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Atatürk 
Dün Mareşalı 

kabul etti 
Genel Kunnay Başkanı Mareşal 
Çakmak dün sabah şehrimize gel. 

11. vc istasyonda Ba.şvcgil Celal 
Bayar, Riyasetıcumhur Başya\'cri, 
V:ı.lı mua\ıni, lstanbul komutanı. 
bırçok generaller tarafından karşı. 
'nnmı tır. 

Mareşal Çnkmak Başvekillc bir. 
ı)<l<' istnsyondan doğruca Dolma. 
b1hçc sarayına gitmiş ve Reisi. 
cumhur Atatürk tarafından kabul 
1lunmuştur. Gcn<'l Kurmay Başka. 
nı R<>n teftiş seyahati hakkında 
\t 1lurk'e maliımat ar:wtmiştir. 

Prost'un planı 
ve istanbul 

limanı 
• Prost\ln plani müıt11kbcl J dAnbul 
lımnnını Ycniknpıy ··ı.. .. L' a go uruyor. ınutn 
mur ·ı 1 •• 

e crının ve bunlara bıtğlı ohın 
VMıhıların Sirkeci K k'' H I' h"ll . , ara oy, n ıç ın-

ı crındcrı tıl'l§lıynrak ta Boğ112içlerine 
lmdnr dn~ılmı .. oldug"unu b h 1· e . . " , u a ın n • 
hcc 1 olarıık r h' •• ltn."\n ı7.mctlcrının bAJ· 
kıt mcmlekctlerinkinc kıya, kabul et· 
mcz <!crcccde bahnlıya m 1 ld • 

11 o ugunu 
el" buna 11cbcb cöıtcriyor. latnnbul li
mnnı Y cniknpıya ..,jdince b-t·· 1• .. u un ımnn 

''Mıtl\lnrı ornda hep bir y 1 ere top an· 
m·ş . olacağı için bugünkü zorlukların 
ve tı il.ret c ynsına yüklenen • • 11gır 1n111· 
r11 J, rın luıılkacnfını , ... l 

IST:ANBUJ,, - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lırtmıbul) 

• 

. " ' 

Japon aıansznın 

l'clgrat adreJSI: Kurun • T!tanbul 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (/clare) 

Bugün 12 sayfa 

1 sciy~sı heryerde 
\ 100 a 

bir haberine •• 
I:Ore 

Sovyetle aııçuko • 
arazı 

_.. 9 - - -

• 
sıne iki taarruz yaptılar 
Japon ve Rus kuvvetleri çarpıştı 
Ha tayda ı1apon müzakerecileri eız boş döndü 

37 Japon generatı· 
Bedeviler bir çiftliği tekaüt edildi 

bastılar 
Yol kesip köylere de . tecavüz 

eden Araplar aranıyor 
(l'nzısı 4'llncU nyrnTla) 

4 

H lb k" • oy eyor. 8 
u 1 bızim nli.hiyctli bazı kay· • 

nııkl:ırd:ın 11ldı~ • _ l 
... 

• j • 

~t ~varliıp; . bir <7Cfİt resı mıttc .. . ı:ımız n·:ılumnta gore •· 
tıınbul lımanının y 'k 't • 

enı apıya gı ıne•ı 

ır ·:"t-;ül, hntta İmkansız denecek dere-
ce 1 .. k"I 

t c rnu~ u olacaktır. Pı·oıtun plani 
tAmamcn b • u csnıa c!ftyanlln\k tanı~ım 
edilmiş oldu~ • • · el b' ,.,u ıçın de üzcrın e ır 

hnyli değişiklik yapılmadıkça tAtbika
liı gecmck kolny olmiyacaktır. 

lstanbul r . . • •mnnının Yenılcapıya gıt· 

~-c·~. daha umumi hnrbden evvel dü
şunulmüc bı'r f"k' d' V b ('k' •. 

• Y ı ır ır. e u ı ır U· 

zcrınc uzun zaman iılencrek Avrup11• 
nın on meşhur Iİl'l\J\n mütehauııları ta· 
rafından L• • f · 

nır proıe hazırlAnmııtır, a· 
knt bu • • ı k . ' Pmıe yapıldığı vakıt mcm e e· 

J(ııd~uıtc öldürirlcn Ampların <X'na::c merasimi .. 

Havfada Araplarla Yahu
dilerin mücadelesi 

tın Rurnelideki hududları da ti Boa· 
n~·Heraeke kadar varıyordu. Liman j. 

çın Y enikapı rnevkiinin int;habına baı· 
lıca iımil de Rumeli hududlanmıza d11• 
lal olan gcniı hinterland ile beraber 
bütün imparatorluğun iclhalat ve ih
~cntını da buradn toplamak arzusu i · 
dı. Osmanlı imparatorluğu umumi 
hnrh ncticcsincle dnğıldıktan sonra tıı 
bii olarak bu eıınılı amil ortııdan kalk
mı~lır. Artık latnnbul limıını ıadece 
Anadolu ile Trakyanın limanıdır. Faz· 

Arapların sebze pazarına konan 
cehennem makinesi bulundu 

lıt ol:ırak Devletin mcrkc7.İ de lıtıın
buldan Ankaraya geçmiıtir. 

Bu ıcbeblerclcn dolayı imparator· 
luk 'ıududlıırı İçiıı clüşüniilcn bir lima
nın Yeni Türkiyenin iktwıdi ve coğ
rııfi luırn'.terine ne derecelerde uygun 
o'nbileceği esnsen tetkik ve tahlile de

ğer bir meseledir. • 
Bnunlll beraber lstnnbul limanının 

y cnikııpıy11 gİtmcııİni müşkillcştircn 
ikinci bir scb"b dahil vardır. Bu da, 
1333 ıc.ne11inde hn:r.ırlanan projeye gÖ· 

re, en nşıığı elli milyon lirayA mnl o-

l11c11ğıdıı·. 
rrostıın pli\nı, tnbii olarak bu elli 

m:tyonlulc mnırafı odndan kaldıra. 
mRz, SonrC\, Y crıikııpı<la yapılncak 'i. 
man merkez olmak Üzere buradan şeb- ' 
rin muhtelif cihetlerine doğru bir ta
kım İmar hnrekctleri olacaktır. Bun· 
lnr dn dnha bnşka milyonlar sarfını İ· 

~b ettirecektir. Bu takdirde mali ba
kımd:ın Proııt pl~n.nın t:ıtb:k l.:ıbili,-c

ti olup olmadığının 11yrıca tedkik ve 

ta:ılili l.Jzımgclccckt:r. 
ASIM US 

(Sonu sa. 4. SÜ. 5.) 

Kültür Bakanı Dün de 
Direktörliiktc Meşgul Oldu 

'11. Saf/Pi A.rı7.xuı Mc.arif 
M ildilrliiğıiıulcn Çtl.Yırkcn 

(Yazısı 3 üncil sayı/ada) 

1 
l<udUs, 2(i (A.A.) - KudUs şehrin· 

de Davld Strlt'do Araıılnrın sebze 
ııazarmcln ,·ahim netlrolcr doğurma
sı llıtlmnll olan yeni bir sUlknst te· 
şcbhUsıl yapılmıştır. Znbıtn, cehen
nem mnklnC'siııl vaktiyle meydana 
çıknrııııstır. 

(Soııu: Sa. 4. Sü. 4.) 

: :r. :::x::: ::: ::::: :::: ::::::::::::::: :::::ı :::::::: :ı .. 
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15 inci yıl U 
ii 

madalyası :: 
il il 

l
ıİ O. 11. P. Gl'l!l'l Sckrctcrliği.ndmı: p 
f Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü İ~ 
1 hatırası olarak, bir tarafında Bü. :: 
Iİ yük Önderimiz Atatürkün kabart· H 
.
1
, ma bir resimleri ile Altıok, diğer i: 

I
! tarafında Cumhuriyetin 15 inci yı. İ:İ 
j lım tesbit eden yazı bulunmak iıze. 1 

11: re Partimi1.cc bir madalya yaptırı. i: 
ı .. 
:l !araktır. Sanntkarlflrımızın, açtı. U 
H ğımız bu milsabakaya işt1rnklcri :: 
H ve hnzırhyacaklan nümunclcri A.ı ·· n ğustosun onuna kadnr C. H. Parti. 
j~ si Genci SC'krC'tcrliğinc gönderme. 

ll::I~.~~~-i.~~-~~~ı.~: .. :::::::::mm::::::=ım: 

Tokyoı 26 ('.A.A.) .,... Hav:as muha- ı 
biri blldlrfyor: . 

Nişi Nl,l · guetesinln Maçukoda 
Mutanklangdıın aldıtı aşağıdaki ha- .. 
beri neşretmektcdlr: 

22 Tcmmuıdıı. s~at 15.20 de, -dört 
topçeker himayesinde 300 Sovyet 
askeri, hududu teşkil eden Ussurl .. 
nehrini ge~mıoıer ve Yanlln ve Hsln· 
hsingtlng köylıerlnt işgal ederek 
Mançu evlerini ıı.teşe vermişlerdir. 

Japon kuvYetl~rı mukaİıll taarruıda 
bulunmuş ve Sovyct kıtnlarını geri 
atmıştır. 

'l'okyo, 26 (A. A.) - Dom el Ajansı 
bildiriyor: Gaıetelerln Possort kör· 

(Sonıı: Sa. 4. Sii. 4.) 
R. l\'ımıaıı Mf'ncmencioğlu 

Türk -Alman 
Ticaret 

dün 
ve klering anlaşmaları 
Berlinde imzalandı 

Karşılıklı ldhalat serbestee yapılacak 
Bertin, 26 (A.A.) - Anadolu A. 

jansınm husu!i muhabiri bildiriyor: 
Türk - .Alman ticaret ve tediye an. 

laşmaları dUn akoam Hariciye ncza.. 

rctindc imza cdılmişlir. Almanya DL 

mına Hariciye müsteşarı Baron 
Weissacckcr ve Türkiye namın& Me. 

(Sonıı: Sa. 4. SU. ,._) 

unktin peşinden : 
· a n 

eklamda mübalağaya misal 
Cıuıııulıun tiirkı,:e konuşu yor, di) o 1111 lk n rn ıııcha J RJ tlAU bir 

dNllkodııyıı dııyırnlar hnnulnn lın~ıı düşen hlr dnJıı tıuıf'slıılıı tcstrl7le 
korkarak kAtnn bir ta\ şanın ) oldıı rnstgrlclif;l hn) 'nıılar arauna 
)'Aydıjh rh•Ayet ef IUlel'!llnl ha tırlmlılıır. h.Uı,:ük hlr dolu tanesi a#is
flı\11 AğıM atcı:U kÇ°e çığ glhl hU) Uyert•k ııllın) et zcb:clclcr 'c fdAket
lcr şekline glrdlilnl dU";'üııcrnk <·ııııulnıı Rflnnıın tlirkçc koııu~muı 

rh RJ'f'tl nl de tAhli gHrdUlcr. 
)•'ak11t hlr rh·a)·et olarak herla•o;c tnhli ~urüııcıı bu flcdlkodu. 

Jııın yerli m1'1lıtr 8crglıdnde oııarlıir ile JR)ıldı~ım onrnclıın kendi 
)rnlnklllrl) le lşlt.enlt>r hu clt>fa hn3 ı·Pt cttllrr. lff'r ŞC) lll'I oldul'tt pbl 
rrkliınııln cin ıııülınlı'\Aanın Y"rl lnrdır. l<'ıtknt hu mühnlftğa makbul 
olnbllınck l~ln akıl \'e nıantlk hudııtlnrnıı &ctnı<'nwlhllr. 

lIASAl" XUlJ24YI 



DE R~iMLi K iZ 
No.10 \'azan: Niyazı Ahmet 
- Şimdi çok kcnuımayın. lyileıtik

ten ııonra konuıursunuz. 
- Benim bir şeyim yok. Az bir ya

ra. Burada duramam. Cebraili görmek 
isterim. 

- Ben size Ceft>raili bulur getiri
rim. Birkaç gün daha yatın. Doktor 
konuşmasın dedi. 

- Doktor mu? Doktor kimdir?. 
- Senin yaranı iyi eden adam, bir 

az sonra gelecek, yaranı yıkayacak. 

O elmasa idi, kurtulama.zldm. 
- ölür mü idim?. 
- ölürdün ya .. 
-ölmek istemem. Beni alçak bile-

cekler. Ben alçak değilim. Adamları
mıza hiyanet etmedim. 

Adnan odada bulunduğu mllddetçe 
Gülçubuğun konuşmakta devam ede
ceğini anlıyordu. Halbuki başındaki 

yara fazla konuşmasile daha çok ağn 
verecek, tedavi mliddetini uzatacak
tı. 

- Ben şimdi gelirim.. diye dışarı

ya çıktı. 
Gülçubuk yatağında oturabilir hale 

gddiği vakit Kazım ziyaret etti. 
- Nasılsın Gülçubuk .. 
Dersimli kız, garip garip yilzba~ınrn 

yüzüne baktı. 
- iyiyim .• 
- BüyUk tehlike atlattın. Doktor 

s<Syledi. Bir şeyin kalmamış. Birkaç 
cUn sonra ayağa kalkarsın. 

GUlçubuk cevap vermedi. Klzrm: 
- Ben gidiyorum, dedi. Belki bir 

kaç gün belki hiç buraya gelemiyece
flm. Kardeşim burada kalıyor. Sen iyi 
leıtikten .sonra gidersin tabii. 

Dersimli kızın göğııü kabarıyor, göz 
leri bulutlanıyor, bir şey söylemek i.a
ter gibi oluyor, fakat ağzını açmıyor
du. Ki.zım onu barikulide güzel bulu
yordu. Vahşi bakıştan ldurgunlaımıı, 
munisleımiıti .. 

- Adnanı bu kızla bırakmak teh
likeli olacak .• diye düıündil. Fakat ne 
yapabilirdi. Beraberinde gl:Stilremezdl. 
tıtanbula göndermek de mümkün ol
muyordu. Müsademe günü kucakla§· 
malan Kizırru kardeşine kartı biraz 
değiştirmişti. Bir şey söylemiyor, em
reder gibi konuşamıyordu. 

Hastanın odasından çıkarken: 

- Sağ 'kalırsak gene göril§ürilz GUl
çubuk.. dedi. 

Gene cevap yoktu. Genç kız blll 
ıuıuycrdu. 

Kapının önüne kadar gelen Klzım 

ldöndil. Yatağa yaklapt. 
GUlçubuğun çenesini okpdı: 
- Nen var .. Bir yerin mi ağnyor? - ..... . 
- Yoksa bana dargın mısın Gülçu

lauk •• - ..... . 
- Anlıyorum, hastasın. Biru daha 

lyilet- O vakit konuıuruz. 
Klzım bir adım gerilemişti ki, Gül

çubuk yatağından fırlayarak yüzbaşı
nın üzerine atıldı. Gözleri büyümüş, 

yilzU kıpkrzıllaşmıştı : 
- Beni burada bırakamazsın. Ben 
Diye bağırdı. Bir taraftan yakasın

dan çekiyor ve mütemadiyen: 
- Beni burada bırakamazsınız. Ben 

de gideceği.m. 
Yüzba§ı müşkül vaziyette idi. Bir 

iı\kandal olmasından korkuyordu. Gül
çubuğu kucaklayarak yatağına .g<Stür
dil. Yabrdı. Fakat Dersimll kız yaka· 
amı bırakmıyoıidu. 

- Ben burada kalmam.. Haııta de
ğilim.. Gideceğim.. diyordu. 

- Otur da konşalım. Böyle yapar-
san bir yere gidemezsin. 

- Beni burada bırakma .• 
- Nereye gitmek istiycrsun. 
- Köyüme gideceğim .. 
- Oraya gidemezsin. Onlar artık 

sana inanmıyorlar. Ellerine geçersen 
ıeni öldürecekler. 

- Öldürsünler .. Burada kalamam .. 
Siz gittikten sonra .. 

- Benim burada kalmamı mı istiyor 
ıun? 

- Baıkasını tanımıyorum. 

- Kardeıim burada .• 
- İstemiyorum onu. 
- Niçin Gülçubuk. O senin hayab-

m kurtardı. O olmasaydı, seni öldür
mUılerdl. 

- Ne yaptı da beni kurtardı. 
- Sizin adamlarınızdan biri seni 

havaya kaldırıp yere vurrken Adnan 
üzerine atıldı. Eğer böyle yapmasay
dı baıın taıların UstUnde parçalana
caktı .. 

- Haso mu yaptı bunu? 
- Evet .. Haso yaptı. Seni yere atıp 

öldüremediğini görünce ayaklan ile 
v ıracaktı. O vakit ide Adnan yetişti. 

Hasoya bir yumruk vurup yere yıktı. 
-Adnan mı? 
-Adnan ya .• 
Gülçubuğun biraz evvelki sinirleri 

ve hiddeti yatışmııtı. Düşünüyordu. 
- Sen nereye gideceksin •• 
- Pakireye .. 
- Ne var Pakirede? 
- Askerler ilerliyor. Bana da ora-

da iş verdiler. 
- Adnan burada kalıyor mu? 
- Kalacak ldedim ya .. 
- iyi öyle ise ben kalkıncaya kadar 

sen de gelirsin. 
Kazını kapıda Adnana rastladı. Bir

den bir suç işlemiş gibi kızardı. Sonra 
çabuk kendini toplayarak kardeıini 

bir kenara çekti: 
- Adnan, dedi. Ben bu akşam gidi

yorum. Sen burada kalacaksın tabii. 
Oralara gelemezsin. Harekat sahasın
da bulunacağım. Onun için senin de 
burada fazla kalman doğru ıdeğil. Va
kit bulursam haber gönderirim. Sen 
de gidersen bana haber bırakırsın. 

-Gülçubuğu ne yapacaksın 1 
- Benim yapacağım bir ıey yok. 

Kız yaralı yatıyor. tyileıtikten ıonra 
tabü hakkında tahkikat yapılarak mah
kemeye verilecek. Suç btiyüktür. 

- Ne ıuçu? 
- Hakkında rapor var. 
- Yoksa ıen mi verdin raporu. 
- Tabii. Biru iyile1tikten s~nra 

hapsedilecek. Sonra da muhakeme. 
Sen de bu 'kızla lil2;J1muridan fazla ala
kadar olma. !htilittan meneldilmit ol
duğtinu da '6yliyeylm. Hiçbir Derıimli 
ile görUıemiyecektir. 
Kazım kardejinden ayrıldıktan scn

ra doğru kumandanlığa gilderek hazır
lıklara başladı. İçinde bir boşluk hia.
sediyordu. Manasını tahlil edemediği 

bir his içini burkuyor, bir gariplik veri
yordu. 

Silkindi: 
- Saçma ıeyler düşünüyorum. Ne

rede ise Dersimde olduğumu unutaca
ğım.. dedi. 

• • • 
Adnan Gülçubuğu çok düıünceli 

gördü. Ağabeysinin gayri tabii halleri 
de nazarı dikkatini celbetmişti. Gülçu· 
buk için söylediklerini birer birer ha
tırladı. Sonra Kazımın Gülçubuğa kar
Jı zaafı olduğuna kanaat getirdi. Ken
ldi kendine: 

- Muhakkak ded~ ağabeyim Gül
buğu sevjyor. Fakat istemiyerek hak
kında rapor verdi. Ba§ka türlü de ya
pamazdı. Çünkü askerdir. 

- Adnan bey .. 
- Söyle Gülçubuk .. 
- Benim istediklerimi yapacak 

mısın? 

- Nedir istediğin?. 
- Cebraili görmek istiyorum .• 
- Çok mu istiyorsun? 
- Yalnız kal1dım. Onunla kcnuımak 

istiyorum. 
- Ne konup.caksın Gülçubuk. Sen 

daha hastasın. !yileı de ondan sonra. 
Ben haber gönderirim. Cebraili bulup 
ıenin aradığını ııöyliyecekler .• 

- Ne vakit gelecek? Çok çabuk 
gelecek. 

(l>evmnı yarın) 

ikmal lmtilianlanna 
Hazırlık 

Rcşikta.ş Halke\'indcn: 

Çevremizde orta ve lise talebelerin
den ikmale kalanları yetiştirmek ve 
ı. Ağustos. 938 başından itibaren 
bir buçuk ay1 devam etmek Uzere E
vimizde Kimya, Biyoloji, Matamatlk 
ve Usan kursları açılacaktır. 

Çevremiz Orta mekteplerinden lk
male kalan çocuklarımızın her gUn 
Halkevlne mllracaat edilerek kayıt· 
larını yaptırmaları IAzımdır. 

Farkında olmadan Okya
n usu geçen tayyareci 

ehliyetnamesi ahndı 

Amerikalı bir tayyarecinin çok eski 
model bir tayyare ile Amerikadan Av
rupaya geldiğini telgraflar haber ver
mişti. 

Duglas Korrigan ismindeki tayyare
cinin bu macerası hakikaten çok garip 
tir. Çünkü Amerikadan Avrupaya iste
ye isteye gelmiı değildir .• 

Hovard Hughesin en son sistem bir 
tayyare ile dünyayı 3 gUnde dolaşıp A
merikaya döndüğünün ertesi günü 
Duglas Korriganrn Los Ancelostan se
kiz sene evvelki ve telsizi bile bulun
mayan eski bir tayyareye binip Nev
yorka gelmesi herkesi hayrette bırak
mıştı. 

Duglas: 
- Buradan da Avrupaya gideceğim 

diyordu. 
Böyle eski bir tayyare ile Avrupaya 

gidilir mi? diye herkea hayret etmiı 

ve atılmak istediği tehlikenin büyük
lüğü hatırlatılarak, tayyareci bu kara· 
nndan vazgeçirilmişti. 

Ertesi aabah Duglaa Korrigan Loa 
Ancelosa gitmek Uzere yola çıkiyordu. 
Hava bulutlu idf ve önümü görmek 
isin bulutlann üzerine yilkselmeğe 

mecbur olmuştu. 

Fakat, gidiyor gidiyor, yol bir türlü 
bitmiyordu. Nihayet altında kara gö
rünmüıtü. Bir tayyare meydanı da gö
rür görmez Duglas derhal inmiş ve 
kendisini karıılayan yabancılara: 

- Burası Loıı Anceles, değil mi? di
ye sormuıtu. 

ötekiler: 
- Hayır 1 diyorlar. Burası Dublin 

(İrlanıda). Duglas o zaman anlıyor ve 
izah ediyor: 

- Makinenin istikametini ayar eder 
ken yaptığım ufa'k bir pergel yanlışlı
ğı beni Amerikadan Avrupaya getir
di.. 

Duglaıı ayni tayyare ile Amerlkaya 
dönmek niyetini de göstermişti. Fakat 
dün gelen Avrupa gazetelerine göre bu 
it birdenbire değişmiş .. 

Eski bir tayyareye binip Los Ance
lese gidiyorum diye lrlandaya gelen 
tayyarecinin elinden ehliyetnamesi a
lmmıftn' .. Şimdi ayni tayyare ile Ame
rikaya döndUğü takdirde ehliyctname
siz diye tevkif olunacak .. 
Duglas Kcrrigan hakkında verilen bu 

karar-resmen bir ceza değildir. Maksat, 
bu tehlikeli ite bir daha atılmasın diye 
tedbir almaktır. içimle telsiz cihazı 

Kadınlardan beklediğimiz bir nezaket! 

T RAMVAYLARDA kadınlara 

yer verdiniz mi, kısa bir baş 
scıa.mlyle karşılaşıyorsunuz, yer ver· 
diğiniz kadro, eteklerini toplryarak. 
boş bırakılan yere çöküveriyor, son· 
ra başını pencereden dışarı çevire· 
rek, keyfine bakıyor. Sizin, yer ver· 
dlğlntz dakikadan itibaren, başınıza 
gelmekte olan hallerle hiç alfıkadar 
olmayor. Sanki, o yerin kendisine 
verilmesi bir zaruretmlş gibi .•• Biı 
erkeklerin o esnada yaptığı, sadece 
bu zarureti ldrfık etmek oluyor. 

"Maşallah! Kırk bir buçuk! ... A· 
man ne erendlce hareket etti!" diye
rek yaşlı bir batunsa kızını verme· 
ğe, genç bir bayansa gBnlünU kaptır
mağa kalkacak değil ya ..• Vazlrenl
zl görmüşsUnUz ! 

Diğer taraftan bu "vazife" yl yap. 
madrğınız zaman hiç kimse sizi, zor· 
la yerinizden kaldıramayor. Aneak 
belki bazı kadınların: 

- Aman ne kaba adam! tşte bir 
kadının ayakta durduğunu görüyor 
da, ba<'ak bacak UstUne atmış keyif 
çatıyor. Böylesi de olur mu? diyerek 
kendi kendilerini yediklerini, fakat 
blzl yemedlklcrlnl sükunetle görü
yoruz. Bunun böyle olması gayetle 
tablldlr. ÇUnkU kadın da, erkek de 
birdir! Ancak yaşlı~ara, zayıflara 

her zaman için yardım etmek borç· 
tur. Fakat kadınlar, bu iki vasırdan 
herhangi birini kabul ederler mi ba
kalım? Onlar, az önce dediğim gibi, 
kadının sırası evvel geldiği, mevkii 
mümtaz olduğu velhaeşl, "kadın ka
dındır" kanaatini besledikleri için 
sizden her tllrlU mtısaadeklrhlı bek
leyorlar. Bu bir yaradılış an'anesi
dlr. 

İyi gUzel ama, şu tramvaylarda 
kendilerine yer verdikten sonra bir 
de bizim çektiklerimize, o nezaketi, 
ne gibi zahmetler pahasına göstere· 
bildiğimize bir baksalar. 

Yeri verdik diyelim. Fakat bunun
la 1ş bitiyor mu? Ayakta kendimize 
bir yer arayoruz. Tavandan sarkan 
kayış halkalardan birini, gözle kaş 
arasında yakalayabilmek tein yap
madığımız cambazlıklar kalmayor. 
Sonra, vücudumuzun alt kısmı, Ust 
kısmına dakikalarca hasret çekerek 
bir seyahat edişimiz var. Görenlerin 
bllllh yUreğl parçalanır. 

lhtlmal kadınlar da - yUreklerl 
yUfka olduğu için - yerl erimizi al
dıktan sonra bir daha yUzUmUze bak
mayorlar ..• Evet ..• Bu izah, onların 
o dUşUnceslz hallerini mazur göster
mek için birebiri 

Fakat bu da bir bakıma pek saf
dilce dUşllnmektlr. Bence kadınlar, 
kendilerine takdim ettiğimiz kana
pelere çökUp, tramvay kanapelerl
nln müsaadesi nlsbetlnde yayıldık

tan sonra, bizim haltmlze gülmemek 
için yUzUmUze bakmayorlar ve böy· 
lece bilmukabele nezaket göstermiş 
oluyorlar ... 

LAkln bizim onlardan bekledlll
mlz nezaket ancak 'u olabllfr: Biz, 
kendilerine yer vermek gibi bir ince
likte bulunurken, onların da göster
dlflmlz yerlere oturmamak gibi da· 
ha bUyUk bir incelik göstermeleri ve 
bu suretle şu fant dUnyada, herkesin 
kendi nasibine razı olarak geçinip 
gltmekHğlmizdlr • . 

Gümrük Mem 
ikramiye 

İstanbul gümrilklerınd• 
salonunda çalışan meınu 
kalA.ne hizmeti görülenl 
ye verilmesinin VektıletOf 
tırıldığı mnllimdur. 

Bu memurlardan yolcll 
muayene işleri yapanla 
mına lkrauılye verllmel• 
tır. 

Ulğerlerlntn de hafta 
lfstesl hazırlanarak vek 
edilmek Uzere gönderııee 

Üniversite Kütüp 
llaveler 

Üniversite talebesinin 
ihtiyacını karşılamak uzetf 
bulunan bazı imaret blD 
edilerek kUtUphane haıto• 
tır. Rektörlük tetkikat 
dır. 

bile bulunmayan bir tayYI" 
Atlas Okyanusunu gcçmeyt 
hakikaten çok cüratkarane 
Duglas bu tayyare ile eV'fetı 
celostan Nevyorka gelmitti. 
gitmek niyetinde olduğunu 
Yukarda da iıaret ettiğiaıi' 
tayyare ile cidilemez l,, diyt 
muşlardı. 

Tayyareci ondan aonra Lal 
ıe gidiyorum diye yola 
saat sonra da İrlanda da 

Kendisine göre, hakikatell 
celese gi~k iatemlt, f akalr 
bir hesap yanlışlığı ileı A>l 
miştir. Yalnız, bu seyahati 
bugün hava teşekkillleri tar• 
kit edildiğine bakılırııa fÖyl• 
le bilir: 

Duglas Avrupaya bile bil• 
tir. Fakat, hayatını tehlikeY' 
bu sefere girişmesi tenkit 
diye, bilmiyerek geldim diyot: 

Resmen kabahatli görüldl 
ber, şUphesiz ki, Korrigan 
lar tarafından da çok takdir 
Bu aslen İrlandalı, fakat 1' 
yerleşmiş tayyarecinin hindili 
bundan on bir sene evvel, A 
Avrupa.ya ilk eelen Lindbe 
resinin cinsindendir. Fakat, 
ayni tipteki hu tayyare ile 
Lindbergten 4 saat ıdaha az bit 
dt katetmi§tir. 

Yalnız talihsiz tayyareci, 
olarak elinden pilctluk ehli 
nin alındığını görüyor .• 

Buna mukabil, Amerikadl~ 
onu kendisine "kaydı hayat 
aza kaydetmiıtir. Bu klüpı 
lar klübü,, dür 1 

,KURU 

' 1 

1 

Aylılr 

llımlekeı 

ı,ınd• 

'~ 
J a7hlr He 
1 ll)' lılı: C7& 
Yıllı il 900 

farifealndea Balkan KlrJlll 
otuz lıuruı dil•lllür. Posla bi 
miyeo yerlere ıyda yetnıif 
z:anıınedlllr. 

Ahnne kaydını blldlreo 
telgral Ocretinl, abone pı .-_.J 
Yeyıı bankl ile yollama OcrflP" 
kendı Ozcrlne ılır. 

Tnrktuenln her poıto me'; 
KUJWN'a abone rJOI 

Adre.' deitişllrme ücreti '5 

ıııutm 
Cenınziülevvel 1'357 
Rumi Tcmtnuz 1353 
Hız:ır ıilnn 
Gun doğuşu 
Gün batışı 
Sabah namazı 
Öğle ,. 
ikindi • 
Akşam • 
Yatsı • 
tm~Ak 

4,54 
19,30 

3,05 
12,20 
16,17 
19,30 
21,24 

2,46 

-·-is Yıl Evvel Bu 
poiı' 

iki buçuk agdanberl Aurıı it 
hlr imal eden mütl8tıtltrdt ttII 
lunon htydlml: dün avdtl e ıtıl 

Heuet tetklkafının nellctl 
bugünlerde bildlrtctktlr.. 

Haber oldılımı::a 11öre, e:,.;..ı 
rlkaya .ı tahtelbahir ıunarl 
maktadır. 



.Hadiseler arasında • • 

Saat ve Zaman ••• 
Yazan: Nizameddin Nazif 

Gözüm ısaate ilişince; 
- Aaaa .• dedim. Sekize gelmiş. Yi· 

ne mi akşam oldu. 
Hayretimde haklı idim. Zira günün 

nasıl geçtiğini anlıyamamıştıın. Hala 
kulaklarımda, sabahleyin evden çıkan· 
ların sesleri ve her sabah sekiz bucuğa 
doğru şiddeti artan o meliin sokak kon· 
serinden anırtılar aksediyordu. 

Amma ... İşte saat sekize gelmiş, yi· 
ne akşam olmuştu. 

Odadakilerden biri, kurmak ve ayar 
etmek için cebinden çıkardığı saati 

burnuma doğru uzatarak: 
- Bak 1 dedi. Şu mendebur yelkova· 

na bak 1 Kadranı, ne süratle dolanıyor. 
Bir diğeri söze karıştı: 
- Eskiden arabacı beygirleri bir 

parça fazla sürdü mü hemen seslenir· 
dik: "- Ne oluyorsun arkadaş? Kel· 
le mi götUrüyorsun?" Hakikatte kel· 
leyi, kellelerimizi götüren bu her dö· 
n:işünde bizi bir parça .daha öldürü
yor. Kiın bilir ncıdcn, içimizden biri çı· 

k~p da: " - Heyyl Çok döndün. Dur 
lbıraz be!" demeyi akıl edemiyor. 

Guldüm: 

- Akıl etse ne olcı.:ak? Duracak mı 
ki ... Saat, adına zaman denilen büyük 
hükUmdann kölesidir. O emrediyor, bu 
)'!:irüyecek. 

Saat ... 

Gözüme ilişenlerin, bende, ilk me· 
rak ve tecessüsleri tahrik ettiği gün· 
lerde, evi gürültüye boğarak, hanayda 
arkasından koştuğum oyuncak lokomo
tif 'b" gı 1 onu da evdeki kedi ve babamın 
köpekleri nevinden canlı bir mahlUk 
sandığımı hatırlanrn. n· .. t" • 

ır gun, saa ını 
kurarken babamın yan nd b 1 d ı a u unuyor-

um. Her zaman yaptığ .b. b" 
Ud 

ım gı ı, ır 

m det kulak verip "tik 1 ti"k 1., 1 . . 
d. 1 d' erını 
ın e ıktcn sonra parmağ Ik .. .. • ınıı ye ova· 

nın •<ıstune basmış nazlı bü "t"l .. • yu umuş 
çocu.klann kilstahlığr ile ve can sıkın· 
tısı ıle bağırnu tım: 

.-: Oooolt .. btt da 'hiç yürümüyor lief 
Bızım Ayşe gibi paytak ... 

. Rahmetli babamın acı acı gülümseyi· 
§ı ve saçlanmı okşıyarak §U cevabı v~ 
rişi gciziimUn önünden gitmez: 

- YürUr yavrum. Hem tahmin ede
miyeceğin kadar ısilratle yürür. Bu yü· 
r>:iyü Ü u:ı:un mUddet, hiç anlamaz, his· 
ıs7tmezsin. Fakat, bir güh, ummadığın 
hır anda. evin boşalan, ıssızlaşan oda· 
lan ve duvardaki ayna sana onun ne· 
relere kadar ulaştığını ve ne hızla U· 

]aştığını anlatır. Ondan sonra yelkova· 
nın paytak Ayşeye benzemediğini an· 
larsın ama, iş işten geçer. 

Babamın sözlerini sadeı.:e dinlemiş· 
tim. İnanmamıştım doğrusu. Nasıl i
nanabilirdim ki... Bu sözleri takip e
den yıllarda beni verdikleri mektebin 
ınıflarındaki saatler, kaplumbağa yü· 

rliyiışlü, tMbel yelkovanlarile bana bu· 
nun ak ini az mı isbat etmişlerdi? Ders 
saatleri. .. Onları ne bitmez, ne geçmez 
tükenmez işkence saatleri idi 1 Bizim 
zamanımızdaki ilk tedrisat ile bugünkü 
arasındaki fark, pek büyük olsa gerek. 

lan f udbola ilk ayak alıştırdığımız gün
ler başlamıştı. Daha e;onralan; 

- Kız kim bilir, bu soğukta beni ne 
kadar beklemiştir!.. 

Gibi tahrik edici sözler mınldanan 
arkadaşlarımın sabırsızlığı bana da si
rayet etti. İnsanı, bugünlerde "el'inti· 
zar eşeddü minennaı" sözünün bir ha· 
kikat ifade edişine inandıran, kanad a
lıştırma devirlerinin ilk tecrübeleri i· 
çinde değil midir? 

Bug:inlerin birinde, Deniz Harb mek 
tebinde "tcrbiyei askeriye" .dersinde, 
hd.:am rahmetli binbaşı Ferid'in şu söz· 
lerini hiç unutmam: 

Mektebe sınıfımın bütün talebeleri 
gibi amiral olmak iştiyakı ile girmiş
tim şüphesiz. O, çok vakur bir subay
dı. Zeki, terbiyeli, münevver ve §ik bir 
adamdı. O sıralarda yüzbaşı idi. 

Zavalh hocam 1 Sonra Uşak ıeker 
fabrikasına direktör olmuş ve sefil, ay
yaş, serseri bir amelenin, belkemiğine 
saplanan palasile ne feci ~ekilde ve be
ni ne kara bir yese bürüyerek hayata 
veda etmişti. 

Ben ön sıralarda oturduğum ve ken
disini ıdik'katle dinlediğim için, çok de· 
fa rahlemin önünde dururdu da dersi
ni öyle takdir ederdi. O gün, kim bilir 
neden, bende bir dalğınhk vardı. Bu· 
nu sezince: 

- Nen var senin? dedi. 
- Hiç efendim. .. diyecek oldum. 
- Hayır, hayır. diye israr etti. Ak-

lın zerre kadar derste değil. Bir şey· 
lcr düşünüyorsun. 

Bir cevab vermiş olmak için: 
- Zaman çok yavaş geçiyor. Hal

buki ben bir an evvel subay olmak is
tiyorum. Henüz ikinci sınıf ta olduğuma 
göre daha önümde 6 yıl var. Nasıl ge
çecek bu altı yıl? Onu .dUşünüyorum. 

Çok güzel ve temiz dişleri vardı. Bun 
lan en iyi göze vuran çok tatlı bir gil· 
lilmsemc ile: 

- Haydi çocuk ... demişti. Düşünü· 

lecek şey mi bu? Senin §U oturduğun 
rahlede ders dinlediğim gUnlerin il· 
zerinden henUz bir hafta geçmemiştir 
gibi geliyor bana ... Halbuki ben bu aı· 
nıftan geçeli tam 22 yıl oldu. Zaman 
öyle ruratli geçiyor ki ... 

Ben bunu dün, matbaanın, bir orta 
çağ sarayını hatırlatan loş bir dehli· 
zinden geçerken, yan odalardan birinde 
iki genç arkadaşın muhaverelerine ku· 
lak misafiri olunca anladım. Biri: 

- Nizam mı genç. diyordu. Delir
din mi ayol? Haninin Nizamı o? 22 
yıllık gazetcti. 

Diğeri ·maalesef- işitmek saadetin· 
den mahrum kaldığım ilk fikrinden rü
cu ederek onu tasdike mecbur kaldı: 

- Evet, evet ... Haklısın 1 Ben yanr· 
lıyorum, şüphesiz ... 

Evet baba ... Evet Hocam. Zaman öy
le ısüratle geçiyor ki ... 

Bana hala çocukmuşum gibi geliyor. 
Halbuki neslim baba olmuş; nesiller 
türetmiş ve türeyen nesiller o kadar 
yaşlanmışlar ki içlerinde beni, dedeleri 
gibi görenler bile var ... 

Sarhoş satıcı 

Hangi yapağılar 
ihrac edilebilecek 
roplantılar bitti; ha
zırlanan proje 

edildi 
kabol 

Yapağı ihracat maddemizin stan
dardizesi için bir haftadnnberi Oda-

da yapılmakta olan toplantılar dUn bl
tlrllmlş, hazırlanan nizamname pro· 
jesl blltUn tUccarlnrın muvafakatiyle 
ve imzaları alınmak suretiyle aynen 
kabul olun.muştur. 
Yakında merlyet mevkHne konu

lacak olan bu nizamname projesine 
göre memleketimizden badema an
cak işlenmiş yapağıların ihracına 
mUsnado edilecek, işlenmemiş btr 
halde olan malların ihracı kat'! şe
kilde menedllecekUr. 

1hraç edilecek parlllerde buluna
bllecok rutubet derecesine son dere
ce ehemmiyet verilecek, yabancı 

madde nlsbetl de tayin edUen şekil· 
don aykırı olmıyacak bir nlsbette 
bulunacaktır. 

Ynpa~ıların kirli cinsleri Trakya, 
Tip Trakya, lzmtr, Aydınlı, lnce A
nadolu, Anadolu, Şark Yapağı, Ka
rayaka, Erzurum Kızılı olmak Uze
re on kısma ayrılmıştır. 

Projede her cinsin karakteristik 
vasıfları tcsblt edilmiş, alınacak nll· 
munelerln ne suretle ve nerelerde a· 
Iınabtleceği tasrih edllmlştlr. Bunn 
göre: numuneler, parUlerin lbzarın
da. kontrol esnasında lhracatcı ile 
kontrol daireleri arasında vaki ola
bUer.clt fbt\lft.fm halllnde esas ola-

caktır. 

Numuneler İstanbul, lzmlr, lı1er· 
sin ticaret odaları ne lstanbul bor· 
sasında secııecek, ihracatçı ve iktı· 
sat vek~lcttnin memur edeceği zat 
flo yedi klşlllk 1Jlr heyet tarnfrndan 

meydnnn. geUrllccektlr. 
Knbul edilmiş olan nizamnamede 

ambnldja son d~rcce ehemmiyet ve-
• rllmoktedir. Ambnltıjlarm mutlak 

surette iyi malzeme ile yapılması ve 
her cins mal için malın cinsini bildi· 
rlr birer marka konulması esas iU
barJylo kabul olunmuştur. 

Nizamname maddelerine aykırı 
şekUde hareket edenler hakkında. 
şiddetli cezaların tatbiki .de takar· 
rilr etmiştir. 

DusUn son olan tiftik ntzamname· 
sine de kat'J şeklini vermek Uzere 
bir toplantı yapılacak ve toplantJla.· 
ra son verilecektir. 
6lk,j (lohmutesbltln 

Hamidiye Karadenize 
Çıkıyor 

Limanımızda. bulunan Hamldlye 
mektep gemisi bugUn Karadenizo 
hareket edccekUr. 

Hamldlye Knradenfze çıktıktan 

sonra bUUln iskelelere uğrayarak 
Hopaya kadar gidecek, gedlkll erbaş 
okulu için talebe kaydedecektir. 

Mektebe girmek isteyen geneler, 
gemide bulunan bir sıhhat komisyo• 
nu huzuru~da esaslı bir muayeneden 

EyUplil Tlalidi-n IJ.1 smıc Jı.apiste 
yattık-tan somu7.-i hiili .• 

Eyüplü Halit 
Hapisten çıkar çık

maz gene bir iş yaptı 
Meşhur kadın avcısı namile tanılan 

Eyüplü Halid bir ay evvel hapishane
den çıkını§, yine bir suç işlediğinlden 
yakalanmı§tır. 

Halid 16 haziranda hapishaneden 
çıkınca bir mUddet uslu oturmu§, fakat 
iki ıgül} evvel Laleliden geçcr'ken bir 
kıza yakla~mış, şöyle demiştir: 

- Vay bayan! .. Nasılsınız bakalım. 
Epeydir görüşemiyoruz 1.. Halid kıza 
kenldisini ıııındırmı§, l;>eraberce Aksa· 
raya doğru yUrilmUşlerdir. Burada pa
ur kurulduğundan bir aralık Halid 
bakmak bahancsile çantayı kızın elin· 
den almış, kalabalığa 'kanşmıştır. 

Kızın gikayeti üzerine Halid yaka
lanmışbr. içinde iki yüzükle bazı C§o

ya bulunan çanta sahibine teslim edil· 
miştir. 

On bir sene hapiste yattıktan 6onra 
hayli ihtiyarlayan Eyüplü Halid gaze· 
cilere ıunlan ı6ylcmiıtir: 

- Bilmem, bu haliın ne ola· 
cak. Daha ancak bir aydır serbest kal· 
dım. Yine buraya dü§tlik Hem hasta
landım, hem de artık ihtiyarladım. "Jş" 
yapacak halim kalmadı. Nerede o es'ld 
günler 1 Öyle şık giyinirdim ki, ayni u.
man:la yakışıklı olduğum için avlarım 
kendi kendine ayağıma gel,irdi. Şim

di o Mısırlı prensesi nasıl kafese koy· 
duğum hatırıma geliyor da, kendimden 
geçiyorum. Kadıncağız etrafımda per • 
vaneler gibi döneridi. Ben de fJrsat kn· 
çırma:ı:, ııcyar dururdum. Yediğim pa
ranın, mücevherin haddi heııabr yoktu. 
Fa'kat artık dedim ya, geçti henden, 
kendimi çok ihtiyar ve bitkin hissedi· 
yorum. 11 sene beni mahvetti. Eskisi 
gibi iş yapamam tabii, güzelliğim kal· 
ma'ılr. Ayni zamanda hastayım da, yll· 
rliyecek halim bile yok ... ,, 

- Beni, herkes bir kadın meselesin
den vtya dolandıncılıktan hapse girdim 
zannediyor, hatta bazıları bUtün yaptı· 
ğım suçlar yüzilnden topyek\in mah
kQm edildiğimi sanıyor, halbuki benim 
hapse girmekliğime bir adam öldürmem 
sebep oldu. Kirkor isminde bir Ermeni 

Köy yatı 
okulları 

Slllvrlde bir mektep 
daha açılıyor 

Son yıllarda. Tilrklyo dahlllnde 
köy yatı okullarının sayısı artmak· 
tadır. Şehrimizde acılan iki yatı o· 
kuluna IU\.veten bu yıl Slllvrlnin 
KurtnlI köyünde UçUncU bir yatı o
kulu daha. ncııacaktır. 

Bu okula. alt hazırlıklar tamam· 
lanmıştır. Yakında kUşnt resmi yapı· 
lacak ve faallyote başlıyacaktır. 

Okulun kadrosu geniş olacak, bU· 
tun kaza köylerinden yapılacak mll
racaatlarm hepsi kabul edlleccktlr. 

---o-

Kültür Bakanı Dün de 
Direktörlükte Me§gul Oldu 

Evvelki gUn, şehrimize gelen lCUl· 
tur Bakanı D. Saffet .Anko.n dun de 
şehrlmlzdckl tetkiklerine devam ot· 
mlştir. Dlln sn.at 11 de kUltur direk· 
törlUğilne gelmiş ve genel 1spckter
lerlo bir toplantı yapmıştır. Toplan· 
tıda vlldyet orta tedrisat ihtiyacı et• 
rnfında görUşUlmUştUr. 

Day Bakan şehrimizde iki gUn da· 
ha. knlacnk ve kUltUr dlrektörlUğUn• 
de meşgul olacaktır, 

-o-
Bir Sandal Devrildi 

J{umkapı sakinlerinden balıkcı 

Bayram .Ali 110 Dursun Ali evvelki 
gece sabaha. karşı açıklarda. balık 

tutarlarken, yolJccnln birdenbire 
kapanması yUzUnden snndnl devril· 
mlştfr. lkl arkada~ bir mUddet deniz
de sahile doğru yUzmUşlcrso do ta· 
kntlcri kcsmnco feryada bnşlnmış
lnrdır. 

O sıradn geçen bir sandal tarafın
dan lk\ balıkçı yarı baygın bir halde 
.kurtarılmışlardır. 

Ortn mda.n larıldı - Knsımpaşa. 

lskolcslno kayıtlı HUseylnin 54 O nu· 
maralı sandalı dUn sabah ltöprllye 
gelirken arkasında. Uç sandal bat;lı 
bulunan Kılavuz motörU ca.rpmış, 

sandal ortnsından kırılmıştır. Denize 
<lUşen snndnlcı Hüseyin kurtulmuşsa 
da bir saati ile 16 lirası .denizde kay. 
bol muştur. 

arkadaşım vardr. Her zaman ötede ibe
ride arkamdan söylenip dururdu. Bir 
gUn kendisine gilzel bir dayak çektim, 
fakat sonradan baktım herkese beni öl
\düreceğinden bahsediyor. Bu can me· 
seksiydi. 

O beni öldüreceğine ben onu öldU
rUrUm dedim ve bir giln tabancayı vek· 
tiğim gibi keratayı yere serdim mahke 
me beni ıs seneye mahkfun etti. Beı 
sene afdan istifade ettim, Son bir yılı 
da Bursa hapishanesinde geçirdim. Ha· 
pishag.ede çcrap atölyesi 'kurarak çalı-
ıyor, epey de para kazanıyordum. 16 

haziranda Bursada tahliye olundum. 
Hastaydım bir müddet kendimi tedavi 
ettiıldim ve on gUn evvel 1stanbula gel· 
dim. Fakat hemen iki gUn içinde de bu 
iş başıma geldi. İlk mektepte bana verilen fikri gıda

nın psikolojik bünyeme J:erre kadar 
munis gelen bir tarafını hatırlayamr· 
yorum ... 

Ayağına basan bir 
mllştertslnln üzerine 

hlcum elti 

g~irlle~k,vkudundn~nza gör~~-----------------------------~ 

Çocuğunuzu hangi okula vereceksiniz : 3 
Hocanın elinde, ıanki bir burgu var

dı. Bir cellad hoyratlığı ile kafa tasla
nmızı açıyor, beyinlerimizin birer tara· 
fını eşeliyor, kitabı bir huni gibi kul· 
Ianıp "bilgi" dediği şeyi eritilmiş kur· 
şun gibi oraya akıtıyor; sonra kafa 
taslarrmıza birer balmumu yapıştırıp 
uğuldıyan beyinlerimizle bizi evlerimi· 
ze yollayordu. Böyle mektebde saat· 
ıe.r geçmek bilir miydi? .. 

Sonra. çocukluktan ilk gençliğe geç· 
tiğim yıllarda saatler büsbütün ağır· 

Ja.ştılar. 
EvvelB.: 
_ Şu saat geçse de mektebden çık

sam, sinemaya gitsem ... 
Diye kadrana bakryordurn. Sonra: 
_ Oooof .. Zil çalsa da, soluğu Har-

biye nezareti meydanında alsam. 
Diye düşünerek dakikaları saydım. 

Zira Süleymaniyeli Hikmetle, Necib· 
le, Orhanla hakem doktor Kemalle fa-

KUçUkpazarda oturan Omcr dlln 
Aksnrnydn pazar )'erinde öteberi al· 
mnk Uzcre dolaşırken seyyar satıcı 
Cemalin aynğınn basmıştır. Sarhoş 

olan Cemal buna fena halde kızmış: 
- Hem bir şey almazsın, hem de 

ayağıma basarsın ha! diyerek iki a. 
ğızlı bUyllk bıçnğlyle ômerln Uzcrlne 
bUcum etm,lştir. Omer tabanları kal· 
dırmak suretiyle bu tehlikeyi sanış· 
turmuştur. Sarhoş salıcı yakalan • 
mıştır. 

l\foto iklct çarptı - Nihat ismin· 
de birisinin bindiği 99 numaralı mo
tosiklet dün sabah Aksarayd_a Ordu 
caddesinden gecerken beş yaşında 

Mükerrem isminde bir çocuğa çarpa
rak sürüklemiştir. Çocuk muhtelU 
yerlerinden ağır surette yaralanmış. 
Haseki hastahanesine kaldırılmış· 

tır. 

lenler kabul edllmfyecektır. 
Jlam1dlye mektep gemisinin Kara

deniz seyahatinin 15 gUn devam ede· 
coktlr. 

-0-

lzmir Fuarı 
İzmir enternasyonal fuarına 1s

tanbuldnn ne nlsbette iştirak edile· 
ceğl ticaret odasında teşkil edilen 
fuar komitesi tarafından tesblt o· 
lunmaktadır. 

Buna g6re: lzmtr fuarına İstanbul 
tir.arcı odası namına ayrılacak bil· 
yük bir pavyonda teşhir edllmok 
Uzere numuneler hazırlanmağ'a baş· 
lanmıştır. 

-0-

0crcyan tnrpınca - Kadık6yde 

Yeldcğirmenlnde Ayrılıkçeşme so
kağında oturan on y~şında lsmall 
mahalledeki elektrik direğine çık· 
mış, cereyan çarpınca yere dUşmUş, 
çenesi ve dişleri kırılmıştır. 

Köy yatı okulları 
Köy yatı okullann~ yalnız köyün 

kendi bölgesinde bulunan lbir devreli 
yani üç sınıflı ilk okullarldan çıkanlar 
alınır. 

İkinci devre olan 4 ve 5 inci sınıf· 
lann tahsilini verir. Ayni zamanda köy 
çocuklannın tarlada fenni bir surette 
çalışma, hayvan besleme, köy evleri
nin kışlık ve günlük ihtiyaçlarını ha· 
zırlama usullerini de gösterir ve yaptı
nr. BUtün bu işlerle birlikte kendi ken 
disini idareyi öğretir. 

Çocuktan, okuldan çıktıktan sonra 
köyil ve ailesi için faydalı bir unsur 
olarak yetiştirir. 

Bu okullara girecek çocuklar yiye
ceklerini de çiy olarak beraber getirir· 
ler bunlann miktan kaç taksitte veri· 

' Jecefi okul idaresi ile köy ihtiyar veya 

çocuk velileri tarafından tesbit edilir. 
Anasız babaşız veya başka suretle 

himayeye mhtaç olan çoeuklann erzak 
ihtiyatı başka suretle temin edilir. 

Bu okullann kadrolan yoktur. Her 
müracaat eden kabul edilir. Kız çocuk 
}arı dıı alınır. Bunlann yatakhaneleri 
ayrıdır ve kendilerine bayan öğretmen 
ter nezaret eder. Yatılı lı:öy okullannın 
nerelerldc mevcut clduğu apğıda göı

terilmiştir. 
Büyük Çelanece yatı okulu - Bü-

yükçekmecede; 
Bozlıane yatı okulu - Beykozda: 
Tekke yatı okulu - Şilede; 

Bu yıldan itibaren Silivrinin Kuri'alı 
köyünde de ayni şekilde bir yatı oku
lu açılaca'ktır. 



Frankocular ilerliyor {Başvekil izmire 

Dün HükOmetçilerden Başvefil~~i~!::~yar.ı .. 
15 O O O • 1 d 1 mir l"uannı bi.zıat açmak ti1.ere lzmi.. e S 1 r a 1 a r re gideceklerdir,. Kendisinin bundan 

evvel Yalovada bir müddet istirahat 

Va,l{ınslya, 26 (A.A,.) - Gandiya J 
limanı gece yarısı MaJork adnsın· 
daıı gelen b!r deniz tayyaresi tara
fından yeniden bombardıman edll· 
mlştlr. Atılan bombalar, bir tngillz 
ticaret gemisinin yanıbaşına dUşmUş 
:Qasaruta sebebiyet vermJ~Ur. 4 ya
ralı vardır. 

Bil'q;os, 26 (A.A.) - Frankist kı
taat, Estramadure'de Don • Benlto 
çıkmtısnu tathlr ederek·on bin esir 
almışlar ve iki batarya, zırhlı kam
yonlar ve bir tank dafll batarya zap. 
tetmfolerdlr. 

Barselona, 26 (A.A.) - Neşredi

len bir t.~bliğde cumbuIIYe~llerln 

K•kinöz.a. Ue AmnUsta. araıuıı<la li'Jbr 
aabrfnl geçmiş oldukla,ı:ı bildirll· 
aektedir. 500 esJr alınmıştJr. Fran
kiıt tayyarelerin durdurmak i!::in 
ya.pmıo oldukları teşebimlcre rağ -
nuıı taarruz devam etmektedir. 
Şark cephesinde cumhurlyetciltr 

rht Kodlyolln. cenubu şarkislndekl 
mevzllortue katışı yapW:nış olan ta
arruzlar pliskUrtUlmüştür. Oumhu
rJyetçller, Bctctayı ve Bejlnln gar
blndokl mevz.llerl za.ptetmişlerdir. 

Valanslya. 2-6 (A.A..) - GandJya 
l.wıanı dUn iki defa bombardıman e
tilmiştlr. tık boınbnrdım.ıı.n. e.sna.arn· 
4a bir vapurda bir yangın çıkmış lse 
ck derhal söndUrUlmUştUr. 

Salamaııka, 26 ~A.A.) - Resmi 
teblli: 

Jllhr cephealnde Fortosa ve Fllks 
mmtakalarındı:ı. düşman bir takım 

kuvvetler tahşlt etmiş ve evvelki se
ce bir takım köprt1ler tnıa etmiştir. 

:eu köprüler. tayyareler tarafından 
tahrip edilmiştir. DUşma.n~ VUy -
Iesko rh·arıııa aokulmafa muvatfu 
olmuştur. 

v'aıanslya ce11hesinde kuvvetleri
mlı ileri hareketlerine devam ed~ 
rek Pavlya kasabasını işgal etmlşl r 
Ye şark tarafından kendilerJnden eY
veı Heri gitmiş olan kıtaat lle te· 
masJarım tesis etmişlerdir. Eslra 
madure mı:ota.kasında dUşoıanın 11\1 
fırkası, Don Beıılto çıkıntısında mit
ralyöz ateşiyle blçllmtşUr. Bu nun· 
takada birçok esir aldık ve ıııUhlnı 

nılktarda malzeme itlnam ettik. 
Fethedilmiş mtDtakada klln bll"

ÇQk şehirlerde 15.000 den fazla e sir 
tahşlt edilmiştir. 

Dnrselona, 26 (A..A.) - ls.panvol 
hükumetinin e:cva.bı busUn Londra 
hUk~metlne tQ dl edilmiştir. 

Bnrselona, 26 (A.A.) - B. Alvare.z 
Delvayo, Havas Ajansı muha'blrlııe 
ooyanatta bulunarak lspanyol h'ıiltü· 
metinin bu sabah Londraya tevdi fi 

dilmiş olan notasında mczk~r bUIJı 
metin sönüllUlerln cekilmealne mU
tea.lUk olan tnglltz pla.nını ka~·dı ih 
tlrazl mahiye.tinde bazı mül4.haıu -

1arıa. ki.bul etmlş. ve bu mUla..ha.ıl\la· 

rın plAnı daha ziyade mUeaslr kıl· 

mak arzusundan mülhem buluudu
ğunu ll~ve. eylemiş. olduiunu aöyle
nılştlr. 

Erzurumda imar ha 
reketleri ilerliyor 
Şehir pek yakında değişecek 

Erzurum 26 (A.A.) - Bu sene, Er
zurum vilayetinin en mühim i§ yılların 
dan biri olacaktır. Başlanan btiyiik ya
pı ve imar işleri çok ileri safhalar aı:z 
etmektedir. Vilayetin hususi bütçesin
den ve imar birliğinden girişilen işler, 
doktu yilz bin lirayı geçmektedir. Bu 
ınıyarida birisi merkezde onbeş sınıflı 
ve yirmi dokuzu nahiye ve köylerde 
bepr. üçer snuflı otuz iki okulla, iki 
7111 bin liralık büyük .sinema, Erzurum 
pbrinin elektriği, betonarme köprü ve 
menfezler, parke kaldırımlar, doğum 

eri, nümunc evleri, sdat istasyonla."!, 
lla)"al"lkam ve nahiye mijdürlc:ri konak 
lan, parklar, büyiı1c fidanlıklar ve te
ftnısatı olmak üzere üzerinde çalışılan 
dokstn dört pJrça büyük irııaat var
dır. 

Geçen yıl ba§lanan inşaatın mühim 
hlr kısmı bit~tir. Geri keilan kısım 
lr!a eyHil nihayetinde tamamen bitmif 
olacaktır, Bu arada imar birliği nümu· 
ıac evleri ve apartımanı daha iki ay 
evvel bitiı:ilerek kiraya verilmiştir. Ay
nca Aşkalede parti ve belediyeyi ihti
va etme"k üzere büyUk bir binanın inşa
atı da ihale edilmek üıeredir. Erzutum 
ıehrinin fenni su tesisatı için satın alı
nacak ıu bQrulan, yW: elli beygir kuv
vetindeki aon siıtem l>ir di.ıel motörU 
,,. muhtelif Uleyd«nlara konacak elek· 
trikli saatlerle, raldyo oparlörleri ya
llD ihale edilecektir. 

Bunlardan başka yedi kaza merke
ainde beheri e!li bin liralık olmak üze
re umumi muvazeneden hükumet bina 
lan yapdmaktadrr. Şehirler mesire!li 
olan Ihta nahiye-si altındaki on bet ki
lometrelik şosenin inşaatı bitmiştir. 

ŞirQdi otomobiller Er.ıurumdal\ llı
caya on dakika:ia gitmektedirler. Ilıca 
köyüniln bir su şehri haline getirilme· 
ıine çalışılmütaclır. 

Bunun için nümune evleri yapılmak
ta Ye aynca modem bir otelin de in~· 
atma ba~lanrnak üzeredir. Yine Ilıcada 
yapılmakta olan nahiye müdürü konağı 
ile nahiye ve jandarma daireleri, be§ 

sınıflı ilkokul binası bitmek üzeredir. 
Bu Bllretle Ilıca tamamen bir;: kaeab.ı. 

haline gelmekteldir. Bu bilyük imar 
hareketleri tarihi Erzurum ıehrinin 

çehresini daha şimdiden gözle ıorüle
cek derecede değiştimıi§tir. 

Çok çocuklu 
ann~lerin 

ikramiyeleri 
Paraları vaktinde dağıt

mayan memurlar 
cezalandırılacak 

~nkara 215 (Telefonla) - Çok ço
cuklu annelere verilecek para mükS· 
fatı hakkında Srhbat V ek!leti allka· 
darlara gönderdiğt blr lzahnamede ıaY 
le demektedir: 

"Altı veya alt~Jan fazla şU çocutq 
olan annelere verilmek üzere Vekalet· 
çe viliyetlere gönderilmekte olan para 
mükafatının alakadarlara teıviyesinde 
baıı vilayctlerce llzım golen süratin 
gösterilmiyerek istihkak sahiplerine 
vaktinde tebligat ya~dıfı ve bu 
suretle sene nihayeti eriştiğinden d~ 
layx bazı annelerin paralarmı alaııı'U'•· 
ra"k o sene için bütçeye vazedilmi§ olan 
paradan bir kısmının urfedilmddiği 
görülmektedir. })evletin içtimat ~r
dırn vazifesine ve nfifuı ıiyaaetine ta
allUku dolayısile ehemmiyeti ıöz önüne 
alınarak bu vakadı ihmal ve teıeyyU
bü görülen memurlar hakkında b..n\l
nt takibattn yapUı~ğ' tabii bulı.umuı 
olmakla buna meydan verllmiyerek bu 
iıe azami ehemmiyet verll~si . ., 

___,...o-._ 

Maarifte :Sir Tayin 
Ankara Z~ (Telefonla) - Mauü 

Vekaleti müfettiJlerinUen Hayri Den« 
kültür kurulu üyeliğine tayin tdilmi,. 
tir. 

edecekleri yazılmakta ise de, henU.z 
bunu teyit edecek 'bir haber yoktur. 

B. Celal Bayarm, lstanbuldan lz· 
mire gittikten sonra, İzmir clva.rmda 
ba.zx tetkikat yapmaları ve bu arada 
Çeşmeye giderek orada bir müddet 
kalmallU'l ihtimal dahilinde görUl. 
mektedir. 

o 

Hataydaki 
hadiseler 

Antaltya. 26 (A.A..) - Anadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildırl· 
yor: 

Kayıt muaoıelelerl genle blr ser. 
beatl !~inde, normal bir ~ekllde sıtr

atle Uedemektedlr. S~Sm yUzUndan 
hto bir ?aka. kaydedUme.miştlr. 

Reyhaniye, 26 (A.A.) - Anadolu 
Aja.nsu:ıın hueu&t muhabiri bildiri
yor: 

Halebtn Hemam ~e Hş.reuı nal.:ıl
~-e!erlnden gelen 15 kadar bedovı A.· 
ı.ıuk'da Ali MUrsel'hı çiCUlğlnl baa
IlUf n çiftlik veklllnl bo&auııdan 

) aralam1~lardır. Bunla.r Şarki ..A:y .. 

t 1.DCI k.öyUue de teoa.vtız ederek kur-
'.lD. 1ıkm1şlard1r. MUteakıben Ay

ı ancı Ue Yenlyapan köyü a:rasıuda.
k l yolu keıen mütecavizler Türk llı
~csine kaydedilrolş olan bazı Arap
l arı döTIUUşler ve geldikleri yere 
!H?.VUŞIDUŞlar'aır. 

Delegasyon ve ma.baııt b.Uktımet, 

f..ıillerln yakalanma11 i9ln lnabed&n 
btıtnn tedbirlerin almdı!ınt bUdld .. 
rorlar. 

'cete.ntn başında Sallah adında blr 
Arabm bulundulu vo iç mUtec•vl· 
zln teşhis edUdlğl haber alınmıştır. 

-~ 

lzmlrde bir işçi 
8160 lirayı alarak 

savuştu 
tzmtr, 26 (Huaust) - YUn ın•ıtıu. 

eat şirketi ifçllerlnden BtirdirU Sü· 
Jeyman bankadan alınarak tlrtete 
göturmek Uzere kendisine Terileu 
8150 lira ile ortadan kaybolmuştur. 
Zabıtaca aranmaktadır. 

Fabrikaların hafta tatili 
Ankara 26 (Telefonla) - tkt~sat 

Vekaletinin muraka.besi altıQda iki ve 
ya üç ekiple çalıjtınlmakta olan fabri
kaların, haf ta tatili kanununun bir bük 
müne tevfikan .senede 1.5 defa hafta 
tatili tatbikinden nasıl istifade edebile
cekleri hakknY:ia §U esaslar kararla§· 
tmlmııtır: 

l3u gibi müesseseler cumarteai giln
lerl saat 13 de baılamak ve 35 .aatten 
a§ağt olmamak üzere tesbit edilen pa. 
zar tatilinden senede 15 defa istifade 
etmemek salahiyetini hai21 olacaklar
dır. Bu müerı eseler tarafından istifa
de edilebilecek olan hafta tatil mUdd&
ti 35 saatten ibaret bulunduğuna göre 
her tatil haftası bir buçuk giln sayıla
caktır. Müeseseler yalnız cumartesi 
gtinleri öğleden sonraya tesadilf eden 
tatn mliddetlerlnde i§çi sabştırdrklan 
takldirde kanunun bu hükmlfoden yal· 
nız 45 cumartesi istifade edebilecek
lerdir. 

--0---

Çin-Japon harbi 
Hankov, 26 (A. A.) - Sekiıy& A· 

jansı bildiriyor: 
İki grup halinde uçan 18 dilfman 

· tayyareel hava. kıı.rarg8.hmı bom.bar. 
dmı:ına teşebbüs etnıi§lerdir. Çhı a.v. 
cı tayyareleri derhal taarrua ge~ 
iki Japon tayyaresi düştirmU§}erdir. 

Hankov, 26 (A.A.) - Şekiayi A
jansı bildUiyor: 

Japonlar, Şansi vllayetinin ceııu. 

bu.ııda. ve Sarı nehir üzerinde k uı ... ev .. 
külcen ehemmiyeti hab.ı Yuaııau ~ 
:ini tahliye etmioler ve prka d~~'U 
ricat etmiılerdir. Çin kuvveUeri d1* 
manı takip etmektedir. 

Cellat gölü kurutuld 
Ekilebilecek 2100 hektarlık 
bir arazi meydana çıkarıldı 

Ankara 36 (Telefonla) - U~ buçuk 
milyon lirayı ihale edilerek g35 yılın
da faaliyete geçilmit ~ küçük 
Menderes nehri ve talipleri \berindeki 
iıUah itlerinin en mühim kıtınını tctldl 
eden ...e HOO hektarlık bit Abayı kap
layan Celıtd gi.IU batakhiı bu yıl tek
sif eldilen faali~tle tommua eonlannda 
tam&a)en kurutulmUJ bir wmyete ge· 
tirilecek Ye bu ıuretle yıll&rdanberi 

muzır ve menfi tesirlerle muhitin aıh.. 
ht durumunu bozmakta olan bu beni
yeden köylUmtb kurtanlmıt ve. 2100 
hektarlık arazide ekilebilir hale getril
mi§ olacaktır. 

Hayfad a 
(t18t tarrı{ı birincide) 

Diğer tarttan Mhmıar lhl"arden 
adındaki çlftct kolonisinde ha.kik! 
bJr çarp1şma olmuştur. lklsl Yahu
di ve ttçU de .A.raı> olmak nzere 5 kl· 
şl telet olmu§tur. 

Hayfa, 2G (A.A.) - Dun sabalık! 
infilıl.k, memleketin. her ta.rafwda 
.Arap maha!llinde infial 1Q"aııôırı:ı1q 
ve bu infial Yafa, KudUs, Ta.berııe 
ve Gue na. .. yapılau prot~uıto grov
Ierfyle kendfslnl göstermiştir. Ray. 
fada mukabele bllmlsll hareketleri 
devam etmektedir. Hal·fada öldüıU· 
len Yahudtıerln mlktan 5 dlr. Dl· 
ğer taraftan dUn sababkl ln.tillk <'S

nasında tlllllerln mi ktartl ıoıı mı l~ 
mata göre, 60 kişidir. Bu aou ıua· 
Hlmat ilk endişeler1 teyit etm.lşUı-. 

Sovyet-Japon 
( U ata tan:ıJı 1 ~.'e) 

fezlnt hudut mıntakwndau al&l .ıok 
ııeıırettlkla.ri haberle.re cöre, Sov
l'Qtler. dUu, Kingçungua cenup ga!'
bfslnde Mançuko arazisine lk.1 taar
ruz daba yapılmıştır. Her iki defada 
da. SoV}'et. ukeı'leıl kvdut IU'llud• 
ları tarafından ge..rl pflakUrt.U.tmut
tur. 

Tokyo. ıs-cA.A.) - JQOlılar ta
rafından., $Qvyet memurla:rı nudlue 
gönderilmiş olan lkl mUklleme uıo
muru, öğle vakti Çanglln'e dönmüş
lerdir. 

Tokyo, 2 6 (A.A.) - Dôtael .AJa u. 
aının bUdlrditine ıöre, Çangllıuıte
deu dönen Japon mUıakerecllert 
Movok.levsk.1 So'IY•\ kııneUerl llu
mandanmda.n hl~ blr cevap cetlrme
mlşlerdlr. 

Tokyo, 2G (A.A.) - .A.ralaruıda 

37 si general olmak \lıere 2()5 Ja,ıon 
zabiti tekaUde aevkedilmlşUr. 

--o-

Türk -Atman 
(tJ3t ~ 1. ~oide) 

nemencioğlu bu mUna~~tle aamlmJ 
beyanatta bulund\llar. 

lS Ağustosta meriyete girecek o • 
la.n bu itUMJara naıa.ra.ıı bllftmunı 
Türkiye malları hiçbir konteajan ve 
takyide tabi olmaksııın aerbeat o. 
larak Almanyaya ihraç eclilebileeek • 
tir. 
Menemencioğlu bu sabahki ek.s. 

presle Tü.rkiyeye hareket etıni§tlr. 
Ankara. 26 (A.A.) - Tica"t :aıtL 

zakereleri için Berlinde bulunan he. 
yetimiz bu müzalreratı muvaffakiyet. 
le intaç ve Yelli tiQ&l'et w ldering an
l~alarmı lınza etmiotir. 

Yeni anla1maya. ıöre. ild memle -
ket men§eli eşya umumi ınevaıat da.. 
hilinde serbeetçe ith&l edil~•· 
velce Trakya meva.ridatı ve vaaedil. 
miı alan plafon kaldırıhnlfbr. Bu ,ek. 
lin mütekabil mUb~lltta milteayid 
bir inkijaf a. yol açmuuıa hıtiı.ar e. 
diltnektedir. 

o 
Cumhuriyetin 15 inci Yıl 

Hazırlıkları 
Ankara 26 (Telefonla) - Cmıhuri· 

yetin 1 S inci yıldönUmilnü parlak b1r 
surette 'kutlamak için hazırlıklara ide· 
vam edilmektedir. Pw umum idare 
heyeti bu mevzu etrafında. iki to,pkntı 
yapnuftlr. Yarın da yine toplantılannı 
devam edecektir. Bu toplantıda 

Vekaletler müsteıarlan da bulunacaJrı.. 

Yeni orman omord 
müdürü 

Hüsnü Yama 
işe başladı 

Ankara 26 (Telefonla) - 1ata.ıı 

darı gelen orman umum m · 
Hüsnü Yaman yeni va.ıifesine hs~IWll"• 
iktısat milst~r vekilliği vazlfuinl 
şimdilik uhdesinde muhafaza eij 

tir. 

Harç Ve Para Cezalad 
Nasıl Alınacak 

Ankara 26 (Telefonla) - H~ 

para cezalanrun ne euretle alın• 

hakkında Adliye Vekaleti allkada 
§U tamimi göndermi:ştir: 

'4Hürriyeti bağlayıcı ceza ile bir 
hUkmedilen para cezası ve harcın 
siline ba§lamak l5in hürriyeti bağl 
er cezanın infaz edilmesini bekl 
mecburiyeti hakkında mevzuatnnı 
hususi bir hüküm mevcut olmama 
binaen bu gibi ecza mahkQmlye 
btilcıtifi takdirde hürriyeti bağla 
eczanın infazına baılanmakla bera 
para cezası ile harca ait olan kıs 
da derhal infazı için ilamın iki sur 
nin maliye dairelerine tevdi edil 
lamnirr. 

Anlcara 26 (Telefonla) -
telgraf iduesf telgtaf i~leri reisi N 
ti bmlr telefon müdürlüğüne ta 
edildi. 

o ' 

Prost'un pla 
ve istanbul 

limanı 
(Üst taraft birin • 

Vaba Proatun p!anı lstchul 
mediainee tasdik edilmiıtir. Fa 
henüz 'hikumetçe reemen tedkik o 
IUB:lJbr. Bu itibarla plu Devlet 
kesinde aaW.iyetli fen heyetlerinin 
tinki ile tedkilı ~dilirkcn yukarda il'. 
ri seçen noktalann f'Ö:ı: önimde ttJf#. 
Jacağı ıüpbe.izcfuo. 

YeaiUpı muvafık görübnedifi .... 
tlirde liman mevkii neresi olabilir! . J 

Şim«liki hal.A Calata taralm~ 
nlıtımlarm seniıletil.mckte o)ınas.
sonra yine limana aid bir talrJm ytllA 
tesisat vücude getirilmekte bulunma"' 
na balo raa istikbalde yine bur.ı.r1' 
nn.a ~1-.Jı ınühim Wr mevkii .,_... 
.. aNttı ... Diier tamtan Sirkeciyi Hd' 
-.~ hıajlıyarak Anadolumuı .. 
~IQ419 Ü takını lÜftan hİPletİ .. 
1"ek t..U.t için Devld merk"1a.lt 
lııuul-..1n11 projeler buluııcluiu ~ 
NI ......... Bu vaaiyete &Öfet -
•kbel htaw.ı li&numm Yeıübpl• 
cleiU. fakat tiRdiki Galatadaa 8-1' 
ta._ dojnı uzayan nhtim boYlan .. 
H-.Y~a Ulle~D Cd t~ 
mıu.. .... Qrutatı ihtinıali .......... 
v~. 

Muhakkak olan bir cihet ıudur lıl 
PlWt tarafm<ku yapılan ve "m,.. 11lfll' 
li.U.ce tudilt edil.o )>.tan Devlet rıllll' 
kuinde. ı.li.hiyctli fen heyetlerinia İl' 
tiraki ilo tcdllik ediheek v• aaıeak t 
ınaa mesele.si ü.aerinde hük'Umetç• 1111' 
ti bir ku..- veriJdil.ten ~ tatbik" 
t. ıe~ilecektir. htanbulun Ü'Qafl llif 
ıiin evvel tdtir pliıııQm tatbik~ 
lir bir ı.kle ;inne.İ11tt bailı olchajdl' 
dan bu tedkikl..-in süratlc yapıl._,, ~ 
bilhassa planın esasını te§kil edeıı li
man me.elea.iai.ı.ı bir ıiin evvel hll"' 
dihneü vw edilir. 

ASIM Uf 

tır. önümUzdeki belediye ı~üııi lf" 
yapılacak yoklamalar ve bu ifler ~ 
kında ıeşltilata voriletck !dire~ 
tesbit cdecektiı-. Bund-rı bqka b\l 1" 
köy, nahiye, kaza ve vilayetlerde '1" 
pılaC'.ak parti lcongreleri bakkmda ıd
nmname esasları içinde konıretcri' 
toplanmuı i~in bazı karırlar .tıil• 
cektir. 



Korku Yatağı 
Yaıırn t:.dgar Vallaa Çeviren; H. M. 
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Bundau sonra bir kapının kapan· 
masmı andıran ses geldi. Rider, mer. 
divcnleri üçer, beşer atlayarak yukarı 
koştu. Polis memurları da kendisini 

clr ta.şır ve bu zincirin ucunda bir dea. 
te anahtar bulunurdu. 

Soldan sala: Zomas Man. Viki Bon, Emil T.w!ııig, Erih Maria Remark. Aynşfayn, Madariaga. 

takip ediyorlardı. 
Rider, Daver'in dairesinden çıkar • 

ken, kapıyı açık bırak.mlştı. Fakat kı. 
sa bir umanda, yani Rider ve mua. 
vinleri aşağıya inip yukarı çıkıncaya 
kadar kapı kapanmış ve kilitlenmiş.. 
ti. 

Rider haykırdı: 

Bu zincir, anahtarların bulunduğu 
yerden koparılmıştı. Anahtarlar yok. 
tu. Zincir boşubo§una sallanıyordu. 

Rider bu ikinci muayenede, Daver. 
in pantolonunun arka cebinde dolğun 
bir paket daha buldu. 

Bu eski bir meşin cüzdandı. içeri· 
sinde birçok kayıtları ihtiva eden kL 
ğıtlar vardı, 

(.Arle'ın uar) 
- Çabuk demir manivelAyı getirin! 
Grey, demir manivelayı a.şa.ğıda. bı· ( ) 

rak~ıştı. Uçar gibi koştu ve birkaç Kısa haberler 
sanıya içerisinde demir manivela ile ------------
döndü. 

Odadan hiç bir ses gelmiyordu. Rt. 
der. manivelanın pençe8ini, kilit olan 
ye~le kapı arasına sokarak geriye 
dogru bastı. Kapı bir çatırdı ile açıl. 
dı. 

t Rider odanın içerisine bir adım at. 
.
1
· ~ra dona kaldı. Çilnkü, yatağın 

UzeU rınde ummadık bir manzara gö. 
r yordu. 

Rider'in yatak n-- • d .. d··~ı m ur.erm e gor u6 .. 

~nzara hakikaten alda. hayale gel • 
:.~~ek bir manzara idi.' Zira, gözleri 
D un ~ boyluboyunca uzannue olarak 
av~r ın cesedi duruyordu. 
Rıder on • un yan tarafındaki yara. 

Yt, daha dogrw U8 d"b· u ı ıne kadar sokuL 
mu~ bıçağı henüz g·· ed ··ı-
müş old w orm en onun o 

, ugunu anladı. Zira Daver ha. 
reiCetsiz ve k . ' ren sız yatıyordu. 

Bununla berabe . ,. 
kalbini d" ıec1· r Rıder, Daver ın 

m ı. Nabzını kl d Ge çi vücudu h · ıA yo a ı. r. 
a .ı sıcaktı F k t b d bir şey ilınlt etın . a a un an 

betmek ol k ek, boşuna vakit kay. 
aca tı. 

Rider, deıhal Dav •. 
yoklamağa b 1 d er ın elbiselerini 

aşa ı. Yeleği · · 
fında bir cep görUJU ord nın .ıç tara. 
cepte kalm bir deste ~a u. Rıder, bu 

Hepet de binlik b Dk.not buldu. 
bunlarda.n doks IJlknotlardr. Ve 

So b · an beş tane vardı. 
B nra ır paket daha. çıktı. 

u paketin lçlnde d J 
Sutampton r e, ngilterenin 
gitınek ·· •~anından, Nevyorka 
yordu. uzere bır vapur bileti bulunu. 

Bu bilet .. Etru 
lınmıştı, geon,, adma sa.tın a.. 

Cek t' rt e ın cebinde, Rider, bir pasa· r t buldu. Pasaport Amerika eefare. 
1 arafnıdan vize edilm'•tf Yine Et. 

ruge · '9 • on ısınine alınmış bir pasaport.. 
Rlder: 

~:-- Hemen vapura atlayıp sJVJşınak 
uzereyın· 

G 1§ dedi, Biçare gecikmlf.· 
rey l!lordu: 

• Gümrük ve İnhisarlar VekHI B. Ali 
JUnd Tarhan dün de tetkiklerine devam 
etmiş, inhisarlar idaresine f{elerek idare
nin mııhtrlir işleriyle ve bilhassa satışı ile 
alakadar muameleleri gözden ıreçinniştlr. 

• 1stanbul Ticaret ve Sanayi Odası idare 
heyell, dün Oda umumi kAtlbl Cevat Niza
minin başkanlıltında topJanmıt. Odanın 
muhtelif meseleleri etrafında sörüşmllş

tür. 
• Şehrimizde bulunan Glimrflk Te lnhf. 

sarlar Vekaleti umum müdürü B. Mahmut 
Nedim dün de İstanbul sflrnrflklerinde 
muhtelif şubelerin muamelelerlnf tefUş et
nıiş, gümrükler başmildürü 8. Mustafa Nu
ri ile gümrük işleri etrafında görüşmüş-

tür. 
• Bir aydonberl şehrimizde bulunan iç 

ticaret umum müdürü B. rtfünıtaz Rek ya-
rın Glresuna hareket edecektir. · 

• İzmir enlerna~yonol fuannda bütün 
odalar pavyonlarını ve bu arada İstanbul 
Ticaret Odası pavyonunu tanzim etmek 
üzere Oda sanayi ,ubesi direktörü B. Av
ni Abacı tayin edilmiştir. 

• Ziraat fakülteıılnden bu sene 52 senç 
mezun olmuştur. Mezunlar staja fJÖnderile. 
cektfr. Üçü de Peşte Ziraat kongresine gi. 
deceklcrdir. 

• Maarif veklletl orta tedrisat li~relmen 
Jerlnden eylQJde terfi edeceklerin Usteşint 
hazırlamaya başlamıştır. 

• DükkAn ve ticarethanelerin öğleleri t 
den üçe kadar kapalı bulunruası bakkıntta: 
iri fş dairesinin teklifi belediye tarafın
dın kabul edllmlş ve lfcoret odasının fik
rine mOraeaal olunmuştur. Ticaret odası 
tatlJln bir saat yapılması fikrindedir. 

• Deniz tarife komisyona dOnkO toplan. 
tıs)nda Akay ve Sirketihayrlye ücret tarı. 
relerini tasdik etmiştir. Deniıyolları tari
feleri de bundan sonra tesblt olunacaktır. 

lih;~r;;~·~ .. .;~ .. hıki~~i;;;f 
Doktor Monro-1 
nun mektubu 

Almanyanın kovduğu 
insanlar 

Demokrat memleketlerde daha 
rahat ve mes'ut mu yaşıyor~ar ?I 

A vusturyanm Almanyaya llhakmdan 
sonra memleket dl§ma ailrUlen yahudi 
Almanların sayısı arttı. Almanya ve A
vwıturyadan çıkmafa mecbur olan yüz. 
terce, blnlorce yahudiyi bir tarafa bı
rakın, Ulm, sanat ve siyaset sahasında 
mllhlm phsiyet olan kimselerin sayısı 
bile blr hayll fazladır. 
Aynştayn, Tomaa Man, Vlkt Bom, E

mil Ludvig, Erib Marya Remark Alman
yadan; lt'royd, Zematto, artist Lulz Rey
ner de A vusturyadan çıkmağa mecbur 
olan veya cebren çıkarılan meohur kim
seler arasındadır. 

Hltler iktidar mevkline geldiği zaman 
Tomas Man hkandinavyada bulunuyo~ 
du. Memleketteki hA.di8elerden haber. 
dar olmu!iltu, arkada.elan da kendi81ne 
mektup yazarak Almanyaya dönmeme • 
alnt tavsiye etm(§lerdl. 

Tomas Man lskandlnavyaya karım i
le beraber gitml§U, fakat Almanyada al
tı çocuğu vardL Romancı, bunları kur
tarmak için Almanyaya gelmek h!tiyor
du. Fakat, çok geçmeden hakkında sllr
gUn karan verildl ve çocukları da mem· 

leketten dıııarı çıkarıldı. 

BugUn Toma.s Man, bir Çekoslovakya 
p&8&portu lle İeyahat etmekte ve ekse
ri vaktini Amerlkada geçirmektedir. Ka
zancını romanları ve verdiği konferans. 
tarla temln ediyor. Avrupa.yQ geldiği za
man aviçrede ZUrihte oturur. 

Tomaa .Man, bir gün olup Al:maııyaya 
c:USoebileceğlne emindir ve bu gUnUn 
1942 de kabil olacağını dtqUnmektedir: 

HAlmanya kWtUr, ruh ve siyaset iti

bariyle değioecek ve o zaman ben mem 
leketlme dönebileceğim,. demktdlr. 

"Ge.rb cephesinde yeni bir ıey yok,. 
lamlndekl romanı ile ııöhret kazanan E
rih Maria Remark bugün lsviçrededir. 
Ve timdi romanlarını sinemaya çektir -
mektedir. Bunda, Marlen Ditrlhin koca-
11 Sleberin bUyUk tesiri olmuştur. Sieber 

Konrat vayt ve Luiz Reyner 

birçok bUyilk kimselerin hayatlarını yaz
mıotır. Son olarak Ruzveltln bayatını 

neııretml§tir. 

Almanyadan eUrUlcn veya bir daha i
çeri giremlyen blltUn bu sanat ve ilim a
damları bugUn eskisinden daha iyi şart
lar içinde yagamaktadır. Fransa, İn
giltere, Amerika gibi demokrat memle
ketler bu bilyUk adamları beliti daha 1-
)i takdir etmesini bilmiştir, belki de ta
lilerinin bu cilYesl onlara daha fazla 
§Öhret teminine yaramıştır. 

Bugün, memleketi dııımda kalmaya 
mecbur olan diğer milletten kimseler a
rasında cakl lapanyol hariciye nazırı Ma
dariaga Ue Rus musiklııinaa Rahmani. 
nof da sayılabilir. Rahmaninof, Şalya -
pin gibi, ihtilalden sonra Rusyadan uzak 

kalmıştır. Bugiln dünyanın en bUyUk 
bestekarlarından blrl olarak Partste ya. 
pmaktadır. 

Madariaga da, etvil bir mUJtecJ sıfatı 

lle geldiği Pariste İspanya kavgasına 

uzaktan bakmaktadır. 

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOI\ AŞISl 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına karşı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 113 

romancmm çok iyi arkadqıdır. Bunun t- ll••••••••••••••if 
çln Marlon ile kocasına da attık Alman-

Eğlenmek iste
yen iki kafadar 
Pıyango gişesındeki bir kız 

vesiJe edileıek nasıl 

dolandırıldı 
Said ve Şefik adında iki arkadq bir 

ay kadar evvel Beyoğluna çıkmıflari 
ötede beride içip gezdikten aonra, 
Aram adında birine yaldaprak: 

- Bize kan bul, etlenmek iıtiyo
ruz, demitlerdir. 

Aram, kabul etmiı ve iki kafadan 
doğruca bir tayyare piyango giıeaine 
götürmügtilr. Burada güzel, aanşın bir 
satıcı kız vardır. Aram, kızı göstere
rek: 

- lgte bu demiştir. Ama siz birer 
bilet alın da bu vesile ile teıerrüf et
miş olunuz. 

iki arkadaş, birer tayyare piyango 
bileti aldı'ktan ve kıza birer defa gü· 
Jümsedikten sonra yanlarına Aram 
gelmiş; 

- Kızla konuştum, 6 lira istiyor, 
ama para peşin, demiş ve paralan al
dıktan sonra Karlman pasajının öteki 
kapısından çıkıp gitmiştir. 

Gece geç vakte kadar Aramı bekli· 
yen Saiıd ve Şefik nihayet dclandml
dıklannı anlamışlar; polise giderek 
vaziyeti bildirmişlerdir. 

Neticede yakalanan Aramın aorgu ha
kimliğince hakkında takibata girişilmiş 
ve tahkikat bitirilerek kendisi muha-

keme olunmak üzere asliye ikinci ce
zaya vcrilmi~tir. 

YUz llrasmı mı çalmışlar - Kadı. 

köyde Yoğurthane sokağında oturan 
tUtnllcU İbrahim karakola başvur· 

muş, ayni mahalle sakinlerinden 

Duvak tsmtndekl kadının odasına a· 
nnhtnr uydurmak suretiyle gtrdlği
nt Ye bir cep saatiyle 1·0 lirasını ı;al· 
dığını iddia etmiştir. 

Bu iddia UzerinQ. kadın tutulmuş, 
paralarla saat geri alınmıştır. Ka
tım, tUtunciinlln kendisini döYdUğU
nn lddln etmiştir. Bu yUzden de tah· 
klkıtt yapılmaktadır. 

. - Fakat bu adam buraya nasıl gel. 
d!: Onu 'VUrduktan sonra buraya Bil. 
ruklemediler ya., 

Ffratı (00) kunıştur. Satı~ 1ert i \'AKIT KiTABEVİ i 
.................... ·-·--·· ... ················ .. ····-···I 

yadan çıkm.ıg ve blr daha oraya dönemi- f 
yecek nazariyle bakılmaktadır. Hattt 
Marlen Dltrihin yakında Amerikan tabi • 
iyeUne geçeceği söyleniyor. Bu habere 
göre, artist bu hususta milracaatta bu • 
lunm\lftur ve resmen l!znngelen müd
det ağustosta bitecek, artist eylUlden ı. 
tibaren Amerikan tabiiyetine geçecek .. 
tir. 

işaretler: 

ihnıal edilen deniz 
ıtider kısaca ~evap verdi: 
- Biz kendisini istediğimiz zaman 

8:1ğ olduğuna §ilphe yoktur. Asıl ikin. 
c~. ~.efa haykırdığı sırada idi ki, öldü. 
ruluyordu. Bu odaya girilecek bir ka
pı var ki, biz henilz keşfedemedik. 
Fakat bu gürUJtü nedir? 
~k bir güriUtU işitilmişti. A.de. 

ta agrr bir kapı kapatılmaısına benzi 
yen bir l!le8. • 

Bu ses odanın içinde bir yerden ge. 
Uyordu. 

Rid~r, demir manivelayı memurla • 
rm elınden aldı. Divanın ardına isa. 
bet eden duvarın tahta kaplanmış o. 
lan kısmına vurdu. Bunun arkasında 
da kaskatı duvar olduğu anlaşılıyor· 
du. 

Bir tahta kopardı. Evet öyle ..• 
Sonra divanı yeniden açtı. Bunun 

dibi meşe tahtasından yapılmıştı. 
Rider, bu döşemeyi de söktü. Onun 

altından da taş bir zemin çıktı. 
BurasI da etraflıca muayene edildi. 

Sadra ~ifa verecek hJç bir emareye 
tesadüf edilemiyordu. 

Rider bundan sonra: 
- Burada bir şey yok. dedi. Simp. 

son'a telefon edin. Olan biten her şe. 
yi kendisine anlatın! 

Grey. bu i~i görmek Ur.ere aşağıya 
inince, Rıder, cesedin Ur.erini yeniden J 
yoklamağa başladı. 

Daver, pantalonunun kemerinde bir 
düğmeye takılı olarak bir altm ziıı.. 

Veni çaJ<tı 

Aşk peşinde 
P.ti grılli Haydar Rlfa I 

Memleket dı§mda kalm13 artistlerden 
biri de Lulz Reynerdir. A.alen AYuatur
yalı blr yabudi olan artist uzun zaman 
Viyana ve Berlin sahnelerinde çalışmış 
ve o5hretinl orada temin etm13tir. Bu
gün de meııhur yıldızlardan biridir. Kon
rad Vayt da Almanyadan uzak dii§mUş 
bir Alman artistldlr. 

Her dile tevrtımı,, ne,rl roman 
Aleminde hldteeler yapmış bir 

ıııııheserdtr. (100) kuruııı. 

.-------, Me§hur kadın romancı Vlkl Bom da 
Yaktiyle Berllnin bUyUk gazetecilerin
den biriydi ve ilk romanlannı orada neş
retmlııti. Bugiln o da, vatanından uzak. 
laştınlmış bulunuyor. 

Alemdar Sinema11 

IKf FILl'.1 

Gönül Y araaı 
Günah Geceai 

Emil Ludvig de Almanyadan dışarda 

yqamaya mahkum bir muharrirdir. 
Kendiai bllhassa Napolyon hakkındaki 

eseriyle meşhur olmuştur. Ondan sonra 
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He1gün bir fıkra: 

t\Orkuluk 
Bir gün köyde resim yapan bir ressamla köylU arasında şu muha. 

vere geçmiş: 
Ressam - Tablom bitti; artık köyünüzden gidiyorum işte. 
Köylü - Ne fena!. 
- Ya demek resmi çok seviyorsunuz?. 
- Hayır; tarlay& korkuluk dikmek l!zımge~cek de .• 1 

... __ ............... _. -............... ------·-··-··· ................................. -.. .... -. ..... -..• 

Yazan : Sac.al G'"D Ertem 
Senelerden sonra İstanbula kavuşan 

aldam ayağını toprağa bastığı ilk istas
yonda insanların yüzüne ve ellerine 
bakıyor. GQzleri tentürdiyota batml
mı§, yahut bronzlaşmış, bir deri ile 
karşılaşmak istiyor. 

Sahil insanlarının yaz güneşi ve 
dalga arasın<la yava§ yavaş kavrulma

sını, deri ile etin arasına güneşten es
mer şuaların birikmesini tabii sayıyor. 

Akıl sahil çocuğunun ellerinin yay
la insanırunkinden farklı olacağını u
muyor. O kadar ki tuzlusu ve harehav 
bedenli balığın akrabası olan kıyı in
sanı kollarının birer balık misbahı ha
l:nı niçin almadığına hayret ediyor .. 

Gece Kalamıg, bir otelin pencerele · 
rin den, ve birkaç evin perdeleri ara· 
sından sızan aydınlık altında sükütu 
sırtına bir yorgan gibi çekiyor. Sahil· 
lere çekilmiş sandallar, zincirle suya 
bağlı kotralar sükuttan ürken denizin 
ellerilc sallanıyor, çalkalanıyor. Rüzgar 
olmasa sanki ölüm sessizliği her tara
fı kaplamtştır denebilir. 

Moda, gece yarısına kadar bir 1dü
biinün taşları üstünde danseden çiftle
rin hayaleti ile birkaç saat hareketi 
aynalara seyreder. 

Sonra sessizlik .. BaşıboJ sandallar, 
kcnmak isterken kösteklenmİJ kotra
lar insandan tecrid edilmit bir <:iban 

boşluğu ile korku veriyor. 
Banyolar geceleyin sahile inmit Kab

lettarihin zahifeleri gibi homurdanıyor. 
Su ile tahtanın karşılaşması bir acaip 
diş gıcırtısını andırıyor. 

insana öyle geliyor ki, sahilin 
ötesine berisine yerle§tirilmit bu 
zahif eleri dizlerine kadar ıuya batmıı
lar ve ıdenizi içe içe kurutacaklardır • 

Sahilleri bol bir neşe ile bekliyen 
semt Yenikapı olmuştur. Koyu battan 
başa saran meyhaneler, çalgılı kahve
ler .sıra, sıra kandillerini asmış bir 1eh· 
riayin kalabalığını hatırlatıyor. Kı

yılarda bekleşen insanlar sanki deniz
den gelecek, bir alayı, bir gemiyi, bir 

yolcuyu bekler gibi .. 
Kıyıdan sürünerek geçen birkaç 

sandal insanların uyumaldığını, gramo
fonlar susmadığtnı anlatıyor. Bu ka

dar .. 
Deniz ayaklarımızın ucunda bir kedi 

yavrusu gibi kımrldanıycl'. En büyUk 
zevki, en büyük neşeyi koynunda sak
lıyor. Hayatı ve neşeyi en ucuza mal 
eden denizdir. 

Fakat, biz denize yabancı gibiyiz. 
Denizi, İstanbullu niçin ihmal eder? 

Topun ateş etmemesi için bin ıebep 
vardır. Fakat bence birinci sebep, ı~ 
tanbullunun henüz içinde ıuamamıı 

olan melankolidir. Bu melankoli onu 
evlerin inziva&ına çekiyor. 



•• 
Olü n kulesi 

Burada ölüler gökten inecek 
ölüm perileı ini beklerler ... 

On beş basamak çıktıktan sonra, 
gökyüzüne hayretle, korku ile açılmış 

bir göz gibi bakan bu kulede öl~lcr gök 
ten ,i;elccck ve kendilerini parçalaya
cak yırtıcı kuşları beklerler, 

Etrafta derin bir süküt.. Sıcak bir 
rüzgar .. Kule:len yayılan ağır bir leş 

kokusu ... 
Bu öi:im sükutunu arada bir yırtı

cı kuşların kanadlarından çıkan soğuk 

rüzgar bo.7.ar. Bu ölüm perileri, uzak
tan aldıkları koku üzerine, kana.dları· 

nı bu tarafa doğru çırpa çırpa koşmak
tadırlar. 

Ölüm kulesinde bekliyen ölüler, bir 
an için bir kemik yığını haline gelir ... 
Pakat, •.:ivardaki yırtıcı kuşlar bu ku
leyi hiç bir zaman hoş bulmiyacaklar
dır. Çünkü bir dinin binlerce mümini, 
din borçlarını yerine getirerek, öKile
riııi buraya taşıyacaklardır ... 

Bunlar, Parsilerdir ve Zerdüştün 

dinindendir. Zend·Avesta kitabı ile a
teşe ve güneşe tapma dinini getirmih: 
olan bu peygamber yarı tarihi, yarı ef
sanevi bir kahramandır. Kimisi onun 
Muııadan 1000 sene evvel yaşamış ol· 
duğunu söyler; kimisi ise İskendcr

den 7000 sene evvel yaşatır. 

Zcnd dili ile yazılmış olan Zerdüş
t\İn Zcnd-Avestası bugün hala binler
ce kişinin kuramdır. 

Parsiler, o zaman bugünkü 1randa 
otururlardı. Yedinci asırda ! stam dini
ni d:inyaya yaymak için sefere çıkan 
Arablar burasını fethetmişler ve Par-
11iler !randan çıkarak bir çok yerlere 
dagılmışlardı. 

Bugün bir kısmı Hindistanda Bom
bay veya Karasidedir; bir kısmı da 
yine t randa, Yezid civarındadır. 

Hindistandaki Parsiler, bundan bin 
iki yüz sene evvel, !randan geldikleri 
zaman getirdikleri ateşi hala bir ma· 
bedde yakarlar. Arablardan kaçan Par 
siler, taptıkları güneşin işareti olarak 
bir meşale ile beraber yola çıkmışlar, 
hiç söndürmeden Hindistana kadar 
getirdikleri bu meşaleyi orada yaptık
ları mabede dikmişlerdi. Bugün Bom
baydaki bu mabedde o ateş hala ya
nar. Ateşin hususi muhafızları var
dır. Gece, gtind:.iz onun başında bek
lerler ve sönmeye yüz tutunca canlan
dırırlar. 

Hindistanda, Buda dini mensubları 
ölülerini mukaddes bildikleri C'~nj neh· 
rinc atarlar. Müslümanlar toprağa gö
merler. Avrupalılar yakarlar. Fakat, 
Parsilcr için ölüleri toprağa gömmek 
de, yakmak da, nehire atmak da gü
nahtır Çiinkü insan ölünce ruhu gibi 
vtic11dunun da gokyüzüne, yani gü
neşe gitmesi lazımdır. 

Onun için. onlar ölülerini açıkta bı
rakıp.canavar kuşların yemesir:' ter
ci1ı ederler. Göklere mensub olan bu 
ku"lar onlar icin mukaddestir. Güne
şin oflu olan bu kuşlar, ölülerin vü
cudlerini alıp gökyüzüne uçuyorlar ... 
Bu suretle ölü, ruhu ile beraber, gök· 
lcrc yükselir ... 

İşte, Bomhay civarındaki bu ölüm 
kulesi ölülerin gökyüzüne yükseldiği 

( ruhu vücudunun başında dolaşmakta
dır. Dördiincü gün öbür dünyanın yo
lu:ıu tutar ve orada muhakeme edildik
ten sonra cennete veya cehenneme gi
der. Bu da, günahları az olup Şinvat 
köpr:.isünü geçebilcnlerdir. 

Ölülerin semaya uçtukları bu kule· 
ler Parsilerce mabed kadar mukad-

des yerlerdir. Onlara kendi dillerinde 
Dahme ismini verirler. Şehirden uzak
ta ve kurak yerlerde yapılan bu kule
leri muayyen günlerde ziyaret ederler 
ve senede iki kere kemikleri '.kulenin 
ortasındaki kyuya atarlar. 

Kule, kuyunun etrafı iki geniş dai
reye taksim edilmiştir. Bunlar da mer· 
kezden muhite aoğru bölünerek, 365 
göze ayrılır. Ölenler, öldükleri gün 

senenin kaçıncı günü ise ona göre bu 
gözlerden birine 'konulur. 

Hindistanda Parsilerin bu ölüm kule 

]erinden Krasi civarında iki, Surat ci· 
varında da bir tane vardır. Fakat, bun
lardan biri, 4lr!~ lc.~Jlanılmayacak ha
le gelmiştir, (İıtnkü, kuyu ağzına ka
dar kem"1tle dolmuştur. 

Parsiler bu kuyuyu bo~altma1c ıçın 
kime müracaat ettilerse kabul ettire
memişlerdir. 

Dahme civarına yaklaşmak memnu

dur. Buralara adi zamanlarda ancak 
Parsilerin dini reisleri gelcbilirJer. Di
ğer Parsiler ancak ölü getirildiği za
man Dahmeye yaklaşabilir. O dinden 
olmiyanlar için ise bu civarda dolaş· 
mak bile memnudur, görülürse öldü
riirler ... 

Buradaki resim tayyareden alınmış
tır. 

Karaman - Ermenak Yolu 
Konya, (Hususi) - Karaman ·Er. 

menak yolunda !\araman ve Ermenak 
ka?.aları mükelleflerinden 31D5 mu _ 
kellef çalıştırılarak 185 ~ 10, metre 
ham yol açılmıştır. 

31 adet köprU \'e menfez yenidçn 
inşa edilmiştir. 10848 metre mikabı 
çürük kaya, 6720 metre mikabı la _ 
ğımlık kaya, 150:H metre mikabı 
t~lı sırt toprak hafriyatile 27960 
metre mikabı, ariyet imla yapılmış, 

tahminen yolun kcıvuşmasına 6 kilo. 
metre kadar bir kısım kalmıştır. 

İki kazanın arasındaki bu yolun 
tam ortasında iyi bir su bulunmuş _ 
tur. Su yolun üzerine getirilmiş ve 
bir Ç"Şme y1'ptırılmıştrr. 

Ermenak • Mut yolu ü1..erlnde se. 
kız ahşap köpril de tamir edilmiştir. 

ı Olen 
Kraliç e 

Karmen Sil\•a miislear ismiylı· 
neşrettiği yazıların bir çoğuııdcı 

Roınanya Türklerinin ha
yatından da bahsetn1iştir 
Bükreş civarında Sinaya'da Pclişor 

kfışancsinde vefat eden Romanya ana 
Kraliçesi Mari 6:1 yaşında yaşlı bir 
kadın olduğu halde, ömrünün son giin· 
!erine kadar seyahat ctmi~, güı.cl san. 
atler, edebiyat \ ' C siyasetle meşgul ol. 
muştur. 

Beynelmilel fu t 

Resim ve hcykeltra.shkla olduğu ka. 
dar ebediyatla da uzun yıllar uğraş • 
mış; yazdığı edebi kitapları Karmen 
Silva müstear imzasiylc neşretmiştir. 

Edinburg'da 1875 yılında Rus im. 
paratoru ikinci Alekscındrm kızı Mar. 
yadan doğan Romanya ana kraliçesi, 
müteveffa Romanya Kralı Fcrdinand. 
la C\'lcnmiş ve bu evlilikten Majeste 
Romanyn Krcılı Karol, çok genç iken 
ölen Prens Mirçu, ltalyada ya.sayan 
J>r{'rıs Nikola, Eski Yunan Kraliçesi 
I•~ lisavet, Yugoslavya ana kraliçesi 
Marya, ve Hambıırg Arşidüşesi Jlia. 
na dünyaya gelmiştir. 

İngiltere hanedanına yakınlığı ol • 
duğundan Londra sarayı Kraliçe 
Maryanın ölümü yüzünden üç gün ma.. 
tem tutmuştur. 

Tabii güzelliklerin hayranı olan a. 
na Kraliı;e ~hrimi:d birkaç kere zi. 
yarct etmişti. Türklere karşı muhab. 
beti fazla idi. 

Balc;ık kasabasında da ana Kraliçe. 
nin yaptırdığı çok güzel bir cami var. 
dır. 

Kocası Kral Ferdinand sağ iken sa
ray yaverlerinden bazıları Dobruca 
Türkleri arasından yeti~n ı .. 'lbitler _ 
den intihap edilmişti. Kral Fcrdinand 
ve ana Kraliı;e Maryanın Türklere 
karşı muhabbeti ve itimadı çok fazla 
idi. 

Ayni hissiyatı Romanyanm sevgili 
Kralı Majeste Karol da tevarüs et • 
miştir. Kral Karo! Tuna ortasında 
m~şhur Demirkapıya yakın Adakale. 
ye sık, sık gider ve annesinin yaptığı 
gJbl, oraöti yaşay.an 120 tan. Türkün, 
yaşayışı ve istil<bali ile yakından a. 
lakadar olur. 

maçları 
()nümüzdeki ınevsimde yapılacak 

h akaıarın turlhleri tesbit edildi 
Son baharda birçok milli karşılaşma 

lar yapılacaktır. 

İsveç 7 ağustosta Çekoslovakya ile 
Stokholmde, 

4 Eylülde Norveçle Osloda, 
2 llkteşrinde tekrar Norveçle Stok

holmde karşılaşacaktır. 

Bundan başka Ncrveç 24 ilkteşrinrl: 

Osloda Lehistan milli takımı ile maç 
yapacaktır. 

İsviçre milli takımı şu karşılaşmala
rı yapacaktır: 

11 EylU>de Dublinde İrlanda milli 
takımı ile, 

2 İlkteşrinde İsvcçle, 

23 ilkteşrinde Portekizlc, 
939 llkbaharında, 2 nisanda 

ristanla, 
Maca-

7 Mayısta Holanda ile, 14 mayısta 
Belçika ile, 4 haziranda Lehistanla. 

Çekoslovakya milli takımı, lsveç, 
Yugoslavya, Macaristan, Romanya, 
Fransa ve İngiltere ile yapması mu
karrer olan maçlardan başka 939 mayı
sında Dublendc İrlanda milli takımı ile 
bir maç yapacaktır. 

• • • 
Romanya futbol federasyonu önü-

müzdeki son baharda yapılmak üzere 
aşağıdaki milli karşılaşmaları tcsbit ve 
tekarrür ettirmiştir. 

6 Eylülde Belgradda Yugoslavya 
ile, 

25 Eyli'ılde Bükreştc Almanya milli 
takınu ile, 

16 llkteşrindc Bükreşte Macari,tan
Ja, 

213 llkteşrinde Prağda Çekoslcvakya 
ile. 

Gel<oslovakya ile yapılacak olan maç 
Bcneş tarafından konmuş olan Küçük 
antant kupasının final maçı olacaktır. 
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!erin umumi tasnifteki 
dur: 

1 - Belçika 207 saat 39 
saniye. 

2 - Fransa 208 saat 5 
3 - İtalya 208 saat 18 da 
4 - İtalya 208 saat 18 da 
5 - Lüksomburg ve isviç 

at 49 dakika 35 S. 
6 - İspanya ve Holanda 

15 dakika 32 S. 
7 - Almanya 

36 s. 

A tletiz 
Milletler ars 
karşılaşmas 

Bu hafta yapılmış olan be 
atletizm müsabakalarında alı 
nik neticeler §Unlaı1dır: 

100 METRE: 
1 - jonson (Amerika) ıo.• 
2 - Stenovist (İsveç) ıo,7 
3 - Bavmgaten (Holanda) 
400 METRE: 
l - Malot (Afrika) 47,8 
2 - Bavmgaten (Holand& 

(Holanda rekoru) 

3 - Edfcld (İsveç) 48ı9 
1500 METRE: 
l - Fensko (Amerika) 3,49, 
2 - Jonson (İsveç) 3,52.2 
3 - Hartik'ka (Finlandiya) 
110 METRE MANtALI: 
l - V:olkot (Amerika) 14 

2 - Lidman (lsvcç) 14,6 
3 - Kovaç (Macar) 14,9 
DiSK ATMA: 

Kra~içc Mari Ye Kral Karo! saye • 
sindedir ki, Adakaledcki kardeşleri _ 
miz, imnl ettikleri sigaraları Tunada 
işleyen yolcu vapurlarında bandrolsuz 
olarak satmak imtiyazına maliktir. 
Esnaflık eden Türkler imal ettikleri 
araba, ayakkabı vesaireyi Adakalc 
kar!iısındaki Orşova şehrinin pazarla. 
rında satır, para kazanırlar .. 

940 olimpiyad ı 

l - Rotkas (Finlandiya) 5 
2 - Hedvav (İsveç) 49,57 
3 - Soerlic (Norveç) 49,33 
GOLLE ATMA: . 
1 - Reck (Estonya) 16,05 
2 - Berlund (Finlandiya) 1 
3 - Berg (İsveç) 15,42 

Ölen Kraliçe Romanyanrn muhtelif 
mıntakalarında y~ayan Türklerle 
daima yakından alakadar olmuştur. 
Dobrucaya vaki seyahatlerinde Türk 
kadın ve kızlariyle sohbetler eder; 
söyledikleri türküleri dinler. Ve yaz· 
dığı edebi eserlerinden bazılarında 
bunları yaşatır .. Kraliçe Marinin ncş. 
rettiği hatıralar çok meşhur olup 
belli başlı bütün lisanlara tercüme e. 
dilmiştir. 

Avrupanın hemen hemen bütün 
hanedanı ile tanışıp se\·işen zama. 
nımızın meshur kadınını Romanya 
halkı candan sevmekte idi. 

Ölümii haberi memleketi içine ya. 
yılınca Bükreşe doğru bir akın baş. 
lamıştır. Romen milleti kendine çok 
yakın bildi~i Ana Kraliçenin ölümtinU 
görmeğe koşmuş. \·e Bükrcş şimdi ma. 
temzedelcrlc dolmıwtur. Karaciğer VE' 

dalak hastası olan Kraliçe, ko· 
cası müteveffa Kral Ji'erdinand gibi 
ayni hastalıktan ölmüf'tür. 

Kraliçenin ölümii mPmleket içinde 

f<.,.nlaııd ycıd ı yapılmasına 

kaı ar verıldi 

Beynelmilel olimpiyat komitesinin 
tcblig-ine göre: Finlandiya olimpıyat 

komitesi, hükumetin ve Helsinski be
lediyesinin müzaheret ve yalldımını te

rrin etmiş bu suretle 940 olimpiyatla
rının Helsinskide organize etmege ka
rar vermiştir. 
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B isiklet 
Fransa turu 

Fransa bisiklet turuna giren millet-

şayi olunca siyah bayraklar her ta -
rafta sallanmağa başlamıştır. Fakat 
1929 Y.ıhnda yazılan vasiyetnamesi a. 
çılmca öldüğü zaman siyah tül yerine 
mor renk tülün matem alameti olarak 
kullanılmasının vasiyet edildiği anla. 
şılmış ve asılan siyah bayraklar der. 
hal indirilerek yerine mor bayrak ve 
tiill~r asılmış ve bütün saray \"e Biik. 
reşin büyük binalarında bu renkte 
krepler sallanmaya başlamıştır. 

Beşikta 
idare heyeti ıst 

etmedi 
Dünkü gazeteler, Beşiktaş f 

klübü idare heyetinin istifa 
dair haberler vermekte idiler. 
tülü bir kongre içtimaında s 
idare heyetinden stadın ismini 
tirmek istemeleri üzerine son 
geniş ve haklı müvazaalara u ~ 

rın istifa edip etmediklerini ö 
istedik. 

Kendisine müracaat ettiğirıtİI 
taşlı idarecilerden biri: 

- Gazetelerde gördüğüm iS 
berine hayret ettim, idare heY' 
böyle bir istifadan haberi yo 
vabını vermiştir. 

Merh ezi A vraJ 
k UJ>CISI f atb 

müsabakalar• 
Merkezi Avrupa kupası fut 

sabakaları için pazartesi günU t 
da yapılmış olan karşılaşmalar t1 
ta::ımlarının galebcsile nihaye 
tir. 

İtalyan Yuventus takımı, )ta 
piyon takımı Ferenvaroşu 3.Z: 
İtalyan Cenova ı.:ia Çe'lc:Jerin Si• 

4-2 mağli'ıp etmiştir. 1 
Bu maçlardan Fenervaro~ • 

tüs karşılaşmasının revanşı SU 
de, Slavya - Cenova müsaba 
Prağda yapılacaktır. 

Merkezi Avrupa kupası için 
• nıı kadar yapılan maçların yekli vcrdir. Parsiler, öliılerini, büyük me· 

rasimle bu kuleye getirirler. Ölü ta
buttıın çıkardır ve çıplak olarak, taş
ların Uzcrine, boylu boyunca serilir. 

Parstlerin itikadın'.:a üç gün ölünün 

- l!i': ic7c'iş clme11iıı;:;; sfoi 1ıi··r. .. . 
cclc </eğilim.' Srulccc, .'li:::"n b'::im rcs. 
mimi.zi aldığı111z gibi bcıı de ~izitı res· 
minizi çekeceğim! 

- 1n.<;(m1'tr, 1>i::i saclc at'7rımağı dii. 
şimmıiı;m: !a.ır; bizim için yapt ıl.ldrı 
vantUatör clr, !J11zııı §ıı srooli. günlerin. 
de işimi::c y<ırıyor doğntsu! 

- IJ11 mn·Yorcf nır1:tıı1mııu ııcmiıı lxı • 
l>a1ı yazmaım~; yazı scn:n !tG::ın! 

- Etıct, Matrruı::cl; çiinkti. bett ba. 
bam*1t hususi katibiyim! 

bulmuştur. 

Bu 250 müsabaka esnasınd• 
gol atrlmış ve bu suretJe her 111' 
sati olarak beş gol yapıldığı tc 
mi~tir. 



Cürmümeşhud kanununa göre 

Ağır s uçla rda n 
ilkine dü n bakıldı 

suçlu da bugün Diğer bir 
muhakeme edilecek 

Son defa kabul edilen kanunla, me~
hut uçlar kanunu çerçevcııine giren 
ı ır curumlenlcn ilkı evvelki gün ol
mu ve muhaıeemesi diın aaat 11 de 
• ı ceza mahkemesinde gorulcrek ka· 
r rı b \ lırilmi tir. 

Bu vakanın kahramanları Bakırlcö· 
u 'c oturan 18 yaşında Mıço ile 15 

nda Agop adında ikı Ermeni ço
ıdur. Suçları da altı yaı;ında Yıl

ma admda hır cı kek çocugunun ırzı
a ı:cçmcktır, 

F. vvclki gun Bakırköyde -denize gi· 
en Mıço ıle Aı:op salıildo güneşlenir
e kftn y ı • ıın :ır-na 6 yaşında Yılmaz 

a l:t mış ve kcnt!ılerilc oynamak is· 
tem l r Fakat, Agop ile Miço, çocuğu 
Jc valamaca bahanesilc orcıdaki met
t k l ır ka kh yı aneye goturmüşler ve 
çırılçıp k k 

soyar:ı ırzına gcçmcge te-
fe s ctmı lcrdır. 

F ry dı h~ an çocu-.un imdadına et-
raftan y t .. 

c 1 "nışlcr ve Aı!!:op ile Miço 
curu~ uııtu d .. n e yakalanmıştır. 

Dun duru rn"' • J' •• uyı gız 1 olarak gorcn 
8

1 
gdır ce a mahkemesi, şahitleri de din-
e ı ttcn son . , • . ra, muhakemevı bıtırmış 

ve ka arını tefl:im etm' •. • ı".ır. 

Kaıara "Orc 1 . • , •
1 

.. suç arı şahıtlcrın ıfade· 
~~ c de sabit gôrulcn muteca"Ji7.lerden 

ıço 1 sene 3 A ay yaşı daha kuçük olan 
ı:op ıse 9 ay .,d w h muu etle agır hapse 

n•;ı ·um olmıı !ardır. 

Katil Recep de Bugün 
Muh\lk"me Ed'I' K ... ı ıp arar 

G Verilecek 
• eçen pazar gunü Karaı:ümrükte 

Yaı1) a adında birın· . 
b ı cıger l.uçağı ile 

r a' ar.nı de .. mek su t'I .. .. 
k · re ı e okluren 
atıl Re::cp dtin adliy 

. eye sevkedilerek 
llCU:1CU sulh Ce7.a mah,· . 

ı;;cmesın<l~ sor-
u u apı dıktan sonra tevkif 1 -

mustur. o ua 

Katil Recep d' .• . . ' ver ıgı ıfade de suçu· 
nu ıtıraf et · ' 

1 
mış, ancalc şöyle bir tevil 

yo una sapmıştır: 

Katil demiştir ki. 
.. F. • 

.. - .vden sabun istediler: bakkala 
~ı~ıp aldım. Paket koltuğunda eve ge-
1 en, Yahya kar~ıma çıktı .. Bana bir 

omuz vurdu D .. . d"" · unun uzerine gerıye o· 
nerek ne ı'st d' - . . bl 
Jc 

' e ıgını sordum. A ama 
ufret · tı. Akabinde de bir tokat savur· 

d~ !°Kat o derece şiddetli ldi, ki kcn
dımı yerde buldum. Bunu müteakip 
Yahua üst" d"" -

.1 Ume atılarak beni ovmeıc 

başladı. Hırsını alamayınca da belin
den bır · d" . 11agın1 çekerek saplamak ıste ı . 

. İşı.n şaka gôtürmediğini ve öleceği· 
mı ı:orunce birden ne yaptığımı bilmi
yere~ belimden ciğer kcıtiğiın bıçağı 
çektım ve aşağıdan Yahyaya biıtün 
kuvvetimle sapladım. Bunu kendimi 
ku tarmalc içın yaptım: ıuçsuzum.,, 

Katil Recep cinayetini iıledikten 
ıonra yakalanmak ı.izerc iken elindeki 
bıçagı orada bulunan Ahmet adında 
11 yaşında bir çocuğun önüne atmış 
ve: 

- Bana bak: bunu kuyuya at, diye 
bagırmıştır. 

Korkan Ahm '•çocuk da bıçağı oradJ 
bulunan 8 metre derinliğindeki kuyuya 
atmıştır. 

Tahkikatı idare eden müddeiumumi 
mu.,vınlerinden Necati Kütükcüoğlu 

dün vaka yerine giderek, bıçağın çı
karılması işi ile meşgul olmuş ve Ah

met çocugıın ifadesini almıştır. Bıçak, 
jtfaı •e tarafından koyuya indirilen hcr
tumla dahi çıkarılamamıştır. 

Dun de yaıdıgımıı gibi yeni kabul 
edilen cürmli meşhut kanununa göre 
k~t 1 Recep, bugün ağır ceza mahkeme
sin 1,. muhakeme olunamaktır. Morg 

raporu dtin geç vakit verilmiştir. 
Kan ın agır cürümler için tahkikat 

n •hlcti ohrak üç giın bırakmaktadır. 
R·ı s• retle tahkikatı uçuncü gunde bi
t"ıılcn ılk cınayet duruşması bu sabah 
h;ı ır şahitlerıle gorulecekı adliye ta
r 11 • e ı k defa olarak bir katil he-
m a çarptırılacaktır. 

Bir Y l\n1<esici Mü~ahede 
Altına Alındı 

Sab k11J > nkesicilerden Mehmet 

Ozdemir, dün sabah halin ön kapısın
da dalgın dalgın dolaşan seyyar &atı
cı Bekirin yanına yalclaJmış, 98 kuruş 

bulunan cuzdanını cebinden çarparak 

kaçmak istemiştir. 
Neticede yakalanan yankesici dün 

alllliyeye curmü methut müddeiumu· 
misi Orhan Koninin kapısı önüne ge
tirilmiştır. Fakat evvela rahat rahat 
oturan Mehmet Özdemlr birdenbire 
ayaga kalkmıt, bağırıp çağırmağa tür
lü ı:arip hareketler yaparak delilik ala 
metleri gostermege başlamıştır. 

Mehmet bzdemir giıçlül<le zaptedi· 
Jcrek adliye doktoruna muayene etti
rilmiş. muayene sonunda tıbbi adlide 
m şahede altına alınmasına karar ve

rilm.ştir. 

Bir Kadın Polise Hakaretten 
Mahkum Oldu 

Tepe başında Yeniçeri ağası sokağın 
da oturan Melck isminde bir kadın 
diın komşularile kavgaya tutuşmuş, 

Knap ismin1c diger bir komşu da 
.Melc;;i teskin edıp kavgayı bitirmek 

istemiştir. 
Fakat 7.aten hırslı olan Melek, Kna

pın m:ıtJahalesile büsbiıtün ıinirlen

miş ve sokağa cıkarak Knapı dövmek 
için kapır.ını tekmelemeğe başlamıştır. 

Gürültu üzerine gelen polisler, Me

lc~i karakola götürmek istemişler, la
kin Melek pclislere ağıza alınmaz çir
kin !IÖtler ıöyliyerek kendilerini va:r;i

/c b:1tında tahkir etmiştir. 
Neticede cürmiı meşhut nöbetçisi 

ağır ceza mahkemesinde muhakeme 
olunan Melek, durutması ıonunda 1 
ay müddetle hapiı ve 30 lira da para 

cezasına mahklım olmuştur. 

Melek derhal tevkif olunarak tev

kifhaneye ıönderila>ittir 

Mart Ulorl nasıl 
yıldız oldu 

Mari Glorinin bir oda hizmetçisi ol
Jugıınu biliyor musunuz? 

Hakiki Mari Glori bir balıkçı kızı
dır. Doktcr kardeşi var. Babasına pek 
iyi bir adam denemez. On çocuğu bes
lemek kofay degil .. Hayatın zorluklan 
kar111ında kendi&ini içkiye vermiı. Ço
cuklarını gece günduz dover durur. 

On iki sene evvel bu balıkçı köyüne 
film çeviren bir heyet gelir. Rejisör 
kôy sokaklarını ı:ezerken Mari Gloriyi 
görür. Yanın:lakilere: 

- Tamam bize de böyle bir çocuk 
lazımdı 1 dedıkten sonra Mariye dö
ner: 

- Film çevirmek ister misin? 
-Film nasıl çevrilir? 

- SaM oğretiri:ı. 
Kıza vereceklerini söyledikleri 40 

frank gündelikten go:r;leri kamapn an

nesi bu teklife razı olur. 
Küçük kız film çevirmeğe baıJar. 

Aktörler, aktristler bu küçük km 11-
martmakta birbirlerile müsabaka eder
ler. Oyuncaklar verirler, ıekerlemeler 
verirler, para verirler •• 

Fakat en tatlı zamanların bile bir 
sonu vardır. Film biter. Artık heyet 
köyü terkedccektir. Kız ağlar, çırpı

nır. Rcjiıôr Marsel Hebriyeyi takip 

takip etmek iıter. 
Rejisör çocuğa İngiltereden hediye

ler gônı:lercceğini aöyliyerek sustur
mok ister, ayrılırlar. Fakat Mari Glo

ri iımi re1isörun hafızasında yerleş

miıtir. 

Seneler geçer .. Arlet Ceni isminde 
film çeviren bir kız, bu isimden hiç 
memnun değıldir. Marsel Hebriyeyc 

başvurarak kendisine yeni bir isim 
bulmasını rica eder. 

Rejisor küçuk balıkçı kızını hatırlar 

ve: 
- Isterseniz Mari Glori ismini alı

nız, der. 

Ve bu suretle Mari Glori ismi sine

ma semasında parlar. 

Bir gun, asıl Mari Glori babasının 

dayaklarından bıkar, evden kaçar; Pa

(Sonu 1(} unctt smıfadn) 

... ... 
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Seyredeceğiniz filmi 
nasıl kararlaştırırsınız? 

Cevaplar gösteriyor ki: 
0 Runda tenkidin tesiri yoktur. 
0 Filnıın isnıi de bize hirşey ifade etmez. 
0 Hatla, bazen sevınediğin1ız artistlerin tilınini görmcğe bile gideriz .. 

B i şu veya bu filmi aeyretmeğe 1 
sevkeden şey nedir? Kimlerin veya 
nelerin tesiri altında kalarak sinema
ya gideriz? Hangi filmleri ve niçin ter-

cih ederiz?.. ı 
Bunlar sinema meraklılarını her hal

de alakadar edecek suallerdir. Hepi
miz ogrenmek isteriz. 

İşte bu bahis üzerinde yapılan bir 
anket çok .dikkate değer netice ver 
miştir. Kısaca alahm: 

1 - SinernAya sevdiğiniz. bir artis
ti görmek için mi ıiderainiz.? Sevmedi
<liğiniz. bir 111rtiıt ıizi o filmi &örmek

ten alAkoyAr mı? Bunlar kimlerdir? 

Cevablar şu noktada birleşiyor: 
Sevdigimiz bir artist vardır. Onun 

~ 

Holit ııdım gıiN 7 1117rfr·1m ıııdmı 
bi1·i: Jo::cf Day .. 

• 

Dünyanın en güzel kızı 
Bu iıimle Franaada bir film çevıilecek. Yalnız filmde rol alacak yıldız 

henüz beJJi Cleiil. Yıldızı aeçınek üzere film kumpanyası bir mü...,.ka açnuıtır. 
Res mo,e, müaaMkaya iıtirak eden kızlardan (iç;:ni.n filmi çevirecek rejiaör 

önunde imtihandan seçtiii görülüyor, 

hemen her filmini ıörmek iıteriz. Fa
kat, baıkalarının filmini de görmeğe 
gitmez: değiliz. Hoıumuza gitmeyen 
artistler vardır amma, batan onların 
da filmini ıeyredcriz. 

2 - Filmler hakkında okuduiunuz. 

yuılann o filmi sönne1• sitrnenize 
tesiri var mıdır? Hep ayni sinema mü
neldcidinin yazılarını mı olıurıunuz? 

C - Ekseriya ıazetelerdeki tenkid
lere aldınt etmeyiz:. Fakat, tanıdıkla
rımı:r;ın tavıiyeıi veya fena bulması ka· 
rarımıza tesir eder. Bazın de fikirleri
ni hiç doçru bulmadıfımız ıinema mü

nckkidleri vardır. Daima okuduğumuz 
halde onların fikirlerine ittirık etme
yiz. 

3 - Filmin iımi İntihabınızda rol 
cııw-ar mı? 

• 
C - Umumiyetle hayır. Fakat, bil

hassa çocuklar ve nisbeten geneler 
filmlerin isminin tesirine kapılırlar. 

Mesela (Orman cinayeti), (meçhul 
katil), (kan izleri) gibi ı.:inayet roma
nı scrlavhaları; (pembe buseler), (•Jk 
günahları), ilah. gibi ıeyirciye aık ma
cerası vaadeden film isimleri bu gibiler 
üzerinde tesir icra eder. 

4 - Sinemaya sevdiğiniz bir sahne 
vaziinin yaptığı filmi görmek için si· 
der misiniz? 

C - Batan bunun için gittigimiz o
lur. Çünkü filmin, o adamın elinden 

çıktıgı için, kusursuz: ve giızcl oldu~u
na kaniizdir. Fakat, tercih ettigimiz 
filmler daima ayni sahne vaz:iinin de
gildir. 

5 - Sinemanın bahalı veya ucus 
olma11 o filme gidip ıitrMmenize te
ıir eder mi? 

C - Hayır, görmek istedigımiz bir 
filmse, ister bahali sinemada olsunı iı
ter ucuzunda, mutlaka gider gorurUz. 
Hatta zevkle acyredecegimizi bildıgi

mi:r; filmleri nisbeten bahali o1an yerde: 

rahatça gormeyi isteriz. 

6 - Semtinizdeki sinemada söıte
rilen hiç bir filmi kaçırmamak sibi bir 
itiyac1ınız var mıdır? Haftada kaç lcere 

sinemaya gidersiniz? 

C - Bulundugumu:r; şehırde çok ıi
nema varsa yakın, u:r;ak aramaz:, filme 
göre hepsine gıderiz. Fakat, civarımız· 
daki sinemaya hepıinden fazla gittiii
miz olur. Bu da, arkadaşların teıviki 
iledir. Kışın ekseriya haftada üç kere 
sinemaya gideriz. Bazan da hiç citme
dı ımiz, ıonra her gün gittigimiz olur. 

7 - Sevmediiiniz artistlerin o,.... 
dı~ı bir film var midır ki her haqi lııir 

"'1 a Tfo<ı<ıl, Mi'}f'l Alfa l>lr film<k •. (Lütfen sayfa71'(evirlnls) 
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) Asri Robenson 
~ 
~ Yazan: Ferdinand Oasendovakl 
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G.aziantep haberleri I Adana mektuplan: 
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hazinesi 

Bir vakitler Çini, Siyamı, Hindis.. 
tanın şimalini ve Rusyayı istila eden 
en eski kavmin, göçebe ve vahşi As.. 
yaya çarparak hızını ve şimdi müte. 
madiyen azalan ve ölen, ovaların tozu 
toprağı arasında cetlerinin beyazla • 
nan kemiklerini gören, milletin vata. 
nr. 

Sayısız afet ve tufanların harap et 
tiği, ıstırabını ve acısını artırdığı, 
hiç bir şey yetiştirmiyen ve her şeye 
muhtaç olan, tabii zenginliklerle şiş.. 

kin bir toprak; işte zavallı ve esra
rengiz Mongolistan. · 

Tibetten geçerek Hint denizine va.. 
rabilmek için yaptığım muvaffakiyet. 
siz teşebbüsten sonra, talih beni, bu. 
rada. hayat ve hürriyetim için altı mU. 
ca.dele ayı geçirmeğe sürükledi. Sadık 
arkadaşımla. beraber, 1921 yılında, 
Mongolistanda cereyan eden bütün 
hadiselere, isteyerek istemiyerek, kL 
rı§Dlak mecburiyetinde kaldık. Mon • 
gol halkınm soğukkanlılığmı, iyi kalp 
liliğin1 ve doğruluğunu takdir ede
bilmek imkanlarına, işte bu ka.rışÜ'. 
ve hareketli devrede, malik oldum. 
Mongol ruhunu yakından tanımağa, 
ve bu milletin çektiği ıstırabı ve bes.. 
!ediği ümit hislerini okuyabllmeğe 
muvatf a.k oldum. Bu memlekette,, ha. 
ya tm her safhasına hakim olan iliht 
ve dini sır kar3ısmda duyulan derin 
korkuya. çok yakından şahit oldunı. 

Uzun soğuklardan sonra nehirlerin 
gökgürlemesini andıran bir uğultu 
ile buzlarını kırdıklarını; göllerin, la. 
yılarına. insan kemikleri attıklarmı 
gördüm; dağlarda, yabancı ve meç • 
bul sesleri dinledim; bataklıklar üze. 
rinde yanıp s<snen alevler seçtim; L 
teşler içinde yanan göllere gahit ol • 
dum; gözlerimi, tırmanılması imkAn. 
sız zirvelere kaldırdım;,... kış glinleri.n. 
de, çalılar arasında kımıldayan ve oy. 
naoan bUyUk yılan sürülerine rastla. 
dnn. Buz tutmug nehirlerden, uzak • 
tan, donup kalmıg, deve, at ve araba. 
kervanlarını andıran kayalıklardan 
geçtim ve büttt.n bunların fevkinde 
batan güneşin son ışıkları altında, 
kızıl mantosuna biirünmUş §eytanı 
audn·an, tamamiyle çıplak dağları ka. 
tettim. 

Bir gün. ihtiyar bir çoban mellin 
(zagastai) ın tepelerini göstererek: 

- Şuraya bakınız, bu bir dağ değil, 
iyi ruhlarla mücadeleye başlıyacağı 
günü bekliyen, kızıl mantosuna bil.. 
rünmüş şeytanın ta kendisi, diye ba.. 
ğırdı. 

Onun bu sözlerini dlnlerken, (vrou. 
bel) in mistik tablosunu hatırladım. 
O dağlarda, kUl rengi bir bulutun ar. 
kasında yarı saklı, eflA.tun mantosu. 
na bürünmüş şeytanı tasvir ediyor ve 
bu dağlara beiı.ziyordu. Mongolistan, 
illhf sırrın ve cinlerin mutlak bir su. 
rette hUkUm sUrdilğü, bir memleket. 
tir. Asıl şayanı hayret olan nokta 
göçebe kabilenin ya3ayışlarını tanzi~ 
ve idare eden kaidelerin her ihlal edi. 
liginin, kederin ve Umitsizliğin gri 
mantosuna bürünerek dağlara uzan • 
m~ veya harbin ve intikamın kızıl 
mantosuna saxınarak çıplak dağlara 
hAkim olmuş şeytanın, §eyta.ni keyfi 
için kanlar akmasına sebep oluşudur. 

Koukou • Nor nuntakasından av. 
dette, (narabanclıi) manutırmda bir 
kaç günlük bir istirahatten sonra 
Garbi Mongolistanın merkezi ola~ 
(ouliassoutai) e gittik. 

Burası, garbi Mongolistandaki şe • 
birlerin tam manasiyle Mongol olanı. 
dır. Zaten, Mongolistanda tamamile 
Mongol olan, üç 5ehir vardır: (our. 
ga). (ouJiassoutai) ve (oulankom). 
Dördüncü büyük şehir olan (kobdo), 
tamamile Çinli bir karaktere malik. 
tir. 

batka aebeble gidip görmütsünÜzdür? 
C - Filmin mevzuu hoşumuza gide

cek bir şekilde ise, içinde öğrenmek ve
ya görmek istediğimiz bir şey varsa. 
artisti hoşumuza gitmese bile onu . ' 
görmeğe gideriz. Bilhassa, edebiyat 
meraklıları meşhur eserleri, en sevme
dfklrf artistler tarafından bile oynan
Jmf olsa, gidip görürler ... 

Burasr, ismen (Peklıı) veya. tourga) 
nın nüfuzunu tanıyan küçük kabilele. 
rin yaşadığı mmtakadır ki, Çin idare. 
sinin merkezidir. (ouliassoutai) ve 
(oulankom) da Çinli komiser ve batı. 
bozuk kıtalarmdan maada, (buda vi. 
van) tarafından bir kararname ile ta.. 
yin olunan Mongol valiler (sait) Jer 
de bulunmaktadır. 

Bu şehre vardığımız zaman, siyasi 
ihtirasların girdabına. bizler de katıl. 
dık. Büyük bir heyecan içinde olan 
Mongollar, memleketlerine tatbik olu.. 
nan Çin siyasetini protesto ediyorlar. 
dı. Son derece kır.gın bulunan Çinliler 
ise, Mongolistan muhtariyetinin (pe. 
kin) den zorla koparıldığı tarihten L 
tibaren biriken bütün vergileri, Mon. 
gollara ödetmek istiyorlardı. Çok za. 
man evvel, ,ehirde ve ıehriıı civarın. 

daki manastırların etra.fmda. yerle • 
şen Rus kolonlarına gelince, muhte • 
lif zUm.reler halinde, birbirleri ile 
mücadele halinde idiler. 

Gaz~antepte 
Gaziantep, (Hususi) - Cumhuri. 

yetin 15 inci yıldönümü mUnasebetiy. 
le KUltür Bakanlığınca öğreniciler a.. 
rasında Cumhuriyet rejiminin 14 yıl. 
lzk eserleri ve onun kurucu ve koru· 
yucusu Atatürke Türk gençliğinin 

candan bağlılığı hakkında yapılması 

mukarrer yazı müsabakası burada da 
yapılmış ve on ilkokul talebesinin ya. 
zıları seçilerek gönderilmiştir. 

* Oturduğu bina hususi muhasebe. 
ye ait olması hasebiyle satıldığından 
Kültür DirektörltiğU maarif bahçesi 
yakınında kiraladığı yeni binaya ta. 
§Inmıştır. 

* Lise talebesi kampa çık. 

mış ve sayıları üç yüzü tecavüz etmiş. 
tir. 

* Ankara konservatuvarı Şan Pro. 
fesörü Nurullah Şevket Taşkrranm 

başkanlığındaki müzik derleme heye. 
ti buraya gelerek çalışmağa başlamış· 

Pamuklarımız 
beş milyon 

Adana (Husu. 
si) - Piyer Loti. 
nin bir sözü. var. 
dır: (Adana Tür. 
ki yenin kalbidir). 
Ilık seması. göz a.. 
lıcı yeşilliği, top • 
rağının feyizkar • 
lığı, malliıulatının 

kıymeti itibariyle 
Anana zirai ve ik. 
tısadi bakımdan 
hakikaten Türki • 
yenin kalbi sayı • 
la bilir. 

Adana ovasının 
Bir taraftan, (ourga) da.u, Mongo. tır. Heyete Kültür direktörlüğü ve deniz seviyesin • 

Iistanm harici istiklili için, Rus Ge. halkevi gereken yardımları yapmak . den yüksekliği 20. 
nerali Baron von (Ungern) nin idare. tadır. 40 metre arasında 
sinde mücadeleye başlandığı hakkın· * Ziraat Vekaleti mücadele şubesi olup bu ova tamamiyle münbittir. Ya. 
da haberler geliyor; Rus subay ve müdürü Bay Recep Görkmen vilayet pılan tetkik ve sondajlarla vaktiyle 
neferleri, Çin hUkO.ınetinin itirazları. ziraat mücadele teşkilatını teftiş et • bu toprakların yerinde Akdenizin kö. 
na. aldırmıyarak, Mongolların da yar. mek Uzere buraya gelmi~tir. püklü dalgaları mevcuttu. Toros dağ. 
dnnı ile askerl mUf.re?.eler tegkil edi. Ziraat müdürU Bay Süreyya TüzU... larmın doğurduğu seller münbit sel • 
yorlardı. nün Afyonkarahisara tayini üzerine lerle ve kırıntılarla burayı doldurmuş, 

boş kalan vilayet Ziraat mUdürlüğUne denizi geriye çekmiştir. Asırların ve 
Bundan endişeye dUşen Kızıllar ise, Ziraat Vekaleti yayın şubesi müdürü uzun zamanların mahsulatı olan bu 

(irkoutsk) ve (chita) hudutlarına Bay Nihat Basri Somel tayin edilmiş ova baştanbaşa ziraat yapılmağa mil. 
kıtalar sevkediyorlar ve (ouliassou. ve işe başlamıştır. saittir. Yıllarca jşlenmiş olan toprak 
tai) ve (ourga) daki Çin komiserleri. ---------------------------
ne tUrlU tUrlll teklifleri ihtiva eden 
mektuplar gönderiyorlardı. Bunun ne. 
ticeel olarak, Mongoliııtandaki Çin f. 

Katil değil, bir deli 
darecilerl, yavaş yavaş Kmllarla giz· K d e e 
ıı mUnasewıer tesisine başlamışlar 8 r e ŞI o 1 n 
ve Jlk olarak (kiak:hta) ve (oulan. kafasını 

balta ·ile kopardı 
Sebep şu : bir eşeğin üç gün 

kom) dakl Rus mültecileri, Çinliler 
tarafından Kızıllara teslim olUilmU§.. 
tu. Ayni zamanda Bolşevikler, (our. 
ga) da bir komünist belediyesi ~is 
etmişlerdi. Mongolistandaki Rus kon_ 
soloslan, gayri faal bir halde idiler. 
(kosogol) mmtakası ile (selenga) va. 
disinde Kızıllarla Beyazlar arasında 
kanlı mücadeleler oluyordu. Çin hü. 
kftmeti tarafından, btitUn Mongol şe
hirlerinde askert garnizonlar tesis 
olunuyor ve bu kargaşalıktan istifade 
eden Çin askerleri, çalıp çırpmak için, 
evlerde araştırmalar yapıyorlardı. 

hapsedilmesi 

YcniS<ıyi'dcn başlayarak, (urian
hal), Mongolistan, (turgut) le.r diya. 
n, (kansu), ve (koukou • nor) içle. 
rinde yaptığımız uzun, zahmetli ve 
tehlikeli yolculuktan sonra, bir 
arı yuvasının içine düşmUştUk? Ve. 
f akar dostum 'bir gil.n bana: 

- Biliyor musun, dedi, :Bolşevik 
taraftarlaruu boğazlamayı ve (houn. 
ghoutze) larla vuruşmayı, her gün bir 
az daha stkıcı bir mahiyet alan ha. 
berleri beklemeğe tercih ediyorum. 

(Devamı 11Grın) 

Balıkesir, (Hususi) - Smdrrgının 

Menet köyünde misline az rastlanır, 
ehemmiyetsiz bir sebepten feci bir ci. 
nayet olmuş, bir adam özkardeşinin 
kafasını balta. ile koparmıştır. 
Edindiğim malliınata göre bu faci. 

aya sebep maktulün, katile ait bir e .. 
şeği Uç gün hapsetmesidir. 

Menet kC>yünden Ahmet oğlu 40 
yaşlarında SUleymanla 30 yaşlarında 
bulunan Mehmet ana baba bir kardeg· 
tirler. 

Bir ay kadar evvel Mehmedin eşeği 
ağabeysinin tarlasına girmiş ve ora. 
da bir hayli zarar yapmıştır. Süley • 
man, buna fena halde kızmış, kardeşL 

nin de olma sma ehemmiyet vermiye. 
rek hiddetle hayvanı ahıra kapatmış, 
Uç gün aç ve susuz bırakmıştır. 

Mehmet; merkebin!, göremeyince 

Bolvadinde Halkevi gezileri 
devam ediqor 

B:>lvadin, (Husu.si) - Halkevi köy. 
cülük komitesi köy gezilerine devam 
etmektedir. Bu hafta da Çay na.. 
hiyesinin köylerine gidilmiştir. 

Resimde Bolvadin muallimleriyle 
halkevi başkam Bay Hüseyin, köylü. 
ler arasında görülmektedir. ,,. 

aramış, ona buna soruşturmuş ve ni. 
hayet ağabeysi Süleyman tarafından 
yakalanarak ahıra kapatıldığını öğ • 
renmiştir. 

Bu yüzden aralarında şiddetli bir 
ağız kavgası cereyan etmiş ve iki kar. 
deşi yekdiğerine düşman yapmıştır. 

Aradan epeyce zaman geçtikten 
sonra bir gün evvel Süleymanm on 
yaşlarındaki oğlu Halil, babasına ye
mek götürmek üzere harmana gitmiş. 
tir. 

Çocuk harman yerindeki çardağa 
girmişse de babasını görememiş, yal. 
nız yere serili olan yatakta, içinde bi. 
rinin yatn~akta olduğu hissini veren 
bir vaziyet gör11üştür. Seslenmesine 
rağmen babasının cevap vermediğini 
gören Halil yatağa yaklaşmış ve yor. 
ganı açar açmaz tüyler ürpertici man. 
zara ile karşılaşmıştır. 
Acı bir çığlık koparan küçük Halil 

kendisini kaybetmiş ve oraya bayğın 
bir halde yığılıvermiştir. 
Çocuğun acı haykınşmı duyan ci. 

var harmanlardaki köylüler çardağa 
koışmuşlardır. Fakat, müthiş facia bu 
gelenleri de heyecan ve korku içinde 
bırakmıştır. Çünkü Süleyman, başı 
·vücudundan koparılmış bir vaziyette, 
kanlar içinde yatakta uzanmakta idi. 

Vaka derhal jandarmaya bildiri! _ 
miştir. Yapılan tahkikatta, bütün 
şüpheler kardeşi Mehmedin üzerinde 
toplandığından yakalanmıstIT. 

Ağabeysi Siileymanın kafasını ko
pardığı balta da Mehnıedin sakladığı 
yerde bulun.muştur. 

Kardeş katili; faciayı büyük bir so. 
ğukkanlılıkla itiraf etmiş ve evvelce 
hapsettiği eşeği yüzünden ağabeysi 

Süleymana kızdığını, cinayetin tek 
sebebi de bu olduğunu söylemif}tir. 

Katil hazırladığı baltayı alarak, 
Süleymanın uyuduğu bir sırada çar. 
dağına girmiş ve keskin baltayı bir. 
biri arkasına indirerek ağabeysinin 
başını koparmıştır. 

hariçten 
lira getiriyor 

asırlarca daha işİen.se yine' 
milnbittir. 
Toprağında yapılan tabl~ 

kete ideal olarak gösterile~ 
rın müşabihidir. Bu topr 
nanın altın hazinesidir. _..,ı 

Çukurovanm hemen her .. ~ 
müsaittir. İstatistik nıu 
son cetvellerine göre Seyb-' 
2.069.000 hektar sahaya. ;i 
Bu kadar geniş arazi şu te" 
zi edilmiştir: 

Hektar: 
714.923 
82.760 
34.400 

572.807 
4.138 

685 
6.371 

40.080 
462.836 
150.000 

lar. 

Her sene surllj 
Çayırlar. ..t 
Otlak ve yayl~ 
Mer'alar. 
Sebze bahçelerf. 
Meyva bahçeıeıf. 
Bağlar. 

Zeytinlik. 
Ormanlık. J 

Ürün getirnıi~~ 

Çukurova topraklannill 
mahsulü pamuktur. Mersiıl 
dan ihraç edilen pamuk!~ 
60 tan fazlasını Adana götı. 
rek mahsulatmın en başnıd• 
ve gerekse ihracatında bitil' 
rine yüklenen, memleketi 
ve refaha doğru götüren 

sulümüzdür. ~ 
Pamuklarmuz memlekete 

her yJI beş milyon lira ge 
Çukurova toprakları ıslalı 
En iyi tohumun Klavland 
rübe edilmiştir. 

1926 da Adanaya yapıı.s.JJ 
liralık ihracatın 4.8.52.115 
muk teşkil etmekte idi. 

Bu miktar 1927 de yedi 
yaklaşmış, geçen yıl ile ~-ırt 
ra. nazaran biraz f~
mek şartiyle 6. 725. 446 ııre.1' 
tur. Bu yıl 17.024.752 kilO ,,ıı 
tılmıştır. On sene zarfıııdıı. ~ 
kadar - 1930 senesi ha.ri9 
satılmıştır. 

1930 da ise 17,5 milyoJl 
ihraç edilmiştir. lstati ~ 
tetkikinde hazan kilo a.zıı5...-_, 

bil flatinin yükseldiği "e b 
nun tamamiyle aksine · _..r 
cektir. Bu hariçle olan tıcJJoJ• 
battan ve pamuk isti 
maliyet fiatleriyle dünY8' 
ve mahsulatından ileri gelJJJ~ 

Pamuk fiatleri 1927 deıl ~.I 
suretle tevazün gösterın ~İ 
da çiftçiye ve mahsulata. ~.Jt 
rarları olmaktadır. Bu ııı IJ'.:•f. 
gf ttikçe ürünlerinin de~ 
maliyet fiatine sahip ol !:' 
metin candan alakasiyle etıJ .J 
yoruz. ~-. 

ADANADA HAYIR ;~.J 
LER!NtN FAAJ.J-n:. 

Halde ve harpte biltilll 2 
dada koşan Kızılay Adatl~ 
Jayısiyle üzerine düşen ıl1 
leri muvaffakiyetle b _ .. Ali 

(Sonu 1.0 """~ 



Ha1Jvanlar aleminde: 

Hayvanların zekasın,1 nasıl ölçebiliriz ? Bir delinin hikayesi 
Fok terbiye edilmiş hayvanlar 

arasında en sev;ınrsidir 
B h 1 nn zeki olduklarına 
azı ayvana . . 

d . . b" kanaat vardır. Halbukı 
aır umumı ır .

1 
• 

hayvanlar zeki olsalardı, kendı enn.e 
öğretilen binlerce soytariliklere rıza 
göstermezlerdi. 

· beb hayvan· nu yanlış telakkıye se 
larda altm.:ı duyguyu teşkil eden ve 
esrarı henüz bizce meçhul bulunan 
sevki tabiilerdir. . 

Bu dimaği bir insiyak olup, u?1umı~ 
. ni nctıcelerı yetle ayni sebeblerın ay 

husule getirmesini temin ede.r. . 
Amerikalı bir çiftçi öküzlerınden bı· 

. k r na koyarak rıne tur yaptırmağı a ası 
brJf"n tam beş sene uğraşmış. Fakat ~ 

11 ··k.. kendın· gayretine rağmen zava ı o uz 
den istenilen hareketin ne olduğunun 

bö. l"ğü farkına varamamış ve bilakis n u 
artmıştır. . . . 

Meharetlerini hemen hepımızın re· 
&imli kitablarda filmlerde gördüğümüz 
ınaymun, fil ve köpekten bahse lüzum 

k. · sahın yoktur. Fakat zannetmem 1 tım 
' · b. ha terbiyecilerine karşı en mutı ır y-

van olduğunu, hipopotamın k?laylıkla 
nıerarn anladığım ve kartalın ıtaat et
tiğini bir soklarınız işitmi' olsun? 

Sirklerde bir takım .hayvanların ha· 
rikulade hareketlerini gören halk b~ 
neticeye varabilmek için hayvan terbı· 
yccilerinin pek kabiliyetli olması !a· 
.zımgeldiğine ve hayvanları manyatıze 
ettiklerine inanır. 

· ·ı · · birinci -şüp Hayvan terbıyecı ennın 
hesiz ki yegane- vasıflan ısabırlı ol· 

· • mağa ve maktu. öyle bir sabır kı ugraş 
denemeye dayanmış olsun. Aylarca 
her sabah ve akşam ayni hareket ve 
. . d k'ka tekrarlamayı icap eder; 
3estı on a ı ~· . 

b kolay bir imtihan degıldır. ve u .. . ı...: 
En zor ve sıkıcı devre, şuphesız ~' 

bu }?aşlangıç devresidir. Hayvana bır 
hareketi muvaf!akiyetle bet.:erdifi tak
dirde mliklifatlandıracağrnı anlatab:l
dikten sonra mesele kalmamış de~c ,. 
tir. Hayvanın hareketinde süratle ıl.r· 
Jemesi kolaylaşmış olur. 

B . ok hayvanlar için rekabet ve ha-
ır ç . 'd" " 

d d "h'm bir terbiye amılı ır . .ı a-se e mu ı . .. . 
rım dUzine terbiye görıniış bır kopeğ~ 
olan bir Polonyalı eline g~çen ayn~ 
cinsten bir köpegi hiç terbıyeye tabı 
tutmadan aralarına bırakmış. Bir kaç 

• k"" • · di~erlerine 1 zaman sonra yenı opegın ~ b ••• 

bakarak perende atmağı ögrendıgınl 

Zcl i !mı nnıı~ ik"i hayvan .. 

Şunu < a ıl.ıve c..dclım kı Astanın ııe· 
nelik kazanç iki milyon frangı bulur. 

(Baştcım/ı cf.ütıkü. saıyımı;,da) 
koyu alovlor ortasında ldl. Yakma
yan, sadece UşUton, donduran bu n· 
lcvlcr lcinde kalmıştı. Ne kadar, bel
ki yalnız birkaç saniye suren bir 
dalgınlıktan birdenbire silkinmek 
istedi. Birkaç saniye önce yaptığı
nı unutmuştu. Kulağına bir hırıltı 
geliyordu. Bu inilti ne demekti? 
Dirsekleri, bacakları ıslaktı. Anla
yamayordu. Bunlardan hlc bir şey 
anlayamayordu. Yatağından kalk • 
mak istedi. Hayır, vücudu bir kur
şundu ve Adeta kendi vücudu değll
dl. Yerinde kıpırdaynmn.dı. Dişleri 

zangır zangır çarpıyordu. Yanında 

bir gövde hırıltılarla çırpınıyordu. 

G6zlcri lmpalı idi. Görmeyor, fakat 
hu gövde büyUk bir makine gibi iş· 
leyordu. Sanki bir mamut, bir ftl 
yerinden kalkıyor gibi idi. Bu hare
ketler o kadar olduğundan bUyUk
tU. 

Kocası hırıltılarla karyoladan ye
re dUştü. Kadın bu gUrUltUden ürk
tü. Aman kimse bari bu gUrUltUyU 
duymasa, diye dUşUndü. Alt kat· 
takiler kavsa ettiğimize hükmede· 
cekler. Halbuki ortndn kavga falan 
yoktu. Sadece bir kO.bus, bir kara 
kura Yardı. Bu lhtllAclnr ,.e inilti
ler, ne kadar sürdU bilmem. Fakat 
kadnı bu müddet esnasında gözleri
ni yummu~. yatn~m içine bUzUlmUş, 

hakikaten bir rUya !cinde gibiydi. 
Fakat uyanıktı. Nefes alırsa, kıpır
darsa bUtUn bu rüyanın birden bir ha 
klkat oluvereceğtnden korkuyor, ne
fesini tutmuş, gözlerini, dudakları· 

nı sıkmış öyle bekliyordu. Neyi, ne
yi boklcyordu. Bu carpınmnlarm, 

bu hırıltıların arknsınm ~elmeslnl, 
gene sUk\lnun bu yatak odasında bae 
-eus a idi. F at onu susturmak icin 
yerinden kalkmak, usturayı bir ke
re daha sürtmek JAzımdı. Buna hUk
mcttl. Fakat bir kasırgaya tutlmuş 
fidan gibi titreyen vilcuduna htlktm 
değildi. Kalkamadı. lslak ""e ca· 

mur gibi vıcık vıcık gelen ve a\•ucun· 
dn bir hamur gibi toplanan cnrşnf· 
lara tutuna tutuna karyolanın öteki 
ucuna sUrUklondl, elini aşğı sarkıttı. 
Bu titreyen parmaklar karanlığı dol· 

Yazan: Yunus Kftzım KUnl 
duran hırıltıları yakal.ımnk, blr ö
rUmcok gibi ağında sıkmak, boğmak 
lstcyordu. 

Kupkuru boğazında bir tıkanıklık 
vardı. Daşı dönüyordu. Oda bir atlı 
karıncanın duracağı zamanki gibi 
altUst olmuştu. Kendisini tavanda 
baş aşağı hissetti. Eline arana nrn
nn kocasının ıslak snçları geçti. On
ları 6ylo bir kuvYotle çoktı kf hırıl

tılar birden canhlrnş bir şekil aldı. 
Can kurtaran otomobtllnl çağırtmak 
fstP.dl. Fakat sabahleyin uyanınca 
bunlardan hiç bir şoy kalmıyncnktı. 
Fakat şimdi, bnrl şimdi bu hırıltı 
sussaydı. Eğildi. Usturayı, ne yaptı· 
t;m1 bilmeden, ıslak ve sıcak etler U
zerlndo gezdirdi ve ustura elinden 
kaydı. YUzU koyun, başı karyoladan 
sarkmış, saçları yUzUnU 6rtmUş bir 
halde kendinden geçti. 

BUtUn sesler birden kesilmişti. San 
kl bir karanlık kuyuya inmişti. Ha
yır, burası bir hamamdı. Her taraf 
ılık, rutubctlt idi. Boğucu blr hava 
yardı. BUyUk annesi ona kUçUkkcn 
bir bibi kuş masalı anlatırdı. 

O masalın hUznUnU duydu. Bir kU
cUk gollnl kaynanası hamama. gö· 
turmuş, snbunlndıktnn sonra orada 
yalnız başına bırnlrnrak gitmişti. 

KUçUk gelin, lılbl su, bibi su diye 
yalvarıyor, fakat Ustilne kllltlenen 
hamamdan hiç bir sos gelmiyordu. 
Böyle ağlaya ağlaya kUçUk gelin bir 
kuş olmuştu. lşto şimdi kendisi do 
bir bibi su kuşu idi. Kapandığı 

mahzende buharların damla halinde 
dUşOşlerlnl dinleyordu. Oooh, bu 
belki cocukluğundanberl hissetme· 
dlğl bir dinlenme idi. Birkaç dakl
kn suren bu uykudan sonra kendini 
yedi yaşında bir çocuk glbl tazo his
sediyordu. Gözlcrln\ actı, hafifti, 
rahattı. Biraz cıvvcl olanların gUrUl
tUeU kcsllmlşU. Oda sessizlik !cinde 
idi. Her tarafı dinledi. Demek hepsi 
bir kdbustan ibaretmiş. Kendi yata
ğında F.annedcrek kıpırdamak iste
di. Gcccıl yln korkulu bir rilyadan u
yanırsa hemen, kUçUk hlr cocuk gibi 
kocasına sokulurdu. Öyle ynpmak 
istedi. 1',nknt yatak ıslaktı. Sanki bir 
<;aydan ~ ahnnyak s~çlyordu. Serin 
ve ıslaklık vardı. Ve, ve ..... 

Dudaklarını ısırdı, sakın bu bl 
kO.bustnn fazla blr şey olmasın. Sa 
km bu bir hakikat olmasın. Yoksa 
kocasını boğazından kesmiş olma 
sın? Falcnt olamazdı. Oıum bu ka 
dar sessiz, bu kadar gösterişsiz bl 
Ş'lY değildir. Onun gökyUzOne de 
ğe:n feryatları, bUtun boşluğu dol 
duran knrn bulutları vardır, ölilm 
böyle kUcük bir yatak odasına sığa 
mazdı. 

• 
Oıum karyola, gnrdirop gibi öcll 

Jerde hnreketsız bir şey olamazdı. Ö 
lUm dehşetti, dehşetlerin dehşeti idi 
Halbuki kadın şhndl rahattı, dinlen 
mfşti, yıkanmıştı, masumdu, çocuk 
tu, belki daha doğmamış, yaşama 
lamasını mı bckloyordu. Ah, bl 
mıştı bile. 

Du sırada bir horoz öttn. Deme 
ki sabah yakındı. Fakat sabnhle~ 1 
ne olacaktı? Ortalık aydınlnnırs 

bu kO.busu nasıl glzloyeccktl? Bun 
herkes görürse ne diyecekti. Kanla 
yıkamak, kocasını yatağına yatı 

mnk, kestiği yarayı sarmak, gazi 
bezle snrmnk ldzımdı. Ah, gene ka 
dınlık. Hor iş geno ona dUşUyordu 
Yarın kocası lşo gltmlyecck, yat 
cnktı. O dn ona Uttcınr knynntncak 
tı. Doktorlnrn bu şnknnm her evd 
yapılıp yapılmadığını soracaktı. G 
lene, gidene, kadit cm bir yabancı 
nın elinden lcocasını kurtardığını an 
lntncnk ve dinleyenler, yaşnrnn gö 
lerle onu dinleyecekti. Bu anlattık 
larını minnettar bir gUlUşle dinle 
yen kocnsı avucundaki kUçUcUk, yu 
muşak elini sıkacak ve ondan bir s 
isteyecekti. O dn hemen eu verme 
lctn yerinden fırlıyacaktı. 

Kadın nitekim kendisini bir an t 
çlndo yatalctan fırlamış buldu. Bir 
den başı döndü, duvara yaslanmak 
istedi vo no yaptığ'ını bJlmedon elek 
trJk düğmesini çov1rdf. 

hayretle görmüştür. 
:Fok terbiye edilen hayvanla.r arasın

da en sevimlisidir. Tuzluısu ıle dol-
durulmuş havuzunda becc.riksiz ve fa
kat hoş hareketlerle dol~şır. ~ üthiş 
surette oburdur. Gürlde bırkaç kılo ta· 
ze balık yetiştirilmek mecburiyeti var
dır. Şüphesiz ki kalın olmaısına bu o-

Ne var, ne yok? l 

Fakat hakikat, hakikat nedir? Bu 
yalnız cinnete götUren müşahede 
dlr. Dti, yalnız güzel g6rdUğU, ta 
hammUl edilmez, anlaşılmaz korku
dur. Odn. birdenbire ziyayı giylnc 
kndmm sözlerinin önUne şekilsiz bir 
yatak, pılıtılnşmağn başlamış kan 
lar ve karyolanın önünde sırtUstll 
kolları hnvadn. bir vUcut g6rdU. Bu 
ölUmdU. ÖIO, yani cansrz bir kalıp 
Bu, soğumnt;n başlamış, limon ren 
ı;I almış l Uzdo elinden fırlamış lkl 
cnm göz onn dikilmişti. Aman ya 
rnbbl! Kndın tnrlf edilmez bir cıt 
hkla cllcrlylo yUzUnU kapadı ve cıl 
dırdı . Bu çığlık siyah bir perdo idi 
'e hcş sl.'nc sürem hır oyunun bitti 
ğlnl haber 'eriyordu. 

burluk sebebdır. ğ 
Cok kimse fokların yaradılışından 

hokkabaz olduklarına kanidir. Hünere 
fazla müstei.d oluşları boyunlarının fev· 
kal.ide elfistıki olmasından ve ayni za
nıanda burunlarının şeklinden dolayı
dır. Kendilerine bir çok marifetler öğ· 
retmek kabıldir. Fakat, bu terbiye dev
resi için iki, uç sene bir zaman lazım
dır. 

1 ıga ve kalabalığa alıştırılmak fok
lar için epeyce güç bir meseledir. Umu 
miyetle sahnede ilk teşhir edildikleri 
vak.it gtirultüden ürkerek doğru sah
nenin .dışına firladıkları vakidir. 

Bir çok gayret ve ihtimamla yetişti
rilen ve bir çok hünerleri elde etmiş 
bulunan hayvanlar, sahiblerine emek
lerinin mükafatını büyük servetler ha
linde ödemektedirler. 

Bunlara bilhassa Ho1ivudda rastla
nır. ÇUnko:.i bir çok istidad ve şöhret· 
]erin mUstehliki olan sinema bu hay
vanlar.dan istifade fırsatını kaçırmaz. 

Meşhur polis köpegi Rin Tin Tin ve 
Tom Miksin bindiği beyaz at aahiblc· 
rine birer servet kazandırmışlardır. 

Bugünkü sinema yıldızları arasında 

Tarzan filmlerinin şampanzcsi mister 
Jiggs ile Villiam Powel ile Mirna 
Loy·un oyun arkadaşları küçük köpek
leri Asta dört ayaklığın bir şöhreti 

sayılU'lar. 

l 
On Dürt Yaşında Dalma 

Şampiyonu 

lngıltercnin pek genç olmasına rağ. 
men çok tanmmı~ dalma şampiyonla

rından on dört yaşındaki Denis Nev. 
nan yakında yapılacak Britanya dal. 
ma şampiyonasına iştirak edecektir. 

Resimde kendisini annesinin ncza • 
reti altında jimnastik yaparken görU. 
Joruz. 

Bu kızın senenin en büyük muvaf. 
fnkiyetini kazanacağından şimdiden 
§Üphc ctmiyenlerin adedi pek çoktur. 

İngiliz Milli Mar§ını 
Kim Besteledi 

lngiliz Kralının Parise gelip gitme. 
si mUnasebctiyle lngiliz milli marşı 
da bahis mevzuu olmaya başladı. 
:Marşın kimin tarafından yazılıp bes· 
telendiği mUnakaşa olunuyor. 

"Allah Kralı esirgesin,, diye başla. 
yan bu milli marşnı, şimdiye kadar, 
Con Bul tarafından bestelendiği zan. 
ncdillrdi. Son zamanlarda umumiyet. 
le 1 ngiliz milli mar§ının meşhur şair 
ve bcstckfır Henri Knray'ın eseri ol. 
duğu kabul edilmişti. 

Bugiin ileri sürUlen bir iddiaya gö. 
re, İngiliz milli marşı Fransızlar ta • 
rafından vUcuda getirilmiştir ve on 
yedinci asırda Fransız Kralına çalın -
mıştır. "Ulu Tanrı, Kralı esirge! -
Ulu Tanrı Kralın intikamını al,, diye 
başlayan bu marşı Madam Brinon is. 
minde bir asilzade yazmış, meşhur 
bestekar Lulli de bestelemiştir. 

Bu iddiayı ileri sUrenlerln gösterdi. 
ği vesikalara göre Kreki hatıraların • 
da 1686 da sarayda bulunduğunu ve 
1\rahn huzurunda bu marşın söylen • 
ldğini yazmaktadır. Markizin hatıra. 
larmda eu da kaydediliyor: "Handel 
isminde bir Alın.an Parise geldiği za. 
man bu marfın sözlerini ve bestesini 
kopya etmiş ve Kral Honovr'lu Corca 
satmıştır. 

Yine bu teze göre marş oradan da 
lngiltereye geçmie ve lngilizler onu 

kendi marşları olarak kabul etmişler· 
dir. 

307 Kilometre Yürüyen 
Kedi 

Amerikadaki kedi, köpek dostlarını 
memnun ve mütehayyir eden çok gn.. 
rip bir hfıdise vukubulmuştur: 

8 yaşında Miç isminde güzel bir 
kediyi sahibinin kızı alıp 307 kilo. 
metre uzaklığında başka bir kasaba. 
ya götürınUş, iki gün sonra bu kasrı. 
hadan kaybolan kedi on sekiz gün 
sonra sahibinin evine, toz, kir içinde, 
zayıflamış ve bitkin bir halde dön • 
müştUr. Bu yürUyUş çok az görlilen 
bir spor rekoru addedilmiştir. 

Kedinin gayreti o derecede imiş ki, 
yorgunluğundan Uç gün sonra ölmüş. 
tür. Amerikalılar bu kediye gilzcl bir 
heykel yapmak Uzcredır. 

Kimseyi idam Edemeyen 
Cellat 

Danimnrkanın en son cellü.dı Her • 
man 67 yaşında ölmüştUr. Bu fakir 
adam hiç te cellllda benzemediği hal. 
de maişet derdi yUzünden bu vazife. 
yi kabul etmiştir. 1908 sencsindcnbe. 
ri bu vnuf cdc olan cellat bütün ömrU 
müddetince istirahat etmiştir. Çünkü 
Danimarkadakl kanunlara gôre idam 
cezasına çarp!ieak hiç bir suç işlen • 
rnediği için Hennan da hiç bir tek kJ. j 
§İyi idam etmeden, fakat celllt ola. f 
rak ölmüştür. 

-ıı-

E\ in içinde l o uşmalar .. Uyanan 
hizmctc;t kapı~ ı vuruyor, sonta so
kak kapısına ko uyor. BUtun odala 
rm lAmbalarını yakıyor. Mutfaktan 
bitişik npartımnnm hlzmctçlslno hay 
kırıyor: · 

- 1mdat, hndat! Dizim C\O ko un 
Yetişin, hanımefendi bağırıyor. Ka
pı kllltll. Ben no yapayını, yetişin, 

yeti in, dl~ e brığırıyor, ağzına gel 
nl söylU)ordu. 

J\:apıyı Jorıp nçtıklnrı zamnn gen 
kadını gnrdirobun arka ına gizi n 
miş, kti<;Uk bir kedi yavrusu gibi Ut 
rcr buldular. lpek gcccllğl yer yer 
kan lckcısl fçlndl.'ydf. Omuzlarını 

kaldırmı , bn ını öne eğmişti. Kom 
şuları... bC'y uzanan, bağırışan ka
dın baı.ları nrasındn sUkfınetlnl mu 
lınfnzn odl.'rck bckı:lyc, hemen polise 
haber vermesini, Uç npnrtımnn n a 
t;ıdn oturan nslrnrI cloktoru setir 
mC' ini elh l!!J or rn haşım iki tarafa 
anllı) nrak kadına soruyordu: 

- Hnnımercndl, ne oldunuz? Bu 
no hal rfl.'ndlm? 

Kndmm donuk bnkışındnkl mana 
sızlrğı blrdC1n kavrayor vo tel sızı 
yor. Kadının delirdiğini sezdiği hal 
<'lo 10.f olsun diye ona. hitap etmek 
ten kendini nlnmnyor: 

(Dlink"il sayımı.:daıı d'coom) 



- Aman hanımefendi, oradan 
kalksanıza. 

Kadın bu sözU anlayor, ve bUsbU· 
tun gardirobun arkasına glzlenlyor 
Te duvarın tçlne girmek tster gibi 
bUzüldUkçe bUzUlUyor, dudaklarını 

sıkıyor ve susuyordu. 
• . . bey içi parçalanarak ayılıp 

bayılan karısına soruyor: 
- Safinaz, barı akrabalarından 

bir klmse,e haber yollasak. Kimleri 
vardı? 

Hizmetçi kız ağlayarak söze karı
ııyor: 

- Hanımefendinin ağabeyi An
talyadadır. Geçenlerde bizde misafir 
kalmıştı. Ordaıı blllyorum. 

- Yok canım, tstanbulda. kimleri 
"Var. demek Jsteyoruz. 

- tstanbulda oeyin annesi oturu
yor. 

- Fakat kadına gece yarısı bu iş 
nasıl haber Yerilir? 

Bu sırada doktor gözlUğUnU düzel
terek elinde bir çanta lle odaya gir
mişti. Mesleki bir alışkanlıkla e'r·ve
ll doğru yerde yatan ölüye glttsl. Mu 
aycncden sonra başını odada. knpı 
eşiğinde birikmiş olanlara cevirmlş
ti. Herkes nefeslnl tutmuştu. Sanki 
doktorun bir sözü hft.dlsatın oluşunu 
değiştfrebilccekmlş glbl onun ağ

zından fevka.lft.de bir şey bekleyor
lıırtlı. Paknt doktorun söylediği bir
kaç söz. herkesin bildiği kadar alcl
lde idi: 

- Şiryanın kesilmesi ölüme sebe· 
biyet vermiş, yapılacak bir şey yok. 
Yerden kaldıracak adam yok mu o
ralarda. 

O zaman odanın sUkOtu içinde ö-

1Umclcn daha sessiz, ölUmden daha 
acıklı bir ağlama duyuldu. Bu hıç
kırıksız bir gözyaşı idi. Doktor gay
ri ihtiyarı o tarafa dOndll. O zaman 

O!Uniln karısını bllzilldüğU köşede 

farkettl. Ona doğru bir adım attı. 
Halindeki gayri tabiiliği de farket
mlştl. Elini tutmak istedi. Fnkat 
kadın birden yerinden sıçradı ve dok 
tor haşyetle baktı. Doktor: 

- Kızım, nasıl oldu bu iş? demek 
istedi. Fakat kadın bir şey anlama
l or. gene köşesine sınıyor, bUzUlU· 
yor, el\ni dayaktan korkan bir ço
cuk glbl baş.ına kaldırıyordu. Dok
tor: 

- llanımı buradan kaldıralım. 
Bir buhran geçiriyorlar. Bir reçete 
yazayım. diyerek yatak odasından 
dış.arı çıkıyordu. 

Sabnh olmuştu. Fakat ha.va bAıcı. 
geceki gibi bulutlu ve rüzgtlrh idi. 
Erin lçlnde tarife sığmaz bir soğuk
hık vardı. Her şoy darmadağınıktı. 
Resmi adamların ayak sesleri. bek· 
el. IM>lfB konuşmaları evi dolduruyor
du. GözlUklü askeri doktordan baş
ka hUkilmet doktoru, bir sinir müte
hassısı, ölUnUn mektep a.rko.do.şlarm
da2 blr başka dokto!' evin tclnde bir 
aşağı, b!T yukarı dolaşıyorlardı. Ev 
evlikten çıkmış, umum! bir yer man

zarası almıştı. lçllen sigaraların 

külleri yerlere sllkillyor, izmaritleri 
ayak altında. eziliyordu. Yemek mn
l!lasmın UstUndo bir suru fincan, bar
dak, ilA.c şlşeşl blrlkmlştl. EYe klor
form kokusu ynyılmış.ıt. Ölünün bir , 
lkl ahbabı vakayı haber almışlar, 
eve koşmuşlardı. Onlar fısıltı halin
de cenazcnın kaldırılması lçln alına
cak tertibatı konuşuyorlardı. 

Evin yirmi dört saat evvelki hali 
ner~deydt? Daha dUn sabah bu sa
atte karı koca blr mnsanın UstUnde 
.essiz sessiz ve neşe 110 kahvaltı et
ru lşler, sonra adam knrısını öperek 
ı,,ıne gitmişti. Kadın hem yatak o
d:ıs!nı toplayor, hem de tnco ve yu
moş1k bir sesle kendi ke.ndlne bir 
,arkı söylüyordu. Halbuki bu sa
bah bava bir türlU nçmayordu. Nere
de ise sağanaklı bir yağmur boşa
nacaktı. Cenaze saat onbJre doğru 
tabuta kondu. Nereye gömlllecek
tf. Akrabalarından daha hlc kimse 
görünmemişti. ÖlUnün annesi httHI. 
•ehrln bir başka ucunda, olandan bi
tenden habersiz bulunuyordu. Evini 
bilen kimse yoktu. Nihayet cenaze
nin böyle habersizce kaldırılması 

doğru olmıyaeağına hUlcmettiler, po-
119 ·..asrtaafyle annesinin adresi araş· 
trntdı, diğer taraftan kızın Ankara
dakl alleslne telgraf çekildi ve ce
nazenin kaldırılmasından vazgeçil-

Ad anada 
(8 inci ooyfailmı demm) l? O • • l 
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mütemadiyen tırnaklarının ucuna u "" 

bakıyor, htç kıpırdamayordu. Anknro r.ııılılı·~ı • VAl\IT Kflahe.vl 

Komşu .... beyfn kaylnYalldesl bir 
(Devamı yamı) 

· İngiliz Başvekilinin 
mühim beyanafl 

ispanyadaki gönüllülerin çaba 
geri çekilmesine gayret edilece 
Çekoslovak mesel esi ol yerinde bir loglll 

lordu tetkik edecek 
Londra, 26 (A.A.) - Bugün öğle. I 

den sonra. Avam K&mJL1"Ulllda I.Jbe.. 
raJlerin teşebbllaU ile d11 politika hak· 
kında bir mUzakere açılmlfbr: 

Liberal muhalefet partilinin lideri 
Sinkler, söylediği nutukta, Amerika. 
Blrle§ik devletleri ile ticaret anlq. 
m8.8I ya.pılmasmı, ha.rp borçlan meee. 
lesinin halledilmesini ve Çine bir i&. 
tikrazda bulunulmasını talep etmi1-
tir .. 

Bunu müteakip && alan Ba1Vekll 
Çemberlayn, evvela tngiliz hüküm • 
darlarınııı Parla eeyahatinden bah. 
setmiı ve bu seyahatin h&vaamdan ve 
neticelerinden duyduğu ~mnunlyeti 
tebaril.z ettirdikten eonn. ll&leriııe 
§Öyle devam etın13tir: 

"İngiltere ile Franaa arumd&ki 
birlik, sureti umumlyede kabul edil 
diği gibi her hangi bir millete veya.· 
hut milletler grupuna müteveccih bu. 
lunm.adığından dolayı, bilhaasa mesut 
bir keyfiyettir. Bu birlik, haddiutin. 
de sulhül de sağlam bir desteğidir. 

Lard Halifaksm bu aeyahat mtına. 
sebetile Franmz ııa.m:rlanyla yaptJğı 

görüşmelerin hiç bir gizli tan.fı yok. 
tur. Ne bir taraftan, ne öbUr taraf. 
tan yeni herhangi bir taahhOt alm • 
mış değildir. Mil§terek menfaatleri • 
miz buluııan bütün meeeleler, bu gö
ril§meler esnasmda, umumt aurette 
müzakere edilmif ve bu meee~le.rin 
her biri Uurinde tam bir mutab&k&t 
mUşahade olunmu§tur. 

B. cmberlayn, bunu mtltealdp, 1s • 
panyol meselesine t.emu ederek bu 
anla§lllazlığm uzayıp gitmealnden do. 
layı teessürüntt bildirml§ 'ft htlkfunt
tin bir uzl&fbnnan lmade olduğunu 
yeniden hat:ırtatmJlbr. 

Başvekil, gönüllülerin geri çekil. 
mesi ile yalnız İlpanyol anlqmulL 
ğınm hakiki surette bir yere inhisar 
ettirilmekle kalmayıp ayni zamanda 
İngiliz • İtalyan anlqmalannm tam 
olarak mcriyet mevkiine glrecefine 
işaret eylemi§tir. 

Başvekil, İtalyan hükfunetinin va. 
adini tutarak Libyadaki garnizonl~ı 
miktarını azalttığını, 1ngiliz aleyh -
tarı propagandasına nihayet verdiği. 
ni ve ademi müdahale komitesinde 
işbirliğinde bulunduğunu ilave etmiş 
ve demiştir ki: 

- Hükfunet, gönüllülerin geri çe. 
kilmesini çabuklaştırmağa gayret e
decektir. Fakat, İspanyol meselesinin 
Sulh f çin artık bir tehlike teşkil et • 
mediğine kani ohmcaya kadar vazie 
yet, olduğu yerde bırakılacaktır. 

Nutkunda Çekoalovakya meselesine 
de tmıas eden Batyekll ekoslova.kya. 
nm vaziyeti dolayısiyle mevcut tehlL 
keleri tebaril2 ettirdikten 90l1l'a. bu 
bahi.!te ezcflmle ıu beyanatta bulun
muştur: 

"Fransa ile tam bir mutabakat ha. 
linde, anla§mulıfm IUlh yolu ile hat 
lini kolaylqtırma.ya gayret ettik. Son 
defa, Prag hillrllmetiniıı bir Webine 
cevaben. Londra htıkikmeti, mahallin.. 
de meaeleyi tetkik edecek ~ mtl.zake. 
~leri neticelendirmek için lüzumu 
takdirinde yollar gösterecek tecrübe
li ve liyakatli bir satin. tayin ediline. 
sini de kabul etmi,ıir. 

Bu aracı, gerek İngiliz hlllmıetin. 
den gerek herhangi bir diğer hüku -
metten tamamile müstakil olacak ve 
yalnız kendi namma hareket eyliye. 
cektir. Vazifesi, meselesinin esasın • 
dan efkan umumiyeyi ma.l(Uzıattar e. 
derek jşin aydmlatılmuma ve hal ıu. 
retin.in bulunmuma ~ etmek. 
tir. 

Sttdet Almanlarının ltimadmm w 
Pra.g hUkiımetinin yardımının elde e. 
dilmesi prtile B. R~manm bu va.. 
zifeyf kabul eylemiş olmasında.ıı. do
layı çok memnunum. 

B.. Runciman hak.em vazifesi göre. 
cek değildir. Kendi8i, bir tetkikçi Ye 

aracı olacaktır. Maa.mafih SUdet Al • 

manlarmm cevabı henüz daha 
miştlr. 

B. Çemberlayn ayrıca şu sözleri 
ve etml§tir: 

"Almanyadan, sulh yolu ile bit 
Ç8.re8ine varmak arzusunun yeni 
bir kere daha teyit edilen temına; 
almakla meaut olduk.,, 

"Bu vaziyette B. Bitler, sulhUD l 
mesi yolunda şayanı kayt ve çok 
tik bır jest yapmı§br. Bugünkü 
selelere sulh yolu ile bir hal ç 
varılırsa, umumt sükfln yolunda Y 
bir gayret için yolun açılmış old 
ka.naatine varacağım.,, 

B. emberÇlayn, ibundan 1JOnra. 
meseleelne de temas etmiş ve denıi 
ki: 

"HilkUmet Çine bir istikrazda 
lunmamıı ise de, Çine başka bir 
rette mali yardımda bulunma.ya 
~ılaackbr. Londra, halen bu yolda 
zı t.f'klifleri tetkik etmektedir. 

Ingiltere, uzak şarktan al!kal!I 
tiyen kesmi§ değildir. Japonya. f 
sını kabul etmelidir ki !ngiltt".r 
Çinde menfaatleri vardır ve 1ngi 
re btmlara dokunulma.sına musa 
ey!emiyecektlr. 

Mart Glorl nasıl 
yıldız oldu 

(tlsttarafı '1 i 
rise gelir. "Nasıl olsa çalı§ır, bir 
kuru~ kazanırım,, ldiye düşünür. 

Mari düşüncesinde haksız değil 

Paristc iyi bir ailenin evine kapıl 
Ev sahibi bir gün hizmetçile ko 

1urken sorar: 
- Mari Glori ismindeki yıldız ı 

aiztn kızınız olma"°1? 

- Hayır benim 'kızım yok. 
Nihayet anlaplrr ve oda hizmc 

de bu yüzden meşhur olur • 
Mari Glori adaşım kıskanmıyor 

kendi yap.yıııından çok memnun o 
ğunu da söylemeği unutmuyor. 

Gizli pamuk 
harbi 

Değerll mUterclm bay Ba 
Varoğlunun Antuan Zlşkadaıı dl-
Umbe cevlrdlğl bu eser bug11D 
dünya hadiselerinin kayn.akl 

ııa nrabllmek için okunması e 
olan başlıca kitaplardan btrld 

Dun ve Yarın tercüme kll!llya 
dan 65 lncl:!t olarak cıktı. Her 
tapcıda. bulunur. 

DOKTOR 
N'.ecattln Atasagun 

Her gi1n sabahlan sekiz bu~P 
aqamlan 17 den 20 ye kadaı ı.ıJI 
li tayyare apartmanlan ikinci dai" 

17 numarada bastalamu kabul~ 
Cumartesi ıilnleri 14 den 20 ye il' 
dar astalamu parar· ı:. Kurun, fl.I 
bef okuyucularmı dakupoa mıık'" 
hılinde muavene eder. T .. ı .. t · 2:~1 !)'.J 

l>oklor 
Hafız Cemal 
LOKMAN HEKlM 

Dahiliye Mfitebassı11 

Pazardan baıka &ilnlerde öğlld'° 
sonra aut ( 2.5 tan 6 ya) ~ 
tstanbuda Divanyounda (104) °" 
maralı hususi kabinesn.:.ie ha~ 
kabul der. Salı, cumartesi ~ 
aa~h ''g,5 - 12., aaatlerl b•J11""" 

Fukaraya mahsustur. Muayeneııao' 
ve ev telefonu: 22398. 



mtihanla Muhakemat amir ve 
Memuru a.ınacaktır 

inhisarlar Umum MtldürltlğUndeo ıf ALillMll>ii ZLii llLllU 
Taşra teşkllA.tımızda açık ve acı lacak olan Muhakemat Şubeleri Amir 

e memurlukları için imtihanla memur alınacağından aşağıdaki evsafı 

e şeraiti haiz olanların evrakı müs blteleriyle ve 119 adet fotoğratıart:yle 
, drllkte en geç 6 • 8 • 938 Cumartesi gUnll saat 13 e kadar idaremiz memu-

K,<>.RSI 

CE_ILllll SiiPIA ~ 

·ln şubesine mUraca.at etmeleri. 
, 1 - Yirmi blr yaşından aŞağı olmamak. .. ı - Askerllğlnl, mı veya kısa hizmetli yapm11 olmak veya tecil e· 

ltlmlş bulunmak; 
'/; 3 - Siyası haklara aahlp ve hllS nll ahlA.k eshabından olmak, baysiye. 

J mubll blr cürüm ve alel'itlak ajır haplı ve o derecede ceıa11 mU.tel· 
lim bir fHl Ue mahkOm bulunmamak; 

4 - Sıhhatli olmak, earl hutalık ııı.ra ve bedeni ve akil arııalıı.ra mUp
telA olmamak; 

5 - Adllye Meslek mektepleri.nd en mezun olmakla beraber icra me· 
murluğu, mUstantıkllk veya zabıt kt tipliği gibi vazifelerde tatblk&t gör· 
muş bulunanlar; 

ti> 6 - Adltye meslek mektebi mezunu olmayıp da llakal orta tahsutni 
bitirmiş ve Adliyenin m uhtellt biz metlerinde MüddelumumlUk kalemle· 
rinde, zabıt kAtipltğtnde icra işlerinde tatbikat görmüş olanlar; 

A - Hukuk FakUlteslnden mezun olanlarla blltill Hlkimllk yapmış 
bulunanlar imtihana tabi tutuımıya rak, bu gibllerln müracaatları ayrıca 
tetkik edilecektir. 

B - lmtıhan 8 _ 8 _ 938 Pazartesi günU saat Oda Sirkecide tnhtearlar 

Memurin kursu binasında yapılacaktır. 
C - lmttbanda 'kazananlar ehli yet ve muvaffakiyet derecelerine gö· 

re srrasile peyderpey Mubakemat Amir ve Memurluklarına. tayin edile· 

rek keyfiyet adreslerine tebliğ olunacaktır. 

lmtlhan Mevzu u Şunlardır ı 

1 - Kara ve Deniz Ticaret kanun ıarının nakliyat, avarya Ye huarata 
müteallik kısımları ve ticaret teah biltleri. ,. 

2 - Borçlar kanununun hükümle rl "!car teminat ve hizmet akıtıerl 
3 - Ceza kanununun esasları: Devlet malları aleyhinde frtlkAp olu· 

nan suçlar. 
f - Ceza mahkemeleri usulll memurin muhakemat ve tabslJI emval 

ve icra ve lflb kanunları. (4'745) 

t:IOR::SA 
Ank•ra27·7·G3l --

Hn:alarında ld 
rlnd '' ıı '••reli olanlu. OH• 

lar uaet ~udam~le ıörenlerdir. Rakam· 
• ~•Panı, aatı• fivatlarıdır. 

ı---- I; i:. t( L a.:. .~ 
• l.onılrı 6 ~ • Pral ' 87;, 
• Nevvorlı 126 9625 6 ... , 

• Madrid "" 
• P1rıı 8 ~'i~ 23 7~ 
• MılAno K63 • Vart0'l'9 

• Budııpeştı 2• 92 
• Ct'levr" 28 s.& • BDkreı O 987.'ı 
• Aıns erdam511 25 • Balırrad 2 87 
• 8erlln 60 ıll t5 • Yokohanı 86 81 
• Rrükııet 21 805 • Stokholm 81 9 6 

/ıtanbut Aslfue Vrflncü Hukuk Jlahlct· 
mednden: 

Beuodlu ıtskerlik Şubesinden: 

' Ali nı ı ı& • Mo~kovıı 28 7875 
• Sofyı ı l'ı871S Vlyıın• 

lStlkrazlar-----111 
• 193:i I'. Bor 1 ~ 

- • .. lll 
- .. .. ili 
Efeklifter 

l • F.nıanl htılt s. En:nrum 
s. Enurum 

verilmemiştir. 

24 senedenberl kendisini tcrkederek bir 
semti meçhule giden -ve bayat ve mema· 
tından bir haber alınamayan kocası Seri
fin kendisini sefil ve perişan bırakl\ğın. 
dan bahslle boşanmalarına karar verilme· 
si hakkında Halil kızı Emine tarafından, 
Feriköyünde Şahmerdan sokak 83 No. lu 
hanede mukim Ömer oğlu Şerif aleyhine 
mahkemenin 938/958 No. lu dosyası ile 
açılan davadan dolayı tehlia için M. aleyh 
ömere gönderilen dava orzıhali mumai
leyhln lkometıtlhınt lerkederek bir semti 
meçhule ıdıtilti şerhile Jode edilip llllnen 
tehli/t:tf fcra~ına dnlr verHcn karara tev
fikan an:ıhııl sureti divanhaneye talik e
dilmiş oldu!tundan M. aleyh Şerifin bir ay 
ıarfında milracaatla mezkQr orzıhal sure
tini tehellfill etme~I lüzumu l!An olunur. 

(26267) 

Z AY t 
49 sayılı bisiklet pJAkasını kaybettiğim

den bu plaknnııı lıilkmü kalmamıştır. -

Lise muadili ve daha ~ıilksek okullardan 
mezun olonlRr, ukrrliklcrlni yapmndnn 
memurjyet alamayacaklarından 937 - 938 
ders yılına bu gibi okullnrdan me:mn 
olup da lalıslllne nihayet verecek okurla

rın son yoklamalorı Beşiktaş askerlik :,u
besinde kurulocak askerlik meclisinde 

1-15 Mtııstos 938 de yopıtacoktır. nu on 
be' ,ıilnlük milddct içinde kanunt bir ma
ıerete dayanmaksızın bu mecll~e müracn· 

at etmeyenler hakkında kanuni muamele 
yapılacaktır. 

Keşif bedeli 907 lira 81 kuruş o lan Bnlat atölyesinde yaptrrılacak 
mfrat açık eksiltmeye lconulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi Leva 
MUdUrlUğUnde görUJoblllr. lsteklller 2490 N. lı kanunda yazılı vesika 
haşkn Jı'on lşlerf MUdilrlUğUndcn nln cnklarr ten ehliyet vesfkasile 68 l 
9 kuruşluk ilk temlnnt makbuz veya mektublle beraber 9 - 8 ·938 Salı 
nU saat 11 de Dalmt Encümende bulun malıdırlar. (B.) (476 

Zahire Borsası 
29.7.939 

Bu~tlay YUlllUfak 5 28 
5 9 
5 25 
• so 

" sert 
" kızılca 

Arp:ı :\'mılik 
Çavdar 
Mı~nr ı1arı 
Keçi kılı tohak 
Yapak Anoılol 
Peynir beyaz 
Z. )nlt 1. el 

Gelen 
Cndar 
Arpa 
Kepek 

15 
15 
15 

' 25 
4 5 

22 -
45 -
31 S7 
37 -

Ton Yapak 
.. Tiftik 
,, Kepek 

e s 
5 20 
5 30 

4 35 

--
32 31 
38 20 

Olde:ı 

204,t/4 Ton 
17,11• ,, 
49,3/4 .. 

Tiftik 
Afyon 
z. ya# 

9,J/2 .. 
ı ı.112 .. 
2!1,3/4 .. 

Kaıar 9,1/2 " 
Yapak 4,1/4 ,, 
B. peynir 3 ,, 

Vapurlar 
BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

Sııat 

18 
tô.30 
20 
15 

12.30 
16.15 
11.:ıu 
(i.30 

16 
17 .. 10 

Vap11ruıı adı 

Ülgen 
Trok 
Çanakkale 
Kernol 

Giillöi yol 
Bartın 

Mudonya 
Bandırma 

Ayv:ılık 

GEi.ECEi\ \' APURLAR 

Ege Karadenlı 

Uğur bmit 

Trak Mudanya 

Çanakkale Bandırma 

hmir İzmir 

Bıırtm A~valık ---
1 

ôPERATÖR 

nr. Fuat Ozpay 
KAmll hastahanesi doğuııı \' 

Zeynep .. 
1 

h 
kadın haııtıılıklırı mu e assısı 

Retlktnş Tram,·ay duroğında. 
f.rlp ıııııırtınınnı. 'frlr.fon : 49:\htt 

Ortakö11ılt! !ıliil/tr. (26273) 

mm TİYATROSU Ileher metro murabnına 8 lir:ı bedel tahmin edtıon Cihangir yan 
TEMStU.ERf 

~11ri Genç ve orka
dıı~lnrı 27 Temınur. 

ı:nrşnınbıı ok,nını Tak· 
\İm Altın lepe brıhçe. 

sinde: Kokain. E11rar 

Deyoblu Aıkerllk Şubeılnden: yerinde saknbaşı mnhalleslndo teklrn çıkmazı sokağında 16 mcı ad 
351 ve 377 hnl'lta N. n.rsalar nrasın da 2,20 ınetre yUzlU ve 23,10 me 

DeyoAlu yerli askerlik ftıbcsinde kayıtlı 
333 doğumlu ve bu doilumlularla muayc. murabbaı snhnlı nrsu. ııll\kadnrlar ara ı:ımcln satılmak Uzerc açık arttırm 
neye ldbi ima hizmellilerrlen tam ehliyet- konulmuştur. Şıırtnnmcıst Levazım Mil dürHlğUnde ·görUlebtıır. 1stekl1ler 
name~ı olanlar .ı Eyt\l 038 de a~kete sev- lira 86 kuruşluk ilk teminat makbuz YflYA. mflktublle beraber 12 • 8 _ $ 
kedileccklcrindcn şimdiden şubeye mürn- 1 Cumrı. gUnU saat 11 de Dııimt EncU mende bulunmalıdırlar. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa M§"e

diren Bizana /mı 
paratorluğu tan 
hi ile 66 cilt ta 
maml.anmıfttr. 

Başh ba,,ına v 
bütUn Ulm ~ 
l4srl dnyura.co 'le df • 
re.·l'ııf• gilml ola : 
bu kiltüphane •· 
çinde iktı.sadl , ~ 

debi ve ümt meoı 
ıular üzerine ya 
ıılm1~ en UPni ı 

tapZart fıırlıırs ... 
nuz, Tt!rr.i1m~1' • 
Türk o'kmflır.ıı. 

M7W1 ÇOk t/O~ ,,, 
da.n tanıdığı fOlt 
<Hyet)er trıraft• 

dan yaptlm1~ 

Kitap lan topfı. 

ve muhtelif ~erik 
ri perakende C'lo 
r-rık alanLara t ~ 
ıildt yapılır. 1-fü 
raooot yeri: iş.. 

tıınbul - Vtıldt 
!'urdu. 

Sabrl:o.·c Tokses'in 
kıymefli konseri caatlarL 1 (B.) (483() 

• 

~- KURUNun .kltaı> şekµndc ronmn tcfl'lkstu -

~ ~ JOKOSTGULU'YOB 

Mister Hutton kadının. ne .dodlğinl duyamaz, kav· 
rayamaz oldu. 

Fakat sezdiği kadar, Mis Spens hayatmı nnla
tıror olmalıydı. 

Şimşek çakmnla.rr azalmış, ve karn.nhk fa· 
sılaları uza.mıştı. Fakat her şimşek çakışta ka· 
<iının gono Uzerlne doğru e~llmlş bir vaziyette dur· 
duğunu, gene o eski kasiUl bakışlarlyle baktığmı 
görmüştü. 

Karanlık .. Yağmur, ı;ıemşek!.. ve bunların a· 
rasında Mis Spensin elle tutulacak knd:ır yUzU, so· 
luk, yeşilimtırak, beyazımsı, soluk bir maske gibi 
izleniyordu. lşte o kalın kaşları, kocaman gözleri, 
yuvarlacık a~zr lle Mis Srıens burada kendisini 
yutacakmış gibi duruyordu. 

Buradan kaçmak, kurtulmak için aptalca 
pl!nlar kurmaya başladı. Dlrden sanki bir hırsız 
görmUı, gtbt ayağa tırltyarak, "tutun! .. tutun .. •• 
diye bağıra bağıra karanlıkta kaybolup gidebillr
dl. Yoksa, "bir tuha.t oldum. Kıılblm mi tuttu" de. 
mellydl? ... Karısı Emily'ntn hayalini bahçede ge
zinir gördUğUnil söylese nasıl olurdu? .. Mister Hut
ton, işte bu çocukça dUşilncelerlne dalarak, Mis 
Spensin sözlerini dinlemedi. l<"akat gayet thtıtD.çlı 
bir elin kendisini sarstığını duyunca aklı başına 

geldi. Mis Spens: 
- Bunun için de seni takdir eltim! .. diyordu. 

Niçin takdir etmişti? ... 

JOK0?\9T Gttr,ttYOR . S 

muştu. Hl~ bir zaman parasız kalmamış, hUrrl 
tlnl l'l<lcu vcrmerulştl. İslediği, gönlUnUn dlled 
gibi, 1\c~·fine buyruk hareket etmişti. Kimse gc 
ı.lcı, ona burnunun Ustünde kaşın var, dememi 
Evet, bi.::- çoklannılun daha mesut olduğunu 11: 

mıştı. Şiıntli <le yalnız mesut olmakla kalmaı 

ldl. Derin bir kaygısızlıkla, hiç blr mesuliyet hl 
duymaksızın, şen olmanın sırrını öğrenmişti. 1 
saadeti, öz saadeti nasıl anladığını söyllyecektl 
Mis Spens, konuşmaya devnm etti: 

- Sizin, benim gibller, ömrUmUzde ara s 

mesut olmalıyız ... , 
l\Ilster IIutton şaşırarak sordu: 
- Benim gibi ml? ... 
- Zavallı Uanrl. Tnlih ikimizde pek öyle ~ 

muş değildir ki. .. 
- Evet nmn, bunun botP.rl de olablllrdl. 
- Siz daimn. kederden neşe almaya. c;alıı 

nız. Tal{dire şııynıı bir lınrckettlr bu .. Fakat, m 
kenlzln altında ki lıaklld yUzlln Uzil görmedlğiı 
anlamadığımı nereden blllyorsunuz? .. Buna lı 

nınız .. 
Yağmur tılddetlnl artırdıkça Mis Spens .de 

sini yUkselttl. Aracla sırtı.da. patlayan şemşekl 
sözUnü ynrıcln bıraktı ise de o sene nldırmadt, 1 
nuştu, konuştu ve: 

- Sizi o kadar lyl anlamış ve tanımış bulut 
yorum ki ... Hem no zamnndanborl .. , 



T. C. Ziraat Bankası 
Dr. KAmll 

Şiıli Çocuk Haıtaneıi Röntgen Müteha11111 

Beyoğlu Taksim, istiklal Caddesi (Oskeperan Apartıman 
Mavi köte üstü Telefon: 40128 

Pazardan başka hcrgün saat 15 den 19 a kad 

PORTATİF R O N 1' G E N VARDIR. 

Dr. SAAD ET Kamil Uör 
Emrazı intaniye Haıtaneıi Röntıen müteha11111 

Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

Deolet Demırgolları ve Limonları işit 
Umum idaresi ilanları 

1 
Haydarpaşada yapılacak kısmı azamı de mir fevkani geçit 

inşası kapalı zart usulile eksiltmeye konmuştur. 
1 ı - Bu inşaatın keşif bedeli 461 000 liradır. 
j 2 - btekliler bu işe ait şartname ve ,Mir evrakı devlet 
rının Ankara Haydarpaşa, Sirkeci veznelerinden 23 lira muk 

1 

bilirler. 
3 - Eksiltme 10-9-938 tarihlnd e cumartesi ~ünU saat 12 

: devlet demir yolları yol dairesinde merkez birinci komisyonun 

4 - EkslltmPye girebilmek için ı steklllcrin teklif moktupl 

I te aşatıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün sa11.t 11° re kadar 
l~liğine tevdi etmiş olmalıtrı lAzımdır. 

1 A - 2490 sayılı kanunun ahkAmı nn uygun 22190 liralık m 
ınlnat. 

B - Bu kanunun tayin ettt~I ve slkRlar, 
C - Nafıa Yek Aletinden muRadda k milteahhlrlllk >eslkasr. 

biriktirenlere 28,800 Para 
lira 

6 - Fazla tafsllAt almak isteyen terin Devlet demir yollıtr 
sine miiracaat etmeleri. (2n95) 

ikramiye verecek ıstanbul GUmrUklerl B.aşmüdUrlUğ 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
'Julunanlara SetJ.ede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
tılacaktır: 

en az 50 lirası 
ikramiye dağı-

1793 kilo muhtelif demir eşya 605 K. Pamuk mensucıtt 10 
telif ağaç eşya K. Radyo makinesi ve aksamları 1521 K. muhte 

' yası 93 ıs:· yUn mensucat 422 kilo yap rıtk tütün ı:n K. 1Astlk eş 

1 

adi ve ateş tuğlaları 190 K. elektrik ampulu 628 K. pirinç ve p 

ya 213 K. ekimülAtör 3ij0 K. mukavva 172 K. alimUnyüm çabu 
l ıara alt satış llAnımız Son Telgraf gazetesinin 21 - 7 - 938 tar 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
sındadır. istekliler bu gazeteyi okuyarak satışa gelmeleri il An o 4 

" 
500 ,, 2,000 

" 4 2?0 1,000 
" " 40 " 100 ,, 

100 
" 

50 
" 120 " 40 " 160 

" 
20 

" 

4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

" 
" ,, 
" 
" 

ÇOCUKLAHIN 17 ıN 
En güzel bir kitap 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 LiRADAN :AŞAôl DOŞ
~1/YENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

Türk ikizler~ 
• Çocuk •~ıdrgeme Kuruıııuııı 

waktil• bir aile klltüııhanoel olı · 

rak basurclığı ikizler serlıchııı 
iduyduğurıuz bu ekslkllil bu ~iı 

zel ve retdnıli hi17ük hll.Aye kltı1 

bı n~ dolclurulmuı, buluyoruz. 

Kur'alar aenede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinciki.nun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin-
.' .... ref<iJPre1<tir. 1 1 

" 

Türk Hava Kurunıu 
Falilı Sııllı Birinci /lıılmk Mnhkenıeırn

den: KültUr bakanlığı e11erl tet h · 

etrıılş, ilk okul c.aı!ındakl çot·u ı 

· tar lçlo faydalı eser olılut;unu tıı 

dik etmiştir. Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Lira:lır. 

• Ar.kara cartdeslıı<le Vakit Ktı •• 
evinde arayıııız: 1''latı tiO kuru , 

poısta için 4 kuruş llAve ecilnıı.. 

Sahibi ARIM US 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 

2~.oooı liralık iki :ıdet mükafat vardır. 

Feride ile Piraye Ye Sadık araınndııki 

izıılei şuyu davasının cereyan eden muha

kemesi sırasında Feridenin vefatiyle \•a

risleri Cemile ve Bahaetıin Ye l\lahmuchln 
Jııyapları nıla cereyan eden muhakeme ne
ticesinde şuyuun izalesine rlair sadir olıın 

18 - 7 - 938 larihli ve 938/ 94 No. Jı ilam 
H. U. M. K. nıın 141 Ye 437 nci madtle
lcri mucibince 15 lliin rniidıletle itaııpn 

tclıli~i kımırııir olılıığuııılan kanuni ınüıi- j 
deli znrfınrla temyiz \'C .~air haklarını İS-, 

timal etmedikleri takdirde hiiknıiin kı!!'I· 

hi kafiye! eıleccıli lchliıl nııık:ımına kaim ' 
olın:ık iiıı·rc iltııı olıınur. 126267) 

Neşri:,at müdürü Refik A. Seveıı).' 

..._ ----------------------
- Jil' Hl/~un k.ilaıı :;;eklinde roman tcfrik.saı -
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Derli. Sonra yüzü kİzararak. gP.ne o temkinli, 
ka.Fiit, mana rlolu tavriyle öne doğru eglldl. Giizle· 
rl tıpkı uçsuz ' bucaksız, derin ve tehdit e<lid lkl 
top a~zına benziyordu. Kıtranlık gan·asından se
si t~krar uzadı: 

. - Siz bir ruh yoldaşı arayan münzevi bir vnr
hktıııız. Rfiyle manevi lnzi\'aya çckllişinlzi takdir 
ederim. E\'IPniı:iııiz .... 

Mis Spcns .sözünü tıınııunln~· anut<lı. Müthiş ı;u

reHc gürlc~· en gökün tarakası azalıp kaybolduk· 
tau' sonra, şunları şöylc>di: 

- gjı kıratta hir insanı ıııcsııt NlPıııPzili. 7.i · 
ra .lstı.>diğ'iniz, ar<ıdı~ınız hir ruh yoldaşı idi Mis
ler Hulton. 

Bir rutı yolda.şı ha? .•. Onun ~ihi hlr aılamııı 
bir ruh yolrlaşına ihtipH'ı Yıtrdı ha ... Hu, inantl
ınayaf"ak kadnr hayali \'e ~arlp görünüyorrhı ona .. 
Birkaç gün gazC'tr.lcrrle ı::örle bir yazı görclü~ünıı 
hatırladı: 

ı Mnm·kc Mctcrlim·k'ln C'Nki ruh yoMnı:ıı <~<'or
gete S<>hlnm· •• 

Canet RpenR, kf'nrllı:.ini hn~·nlinrlP hir rııh yol
rlaşr olarak rhdmlendirmiş, reı:.lınlemlştl. Do
rii de onu dünyanın f'n zPki hir adamı, H' !~·ilik 

Umeall olnrnk telfıl{ki Pdiyordu. ye hakiloıtte 

k~ridfsl ne1dl? •. Han~! sınıfa girerdi? .. Allah hl· 
lirdi! •••• 
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J\fiR ~pens elini, Mister Hııttonun dizine ko
ya rnk söylendi: 

~ 8enl sevelim. Gönlüm sana aktı. Bu~~ an
Ja~· onıııı. Ben de yalnızdım ve sen o kadar sahırlı 
idin ki... 

1\:arlııı, bir bakış daha çaktı.rdı. Doğrusu git

tikı;e tchlikckşiyordu. Sözüne devam etti: 
- - ;\ı;la şikAyette bulunmadın. Ama, ben tah

ıııiıı mllyordum .. Aıılayordum. 
- Ne harlk.u!Adcslniz, Mis Spcııs .. Tabii bu 

arınık blr kadrn haıl.Si ile \·ukubulabilir ... 
Gök gürültüleri uzun uzun, yuvarlnna yıı,·ar· 

·ınııa. uğıılrladıktan sonra uzaklaşmış, kesilmişti. 
0

Yalnız ~·ağm11rıın sesi geliyordu. 
I\:aclın tekrar sordu: 
- Bu fırtına ile aranda bir ıııüıiaschet hıılmıı

)'nr mus'un? .. İhtiras insanı unsurların dengi ya
ııar ... 

Hutton, kadının tekrar o kaitli jestlerle 
ff:ildiği görür gibi oldu. lhtimal ki evrt.'. ... dlye
crkti amıt, birden ürktü, çekindi. Biranın tesiri 
kafmaınıştı artık. Karı pek ciddiye alıyordu işi.,.. 

Apışmış kalmıştı. 

- - İhtiras mı? .. Ben muhteris bir insan. değ~
JinJ .. diyerf'k ümitsiz ümitsiz ceyap verdi. 

Siizil galiba anlamamıştı. Zira, Mis Spens git
til•çc coşarıık öyle bir hızlı hızlı konuşman. haş
ladı Ye bu konuşması ·Adeta fısıltı şeklini a1dı ki, 

Bizans lmparc 
torluğunun 
Tarihi 

Hi:an., mevz111 
ı1:11n tııllnr 011• 
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