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.Çekoslovakya meselesi yeni bi~ safhada 
Sudet Almanları muhtariyet programlarını neşredıyorlar 

Hitler Henlein' e itidal tavsiye etti 
Avusturya ile yapılan anlaşmaya 
benzeyen bir anlaşma yapılacak 

ı 
Berlin, 28 (A.A.) - Havas muha-

·ıng·ııteren İn biri bildiriyor: .. 
Çekoslovakyadaki .Almanlar mese-

h ava kuvve ti eri ~~~ yeni bir safhaya gireceğe benzi-

Prag, 28 (A.A.) - Südetler parti
si tebliğ ediyor: 

MÜZAKERELER DEVA..'\! 
EDİYOR 

Son günlerde lngiliz kabinesinde 
dikkate değer bazı değiıiklikler oldu. 
Bu deiitikliklerin baıı olarak hava na
zırı Lord Srinston yerini Sir Kingsley 
:Vod'a terketti. Şahıi teıebbüı ve ener• 
jj kabiliyeti ile tanınnut oian bu zatın 
bava naun olarak kabineye girmesi 
lngiliz efkanumumiyeıinde memnuni· 
yet uyandırdı. Fakat ayni zamanda ln
ailterenin hava teslihatı vaziyeti hüku
met reiıi Çemberlayni tatmin edecek 
:bir halde bulunmadığı anlatıldı. 

lngiliz Baıvekili İtalya ile bir anlat· 
ma yapmııtır. Fakat bu anlaımanın tat• 
bik mevkiine girmeıi için her ıeyden 
evvel lıpanya meselesinin filen bitmit 
olmaaı, ondan ıonra ltalyanlann h· 
panyadaki ıönüllü aıkerlerini geri çek
meleri lazım geliyor. Diğer taraftan 
Avuıturyanın ilhakından aonra meyda
"- 5•1.ea büyük Almanya 1 talyadan zi· 
yade !nsifü:Jeri ıkutkulancb~ INlt
Jaau.ı Olduğundan ısuyük Britanya bey-
nelmilel emniyeti muhafaza için ıilah· 
lanma prO(n.mma azami ıiddetle ~e
vam etmekten batka çare ıöremiyor. 

Bilhaua ıilihlanma pro1Tamının hava 
kuTVetlerine ait olan luammı bir ıün 
evvel tamamlamak iti İngiliz impara
torluğu için en bayati bir meıele halini 
almrı bulunuyor. 

Füat bir program yapmak ve bu 
1>ro1T•ma ıöre devlet bütçesinden tah· 

ASIM US 
(Soııu Sa. 6 Sü. 5) 

Değerli 
0

avukat Must~fa Hayri 
tle yaptığımız bu çok mühim 
anketi yarmki gazetemizde 

okuyacaksınız 

............... --------~------------------.... 
laüyük eğOence· 
il müsabakamız 
iki yıldız birbirini 

arıyor 

Bu sabah Henlayn partisiııin parla-
Alınan haberlere göre, Henlayn bir mento klUbU reisi mebus Kundt ile 

kaç güne kadar Südetlerin idare muh mebus Peters, 23 mayısta Henlayn 
tariyetlednin tatbiki sureUne dair jle Hocl'Za arasında başlıyan müzakc-
sarih bir program neşredecektir. relere devam etıni~lerdir. 

Diğer taraftan Berlinin Henlayne Normal vaziyetin avdet etmesi i-
itidal tavsiyesinde bulunduğu söyleni- çin bugünkü en müstacel meseleler 
yor. Bazı ciddi emarelere göre; vak görüşüldükten sonra müzakerelere de 
tile Avusturya. ile yapılmış olan 11 vam edilmesi hususunda arada. bir 
temmuz 1936 anlaşmasına benzer bir itilM hasıl olmuştur. Görüşmeler bir 

BUyük l\ll1let l\Icclisl bütçe müznlicrclcrlnl cnclld glln bitlrmlştlr. Bu 
rcslmdo Başvekil CelAl Bayar llo lla rlclyo vo Dahiliye Veklllerlmiz Mec· 
Usto müzakereleri takip ettikleri es na.da görülüyor. 

anlaşmıya doğru gidilmektedir. 

ÇEKOSLı:~~*:~NYAYI =t~:a:~:~:·TERTlBATI H a t a y d a 
Prag, 28 (A.A.) - Çekoslovakya.- KALACAK 

nm Berlin elçisi, Alman tayyareleri- Londra, 28 (A.A.) - Neuz Kro-

nin Çekoslovak arazieine tecavüzleri nikl gazetesi, Çek hükümeti nazırla- B •• t •• t I k t ld 
meselesini Bertin hükümeti nezdinde rından Bechyne ile yapıldığı söyleni- u un gaze e er apa l ı 
protesto etmek üzere talimat almıştır. len bir mül~kab neşretmektedir. Bu 

ALMANLARIN PROTESTOSU habere göre, nazır §iındiki vaziyet Gece 1 eri ara b a ve 
Prag, 28 (A.A.) - Pragdaki Al- değişmediği müddetçe Alman • Çe-

man elçisi, Çekoslovak tayyarelerinin kosıovak hududunda alınan askeri ted otom 0 b i 1 iş 11 em i yor ! 
hududu tecavüz etmeleri meselesi birlerin kaldmlmıyacağını ve bu hu-
hakltmda hariciye nazırı B. Krof~)'~ auata. muhtelil .a&vletler taı'afmdaD Ankara, 28 <A.A.> - Anadolu Ajanaının huauai muha· 
mutedil bfr lisanla yazıTmış oır pro;- t>rag lıUkilmeti nezdinae yapılabile- biri bildiriyor; 
testo mektubu vermiştir. Kendisine, cek olan ısrarlı teşebbüslere rağmen h 1 · 
bu hususta derin tetkikat yapılacağı ipka edileceğini söylemiştir. Akşam saat yirmiden sonra şe İr er arasında otomobil, 
cevabı verilmiştir. (Sonu Sa. 6 Siı. 4) kamyon, araba ile gelip gitmeyi yasak eden ve Hataydaki 
-----------------------~hfil~gudderikçd~b~bnrmdcle~Guo~nh~ 

Dün Taksim stadında yapılan maçta dan imza edildiği öğrenilmiştir. 

l'::ı l t .. k Boğazlar Zelzele 
Uft 8 8S8rfty UÇO 0 mukavelesi istanbulda, orta Anado-

s 1 d
• luda ve balkanlarda 

- yen 1 ıta!!:::: !~~1ı~~kı Yine hissolundu • -ıtoma, 28 (Hususi) - Nazırlar 
meclisi bugün başvekil B. Musoli
ninin başkanlığında. toplanmış ve 

İstanbul rasathanesinden verilen 
rnalô.mata göre, 27-28 Mayıs gecesi, 

/:mir 7Mlesi önünae tehlikeli bir an 
(Ya:ıs-ı 7 inci sayrfada) 

Tirgeste limanı hakkında 

Ahnanya ile italya bir 
anlaşmaya vardılar 

Berlni, 28 (A. A.) - Almanya Ha
riciye nazırı B. Ribbentrcp ile İtalyan 
büyük elçisi, bugün Berlinde bir seri 
ticari anlaşma imzalamı§lardır. 

Bu anlaşmalar, Almanya ile İtalya 
arasırvda mevcut tic<ırct ve turizm an
taımaları Avuıturyaya da teımit eyle
mekde ve ayrıca triyeste limanının va
ziyetini de teıbit etmektedir. 

Avuıturyaya bahsedilen ıerbeat 11 • 

man hakkında Almanya istifade ederni-
Avusturyaya bahşedilen serbest li -

manında Almanya için hususi tercih 
k~ıtları havi tarifcrler tatbik oluna
caktır. 

Bu hususta neşre-dilen rasmt teblig, 
bueün imzalanan anla§malar iie Avus
turyanın Almanyaya ilh<.okından doğan 
bir ıeri meselenin halledilmi§ bulundu
iunu bildimıektedh~ 

muhtelif meseleleri müzakere ede-
rek karar vermiştir. 

Bu arada, İtalyanın Montreux 
ve Boğazlar mukavelesine iştiraki 

tasdik edilmiştir . 

biri saat 23 ü 26 dakika 6 ıaniye geçe 
merkez ils1ıü İstaribuldan 1080 kilomet
re mesafede, diğeri saat 2yi 5 dakika 
59 saniye geçe ve merkez üstü lsta~
buldan 570 kilometre mesafede olmak 
üzere iki zelzele kaycdedilmiştir. 

'(Sonu Sa. 6 Sil.~) 

(Jü.Hkcin peşinden : 
Pantoıunlu kadınlar 

Fransada kadın modalıın ilo aHlkulı muhitler bugUıılerde ciddi 
bir heyecan l~indedir. Zira dünyanın en büyük posta gcmisl Norman
dl ~·apuru son defa Amerlkadan A vropaya gclh·kcn yolcular arQ.Slllda 
yctmJş döı·t pantalonlu kadın sayılmış ... 

l\Jalümdur ki kadınlar arasında iptida erkek pııntalonu giyen al
ncma rılllızlarmdnn l\Iarlen Ditrih'dir; ondan sonra pantalon modası 

ısinema şehri olan Losancelosun bütün kadınlarına sirayet etm.lştlr. 

I"ransada yeni bir kanun llo Amerikndan böylo birçok pantalonlu ka· 
dm seyyahların gelmesi nihayet pantalon moda"ınm Paris kadmlarma 
da. sirayet ettirebileceği endişesini dob"Urmnştur. İşte bu endişe ile 
bir I•'rnnsız gazetecisi en meşhur moda müesseselerinden birinin dl· 
rektörüne müracaat etmiş, direktör fikrini izah ederek şöyle dcmi~irı 

- Jfadmlnrın pantalon giymeleri Amerikanın garp mıntakala• 

rın<Ja meydana çıkmış eksantrik bir harekettir ki eski dünyada aslA 
rağbot bulmıısı ihtimnli yok-tur; moda Alemi Uzerlne bAklm olan Pa
rlsin yüksek moda müesseseleri hiç bir Takit bunu dU~Unmeğe blle Jll
zurn görmomiştlr. Zira pantalon antiteminen bir şeydir; ka
dınlar es\·ap giymek için yaratıldıı,rı gibi esvaplar da kadınlar :fçln ya• 

pılmıştır. Her baldo Avrupa.da. kadın pantalonlarmm moda olamıya. 
cnğına emin olmak lAzımdır." 

Ilu beyanattan şunu anlayoruz ki Amerika sinema artistlerinin 
ortaya attığı pantalon modası Parls moda mUesseselerlnln işine celm.e
yor. ParJsln moda milesseselerl pa.ntalon modasını hoş görme7eblllr
Jer; fakat Pnris ka<lmlan yıantalonn hlr gtın ho, görecek olurlarsa 
moda müesseseleri onların arzularına kaıfl DUıl mukavemet e4eıo 
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No.45 \'azan: D<adDrcan Kaflı 
Eski ve yeni dansözlere gUn doğmu~· 

tu. Bunlara yardım e.diyor; evlenmek 
istiyenlere iyi kocalar buluyordu. İlk 
it olarak Kamito yilkıek rütbeli ve zen
cin bir zabitle evleneli. Hrisomalo on• 
dan aıağı kalmadL Tcodos Zikkayı zor 
layınca bu zengin senatör de Indaroyu 
nikahladı. Fakat Teodora himaye etti
ği kimselerde en küçük bir ıımarıklık 
gördliğü uman hiç acımıyordu. 

Diğer taraftan saray &ittikçe büytl· 
tülUyordu. Duvarlara mozayik tablolar 
i1leniyordu. Yerlere yapılan mozayik
ler bir çiçek serpintisini yahut tue bir 
çimeni andınyordu. 

Teodoranın oturduğu Dafne sarayı 

bU&bütUn bUyüyor ve gUzelleıiyordu. 
Pavyonlar büyiltilHlyor, hizmetçi ve 
kölelerin sayılan iki Uç bini buluyordu. 
Ter.ıler, arabacılar, çalgıcılar, kuyum
cular, berberler, kAtipler ve haremağa· 
lannın aayımu ancak Nanea biliyordu. 

Denize dofru inen yamaçta her çe
pt çiçekler, sık gölgeli ağaçlar yetiıti
rilmittl Fnkıyeler bu glSlgelilı:lere tat
Jı bir Hrinlllı: veriyordu. Sarayın Oı· 
tllndeki renlt taraaalara ipek tenteler 
pJdllyor; Teodora buraya uzanarak 
Marmaranm enginliklerini, uzakta de
nizden birdenbire fırlaımı ke'.:aman 
bplumbafalar gibi duran adalan ıey· 
rediyordu. 

Dayıaı Teodor çabuk geldi. Bu adam 
İmparatorun da hoşuna gitti. Çok geç· 
meden (Patriçyoa) denilen en yükıek 
ve asil rütbeyi kazandı. Sonra Senat~ 
ya reis oldu. Çllnkü Bizansın 1codama~ 
lannı da her zaman el altında tutmak 
Jlzrm geliyordu. 

Yeni kanunlar kabul olundu. Bizan· 
im bütUn bUyükleri imparatorun önün· 
de olduğu gibi imparatoriçenin ~nün· 
de de diz çökerek alınlarını ve avuçla· 
nnın içini yere koydular, etek öptWer. 
Teodora bir ıey sormadıkça hiç kimse 
atmu açamıyordu. 

YUstinyanoı ayni ramanda b:.itilıı na· 
ar, kumandan, vali ve yiiksek memur
larla halka yaydığı bir emirde impara· 
tordan farkı olmadığını, Teodoraıun t ·· 
tnn emirlerini berkesin hemen yapma· 
sr U.mn geldiğini, yapmıyanlann ceza· 
Jandrnlacafmı bildiriyordu. 

Her tarafta Teodoranın casustan var
dı. 
Bütün devlet adamlan. 

- Bilyük ve kudretli Allıüıın, onun 
biricik oğlu ve efendimiz banın, her 
rimWl ku oğlan kız olan Meryemin, 
dört incilin ve bütün azizlerin üzerine 
yemin ederim ki büyük ve mukaddea 
imparator Yüstinyanosun kansı mukad 
dea imparatoriçe Teodoraya hizmet 
edeceğim: ona sadık bir köle olacağım. 

Bu merasim bazılarının canlanru aık
tı. Bunlann arasında genç kumandan 
Betuer en çok göze çırptı, çünkU bir 
hafta önce bir bahane bularak Traky• 
ya gitmiıti. 

lndaro o gUnlerde Teodorayı ziyaret 
etmiıti: 

· - Dün bir kadın bana ~eldi; Beli
serden tikayet etti. 

Teo:lora merakla sordu: 
- Ne dedi? 
- Birkaç eıydanberi Belizerle bera-

ber yatryormuı. NikAhlanmak istediği 
halde kumandan onu atlatıyormuı. A
caba mukaddes imparatoriçemiz eski 
bir ılrk arabacıaırun bu nvıııllı kızma 

acımaz mı? Belizeri yalnız o yola geti
rebilir.,. dedi. 

Teodora daha çok merak etti: 
- Onu hipodromdan tanımaz llll· 

ynıı? adı nedir? 

- Adı Antonina.. Otuz bet yaımı 
ıeçkin, fakat gençliğini pek az kayb
etmit I Çocuktan da var. En büyük oğ
lu FotyOI neredeyse bir delikanlrdır. 
Yanyana gelseler oğul ve ana oldukla
rına ~ahit iıter. 

- Peki ama, Belizer onu sevmiyor 
mu? 

- Seviyor. Fakat kadm bu sevginin 
devam etmemesinden korktuğunu söy
lüyor. Bana kabraa •• 

tndaro yutkuoou. 
Teodora ona cesaret verdi : 
- Söyle •• Açıkçı söyle, ıevgili dos

tum. Bu benim ipe ya,.yiC>ilir 1 
- Bana lralıraa .• Biraz da sorup so

fUIUlrdum " anladım ki kadm Belise-

bir asker olduğu için de bırakmak iste
miyor. Niklhlandıktrırı sonra keneli ar
zularına uymaktan çekinmiyecekl Za
ten valctile birçok maceralar ıeçitmif, 
garip bir ıekilıde evlenmit ve dul kal· 
dığı sırada yeni dostuna rastlamıt-

- Hatırlıyorum. Bu iıim bana ya
bancı defil. Onun bana geUp te yalvar
masına izin veriyorum. Bunu kendisine 
bildir ve beraber getir 1 

- BaşUıttıne aevglli Vaailiaa.ml 
Ertesi gün uzunca boylu, ıüzgüıt 

yüzlU, gözleri hırs ve arzu ile panlda
yan dinç bir kadın Teodoranm önünde 
yere kapanmı§tı:. Teodora sordu: 

-Belizeri ~k mu seviyorsun? 
- Ey büyük Vaallisam, ona ihtiya-

cım var! 
- Seni ni~in nikilılarmyor? 
- Belizer insana alıfttnlDlif bir H· 

lan gibidir. Yakınmdakilere aldanıyor 1 
- Bana bağlılık yeminini yapmamak 

için Trakyayı gittiğini biliyorum. 
- Onu aize sadık bir kale olmata 

bırakmaycmlardan uzaklqtırmah. 

- Onun iyf bir aılı:er olduğuna, bG
yUk bir kumandan olacalma inancım 
var. BOyUk YOstinyanos bana "ru
hum 1., der. Vücuttan da ruhlar idare 
eder. Beni uyan, aöılerimi ditıliyeıt 

ve emJrlerimi yapan yUlı:selir. Hallan 
efendisi olmak için benim kölem olması 
l!zımdır. Hem senin hem de Belizerin 
iyiliğini istiyorsan benim dediklerimi 
yapmalısın 1 

- Mukaddes Vaailiaamın cariyesi 
olmak ıerefi benim en bOyük saadetim 
dir. Emirlerinizi, hiç dUtünmeden he
men yapacağıma yemin ederim. 

- O halde Trakyadan dlSner dönmu 
Beliseri bana yollayacalmn. Bu ilk em
rimdir. Ona verilecek ilk emirde seni 
nikihlamaıın olacaktır. 

-ı-

iKi iNTiKAM 
T od~oın ~a~ndr- bqyilk: blr bn

ro açılmı§, hant hant çah§ıyordu. Bu
rasını da Narsea idare ediyordu. On
dan sonra belli batlı amir olarak katip 
Prisküs vardı. Eski dostu Sitta. impa
ratorun g8:ıdesf olmu,tu. Vali ve ku
mandanlann tayinleri, senator ve na
nrlann seçilmeleri, kısaca imparator
luğun belli başlı bütün iıleri bir defa 
da Teodoranm aarıııytndan ceçiyordu. 

Sittas imparatorun bütün hayatını, 

yaptığı itleri Teodoraya her gün bildi
riyordu. Genç ve kurnaz Prlskils impa
ratoriçenin hoıuna gidecek ıeylerln hiç 
birini ihmal etmiyordu. Bir elin elinde 
büyük bir tomarla girdi: 

- Valilerin listesini yaptım. Onlar 
imparatoriçemizin her yana uzatılmıı 
olan köleleridir. Bailılıklarından ıüp
hc edilenler bulunabilir 1 

- Aferin Prisküı .• Liıteyi oku! •• 
Katip okuyor, o da dinJ:yordu. 
- Serkiyo1.. Pam!ilya valist. 
Teodora baımı çevirdi: 
- Buna bir işaret koy! 
- Baıüstüne 1 
Priküs devam etti. Biru sonra ba§

ka." bir ismi, üzerinde durarak oku
du: 

- Hekebolos .. Pentapollı valiıi.. 
- Bunu da yaz! 
Liste bitince emir verdi: 
Birincisinin kim olduğunu, nere· 

lerde bulunduğunu Bğren. Bir iki güne 
kadar da kumandan, bakim ve ıenator 
lerin liıtesinf iıterim. 

Kltip bira.r sonra geldi: 
- Vali Serkiyos altmıf yaılannda 

bir adamdır; çocukluğunda Kapadok:ya 
dan gelmif. İmparator Leonun barem 
ağası Zenoniı evl&tlıla almıt. Okuyup 
yuma CSğrenmif. Anasta1 nmınında 

hakim olmuı. Patrlçyos rütbesi veril
mif. DCSrt ytl önce kendi ırzusile, son 
vazifesine ıönderilmiı. 

Teodora bir dakika dUıilndO. Sonra 
Nırsesi -de çağırttı. ikisine birden: 
- Genç bir maliyeci lhmı. Öyle bir 
adam ki parayı ıatafatı aevlin. Bu uiur 
da her ıeyi yapmaktan çekinmesin 1 

Dedi. 
Serkiyo. ona hayatınm en acı gün

lerinden birini hatırlatıyordu. Fakat o 
bu hatıranm tek kahramanı değildi. 

Ayni derecede iğrenç ikinci bir adam 
nrdı: Hem çirkin hem de yahudl oln 

Naztr Gido Zerttato 

Avusturyanın 
gizli tarihi 

Vlyanadan kaçan bir 
nazır tarafından ya
zılmaya ba~lanmış 
Eski Avusturya Ba9vekili nerede? 

Bir habere ıare Şuf1Uc Laypziie ıö

türülmilt ve orada., yilkaek mahkeme 
huzurunda muhakeme edilecektir. Ma· 
löm olduğu üzere, doktor Şuınig, bı1· 

vekil Dolfua cinayetindeki tahkikatta 
suçlu görülerek mahkemeye verilmek
tedir. 

Alman propaganda nezareti iıe bu 
haberi tekzip etmekte ve Şutniğin A· 

wıturyada bulundufunu bildirmekte· 
dir. 

Diğer taraf tan, Şuınig kabineainde
Jd nazırlar arawıda Avuaturyadan kaç
mağa yegtne muvaffak olan Gido Zer

natonun Paris clvarmda ol.doğu haber 
verilmektedir. Zemato, Almanlar Vi· 

yanaya girerken, Şu§!liğin gizli veaika
lan bulWlan dosyayı alarak, memleket-

ten dıtan çıkmap muvaffak ohmiıtu. 
Fakat, Avrupa memleketlerindeki Al· 
man ıizli poliı teıkiJ1tı tarafından ta· 

kip edllclltfnl anlayınca. dotyayı batka 
bir arlı:adqma vermiı ve tngilb hllka· 
metine yollamııtı. 

Ondan aonra Zematonun ne oldufu 
maltlm değildi. Bug{in, Paris clvarmda· 
1d bir k8yde bUlundufu bildiriliyor. 

Ayni habere glSre, Alman gizli polisle
ri eski A vuıturyı nazırını gene takip 

etmektedir. Fakat Fransız polisleri 
Zernatoyu muhafaza altında bulundu-
ruyorlar. · 

Zernato, Paris civarındaki bu köyde 
gali doayadaki vcaikalan kullanarak, 

mi1b1m bir kitap yazmaktadır. Eeki n .. 
Zir vesikaları, İngiliz hükümetine gön-

derdikten ıonra bir Amerikan kütüp
hanesine aatnu~tır. Doeya, b~ Lon
dra.dan Amerikaya gönderilmiı bulunu· 

yor. Zemato da, veıikaluı Londraya 
göndermeden evvel aldıp kopyalan U· 
zerinde çahprak kitabım hasırlamak· 
tada. 

Kitapta. Avuaturyanm Almanyaya 
Uhakmda.n enelJd giinlerde ~ hl-

diıeler bUtün tafailttile ve pmdiye ka
dar meçhul kalan veıi.lı:alarla anlatıla· 
caktır. 

Lort N afflld 
ka~ırılmak istendi 
lngilterenln en zengin otomobil aa

nayicllerinden ve va,. 

krt va.kıt kız mUee
eıelerlne Ih.kal ya. 

nm milyon hıgiltz 
lira.st vermekle 
şöhret bulmuş 

olan Lord Naf
fild'i iki kişi ka-
çırmak iatemlf -

Jerdir. 

Son gelen İngiliz gazetelerinde o
kunduğuna göre, Lord Nafflld oda.. 
smda otururken, iki kişi içeri girmiş 
ve aşağıda bekliycn otomobile kendi
sini davet etmiştir. 

Bu sırada yandaki odada, Lordun 
bir arkadaşı bulunuyordu. Cereyan ~ 
den muhavereyi ifiten arkadqı der-

hal polise telef on ederek akabinde 
gelen polisler, iki meçhul phsr yaka
lamışlar ve mahkemeye vermişlerdir. 

Operatör Halit Ziya 
Unfvenite ikinci cerrahi kliniti do

pntJilfne operatar doktor Halit .ıiya 

MAHK:::MELERDE 
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Subay elbisesi ile 
dolaşan genç 

Sevdiği kızın ağabeğisi . tarafın· 
dan aleyhine de:iller hazırlan

dığını söylüyor 
Zabit olmadıfı halde wbay elbiaeaf 

pyerek, Nub adında bir km. "Senin
le .,,.Jenip mesut olacalu !,, vaadiyle 

kandıran ve 45 Jiraamı dolandıran 
ŞUkrünün, dün birinci asliye ceza mab 

kemealnde duruımuma devam edildi; 
iddia makamı Ditaleuım söyledi. 

Milddeiumuml Hakla Şükrü. ıuçlu
ııun hakkı olmadığı bllde resmi elbiae 
giymek tuçundaft olan labrkasmın g&-

rönilnde tutulmak kaydite Türk cera 
kanununun 503 Ur#.:U maddesine göre 
cezalan.dınlmasıru istedi. 

Son IÖ:.ı olarak ne diyeceği aonılan 
maznun ŞUkrtl, yazıh mUdafaasını oku· 

yacatııu MSyledi. Şükrü okudufu mil· 
daf faaında diyordu kl: 

- Bana isnat olunan ıuç dolandırı
cılıktır. Halbuki. bu ianat tamamen 
yanlqtır. Beıı sadece mesut ve samiml 
bir aile yuvuı kurmak fikrinde idim. 
Sıhhi sebeplerle daha Harbiye mekte
bindeyken ayrılmak mecburiyetinde 
kaldığım askerliğe derin bir sempatim 
vardır. 

f tte bu sevgi dolayısile çıkardığım 
fotoğraflar aleyhime birer suç delili o
larak ileri ıUrülUyor. 

Nazlı ile a.nlaprak birbirfmiıi sev
mefe baıtatrUJbk. Bunu an1ıyan Nulı
nm ağabeysi Fethi, bana garez bağla· 

dı. Çtlnkil Nazlı maliye memurluğun· 

da 45 lira maagla çalıp?' ve aldığı pa
rayı ağabeysine verir. Halbuki evlenir-

se, bu menbaın kuruyacatmı diltünen 
P'eth! anmın bo2arak, bfzi ayırdı. fa-
kat Nazlı benden davacı değildir. Ben 
ıuçıuzum beraatfml isterim.,. 

Mahkeme, ıu~lunun sabıkası ıorul· 
malr ve karar verilmek üzere duruıma· 
yı başka l;>ir gi_!ne bıralrtı. 

Kapopino davaıı devam 
ediyor 

Çanakkale bofaztndı çarpıf3Jl Ka· 
popino Ue Mancelıtnoe kaıaaında, Xa· 
popinoyu batıran Macellanos isimli 
!spanyol banclıralı geminin ikinci tb· 
ret mahkemesinde devam eden duruı

ması sonun.da ıuçlu görüldilğünil ve f • 
talyan acentasınm 76,384 İngiliz liraaı 
tazminat talep ettlflnl yazmr§tık. 

Duruımaya d:in sabah ta aynl mah
kemede devam olunmuı. Kapoptno a· 
ceiltaı vekUleri, muhtelif aiıorta tfr
ketlerini konıimentolannı, cfunrlik po-
U~lerinl ve cemiye ne gi~ mallar ytlk· 
Jendllfni bunlann kimlere ait oldufunu 
vetf.Jı:alarile mahkemeye ibrar etmiıler
dir. Mahkeme, brıı tanfm itirazda 
buJımnw11 için talik .,Junmuıtur. 

Kuten yangın 
çıkaranlar 

Mahmutpatada Saidi ye hanında g8m
JekçWk yapan Ligor, bir lı:aç ay evvel 
çıralı Panayot ve han odacm Rışit ile 
MS2birlik etmiı 530 JI:-~ya sigortalı o-

lan mallannrn parasma tamaan hanr 
ka.tt ıuretiyle Jrunda.klıyarak yangın 
çıkarmıftt. 

Yakalanarak tevkif olunan llç kun· 
dakçmm duru§malanna ağır ceza ır.ah· 

amelinde dün sabah bakıldı ve Leon 
adındı bir §ahit dinlenil<li. 

Polis Hasan Basriyi 
öldüren Nazım 

Dizdariyede poli9 Huao Ballinln e· 
vine hınırlık makaadlle giren ve Ha· 
san Basri taraf mdan yakalanmca ken· 

diılni gırtlafmdan bıçakltyarak öldü· 
ren katil Niznn ile suç ortağı Bahriye· 
li Salim.in duruımatanna dUn ağır ce

nda devam olunarak mildafaa §ahit· 
lerf dinlenildi. 

5 Y•tmda bir çocuk 
denizde boğuldu 

yafmda bir erkek çocuk cesedi görUl· 
mut, llhile çıkanlmıftır. 

Yapılan tahkikat 10Dunda çocuğun, 

Küçükpazarda dit doktoru Muhtar 
Hakkının oğlu Özdemir olduğu ve ev-

velki gündenberi kayıp bulunduiu aaı· 
lqılnuf, l.:eset aileafne teslim edilmtı
tir. 

Ö.sdemir sahilde guerken. kimae 
görmediil bir anda denin yuvarlan• 
DUf, boğulmuştur. 

Adliye doktoru Salih Hqim çoc:u· 
fun cörnUlmeaine hin •ermiştir. 

( )'eni !Veşrigal ) 

Manon Leako 
İnkıllp Kitapevi 25 kurufluk terdl

me eserler aerisinin 6 ınc.:ıaı olarak Ma
non Leıko'yu neıretmiıtir. Fikret Adi· 

lin bu tercllmeıi ve Abbe Prevo'nun 
d.Unya edebiyatında kl1alk olmuı eseri 
aıkılmadan ve yorulmadan okunabilir. 

Saf o 
fnkıllp Kitapevinin 25 kuruttuk terdl· 

me eserler ıerisinin 7 inci aayısmı teı-

kil eden, bu eser de Muazzez Tahsin 
Berkant tarafmdan dilicize çevrilmir 
tir. Tavsiye edem. 

11,mleket ll•mlel•• 

'''""• dııuıdo 

Aylık t& ı~ lll'lo 
3 ayhk 260 •» ·• . 
a aylık '76 820 • 
Yıllık 900 HOO • 

Tarlfeaıaden Balkan 81rlill için •Yd• 
· •lu• ı. .. ru, tıutülur. Posta blrJiline ıır. 
mlyeo yerlere ayda yetmif befer ln.trut 
ıamrııedlllr. 

Abone kaydını bildiren mektup n 
telir11f Ocretlnt, abone poraıının poatıı 
•eya bank• ile yollama Ocretlnl idare 
kendı üzerıne •lır. 

TQrklutnln her poıla merlce:lndı 
IW HU N'a abone uaııtır. 

AdNI dellftlnne Ocrcll 25 kuruştur 

·--· -········ ---···-... ,-----1 a ~ u 1 m :69 MAYIS - 30 l\IA \'IS 
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Pazar Paıırtest 

5 inci ay - Gün 31 
ı-m=-=z=-ııo==z-=-~-==---------· 

Rebiillevvel 13&7 29 30 
Rumt Mayıs 1354 15 15 
Hızır günü 27 25 

1 Glln dolusu 4.3• 4.32 
Gün bausı 19.32 19.32 

! Sabah namazı 2.38 2.37 1 Öğle ,. 12.11 t2.11 

1 

lkinrli ,. 16.l~ 16.10 
Akşam " 19.31 19.21 
Yatsı ,. 21.28 21.30 
lmsAk 2.20 2.19 

-•••--........ ..._••wawwwuuuuuı--uw .. wıenff•••• 

Dünkü Hava 
Dün hava yurdun Kocaeli bölgeıl U. 

Karadeniz L:ıyılarmda çok bulutlu n m~
zll yaAışlı, Ege bölgesi; cenubu dotusu ve 
Akdeniz kıyılannda H bulutlu, dlAer böl
gelerde umumiyetle bulutlu ıeçmiş, rllS-
slrlar cenup Te cenup dolusunda cenubi 
istikamette kuvvetllce, diğer yerler1e ,._. 
mnl istikametlerinde kuvvetli esmiştir. 

fstanbulda hna eberiyetle açık geç
miş, rilzdr garbi lıtikametten &ani>'_. 
ı . 2 metre hızla esmlştir. Saat 1' de ha.
taıyikl 7151.1 milimetre ile afthunet ed 
yüksek 2~.1, en dflşQk 10.1 santigrat k•f" 
dolunmaştur. 

15 Yıl Et10el Bugün: 
Saltık hanedandan Ay,e Sultan dBll:;:. 

f akalında llç hl:mtlçl bir harema601' ,.ıll 
landula halde Romanya kumpanUo'1 t' 
imparator Tra110 ooparlule K61teıtC' 
(lltmt,ıtr. Au,e Saltan oradan lırılçrere fll" 
dtcektlr. ~ 

NlıRl ıftta aht1nl' nld"' 
nuz 1111 edlnlnlZ 



ilim balı.isleri 

Cinsiyet meselesi 
Evlen.mek ihtiyacı ve izdivacda 

kadının rölü 
Yazan: Celaleddin lzmlrli 

Herkesin bUdJğl bir hakikat var
dır ki yaşayan insan ve hayvanlar 
kendi nevilerlnln ldamesl lçln tena
eUl ederler, llrerler; bunun için de 
dlşl ve erkeğin blrleşmeal llıımdır; 
bu hldlse canlı cisimler için bir ih
tiyaçtır. Meseleyi blyolojl bakımın· 

dan tetkik edelim: 
Kadın ve erkek olsun insanlar on 

beş yaşına geldikleri zaman, o za
mana kadar gayri fili kalmıf olan 
tenutıl uzuvları faallycte geçer. Bu 
faaliyet neUcesl kadın ve erkekde 
cJnslyet bezleri, hormon denllen n 
dahllen ifraı oıun&n bir takım mad
deler Jtraı eder; erkekteki hormon 
ifrazatını yapan Husyentn guddel 
halalyesl, kadında hormon lfraıatını 
yapan da yumurtalığın guddel halal
yesl ve sar! ctslmdekl lUtetnlt htlcey
relerdlr. Yanl erkeklik evsafı husye
dekl halli ht1ceyrelerle, kadınlık ev
safı da ıutelnll hUceyrelerle kaimdir. 
Kana yapılan bu iç ifrazı insanlarda 
erkekJlk ve kadınlık hislerinin uyan 
masına ve dolayıılyle tenaıuıt faall
yetJn baı;ılamasma sebep olurlar. Bu 
faallyet esnasında. insan, lms&ke de
Tam ederse blr takım bllnyevl hasta
lıklar husule ıellr. MeıseJA kalp af
rılan, çarpıntılar, UzUntU, keder, ba
zı lhtlllclar, hattA bazı mllelllflere 
g~re daim! lmd.k ademi tktldar bile 
tevllt eder. 

VJyanah doktor Froyd cinsiyet ar
zuları tablt ıeyir ve cereyanlarından 
men veya tehir edlllne dalma 
menfi bir bal vukua,ellr: yani te
nastıl dalaletleri (mastUrbasyon, sa
ffzm, cınst fett~izm, pederastl ... ) ha
sıl olur; insanlar olgun hale geldik
ten aonra. kız ve erkekte ruhf, gri· 
Zf bir blrl"Sme arau•u luedlllr. Bu 
tııLuıın edilmezse o şahıs ya nevroz 
veya elnstyet dalA.letlerlne tıframa
ğa namzettir. Kadınlarda ne':rozun 
erkeklerde de tenasllıt daJAlettn ga
lip gel mesl, kadınların cins! hayat 
husnsundl\ daha kayıt altında bulun 
masından neşet eder, demektedir ••• 

Cinsiyet hislerinin şiddet! herke
stn aynl değildir ve bu sebepten do
layıdır ki bazılarında lmsAk bu glbl 
Araz göstermez. HUl!s&, clnıdyet 

hislerinin tatmin edilmemesi insan
larda fena neticeler verir. Şüphe 

yok ki her şeyde olduğq gibi bunda 
da lşl ifrata vardırmak, hududu te
ca11uz eylemek gene sıhhat tızerlne 
fena tesir yapar. Normal tnaanlar
da bu gibi hislerin tatmtnt fçln ev
lenmek llzımdır. İzdivaç en makul 
btr ~ktıdir. lzdlvacta yaf meeeleıi
nı nazarı dikkate almıılıdır. 

Umumiyetle kabul edlldlflne g~re 
kadın ne erkek arasında nihayet on 
beş yaştan fazla fark olmamalıdır. 
Bazı müe11lflere göre 20 yaşındaki 
kadın 25 yaşındaki erkekle, ao ya
eındakt kadın 40 yatındaki erkek
le, 45 yaşındaki kadın da 60 yafın
daki erkekle evlenmesi münasip gö
rtllmcktedlr. 

Şu halde kadın ııe erkek arasında 
azami olan 16 yaş fark gençllğln baş 
langıcında detll, nihayetinde olma
lıdır. Kadın ile erkeğin ayni yaşta 

bulunması pek lyl değildir. Hele ka
dının erkekten bUyUk olması hiç doğ 
ru değlldtr. Zira kadınlar 45 - 50 
Yaşından ıonra artık cinst hevesten 
Uzaklaşırlar; halbuki normal bir er
ltekde bu his 65 - 70 yaşına kadar 
devam edeblllr. lzdlvaçt.& her iki 

tarafın blrlblrlni mesut edebilmesi 
fJarttr. Bunun için de mütekabll mu
h bbet Idzımdır; sevginin bir taraflı 
Olınası doğru olmaz. Bir tarafın sev· 
tnesı aile saadeti için kflfl değildir. 

l:leıe bazı kadınlarımızın erkeğe ta
hakküm etmek fikrinde bulunmal~
tı her fırsatta erkeği ezecek, lzıetl 
ftotaınt rencide edecek sözler söyle
llıek sevgt hislerini azaltır. Erkeğin 
de kadına karşı barit muameleıt ka
dın Oıertnde de atıl teıtr yapar. Bu· 

nun tein her iki tarafın yekdiğerlnl 
idare etmeleri zaruridir. Ben, bu 

yUzden husule gelen egçimıiıllkler
de kabahati çok defa erkekten ziya
de kadında buluyorum: çUknn erkek 
ne kadar haşin olsa, kadın onu mll
teflt nazarlarlyle, tatlı sözleriyle, 
terbiye ve nezaketle, evinin idare ve 

lntlzamfyle, kocasının arzularını se
ve seve yapmastyle erkeği yola geti-

re bilir: kadın her şeyden evvel ter

biye ve nezaketin Umsall, zevkin cn
muzeci olmalıdır. Bayanlarımız 1· 
c;fn bunu yapoak işten blle değildir. 

Yalnız ıekllarını biraz bu cihetten 
işletmeleri lAzımdır. Esasen akıllı 

ve kurnaz kadınlar tahakküm ile de
tll, r;UleryUzle erkeği elde elerler. 

Bundan dolayı saadet yuvasının 

bozulmamasını isteyenlerin kanaati
me göre, bu suretle hareket etmele
ri zaruridir. Akel takdirde kabahat 

bayanlarımızın, atlarına mağruren 

söylüyorum kt, yUzde doksan kadın
dadır. 

Ccllll~ttfn bmtrıt 

Bir şirket çalışmalarını 
kesti 

Şehrimizdeki MilJi aigorta müease· 
ıelerinin faaliyeti son günlerde artımı· 
ar. Buna ıebep, halkımızın gerek ba-

yat, gerekse diğer kısrmlar için ctncbt 
sigortalan ve etnebt ıirltetleri ye

rine Milli &igorta girketlerimiri tercih 
etmesidir. 

Bu faaliyet yanında, memleketimiz
de bulunan yabancı memleketler sigor

ta §Ubelerinin faaliyeti de bir haylı a
~tU". 

Bu yüı-den bir kısım ecnebi sigorta 
ıubeleri ve bu arada Kompani dasü· 

rans 'jcneral sigorta §İrketi tatili faali· 
yet etmiitir-

Bu ıirketin hesaplarınm taıfiye&ine 

yakında başlanacakttr. 

Dördüncü Vakıf Hanı 
Ticaret Sarayı yapılıyor 
tktısat Vekaletine baflı bütün dai· 

relerin bir bina dahilinde topfanması 

yolunda Vekilctçe ittihaz edilmiJ ka· 
rarın tatbikine bugünlerde başlanacak-
tır. 

lkttaat Vekiletine merbut bUt\in dai· 
relerin bu ay sonunda dördüncü Valaf 

hanına taıına.:aklardm Bu arada timdi· 
kl ahide dördüncü Vakıf hanında bu· 

lunan Tilrk Of isi, Ticaret Odası, Mil· 
1ı sanayi birliği, sanayi müfetti§liği, 

maden memurluğu yanmda Marmara 

mrntaka11 ölvJ ve ayarlar bapnilfettiıli 
ği, üçüncü mıntaka i1 daireai, ticari 
tahliller laboratuvarı, yeni kurulacü 
toprak mahsulleri Ofiai, İktisat Vekl· 
leti teftiş heyeti bu ay batından itiba· 

ren bu hana geçme hazttlıklanna ba§· 
lıyacaklardır. Bu huırhklar Hazira· 

tım 15 tine doğru ikmal edilecek, dör
düncü Vakıf hanr ticaret Arayt namı ı 
nı alacaktır. 
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Çirkin bir propaganda 
l<orniş imalatımızı kötül~mek 
isteyen nıüesseseler mı var 

Poli•te: 

Bir aarhoı polisle eve 
gönderildi 

DUn gece saat bir buçuk raddelc· 
rinde Beyoğlunda İsveç tebaasmdan 
Harahafilya adında bir genç, kendisini 

bilemiyccek kadar sarhoş bir halde ge
zinirken karakola götürülmü~, orada 

kendisini bir takım ıoförlerin arabala· 
nna davet ettiklerine sinirlendiğini 
söylemiştir. 

Şoförler teabit olunamamiş, sarho, 
İlveçli polisle evine götilrülmüştllr. 
BiR ŞOFÖR SA('alR BlR KADINA 

ÇARPTI 

Sirkeci • Topka.pı hattında i~liyen 
Fahrcttin Tekniğin idaresinde 1212 

aayıh otobüs, dün, Sirkecide Muratpa· 
ta türbesi önUnden geçerken birdenbi· 

re ön tekerleklerinden sağdaki mihve· 

rinden fırlıyarak köşe başmdan geçen 
dilsiz ve sağrr Zebraya çarpmı§tır. 

Zehra elinden ve kolundan yaralan
mt§, suçlu ıoför ka.çmııtır. 

KJZKARDEŞINI DÖVDO 

Y edikulede oturan Tanaş, kızkarde· 
şi Estelyani ile bir meseleden dolayı 
kavga etmiş, Eetelyaniyi dövdükten 

sonra, sa güğoJmü ile de kafasına vura
rak yannrıtrr. 

Tanaı yakalanarak, kıık.a.rde•i de te· 
davi altına almmr§tır. 

Bursa havluları Jatanbula 
rekabete batladı 

Buruda havlu imalatı bu yıl çok in· 
ki§af etmİ§, mühim miktarda mal ha· 

zırlanarak muhtelif piyasalara sevkine 
ba§lanmııtrr. Bu arada btanbula gelen 
Buna malları tstanbuldaki imalattan 

faaliyet itibarile daha iyi ve daha ~uz 
olduğundan derhal satılmaktadır. 

İstanbul imalSthaneleri, Bursa malı
na rekabet edebilmek için aralarında b.ı 
rı toplantılar yaparak tedbirler dü,a· 

:ıUlmektedir. Bunun için kalitelerinin 
daha iyi olmasını temin edecek çareler 

daha iyi olmasrru temin edecek çarele· 
re bq vurulmasına karar verildiği hı· 

ber almmııtrr. 

Saat 
12 

9.30 
10.30 
9 
8.30 

22.20 

8 
12.30 
21.50 

KAI.KACAK VAPURLAR 
Vapurun adı G/lll!Jl 1101 
Cumhuriyet Karadenlı 
l1#ur İzmit 
f ıınir f rınir 
Tayyar Jmroz 
Trnk Mudanya 
Trak l\fudanya 

GEl,ECEK VAPTJRJ,A'R 
Kemal 
Çanakkale 
Trak 

Ayvahk 
Mudıtnya 

:'.\ludnn~·n 

Memleketimizin en yeni sanatların
dan biri olan korniş imalllb sanab 
son zamanlarda bazı mühim sebepler 
yüzünden bUyük bir kriz geçirmekte
dir. 

Bir kısmı atölyeler tatili faaliyet 
etmemek için zararma çalışmaktadır. 

Bu atölyeleri rnüşkUl vaziyete düşü

ren sebeplerden biri bUyUk sermaye
li gayri milslim anasırın hariçten ve 

· bilhassa lWyadan mühim miktarda 
korniş getirerek piyasaya. daha. ucuz 
bir fiyatla silnnesidir. Ticaret tabii 
olarak serbesttir. Ancak mevzuu 
bahs kimseler mallarını sabnak için 
herkesin nefretini celbeden, mcnıle· 

ket prensiplerine aykırı bazı vasıta
lara. başvurmakta, en bozuk ve en ~ir
kin tahtalar bularak bunları gelişi 
güzel boyayıp kornişe benzetmekte 
sonra da A vnıpa malları arasında 

müşteriye göstererek: 
"-işte yerli malı bu, Avnıpa mar 

Jı da budur; diyerek kendi istediği 
malı satmak için dilediği gibi Türk 
malına suikast yapmaktadır. 

Keyfiyet, birçok kimselerin dikkat 
nazarlarmı çektiğinden derhal alaka
dar makamlara bildirilmiş, bu husus
ta esaslı tetkiklere girişilmiş, vaziye
tin tama.mile a.nlatıldığı gibi olduğu 
esef ve hayretle görUlınü~tür. Bu se
bepten esaslı bir rapor hazırlanarak 

hUkfımete arz.edilecektir. 
--o--

Sovyet 
radyo!arında 

·rurklye için bogDokD 
neşriyat 

Moskova, 28 (A. A.) - 29 Mayrs
taı Türkiye saati ile 18/ 30 dan 19/15 e 
kadar Türkiye için neşredilecek olan 
radyo - konserinin programı ıudur: 

Gricg'in keman ve piyano için sona
tı: enternasyonal müsabakalarda birin
ciliği kazanan Viyolonist Oystriab ve 
piymist Oborin tarafından. 

Çaykoviski'nin masepa operasından 

bir arya, tvgen Onicegin operasmdan 
Oniegin uryozusu ve bir romans: Cum
huriyet yüksek artisti Bariton Nortzov 
tarafından. 

Glinka'nrn ''çayır kuşu .. romansı ü-
' • • ~o zerinde PlMonov un varıyasıyonu: -> v-

yetler birliği halk yüksek artisti Bra

sova ve Flütist Platonov tarafından. 
Aliabiev'in TUrkçe ''bülbillü'' il: ay

nı artistler taraf rndan. 

Çaykoviski'nin ''glirUltülil balo" su: 
Nortzov tarafından ve Dragomijıki'nin 
valsi: Barsova tarafından. 

Türkiye saati ite aynı gün saat 18 de 
Türkiye için konserin teknik provası 
yapılacaktır. Program §Udur: 

Kraysler'in ''Çin tambureni'' ve sen
uuson "rondo kaprisiozo" su: Ayt-

riah tarafından: 
Rimski - Korzakov'un "mayıs gece-

San'at okullan sergisine 
gidecek öğretmenler 

Geçen Cumartesi günU Ankarada a· 
çılan sanat okulları sergisinde bulun· 
mak istiyen sanat okulu ö,:retmenle· 
rine dünden itibaren 6 Hazirana kadat" 
tatil verilmiıtir. 

Öğretmenler bu müddet zarfınC:a 
Ankaraya gidip sergiyi gezebilecekler· 
dir. 

Yeni ortaokullarımızın 
İnşası bitiyor 

Şehrimizde yeniden yapılmakta olan 
üç orta okulun inşaat işler.ine devam 
edilmektedir. Bu dört okul Kara· 
gümrük, Nişantaşı, Üsld.'..d.ar cihetlc
rindedir. Kültür direktörü Bay Tevfik 
Kut dün yeni yapılan orta okulların 
hazı. :.::ıan işini tetkik ctmi§tir. 

Bundan başka Aksarayda yapılan 
ilkokullar binasının çatı kıtmı tamam
landıktan ::onra bitmiş olacaktır. Önü· 
müzdcki hafta Küçük Mustafa pa§a.da 
yeni bir ilkokul binasının tcmelatma 
töreni yap:Jacaktrr. 

Ecnebi ve ekalliyet 
okulları bütçeleri 

D.:nebi ve akalliyet okullarının bJt· 
çe işlerini görü~ek üzere okul direk
törleri Kültür dairesind.: toplanmaya 
başlamışlardır. 

Rum okullarının bütçeleri tamam· 
lanmı§tır. 

Önümüzdeki Pazartesi glinünden iti
baren de Ermeni okullarının bütçeleri· 
ne babJacaktıi. 

Bütçe İ§lerine bilhassa kıdem zammı 
vermek için tahsisat konmasma dikkat 
edilmektedir. 

Öğretmenler latanbulu 
gezecekler 

İstanbul ili öğretmenlerinin meslekt 
bilgilerini çoğaltmak ve onların her 

gün derslerinde rastlryacakları (yakın 
yur-0) tetkik mevzularında bilgi sa· 

bibi olmalannr temin makıadilc l 5 Ha· 
zirandan aonra İstanbulu tanıma gezi
leri tertip edilmiştir. 

Bu i§le meşgul olmak üzere bir bü· 
ro faaliyete başlamı§trr. Yakmda pro· 

gram tesbit edilerek bütün okullara 
gönderilecektir. 

---------------
HIJRlıl\'a abone olu

nuz lle edininiz 
si operasından Levko ıarksı ile ' 'Sadko" 
operasından hindli tüccar şarkısı: Kozl· 
oveski tarafı~an. 

Çaykovski'nin ııerenad valsi: Gauk'un 
idaresinde orkestra tarafmdan. 

Bu konserler 19/ 76 metrede R• ~O 
ve 24/ 88 metrede Rv 59 M.oskova rad
yoları ve 1210 metrede kief, simferopcl, 
erevan ve Tiflis radyoları tarafın/dan 

neşredilecektir. 

Resımue 
Hadıseıer~ı -
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Demrrdağ 
Etibank tarafından işle

tilmeye başlıyor 

Mühlet . . ' verınız.,, 

Sıvu, (Husust) - Divrik yamaç
larında. sıralanan tunç renkli Demir
dağ silsilesinin bağrına. basarak yıl
lardanberi bakir bir halde sakladığı 
zengin demir madeninden istif adelen
mek için hükumetimiz harekete geç

"Uslan ey dil, uslan artık .. ,, 
Mukabelesi: •'Yarın sabah erkenden 

eden tedbirıerl almak ltltfunda 
buluoacaksıoız!,, 

icap Nakleden: Hikmet MUofr 
miş bulunmaktadır. 

Saklı kalan bu hazineler artık işli- H ANİ "işlerim çorba gibi karma-
yerek iç pazarların demir ihtiyacına karışık oldu,, diye bir söz var-
ka.rşılık vereceği gibi, dış pazarlara dır ya. İşte Ahmet Rıfkınm hususi iş-

Tarilı 9 Tcşriııisaııi 1915/? ..• Şi- r - Bu müddet zarfında bu hususta da ihracat yapılabilecektir. Sıvas- leri öyle bir hale girmişti: Ahmet Rıf· 
raz valisi, Bıiuük Brifanya konso- Tahranla temasa girmek fikrindeyim. tan _ Erzurum ovalarına doğru uza- kı ihtiyarlamağa yüz tutmuştu. Başın-
loslıancsiııdc, bu devletin Şira: kon- Hükümetimle muhabere ederek, nok- da tek saç kalmamıştı. Seneler geçtik-
şolosıı olan David O'Korınorun mi- nan demiryolunun madene olan mesa-

tainazarmı istimzarla. talimat istiye- f · k h at h tl 700 metre .. çe, kilosu da artıruoı, oıişmanlamış, tu· 
6afirlcridir. Çalışma odasında onun- "' esı anca av a a .... :ıı :s 
la lmrşıkarşıualar. Almanlar aleu- ceğim. Ona göre de kendime bir hattı- rasındadır. Bugün elimizdeki rakam- haf bir şey olmuştu. Gayet kıskanç bir 
hinde /noili:lcr.ce Jıazırlanan bir hareket çizeceğim! lara göre maden tetkik arama daire- kadınla evliydi. Mihriban adındaki bu 
pldnm vali tarafından yerltıe geli- Büyük Britanya konsolosu, dudak- sinin bu mıntakada son yaptığı araş- kadından başka, Belma isimli bir de sa
rilmesini isleyen konsolos, bu lıu- !arını gülümseyişle süslüyerek, dostça tırma. 15 milyon ton saf demirin sak- rışm sevgilisi vardı. 
ıııstaki ko1111şma111n devam safha- ı ve sakin bir tavırla, bunları söyledi: Iı bulunduğunu meydana çıkarmıştır. Vaziyet tamam de~il mi? ihtiyarlı-
sım/a, e:cümlt: şöyle .~öylüyor: - Ekselans, bocı.una zahmete kat· · d w b. k k k b. k d 

_ zaman iltrledikçe, Vilht:lm " Fakat bu istikşaf yalnız cevherın ag yan ır oca, ıs anç ır a m, sarışın 
Vasmıu tarafına geçen kabilt:ltrin !anacaksınız. Hükfıınetiniz, plinımıza. üstünde ve kabuk şeklinde görülen bir sevgili ... Bütün bu vaziyet hakkm-

müsait ve müsamahalı davranacaktır. k •tt' D d w ltında d b. 1 l t ıauısr f a:lala!ıyor. Kabile, kabile ıymete aı ır. amarın, ag a - a ın erce roman yazı mrş rr. 
arkası .ma bu çılgına taraf tar ke:;i- Siz, benim söylediğim bu neticeyi ala- ki kıymeti hakkında henüz tetkikler- Ahmet Rıfkının da hayatı, bu bakım-
liyor. Ve canclarma teşkilcitınr:daki caksınız ve o zaman içiniz rahatlıya. de bulunulmamıştır. dan bir romanı andırıyordu. Halbuki 
uü:lcrce kişinin de Vilhelm \'a.~mu- rak planımızı yerine getireceksiniz. Madenin işletilmesini Eti Bank ü- tam otuz sene Mihribanla yaşadığı 
ıun taraflısı olduğunu ben bilmiyo- Tasvip yollu cevap alacağımdan emin b. 
rum mu, sanıyorsunuz? Eğer. daha zerine almıştır. Bunun için de Eti müddetçe, ııe kadar iyi ve uslu ır ::-

bulunuşumun bir sebebi de, Vilhelm · d y uf d d ,.1 ·• h · ·d· %iyadc bekle.yccek olursam, sonun- Bank maden mUhendislerın en us am ı. c er gun yazı anesıne gı ıyor, 
da ualnı: lran kabilelerini değil, Vasmusun çılgıncasına ve aşırı tahri- Demirdağ isletme müdürlüğüne tayin akşamları muntazaman dönüyordu. 
lran polisini de alcylılmi:e dünmüş katının yalnız İngiltere için değil, 1- edilerek çalışma arkada.,ları ile bera- Bankadaki parası gittikçe artmıştı. Ge
göreceğim. ran için de tehlikeli olabileceğinin hü- ber Divriğe gelmiş bulunuyor. Eti ccleri, çok sevdiği karısı Mihribanla 

Büyük Britanya konsolosu, alt kıs- kfunetimi~e olduğu kadar hükfuneti- Bank bu suretle resmen demir maden- geçiriyordu. 
mına sağ ayağiyle bastığı koltuğu, nizce de kavranmış olduğuna. dair bes- !erini işletmeye başlamış demektir. Fakat ihtiyarladıkça, oradan bura-
daha sılcı basışla gıcırdatarak, sağ e. lediğim kanaattir. Bu harp zamanın- Kasabaya dört kilometre uzakta olan dan, serbest hayat hakkında söylenen 
lindeki ince, uzun kalemi parmakları da bitaraf bir memleket, komşu mu- maden Karabük, demir ve çelik fab- sözler, kendisini nedense daha çok H
arasında dikine tuttu: harip devletlere karsı müsavt bitaraf· rikalarının asgari elli yıllık, ihtiyacı- gilemeğe başlamış ve günün birinde 

- Artık bu kadarını da görmek is- lık siyaseti takip eder. Hele durup du- na tekabül edecek bir şekildedir. Ban- Ahmet Rıfkı da kendisini o hayata at
temiyorum. Beklediğimiz yeter! Artık rurken Büyük Britanya gibi kendisi. kaca bu havalide çok büyük tesisatın mıştı. 

·· tl h k t meliyiz Eğer biz ne hürmetkar ve kuvvetli bir devleti, kt sura e are c e geç · kurulmasına yakında ba.~lanaca ır. Bir apartımtanın büyücek bir daire-
b t mana"sı"le hllkim olursak düc:ımanları arasında görmek fikrini · 1 uraya aın ' ~ Bu arada 30 kadar memur evı, ame e sini tutmuş, orayı divanlar, zarif per-
·u s cenuptan Bncehr ve şimalden yadırgar,· böyle bir diplomasi hatası 1 k .~ asmu , ._ pavyonları da yapı aca tır. deler, içki dolapları ile sfülemiş, en u-
ş. arasında kalıp sıkışacak ce- yapmaz. Halbuki Vilhelm Vasmusun 
ıraz ' Diğer taraftan dökülmüş parçalar- yandırıt.:ı parfümlerle kokulamıştı. Son-

nuptan, şimalden daralacak ve kapan- çılgınlıkları dolayısiyle İngiltere • 1- d 
1 

til 125 b. k d 
an top ama sure e ın a ar ra, ahlakından ziyade zekası ile iştihar 

i}ıkra kapanacak kıskaç arasında ne ran arasındaki vaziyeti gerginleştiri- k d K 
1' cevherin 938 yılı sonuna a ar ara- etmiş sarışın bir kadınla tanışmıoıtı: 

Yapacagvmı cuıcıracaktır Artık bu va- cidir. Onun bu faaliyette serbest kal- :s 
'"'~ • büke sevkedilmesine de "alıc:ıılacaktır. B ı ·1 

d k kurtarın ması da, bugün lrana bir cı.ey kazan- ~ " e ma 1 e .... zi~·ette e ya açıp canını a.- " Genit bir amele kütlesinin, çalışma Ah R fk 1 • B ı 
ğa bakacak, ya. da sinecek, aşırı faa- dırmaz; bilakis ..• Ve bu itibarla da yeri olacak olan madenin açılmaya met ı 1 Be mayı sevıyor, • e • 
liyetine devam edemiyerek bir köşeye hükumetimizin planımıza müsait ve ma Ahmet Rıfkmın parasını sevıyor-

b~laması Divrik halkını çok memnun d 
sığınıp saklanacaktır. Ve artrk ondan müsamahalı davranacağını size bir u. 

kere daha. temin.. etmiştir. Belma, Rıfkıyı nasıl idare etmek la-sonra da .. 
David O'Konnor, tahmin ettiği ne- Davfd O'konnor, bir an durdu ve ---="' GÜ r1 1 Ü k zxm olduğunu biliyordu. Onun ~ıplak 

ticeyi kısaca bildirdi: sonra cUmlesini tekmilledi: ~ ~ başını okşuyor, ona "şekerim,, ''ca· 
- !şi bitmiştir! - Ve garanti edebilirim! RADYO nım,, diyor; "dünyada hoşuna giden 
Şiraz Valisi, için için mücadele ha- Şiraz valisi, başını salladı: yegane erkeğin, Ahmet Rıfkı,, olduğu· 

linde, şimdi de sol eli koltuğun arka - O halde; dedi; bana 3 gün müh- Programı nu söylüyordu ... 
kısmının yukarı kenarında, sağ eli be- let vermeniz mesele değil! Bunun hiç Bu minval üzere Ahmet Rıfkmın 
}indeki hançerin kabzasında, demin- bir zararı yok! Madem ki eninde, so- "Akşam neşriuatı: \ bankadaki mevcudundan bir haylisi, 
Cienberi olduğu gibi, ayni vaziyeti mu- nunda planınızın yerine getirilmesinin Saat: 17 Taksim Stadından nak: Belmarun güzel ellerine oradan artık 
hafaza ederek, düşünceden düşünce- Tahranca tasvip edileceğinden bu ka- len, İzmir Üçok - Beşiı.:taş futbol maçı. bilemeyiz nerelere kadar gitti... Ah
ye dalıyor. Karşısında yazıhanesinin dar eminsiniz. Bırakinız da ben de u. l8,aO PIAkla dans musikisi. 19•15 Konre- met Rıfkı, hayatından memnundu. Tat· 

rans: Prof. Salih Murat .(Radyo dersleri). 
kenarına ilişen ve sağ ayağını koltu. sule riayet etmiş olayım! 20 Nihal ve arkadaşları tarafından Türk lı bir ruya içerisinde yaşıyor gibiydi. 
ğun aşağı kısmı kenarına koyan Şi- İngiltere konsolosu, bu söz üzerine, musikhi ve halk şarkıları. 20,45 Ha.a ra- İkide bir kendisine geliyorsa da, bu 
raz konsolosu da, sol eli gene panta- ağız kıstı: poru. 20,48 Ömer Rıza tarafından arapca pek seyrek oluyordu. 
]onunun cebinde ve sağ elinde gene in- - Zararı yok mu? Ben, plfuıımızm söylev. 21 Cemal KArnil n arkadaşları ta- Fakat zaman geçtikçe Belma, sarfı-

da elden aldığı iki yüz liranın liendiıi .. 
ne kifayet etmediğini iddia edyor, ıu• 
rat asıyordu. Odaların döşemesinin e:a· 
kidiğini söylüyor, somurtuyordu. .• 

Evvela, Ahmet Rıfkı bu isteklerin 
hepsine boyun eğdi. Lakin sonradan 
aklı başına mı geldi nedir, biraz Öu
rakladı. Ve bir gün umulmadık bir ce
saret göstererek Belmaya: 

- Sevgilim, dedi. Hesap ettim; ıorı 
bir ay içerisinde harcadığın paranın 

yekOnu .... 
Belma, Ahmet Rıfkmın, cümlesini 

bitirmeğe meydan bırakmadan: 
- Cimri 1 diye haykırdı. Bana o ka

darcık parayı çok mu görüyorsun? Pa• 
ram harcıyorsam, gene senin için harı 
camıyor muyum? Sana daha güzel p 
rünmek için üstüme, baımıa, yıazüme 

sarfetmiyor muyum? 
Ve Ahmet Rıfkı, yeniden boyun efı 

di. 

• • • 
Artilt ba~lCa bir kuı lulU!f yolu d\1• 

ıünmek lazımdı. Sarışın güzel kadın• 
dan yakayı sıyırmak için kafasnu biı: 
limon gibi .ıulap ouyuııu çıkanrcaıına 
Öüşünüyordu. 

G:inün birinde bu rezaletin kanaı ta• 
rafından keşfedilct.:eğinden 'de korku• 
yordu. Halbuki o, karısından bir zaraı; 
görmemişti. Ona hürmeti, muhabbeti 
hala da sönmemişti. Sağ elinaen ayrt• 
lacağı aklına gelirdi de, karwndan ar. 
nlacağı aklına gelmez ve böyle bir Uı.._ 
timale asla zihninde yer vermek lıte- · 

ce, uzun kalem, .. konsolosla vali, ya- tatbikatını eu aralık ala.kadar daha rafından Tilrk musikisi ve halk şarkıları. 
(Saat ayarı). 21,15 ORKESTRA: ı - Pu- yatını arttırmağa ve huyunu değiştir- mezdi. , 

zıhane üzerindeki tirşe süslü abajurun bazı kimselerle de görüşeceğim. Bu- ·cik: l\farş. 2 _ Albeniz: Granada. s - meğe başladı. Kürk mantosunun artık Böylece bir gün bir arkadaşına tel~ 

., 

donuk sarımsı tatlı aydınlığında, ko- günkü vaziyette yarısı bize düşmanca vatuenfel: Espana vals. • - Rubinstayn: giyilmez bir hale geldiğini söylüyor, fon etti. Ve ona bütün hikayeleri an-
nuamalarının en nazik safhasındalar.. hissiyata kendilerini kaptırmış olan R 5 s· d Fatı·ma 2215 AJ'ans latmagwa ba•t-..J-: 1ı1 omans. - ıe : · ' ' somurtuyordu. Kendisine alman küçük :ıı cıA.U 

Artık vali irin diyecek ne kaldı, ki? bu memlekette, bunun ne demek oldu- h b 1 · 22 30 pı•kt sololar opera ve o ft-.~ 
1' a er erı. ' • a ' - otomobilin, eskisi kadar hızlı gitmedi- - Haşim, diyordu. Ben Rr ••.r•Dl4 

l7a planın tatbikini kabul edecek, ya- ğunu siz pekala bilirsiniz. peret parçaları. 22,50 SoSn haberler ve . (Arkan 6 ıncr da)' 

hut da. ctmiyerek 1ngilfaleri başlıbaşı·İ---------·(~A~r~k&ı~~oo ... r~)-.:.~e~rl~e~si~g~ü~n.~il~n~p;.r.;o.;g.ra•m•ı•.•2•3•S•o•n•. -----ğ•i•n•i •il•e•ri-!i:ı.·r•ü•y•o•r•; •so•m- u•rt•u•y•o•rd• u• ._ 'A_y----------------
na harekette serbets bırakacak! Bu i-
~isl arası teklif tarzında bir şey söy
lemesi, muhtemel mi? Söylese de ne 
faydası var ki? Büyük Britanya cep. 
?lesi, hazırladığı planı yerine getirmek 
hususunda kati karar vermişe benzi
yor. Şu halde? 

Şiraz Valisi, plfuıı şahsen yerine ge
tirmeği reddetmiyor. Reddetmemekle 
beraber kabul ediyor da değil; o da 
hayli kurnazlık gösteriyor. Vakit ka

.. 

• 2'-;GlLlZCEY! yeni öğrenme-
1 ğe başladığım sıralarda, ilk 

okuduğum kitaplardan biri, gözleri 
hülyalı ve saçları - sakallariyle bir-

zanmağı gözeterek, bu yolda bir tec- llkte - zeytin rengi yUzünU fırdolayı 
rübeye daha girişiyor. Biraz evel kon. kuşatmış olan meşhur Hint şairi Ta
solosa planın ancak bi:ı· kaç ay sonra 
tatbiki konuşulduğu halde, böyle bir
aenbire acele ettiğinden dolayı serze
nişte bulunmamış mıydı? Bu sefer de 
gene ayni tabiyeyle bir mukabil hare
ket cüretini kendisinde bularak, te
menni §eklinde şöyle diyor: 

- Hiç değilse bana. 3 gün mühlet 
veriniz! 

3 gün mühlet? Demin birkaç ay son. 
ra yapılması düşünülen bir işin tacil 
edildiğinden bahis açmışken, şimdi 3 
günlük bir geçiktirmeyle iktüa ede
cek, demek? 

Fakat ha 3 gün sonra olmuş, ba da 
hemen yarın! Bunun kendisine ne fay-

gorun "Bahçivan" isimli kitabının 

ingilizce tercilmesiydl. 
Bu adamın, be

yaz bir mermer U
zerlnden akan su 
gibi tertemiz ıra

deslnl o kadar ko-
lay anlıyordum ki, 
okudukca, lisanı 1-
lcrletmeğe cesare
tim artıyor ve kav
rayış kabiliyeti -
mtn beni, Uzmeden 

istediğim derecelere ulaştırmakta 

olduğuna inanacağım geliyordu. 

d~ı dok~acak? Eninde, sonunda, I ÇALIŞKAN arkadaşım İbrahim 
planı tatbıka katlanacak olduktan 
sonra! 

1 

Hoyl, iki Uc gazete ve birkaç mecmu-

David O'Konnor da, bunu soruyor: aya devamlr yazı yazmak glbl gün
- Bu arada ne yapmağı tasarlıyor- delik uğrnşmaları nrnsında. Tngorun 

sunuz, Ek.sclaruı ! · bu pek sevdiğim eserini, türkceyc 
Şiİ-aZ vallıüı.JHh e:d.lYOr: tercüme etti. 

) 

MUnlf Fehlmln çizdiği zarif bir ka
pak içinde çıkan bu eser, şimdi, An· 
kara caddesinin blltUn tanınmış kl
tapcılarının camekA.nlarını silsleyor. 

tBRAIIlM HOY!nln tercUmesln

den "Bahçlvan" ı tekrar okuduğum 
zaman, o kitabın, ayni güzel selA.se
ti ihtiva etmekle beraber, tık günle
rimde sandığım kadar kolay duyu

lur; inceliğine zahmetsizce varılır 

bir şey olmadığını gördüm. 

Tagor o cins şairlerdendir kl, us
lübundaki aldatıcı aydınlık yüzün

den kolay görllnen hisleriyle, birçok 
yeni yetişenleri kendisini taklide 
sevketmiş ve binnetlce kepaze eyle
miştir. 

İbrahim IIoyi'nln yaptığı muvaf
fakıyetli tercUmede, Tagorun bu vas
fını bUtUn earariyle sezeceksiniz. 

HAMİT DAHİ DEGlL Mİ? 

BİR ARKADAŞIMIZ dlht şatrl

miz Abdülhak IT!mldl boyuna tenkit 

eder. O kadar ki, onun da.hillğlni bir 

trclk blle olmadığı iddiasındadır . 
Fırsat düştUkce 

HA.midin, her han
gi münasebetle yaz 
mış olduğu bir iki 
fA.nl mısraı ileri 
sürerek: 

"- Şuna bak şu
na der: Geçiyor· 
ken siyaiıptl.f Eltze, 
Başka bir hal nlır-

dı Saıızcllzc •• 
Bu da ıa.t mı?'" 

H!MLD! sevmek şöyle dursun, ' 
hakkiyle tanımak mazhariyetine er· . 
miş olan Hakkı Silhaya bundan bah
sediyordum. Her zamanki sevimli 
ciddiyetiyle: 

"- lH\mlt için ebediyet semala
rında kanat çırpan bir kuş dedi isek, 
durmaksızın uçacağını da temin et
medik ya ... Bu Kuş, hiç konmasın 
mı? En yilce zekA.ların bile arada 
bir f~nlyete inerek mutat dereceleri 
bulduğu görUlüyor. IIdmit de, edebt 
hayatının yüksek ve parlak macera
sında böyle bir iki defa irtifa değiş
tirip aramızda dinlenmiş ve söylen
miş olabilir. Fakat onun o dinlenişi, 
hiç bir vakit birkaç saniyeden fazla 
sürmemiştir." 

. . . 
Du sntırlarr, HA.mit dilşmanı arka

daşımızla birlikte Ha.mide dil uzat-

mağa yeltenen bütün mUtecaslrler• --ithaf ederim. 
UL'IİN AYAliLARI?. 

(Bir İngiliz gazeteslnden)
1 

ŞU YUKARDA gördüğünüz bit 
cift ayakkabıyı ne sanıyorsunuzfı 
Hafız bilmem kimin bir cami eşl• 
ğlnde mUtevazlane bırakılmış pa'" 

buçları mı? •.• Hayır! .• 
Dikkatlice bakın bakalım. 
Yazımın alt yanını okumadan bit 

daha bakın! 
• • • • 1 1 • 1 • • • 

Çıkaramadınız değil mi?, 
Bu pabuçlar azizim, HA.hl Holl\'llt 

G ryıldızı, esrarengiz gUzel Greta 3 

bonun 1938 seneal Mayısında 1ı1a;: 
ğl ısknrpinlerdir. Va bu ayaklar 
nun nyaklnrı! 

Evet, bu ayaklara rağmen ..• ~_,. 
RlKMB'r HlJ~ 



Yazan: Kur l Ştromayer Tefrika Numarası: •t 

Büqü, bozuluqor 
Oğul, $imdi tilrlll lttraflar sıralamakta; 987 
de 917 deki cinayet, yeniden araştırılıyor ! 

Par~tle d~en adam - :Aman bir 
'bardak .!U ... 

Sofrada.kilerden biri - üstüne bas· 
tın, kaldır ayağını ... 

( Kısa h.aberJer ) 
• Gilmrüı muhafaza teşkilllı birçok a. 

razi otomobili ve ışıldaktan başka zırhlı 
otomobiller de satın alınmıştır. 

• Üç aylıkların verilmesine iki Haziran 
günü başlanacaktır. 

• 22 kişiyi zehirleyen mandıracı 

Mehmelle satıcısı Petro hakkındaki tahki
kat devam etmekte, sütler tahlil ettirilmek
tedir. 

• Kırı;eşme sularının şehir dışında ka
lan kısımların tamir edilerek ıslüı edilme
sine karar verilmiştir. 

Tavnus ormanlarını muhafazaya ve hayvan wrulmaM yasağını tatbi~ • Müzeler idaresi belediyeye müracaat 
ederek Tophane • Ortaköy arasındaki eski 
eserler ve sarayları kaplayan biçimsiz bi
naların yıktmlmasını istemiştir. Müracaat 
Prost tarafından tetkik edilmektedir. 

memur olanlardan tipik bir ihtiyar •• 

Taunuı ormanında 1917 senesin·) 
de başkorucu Birkenauui öldüren 
ve suçu isbat edilemiyuek beraet 
eden Yohan Afillfltr, 1937 senesinde 
de orman av mü{ etlişi llofmanı ol
dürüyor ve oğlu Vilhelm Jliygtri, 
bu ikinci SUÇU fi:trine almağa ikna 
ediyor. Oyııl, lclama mahküm ola· 
uor: idam hükmü, Almanyada bal
la ile başın kesilmesi ıur,elile ueri
ne getirilir. Frankfurt am Mayn 
malıkt'meılnce idama mahktımf. 
Halbuki babası euutlce ne dtmiıli? 
"En f cı:la 5 ıtne hapse mahktlmi· 
yeli Dalıa fazlasına çıkma:!,. 

Ve Vilhe1m Mlygcr, yeniden bakıttı 
kar~ısına çıkıyor. Şimdi evvelce ver· \ 
diği ifadeyi çürütüyor; gerçi dalın. 
hala yalan söylüyor ve yalan söyliyen, 
bir bakıma kendi de büsbütün suçsu.~ 
değildir, fakat .. Oğul, şimdi suçu ba
basına yükletiyor. İlkinden tamamile 
başka türlü görünen yeni bir itirafta 
bulunuyor 've belki de bu suretle ha·· 
kikatc bir parça yaklaşıyor. Böyle dil. 
ıünen mahkeme, verdiği kararı kal
dırıyor, muhakemeyi iade kararı ve.. 
rerek, yeniden celse açıyor. Genç Miy· 
ger, tekrar sıkı bir sorguya çekiliyor. 
Bu sefer de daha başka türlü itiraf 
mahiyetinde bir ifade veriyor delikan" 
lı ! Fakat bu kadarla da. kalmıyor, bir 
4 üncü, bir 5 inci, bir 7 inci ifade şek
li ,evvelkileri takip yollu, sıralanıyor. 
ÇUnkU babasından dehıetli korkma. 
tesirini daha büııbütün izale ederek 
aerbesUiyememiştirt 

: Ve bu şeytani nü.fuz katilin, bu deli. 
eetli nü.fuz, kendi memleketinden baş· 
ka birkaç kimse, .• başka bazı kimseler 
Uz.erinde de bakidir; o kimseler, ki 
herhangi bir suretle onun suç. mahi .. 
Yetinde hareketlerine ıu ve bu nokta... 
ilan, ıu ve bu derecede muttalidirler; 
belki de kendisine şurada burada, §U 

:\'e bu zamanda küçük bir yardım ma. 
hiyetinde hizmet etmişlerdir. ÇU.ııkü. 
o, "benzi uçuk asker'', o, "yabani av. 
CU'', ötedenberi bu köylülerin hepsine 
lılkim olmakla, onların hepsini ta. 
ha.kkümü altında tutmakla için için 
i>vUnUyor, onlan kendi arzusuna göreı 
baskı altında tutarak istediği gibi kul· 
lanabileceğine gUveniyordu. Bu iti· 
barla tahmin olunabilir, ki .• 
' Fakat ne de olsa, işte yavaş yavaş 
bUyü bozuluyor, perde yırtılıyor. Tah· 
klkat, ince eleyip sık dokuna dokuna, 
l'orucu bir tarzda, ilerletiliyor. 

Bu arada genç Miygerin müteaddit 
lfadeleri, mütenakıs olmakla beraber, 
l'e.nı yeni izler \17.erinde yürünmesine 
Yol açıp, işe yarıyor. 1917 senesinde
ki davada şahitlerin yalan yere şahit
lik ettikleri, bu safhada vuruyor. 

1917 tarihinde başkorucu Birkena.
\Pert öldürmekten muhakeme edilen 
lhtınr Miygerin muhakemesinde, 
°'&ka ID'Uında, onun vaka yerinden 

ve zaman tayini §ahitleri dinlenil
miıti. Bunların bu noktadan yalan 
söyledikleri şimdi meydana çıkmakla 
kalmıyor. O zaman Miygerin o yaka
da suç !!eti olduğu anlaşılan flinte gi
bi bir sirnhı bulunup bulunmadığı su
aline de, kendisinin bu kabil silih ta-
şımadığı cevabı alınmı5tı; bu safhada 
bunun da aksi doğru olduğu tesbit e
diliyor. O zaman harp divanında katil 
lehine yalan yere şahitlik eden iki ki· 
ei, şimdi kendileri müracaatle o za. 
man hakikati ketmettiklerinl aöyliy~ 
rek. y.mbıle yalan 11Öyleml9 oimanm 

yüklettiği vicdan azabından kurtul
nıak, hafiflemek istiyorlar. 

Fakat şimdiki halde mücadele de
vam ediyor. Baba ve oğul, kıyasıya 
birbirine giriyorlar. Baba, aleyhinde 
ne söylenirse, inHr .ediyor. Oğul da 
bilmukabele itiraf itiraf üstüne, ona 
kar_şı boyuna ikrarlar savuruyor. Mü
cadele daha hAll devam halinde! 

Bir yandan da korucular şahit ye
rine geçerek, ihtiyar Miygerin şahsın
da, kendilerine müsamahasızca ateş 
açan orman hırsızını teşhis ediyorlar. 
Bunlar arasında. ihtiyar bir çiftlik 
k~hyası da vardır. Vaktiyle Yohan 
Miyger, başı :ıukuleteli ve elinde ile-

riye doğı-u uzatılmış silihla, onun iş
lerini çevirdiği çiftlik arazisinde gö
rünerek korkutmuş ve kovmU§, ken-
disini kendi yerinde kovalamııtı. lh. 
tiyar adamın kendisine k&111 koyaım .. 
yacak halde bulunmasile katılasıya 

kahkahalar atarak eğlenmiş, onun ça.. 
resizliğini, vahşi hayvanca iştahma 
otlak yapmış, .. hayır, oburca .açlığına 
mekel yapmıştı onun aczini! 

Bu dava, 21 teşrinisani 1937 tari
hinde en hararetli safhasını geçirdik
ten sonra, henüz ke.senkes neticelen
miı değildir. Babamı ceza yiyecek, 
yoksa oğul mu 1 Yoksa ikisi de suç 
ortağı mı sayılacaklar? 

Vak'a, ıu ve bu tekilde cereyan et
miş olabilir; ıu ve bu kimse vakanın 
faili vaziyetinde bulunabilir. Fakat 

bir de bunun mahkemede usulü dai
resinde sübut bulup bulmamıı.sı yahut 
da sübut şekli vardır, ki bu da ayn 
bir cephedir. 
B~ mevzuda, baba ile oğul, biribir-

VilAyetlerde : 
• Zonguldak kömür madenlerinde çalı

şan Ahmet, on beş senelik e-..Ji Mehmedin 
karısı ile gayrimeşru bir münasebet tesis 
ettikten sonra bir gece sevgilisini kocası
nın evinden kaı;ırmak isterken Mehmet u
yanmış ve Ahmetli öldürmüştür. 

• Amasra ile Bartın arasında Trabzona 
gitmekle olan Sadıkzadelere ait n Silr
ıneneli Mevlüt kaptan idaresindeki motör
de JnfilAk olmuş, yanarak batmıştır. 

• Sivasta Deli llyasköyü nahiye müdürü 
ah •ILH9dllll' 4wtn ••od• .bir ke,.18 ta
rafından öldürillmilştür. 

• Sivasın Karacaviran köyünden Ayşe 
adında bir kadın kurşunla öldürüldükten 
sonra boğazı kesilmiştir. Katil bulunama
mıştır. 

• Bursa husust muhasebe tahsildarı ban
kan teslim etmek üzere aldığı dokuz yüz 
lir~yı dü,ürdüfünil iddia etmi~, tevkif e
dilerek tahkikata başlanmıştır. 

• Karacabcyde iki kamyon çarpışmı~, 
on iki yaşlarında Muzaffer ölmüştür. 

• Ceyhanın Hamdilll köyü çobanı Emin 
gölde yıkanırken boğulmuştur. 

• Denizlide 85 çoculun sünneti yapıla
rak büyük bir eğlence tertip edilmiştir. 

Askerlik kamplan 
Lise ve orta okulların askerlik kamp 

iıleri etrafında görüın:ıek üzere K-ül
tür direktörlüğünde bir toplantı yapıl-
mııtır. 

Toplantıda orta 
bahçelerinde kamp 
görülmüıtür. 

okullann, okullar 
yapmaları uygun 

!erini ittiham ediyorlar ve aleyhte bir 
karan ne biri ka.bule yanaııyor, ne de 
öteki.. Her ikisi de temyiz.e kadar bq 
vurarak, temize çıkmak istlyecek ka
dar ısrarla uğraşıyorlar. Diğer taraf
tan suçun nasıl işlendiğini doğrudan 
doğruya gören &ahit bulunmadığına 
göre, mahkemece vaziyet, işin iç yU
zünü meydana çıkarmak, hayli mü§-' 
kül! 

lavnus ormanının esrarına dair katt 
vaziyet hentlz devam etmekte olan 
muhakeme niha.t karara bağlanmca 
teabit olunabilecektir. Mahkeme, araş. 
tmyor, neticede vaziyeti tesbit ettik
ten sonra işin sonunu yamıak Uz.ere, 
şimdi bahsi burada kesmek icap edi
yor!? ... 

'(ArkaM oor) 

I 
.... "-...... ·------··--·· .. ···-------- _ .......... _.. ··-- 1 

Hergün bir fıkra: 

1 Ne sana, nede bana 1 
1 Hırsızın biri uzun müddet bir §ekerci dükkanının önünde dolaşarak 
lbir fırsatını bulunca bir avuç geker alıp kaçmağa başlamış. Nasılsa far
lkına varan tekerci hU'SIZI kovalarken, adam tekerleri hemen ağzına tıkı-

[

· r; şekerciye de: 
- işte der, ne sana yaradı, ne de bana •• 

•-IWMlii -- B •KTI! 1111· 

Erzincaiı orta okulu 
Binaya yeni bir pavyon eklendi 

Erzincan, ,(Hu. . 
sust), - Sivil orta 
okul, binanın dar
lığı yüzünden, iki 
senedenberi çüt 
tedrisatla idare e
dilmekte idi. Bu· 
nun için de okul 
binasının yanına 

birkaç pavyon ya .. 
pılarak genişletil· 

mesi düşünülmüş..ı 
tü. Bu husus mek .. 
tep idaresi tara .. 
fından Killtür Ba
kanlığına arzedil • 
miş ve bazı arsa-

--·--~ 

ların istimlrutile Erzincan Ortao7Culu binası 
yapılacak pavyonlar için de ' tahsisat pora göre alınacak maltlınatı bildire. ' 
istenmi3ti. 113.velerin inşası için otuz ceğim. 
bin liralık bir proje yapılmış olduğun- Sellerin getirdiği kumlar 
dan 937 mali yılı için mevcut be§ bin kaldınlıyor · 
lira tahsisatın sarfile ilk pavyonun :Vaskert çayından şehre gelen selle. 
yapılmasına başlanmıştır. rin önü be§ günde ancak almabilmit 

G!çen gün bu pavyonun temel at- ve bunu da. her sahada yurduna. ve 
ma töreni olmU§, nbay Fahri Özen milletine göğüslerini siper eden kaJıra,. 
temelin harcına elile malayı sürmüş· man askerlerimizin büyük ya.rdnnlan 
tür. ve f edak!rlkları başarabilmit; hal1' 

Merasimde süel ve sivil memur ve namına belediye reisi komutanlığa. te
subaylarımızla büyük rütbeli komu • §ekkürlerini at7.etıniştir. 
tanlarımız da. hazır bulunmuşlardır. Sellerin şehre getirdiği Kumları lialli 
Davetlilere okul tarafından çay ve ihtiyacına kadar kaldırdıktan sonra 
pasta ikram edilmi§tir. geri kalan kısmının kaldırılması için 

belediye beş yüz liraya yakın bir üc-
F ırat iniyor ret vererek temizlettirmişse de bu pa. 

Tugyan eden Fırat günden güne ra ile ancak çarşının bir kısım kumla.. 
düşmektedir. Arazisi su altında kalan n kalkabilmiştir. Şehrin tamamen sel
köylerde vilayet tarafından gönderi- lerin pisliğinden temizlenmesi için da
len heyetler zararı tesbit etmektedir- ha. bu kadar paranın sarfma ihtiyaç 
Ier. Heyet geldikten sonra hakiki ra- vardır. 

Mersin belediye bahçesi 

Mersin, '(Hususi) - BeleOiye, yazlıti bah'çcnin orla liıımıniıa bir ae liıtlır otuı:
ma yeri yaptırmayı kararlaştmruı ve inpata baıtanmııtır. tnıaat yu nihayetin• 
de sona enniı olacaktır. 

Kıtlık belediye bahçesi camekinlarla ömilü ve asıi tesisat ve teçhizatı olacü-
tır. 

Yazlık bahçe her akıam Ustil yüzleı:ce insanla aolmaktadrr. Resimae uhi\d .. 
ki bahçe görüliiyor, 

Görüp düşündükçe: 
Mikroplu kuyuları 

YAZAN: s. Gezgin 
Sıraıı ıeldikçe, hepimiz doktor ke

ailir, aajbk müteha11111 oluruz. Şu ya
pılıın, bu yoldan yürünıün der duru
nız. Haıtalık mihraklanm, mikrop yu· 
valannı pertavsızla yoklıyan fen he
yetleri seferber ederiz. Bir •İnek da
vası, bütün gazeteleri kızgın yazılarla 
tutuıturur. Fakat aııl menbalar çok ke
re hücum ve fetihlerimizden kurtulur. 

Bahar sonlannda, boıtanlar, itte 
böyle mikrop kaynaklan rolünü oyna
maktadır. Baharla yaz bir19!İrken, bu 
gübreli, fııkılr, bahçıvan tabiriyle "ıer
betli,, topraklarda m:ırullar göbeldenir 
ve halk oralara üıütür. Genç yemyeı:l, 
ıergin yaprakların gelgeıinde yan gel
mek hoıtur. Ağaçlan, kmn yaz aiineı
leri soldurmadan, tazı yapnldarın ka
dile tenleri, buruıap katlanmadan, çi
menlerin renıi atmadan bu yerler, ıer

olar. 

ıirin olan bu yerlerin, ne yazık, ki caa 
alıcı tarafları da var. Bu boat.anlara 
marul, aalatahk yemek iç.in aidenler, 
dolap bqlanna, yoıunlu oluklara, kirli 
yalaklara dizilirler. Marullarını, hıyar
lannı oradaki kuyu ıularile yıkaJIP 

yerler. Bu kuyulann yÜzde dokum 
piıtir. Mikropludur. Yaimurlar, top· 
raklardaki gübreden süzülerek onlara 
kanınuıtır. Her yaz, kara hayraiını 
açarak lıtanbula saldıran ''Tifo,, nan 
son kalesi, itte bu kuyulardır. Orada 
birikirler, onlarda beılenip kuvvetle
nirler ve ondan hücuma geçer)w. 

Şimdi, hu kadar kayıblz, kalender. 
bir hallan aailıimı belediye nud lso
ruyabilir? Bir memlelrıette sıhhat, )'al· 
nız devlet teAm.ile elde edileclk tll1: 
ferden delildir. Aaaık ....... irfanı. 
aile ",... • ....... .... ilr 
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Yugoslavya Çekosrovakya Türk hava kurumunun 
verimli faaliyeti 

Harbiye nazırı memleke
timizden ayrılırken 

(V•t tarafı ı lııdde) 

lNGIL'l'ERENtN GARP JŞLER.t 
DlREKTORO 

ingilterenin 
hava kuvvetleri 

(Vat tarafı 1 incide) 
a•t ayırmak ile mak-da ... 
nlmıı olmuyor. Nitekim lqiltaain 
hava teslihah programının tatbiki bu· 
nu açık göstenniıtir. 

Genel merkez heyeti dün topland1 

Edime, 28 (A. A.) - Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye nann General Ma
riç bu sabah Konvaneiyonel trenile 
saat yedi buçukta buraya gelmiJ ve is
tasyonda Trakya umumt mUfettitl Ge
neral Kbım Dirik, Edlmevallsi, mil· 
fettiıtik müıavirleri ile kumandanlar, 
Beleldiye reisi ve kalabalık blr halk 
kUtlesl tarafından hararetle karıılan
mışbt. 

Ankara, 28 (A.A.) - Türk bava l Ankaradald pllnör atelyeainde 12 
kurumu genel merkez heyeti bugUn b<ıjilangıç planörU yapılınııt ve 21 pl!· 
N.at 16 da Sinop mebusu Cevdet Ke- nör tamirden geçmigtir. önümUzdeki 
rim lnoedaymın ba§kanlığında altı yıl içinde l SO plinör yaptırılmuı fçin 
aylık toplantısnu yaptı. 

Merkezi idare heyetinin çalıpıa ra 
poru ve muraklplerin raporu okun.
rak tasyip olundu. Blllnço ile 938-39 
bUtçeal tetkf k ve tasdik edildi. Tilrk
kuşu kamplannda vazife g8rllrken 
eelıft dil§en amatör gençlerin mira&
çıl&rma 1500, maıru kalanlara 750 li
ra net olarak tazminat verilmesi de 
kabul edildikten sonra b~kan, Türk 
hava kurumunun ilk kurulue yılla.
nnda te§ckkUl ve taazzuv halinde bir 
iane müessesesi olduğu, para topl.
mak euretile askeri hava kuvvetleri
ne yardım ettiği ve fakat iki üç S&

nedenberi tc§kilfttını tekemmül etti
ren kurumun yeni bir faaliyet sa.ba
sma girerek ve yalnız spor cephesin
de knlmıyarak milll mUdafaa bakı
mmdan sistemli ve esaslı bir program 
la havacılık hevesini bUtUn mfllete 
)'ayan, tar.e, kuvvetlf, bol eleman ye
tl§tirlr bir hale girmiş bulunduğunu, 
ayn ayn kaydettikten sonra, bu in
ktısanı neticeyi ku.andıran gani ve 
duygulu milletimizin yüksek kalbini 
!hUrmetle anarak fyt ve vukuflu çalış 
malarmdan dolayı merkez idare heye. 
tine ve başkanma te§ekkUr cdftmiştir. 

Merkez idare heyetinin raporu, 
Tllrk hava kurumunun 1937 - 38 büt
çe yılmı, feyizli ve verimli çah§llla 
devrelerimizden biri olarak tebarUz 
etmektedir. BUyUk davayı artık iyice 
kavramış olan astı ve uyanık mille
timizin gUnden gUne artan azim ve 
gayretfle, bir yandan gelir, 930 dan
beri elde edemediğimiz bir rakama var 
mı§, bir yandan da TU.rk gençliğinin 
havacılık aşkı bu sene, kurumumuzu 
bütün mUracaatlan tatmin edememek 
zaruretinde bırakacak derecede genlı 
lomlş ve kökl~miştlr. 

Tahsil çağındaki çocuklanmızdan 
&§lıyarak her smıt halk kUUeleriııe 
kadar yayılan bu canlı hareketin, 
kanatlı cUmhuriyet nealinl kısa bir 
zaman f çlnde yetfıtirmek meselesine 
bUytık Şefin verdikleri ehemmiyetten 
lruvvet alması, mlllt l1avacılrğmııım 
iltlkbali için en sağlam teminattır. 

Son bir yıllık gelir 5.343.925 Ura,. 
dır. 

Bu paranın 1.612.103 lirası piyan
go afdatıdır. Geçen seneki vaziyetle 
bir kareııa.etırma yapılınca, aradaki 
fazlalıfm '588.159 Ura olduğu anJa.eı
IIr. M11U müdafaa vek!Jeti bava bUt
~lne yapılan yardmım yekCtnu da 
46.~.2US lirayı bulmuftur. 

hazırlıklar tamamlanmak Uzerodir. 
Ankara ve bmir parqilt lculelerlıı· 

den 2317 atlayıı yapılmıştır. 
MotCSrlil tayyare mektebi ile etimea

ut ve InönU lı:amplanndald inpat ta· 
mamlanmıı ve muvakakt tesellümlori 
;rapılDU§tır. Motörlü mektep 166.784, 
ergazi teıiıatı 45077 ve fnönU tesi.atı 
68676 lira masrafla vücuda gelmiştir. 

Son altı ay içinde 89 ıube ispcktör· 
ler tarafından teftiş cdilmi§tir. Şubele· 
rin it çerçevesi ıUnden güne geniıle
mekte oldufu için tef tiı k~rosunun 
kuvvetlendirilmesine zaruret hasıl el • 
muş ve kadroya 10 ispckter muavini 
ilive edilmiştir. 

Son altı ay içinde tUrkkuşu kütUpha· 
nesi yelken uçug·ı hava seyriseferi, pli· 
n5rcil yetiıtirilmeai, pl~nör ve motör
ıu· planör yapmak için kılaVU% adı~ 
dört eser kazanmııbr. 

Af yon ticareti 
ve Türkiye 

Cenevre, 28 (A. A.) - Anadolu •· 
jansmın huıual muhabirinden: 

Afyon ziraatini tabdid kon!eransı • 
nı hazırlamak Ütre toplanan ilUarl Af. 
yon komitesi içtimalanna devam edi
ycr. 

Heyetimizin reiıi N. Sadak her han
gi §ekilde bir tahdld mevzuu bahsolun
Q §imdiye kadar Af yon iıtihaal etmi· 
yen memleketlerin muk&velo ile tayin 
edilecek bir tarihten sonra yenibattan 
Afyon elde etmeğe ba§lama.malar.nın e· 
&aalı bir ıart olarak timdiden tesbit e
ıdUmeıini iıtenmlıtir. 

Mukaveleye cerek mUıtabıil ve ge
rekse müstehlik alllcadar biltiln dev
letlerin ittiraıki etrafmda mUnabp cc· 
reyan ederken heyetimb bayle bir mu
kavele umumi olmadıkÇa ve btltiln alt· 
kadar devletler tarafmdan lmı:a n tas
dik edilmedJkçe filen hUlı:UmıUs blac:a
fıru ve binaenaleyh merlyete rireml
yeeeğini ı8ylemiıtir. Buna itiraz eden 
murohhaalar olmuı lac -de heyetimiz 
Türkiye için hayati ehemiyetl bai.ı o. 
lan bu noktada muıır olduğunu mUı
tahsil devletlerce kabul ve tatbik edil
mlyecek bir mukavele Ue hUkQmetiır.i· 
sin aJAkadar olamıyacatmı tlmdiden 
beyana mecbur oldufunu llSylcmittir. 
Komite bu beyanat üzerine Türkiye 
noktal nuarrna eCSre bir formW bu· 
Junarak prçjeye Ueve edilmeaini kabul 
etmtıtlr. 

ÇAPRAZ 
Kellme bulmacası 

Yeni buJ.macama 

12a4a6789 

Türk Ye Yuroıtav bayraldanyla 101-

lenmiı bulunan lıtaayonda General Ma
rlç, takdir ettiği bir Jandarma blSlUğü 
ile 200 kittllk bir eğitmen kıtMt tara. 
fmdan ıelamlnndı. 

Bayan Dirik tarafından bayan Ma· 
riçe bir buket ıunuldu. 

Bundan başka eğitmenler de buket 
takdim ettiler. General eğitmenlere a· 
lakadar oldu. Aldığı izahattan mem
nuniyet gösterdi. Trenin tcvekkufu 
mUddetince General Mariç K!mn Di
rikle g8rüttU umumi mUfettigimiz bU
yük misafirimize nn&in bir Trakya al
bUmU hediye ettiler. Bayan Dinkte 
Bayan Mariç'o badem ezmesi hediye 
etti ve sayın misafir bu hu&uıi alakadan 
bilhassa memnun oldular, 

General Marlç güzel edimede ve bü-
tün hararetle kar§llayan halle a • 
raımda bir gün olsun Jralamadıklanndan 
dolayı Uzüntü duyduğunu söyledi. 

EkaeJanı Mariç, hareketinde kendi- . 
ıini uğurlayanları ''yapım TUrldye,, 
diye ıelamlamıı ve halk da "Ya1111n 
Yugoslavya'' diye mukabelede bulun
muıtur. 

Ankara, 28 (A.A.) - Bu ayın on 
yedhılndonberi memlekeUmlzdo bu
lunmakta. olan dost ve müttefik Yu
goslavyanın harbiye ve bahriye na
zırı Orgeneral Marto ne refikası 

memleketlerlne dlSnmck nıere bu sa
bah Türkiye topraklarından ayrıl
mış bulunmaktadırlar. 

Devlet merkezinde tıç gQn sQren 
ikametten eonra memleketimizin 
muhtelft şehirlerini ve buralardaki 
mlleıseaelerl al1aret Te tet.Jtlk etmiş 
bulunan General Martç bu aabab E· 
dfrncden geçerken her 7erde oldaiu 
gibi hudut febrlnde de fevkallde te. 
zabUratla ve askeri meraelmle kar
şılanmıştır. 

MUttertk memleket tara ve deniz 
kuvvetlerinin detcrll eetı Türkiyeyi 
terketmek Uzere bulundukları esna
da köndllerlne lyt yolculuklar te
menni eden ''Anadolu Ajansı" Edir
ne muhabirine beyanatta buhınarnk 
gUnlerdenberl misafir olarak bulun
duğu TUrklyede kendisine kartı gös
terilen fyt kabulden ve halkın sevgi 
tezahürlerinden son derece mUtchas
sls olduğunu ve lkl memleket ara
sında mevcut dostluk ve ba~hlrk 

bfılerfnln ebediyen yaşayacağına 

bir kere daha inanmış bulunduğunu 
kardeylemlştlr. 

Kodreanu 
Karara itiraz ediyor 

Bilkref, 28 (H uıuaf) - On sene 
hapse mahk!ım olan eski Demir Mu
hafıılar reisi Kodreanu. hakkındaki 

karann tenzilini iıtemiıtir. 
Kodreanu, ittihama eaaı olan dos· 

yanın avukatma eösterilmediğirıi ve 
ıonrta mUdaf aa f&hidi olarak gösterdi· 
fi bir çok kimselerin dinlenmediğini 
ileri sürmektedir. 

Çalışma salıMr günden güne geni§ 
leınekte olan ve Konyada da bir eu
be açarak, yedi vilAyet merkezinde 
faaliyette bulunan Tilrkkuşunun bu 
eeneki kamplanna ietlrak etmek fııtf. 
yen gençlerin sayısı 365 dir. Bu genç 
lerin içinde 31 bayan vardır. Tlirklru-
1:1unun öğretmen kadrosu henUz iste
nildiği kadar kuV\ etlenmediği için, 
lbu sene JnönUnde ancak 154 talebe
ye başlangıç ve tckAmUl uç~lan yap 
tmlabilecek, öğretmen ihtiyacını kar 
§ılamak için, de geçen sene (c) bre. 
vesi almr§ olan talebeden 53 kişi ytık 
eek yelken uçuşlan Uzerindcn ça!~ 
tmlacaktrr. 

Ergazi motörlü kampında da lisele- z e 1 Z e J e 
rin sonuncu ve 11 inci smıflarile yük- (t!st tarafı ı tnctde) 
ıck mekteplerden 33 talebe yetiştirile-
e~ktir. Bu vaziyete g6re bu yaz Soldan ıağa: ORTA ANADOLUDA 
TUrkku§u kamplannda 240 ger1.:imlz ı - Sullanahmct meydanının adı. 2 _ Çankın, 28 (Hususi) - Epeydir ar· 
toplanmrı olacaktır. MotörlU kampı- K!Spek, utanma. 3 - Leııet, almanca bu. dı arası kesilen zelzele bu gece ıene 
mızda 756 saatlik uçu§ yapılmıştır. Mo 4 - Nihayetsiz. 5 - Bir mlllet, 6 - lleri kendini hissettirmi§ ve ıe.'1ri tekrar 
tlSr]Q okulun teknik dershanesi kurul- emri, milll kahraman. 7 - Rumca bir. 8 korkuya vermiıtir. 
mak Uzeredir. -:. ince ı,ıcme, zaman. 9 - Küçük, bfr Sarsıntı &aat ikiyi on geçe ve üstüs· 

Turk hükllındorı. 
Garbiye mektebinin havacı sınıfına Yukarıdan 

0
, 041: te iki kere olmu§. fakat hafif geçmişr 

aynlanlar bu sene de plıinör çalıımata- 1 - Bir Türk kumandanı, renkıılı \"e tir. Bununla beraber halk uyanmış ve 
nna devam etmfıterdir. Gazi terbiye lezıelsfz. 2 - Bir renk. 3 - \'emek haı- telap düşmUştür. 

Prag, 28 CA.A.) - İngiltere hari
ciye nezareti garp işleri direktl5rll 
St:rang bugün Berline gitmek Uzere 
Pragdan hareket etmietir. Jngilizler bava ail&hlan bakımından 

memlcketftrinin p«!k kifa~taiz bir hal· 
de olduğanu 1936 senesinde anladılar. 
Milli Müdafaa kuvvetlerini hava ıiWr 

İngiltere elçlliğtnde beyan olundu
ğuna. göre, Strang Pragdakl ikameti 
eıaııasmda hiçbir Çekoslovak devlet 
adamile ~rO~emiştfr. lan ile teçhiz etmek için iptida tama· 

men yeni'" birinci neviden 1600 tane 
harp tayyaresi yapmağa karar verdi· 
ler. Bir müddet sonra bu miktann kifi 
olmryae1jı anlatıldı. 

Hik8y e 
(Bof tarafı 'llnciiM) 

Ahmet Rıfkı! Berbat blr vaziyetteyim. 
İ§lerlm çorbaya döndü. Belki bana b:r 
yardımın dokunur ilmidiyle aana tele
fon ettim. Sana itimadım vardır, Ha· 
gim. Onun için sana her ıeyi MSyliye
ce~m. Bizi telefonda dinliyen kimac 
yok yL.. Bqka yerden telefon açılma· 
sına benzer kOçUk bir tıkırdı iıittim 

de ... Evet, devam ediyorum Haıim ! .•• 
Belma iaimli bir kız var ... Ne? Onu ta· 
nıyor mU1un ... Fakat nereden? Ha. an
ladım. .. Ben de bunu kimar. bilmiyor 
sanıyordum. Fakat kanm Mihribarun 
bundan haberi yok defll mi?.. Evet ..• 
Ben de olmadıfnu sanıyordum... Bu· 
raya bale Hqim. Bir kadından yakayı 
aıyırmalc için ne yapanın? Yani artık 
bir kadından tofudufun zaman naaıl 
hareket edenin? Paramı? ..• Ha, anla· 
<hm. .. Hatim! .. Ne yaparsan yap, be
ni bu vuiyetten kurtul 

Naaıl? Her arzumu yerine getirme
fe ha.nr mısın? Bravo Ha~im.. Senin 
bu iyilifini aala unutmıyacağım ! Mer
d Hatim. çok mer&i.. 

Bu konuımayı yaptığı giln, Ahmet 
Rıfkı, yazıhanesinde batUn aaatlerinı 
dU§ilnmelcle geçirdL Gerçi önüne ge
len bazı kAğıtlan imzalıyor, fakat ne 
yaptıfnu bilmiyordu. Zihnen daima 
meıguldU. Ha,lmin Belma ile görUıtil· 
ğilnil, &nla§tıkla.'lnı, artık hagından 
defolacafmı tahayyW ediyor, kendi 
kendine &(llUmeUyordu. 

Belmanm biraz ayak direyeeefini bi
liyordu. Fakat karısı Mihribana bir 
ıey aıtdınlına.aın da ne olursa olsundu. 
Rıfkı, her tUrlü mihnete razıydı. 
Belmanın mevcudiyetinden Mihriba

nrn bir haberi olursa, it fena idi. Ml.'ı
riban derhal kapryı ~eker, giderdi. 

Ahmet Rıfkı bu düşilncelerle meı· 
gulken, Haşim geldi. Rıfkı derin bir 
nefes aldıktan sonra arkadaşr Haşimin 
yüzUne baktı. Sonra konuşmağa ba§la
dığt uman, sesinde, affedilmesini u
man bir mahkQmun if adcsini taıryor
du. 

- Nasıl kırııtla.dr, diye sordu. Çok 
müşkülAta ufradm mı? 

Haıim ımtıyordu: 

- Kuzu ~biydi, dedi. Hiç mü§k'üla
ta uframadım. Gerçi -;ana biraz mu· 
rafa malolacak ama, yakayı kurtanyor
ıun ... Haydi .• Koı.:a çapkın; yakayı kur· 
tanyoraun !... Kendisine bütUn vuiye
ti anlattnn. Pek tabii olarak önce bi· 
raz ağladı ama, ıonradan derhal kendi
n! topladı. Neıi var, nesi yoksa bir ara· 
ya getirdi. Bir saat evvel de, evden çr· 
karak, boıanmak işini tanıim etmek 
üzere bir avukata gitti. 

Ahmet Rıfkı p~nuıtı: 

- Boıanmak mı? dedi. Saçmalama 
Haşim. Ne söylüyorsun sen? 

- Ne aaçmala.ması? Mihribandaıı 
bahsediyorum. Sen Mihribandan yaka
yı sıyırmak istediğini blldirmemit miy
din? Artık ondan aoğuduğunu aöyle· 
mi yor muydun? Mihribana, bütiln ta(
ıilatile Belmadan bahsettim ve Mihri· 
ban, derhal boşanmak için mahkemeye 
baı vurmak ilzere bir avukata gitti. 

1937 aeneainde 1500 adedi 17IO ye 
çıkanldı. Daha MJll'lra bu da klfi ıöriil· 
medi. Sadece Büyük Britanya adalan
nm bava emniyeti içip 2500 79Di ve 
birinci neviden harp ta)'YU"ffi yapmak 
eaamıa aöre bir proınm hazırlandı. 

Bundan bqka progn.ma deniz aıın 
memleketlerin müdalauı için 450, aon· 
re. donanma kuvvetlerinde kullanılmak 

için de aynca 450 deniz ta~i ilivo 
edildi. 

Bütün bu proıramlardan ve hazu
lıldardan .onra artık fngiltere için ha· 
•a teslihch bakımından bir endiıeye 
mahal olmamak İcap etmez mi? 

Halbuki nziyet böyle delildir. Jn
siltere hükUmeti ıeçcnlerde •erdiği 
bir karar ile Birleıik Amerika Cumhu· 
riyetleri ile Kanadaya birer heyet gön· 
denniıtir. Bu heyetlere bu memldcet· 
de tngiltere heaabma modem harp tay 
,....teri yapmak imkinlamu tetkik 
etmek vazifesi nrilnüıtir. Haddi utin· 
de bu .karar bir endite alameti idi. Bu 
dua da hava nazın istifa ederek yeri· 
ne dif;ar ..-hsiyet getirilmekle ayni en• 
diıenin devam ebnekte olduğu ıöate
rilmi~ oldu. 

Da takdirde ln111izlerin kalplerine "' 
hat ve'nruyen bu endiıenin mahiyeti ne
dir? 

Bu ıualin cevabını bulmak için bun· 
dan evvel lngiltere hükUmeti tarafın· 
dan sipariı edilmiı olan 1750 harp tar 
yaresinden ıimdiye kadar ancak S:l 
taneainia plan mucibiDC:e teslim al~ı,l 
oldufunu söylemek yetiıir. De~ in, 
muayyen bir müddet zarfmd4 tatbik e
dilmek üzere hazrrlanmıı olan program 
filiyat .aba•ına seçerken aadece yüz
de 20 niabeteinde tahakkuk ettirilebil· 
mittir. 

Hava teslihah proçamının tatbikin
de görülen bu ,.eeikmenin sebeplerine 
gelince, bu da sipariı verilen harp t ~ .. 
yarelerinin sonradan tipleri d:=ğiıtiril• 
meai, yahut inıa kabiliyeti nihayet ae
nede 60 tayyareden ibaret olan barı 
fabrikalara 300 tayyare aiparİı verilme
ıi, sonra duralimin gibi tayyare İnfa· 
ımda ilk madde olarak kullanılan bazı 
·:ıtiyaçlıınn tedarikinde güçlük çekil· 
meai gibi teylerdir. Bununla beraber 
lngilterenin hava tealihab noktasın
dan bugünkü kuvvetleri neden ibaret 
olduiunu tayin etmek çok müıkü.Jdür. 
Zira hava nezareti bu noktayı fevkali· 
de mühim bir Mmi müdafaa aım teJik.. 
ki etmektedir. 

lnailtcrenin hava müdafaa kuvvetle
ri bahsine ilave olunacak bir nokta ı~· 
dur: lnıriltere hülcUmeti aon zamanlar
da büyük tayyare depolan yapılmaaı 
için altı milyon isterlinlik bir tahsisat 
k1tbul etmiıtir. Zira İngiltere tayyare 
İn§aatını 1939 acneai nihayetinde kes~ 
cek değildir. Tayyare fabn1calan Jngil· 
terenin hava müdaffaıı için icap eden 
tayyare miktarını ü~ mia!ine ~kannca• 
ya kadzır inıaat faaliyetine devam ede
cektir. Yalnız tayyare fiJolıunun mu• 
ayyen kadrosu haricinde olanak yapr 
lan tayyareler parçalar halinde ~ 
lat'da muhafaza edilecektir. Her hanıİ 
bir ıebeple tayyare filolannın kadrola· 
n azalrnea eksikler derhal bu depolar 
dan tamamlanaeakbr. Hülaaa Jngilte
re hükumeti harp halinde hava müda" 
faa kuvvetlerini 7500 tayyare miktarı· 

Kiitahyada güreşler na çıkaraca1r surette hazırlıklara 1 irir 
BugUo başhyor miı bulunmalcta.dır. Bu ıuretle deıJı 

kuvvetleri balammdan birinci derece" 
enstitüsU beden gub~inden 50 talebe· molduğu yer, bir ,eyin cizgllerle ıöste- Hasarat yoktur. 
ye haftanrn dört gUnlinde plAnörcUJUk rıu,ı. 4 - Hay"onl gıda, bir nota, farsça BALKANLARDA DA ZELZELE 
deni verilmektedir. l)·I. 5 - Kuvvet. 6 - Geçml~ler, emmek- OLUYOR 

den emir. 7 - nır fO)'ln aslı. 8 - Anan 

KUtahya, 28 (A. A.) - Şehimiz Kı- de olan lngiltere yalcın bir istikbaldct 
zıJay §Ub~slnin te~ebbilsU ile 29 mayıs bütün dünyanın en büyük hava devleti 
günü bilyük i:ilreı müsabakaian tertip mevküne de geçececktir. ASIM 1)5 

Geçen ıene motörlU turizm brevesi 1 Belgrad, 28 (A.A.) _ Bclgrad ra· l .. 1 lcrs • bir hoyvan. 9 - Ayni kon, sulhu 
a an gen~er için İstanbul, Adana, İz- temsil eden aAnc. sathanesi iletleri dUn gece 22,30 da 
mire ikiıer tayyare gönderilmiı ve Jn· Dü:-.IKO BULMACAMIZIN HALLİ merkezi takriben 380 kilometre cenubu 
trenmanlan yaptınlmııtır. Soldan •nOa: gaı'bide fiddetli bir ı:elzele kaydetmiı-

Modeleilik için Almanyadan ~alze- ı _ Yugo!;fo\". 2 _ tk. ~ _ ~erkls, im. tir. Zelzele merkezinin YugoElavya • 
mesl redrilen llboratuvar, anuvaffa.kı· . 4 - tode. 5 - Ela. ft - Bir. 7 - Ejder. Arnavutluk hududunda lşkodra g~lü 

~.z!.tle~,i!!!l!!!!!dır!!:_. __ -:-----~~·~~Jo~a.~t~-~T~•~· ~An~l~ba~L~==-----~dvan~~ olduiu tahmin edilmektedir. 

edilmiştir. Şimdiden Dinarlı Mehmet, -----------~ 
MUJ5yim, Karagör Ahmet, Dimitri, Bul- f1 -.. 
ctıır Tiro ile bir çok genç pehlivanlar 
buı:aya gelmiglerdir. Cemal Pehlivanm 
bugün geleceği anlatılmııtır. Bu veıi
le ile Kiltahyanın ehcmiyetli bir spor 
hareketine aahne olacatı anlaııtmakta
dır. 

Alemdar Sineması 
Her gün iki film 

1 - Sarat.oga 
1 - Lorel • HardJ ıundtst4JI~ 

('rtlrkçe Sö.IU) 
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Dün Taksim stadında yapılan maçta 
~ MATI S 193& 

Alb klup şampiyonası SORSA Galatasaray üçoku Beykoz: 3 
Süleymaniye: 1 

--- Ankara27·5-938 ---m 
fffzslormdo yıldız fşareU olanlar, llzt• 
:ıerfnde muamele Rörenlerdir. Rakanı• 

3 - 1 yendi Bugllo Taksim stadında final 
maçı yapılacak 

Altı klüp pmplyonumm dömi final 
maçı, dün Tak.sim ıtadmda, milli kil· 
me maçından evvel, oynandı. 

lar saat 12 de kapanı$ Ut1$ fiyatlandır. 

•---- Ç E K L E R ---·• 
• Parls 28 5875 • Madrld 18 0080 
• NeYJ"ork 07960 • Berlln t 9888 
• MllAno 115 0112 • VarşoTa 4 20Z 

Dedikodusu bil~ devam eden blr ~!:ft~ "1"";' - . • 
maçta ıeçen hafta tzmirde Galat.asa,. .,. ,.J_. t4- •!iJJ! , ~~- J • BrOkıeJ '~ • Budar>e$le 8 9988 

' Ati na 87 80 • Bllkret 106 88 ... .-.. ... ... .;~ .... 
rayı m~IOp eden, hmlrjn Üçok ı.. ~ ' ~ .. ., .. ·. 
kniu, dUıı TaksJm ltadmda, San Kır
mızılarla karşılaştı ve 3 • 1 mağt<ıp 

Hakem izzet Apak'm idaresinde 
takımlar sahaya ıöyle çıktılar: 

• Cenevre S '682 • Dellırad ~ 78'8 
• Sotya 64 8964 • Yokohomf 2 7422 

oldu. 
Sabada oldukça kalabalık bir ee

ylrci kitlesi vardı. Ma.çm, hakemi Şa.
zi Tez.can hutalandığmı bildirdiğin
den, oyunun ldarul Beşiktaşlı Buri
ye verilm1§ti. 

Saat 17 de ta.kmıla.r ~abaya ~ıktı
lar ... 

Galatua.ray: Bacit - Utff, 8allm, 
Suavi, Adnan, MtLSta./a - BiUmtt, Bf· 
wk, GUndü.::, Slilcıjman, Necdet .• 

Uçok: 
Hakk-ı - Necdet, Ziya - Fehmi, 

A.tJil, Ma:fhar - Ktm1.11l, &Uf, Namık, 
Faruk, Namık.. 

Şeklinde dizildf .. 
Oyun bqlar bqlamaı Oçoklular 

hilcuma geçtiler. nk akm Galataaa
ray kalesi önUnde tehlikeli bir vazt .. 
yeUn haaıl olmaaı netlceelnl verdi. 
bmJrliler Gal&tuaraylılarm hücum 
hattı arasından ıUzlllerek kaleyi teJı.. 
4lt ettiler. San • kırmızı müdafiler 
tel8flı vunıılarla bu hllcumlan tesfr .. 
abı blrakmıya çatıııyor. İzmirliler bu 
vaziyetten istifade edemediler. 

Galataaaraym mukabil btıcumu lz.. 
mir mtıdafauı tarafından muvaffaJn. 
,..U. kesildi. Fakat San • kırmmlı
lar alam yeniden tueledller. Dör
dDDcQ dakikada Süleymandan llerl 
bir pas alan Necdet. karg11mdaki mu 
avini atıa.tu ve topu ortaladı. GQ.n· 
düz topa yeUvemedi. Fakat F.tvak 
çok mllaait vaziyette topu stop etme
sine rağmen firBatı kaçırdı. 

Oyun seri ve canlı bir inldp.f gös
t.er:lyor. lki taraf ta enerji ve dikkat. 
le oynamakta. 

Sekizincl clakika: ı.mırn eafa9tk 
topu çok gayri mUsait bir vaziyette 
yakalamasına rağmen milkemmel or
Wadl. Sa.clt yakalamak için çıktı. 
l'akat Suavi topu ona bIHkmadı ve 
zayıf bir vuruşla İzmirli Saidln önU· 
ne verdi. Sacit vole bir şiltle tapu ağ
lara taktı. 

İzmir bu gölUıı 1&1kmlığmd.an isti
fade etmek için iki miıli çalıgıyordu. 
On UçUncU dakikada Namık şahsi bir 
gayretle Gala.taaaray müdaf aaamı 
yardı ve 10 metreden sıkı bir şilt çek
ti. Sacit topu mUşkillatla kesebildi. 

· Galatasaraylılar yeniden canlandı

lar. Necdet mükemmel lnlıler yapı
yOr. Galatuaray muavin ha.ttmm 00.. 
ZUk oyunu hUcum hattını semere al· 
ıtı&ktan menediyor. Adnan bu hattm 
ortasmda. hücwnlan tanzim edebil
mek Jiya.ka.tindon uzak kalıyor. 

11 lncl dakika: Necdetin uıuvaff ır 
ktyetıe iııdii'difi top GtmdWıtln bir 
~a vurueile ya.km uıesafeden kale. 
Ye gitti. Kaleci f edak!r bir plonjonla 
topu tuttu. 

Daha bir dakika geçmeden Üçpklu
laıı Galatasaray kalesinde görUyonız. 
Said.in güzel bir akıfimı, Salim kesti. 
21 inci dakika: Galatasaray mUtema
<liyen sağdan akıyor. LO.tfinin uzun 
hh- vurueunu tutan SUleyma.n, ya.km
~ bir ftlt çekti. bmfrli kaleci topu 
bloke ettJfi halde elinden kaçırdı ve 
top kaleye girdi. 

. Galatasaray beraberlik sayısile hl
~lnıiy.:ti ele aldı. İzmir kalesi soldan 

1 
llen. h Ucnmlara. maruz kalıyor. Bü
lent ile Eşvak muhakkak sayı ile nc-
iceıenecek iki fırsat kaçırdılar. 
. ~ uncu dakika: İzmirliler sağdan 
~l bir hUcum yaptılar. Fakat Na
de k önU boJ olduğu halde 5 metre-

n topu avuta attı. 

lt lle'Yl'enin son dakikalan UstUste 
r::ırııan fırsatlarla dolu. Her iki ta
~ ta bu fırsattan neticelendiremi
~lar. Biraz sonra birinci devre 1-1 
""'l'l.bere bi tf yor. 

~klııct devrenin ilk dakikalannda 
d~ ataeany ağır basıyor. Fakat GUn 

.nıtıteınadiyen oflayt yapıyor. Be
ııcı dakikada GU.ndtııUn attrtı bir 

!'/ÜzeZ bir kurtarışı 

kafa vuruşu yaptı. Kaleci ümit edil
mlyen yerde topu yakaladı. Gündü
zün ~ oleye attığı top kale direfi· 
ni sıyırarak avuta gitti. 

Oyun sert bir cereyan takip e~ 
m.ife b&ilıyor. HaJrem mütemadiyen 
ce2' karvla.rile buna mani otmala 
~ışıyor. Verilen cezalar arumda 
lüzumsuz derecede §lddetlller de var. 

Maçın son dakikalarında ıhıirll bir 
ha.vanm h§klın oidufu gl5rUnUyor. 
Hakem İzmir takımmm kaptanı Adil 
ve Galatasaraylı Necdet!, Jma blr 
müddet sonra da kavga ettikleri için 

Galatasaraylı GiindUzle Uçoklu Nec
deti oyundan çıkardı. İki takım da 
bir sinir zaafı içinde ve dokuzar ldıt 
olarak oyuna devam ediyor. Maç bu 
~ekflde nihayetine kndar devam etti 
ve Galatasaraym 3 • 1 galibiyetile ne
ticelendi. 

BEYKOZ: 
Safa, Bahadır, Kemal, Sadettin, Şa· 

hap, Muıtafa, 'Galip. Kiznn, Cahit, 
Turhan, Muzaffer. 

SOLEYMANIYE: 
Danif, Davut, Natık, Orlwı, Munf· 

fak, Süreyya, lbrahim, Rauf, lbrahim, 
Burhan, NedreL 

Saat 15,10 da, kızgın bir gi)neş.in a1· 
tında oyun ba§ladı .... 

İlk akınlarda iki taknn da birbirine 
muvazi bir oyun çıkarıyorlardı. 
, Beıinci dakika, kötU bir tesadüf ne· 
tlcesi, Bcykozdan Kemal ile, Süleyma· 
niyeden Nedret havadan gelen topa 
kafa vurmak için yerlerinden fırladı

lar ve havada kafa kafaya vuruıtuJar .• 
İkiıl tatların üzerine yığıldı ve oyun· 
dan çıkarak derhal hastahaneye ıötll· 
rlllmelerl l:ıp etti. 

Bu beklenmiyen kazadan sonra ta· 
kımlar, devre.nln sonuna kadar oyuna 
onar kiti olarak devam ettiler ... 

Karıılıktı hücumların birinde, Bey
koz bir ıayı yapmağa muvaffak oldu 
ve birinci kıamz 1·0 galip bitirdi. 

İkinci kraımda, pansımanlan ve bi
rer de tetanos qısı yapılmıı olan yara· 
1ı oyuncular ikinci kııımda hutahane
den d8ndiller ve oyuna lttirak etmek 
iıteclilerse de, bu vaziyette oynamala
n doğru olmıyacağmda.n, taktın kap· 
tanlan, kendilerini 6W haricinde bı· 

raktılar ... 
Fakat devrenin 15 incl dakikaımda 

Beykozlu Kemal, her te;re ve bUtUn na· 
ıihatlara rağmen oyuna iştirak etti. 

10 kitilik rakip karımn.da 11 ki§i 
b1an Beykoz, derhal daha blklm oy· 
namaıa bqtadı ve 24 ve 35 lnd dald· 

• Amstcrdnn 1 (820 • Stokholm 8 0982 
• Pra~ 22 7486 • Loadra 626 

Viyana • MoskO\'D 23 se. 
&atlkrazlar 

• 1933 T. Dor 1 18 90 , • Erg:ml lsllk. • • 
• • .. JI S. Erzunırn 
" .. " ili S. Enurum uı 

Efektifler verilmemiştir. 

Z AY l 

"4135,, sicil sürülü ehliyetimi zayi et. 
tim, l'enlslnl o.lacağımdon c.c;klsfni hGkmü 
yoktur. - Ali Cavit. .(25706), 

Z AY 1 
5/031 Haziran tarihli ve Catolca miıs

tohkem mevki Hndımköy muhabere hölü
ı;ınnden aldıı;ıım terhis teskcremi zayi et
tim, yenisini alacağımdan eskisinin hük
mQ olmadıı;ıı.. - Şeh:adebaşr Hoşkadem 

mahalltıl No. 15• Reşit Teker 

blarcla birbiri arkasına iki gol daha 
yapmağa muvaffak oldu. 

Süleymaniye ise buna ancak bir gol
le mukabele edebildi. 

Süleymanlye muhacimleri tarafından 
atılan sıkı bir ,ut kale'.:inin ellerine çar 
parak, kalenin iç.ine düştü. Kaleci to· 
pu tekrar kapıp uzaklaştırdı ama, top 
bir an için kaleden içeri girmişti. Tabii 
gol sayıldı. 

Son dakikalarda Süleymaniyeli Sü· 
reyya ile Beykozlu Kazım birbirlerite 
kavga etmeğe kalktıklarından hakem 
ikiıinl de dıpnya çıkardı ve maç ta 
b5ylece 2-1 Bcykozun galibiyetile ne· 
tlcclendi. 

Beykoz takrmr, bugün gene Taksim 
ıtadrnda milh kUme maçından evvel, 
İstanbul ıporla altı klüp turnuvasının 
final maçını oynryacaktrr. 

~ 

bta •6UmU tWrem -~ AYUI 
verdi. Bu favul defildi. 

Yann Barutgücü 
alamndaki maçlar 

a:;, ~ l. " a -.;, A .> 

f'itanbııl Beledi\'esi ilanları Pazar günü Bantgı:icü alanında ya· 
pılacak maçlar: 

Oyun ilerledtkQe Galatasaray bas
kısı artıyor. SarıkırmızılJl&rm mua
vin hattı düzeldiği için hücumlar ~ok 
müessir olmaktadır. 

H Uncü dakika: Bülendin sürükle
ditl ve ortaladığı topu Gündüz ild b
mlr nıUdafansı arasından geçirerek 
sıkı bir şiltle gole tahvil etti. 

1 - Barıtgücü 3. genç • Bezezyan li
sesi takımlan revan~ maçları .saat 9 da. 

2 - Bakırköy Rum genç • Baklrk8y 

Rum A ta1rnnlan saat 10,30 da. 

3 - Barıtgücü 1. genç • Özeruopr 
genç takmüan saat 13 de. 

Senellk muhammen kirası 60 il ra olan Yeşllköyde ŞcYketiye parkı 
içindeki gazino 939 veya 9'0 ve 941 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya 
verilmek nzere açık artırmaya konul muştur. Şartnamesi Levazım Müdür
IUtUnde g6rilleblllr. Jstekll olanlar 4 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup 
veya makbuzu ile 30-5-988 pazartesi gUnU saat 14 de Daimi Encümende bu
lunmalıdırlar. (B.) (2859) 

İzmirliler ka?.anmak Umidini kay
betmi3 gibi oynuyorlar. 4 - BarıtgücU • Unga B takımları 

saat 14,30 da. lstaobnl GUmrilklerl BaşmildUrlUğllndan: 
23 Uncil dakika: SUleyman sıkı bir 

elitle Galata.sarayın UçUncU golünü 
çıkardı. 

Galatuarayın h!ldmlyeti devam &

diyor. Hücum ha~tı lmıir mUdaf aası
nı mütemadiyen atlatıyor. Fakat son 
şllt daima talihsiz. ~ak gUzel bir 

s - Bantpoü • Linıa ıpor renç 
taknnlan aut ıe dL 

6 - BantcUcU • Unca •por 'A ta• 
kımlan aaat 17,30 da. 

BantgUcil aJanında brplqacaklar· 
dır. 

772 müzayede kaimeslnde yazılı kanuni slkleti 2• kilo ağırlığında 

299 Ura deterlnde 3 adet ka.çat ytınceccade ,ark, MKN 778 Kı. 7 K. 138 
L. 60 Kd. kaçak bir adet yiln seccade şark 6 • 6. 938 gUnn saat 13 de Sir
kecide ReeacUye caddealndekl gUmrilk satış 1alonunda açık artırma ile da
hlle n harice aatılacaktır. Isteklllerden % 7,5 pey akçesi makbuzlyle 
maliye Unvan teatereal istenir, pey akçelerinin saat 12 ye kadar yatırıl

maın mecburidir. (8026) 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa ntfr~ 
tlilon Bizana im 
JHJratorlubu tan 
hi U6 66 cilt ta 
mamlanmışt11. 

B~lı ba~rM " 
bütan mm 8etıt!ı 
IM-i doyurcwa k d,t .. 

Y'eecde gazel ol.tr: 
bu kilfflphane ~ 
9'tıM 'ktısadl, , 
debi ve Um.f m~ 
rular U ~i11e yo 
ealmı§ en fleıtl I 
tapları buhırs ... 
n~, TerciJme-lt • 
rQrk o'f..."Uyur.u. 
nnuı çok vak .. 
dan tanıdı!Jı ~ 
ttyctler tarafı· 

dan y11pılm~1 

Kftapl.arı toptı. 

ve mu1ıt,.zu .,ert?.lı 
ri pcm'kl'tıde c•'4 
rak alanlara t •n 
~tat yapılır. 1-· IJ 
rar.aa t veri: , ~ 
'anb11l - Vrıki~ 
l'ıırdu. 

- XURUNun ki~ eeklinde roman tefrikası. -

H5 GORt~~rtYEN ÇETE 

dediğimiz adam da bir yankeslcl delil ml t 
- Evet. Karabatak Leıter yankeılcldir. Hem 

de tabir ettığlnlı gibi pek kUIUstllr clnılnden de
ğil. Onu, biz kUçUk memurlar biltrlz. "Solak Ski· 
ııer" Ue "Karabatak Lester" in girdikleri evi tes
blt eder etmez, mUdUrlyete telefon edip yardım is· 
tedtm. Ben de, buraya raporumu vermete geldim. 

Marlov, aldığı malQmattan memnun oldu· 
ğunu gösteren bir tavırla, oturduğu koltuğun ar• 
kasına yaslanıp cebinden gayet şık bir yaprak si
garası kutusu çıkardı. Bir tane, poıts hartyesl Fer
rlse, blr tane komiser Brodtye nrdl. Bir tane de 
kendisi çıkararak, ıl-vrl tarafını dişledi. Ve Ferrl· 
tıfn uzattığı kibritten yaktı. 

İki ağız dolusu duman llfledlkten sonra, dlr
seklerlnl masanın Uzerlne koyup: 

- Bravo Ferrla, dedi. Mükemmel bir iş gör
mUşsUn. Şimdi evine git. Dir banyo al. GUzeJ bir 
istirahat et. Tekrar fşe başladığın zaman doğru
dan doğruya beni gör, olmaz mı? 

Ferrls, polis mUfetUşlnl ve komiseri selAmlı
rarak odadan ~ıktı. Müfettiş Marlovun odasını ye
niden bir süktit kapladı. Birkaç dakika sonra Mar· 
lov konuştu: 

- Polisin vazifesi, dedl. Bir ıuçun ı,ıendlkteo 
sonra failini meydana çıkarmaktan ziyade, o BU• 

çun işlenmesine mani olmaktır. Bana kahrsa, 
bls "Karabatak Leıter'' 1 leerl Hatı-
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Bundan başka en mahir polis hafiyelerinden 
Ferrle, "Solak Skiner" 1 takibe memur edllmlştı. 

Ertesi akşam, Brodl ve Marlov, Marlovun o
dasında yeniden buluştular. Diğer bir faaliyet ge
cesi başlayordu. 

Marlovun masasının Ustn, birçok raporlarla 
doluydu. Bu raporların mUhlm bir kısmı, blr ge
ce evvelki elmas gerdanlık hırsızlığına ait tafsili· 
tı Jbtfva ediyordu. 

Bir müddet, iki polis Amiri, bu raporları dik· 
katle gözden geçlrdtıer. 

Nihayet komiser Brodt sl5ze başladı: 
- Bu Dr. Despnrdi fslmlt adam, g:ırlp bir 

mahluk! DUn gece Slr Ruben onun hakkında bana 
fazla malfımat vermemişti. KlmbiUr, belki de, pek 
yUksek teltıkki ettiği misafirleri hakkında bir za
bıta Amirine fazla dedikodu yapmaktan çekintyor
<! u. Ben dUn nkşnm oraya, smokinimi giyip Hyle 
gitmeli imişim. Delki davetlilerden biri zannede· 
rek bütUn düşündUklerlni söylerdi. 

Müfettiş Mnrlov şakn ederek: 
- Aman, iyi ki glymcmlşsln, dedi. Zira kim· 

b\llr ne kadar zamandır naftalin i~inde yatıyor. 
Herkesin burnunun direği kırılacaktı. Her ne bat 
ise ... Okuduklarından sen ne çıkardın? 

- Vallahi bu Dr Despardl, benim zihnimi çok 
işgal ediyor. Anladıtıma göre, Dr. Deı 



8-JCURUN 29 M ~ Y. J S 1938 -·--- Avcılara Müjd_e _: 
Barut Fiatları Ucuzladı 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere Kara Av Bariıtu iatıı 
fiyatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmııtır. 

Kara Av Barutları İnhisar bayileri tarafından memleketin her tarafında aıağı
daki fiyatlarda satılacaktır: 

Birinci nevi 
Av Barutu 500 Gramlık kutu içinae . -... 

Eski fiyat 
Kuruı 
115 
60 

Yeni fiyat 
Kuruı 
' 110 
\ 55 • • 

ikinci nevi 
• • 250 

Av Barutu 500 
: : 250 
: 100 

• . • • 

Gramlık kutu 
• . 
• . 

• • 
• . 

.. d 
ıçın e ••• · . . 

95 
50 
2.~.50 

90 
'45 
18 

D "•lJ ff't Demıryolfarı ve Limonları işlef""'1e 

l 1mum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 7750 lira olan 50.000 kilo bllama karbonad dö sud 
2-6-1938 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası içindeki H

tınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usullyle satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik resmt gazete• 

nin 1-7-1937 tarih ve 3645 No. lu nUs hasında. intişar eden talimatname dal• 
resinde alınmış ehllyet vesikası ve 581 lira 25 kuruşluk muvakkat temi· 
natlarınr muhtevi teklif zarflarını ek slltme gUnU saat on dörde kadar ko
misyon reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa.da. gar binası içindeki komisyon ta.. 
rafından parasız olarak dağıtılmakta dır. '(2806)' 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Evsafı şartnamede yazılı ikl yüz elll kilometre Uç mlllmetre kut
runda galvanizli demir ve dört buçuk kilometre kutrunda. bağtell Uç nu· 
mara porselln fincana şartnamede yazılı usulde raptedilmiş dövme deml' 
deve boynu 1 - 6 - 938 çarşamba günU saat onda acık eksiltme usullyle aa .. 
tın alınacaktır. 

2 - Bu malzemenin toptan bedeli (3803) lira (5) kuruş olarak tah· 
min edllmlştlr. 

3 - Şartnamesi parasız komisyon dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin (İki yüz seksen beş lira on aıtr kuruşluk) teminat. 
banka mektubu veya sandık makbuzu ile şartnamede yazılı vesikaJarla blr· 
likte bedeli o gün saat onda komisyona başvurmaları bu saatten sonra ge
leceklerin eksiltmeye karışamıyacakları. (1366) (2666) 

Sahibi ASIM US 
Neşri;at müdürü Refik A. Sevengil 

"_-_KUR~un kita..l!.teklinde roman tefrika.sL-:- 111 
ÇOCUKLARINIZıN 

En güzel bir kitap , 

Türk ikizleri 

14 . GOR~N ÇETE 

}>en, klUpte koıniserlerimizden biriyle yemek yer~ 
.ken, bunu ağzından kaçırmış ... Şu halde vaziyet 
l>lr hayll değişiyor değil mı?. Davetli olmadığı hal~ 
de bir adamın bir ziyafetinde işi ne'! •• Sonra o zi~ 
Y.&fette Ustellk bir lncl gerdanlık da kaybolunca .. 

- E't·et, dediğin doğrudur. Bu adam benim de 
§ilpheml uyandırıyor. PekAlA ... Bu adam hakkınd~ 
ne blllyoruz? Bana söyler misin?, 

- HenUz blldiğimiz hiç blr şeY. yok. Ona dair 
etrafh maıumat almış değlliz. 

Bu sırada kapı vuruldu. içeriye polis hafiyesi 
Ferrls girdi. Ferrls m uva!fakıyetli bir gün geçir· 
mişe benziyordu: 

- Akşamınız hayır olsun... dedi. Size rapo
rumu vermeden evvel, bugünümün umumiyet ltl• 
barlyle nasıl geçmiş olduğunu söylemek isterim! 
Diliyorsunuz ki, garson Luka, yahut diğer ismiyle 
Skinerl takip ediyorum. 

Marlov sordu: 
- Anlat bakalım. Ne yaptın?. 

- Kısaca söyllyeyim. Bu Skiner denen adam, 
hakikaten şüphelidir. Bir şeyle yakından yakına 

ala.kalı .•• Gerçi arada. bir, ücretle garsonluk yapı
yorsa da, oradan aldığı para, kendisinin sigara 
masrafına bile kifayet etmez. Halbuki kendisi, 
haftada on 1ng1Uz lirasına yakın masraf ediyor. 
Umumi vazı et bö le. 
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raz da tafsllA.t ver bakalım? 
- Sklner sahte bir isimle bankalardan birint 

para dahi koyuyor. Bu sabah, elll lira daha koydu 
Elll liranın hepsi de tek llralardı. O itibarla tes· 
.bit etmek milmkUn olamadı. Sonra, umumt tele· 
fon köşklerinin birinden telefon etti. Telefon etti· 
ği yerin, diğer umumt telefon köşkU olduğunv 

öğrendim. Anlaşıldığına göre, ~bllr telefon köş 

künden kendisine bir takım talimat verilmişti 

ÇünkU, telefon köşkünden <:ıktıktan sonra gaye1 
'dikkatli davranmağa başlamıştı .. Peşine herhan. 
gi birisinin dUşmesl ihtimalini gözeterek gayet ka· 

·rışık bir yol takip ediyordu. 
" - Seni tanrmadr mı?. 

- Hayır. Beni tanımadığına katiyen eminim. 
Pek nadir elde edillr bir fırsatla, ona kendlmt 
göstermeden ve onun lzlnt de kaybetmeksizin ta
kibi muvaffak oldum. O gitti, ben gittim. Niha· 
yet, bir adamla buluştuğunu gördüm. Bu adam, 
diğer bir sabıkalı olan "Karabatak Lester" idi. 

Müfettiş Marlov, ellndeki yazr kalemini, ma~ 
usrndaki bUyük kurutma kA.ğıdının üzerine hafi! 
hafif vuruyordu. Birdenbire durdu: 

- Fakat, bu iş karışıyor, dedi. Ka11ımızda, 

gayet dikkatli organize edllmtş btr <:etenln bulun
duğunu hissediyorum. Bu <:etenin içerisinde en 
korkuno ha dutlardan en ktlll\aUlr yankeaicllere 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzuu 
uzun yıllar ayrı 

ayrı tefkik tıe te
tebbü edilmiş bir 
1Mvzu olduğu haZ. 
de bugihı bile ay
dınl.atılmamı§ bir
çok tarafları var
dır. Tevfik Yetim
lioğlu tarafından 

lisanımıza çeuri
len BizaM 1 mpa
ratorluğwıun ta
rihi adlı kitap 
bu aydınlatılma

m~ tarafları tes
bit etmekte tıe bü
tün Bizans tarihi
ne te~ ederek 
Şarki Avrupa im-
paratorluğunun 

bin senelik wT.-u
atını hiTcaye et
mek"tedir. 

Fiyatı yüz ku
~ olup her ki
tapçıda bulunur. 
Toptan mi1racaat 
mahalli: - lstan
btd, VakU Ytcrdu. 

• Çocuk Esirgeme Ka.ııımunuıl 

vaktlle blr alle ktitllpbaneal oı .. 

rak bastırdığı lklzler serlalnd• 

duyduğunuz bu ekslldill bu sl
zel ve resimli bllytik hikA7e kita
bı lle doldurulmuş bulo7onn. 

• KültUr bakanlığı eaert tetkt.ı 
etmiş, ilk okul <:atındaki cocu1'
lar için faydalı eser oldufunu ta9" 
dik etmiştir. 

• Ar.kara caddesinde Yaklt Kltall 
evinde arayınız: Fiatr 60 turuı: 
posta lçln -' kuruş llAva edlnlS. 

Fatih Sullı 3 üncü llukuk Hdklmllli.ftı' 
den: 

38/525 Zebranın dava olunan kOC'SI 
Hasan aleyhine actığı sulh te.şebbüsO #lr 
vasında dava olunanın oturduğu yeri ıı,: 
len olmatlıl!ı anlaşıldığından iHinen tel>11' 
ğat yapılmasına karar verilmiş oıruak 
15 - 6 - 938 tarihinde saat 10 da JI~ 
nın mahkemede bulunması lüzumu ~ ... 
halde gıyabında muhakemeye bakılaC 

10 tebliğ makamına kaim olmak üzere il 
olunur. (2:>707) ....-""""' 

ZAYİ V 
Zayi tasdikname: Gelenbevl t facı..,.. 

nırtnn aldıRım 16 - 1 - 934 ve 883 No. 
dilmnmeyl zayi ettim. Yenisini çıkart"'.: 
ındaıı 


