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Hayfada Yahudilerin müthiş bir suikastı: 

.Yaıovada 
tekamül 

Sa.} ılı tıp ~ladJaruıu:ıdan prote
IJOı· JJ1·. l\lıızhar 08nıanuı bJr müddet 
C\\Cl bcyııe!nıllel bir tıp~· 
i~.ı Mk etmek it;iıı Ceuire ı aptıp 
b ·~nhat nınal <·~c! bir roaıuu~ al· 

1 malo Ui on ... ·~1& 
beş ,on gliıuJur l alch ada buJunu1or• 
~cıulı.sirlc lıalbl>ilıal etlerkea Otel 
i Cl'lllUI açıldıktan .._, -••n sonra .ialov-
ıuazlıaı· olduğu tekemnılllden ban• 
WPııınuııi) etle batu;cderek: 

- llfrçok A nupa su şehJrleriııl pr-
clıun. Uuı;ün X alo\ ayı artık onların 
cıı ) Uk!;ekleri He kıyas odebilirlz." 

Dedi • .biz profesörün bu kıfD1etll 
~chnclethıl memleket bcaabına lltl· 
hul'la ka''<l"'·~i ,, vu yorum. 

Hakikaten b11 sene Yal~• pdl· 
~iııuu geçen rıllara nisJ»etle, bü)-.k 
hir llci;iı;tkUk ile karşıJaşm'f balun
'hıuı. F'akat b11 değişiklik 7aJnuı; o
rada ) cnillcn bü.rük ve atıael bir otel 
Japılııuş ve atılrolf 0ımuıadan ile
ri gchııe> or. Yalo't'A mllesscselerl· 
nln ımıurnı nıUdürllljttlne ibat Reşat 
gibi su tc«lın isi usullerinde Avnıpa· 
du hile Ş(ıhretl ve me, idi olan bir 
otrı·ite gcçnıiş olmuının her a
dımda iyi tcslrlcrl ,.e eserleri görU· 
lUyor. 

J~, \"elce l 'aloH tabii gtlzelllklert, 
kı) metil u kaynaklan ile 7eşll bir 
bahnr cenaetl>·dl. Şimdi bu bahar 
conıwtl tenuhı, g(irgtlnlln Te umra
nın \l'l'dlb"i nizam altmda modem 
bir sn me, kil halJne gel.:.ııftlr. Hat· 
t.:\ dcnileblllr ki l:0al0\·ayı tamamen 
clc~lı:;tlrcn sihirli el buraya gelen, 
hıu·ıula t.edın l gören, burada tstJr•· 
hat eden lnHantnrın hallerini bile de
ğiştirmiştir. l'alo\·ada Otel Termal 
ş<'kllmlc tccm• Um Cflen bu yeni ruhu 
~i)rtn"k ve anlnmalc için Yalovada 
bir tkı gtln \'e J:l'Ce ~lrmek kAfl 
ı;cliJ or. Gümlüz KÖZÜ ile görtılen 

nınnınl'alnrclnn hnşka geceleri etraf· 
takl 3 eşil ilk l~iıule elektrik ziyala· 
rrnm akisleri, 3·eşll ışıklar ve gölae
lcr ıtc i';'l<'ncn yollıırcla Jr;<"zlncıüerln 
JıııJI, ınsnna bambaşka bir Alem 

duJ ı,:-ıı"'u 'eriyor. 
Gerek otcll('rtle, gerek banyo yer. 

Jcrlmlckl f('mi:r.llr:e. konfora, hizmet 
cllcnlcrin n('ınk<'tl<'rlne \ ' C dlkkatle
rJne hlr dl,-<'<'Ck yoktur. 'l'<'mck ~er
'1s1C'rlnin tanzimi AnkarR(la lokantft 
işlerindeki ihtisasını herkese tanıt
... olaa Karpl~ Terllmlş olmasıncla 

ASIM US 

(Sonu: Sa. • Sü. 5 

CelAI Dayar s~rglyl 
nası I gezdi 

Başvekilimiz B. Celil Bayar, diln 
saat 17 de beraberinde husust kalem 
müdilrü B. Baki Sedes olduğu halde 
Galatasaray yerli mallar sergisine 
gelerek biltiln pavyonları yakın bir 
alaka ile gezdi. Milıt sanayicilerimiz· 

(Sonu sa. ! ,,u. 3) 

Başvektllo mubarrlrl
mlze beyanatı 

~vekilimiz B. Celi.l Bayar, dUn 
yerli mallar sergisini gezdikten son· 
ra kendisiyle gorUşen Kurun muhar
ririne 11u mühim beyanatta bulunmuş· 

tur: 
"Bence sergilerimizi, iki noktadan 

( Son1t sa. ! .!U. 4) 

Toprak mahsulleri ofis teşkılab 

Kadro dün iktısat Vekili 
tarafından tasvip olundu 

~ 

fkhsat \~kili, toprak mnhsnll«'rl Ofis rniitlürU \ 'C rnfülUr rnnnlnl<'rl 
arasın da ••• 

r:- ·=· Ankara 25 (A.A.) - Franaız 

111 ba7ramı milnasebetile, Reisi-
11 cumhur Atatürk ile Fransa Reiıi

cumhuru B. Albert Löbrön arasın-

ı da aıafıdaki telıraflar teati olun
muıtur: 

EKSELANS B. ALBERT LöBRöN 
FRANSA REiSiCUMHURU 

Paris • 
Fransız millt bayraıpı mUnaseW

tile c'Jcıellnıınıza en hararetli teb
riklerimi ve ıerek ·ıahı\ saadetleri 

ek dQA\ b · ·· lJ. Fraıw& mille-
Ma. •ılmt•, 

(BOftfl: S.. ,f. Bfı. .J.) 

Flllstlne g6nderllen bir tngllls 
harp ;emlsl 

Hayfa, 25 (A.A.) - Bu sabah ıeltoıi 
ze pazarında bu ayın altısında J&Jll• 
~ olan lllllrWltm Wbbalctah 
nl mahalde bir bombanın patıamaeı 

(Sonu: Sa. ~. SU. U 

Lozan sulhunun onbeşinei 
yıldönümü 

Dün üniversite kon/ erans 
salonunda kut/ulandı 

yer alan rençleı 
(Yuın 4'1ncl ..,tada) 

ij>iütktüı peşinden : 

işkence ile tedavi 
Hastahanelerde teda,·ı ticretl almnğıı ~arar verdJtl için Şehir 

Meclisi tenkitlere uğrayor. Eski~l gibi parasa tedavi usulüne de
vam e<lllmeıd lateniyor. Bütçe tmkAnları nisbetiade mali kudreti 01· 
mayan taklrlerl parasız tedavi etmek 1alnız mlltl değil, a)'ni uman. 
da insanlık Tazllesidir. 

},akat parasıa tedavi edil mck üz<'rc hastahanelere kabul edilen 
faldrler hakkında 7apılacak ılaha bU) ük blr""t) ilik 'ardır ki bu da 
koftut tedavisi usulllao nihayet vermektir. Zira esasen yatağa difeD 
bir hutanm kendi ıstırabı kcn ,une kiti iken yanı başında yatan baa
talarm iniltilerini dinlemek ha ki kat en tahammül edilmez bir itken• 
cedlr. Bu tanda utınplr inilti lcr arasında bir hasta71 tedavi7e ça
lışmak .işkence llo tedavi gibi hlr şey olur • 

07le sannedlyonıa ki ko j'.."lışlar'la yanyana ratan bastalarm 
aralarım biç olmusa birer para, ana Uo a)'Il'lllak bu hususta ilk lllJ,. 



2-KURUN 

DE RriMLi K iZ 
No.10 razoo: Niyazi Ahmet 
Dersimli, Gülçubuğun kendilerine 

ihanet ettiğini sanmıştı. Birden, hiç 
ummadıklan bir antla pusuya düşme
leri, bunu isbat ediyordu. Halbuki, 
onlar, Gülçubuğa inanmışlar, onun sö
zü ile hareket etmişlerdi: 

- Ah diyordu, kadı~ nasıl inan
dık. Dersimde kadın sözüne şimdiye 

kadar kimse inanmamıştı. Onların söy
lediklerini kimse dinlememişti. 

Adnan, yerde yatan Gülçubuğun üs
tüne atıldı. Onu yer.den kaldırıp kolla
r ıarasına aldı. Kazım müdahale etti: 

- Ne yapıyorsun? Hırpalama yara
ırnı muayene edelim. 
Kızı tekrar yatırdılar. Yüzünden ı:zan 

kızıl kan, göğsüne doğru aluycr, elbi· 
sesini ıslatıyordu. Kim bilir kaç ay ve 
belki kaç sene yıkanmayan çamaşırları 
kendi kanı ile yı:.anıyor.du. 

Adnan: 
-Nefes alıyor, dedi. Süratle dok

tora götürmekten başka çare yok. 
- Peki o halde. Bu işi sana bırakı

yorum. tki jandarma ile beraber gider 
ıiniz. Biz bunlarla beraber geliriz. 

Süvari jandarmalardan biri Glilçu
buğu kucağına aldı. Diğeri de muha
fız olarak refakat ediyordu. Adnan da 
beraberlerinde idi. 

• • • 
Gülçubuk i.ıç gün keDdine gelemedi. 

Pertek kazasında hUkOmet doktoru
nun tedavisinde idi. Arada bir derin 
derin inllycr ve sayıklıyordu. Fakat bu 
sayıklamalardan kimse bir şey anlamı· 
yordu. Yara başında derince idi. Dok
tor: 

- Henüz bir şey söyleyemeyiz. Ak
ıt muvazenesinde tesir bırakabilir. Ma
amafih hiçbir iz bırakmaması da muh· 
temelidir. diyordu. 

Adnan Dersimli kızın baş ucundan 
hiç ayrılmıyordu. Gülçubuğun yıllarca 
üzerinde taşıdığı elbiseleri çıkanlmıt. 
beyaz, bembeyaz bir gömlek giydiril
miş. başı da ayni beyaz bezlerle aanl- , 
mıştı. 

Buhranlı anlarında bacaklarını, kol· 
?arını geriyor, karyolanın içinde çırpı
nıyordu. İ~te o vakit Adnan hemen 
ayağa kalkarak kuvvetli kollan ile çır
pınmasına mani olmağa çalışıyoıdu. 

Bu buhranlar, devamlı clduğu için 
hazan Gülçubuk yorganını t;tmamile 
fırlatıyor, bembeyaz, adeli vücudu mey 
dana çıkıyor.du. Adnan, bu vücut kar· 
§ısında çok defa kendini unutuyor, has
tayı unutuyor ve ihtiyarsız bir hayran 
lıkla Gülçubuğu seyrediyordu. 

Dördüncü gilnün gecesi idi. Gül-
çubuk: 

- Su .. Su .. 

Diye gözlerini açtı. 

Gülçubuk bu ıon iki heceyi bir çıl
gın gibi sesinin bütün kuvveti ile hay
kırmış, göz bebekleri yerinden fırlaya· 
cak kadar büyümüştü. Ve birden tek
rar kaskatı kesildi, bayılmıştı. 

Adnan, Gülçubuğun hadiseyi bütün 
teferrll4tı ile hatırladığını anladı. U ğ
radığı akibet çok acı idi. Onun için 
haykırmış ve bağırmıştı. 

Suni teneffüs yaptırdılar. İlaçlar 

koklatıldı. Doktor: 
- Buhran, ıcledi. Yaranın tesiri 

Böyle baygınlıklara sık sık rastlarız. 

Devamlı olursa, aklı müvazenesine te
sir ettiği neticesini verir. 

Adnan, bayılma~n hiç.bir tıbhi ha· 
disc ile alakadar olmadığını pekala 
biliyordu. Ve doktorun: 

- Şimdi bir şey söylemeyiz .. 
Demesine rağmen Glilçubuğun akli 

müvazenesi:lde hiçbir iz kalmayacağı
na inanıyordu. Pekala gözlerini açmı~, 
konuşmuş, hatta geçmiş hadiseleri 
hatırlamıştı. 

Dcktor gittikten ve Gülçubuk ayıla
rak derin bir uykuya daldıktan 1ôOnra 
Adnan da gür.terin verdiği yorgunluk
la kendinden geCierek iskeır.lcnin üs
tünde uyuyakaldı. 

Uyandığı vakit ter içinde ~i. Ye
rinden fırlayarak Gülçubuğa baktı. 

Dersimli kız uyanmı§tı. Bitkin, yorgun 
bir bakıgı vardı gözlerinde. Rengi sol· 
gundu. Dudakları bembeyaz J<esilmi§· 
ti. 

- Nasılsın Gülçubuk? 
Ayni durgun bakışlar Adnar.ın göz

lerine döndü. Acınmak istiyc:ı, merha· 
met dilenen bakışlar Adnanın içini tit
retti. Gözlerini onun bakışlarından 

kurtarmağa çalıştı. Fakat hep ona bak· 
mak istiyordu. 

- Sen yüzbaşının adamı mısın? 
- Onun kardeşiyim. 
- Karde§i mi? 
- Evet.. Öz kardeşi.. 
Gülçubuk gene ıuıtu. Biraz daha 

'(Iüşündü: 

- O nerededir?. 
- Vazifesinde .. 
- Ona bir §ey olmadı mı?~ 
- Hiçbir şey olmadı. 
- Çok cesurdur. Çok kahraman, 

ama .. 
- Si.:iyle Gülçubuk ama ne olacak. 
- Benim i;im çok fena oldu. 
-Bir ey clmadı. Şimdi hastasın. 

Yaran var. iyileş. Yaran kapansın. 
- Beni kim yaraladı? 
- Sizin adamlarınız yaraladılar. SJ-

ıo:f .. 

- Susunuz.. Anladım .. Beni düş

man sandılar. Onlara oyun yaptım 

sandılar. Ben öyle yapmaö.ım. Kazım 
yaptı öyle .. 

(Dcuamı ~rııı) 

CelAl Bayar sergiyi 
ııesıl gezdi 

(Ust tcıro/ı birincide) 
le temas tıtti. Kendilerinden iı.ahat 

aldı. Bu arada. bazı tavsiyelerde ve 
vaatlerd<J bulundu. 

Başvekilimizin sergiye gelişi esna 
sında, pavyonlar her zamanki gıbi 

büyük halk kalabalığı ile dolup taş
maktaydı. B. Celal Bayarm görünüşü 
üzerine, herkes sevinçle alkışlamağa 

başladı. Başvekil nazik selamlarla 
mukabele edip bir çok kişilCTe sergi 
hakkındaki intibalarını sordu. Sonra 
halkla birlikte pavyonları gezmeğe 

koyuldu. 
Başvekilimiz B. CelA.1 Bayar, dün 

sergide iki saate yakın bir zaman ka
dar kaldı. Her ge.zdiği pavyonda 
yerli mamulatımızı inceden inceye 
gözden geçiriyor ve sanayicilere ken 
dı sahalarında kaydettikleri ilerleme
ler veya tesadüf ettikleri her hangi 
güçlük hakkında sualler soruyordu. 
Bu meyanda bazı eşyanın gerek kali· 
tesinde, gerek fiyatlarında gördüğü 
noksan ve fazlalığa da. işaret edip 
sebeplerini araştırmaktan geri kalmı
yordu. 

Mesela, her zaman olduğu gibi ço
rap mamiıliı.tımıza g&.terdiği dikkat 
bu vesile ile de tebarüz etti. 

İpek kadın çoraplarının satıldığı 
pavyonda çorapların kalite.'\i yük
sek ve sağlam mal çıkarmak lüzumu
na tekrarla işaret etti. 

Deri sanayii de, Başvekillmizin bil· 
hassa dikkatini celbediyordu. Hele, 
iptidai malzemesi de bizde temin edi
lerek imal edilmiş malları memnuni
yetle tetkik ediyordu. 

iptidai malzemeden çoğunun mem· 
leket dahilinde temin edilmiş olması 
ve bu zemini gittikçe daha genişlet

mek Başvekilimizin başlıca endişelerin 
den biridir. Bütün tetkik ve suallerin· 

de bilhasısa tebarüz eden nokta bu-
dur: "İptidai malzemesi nereden ge
liyor? Bizde temin edilen iptidai mal
zeme hariçten gelenlere nisbetle ne 
derece farklıdır?,, 
Miut §eker sanayii pavyonumuzu ge

r.erken Başvekil, bugünkü eeker fab
rikalarmın mevkiini göste,ren müces
sem ,p)lııa bJ.ka.rak, ilerde kunııak 

tasavvurunda olduğu dört yeni §eker 
fa brfk~mm yerlerine daha işaret et
ti. 

B. Celil Bayarın, dünkü tetkikleri 
esnasında ehemmiyet verdiği nokta
lardan biri de, muayyen bazı sanayii· 
mizde hangi memleketlerin bize en 
çok rekabet edebildiğidir. 

Bütün sualler ve idari tecessüs doğ 
ruıian doğruya milli serveti işletmek, 
arttırmak, halkımızı daha çok zengin 
ve müreffeh etmeyi istihdaf ediyor· 
du. 
Başvekil, yerli mallar sergisinin bu 

sene ilk defa olarak a~ılır.ış tayyare 
kısmına geldiği zaman Beşiktaş fab
rikasmda yapılan tayyare ve planör
leri gömen ge~irdi. Bu planörlerden 
"Türkkuşu,. tarafından alınan mik-

Şirketi Hayriyenin ikinci yeni va 
bugün sefere başlıyor 

Diin davetlileri gezdi 

tar 'ile alakadar oldu. Bir Türk ustası
nın hazırladığı yeni bir yolcu tayya
resi tipini gördü. Yolcu tayyarelerini 
ne zaman hazırhyabileceğimizi sordu. 
Ve sonunda bütün gördUklcr inden 
memnuniyet beyan ederek tayyare 
fabrikası sahibine, "Size iki sene de
ğil ama, üç sene sonra motör dahi 
verebileceğim.,, diyerek, kurulması 
mukarrer bulunan milli motör fabri
kaaınm müstakbel faaliyetine işaret 
etmiş ve güzel bir vaatte bulunmuş 
oldu. 

Başvekilimizle, dünkU gezisi esna
sında, Cümhurreisliği genel sekreteri 
B. Hasan Rıza, İstanbul emniyet dJ. 
rektörü B. Salih Kılıç, Beyoğlu kay. 
makamı B. Danis te bulurunu§tur. 

Başvekil sergiyi gezdiği sırada ken
disine izahatta bulunan milli sanayi 
birliği umumi katibi ve sergi komi
seri B. Ha1it Güleryüze sanayi erbabı
nın meseleleriyle aHlkadar hususi bar 

zı sualler de sormuş ve memnuniyet iti 
bariyle sergide gördüğü intizam ve 
muva.ff akıyetten, bilhassa geçen !&

nelerden beri durmaksızın kaydedil
mekte olan terakkiden memnuniyet 
beyan ederek kendisine teşekkürle 
haJkın şiddetli alkışları arasında ay
nlmı§br. 

Başvekil B. Celal Bayar, diln yerli 
mallar sergisindeki "Cam adam,, 
pavyonunu da. gezmiştir. 

-o--

Başvekllln muhorrlrl
ııılze beyanatı 

(Usta tarafı 1 incide) 
rnütalea etmek faydalı olur. Birincisi, 
memlekette mevcut istihs'llat \'C ona 
katılan yenilerinin kemmiyet ve key
fiyet itibariyle farklarını görmek, ay 
ni zamtı.nda her sene bu millil istlh· 
sallerimizin fiyat farklarını mukaye
se etmek ..... Yani, istihsalatımız daha 
rantabl bir hale gelmiş midir? 

. . . 

... 
.... 

Türk işçisinin becerikli etilC 
ti Hayriyenin Hasköy fabrİ 
meydana getirilen 715 numaralı 
la -dün Bogaziçine hususi bir t 
u rtip edilmiştir. 

Tenezzühe davetli bulunan 
daire amirleri Denizba.nk ve 
müesseseleri erkanı ve matbuat 
messilleri saat 115 da köprünUıı 
iskelesinden yeni vapura binıııi 

Vapur Boğazda ilerlerken 
Hayriyenin umumi katibi B. 
sesi j~itildi,: 

··- Muhterem misafirleri.nıiı, 
ııesemizin Hasköy fabrikasında rı1 
Türk i§çileri, bilgi ve teknik ~ 
terini ikin<:i defa olarak içinde 
duğumuz bu küçük vapurla bir 
isbat ctmiı bulunuyor. 

Cumhuriyet evladının bu'ikind 

sul mesaisini Boğazın mavi sulat'~ 
rinde görmek. tecrübesinde bul 
hiç şüphesiz lı:i iftiharla kayde 
milli bir hatıra clacaktır.,, 

B. Asafın sözleri alloşlarla le 
Vapur Boğazm nihayetine 

gitmİf, sonra dönerek 21 de ıc5 
yanaşmıştır. 

1o numaralı vapur bugiliıdell 
ren seferlere konulacaktır. 

ABONE fARtn:sı 

lltmltbı 

ktnd• 

Aylık 

3 aylık 
8 8) lık 

Yılhlı 

95 
2fl0 
475 
900 

l'arıleıııııdPD Halkıır. Hirliğl tçlO 
otuz kuruş dfl~tilOr. l'oııla lılrliSIPC 
ııııyen yerlere ayda ')'elmiş beşer 
ıo n ı ııı ed ılır. 

~lıone kııydını bildiren mek!llP 
lelıırıır ücrt:liııl, abone parasınıo 

veya l>anka ile yollama Ocretfnl 1 

lccnılı 01erıne alır. 
Ellerini uzatıyoııdu. Adnan gargara

dan bir yudum verdi. 

- İçme, ağzını yıka .. 
Fakat Gülçubuk bu aözü duymamı§· 

tı. Gargarayı biranda yutuvennitti. 
Sonra yüzünü buruşturdu. Tekrar göz
lerini kapadı. 

inönünde'<i Türkkuşu kampında 
196 genç ça:ışıyor 

Memleketimizde istihsa!atın arttı
ğına, kalitesinin günden güne iyileş· 
mekte olduğuna \'e hatta müstehlik 
lehine fiyat farkları vücuda geldiği· 
ne §ilphe etmemek caiz olur. Serginin 

7 ıirkfutntn htr pnıto mt
0

rktıi"" 
l<llUl/N'o abont uaıı/ır. 

~lfreıı değıştırrııp Ocretl :t5 ıcuf1lf 

L~----------

Adnan o gece hiç uyumadı. Sabah 
ağarırken Dersimli kıza yaklaştı. Yü
zünü okşadı ve yavaı bir sesle: 

- Gülçubuk, Gülçubuk .. diye ses
lendi. 

Gülçubuk biraz daha iyi idi. YUzüne 
renk gelmişti. Dudakları kıpkızıl bir 
alev parçası gibi idi. Hararetten yanak
ları ıda terlemiş, kızarmıştı. 

Adnan: 

- Gülçubuk cidden güzel kızmış. 
Fakat kıyafet insanı ne hallere soku
yor .. Bunu usta bir terzinin elinden 
çıkmrt ipek elbiseler arasında daha 
güzel, daha ateşli ve harikulade gor
mek mümkün:lür .. diye düşünüycrdu. 
Pansımandan sonra Dersimli kız 

gözlerini tamamile açtı: 
- Ben neredeyim? 
- Hastahanede . 

- Bana ne oldu? 
- Yaralandınız. 

- Kim yaraladı beni .. 
Gözlerini kır;nnadan bir noktaya 

baktı. Bir iki dakika hiç kımıldamadı. 
Hafızasını toplamak istediğ~ anlaşılı
yordu: 

- Kanm, yilzbatı Kazım nerede .. 
Cephaneler .. Uy •• Uy ... 

•,, 

tnttnandekl Tlirkkuşu kampında 
genclerlmfz bUyllk faaliyetle calış

maktadırlar. Al~kadar makamlara 
gelen haberler bu çalışmaların çok 
verimli olduğu merkezındedlr. Kam· 
pın son üç senelik istatistiğini bu 
münasebetle yazalım: 

936 senesinde lnönU kampmdaki 
talebe sayısı 120 idi. Bunun ylrnıl 
beşi lise dokuz, kırk flçil ltse on. yfr· 
mi ikisi lise on bir, yirmi döl'dli de 
yüksek mektep talebesiydi. 

937 senesinde kampa giden tale· 
belerin sayısı 185 e cıkmıştır. Bun-

, gelecek senelerde bize bu bahiste da
ha müsbet bir fikir vermesini temen
niye layık görürüm. 

l1trclan 98 1 lise dokuz, 43 U lise on. 
ı 6 sı lise on bir, 18 ı de yilksck mek
tepten tdı. 

Bu sene ise yekQn 196 ya c;ıkmtş· 
tır. Bunlardan 32 si dokuz, 80 l on, 
4 6 sı on bir, 3 6 sr yüksek mektep ta
lebesldl r. Bu talebeler eyJUl sonuna 
kadar kampta kalacaklardır. Genç
ler ayni zamanda yirmi gUnlllk aske· 
rl kamplarını da görmektedirler. 

Kampa iştirak eden kız talebe sa
yısı da şöyledir: 936 senesinde sekiz, 
937 de on beş, 038 senesinde ise yir
mi iki. 

lkincisi, dekorasyon ve ar kısmıdır. Rumi Temmuz 1353 
Hızır sunü 82 
Gün doğuşu 4 ,50 
Gün b:ı tışı 19,31 
S,ıhnh nonıaıı 3,03 
Öğle ., 12,20 
lkınıll " 16,17 

Bu sahada, hayli yol aldığımız mu· 
hakkaktır. Fakat memleketin feyizli 
bir müessesesi olan Galatn.saray bi
nasının bize bu hususta kat'i bir fikir 
veremediğini söylersek, herkesin ma-
zur göreceğini limit etmek 18.zımgc
lir. Şu halde dekorasyon ve ar kısmı 
hakkında terakki seyrimizi ve milli 
zevkimizi tam manasiyle öğrenebil
mek için, bu iş için yapılmı§ bir sergi 
binn.sına ihtiyacımız vardır. 

i Akş:ım ,, 19,31 . 
i Yatsı .. 21,25 
1 ım .. nk 2,H ... ... .... 

Sergide bu sefer yeni ve enteresan 
maddeler dikkatimizi celbetmiştir. 
Bunlar, heyeti umumiyesiyle memle
ketin iktrsadi sahasında kalkınma ha 
reketinin birer kılc\vuzudur. 

Fakat bütün gördüklerimize mem
leketin uınumt kalkınma hareketinin 
tam mikyası dersek aldanmış oluruz. 
Hareket ilerdedir. Yapılan işlerin de 1 
bu hnrckete yaklaştırılması için ça-
lışılmaktadır. ı 
Mew~ut şeraite göre, sergiyi mu- • 

vaff ak bir eser telakki edebiliriz. 
Müteşebbislerini tebrik ve takdir e
derim. Milli ekonomi namına eserle
rini meydana atan müteşebbis ve sa· 

........ i.5 .. :Y.ıT·~;i .. ii·~gµıı ;{, 
Ergani madenini işttfmtk rı:cr~ ıd 

ktt teıekkiıl etmiştir. Şirkcl heyet Jı{SI 
ni intihapta nıcıuuldilr. şirketlrı {jÇ 
her bir( onar liralık olmak ü:er,e ti 
bin iane olacal.:tır. Ticaret l't'kÔ 1~11; 
ştnıdideıı 100 bin hi.~scyi salın a 
nıilflon lirayı diın ı·~rmiJlir. 

natkarlnrırnı1.a tuttukları ?roJd& .J 
yırh muvaffakıyetler dilerıın~~ 

Bıınce, sanayi demekt ~ 1IJ 
demektir. Medeniyet demek ıse 
ltıg~amz sanayi demektir. ' yı 

Eskiler, sanayile, ziranti B 1 
gafletintle bulunmuşlardır. :a31 
ziraat ve sa;ıayi birbirini ııana 
bir küldür· Milli ekonomi ve b 
bizim memleketin §eraiti bU! "' 
na.zarla bakmayı tamamen ıne 



Korku Yatağı 
! Evüpte bir 
cinayet işlendi 

1 

Hadiseye hu sefer de 
'I P. 111 tdgar \1 al s (,,'eviren: H. M. · kıskançl k sebep 

--------.-- No.411 _________ _. ! IV'e,hut suç' ar lconununa 
göre muhat.emeye he.9'eı 
başlanıp karar ver ıecek 

H dcı, huı r. ı.ı ... u.ı. buzufüp sinen ınu
atabına daha çok eğilerek: 
- Con l:"lek, Dro<lmur tayyare han 
arına g · ndcrildikten sonra onun kö
si mevkiinde bulunan sinsi sekrete· 

in, "Flek ananesi,, ni devam ettir
w,. karar verdiğini ve bütün irfan, 

ka ve dirayetini kullanarak deli: 
n Flek'in bedbaht kızını. kendisiy· 
evlenmeğe mecbur ettiğini biliyor 

u? 

Adeta çılgına dönmüş bir halde \'C 

orku ıçinde yalvardı. 
- Allah askına ... AJlah aşkına hız. 
konuşmayınız? 
Fakat Ridcr sözüne devam etti: 
- Flek hapishaneye gitmeden ön· 
• mf'ehur cinayet ansiklopedisini 

i hliınamına ter ketmişti. Kızı, 
u~ yegane itimat ettiği şahsi 
tt~. Karısı, onun mecalsiz bir köle· 
yd_ı. Ve ona kar~ı daima bir nefret 

l.P'lnuu::ıı beslerdi. 

Sc~reter Daver, Flek'in hapishane
gırmesinden bir sene sonra o ki-

~arı ele geçirdi. Flek'ın eski karar 
ı· olan Larms otelinde kendi kil· 

k çetesını teşkil etti. 
Con I"'lek'i k - . . . . . n açmaga karar verdı-
nı ısıu·-· · 

·• ıgını~ giindenberi • ki onun 
açmasına senin de yardım etmen Hi
mdı. 

Dchc:-e• · · d 
1 · ~ ıçın .! yaşıyorsunuz I<endi-
ne oynaclıg•ın · - oyunun meydana çı-
~"'a _, ınd rı n korkuyorsun .. A'ulattıkla-
..... ·1 .ra 'a ld -

· n ° ugunu söyle de kafa· 
nı patlatayım '1 . 

. . · ·' argrıt nerede? 
- _Bılmıyorunı . Flek onu almak i-

ç." bır .otomobil hazırlatmı~tı. Ötesi-
nı bı l mıyoıı.ım. • 

O sırada , Davcr'in • . d . . .,e,sın e sezılen 
ır çeşnı, gozlcrinde görünen b' ·r 

de, Rıder'in bütün ır ı a· 
kanını beynine 

IJGrattı. Kolunu uzatıp k 
arşısındaki 

adJmı yalrnsrndan yakaladı· ah . 
SJ rstı. J v ilCC 

'Nu:' et ?akımından şayanı dikkat 
bır nlınıı:t:...ış ve onu t k' d . 
d ). · a ıp e ecek şıd-

et ı muameleve işaret 1 
g . t . . b' - o mak üzere 

a) e ıyı ır propag:ı.r.da t~kil eden 
bu hare~et, Daver'de garip bir tesir 
yaptı. Bır saniye kadar kı ld k-
&u:ı d d mı ama 

n ur u. Sonra birde b' k d'-
ıini R d ,. n ıre en ı 

1 er ın <'!inden kurtararak, o-
dadan kaçtı. Ardından da kapıyı ka
pamıştı. 

Rider ö il · n ne ge'erı sandalyeyi te-
perek kapıya erişinceye kadar Daver 
ortadan krıybolmuştu. 
ee Ri.~er Ho~e ç~ktığı 1.aman, hiç kim-

goremedı. Hızmetçiler de yoktu. 
Sonr? öğrendiğine göre biltUn hiz.. 
metçılere, bir aylık tlcretlcrl ödene
l'ek yol verilmiı,, onlar da ilk · trenlc
ehre inmişlerdi . 

Otel kapısından bahçeye çıktı. Fa
ka~ or?~a da kimse görUnmiyordu. 
Evın dıger taraflarmda da hiç kimse 
yoktu. 

Nobet bekliyen polis hafiyelerin
den !Jirbi, Rider'in telaşını görerek 
yanma sokuldu. Rider, aradı"7ını ona 
ıöylc:liği zaman şu cevabı aldı: 

- Hiç kimseyi görmedik. Otelden 
tek bir kimse bile dısan çıkmadı. 

Siz, burada kaç kişi bekliyorsu
nuz?. 

- Dört kiı:;i. 

- Hepiniz i ~cri geliniz. Her kapıyı 
kilitleyiniz. Beraberlni?..de bir de de
ınir manh-cla getirin. Hala Brilden 
bir haber yok mu? 

Genç polis hafiyesi, mahzun bir ta
vırla başını iki yana sallıya.rak: 

_ Mnalesef, dedi. Hentiz bir haber 

yok. l{o kuyoru~ ki, onu öldürürler. 
Gen" bayan selametle şehre gitti mi 

acaba? 
R ider bu sual karşısında asabileş.-

ti \"e hayJHrır gibi : 
_w (;{>nr hnyan mı, dedin. Ne bili-

.l • ? . 
yor~un. onn uaır . 

Polis hafiyesi Grey'den başka bi· 

risı olmn'lln bu genç memur: 
_ Kc;ıdısini otomobile kadar ben 

gbtürnıü"'tüm. efendim? dedi. 
Rıder. Gr<>y'in yakasından tutarak 

irerıye çekti: 
- - Anlat. dedi. Hem çabuk anlat. 

Mis Margrit'i koyduğun otomobil na
sd bir şeydi., 

Grey hayret içinde: 

Pek oı .mıyuı um Mister Rider? 

diye cevap verdi. 
Alelade bir otomobildi. Yalnız pen

cereleri örtülüydü. Fakat ben, bunu 
sizin tarafrn 17,dan alınmış bir tedbir 

zannettim. 
- Otomobilin eşkali hatırında mı? 
Grey. hatırında kaldığı kadar oto· 

mobili tarif etti· Bu haber, Rider'in 
endişesini ne arttırdı, ne de eksiltti. 
ÇünkU böyle bir şey olmuş olmasına 
zaten ihtimal veriyordu. 

Sonra hep birden Daver'in oturdugu 
daireye gittiler. 

D41 \'er' in oturduğu daire, bir otur
ma odasmdan. bir yatak odaı;mdan, 

bir de gayet zarif banyo odasından 

ibaretti. 
Oturma ocla arında bir çok kitap

lar vardı. Bir masanın Uzcrine itina 
ile dizilmişlerdi. 

Fakat bu kitaplar Daver'in, Flek 
çetesi ile olan mlinasebetini ifşa eden 
hi~bir izi ihtiva etmiyordu. 

Yatak odası, gayet güzel döşenmiş
ti. Burada da, gene, Rider'in nokta! 
nazarına ğöre, araştırma hiç bir ne

tice vermedi. 
RidPr, odadan tam a}Tılmak üze

reydi ki. etrafı dolaşan gözleri, bir 
köşede kahverengi deri döşenmiş bir 

divan gördü. 
Geriye dönerek o divanı yerinden 

ayrılmak iste<li. Fakat divan, köşeye, 

çakılı gibi bir şeydi. 
Kenarlarma ayağıyla \-Urdu. lc;i 

boş bir tahtanın sesini veriyordu. 
_ Bu divanın burada işi ne'! 

Diye sordu. 
Bunun Uzerine Grcy divanın etra~ 

fmı araştırmağa başladı . Nihayet giz 
Ji bir kilıt buldu. Bunu açtıkları za
man divanın üst yanı, bir kutunun 
kapağı gibi açıldı. Fakat içi bomboş-

tu. 
Hep birlikte merdivenlerden aşağı 

inerken Gi'ey: 
_ Tuhaf bir ev buraın, diyordu. 
Rider birden cevap vermedi. O git· 

tikçe artmakta olan kendi derdile 
meşgul gibıydi. Neden sonra: 

_ Bu evde çok tuhaf !;Cyler var. 

dedi. 
Bundan sonra öyle bir korkunç 

çığlık koptu ki. te~ııri. her birinin ke
miklerine kadar işledi. Bu. can çekiş· 
mekte olan bir adamın çığlığıydı! 

_ lmdat ! .... Rider, imdat!... diye 

haykırıyordu. 
SE's, az önl'e terkettikleri odaların 

istikametinden geliyordu. Ve Dave
rin S"Sİydi. 

- Alla hım .. Yet.işin! 

( Dcvanıı !J'(ırın) 

Acıkh bir ölüm 
Süm"rbank merllı;I idare 11.zasın

dan eski Posta Telgraf :\nzırı, Devlet 
Domlrrollıırı Umum ;\tudüril Haşim 

Snn\'erln Pnrlste lHen o~lu DUyunu 
Umunıiyc ·:omiscırıtğl Sekret"rl Baki 
SanYerln renazesl bttgUn snat "11,, 

de Şişli Osmanhcyrlcı Baytar ,\hmet 
~okağıncluld "2 .. No. hı hnnl'lslnden 
kaldırılarnl< Ynhyncıfendl mezarlığına 

~ömilll"r.el•tl r. M (lYH'l rahmet cı:rllye. 
(4825)1 

Pazar gecesi EyUpte kadxn yüıün 
den kanlı b~r cinayet daha işlenmiş, 

birisi ciğerc..i bıçağile barsaklı::.rı deşi

lerek öldürülmüştiır: 

Eyi.ipte oturan ve ciğercaik yapan 
Arnavut Recep, bir müddet evvel bir 
kadınla tanışınrştır. Fakat kısa bir z3.· 
man beraber otı..·rduğu bu kadın, Der
viş Ali mahallesir.de Şahin oğlu Yahya 
ile tanışınca, Recebi terkedaek yeni 
sevgilisinin yanına ka~mıştır. 

Kadını şiddetle ııeven Recep, rakibi
nin kim olduğunu öğrenmiş ve inti
kam almak için fırsat gözlemeğe baş
lcımıştır. 

Nihayet p~zar gecesi Eyupte iskele 
civ:ı.rmda Yahyaya rastlayan Recep, 
tam zamanı olduğuna kanaat getirerek 
yar.ına yaklaşmış, Yahyamn üzerine 
atılarak kavgaya başlamrştır. 

Kavga kızrştıktan az sonra Recep 
k.ış .. ğının arasına sokulu uzun ve enli 
c;ğer bıçağını çekerek süngü saplar 
gibi Yahyanın karnına sapla:nıştır. 

Ya.tyanın barsıhları dışarı fırlamış 

kc:nlar içinde yere yuvcLrlanmıştır. 

Knftil Recep 

Etrafa topla•ıan halk evvela korka
rak kaçışmış, fakat sonra umumi bir 
nefretle katilin üst\ine atılarak kendiw 
sini linçetmek istemiştir, 

Yetişen polisler Recebi halkın elin
den zorla alarak karakcla götürmüş
lerdir. 

Ağır yaralı Recep hemen Cerrahpa
!}a hastahanesine kaldırrlmtş, fakat 
ameliyat yapıhrken ölmüştür. Cesedi 
muayene eden a:iliye doktoru Enver 
Karan otopsi yapılm:ık üzere morga 
kaldmlmasına lüzum göstermiştir. 

Cinayet tahkikatına müddeiumumi 
muavinlerinden Necati Kiitükçü oğlu 
el koymuştur. Morg raporu bugün ve· 
rildiği takdirde yeni kabul edilen cür-
mit meşhut kanununa göre vakanm 
duruşmasına hemen ağır ceza mahke
mcsin:le lıa~lanacaktır. 

Bu suretle meşhut suç kanunu çer· 
çevesine giren ağır cürümlerin il1<i, 
bir celselik bir muhakeme sonunda bi
tirilmig, karar verilmiş olacaktır. 

-fj;;qll,_n __ b_i_r_fı/;,"-;·;"·····"·--·--~ 
Va saklar karşısında .l 

Delikanlı, kızı kandırmış, bir otomobil gezintisine ikna etmişti. 

Otomobı!de bir müddet uslu Ufflu oturan delikanlı, yol tenhalaşınca, 
cesareti artırdı ve kızın sağ elini avuçları arasına aldı: 

- Cicim; ben .. 
Kız, başlangıçta yüz vermenin, daha a~ırı hareketlere yol açacağı •• 

nı biliyordu. Hemen eıini çekti ve gayet ciddi bir görUnUşle, şunları! 
söyledi: ! 

- Yolumuza daha ne kadar devam edeceğimizi. nereye varacağı.i 
mızı henüz kararlaştırmadan, sizi bir nokta üzerine teyakkuza. davet! 
ederim. Benim elimi tutmanızı. bana flört yapmanızı veyahut da beni i 
öpmenizi istemiyorum. Anladınız mı? i 

- Evet! i 
- Evet; o halde şimdi konuşalım; beni nereye götü;mek niyeJ 

tindesiniz? ! 
- Gerisin geri evinize. güzelim!?.. ~ 

••••n••••••••••••• .,•n••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-

Aşık Sultan 

,., 
Sultanın esk'i 1..Yınsı lıfüı mı t>e yni .f{cvgi11si Lida Hil •• 

Johor Sultanı, 1ı landalı k.ırısından 

ayrıldıktan sonra Mis Lidya Hil ismin· 
de bir genç kızla evlenmek istemişti. 
Hatti bu İngiliz kızı ıle nişanlandığı, 

yakında evlenecekleri haber verilmiş. 
ti. 

Fak!lt, Sultanm Hindistan civarında
ki memleketine giden Mis Hil, annesi 
ile beraber bugün Avrupaya dönmü~ 
bulunuyor. Marsilya<la büyük bir me
raklı kütlesi tarafından karşılandığını 

görünce, Sııltamn eski ni§anlısı: 
- Ne var? Ne oluyor? Herkes be· 

nimle neye bu kadar alakadar ? diye 
sormuştur. 

Kendisine J ohor sultam ile olan mil. 

nasebatı sorulmuş, o zaman Mis Hil: 
- Aramızda hiç bir §ey yok, de

miştir. Sultanla ne nipnlandık, ne de 
ayrıldık .. Kendisinin sadece ahbabı 

idik ve bir müddet sarayda misafir kal
dıktan sonra geldik .. 

"Sultanla dargın değiliz. Yakında 

İngiltereye geleceğini söyledi. Karşıla
şırsak tabii konuşuruz .. ,, 

Fakat, şayia gitn1<çe büyümekte, 
Mis Bilin sultanla darılarak Avrupaya 
geldiği söylenmektedir. Kızın "Sultan 
yaktnda inı:giltereye gelecek., demesi 
de hükümdarın onu takip ettiği, ban§. 
mak, tekrar nişanlanmak ve cvlenme'k 
istediği şeklinde tefsir edilmektedir. 

Çanakkale yolunda : 3 __________________________________________________________ .__.. 

18 Mart 
Y'azan: Hakkı Süha Gezgin 

Uykusuz ve yol yorgunluğile geçen 
bir gün ve bir geceden aonra, Çanak
kaleye varınca, ilk düşilnıdüğüm §ey, 
temiz ve rahat bir yatak olciu. Değil 

böyle bir günliık, aylar süren uzun se
yahatleri bile, eşsiz bir zevk haline ko
yan gemiler varmış diyc·rlar. Adamı, 
çöllcrclen sıcağı duyurmadan. susuz
luğu tattırmadan, çatlamış dudaklı 
kervanların ıztırabına uğratmadan ge
çiren trenler, lüks otobüsl~r varmış, 

diyorlar. 
insan taşıyan bu vasıtalar, sahra 

yolculaıırun gördükleri serablar kadar 
güzelmiş. Kışın, oyma gümüş kaplı, 

radyatörlcrile kutuplardan bir bahar 
ha vasile; yazın, en kızgın çöl güneş
leri altından serin yayla rüzgarlarına 
bürünerek geçerlermiş. 

Benim yolculuğum, böyle olmadı. 

Konduğum yere kendimden iğrenecek 
bir halde indim. Dışlerim bile, takma 
imış gibi beni tiksindiriyorlardı. Bil· 
mem, hiç kendinizden iğrendiğiniz var 
mıdır?. Bunun ne kadar rahatsızlık 

veren bir duygu olduğunu bilir misi
niz?. 

Bereket versin, özlediğim insanlara 
kavuşmanın, dağlara yazılmtş şanlı bir 
tarih parçası içinde bulunmanın verdi
ği sevinçle gurura .. l§te bunlar, beni 
avuttu. 

Akşam üstü, şehri gezmeğe çıktım . 
Konduğum ev, hastahane bayırının al· 
tındadır. Denizle aramızda, ancak bir 
mızrak boyu toprak var. 

il1cin, resmi makamlara baş vurmağı, 
kendimi tanıtarak malumat istemeği 
düşünmüştüm. Sonra, kımseye bir şey 
sormadan, yalnız kendi görüşümün 
kılavuzluğile şehri dolaşmağı daha uy
gun buldum. Böylesi belki daha ıyı 
değildir, ama rr.uhakkak, ki daha fay
dalıdır. 

Yalıboyu, hayli güzel ve gösterişli. 

İri parkeli geniş, yapı gölgelerine bo
ğulmamış, aydınlık bir caddesi var. 
Ona ·•cevat paşa,, nın a:lını vermişler. 
Bu, Çana'kkaleliler için bir gönül alma 
değil, bir vazife olmuştu. 
Dünyanın en büyük donanması ta· 

rafından Boğaz zorlanırken, o, burada 
"mevki müstahkem., kumandanıydı. 
"18 mart., taki o korkunç saldırışı, o 
göğiislemişti. Kelebek gözlüklerinin 
arkasında çakır ıimıelcler çakan paşa-

nm, o günkü hali, hata göziimün önün
dedir. Toprak 5rkmtılara istihkam •di
yorduk. Mataforaları bozuk, ağır ate~
Ji, kısa menzilli birkaç deınir bcruya 
top adını veriyorduk. Kazamatlar zü
ğürttU. Top başına ancak birkaç atım
lık cephane vardı. 

Karşıdan etekleri köpürmüş adalar 
gibi düşman gemileri geliyoridu. Bun
ların herbiri, bizim bütiln istihkamla
rımızdan daha zengindi. Hep birden 
yüklendiler. Diretnotlar, keskin çakm
tılarla yarılıp yıldırım sağanakları dö
ken birer buluta dönmüştii. 

O gün, dıinyanın en güzel iç ve füş 
manzaıasını gördiim. Boğazda her sa
niye yüzlerce billur servi yükseliyor, 
sonra kıyıdan kıyıya eleğimsağmadan 
köprüler kurarak kayboluyordu. 

Niyagara çağlayanının uğultulu ser
pint~lerinden böyle manzaralar haııl 
olduğunu işitmıştim. Fakat 18 martta 
Boğazın kavuştuğu dış güzelliği, on
dan kat kat üstündü. 

iç güzelliğine gelince, bunu anla
tacak kuvveti kendimde göremiyorum. 
Hem bunu bir tevazu olsun diye söy
lüycrum, scınınnymız. Hayır, benim 
vapamadığım bu işi, şu kubbenin altın 
da hiç 'kimse de başaramaz. 

"Omirüıı., ü bütün düııya edebiyat
larında "Tasvir Allahı,, diye övdüren 
'Truva .. cengi, Çanakkale savaşı önün
de çocuk oyuncağıdır. Bir cehennemle 
bir mangal ateş, hiç boy ölçebilir mi? 
mi? 

Truvada, kudretini ''Zevs,, ten alan 
Aşil, Hektor, Ajaks, yedi öküz derisi 
kaplı, tunç ve altın kakmah kalkanla· 
rr, gümüs çivili ağır 1,ıhçları, vızlayan 
mtzraklnrile çok heybetlidirler. Fakat 
bu eski kahramanlar, eğer o gun bu
rada bulunsalardı. şu istihkamlal'da 
çarpı1an en adi nefer için "Ole.mp,. de 
hin heykel dikerlerdi. 

Burada can veren erler, vatandan 
birer mezar taşı bile istemediler. Hal
buki ''tlyada,, destanına imrenen Bü
yük Iskender, ''Tnıva,, önünden ge
çerken, "Aşil., in ruhunu selamlamış 

ve: 
- Ey kahraman, ne mutlu sana, ki 

Omirüs gibi bir alkışçın var! 
Demekten kendini alamaıruıo. 
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t:Jzerine mühim 
Ev, kadın : vazifeler verilen Askerlik bahisleri: 

N. · ş·şmanlarız? Hitrer:n yav~ri ,Milletler harbe nasıl hazırla 
IÇID 1 • Vıdman kımdır? Amerı11<a1u blır fll"llıtlılhıendl 

Bunun iki sebebi, şişmanlamamanın Hitlerin yaveri Fritz Vidman Lon- tasavvuır ettDğD pBc!ıınıaı g 
draya gitti, Başvekille ve Hariciye l • • 'A J 

da ı.ki çaresi var nazın ile görüştü, Hitlerin taleplerini Tay yare er zçzn sun l a 
• • • ve tekliflerini bildirdi. b l d 

Şişmanlamak yalnız kadınlara has 
bir §ey değil, erkekler de şişmanlıycr. 
Fakat bundan en ziyade kadınlar şi

kayet ediyor, çünkü onlar şişmanlığm 
bir zararını daha görüyorlar: Şişman-

ı lık onların vücut ve çehre güzellikleri 
ni bozuyor. 

Şişmanlıktan veya şişmanlamaktan 
en fazla şikayet edenlere ıc:le şehirlerde 
rastgeliyoruz. Çünkü, hakikaten, şehir 
ahalisi köylük ve dağlık yerlerde ya
tayanlardan daha çok şi11:11andır ve 
şişmaıılamaktadır. 

Neden şişmanlarız? . 
Bunu sebebini, yukardaki noktaları 

İf'lrct ettikten sonra daha kolay izah 
eJcbiliriz: 

• Şişmanlamanın sebeplerinden biri 
yediklerimizdir. Öteden beri maliimdur: 
Türk yemekleri çok yağlıdır, bed~yi
cidir, derler. Hakikaten, vücudu şiş

manlatan yağdır, yağlı yemek yeıdik· 

çe de şişmanlarız. 
Şehir halkı da köylüye nisbetle daha 

fazla yağlı yemek yer. Bilhassa bizim 
eski İstanbullu ailelerde etsiz sofra
dan kalkılmaz .. Hamur işi, pilav baş
lıca yemeklerimizdir, sebT.eler de bile 
et bulunur, dolmalar yağlı etlerden 
yapılır, pir;olanın yağlısı tercih clu-
nu~. 

1 
Bunun için de vücut elbette şişman

layacaktır. • 
Fakat, şehirlilerin şişmanlamasına 

veya esasen şişman olmasına ikinci se
bep de az hareket etmeleridir. Yine 
bizim büyük şehirlerimizde 'kadınların 
ne kadar az hareket ettikleri düşünil
lürse şişmanlamalarındaki hikmet ko
layca anlaşılır. 

Geçenlerde şehrimize gelmiş olan 
bir ecnebi hayret ediyordu: 

- Siz hiç yürümez misiniz? diy.or
au. 
Bakıyorum: Şuradan şuraya gitmek 

için bile tramvaya biniyorsunuz, oto
büse biniyorsunuz .. Yürümekten sizin 
gibi korkak kimse görmedim .• 
Doğru söylüyordu. Bilhassa kadın

larımız yürümekten çok korkuyorlar. 
En kısa mesafelerde bile tramvaya, 
otobüse biniyorlar. Hava almak, biraz 
dolaşmak için akşamlan sokağa çık

mak da adet değildir .• 
Halbuki, ' şişmanlamaya mani olaca1' 

en birinci vasıta yürümektir. Şimdi 
doktorların şişmanlara tavsiye ettiği 
de açlık usulü değil, beden hareketle
ri ve yol yürümedir. 

Yol yürümekten çekinenlerin ileri 
sürdükleri bahane şudur: 

- Yoruluyorum. 
Fakat, bunların bilmeleri lazımdır 

ki onlar ycruluyorum diye yol yürüme
dikçe yol yürürken daima yorulacak
lardır: Yani, yorulmak ycla alışık 

olmamaktan ileri gelir. Halbuki, gide
ceğimiz bazı yerlere yuruye yuruye 
gitmeyi veya her gün biraz gezinti 
yapmayı adet edinsek hem yorulmaz, 
hem de - eğer şişmanlamaktan şikayet 
e:liyorsak - bunun vücudumuz üzerin
de büyük bir faydasını görürüz. 

Şişmanlamak veya şişmanlığı gider
mek için yemeklerinize de dikkat et
mekle beraber idman hareketlerine lda
ha fazla ehemmiyet vermek lazımdır. 
Bilhassa yazın: Denizde yapacağınu 
bazı hareketler var~ır ki ihmal etme-
melisiniz: 

Yarı gövdeniz suyun üzerinde bu
lunmak şartile, bir tahtaya tutunursu
nuz ve vücudunuzun sıkletini tahtaya 
vererek ayaklarınızı suyun içinde çır
parsınız. Buna on dakika kadar devam 
edersiniz. Yalnız, yorulduğunuzu his
seJ:rscniz bu hareketleri biraz daha 
yavaş yapmanız lazımdır .. 

'dir müddet bu hareketlere devam 
ettikten sonra, bacaklarınınn ve bilhas 
sa kalçalarınızın mevzun bir şekil al
dığını göreceksiniz. 

Yeni Çay Ve Yemek 
Eldiveni 

Çaya giderken veya bir ziyafette gi
yUen etbiselerle beraber yeni bir cins 
eldiven takılıyor. Bu ekliven ince pul-

Bu itibarla Vidman gerek Almanya- yapılmaya QŞ an l 
~r.\l'lıı1ıı:tM~"'\<1"c~ da, gerek bütün diğer Avrupa şehirle-

Londra terzilerinin yeni modelle
rinden: Güzel bir Sonbahar modeli.. 

lardan örülmüştür ve elin üzeri adeta 
gümüş kaplanmış gibi duruyor. 

Parmakların üzerini şeffaf bir par
laklıkla kaplayan bu eldivenlerin al
tında yüzükler de çok güzel görün
mektedir. 

Eldivenler fazla uzun değildir, dir
sekten bir iki parmak kısadır. 

Yeni Şapka Modası 
Yaz olmasına rağmen ensiz kenarlı 

şapkalar hala moda. Yalnız, sivrilik 
biraz itibardan düşmüş bulöınuyor. Bil
hassa, arkaya doğru meyilli sivri ıap
kalar artık m~da ıdeğildir. 

BUiji likabil şapkaların kenarlanıı 
da;Jle.~ var: Kenarlar ekseı;iya içe
ri doğru kıvrıktır veya dilimlere ayrı
larak helezon şeklinde gibi bükülmüş
tür. 

Şapkaların kenarlarındaki bu fazla 
cicili bicili süs üzerine bir de deveku
şu tüyü dikilerek tamam oluyor 1 Bu 
tüyün aldığı "?,. şekli ıde hakikaten 
yerinde sorulan bir sual gibidir. 

Görülüyor ki kadın şapkaları garip 
olmaktan bir türlü kurtulamayacak .. 

( __ K_ı~sa habe_r_ıe_r __ ) 
• E:.ııahn ö~lcyiıı iki sııııt yemek p:ıydo

~u yap:ıcıığı ctr:ıhıı<l:ıki neşriyatın henüz 
Jıir tetkike müstenit olmadığı söylcnınck
tcdir. 

• Iktıs:ıt Vcl, ı11cti nıiislqar vekili flııy 
Ilüsııii Y:ıınnrı dün akşam ı\rıkarayıı hare
ket clınişlir. 

• Benzi ıı Sl·I kıını ııııııyasının ney kozda 
ıc~is cdcl'cği yeni m:ılınık:ıt arılrc-

pos1111a Sİirıırük YC 1rılıİS!ll']ar YCkfiJctİnCC 
mlis:ıadc olıının11ştıır. 

Kumpanya prk ynkındıı buradaki inşaa
ta hn~lıyncnktır. 

• S:ıyfiyclrrıl!'ki ci!lcncc yerlerinin tef
tişine b:ı~J:ııınıışlır. Teftiş ncliccsirıdc ta
rifeden fazla pııra nlındığı ,.c g:ırsoıılnrın 
yanlış Jıe.;:ıp viicıııln getirdiği teshil edil
mis, \'nziyl'I i g1istcrcn rnııorlor \'Üeu<la ge
l irilııı iştir. 

rinde gözleri kendi üzerine çekmiş

tir. Bu adam kimdir? 
Fritz Vidman umumi harpte Hitle

rin mensup bulunduğu taburun kuman 
danı idi. Bitler bu taburda onbaşı rüt
besile bulunuyordu. 

Vi'1man umumi harpten sonra isti
fasını verip çekilmiş ve iş hayatına 
atılmıştı. 

934 de, eski yüzbaşı, artık devlet 
reisi olan eski onbaşı ile görüşmek is-
t:yor. 

Hitler eski yüzbaşısına karşı daima 
büyük bir saygı beslemektedir. Sene
lerce sonra yapılan bu görüşme esna
sında Hitler Fritz Vidmana: 

- Benim yanıma sizin gibi bir adam 
Jazım, diyor. Sizi tekrar orduya alayım 
kumandan rütbesi vereyim ve emirbe
rim yapayım .. 

Vidman: 

- Düıüneyim, diyor. 
Fakat, Hitler düşünmeye vakit bı

rakmıyor, ısrar ediyor. Vidman da 
kabule mecbur oluyor. Fakat çok yük
sek bir rütbeyi kabul etmiyeceğini söy 
lüyor. 

\ 
Bu suretle, 935 de tekrar orduya 

.giren Fritz Vidman Hitlerin yatıp 

kalktığı Başvekalet binasmda bir dai
reye yerleşiyor. 

Bundan sonra Vidman Hitlerin ya
nında mühim vazifeler almıştır. Bu 
arada Nazilerin faaliyeti hakkında bil
dirilen endişeli haberler üzerine Hitler 
onu Amcrikaya göndermiş, kendisine 
meseleyi halletmek hususunda büyük 
salahiyetler vermiştir. 

Son defa, İngiliz kralının Fransaya 
gideceji günler yaklaprken Hitler 
V!dmaİllt, 1ngiJte~nin dıuhtelif mese· 
leler hakkındaki fikri ne ?lduğunu öğ
renmek vazifesi ile Londra}11 gönder
miştir. 

Büyükdere 
yolunda bir kaza 

Fazla sürat yüzünden sık sık rastla
dığımız otomobil kazalarından bir ye
nisi daha pazar günü vukua gelmiş ve 
devrilen bir otomobilin içindeki dört 
kişi mucize kabilinden hafif yaralarla 
kurtulmuştur. 

Diş he1<im1iği yapan Ali Fehmi pa
zar günü, tanıdığı kaldmlardan lsmet 
Bedia ve Naciyeyi hususi arabasına 

bindirerek Büyükdereye doğru bir ge
zinti yapmak istemiş, fakat otomobil 
Mecidiyeköyünü geçtikten sonra, yan 
tekerlekleri birdenbire iç tarafa kay
mıştır. Bu yüzden müvazenesini kay
beden otomobil yan olarak devrilmiş
tir. 

İçeride bulunan kadınlarla diş heki
mi arabadan onar metre uzağa ftrla
mışlardır. Neticede hafif yaralarla 
kurtulan yaralılar Şişli Şifa yurdunda 
tedavi altına alınmışlardır. 

Bütün askeri mütehassıslar müstak
bel bir harpte tayyarelerin katı rolü
nü itiraf ediyor. Bunun içindir ki tay
yarecilik her gün ileri hamleler yapa
rak son kemaline ulaşmaya çalışmak
tadır. Almanların havacılıkta çok ileri 
gittiğini gören İngilizler milyarlar sar
federek yeni tayyare fabrikaları, hava 
üsleri imaline koyuldular. Almanlar 
Vestfalen namında, büyük ve açık 
denizlerde tayyarelere istasyon vazife
si görecek bir gemi inşa ettiler. 5124 
tonluk ve 125 metre uzunlukta olan 
bu geminin, tayyareleri havalandırmak 
ve denize indirmek için yapılmış yanaş 
ma tertibatı vardır. Bu tertibat saye
sinde, hususi makineler, tayyareleri 
havaya kaldırarak uçuruyor. 

Bu tayyare uçurma gemisi (}aimi 
clarak büyük ve açık denizlerde bulu
nacaktır. Amerikalılar ise yüzen ada
lar imali için faaliyete geçmiştir. Bu 
adalar tayyarelere üs vazifesi görecek 
ve deniz tayyarelerinin uzak mesafe
lerden glerek inip barınmalarına has
redilecektir. Böyle adacıklar inşaatını 
Amrikah mühendis Armstrong tasav
vur etmiş ve hu tasavvurunu Amerika 
bahriye nezaretine kabul ettirmiştir. 

İlk ada 36 metre uzunluğunda geniş 

bir satıh, 120 metre genişlik ve 32 
metre yükseklikte olacaktır. Nevyork 
civarında yapılan ilk yüzen ada tayya
relerin emrine hasredilmiş o!up 600 
milyon franga mal olmuştur. 

TAHTELBAHiR TEHLiKESi 
Büyük devletle.r terki tcslihat kon

grelerinde şimdiye kadar daima tahtel
bahirlerden gelecek tehlikelere karşı 

tedbir alınmasını müzakere ettilerse 
de müsbet hicbir neticeye varılamadı
ğı için denizaltı gemileri inşaatı da 
tayyare imali kadar büyük hızla iler
liyor. Deniz diplerinde saklanarak 
düşmana bir baskın halinde arl<adan 
vurabilen bu müthiş harp aleti hakkın
da devletler müzakerelere girişince, 

- ~eye bülü.n bunlnrı nişanlına itiraf etmedin ? -- Kızımı alana çeyiz olarak para vermek niyelin -

- istikbale saklıyorum. Boşanmak için 
kil eder. 

sebep teş· 

de değilim .... Esasen kızım da kendisini yalnız gilzcl· 
liği için alan bir erkek istiyor ... 

- Zaran yok. Siz ne verecekseniz verin bana. Ken
disine ben bundan hi~ bahsetmem. 

bu aletin tamamen ortadall 
sını istediler. Fakat yuıca 
lediğimiz gibi hiçbir müs 
de edilemedi. Deniz ınU 
göre tahtelbahirler büyü1' 
kruvazörlerle diğer deniı 
lerine o kadar zararlı de 
büyük ve küçük tüccar g 
tırmak için daima müthif 
Tahtelbahir korkusundan 
milerini harp gemileri r~f d 
riscfer ettirmek mecburıye 
çok bahalıya mal oluyor. 
sahibi devletler deniz yoU.ı 
bahir tehlikesinden kor~ 
riyetindedir. Ham maddele 
anbarları müstemlekelerd4 
Jetler bu tehlikeyi bertaraf 
kaygısile daha sulh zaın. 

tüccar g_emilerinin teslirJ11 ~ 
düşünüyor. Tüccar vapur 
istiabisine göre bir, yahut 
fazla top yerleştirecek te 
dana getiriyor. 

"r8 Yapılan bir hesaba go 
hükümeti harp zamanında 
car vapurlarına' 20,000 tO~ 
mek mecburiyetindedir. 
tüccar gemilerinin teslibi 
İngiltere tahtelbahirlerin t 
tadan kaldırılmasını istcrt1e 
mantarla Japonlar ise tabt~ 
niz hücum ve müdafaa aletı 
mekte ve tüccar gemileri 
dıığu için diğer devletıeriıı 
kabul etmemektedir. .J.. 

HAVA PJYADEJ..VJ 

Hep bir müstakbel harpte 
bilmek endişesile evvela Fıl. 
Alman ve Fransızlar bava pı ~ 
lan teşkil ettiler. iki yıl e"" 
va civarındaki askeri 

0 
Rus erkanıharbiyesi 20°~.A 
mürekkep bir askeri alayı ?~ 
hesinin arkasına, çek derı 
dirmeğe muvaffak olmuştu~ 
ler düşmanın bir askeri ııa 
hını zaptettiler. Ondan son:" 

• b 'ki bıll gelerek yere ınen u ı 

yesinde, yine askeri. tayyard 
üç bin asker nakledılerel< 't 
dusunun arkasında, bir şet1 
hava kıtaları vaziyet aldılar· ıJ 
bir hücum, düşman ord~SU~ 
cak korkunç bir tabiyedır. e'4 
kumandanlığı Rusların bu Jıı ~ 
üzerinde ehemmiyetle dur 1,r F ansıı bat almağa koyuldu. ~ . }ta~ 
Afrikada olmak üzere ıkı -"' 
alayı teı:.kil etti. Yapılan en ~-' 

:s "re il''' 
belerden anlaşıldığına go a 
cum alaylarına ayrılacak ce 
çok sağlam kalb aranıyor. 5~ 
ve hafiflik gözetiliyor. He~ 
ri kıtalar arasından ve 'ke e 
.. . ·ı bu askerler uzcrıne se"ı en . ,0 .. 'lı} 
tiyazlar ve bol maaş verı 
lan şartlar arasında yüzme 

vardır. y }ı. 
INGILIZ DENiZ TAY 

'Jhll İngilizler havacılıkta bı 
(Somı 10 1mC'll 



Sustalı ile arkadaşını 
öldüren çocuk 

Dünkü muhakemesinde hadise-
ye ait tek bir kelime söylemedi 

Dirkaç ay evvel Edirnekapıda Tepe 
ba gında 17 yaşında Sabahaddin adın
da bir çocugu sustalı çakı ile öldüren 
16 yaşında katil Ahmedin dün ağır 
ceza mahkemesinde duruşmasına baş
landı. 

Okunan kararnameye göre küçült 
katilin suçu sabit görülüyor ve kendi· 
sinin yaşı goz önünde tutulmak şarti· 
le 448 inci maddeye göre tecziyesi is
tcniyoruu. 

Kararname okunduktan scnra reis 
mauıuna donerek: 

- Anlat bakalım Sabahaddini nasıl 
.. 1 

oldt.irdun? dodi. 

Ahmet, çok kalabalık olan sılona 
göz gezdirdil:ten sonra: 

- Ben çok sıkılgan bir çocuğum, 
bu kadar halkın önünde anlatamam, 
dışarı çıksınlar öyle söylerim, yoksa 
ağzımdan bir kelime bile alamazsınız, 
ıdıye cevap verdi. 

Reıs, suçluya muhakemenin aleni 
oldugunu ve samiini dışan çıkarama
ya:agını söyledi. Fakat Ahmet buna 
ragmen hiçbir şey söylemiyor ve yut
kunup duruyordu. 

Bu vaziyet karşısında iddia maka
mını temsil C'den Reşad Saka suçlu· 
n~~ ~oliste ve sorgu hakimliğinde ver
dı~ı ıfadelerile iktifa edilmesini istedi. 
Reıs suçl . · uya ınadı bırakıp anlatması-
n·ı· söyledi, Fakat Ahmet, yine bir şey 
~~yJemeyince evvelce soriu hakimli
gın~e alınan ifadesi okundu. Ahmet 
bu ıfa :lesinde şöyle diyordu. 

"Ak d ' r a aşım Mecit ve Mcnmetle top 
oyunundan dönüyorduk Tepebağma 
geldiğimiz sırada yanı~ıza bir küçük 
çoc~k yaklaştı. Mehmede elindeki to
pu ışaret eder"k: 

- .Bu da top mu sanki, yüz para 
~er:c~ım de bana sat, dedi. 

ıMccıt de: 

. - Sen o yüz para ile Tahtakaleye 
e.ıt, cevabını verdi, Çocuk bunun üze
rıne koşarak gitti biraz sonra, yanrn
~a Sabahaddin il~ geldi. Sabahaddin 
1ecıdi aradı. Mecit kaçmıştı. Bulama
yınca arka.daşım Mehmedi dövmeğe 
b:ışladı. Ben ı'lralarına ayırmak maksa· 
dile yaklaştım. Sabahaddin bu sefer 
benim Üzerime atıldı, dövmeğe başla
dı. Korktum; cebimdeki sustalıyı çı
kararak Sabahaddinin iki omuzu arası
na sapladım sonra kaçarak eve gelip 
saklandım. Vurduğum sustalıyı mut
fakta'J<i kireç tenekesine gömdüm. Er
tesi günU gazet"lerde beni aradıklannı 
okudum; k::rktum. iki gün saklandık
tan sonra, kanlı bıçağı kireç teneke
sinden çıkararak karakola gidip kendi 
kenJiıne teslim oldum.,, 

Reis, Ahmede bu ifadesine ne diye· 
cegini sordu. Ahmet: 

- Söyledim ya. Bunlar doğru de
ğilclir, poliste dayak yemekten kork
tum, halk dışarı çıksın söylerim. 

- Peki sorgu hakimliğinde de da
yak yok ya ; orada itiraf etmişsin. 

- Ben mü .. tantiklikte dayak olma
dıgını bilmiyordum, ifadelerim doğ
ru değildir! 

Ahmet b"şka bir şey söylemiyordu. 
Vekili söz alarak, müekkilinin nüfus 
kağıdında'ti yaşının dcğru olmadığını 
bunun için kendisinin tıbbi adlide mu
ay enc edilip yaşının doğru ol:ırak tcs
bi tini istedi. 

Mnhl(c:ne de bu hususta karar ver
mek üzere duruşmayı başka bir güne 
bıra 1:tı . 

Sabun Kaz~nı Cinayetinde 
Son Safha 

J{antarcılada çalıştığı sabun fabri
k:ı"rnda sık sık yaptığı hırsızlıklarına 

artık b:r nihayet vermek istiyen fab
rika bekçisi fiO yaşında Şevkiyi boğa· 
rak öldürdükten sonra sabun kazanına 
atan katil Mansurun ağır eczada gö
riilcn duruşmasına dun de bakılarak 

şahitler dinlenildi. 
İlk çağrılan şahitler:len arabacı Sa

dctt n su yolda ifade verdi: 
"- Mansuru tanırım. Arabamla 

fabrıka an birçok defalar fıçı ve zey
tinya taşıdım. Bir defa dört boş fı

çıyı ve bir sabun çuvalını nakliyat an-
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barına götürdüm. Fabrikanın bu gibi 
taşıma işleri olduğu zamanlar Mansur 
gelir daima beni çagırırdı. Son defa 
aşçı Zülfüye götürdüğüm zeytinyağ
larının taşıma ücreti olan 50 kuruşu 
Mansur verdi. 

Nakil işlerini daima gündüzleri ya
pardım. Taşıdığım eşyaları arabaya 
yüklerken gece bekçisi ile patronun 
fabrikada olup olmadıklarını hatırla

mıyorum.,, 

Arabacı Sadcttinin sözleri bitmişti, 
Mansur ayağa kalkarak: 

- Bu yağları ve fıçıları fabrika sa
hibi taşıtırdı, Araba lazım olduğu za
man hep Sadettini çağırırdım. A§çı 
Zi.ılfüye giden yagları da patrcn yolla
mıştı. 

Mahkeme, bundan sonra Erzurumlu 
hamallardan Ht.iseyini çağırıJı. Hamal 
H~eyinin dikkate değer sözleri şöyle
dir: 

"- Bir sene evvel Küçükpazara yük 
götürmüştüm. Oğle vakti idi. Yemek 
yemek üzere aşçı Zülfüye gittim: bir 
az sonra yanıma tanımadığım ve şimdi 
burada ikinci defa olarak göridüğüm 

Mansur geldi. 
"- Bende altı teneke yağ var, ucuz 

veriyorum, alır mısın, dedi. Evvela 
tüphelendim: 

"- Nereden buldun bunları? diye 
sordum. 

Mansur: 
- Memleketten yolladılar: cevabı

nı verince şüphelerim dağıldı ve pa
zarlık sonunda kilosu 35 kuruştan 
yağları aldım. Aldığım altı teneke ya
ğı hemen o gün Çcşmemeydanımfa 

bakkallık yapan Mahmuda götürerek 
36 kuruştan hepsini sattım.,, 

Katil Mansur bu ifadeyi kabul et· 
medi. Ellerile işaretler yaparak ayağa 
kalktı: 

- Bu adamın IÖyledilderi doğru de
ğildir; kendisini gimdi görüyorum, 
dl'ui. 

Bundan sonra davacı vekili söz isti
yerek dedi ki: 

- Mansur zabıt varakasındaki ifa
desinde: 

"- Çaldığım on üç teneke yağdan 
altı tenekesini fabrikanın arkasındaki 

medresede oturan arkadaşım Erzin
canlı Hüseyine sattım diyor.,, Acaba 
k::ndısinin Erzincanlı Ht.iseyin dodiği 

adam bu mudur? 
Hamal Hüseyin: 

- Hayır, dedi, ben bir defa Erzu
rumluyum. Ve Mansuru tanımadığım 

gibi bir münasebetim de yo'lctur. 
Uçüncü olarak dinlenilen şahit Os

man vaka~an haberi olmadığını söyle
di. 

Bundan sonra heyeti hakime şahit 

Sadettinle Hüseyinin ifadelerinde, ge
çen aşçı Zülfü ile Mahmudun şahit 

olarak çağrılmalarına karar verip du
ruşmasını başka bir güne bıraktı. 

Balkondan Düşen Kadın 
Öldü 

Bcyoğlunda Y eniçarşıda oturan Li
selin karısı Cimha pazar günü caddeyi 
seyretmek üzere evinin balkonuna çık
mış. fakat parmaklığa fazla yaslandı
ğından gözleri kararak aşağı düşmüt
tür. 

Cimha düşuş sonunda ağır surette 
yaralanmış, sıhhi imdat otomobili ile 
kaldırıldığı Beyoğlu hastahanesinde 
biraz sonra ölmüştür. 

Vakaya el koyan müddeiumumi mu
avini Necati tahkikata başlamıştır. 

Meyva Toplayan 
Maymunlar 

Afrikaja zengin elma ve portakal 
bahçelerine sahip çiftçiler, terbiye et
tikleri maymunlara meyve toplattır

makta ve topianan meyveleri istif et
tirmektedir. Cenubi Afrikada bu işleri 
görmek üzere binlerle rraymun terbiye 
edilmiştir. Seneler geçip maymunlar 
bu suretle terbiye edildikçe insanların 
yaptığı işleri maymunlar gördüğü için 
birçok amc1cler işsiz kalmaya başla

mıştır. 

istikbalde o1a-. 
cak şeyler 

Yeisin bu isimdeki eseri 
çevrilirken bir bfıdise oldu 

Muhayyel şey· 
leri yazmakta 
mahir olan meş • 
hur romancı Vel· 
sin bir senaryosu 
filme çekilmişti. 

"istikbalde ola
cak şeyler,, ismin· 
deki bu film çevri. 
lirken başroller -
~en birini almış 

olan artist Şeyla 

Naysmut'un başı

na bir felliket gel· 
mişti: 

V els, bundan 
iki yüz sene son· 

f\1is Şcyla raki insanları tu • 
haf kıyafetlerle gezdirmektedir. Er. 
keklerın üzerinde parlak zırhlar, ka
dınların üzerinde de ince, kelebek ka
nadı gibi bir maddeden elbiseler var· 
dır. İşte kadın artist bu şık elbisenin 
kurbanı olmuştur: 

Film çevrilirken, artistin elekleri 
birdenbire ateş alıyor ve Şeyla çığlık. 
larla koşmağa başlıyor. O, telaş içinde 
koşarken alevler bütün vücudunu kap
lıyor ve etraftan dar yetişiyorlar ve 
kızcağızı muhakkak bir ölümden kur
tarıyorlar. 

Mis Şeyla bu kazadan vücudunun 
bazı yerleri yanarak kurtulmuştur. Bir 
müddet hastahanede yattıktan sonra, 
çıkan artist şimdi film §irketini dava 
etmiş ve binlerce lira zarar ve ziyan 
istemiştir. :Fakat mahkeme, kazada 
artistin kendisini kabahatli bulmuş ve 
şirketin zarar ve ziyan vermcğe mecbur 
olmadığını bildirmiştir. 

Kedi sevenler 
Londrada güzel bir 

sergi açtı 

Londra bugünlerde büyük bir keji 
hucumuna ugramıştır. Fakat tek başla. 
rma gelseler, şehirde dolaşmaları ken
dileri için tehlikeli olacak olan bu hay
vanlar yalnız değildir, sahipleri ile be
raber gelmişlerdir. 

Bu kediler açılan bir sergiye iştirak 
edeceklerdir. Sergiyi "Kedi sevenler 
klübü,, açmıştır. Sergiye getirilen kedi
ler hep bu klüp azalarının kedileridir. 
Bu sevimli hayvanlann ıahipleri e'kse. 
riyetle kadındır ve sergide kedilerinin 
başı ucunda beklemektedir . 

İlk yapılan müsabakada Mi:t Hansi
yon Sankist isminde bir genç kızın ke 
disi birinciliği kazanmıştır. Kedilerin 
cinslerine göre daha bir çok müsaba -
katar yapılacaktır. 

--0-

Dünyanın En Sür'atli Eşeği 
Geçenlerde Palurmuda bir eşek sü

rat müsabakası yapılmıştır. Müsabaka
ya yüz eşek kayıt olmuşsa da yarışa 

yalnız yirmi sekizi iştirak ettirilmiş

tir. Yarışta eşeklerden onbiri yorulup 
vazgeçmiş, yalnız on beş eşek koşu

nun nihayetine kadar mukavemet et
miştir. Müsabakayı kazanan eşeğin sa
hibi, hayvanı , hiçbir zaman kamçı ve 
sair aletlerle dövmediğini söylemiştir. 
Sicilyada böyle dövülmeden müsabaka 
kazanabilen bir eşeğin ortaya çıkışı 

eşek merakını arttırmıştır. Esasen Si
cilya dünyanın en çok eşek yaşan ye· 
ridir. Miisabalcalar eşekçiliği daha faz
la teşvik etmel:tedir. 

fngilt"rcnln meşhur ressamı Matany a tnrnfrndan yajılmış bir tablo: Kral 
ve Kraliı:c ilk tanıştıkları zaman .• 

Mister Con Kah isimli biri tarafın dan yaptırılan bir yarış otomobili, sa
ttc 3500 mil sürat yapıyor ... 4 

Holnndada mUstemlekelerin müdafaasında vazife alan gedikli ordudan 
bır grup. Ordu mevcudu 1170 zabitle 29600 neferden ibarettir. 

lspanynd:ı CümburtyetçllerJn bir ta n'lünaa aslier .. .,, 
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Altı haydut yere yuvarlandı. Attan l BUtün eşyamızı ve silAhlarmuu, yi. 
dilşen ikisi de kaçan arkadaşlarının } yecek ve binecek alma.ya sarf ettiği. 
ardından alabildiklerine koşuyorlar. mizden bizi açık kollarla. k&r§ılayan 
dr. Birkaç dakika sonra düşman tara. (nara.banchi houtuktu) sunun manas. 
fmdan ateş kesildi ve beyaz bir bay. tırıne. vardığımız zaman, tamamiyle 
rak sallanmağa ~!adı. Bize doğru i. soyulmuş bir halde idik. (houtouktu) 
ki süvari geldi. Konuşma esnasında, bizi görünce, 
reislerinin yaralandığım ve bizden ilk - Geleoeğinizi biliyorduıiı, dedi· 
müdavatta bulunmamız için yardım Rüyalarun ha.na bunu göstermişti. 
istemeğe geldiklerini öğrendik. Der • Cenuba doğru olan bu delicesine 
hal bir kurtuluş ümidi gözümde par. tehlikeli teşebbilsünUzUn bacı <11arak 
ladı. Ecza çantamı aldım ve tercil- Tibette sekiz arkadaşımızı bırakmış 

man olarak Kalmoğu be;:-a berımde gö. l)n iki kigi olarak dönmüştük. 
ttirdüm. Reisleri yarasından çok acı 
çekiyor ve bir taraftan inlerken bir 
taraftan da küfür ve beddualar yağ. 
dırıyordu. Arkadaşlarım: 

- Şu hayduda biraz siyanür dö 
potasyum ver, dediler. Fakati benim 
planını tamamiyle başka idi. 

Bizi yaralı olan reislerinin yanına 

götürdüler. Haydut, ka~alar arasına 
yayılan eğer örtülerinin üzerine ya • 
tirılnıı§tı. Bize Tibetli olduğunu söy. 
ledi. Fakat yüzünden, c:enubt 
Türkistandan gelme bir Türkmen ol
duğunu derhal anladmı. Yüzüme ür • 
kek ve yalvaran gözlerle bakıyordu. 

Yarayı muayene edince, kurşunun 
göğsünü soldan sağa delip geçtiğini 

ve çok kan zayi ettiğinden zayıf bir 
halde bulunduğunu gördüm. Onu iyi. 
!eştirmek için elimden gelen her eeyi 
yaptım. Kullanacağım bütün i13.çları, 
hatta iyodoformu bile, zehir olmadığı. 
m göstermek için evvela. dilime sürü. 
yordum. Yarayı iyotla dağladım, iyo. 
doform ile yıkad!m ve ondan sonra. 
sardım. Yaralıya dokunulmaması, ve 
hatta bulunduğu yerden hareketsiz 
bırakılması hakkında. tenbihlerde bu. 
lundum. Sonra, Tibetlile~·den birine 
nasıl pansuman yapılacağım ve değiş. 
tirileceğini gösterdim. Biraz pamuk, 
sargı ve iyodoform bıraktım. Harare. 
ti çok yüksek olan hastaya kuvvetli 
bir aspirin dozu içirdim ve bil3.hara 
verilmek üzere birkaç kinin kompri • 
mesi bıraktım. Ondan sonra Kalmok 
vasıtası ile ve ciddi bir sesle: 

- Yara çok tehlikelidir. Fa.kat re. 
isinize, iyileştirici bir ilaç verdim ve 
kurtulacağını ümit ediyorum. Yalnız 

eunu da unutmayın ki, bizim gibi hiç 
kimseye zararı dokunmıyanlara hU • 
cum etmeğe sizi sevkeden şeytanlar, 

fena ruhlar, bize tekrar ateş ettiğiniz 
takdirde, onu derhal öldüreceklerdir. 
Bunun için, hatta tUfekleriniz de bile 
bir tek fişek bulunmamalıdır, dedim. 

Bu sözlerden sonra, Kalmoğa, tü. 
fengindeki kur§unları çıkarma:iını 

emrettim. Ben de tabancamı bo~alt • 
tun. Tibetliler de derhal benim misa. 
limi takip ettiler. Ayrılmadan önce: 

-Size söylediklerimi unutmayınız, 
dedim. On bir gUn gece gUndilz bura. 
dan a.yrılmıyacak, kımıldamıyacak ve 
ıilihlanmzı doldurmıyacaksmız. Ak. 
li takdirde ölüm perisi reisinizi öL 
düreceği gibi, sizleri de takip edecek. 
tir. 

Bu sözlerden soo.ra, (naraba.nchi 
houtouktu) sunun hediye ettiği hal • 
kayı çıkarttun ve dindarane bir şekil. 
de başlarının üzerinde dol~tırdun. 

Oradan ayrılarak arkadaşlarmıuı 
yanma döndUm. Onlara.. haydutların 
yeni bir hlicumundan masun olduğu • 
muzu, fakat Mongolistan yolunu bul. 
marnız lwmgel<liğini bildirdim. Hay. 
vanlarımızın yorgunluk ve bitkinlik • 
ten kemikleri fırlamıştı. lcabında ka. 
putlarımızı koyabılmemize müsaade e 
decek şekilde burada iki giln kaldık 

ve bu müddet zarfında hastamı bir
kaç defa ziyaret ettim. Bu dinlenme 
esnasında çok hafif olan kendi yara. 
lanmızı da sarmağa vakit bulduk. Sol 
baldırımdaki kurşunla, sağ topuğum

ma giren kösele ve kuma§ parçalarını 
çıkardım. Haydutlardan kervanların 

geçtikleri başlıca. yolları öğrendik. 

Talihin de yardımı ile yolda (ourga) 
daki (buda viron) dan, (lhassa) da. 
ki Dalaylamaya, mukaddes bir mek . 
tup götüren, Mongol prensi (pounzig) 
in kervanına tesadüf ettik. Prens, de.. 
ve, beygir ve yiyecek satın alabilme. 
mla hususunda. bize büyük yardımlar
da. bulundu. 

Orada, bu fırtınalı denizden ve hl. 
diselerin tehlikeli ve korkunç dalga -
larmdan, bizi, em.in bir liman:ı. ulaş. 
tıracak vaziyeti ve hattı hareketi tes. 
bit edebilmek için, on beş gUn kadar 
kaldık ve dinlendik. Yanımızdaki su. 
baylar, Mongolistanda teşekkül eden 
ve bolşeviklerle mücadeleye hazırla • 
nan kuvvetlere iltihak etmek üzere 
bizden ayrıldılar. tık yol arkadaşım 
ve ben, emin bir mahalle varıncaya 

kadar, birçok yeni macera ve tehlike. 
!ere maruz kalmağa hazır bir halde, 
Mongolista.n ovalarından yolumuza 
devam etmeyi kararlaştırdık. 

Bu zorlu yolculuk hitıralarınm gö. 
zllmde canlandığı şu anda, bu bahis. 
leri. eski ve büyük dostum ve felaket 
arka.daşnn Ziraat Mühendisine, bera.. 
ber birçok meşakkatlere katlandığı • 
mız Rus dostlarıma ve bilhassa, Tibet 
dağlarında son ve ebedi uykularını u
yuyan Albay (ostrovsky), Yilzbagı 

(zouboff) ve (touroff), MU!Azım (pi. 
sarjenski), Kazak (vernigora) ve Ta. 
tar (mabommet spirid) ~ aziz batı. 
ralanna ithaf ediyorum. .Nyni zaman. 
da, prens (soldjak) ve (naranchi) 
manastrrmm muhterem ba.şrahibi, 

Ta Lama (jelyp djamsr:ıp) m göster. 
dikleri yardnn ve dostluğa karşı duy. 
duğum derin minnettarlık hislerini de 
burada bildirmeğf, kendime bir vazi. 
f e ve borç bilirim. 

tKlNCl KISIM 

ESRARENGİZ MONGOLlsTAN 
Geniş ve esrarengiz Asyanın göbe. 

ğinde zengin bir memleket bulunmak. 
tadır. Bu memleket. (tian chan) dağ. 
!arının karlı yarlanndan (cayan) 
dağlarının ormanlı tepelerine, Çin 
seddinden Garbi (dzoungarie) nin ya. 
krcı kumluklarma kadar orta Asya • 
nm büyük bir kısmını kaplamakta • 
dır. 

Milletlerin, tarihin ve efsanelerin 
beşiği; hunhar Fatihlerin esrarlı yü • 
zUklerJni, eski göçebe kanunlarını, 
Gobinin kumlan altında gömülü du • 
ran hlikfımet :ve medeniyet mer1'ezle. 
rini bıraktıkları vatan; lamalar, cin. 
ler, prens ve hanlar tarafmdan idare 
olunan. Cengiz ve Kubilay hanın nee. 
linden olan göçebe kabileler diyarı; 
(rama) nm, (çakya mouni) nin, 
(djonkapa) nm, (pupa) nın, (ta ku. 

re) veya (ourga) daki (bouddha vl. 
vant) nın phsmda tecessUm eden 
(bogo cheghf',n) nin nezaret ettiği ~ 
yinlerin cereyan ettiği esrarengiz dl. 
yar; doktorlar, kAhinler, sihirbazlar, 
falcılar ve bir zamanlar bütün A.cıya 
ve A vrupanın yar mm dan fazlasını 

hUkUmleri altında tutan büyük idare. 
ciforin unutulmıyacak fikirlerini mu. 
hafaza eden esrarlı (svastika) tar ül. 
kesi. 

İnsan ve hayvan ha.stalıklaı uıın 
hUküm sürdüğü; veba, §irpençe, çiçek 
hastalıkları yuvası, olan, çıplak dağ· 

lar, gUne§ten kavrulmuş veya soğuk. 
tan donmuş ovalar diyan; kaynar su. 
lar, cinlerin hakim olduğu sarp geciL 
ler, balıkların kaynaştığı mukaddes 
göller memleketi: 4urtlar, ceylanlar, 
dağ keçileri, ve en nadir hayvan nevi. 
!erinin yaşadığı, milyonlarla dağ fa. 
resine, hiç gem yUzU görmemiş vahşi 
eşek ve atlura, ovalarda terkedilmiş 

insan cesetlerini parçalayan vahşi kö.. 
pek ve kuşlara, sık sık rastlanan hay. 
vanlnr Ulkesi. 

(Devanıı yıırın) 

Tarsus Çukurova 
Fabrikası 

' Af qon mektubu: 

Misafir mebuslar 
Yalvaç mesiresind 

Tarsus (Hususi) - 926 danberi 
faaliyette bulunan eı,ıkurova fabri
kası 933 de modern tesisatla te'kamfil 
etmiştir. Yalnız iplik imal eden 
eski kısım 5600 iğlidir. Yeni 
kısım ise iplik ve dokuma olmak üzere 
iki kısımdan müteşekkildir. 6400 iğ ve 
130 tezgaha maliktir. 

Fabrikada günde üç ekipte 1300 
amele çalışır. Bir yılda kullandığı ham 
madde 1, 00,000 kilodur. Senelik is
tihsalatı ı,400,000 kilo iplik, 3,5 mil
yon ~tre bezdir. 

Bere Türker Af yon hastahanesin 
sitayişle bahsetti 

Senede iki yüz bin lira amele paraaı 
verilmektedir. 25 memur, 11 usta ça
lıştırılıyor. Senelik muamele ve istih
lak vergisi tutarı yarım milyon liraya 
yakındır. 

Fabrikada istihsal olunan beygir 
kuvveti 1200 dür. Çukurova fabrikası, 
yalnız Tarsusun dC'ğil, bütün Çukur· 
ovanın en ileri ve mütekamil bir mües
sesesidir. 

Hendekte Tütün Türraı 
Müşkül Vaziyette 

İzmit (Hususi) - Hendekte tütün 
ziırraı pek stkı§ık bir vaziyete ginniı
tir. K.iZanın başlıca gelir kaynağı 
olan tütünler bu sene ve geçen sene 
para etmemi§. 

inhisar an barları dolup ta§mıştır. ' 

Birçck vaadlcre ve ümitlere rağmen 

inhisarlar idaresi mübayaaya başlama· 
mıştır. Zürra pek dar ve müş'kül bir 
hale duçar olmuşlardır. 

İnhisarlar idaresinin biran evvel 
mübayaaya ba§laması ve Hendek zUr
ralarını kurtarmaları çok arzuya şa

yandır. 

C. Y. 

Yalvaç Boğa..-ı me·fre7iğin&en bir görföıi(.ş ... 

Afyon, (Hususi) - Bolvadin kay· 1 lazımsa. hepsini yapıyorlardı. ti.,. 
makamı Feyzi Akkorla Yalvaç Boğa- fer oraya mebusların gelme.Si 
zı mesiresine gitmek il.zere Çaya ha- paganda bakımından buiunınaS 
reket edeceğimiz sırada santraldan satlardan biri olarak karşıJandl-J 
bir adam gelerek, ayni mesire yerine Onun için Bolvadinin ileri l"'J 
Afyondan vali Ahmet Durmuşun da ri bu ziyarete büyük ehemmiyet 
geleceğini ve yanlarında da Afyon rek derhal hazırlığa giriştiler• 
mebuslarının bulunactığını söylemesi Biz, k~ymakam Feyzi Akk~ 
Bolvadinde bilyük bir alaka uyan- nımızda jandarma komutanı 1tllj 
dırdı. Zira bütün Bolvadinliler Yal· Süreyya ve kazanın genç dokt 
vaç boğazı mesiresine umumt alAka- rem Kerim de bulwıduğu hald6 

yı çekmek için ne gibi propaganda kesten önc:e oraya gitmeyi dilt 

Savur 
hemen yola çıktık. Altımızdaki~ 
tıkaçlı., bizi yarım saat sonra 
za ulastırdı. 

Aradan yarım saat geçti. 
Dwmu~ Evrendilek _geldiler• 
nnda Edirne mebusu doktor 
Fatma. Memik ile Af yon meb 
yan Mebrure Önenç bulunuyo 
Valinin otomobilini bir başka 

Kasabalılar kendi paralar ile güzel 
bir Haikevi binası gaptı 

Saınmm Mmmni görünll,U ..... 

Sa.vur, (Hususi) - Beş yüz ev ve 1 
3200 nUf usa malik bulunan Savurun 
hava ve suyu gayet hoştur. 
Kasabayı üç yandan sayısız dene

c.ek kadar çok bahçe ihata etmiştir. 

Bu bahçeler arasından oldukça bü· 
yük bir çay geçer. Kasaba yüksek 
bir tepenin meyillerinde kurulmuştur. 
Bu itibarla Savurun tabii manzarası 

güzeldir. Vilayet ve etrafı kazalardan 
bir çok kimseler sıcak yaz günlerini 
geçirmek Uz.ere ekseriya buraya ge
lirler. 

Ka.z:ıyı teşkil eden bir nahiye ve 
87 köyde çiftçilikle uğraşılırsa da ka· 

saba balkının meşguliyetini kavakçılık 
teşkil eder. Kavak Savuru adeta dört 
cihetten kaplamış ve kavak ormanla· 
rı meydana gelmiştir. Ne yazık ki. 
bir tarihte yarım milyon lirayı bulan 
ihracat demirin ağaca hakimiyeti U-

zerine tamamiyle durmuştur. Irak ka· 
pıları kapanmış ve Türkiye ihracatı 

yirmi bin lirayı geçmemekte bulun· 
muı;tur. Savurun başkaca mUhim bir 
ihraç maddesi yoktur. Yalnız meyve· 
!erinden lncaz adı verilen erik, kuru 
ve yaş olarak memlcketP. se\'kedilir. 

Bütiln Şark kasabaları gibi bakım· 

sızlık ve harabi iı;;ersinde olan Savur. 
ilçebay Nazım Günesenin himmetiyle 
yenl bir yUz takmmağa başlamı§tır. 

Tecrübeli ve dirayetli bir ıdarecimiz 
olan değerli kaymakam, kaza mınta. 
kası dahilindeki umumi §Oseyi köy 
kanununu tatbik suretile yaptırmış, 

hamam inşaatı tamamlanmış ve de
ğil kaza, bir çok vilayet merkezleri· 
mizde eşine rastlanmaz mükemmelı· 
yette bir halkevi binası kurmuştur. 
Beş yüz kişi alacak genişlikteki sa

lon, sahoe ve mUteaddlt odalarla, mo
dern tesisata malik bulunan halkcvi 
bınası için devlet para sarfctmiş de· 
ğildir. Tamamı için harcanan sekiz 
bin lirayı Savurlular vcrmışlerdir. 

Doğrudan doğruya kasabalı ve kôylil 
bütiln Savurlularm yardımları ile 
meydana gelen ve kıymetli ilçebay 
Nazım Günesenln güzel bir eseri olan 
bina ile Savur ne kadar övllnse yeri
dir. 

Savur halkı çalışkan v~ maarif se
\'crdir. K:11.a merkezinde (160) mev
cutlu ve tam teı;kilailı bir ilkokuldan 
başka nahiye de dahil - Dört köyde ü 
çer sınıfl! - okullar . açılmıştır. Ma•
mafih, 887 köylü bir kaza için beş 

okul çok azdır. 
Belediye bütçesi beş bin liradır. 

Mevcut maddi imklnsızlıklar yeni
lerek kasabanın imarına bihakkın ve 
takdire §ayan surette çalışılıyor. 

takip etti, içinden Afyon 
Berç Türker ile Af yon Urbatfr 
niyet rnildürü ve Halkevi reisi 
l~ J 

Mesire yeri pek kalabahktı. S"'I 
leyin Myondan gelen tenezzillı 
rının getirdiği yolcularla Akşe 
gelmi§ bulunan bir çok kimseleı' 
vaç gazinosunun bütün masal 
gal etmiştiler. 

Mebuslar Yalvaç boğazını çoı 
ğendilcr. Hele Edime saylaVI 
Memik en güzel manzaraları ıııil 
dij'en objektifle tesbit ediyordılt 
ara Vali ile baya.n Önenç, ın~ 
rinde meydana getirilen yeni 
tetkik ile meşgul oldular. 

Biz de, Bay Türkerle fjÖ-/ı' 
kenara çekilerek konuşmağa. 
duk. 

Bay Bcrç Türker'c Afyondaıd 
kiklerinden edindiği intibaı 
Bana mtisait cevaplar verdi. şı!. 
nun bu yıl bir parça daha inki 1i 
miş olduğunu bu bakımdan V2' 

belediye reisini tebrık etmek 
geldiğini söyledikten sonra di~ 
hadaki tetkiklerine ilişerek e 
hastahane hakkında dedi ki: 

- Hastahanede cdindiğint 
pek zengindir. Hastaların dut 
nı teker teker gozden geçtrdill" 
da vi ve bakım şekillerini gördUJSI' 
naat getirdim ki, Afyon baS~ 
pek müıJfik bir şifa ocağıdır. 
sa bu şifa. evinin baş hekimini~ 
!esindeki hassasiyet ve gayre 
dolnyı takdire şayan buluyo~~ 

Bız havuz başına gelmiştıJc· 
sonra bayan Mebrure ile ilbaY; 
diler. Bayan Mebrure Afyond .. ~ 
zilerinden çok memnun görUnll el 
Bana : 'Kale., de ve Afyonun ~ ,f 
kaplıcalarında ynptıkları gcZl)~ 
dir Bu eser Frikyalılar zam 
dükleri yakın alakayı mUteff 
bir lisanla anlattı. 

• • • - . Sayın mebusun anlattıgı 

Afyonun meşhur ve tarihi bir 



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

Amerika zabıtasında katmerli suiistimaller: 

Bir delinin hikayes; ! ? 
Polis müffettişi, kumarhane

ler idare ederek milyoner 
olmuş ! ? ... 

Yazan: Yunus KAzım KUol 
(Dünkü nüshadan devam) 

Oooh, haydi, haydi. Yavaşc;:a komodi· 
ni çekti, kocasınıµ traş usturasını 

kınından çıkardı. 8oğuk çeliği par
ma.kları araAında dolaştırdı. Nabzmı 
kesecekti ve kurtulacaktı. Bir an 
için Ankarada yaşayan anasını ha· 
tırladı. Kirnbillr ne kadar perişan 
ola"aktı. Fakat bu tasan·ur onun 
kararına engel olacağına bilAkts teş· 
vik ediyordu. Adeta ölilmü ile ana· 
sının ı;ekece~i ıstırabı dtişünmekten 
zevk nldı. Bu, çekti~! ıstırabın bir 
kefareti gibi geldi. Anasına, onu ev· 
lendirdığl için kin besleyordu. Ken· 
di cilünıuyJe anasını cezalandırmak 
Jt>teyorau. 

::iuııra kulağına kocasmın rahat 
rahat nefes alışı geldi. Ne sakin uy
ku idi bu. Kendisi kAbuslar c;:eker, 
olmeyi duşünürken bu adamın lAkay
dlsl ııe demekti? Zaten onu bitiren 
de bu kal ıtsızlık, bu hissizlik değil 
miydi? .Anlaşılamamış, ömril anla· 
şılamadan geı;mişti. Bu adam. aca· 
ha ôlüuıünden ne derece müteessir 
olurdu. 

Kıs.ır:a düşündü. Belki birkaç ay 
sonra bu Yatağa bir başkasını geti· 
recektı. O kadınm talihi de kendi 
nasibinden farklı olmıyacaktı. Asıl 
o ikinci kadına acıyordu. Bu adama 
bu ikinci cinayeti yapmak, bir baş· 
ka kadının saadet hülyalarını da 

mahvetmek fırsatı vermemeliydi. Şu 
halde, ilk önce bir saniyelik bir 
hamle ile usturayı kocasının boğa· 
zınclan geçirmeli ve sonra hemen 
kendi akıbetlnl hazırlamalıydı. Fa· 
kat ya kardeşi, tok sevdiği Ahmedl. 
O şimdi ta. Antalyada idi. Ona facia· 
1'1 telgra na btldtrecekler, acele gel, 
dt:receklerdt. 

Zavallı cocuk tstanbula ulaştığı 
:zaman o artık mezarını ısıtmış ola· 
celttr. Şimdi kendisini tabutun 1· 
~ınden ellerine dayanarak başını kal 
dırmış ve susarak ağlayan kardeşi· 
ni görür gibi oldu. 

lşte hakiki dost buydu. Işte haya· 
tının sonuna kadar kendisine ağla· 
Yacak insan buydu. 

Oooh, ıstırap çeken bir insanın 
hnyaıı mukaddestir. Hele bu ıstıra· 
hın kahrnmanı olmak lı;in ölmeğe 
değer. 

Hayatında bulamadığını, ölümU ı. 
le bulahlleceğtnl anladı ve usturaya 
davrandı. GöıUnUn önUne lise haya· 

tı geldi. Sınıfında beş arkadaş idiler. 
Bunlardan ikisi bAIA evlenmemişti. 
Onlara karşı neden ıse bir UstilnlUk 
hissederdt. Fakat diğer UçünUn ha· 
il nasıldı? Birisi Avrupada yaşıyor· 
du. Birisi bir profesör karısı olmuştu 
Üc;:üncilsü. o da taşralarda sürten bir 
doktorla evliydi. Fakat hepsine ufak 
tefek hınçları vardı. Kıskançlıkların 
hltC>rcği ölüm bir zaferdi. Onlara 
hayattR. URtUn gelemem işti. Fakat 
bir iki dakika sonra tadacağı ölllm 
ile hopRi n I arkada hıra kacaktT. Şu 
halrle haydi işbaşına ... 

Kocıumıın yastığına kolunu daya· 
dı. Alnına dökülen saçlarını ustura
yı tuttuğu eliyle arkaya attı ve mışıl 
mışıl uyuyan adamın ytizilne eğildi. 
Aman yarahbl, açık a:ğzı ne kadar 
kokuyordu. Hiç bir şey hu ağız ko· 
kusundan daha iğrenç değildir. Se· 
kiz sene hu kokuya katlancr:ıştı. Bun 
dan ~onra da göreceği buydu. 

Fakat bir iki dakika sonra hepsi 

bitecekti. Başını karşı pencereye .ç~· 
virdi. tşıeınell perdeye daldı. Gözti
nün ı:ınuııe kocaRr lle ilk tanışma gti· 

.. ldı' ".,ret lnkAr etmemek !Azım· nu ... e , J;A • 

d 
0

c- adet bir kalbin emniyeti ve 
ı. •"Ja • 

huzuru ıso bnnu ilk evlllik günlerın· 
de ona hu yanında yatan adam te
min etmişti. Fakat artık iş işten geç· 
m!ştl. Daha fazla yaşayıp da ne o· 
laC'nklardı. Ayni gülünç münakaşa· 

lar, ayni UzilntiHer, ve ayni boşuna 
dl:Snen ~ark değil mi? Kocası için 
r"' ölmek kurtulmaktı. 

Mevki sahibi olmak istemJş, ola.· 
mamıştı. Böyle şerefsiz, itibarsız 

düz hir memur hayatına daha on, on 
beş sene katlanmaktan ne çıkardı. 
llele tekailllük gelince ... llu tekaüt
lük tac.ıavvuru kadının Yilcuduna ya· 
pışan bir buz kadar soğuktu. Kora· 
sına acıdı. Onun lhllyarladığı za· 
man büsbütün uysal, şahsiyetsiz, so· 
luk bir gölge olaca~ı muhakkaktı. 
Şll halde onn. karşı beslediği şefkat, 
ana se\•g!sl. ihtiyarlığın bu sefale · 
tinden onu kıırtnrnıağı emrediyor · I 
du. JtJnelli onu, sonra kendisini 
kurtarncaktr. Arlam bu ı:;ırıı.da diş· 

}Priııi gıcırdattı. Yatağında kıpırda· 

dı. öteye dönmek isteyordu. Belki 
de şlmdl uynnıverlrdl. An-:an bu fır· 
satı kaçırmamalıydı ... 

221 memur, gangsterlerle ortaklık, rüşvet v.s. ~olayısiy!e polislil(ten ~o~ldu,' 
mahken1elere verildi 1 buçuk sene zarfında 5946 ıkaz ve ıhtarname kesıldı; bu 
sayı, bütün Nevyork polis te§kilatı mensupları sayısından daha fazladır! 

• . . . O zamana kadar şuuruna 

hAklm olan kadın, altından oturdu· 
ğu şeyi c;:ekllen bir insanın boşlukta 
kalması gibi kendisini bir an için 
boşlukta hissetti. Boşlukta kalan 
insan cYYel~ bir şoya tutunmak is 
ter. Tutacağı şeyJn tehlikesini dilştin· 
mez. Uyanık şuurla el sUrmeycccğl 

1 b ti,·Uk bir hırsla yakalar. İşte şey , • 
kadın da bu istical anında usturayı 
kesktnlemeslne kocasının boynunda 
bliylik bir kuv,·etle ve derinden çc· 

ki verdi. 
Bu, belki bir şaka idi. Yaptığı işi 

hayal meyal biliyordu. O kesmek 
isteyordu. Fakat usturanın k~~mc· 
meı;l lAzımdı. Bunu sadece duşUn· 
"~tu ÖldUrmek; hayır, bunu ya· 

mu~ · 
dl Hele 0 zavnllr kocaRını pamaz . 

asla! nu bir krtbustu. Şimdi 16.m· 
mı. 'b' 
hayı açsa kocasr. Adeti olduğu gı ı. 

derhal uyanarak ve Hk söz olarak 
"nen vnr, c~rnım .. diyecekti. Bunu bl· 
!!yordu. Fakat noyo yarar, ne için 
lAmbayr açmalı? Uyuyan adamı U· 

yandırmakta ne mana vardı. 
Başı yavnş yavaş yııstı~a dUştU. 

Ustura yarı kapanmış, buz gibi par
maklan nN'stncla duruyordu. Kızıl 

bir echenncme daldı. Siyaha hakan 
(D0t•anı1 yarın) 

. 
·~ 

nm, suçları herkesçe belli olunca, yü 
reklerine inmiştir. Dolayısiyle, ölen
ler aleyhindeki takibat dqrmuştur; 

di~rlcri mahkemelere sevkolunmak· 
tadırlar. 

Meşhur olan ve bazı kimsele:ree 
"Esrarengiz haydut dehasına sahip 
olduğu,. ortaya atılan Al Kapone'nin, 
serbestçe Nevyork sokaklarında do -
la§tığı gilnlerdenbe.ri orada teesüs e
den emsalsiz bir vaziyetin, o hapse 
tıkıldıktan sonra da, bozulmadığı, o-

Ne var, ne yok? 
Kral Olduğuna Memnun 

Kral 

İngiliz kraliçesi Pariste Fransız 
Cümhurreisinin refikaları ile bcra· 

bcr .... 

lngiliz kralımn Paris seyahati Av
rupanın mühim bir hadisesi şeklinde 

oldu. Siyasette yeni ufukların açıl· 

dığı muhakkak. Londranın ve Parisin 
memnuniyeti de aşikar. 

Bu ziyaretten bizzat İngiliz kralr da 
çok memnun olmu§tur. Altıncı Corc, 
ziyafetten sonra, gece yarısına doğru 

Fransız Cumhurreisindcn ayrılırken: 
- Emin olun, demiştir, hayatımda 

ilk defa olarak, krallık vazifemi ifadan 
memnunum. 

İngiliz kralı ile Fransız Cumhurre
jsi Löbrön vakitlerini hemen hemen 
hep eğlencelerle geçirmi.§leıidir. Fakat, 
kralla beraber Parise gelmiş olan İn
giliz Hariciye nazın Lord Halifaks 
Fransız meslektaşı Bone ile, eski na
zırlardan Çörçil de Maliye nazın Rey
no ile mütemadiyen görüşmüştür. 

Tütün Ne için içiyoruz? 
İnsanlar dört asırdanberi tütün içi

yor. Fakat ne için tütün içildiğini in
sanlar kentlileri de bilmiyor. Holandalı 
bir alim tütün içen tiryakiler arasrnda 
bir anket yaparak tütünü ne için iç
tiklerini sorup öğrenmek istemiştir. 

Aldığı cevaplar müphemdir. Hiç kimse 
kati olarak ne için tütün içtiğini söy
leverncrniştir. Muhakkak olan bir şey 
vardır, ki tütün, görünmiyen, bilinmi
ycn bir hassa ile insanların zevkleri 
üzerinde müessir olmaktadır. 

Altı Dil Konuşan 
Papağan 

Londrada zengin bir İngiliz bir pa
pağana altı dil konuşmayı öğretmiştir. 
Maymun bu dillerden yüz kelimeyi bir 
insan gibi tam manasile düzgün olarak 
tekellüm edebilmektedir. Fransızca 
Almanca, lspanyolca, İtalyanca İngi
lizce ve Holandaca konuşabilen ve söy
lenen sözleri anlayan papağanı görmek 
üzere binlerle insan duhuliye vererek 
tngilizin bahçesine giriyormuş. 

Zenciler Beyaz Oluyor 
Ameı·ikalı sosyoloğlar Ameri'kada 

yaşayan zenci\erin rengi seneden se
neye beyaz olmaya başladığını tesbit 
etmişlerdir. Nesiller değiştikçe abanoz 

gibi siyah olan zencilerin renkleri eıı

merlikten beyazlığa doğru gidiyor. Be
yaz insanların kanı ile karışmayan ha
lis zencilerin bu suretle renk değiştir
meleri iklim ve hayat şartlarının de
ğişmesine hamlolunuyor. Martaganh 
bir fiziyoloji mütehassısı yüz sene son
ra Amcrikada hiçbir zenci kalmayaca
ğını iddiaya başlamıştır. 
sında derin bir teessUrU mucip oldu
~u kadar memleket hesabına da a
cı bir kayıptır. 

Merhumun cenazesi dün Anknra
da. dostları Ye arknrlaşlarından mU· 
teşekkll kalabalık ve hazin bir alay
la toprağa hırnkılmıştır. 

1\fcrhumnn nlleslnc ve adllycclle
rimizc başsağlığı dileriz. 

Nevyorkta Otomatik 
Satış Makineleri 

Nevycrk şehrinin bütün büyük cad
delerinin köşelerinde, büyük mağazala 
rın önünde muhtelif eıya satan otcma
tik makineler vardır. 

Geçen yıl içinıde bu makinelerin sat
tığı eşyalar 500 milyon dolarlıktır. 
Yarım milyon insan, otomatik makine
lerin imal ve istimali ile meMul olup 
bu işten geçinme temin eder. Otomatik 
lerin sattığı mallar arasında birinciliği 
tütün, tramvay ve tren biletleri, posta 
pulu, kurşun kalem, gramofon plağı 

ve ikinci derecede de çiçek, bon 
bon gdir. Nevyor'ktaki yeraltı şimen
difer istasycnlarına konan bu makine
ler bir yıl içinde 6 milyon dolarlık çi· 
kolata ve Şekerleme satmı§ ve bütün 
eıya satıtı ı 50 milyona varmıştır. 

mın kurduğu sistem üzerine tenıacll 
ettiği, yeni yeni ifşaat ve tahkikatla 
anlaşılmaktadır. 

1931 de Nevyork polis direktörlü
ğüne yeni bir şef getirilmişti. Bu şef, 
her tilrlil unvandan vazgeçiyor ve 
kendisine sadece 'Mister Valentayn,. 
diye hitap edilorocsini istiyordu. Bu, 
ufak tefek, kırçıl saçlı bir adamdı; 
fakat sert ve hedefine varmasını bi
lir görllnüyordu. Nevyork'un bozuk 
düzen giden polis tc13kilatmı ıslah i
çin lazım olan adam budur, sanılıyor· 
du. O, işleri yeni bir mecraya soka
caktı. Filhakika bu adam bir mUddet 
için alelade bir polis memuru gibi 
hizmet ettikten sonra, birdenbire 
kumandayı eline aldı ve derhal 221 
nıemuru polislikten ihraç ederek, bir 
mahkeme kar§ısma sevketti. 

Fakat, bu bir tek temizleme ameli
yesi yetmedi. Karışık mevzuda. işler 
devamlı surette vaki oluyordu ve bu 
gibi böyle işlerle lekelenmiş memur
larla boyuna uğraşmak, kendilerini 
yakalayıp polis teşkilatını onlardan 
temizlemek ıazımgeliyordu. Ancak 
mümasili suçlar ve suçlular o kadar 
çoktu ki, polis teşkilatının bunlardan 
temizlenmesi işi bir türlü bitmiyordu. 
"Cimen,, denilen ve '11 Numaralı 
Halk Düşmanı,. Cem Dilingeri ele 
geçirmek maksadiyle teşkil edilip te 
sonra da başka gangsterlere v.s. ye 
karşı kullanılan sayıl!, hususi ve fe
dat sınıf hariç, Nevyork polis tegki
JA.tma. mensup memurlar, maaşlarm
da.n başka. gelir arıyor ve buluyorlar
dı da muhtelif menbalardan para çe
kiyorlardı. Gangsterlerden ve nizamt 
müddetten daha uzun müddet açık 
kalan, 100 de hesabiyle üstün miktar 
da alkolü müsaade hilafına satan ge
ce klüpleri sahiplerinden rüşvet al
maktan çekinmiyorlardı. l buçuk 
sene zarfında Mister Valentayn, bu 
şaP>eli memurlara. ikaz ve ihtarna
meler gönderdi; §imdi bürosunun 
neşrettiği bir istatistiğe göre, ı bu
çuk sene zarfında 5946 tane ikaz ve 
ihtarname kesilmiştir. Bu sayı, bU
tiin Nevyork polis te~kilatı sa.yısm. 
dan daha fnzJndır, ki bu da, bu me
murlardan pek çoğunun tekrar tek
rar ikaz ve ihtara uğradıkları, de
mektir ! 

Bu arada bazı polis milf ettişlerinin 
temayülleri, daha aşın ve aykmdır; 
bunlar, kendi mıntakalarında oyun 
klüplcri açarak, el altından kumar
hane j§letmcktedirler. Bunların em
rinde çalışan kimseler, bu kwnarlıa
nelerin kimlerin himayesi altında lJlu. 
lunduğunu bilirler. Fakat, bu kimle
rin kimler olduğunun farkına varma
mış görünmeyi, akıl kan sayarlar. 1ş 
meydana çıkınca yüreğine inerek, ö
len polis müföttişi Çarls Naydig, 
Manhattnn mmtakası amiriydi. O, 
öyle ufak, tefek dalavereler çevirmek
le jktifa etmiyordu. Kendisi, Hk oyun 
klübünü bir binanın 4 üncü katında 
kurdu; bu binada. baııkaca bir gece 
klübü vardı. Ve sahibi kendisine muh 
telif suçlarını örtbas ettiğinden, pek 
bağlıydı. Naydig, ona gösterdiği mil
samahaya mukabil 4 üncü kattaki 
salonların besbedavadan kedi emrine 
tahsis olunmasını temin ettikten baş 
ka, onun gece klübünde, kendi oyun 
klübU için rekl5mlar da yaptı. Ku. 
mar oynatma. İ§İni, resmi polis üni
forması giyerek ortada dolaşıp idare 
ettiğinden, bu, bir çok kişiye emniyet 
telkin ediyordu. 

Çok geçmeden işler o derecede yo
lunda git.meğe başladı, ki direktör 
Nayd!g - ayni zamanda zamimeten 
polis müfettişi - başka 2 oyıın klübil 
daha açtı; bu klüplcrden her birinde 

:<Ltttfcn sayfayı tevJrfn1z) 
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hayatını anlatıyor I uyu~an ~~a~ damarlarına 28. TEMMUZ • 938. SALI ~:1'"en:.:: e<liJDIİI~ 
Sevimli Şlrlcy'in Uç renkli bir ( . Sofyada Stilo. Pavlof ısmınde b~r 1§· İ ct•• f ct•ıct• OGT.E l\'EŞTilYATI: iUl.veler!e yeniden lıışa. 

re.,.ml bulunan zarif hlrkapak i~cr ~ çı, geçen ıencnın 2 klnunuevvelınde, esa Ü e } } Sunt: H,30 PJdkla Türk muslkW. 14,50 vaziyete getirilmiştir. üç 
•inde gene Şlrley'in şimdiye ka- akşam evine geliyor, her 21man'Jci gibi Havadis. 15,05 Plfikla Tllrk musikisi. 15,30 dır. 

dar çıkmamış sayfa bUytiklü- odaama çekilip yatıyor ve .. On ay 150n,. Sürd, (KURUN) - Siird bölgesi Muhtelif plAk neşriyatı. 16 Son. Afyonun kıymetli vaUSi tl 
ğünde yirmi dört resmiyle hn- .. k lkry vasi tuzıalarla. çevrili olup bu havali- AKSAl\l NEŞRİYATI: ~ yıe J ra geçen gun a or. Sant: 18,30 Hnfif muıf'k: Tepebaşı bele- rendilek, bana kaleyı §Ö .v ~ 
yatı Tam 225 gün süren bu uyku una- nin geniş bir kısmmm tuz ihtiyacmı diye bahcesinden naklen. 19,20 Saksofon "-Halen en üstteki >-&?l 
Yakında çıkıyor. sında Pavlof kendini hiç bilmemif Ye karşılamaktadır. Halen belli başlı se- solo: Nihat Esengln, Rfyasetfcumhar mar- yetine fena. denilemez, U~ 
BUtUn , gazete mUvezzilerinden etrafındakiler tarafından ıuııt ıekilde kiz tuzladan her yıl on binlerce ton monik orkestrasındıın. 19,55 Borsa haber- kit.&.be bulunmaktadır. :Ki 

istiycbilirsiniz. beslenmiştir. Bu uykunun günlerce, tuz istihsal edilmektedir. Geç-en yıl Jerf. 20 Grcnvfç rasathanesinden naklen nl,. y1 tanıtıyor; bundan 

14: memur mevcuttu. Ve her klüpte 
i büyUk oymı masası ortaya konul
muştu. Tek bir akl'amm kazancı va,,. 
eati 60,000 dolardı. Bunun 100 de 
10 ııisbetl de safi kazanctı. 

Manhattan mıntakasmm ''Yüksek 
sosyete,, si için, lilzu.mrmdan fazla 
sile mevuct parayı eğlenceli bir §C'

kilde harcamak hususunda. bu suret
le kafi derecede fırsat verilmişti; ıa... 
kin, daha fakir kipıscler, bu oyun
lara. girişerek eğleneıniyorlardı; çUn 
kil. onların paralan kıttı! Menfaat 
hırsı arttıkça artan polis müfetişi, 
ya.n sokaklarda, boş duan btodrum 
katlarında, daha. küçük ölçüde oyun 
~ankalan tesisine himmet etti! Bu 
suretle fakirlere de kumar zevkini 
tattırıyor, zengiler yetişmemiş gibi 
takirierin ellerindeki, avuçlarındakini 
de sızdırıyordu! Buralarda. her gece
nin geliri.1-2 dolan geçmiyordu. Böy 
lece de 18 kumarhane, mantar gibi 
yerden bitmekte gecikmedi:! 

Manhattan mmtakasında yUzlerce 
•e yüzlerce küçük varlık, bu ••Oyun 
cehennemleri,. nde yanıp kül oldular; 
bunlar, Nevyork'ta senelerdenberf 
menendi görUimemitl derecede berbat 
yerler, menhus batakhanelerdL Fa,,. 
kat bir taraftan da; va.zifeslııi ka~ 
merli suiistimal eden polis müfettişi
ııın serveti, milyon hududunu aşıyor
du Çarls Naydig, artık §a.hsen bir 
tayyareye sahipti; hususi tayyare
den baaka. lüks bir yat d~ kendisinin
di; bir .kaç milyonluk serveti olan 
bir milyonere has mal, mfilk sa.hib[ 
olarak yatında yangelmi~ safa. .urti
yordu. Ve Iıer §CY: boy'Una yolunda. sii
rUp gidiyord\L 

Naydig, yanı !başında su.iistima.l 
yapan müteaddit arkadaşlarının mah 
votduklarmı görfiyordu.Son 3 ay Jçer 
Sinde 4 polis mensubunun her hangi 
bir noktadan ağır suiistimalleri tes
bit edilerek tevkif edilmelerine ve bu 
aralık birdenbire ölmelerine sahlt ol
Cfu. Nevyork polis teşliilabna. mensım 
otanlarm suiistimal dofayrsiyle sad~ 
meslekten değı1, ha.yattan da. W!a.kla§ 
:nıa.k zorunda. kaldıklarnu, son 3 se
neye 4ıit resmi istatistik' bildiriyor 
ft rakam, o kadar inanılmaz blr ~ok 
lak g"ösferiyor, 1d eğer resmen teyit 
edilmese, insan b'u saym.m uydurma
oldıığtma., anlııtı1an1arm masal oldu
funs hükmeder. 

Polis mtif'ettişi Çarls Naydlğin. bu 
gayrimeşru meşgalesinin mafcvklcrl
ne eninde, sonun.da nasıl apaçık ma.
Mm olabfldiğl ve su~ faaliyetinin 
madde madde teSbiti fmk~nı iıuluna
blldiği, a:nlaşılamamı~. Her halde 
kendisi tevkif edilirken, OY,Un klilple
rtnden. birin!, idare ettiği malU.mdu. 
Naydig, bunun ti7.erine Mister Valen
byn'in yanma çağrıldı, götilrüldil; 
orada icap eden mua.h~le kendi
lhıe çıkJsıldr ve söz.le iyice haşlan
dıktan sonra, oradan ç,ıkanldı. 

Bununla. beraber, polis mfife~inin 
ne derecesini gösteren resınt al!meti, 
ne de üniforması üzerinden alındı· 
hattA, resmt tabancasını da, hiicrey; 
tıkılırken yanında alıkoymasına. göz 
yumuldtı. Amerikan Metince, istin
tak tevJdtlıanesinde kendisine taruıis 
edilen hücre, lilks döşenmiş ve yalru.ı 
mevkuf milyonerlerin misafir edildi
fi bir hllcreydi. Ve tevkifinden 6 
saat geçince, daha. işlediği suçlarm 
hepel olanca ağırlığile resmen belli 
olma.dan, kendisi hert tfülü müda
faanın şahsını kurtaramryacağı ze. 
habma kapılmı§ olsa gerektir, ki yü. 
reğiııe indi, birdenbire dü.süp öldü. 
Ve bu polis milf ettişin1n cüretkirane, 
katmerli re11.1etıeri ancak o öldükten 
IODra devam eden etraflı tahkikatla. 
kesenkes açığa vurarak, suç sansa.s
ymılarmm tilrlüsür.e alışkın Amerika
lılar bile, artık bu_derecesine .Parmak 
ımdılar!? .......• 

haftalarca ve ıonra aylarca ıürdüğünU elde stok tuz kalmamı§tır. Bu sene saat ayarı, Vedia Rııa Te arkadaşlan ta- ki bu kapı Selçuk suı .. -~ ..... .,. 
gören ailesi meraka dütmü1, 1d.oktorlar havalarm yağmurlu geçmesinden tuz rafından Tfirk mu~ikist. (Suzinak, Hilz- lleddln tarafından yapt 
b·ı b ı ı rd "ıkanlmasma ge,. "'"ı::lannııştir. zam). 20,40 Hava raporu. 20,43 Omer Rı- _,... 

1 e çare u a.mamış a rr. ~ ~ JJGS za Dolfrul tararından anıpça sôylev. 21 tan Alieddin orada. brujklt""' 
Bö. ı uyk dalı 1 d Bundan başka. Sfirdin altm, demir, de yd et' 0 ..+' Ye, uya P sene er en aon- Saat ayarı, Orkestra: 1 - Maskanyl • Ka· me ana. g ırmııı .. ır· 

ra uyananlar çok vardır. Fakat Pavlof kömilr ve çok zengin asfalt madenle- valerye rfistlkans. 2 - Svendsen - Romens lann bazı bakiyesi hala a 
daha acele davraıımıt olacak: 10 ay ri vardır. Altm madenleri eski devir- 3 - Slede - La pape dö ponlen. 21,30 C& yor: Bir mescit ve bir ~ 
uykuyu ldfi görerek geçen gün göz. lerde işletilmiş, bilahare yUzUstü bı- mal KAmil ve arkadaşları tarafından TOrk si ...• Dilz bir plato, crmk 
lerini açmqtır. ralnJ.miştır. M.emleketteki zengin ma- musikisi (Acem ıışiran)'. 22,10 .Mı.Wk var- depolan. 

y 1 dı d denlerfmizin verim ka.biliyetleri:::ıi tes yete: Tepebnşı he tediye bahceslnden nak- S 
a ruz uyan fı %amD ev e kimle len. 22,50 Son haberler on ertesi sQnlin u depolan, kayaların 

yokmuı. Saate baknnı: Dokuzu çey- bit için. bir heY.et tetkiJtierde bulun- programL 23 Saat ayan, Son. de oyularak birer sarnıç 
rek geçiyor. muştur. kulnıasiyle meydana ge · · 

- Geç bldnnl Wye hemen giyimnlf Diyarba.kırdan, Cizre ve Van isti- 27 -TEMMUZ - 938 - CARŞAMBA Afyon şclırinin beş sen 
ve çalııtıtı fabrikaya citmif. kametlerlne yapılmakta olan demir· OCLE NESRIYATI: programmda. bu kalenin 

Orada etki ar'kadaflamıdaıı hiçbiri· yolu için: tetkikler devam etmektedir. Snnt: 14,SO Plftkla Tilrk musikisi. 14,SO bulunmaktadrr. Oraya 
Havadis. 15,05 Pl11kla Tnrk nmsfldsl. 15,30 

ni bulamayan Pavlof ptınp kalıyor. Gllzerglhı gB7.den. geçiren hususi he- Muhtelit plak neşriyatı. 16 Son. yapılacak, ortada dinlcnıne 
İ§Çiler daha m?a p§U?YOf. ÇBııkfl yetin. raporuna g6re gfmendilfcr Siir- AKSAM ~EŞRlYATl: yerleriyle yukarda bir 
adamm dün diya baıs.ettiii ıeyler ola- de li kilometre mesafeden ger. cck- Saat: 18.30 PlAkla dans musikisi. 19,20 edilecektir. Bu kale, bilhaSS' 
1ı on ay ohnuttur.. tir. Ayrıca. Diyarbakır - Sllrd f'OSesi- Konferans: Kadıköy HalkeTi namına: Na- km tarihin. istiklal sava.§rnJll 

Anlaphyot: ld:, Pavlof en ay uyudu- nin inpsı da: kararlaştırılmıştır. Di- bit Cell\l Hoker (Söz saylemek aanab)'. 19, 1i hatırabnı taşryan hususi 
~u halde bir ıece uyddulunu .ıamıedl· yarbakır ve Siird viliyetlerini birbi- 55 Borsa haberleri. 20 Grenviç rasathane- mete malik bulunuyor. 

rfn Ba ehri ~:-- · d sinden naklen sa3t :rarı. Nlhal A!tm .,.., !m d isle!. yor. Ne hisscttipm torduldan zaman: den ayıran tman n ı.u.crın e ar programın aki :. ' 
arkadaştan tarafından Tftrk mustklıf: (Ye-

- Güzel bir uyku uyuym bir adam ti~ bin lira aarfiyle bir beton köprü ~A~ Hicaz). 20_..0 Hava raporu. 20,43 0. saydığım ayakta kalmı§ nıe~ 
&ilıi vüc.udumu ~ok rahat hiaeediyo- yapılmaktadır. mer Rıza Doğrul tarafından arapea söylev. lerlıi bulunduğu sahada 
rum. clemittir. Burada. içki sarfiyatı çok azdır. Bir 21 Saat ayan: San. Bedriye Tüıün Stnd70 bu saha tam zirvedir. öyle 

kaçı mtıatemıa, ağızla:rma. müskirat orkestran refakatiyle. 21,30 Tahsin Ka- ki, buradan eehrln panoroııı~ 
namiyle bir eey koymazlar. Buna mu rakuş Te arkadaşları tarafından Tllrk mu- var kazaların bazıları nıi1 

Yapağı ihracatımız 
kontrol altına 

alınıyor 

kabil inhisar idaresinin mamul tütün ~lkf<ıl (Jifcaz fa~lı). 22,10 Mmfk 7aryete: seyrediliyor. ~ 
Tepcbaşı belediye bahcestnden naklen. Hal k 1 ın· "--rln •• +... mikta.rr C'er~n yıllara. nıs· betle en, a en ~ e 

~ c ~ 22,50 Son baberleT Te ertesi gtınfttı prog-
ebemmiyetli derecede artınıştır. !da- ramı. 23 Saat ayarı, Son. yoldan yarını saatte çıkılır· 
re en uzak ve kll!}ilk köylerde bile ha- irtifaı 200 metredir. Yol Y' 

Yapak ihracat tacirleri dilıı iç tica· 
ret umum müdilrfl .bay Kümtu Rcldıı 
baıJOnlrğııida IOn olarak ~ toplantı 
yapzmt]ar. hllırlamm, olan proje cöz
den ıeçirilmiJtfr. 

yilikler tesis etmiştir. Yapılan sıkı Renk Değiıtiren Bir Leylek 15onra. yukarıya on dakikadt 

•takibat neticesinde ,,. ...... "'""'rk vaka,.. V' t mtınıkün olacak. Edirne ırı 
~'='.... ı ı avrusu.... F t ..... ad 

lan da kayde değer surette azalın!§- Genç bir leylek, Almanyada. Velten yan ama ıu.emJk ark 
tzr. Yaka?anan ve inhisar ambarla. eehri civarında uçuyormuş. Uzun mUd. da bol bol res~m.1:1" !1dr.,, 

nnı doldurulan ipekli kumaş vesaire ls det şehrin üzerinde daireler çimikten 
tanbul gUmrfiklcrince satılığa ~arıl- sonra, yorgunlaşnıı~ dinlenmek ihtiya. 
mak üzere lstanbula. gönderilecek- cmı duymuş. Buna. en uyğun. yer ola
tir. İnhisarlar vekftleti elli bin lira rak da, bir soba. fa.brikasrnm boy sa

Ba projeye cöte: yapaflar altı 'Jmt.. 
ma aynlııuı bulUnmaktad.ır. 

1 - Trakya, 2 - İzmir, 3 - tııcc 
Anadolu, 4 - Şart yapağr, 5 - Ka
Hyaka, 6 - El'%Urum Karayelidi.r. 

tladema yapağılar bu tipler üzerin
den ilıraç olunacaktır. Bunun haricin· 
de ihracat yapanlar hakkında meni 
atğ§i1 kanunu ımueibince talnbat ya· 
pılacaktır. 

Ortaköye rıhbm 
Ortaköy lskel~si ile cami arasm

daki saha.ya. rıhtım yaptlm.ur karar
laştırılmıştrr. Yakında inşaata baş

lanacaktır. 

Rumelihi.arındak.i Mezarlık 

sarfiyle burada modern bjn, bina in- lan ibacalarında.n birini bulni113-
§amnr kararla.ştırmı~ ve faaliyete ge- Havadan stizille sUzllle ba.canm UstU.. 
çilmek fu:ere bulunmuştur. ne kaymış.. lakin konarken mfivu.eııe. 

Diyarba.kırdan kamyonlarla. sebze si bozularak soluğu baca.nm içinde, ta 
gelm.ektedlr. Etin kilosu on kuruştur. dibinde almı§. Bereket versin, makine. 
lyi süt ve yoğurt on kuruşa veriliyor. ler gUnlerdenberi işlemiyormuş, ocakta 
Yalnız giyecek ve emsali şeyler pa- ateş ranmıyarınuş. 
hahdI:r. Bu meyanda petrol, eeker gi- Hayvana. iyilik etmeğe alı§km eller, 
b1 bazı §eyler de fazla fiyata. sa.tılı· genç leyleği ocaktan çıkarmış, çıkaran.. 
yor. lar, yeniden hurriyete kavuşturmanın 

zevkini tatmışlar. Fakat, ibembeyaz ley .. 
lek yavrusu, kurumla simsiyah olmuş. -.... ııııııım---~~----.... -mt Ana, babasının ya.vruyu ka..'"ga. sanıp B O R S A da yuvadan atını§ olabilecekleri akla 

· Bebek - tstinye yolunun açılması •--- Ankara25-7-938---
gelmişse ~ o sırada. yağmur yağmağa 
başlayınca, yavrunun yıkanmış olacağı 

dolayısiyle Rumelihisarı mezarlığmm Hlıalannda yıldız fsaretl olanlar. ftze-
t iht k ti Unak edilm kte rinde muamele görenlerdJr. Rakam· 
ar ıyme m aşa. e Y. laıı saat 11 de kapaıııı satış fıyatlarıdır. 

di Belediye de mt121er !da.resin~ va- 1----ç E K L E R 
ziyeti sormuştu. Gelen cevapta Kol- • Loodra 6 23 • PraA 4. 87~ 
lejden inen yolun msar tarafmda. ka- • Nevyork 126 2.f5 • Madrld 6 23 
lan kısmı U7.erfnde1d meza.rlıklarm • Paru 8 ,975 • Varşo!a 23732§ 
tarih! k:rymett &aız olduğu bildlril· • Mlllno 6 6ii • Budrıpestı 24 92 
miştir. • CefJene 28 9'n5 • Bilkrq O 9375 

• Amsterda.m61} 6CS • Beluad 2 87 
• Berllıı 608-&76 • Yolcoham.8687 
• Brüksel 21 sro • Stokholın 8212 
• Atına ı 1' • Moskovn 23 7875 
• Sofyı t aa15 Viyana 

l•tlkra:zlar 

düşünülmüş!?-

,Askerlik 
( AUma sayıfadan dtvtıın) 

tayyarc1erine futa ehemmiyet veriyor· 
lar. Geçen yıl 170 adet olan deniz tay
yareleri sen zamanlarda üç yüze iblAğ 
olunmqtur. Deniz tayy.arelcrini taşı
mağa mahsus olan gemiler fnpsına da 
çok ehemmiyet verilmekte olup deniz 
tayyarelerinin ıayııı bu senenin niha
yetinde aört yüze çıkarılacaktır. 

Çocuk Kampındaki Kaza 
Izmit (Husus!) - Hereke çocuk 

kampında müessif bit kaza olmuı ve 
bir çocuk mutbaktaki elektri.k cereya
nına kapılmış, bütün tedavilere rağ

men naldedildiğl ıeJıtimiz memleket 
hastahanesinde almilştür. 

Kampda bu feci kaza bilyük bir te
essür husule getirmiştlr. 

MOTOSIKLETLI PlY AD ELER 
Son aiıtem harp nsıtalan arasında 

artık motosikletli piyadeler de görül

--------------• ı meğe. başlandı. Bütün devletler moto

• 1933 T. Bor I 96 
• • .. ııt 
.. .. •• 111 
Efektifler 

1 
• Ergani btfk. 

S. Erzurum 
S. Erıarum 

verilmemiştir. 

111 
ÇOCUKLARINlZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
m Çocuk ıı:.arselM &a.rumuau.n 
nktlle bir aile klttlpbaneıd ola. 
rak bastll'dIA'J tkbler serisinde 
durduğu.Doz bu elttdklllt bu cO· 
sel ve resi.mil blJtlk hlkA7e kıta. 

bı lle doldlJJ'lllmuf bula1ora. 

Külttır bakanlılt e.er1 tettflı 

etmlıJ. ilk okul catındakt cocuk. 
lar lç!n faydab eser olduğunu tag. 

dlk etmiştir. 

• Arikara caddesinde Vakit Kltap 
evinde arayınız: Ftatı 60 kuruı: 
posta için f ku~ı lllve edtnlz. 

Zahire Borsası 
25· 7-938 

Bu~day yumuşak 
,. ıert 

,. kızılca 

Arpa yemlik 
Cnvdar 
Bakla 
Kuşyemi 

Yapak Anadol lop 
Yapak Adana 
Peynir beyaz' 
Peynir kqar 

Gelen 
Bıılday 160 Ton 
Arpa 96 .. 
KepcJ, 15 ,, 
Peynir 7 ,. 
Çavdar 41 

" Kuşyemi 10 .. 
Bulgur 30 • 

5 28 
5 10 

5 21 

" 27 
" 27,5 
4 20 
6 2.5 

42 20 
57 20 
31 37 
48 -

5 o 

4 35 

' 25 

45 -
59 -
33 13 

Glde;a 
Tiftik 21 Ton 
Susam 15 " Kuşyemi 5 •• 

Yapak 45 .. 
P. yağ 11 • . 

aiklet kullanmayı bir spor olarak hal· 
ka tav&iye ediyor. 

Almanlar bu hususta kanunlar yap
mı§ motosiklet, otcmobil gibi motörlü 
vasıtalar kullananları güı:mük vesair 
vergilerden muaf tutmuılardır. Moto
siklet sporuna alııtmlan gençler bir 
harp patlak verir vermez derhal i§ ba
ıma çağnlacaktır. 

Almanya~a halihazırda 1,053,000 

motosiklet vardır. Motosikletli alaylar, 
bir ce~heden diğer cepheye imdada 
yetiıecek en seri, harp vasıtası addedi
liyor. Çünkü otomobil ve kamyonun 

l 
gidemediği <dar ve bczuk yollarda mo
tosiklet ilerleyebiliyor. Dört. ve beş 

\ 
asker taJıyabilen ıon sistem motosik-
letler imal için devletler arasında re-

1 kabet başlamıştır. 
FRANSIZLARIN HAVA 

FIRKALARI 
Fransızlar doğrudan doğruya umum 

kumandanlığın emri altında bulunacak 

Sa.ylavlar, Gecek, ömerti ve 
kaplrcalarmda: yaptıktn.rr . _j 

katta., alakadar vcldıletin ~ 
muhtaç bazı mtita.Iea1arda 
yarlar. 

Bu hamamlarda vilayet' 
yeni binalar yapıJ..ımştlr. J3Ö 
cek ve. ömerll kaplrcaları 
hale getirilmiştir. Sade;ce' 
hamamında 350 bin 1~ 
dem bir tesisata. ihtiyaç \. 
nu da alakadar vckfiletin, U 
yaptmnasI muvafık olacağı 
za edilmektedir. 

Gerçi Gazlıgöldeki hamaJJl 
temilatr viW.3et tarafından 
tamir ve Ilıya edilmiştir. 
n& vali bay Evrendilek~in Jı 
vilayet bütçesinden yaptırı~ 
fidanlık ta. bu kaplıcanın 
yacmı ceva:plamıştır. Fak~..ı. 
biraz yukarda da bnhsedil<W 
fazla parayla. modem bir teS 
hakkak surette lilzum. his 
dir. Gazlıgöl kaplıcasının 
yundaki ~alı hassa. biıyli1' 
!ere bilfilıare mukabele edeb tJ1 
iyi bir gelir teşkil eyliyecele 
rete maliktir. Bu suda e\"Vfli 
sonra. kaynaj yaptmlıp, b\Jl!
ne modem su tesisatı, nıodetf 
su hamamları ve güzel bi~ 
etmek hiç te boşuna bir ııı 
ğildir . 

Şimdiye kadar mahallin~ 
tasavvur ve teşebbüsler Jııte 

.,_.r.ır.11~ 

halli varidatla mümkiln o 
dan sondaj ve inşaat işiııiJl. ~ 
gibi kuvvetli bir elde tabııl' 
tirilmesi sadece saylavl~ 
hatta bütün Afyon muhitinde 
bir temenni halindedir. • 

euıaat 

llr. IHSAN sA8tl 
GONOKOK AŞtSI 

Belsoğukluğu \'e ihtilatlatf~9 
pek tesirli \'e taze aşıdır. o:~ l 

Sultan Mahmut türbesi I'.J_..0·-~ 

ı;l•~ 
bk hava fırkası teşkiline bal~ 
Bu hava !ır'kası bomba, rnitra ttl 
çük tı.nk vesair bütün rnode$etl 
aletlerile mücehhez olacaktır· 
ldat htiyen cephelere bu f ır1'ı .A 

~ n etJP' 
rulacak ve baıkumandanlıgı 
rine bütün cephelerde istibdaı' 
cektir. 



------.! Ask~!! ~ekteplere Maaşlı 1 

·~~C~m!~ur.~Y~~~ ı . 1 
- Kırıkk~eQ!.: S~~l~olne~a:~!~~! A.okerl orta o. ı Keşli bedeli 1787 lira 31 kuruş olan Kartal merkez okulunun taml· 

• • f • •• 
• . :'6ıl'- .. • .... . ... .. •\. . • . . . 

lslanbul Belediyesi · IlanJaı·ı . . ) .... . - . . ' . 

ır kuluna riyaziye, tabii ilimler, Konya Askeri orta okulu ne Ankara Gedik· rl aı;ık eksiltmeye konulmuştur. Keş it evrnklle şartnamesi levazım MUdUr-
1 lNCI SEIU 'i lf Erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. lllğUnde görUlebfllr. tsteklllcr 2490 N. h kanunda yazılı vesikadan başka 

İ 2 - lstcklllerdeo; kUltUr öğretmeni olanların veya ()ğretmenlJğe ka. ı 000 liralık bu Jşe benzer fş yaptığına dair Nafıa MUdUrlOğtınden alacakları 
~0• Safo a.u.rut \ ounl ehliyeti bulunan devlet memurlannın mUkteaep hakları göz6nllne aJm. fen ehliyet veslkaslle 134 lira 5 kuruşluk makbuz veya mektublle beraber 
2 Aile çemberi ıoc f ınak şartı le S0:40 llra asll maaş. 10 - 8 • 938 Çarşamba gUnU snat 11 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar· 
s Ticaret, banka, borsa 

1~ g YUksek okul mezunlarından olup yenide;, ilk memuriyete gececeklere ( 
4 786

) 
f Devlet ve lhU!ll 70 ( de barom 12 dereceden mnaş verilece ktlr. 
o Sosyalizm 7rı ,- 3 - Öğretmenlik ıcın başlıca oart:ar şunlardır: 
6 H.lsln ı 7~ _ A) Öğretmenlik kanuut vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (Ltee l~ln, 

7 Işçı "tnıfı lhUJlU 60 j Unlverslte riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yifksek 
S l.A§uur 60 E öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

g lııfahana dotnı ıoo J Orta mektepler fcln: Yukarıda yazılı Uo yüksek okuldan veya orta 
10 R88Uı D 76 1 öğretmen okulundan mezun bulunmak ve yahut 'Onlveraltede lmtl-

(Bu acriyt birden alanlara ı Ura p İ han vererek ehliyetname almıe olmak.) 

kuru, lkram edilir, ve% llra 82 lrunll ~ B) Yaşı 45 df'n yukarı olmamak ve emekll bulunmamak. 
peeln alınarak kalanı ayda ı er Ura· ff C) Askeri okullarda en az ne sene hizmeti eartsız olarak kabul etmiş 
dan \'Crtıtilye bll'alulı:r ) i. l k 

• 5 oma . 

2 Net SERi • f 4 - Yukarıda yazılı şartları tamamen taşıyanlardan istekli olanların 
ll Gorio Baba LOO 'i dllekcelerlyle birlikte hal tercllmeal, hUcnUhal varakası, nUtus tezkeresi 
12 DelUJğiıJ PBilıoloJLsı 60 ~ sureti ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini An· 
13 ilkbahar acilen 7C j rndn Askeri Liseler Miıfetttşllğlne göndereceklerdir. 
1~ Engerek düğümo ev ( 6 - UçUncO maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara nazaran 
1~ Ra.siıı llJ '16 ~ öğretmenliği uygun görUlenJerden lU zumlu diğer evrak sonradan istene· 

l6 Samiınt saadet oo ~ cektlr. (879) (3082) 
17 lat.aUsUk 30 § 
18 Cocuıı d~Urtenıer 60 l 
18 Uiıo ve felsefe so ~ 
20 CcmJyeUn aaıuan 100 ~ 

ilanı inşaat 
Sümer Hank Umum MUdUrlUğllnden: (Bu aerlyt blrdco ala.alan ı Ura IO ~ 

kuro3 ıı.-- edJ 'E ı - lzmitte kfiğıt ve sellüloz fabrikaları mUştomllAtından kantin bt--•- •oun lir, ve 2 lira 20 lıoroş g 
l"'il<U alnı:ırq ka1uu ayda 1 er Ura- ~ nası gnrnj ve methal binnsı He mUdU rlyet binasında lA.boratuar kısmı tev· 
dan ''crestye brl'lllrılrr.) § slatı inşaatı vahidi flat esasiyle ve knpalı zn.rf usullyle ekslltmeye kon· 

8 UNCU SERi ~ muştur. 1şbu inşantrn muhammen keşif bedeli !l2262,49 liradır. 
21 HUkünıctar mUJet 

00 
g 2 - Eksiltme evrakı beş Ura mu kabtılnde SUmerbank inşaat şubesln· 

22 Yew ilınJ zUı 1 i den alınabilir. 
23 Komünizı:xı n yet 76 ~ 3 - Eksiltme G Ağustos 938 cumartesi günU sant 12 do Ankarada 
2f Gilnlln 1k 00 ı sumerbank umum mUdUr!UğUnde yapılacaktır. 
25 Cuınburty~ ıeıert : ( 4 - ?ıfU\·akkat teminat miktarı 5870 liradrr. 

28 Tercüme J 5 - lsteklller ihale gUnUndeın en az Uç gUn evvel Sllmerbnnk inşaat 
27 Değtşteıer 1

: i şubesine gelerek kantin, hastahane, gazino ve otel gibi argart G0.000 llra 
28 LAOtoo İ kıymetinde tek bir bina inşa ettikleri ne dair yedlerlnde bulunan \'CSlkaları 
29 Kapltalb:m buhra.m tO \ ibraz etmeğe ve bu ana. kadar yapmış oldukları her nevi inşaatın bir liste· 
IO Salambo 60 İ sini vermeğe ve bu işler hakkında al dıklnrı vesaiki göstermoğe ve bu hu-

<Bu ıerlyt btnlan -•--1a 12~ E susta kimlerden mnlümnt nhnabllece ğini ve hangi bnnkalıırda muamelede 
~ raı Uran: 

kuru, lkram cdlllr, ve 2 lira 
88 

kuru ğ bulunduklarını btldirmeğo mecburdurlar. Banka yapaca~ı araştırmnla-
IN'§ln &IJD&rak kalanı d ' ~ rın neticesine göre istekliye sör.il ge ı;en eksiltmeye iştirak cdcbflmesl için a7 a ı er Ura- = 
dan \'Croslye bD'alulır. i ıcaboden vesikayı verip vermemekte serbesttir. 

'UNCV SERt i 6 - Tekllf mektuplarım havı zarflar kapalı olarak ihale gUnU saat 11 
31 Rasin ıv j e kadar makbuz mukablllnde \nkara da SUmPr bank umumt muhaberat şu· 

MeWlzlli eo )- besi ınü~Ur üğUne tesUm edllm ş-ola· caklır. 
lskender 40 Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale eaatlnden bfr saat ev· 
Kadm ve lloanllzm 60 i vellne kadar gelmiş ve zarfının kanu of fekllde kapatılmrf olması Jlzımı!ır. 
Demokrlt ıoo 7 - Bu inşaatı banka dilediği m nteahhlde vermek hakkını muhafaza 
Dl.ııler t....n..a 

23 ~ eder. (2660) (4804) 
...... uu 120 9 

Filozon ve sanat (0 ~ -----------------------------

Etika 100 i 
Barak.Ut ~ ~ 

Ruh! muctzeıer 75 ~ 
(Bu seriyi birden alanlan J Ora • ~ 

lıuruı "·-- = 
&aTaRJ cdlUr, ve 2 Ura S6 kurut B 

Pl'tln ı = a ınarak kalanı ayd• ı er llra- i: 
dan \Cr~lyr bırakılır.) • j, 

3 INct SEnt 'i_ 
il Depl"(>fUndla M § 

'2 GUnUn hukuki ve lçtlmaJ 75 ı 
meaeıeıer1 5 

'3 Eflatun 3~ ~ 
4' Gizli harpler 7~ İ 

Yavuz Sezen 
IODpHcm terzi 

Dünyanın belhba~lı moda merkezi otan Pariste kadın ve erkek 
teczilik akademilerırıde san"atın bütün yeniliklerini tekemmlll ettirerek 
ıeret madalyaslyle taltif dilen ve gene Parisin en bUyUk kadın ve er
kek tcrzihanelerindc büyük mu,·affakıyetlerle çalışmıı olan Yavuz Se· 
zen ilk mUtehassıs terzi olarak memleketimize dönmüı, Beyoğlu Par
makkapı l 13 numaralı Gayret apartımanındaki atelyesinde sayın mü,_ 
tcı i1erini kabul ctmeğc h;ışlam•ştır. 

Keşif bedcll 956 lira 79 kuruş ol an kerestecJlerdc Toklrdağı iskelesi 
yanında yaptmlmasrna lüzum hasıl o lan çöp iskelesi pazarlığa konulmuş· 
tur. Keşif evrakllo şnrtnamesl levazı m MUdUrlUf;llnde görilleblllr. stekll· 
ler 2490 N. h kanunda yazılı veslkad an bnşka Fen işleri l\HldUrlUğilnden_.. 
lacakları fen ehllyet veslkaslle 71 lira 76 kuruşluk ilk teminat makbuz ve· 
ya mektu-.,llo beraber 2 - 8 • 938 salı gUnU saat ıı de Dalmt EncUmende bu· 
lunmahdırlar. (B.) (4829) 

Keşif bedoll 6364 lira 38 kuru~ olan Kadıköy II inci mektebinin taml· 
rl acık ekelltmeye konulmuştur. Koş lf evraklle şartnamesi levazım MUdUr
Inğtlnde görOleblllr. 1stek1fler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka 
en az 6 bin liralık bu işe benzer tş yap tığına ve eksilmeden bir hatta ene· 
llne kadar Nafıa MUdUrlUğUnden ala cakları fen ehliyet veslkaslyle 4'16 li
ra 58 kuruşluk ilk temlnnt makbuz veya moktublyle beraber 9 • 8 • 938 
sah gilnU saat 11 de Dalmt Encümen de bulunmalıdırlar. (l.) (4763) 

Silleymanfyede Saman viran sanı ma· 
halleslnde Dökmecllerde Sllleymanl· 
yetsanl medresesi (depo olarak) 
Şehremininde BUyUksaray meydanı 

sokağında 36 metro murabbaı arsa. 
EyOpte BUyUkcaml mahalle ve soka· 

Senelik muhammen 
kir-.ı 

uo 18 

1,13 

ğındn Ebussuut efendi mektebi. 86 2,70 
Yukarda semti, eenellk muhnmm en kiraları yazılı olan mahaller 939 

senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya vcrllmek U:r.erc açık artırmaya 
konulmuştur. Şartnnmolerl Levazım MUdUrlUğUnde görUleblUr. lsteklller 
hizalarında gösterflcn ilk teminat makbuz Yoya moktublyle beraber 10 - s -
938 carşambn gUnU snnt 11 de Daimi Enctimcnde bulunmalıdırlar. 

,{l), ,(4783) 

Ri1o u Boher metrcstntn 
muhammen bcdelJ Oinst 

12035 20 Kuruş Kuru Uzum 
1826 50 .. .. kayısı 

GOO 20 ,, .. zerdnU 
50 30 .. .. vişne 

Belediye hastahanelerJyle diğer milessesclcre lOzumu olan yukarda 
<'ins ve miktarı yazılı kuru moyva a tık ekslltmcyo konulmuş ise de belll 
ihale gUnUnde giren bulunmadığından eksiltme 5 - 8 - 938 cuma gUnUne u
zatılmıştır. Listesiyle şartnamesi Le vnzım MUdUrlUğUnde gBrllleblllr. İs· 

lekl\lcr 2490 N. h kanunda yazılı ve ika ve 259 lira n kuruşluk ilk teml· 
nat makbuz v.>ya mcktnbfyle beraber yuknrda yazılı günde saat 11 de Dai
m! EncUmende bulunmalıdırlar. (!.) (4788) 

Vapurlar HALK OPERETİ 
Bu nkşam Taksim Al· 

BUGÜN KALKACAK YAPURl.AR tın tepede, çarşamba 

gOnil Büyfikdere Aile 
Saat l'apıırun adı Gifli6l 1101 b:ıhçesinde, cuma RÜ· 
12 Cumhuriyet Knradcnlz nü akşamı Bebek Be-
!l,30 Vıtur lzıolt ledlye bnlıccsinde 

10,30 Trak Mudnnyn BOYOK OPERET 
20 Sun det Bnndırma üc perde 
19 Seyyor Knrnblgn 

EGE TJYATROSU 10 Dumlupınar Mersin 
TE fSlI.ERl 

rmr.ECCK YAPURI.AH Nuri Genç ve nrJı:a. 
dnşlnrı 26 Temmuz 

14,30 fnönfi ~artın Snlı nkşnmı Üskfidar 
11.15 Trok Mııdıınyo Be.\ lcroğhı b:ıhccsinde 

6,30 San det D:ındırmo (Son l!mir: Yere yat), 
17 Tnn·nr 1mroz Snbrlye Toksesin 

Kıymetli konseri 
t6 Dlaraellııtn hayati 100 ~ 
• Metafizik nedir ~ i 

Bizana /mpara· 
torluiunun 
Tarihi 

- KURUNun kita_p §eklinde roman tefrJksaı -
'1 Yeni adam 7~ i 
t8 Jııs!ycun teaıtrıert 7~ / 
40 Polltika felaef~I 7~ ~ 
IO Estetik ~ f 

Bizans m~zuu JORONT GULtlYOR (Bo •erlyt birden atanlara l Ura 

18 kuru' lkra.rn edilir ve 2 lira S8 ku· 
l'UfO peıln •lmarak kalanı ayda 1 er 
lradan vcrCRlye hırakıhr.) 

6 NCI SEnt 
61 Emcit ı 

uzun yıllar Otf"' 

atfn tet1."ik ve te
tebbO edilm~ bir 
n.evzu olduğu 1ıa1,,. 

tü bugUn bil~ ay-

hlilA kapalıydı. Mister Hutton bıyıklarını okşadı 

ve sesslzllk sanki bitmeyecekmiş kadar uzun sUr· 
dU. l\fls Spens, yemeğ'o kalması tein ısrarda bulu· 
nunca, Mister Hutton reddedemedi. 

kabul etınlş idi. Varsın lflllh olmasındı? Ne ~ı· 
kardı? .. lş, azanı! lstltndeye bakmakta tdi. Ensin 
bır mcsullyetaizlltı. hissi duydu. 

HUrdU, hUrdU .. Tuhaf bir \'cette kızı kendisi· 
uc do~ru cektl. Oonç kız, adamın kaba öpUcUkle· 
rlyle, Udetn Ul kusundnn sıcrnyarak korku içinde 
ve şnşırınıtı bir halde uyandı. 

100 
Para 2!'J 
Sezar 40 
l1mJ felııete •n 
Karmcalıınn hayab 'ltı 
OettıO!lCD 8~ 

Çiçeron 
E 

Hlpnotlı:ma 100 ~ 
lruıan 60 E 
Yeni kadm 41 i 

(Bo "crlyl birden alanlara 1 Ura 26 ~ 
ruŞ llO'llm edilir; ''C 2 llra 4 kuruş ~ 
la tllınarak kalanı ayda 1 er lira· §'. 

n veresiye bırüılrr.) ~ 
'1 !\'Ot sı-;nr ~ 

\'!kontun ölUmU 

F..:ncit D 

Llza 
Evlilik 
C'füll pamuk harbi 

Satı~ Yeri: 

30 ~ = 
lOO \ 
100 ~ 

20 : 
E ~fi E 

~ 
\\1\11 l\ ı lılı\1 ff --- . - . . :... : '! . . • 

lınl.tıtılmamı~ bir-
• çok taraf llın var· 

dır. Tevfik Yetim· 
lioğlu tarafından 

lisanımıza ('evrt· 
len Bizan.<ı lm7ıa· 
ratf>rluğunun ta· 
rihi adlı kitap 
bu aydınlatılma· 

mt{I farrzf lan tea· 
bit etmPkte ue M· 
tQn BiZfln,., tari111· 
ııe tema . ., ede-rek 
Şnrkf Avrupa im-
paratorluğunun 

bin sen"'lik vu1m· 
atını hikdlje ~t

m.ektedir. 
F'iyqh 11ıi2 1.-Ü-

rıış olup 1wr ki-
ta7ıçıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - lstan· 
bul, Vakıt l'urdu. 

Sofrnyı bllyUk salonda kurmuşlardı. Pencere. 
den, rrlttlkço yokuşlaşa.n bahce, biraz ötede uza· 
nan ovalar, kQ"lar, bnyırlnr; dnlıa ötede tepecik· 
ler uzanıyor, yükseliyordu. OUneş aydınlık kay· 
bolm ııştu. Etrafta boğucu bir sessizlik, bir sıcak· 
lık ,·:ırdr. Gökt<ı bilyUk bir bulut kilmesl hızla ka· 
yıyor, uzaktan da gök gUrlemclerl aksediyordu. 
ŞPmşekler cakıyordu. Gök gilrUJtUierl daha yakın
dan gelmeğe başladı. RUzgdr cıktı. Uğuldadı. U
ğuldadı, ve ilk ya~mur taneleri seyrek se ·rck dUş· 
tU. Sofrnyı temizlemişlerdi. Mis Spcne ııe Mister 
llutton gittllq;o kararan odac!n oturuyorlardı. 

Mis Spons dUşUncell bir sesle konuşarak, uzun 
sür< u bu sessizli~! bozdu: 

- Ilcrkesln bir nebze mesut olmaya hakkı 
Yardır sanıyorum. Siz ne dUşUnUyorsunuz?. dedi. 

- Elbette .... 

Fakat bu kadın ne demek lsteyordu? ... Neyi 
kastı-dl yordu? Şurası muhakkak ki, bir insan 
kendisinden bahsetmek istedi mi, hayat felsefesi· 
nl umumileştlrlr do öyle konuşurdu. 

~nadet ... diye dUşUndU ve kendi hayatını dU
şUndü. Ekseriyetle neşeli bir ömUr sürmUştU. Ke· 
dnll, tasalı anları de\'ede kulak kabilinden ol· 

Huttonun şöhvet kasırgası, fırtınası birden 
dindi. Be ndnm, şimdi huzuıo verici bir neşe içinde 
yUzl1nyordu. Hnvadn sanki duyulmayan, fakat bl· 
tlblrl arkasına halknlnnnn kahkahalar uçuşu· 
yordu. 

Aşkın uzak Ulkelerludcıı. dOnyalarından Do· 
rlsln inco ve yumuı;ak sesi nk1~londl: 

- Seni, hiç kimse acaba benlmkadar sevebl· 
lir mi Teıldl? .. diyordu. 

Mister Hutton ce\'ap verdi: 
- Evet, tanıdığım birisi var ki.. 
Havadaki sessiz kahkntınıar, bUyUyor, bUyU· 

yor ve sesslzUğt yırtarak tekrar patıamay hazırla· 
ıııyordu. 

Şimdi genç kadının sesi hrrçınlaştı. Hiddet, 
şUpho, ıstırap ahenk!Prlyle cınloyarnk sordu: 

- Kim? .. Sl:Jyle bnıın? .. Kimi kastediyorsun, 
Teddl.? 

- Aaah! ... 
- Kim? ... 
- Asla bulamazsın. 
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Bankası 
1 DENiZBAN 
~-------~--------J .... __........~~~· 

~ıse 
.. \ 

istaobuı şubesi Müdürlüğüoderfi 
Telli tabye Klavuzluk blnasmın tamır•U 

l - Karadeniz Boğazındaki Telli Tabye Klavuzluk binaSl[llll 
işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 28-7-938 perşembe günü saat on buçukta ŞU~ 
yel Dairesi binalar kısmında yapılacaktır. 

3 - Şartname, resim ve keşifler bu serviste görülebilir. 
..mı 

4 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminatlarile yazılı , ... 

müracaatleri. , ~ 

--------------------~ Jandarma Uenel Komutanlığı Aok6
1 Satınalma Komisyonu" 

1 - Bir tanesine bir lira kıymet blçflen vasıf ve Hrneğl116 

iki bin beş yüz ekmek torbası 2 • 8 • 9;38 salı gUnll saat on4~ 
eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olara:r komisyondan alınabtıece~ıJ 
slltmeye girmek isteyenlerin dolrnz yUz otuz yedi buçuk 11rıl 
nat ve kanun ve şartnamede yazılı belgeleri muhte;.,·t teklif 'IJlr 

belli gün saat dokuza ~dar kom1syo na Yermiş olmaları. {2~ 

.. / 

Türk Ha va Kuruıll 
Büyük PiyangÔS~ 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikramiye verecek 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dl 
Büyük ikramiye 50.000 Lir8 

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

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10. 000 liralık ikramiyelerle 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
- Birincı sınır Operatör -

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " ı ,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 

ı~::.2 !!~~ir.~.!~~.~ı 
1 cerrahisi mütehassısı • 
1 PARIS TIP FAKOLTESI S. 

100 " 50 " 5,000 " ASiSTANI 

120 " 40 " 4,800 " 
ı 60 " 20 " 3,200 " 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik "yüz,. meme, karın buruşuk · 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN 'AŞAôl Düş. 
~'1/Y.ENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecelıtir. 

tuğu ve gençlik ameliyatı., 
(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sahahlan M e c c ~ nen Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul; 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihi rin 8 den 10 a kadar U 
""''<ilecektir. O~ICden sonra Ocretlidir. Tel 44086 

HP\'cıll.lıı Parmak'rnrıı. Rumeli hım. 1 .................... 
1 Göz Hel<imı 

,Dr. Murat Hami Aydın 

1Kültür Bakanhğından=~---
~t uuycueharıcsıni Taksım-Talımane 

Tarlaba.şı Cad. URFA Apt. nına 
oakletmiştir. Tel: 41553 

!'ar.ardan maada hergün: Öğledeıı 

sonra saat ikidt>n altıya kadar 

Ankara lnşnat Usta okulu ile An kara, Aydın, Bursa. Diyarbakır, Edlr- O ~ İF O~ 
ne, lstanbul, lzmlr, Kastamonu, Kon ya, bölge sanat okullarına talebe aıı. 1 O C;) 

nacaktır. • t\ecattin Ata&a!Jun 
ı - Parasız yatılı olarak girmek isteyenler bulundukları vilAyct mcr- Het giln ubahlan ı.ekiı. buçuğa 1

kezlerlnde açılacak nılisn lıaka imtllıa nmda kazanacaklar arasından seçlle-1 alı:~amlan 17 den 20 ye kadar IJilt 
cektir. 1 U •ayyare apartm;ınlan ikiııcı dairt 

2 - Paralı yatılı veya yatısız girmek isteyenler için imtihan yok· ı 17 numarada hastalarını kabul edeı. 
tur. Parasız yatılı girmek isteyenlerin en çok 18 Ağustos 1938 akşamına ··-------------.. Z A Y l 

ı Ehlıyct ,-c karnemi kn) hellim. \'en isini 
rehırai:ıırııdaıı c~ld~iııin hükmü ,yoktur. -
·25i J Xo. lu arııbarı111 ıırcıbocuı 3701 .~icil 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye :.:a 
kadar bulundukları yerlerin kültür dl rektörlüklerine mllracaat etmeleri 

1 

• • dar bastalanru para· '-· Kurun, Ha 
IAzımdır. 

bcr olcuyuculanru dalnıpoo arnb· 
Paralı yatılı veya parasız yatılı girecekler yukarıda adları yazılı o· 

• ~o. /Jcı11rnm l ' rni. "21i:!5 7., ı 
h lınrle mııııvene eder r . it •! •J.:ı,!)· • 

kulların kültür diı ektöl'iüklerine 1 Teşrinievvel tarihine kadar müracaat e- ill•••••••••••••mii 
dchillrler. (265 4) (4807) 

,, 
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.Mister Hutton . yoruluııcayıı. kadar lş1 alaya 
\urdu. Sonunda da ' ',öbürüsti" nilıı ismini ortaya 
attı ve Can~~ Spens .. dedi. 

Doris k ul<lk !arına inanamıyordu: 
...,. .M anor<laki. Mis 81)e11s mi 1 Şu yaşlı kadın 

hani?... Gülünç vali.ahi?.: de<ll. 
,. . ~lister Hutton da güldü ve Dorisl inaııclırnıa· 
ya çalıştı: 

- Doğr.u kı~mn, doğru. Kadın lıana presliş 

,ediyor. Ne hoş bir eğlence değil mi?.. Buradan 
dönünee hemen gidip ziyaret edeceğim onu. Hem 
bi)iyor m usu ıı ne var?. Kad 111111 fikri benim le ev
lennı ek ... 

1 - Fakat scıı c\· lonıneyPceksln. IJöyle bir nl· 
yetin yok değil ıııi, 'I'edcli '.' .. 
• l\lis ter lluttoıı yiıksck sesle güldü. :F'akat bu 

gUlüşün altında müthiş bir alay gizliydi: 

1 - Ben, seninle evlenmek nlyetiııd eyiın, el· 
clm .. dedi ve bunu siiylerken de ömründe ilk def? 
olarak en güzel nükteyi savurduğuna inandı. 

Mister llutton, Sauthendden yeniden eYlrın· 

nıiş hir adanı olarak ayrıldı. nir müddet için bu 
.~nrarla~lf!I ı:;-izli tutacJ!.klardı. J\lms E]ye söylPmlyc· 
ceklercti. Sonbnharcla birlikte Avrupa.ya gidecrk· 
!er, o zaman cvlenlllklcrini herkese bJldirecek, ya
yacalrlardı ve hu vnktrı kaılaç rla D:.ıı·is lHn11H e \·in· 
de oturarak, Hutt.on d~ nyrı yaşrrncııktı. • 

Ilutton evine cWndüğUııün ertesi gilnü öğle· 

-
- Ji lJHU:-.uıı kitup ~i!kilndc rouıııu tefrik~aı -
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den sonra ~tıs Sııensi ziyarete gitti. Yaşlı kız, unu 
ge ne o mahut Jolrnnt gUlümseme~iyle karşıtadı: 

- Geleceğinizi biliyordum .. dedi. 
Mister Hutton, kahramanca bir cevap ,·erdi: 
- Uıaklaşnıayn, ayrı durmaya dayanama-

clırn ... 
Yazlık evde oturuyorlardı. Hoş bir yerdi bu· 

. rası. Daima yeşil fıındcılıklarm içine gömülmüş 

kubbeli bir köşkoüktU burası .. 
Mlstcr)Iutton konuştu: 
- Sonbaharda ltalyaya gitmek lstcyorum .. 
Neşeli, ahıylı bir heyecanla kaynamak. fıkır· 

ı.lamalt, köpürnrnk, taşmak isteyen çapkın adn m, 
hu hllliylo tıpkı açılmaya mehya bir bira şişesine 
lıoıız -.~· orılu. 

Ml 3 Spoııs derin \'lr vectle gözlerini knııadı 
,~ . ._: 

- JtnJya nıı? .. diye mırıldandı. Ruhum ora· 
larrla dota cıyor. sııtnkl.. 

- Ruhunuz dolaşacağına, k endiniz neye git· 
nıcyorsunuz? .. 

- nllın em Hem. insan tek başına ,gitrnck 
gayret Ye nrzusıınu duymayor ki.. 

- Yalnız ... En~t. ııancercıc1en kopup gf"lcn 
ı::arlolıır \·e kitar Sl'Sll'riharında, yalnız hnşını\ 

-srynhat c.tmclctc hrç ,fo tat oltnn7. .. Çok cloğ-ru. 
Mis 'Sp.cns konuşınttdan, ccva}> vermeden Is· 

l;:cınlesin<le arkaya doğru yaslandı. Gözler! daha 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre
dilen ljizans im 
/J1.lratorlugu tun 
hi ile GG cilt ta 
mamlanmıştır • 

Başlı b1Jşırı.tı v 
bütün ilim seveıı 

teri doyuraook d.f· 
rc,:cd· oii:Pl ola·: 
bll kUtiiph..1ne .. 
\İndtJ iktı.<ındi, , 

debi ve ilmi mer_, 
tllUzT U:erine YO· 
::ılnıış en 111 m 1 

tapları bıılurs... 
nuz

1 
Tercıi ı•ıe1' • 

Türk okuııuruı . 
rrnın \ok vak .. ta

dan tanıdığı şoJı,,. 

'liyetla tarafı" 
dlln yapılmışt•1 

l(itaplon tn11f·~ -= 

ve m11htcli/ ~erflb 
ri 7ıerr1.1 .. :rmrle <·'11 
rak alanlara f ·n 
ıiliit 11ap11ır. 1 r;ı. 
raoant. yeri: fs
tanbul - V etki: 
l'urdu. 

~OlANT 

ZAYİ 

1 r clfl cı:;ıs numaralı şoför c 1~ " ıo ' 
ettim. Yenisini çıkarııcnı.ı ı 11~11 ) 
lıü kıııii yoktur. - ,\/ımcl 0 11

1 _____ __/ 

Sahibi ASJ'M US 
Neşrl)nt müdürü Refik fi.. 


