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bön Nürenbergde Hitlerin'" 
beyannamesi okundu 
Çek meselesinden bahis qok ! 
H tıer şöyle diyor 

''Artık Almangaya karşı abluka silahı 
olamaz ,, gömüLmüştür, müessir 

Bundan böyle Alman ekonomisi cnn~eır memDec 
ketıere tAıt>I onmaksızon yaşayabDOece&:tnr ,, 

38 milyar:ık bir 1 

dolandırıcılık 
davası 

\'.azan • Asım Us 
Bugünlerde Amerikada bütün dün· 

)"ayı aUika.clar eden büyük bir dolan
dırıcılık dM·ası görülüyor. On mill <>n 
nUfushı Ne,·york şehrinde beş sene
dcnbcri gizli gizli işle,en bir piyan
go sahtcki\rhğı ile Amerikan gangs
terleri halktan 38 milyar dolar do
landırmışlar. Bu miktar Türkiye 
dcdet bütçesinin bin mislinden fazla 
bir Jlara olduğuna bakılırsa, dava;ra 
me,·zu teşkil eden dolandıncılığm c
hcmmlyctl derhal anlaşılır. 

l·'ııknt bu cla\',a ile bütün dünyanın 
alllkaclııı· otmasııun sebebi sadece ta
kibata esae olaD ~lallclıncdılm ,... 
kılları durduracak blr aza.mette b•
Junmnsı <lci;,rildir. Ayni zamanda do
Janllırıcılığa ,·asrta yapılan piyango
) u iclarc eden gangsterlerin başında 
Amerikan demokrat partlı;inin :Sc,·
yorktnki reisi Hlnes bulunclui,'11 id
clinsı ortnya çıkmış olmasıdır. 

J>cmokı·at partisi Cuoıhurrelsi 
Jtuz,·cltin mensup oldubru siyasi teş
kilat olmnkla beraber bu partinin 
Xt•\·york rt+•i olnn Hincs ilk defa 
Uuz,·cltin intihabında 1 el derecede 
Tol oynamış bir adıım olduğu, hlHll 
ela mc\'kur olmasına rağmen :Se,·yor
kun en nlifuzlu siy~i bir siması bu· 
l unduğu için başlayan adli takibat 
her turnftn büyük bir merak nyandır
mı';'t ır. 

])nmyı tahrik eden :Scl'york clna· 
yet mahkeme ı bn';'nıüddeiumumlsi 
l>t•\·ey'dlr. :Müddeiumumi Dcvcy Hi-
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Çek hükftmetinin teklifi 
·südetlere bildirildi 

Bu tekliflerf n de reddi halinde 
iş silaha dayanacak! 

Prag, 6 (A.A.) - Röyter bildiriyor: 

Maktu fiat ka
nunu hakkında 
l\atlmerlnlnln şa
yanı dikkat yazısı 

(Yazısı 6 ıncı sayfamızda) 

lyi malf.ımat alan mahafilden öğre. 
nildiğinc göre. Çekoslovak hükumeti
nin SUdct Almanlanna yaptığı yeni 

teklifler şu üç esasa dayanmaktadır. 
1 - Südetlerin toprak muhtariyeti. 

nl tanımak. 
2 - Südetlere tam bir statü musava 

tını tanımak, 
(Sonu: Sa. 6, SU: 2) 
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Büyük Katerina ile Mari Antuanet 
• Her iki krall· 

Kaftrlna 

çanın de ha· 
yatı bin bir 
macera ve 

düzenle 
doludur 

Selami izzet 
Bu iki aşk ve ihtiras 
kadmmm hikayesini 

cazip kalemiyle 
anlatacak 

* Marf 1tntırnntt 

MnnC\Tnlnrn iştirak tdcn tnnklnnmız .. , 

Antep manevraları üç 
güne kadar başlıyor 

iştirak edecek kıtalar 
hazırhklarla meşgul oluyor 

Antep, 6 (A.A.) - Büyük erkanı. 
harbiye reisi Mareşal F. Çakmak bu 
sal.ah beraberlerinde orgeneral Asım 
Gilndüz, korgeneral Galip Deniz ol • 
duğu halde Bireciğe gitmiş ve akşam 

tekrar r;ıehrimize dönmüştür. ~lart"t&• 

lin Bireciğe gideceğini duyan köy. 
ler halkı k!milen yollara dökillıntlf. 
ler, Mareşala saygı ve sevgilerini ıı.n. 
muşlardır. , Banu 84. 6 8'1. ş) 

Balkan Tıp Kongresi bu sabah 
Ytldızda açıhyor. 

Diin şc7ırimiza gelen Romanya1ı d-07,·for1ar. (}·azısı 6 1ncı sayfada}. 

14utlhle dUn gece feci bir kaza oldu 

Beş .cocuk babası bir 
arabacı öldü 

ikiye bölünen arabanın bir par
çası elli metre ileriye fırlamıştl 

(Yazısı 2 inci .. yfamızcla) 

(j>ünkcin peşinden-: 

santEi bir Hırltli fakir 
1\lütnrckedcn sonra lstanbul<lnu Prnn a ·a d 

lilrkor Kaltayan lısınindc blıi a 1 .1 • > &i en Ermenllerdea 
( ııu uC ·ı~tlrcrck Tab Be 

JlundAn ~Onra tiyatro sahnelcl'hıdo Jllntli fakir l'' ra J OlmW1tU. 
dı. Pnri tc kaznndı'"ı paralarla. N' t b ro u oynamağa b.,,.._ 
U Tahra bey rolün~ dnh zi L ı e ir villa atın aldı. Qrada .Hlat.-

dınlnrn fnl açıyor, diğer ~m~::: l~~nlşletlU. llir ~raftan lhtlyar k--t 
(Jlklcrl ı' . 1 nn 12 ıırın mlllı Loteeya adDll .,,. 
lcri b (l)langonun bllctlerhtl satıyordu. }'ransızlar 11 fpnklık bOet-

u n< anıdan 15 fra 1 
1 

nga a ıyorlnrch. Çünkü Tahra be7 ....,. il-
~ sayesinde kcmlisinbı sattığı biletlere mutlAka kur'a l.abe& .,.._. 
ginl nnn c<llyoı'<lu. 

' Son JlQSta ile gelen Jl'ı·nnsız gazetelerine ..Jtre Tahra beT a4llll 
tnsı .. ·an K' k •"' ... _ ... • ' ır -or Kalrnyan dahlli;rc nezareti tarafmdaJI '-.adat-·-
cine çıkarılnuştrr. 

]{elin elinde lllç olsa kendi başma sttrer, denlldfil afbl "BenlnC 
sattığım biletlere mutlAka kur'a çıkar" dire Ublar f&pllll bu aabte 
IintU fakirin elinde iktidar olsa Frall8JS miW ı:..ot.el'JUDllD b~ 

bll)1ik lkramiyelerinl kendisine tıkanrdı. Fakat Fransa gibi J"lkaek 
seviyede bir medeni memlekette halk tabakasının bu kadar acık btr 
hakikati dllşllnememeıd ve ubte '!'abra beyin poU. eli ile hudut hart. 
garip delil midir? 
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Fikir ve sanat meseleleri: 

Eski edebiyatımız hakkında 
Yazan: Sadri Ertem 

Blıdm eald edebiyattan ve muaiki- ı 
den bahsederken derler ki: 

.. _ Yalnız aşktan, gönülden, mey. 
den, neyden, gülden, mahbuptan bah. 
aeder. Bu bir edebiyat ve bir musiki 
için noksanlıktır.,, 

Niçin musikide melankoliyi, ıiir. 
de kalp swlarını asırlarca dinlemişiz. 

• 1 
Bence, bunun bır noksanlık olup ol. 
madığmı söylemeden önce, sebebini 
aramalıdır. 

- Acaba başka türlü olabilir mi L 
di. Osmanlı imparatorluk tarihinin ru
h! bünyesi, kuruluşu, bunu zaruri kıl. 
mıştı. imparatorluk devrinde edebi. 
yatın. musikinin yalnız kalp ve aşk 
hikayelerile meşgul olması yani ede. 
biyatın ve musikinin sosyal vazifele. 
rini yapmaması edebiyatı saran siyasi 
havanm tabii neticesidir. 

imparatorluk bir taraftan taam 
politikası takip ediyordu, yani Hjlmi 
kelam,, tellkkisi dışında kalan tef ek. 
kür, tahassüs resmen yasak edilmişti. 
Bu yasak kararı bir taraftan medrese
t:ekke tezadma, bir taraftan da Osman 
lı. İran siyasi tezadma dayanıyordu. 
Plitonculuğa karşı bütün cehdini se. 
f erber etmişti. 
İslim Jskolbtiği Platona ve yenJ 
Aristot. medresenin kubbesi altın

da, Platon ve yeni Platoncular tekke. 
!erin tavanları altında yer almışlar, 

eski kavga olanca giddetile devam et. 
miştfr. 

Aristotculuk lslam alemini mantı
kt ve mücerret tef ekkUre sevketmlg 
pantealist tekkeye karşı Amansız bir 
fikir istibdadmm doğmasına sebep ol. 
muştur. 

Medrese karşısında tekkenin gös. 
terdiği galebe zaman zaman sanat
klrlarm başlarını vermeleri ile niha. 
yet bulmuştur. 

"Nesimt,, fikri için derisini gille. gU 
le feda eden kahramanlardandır. ''Ta.. 
11&vvuf ,.a Osmanlı sarayının daha de. 
rinden dtlpıan oluau Asyanm hlkimL 
yeti baknnmdan çıkan ve 1smail S... 
fevt ile Yavuz arasmda en hA.d safha
mıı almış olan siyast nüfuzla sıkı sı. 
kıya alt.kadardır. 

İlmail Safevi, tasavvufun mihrakı 
olmuştu. Osmanlı sultanı Yavuz ise 
buna karşı "ehli sünnet., mezhebinin 
tefi olarak İsllm siyaseti takip etmek 
fsteml§ti. 

Yawzun hiWet politikası, fsmail 
Safevhıiıı din politikasına bir aksilll. 
meldi. 

İngilizlere göre 

Bu iki siyasi tezat ortaamda tekke 
ve ideolojisi, &iiri büyü kdarbe yedi.

1 
Tekkeye kar&ı medrese muzaffer oldu. 
Medrese Tolerans tanımıyordu. 

Sana.tın mütemadiyen Nesimlerin 
başını vermesi mümkün değildi. Sanat 
kAr hiç olmazsa daha az tehlikeli olan 
mıntakalarda dolaşmağa başladı. Med 
resenin bu tazyike rağmen memleket. 
te yine tekke edebiyatı zahitliğe ve 
softalığa kartı bazı eserler vermi11 ise, 
bunun sebebini Anadolunun softalığa, 
medreseye karşı duyduğu antipatide 
aramalıdır. 

imparatorluk bünye itibarile korkuya 
istinat eden bir ahlak ktı.rsUsU.nde o. 
turuyordu. Korku ahli.kı öyle bir 
manevi hava yarattı ki, bu tellkkiye 
göre, ancak yukardan emir alımr,aşağı 
dakilere emir verilirdi Emirler öyle 
bir ehram teşkil ecpyordu ki, onun 
zirvesinde ancak saray erkim bulu. 
nurdu. 

Sosyal bir mesele hakkında fikir söy 
lemek, bir cinayet sayılabilirdi. Aklına 

gelenleri anlattığından ba§mI veren bU 
yük §alr Nef'f, sanat hakkındaki bu 
devrin düşüncesini ne gUzel izah e. 
der. Vakıa sarayın kudretine rağmen 
halk isyanları eksilmediği gibi halkın 
dertlerini, kinlerini, sosyal meseleler 
hakkındaki telakkilerini anlatan ve 
halk edebiyatına mal olan eserler de 
mevcuttur. Fakat bunlar pek azdır. 

Biraz dikkat edilirse bu isi edebiya. 
tm t:elkin ettiği ruh imparatorluktan 

daha geri olan derebeyliğini methtlse
nadır.Onun destanını vUcude getirmek 
sevdasındadır. 

Divan sanatkln ve musikiflnas bir 
başka noktadan sosyal meselelere te. 
mas edemu.di. Her sanatklr bir mu. 
bitin mahsulüdür. Bir intibakın ifa· 
desidir. 

Fetihler ve zaferlerle dolu bir haya. 
tın üadesi olan btanbul konaklarmda 
11&Datk!r fethin, zaferin tabif bir ne. 
tlcesl olarak kalp ve qktan başka btr 
§eyden bahsedemezdi. Çünkü o, sosye
tenin birinci plimnda insan değildi. 

Politik herhangi bir davaya nlsbeti 
yoktu. 

Sanatkarm sosyal mesele ile meşgul 
olması kendisinin sosyete içinde ''e. 
fendi,, olduğu günden başlar. 

Halbuki saıtatklr sarayda mutena 
ve güzel sesler çıkaran bir kuttan baş
ka bir teY değildi. 

Güzel söz söylemek 
Aıı4re Maurols'dan: 

Sizin gilzel SÖZ söylediğinizi btll
rlm. Fakat lngiltereye glttfğlnlz za
man çok fasih konuşmağa merak et
meyiniz. Öyle bir memlekete gittiği
nizi dilşünllııüz ki parlAmentosunda 
hitabet ktirsusu yoktur. Burada her 
mebus kendi oturduğu yerden ayağa 
kalkar ve yarım ses ile söz söyler. 
Sözde fasih olmak, edebi UsUlp ile 
konuşmak burada o kadar makbul 
değildir. 

Bilmem şimdiki Başvekil B. Çam
berlayn 'in mebusluk hayatında ilk 
söz söylediği zamanı hatırlar mısı

nız? 

B. Çamberlayn avam kam~raaında 
gerçekten çok güzeldi. Fakat söz ıöy
ledlli bu nutuk fevkalA.de kıymetli 
idi. Sözünü bftlrdlğl sırada yanına 

mn•'llsln eski Azasından biri yaklaştı 
Te dedi ki: 

- Azizim Çamberlayn, nutkunuz 
gerf;ekten güzel ldf. Fakat söz s6y
ler•:en ara sıra biraz tereddüt eseri 
göırermlş olsaydınız meclis size min
nettar olurdu." 

lngllterede bahsedilecek mesele 
ne kadar mtıhlm olursa, söylenecek 
sözler ne kadar şiddetli heyecan u
yandıracak mahiyette bulunursa, I r.
glllzlerln muıt an'anesl odur ki, ha
tip milınk11n olduğu kadar süktlnetle. 
.,. mtlmkiln oldulu kadar sessiz ve 
gtlrlllttıst11 olarak söylemeğe çalış.~ 

Bskl B&JVekll Baldvln'ln ıu: 
- .. fngtlterenln hududu arbk 

Dun aahlllerlnde delil, fakat Ren 
luyumdadır ... 

Meşhur sözUnU avam kamarasında 
ııöyledlğl celsede bulundum. Bu ha
kikaten ent"resan. olduğu kadar in
sanı hayrete dUşUrecek bir manzara 
idi. Zira böyle bir sözü Fransız mec
Uslnde bir Fransız devlet adamı söy
lemiş bulunsaydı, bu cümleyi en şid
detli bir tarzda ve en yüksek bir ses
J e ifade ederdi. Halbuki Baldvln a.. 
deta bu sözü lşitilmlyecek ve anlaşıl
mıyacak bir surette söyledi. 

- lngllterenln hududu Duvr'da 
değildir. o ..... " 

Dedikten sonra ıözUnil kesti. ö
nünde duran ı;enlş masanm Uzerlnde 
bulunan kA.ğıt yığınlarını karış

tırmağıı başladı. Öyle zannedlleblllr
dl ki İngiliz BaşvekfU memleketinin 
hudut hattını kaybetmişti. Onu bu
:-r.d.~1!! kAğıt yığınlan arasında ara
yordu. Ve nihayet onu buldu, tekrar 
doğruldu, bu defa memnun bir tavır 
ve P.da ile, ve büyük bir sUratle mırıl· 
dandı: 

- O Rendedtr." 
fşte bu lnglUzlerln söz 11öylemek 

n" '· t ... ~ından itiyatlarını göster en en 
canlr bir misaldir. -------

Hlr kararnamede 
değişiklik 

Ankara, 6 (Telefonla) - 8099 sayı. 
lı kararnamesinin tatbikine dair olan 
talimatnamenin B fıkrası göyle değiş. 
tirilmittir: 

Bu mallar, bilAhara fillt ithal mua. 
melesine bqlaıımadan evvel takas t:et 
kik heyetlerince allkadarlann milra. 
ca&tl Uzerine delfltirllebilir. 

Fatihte bir 
arabacı 

DDn ger.e otomobil 
oltıoda ezlldl 

lmrah'va dair notlnr: 2 

imralıda deniz n1ahsul3tı 
Dlln gece Edlrnekapıda genç bir a- E 11 İ 

rabacının ölümilyle neticelenen çok 
kişilik bir ekiple 5 bin kilo 

bahk çıkarmak mümkün feci bir kaza olmuştur: 
Yenlbahçede oturan 36 yqında 

arabacı Mehmet oğlu Emin diln Ye
mişte birçok esnafın öteberisini taşı
dıktan sonra yorgun argın evine dön
mek Uzere yola çıkmıştır. Çift bey
girli arabası Ue Fatihe kadar hAdl
seslz gelen arabacı Emin Malta çar
şısmnı hizasında trotuvarlar arasın
daki yoldan sol tarafa geçmek Uzere 
sapmış, burayı ve tramvay yolunu 
geçmiş, yokuş aşağıya inen bir soka
ğa sapmak üzere lken Edlrnekapı 

tarafından yıldırım gibi gelen lAm
baları sönük bir otomobil arabaya 
çarpmıştır. 

Araba ortasından ikiye bölünmüş, 
ayrılan parçadan arka tarafı elli 
metre kadar ileriye fırlamış, bir ma
halle bici dükkAnının önüne dUşmnş
tUr. Beygirlere blr şey olmamış, fa. 
kat arabacı Emin yere yuvarlanarak 
vUc:udu hurdahaş olmuş, kolları, ba
cakları kırılmış, kafatası çatlamış, 

biraz sonra da ölmtıştür. 
Otomoblll ldare eden eoför kaza.

dan sonra direksiyona hAklm olama
mış, otomobil soldaki trotuvarın 

köşesindeki ağaca çarparak kırmış, 

diğer ağaçların arasından geçmek 
istemişse de otomobllln de her tarafı 
hasara utradıfından yoluna devam 
edememiştir. Bunun nzerine toför 
otomobllden atlamıı, civardaki bir 
karanlık ıokata saparak kaçmak ı.. 
temlt. fakat halk tarafından tutul
muttur. 

Karakola göttırDlen toför hakkın
da tahkikat yapılınca bunun Arap 
KAmfl isminde bir ıene oldutu &Dla.
tılmıştır. 

Arap Klmll bir nnellt tofördtır. 

Geçen senelerde ketenhelvası aatı

yormuş. Sonra tşl eoförlüle dökınne
tnr. 
Kva&Umı111'te oturan toförDıı oto

m obtıl n l 80 - 100 kilometreden aşağı 
silratle sUrdüğü görUlme mfştlr. Nlte· 
kim birkaç gUn evvel de ayni yolda 
ağaçlara bindirmiştir. 

Olen zavallı ise bet çocuk babası· 
dır. İşinden dönerken batına bu fe
lAket gelmiş, bir şoförDn surat heve
sine kurban gitmiştir. MUddelumu· 
mlllk ve zabıta tahkikata başlamıt-
tır. 

88 mll)arhk bir 
dolandırıcılık davası 

(Uat tarafı l incide) 
nesin bir taraftan tlrHl tlrlll bafll' 
0

lşlerlne 7ardmı ederek mll70Dlarca 
fakir halk tabakasmı kendine bat· 
larken, diğer taraftan Nev7ork gan
gsterleri lle birleşerek gene milyon· 
!arca insanı gizli gizil soyduğunu 

farketmiş. Bu mtlthl!J rezaleti me7-
dana çıkarmak için tlç sene fasılasız 
uğra.,mı!J. 

Nihayet cina7etin btttlln dellllerl
nt, vesikalarını eline t.-Opladıktan 
sonra Blnes ile beraber suç şerlkle
rlııl tev1df etUrmlft;lr. Dikkate d• 
ter olan bir aokta tudur Jd clava71 
gören Jçtlrl he7etlniD reisi b&klm Pe
kora da Htneeln en rakın bir dostu· 
dur. Bu IUb&rla Deve7 karfısmda 
hasım olarak Blneeden başka mah· 
keme reisi Pekora71 ela hesaba ~ 
mak mecburtretlnde bulunmakta
dır. 

Fakat mahkeme reisi Pekoranm 
Hlnes taraftan olmasma makabil 
mllddelamuml Deveyin elinde de kuv· 
vetll bir stllh bulunuyor: Da sil&b 
Binesin mahkt\mlyetlni temin ede
cek delilleri bulmak lçln suç şcrlkle
rlndcn bazılannı cezadan muaf tut
mak sal&hl7etlni kanunen haiz olma
sıdır. Rivayete göre Devey Binesin 
avukatı ile beraber dolandırıcılık te
bekcslnln içinde bulunan gangster
lerden bazılarmı bu suretle kendi ta
rafına kazanmıştır. 

HlllAsa llk gönlerde alelAde san· 
pterler ale7hlnde açılınıt blr dava 
gibi görtlnen bu it flmdl Amerlka
nm mukadderatım ellnde tutan Ud 
partinin, cumhuriyet 'Ve demokrat 
partllerlnln ıat1ut bir mlcadeleal 
ı,ekllnl alllllfbr. f3&1et mtldclelamu· 
mi Deve7 14dl&lanm laba& edene 

MahkOmlar marangoz hn.nede çalış11orlar ... 

lmralıda ziraat, zeytincilik, bağcı· ( macılık işliyebllen ancak dört kişi var 
ltk, meyvacılık, sonra balıkçüık yapan mi§. Bunlar yirmi sekiz kişiye bu ka. 
mahpuslar ile ayrı ayrı konuştum. dar az bir zaman içinde bu san&tı öğ
Bunlard&n aldığım maUlınata göre İm.. retmiı. Bir günde burada bir mahpus 
ralı aduı ziratten ziyade meyvacılığa 12 - 13 metre Amerilwı kaput bezi 
mUsaittir. Bilhıua zeytincillkden iyi yapabilirmlf. Metresi otuz kuruşa 
mahsuller alınabilir. maledllen bu kaput bezi 40 kuruşa sa. 

Ada tlzerinde evvelce Rumlardan tılabilirmi§. Mahpuslar dokumacüık 

kalma ZOO zeytin ağacı vardır. Rum. atelyuinde tulumluk denilen bir nevi 
lar milbadele suretlle adadan çekildik- kaba. kumaş ta yapıyorlar. Bu kum.af. 
ten sonra bu ağaçlar baJrnnllS kal. tan mahpuslarm bir kısmı elbise ya. 
mıp. Adaya mahpuslar ptırildikten pmmıtJar. 
sonra zeytin ağaçlan tnnar edilmep lmralıdaki mahpuslann hepei kanlı 
beıJanmıp. Bu sene bu aiaçJardan canlı çehre ile görünüyorlar. Arala • 
9880 kilo zeytin hasılatı almmıştır. nada hastalık bulunup bul•mmadığmı 
~ytkı afaçlarmm beherinden 5 kilo. llOl'dum. BuJnnmMığl cevabuu aldım. 
dan 50 kiloya kadar mahsul alınabl- Yalım ymi gelenlerin bazılarmda art.. 
Ur. Adadan mahpuslarm topladıktan ma bulunuyar,.bu da kinin ile tedavi 
zeytf.nlerin bir kılDll Mudanyaya gö. olunuyormtlf, 
UlrlUUr, orad& seytlnyaiı çıkanlır. Mahpuslar puanlan bqka. her gün 
~si mahpuslar tarafından yenmek muayyen saatte yatıyorlar, muayyen 
içın salamura yapılarak ad& ambarlL saatte kalkarak grpularma g6re. i§le
rmda muhafaza olunur. rinin bqma kO§Uyorlar. GUnde biri 

Adadaki zeytin ağaçlan imar edil· 88.bah, biri öğle. öteki a.kp.m olmak 
dikçe hall1latı da eeneden eeneye ar. ft2ıJere ttç '"11?1 yemek y!yörfar.~--

tacaktır. Bir kaç sene sonra zeytin ha. pazar günlerine geli.nce .\lstlrlhat 
sılatmm miktarı 70-80 bin kiloya çı- ediyorlar. İstirahat gUnUnde eğlen. 
kacağı tahmin olunuyor. mek lçin ma.hpuslarm arasında türlü 

Adada her clna meyva iyi olur. FL tUrltl musiki IJetl var: Davul ve zur. 
kat toprak mahs~eri arasında en çok nadan bqka bllama, ud, keman, cün. 
meşh~ ol~ sogandır. Geçen sene 67 bil§, gibi.. Mab.puslarm arasında bir 
bin kilo sogan almmqtır. de Karagöz oyuncusu V&rml§. Ara sı. 

Adada balıkçılık yapanların başın. ra 0 da perde kurup Karagöz oynatı. 
da Erdekli Remzi isminde katilden yorm111o 
mahkf1.m bir mahpus var. Remzinin Mahpuslar için cea evi tarafmcıaıi 
ifadesine göre İmralıda zlraatten zi- günde 25 kurut yevmiye yazılıyor. 
yade deniz mahsulatı kazanç temin e.. Yeyip içmek, yatıp kalkmak mukabili 
der. Adada günde elli kişilik bir ekip olarak bu paranm yirmi kuruşu ayn
ile 3000 - 4000 kilo balık çıkarmak lıyor. Geriye kalan beş kunılU mahpus 
mUmkUndür. Zira Marmara adasında ıar hesabma olarak hapishane sandı. 
bulunan balıkların her nevi Adeta im. fmda muhaf ua ediliyor. Mahpus ce. 
ralı etrafmda merkez t~tmuglar gibi· za milddetinl ikmal ettikten sonra 
dir. Balık ambarında on, on bet tane memleketine giderken bu suretle top
fıçı dizilmiş bulunuyor ki, bunlann Ianan paraları sandıktan alıyormllf. 
hepsi kolyosun tuzlusu ile doludur. lmratı adasmdaki mahpusların ce. 
Bununla beraber adanın sularından za müddetleri altı ay ile on sene ara. 
kolyostan başka sardelya.. palamut, smda değişmektedir. Adaya gelirken 
uskumru, çiroz, istakoz ve diğer her mahpuslara verilen nasihat şudur: A-
cina balık çıkar. dada her mahpus serbesttir. Fakat 

BugUnlerde kolyosun tuzlusunun be herkes ile iyi geçinmek, kimseye bir 
her kilosu 22 kurut oldupna göre, L 
dadan çıkacak balıklar ihraç edilebil. fenalık etmemek, adadan kaçmağa te.. 
difi takdirde burada balıkçılıktan mll- eebbUa etmemek. verilen leleri dikkat 
hinı bir iisifade temin edebileceğini ile yapmak 'V9 çalqmak pıtı De.. 

Bu tanda hareket edenlerin cezala. 
anlıplıyor. Bu gtıne kadar bir Bene rmm yamı affedilir. Geriye kalan 
zarfında adada mahpuslarm çıkardık. 
lan balıklardan 10 bin kilosu i§len. ceza müddetinin amec1e iki ayı da 
mit- meşruten tahll19 edilmek bere kaldı-

İmralıda ziraatten, balıkçüıktan nlır. Şu halde meıltll adaya gelen 
mahpus sekiz sene ceam olan bira.. 

baoka mahpuslarm muht:elif l!l&nat ıu· dam ise iyi hareket etmek prtile bu. 
belerl ile meegul olduklarım kaydet. nun ceza müddeti dört seneye iner. 
migtlm. Bunlar arasında başlıca do. Geriye kalan dört seneyi de 1lç sene 
kumacılık vardır. Dokumacılık için dört ayda tamamlar. Yani dört sen.e
ayrılan mahpuslar 32 kişidir. Bunla- lik ceza müddetinin bitmesine daha 
rm başında Menemen kazası ahalisin. sekiz ay varken tahliye olunur. 
den Mehmet oğlu Ali isminde biri bu. 
lunuyor.Geni§ bir atelye içinde otuz i. A. Us 
ki kitinin bazıları çıkrık çevirerek 
masuralara iplik sarıyor, diğer bazı. 
lan tezgAh başında oturarak bez do. 
kuyor. Atelye açılalı henU.z dıört ay ol
muştur. Dört ay evvel burada doku • 

cumhuriyet partisi adma gelecek ln
tlhabatta Amerika cumhurreJsllğine 
namzet olacak ve cumhurl7et parti· 
sinin muhalifi olan demokrat fırka
nın Nevyork teşkilAtı ld - buna 
Paman1 Bali denlli1or- temelin· 
den ]'lkılacaktır. 

ASIM US 

KUltOr dlrektUrlerl 
arasında 

Ankara, 6 (Telefonla) - !aparta 
kWtür direktörü Nlzmı öremu Balı. 
kesir kUltUr direkörlllğUne, Ordu kUl· 
ti1T direktörü Şevket Aydın Isparta 
kWtUr dlrektörlüğilne, Çoruh kültür 
direktörü Latfi Engin Myoıı kültür 
direktörlQfUne Buna ilk tedrisat mil. 
fett1tlerinden lhaan Kazancıoilu A. 
klri kWtUr direktörlQDne tayin edil· 
miglenilr. 

-



GörOP 
puşundokce 
Kız kaçırma 

derdi ! 
Son günlerde kız kaçırma vakaları 

çoğaldı. Bunlara, evvela şurada bura
da hala bir aşiret zihniyetinin yaşa.. 

makta olduğunu gösterdikleri için 
düşmanım. Sonra, şu kız kaçırmanın 

manasızhğr da beni sinirlendiriyor. 
Bu kaçırmalara, eğer mütehakkim, 

babalara krzlannı erkek tuzağı gibi • 
kullanmak isteyen kumaz analara kar. 
şı, son bir çare olarak başvurulsaydı, 
bence mesele yoktu. Fakat okuyup 
anlıyor, işitip görüyoruz, ki bu türlü 
saldınşlarm. ilk kurbanı, evin, zaval. 
lı kızı oluyor. Kimi, namusunu koru
ma!< uğrun.da silaha sarılıyor, kimi sa
de dişlerini vıe tırnaklarını kullanmak 
zorunda kalıyor. 

Eskiden Bosnahersek Boşna'Jdarile, 
Çerkes köylüleri arasında böyle adet
ler vardı. Evlenmek isteyen delikanlı, 
seçtiği kızla anlaşır ve bir gece kaçı
rırdı. Tarihin kimbilir hangi çağından 
beri, çirkin bir görenek "an'ane,, gibi 
sürüp gelen bu adetler, bugün artık 
gülünç sayılmak gerektir. 

Kızla, oğlan birbirini sevseler de, 
peki} i anlaşsalar da, baba ocakların
dan onları koparan bu türlü evleniş. 
lerle mesut olamazlar. 

Çünkü yeni yuvaya saadet aydınlı
ğı, biraz da ana baba ocaklar~nın pen
cerelerinden sızar. Aşk ate§İ, ilk gün
lerin sarhoşluğu içinde onları avutsa 
bile, sonralan manevi eksiklikle.r bi
nr birer belirir. Yuvanın havasını ze
hirler. Eve tatsızlık çöker. Ço'k geç. 
met:en iki taraf da yaptıklarına piş. 

man olurlar. 
Sevişenlerin ve babalarına bu hak. 

Iarrnı kabul ettiremeyenlerin isyanla. 
rrnı haydi - cömertçe - mazur görelim; 

fakat ya bu haydutça saldmşlara ne 
diyeceğiz? 

Anlaşmadrğr, kendisini sevdireme -
diği, _ ve yaptığı canavarlığa bakı. 
lırsa _ kendisinin de sevmediği bir 
kızı ne diye kaçırıyor bu soysuzlar::. 

Kanunun bu türlü suçlara kestigı 
cezayı bilmiyorum. Fakat şunu bili. 
rim, ki kanunlar, ihtiyacın karşılıkla

rıdırlar. Zamanla, muhitin geçirdiği 
istihalelerle onlar 1da değişirler. Eğer 
bugünkü yasalar, bu suçları işleyenle. 
ri ycla getiremiyorsa, daha keskin 
maddeler yapalım ve bu pis adetin kö. 
künü kazıyalım. Çünkü şu kız kaçır. 

malar, bir taraftan yeni kurulacak yu. 
vaJarın temeline kan karıştırıyor, bir 
Yandan da genç bir çifti bedbahtlığa 
sürüklemekten başka netice vermi
yor. Böyle başlamış evliliklerin bin
de biri bile mesut bir yuvaya kavuşa. 
nıanuştrr. 

Hayvan sergileri 
Vtıı\yet tarafından tertip edllen 

hayyan sergilerinden birincisi Bey
kozda, ikincisi Pendikte a<!ılmıştı. 
Üçüncü sergi de önünıilzdeki cumar
tesi günü Yalovada açılacaktır. 

Sergllorin bu su retle köylere ya
kın yerlerde açılması sayesinde iyi 
Yetiştirilmiş hayvan teşhir edenler 
çoğalmaktadrr. Hem vilA.yet ve hem 
de köy sandıklarından ayrılmış tah
sisatıardan bol mUkAfat verilmesi de 
sergilere rağbeti artırmıştrr. 
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Tarlabaşı cinayeti 
Tarlabaşr cinayeti muhakemesine 

ağır cezada dün de devam edilmiş, 
katil Maksudun geçen celsede çağı
rıırnasını istediği mUdafaa şahitleri 
dinlenilmiştir. 

•lersl mli Kız 
Mü ndericab mızm çokluğun

dan dolayı ~irmeıniştir, 
özür dileriz 

istanbula veri
len öğretmenler 
ss kişi sıra bekliyor 

Kültür Bakanlığı her yıl gerek sıh
ht ve gerekse ailevt sebeplerle muh
telif vilılyet illt okullarından İstan
bul emrine öğretmen vermektedir. 
Geçen yıl verilen ve şehirde vazife 

bekleyen öğretmenlerden 20 tanesi
nin tayin işi bu yıla kalmıştı. Ba
kanlık bu yıl da 13 öğretmen daha 

·ş ,.e şehirde sıra 'bekleyen 33 ver mı · 
öğretmen olmuştur . 

F kat bugün İstanbul ilk tedrisa
tınd: şehir okullarında ancak ü~ ta
ne münhal olduğundan Kültilr ~ırek
törlüğll vaziyeti bakanlığa bildırmlş 
ve Gazi Terbiye Enstitusüne alına· 

cak öğretmenlerle orta tedrisata ge

çen öğretmenlerin sayısını ve adları
nı istemiştir. Bunlardan açılacak 
yerlere ancak sıra bekleyen öğret
nıenler tayin edileceklerdir. 

Erkek öğretmen okulu 
Erkek öğretmen okulunun Çamlı· 

cadakt binasından Balmumçu yatı o
kulu binasına nakledileceğini evvel-

ce yazmıştık; hazırlıklar tamamlan

mıştır. 

çamlıcadakl binada da yeni bir or· 

ta okul açılacaktır. 

tki terfi 
Kültür Bakanlığı genel lspekterle

rlnden Bay Necmettin ile Bay ~ethl 
Bakanlık ikinci sınıf ispekterlığine 
terfi etmişlerdir. 

Fabrika ve Havuzlar 
Müdürlüğü 

Denizbank fabrika ve havuzlar 
mUdürü B. Cemilin görülen lüzum ü-

zerine vazifesine nihayet verilmiş, 
Ankaraya çağmlarak müdüriyeti u

mumiye emrine almnııştır. 

Fabrika ve havuzlar idaresine ye
ni müdUr olarak B. ceıa.ı adında bl

ri tayin olunmuştur. 
vazifesine başlamıştır. 
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B. CeHU yeni 

u zunköprüde memurlar için 
apartıman 

GilmrUk ve inhisarlar Vek~letl U
zunköp:üdeki gilmrUk memurları i
çin orada üç büyüle apartıman ve bir 
ev yapmağa karar vermiştir. 

Hazırlanan projeye göre; apartı
manlar dörder daireJI olacak, bura
da evli olan gümrük memurları aile-

leriyle birlikle oturacalclardır. Apar
tımanların her türlü konforu, ban-

yosu, elektriği vesairesi bulunacak-

E ve de yalnız bekft.r memurlar 
tır. 

kabul edileceklerdir. 
-<>---

Çocuk bahçeleri 
Şehrin muhtelif semtlerinde yapı

Iacalc çocu ,, bahçeleri etrafrndnld 
tetkikler llerleyor. Bu işe bakan ko

nıisyon Eyüp kazasında bulunan yer-

i 
,.... 1·şur Yakında diğer taraf-ler gez.... . 

lara gidilecektir. 
çocuk bahçelerinin tenıiz ve bava-

1 de olmalarına bilhassa itldar yer er 
na edilecektir. Buralarda su tesi-
satı, banyolar yapılacağından bulul-

1 ln fevkala.de mlikemme nan yer er 
olması istenmektdeir. 

--0---

0tobüs davası 
t iki gUn evvel Ankara-Blr gaze e, 

va gitmiş olan Vail ve Beledly: rei-
~1miz Bay Muhiddin Ustundagm o

tobüs davası celsesinde bulunmak ü
zere gittiğini yazıyordu. Bu haber 

doğru değildir. Vali ve nelediye rei· 
si, intihap meselesi ve belediyeye ait 
diğer i:;ıler etrafrnda. yüksek makam

lara izahat vermek llzere gitmiştir. 
otobüs davasına gelince; Şürayı 

DeYlet mUlkiye dairesi tarafından 
verilen lüzumu muhakeme kararı 
tebliğ edilmiş, icap eden itirazlar 

yapılmıştır. Şimdi Devlet Şurası 
heyeti umumiyeRl bu itirazı tetkik 
etmektedir. Tetkikat sonunda ya lü
zumu muhakeme kararı tasdik olu
nacak, yahut olunmıyacaktır. 

Akay vapurun
daki hadise 

Havaya ateş eden 
vakayı inkar ediyor 

Bir iki ay evvel Akay vapurun
da geçen bir ha.disenln dün ağır ceza 
mahkemesinde duruşmasına başlan
mıştır. 

Yakanın kahramanı berber Fah
rettin çocukluktan seviştiği Hayriln-

nisa isminde bir kadınla, bllAhare 
kadın kocasından ve kendisi de karı-

sından boşanınca beraber oturmağa 
başlamış, iki sene böylece geçtikten 
sonra kadın bir gün: 

- Ablama gidiyorum, diyerek ev
den cıkmış; bir daha da görünmemiş
tir. 

Karısını çok seven berber Fahret
tln ikl ay sabretmiş ve nihayet bir 
gün derdinden birçok rakı içerek 

sarhoş olduktan sonra şöyle blr Ka
dıköy gezintisi yapmıştır. Fahrettin 
döndUğU vapurda uykuya dalmış, va
pur Haydarpaşaya yanaş1p sarsılın-

ca gözlerini açmıştır. Fahrettin bu 
sırada karşısmda birdenbire Hay-

rilnnisayı görmüş, hemen cebine sal
dırarak tabancasını çekmiş, pencere
den dışarıya doğru bir el a.tnııştır. 

Çok kalabalık olan vapur birden
bire karışmış, halk bağrışmış, Ha.y-

rünnisa da kendisini makine dairesi
ne atmıştır. 

Fahrettin havaya doğru iki el da
ha ateş ettikten sonra gUçlükle ya
kalanmıştrr. 

Olcunan kararnanıede vaka böyle 
anlatılryordu. Fahrettin lnkAr etti 
ve: 

- Yalan, ben hiç bir zaman Hay
rünnisayı öldürmek istemedim. Çok 
içmiştim. Sıcak da vardı. Daldığım 

uykudan gözlerimi açmca karşımda 

çok sevdiğim kadını gördQm ve co
şarak tabanca ile havaya birkaç el 

ateş ettim. Hayrilnnisa lle çocuklu
ğumuzdanberi sevişirdik." 

Yakayı gören iki şahit dinlenlldik
ten sonr:ı muhakeme başka bir gilne 
bırakıldı. 

lF?>@D n ste 
Bir otomobil kazası 

1644 numaralı hususi otomobil 
Haydarpaşadan Kadıköye giderken 

Devlet Demiryollarına alt demir di

reklere çarpmrş, otomobil hasara uğ
ramrştır. 

!çinde bulunan Refik, Ali, Mehmet 
Ali muhtelif yerlerinden yaralanmrş

lardır. Allnin yarası ağır olduğun

dan Jiayd:ı.rpaşa hastahanesine yatı
rılmıştır. 

Şakalaşırken kavga - Bebekte o

turan Azizle Hamdi dlin şakalaşır

larken Hamdi eline geçirdiği sandal 

tahtasını Azizin boynuna vurmuş, 

Aziz derhal bayılmıştır. 

I'nrmaklarrnı kaptırdı - Eyllpte 

lAstik fabrikasında amele Mehmet 

Yılmaz parmaklarını hamur eritme 

makinesine kaptırmış, lkt parmağı 

kesi:miştir. Amele Mehmet tedavi al

tına alınmıştır. 

Başı yarıldı - ErenköyUnde Koz
ya tağında oturan Sadettin lstiklft.1 

caddec:inde Maviköşede otururken 
Abclülhamit isminde birisi tarafın-

dan başına şişe atılmış, Sadettinin 
baF,ı ~·arılmıştır. 

Bir ım.n<l.al battı - Yağkapanı is
kelesine bağlı 3289 numaralı sandal 

sahibi İnebolulu Salih Hll'den aldı
ğı 200 kavunu 1stinyeye götürilrken 

sandal Yeniköy önlerinde batmıştır. 
Salih balıkçılar tarafından kurtarıl
mxştrr. 

Büyü mü yapılmış - Bey kozda Pa
nayır sokağında 18 numaralı evde o
turan 19 yaşında Kalyopi karakola 
müracaat etmiş, Elcfterya ve Praş. 

küva isminde iki kadın tarafmtlanl 
Jrendisine büyU yapıldığım iddia et
miştir. Kadınlar tutulmuştur. 

Seyyah miktarı 
artıyor 

Gelecek yıl propa
ganda fazla yapılacak 

Bu sene zarfında tstanbula gelen 
seyyahların geçen senelerden çok da
ha fazla olduğu tesblt edilmiştir. 

Yirmiden fazla transatlantik 11-
manımıza uğramış, bu vapurlarla. 
yedi binden fazla seyyah gelmiştir. 
Diğer vapurlarla denizden, trenle 
ve otomobille gelenler de hayli ye
kun tutmaktadır. 

Belediye turizm şubesi bunu na
zarı dikkate alarak gelecek sene için 
daha geniş mikyasta propaganda ya
pılmasına karar vermiştir. 

Bu sene yol haritaları ve broşür
ler basılarak Balkan ve Avrupa şe
hirlerine dağıtılacaktır. 

BUtiln seyyah vapurlarının gele -
cek mevsimde Mudanyaya uğrama -
ları da temin olunacaktır. Bu su • 
retle seyyahlar Bursa ve Yalovayı da 
göreceklerdir. 

İstanbul - Edirne asfalt yolu da 
gelecek sene bitecektir. Bu yol ta
mamlandıktan sonra otomobilli sey
yahların senede birkaç bini bulaca
ğı muhakkak görillmektedir. 

Bin liralık ikramiye 
Kumbara. sahip. 

leri arasında keşide 
1\ ettiği müteaddit ku 

ralarla her sene o. 
tuz bin liraya ya
kın ikramiye tevzi 
eden Türkiye lş 
Bankasının eylıll 
keşidesinde bin li. 
ralık ikramiyeyi ka 
zanan 18947 nu· 
maralı kumbara sa 
hibi Bayan Ayşe ts 

metin bir resmini dercediyoruz. B~ 
yan Ay~ Erenköyde Şaşkınbakkalda 
oturan İsmet Koyuncunun kızıdır. <m 
yedi yaş~1dadır. İki senedenberi kum. 
bara sahibidir. lki sene evvel biraderJ 
ile ortak aldığı bir tayyare biletine i· 
sabet eden elli liradan hissesine düşen 
para ile !ş Bankasında bir hesap aç.. 
m1ş ve bir kumbara almıştı. Şimdiye 
kadar gündeliklerinden arttrrdığı para 
altmış lira kadardır. Kazandığı bin li. 
raya. dokunmak fikrinde değildir. 

- İstikbal belli olmaz, belki iş ha
yatına atılmak lazım gelir, diyerek bu 
paranın kendisine sermaye olabilece. 
ğini işaret ediyor. 

Bayan Ayşe Koyuncu, henüz lisede 
okumaktadır. Mektepte çalışkan bir 
talebe olduğu kadar sporculuğu ile de 
taıımmıştlr. Güzel tenis oynamakta· 
dır. 
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tktısat Vekili 
tktısat Vekili B. Şakir Kesebir'in 

bu hafta içerisinde şehrimize gelme
si beklenmektedir. B. Vekilin İstan
bula geldikten sonra muhtelif lktısa

dt meseleler Uzerlnde tetkiklerde bu
lunması ve bilhassa Yunantstan1a 
yapılması mukarrer olan yeni tica
ret anlaşması hakkında arnkadar tUc 
carlarla temaslarda bulunması kuv
vetle muhtemeldir. 

----o-

Gümrük ambarlarındaki 
sahipsiz eşya 

lstanbul gümrük başmüdürlüğü, 
ambarlarında satılamayıp kalan sa

hipsiz eşyayı muhtelif hayır müessese 
lerine yeniden dağıtmağa başlamış
tır. 

Bu arada, Şehremini Halkevl, ilk 
olrnl yoksul çocukları yardım birli
ği, Beyoğlu çocuk esirgeme kurumu, 

Cerrahpaşa, Gureba, Haseki, Beyoğ
lu, Haydarpaşa hastahaneleri, Türk 
okutma kurumu, Dilşkilnlerevlne 
de mühim miktarda. eşya. verllmiştir. 
Verilen eşya arasında, deri, kumaş, 
ufak tefek bebekler, soba, halı ve
saire bulunmaktadır. 

Gümrilk idaresinin g6sterdlği bu 
aHtkadan dolayı bütün hayır müesse
seleri son derece memnun olmuşlnr
dır. 

AKiSLERİ 
Erkek olmanın 

karı 
Bazı ondülasyon makinelerinin gay_ 

rıfenıni ve tehlikeli olduğu bahsi bir 
türlü kapanamadı gitti. Dün de bir 
gazete, mevzuu yeniden deşerek: ''Ka. 
bahat ondülasyon makinelerinde 
mi, kullananlarda mı? diye bir sual 
soruyordu. Yahu, bu ne bitmez tü · 
kenmez meseledir. Hani saç kıvrnnağa 
giderken, bir helallaşmadığımız kalı_ 
yor! 

1ş bu kadar zahmete binecek olduk. 
tan sonra, evdeki mangal maşalarının 
ne kusuru vardı? Ne olursa, beş kuruş 
luk kömürün başına gelirdi. Sokağa 
çıktıktan sonra, bayanlarımıznı saç -
larını birer birer muayene edip, "bu 
marı.gal maşası ile kıvrılmış", ''bu bil. 
mem kimde ondüle olmuş,, diye ayırt. 
edecek değiller ya ... 
Hey gidi erkeklik! Erkekliği nasıl da 
beğenmezsin! Saçın dağılır, tarar ge
çer, gidersin .. Sakalın uzar; keser yı.. 
kar geçersin. Bıyığın biter, ya keser, 
ya kesmezsin ... Kadınlar gibi ne kıv. 
rılacak buklelerin var; ne de bu kıv
ran zar af eti temin için bir kaç lira 
birden harcamak mecburiyetin var. 
dır. Şu vaziyete baksanıza.!.. Bir gün 
şeytanın bir kör tarafına rastlayıp ta 
ya bozuk bir makine veya ehliyetsiz 
bir ele tesadüf ederek kafanızı teslim 
edecek olsanız - çekirge afetine uğ
ramış güdük bir tarlaya dönecek olan 
tepenizde - hiddetinizden "saçınızı, 
başınızı yolmağa,, imkan bulamıya. 
caksmız. 

* ...... 
Bir yokuştan aşağıya iniyordum. 

Yaya kaldırımın kenarına dikilmiş taş 
tan bir heykel gibi hareketsiz duran, 
gözleri kör, yüzü ince ve soluk, kırk 
elli yaşlarında kadar sakallı bir ada
ma rastladım. Elinde mustatil biçim.. 
de bir camekan tutuyor ve bunun L 
çinde kibrit kutuları göze çarpıyordu. 
Adamın hali, dilenecek kadar peri

şan ve fakat vaziyeti dileruneğe te _ 
nezzül etmediğini gösteren bir vakar. 
la, kutusundaki kibritleri satmağa 

teşvik ediyordu. 
Eline para uzatarak: 

- On kuruş veriyorum, dedim. Ba
na bir kutu kibrit ver. Beş kuruş ta 
geri ver. 

Kibriti uzattı. Cebinden de bir avuç 
para çıkararak elime beş kuruşu say. 
dı. Teşekkür etti, ayrıldım. 

Bir kaç adını yürüdükten sonra • 
kutuyu açtım: Yarım.. Dönüp bir ku. 
tu kibrit daha aldım. O da yarım! 
Maksadım adamı tehzil veya tahkir 

değildi. Fakat kendi kendime gülüm· 
sedim. 

Gözleri kör ve hali yürekler par~ 
çalayacak kadar perişan olmasına. rağ 
men, o kapalı dünyası içinde, nice açık 
gözlere taş çıkartacak bir desise ile 
bize karşı bu hileyi hazırlamış olma. 
sına gülümseyip geçmekten başka ne 
yapabilirdiniz? 

:(. • :fo 

Arkadaşlarımızdan birisinin şöyle 
bir yazısını gördüm: 

''Eskiden, lılgat paralıyanlar, pek 
çoktu.. Şimdi yine pek çok. Eskiden 
lfıgat paralıyanlarm bir kısmı para· 
ladıkları lugatlan yanlış paralarlardı. 
Şimdi lUgat paralıya.nların bir kısmı 
da paraladıkları lügatları yine yanlış 
paralıyorlar.,, 

Bu nedir acaba? {Şu duvarı bada.. 
nalamalı mı, badanalamamalı mı?), 
(şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşe
si), {kırık küp, kırkının da kulpu kr 
rık küp) diye bir takını dil perende. 
bazlıkları vardı. Onların bir yenisi mi'! 

H1KMET M(.tNlR 

Sinema ücretleri 
Yaz başında sinema ncretlerlnde 

hayli tenzilAt yapılnııştı. Eylillfin on 
beşinden sonra sinema ve tiyatrolar
da kış sezonu başlıyacağmdan bun
ların tarifeleri yenibaştan gözden 
geçirilip tasdik edilecektir. 

Kış sezonu fiyatları yaza naza~'.<ıtn 
fazla. falrnt geçen seneki fiyatlardan 
da muhakkak yilzde yirmi beş nisbe
tfnde noksan olacaktır. 



4-KURUM 7 EYi.OL 1938 

Tehlike 
azan: Sıdney Horıer -23- Çeviren : H. Münir 

rıs ~üvalyeden zevkaldığına inana -
yıru mı? 

lJıı sırada genç avukatın gOzlerl 
parıldayarak: 

- Küçük bayan, dedi. Beni tanıya
cak olursanız, tamamlyle insan oldu
ğum~ göreceksiniz. 

- Öyle ise sizi tanımalıyım. 
- Bu bir meydan okuyuş mu, yok-

sn vaad mı? 

Konyada bir 
kamyon kazası 

tlç yolcu Uldft 
Konya, (HU8USİ) - Evvelki gece 

Konya ile Sarayönü arasında, üç ki. 
elnin ölümü ile neticelenen bir kam· 
yon kazası olmuştur. 
Arpacıoğullanndan eoför Mehmet, 

sahibi bulunduğu 4 7 numaralı kanıya. 
na tuğla ve kereste doldurmuş ve ge. 
ce saat onda eehrin dışından Sarayönü 
nahiyesine hareket etmiştir. 

Istanbul Tramvay 
Şirketinden: 

j 

İstanbul Tramvay §lrketi, 1938-1939 mektep senesi zarfında. &amvay 
hatlarında tenziUitlı tarife ile seyahat etmek hakkını bahşeyleyen kartla. 
rm kaydına 12 eylftl 1938 tarihinden itibaren başlıyacağıııI mektep ve 
Üniversite talebelerine ilan eyler. 

Alakadarlar, pazar ve baY!am günleri hariç olmak üzere her gllıı: 
Saat 8,30 dan 12 ye ve 13,30 dan 17,30 a kadar. 

Cumartesi gUnleri saat 8.30 dan 13 e kadar milsbit evraklarile 
ber Galatada Söğüt sokağında (Tünel arkasında) hareket kalemine mUra. 
caat edebilirler. 

DtREKTöRLüK 

- !sterseniz her ikisi de ... 
Granstonun gUlUşil, h!Ia. dudakla

rından slllnmemlştl ki, kapı açıldı. 

K!tlp Stimson içeri girdi: 
- ~e istiyorsun Stlmson 1 

Yüklü olan kamyonun üstüne Kon· 
yalı Mehmet, Tenekeci Hüseyin ve Kö.. 
se Sa.it adlarında Uç adam binmiştir. 
Kamyon Akköprüyü geçmiş. fakat o. 
rada bulunan yokup. çıkarkeır sUrat· j 
le kapaklanmıştır. Yolculardan ikisi '----.ı-----------------------• 

- J,ed tren Deyi geldi erendim. 
Sizi görmek istiyor. 

Dlr saniye içinde Merlnln yüzündeki 
neşe büsbütün slllndi ve açıktan açı· 
ğa: 

- Onunla tekrar yüzleşmek iste
mem, dedi. Buradan çıkılacak başka 
bir yol var mı? 

l<~akat Merlnin kapıya gitmesine 
meydan kalmadan, "Ambasadör" 
barında gMUp de hiç de hoşlanmadı
t, ı kadın sallanarak içeri girdi... L!
kın , lçerde Merlyl görür görmez, o 
kay1tsız hali birdenbire değişerek a
cı bir llhenkle: 

-- Oh, pardon, dedi. Sizin meşgul 
olduğunuzu bilmiyordum. 

Uranston: 
- Zarar yok, diye cevap verdi. Sl

,...ın Mıs Meri Brandel lle tamşmanızı 
isterim. 

- l\cndlelyle bir kere karşılaşmış
tık sanırım. 

tkincl gelen kadın, baş!ca bir rı

zaket eseri göstermeğe teşebUs etml
yerek oturdu. 

Meri hiddetlenmişti. Avukata se
U\m bile vermeksizin dışarıya c;ık-

tı. 

Sadece Stlmsona: 
- Bu kadını gördüm mil beynim 

atıyor. Allaha ısmarladık Mister 
Stlmc;on, dedl. 

_... OUle gUle Mla Bran.del. 
Stlınson tekrar yazı masasının ba

şma dönünce kendi kendine güldU. 
(Arkası var) 

derhal, biri de bir müddet sonra öL 
mUştür. Şoföre bir tesadüf eseri ola. 
rak hiç bir şey olmamıştır. 

Şoför tevkif edilmiş, tahkikata baş· 
lanmıştır. 

Her köyde sıhhat memuru 
Konya, (Hususi) - Küçük sıhhat 

memurlarının lrJ:iylerde çalışmaların. 

dan büyük faydalar görUlmUg. her 
köyde bir sıhhat memuru bulunması 
kararlaştırılmıştır. Bilhassa doktor 
bulurunıyan köylerde, küçük sıhhat 

memurları çok büyük hizmetler gör. 
mekte, doktor bulunan köylerde de, 
doktorlara yardımcı olarak hizmet et· 
mektedirler. 

Adana ve tzmirde de birer kUçük 
sıhhat memuru kursu açılması ve bu 
mmtakalarda çalışmak üzere sıhhat 
memuru yetiştirilmesi tekarrür etmiş. 
tir. Peyderpey, her vilayette bir kurs 
açılacak ve az zamanda her köyde bir 
sıhhat memuru bulunması temin edil. 
miş olacaktır. 

-o-

Beyoğlu Halkevlnliı 
gece eğlencesi 

Beyoğlu Halkevl sosyal yardım 

şubehi 10 eylül cumartesi gUnU ve 
gecesi Taksimde lzzet bahçesinde 
büyük bir eğlence tertip etmiştir. 

Bu eğlenceye sanatkA.r Bayan Sa
\ flye ve arkadaşları, FllfllA. Samiye 

ve arkada!Jları, ;Macar orkestral!n, ba
let, trlyo, Zozo Dalmas, lstanbul 

. - . . 
Islaııbu~ .... JJ.elediyesi ~I~iiıılaı·ı 

Tamir atölyesine lüzumu olan ve 1250 lira bedel tahmin edilen bir tane 
Planya makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. h kanun. 
da yazılı vesika ve 93 lira 75 kuruşluk ilk teminaC makbuz veya mektubile 
beraber 9-9-938 cuma gUnü saat 11 de daimi encUmende bulunmalıdırlar. 

(5757) 

Atölyeler ve garajlar müdürlüğü için lüzumu olan ve hepsine 1040 lira 
bedel tahmin edilen muhtelif boylarda gürgen, çam, çiğde:ae, karaağaç ve cevis 
tahtaları ~ık eksiltmeye konulmuştur. Listesile şartnamesi levazım mUdUı
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N o. lı kanunda yazılı vesika ve 78 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9-9-938 cuma günü saat 11 de 
daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (5787) · 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli 
P astörize sUt 114350 Litre 14 kuruı 
Çi süt 111700 Litre · • 11,25 kuruş 
Yoğurt 2475 Kilo 17,50 kuruş 

Hastanelerle diğer müesseseler için alınacak olan ve mlktarile muliam. 
men bedelleri yukarda yazılı bulunan Pastörize ve çi süt ile yoğurt kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 14-9-938 çarşamba gUnü saat 11 de daimt encUmende yapıla. 
caktır. Listesile §artnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunda yazılı vesika ve 2175 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat mak 
buz veya mektubile beraber kapalı 7.arllarmı havi teklif mektuplarını yukarda 
yazılı günde saat 10 na kadar daimi encümene vermi§ bulunmalıdırlar. Bu sa· 
atten sonra verilecek zarflar kabul edilmez. (5973) 

Konservatuvar yatı kısmına bu sene 30 talebe alınacaktır. (Musiki ve or. 
ta tahsil okulu) okul yatılı ve para.sız dır. 

Müracaat edeceklerin ilk mektep mezunu bulunması lazımdır. 
Diğer şeraiti öğrenmek için pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 9 

dan 12 ye kadar Beşiktaş Kılınçalide okul direktörlüğüne baş vurmaları. 
(6192) 

, Deniz ·Levazım Satınalma 
Komisyonu ., ilanları 

1-Tahmin edilen bedeli 7409 lira olan 2500 kilo çay 17 eyliıl 938 tarihine 
rasthyan cumartesi günü saat 11,30 da kapalı zarfla alınmak üzere münaka
saya konulmuııtur. 

2- Muvakkat teminatı 555 lira 68 kuruş olup eartnamesi parasız ola.ral' 
her gUn komisyondan alınabilir. 

3 - isteklilerinin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını belli gUn ve saatten bir saat evveline kadar .._ 
sımpaşada bulunan komisyon başkanlı ğına vermeleri. (6026) 



RADYO 
1 - E7LOL - 938 - ÇARŞAMBA 

OCLE ~EGR1YATI: 

Dost Iranda feyizli 
hareketleri 

• 
ımar 

Saat 12,30 Türk musikisi (Pl~k). 12,50 
Handls. 10.05 Türk musikisi (Plak). 13.30 
Muhtelif pltik neşriyatı. 14 Son. 

AKSA~ NEŞRİYATI: 
Saat 18,30 Dans musikisi (Plftk) 19 Kon 

ferans: Eminönü Halkevl namına Dr. Hil. 
mi Ziya Ülken (Efsanelerde Türk tefek
kürü). 19,30 Dans musikisi (plAk). 19,55 
Borsa haberleri. 20 Saat ayarı: Grenvlc ra· 
sathanesinden naklen. Falde Yıldız ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 20,40 Hava raporu. 20,43 Omer 
Rıza Do§rul tarafından nrapca söylev. 21 
San: Bedrıye Tüzün, Stüdyo orkestrası re
fakatiyle. 21,30 Nezihe Uyar ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkılıı. 
n. 21,10 Darüllnlim musiki heyeti, Fahri 
ve arkadaşları. 22,50 Ajans haberleri, er
tesi günün programı. 23 Saat ayarı: Son. 

8 - EYLÜL - 938 - PETIŞE!\IDE 
OGLE NECRIYATI: 

Saat 12,30 Türk musikisi (Plük). 12,50 
Jia\'aclis. 10.05 Türk musikisi (Pliık). 13.30 
Muhtelif plak neşriyatı. 14 Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Dans musikisi (PIAk) 19 Kon 
ferans: Eşref Şefik: Spor musahabeleri. 
19,30 Dans musikisi (plôk). 19,55 Dorsn 
haberleri. 20 Snat 11yarı: Grem·iç rasathr. 
nesinden naklen. Belmn ve arkadaşları tn
rn• ndan Türk musikisi ve halk şarkıları. 
20,40 Hava raporu. 20,43 Ömer Rıza Dolt
rul tarafıııdan arapca söylev. 21 Saat aya
rı: Orkestra: 1 - Guno: Romeo ve Jüli
yet. 2 - Ilııo;kc: Orl> denuman. 3 - Mos
kovlsky: Dııns cspanyol. 21,30 Rıfnt n ar
kndaşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları. 22,10 Olga dö Şomogyi: Macar 
arlhllerinden muhtelif şarkılar. 1 - Ber. 
jöret (18 inci asırdan, 2 - Kavnllerya Rüs 
Ukana (l\fasknnyi. 3 - Danüb blö (Straus) 
4 - Yerlihte köniğin (Brodsky). 5 - Dar
biye dö Sevil (Jlosini). 22,50 Ajans haber
leri, ertesi günün programı. 23 Saat ayarı: 
Son. 

Yabancı radyolardan parçalar 
Opera ve konserler: 
7.20 Münih: Senfoni (David). 
9.- Deromünster: "Der Vildschiltz" 

(Dortzinıd. 
üksel l: Son Fran ıı musikisi. 

J.ondr,ıı (.'aş.): Promenad, Bab.; 
Strazburg: J\Uisikler. 
Viyana: Dethofen. 

Oda mıısikid: 
6.- Brüksel ı: Yeni kuartetler. 
6.30 Hilvcrsum 1: Org. 

Trans 
Dost !ran devletinin imar sa.hasında. 

bUyük bir muvaffakıyetin! teşkil e· 
den Transiran demiryolunun Şehinşah 
Rıza Pehlevi tarafından açıldığını ha. 

ber vermiştik. 
lranı Hazar denizinden lra.n körf e. 

zine kadar ~imali §8.l'kİ, oenubu gar
bi istikametinde kateden bu demiryo. 
lu memleketin bir çok büyük şehirle. 
rini birbirine bağlamaktadır· . . 

Demiryolu şimalde, Hazar denızı 
kıyısındaki Benderşah'tan b~layı~. 
cenupta Iran körfezi (Basra. korfezı) 
inde Benderşahburda. nibay~t bulmak· 

tadır. • 
Bu suretle, şimalde Mozandaran, Fi. 

ruzkavim, Garmsar. oenupta da Hu. 
zestan, Dezful, Arak, Gom Tahrana 

bağlanmış oluyor. 
Yolun bilhassa Tahranı cenuba bağ· 

laması gerek iktısadf' ge:e~ si~~si 
bakımdan çok ehemmiyetlıdır. Çüıı_ 
kü Benderşahbur limanının iktisadi 
bayatı bu suretle hükfunet merkezi i. 
le münasebata girmiştir. 

Transiran demiryolunun tekmil u· 
zunluğu 1394 kilometredir. ~unun 150 
kilometresi şimalde, 159 kilometresi 
de cenuptan yüksek ve sarp dağlardan 
aşmaktadır. 

Demiryolunun genişliği 143,5 san .. 
timdir. 

Transiran demiryolunu 8 mmtaka. 
ya ayırarak gözden geçirmek kabil • 

dir: 
ı - Benderşah ile Şahi arasında 

127 kilometrelik sahada mümbit Me. 
zandııran ovası vardrr. Burası deniz 
'iklimindedir ve ziraate son derece mü. 
sa.it.tir. Burada bilhassa tütün ve pi· 
rinç yeti§tirilmektedir. Yeni kurulan 
fabrikalar da bu mıntakaya büyük bir 

istikbal vadetmektedir. Demiryolunun 
geçmesi de buraya daha büyük bir kıy_ 
met getirmektedir. 

2 - Şahi ile Gaduk arasındaki 115 
kilometrelik arazi Alborz dağlarının 

şimal eteklerine düşmektedir. Burada 
da deniz iklimi hakimdir ve tamamile 
yeşil ormanlarla kaplıdır. Bu mmta. 9.- Eyfel: pj~·nno ,.e ,·iyolonsel Brahms 

l 0.15 Ya rşO\'a: Şopen. =c=o=rr::.e.=n=bn=h=)=;=ı=ı=.3=0=A=l=m=a::n~i=sı=a=~~=·o=n=::ın=r=ı: 
10.15 Kolonya: Kantala (RaufCman). Halk musikisi; 12.10 lludnpeşte: Çigan or-
11.20 Kalundborg: Trio (~falling). kestrası. 
Piyesler konferanslar: 

~ . 
7.45 lrlanda radyosu: Piyes. 
9.30 Eyfcl: Aristofnn, Foşun. 

10.- Homa: "Aninıa ııllegra". 
S r D .. 10.25 Kalundhorg: "Corc te en~o • 

Ilafif orkestra: 
1.30 I.ondra (~nş.); 3.30 Knlundborg; 

5 Kolonya.; 6 Oerlin; 6 Rndio uaris; 7.:20 
Prn~; 8.5 Bükreş; 8.30 YarşoYa; 9.- Druk-ı 
sel 2; 9.10 fstokholm; ~.30 Königsber~ •. Lil'. 
!\opoli; 10.10 lludnpeşte; 10.15 Bruksel. 

Hikey, gelip karşıma oturdu ve ba.. 
na yine ''Şerif,, .den aldığı nefis bir 
Porto şarabı ikram etti. Bir sigara 
sundu, bi tane de kendisi yaktı ve sü
kut içinde bir müddet tüttürdü. 

Varyete, kabare: 
9.- Buılapeşte: Radyo Jnnlnzisi. 
9.30 Rndio Pnris. 

11.30 Posle Pnrizicn: Kabare. 
Dans mu.~il.:isi: 

7.- aVrşoYn; l1 Budapeştc, Brüksel; 
11.15 lstokholm; 11.25 J.ondra (Rec.); 
11.30 l\apoli, Sottens; 11.45 Oslo; 11.55 
Kalundlıorg; 12 Londra (Nnş.); 12.15 Ro-
ma. 

demiryolu • 
ıran 

Şehinşah, l'c7ia1ıtla bem1u:r Ahvcz ista ~ynmmda (19S'1 şubatı) trenin mu. 
vasalat saatini ict1:ik c~ken 

Trmısfranm geçtiği yolları glfa. 
terir harita. .• 

kada bilhassa pirinç v~ buğday yeti§• 
mektedlr. A'.yni zamanda maden kö • 
mürü de keşfedilmiş ve ocaklar açıl. 
masına karar verilmiştir. 

3-Gaduk ile Garmsar (eski Geslag) 
arasındaki 104 kilometrelik kısım da 

Alborz dağlarının §imalinde tı7.anIIlak· 

tadır. Burası nisbeten sıcaktır ve zi.. 
raate nisbeten daha az müsaittir. 

4- Garmsar - Tahran - Arak 
arasındaki 439 kilometrelik mesafe 

kuru bir ikllıni olan orta yayla arazi. 

sidir. Bu yaylada bir iki ziraat mınta. 

kası vardır. 

5 - Arakt.an Doruda kadar olan 

147 kilometrelik kısım ise dağlık ara. 

ziden geçmektedir ve burada bir çok 

tüneller açılmı~ır. Demiryolu burada 

en yüksek noktaya varmakta.dır. Hu. 
rabad istasyonunun deniz seviyesin· 

den olan yüksekliği 2217 metredir. Kı. 
§ın burada çok kar yağar. Bu mmta. 

kada da hububat ziraatı yapılmakta· 
dır. 

6 - Donıd ile Şahbazan istasyonları 

arasındaki mesafe 138 kilometredir ve 

yine dağlık bir mmtakadan geçmekte. 

dir. Burada. demiryolu Abediz nehri 

boyunca ilerler ve dağlardaki 12 bo. 

ğazdan geçer. 
7 - Şahbazan ile Andımeşk (Sele • 

habad) arasındaki 4 7 kilometrelik kı. 

sımda da iklim sıcak ve serttir. Demir 

yolu dağlık araziden geçmektedir. 

8 - Andmıeşk ile Bezir Şahbur a. 
rasmdaki 250 kilometrelik son kısım 
BaJanıd, Abed~ ve Karun nclırJ Jlre. 
rinden ve milmblt Huzestan ovasmda.n 

geçer. 

Bu malumata ili.ve edilecek mühim 

bir nokta daha vardır ki, bu da son 
zamnnlardalran ile aramızdaki transit 

yolunun işlcmeğe açılmış olmasıdır. 

Artık Iran ile Türkiye hiç bir suretle 

birbirinden 3)Tilmaz iki kardeş mem. 

leket olmuştur. Onun için 1ra.n mille. 

tini sevindiren her muvaffakıyet Türk 

milleti için tatlı bir sevinç vesilesidir. 

Bahusus !randa açılan yeni demiryolu 

ile İran hududundan Karadenize ka • 

da.r uzanan transit yolu gibi Türk -

Iran iş birliğini te1t1in edecek nakliye 

vasıtaları olursa. .. 

Sonra birdenbire: 
- Dümulen, dedi; size şahsınıza 

ait bir sual soracağım içi.n affınızı di· 
lerim. Bunun pek fena birşey olduğu. 
nu bilirim. Fakat burada, ne siz, ne 
ben, kendi memleketimizde değiliz. 
Mangada gibiyiz. Sürgünlük sürgün • 
leri birbirine yaklaştın. Belki de, bu 
yakınlığı duyduğum içindir, }d size 
böyle bir sual sormak cesareti_ni ve. 
riyor. Sizden öğrenmek istediğim şu: 
''Niçin kendinizi ölüm fikrine bu ka • 
dar mütavatla terkediyorsunuz? İhti
yar değilsiniz, Dümulen... Güzel, se. 
virnli bir karınız var ... Bana dedikte. 
rine bakılırsa bugünkü parlak mevki. 
inizi de çabuk ~lde etmişsiniz .. O hal. 
de nasıl oluyor da hayata kuvvetle sa
rılrnıyor, büyük bir değer vermiyor. 
sunuz? .. 

Yazan: Andre Moru va -'71- Çeviren: H. S. G. 

Ona tabii bir hayretle bakıy.crdum. 
- Hangi şeytana uyarak bana bu. 

nu soruyorsunuz? Size kim dedi, ki 
ben hayatı hiçe sayıyorum? .. 

...:. Bunu bana sizden başka kim 
söyleye bilir? .. 

- Ben mi? .• Yalnız kaldığımızdan. 
beri, ağzımı açmadım ki... Hanımlar 
gitmeden önce ise, mevzuumuz tıizin 
mesainize dairdi. Araştırmalarınızdan. 

Vcstmuttaki örf ve adetten konuştuk. 
Hayat hakkındaki müsbet v_eya men.. 
fi telakkilerimin hiç bahsı geçme-

di. 
HiK.ey: w• • 

_ Hayır, bu gece degıl, dedı; gc. 

çen hafta • 
_ Geçen hafta mı? .. Hatınmda kat. 

dığına göre, ben geçen baft~ ~a bö~
Je bir mevzua temas etmemıştim. Sı
zi temin ederim, ki laubalilik adetim 
değıldir. K:imsey~ kolay kolay açıl -
marn. Sizinle de pek az zamandanbe

ri tanı§ıyoru.z:. 
Fikrindeki ısrar, beni yavaş yavaş 

ıinirlendirmeğe başlamıştı. 

- Nasıl? Nasıl? .. dedi: o akşamki 
konuşmamızı hatırlamıyor musunuz? .• 
Ben, size eğer Avrupa milletleri, ba. 
nşı korumak gibi akilane bir yol tut. 
mazlarsa, miistakbet bir bava muha • 
re besinin sebep olacağı felaketleri an. 

]atmamı§ mıydım? Benim bu izaha -
tım Uzerine siz, uzun müddet sakit 
kalmamış mıydınız? Doğru değil mi?. 

- Evet, tamamile doğru 1 
- Atıl... Sonra, eğer böyle bir f c-

lakete uğrarsak, karınızla çocukları -
nrzı ''Lasoşe,, isimU bir yere gönder. 
meği düşünmediniz mi? 

- Hayır, ''Las~şe,, değil, "Süsey,,. 
Burası, annemin oturduğu bir köy. 
dür ... Fakat ... 

- Acele etmeyiniz... Bundan son. 
ra seferberliğin üçüncü günü ... deki 
yedinci ordu erkanı harbiyesine kendi. 
liğinizden gitmeği aklınızdan geçirme
diniz mi? O yerin adını pek iyi anla. 
yamadım. işte ora.da daha ilk tayya. 
re hücumunda ölmek taliine ererse • 
niz, herşeyin düzeleceğini düşünme • 
diniz mi? Bunları hafızanızı uyandır. 

mak için söylüyorum. Çünkü daha ile
ri giderek, hususi hayatınızı eşeleme. 
ği istemiyorum. Fakat yalnız haya:ta 
karşı bu kayıtsızlığınızın sebeplerini 
sormaktan da kendimi alamıyorum. 

Kendime bakim olamıyarak kızar _ 

dığımı hissettim :ve ayağa kalktım: 
- Hikey, dedim ne iğrenç şey bu? .. 

Sir. ak:ldan geçenleri mi okuyorsunuz? 

Çünkü !hakikaten, o ak§amki konuş. 
mamızda, söz müstakbel bir hava mu. 
harebesine intikal edince1 bu söyle-

dikleri şeyleri kelimesi kelime.':ı.e dü
şündüğümü pek iyi hatırlamıştım. Fa. 
kat bu düııünceler, pek kararsız şey. 
lcrdi. Araya başka mevzular karıştığı 
için, adeta beynimde birer kere ya. 
nıp sönüveriyorlardı. Bu kadar kaçıcı, 
ele avuca sığmaz şeyleri o nasıl sez. 
mişti? 

Hikey, kuvvetli etini omuzuma koy. 
du ve beni usulca yerime oturttu: 

- Darılmayın, dedi. Sizin sırlarını· 
za tecavüz etmek gibi bir haltı yedim. 

Affınızı dilerim... Fa'kat bu, sırf bir 
ruh düşkünlüğünün işi değildir. Son 
zamanlarda epey meraklı tecrübelere 
girişmiştim. Bu tecrübelerden birinin 
başarılmasına siz vasıta oldunuz. Be. 
ni affediniz ve şuna inanınız, ki size 
ait gizli düşünceleri, kafamdan siliy.o. 

rum... Zaten siz de soğukkanlılıkla 
düşünürseniz bana hak verirsiniz ... 
Öyle değil mi ya? .. Mesela muharebe 
patladığı taktirde karınızla çocukları. 
nızın ''Honolulu,, ya, yahut "Kap,, a 
gitmelerinden bana ne? H~kmda bir 
tez yazdığınız Balza'la, düşününüz. 
Bir ilim de, bir sanatkir ve romancı 

Çin imparatoru 
Yazan. Niyazi Ahmet 

Her sabah gazetenizi elinize alır at. 
maz ilk gözUnüze çarpan hlvadisler
den biri de Çin - Japon harbi oluyor. 
Bin bu kadar Japon ÇinlilCf' tarafın
dan öldürülmüş, gu kadar Çinli kılıç. 

tan geçirilmiş, Japonlar g1:riliyor, Çin
liler hücuma hazırlanıyor ve saire .. 

Tarihin bu en eski milleti Çin, asır. 
larca uyuşuk kalmanın acı pmanru 
şimdi yiyor. Çin tarihinde ne haşmet.. 
ter yok, işte size C16ki bir Çin tarihin
den alınmış birkaç satır: 

"Çin hl\kanı mescide giderken bin. 
lerce piyade asker kıbçlanm çekip, 
kılıç oyunlan yaparü yürürler. Albn 
arabalara bağlı fil katarlan atlaılarla 
örtülü olarak geça-. Bindıen fazla ._ 
zende Hakanın tahb etrafında dola. 
§ır, çalar, oynarlar.,, 

•
1Dört beı yılda bir kere Hakan i. 

çin Çin vilayetlerinde bakire •e pa. 
kize kızlar toplanır. Hakana layık hu. 
ri misal kızlar her geçtildui yerde 
büyük ta'Zimle kar§ılamrlar. 

Saraya takdim edilen kızlar içinde 
makbul olmayanlar, sarayın ihtiyar 
kadınlarına bahıit ve in'am •e ihsan 
olunur, Onlar ela yerlerine ıönderir. 

ler.,, 
Çinlilerin senede bir yaptıklan bay. 

ram da eski Çin tarihinde §Öyle anla. 
tılıyor: 

"Gece giindüz söz ve saz ile dunıp 
dinlenmeden itinuı ile meşgul olur. 
lar. Çin Hakanı aaıraymm '" mla aüı. 
lü tabb üzerine otunır ve renk renk 
atlas elbisclerile karştamda diz çöküp 
oturan memurlara. diğer devlet elçi. 
lerine ferman ve icazetler verir • ., 

İşte Çinlilerin de nasıl eğlendikleri.. 
ni tasvir eden satırlar: 

"'Bağ ve ~tanlarma menun gül 
fidanlan dikerler ve bunların arasında 

kurduktan sandalyelerde otunıp sa. 
zende ve nevazende arasmda yemit 
ve İ§retlc günlerini g'eÇİrirl.er. 

Dünya cennettir diyen ÇintiJerdir. 
Gül ve meyva ağaçlann.m gölgesinde 
saz, söz. ve raks eksik olmaz. On tür. 
lü rakı ve tarabm hepsi prinçtenclir. 
Çin hakanırun ikinci kalesinde ak mer. 

merdcn havuzlar yapılmıt ve üstleri 

örtülmüttür. Bütün hallan praptarc 

orada bulunur. Hademeler, saray~ a. 

lan kızlar ve nice bin ümera ... kübe.. 

raya tnrap oradan verilir.,, 

Tarih insanlara ne büyük bir ibret 
dersi veriyor. 

gibi, kendine lazım olan harci, nere.. 
de bulursa alır. Alim de bir sanatkir 

gibi~ir .. HattS ondan da ileri, gayri 
şahsı hır varlıktır. Rica ederim, hıra. 

kın şu kızgın tavnnuı. Siz de kendi 
mesleğinizde bir alimsiniz ve beni çok 

iyi anlayacağınıza eminim. 

Hikeyin sesindeki ahenk, 0 kadar 

dostça ve hali o kadar samimi idi, ki 

içimdeki merak, kızgınlığımı yen· 
di. 

- Öyle olsun dedim ... Beni bir ko.. 
bay yerine koyduğunuzu affediyorum. 

Fakat bana sormadan, beni alet etti. 

ğiniz bu tecrUbenin mahiyetini anla • 

mak hakkımdır, sanırım. Bu işin fU 

uğraştığınız "Atomlar,, davasile bfı: 

alakası var mı? Ben, pek &öremiyo

rum. 

Gülümseyerek: 
- Hayır, dedi hiçbir alakalı yok. 

Bu, benim daimi me1galemden pek 

uzaktır, bu keşfime pek a.z ehemmi. 

yet veriyorum. Hatta müphedeleriml 
bile bastırmayacağım. Sadece beni eğ
lendiren bir iJ olarak telakki ~yo. 
rum. Faraziyeleri sevdiğimi aniamıt

sın.zdır, sanırım. 

- Bu, sizin mesleğinizin iktizaır. 

dır. 

KArtruı ..,. > 
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Mıllet'er Cemi- Çek. Bitlerin beyannamesi 
Yeti. konseyi nın teklifi nunu hakl<ında Nuremberg, 6 (A.A.) - Bu sabah 

büyUk kongre salonunda. partiye 
mensup yirmi bin Aza ile iki bin mi
llsclnin önünde Vagner, Hitıerin be
yannamesini okumuştur. 

ŞiMAL DENİZİNDE MAi"\TEVRA· 

(B~ tarafı 1 incide) 
Londra, 6 (A.A.) - Diplomatik 3 _Keza tam bir dil muhtariyetini 

Kathiıerlololn şa- LARBAŞLADI 

Berlin, 6 (A.A.) - Ordu kunııa.Y. 
reisi general Bekin ve diğer bazı yük. 
sek subayların istifa ettiğine dair bu 
sabah ecnebi memleketlerde çıkan ha· 
berleri, harbiye nezareti katiyen tek • 
zip ~etmektedir. General Bek, kıta.atın 
teftişile meşguldilr. 

mahafil, Milletler Cemiyeti kcnseyi. 
ne iştirak edecek olan İngiliz heyeti
ne bizzat hariciye nazırı Lord Hali. 
faksın riyaset edeceği keyfiyetine bü.. 
yük bir .ehemmiyet vermektedir. 

tanımak. Yanı dikkat yazısı 

Bu noktalar Henlaynm Uz.erinde ıs. YBZ181 
rar ettiği prensipleri tatmin etmeme~· Yunanlstanda çıkan Katimeri:ıl ga. Hitıer, beyannamesinde, A'\·ustur-

Zannedildiğine göre, İngiliz bükQ -
meti, bu suretle dünyadaki otorite ve 
kredisini Milletler Cemiyetinin hizme. 

tedir. Henlayn, tefcrrüat hakkında. mü zetesi, Türkiyedeki maktu satıg ka.· 
zakerelere giri§meden evvel bizzat ken nunu dolayısile bir yazı neşretmiştir. 
di prensiplerini tamamile kabulünde Bu yazıda şöyle deniyor: 
ısrar etmektedir. ''Türk gazetelerinin verdiği maluma 

ya hakkında ezeUmle diyor ki: 
Büyük Almanya ilk defa. olarak 

Nurembergde kendisini gösteriyor. 
Eğer eski Cermen imparatorluğunun 
alft.metlerl bize bu eski Alman şeh· 
rine iade edilmiş bulunuyorsa bunu 
altı bucuk milyon Alman getirip ver
miştir. Bu Almanlar bugün burada 
fikren ve ruhen mllletlmlzl.n bUtUn 
erkek ve kadınlariyle bl.rlcşr.:ılş bulu· 

Diğer taraf tan harbiye nezareti el. 
mal denizindeki donanma. manevra.la· 
rınm tehir edildiği haberini de tek. 
zip eylemektedir. Bu manevralara bu 
sabah başlanmıştır. 

tine koymak istediğini gösterecek. 

tir. 
Diğer taraf tan bilindiği gibi, Polon. 

Ortada hakikat olan bir şey varsa, ta göre, 1 eylillden itibaren Türk hal. 
o da,bütUn tethış ve tazyiklere rağ • kı en bUyük bir eğlencesinden malı. 
men Südet Almanlarının kendi mm· rum kalacaktır. Fısasen şarki Avrupa 
takalannda müessir bir tarzda teşki· milletleri de bunu eğlence addederler
lat vilcude getirmiş olmalarıdır. Hat. dl. Yapılan bir kanunla pazarlık ya. 
tA bir kabine denebilecek teşekkül de sak edilmekt.edir. 

yanın merkez ve şark Avrupası mese
lelerinin halline daha sıkı bir tarzda 
iştirakini temin için Londra ile Var. 
ıova arasında başlamı§ olan müzake
relere Cenevrede devam edilmesi mu

yaratmışlardır. Türk gazeteleri bu kanunun ~k ror 
Almanların hücum krtaları modelin. tatbik olunacağmı iddia etmektedirler 

de kuvvetli bir polis teşkilatı da yap- Bunu biz yapmış olsaydık, Atina 
mışlardır. Bütün nakil vasıtaları tes. kadınları mal satm alamazlardı, çüıı. 
cil edilmiştir, t! ki, parti icabında bun kü pazarlık bizde de çok kökleşmiştir. 

nuyor. 
Avusturyanın, Alman imparator-

Bertin, 6 (A.A.) - Salahiyettar ma. 
hafilden bildirildiğine göre, 45 ya§m· 
dan aşağı olup da henUz askerlik hiz. 
metini yapm~ olan ihtiyatlar, ev. 
velce tesbit edildiği gibi iki ay d<>,ğil, 
üç ııy askerlik yapacaklardır. Alman· 
yada hususi kıtaat halinde teşkil ediL 
mig bulunan \irtibat kuvvetleri ise 4: 
aylık bir hizmete t!bi tutulacaklardır. 

karrerdi. 

luğunun bu eskl hudut eyaletlnln 
tekrar imparatorluğa avdet etmesi 
bize önUmUzdekl sene lçln mUtemBu meseleyi Lord Halifaksın biz. 

zat Bek ile görüşmesi daha muvafık ları kullanabilsin. TUrkiyenin aldığı bu tedbir, medeni· 
BAŞVEK1L!N GöROŞMET.ERİ yete doğru yeni bir adım teşkil eder; 

lllim vazifeler yUklemektedir. 

olacaktır. 

Gvatkin • Henlayn mülakatı hak.. 
kmdaki rapor zannedildiğinden ço-k 
daha az endişe verici mahiyette çık.. 
mış olmasına rağmen merkezi Avru
pa meselesi İngiliz siyasi nıahafilini 

Prag. 6 (A.A·) - Başvekil Hodza.. ve bize örnek olması icap ettiğini de 
bu sabah Runciman heyeti azası ile itiraf etmeliyiz.,, 
görüşmüş ve kabinenin dün akşam tet KURUN: Biz kanunun çok ~r tat. 
kik ve tasvip eylemiş olduğu hükU.met bik edileceğine dair bir şey yazmadık. 
projeleri etrafında müzakerelerde bu. Bu itibarla "Tilrk gazeteleri,, gibi şa.. 

Si.yası bakımından Avusturyada 
nasyonal - sosyalist teşkllMı esas 
itibariyle tamamlanmış sayılablllr. 

lhtiyatlarm talim müddetinin bu 
suretle uza.tılmı~ olmasına sebep ola. 
rak iki al'J_Il klf i gelemiyeceği ileri sü 
rülmcktedir. 

pek çok meşgul eylemektedir. 
VarJOVa, 6 (A.A.) - Sovyet hari

ciye komiseri Litvinof, Parise uğra. 
dıktan ıonra Cenevreye gitmek üze. 
re dün gece buradan geçmiştir. 

Bükreı, 6 (A.A.) - Milletler Ce. 
miyeti konseyinin öni'ınüz.deki top. 
lantısına iştirak edecek olan Romen 
heyeti, hariciye nazın Komnenin ri· 
yaseti altında ekonomi nazın Kons. 
tantine11ko ve Romaııyanın Lahey el. 
çisi Pelleden mürekkeptir. 

Ka. Rador 

Tokyo, 6 (A.A.) - Japonanın mer
kezinden geçen Tayfun, geceleyin HL 
li şehrinde yangın çıkarmış ve iki bin 
CT yanmıştır. Birçok ölü vardır. 

Tayfun, Japonyanm şimali garbi. 
sine doğru ilerlemektedir. 

Lehistanda Alman lideri
nin evine hücum edildi. 
V ar§Ovaclan Niyuz Kronik! gazete. 

aine bildiriliyor: 
yuk ~· Alman aleyhtarı Lehler, an ..,ı... 

lezyada yapılan mühim bir nümayiı 
esnasın.da Nazi lideri Vaysnerin evi
ne hücum etmi§lerdir. 

Haber verildiğine göre, Almanya 
aleyhine yapılmış olan bu nümayi§te 
10.000 ki§i bulunmuştur. Nümayi§in 
sebebi, Almanlann yaptıklan bir top
lantıyı protestodur. Nazi liderinin evi.. 
nin pencereleri kırılım§ ve müteaddit 
~lmanlar, yaralanmışlardır. 

Fllstln hadiseleri 
Kudüs, 6 (A.A.) - Bugün Filistinin 

muhtelif noktala.rmda yapılan taarruz 
lar neticesinde iki Yahudi ve dört A
rap maktul düşmilştür. Teberiyede bir 
bakkal dükkanına girmiı;ı olan dört sL 
lahlı Arap, dükkanın Yahudi sahibini 
öldürmüşler ve iki müşteriyi yarala. • 
mışlardır. 

Bu Araplar, askerler tarafından ya. 
kalanmıştır. 

'Kudüs, 6 (A.A.) - Tethişçilerin 

taarruzları neticesinde bu gUn 5 kişi 
maktul dUşmUştür. Bunlardan ikisi 
zabıta memuru, ikisi Arap, biri de tet. 
hişçldir. 

Amman, 6 (A.A.) - Emir Abdullah 
Filistin meselesini Arapların lehine 
halletmek iizere tavassut teşebbilsleri· 
ne devam etmektedir. 

Emir, Filistin hududunda kamp kur 
muş olan kabilelerden tethişçilere yar 
dımda bulunmaktan imtina edecekle • 
rine mUteallik tahriri bir taahhütname 
almı§tır. 

Japonlar, Hankove 
yak !aştı 

Tokyo, 6 (A.A.) - Hankova doğ
ru yaklaşmakta olan üç apon oJrdusu, 
bugün oldukça ilerlemişlerdir. 

AJ,JMAN SİLAH FABRİKALARI 

lunmuştur. mi bir kelime kullanması doğru mu • 
Hükumet, yeni projelere müteallik dur? 

Ekonomik bakımdan Avusturya· 
nın Almanyanın hayatmn. uydurul
ması da silratli terakkiler göstermek İŞLİYOR 

Berlin, 6 (A.A.) Havas ajansı biL 
diriyor: planm tanzimine azami süratle te

vessül edecektir. 
Prag hükfuneti, böyle süratle hare. 

ket etmek suretile bir neticeye var • 
mak hususundaki kati a.zınini göster
miş ve ayni zamanda. Berlin hükfune. 
tini de kendi mesuliyetini idrak etmek 
mevkiinde bırakmış olacaktır. 

Prag, 6 (A.A.) - B. Hodza, bu 8?
ba.h Gvatkini k~~ul etmiştir. Başvekıl, 
muhatabma dünkU nazırlar meclisi mü 
zakereleri hakkında malfimat vermiş· 
tir. Hodza, öğleden sonra. Südet heye. 
tinin reisi Bund'u kabul edecek ve ken 
disine hUkfımetin dünkü nazırlar mec.. 
!isinde tanzim edilmiı;ı olan kati teklif· 
lermi tevdi edecektir. 

Umumiyetle Prag hükfuneti tarafın 
dan yapılan fedakarlıkların ehemmiye 
tine binaen Südetlerin bu teklifleri 
reddetmeleri ihtimalinin tasavvuru 
pek o kadar kolay olmadığı mutaleası 
serdedilmektedir. 
SÜDET FIRKASINİN TEBL1Gl 
Prag, 6 (A.A·) - Südet Almanları 

fırkası tebliğ ediyor: 
Henlayn, öğle vakti Nürenberge gL 

decek ve ora.da nasyonal sosyalist kon 
gresine iı.ıtirak edecektir. Henlayn, B. 
Bitlerin misafiri hassı olacaktır. Hen. 
layn, SUdetlerin 15-16 teşrinievvelde 
Usti'de bir toplantı yapmalarını em· 
retmiştir. 

Bu toplantı Südetlerin ilk toplantısı 
olacaktır. SUdet Almanlar fırkası aza. 
smdan olan bütün mahalli rüesa ile 
belediye reisleri ilk Südet kongresi o. 
lacak olan bu toplantıya iştirak ede
ceklerdir. Bu nümayişi ihzara. Hen • 
layn tarafından fırka teşkilatı §efi 
mebus Friç Kolner memur edilmiştir. 

Prag, 6 (A.A.) - Saat 15 te 1.-0rd 
Runciman, riyaseticUmhur şatosuna 
giderek Beneş ile görüşmüştUr. Saat 
15.20 de Lordun mesai arkadaşları, 
kabinede sosyalist • nasyonal fırka. 
sının mümessili olan maarif nazırı B. 
Frankın nezdine gitmişlerdir. 

Prag. 6 (A.A.) - B. Gvatkin, Çek 
biikumetınin yeni teklifini bugün öğ. 
leden sonra Siidet reislerinden Kund 
ile Roşa izah etmiş olduğu zannolun· 
duğuna göre, bu izahın neticesi mü· 
sait mahiyettedir. Bu izah esnasında 
1.-0rd Runciman da hazır bulunuyordu. 
Bu görüşme uzun mUddet devam et • 
miştir. 

Saat 18,30 da Beneş, Kund ile Seb
kovskiyi kabul etmiştir. Zannolundu. 
ğuna göre iki Südet murahhası şimdi 
milzakerata tekrar başlamak hususu. 
nu mlizakere etmek üzere Hodza tara· 
fmdan kabul edilecektir. 

Prag, 6 (A.A.) - Lora Runcima. 
nın bugUn öğleden sonra Bay Benesi 
ziyareti ve hükumet koalisyonuna 
mensup muhtelif fırkalar icra komite. 
sinin t~lantısı, kati bir adrm atılaca.. 

ğı anın arif esinde bulunduğu intiba -
mı vermektedir. 

Balkan Tıp 
kongresi 

Balkanlar arası tıp kongresi bu se
ne de lstanbulda. toplanacağı için. 
dost ve müttefik memleketlerden gele. 
oek murahhas tıp heyetleri dünden i. 
tibaren eehrimi.ze gelmeğe başlamışlar 
dır. 

DUn sabah. ekspresle Dr. Markoviçin 
riyasetindeki Yugoslav heyeti ve öğ
leden sonra Romanya. vapurile Dr. 
Georgiyeskonun başkanlığındaki Ro
men tıp heyeti gelmişlerdir. 

Yugoslavya. ve Romanyanm en meş_ 
hur doktorlarından müteşekkil olan 
dost murahhas hı>yetlerl, bundan ön· 
ceki kongre vesilesi ile de bir kere da. 
ha ı;ehrimizi ziyaret etmi§lerd.i. 

Bu mllnasebetle, Türkiyeyi bir kere 
daha. görmek f ırsatmı buldukla.rmdan 
büyük memnuniyet beyan etmektedir. 
ler. 

Dost memleket doktorları dün is· 
tasyon ve rıhtımda başta Türk mu. 
ra.h.has heyeti reisi Dr· Akil Muhtar 
olmak üzere bir çok ta.nmmıı;ı doktor. 
lar tarafından karşılanmış, Perapalas 
oteline misafir edilmişlerdir. Bu gün 
Dr. Benzenin başkanlığında olarak E· 
len doktorlarının gelmeleri beklen • 
mektedir. 

Balkan vahdetinin insaniyet saha. 
smda gösterdiği büyük faaliyetlerden 
birini teşkil eden tıp kongresinde, her 
memleket doktorları, kendi ülkelerin· 
de yaptıkları mesaiden bahsedecek, 
Balkanlarda en ziyade tesadüf edilen 
hastalıklarla mücadele hususunda bir. 
birlerine gösterebilecekleri yardımlar 
tesbit edilecek ve bu münasebetle çok 
mühim bazı ilmi . tebliğler yapılacak. 
tır. 

Kongreye işitirak etmek Uzere Sıh· 
hJye Vekiletimizden de mUmessiller 
§ehrimize gelmiş bulunmaktadır. Kon. 
gre, üstüste birkaç gün sürecek ve 
bu arada misafirler için gezintiler ter. 
tip edilecektir. 

Kongre, bu sabah Yıldız sarayı kon· 
ferans salonunda açılacaktır. 

Basın kurumunun 
konMresl 

lstanbul Basm Kurumu bu giln saat 
on üçte senelik kongresini yapacaktır. 
Azalarm içtimaa işitirakleri isteniyor. 

edilmişlerse de, fırkanın Henlayn bu. 
lunmaksızın bir ademi kabalün mesu
liyetini üzerine almasına ihtimal ve -
rilmemektedir. Esasen hükfunet tara. 
fından bahsedilmiş olan imtiyazlar o 
kadar geniştir ki cihan efkirı umumi
ycsi mUzakeratı akamete uğratmak 
mesuliyctini Üzerlerine alanları takbih 
etmekten hali kalmayacaklardır. 

tedl.r. 
Hitler, Almanyanın ekonomik va· 

ziyetlnden bahsederek ciddl lkl nok
sandan muztarip olduğunu ve bun
ların da. umumiyet itibariyle işçi 
noksanı ve bilhassa endüstri işçileri
nin azlığı olduğunu kaydetmiştir. 

Hltler, bu sene ekinin fevkalA.de 
bereketli olduğunu ve ithal edilmiş 
bulunan muazzam erzak stokuna 1-
ıa.ve edilirse Almanyanın birçok se· 
neler için iaşesi endişesinin ortadan 
kalktığın ısöylemiştlr. 

llltler, dört senelik pH\nın hayret 
edl.lecek neticeler vermeğe başladığı
nı beyan ettikten sonra, Alman para
sına mu bir kıymet vermek üzere ls
tlhsalln artırılması lüzumunda ısrar 
eylemiş ve demiştir ki.: 

DUnya ekonomi mUnasebatının is· 
tlkbalde ne olacağqıı kestirmeğe im
ktın yoktur. Eğer m111etler istihsal· 
lerinl artıracak yerde mahvetmek ls· 
Uyorlar sa bu , fel~ke 11 bir şey ola
caktır. Milbadeleslzlik yUzilnden dUn
ya ticareti ölecektir. Binaenaleyh, 
bir mllletln bizzat kendi ekonomisi
ne sahip bulunması bu yüzden daha 
bUyUk bir ehemmiyet almaktadır. 

Hltler, demokrat memleketlerin 
devlet adamlarını şiddetle tenkit et
miş ve Almanyanın otarşi sistemini 
müdafaa ederek şunları söylemiştir: 

Bundan böyle Alman ekonomisi 
diğer memleketlere tA..bl olmaksızın 
başlıbaşına yaşayablllr. Artık Al
manyaya karşı abluka sllA..hı gömUl
mUştür. Bu sna..h mUesstr olamaz. 
Bizim ekonomimize hA.kim olan yUk
sek karar şudur: Milletin emniyeti 
her şeyin Ustündedlr. 

Alman silih endüstrisi tam randı • 
maru ile çalı!PJlaktadır. Fabrikaların 

ekserisi sekizer saat ç.alıean Uç ekip 
halinde mütemadi faaliyette bulun • 
maktadır. 

Silah endüstrisi ile alAkadar diğer 
bazı fabrikalar mesel! Pa.nsıman leva 
zrmı imalMhanelerl hususi siparişleri 
güçlükle temin edebiliyorlar· 

Antep 
manevraları 

(Üst tarafı 1 incide) 
Niziptc, Birecikte bütün k(UJ:>.ba 

halkı Genelkurmay başkanını candan 
sevgi gösterilerile karşılamı§lardrr. Bi 
recıkte kar§ılıya.nlar arasındae. Urfa 
valisi ile. Urfadan gelen bir heyet de 
bulunuyordu. 

Mareşal öğle yemeğini Birecikte 
halk arasında çok neşeli yemi~lcrdir. 
Mareşal, halkın gösterdiği sevgi ve 
bağlılık tezahürlerinden mUtehassis· 
tirler. 

Antep, 6 (A.A.) - Bura.de y.ıpıla. 
cak manevraya iştirak edecek olan 
kıtaat şehrimiz çevresine gelmekte ve 
tayin edilen k0J1aklarında hazırlıkla 
meşgul olmaktadırlar. Manevraya üç 
güne kadar bR§lanacaktır. Büyilk er. 
ki.nıharbiye reisimizin buraya gelışle· 
ri dolayısile bayram yapan halkımı. 

zın sevinçleri manevraya işitirak E:de. 
cek kıtaa tm buraya geliı;ılerile bir kat 
daha artmı§tır. Kadınlarına va\ıncıya 
kadar asker olan Antep halkı. kahra· 
man Mehmetçiği görmek, onun tat. 
bikatmı yakından takip etmekle ordu 
ya karşı sarsılmaz inan ve güvenlerini 
tekrarlamak fırsatını bulacaklardır. 

Binaenaleyh, kendi ekonomik mev 
cudiyetlmizl bizzat ana toprakları
mızda tamamiyle temin etmemiz za
ruridir. Ancak bu takdlrdedlr kl, --------------
ordu, heran Almanyanın menfaati~ Fuar gDreşlerlode 
rlnl kuvvetli himayesi altında bulun- izm 1 r hl rl net 
durablllr. 

MUteakıben Hitler, Almanyanın 
gerek slyaseten, gerek iktısaden mun 
ferit vaziyette bulunduğu devrenin 
hitam bulduğunu söylemiş ve dost 
olarak bUyUk ve kuvvetli devletler 
kazandığını ııa.ve etmiştir. 

Hltler, Bolşevik ve Yahudi tehll· 
kelerinln hA..10. mevcut olduğunu ve 
tsmlnl zikretmeden bUyUk blr AV· 
rupa. devletinin nasyonal - sosyalist 
devleti düşüncelerine tamamlyle iş
tirak ettiğinden dolayl memnuniye· 
ttnt beyan eylemiştir. 

lzmir, 6 (Hususi) - Fuar mUna.se.. 
betile tertip edilen garbi Anadolu gü· 
~ takımları musabakasına altı mm. 
taka iştirak etti. İzmir birinciliği, An. 
talya ikinciliği, Af yon Uçilncülilğü, 

Konya, Aydın berabere dördüncülüğü 
aldılar. · 

DONANMAMZIN TALİMLERİ 

İzmir 6 (Hususi) Donanmamız bir
lik talimleri için Akdenize çıktı. Pa • 
zara kadar dönecektir. 

RUştU Aras 2ellyor 
İzmir. (Hususi) - Rüştü Aras lz. 

mir vapurile lstanbula gitti. Merasim 
le uğurlandı. 

Almnnyanın daha. ziyade dahllt 
vaziyetine ve ekonomik mUnasebet
lerlne inhisar eden bu beyannamede 
Jil.tle r , Avusturyaıım Alman kanı dö· --------------
kUlmekslzin annvatana ilhakına mu- l...aneburl IJondra) a 
vaffakıyet hasıl olduğundan dolayı memnun döndü 
derin memnuniyctlni ifade etmiştir. 

Londra, 6 (A.A.) - Bclgrat, Bilk-
1MPARATORLUK TACI reı, Sofya, Budapcşte ve Pragda icra Merkezdeki Jar.onlar, Hankovun 

takriben 160 kilometre §imalinde ki. 
in olan Yehkiyatini geçmişlerdir. 

Çinlilerin Cekiyatsinin şimali gar
bisi ile cenubu garbisinde kain olan 
mevzilerinin zaptedil~ıiş olduğu riva
yet edilmektedir. Sağ cenah münteha. 
sında Japonlar, Taikingi zaptetmişler
dir. Sol cenahta Japonlar, Kvangsi şeb 
rine bir taa~z yapmışlardır. 

Hcnlaynin delegelerinin verecekte -
ri cevabı bugün ita edecekleri tahmin 
olunmaktadır. Fakat Bay Henlaynin 
Nuremberge gitmesi, artık yapılacak 

bir if, oynanacak bir oyun kalmamış 
olduğu intibaını basıl etmekteOir. 

Kund 'ile Sebekuvski her ne kadar 
Henlayn tarafından murahhas tayin 

Prag, 6 (A.A.) - Resmi bir tebliğ
de Bay Benesin bu sabah Bay Kund 
ile Bay Sebekovskiye bir itilaf akdine 
matuf resmt bir projenin Bay Hodza 
tarafından hükumet namına tevdi edi. 
leceğinin söylcnmit olduğunu beyan 
eylemektedir. 

Nuremberg, 6 (A.A) - Büyllk Cer
men imparatorluk tacı bu sabııh bU
yUk merasimle Avusturya umumt va
ltsl Says lnkuart tarafından Nurem· 
berg belediye reisine tevdl edUm1ş 
ve Nuremberg şatosuna konulmuş
tur. Bu emanetler 1808 denberl Vl
yanada bulunuyordu. 

etmiş olduğu sulh turnesinden avdet 
etmiş .olan Bay Lansburi, bütün mem. 
leketlerdc istikbalde her türlü ihtilaf. 
lann müzakere yolile ve teşrikimesai 
tarikile hal edilmeğe karar verilmiş oı 
duğuna dair sözler i§itmiş olduğundan 
dolayı hakiki bir sevinç hissetmekte 
olduğunu beyan etmiştir. 



( Kısa haberler ) ---• Gnlatn yc.ılru salonundan ağustos ayı I - idaremizin Çamaltı tuzlası iskelealnde prtname ve projesi mucibln. 
itinde 27::!3 yolcu çıkmış ve 2593 yolcu ce yaptırılacak tamirat ve inp.at işi kapalı zart uaullle eksiltmeye konulmua· 
gelmiştir. tur 

• Dün 5Aleden sonra Türkofü direktör- n" _ Keşi! bedeli 15.386 Ura 67 kurut ve muvakk&t tanlnatı ll.M llradir. 
lilğünde Türkofis müdürü Cemal Ziyanın m _ Eksiltme 22--9-938 tarihine rastlıyan ~be gUnU saat ll de 
bıışkanlıAında takas tetkik heyeti bir top- Kabataşta levazım ve muba.yaat şubesindeki alım komısyonunda yapılacaktır. 
la~tıd~~~~ı~ıtı;~ İnhisarlar \'ektıleti güm- IV - Şartname ve projeler 76 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar leva. 
rük işleri müdürü B. Fıızıl kendi nrzusiyle znn ve mubayaat şubesile lzrnir ve Ankara ~gm:UrlUklerinden ~~bi~ôoo 
tekaüde sevkcdilmil1lir. V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlenn fe evrak ve ves ı 

• Ayın on beşinden itibaren dairelerde liralık~u gibi işleri yapmış olduklarını gösterir vesaiki ihale gününden 3 
kış mesai sn:ıli bnşlıyacnktır. Memurlar 1. kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca fennt ehli. gün evve ıne 
saat 9 dn iş başı, 12 de bir saat tetil ve et vesikası almaları lizımdır· 
17 de poydo )opııcaklardır. Y VI-Mühilrlü teklif mektubunu kanun! vesa~k ile 5 inci maddede yazılı in· 

• J>cnizb:ınk müesseselerinin bazısında be izden alınacak ehliyet vesi kası ve yüzde 7,5 güvenme parası mak. 
ıdıırl değişiklik yapılmıısına lüzum görül- gaat §U mba.nka. teminat mektubunu ihtiva edeoek olan kapalı zarflarını ek. 
müş, bu orada Dcnlzyolları ile Aka~ ida- b.uzu vgUeyaU n g~ saat 10 a kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına 
relerinin birleştirilmesine karar verılmiş- sıltme n e Wıt 
tir. Denlıyolları müdürü Almanynda yeni makbuz mukabilinde verilmesi lazmıd Il'. (6184) 
gemiler Ye otelcilik mektebi hakkında tet-
kiklı.:rdl' buhınmaktadır. 1 _ idaremizin Paşabahçe fabrikasın~ ~şa edi~ecek ot kılıf ~barı. l~ln 

• Viynnadnki millctlerarası şehir cöp iş- tnamesi ve inhisarlar inşa.at şubesince ıntihap edilecek nfununesı mucıbın. 
teri konı:ırı>sinden dönen murahhaslarımız gar 0000 d t tuğla pazarlık usuli ile satın alınacaktır. 
Almr1nyu, Fransa Ye ltaly:ıda hava gazi ile ce 8Il _;~ammen bedeli beher bin adedi 16-17 lira ve muvakkat teminatı 
işleyen otobıı~ler hakkında tetkiklerde bu-
hınaraklnrdır. Bu tarı otobü~lerin mem- 102 liradır 1 arte i gilnü t 9 30 d 
lckctimi2de de işletilmesi faydalı görül· p tık 10-9-938 tarihine rast ıyan cum s sa& • a 

k d
. m - lazar ve mübaya.at şubesindeki alım komisyonunda yapılacak. 

rue te ır. Kabata!5t& evazım 
• SirJ..e,.l meydanının atılmasına devam t 

ed:lnıekledlr. Meydan, cumhuriyet hayra- ır. ler parasız olarak her gUn sözl1 geçen eubeden alınabilir. 
mına ı.:ıdnr :ıcılmış olacaktır. IV - ~name "ştirak etmek istiyenlerln teklif edecekleri tuğla.dan 3-

• Dcnu:b:ınk kendisine bağlı bütün mil- V - Eksıltme~e 1 
•• inhisarlar inşaat tubesine vermeleri lazımdır. 

csseselerin mr.murları için deniz hastnha- 4 adedini tetkik edılmek uzere la kt 
nesi ismiyle lJir sıhhat yurdu kurmııAa ka- intihap edilecek numune muba~a.aya e~~ cgUa Ir. tte yUzd 7 5 gUven.. 
rnr vermiştir. Duradn bütün memurların VI - lsteklilerin pazarlık içın tayin e en . n ve saa .. e , 
tedavisi bedan yapılacaktır. al .1 bi l"kte yukarda adı geçen komısyona gelmelen ılln olunur. 

me par arı e r ı (6130) 

İstanbul Komutanhğı 
ilan lan 

Makamca pahalı görUlen Çatalca 
müstahkem mevki komutanlığı birlik· 
leri ihtiyacı olan 48500 kilo sığır veya 
keçi etlerinden fiatı müsait olan satın 
alınacaktır. 

Pazarlıkla ihalesi 12 eylfil 938 pa. 
zartesi gilnU saat 11 de yapıla~· 
Muhammen tutarları sığır et.inin 
13337 lira 50 kurut ve keçi etinin 7760 

liradır. 
tık teminatları sığır etinin 1001 ve 

keçi etinin 582 liradır. Şartnamesi ~er. 
gUn komisyonda görillebilir.İsteklılen 
nin ilk teminat makbuz veya mektupla 
f.Me ~*DO sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalarile bera
ber belli gün ve saatte Fındıklıda ko. 
mutanlık satın alma komisyonuna gel 
meleri. (6171) 

••• 
Haydarpaşa hastanesi için 3650 ta. 

ne tavuk ile 1825 tane piliç satın alı· 
nacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 26 
eyl\ıl 938 pazartesi gUnU sa.at 11 de 
yapılar.aktır. Muhammen tutarı tavu. 
ğun 2390 lira 75 kuruştur. Pilicin 647 
lira 87 kuruştur. 

Her ikisinin ilk teminatı 228 liradır. 

ş rtn ve projesi mucibince Ada.nada yaptırılacak tuz ambarı ve 
1 '7dü ~Uk a:m~a:nı inşa.atı kapalı zarf usullle eksiltmeye konmqtur. 

baş~U-~e§ifa~ell 22917 lira15 kuruş ve muvakkat teminatı 1718,79 Ura. 

dır. "ltm ı9--9-938 tarihine rastlıya:n pazartesi gUnil saat 11 de 
nt - Ekl 

81 
eve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak· 

Kaba.taıta evazım 

tır. _ Şa.rtnam ve projeler 115 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar .l~va. 
IV b t eubesile Adana ve Ankara başmildürlilklerinden almabılır. 

zım ve mu ayaa ş . - "k" i "h v _Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlenn fennı evrak ve ve.saı ın ı a. 
le gününden Uç gUn evveline kadar inhisarlar umum müdürlUğil mşaat şube-

. "braz ederek ayrıca ehliyet vesi kası almaları lazımdır. 
sın;,;_ MühilrlU teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede yazı. 
lı inpat şubemizden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7,5 gUvenme p~rası 
makbuzu veya banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfları eksıltme 
günU en geç saat 10 a kadar yukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına 

makbuz mukabilinde vermeleri lazım. dır. (6014) 

lstanbul Deflerddrbğından ı 

Cins ve Mevkii 

Beyoğlunda Tozka.para.ııda Me§l'Utlyet 
caddesinde klin 104 No. lı Ak§a.m kız 
sanat okulu bakkaliyesi: 
Sultanse-limde Cümhuriyet kız orta oku. 
lu bakkaliyesi 

Senelik muhammen 
Kira bedell 

Lira 

150 

180 

Kira 
müddeti 

Bir yıl 

Bir yıl 

Haydarpaşada Haydarpaşa lisesi ber. 
240 Üç yıl 

bcrlik salonu 
Yukarda yazılı mektep bakkaliyelerile ~rber ~alonu hi.zalarmdaki kira 

ve mUddetler üzerinden senelik kiraları peşın verılmek şartıle ve açık ar~:ır
ma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. -~~ husust8: izah.at alIQak _ve dıger 
artlarını öğrenmek istiyenlerin hergilnMı11ı Emlak ıdaresıne ve müza~edeye 

\,urak edeceklerin de hUsnüahlik ve seciye sahib~ oldukl~a, mahkfunıyet ve 
sari haetahkları bulunmadığına dair, zabıta, adlıye ve sıhhıyeden alacakları 

resimli ve~ikalarla % 7,5 pey akçelerile beraber 22--9-~38 perşembe gUnU sa. 

t dörtte milli emrnk müdürlilğilnde toplanan komısyona müracaatları 
a on ~ (M) (6193) 

- • EYLOI: 1938 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

Bu yıl Anka.r& Yüksek ~iraat EnstitUaU ziraat, veteriner, fakUltesine kız 
ve erkek,, orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı paralı yatılı ve ya· 
tuız talebe alınacaktır. Enatitilye yazılabilmek için qağıdaki prtlara uy. 

malı: gerektir. 

1 - TUrk tabiiyetinde bulunmak ve llae mezuniyet imtihanım vererek ba. 
kaloryasmı yapm11 veya lise olgunluk diplomasını alıma bulunmak lazımdır. 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek ola:nlar 
lisenin fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve fen fakültesinde muvaffak 
olmuşlarsa ora.da okudukları sömestrlerden ikisi kabul edilerek veteriner 
ziraat ve orman fa.kültesinin UçUncU sömestrlerine alınırlar. Ancak veteri· 
ner fakültesine girenlerin bu fakülten ln birinci ve ikinci sömestresinde oku. 
nan anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve ziraat fakültesine girenle. 
rln ziraat stajını yapmaları gerektir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den qağı ve 25 ten yukan ola· 
maz Nehari talebe yüksek yaş ka.ydm a bağlı değildir. 

' - parasız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında 
tam teeekkUllU bir hasta evi kurulunun raporu lhmıdil'. 

5 _ Emtitilye yazılan talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve sağlamlık 

muayenesinden geçirilerek ertiklerini n lüzum gösterdiği beden kabiliyetini 
göetermlyenlerin enatitüden ilişiği ke sillr. 

6 _ Ziraat faldlltesine girecek talebe Ankarad& orman çiftliğinde staj 
görnıeğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana ti.bi tutulacaktır. 
Stajdan sonra talebenin enstitüde na.zart derslere devam edebilmesi için 
yapılacak bu ameliyat imtihanında muvaffak olması garttır. 

Staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir ve yatacak yer parasız o. 
larak çiftlikte sağlanır. "Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitilde 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.., 

7 - Paruız yatılı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne su. 
retle olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya 
cezaen çıkarılanlardan hükfunetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında 
verilecek nfununeye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8- Enstitüye girmek istiyenler yukarda yazılı rapordan başka lise ve ol· 
gunluk diplomasmı veya tasdikli suretlerini, nüfus kağıdını, polis veya 
uraylarda.n. alacak lan ~dim ve qı kağıdını, orta mektep ve liselerde gör. 
mUş oldukları sUel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek el yazıla.rile 
yazacakları pullu bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Anka. 
rada yUksek ziraat enstitüsü rektörlüğüne baş vururlar. 

Talipler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istedikierini bildir. 
mell ve çiftçi veya arazl veya orman veya hayvan yetiştirme veya zirat sa
natlarla alakalı bir aile çocuğu bulunup bulunmadığını da bildirmelidir. 

9 - Pulsuz vel'& usulil dairesinde pul!arunamış olan ve 8 inci maddede ya 
zıh kağıtların ilieik olmadığı dilekçeler gelmemi§ sayılır. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasından pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya çiftçi çocu. 
ğu veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile alakalı yer ve tesisat 
sahibi veya. sahibinin çocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan pek 
iyi ve iyi dereceliler kabul olunur. Kabul edilecek talebe diploma derecesine 
ve baş vurma tarihine göre se!;ilirler. 

ıı - Zirai staj ve tahsil mUddetince okutulan yabancı dil, almanca ve in.. 
gilizcedir. Fakültelerden mezun olan talebeye ziraat mühendisi, veteriner 
hekim, orman mühendisi tlnvanlan wrilfr. 

Talebe meslek imtihanına girmezden evvel yukarda yazılan yabancı diller" 
den imtihan edilir. Bu imtihanda iyi derecede muvaffak olmak prttır. 

1, 2, 3, UncWUkle mezun olan talebeye mUkAfaten Avnıpada bir tetkik se.. 
yahatı yaptınlil'. 

12 - Ziraat fakUltesine 4-0, veteriner fakültesine 40, ve orman fa.kültesi. 
ne 40 azamı talebe alınacaktır. 

13 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
14 - Baş vurma zamanı "22 ağustos 938 ten eylfililn 30 uncu gUnU ar 

gamına kadardır. Bundan sonra.ki baş vurmalar kabul edilmez. (3247) (5677) 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul şartları: 
Siyasal Bilgiler okuluna lise mezu nları müsabaka ile alınır. Kayıt ve mü· 

sa baka İstanbul yüksek öğretmen, An karada siyasal bilgiler okullarında ya. 
pılır. Kayıt 25 Ağustosta başlar, 25 Eylülde biter ve yalnız pazartesi ve per. 
şembe günleri mesai saatlerinde yapılır. Müsabaka. 26 EylUlde başlar. Faz
la malfunat almak istiyenler Anka.rada okul direktörlüğüne. !stanbulda. yük. 
sek öğretmen okuluna ve diğer yerlerde kUltUr ve lise direktörlüklerine mü. 
racaat etmelidirler. (3493) (6069) 

Şartnamesi her giln komisyonfta görü. 
lebilir. İsteklilerinin ilk teminat mak· 
buz veya mektuplarile 2490 sayılı ka. 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya. 
zılı vesikalarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık satm al· 
ma komisyonuna gelmeleri. (6175) - KVRUNun kitap ıekllnde roman tetriksaı -. "' . 
Güm~suyu hastanesi için 4500 ta. 

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

rUlebilir. İsteklilerin ilk teminat mak. 
buz veya mekttıpla.rile 2490 sayılı ka· 
nunun 2 Ye 3 üncü maddelerinde yuılı 
vesikalarilc beraber belli gün ve saat. 
te Fındıklıda komutanlık satm alma 
komisyonuna gelmeleri. (6176) 

Bt:lıCN KALKACAK VAPL RLAR 

(t'lgen - 18 ele B:ırlına), (Sus - 16.30 
da Murlunv:ıy:ı), (Trok - 8.15 de Bnndır
rnoyn), (nursa - 20 de Bandırmaya), 
<T:ın.ır - 20 de Bnndırmaya), (Mersin -
ıs de Ayv:ılıjfıı) kalkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR 

ff:ıırnhurıyet - 12.30 da Karnclt>nlzdcn) 
Cl i:iur - lG.15 ele tzmltıcn), (Suı; - 11.20 
de Murlanyıırlnnl. CTr.nk - 22 15 de Ban
dırmadan), <S:ındel - 17 de Ayvnlıklan), 
<fzmır - 16 do lzmirden) gelecektir. 
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92 $EYTANTN KUKTJALARI ------
ne dönmüştü. I<'akat nasıl bir donanma ... Yanan
lar maytap değil, yangın ateşi, ve parlayan ışık
lar, - ne aydan, ne de havat fişeklerden dökülen 
yıldızlar değil, - hakiki alev dalgaları idi. 

Bu hale, kapısı açılmış bir cehennem de dene-
billrdi. 

Müfettiş Bad bir an dilşilndU. Ambarın içinde 
"Şeytan'' namına yapılmakta olan Aylnlar, niha· 
yet "Şeytan" ın kendisini davet etmiş olmayor 
muydu? 

Yükselen alevler, şimdi muazzam bir ,·ucut 
h&.linde çiftlik arazisinin üzerine eğlllyor gibiydi. 

Derken. yaklaşan bir otomobilin sesi, müfet
tiş Badı diışiincelerinden ayırdı. Bad, otomobilin 
~eldiğl istikamete baktı. Acaba polts mi geltyor-
du? 

Otomobil daha ) aklaştı. Alevlerin çıktığı ye
re yaklaştı. Durdu. Fakat müfettiş Bad, otoruobll
don, hiç ümit etmedlgi bir adamın çıktığını gördU. 
Bu adam Ozlıorn idi. 

Müfettiş Bad, o dakikada, çiftlikten niçin bel
llbaşlı bir itiraz yUkselmemiş olduğunu anladı. 

Çiftliğin sahibi dışarı çıkmıştı ve şimdi dönUyor
clu. 

Ahallden bazıları otomobilin geldiğini gör
m üşlerdl. lçlnden çıkan adamı da seçtikleri va
kit, yeniden haykırışmağa başladılar: 

- tşte ! tşte Ozbornun kendisi! 

• 

ŞEYTANIN KUKLALARI gg 

rak lle.rledl. Çiftliğin kapısına kadar gtttl. Orada 
yUksek bir taşa çıkarak ahallye yUzünU çevirdi: 

- Bir dakika durunuz! diye haykırıyordu. Bir 
dakika durunuz ve söyıtyeceğim sözU dinleyiniz! 

Müfettiş Dadın çıkması o kadar beklenmedik 
bir h!\dise olmuştu ki, kalabalık birdenbire .durdu. 
Haykırışlar, çığlıklar birdenbire sinsi bir mırıltı 
haline geldi ve mUfettış Bad bu fasıladan istifade 
ederek derhal söze başladı: 

- Size pek pahalıya mal olacak bir iş yapmak 
üzeresiniz! .. Açıkça söyllyeylm. Bu yaptığınıza plf
man olacaksınız. Eğer kanuna muhalif bir hare
kette bulunursanız, başınıza gelecek var • 

Şişman mUfettışln kısa hitabesi tesir etmekı. 
beraber, l'evapsız da kalmadı. ÇöpçU atılarak: 

- Bu gece kanun biziz, diyordu. Sen bize k&· 
rışma ... Bizim seninle hiç bir davamız yok. Fakat 
biz, maksadımıza ermek istiyoruz. Öyle değil mi 
arkadaşlar? 

Birçok sesler: 
- Öyle .. Öyle ... Arkadaşımız çok doğru aöy. 

lUyor .. Yolumuzdan çektllD efendi. Yoksa bir yeri-

niz incinecek! .• 
Kalabalık tçertılnden bir adam, elinde sopa 

ne ilerledi. Fakat müfettiş Bad cesaretini kırma
mı9tı. Sözlerinde devam ederek: 

- Bter makul tnsanlarsanız, dediğimi dinler
sfnls sııe yalnız 11tztn tyl1111nlz tc;tn bitap etttğl-



a-KURUN 8 EYLUL 1938 

. ~ . ~ ! 14 Eylül ÇARŞAMBA Günü çıkıyor ! 
• • • • 
i 1938 Resimli Hafta ! • • • • 
; 32 • 48 .. yfa içinde bilhaHa kadmları alakadar edecek yazılan, en süzel hikiye ve : 
: romanlan ihtiva ettikten batka : 

: 1000 kelime ile : • • 5 Kendi kendine ltalyanca i 
: deralerini vermiye baılıyacaktır, bu derıler ayn bir kitap ıekline ıokuJabilecek : • • • tarzda ne§ftdilecektir. • • • • Bütün mlnaıile tam ve dolıun bir mecmua olmak hedefini rüden • • • 
; 1938 RESiMLi HAFTA mec:muaamı ; 

i Yalnız S Kuruşa satınalabileceksiniz i 
• • : Şimdiden bayilerinize a.İpariı ediniz. : 

: 1938 RESiMLi HAFTAYA ilin vermek arzu edenler : • • : lıtanbul Ankana caddesi 105 numarada Kemalettin 1 ... n ilan Büroıuna müracaat : 
: etmelidirler. : 

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

~ Alman Lises~ ~e ~a;~t ~~u~ ~T~sisi l:;==m:::::ıı:a:r.:::::::::::a::a•ıe 't: 
ilk - Orta - Lise ve Ticaret smrfları Leyli - yanın leyli - Nehari 14 eylUlde tedrisata başlıyacaktır. iı' 

Kayıt içln her gün 9 dan 12 ye kadar okula müracaat olunabilir. Faz la tafsilat almak istiyenlere prospec. ~ 
tUs gönderilir. P. 

· Adres: İstanbul, Galata, Kartçrnar sokağı No. 2 d 
------------------•mtıaı:: m "" Telefon:42095 :: 

lstanbul Asliye 3 üncü Hukuk Mahkeme. 
ılnden: 

Kapalı zarf usuaııe ekslltme ananı 
Kayseri C.H.P. llyUnkorul Başkanlığından 

1 - Eksiltmeye konulan la: Kayseride yapılacak halkevidir, Ke§if bedeli Galat:ıda Yüksekknldırımda 68 namnra-
105243 liradır. • da Davlt Kibar tarafından karısı Galatada 

2 _ Bu işe ait gartname ve evrakı saire ouıiıardır: Salıpazarı Tatarbey sokak Petrakl han 8 
A _ Eksiltme.op,rtnamesl numarada Sarına aleyhine mahkemenin 
B: B - EMlltmf eartnamesine ek gartname. 938/415 numnrah do yaslyle açılan boşan-
B - Mukavele projesi, ma davasında müddeaaleyhanın ilAnen n-
C _ Bayındırlık işleri genel prtn amesl, ki olan tebliğata rağmen muayyen olan 
D _ Ke§if cetveli, silsile! fiat cet veli, metraj cetvelidir. sünde mahkemede bizzat veya bilvekAle 
E _ Proje vesair evrak. isbalı vücut etmediği cihetle hakkında gı-

İstiyenler bu p.rtnameleri ve evrakı Kayseri parti ·başkanlığında görebilir. yap kararı ittihaz :ve ilAnen tebııaı için 
ler. tahkikat 22. 9 - 938 saat 10 a talik edilmiş-

3 - 19-8-938 tarihinden itibaren bir ay müddetle eksiltmeye konulan tir. ~fezkur sün ve saatte mahkemede ha
bu kurağın ihiı.lesi 19-9--938 pazartesi günU saat 11 de viHlyet parti mer. zır bulunmadıAı takdirde tahkikata sıya-
kezinde ilyönkunıl tarafından yapılacaktır. ben devam olunacağı tebliğ makamına ka-

4 - Eksiltme kapalı zarf mıulil ile yapılacaktır. im olmak üzere keyfiyet ilAn olunur. 
5 - Eksiltmeye ift;irak edebilmek için gimdi 50.000 liralık iş yapmış ol· (26678) 

duğuna dair bayındırlık veklletinden alınmış ehliyetname ile cari seneni!l 
ticaret vesikasını ibraz etmesi ve bir mühendis veya fen memuru bulunması 
e&rttır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı 6265 liradır. 
7 - Teklif mektuplan yukarda yazılı gün ve saatten bir saat evveline 

kadar parti başkanlığı sekreterliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos. 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir saat evvel gelmiı 
olmaları llzmıdı:r. Postada. wkubulacak gecikmeler kabul edilmez. (5804) 

EGE TİYATROSU 
:\'url Genç ve arka

daşları 7 Eylül 
Çar~amha akşamı 

Narlı kapıda 

KASIRGA 
Sabr,lue Tokseı 

_ - KUU.UNun kitap şokllndo roman tctriksaı -::_ 

• 

1 

Ronıatizma 
Lumbago 
Siyatik ve 

Soğuk algınlıklarını iyi eder 

0:<0~0 lEırG<ek0 Geceo, ~lYınseD 

Yuca ülkü liseleri 
Kayıt muamelesine başlanmıştır iste
yenlere izahname gönderilir. (Çarşıka

Tlyatro caddesi, Telefon (20019) 

1-0sküdar ;;;;~;tk';~ kız lisesi 
Mektep Eylülün 20 inci Salı günü açılacaktır 

1 
Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. Eski talebeler yerlerini 

muhafaza. edebilmeleri için erken müracaat etmelidirler. 
Adres: Bağlarbaşı ·Telefon: 60474 .......................................... 

."·.~~D~'r)Lijt' .. 1J~,;,.1ryolları :·ve ~Limonları işlltl~e · 
. · • ... ,,r.... · · . ~ · , · . . ... ·. ~ ·· · ~\ ' · · ., · 
1r-;~t:.f·i.~t~~~:t;;.~CJ._~ıim.;.,: ;d~rf!sl ~.ilanları ~ - . . . · · . . 

Muhammen bedeli 55075 lira olan muhtelif ates tuğlaları 24-10-938 pa. 
zartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulU ile Ankarada idare bin.asmda satm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4003,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 14 e kadar komisyon re!& 
liğine vermeleri lfı.zmıdır. 

Şartnameler 275 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta.· 
dll'. (6141) 

Muhammen bedeli 150000 lira olan aşağıda yazılı 4: kalem elbtırelftt JtU: 
maş 16-9-1938 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulU ile Arikarada. fda. 
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 10250 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikala.n ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon re. 
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 750 kuruaa Anlcara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak
tadll'. {5965) 

10.000 metre 
5.000 metre 

10.000 metre 
5.000 metre 

Memur elbisesi için kumaş 
Memur paltosu için kumaş 
Müstahdem elbisesi için kuma§ 
Müstahdem paltosu için kuma.§ 

Haydarpaşa ı ... ısesl DlrektörlUğDnden: 
Okulumuzda leyli ve nehari talebe kaydına devanı edilmektedir. LeyU tale. 

benin kaydı mektebin açılacağı 3 birin citeşrin 1938 tarihine kadar devam ede
cektir. {6055) 

Sahibi: ASL~ US 
Ne§rİyat Müdürü Refik A. Sevengil 

·-
90 

.r:. ·- DAHCEl\IİZDE ŞEYTANIN KUKTıAJ,ARI 91 ... 
min farkında değil mlsinlz? Eğer kendinizi tut
mazsanız, hepiniz birden hapishaneye gideceksiniz 
Te bundan bir fayda çıkmıyacaktır. Benim sözümü 
dinleyin ve evlerinize dönün. Eğer Ozborn denen 
adam ya_nlrş bir harekette bulunmuşsa kanun onu 
cesalandıracaktır ... 

ınekten başka hiç bir emelleri yoktu. Bunun ha
ricinde her ttirlU nasihate, tavsiyeye, işarete kar .. 
şı sağır ve kördüler. 

m ....-
Her akşam zengin Tnryele, Budape,te~ 

den yeni gelen Akrobnt TRiO VOKVS; 
Berlet 9 STAN, Diyöz MARIETA, Dans6~ 
ROZITA ... 

ÇöpçU haykırarak oevap verdi: 
- O adam değil .. O şeytan ... Biz de onun şey

tani hareketlerine son vermek istiyoruz. Öyle bir 
aon. ·ki artık bir daha kımıldayamasın! 

Az önce, elinde sopa ile ilerleyen köylil de: 
- Çekil yoldan, diye bağırıp onu gerçekten 

bir tarafa itmesi ilzerfne, müfettiş Bad yol verme
#e mecbur oldu ve ahali, çiftlik avlusunun kapısı-
nı zorlamağa başladı. , 

Komiser Cons derhal Amirinin yardımına ye
tişerek onu kalabalık içinden kurtarmağa savaştı: 

- Bir yerinize bir şey oldu mu? dlye teUi.şla 
soruyordu. 

Müfettiş Bad, gücenik bir vaziyetteydi; üzeri
ne yapılan hücumdan bedenen müteessir olmuşsa 
da, daha ziyade ehemmiyet verdiği nokta, sözünü 
dinletemediği ahalinin böyle çılgınca hareketiydi. 

- Ahmaklar, diyordu. Allahm ahmakları ... 
Llkin "ahmaklar" dediği kalabahk şimdi, ta· 

mamlyle çtleden çıkmıştı. İçlerinde yanan tahrip 
anuıu, 8nUne geçilemez bir bal almıştı. 

Kendllerlne -vaadettlklerl şeyi yapmak iste· 

Kapı açıldı. 

Ahali sıkışarak içeri daldı. 
Ellerindeki meşaleler, buram buram tutuyor, 

alevler saçıyorcl u. 
MüCetUş Bad, derin bir yeis içinde bu manza

rayı seyrediyordu. 
Zabıta kuvveti vaktinde yetişerek bu kız

gın ahaliyi, tahripten nlıkoymağa fırsat bulamıya-
caktı. 

Bütiln ümit, hiç olmazsa, her şey tamamiyle 
mahvolmadan yetişmelerlndeydl. 

Gürültü, aCakı tutuyordu. Çığlıklar, küfürler 
''e hazan bir vahşi şarkıyı andıran uzun nağmeli 
sesler işitiliyordu. 

Derken, ambarın bulunduğu istikametten bir 
alev dill uzandı. 

llalk bağırdı. 
Bu alev bir kere daha kendini gösterdi. 
Halk bir kere daha haykırdı. 
Sonra meş'um bir çatırdı duyulmağa başladı. 

lnce blr duman bulutu, ay ışığı ile dolmuş semayı 
yalamağa başladı. Sonra, dumanlar tamamen ale
n döndU. Ambar ateşe verilmişti. 

Civardaki küçük binalardan çıkan alevlerle 
birlikte, şimdi çiftlik meydanı, bir donanma yeri-
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