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Fransadansoruyoruz 4 

Hataydaki emniqet tertibatına niçin 
1 ürk/er davet edilmiljor? 

Cenevre anlaşması mucibince Sancağın 
Asayişi Fransa ile Tilrkiyenln müşterek 

garantisi allına konmuş değtlmidlr? 

ingiliz gemilerinin 
bombalanması 

\'asıtası vardır. nunıaksatne biz bil' 'ı Londrada bilyUk bir 
ta.bur asker gctirlllk. Siı.o m\btcrih j 0f18 l Uy 8 n d) f dt 
olunuz." 

Diye CC\'lll> vermiş. Senbris Türk Lord Halit aks 

Bugün omu:!arda ta~naoak 1ca7ıram.an süvarilerinıiz .. 

z_af erden zafere koşan süvari/e
rim iz bugün geliyor 

Hatay meselesi hakkında birden
bire bu~layaıı müsait haberler dc
\"nın ediyor. Başvekil CeliU llayıırın 
birkaç gün C\'vel Haydaı·paşa istns
Yonunda gazetecilere söylediği söz· 
lerdeıı sonra Cumhul'iyct Halk Pnr
ti:sl meclis gl'upunda ,·erdiği izahat 
da bu JıusustııkJ ümitleri kunetlen
tliriyor. Bu suretle lıüdiseler müsait 
görünen seyrini takip ederse Türki
ye ile l<""ransn. arasmcla yeni bir an
lnşmnyn. ''nrılnlıilecek demektir. 
Pnristcn gelen haberlere göre, böy
le l>ir anln~mn. imkiinları hnkk"ında 
cfknrıumunılyeyi ay<lınlatmak için 
bugün, ynrm bir resmi tel.ıliğ neşri 
<le beklenmektedir. Gene bu müsait 
haberler cümle inden olarak Fran
sız hariciye nazırının önümüzdeki 
EylUl ayı içinde Ankarayn geleceği 
<le sc;ylennıcktcdir. 

kon.solosunun müı·a.ca.atını ve delege 
Gaı·o tarafuıdnn verllen cevabı nak
lettikten sonra ilAve ediyor ki Tür
kiye cenup lıudullarmda. otuz bln 
asker toplamıştır. :Fakat Fransızlar 
bu askerlerin Hatay hududundan i
çeriye girınelerino müsait bir \ 'azi
yet ihdas e<lemezlcr imiş. 

l\'Iezuniyefini .şarıda bıra
kıp londray a döndü Büyük merasimle 

Şüplıcsiz bu türJü haberler karşı
sında bizim için memnun olmamak 

• i!",.,.~,.. ı\n ... olr her v•lctt 
tekrar cttij(1mis gibi Hata7 ~ 
sinde artJk gözler kapalı bir nikbin
liğe kcnclimizl ''crcme~iz. Bununla 
beraber bir taraftan Pari.sin siyasi 
malıafilinden sinirlerimizi yatıştırı
cı bir takım telgraflar gellrken bir · 
kısmı Paris gnzctclertnln sütunları 
arnsm<l.n. hftl{i şUphelel'imizi tahrik 
edecek neşriyata tesndüf ettiğhnlzi 
de söylemeliyiz. 

Fransızlardan soruyoruz: Hatay· 
da emniyet ,.e asayiş denilen şey 7e· 
rinde midir? Eğer Hatayda gerçek
ten emniyet ve asayiş ,·arsa neden 
dolayı burada örfi idare illln edil· 
miştlr? Surlyedeki Fransız manda 
idaresinin Sancakta örfi idare UAn 
ederek bütUn idari vazifeleri de Ge
neral Jfole'yo vermesi emnlyctsizli
brin, asayişsizliğin en açık bir deli· 
11 değil midir? 

""t•A ödi ltlal'ft UAn Al'H~_.. 
nly•t To UAJ'ı. bul~ ~llP"lt--
men nanı delil mldlr? 

Gene l"ransızlara somyoruz: 
nenede imza edilen anlaşma muci
biııco Sancağın emniyet ,.e asayişi 

l •'ransa ile beraber Tilrklyenin do 
müşterek garantisi altına konmuş 

de~il miillr? Sancakta. emniyet ve 
asayiş bozulduğu zaman alınacak 

tedlıiderde Fransa ile Türkiyenin 
teşriki mesai etmesi ınzım debrfl mi
dir? 

O halde Sancakta örfi iı.lnre lllln 
edildiği halde niçin alınan emniyet 
tertibatına Türkiye da,·ct edllme-

Lord Halifa7Cs .• 
Londra, 8 (A.A.) - İspanyol li . 

manlarmda demirli bulunan İngiliz 

vapurlarının sık sık tecavüze uğrama
sı, İngiliz, efkarı umumiyesinde büyük 
bir infial tevlit etmiştir. Lord Hali -
faks, bugün vaziyeti tetkik edecektir. 
Bazı siyasi müşahitlerin söyicdikle· 

rine göre, Frankistlerin bu şekilde ha
reket etmelerinden mr.ksat, Cuınhuri. 

(Sonu S. 9. Sil 1.) 

l\lesem (Jurnnl) gazetesinde Scn
bris imznsiylc birkaç gün evvel lla
tny mesclesinılo Türklerin ,·aziyetini 
tenkit eden bir bent çıkmıştır ki 
Türk - Frnnsız dostluğunu isteyen 
bir cluygu He yazılmış değildir. Sen
hris bu yazısı ile Ilatnyda Türkler 
aleyhindeki hareketlerden dolayı az. 
leclllen delege Garoyn ll<letn. müda
faa ediyor. Türkler tarafından yapı. 
lan bütün şikayetlerin asıl sebe
bi olmak üzere intihabata ait kayıt 
muamclcleriıulc beklenen mu-çafta
hıyetin tahakkuk etmemiş olmasını 
gii tcriyor. On beş, yirmi gün enci 
Antakynıln. iki Türkün öl<lürühncsi 
üzerine Türk konsolosu delege Garo-

nıiştir? ı.-------------..... 1 lliç şüphe yok ki Antakyadaki 
Türk konsolosu emniyetsizlik vazi
yeti içinde Türkiyenin yarclımını tek
lif etmiş ise Türk - Fransız anlaşma
sına ait bir , ·azifcnin Türkler tara
fından ihmal edilmemiş olduğunu is- 1 
bnt için yapmıştır. Büyle bir teklifi 
Fransız delegesi Garo nasıl TO ne 
snliihiyet ile hükumetine sormaclan 

"Almanların 
Lavrensi,, 

Tefrikamız; bu günkü 
kısımla Kfitülamfhare 

s~fhasına giriyor 
kendi kendine rcddedcbillr? ı-.---

ya mürncnnt etmiş: 
- E~er Fransızlar llatayda em

ııiycti muhafaza cdcnıiyecckler Jse 
Türkler hu hususta yardım ctm<'ğC 

hn7.ırılır." 

Demi-;;. Pnknt delege Garo bu tek· 
life knr':iı: 

- Hayll', l•'rn nsnnrn kfıti derecede 

Eğer Fransızlar hakikaten lnti
habatta bitnraflıklnrını muhafaza 
edecekler ise niçin lfatnyda müşte

rek emniyet tertibatı alınmasını hoş 
giirmeyorlnr? 

}~j;er Fransızlar TürkJcrc itimat
ları yok ise, nasıl ol ur <la Türkler 
Pran ı:ılnra. itimat cclchilfrlcr? 

ASIM rs 

Askeri hastahakıcı hemşıre yetiştirmek üzere 

Gül hanede üç sınıflı bir 
nıektep açılacak 

Ankara 8 (Telefonla) - Askeri has· 
ta bakıcı hemşireler hakkındaki kanun 
layihası meclis ruznamesine alınmıştır. 
faa vekilliğince üç sınıflı bir ordu 
sıhhat müesseselerinde hastabakıcı 

hemşire yetiştirmek üzere milli müda
faı:ı velikilliğince üç sınıflı bir ordu 
hastabakıcı hemşire okulu açılacaktır. 

Bu okula milli müdafaa vekaletince 
tesbit edilecek şartlar dairesinile talebe 
kabul olunac<•1<tır. 

Askeri tıbbiye talebesi gibi iaşe edi
lecek elan okul talebesine her ay beş 

' lira ve elbise ve techizat verilecektir. 
Bu hemşireler mektepten çıktıktan 

sonra altr yıl mecburi hizmete tabi ola
caklardır. Bunlar 20 sene hizmet ifa 
ettikten sonra tekaüt kanunu mucibin
ce tekaütlüklerini isteyebilecekler, 55 

yaşını ıdolduranlar sin tahdidine tabi 
tutulacaklardır. 

Bu mektep Gülhane tatbikC'lt oku
lunda açılacak ve üç sınıflı olacaktır. 

Askeri hastabakıcılar üç yılda bir 
terfi ettirilecek, asli maaşları 16-17 ,5, 
20 lira olacaktır • 

I.rınrnsi, Eııtclicens 
Servisle karşı lrnrşl\ .ı ! '! ... " tefrik:ııııız; 
bugünkü kısımla h 'u l,ııııııı:ıre safhası
na l{iriyor. Umumı ll :ırptc, 1915 Eylü
lünde, Irak ordusu h:ışkunıandnnı Ge
neral Tavnscnd; 20.000 kişilik bir kıl\·
vctle Bağdnd üzerine yürümüş ve Jıu 
şehre yaklaşmıştı. Arada 18 kilometre 
lıir ıucsafc knlıııışlı. Faknt, Teşrinisa
ni sonunda Tiirk kuvvetlerine yenile
rek 7 Kiınunııevvelde 14.000 kişi kalan 
kuvvetiyle Kiıtiilaınınareye kapandı. 20 
:'{is:ııı 191G d:ı da teslim olılu ve Umıımi 
Jlıırlı in ı;urııırı:ı l::ıdıır hııınhulılrı, Aıln
ıln rnisnfir cdilıli. ncslm, fıcnernl 

Tavnsend Kiilülanımcrcde muhasara
da bulundulu sırada alınmııtır. 

karşılanacaklar 
Avrupanın muhtelif memleketle

rinde yapılan at yarışlarında iyi de
receler kazanan sUvarllerlmlz bugün 
limanımıza gelecek Polonya vapurl
le memleketimize dBnmüş buluna
caklardır. 

TUrkün fıtri blnicl1ik kabiliyetini 
yabancı Ulkelerde muvaffakıyetle 

gtlsteren süvarilerimlz için, dün de 

yazdığımız gibi rıhtımda parlak bir 
merasim yapılacaktır. Merasimde 
Halk Pnrtisl Erlrdm, tanınmış mü
esseselerimizin mil<lilrlerl, spor te
şckkUllerlnden birer heyet ve ınek
teplerlmizden bir kısmı hazır bulu
ııacaktır. 

Süvarllerimizl getirecek Polonya 
(Sonu Sa. 9. Sü. S) 

Çekoslovakya 
~4_skerlik müddetini 
üç sene'ye çıkarıyor 
Presburgda Slovaklar Sovyet 

bayraklarını yırttılar 
Paris, 8 (A.A.) - Havas Ajansı. 

nın Pragdan aldığı blr habere göre, 
hilkO.met parHl.mentonun önUmUzde
ki toplantısında askerlik müddetini 
üç seneye çıkartan bir kanun Hlyi
hasr tevdi edecektir. 

Prag, 8 (A.A.) - Lidovi Noviny 
gazetesi, üç senelik askerlik hizme-

tinin bu seneden itibaren yeniden 
ihdas edileceğini yazmaktadır. Du 
tedbir, muvakkat olup vaziyet sükun 
bulur bulmaz Ilga olunacaktır. 

Bu gazete diyor ki: 
Cumhuriyet, bu fedakArlıkları sl

Hilı altındaki mevcut boşlukları dol
(Sonıı Sa. 9. Sü. 2.) 

Milli ta7-."1m güreşçı1crinden bir grup •• 

Ankarada birincilik 
kazanan güreşçiler 

Bu ay sonunda Milli takım · gü
reşçilerile karşılaşacaklar 
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TEODORANIN DERDi .• 
Teo1ora ı,;ene bir manastırın açılına 

merasimitl'de bul:.ınmc.ık için kalabalık 

ve ıatafatlı bir saray halkı arasında 

Fakaryona gitmişti. 
Aradan iki saat kooar geçti, akıam 

yaklaşryordu. 

Bu sırada on üç on dört yaşlarında 

temiz ve iyi giyinmiş bir oğlan orta 
yaşlı orta halli bir adtcnla beraber sa
rayın büyük kapısına doğru gidiyor
du. Yüz adım ıkmdar kaldığı zaman 
ac?am çocuğa kapıyı gösterdi: 

- tıte ortıSı t Kendi evin gibi dos
doğru içeri gir. Sokmak istemezlenıe 
kim olduğunu söyle. Hiç çekinme. E
ğer utarursan inanmazlar 1 

- Niçin utanayım t Kim aksilik 
vay haline. Hemen yarm kendi elimle 
terbiyesini veririm. 

Çocuk yürüdü. Birkaç adını sonra 
birdenbire geri döndü ve sordu: 

- Protııs. sonra seni nerede bula-
yım? 

- Ben yarın saraya gelirim. 
- Peki.. 
Çocuk sarayın kapısındaki zır.hlı as

kerlere beş on dakika baka kalmı§h. 
Sert bir ses ona çıkıştı: 

- Y .. ıklaşma! Ne istiyorsun? 
- tçeri gireceqim. 
- Yaklaşma diyorum. 
Çocuk gene durmadı: 
- Ben Vasilisanm oğluyum. Çeki

lin yoksa sizin için iyi olmaz. 
Asker onun önüne geçti. Herhalde 

delinin biri olacaktı. Mızrağını eğerek 
onun v:clunu keıti. Çocuk durmadan 
bağmyordu: 

- Seni boğdururum. Çek mızrağını 
Benim adım Yoaniıtir. Vasilisa Teodo
rarun oğluyum ben .. Anneme gidcce
ğinı. Yol v~r ! 

Diğer askerler de oraya koıtular. 

Gürültü içeriden de duyuldu. Kovuşlar 
dan birkaç aSl(Cf daha sıktı. İçlerinden 

biri: 
- Zabite haber vereyim. Ne olur ne 

olmaz. E~~r ldoğru söylüyorsa Vasiliaa 
hepimizin baıını uçurur. 

Dedi. 
Zabit geldi. Onu kovuşlardan birine 

aldı ve hemen kumandana haber verdi. 
Bu haber asker arasına yayılırken bir 
taraftan da kitiplerle mabeyincilere 
ulaşıyordu. K.abpol:iyos elden geldiği 

kadar şişirdi ve hemen imparatora bil
dirdi. Yüstinyanos bunu hiç de iyi kar
şılamadı. Çocuğu bir koridordan geçir
diler ve bir sc:alona aldılar. İmparator 

bir perde arkasından ona baktı. Her
halinde bayağılık ve şımarıklık bulu
yordu. O kadar sevdiği kansının vak· 
tile yaban<:ı erkeklerin kolla.rı arz.m
daki &Jk aaatlerini görilyor gibi oldu. 

- Götürün! 
Dedi. 

Sittas bu hZJberi hemen Dafne ıara
yma uçurdu. Merasiıriden henüz gelen 
Teodora yorgunluğuna rağmen yerin
de oturamadı. Çünkü bunu hiç bekle· 
miyordu. Hele kapıda gürUltü yapma
·''• kendisinden evvel Yüstinyanoı ta
rafından görillmesi daha çok canını 

ııktI. Bununla beraber bir yalancı veya 
deli olması da uzak bir ihtimal ldeğil
di. 

Çocuk Vasilisanrn kartısınd& srrrtı

yordu. Annes.ine kavuştuğu için sevi
nen iyi bir oğul olduğulU) bin şahit is
terdi. Halbuki Tc00ora onun yüzünde 
Alekaiyoıla kendisinin ka.ngık mirasını 
bulmakta hiç güçtuk çekmemiıti. Bu
na rağmen: 

- Sen kimsin? 
Diye sert bir ees!e sordu: 
- Tanıyamadın mı? Senin oğlu

num! Yoanis .. Babam ölürken annemin 
Vaısiliııa olduğunu söyledi. Şimdiye ka
dar küçüktüm, gelemezdim. Sen de 
beni hiç aramadın 1 

ber verdiler. KovmZJk istemişler, fakat 
herif yıllardan beri Y oanisi yetiştirdi

ğini, buraya kaıdar getirdiğini, Vaıili
aa ile görülecek hesabı olduğunu ııöy· 
lemi§! 

Teodora onu getirtti. Adam tam ka
pıdan gireceği sırada Y oania koridor
dan koşa koşa geldi. Onun kolunu tut· 
tu ve kulağına doğru yilbelerek bir 
§ey söyledi ve gitti. Teodı:>ra onun &Öz· 

terini duymamıştı. Fakat ayak sesleri
ni i§İtml§ Prota&a yaptıkl<X"ını ıda gör· 
müştü. 

Proats yere kapandı. 
Teodora kapıdaki adama iıaret etti. 

Yu!tla!ınea fısıltı halinde sordu: 
- Yoanis ne söyledi? 
- On bin iste, dedi. 
Teodora Protasa emretti: 
- Kalk! 
Adam doğruldu. Vasilisa sordu: 
- Ne istiyorsun? 
- Oğlunuz Yoania altı yıldanberi 

yanımdadır. Bir prense rnyilc olduğu 

gibi yapttım ve büyüttüm. Çok şükür 
sağ ve sağlam olarak mukaddes Va.si
lisamıza teslim etmek saadetine erdim. 
Fakat bu uğurda bütün paramı ve ma
lımı harcadım. Her ıeyim mukaddes 
Vasilisanuzındır. Bununla beraber .. 

- KtJi para istiyorsun? 
Adam ellerini oğu§turdu, boynunu 

büktü: 
- Harcadığı para on bin altından 

aşağı değildir. 

- Kapıda oğlum sana ne söyledi? 
- Şey .. Çok isteme, Vasilis.amm 

aldatm<ığa kalkışma, yoksa haber ve
ririm dedi. Halbuki böyle bir suç ve 
günahı işlemek için insanın çok aptal 
ve uygısız olması lamn gelir; mukad 
des Vasilisamız 1 

T eodora diJlerini lllktı ve g8zleri 
parlayarc.ık karıısntlakini süzdil. 

Emretti: 

- Y.ce.ajsi ~ğırmL 
Çoeu~ geldl. TeQllora oma. da sor<1n• 

- Kapının eıiğinde bu adama ne 
dedin? Doğrusunu sCiylef 

- Şey .. Deldim ki .. Çok para isteme, 
yoksa annem seni öldürür! 

- Bu söılerin doğrudur. Fakat o 
zaman söylediklerine uymuyor. Sen 
bir yalancısın 1 

Protasa bağırdı: 
- Sana ne söylendiğini olduğu gibi 

tekrarla l Yokıı.a iyi _ kullanamadığın <> 
dilden mahrum kalırsın! Adam kızar
dı, sarardı. Yoanise şaşkın bir halde 
baktt. 

Teodora adamlarma döndü: 

- Bu adamı doğrusunu söyleyince· 
ye kadar kn'baçlayın 1 

- Söyliyeeeğim. Bana dedi ki .. 
Tcodora oğlunu gösterdi: 
- Bunu lda hapsedin 1 
Protasın çenesi "Çıldı. Fakat kendi· 

aini kurtaramadı. Bayıltacak kadar ya
man bir dayak yedikten sonra daracık 
zindn;ılardan birine atıldı. 

Ziyaret ilinU olduğu halde Yüstin
yanos görünmedi. Ertesi glin İran elçi
sini kabul ederken Teodora ona doğru 
eğildi: 

- DUnkü rahatsızlığınız umarım ki 
kalmamıttır 1 

- Dün hasta değildim. 
( Arka.M var) 

Paristeki define 
Nasıl ve niç in duvarlar arasına 

göınülrnüştü ? 
Paristeki defineyi billyorsunuz: 
Yeni bir kanun mucibince, şehir

deki eski ve harap evler hükumet ta
rafından birer birer yıkılıyor. Bun
lardan birinde, duvara vurulan bir 
kazma üzerine, oluk gibi, altın pa
ralar boşalıyor ... 

Muftar caddesindeki bu define ha
kikaten çok esrarengiz bir şeydir: 

Bu paraları buraya, Kral On Beşinci 
Lul'nin müşaviri olan Lu! Hh·el göm
milştUr; bu anlaşılıyor. Fakat niçin? 

Bunun esrarı da bugiln çözUlmlle
tUr. 

ı 725 senelerinde, Pariste, sen-eti
ni hayıra sarfeden ihtiyar bir rahip 
herkesin dilinde idi. Sehrln bütün fa-

müldü.ğU mezarlıkta bir evliya ılbt, 
her glln birçok kişi tarafından ziya.
ret edilmektedir. Hilktlmet, bunu 
bazı cihetlerden mahzurlu görerek 
Pransua Parlnln mezarınt ıiyareU 

yasak ediyor .. 
Bu mezarlık Muftar caddesi yakı

nındadır. Birkaç gUn sonra Lu1 Ni
,·elfn başka bir isimle, bu caddede 
bir oda tutuğu haber alınıyor. 

Kralın mUşavlrl evlfdlr ve iki co
cuk salılbldlr. Daşka bir yerde ya
şamasl hPf halde garip görülecektir. 
Onun için, Lul Nl\'el bunu mümkün 
olduğu kadar gizli tutuyor ve hnki· 
katen, kendtsinin bu tklncl e\·inden 
o zamanlar kimse hnberdar olma-

kir ve dindar muhitinde, Fransua yor. 
Pari ismindeki bu hayır sahibi tak- Yalnız. karrsı çok ıstırap çekmek 
dlrle anılmaktadır. tedir. ÇUnkU, Lut Nh"el, arada sırada 

BUytık bir geliri olan bu adnm, btr birdenbire ortadan kaybolnınkta ve 
keşiş hayatı yaşayor ve on binlerce bir iki ı;Un sonra tekrar görtındUğU 

altın frank tutan senelik gelirini, zaman ela nerede olduğunu eöylcme
bemen tamamen fnklrlero dağıtıyor. mektedlr. Kadın, kocasının klmbllir 

Fransua Parl, etrafında bUyük, hangi kadınla kendlı:inl aldattığı 

takdlrk4r zümresi toplamış. hayrete şüphesine dU~U;yor. 

şayan bir ihtiyardır. Kendisini bU- Hele, Lui Nlvel, evlne hemen he
yUk bir din reisi gibi sayanlar çok- men hiç para vermemeye başlayın. 
tur ve hakikaten, ihtiyar rahip, fa. ca, kadıncağızın bu şUpbesl bUsbUtUn 
kirlere yardım hususunda yeni bir artıyor. Fakat, ne kocasına bir şey 
din tesis etmış gibidir... söyleyor, ne de kimseye bir şlkA.yet 

Bu dinin müminleri sık sık Fran- te bulunuyor. RUtUn ıstırabrnı yut· 
sua Parinln etrafında toplanıyorlar kunarak, bUtiln se,·glslni çocukları 

' ve dlnt bahisler üzerinde konuşuyor- . na veriyor. 
lar. Fakat, kocasının ''azlyett gittikçe 

Bunların arasında Lut Nlvel başta kendisini meraka. sokuyor. Çünkü. 
gelmektedir. 1727 de de, Fransua seneler geçtiği halde, onun bu va
Pari öldilğil zaman, onun yerine ka- zlyetlnden biç bir şey anlamamış. 

tm oluyor ve ondan gördükleri yar- kocasının kendisine kar~ı · sndakat
dımdan hayatlarını kurtaranlar ge- slzllğl biç bir zaman ortaya çıkma. 
ne bir hamt buluyorlar. mıştır. 

Parla fakirlerinin eski hamisi, g~. O halde, Lul Nfveltn halfnde bir 

HAYVANLARI TETKİKTEN' 
ÇIKACAK FAYDA y EKTA RAGIP, dUnkil gazete· 

mizde intişar eden "Bir sokak köpe
ğinin acıklı hayatı" islmlt hikdyesl
n1 bana ithaf etmiş... Bundan, be
nim sureti mahsusada hayvanlarla 
alA.kadar olduğuma hükmedilmez 
değil ml? 

Gerçi hayvanları seYerJm. Fakat 
onları hiç bir zaman insanlara ter
cih etmedim. Bu itibarla, hayvanla
ra dair yapılan berbangl tezahürat
ta, adımın geçmesi bir zaruret de
ğildir. 

Bir lki gün önce de, ben, "Bir so
kak kedisinin acıklı hayatı" diye bir 
hlkAye neşretmiştim. Bizim dlllmlz- ' 
de, hayvanlara dair niçin sık sık bt
kA.yelcr yazılmadığına hayret ede
rim! .• 

İnsanları dinlemek ,anlamak, nis
beten ayni tle kendimizde duyaca
ğımız duygulara göre yazmak fena 
bir şey değil. Fakat hayvanlarm di
llne de tercüman ola.bilmek başlı ba
şına bir hUner ... Sessiz, dilsiz ve bil
hassa makhur hayvanların ... 

1 
1 

Rus edlbl Tolstoyun "ÖldUrUlecek 
bir beygirin hayatını gösteren" hl
ktıycsl ne kadar dokunaltlıdır; hay
vanlara karşı dikkatimizi ne kadar 
çeker! ... Irlandalılardan Llyam Ot
lahertl adlı yenl bir muharrir çık

ınıştır kl kuşları, kurtları dile geti
riyor. Ben o zatın, hayvanlar Uzeri· 
ne birkaç hlkA.ycslnl "Haber" in tık 
sayılarında ncşrotmtştlm ... 

Sonra Piyer Lotinln "Kasaplık sı
ğır" hlkAyesi ... 

• • • 
Bence, "Himayel Hayvanat Cemi

yeti" a.zaları, hayvanlara olan ıev
~tyl tahakkuk ettirmek Uzere, ikide 
bir şu veya bu yeni usullerle Bele
diyenin başını ağrıtacakları yerde, 
bu çeşit edebiyatı teşci et.aeler, daha 
bayırlı bi r tş görmilş olurlar. 

St~E!\IALARDA ŞAPKA DERDİ 

SİNEMALARDA başbaşa vermiş 

sevdalıların hasıl ettikleri engel ye
tişmiyormuş gibi, bir de yeni moda 
şapkalar çıktı. Bunları giyen kadın
lar yüzünden çok defa perdeyi göre· 
meyor, filmi seyredomeyor ve neza
ketimizden bir şey söylemeksizin, 
bUtUn iki saatimizi sağa, sola, eğil
mekle geçiriyor ve nihayet snllaba~ 
olup çıkıyoruz. 

••• 
Kadınlar sinemaya glrdlklerl va. 

kit şapkalarını neden çıkarmazlar 

acaba? 
Londrada bir sinema, bu işi çok 

gUzel halletti. Duvara astığı bir llAn

da diyor kl: 
"Bnya.nlardan şapkalarını sine

ma lçindo çıkarmaları rica olunur. 
Ancak, yaşlı bayanlar, kendilerine 
zahmet OL~fAMASI t~tn şapkalan

m ba..,ıarmda tutabilirler ." 

şey var. Acaba paraları ne yap11or!. 
Nerere harcayor? •.• 

Kadın, bu dilşllnce ııc, kocasının 
servetinin resmen tesblt edUmesınl 
ve, adam ölmeden evvel, cocukları 
ve kendisi arasında taksim olun01ıı.
srnı, hükf1met vasıtaslyle isteyor ... 

Bu suretle, Lu1 NlveUn gellri, ser
veti ve bunu nasıl ve nereye barca· 
dığı veya sakladığı meydana çıkfl'" 

caktır. 

.Iı'akat, heyhat! Kadın, buna dn 
muvaf!ak olama.yor. ÇUnkU tam bU 

muamele yapılacağı sırada, Lut ~i
Paristeki define - 2 sS 
rnl birden bire gcıne ortadan kaşb°" 
luyor .•• 

LA.kin, bu kayboluş ebedtdlr. KeU· 
dlsinin öldilğU aııluşılıyor. Fakat na· 
sıl öldü? Nerede öldU? Bu dn onun 
hayatındaki son sır olarak kalıyor .. • 

Bu ııır bugUn çözülmUştUr. Lul Ni· 
velin servetini ne yaptıjı anlaşılı· 

yor: 
Kralın müşaviri, altınlarını, bir 

yandan fakirlere dnğıtırken, bir yan 
dan da, kalanları gizlice yaşadığı e
vin du\"arları arasına saklamışur. 

Bunu belki, bir gUn gelip pl\rasız ka
lırsa fakirlere dağıtmak tein yapmış
tır. Fakat, altınlarla beraber duva
ra. gömdUğll bir kAğıtta bu parala· 
rın fakirlere Yerllmeslne dnir bir 
kayıt yoktur. 

DugUn bu para. blltndlğl gibi, Lui 
Nh·cJin ahfadından olduğunu 1sbat 
eden bir adama verllecoktir. 

Haydar Ve Küçülanustafa
paşada Kadastro 

Fatih kazasının Fener nahiyesine 
bağlı Haydar ve KUçilkmınıtafapa.şa. 
mahallelerinin kadastrosuna dünden 
!tJhe.ı.f!n hoCil1tnmTcr+- • . 

Bir ay evvelinden itibaren ilan edil. 
mekte olduğundan bu mahalleler sınır· 
lan içinde oturan gayri menkul sahip· 
teri kadastro yapılırken evlerinde bu -
1 unaca.kla.rdır. 

Mal sahipleri bulunmadığı takdirde 
vukuf erbabı elelrindeki vesikalara is· 
tinaden jş göreceklerdir. 

Motosiklet Çarptı 
Bcşiktaşta bir motosiklet çöpçü Ha

cı Mehmdde çarpmı~, ağır surette ya
ralı:nn.ı,tır. tfadeye muktedir olamaya
cak bir halde can kurtaran arabasına 
nakledilerek hastahaneye kaldırılnuı -

tır. 

~HON~ l'ARlt-"F.St 

Mtmlthı tıltnıltktı 

t~lndı dııındo 

Aylık 9~ I~ K,.._ 
ş ayJık 260 426 • 
6 aylık '76 8:l0 • 
Yıllık 900 1600 • 

l'arile!\ınılen Balkan Hirlllı için ayda 
11tuı kuruş dütülilr. Pusla blrllllne slr
rolyen yerlere ayda yetmiş beşer kuru~ 
ı.ammedlllr. 

Ahone kaydını blh.llren mektup n 
telgraf Qcretlnl, abone parasının posla 
veya bnnka ile yollama Ocrellol idare 
ilendi üıerıne alır. 

Tnrklutnln her JH>'la merkeılndı 

lWHUN'a abonı uaıılı~~·-··•··· ı 
Adres del1$tirme nrn•tı 'l~ :::J 

L -
Dünkü Ha'<la 

Yurdun Do~ Anadolu, Karadeniz kıyı
lnrı n Trakya bölgelerinde bulutlu, diğer. 
bölgelerinde açık seçmiş, rilzgArJar Kara
deniı kıyılnrı ve Trakyadn sarbl diğer yet 
lerde şimall istikametten orta kunette 
emıiştir. 

DOn tstanbuldıı bava açık ıcçmlş, rtız .. 
sAr şimali ıarkiden snnlyede 5 • 7 metre 
hızla esmiştir. Saat 14 de ban tazyiki 
761.1 milimetre idi. Sühunet en yüksek 
25.5 ve en dii~ük H.1 ~antlgrat kaydolun· 
muftur. 
On beş yıl evvel bugün: 

Teodora onunla konuşmaktan ııkı

hyordu. Bununla beraber onun bu ter
biyesizliğini mazur görüyordu. iyi 
admnlar elinde büyümediğine şüphe 

yclrtu. Sarayda sıkı bir terbiye altınlda 
çabuk düzeleceğini umuyordu. Onu 
Nıraese verdi. Terbiye ve tahsiline dik
kat edilmesini emretti. 

Ertesi gUn Protas adında bir Suriye
linin Vasilisayı görmek istediğini ha-

Vali - Bugün çok ı, gördilm. Bir abide açtım, l>ir tnektep 
köprü açtık, nihayet bir k<Jprü daha açtım ... 

açtım> bir 

1 

Bu ilA.nı okuduktan sonra sinema
ya giren kadınların hepsi, şapkala
rını çtkıı.rıyorlarmış ... Darısı bizim
kilerin başına!. .. 

MEI.ILA - "Otlan" mıntakaıından pc1c 
f tna habtrler gtlmtktedir. lspanuollar 
Rlflllt.rln mukavemetini kıramamıılardır. 
l'enl kıgamlardan korkrılmaktadır. Dütı1n 
errak mtıı:lllerl tukedllml1,tlr. Karm - Şimdi de §U sardoJya kutı~mu aç ta görelim ... 



~ - &URl'N 

Harp afeti ------ ------'-·• _........ ....... - ~-

Vozao: Kazim Nami Duru 
dı~~ şairlerden bir Serezli Sadi var. f kendi nesillerini kendileri kurutmuş. 

•bir iki şiirini, Selanikte çıkan (Ço- tar. Acaba dünya, daha kaç milyar in-

~Uk) nıecmuasmda okuduğumu hatır. san yaşamasına müsaittir? Hem tabi. Dostu Ha tı• ceyı· bııta k laya n 
1Yoru.m. Meşrutiyetin ilanından biraz at, kendi kendini telafi etmiyor mu? y 

8?,llra. Selaniğe kadar gelmişti de gö. Bir yer sarsıntısında, bir su baskının-
rtlşın.Uştüın. Bunun şiirlerinden bugün da, bir dağ kayışında yüzlerce, bin • 8 u• • 1 bu•• 1 d ere S .• n d e ça l ı l ı k 1 ar 
Yadn:nda yalnız şu beyit kalmış: !erce adam ölüyor. Bir felaket (opi-
Semacıan bir Melek ooyretZe der: donie) geliyor, on binlerce insanı a. ara s 1 n da b U 1 Un d U 

lnsanıar,, insan'lıırl hp görütUyor. 
'Nedir bu rttyi arzı ktıplıyan, alktın. Zayıflarızaten tabiat yaşatmı. 

ıar, insanlart yor; sonra da insanlar, birçok kayıt ' ~ ht h • • '" ti 
BüyUk babam askermiş; babam as- sızlıkları, iptilaları ile kendi kendi ~a e uvıye e 

kerdi; ben de 1910 da maarif mUfet- rine genç yaşlarında sönüp gidiyor1 • ı 
ti§i olarak a:kerlikten çekildiğim va· Medeniyet, bunlara bile çareler arı~ •ara ısteyen er 
kit altı yıllık yüzbaşıydım. Askerliği ve insanların yok yere ölüp gitmem 
her vak.it kut.sal bir meslek olarak ta. sine çalışıyor. 
nıdım; yurdumu, uğurunda seve seve Medeniyet dediğimiz şey, yalı. 

canımı verecek kadar sevmeği asker- maddi değildir; hassaten ahlakidir d 

Ukte öğrendim. Düzgün çalışınağı, ça. Maddi medeniyetçe geri kalan onu « 
lı§nıakta yorulmamağı askerliğe borç- 1.amanda telafi edebilir: fakat ahliks 
luYUm. Ona daha neler borçlu değilim düşkünleşme, telafi kabul etmez biı 
ki. O meslekten ayrılalı yirmi sekiz yıl 8.fettir. Biz Türkler, ahlakımıZ1n sağ -
Olduğu halde, yine önünde muzıkasile lamhğı yüzünden bugün eskisinden 
bir asker kıtası geçerken yüreğimin kuvvetli bir varlık sahibiyiz; az yıl i
titrediğini, gözlerimin yaşardığını gö. çinde de geri kaldığımız maddi mede· 
lii.rüm. Askerken Makedonyada komi- niyet yolunda şaşılacak kadar ilerle. 
telerle çarpıştım; acımadan öldürdük- dik. 
lerlın oldu. Yurdumun uğurunda öl - Binanenaleyh, insanların sırf sınıf 
ıneği ve öldilrmeği pek tabii ve lazım menfaatleri yüzünden birbirleriyle 
bilirim. gittikçe gayri insani ve gayri ahlaki 

Böyle iken kan dökmekten daima olan bir biçimde harbetmelerini isti -
tiksindim; harbi hiç bir vakit sevme. yenler ya delilerdir veya korkunç cani
diın ve hiç bir vakit istemedim. Harp lerdir. 
için harbetmek, benim Türk havsıla. - Şimdi yer yüzü eskisi gibi değil; 
nıın almadığı bir şeydir. Kangren ol • Kutpa kadar gidenler, yalnız kendi 
ınuş bir bacağı kesmek ne kadar m- yurtlariyle değil, bütün medeni dünya 
ruri ise, yurduma göz diken düşmanı ile her an konuşup anlaşabiliyorlar. 
öldürmek ve bu yolda. ölmek de bana Devletler arasındaki sınırlar mBJlen 
ıarurt görünüyor. kalkmıştır. Bununla beraber, kötü ni-

Bu zaruret hiç bir vakit kavgayı yetler yU~Unden birbirinden habersız 
sevnıeği icap etmez. Sıtmaya tutulur. yaşamak ha.la mevcuttur. Türkü hala 
sa.ruz, acı acı kinini içer, yahut kolu- sarıklı, pala bıyıklı, yatağanlı sanan 
nu.tu acıta acıta kinin şiringa edersi. medeni milletler çoktur. Halbuki in • 
ntz. sanlık teariüe layıktır. İnsanlar bir. 

Kendimi bildim b.iİeli Türk harbet- birlerini oldukları gibi bilmeğe, anla
ınek için barbetmedl; ondan önce de mağa, birbirlerinin yarattıkları hissi 
böyle olduğunu tarih bize gösteriyor. ve maddi iyiliklerden ve güzellikler -

Harbi sevmemek ~ka.. vurdunu ve den ka.r3ılıklı yararlanmağa. muhtaç· 
milletini korumak için harbetmek baş- tırıar. Bir takım etnık veya dinl hu-·, 
ka. şeydir; Türk bunu yaptı ve bunu swnetlei1n, 'bir{akım iktısadf makSat-~ 
yapar. 1arın sevkile birbirlerini tanımaktan, 

Hayat ne güzel şeydir; hayat ne se· birbirleriyle yardımlaşmaktan kasten 
vilecek, ne bağlanılacak şeydir. YB.§8. uzaklaşıyorlar. 
nabildiği kadar yaşamak, fakat bu Amerikanın Holivudunda yapılan 
Ya§ayışta.n insa.nt revklerin hepsini ge. gür.el bir filmi, biz Anadolunun ücra 
niş geniş tatmak. Ne yüksek ve yüce bir kasabasında zevk ve heyecanla 
ideal! seyrediyoruz. Tabiat ve insanlığın gU-

Strugle for life - ' 'Hayat için sa • zellikleri, sosyal ve ferd.t ahlak ince • 
Vaş!,, insanlık için her vakit gerçek tikleri milletten millete o kadar çok
olan bir hal midir? Bir cinsten ve bir tur ki onları öğrenmek ve onlardan 
neviden olan mahlfıkların yaşamak i- zevk almak saadetinden niçin mahrum 
çin birbirleriyle .sava{!ması mı lazım _ kalalım? 
dlr? ''Büyük balık küçük balığı yutar,. Hayır "Medeniyetin vazifesi,, insan
derler. Balığın gıdası balık ise, bu ta· larm birbirlerini öldürmesi değildir. 
biatin bir icabıdır; fakat kuvvetli in. Biz, Balkan itilafını, Saadabat paktını 
sanın zayıf insam yutması bir kaide niçin yaptık? Her türlii düşmanlıkla. 
olabilir mi? Bu neviden olan mahltl.k. ra karşı kendimizi korumak, ve yurdu. 
la.r birbirlerinin hayatına sınıamış mı- muzda mesut yaşamak için değil mi? 
dır? Ve birinin ölü.mü ötekinin yaşa. Kimsenin yurdunda, kimsenin saade-
nıa.sma lazım mıdır? Böyle olsaydı tinde gözümüz yok. 
tabiatte her cins ve her nevi mablak Herkesle güzel geçinmek, saadetli 
kendi nevinden olanları yiye yiye ken- bir barış içinde insanlığa yaraşmış 
di cins ve nevini kendi tüketirdi. olmak için değil mi? Asırlarca birbiri. 

Tabiatte hal böyle iken, kendine ni mahvetmek isti:;~n iki millet, bu • 
''bütün mahlukların eşrefi 11 diyen in- gUn birbirine ''kardeş,. diye hitap edi
sanlarm, birbirini yemesini ha§ gör • yor ve gönüllerinde kalmıa eskı· husu. 
ınek mümkün müdür? '.ıl met izlerini ortadan kaldırarak barış 

Halbuki ötedenberi, harp adı altın. içinde yardımlaşarak yaşamağa çalı . 
da §ahit olduğumuz facia, insanların b şıyor. Birtakım büyük haksızlıkları, 

irbirlerini yemesinden başka bir ma. barış içinde tamir etmek mümkün de-
biyet göstermiyor. ğil midir? 

Bugün, Asyanm şarkında, adaları. 
na sığamıyanlar, sükun içinde yaşıyan 
komşularım yaşlı demeden, kadın de. 
meden, çocuk demeden, gökten yağ • 
dırdıkları bombalarla öldürüp duru • 
Y?r. A~panın garp ucunda da böyle 
bır facıaya şahit oluyoruz. Bunlar 
bize yarın ideolojiler hayali altınd~ 
birtakım sınıf menfaatleri için boğu
~a~k düşmanlarm birbirlerin! toptan 
oldurmek için neler yapacaklarım an. 

Acınclığım nedir biliyor musunuz? 
İyilikleri ve güzellikleri yaratmağa 
yarayacak kudretlerin jnsanları yok 
etmeğe harcanmasıdır. Son günlerde 
(Yüz erkeğe bir kız) filmini seyreder- ı 
ken, İspanyada bomba ile parçalanan 
çocuklar ve gençler içinde kim bilir 
kaç Stokovski, kaç Deanna Durbin 
vardı. Bütün insaniyet bu ölen mevud 
dehalara acınsa yeridir. 

:abıta Memurlarınca Suç 
O stünde Yakalandılar 

.ı;tanbulda hiçbir sıfat ve salahiyeti 
ı1adıkları halde birkaç kişinin askeri 

.• ütekait ve maliıller cemiyetine men
:>'.lbiyetlerini ileri sürerek ticarethane
lere ve bilhassa ecnebi müesseselere gi
derek nakdi yardım talebinde bulun· 
dukları, emniyet müdürlüğüne ihbar 
edilmiş, emniyet müdürlüğünce bunla· 
rın takibine başlamıştı. 

Zabıta memurları dün bu adamlan 
gizlice takip etmiı, bir müesseseden 
para isterlerken cürmü meşhut halinde 
yakalamıştır. 

Emniyet müdürlüğü bundan sonra ' 
bu gibi müracaatlC)r vukuunda derhal ı 

zabıtaya malOmat verilmesini alakadar
lara tamim etmiştir. 

Emniyet müdürlüğü mütekaidini as
keriye cemiyeti ile de görüşmüş, bir 
'luiistimale meytdan verilmemesi için 
cemiyet nı:ıınına şuraya buraya müra

caat edeceklerin üzerinde emniyet mü
dürlüğünce tasdikli birer hüviyet cüz
danı taşımalarında mutabrk kalınmış

tır. 

--o-

Belediye Aleyhine Açılan 
iki Dava 

Evkaf tarafından belediye aleyhine 
Jki dava açılmıştır. Bunlardan biri Sn. 
nasaryan hanı yüzün'aendir. Evkaf bu 
hanın kendisine ait olduğunu iddia et
mektedir. Bu dava üçüncü hukuk 
mahkemesinde görülecektir. 

!kinci dava da Surp Agop mezarlı
ğından doğmuştur. Bu davaya da ikin. 
,ci hukukta bakılmaktadır. 

Şehir Tiyatrosu Sanatkarları 
Döndü 

Bir müddet evvel Anadoluda turne. 
~ye çıkmış olan Şehir Tiyatrosu sanat
karları şehrimize dönmüşlerdir. 

Ağustosta İzmir fuarına gidip tem· 
siller vereceklerdir. 

Askeri Müze Beş Kuruşa 
Gezilebilecek 

Yeni kanuna göre bu aydan itiba. 
ren umumi tadil günlerinde Askeri 
Müzeyi ziyaret beş kuruşa indirilmiş
tir. 

Müzede ziyaretçilerin teşhir edilen 
tarihi eserleri kolayca görüp tetkik 
edebilmeleri için icap eden tedbir de 
alınmıştır. 

Çöp Arabalarına Çelik 
Makas Konacak 

Çöp arabalarının gürilltü yapmama. 
tarı için altlarına çelik makas kon· 
zarfında makas konacaktır. 

Bütün arabalara kısa bir zaman 
zarfında makam konacaktır. 

Sokaklar sulanıyor 
Havalar fazla. sıcak gitmeye başla

dığından dünden itibaren cadde ve so· 
kaklarm sulanmasına başlanmıştır. 

Radyoloji Profesörlüğü 
Tlp Fakültesi Radiyoloji p.rofesör -

lüğü.ne Viyanalı Profesör Scalitzer 
latıyor. 

Asırlardanberi in.sanların düşüne. 
rek, didinerek, birçok ıstırapları ve 
ınahrwniyetleri göze alarak yarattık· 
la.rı refah ve saadet vasıtalarını top. 
layan medeniyetin sonu bu mu olacak? 

KAZIM NAM! DURU 
tayin edilmiştir. Profesör bir ay son.. 

!"••ı••••••••••••~lı ra şehrimize gelerek yeni vazifesine 

Topraklar içinde artık kemiklerine 1 

rastladıklarımız bugün niçin yaşamı. 
Yormuş? Onlar o kadar büyükmüş. 
ler ki bulundukları yerlerde yeti· 
§en yiyecekleri yetişmemiş, aç kalm. 
ca birbirlerini yemeğe başlamışlar ve 

Jzmir Enternasyonal Fuara 
En ucuz alış verit. bol eğlence ve 

..>ir çok yeniliklerin doğduğu yerdir. 
Mutlaka iştirak ve ziyaret ediniz. 
Milyonlarca müşteri, malhr.ımzı 

1 
bekliyor. 

11
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başhyacaktır. 

Gümütauyuna inen Yol 
Dolmabahçeden Gü.müşsuyuna çı· 

kan beton a.sf alt yolun yaya kaldırım. 

larının mozayık olarak inşasına ya -
kında başlanacaktır. İnşaat dün 22000 
liraya ihale edilmiştir. 
Diğer asfalt yollar da yarın ihale o

lunacaktır. 

Katil Ma7imut yakalmÜlıktan sonra 
Fatihte Sinanağa mahallesinde bir 

kulübede oturan dostu Haticeyi sekiz 
yerinden bıç<•klayarak kaçan katil 
Mahmut dün sabah zabıta memurları 
tarafından yakalanmıştır. 

Zabıta memurları vakayı müteakip 
-derh<•l katilin bir fotoğrafını bulup 
teksir etmişler ve bütün merkezlere 
dağ1tmışlardr. Bundan başka Fatih 
merkezine mensup memurlar da Mah
mıidun evvelce çalıştığı yeri tcsbite 
teşebl:üs etmişlerdir. 

Mahmut şehir c!.şındaki muhtelif 
tuğla harmanlarında aranmtş, 'bu1una
mamıştrr. Bundan sonra o<iun isl<ele 
leri denlz kenar:armdaki sandallaı, 

hamamlar sabaha kad ·ır elden geçiril
miş, katilin izine tesJdüf cdikmemiş

tir. 

Bu arama sırasında Mahmudu tanı 
yanlard •.1 biri bunun vaktile bir suç
tan dolayı araııınca Kartal ta · aflarına 
k . •itığını, cralar<la ele geçtiğini ih · 
bar etmiştir. Bunun üzcı ine F.ıtih rner · 
kezinden memur Şemsi Kartala git
miş. jandarmalarla birlikte Kartal, 
Maltepe, Pcnıdik civarını aramaya baş
l;:ı:nıştır. 

Saatlerce süren arama neticesinde 
Mahmut Alemdağı yolu üzerinde Bül · 
bül deresinde bir çalılık arasında ya
kalanmıştır. 

Mahmut ele geçince gülmeye başla
mış. bu ar·.-la: 

- Eğer param obaydı siz beni zor 
yakalardınız, demiştir. Katil mütcma· 
diyen kahkaha atmakta devam etmiş, 

cinayetini şöyle itiraf etmi~tir: 
- Seviyoı'::lum. Aynlığ n.::ı dayana

mıyordum. Yaptım.. Mahmut, kanlı 

bıçağını kaçarken bir arsaya attığım, 
söylemiş, öğleye doğru İstanbula ge
tirilerek arsayı göstermesi söylenmiş
tir .. Bir memurla Mahmut arsaya gide
derek arama yapmışlarsa da bıçak bu
lunamamıştır. 

Katil bu.gün adliyeye verilecektir. 

--<>-

Yeni yolcu salonu 
Tertibat için Bir Türk 

Sanatkarı Bulunanuyor mu? 
Galata rıhtımı üzerinde bir müddet

tenberi inşa eıdilen yeni yolcu salonu 
pek yakmda bitirilecektir. Salon, faali
yeti her an artmakta ve genişlemekte 
olan lstanbul limanının büyük bir ihti
yacına tekabül edeceğinden Denizbank 
idaresi inşaat ve tesisatınaı ç.ok ehemmi· 
yet vermektedir. Salonun dış kısmı ik
mal edilir edilmez hemen dahili tezyi· 
natma geçilecektir. 

Dahili tezyinat için vaktile Ilınan iş
letme direktörlüğü tarafından açılmı~ 
olan müsc:•bakadan iyi bir netice alına
mamış, tanınmış birçok sanatkarların 
projeleri beğenilmemişti. 

Bunun üzerine Paristen bir ldesinat8r 

Heyecanlı 
bir takip 

Halk Dün Bir Hırsızın 
Peşine Düştü 

Meşhur sabıkalılardan Mehmet oğlu 
ihsan dün sabah :Sahçek~ıda gezinir
ken, irfan adında birisinin, üst cebin
den güneş gözlüğünü kapmış kaçar· 
ken irfan farkına vararak: 

- Gözlüğümü çaldı, yakalayın, di· 
ye feryada başlamıştır. İrfanın bu şe
kilde bağırması üzerine lhsamn .arka
sına gazete müvezzileri ve birçok halk 
düşerek kendisini kovalamağa başla

mışlar, nihayet hırsızı bir sokak başın
da kıstırarak yakalamışlardır. 

Derhal cürmü meşhut işlerine ba,kan 
üçüncü sulh ceza m•·~kemesine verilen 
ihsan, hakim Kamil tarafından 9 ay 
müddetle hapis cezasına çarptırılmış

tır. 

-o-

Ticaret Odasında 
Toplanılamadı 

Dün toplanması mukarrer olan Ti
caret odası umumi meC"lisi toplantısı 

ekseriyet olmadıj;ından yapılamamış. 
haftaya çnrşamba gününe tehir edil. 
mi~tir. 

iptidai Maddeler H1!{!t1nd:ı. 
Yeni Bir Kararname 

lktısat Vekaleti , lüiki'ımetten aldığı 
salahiye-t iizerine ~·eni bir kararnıınıe 
neRrctmiııtir. Bıı k~rarnaım: zaman 1..a. 
man me\"7.uu bahsolup hal'cdılınıycn 
mevaddı ıptidaiye buhranının tama -
mile önüne geçecek macldC'lerı ihti\'a 

etmektedir. 
Vaktilc çıkarılmış olan bir kaıarna

me ile pamuk ipliği, b:ıkır, kalay, ham 
deri , jon ipliği, jon men!'ucatı, kauçuk 
kcbrato, gibi maddelerin Suriye. FiJiı:;
tin. 'Mısır ve Birleşik Amerıka gibi 
ülkelerden memlel:ctimize girml'ı:;ine 

müsaade edilmişti. 
Bu defa lktısat Yekalcti bu karar . 

namede de tadil5t yapmış, kararnn
menin ikinci maddl'sinde yazılı malla
rın ayni kar:ırnamenin birinci madde. 
si hükümlerine tabi tutulmasını mu • 
vafık görmüştür. 

Ayrıcıı, Amerika ile yapılacak itha
lat ve ihracat iı:;lcrinin genişletilme · 
sine d:ıir bazı yenı madde!er de ilave 
edilmiştir. Yeni kararname bütün a . 
lakadarlar arasında sevinç ve memnu
niyetle karşrlanmı~tır. 

Hkokul Çocuklarına 
Yardım Kongresi 

Usküdar ilkolrnl' çocukiarına yardım 
birliğinden: 

C. H. partisinin himayesinıde bulu
nan birliğimizin kongresi 10·6-938 cu
ma günü saat 17 de Üsküdar Halkevi 
salonunda yapılrı:aktır. üyelerin gel
meleri. 

getirilmesine lüzum görülmüş, bu hu
susta liman mütehassısı B. Deye sa • 
labiyet verilmişti. Liman işletme direk
törlüğü Denizbanka devredildikten 
sonra salonun dahili tezyin<Jtı meselesi 
tekrar mevzubahs olmuş, Denizbank 
materyal şubesi müdürü bay Saadetine 
bu hususta salahiyet verilmiştir. Oğ
rendiğimize .göre, Denizbank idaresi 
salonun dahili tezyinatı için 40 bin li
ralık bir ta-hsisat ayırmıştır. 

Bay Sadettin Serim bu para ile ha
riçten bir sanatkar getirilerek tezyina
tın ona yaptırılmasını daha münasip 
görm\iş ise ide umumi kanaat tamamile 
aksinedir. 

Memleketimizde bu işi başaracak bir 
çolt tdeğerli sanatkarlar vardır. İşin ya
bancı ellere bırakılmasının doğru olma
yacağı birçok zevk erbabı tarafından 

söylenmektedir. 
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Adli evrakın posta 
vasıtasile tebliği 

Hazırlanan kanun layıhası 
Millet Meclisine verildi 

Ankara 8 (Telefonla) - Adli evra- , cektir. Pcsta memurlarının kusur veya 
kın poata .urtasiJc tebliği baklandajld ihmali yüzünden veya mücbir sebeple? 
kanun layihası meclise gelmiştir. La- haricinde herhangi bir sebeple ziyaa 
yiha esaslarına göre, arzuhal, .layiha, uğrayan adliye cvrakinm yeniden tan· 
ldavetiye, celbname, karar ve ilamlarla zim ve tebliği içiın lüzumlu olan mas· 
icra ve ödeme emirleri mahkemelere raflar posta kanununun taahhütlü mu· 
sorıu hakimliği ve müddeiumumilik ve raselita müteallik hükümlerine göre, 
icra dairelerine ait <iiğer evrak posta ödenecektir. Telgraf servisinde ziyil 
idaresi vasıtaaile tebliğ edilecektir. ve taahhür vulcuunda telgraf kanunu 

İ~lerinden dolayı mübaşir tarafından ahklmı tatbik olunacaktır. 
yapdaeak olan hususlar posta memur- Adli tebligatın sureti ifası ve tebli· 
ları tarafatlaıı hanrJa:nacak nizamname gata müteallik mürasclattn tevdi, teslin 
hükümleri daıire&inde ifa edilecektir. ve idaresi hususlarile buna benzer c1i-
Tehirinde mazeret bulunan hallerde 
tebliğ muamelesi ve hukuk usulü mu
bakemcltri kanununun maddci mahsu· 
sasırun şümulü.ne giren tebliğlerdeki 

talik hakinı veya alakalı mcrcün tesbit 
edeceği kitip veya adliyeye mensup 
bir memur tarafından yapılacaktır. 

Tebliğin hangi hallerde telgrafla ya· 
pılabileceği alaka!dann talebi üzerine 
mahkeme reisi veya muameleyi yapan 
mer<:i tarafından tesbit olunacak tel· 
graf masrafı bu vasıtayla tebliği istiycn 
taraftan posta ücretinden ayn ola
rak alınacaktır. Posta idaresinin kanu. 
na te'Vfikan yapacağı tebliğ i§lerinden 
c!olayr alacağı ücretler Adliye ve Nafıa 
Yekillerinin müşterek teklifi üzerine 
ityn bir tarifeyle tesbit ve tayin edi
lecektir. Ba guretle yapılacak tebliğler 
için adliye harç tarifesi kanununun ıı. 
&usi maddesinde yazılı tebliğ masraf; 
alınmayacaktır. 1 

· Tari.fcide ya.zıh ücretleri kanunu malı 
ıualanna :göre tebliğ masrafı: vermesi 
llznn gelen taraf pC§in olarak Odeyc-

ğcr muameleler bir nizamname ile ta
yin cldilecektir. 

lkametgfilunda bulunmayan kimseye 
yapılacak ihbann §ekli ve verilecek 
müddet bu nizamnamede gösterilmi'j· 
tir. Adli tebliğlerde posta kanununun 
bu hükümlere muhalif ahldimı tatb:k 
olunmayacaktır. 

Bu l:yihaya tevfikan posta ida~si 

vasrtasile yapılacak adli tebligat işleri
nin tam bir intizam içinde cereyamıır 
lemin ve bu hususta mütedair tafımat · 
name ve sirkulcri tanzim etmek vt. 
servisin ifleylf tarmu deva:mlı bir 
murakabeye tabi tutmak ve lüzumlu 
gördüğü !diğer 'bilcümle tedbirleri it· 
tihas etmek ıvazifelcrile mükellef olmak 
lizere bir heyet teşkil edilecektir. 

Ba heyet, posta umwn müdürünüı 
reisliği altında :Adliye ve Nafia Veka
Ietlerile posta idaresinin mümessillerin
den teşekkül edecek ittihaz edeceği ka
rarlar doğrudan doğruya tatbik ve ic
ra olunacaktır. 

Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilen kurumlar 

Kanun layihası Meclis 
ruznamesine alındı 

Ankara, 8 (Telef onla) - Sermaye. 
sinin tamamı devlet tarafından veril. 
mak suretile kurulan iktısadi kurum
ların tegkilat: ile idare ve mürakabe. 
leri hakkındaki Jw.nun lftyihası Meclis 
ruznamesine alınmıştır. 

Bütçe, Adliye, Maliye ve lktısat en
cilmenlerinden seçilen Uçer azadan 
mürekkep muvakkat encümen bu layi
ha üzerinde bazı değişiklikler yapmış. 
tır. 

Layihanın son §ekline göre, bu te. 
§ekküllerin salahiyetli idare ve müra
kabe uzuvları GUDlar olacaktır: 

Umumi heyet, idare meclisi, umum 
müdürlük, Başvekilin veya. vekille
rin tevkil edeceği bir zatın reisliği al· 
tında Maliye, lktısa.t ve Ziraat Vekil
leri, Meclis, bUtçe, adliye ve ziraat 
muhasebat, maliye, iktisat ve ziraat 

. encümenleri reisleri ve reis vekilleri 
ile mazbata muharrirleri ve katiple • 
rinden ve bu encümenlerin her te§lii 
yıl için kendi azası arasından seçecek. 
leri lbe§el" zattan ve divanı muhasebat 
birinci reisinden, umumi mUrakabe 
heyeti reisi ile bu kanun hlildimleıine 
t1bi f.e6ekküllerle sermayeleri bir mil· 
yon Türk lirasından fazla olan milli 
bankaların idare meclisi reisi ve u -
mum müdürlerinden terekküp edecek. 
tir. 

Bu teşekküller idart, mall ve teknik 
ba.Jcımmdan kunılacak bir umumi mü. 
rakabe heyetinin daimi nezaret ve mil.. 
rakabesi altnıda liuiunacakla.rdır. Bu 
heyet Başvekil.Jete bağlı olacaktır. 

Bu heyet ar.asının adedini ve aylık 
ücretlerinin miktarını icra vekilleri 
heyeti tesbit edecektir. Heyetin bir 
reisi, bir de bürosu bulunacaktır. 

Reis ve aza Y'ilbek tahsil görmüş 
ıınai ve ticari jşlerde veya banka. tek. 
niğinde mütehassıs ve kendilerine 
yilklenecek vazifeleri hakkiyle başar • 
maya muktedir kimselerden İcra. Ve
'°1erl heyetince seçilecektir. 

Bu heyet azalığına ecnebi tayin o
lunabilecektir. Bunların iatlhdam 

müddetleri ve kendilerine verilecek 
Ucretler muka velelerinc tabi olacak • 
tır. 

Bu heyetin vazifesi bu mücssesele. 
rin 1dare eekil ve tarzlarını ve gayele. 
rine iktı.sadi, ticari, sınai esas ve icap. 
lara uyğun ve verimli ve rasyonel bir 
§ekilde işleyip işlemediklerini ve hu· 
susiyle mevcut §irketlere göre emsali 
müesseselerle mukayeseli maliyet he
saplarnu, her hesap yılı içinde en az 
bir defa tetkik, tahsil ve mürakabe et· 
mek ve buna. dair raporlarmı !ktısat 
Vekaleti ile alakalı vekalete ve teşek
küle vermektir. 

İdare meclisleri reisi ve aza.sının 
yUksek tahsil görmüş ve vazifelerini 
muvaffakiyetle başarmak için muk • 
tazı mülki, hukuki, mali iktısadi ve 
teknik bilgiyi haiz ve tecrübe sahibi 
olmaları şart koşulmuştur. 

Ancak bu teşekküllerde en az altı 
sene idcr meclisi reisi ve blıklarm. 
da bulunmuş olanların bu teşekküller. 
de ayni vazifeye tayin edilmeleri ha -
lin bu kayıtlardan variste tutulınala· 
nna. ic:ra: vekilleri heyeti karar vere • 
bilecektir. 

Bundan ba.skn layihada umum mü
dilrlUk, bütçe bilfı.nço ve bu teşekkül. 
ler tarafından kuruJacak müesseselere 
dair hükümler vardır. 

SUmerbank, Etibank, Zirat bankası, 
Denizbank, devlet ziraat işletmeleri 
kurumu bu kanunun neşrinden ihöa. 
ren bir sene içinde kanun hUktimlerL 
ne göre teşkil ve tanzim olunacaklar· 
dır. 

--o-

Mimar ve mUhendls
llk kanunu 

Ankara, 8 (Telefonla) - Mühendis 
ve mimarlık hakkındaki kanun liiyi -
hası ruznameye alındı. Layihaya. Ad
liye encümenince ilAve edilen bir fık. 
raya. göre devlet dairelerinde çalışan 
mühendis ve mimarlar profesörlük, J 
öğretmenlik. döçenllik yapabilec.ek • 1 

Japonya 
Kanton ve Hankovo 

bombardımana 
. devam edecek 

Amerikada 
nefret ve 
istikran 

Şanghay, 8 (A.A.) - Çin menabl
inden öğrenildiğine göre, Çinliler, 
Hankov önünde vttcuda getfrllmfş 

olan büyük müdafaa hattına doğru 
geri çekilmektedir. 

Japonlar, Lungabi ve Pekin - Han 
keu demlryollarmın iltisak noktası 
oıau Çençengen civarında bulun. 
maktadır. Japon sol cenahı, Hnnkeuu 
doğru, Japon sol cenahı Han. 
keu boyunca topçeJrnrlerln himaye. 
si altında yavaş yavaş ilerlemekte
dir. Hankcudan alınan haberlere 
göre, şehirde sivil ahalinin tahliye
sine başlanmıştır. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Domel Ajansı 
bildiriyor: 

Hariciye nezaretinin mümessili, 
ecnebi gazetelerln birçok l'tlallerlne 
"Yerdiği ceTapta, Japon tayyareleri
nin Çin slv11 halkına şimdiye kadar 
ula taarruz etmedikleri gibi bun
dan böyle de etmiyeceklerinl ve fa. 
Irat muatahkem şehirleri ve ezcüm
le Kanton ve Hankeu'u bombardı

mana devam eyllyeceklcrini söyle
JDfşt1r. 

Hariciye nezareti mUmesslll tngi
Ilz büyük elclslniıı Kanton bombar
dımanlarını iki defa protesto ettiği
ni kaydettikten sonra Japonyanuı 

bu protestolara Terdlğl cevapta sivil 
halkın asla tecaviize uğramadıkları 
ve ancak askert mUeıseselerln bom
bardıman edlldiğlni bildirmiş oldu. 
ğunu kaydeylemiştir. 

Bombardnnanlar Amerikada 
Nefret Uyandırıyor 

Nevyork, 8 (A.A.). - Nevyork 
Taymls gazetesi, Çlnde ve İspanyada 
Avlb. 9olıllhnlil tAJ'J'<U"'10& 1.lUAtıu-

dan bombardıman edilmesinin Ame
rlkada uyandırmış olduğu nefret ve 
lstlkrahı kaydetmektedir. 

Bu gazete, bllhaıısa diyor ki: 
Bu nefret ve istikrah, istikbalde 

hedef farkı gözetmeksizin hava bom 
bardımanlan yapı1masının önUne 
geçmek maksadlyle bUtUn medeni 
hüktlmetıeri insaniyet namına ve 
bizzat kendi şehirlerinin emniyeti i
çin blrleşmeğe sevketmeğe muhak· 
kak surette ktfidir. lngllterenln İs
panyadaki bombardımanlar hakkm
da. tahkikat icrası maksadiyle bita
raf milletlerin müşahitler gönder· 
melerine matuf olan teklifi, ayni ha
reketin Çinde de icra edilmemesi 
takdirinde, abes ve faydasız bir ~ey 
olur. Zarurt olan bir şey va.rs·a. o da 
:Amerika, İngiltere, Fransa ve hat
tA. diğer devletler tarafından her ne
rede olursa olsun açık şehirlerin 

bombardıman edllmesino mani ol
mak maksadlyle kat't bir harekete 
geçilmesidir. 

Tokyoda Hiddet 
Tokyo 8 (A.A.) - Kantonun bom

bardımanı karşısında ecnebi mem
leketlerde hasıl olan aksnıa.mellerln 
şiddeti, Tokyoda hiddet tevlid etmiş
tir. 

Yeni Konoye htik\1mctinln Çlndekt 
bareko.ta faaliyetle devam ve Japon
yanın diğer devletlerle mlinasebet
lcrlni tanzim etmeğe teşcbbUs ettiği 
şu sırada Tokyodaki !ngtıız ve Fran
sız elçilerinin müracaatı ve Kordel 
Hun tarafından yapılan beyanat, bu 
tkl teşebbüstl telif etmenin güçHik
lerlnl beklenmiyen bir zamanda 
meydana çıkarmıştır. 

Vaşington, 8 (A.A.) - B. Hun, 
Japon tayyarelerinin blrlblrl ardına 
birkaç kere Kantondaki Çin - Ame
rikan üniversitesini bombardımana 
tA.bt tutmuş olmalarını Amerikanın 
Hongkong başkonsolosunun Japon 
başkonsolosu nezdinde protesto ettt. 
ğlnl btldlrmlştlr. 

terdir. 
Mühendis ve mimarlar ellerindeki 

ruhsatnamclerini kanunun neşrinden 
itibaren yeni Unvanlara göre değiştir
meğe mecbur tııtulmugla.rdır. 

Sınai müesseselerde 
mesleki kurslar açıJacak 
Kurslara devam etmiyen işçile· 
rin hizmetine nihayet verilecek 

Ankara, 8 (Telefonla) - Sınat mü. l edenler kurs nihayetinde f.mtfhatl8 t&-ı 
esseselerde ve maden ocaklarında bi tııtulacaklar, muvaffak olazıuyaıı • 
mesleki kurslar açılmasına dair k& - lar o müesseselerde çalışmağa de~ 
nun Hlyihası Meclis raznamcsine alın- ettikleri takdirde müteakip ırorslart 
mıştır. devama mecbur tutulacaklardır. 
Beş encümenden geçerek son §eklini Kurs talim heyctlerinfn \'ası! ,·e 

alan bu layiha esaslarına göre büro· şartları kursların nevi ders prograJ11
1
• 

larında çalışan memurlar hariç olmak tedrisat müddeti bu k~unun neŞfl.D " 
üzere, bir senede kullandığt işçi ve den itibaren altr ay içinde yaprJacıl' 
müstahdemin sayısının gündelik va - nlz.ı.mnamc ile tayin edilecektir. . • 
satlsi ytizdcn daha fazla olan maden Karslara alınacak öğretmenler nıU 
ocaklarile teşviki sanayi kanununda esscse sahipleri tarafından intihap ,·e 
tarif edilen sinat müesseselerde çırak, kültür di.--ektörlüğtinün mütaleast a. • 
kalfa ve ustaların mesleki bilgilerini hndıktıın sonra o yerin en büyük rnUJ. 
arttırmak u~re kurslar açılacaktır. kiye amirinin tasdikile tayin edilecek'• 

Kursa. gireceklerin katedecekleri tir. 
mesafe iki kilometreyi geçmemek üze. A.!kerl fabrikalarıı ve demir yollatf 
re ayni sanayie mensup müesseseler atclyelc.rine ait işler müdafaa ve ns• 
müşterek kurs açabileceklerdir. tıa VekiiJetlerince tanzim olunacaktır• 

fşçi sayısı bu miktardan a.~ağı ol • Kurslara devam mecburf olacalC• 
s:ı bile yukanki fıkrada yazılı mesafe mazeretsiz giJ.miyenler hakkında bel' 
dahilinde aynr sanayiden bfrkaç mUes- gelmediği gfin fçfn fş \•eren veya ,·eJ<I• 
seseye sahip olanlar kurs açmağa Ji tarafrndan gUndclfğinin yarısıııJ 
mecburdurlar. g~iyecek bir miktnrr kesilecek, bit 

Bu kanunan şümulü sahasına giren RY içinde beş defa kttTSa devam et • 
mUe!SCseler kanunun neşri senesine miyenlerin hizmetlerine nihayet "eri· 
takaddüm eden takvim senesi içindeki lecektfr. 
vaziyetlerine göre tayin edilecekler- Kurs açmakla mükellef tutıılan rnil• 
dir. . esse!eler bu kanuna göre tanzim edi.ı 

. Işçı sayısı ftibarfie kanunun tatbi· lecek nizamnamenin neşrinden }tiba • 
kinden sonra kanununun şu:mufü dı • ren fi~ ay içinde bu mükellefiyeti ifa 
şında kalan mUesseselerin vaziyeti bu etmedikkri takdirde 50 liradan 500 
halin tahaddüs ettiği s-eneden sonra liraya kadar ağrr para caasfle ceza· 
gelecek ilk takvim senesi nihayetinde. landmlacaktır. 
ki işçi sayrsm:ı göre tayin olunacak • Tekerrürü halinde bu ceza fk1 kat 
tır. olarak tertip olmakla beraber, kursa-

AÇ'Ilacak kurslarda tedrisat çalışma çtlmcaya kadar müessesenin kapatıl• 
zamanı dışında olmak Uzere haftada muma da. hükmolunabilecektir. 
en çok altr uat olacak kursa devam 

Beynelmilel afyon 
tahdidi konfrCJn:sıııda 

Türkiyenin talebini temin edecek 
vaadedildi formüller bulunması 

Cenevre, 8 (A.A.) - Anadolu A· ı 
jansının hususi muhabiri blldlrlyor: 

Beynelmilel afyon tahdidi ltonfe 
ransr ihzarı komitesi mUzakerelerl
ni bitirmiştir. 

Müstakbel konferansta yapılacak 
beynelmilel mukaveleye temel teş
kil edebilecek muhtelit sasları muh· 
tevl olarak hazırlanan rapor bu hat
ta Milletler Cemiyeti isUşart komi· 
teslnde mUzakere olunacaktır. 

Bu mUzakere en bllyük afyon alı· 
cısı olan Amerikanın da iştirakile e
hemmiyetini artırmaktadır. 

Son celsede delegemiz B. Necmed
din Sadak şimdiye kadar afyon zl· 
raati yapmamrş olan memleketlerin 
muahcdedc tcsbit edilecek bir tarih
ten sonra af:;on zfraatlne başlama. 
Iarrnın yasak !"!dilmesi esasının ka
bulünde israr etmiş ve bu mesele et
rafrnda Jcun·etll münakaşalar ol
muştur. 

B. N. Sadak bundan sonra afyon 
mukavelesini kabul ve tasdik etmi-

yen müstahsil memlekeUerden mil&' 
tehlik memleketlerin afyon aatm al .. 
mamaları esasını llerl sürmüş ve in .. 
sanı ideallere hizmetten bol bol bah .. 
sedfldlğlni işittiğim bu toplantıda 

bunun teyit çarelcrlnl bulmak lA· 
zımdır, demiştir. Kanada murahba.
sı ve diğer delegeler bu teklifi ka
bul ettiklerini beyan etmişler ve biç 
kimsenin itiraz etmediğini beyaıi 

etmesi Uzerlne D. N. Sadak, btı 

meselede ittifakın komiteye şeref 
verdl~ini s6ylemlştlr. Afyon t&hdi
dinl kontrol edecek bir uzviyetin 
tesisi konuşulurken B. N. Sadak. 
Tilrklyenln bizzat fc1nde temsil edU• 
mediği hiç bir uzviyetin kontroıunU 
kabul edemiyeceğfni ve kontroıune 

bizzat iştirak etmediği hiç bir teab• 
hüde girişmek Adetinde olmadığmı 

&öylem iştir. 
Türkiyenln talebini temin edece:K 

bir formül bulunması vaadedllmlş
tlr. 

Millet Mecaisinde müzakere ve 
kabul edilen ka·nunlar 

Ankara 8 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Fikret Sılaym öaJkanlığı:nda 

\ 
toplanmı~tır. 

Celsenin açılması:ıı müteakip gene
ral Kazım Özalpın arzuhal encümenini 
haftalık kar~·r cetvelindeki 1564 &ayılı 
kararın umumi heyette müzakeresine 
Urfa mebusu general Ahmet ?azganın 
ve Karahisar mebusu Ali Rıza Esenin 
Ankara yüksek zir:xıt enıtitüaü kanu· 
nunun ZO inci maddesinin tefsirine ait 
takrirlerinin geri verilmesine ait tak -
rirler okunmuştur. 

D. D. yolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü ile Evkaf umum 
müdürlüfü 934 mali yılı hesabı katisi
ne ait kanun layihruarı ile ldevlet me
murları aylıklarının tevhit ve tadiline 
ait kanuna bağlı cetvelin maarif veki· 

leti kısmında deği§iklik yapılma11 ve 
askeri memurlar hakkındaki kanunun 
maddelerinin değiJtirilmeai ve yeniden 
bazı maddeler ilave eidilmesine ait ka· 
nun liyihalan müzakere ve kabul edil· 
mittir. 

B. M. Meclisinin bugünkü toplanu· 
sında ikinci müzakeresini yapmıı oldu· 
iu kanunlar arasında devlete ait icare· 
teynli ve mukataalr gayri menkullerin 
kıymetlendirilmesine, Türkiye ile Çe· 
koılovakya arasında imza edilen tica· 
ri mübadeleleri tanzime mütedair an· 
Iaıma ile Türk - Yugoslav ticaret ve 
ıeyrisefain muahedenamesine mun%81ll 

protckolun tasdiklcrine alt kanun llyi· 
batur bulunır.akta idi. 

B. M. Meclisi cumartesi ıUntı topla• 
nıcakttr. 



Korku Yatağı 
Yusuf Ziya ön 
işin valdesi 

DUn gözyaşları ara
sında gömUldU Yazan= Edgar Vallas Çeviren; H. M. 
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~efatını teessilrle haber verdiğimiz 
Denizbank Umum mildl\riı Yusuf Ziya 
ônişin valdesi, esbak Konya mebusu 
ve Reji BaşmUdürlerindcn merhum 
Baş Şakirin refikası Bayan Ha)Tiye -
nin cenazesi dün büyük merasimle kal. 
dmldı. Cenar.e merasimine iştirak e
den zevatı. diln sabah saat dokur.da 
köprUnUn Kadıköy iskelesinden hare -
ket eden Kınalrada vapuru Sarıyerc 

götilnnüştUr. 

Margnt hayret içindeydi: 
- Pekala, onun kaçtığını Ravini bi· 

llYor mu? 
- Bilmiyor. Fakat öğrenecek her 

halde .. (Manidar bir şekilde) evet... 
her halde öğrenecek! 

Bir hafta sonra, Margrit Belman 
l'eni Vazifesine ba.flamak üzere, için
de birı.z da korku duyduğu halde, 
''Le.nna oteli,. ne gtttifi zaman Con 
'1ek'in nerede bulunduğuna dair, Ri
der'tn l\lpheleri ıillnmiotl· 

. . . . 
Ma.rgrit Selman ile Rider arasında 

k\lçtık bir an\8.§Dlamazlık vardı. Bu 
lllllaşmamazhk Margritln, Londrayı 
lerketmeslnden bir gUn evvel öğle ye. 
rneğtnde çıkmıetı. Margrit, Rider'e 
"Eski moda .. bir adam olduğunu söy. 
leınışu. Ve Rider duraklamıştı ... Mar
g?it, bu sözü nasıl cesaret edip de 
.söylediğine hayret ediyordu. Fakat 
soylemişti işte ... 

- Eğer, demişti. Şu favrilerini ke. 
secek olursan, inan ki tam on yaş 
gençleşeceksin. 

Rider şöyle cevap vermişti: 
- Fakat aziz dostum Margrit, ben 

on yaş daha genç görUnmek istemiyo 
rum. 

Bu konuşma.dan sonra, her ikisine 
de biraz tuhaflık çökmUştU. Hele Mnr
grit, otele giderken içinin hafifçe bur. 
kulduğunu hissediyordu. Bununla be. 
raber, kendisinin Londradan biran ev
\·eı uzaklaşmasını istiyen Rider'in, bu 
arzuyu sadece onun emniyeti için gös. 
t rmiş o!duğunu hatırladıkça, Rider'e 
daha çok ısınıyordu. Ona mektup ya
ııp, söylediklerine milteessir olduğunu 
bıldirmek istiyordu. 

Margrlt bir taraftan da Flek çete
ıiııin ne olduğunu ve Flek'lerin kim 
olduğunu merak ediyordu. Her ne ka. 
dar bu isim ona yabancı gelmiyor 1 • 
diVle de. onların faaliyette bulunduğu 
ı1raıarda, Margrtt bu mevzula .tııç ala· 
kadar o?mamış veya pe}: az flllkidil' 
olmuştu. 

Margit, tekrar ''Larms oteli,, ne gi
clip Mister Daver'in yazıhanesine gir
dıği zaman, Daver, her zamankinden 
daha ziyade şeytanı andıran haliyle. 
onunla kısaca konuştu. 

Ona göreceği işleri anlattı. Bu işler, 
ağır değildi. Karışık değildi. Hele ko· 
caman "Larms oteli,, nin idaresile he. 
men hiç alış verişi yoktu. Margrtt bu. 
na memnun oldu. Otelin idaresi, Misis 
Börtlln'ün, ehliyetli ellerine bırakıl

mıştı. Bu işi, o görüyordu. 
Otelin müstahdemleri, otelden beş 

altı yUz metre ötede bulunan iki köy 
evinde bulunuyorlardı. Yalnız, Misis 
BörtUn otelde oturuyordu. 

Da ver şöyle dedi: 
- Otel adamlarının bu tanda tak. 

sim edilişi dolayısile daha rahat ede
ceğiz. Zira hizmetçiler, milz'iç şeyler
dir. Ne dersiniz? Herhalde siz de bu 
fikirdesiniz. .. Eğer kendilerine ihtiya. 
cunız olursa, her iki eve de buradan 
telefon var. Telefon etmek suretile 
çağınlabilirler. Kapıcı Greyncer'deki 
anahtar, dış kapıyı da açar. Sizin de 
hoşunuza gidecek mükemmel tertibat 
değil mi? Evet, her halde hoşunuu 

gidecek .... 
Daver'lc konuşmak biraz tüzull bir 

işti. Zira, bütUn sorduğu suall~rin ce. 
vabını kendisi veriyordu. 

Margrit, Daver'in yuıhanesinden 

ayrılmak üzereyken, onun yazmakta 
olduğu kitabı ve üzerinde çalıştığı 

mevzuu hatırladı. ve: 
- Mister Daver, dedi. Flek çetesi 

hakkında bir şey biliyor musunuz? 
Daver kaşlarını çatarak: 
- Flak mı? dedi. Dur bakayım .. 

Flak'lar .... 

Margrit, onun yanlışını dli7.eltti. 
- Flek, dedi. F. L, E, K ... Geçen gUn 

bır arkada§nn, bu çeteden bahsediyor
du. Sizin de bu mevzu üzerinde kitap 
l'Udığınızı dUşilnerek, her halde bu 
ismi tanıyacağınızı tahmin ettim. 
BunlaJ', milthiş bir cAni çetesi imiş. 

Da ver, acele ile cevap verdi: 
- J'lek mi? Dedi. Ha? .. Elbette, el. 

bette! ... Fakat ne kadar enteresan bir 
şeyden bahsetmi!J oluyorsunuz. Yoksa 
siz de ''Clnalyat,, ilmi ile mi uğraşı-

yorsunuz. "Flek,, leri tanımazmıyım? 
Onlar üç tanedir: 

Con Flek, Corc Flek, Ogustus 
Flek ... (Daver, çok çabuk konuşuyor 
ve bu isimlerin her birini söylerken 
sigaradan sararmıs uzun parmakları· 
nı masanın Uzerine vuruyordu.) Con 
Flek şimdi bir cini timarhanesinde • 
dir. Diğer iki kardeşi Arjantine kaç. 
tılar. MUt-hiş adamlardır, müt. hiş! 
müthiş! ... Fakat polis teşkilatımız da 
ne mükemmel bir teşkilattır! Skot · 
land Yard, ne harikulade bir ml\csse. 
se! .. Ne dersiniz? Sizce de öyle değıl 
mi? Hiç şüphesiz ki öyle ... Flek ! (Da
\'er, kaşlarını yeniden oynatıp başını 
sallayarak) Ben bu Fleklere dair kü
çWc bir kitap yazmak isterdim. Fakat 
teferruatını henilz tamamlamış deği • 
Um. Sidn, Flek'ler hakkında maluma. 
tınız var mı? 

Margrit, ''hayır,, makamında ve 
gülümsiycrek başını kaldırdı ve: 

- O istifadeyi elde edebilmiş deği
lim,dedi. 

De.ver, sözüne devam ediyordu. 
- MUthiş mahlftklar, aayanı hayret 

adamlardır su Flek'ler! Sizin arkada· 
ş.nız kimdir Mis M.argrit? Hani şu si. 
ze, Flek'lerden bahsettiğini söylediği
niz arkadaşınız kimdir? Kendisile ta
nışmak isterdim. telki o, bana, Flek. 
ler hakkında daha fazla ma11lmat ve. 
rebilir. 

Margrit, Daver'in bu teklifinJ biraz 
endişe ile karşıladı. 

Hayır, hayır, diye cevap verdi. Ken
dlsile tanrşmanrza imkA.n yoktur sanı· 
rım. Tanıpanız bile, bunu anlatacağı. 
nı hiç ummam. Zaten. 1117.e ondan bah
setmekle ihtiyatsızlık ettim galiba. 

( Arktısı ucır) 

Yerli Mallar 
Sergisi 

Sanayi llirliği lfeiaı 
izahat Verdi 

Onuncu yeril mallar sergisi hazır
lıklarına devam olunmaktadır. Sanayi 
birliği reisi Döktor Halil Sezer dt1n 
kendisini goren bir muharririmize ser
gi hazırlıkları etrafında şu izahatı ve!' 
miştir: 

" - Bu seneki sergiye çok talip 
vardır. Bu arada Siimerbank, 1ş Ban.. 
kası, Denizbank, inhisarlar idaresi gi
bi büyük devlet müesseseleri de bu -
lunmaktadır. 

Bunlardan Sümerbank, lı Bankası 
ve İnhisarlar idaresi sergide geçen yıl 
işgal ettikleri yerleri tekrar tutmuı • 
lar ve pavyonlanru hazırlamağa bq. 
lamışlardır. Denizbank idaresi de pek 
yakında buna ait hazırlıklar için faa
liyete geçecektir. Bu sene diğer bütün 
pavyonların inşasına 8 Temmuzda 
başlanacaktır. 

Sergi 27 Temmuzda açılacağına gö
re pavyon sahipleri pavyonlarında is. 
tedikleri tertibatı yapmak için bu su
retle bol bol vakıt bulmuş olacaklar
dır. 

Geçen yıl ve ondan evvelki yıllarda 
~ılmıı olan Yerli mallar sergisinden 
çok mUabet neticeler alınmıştır. 

Halka yerli malını sevmek ve tanıt. 
mak için sergi çok iyi bir vasıta olu
yor. Bu yıl bu gayeye daha yakından 
hizmet etmeğe imkan bulacağımızı u· 
muyorum. Gelecek yıl, sergiyi, Sergi 
Sarayında açacağız, Ankaraya bu iı 
için gitmiş olan Birlik Umumi kitibi 
Halit Gilleryttz Sergi Saraymm ma • 
ketini Başvekil Celfil Bayara ve tktı
sat Vekili Şakir Kesebire &.netmiştir. 

...._.. ..... -·····---.... -----·· ••• 1 

Diğer birçok zevat kara yoliyle BU. 
yUkdereye giderek Yusuf Ziya Önişin 
köşkünde toplanmışlardı. Tanıdıkları 

tarafından hürmetle sevilen Yusuf Zi. 
ya ônişin tecssUrUne iştirak edenlerin 
teşkil ettikleri pek kalabalık cenaze 
alayı ortasında rahmetli Hayriyenin 
tabutu eller üzerinde taşınarak Sarı · 
yer iskelesinden vapura konuldu. 

Gelenler Akayın Kınalıada ve Şir -
keti Hayriyenin tahsis ettiği 71 nu • 
maralı vapurlarına ancak sığabilmiş
lerdir. 

Cenaze alayını en önde Başvekil Ce_ 
l~l Bayar namına gönderilmiş olan çe
lenk lle malt ve iktısadi müesseseler, 
Türk ve ecnebi bankalan, vapur kum. 
panyaları, muhteJif şirketler, ve bir
çok mU~taz zevat ile bUtUn klüpler ve 
Güneş KlUbilnUn (Güneşlilerden anne
lerine) ibaresini taşıyan yil7.den fazla 
gönderilmi' çelenk takip ediyordu. 

İyi kalpliliği ve hayır severllğile 
muhitine da.ima hilnnet ve muhabbet 
telkin etmiş olan merhumenin tabutu 
derin bir teessür içinde 'Oaküdara gö. 
tUrUlmUştUr. 

Namazı 'OskUdar Yenicamiinde eda 
edilen merhumenin cenazesi Karaca -
ahmette zevcinin kabri yanındaki aile 
makberesinde Allahın rahmetine tev. 
dl edilmiştir. 

Değerli bankacımız Yusuf Ziya ön
işe ve kederli ailesine tekrar taziyet. 
]erimizi beyan ederiz. 

Teşekkür 
Valdem Hıı,>""ifPnin v<!fatile düçar 

l>ldb#dhi cJerJiı kedere, C8DIM8iııe b .. 
~ gelmek ve telgraflar, mektuplar 
göndermek suretile iştirak lrttfunda 
bulunan zevata, çelenk yollayan mali 
lktısacll müesseseler ile Türk ve ecne
bi bankalarına ve klüplerine karşı 
duyduğuı.1 minnet ve teşekkür hisleri. 
ni ayrıayrı bildirmeme, teahi altında 
bulunduğum acı mani olduğundan bu 
husustaki hislerimin ibliğma muhte -
rem gazetenizin tavassutunuzu saygı. 
larımla dilerim. 

Dmıizlıank Umum Müdürü 
Yusuf Ziya ôniş 

Oç Irz Dütmanı 
MahkUm Edildi 

Balıkpazarında esnaflık yapan Ke _ 
repe, Memmet ve Kalos adında Uç 
genç 15 yaımı bitirmemiş Münevver 

kızı çeşmeden su taşımak bahaneelle 
kıra g~tUrmil§ler, orada kızcağmn 
r.orla ırzına geçmişlerdir. 

Ağırceza mahkemesinde muhakeme 
olunan suçlulardan Kerope ve Mehmet 
Uçer sene ağrrhapis, Kaloa da bir eene 
hapis cezasına çarptınlmıılardır. 

--<>-
Aiırcezada Bir Beraet 

Metresi Fatmayı bqma vurarak 
nezfi dimağiden ölüme sebebiyet su· 
çiyle ağırceu mahkemesinde muha • 
keme olunan trf anm duruşması biri -
rilmiş, hakkında beraet karan veril. 
miştir. 

• l\fütehassıs ıeUrlttek belediyelerin ev. 
vclA Dahillye VeUletlne müracaat etme. 
lerl lAzım geldUU bildirilmlttlr. 

DöndUfü zaman kendisinden daha et
raflı izahat atacağız.,, 

.............. • • .... .-...uwuwwwu-

Here ün bir fıkra : 

Mahcubiyet 
Adamın biri birkaç ahbabı ile yolda giderken karşıdan bildik biri 

doktorun geldiğini görlince gizlenmiş. Sormuşlar: i 

1 
- ÇilnkU demiı çoktandır evimir.de kimse keyfini bozmadı da dok-

1_~~m:.'~:; adamcağrm :::~=--·-·-........... ·-··-

Dostlarına elmas 
dağıtan kadın 

Elinde dağıtllmak üzere bin 
elmas daha varmıs • 

Bu, bi:az şaıılacak bir şeydir. Bu 1--------------

kadımn henüz genç bir yaşta bulundu· Rahı·p mı· yoksa 
ğunu, milyonlarca lira d~ğcrindeki ' 

elmaslarını da büyük tehlikelere atıla- h ok kaba z m 1 ? 
rak ele geçirdiğini söyleraek dah& şa· 
şılacak bir şey olur ... 

Lul Gardo ismindeki bu cenubi 1\
merikalı kaı.lın, bugün Londrada bu 
lunmaktadır ve elindeki binlerce ya 
kut, zümrüt, safir gibi paha biçilmez 
kıymetli taşları yeni edindiği dostla
rına dağıtmakla meşguldür ... 

Madam Gardo diyor ki: 
- Benim içın bu elmasların değeri 

para ile ölçülemez. Çünkü bunları ben, 
para ile almooım, para ile ölçülmesine 
imkan olmıyan bir şey: Hayatımı teh· 
likeye koyarak elde ettim. Onun için, 
gene parayla ölçülemiyecek· bir şeye: 
dostluk ve sevgiye karşılık olarak da· 
ğıtıyorum .. 

''Şimdiye kadar, eski arkadaşlarıma, 
yeniden tanıdığım ve sevdiğim kimse· 
tere bin kadar elmas vermişimdir. Fa· 
kat, insanın hıkikaten sevdiği ve ken
disini sevdiğine itimat ettiği kimse o 
kadar u ki, bu arkadaşları bulmakta 
ç.ck zorluk çektim. 
"Arkadaşlanma verilmek üzere a· 

yırdığrm daha bin kadar elmas var. 
Bunları verecek yeni dostlar arıyo-

rum .. 
"Bundan. batka emsali az bulunur 

7e ilmi kıymeti haiz taşlan da m;i :~ 

tere veriyorum. Müzeler şimdiye ka
dar verdiğim kıymetli taşlar üç bini 
geçmiıtir. Bunlatldan bin kadannı 

GJaıskov müzesine, 800 ünü de Los An
celos müzesine verdim. Britis mu
aeum'a da arziyat bakımından kıymetli 
olan 250 taş hediye ettim .. , 

Bu cömert zengin kadın bu elmas
ları nasıl VC!' nereden bulmuş? Bunu da 
kendi aızın~ d~yelim: 

.ıtlunlann hepainl, kendi elimle top
lakışrmdır. Çogunu Avustralyada ve 
Brezilyada buldum. Yakında da, gene 
ara~ttrmalarda bulunmak üzere Tibe
te gitmek üzereyim. Oralara ayak 
b:ıısan ilk garplı kadın ben :>lacağım. 

"Avustralya:fa ve Brezilyadı yap
tığım seyahatlerde ölümle pençeleştim. 
Bilhassa, Avustralrada ''ölüm v<'.W:li· 
si., ismiyle m·oruf olan vadide ölmeme 
ramak kalmıştı. Fakat, aradığım elma· 
ıu bulmadan :ıy:ılmadrm ... Bir çok yer· 
lerde de yamyamların elin:fcn zor kur· 
tuldum ..... 

Lul Gardo, şüphesiz ki, bulunduğu 
yerde en •'sevilen. kad ndır !. 

Ameriliada fen ner eeye girdiği gibi, 
din işlerine de dahil olmuştur. 

Burada gördilğUnUz elektrik oyunu. 
nu yapan ne bir hokkabazdır, ne de 
bir sihirbaz. Bu halka, dint vaızlar ve
ren bir rahibdir ve bu marifeti, halka 
bir mucize gösterir gibi değil, fenle, 
din kitaplarında anlatılan manevf 
kuvvetler arasındaki münasebeti gös -
termek için yapmaktadır. 

Bir elektrik bobininin üzerine, ya
lmayak basarak çıkan papas, kollarını 
kaldırıyor, parmaklarını açıyor. Vü • 
cudundan geçen elektrik cereyanı, par. 
maklannın ucundan havaya şerare • 
Jer halinde çıkıyor. Vücudunun flbir 
yeri toprağa temas etmediğı için, e
lektrik cereyanı tek kalarak, adamın 
kömür olmasının önüne geçiyor. 

Karanlıkta, parmaklarının ucundan 
elektrik neşreden adam, karşısındaki 
halka, manevi kuvvetin bir timsalini 
gösterdiğıni söylemektedir. 

... TiFOBiL Dı. Ihsan Samı-, 

' 

1 ıro ve pınuFohutılıklınna tuı 
nıımır için ıgtzdın ıiıoıo tifo bıp- 1 
andır. Hiç rahatsızlık: •eıınez. Her 

kes aJabillr. Kutusu 55 Kr. 

Görüp düşündükçe : 

Yaldızlı kölelik! 
YAZAN: S. Gezgin 

Bir Lehli prensini, yurddaşları afo
roz etmişler. Çilnkü adamcağız bir ya
hudiyle evlenmek istememiş, ve bir 
Avusturyalı kız almıı. 

Eski tnıiliz kralının macerası, bir 
baıita şekilde yeniden tazeleniyor, de· 

mek. O dava bin yalnız bir tacın ne ağn 
bir yük olduğunu öğretmekle kalma
mıf, bu yülciln, bir vicdan pr.ıagası, 

bir ,ıönül zinciri haline girebileceğini 
de göstermiıti. 

O günlerde bütün ldünyanın üçe ay
rıldığını hatırlıyorum. Asıl büyük ka· 
!abalık, halk yığmları idi. Bunlar, ruh
lannda yaradıhgtan gelme bir hürriyet 
tapiıklan için, kraldan yana çıktılar, 
''ıönül kimi •everse güzel odur.,, di· 
yorlar ve madam Simp&<>nun bapnda 
bir imparatorluk tacı görmekten ürk
miyorlar:Jı. 

Fakat "Kilise,, adamlan, aailı:adeler, 
böyle dilfünmediler. tnaıuflannı "Mu
kaddea., kaplara batınp zağladdar, söz 
kılıçlarına, yine bu kapıarda su verdi
ler. 

Gerçi dünyaya kartı azlıkta kalmış· 
Jardı. Fakat kuvvetin cevheri onların 
elinde idi. Gazeteler, radyolar, lriinıU-

]er hep onl"I'ın hesabına çahttılar ve 
olanlar oldu. 

Bugün ayni hikiyenm bir bqka lil
kede tekrarlandığını görüyoruz. Yarın 
belki başka bir aforozla da karplape9-
gız. Dünyada her JeY değifti, fakat bir 

türlü 9u insan taWfi ortadan kallana
madı, gitti. Kafalannı nazariyelerin 
bulanık küplerine sokarak bağıranlar, 

az delildir. 
Fakat çıtbklar, hiçbir zaman yeni 

bir fikir mimarialnin harcı olamaz. 
insanlık, ne vakit her adamı, yalnız 

onun kendi varlığındaki değerle ölçe
cek? Ne nman, mezar taılannın, sü
llle ıecerelerinin, eddat galerilerinin 
nüfuzundan kurtulacak? 

İster prepa, ister imparator, ister 
çiftçiı rençbcr olsun, insan imandır. 

Kanı, eti, kemiği rubu deiiflnez. Hat

ta fen ve ilim, aaırlara eskimit aileler
le, genç ililelerin çocuklannı verim ba· 
kınımdan incelerken, yıpranmamıı ai
leleri Utt\in tutar. 

Hakikıtin dili bu iken, nıhlardaki 
bu iğrenç sinişi ne diye darmadatm 
etmiyorus, bilmem. 
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Ev, kadın: 

Beyaz kullanırken dikkat 
edilecek nokta 

Fra~~~Y~il~zdı-f 1 Askerlik bahisleri f 

Londrada bütün israrla- Ç.eklerin müdafaa kU\I'" 

:i;~~~~2;~;~;:~;:~; vetl eri ne vaziyette ? 
Beyaz, elbisedeki diğer renkle ve 

şekille birleşerek en güzel tezadı teş. 
kil eden bir unsurdur. Yalnız, elbise. 
nizde ve giyinişinizde beyaz kullanır
ken bilhassa üç noktaya dikkat etmek 
lazımdır: 

1 - Beyazın tezat teşkil edeceği 

renkten başka bir renk bulunmamalı 
\re beyaz kısım az miktarda olmalı. 

2 - Beyaz parça elbisenin veya tu-
valetin yakışacak kısmına gelmeli. · 

3 - Beyaz insanı şişman gösterir. 
Onun için, eğer şişmansanız beyaz giy_ 
mekten ve elbisenizde beyaz bulunma-· 
sından çekinmelisiniz. 

Bunlara göre, size beyaz süs veya 
beyaz bir kısım kullanabileceğiniz el • 
biselerden, tuvaletlerden birer nümu
ne verelim: 

Siyah veya koyu renk bir ropta ya
ka ve kol ağızlarına beyaz krep döşin 
koyabilirsiniz. Elbisenin önüne beyaz 
tenteneli kravat gibi bir parça da ila
ve ederseniz güzel olur. 

Yalnız, bu elbisede fazla beyaz bu
lunduğu için şapkanızı beyaz intihap 
etme?.Seniz iyi edersiniz. Çünkü, beyaz 
ancak elbisede az bulunduğu takdirde 
tezat teşkil eder ve güzel görünür. 
Şapkayı da muhakkak elbisenin ren
ginde ·giymeniz lazım, çünkü, yine bi. 
rinci kaide icabı, elbisede bir üçüncü 
rengin bulunmaması lazımdır. 

Beyazın, elbisenin yakışacak kısmı
na gelmesi meselesi de mühimdir. Me
sela, bir elbisenin üzerinde, ibeyaz ke
mer ekseriya iyi durmaz. Fakat bu be. 
yaz kollarda veya yakada iyi durur. 
Niçin? Çünkü kol ve yaka elbisenin 
bir bitim noktasıdır. Yani ondan son
ra dış muhit başlıyor. Halbuki kemer 
elbisenin ortasındadır. 

Beyaz ayakkabı da, elbiseden, ço • 

l:.'nıprimc siyah ipekliden yapılmış 
gündii.:liil.: bir elbise .• 

raplarla ayrıldığı için iyi durmaz. Yal
nız kırda ve deniz kenarında beyaza
yakkabı daha iyi yakışır. 
Beyazın vücudü şişman gösterme

sine gelince, bunun da sebebi vardır 
ve bu, hakikaten, çok göz önünde tu. 
tulacak bir noktadır: 

Beyaz ışık etrafa yayılır ve oldu -
ğundan fazla yer kapladığı hissini ve. 
rir. (Bilhassa gözleri biraz zayıf olan 
kimseler beyaz bir şeyi, olduğundan 
büyük görürler.)' 

Onun için, şişman iseniz beyaz giy
mekt.en kaçının, zayıf iseniz ve biraz 
şişman görünmek istiyorsanız bilakis 
beyazı tercih edin ... 

Pratik psikoloji nasıl 
yazıldı ? 

Amerikalı Dal Karneği muh-
telif meslek ve sanat sahipleri-
ni dost kazanarak işlerin~e 

muvaffak olmak usulünü bir kitaıp 
halinde yazmak karannx verdikten 
sonra iptida kendisi için icap eden dc
kümanlan toplamağa girişmiştir. Bu
nun için aile münasebetlerinin tanzimi 
hakkında eskiden kalmış nasihatları, 
mahkemelerde talak davalarına ait za
bıtları, aile hayatından bahseden mec
muaları, profesör Dvestreetin Alfred 
Adlerin, Vilyam Ceymisin eserlerini 
toplanmıştır. Sonra bu maksat üzerin
de kendisi ile çalışacak bazı arkadaşlar 
bulmuştur. Bunların hepbirini mevcut 
kütüphanelerin birirldeki türlü terbiye-

• vi eserleri, gazeteleri, mecmuaları oku
yarak işe yarayacak surette notlar al
mağa memur etmiştir. Sonra bizzat bir 
çok meşhur alimleri ziyaret ederek is
tişarelerde bulunmuştur: Markoni, 
Ruzvelt, Ovcn Yung gibi alimlerin, 
Klark Gable, Mari Pikford gibi büyük 
artistlerin tecrübelerinden ve fikirlerin 
den istifade ederek maksadına hizmet 
edecek usulleri bulrnağa çalışmıştır. 

Böylelikle tophıyabildiği malumatı 
evvelemirde bir konferans halinde yaz
mıştır. Mevzuu ''insanların sempatisini 
nasıl ka,.;anmalı ve onlar üzerinlde na
sıl tesir etmelidir,,, cümlesi ile hulasa 
edile bilecek olan bu konferans iptida
ları ancak yarım saat, üç çeyrek saat 
kadar devam edebilecek kadar kısa 
iken gittikçe yeni tetkikat ile büyü
müş, genişlemiş, nihayet bir buçuk 
saat süren bir konferans olmuştur. 

Dal Karneği senelerce bu konferansı 
Nevyorkta Kameği enstitüsünde etra
fına toplanan talebelere vermekte de
vam etmekle beraber bir taraftan da 
kendilerine böyle ders verdiği kimsele
rin tetkiklerinden istifade etmek yolunu 
aramı;tır: 

- Benim size konferansımda gös-

terdiğim usulleri siz kendi hayatınızda 
ve muhitinizde bulunan insanlar ile 
muamelatınızda tatbik ediniz. Elde e:le
ceğiniz neticeleri sonra bana bildiri
niz.,. 

Demiştir. 

Bu usul hakikaten çok faydalı ol
muştur. Dal Karneğinin derslerine de
vam etmiş olan herkes kendi tecrübe
lerinden elde ettikleri neticeleri gelip 
<ınlatmışlardır. Böylelikle evvelce bir 
buçuk saat süren konferans gerçekten 
büyük bir kitap halini almıştır. 

Görülüyor ki Dal Karneğinin kitabı 
herkesin bildiği şekil ve manalda ola
rak bir adam f\1 rafınd<m yazılmış bir 
eser değildir. Bu eser, binlerce insa
nın iştiraki ile elde edilmiş, hayat ıa
bcratuvarmda iş üzerinde çalışılarak 
kazanılmış tecrübelerin bir yekCınudur. 
Bu eser iptida el p<:ırçasr kadar bir ka
ğıt üzerine çizilmiş beş, on satırlık ke-

. limelerlden ibaret iken yavaş yavaş say
faları doldurmuş, sonra bir broşür ol
muş, daha sonra bu broşür de büyüye, 
büyüye kocaman bir kitap, bir pratik 
psikoloji ilmi vücudaı ·gelmiştir. Fakat 
bu neticeye varmak için pratik psiko
lo ji müellifinin tam on beş sene uğraş
ması lazım gelmiştir. 

Dal Karncği temin ediyor ki pratik 
psikolojide izah edilen prensipler ale· 
ta.de herkesin bildiği gibi nazari bir ta
kım malumattan ibaret değildir. 

Bilakis bu prensipler bl<ıylıkla tat
bik ~Jilebilen, hayat sahasında herkes 
i;in derhal muvaffakiyetli neticeler ve
ren bilgilerdir. Hemen bu bilgilerin tcsi 
ri o kadar mühimdir ki adeta sihir ve 
efsun denecek derecede kuvvetliuir. 
Bu bilgiler sayesinde Amcrikada Dal 
Karneğiden lders almış birçok t~·!ebe

lerin hayatlarında adeta inkılap dene
cek kadar deKişiklik husule gelmiştir. 

ECITMEN 

itiraz ettiği ve gösterilmesinin men'i 
ni istediği malfundur. Evvelce de yaz. 
dığımız gibi İspanya hadiselerini an
latan bu filmde baş rolü Madlen Ka
ro! oynamaktadır. 

Film, uzun münakaşalara sebeb ol
muş, nihayet İtalyanlar tarafından 

kontrol edilmesi için bir kopyası Na. 
poliye gönderilmiştir. General Fran . 
konun adamları film hakkında rapoı . 

!arım bundan sonra vereceklerdir. 
Fakat, film pazar gününden itibu- / 

ren Londradaki bir sinemada göste - 1 
rilmeye başlanmıştır. Halk, bu kadar 
münakaşaya sebeb olan filmi merak c. 
aerek sinemayı doldurmaktadır. Biz 
de mevzuunu kısaca anlatalım: 

Madlen Karol filmde evvela bir ca. 
susun kızı rolündedir. Bir gün otomo
bili devriliyor, kendisine bir İspanyol 
köylü genci yardım ediyor. Karol bu 
adamı seviyor. 

Çek a~licr'i kum:ctlerinaen iki gör.iln'ilş .• · 
, 

Vaka hükumetçilerin elindeki bir 
köyde geçmektedir. Karolun babası er 
lan casus, bu deniz kıyısı köye gelen 
gemiler hakkında düşmana malfunat 
\'ermektedir. Karo! da bu işte babası-

Çekoslovak Cumhuriyeti kendi mü.} 
dafaasmm temini için dört milyarlık 
bir dahili istikraz akdetti. Askeri hiz. 
met mecburiyeti iki seneye çıkarıldı. 

evvel Renanya'dan Saksonyaya nakle· 
dilmiştir. 

terir. Umumi efkar Alman tehlikesiJJC 
karşı çok iyi hazırhelıdır. 

- • 1 

Hava müdafaası için yeni ve kuvvetli 
bir teşkilat kuruldu. Bunlardan sonra 
da ahalinin harp hazırlığı için bir ka
nun kabul edildi. Bütün askeri hazır· 
lıklar bu merhalelerden geçerek kuv. 
vetli bir müdafaa sistemine kadar iler
ledi. 

Binaenaleyh, muayyen olan tehlike 
ve hedef uğruna, yani Çek toprakları· 
nın istiklal ve hürriyeti için kanlarIIlt 
feda.ya hazır bir haldedir. 

iH 

Filmin tJa~ artisti lıfaalc>ı KaroZ 

na yardım ediyor. Fakat, harb esna. 
sında kadınların, çocukların, ihtiyar. 
!arın nasıl öldüklerini görerek asile -
re yardım ettiğine pişman oluyor ve 
hükilınetçilere casusluk etmeye başlı
yor. 

Günün birinde asilerin eline düsiL 
yor ve kendisini kurşuna dizmeye ka. 
Dünyanın şuuru nerede?,, 
dünya yaptı, dünya durdurabilir. 
rar veriyorlar. 

Tam bu sırada, Karolu seven ve kı. 
zın da kendisini sevdiği o İspanyol köy 
lü delikanlısı çıka geliyor ve asilerin 
kumandanlarının bile casusluk ettiği
ni söyliyerek kızın ölümden kurtarıl -
masını istiyor. 

Film burada. bu köylü genç rolün
deki Henri Fonda 'nın şu sözleriyle 
bitmektedir: 1 

"Sulh! sulh nerede! bu harb değil, 
bu, cinayet! İnsan katliamı! Buııu 
bu, cinayet! İnsan katliamı! Bunu 
dünya yaptı, dünya durdurabilir. Dün· 
yanın şuuru nerede?,, 

Londra gazeteleri filmin lspanya 
hükiımetçileri lehinde pro,naganda ma. 
hiyelindc olduğunu kabul ediyorlar. 

--o--
BöBREK TAŞLARINDAN iLAÇ 

Amerika mezbahalarında kesilen ka
saplık hayvanların böbreklerinden çr -
kan taşlar ihraç ma!ddesi olarak top
lanıycr. Bu taşlar Japonya ve Çine 
satılıyor. Japonların itikadına göre bu 
taşlarda tılsım vardır. Çin - Japon har
bine giden bütün askerler saat köstek
lerine bu böbrek taşlarından birer ta
ne takmıştır. Çinliler ise bu taşları ezip 
toz haline getirdikten sonra yeni doğan 
on gtinlük çocuklara suya katarak içir
mektedirler. 

Çinlilerin itikadına göre bu ilaç ço
cuğu damar hastalıkları ile sıtmaya 
karşı korur. 

• tskcntlPri~·l'ıf<'n lııdnnıl:ı l:'lrp111l:ır 
~wlıııişlir. l~ıırııuzlnr, 80 - 100 kuruş nr:ı
sında salılm::ıktnılır. 

Çekoslovakyanm sulh zamanındaki 
müdafaa kuvveti 180,000 kişidir. As
keri teşkilat itibariyle dört mıntakaya 
ayrılan Çek ordusu tam mevcutlu 12 
fırkadan ibarettir. Bir alay zayıf top. 
çu, bir alay vasati topçu, dört tabur 
suvari, iki bölük cebel, on bir hudut 
alayından mürekkeptir. 

Çek orduları başkumandanlığı em • 
rinde motorlu on topçu alayı ve bun

' lardan başka 350 tayyare mevcutlu 6 
hava alayı daha vardır. Bu 350 birin· 
,.,; -·--" "-.,:, - . ... .1 .... 1..,.7hır:ı .ını~.-vı. u"'.ı."". 

cede 350 tayyare de mevcuttur. Hava 
müdafaa kuvvetlerini tamamlayan 
tayyare daf i topları dört alaydan iba
rettir. 

Seferberlik Vukuunda 

Almanlar Çek müdafaasının nisbe· 
ten küçük olmasına rağmen makine " 
leşmiş ve çok kuvvetli olduğunu bİ· 
lir. A vusturyanın Almanyaya ilhakI11• 

dan sonra Almanyanın di~leri arasın· 
da zannedilen Çekler, son süratıe ınU· 
dafaa tertibatı aldılar. 

Generah olmı
yan memleket 

• • 
ısvıçre 

fa-!--- -~ .. •-· - ~-1 .- :t 

ordu albaylar tarafın<.!~ idare olunur· 
Yalnız seferberlik anında albaylardan 
biri general tayin edilir. 

lsviçrede bugün bu usul bir müna
kaşayı mucip olm••ktadır. Federal mec
lis. Yani mebusan ve ayan meclisi ikisi 

Bir harp olacak olursa, Çek Cumhu- bir arada, eskisi gibi, general tayini 
riyeti ilk anda 700,000 kişiyi derhal vazifesini kendilerini iizerlerine almak 
silah altına alabilir. Talim görmüş ih_ istiyorlar. Umumi harp başladığı ı:cr 
tiyatların miktarı iki buçuk milyon • man da, orJuya lazım olan generali fe-
dur. deral meclis seçmişti. 

Gerek hava, gerek kara, tank, tay- Fakat bugün hükumet, bu tayin va-
yare kuvvetleri te~mik bakımından bi· zifesinin kendisine vcrilmeı;ini i~tiyor 
rinci derl'ccdcdir. Çek topları çok mil. ve bu fikre iştirak edenler ortaya 1914 
kemmcldir. deki v 1ziyctin çıkmaması lazım gcldi-

Çek ğini .söyliıy.,ılar. endüstrisi ~ok ilerlemiş olduğu 
için harbe<lerken verilecek zayiatı dol- Umumi harp bilşladığı zaman. o: du-
durınağa kifayet edebilir. nun başına ı;eneral olarak kimin geçiri-

leceği mesele olmuştu. Evvela, hcrkelstiklllle kavuştuktan sonra Çek or-
sin aklına genel kurmay başkan albt•y dusunda birçok Almatı zabitleri vardı. 
Şpıeher geli>•ordu. Fakat, ayan alasınf akat beş, on sene içinde bunların ye. 

l·ını· Çeki d ld .ı ç ki 1 Sl k dan biri albay Villenin general yapıl-er o uruu. c er e ova -
masını ileri sürmüş ve hunun sebebini lar arasındaki anlaşmamazlığın Çek 
rınlatmıştı: 

ordusuna kadaı siyaret ederek zabı -
Harp başlamadan iki sc-ne evvel, Altan kadrosunda boşluk yapabileceğini 

man imparatoru Vilhelm İsviçreye gel
z:ınnetmek hatalı olur. Çek gençleri 

miş ve ordunun manevralarını görmüş
sportnıen oldukları için, spora karşı 

tü. Sonra, kcn Jisine, Alman yanın fs:ışkları sayc8inde tam disiplinli ye . 
tişmişlcr<lir. viçrcye karşı bitaraflığı meselesi sorul-

duğu z:ı-nan şöyle demişti: 
Vatanın tehlikeye gireceği zamanda 

bu gençlerin \"atan müdafaası uğrun- - Almanyanın hviçreye karşı bita-
da kanlarını fedaya hazır oldukların:ı raflığı İsviçre ordusunun başına geçe-
şüphe yoktur. , cck grnerale bağlı. 

Çekler bilhassa Almanlara m:ıf;'.ıı ; 1sviçre ordusuna başkumandan ta-
olmnmak endişesiyle terbiye edilmi ı yini esnasında, şüphesiz ki, bu 6ÖZÜ 

tir. (Ak Dağ) denen mahalde \'ak~J fc göz öniinde tutmak lazımdı. Bunu hii>-
Almanlara karşı gösterdikleri muk: tırlatan ayan meclisi azasından Hofman 
\'emet ve kaz.'lndıkları zafer manevi general olaıak albay Villenin tayinini 
kuvvetlerinin mükemmeliyetini gös . 

Çek hudutları dağlık olmak dolayı. 
sile tn bii kalelerle çevrili olduğu gibi 
suni yeraltı betonarme tahkimat da 
yapılmıştır. 

Bu istihkamlar ilk düşmen hücu -
munu durdurmağa kafi gelebilir, Bu 
suretle tedrici ve muntazam bir şekil. 
de geriye çekilecek olan ordu Prag 
şehri civarına gelinceye kadar vakit 
kazanır. Bu zamana karar da mütte -
fik ordular Çek milletinin yardımına 
yetişebilir. Prag civarında hava kuv· 
dctlcrine mahsus çok mükemmel sev. 
kulccyş noktnlnrı, hava üsleri meyda
na getirilmiştir. Endüstri mmtakaları 
olan belli başlı merkezler çok seneler 

istiyordu. Çünkü, albay Villenin toru
mına Almcın imparatoru isim babalığı 
etmişti. Şiiphesiz ki, albay Ville İsviç
re ordusunun ba~kumandanlığını alır

fia Almanya İsviçreye karşı bitaraf ka
lacaktı. 

Bu mesele c zamanlar hayli münaka
şayı muciP. olmuştu, Hatta 1sviçrenin 
generallik rütbesinin Villeye verilece
~i hakkın:ia Almanyaya evvelce de 
vaadde bulunmuş olduğu bile ileriye 
sürülmüştü. 

Bugün, orduya başkumandan tayini
nin harp anına bırakılmaması C1üşünül
mekte ve İsviçre hüktımeti onun için, 
general tayininin kendisine verilmesini 
istemektedir. 



Tarihte tayqarecilik 
............................. ..,.. ...................... .._ .......... 

Tayyareyi bir 'fürk 
icat etmiştir 

Yeşı1k-Oy Hava '1iangarınaa Tiirk işçileri çalı§tyor .. 

Türkkuşu talebeleri 12 saat havadı 

kalmak suretile milli bir rekc't' kırdıla . 

ve dünya rekorunda ikinci oldular. 
Onlar bu işe daha dün başlamışlar 

dı .. 

Yeşilköy hava hangımnda Türk el
leri yeni bir tayyare yapıyor. Yakında 
Türk semasında uçacak. 

Türk işçisi daha düne kadar bu işe 
yabancı idi. 

Dünya medeniyetinde fennin inkişaf 
hamleleri 21rasında uzun tecrübe sene
leri var. Her işte olduğu gibi 1 ürkün 
yüksek meziyeti bu sahada da kendini 
gösteriyor. Çünkü Türk, her şeyde, her 
işte, daima ön olmuştur. Bunu göste
ren tctrfü, gene gösteriyor ki talihsiz 
hadiseler bizi daha gerilerde ci
.ıanşümul olmaktan alakoymuştur. 

Burada tayyarecilikte Türk zeka ve 
incülüğünc bir misal göstereceğim. 

Hicretin 393 yılında (miladı 1002) 
yani tam 936 sene evvel Nişaburda ta
~·~ün mühim bir hadisesi cereyan edi
yordu. 

El Cevheri adı ile Türkistamn dört 
:.ıucağındJ, iraııda, Arabistanda ilmi ve 
~~!tası ile meşhur Ebu Nasır İsmail bin 
ılamrzı:l eski bir camiin minaresine 
çıktr ve halka şöyle haykırdı: 

- Ey ahali. Bu dünyada emsali ol
mayan bir eser vücuda getirdim. Ben 
gelecek nesiller için ilmi bir tasavvuru 
tatbik ve tecrübe edeceğim ki, bu te
şebbüs benden evvel hiçbir kimseye 
nasip olmadı. (1) 
Damarlarında Türk kanı taşıyan El 

Cevheri bu sözü söylerken iki müste
viyi vücuduna iplerle kanat gibi bağla
mış, uçmağa hazırlanıyordu. 

O esnada Nemrudun Allah ile harp 
için göğe çıkışım hatırlayarak lanet 
eden, gözlerini kapayan olduğu gibi, 
Süleyman peygamberin daima emrine 
amade olan rüzgarlarla yaptığı seya
hz.tleri gözü önünde canlandırıp sevi
nenler de olmuştu belki. 

Fakat El C'!vheri ne birincilerin, ne de 
ikincilerin hislerine kendini kaptmnı
yordu. O, dünya yüzünde ilk uçma tec
rübesi yapıyor, buluşuna kendisi de 
inanıyordu. 

Cevheri Maverayı nehirde Farap da 
doğmuş bir Türk çocuğu idi. Gençliğin 
de seyahat merakı ile dünyayı dolaş
mağa başlamıştt. ilk önce Arabistana 
giderek kabileler arasında kalmış, Ku
ran lis21t1ını tamamile öğrenmiş, geztdi
ği yerlerde daima tetkikler yapmış, 

notlar almış ve Kitabüssahahını ta
mamlamıştı. 

Bu enerji d:;lu Türk çocuğu Irak, 
Şam ve daha birçok yerleri dolaştıktam 
sonra vatanı olan Nişabura gelmiş, 

büyük bir camide etrafını saran yüz -
lerce talebesine güzel yazı ve lCigat il
edebiyatta da en büyük üstatlar mer
mini öğretmeğe başlamıştı. 

Zamanında, ilahiyat, hikemiyat ve 
tebesini kazanmış olan bu Türk dehası 
talebelerine daha çok müsbet ilim öğ
retmeğe çruışıyor, kendisi güzel yazı
sı ile yazdığı Kuranları satarak geçi
niyor; diğer taraftan da evvela Pir 
Mehmet sonra Vankoli tarafından ter
cüme edilen eşsiz lfıgat kitabını yo.zı

yordu. 
t~te her ilimde en üstün mevkii al

mağa muvaffak olan Cevheri o gün, 

[ 
:ninarenin etrafına toplanan ahaliye 
hava boşluğunda ilk uçma tecrübesini 
yapacağını söyledikten sonra kendini 
bcşluğa bıraktı ve .. evet, parçalandı. 

Cevheri, müthiş bir sukutla hava 
boşluğuna yuvarlanırken kim bilir ne 
yüksek düşünceleri vardı. 

Tarih, yeryüzünde ikinci bir uçma 
tecrübesini Cevherinin ölümünden alt
mış sene sonra bahseder. 

1060 yılında rahip Olivye Malsburi 
kol ve bacaklarına sunt kanatlar bağ
lay.,rak uçma tecrübesi yapmak iste
mişti. Fakat o da muvaffak olamamış, 
düşüp parçalanmıştı. 

Görüyoruz ki ilk uçma teşebblisü 

bir Türk tarafından yapılmış ve Türk 
zekası buna ön olmuştur. 

Yukarıda da söylediğim gibi tarihin 
seyri, inkişaf hamlelerine Türk mille
tine fırsat vermemişti. 

Fakat ilk tayyare fikrini bulan Türk, 
elbette uçuculukta ıda, tayyarecilikte 
de pek az zamanda hakkı olan mevkii 
alacaktır. 

(1) Alemi iılamda tayyarecilik sayfa 

15. 

SINE.1\1A SANA YUNDEKt 

SERMAYE 

Dünya yüzündeki sinemaıcıhk sana
yiine ıdair son günlerde neşrolunan bir 
istatistikten anlaşıldığına göre, tahsis 
olunan sermaye iki milyar iki yüz elli 
milyon dolardır. Sermayenin iki mil· 
yarı Amerikada olup mütebakisi Avru
pa ve Asyadadır. Film sanayiinde 
350,000 insan çalışıyor. Bunlardan yüz 
kadarı artist milyoneridir. 

BEŞ KARILI ÇiRKiN BiR ERKEK 

Londrada Rejinald Küz isminde çir
kin bir erkek beş kadın sevmiş ve bu 
kadınların hepsi ile ayrı ayn yaşamış

tır. Kendisine sivil memur süsü veren 
kurnaz İngiliz: her hafta bir kadının 

yanında kalmış ve diğer kadınlara di
ğer dört hafta zz.rfında gizli !devlet iş
lerile meşgul olduğunu söylemiştir. 

Kurnazlığı m eydana çıkan adam mah
kemeye verilerek on seneye mahkum 
edilmiştir. 

Bi R öLU DtRtLDt 

Lehistanda Dolna köyünde K.czlo
vski isminde bir adamın öldüğünü dok 
tor tesbit etmiş ve ölü tabuta yerleş
tirilmiştir. O gece ölüyü bekliyen iki 
kişi gece yarısı tabut kapağının yuka
rı ıdoğru kalktığını dehşetle görerek 
korkmuşlar beş dakika sonra da ölü 
ayağa kalkarak mutbağa doğru yollan
mıştır. Öldüğü zannedilen Kozlovski 
mutbakta bir bardak su içmiş ve ko
nuşmağa başlamıştır. Ertesi gün ölüyü 
tabuta koyduran doktor kalp durma
sından ölmüştür. 

EN UZUN T ELEFON KABLOSU 

Dünyanın en uzun yeraltı telefon 
kablosu Sicilya ile Trablus arasında

dır. 700 kilometre uzunluğunda olan 
bu kablo vasıtasile ltalyanlar Romayı 

Afrikaya bağlamıştır. 

W.::--•!t ..... 

En meşhur 
10 artist ... 
Fakat içlerinde Greta Garbo 

ile Marlen Ditrih yok ! ... 
"Meşhur sinema artistlerinden 

ŞU veya BU" diye bahsolunur. Meş
hur artistler .•. Evet, hemen hemen 
hepsi meşhur. Hakikaten, meşhur 

artistler o kadar çok ki! Fakat, bun· 
ların acaba hanglleri en meşhur? 

Bunu Amerikalılar da merak et
mişler ve bir anket yapmışlar. 

Alınan cevaplar arasında artist
lerden onu en başta geliyor; ondan 
sonrakiler pok farklı rey alarak ar
kada kalıyorlar. 

Halkın en fazla tanıdığı on sine-
ma artisti şunlardır: 

ı - Şirley Tempel, 
2 - Klerk Gebl, 
3 - Robert Taylar, 
4 - Vilyam Pavel, 
5 - Fred Aster'le Cincer Rocers, 
6 - Sonya Heni, 
7 - Geri Kuper, 
8 - Mirna Loy, 
9 - C~n :Vaytere, 
ıo - Bing Krosbl. 

Bunlarm ilk sekizi bizim de en 
meşhur olarak tanıdığımız artistler, 
Fakat son ikisi de Amerikalılarm a. 
caba Marlen Ditrihten, Greta Garbo
dan daha çok tanıdıkları artist ml 
ki, bu listede onların ismi yok da 
bunlarm var? 

K imbllir! Bu da her halde Ameri
kalıların gar.iplikler inden b iri ola
cak. Ynhut da bunları meşhur et
mek için isimlerini listeye almışlar

dır ... 
Halkın bu en fazla tanıdığı artist

ler acaba bugiln ne a.ıemdeler? Bu
nu her halde biz de merak ederiz. 
Onun için, sinema dünyasının bu on 
kahramanının bugün ne yaptıkları
nı, Holivuttan son gelen haberlere 
göre, kısaca gözden geçirelim: 

1 - ŞİRLEY TEMPEL "Brodvay. 
lı küçük kız" isimli filmini bitirmek 
üzeredir. Haziran sonunda tatil ya. 
pacak. Kanadaya gidecek. Orada be
şizleri bulup görüşecekmiş. Küçük 
Şirley onları o kadar çok seviyor ki, 
şimdiye kadar daima onlarla oyna
mak - hatta. bir film çevirmek - ar
zusunu beslemiş. Bu sene Uç yaşları

nı bitirip dördiine basan bu küçük
lerle beraber Şirley belki bu sene 
bir film çevirecek. ~ 

2 - KLERK GEBL Meksika'ya 
gitmişti. Orada av ile meşgul olmuş 
ve tekrar Hollvuda dönnıüştür. Ya· 
kında Meksikada yaptığı avları an· 
latan bir film çevirecektir. Bu film
de artisti bir vahşi hayvan fotoğraf
çısı olarak göreceğiz. Bu vahşi haY,
van fotoğrafçıları, hayvanları sllA.h
ları Ue değil, fotoğraf makineleriyle 
avlamağa, yani onların en umul· 
maz bir vaziyette resmini almaya 

uğraşırlar. 

3 - ROBERT TAYLOR "Üç arka
daş" ismindeki filmi bitirmiştir. Fa. 
kat çalıştığı stüdyo kendisine tatil 
vermeyormuş, onun için şikftyet edi-

yor. 
4 - VlLYAM PAVEL hasta idi, 

şimdi iyi olmuş, hastahaneden çık· 
mıştır. Bu hastalık üzerine mukave· 
lesi de bozulmuştu. Şimdi iki stud
yonun teklifi karşısında bulunuyor 
ve hangisine karar vereceğini bil· 

meyor. 
5 - FRED ASTER'lc ctNCER 

ROCERS'in gene bernber film çevir
meye karar verdikleri bildiriliyor. 
lki artist biri.birlerinden ayrılınca 

sönlik lcalmrşlnr ve ikist de. ayrr ny
rı çevirdikleri filmlerde hiç muvaf
fak olamamışlardır. Şimdi, yakında. 

<:evirecekle1·i bir filmin dansını ta- · 
lim etmekle meşguller. 

6 - SONYA HEN!, Florida pla.jla- ' 
rında yandıktan sonra Holivuda 1 

dönmüş, yeni bir film çevirmeğe 1 

tatilinde 3 kilo kaybetmiş. 
7 - GER! KUPER de tatilini bi

tirmiş, Holivuda dönmüştür. :Ayni 
zam anda bir de ameliyat geçirmiş· 
tir. Şimdi, yakında çevireceQ. filme 
hazırlanıyor. 

8 - MİRNA LOY, sUtdyodan tatil 
izni aldığı halde bir yere gidemeden 
evde oturuyor, dikiş dikiyor, iş işle· 
yor. Çünkü kocası Artur Hornblo 
stüdyo müdürüdür, işleri olduğu için 
tatil yapamayor!. .. 

9 - CEN VA YTERS, Şirley Tem
plin rakibidir, On yaşındaki bu 
küçük şimdiki halde pla.jlarda kum
larla ev yapmaktadır. 

1 O - B!NG KROSB!, radyoda haf
tada bir konferans vermeye başla

mıştır. Diğer taraftan, yeni bir film 
çevirmeye başlayor. Sonra, dört beş 
çocuk babasıdır, onun için o da yaz 
tatili yapamamaktan şik~yetçt ... . ~1-1 

Ufanm yeni yı1d1z ıarınaan 1mge1iorg_ · 



1 HAZIRAll ._ 1-KURUR 

ALf1ANLAQIN LAV'Q~NS i 
~~lı1ui;-;,,CA.V~~....., 

'Uyku hastahğı 

Ktitülammarede •• 
General l'avnsend, Kahlreden hava yoluyla 
gelmiş, tayyare Blnbaşısıyla karşı karşı ya-

1 Kdnun""801" 1916 ya k4dar, 
/ngiUzler taraj&ndan lranın ce. 
"ubunda tam fiddetlc bir darbe 
itldirilm&i geciktirilmi.7 ve Vil.. 
Mım V a.rnıuaun tahrik ettiği 
yerlilere kcır§ı mevzii mahiyette 
ufak tefek mukavemetler g~te
rilerek, yer yer geriye çekilmek 
iltizam edilmi.}ti. Dolayıaiyle o 
tariAte CenUbi /randan bütün 
lngı1izler u.:aklaı1mı§ l:nilunuyor. 
lardı. Ancak, daha fazla vak.·it 
geçirmek, lngilizlerin Cenubi J. 
nındaki biricik isti nat noktası 
BU§ehrin de tehlikeye dilfmesine 
g6z yummak, d6mekti!1 ... Ve diı
·ğer taraftan Irak cephesine de 
yardım etmekte geçikmeğe gel· 
~i. Kutillammare denilen 
yer r• eoot1 'bu Ktitillammare de. 
nUen yer., gittikçe daha tnkı bir 
pmber ~ne alınarak, 8fJ'ril. 
dı"9fJ aan7,ıyordu!1 ••• 

Tarih 5 Nisan 1916! ..• 
Irak. 
KfttWammare. 
Sıcak, .. mcak, .. dörtbir ta.raf bunal

t.Jm derecede sıcak .•.. Kızğm gUneş al. 
t:mda alabildiğine genlşliyen çöl, yanıp 
kavnıluyor; eelıir yanıp kavruluyor! 

Kfıtillammaredekl stıseUz, dümdüz 
ve bembeyaz bir bina üzerinde kızğm 
gihıee, hUkmUnli deneyor; bu bina U· 
zerinde BUylik Brltanyanm Irak cep
hesindeki ordu b&§kumandanlığmm 

bayrağı yUksellyor. 
Bayrak, dalgalanmak f(>yle dunun, 

kmuldan.mıyor, kıpırdamıyor bile; di
refin tepesinden seseiz, hareketsiz 
1arkıp duruyor öyle! 
Kapıda nöbet bekliyen askerler, .• 

avluda aaker,.. umumi harbin bu en 
hararetli devrelerinden biriııdıe malı. 
IQl" yerin her tarafı gibi, bu, içeri
de vaziyete hakim en mUhim kimsenin 
bulunduğu kısımda da ses, seda kesil
mif. Bu en mühim kimse, başkuman. 
dan General Tavnsenddir ...• 

Kend.iai, şimdi bina içerisinde, ma· 
kammdadır. Yalnız değildir. Karşısın

da bir İngiliz tayyare binbaşısı oturu. 
yor. Binbaıı, generalin misafiridir. 
Misafir, başkumandanın yorgunluk ve 
llzUntll yereden çehresini silztlyor, o. 
nun burada ne kadar meşakkat çekti. 
ğin.i, ne kadar zahmete katlandığını 
dillUnUyor. Tavnsend, y&.ZI masası ba-
1I11da, gözlerini karşısındakinin çehre. 
sine dikmiş, o da bu çehreden bir ma
ni. çıkarmağa uğraşıyor. 

General, soruyor: 
- Bana iyi haberler getirdiğinizi 

ummak istiyorum. Ne haber? 
Tayyare binbaşısı, dunıkaıyarak, 

cevap veriyor: 

- Sizi takdir ediyorlar ve p.bsmı
• tam bir itimat besliyorlar! 

- Arkadaşlarımın mUlahaza. ve 
mUtalealarını, ve lntibalannı, benim 
hakkımdaki görUı ve dilşUnilşlerlni 
bildirmek için tA Knhireden K\itülam
mareye kadar, bu kadar uzak mesafe 
geçtiğinizden, böyle bir tehlikeli uçuş 
yaptığınızdan dolayı size mUteşckki • 
rim. Ancak, bana bu uçuşla daha baş. 
ka haberler de getireceğinizi sanıyor. 
dum!. 

- Ne gibi? • 
Genernl Ta vnsend, eliyle işaret etti: 
- Müsaade ediniz. Benim, en son 

ekmek kırıntıaı ve en son fişek kalın
caya kadar mukavemet göstermekli • 
ğim, gayetle tabiidir; bu hususta hiç 
bir ikaza, hiç bir teşvike ihtiyacım da 
yoktur. Benim ihtiyacım olan şey, yal
nız ve yalnız fiilen yardımdır! 
Başkumandan, kollarını iki yana a

çarak, geniş ölçüde bir hareketle, da
ha fazla izah yollu~ 

- Söz değil, kuvvet; hakikt yar. 
dım! dedi; işitiyor musunuz?. Asker! 
Benim burada ihtiyacım olan şey bu, 
binbaşı! Mevcut yıpranmış kuvveU 
besliyecek taze askeri kuvvet, binba. 
ıı! 

General, derin bir ne!es almağı tec
rübe ederek, devamla: 

- Aylardanberidir; dedi; bu men. 
hus inde bir kazan içerisine atılmış 

gibiyim. Fıkır fıkır kaynar su i-;inde 
haşlanıyorum. Neredeyse bir deri, bir 
kemik kala.cağım. 

Tarifini daha şUmullendirdi: 
- Gibiyiz, haşlanıyoruz, kalacağız, 

binbaşı! Ben ve bakiye askerler! Er
kin, zabitan, efrad, .. kala kala 13,000 
kişi kaldık biz burada! Bugün 13,000 
kişiyiz; yarın ve öbür gUn bu rakam 
kaça inecek? Belli değil; li.kln biz bu
rada bu vaziyette, yardımsız kaldıkça, 
lndik~ lnece~iz gUpheslmir! 

General, biran sustu. Tayyare bin
başısı da susarak, gözlerini generalin 
gözlerile k&r1ılaştırmaktan çekiniyor. 
du. Dinliyen, hiç ağız açmayınca, söy. 
liyen, kısa bir vakayı müteakip söyle
mesine devam ederek: 

- Ne deniniz? dedi: bu vaziyette 
daha ne kadar zaman mukavemet gös. 
tereblleceğimi tahmin ediyorsunuz? 

Tayyare binbaşısı, söyliyecek söz 
bulmakta gUçlUk çekerek, yutkunu • 
yordu. Adeta bir şey söylemiş olmak 
için gibi, tasdik etti: 

- Vaziyetin nezaketi, mUnakaşa e
dilemiyecek bir hakikattir; maalesef! 

- E. o halde? O halde neden kuvvet 
gönderilmiyor? Daha ne kadar geciki· 
lecek? İş işten geçtikten gonra mı 
kuvvet gelecek? Ondan sonra gelirse, 
ne 1'e yarayacak sanki ? 

Tayyare blnba.§181, bir şey söylemek 
lüzumunu hluederek, dudaklarını bl • 
ribirinden ayırdı: 

- General; ..•.. J 

nedır? 
Hastalığa yakalanan bir 

doktorun söyledikleri 
Bu sütunlarda. 

üç sene uyanma • 
dan yatan ve u • 
yandıktan sonra 
da on ııene gözle
rine uyku girm1 • 
yen Karakulak su 
memuru B. Alinin 
hayatından bah -
&etmiştik. 

B. Ali harbi u. 
mumide uyku hastalığına. yakalaJJan
lardan çoğunun öldüğünü kurtulanlar
dan birinin de tanınmış doktorlardan 
B.Kanos olduğunu söylemişti. 

Doktor Kanosa, çok meraklı ve en
teresan bir mevzu olan uyku hastalı. 
ğmı ve kendisini nasıl tedavj ederek 
kurtardığını sorduk. 

Bize şu izahatı verdi: 
- Bu hastalık ilk defa Avusturya. 

da Ekonomo adında bir profesör ta • 
rafından tavsif edildi. Ondan sonrn 
başka yerlerde de görüldü. 

Hastalığın mikrobu henüz ke~e
dilmemiştir. Profesör Ekonomo ile Vi
yanalı Visner adında diğer bir profe. 
sör uyku mikrobunu bulduklarmt san· 
dılar. 

Fakat sonra aldandıklarını gördil. 
ler. Onun için uyku hastalığının mik
robunu bilmediğimizden hastalığın 
nasıl geçtiğini de bilmiyoruz. Geniz. 
den geçtiğine ihtimal veriyoruz. Has
talık sari olmasına rağmen sirayeti o 
kadar kolay olınıyor. Ayni ailede iki 
kişinin yak!llandığı pek nadirdir. 

Sonra sıcak memleketlerin uyku 
hastalığı da başlrndır. Bu hastalıktan 
kurtulanlara pek az tesadilf edilir. 

Uyku hastalığına. tutulup kurtulan
lardan kusursuz kalan da. pek nadir • 
dir. Maamafih tesadilf ettjğimiz vaka
lar eskilerine çok benzemezler. 

B. Konos kendi hastalığını da DÖY
le anlattı: 

- Benim hastalığır.ı üç ay kadar 
devam etti, On ~ gtln uyıµp.adım. 
Fa.kat hiç bir anza bırakmadan teda
vi oldum.,. 

Tiftik Piyasası 
DUn yeniden muhtelif memleketle

re 106 • 107 k~ arasında 293 balya 
lütik satılmıştır. 

Sovyet Rusyanın geçen hafta mem. 
leketimizden çektiği mUhim miktar· 
da maldan başka bu hafta da ayni su. 
ret mal almak isteğinde olduğu al~ -
kadarlara yapılan mUracaatlerden an-
laşılmaktadır. · 

Aynca bu hafta içerisinde yapağı 
üzerine hararetli satışlar kaydedil • 
miştir. Bu cUmleden olarak işlenmiş 
renkli kıvırcık malları 60 kuruştan ol. 
mak üzere 80 balya kadar yapak sa -
tılmıştrr. 

- Müsaade ediniz; Londra ve Ka. 
hirede bulunanlar, vaziyetin ne dere
cede nazik bir safhada olduğunun sa. 
biden farkında mıdırlar? Yoksa ... 

( Arka8ı oor) 

-----------~----------
General, parmaklannı hafifçe oyna

tarak. alnmda kırışıklar belirtiyor: 
-Teeekktlr ederim. Üzerime dilee

nl eksiksiz yapmak için uğraşıyorum. 
Fakat, bqka? Bana arkadaşlarımın 

takdir ve itimadını haberden bafka ne ' 
haber getiriyorsunuz? 

Işık lisesindeki sergi 

Tayyare binb&§ısı, biran gözlerini 
pencereden yana çeviriyor. Keskin ı. 
llkla göz kamqtıran çıplak bir tabiat 
görilntıtU ile karşılaşan baklf}an dı
gansmı araştırarak, yavaş yavq an. 
l&byor: 

- Sizin bu takdir ve itimadı, bun
dan IOnr&Jd hareketinizle de takviye 
edeoefiniz kanaati, umumidir. Bu 
mll§kW harp :mmaJJJarmda sizin gibi 
kimaelerin fedakArlık ve kahramanlık· 
lan ile, ümit ettiğimiz neticeye van-
Jaca.fmı .•.• 

General Tavmend, göz kapaklarını 
gUçlUkle kaldmp, çehresindeki işmL 
zazla bu anlatılanlarda teselli bulamı.. 
yacağmı belli etti. Evet, onun bekle
difi ,ey, sadece böyle llkırdıd&JJ lba. 
ret olmakla kalmıyordu. Nevmit bir 
tavurla, bqmı salladı. Acı acı güldü 
ve tayyare binbaşısının anlattıklarını 
un görerek, bir el hareketlle onun 
d!mlesinl bu noktada kesip, §(>yle söy
ledi: 

Nipntatındaki Iıık liacıi 

den senesi içinde hazırladıktan eser
lerle bir eergi açmıılardır. Sergide 
mektebin ilk kısım talebelerinin birse· 
nelik meaai mahıulil olan elitleri de 
tqhir edilmektedir. Gösterilen eıya 

zevki selimi okşayacak bir
tip edilmiıtir. 

Sergi öğleden evvel saat 1 O dan 12 
ye, öğleden aonra uat 2 den 4 de ka
dar açıktır. Resmimiz serginin bir lıtöıe 
aini 15stermektedir. 

·- -- -.. . 

lzmir ve Nevyork fuarlannda 
t.ıe Frans~ gU.zeUerinin 

İzmir (Huıusf) - Faur komitesi 
reis Dr. Behçet Uzun ba~anlığmda 

yaptığı mühim bir toplantıda fuar hak· 
kında muhtelif kararlar almııtır. At
raksyon itleri etrafmda yapılan teklif
ler tetkik edilerek karara bağlanm11 ve 
alakadarlara icap eden cevapları gönde· 
rilmi§tir. 

Fuar sahasında bat döndürüc!. bir 
faaliyet baılanuıtır. Beton yollar ta· 
mamlanmak üzeredir. Yunanistan pa
viyonu bitmi§tir. Evkaf umum 
müdürlüğü tarafından in§a ettirilmekte 
olan daimi evkaf paviyonu bir aya ka· 
dar tamamlanacaktır. Ziraat ürünleri 
müzesinde de inpat faaliyeti ilerlemi§· 
tir. 

~------~----~----~---

Frmı8Gya t6mail ed6C6k olatt Paria 
1 

80'1 T~imlefi.. 

J 

Fuar 1Unlerinde ballan boıça vakit. 
ıeçirmeıi ve eflenmeai için buıuai bir 
pro~ra;n hazırlanmııtır. 30 gün devam 
etmek iizere muhtelif eğlenceler ve spor 
hareketleri tertip edilecektir. Programı 
hazmlır. Proıraının noksanSJz olarak 
tatbiki için tertibat alınmıştır. 

Pari~ güzeli matmazel Liliane Gillı 
ile Fra:ısz kızlarının elçisi lakabını 

alan Franıa güzeli İzmir fuanna gel
me~i kabul etmiıteıdir. Müateına de
rece ı l'! güzel olan bu iki yıldız, ayni 
zamanda şan artisti oldukları için İz

mir fuarında verilecek balolarda tegan
ni edecekier ve dans numart:ıları göste· 
recekle. dir. 

Edjrne hava istasyonu 
Bir sene evvel kurulan müesse
se büyük b:r djkkatıe çalışıyor 

Edime (Hususi) - Meteoroloji, 
memleketimiz.ide kuruluıu pek yeni 
olan bir müessesedir. Edimede 937 §U· 

batında teessüs etmiştir ki, §Öyle böyle 
bir seneyi geçen bir zamandır faaliyet 
halindedir. 

Memlekete gerek zirai, gerekse bir
çok işler bak•mından faydalı olan bu 
müessesenin Edirne ıubesinin ~şma
larıru görmek ve halknruzı alakadar 
edip bilgilendirmek makaadile Kale 
içinde inhisarlar binası arkasındaki 

hususi binasına gittim. Yerleri fena 
değilse de diledikleri gibi çr•!ıtmaları
na miisait olmadığını zannediyorum. 
netekim müeasese için yeni bir bina· 
nın yapılmaaı keyfiyetinin umum mU
dürlükçe düıünütdüğü hakkında veri· 
len haberler benim zanlanım takviye 
etmiı oldu. Filhakika binanın arka kıı· 
mmı tetkU eden vasi Kafeıkapı yan
ım yerinde kurutan iıtaıyon, mevkii 
itibarile müsait olduiu kadar bu harap 
arıalıklann bir kısmını mamur bir ha
le cetirmiıtir. 

Şimdi, bu müesscaede çalıtan arka· 
daılanndtın, itleri ve müeueıenin çalıt
ma tarzları hakkında bana ıöyledilde
rini aynen nl)k:ledeyim : 

''- Memleketimizde pek yeni olan 
bu müessese, bu meslekte devamlı ve 
ilmi mesaiıi ile tanınmıt umum müdü
rilmüz Ahmet Tevfik Köymenin him
meti ile meydana getirilmiı bulun
maktadır. Şu cördüğünüz cetvellere 
her zaman, her saniye ve her aı vu
kua celecek havai hadiseler kaydedi
lir ve ayni zamanda bütün bunlardan 
çıkacak ilmi neticelerin tesbiti için 
umum müdürlüğe de !dakika geçirilme
~en bildirilir. 

Rasat iıtasyonumuzda her vasıtaya 
yarayabilecek ıekilde, diğeri ziraate 
faydalı clabilecek bir tarzda iki türlü 
rasat yapılmaktl!'ldır. Bilhassa tayyare-
1erimizin gözü mesabesinde olan havai 
raaadat beynelmilel 9ifrelerle günde üç 
defa Ankaraya bildirilir. Bu meyanda 
Avrupa ve Balkanlardan alman gün
lük fifrelerle yurdumuzun hava vazi
yeti de tesbit edilir. Zirai kııma geliQ· 
cer kılımatoloji raut1annm verdifi ya-

1 

ğtı, gUneJleme, toprağın yüz aantime 
ka~r olan whuneti ve tebebhüratıdır 
ki, her unlı mzııhlukun, mezruatın ya
tamaaına, bUyümesine hizmet eder. Bu 
kısım rasatlar da yevmiye üç defa ola-
rak yapılmaktadır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde ku
rulu olan bu milcqesclerin mukayeseli 
cetvelleri birer bülten halinde umum 
müdürlük tarafından muntazaman net
redilmektedir. 

Bu raaatlarla birlikte aynca thro 
meteoloji ıubcıniz de vardır ki, Trak· 
yanın Tunca, Arda, Meriç ve Ergene 
gibi baJlıca nehirlerinin her cfuıkü se
viyelerini ölçer ve icap ettikçe alika
dar makamı haber~r eder.,. 

Bu izahatı aldıktan sonra beraber.ce 
btaayonu ıudilt Ye buradaki iletlerin 
kullanıı taulamu ve gördükleri itleri 
birer birer ıazden ceçirdik. yepyeni 
bir mliesese olan bu mUeaaeHden ay
nhrken çalı9kan memurlarını takdir et
moği bir borç bildim. 

Ç-eşmede bir vak'a ____ ._~ 
üzeri aranmak 
isteneıı biri kaçtı 

iımir (lluıuıi) - Çeımede bir vaka 
olmuıtur. Altı ay evvel Çeımedeki 

elektrik fabrikası uhibi B. Kelimi Er
tanın geceleyin yolu üzerinde P.uıu 

kuran ve ijldilrmek makaadile ıilih 

atan Veli oğlu B. Hüseyin Okyay, İz
mir ağır ce.ıa mahkemesine verilmiı, 

fakat mahkemece ıerbeat bırakılmıt -
tır. 

Çeşmeye geldifi zamandanberi ıa
bıtat.a takip edilen bu şahsın, vaziye
tinder. şüphe edilmiş, üzerinin aran· 
ması için kaza jandarma komutam yiU 
batı B. Asım Özalp kendisini son defa 
Cumhuriyet meydanında görmilt ve 
durmasını ihtar etmiıtir. Fakat B. Hü
seyin Okyay kaçmııtır. Arama emrile 
evinde araıtırma yapılmışsa da h--.-ı bir 
tabanca kılıfından lıe§ka bir ıcy bulun
mamıf, bil&hare kara.kola ıelerek teı-



lngtllz gemilerinin 
bombalanması 

(Vctara/ı Jinc:WeJ 
Yatçı lapaııyaya her veçhile yardım e. 
dihneatDe mani olmaktır. 
1 
~ 8 (A.A.) - Hariciye namı 
~ Halita.ki, mezuniyetini yanda 
bırakarat bugün ölleden sonra Lem. 
chaya avdet etmi§tir. 

111 haber alan menbalardan ötre • 
1lildifine göre, Lord Hallfakam bu av
deti, lapanyol ltmanlannda tngillz p 
llllUertn bombardnnanlan ve 1ıuara 
Ulra.muı neticesi ortaya çıkan vul. 
1et ile allkadar bulunmadır. 

i'RANSANIN HATrl BAREKETI. 
TAKDİR EDlLlYOR 

Londra, 8 (A.A.) - tapanyadan 
Fran.aya geçen tayyareler tarafından 
Pran.ada yapılan cevelAnlarla bombar 
dzınanıar& kartı Fra.naa tarafından lt· 
tDıaz edilmif olan hattı hareket, dip
lonıaat mah&fillnde umumiyetle tuvip 
eclilmektecur. 

Diplomui yolu ile yapılacak teteb
bUaıerıe protestolann fayduız olaca -
lı ve sadece askeri bir mt1dafaa me
leleai mevzuu bahis oldufu mUtaleaaı. 
Dl Deri lt1rniekte ittifak eclilmektedlr. 

KeaullyetJer meııele.tııe gelince, bu 
ille.elenin ancak hud~du geçen bir 
t&1Yaretıtn yere dUfUrilhnesl takdhin. 
de bU surette halledJlecefi mUtaJea
aı lerdedllmektedir. 

Dtlk Dalbe, dün aqam hariciye ne
Z&retlne gltmlftir. Mumaileyh, nöbet
çi bulunan hariciye memuruna hllltO.
llletinden alm11 olduğu tebllfatı bil • 
dbıniftir. 

Bunda, hUkiUnetin kumanm..ı altın. 
daki tayyarelerden hiç birinin son 
dnlerde hududu tecavüz etmenıiı ol. 
dup beyan edilmektedir. 

l'RANKoYA GORE BOMBARDI
MANLARIN SEBEBi NEDtR? 

Salamanka, 8 (A.A.) - Salamanka 
radyoeunun reaml bir tebllflne göre, 
~!!fmanm mukavemeti mUnlıamraıı 
bı4 .. a1eınıeketlerden ~/ıjı Jmrp ~ 
\'Ulllmlt, ............ 

l'.cnebl gemileri bll&fulla: Banelo
ll& hükbıetinin kontrolü altmd& bu • 
lunaıı limınlara gelmekte ve mUhim. 
Blat ihraç etmektedir. 

l'ranko htlkiUnetl bu harp levulmı 
Gerona göttlrt11mu,ttır. Karabinyeler, 
nakliyatını bir konanWı: teWdd et • 
lllekte olduğundan mezk6r limanlara 
karp yapılan hava hücumları bu nevi 
kG1'88Dtık hareketlerine mani olmak 
içindir. 

DONKO BOMBADDIAN! 

Baraelon, 8 (A.A.) - l'rankist tay
Jareler, bu sabah Franm hududuna 
Ylnnit bet kilometre mesafede Tigue
ru fehrinl bombardıman ebn)f1erdlr. 
lehirde kırk kadar ölil vardır. 

Perpingnan, 8 (A.A.) - Huduttan 
alJnaıı haberlere gijre, Fignera bom • 
budmıam neticesinde on bet kadar 
bina yıkılmqbr. 

Bunların arumda aakerl kuman -
danlık binası, bir mHhfmmat depon 
~ fabrikuı, elektrik santralı ve ııo. 
tahane vardır. 

Taralıların Perpiııgnana gelmekte 
olduklan aöylenmtı ı.e c:te. blllhara 
l'ramaya doğru muhaceretin önllne 
&eçmek üzere kordon teldll et.mitlerdir. 

Banelon, 8 (A.A.) - DlnJdl hava 
hilcumu eanaamda bir Hollanda kö • 
mttr gemiai ciddi tekilde hasara uğra. 
IDJlbr. 

Holandalı bir zabit ajır aurette ya. 
ralaımuftır. Ademi mlldabale llel'Vl8. 
lerinde çalıpn bir tıı,ilia memuru da 
~den hafifçe yaralanmlftn'. 

lNGtt.JZ VAPURU BATl'I 
Valenaiya, 8 (A.A.) - Röyterin -ağ

rendijine göre, pce Gandie Uınanm
da Franldat tayyarelerin bombardı • 
lll811ma manıs kalan İngiliz vapuru 
batnuttır. 

Si.rap, 8 (A.A.) - Havu Ajauı 
llJD muhabiri blldlrlyor: 

l'ranko Jntal'an dUıı cenup istika • 
metinde ilerlemelerine 4ev~ etmlf • 

lhn olan bu phıs. llaerlnde ifd ,OSHl 
1ıit kama butundulu lçin kaçtrpı iti· 
raf etmlıdr. B'rinde de bir ••ser n 
bir lmebellum tabaca bWunmuttar· 
BilJdnftda taJd1*a .,ıa.,....... 

lerdlr. Şimdi CaJ;tellon'a 25 kilometre
lik J;tr meeafede bulunmaktadırlar. 

FRANKO KARARGAHININ 
TEBLlGt 

Salamanka, 8 (A.A.) - Franko u
mumi tuvgt.hmm teblitl : 

Krtaatmm Teruel ile aahtl arum
dakl çephede ileri ytlrilyüılerine de • 
vam etmltlerdlr. 

KaatellOD civarında birçok köyler • 
den maada Foentecilt& mevzllni ve 
velde Kamerena yolunun bir kısmmı 
ıaptettlk. 

lıladritte CiU1man1n Arzobiabo köprli 
bqma yaptıfl bir taarrw:la mstrama. 
dora cepheainde Dombelljo mmtaka • 
anadaki dlğer bir hücumunu p0ak\1rt
tUk. 

Valenaiya iberlnde yapılan bir hava 
muharebesinc!e dllflllanm iki tayyare
ıfni dlltllrdUk. Rubfelloa clv~da da 
dUpnanm diler bir tayyaresi dtltOrlll· 
mQfttlr. 

Londra, 8 (A.A·> - Ga1 memleke· 
tinin cenubundakl maden ilÇilerl fe • 
deruyonu, bpanyol Cunihurlyet btl • 
kO,meti için toplanan taneye fttlrak 
ederek CS0.000 lncWz llruJ venplftir. 

Federuyonun icra komltelli bundan 
maada bir karar sureti kabul ederek 
~ık 19hlr1erin mütemadiyen bombar. 
dımanmr protesto etmek Umre Japon 
eşyaama boykotaj yapılmuım btıttbı 
lngillz maden ameleeinden talep et -
mittir. 

Bu karar suretinin birer nu.bam, 
Bqvekil ile Hariciye namma gijnde
rltecektlr. 

Çekoslovakyada 
<Vat,_.. ı. Moitle) 

durmak lçln lhU7ar etmektedir. Nor 
mal surette e7llll &JIDd& terhla edll
mesl llzımıelen· amıf, terhis edtlml
yecektlr. 19 ma11sta slllh altma ça
tınlmıe olan lhtlyatıar, 7enl teıkl· 

ltl~ ~'1M •.t~ ........ 
1aevoıa4Papa tefllı) edijtltll!DMI için 
10 Jıutnaıa kadar IUlii aıfmda: ka
lacaktır. 

SovJet B&fl'aklan Yll'tdclı 
Val'fOV&, 8 (A.A.) - Polo117a A· 

Janaının blldlnUflne ıöre, Çekoalo
vak7a4a Preabursda muhtarlyetçl 
Slovaklann toplantıamda Sovyet a
leyh tan teıahllrat 7apılDUf ve Çt
koalovak1anm Sovyet blrlllt ile o
lan ittifakı proteıto edllmtttlr. Bu 
mWıuebette birkaç kıı{l bayrakla 
Çek • Sov1et ittifakının bir •uretl 
yakılmııtır. 

Benleln Döndl 
Praı, 8 (A.A.) - Henletn, Ate av

det etıntıUr. Satt.rıt1ettar Sudet 
mahfWerlnde IOJlendlline göre, 
Henletn, karısı ve tkl çocuıu ile Al
ma1ı7ada Badelster'de birkaç gl1ıı is
tirahat etmlıtlr. Almanyada hlç bir 
alyasl ıöratme 7&Pılmamıttır. 

Prog, ı (A.A. > - 8u4et Almanlan 
fırkuının matbuat bllroau, bir teb-
111 neıretmltUr. Bu teblllde bllhu
aa t01ıe denilmektedir: 

B. Kund, B. HOdu.'1a bir muhtıra 
vermtıtlr. Bu muhtırada SudeUerln 
B. Henleln'ln Kartabad'da formllle 
etmlt old~lu aeklı nokta esas ıw. 
hu edilmek suret1118 Uerl drmllf 
olduklan m~tallbl IJıtlva etmekte
dir. 

'lihlJ'e btJbaMhnm Sona 
Meralda Bekleal;ror 

Berlln, 8 (A.A.) - Havas AJa.naı 
muhabirinden: 

Çel109lovakyada nahl7e intihabatı. 
nın aonu 7aklattıtın4an Atman ef
klnum a mlyeat bu intihabat neUce
slude ne gibi hldlaelerln ortaya çı· 
kacatını merakla beklemektedir. 
Şimdiye 1'k.cıar resmi zevat Çekoalo· 
vakyadakl Almanlar için kendi mu
ka4derattanna kendtlei1nln sahip 
otmumı ı.temltler n hakkın kıaa 

•eya uıun bir istikbalde Slldet arul
alnln Alman1aya tlhakına mlncer 
olup olm17aealını lraUyen tasrih et
memlıler41r. 

BerllB alyut mahafltl Alman1a
nın hlç bir •eçhlle harp latemedlltDI 
ve bQUln tahrlklta mukavemet ecle
ceJ!nı tek"" e41p 4urmakta411'. 
x .. maftb hau mttt.Uktı ltat't o-

Ankarada kaza-ı 
nan güreşçiler 

Ankara 8 (A.A.) - 938 Türkiye 
aerbea ıUret mtlublka"'n neticesinde 
her amıftan birinci çıkan sUretçller ha
siran nihayetlerinde tıtanbulda mD1l 
takımla kal'fllqacaldar •e Jalip ıelen· 
ter yeni millt takım kadrotunu tqlril 
edeceklerdir. 

Ak saclar .• 
T. S. K. ıtıreı f eder11yonundan ya

pılan bir teblifde: 

Yazan : Peride Cel61 

938 Türkiye 1erbel sUret birincilik· 
lerinde pllp ıelen birincilerle müaaba· 
ka yapaeek millt ekip stıretçilerl: 

56 kiloda Ahmet Şakir Yılmu ve 
Kenan. 

61 kiloda Yqar Erkan 
66 kiloda Sadık Sofanlı ve Yusuf 
72 kiloda Hüseyin Çetin 
79 kiloda Ahmet Kireçci ve Adnan 
87 kiloda Muıtafa Çakmak 
Alır 11klette Mehmet Çoban. 

oldukJan ve bunlann huiran nilıaye
tinde yapılacak mezkar müsabakalara 
haırrlınmaları tuıumu bildirilmektdclir. 

Su var ilerimiz G EÇEN GUN bir ahbabı nywe
te gitmiıtim. Orada genç bir 

(Vctara/ı 1inclcle) kadınla kartılattım. Zümrüd Yetili ıöz-
vapurunun dlter rıh\lma yanapn leri, n1ak kınmn dudaklan vardı. Fa
vapurlar sibl nbtım Qcretl olarak kat onda uıl dikkatimi çeken teY uç-
250 lira vermeıl icap etmektedir. l::ınnm bembejıaz olup idi. Oda kala
Denlıbank idaresi, ıUvarllerbnllf re· bahktı ve bütün ıasJer onun ak uç
tlren vapurdan rıtıtım llcreUnlıı •· ı lada çevrili ctızel bqma dlkilmitti. 
Jınmaaınaan vazgeçmlf ve •tıvarne.

1 
Bir aralık miufirlerden bir ıenç lıcız 

rlmlı preflne bir defa7a mahsus ol- dayanamayaralr ona hitap etti: 
mak illere rıhtım tıcreti atınmayaca- - Size b8y1e 16alerlmi hiç 9fU1DB· 
tını acenteye blldlrmlttfr. dan blktılım için beni mazur ıörUntlz 

Vapur nhtıma yanaetıktan sonra dedi. Çok ıüzelainiz. Hele uçlannu .. 
aUar da kolaylıkla çıkantabllecek- Genç kadının yUzil pembetqti. GU-
tlr. lümaedl. O arada ev uhibi hanım 

sınrtterlmlze lehlr Kecllat Ua- ••onun uçlarmın bir ide hiklyesl var
amdan bir zat "'Hotsel4lnls" diye- dır,, diye 16se kanftr. Sonra renç ka
cet, cece de Dahiliye Vekili 'fe Par- elma ıdanerek baflDdan ıeçen feyi bize 
u Genel Sekreteri şokrtl tca'J"& tara- de anlatmaamı rica etti. Orada bulu
fmdan bir ziyafet nrİlecelrtt1'. nanlar hep ısrar ettik ve nihayet 

anlatmaya ruı oldu. Anlattıklarını hiç 
--o-

Hariciye Vekili An
karaya gitti 

Hariciye VeldU Dr. Ana dUn llle
dlA ...... JUJiaaliİlji ~"4!nk.,. Onden •nıJarmı blll'1f" 
tur. Soma Perapalaata Düillye Vekili 
B. Ştlkrll Kaya ile c8rllf1nüttür. 

Dr. Ana üpmkl ebprnle Anka· 
raya hareket ctmlttfr. 

Ekonomik görüşmef er 
Balkan antantı ekıonomik komeyi reiai 
antantı ekonomik konseyi ırupu rebi 
Hasan Saka ile iskln umum mOdüril 
Cevdet dün ubah tehrimbe ıelmitler
dir. öileclen eonra Perapalaa oteliDıle 
Yunan Te Romen elçileri •e Yuıoalav· 
ya bafkonaoloeunun iftira]dle bir 18-
rilfme yapılmqtır. 

Balkanlardan memleketimbe ıdecek 
muhadrler .. e Ba1lran antlfttı azalan 
ara11nc1a ton aylar içinde yapılmlf ik· 
tnadl anlatm1larm tatbiki ile aWcadar 
olan ı&riifme, bir iki saat kadar denm 
etmiftfr. 

o 

Zahire Bonuında 
Ticaret ve zah1re bonumda dün 

Ziraat Bankuı US den 90 ton 1ert, 
134 ton yumupk olmak bere 214 ton 
bufda1 aatmıetJr. 

Tllccar malı olarak yaııu. es vacon 
bujday plmif ve hepel •tılmJttır. 

• Beledl1e JQllanJJ tan btlbmetlerlnl 
l&terlr plAnlan bazırlatmııbr. 

larak tatmin edilmedltl mQ44etçe 
bu meseleyi entenıaa70nal aaJaada 
dalma mevzuubahis etmele umet
mlt cGrOnen Atman mahaftJl bun
retle ıerek Çetoalovakyanın, prek 
garp deYletterlnln maddi ve maneTt 
mukavemetinin 71prabJacatı lmlt 
edilmektedir. Her Jıalte nahlre in· 
tlhabatının btl7tlk demollrullerln 
efklr•umumlJ881 tlserla4e derin bir 
lnUba bırakmalı •• Çekoatovat1a 
hık6meUnln llbmı bllcUrdllt ekal
Uyetler atatldn&n meseleJI tama
mlyle laalletm .. blle llmdlllk .AJ. 
man metallbatmı kısmen tatmin ey
lemesl betlenl1or. 

Londra, 8 ( A.A.) - Çekoslovakya 
elçisi, Pracda on sin kaldıktan son.. 
ra Londrara 4önmllfttlr. Pra&d&R se
len haberlere Jöre, Çekletle 8tl4et-

ler arum4akl ••~ •aT&f· 
~~ ...... 

de11ttirm9den aynen buraya nakledi • 

yorum: 
- Bundan bet altı eene evveldi. 

Babamın ticart bir it mOnaıebetile Vi· 
fiıUY' kattır etmeaı mmn ın1df. o 
~-· ıöhit& ~ Doktorlar aeyahat tavsiye ediyorlardı. 
Babamın ıeyabati iyi bir fırsat oldu. 
Beraberce Viyanaıya gittik. Şunu da 
illve edeyim ki o zaman uçlarım b8y
le sebenlik bir kadın cibi bembeyu 
delil. koyu kumraldı. Viyan.ada orta 
derecede bir otele yertqtlk. ilk gUnler 
pek nqeli ıeçti. Şehirde babamla uzun 
ıezintiler yapıyor, her taralı dolqı • 
yorduk. Nqem yerine ıelmiı, uhha • 
tim epey ldüzelmitti. Y alnu buan, bl· 
bam itlerini takip etmek için beni bı· 
ralap ıidiyordu. Otelde pek yalnız b· 
byordum. Bu o kadar mühim bir f8Y 
defil ama • otelin mUperilerinden bir 
bç erkek vardı ki beni yabm ıörünce 
aokulmaya kalkıyorlar; cannm 111ıcıyor· 
lardı. Bunlardan biri U%Ul1 boylu, sol· 
ıun yüıtu bir ttalyandı. Atq bakqh 
ıkleripi llaeriıdden ayırmıyordu. ö
bOril bir Alman yahudial idi ki beni 
daha tlciz ediyor, odama telefon etme· 
ye kalkıyordu. Bir tanesi de aportmen 
ldlıtah tavırh bir cençti. Taıupnadıtı
nus baldı bir cUn yanıma gelip bera
ber dolaımamm teklif etmeye kalkmıt 
tı. Bu mlbiç inunlann yüzünden ba· 
ba:n olmelıfı zamanlar apfı ulema, 
yahut otelin 6n0ndeki caddeye bakan 
JdlsOk, )'elit bahg'ej'e inip oturamıyor· 
dum. Odama kapanmaya mecbur olu
yordum. 

Bir sUn babam ıfriltiii itlerle ali· 
kadar bir firket mldlrll uırafmdan 

akpm ,_eline davet e!ildiğini 16y· 
ledi. Zi,afette yalım erkekler clduğu 
için beni beraber 1Gdlremi7ecekti. Bir 
u da ses cMSnecelf.ni ilin edince 
korktum. Alabımm bonklup beni 
fula eYlaamlı yaPDUftı. Bablım endife
ml fKk etti. Beni teaJdıı etmeye çalıp
rak dal bqmc1a olmadıtımuı, otelin 
pyet emniyetli bir yer oJdupnu 16y· 
ledi. Viyana ılbi bir yerde, mUkemmel 
bir otelde bayle uçma korkulara. en
cfitelere d6fttll0m için benimle üy 
etti. Sesimi çıkarmadım. Balwmn da 
için i~ beni yalım bırakmak ineme
dllfni tumlttim.. Püat muhakkak 
ptmeye mecburdu. 

O ıec:e uat dokUl!a babam citmek 
ldn huırllDdr. Benim bir JdStede klia
~ kUlklla ~ ..... tld
a,w, Jaıtlumı ........ '* --... 

tıyordu. Gitmeden evvel biran cltl
şUndU. Sonra birdenbire yibti ıWdil: 
"Senin ko~. sakin uyummı için 
bir çare buJdum dedi. Odayı dqardan, 
üzerine kilitler, anahtan ,amma alır 
giderim. Artık için rahat etlln, JdlitH 
kapıyı da lanp kimle içeri ılremes 
ya.. Gece ıelip kapıyı açarak ocllma 
ıeçtilim zaman gilrilltli etmem merak 
etme., itiraz etmedim. Babam iyi uy• 
kuJar temenni ederek çıiıp PttL Dlpr• 
dan kapıyı ilzerime 1dlitmeyi ele unut
madı. Yalnu kalınca aldım& fena ihti
maller ıetirmemeye ça1ıprak elime bil 
kitap aldım. 

On ikiye kadar oWdum. Sc:ınra eo
yundum yatalupa pdim ve uyumaJi 
için elektrlfi aöndilrdilm. Kafama der
hal bir ıOrll korkunç JCY htlcum etme
ye blıtJadı. Yine sinirlerim bonbmipu. 
Bqım •inyordu. Endi§llDin manaPS 
oldutunu keddi kendime tekrar ederek 
uyumaya çalıftım. Tam &6derim b· 
panıyordu ki, karanlıkta brpDda dim 
dik duran Ud aiylb ~e,,.~ 
t)erhal 1~.a~ ~~ 
" ~' Wırft apoıtmeaı ıeaclıı iri 
vOcudunu tanıdım. Artık ne hale •el· 
dilimi tHavvur tlclin. 

Yataiımm içinde vOcudum .-nki tq 
keaiJmitti. Hateketaiz blmzttm. Oa • 
tar &Undilzden odama ..ırıa"'"'I ola· 
caklardr. Peki ben timdi ne yapacü
tım. Bapma ıelen bu felüet ne idlL 
Eneli hemen karyoladan fırllı,ıp ka
pıya kofmayı imdat çatıı"mayı diftin• 
düm. Fakat korkudan kıpırdayacak 

halim blmaımttı. Sonra acı acı hatır-o 
ladım, bpı dıprdan Uzerimize JdlltH 
idi. Bağırmak için afmm açacak ol
dum, karfımclaki siyah 'Filelerden W. 
rinin kolu kalktı. incecik bir &sak Jra. 
ranbkta parladı. Sesim kesildi. Yatap 
adeta yaplfbm. Beni bağuımktaa 

meneden liyab ıölce ya~ yatalı
ma yaklqtı. Uzerime 'dıofıu eiildi. O. 
bf1ri1 iae, birdenbire üzerime· 1iticum 
edip kollarımı ıda ıda tutmuttu. .
di çırpmmaya batlaımttım. Kollarımc 
tutan ellerden biltün kunetimle kur
tulmaya çalqıyordum. Kalbim pddetle 
atıyordu. Baimnak haykırın* iıtiyor• 
dum. Sesim çıkmıyordu. Son bir ıq• 
retle ''babaalım,, diyebildim. Babamm 
buradayım lmım.. diyen lesini itittfm 
ondan aonra hiçbir teY hatırlamıyorumc 

Kedclime ilaç kokulan araamd9 ıeJ.. 
dim. Çoktan sabah olmuttu- Babmn ft 
sonradan doktor oldupu 8irendim 
yaflı bir adam bq ucumda duruyorlar• 
dı. 

Tabii ıece bı.-.ına gelen bütün teY
ler de bir vehimden ve kibuatan ibaret 
oldupnu anJadmız. O korkunç ftb 
rilyada ıeçmlttl. Babam gece döndop 
.-mata ben hlll kafJIDldaki meçhul 
hayallerle mtlczıdele ediyor, &özlerim 
a,.ıı lnll)'ip çırpuuyormuıum. RO:r-
da "1Jabecılım., dediğim arada da ifit
tlfim aea hakikaten beni Gyle ballnn 
içidıle bulunca ne yapaeilmı Ptırmı 

babamın teai imif. Bu ft.Qdln eoara 
sinirlerimin bO.bUtGn &.u1chılmm 
illveye ıanm yok. Bir mUddlt 1ılr ... 
natoryomda euab 'bir tedn1 ıa-."91' 
llzımceWL s.çJanma ~o .... 
ıecenin mbabı blrdenlıft b1J1e beım
bqu ...... 
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Başçavuşu vu~an Hasan 
testim oldu 

Aalil a~kadaşını 
da öldürmjiş 

Lamba tle Tahtakurusu 
Öldünnek isteyen Kadın 

Saçlarından 
tutuşarak yandı 

Yeldeğirmcninde İbrahimağa soka.. 
ğında oturan Şahabettin oğlu Kema
l ın 80 yaşındaki büyük annesi Ayşe 
l< a.dın, dün gece saat 2 sıralarında yat· 
mak üzere odasına çekilmiş, yatağına 
yatt.rktan biraz sonra tahtakunıların 
ısırması ile uyanını§tır. 

Ayşe kadın hemen kalkarak lamba. 
yı yakmış ve yatnğı iki kat yaparak, 
lambayı somyanın altına sokmuş. bu 

Roli&te: 

Karga Vuyarım Derken .• 
Kartaldaı oturan Halil Sivri admda 

karga ba§ına 10 kuruş verocegini ilan 
birisi, .ziraat mlidürlü&ünün her ölü 
etmesi üzerine, ldün çiftesini .sırtlaıruş 
ve dağlara karga .avına, çıkmıjtır. 

Fakat Heılil Sivri, karga vuracağı 

yerde, tüfeğin tepmesi üzer~ne kendi 
kendini vurmuş, nümune hastahanesine 
kaldırılmıJtır. 

Müşteri Yüzünden 
Kürekle Kavga 

Adapazarı 8 (A.A.) - Bir sene ev
vel Adapazarı hapishanesinden kc.ıçıp 

geçen hafta takip esnasında, merkez 
karakolu başçavuşu ıtdrisi hainane biı 

tekilde ıerut eden idam mahkumu dön
me Hasan jandarma yüzbaşısı Hakkı 
run idare ettiği müfrezenin takibinden 
kurtulamayarak dün Geyvenin Kızıl- • 
kaya k()yünde ıGJkı bir çember altına 

alınmr§ ve ~emberden kurtulma imka:u 
olmadığını anlc:yan ıeani silafiile müf
reze komutanlığına teslim olarak şehre 
.cetirilmiştir. 

• suretle tahta.kurularmı öldürmek iste
mi§tir. 

Haııköy iskelesi sandalcrlann<Ian Er
zincanlı Halil ile Rizeli iı;mail Hakkı, 
dün bir müşteri meselesi yüzünden de
niz ortasında kavgôl'fa başlamışlar, bir
birlerini kürekle ı1nuhtelif yerlerinden 
yaralamı§lat.dır. 

Kendisile beraber hapishaneden ka
&Jn Musanın bir müddet evvel memle
ketine gitmek üzere kendisinden ay
rıldığını ifade etmekte ise de Musanın 
lda bu §erir tarafından katleöildiğine 
dair deliller bulunmu~tur. 

--<>--

Hamldlye Hanya 
limanında 

Atina 8 (Hususi) - Hamidiye mek· 
up gemisi dün Jianya limanına gel
mııtir. Gemi Hanyada ii& gün knla 
caktır. 

Hamidiye kumandanı ve zabita 

fehre çıkarak valiyi ziyaret etmişleL 

Yali tarafından iadei ziyaret edllmişt iı 

Kumandan ve zabitan şerefine kalııı 

resimleri tertip ddilmiştir. Türk gemı 

elleri ahali tarafındnn alkrşlanmakta . 
dır. 

Koleyhk Bvl 
Umum emltk ve nra.zl alım satım 

klrıılamn ıve idaresi 

Cezbi Çetintaş 
Sabık Kadastro 1 e Kartal Tapu 
ınemuru Kartal HUk~met caddesi 

No. 3/1 

Fakat lambayı fazla yüzüne yaki;: 
tıran Ayae kadm, saçlar:ı tutuşarak 

feryada başlamı~, herkes uyuduğun -
dan kurtanlamayara.k ölmü§tür. 

Hadise etrafında tahkikata başlan. 
mıştır. 

......... ------------~· lloktor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKtM 

Dnhiliye Mütehassısı 

Pazardan baıka günlerde öğleden 

sonra sut (2,S :tan 6 ya) kadaı 

ı lstanbuda Divanyound:ı (:1.04) nu
maralı hususi kabinesn:ie hastalannı 

kabul der. Sah., cumartesi günleri 
sabah ••o,s .... 12,, saatleri hakiki 

Kavga esnasında Halil denize düş· 
müş, boğulmasına ramak kalmışken et
raftrıki -sandalcılar tarafından kurtanl-
tır. ~ 

Her iki kavgacı da yakalanmıştır. 

Mücevherleri Çalanlar 
Aranıyor 

Birkaç gün evvel bir takım hırsızlar 

Pendikte oturan mülkiye mektebi le
vazım müdürü Salihin evine girmi_şler, 
bin liralık mücevherat ve eşya _çalmış
lardı. 

Vakaya el koyan emniyet ikinci şu
be memurları, f.ıkı bir .ar.ama sonunda 

r çalınan eıyaları bularak • meydana çı
karmışlar ve hınuzlann da i:tiınler ol
-d uğuo u tes.bit etmiJlerdir. 

Hırsızlann bir iki güne kadar yaka
lanmaları muhtemeldir. 

SUR VZERİNDE OYNARKEN -
Silivrikapıda oturan Kenanm oğlu beş 
7a1ında O&man surların üzerinde oy

~· ... ı---... -------.., narken ayağı kayml§, düpnüştür. 
Alemdar Sineması Birçok yerlerinden yaralanan çocuk 

j fukaraya mahsustur. Muaye'nehane 
ve ev telefonu: 22398. 

........ 11111111 .......... _ ......... 

tKl FiLM 

1 - Romeo Jülyet 
2 - Lüi: Sütçü, Boksör 

bastahı~ye kaldmlmıJtir. 

Jtl.IETLE .YARALADI - .Langada 
.:>turan Yani kızı 17 yaşında Marikayı, 

ni§<mhsı terzi Manok kıskançlık yüzün 
den jiletle sol yana~m kesmek sure· 
tile yaralamıştır. 

Yaralı kız hastahaneye kaldırılmış, 
terzi Manc·k lCaçtnı§tJr. 

--~.....--- ___ , .. ~--------.;.;.._----::....~ ...... --...::...:....~.._ ...... ._... ____ ;,;_..:_ ____________ __: __ ~ ____ _..,_ ____ _ 

f 

ar ... 

( Kısa haberler ) :I•-------~ 
•Genel Kurmay Baş"kanı Fevzi Çakma'k E==§ ou•• n ve yarın ) 

Ankaraya &\'det etmiştir. -
* 'üniversitede yaşlı doktorlar için bir - T Ü .K JIJ ll % 

tekômül kursu açılocnktır. f:5 ere m e Ü y 8 ( 
• inhisar idaresinde maaşı yüz elli li- 1 inci Seri ~ 

ı-adan nşqı plan ve lıu .$ene ıam ,Börmeyen j ~ 
memurlara ikr<ımiye verilecektir. = .No. Jturı1f ~ 

• Zehirli ,saz kurslarında ders verenlere ~ 1 Saft. lOO ~ 
viliiyet takdlrnıımeler verecektir. = ıoo I!. = 2 Aile ,embert ; • Gümrük B:ı~ü<Hirü Mustafa Nuri ba- = 111. ~ 

'5 S Ticaret, ba-'·a, bo-" ıu s :z:ı ltlarl meseleler etrafında -u.bdar nıa- ii wı.. ~- ~ 
_.. ı:: A Devlet ve ih"'"'l ."IS ~ kamJarJa fCTnaJı etmek fizete .An karaya git- ı: :il WUl ,f fi 

e= «IS ~ miotir. 6 Sosyalizm ·• '#. 

• İstanbul liman reisi Zühtü Bandırma ~ 6 .Ra81n ı 76 ~ 
reisliğine, 1stanbula fen heyeti Auı1ann- i 1 1.§çl amıh lhtllAb 60 ( 
dan Ha"V.·rettin, fen 'heyeti hatı•·na Ban. ı: 1111 ı:: 

&< E 8 r ,ıı .... ur uv :s 
dırma liman reisl de İstanbul fen heyeti ıc ~ :s 
lızalı{;rna tayin edilmişlerdir. ~ g Isfahana cloğrp 100 \ 

• UnI"ersite 1el5efe profesörlerinden \ 10 Rasin .D 'llS \ 
Hans Peichcnbah Amerika ilnivcr.sitele- - (80 seı1Ji birden alanlara .r Ura SS i 
1findeıı .bidyle anla~mıştır. Yal;ında hare- İ~ kuru, ikram edlllr, ve ı Ura S2 kUJ'lll % 
ket edecektir. pe§fn almarak blam ayda ı er ııra· ~ 

• Dost Y11nnn hükumetinin Jimnazyum .. 
talcheleri mem1eket!erine dônmOşlerdir. l dan vereSlye tnraınhr.) ~ 
Kafile reisi bu 2iyarellcn duydu#u mem- '- 2 ncl Seri l 
nuniyeti anlatmış, bu gibi ziyaretkrin fkl l ":' 

11 Gorlo Baba 100 ~ 
memleket 11nasınua ço~altılmasını temen- ~ 
nl .etmiftir. 12 Oolillğin j>sikolo~ ~ ~ 

• Ziraat kolleji yapılmak üzere istimlft.k 13 nkbah.ar aellerl 16 ~ 
edilen Yeşilköydekt Ayamama ciftliif Ye- Uı ~erek dllğUxııU 60 ~ 
kllletin emriyle tohum ıslah istasyonu nıfi- 15 Ruln m '15 l 
dürü l\lirza tararından teslim alınacaktır. ~ 

• ifiazı motörlerin kabotaj esıı.şlarına ay. İ 16 
Samimi saadet M ~ 

kırı olarak yakın sahillere yolcu taşıdık- 1 17 htatlatlk So ~ 
• 'ları haber ahn1111f; bir molôr Haydarpa~a = 18 Coı:ı.ık dU,Urte.ııler ıOO f 
yolcularını limana getirirken yakalanmış, , 19 nım ve felııete 80 \ 
luıkkında taldbalJı baıtanını~tır. \ 20 CemJyetJıı .uıllan 100 l 

• İnhisarlar mfiskfrat ve tuz kısmı mü- E (Bq ee.rlJi birden alıı.Dlara ı in SO ~ 
dilrü Cavit, Avnıpadakl tetkiklerini bitir- ~ kuru, ikram odlllr, ve 2 Ura 20 Jnu'OI § 
mlş, şehrimize d&nmfiştür. ;:: ~ 

• Şehrimiz italyan lcolonisl pazar günü i pcyln almarak kalanı a7cla 1 er ııra· ~ 
Çınarcı~• bir .gcılnti tertip etmişlerdir. \ dan '·ercslye bırakıla.) ~ 

• Bıılkan postalan eks_perler kongresi g 3 Üncü Seri ( 
bitmiş, mcınlc.ketlmiz namına iştirak et.. i. 

21 
Huı.ın-dar millet iRi\ j 

mfş olan posta işleri m\ldQrü tbrahtm Be- '!i n.wn V'I ~ 
renle İstanbul posta başmfidilrü Arif dlSn- I 22 Yeni Um! zihniyet TIS % 

E ~ 
müşlerdlr. § 23 KomQnlzm t50 ~ 

• Dahilf:ve VekAleti Yilbete gönderdiği ğ 2-i GUnUn lktmadJ l§lerl 8() ~ 
bir tamimle bayrağa gfü;terilmesi lhım- = 25 :: § Cumhuriyet t50 ~ 
gelen hürmet hakkında evvelce gönderilen : ::; 
ıtebliği hnhrlatarıık bazı tabutlara bayrak E 26 Tercilme 100 ~ 
ısanlmasına milsnade edilmemesini bildir. ~ '2'l Deği§f§ler 15 l 

"§ 28 IAokon 80 ~ = ~ 
ğ 29 g'.apttalimı buhranı t50 ~ 

miştir. 

Vil4yetlerde: 
~ 30 Salanibo ~ ~ 

• Balıkcsirde !Mehmet olilu Mustafa ken- E (Bu ae.dfl blrclcn alanlara ı llra ıı ! 
di iko\·anınılan bal almalı.: isterken arıla- :. ::; 
rın hilcumıına maruz knlm~, her tarafı 
sokularak ölmüştür. 

• Çorlu beledi_ycsi hastahane karşısında 
asrı liinalnr yaptırma~a başlatmıştır. 

• Çorlunun Uıuncahacı köyünde bir 
tiültün esnasında atılaıı sillhla Cevriye ile 
Nazmiye adlarında iki kadın yaralan-
mıştır. 

• Manisa hapishanesinde bir mahkQıu 
gardiyanı bıcak1a yaralamıştır. 

g kuroı ikram edilir, vo 2 Ura 88 kunıl 1 
~ Petln alrnaralı kaluı ayda 1 el' ~ ~ 
~ dao vcresl7e bırakılır. ~ 
i 4 üncü Seri l 
~ 31 Rasin w eo J 
~ 32 Metatizlt .O i 
! S3 takender eo J 
~ M Kadm ve ııosyalb:m 100 ~ 
~ S:S Demokrft 25 ~ = ~ --------------- = 36 Dinler tarlh1 125 :! 

lSTANBUL TRAM\'AY ŞİRKETİ E \ 

'21 İkinciktınun 1911 tarihli ~artnamenin 
14 üncü maddesine söre ••• 

1LAN 

E 81 Filo%ofl ve aanat ... " ... 
i 88 Etika ~ ~ 
G 39 Heratllt 26 1 = ~ 
~ 40 Ruhi muclzeler 15 \ 

1938 yılının 10 Haıirondan ve yeni ilA- : (Ba sorlfl birden alanlara ı Ura ' a 
na karlar pazardan başka !llnlerde gidiş - ~ kuru~ l.kram cdJllr, ve 2 Ura S6 kuruJ ~ 
geli' cetnli: .. 

ŞiŞLi ŞEBEKESİ ~ Potln almarak kalanı &)'da l er lira· 1 
No. Yollar ilk Son ~ dan veresiye bırakılır.) ~ 

Kalkıı Ka11.:.rş f 5 inci Seri J 
10 

11 

12 

Sişli - Tünel 5,40 23.40 ~ '41 Dcprorund.is 00 ~, 
Tünel - Şişli 5.00 24.00 f 42 GllnUn hukuk! ve lı;Umat '15 ... 
Şişli - Bel·a:tıt G.20 2S.15 ~ meseJP.leti i 
Beyazıt - Şişli 7.02 24.00 !! 43 Em.tun S5 J 
Harbi'-'C - Fatih • SO 24 on ii ~ 1 

"· ·-N i 44 Glili harplec 75 % 
12 A 

FaUh - Harbiye 5.45 28.45 : 415 Dl.9 Ollnln ha tı E 
Harbiye - Aksaray 6.40 24.00 f 

6 
M ra ya lOO ~ 

" ,c.7 23.20 -== 4 etafizik nedir ,,ıı: ~ 

16 

1G A 

17 

17 A 

18 A 

19 

19 A 

22 

23 

34 

32 

Aksaray - Harbiye .. ~ ~ ıe 
1ıfacka • Beyazıt 6.10 23.20 € 47 Yeni adam '75 G 
Be)·aııt - Maçka 6.55 24.05 İ i8 trslyetln teslrleı:1 75 ~ 
Şişli (Depo) Em.önü 8.10 6.55 İ 49 Politika folsote.sl '75 İ 

Eminlinll • Macka 6.40 20.50 i=~ M Estetik 25 ~ 
)fnckn - Emin6nü 7.0~ 20.20 _ (Bu seriyi birden alanlara 1 Ura l 
Şişli - Sirkeci 6.25 20.00 ~ 69 kurut lktam ed!llr ve! Ota 88 ku- ı 
Sirkeci - Şişli 6~6 20.30 - :: 
~ıccldlyeköy _ Em.önü G.45 18.45 1 rup pe,m almarak kalanı a1da l er € 
Eminönü - Mec.köy 7.17 19.15 j liradan veresiye bttalu1rr.) ' 

Taksim - Fatih G.46 20.30 ~ 6 ncı Seri E 
Fatih - Taksim 'l.24 21.08 ! ~1 Enıeit I 100 ~ 
Kurtuluş - Beyazıt 6.00 23.10 g 152 Pata 2S § 
Beyant - Kurtuluş 6.45 23.55 i ~3 Sezar 40 i 
Şişli (Depo) Em.önii 6.05 6.0 ı J 

Eminönü - Kurtuluş 6.35 20.45 54 nmt felsefe 40 ~ 
J\urtuluş - Eminönü G.57 20.15 S:S Karmcalarm ha;•atı 75 \ 

DES1KTAS ŞEBEKESi ~ Demo~ten !S l 
Beşll-1ıış - Be»ek 5 23 :51 çıçcron 4 \ 

Bebek - EmJn~nü 5.&S 23.40 ' 
Emin5nli - Bebek S.5ö 2·UO 58 Hlpnotizma lOO 
Bebek - Beşiktaş 1.00 1 159 lrınn M E 

Orttıköy - Aksaray S.~O 20.50 60 YenJ kadın 40 ~ 
ii 

Aksaray - Ortaköy G.35 21.35 (Bu serly'I blrdeo alanlara 1 Ura 26 e 
Bcşlktn~ - Fatih G.30 20.40 kurot fkranı odutr; ~e ı Ura 4 lnirq ~ 
Fııllh - Beşiktaş 1.10 21.20 t ı ~ 
İSTAı'BUI.. ŞEBEKESi peş n a muak kalıtnı aycta l er Ura. e 

Aksaray. Topkapı o.~ dan vercslyo bırakılır.) ~ 

T;rr~::ı : .:!;~:~ı ~~~ :!:~~ ) 61 Vik~t: ~!m~ eri 30 ı::~ .. :::s .. 
Topkaııı - Aksaray 24.35 J 62 Enctt I1 ıoo 
~kds~kra~1 · - Y5ediku1ıc 5.30 = 63 IJza 10020 I~ 
• e ı u e - • irkec 5.-45 23.35 

1

: 64 Evlilik 
Sirkeci • Yedlkule 6.17 24 05 1 615 Gizli pamuk harbi ,.... 
Yedihılc - Aksaray - 24.40 ( uu 

Aksaray- Edinıckaııı 5.25 j Satuf Yerh 
Edirnckapı - Sirkeci 5.45 23.45 : Anknrn <::utrlr~i - VAKiT Kitabevi 
Sirkeci - Edirnckapı 6.14 2.ı.20 
Erfirnekapı - Aksaray - 24.45 

33 

·37 
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1 
1 - lzmlrde şartname ve projesl mucibince yaptırılacak tütlln be.kım 

d~ğ şlerne evinin temel kazıkları tşl 11 - IV - 938 tarihinde ihale edlleme-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

4I6I1938 vaziyeti 
fnden Yeniden kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

11 
II - Keşif bedell 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 

tadır. 

de III - Eksiltme 20 - VI - 938 tart hine rastla.yan pazartesi günü saat 15 
tııı lCa~atnşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya
k acaktır. Kapalı zarflar ayni gUnde en geç saat 14 de kadar a.dr geçen 
Ot:ııisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

\' lV - ~artname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Le-
azını ve Mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdiirlüklerlnden alı

nahtlir. 

AKTiF ~ıra .... 
Altm mi kilopaıa 171~2 933 24.126.971.93 
Bu.laıot. • • • ıs 811 305 
Ufaklık. • • • 

DaJailclf*I MoJlabi.ıteR ı 

l'Urk l1r&la : • • 
Barlot.akl IDUlıablrlerı 

&..ltm .atı kilognı.ı 9 O~i 614 
Altma ta.tn1.li kabil Hrbelt 

1.191.0-14.07 30.130.221.-

2.871.530.28 2.371.530.28 

12. 786.088.33 

P~SIF 

~ ..... 
(btJyaı &k~ı 

• 
AUI Ye Cevlalla.d.. , 
E:IUIUS! • 

• • • 
• • • • 

feda YWdelD BaııJmotıar. . 

1 
1 

2.712.234.11 
6.000.000. -

Oerubt. edilen ur&lo aakUye 158.748.563. -

Lira 

15.000.000.-

8.712.231.11 

V - Fennt şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak 
olan. tenıeı kazıkları işi Franki, Rodtç, Stern, Simples, Brechtl, Abolo
tenz, Mlharıts, Mast vesalr fjrmalarm usul ve sistemlerine veya bunlara 
rtıUnıasU sistemlere gBre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek isteyen 
flrt:ııaların fennt tekliflerini münakasa gUnünden 10 gün evveline kadar 
tetkik edilmek Uzere inhisarlar Tütün lşleri MUdürJUğUne vermeleri JA
Zın:ı.rtır. 

dOYtSler. 

~•r dllvtzler " borçlu 
1t1trtn1 bakiyeleıt , • , • 

8.838.821 
27.408.021 .ss l 14.650.049.88 

Kanunun 6-8 inci madde
ler1ne ı.evtlkan lla.Zlne taratın. 
dan vaki tediyat. 15.057.940.-

VI - lsteklllerln bir mimar veya mühendis olmaları veyahut bir mil
hendıs veya mimari inşaatın hitamına kadar daimt olarak iş başında bu
httıduracağ-ına dair aralarında teati edilmiş noterlikçe tasdikli btr teah
hUt kAJbdr ile Nafra VekAletlnden alrnmış bu gibi işleri yaptıklarım göste
rir t:ııUtf'!ahbltllk vesikasını eltsfltme gUnUnden en geç Uç gUn evveline ka
dar İnhisarlar Umum MUdürlUğU !nşa at şubesine ibraz ederek ayrıca vesi
ka alrnalarr Ja.zrmdır. 

vır - MühUrlü teklif mektubunu, kanunt vesaik tle VI met madde
de Yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya 
ll:ıektubunu lbti\·a edecek olan kapalı zarflar yukarda yazıldığı Uzere ek
Sl!tnıe gUnU en geç saat H de kadar yul~arda adı geçen Alım Komisyonu 
naşkanhğına makbuz mukablllnrle verilmiş olması Ia.zımdır. (2578) 

eama. Caln1Derta 
'')eruhte edfleıı IY'l"akı ııaktlJ• 

1"&!'!'1•1ığı. 

Kanunun 6 - 8 inci mad
delertnı te'f'fllraJı Banne tara. 
tmdarı nld tedtyat-

l!leDedat ctlzdamı 

Baztııe bonoları, • • • 
l'!eArl eeneUe:r , • , 

1 
, , 

Eebaro " Talt1'U&t cttsdanu 
{Dmıhte edl!en enaıa au. 

ıl 1 tlyen!D karfd.tt1 llllh&.111 " 
jta!!Y11lt (tfbut lia)'lnctJe 

ıi Serbest •aham •• tah't11Af 
&ftn.lları 

Altm .. dtytr ft•rt.e 

158. '748.563.-

15.057.040.-

8.700.000.-
52.010.020.79 

30.080.2151 .58 

6.907.480.&~ 

103.255.61 
f),2S1.588.66 

, ... 

143.600.614.-

53. 110.920. ı:rr 

46.887.682.4( 

O.BM. 704.27 
4.500.000.-

15.137.948.SIJ 

Derub te e<!l.I en ı't'T&k:ı ıı.a1rtJyeo 

bakiyesı, • • • • 143.690.614.-
ıtarşılıgı ramameıı &ltm ola.r&k 
UAveteo tedavül• YaUdlle!I 19.000.000. -
Reukoot mukabftt ll&Yet.eıı teo 

n.zed. ıs.000.000. - ı 75.690.614.-
T1irk Uta111 Mnd-tıı 
D6'°1a l'a&llbüdatrı 

Altma b\bTtlJ kabli döYlzler 
nı~r dtıvı-·~ı n alacaktJ 

<tllrll'lJ: t'ıA!ılyeleı1 , , ... 
Mu.htolll ı a a ı ,,. 

21 .021 .921.96 

t.622.06 
81.598.080.21 

31.ö02.058. ı:; 
92.160.101.44 

l - 11 - IV - 938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan şartname ve 
I>rojest mucibince tzmirde yaptırılacak tütün bakım ve işleme evi inşaatı 
Yeniden kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur. 

1 Mart 1988 t.&rth!nden tttb&ren: 
344.187.641. 7:! Tellb 

Iskonto b.adıtt yüzde ti L2 - :A.Ttm il.zerine anu yQsde t L2 
3-14.187.641. 72 

II - Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 
lira 4 3 kuruştur. 

BORSA ç PRAZ 
Ill - Eksiltme 20 - VI - 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 

da K.abataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya
t>ılacaktır. Kapalt zarflarm ayni günde en geç saat 15 e kadar adı geçen 
konıisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Saat 
12 
9.:rn 

16.30 
20 

KALKACAK VAPURLAR 
Vapurun adı G:ltiği yol 

Ankara 8·6-938 Kelime bulmacası 
Cumhuriyet Karadeniz 
U§ur İzmit 
Trak Mudanya 

llizalarında yıldız işareti olanlar, Qze· 
zerinde muamele görenlerdir. Rakam. 
lar ıınııt 12 de kapanış sııtıış fi yollarıdır. Yeni bıılmacamq 

Saadet Bandırma 
•----ÇEKLER 

iV -- Şartname ve projeler 33.85 Jtra bedel mukabilinde İnhisarlar 
Le'Vazrm -re MUbnyaat şubesiyle Ankara ve tzmır BaşmUdUrlUklerinden ı.ılr
llabUir. 

V - lsteklllerln mühendis veya mimar olmaları veyahut bir mühendis 
\'eya mlmart inşaatın hitamrna kadnr daimt olarak iş başında bulundura
cağına da!r aralarında teati edilmiş noterllkçe tasdikli bir taahhüt kttğı

dı ile Nafıa Vek!letinden alınmış asgari 200.000 liralık bu gibi inşaat 
Yaptıklarını göstPrlr Mr milteahhitllk 'reslkasrnı eksiltme gününden Pn geç 
Uc gUn evvellne kadar İnhisarlar !nşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ve
sika. almaları 1A.ztmdır. 

VI - MUhtlrlll teklif mektubunu kanuni vesa!k tle 5 inci maddede ya~ 
zııt eksiltmeye iştirak vesikasını ve muva1tlrnt teminat parası veya mf'k
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf !arın münakasa günll en geç saat l!'i 'ı 

kadar adı geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabntnde n ril
trıiş olmnsı Hlzımdır. (2577\ 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir metresine kırk beş ku ruş fiyat tahmin edilen vasıf ve örne· 
tine uygun doksan sekiz bin metre yatak ve yastık kıhflrk bez kapalı 

zarf usullyle 10-6-938 pazartesi gUnü saat 15 de satın alınacaktır. 

GELECEK YAPUBLAR 
11.15 

6.30 
Trak 
~fersin 

Mudanya 
Bandırma 

r~~ünlük-

L~~o~a!0 
OGLE .NE.5RlYATI: 
12,30 pllkla tUrk musikisi 12,50 hava

dis 13,05 plAkla tUrk musikisi 13,30 
muhtelit plillı: neerlyatı 14,00 SON. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

18,30 pl8.kta dans musikisi 19,15 spor 
musahabeleri: E§ref Şefik 19,55 borsa 
haberleri 20,00 Sadi Hoşses ve arkadaş 
lan tarafından tllrk musikisi ve hail. 
şarkıları 20,45 bava raporu 20,48 Omcı 
füza tarafından arabca söylev 21,00 
Semalıat Ozdenses ve arkada~ları tara
fından tllrk musikisi ve halk şarkıları 
(saat ayarı) 21,45 ORKESTRA: 

1 - Anber: Domino nuvar. 

• Londra 
• Ne'fyork 
• Pariı 
• MilAno 

ti 2825 
125 83 
B ı~5 
66250 

• Cenevre 28 675 
• Amsterdaıı69 5850 
• Berlln 5 ı 58715 

• Brüksel 21 2950 

• Pn~ 4 8850 
• Madrid 7 tlO 
• Varşova 28 71525 
• Buda peşle 24 90 
• Bilkres u 93-,0 
• Delgrad 2 Sr> 
• Yokohıııııı 86 3075 
• Stokholm 321350 

• Atına 1 a • Mo<öko,·a 23 77 
• Sofys l 5375 Viyana 

ısllkrazlar 

• 19:13 T. Bor l 19 19 ı • Er11anl lstik. • • 
.. .. " IJ S. En:urum 
.. ., ,. ili S. Erzurum 

Efektirter verilmemiştir. 

ŞEIJZ . .\DEBAŞI 
TUR,1N Tll'ATIWSU 
ll:ılk San'atkôrı Naşlt 

Ye ıırkadnşları 

'r:'.'\l YARYETEI.ER .. 
(Şairin J{ı:ı) 1 

Komedi 3 perde 
ı>unıı, Solo, Düet, Var
yete: Localar 100; 
Heryer 20; Paradi 10 

l 

3 
4 

5 

123456789 

ı i ı ı ı i• 
--•.-.....IJ• • •_ı_ı_ 

1 1 1 ı•l_L_ 
il ll ıı-ı--
1 1 •ı ., ..ı..ı•.__. 

6 1 1 • •ı •• 
7 1 ~ı•ı 1 1 1 1 
81 1 ı•ı •• i 1 
9 •• 1 1 1 •ı l 

Soldan sağa: 

1 - Üstüne başına iyi ba1.."Tllayan, 2 -
Cemi edatı, 3 - Hastanın hararetini öl. 
çen, bir nota, 4 - Ek, otomobilin kısatıl
mışı, 5 - Yemek konan nesne, 7 - Sev
gili, hasislik, 8 - Sayı adedi, en soğuk 
mevsimde bulunur, 9 - Para dol:ıbı, bir 
nota. 

Yukarıdan a,~ağı: 

2 - Şartnamesi iki yüz yirmi ku ruş karşılığında komisyondan alına

bilecek bu eksiltmeye girmek isteyen Jerin 3307 lira elli kuruşluk ilk tenıl · 
tı.at makbuz veya banka mektubu Ue şartnamede yazılı vesikaları muhte· 
'V'I teklif mektuplarını belli gün saat on dörde kadar komisyona vermiş ol· 
tnaları. (2940) 

2 - Pl!nket: l,e kloş d~ kornvtl. 
3 - Çaykovsky: !Uımans. 

Fatih Sulh 3 üncü l/ukuk llfıkimlifjinden: 
1 - İstanbuld:ı bir semt, 2 - Bir renk, 

tokun aksi, 3 - Tahkikat nelicesinde ha
zırlanan, 4 - Oturdu~uıntız, dahi, 5 -
Kabuklu bir meyva, 7 - Bir U7.U\', otlu 
yer, 8 - Alaturka musikide bir fasıl, fa
reler, 9 - I<ııfkasyadn bir nehir, bir nota. 

Esklşeblrde 

Yeni Doğan Kitabevi 
Açıldı 

Eskişehir - KöprU üzeri No. 14 

Yenldoğan Kitabevi: Kurun'un 
Eskişehir ve hnvallel umum baylldlr. 
ller nevi i !~o rn reklAm kabul eder. 

Yenldoğan Kitabevi - Vakıt mat
baasınm çıkardığı (DUn ve Yarın} 
~ercUme kUlliyatmrn E1ldşeblr 'V'e 
havallst satış merkezidir. Taksitle 
bu kitaplara sahip olmak arzu eden
ler Yenldoğan Kitabevine müracaat 
edebiHrler. 

Türkçe ve ecnebi d11lerde her nevi 
gazete, mecmua ve kitap .. 
- İntizam - Dürüstltik - Sür'at -

YEN1DO(;AN K1TAHEV1 

1 Bahçıvan 
Rabindranth Tagore 

ÇEViREN: 

İbrahim Hoyi 
Bliyiik Hint şairhı1n en güzel 

aşk şllrleriul toplayan bu cserlıı 
tercümesi bir iki güne kadaı 

c;ıklyor. 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzuu 
u..."Un yıllar OfJ't"I 

ayrı tetkik ue te
tebbil edilmiş bir 
nıevzu olduğu hal
de btıgiin bile ay. 
dınZatılmanuş bir
çok tarafları var· 
dır. Tevfik Yetim· 
lioğltı tarafmdan 
lisaııımtza çevri· 
km Bizan.s !nıpa· 
ratorluğumın ta-
rihi adlı kitap 
bu aydınlatılma-

mış tarafl/.ı:rı tes
bit etmekte ııe bü~ 

tun Bizans tarihi
ne temQ.8 ederek 
Şrırki Avrupa. im-
paratorluğunun 

bin senelik ooku
atını hikdye et
mektedir. 

Fiyatı yifa ku-
ruş olup her ki
tapçıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - lstcm
bul, Vakit Yurdu. 

22,15 ajans haberleri 22,30 plfiltla so
lolar, opera ve operet parça.lan 22,:xl 
son haberler ve ertesi gUnUn programı 
23,00 SON. 

38/682 - Ölü Mehmet Salih yetimi Er
ola Kocamusta(apıı,ada Rıımaz::ıncfrndi 

camii müezzinl Ali Yaşlının 6/6/938 ta
rihinden itibaren vasi tayin edildiği ilôn 
olunur. (V. P. 2475) 

- KURUNun kitap &eklinde roman tefrikası. -

56 

- MUtevazi kuIUbemize hoş geldiniz Mis Mad
len ! dedi. 

Ve sandalyaya yerleşmiş sırıtan arkadaşı Sa
ma hitap ederek: 

- Ağzındaki bağı çıkarınız, emrini verdi. 
Kollarını da çözün! • 

Madlen gençti, kibirli idi ve şimdi dehşetli 

kızgındı. Fakat ne yazık ki, şu dakikada çaresiz 
bir vaziyette bulunuyordu. Sll!h namına, iri kül 
rengi gözlerinden başka bir şeyi yoktu ve o göz
ler, şimdi biltiin haşmeti ve vahdeti ile, Dr. Des
pardlnin gözleri içine bakıyordu. 

Ağzındaki ve ellerindeki bağ çözUldtıkten son
ra, Samın boş bıraktığı yere oturdu ve korkma
dığını da hissettirmek için ipek çoraplar icinde 
dipdiri duran bacaklarını blrlbiri üzerine attı, Dr. 
Despardlntn yUzUne baktı. 

Sam, onun bu cUretkAr hareketine hayret e
diyor ve biraz da kızıyordu. Fakat Despardl gü
IUmscmekte devam ediyordu. 

- Keyfinize bakınız Mis Madlen, dedi. Çünkü 
bu kilelik yer, bir mUddet için sizin kendi eviniz o. 
J ıı.cak. Vaziyet öyle göstermiyor mu? Size her tUr
lü istirahati temin otmek için elimizden geleni ya
pacağız. Ancak şu şartla ... Siz de, bizi, kendinize 
karşı kaba davranmıığa mecbur edecek bir hare
kette bulunmamaJısmrz. 

Derken, Dr. Despardlnin yUzUndekl glilUmse-

GORUNMfYEN ÇETE S3 
-=====-==:;;~~=-============-w===-=====---= ...... --

Sam diye hitap edilen adam, kamyonun bir 
köşesinde duran uzun, ilstUvane biçimi şeylere 

baktı. Bunların bir tarafı yuvarlaktı. Diğer taraf· 
ıarr, küçük bir muslukla nihayetleniyordu ... 

- Bir kara bak, diye cevap verdi. 
Bunun üzerine, öteki adam, cebinden bir a

nahtar çıkardı. Boru gibi demir şeyin musluk ta• 
rafına yerleştirdi. Çevirdi. :Musluktan "Pısss .. :' 
dlye bir ses çıkmağa başladı. Tuhaf bir hava. 
:Madlcntn tarafına doğru esti. Madlen öksürmek 
isteyordu. 

Sam: 
- Demek ki dolu, dedi. "Büyük iş" icin hazır· 

lık tamam ... 
ötekisi mırıldanır gibi: 
- Evet, dedi. 
Bundan sonra, lki adamdan ikisi de bir tek 

H\.kırdı söylemedi. Sadece oturuyorlar ve karşılık· 
Iı sigara içiyorlardı. 

Kamyon, yoluna devam ediyordu. Bu sırada, 
Macllenin zihni, gayet iyi işleyor idiyse de, kendi· 
sine yarayacak bir neticeye varamıyordu. Şimdi
ki fe1Aketinden daha ağır bir fel~ket hazırladık
larına şüphe olmıyan bir çetenin iki korkunc a.~a
sı eline düşmüş bulunduğuna emindi. Fakat niçin 
kaçırılıyordu? Onu da bilmeyordu. 

Ve bu esrarengiz demir Ustüvaııeleı-, acaba, 
kendi hayatı üzerinde ne rol oynayacaktı? 
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Umum ;daresi ilanları 

CAN V<UQTAQIQ. 
9 uncu İşletme Direk türlilğUnden: 

38 Edirneye tertip edilen tenezzüh katarlarının lklncJsi 11 Haziran 19 
Cumartesi gUnU saat 23,20 de İstanbul dan kalkarak 12 Haziran 1938 paı~r 
günü saat 8,39 dn Edirneye varacak ve ayni giln oradan saat 15,35 de kil · 
karak !slnnhula saat 23,15 de dönecektir. ' 

p -· . - . - . . 

Piyanko Genel Direktörlüğünden: 

Biletler ı O Haziran 1938 tarihin c.len ltibaren kişelerde satılmıya bae· 
!anacaktır. (3385) 

Sirkeciden Edirneye gidip - gelme ücretleri: 
I nci mevki: 606 Kuruş 

2 nci .. 438 
3 ncU ,, 283 

" 
Fazla tafslldt lcln istasyonlara mUracaat olunması rica olunur. 

9. İşletme MUdUrtl 

12 - G - 938 tarihinden itibaren Tuzla içmeler! işletmeye açılmıştır· 
Hangi trenlerin içmelere gideceği Is tasyonlara tebliğ edilmiştir. .Fazlllı 
tarsıın.t için istasyonlarımıza müracaat edilmesi ll~n olunur. (3383) 

Muhammen bedellerile miktar ve evsanarı aşağıda yazılı 3 grup ınnl· 
zeme her grup ayrı ayrı ve hlzaların da yazılı günlerde ihale edllmek uze
re Haydarpaşa gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından a
çık elcslltınc ile satınalmacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarında 
yazılı muvakkat teıninatlarile birlikte eksiltme gUnU saatine kadar k<>
mlsvona milracnntları lıl.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpaşa da gar içindeki komisyon tarafındnll 
parasız olarak dağıtılmnktadır. 
ı- 4000 kilo külçe kurşun muhamın en bedell 1120 lira muvakkat teııı l· 

nat 84 lira olup açık eksiltmesi 21-6 1938 Salı gUnU snnt 10.30 da. yapıla
caktır. 

2- 300 adet yUn battaniye muha mmen bedell 2700 lira muvakkat te· 
minatt 202 lira 50 kuruş olup açık ekstltmesl 21-6·1938 Salı gUnU saat 
10,30 da yapılacaktır. 

3 - 10.000 kilo muhtelit cins kart on bitilme tutkalı muhammen bedeli 
2800 lira muvakkat teminatı 210 lira , açık ekstıtmesl 23·6·1938 Perşeın-
be günU snnt 10,30 da yapılacaktır. (3331 ) 

1 
AHENK VE MANDOLİN ALMAK İÇİN 1 

Ahenk Mucidi Süleyman Suat Musiki Ticarethanesi 

1 
Eskişehir. 1 

Adresine müracnnt ediniz 
,______ Memnun kalırsınız ------

ÇOCUKLARIN1ZıN 

En güzel bir kitap 
DlrektörlUğUmUz muhasebe servisinde çalışmak Uzere (yüz) lira ücret-

OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 111 Türk ikizleri 
le lmtihnnla iki memur alınacaktır. 

Du memurların: 
ı - Yüksek 'l'icarot mektebi mezunu olması, 
2 - Ynşlarının azamı otuz beşi mütecaviz olmaması, 
3 - HUsnUhal sahibi olması, 
-4 - Bir hastalıkla maun bulun maması, 
5 - Askerliğini bitirmiş olması lıl.zımdır. 

Tıp Fakültesi llı.."inci Cerrahi 
Klinigi Doçenti 

Yukarda yazılı şeraite uygun oldukları şahadetname ve tasdlkname
lerle tevsik edecek taliplerin 9 Haziran 938 günü akşamına kadar fstan
bulda Dabçekapıda Piyango Genel DlrektörlilğU 'i\luameıtıt servisine milra
caatta bulunmaları ... 

İstiklal Caddesi Elhamra Apar. 
tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Jiuayane saatleri: Pazardan ?naa

cla lıcrgiin. saat 15 - 19 kadar. ı 
Telef on: 35 - 99 

• Çocuk E~lrgcmo Kurumunun 

nktlle bir a ile kUtUphımesl ola. 

rak bastırılığı İkizler acrlslnc1e 

dnp luf;nnuz bu e k lkll{,'1 bu gtı. 
zel ve resimli büyilk blkl\ye klta.. 

bı lle doldurulmuş buluyoruz. 

• KUltUr bakanlığı eseri t etkik 

etmiş, Uk okul çağındaki çocu k. 
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f •tanbul Belediyesi . ilanları . ; ~ ;·~ ~i l>r. irfan Kayra H .. .. 

Jar için faydalı eser olduğunu t as.. 
dik etmiştir. 

. ... ... ..: 

Senelik muhammen kirası 240 il ra olan Floryadn I•'lorya çarşısında 

1 numarnlı dilkktm 939 senesi şubatı sonuna kadar kiraya verilmek Uzere 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnn mesl Le"azım MUdürlUğllnde görUlebi
llr. İstekli olanlar 18 liralık ilk teminat mektup veya makbuzu ile 23 - 6 -
938 Perşembe gUnU saat 14 de Dalmt EncUmendc bulunmalıdırlar. 

E~ Röntken Mütehassısı H 
~ Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 ii 
~j ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri- ft 

• A~kara caddesi nde Vakit Kita p 

e\'lnde arayınız: 1''1atı 60 kuruş; 
posta için 4 kuruş ll!ve edınız. 

(B.) (3400) 
Sahibi ASIM US 

Neşri}at müdürü Refik A. Sevengil 

:: conker sokakta Aslaner apartıman il --- - ------ - ---
~ N~~ıo H 
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- KURU.Nun kitap §eklinde roman tefrikası. -
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• Madlen mektep gilıılcrlııdo okuduğu kimya 
derslerini hatırladı. Böyle üstilvaneler içinde, tcl\:
slf edllmlş gaz bulundurulduğunu blliyorı.lu ... l<'a
kat niçin? 

Kamyon habire gidiyordu. Madlcn, kendisi de 
otomobil kullanmasını blldiği için, başlangıçtaıı
berl altmış kilometre kadnr gittiklerini tahmin e
debillyordu. 

Fakat yolculuğun asıl müşkUl tarafı şimdi ge
liyordu. Kamyon bir iki sarsıldıktan sonra şid
detle durmuştu. l\lurlcn olduğu yerde başı hızla. 
kamyonun kcnnrına. vurarak öne doğru yalpa et
ti. lki adam onu kollarından tutup indirdiler. 
Sonra, etrafını bircok adamlar sardı. Nerden çık
tık l arı belli olmıyan bu adamlar, soruşturucu göz
lerle Madlenln yüzüne bakıyorlar, fakat bir şey 
söylemiyorlardı. 

Kız, korku ile etrafına bakındı. Ay ışığı yok
tu. Fakat hafif bir aydınlık, dört yanın fundalık
l ardan ibaret olduğunu gösteriyordu. 

Ortada yalnız bir ev vardı. O da, kamyonun 
durduğu yerdeydi. Soğukça bir rlizgdr esiyor ve 
genç kızın Uzerlnde:ki ince fistandan vücuduna iş
leyerek onu titretiyordu. 

Sam ona dönerek: 
- ftert gidiyoruz şekerim, dedi. Gerçi senin 

gibi b ir gene kız için bu saatlere kadar dışardn 
k a lmak doğru değil nma, ne yapalım.. Bir kere 
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oldu. Buyurun içeriye. 
Kalabalık içerisinden biri kahkaha ile güldü. 

Sonra bir el, l\Iadlenin çıplak kolundan yakalıya
rak e\'e doğru çekti. 

Arkasından J>ir takım demir sesleri işitllme
ğe başladı. Haydutlar, o madent Ustüvaneleri in
diriyorlardı. 

l\Iadlen, kendisine gösterilen eve girdi. Sıcak 
bir odaya sokuldu. Bu oda, sigara dumanı ile do
luydu ve içki kokusu duyuluyordu. 

Anlaşıldığına göre, buralara kadar elektrik 
gelmemişti. Zira, haydutların ışık namına kullan
dıkları, sadece petrol lilmbasıydı. 

Bir mliddet sonra l\Indlen, o bunaltıcı odadan 
çıknrılarak başka bir odaya götürüldü. Orada, bir 
adam, bir masanın Uzerlne eğilmiş, önünde bir ta
kım kl\ğıtlarla meşgul oluyordu. 

Masadaki ndnmm oturduğu yerden başka, bir 
boş iskemle dahn vardı. Sam, oraya yerleşti. 

Kızı ayakta bırakmıştılnr. 
Köşede hlr kUçtik masa daha bulunuyordu. 

Dunun üzerinde telefon ve bir viski şişesi ve kirli 
bardaklar vardı. 

1\Insnclnkl ndam bir müddet başmı knldırnrak, 
~arlp bir gUIUms~ylşle :'ll nc.lh>nfn yUzünc bnktı. 

l\Indlen bu çehreyi tanımıştı. Dr. Despardi idi bu .• 
Dr. Despardl, yumuşak b ir sesle: 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Soıı defa neşre
diletı Bizans im 
paratorlufju t ari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmıştır. 

Başlı başına v . 
bütüıı ilim sever. . 
Zeri doyuracak (U .. 

recede güzel ol.ao: 
bıt kütüphane \.. 
çimle iktısadi, ,., 

debi ve ilmi m~;. 
zıtlar üzerine yo
~lmtş en yeni ı •· 
tapları bttluts'4-
nuz, Tercümeıı ~ 

Türk olı.ılyucılJ •• 
ruwı çok yaTo,... 
dan tanıdığı · ŞtY~ 
:dyetler tarafı rı 

dan yapılm1şf97'. 

Kitapları toptu':! 
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