir şehrin hayat kanun. 
larr muadelesini halledemez. işte hüc. 
reler karşısında biz de, Londrayı sey
reden o Dübbilekberli rasıt gibiyiz. 

Muhtemeldir, ki bir gün gelecek. 
hücrenin içinden şu veraset ve bu isim 
de canlr bir varhğm ıdoğacağrm, beşin
ci madde.deki polis memuru kadar ap. 
açzk göreceğiz. Fakat aletlerimizin bu. 
günkü halile, bu mesele, yıldızdaki 

rasıtiarrn karşısında o polis neferin
den farksızdır. 

- Ama, bu akşam bana tercüme et
tirdiğiniz "Hatzrat., ta bu cinsten me
selelere yanaşıyor. Onun 'bugünkü 
vaıiyetimizde tde faydalı olacağına ka
ni misiniz? 

- Kırıımda işletilmemiş b!kir er -
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sarhoş kati 1 
Bir adam öldürüp üç kişiyi de yarahyan katil 

• 

Şerif suçlarını topyek On inkar ediyor 
3 ay kadar evvel Ortaköyde bir va. 

ka olmuş, ve kendini biimiyecek dere· 
cede sarhoş olan Şerif adında birisi 
arkadaşı Emini raralamış, yakalamak 
istiyen bekçi Hamdiyi öldürmüş, Artin 
adında birisinin de evine zorla gire. 
rek kendisini sırtından, oğ1u Anastası 
da karnından yaralamıştı. 

Ancak kudurmı:ış bir im~anm işliye. 
bileceği bu hadise şöyle olmuştu: 

Mehmet oğlu Şerü bir cumartesi 
günü işinden çıktıktan sonra arkada· 
şı Emin ile buluşmuş ve iki arkadaş 
para ekliyerek bakaldan tam bir kilo 
rakı almışlar, bunu oradaki bir köf. 
tecide son damlasına. kadar içltüen 
sonra sokaklarda dolaşmağa başlamış 

lardır. 
lki sarhoş bir ara işi o dereceye 

vardırmışlar ki, polisler kendilerini 
yakalıyarak karakola götürmüşler, 
fakat sonra bırakmışlardır. 

Nihayet dolaşa dolaşa karanlık bir 
sokağa sapan Emin ile Şerif burada 
biç yoktan kavgaya bailamışiar. Şe. 
rif susta h cakısını çekerek Emine sap 
lamış, sonra da kaçmağa başlamıştır. 

Bu sırada Artin adında birisi so . 
kak kapısını kapamak için dışarı çık. 
mış bulunmaktadır. Şerif, Artinin: 

- Adam vurdular, kaçıyor, diye 
bağırmasına kızmış ve avlu kapısını 
iterek Artini sol omuzundan bıçakla
mış, babasını kurtarmağa gelen Anas 
tası da karnından vurmuştur. 

İmdat seslerini ve yaralıların ba. 
ğırmasmı işiten mahalle bekçisi Ham 
di vaka yerine koşmuş ve Şerüe dur. 
masrnı söylemiştir. Fakat Şerif kaç
mağa başlamış, sonra birdenbire dö. 
nerek kendisini tutmak istiyen bek. 
çi Hamdiye kasığına doğru bir bıçak 
sallamıştır. 

Azılı sarhoş bundan sonra bir hen
değe düşmüş ve yetişen polisler ta.. 
rafından elinden bıçağı alınarak ya. 
kalanmıştır. 
Ağır ceza mahkemesinde diln, duruş 

masına bnşlanan katil Şerif, vakayı 

topyekun inkar ederek: 
- Ben, demiştir, yaptıklarımı bu 

anda zerrece hatırlamıyorum, dehşetli 
sarhoştum, fakat kimseyi vurmadım. 
Emin bana zorla rakı içirdi. Sarhoş 
ettikten sonra karanlık bir sokağa sok 
tu. Tokatlamağa başladı. \ 

- Yapma. Emin ağabeyciğim, bı· 

rak beni. sonra fena olursun, dedim, 
dinlemedi, ben de ne yaptığımı bil • 
miyorum. Bıçak taşıma adetim değil. 
dir. E!ime nereden gec;:miş haberim 
yok. Kendime ancak ertesi günü kara 
kolda gelebildim.,, 

İlk ~ahit yaralanan Artinin oğlu 
Ardaştr. Vakayı kısmen görebilen Ar· 
daş şunları söyledi: 

- Babam, karde~imin kapıda , du • 
ran otomobilinden hüviyet cüzdanını 
almağa gitti. Fakat az sonra yetişin, 
diye bağırdı, ne oluyor, diye, Anas. 

tas önde, ben arkada koştuk. Babam 
yaralarumş, yere ,1Ikılmı~tı. Avluda 
Şerif elinde bıçak öyle duruyordu. 
Kardeşim Anastasm üstüne atıldı. O
nu da kamından vurdu: Sonra kaçma. 
ğa başladı. Bekçi Hamdi de arkasın· 
dan koşuyordu. Şerif birdenbire dön· 
dil ve Hamdiyi de kasığından vurdu. 
Bekçi Hamdi, biraz sonra. fazla kan 
zayi _ettiğinden öldü.,, 

Katili yakalayan bekçi Ahmet de 
şöyle dedi: 

''- Arka arkaya imdat düdükleri 
çalınınca koştum. Tam Saadet sokağı. 
nı dönmüştüm ki, Şerif karşıma çık. 
tr, elinde bir bıçak vardı, kovaladım, 
bir hendeğe düştü, bir polis te gelmiş· 
ti, beraberce yakaladık . ., 

Muhakeme, geimiyen bazı şahitlere 
yeniden tebligat yapılmak Uzere talik 
olundu. 

Çatalça çiftliği cinayeti 
Çatalcanın Çiftlik köyünde sığırt 

maçlık yapan Muradı, köy civarındaki 
korulukta balta ile parçalayarak öl _ 
dilren Hüseyin Çavuşun dün ağır ce· 
zada görülen duruşmasında bir çok şa 
hit dinlenilmiş. bu arada katilin 16 ya 
şmdaki oğlu Hasan da şahitlik etmiş. 
tir. 

Zabıtaya hakaretten suçlu 

Köprüde hamallık yapan Fuat, ken.. 
disine kalabalıkta dola§Dlamasını ih
tar edeh polis Ahmede kızmış ve baka 
ret etmiştir. 

Asliye dördilncil ceza mahkemesi 
Ahmetli zabıtaya yaıif esi başında ha. 
karet etmek maddesinden bir ay hapis 
cezasına mahkfım etmiştir. 

Pala ile kafa uçuran 
tımarhaneye sokuldu 

Birkaç ay e-vvel Bakırköy civarın. 
da define aramağa giderken, yolda kız 
kardeşi yüzünden aralarında çıkan 

münakaşa sonunda elindeki pala ile 
arkadaşı İsmailin kafasını, ensesinden 
kesmek suretile vücudundan ayıran 

katil Mın:~a.fanın sulh mahkemesinde· 
ki sorgusu sonunda milşahade altına 
alınmasına IUzum görülmüş, tıbbıadli. 
ye yollanmıştı. 

Zengin bir define bulacağını ve ken. 
disinin peygamber olduğunu telkin e. 
debilen !smalli, ''o madamki peygam.. 
berdir. Kafasını kessem bile ölmez, ya 
pıştrrırım,, fikrile kafasını koparan 
ve koltuğunun altında saatlerce köy, 
köy dolaştıran katil, yakalandığı za. 
man da elindeki kafayı cesede yapıştır 
mağa çalışmış, saçma saçma dualar o· 
kumuştu. 

Katilin tıbbıadlideki milşahadesi so_ 
nunda tam deli olduğu teşhis edilmiş 
ve Bakırköy tımarhanesine yatırı! • 
mıştır. 

Yazan: Andre Mor ava 
manlarla örtülü koca bir meçhul ara
zi varken, hayır diyemem ... Fakat ben, 
ama da kötü bir ev sahibi imişim ... 
Kadehiniz boş duruyor. lfüer viski 

daha içelim .. . 
- içelim ... Ben. Fransada iken ay. 

yaş değildim. Ama, buradaki şu "ko. 
rular kanunu,, yavaş yavaş beni ür -
kütmeğe başlıyor ... 

Bana susuz bir viski dclla sunıdu. 
Bundan sonra şimdi pek hatırlayam1 -
drğım bazı tedailerle söz dönüp do -
!aşarak, bir gelecek harbin, hele bir 
hava muharebesinin medeniyet üstün. 
deki tesirlerine geçti. Biraz konuş. 
tuk ve sonra, hiç şüphesiz alı§ık ol. 
madığım o kuvvetli içkinin ağırlığı al
tında uzun bir tahayyüle varmıştım. 

"Hikey,, de karşımda oturmuş, tercü. 
mesini yaptığım hatıratın yapraklan. 
nr çeviriyor ve resimlerini tetkik edi. 

ycrdu. 

Saat on bire doğru bu uyuşukluk. 
tan kurtularak evime döndüm. Bunun 
için de büyük bir yorgunluğa ihtiyaç 
yoktu. Daracık bir çimenlik parçasını 
atlayıp geçmek yetiyordu. Gece, souk. 
tu. Gök çok temiz ve yıldızla dolu i
di. 

Bu sırada ansızın aklımdan ürkek 
bir fikir geçti. Vatanımdan bin millik 
bir uzaklıkta olduğumu düşündüm ve 
bu uzun mesafeyi ta içimde duydum. 

Bu ağaçların, bu evlerin, bu son 
baharın hiçbiri bizim değildi. 

Odaya girince, Sü:-.,~.nı uyanık bul • 
pum. Gözleri de ıslaktı. İlk sözü: 

- Bir daha beni burada a9la yalnız 
bırakma. ..Kaen,, de ehemmiyeti yok, 
ama burada,... -

Ona: 
- Kı:>rkuyor musun? 
Diye sordum. 
- Hayır ... Korku hiç aklıma ğel. 

Meşum kadın 
Koca bir şehirde kim· 
sesiz ve hamisiz kaldı 

Parlste Korslkalıların kan gütme 
davaları ile arka arkaya işlenen ci
nayetlerin kahramanlarından Mad
len Köş yeni bir cinayetin de meşum 
kadın çehresi olarak ortaya çıkmak. 
tadır. 

Beş yaşındaki çocuğu öldüren ka
dının intikamını dostu Fa.ota almaya 
kalkmış, fakat o da kendi hayatını 

haydutların elinde kurban vermiş

tir. 
Bundan sonra intikamlar biriblrl. 

nt takip ediyor. 
Bugün Marsilyada işlenen cina. 

yotte Madlen Köş belki suçsuzdur; 
ilk cinayetlerde olduğu gibi. Fakat 
Marsilya cinayetinin onun yüzünden 
işlendiği aşika.rdır: 

Korsikah haydutlardan korkarak 
Parlsten Marsllyaya giden, orada 
kendisine Kübalı Alfred Smila ismin
de blr "hA.mi" buluyor. Fakat, Alfre. 
din Madlene hA.mi olması onun raki
bi Piyer üze'yi kıskandırmaktadır. 
Piyer Alfrede Madlenl bırakmasını 

söyIUyor. Alfred bırakmıyor. Bunun 
üzerine, Plyer Alfredl öldürmeye !:a
rar veriyor. 

Katıl cinayeti karısının ve kayı . 
nasının yardımı ile işlemiştir. Onla
rın vasrtaslyle Alfredl evine alan Pl
yer orada, bir tabanca kurşunu ile 
onu öldilrüyor. 

Madlen Köş'e bugtin Marsilyanın 

en meşum kadını nazarı ile bakıl. 

maktadır ve her halde kendisine b!
ml olmaya kimse cesaret edememek
tedir. 

Çeviren : H. S. G. 
medi. Fakat ıztırap ve sıkıntı hissedi. 
yorum... Çocuklar o kadar uzaklarda 
ki... 

- Daha bu sabah bir telgraf aL 
dıkl 

- Telgraf mı? .. Evet, ama acaba 
ondan sonra birşey olmadığını bize 
kim temin eder. Hem telgrafın do w _ 

r:ı söylediği ne maltım? .. Annem, b~
nı meraklandırmaktan çok çekinir. 

Sabahın saat UçUne kadar boyuna 
çocuklar.dan, Fontonel sokağından, an. 
nemden, annesinden, "Kovet Loku .. . ,. 
nun servetınden, kız 'kardeşlerinden 
b3.hsetti durdu. 

Süzaın dü§ünceleri, dar bir daire i. 
çinde dönilp dolaıır ve günde bir ke
re mutlaka onlan adlarile anardı. Et
rafında annesi, oda hizmetçisi Jan, 
yahut Caen'deki mcelektaJlanmın ka
rıları varken, bu aile il&hlannr onla. 
ra anar, onlara dlnletfrclt Onlar ot. 

T İM~D==E~~ 
Blg YAeR1'K 

Aşk 
k'azan : Niyazi Ahmet 

~şk, insanlar ken~erini bildi bile_ 
1i başlarından eksilmiyen. haydi tıbbi 
tabiri ile söyliyelim _ bir hastalıktır. 
Zamanla, asırlarla değişen seven 
lerin, sevdiklerine hitapları oluyor. 
Eski bir yazma şiir mecmuasını ka. 
rışt.ırıyordum. Hemen her satırında 
bir ''aşk,, kelimesi var. Fakat eski 8.. 
şıkların sevgililerine yalvarmaları, 
sevgi dilenmeleri çok başka. 

Sevgilisine ateş püsküren, fakat 0 -

na duyuşlarını söylemek istemiyen 
§öyle diyor: 

"Pfır ateşim açtırma benim ağzımı 

zinhar,, 
Zalim beni söyletme derunumda neler 

var.,, 

~kın ateşi ile yanıp tutuşan ve 
sevgilisinden bir nebze olsun ümit bu. 
lamı yan aşık da şöyle dert ya.nar: 

''Derdimendi biçarenin hatırını sor 
hele 

Aşkın ile ne haldeyim hey insaf sız gör 
hele 

Bu güzellik baki kalmaz eu cihan devr 
etmede 

Kıyamette söyleşurum ben seninle var 

hele 

Ve sevmeyi, sevilmese bile bir kazanç 
sayan aşıklar da kendi kendilerini te· 
selli ederler: 

"~kın gemisini saldım engine 
Uğradım feleğin türlü fendine 
Aşkın gemisinde yelkenli açtım 
Mihnet deryasını yel gibi geçtim.,, 

Eski ~şıklar, doktorların yirminci 
asırda ke~.fettikleri "aşk cinnettir., 
hakikatini çok evvelden bulmuşlardı. 

!şte bunu anlatan aşık Ömer: 

"Nılş eden. aşkm ~arabm daima mes. 
tanedir 

Ol sebepten ehli aşkın ekseri divane_ 
dir.,, 

Eski rtıkların duyuşlarını anlatan 
bu mısra1ara sevgililerin ne cevap ver 
mekte olduklarını bilmiyoruz. 

Ben, şiir mecmuW5mı bir tarafa. bı· 
ra~ıktan sonra elime geçen bir gaze. 
tenın mi~h sayfasında şu fıkrayı o. 
kudum: 

Genç erkek - Senin için yanıp tu
tuşuyorum. lçim alev, ateş. Sen hô.l~ 
bana soğuk duruyorsun. 

Genç kadm - Ben de hararetli 
1 . o. 
ursam senın halin ne olur. Büsbütün 

ya.."lmaz mısın? lyil~n de anladığın 
yok ... 

mayınca, yerlerine beni ikame a· 
d F 

e ,_ 
yor u. akat her vakit bu işi sabırla 
başaramıyordum, 

Vestmutun havası elektrikle d 1 
B d b• b" o u. 

ura a ır ırinin ellerini .sıkanlarm 
avuçlarından hazan bir 'kıvılcım fışkirı
ycr. 

Dördüncü Bölüm 
DOŞONCELERtNlZE BlR PENl 

. ~irkaç gün sonra "Hikey,, giller, 
hızı akşam yemeğine çağırdılar. Ora
ya gidince, bu yemeğin yalnız bize 
mahsus olduğunu, başbaşa kalacağı. 
mızı öğrendik. Bu tenhalığı biraz ga
ripsemi§tik. Çlinkü fakültenin koda-
man]arı tarafından verilen .ziyafetler, 
şahane §eylerdi. 

"Hikey giUerdeki bu ba§baf& ye -,, . daldan 
meğin, bir faydası oldu. Söz . 
dala BI~rayarak dağıtılmadı ve bu _cı?
di 'konuf111•• benim pek botuma gıtti. 
Fakat öyle aanıyorunı, ki kadınları da 
sıktı. Nitekim meyvadan eonra, Mis. 
ters Hikcy, ingiliz uıulilnce, Süzant 
alıp götUrdil ve ben, mcslektaınnla 
yalnız kaldım. 

'(Adcuı var) 



IS-KURUN 

I
Kalktı, evlenmek tçlo 

Sürpriz? 

Mersin Halkevi Temsil Komitası 07.ası bir temsildC' • 

Cenup Anadolusunda bir 1!P1.inli: 2 

mühim ihtiyacı: Mersinin iki 

Liman 
.Mersin, Tilrki~ ede lstanbul ve lz

mirden sonra gelen üçüncü mühim 
lskeledlr. Şehir, bütün gün Adeta sa· 
at şeklinde işllyen ticari bir hare. 
ket ,.e faaliyete sahne olmaktadır. 

}.,imanda 3 - 6 vapurun ve istasyon· 
da birkaç trenin c.ksik olduğu vAki 
değildir. Sabahın daha yedisinde işi 

başına gelen adam, başladığı bu iş

ten nkşaının yedisine kadar kurlu. 

lam az. 

Mersinin senelik ihracat ve itlıa

Hltı 320 bin tona baliğ olmaktadır. 
lhracnt mevsiminde depolarda yir· 
mi bin tondan aşağı eşya bulunmaz. 
Nasıl böyle olmasın ki, Mersin, bütün 
şark ve cenubun yegAne ihraç ve U· 
h-ıl iskelesidir. Her yıl milyonlarca 
Jiralık eşya alan \"e satan doğu vo 
güney Anadolu tacirleri bu eşyayı 

Mersin limnnmdan ıtlır \"e bu liman
dan ihraç ederler. Diyarbakır vece. 
nup trenleri senenin dokuz ayını do
ğu ,.e güneyin ticari enerçjislni Mer
sine taşımak ve Mersin depolarında 
biriken eşyayı lıu iki mıntakaya nak 
Jetmekle geçirir. 

Mersinin bu bakımdan haiz oldu· 
ğu ehemmiyeti takdir eden lktısat 
Vekdletl şehirde 600 bin lira sarfile 
umumt bir mağaza yapmıştır. 

ve lise 
Yazarı. Ali Enver Toksoy 

lık :ııerslnde iki mUhlm varldit mem 
baıdır. 

•• * 
Mersin halkının sahip oldukları 

yUksek seviyeyi bundan evvelki ya
zılarımda anlatmıştım. Bu derece 
şuurlu, rnedent ,·c görgtilü olan bir 
halkın bilhassa maarifsever buluna
cağında şüphe yoktur. Zaten, bu şuur 
medeniyet ve göı:güniln maarif hak· 
kında duyulan umumi sevgi ve zevk. 
ten doğcluğJı tabiidir. 

Hakikat böyle olduğn halde, ne 
kadar acıdır ki, l\lersln henüz bir JI. 
s wclen mahrumdur. Ayni mevkideki 
bir kısım şehlrlerlınizde müteaddit 
liseler acılmış ve fakat l\fersin, yıl
lardır Hseslz kalmıştır. Bu halin 
mnar1f bUnycsl üzerinde çok menfi 
tesirler husule getirdiğini izaha ha· 
cet yoktur. Mali vaziyetleri liseli 
bir şehre gitmeye milsnit olmıyan bir 
çok gençler blzznrur mektepten ay
rılmak ve ortnmcktep tahsiliyle Ik. 
tlfa eylcmcılt :Qlecburlyotine düşü

yor. Değerli l\laaElf Vekili Bay Saf
fet Arıknnm l\Iersinln çok mühim o. 
lan lise ihtiyacını lrn yıl içinde naza
rı itibara alacaklarını umuyoruz. 

Şehirde bir orta, on ilk, bir akşam 
ticaret, bir de anamektebi vardır. 

Her sene müteaddit ulus okullan a
çılmakta ve bu suretle mektepsiz va. 
tandaşlarm okuyup yazma öğrenme
leri temin edilmektedir. Köy okul
larına bilhas!.":ı önem verilmiştir. Bir 
çolt köylerde pansiyon! u, pH'ına uy. 
gun mektep binaları inşa edilmiş, 
yenllerinln lr. şası takarrür etmiştir. 

Mersin Ilalkevi, gayri müsait bir 
bina. dahilinde çalışmakta bulunma

Gemicinin daveti üzerine 
ta Alaskaya giden kızın 

macerası!. 
Bu kızın geçirdiği macera, Avrupa 

gazetelerinden birinde şöyle anlatılı. 

yor: 

Almanyada Manhaymde bir kız, 

bundan bir kaç sene evvel bir gemici 
ile tamşmıştır. Bu gemici, kıza Aşağı 
Rene hareketinden evvel, kendisini ni. 
kfı.hlamak vadinde bulunmuştu. Hal
buki bir sene, iki sene, üç sene artık 
bu gemiciden hiç ses sada çıkmadı vo 
ancak üç sene sonra, kız, Alaska ci. 
varında bir yerden bir mektup aldı. 

Gemici, bu mektubunda kıza 

Alaskayn kelmcsini teklif ederek, 
orada 'Ilikahları kıyılacağından ba.. 
hisle, eski vadini yeniliyordu ve mek· 
tupla beraber, bu seyahat için bilet te 
yollamıştı. 

Kız, dü§ündU, taşındı, bu uzak 
memlekete seyahati göze aldırdı . 
hazırlandı ve yola çıktı. Nevyorkta se. 
yabatine devam edebilmek hususunda 
en çetin güçlilklere uğradı. Alaska. 
daki yere varabilmek için hadsiz dere
cede uzun ve yorucu bir yolu aşmağa 
katlandı ve bütün güçlükleri yenerek 
hedefine erişince de, dehşetli bir sür. 
prizle karşılaştı. ?\işanlısı tarafından 
değil de, polis tarafından karşılanan 

kıza, nişanlısının at hırsızlığından a. 
randığmr, nerede olduğu bilinmediği 
bildirildi ve kzm bu hırsızlıklarla her 
hangi bir suretle aUlkası bulunduğu 

sanıldığından hakkında tahkikata gi· 
rişildi, kız, karakola misafir edildi. 

Bir müddet sonra bu işte" tamamile 
masum olduğu anlaşilıp serbest hıra.. 
kılan kızın sığınacak yeri yoktu; pa_ 
rasızdı. Orada çalışarak Nevyorka 
dönmesine yetecek kadar para birik
tirdi. Merhale merhale, türlü mahru. 
miyetlere, sıkıntılara katlanarak Nev. 
yorka ayak basınca, Alman konsolos· 
luğuna mtiracaa la, oraca, memlckc. 
ti olan Almanyaya gönderildi. 

DUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

(Ak u - 12 de Karadenlze), (Uğur -
9.30 da lzmite), (Sus - lG.30 da Mudanya. 
ya), ( Kcnıııl - 19 da Karabiıwy:ı), (İnö
nü - 15 de Mersine) kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

(()!gen - 14.30 ıfa Barlından), (Trak -
11.15 ele l\hıdnn.rndnn), (Kocaeli - 17 de 
lrn rozıl:ın) gelecektir. 

Ne ya-zık ki, taşıdığı ehemmiyeti 
yukarıda ki satırlarla tebarilz ettir
diğimiz bu işlek iskele gemilerin ba. 
rınacnğı bir limandan mahrumdur. 
Filhakika, bu ihtiyacı hükumet de 
takdir ederek böyle bir tesisat için 
lüzumlu olan keşfi yaptırmıştır. Fa
kat, keşfin 17,5 milyon lira gibi çok 
yüksek bir yekün arzetmesi, inşaata 
başlamayı geciktirmiş ve Mersin li· 
manı bu yüzden senelerdir ancak ko
nuşma mevzuu olarak kalmıştır. 

sına rağmen deruhte eylediği vazife- ----------------

Halbuki, ı 7,5 milyon liralık liman 
büyük '"e hattA. IUkstür. Nitekim pro
fesör Yansen, çizdiği şehir pUl.nında 
limanı küçültmüş ve 7 • 8 milyonla 
inşa cdilebillr vaziyete getirmiştir. 

Doğu Ye güney Anadolunun tek 
iskelesi olan :Mersinin liman ihtiya
cı üzerinde fazla durmayı zait sayı
yoruz. Bu ihtiyacın büyükllik ve ö
nemi hül<ümetçe de anlaşılmış bulu. 
nuyor. Limansızlık yUzünden her se
ne yüz binlerce liralık mnıt servetin 
eriyip gittiğinde ve limanın inşası 

ballnde Mersinin daha sert bir lnki· 
şafa. mazhar olacağında şüphe yok. 

tur. 

* * • 
Mersinin dağları ormanlık, o,·ası 

mUnblt ve mahsuldardır. Bu zengin 
Ye bereketli ovada her çeşit hububat 
,.e pamuk mebzulen yetl~ir. Fakat, 
Mersinde en ziyade portakal ve tur
fandacılık ileri gitmiştir. Memleke· 
te her yerden önce sebze ihraç eden 
:r.cııgin tnrfn.ndıı , ·c umumi bnrı>tcn 
evvelkine nlsbetle iki misli artan por 
takal bahçeleri şehri üç yandan iha. 
ta etmiştir. Portakal ve turfandacı-

leri hakkiyle başarmış ve başarmak. Dünkü hava 
ta olan değerll bir kültür mUessese
sldir. Kıymetli ilüısatçı ve kültürcü 
Bay Mansur Bozdoğanın başkanlığı 
altında çalışan mUessese, fedaktlr ve 
gayretli elemanlarının devamlı me
saisiyle :\tersin muhitine her gün bl. 
raz daha faydalı olmakta ve verdiği 
çalışma raporlarından haldkaten 
örnek bir kültür ocağı haline geldiği 
anlaşılmaktadır. 

Belediye ve hususi muhasebenin 
yardımlarlyle inşasına başlanan ve 
bilcUmle modern tesisatı muhtevi bu
lunacak olan yeni binanın ilcmalin
uen sonra Mersin Halkevinden daha 
bayırlı ve devamlı işler beklenebile. 
r~:;ınde bu··· .. .Mersinliler müttefik
tirler. 

Umumi sıhhat işleri de yolunda 
gitmektedir. ~ılılıat müclürlü;;ünün 
bu baptaki faaliyetinden başka alt
mış yataklı memleket hastahanesi, 
inşaatı biten yeni pavyondan sonra 
muhit için daha faydalı olmıya bar,. 
lamrş ve sağlık yurdunun lüzumlu 
t:::çhizat ve malzemesi tedarik edil
miştir. Belediyeye ait dispanser ve 
çocuk bakımevi de ~!ersinin kazanç
ları meyanındadır. 

Yeşilköy Meleoroloki istasyonundan nlı. 
nan malumata göre, hava yurdun Karade
niz kıyıları ile Trakya ve Kocaeli lıölsele
rinde bulutlu, cenup bölgeleri ile Esenin 
cenup kısmında açık, diğer bölgelerde a
çık ve hulullu geçmiş, rüzgfırlor Knradeniz 
kıyıları ile Trakya ,.e Kocaelide cenubi, 

cliğer bölgclcrcle şimnll istikamette orta 
kunelle esmiştir. 

Diin lstnnbulıla Iınva ek~criyetle açık 

seçmiş, rüzsiır şimali islikamelle saniyecle 
3 . 5 metre lıızln esmiştir. Sant 14 de hava 
t:ız) iki 756.3 milimetre idi. 

Sühunet en yüksek güneşte G4.5, gölgede 
29.G ve en diişük tG.5 snnligrnt kaydedil
miştir. 

15 yıl evvel bugün 
/>ARiS - Japon adalarındaki .:el:ele 1ıü

::ü11clcn Tol:yoda ua: boruları Jıaflcımış, l11i-
11ük lıir 1/(111{/111 rıkmışlır. 1'ele{11t ycl.-ıirırı 

beş mi: lıiııtlir. lco adcılar urııpu Cİl'U.. 

rında bir ueııi ada :ulııır elliyi gibi O~i
nıanm cenubunda da bir ada sii.kkdnı ile 
birlikle uarko/11111şl11r. 

Salibi A lımer merkc:incc Japon { clıikef. 

:ctleleri iriıı beş milyon dnlur gönderile· 
ceklir. 

nmıraıDo<dlaıın ırn~oeır: 
································-······························ 

Katile "niçin öldürdün,, 
diye sormayınız?. 

O da kendi kend·ne soruyor 
"ben niçin ö.dürdüm? ,, 

Oç ıene evvel bomboş bir y~t· o!nn lmralı adası mahkumla.. 
nn eliytf~ cennete çevriliyor. 

Yanık bir ney sesi geliyordu. Kuru 
bir gürültü a" sında kula'k\ın ziy;.de 
bir an is;inde insanın içini titreten b\ı 
ney, fmralı gibi insan hayatında son
suz bir ıztırap menbaı olan mahkum. 
lar adasında ne hazindi. önce gelen 
bir mahkuma: 

- Kimdir bu ney çalan .. ses nereden 
geliyor .• 

Dedim. 
Barakaların arkasını işaret etti: 
- Deniz kenarına gidiniz. Orada 

dır .• 
Jlık bir rüzgarla esen ney sesi, iki 

bUklüm oturmul) mahkuma ~aklaştık. 
ça hafifliyordu. Şimdi sahili yalıyan 
dalgacikların hafif hışıltılan da neyle 
karışıyordu. 

- Merhaba arkadaş .. 
Dedim .• 
Korkar gibi söylemiş olac:ığım, onu 

uykusundan uyandıranıadım. Gözleri
ni kapamı , nefecinin bUtUn kudretim 
kamışa vermiş, onu dile getirmek için 
kendini unutmuştu sanki .• 

Biraz daha yaklaştım. Deniz, rüz. 
gar ve ney sesinden çok ayn olan a. 
yaklarımın taşlıktan çıkardığı yaban
cı ses, mahkftmun şiir alemini ihlal et
ti. Birden gözlerini açtı. Süratle ayağa 
kalktı ve toplandı. 

Ben, onu rahatsız ettiğimden üzülü. 
yordum, o bir hata işlemiş gibi kabu. 
ğunun içine büzülmek ister gibi boy. 
nunu büküyordu. 

- Niçin bıraktın .. Çal .. 
- Gönül eğlendiriyoruz beyim .. 
Düşündüm ki, bu adam bir katildir. 

Kendi gibi yaşamak isteyen, şu ölçülü 
ömrü zevk ve neş'e içinde geçirmek 
için hayatın binbir ıztırabına göğüs 
geren birini belki hiç beklcnmiyen bir 
anda yere sermiş, hayatına nihayet ver
mişti. O, kanlar içinde ebediyen göz. 
terini hayata yumduğu vakit, beriki 
tatlı canını kurtarmak için kaçmak is. 
temiş, fakat adalet onu ensesinden ya. 
kaladığı vakit kendine gelmişti. Fakat 
bir insanı öldürebilen şu mahkOm, şim. 
di mahkumlar adasında ruhu, insanlr. 
ğın en yüksek zirvesine çıkaran, daima 
sevgi ve muhabbeti aşılayan musiki ile 
kendini avutuyordu. 

- Sen, çok güzel ney çalıyorsun .• 
- Çobanlıktn kalma .• 
- Demek çob:ındın?. 
- Bazan çobanlık da yapardık. 
- Kaç seneye mahkiimsun? 
- On sekiz bayım .. 
Ben imralıda: 
- Niçin öldüıdün?. 
Sualini iki mahkuma sorabildim. On. 

dan sonra bir üçüncüsüne ayni suali 
soramadım. Soramazdım. Çünkü onlar 
adam öldürmede "niçin,, e cevap ver
miyorlar. Ayni ruali kendi kendilerine 
bazan da başkalarına soruyorlar: 

- Niçin öldürdüm? bilmiyoru:n .• 

Ney çalan mahb1ma ismini, nereli 
olduğunu sordum: 

- Gazetecisin değil mi? dedi. İsmi. 
mi ne yapacaksın .. Niçin katil olduğu. 
mu söyliyeyim. Biz fakir bir aileyiz. 
Cahiliz de. Her ikisi bir yere gelince 
çok fena olur. Bir komşumuz vardı. 

Onlarla bizim nrazi duvarla ayrılmıştı. 

-
.._. 

Katil mahkum timdi hoı vakitlerinde 
ııey çalarak gönül eğliyor 

Meğer bizim duvar onlann topraklan. 
na geçmiş. 

- Bu duvan kaldır •• dedi. 
Duvar bu. Elle kaldırılıp başka ye. 

re götürülür şey değil, ki .• 
- Kaldınnm.. dedim, ama şimdi pa. 

ram y.ok .• Masraf yapamam .. 
Fakat komşum bu sözümü dinleme

di: 
- Ule kaldıracaksın .• Diye ayak di. 

redi. O taş yığınlarını keşke yıkıp br. 
raksaydım da bahçemin duvan olma.. 
saydı. Bir gün bana zorla başucumda 
durup yıktırmak istedi. Küfretti, söy
lendi durdu. öldürmüşüm komşumu .•• 

Sustu. Başı ile ayaklannm altında 
uzayan toprak üzerinde nihayetsiz bir 
mesafesi varmış gibi gözlerini oraya 
dikti. Uzun uzun ba'ktı. Anlaşılıyordu, 
ki kendisine en büyük, tahammül edil. 
mez ıztıraplar veren şu topraktı. Bir 
vakitler en çok sevdiği toprak .. Bel 
bağladığı, evine yegane neş'e ve saadet 
getiren toprak .. Şimdi ondan korkuyor 
gibiydi. 

- iki çocuğum vardı. Genç bir karım 
vardı.. Fakirdik.. Senelerdir haberle.. 
rini alamıyorum .. Kimbilir •• 

Cümleyi tamamlayamadı. Şi~di gö%
lerini denizin nihayetsizliklerine dik
mişti. Fakat çok bakmadı. Çabuk ken. 
dine geldi. 

- Benim ismimi yazmak için soru. 
yorsunuz. Ben bile kendimi unuttum.. 
Başımdan geçeni dinlediniz. Bir hiç 
yüzünden bu hallere düştüm. ÇQk şü .. 
kür burada çol;, ama çok rahatım. Ç~ 
lışıyorum, yiyorum, içiyorum. 

s~nra sesinin tonunu daha çok ar .. 
tırdı. Sert bir hareketle döndü: 

- Adam da oluyorum, dedi. insan
lığın ne demek olduğunu anladım. E
pey uzun senelerim burada ge!Secek a
ma geri kalan ömrümü çok rahat ge .. 
çireceğim. 

Onu fazla konuştunnadım. Bir res
mini çektim ve yavaş yavaş uzaklaş· 
tım. Bir daha çalmadı. İş başı saatine 
kadar orada oturdu ve yalnız düşün.. 
dü. Kampana çaldığı vakit neyini bir 
baston gibi elin.de taşıyarak, arkadaş
larına yetişmek için koşuyordu. 

Niynzi AHME1 



Şehir hayatı: 

ılıbık her yerde 
kılıbıklır ! 

Yazan Osman CemaD 
BUyüklUğU. geni~liği pa~ayır çadı~ 

)arını andıran bir incir agacmın bır J 
tarafında benim.. bir tarafında o ... 
Yaprakları, anaç fillerin kulaklarına 
benziycn bu koca ağacın dibinden fış.. 
kırmış filizler, o kadar sık, o kadar 
gürbliz ve gümrah ki, Meta ar:ımızda 
yemyeşil, deliksiz, çatlak~ı~ ~ı~ ~.h. 
ta perde varmış gibi birbırımızı gor 
memize imkan yok .. 

Vakit ikindi ile akşam arası .. Ha.. 
' - ·r va çok sıcak ama gölge bol, ruzga 

bol yer yüksek olduğu için burası 
ha;li serin .. Ben, yan geldi~im. y~rd<" 
olasıya ve doyasıya kendimı dın~ıyo. 
rum. o, çömeldiği yerde arad~ bır o· 
cak üflüyor ve boyuna söylenıyor: 

_ Dumandan gözlerim çıkacak be' 
Hay böyle ocak olmaz olay?ı .. !:e .. i. 
miş, akşam çayı içilecckmış, ustu?.o 
de kebap mısır yenecekmiş .. Hay kor 
boöazları kuruyasıcalar hay! Sabah. 
tO:bcri şunun şurasında yiyip içme 
diklerı kalmadı, halfi. bir türlü doyma.. 
dılar! Hoş şimdi bu saatte,ı bunun 
burasında içilecek mis gibi bir t~ZP. 
çaya ve üstüne, yahut altına yemle. 
cek siitlil mısır kebabına pek kolay 
kolay da doyum olmaz a.. Orası ~y~e 
ama sabahtanberi burada ocak üflı· 
ye üfliye bizim ne gırtlakta hayır kal. 
dı, ne de gczlcrde ... Hem daha dur ba. 
kalım. daha bulaşıklar yıkanacak, or
talık toplanacak .. Sonra efendicazıma 
söyliycyim, bu hırdavatın dörtte 
üçü buradan sırtlanıp ta eve kadar 
götürülecek ..• 

Ulan, ne çilekeş, ayni zamanda ne 
demir döven adammışım ben be! Be. 
nim yerimde başkası olaydı §imdiye 
kadar, çoktan göçer giderdi yahu! Ne 

0 , ne olacak, bir de adımız koca •• A. 
ma hangimiz karı, hangimiz koca go· 
lin de onn siz benden sorun! Görüyo. 
ruz işte, fılcmin de kocaıu var, onlar 
da benim gibi Allahm kulu .. Fakat bü. 
tün bu kocaların içinde benim gibisini 
bulabi1ene aşk olsun! 

cuklar gibi yerden küstah bir gürbüz. 
lükle fışkırıp koca ağacın etrafını 

yemyeşil bir çitle örmüş olan sık fi. 
!izleri elimle biraz araladım. ve bu kü
çücük, belirsiz aralıklardan bunun ne 
manzarada bir adam olduğunu yarım 
yamal:ık gö1Jemeğe koyuldum. Galiba, 
bu aralık hafif bir de hı~ırtı yapmış 
olmalıyım ki, babalık birden gözleri. 
ni benim tarafa dikip: 

- Kışşşttl 

Diye seslendi. Belliydi ki o beni, 
bu çok sık incir filizlerinin arasında 
gezinen ya bir tavuk, yahut kedi veya 
kim bilir başka bir şey sanmıştı. Bi. 
zim babalık orta yaşlı. çıplak başlı ve 
kara gözlü, kara kaşlı, orta boylu, az 
tıknazca bir adamcağızdı. 

Fakat. bu hal, bu tavır, bu çehre. 
bu kılık bana pek de yabancı gelmiyor 
du. Acaba kimdi bu adam, ben bunu 
nerede görmüş, belki de kendisile ne· 
rede tanışmıştım? 

Diye düşünmeğe başladım ve biraz 
sonra da buldum: 

Bu adam, hemen her pazartesi ak. 
şamı lstanbulun muayyen bir kahve. 
sinde bir gün önceki pazarı çoluk ço· 
cuğıı, hısımr akrabası, eşi dostu ile 
birlikte ne güzel, ne eğlenceli, ne ke. 
yifli geçirdiğini anlata anlata bitire. 
miycn ve bunları anlatırken adeta kar 
§ısmdakilerin ağızlarını sulandıran bir 
zattı. Biraz sonra çay demlenip de bar
daklara boşaltılırken onun mis koku. 
su burnuma geldi. içimden acaba kal. 
kıp kendisine görünsem, bir bardak 
çay da bana ikram eder mi? diye dil· 
şünürken, baktım, kendinden biraz 
genççe lakin gayet süslü, şataf atlı bir 
hatun sert adımlarla ona yanaştı: 

- Çayları bana bırak, dedi, ben 
götürürüm. Sen git de çocuk salıncak. 
ta uyurken altın ı kirletmi~. onu te. 
mizle! .. . . 

Ertesi akşam, 1stanbulun yine ayni 
kahvesinde bu mübarek zat, bir gün 
önceki pazarı ne güzel, ne keyifli, ne 
eğlenceli, ne tatlı geçirdiklerini, bal· 
lnndıra ballandıra etraf mdakilere an. 
latırken dayanamayıp sordum: 

- Hele, ikindi vakti siz tam o tap. 
taze mis gibi çayları içeceğiniz sıra· 
da salıncakta uyuyan çocuk o kaba_ 
hati yapmamı§ olsa idi ne iyi olurdu 
değil mi? 

Osman Cemal KAYGILI 

Sözde bugün karı koca, çoluk çocuk, 
hısım akraba şöyle kalktık ta biraz 
gezelim, tozalım, hava alal~_mı. yiy~
lim. içelim, rahat edelim, gulelım, eg. 
lenelim ! dedik .• Ta Aksaraylardan bu. 
ralara geldik .. Alimallah, şu sabahle· 
yin erkenden evden kollarıma yükle. 
nip buraya Jı;adar taşıdığım sepetleri 
bir hamal olsa kolay kolay taşıya. 
mazdı. Sonra. gel buraya, hiç otorup. 
dinlenmeden sıva kolW,.rı. sıva paça· 
lan, geç ocağın başına, tıpkı bir a§.. 
çı yamağı gibi durmadan ocak üfle, 
durmadan yemek ısıt, durmadan sofra 
kur, durmadan bulaşık yıka, boyuna 
Maslaktan su taşı, boyuna kahve, çay 
pişir ve sanki bunlar yetişmiyormuş 
gibi durmadan salıncak kur, çocuk 
salla ve durmadan lala paşa eğlendir .. 
Hay böyle gezme de, tozma da, hava 
alma da, eğlenme de olmaz olsa idi. 
Hem bu hal, salt bu pazar değil ki, 
hemen her pazar da böyle .. Daha ge. 
çen pazar Çamlıca tepesinde çektikle
rimi ben bilirim .. Sözde biraz dinlen. 
mek, için haftada bir pazarımız var, 

,--KURUN~ 

o da işte böyle türlü yorgunluklar, e. 
ziyetler içinde geçiyor. Ama kabahat 
kimde? Kimde olacak. helvacının kı· 
zında olacak değila .• Elbette bende! 
Bir kere nasılsa boş bulunup lüzumun. 
dan fazla gevşek, uysal davranmış ol. 
duk .. O da tuttu, vay sen misin böy
le. bu kadar yumuşak ve boynu bil.. 
kük davranan deyip dalımıza bindik. 
çe bindi, tepemize çıktıkça çıktı. Ne 
ise, ne yapalım, bir kere oldu olacak, 
kırıldı nacak, Taliimiz, kısmetimiz. 
çilemiz bu imiş deyip çekeceğiz vesse
lam' 

Adam burada sustu ve onun susma_ 
sile birlikte biraz öteden. külüstür bir 
gramofon zırlamağa başladı. 

Demindenberi karşısındaki ocağa. 
yahut koskoca incirin yapraklarına 
dert yanmakta olan adamcağızın şek. 
lini, tavrını, kılığını. kıyafetini göz 
ucu ile görmt'k için yüzümü yavaşça 
o tarafa döndüm. 

Annlanna, babalunna pay veren, 
onlarla. boy ölçU§meğe kalkışan ço 
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kalinizi tecrübe e din • 
• caba iyi bir şahit olabilir misi nız? Bir hAdtseyl görseniz, sonra sizi şahit olarak çağırsalar, gördükler 

nlzi birer birer Jıntırlayıp anlatabllir misiniz? 
Bunu tecrUbe etmek hem faydalı. lıeın eğlenceli bir şeydir. Bu resimde lılr knzn görüyorsunuz. Resme bir da-

kika bakın . Sonra bir nrliadaşınıza verin. O, size şu sunllerl soracak, siz do cevap vereceksiniz: 
1 - Hftdlse nerede vukua geldi? 
2 - KlUbUn isıoi nedir? 
3-Neoldu? 
4 - Tayyarede kaç kişilik oturacak yer vnrdı? 
5 - Kaç motöril vardı? 
6 - Tek satıhlı mı idi, çift satıhlı un? 
7 - lcindo kim3c ,·ar mıydı? 
8 - Varsa görUnUyor muydu? 
9 - Bina ne gibi blr hasara. uğradı? 
10 - Tayyarenin çarptığı kısım dan çıkan kimse var mıydı? 
11 - Koşuşan başka kimseler gördilnUz mil? GördUğUnliz kimlerdir? 
12 - Binanın yanında kaç otomo bU bulunuyordu? 
13 - Otomobillerin numara, işaretlerini söy\iyebllir misiniz? 

Bu senenin sonbahar modalarında. 
bilhassa. iki yenilik göze ~arpıyor. 

Bunlardan biri, ipekli elbiselerde 
sırma işlemelerdir. Diğeri de, kndl. 
fcnin tekrar moda olmasıdır. 

Jpekli el blselerde sarı veya beyaz 
sırma. işlemeler, bilhassa akşam tu~ 
valetlerlndo ve Jı:oyu renk kumaşlar• 
da görü!Uyor. Siyah kumaşlarda sn· 
rı, diğer koyu renklerde de beyaz 
daha glizel gidiyor. 

İşlemeler, elbisenin yaka ve kol n
ğızlariyle, eteklerindedir. Fakat bun. 
larla göğse ve kalça üzerine cep şek
linde süsler de yapmak knblldlr. 

Kndlfo modasına. gelince; kadife
nin siyah; mor, nefti, fesrengl gibi 
dalma koyu renkleri makbuldur. Bu· 
nn mukabll sarı ve yeşil kadife hiç 
kullnnılmnyor. Yalnız, koyu renk 
kadifolero gnrni olarak beyaz, açık 
sarı vcyn filizi gibi renklerden diğer 
kadife parçalar konulabilir. 

Kadife kumaşlara, yukarda hah· 
settiğlmiz sırma işlemeler de lUl.Ye o. 
lunabillr. Jô'akat bunda gayet ince bir 
zevkle hareket etmek Hizımdır. Ak
si takdirde, iki eski elbise kumaş ve 
sus olan bu kadife n"o sırma sizi bir 
asır evvelki bir kadın haline getire
bilir ... 

K d ın ve moda: 
@ld:lı~eo lQ>D ır saç 

'\&~\fa Dettn 

Ku'akfardan arkaya 
doğru fırça ile sıkı 
taranmış, tamamile 

kısa bir saç .• 

Sonbahar 
w. M~vsim eylülle beraber bir ayda ~e. 
gışınış sayılır. Artık yazlık elbiselai. 
miz pek in~ gelmcğe ba§ladı; ister is. 
temez sonbaharın tuvaletlerine hazırla. 
myorw:. 

Zaten daha haftalarca evvel büyük 
moda §ehirleri sonbahar tuvaletlerini a 
bonelerine bildirmcğc başlamışlardı. 

Resimde bu modellerden ikisini görü. 
yorsunuz. ikisi de güzel ve yapılmasr 
çok kolay. 

Gözlerinize 
dikkat edin ! 

Gözleri yıpratan en büyük 
amil yorgunluk 

Kndın güzelliğinde gözlerin mev. 
kllnl kimse inkA.r edemez. Fakat, 
acabn kndınlar, güzelliklerinde bu 
kadar bilylik bir fimll olnn gözlere, 
lilzumu derecesinde dikkat edlyorlar 
ruı? 

Gözlere dikkat demek, onlara ri
mel çekip sUslemek değildir. Ta. 
bil bir gözün gUzelllğinden ve onun 
muhafazasından bahsetmek istiyo. 
ruz. 

Gözleri yıpratan en bUyUk ~mil, 
yorgunluktur. Fazla ışığa bakmak 
fa:ı:Ja yakından blr şeyle meşgul 01: 
mnk, uykusuzluk, uzun bir gezme 
gözleri çok yorar. Gözün kuvvetini 
ve asıl tabiri ile, ferini muhafaza ı. 
çin do en lyl care, istirahattir. Boş 
bulunduğunuz her an, bir dakika bl. 
le olsa, gözünü kapayıp dinlendirme
ye bakın. 

G6zlerln sıhhati ne beraber gUzcl
liği ayni safta yeralır. Sıhhatsiz bir 
göz, ne kadar güzel olsa güzel görün· 
ınez. 

G6zlerin güzelllğint bozan diğer 
bir nmtı, göz kapaklarının buruşma. 
sıdır. Unutmamalıdır ki, yüztin bil. 
tun güzelllği göz kapaklarının buruş 
maslyle haleldar olur; lhtiynrlrğın 

ilk işaretleri orada başlar. 
Göz kopaklnrının buruşmasınıı ve 

yorgun görilnmeslne karşı CD f y f ca
re sabah nkcam tu \"a.Ietlerlnl zde, 

' ' ~, ' Ynl-
onları iyi bir kremle ovmaktır. . 
nız, kremin göz knpaklarının nstiln
tünde ,.c gözlerin aıtrnda kaJmnsınn 
\"C ken11 kl'ndino kurumasına dikkat 
e>dfn. Krem. deri.re işleyerek onu 
besler , e. dnl mn gene; durmasına, bu. 
ruşmnmasınn yardım eder. . 

l\: rem sUrdilkten sonra, bllhassn 
gözler in altına, lıaflf bir masajç .da 
ynpmak J D.zımdır. . 
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Yazan: Niyazi Ahmet 
Memleketten sesler • Burhaniyede 

- Kan.. kan .• Zabit kanı.. Ana.. 
aöiiln yerini buldu ana .. 

Adnan yavaı yavaı baŞllll kaldırıp 

deli gibi hareketlerle konupn Gülçu
buğun haline baktı: 

- Ne var Gülçubuk?. 
Dersimli kızın yüzü gülüyordu: 
- Kurtuldun Adnan Bey .. 
Dedi. 
- Nasıl kurtuldum?. 
- Kurtuldun.. Ölmeyeceksin •• 
- Anlamıyorum GUlçı:buk .. Yaram 

ağnyor, kan biltiin gece durmadan 
akmış, vücudum pelte haline geldi. 

Gülçubuk sert bir kahkaha fırlat. 

- Ondan birşey çıkmaz.. Geçer .. 
Fakat sen ölümden kurtuldun ... 

Gülçubuk tekrar ba~rnı Munzuı: da.. 
ğına doğru çevirerek: 

- Ana sözün yerini buldu .. 
Diye mırıldandı. 
Adnanm beyninde bir tiınıek ~k.. 

lill§tı: 

- Yoksa dedi, Gülçubuk senin a.. 
nanın mezarı burada. mı? 

- Tam senin üzerine yattığın yer. 
ae.. Senin kanınla boyandı anamın 

mczan .. 
- Demek kanım akmasaydı. 
Dersimli kız du<laklannı bilzdU. Göz 

lerini kırparak Adnanm yüzüne bak
tı: 

- Ya, dedi, eğer kanın alanasaydı, 
ben akıtacaktım .. 

- Beni öldürecek miydin Gülçu. 
buk?. 

- Kanını akıtacaktım Adnan Bey .. 
Belki de ölürdün • 

Adnan, hıçkıra hıçkıra bir çocuk gibi 
ağlıyordu. Ne elinin yarasına bakıyor, 
ne de ağnsma, ne de Gülçubuğun yü
züne. Ve bu gö3yaşlanru da bunların 

hiçbiri için dökmüyordu. Birkaç aydır 
Dersimde geçirdiği hayatın içine birik.. 

. tirdiği zChiri akıtmak için, Dersimin 
hayatı ve vahşeti için ağlıyordu. O, 
Gülçubuğa. daha çok bir dağ kızı oldu. 
ğu için. bir zavallı olduğu için bağlan. 
mış, sevmişti. İstiyordu ki, Gülçub'.lğu 
bir yaban kedisi gibi çiçek bahçesinde 
büyütsün, onun bakir kokusunu doya 
doya teneffüs etsin. Şimdi Gülçubuğu 
vahşi bir kaplan yavrusu kadar bile 
sevmiyeceğini anlıyordu. Daha doğru. 
su vücudu bir mermer kadar sert Gül. 
çubuğu yılan kadar ürpertic~ onun ka.. 
dar soğuk buluyordu. 

\ Sağ elini' süratle kaldırdı ve biraz 
evvel çıktıkları yolu göstererek: 

- Buradan, dedi buradan git defol .. 
Bir daha seni gözüm görmesin. 

Şimdi gözi.lnün yaşları dinmi~, hıç. 

k;ttıklan dinmiş, hid.det ve nefret içini 
boğuyordu. 

- Çabuk gözüm görmesin .. 
- Niçin Adnan Bey ... Ben sana no 

yaptım? .. 

- Bir söz daha 6Öylersen bit. yılan 
gibi ayaklanmın altında ezerim. 

Gülçubuk bir kahkaha fırlattı: 
- Bir kolun ile mi? 

J\dnan cevap vermeden Dersimli kı. 
zın üzerine atıldı. Yumruğunu sıktı. 

Fakat vurmadı. Daha doğrusu vurama. 
dı. Çünkü Gillçubuk hiç kmuldamamr~, 
mukabele etmek için bir harekette bu .. 
lunmamıştr. 

- Ben zaten gidiyorum Adnan Bey .. 
İşim bitti. 

- Nereye gidiyorsun? 
Bir dakika evvel ayakları altında ez

mek istediği bir insanın gitmek isteme .. 
sine ısesinin tabii tonu ile: 

- Nereye gidiyorsun? .. demesi hiç 
beklenmezdi. 

Fakat, tabiat k:ıdar insanm hisleri de 
Dersimde saniyelerle değişiyordu. 

- Beni aruk kimse görcımiyccek ı .. 
Her işimi yaptım .. 

-Cebraili öldürdün mli1 
- Onu da öldilröüm .. 
- B~ka kimi öldürdün? 
- Anamı, ikinci anamı da öldlirdüm. 
- Onu niçin öldürdiln? 
- Onu öldünniyccektim. Bana kar. 

şı durdu. Beni öldürmek istedi. Beni 
rezil etmek istedi. On~n için öldürdüm. 

Adnan, adam öldürmenin küçük bir 

.. 
hiddetin sonunda da pcklll olabilece. 
ğini biliyordu. Fakat Uvey anaya asıl 
ana kadar bağlılık gösterenlerin bir gün 
onlan bir hiç yüzünden öldürecekleri.. 
ni ummazdı. 

Yerinde soymak ••• 
Şehrimizi ilk ıörenler, ihtiyarnz 

(ne süze! tehir 1.) demekten k~ 
krinialamıyorlar;göriinüf,hakika.. 
ten (göz alıcı göz kamatbrıcı) dır; 
fakat biraz gezin, biraz dolaırn: Ya. 
man bir yerine taymıak, ıözlerinize 
batar, gönlünüzü kanatır. Miaal mi 
iıteniniz, bıktıradak, usandıracak 

çokluktııdır. 

Elektrik tesisatı ıslah ediliyor 
- Demek Dersimde bütün işin bitti. 
- Öyle oldu Adnan Bey .. Şimdi bun. 

lan dilşünmeyin siz, yaranızı earaymı. 
Sonra kötü olur. 

- Beni biraz evvel öldürmek istl. 
yordun, şimdi yaramı saracaksın. 

- Ne yapayım Adnan Bey .. Biz 
böyleyiz ... 

- Bana acımayacak mıydın? 
- Acırdım elbet... Elimden ne ee.. 

lirdi .. 

Adnan, Gillçubukla ç.ok konugtu. 

lıte bir iki tane: 
1 - Y ollarm birleıtiği mühim bir 

noktada ki, derin bir sobbet içinde.. 
dir; ıigıuuını yakımı: itine duman 
attırmaktadır. 

2 - Terremiz, modern bir dük.. 
kan her ~' makinanm eliyle iıle .. 
mekte; gönül açan bir yer; fakat, 
tozlar süpürge ile ıu bildiğimiz SÜ.. 

pürge ile alınmaktadır; o SÜpÜl"fee 
eminiz yerleri de ıüpünnüıtür. 

Burhaniye (Hususi) - Burhaniye 
elektrik tesisatının ihtiyaca gayri kafi 
gelmesinden, kaymakam vekili B. Sai
din gayreti ile belediye ve fabrika ara
amda yeni bir mukavele aktedilmiştir. 

Bu mukaveleye nazaran iki bin liraaı 
belediyeden ,bin be§ yüz lirası .da fab. 
rikadan :elmak Uzere üç bin beş yUz li. 
rahk bir islahat yapılacaktır. Bu arada 
teller yükseltilecek, bir kısmı yenider. 
çekilecek, bazı direkler değiştirilecek 

ve 220 voltluk bir dinamo temin edile.. 
cektir. 

Elektrik tesisatındaki bu yenilikler 
Cümhuriyet bayramına kadar yapılmı§ 
o~acak ve bu suretle Bürhaniye bay. 
ramını bol ışıkla kutlayacaktrr. 

1 
Yeni bUkfunet konağı inşaatının ik.. 

mali için yapılan 'kcşifname ise henüz 
tasdikten gelmemi§tir. 

Bürhaniyede bir iki ay içinde birçok 
iyi işler yapılım§ ve ba§anlnuştrr. Bir 
çok köylerde köy oda.lan ve mektl.p 
inşaatı için bazı esaslar konmuş, inşaatı 
gecikmiş ve yarım kalmış bazı köy 
okulları tamamlanmış, spor sahası ik. 
mal olunmuş, 1ehir planına uygun so. 
kaldar açılmış. ve suyu clmıyan okul
lara su getirtilmiştir • .Bütiln bu işlerde 
kaymakam vekili B. Saidin çalı§ması 

göze çarpmaktadır. 
Yeni idare heyeti seçimi yapılmış ve 

reisliğe müddeiumumi B. Hilmi Çiloğlu 
seçilmiıtir. 

Dersimli kız, Dersimin bütün ananele
rine körükörüne bağlı idi. Ne Pertek 
te tedavi edildiği esnada kendisine yap. 
tığı telkinler, ne de Denim dağlannm 
arkadaşlığı Gülçubuğu değiştirmişti. 

- Gülçubuk.. Bu kadar i~ yaptın .• 
Şu Seyit Rızayı da öldür .. 

3 - Otobüsler vardır, gelirler, 
giderler; fakat naııl gelirler gider. 
ler, bunu anlamak için, içine girip 
aaatlarca ıüren uzun bir zaman bek.. 
leınek lamndrr; aaatı keyiftir, iıter. 
lerse yürürler, iıterlene beklerler: 

Çinede 
- Onu öldüremem Adnan Bey.. O 

bizim büyüğümüzdür. 
- Onu sever misin? 

- Bilmem ... 

. 
\ 

' Programı yoktur. 
Bunlar, .bunlar ıibiler, lıalia muh. 

lis "bir yerinde saymak" değil do 
nedir? .. 

Yılda iki milyon k·ıo zeytin 
yavı .çıkı or 

- Ya Bcsiyi? .. 
- Besiyi hiç sevmem., ... _ 

Adnan, geçirdiği buhranın tesiri ile 
yarasını unutmuştu. FAkat şimdi ta. 
hammiil edilmez derecede ağrrdığıru 

hissediyordu. 
- Gülçubuk ben de gidiyorum Der. 

simden. 

- Nereye gideceksin Adnan Bey .. 
- Şimdi ordunun bulunduğu yere 

gideceğim .. Yaramı baktıracağım ora. 
da doktorlara. Gel seni de beraber gö. 
türeyim. 

- Ben gelemem Adnan Bey .. 

- Peki burada ne yapacaksın? 
Adnan Gülçubuğun gözlerinde iki 

darrla yaş yuvarlanmakta olduğunu 
gördü. 

- Gel, Gülçubuk.. Bak ben de ya. 
ra!ıyım. Beni yalnız ibrrakma .. 

- Seni orduya götüreyim?., 

- En yakın yer orasıdır. Orduya 
götür. 

- Peki Adnan Bey .. Haydi beraber 
gidelim. 

, (Arkası var) 

Siaam piyasası 
Bu sene bir çok Avrupa memleket· 

lerinde ve bu arada bilhassa Polonya.. 
da aisam mahsulU çokU noksan olmuş.. 
tur. 

Bu vaziyet, bu sene memleketimiz
de çok bol alınmıG olan sisam. 
lara muhtelif mahreçler teminine son 
derece hizmet edecektir. 

J. c. 
(Eskişehir - Yeni gazete)' 

Temyiz bir cezayı be§ günde 
tasdik etti 

İzmir, (Husust) - On bir ağustos 
gecesi Tepecikte ni~hsı Emineyi, ev
lenmeden evvel koynuna girmek için 
zorlıyan ve bu arzusuna muva:ffak ola. 
mayınca bıçak darbeleri altında öldi.i. 
ren Kanber 12 ağustos günü Ağırceza. 
da: muhakcm. ediltnl ve 18 aene ağıt'! 
hapse mahkilm edilmişti. 

Bu UzUcil ve elim cinayetin tah'kika 
tını sekiz saatte ikmal eden müddeiumu 
milik makamı, ağırcezadan altı: saat i
çinde karar çıkartmağa muvaffak olmuş 
tu. Bu, İzmir adliyesinin bir rekoru 
idi. 

Kararı muhtevi tahkikat evrakı 28 
ağustosda Temyiz mahkemesine gön
derilmiş ve 28 ağustos.da tasdik ediL 
miş; 3 eylülde tasdik kararı tzmiıı a. 
ğrrceza mahkemesine gelmiştir. 

Bu karar da, Temyiz mahkemesinin 
şimdiye kadar ilk defa rastlanılan bir 
sürat rekorudur. Bu suretle ağır cezah 
suçlular biran önce muhakeme ve akı. 
betlerini öğrenmiş olacaklardır. 

Abune olunuz ve 
edininiz 

Aydın, (Hususi) - Çine kazasİ Ay .. 
dırun en mühim zeytin yağı istihsal 
merkezidir. Yıllık istihsali 2 milyon 
kilodan fazladır. Bu yıl zeytin mahsu. 
lü geçen seneden hem daha bereketli 
ve hem de ıdaha nefistir. 

933 yılında vuku bulan soğuklarda 
Çine zeytinleri de çok zarar görmüş. 
til. Bir ç.o'k ağaçlar yandı ve kurudu, 
fakat çalışkan Çineliler imar ve tami
re çok ehemmiyet verdiklerin.den bu za... 
rarı telafi etmi~ bulunuyorlar. 

Çinede bilhassa Karpuzlu nahiye. 
sinde halk fenni imar ve tamire de 
başlamış, hemen bütün köylüler zeytin 
!erinin bir kt ru, mUtehassu~ Fct1h'in 

gösterdiği şekilde budamışlar ve imar 
etmişlerdir. 

Çine ilçesinin tütünü de meşhurdur. 
Geçen yıl istihsnli 500 bin kilo idi bu 
yıl 350 bin kilo tütün alınmıştır. Fa
kat bu yıl tütünleri gtrek kalite, ge
rek nefaset itibarile geçen senekin. 
den çok yüksek olduğundan müstahsil 
daha çok istüade edecektir. 

Kuraktan bu yıl hububat istihsali 
eksik olmuştur. Buna mukabil sebze ve 
meyva çok boldur. Aynı zamanda ge. 
çen seneden çok para etmektedir. 

Çinenin yağ ve tütünden sonra hay
vancılığı da meşhurdur. Ege bölgesin
de turfanda kuzu Çine ovalarında ye. 
tişir. En iyi 'kasaplık danalar Çineden 
çıkar. Çünkü Çine köylüleri, sığırla. 
rını başıboş kendi hallerine bırakmaz .. 
lar. Sütten ayrılan danaları kazığa a
lırlar ve beslerler. Danalar geliştikten 
ve eemizledikten Eionra pazara çeker. 
ler. Bu sebepten Çine danalan Yuna. 

Bu cUmleden olarak son yapılan bir 
iki talep te slsamm ton ba.şma 200 lL 
ra teklif olunmU§tur kf, bu fiyat geçen 
yıllara nazaran bir hayli iyidir. ______ _;_ __________________ __: ____________ ~~:---:--:--
Hazmıs ızlı k l arı devamına göre iki kisinde de §unlardan birisi bulunabi· 

çeşit görebiliriz: 1 HE K·ıM lir: 1 - Az sUrer, çabuk geçer, tshal. inkıbaz, kay ve yahut ikisi 
2 - Çok uzun silrer ve belki hayat birlikte olur: İshal ve kay ile inkıbaz 

mUddetince devam eder. •\\' &lG i\'t TL E R'I ve kay! İşte bunlar. (mide, barsak, 
Az süren vo çabuk geçen hazımsız. V U karaciğer) gibi hazım azalarının ona 

lıklar: yardını eden ifraz guddelerinin intiza. 
Barsaklar Uzcrlnde devamlı bir e- mının bozulduğunu gösterirler. 

ser bıra.kmıyan bazı ateşli hastalık. ishal, •1nk1 baz, Böyle hazım bozuklukları karşısın. 
larda nekahat devresinin sonuna ka.. da çok hassas davranarak bir sürU 
dar devam eden ha.zmısızlıklar, sinir- k a felaketlere meydan vermememiz lazım 
den ileri gelen hazımsızlıklar, ufak • Y gelir. Eğer bu bozukluk mevsim yiye· 
soğuk algınlıkları neticesi mide ve leri gelen hazımsızlıklar, müzmin a.. ceklerinden ileri geliyorsa derhal icap 
ve barsakların bozulmasından ileri ge. pandislttcn ileri gelen hazımsızlıklar, eden rejim tatbik edilerek bir günden 
len hazımsızlıklar, (bayat et, ' balık, devamlı (böbrek, karaciğer, dalak, fazla devamında hemen doktora baş. 
sUt) gibi maddelerin yenmesile husule devran yani kalp ve damar) bozuk - vurmalı, iei uzatmamalıdır. Bunlar 
gelen zehirlenmelerden Jleri gelen ha. luklarından ileri gelen hazımsızlıklar. mevsimlerin yeme ve içme tarzına gö. 
zımsızlıkJar, bazı (mcyva, sebze, ha· dır. re meydana. çıkacakları için yaz mev· 
mur Yt:ımckleri, lüzumundan fazla yağ. Ekseriyetle veremlilerde görülen ha siminde de en ziyade ishallere tesadilf 
lı yemekler) yiyeceklerin midenin ta. znnsızlıklar, iç ifraz guddeleri, bo. edilir. Yiyecek ve içeceklerden ileri 
hammillUnden fazla yenmesinden ile· zukluklarından ileri gelen hazımsız· gelen bu ishallere de gıda sisteminin 
rl gelen hazımsızlıklar. !ıkla mUzmin dizanteri ve mide ile bar sağlık durumuna göre değil, zevk ve 

(Solcan, şerit) gibi zliiyetten ileri sak hastalıklarından ileri gelen hazım. hissiyata göre takip edilmesindedir. 
gelen hazımsızlıklar ve dişsizlikten i. sızlıklardır. Her ne olursa olsun normal bUnyeli 
lerl gelen hazımsızlıklardır. Bunlardan bazılarının da ameliyat, olanların zevk ve eğlenceye ileri deı. 

Bu gibi hazımsızlıklarda sebep or. veya uzun tedavi ile salaha doğru git.. recede kapılmaktan daha ziyade iyi 
tadan kaldırılınca hazımsızlık geçer, tikleri gibi bazılarının da hayat müd· yaşayabilmeleri için sağlık durumunu 
yine normal bir şekil alır: dctincc devam ettikleri görülmekte • düşünmeleri iktiza eder. 

Çok uzun süren hnznnsızlıklara. ge· dir. Yarın ishalleri anlatacağız. 
lince: Mide ve barsak kanserinden i. Her hangi ı:ıekJi olursa olsun her 1. Dr. Necaettin ATASAGUN 

nistanda ve Malta adasında çok tutu
lur ve aranır. 

Bu yıl kasaplık hayvanlar geçen yıl 
'dan çok para ettiğinden köylü çok 
memnun.dur. 

Çinede Garganlrburunda yapılması 

kararla§tinlan bilyük barajın Muğla

run Kayırlı mevkiinde kaldmlı~sr Çi. 
nelileri çok seVindirmiştir. Bu 6uretle 
hem Çine ovası kurutulacak ve hem de 
barajdan sulanma iinkfi.nr hasıl olacak. · 
tır. Çiftlikburnuna yapılacak ikinci ba. 
rajla da da Koçarlı ve Sö1ce ovaları 

sulanacaktır. 

Mersinde buz fabrikası 
Görülen lüzum üzerine ersinde 

yakında büyük bir buz fabrikası kuru .. 
lacaktır. 

Bu !hususta bir ım.Uddettenberi ya .. 
pılmakta olan tetkikler bir hayli ilerle. 
miştir. Fabrika, bilhassa son yıllarda 
fazla .sıcak olan dcnup vilayetlerimizin 
buz ihtiyacını tamamen karşılayacağı 

gibi buz isteyen komşu devletlere de 
gönderilebilecektir. 

Toprağa gömülen esrar 
Ayvansarayın Mollaaşkt mahallesin. 

de Mumhane caddesinde 69 numaralı 
evde oturan sabıkalı Nebiyenin dün 
bahçesine giZlice bir şey gömdUğü 
komşulan tarafından görUlınü.ş, zabt.. 
taya haber verilmiştir. 

Zabıta memurları bir müddet sonra 
eve gel~rek gömülü ecyi çıkartmışlar 
dır. Bunun bir paket içinde 225 gram 
esrar olduğu görülmüş, Nebiye yaka. 
lanmıştır. 

Floryada bir çocuk daha 
boğuldu 

Tophanede Karaba.s mahallesinde o. 
turan makine tamircisi Ahmet, oğlu 
11 ya..smda Mehmetle evvelki gUn Flor 
yaya gitmiş, baba, oğul deniz kenarın~ 
da soyunarak denize girmişlerdir. 

' Mehmet sahilden uzaklaı;ımış, hayli 
zaman geçmesine rağmen babasının 

yanına dönmemiştir. 

Ahmet. oğlunun KUçükçekmecedeki 
akrabalarının yanma gitmiD, oğlunun 
oraya gelmediğini görünce telişa düş. 
mliş, deniz kenarında zabıta memurla.. 
n ile birlikte arB.§tırma yapmış, oğ
lunun cesedini bulmu5tur. 

Mehmedin, yilzme bilmediği için bo. 
ğulduğu anlaşılmt§tır. 

PENCEREDE~ DÜŞTÜ - Kadı.. 
köyde Ku.c;dilinde oturan mütekait ö· 
mer Hu!Qsinin 19 yaf.jmdaki oğlu Qr. 

han akıl hastalığından iki defa hasta
neye girip çıkmıştır. Kendisine sık sık 
buhran gelmektedir. Orhan dUn baba
sı ile odada otururken dalgınlığından 
istifade ederek pencereye doğru yü • 
rümüş, pencereden bakarken sokağa. 

düşerek ölmil§tUr. 



RADYO 
I - El'Ll'L - 938 - S.4Ll 

OGLE 1'\ECHlYATI: • 
Saat 12,30 Türk musikisi (PlAk). 12,o>O 

Ha,:ıdis. ıo.05 Türk musikisi (PIAk). 13.30 
l.\lulıtelır plak neşriyatı. U Son. 

AKŞAM r\EŞHIYATI: • 
Saat 18,:rn l>nns mu.,ikisi <Plıik) 19 Kon 

ferans: Eminönü llıılke,·i namına, Mual
lim llırahiın Konııar (~lekteplerde disiplin 
me~eıesil. t!l,30 Uan!I musikhi (plak). 1 ~· 
55 Borsa tıalıerlcri. :!O Sııııt ayarı: Grennç 
rasathıınesinılen naklen, Suzan \'e arkaılıı•. 
Jarı ıarahndnn Tiirk musikisi \'e halk şar
kıl:ırı. 20, ıo Hn\'D raporu. :W.43 Öml'r Rıza 
Doi;rul tararından orapça söyle\•, 21 Saaı 
ayarı. Orkestra: 1 - Tomas: Raymond. 2 
- Çııykovsk~: Ş:ın clotonı. 3 - \"aım~r: 
Sen dö ret dö lohengrcn. 21,30 Cemal KA
mil \"e nrkoılaşl:ırı ınrnfı nıhın Tiırk musi
kisi \'e halk şarkıları. 22,10 Filar so~o: 
Flarılcr. ı - Arap toklidi. 2 - Alb~nıı: 
Asturya fontazisi. 3 - Muııribin inzı\'ası 
4 _ Esp:ınyot:ıdıı - Kııleoıloskop. ~ -
Yanık k:ıtp - \'ııts. fi - Mnrş. 22,50 AJ.anı. 
haherleri. ertesi günün proııramı. 23 Saat 

ayarı: Son. 

? _ E\'1.1'1. - 938 - ÇAUŞAMB.-1 

öGr.E :-mGnlYATI: ? 
Saat 12,30 Türk musiki!il (Plak>. 1-.50 

Havadis. 10.05 Türk musikisi (P!Ak). ı 3.3o 
Muhtelif pliık neşriyatı. 14 Son. 

AKSA~! :\EŞHl\'ATI: • 
Saat 18,30 Dans mmiklsl (Plak) 19 Ko~ 

ferans: Eminönü Holkevi namına Dr. Ilı• 
mi Ziya l'lkcn (Efsanelenle Türk tefek: 

k .. - 1 l9 30 Uan~ musikisi (plAk). 19,5.> uru . , . 
Borsa hoberleri. 20 Saat ayarı: Gren\'ıç ra· 
salhane inden naklen. Foide Yıldız ve ar
kadıışları tıırofınclnn Türk musikisi \'t' halk 
şarkıları. 20,40 Ha\'a raporu. 20,43 Omcr 
Hııa Uo~rul tararından ıır:ıpça ııöylc\', 21 
Şan: Bed rıye Tüzün, Stüdyo orkestrası re
f,ı'rnthlc. 21.311 .!\ezihe Uyar ,.e arkadaşları 
tarııfı~dan Tiirk mu~lkisi \'e halk şnrkılr. 
rı. 21,10 Darültalinı musiki heyeti, Fahri 
,.e arkadaşları. 22,50 Ajamı haberleri, er
le si günün programı. 23 Saat ayarı: Son. 

Yabancı radyolardan 
seçilmiş parçalar 

Telefon muhabereleri 
ve siyaset. .. 

Ba1kan devletleri arasında 
telef on konuşmaları fazlalaştı 
Çekoslovakyada, bu memleketle Av 

rupanın muhtelif memleketleri arasın.. 
daki telefon muhabereleri hakkında 
yapılan bir istatistik, bu görüşmelerin 

81yasetle ne kadar yakından alakadar 
olduğunu göstermektedir. 

Mesela. Çekoslovakya ile Almanya 
arasındaki telefon muhabereleri, son 
zamanlarda büyük bir buhrana uğra
mış, eskisine nisbetle çok fazl~ düş. 

müştür. 
Çekoslovakyadan Avusturyaya, Ma. 

caristana ve bu iki memleketten Çe
koslovakyaya olan telefon muhabere. 
leri de geçen seneye nazaran çok azal.. 
mıştır. 

Buna mukabil. Balkan devletleri a-
rasında telefon konuşmalarının çok 
fazlalaştığı görülmektedir. Bu da. Av 
rupanm bu kısmının nasıl bir"'sulh 
memleketi oldufrunu gösteren yeni bir 
delildir. Çekoslovakya ile Yugoslav • 
ya ve Romanya arasında ise telefon 
muhabP.rcleri çok fazlalaşmıştır. 

Çekoslovakyanın diğer memleketler 
ile olan telefon muhaveresi de yüzde 
15 nisbetinde artmıştır. Bu memle -
ketle olan telefon görUıroelerinde en 
başta Jngiltere, sonra Fransa, Fele. 
menk, İsviçre, Belçika, Rusya ve Tür. 
kiye gelmektedir. 

iki eUnlUk hlkAve: ........................... 

Yine ayni istatistiğe göre, Çekos· 
lovakya ile Avrupa devletleri bir se. 
nede 2.687.943 dakika konuşmuştur. 

Iranda iki petrol 
kuyusu bulundu 

Iranda yeniden iki büyük petrol 
kuyuı:u bulunmuştur. Iranda Gağ Sa.. 
ra'<la bulunan bu petrol kuyularına 

büyük bir ehemmiyet verilmektedir. 
Çimkü, dünyada gaz mevcudunun a· 
zaldığı ve elli seneye kadar petrol kal. 
mıyacağı söylenen bu günlerde böyle 
bir keşif hakikaten çok ehemmiyetli. 
dir. 

Yeni bulunan bu iki petrol kuyusu 
Iran - İngiliz petrol şirketinin sene· 
lik istihsalltının üçte birini temin e. 
decektir. İki kuyudan senede 3 mil. 
yon ton petrol istihsal olunabilecek
tir. 

Dünyada petrol mevcudunun elli se. 
neye kadar tükeneceğini bir alim id. 
dia etmektedir. Bu, ilmi bir şekilde ka· 
bul edilmiştir. Fakat, yapılan bu he. 
sap yalnız, mevcut petrol kuyuları 

hakkında değildir, bundan sonra keş.. 
folunacak olanlar da bu hesaba dahil
dir. 

9 - KURUN .. 6 EYLQt; 1938 

1 Hang1si ana, hangisi kız? 

Misis Helen evlerinin bahçesfaıdc kızı 
ile beraber 

Şöhret bazan iki kişiye birden gelir: 
Londralı Misis Fransis Helen de kı. 

zı ile beraber me~hur olmuştur. 19 ya. 
şındaki kızı Corcina Helen, bir güzel· 
lik mUsabakasında birinciliği kazan. 
mı§, fakat o münasebetle kızın anne. 
sini görenler onun da çok güzel bir ka 
dm olduğunu farketmişlcrdir. 

Kızın annesi 37 yaşmdadrr. Fakat 
o kadat genç göstermektedir ki, gören 
ler hangisi anası, hangisi kızı tayinde 
şaşırmaktadırlar. Kendisine nasıl bu 
kadar genç kalmağa rnuvaff ak olduğu 

sorulduğu zaman Misis Fransis Helen 
şöyle cevap vermiı:ıtir: 

"Ben vUcudümü yormamayı, genç· 
!iği muhafaza için en birinci §art ka. 
bul ediyorum. Günde beş saat ev i§i i. 
le uğraşırım. Ondan sonra kalan bU· 
tün vaktimi sakin bir kÖşede otur • 
makla, veya konuşmakla, musiki din. 
lemekle geçiririm. 
Şişmanlamamak için kendimi gıda

dan mahrum ettiğim yoktur. Yalnız. 
her gün üç kilometre kadar bir yol yU. 
rürüm. Bu da ayrıca bir gezinti değiL 
dir, çarşıya, pazara gider, öteberi a
lırım ..• 

Saatler Türkiye ayarı üzerine tertip edil· 
mişlir ve yanlarına işaret edilmemi~ olan
ların hepsi öğleden sonraki saat üzerine., 

dir: 
Muz Kabuğu 

Sigara ve içki içmem, yalnız, kocam 
içerken biraz bira veya viski içerim, 
Saçlarımı kendim yıkar, tuvaletimi 
kendim yaparım. Gayet sade elbiseler 
giyerim. Bilhaasa benim gibi kısa boy. 
lu kadınlara sade elbiseler yakışır.,, Senfoni koıııerlerl ve operalar: 

9.- Brilksel 1: "Le Deııerleur" Monslnyl 
9.- Londra (Rec.): "Promenad". 
9.- Sottenı: Mendelson programı. 
9.20 Eir (Irlanda) rad~·osu "Tankavıer'' 
9.30 Eyfel: Milli orkestra. 

10.10 Prağ: Mozart, Yernlkl. 

Oda mu!ikisi, kon!trltr-
6.- Brfiksel 1: Keman ve piyano konse· 

ri (Frank). 
7.10 \'arşo•n: Piyano (Paganini). 
7.30 Herlin: Balladlar. 
8.25 Bükreş: Rus şarkıları. 
9.- Eyreı: Şarkılar (piyano). 
9.10 Post Parizien: Aşk şarkıları. 
9.15 Rııdio Paris: Keman ve piyano llt 

şarkılar. 

10.40 Turino grupu: Keman, piyano. 

1/afif orl.:slra, Operet: 
5.- Kolonya: C,·ertürler. 
5.- Strazhurıı: Hafif orkestra. 
6.- lwiçre istasyonları: Opera mUz. 
8.- Hrasl:ı\': Hntk musikisi. 
8.- Frnnkfurı: \'ar~ ete konı;erl. 
8.30 \'arşo\·a: Varyete kon,eri. 

11.- Etr:ızburg: Operet. 
11.10 Budapcşte: Holıır ılaılaki merasim. 

Varyete, kabare: 

7.30 Rerlin: Mıı~ikl ıılnı:rnıııtı. 
8.30 lsıokholnı: Yaz kok le} li. 
8.45 l.ondra (~aş.): ''Band \'aggon". 
9.30 :Xapoli: He,·il. 

11.30 Post Parizien: Kabare. 

Dam musikisi: 
11.30 Xapoli grupu; 11.35 ı.ondra (Rec.) 

11.5 Kalunberg: Eski dans musikisi: 12.13 
l.ondr:ı <Xnş.), Roma Turino grupları. -

EGE TIY ATROSU 
~urj Gene ,.e arka

daşları 6 Eylül 
Salı akşamı 

('sküdar Beyleroıllu ... 
KAPA~AN GÖZl.ER 

SABRiYE TOKSES 

Şapkacılann bir maniıi vardır. Si
ze satmak iıtedikleri ppkayı nazik 
ellerine alır, tam alnınıza geçirirler. 
Şapkanın önil ka§lannızı örter, arka. 
11 tepenizi açıkta bırakır. Bundan son. 
ra, emniyetle: 

- Bayım, tam sizin baıınıza göre, 

derler. 
Siz, istediğiniz kadar sinema ko. 

miğine benzemekten huylanan, sizi bir 
ıoytarıya çevirirler. 

Anselm Gillecoeurür. 1apkasında şap 
kacının o kadar suçu yoktur. Anselm 
keyfine göre hareket ederek başına 
bir ıapka örttüğü zaman dahi 1apka. 
yı biraz arkaya ve biraz da yana doğ. 
ru eğer, böylelikle bir budalaya ben. 
zer, oh! Pek az yana ve pek az da 

arkaya eğin. 
Anselm cesaretsiz, saki·, •<ıf, mah

cup bir gençti. O kadar ki, çehresine 
baksalar yüzü kızarırdı. 

Anselm, aldığı 1apkanın parasını 

ö:ieyerek ihtiyatla kapıyı açtı. En ha. 
fif bir rüzgarın başında sallanıp du. 
ran şapkayı uçuracağmdan korkuyor. 
du. Sokağın köşesini dönmeden şap -
kayı istediği gibi iyice başına geçir. 
mekten sıkılıyordu. Şapka pek dardı. 

Aşırı nezaket ve mahc~biyetinde~ 
kendi kendine acı acı şıkayet cttı. 
Bununla beraber bir şapka almak ken
disi için ne kadar mühim ~ir ha~i'Sey. 
di 1 Giyimine olan itinası hır manı de. 
recesine va'rırdı. Ne kadar yorgun °
luna olsun melon ~apkasını fırçalama. 
dan, elbise;inin tozunu almadan, ütü
lü tutmak için pantalonunu baskı altı
na koymadan yatağına girmezdi. 

Şapkacıya çok uğramazdı. Mağaza. 
tara l)tirmeden evvel vitrinlerin önün. 
de haftalarca durur, etyayı birer bi
rer muayene eder . 

1-- -------·-·-··-··-··---------············-........................ ·-····-···· ---- ... 
Her ~Ü,, bir f ıkro: 

İ Ahmet Vefik Paşa Bursada vali bulunduğu sıralar. caddelerden birinin 

1 
tayin ettiği bir yere ve muayyen bir güne kadar ağaçlanmasını e~reder. 
O gün yolu tefti~e geldiği zaman ağaçların muayyen yerde daha ılerlcre 

1 de dikildiğini görünce fazla ağaçları söktürür ve şöyle der: 

•-=..!!!'!!!!!1 ... ~~~ .. ~~--~-~-.!~.~!~!!:.~~-~-~~;.~~:.!~.~.~-~~.!!~~~--~-~P.!~.~i.~: .. I 

Fötr ıapkal&rm &ilzellik ve yilksek. 
liğini ve kurdelilarının eeniıliğini 
gözden geçirirdi. Bununla beraber 
gene daima aldanır, mcdasr geçmiJ 
şeyleri satın alırdı. 

Bugün bahtiyardı. Alnında kırmızı 

bir iz bırakacak olan dar ıapkayı çok 
beğenmişti. Hiç değilse on seneden. 
beri zevkine bu kadar uygun bir şap
ka görmemiştı. Aynalara bakmaktan 
büyük bir sevinç duyuyordu. Her gün 
evinden katibi bulunduğu avukatın ya. 
zıhanesine gitmek için ayni yolu ta. 
kip eder, vojirar caddesinin solu, Rot. 
ru ve Odeon caddelerinin sağ yaya 
kal.dırımlarından, Sen - Jermen bülva
rından geçerdi. Bugün Odeon cadde
sinden geçerken bir terzinin aynasın. 
da şapkasının hayaline gülümserken .•• 
pat! Şapka mat bir ıes çıkardı ve ıap. 
kaya düşen ıey yere düıtü. Şapkası. 
nın üzerine bir muz kabuğu düşmüş. 
tü. 

Pek olgun siyahımsı, bal gibi ya. 
pışkan bir muz kabuğu - oh 1 -

Anselm hiddetle şapkayı baımdan 

çıkardı. Muz kabuğu şapkanın tam or
tasına düşmüş; yapışkan yüzil geniş 

ve uzun bir leke bırakm:ştı. Yepyeni 
bir şapka, on yıldır ilk defa hoşuna 

gitmiş olan bir şapkaydı bu. 
Yedikleri meyvaların kabuklarım 

pencereden sokağa fırlatan terbiyesiz 
insanlara kızdı. Hiddetten kıpkırmızı 

kesilen yüzünü o terbiyesizi ~örmek 

için pencereye doğru kal.dırdı. 
Onu görmüştü. Hiç böyle ümit et. 

memişti. Sarı saçtan dağılmı1, iki si. 
yah gözün ıJıldadığı, bir gülden daha 
pembe, beyaz bir çehrcydi. Neden sak. 
lamalı. Sevimli bir kadın yüzü idi. 
Bir pantomima vardı. Kadın üçüncü 
katta, penceresinden bakıyor, yüzünde 
samimi bir hicapla karış•k güçlükle 
zaptedilen bir gülme arzusu farkedili. 
yordu. · 

Anselm, güzel kadını görünce hid. 
detli vaziyetinden sıkıldı. Şimdi diğer 
bir pantomima başlamıştı. Avukatın 

katibi meselenin ehemmiyeti olmadığı
nı, muz kabuklar·nı sokağa atmanın 

pek doğru ve yerinde bir hareket oldu. 
ğunu söyliyerek münasebetsiz bir ıu. 
rette oradan geçiıile o kadar ımel blr 

ÇEViREN: 
Feyzi Ônen 

(1 

• • 
o 

~cJY • • 
<'.f ~ 

~ . • 
• () 

~t6 
. tr ,;b. 

kadrnr ar isteyecek bir vaziyete sok. 
tuğu için özür dilemek istiyordu. Bü. 
tün bunları apaçık bir surette kadına 
anlatabildi mi dersiniz? 

Belki evet, belki hayır; fakat güzel 
kadın katibin sevilmek isteklerini ta. 
mamen anlamıJ, yüzündeki hicap ye
rini tatlı bir gülümsemeye bırakmıştı. 
O zaman Anselm şapkasını başına koy. 
du onu selamlamak için tekrar başın. 
dan çıkararak sert adımlarla telaşlı o. 
radan uzaklaştı. 

Çünkü bu sergüzeşt ona heyecan 
vermişti. Güzel bir kadının sizi taras. 
sut ettiği bilindiği zaman adımlar inti. 
zammı kaybeder. 

za. Sen - Jermen bulvannı döndügyu" 
ma.n yeniden lekeli şapkasını muayene 
ettı. 

Ona hiddetten ziyade melankoli ile 
bakıyordu. O şapkası lekelend' y ... 
d yol k ıgı ıçın 
egı , adınla konuştuğu and~k· ba 

k h. . . " 1 ş açı • ıddetlı vazıycti\e komik .... .. 
1 

gorun. 
muş o masrndan elem duyuyordu. O 
genç kadın belliki kendisiyle yüz y" 1 • uze 
a ay ~t~ıyecek kadar nezaket sahibi ol. 
malı ıdı. Sadece tebessüm etmişti. Ne 
kadar kibar bir tavırla ··ı.. . . . gu umsemışti. 
~~stça hır gülüş. Ansclm, itizar etmek 
ıçın onun böyle gülmüş clduğunu bot 
yere kendi kenc!ine söyleyip duruyor. 
du. Kendisine iltifat için tebeuOm et. 
m · ı olduğunu kabul ediyorı ~ lb.. 
timal ~ 

Ftanden~n 
yazısı 

(Baı tarafı 2 incic!e) 
...Hulasa, yann bir harp olacak 0 • 

tursa Londra • Paris mihverinin ka. 
zanma ihtimali 1914 dekinden daha 
fazladır . 

Rusyayı mahsus sükut için.de geçtim 
çünkü bugün Rusyanın askeri kuvve: 
tini tamamiyle takdir etmek bence 
mümkün dejildir. 

. .. Milletler Cemiyetinin adaletı• tar f 
. d' . , a 

g~r ır, tesıri yoktur demek kafi değil. 
dır. Adaletsiz kuvvet ancak bı' . .b r ıstı • 
dattır. Bugün Avnıpanın adaleti temin 
edecek olan kuvvete itimat t . 
manı gelmiştir. 

e mcsı za-

Bir kadın 
()eniz tutmasından 
korkup, •• 6JdU ı ? ••• 

ferzi 
Vavuz Sezen 

Parla Kıdnı, JJrlıek Terzlllk 
AJıa4emUeıtaden diplomalı. 

BeToll\l·Parmakkapı 113 Gay. 
ret apartımanı ı. 



10 - KURUN , 1 EYLUI.: 1938 

T e h 1 i k e ' Dün ve yarml 
Yazan: Sıdney Horıer -22- Çev.ren: H. Münir-_-_-_§ 'fercUme KOlllyatı İ 

1 ıxcı SERİ ~ 

Ix - Pardon, dedi. Hiç mUnasebeti ol. ~ No. Kuru' l 
- wo ~-- Maalesef ben evlenecek bir a- mıyan şeyler söyledim. Lfltfen bun. # l Safo 

dam değfllm. dan kendisine bahetmeylniz. ~ 2 
Aile çembel1 ıoo~'l:~ _=_===~--~i=-

Ambasadör barından dönerlerken - Hayır ,bayır. Merak etmeyiniz. ~ S Ticaret.. banka. borsa : 
takat içinde, Granstonun söylediği Fakat Meri, hlkA.yenln alt yanını § 4 Devlet ve ihtila.I ... 

bu IÖ%ler, Merlnin hafızasında bir. işitmek istiyordu: ~ O Sosyalızm = 
ka9 kere canlandı. - Devam ediniz, dedi. Tamamen ~ 6 H.asln 

1 'l~ ~ 
Banyosuna gireceği sırada da tek- aramızda kalacak. ~ 7 işçi sınıfı ihlllfilJ 60 ~ 

rar ayni şeyi düşünüyordu. - Söylemek istediğim şuydu. Bir- ~ 8 Ueuıu 60 
'= 

Acaba Granston, bu sözüyle ne kaç sene evvel Mister Granston ba. f 9 Wahana do~ru 100 
demek istemişti? şmdan btr kazaya uğramıştı. Arada ~ lO Rasin U 'lO i 

Granston her halde kadınlardan bir, bilhassa pek sıkıntılı olduğu za. ~ <Bu serl.)i birden a1aıınn11 1 Ura 88 \ 
nefret eden bir insan değildi. Meri manlar, başındaki A.rıza kendisini ~ kuru' ikram edlllr, ve 2 lin 32 nruş j 

=
=:- peein alınarak kalanı ayda ı er Ura- ~ kendi kendine vazl;> eti muhakeme rahatsız eder. 

dan \'ereaılye bırakılır.) ~ ediyordu. Granston, böyle bir adam - Ne glbl? ~ :ıı: 

olamıyacak kadar güzel, sevimli, ter. - Çarpıntı gibi blr bal gelir ken- ~ 2 scı SEIU E 
blyell Te kadınların, peşinden koşa- dlslne. Bunu geleceğine yakın ben ~ ll Gorio Babe 100 
bllecett bir adamdı. farkederlm. Rengi sararır.. ~ 12 OelilfğlD psfkolojtal 60 
Şu halde neden!? Bu insanı dllşlln. - Dün gelmiş mlydl. '§ 13 llkbaiıar aellert 7C 

düren bir meseleydi. - EYet. Bütün glln... lE t4 Engerek düğilmll 60 
= 10 Ra.sln l1J 70 Merl bu meseleyi halletmeğe sa· _ Vahvah ..• Belki de bu sabah c .. g 

TaştL nun için geç kaldı. ~ 16 Sam mf saadet 
Muhakkak surette halletmek isti. _Hiç şilphesiı .•• Fakat geliyor ga. ~ 17 IatatisUk 

J'Ordu. Yoksa, başı rahat etmlyecek- 18 Çocuır dü~llrtEınler llba... ~ 
ti bl t h = 19 Ulm ve felsete 

30 
60 
30 · Granstonun adamı doğru r a • : 

Belki de babasının ona söylediği mln yapmıştı . Nitekim az !!onra Filip ~ 20 Cemiyetin uıllan 100 = 
sözler doğruydu. Merl ona fazla mü. 1 dl = (Ba 9eriyl birden alanlara 1 llra 88 : Granston odaya g r . :: : 
temayll görUnmUş ve onunla al~ka- ~ kura' ikram edlHr, ve ı llra ZO lmraı ~ 
dar oldutunu ihtiyatsızca hissettir. Granstonun üzerinde çok iyi uyu. ı ~ peşin alınarak kalanı ayda l er il • ~ 

mamış bir adam hali vardı. Fakat ~ f 
mlşti. Berbat ve hatalı bir usul!... ::: dao vere!lfJe hlraluhr.) : 

genç kızı öyle bir selA.mladı ki, ne. 'i 8 UNC~' SERi ~ 
Şimdi ne yapması lbımdı? Mese.. k u 

f.leslnden kaybetmediğini anlatma ğ ~ 
le buydu. • = 21 HilkUmdar mlUet M :::. 

Her halde işi tembelllğe vurma istiyordu. § 22 Yenl UmJ zihniyet 7~ ~ 
malıydı. Zira başka kadınlar, belki l\Iertnin elini sıkarken: ~ 23 Komilnizm 60 ~ 
de o solgun yUzlO Ledl İren Deyi ara· - Sizi beklettim mi Mlı Brandel, ~ 24 GilnUo lktısadl işleri 60 ~ 
ya girer ve bu sevlmll erkeği elinden diye sordu. ! 2:s Cumhuriyet M 
tapardı. - Hayır, hayır .. Gelell birkaç da- ~ 26 Tercüme 100 

Birkaç dakika sonra ılık ve koku- klka oluyor. Fakat daha önceden bir ~ 27 Değfşlşter 76 
Ju banyo suyu içerisinde sırtUstn ya. rancJ.eyu istemeliydim, değil mi? : 28 Uokoo !O ~

= tarken, kat'! bir harekete gcı;:meğfl Bu son işaret Uzerine, Grı:nston sa· ~ 29 Kapitalizm buhram M ~:::.-_-_ 
karar verdi. dece: ~ 30 Satambo 12:S 

Yapılacak ilk iş, Flllp Granstor - Buyurun odama gellntz! demek. g mu seriyi birden alanlara t Ura 22 i 
ne yeniden temasa geçmekti. ıe iktifa etti. i kuru, ikram cdlllr, ve 2 Ura 88 kuroı ~ 

Bu sabah onun yazıhaneı:ılne uğra· Karşılıklı oturdular. Mcrlnin ver. ~ pcşlıı almaralı kalanı ayda ı er Ura. g 
yacaktı. Fakat neyi bahane etmelly. dlğl sigarayı nezaketle reddetti ve \ dan \'CrcslyP hırakılır. ~ 
dl? yalnız, kendisini dinlemek te tama· ~ 'UNCU SERİ ğ 

Her halde bir nevl iş dolayıslyle men seı best olduğunu söyledi. ~ 31 Rasin ıv 60 ~ 
onun yazıhanesine gidilebilirdi. _ Fakat mektuplarınıza bakmıya. =---~ 32 Metatbik '° \i 

Acaba tngfllz eshamı satın alma); ? ı cak mısınız. .. - 33 skender 60 _ 
glbl bir arzudan bahsedebilir miydi? _ Hayır ... ~cnra bakanın. ff 34 Kadm ve sosyalizm 100 ~ 
Gerçi Granstn un me. ı; ul olduğu bir (Arka ) = ..... ıı var ~ 3!5 Demokrft ~ 
saha değildi. Fakat hor lıalde bir ar. ff 36 Dinler tarihi 12~ 

lı:adaşın ricasını raddedemezdl. iki seyyah kadlO ~ 37 Filozon ve sanat 40 

Banyodan sonra kahvaltı masasın.. liilebrlmlzde §:._=_ 3
3
s
9 

Etikıı 100 
da babasına: y Herakllt ~ 

- Bugtııı öteberi alacağım, dedi. ~---=-=--= 40 Ruhi mucizeler 75 
Hem de pek çok. Bana bir hayli pa- (Do ..eriyt birden alanlara t dra f 
ra vermellsln. 

ınıruı ikram edlllr, ve 2 Ura S8 karaı ~ 

Amerikalı gazeteci milyoner tuhaf --=~=-=--=_===_ peşin almarak kalanı ayda ı er Un- § 
blr mırıltı ile cebinden bir tomar, tek dan veresiye hlralohr.) ~ 
liralık lnglllz banknotları çıkararak lNCI t -

kızına verdi. 
4241 

De~nı~ SER no §==-~_:= 
- Bu kadar kA.fldir sanırım, dl· ~ Gtlntln hukuki ve içtimai 75 

yordu. LA.kin kendine dikkat et. Be. -

K AD 1 N 
VE 

MODA 
(Baş tarafı 7 incide) 

Dudak makyajı 
Ağız, yanl dudak makyajçı, birkaç 

zamandanberl büyUk bir ehemmiyet 
kesbettl. Dudakları genişletmenin 

güzel görUnmiye kfıfl geleceğini san. 
mayın, belki bu yüzden ~lrkinleşlr· 

siniz de ..• 
Eğer çeneniz geniş ise dudakları

nızı sağ ve sol taraflara doğru daha 
"geniş,, boyayablllninlz. Eğer çe. 
neniz darsa, dudaklarınızın her lkl 
tarafını genişletmeden ve düzgün o
larak boyamıya, ayrıca Ust dudağı. 
nrzın ortasındaki çukurlutu gtlzcl 
bir şekilde tcbarUz ettlrmiye ltln~ 

1 
gösteriniz. 

Ter ve cilt 

Ter yUzUnUzün ahengini berbat e. 
der. Hava sıcak veya soğuk olsun, 
cildinizin daima mat olması lA.zım

dır. Bu da en ziyade, kullandığınız 
güzellfk müstahzaratının kal!teslne 
bağlıdır. Bunları satın almadan ön· 
ce kUçük numunelerini tecrUbe etme. 
nlz çok iyi olur. 

İyi bir krem veya allık, terin "ta
nelenmeslne" müsait olmalı, fakat 
cildi parlatmamahdır. 

Sivilceler için bir reçete 

Taharruş etmiş, kızarmış veya si

vilce ve sair sebeplerden dolayı ka. 
şınan clltlerl tedavi için mükemmel 

bir krem: 

Vaseline neutre 
LanolJne 
Oxyde de ztnc 

5 Gr. 
5 

3 

,, 
.. 

Eau de rose 5 .. 
Essence de lavanda 5 .. 

Bu kremi, icap eden yerlere hafif
çe friksiyon yapmak şarttyle snru.. 
nUz. 

Saçlarımız 

Fazla terlediğiniz zamanlar, saç
larınız, biri birine yapışarak, çirkin 
bir şekilde yer yer kabarırlar. Bu
nun ~in, aşağıdaki mayi lle kendi. 
nlı de bir f lkslyon yapablllrslniz. 

Blriblrine mUsa,·i miktarda klfu
rultı alkolle gtll suyunu bir kap için
de karıştırınız. Bir p~muk tamponu 
da bu suya batırıp, fazla tazyik et. 

meden saçlarınızın dibine silrllnllz. 
Sonra ayni mayle bir havlu batırıp 
saçlarınızı kaldırmak suretiyle bu 
havlunun içine alarak uğuşturunuz. 

Hanri 
Bernştayn 

Bir nişanı Mosolloiye 
iade etti 

Paris, 5 (A.A.) - Pari Suar gazetesi 
dram muharrirlerinden Hanri Bcrnı

tayn'in vaktile Dilçcnin kendi!ine ver. 
miş olduğu Sen Morla c Lazar nişanı. 
nm rozetini B. Muasoliniye ia.de e4 
mit olduğunu haber vermektedir. Mu. 
harrir, göndermit olduğu telgrafta ıon 
zamanlarda ttalyada Yahudilere katlı 
alınmıt olan tedbirleri protesto et. 
mektedir. 

Tayfur Sökmenin tefgra
fmdaki yanhşhğı tashih 
Ankara, 5 (A.A.) - Hatay hilkfune

ti Reisi Ekıelins Tayf ur Sökmen ta. 
rafından çekilmiş olan ve 4 / 9 tanninde 
ncşrMilen telgrafın metninde bir ae. 
hiv bulunduğu görülmüş olduğundan 

ayni telgrafı arzı itizar ederek te~lrar 
derce.diyoruz: 

Ekselans Kemal Atatürk 
Türkiye Cümhuriyeti Ba§kanı 

Ankara 

Hatay Millet Medisi tara!mdan bu. 
gün Hatay Reisliğine seçildi~imi ve bu 
vazifeyi ifaya başladığrmı yüksek hu. 
zurunuza arzeylemekle §ereflenirim. 

Türlriyenin Ulu önderi tarafından 

gösterilen yüksek alaka ve yardım sa
yesinde istiklaline kavuımuı olan Ha. 
tayın Ulu Şefi Atatürke ve Büyük 

Türk milletine karft beslediği minnet 
ve ıükran ve bağlılık hislerini bu vesi. 
le ile de arzetmekle .an derece bahti
yanm. 

Vazifemin ifası sıraamda yüksek all

ka ve irptlarınızm esirgenmemesi di. 
leğile candan bağlılığımı ve sonsuz aay 
gılarımı sunarım.,, 

kDltDr dlrekllrlerl 
arasında 

Ankara, 5 (Telefonla) - Rize kül. 
tur dlrektörlUğilne Muş kUıtnr dlrek
törU Hilsnil Söylemez, Muş kUlUlr di. 
rektörlUğOne ilk tedrisat müfettipe. 

rlnden Hilmi Tuncel, Coruh kültUr 
dlrek.törlll!üne Rize kUltUr direktörü 
Hamdi Arda tayin edllmlf)erdir. 

Aokarada bir kaza 
Ankara, 6 (Telefonla) - Bugün 

Yenişehlrde Maltepe caddesinde saat 
on iki sıralarında Mimar Bedrinin 1 

kendi kullandığı 640 numaralı hu-

susi otomobili şoför Mustafarun idare. 
sindeki a245 numaralı kamyona carp 

mıştır. Bu çarpışmadan husus! oto
mobllln radyoförU, fenerleri ve ön 

camları parçalanmış, nUfusça zayiat 
yoktur. HA.dlse ıeyriseferin blr saat 

nim de seninle beraber gelmem lA.. j 43 _, \ mEeflieetıunelert H :===-~-=~ 
zım değil sanırım. \ 44 Gizli harpler 7~ 

Bu mayi çok çabuk kurur ve bu kadar faaliyetine mani olmuştur. 
usulU tatbik ederek, saçlarınızdan 881kft0 ti D haftaSJ 08 

- Hayır baba. Bu sabah değil... ~ 43 Dlsraellnln bayatı 100 her turlU ter izini kaybedebllirsl- r 

Me.rl, karar verdiği i0Yi babasına =-=-== f& Metafizfk nedir 25 
hile acmak istemiyordu. Bu sırrı, o Lisbet ve Greta Listerik isimlerin.. "T 

~ Yeni adam T!S 
kadar aziz tutuyor ve kendisine sak· de iki lsveçli kadın seyyah, dünyayı ==- ., 0 "° tnıfyetln teslrlerf . om 

niz. 

Denizıuyu 

davet 
Balkan Hekimler Birliği Ttlrk K~ 

mltesindeo: 
lryordu. dolaşmak üzere çıktıkları seyahate de- =-= 

49 Politflta felaefest ~ 
Sabahın temiz hayası Merlnin göğ. vam ederek şehrimir.e gelmişlerdir. =-:::.-~ ~ Estetik 

25 
sllnd doldukça genç kızın neşesi artı. İki İsveçli kadın seyyah, buraya ka. (Bo seriyi birden alanıara ı Un ~ 

Balkan Hekimler Birliği Türk Ko
Deniz suyu cildin taraveti için mltesi bütün meslekd~arın 7 Eylül 

zararhdır. Her deniz banyosundan 
çarşamba gUnD &aat 11.30 da Yıldız 

yordu. Acaba, İngiliz avukaUarı kaç- dar Estonya. Letanya. Litvanya, Şar. ~ 59 1nuu, ikram edilir ve ı ura Si tu. 
ta işe başlarlar? Acaba pek mi erken ki Prusya, Lehistan. Çekoslovakya Ka c. 
çıkmıştı. Graııstonun yazıhanesine 1 '§' ruşo peşin almarak kalam ayda ı er 

sonra ytizUnUzU, önceden içinde bir a- konferanslar sarayında beşinci BaJ. 
vuç kola eriterek, sıcak ıu ile yıka. 

caristan, Yugoslavya, talya, Ama. ~ Hraclan veresiye bD'llktltr.) 
geldiği zaman, gaye t temiz giyinmiş, vutluk yolu ilei;2 Ç cmföyp mföyppp ~ 

8 
NOI SERİ 

kibar bir adam kendisini karşıladı: vutluk. Yunanistan yolu ile gelmişler. ====-~=== 51 Emelt 1 ıoo 1 
- Mister Granstonu mu soruyor. dir. 2~ ı 

sunuz bayan? Kendisi hennz gelme- ıs2 Panl 
Buradan da. seyabatlanna şarka 53 Sezar 40 

di. Siz Mls ... ? doğru devam edeceklerdir. Fakat bu ~ :S4 nmt felsefe 40 1 
- Evet, Mis Brandel'lm ! _ 
_ Hatırladrm. Geçen gün babanı2'. yoksa Suriye - Filistin, Mısır, Kızıl· • M Karmcatann bayatı T!'I 

la beraber gelmiştiniz? deniz yolu ile mi çıkmak hususunda ~ M Denıoeten 3~ J' 
- Tamam .• Babamla ben Mister henilz karar vermemişlerdir. ~ t57 Çiçeron ~ 

Granstonun çok iyi ahbabıyız. Lisbet ile Greta Listerik bulunduk. J !58 BJpnotizma ıoo 
- Hatrrlryornm efendim. lan bir beyanatta seyahata. biriktir. 59 lman 60 

d 60 Yeni kadın 4f' -_§ - lııffıter Oranstona, bir iş için ilderi para ile çıktıklarım. memle -
sBrmek istiyorum. ketlerine döndükten sonra biri Avru. (Bo ~rlyl h(rjen alanlan 1 On ZI ~ 

- "-ıe-e bekllveceksfnfz "· d w lntru, ikram PdlJtr: ve ı lira f lı.ıntt ~ 
v3 J.. "'fJ pa, igeri Asya fü:erinde iki kitap yaz. -

Temiz ...ı-ınmfş adam, ona mllkem. _ peşin almarall kalan1 ayda 1 er lln- ~ ... .,. - mak niyetinde olduklarını söylemiş· - = 
mel bir koltuk gösterdi. lerdir. ~ dan veresiye hlnklhr.) E 

lferf sordu: ~ '1 NCt RERt ~ 
- Mister Granston basta değil ~ 61 Vikontun lSlUmtı 30 ~ 

yını:ı:. Sonra d& bir pamuk parçası
nı gül suyuna batırıp yüzUnüztt alll-

niz. 

Korse tekrar moda mı 
oluyor? 

Parlste, kadın modasını çıkarmak

ta büyük Amil olan terzilerden biri, 

korseli iki model y~pmıştır. Bunlar. 

dan ikisinde de eski tar~ kone kul. 

lan1lm~ ve bugüne kadar o kadar a

lay edilen bu usul tekrar canlandı
rılmıştır. Modellerde, korseler hiç de 
gUlfinç durmamış ve çok beğenllmiş
Ur. Korsenin tekrar mod&"1 olacatı 
zannediliyor ... 

ya? Denizden çıkarılan ~--_= 6
63

2 En1~1zaeıt u 1ı00co =---~ 
- Dtln biraz keyifsizdi efendim. ceset . -------------

Dotnınnu söylemek lA.zımgelfrse, ~ 64 Evlilik 20 ~ Donanmamızın 
dUn biraz rahateız olduğunu sByltı- tmıir, 5 (Husust) - Sabahleyin bi. \ 6!\ r.lzll pamuk harbf !'iO i ta 11 m lerl 
yordu. rinci Kordonda Fransız konsoloahane. € 66 Biz ns fmparatorlu#u tarihi 100 ~ 

- VahnJı ... Acaba nesl Tardı?. si önünde ckni.ze 35 yaıJarında bir a. ~ 87 Senyubos Avrupa tarihi 60 i İzmir, ~ (Hususi) - I:>onanmamızt 
- Her ıamankl meaele efendim. dam dil§üp boğuldu. Adliye tarafmdan f Sak, Yeri : ~ binlerce halk .ziyaret etti. Donanma ya.. 
Jl'akat, Granatonun adamı, burada dalgıç nııtaıile çrkanlan cesedin üre. : 'nknra r.:ııltft!!lll - VAl\rT IWıhr'"ı : rın Ege sularında müşterek talim ter-

blraı llerl gltmlt oldutu,nu hissetmlf. rinde hilviyetini tC9bit edecek vesika biye hareketlerine çıkıyor. 9 eylülde 
ti. bulunmadı. Tahl:ilrat ,apdıy«. hmir limanında bulunacaktır. 

kan Tıp Haftasının açılma. celsesine 
ve mUteakıp toplantılarına. iştirak 

buyurmalarını saygılarla rica eder. 

köylerde kooperatif 
kurulacak 

Ankara, 5 (Telefonla) - Köylüye 

ucuz &iyccek temini için köylerde gi.. 
yim kooperatifleri kurulması için tet. 
kikler yapılmaktadır. Bu kooperatifler 

köylüye ucuz fiyatlarla ayakkabı, elbi

se ve ıap"la. 'ibi eıya satacaktır. Köy 

kooperatiflerinin milli bankalanmu:dan 
biri tarafından kurulması da aynca tet
kik edilmektedir. 

Belediyeler bonka
sının kArı 

Ankara, 5 (Telefonla) - Bel~diyc

lcr Bankası umum! idare heyeti bugü.D 
toplandı. f~timada Dahiliye Vekili 

Şükrü Kaya da bulundu. 937 mali se
nesi sonuna kadar olan kar ve zarar 
hesabi tasdik ile idare meclisine ibraı 
edı1di. Bankanın &afi 'kin 318045 lira
dır. 



.Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
8atınalma Komisyonundan: 

ı - MUstakU jandar01a taburu ihtiyacı için satın alınması gerek yiyecek, 
yem, yakacak isim, miktar, alım usulü, ilk teminat ve ihale tarihleri aşağı_ 
da gösterilmiştir. Bunlara ait şartnameler, parasız komisyondan alınabilir. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin kapalı zarf eksiltmesi için şartname· 
sinde yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya banka. mektubu içinde bulun. 
duracakları teklif mektubunu en geç vaktinden bir saat evvel komisyona. ver. 
meler! ve açık eksiltme için &yni vesika. ve teminatı saatinde komisyona. ib· 

ru etmeleri. (3502) (6125) 

Cinsi Miktarı Tahmint be- tik teminat Eksiltme tha.le gU. Saat 
usulü nil tarihi 

kilo deli Kş. Lira K. 

Zeytinyağı 1000.1500 55 217 50 Açık eksiltme 22.9-938 

Zeytin tanesi 1000.2500 35 
Perşembe 10 

Sabun 1!500.3000 40 

Sadeyağı 4000.6000 110 495 Kapalı mrf 26.9-938 
Pazartesi 10 

Kuru ot 50,000-70.000 4,5 303 75 Açık eksiltme 27.9-938 
Salı 10 

Saman 40.000.60.000 1.5 

Odun 125,000.150,000 2,2!> 253 13 Açık eksiltme 28.9·938 
Çarşamba. 10 

Kuru üzUm 1000-2000 25 

Pirinç 5000.7000 22 

Kuru fasulye sooo.12000 14 

Toz şeker 2000·3000 28 

Mercimek 1000.1500 10 

Nohut 1000.2000 12 591 72 Kapalı zarf 29.9-938 

K:unı soğan 2500-4000 6 Perşembe 10 

Patates 10000.15000 7 

Çay 40.60 350 

Bulgur 7000-12000 12 

IOhisadar U. MüdUflüğünderi: 
1 - ~aı ~namt! ve n .. ınunesı mucıbince satın alınacak 57x82 cın. ebadında 

40 top zivana klğıdı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
il - Heyeti umumlyesinin muhammen ~eli 800 lira ve muvakkat temi. 

natı 60 liradır. 
lI1 - Eksiltme ~938 tarihine raatlıyan cuma. gUnU saat 13 de Ka. 

bataşta levazım ve mubayaat eubeıindekl alım komisyonund& yapılacak. 

ll-XURUN 8 l!:YLCU HU 

-

tır. 
IV - Şartnameler paruıa ol&rak her s'1n sözü geçen ıubeden &lınabillr. 
V - IstekUJerin ekllltme Jcfn tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7,5 güven· 

me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(578l5) 

Kabatqta levazım ve mUbayaat tubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır 
'N - Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar levL 

zım ve mtibayaat gubesile Ankara ve lmıir BqmUdUrlUklerinden alınabilir· 
V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennt evrak ve ven.ikini ihale 

gilnilnden 3 giln evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek aynca 

Havadar, konforlu, ucuz, husust 
hastahane 

ŞioJi cerrah! kllnlği sahibi ve 
open.töril 

Birinci CAFER Paristen 1 
I - Şartnamesi mucibince satın alınacak 100.000 adet 100 lUk tuz çu· 

valı kapalı sarf Wlulil ile ek8iltıltey. konmuıtur. 
II - Muhammen bedeli beheri "1 kunıııt hesabile 41.000 lira ve muvakkat 

teminatı 3.705 liradır. 
m - Eksiltme 21-9-938 tarihine rastlıyan çarşamba gilnil saat 11 de 

K::ı.bataşta levazım ve mubayaat gubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 

tır. 
IV - Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve mtibL 

yaat şubesile Ankara ve tzmir başmUdUrlUğünden alınabilir. 
V - Mühürlü teklif mektubunu, kanunt vesaik ile yilzde 7,5 gUvenmı 

parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günU en geç saat 10.30 za kadar yukarda adı geçen alım ko
misyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmesi Ibımdır. (6099) 

mUnakasaya iştirak vesikası almaları llzımdır. 
VI - MUhUrlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazı. 

Jı ehliyet vealkuı w yUsde '1.G gUvume pa.ruı makbuzu veya b&nk& mektu
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarflar m eksiltme gllntl en geç saat 10 a kadar 
yukarda adı geçen komisyon başkanlıfma. makbuz mukabilinde verilmesi ıt. 
zımdır. (5730) 

1 - idarem~ Paşa bahçe f abrikasmda inşa edilecek ot kılıf ambarı için 
prtnamesl ve inhısarlar inşaat şubesince intihap edilecek numunesi mucibin. 
ce 80000 adet tuğla pazarlık usuli ile satm alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beher bin adedi 16-17 lira ve muvakkat teminatı 
102 liradır. 

m - Par.arlık 10 9938 tarihine ra.stlıyan cumartesi günü saat 9.30 da 
:~a.taıta levazım ve mUbayaat eubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 

smıf Mezun 
operatör TAYYAR 

Umumt, ceitalıf, dimaf, sirir ve es 
tetik (gençleetirme) cerrahisi ve kL 
chn, doğum mUtehaasısı. 
Ameliyathane masrafı atmmar.. Dok 
tor hastalarma yUzde 30 teıızilll 
Şi§li meydanı No. 201, Telef:35..2el 

""" 
Alemdar Sineması 

IKl FlLM 

1 - Yakan buaeler •• 

I - idaremizin paşa.bahçe fabrikasındaki tahammur dairesinin ıartname 
ve projesi mucibince tevsii ve Bodrumda ambar tesisi işi her ikiıi birden ka. 

palı zarf usulü. ile eksiltmeye konmuş tur. 

'N - Şartnameler parasız olarak her gUn eözt1 geçen eubeden alınabilir. 
V - Ekliltmeye l§tlrak etmek istiyenlerin teklif edecekleri tuğladan 3-

4 adedini tetkik edilmek 11zere inhisar- lar inşaat şubesine vermeleri llzmıdrr 
intihap edilecek nUınune mubayaaya esu olacaktır. · 

2 - lnaan avcıları 

Dr. Hafız Cemal 11 - Keeif bedeli tahammür dairesinin 14374 lira 83 kuruş Bodrumda 
ambar tesisi itinin 707.30 Ura ki ceman 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat te· 

VI - l~kl~lerin par.arlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 
me paralarıle bırlikte yukarda adı geçen komisyona. gelmeleri ilan olunur. 

(6130) 

Dahiliye müteha•ıar. İltan bul 

nıinatı 1181.15 liradır. m - Eksiltme 10-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günU saat 11 de 

Divan yolu. No. 104, Tel: 2239& 

- KURUNun kitap fOkllnde roman telrlksaı -
J 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

IUln iptali 

18-10-938 aalı günü sa.at 11 de 
kapalı zarfla ihale edileceği Ankarada 
resmi gazetede, Ulus ve lıtanb\ılcla 
Kurun gazetelerile 1 eylfıl 938 tarihin.. 
de ilan edilen 23 ton gliserin göttllen 
~Uzum ve ihtiyaca binaen pazarlıkla 
ıhale edileceğinden mezkur gilnlerde 
çıkan illn hUkUınsUzdUr. 

(bl18) 

• • • 
MUtcahhit nam ve hesabına 23 ton 

gliserin alınacak. 
Tahmin edilen bedeli 16.100 lira o· 

lan 23 ton gliserin askeri fabrikalar 
unıum mUdür!Uğii merkez satın alma 
komisyonunca ı;; eylül 938 perşembe 
gUnJ saat 10 da pazarlıkla ihale edL 
lece-~· ir. 
Şartname parasız olarak komisyon. , 

dan \'erlhr. Taliplerin muvakkat temi· 
nat olan 1207 lira 50 kuruş ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele. 
ı;n;!eki vcsaikle mezkftr gün \"C saatte 
komlayona müracaatları. (6117) 
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88 fJEYTANIN KUKLALARI 

tiğlnl gösteren bl rseIAm verdi. Bisikletine atladı. 
Alablld14lne sUratle gitmete başladı. 

:'\tufettltı Bad arkadaşına dönerek: 
- işte, dedi. BUtUn yapabileceğimiz bundan 

tbarett!r. Şimdi gel, seninle şu kabalalığa yetişe

lim. 
Kalıı.balık, şimdi onlardan epey uzaklaşmı~tı. 

Polis mcmuriyle konuştukları zaman içinde, hay
li mesafe katetmişlerdi. Ayni suretle haykırıp çıf. 
rışıyorl:ı.rdı. Bütün gayeleri, hedeflerine bir nn 
evvel ,·armak ,.e son günler içinde cereyan eden g,. 
rlp hAdiseierln, focl vakaların mesulU olarak tanı
dıkları Ozbornu ele geçirmek istiyorlardı. 

Bir mUddettenberi durmaksızın kaynamakta 
olan \'olkan. nihayet fışkırdı. 

.l";fhayet Boyl çlftllğlne geldiler. Ahali, çiftli. 
ıin etrafını kuşatan kalın çltl sarmış, kıyamet ko
parıyordu. 

Müffettiş Bad işe müdahale etmenin zamanı 

gelmiş olduğunu anladı. 

Asabiyetten, intikam hislerinden çıldırmış 0 _ 

lan bu ahaliyi, hiç olmazsa başmemur Re ... ·k d r " or gr. 
ınceyedek belllbaşlı bir zarar yapmaktan alıkoy-

mak llzır.11. Başmcmur Reykord geldiği zaman, 
beraberinde, bunları dağıtacak kadar silAhlı me
mur getireceği de muhakkaktı. 0 zaman 1 dil 
11 rdl. Ş Zt'e 

Şişman müfettiş, ahalinin arasından 

ŞEYTANIN KOKLALAnt 

tor kendisinin zehirli dut yemiş ld ğ 
fakat kim inanır? Hayır. Bi b o u unu aöylllyor 
dürdüğünü biliyoruz Bl F z u çocufu neyin öl-

. z enlok'un dik 
neden simsiyah olduğunu blli enlerinin 
?aYallı Tom Hardim i yoruz. Biz, doktorun, 
den kaybolduğunu b~l~ n Pilçerin, Kllfoylun ne
tahamm·u·1 d . yoruz. Artık bunlara aela 

e emeyız! 
ÇöpçilnUn bu s6zl rl d 

müthiş bir feryat kop~u ~ en sonra, kalabalıktan 
- Boyls çiftliğine! .. Boyls çiftliğine yUrll 1l 
Sonra bir çığlık daha koptu: ye m. 
- Yakalım çiftliği! 

Herkesin ağzından blr tasvip sadası ytlU.ldif 
- Yakalım! Mahvedellm! 

Müfettiş Bad, hayatında bu kadar korkUDO bir 
~sabiyct içinde pek az kalabalık sörmllfttl. 

Derken bu kalabalığın aruından bir al•Y be
hrdi. Sonra bu alevler ora.dan buradaD artarak 
birkaç tane oldu. Bunlar, metale idiler. Jlepleler, 
yukarı kaldırıldı ve Boylı çlftllffne dolJ'U muaz
zam bir yUrUyU' batladı. 

Şimdi, kapı önlerinde toplanan kadınlar da 
hu kafileye katılmışlar ve, erkeklere cesaret ver
mek lçln olanca hızlarlyle bafınyorlardı. 

Çıtlılı:lar, hemen hemen ıuanın kulalının za
nnı patlatacak dereceyi bulmuştu. 

Kalab'1Jk, ilerledikçe, etraftan kendilerine 
colalırord • 
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ENU 
ClğeırDerD zaya1F ve sıınnıroerı bc~uk cDaınDaıırıın kallb>lıne feırahDok vcernır ve Gl~ınlQnü 
açar. ADA ÇamDaırnının D&tliF ve solhlht kokuBaıırı v EN tJ s ~aım KoUonyaı~oında 
mevctYıtt:ur 

Deposu: NUREDDiN EVLiYAZADE Dstanbul 

Yalnız evinizde değil 

Cebinizde bile 

~n~ şnş~ 

• 
1 

Uykusuzluk - Sinir ağnlan - :Asabi 
Öksürükler - Baypılık - Baıdönme· 
si - Çarpıntı ve sinirden ileri gelen 

bütün rahataızbklan 

iyi eder 

ALMAN SANKT GEORG KIZ OKULU (Leyli ve nehari) 

tık, orta ve ticaret kısımlan ------
Esas tedrisat Almanca ve Tilrkçe olup ayrıca Fransızca ve İngilizce de öğretilir. 
Kayıt muamelesi ağustosun 22 sinden itibaren saat 9-11 raddelerindeclir. 
İkmal imtihanları eylt11ün 12 sinde başlar. 

lstanbul Komutanlığı 
ilanları 

Halıeıoğluna teslim edilmek sureti. 
le tamirat için 100 torba çimento sa
tın alınacağından pazarlığı 7 eylfil 938 
çarşamba günU saat 10,30 Fındıklıda 
Komutanlık Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. (6146) 

Dr. Necaeddin Atasagun' 
Sabahlan 8,30 a kadar ve akşam. 
la11 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 

mızdan para almaz. Tel: 23953 

Okulun açılışı 15 eyliıldedir. 

M. M. Vekaleti Deniz Müsteşarlığından: 

Mimar Alınacak 
Marma.ra üssü bahri ve Kocaeli m Ustahkem mevki komuta.nlığmda 165 

lira- ücretli bir mimarlık münhaldir. Taliplerin Ankarada Deniz müsteşarlığı 
levazım §Ubesine, !stanbulda Deniz K. lığına ve hm.itte de adı geçen K. lığa 
müracaatlarL (5991) 

Orman Koruma Genel Komutanlığından: 
1stanbulda Sirkecide yaptırılacak olan Orman koruma ambar binası in.. 

şaatı yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 25814: 
lira 58 kuruş ve ilk teminatı 1936 lira. dır. Eksiltme ve ihalesi 23 eylfıl 938 
cuma günü saat on birde !stanbulda Tophanede 176 numarada Orman koru· 
ma genel K ambarı binasındaki satmalma komisyonu tarafından yapılacak.. 
tır. Buna ait keşif, plan ve şartname ler Ankarada orman koruma genel 
komutanlığı ile lstanbulda mezkfır ambardaki satınalma komisyonunda. 
dır. İsteklilerin 2·190 sayılı kanuna tevfikan teklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (3536) (6129) 
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Mektep, logflizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almnnca veya Fransızca Jb
llynrl ol:ırak mütehassıs muallimler tarahndan öArctillr. Milli terbiye ve kültüre 
son derece ehemmiyet nrillr. Aile hayatı yaşatılır. Kütüphaneleri mükemmel
dir. Kız ve erkek beden terbiyesi n sporlar talebenin bedeni tekemmillünn te. 
mln eder. Lise kısmı derslerine munr.am olarak Ticaret dersleri göstermr. 

Fevkalade nakfiyat mevsimi sebebile 3 birinciteşrin 938 tarihinden itiba. 
ren ikinci bir iş'ara kadar va nların 24 saatten ibaret olan tahmil ve tahli. 
ye mlihletleri Haydarpaşa, Derince, İzmir, Samsun ve Mersinde 8 mesat saa· 
tine ve diğer istasyonlarda. da 6 mcsnt saatine indirilmi§tir. 

öğle tatili saatleri mesar saati sayılır. Bu miihletler dahilinde tahmil ve. 
ya. tahliye edilmiyen vagonlar Şomaj ücretine tabi tutulacaktır. 

M··hendİS kismı "Aı'Miı ve nazar~ u.sullerle elektrik, makine ve 1\nfıa 
U mühendisi yetıştırlr. 

Sayın alakadarlardan münakala.tm süratıe yapılabilmesi için lüzum görü. 
len bu tedbirlere imtisal eylemeleri rica olunur. (6126) 

--------------------~-------------KAYID GONLERl: Kız kısmı çarşambıı,Erkek kısmı salı günleri s:ıat 9 dan 
12 ye kadar. 

1 a~usfostan sonra: Kız kısmı çarşamba ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye 
1 YedJkule ~:!~?~t 9~~o!rl2ı!!~! bir bu~uk to~ 
l 

luk bi; kamyonet satılacaktır. Almak istiyenlerin Yıedikule Hacı Evhaddin 
mahallesi Küçilk Efendi sokağında 11 No. lu hanede Bay Saime pazar 

1 
kadar. Erkek kısmı salı ve cuma gQnleri saat 9 dan 12 ye kadar. 

7 eylOldcn sonra hersnn. 

Fazla mnlOmat için mektupla veya M1r.at müracaat edilir. 

Kültür Bakanlığı lstanbul Erkek rferzilik 
Okulu DlrektörlUğUnden: 

günleri 13 ten 19 a kadar müracaatları. (V. P. 2851) ------·--= 
Beyoğlu kaymakamlığından: Kayıt ve kabule devam edilmektedir. Bilgi için Divanyolundaki okula mü

racaat. 6019 
Telefon: 22480. 

Bulunmuş siyah renkli dişi keçi, beş gün içinde sahibi çıkmazsa satıla.. 
caktır. (B) (615S) 
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Kalabalığın mühim bir kısmı, namusk!r renı:. 
berlcrdf. Fakat aralarında onları tahrik edenler 
bulunuyordu. Onların haykırışlnrındakl vahşet 

daha çok kulağa çarpıyor, kendilerini derhal belli 
ediyorlardı. 

Du sırada komiser Cons, şişman müCcttişln 
kulağına. sokularak: 

- Biz, bir şey yapnmaz mıyız? diye sordu. Zi
ra bunun tl.kıbeti feci olacak gibi geliyor. Adam öl
dürecekler, yangın yapacaklar .. 

Müfettiş Had, kaşlarını çatarak: 
- Biliyorum, dedi. Fakat şu dakikada hiç bir 

şey yapamayız. Onları teşeblıUslerlndcn vazgeçlr
meğe şu dakikada çalışmak kadar boş bir şey ola
maz. 

Derken uzaktan bisikletli bir polis memuru. 
nun geldiği görüldü. Polis memuru yolu hemen 
hemen tıkamakta olan knlahalığı görünce, bisil{
letten indi ,.e sordu: 

- Hey ... Buraya bakın ... Ne oluyoruz? Bu gü· 
tültü ve toplantının manası ne? 

Fakat polis memuru rUzg(tra tutulmuş bir 
yaprak gibi kenara itilmişti. Kalabalık içerisinden 
bir ses işitildi: 

- Sen bize karışayım deme .. Biz, çiftliğe gidi· 
yoruz. Bizi çiftliğe gitmekten hiç klmso alıkoya

maı. 

tlunuıı üzerine çöpçUnUn sesi duyuldn: 
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- Evet, evet. Çok doğru söylüyor. Haydi dur. 
mıyahm ... Gidip Ozborn'u bulalım. 

Dnğırıp çağırarak, ellerindeki meşaleleri, kaz. 
.nıa, kürek, bel ve tırmıkları sallıyarak, yollarına 

devnm etmeğe başladılar. 
Kalabalık arasından gene bir çığlık yükseldi: 
Polis memuru bunun üzerine emre itaat et

meli ve Ozbornu linç ederek üldürmeliyiz! 
- Yaşaaaa ... Linç edelim .. 

Sonra bu kalabalık hep bir ağızdan şarkı söy
ler gibi bağırmaya. başladı: 

- Linç edelim! Linç edelim! Ozbornu linç ede. 
lim!. Çiftliği yakıp li:Ul erlellm ve Ozbornu linç ede
lım!. 

Ahali, bisikletli polisi geçmişti. )lilfcttfş Bad 
onun yanına yaklaştı: 

- Buraya bak dclilrnııh! Derhal blsikletlne at
la ve alahildiğlne silrerek karakola git. Başmem u
ra telefon et. Dütün ihtiyat efradı bir araya getir .. 
sin Y<' doğruca Boy! çiftliğine glindersin ! 

Bisikletli polis, hayret içinde bakıyordu. ~or-
du: 

- Fakat ne oluyoruz? Bu Jrnlabalığın manası 
nedir? 

- C'lnnyet ve yangın ... Eğer dediklerimi der
hal yapmazsan, bunların ikisi de olacak. Haydi, 
sual sormaktan vazgeç, derhal yola çık! 

Polis memuru bunun üzerine emre itaat etme. 
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