
•. ------s AL 1 

12 
• 

- ---
Temmuz 1938 

YIL: 21·3 

Sayı:73&4·1454 · IST ANBur.; - Ankara Caddesi 
Posln kutusu: 46 (lstnnbul) 

Telgraf adresi: Kurun • fstancul · 

Bugün 12 sayfa 

J Sayısı heryerde 
ı 100 l?ara 

---··--- Telef. 21413 (Yazı) 24.370 (idare) 

_____________ ._. ____________ _.. ......... ---------------.... ..---.. -.. .................. --.-------------------------------------------------------------------------
Türkiye -Suriye dostluk mukavelesini müzakere 1 

eden kont erans 
1 Eylôlde toplanmak üzere 

mesaisini tatil etti 
Karşılıklı tevdi edilen projeler eglule kadar 

daha derin bir tetkike tabi tutulacak 

Dost ve müttefik 
Yunanistanın tebriki 

izmitlilerin 
bayramında 

ı 
Ankara 11 (A.A.) - Türkiye ile 

Suriye arasında dostluk ve iyi komşu
luk mukavelesini müzakere etmek üze 
re toplanan Türk ve Fransız heyeti 
murahhasaları 7 temmuzdan 11 temmu 
za kadar Ankarada yaptıkları konferans 

larda mezkur mukaveleye mevzu teş
kil edecek olan meseleler hakkınlda et-
raflı noktai nazar teatisinde bulunmuş
lardır. 

Eksperler komisyonları ve mütcad
( Sonu: Sa. 4. Sil. ~) 

Orman işleten 40 fabrika 
mümessili ve keresteciler 

Dün ziraat vekilinin 
reisliğinde toplandılar 
Kereste f ialları ucuzlatılacak 

Ziraat Vekili Faik Kunl oğlu b=c toplantıda 

Ankara, 11 (Telefonla) memleketi - lerilc alakalı bazı mebuslarmuzla ke· 
mizdc orman idaresile yaptıkları muka- reste toptan ve perakende ticaretini 
velelere müsteniden orman işletmekte temsil eden bir kısım tuccarlarımız da 
olan 40 fabrika mümessili bugün saat hazır bulunmuşlardır. Toplantının ga-Pazar gUnıi l:ıınılttc ilk kimya fnlı

rlkasmuı tcmclutıua töreninde, ,.e 
gene ı~ıuit sulnı·mtluki lını·p gcıııile
rlnı1zin arnsuıda yapılan deniz ya
rışlarrııda bulundum. Gözlerimle bu 
töreni ve lıu ynrı,lnn ırnyrcdcrkcn 

hayalim Uc Hntııyn girerek on sekiz 
:scncdenhcri bir csnı·ct diyarı halini 

nlnn bu 'l'iiı·k topraklarına dü~rün ,.e 
lınyrnm mnnznı·nsı ,·eren Türk as. 

17 de Ziraat Vekaletinde bir toplanu yesi, kereste ve diğer orman hasılatı 

~ugoslavyadan ~ürkiye--~-~-~~_ır-.B-ut_~-~-~-~-~-~-~~~~<s_~_k_4_a_~ 

ye gelecek muhacirler inönü havacılık kampın
Şehrimizde toplanan komisyon da çalışmala.rJı başlandı 

ı · r<1 ın. 
ılkt.ısat ~eki • a lr ese 

meli atılan ){lor \ ' C Sütko Uk fabri
kasının chcmnıtyctlni kısa bir iki 
cllmlo ile anlatırken TUrJdycnln u
mumi slynsctinl do pek güzel tas' tr 
etti: 

- Scne<le sekiz yUz l>ln liralık bir 
ldmycYi :lstlhsnl ınUcs!'cc:csl demek 
olan bu fahrikanm diğer bir hns11sl

ASDI US 

(Son11 ~n 4 [\ii. ·" ... 
Bır ıKı güne Kadar 

awwwı ............. _. ~ ,,_,_ swwwı .. 

Dersimli Kız 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Tamamile bakir bir mevzu. Ba§tan 
sona kadar a&-ükleyici, aşk, cinayet, 
macera dolu bir roman. 

DuYmadığınız adetler, inanama· 
Y~cağınız vakalar ve haıin bir tabi
atın asırlarca vah§i bir klX't gibi 
koynunda büyüttiiğü insanlar. 

Deırsnmon Koz©laı 
Muhayyilenin yaratmaktan aciı: 

ol<luğu vak 1 • 
y a arın hakıkat olarak ya· 

şadıgını göre k • . 1 1" b k y ce sınız. nkı a ın yı -
tıgı son taassup yatay "D . 
d

.. gı eraım., 

une kadnr tamamil h 1 b' 
d

. e meç u ır 
ıyardı. De · l' . . 

~ . . rsım ı ıse ya§8YJ§I ıle, 
adctlerı ıle ta-"'mı"l b" d A ..... e ır ıır ı. ra· 
!arına giren ,.ıkamazd T • ,.. ı. ertemız, 

su katılmamı§ bir Türk olan Der
ıimli, Scyidin. ağRnın L! k.. v• • vtr opegı gı-

bi kuHanılır, ona en korkun cina-
yetler i~letilitrdi. ç 

Niyazi Ah·met 
En korkunç ağaJarın, en tehlikeli 

Seyitlerin araarna ginneğe muvaf
fak old\!ktan, Dersimli kadını, Det"
simli kızı ve anlatacağı roman kah. 
rnml\nlannı gcC"dükten ıonra DER
SlM Lf KIZI ya:zmışbr. Bu meraklı 
ve heyecanlı romana bir iki gÜnc 
kadar bıt§la)'acağız. 

Bugün sekizinci 
sahifemizde 

Asri Roberıson 

1 

r ı bir mukavele Reis muavini Fikri Oran 
metni hazırlandı bir nutuk söyledi 

Trabzon mebusu Hasan Saka 

İstanbul 11 (A.A.) - Komünike 
Yugoslavyadan Türkiyeye gelecek mu
hacirlerin muhaceretine ait meseleleri 
müzakere etmek üzere Büyük Millet 
Meclisi parti gurubu reis vekili ve 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın riya
seti altında teşekkül eden komisyon İs
•tanbulda toplanmış ve 9 haziran 938 
de başladığı mesaisini 11 temmuz 938 
de müsbet ve her iki tarafın menafiinc 
hadim bir neticeye isal ile ikmal etmiş
tir. 

MezkUr komisy.on Hasan Saka, is
kan umumi müdürü Dr. Cevdet Ata
sagon, Yugosl:ıvya Hariciye Vekaleti 
Balkan şubesi şefi Mllan A. Ristiç ve 

(Sonu sa. 4 sU. 4) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

''Baş öğretmeniniz Bayan Sabiha Gökçen 
hepinizin yarıo~i mesainiz için ideal bir 

örnek ol malıdır,, 
F.skişehir, 11 (A.A.) - Türkkuşu

nun İnönü havacılık kampının bugün 
çalışmaya ba~laması münasebetiyle 
Türk hava kurumu reis muavini fikri 
oran kurum başkanı adına şu nutku ; 
söylemiştir: ı 
Türkkuşu gençleri, 

Bugün Türk milletinin havacılık 

aşkiylc yürekleri çarpan değerli genç 
lcrini kanatlan altında toplamış bu
lunan Türkkuşunun üçüncü 1nönQ 
kampını Türk hava kurumu başkanı 
namına açarken duyduğumuz sonsuz 

(Sonu sa. 4 sü. ~) 

1 Garsonlar mektebi 
niçin açılamıyor? 
Yüzde on nıeseıesi 

Garsonlar lehinde kabul edilmek üzere ytniden 
tetkike başlandı 

(razısı 4 ilncüdc) 

Kudüıte bir camideki toplantıc!an çıkan Araplar 

(Yazısı 4 üncüde) 

Ercnköy kız lisesinin eski ve yt.ni ınczunlan bir arada 
< \'117.ısı .ı·üıı<'U snytncla) 

ij)ünlecin peşinden : 

Yalnız adam 
Prımsız cdiplcriııılcn ınod Fnrcr her gün nbnhlnı·ı snnt b('ı:tea 

sekize kndnr "~'nlnız ndnın" i imli bir roııınıı 3nzıyorıııuş. "Ynlnı.z a
(Jırnı" Pnri tc yn-;;aynn bir Hrıtir; bir dehihlır. Fnkat bu "l"nlııız ntlaııı'' 
111 ılchnsı onu diğer in nnlnı·duıı n) ıı·ı) or, 3 ulııız lın-;;ınn kah) or, niha
yet) nlnızhk içimle ölü) or. 

Biraz (lü-;;ünUlecck olur n her nznmctll n<lnm bir yalnız aclnıncl~ 
tns:rnı c<'ıni3 et ic;:iıı<lc rnlnız hıl'nknn clcha <lcğil, kihiı· 'c nznnwt ha 
tnlıi!;ıclıı·. Bıı lın3attn blrtnknn bo-;; h<')hllil<'r gibi -;;u \'<'Yll hu noktnclan 

hlr l.ı.) m<'t olnhllccek n<lnrnlnr ela bnznn bıı hnstnlığn tııtulurlnr. ~ 
ticede U:lo<l l"arcı·'iıı llccliği gilıi l nlııız ıı<lnm olnmk ölürler. 

HASAN KUMQA'U 

ı, 

p 



lllllfl •!ldan geııeral Butsea biı
llalk aramda g8rUlclU. :ırakat 

ıalmen hemen kar olmutbJ. Co
llutabldara tutulmu§tu. Öl&ı. 

r ;·.-·,.- lefD bij- bayat .urmektea 

• • • 
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No 85 
lerden biri muhakeme cıl:lilmebizin 

idam olundu. 

Teodora bunu 6lreııdilf zaman kırk 
bet yqmda olmasma ratmen eaki ka· 
rakteriııin Hrre kadar yumuıamadrir· 
nı gösterdi: Hemen gödclerdiji bir 
emirle ıerek Anenytı.U n gerek Bo
daniai yakalattı. Mallan a1mdı v Jaa 
bir muhakemeden toma Udai de idam 
eclildL lıbnderiye patrlli Phb & 
Gaze Siııoduma wrildiı orada mahldUıı 
oldu. imparator bunlara engel olma· 
mıı. hatta karwmn arzuıuna ıare 
emirler vererek yardım etmifti. 

Bir e>rtokoe patrilfn impafatorun 
'emrlle ce:ıalandmlmuı o zamana ka
dar ilk olarak 18riWlyordu. 

Teodora bunu bir bqb safer aayı
yordu. 

Yalm.I bnc1iainhı tlhta çıkardıiz 
papa Vljilden ihanetinin ı-ahmı IO

nmamq. oau •nJan.dırammuttı. Bu
na da fınat Glktı: 

llonoftsitlerden Teodcw Aelilc1u 
ICayaed plakopoeu oJmutta. Bu am 
451 de s.ıtr.edon koadinla pa~
c1en ıesaı brarJanSaa 8' fuJm ymıhf 
oldulmau ileri t8rdU. ltiooofisltler hep 
birden bq1arım blcbrdılu'. Papenm 
aeSrl Gela,I onları ~ .,.,. 
Jarnr..., 

- KonlD ~diri 
Denildi. 

imparator da böyle iıtilyordu. Pa
paımı sefiri bap& blr çare ga.teremi
yotdu. Bunun Useriııe Toodora De 
onun monofbit nasihatlerinin tesir lal· 
tında katan Yu.tlnyanos papaya haber 
ıöndenli: 

KoaeiU topJamalr •• Us fair1 meae
leainl g8rilfmek tısere Blsanu pUnb l 

Papa gelmedi. 

O uman en çok ıttvendifi earay 
adamlanndan birine emrdtti: 

- Romap •GD hacla •t. ~
tlJdlill it 

i'ıfıcdoıma .... daniafayrlel9-taflt 
18yledilf halk araaında IZSylenlyorilu: 

- Sen Piyer klllleaiddeıı bqka ne
rede bulunan onu tut, bin ettir 1 Yotc.. 
aa Allllı pbit olsun MDin derini yllse.. 
rim. 

545 .... Udnd t...,+lli ~ ildlı 
ci glinii papa Seııt Sesil, Vijil ldlitıeeiıı· 
de büyük Littarya Ayinini yapıyordu. 
Birdenbire kilise aıkerle kuptıldı. Bi
zanılı kumandan içeri Jirdi. Papa doğ· 
ru ilerledt. Ken&lni tanıttı ve: 

- Hemen benim arkamdan ıelinis 1 
DedL 

Papa Vijil ona aldırmak iateamcli. 
Kumandan daha aert bir ıesle lllve et· 
ti • . 

- Eter ualu Ullu ıeJmenenia lisl 
.IOl'la~f 

Vfjil ona 1-ln'dı: 

- Çık dıpnl 
Kumandan ka,_.. 6taa alılte lp. 

ret etti. o anda ,tr..ı ~ -- Jd. 
u..,• ıir4l Papaya dob\I ifetWdller. 
En bilerladen ikJ taneli oD1la kollaniı
dan tuttuıat 'ft lıter fltimtS dıpır Ot· 
karddal'. 

Parlak elbiael malnif ~. 
papel& AUü bwed olduluml 111tan 
bit ıfirll papu ptfan bir Ulde beb· 

bbmtl~ 

e fl4nnDô1il'tii nmtq 
pa mAni elmak için 

1nilllz ltOI na lld 
Bllltbt bitaraf ~ff'lere b1r

tavaiyede nıua~.or 
lngOW 'ıçi ,..,W Par74-

mento grubtı reW Ata bir 
~ laponya "6 Çin
• ff'.Airlmn bombank,,... 
meaeleaıfm ele alarak bombar 
tlımonlorda te'TAJ/ olan 1uılktan 
baMettikten somu bum ftCl8tl 
bir fcıre bulunabileceğini gaz. 
den geçiriyor: 

Bir dUnya har
bi çıkacak olur
sa her Avrupa 
eeJırinin Banelo. 
nanm Akıbetine 

uğradığını göre -
cefiz. Batta daha 
fena olacak. Çlln· 
ktt, bugün İspan· 
yada Almaıı ve ı. 
talyan hava kuv· 
vetlerinin yalnm 
bir kumu faali -

yette bulunuyor; halbuki o zaman bii
tUn kuvvetler faaliyete geçecektir. 
Vatandallanmızm bqma tapanyol 

ve Çlnlilerin llabetbıbı gelmeeini is
temiyorsak acele edelim! 

?ster demokratik olsun, ister tota
liter, bugtlıı bu tehlike karpsmda her 
millet gittikçe daha fazla endişe duyu 
"'IW· Bqta bubnw>Jar, 'ftl'dilderi te
minata raimen, wnmnl bir har1>bı 
netiee1eriDden bııdileri de korkmak • 
tad:ır. Omm için, 1&1111edenıem, hava 
bombardmıanlarma mAn1 olmak için 
ya.pılacak u.imkAr bir tepbbQa her 
taraftan mukabele görecektir. 

Kim olUl"I& olnn, hava bombarch
manma kalkacak her hangi bir devle
te boykot illn edileceği teklif olunsa, 
blltUn dUaya milletleri -arasmda bir 
anJ111na yapıJabillr. 

Bu anlqma hakikaten kabil midir? 
Zannederim. Şuna eminim ki, tehir 
haJJrma karlı yapılan bu ~etab 
htloumlan ıılhafe,t wrilebllir. Knte -
amzlara, tayyareleri için ihtiyaçları 

Profesör Rayn;halı 
Cniveraite fe118fe profeeöril Bay 

RaJ'll'bah .AmerUamm MitiPn ilDl· 
veraiteelle bir mukavel~ yaparak ora
da çalqma anuunu gi5etermittir. 
Profeaör diln akiam Ameriklf,ya ha· 
reket etmiltir· 

-o--

Talebelerin Aakerli;i 
Mektep talebesi iken askerlik yok 

lamaları yaptırmayanlar ceza gör • 
mekteydtıer. Yeni bir karara göre 1 

Franazca ••ıtmab.al.,dan: 
İlteftlin ~ iitd memnun 

olunıun, ister tee11Ur duyulsun, Avus
turyanm illı8b A vnıpanrn aiyaat ve Jk· 
tıaadt vaziyetini değittfnmıtir. Awı
turyanm ilhakından sbnra 80 milyonu 
bulan Alman nUfuıu cenup iıtilrametiiı 
de btlyük bir dal seddi ile karWatı· 
yor. Bunun için Avrupaclaki iki bern.
ha doltu yayılmak iıtiyor. Bulılaıün 
biri flmal denizi ile Alltdeniz, diieri de
Baltılda Karadeniz arumdaki ben:alı· 
tır. 

Berfin • Roma !Jlfhveri ve-Almanya
nm Balkalilara yayılma siyaseti bu çif,. 
te dil§Unceye pek iyi cevap vermekte
dir. Bu tildr AlmanJanıı zihnini fnale 
bugün baıtaımı delildir. Bu iıtill ve 
yayılma plAnı uzu~ samaadaıiberi _.,. 
cuttur. 

Bilmuk devrin- ttve1 Atrlt bit 
taraftan Almanyaya Franaa ile anlaf
masmr, ldifer taraftarı da Anaturyaya 
ltalya meselesini balletmtshıi taniye 
ediyordu. Almanya ondan sonra Aw .. 
tul')'ayı ilhak ederek "bilyiik 2'una yoa. 
tunu doadoltu tutacak,, ve Karadeaüe 
çıkarak Ruılann bumu dı"biııdeki B6k 
rep yerleıecekti. 

Ayni tarihte Alman Univenite Te 
mekteplerinde mbtakbel Almanyanm 
merkezi Toytonyanm Memelden, Ce· 
nevreden, Kopenhagdanı Triyesteden, 

Dwikerk ve Sandcıpllrden ayni me
Hf ede olan Elbe de teeaıtıı secet; 
Gğretiliyoıtdu. 

Searlar Romumm galibi Arminius 
ile papalar Romaunın galibi Luteri ye
tittirmif olan milletin kendisine üeuı 
olarak .. altı ırmala ldoian ~8ft, i al· 
muı lbımdır deniyordu. 

Bu. mu•r.Mm, -1i bir mefkiire idi. 
füat A1manJanıı her ıeyüıct. okluiu 
gibi mli~di. 

mektep l4arftl ukerllll va toldi.
ması gelen talebenin kayıtlarını fU· 
beye bildirecek, bu suretle talebeler 
cezad&tl Juırtu.lacatıa.rdır. 

GDNON Al(/fLEQ.l 

turya ayut bir mUatakil ftl'bk Jwıaıa. 
dr. ~ o saman da ite ayni tekil 
de bilyWc bir hızla atılIDIJtı. 

Demakrat •örilnm~ çabfmald& 
beraber, Vaymar cumhuriyeti de ~ 
imparatorluk ananesini takip etmiftl. 
Almanya Avusturyanm ilhakmı ~ 
lamaktan ve cenubu prkiye doğru ilet 
J~ liyuetinin prcjelerini tatbikten 
biran- geri lfalmamııtır. 

- Hitler yeni bir ıey icat etmit deill
dlr. Yüm, Anfluau (Avusturyaıun 

ilhakını) IUllı yolu ile kuvveden fiile 
çıkarıqtlt. Bugilnkti halc1e Almanya 
Tuna havzallm!n her noktasma girebl
Hr. &manyada petrol; Yucoatavyalda 
delillr, kalay, kurfun, manganez ma• 
derderi, Ma-carietanda buğday bulacak· 
tır. 

:Fakat, ~arka doğru,, aiyueti yahus 
iktRac1I bir mesele deiiJdir. Bu. Bitler 
propumun bqbca maddeaidir ve, 
umUmt harpte oldufu gibi, Almanyayı 
Baldada ve Baıra körfezine götUrecell 
iddia edilen yolun üzerindeki milletler 
için bilyük bir tehlike tqkil etmekte
dir. • Pierre Le Golf. 

Prens Ştarenberg 
Karısı ile beraber 

Par isle 
Avuturyaam AJ.. 

manyaya ilhakı ile 
memleketten pkan
lanlardan biri de e11-

ki Bqyekil muavint 
prens Ştaremberc 
ile kanaıdn-. 

Ma!Wnclur ki, 
.-.. §tarenbeq 

~- Hn9. ewel 
Gıejor • 

r KUAUN-
AHONI! fARlt"IW 

Meınlekeı Memlelteı 
ltlnd• dııındo 

Aftıt 
s ., .. ıs 
• lt)'hlr 
Yallı' 

il 
2IO 
ns 
I08 

ı~ ""' 421 • 
IZO • 

1IOO • 

rart1"fttdea Ralkaa Blrltlf lda a1da 
,...._ ıaarut dDt6Jttr. Posta birltllne ctr
..ıru terlere •rd• 1etmtı beler mniJ 

mcnldUil'· 
Aboıae uydanı btldlrıa mektup fe 

eeta'Nf eerethtl •buue paruınıa pOll• 
..,. '1ı9DU ~re 101Jamaı acr~ttnt idare 
.__. ....... akr. 

,.,1'1,.•lti her llOMll tMtbıladl. 
1(1/HUN"a oboa uaıılır~ 

6dr'9 cletiıtınne -..ı 21 kurnt1nr. 
Papa ~ Tlber nebil 1ııyıama 

16tilrilldtl. Orada Mkll,.a Ufak bir Umumi eğlence ıerler.l11de milliyet yOzdeslır-1.-...................... _ _._~......,_... 
gemiye- bhıdlriıdL Denise ckltu yola 
çıkarıldı. 1 STANBUL'un um1Hlll i'!flence 

111"lerine pdip bir kat saat 
Bu haber RoAlada biı yıl~ tetiri oturınue brilel'bnllllen ftkit ftk1t 

yaptı. Halk aJaa aka nehir Jayımqa mettaplar ahnL aı mettupl&rm-.. 
kotuyor, kıyılarda birikJyordu. lıca meauunu, bu eflence ~ 

Papayı aevtaler onun »bamdan caımaa mualkl pvpıa.rs ~ ..-. 
Bisanı lmmaDdaniJe •Dit 're ukerlere .. FJ*1c& yere aibiılttfk· BbdllilmM· 
için için ı&netler ederek gelmiflerdi. kimbiteıı daha gak, bqka ee1Jet dlil· 
Vijil yola çıkmadan evvel ıeminhı ledik.." Buı DUJl Oılu,oı"! Kedi~ 
ka,.raamda onlara kartı Ulun uwı lekethnhide k~ 8efliilıtd f01ttnek, 
dua etti. Dinli,ealeria laepli blrde.ıı bizim itin en btr1n9l avJttlr .. , cSerJer. 
"ameıı,. cledUer. ObpealarımJlpı bu filliJ.ett Jaer,. 

Aaıl Roma baUri papayı hiç aevmi· haDll Jab1.ncr blrmillette k8f1 taı
~u. Geml ~ çıkıp da onların bu· Ddlmf bir tavır deilldb', ad kendt 
lıuıduklan yldeda aaıuact• ıeçerkeıı ~ tlMbıt ım~ va a ~ 
hin1erce ~ en atn: ldHürler sav· n.mla jptatp matuf, aıntmt bir. ... 
nıluyor, ~t., ge~ •• •m !;it kllde.-lfacı. .W. MJdı ~ ......... 
tat ,.~ tıitul'1JOtd\h • 

c-tr-..;~l .. ,.,_.,.,•.. ·~~ ._.i6k bıfı.; 

Salı~ 
12 Temmıp.U TeDUllm 
7 oci 17 • Gibı 31 

Cemuifllenel 1367 14 16 
Rumi Huiran 1351 27 21 
Hwr .,OnO 67 88 
Gt;a d8l1lffi •.3' f.39 
Gtlll batqı 19.42. tt.-ü 
Sabah namazı 2.4t 2.'J. 
otıı ,. 1a;ı9 ,2.tt 
!tlıidl " ıt.ıt ts.t• 
üpm .. 11.42 ıt.41 

Ytdll' • 21.ıll 21.ff 
tmıAk 2.23 2.14 

15 Yd Evvel Bu*6n 



Fikir ve edebiqat meseleleri: 

Readzm sosyalin bir zaferi: 

"Sürgün,, 
Yazan: Sadri Ertem 

Bir gün sokaklarda davullar ça- l 
lındı, Ye tellAllar bağırdı: 

"Bundan sonra gAvura gft.yur den
meyecek" 

Kafeslerin ardında yağlı takkele
rini dizlerine koyup dUşUncoye Yaran 
kırsakallı adamlar bunun manasını 
tefsir ettiler: 

"Tanzimat ilan olundu." 
Bu devlete göre Avrupa piyasasın

dan Para çekmek, memura göre ni
zama girmek, gayrı milsllm tebaaya 
söre hürriyete ve mUsavata kaYuŞ
mak, ecnebiye göre pazar fethetmek 
manalarını ifade eden sihirli bir 
sözdü. 

Harap, yalının çatlak duvarları a
rasından tUrlU, tUrlil rUzgdrlar uğul. 
tular yaparak giriyor. Bazan bir ba
ca Uçuyor, bazan bir saçak dilşüyor. 
Bazan bir dalga kadld haline gelmiş 
Yalının kaburgalarını önUne katıp 
götilrüyordu. 

Yalının i~lnde can çekişen bir 
hasta ve hastanın başı ucunda kor
kudan renkleri uçmuş ve gözlerini 
ümitsizliğin geceleri kaplamış insan
lar vardı. Bunlar ümitsizliğe o ka
dar alışmışlardı ki, eğer bir yandan 
ümide benzer bir aydınlık görUlse re. 
lAket beklemeye alışmış gözleri ra
hatsız oluyordu. 

Gözlerini böylece ilmitslzllğln ka. 
ranhklarına dayayarak rahata ka
vuşanların mukadderatı. artık dün. 
yanın bllyük politika, büyük ekonomi 
cereyanlarına körükörünc itaatten 
başka bir şey değildi. 

Çarlık Rusyasının teklifi sarihti: 
hasta adamın mirasını paylaşmak, 

yahut onun vücudunda " muhtariyet' 
ameliyatı yapmaktı, bunun manası 

~ki.rdı. Bir vücudun kalbini, clğe-
rlnf:-ı;iYnlnt ÇiiiHblk dem . 

lnglllz politikası eUkuta karışan 
ve sessizce beklemeyi emreden bir 
kumanda idi. İngiliz diplomatı dal
gın hastasının başı ucunda saatleri 
bekleyen bir doktor gibi idi: Hasta
yı kendi haline bırakalım, bakalım 
netice ne olur? HAdisatı zorlamaya
lım!.. (1) 

Ve Avusturya Prens Meternih'ln 
ağziyle: 

"Şeriattan ayrılmayın" diyordu. 

Fransa büyük menfaatleri ile Os
ınanlt toprağına bağlı idi. İmpara
torluğun parçalanmasının manasını 
cok tyi anlayordu. Bu parçalanma 
çarlığın lehine olacaktı. lster bu par. 
calar doğrudan doğruya eline geç
sin, isterse kü~ilk, tampon dcYletlo
rin vasıtaslyle! 

Fransa, Osm~nh devletinin sıh
hatıenmeslnde menfaatli idi. Bu ka
darcık sempati, tanzimat devrinin 
bir ve tek hayranlığı haline girme
sine schep oldu. 

"Jeun Turc" bu hava icinde Fari
si bir KAbe sandı ve bu haYa yarım 
asırdan fazla onun ruhunu sardı; 
şaşkın bir hale soktu. 

Bu şaşkınlık zaman zaman müna
kaşa meYzuu olmadı değil; devir oı. 
du, lrtlcA onu bir küfür, ve hiyanet 
timsali saydı. Zaman oldu. AHupa 
})ayranlığı, Parls seYdası Türkler a
raslnda medeni olmanın sembolü sa
yıldı . 

1slllm medeniyeti içindeki insan, 
parlse l\lıislüman insanın kalbindeki 
"Mekke" nin yerine geçtiği için kin 
duyuyordu. Onu tahlil değil, tekfir 
ediyordu. Joun Turc de onu tahlll 
edemiyor: tekfir edenin antitezi ha-
1tnde sempati duyuyordu. 

Bu iki cereyanın ortasında "Türk
cülük" devrinin Parls hasreti ve ner. 
retinl Jzah etmesi beklenirdi. Fa
kat bu cereyanın "Türk milletinde
nim, tsıAm ümmetindenim, Avrupa 
medeniyetindenim" diye ortaya attı. 

(1) Ford Derbl A\·am Kamarasın. 
da Osmanlı imparatorluğundan hıah
sederken bö7le 'konu~yordu. 

ğı UçilzlU şıarı ancak eklektik hü
kümlerden başka bir şeye yaramı. 

yordu. Eklektik hükümler ise müte
madiyen cübbenin ideolojisi ile ls
tanbollnlnklni barıştırmaya çalışı

yordu. 
lstanbulda Paris hasretile yanan, 

Pariste iftar ziyafetleri tertip eden, 
lstanbuldan telkadayif getirtip a
partımanrnda pişiren bu garip nes
lin dünya görUşlerinl anlatmak an
cak Yakup Kadriye nasip oldu. 

Yakup Kadri "Bir Sürgün" roma
nında "Paris" okoplslnin lnhllAllnl 
anlatır. Jön Türkün kafasındaki Pa. 
rls, haklktıertn üstünde ve baklkfle
rin dışında bir Alemdir. O kadar ki 
Parlsl ışıklı bir dilnl'a4gibl tasavvur 
eden Doktor Hikmet bu şehirle kar. 
şılaştığı zaman karanlıktan ürker, 
Parisln insanları ,.e sokakları hiç de 
okuduğu, okuya okuya halkettlğl ci
handan bir parça değildir. 

Parls korkunc bir mUcadelenln or
tasındadır. Gözü kapalı bir kuzu gi
bi bu Aleme sevkedllen Hikmet der
bederliği, şarlatanlığı, hflekbhğı 

ve merh!lmetiyle Paris küçük burju
vasmnı kucağına atılıYermlştlr. 

Seyyah lzahnamclerinl derin bir 
lirizm lle okur, cümleleri bir ayna 
gibi derunt ve ışıklı manalarla tef
sir eden Doktor Hikmet hakikatte 
mabut molohun ateşten karnına a
tılmış bir çocuktan başka bir şey 
değildir. Bu aleY karın da onu, bu 
hayal aleminde yaşayan çocuğu kısa 
bir zan.·anda kül etmiştir. Bir vapur
la Marsilyaya kaçan ve Pariste Blen 
Doktor Hikmet kalbini "Mekkeden" 
"Paris" e ayni heyecanla, ayni iman
la çeviren münevverin prototipidir. 

im Olfliıi1'11D bG tt
nevver şehirde aldanan. otelde al
danan, llfm muhitinde aldanan, aşk
ta aldanan, arkadaşlık muhitinde 
aldanan insandır. 

Onun kaderi mütemadiyen unu
tulmak, ve hakaret görmektir ve ni
hayet tabiat ve iklim bile ona htya. 
net eder. 

Roman, biribirine girift iki çerçc
,.e içindedir. Çerçevelerden biri sos
yal kadro, diğeri yaşanmış hayat ln
tibalarıdır. 

Romanın cercevelediği hayat ne 
Türkfyede, ne de Pariste tek fark 
olarak na7.arı itibara almamaz. Bu 
fertler Doktor Hikmetten başlıya

rak, Ragıp Bekir, sokak kızına, a
narşist delikanlıya, ressama, şaire, 
doktora ve eve kadar h<'P birer sos
yal hüvlycttlr. 

Bu hU\'lyetler romanm içinde sos
yal bütUnlüğü tamamlamak icln bi
rer vazife almışlardır. KUçük burju
va Parlsl - çünkll romanda büyUk 
burjuva hayatına hemen hiç temas 
edilmemiştir - öyle, insanlyle, Sen 
nehriyle bu romanda bir vahdeti ta
mamlamak için kadroya girmiştir. 
BütUn bu malzeme realizmin tahak
kuku için ham madde halinde kul
lanılmıştır. Yakup birkaç fırça dar. 
besiyle sosya\ hüviyetleri canlandır
mış, tezatlarını ortaya koymuştur. 

Bu bakımdan roman sosyeteyi re
alite dışında bırakan realizmin hu
dudundan dışarı çıkmış Ye yeni bir 
hüviyetle yeni bir realizmin bizde 
ilk eserleri arasına girmiştir. Hiç 
tereddüt etmeden Sürgün için "Rea
lizm sosyal" m muyaffak bir eseri 
diyebiliriz. Romanda yer alan tipler 
ferdlyetlerlne göre değil. ancak sos
yal mantığa nazaran izah edilmiş, 
terkip olunmuştur. Bu cins roma
nın en gUzel numunelerini yeni Rus 
edebiyatında görmek milmkliJldUr. 
"Aleksi Tolstoy" un "BüyUk Petro" 
adlı romanındaki tipler de bu şekil
de lçtlmal bünyelere Ye hüvi~"etlere 
göre tebarUz ettirilmiştir. 

Bu suretle tip icat edilmemiş, bu
lunup çıkarılmı' ve Utoplden kur-

"Trak,, kazasına Deniz kenarında Berberler, aşçılar 
kim sebep o~du yapılacak ve garsonlar 

gazinolar Kurulacak mektepte bazı Deniz ticcıret müdürlüğün
den bazı noktalar soruldu Binaların projelerı fen dersler müşterek verilecek 

d Berberler, aşçılar ve garsonlar ce-
Birkaç gün e\'\'el iki kişinin ölme

si \'O bir yelkenlinin batmasiyle ne
tlcolen<'n deniz kazası tahkikatı 

ehemmiyetle yürümektedir. 

heyetın en geçecek miyetleri, ayrı ayrı, birer melctep ac-
Deniz kenarında belediyeye ait o- mağa karar \'er,mlşler, fakat bazı 

lan arsaları kira ile tutanların bura- meseleler ve parasızlık yUzünden bu 
larda vücuda getirdikleri gazino ve kararlarını bir tlirlü tatbik nıcYkiine 

Tahkikatı idare eden müddelumu- emsali binaları ahsap ve matluba uy- koyamamışlardı. 

mt muavini thsan dün de bu işle meş gun olmıyan bir §Ckilde yaptıkları gö Son günlerde gerek para mescle
gul olmuş ve mesullyetln kimde ol- rülmektedir. Binalar 5ehrin manzara- sini, gerekse diğer meseleleri halle
duğu hrtlA. tesblt edilememiştir. smı çirkinleştirdiği gibi sıhhi de de- deblleceğl kuYvetle tah\llin edilen 

B. thsan dün deniz ticaret mUdür- ğildirler. Bu yüzden badema belediye- yeni bir formül bulunmuştur. 
lUğünden: ye ait arsalarda yapılacak binaların Birleşik esnaf cemiyetleri merkez 

ı - Kaza ,·ukubulduğu sırada projeleri fen heyetinin tetkikinden heyeti toplantısında ileri sürülecek 
geçeeektir. _ olan bu formill, bu Uç cemiyetin kuTrak Yapurunun rotası nasıldı? 

2 - O günkü havada Namık Ke
mal kayığının yelken açması deniz
cilik nizamlarına uygun mudur? 

3 - Makineli vesaitin makinesi 
bulunmayan vasıtalara yol vermesi 
lhım mıdır? 

Şeklinde bazı sualler sormuştur. 

Bu suallere verilecek cevaplar so-
nunda kazanın mesulü tayin olu
nabilecektir. 

Diğer taraftan yelkenli sahibi bu
gün müddeiumumiliğe bir isUda ve
recek, Denizyollarından zarar ve zi
yan lstiyecektir. 

--o--

Teftiş Bölgelerine Ait 
Kadro 

tık tedrisat ispekterleri için vilayet 
teftiş bölgeleri vücuda getirileceğini 
yazmıştık. 

tstanbula ait 24 teftiş bölgesinin 
kadrosu Ankaraya gönderilmiştir. 

Bomba ile Balık 
Avlıyanlar Yakalandı 

Gümrük muhafaza teşkllAtı mo
törlerlnden 23 numaralı matör dün-
kU gün Sarayburnunda deniye ge
zerken, bir bomba sesi işitmiş, mo
törü sesin geldiği tarafa çevirince 
son süratle kaçmakta olan bir balık
çı kayığı görmüştür. 

Kayık yakalanmış, içinde mühim 
miktarda bomba Ue avlanmış balık 
göriilerek müsadere edilmiş, kayık
çı aHsan ile Yusuf hakkında kanu
ni takibat yapılmıştır. 

-
Gemi Komiserlikleri 

ihdas Ediliyor 
Denizbank Akay ldaresi bütün va

purlarda tatbik edilmek üzere bir 
gemi komiserliği talimatnamesi ha-
zırlamıştır. 

Bu talimatnameye göre, gemi ko
miserliği vazifesini deruhte edecek Bakanlık bu bölgelere ispekter ta-

yin edecektir. memur, süvari ile başmakinistln me. 
irmi sekiz kişilik olan ilk tedrisat sullyett altındaki seyir ve makine tş

kadrosu 24 e inecek ayrıca bir st.aji •. ı , leri hariç olmak üzere geminin bHfl .. 
~ fspeırtel" balanlte&JrtJJ", BUndan· mum dlfer\ lflıetıl 118 1 ıaMlııHaro ••
başka dört ispekter baıska vilflyetlere caktır. 
tayin edileceklerdir. Bu arada gemi mürettebatının te-

--- c; - mfz giyinmeleri, yolculara nezaketle 

Yugoslavya tle Talebe 
Mübadelesi 

Yugoslavya ile Türkiye arasında. 

talebe mübadelesi yapılacaktır. llk 
üç talebe tıp staji yapmak üzere dün 
Yugoslavyadan şehrimize gelmiştir. 

Bilmukabele şehrimizden de Uç talebe 
gidecektir. 

Karpuz Mevsimi Ba§layınca 
Kavun \'e karpuz mevsimi başladı

ğındanberi sahil kenarlarında. kavun 
ve karpuz kabuklarına sık sık tesadüf 
edilmektedir. 

Bu vaziyet deniz kenarlarının pis
liğine sebep olduğu için belediye ta
rafından bazı tedbirler alınmıştır. 

tulmuştur. 

"Bir sUrgün" yaşanmış hayatı ak
settirmek itibariyle de insanı yadır
gamamaktadır. Sosyal kadro nasıl 

reel hissini canlandırıyorsa, yaşan

mış hayatın izlerini taşıyan hile ka
rışık "lntrospectlon" da romanın da
hiJt kıymetini ışıklı, ruht derinliği ' 
olan bir Alem haline koymakta'dır. 

Romanda yer yer, parı;alar hep 
hayatın izlerini taşımaktadır. Deru
nt hayatın ütopik aksaklığı da şuu. 
run derinliğine kadar inen ve bir ı 
teessür! aksUlAmelle parti halini alan 
eserler bertaraf edilmiştir. 

Yalnız şurasını itiraf etmeli ki. 
Parlstekl anarşist Ye mütemadiyen 

1 
nutuk s!)yleyen genç ve zengin kadın 

' 

sadece muharririn zihninde halke-
dilmlş ve romana sadece kalıplar ha- 1 

llnde eklenmiştir. 

Yakupda hemen ekseriya tipleri-
1 

nl kahreden, yarattığını beğenme. : 
yen bir ilAh tavrı vardır. Onun bu 

muamele yapılması, gemllerln temiz 
tutulması, mutat zamanlarda yıka
nıp temizlenmesi, hastaların nakli 
ve daha idari ve inzibati bütün işler 
gemi komiserliği tarafından yapıla
caktır. 

Talimatname, birkaç güne kadar 
tatbik mevklinc konulacalctır. 

---o-

Köy Hayvanları 
Kümes hayvanlarının kafeslere faz

la miktarda doldurulduğu görülmüş
tUr. 

Belediye bu vaziyeti önlemek üzere 
kafeslere her cins kümes hayvanın
dan kaç tane konacağını tesbit ede
cektir. 

Terkoı Tesisatı ihtiyaca 
Kafi Değil 

Sokakların geceleri yıkanması için 
terkos tesisatının kMi gelmediği gö
rülmektedir. Belediye temizlik işleri 
direkt.örlUğü terkos tesisatının bu ih
tiya<'.a elverişli bir şekilde yapılma
sına cahşacaktır. 

Gelenler, gidenler 
lktıaat Vekaleti teftiı heyeti rei

ıi ve müıtetar ıVekili bay Hüınü Ya
man dün Ankara<!;. tehrimize gel· 
mittir. 

Ba ı ı 
Y Hüsnü Yaman dün Türkofis 

lıtanbul ıubeıine uğranuı, Ticaret 1 

odasında da bir müddet meııul ol- ı 
muıtur. Trakya mıntakaımda bazı 

tetkiklerde bulur.m:ık üzere Edime- 1 
l'I ye htteket edecektir. 

~ ilk tedrisat ıube direktör mua-
• ı ı 

nınlerinden bay Fuad dün Ankarıı-
'I dan tehrimize ıelmiıtir. 

Bey Fuad fehrimizin bazı ilk ted
ri1at kültür müesseHlerini sezecek· 
tir. 

vasfını roman için kusur snyanlar ' T } t l 
bulunur. Fakat Sürgünde Yakubun Op 80 1 ar 

racakları mekteplerin ayni binada 
teşkili ve yurt bilgisi gibi nazari 
derslerin her Uç cemiyet O.zasına bir
den nrllmeslni istihdaf etmektedir. 
Bu suretle maarif tarafından bu gibi 
dersler için tayin edilecek mualllm
lerden daha az para ile istifade mtlm 
kün olacak ve diğer ameli dersler i
çin de bu işlere ehliyeti olan Azalar 
fahriyen veya pek az bir ücretle Is. 
tihdam edilecektir. 

---O-

Kokmuş Pastırma Satan 
Biri Yakalandı 

Şehremininde Ereğli mahallesinde o
turan ve seyyar bir şekilde yiyecek 
satan Sıddık Canvercn dün, pazarda, 
mal satarken belediye memurları ta
rafından pastırmaları muayene edil· 
miş, kokmuş kurtlu ve yenecek gibı 
olmadığı görülmil§tür. 

Bunun üzerine Sıddık Canveren 
hakkında zabıt tutularak müddeıu • 
mumiliğe teslim edilmiştir. 
Diğer taraftan kokmuş pastırma

lar adliye doktoruna muayene ettı • 
rilmiştir. 

On Y atlannda iki Hıraı~ın 
Marifetlerine Bakın 

Eyüpte Cuma mahallesinde otu • 
ran Ayşe ve Feride isminde iki ka .. 
dın evvelki gUn çnrşıdau öteberi a • 
lırlarken, yanlarına Refik ve Şakir 
adında l O yaşlarında iki ı;ocuk yak
laşmış, Ayşenin dalgınlığından isti
fade ederek elindeki para çantasını 
kapıp kaçmağa. başlamışlardır. 

Biraz sonra, kUçük hırsızlar, parala
rı yemeden yakalanmış, ikisi de ad
liyeye sevkcdilerek adliye doktoru
na muayene ettirilmiştir. 

-o--
Kütüphanelerimizde Kaç 

Kitap Var? 
Maarif Müdilrlüğü lstanbul küttiP· 

hanelerindeki eserler hakkında bir 
istatistik hazırlamıştır. 

Buna göre Beyazıt kütüphanesin· 
de 36.492, Fatih camii yanındaki Ki· 
tapsarayda 9622, Slileymanlye kUtUp 
hanesinde 43.990, diğer muhtelif 
kütüphanelerde do 164.136 kitap bu
lunmaktadır. 

Harice Para Kaçıran 
Yabancı Artistler 

Memleketimize gelen kabancı ar
tistlerin paralarını harice kaçırdık
larını haber alan gUmrilk muhafaza 
teşkllAtı memurları esaslı bir şekil· 
de araştırmalar yapmağa. başlamı 
tır. 

Bu cümleden olarak l apılan bir 
araştırmada Adolf adında biri yak • 
lanmış, adliyeye teslim edilmiştir. 

Adolfun yapılan duruşmasında su
çu sabit görUldUğilndcn iki ay hap 
mahkflm edilmiştir. 

Vergi Bakayalarınm 
Tahsilinde Yanlışlık mı Var 

Mülkiye mUf cttişleri vilayetlerde 
yaptıkları teftiş neticesinde 2566 nu 
maralı vergi l>ekayası hakkındaki ka 
nunun tatbikinde bazı yanlışlıklara 

tesadüf edildiği neticesine '\:l'':'nıı 
yaratma ve imha etme kudreti sos- * Kız sanat enıtitülerine alınacak 
yal muhteYaya 0 kadar uygun dil- memurlar için dün u.nat okulunda 

' !ardır. 

şüyor ki insan hayal lclnde ylizen bu 1 bir toplantı yapılmıı, TUiyet te•it 

tipe bu kaderi tabtl görüyor. , .... e .. di.lm-iı•ti•r ... -----------
SADRİ ER'l'EH 

Bina ve arazi sahiplerinden borç 
larmdan fazla miktar tahsilat yapıl
dığı tebeyyün etmi§tir. Vaziyet tetldJC 
olunma.JrtadJr. 



Erzincandaki sel 
felaketi 

Clenlerden 16 sının cesedi 
bulundu. Diğerleri aranıyor 

~nbra 11 (Telefonla) - Erzirıcan
ia wkua gelen ael f ellketi hakkında 
J)ülliye Veklletine tafsilit gelmittir. 
Merkez kuaama bal'ı Cimin nahiyesi 
aln 1dSylerinde 19 kiti ölmüttür. ölen
lerden 16 smın cesedi bulunmuıtur. 

Keleriç ve Karalar köylerinde 79 ev, 
Plflddağ köyünde 14 ev su altında kal
mqtır. Evlerde bulunan birçok eıyayı 
..ıter ıötürmUftür. Kelriç ve Pifkidağ 
ki)' mektepleri selin fiddetine dayana
mayarak yıkılmıttır. 

Evleı4den birçoktan yıkılmak tehli
arzettiğinden tahliye ettirilmittir. 

blhçe1eri mezru araziyi harap et· 
her tan.f tellerin getirdiği tq ve 

r1a dolmqtur. 
bara 11 (A.A.) - Erzincanm 

91rt JdSyOnde vukua gelen su baskının 
~I sarara ufrayan yurddaılammzın 

ibtlyaçlarma sarfeldilmek üzere Kı· 
•tay merkezi umumiainden Erzincan 
lmerkedne telıraf havalesi olarak tim· 
itilik bin lira g5nderilmiftir. 

Garsonlar 
mektebi 

Ganıonlar cemiyeti tarafından açıl· 
mı1mı karar verilen ve nlzamname-
81 lıuırlaDDUI olan mektep meeeleai 
pncmlarm bam haldı isteklerinin 
laııbu1 edilmemesi yüzllnden hali halle 
dtlememiftir. 

Gll'80Dlar cemiyeti, mlk:tan 1800 
a INlaıı •uımm tamamen açılacak 
mektepten geçmesini istemekte ve 
buradan diploma almıyacakların mea
Jete kabul edilmemelerini ileri ıilr
mektedir. 

Bu dllek-kal'>ul edilmediji için da 
mektebin açılabilmesi bir türlü kabil 
olamamaktadır. 

_zlra, cemiyet elde para olmadığı i
çin mektebe devam ettireceği azala • 
nndan b).r mıktar Ucret almak mec
barlyetindedir. !'Cer garson olmak i
gln mutlaka mektebi bitirmek gart 
kofulmama, bu sefer bfr kııım ua 
mektebe devam etmiyecekler, diğer -
Jerl de mektepli veya als.ylı olmanın 
lalç bir farkı olmıyacağmı görünce 
Dit.elik para vererek, temin için çalı-
11cakları diplomalardan tabiatlyle 
'ftJpÇeeeklerdlr. Cemiyet timdikl 
kide bu mecburiyetin kabul edilmesi 
IQln çalitıDaktadır. 

Garsonlan alakadar eden en mtl -
ldm meaelelerden biri de, ~rl 
mmı ihtilMian mucip olan yüzde 10 
Jaıidır. 

Bugtbı, büyüt mUeeseaelerln hemen 
Mpd mti§teriden aldıkları ytıme 10 
lan kenclilerine irad kaydetmekte ve 
cahltmhJdarı ganonlara 3().35 lira 
anamda maq vermektedirler. Diğer 
Jabnta ve guiııolarda iae mtifteri -
ien alınan yüzde onun, 2 sinden 8 ine 
~ mUeueee sahibi tarafmdan a
Jmarak ancak cüz'i bir kıamı ganıon
lara. verilmektedir. 

Ganoalarm bu yüzde 10 ları kur
tarmak için lfmdiye kadar yaptıkları 

uirafma1ar hiç bir netice ver-

Bir milddet evvel, eğer yUJde onlar 
1rendllerine bırakılacak oluna, bunun 
Gllda birini hava kurumuna terketme
Je karar vmnltler ve bu karar da mil 
lflt tekilde karplanmıftı. Ancak a•ilan aylar geotiği halde gene bir ne
trae elde edilmiı değildir. 

Ganonlann i!ldiuma göre, latan • 
aid lokanta ve içkili yerlerde gün-

20,000 liralık para dönmektedir ki 
un yllzde onu 2000 lira eder. Bu 
dan tayyare cemiyeti için aynla
mlktar da aenede 70-72 bin lirayı 

• bUIUUD allkadar makamlar ta· 
•DdlLll t.etkik edilmekte bulundufu 

.e,tenmektedir. 
Kabul edilecek oluna, hem hava 

111Pm11m1 lcfn Mr pllr temin edilmif 
, llem de 11e11elerdir majdur va
blaa pncınlarm halda ı.. 

.um.11 tJuJunacakbr. 

Kudüste 
Araplar 80 Yanudl)'I 

UıdUrdLler 
Kudüs, 11 (A.A.) - Bu sabah Tul

kerlmde bir berber dUkkAnında ırat 
olmakta olan bir Arap polis mllfettl. 
şi ılllblı dört kişi tarafından öldll
rillmllşUlr. 

Kudüs, 11 ( A.A.) - Tulkedlmdo 
bir Arap polis müfettlşinln katledU· 
mesi üzerine vaziyeti pek gergln o
lan bu şehir askeri müfrezeler tara
fından işgal ve aaat 22 den sonra ı
şıkların söndllrUlmesi emredllmlşUr. 
Flllstlnln şlmaJlnde telgraf telleri 
uzun bir mesafe dahltlnde tahrip e
dilmiştir. Nuırlye, Teberlya veealr 
merkezlerle telgraf muhaberesi ke· 
sllmlştlr. 

Vaziyet Haytada da gergindir. Bu 
rada birçok devriyeler ıokaklarda 

dolaşmaktadır. 

inönü kampı 
(Vata tan./t. 1 inoidııf) 

sevinci anetmek isterim. 
İnönü bundan 18 sene evvel Tllrk 

istiklll aavqmcla Tllrk ukerinin ce
saret ve gehametini bt1tUn cihana bir 
defa daha g&ltenııeğe muvaffak ol
duğu kahramanlar diyarıdır. 

Ne güzel tesadüftür ki, Atatilrk'Un 
o zaman eöylediği gibi dtlfmanla be
raber milletin de maldis talihini yen
mif olan o kahramanların evlltları 

da bugün kurtulut tarihimizde teref
li~ 7fJr abııııll'tolaıa9 1m•le•W- g1ııo 

tin Ye ağır hava aarUarı .içinde bile 
havalan fethetmeyi öğrenecek ve ha
va kahramanlıkları göeterebilecek -
lerdir. Ne mutlu ailla'e. 

Si7.e burada havacıhfuı bir millet 
ve memleket içbı JI08yal ekonomik ve 
ukerf bakımlardan ne kadar önemli 
oldufundan ve alvll havacılığın kıy -
met ve ehemmiyetinden uzun uzadıya 
bahsedecek değilim. S!zler senelerden
beri bu hususta iyi, muntazam mek
teplerinime, değerli mualli.mleriniz -
denpek çok eeyler iıittiniz, öğrendi -
niz, okudunuz. 

Yalnız 111 kadarını tebarUz ettir -
mek isterim ki, havacJlık gUnden gü
ne bllyUk hız ve hamlelerle ilerlemek· 
te ve beter kabiliyetinin yüksek tek· 
niftyle c6z kamattmcı bir teklmUl 
1eyri takip etmektedir • 

Bundan 30 sene evvel lılant'ı geç. 
mek ve bfi. kaç yUz metre yükselmek 
cihanı hayretlere dtltilrilrken bugün 
büyük Okyanua'u qmak, cihan turu 
yapmak, on bin metreye bir hamlede 
çıkmak buit bir 11pe>r muvaffakıyet! 
gibi görünmektedir. 

Bundan bafka evvelce, kara ve de· 
niz ordulannm bir yardımCI8I mahi
yetinde olan ha vacıhk bugün iktiap 
ettiği yilkaek kudret ve kabiliyet 1&· 

yesinde topiyle, makineli tüfefiyle, 
yUzlerce kiloluk bombuiyle bq1ı ba· 
ıma 'bir muharebe amıfı halini almıı 
ve bir memleketi hem imha edebile
cek ve hem de öltimden ve taripten 
kurtarabilecek bir kuvvet olm\lltur. 

Arkadaşlar, TUrkkuşunun pllnör 
ve motörlU kamplannda göreceğiniz 
ameU, nazari derslerle az bir zaman
da ka1ıramaıı havacıların l&fları ara
sına katılarak millet ve memleket i
çin faydalı birer uzuv olacağınıza hfç 
gilphemfz yoktur. 

Son gUnlerde Balkan turne.ini mu
vaffakıyetle baearan, dost ve kODllu 
Ulkelerde TUrk havacılığını ve Clmı -
huriyet kadınlığını parlak bir şekilde 
temsil eden bq öğretmeniniz Bayan 
Saıbiha Gökçen, hepinizin yar_ın.ki me. 
1&iniz için ideal bir örnek olmalıdır. 

Sözlerime nihayet verirken ve aiz. 
lere muvaffakıyet tememıi9inde bu
lunurken blltiliı çalıtnıalarmıuıda bi
ran bile hatırdan ~ 
Btlyi1t ÖJrıderiml& Atattlrk'llı 'iti 

Dil Kurumu 1E k ·· K L. · d 
merkez bürosu ren oy iZ ısesın 
Yarından itibaren 

t;ahşmaya başlayacak 1 
:btanbal, 11 (A.A.) - Ttlrk Dil 1 

Kurumu Genel Sekreterliğinden: 
Ulu önderimizin yüksek ıutuf ve 

iradeleriyle Türk Dll Kurumu mer
l:ez bürosu yaz çalışmaları için ts
t anbula nakledilmiştir. 13 Temmuz 
1938 den itibaren Dolmababçe sara
'ında işe başlanacaktır. 

izmitlilerin 
bayramında 

(tlst~ tatrafı 1 incide) 
eti de memleket mttdafaasma yapa

'ağı hizmettir. Biz sulha bağlı bir 
r•llletiz. Fakat gene bu gaye için 
'· Arbe de hazırlanmağa mecbunız. 

Bu fabrika mllll istihsali artırmak 

lılzmetlndcn ayrı olarak bizi gayri 
imanı tecavllzlere karşı konımağa 

PrlJ'AC&ktır." dedi. 
Bu söz lzmltin ö7le bir köşesinde 

aö7lenl7ordu ki dlnle,.enler gözlerl1-
le, bir taraftan civarda işlemekte o. 
lan kAğıt fabrikası ile yeni yapd
makta olan Sellöloz fabrikasını, di
ler taraftan İzmit körfezinde demir 
atmış vazi7ette duran harp gemileri
mizi görebiliyorlardı. Bu suretle 1&ıo 
ym lkttsat Vekilinin sözleri muhi
tin manzarası ile bir kat daha kuv
vetleniyordu. 

Hatay dansı beynelmilel bir vesi. 
kaya bağlı bir hak meselesi idi. Ttlr
klye on sekiz senedenberl bir tttrltt 
tatbik ve icra edilmeyen bu teahbO. 
dtt yerine getirmek için kuvve~ mit· 
racaat etmedi. Hem de imzalı vesi
kalara bağlı olmayan baklan lstlb. 
sal için her gttn beynelmilel hayatta 
başka bir tttrlllsO görülmekte olan 
emrivaki misalleri herkesin göztl ö
ntlnde olduğu halde, etmedi. 

Bitmez, tOkenmez bir sabır ve se· 
batla ve diplomasi vasıtalarlle Fran· 
~ .... ~ ... 
ha) et bunda nmvnt!ak da oldu. 

Bl1Jilk komşumuz ve dostumuz 
Sovyetlerln bile takdir ve tebrlke 1&. 
ylk bulduğu bu muvaffakıyet sulh 
yolu ile mtııi müdafaa7a hizmetin 
diplomatik şeklidir; evvelki gttn iz. 
mitte temell atılan ilk kimya fahri· 
kası ise sulh yolu ile milli mödafaa-
7• blametin ekonomik bir teldi ola
caktır. Zira Ba1 Şakir Keseblrln de. 
diif gibi yeni kurulan bu fabrika 
hem memleketin istihsal hayatında 
yeni bir kuvvet ka)'llağı olacak, hem 
bu kuvvetler ile hem de doğrudan 

dolmya lcabmda milli mttdafaa va.. 
81talarmıD takv17e edilecektir. 

Fakat dikkat ediline memleketi• 
:mbba milli mttdafaa kuvvetlerini 
sulh yolundan takviye eden it 7alnm 
ldmya fabrlkuı delildir. Bet sene
lik lktısadl plAna dahil olan bllttln 
teşebbtlsler dolaf18iyle hep m.lill mtl
dafaa hedeflnl takviye eden mllll 
muvattakıyetlerdlr. Hatt.A befer ıe
nelik pl&nlarm haricinde olarak 
cumhuriyetin teeubtlndenberl de
'YAID eden flmendl(er struetl de lk• 
tllladl faydalarından b&(lka mtııl 
mldat~ takviye eden bir imar 
propmıı ~etli midir? 

Onun için evvelki sttn bir taraftan 
klmja fabrlkasmm temelatma töre
ni, diler taraftan deniz yantlan ile 
tsmttte yapılan bayram hakikatte 
bittin memleketin heyecanlı bir ı. 
mar ve milli mldafaa bayramı idi. 
Bundan dolayı da bu umumi bayra
ma tzmlt körfezindeki donanmamı
sm lttlrak etmesi, memleketin muh· 
telif noktalarından bmlte gelen da· 
-vetlllerln Erldn ıemlslnd.e ve Yavuz
da çok nulk ve samimi mlsaflrae
verllk tezahürleriyle karşdanmaaı 

gerçekten mtlU gunınımuztt okp. 
7an bir manzara te. kil etti. 

ASIM trS 

gençlerine havacılık mevzuu hakkm -
daki hitabelerfnl tekrar ediyorum: 

'"l'Urk çocufu, 
Her işte olduğu gibi, havacılıkta 

da, en ytlbek dnze,de, gökte, sen 
bekliyen yerini az l&Jll&nda, doldura
c&bın. Bundan, gerçek doetlanmu 
aevlnecek, TUrk ulusu mut111 olacak-•,, 

dünkü merasim 
Bu kıymetii irfan müessesesi 

bu sene 70 mezun verdi 

'!:O .. .. 
Mezunlar ~y masa11 1-tmda 

Memleket irfanına her yıl kıymetli J • 

bir ~ard~~cı ztimreu ~tan Erenkay Kereste fıyatları 
kız lısesının bu 1e11eki mezunları ta-
rafından tertip edilen veda mtıaame- (Uata tara/ı 1. üacfde) 

resi dün verilmi,tir. imalatını buıünUn ıerait ve lm'klnlın 
MUaamerede mektebin bUtUn eeki içinde plinlaıtınnak milli piya1a Bıti

mezunları bulunm111lardır. Dllnld1 j yaçlannı fabrikalara vuife vermek au• 
toplantıda 11 Temmuz gUnUnUn bun- retile muntuama11 temin etmek Te bir 
dan böyle Emıköy mezunlarının gtl- ı taraftan da fiyatları milmkiin olan u
nu olarak kabulüne karar verilmit- ıad hadlara indirmektir. 

tir. Toplantıyı açan Ziraat Vekili Kunt-
Müaamereye latikW mareiyle bat- otlu hazır bulunanlara Veklletin da· 

18.DIDI§, yeni mezunların veda nutku· vetini kabul ederek gelmiı bulunduk· 
nu miltealrip milli danllar oynanm11. Janndan dolayı tetekkür etmit "" mak 
eeki ve yeni mezunlardan gür.el sesli aadı izah elderek lmalltçılan mtıhlm 
olanlann piyano refakatiyle söyledik- milli bir mevzuda vuife almrt arkadaf 
leri prkılar dinlenmiı, çok alkJl}an· lar olarak Zirut Ve'klleti adına aellm 
mıştır. 1aınıı kendilerinden ciddt !dikkatli ve 

Bahçede gruplar halinde f otofraf • ıuurlu bir teıriki mesai istemittir. 
lar ~kildikten IOl1l'8. eliti eerıtat ge- Kurdotlunun bu toplantımn mahiye 
zilnp§, güle eğlene lfmon•talar içil· tini balı ederken aCSyledikJerine nan· 
mittir. ran Ve'kllet bu kabil mühim mevzular 

Brenk&y Uwlnden bu ... fO km- ............. 701da t~ 
mm ~ı-dlaı~. gete.elf....,: dalma lral]tlrkb ...-nfrer• 

.938 yılına kadar bu mektebin lise ce ünakapya müstenit vuifıe. .... ...., 
kısmmdan mezunlarm sayısı 780 dlr. ühiltler almKaktır. Fabrika aahlpleri 
Orta kısım mezunlarının 1&)'18 808. naınmı Ealdfelıir uylaVI Emin Suale 
ilk ksmmın da 481 olmak üzere bu Te Bilecik aayla'll tbrahim Çolak .az 
yıla kadar verilen mezun mlktan alarak vekile bu tqebbUIÜn i1abet n 
1869 dur. ehemmiyetinden ve fabrikalara vaziye-

ti karfllddı milzakere ve beraberce 

T • • k • s • e icaplarmı dlltUnmek ve kendi vaziyet u r 1 ye u rı y ve temennilerini de bilvesile tasrih et-
( tl ata tarafı 1 """"8) mek im1rlnı verilmit olmasından dola

dit toplantılar yapmııtar ve bu toplan· 
tılar eınaaında teknik meseleler tetkik 
edilmit ve her iki tarafça karııhklı ela· 
rak pojeler tevdi olunmuıtur. 

Konferans mesaisi hitammda. mU
tebu111Iara 18rU1Wen metelelerl daha 
derin bir tetldka tabi tutaiak ve yeni 
noktaların tetkikini hamlamak fmkl. 
nıru vermek için metainiıı bir eylt\1 938 
tarihine kadar tatiline kadar verilmft
tir. 

Konferans mezk<kr tarihte tekrar 
toplanacaktır. 

Ankara ıı (A.A.) - Yunan elçili 
Fran1a ile TQrkiye aramda Hatay iti 
etrafında haıd olan anlatma •e ahiren 
imza edilen •nikalar milnaaebetile 
cumhuriyet hUkametine dost ve milt
tefik Yunan htıkametinin en lalftiml 
tebriklerini •e TUrkiyenin Ulu Onder 
AtatOrkiln yillraek ve kıymetli ilham ve 
direktifleri sayesinde cumhuriyet bUkQ 
metinin .alll olduğu bu neticeyi hilkO 
metinin Şarkt Akdenbde en kıymetli 
sulh amillerinden biri olarak tellkki 
ettiğini, cumhuriyet htlk6metine iblll 
edilmek üzere Harldyeame bildiıWli 
öfrenilmittir. 

Muhacirler 
(VntJ ttlll'G/I 1 itloiü) 

Yugoslavya Zirut Veklleti mUpviri 
Voislov, ve Magovçevinten tereldrilp 
ediyordu. 

Yucoslavyadan Tilrldyeye ıetecelr 
Tilrk göçmenleri için komiıyon tara
fınd&Jf hazırlanan mukavele metni her 
iki hilkOmete arzolunmak Osere koml1-
yon azası tarafri!an parafe edllmlt • 
tir. 

Mukavele iki bU1c6'netse imza ve tu
dı"k edildikten IOIU'a merl,ete sine*· 
tir. 

yı tefekkür etmiperdir. Bundan tıODra 
ruznameye konmut olan meselelerin 
müzakeresi için Uç komite teıkil edil
mesi, toplantı reialliinin Ziraat Veltill 
tarafından yapılmau ve ikinci relalil• 
Emin Sazak ve İbrahim Çolaiı11 umu• 
mi kitipliie Kundu prketi mlldUıil 

Tabiinin aeçilmeai kararlaftınhmttır. 
Bir birlik tqkili, mevzuat temenniler 
ve milli piyasa ihtiyıçlan ve fiyat me
lelelerile uirqmak üzere tqkiline lll· 
zum ıtsrUlen Uç encümene de eıraaile 
tbrabim ÇolaJc, eski valilerden Kara· 
ldenia prketl mUdilril İbrahim Kunduz 
firketi mlldliril Tahsin seçilerek umu
mi toplantıya nihayet verilmittir. 

Bu encümenler ıeç vakitlere kadar 
kendilerine tahsis edilmiı olan aalon· 
lartia müzakerata devam etmiılerdir. 
Yarın toplantıya ittirak edenler ıerefi· 
ne Ziraat Vekili tarafından Gazi orman 
çiftlili bira parkında bir öğle ziyafeti 
verilecek ve encümenlerce verilmiı ka
rarlar müteakiben çiftlikte yapılacak 
bir içtimada okunarak toplantı hitam 
bulacaktır. 

Kumaı tezgAbları 
hakkında 

Ankara, 11 (A.A..) - lku.at v .. 
kiletlnden: 

llcnebl memleketlerden ithal •dl· 
lecek ipekll kumat tezglhlannclan 
iki meklle kadar olanlann tel"lkl 
B&D&Yl kanunu muafiyetlerinden ı.. 
tlfade etUrmemelert ve fantezi kla
mat lmall için jakarlarlyle blrlltte 
mtıbayaa edilmek ıarUle, ltldea at. 
yade mekikli tezglhlarm IH 1 - 7 • 
1938 tarihinde~ IUbaren altı ~ RI'• 

fmda J'Qkancla menuubalıls muafl. 
7etler4ea llUfade ettlrllmeleıl •• 
T&fık ......... 



• 

l 

l 

J • j 

1 
) 

r 

Yeni çöp iskeleleri 

Korku Yatağı Bazılarının hemen inşasına 
başlanmak üzere 

Belediye çöplerin denize toplu bir 
halde dökülmesi için mubtelü semt -
!erde çöp iskeleleri vücuda getirmiş- , 
tir. 

Yazan: Edgar Vallas Çeviren; H. M. ---------- Na.as __________ .... 
defin ardından koşan bir mahlük 

Flek'in hodkamlığı artık darbıme

Felk'in hodkamlığı artık darbıme -
sel haline girmişti. Hiç bir şey onu 
tatmin etmiyor, iştihasını yatıştırmı
yordu. Bir hafta içinde üstüste iki 
bankayı, iki ayrı !;ete ile soyduğu gö

Bir müddettenberi tamir edilmekte 
olan Balat iskelesinin tamir işi bit -
miştir. Gene Yemişin biraz ilerisinde 
yeni yapılması kararlaştmlan Tekke 
iskelesinin ihalesi de bir kaç güne ka
dar yapılacaktır. ihale işi tamamlan
dıktan sonra derhal inşasına başlana
caktır. 

- Sen Mis Keru tanıyor musun? 
Şoförün o kızı pek çok defalar gör

müş olduğu belliydi. Fakat onunla ah 
baplığı ilerlememişti. Nitekim sözle
rinden de bu anlaşılıyordu. 

Mahut kapının önüne kadar geldi
ler. Rider otomobilden indi· Kapının 
üzerinden atlayıp içerdeki hususi yo
la geçti. Bu yolun yakın bir zamanda 
tamir edilmiş olduğu görUlüyordu. 

Sebebini şoförden sordu. Şoför, Da
,. ın daima iki yaşlı adam bulundu
rarak bu yolu daima yaptırmakta 
olduğunu söyledi. Sebebini iz.ah ede -
medi. 

Şoför bundan sonra sordu: 
- Şimdi nereye gitmek istersiniz 

efendim? 
Ridcr: 
- Telefon etmek kabil olan sakın 

b~r Yere gitmek isterim, cevabını ver
dı. 

Rider, bütün bu müşahedelerinden 
~u neticeleri çıkarmıştı: Son altı sene 

rülmüştii. 
Rider kitaplarını kilitledi. Sonra, 

Margriti görmek üzere aşağıya indi. 
Bütün hıidh:elerin artık buhran 

devresi yaklaşıyordu. 
Margritin bu uğursuz ''Larms o

teli,,nden, bu ''Korku Yatağı .. ndan u
zaklaşması lazımgeliyordu. 

Merdivenleri inmiş, inmemişti ki, 
Davcr'e rastladı. Daver de yukarı çı
kıyordu. Rider onunla yilz yüze gelin

ce: 
- Hah, tamam, dedi. Ben de sizi 

görmek istiyordum. Acaba bana bir 
iyilik yapabilir misiniz? 

Daver'in düşünce \'e kaygıdan bu
rusmuş yüzünde bir gülümseme belir
di: 

- Azizim, Mr. Rider, dedi. Size bir 

Bundan başka Kadıköy Eemtindeki 
çöplerin de denize dökülmesi için Za
hariyado mevkiinde beton bir iskele 
vücuda getirilecektir. 
DaYutı aşa kışlası arkasında çöp 

dökmeğe mahsus olan mahalde sinek
lerin toplanmaması için dört tanzifat 
amelesinin her gün burada çalışması 
uygun gfırülmüı;tiir. Amele sinek sür-

1 

felerini fenni surette imha edecek-
tir. 

Eski tip cöp aı abalarının kaldırıl

masmn' başlanmı~tı. Beyoğlu semti -
nın yeni tip arabalarının üçte ikisi 
hazırlanmıştır. tstanbulun bütün ye
ni çöp arabaları bir Eyllıle kadar ta
mamlanacaktır. 

iyihk yapmak mı? İfadenizi yanlış ( 
kullanıyorsunuz. Siz istediğiniz §eyi Kısa haberler 
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Çıplak gezen kadın 
B ir anan e yüzünden 
nıektepten k o v u ldu 

' 
lngilterede Koventri şehrinde btiyük 

bayramlarda. karnaval ve paskalyada 
yapılan halk eğlenceleri arasında bir 
"numara,. \'ardır ki hakikaten çok ga
riptir: 

Beyaz bir atın Üzerine çıplak bir ka
dın biner \'e şehrin içinde dolaşır .. 

Bu. altı yüz senelik bir vakaya istinat 
eden bir ananedir: 

On dördüncü asırda Koventri şehri de. 
rebeylerinin zulmü ve ağır vergileri al
tında inlerken Leydi Godiva isminde bır 
kadın çıkmış ve buna itiraz etmiştir. Hal 
kın haraca kesilmesi, haksız yere zulüm 
görmesi gibi istibdat hareketlerine itiraz 
içın yaptığı protesto.bir atın üzerine çıp 
lak olarak binmek ve şehirde dolaşmak
tır. Kadının üzerinde çıplaklığını örten 
yalnız uzun saçları vardır •• 

O protsto hareketlerinde halkın alaka
sını çeken ve etrafına herkesi toplayarak 
nümarişe sevkeden bu kadın öldükten 
sonra da ismini bırakmış ve her sene ya. 
pılan bayramlarda bu kahraman başka
lan tarafından temsil edilmiştir, 

içınde Da verin bayatını esaslı bir deği 
§İklik değiştirmişti. "Mal sahibinden 
~iyade bir rençber olduğu hissini ve
recek kadar hamarat bir iş adamı,, 
olmaktan çıkmış, istirahat ve sükunu 
seven bir centilmen olmuştu. 

Larms otelinin esrarı, artık böy
lece esrar olmaktan çıkıyordu. Tele
fonda polis müfettişi Simpson'u ara
dı. Ve o gün için keşfettiklerinin hep 
sinı anlattı. 

bana yaptırmak için, değil rica, em- ------------
redebilirsiniz ! • Florynya pazar günleri fazla yolcu ol- ----------- 1 

Rider bunun üzerine: duğundan Sirkeci lı>tnsyonunda ayrıca bir ( \/ . /\ . l ) 
Florya g!~esl ııçılmış Ye katarlara yeni va- 6 eni f!ŞTIYB 

Lakin at üzerindeki çıplak kadın bazı 
hadiselere de sebeb olmıyor değil. Me. 
selfi. geçenlerde Koventri şehrinde "Ley 
di Godiva, ,olan Mirabel Muller ismin. 
:ieki bir genç kız, bulunduğu mektepten, 
çıplak gezdiği için ko~lmuştur. 

Gene ayni kızın başına başka bir hA
dise gelmiştir: 

Mükalemenin sor.·~"lda Simpson şöy 
le diyordu: 

- Hatırıma gelmişken söyliyeyim. 
Mevzuubahsolan altmlnn henüz A
vustralyaya gönderebilmi' değiliz. 
Rıhtımd:ı meseleler çıktı. B'!.lnları da 
Flek'in yaptığına hükmedecek değil

sin ya? 
Rider, altın nakli meselesini tama

men unutmu!itu. Bununla beraoor, po-

ktir§ı1ndı. "Evet., veya "Hayır., mA. -
nasına gelmiyecek müphem bir ce -
vapla geçi§tirdi. 

Llıvrens oteline tekrar döndüğü za
man diğer müşteriler de gelmiştileT. 
Kapıcı, ortesi gün için bir "Kafile,, 
geleceğini söyledi. Fakat Rider bu sö
zü ciddiye almadı. Gerçi kapıcının bu 
sözU hüsnüniyetle söylediği, karşısın
dakini aldatmak gibi bir tasavvuru 
olmadığı anlaşıhyorduysa da, ortada 
Yeni bir misafir geleceğine dair hiç 
bir hazırlık yoktu. 

Rlder, gündüz konuştuğu hizmetçi 
kızı aradı; bulamadı. 

Esaslı bir soru5turma. yaptıktan 
sonra o hizmetçi kızın, o gün öğleden 
sonra otelden ayrıldığını öğrendi. 

Rider, odasına çıktı. Kapısını kilit
ledi. Kendisiyle beraber getirdiği iki 
büyük kitabı gözden geçirmeğe başla
dı. Bunlar, Flek'in Ye çetesinin gördil
ğü i§leri tcsbit eden resmi raporlardı. 

Flek'in teşkilatına bir "çete., de -
mek belki doğru olamazdı. 

Zira Flek, bir rejisörün aktörlerini 
değiştirmesi gibi, durmaksızın çetesi 
azasını deği§tirirdi. 

Zabıta, Flck ile vakit vakit elbirli
ği yapmış bir çok adamları yakından 
tanıyordu. Bazıları hapse girmişler, 
ye çıktıktan sonra onun kadar iyi üc
ret veren bir ustayla tekrar münase
bete giri§mek istemi§lerse de muvaf
fak olamamışlardı. Flek'in eli altında 
bulunan bazı haydutlar da ortadan• 
kaybolmuşlardı. 

Onların şimdi, ecnebi memleketler
de keyif ettiklerj tahmin olunuyordu. 

Ridcr kitabı baştan başa karıştır
dı. Bu kitap bir çok hakiki vakalarla 
doluydu. Yalnız bir şey, bilhassa dik
kati celbediyordu. 

Flek, çetesi azasına iyi para ver _ 
mek itiyadında bulunan biri idiyse de 
kendisi pek az para sarfediyordu. Şu 
halde parasını, bir yerde biriktirmiş 
olsa gerekti. Bu paranın biriktiği yer 
de, pek ur.akta değildi galiba ... 

Con Flek, niçin çalışıyordu. Parayı 
neden dolayı biriktiriyordu? BUtün 
yaptığı bmnzlıklımn ardmda hodkam 
bir cimri mi bulunuyor; yoksa gaye
siz ml çalı,ıyordu ! ? Yani deli bir a
damm yaptığı gibi, muhayyel bir he-

- Dün geceyi ve dün gece başım- gonl:ır ilave edilmiştir. 
dan ge"'rn hsrikulade şeyi dilşünüyo- • M~ktcplcrde okunan hendese kitapla- Varlık 
rum, dedi. rının yeni terimlerle tekrar yazılması için 

Bayram günü beyaz at üzerinde "çıp
lak .. bir halde ve üzerinde yalnız uzun 
- tabii. takma - saçlarile dolaştrken 
kalabalık arasından biri üzerine atılml§. 
trr. Adam hu hareketi, böyle bir manza
raya. ahlrut noktai nazarından muvafık 
gönnediği için, mani olmak maksadı ile 
yaptığını iddia etmiştir. 

_ Hrrsızı mı kastediyorsunuz? müsabaka açılmıştır. Yalnız, bunların tet-
- Evet hırsızı kastediyorum. o hır- kiki Ye kabulü uzun sürecel;inden bu sene 

gene eski kitapların okutulması düşünül
sız insanda endiı:ıe uy:mdıran bir tip!. mekledir. 
Ben de meseleyi olduğu yerde bıraka
mıyorum. Bereket versin kapının per
vazında bir parmakizi buldum. 

(Dcvam1 ycırın) 

Veni iş 

b ·· elerimiz 
lş dafrf!ld reisliği !1138 yılına mah

sus olmak Uzere, iş hayatındaki ha
reket ,.e kesafetler ve vllAyetler a
rasındaki münakale \'azlyeti ·ve eko
nomik nH\kn bakımından yurdumu
zu bazı iş kollarını birleştirmek su
retiyle yeni baştan 20 iş bölgesine 
ayırmıştır. 

Yeni iş bölgeleri ve kollarını ya
zıyoruz: 

ı inci bölge merkezi (Ankara) ol
mak üzere, Ankara, Çankırı, Kırşe
hir ve Yozgat vlJ~yctlcri; 2 inci böl
ge merkezi (Zonguhluk) olmak üze
re, Zonguldak, Kastamonu ve Sinop 
\'llft.yetlerl; 3 Uncu bölge (İstanbul) 
\'llilyetlnl: 4 Uncü bölge merkezi (lz
mlr) olmak üzere, lzmir ,.e MAnlsa 
viıt\yc ll t.' rl, 5 inci bölge mE>rkezl ( E
dirne) olmak Uzerc, Edirne, Kırk -
Iarcll, Tekirdağ ve Çanakkale \'lift. -
yetlerl; 6 mcı bölge merkezi (Balı
ltesir) olmak üz.ere, Balıkesir ve Kü
tahya vl!Ayetleri; 7 inci Mlge mer
kezi (Aydın) olmak Uzcrc, Aydın, 

Denizli ve Muğla v!H\yetıerl; 8 inci 
bölge merkezi (Antalya) olmak Uze
re. Antalya, tsparta ve Burdur vlltı
yctlerl; 9 uncu bölge merkezi Ada
na) olmalc Uzcre, Seyhan ve lçel vl
Ulyctlcrl; 1 O uncu bölge merkezi 
(Malatya) olmak üzere, Malatya, Sı
vns, Gazlnnteb ve Maraş vllAyetlerl: 
l l inci bölge merkezi (Kayseri) ol
mak Uzore, Kayseri, Niğde ,.c Konya 
viltıyetlcrl; l 2 inci bölge merkezi 
(Samsun) olmak Uzere, Samsun, Ço
rum. Tokat ve Amasya vllA.yetlert; 
13 uncu bölge merkezi (Trabzon) ol
mak üzre, Trabzon, Çoruh, Rize ve 
GümUşhane \•iltıyetlerl: H Uncu böl
ge merkezi (Diyarbakır) olmak ll
zere, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Van, 
Bitlis. Siirt. Muş ,.e Hakktlrl vilA.yet
lerl: l5 inci bölge merkezi (Bursa) 
olmak uzerc, Bursa ve Blleclk vllA.
yetıerl; l 6 ıncı bölge merkezi ( tz
mlt) olmak llzere, Kocaeli ve Bolu 
vllAyetlerl: 17 inci bölge merkezi 
(Eskişehir) olmak nzere, Eskişehir 
"e AfyonkarahlsanflA.yetleri; 18 ln
cl bölge merkezi (Giresun) olmak 
Uzere. Giresun ,.e Ordu vllAyetlerl: 
19 uncu bölge merkezi (ElA.zığ) ol-

• Bursnd:ı se) yahlıırın istirahatini temin 
için yeni tedbirler alınmaktadır. nu ara
da Ulurl:ığdaki oteller tek elden idare olu
nacaktır. 

•Vali ve Belediye Reisi B. Muhiddin Üs
tündağ I\ndıköy yakasında yapılan ve)'a 
tamir cclilcn yolları teftiş etmiştir. 

• S:ın:ıyi işleri fııerinde hükilmetimizle 
temasın bulunan İngiliz fabrikalar mümes
sili G\les Lonılr:ıya dönmüşliir. Tcşrinlev
,,.,de telrniıl" .-ı~e 

• Elektrik şirketinin eski mlldDrfl De
Jakrun memleketi olnn nclçika:rn dönmllş
tar. 

• Caddelerin yeni tipi tcı;bil edilmeden 
in~nat yapılmaması hakkında şehircilik 
mütchassmnın fikri Jstanbulun husuı>t va-
1iycti illbariyle muvafık görülmenıişllr. 
İlerde imar p!Anına göre del!işiklik yapıl
mak 07.Cre gene eskisi gibi inşaqtn izin 
verilecektir. 

• tırni:renin harp znmnnınd:ı zehirli g97:. 
tara karşı müdafaa işindeki vazifesi ııöz
önünc'te !uhılarak yeni te('hizat alınmakta
dır. 

• Berliııdr.ki ti<-orct miizakerelerinde 
buhınnı:ık iill're lnhlı>arlar tülün mtidilril 
Adnan Tnşpın:ır rla Alman)·aya hareket 
etmiştir. 

• Cnfer oğlu Ahmet TUrk dili etrafında 
telkiklcr y:ıpmak fizere bugün Anadoluya 
girlccektir. 

• Zehirli gazlara karş1 müdafaa kurs
ları bu sene daha ııeniş bir mlk)·asta ola
(':Jk ,.e hnlk mnskclcrlc t:ılim yapae:ıktır. 

Memlekette: 
• Manlsııda lise hlnasının kurulaeal}1 ha

hcrl hiiviik bir ı>c,•inc uyandırmıştır. 
• B:ılıkesirde Üzilmcü çayırındn balık 

nvlnm:ıkta olan Ç.olıan hmail boAulmuş. 
tur. 

• Oıırsndn hrkçl l'ııncr kendisine t'mni
"cl rılilen lıir kndına teroruz etıliUndt'n 
'nk:ıl::ınmıs, hnkkında takibata b:ışl:ınmış. 
tır. 

• Kuş:ıdasındn hnstahnne h:ıdeıncsl Nu
ri sı(':ıftın tesiriyle çıldınnış. İımlre gön
derilmiştir. 

• Gürünün Klrn7:lık mahnlle"inde 12 1:1-
şi t'llen zehirlenmiştir. 

• r.ilmiişhnneyc ba~lı Kelkit heledh·esl 
vcdl hin lirn ile kanalizasyon )'nptırm11k
t:ıdır. 

• Erıincan<tn yaJtnn ynftmurl:ırcl:ın hasıl 
olan sel on rlokuz kişiyi boğmuştur. 

• Somncla Ellna adında bir kadın l\lus
tafnnın metresi iken aralarında hasıl olan 
geçinememe yüzünden !\luslafa tarafından 
öldürülmüşıür. 

• Nazilli - Aydın .fzmlr arasında oto
matik telefon yapılmn(ta karar verilmiş, 

h:ı7.ırlılta başlanmıJhr. Hat yapıldıktan 
sonrn buraların lsıanbul ve Ankaradan da 
konuşulacaktır. 

• Bir müddet en·el Gellboluda Zincir. 
bozan mc,·kiinde karayn oturan Norveç 
bandıralı Shr. Th. Boe vapuru dün yüz
rülmilştnr. 

mak Uzere, Elbığ, Tunceli Bingöl 
Ye Erzincan ,·llAyetıerl; 2 O inci böl
ge merkezi (Erzurum) olmak llzere, 
Erzurum, Karı ve Ağrı vlllyettert. 

l Temmuz 1938 tarihli ve 12 nci 

sayısı Cemil Sena Ongun, Muammer 
Necip Arda, Umran Nazif, Rıza A -
pak, Behçet Necati, Salih Zeki Ak
tayın makale, hikaye ve şiirleriyle, 

Fransız, Litvanya ve Rus edebiyat -
larmdan tercümelerle çıkmıştır. O -
kurlarımıza tavsiye ederiz. 

Fen Bilgisinin Faydaları 
Değerli Fizik profesörü Salih Mu

rat Uzdilek'in Fen bilgisinin Fayda
ıatt a41r eeerl Kanaat Kıtape:vıi tar~ 
fından neıredilmekte olan' 'Ankara,, 
Kütüphanesi,, serisinin 6 ıncı kitabı 
olarak çıktı. 

Bilhassa elektrik tatbikatiyle rad
yo, televizyon, tayyare vesaire gibi 
en yeni keşiflere geniş bir yer ayıran 
bu eseri herkese tavsiye ederiz. 

Haydarpaşa Geçidi 
Nafia tarafından yapılacak olan 

Haydarpaşa geçidine .ait proje beledi
yeye gelmiştir. 

tma.r i~leri mlldürlilğü münakasaya 
ait hazırlıklarla meşguldür. 

Fakat halk bu adamı lincetmek iste.. 
miş, polis zor mani olmuştur. 

Sonradan anlaşıldığına göre, Leydi Go 
diva rolündeki genç kız tamamile çıplak 
değilmiş Ye üzerinde ten renginde bir 1Jl3 
yosu varını~ .. 

F armakoloğlar K ongresi 

Türkiye Pratik Farmakoloğlar bir
liğind'4m: 

30-6- 938 Perşembe akşamı yapıla
cağını ilan ettiğimiz Birliğimim U
mumi toplantısına iştirak eden arka
daşların arzuları Ü7.erine Umumi koo
gremiz 16-7-938 Cumartesi akşamı 

22 de Cağaloğlunda Eminönü Halke
vinde yapılması için tehir edildiğini 
bildirir meslekdaşlarımızm gelmeleri
ni dileriz. 

Görüp düşündükçe : 

Kimya fabrikası 
YAZAN: S.Gezgln 

Beş senelik sanayileşme planının, 

ne kadar uzun ve etraflı düşiinceler
le kurulduğu, gün geçtikçe daha iyi 
anla§ılıyor. 

"Sanayileşme,, sözü içinde "Kim -
ya,, nın da bulunduğunu, ilk zaman
larda aklımıza. bile getirmemiştik. 
Şimdi, İzmit koyunun yemyeşil bir 
kıyısında "Xlor,, fabrikasının temeli 
atılınca, ~hnimizdeki sanayileşme sı
nırı, ansızın, alabildiğine genişliyor. 

Bir memlekette gerçek bir sanat 
hayatının başlaması için belki değil, 
ama, ilerlemesi için, mutlaka kimya
ya dayanmak ~ru vanlır. 

Batı Ulkelerinde mal ucuZluğunu, 
mal tenevvUünU, piyas& oynaklığını 
meydana getiren en çok kimyadır. 

Dilimizde bir kuvvetin ifadesi ola
rak yap.yan "Ekmeğini taştan çı

kar!,, sözU, bugün "Kimya,, için tam 
biçilmiş kaftandır. 

Arada sırada kiğıttan tereyağı, o
dundan kavuçuk kömürden bilmem ne 
çıkarıldığını okuyup şaşarız. Bütün 
bunları yapan sadece kimyadır. 
Kimyayı çağımızın ki.hini, sihirba

zı, büyücüsü saymak yersiz olmaz. 
Masallarda tılısmılı mühürler, bUyU-

lü yüzükler geçer, ki bunları yalayan 
adamın önünde hemen bir Arap beli· 
rir. Ne istenirse ne emredilirae yap
mağa kadir bir Arap. Sir.e Hint or
manlarının azgın kaplanlarını, Avua
tralyanın öfkeli yılanlarını Atlas de
nızlerjnin incilerini Kaf dağlannm 
güzellerini göz açıp kapayınca ge
tirir. 

Bugünkü medeniyetin elinde kim • 
ya. işte böyle bir harika olmuştur. 

Yalnız, ne yazık ki kuvvetini daha 
çok "Hürmüz,, gibi değil, "Ehrimen .. 
gibi kullanıyor. Asrımwn yllzilnil ka
rartan ölüm vasıtalarının memleket 
facialarının kahramanı da. odur. Türk 
ler, yarışçı bir millet olduklarını, bin 
türlil imtihanla dUnyaya tasdik ettir
dikleri için, kimya da onla.rm elinde 
şerrin değil, hayrın, iyiliğin, insan 
saadetinin bir vasıtası olacaktır. 

lktısadi sahada beklediğimiz ufuk 
genişliğine, ancak eşyadaki kimya ıh
tiyaçlarmın da kendi topraklarımızda 
karşılanmasiyle kavuşacağız. 

Bugün bu gayeye doğru da ilk bü
yük adım atılmış oldu. Sevinmek hak· 
kımızdır. 

8. GBZGIN. 



Ev, kadın: 

Yaz akşamları 
kahve altılar 

Alriıanya Roman
yadan ma.l almak 

istiyor 
Romanya bu teklife 

beniz cevap vermedi 
~ "Jıırnal,, gaaet""'"" Ber 

Yuhkta iıerıh ve bahseniz varsa, ZiK muhıabiri bildiriyor: 
jahut ,ehirde iıeM ve balkonunuz, Siyaat mahafilde söylendiğine göre, 
taraçama varsa qi doıtu, lrıonukomıu- Alman htildUneü Romanyaya bazı 

111 toplayıp akp.mlan &\ile söyleye tekliflerde bulunm111 ve oradan on 
yemek yemek hot olur. Şüphesiz ld iki ay vade ile ktUliyetli miktarda 
bahsettiğimiz hafif yemeklerdir. benzin ve hububat almak istemitür. 

d ha Bununla beraber, Romanyanm ılm-Bunu, saatine ıöre, iki tarz a tır· 

layabilirainiz. Eter akpm saat 6, 7 ve diki halde cevap vermediği ve teklif-
,. 8 de bir toplantı yapmak iıtiyona- leri tetkik için teerinievvele kadar 
nu misafirlerinize meyve .ziyafeti ve- müsaade istediği iddia edilmektedir. 
Jininis. O zaman, mevsimin bütün Ayni muhabir Berlinde Bo-
meyvelerini toplarsınız: Kiraz, viıneı manya haıv müatef'Jf"I general 
çilelr, erik, armut, kayısı, ,eftali, dut Jlüh,in 'baflotJnZığt.nda bir Jwıwı 
Y.a. Bunlar reasam Paleti gibi, her rea- ' heyetinin bulunduğunu btıdir-
ıt bir araya toplayarak ıüzel bir man- riyor w bu heyettn AZmanya-
sara tqkil eder. dan Uıyyare alaooğt, bunun 

Sular büvük bir tabakta durur. Her muloııbiJinde, Almanyamn İl-
~ te4iklerini verıceği 1ıakkoıda kesin önünde de birer bot tabak, ayn- ıeyler olacaktır. Bunlara, bilhassa bir 1cıanat1t olduğunu aöyJüyor 

ca birer küçük tabak ıeker bulunur: muhtelif salatalara ehemmiyet verme-
To. ıelrer veya pudra ıeker.. Erik, lidir. Yetil salata, hıyar aalatası, fuul- Bu fQyilan reame.a teyit e-
... ueL, _ı•ne, dut ve -kere batıra batı- b --t- dal dQmemektedir. ll'alcıat: r a Yıs ıs- ye piyazı, eyin -tası, aar ye, turp 
n yen1rae dalla hot olur. salatası, patlıcan aalatası v.1.. Bunla- Bu haberlerin doğru oldui-una hükme 

Sofrada biıkilvit, çörek gibi bazı rın yanında da beyaz peynir ve kapr dilebilir, çUnkU. salilıiyettar kimaele-
111ter de bulundurabilirsiniz.. peyniri bu'lunacaktır. rinde gizlemediği bir eey vardır: Al-

d Tabii, buzlu suyu da ihmal etmeni- manlar Balkanlarda doktor Şaht'm ve Eler toplantınızı 8 en ıonra yapı- B$ron Fon Noyrat'm aeyahatleri ile 
~o •aman yemek çıkarmak 11- niz. Unutmayın ki, yaz gUntı böyle iki aenedenberi elde ettikleri lktmadl 
an. Pabt bu da henilz aicgam yemeği meyve salata, soğukluk gibi ıeylerle mevkii muhafaza için her ttlrltl vuı-

::-' •• •.•.ya-caİlllma--ıö•r•e,•ç•e•re••-k•a•bi•'lin-dc•n-•b•uz•l•u•ı•u•ka-dar-h•op-•gi•d•cn_117_y•o•ktur-~. 1 talara bq vurmafa karar vermiıter-
~ dir. r::...---------- ------ - - ----- ---, Alman sanayicileri ve tUccarlan, 

Efen aA 'em ı•n -'e •• İngiltere fle Franeanm, AJmanlarm c j '~ a 1 
aenelerdenberi Balkanlarda alchklan 

eleskoptan yeni isti· 
ade çareleri bulundu 

mevkii itp1 etmek istemelerinden a
cı acı ılklyet etmektedirler. 

Gazteler de hu huauata onlarla be
raberdir. 

lııgilterenhı iktmadl alyueti l'raıı
Adan daha fazla tenkit edilmektedir. 
Hatta. Yugoelavyada ve Bulgariatan.. 
da lngilterenin, Almanya aleyhine 

10 kilometre mnafeden herhangi bir 
~arin bir bina11nm yahut penceresinin 

mı, kapalı mı oldu tunu: bir fabri
bacaendan cfuman çrlnt> ~a-

iılm'·• Sokaklardaki insanların vazi
oturdutunuz yeı:+den görüp, tet· 

etmei• imkin hasıl olmuıtur. 
Belki televizyondan bahsedileceği 

tmıuza ıelmiıtir. Böyle bir ihtimal 
ıelmit iıe bqtan llSyleyellm ki 
te1nbycn !değildir. 

Bünunla beraber, 80 kilometreyi ve 
daha mak mesafeyi kclaybklı 

tetkik ve buralann vuiyetini 
t etmek mUmlrilndilr. Bunun için 

Jlldtzlara ~evrilmal mutat olan ve 
_..,,. adar yllım bu it için kulla

bulıman teleskopu semadan ye
sftiımek Widir. 
~ bir inıkln elde edilince, bun

ne auretle ve ne pbi huaualarda 
edilecefi de tayin olunmak 

ktlr." Ancak bu ıuretleclir ki im
pntlk layınet ve ehemmiyeti 

iiım:lana tjlkabilir. 
llylenilcfipe ıöre ıulb samanında 
le uun nya munca meaafelerden 

veya burayı tetkik etmekı yine 
lllllafelerden fotoiraf almak o 
dikkate deler bir ehemmiyet 

l'ltıermu. Fakat harp zamanında bu 
lnbUde bir kıymete maliktir. 

'Ubakib 80, 100 kilometre meaafe
dtifman mevzilerini, tayyare b

rdllJaım11t milstahkem mahalleri, bir 
limandaki harp ıemilerinin va

Te tekillerini bir fotoğraf füml 
de bUtün taflilit ve teferruati

llSblt etmelr, çok defa en Ja~etli 
~ilan elde etmektir. 

itibarla teleskop, ve bununla 
fllılıH1'illmiı fotoğrafı harp, vasıtala • 
.. bir harpte tullanıJma11 lım:ıl 
•ına ilet ve maddeler arasına &ir

balunmaktadır. 
lebeple Avrupa ve Amerika er

blyeleri tfmdidcn teleskoptan 
ha'etle iatifade için tedbirler almak 

Bu ıuretle hareket halinde bulunan almak iatedlğl mevkii elde edemediği 
bir büyük, inp halinde bir köprü, sb· söyleniyor. 

lenmeai için u~ olan 1H ı.- L ~---J't.~~~-:a~!Slw.11@~1.f . ..: ~fflfl ~--'1if1Mt@~tof! .11t~ 
rafı tfınifüllttadir. Kömür ocakları-

ı,in umumi bakımdan tetkikinde, te-

leskopların kurulacap yüksek yerlere mızda yapılacak 
ihtiyaç olduğu clSze çarpar. Bunun için 

de sabit ve seyyar yüksek mahallere yenilik 
ihtiyaç vardır. Sabit yilbek mahaller 

~:C:tl.s.;:~ ::::: Blrlnglllzbeyetl daha 
yere dikilerek kullanılacak madent te- Zoogoldata J(lltl 
s=1oattır. Kömür madeni iatibul&tmım art-
Şimdiye kadar yalnız uzaktaki llem· tmnak için Karadenizdeki k&nOr 

teri tetkike vasıta olan teleak.cpun bile havzalarımızda yapılan tetkiklere ill-
1'arp için ve harp zamanı için kullanıl- veten bir iki güne kadar yeni bir tet-
mağa baflanması ilzerinde durulacalc kik bqlamıe bulunacak ve bunlarm 
dütünülecek mevzulal'dan biri delil neticesine göre derhal harekete geçi. 
delil midir, tecektir. 

Pduaevi Liaeıinin 
Tenezzühü 

Musevi lfaeeinin bu yılki mezunlan 
Çamlıcaya dtln bir gezinti tertip et
mişlerdir. 

Gezinti güzel olmue, geç vakte kadar 
devam etmiştir. 

Kız San'at Oiretmen 
Okuluna Pdeccani Talebe 
Kız sanat öğretmen okuluna almı

cak meccani leyli talebenin imtihanı 
Eylfilde yapılacaktır. 

Okula girmek istiyenlerin 15 Tem
muza kadar Bakanlığa mtlracaat et· 
meleri lizımdD'. 

Tamim btlttin Jdlltilr direktörlükle
rine gönderilmletir. 

Bundan bir ay kadar önce, maden 
iatilıaalltmım artmrıat için ocaklarl 
makinelqtirmek huaUauııda dUnyanm 
en btıyUk "Maden mUhel!.dialilf,, tlr
keü olan ''Meko,, İngiliz tirketi ile, 
anlqma olmue ve mtltehuaıalar ge
lerek ~nguldak, Ereğli kömür hav
umıa gitmiolerdi. 

DUn de gene k&nllr ocaklanmmn 
moderinıuıuyonu ile allkadar yeni 
bir lngiliz heyeti eehrimize gelerek 
~nguldağa gitmlttir· 

Bu yeni gelen grup, dahi mUheıı
diıler ve telmisiyenlerden mONkkep
tirler. 

Memleketimizin tabi! llel'vetlerin -
den altayiele bahseden mUhendialer, 
diğer madenlerimizin feletilmealyle 
alikadar mUteha.aıalarm da gelece -
ğinden balusetmitlerdir. 

13 yaşında bir kız 
kaçırmak istediler 
Suçlu AQırcezada 

muhakeme edilece 

18 7llflllc1& Kltllk 

Evvelki gece Çapada 13 yqmda bir 
kız eaki nip.nlw tarafmdan sorla ka
çırılmak iatenmiıtir. 

Hayriye iamindeki bu Jm çocuğu 
Çapada ördek Kuap mahalleainde, 
bekçi Şuayip De oturan bir kadmm 
Jmıclır. Sekiz, doku ay önce Bilantl 
adında 32 yqmda bir gence nipnlan
Dllf ve Hilanü km annem ile beraber 
oturduğu Şehremhıindeki evine a6ttır 
mu,tOr. Hilanil Hayriye ile altı ay 
kadar bu tekilde yap.diktan IODI'& 

nihayet iki ay önce km Beyazıtta 

tuttuğu bqka bir eve götilrmU, ve 
iki nipnlı orada oturamağa baela -
mıılardır. 

Fakat çok ktlçllk ve daha evlene -
cek çafda o1mıyan Hayriye BU.llıüyfl 
seveceği yerde lllk m u.rhoebir hal· 
de eve gelmeeinden ve Jrencliaiae mor-

la. ı-t.;r..ıae1m:: 
detli bir nefrete inkılap etmiştir. 

Bllmıtl Hayriyeye her tuaııat tec
rilbe8inde kat'! bir mukavemetle kar
lll&lmll ve artık fazla tahammW e
demlyeceğini anlıyan Hayriye de bir 
hafta kadar evvel evden kaçarak an
nesi ile bekçi Şuayibin yanma gitmie 
tir. 

Dlfer taraftan Bayriyenia anneal 
Saime de halen terlikçilik yapan Ha
lil adında biriainin nlklhlı karıaıclır. 
Şuayip ille, evde ŞUkrllye adında bir 
kadınla nikllılı ve bu kadından iki 
çocuğu vardır. Bunlarm ikisi de eski 
koca ve karılarmdan bop.n.mak Uze
re dav&hdırlar. 
BUımU, nişanlıamı kaçırdıktan aoıı

ra, leVgiai bUebUttin arbnıf, hemen 
her gtın Şuayibin evine gelerek Hay
riyeyi iatemeğe bqlamıştır. 

Bu hal düne kadar devam etmit ve 
bUtiln mtlracaatlarmm reddedildiğini 
gören BUantı nihayet, dün gece bir 
kaç arkadqı ile içtikten aonra bir o
tomobHe atlamıe, kımı bulundufu e
ve plmietir. Şuaylbin arkadaflarm • 
dan bfriai qağı lnmff ve kapıyı çala· 
rak, Şuayibin kamına: 

- Ben polisim, Hayriyeyi karako
la kadar göttlreceğim, demiftir· 
Kız kapıdan çıkacafı eırada bekçi 

Şuayip gelmif ve vaziyetten fllphele
nerek, polis olduğunu aöyliyen adam
dan hüviyet aorm111tur. 

Otomobildekiler itin catallataca -
tnıı görünce hemen dıprı fırll.llllflar 
ve Hayriyeyi yakaliyaiü mrla oto-

Hayriye ye nl~nlın 

mobile atmak istemişlerdir. Bu 
Şuayip düdüğünü öttürmU,, po 
kotU§IDUi ve Hayri korkudan ba 
mıştır. 

Otomobille kaçan mütecavizler, 
raz aonra yakalanmıf]ar, dtln he 
adlıyeye sevkedllnPtlerdir. 

Hayriye kız adliye doktoru En 
Karana muayene ettirilm.if ve 
nm bosıdmamıı olduğu anlaatlnultıı 
OlrmUmeflıut illerine bakan m 

deiumumt muavinlerinden Orhan 
Dl, vakaıım bütün eehumı ayn a 
dinlemif ve BilanUnUn auçuııu 
uncu maddeye temu eder gWerek 
rakını ağır cea mahkememne 
dermitür. 
Duruşmaya yakmda alır 

bqtanacaktır. 

Dijer taraftan bekçi ŞuWJll'~ 
de hldi 

Kardeeini öldüren • •an lannlnde 
blriainl kan davası ıtt'aerek, 2 aene 
kadar evvel Tophanede arkaamdan ta 
banca ile vurarak öldüren kadm ka
til Gtllizarm ağırcezada görillen du
l'1JllDUIDa dün de devam olunm111 ve 
tıbbı adliden gelen rapor okunm111 • 
tur. 

Raporda GWiz.arm muvazenesinin 
tam ve IUurunda hiç bir bosukluk 
balunmadığı yazılıyordu. Raponm 
olnmmuından aonra, GWizarm baba.
anım ismiyle maktul Basanın öldür
dUfUnU iddia e~flğt kardeeinin ba
baamm isimlerinin ayni olmldığı g6-
rUldO ve reJa Gfllizara aordu. GWl
zar 2 1ene evvel yakalandıfmda,nbet 
ri 10 yq çölmıtlf ve bitkin g6rilntl· 
yordu, bqmdaki örttıytl arkaya ite
rek: 
- Ben bilmem, eUir. l8hir do]qua 
ğnn.. Beylerim gelain, kon111&calmı·• 

Diye abuk sabuk konuemafa bqla
dı. Reiı, kendisine ihtar ederek: 

- Deliyim dedin, milfah-,. koy 
"Urduk .• Ama bir eeyfn olm~ .a
rllldU. Kendine gel de clotnı dlrUd 
anlat, dedi. 

ll'akat GUliP.&r gene uçm,lımela 
bqlaymca, mahkeme ka'rdetl ne 1*
bumm lalmlerinin aorulmuma Jr&rar 
vererek duruemayı 18 Afuatoe gbtl
ne bıraktı. 

Wıaanluını Ve Annesini· 
Yarahyaıı Tutuldu 

Moda l'fJuamı 7enl bdlJl ppb modeıl lerl için llbaıa 
toplaror~ 

Geçen Cumartell gflntl Gelenbnt 
DJ~eblnbı &ıUDde elki nll&Dlm lne
bolulu &her ne 1mm uın.ı AneJl 
bıçakla yarala)'Ul reji ame!estDclm 
Bllmıet dtln aıla bir takip IODmıda .. 
le ~Jmfltir. 
~lı IGrl1JSUDda IUCUJUl ftlnf e-

41erek• 
~.J"-•• ~ M,fi!Ml~· 



Bir adam 
Hatay zaferimiz 

etrafında 

Karısının ensesini kayna
nasının da kulak tarını 

kesti 

Taymis~n yeni bir başmakalesi 
Dlinkü posta ile gelen lngilizce 

Taymls gazetesi, son birkaç ay ice
risiııcle Ustüste birkaç defadır ehem
miyetle bahsettiği Hatay meselesine 
dair yeui bir başmakalesinde diyor 
ki: 

"Mahalli bircok zayiata sebep 
verdikten ve bir hayli de beynelmi
lel cncıışe uyandırdıktan sonra, İs
kenderun meselesi, Türkiye ile Fran 
sa arasında doğrudan doğruya an
laşma neticesinde sona erdi. lki bin 
beş YUz Türk askeri, Haytaya girdi
ler. Anıl nlsbette Fransız askeriyle 
birlikte onların bulunması, Hatayda 
son defa görülen hjdisclere benzer 
hfldiseıeriıı tekerrürüne mani ola
caktır. 

Türklerin Hataya girişi, geçen ha
ziranın sonlarındanhcrl iki hükümct 
arasında cereyan eden müzakerele
rin bir ııetiecsldir. Temmuzun, üçün
de F'ransa namına General Hunziglr 
\•c Türkiye ı:amına General Gündüz, 
An tak~ ada bir askeri mukavele im
zaladılar. Bu mukaveleye göre Ha
tay, anayasası tabii şerait içinde tat
bike başlayacai;ı zamana kadar 
Türk Fransız askerleri tarafından 
muhafaza edilecektir. 

G\lçen pazartesi gtinti, Türkiye Ha-
riciye Nazırı Dr. Aras ile Fransanın 
Ankara Sc.'rirl 1\1. Ponso arasında. iki 
mUhinı diplomatik vesika imzalan
dı. 

Bunlardan beri, Türkiye ile Fran
ıa arasında on senelik bir dostluk 
muahedesldlr ki, bu muahede ile her 
iki taraf biriblrlerl aleyhinde her
hangi bir siyasi veya lktısadi anlaş
ma yaııınıyacak ve iki taraftan her 
biri bir veya müteaddit devlet tara
fından taarruza uğrarsa, diğer tnraf 

tecav ze ve)'& eca •ere ne \'a. 
zlyette olursa olsun hiç bir yardım

da bulunnııyacaktır. Her iki hUkü
nıet de, Şarkl Akdenizde emniyet ve 
sulhu muhafazaya azmetşi bulunu
yorlar. Du mesele üzerinde her iki 
tarar yekdllerlyle muşa vere edecek
tir. 

İkinci muahede, Türkiye ile Fr:ın-
11anın yeul Hatay muhtariyet rejimi
ni tatbik etmeğl teahhüt eden müş
terek heyannamedlr. Bu beyanname 
Hatayda TUrk elemanının tefen·u
kuna ve Türklyenln o mıntakada a
razi talebi olmadığı esasına mlistc
nlttlr. 

Bu beyanname, gelecek sene tam 
htıY.JAllerlnl alacak olan Suriye ve 
Lühnan hükümetlerlyle Türklyenin 
tnüf.otakbel mlinascbetlerlnl de göze 
nlrı:ktadır. 

Du suretle, örfi rekabetler dolayı
siyle meydan almış mUşkülAt. mu
ayyen bazı mahalli menfaatler- bir 
de:-eceye kadar da - Milletler Ce
miyeti Pahasına olarak halledilmiş 
bulunuyor. Fakat bu hal şekli, daha 
geniş bir anlaşmanın bir parçasıdır 
kt. 0 geniş anlaşma, Yakın Şarkta 
sulh emellerini muhakkak surette 
takviyeye Yarayacaktır. 

Türklerle umunıt bir anlaşma ya. 
ı>ılmaaı dolayıslle Fransa hükflmetl-

nin duyduğu memnuniyete, manda 
altındaki Suriye hükfımetl tamamiy
le iştirak etmiyor. 

Biç şüphe yok ki, bugünkü anlaş
ma ile, Hatay, Türkiye Ye Fransa ta
rafından gelebilecek herhangi bir 
taarruza karşı masun kılındığı gibi 
Suriye de\ Jetinin muhtar bir eyale
ti oluyor. Fakat o Suriye devleti, 
bu muhtar eyaletin ancak ~timrük
lcrl ve harici siyasetiyle alfikadar 
olabilecektir. Bütün diğer cihetler
dc Hatay tam bir muhtariyeti haiz 
bulunacaktır ve Ankarada yapılan i
kinci anlaşmanın şartları TUrklerln 
ileride bu eyalette, hftkim bir mevki 
tutacaklarını açıkça gösteriyor. 

Suriye Başvekiline bomba atılma
sı ve Fillstlndcki Arap işçilerinin 
müzaharct gre\ lerl yapması gibi A
rap milllyetpcn·erlerini, Türk mu
yaffakıyetinl çekemediklerini, on
dan sızlandıklarını gösteren bazı a
himc>tler belirdi. Fakat Fraı}-3a me
busat meclisinin de, hcnliz Fransız 

• Suriye muahedesini tasdik etme
miş olması, Suriyenin bu son anlaş
malara karşı tuttuğu memnuniyet
sizlik yolunda. daha fazla ileri git-

mesine nıaul olacaktır. sanır.ız. j 
Her ne hal ise, Sancakakı Arap 1 

müslilmanlnrının (ki bunlar Ale\ i- 1 
ıerdcn tefrik edllmelidir.) Türk aha
liye nlsbeten adet itibariyle az oluş
ları, Arapları lskenderundaki kar
deşleri için ht\kim mevki talep et
nıke hakkında mahrum eder." 
Tnymıs bundan sonra Mileltler 

Cemiyeti tarafından Hataya intiha
batı 1ılare için gönderilmiş olan ko
misyona geçip, bu tedbirin esasen 
yanlış olduğunu ve komisyonun da 
bu hakikati anladığı bir sırada va-

tunu 7aaa ak, em yeti f 
bu bakımdan tekit ediyor. 

Ve Cemiyetin "Daimi mandalar 
komitesi" içtlmaında bu meselenin 
mevzuubahis olarak alAkadarları 

muateb tutula.cağını söylUyor. 
Taymis, Hataydakl Türk Anasırın 

omdaki herhangi cemaatin hepsin
den en ku' vctli ve en iyi organize 
edilmiş olduğunu kaydetmektedir. 

Jnglllz gazetesinin başmakalesi 

şöyle bitiyor: 
"Şimdi Halayda sUkün var. Filis

tin hl\.dlsclcrine taş çıkartacak dere
cede şldedtlcnmek istidadını göster
miş kargaşalıklara mani olan kuv
vetli bir askeri kudret kendisini gös
teriyor. 

Fakat, nihayet Sancakta blribiri
nl tahrik etmekte olan Llziblerin ve 
ırkların rekabetleri ve şlkAyetıerin
den daha mühim olan bir şey varsa, 
o da Türkiye ile Fransanın bir umu 
mi anlaşma yapmalarıdır ki, Suri
ye Arapları da eğer kendilerine iyi 
yol gösterilir de hakikati ldrAk eder
lerse bu anlaşmaya girerler. 

BUtun bu bA.dlselerin cereyanı es
nasında bir çıkmaza girmek lhtlmall 
başgösterdlğl zamanlarda her iki 
hUkflmete de ihtlyatkArnne yardım
da bulunan lnglliz diplomasisine ge
lince, - devamından iki t,araf için 

Du ay içinde pek sık rastlanan ya.
ralama 'akalarından bir yenisi de 
cumartesi al{şamı Üsküdarda olmuş
tur. Yaka şudur: 

Usküdarda tütün deposunda çalı

şan Hüseyin karısı Emine ile on beş 
senedenberi evlidir. En büyüğü 13 
) aşında olmak Uzere çüü erkek ikisi 
liız beş çocukları vardır. 

Hüse~ inin elli yaşlarında olan ka
rısınıu anııesi Hlısniye ile araları a
çıktır. Uzun scnelerdenberl bu da
mat 'e ka) tll\ alde biri birlerini hiç 
se' mcmektcdirlcr. Bu yüzden HU
se~ in karısı ile beraber Üsküdarda 
J" eçedcde mahallesinde Bostan so
kağında S numaralı evde ayrı otur
ınııktadır. 

Fakat Emine Hüsniyeyi kocasın
d.rn gizlice arada sırada ziyaret et-
1:1cktedlr. Yalnız bundan iki ay ka
d.lr evvel yaııtığı bu ziyaretlerden 
bırındc lIUse) hı nasılsa karısının 

aııuesiııln evinde olduğunu haber al
ıı. ı~ 'c Emineyi zorla llüsıılyenin e
' i:ıdeu çıkararak bağırıp çağırmış
tır. 

Bu ,·azlyet cumartesi gününe ka
dar hfidiscsiz devam etmiş, fakat bir 
tuı·lu karısının annesine gidip gitme
<lığrnden emin olamıyan Hüseyin bir 
pt'L•grnuı tertip etmiş ve cumartesi 
sabahı Eınineyo: 

"- Ben bugün lstanbulda arka
daşıma gidiyorum. Belki akşama da 
gelemem. Sakın merak etme" diye. 
rek C\ <.len çıkip gitmiştir. 1'.,akat Hü
sc) inin maksadı bu suretle Emineyi 
koııtı ol etmektir. Öğlene kadar öte
de bcriue dolaşmış ve saat ikiden 
sonra evinin bulunduğu sokağa ge
lerek bir tarfa gizlenmiştir. Saat beş 
buçuk olmuş ve Hüseyin karısının 

bu sırada evden çıktığını görmüş ve 
takibe girişmiştir. Emine fırsattan 
istifade ederek ~oktanberi ör ~r 

• -Aa9'••'111ftAeJı:t«cftt. 
Emine daha evin kapısından içeri 

adımın atar atmaz Hüseyin arkasın
dan yetişmiş ve bir itişte yere yuvar
ladıktan sonra elindeki bıçakla ka.
dıncağızın Uzerlne atılarak ensesin
den bir koyun keser gibi kesmeğe 

başlamıştır. 

Bu sırada Eminenin feryatlarını 
işiten Hüsniye koşmuş ve kızını kur
tarmak için Htiseylnin kollarını tut
mak istemiştir. Fakat gözleri dö -
nen Hüseyin bu seter de karısını bı
rakıp Hüsniyenin ilzerlne hilcum et
miş ve bir hamlede yUzUnU kestikten 
sonra yilznün muhtelif yerlerini de 
biçmiştir. 

Cani bununla da iktifa etmemiş 

ve Hsniyenin kanlar içinde yerlere 
yıkıldığını görerek tekrar karısının 
üzerine atılmış ve Emlnenin kulak
larını ve diğer bazı yerlerini de ya. 
ralamıştır. 

Carih koca vakadan sonra kaçmış
tır. Bugiln yakalanması muhakkak 
görUlmektdcir. 

dahi bir fayda çıkmayacak olan -
böyle bir lhtilAfın tasfiye edilmeme
sinden, ona, sadece ferahlık duymak 
- ve dolayıslyle - memnuniyet dll
şer. 
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Doroti Lamur 
Niçin artık yarıçıplak 

film çevirnıiyecek 
Doroti Lamur giyiniyormuş .. 
Bu haber birdenbire duyuldu ve her 

kesi hayrette bıraktı. ••nişi Tarzan,. 
gibi filmlerde hemen hemen yarı çıp
lak olarak görünen ve gözleri kendisi
ne böyle alıştıran Doroti Lamurun bua 
ıdan sonralci filmlerini daha kapanık 

çevirmeye karar vermesini hakikaten 
nasıl izah edecegini kimse bilmiyordu. 

Artisti birisinin sevdiği ve, kıskan
dığı için böyle bir karar vermesine se
bep olduğu ileri siıriıldü. Halbuki bu
nun kadar manasız bir şey olamazdı. 

Çünkü Doroti Lamur evrdir ve bun
dan evvelki filmlerini çevirdiği zaman 
da evli idi. Kocası kıskansa onlan çe
virtmezdi. 

O halde, artist neden bundan sonra. 
vücudunun bazı yerlerini kapayarait 
film çevirmekten vazgeçmiş acaba? 

Bunun sebebini bizzat kendisi 
yazdığı bir yazı ile izah ediyor: 

"- Vücudumu yalnız bir kumaı 

parçası ile kapayarak film çevirmeye 
her günümüz film çevirmekle geçtiği
ne. göre, bu şekilde yaşamaya öyle alış
mıştım ki kendi kendime: 

"Acaba, diyordum, benim dedemde, 
ninemde böyle yarı vahşilik mi vardı? 
Sakın onlara çekmiş olmayayım?ı, 

Bunu bir gün anneme sordum. 

- Ne münasebet yavrum! dedi. Biz 
halis Amerikan kanındanız. Yalnız, 

uzaktan biraz Fransız kanı vardır .. O 
kadar .. İçimizde ne vahşi var, ne yarı 
vahşi.. 

Bu sualimden annemin canı çok sı
tafriUitı. Ondu eonra benim de canım 
akıldı ve kendi kendimden utandım. 

Utanmam yalnız bu suali aklıma &e
tirdiğim için değildi. Bu şekilde yap
mıı olmaktan utanıy9rdum. 

Yine bir gün annemle beraber film
lerimden birini seyretmeye gitmiıtik. 

Bir aralık soı:ıdum : 

- Nasıl, anne, dedim, filmi beğen· 
din mi? 

- Film iyi ama, dedi, bilmem ki .• 
Biraz daha giyimli olsaydın daha iyi 
oluıidu gibi geliyor bana .. Bundan son 
raki filmlerinde biraz daha kapalı ol
san .. 

Annemin hakkı vardı. Vücudumu 
yarı çıplak bir ıekilde herkesin önüne 
sermekle adeta medeni bir insan ha
linden çıkıyoı1dum. 

Bu hissi duyar duymaz, artık bu şe
kilde film çevirmemeye karar verdim. 
Bundan ıv.:nra ben de herkes gibi ola-. 
cağım .. ,, 

K aa haberler" 
• Katerin Hepburn ile Kari Grant 

''Yaz tatili,, iıminde bir film çevirmiş
ler ve bu filin evvela Holivutta artist
lere gösterilmiştir. Artistler filmi çok 
beğenmiıler ve yazı tatilsiz geçirmeye 
mecbur olduktan halde bu filmi seyr
ederek kendilerini tatilden hisselerini 
almış f arzetmeye karar vermişlerdir ı 

• Katerin Hepburn ile Kari Grant 

t ~ -""--- • -......lllliıııi .. ~ 
._~ 

daha evvel de ''Çekilmez bay 
fılminde beraber oynamışlardı. 

• Meri Oberon ile Gari Kupeı "Ka 
dınla kovboy., isminde yeni bir film 
çevirmeye baılamıılardır. 

Jzmlt Kimya fftbrlka~ınm tf'mellnl atan \ •eklllmlz B. Şekİr Ke~e bir ılUn ıııe-hrlmlz<le tetkiklerde bul nn mnştnr. B. fjeklr Keseblr Ticaret O
dası erkAnı llc görii,müş, akşam therl ~lmento tüccarları ile göriişmüş tilr. \'ekil, bugtln saat 18 de Aksu va,Purlyle llmanmı.ızdan Zon.Wdal• 
hareke& edecektir. Resimlerimiz İk tısat Vekillni ve toplantıp gösterl7or. 

lilk ve ke!Mliılnl 'dGnyaya bmta 
filmlerini, tıpla Doroti Limur gibi yan 

çıplak ıçevireıa ve .IOlll'a 2İYİPen Mirm 
Loy, 
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ORMANDA 
1920 senesi başlangıcında, Sibirya

da kain (k.ransnoiarsk) da bulunu_ 
yordum. Bu ı;;ehir güneşle yıkanan 

M.ongolistau dağlarının bir beşik teş
kil ettiği ve Şimal denizine sıcaklık 

ve hayat akıtan (yeniseyi) nehri sa. 
hillerindedir. A vTupa ticaretine, As. 
yanın kalbine giden bir yol açabilmek 
için, (nansen), bu nehrin masabma 
kadar iki defa seyahat etmiştir. Bü
tün Rusyayı kasıp kavuran ve bu 
zengin ve sakin memlekette, intikam, 
kin, katil ve kanunun cezalandırmadı
ğı her çeşit cürüm tohumlarını eken 
ihtrnn girdabına ben, i~te bu şehirde 
yakalandım. Hiç kimse akıbetinin ta. 
ayyün edeceği saati evvelden hestire. 
miyordu. Herkes günü güniine yaşı. 
yor, soka~a çıkanlar evlerine dönüp 
dönemiyeceklerini yahut ta, birer a. 
dalet taklidi ve engizisyon mahkeme
lerinden daha korkunç ve daha kan i
çici olan, ihtilal komiteleri tarafın. 

dan yakafanarak zindann atılıp atıl. 
mıyacaklarını bilmeyorlardı. Altüst 
olan bu memlekette birer yabancı ol. 
mamıza rağmen, bizler bile, bu kabil 
takibattan, eza ve cefadan mas1ın de. 
ğildik. 

Bir arkadaşımı ziyarete gittiğim 

bir sabah, evimin, beni tevkife gelen 
yirmi kadar kızıl neferi ta.rafmdan 
basıldığını ve hemen kaçmam lazım. 
geldiğini öğrendim. Arkadaşımın es· 
ki bir avcı elbisesini a.riyet aldım ve 
yanıma. bir miktar para alarak, der. 
hal, şehrin arka ve dar sokaklarından 
yayan olarak son sünı.tle uzaklaştım. 
Az sonra büyük yola çıkmıştım. Bir 
saat sonra, bir köylünün de yardımı 

•ile, şehirden otuz kiloır.etre kadar u. 
zaklaşmış ve sık ağaçlıklı bir mınta. 
kaya erişmiş bulunuyordum. Yolda 
giderken bir tüf ek, üç yüz fişek, bir 
balta, bir bıçak, bir koyun derisi ka. 
put, çay, tuz, bisküvit ve bir tencere 
satm almrrtım. Ormanın içinde yarı 
yanmış ve metruk bir kulübeye ka _ 
dar ilerledim. Bugünden itibaren bir 
avcı rolü oynamağa başlamıştım. Fa
kat o vakitler bu rolü bu kadar uzun 
bir zaman oynayacağım, hiç bir za. 
man aklımdan geçmemişti. Ertesi sa. 
balı avlanmağa çrkhm ve iki yaban 
horozu vurmağa muvaffak oldum. Te. 
sadüf ettiğim birçok alageyik i.ıleri 
de, hiç bir zaman aç kalmıyacağım 

hususunda beni temin etti. 
Bı.munla beraber, buradaki ikame. 

tim p--k uzun sürmedi. Beş gün son. 
ra, avdan dönüşümde, ilticagfilumın 

bacasmdan duman sütunlarının yük
selmekte olduğunu gördüm. 

İhtiyatlı adımlarla kulübeye yak • 
laşmağa başladım ve eğerli bir atla, 
eğerlere asılmış iki asker tüfeği mU. 
ıahede ettim. Silahsız iki adam, be • 
nim gibi mUsellah bir kimseye karşı 

1 hiç bir tehlike teşkil etmiyeceğinden 
u meydanlığı süratle geçtim ve kulübeye 
k daldım. Sıranın üzerinde oturmakta 

olan iki asker, korku ile ayağa kalk. 
trlar. Bunlar bolşeviklerdi. Astra 
gandan başlıklarının üzerinde kırmızı 
yıldızlar ve kaputlarmda kırmızı işa -
retler görülüyordu. Selamlaştık ve o. 
turduk. Askerler,, daha evvelden çayı 
hazırlamış olduklarından, hep bera • 
her çay içmeğe koyulduk. Ayni za • 
zamanda birbirimizi şüpheli nazarlar. 
la tetkik ediyorduk. Nihayet, şüphe. 
}erini izale etmek için, onlara bu ha· 
validen olmadığımı, avcı olduğumu 

ve buralara kunduzu bol olduğu için 
geldiğimi anlattım. Onlar' da bana, 
ormanlarda saklanan şüphelileri ta. 
kibe gönderilen bir kıtaya mensup ol. 
duklarını söylediler. İçlerinden birisi: 

- Anlıyorsunuz ya arkadaş!, bizler 
ihtilfil aleyhinde bulunanları bulmak 
ve onları kurşuna dizmek için arıyo. 
ruz, dedi. 

Bunu anlamak için, bu izahata pek 
lüzum yoktu. Bütün kuvvetim ve ha. 
reketlerimle, onlara, mukabil ihtılaL 
le hiç bir alakam olmadığını ve alela. 
de bir köylü, bir avcı olduğumu an· 
latmağa çalı~ıye·~um. Bir taraftan 
da, bu istenilmiycn misafirlerin ha • 
reketinden sonra gideceğim yeri dtL 

şünüyordum. Akşam oluyordu., Ka • 
ranlıkta, yüzleri daha az sempatıkti. 
Nihayet, votka matralarını çıkardı • 
lar ve içmeğe koyuldular. Alkol, ya... 
vaş yavaş tesirini gösterdi. Sesler 
yükselmeğe başladı. Zaman zaman 
içmeyi kesiyorlar ve (kransnoiarsk) 
da kestikleri burjuvaların, nehrin 
buzları altma kaydrrdıkları kazakla
rın miktarından bahsediyorlardı. Bir. 
az sonra birbirleri ile kavgaya başla. 
dılar. Fakat bundan da pek çabuk yo. 
ruldular ve uyumağa hazır!andılar. 

Ansızın, kulübenin kapısı. vurulmak. 
sızın, şiddetle açıldı. Haddinden fazla 
ısınmış olan odanın havası s!s gibi dı
şarı hilcwn etti ve dumanın hafifle
mesile Şark masal~arında sisler ara. 
smda görünen cinler gibi, uzun boylu, 
zayıf yüzlü bir köylü gibi geyinmiş, 
başında astragandan bir başhk ve 
sırtında koy;ı.ın derisinden uzun bir 
kaput bulunan ve, ate.s etmeğe hazır 
bir vaziyette duran birisini gördUk. 
Belinde, Sibirya köylüsiinün yanından 
hiç bir zaman ayırmadığı, bir balta 
asılıydı. Vahşi bir hayvan gezil gibi 
parlıyan canlı gözleri, sıra. ile hepi • 
mizin üzerinde dolaşıyordu. Başlığını 
sert bir hareketle çıkardı ve istavroz 
işareti yaparak: 

- Buranın sahibi kimdir? diye sor. 
du. 

- Benlı"ll, dedim. 
- Geceyi burada geçirebilir mi. 

yim? 
- Evet, dedim. Herkese yetecek 

kadar yerimiz var. Bir fincan çay i. 
çer misiniz? Oldukça sıcaktır. 

Yabancı, bir taraftan odanın dört 
köşesini, bizleri ve odada bulunan eş· 
yayı tetkik ederken, ayni zamanda 
tüfeğini köşeye dayadı ve kUrklerini 
çıkarmağa başladı. 

Üzerinde, deriden bir ceketle yu • 
mu.şak ve uzun konçlu çizmelerin için. 
de kaybolan ayni cinsten bir külot 
bulunuyordu. Genç, zarif ve biraz da 
alaycı bir siması vardı. Gözler,, 
tetkik ettiği eşyayı delip geçecek gibi 
bakarken, beyaz ve sivri dişleri müs. 
tehzi bir tebessümle parlayordu. Da. 
ğınık saçlarının arasında kırlaşmış 

saç kümelerı göze çarpmaktaydı. Ağ. 
zınm kenarlarındaki derin ve keskin 
çizgilerse, maceralı ve tehlikeli bir 
hayata deltlet ediyordu. Nihayet tü
feğinin yanında bir yere oturdu. bal. 
tasını da yanıbaşında yere bıraktı. 
Sarhoş neferlercen biri baltayı göste. 
rerek: 

- Ne o! Karın mı? diye sordu. 
Köylif, onu, kalın kirpiklerin ört • 

mekte olduğu soğuk gözlerinin sakin 
bakışı ile süzdü ve yine ayni sUklınet. 
le cevap verdi: 

- Bugünlerde her çeşit insana 
rastlanıyor. lnsan, bir baltası olunca 
kendisini biraz daha emniyette his~e. 
diyor. 

Çayını büyük bir iştiha ile içti. Ay· 
ni zamanda, gözleriyle berıi sorguya 
çekiyor ve merakının. endi~esinin ce. 
vabını arayormuş gibi bakışlarını ku. 
lübenin dert bir kö§esinde dolaştırı. 

yordu. Sıcak çayını içerken, çekici ve 
muhteriz bir sesle de, askerlerin bU • 
tün suallerine, ağır ağır cevaplar ve. 
riyordu. Nihayet, fincanını ters çevi
rerek çayının bittiğini gösterdi, ar _ 
tan şeker parçasını fincanın üzerine 
bıraktı ve neferlere hitaben: 

- Ben, atıma bakmaya gidiyorum. 
Sizinkilerin de eğerlerini indireceğim, 
dedi. 

Uyuklar bir halde olan neferlerden 
bİ!"i: 

- Muvafık diye cevap verdi. Gelir. 
ken tüfeklerimizi de getiriniz. 

Askerler, sıraların üzerine iızanmı§ 
olduklarından, bizlere ancak yerde ya. 
tacak bir yer kalıyordu. Bir az sonra 
yabancı döndü ve getirdiği tüfekleri 
odanın kenarlık bir köşesine dayadı. 

Eğerleri yere koydu ve üzerine otura. 
rak çizmelerini çıkartmaya başladı. Kı 

sa bir zaman sonra neferler ve yeni 
misafirim, horuldamağa baılamışlar · 
dı. (Devamı yarın; 

Bir kardeş 
davası gör ÜJÜyor 
Çanta f~lodekl 1500 

lira ne oldu 
Asliye üçüncü ceza mahkemesi 

dün icra hakimi bir kadınla öğretmen 
Selma adında süt kardeşi iki kadının 
duruşmasına baktı. 

Davacı icra hakimi olan Nurandr. 
Suçlu da öğretmen Selma. Nuranın 

iddiasına göre, Selma kendisinin pa
rasını çalmış, ve üstilnc yaptırdığı bir 
evin de kendisine ait olduğunu bildi-

rir senedi imha ederek emniyetini sui
istimal etmiştir. 

Mahkeme evrakı tetkik ettikten 
sonra şahitlerin dinlenilmesine geçe
rek, ilk şahit Abdullah Tezeri çağır
dı. Yaşlıca bir adam olan Abdullah 
Tezer, şunları anlattı: 

- İddia olunan hadise bundan bir 
sene kadar önce oldu. Bir gün oğlum 
Nureddinin dairesine gitmiştim, oğ -
lum bana Selma ile Nuramn arasın
daki ihtilafı halletmemizi söyledi ve 
Nuran, Selma ben ve oğlum Aksa
rayda bir mahallebicide buluşarak 
konuştuk. Selma nihayet Nurana: 
"- Bıktun artık, dedi. Mallarını 

vereyim de, kurtulayım,, Mevzuu bah 
solan mallar, bir ev, elmaslar ve bir 
kaç bin liralık da senetti. 

Fakat, ihtilaf gene hallolunamadı 1 
ve hep beraber kalkıp Cihangirdeki 
eve gittik. Evde davacı Nuran çanta
sını gelinim Medibaya teslim etmiş, 

o da aşağı kattaki odasında, yatağı
nın altına saklamış, biz yukarıda o
tuturken Selma birara aşağıya inmiş 
ve Meclihanm odasına girerek Nura
nın çantasını alm15, bu sırada Medi -
ha da aşağı inerek farkına varmış. 
Yukarıya seslendi: 

- Koş Nuran, çantanı Selma al • 
!WŞ! 

Biz hep l:ieraber a~ağı ininceye ka
dar Selma çantayla kabineye kapan- ! 
dı. Biz de kapıda çıkması için zorlar
ken o içeride, Nurana verdiği senetle
ri yırtıyordu, ki, biz bunların sesini 
işitmiştik. Bilahare dışarı çıkan Sel
ma, Nurana yalvardı, yakardı ve se
netleri yırttığını, fakat mallarını ge
ne kendisine vereceğine dair bin türlü 

Midyatta gizli nüfus 
meydana çıkarıldı 

Kcrbıcmııd.a 1ı:iWiiJe gc(riren gizli >ıiifus 

1!.idyat, (Hususi) - Midyat, gizli } man oğlu bunları meydana çıkarms1' 
nüfusu çok olan bir kazadır. O dere- için takdire şayan mesai rnrfcdiyot• 
cede ki, n:.:fusa yazılı olanlar nisıbe - Nitekim, bu kıymetli idareci zama -
tinde gizli nUfus bulunduğu da mu - nmda binlerce mektum kötüğe gC',; ~ 
hakkaktır. miştir • 

Kaymakam Bay Akif Rahmi Koca- Bir kısım köylüler de, değerli ilçe-

teminat verdi. r 

İş bu suretle polise aksetmedi. Sel
ma gittikten sonra aradan bir saat 
kadar geçti. Nuran: 

- Bir defa çantama bakayım, de
di ve akabinde: 

- Eyvah, çantadaki 1500 lirayı 
Selma çalmış, diye çığlığı bastı. 

P.eis şahide, bu senet ve mektupla
rın muhteviyatının ne olduğunu sor
du. Şahit hatırlamıyorum, cevabını 

verince, reis: 
- Nasıl olur, fen arada!d ihtilafı 

ha1Jetmek tizere hakemllk yapıyor -
sun. fakat işin ne olduğundan habe
rin yok, dec1i. 

Abdullah Tezer: 

- Ben hasta bir adamım, mahallc
bicide okumuşlardı ama, hatırımda 
kalmadı, dedi. 

Bundan on a ullah !.l"ezeriı:ı 

kızı Mediha Tezer çağmldı. O da aşa
ğı yukarı ayni ifadeyi verdi, reis: 

- Peki. dedi, çantadan senetlerin 
eksik olduğunu görüyorsunuz da, 
1500 liranın yerinde olup olmadığına 
r.cye bakmadınız, diye sordu. Mediha 
bu suale cevap veremC'di. Ve bundan 
sonra Denizbank ambarlar müdürü 

(Roııu 10 wıcuda) 

bayın himmetiyle meydana çıkarıl -
mış ve ellerine nüfus tezkeresi veril
miştir. 

Yukarıdaki resim Kerburan köytl 
halkından mektum bulunup ta soll 
zamanlarda nüfusa geçirilen eşha.sl 

tesbit ediyor. 
-.-o--

Göl{köy deresinde 
bir l{aza 

Yıkannıak üzere giren bi~ 
çobcın boğuldu 

Bir gtln önce G1ikköy deresinde 
bir kaza olmuş ve bir çoban boğul
muştur. 

Gökköyclen Aziz, Mustafa, Ahmet 
ve Hüseyin oğlu İsmail adında dör 
toban havanın cok sıcak olduğun 
görerel( lröyden 1 saat kadar nı 'Sa 
fede bulunan dereye yıkanmak üze• 
re gitmişlerdir. 

Çobanlar koyunları gölgelik bit 
yere yatırc\rktan sonra soyunmuşlaf 
ve dereye girmişlerdir. Bir müddet 
yüzen ve ei!lcnen delikanlılar bila• 
here balık tutmak nrzusu da gös, 
termişlerdir. 

Çanakkalede 
Bu malrnatla Hüscrln oğlu !sına.

il bir aralık arkadaşlarından uzak• 
Iasmrn, fııkat derin bir akıntr yere 
raFtladığından birdenbire ltcndlnl 
suya kaptırmıştır. 

50 şer m e v cutlu azat 
obala rı açı[dı 

Çanakkale (Hususi) - Fakir ve cr

hz okul ç.xuklarmdan beılcmeğe mub· 
taç olanların doktor muayenesinden 
geçirilerek iki ay kampta parasız ola
rak bakılmaları için izin alının ş dört 
bölgdde 50 şer mevcutlu azat obaları 

açılmıştır. 

Bu yıl tam devreli ilkol<ııllarımız
dan 271 kız 464 erkek olmak üzere 
7 35 çocuk şehadetname ııldı. Şcha<let
nameler her okulda törenle verildi. 

Resimleri ile bir azat abasındaki ta
leber görülmektedir. 

Arkudaşlan bu suretle ortada gö• 
rılnnıiycn lsmaili muziplik yapıyor 

sanmışlar, fakat aradan epey bir za• 
man geçtiği halde görünmeyince te· 
Hl.şa düşmüşlerdir. Merak ve heye ' 
canla suyun akıntı tarafına doğrll 

koşan diğer üç çobı-m derenin alt ta· 
rafında söğüt ve kavak ağaçları a· 
rasmda suyun içinde şişmiş ye mo· 
rarmış bir halde zanıllınrn cesedini 
bu im uşlardır. 

Hft.dise Jandarma ve müddeiumıı· 
miliğe haber verilmiştir. 

--o--
Kütahya - Balıkesir 

yolunda bir tren kazası 
Balıkesir, (Hususi) - Kütahya ile 

şehrimiz arasında feci bir tren kaza· 
sı olmuştur. 

Kütahya.dan kalkan tren, Dursun • 
beyle Pirebeyler istasyonu arasında 

bir tirezin ile çarpışmıştır. 
Hatta ait bazı işleri görmek üzere 

Kadri adı!lda bırinin idaresindeki ti· 
rezinde iki kişi bulunmaktaydı. 

Üç kişi tjrezinde giderken mutad 
seferlerini yapan tren ani olarak ön· 
lerine çıkmıştır. 

Bu korkunç karşıla~nıa neticesinde 
tren tirczini altına almıştır. 

lçindekil~rden ikisi, nasılsa kendi· 
!erini tirczinden dısarıya atmışsa da 
üçüncü, yol çavuşu buna imkan bula· 
mndan trenin altında kalmış ve za· 
vallı feci bir §ekilde ölmüştür. 

Hadise derhal alakadarlara habe! 
veri1miş Ye tahkikata başlanılmıştır. 

Trenin şehrimize gelmesi bu yüz • 
den be~ saat kadar gecikmiştir. 



p 1 I k !Derdini unutmakJ renses er ev enece isteyen bir kadın 
Prens arıyorlar... Sar~l?Ş olup denize 

gırınce boğuldu 

Avrupada 64 prenıeae mukabil 42 prens var. 22 prenıea Ya hanodan

dan olmayan biri fle evlenecek, yahut bek~r kAlıcak ! 1 
Beşiktaşta bir kebapçı dükkanının 

üstUndeki odada oturan 45 yaşlarında 
Necmiye isminde bir Arap kadını, ge
çen Cumartesi gecesi dertleri ayakla
nınca selameti rakıda bulmuş, ve üç 
içmiştir. Necmiye körkiltükg eh m.h 
49 luk ile bir de 29 luk 4 şişe rakıyı 
oturup içmiştir. Necmiye körkütük 

Harp dönüşü 

EYlE'nc-rc-k Pr<'n~c-,..le>rclı>n ttnhan 
lir-alının kızı .'.\l:ıria tli Sa,•oia 

ıı1' Kral aileleri arasın ~~a! :~ izdivaçlar, 
prens ve prenseslerin şecreleri gibi 
meselelerle uğraşan bir tarihçinin işa· 
r~: ettiğine gör bugün Avn::.pada bü 
yuk bir izıdivaç buhranı vardır: Muh-

ilçe- telif memleketlerin halen hüküm süren 
veya eskiden hüküm sürmüş hüküm

rıl • d ar ailelerine mensup bir~ok prensesler 
·eril• k ~ oca bulamamaya mahkfım bir vaziyet-

tedirler. 
kö•.ıı 

Y" Sebebi basit: 
sol'l h~l Evlenmemiş ve 16 yaşını geçmiş 64 

prenses var .. Halbuki buna mukabil ev· 
lenebilecek yaştaki prenslerin sayısı 
42 dir. Bu suretle, 64 prensesin 42 si de bu 42 prensesle evlooecek bile olsa or
t~da 22 prenses kalacaktır ki bunlar ya 
hıç evlenemiyecekler, yahut da hane
dan olmayan biri ile evlenmeye mecbur 

b if olacak~ardır. . 
Malumdur kı, hanedan olan bir genç 

kız veya erkek evleneceği zaman k.oca
inda sının veya kansının da böyle bir hane

'(azan: 
(Baştarafı diinkü sayınu.zda) 

sarhoş olunca sokağa fırlamış ve ilk- _ Acaba bir felaket mi var? .. De. 
meJ<tebin bulunduğu sokaktan, iske - di. Sakın Zebraya bir şey olmasın ... 
leye gelerek ateşini söndürmek mak- Ondan, çok uzun zamanlardanberi ha. 
sadiyle çırılçıplak soyunup denize at- ber almadığını düşünerek endişe edi. 
lamıştır. yordu. Üç sene az bir zaman değildi. 

İskele civarında dolaşan çocuklar Zihninden bütün fena ihtimalleri kov· 
Necmiyenin denize atladığı zaman mıya çalışarak , şimdi kendisini gö .. 
çıkardığı şıpırtıyı ve denizde siyah rür görmez. Zehranm, bir çocuk gibi 
bir kafayı göıünce bunun denize dil- boynuna atılacağını. uzun bir ayrılık. 
şen her hangi bir kedi olduğunu zan- tan sonra birbirlerine kavuşan has • 
nına düşmüşler, fakat yüzmek bilmi- retlilerin ne tatlı bir heyecan içinde 
yen Necmiye ''İmdat,, diye bağırma- birbirl<'rine sarılacaklarını düşünü • 
ğa başlayınca koşup karakola anlat- yordu. Köşke varmadan biraz beride 
mışlardır. arabadan indi. Zaten çantasını ba • 

lfoll:mdsi \ .P.linh Prc-n'i('<;İyle Yapılan arama sonunda denizde bo- ğajda bırakmıştı. Her zaman elinde 
e,·Jcnen Pı·cns lleı·trnnl Lippe ~ulan N'ecmiyenin ccs.:!~i. ~l:n sabaiı taşıdığı bastonuna dayanarak kuvvet-

olmayan kimselerle evlenebildikleri bulunmuş, adliye doktoru Enver Ka- siz bacaklarının üzerinde bir çocuk 
halde prensesler öyle değildir. Prenses ran muayene ederek ölümü tesbit et- gibi sallanarak yürüyordu . Bahçe ka. 
ler bunu yaparken bütün haklarından tikten sonra defnine ruhsat vermiş - pısından bir hırsız gibi sessiz girdi. 
vazgeçiyorlar. Çünkü erkektirler, istik· tir. YrmiEliklerin arasmdan. duvar dip • 
baMe hayatlarını nasıl olsa kurtara- Şarlot ve Elizabet Şarlotun vaziyetleri )erinden yürüyerek. köşkün arka ta • 
caklarına güveniyorlar. çok naziktir: Avusturyanın Almanyaya rafından dolaştı. Yalnız alt katta lam-

Halbuki, kendi denkleri olmayan bir ilhakr ile ellerindeki bütün malları ba yanıyordu. İhtimal yemeklerini ye. 
erkekle evlenmeyi göze alacak bir prens mülkleri gitmiş bulunuyor. Bu fakir miş olacaklardı. Ayaklarının sesini i· 
ses pek narlir çıkıyor. Çünkü, bu hare· prensesleri kim alacak? şittirmeden yavaşça pencerenin altı. 
ketile ailesi tarafından reddedildiği za- Şunu da ilave etmek lazım ki, haki- na sokularak içeriyi dinledi. Kalbi 
man bütün servetinden m:ihrum kala- katen saray aileleri arasındaki izdi- çok şiddetli çarpıyordu. Ve bu heye _ 
cak. Kocası da esasen ''halktan., oMu- vaçlarrn çoğu, hemen hepsi m;nfaat can, onda ilk a!jk günlerinin zevkli 
ğu için, onun da gelirine güvenemez. gözetilerek yapılan izdivaçlardır. . . hatıratını ya~atıyordu. Bu üç sene, 

lyi bir izdivaç yapmağa muvaffak hayatından hiç eksilmemiş gibivdi. 
Bu suretle, prensler, hanedandan ol- J olmuş prensler arasında en başta prens Bu gecenin saadeti, bütün o rekilen 

mayanlarla evlenirken prensesler elle- -s Bernhard Lippe gelmekte;dir. Holanda ıstırapların , meşakkatlerin acılarını 
ri kolları bağlı bir halde, sayılan git- kraliçesinin kızı ile evlenen bu prens, unutturacaktı. Dikkat etti, derinden 
tikçe azalan prenslerdeJll biri ile evlen-meyi bekliyorlar. ilerde kansı kraliçe olacağına göre, pek iyi farkcdemediği bir ses geliyor. 

krala yakın bir mevki alacaktır. du. Bir uğultuya benziyen kalın bir 
Falanca prenses hangi prensle evle· Şüphesiz ki bütün prensler böyle ses ... Galiba bir erkek sesi... Fakat 

necek? Acaba filanca prens bir prenses bö Bu, en esaslı kanundur. BıJndan prensesler olsa onlarla evlenmek ister- .. yle gece, onlara gelebilecek erkek 
le mi evlenecek? Bu sualler bütün Av· başka daha birçe>k kayıtlar vardır~ Ay- ler. Fakat veliaht prensesler pek azdır. kim olabilirdi?... Kendi ailesinden 

dandan olması lazımdır. 
oğul· 

rupa saray ailelerini meşgul etmekte- k" kt ni dinden ve mezhepten olacak, serveti Bunlardan biri Monako prensinin krzr ımse yo u. 
dir. Fakat bu hususta en büyük gaile . .:·;.ı. eimdi~ lcaıı:laA-~ai.Jı,,..i• Antuanettir. Diğeri de, henüz 12 ya· - Sakın eve ba~1taları taşınmış ol. 

(yanı hukümdarlık mevkı·ı·ne gelmı"•) ~nnse tiı:sl- herhalde eeki Avuetur- d ı • ·ıi f ,. M . . · ırn a o an sngı :r prenses EJizabet. masm ! .. dedi. 
bulunacak.. ya - acarıstan ımparatoriçesi Zita- n·~ 

d B 
· ıger taraftan, prenseslerin bir O saniyede zihninden bı"rçok 1·htı' • 

B ır. uglin kimisi evlenme çağına gel· unlar da göz önünde bulunduıu· · k' . . prensle evlenip kraliçe olmaları ihti· maller geçtı·. Fakat dı"kkat cdı"yordu, 
mış, ımısı gelecek erkek ve kız seki:: lunca Avrupada kocasız kalma tehli- k mali de vardır. Bugün. istikbalde kral perdeler, karşıda duv·arda go··ru··nen 
ç.?cu sahibi olan bu kadın bunları ki· keı,;ine maruz prenseslerden bazılarının · 

1 
olacak prensler Romanya veliahtı Mi- levhalar, seccadeler, hep kendı"sı·nı·n· 

mın e evlendireceğini düşündükçe her 
vaz.iyeti daha müşkülleşiyor: Çünkü halde fenalrklar geçirir. hail ile halen Yugoslav kralı olan, fa- di ! ... Kalbine, birdenbire acı bir şüp. 
evltmecek prenslerin 20 si protestan- kat küçük olduğu için henüz krallık he düı>.tü. Durduğu yerden zaif kolla. 

bila• Bunlardan üçü kız, beşi erkektir 1 b 

gös 
• dir, 22 si katoliktir. Halbuki evlenecek unvanını a mamış ulunan ikinci Pe- riyle duvarın kenarından büyu""k bir 

Bunların başında eskiden Avusturya t d. B ı l 1 prenseslerin 18 protestan, 46 sı kato- er ır. un ara ev enecek olan prenses ta!j sürükliyerek pencerenin altına 
tahtına, bugün de Macaristan tahtına 1 d ı k liktir. er e on ar ral olunca kraliçe olacak- getirdi. Yoksa hayatında yeni bir fe. 

s ma· varis ol:iuğunu iddia eden Arşidük 1 d Bu hesapca, protestan prenseslerin ar ır. lak et mi başlıyordu? .. Kalbi çarparak 
ızak· h Otto vardır. Kız kardeşi Adelaid de ş·· h · k" k içbiri için "evde kalmak,ı tehlikesi up esız 1 oca bekliyen prensesle· taşm iistiine çıktı; ,tüllerin arasından 
yere kiminle evleneceği uzun zamandanberi · h · b 1 

ndl
·nt yoktur: Çünkü 18 prensese mukabil rın epsı un arla evlenmeyi düşün- odayı gözetledi. .. 

münakaşa edilen bir Arşrdüşestir. k d. 1 F k Jri ayni mezhepten . yani onlc..rla evlen· me te ır er. a at ·m bilir kime na- Gözlerine inanamıyordu. İri kemik· 
ınesi muhte-mel • 20 prenses var. 18 Arşi.iiişes Adelaid ile iki kız kardeşi sip.. li, geniş omuzlu. yandan, kalın ve si. 

a gö• prensesle 18 prens evlenir, kalan ikisi ı·-------------------111!111-------·•---------------------•• 
pıyor de .. 

ir zn· ··· Hayır, öte tarafta koca bekliyen 
e te· prenseslerden biri ile evlenemez. Buna 

eye • hanedan adat ve adabı mugayirdir .. 
v 11 n· v ogr ıger tarafta kalan 46 katolik pren -

lt ta· sese mukabil 22 prens vardır ki, iki 
rı a· prensese bir prens dü~Üy'.:;r demektir. 
mo· Bu da, 0 prenseslerin evlenme ihtima

~edi ol lini yüzde elliye d"" .... 
Esasen b'"t·· b 

uşuruyor. 

u un u prenslerin prenseıı 
um tı· ]erle evleneceği muhakkak değildir. 

Zaten bugünk'" , u prens ve prenses 'buh· 
ranını,, ortaya rıka . d b • • :ıı ran vazıyet e un-
dan ılerı gelmektedı" . r. . 

Prensler, kend1 başı d h b arına a a uy · 
ast ruk oldukları için bo·· yı d 

~ . . e a et ve anane 
dınlemıyorlar haned d a ile . ' an an olmayan 
kımselerle evleniyorlar: 

kaza· İngiliz kralı sekiz:n . E-' • cı •;.ıvard bun-
ların başında gelmektedir 0 d b sun • · n an aş · 
ka, hanedandan olmayan k 1 1 sınd:ı ız ar a evle 
nen prensler arasında Hab b h s urg ane-
danından Albreht, Romanya krallık ai· 

üzere }esinden prens Nikola e-k·ı A t 
ki ti· ' "' s urya 

hanedanma 1:1~nsup İspanyol kontu 
Kavadonga, ıkı de fsveç pr:nsi var-

dır. ~utad k ön· A Hatta rnavut kralı Zogun bile pek 
hanedandan sayılmayacak birile evlen-

s inde miş olduğu ileri sürülüyor: Kralın ev· 
lend:ği Macar kızı vakıa k::ntestir ama 
bu kontluk ail~si evvelce başına hiç ta~ 
giymemiş, yanı hükümdarlık etmemiş
tir. Bundan başka, kral Zog ile karısı
nın izdivaçlarına dinleri bakımından 

da "usulsüz., diye bakılabilir. 

·endi· 
iSa dil 
bula· 

re za· 

haber P 1 ( ·a··kl• • r renses er arşı u er, büyük dük-
;;~· ... ter, dükler) istedikleri zaman, hanedan 

NE VAR, NE YOK? 
~---._.---------------------- _, _______ ,_, _________ ._. _________ ._..._ __ .... _____ _ 

Karısı Kocasına 
Boks Oynatmıyor 

Amerikada zenci 
boksör Coe Luize 
nakvat olan Alman 
boksörü Maks Şme
ling Avrupaya gel
di. 

Vapurdan çıkar -
ken kendisile görü
şenlere diyor ki: 

- Beni mağlup 

eden yumruğun u
sulsuz olduğunu tek 

rar söyleyecek clc~ilim. Fakat maçın 

filminde de herkesin görc!üğü gibi. 
Coe Luiz bôbreklerime :kğru bir sa,;t 

yumruk vurmuştur. Bu, bizde kaide 
haricidir. Fakat Amer:kada değilmiş .. 
Ne yapalım·! 

Şmeling ve 

karısı 

"Sıhhatim yeme geldikten sonra 
Tomi Farla ve Braddokla birer maç 
yapmağı düşünüyorum. Şimdiki halde 
bir müddet Almanyada kalacağım. Ka-

rım (boksörün karısı sinema artisti 
Anni Ondradır) benim artık boks!.t 
terketmerr:i istiyor ve uzun zamandan
beri beni Almanyada bekliyor .. ,ı 

Çeyrek Saatte Bir 
Tayyare .. 

Fransa ve İngiltere bugün hava or· 
dularını kuvvetlen!dirmeğe çalışıyorlar. 

Halbuki Fransa, 1918 de havalar or
dusu bakımından dünyanın en kuvvet· 
li devleti idi. 

O zaman Fransız hava kuvvetleri 
başında bulunan kumandan Ginyar bu 
gün vertjiği bir beyanatta dioyr ki: 

- Düşünün bir kere: 1915 de Fran· 
sız hava sanayii 4489 tayyare yapmış
tır. 1917 de bu rakam 14915 e çıkmt~
tr. 1918 de ise fabrikalarımız 24652 
tayyare çıkarmıştır. 

''1918 de günde 100 tayyare ve 140 
motör yapıyorduk. 1918 teşrinievvelin 
de fabrikalarda, gece gündüz, her sa
atte bir tayyare inşa odiliyordu. Her 
on dakikada bir de bir mctör ile diğer 
tayyare aksamı çıkıyordu . ., 

Lübnanın Nüfusunu Teşkil 
Eden Muhtelif Unsurlar 
Lübnan hükumeti, umumi harpten 

Türkiyeden ayrılan topraklarda 1920 

senesinde Fransa tarafından tesis edil
-niştir. Yine Fransanın himayesi altın
da 1926 da da Lübnan cumhuriyeti 
ilan olunmuştur. 

Lübnan nüfusunu ırk, din ve mez
hepleri muhtelif unsurlar teşkil eder. 
9200 kilometre murabba bir saha üze
rindeki bu memleketin 860000 kişilik 

nüfusu unsurlara göre şu suretle tak
sim edilir: 

Sünni müslümanlar: 180 bin; Şii 

müslümanlar 160 bin; Dürzüler: 5 bin; 

Maroniler: 250 bin; katolik Rumlar . 
40 bin; Ortodoks Rumlar: 80 bin : or: 
todoks Ermeniler; 40 bin; katolik Er
meniler: 11 O bin: ortodoks Suriye ve 
Güldaniler: S bin; katclik Suriye ve 
Güldaniler 3 bin; protestanlar: 7bin ; 
museviler: 10 bin; muhtelif: 5 bin· 
ecnebi 30 bin. ' 

Bundan başka 250-300 bin kişi de 
aslen muhacirdir ve cenubi Amerika, 

gar~~ ve vasati Afrikadan gelmişlerdir. 
Lubnanın merkezi olan Berutta yal

nrz 220 bin kişi vardır ki, bütün nü
tün nüfusun dörtte biri demektir. 

Şarlo Karısiyle Resmen 
Evlendi 

Şarlonun "karısıı, Polet Goddara A· 
merikada geçen gün ilk defa olarak 
Misis Goddar ismi verilmiştir. Bu su
retle, Şarlo, ''Asri Zamanlar,, filminde 
kerııdisine rol arkadaşlığı eden karısı 

ile resmen evlenmiş sayılıyor .. Çünkü, 
şimdiye kadar izdivaçları "gizli., bulu
nuyordu. 

Hakikaten Amerika garip bir yer· 
dir : Senelerden beri Şarlonun kansı di
ye bütün dünyanın tanıldığı kadının 

onunla gizli evli olduğunu bugün öğ
reniyoruz. Bu nasıl gizlilik? 

Herkesin Şarlonun kansı olaark ta
nıdığı bu kadınla cnun evlendiği res
men daha şimdi ilan ediliyor: Bu na
sıl resmi muamelei. 

yah bıyıkları görün.en hiç tanımadığı 
bir erkek! ... Karısı elinde bir dikişle, 
ona sokulmuş gibi oturuyo~du. Bir de· 
li gibi, gözleri büyüyerek titremeye 
başladı. Bir yerde biraz geç kalsa, sa. 
atlerce pencerenin önünde, gözleri ya. 
şararak kendisini bekliyen kadın. o. 
na hıyanet mi ediyordu?... Boğazını 
sanki bir el sıkıyordu: 

- Ya Rabbi... Dedi Bu felaketi 
göstermek için mi beni yaşattın? ... 
Ve bir ölü gibi, başı kollarının üstü. 
ne düşerek inledi. Bacaklarının taka. 
ti kesiliyor; bayılacak gibi gözleri ka· 
rarıyordu. Fakat günahkar bir kul i. 
çin bu kadar acr ve ıstırap artık ye. 
terdi. .. 

Şimdi, yüreğinde, bu felaketi biraz 
daha yakından görmek, bu acıyı da. 
ha derin duymak için vah§i bir ihti. 
yaç vardı. Kalbine bıçağı saplarken., 
zevk duyan bir muhtellişşuur gibi, 
dişlerini gıcırdatarak pencereye tır
manıyordu. Onları böyle günahkar bir 
vaziyette seyrederken, hakkı ve vic· 
dam kuvvet buluyor; insanlara gurur 
ve tahakküm veren kanunların, aciz. 
!erin ağzında dolaşan din ve faz ilet 
düsturlarının, böyle kendi gözlerinin 
öniindc birer birer kıymetten düştü • 
ğürl gördükçe, bm:eriyettcn, kendi 
felaketlerinin intikamını. kendi eliy. 
le almış oluyordu. Bu, hayatta, onun 
için son ve acı bir ders olacaktı. 

Şimdi kendini kimler için feda et. 
tiğini anlıyordu. Fakat onun da gö. 
rülecek hesapları vardı. Her şeyi biz· 
zat kendisi halletmeden ölmiye<:ekti. 
Karar verirken kalbinde bir ses: 

- Biraz daha ... Diyordu. 
Zehra hep o vaziyette, başı önüne 

eğik, dikişiyle meşgul gorunuyor; 
aalgın dalgın gazetesini okuyan bu 
geniş omuzlu iri kemikli tanımadığı 
erkeğe, arada sırada bir §ey söyliye. 
rek gülümsüyordu. Söylediklerini 
işitebilseydi... Buna çok dikkat edi
yordu. Fakat kapalı camların arka • 
sında, sesler, bir inilti gibi boğulu • 
yordu. Ze-hra, bir aralık, cam sıkıl • 
mış gibi, esneyerek elinden i§i bırak· 
h '. kanepeye dayandı; gazeteyi onun 
elmden çekerek biraz daha sokuldu. 
Tıpkı eskiden kendisine yaptığı gibi, 
kolunu onun boynuna atarak başını 
omuzuna dayıyor: dudakları uzun ve 
siyah bıyıkların gölgesinde' ze\•k ve 
lezzet buluyordu. Kendini ona verir. 
ken nekadar şuh ve cazipti!.. Tüllerin 
arasında, de>li ve vah5i gözlerin ku _ 
durmuş ve haris bakışları, onu, bu 
tatlı ruyadan ayıramıyordu ... 

• * * 
Bu, artık son dakika idi.. Osma

mn muhakemesi durmuştu. Kudıtr • 
muş bir hayvan gibi hırsından titri .. 
yor; haya tt.a son metaneti göstermek 
için, kalbinin çarpıntılarını boğuyor. 
du. Parmağının küçük bir harcketiy. 
le her §CY bitecekti. İşte tam şuraya 
kalbinin üzerine .... 

Fak3 t heyecandan eli titriyordu. 
Buradan, iyi nişan almak kabil değil· 
di. Elinde tabanca ile bir sarhoş gibi 
scndrliycrek kapıya kadar gitti; ka. 
pıyı itmek istedi, açılmadı. Gözlerini 
kan bürümüştü. Çıngıragı şiddetle çe.. 
virerek, parmağı tetiğin üzerinde bir 
saniye bekledi. !çerden Zebranın se.ı 

si geliyordu: 
- Rica ederfun, birden açma ... 
Fakat bir kert? kapının sürglisii çe. 

kilmiş l ulundu.Birbiriniin arkasından 
birkaç silah scsfyle ağır bir cüvudün 
taşların Ustüne düştüğü işitildi. Zeh .. 
ra, birdenbire Osmanı karşısında gö
rünce bir deli gibi, gözleri büyüyerek 
korkusundan acı bir sayha ile bağır .. 
dı: 

- Ah Osman .. dedi. Katil oldun ... 
Katil ıni olmuştu ? .. Son kurşunları 

Zebranın üzerine boşaltırken bir deli 
gibiydi... Hemen oraya, bir sandalya. 
nın üstüne cansız bir külçe gibi yığıl. 
dı: tabancayı karşıki duvara fırlata. 
rak başını avuçlarının içine aldı. E • 

(Lutfe:#ı sayfayı çcviri·niz) 



serinden memnundu. Yüreğinin he • 
yocanı durmuş, sinirlerine garip bir 
sUkOn gelmi~i. Artık hiç bir şey dü
şünmüyor; hiç bir §eY işitmiyordu. 
Zehra, bir aralık ba§ını kaldırdı; ha. 
yata ka113ı acı bir yeisle duYlakları bü. 
killdü. Gözlerinde hazin ve merhamet. 
1i bir bakış vardı. Eliyle yarasına ba. 
sarak: 

- Katil oldun Osman .. Dedi. Bana 
nafile kıydın! .. 

Evet, artık o bir katil olmuştu; fa· 
kat kalbinde bir düğüm çözülmüştü. 
Bundan sonra mukadder f elfıketi, 
yüksek bir ruhla Jrarşılıyabilirdi. Fa. 
kat o zayıf ve merhametli ses: 

- Ben bir fahi§e desilim Osman .. 
diyordu. Sana hiyanet etmedim .. Fa. 
kat ne yapayım, seninle ya§aJilak mu. 
kadder değil! 

Sonra korkulu gözleriyle Osmana 
bakarak: 

- Niçin gözlerini benden saklı • 
yorsun? ... diyordu. Bak, artık ölüyo
nım ... 

Osman, onun iniltilerini işitmiyor 

gibiydi. 
- Ah, zalim .. Dedi. Bana hala acı. 

mıyor .. Halbuki ben senin için ne ka. 
dar yandım; ne kadar gözyaşı dök • 
tüm! .. Fakat sen, gözlerimde yaşlar 

kurumadan bana ecel getirdin .. Beni 
öldürürken elin hiç titremedi, yüre . 
'ğin hiç üzülmedi değil mi?.. Beni o 
kadar seven, bir yerim ağrısa sabaha 
kadar başımın ucunda bekliyen Os -
man... İ§te beni nihayet sen öldür • 
aün .. Ah, insanlık ... Hilkati çamurla 
yoğrulmuş hotgA.m mahlQk .. Bak, hA.- 1 
ıa. bir cinayet yaptığmm farkında bi. 
le değil... Halbuki haki·kati anlamak l 
için beliti bir dakika. kifayet ederdi.. 

Bu son cümle üz.erine Osman, bir 
ba:ygınhktan gözlerini açar gibi, ba. 
§mı doğrulttu; hayata karşı acı bir 
istihza ile gülUmsiyerek, kapının ya· 
nmda sessiz yatan ölüye bakt.r. Zeh. 
ra, dudaklarında hep o acı ve hazin 
tekallil.sle: 

- Biliyorum .. Diyordu. Ne dil§tin _ 
düğünü anlıyorum .. Fakat orada ya. 
tan ölü, benim yabancım değildi ... 

Osmnn, yc'fWıin a.rasmdn, hayret 
ve merak uyandıran bir hikaye dinli
yor gibi, ba§I.lU kaldırdı; Zebraya 
baktı: 

- Evet ..• Tıpkı senin banru yabancı 
olmadığın gibi! ... Belki bu, sana k311JI 
biT vefasızlıktı. Fakat bana, senin şe· 
bit oldulğunu haber vermişlerdi .. Mec.. 
burdum; çocuğumun istiklball karşı • 
smda., Umitsiz ve muztar kalmıştım .. 
HUkfunetiI} vc~lği birkaç yüz kuruş. 
la onu besliyemiyordum ... Btitü.n eş • 
yamı, mücevherlerimi Bedestene dök· 
tUın.. Son bileziğime, nişan halkama 
kadar hepsini sattım .. Bir evim kal. 
mı§tr; fakat ondaı senin hatıran var. 
dı .. Gençtim, gUzeldim .. Hizmetçilik 
edememlm .. Her giln, etrafımda dul 
ve kimsesiz ka.dmlarm, bir lokma ek. 
mek için katlandıklan zillet ve aef a. 
Jeti ıgözlerimle görUyordum.. Baş.ka 
ne yapa.bilirdim? .. Cemiyetinizin, se· 
fil kalmış şehit aileleri için ibir hayır 

m.Ue.sesesi mi, yoksa hüklı.metinizin cep 
lıelerde ölenle.re, borcunu ödemek için 
.vUcuda getirilmiş bir teşkililtı mı var. 
ai? .. Her ay, üç yüz seksen beB lru. 
rui§ §ehit maa§iyle bir insana bir haf. 
tal ik grda bile olamryan iki kilo zey· 
tinyağr, bir avuç bulguru, ha'sls ellen. 
O.en kurtarabilmek için, yUzlerce, bin. 
lerce ailenin çamurlarda sUrlindUğü 
Jju memlekette, muazzez bir namusu 
ki.ırtarabilmek ne kadar mUşkilldül. .. 
,Nifotyet bir gün, beliti ben de, açların, 
kimsesizlerin etrafında dola~n ırz 
i:füşmanla.rnım kolları arasına düşe • 
tek değil miydim? .. Fakat karşıma, • ~uğumun haya'tmı, benim namusu • 
m~ kurtaran §u zavallı, senin öldür
aüğün insan çı'ktı; beni o haris kol • 
larda:n, dil§t.UğUm sefaletten kurtar. 
m ... Yani, daha iyi anlamak isteI"Sen, 
ben de ibirç.okları gibi, fahil'leler züm. 
resine karışmamak için onunla evlen. 1 
afm .. Çocuğumun hayatını, benim na· 
musumu kurtardığı için onu sevdim.. 

Boynundan anahtarları ~ıkararak 
Osrnanın yüzüne fırlattı: 

- Kalk, dedi. Şu yazihaneyi aç, o. 
rada bUtün vesaiki bulursun .. 

Artı'k takati kesilmişti. Benzi sa • 
rarm1§, gözlerinin etrafı a!ya'hlaşmış. 
tr .. Osman, cürmUntin acı nedametini 
duyarak kalktı; kendisini affettirmek 
Istiyen n!dlm bir gUnahknr gibi, o • 
raya, onun yanına diz çöktü: 
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I' Tayyare Piyangosunun dünkü keşidesinde 
kazanan numara ar 

Listede kazanan numaraların ikramiyelerini Eminönünde 
1 ekkoilu Cemal gişesi derhal ödeyecektir. 

No. Lira 
lR 30 
48 100 

105 50 
128 50 
241 30 
396 50 
430 30 
601 30 
704 30 
838 50 
853 50 
935 30 
970 30 

975 30 
1062 30 

239 50 
251 30 
300 100 
477 200 
561 30 
603 100 
611 50 
705 30 

1734 30 
819 30 
829 30 
95R 30 

3031 50 
36 50 
54 30 

121 30 
135 200 
181 30 
195 50 
220 30 
247 20ıJ 

248 500 
343 50 
360 30 
377 50 
391 '50 
397 30 
415 30 
555 30 

638 ıoo 

662 30 
672 30 
692 50 
700 30 

3804 so 
815 200 
964 30 
990 200 

4052 100 
146 50 
178 30 
372 30 
381 200 
423 30 
498 30 
547 200 
564 50 
605 50 
732 50 
816 50 
827 30 
869 30 

5008 30 
109 50 
218 50 
230 30 
29l. 50 
300 100 
318 50 
350 30 

5481 100 
490 50 
493 50 
497 30 
579 30 
59fi 30 
637 15000 
70.'i 50 
708 30 
711 30 
75?. 30 
80.'i 50 

No. 
874 
913 
973 

6047 
51 

120 
182 
241 
262 

288 
293 
315 
327 
375 

6428 
H& 
449 
536 
562 
604 
658 
703 
7 ll. 
722 
79.'i 
937 
99~ 

7104 
122 
141 
341 
4n 
435 
548 
552 
567 
584 
598 
624 

7627 
921 

8060 
92 

201 

248 
285 
378 
397 
428 
444 
507 
515 
540 
730 
744 
901 
949 

9197 
235 
334 
547 
819 
829 

10025 
124 
366 
451 
482 
50.'i 
53.3 
537 
574 
649 
727 
740 
750 
sos 
81ti 
912 
985 

1102;\ 

6~ 

150 
174 
18R 
255 
397 

Lir.ı 

30 
200 

30 
30 

200 
30 

100 
100 
100 
30 
30 
50 
50 

100 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 

200 
200 

30 
30 
30 

200 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

50 
50 
30 
30 
30 

2000 
200 

30 
50 
30 

30 
30 
50 
30 

100 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 

100 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

No. 
43R 
47g 
533 
554 
629 
800 
9Sfi 

1200?. 
146 
141 
172 
329 
416 
536 
566 
668 
683 
814 
923 

13005 
35 
52 
51 

1n 
325 
327 
429 
630 
853 
880 
971 

14132 
165 
253 
336 
348 
430 
543 
609 
626 
628 
724 
725 
71,_7 

754 
799 
815 
851 
868 
999 

15007 
102 
109 
163 
185 
235 
336 
262 
325 
552 
591 
601 
816 
89fi 
932 

1618!l 
266 
397. 
407 
483 
51R 
527. 
736 
955 

17095 
18.1\ 
231 
284 
308 
326 
437 
44?. 
504 
559 
574 
sn 
70(\ 

Lira 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 

200 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 

200 
so 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
50 
30 

100 
30 
30 
50 
30 

50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

500 
100 

30 
100 

50 
200 
100 

50 
30 
50 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

30 
500 

50 
200 

50 
30 
50 
30 

500 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

No. Liril 
757 30 
776 30 
803 100 
839 30 
906 30 
909 100 
950 30 

18116 50 
266 50 
392 30 
407 30 
483 30 
518 30 
522 50 
736 30 
955 500 

17095 50 
135 20J 
231 50 
284 3i) 

309 50 
326 30 
437 500 
442 50 
504 30 
559 30 
574 30 
578 30 
700 30 
757 30 
776 30 
803 10:> 
839 30 
906 30 
909 100 
950 30 

18116 50 
140 50 
286 30 
330 30 
350 30 
359 30 
367 30 
380 100 

440 100 
490 so 
503 50 
759 20 
869 50 
883 50 
88.5 30 
889 200 
890 30 
984 50 

19023 50 
67. 30 

167 30 
282 200 

3R 30 
305 100:) 
365 30 
278 100 
585 30 
621 50 
755 30 
836 50 
937 30 

20089 50 
85 30 

193 30 
248 30 
34'. 30 
384 30 
44~ 100 
49.'i 50 
64fi 30 
650 3~ 

709 30 
730 50 
799 100 
840 .'iO 

21008 30 
74 30 
ıoı 100 

10000 900 
J 54 10000 
42~ 100 

No. 
468 
543 
571 
698 
977 

22031 
70 
97 

168 
219 
253 
25!i 
323 
339 
490 
666 
704 
740 
784 
818 
892 
961 

23069 
120 
304 
5ll 
546 
553 
663 
757 
805 
914 
927 
950 

24027 
177 
26Z 
273 
54!i 
354 
578 
747 
783 
78?. 

884 
978 

25038 
77 
84 
92 

274 
381 

42J. 
454 
636 
829 
990 

26041 
90 

110 

119 
133 
149 
488 
337 
479 
574 
589 
592 
641 
742 
809 
823 
846 
850 
937 

27025 
156 
187 
221 
28.ı; 

319 
373 
401'\ 
520 
55Q 
60?. 

Lira No. 
50 788 
50 893 
30 935 
30 28024 
50 27 

50 39 
30 104 

100 120 
30 141 
30 191 
50 247 
30 381 
so 503 
30 566 
30 582 
30 620 
30 664 
30 713 

200 759 
50 812 
50 851 
50 29020 
50 50 
50 76 
50 109 
30 16fi 
30 349 
30 424 
50 447 
30 605 
50 617 

100 703 
50 743 
30 872 

100 882 
50 888 
30 965 

100 30073 
50 291 
30 297 
50 350 
50 351 
30 473 
30 492 

12000 586 
50 596 

500 607. 
30 639 
30 649 
30 86?. 
30 909 
50 983 
ıoo 31 ıo 
30 200 
30 271 
30 304 
50 357 
50 394 
50 502 
30 515 
50 527. 
50 555 

200 560 
50 727 
50 880 
30 985 
30 32029 
30 46 
30 102 
30 177 
30 241 
50 31fi 
50 323 
50 421 
50 55ı 

30 623 
30 763 

30 774 
100 780 
50 843 
30 86.1\ 
30 3306J 
30 78 
50 9fi 
50 119 
30 124 
30 243 

Lira 
500 
30 
30 
50 
30 
30 

3000 
30 
30 
30 

100 
30 
50 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50 
30 

100 
50 

500 
200 
3~ 

50 
3') 

30 
50 

200 
200 

50 
1000 

30 

100 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
30 

100 
100 

100 
50 
50 
30 
30 
50 
zo 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

No. 
303 
333 
384 
388 
416 
516 
552 
560 
642 
776 
780 
858 
839 
846 
900 

3499 
111 
264 
277 
330 
335 
375 
507 
73?. 
809 
967 

35048 
424 
675 
707 
791 
933 

36010 
48 
60 
7S 

114 
186 
194 
294 
337 
472 
aıs 

703 

741 
832 
907. 
905 
942 

37071 
170 
213 

297 
34S 
361 
400 
418 

709 
729 
710 
884 
971 

38014 
24(\ 
3zg 
699 
713 
739 
861 
891 
894 

39000 
45 

153 
467 
501 
531 
590 
568 
613 

631 
721 
781 
850 
881 
948 
95~ 

Lira 
50 
30 
50 
30 

200 
30 
50 
50 
50 

500 
30 
50 
50 

100 
500 
50 
50 
50 
50 
30 
50 
30 

500 
200 
100 
50 
50 
30 
50 

100 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
30 

200 
50 
30 

200 
30 
30 

30 
100 

50 
30 
50 
so 
30 
50 
30 

100 
30 

100 
30 
50 
50 
50 
30 
50 
30 
50 

100 
100 

50 
200 
30 
50 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
50 
50 
50 
20 
30 
30 
50 

100 
50 
50 
30 ·-------

- Beni affetmez misin Zehra? .. di· 
yordu. Seni çok sevdim .. Çok kıskan. 
dım ... Zehra, kalbinden taşan son bir 
dua gibi, göılerini dikerek kısık ve 
mecalsiz sesiyle cevap verebildi: 

yordu. Kuvvetsiz bilekleri Osmanı ' 
kendine doğru çekerek öptü: 

'Wllm Dr. IHSAN SAMI -Tifo 

- Seni Allah affetsin ... 
Göğsil şiddetli bir ihtilaçla sarsılr. 

yor; ciğerlerine dolan kan pıhtıları, 
öksürdükçe parça parça yere dökülil. 

- Git .. dedi. Buradan uzaklRş .. aşısı 
Şimdi seni almaya gelirler ... 

Tifo ve para tifo htıstahklarına tutul

ı..- li Birinci.kanun 1916 _ mamak için tesiri kati muafiyeti pek 
"BATU.Dl,, emin, taze aşıdır. Her eczanede bu

l ınıır. Kı•tusu 45 kuruştur. 

Dr. CEM1L SÜLEYMAN J ------------·· 

Zeytin burnunda 
bir Kıpti kavgası 

n!kn aınoe 
bDırbDırDırne gDırCI~ 
Dun, Zeytinburnunda iki çlngen• 

ailesi birlblrine girmiştir. 

Yankonun tarlasında ekin bJçcO 
çingenelerden 1 brahlm kızı Fatllltı 1' 
le Emin kızı Saniye çocu1'' 
ları yüzünden kavgaya tutuşmuşıarı 
kocaları da iştirak ederek sille toı 

kat biribirlerlnl dövmeğe bnşlallltf' 
lardır. 

Bu arada Saniye Fatmayı taşl• 
başından tebllkell surette yarall' 
ymca, işin fena bir şekil aldrğını g6' 
ren Kıptiler hemen kavgayı keslllift 
fakat yetişen poJlsler hepsini curınll
meşhut mahkemesine vermişlerdir· 

Bir Amele Denizde 
Boğuldu 

Heybelladada amelelik yapan 26 
yaşında Kerim, dilnkü sıcakta deni· 
ze girip serinlemek istemiş ve Sana• 
toryom önünde yUzmeğe başlamıştır• 
Bu sırada Kerimin üzerine fenaJıl> 
gelmiş ve boğulmuştur. 

Ceset üzerinde yapılan muayene 
sonunda Kerimin kalp durmasındall 
öldUğU anlaşılmıştır. 

l<nlp durmasından ölüm - Tarıa• 

başında oturan Yugoslav tebaasın• 

dan 76 yaşında Marya Zlloviç, düll 
gece evinde baysın olarak bulunmut 
ve sıhhi imdat otomobili ile Beyoğl\l 
hastahanesine kaldırılmıştır. Mary• 
hastahanede kalp durmasından öl· 
muştur. 

Dizlerinden ynralandı - Çamlıc~ 

da Kısıklı mahallesinde oturan ı• 
yaşında Güzide, dün gezinirken 14 
yaşında Orhan kendisini bisikletiyle 
çiğnemiş, dizlerinden yaralamıştır. 

Suçlu cocuk yakalanmı~. bisiklet 
müsadere olunmuştur. 

lş l'tizünclen kn,·gn - lstinye Do~ 
fabrikası amclolcrindcn CcltU ne 
Bnyrnm iş yUzUndon l<aYga. etmişler~ 
caıa. nn;ram ı ellno S"Oçtrı.~ua-ı h1r d~ .. 
mirle gözünden nğır yaralamı~tır. 

Suçlu yakalanmrştlf. 

Bir jlleU pay edememişler - Nar
lımesclt mahallesinde oturan tbra
btmin 8 yaşında Sabahattin ile ıo 

yaşında Nermin ismindeki çocukları 
dün sokakta oynarlarken yerde bit". 
jilet bulmuşlar, jileti :pay edcmiyo
rek knvgaya başlamışlardır. Netice
de biriblrlerinin ellerinden jileti al
mnı;n savaşan çocukların, her lkfst 
de jiletle bileklerinden yaralanmış~ 
cocuklnr kanlar lcinde Haseki hasta
hanesine kaldırılmışlardır. 

Bir kardes ,. 
(Ba-§t<ımfı 8 incide) 

~ureddin Tezer dinlenildi. Nureddin 
Tezer, senet ve mektupların muhte· 
vasmı izah ederek, dedi ki: 

- öğretmen Selmanm lmzasile ve
rilen bu senetler 4200 liralıktı. Bunun 
2200 lirası ev, 2000 lirası da. iş ban· 
kasmda. Nuranm parası içindi. Sene
din mahiyeti ''Ev bana. ferağ edildi 
ise de aslen Nuranmdır, kendisi iste• 
diği anda geriye alabilir, para da bu 
şekildedir., suretindeydi. 

Müddeiumumi burada şahide §()yle 
bir sual sordu: 

- Peki ama, bu Nuranm böyle va.· 
nnı yoğunu Selmaya vermesine se
bep ne olabilir? 

Sualin cevabını davacı Nuran ver
di: 

- Çünkü, dedi. Mallarımı karde~le· 
rimln elimden almasına mani olmalC 
istiyordum. Bu sebepledir ki, aUt kar
deşim Selmaya devrederek, elinden 
ayrıca bir senet aldım. 
Diğer ~ahitler gelmemişti. Çağınlıp 

dinlenilmeleri için duruşma. talik olun 
du. 

lstinyeye Ha va gazı 
Havagazt 11Cbekesinin Bebekten Ru

melihisarına kadar uzatılmasına ka. • 
rar verilmi§ti. 

Iatinye ve Uluköy halkı da şebeke
nin lstinyeye kadar uzatılması için 
belediyeye müracaatta bulunmuşlar
dır, Vaziyet tetkik edilmektedir. 
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lstanbul Uçt..ncü il•ra uıt:uu .•• -~h ........ _____ • 

,;;aç korkuluklu tonıs nırılır. --- Ankara 11-7-938 
lliznlarınıla yıldız işareti olanlar, Oıe· 
rincle muamele Rörenlerdir. Rakam

lıır s:ıaı 12 ıle kapan ıs uıııı fıyatıuıdır. 

ipotek cihetinden par:ıya çevrilmesine 
karar verilen ve tamamına 1350 bin üç yüz 
elli lira kıymet takdir olunan Edirnekapı
da Neslişah sultan mahallesinin Sarmaşık 
sokağında eski 41 yeni 51, 51 - 1 nurnartı
larla murakam saA tarafı Ali hııne ,.e bah
çesi, arkası, Seyfettin veresesinin bahçe
si, sol tarafı Hacer hane ,.e bahçc~i. cep
hesi Sarmaşık cncldesiyle mahdut altında 
dükk~nı olan bir evin yarı hissesi a~·ık 
arttırmaya konmuş ohıp 19·-8-938 tari
hine müsadır ctımn gilnü saat 10 dan 12 
ye kadar dairemizde birinci acık artıırma
sı icra kılınac:ığı ve arttırma bedeli mez
kQr gayri menkulün tamamına takdir e
dilen kıymetten satışa konan hisseyi mu
~ip kıymete nazaran et 75 ini buldugu" tak. 

Bu kota çıkılnn merdiven ortasındaki 
sahnnlıktnn geçilen ve torasın altına tesa. 
dür eden diğer bir oda rnrdır. nu odanın 
tnYan koplnmıısı yoktur. 1----Ç~KLER 

1. d ıO 1 ır e en çok arttırıın üstünde bırakılacak-
tır. Aksi halde son arltıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd
detle temdit olunarak 3-9-938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü :ıyni saatle dai
remizde Yapılacak olan ikinci o~ık arttır
masında mezklır gayri menkul hissesi en 
çok arttıran üstünde bır:ıkılac:ıktır. 

Arttırmaya girmek isteyenler mukad
der kıymetin o/o yedi buçuğu nisbetinde 
pey ııkçesi veyn ulusııl bir bankanın temi. 
not mektubunu vermeleri iktiza eder. Sa
tış Peşin para iledir. Hakları tapu sicil
leriyle sabır olrnıyan ipotekli olacaklıltır
la diğer alakadarların ,.e irtifak hakkı sa
hiplerinin hu haklarını \'e hususiyle faiz 
ve rnıısarire dair vuku bulacak iddiaları
nııt ilan tarihniden itibaren 20 gün zar. 
hndu evrakı müshiteleriyle birlikte dair~
mize ~ildirmeleri U\zımdır. Aksi halde hak 
ları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar sa. 
lış bedelinin paylaşmasından hariç kaln
caklardır. 

Me.::kılr oa11ri mcnl.:ıılün evsafı umııml
Uesi: 

Bina ahşap ve iki katlıdır ''e 51-1 nu
maralı mahal <lükkAn olup zemini ahşnp 
döşeınelidir. 

ZEMİN KAT: Kapıdan girince zemini 
mermer döşeli antre taşlık giimülü lıir küp 
olup solcla zemini arşap döşeli kuyusu 
ve adi oc:ığı olan ıııutfuk ve iki lı:ısaın:ık
la çıkılan yiiklü bir oıla ,.e birinci kata 
çıkılan merdiven nltı ocla Ye taşlığın sa
Aındaki aralık olan nhşnp kaplama lıölme. 
li alahırka bir hclu Ye bahçeye çıkılan 

hir k:ıpı ve merıli\'cnlc çıkılan oda altı 
kapısı bahçcclc olmak iizere bodrumdur. 
Bahçede ayrıca musakkat Ye önü ahşap 
döşemeli üstü taş örtülü ahşap saçaklı ah
şap lıir otla ,.e bahçeli iki yanı kuru du
\'arh Ye hir yanı saç perdelidir. İçinde gül 
erik defne ağaç fidanları 

!Jani~ vardır. 

BlRlNCl KAT: Bir ııota üzerine ikisin
de yük ve dolnp ,.e birinde çinko döşeli . 
RUsulhane olan üç oda ve aralıkta mer- ı 
mer taşlık bir hela mevcut olup buradan 
merdivenle çıkılan zemini çinko etrafı a-

.Mczklır gayri menkuller elektrik tesisa
tı mevcuttur: dahilen ve haricen !amire 
urnlıtac olan mezkur gayri menkulün öıı 
rephesiııılc birinci kntıan itilıaren bir çık
ma vnrdır, zemin kat cephesinin duvarı 
kaııirdir ve pencereleri demir parm:ıklık
lıdır. Dükkanın kapı~ı ahşnptır. 

MESAHASI: Umum mesah:ısı HO met
re muralıb:ıından ibaret olup bundan 64 
metre murahbnı üıerinclen iki kat ahşap 
bina ve 11 metre murabbaı üzerine bir 
katlı uhşap ol:ın teşkil etmekte ve bakiye
~i ise bahçe ihtiva etmektedir. l\lezkiır 
gayri menkulün nefsinden doğan bilcüm
le ,·ergi miikellefiyetiyle delliiliye resmi 
borcluya oit olmak üzere satış bedelinden 
tenzil olunur. 20 senelik vakır taviz be
deli ve tapu h:ırcları alıcıya ailtir. Daha 
fazla nıalı'.ımat almak isteyenler Hl - 7 - 938 
lariİıindcn itibaren dairemizin muayyen 
mah:.ıllincle ıısılı bııhındurularak arttırma 
şartnamesine ve 37/607 numaralı dosyıısı
na miir:ırn:ıtla ic:ıp erten malı'.ımal ve iza. 
hn!ı :-1Jnı1ş \•e öğrt-nıniş olacakl:ırı ilnn 0-

lunıır. (\'. P. 2516) 

Re11o{j/u11 t'rıiıırii Sulh TlııJ.:ıık lltikimli
ğcnden: 

'.\lahkeın~nin 938/2122 sayılı closyasiyle 
Kasıınpaş:ıd:ı Harı Şaban m:ıhallesinde ı\. 
kan•:ı sok:ığıncfo 6.t Xo. lı e\'de oturan 
Hal ire t:rtlirk tarnfıııd:ın Mehmet Ali "e 
tbr:ıhim ve Kaclıköyiinde Cevizlikle 5 No. 
d:ı oturan ntiriye ıılryhi ne l\.asımp:ışacla 

Camiikcbir nı:ıhollrsinde Turşucu ı;oka. 
jtıncla 4 s:ıyılı emvali RO}Ti nlCnkul~nin 
iz:ılei şu) mı tıılep edilmiş ve dam eclıleıı
lerden Diiriye namına ~önderilen claveli

yecle Klitahy:ıd:ı bulıınrlııAıı bildirilmiş ise 
de ııdresi meçhul huhınılui!ıı ıınl:ışılmnk
la clnY:ıcının istrğiyic lıakkınd:ıki clnn·li
''rnin virıni ı;ıün fnsıl:ı ile iliınen tC'hliğine 
k::ırar n•rilrrek mahkemesi 1 i - !l • 938 
sanı ona inlik kılınmış olduğundan rl:ıvn 
edilen Diiriye işlııı Riin ,.e s:ı:ıtte m:ılık<>
ınl')'C' gelmediği ve lıir ''<'kil ı:;öndc-rmediği 
takdirde gırnhınd::ı mahkenırye denıın o
lunac:ı~ı dan•liye trbliğ makamına , kaim 
olmak iizl'rcı iltın olunur. {2G121) 

HALK OPERETt 
Bn akşam Gcclikpaşa 

.\zak bahçesinde, Pcr
~cmbe sünil akşamı 

- ... ~ .. --,......... tfJ'litroo. 
sunda, Cuma gQnQ 
ukşamı Bebek Beledi
ye bahçesinde, Cu
martesi günü akşamı 

Anııdoluhisarı ldm:ın 
Yurdu bahçesinde .•. 

• 1.ondrıı 

• SeHork 
• Par ıs 
• .\~ılfıno 

• Pralt 
ı:m rns • Aledrid 

4 375 
ti 1'24t-"ı 

;ı 4952 • Varso?a ı3 i3 5 
ı; t42:-ı • Budııp"t' 24 fl2 

• Ct"lt'\'rıo ~~ 84:> • Uükreş u µ37.) 
• Amslcrdam"~ l>.;fi • Hehırod <ı ~7 
• Berlın fıO 732'\ • Yokohıı111 3t\ 37 
• Brüksel 21 8425 • Slokholm 32 12 
• Allna 
• Sofya 

• Moskovn 2.'i 787i'ı 
Vlyanı 

ıstlkrezıar 

1 J ı 

1 5375 

• 1933 T. Uor 1 lA Oö l • F.rııanl !:\tık . 
• .. " 11 ı S. Erzurum 
" .. .. ili S. Erzurum 

Efektifler verilmemiştir. 

Zahire Borsası 
11·7 .. 938 

Buğday yumuşak 

,, Sert 
,, Kızılca 

Arpn yemlik 
Ça\'d:ır 

Mısır sarı 

Yulaf 
Sus:ını 
Keçi kılı 

Tiftik 
Yapak Anadol 

11 Trakya 

Gelen 

5 28 
5 2,5 
5 18,5 
4 10 
4 20 
4 15 
4 20 

18 20 
50 -

104 20 
45 -
58 20 

5 20 
5 29 

111 30 

Glcten 

BuAday 1755 
Arpa 16 
ÇaYdıır 15 

Ton Tirtik 41,14/ Ton 
11 le fındık 2 ., 
., Kıl 1,3/4 ., 

n. peynir 11 
Kuşyemi 20 
Mısır 17 
Tiftik 15 

" ., Kaşar 

., Un 
,, 

9 
26 

.. 
" 

BliGt'X KALKACAK VAPURLAR 

Saul \'apurun adı Gittiği yol 
12 Aksu Karadeniz 

9.30 Uğur İzmit 

16.30 Trak Mudanya 

20 Saadet Bandırma 

1!l Seyyar Rıırabig:ı 

15 Anaforla Mersin 

GBLBCEK VAptjRLAlt 

14.3,0 Bartın Bartın 

11.15 Trak Mudanya 
1,30 Saadet Bandırma 

17 Tayyar İmroz 

l~llDIMH~A1()A 
CAN V<UQ.TAQlll 

25/ti/938 tarihli resmi gazete ııe intişar eden 10/6/938 tarihli 348' 
numaralı kanunla Belediye hudutları içindeki kulüp kahvehane ve gazino
larla umuma mahsus kır bahçelerinde ,.c panayır yerlerinde bulunan her 
bir bilArdonun senelik resmi olan (5) Lira ve tavlaların, Dama Satraç 
tahtalarınnın ve domino ve tombala takırnlnrının her birinin keza seneltk 
resmi olan (3) Lira belediyelere in ti kal etmiştir. 

Kanunun (2) inci maddesi bu resimlerin alAkadarları tarafından 

mali senenin ilk ayı olan Haziran sonuna kadar ödenmesi ve oyun Aletle. 
rine de damga vurdurulup levha koyd urulmasını mecburi kılmıştır. 

Kanun 26 Haziran tarihli gazete ile neşredildiğine ve resim tediyesi 
ve damga muamelesi için kanun bir ay mühlet vermiş olduğuna göre ka.. 
nunun neşrinden itibaren bir ay zarfında yani 26 Temmuza kadar allka
darların mensup oldukları belediye tahsil şubelerine bir beyanname ne 
usulü dairesinde müracaatla resim tediye etmeleri ve damga ve levha 
muamelelerini yaptırmaları daha evvel bu senenin resmini mallyeye ver• 
miş olanların beyannamelerine bu el heti işaret etmekle beraber ellerinde
ki makbuzlarını da bP.ledlye şubeleri ne kaydettirmeleri aksi halde kanu
nun tasrih ettiği nakti cezalara maruz kalacakları ehemmiyetle tun olu
nur. (B.) ( 4338) 

İtfaiyeye ıuzumu olan 3 projektör ne ı Jeneratör açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Bunlara 700 lira bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi leva
zım mUdUrlüğUnde görülebitlr. İstekll ler 2490 N. lı lcanunda yazılı vesika 
ve 52 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublyle beraber 
H - 7- 938 perşembe gUnU saat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.) ( 4009)' 

Beyazıt yangın yerinde yeni Tav şan taşı sokağında Büyük Haydar ma
hallesinde 2 ncl ada 679 kadastro ve 40/2 harita N. da 14 metre 70 sanUm 
yüzlU 135 metre 38 santimetre murabbaı sahalı arsa ile arsada bulunan 
kArgir mutbah ankazı satılmak Uzere açık artırmaya konulmuştur. Arsa
nın beher metre murabbaına 10 lira ve mutbahın ankazıne. da 250 Ura 
tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım mUdUrlUğUnde görüleb111r. lsteklt. 
ler 120 Ura 28 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublyle beraber 
21 - 7 - 938 perşembe gUnU saat 11 de Dalmt Encümende bulunmalıdırlar • 

(B.) (4287): 

MUtemad[ tamirat işlerinde kul !anılmak Uzere lüzumu olan 450 met
re mikA.p mıcır açık eksiltmeye ko- nulmuştur. Bir metre mikA.p mıcıra 

44 O kuruş bedel tahmin edilmiştir. Şartnamesi levazım mUdilrlfiğünde gö
rillcblllr. Istekliler 2490 N. lt kanun da yazılı vesika ve 148 lira 50 kurut
luk ilk teminat makbuz veya mektu blyle beraber 20 - 7 - 938 ~arşamba 

günü saat 11 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) ( 4170) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara sa
tıoalma komisyonundan: 

1 - Bir ta.nesine on bir lira. kıy met biçilen sekiz yüz hayvan velenae
sl kapalı zart ekslltmesinden pazatl,ığa tahvllen 18-7-938 pazartesi gUnl 
saat ooaa saııA il.lıliaMJttır. 

2 - Şartnamesi parasız komla yondan alınabilecek olan bu pazarlı. 

ğa girmek lstlyenlerln 660 liralık te mlnat ve şartnamede yazılı belgeler 
elinde bulunduğu halde tam vaktine! e komisyona başvurmaları. 

(U01) (2153) 

FiZiK - CEBiR - HENDESE - KiMYA - LiSAN 
Felsefe, tarih, muhasebe, bankacılık İKMAL VE OLGUNLUK DERSDERl: Türk. 

cc - İngilizce - Almanca - Fransızca: Dört lisanla ihtiyacınız olan bütün dersler .. 
den her mektebin imtihanlarına da hıızırlı yoruz: Dersler hususi olarak tek veya ayni 
derste olan 1, 2, 3 kişi ile gündüz her saııt ve gece de veriliyor. 1914 senesindenberl 
usulü tedrisi ve muvaHakıyetiylc tanınan ( Cemberlitnş karşısındaki Yabancı Diller "' 
Riyaziye kız erkek okulu) birkaç derste müşküllerinizi giderir, sınıfta kalmak korkusu bı 
rakmaz. Dilenler ve bilmiyenler her zaman kabul edilir. Hafl:ıda k:ıç ders lazımsa ve. 
rilir. Ortn mekteplerde lisana başlıyacaklar ve yeni sınınarının derslerini güç bulacak
lar için de tatil güzel fırsattır. İstiyenler bil tün sene denm ediyorlar, tediyat haftalık. 
tır. Direktörü Ziya Çetinkaya. 

Orman Umum MOdUrlUğUnden: 
Orman Amenajman ve ölçme işlerinde kullanılmak üzere: 100 adet uf• 

kl ve şakuıt daire taksimatlı pusla ve dUrbUnlU ölçme Aleti. 
250 Adet Ormancı kompası 
250 ,. Cep pusulası 
100 ., Mira 
200 .. TecessUmat burgusu 
200 ,, Bez şerit 

satın alınacaktır. Kolaylıkla taşınabl lecek hafif UAt ve edevat tercih se. 
beplerinden biridir. 

Bu A.lM ve edevatı vermek isteyenlerin eon tadll!tr gösteren katalok
lar ile cins ve nevi, tiatı, tesllm edebtıcceklerl tarihi gösterir teklif mek· 
tuplarını 30 Temmuz 1938 tarihine kadar Orman Umum MildilrIUgündı 
teşekkül eden komisyona getirmeleri veya tanhhUtlü olarak göndermeleri. 

5 Ağustos l!l38 saat 10 da teklif ettikleri !\l~t ve edevattan birer tane 
ile bunlar hakkında her hususta izahat verebilecek hlr mümessil bulun. 
durmaları lazımdır. ( 434 7) 

il 
ÇOCUKLAR1Nl71N 

En güzel bir ltitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk l<~slrgcme Kurumunun 

\"aktlle bir Rlle kütUphancsl ola. 
rnk hnstınlığı lklzlt~r scrlı;lnde 

clıı)'•1uğumız bu cktdkllıtl bu gtı. 

zcl t'e rcıdmll hü)'Uk hlL.llye klla.. 
hı ile dnhlnrulrııuş h111uyonı7~ 

KUltllr bakanlığı eseri tetklll 
etmiş, ilk okul çağındaki cocuk. 
lar itin faydalı eser olduğunu taa. 
dik etmiştir. 

• Ar:.kara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Flatı 60 kurut: 
posta ıoın 4 kurut UAve eciınıı. 

Reun{ilu Biri11ci Noterine: 

Dairenizden bugünkü tarih ile tasdik 
edilen alım salım senedi mucibince biz
lerılcn Celil Nevruzi tarafından Mehmet 
Hiiseyinc bedeli maliım '"e makbuz muka. 
bilinde satılıp teslim edilen Beyoğlunda 

!stikliil rııddesinde 80-82 numaralı tütün. 
cü ve attar dilkkllnı ve 84 numaralı lostra 
salonu emval ve eşyası üzerinde satıcı ta. 
rafın artık bir hak Ye aliikası kalmamış ol. 
duğunun bilinmesi için bu ilanın tstan. 
bulda çıkan Kurun Razclesincle basılmıık 
üzere mczk(\r gazele idarehanesine gönde. 
rilmesinl dileriz. 

SAT~N: tsıikliil caddesinde 80-82 numa
ralı dükkan üstündeki odada oturan ~lil 
Ne\'rtızi. 

AT.AN: Taksimde Mezarlık Pembe soka. 
ğında 16 numarada oturan Mehmet Hü-
seyin. ,(26117). 
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.. . Şi keti Hayriyede 
Bu akşamki 11oğnziçi büyük mehta p a lemi ... 

BAYAN AFiYE 
lle memleketimizin en yüksek SAZ ve SES gahf11lerlnden mürekkep fevkal~de SAZ Heyeti. 

S,\Z HeYetlııl hamil 71 No. vapur Köprüden 21.15 de refakat vapurlarr oları 74 ve 66 No . lu vapurlar 
• • da BEŞEit daklka ara ile kalkacaklar dır. 

\.. , • , • •• ~· • t 4 )'. • • , ... 

T. • Ziraat Ban Si 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
'ndunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
:ı lacaktır: 

4 Aded 1 ,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1 ,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4 ,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene İçinde 50 LiRADAN AŞAôl DOŞ
MIYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Bir incikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin-

Birincı sıru ı Operatör -

mumf cerralıf ve sınır, dımağ estet:k 
r. CAFER TAVY AHI 

1 cerrahisi mütehassısı 

PARlS TI P FAKOLTESl S. 
Muhammen lıcdelleri ile mil<tar ' 'C Yasıflnrı aşağıda yazılı Il<i gurup ASİSTANI 

malzeme her g11r11ıı ayrı nyrı 1lıale c dilmek üzere ::::s.7.1!1:!8 pt'rşeınbe gü. 

nü saat on birde Hayd:ırpnşatla garbi nasındaki komisyon tarafından açık 

eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ist<>ycnlerin her gurup lılzasııııla yazılı muva;kkat te. 
mlnat vermeleri ve kanunun tayin ettiği YC'Sailtle Lılrllktc eksiltme günü 
saatln~kadar komisyona müracaatları H'lzııııclır. 

nu işe ait şartnameler komisyon dan parasız olarak füığıtılmaktadır. 
1 - 500 metre yeraltı knblosu K K. n. A. 3 X 10 + G m/m2 muham

men hodoli 1500 lira ve muvakkat to minatı ll!! .1 / 2 liradır. 

2 - 6000 metre ince aınt'rikan bezi ile 6000 ınc:>trc:> kalın amerikan [ 
bezi muhammen bedeli 2GiG lira ve ınuvakl,at teminatı 200 lira !l3 ku-·ı 
ruştur. (4371) 

Türk 1-Ia va .7 ur un lu 
~İ'{ar~~o:zu 

71 1 emmuz 938 dedır. 3 . Üncü k eşide 

Büyük ikramive 5 0.000 LiraJır. 

Erkek, kadın amel iyatla rı . dima~ 

estet ık "'}uz .. meme, karın buru~uk 

luğu ve genı;lık amel iyat ı .. 
(Nisaiye ve doğum mütehas'!ısı) 

Muayene ~hahları M n c r ~ nen 
8 den 10 a kadar li 1J U 

Oğlroen sonra üı:rrtlidir. Tel H08< 
HP\"i!lıı P:ırm·ıı.l\~nı Hıımı-lı han 1 - ----
/Jr.uo:ilıı lliri11ci Sullı llukuk l/ıikimli. 

i'iinılcrı: 

lııwnııı Kııdıköy ll111ıılııırız sokağındıı 
ıııs :\. ıln rııııkirıı Ağrı\'lli \'nrı:ınıı~ ,.c Xi. 
şnıı rıle\ lılcı·iııc nçtıılı iı.:ılci -.uyu ılnnısı

ııırı c:ıri ıhırıışıırno;ın<ln: ıııütldci \'ekili rıı. 

por ,·crillli~ınılcıı ' ' C keşif yapıldığından 

lıalı'lilc miidılcialc) lılerc mu:ıınclcli ı::ıraıı 

k.1rnrı lclıliğini islcıniş \C lknınclgiıhları. 

nın ıneı;huiil·ctinc nı r hııi ıııüddcialcl hlcrc 
on heş J:iin müılılcllc ilıinen gıynp k:ır:ırı
ııın ll'lıliğinc lrnr:ır \"<'rilnıiş olılıığunrl:ın 

7 • 9 • !l3S fiOnl 10,30 ıl:ı rn:ıhkeıııeye hiz
zııt \"l'\'8 lıilvcl.i\le EWlıııeniz muameleli gı
y:ııı knr:ırı ııı:ıl.:ınıınn kııim olnınk üzere 
Hiin olunur. (~Gl20) 

M VE 1 

M. M. Vekaletinden 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatlnrlylo şehit öksüzlerine alt 938 

yılı ikramiyelerinin tevıilne başlamak üzere havaleleri Ziraat Bankasınca 
ikramiye tevzii komisyonları emrine gönderilmek üzeredir. Bu yrJ savaş s~ 
katlariyle şehit öksüzlerine isabet eden para miktarı aşağıda gösteriJ.. 

Deı·cco 

ı 

2 
3 

4 

5 

6 

Su hay 
J.irn l{u . 
204 50 

184 05 

i43 15 
122 70 
102 25 

81 80 

>azarlık usun e 

1-~R 

Ura l\u. 
102 25 

81 80 
61 35 
40 90 
20 45 
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me köprü ı oŞiati 
Narın \Tckfı lctl Snııısun Su l~lcrl Sckiı.incl Şube :i\lühcmllsliAin<lcn: 

PAZAHLlÜA KOXULAN İŞ: 
ı 1 - Samsun Çarşamba şosesinin 17 ncl kilometresinde Hamzalı ba· 
taklıkları ana lrnnalı üzerincle yaptın lncak betonarme şose köprUsünUn in· 
şn-ıtırlıı· . ı\. eşiC bedeli 15423.SO lira olan bu iş 16 - G - 938 tariliinden iti· 
haren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pnzıırlık 16. 7 - 938 tarihine rastlayan cumartesi günü saat on 
birde Samsun Su lşlcrl Sekizine! Şube mühendisliği binasmda vahidi flat U· 
1.erinden icra kılınacaktır. 

3 - lstcklilcr: J!:ksiltme şartna ın~ı:;l. mukavele projesi, bayındırlık 

işleri genel şartnamesi, fenni şnı tııa me \ e projeleri 78 kuruş mulrnbilinde 
Samsun Su 1şlerl Reklzincl Şube mü lıendisllğlndeıı alabilirler. 

1 4 - Pazarlığa glrebilmclc için is tekllleı in ı 156.79 liralık mu,·akkat 

ı 

teminat vermesi ve on hin liralık köıl rU is lerini tn::ılıhüt edlı1 muvaffakıyet

le httircliğlne ve lıu kabil Kafıa lşlt'rl ııi başarmakta kabiliyeti olduğuna 

dair Nafıa Vckl\lctin<len alınmış müte ahlıltllk vesikası ibraz etmeııi lı\zım-

1 

dır. 

5 - lşi üzerine alan miitenhhlt Yüksek Yekalctçe ihalenin tasdik O· 

1 Iunduğu kendisine yazr ile tebliğ c:>dll dlğ'I tarihten itibaren ı 5 gün Jçlnde 
mll\·akkat teminatının kat'i teminata ihlrtgn ve ayni zamanda muka\'eleyl 
notPrllkten tescil ettlrmcğe mecbur dur. (3929) 
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