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Mançuko hududunda bir tepenin Ruslar tarafından iş~ali 

Japonlar la - Ruslar arasınd·a 

bir harbe mi sebep olacak? 
------~~~~~~} 

Montrö zaferi Sovyet askerleri derhal çekilmedikleri takdirde 
Buglln ikinci yıl 

d6nUmUdUr 

. Buguu Montrö zaferimızin ıkiı, 1 
cı Yil dönümüne kavuşuyoruz. l 
zafer ki onu hazırlıyan ve kazanar. 
Büyük Önder Atatürk bu milli ese. 
ri "Milletinin yüksek seciyesine 
ordusunun bükülmez bazusuna vı 
medeni beşeriyetin aldatılama2 
bonsansına dayanarak ve güvene. 
~~~ kullanılan zeka, lojik ve ener 
Jının, biltün beı;eriyetin muhtaç ol 
duğu sulh ve huzur bahşeden neti 
celer doğurabileceğinin bir delili,. 
diye tavsü etmişlerdi. 

Japonya, şiddetli 
hareket edeceğini 

ve kat'i 
bildirdi 

İki sene evvel bugün, 1936 yılı 
2? :temmuz günU gecesi, dünya ta 
rıhınde e&mz menkıbelere sahne o. 
l :ın Türk Çanakkale, uzun hasret 
) ıllarmdan sonra Türk a::ıkerini 
tı ••rma basmıştı. 

Zaferin Büyük I<ahramanma yü 

ingiltere kralının 
Paris zi ~areti 

Jngiltcro Kralı Altıncı Joı·j ile 
l{_rallçe Ellzabet yanlarında Harici
)'e Nazırı Lord Halllaks ile kabine
nin siyasi mllşa\'iri Sir Robcrt \ 'an
sittaı'd bulunduğu halde but;üıı 
l•'ı·ansrz payitahtının mlsafirl bulun· 
maktadır. 

Hir oıliddet evvel Alman devlet 
neiıd Bitlerin Uomaya yaı>tığı zJya
ı·ete bir mukabele olmak üzere düşü
nülmüş olan bu ziyaret beynelmilel 
iki mtibtın hAd.lse ile karşılaşmış bu
lunuyor ki buular4an biri Macar 
llaşvekUI lmrcdi ile Hariciye Nazırı 
Kunya'nın Romayı ziyaretleri, diğe
ri de Japonya ile Sovyet Uusya ara
smtla 'ahim hir lhtilılf şckllnJ alan 
Man~ukuo hudut hAdiscsldir. 

Hltleı·ln Uoına zlyaı·etiyle Avru
pada hasıl olan tehditkilr hava lngl
liz - İta lyan anlaşmasının imzası il

zerine bir hayli açılmış, siyasi u
f uklar güneşlenmiş idi. Iı'akat Roma 
anlaşmasının husule getirdiği bu u. 
mitler, zannc<llldiği gibi, tahakkuk 
etmedi. Zira l nglliz . ltal;ran anlaş
masının merlyet mevkilne girmesi f. 
çln şart olan İspanyadaki gönUlllile
rln çekilmesi işi bir tllrl ll halledlle· 
medl. 

Fazla olnrak Anşlusdan sonra bir 

ASIM US 

(Sonu:Ba.4.sü. 5) 
---------~~~~~~-.-~~- \ 

• 

İngiltere Krall 
P~riste 

Kral ve Kraliçe büyük 
tezahüratla karşılandılar 
Kral Etize sarayındak i ziyafette 

bir nutuk söyledi 

Vefat Pden l'a1de Kraliçe Jlfo ri.. l 

Parls, 19 (Hususi) - İngiltere 
Kral ve Krallçeslnln Parise yapa. 
cakları tarihi ziyaret bu sabah baş· 
lamıştır. Kral ve Ktallçe 9,09 da 
Londrnyı terketmlşlerdlr. Büyilk bir 
halk kütlesi kendilerini alkrşlarla 
uğurlnmrştır. 

Buklngam sarayından Viktorya 
tren istasyonuna kadar her taraf 
bayraklarla süslenmiştir. Kral mavi 
ve sırmalı filo Amirali üniforması 
gtymlştfr. Tamamen siyahlara bu. 
rUnmüş olan K'rallçenln elbisesinde 
ile: beyaz çiçek lğnelenmlştlr. Kral 

(Sonu Ra. ~ Sü. 1) 

tıad~n havzasınd a 

yapılan yeni işler 
Zonguldak tetkik seyahatine 

ait Ba§muharririmiz Asını Us'un 
üçüncü yazısı yann .. 

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

J Romanya da milli matem başladı 
1 Kraliçe Mari pazartesi BwM Mahallesi hakkında Pro. 

fesör Bak8ter'k lfr k<mu§nuı.. 

Nlzamettin Nazifin makalesini 
bugtln sekizinci sayıf amızda oku. 
yun uz. günü gömülecek 

(l'alUl,J~) 

M a nçuko-Sovye t mQ • 
zakereleri kes ildi 

Sooyet askerl.eri bir geçit resminde .. 
(Yazısı 4'D.nc8 sayfn,ln) 

Dün gelen su tankı limammıızda .• 
- Yazısı ilçilncil sayıfada -

• 

ij)üntuin peşinden : 

B ir talak davası 
Şamdan Avrupa gazcteleı•ine bildirildiğine göre, Berut mahke

mesi garip bir taldk dın·asını görmcğo başlamıştır: Senelerdenberl 
pek iyi bir aile bayatı geçirmekte olan bir kan koca araama Ha. 
tay nıeselesl yüzünden ihtiUlt girmiş. Zira Tllrk olan kadın Hata71n 
istlklAli, Arap olan erkek ise bu kıtanm Suriyere ilhakı taraftarı 
imiş. Aralarında bir tllrlll anla şamaran TUrk kadın ile Arap erkek 
nihayet bu ihtilAfı mahkeme ye gl>tllrmüşler. Aynlık için kanuni 
sebep olarak da "mizaç uygunsuzluğu" nu göstermişler. 

Berut mahkeme.sinin bu talAk duasında ı.ıasıl !karar vereceil 
belli değildir. Bize kalırsa şlm dilik bu 8a~na görühltemnl "'ltll a. 
fllld&n sonraya bırakmak dut ru olur. Zira bu tarihe kadar Hatay 
m eclisi toplanacaktır, ondan sonra da Türkiye ile Fransa arasmda
kl anlaşma7a Suriye lldbak e decektlr. Bu takdirde kan koca ara. 
~nda setlmslzUk mevzuu olan mesele ortadan kalkmış bnlunacak
tır. ~.mahkemesi de karar vermek zorlujundan kUrtalm.at Ola· 
cAlrtı*• 'RAfl.Q Jt1JH 
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Otobüs de ikodusu etrafındaki1j Çekos~~va bA~-ı 
man munase a-

Karşı lıklı akaret dava- tındaki gerginlik 
,. 

d k · ıd· Ağustos ayında teh-
Slll a arar verı l liKeU IJir \'8Zlyetten 

Altı aya yakın bir znmandanbcri ı 
asliye birinci ceza mahkemesinde oto. 
bils dedikodusu etrafında açılmış o. 
lan 13 hakaret davasının devam eden 
duruşması dün bitirilmiş, mahkeme 
heyetinin verdiği karar bildirilmiş . 
tir. 

Celse açıldığı zaman Ahmet Emin 
Yalman, vekili Nazmi Nuri, Avni Ba. 
yer, Sa.bur Sami vekili Sadi Riza yer. 
lerini almışlardı. n.ec;ı.i Nüzhet yine 
gelmemişti. 

Taraflar yeni bir diyecekleri olma. 
dığını söyledikten sonra kararın o • 
kunmasına geçildi. 

Karar kısaca şöyle idi: 

. AHMET EMİN YALMAN • SABUR 
SAMI DAVASI 

Ahmet Emin Yalmanın Sahur Sn. 
miye hakareti sabit olduğundan, sa. 
bık Tan neşriyat direktörü ~ abri Sa. 
lim ve Ahmet Emin Yalman altışar 
ay müddetle hapis ve cezalarının teş. 
dicli ile 482 inci maddeye göre 7 ayn 
iblağına ve 116 şar lira da ağır para 
cezası ödemeğe mahköm oldular; ıın. 

cak, amme menfaati gözönünde tutu. 
larak cezalarının dörder ay 25 fer gü. 
ne indirilmesine ve sabıkaları da ol • 
madığı için teciline, 116 lira para ce. 
zasının da 250 liraya çıkarılmasına 
karar verildi. 

A Vl\1 BAYER - AHMET EM.İN 
YAL.'1.AN DAVASI 

Avni Bayerin bin lira verdiği iddia. 
siyle bir protesto çekerek, Ahmet E. 
min Yalmana hakaret ettiği ve Recai 
Nüzhet Ba.banm suç ortağı olduğu sa. 
bit olduğundan, Avni Bayerin 3 ay 
müddetle hapsine, 50 lira ağır para 
cezası ödemesine; Recat NUzhet Ba. 
bıının ise bir ay on beş gün hapsine 
v 25 lira ağır para eczası ödemesine 
Jı arar ver-ildi 

Sahtt~ yüzb:1şı 

elbisesi giyen genç 
Uuruşmasıoda b·r 

isim illi basının 
kurbanı olduğunu 

söylüyor 
Sahte yüzbaşı elbisesi gıyerek Naz. 

lı adında bir genç kızı "evleneceğim,. 
vadiyle kandırıp 50 lırasını dolandı • 
rnn Şükrünün birinci asliye ceza 
mahkemesinde dolandırıcılık suçun • 
dan duruşması görlilüyordu. Diğer 
taraftan zabit olmadığı halde zabit 
elbisesi giyerek ağıroezada açılan 

duruşmasına da dün sabah bakıldı. 

Geçen celsede Şükrtinün sabıkası 
olup olmadığı cezacvinden sorulmuş. 
tu. Dün gelen c<:_vapta ağırceza mah. 
kemesi tarafından bir sene iki ay 
mahkumiyeti olduğu ve siliı.h truıımak 
ile yaralamaktan da ayrıca sabıkası 
bulunduğu yazılıydı. 

Şükrü Cevap okunduktan sorira, a. 
yağa kalkarak: 

- Benim sabıkam ve mahkumiye. 
tim yo~ur. Hepsi yalan, bir Şükrü. 
dür tutturmuşlar, gidiyor. Hangi suç, 
sahıbi yoksa üzerime atılıyor, dedi. 

Mahkeme bunu nazarı itibare ala. 
rak bu hususun cezaevindcn yeniden 
sorulmasına karar verip duruş. 

mayı başka bir gUne bıraktı. 

Mandıradaki Cinayet 
Ycniköyde bir mandırada Mehmet 

adında bir fnekçiye bir gece yarısı pa. 
rasmı almak maksadlyle pusu kuran 
ve inekçi mllmanaat edince kendisini 
yaralayaı:nk öldürmeğe te§~bbtis eden 
Ramiz ile Emin Alinin duru~alarına 
dün ağırceza mahkemesinde başlandı. 

Son tahkikatın açılmasına dair ka. 
rarname okundu. Bunda suçluların 

448 • 62 indi maddelerle tecziyeleri 
isteniyordu. 

korku.uyor 
Nlyuz h.rnıııkl gazeteı;ı t_:ukoslu 

vakyadaki Alınanların yeııldeıı ha. 
rekcte geçmiş olduklarından bahse
derken. Çek hududunun Alıtınııyu tn 

rafında aa bazı hareketler göze carp. 
tığını nnlatmnktaciır. 

Ezcümle diyor ki: 

"Nazilerin askeri hareket tein ha
zırlandıkları besbelli... Çekoslovn k· 
yaya kacan Alınan nskcrlerl, Alrunn 
mnnevrnlarının niçin durdurulduğu. 
nun sc>beblnl anlatırke>n, bunun. 
mUmkUn olduğu kadar sessizce hu
dut şehirlerine \'e tallmgAhlnrına ns· 
ker yığmak için yapıldığını söyle • 
mcktedlrler .. . 

Çekoslo\'akyada tse. ahalinin ya
kın bir istikbalde karşılaşacakları 

tehlikeli vaziyet tamamlylc takdir 
edtllyor. Bu tehlikeli 'azlyeUn bil· 
hassa ağustos ayında kendini göste. 
receğl zannedlJmektedlr. Bu itibar
la geçen mayıs ayında ,•ukuagelen 
hı\dlscler telierrilr edip de yeni bir 
gerginlik vllcut bulur endişesiyle ih· 
tlyat tedbirleri alryorlnr. 

Alman generallerinin Vlyanaya, 
Budapeştcye sık sık gelmeı:ıl, Avus
turya· Çekoslovakya hududunun as
kerce kun-etlendlrilmcsl. mevcut lb· 
tlyat tedbirlerini harekete getirip 
nrtırmnktadır. 

Gerçi A,·usturyndakl askert ted
b'rler, kısmen dahili müşkillAttnn I· 
teri gollyorsa da, Prağda.kl kanaat o 
y\.ll<hchr ki, Avustaryadakl milşkO

lAt, Bitleri Çekoslovakyaya mUteal. 
ilk rılAnlarındnn vazgeçirmez. 

Pr3Ma hissedildiğine göre, vazı. 
yet. t.aftadan haftaya daha gergin· 
lı>~m~ktr.dlr." 

tktııat Vekili 
lktısat Vekili Bay Şakir Keseblr 

ayın 22 inci günü buraya gelerek 
Yerli Mallar sergisinin açılış töre. 
ninde bulunacak ve birkaç gün §ehri. 
mizde kalacaktır. 

yarışı 
içinden çıkılmaz bir mesele 

haline geldi 

Cumhurrelsl Ruzveıt Snn Frnnsıs. 
ko körfezınde Auıcrlknu fıloı:ıuuu 

teftiş etti ve dedi ki: 
"- Bütçede milli mUdnfnayn az 

para tahsis edilmesini herkes temen
ni eder. Fakat herkes biliyor ki biz 
bugün, elimizde olmayan vaziyete 
karşı tedbir almak mecburiyetinde
yiz." 

Ruz,·elt bundan sonra bir gfin ge
ıt-p bUyUk devletlerin "bugünkü silAh 
yarışıuın kendilerini bir fe14kete sU
rUkleyeceğlnl., anlayacaklarını söy· 

ledl. 
Bundan bfrkac saat sonra da Con 

Sayının Avam Kamarasında, tnglliz 
bUtcesl hakkında söz alıyordu. Du 
bUtce bir milyar lnglllz lirasını bul
maktadır. 

Con Sayının dedi ki: 
- Birleşmezsek ve diğer milletler 

de bizimle beraber bu delice sflAh 
yarışına bir son vermezse çocukları
mıza hazırladığımız istikbal kor· 
kunc bir ~al nlncııktır ... 

i1tltllrsıt~n bUttln tnl11~t1f'!riT'I 1'• 
rnblye sUrUklendlkteı-1 görutüyor. Dl~ 
ğer taraftan milletler içlerinden biri 
sllAhlanmaya devam ettlkı;e sllAhla· 
rını bırakamazlar. O halde bu müfsit 
daireden nasıl çıkılarak! Bir tarafta 
harabt var. öhUr tarafta mağlUblyet. 

Birleşmek, blrlblrlne el uzatın•• 
\'C: Aklı selime tekrar dönelim. dt 
mck kabil olacak mı acaba? 

Heyhat! Bu, tecrübe edildi ,·e 
kadar fena netice alındı ki artık J<O 
feranslara kimse itimat etmıror 
Milletler Cemiyeti de ca.n ceklşJlle 
il zere. 

O kadar az mllltarlst olan lngUtt' 
re. seneler:ce kncındıktan sonra b 

yUk maııraflara. kaUanmaya kar• 
verdi. rransada, stıA.blarr b1ratııı' 
meselesinin gönUUUsU ve nazarıyecl· 
si olan Leon Blum, iktidar mevkfiO' 
gelir gelmez harp bütçesine murat 
larra munzam tahsisat koyma>'' 
me<-bur oldu. 

Bu suretle, dUnyanın her tarefıO 
da. insanların hepsi yüzlerce tabBO 
ca ile stıtıhlanıyorlar. - Gallus (!Ot 
ran.) 

Sanat Okulu Öğretmenleriı'' 
den Bir Kafile Almanyayı 

oı~~: 

Sanat o~ulu öğretmenlerinden ~ 
kişilik bir kafile KültUr Bakanlıg 
mesleki tedrisat dlrektörU Bay Rtlt 
tOnUn ba.§kanhğı altında dün Alrn!Jll' 
yaya hareket etmişlerdir. 

Öğretmenler Almanyada açıl 

Ahmet Emin Yalmanın da, Avni 
Bayerle Recai Nüzhet Babanı tahkir 
ettiği sabit olduğundan, Ahmet Emin 
Yalman ile Sabri Salim, Avni Bayeri 
tahkir suçundan birer sene ikişer ay 
hapis cezasına, Recai Nüzhet Babanı 
tahkirden ise birer sene hapis cezası. 
na ve Sabri Saliın hakareti tekerrür 
ettiğinden dolayı birer sene ilave ile 
3 sen<' ·• i ay hapis cezasına mahkum 
oldular. 

Emin Ali itiraz etti ve: 

- Bu Mehmedi hiç tanımadığım 
gibi böyle bir ~eyden de haberim yok. 
tur. O gece lstinyede Hasanın kahve. 
sinde oturup 66 oynadım, dedi. 

OlJNlJN AKİSLERİ 
sanat sergisini gezeceklerdir. 

KURU 
Ancak, bu hakarete Recai Nüzhet 

ile Avni Bayerin tahrikleri sebebiyet 
vermiş olduğundan Ahmet Emin Yal. 
mnn ile Sabri Salimin bu mahkfimi. 
yet cezalarının iskatma karar veril. 
di. 

Avni Bayerle Recai Nüzhet Baba. 
nın mahkumiyetleri tecil olunmadı 
ve Ahmet Emin Yalmanın Sabur Sa. 
mfye 100 lira tnzminat, 100 lira da 
vekfilet ücreti vermesine, Avni Ba • 
yerle Recai Nüzhctin de mUştereken 
Ahmet Emin Yalmana 100 lira taz • 
minat ve 100 lira da vekalet ücreti 
ödemesine karar verildi. Karar t~m. 
yizi kabil olmak Uzere verilmiştir. 

Harbiyedeki Kaza l\1uhake-

mesi Tekrar Görülüyor 
Otobüs davasında ismi geçen DJş 

Tabibi Avni Bayer, bir müddet evvel 
bir gece yarısı otomobıil ile geçtiği 
Harbiyede yolda çalışan Neşet ve Is. 
mail adında iki havagazı amelesini 
çiğneyerek yaralamıetı. 

Bu yüzden üçüncü ecza mahkeme. 
since muhakeme altına alman A v:ni 
Bayer, neticede 6 ay hapse ve 150 li. 
ra da ağır para cezası ödemcğe mah. 
küm edilmişti. 

Ancak, kararı temyiz mahkemesi 
bomıuş ve duruşmaya dün ayni mah. 
kemede yeniden bakılmıştır. 

Müddeiumumi Fehnrl, keşif rapo • 
nında aksi sabit olan ve müdafaaya 
istinat ettirilerek suçlunun bir kaba. 
bati olmadığı bildirilmesini \•arit 
görmemiş ve Avni Bayerin yeniden 
459 uncu maddeye göre tecziye!linf 
latemt§ttr. 

' Bundan sonra Avni Bayerfn vekili 
müdafaasını ~apmı duru a karar 

Diğer suçlu Ramiz de inkar yoluna 
saptı. Duruşma şahitlerin celbi için 
başka 'ti.r güne bırakıldı. 

Ticaret Oda~ında idare 
Heyeti intihabı 

Ticaret ve zahire borsası idare he. 
yeti ıntihabı hazırlıklarına başlan • 
mı9tır. • 

Odn idare meclisince seçilen inti • 
hap heyeti listeleri hazırlanmıştır; bu 
listeler dün Ticaret odasına ve Tica. 
ret borsasına aııılmıştır. 

intihap bu ayın sonuna kadar ya • 
pılmış o1 ması Iazımgeldiğinden inti • 
hap etmek hakkına malik olanlardan 
isimleri bir yanlışlıkla. listelere ya. • 
zılpuş olanların Uç gün içerisinde 
müracaalleri litzımgelmektedir. Bu 
müddet zarfında müracaat etmiyenle. 
rin ha 1·1rırı J.-•wh...,1.,C'aktır. 1 

çav 
M EŞIIUR bir çaycı dUkkfını 1 

nerde vardır, bilmiyorum. 
Ben yetişmedim ama, merhum Ah· 
met Rnsiınlu yazılarında sık sık is
min~ rl\Mgelcllğiın meşhur Şehzade-

' başılt "Hacı Reşit'' in çaybaneslnden 
buı;Un eser yoktur ... Arkadaşım Ke
nan Hu'üslnln çok gfizel bir nesrini 
olrn dil ı-tı. n sonra cezbesine kapıldı· 
~nn gene Şehzadebaşılı "Çaycı Mer
sin" den eser kalmadı. 

Gere! her caycı. kendi çayının gU. 

zel olduğunu. iyi demlendiğini ve 
pek nadide harmnnlardan vücuda 
getirildiğini iddia ediyor ama. iı;:tı. 

ğimlz zaD)an bUyUk bir hususiyetini 
göremiyoruz. Yani dnmnğımızda ta· 
dı. hıırnumuzda kokusu ve gözl~rl
m!?.r'fn kırmııt rPn~lnln prrrl prrıl ak-

Aııo:-ı:t- l'A n' Fl-.Sl 

• • • Jttınlt/;l'I Utrtı/1'/;tl 

tcı n<ıt dışırıflO 

si kalmayor. Aylık g~ 15~ f\r~ 

1 
Bazı çayların da. içerisinde pi. 

! eylllı ıno C25 • 
6 l)llk o:. KW • 

şlrlldlğl sudan mr ncdcnd1r. bir kış 
havası kadar kederli, bulanık bir 
manzara arzealğlnl görUyoruı. Mev 
sim kış ise, sıcak diye içiyoruz. yaz 
ise. eski btr tan;lyenin ruhuna sndık 
kalarak harareti keser ümidiyle ge· ı 
nn terler dökerek yuvnrlayoruz. HU
lfısa çayın, tadı yok. 

Yıllık Qoo lttOO • 
ı orıle5ınden Halken UırııAı tçın u·d' 

ıtuı kuru• dü~ulur. l'ostı tıırhRine ı;zır• 
111) tııı yt:r lere ıydı teımı, bt'~er ııur&Jt 
ıııııııedılır. 

'tıone ke}dıııı bıMıren nıPktuP ., 
41' t'lıtrıf Orrellnl, ıhuııe per&!!tnın JlO 

w't!)I bıııkı ile yullanıa Orrt'lınl ırt•r' 
.. .. ndı Qzerıne ılır. 

Mts:ıflrllltlerdc ikram edilen cay. 
ıarrn da lezzetini görmeyorum. O 
gibi yerlerde çnyrn hususiyeti daha 
ziyade çay takımına gitmiş gibi gö
rUnUyor. Meselfl, gayet şık bir kU· 
blk çny takımtyle çny, (yanı ıcerl
stnde yaprak haşlanmış kırmızı sul 
ikram etmeğe heves ediliyor da. şöy
le tertibi ve an'aneslyle güzel \'e ra
yihalı bir ÇAY vermeğe kulak asan 
yok. 

Çaylı danslara gelince. bittabi 
dans, caya tercih edilir. Ben de ol· 
sam öyle yaparım. Hült\sa çayın ken
disine gHsterilen itibar, ihtimal titiz. 
Jlk - alı lstnrscnlı buna lptlln. deyt. 
nlz - ortadan kalktığı için kalktı. 

nu sırada, Çinlilerin dışarıya da· 
ha taıla çay ihraç edebilmek Umldl
le kendi aralarında su içmek gibi 
bir karar yerdiklnrinl gazetede oku
yorum. 

Acaba ÇlnUler, bu tedbire haşvu. 
rurkc>n, bizim şimdi çay yerine "su 
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Şımarık ~oeuklar 
Yazan: Fevzi Selen 

lclnde yaşadıkları sosyetenin ha
vasını bozan cocuklardan mühim bir 
kısmını (Şımarık cocuklar) teşkil e
derler. 

Bunlar, otrafındakilerlıı huzur.la
rını selbederlcr, herkesin işini gücü
nü bırakıp kendileriyle meşgul ol
masını isterler. Sosyetenin, dikka. 
tini kendi uzerlerlndc toplamak her 
şeyden çok cheıııml:1ct \erdikleri bir 
mcıseledlr. Bıı.' onları Adeta mesut 
cdC'r. Bu nl:\kanın mUsbet veya men
fi olmn..,ının, yanı se\·gi rnya nefret
ten gclmC'sinin o kadar ehemmiyeti 
yoktur. Onlar için betbahtlık, mUs. 
bot şcltl'da olsun, menfi şeklide ol
sun, so-~ etenin all\kasındnn mah
rum katn1 aktır. Bunun içindir ki, 
dikkati rl ve alflkaları kendi Uzerlo. 
rinde toplamak için her şeyi yapar
lar. meşru ve sosyetenin faydasına 
yarayan bir hareketle buna muvaf
fak olurlarsa ne (lJ(l ••• Fakat bundan 
aciz iseler müz'lc ve zarar verici ha
reketlerle bunu temine çahflırlar. lş. 
ta o zaman sosyetenin ha,•ası bozu
lur. Muhlllcrl için tahammül edil
mez bir insan, bir bc](l olurlar. 

Acaba bu karakter nasıl doğuyor? 
Bir çoruk hangi şartlar altında şı
marık hlr hale geliyor? Acaba çocu
ğu t(lrbiyc ederken yaptığımız yan
lu•lıklar yUzün<len mi böyle oJuyor? 
Bu takdirde bu yanlışlıklar neler -
dir? Ve bunlara sapmamak için ne
ler yapmak IAzımdır? 

İtiraf etmeliyiz ki, sosyete 
için mUz'lç ve zararlı birer insan O

lan bu çocuklar, ilk terbiye sırasın
da yaptığımız ·yanlışlıklar yUzünden 
bu hale geliyorlar! Şöyle ki: 

Çocuk isteyen ve içinde çocuk sev
gisi taşıyan her atıe, yavrusunu ilk 

doğduğu günden itibaren bilylik bir 

dik~at 'ie sonsuz bir itina •;q ihti -

çiıı ilk terbiye esnasında ne yapma

lıdır? 
llk teı biye sırasında çocuğa ken

di kuvvtıtlerl ,.e kcılr<;,tleri nisbetiıı
ue ce.nlye. için bır şayler yapmak 
mecburiyetinde olduğu öğretilmiş 
ve sosyete hesabına kendisinin do 
bir is başarmağa borçlu olduğu ka
naat; telkin edilmiş olsaydı, hiç şüp
hesiz yaşamak lı;ln her şcyl sosyete
<len bekleyen ve sosyeteye bir şey 
borçlu olmadığını zanneden bu ego. 
lst insan yetişmezdi. insan oğlu 
sosyal bir mahlfıktur. Sosyeteden hl
mavc ve yardım beklemekle beraber 
on~ yardım ctmeğe de borçlu oldu
ğunu oğronmelldir. Fertle sosyete
nin ı:arşıJıklı yardımlarla yaşayaca
ğı kauantl çocuklara muayyen bir 
ynştan sonra değil, battA doğduğu 
gUııden itibaren telkin edilecektir. 
Jlu sel•cple başarmağa kudret ,.o 
kuY\'etlerlnin kAfl gelebileceği işle
ri tedricen çocuklara bırakmak ıa.
zınıdır: Çocuğu bir kukla gibi, bir 
bebek gibi yıkamayacağız, besleml
yecı·~lz, glydirmlyeceğiz, kncağımız

da gezdirmlyeceğlz... Ona bunların 
nasıl yapılablleccğlnl öğreteceğiz .. 
Onıııı hesabına yapılması lAzımgelen 
her işi, onun gllcUnUn ve kudretinin 
kifayeti nisbctlnde, kendisine devre· 
deceğiz. 

Bir taraftan kendi ihtlracıarı için 
çalıştırmağa alıştırırken öte taraf -
tan da sosyete ıcın calışmaya da a • 
ıışurncağız: Bir kUcük kardeşin 
bakımına iştirak ettireceğiz, sofra
nın hazırlanmasına, tabakların di
zilmesine. ortalığın toplanmasına ... 
ve bunları, onların gönlü olsun diye, 
istihfafla değil, sosyetenin bir fbli
yacını karşılamak için ve tam bir 
clddlyctle çocuklardan isteyeceğiz. 

Artık çocuk, bu şartlar altında, 
yalnız başka insanların al~ka ve ih-

-- '-•- ....,,...ü.4._.. .ı .. ,,.. uavra.•..,.••- -- 'tTm'k111'l'i:Ctl~9Çtıl a ütt 6bw ~ 
tişmC?slne enGel olacak blitUn arıza- lbtlmamları görmek için meşru ot
ları ortadan lrnldırmak lçln her fe • mayan hareketlerle sosyeteyi taciz 
dakflrlığa katlanıyor. çqıpınıyor, eden bir mahlük olmaktan kurtulur, 
çırpınıyor. Böylece çocuğun, hayatta sosyetenin huzurunu düşünebilen, 
en küçük bir zorlukla bile karşılaş- başkaları için fedakArlıktan zevk 
masına meydan vermiyor. Çocuk da, duyan sosyal bir fert olur. 
bu rahat şartlar içinde en küçük bir HUlAsa şımarık çocukların esaslı 
zorlukla bllo mücadele ctmeğe lü - ,·asıfları, sosyetenin alAkasından e
zum kalmadan mutlak bir rahatlık mln olmak için sosyeteyi taciz etme. 
içinde yaşayor. Çocuktan hiç bir şey ıerldlr. Bu lcarakter onlarda alle-
1st"nmlyor, fakat ona her şey \'erili- nln l'anlış bir terbiye tatbik ederek. 
::ror. Başta anne \'C baba olduğu hal- onları, yaşamak tçln muhtaç olduk. 
do bütün aile efradı onun her istedi- ları her şeyi muhitlerindeki insan. 
ğlni temine çalışıyor. Bu maksatla !ardan bekleyen beceriksiz bir hale 
Per\·anclcr gibi etrafında dönüyor. getirmeleriyle ortaya çıkmıştır. İlk 
Aile dediğimiz bu küçük sosyete co- terbiyede yanılmamak ve işlerini 
cuğa knrşı gösterdiği derin aH\kasi- kendileri başaran. sosyeteye yardım 
le Yo sonsuz fedaklırlığlyle onu, muh edebilen. kabiliyetli birer fert olduk 
tnç olduğu hor şeyi etrafındakiler Jarını çocuklara bilfiil öğretmek lA
d n bcklemeğe dikkat 'e altıkaların zımdır. Çocukları, aile hayatında her 
ortasında bulunmağa alışmış bir işe iştirak ettlrmell ve başkalarının 
fert haUne getiriyor. Bunun netice. sırtından geclnen birer parazit değil 
si olarak çocukta doğan karakter sosyal hayata ciddiyetle ortak olabl
şudur: Jen ve hak olmedlğl yardımı ve fe. 

Muhiti 0111111 muhta1: oldu(!u her daltArlığı beklemeyen ve bu maksat
şel i temin ctnıt'!ll, lhUya<;larım ve la sosyeteyi taciz etmekten çekinen 
arzıılnrını bti~Uk bir dikkatle takip fertler halinde yetiştirmelidir. 

Fuad Köprülü 
ZUrihte beynelmilel 

tarih kongresine 
iştirak ediyor 

Ağustos başında Zürihte beynelmi. 
lel tarih kongresi toplanacaktır. Bu 
kongrede memleketimizi Fuat Köprü. 
hi temsil edecektir. Murahhasımız a. 
ym yirmi beşinde hareket edecektir. 
F'uat Köprülü bu kongreden sonra 
Brtlkseldc toplanacak olan Türkoloji 
kongresine de yine hUkumetimiz na. 
mına iştirak edecektir. 

Fuat Köprülü ikinci kongreye Tür. 
koloji mevzuu etrafında bir tez vere. 
cektir. 

Beynelmilel Coğrafya 
Kongresi 

Dört senede bir toplan ... n bcynelmi. 
kl coğrafya kongresi bu sene Ams • 
terdamda toplanacaktır. Bu kongrede 
memleketimizi Üniversite Edebiyat 
doçentlerinden Ahmet Ardel ile Besim 
Darkut temsil edecektir. 

--o-

Derbend Fundalıklarını 
Kim Yaktı 

Geçen pazar günü Derbent atı§ sa. 
hasında fundalıklar tutuşmuş, birçok 
yandıktan sonra itfaiye tarafından 

gUçlükle söndürülmUştti. 
Yapılan tahkikat neticesinde ya -

nan sahanın ı 700 dönüm olduğu tcs. 
bit edilmiştir. Ya.1gmm bir cigaradan 
çıktığı ve bunu da asfalt yolu temiz. 
)emekle mükellef çöpçUlerden birinin 
yaptığı tahmin edilerek kendileri zan 
altına alınmı§tır. 

Bazı kimselerin ifadelerini ihtiva 
eden tahkikat evrakı dUn mUddeiu. 
mumiliğe gönderilmiştir. 

Gümrüklerde Staj Gören 
s-Memur 

İstanbul gilmrUklerl başmUdürlU • 
ğüne yeni alınan yilksek tahsil me • 
zunlu 15 memura, dün gümrük ba§. 
müdürü B. Mustafa Nuri Aynel ve 
Vekalet gümrük işleri müdilr muavi. 
ni B. Süreyya tarafından yapılan bir 
toplantıda polis salahiyeti ve cereyan 
eden umumi gümrük muameleleri et. 
raf:nda etraflı bir şekilde izahat ve. 
rilmiştir, 

l\'amzet memurlara, öğleden sonra 
da Köstenceden gelen Romanya va • 
puruna binilerek 1stanbula kadar ya. 
prlan gümrük muameleleri gösteril. 
mi~tir. 

Memurların staj müddetlerini ik • 
mal etmek üzere daha bu yolda bazı 
tetkikler yapılacaktır. 

Yunan Erkanıharp Heyeti 
Şehrimizde bulunan misafir Bal. 

kan erkanıharplerinden Yunan erka. 
mharp heyeti diln akşam Romanya 
vapuriyle memleketlerine dönmllşler. 
dir. 
Yunanlı misafirlerimiz mihmandar 

heyetimiz ve Yunan elçisi tarfından 
uğurlanmı!]lardır. cdcr<'k her isteğini ycriııo gctlı-mcll- Çocukların şınıarmnsrnı nnt'ak hu 

diJ'. Buna ınııkabil ondan hi<; hlr şey suretle önlemek kabil olur. B. Nikson Şehrimizde 
bcklrıncnıcll \'C istcnıcmcllclir. İngiltere Hariciye Nezareti kredi 

l t 1 Ut . FEVZi SELEN ş e > un şıınarık çocukların ka· dairesi şcli B. Nikson ile refikası ve 
rakleri budur. Yardımsız kalmala- hususi katibi r;ehrimize gelmişler ve 
rı. kendi ihtlyactarını bizzat temin 29 Amerikalı Öğretmen Iş Bankası genel direktörU Bay Mu • 
etmek mecburiyetiyle karşılaşmaıa. Bugün Geliyor ammer Eriş tarafından şereflerine 
rı. onların içinde, terkedilmlş bir in- w bir ziyafet verilmiştir. 

Bugün şehrimize 29 Amerikalı ög. 
san ıstırabı doğurur, bedbin ,.e me- B. Niksson beraberinde refikası ve 

retmenden mılrekkep bir seyyah kafi. 
)US oluı·lar. Öyle zamnn olur ki. hususi katil>i olduğu halde, son de.fa 

lesi gelecektir. Bu seyyahlar bilhassa 
ihtiyaçlarının temini ikinci p!Ana Ege havalısinde bir tetkik seyahati 

mektepleri ve diğer kültür müessese. 
dU!:er, sosyetenin kendi şahsına kar- .... h . yapmaktaydı. Dün B. Muammer Eris 

]erini ge1.mekle alakadardır. ;;ıe rı • J 

ı;,ı du)·ruğu all!kanııı mevcudiyeti bu. mizde dört gün kaldıktan sonra bu. ile etraflı bir gorüşmede bulunmuş ve 
·,·,u·k bir mesele olur. Bu alAkanın bu arada Türk • İngiliz kredi anlaş. radan Rusyaya gideceklerdir. ~e,·cud\yetinden emin olmak için masının tatbik tarzlarına dair görü. 
sosyeteyi lüzumlu, lüzumsuz yoklar. Yeni Mahsul Buğday şülmfü:1tür. 

lar. Eğer l{tkaydi ile knrşılaşırlarsa Yeni mahsul Polatlı malı buğday Kese Kağıtları 
Adeta hayatları tehlikeye dilşmUş dünden itibaren İstanbul piyasasına Kesekağ1tlarınm altına hamur, 
~lbl enrlişP duyarlar. Bu alrtkayı 11 • gelmeğe başlamıı;tır. toprak doldurulduğu ve bu yüzden 
yandırmak için meşru yoldan yürü- Dün yeni maldan 7 kuruş üzerinde halkın şikayet ettiği görülmüş, bele. 
meğe muktedir olamazlarsa meşru mühim bir parti satılmıı:tır. diye iktısat işleri müdürlüğü bu halin 
olm van yollarla hunu temine kal- Ticaret ve Zahire borsasında Zira. önüne geçmeye karar vermiştir. 
ktRırlar ve sosyct<'nln zararına ha- at Bankası dün 5.28 den 265 ton sert, Kesek:ıgıtların hangi kağıtlardan 
kotlE'rl nlhayC't dikkatleri ç },erler. 5.20 den 180 ton yumuşak buğday sa. yapılabile>reğı hakkında da Vekaletçe 

Gnral or ki hlr çocuğun şımarık tılmıştır. verilmiş bir karar vardır. 
yP.tlı:;meı;inıi ilk terbiyenin büyük Bundan başka, 56 ton fındık. 65 ton Bu karara uygun olarak yapıl. 
roın vardır. da acıbadem borsada muamele gör • mayan pis kesckağıtları müsadere .o. 

1-KVRUN 

Kaza mı, yoksa cinayet ıni Eininönünde 
Kabataş açıkla- venı ıst1mıak edlle
rında bir ceset cek oloaların fiyatın· 

I d da anlaşılamadı 
bu un u Emınönünde kaldırılan Valdehanı. 

Evvclkı gUn Almanyadan limanı. nın boş yeri meydanın seviyesine indı 
mıza gelerek Kabataş açıklarında de. rilmek üzere düzeltilmektedir. Deniz 
mirleycn Sus vapurunun bordasına kenarındaki bet.on rıhtım inşası da 
dün sabah bir insan cesedi yanaşmış. sona ermektedir. Bahkpazarı cihetin. 
tır. de 14 dükkanın sahibi ile belediye a. 

Ceset vapurdaki tayfalar tarafın • rasında devam eden temaslar netice. 
dan gorUleı ek beşinci şubeye haber sinde fiat üt.erinde anlaşma olmamış, 
verilmiş ve gelen polis sandalları ce. bt'lcooye bu vaziyet karşısında dUk • 
sedi kanca ile sudan çıkarmışlardır. kanların kanunen tayin edilen kıy . 

Ceset tefessüh ebni§ bir haldedir. metlerinin yüzde yirmisini bankaya 
Bilhassa yiizü çUrUdüğü için teşhis de yatırarak cebri istimlak yoluna b~. 
edilememiştir. vurmu!}lur. Yakında hu iş tc bitirile. 

Suda üç gün kadar kaldığı tahmin rek oradaki dükkanlar da kaldırıla. 
olunan ceset morga kaldırılmış, müd. caktır. 
deıumumi muavinlerinden Hikmet 
Sonel tahkıkata başlamıştır. 

Cesedin Trak vapurunun batırdığı 
Namık Kemal yelkenlisi tayfaların • 
dan birinin olduğtJ akla gelmekte ise 
de Uç gUn suda kalmış olması bu ih. 
timali çüriltmekte ve daha çok bir ci. 
nayet eseri olduğu f]Uphcsini uyan. 
dırmaktadır. Tahkikat bu cepheden 
yürütülmektedir. 

--0-

ilk tedrisat kad
rosu haz1rlanıyor 
Öğretmen okulları 

beş yüze yakın mezun 
verdi 

KültUr Bakanlığı ilk tedrisat kad. 
rosunun hazırlıklarına. başlamıştır. 

Bu yıl öğretmen okullarının verdiği 

500 yeni mezun muhtelif vilayetlerde 
'a!:Jk bulunan öğretm:cnlikler için vi • 

-,a :ıcmt r d relrtOrTIIklen emirleri. 
ne verllecektir. 

Öğretmenlerin nakil i§lerine ait 
tetkikler ~ ikmal edilmek üzeredir. 
Bu yıl muhtelif vilayetlerden şehri • 
mize 50 kadar öğretmen gönderile. 
cektir. 

İspekterler Teftişten Döndü 
lki aydanbcri vilayet orta tedrisat 

okullarını ve kUltür direktörlüklerini 
teftiş etmekte olan genel ispekterler 
dün teftişlerini tamamlayarak şehri. 
mize dönmüşlerdir. 

lspektcrler okul ve talebe vaziyeti. 
ni, kıdem zammı alacak öğretmenleri 
teftiş etmişlerdir. Vaziyeti raporla 
Bakanlığa bildit'eceklerdir. 

Bakanlık bu sene mevcut orta ted. 
risat ispekterlik kadrosunu da takvi. 
ye edecektir. 

Kooperatifler İçin 
Talimatname 

Önümüzdeki ders yılı ba§ından iti. 
haren ilk ve orta okullarda kurulacak 
kooperatifler için Kültür Bakanlığı 
bir talimatname hazırlamı~ır. !Koo. 
peratifler bu talimatname hükümle. 
rine ı;örc calı5acaklar ve mevcut teş. 
kiliı.t esaslı surette organize edile. 
cektir. 

Bursalı Misafir Öğretmenler 
Bursa vHayeti öğretmenlerinden 

bır kafile yaz tatili münasebetile dUn 
§ehrimize gelmi§lerdir. 

Misafir öğretmenler §ehrimizde bir 
hafta kalacaklar, bu mi.iddet zarfm. 
da müzeleri ve muhtelif yerleri ge. 
zeceklerdir. 

Ekalliyet Okullarının 
Yazı Müsabakası 

Cumhuriyetin 15 inci .yıldönümü 
münasebetiyle tertip edilen yazı mu. 
sabakasının ekalliyet ilk kısımlarına 
ait evrak dün kUltür direktörlilğünde 
bir komisyon taraf mdan incelenmiş. 
tir. 

tki Profesör Memlekette 
Tetkiklere Çıktı 

Maarif Vekületi, memleketin muh. 
telif mmtakalarını coğrafi bakımdan 
tetkik ettirmektedir. Bu cümleden 
olarak Edebiyat fakültesi profesörle. 
rinden lbrahim Hakkı ile doçent Ali 
1stranca ormanlarına gönderilmi§. 

-o--

Sipariş Edilen Su Tankı 
Geldi 

Denizbank tarafından İstanbul iş _ 
letmcsi için Hamburgda yeni inşa et. 
tırilen su tanklarından "Liman V,, 
diln :::abah gelmiştir. 

Diğer "Liman IV,, su tankının da 
bugünlerde gelmesi beklenmektedir. 

Liman (V) su tankı haziranın 30 
unda kaptanı Ber'in idaresinde 9 
müıcttebat ile hareket etmiş, yolda 
fırtınaya tutulmuş ise de batmaktan 
gUçlüklc kurtulmuştur. 

iki Otomobil Kazası 
Şoför Mesudun idaresindeki 297 

numaralı otomobil dün akşam üzeri 
Antalya anbarı önUnde bir çöpçüyü 
ezmemek için süratle sağa dönerken 
Ed.lrnekapı • Sirkeci hattında işliyen 
221 numaralı tramvay arabası ile 
çarpışmıştır. Otomobilin ön kısmı 

parçalanmı§tır. 

Bundan başka 50för 'Kamilin idare. 
ıaindck1 2615 numaralı otomobfl Nev. 
zipaşa cadde8lnden geçerken dlreksi. 
yonun bozuk olması yüzünden elek • 
trik direğine çarpmı!j, içinde bulunan 
otomobil sahibi Talat ile mUşterl 
Murtaza muhtelif yerlerinden yara , 
lanmışlardır. 

iki Yaralama 
J{adıköyde SöğUtlüçeşme civarın • 

daki mezarlıkta bir yaralama vakası 
olmuştur: 

Kadıköyde İsmail Hakkıbey soka. 
ğında oturan lsmail bir müddetten 
beri tan~tığı Didar isminde bir k~ 
dmla buradan geçerken aralarında 
kavga !:ıkm117, kadmı sustalı çakı ile 
kollarından yaralamıştır. Yaralı ka. 
dm Nümunc hastahanesine kaldınl • 
mış, İsmail yakalanmıştır. 

l{üçükpazarda kantarcı çırağı 
Mehmctle Ali alacak yüziinden kav. 
ga etmişlerdir. Ali dirhemle Mehme. 
dibaşmdıın yaralamış, yakalanmış • 
tır. 

Harp Gemileri için 
İngiltereye Giden Heyet 
Öğrcnilwğine göre bundan Uç giln 

evvel harp gemileri sipariş etmek U. 
zere lngiltereye gitmiş olan Deniz 
Albayı Sadinin riyasetindeki heyeti. 
miz Londraya varmıştır. 

lngiltereye ısmarlıyacağımız harp 
gemileri süratli bir hafif kruvazör, 
altı torpito. sekiz de denizaltı gemi. 
sinden mürekkep olmak üzere on be§ 
tanedir. 

Bundan başka birkaç tane de deniz 
hızmet gemim yaptırılacaktır. Bun • 
lar, son defa lngiltere ile yapılan 16 
milyonluk kredi anla~masının deniz 
harp gemileri mübayaasına. tahsis o. 
lunan 6 milyon Sterlinlik kısmiyle 

inşa olunacaktır. 

Edimeye Gidecek 
Öğretmenler 

lstanbul ilk okul öğretmenlerinin 
Edirncye tertip ettikleri gezi 4 Ağus. 
tosta yapılacaktır. 

Geziye şimdiye kadar 250 öğret. 
men illlirak etmek arzusuilJ.l göster _ 
miştir. Gezi vaktine daha çok olduğu 
kin mUracaatlerln bir miktar daha 
artacagı umulmaktadır. İstanbul kUl. 
tür direktörlUfü tc,:lbirler almakta • 
dll'. lerdir4 Şımarıklı a meydan vermemek ı. mliştür. lunup imha edilecektir. 
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Çanhufeng tepesının Sovyet asker-

lr coo kı.şi öldü leri tarafından işgali keyfiyetinin ik" ı-
J ci bir Jukuçido hadisesi olmasından u· 

kadar 25 Japon 
batırmışlar 

Çinliler şimdiye 
harp gemisini 

Hankov, 19 (A.A.) - Çin ordusu 
namına .söz söylemeye salahiyettar 
bir zat Japonların Hukov mıntaka • 
smda fena bir vaziyette olduklanru 
bildirmektedirler. 

Her ne kadar Japonlar Pengtseh'in 
efmali c;arldsindeki dış mahallPlere 
sokulmakta iseler de, Çin kuvvetleri 
Hukov ile Pengtseh arasında altı mil. 
him sevkülceyş noktasını muhafaza 
etmektedirler. 

Çin hava kuvvetlerinin Yangtze 
nehrindeki Japon gemilerine yaptık. 
ları şiddetli taarruz, düşmanın vazi. 
yetini büsbütün müşkülleştirmekte • 
dir. 

Bugüne kadar Çin kuuvvetleri 25 
Japon harp gemisini batırmış ve on 
dokuzunu hizmet göremiyecek dere • 
cede tahrip etmiştir. Bunlar arasın. 
da hafif kruvazörler, torpito muhrip. 
leri, mayn gemileri ve bir nakliye ge. 
gemisi vardır. 

Japonların birçok Çin nakliye ge . 
milerini batırmış olduklarına daır 

verdikleri haberleri ayni zat tekzıp 
etmektedir. 

Japonlar Yangtze nehrinin memba 
taraflarma birkaç topçeker gönder . 
mişlerr..e de, bunlar Çin sahil muha. 

. faza topçulan tarafından durdurul • 
muştur. 

Bu sabah Çın tayyareleri Yangtze 
nehri llrerinde bulunan 18 Japon harp 

· gemisine taarruz etmişler, 3 to!lÇehr 
ile bir büyük harp gemisini batın. ı . 
Jardrr. Bundan başka bir Japon aHJ 

tayyaresi de düşürülmüştür. 
Şanghay, 19 (A.A.) - Japon hava 

kuvvetleri bu sabah Hankovu şidi!et. 
li bombardıman etmiştir. Şelürde 
1500 kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 
Sığmak olarak ittihaz edilen ti~ at. 

ro binasının enkazı altından 300 ce. 
set çıkarılmıştır. 

ingiliz Kralı Pariste 
(Usta tarafı 1 incide) , 

ve Kraliçe 10,55 de Duvr'de Anşant
res yatına blnmiı;lerdtr. 

lYat 12,30 da Bulonya limanına 

girmiştir. Yata refakat eden gemi· 
!erle limandaki gemilerin düdükleri 
ortalığı cınlatmıştır. Saat 12,35 de 
bir bölük asker resmi selft.mı ifa. et-
mlş, biraz sonra Kral yanında Kra
liçe olduğu halde yatın arka tarafın. 
da görUnmUştUr. 

Fransa hUkf.tmetl namına lngilte
fe Kral ve Kralicesinl selft.mlamağa 
memur olan B. Jorj Bone, vapurun 
arka. gUvertesine doğru HerlemtştJr. 
Yatın iskeleye yanaşması işi saat 
12,38 de başlamıştır. Yat, saat 12,40 
da rıhtıma yanaşmıştır. 

İngiltere Kral ve Krallı;:esl saat 
12,50 de karaya çıkmışlar ve şld· 
detll alkışlarla seIA.mlanmışlardır. 

PARISTEK1 İSTİKBAL 
MERASİMİ 

Parla, 18 (A.A.) - Bütün Parla 
halkı bugün şehrin garbına akın et
mişti. Kesif bir halk kütlesi lngillz 
Kral ve Krallceslnln parlak ve mu
tantan geçişlerini seyretmek için is
tasyondan hariciye nezaretine kadar 
olan yol üzerinde, polis kordonunun 
arkasında birlblrinl ı;:iğneyordu. Bil
hassa istasyon civarında asker kor· 
donu halkı gUçlUkle tutabiliyordu. 

Gerek garın içi gerek alayın takip 
edeceği yol bayraklar ile donatılmış, 
süslenmiş ve halılarla döşenmişti .. 
Muhtelif askeri sınıflara mensup 35 
bin asker yolun iki tarafında. seıa.m 
duruyordu. Binlerce çocuk ellerin
de kücUk İngiliz bayrakları olduğu 
halde Fransayı temsil eden ve ml
saflrlerl remzi olarak sel!mlayan 
heykelin civarında yer alm1ş bulu
nuyordu. 

Tren istasyona saat 16,50 de gir
miştir. Borular çalınmış ve muzlka 
da İngiliz mllıt havasını çalmıştır. 

Reisicumhur ve Bayan Löbrön, 
yanlarında bütün resmt zevat oldu
fu halde, vagondan inen İngiliz Kral 
ve Kraliçesine doğru ilerlemişlerdir. 
Asker selt\m resmini ifa ediyordu. t
ki devlet resinin mnıAkatı revkaJA· 
de ısamlmt olmuş, hükümdarlar be
raberlerinde Fransız ricall olduğu 

halde askerin önünden geçerek is
tasyondan cıkmışlardır. 

Alay protokol mucibince teşekkül 
etmiş Te merasim arabaları snnt 1 7 
de hareket etmiştir. Alayın önün
den ve arkasından parlak üniforma· 
lı süvari mUtrezelerl geliyordu. 

Alay, Parls halkının fasılasız al. 
kışları ve "yaşa" sesleri arasında a
fır atır ilerlemiştir. lnglltz Kral 
ve Krallcesl mUteheyylc iki tarafı 

ısel!mJayorlardr. 

Parlııı, 19 (A.A.) - Kral, ikameti· 
ne tahsis olunan hariciye nezaretine 
rtrdl#I vakit tarlht elbiseli bir bal-

tacı Uc defa baltasının sapını yore 1 
vurarak lcrnlı scHlmlamıştır. Ark.ı 
smdan kraliçe girmiş ve onu da ıki 
defa baltasını yere vurarak scrnnı. 

Jamıştır. Alay methalde tekrar te 
şekktil etmiş ve muazzam merdi\'e· 
nln her basamağında yalın kılıç d u 

ran muhafızların arkasından geçilc•. 
rek yukarı çıkılmıştır. 

Bir müddet sonra Reisicumhur ile 
Bayanı Kral ''e Kraliceden ayrılınır 
lar ve Elfze sarayına dönmüşlerdir. 

Saat 17 ,4 5 de Kral \'e Kralice E
llze sarayına giderek Reisicumhur 
ll~Jı~.yıvııw. :ıiyar~t, etmişlerS}ir. R"· 
lslcumhur kraliçeye rc..-kaldde lnp 

metli bir mahfaza hediye etmiştir. 
Halkın alkışları arasında harict~·e 

nezaretine dönefı lngiliz Kralı ora
da Parlsteki elçllerl kabul etmiş '"e 
onlarla müsahebcde bulunmuştur. 

EI .. tzEDEKl ZlY AFET 
Paris, 19 (A.A.) - Reisicumhur 

Löbron bu akşam Elize sarayında ve. 
rilen ziyafette İngiliz Kralına hitaben 
söylediği nutukta Fransız milletinin 
meserretine tercilman olduğundan 

dolayı bahtiyarlığını beyan ettikten 
sonra demiştir ki: 

En çetin imtihanlar geçiren ve ay_ 
nl hürriyet ve sulh idealini besliyen 
Fransız • İngiliz dostluğu ancak in • 
sanlığm kıymeti hakkında ayni dü • 
§Üncenin temin edebileceği bir sağ. 
lamlık elde etmiştir. 

Yedinci Eduvardın teyit eylediği bu 
antant ne kadar müessir olduğunu u. 
mumi harp zamanında göstermiştir. 
Sonraları &ekli değişmiştir. Fakat 
harp ateşinin yoğurmuş olduğu tesa • 
nüt asla bozulmamıgtır. 

Bugün dünyanın geçirmekte oldu. 
ğu manevi buhran içinde sulhün en.. 
ternasyonal kanuna ı1ayet dahilinde 
muhafnza~ma ve her gün sarf<'dil • 
mcsi icabeden gayretlerde en kUçUk 
bir gevşekliğe tahammülü yoktur. 

Majestelerinin Pariate bulunuşu, ı_ 
ki memleketin mil§terek işbirliği az. 
minin en yüksek bir delilidir. Bu tam 
ve mükemmel antant sulhiln lehlne o. 
larak emniyetin en esaslı unsurların. 
dan biridir. Hiç bir devlet bundan kuş. 
kulanamaz. Çünkü diğer doırtluklan 
rehber mahiyette değildir.,, 

- .isicumhur Löbrön, iki hükumet 
tarafından sarfolunan gayretlerin bu 
canlı hakikate daima artan bir par • 
laklık vermesi temennisfode buluna • 
rak sözlerine nihayet vermiştir. 

Kral cevabında, reisicumhurun ce. 
milekar sözlerine ve bugUn kcndileri4 
ne hararetli kabulden dolayı teşek • 
kür ettikten sonra §Öyle demiştir: 

Tahta !:ıktıktan sonra harice olan 
ilk seyahatimizi BUyUk Britanyanın 
birçok müşterek hatıralar ve feda. 
kii.rlıklarlıı bağlı bulundugu bu doet 
memleketin asil hükfimet merkezine, 
Parise yapmak bizim için derin bir 
meserrettir. 

mumi surette korku izhar edilmekteCr. 
MalUm olduğu üzere Hukuçi.do h~diı:e· 
si, Çindcki muhasamata sebebiyet ver· 

mişti. 
Sovyetler birliği • mançuko hudu • 

dunda havanın gayet tehlikeli bir ma· 
hiyet arzettiği söylenmektedir. Man· 
~uko ve kore hududlarmın muhafazası 
na memur makamlar, Mançuko budu· 
dunu ihlal ettiklerini ileri 9Jrdükleri 
Sovyet kıtalarının derhal geri çekil· 
mesini taleb etmişlerdir. Japon menbala· 
rından müstacel kaydiyle gelen haber
lere göre, bu makamlar, Sovyet asker
lerinin kendilerine bildirilen talebi isaf 
etmedikleri takdirde, §iddetli ve kati 
bir surette hareket ile tehdid eylemek· 
tedir. 

Hadisenin mahallinde halledilme i i~·n 
başlıyan Sovyet rnançuko müzake • 
relerinin de kesilmiş olduğu bildirilnı !.· 
tedir. 

Tokyo, 19 (A. A.} - Havas aja-ısı 
muhabirinden: 

Bir gazete haberine göre Sovyet ma· 
kamatnıdan Sovyet Mançu hududumla· 
ki münaze ünfih mm taka.dan Sov .:et 
askerlerinin derhal geri çekilmesi tal::'b 
edilmiştir. Bu talebe, ademi is'afr hali
ne muzaf bir tehdit terfik edilmiş oı :u
:: ~ söylenmektedir. 

Ayni habere göre Sovyetlerlc Mnn
c~kuo arasında hadisenin bir hal sure
t'ne raptedilmesi nıaksadile müzakere· 

re devam edilmektedir. Bu münaka· 
• 1 etrafındaki hava gerginliğini muha· 
frı:a etmekte ve Tokyo'da hadisenin 
• imul peyda etmesinden endi§e edilmek 
tdir. 

Tokyo, 19 (A. A.) - Domei ajansı
na göre, Japon g~zeteleri, Kore hudu· 
dunda Sovyetlerin tahkimat yapmakta 
olduklarım haber vermektedirler. 

Hali hazırda Avrupada bir seyahat 
yapmakta olan Jae.onyanın Moskova se 
:firi ;R. $ie-1ımit~ı'nun 211ı;iıit b.~ut 
badl:::St hakkındaki müzakerelere vaz i· 
yet etmek Uı:ere bugUn tayyare ile Mos· 
kova'ya hareket etmi§ olduğu haber ve
rilmektedir. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Seuldcn bura
ya gelen haberlere göre Ç ... nfeng in gar
bindeki tepeler.de bulunan Sovyet kıta· 
atı m:.itemadiyen takviye kuvvetleri al· 
maktadır. 

Moskova, 19 (A. A.) - Luşov badi· 
sesi üzerine Mareşal Blüher in uzak 
şark ordusu kumandanlığından azledil· 
.eliğine dair Japon kaynaklarından çı· 

karılan haberler tekzib edilmektedir. 

Kraliçe Mari 
Bükreş, 19 (A.A.) - Valide Kra. 

!içe Marinin vefatı üzerine, meınle. 
kette milli matem başlamıştır. Res • 
mt binalar, bayraklarını yarı olarak 
çekmişlerdır. Bütün sinema, tiyatro 
ve emsali eğlenceler, cezane merasi • 
mine kadar tatil olunmuştur. O güne 
kadar bütün kiliselerde ruhani ayin. 
ler yapılacak ve çanlar rnUteınadi su. 
rette her gün çalacaktır. 

Bükreş, 19 (A.A.) - Kral Sarayı 
nazırının bir tebliğine göre, salı günü 
saat 14 de Kraliçe Marinin naşi Sina. 
ia'da Pelesh şatosuna götUrUlecck ve 
h:ılk, sah ve çareoamba gUnleri tabu. 
tun önünde eğilmeğe kabul olunacak. 
tır. 

Perşnmbe gilnU, cenaze, hususi 
trenle Bükre.~e Controceni sarayına 
nakledilecek ve halk, burada da, per. 
şembe, cuma ve cumartesi gilnU Kra. 
liçeye son hUrmet vazifesini yapma. 
ğa kabul olunacaktır. 

24 temmuz pazar günü, cenaze ala. 
yı, saraydan kalkarak istasyona gö -
tilrülecek ve oradan da hususi trenle 
Kurtea • Arges'e nakledilerek orada 
pazartesi gUnü Kral hanedanı mezar. 
lığına defnolunacaktır. 

Kral sarayında matem başlamıştır. 
Matem, Uç ayı büyük matem olmak 
üzere, altı ay sürecektir. 

ŞEHRiMİZDEKİ MATEM 
Romanya Valde Kraliçesinin vefa. 

tı münasebetiyle dün !i"hrimizdeki 
Romanya konsoloshanesinde bayrak 
yarıya kadar çekilmiş, ayni surette 

Şimdiden bir çoğu basıldı 
Ankara, 19 (A.A.) - Kültür bakan· 

lığından: 

Bazı gazetelerde okul kitaplarının 

tetkik işlerinin bitmediği, basımlarına 
henüz başlandığı, yine kitapların vak· 
tinde yetişmiyeceği hakkında bir ta • 
kım neşriyat gö:üldüğo:inden kültür ba· 
kanlığı bu hususta efkmumumiyeyi 
aydınlatmayı fay.dalı görmüştür. 

- Yeni terimleI'le hazırlattırılarak 
bir tetkike tabi tutulduktan sonra neşri 
icabeden kitablarm tadil ve tetkik işle· 
ri aylarca evvel bitirilmiştir. Yalnız ilk 
okullar için müsabakaya konulmuı olan 
ve henüz komisyonda bulunan geometri 
kitaplanın tetkiki de iki, Uç güne kadar 
bitmiş olacaktır. 

2 - Ön:imüuleki ders yılı için basıla· 
cak kitapların kaffesi hakkında ieabeden 
emirler daha k~unusani ayında devlet 
'basımevine tebliğ edilmiştir. Basımevi 

bunların hazırlanr:ıa durumlarım, baftJn 
sayılarını ve .depo stoklarını göz önü~de 
bulundurmak suretiyle muayyen bir 
plana göre geceli gündüzlii çalışank 

basmaktadır. şirndiden bir çok kitabın 
basım ve cilt işi bitirilmi~tir,. 

3 - önümüzdeki ders yılında bir kı· 
sım kitablarxn değiıtirileceği ve bu ara 
da tarih ve okuma kitaplarının yeniden 
yazılmakta olduğu hakkındaki haberl.::r 
<le bu ders yılı için yapılmakta o1ın 

hazırlıklarla alakadar değildir. 
Geçen yıl birin'.:i sınıflarda tatbikıne 

ba§lanan orta okul ve lise proğramxnm 
tatbik sahası bu sene ikinci ıınıflara 
da te§mil edileceğinden bu arnxflann 
.> ~ni programa göre hazırlanmış fen ld· 
taplarından 'başka geçen .seneki kit p· 
lar aynen okutulacaktır. yalnız ter~ın
Jeri Türk dil kurumunca tesbit edilmiş 
olan derslerin kitapları yeni terim!cr
le basılmaktadır. 

• 
Gayri Mübadil Haklarının 

ı·astiyeaı 
Ankara, 19 {Telefonla) - Gayri. 

mübadil imhkaklarmm tamir 3i 
hakkındaki kanun meriyete girdigın.. 
den Maliye Vekaleti kanunun tatbi'c 
suretini izah eden bir talimatname 
hazırlamaktadır. 

Talimatname Vekiller Heyetinden 
g~tikten sonra defterdarlıklara tcb. 
liğ edilecektir. Gayrimübadillere 
mahsus emlakin hazineye devri ayni 
kanun hükümleri iktizası olduğund n 
vilayetlerdeki bu kabil mallar hazi. 
nece yakında satışa çıkarılacaktn. 

Sıhhat Vekili Geliyor 
Ankara, 19 (Telefonla) - Sıhhat 

Vekili ekspresle lstanbula hareket 
etti. 

Pul Ve Kıymetli Kağıtlar 
Ankara, 19 (Telefonla) - Malıye 

Vekaleti pul ve kıyınetli k!ğıtla ın 
bayiler ve noterler vasıta.siyle sal .. ı. 
rılması hakkında bir talimatname ha. 
zırlamıştır. Talimatname alakalı dni. 
relere gönderilmi§tir. 

Çimento Şirketlerini Satın 
Alma Müzakereleri 

Ankara, 19 (Telefonla) - Çimento 
hakkındaki kararname alfi.kalı daire. 
lere tebliğ edilmiştir. Bu kararname 
mucibince Etibank tarafından satın 
alınmaları mevzuubahs çimento şir • 
ketleri ile banka arasında göril§mele. 
re yakında başlanacaktır. 

General Asım Gündüz 
Ankara, 19 (Telefonla) - General 

Asım Gündüz bugün yüksek tahsil 
kampına giderek gençler~ görU§mÜş, 
istirahatlerinin temini için mahallin. 
de bazı emirler vermi§tir. 

da da bayrak yarıya. kadar indiril • 
mişti. 

Valde Kraliçe Marinin İngiltere 
Kral ailesine münasebeti dolayısiyle, 
şehrimizdeki İngiltere konsolosluğu 
da bu mateme iştirak etmiştir. 

Romanya Valce Kraliçesinin isti. 
rahati ruhu ~çin Taksimdeki Orto • 
doks klli:ıesinde bir dini ayin yapı. 
lacaktır. Bu ayine şe-hrimizde bulu • 
nan diplomatik mahafil mensupları 

tamamen iştirak edeceklerdir. 
Ayinin önümüzdeki Pazar gUnU ya. 

ingiltere krah 
Paris 

(Üsta tarafı ı ı 
arnhk sUkfi.net bulmuş görün 
kosloTakya meselesi kül altın 
Yam eden bir ateş mahiyet ,.e 
zarn.sını nldt. Onun için İn 

Xrnlının Pal'i 1 ziyaret ederken 
disinc refakat etmekte olan Jl 
ye Nazın lJOnl Halffaks Te ka 
nln siyasi miişa\"iri Sir \7'ansltt 
Fransız dm; let adnmlnn ar 
hararetle müzakere mevzuu o 
meseleler Tardır. 

tngtllz siyaseti için lspan 
Akdenizdckl Taziyeti çok m .. 
Portekiz Uzerlndc bir nevi mü 
leke idaresi kuran TO Ccbelüt 
boğazına hdkim olan İngiltere 
denJz emniyeti için 1 panya to 
larında herhangi bir ecnebi de 
siyasi veya askeri nUfuz tesis 
sine asla taha.mmUl edemez; bu 
tadnn Fran a öt.edeııberi lngi~ 
ya etini takip ctmlştir; ancak 
tere ve Frnn a aralarındaki .Aıl 
Xordiyal ile İspanya meselesinde 
la.şabllmlşlerdir. Halbuki ts 
da iki yıldanberl dc\'anı eden d 
harbi ,·esile tut.arak Franko 
vetlerinc yardım için gönl'lcrd 

a kcri kun etler ilet panya to~ 
lan üzerinde bir talnm stratejik 
kileri ellerine geçirmiş olmaları 
ya ile Almanyayı ;lngilterc Te 
sa için mdştcrok bir tehlike b-;.,,f 
getirmiştir. İspanyadaki dahili :' 
nihayet bularak ora<lnkl ltalf_...J 
Alman gönüllüleri geri çckllm~ 
bu tehlike hali denm edip gid 
tir. ltalyımın l.nglltere ile 
~ ._,, 
ne 'koymak için 1 Ucnl ettiği '°" 
mnn zaman hu mnksnUa tsııan 
ki İtalyan gönüllülerini geri çe 
Teyahut cephe nrkasrndn bttar•f 
le getirmek tste<liğl halde tiillf-' 
hasında bu teşebbüslerln bir t 

neticelenmemesi tabll olarak 
Uzler ile Frflnsızlnrı ciddi cııdW' 
düşürmektedir. 

Bu takdirde Berlln • Roma 
rlnln tsıuınl n topl'tıkları üzertnd" 
sis ettiği a kcri miiraknbenin 
Jd hedefi nedir? Bu nokta ştııı 
halde bir muammaya benzeyori 
but netJccsl pek tehlikeli gibi 
nen bu ınuammııyı açmak ki 
:L,qne getınlyor. 

Fakat Bcrlin • Roma mihV 
lspanyadakl bu ''nziycti ile 
• Roma· Tokyo müsellesi blrl 
buradıt fı;;aret ettiğimiz mu~ 
kat daha ehemmiyet peyda 
Acaba tsunpayada harp halini~ 
türlU nihayet bulmaması, B 
Roma mih\ erinin lspanya top 
rında ve Mnyork adasında st 1'1 
bir bAldmlyct mevkii alması 
ŞaTktaki Çin - Japon harbinlJJ 
gUn yeni bir Rus • Japon 
dönmesi :ihtimaline clayanan 1Jlt 
ti> at tedbiri midir? ~te bu ib .J 
zihlnleıi işgal ettiği içindir Jd ~ 
telgraflarının bir 'Ud gtiııde~ 
hah ettikleri 1\lançukuo huc'tııd ~ 
ki Rus • Japon ibUlAfı her ı-. O,J 
clddt bir alAka uynndırmaı.tadıf';~ 
ne bundnn dolny:ı<lır ki tn~,;, 
Kralının Parlst :dyaret1 esn :;;,t 
cereyan edecek olan tngttı. .. ;;~ 
sız mli:z:akerelerlnln netıce8' 
ile bekleniyor. ASnl 1" 
Avrupava Bir Türk SeyY-1' 

Kafilesi Gidiyor .·..il 
· gUnU ee~"' 

önümüzdeki Cumarte!lı h 1"' 
mizden 20 kiş .ik bir TUr~ seyya 

filesi A vrupaya gidece.ı<~:· i .An!ldO 
Bu seyyahların ekserısın edir 

·lulu iıı adamları teskil etmekt~ 

""- ..... =-•"'"'"""" ......... -• 
Asrt Robenson 

Yazılarımızın ~okluğundan dol 
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i · ünde mi§ gibı tesir etti. Margrıt, Larms otelin n on . 
kendinı bekliyen arabaya baner bın. Şoför yerinde oturan adam devam 

mez. kapı kapanını" ve araba hareket ediyordu: 
"' - Sen benimle beraber geliyor. 

etmıştı. .. sun ... Hayatı görmek için ... RJder kan 
Rıder'in bahsettiği adamı görmuş. 

ağlayacak. Sen beni tanıyor musun ... 
tü. Bu adam, arabanın bir köşesıne ha? ... Rider beni tanıyor. Ben bu ge. 
büziılmUştu. Margrıt ıçerı gırınae, ha. ce onu ele geçirmek istedim. Fakat 
fifÇe gUİumsıycrek onu selamladı. sen de yetişirsin sevgilim .. Yetişir • 

Otelden epey ayrılıncaya kadar bir 
şey konuşmadılar. 

Sonra adam şunu dedı: 
- Eenım adım Grey ! Mister Rider 

benı s:ze takdım etmek fırsatını bu. 
lamamıştı. "Skotland Yaı d., cinayeti 
tahkikat bUrosundan .. ım. 

- •. 11ster lirey ... Allah aşkına bü. 
tUn bu teıf.ı.ş nedır? Gctırmek üzere 
olduğum alet .. 

Grcy bksürdü. Mevzuu bahsolan L 
lct .hakkında bir şey bilmediğini soy. 
ledı. heodisıne \'erilen talimatın an • 
cak §Undan ıbaret olduğunu bildiri. 
yordu: Mis Margriti, tepenin eteğin. 
de beklemekte ol:ın otomobile bindir. 
mek. 

. - Mister Rider, sizin otomobi:Ic 
gıtmcnizi istiyor. Bril'i görmediniz 
dcjıl mi? 

Margrit şo~arnk: 
- Hangi Brll.. Bril kimdir? 

. Adanı anlottı. Larms oteline geti. 
rılmış iki mcnıur bulunduğunu söyle. 
dı. Bunlardan biri Bril, öte.ki de ken. 
dısi idı. 

Margrıt sordu: 

- Fakat Larms otelinde bir hadise 
mi <'<'rey:ın edıyor kı sizleri getirdi. 
ler? 

~' grıtin böyle bir sual sormasına 
lfü:um yoktu. Zira Rider'in gözlerine 
bir bakmak, ışlerin fena halde bozul. 
muş olduğunu göstermeğe kafi gel . 
memış mıydi? 

Grey dıplomatça bir eda ile: 
.. U 11..qll:AJli.; hill\'liuor.uoı Mla.. A.di 

But n oıldigim oaşmuıe{Uijln on fki 
kadar polisle · birlikte otel civarına 
gelmiş olduğudur. Her halde bir §ey 
var. Zannedersem, Mr. Rider sizi bu 
i§e karıeır1 ktan alıkoymak istedi. 

Margrltin yüreği eimdi daha hız.lı 
ç:arpıyordu. "Larms oteli,, nin esrarı 
ne ıdi Yarabbi? Bütün bunlar, Ravi. 
ni'nın kaybolmasiyle alakadar şeyler 
m.iydi? Margrit, silkunetle ve mantık 
daıresindc düşünmek iı:.tedi. Fakat 
imkan yoktu. Düşüncelerine h~kim o. 
lamıyordu. 

Tepenin eteğine geldikleri zaman 
araba durdu. Grcy dışarr atladı. Mar. 
grit az ilerde bir otomobilin arka ı3ı. 
ğını gördü. 

- Mektubu yanınıza aldınız değil 
mi Mis? Bu otomobil 11izi doğruca 
Skatland Yark'a götürecek. Ve Mis . 
ter Simpson size lıizımgelen alakayı 
gösterecek. 

Adam, Mnrgritı otomobile kadar 
takip cttı. Otomobilin kapısını açtı. 
Otomobil hareket edip de yolun ileri. 
ki bir dirteğindcn ısaparak kaybolun. 
caya kadar olduğu yerde durup bak. 
tı. 

BiiyUk bir otomobildi bu .. .Margrit 
bir k 'şeye rahatça yerleşmiş, batta. 
niyeyi dizleri UzerJne çekmiştJ. lki 
saat kadar sürecek olan bir seyahate 
çıkmış bulunuyordu. 

Hava biraz ağırdı. Margrit pençe. 
relerden birini açmak istedi. Nedense 
açılmadı. Ötekini denedi. O dahi açıl. 
ma.dı. Pençercler açılmak bilmiyordu. 
Elini bir şey çızdi. Pencerenın etra. 
fmı yokladığı zaman yeni bazı terli. 
bat a:mmı5 olduğunu gördü. Elini çL 
zen şey, kaba bir tahta kıymığı idi. 

sın. 

Sonra birdenbıre cam pencere ka. 
pandı. Otomobil büyilk yoldan ayrıl. 
dı. Büyük şehiı leri ve köyleri geçen. 
Jer için olduğu anlaşılan sapa bir yol 

tuttu. 
.Mnrgrit, elini uz.atıp otomobilin et. 

rnfını blr kc>re daha yokladı. Üstü de. 
ri kaplı muhkem bir otomobil ... E. 
ğer yanında bir c;akı olsaydı, belki de 

keserek ... 
(Devamı yrırııı) 

Otomohilf P-rin önüoü 
kesen kadın öldürüldü 

Ingilterede, Somerset civarında ge. 
ı:enlerde garip bir cinayet işlenmişti. 

ıs1r aıtpm, ~ va • teli r gı 

bUylik yoldan arka arkaya Uç otomo. 
bil geçtiğini görUyorlar . .Ertesi sabah 
da yolun ortasında bir kadın ölü o. 
larak bulunuyor. 

O gece hava mehtaplı olduğu için. 
o tarafa doğru gidenler gezintiye çık. 
mış eevgililer znnnediliyor. Cınayctin 
de aşk yüzünden ielcnmiş olduğuna 
ihtimal verıliyor. 

Fakat, meçhul katil, ayni şekilde, 
hüviyeti meçhul kadını öldürmeye ev. 
velden kadar vermemie olacak. Çün. 
kU yanına ne tabanca almı5tır, ne de 
bıçak. Muayenede. kadının e:ahdama. 
rınm kırık bir şişe gibi bir §eyle ke. 
sildiği ve fazla kan kaybederek öldü. 
ğü anlaşılıyor. O halde cinayet, bir. 
denbire işlenmiş olacak ... 

Kim öldürdU? Meçhul. Fakat, ka. 
dının kim olduğu meydana çıkıyor ve 
o zaman, hadise. mehtaplı bir gecede 
işlPnmiş aşk cinayeti mahiyetini biraz 
kaybediyor: 

Kadın, Olga isminde. 30 yaşlarında 
birisidir. O civarda kendisini tanıyan. 
lnr diyorlar ki: 

- Bu kadının adetidir: Akşamları 
yol ortasına çıkar. otomobilleri dur. 
durur ... Fakat şimdiye kadar. onu öl. 
dürmeyi dUşUnen hiç bir erkek çık. 
mamıştır ... 

Bunun Uz.erine, Olgnnm, ihtiyar bir 
adam tarfından öldürillmUş olması. 
na ihtimal veriliyor: Adam kadını ya 
korkusundan öldUrn'ıUştür: yahut da 
eziyet etmek için cinayet işliyen!Pr. 

den biridir; yolkesen kadın böyle bir 
yarı delinin elfııde canvermiştir. 

Merinos 
fabrikası 

Muhtelif cins ipliklerile 
piyctsctya kendini tanıttı 

Sümer Bank'ın birin:i :.eş yıllık en· 
düstri programına dahil olarak şubat· 
ta Atatürk.ün kudretli e1 1

: açılan Bursa 
Merinos fabrikasr tekstil endüstrimizin 
çok esaslı ihtiyaçlarını karşılaır.akta· 

drt". Fabrika açılışından bugüne kadar 
geçen be§ aylık çalışma müddetinde 
biitün teknik evsaf ve mü1<emmcliycti 
haiz muhtelif cins ve numaralarda do· 
kuma ve örgü iplikleri yaparak kendi· 
ni piyasaya tanıtmı§tır. 

Fabrikanın şimdiye kadar olan imal§ 
tı tamamen müşteri siparişlerine ai.d 
olup bazı kısımlarında iki ekiple çalış• 

mak mecburiyeti bile hasıl olmuştur. 

İşçilerin g>:.inden güne bu yeni işte ihti
sas sahibi olmaları ve iş akışının yoluna 
girmesi dolayısile imaiatın randmanı 

tedrir.en yiikselmiş. iş icabı :zayi zaman· 
lar en az den•.:elerine indirilerek maki· 
nelerin nazari veri:n kudretlerine yak· 
laşrlmıştır. 

Haziran ayında fabrika elli yadi ton 
iplik yapmıştır ki bu miktar vasati 30 
metrelik numara olarak kabul edilirse 
1. 7 l 0.000 kilometredir. Bugün için fab· 
rikada yüzde 55 i kadın ve yüzde 45 i 
erkek olmak üıere 1300 işç.i çalışmak· 
tadır. Endüstriyel Avrupa memleketle· 
rinde üzerinde daima ehemmiyetle duru· 
lan ve fabrikasyonun it elemanını teşkil 
eden işçi ve mtitehassıs işçiyi yetiştir· 
mek meselesi y:.izünden de Merinos fab· 
rikası fazla sıkıntı çekmemekte, bil -
hassa iş esnasında işçiye makinenin ve 
işin b:itün incelikleri gösterilmekte, 
ayrıca açılan kurslarla bunluın teka
mül etmesine emek sarfedilmektedir. 

': ·rası muhakkaktır ki Türk iıçisi, 
t ~kavrayışı, elinin işi tuttuğu ve iş ü
zerinde gösterdiği mahareti ile çok 
kısa denecek zamanlarda kendini işe ya· 
rar bir vaziyete sokabilmek meziyeti 
yüzünden bilhassa ecnebilerin hayret ve 
takdirlerini cclbetmektedir. Fabrika iş· 
çilerin beden ve dimağ faaliyetlerine 

de Jazım~etdiği kadar k_!}'.met vermek-
ıı:. anlr ıpor ve g8ıterit hareketlerinin 

ardı arasr kesilmektedir. Bursa, Meri· 
nos fabrikası ile ne kadar iftihar etse 
yeridir. 

( Kısa haberler ) ---• Giiııırfik muhafnza memurları Debekte 
hir C\'dc k:ıçnk lrlkotaj makineleri bulmuş· 
l:ırdır. Birkaç bin lira kıymetindeki bu 
knçok cşsııyı mcınlekelc sokan hnkkınd:ı 
lııklhıııo hnşlnnmışlır. 

• Bcşlklaştn Borbarmı türbesinin etrafı
nın nçılmnsı için yakında lstinıldke b:ı~la. 
nnC'nktır. Bınnlnrın kıymeti tc bil edil
mektedir. 

• Enıinürıfinde yıkılan yerler şimdilik 

nşıllik haline konulacaktır. 
• hktın rnGdürl!iRiınde bir toplıınıı ya

pılmış, ıııııhıırirlcrin nakli fc;ln fiyat me
selesi soriişülınüşlür. Hu sene llomanyn 
''C lhılı;ıırlslandıın gclirllecck olan muha. 
clrlcrin sal'l!ll 22 hindir. 

• hınnbuldo günde 35 bin kilo !iÜI içil
ditli teshil edilmi tir. Temir. s(it temini i
çin fnhriknlorın kıırıılıntl51 lelk lklcrine dc
''am olunrnnktodır. 

• 7.lnrlrllkuyu - l\lııc;Jak yolunun tamiri
ne bo~Janm ışlır. Jl!Jylikdere asfall yolu da 
cvlüldc lnnılr t'clİleC'ektlr. 

• lll'lrrlinı l\ırçeşmc ve Halkalı ~u beni· 
IC'rinin tnnılr cılllnıcslnc IOzuın olmıırlıf;ı 
hnkkındn lılr rnııor haıırlnınış, alökntlnr 
''ekli !ellere rtöndcrm işi ir. 

• Jlomnn,·ndnn fH•lrC'ck ı;öçıncnlerln ilk 
knfilC' 1 Jıılr hnfln c;onrn şc·hrlmh:e ı;rlcC'ek· 
tir. KnfilC' 11i00 k!shlrn mlirekkrplir. 

* lklısııl \'eklılell lstıınlıuld:ı o;fit ınesrlr
sh lr vnkındnn nlAknrl:ır olnınklnrhr. Bıı 
husııstn ynpl1rıl:ı11 trtkiknt \'Dktmln nt'Iİre· 
lenrrl"lc lr:ın prfpn lrıfüirlPr :ılınnrnklır. 

• 1-:n,•sprj ilf' ~nlnıhevli :ırn.,.ınrlrıld yol 
ln5ııolı lnnınnılnnmı~lır. 

Margrit gittikçe artan bir endi~eye 
düşerek. otomobilin kapısını yokladı. 
lç taı aftan topuzunu araştırıyordu. 

Fakat kapının topuzu da yoktu. Diğer 
kapıyı araştırdığı zaman ayni vazi. 

yctle knrşılaşt ı. 

................................................................................................................ : 
1- erC[Ün hiı fıkra : i 

Onun bu h rekrt'erl şoförün dikka. 
tini ce!b .. tmış ol2cak ki, ~oförle 
ot m bılın ıc;ıni ayıran yerdeki cam 
peııccıe çı!ıiı. Ve şoför içeriye doğ. 
ru haykırarak: 

- Otur oturacağın yerde ve sesini 
çıkarma. Bu Rider'in otomobili değil. 

Şoförün sesi bundan sonra. bir kah. 
kabaya inkıl§p etti. Bu kahkaha Mar. 

• .......... .._ ... ı-................ : 
• 

sürpr .. z l 
Derse başlamadan, 15 ya~mda bir k z muallimine yakla§tı ve şöylei 

Sir 
söy'cdi: 

- Dündenberi. benim soyadım değişti! 
- Yaa! Nasıl oluyor bu? 
- Çünkü? 

- Ey? 

gülümsedi·. il 15 yaşındaki kız, 
- Evlendim! ? ... 

•• ... -•••••••• .............. , .. ,. ___ .. _ ............ _._ .... ...... •••••••••••••H• ....... ._ ...... wwwooe 
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Avusturyadaki silôh 
fabı~ikası 

Fabrikaya Almanlar qok ehen1nıiyet veriyor 

Direktörlüğe eski 
flaı iciqe Nazırı 

Avusturya 
gelir ildi 

Dr. Şmit 

Şuşnig kabinesi azasından olup bu
gün yeni Avusturyada da yüksek bir 
mevkı ifgal eden bir tek kişi vardır, b:.ı 
da eski hariciye nazırı Dr. Guido Şmit. 
tir. 

Doktor Şmit, başvekil Şuşnigi Bit
lerle görüşmiye göndermekte çok mü
essir olmuş bir kimse sayılıyor. Onun 
tavsiyesi ile Berhtsgadene gidip Bit • 
lerle .:örü§en Şu§nig Avusturyanın il
hakı için Almanyanın ilk teklifi ile kar
şılaşmıştır. 

Memleketlerinin ilhakı tehlikesini 
görünce, Şu§nig kabineainin diğer aza. 
ları mücadeleye veya Avusturyadan 
ka~mıya hazırlanırken hariciye nazın 
teli§ etmemiştir. Bu suretle, onun ev
velden teminat aldığı zannedilmekte · 
dir • 

Bugün doktor Şmit Avusturyanm 
en büyült silah fabrikasının rnüdürlü

lUğüne g.!Sirilmiştir. Bundan t'IVelki 

işaretler: 

müdür bizim paramızla 250 bin lira 
kadar tutan bir maaş alırdı. Doktor 
Şmite daha fazla para verileceği zanne
diliyor. 

Çünkü Almanya, bu silah fabrikası
na bugün eski Avusturya hükumeti.ı • 
den daha fazla ehemmiyet vermekte -
dır. 

Doktor Şmit Şuşnigin talebesi idi ve 
siyasi hayata onun yardımı ile girmiş
tir. 

Eski Avusturya sosyalist lideri Otto 
Baver iki hafta kadar evvel Pariste 
ölmiiştü. Evian kcnferansının toplanma 
sına çok çalışmış olduğu için, bugün 
bu konferansa iştirak edenler tarafın -
dan ismi hürmetle' anılmaktadır. 
. Başvekil Dolfusla Viyanada kanlı 

müca13elelcre girişen, nihayet Avus
turyadan kaçmıya mecbur olan eski 
sosyalist lideri, ondan sonra Parlsc gel 
miş ve orada yaşamağa başlamıştı. 

Son Avusturya hadisesi üzerine de, 
bilhassa memleketinden kovulan ya • 
hudilerin vaziyeti ile meşgul olmuş ve 
bu meseleye bir hal sureti bulmak için 
bir konferans toplanmasını teklif etmiş
ti. 

Fakat, bu konferansın toplandığını 
kendisi görmemiş ve odaha evvel ölmüş. 
tür. Geçen gün Londrad./ı ruhunu taziz 
için bir ihtifal yapılmıştır, 

Roma; 19 (A. A.) -İtalyan ve Ma
car devlet adamlan arasındaki görüş
melere dün öğleden sonra iki saat müd 
det devam edilmiştir. Bu müzakerelere 
Musolini. !mredi, kont ciano ve dö Kan 
ya iştirak etmişlerdir. 

İmrcdi. diin akşam Romadaki Alman 
sefiri ile: İtalyan hükumeti nezdindeki 

Bürgos mümessilini kabul etmi~tir. 

Zafere kadar harp! 
Yazan: Sadri Eırtem 

J<•ethl ile Sadık'rn ölümündenberl 
gecen yıllar, Türk insnnlara, gökler
den insan kanıııuı sızabileceğini, 

yaprak ve kuştü) lorl gibi insan cese. 
dinin süzulebllcceğlnl uulnttılar. Glın

ler l>u kanlı macomyı isrnrlıı. tekı·ar
Jadılar. 

Ellcl"inl göklere acarak, oradan 
şifa, Umlt ve necat bekleyenler, gök
lerden sıınn insan kanı karşısında 

hayrete dUştUler. 
Ji'nkat hayret neye yarar?.. Bir 

gözyaşı gibi yüksekten toprağa dü
şen insanlar denizler gibi, karalar 
gibi gökün de bir cephe olduğunu 

ldrı\k ediyorlar. 
Fethi ile Sadıktan sonra gökleri 

fetih için yola çıkanların sayısı çok. 
tur. Gökten bir yağmur sn~annğı ha
llnılP. ölUmUn serpildiğini de tnblt 
gürilyoruz. Çıldırmadan, gözyaşla

rını alcı! ve idrllkle slllyoruz. 

Amn içimiz yanıyor, çünkU lnsa. 
nız; hayatın zevkini dudaklarımızda 
taşıyoruz. 

lnsnn nıukadderntının "Fetih'' nn· 
kasının ardında kanat salladığını 
nasıl lnkllr edebiliriz. 

HUzUıı, ıstırap, ölüm, ebedi ayrılık· 
lar insanı "nıu\'artakıyet" nnkasını 
kO\·nlamnktnn menedememlştlr. 

insanla tabtaUn ebedi harbi karada 
dcınlzcle, havada ayni tempo ile de
\·am P-dlyor. 

MuvnftnloyPtl !C'thetmek, muvaf
fakıyetin sırrına ermek her zaman 
ylğltln, tışığın harcıdır. Pcr\'ancslz 
aşk, ölllmsil7. yl~ltllk, ıstırapsız mu. 
''nffakıyet :nerede g6rUlmUştUr? 

Yanmn\'Ol'a~tz. nımlyf'l'Cğlz. ıstı

rap Çf'kmtyet'eğlz. Falrnt: 
Scvet'eğtz, yiğit olacağız, muvaf

fakıyetin sırrına eret'eğfz dl~·e nasıl 
ı;lSyllyeblll rlz. 

Tnhlatl<'. f'bedl cidal de,·am c>cll
yor. TnhayyUIU yUz sene önt'e değil, 
~eyrek asır evvel mUmkUn olmıyan 

bir harlkn hakikat oldu: lnsan oğlu 
Uç gUncle dilnynyı ha\'a yollnrlyle 
dolaştı. 

DUııynyı rUyndn görmeğe bile im. 
knn vermeyen bu zaman önünde 
Llııdberglıı suratı nrnbnhı.ştı. 

Kutuplnrclao, lstlvaya, sıcak Ok
ynnoslarclnn ılık ve soğuk denizlere, 
karlı şuhlknlardnıı çıplak çöllere ge. 
çlş, hlr göz açıp kapama denesine 
sığdı. 

DuclakJnrımız, bu beşeri zaferin 
haberini destan gibi, mırıldanırken 
Tilrk tekniğine çelme takan tabla. 
Un hllckflrlığını da duyduk .. 

Amcrikadn yenilen tabiat, lnönUn· 
de intikam nlmnk lsteyor. 

Yeni rekoru temiz, gene knnı ile 
ynzmnk istcyor. 

Seltıhatllııln ölUaıtl, keyfiyet bakı
mından da birer merhalenin ifnclesl
dir. 
lnöııUnde lrnpnklnnan tayyarede ye. 
nl bir iddianın, yeni ve muzaffer ol
ması istenen bir tezin kahramanlığı 
da rnr: Türk halkının tekniği, zafe· 
rlııl kazandırdıktan sonra kazaya 

kurbnıı gitti. 
Tnblatlc cldnllmlz devam ediyor. 

Fetih yollarındayız. Ha,·aları fethe
decetlz. RUzgAr, fırtına ve havadan 
gelen her mania karşısında tek pa. 
rola şudur: 

.._ Mu\'affak olacaksın! 
Muhakl<Bk hava lcapılarını bize a

çacak, bfz havayı, havanın sırlarını 

fethedeceğiz. 

Tablate hltklm olmak için bir inşa 
hUmma--ı !cinde çalkanan memlekette 

cldnllmlz yalnız gökle değildir. Bu· 
gUn g6kte, yarın tUnelde, öbUr gUn 
bir temel altında bu hnrp sUrUp gldc
CC'ktlr. 

Parolamız basittir: 

"Zatero kadar harbe devam!,. 
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lsveç alletleri güzel 
muvaffakıyet kazandı 
Şimal memleketler af /etleri aı a
sın da ki müsabakaların çoğunda 

lsveçliler galip geldi 
Bu hafta Stokholm, Jehir stadında { 

tertip edilmiş olan atletizm müsabaka· 
lan 22.000 seyiı•.:i önünde yapılmış ve 
fevkalflde parlak neticeler alınmıştır. 

200 metre koşuyu isveili stenovist 
21.8 saniye.de bitirmiştir. 

400 metre koşuda yine İsveçli Ed· 
felt 49. 1 saniyede birinci gelmiştir. 

800 metre koşuyu 11 dakika 52.5 
saniyede İsveçli Anderson kazanmI,.Ş

tır. 

1500 metre mukavemet koşusı:nu ke
za isveçli Jonson 3 dakika 53 saniyede 
bitirmiştir. 

3000 metre mukavemet koşusu: 
1 • İsveçli J onson 8 <la. 18.6 saniye· 

de, 
2 • Danimarkalı mefret 8 da. 25,6 sa. 
3 • ~estdal 8 da. 26, sa. 
Yüksek atlama: 
Finlandiyalı Lundvist ve Kotkal 1,96 

metre, 
Çekiç atma: 
1 • Alman Lutz 52,58 metre, 
C•:.ille atma : 
1 • Alman Völke 15,95 metre, 
Disk atma: 
1 • Alman Şröder 49.14 metre, 
Olimpiya<l şampiyonu Finlandiyalı 

Salminen 10.000 metre mukavemet ko· 
şusunu 30 da. 19.4 saniyede bitirmiş-

dan, tahsil için gittiği Pariste evvela 
Redstar, sonra Rennes klüpleriyle 
anlaşmalar yapmıştı. 

Tecrübe maçlarında büyük bir mu. 
vaffakiyet kazanan bu genç, nihayet 
Roubarin'dc Exelsior klübiyle bir 
kontrat imzalamıştı. 

Bu arada Exelisior, Bogdan'nm asıl 
mensup bulunduğu Romen Rapid klü. 
biyle de mutabık kalmıştır. 

Fakat Romen federasyonu bu maça 
razı olmadı ve Bogdan'ı dikafiliye ile 
tehdit etti. O kadar ki, Romen oyuncu 
nihayet gene memlekete döndü ve 
dünya kupası maçlarında da milli ta. 
kımda yer aldı. 
Boğdan'ın Romnnyanın Kubo kar. 

şısmdaki Maçında da çok muvaffaki. 
yelli bir oyun çıkarmasından sonra, 
bütün Romen gazeteleri federasyonun 
lehinde neşriyat yapmakta ve Bog. 
dan gibi bir oyuncuyu yabancı mem. 
leketlere kaçırmamakta gösterdiği a.. 
çıkgözlUiükten dolayı federasyonu 
tebrik etmektedirler. 

Bunlardan birisi diyor ki: 
- Profesyonellerimizi muhafaza e. 

debilmek için diskaliyfe tehdidinin en 
müessir bir çare olduğu, şu misalde 
çok güzel gösterilmektedir. 

tir. -o- • Alman yüzücü-
Fran sa-ingiltere ler Macarları 

Belçika yendiler 
Ordu takımları ara
sındaki turnuvalar 

Fransa, İngiltere ve Belçika ordu. 
ları futbol takımları arasında 1919 
danberi her sene muntazaman devam 
eden bir turnuva yapılır. 

Bir Fransız gazetecisi bu turnuva. 
nın istatistiklerini tetkik ederken şu 
garip neticeyi çıkarmıştır: 

Fransa lngilterenin yediği goller 
kadar gol yapmıştır (81). 

Belçika Fransanın yediği gol ka.. 
dar gol atmıştır. (94). 

İngiltere ise Belçikanın yediği gol. 
ler kadar gol yapmıştır. 

Tablo: 
Fransa 81 gol yaptı, 94 yedi. 
İngiltere 72 gol yaptı, 81 yedi. 
Belçika 94 gol yaptı, 72 yedi. 
Bu turnuvanın hakiki bir müselles 

olduğu gözükmüyor mu? 

Profesyönel Oyuncuları 
Kaçırmamak için 

Profesyonel oyuncuları muhafaza 
edebilmek te, klüpler için mühim bir 
iştir. 

Romenlerin en iyi oyuncusu Bog • 

l"u7dW ,....,,...., gör'«len 5 ge11t; 

kı::, bıgiltcrcnüı 1.'ıa<lınlar arası 1}ik. 
mcleri'nd~ şampiyon 07ıı11 sporcı.lar. 

dır. (l~mleri sağc/Jan !WW doğru Bet. 
ty Sıadc, Helen Orr, Bis borwn, Mar. 
gent, Edna Ohild w Deniae Neıcnı.a.n.. 

Almanya • Macaristan milli ekip· 
leri arasında Budapeştede yapılan onun 
cu karşılaşmayı teşkil eden yüzme mü· 
sabakalarmın ilk gününü Alman ekibi 
11 e karşı 17 puanla galip vaziyette 
bitirmiştir. 

Müsabakaların neticeleri şunlar.dır.: 
4 x 200metre serbest yüzme: 

1 - Almanya 9 da. 19 sa. 
2 - macaristan 9 da. 26. 2 saniye. 
200 metre kurbalama: 
1 - Alman bal:.:e 2 da. 45. 2. SA. 
2 - macar fabyan 2 ,, 56.2 
400 r ::tre serbest yüzme: 

1 - Alman pat 4 da. 52. 8.sa. 
Artistik atlama: 
1-Alman Vays 157.77puan, 
2 - Macar hidvcgi 148.66 
Sutopu: " 
Macaristan 3,0 Alır.~nyaya galip. 

Tokyoda 
Yapılan yilzm ~ 
müsabakaları 

.. 

Bu h.:: .a Tokyoda yapL.1 yüzme 
milsabakalarmda Japon yüzücüler çok 
iyi neticeler almışlardır. Dereı.:eleri ya· 
zıyoruz. 

100 metre serbest yüzme: 
1 - Arai 59.2.saniye, 
2 - Sasaki 59.3, 
200 metre serbest yüzme: 
1- Sasaki 2 da. 15.4.saniye 
2 - Taniguşi 2 ,. 16.8 
3 - Arai 2 .. 17.4 .,, 
400 metre serbest y:.izme: 
1 - Amano 4 da. 55 saniye 
4 x 200 metre kurbalama: 
1 - Rikkio 9 da. 15 saniye. 

Davis Kupası 
Dömifinal Maçı 

" 

Davis kupası maçlarının Almanya ile 
fransa arasında 22 • 24 temmuz tarihle· 
rinde yapıla•.:ak olan dömi finali için 
her iki federasyon ekiplerini tesbit 
etmişlerdir. 

Frantimi, bu9:is, destremo, lesör ve 
pe•ra dan miirekkeptir. 

Alman timi ise, henkel, metaksa, redl 
ve Göfferd'den teıkil edilecektir. 

A.n7.-ara yü::me milsaba7ı:tıl.armdan i1d görünil.ş •• 

Ankara 
durmadan 

sporcuları 
çallşıyorla 

Bu hafta büyük yüzme ve atletizm 
müsabaka~arı yapıldı 

Ankara, bölgesi atletizm müsaba • 
kalarına bu hafta da devam olunmuş • 
tur. 

Kalabalık bir meraklı kütlesi tarafın· 
dan büyük bir alaka ile takip olunan 
müsabakalardan alınan teknik neticeler 
şunlardır. 

11 O metre manialı: 
1 - Feyyaz Harbiye 18.1, 
2 - Salim Galatasaray 19.1 • 
3 - Ziya Demir spor 20.4, 
800 Metre: 
1 - ökkeş AnkaragB.:ü 2.08.7, • 
2 - z :ya Demir,spor, 2.17.7, 
3 - Adnan 2.18.3, 
100 metre sürat: 
1 - Necati H. 11.7, 
2 - ruat 12.3, 
3 - Şevket DS. 12.7, 
400 'Metre: 
1 - İbrahim DS. 54.8, 
2 - Nuri,. 55.1, 
3 - Orhan H. 571 

5000 Metre mukavemet~ 
1 - Mustafa G. 16.32.6, Ankara 

rekoru., 
2 - Mehmed DS. 14.49.5, 
3 - Ali AG. 18.37.5, 
4 x 100 Bayrak:: 
1 - Harbiye ekibi, 
2 - Demirspor,, 
3 - Ankarag:icü,, 
Yüksek at1ama: 

1 - Jerfi GB. 1.72, 
2 - Feyyaz H. 1.57 
3 - Nurittin H. 1.47 

Gülle atma: 
1 - İsmail AG. 11.03 
2 - Rauf 9.5, 
3 - Kamil H. 9.4 
Tek adım uzun atlama: 
1 - Fethi 6.07 
Z - Sami 6 
3 - Feyyaz 5. 96 
200 metre manialı: 
1 - Feyyaz H. 29 
2 - ziya DS. 30, 
3 - Faik H. 33, 
200 metre sürat: 
1 - İbrahim BS. U, 
2 - Feyyaz H. 24.4 
3 - Necati, 24.5 
1500 metre mukavemet:: 
1 - ökkeş AG. 4.27.4 
2 - Edip ,, 4.40, 
3 - Mehmed DS. 4.44, 
10.000 metre mukavemet: 
1 - Mustafa G. 36. 23 
2 - Hüseyin AG. 39.54, 
3 - Hüseyin AG. 40.27 
Sırıkla yüksek : 
l - Muhittin GS. 3.20, 
Cirid:: 
1 - Yılmaz H. 41.56, 
2 - Hüseyin ., 40.10, 
3 - Mustafa AG. 39.60 
Üç adım uzu:ı atlama: 
1 - Fethi H. 13.05, 
2 - Fayyaz .. 12.19, 
3 - İbrahim AG. 11.34, 
4 x 400 Bayrak: 
1 - Demirspor ekibi 3.40. 6 , 
2 - Harbiye .. 4.61, 

t 

Ankarada Meraklı Yüzme 
Müsabakaları Yapılıyor 
Ankaranın Karadeniz yüzme havu· 

100 metre yilzmcde birinci 
ge"/en Cihat •. 

zunda halkevi •tarafından tertip edilen 
J':l"....ıc 11•c.-LaKa1 .... l' ..... _. 6ı.uıu ı. uy ... ,. 

bir intizamla yapılmış ve heyecanla 
takip olunmuştur. 

Müs3bakalarda•1 alman teknik netice· 
ler şunlardır. : 

100 metre serbest: 
1 - Cahid Gençlerbirligi 1.16.4,10. 

2 - Suad 
3 - İhsan, 
100 metre sırt üstü: 
1 - Nazım gençlerbirligi 1.41.8,10 
2 - Halil AG. 
3 - Necdet AB. 
2:ıo metre kurbalama: 
ı - İhsan GB. 3.53.7,10. 
2 - Nazım ,, 
3 - Neşet ,, 
Atalamalar:: 
Beş yüzücünün iştirak ettiği bu mü· 

ıabaka çok heyecanlı oldu ve neticede. 
1 - D:ilen.d GB. 
2 - Salih AG. ' 
3 - Necdet GB. 
Müsabakaların sonunda halkevi ba~· 

kanı B. ferid Celal der~;e alanları birer 
birer tebrik ederek madalyalarla taltif 
etmiştir. 

400 metre serve.<ıt yiizmcdr, 1Jiriııci 
gelen Keşfi Tarlan .• 

1938 İstanbul Birincilikleri 
Programı 

T. S. K. İstanbul Atletizm Ajanlığın· 
dan: 

1 ~ Sah saat 18 de Taksim Stadında: 
Disk atma final, 1 inci 3 üncü ve 4 

•:.incü kategoriler. 
Yunan diski finali, 1 inci kategori. 
20 Çarşamba saat 18 de Taksim sta· 

dm.da: 
Gülle atma finali, 1 inci 3 üncü ve 4 

üncü kateıoriler. 

21 Perşembe saat 18 de Tak•' 
dmda: 

Cirit atma finali, 1 ioci ve 3 U 
tegori. • 

Sırıkla atlama finali, 3 üncü 
ri. 

22 Cuma saat 18 de Kadıköy 
stadında: 

Uzun atlama finali, 3 üncü ve 
cü kategoriler. 

Yüksek atlama finali, 4 üncü 1' 
ri. 

23 Cumartesi saat 15 de Kadılı 
ner stadında: 

100 metre seçmeleri, 1 inci 3 
ve 4 üncü kategoriler. 

400 metre seçmeleri. 1 inci .,e 
cü kategoriler. 

5000 metre final, 1 inı.:i kate 
50 metre secme. 1 'nrı ~ ~ 

üncü kategori. ~ 0 

800 metre fina], 1 inci ve 3 
tegori. 

Smkla atJama final, 1 inci ka 
24 Pazar saat 15 de Kadıköy 

stadında: 

50 metre final, Birinci 3 üne 
üncü kategori. 

3 adım final, 1 iı1.:i kategori. 
110 mania final 1 inci ve 3 U 

tegori. 
Yüksek atlama final, 1 inci 'il 

o:.i kategori. 

30 Cumartesi saat 15 de 
Fener atadın da: 

ı 00 metre final, 1 inci 3 uııc8 
üncü kategoriler. 

Uzun mania final, 1 inci ka 
400 mania final, 1 inı.:i kate 
200 metre final, 1 inci ve f" 

tegori. 

200 metre mania final 3 .aııcO 
' gori. 

1 SOO metre final, 1 inci kat 
10000 metre final, 1 inci ıcatf 
400 metre final, 1 inci kate 

Beyoğlu Halkeviııdl 
Film Gösterilece1' 

Beyoğlu Halkevinden: 

Sıhhiye ve 1ştimai Muaveıı'~J 
!etinin getirdiği (Terbiye filıııl 8 5 
7 • 938 Perşembe günü saat. 1 ~ 
Evimizin, Beyoğlunda lstikl•~ 
sinde Nuriziya sokağında parti. Jc 
daki temsil salor.unda gösterıl J 
Herkesi alakadar eden bu filrrtl .P· 
r- }e sayın halkımızı davet ede • 

Holandada Beynel 
Bisiklet Müsabakal 

Yapılacak 
ııate 

Amsterdam, (A.A.) - Her art 
de olmak üzere pro~esyonel .,, ıl 
d ünya bisiklet şaınpıyonası bil Y ·rı 

"rıerı 
landada yapılacaktır. Anıato 70 
üzerinde mukavemet koşusu 11.·ıc 

11 • • 210 .. ı 
metre, profesyone erın ıse 
re olacaktır. 

tngiltere - Norveç 
Futbol Maçı 

Londraıda yı 
Bu yıl sonbaharda • • rıı 

la ıncnltere ması mukarrer o n b" lsO 
futbol maçının Nevkastel'de 

0 

karu verilmiltir. 
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Elli sene evvel 
13 Temmuzda ... 

Fransız Başvekili ile bir 
general düello etti 

General Mecl~ste Başvekile: 
"terbiyes~z mektep çocuğu,, 

dem·şti 
Pariste lıirkaç ay evvel yapılan bir ı· 

düelloyu lıatırlanmıız:. Kendisi~~ 
talıli:ir tıdilıııi:;; bir uıevkıde bulan bır 
tiyatro m ulıarriri, tiyatro nıüdürünü 
düelloya ı,;ağırrn ıı;;tr. Ucrııştay ıı isrn in 
deld bu ıuuharrir esasen lolıç kul
lanmalüa uıalıirıııiş: Haldbini ko

lundan yaraladı. .. 
Fran~ız tarihinde bundan elli se· 

ne e\'rnl yaııılıııış bir düello daha 
var'lır ki bugün hatırlayabiliriz: O 
da biiyle bir temmuz günü idi ve er
tE'si gün, 14 tenııııuı J'ransız milli 
bayrıırrıı knıılı lıiı !!:Üll olarak hir ha

tır:ı brrnktı. 
13 Terıınııız lSSS de yapılan bu dü-

ello :;;iyaı-;fdir ve c;ı>rıeral Bulan ie ile 
o zamanki Başvekil Fuke arasında 

yapıl rıı ıştır. 

Düelloyn, ıneclistel\i bir nıünakfl.- ı 
şa sehep olmuştur. General Bulan
je gününün rıı nüfuzlu ve meşhur blr 
siması iıli. O zamanki hükümetln çol{ 
aleyhi ll'lc idi ve mebuı'ı olduğu için 
me<'liste daima münakaşalara yol a

çardr. 

o gun de bir meseleye itiraz etmiş 

ve kürsüye çıkarak: 
- ;\leclisin feshi için bir takrir ve

receğim? diye bağırmıştı. 

liu sözlel'den sonra mecliste evve-
M. clerirı lıir sükut hüküm sürmüş. son 

ra nıecllsin muhtelif taraflarmdan 

• • ''brwo!" sesleri, ıslıklar, kahkaha· 
'llı:t.-!"tl I~ l m [ $ t 1. 

General sözluriııe bu ~ürültü ara
Stntla devam ediyor ,.c gittikçe daha 

fazla ba~ırıyordu: 
- Bu nıecliste adam kalmamıştır .. 

Toplanan rc~·ıerdeki ekseriyet tesıı-
d·· f ol 

u en elde edilivor... Programlar 
Yanlıştır... • 

";\! b ... ecııs, en manasız, en sudan se-
d~Plerıe beş kabineyi devirdi... ~iın· 

1 
de clevrilınc•k sırası kentlisine gel

nı.ışur. 

"P k arıameııto idaresi olan memle- / 
ctlercte .. n· d llufuzlu ııartiler vardır. ız- 1 0 0 Yok. Dizdeki partiler içlerindeki 1 

l'eka betı ' . I 
1 erle kemirilmektedir. Pa.rtı-
er P·1r 1 1 ' çn anıyor ve bu parçalanına 

Ufak)· . 
l\r anıııf'aya ka·lar devam cdıyor. 
• CP)(g . 
toz h .Parçalanmış, harabe halıne. 

.. alını> geJıııiştir ... 
katto karlar ki resm<'n ilzııı:>ı bald-

a mev ·' t nıaml cııt olınnyaıı bir şeyı a-
amış olac·aktrr." 

Bu ağır ·· 
larıa k 60zlc:>r ıslıklarla. hağırma-

1 . C'SiJnılı;;, en nı'ha"f't meclisin 
çı müthi . '·' 

ş hır Ş<'kllcle karı~mıştır. 
Dunun ... . . -;. 

knll uzl·nııt?, IlMi\'E.'lol ayuga 
uyor v 1 . , 1 

D . . e {Ürsüye gelerek Genera 
u t.ınJe'nı .. . 

yor: 11 suzıerine ınlıkalıele ctlı· 

- Cu 
t 1 k ıııhuriyetçi nıebuslarımızı 
aı lr etııı 1 

H e Hen "cıl·iıııııevorsunuz ... 
albuk· " ' · 

.
1 

ı, bu ınebu~ı·ırın en müte,·a-
zı cıımhı ·ı . , 

ı 
11 Yete sizin yaptığınız fe-

na ıklar; 
1 

an daha fazla iyili1'te hu-
unmıı:,;tur 

··· :\lcınıcıcctimizl Alman
yaılan g"el • . ı>ıı resimlerle, yaftalnrla 
ıslıl<1 ede 1 n er hoşuna uğraşıyorlar ... 

13. 
- ır kere daha tekrar et baka

yım! 

llu ses ınec·lisin içinde aldslcr ya
parak C,'ııılaıtırstrr. Bunu söyleyen 
General Uulan.j<'ılir. General Başye· 
kilin sözlerine karşı tekrar aya~a 
kalkmış ve lıiclılc tıe bağırmaJa baş
lamıştır: 

- TlaşH•hıl, tı•rblyesiz ıuekteıı ço
cu "unuıı ağzına yakışacak sözlerle ... 

Ltl.kırdrsıııı tanıamJayamayor. nwr 
llı ayağa kalkryor. GenC'ral dirsiiclrn 
ftc!f'ta 7. rl ı ln1irillyor. 1 

Açıkgöz Gazeteciler 
Iltı hadi~c tlerlıal l'Ul'l:slc l.Hr bom

ba gibi pallaıııı~. <..:eııcral Bulanje i
le Başrnlül Fulrn'ıılıı kavga ettikle
ri, düelloda ça rııışaca klan ahalinin 
ağzıııda çalkanmağa başlamıştı. 

Falrnt düellonun ne zaman ve ne
rede olacağı bllirıııılyor, bu da yan· 
Jış haberlere yol açıyordu. Hatta. 
ııaşveldlle Generalin derhal düello
ya tutuştukları, Başvekilin .raralan

drğı söyleniyordu. 
~le-sele) i tahkik etıııel;: için koşan 

gazetecilerden ildsi hıı işte, büyük 
mu \'af fakı) et göstermişler' e c.lüello 
nercc!e ,.c ne zaııı.uı olacağını öğren-

ın işlerJ i. .. 
General uuıanje, meclisten çıkar 

çıkmaz arabasıııa atlamış ve uzak
laşmıştı. Nereye gidiyordu? Ilir ga· 
zetcei için bunu takipten daha zevk

li bir Şl'Y olamazdı 
Gnzclccilcrdcn lıiri: 
- G0neral J{oııt Diyon'a. gidiyor, 

dem işti. 
- Kont Diyon kim? 
- Generalin taraftarlarından ,.c 

çok iyi arkadaşlarından biri. Nöyide 
hüyük bir mnlikiınesl var. ırnşkün 
korulııl~tt da gt'nlş. ve sık ağaçlıktır. 
Gitsek hile uzaktan bir şey göreceği. 

mizi zannetmem ... 
JJ akilrnten General, Kont Diyonun 

köşl{üne gidiyor ve onu şahitlerin • 

den blri tayin ederclr C!üellonun o 
kor•ı ıık ıı n yapı mı.srnt lste)"or. 
J<orulu~un etrarı \'tiksek dU\·arlar 

ilo çevrilidir. içeri e:'irmenln ıle im· 

kı111 yoktur. 
:;:;a?.etecllcr ne yapacaklar? 
ı\lnllnrma bir şey geliyor: 
Köşl,Un clrhfını dol.ı~ıyor. :-\Iha -

,·et~ erin yüksel\, du\'arrn alçal\ bir 
ta~afınr bıılııyorlnr. Burada bir de 
hoş aralıa ,·ardır. Bunun üzerine çı-

lnvorlar: 
·Dahçeıle olup bitcıılc>r tabak c:ibi 

görü 1 ınc l>tocll r ! 
Hayret! Düello haslnmış .. General 

fle Bnşvl'ldl karşıknrşryn. General 
ıwrşuııi bir 0lbise giymiş, elin ele .kı
ııı·ı. bir aşn~ı bir yukarı dolaşıp du

rıı,·cr ... 
İıaş\'ekil siyahlar gi) inmiştir. O· 

1111
n da lolıcı ellrıde, çarprşmnğn ha-

zır!aıııror. 

tld tarafın şahitll'rl ve dol<torlar 
biraz ilerde duruyorlar. Hal:ern or
taya geli~·or ve, mahut .Jmri veriyor: 

- IJnycll. haylnr! 

Düello Ba:}ladı ! 
111• tıü~umu Geııenıl yapıyor. Btı

nıı Başvekil mahir lıir hareketle kar 

~·:a:ror. GenNalin kılıcı yere değiyor 
~e 1:akihlnln topu~urın g-eliyor. 

Adi bir dü\'llodn bununla müca
dclmıin tıitınesi lazımdır. l•'akat, bu. 
sidcletli hlr dliC'lloclur. lld rakip dü-
. (Snızu: Sa. 10 Sü 2) 

\ Şayon1dik)iat bir 
f statistlk 

Evlenenler az 
boşatıanlar çok 

Avrupaııııı lıaıı ıııeuılcketlerintle 

evlenme gittlk~e aıulnıakta, buna 
mukalıil lıoşaııanlar artmaktadır. 

Mesela, l•'ransaüa ııcşı·cdlleu son bir 
istati:;Lik bunu açıkc;a gösteriyor: 

Dundan yelli sene en el Fransada 
:ı 1 :!.059 kişi e\ lelntliği halde geçen 
sene içinde evlenenlerin sayısı, he· 
meu hemen 1.ıin noksanı ile, 274.122 
dlr. 

ı 
i - - -:;3 1938 

Jan Kipura ile 
Marta Eggert 

Varşova operasının idaresini 
alEca~lar ! ? . ~. el~erine 

Bu azalış seneden seneye şu şekil- , 
de olmuştur: 

1930 da 3 12.059. 1931 de 32G.G6. I 
rn:ı~ de 311.878, 1!:133 de 315.4 GG, 
ın:ı ı de 298. l!l2, 1035 de 284.895, 
l!J3(i da 27!!.743, l!l37 de 274.122. 

Buna mukabil boşannnlar da artı
yor, demiştik. lşle onu gösteren ra· 
kamların <la lıazıları: 

1 no da 20.637, 1933 de 20.G99, 
Hl37 de 23.614. 

Vakıa, evlenenler boşananların 

on mlsll lrn<lnr çoktur. Bu ela talıii
dir. Fn 1rnt, biri az dc>rken diğerinin 
nrtrııası mcınlckcttekl evlilik buhrn
mn ı ~österiyor. 

Bunclan yecli sene evvel 17 evlen· 
mC'ye nrnk:ıhll 1 boşanma varken, bn 

ı;ün 12 cvlcnıncye mukabil bir bo
şanma kaydedllmektecllr. 

Evlenmenin aınlması, boşanma· 

nrn nrı ınası da, tabif lci, çocuk doğu
muna t!'.'sir ediyor. llnkikaten, Fran· 
sacla doğum ~ittikçe nzalmaktadır: 

ın:rn da i4!l.!l53, 1!132 ne 722.246, 
l!l34 de G77.311!'i, 1936 rla G30.059, 
l!.l:l7 rlc G 1 G.SG3. 

1!130 da on hin Fransrzda 164 ü 

Avll o!fluğn halele bugün bu nisbet 

131 c düşmüştlir. 

Çinliler Çay Yerine 
Su içecekler 

Hn rı ko\·cla tfn tk siyast ıronseyfnJn 
çılrnrdığı hlr ekonomi emirnaıneslne 
göre, Çin Jrndııılnrı pııdra, allıl.:, du
dak boyası kullanrnaınağa, ipek ço
raıı glyiııınemeğe ve mUcevherat ta
kınnıamağa teŞ\'İk edilmektedir. 

Bu emirnamenin hükümet tarafın
dan takd!ki beklenmektedir. 

Ayni tedbir cümlesinden olarak 
çay yerine su içmek rle vardır. Çin
lilC'l", korıdlicrl su lçıııek suretiyle 
çny ihracatını artırmak ~ınclincletllr· 

ler. 

Çin Baş\ cicili Dr. Kung, Jülrn oto
mohllini lııralrnrak Çin n.detl üzere 
hir arahncla gezmektedir. Kendisine, 
iki tarnfıııclan lıislkletli muhafızlar 

refakat ediyor. (~i~·ıız l\:ronikl) 

--o---

Erenköy Komiserini 
Tahkir Edenler 

Birkaç hafta evvel 1ç Erenköyünde 
Kl'mnl, Halil, Ferhan adında üç genç, 
bir ml'scledcn dolayı İç Erenköy ko_ 
miserini t·ıhkir ederek dövmüşlerdi. 

Bu hfıdis<'nin duruşmasına dün a_ 
ğırceza mahkcnH'Sinde bnşlandı. Suç. 
lulardan yalnız Kemal gelmişti. Sor. 
guyn c;ekilcli. Ve suclu olduğu anlaşı. 
!arak hakkıncla te\'kif kararı verilip 
derhal te\•kif olundu. Duruşmasına 

mevkuf olarak hnkılacaktır. 

Birkaç sene evvel Marta Eggcrtlc f 
evlenen Jan Kipura, Var~ova opera_ 
sının idar,esini ele almak üzere, ope. 
ra alakadarları ile müzakere halinde.. 
dir. Şimdi karısiyle birlikte ltalyada 
film çeviren Kiımra, Varşova opera. 
sını ahali sahnesi şekline çevirmek ve 
ucuz fiatlerle herkesin girebilmesini 
temin etmek tasavvurundadır. 

tarihinde korkunç bir hayalet gibı 
dolaşmaktadır. 

"Teshirkfır., gözleri ile pençesine 
düşürdüğü kadınları, işkencelerle öl. 
düren katil, Pnriste muhakemesi olup 
idama malıküm edildiği zaman avu. 
katı kendisine sormuştu: 

- İdama mahkum oldun artık ... 
Eğer pazarlıkta anlaşırlarsa, ar • 

tist, hariçteki konser turnelerinden 
büyük bir kısmını yerine getiremiye_ 

ceJi1i.ı::. Bun\'l~rV:>ai~ 111\flW~eGek 
oyun sene.sinde b"~ç ay gi~ek ü. 
zere Holfvutla da bir mukavele im
zalamış vnziyctindedir. Dolayısiyle 
bu mukaveleye de riayet ederneyece. 
ği ve hariçte gerek konser, gerek film 
faaliyetini tahdit zorunda kalacağı 
sanılıyor. 

Ancak, konser turneleri yapama _ 
ması kendisini külliyetli kazançtan 
mahrum edeceği gibi, film mukave. 
lesine riayetsizlik de külli zarara so. 
kacağmdan, Kipurun Varşova opera. 
sının idaresini ele nlıncn, her cephe_ 
den vaziyeti tarsin için karısından 
yardım glirocı.>~i ta hın in olunmakta. 
dır. fü~r ikisi de ses ve film sanatkarı 
olan Jan l{ipura \'e Marta Eggert, 
gerek VarRovada, gerek hariçte mü • 
na veb<:>yle faaliyet g .. sterecekler; ka. 
rı, koca, sırnsma göre biribirlC'rinin 
yerini tutacaklardır. !kisinin de 
sahne idaresi işlerinde ayni derecede 
ehil oldukları, birinin yokluğu diğeri. 
ni nratmıyacnğı da söylenilmektedir; 
hülasa, artist karı, koca, dörtbaşı ma. 
mur bir vaziyette, hareketli yaşayış. 
!arına devamdan geri kalmıyacaklar_ 
dır!? .. 

Landon Filmini Kim 
Çevirdi 

Landru ismi kolay kolay unutulur 
isimlcrclen değildir: Bu, kana susa _ 
mış ihtiyıır kadın düşmanı, cinnyet 

Gördün, seni kurtarmak için ne ka. 
dar müdafaa ettim ... Fakat şimdi ar. 

k ümit yok ... Hiç olmazsa ~ırrmı 
söyle: Öldürdliğün kadınların ceset _ 
)erini ne yaptın? 

Esrarengt2 katil, bu sual üzerine, 
dil§iinceli düşünceli bakmış ve Ro. 
manlarda. rastgelinir bir cümle ile cc. 
vap vermişti: 

- Benim gibi yolcular seyahate 
çantalariyle berab<'r çıkar ..• 

lşte, bir roman ve film mevzuu 
teşkil edebiJecek olan bu cinayetlerin 
sinemaya alınması şimdiye kadar ne_ 
ye düşünülmedi diye bir sual hatıra 
gelebilir. 

Fakat bugün, Landru üzerinde vak_ 
tiyle bir ·film çe\'Tildiğli, fakat, çok 
b~hsed~lmcdiği için unutuluduğu ye 
kııuseııın duymadığı anlaşılıyor: 

. !<'ilmin bazı sahnelerini gösteren 
bır eser geçen gün Paristeki bir kL 
tapçıda bulunmu~tur, Ondan, filmin 
~Iı_nanyada çenilmiş olduğu zanne. 
dılıyor. Filmde Landru asıl katile çok 
yakın bir şekilde benzetilmiş ve ca. 
navarlıkları çok heyecanlı bir ekilde 
temsil cdilmistir. Landru üze inde 
yeniden bi~· film çevirmek dil ünül • 
mektedir. 

--o-

Dana gözü? 
Konstans Bennet ve bir 

ressam arasındaki 
dava neticelendi! 

Film yıldızı Konstans Bennet, por. 
tre ressamı Villi Poganinin Nevyork. 
ta kendi aleyhine açtığı davayı ka _ 
zanmıştır. Ressam, yıldızın portresi 
için, 3.500 dolar istiyordu. 

Buna. karşı yıldız, resmin fena ya.. 
pıldığmı ileri sürerek, şöyle diyordu: 

- Gözlerimi dana güzüne benzet.. 
miş, sol kolumu olduğundan daha 
uzun göstermiş, esvabımı biçimsizmiş 
gibi ynpnııı:ı, snclarıma kıpkızıl saç. 
lıymışını gibi renk vermi~ ve baca. 
ğımı da bir Amazon bacağını andı • 
rır şekilde ortaya koymuş~? .. 

B 
. . .. 1 

und n sonra c;prıernl Bulan.ıe ıs 
ti fasını n:ı miş ve uaşvcldli düelloya 
çağı rm ı_ş tır ... 

lmc11lf ! Kuı larm 1>cııi! Biitiin scrı;clim sizhı olsun .. 
- .Ve kadar ser velini; var? 

- Otobiise rarp ımyayım eledim} ba§ıma bu hal gel<Ti .•. 
- Peki, nasıl oldut 

Ehlivukuf, tablonun sanat kıymeti 
bakımından değersizliğine rapor ver_ 
mem.işse de, şahitler, bu resmin iddia 
olunduğu gibi 3.500 dolara ısmarlan. 
clığını isbat edemediklerinden, malı • 
kemece ressamın davası bu noktadan 
redde uğramıştır. Tablo ressama, öde_ 
mesi muhtemel par:ı da yıldıza kal • 

- OtalJüse çarp,hm .... ı mıştır!? .. 



ola a yapabileceğiniz 

Gilzel bir bere 
re.am rtbıglrıı 

havalarda, bqmı. 
• aiJrhk verme. 
den saçlarınızı ıı. 
ki ııkı tutacak 
fl)r bir ppka iL 

-ler miahıiz? 

Kumqlarm ucundaki 1'Cı noktadan, 
12 Anttmllt ,.re kadar birer kan 
çbıecebintz w o biçimde keaecebL 
nJa. 

Artık, bu parçalan birbirine elde.. 
yip dikmek kalıyor. Bunu yaptıktan 
IODl'& ma ftlemeafne plir. Bunu da, 

reıdmde pdOtnnb llklldekl '™· 
p.pkanm biri ken.arma. biri kaft fAıl. 
kil edeQ ,...., ........ tepealat p. 
leeek wekDde tc Wcn Jddls ~ 
teklinde ltliYeblllnbWI. 
Şapkanm ucuna bir de ibik takar. 

18.DJZ başmıza gfylp sokağa çıkmak 
fçfn bir fll'8at g&Jemekten ba§ka bir 
lefııfz kalmaz. •• 

Sultanahmette kurulacak olan 

Bizans mahallesi 

alacak 
Yazan a Nlzamettın Naz if 

iler 
Tımarhaneyi tadile giden mim 

deli diye hücreye tıkılmış 
Blr Franııı mimarının. tımuha- ı 

nede seçen ln.taata alt blr mtızakere 
ııruıııdakl harekeU, timdi bQtllJı f 
Parfalllerl meıcuı etmektedir. Bu 
mtmar, 4am altında bir deU mi, )"Ok-

!arı dolqUrdım v-s etmdl burada 7a-ı - Sakin ohmus; dedi; tam 
tılı mlıaflrlmlzdlr; -aonradan mtlf&- aakln! 
hedeyle vardıltmı• netice, maatteea. Kurcfq, gard11anm tolmıa 
stlf hastalıtnun IC>D hadcUııe ıellp dı: 

dayandıtı merkeslndedtr; bira 4-· - DlDle7fA bent., mö910J 
huta 1&1117on11nuı ! Halbuki 
maml71• 11hatta7fm l Rica 
calmms profMGrlU Ben, bu m 
1eldıl .. kunt 4etttttrecetım: 
7entdea 7apacatım J Prof.Orl 
mm, hem de derhal! 

ha beklemek, gecikmek• 4eQlekU! 
Kurday, profelGrln 80lut, berrak 

balntlı göslerlne dlktlll sklerbal .. 
71rmadan. prof81Ör blrdeablre .,..,. 
ta kalkıyor ve ona ellnl usat17or: 

- Bustın artık fasla vakUca J'Ok; 
maalesef! Size 7Ukanya kaclar rafa• 
kat ede7fm; yolu yalnız bqınısa bu. 
ıamıyacatınısdan eminim! 

Mimar, bir adım geri eetlU7or. 
Prdteeör, kendine hu dimdik duru'" 
la, öntınde duruyor. Vakti olın&dı. 
tından bah1etmeıl ve &J'lll sanı.uda 
refakat etmek istemesi, bu, ne 4 .. 
mek oluyordu .. aııktt 

Kurda;,, fOTle dedi: 
- Yutar17a götUrecek Jolu, J'al

nıı baeıma da bulurum muhakkak; 
bundan bqta. bana gardiyanlardan 
biri de 701 göetereblltrt 

- Nuıı ıatenellls! 

Remu79, bOJl• 101U1ereıt, Kur• 
dayla veclal&fU; atlllm&e;rerü!! .. 

lturda7. mtımktın oldufu Jtacl&r 
str.\le &~1117& Polp, &l"k& kapidan 
esas bin&)'& slnule tefebbtla eder
ken, btr gardiyan, 7oluau teati: 

- Nereye gitmek arzuBUDda 'bu
lundufunuzu aöyler mlalnls, ııtten ! 

- Ben... Ben, binayı tadll edece
lt.m de ... Benim butonum ... Basto
num yukanda, 1 inci katta kaldı 

da. .. 
OardfJ'an, kutkulandı: 
- Sis buraya nuıl selcUDls? Bu. 

rada mı ikamet e4l70l'l1Ul11~ 
- Ola, ha ur Hl$( 4• •aMIWJ!fi 

Gardl7an, bir kapı actı. 
- Hemen tlmdl profMfJrtl 

;nZ4(csla. 
settrecetım. Sis, ltltfen, glrl 
oda7a da! 

K11r4&7. imtina edl;ror, gtnn 
loln ayak 4lreJ'ordu: 

- Neclen bu oda7a gtrece 
iri? tmmt,onmr 

l'üat mukavemet S&J'rl 
hn.W 'bir kaTI'&Dlfla 7alral 
oldutmıu JılueUDekle berabe 
o1411ha11 bllemeclen, kendini 
baldu. Kapı arlruından ktl 
kapandı •• anahtar dıfan 
rlldl; kapı kllltlenmlttll 

O, 11•41 iki 111mrutuJ'l& 
Hrt ÜN tapı1a vuru,or T• 
cıktıjı kadar b&iın70r: 

- Atnm tap171J Derhal! B 
feaöre sltmek llte7orum r Be 
hatt&J'lm! Buta 4eltllm bent 

Garcl17an, artık onu dlnlem 
bile •• Sakin, adımlarla profelG 
ti ve bllcllrdl: 

~~.~~~·~ 

lA~lsl Ben, ~fofesör Rem\lf.8DlD ta
nıcbttanndan blrlJ'lm ... Bu, demek
tir, 1tl ••• Yani, haddlıatmda 'bir ta. 
nıdık aa:vılamam, )"a .•. Ben, bu 'bbıa· 
nın tekllnl dellttlrecellm det 

Gardiyan, onu ba'k11ıan7le ara1-
tırıyordu. Kurda7, onun dlflncele
rtıal hluettl. Birdenbire bu Jlbl bir 
arp,~e. ~ıre41. Sqıa. M~ P1! 
retle _..>.ııneu.,t~~.·~ 
tllDt ._ıanı .. btr flaMe T4t tlalfl:•sl 
bJr tllPh.• teılrtnl l11ale etınete gay. 
retli, COltımıeyerek, UAve etti: 

- Ben, lıuta dettıtm ! 
- Muhakkak, kl delil! 
Gardiyan, ciddi ve korurucu bir 

Uad.eyle, onun. Jıaata olma4ılmı tu
dlk mukabelesini mtıaakıp da. mi. 
mar tekrarladı: 

- Ben, hakltateıı biUJta 4e11Uml 
- Ha71r, ta1'll ~•elu.IDl•I 
- Yalna ~ ,.amıa k•l· 

4ı 4•: 8&4 .... 1>uton11a11 al1Dü I• ---t <lartt1an, 7ana çekilerek, mtma. 
ra aeemeat için 701 vel'41: 

- Jlnt, tabU, butôllUllS 

dostoa, btırosuna geUp bir ı 
da dlnlenmealnl Te h&dlsenbı 

4en ılJftlmumr teklif ·~ 
mimar lnı teklifi fl44etıe 
rek, bacaklarının btltGD ku 
bbla4&11, ~ top kota 
at ~· atıp, ancak 
selden karbolac&k derecede 
ıD81"1tJ8 T&rmCa adıml&nnl 
tattı. 

au"ran. ılca e4erlJQt 
Oardl:ruı. mtauı ~ 

sn.t uQJı. prof..Or 
teadllıllll telefonta &l'IJ'&r&k, 
'beraatJle 'beraber, ıardl 

blrb'S. l»utıon••• nln.e s 
ltlad• f>MM4lnce, mlm&l" K 
.... wt ..,. al4ı1rt&ll 

dıiilıııl:r hluıadu: 

dı: ~··· ........ lt 
kortta ~~~;,-~~l"t:·• 
.......... la4nai 
JuacJ••~· 
-ı-..~_., ~----.~HtM~ ....... ,... ... 

.. ~ ...... ı.- ~ ......... . ; .... l.,~~~~~ 



Mi!ano'da enteresan bir dava: - - -
Sinemada bülunan ze- ı 
hirli iki sigaradan biri 

~ 
•>•l 1. k Hoı.ıamıı ö.üınuue scoep ulnıuş ! bu kızııı 
_.,. y.1şıııı a ı .. "d f d . 
a k !)2 daki delikanlı Gustavonnn mu a aHsı ıı, 
şı ı o yaşın , 

1 
• 

1
• . 

r •· ~ ...... , . um ... ı ıı:öy'e dedi : 'ze ur ı cıgaı aıar masa-a>1.a1 mu11tıenım • ~ ' 1 '> 
k , ı. usma, 17 1 Vf>. huna r;1~m "il ..... 

l'ıa U Ht\ '" ' • •• 

.ı.' ı ıoıı ın1..eu uaha. genç bir erkek!: 
dışı arasında geçen ve acıklı biten bır 
maceranın davası, ltalyada gi)ri.ilrnüş 
ve hariçte de akis bırakmıştır Mila. 
noda, 13 üncü ceza mahkemesinde Dr. 
Tramoııtcnin riyaset ettiği mal'J\eme 
he t· · ye ının karşısına oturtulan ~2 ya. 
şı~d~ Gustavo Oriziyo. müddeiumumi 
Mıglıy<'tta tarafından, kendisinden 
10 ya~ da ha küçük sev~ili"-i P.ozit '1. 
Manare · · k'1 .. zıyı, mutad olmıy·ın bir ~e ı. 
de oteki d.. · h ur.yaya P"i)ı.dermckle ıı am 
cdıl f'vju. 

1 Mayısta, ikindi saatlerinde Gus. 
t.~vo ile nozita büyük kilise yanında. 
kı b" ,.. • 
b u~uk galerinin sütunları arasında 
uluşuyorlar. Gidip yakın bir yere o. 

turuyor b' .b. 1 .. 1 d b · ırı ır erine son gun er e 
B~ş~~:ından geçenleri anlatıyorlar. 
_ırı ırlerine anlatar.ak pek çok şeyle. 

:
1 ~.e:cut olacak, ki bunları anlatma. 

gı ıtırdikleri zaman, karanlık bas. 
mış ve d .. 0 rt bir tarafta lambalar yan. 
mış bulunu yor. 

~ir Mayrs akşamı, seviı:;enler ne ya. 
p.ar ar? Bunlar, sehrin bir ucundaki 
sın -

emalardan birinin serin damı altı. 
na sığının - ı·1· agı tercih ediyorlar. 1" ı a. 
nada teı:n "l k ded· ayu ek5€riyetile bu mer ez. 

b
. ır. Gtıstavo ile Rozıita, böylelikle 
ır 't· 
: 

1 1Yada imtisal ederek, kusursuz 
e' .. lcn· 
.,

0
• ~Yorlar ve beyaz perde üzerinde 

Bıttı .. '. kelimeciği, beklediklerinden 
daha once göıiinüyor; onlar, filmin 
daha uzun sürmesinden hoşlanacak. 
larken, seans sonunu bulunca, içleri. 
n! çekerek kalkıyorlar, kollarını biri. 
birlerinin bellerine dolamış. çıkış ye. 
.a-.ine ., 

tanın gözİeri yerde bir §eye ilişiyor. 
Bu şey, bir cigara paketidir. Kız, pa. 
keti yerden kaldırıp Gustavosuna ve. 
:riyor, delikanlı da açıp içine bakma. 
dan cebine indiriyor. Paketin kapağı 
I>ek .,~ 'f . d t., ..... rı mış e ..... 

Bu akşam gezintisinin mliteakip 
meNıalcsi, istasyon yakınındaki yan. 
sokak1ardan birinde bulunan küçük 
bir i<;kili lokantadrr. Sevişenler, ya. 
rım litre ~arap ve bir miktar ıla sar. 
dalya ısmarlıyarak, seçtikleri masa 
başrnda bir müddet kalıyorlar. 13ohbet 
arasında delikanlı, kızın bulduğu şeyi 
hatırlıyor. Buldukları fazla ehemmi. 
Y.etli doğilmiş; ic,:inde 'ancak bir çift 
cıgara varmış!? .. 

t. ... uhaı~~nıcyı La.-.ıp e<len samilerin 
intibaları, maznun yerindeki delikan. 
lıdanyana bir cereyanla, onun suçsuz. 
luğu empresyonunu tezahür yollu te. 
barüz etmiş, fakat müddeiumumi şid_ 
detle delıkanlının aleyhine yürümüş. 
tür. Zehirin cigaralarda bulunmayıp, 
herhangi bir kimsenin, do_sdoğru Gus. 
tavonıın şaraba zehir kattığını iddia 
ederek, hakimlere de bu kanaati ver. 
rnek hu~usunda bütün gayretini har. 
camıştır. Bu iddiasını isbat için, dok. 
torların raporuna istinatla. bu arada 
şöyle demiştir: . . 

_Her iki cigara da tahlıl edılı>rck. 
içerilerinde zerre kadar . zehirley~ci 
madde bulunmadığı tesbıt olundugu 
halde, kızın midesinin bir hayli mik. 
tarda zehir ihtiva ettiği tesbit olun. 
muştur. Tahlille bu zehirin atropin 
mi, yoksa skopolamin mi olduğu ka~. 
iyyctle tayin olunamamışsa da, zehır 
miktarının bir insanı öldürmeğe ye. 
tecck derecede olduğu hususunda, 
doktorlar müttefiktir . .Netekim, kızın 
ölmesi de, bunu isbat edicidir! 

Mi.iddeiumumi, mtitaleasının sonun. 
da, hakimlere ve ahali arasından se. 
<;ilmiş heyete, jüriye dönerek: .. 

- Sebebi, saiki, esbap ve avamılı 
mechul olan bir cinayet karşısındası. 
nız. Maznun, yalan söylemekte ısrar 

ederek, işin içyüzünü a<;ığa vurmamak. 
ta muannit; bundan dolayı bu cihet 
anlaşılamıyorsa da, tasarlanm15 bir 
cinavet karşısında bulunduğunuz mu. 
hakkaktır. Olan biten şey, genç bir 
mahluka kıy1lmas1dır; bunun cezası 
,.eldh:.ihıwidit ~li.ccWıra.l.ar ~ -
salına kulak asmayınız. Kim, ne mak. 
satla sinema kapısı içerisine zehirli 
cigıı.ra bırakacak? Kaldı, ki cigarala. \ 
rın zehirli olmadığı tahlille belli! Ne 
yazık, kı kızın içtiği şarap, kendisi 
yere devrilirken kadeh elinden yuvar. 
!andığından, dökülmüş ve şarabın 

tahlili ile zehirli bulunduğunun tayi. 
ni, imkan haricine çıkmıştır. Fakat, 
kız başka türlü ve başka birisi tara. 
fından zehirlenmiş olamaz. Yanında 

-kendisinin de dediği gibi - bu maz. 
nundan başka kimse bulunmadığın. 

dan, katil, budur. Bunu cezaya çarp. 
tırmakla tecelli edecek olan şey; ada. , 
lettir ! 

Hararetle. bağtra çağıra salonu çın 

D<'ııi::c bafroı altınhırı lm111nmıış n[.r'Z11 

lmprmıtor i.'l!aksimi.lycıı 

imparator Maksimil
yenln dpflnesi 

bulundu 
Bundan 27 sene evvel Amerika sa. 

hillcrindc batan bir gemi ile Meksika 
mı paı aloru Maksimilyenın altmları. 

nın denizin dibine gittiği malfımdu,r. 
Bu defineyi çıkarmak için de İtalyan 
gemicilerinin teşebbüsata giriştikle. 

rini de bir miiddet evvel haber ver. 
miştik. 

Amerikadan bildirildiğine göre, 
dalgıc;lar geminin battığı yerde deni. 
zin dibine inmişler ve geminin baki. 
yelerini bulmuşlardır. 

Altınların gemi ile battığı kat'iy. 
yelle bilindiği ne göre, define bulun. 
muş demektir. Yalnız. altınların ele 
geçirildiğine dair henüz bir haber ve. 
rilmemiştir. 

Vazife Başında Ölen 
Adliyeci 

Birkaç ay ev,·el ölen birinci asliye 
ceza mahkemesi reisi Sadettinin, Ad. 
tiye Vekaletince vazife başında öldil. 
ğü kabul edilerek, ailesine tekaüt ka. 
nununun 4 5 inci maddesi mucibince 
tam ma~ bağlanmasına karar veril. 
m1ştfr'. 

Merhum Sadettlnin ailesinin alaca. 
ğı maaş, 8000 kuruş asli olarak ta. 
yin edilmiştir. 

çın öttüren müddeiumumi Migliyetta; 
İtalya ceza kanununa göre cezayı ha. 
fiflctici bazı noktaları da kaydede. 
rck, maznun delikanlıya 4 sene hapis 
cezası istemiştir. 

Fakat. müddeiumuminin talebi ye. 
rine getirilmemiştir. Bu ay netice le. 
nen bu davada, delil ve emare olarak 
ortada mevcut şeyler, ~ahsı, hlirriye. 
tinden mahrum edecek bir mahkurni. 
yet kararı verilebilmesi için kafi gö. 
rülmiycrek, Gustavonun beraeti ka • 
rarlaştırılmıştır! ? .. 
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Hayal içinde ölüm 
Nakleden: 

Konuşan iki kişiden biri doktor. 
du. 

Oteki şöyle diyordu: 
- Seni çağırttım ama, doktorcu

ğum, bana bir faydan dokunacağını 
hiç zannetmiyorum. Sen bir akıl mu. 
tohassısı tavsiye etsen daha iyi ya. 
ıın<'aksrıı. Çünkü lıcıı sapıtıyorum ga
liba .... 

Doktor: 
- Yok canım, dedi. Böyle şeyler 

yorma lizcrine ... PekAla. irisin. 
- Ilayır, hayır ... Bana hayaletler 

görülüyor. Her gece uyanıyor ve o
damda ön ayaklarından biri bcynz 
kocaman bir köpek görüyorum. 

- Uyandığını söylüyorsun. Uyan
dığına emin misin? Bu glhi şeyler, 
b:ızan bir rüyadan ibarettir. 

- Kim demiş efendim. Uyanıyo • 
yorum. Bazan yatakta uzun boylu 
lrnlıyor ve gözlerimi köpeğe dikmiş 
olarak öylece yatıyorum. Köpek de 
nynl suretle bana bakıyor. Gcco ışık
lnrı daima açık bırakarak yatarım. 
Duna daha fazla tahammlil edeme
dim ml, kalkar, yatağın içinde otu
rurum. Köpek ele ortadan kaybolur. 

- Yaaa .... Köpek ne biçim bir kö-
11ck? 

- Sakin bir halde duran hayva. 
nın yüzU dalma aynidir. Fakat bu, 
hnkiki bir hayvan değil. .. Korkunç 
lılr bakışı var. Acaba neden öyle ba
kıyor. 

- Vallahi aziz dostum. Köpek 
hakkında koyacağım teşhisin bir kıy 
rncti olamaz. Sonra ben buraya kö
pl'ğ'i tedavi etmcğe gelmedim değil 
mi? 

Doklor, kendi kendine yaptığı bu 
lfltifeye gül iü. Rak.at bir tarafta 
•a hastasının vaır.tıyethıl göP.ucuyı. 
seyrediyordu. Nihayet: 

- Buraya bak, dedi. Bu senin an
lattığın kl\pek, merhum Salih Sali
min köpeğini pek andırıyor. 

Hasta yatağında doğruldu: 
- Hatırlıyorum, dedi. Salih Sali

mi hntırlıyorum. Onun ölümü, gazc
tell'rin yazdığma göre, şüpheli gö
riinmilştü değil mi? 

Hastasının gBzlerl içine bakarak 
doktor şu cevabı verdi: 

- Bundan tam Uç sone evvel. se
nin düşmanın olmakla iştihar etmiş 
olan 8alih Salimin cesedi kendisinin 
ve senin c,·ıne yakın olan bir hen
değin içlnrlo hulnnmuştu. Kendisi, 

HDB<met Münir 
bıçakla öldürillmilştil. Kimse tevkif 
edilemedi. Zira hiç bir iz bulunama
mıştı. Herkes bu cinayetin nasıl iş

lendiğine dair bir nazariye ileri sli
rilyordu. Hattıı benim de bir naza
riyem vardı. Sen ne fikirdesin? 

- Ben mi? Ama da yaptın ha! O 
cinayetin nasıl işlendiğini ben nasıl 
hlllrim? Diliyorsun ki, ben, onun ö
lilmlinden hemen sonraki günlere i
sabet eden zamanlarda Avrupaya 
gittim ve uzun bir müddet sonra dön 
dtim. Buraya geleli henüz birkaç 
hafta oldu. Bu zaman içinde Salih 
Salimin ölümüne dair sarih bir fik
rim olabilir ml? Doğrusunu istersen 
o meseleye hiç ehemmiyet ,·ermedim 
ben .. Pekt'tlıt, Salih Salimin köpeği 
ne oldu? 

- Köpek eV\·eU cesedi· buldu ... 
Sonra da onun mezarı üzerinde aç. 
lıktan öldli. 

'l'esadüfleri ıcıare eden şiddetli 

kanunun ne olduğunu bilmiyoruz. 
Nitekim bu hasta da bilmiyordu. 
Yoksa, uzakta havlayan bir köpeğin 
s1:1si. gece rüzgt\rının sırtında gele· 
rek açtk pencereden doğru onun ku
lağına. aksettı~i zaman derhal yerin
den sıçramazdı. Yerinden sıçradı ,.e 
odayı birkaç defa dolaştr. Sonra bir
denbire doktorun önünde dura
rak: 

- Fakat bUtUn bu Salih Salim me. 
selesinin benim hastalığımla ala.ka
sı ne? diye hnykırdı. Sen buraya 
niçin çağırıldığım unuttun. 

Doktor yavaşça yerinden kalka • 
rak elini hastasının omuzuna koy • 
du: 

- Pardon, dedi. Şimdi senin has
=tnlığını böyle çarçabuk teşhis <.ede
miyeceilm. Belki yarın ... Şimdi sen 
yatağına. gir. Odanın· kapısını da ki
litlemeden yat. Ben de geceyi bura
da, senin kitaplarını okuyarak geçi
receğim. İcap ettiği zaman yataktan 
kalkmaksızın beni çağırman müm
kün mil? Yani rahatsız olmadan .. 

- Evet, mümkün. Zil var. 

- Mükemmel. Herhangi bir şey 

seni rahatsız ederse, kalkmadan zl
II çalıver. Gecen hayır olsun. 

Doktor, hemen alt kattaki odaya 
girerek bir koltuğa gömUldü. Bir 
milddet sonra uyuyakalmış ... 

Cigara iki tane, onlar da iki-. ve, 
d?hıyısiyle paylaşma kolay .. biri Ro. 
zıtaya,.. biri de Gustavonun .. Dclikan. 
lı. cigaralardan birini kıza uzatarak, 
diğerini kendi dudakları arasına sı . 
kıştırıyor. Kibrit! .. Şimdi ikisi öe ci. 
garalarını içip dumanını öflüyorlar!? 

Ne var, ne yok? 

Uyandığı vakit geceyarısı idi. Ma.. 
sanın tizerinden, bir kitap aldı. Pek 
çok okunduğu, yapraklarının buruş
masından anlaşılan bu kitap, "DU
şUnccler" adını taşıyordu. Doktor, 
gözlerini oğuşturarak okumağa baş
ladı. 

Kitabın bir yaprağında şöyle de
niyordu: 

Memnun ve müsterih,.. başbaşa 
sohbet!? .. Lakin, bu mesut•eclici be. 
raberlik, uzun sürmUyor. Kız, şarap 
krJ'nlıini bir nöbet daha ağzına gö. 
tiiriirkcn, duruyor, rengi sapsarı ke. 
siliyor, bakıısları sabitleşiyor ve bir 
çığlık kopararak yere devriliyor!? .. 

- Ne oldu?! ... 
Böyle soran. Gustavodur. Kız yere 

devrılince delikanlının da gözleri ka. 
rarmııı. o da yere yıkılmıştır: şimdi 
bu suali. hastahanede gözlerini açın. 
ca. etrafındakilere soruyor. Kendisi, 
yataktadır, etrafında beyazlı adam. 
İar \'C polisler duruyor. Onlar, kendi. 
sinden. izahat istiyerek, bilhassa Ro. 
zitanın ne yeyip içtikten sonra fena. 
Jşştığını araştırıyorlar. Çünkü, kızca. 
ğız aradan geçen zaman zarfında ay. 
ni hastahancnın başka bir kovuşunda 
hayata gözlerini kapamıştır: ve daha 
önce tek lakırdı söylemek üzere ağız 

ac,:amadan. 
Gustavo. sadece bulunmuş cigara. 

ların vaknda müessir olmuş olabile. 
ccjrnı ·yıenıekle iktifa ediyor. Bu 
sözleri, tevkifhaneye sokulduğu z.a • 
man tekr ladığı gibi, şimdi l akim. 
terine de a i şeyi tekrarlıyor. Ciga. 
ralar, evet diirücü tesir onlarda 1 

Rozita. iı;tiği cigara ile zehirlenerek 
ölmiı§hir ! ? .. 

29 uncu defa tevkif edilen 
dolandırıcı 

Dolandırıcılık 

cürmenden dolayı 
yirr.ıi sekiz defa 
mahkum edilmiş 

olan meşhur bir 
sabıkalı Fransız, 

geçen gün Pariste 
29 uncu defa ola. 
rak, ayni suçtan 
dolayı tevkif o. 
lunmuştur. 

Panten dela Ger 
ismindeki bu a. 
dam. diğer bir sa. 
bıkalı ile beraber. 
bir trenin posta 

vagonundan para havalelerini çal -
mışlardır. Hırsızlar, bu havaleleri 
postahaneye getirip paraları almak 
istedikleri zaman yakalanmışlardır. 

Dolandırıcılık şampiyonu, çok zen. 
ğtn bir kadmla evlenmek üzere oldu. 
~unu, oııa yakışacak derecede mü na. 
sip bır hediye almak için hırsızlık 
yaptığını ~ih1lemiştir ... 

Belçika Kralı da Fransaya 
gidiyor 

İngiliz Kral ve Kraliçesi Uç gün 
sonra Pariste.,,olacaklar. Fransa. dos. 

tu olan bu memleketin hilkümdarları. 
m karşılamak için aylardanberi ha • 
zırlandı. 

Onlardan sonra Parise bir Kral da. 
ha gelecek. Bu, Belçika Kralı C~üncü 
Lcopold'dur. 

Bel!;ika Kralı Leopoul Parlse önü • 
müzdeki Teşrinievvelde gelecek ve 
babasının hatırasına Pariste dikilecek 
olan abider.in açılma töreninde bulu. 
nacaktır. Kral 1 inci Albert'in batıra. 
sına dikilecek olan heykel Leopoldun 
babasını at üzerinde göstermektedir 
ve tunçtandır. 

Bu heykelin açılma merasjmi bu. 
günlerde yapılacaktı. Fakat iki Kra. 
lın Parise ayni günlerde gelmesine 
mani olmak için bu merasim daha 
sonra ya bırakıldı. 

Bir Alman mektep gemisi 

kayboldu 
Alman bahriyesinin "Admiral Karp. 

fanyer,, ismindeki mektep gemisi 
diirt aydanberi kayıptır. 

Gemi, bir müddet evvel gitmiş ol. 
duğu Avustralyadan 7 Ş::batta ayrıl. 
ınış ve lngiltl'rrye doğru yola çıkmış. 
tır. 1 Marta kadar gemiden haber a. 
lrnmış, ondan sonra bir haber gelme. 
mi§tir. 

"Adrniral Karpfanyer,, dört direk~ 
li bir gemi idi. İ!:inde. kırkı talebe ol. 
mak üzere 62 kişi vardı. 

Gemiyi aramak üzere birçok Al • 
man vapurları denizlere açılmıştır. 

Fakat şimdiye kadar hiç bir neticeye 
varılmamıştır. Geminin, bütün mü • 
rettebatı ile battığı zannedilmekte • 
dir. 

"Normandi,, nin yüzüncü 
seferi 

Fransızların en büyük gemileri o. 
lan "Normandi,. transatlantiği ayın 
12 sinde • 'evyorktan kalkarak, yü • 
züncü defa olarak Okyanusu geçmiş. 
tir. 

":'\ormandi,, nin bu yüzüncü seferi 
münasebctile, Nevyork limanında i . 
ken, gemide bir ziyafet verilmiştir. 
Vapur, Fransız limanlarında da me • 
rasimlc karşılanacak ve gemide tek. 
rar bir ziyafet \'erilecektir. 

"Normandi,, bu yüz seferi üç sene 
içinde yapmıştır. Amerika ile Avru. 
pa arasındaki yolu d .. rt, beş günde 
aldığına gö , daha fazla sefer yap • 
ması lazımdı. Fakat. gemi, bir müd. 
det sefer yapmamıstır. Bundan baş. 
ka. limanlarda kaldığı mUddeti de he
.saba katmak lizmıdJr. 

"Bütiın bedenlerde ruh bulunur. 
llundım dolayı beden, ruhi kuvvet 
gi:istcı·ir. Ayni suretle ruhlarda da 
hetlerıi km·,·ct ,·ardır. Hattll, ruh be

denden nyrıldığı zaman dahi, ayrı 
bir me\'Cudirct olarak yal!'ar. Bu 
yalnız insanlarda böyle cleğlldir. 

Hay' nnlnrda dahi böyledir ... 0 

Doktorun okuması, yukarıkl o
dada ağır bir şeyin yuvarlanmaslyle 
kesildi. Doktor kitabı derhal fırla
tarak, merdivenleri Uçcr, beşer çıkıp 
hastanın yatak odasına geldi. Kapı
ya abandı. Fakat kapı, verdiği tali
matın hilflfına olarak kilitliydi. Zor
ladı. O kadar zorladı ki, nihayet ka
pı açıldı. Karmakarışık yatağın ya
nıbaşında boylu boyunca hasta arka
daşı yatıyor, son nefesini veriyordu. 

Doktor, onu kaldırdığı zaman, bo. 
ğıı.zında bir yara olduğunu gördü ve 
adamın kendi kendisini öldUrmUş ol
masına hükmederek "yazık, dedi. 
Bunu dUı;;Unmemiştim.". 

Ölılmllnden sonra yapılan muaye. 
ne, hastanın boynunda görUlen ya
ranın, bir hayvanın sivri dişleri ta
rafından ı:;nhdamarına açılmış derin 
hir ) ara olduğunu gösterdi. 

Fakat ortada hayvan yoktu. 

NAKLEDEN: Jlikmet Münir 



10-KURUN 

Mersinde çocuk bakımevi 

Mersin (Husu.si) - Belediye dis. 
panseri faaliyetini gittikçe arttır. 

maktadır. İki doktorun vazife gör • 
dilğil dispansere yevmi müracaat sa. 
yısı vasatt 80 dir. 

· Resimde görUlen dispansere bu yıl 
ikinci kat illve edilmiş ve burası ço. 
cuk bakımına tahsis olunmu~ur. Dis. 
panserimizde bir çocuk mütehassısı 

ve bir hemşire çalışmaktadır. 
Belediye, sıhhat isleri için her yıl 

yirmi üç bin lira harcadığı gibi çocuk 
eeirgeme, verem kurumlarına, spor 
teşekküllerine, halkevine, memleket 

ha1!1talianesine ve ak!!am Ticaret mek. 
tebine de yardımlarda bulunmakta • 
dır. 

Sayın Şarbay Mithat Turoğlunun e. 
seri olan aşevinde gUnde 300 aceı.e 
karnını doyurmaktadır. Yine kıymet. 
li belediye reisinin değerli alrutası sa. 
yesinde askere giden vatandaşlardan 
mali vaziyetleri dUşkUn oianların ai. 
leleri himaye edilmekte ve o mahal. 
ledeki zenğinlerin bu ailelere yardımı 
muntazaman temin ve yardım işi e. 
hemmiyetle tatbik olunmaktadır. 

Bır cinayet davasında aqak izleri 
Davanın yeniden görülmesine sebep oldu 

!amir, (Husuat) - Narlıderede ka
up Muıtafayı çifte tüfenciyle öldür
mekten auçlu lbrahimin ağır cezada 
naben duruımaıına devam edilmi§ti.r. 

Suçlu İbrahim idama mahkum ol • 
duktan sonra, baş m:.iddeiumilik tara -
fmdan temyiz edilm.i§ ve mahkemei tem
yi.ı umumi heyeti tarafından iıbu bük· 
mün bazı noktalardan bozulmasına ka· 
rar verilerek evrak, ıehrirııiz ağır ceza 
mahkemesine iade edilmiıti. 

Nakzen devam eden duruıma sıra • 
amda bozma kararına uyularak noksan· 
Jann ikmaline başlannuı ve işbu dava· 
da dinlenen bilnmuın gabitler celp edi· 
1e~k i1tüvatebeleri yapılmıştı. 

Bozma se'beplerinden biri de ayak 
izlerine aittir. Hadisenin akabinde zabi· 
ta tarafmdan yapılan ayak izleri tatbi· 
katında, bu izlerin suçlunun ayağına uy 
gun olduğuna dair bir zabıt tanzim edil 
mit ve o uman bu zabıt varakası, za'bi· 
ta memurlan ta.rafından imza edilmiıti. 

Vakıa parmak izi wrdır. Ve bu iz 
üzerine bir çok tatbikler yapılmakta 

ve mektum kalan bazı hadiselerin fail· 
Jeri parmak Uinden meydana çıltan1 • 
maktadır. 

Fakat ayak izi henii% tatbik .sahaama 
girmemİftir. lıte nakz sebeplerinden 
olan bu ayak izi tatbikatmm, nelere is· 
tinat ettiği huıuaat(nm, tatbikat yapa· 
nlardaıı ıorulmaıı ve izahat almmaaı 
ilam ıelmektedir. 

Bıı jtibarla o zabıt varakasını imza 
eden ve elyevm terhis edUmif olan ka· 
rakol kumandam Hasan çavu1la Cema· 
lin phit olarak istima edilmelerine ka· 
ıar •erilmiıken, d&nkü duruşmada Ce· 
mal gelmiı ve ayak izleri tatbikatının o 
..._ uypıı olduğu hakkındaki zap· 
tı kendisi de ima ettiğini söyl~tir. 
. Huaıa Ç&YUfUD da celbi için duruıma 
!f aj'ultau talik edilmittir. 
Su~mıun vekiktinl deruhte edenler

Gen abaJc adliye vekili Mahmut Eat 
~kurdun SOll celıtede suçlunun m'.ida· 
faaııru yapacağı kuY"l'etle mıdıtemeldir_ 

Yalvaç Boğazında 
Soğuk Hava Deposu 

Qıy, (Kurun) - Burada peynirci. 
Jlk pek meJ]:ıurdur. Fasen koyuncu 
bir memleket olan Çayda F.dirne pey. 
.Dlrleriyle reka.bet edebilecek neta.aet. 
te mal yetifir. Bunu naz.an itibare a. 
lan Bolvadi:rı kaymakaıru, Bay Fezyi 
Akkur, Çayın Yalvaç boğazında bir 
afuk hava deposu yaptırmağı, böy. 
lece orayı yağ ve peynir deposu ha. 
llne getimıeği diifüıımil§tür. 

J'eyzi Akkur bu dU§iincesini tatbik 
meft'Uııe koymak üzeredir. Bu haber 
Çay Te lldıaklı nahiyelerJ Ue Bolva. 
din kuam sütçlllerini pek memnun 
ebni§tir. 

Halk Türkülerini Toplıyan 
Heyet Gaziantepte 

Ouiantep (Huıuıi) - Yeni Türk 
mudklsine esas oluıak ili.zere kültür ba· 

heyet gönderilmiştir. Bu hayetlerden 
birisi Eğe bölgesine gitmi§, Ankara 
Konservatuvan Şan profesörü Nurullah 
Şevket Taşkıranın başkanlığında Gazi 
lisesi Fizik öğretmeni Arif, Sivas lise· 
si Müzik öğretmeni Muzafferden iba
ret olan diğer bir heyetin de Malatya, 
Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Mara§, 
ve Adana, vilayetlerinde dedeme yapa· 
1.:8.klanru evvelce yazmııtrm. 

M:lirik: derleme heyeti malatya, Di· 
yarbakır ve Urfada derleme yaptıktan 
sonra çarşamba günü ıehrirnize gelmiJ· 
lerdir. 

H~1et tıemaı df!t~ııif:tere'b'lJ1ayacik 

ve yerli "Jrkleri plakhrra alacalttrr. 
Kültür direktörlüğü ve Halkevi, derle· 
me heyetine gereken yardnnları yap· 
maktadırlar. 

50 sene evvel 
(Uattaraft 7 incide) 

elloya devamı tsteyorlar. 

lklncl karşılaşmada BulanJenln 
kılıcı Başvekilin boynuna, göğ11Une 

isabet ediyor. General Bulanje gene 
düelloyu bırakmak taraftarı değiJ.. 
dir: 

- Bir eey olmadı, dt,.or, cleTam e· 
delhn ... 

Diilelo dnam ediyor. 

Fakat bu sefer yaralanan Gene
raldir. BaŞTekllln kılıcı Bulanjenin 
boyn11na saplanmıştır. General kılı· 
cı bizzat kendisi tutup ~ıkarıyor. 

Boynundan kan akıyor. Doktorlar 
koşuyorlar • 

Fakat General. doktorlarJ ;yanın
.dan uzaklaştırmaya !;alışarak köşke 
doğru gidiyor. SahayJ kendJs1 terket· 
miştlr, ayni zamanda yaralanmııtır: 
Düelloyu kaybetmiş bulunuyor .•• 

Generalin yaralandığı şehirde der
hal şayi oluyor. Düelloya klm.ae gör
meden şahit .olmuf olan gazeteciler 
bu haberi derhal yetiştirerek gazete 
tekrar bir tabı yapmıştır. Herkes 
düellonun nasıl olduğunu merak e
derek gazeteleri kapışıyor ... 

Fakat, akşam olmuş, bayra:m şen
likleri başlamıştır. Bu arada düello
nun fecaati unutulur gtbi oluyor .•. 

General atı:r ıurette yaralanmıt -
tır. Yarası epey endişeyi mucip ol • 
muş, hattA Bulanje ölüm tehlikesi 
atlatmıştır. Başvekllln kılıcı Gene
ralin az kalsın _şahdamarmı kesecek· 
mlş .. 

Bir müddet hasta yatan General 
iyileştikten sonra siyasi hayattan ar
tık tamamlyle çekllmlştlr. 

Çekoslovakya T eniı 
Şampiyonluğu 

Çekoslovakya tenis milli pmpiyona· 

Harice Koyun Sahtı 1 
Yasak Edildi 

Son hafta içerisinde Yunanistandan 
tanınmış birkaç firma. İstanbul pi • 
yasasından 2000 adet koyun ve 500 ü 
mütecaviiz kuzu almışlardır. 
Yunanlılar bundan evvel hafta da 

şehrimizden mil.hiın miktarda hayvan 
aldıklarından keyfiyet belediyenin 
dikkat nazarını çekmiş, !stanbulun 
et ihtiyacı çok olduğundan bu gıbi 
satışların fiat yüksekliğine sebebiyet 
vereceği iddiasiyle bu gibi satışları 

menetmiştir. 
Alakadarlar tüccarm serbest oldu. 

ğunu ileriye sürerek Vekalete bu hu. 
susta müracaate karar vermi§lerdir. 

o 

Reklamcılık Hakkında Bir 
Proje Neıredildi 

Beynelmilel Ticaret odası Türkiye 

il 1 
ÇOCUKLARINlZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
;; Çocuk E!ilrgeme Kuruwunun 

vaktile bir alle ktttUphanesl ola. 

rak bastırdığı hdzler 1ertatnde 
duyduğunuz hu ekslkUğt bu gtt. 

zel ve resimli büyük blkAye kita

bı Ue doldurulmuş bulu1oruL 

KUltUr bakanlığı eeerl tetkik 

etmiş, ilk okul çağındaki çocuk

lar tc;tn faydalı eeer olduğunu taa. 
dik etmttttr. 

• ALkara caddealnde Vakit Kltap 
evinde arayınız: 1',latı 60 kura,; 

poeta için 4 lı:uruı lllve edlnta. 

Kalem Mecmuası 
Ayda bir olmak üzere 

çıkmakda olan "Kalem" me 
beşinci sayısı zengin bir m 
la çıkmıştır .. 

içinde, Avrupalı ve yerli 
lara ait, lisan doktoru Mel 
Hadiye Sayron, Doktor Halil 
!&mail Hakkı Tonguç, Nur 
Hüseyin Namrk, Hayrullah Ört 
Dengi, Mustafa Nihat gibi 
muallimler, ıruharrir ve m 
nmrn yazıları vardır,. 

Oicuyuculanmrza hararetle 
ederiz .• 

mini komitesi "reklam ve ilanlarda 181•••••••-••••• 
Eyüpte Yağlı Gür 

Türk Hava Kurumu Eyüp 
den: meşru usul ve kaideler,, adiyle yeni 

bır broşür çıkarmıştır. 

Bu broşürde reklamın ehemmiyetli 
ve şekilleri üzerinde esaslı malumat 
verilmekte, memleketimizde reklam. 
cılığın niçin inkişaf etmediğinin se. 
bepleri izah edilmektedir. 

Bu arada muhtelif Avrupa memle. 
ketlerinden de reklam vaziyeti hak • 

Göz Hekimı 

Dr. Murat Rami Aydın 
Muayenehanesini Taksim·Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. mna 

nakletmiştir. Tel: 41553 

Pazardan maada hergün: Oğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

Kurumumuz menfaatına 24 • 
Tarihine rastlayan Pazar günil 
de Eyüp Orta Okul bahçesinde 
güreşler tertip edlimiştir. 
Başa bir Tay, Büyük Ortaya 

sun. Küçük ortaya bir Koç k 

tur. 

kında da ayrıca malumat verilmek • 1••••••••••••••11 
tedir. 

Heyecanlı bir spor günü y 
teycnlerin bu güreşe gelmcl 
ve tavsiye ederiz. 

Kongreye Davet 
Barut gücünden: 
16, 7, 938 cumartesi günü akdi mu· 

karrer olan kongre iştirak eden üyele
rin ekseriyeti teşkil edememelerinden 
yıllık kcngremizin 23, 7, 938 cumartesi 
günü saat on altıda Bakırköy halkevi 
salonunda toplanasağım arz ve bütün 
üyelerin gelmesi rica olunur. 

• • • 
T.S.K. İstanbul Bölgesi Futbol A· 

janlığından: 

1938·1939 senesi Bölge birincili1: 

müsabakalarına iki devre üzerinden 
11 Eylül 1938 pazar gr'.infi ,,aınacak
tır. 

Fikstürün tanzim etmek üzere Birin· 
'.:i '!turne 1fu1tf p'fennin se1aniy~ar mu · 
rahhaslanmn Z5-7·193S pazartesi günU 
saat 17 de ve ikinci küme kulüplerinin 
salihiyettar murahhaslarının da 26·7· 
1938 salı gün:.i saat 17 de Bölge merke 
%inde bulunmalan lüzumu tebliğ o -
lunur. 

Kıymeti 

Lira Kr. 
•97 48 

Pey ı>arası 
Lira Kr. 

37 32 

Şarachane başında Mimar Ayas mahallesinin Kırk çeşme ıo 

eski 9 ve yeni 15 No. lu arsanın tama mı 15 gUn müddetle açık art 
çıkarılmıştır. 

İhalesi 4/8/938 Perşembe gtınll saat 10 da icra edileceğinden 
Jerln Çemberlfta.şta tstAnbul Vakıflar Başmfidilrlüğtt MahllllA.t k 
mUracaatları (4 

Jandarma Genel Komutanlığı Anker 
Salınalma komlsyoound 

tı. - Metl'et!nie 1kt-y!lt~~ksen k'I ru~ kıymet hmtn ed ten CL 

neğlne uygun "1787" metre kışlık el blsellk kumaş 1/8/938 Paza 
nil saat onda .kapalı zarf multle atın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan be delslz alınacak bu eksiltmeye 
isteyenlerin "375" Ura "27" karu,luk temlııat makbuz veya banka 
bu Te şartnamede yazılı belgeleri mu htevi teklif mektuplarını belli 
at dokuza kadar komisyona -vermt' olmaları (2395) (41 

11\llDl~MDA 
CAN L<UOTAl21D. 

1 
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Politika f Plaefetıl u 

\ :so F.:ııı tllı _§ 1 ~ 

mıılle'\lı .\11 R:ıhınlnın hıı mlulılrl 7.nrfınıi:ı 
mahkeme\ e mllrnrnnlln ıinvn nrzuhallnl 
tebellü4 rYlcme~i limımıı teh!IA m:ıknmı· 
na kaim nlmak flr.erc lllın olıınıır. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

(211201) 

20 -

Fatih lcrruından: 

lbrabım Uuıı.ukının tahtı tasarrufunda 
bulunan ve Ziraat Bankasına birinci dere
cede ipolcklı olup lln nnıı lıorcundan do 
la) ı tahtı hnrzc nlınoıı ve tamamına (1200) 
lira kı}ınel takdir edılen El üple Topçulnr 
mah:ılle ve c:ıdde~indc eski 96 \"'e ) eni 1 
No. Ju ::ı~ tarafı Ferhnlp:ışa tnrlnsı \'C ar
knsı Ferh:ılp ş:ı ı a rln -; ı so l tnra h 2 hıırila 
?\o. Ju Huse)ın llusnü \e Galıbe ait nıahnl 
ve ccphe!'>i Fehmi tarlası ile mahdut 6 dö
n üm 3 evlek 172 ıira miktarında milfrc:r. 
t ıırlo ile yine ayni )'errle eski 101 ''e yeni 
ı No. lu snğ tarafı Fehmi ve Altunlzade 
tnrlııları arkası Cicqz çiftliAI ııırlası sol la· 
rnfı 2 hıırita ~o. lu Hfü;eyln H!lsnil) e \"e 
Galibe nll tarla , .e cephesi Küçükköy ta· 
rikiyle birleşen Edirnekapı larlkiyle mah
dut 20 dönüm 3 e~lek 211 zira tarlaların 
ımlılma~ınn karar verilmiştir. MesnhnM 
heyeli umumiyesi yukarda yazılı olan gay
ri menkuller açık arttırma ile salılnr.ııklır • 
Arllırıno peşindir. Arttırmaya iştirak e-

dc<'ek milşterilerin kı) metl muhnmmene
sinin '1ı yedi buçuk ni belinde pey akçe· 
!'>i veya milli bir bankanın teınlnnt mektu· 
hıınıı honıll olmaları icap eder. MOlernkjm 
,·ergi ,.c ''akır ,.e belediye borçlnrı borclu
vn nllllr. Arllırma şarlname"I 30 - 7 • 938 
tarihine mii.,.adU <'uınartesi gilnO dairerle 
mııh:ıllı mah~u~unıı talik edilecektir. m. 
rinel orllırnıa 23 - 8 - 938 tarihine milsa· 
dif sah gOnü Fııllh icrn dairesinde sanı 10 
d::ın 12 ye kaılıır icra erlllecekllr. Birinci 
artıırınadıı bedel kıymeti muhıımmenenln 

11-KURUN 20 TEMMUZ 1938 

Devlet Demıryolları ve Limanları işlt-tme 
ı Umum idaresi itan.ları· .. · 

Muhammen bedeJJerı ile miktar ve vasıfl a rı aşn~ıdn yazılı iki gurup 
mah:eme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek Uzere 28.7.1938 perşembe gü. 
nü saat on birde Haydarpaşada gar bl nasındnkl komisyon tarafından acık 
eksiltme usullsle satın alınacaktır. 

Du tşe girmek isteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin et U~i vesalkle birlikte eksiltme gllnü 
saatine kadar komisyona mUracaatıa rı ln.zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 600 metre yeraltı kablosu N. K. B. A. 3 x 10 + 6 m/m2 muham. 

men bedeli 1500 lira ve muvakkat te mlnatı 112,1/2 liradır. 
2 - 6000 metre ince amerikan bezi fle 6000 metre kalın amerikan 

bezi muhammen bedeli 2679 lira ve muvakkat teminatı 200 Ura 93 ku
ruştur. (4371) 

Muhammen bedeli 160.000 lira olan aşağıda yazılı 4 kalem elbiselik 
kumae 2 • 8 • 1938 salı gUnU saat 11 de kapalı zarf usuın ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Du işe girmek isteyenlerin 10250 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUteahhltllk vesikası ve tekllflerlnl 
ayni gUn sat 10 a kadar komisyon re tslt~lne vermeleri Jn.zımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden satıl-
maktadır. (4495) 

% yetmiş heşinl buldııAu ve ipotek hcdc
lıni te<'a,·iiı elliAi takdirde fi.ıtOnde hıra. 
kılır. Ak"i tııkdirde son ortlırıının laah· 
hOıiO hnkl kolmnk fizere nrtıırma 13 ıılin 
dııha temdit edilerek 7 • 9 • 931! tarihine 
müs:ıdlf çarşnmb:ı giinO ~anı 10 dan 12 ye 

karlar dnlrede yapılocaklır. İkinci arl· ı ı 
tırnıa neliccsiııde yine ipotek hcrlelinl le· 
cavüz etmek şartlyle en çok artııranın üs. 
Umde bırakılacaktır. Bedel lhnle sOnün-

10.000 
5.000 

10.000 
5.000 

Metre .. .. .. 
.. 

MUstahdem .. 

elbisesi için kumacı 
paltosu 
elbisesi 
paltosu 

.. 
" .. 

.. .. 
,, 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
de öılmnıcdi§i takdirde ihale fcshedikcek 
ve fark müza) ededen milşlerl mesul tulu· 
!ocaktır. 2004 No. lu icra Ye inlls kanu· 
nunun 126 ncı maddesine ıe,·fiknn hakla. 
rı tapu sicıllcriyle snlıit olmayan ipotekli 
al:ı<'aklarla dil.ter alAkııdornnın \'e irtifak 
hakkı :ıhiplcrln ln bu haklnrını 'e hususi
le f:ılz ''e mcs:ırife ıhıir ol:ın ifldinlıırını 
llfın tarihinden illbaren 20 gün zorfındo 

c,•r:ıkı mli!lbilelcriyle blrJıklc dairemize 
bildirmeleri I Cııımdır. Aksi tııkdlrde hnk· 
ları tapu sicilleri) le sabit olmaynnlnr sn· 
tış cel\•ellerlnln pa~·l:ısmn~ınılan hnriç ka. 
lırlıır. Dell(ıllyc ,.c 20 senelik "ok1f kare-
si tavizi müşteriye aittir. D:ıhıı fnzlo ma
)(Jmol ıılmıık iı;tevenlerin 936/898 No. lu 

dowoıhl me\'CUI evrok " c mnlınll en hnt'iz 
.,. tnkclirl kı •m el r:ı orunu Jılinip n nlı ·n· 
cakforı llAn olunur. (262f0 

ZAYİ 

Bükreş Tiirk konsolo lıığıımıızun 106/6 
No. ve 8 • 2 - 38 tarihli pasaport!~ le bera. 
herimde getirdiğim eşyanın Sirkeci 1111\on 
f{umrilğil memurlıığıınca re mi verilmek 
üzere alıl\ondıığuno dair aldığım fişi k:ıy· 
bcttiAimdcn yenisini çıkoracn{tım için za. 
yiinln hükmü yoktur. - Kendir ııe Keten 
Sannul Şirketi, lıltlımtl Zt.ki Çalıkoı1/ır. 

(26210) 

E<iE TiYATROSU 
TF.l\ISll.1.F.Rt 

~ııri Gene ve arka
dnşları 20 Temmuz 
çorşanba nkş:ınıı Tak· 
~•m Allıntcpe bnhçe
~indc: (1.ol<mam:ndc) 

Vodvil 3 perde 

Mahallesi 
Galata yenlcaml 
Taksim 1<.,ll'uzağa 

Tophane 

.. .. .. .. .. 

Kiralık 

Sokağı No. sı 
Fermenecller 118 
sıra sen Her 
Boğazkesen 154 .. .. .. 

•• .. 

154 
164 
154 
154 
154 

Clnsl 
DUkkAn 

Aylık kira 
Lira Kr. 

15.00 
Ahşap ev. 4.00 
Apartman altmda dUkkfı.n 7 .00 
Apartman bfrlnci daire 11.00 

., ikinci ,, 13.00 
,, llçUncU .. U .00 
.. dördUncil .. 14 .00 
., beşinci ,. 6.00 

Yukarıdn yazılı vakıC mallar 31 / 5/ 939 sonuna kaclar ktrayn verll
ra~k nzer e atık arttırmaya konulmuş tur. lbalesi 29/7/ 938 Cuma güoU s~at 
1 de yapılacaktır. 

lsteklllerln Beyoğlu vakıtlar MU dilrlUğU Akarat şubesine gelmeleri. 
(4632) 

lstanbul Deniz Ticaret MOdOrlDğDnden: 
1 - Mfidirlyot memurin ve mfisda hdimtnl ile algarina zabitan ve mu. 

rettebatı için açık eksiltme ile 41 tak ım elbise maa kasket, 10 adet tulum 
yaptırılacaktır. % 7.6 teminatı muva kkato 56 lira 10 kuruştur. lbale 26/ 
7 / 938 Salı gUnU saat 11 dedir. 

2 - Amasra limanında batık RI ZE, ve ŞAHİN vapurlarının çıkarıla
rak Umanın temizlenmesinin kapalı zarf usu1lle 7 /7 /938 perşembe günU 
saat 12 de yapılan eksiltmesine talip zuhur etmediğinden keyfiyet ayni 
şerait dairesinde 26/7 /938 Salı gUnU saat 12 de pazarlıkla talibine ihale e
dilecektir. % 7.5 teminatı rnuvnkkate 1263 lira 25 kuruştur. lstek1llerln 
teminat makbuz veya banka mektup lnrlle mezkfır gUn ve snatlarda komis
yona ve her iki işe alt şartnameyi gö rmek isteyenlerin de mUdlriyet idare 
şubesine mUracaatları ( 4 34 O) 

- Kl!RUNun kitap şeklinde roman tclriksaı -

' 
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{=-= (Bu •erl)1 birden alanlara 1 Ura 

69 kunış lkrnm t'd'llr \'C ı llra S6 ku 

E nı~u p03ln alınarak kalanı ayda 1 eı 
\ liradan \'Nr<1lyP hırııkılrr.) 

Sorı defa tıeşr& 
dilen Biznn~ im 
paratf)Tluğu turt 
lıi ile 66 rilt ta 

Mister Hutloıı yarısına kadar ucuk bir mayi 
dolu olan bir şarap bardn~ı getirdi 'e knrısına 
uzatarak: 

lcrlnde kümelenen buharlara benzediğini dUşUne· 
cek kadar romantik değildi Mister Hutton ... Me
seli\. karısı ile Dorlsl ele alabilirdi.. Her ikisi de 
göründUklorlndcn başka turlli değiller ve olamaz
lardı. Fakat Canet Spens öyle miydi ya? .. Muhak
kak ve muhakkak surette onun Jokont gibi gU
lUmseyen ,.e Romalı kaşlarlyle süslenen yUzUnUn 
altında bambaşka ve garip bir yüz vardı. UstUnde
kl bir maske gibi geliyordu ona? .. Bunda nldanı
yor muydu? .. Bir tUrlU kestiremedi. 

f fl r\CI SERt 
) ~1 Emelt ı 
- 52 Para 
\ 53 Sezar 
g 
5 54 tırnı reıaere 
: 

l 
= 
~ 

5~ Karmcnlann hayatı 

56 Oeoıo11ten 

]()(J 

i 57 Çiçeroo i ~: ~:~:t lzma 1 ~~ j) 
~ 60 Yeni kadıo •• 
'! 

===_= (Bo ,.-rtyf blrclf"n alanlara 1 Ura !fi ~ 

lru 
lk!"811' f'dlli r: \'4! :.! Ura 4 karat j 

- roş -
E_a peşin alınarak kalanı uda ı er Ura· ~ 

=

-_E dan ,·cre!'lye bırakılır.) ff 
= '1 NC'I s1-;n1 ~ 

-=-;;;_;_~_~_: 66:~ ELv~·kl"lolınitkı~o oıumu :: ) 

C ~ -· pas:,,~rbl Yrrı: : ~ 
~nkAr 1 lı1P•I ~ \" 11 " ıı ılıP'"' i 

maml11nmı~hr. 

Başlı ba~ıM " 
hiit U" ilim ıtMı~ 
/.eri dnt/lırarn'k dı • 
re.. 'fl•' ,,,, .. ,., olıı· 

bu 1.-IJtüph.nne '" 
('(,ui~ iktı.,Olfl . , 

debi ve llrnf mr.ı 

zul.ar Oıerin" yo 
~lmış ett """' 1 
tapl.an bulur~ 

ttuı, TP.rMlt<telı • 
Türk n'k111111ruı 

nnın ('Ok vrık,.. 

ctn" tanıdığı ~ 
8ivet1er tarafı• 

d.a11 yapılmı~ 

Kitapları tr>ptı. 

ve muhtelif •erilt. 
ri perakende c•llJ 

rak alanlara t .,. 
ıil<it t/f1pı1ır. ~ff; 

rM,cvıt veri· ta. 
tanbul - Vtıkit 

l'urdu.. 

- Çok güzel bir kokusu var ... dedi. 
Karısı, ce\'ap verdi: 
- Bu sırt tadını kaybettirmek içindir.. ve 

ıırırı bir yudumda içti. Omuzlarını rısabt Asabi 
slll<ti ve yUzUnU buruşturarak: 

- Ööh, cok acı, kah,·omt Yeriniz .. diye söy
]Pndl. 

Mis Spcnsln uzattığı fincanı aldı. Kahvesini 
yudumladı: 

- Şerbet gibi.. Ama cok iyi .. Berbat. zehir 
zekkum iltı.ı,:tan sonra pek hoş geliyor .. dedi. 

Saat Uç buçukta Madam Hutton biraz fena· 
laştrğrndan bahsederek, istirahat etmek, şöyle bir 
uzanmak Uzere eve girdi. Mister Hutton gene: 

- GördUn mU? .. tizUmlerl yeme demiştim a
ma, dinlemedin ... diyecekti, fakat kendisini tut. 
tu. Zira bir nümayiş gibi olurdu bu .. Öyle yapma· 
dı. BllA.kis karısının sıhhati ile tok alAkadar gö. 

rnndil. Ona kolunu uzatarak eve kadar götUrdU, 
ve: 

- Dinlenirsin, rahat edersin .. diye mırıldan
dı. sonra batırma gelmiş gibi il~ve etti: 

- Ha ... nu akşam yemeğe gelmlyeceğlm. Ge

cıklrlın belki.. 
- Neden şekerim? .. Nereye gidiyorsun? .• 

Mis Spens konuşuyorılu: 
- Belki de lı,:melere gitmek lAzım olmaz, Ma

dam Hutton. Çarçabuk iyileşecek olursanız .. Dok
tor Llbbard sizi rahat bırakır ... 

- Ben de öyle umuyorum ve cidden buglln 

daha iyiyim. 
Mister Hutton kendisinden utandı. Karısının 

her gUn daha kU\"~ etli ve sıhhatte olması, kendi e
linde bulunmasına rağmen, gösterdiği alllkasızlık 
yilzllndendlr ki, zavallı kadın hep böyle hasta kal
mıştı. Allahtan ki böyle utanma hisleriyle, hae
ta ne ölUr, ne de dirlllrdl? .. Hele acımak ne zayıf 
kalbi, ne de böbrekleri iyi edebilirdi? .. 

Birden işi tatlıya bağlamak isteyen bir sesle, 

karısına seslendi: 
- Ben senin yerinde olsarrı bu Uzümlerden 

yemem. Doktor, kabuklu ve tilylü şeyleri sana me
netmedi miydi? •• 



, ................................. .... 

T.· C. Ziraat Bankası •oENiZBAN 
istanbul şubesi Müdilrlilğllnden: 

Karaköy Acentahijı:ıda tamlra l 
ı - Dcnizbank, Denizyolları lşlet mesinin Karaköy 

nasında yapılacak tamir ve tadil işle rJ eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 22 • 7 - 938 cuma gUnU saat on buçukta Şube 

Materyal dairesi binalar kısmında yn pılacnktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu senfste görülebilir. 

• - Eksiltmeye iştirak edc\ekle rin temlnatlnrlyle yazılı gUD 

saatte müracaatları. 

Mekteplere Maaşlı Askeri 
öğretmen aranıyor 

1 - Kırıkkale Askeri San'at Lisesine riyaziye, Erzincan Askeri 
kuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya Askeri orta okulu lle Ankara 
il Erbaş hazırlama orta olculuna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır• 

2 - lstcklilerden; kUltUr öğretın en\ olanların veya öğretmenlll• 
nuni ehliyeti bulunan de\'let memurlarının mUktesep hakları göıönnıı• 
nıak şartlle 30:40 lira asli maaş. 

Yüksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete gecece 
de barem 12 dereceden maaş verilece ktlr. 

3 - Öğretmenlik icln başlıca şa rear şunlardır: 

A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (J.,l" 
Onlvcrslte riyaziye şubesinden. yüksek mühendis mektebinden veya 
>f;rctınen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler tein: Yukarıda yazılı Uç yüksek 

Para biriktirenlere 28,800 öğretmen okulundan mezun bulunmak '\"e yahut Universltede 
han vererek ehliyetname almış olmak.) 

lira ikranıiye verecek B) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. J 
C) Askeri okullarda en az Uc sene hizmeti şartsız olarak kabul' 

Ziraat Banhası::da kumbaralı ve ihbarsız tat;arruf hesaplarında en az 50 lirası 
'.Julunanlara senede 4 defa çekilecek k ur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
~ılacaktır: 

olmak. J 
4 - Yukarıda yazılı şartları tanı amen taşıyanlardan istekll oıaıs~ 

dilekçeleriyle birlikte hal tercümesi, hüsnühal nrakasr, nurus teı~-j 
sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretıerlısl 

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

ı ·nda Askeri Liseler Müfettişliğine göndereceklerdir. ~ 

6 - UcüncU maddede yazılı enak ve vesaik ve genel şartlara n 
}ğretmenllği uygun görUlenlerden lUzumlu diğer evrak sonradan 
·ektir. (879) (3082) 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 " 

l'ıor~i~~İFER1 ~~Yt~ AHI) 120 ,, 40 ,, 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 " 

DlkKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene İçinde 50 Li RADAN AŞAôl D0$
ltf/YENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecehtir. 

mumJ cerrahi ve inir, dım te ık 
cerrahisi mütehassısı 

PARIS T IP FAKOLTESl S. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Ha ziran tarihlerin- ASiSTANI 

Erkek, kadın ameliyattan, dimağ 
estetik ''yüz., meme. kann buru~uk· 

luğu 'e gençlik ameliyatı .. 
(Nisaiye ve doğum müteha~ısı) 

Türk Hava KurunLU lıta11b11l 3 D11cü icra Mtmıırlıığıuıdan: 
Zclırnya lıorçlu Mchnıct Hıfotın mahcuz 

Jnglliz markn kasasının snlılınasınn karar 

Muayene sa hahları M e c c ~ nen 
8 den 10 a kadar U 

Oğle<len sonra Oı:retlirlir. Tel 44081· 
ı~p' •i!•ıı Pti rm·ıltl.::lrıı Humt>Iİ h:ın l 

Büyük Piyango su nrilmiş oldıığuncl:ın ilk açık nrtıırnınsının 
25 - 7 • !138 pıız:ırte i giinü sanı 13 den 14 
de kadnr GnlnJa Omerlıhil fıanı önCinde ya· 
pılacnı":ı ınulınnınıen kıymetinin % 75 ini 
lııılın:ıdığı lnkdirde ikinci :ırllırınasının 
28 • 7 • 938 perşembe günü nynl s:ı:ıt \'C 

yerılc ynP.ılnc:ı~ı il:in olunur. (2G20G) 

------~-... -· 
71 Ağustos 938 dedir. 4. üncü keşide 

Büyük ikramiye 

Z AY 1 

50.00J l • :I J....Ira ır. 

Bundan başka: 15.000. 12.000, 10. 000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

20.0001 liralık iki :ıdet mükafat vard ır ... 

Sahibi ASIM US 

Neşr!~at mUdUrU Refik A. Sevengfl 

Zlr:ıat B:ınk:ı ı Konya şube inden nlmış 

ofduğuııı 400!1 a) ılı lc\'dinl ciiıdanını kay
heıtiın. Ycnio;ini nlnc:ıRııııdan kı~ meli yok. 
tur. - Ziraat /Jarıkası mcrııurlarırıdan 1'ok. 

(29208) 

' 

18 JOKOXT ceı,t•yon -
Madam Hutton itiraz etti: 
- Çok seviyorum ama .. Hem bugün de cok, 

cok iyiyim. 
Mis Speııs ilk önce ona, sonra da karısına ba

karak söylendi: 
- Zalim dnvraıııııayıııız, Mister Buttan. Bıra

kınız ne yerse. ycshı zavallı .. l\:eyflne dokunmayı. 
nız .. Yarar. dedi ve elini Madam Huttonun koluna 
götilrerc lt biı'k nç de fa samimiyetle okşadı . 

Madnııı Hutton tekrar üzümle rd en alarak: 
- TC'şc>kkür ederim cicim , diye mırıldandı. 
- llns tn olurs an ltabahnti bana bulma .. 
- Seni hiç kabaha tli bulduğum vaki midir, 

cicim, ... 
Mis t e r H uttoıı alayl'ı bir sesle ce,·aıı \'erdi: 
- Bende şikılyet edilecek bir hnl yok ki.. . Ko

c . • ıı <.' il mükemmeli.> im ben ... 
.,. •nıckten sonra bnlıceye gcctiler. Yıllanmış 

lJlr ı:t ;,ı ağacının altında oturdular. Buluııdukları 
gôlgellkt e ıı, güıwşte madeni bir parlaklıkla ışıl 

ışıl yanan bir çi çek tarlasını seyrediyorlardı. 
Miste r Buttan sıcak ve kokulu havayı derin, 

derin içini çekerek : 
-· Ooolı! ... dC'cli. Canlı olmak ne iyi şı>y! .. 
Karısı. iskelet haline gelmiş olan kııru pnr

maklarl'ıı güneşe <lo~ ru ltahlırnrn k: 
- Evet, diye korasmı tasdik etli. Yalnız can. 

lı olmak ne iyi şey ... 

- KLU\J~un kJlaı> ~eklinde r oma n telrlksaı -
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Hizmetçi kız kahveleri getirdi ve gümüş 1:ay 

takıınlariyle kUcUcllk mavi bardakları masanın ü

zerine yerleştirdi. 
Madam Hutton birden seslendi: 
- lıtı.cım, IH\cım nerede Klara? .. Koş lccrf. 

den g-ctlr. Yandaki masada duran beyaz şişe, an· 
ladın mı? .. 

l\Ils te r Jlutton: 
- Ben g idiyorum .. Nasıl olsa kendime bir pu. 

ro al acaktım ... clctll ve cm doğru koştu. Eşikte 

clurdu ve bir lfihza arkasına baktı . .Hizmetçi kız, 
c t ı;:e kli yoldan geliyor. Karıs ı, açılır kapanır bir 
hıkemlcye oturmuş, beyaz şemsiyesini açmakla 
ınt>şguldU. Mis Spens de masaya eğilmiş, kahveleri 
boşaltıyordu . Mist e r Hutton e\•in serin loşluğunda 
krıyholrlu. 

l\lls Spcns sordu: 
- Kahvenize şeker atayım mı Madam Hut· 

ton? ... 
- Lütfen. Hem ı;:okça olsun. lltıcımı aldıktan 

sonra içeceğim. Tadını kaybettirmesin diye .. 
Madam Hutton arkasına yaslandı. Yakan gU

nE~"tt>n kurtulmak için ele şemsiyeyi gözlerine doğ. 
ru eğdi. 

Arlrnsında, Mis Spcns oturmuş, kahve fincan· 
Jnrını şıkırdotıyor<lu . 

- Üç bül ilk kaşık şeker koydum kahvenize ..• 
işte ilA.cınız da geldi.. dedi. 

Bizana lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizan~ meuzuu 
uzun yıllar 011'"1 

ayn tet kik ve te
tebbU edilmi~ bir 
nıevzu ol!luğu haı. 

de bugün bi1e ay-

lınlatılmamı~ bir
çok tara/lan var
dır. Tevfik Yetim· 
lioğlu tarafından 

lisanımıza çeuri
len Bizan., lmpa-
ratorluğımun ta-
rihi adlı kitap 

bu aydınlatılma-

mı~ taraf /lın tes
bit etmekte ve bü
tün Riza~ tarihi
ne tema., ederek 
Şcırl..i Avrupa im-
paratorluğunun 

hin 'fenelik vuku
atını hikaye et
mektedir. 

Fiyatı yüz 1..-u-
ru~ olup her ki
tapçıda tnı1unuT. 

Toptan müracaat 
mahalli: - 1stan
bul, Vakit Yurdu. 

~OlANT 


