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Bugün 12 sayfa 

J Sayısı heryerde 
~ 100 para 

~ 1500 Sovyet askeri ı~_ll"l' '
Mançuko arazisinde bir 

adayı işgal etti 
Mançu ve Sovyet askerleri arası1ıdaki 

müsademe beş saat sürdü 
faoorı -

Kül altında 
Yanan ateş 

İngiU~ lüaı \'C Iiraliçesi Pal'isi zi
yaret t 

. c ti. Uu csnntla. Fransız ve ln-
gıllz de, lct udnnıJnrı arasında dn 
OCJ llclnıilcJ . . .. d . ·ı·•· . 'nzıyct goz en geçıı·ı uı. 
~oıırn. cc . . 

ı cynn eclcn müzakerelerın 
netice i 1 • 

~ 0 nı·ak resmi bir tcbHg ncş· 
ı·olun<Jıı ı• 1 kil" • •U ııruda ngiliz Bas\·e - ı 
Çcnıhcı·la ' Yn ,.c Hariciye ~uzu·ı Lord 
Halifak , iJ s c uıczuııiyctlc Ilcrline gi· 
tleıı \hı .. . . · ınu hu~ ıik cl<;bi Diı'kson ,.e 
H il lcı· t • r t . nı a ınclan Londraya hususı 
bı.r ntzifc ·ı .. . 1-·· ' ı c gonderilcn ya,·erı uz-
lıası Vi·• · u.ınan aı·asıııtla bazı tcnıas1ar 
olılu. İn·~ilt· ı· - . . p . "' z u·nı ,.e h.ralJçcsınin a-
rlsı zi "nr t. · " c lJ le Ilcrlin ,.e J,ondra a-
rn"ıııcJa lllkubulan tcmaslnl'dan son
ra .A, rııı . 
ııelliı·" c ıa ıı;-lcı·lnin ııldı~ı manzara 

· •crçcktcn hnzı Fransız kny-
n~J..laı-ının iddia ettiği gibi son hil-
llH;Plcr üze . . d ~. . · tıno sııll1 lehine bır cı,,'"1· 

t;>ıklik olınıış tıın<Iur'? Ve A\·rupn sul-
111111111'1 tc(.•lıliJfode giistercn bcynchnilel 

lti Arın ' 
1 

r nrnsııuıa bngiln bUyUk clev-
ctlcı·t en · . i 

zı~ ndo ıncı;;gul eden bııng • 
slcJ.lr'? ·• 

..... il" }{ "" ız raı ve Kraliçesinin Pnrisl 
~lynl'etin<Icıı sonra nc~rl."<lllcn tebll-
ge .. . 

gore Pnrlg ın\iznkcrclerhıin nkde 
noktnsı Çcko .. lovnkya meselesidir. 
Bundan anln';'tlır ki bu mesele kill 
altınıJa . t Jn nn bir kor gibi An·npaıun 
oı·t.nsındn. umumi ımlhn tclulit <'den 
tehlikeli ınnhl ~etini hfıll\ nınhnfazn 
c<li~·or. . 

Vakıa son günlerde Frıımuz '\"O 

Jnglllz ınnhnflllndo Hitlerhı il~ sene
lik bir ınütnreko Jrnbltlndcn olarak 
Çckosıovnkl·n me.:;clcı-;I Uzcrlndc mn· 
·rn.kknt hlr nrıln.;;ma tN1hlrinc tnrııf
tnr hnlım<luğu rİ,·n)·rti ıneyd.nnıı c;ık ! 
nıı~tır \e hu ı·hnrct lua;iliz ,.e Fran
sı:r. mnt hııatıntln .bir tesc>lli noktnst 
gihl knrşılarımıstır. Çeko.,Jo,·akyn
<lnki Suılet A1nı.nnlıırı h;ln her iki 
tnrnrın ı·nzı olal"nğ"ı Uç senelik nıu
l"nkknt lıir l'<'jlın Jııılunıırsa hn cc;;na
cln kllt'i lıir nnln';'ııın formülü bul
mnk ümitlerinin dnha ziyn'1e kuy. 
l'C'I l<'ııc~·cı::,i <lii';'üniilnıiiştiir. 

l~nknt hug;iiırn knclnr bu ri\'ayetlıı 

rıc clt'l'C<'<'ler<lcı do~rıı olclııA-unu tc
hariiı cı tiren hir delil henüz güı·ül
m<'ıııi:;.t ir. 

)~il'koc; ı:;ii n C\ 'el ıh·n nı J\nmarasr 
iı:r.n ... ıurlan hiri, llltleı·in ~·ıncl'i Yüz· 

hn, ı \'i<lıııan ile Hnrldyc Xnzırı arn
sıncL-ı hir müznk<'l'C olup olmach~na 
dniı• Çcnıhcrln)·n'a hir sıınl sormuş
tu. lnglll7. Bnş\ekill hu sunlc knrı:;ı: 
"J•:\'<'t, hıı..,ııı;;i mahiy<'ttc bir konuş
ma nl<ln'' <liyc ce,·ap ,·crml<;:tir. Son
ra U il lcri ıı hiiyle kcımli htısu:--i rın·c

ı·l ııi J,oııclrn~·a ~iinclcrcrck 1ıı~iliz 
Hnriciro Nnzırı ile tr.mn n gcçirmi':' 

ı ·r türlü "ckillcı'flc tcr ... ır eclll-o ıtlfl); • 

uıbtir. nıı tC'f ... irlr.r nrnsmcln hilhns-

sn (ekoslo,·nk,\ a m~selcı;.lnc ~ı~lh p~
lıırln hir hnl çııı·e..,ı hnlıınacn~ı rı· 

nı.rctlcl'i ıııeplaıı nlını':'trr. 
i1nkil•aL halele Ç'<'koslın·nkyn. İ';'iıı-

den ncı;amrın hnh..,t•ılilsc ,\lmnııya <lni

nıa Sııdct Alııınnlnrıııın mllli emelle
ri tatıııiıı edilııı<'k -;:art ile im m<'sctc
nfn sulh )Olıı ile tınlJNlilnH'"inc tn-

ASDJ rs 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 5) 

ı ölenlerin miktarı belli değil 
JJap©Jınwaı aıli'ilDaışmaı nçnını 

te~llOffleır lhaza ır o aw@ır 
yeırnn 

Mançıı7w htıdua:ınu1a bir 

Tokyo, 27 (A.A.) - Havas: 
Resmi bir tebliğde bildirildiğine 

göre, !:!2 temmuzda 1,500 Sovyet as
keri. Hlntung köyünün karşısında 

S01ıyct 'ıöbctçi kolu .• 

kilin ufak bir :ıdacığı işgal etmiştir. 
Ayni giln zarfında 150 kadar Sovyet 
askeri, Ussuri nehrini gecmişler, 

(Soııu: Sa. 4. Sü. 5.) 

ing·iliz gemisi Bir 
daha batırıldı 

Ebre nehri üzerindeki bütün 
köprüler berhava edildi 

Valansiya, 27 (A.A.) - Delvin a. 
dmdaki lngiliz vapuru Majork ada. 
sından gelen bir tayyare tarafından 
Gandiya limanında batırılmıştır. 

Bu vapur, ademi müdahale kontrol 
komitesinin müsaadesiyle yükletilmiş 
kömürü hamil bulunmakta idi. 

(Soııu: Sa. -~. Sil. 4.) 

BugUn UçUncU sayfada 
Osman Cemalin b"r yazısı 

Pazar g\:nü eı{~en
mek isteyenlere 

program 

Dokuzuncu sayfada fevkalade me

raklı bir seri. 

Beynelmilel casus teşki
Jatları nasıl çalışıyor ? 

Yeni mesai 
saatleri 

9 dan 12 ye, 13 den 16 ya 
kadar çalışılacak 

Ağustosun birinden itibaren deva. 
ir mesai saaUeri dc3işccektir. Me
murlar sabahleyin dokuula vazifeye 
başlayıp on ikiye kadar çalışacaklar. 
dır. Bir saat yemek tatilinden sonra 
memurlar saat on üçte tekrar çalış. 
maya. başlayıp saat 16 da çıkacaklnr
dır. 

Bıı şekil on beş EyH'ıle kadar siire. 
cck, sonra kın mesai saati tatbik edi. 
lecektir. 

C. Merkez Ban kasında 

Ziller ansızın 
ötmeye 

başlayınca ... 
Ankara, 27 (Telefonla) - Bu ak

şam saat 20,15 de Cumhuriyet Mer
kez Bnnknsı binasında imdat işare-

ti veren ziller çalmaya başlamış ve 
banka bekçileri flo dışnrcl.n. nöbet 
bekley(!n jandarmalar derhal ban
kanın ehemiyctll kısımlarına lrnşu

şarak mevki nlmışlardır. 
Yardımcı janclnrmalar da yetişe

rek binayı sarmışlardır. 

Birnz sonra keyfiyet tahkik etli· 
lince zillerin kontak neticesinde 
çaldığı :ınlaşılrnıştır. 
~-----._. __________ ._._--___ ,_,_._...., ____ _ 

15 inci yıl 
madalyası 

C. II. P. Genel Selrnctcrlıiyin<~cn: 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü 
hatırası olarak, bir tarafında Bü
yük Önderimiz Atatürkün kabart. 
ma bir resimleri ile Altıok, diğer 
t:ırnfında Cumhuriyetin 15 inci yı. 
lınr tesbit eden ynzı bulunmak üze. 
re Partimizce bir mad:ılya yaptırı
lacaktır. Sanatkarlarımızın, açtı_ 
ğımız bu müsabaknya iştirakleri 

\·e hazırlıyacakları nümuneleri A. ) 
ğustosıın onuna kadar C. H. Parti. ( 
si Genel Sekı·etcrliğine g1indermc. ( 
leri rica olunur. 

~..._... .. ,_, - - -

- • 

üstte: ft!ısı.r Ba1ıriya Kıımandan .. rnm isti1•ba1ine ait bir resim. 
maıı.d~m getiroıı yat .• 

Mısır bahriye kumandanı 
Mahmut Hamza Paşa 

Elmahruse yatiyle 
gehrirnize geldi 

Dün öğleden sonra llmanrmıza El
mahruse yntlyle, Mısır bahriye ku
mandaıu Mnhmut Hamza Paşa gel
miştir. 

Dost Ye kardeş nıeınleketnln bah
riye kumandam, motörle Tophane 
rıhtımına gelerek orada İstanbul 

(Smru: Sa. 4. Siı. 5.) 

HiTLER 
ingiltereye 25 senelik 

sulh teklif etmiş 
Anlaşma olmazsa Almanya 

hareketinde serbest kalacakmış 
İngilizce De Peoı>le gazetesi dlplo. 

ma.tlk nıulınblrlnin yazdığına göre, 
llltler, lngiltcrc hariciye nazırı Lord 
llalifaks rnsıtnslyle, lngtltera ve 

Fransndn, 25 sene sulh temin eda. 
ccıc hnzı anlaşma şartları ileri sur 
nıUşlUr. 

(S~u Sa. 4 80.. 3) 

Parti Umumt idare heyetinde 

Ressamların memleketi dolaşıp 
tablo yapmalarına karar verildi 

(Yazısı 4'11ncll sayfada), 

ij)üntecin peşinden: 

Kahramanhk ve insanhk 
Geçen gün Jiil Vcrn'in dcvı·iiılem ic;in t'ıı kısa nıücldct olmak Uzc. 

re <lüştindüğü seksen glinü seksen nntc imllren Hornrtl lluges t.ay
ynrc.sinclcn Nc,·yorkn Jnc.llğl zn nınn şiiJl<•ıJiği ilk siiz şu olmuş: 

- )•~ret, C\"<'t seksen snattc ,\rz J,Urcslnln t'lrnfrnı dolnştmı. l•'n
knt hu tc<'l'ühcyi bir ikinci de fa d,ıılın tı·kı·n ı· et nıck i ... tcnıcm. Şimdi 

benim istccliğ'im şey banyo yııp ııınk, t rnş olııınk 'c sonra bir mnsaıım 
bn';'ınn gı'<;cı•ck doyıı, do~ n l o ıııck ) emektir." 

Otuz, kırk sene on·el en nıiikt•ııııııcl fenni \"a.,.ıtıılıırla nncnk 
sck"<'n giindo bnşnrılnhllcccğl dü';'ilıılilcn lılr l~l hftyntı pahasma 
Seksen ı-onattc tnhnkknk ettiren hlr ndnm şiiph<' iz hlr knhrnmnndır. 

J•'nhlt hiiylt• kııhrnınnncn ı~ ha ar<lıkinn onrn siiyll'ıllğl sözler g()s
tel'lyor kt knhrnmnnlar dn nlhnyct birer fno;;nıuln•. Ilnnyo ynpmnk, 
t rn':' olııınk, yemek yemek nııılı rumiycti içinde ~ npılnıı knhrnmanlık

tan sonra iC.QO insanlığa sıra s_ellıorı HASAN KUMQAl.'1 



DERriMLi klZ 
No. 11 \azan: Nıyazı Ahmet 

- Sen hiç üzülme .. Ben söz verdim. 
Yapacağım. 

- Siz söz verdiklerinizi yapar mısı-
nız?. 

- Elbet yaparım. 
- Ama Kazım bey yapmamıştı. 
- O askerdir. Onlar hep askerlik 

yaparlar. Ba§kasile uğraşamazlar. is
tediklerini değil, emredileni yaparlar. 

- Sen asker değil misin? 
- Ben asker değilim? 
- Demek Cebraili bulacaksın öyle 

mi? 
- Bulacağım. Yalnız Gülçubuk 

Cebrail senin neyindir. 
- Bizim köydendir, hiçbir §eyim 

değildir. 

Adnan Cebraili bulup getirmek isti
yordu. Her §eye rağmen bunu yapa
cak, Gillçubuğun arzusunu yerine ge
tirecekti. Fakat merak ettiği, öğrenmek 
istediği §ey Dersimli kızın Cebraili 
niçin bu kadar çok görmek istôdiği 

idi. 
Bir gün Cebrailin EUizığda olduğu

nu öğrenerek vilayete indi. Pertek ile 
Elaziğ birkaç saatlik yoldu. Bir günde 
ıidip dönecek ve Cebraili bulacaktı. 

Adnan Dersimli casusu kolayca bul
du. Ona: 

- Seninle konuşacağım. Gülçubu
fun selamı var dedi. 

- Hangi Gülçubuk? 
- Canım Gülçubuğu tanımıyor mu-

ıun. Pertekte yatıyor. 
- İsmini duydum. 
- Ben oradan geliyorum. Seni gör-

mek istiyor. 

- Sen kimsin? 
- Ben yüzba§ı Kazımın kardeşiyim. 

Adım Adnandır. 

- İyi ama benim Gülçubukla ali
kam yok. Yaralanmı§, yatıyormuş. 

Cebrailin korktuğu anlaşılıyor'<lu. 
Onun şüphesini izale etmek lazımdı: 
- Benden korkmayınız, ben her şeyi 

biliyorum. İstediğim yalnız Gülçubuğa 
iyilik yapmaktır, o kadar. İsterseniz 

benimle hiçbir şıy konuşmayınız. Fa
kat Gülçubuk görüşmek istiyor. Yalnız 
,unu da söyliyeyim ki, GüJçubuğu kim 
ıe ile göruştürmüyorlar. Onu ancak 
gizlice görürsün. 

Cebrail başını iki tarafa çevirdi: 
-Ben dedi hükumet adamıyım. 

H ükilmetin emrinden dışarı çıkmam. 

Hükumet menetti ise ben nasıl görü
rüm. 

Adnana kurnazca bir fikir geldi. 

- Siz hükumet adamı değil misi
niz? 

- Hükumet adamıyım. 

- O halde niçin çekiniyorsunuz. 
Gülçubuk yabancılarla görüştürülmü
yor. 

Cebrail gene kaçamaklı bir cevap 
verdi: 

- Şimdi benim işim çok. Bu akşam 
Kutuderesine "gidiyorum. Bir hafta 
ıonra geleceğim. O vakit idüşünürüz. 

- Nasıl gidersin Gülçubuk .. Yollar 
tehlikeli. Her tarafta asker var. Seni 
bırakmazlar. 

- Ben yol bulur giderim. Burada 
kalamam. 

Adnan ~enç kızın her şeye rağmen 
verdiği kararı tatb:k edeceğini anlı

yordu. Hastalığının verdiği mülayim
lik, tatlı yüz tamamile ldeğişmişti. Ge
ne Dersimlileşmiş, gene vahşileşmişti. 
Berraklaşan bakışları kararmışt (. 

Adnan: 

- Gülçubuk, dedi. Sana doğrusunu 
söyliyeyim mi? Buradan hiç çıkamaz
sın. Dışarda bir aürü jandarmalar se
ni bekliyor. iyile§tikten sonra hapis
haneye götürecekler. Muhakeme ola
caksın. Çünkü sen bize hiyanet ettin. 

- Ben gideceğim .. 
Adnan bu genç kızın onune geçil· 

mez arzularının manasını anlamıyor

ldu. t\damları onu yaralamışlardı. Öl
dürmek istiyorlardı. Kendini kurtardı
ğına Eevinmiyor, gene oraya gitmek 
istiyordu. 

- Köyde kimin var Gülçubuk? 
- Annem.. Başka kims~m yok. 
- Orada ne yapacaksın?. 
- Bir şey yapmayacağım. Annemin 

yanında oturacağım. 

- Danaburan köyü güzel midir? 
Gülçubuğun gözleri fda!dı. Köyünün 

manzaralarını hatırladığı belli idi. Yü
züne o kadar masum bir renk gelmiı
ti, ki Adnan ürperdi. Her saniye deği-
1eıı, bazan hassas bir kadın, hazan yır
tıcı bir dişi olan Gülçubuk karşısmdıı 
bir muamma idi. 

Erar ve muamma.. Fakat 
Dersimli kızın içyüzünü her ne 
sına olursa oİıun öğrenmeğe 
verdi. 

Adnan 
baha
karar 

- Ben de seninle köyüne 
bakar mısın? 

gelsem 

- Gelemezsin ki .. 

- Gelirim. Ama benim sana yaptı· 
ğım gibi bana bakacaksın. Bak ben se
nin yc:ı.t~ın fülşıodan aynlmıyo.rum. 

- Bizim böyle yataklarımız yok .. 
- Olmasın. Sen benim yanımda kal-

dıktan sonra .. 

Adnan son cümleyi söylerken aesi
nin titrediğini hissetmişti. Gülçubukla 
yalnız kalmanın manası başka idi. E
vet bu vahşi kızla yalnız kalmak, onun 
la tatlı aşk dakikaları, saatleri ve gün
leri geçirmek demekti. Fakat bu ola
bilir mi idi?. 

Evet Gülçubuk fevkalade güzel bir 
kızdı. Mermer gibi bir vücudu vaııdı. 
Dersimliliğini unuttuğu vakit bakışla
n insanın içini titretiyordu. Bazan kıp 
kızıl bir renk alan ince dudakları, gece 
liğinin altında bile bütün hatları ile 
kabarıklı görülen memeleri, birçok de
fa gördüğü pembe göğsü, insanı şeh
vetle kuı:iurtacak şeylerdi. Fakat hep-
si bu kadar. 

(Arkası rnr) 

Son hafta içindeki 
Avrupa · konuşmaları 

Bu maksatla Jurnal gazetesi vaziyeti tel 
eden_ b:r maka:e neşretti 

lngiliz kralının Pariı ziya
reti ve or..da;ı b'.4-kaç gün evvel 
Hit!crin yaveri Vidmarun Lon-

1l 
c!rayn gitır.eıi ıon günlerin en ' 
mühim iki ziyaretini te§ki1 et
mektedir. 
Vidmanın kim olduğunu an

la tan bir yazıda itnret ettiğimiz 
gibi, Hitler, kendisi onbaşı 

ike;ı kumar.danı olan bu yüz
başıyı bugün Londraya, muh· 
telif Avrupa meselclcı:i hak
kında lngilterenin fikrini öğ-

renmcğe ı-öndennİ§ti. 

Bu huıusta, Fransızca "Jur
nal,, gazetesinde S::n Briı §Un· 
ları yazıyor: 

''Hattı hareketine yeni bir is!ika
met vermek için vakıt kaybetmiyen 
biri olduysa o da B. Hitlerdir. Daha 
B. Daladıye nutkunu söyler söylemez, 
ertesi günü Hit1er, barışçı kararlarını 
bildirmek ve ayni zamanda bir iskan
dil etmek için yaverini Londraya gön
derdi. Sonra bu manevra Almanyanın 
Lontdra elçisi Dir'lcsen;n temasları ile 

A.Imanya ile yapılan 
ticaret anlaşması 
Pıyasada büyük bir memnuniyetle 

karşılandı 

Serbestçe Almanfadan neler 
ahp neler verebileceğiz 

Bir müddettenberi Berlinde ticaret 
heyetimiz ile Alman ticaret heyeti ara
sında devam eden müzakerelerin ıona 
rerek Almanya ile aramızda yeni ti

caret ve klering anlaşmalarının imza
landığı haberi dün iktısadi ve mali ma
hafilde büyük bir alaka ile kar1ılanmış, 
alakadar tüccarlar arasında ıon derece 
sevinç ve memnuniyet uyandırmıştır. 

15 ağustost:-. meriyet mevkiine gire
cek .olan bu anlaJmalara göre; malla
rımız bundan sonra hiçbir kontenjan 
ve takyide tabi olmaksızın Almanyaya 
ihraç edilebilecektir. 

Dün bir arkadatımız bu münasebet· 
le piyasada bazı tetkikler yapmış. bıı 
kısım alakadarlarla .görü§erek Alman
ya ile olan eski münasebetimiz ile bu 
yeni anlaşmadan sonra hasıl olan ih
racatımız etrafında malU:nat almııtır. 

Almanya, ticaret ve iktısadi müna
sebetimiz en fazla olan bir memleket
tir. Şimdiye kadar müteaıddit anlaşma
larla bu memle"ketle daimi alış veriş 

yapılmış ise de bütün bunlar muayyen 
esaslar ve hudutlar dahilinde yapıldı
ğından azami inkişaf edememiş ve yal
nız anlaşma hu'dutları içinde kalmıştır. 

Bu cümleden olarak geçen yılki mu
ameleler 40 milyon Türk liralık bir 
esas üzerine dağıtılmış olan kontenjan 
ile yapılmııtı. Bunun sebebi de Alman 
yanın bize karşı olan tediye kab;liye
tinin 40 milyonu aımamasıydt. 

Bu yüzden m31larımızın tabii mah
reci olan Almanya ithalatı daral-

mış, ve bu sebeple bazı mallar ve bu 
arada bilhassa kürklü av derilerinde 
fiyat tenezzülleri görülmü§, stck da o 
nisbette artmııtır. 

Geçen ıenelci anlaşmaya göre en zi
yade Almanyaya göndermiı olduğu

muz malJar kuru üzüm, incir, fındık, 

ceviz, badem, kayısı çekirdeği, yumur
ta, dokuma ham vesairedir. 

Halbuki Almanya bizden daha bir 
çok maddeler almak kabiliyetinde ol
duğu gibi biz de onlara daha birçok 
mallar göndermek mevkiinldeyiz. 

l de tekid olundu. 
Bu esnada harp teblikeai 

tiyacı ile Alman mali mah• 
len endişe Almany;ı,nın, 

gevşemesini istemekte haJdı 
göster~yordu. 

E.;er maksat hakikaten >. 
setını iyi bir safhaya sokı1l 
rr:anyanın bu meseleyi orta 
memnun oluruz. Fakat, ne 
hareketin derhal bir netice 
Ortaya bir alay haberler çı 
lar derhal tekzip olundu. 
k~lovak meselesinin taına 
daki hükumet adamlarını 

eden bir şey olduğu ileri •' 
giltere ve Fransa bu mesel• 
milletler arası bir müzaker 
mezler, çünkü girişirlerse o 
eski muabeıdeleri tekrar gö 
mek meselesi çıkar, denildi· 

Londra ile Parisin yapab· 
açık ve çabuk bir hal sur 
etmekti ki, bunu da yapnuf 
teıebbüslerin neticesi kendi 
mekte gecikmemiştir: Çekosl 
gün statüyü parlamentoya 
evvel bir neticeye varmak i 
lerle tekrar müzakerelere gi 
Junuyor. 

Orta Avrupa meselelerini 
çirirken İtalya tarafından g 
ıülamellere ıdikkat etmemek 
ğildir. Denildi ki, hadiseye 
ehemmiyet vcrmiyormuı gi 
dükten sonra İtalyanlar Pa 
zahüratın manasını ve İngilte 
muahedelerinin tatbik edileb 
Fransa ile de ayni şekilde a 
lazım geldiğini anladılar. 

ltalyarun vaziyeti daha iyi 
sın diye beklediğimiz bu sıra 
devlet adamlarının Roma.dan 
ekalliyetler meselesinıde M 
oynadığı rolün ehemmiyetin 
tırJa tmaktadır .. ,, 

Kaptanın 570 Li 
Fener İskelesine bağh 

torunda kaptan 1u.etin birk 
vel motorda bulunan 570 Ji 
mı§tır. 

Tahkikata el koyan ikin 
murları hırsızlığın kaptanı 
sından Niyazi tarafından 
tesbit ederek yakalamışlar. 
mamiyle meydana çıkarmı 
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Adnan tekrar geri döndü. Gülçubu
ğa: 

- Cebraili gördüm. deyince Dersim 
li kızın gözleri parıl parıl yanmış, yü
züne renk gelmişti. Bir çocuk gibi Ad
nanın boynuna atıldı: 

Yeşiiköy çocuk kampında 
güzeJ bir müsamere 

Yeni imzalanmış olan anlaşmada bu 
nokta bilhassa eözönünde tutulmu~

tur. Yeni vaziyete göre biz Almanyaya 
biından sonra yukarıda saydığımız 

maddelerden maada canlı hayvanlar, 
hayvani mct:ldeler ve döküntüler, ham 
veya iılenmiş deriler, yün, tiftik, keçi 
kıh ve diğer hayvan kılla,rı, Türk ha
lıları, kilim, işleme yastıklar, örtüler, 
ipek ve ipek halılar, taze ve salamura 
halinde balıklar, sardalye balıkları, her 
nevi zahire ve yemler, domates, fasulye 
her nevi taze ıebze, soğan, sarmsak 
vesaire gibi kuru sebzeler, elma, ar
mut, kayısı ve erik gibi her nevi sebze 
ve meyve konserveleri, reçel ve ben
zeri şekerli maddeler, likör ve şarap 
gibi içkiler, ~·rke, her nevi küspe ve 
yağlı tohumlar, zeytin yağı ve ıusam 
yağı ile benzeri cinsinden nebati yağ· 
lar, palamut, çöğen, gök boya, defne 
yaprağı ve benzeri orman ürünleri, 
tıpta ve san&yide kullanılan ldiger ne
batlar ve köl:ler. ham tiıtün, ceviz kü
tüğü ve benzeri keresteler, pamuk, 
kendir ve benzeri ürünler, krom, am
yand, manganez, bakır ve benzeri ham 
madenler, tuz, amyand, mermer ve lü
lcta§t gibi maddeleri gönderebileceğiz. 
Buna mukabil Al:r.anya da bize ipek, 
suni ipek, yün ve pamuktan mamul her 
nevi mensucat, odundan mamul mad
deler, filmler. fotoğraf camı ve ısaire 

gibi film ve fotoğraf malzemesi, her 
nevi boya, vernikler, her nevi kimya 

ıı 1 \il le 
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1 ıır ılt:"rııl,.n BalkHn ııırll~' 
olııı kuru, ılıhulırr. l'u~ııı tıırl 
rııırım )~rlere •>ıla H~lrıılş ıır 
lnmııı eıl ılır. 

- Gördün mü Cebraili.. Oh.. Ne 
dedi •. 

- Emir almıştı. Kutu deresine 
diyordu. 

Bir hafta sonra döndüğü vakit 
lecek. 

- Kutuderesine mi gidiyordu. 
- Evet .. Neresi bu Kutuderesi .• 

gi-

ge· 

- Çok uzak.. Seyidin bulunduğu 
yer .. 

- Seyid Rızanın mı? 

- Evet, Seyid Rıza oradadır. Çün-
kü Kutuderesine kimse giremez .. 

- Askerlerimiz oraya yaklaşmışlar .. 
Bugünlerde büyük bir harp olacak. 
Seyid Rızanın oğlu ıda öldürülmüş. 
Adnan, bu havadisleri vermek isteme
diği halde söyleyivermişti. 

Gülçubuğun bir anda rengi soldu. 
Dudakları titremeğe başladı. 

Bir müddet sonra Gülçubuk: 

- Adnan bey ben yarın gece gide
ceğim? 

- Nereye?. 

- K6ye.. Danaburan köyüne gide-
cefim. 

Yaz günlerinin 
sıcaklarından kur
tulmak ve bütün bir 
kış yorulan dimağ
larını dinlendirmek 
maksadile çocuk 
kamplarına akın e
den yavrularımız 

ı kamplardan bir bay 
1i btifade tem:n et
mi~lerdir. 

Günün istirahat 
zamanları haricin -
de ve muhtelif saat 
ler':le banyo, oyun 
cimna::tik ve gece 
de müsamerelerle 
eğlenceler tertip 
olunmaktadır. 

Resimde Yeşil

köy talebe kampı

nın verdiği ç.ck gü
zel bir müsamerede 
m!nimini yavrular 
görülüyor. 
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''""'e ke)dını bllılıren "' 
tehıral Orretıııl. ılıoııe par•~' 

ve3a bnrıkı ile )uflama Qcrt1 
kt>rııh 111erıne ılır 

7 ıir/,;/y,.nln hn ım~to mtık 

lı. f 'IUJ.\"fJ tı/ırıne uaııl1 

~ılrPıı dl'ı?ışlırrııe üc·retl 25 

L-------~ 
ve tıJi maddeleri, porselen ve cam eı
ya, her nevi demir eşya, borular, si
lindirler, levhalar, teller, kazanlar, her 
nevi al~t. edevat ve makineler, ziraat 
makineleri, mensucat makineleri, loko
motifler, her nevi demiryol malzemesi, 
köprü malzemesi, yapı yapınağa mah
sus demir malzeme, elektrik eşya ve ' 
malzemesi, :ımpul, priz, abajur, düğ
me, kord~n elektrik sürgüsü, ütü, ça
maşır makinesi, su kaynama tesisatı, 

ocaklar, bisikletler, motosikletler, oto
mobiller. kamyon ve kamyonetler, mu
siki iletleri ve malzemesi. saatler ve 
b~nzcrler~ ince mihanik eşyası, her 
nevi lastik boru ve kauçuk eşya, def
ter, kağıt, kalem ve benzeri büro mal
zemesi, mobilya ve dek~rasyon malze
mesi avizeler, lambalarla benzeri eşya 

ve modern sobaalr gönderebilecektir. 
Bu şe'kilde Almanya ile tam bir alıı 

veri§ yolu açılmış bulunmaktadır. 

.. -...._. ............................. . 
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ANKARA - Maarlf enciit11erı 
nımun şahsfueli hıi!·mf11rsinlrı r~ 
da iki mebııs tcırafından unP't1 
Maarif Vekili de ha:ır bıılufl 
mu:akere rtli. Bu mıınastbetft 

1 
nun fnkişaf ı irin tatbiki lii:rlffl 
tedbirler görüıüldü. 



lstanbul haqatı : 

Pazar günü eğlenmek 
istivenlere program 

Yazan: osmaın Cemao 
Çekmece, Yeşilköy, Bakırköy, Da

~dpaşa, Maltepe havalisinin hemen 
ütün suları az, çok kireçli ve içilirken 
afif acımtırak gibidir. Fakat Bakır
öyün ta burnunun klibinden oluk gibi 
ıtkıran Veli efendi suyu nedense, hiç 
c öyle değildir; mübarek bal mıdır 

! Hele bu sıcaklarda o suyun başın
ve o, asırlar eskitmiş çinarların al
da yan gelip gözünün alabildiği ka
r alacalı çayırlara ve gümüşi söğüt-

ere b:ıkarak bir öğle ve akşam yemeği 
emek insana baldan da tatlı geliyor, 
aymaktan da .. 

Veli efendi denilince birçokları, bu
yı şimendifer yolu boyunldaki at ya· 
§ı yerini zannederler· vakıa crası da 
eh deneli sayılır ama• asıl Veli efendi 
~rış ye.rinin on dakika kadar şimaline 
uşen çınarlıktır ki ~urası eskiden ls· 
. n.b~l~n en meşhur seyir yerlerinden 
rı ıdı. 

. Şi~di de pazar günleri buraya tek

.. k aıl.eler gelmiyor değil; bele pazar 

'unlerı Bakırk"" ·· . .1 İ oyun yerhlerı e stan· 
buldan ot b"l 1 0 mo ı ve arabalarla ge en 
~zı aileler günlerini bu çok serin, çok 
a&vadar v k . . • e ço cana yakın yerde ge-
~rıyorlar. Bu pazar aklımıza esince 
bız de soluğu orada aldık. 

Her Yer daha sabahtan çayır çayır 
k narken yerin altınldan oluk gibi fış-
ıran Veli efendi suyunun başı öğle 

~kti bile gayet serindi. Hatta oradaki 
••dınlardan • . . 

1 ri . çogu serınlıkten ceket e· 
nı omuzlarına :ılmışlar, öyle oturu· 
rlardı Buz "b• 

1 
. . · gı ı suyun şarıl şan ıçı· 

e aktığı uzun t 1 k b' d"" . aş o u ta ır uzıneye 
kın karpuz k b' bi l ·ı nk" 

il . • nvun ır r en e sa ı 
crıye geriy .. 
rdr. 

' e yuzme yarışı yapıyor-

Canını sevd"•· . v 

ıgımın subaşJarı., agaç 
altJarr bava· .. ...u 

• • ' J_ gr gun çarşıda, paza[•iJa 
ı dırhernlı' k ek ~ · .. • b'l 1 . ınegı guç yıye ı en e-

• bır oturu§ta Yarım kilo ekmeğe ba· 
na ~ısın? dedirtmiyor. 

Bır kilo ekmek yar k.l .. ..
5 b ' ım 1 O !OVU~, 

r t.a ak koca salata, bir hayli peynir, 
eytın, bir kutu sardalye, dört numara 
tbol kadar bir karpuz ile iki büyük 
. e suyu, biz iki kişi beş on dakikanın 
ınde hemen silı"p s·· .. .. d"k ı y upuruver ı . 

~nı başın111Jda iki uzun masayı çe
. rmı~ olan çoluklu çocuklu kalabalık 
• r aıle vardı ki sanırım onlar evleri
n b""f' 

. u un mutfak takımlarım oraya 
rlıkte getir . l d' .. 

mış er ı; mas alarm uze-
ne k~nup l<alkan tabakların ıayısmr 
rtık bır kendileri bilirdi, bir de Allah! 

KIRDA TOı~BALA 
•• v} 
o.g e Yemeklerinden sonra orada 
nım aklımın bir türlü eremediği bir 
nzara ile karşılaştım "ki o da o ca

ım yerde bir başka kalabalık ailenin 
urmadan tornbaJa oynamaları idi. 
Orta yere kesilen kocaman iki kar

uzdan ayrılmış ince dilimler çinkola
a, kalın dilimler de tombalaya tah· 

s edilmişti. 

Sarışın, uzunca boylu bir delikanlı 
urmadan çektiği numarafarr yerlerine 
erleştirip de çinkola ve tcmbala 51ra-

geldikçe içlerinlden birisi: l 
- Çinkola l 
öteki de: 
- Tombala! 

'ye b3ğırarak karpuz dilimlerine ya
rşıyor ve kahkahalar arasında şapır 
upur dilimleri dişlemeğe başlıyorlar
. Lakin itiraf edeyim ki bu, çok sa
imi tombala oyununda ıda bir başka 

evk vardı. , 
Suyu havasından, havası suyundan, 

yaçları serinliğinden, serinliği ağaçla· 
g .. l h 1 • ndan daha gu;:e ve e e umumı man-

gerrektcn gözleri şenlendiren 
arası :l 

·· lı'm yerde de yüz paralık bir u guze 
lata a on beş kuruş ve kahvesiz, 

y bomboş ve külüstür oğlu kil· 
aysız, 

•. t"" b" masaya yirmi beş kuruş para us ur ır .. 
t . 1 ... d Halbuki bayağı gunler ı ıyor a.· ı. 

urada yabancılardan beş kuruş bildik 
erden de üç kuruş kahve parası alı-

DAVUDBABA 
b .• , Davudbabayı tanımazsınız ta 11. 

avudbaba y z, kış buradalci kır kah· 

esi ile küçuk bakkal dükkanım bek· 

f Jiven Allahlık .. bir ihtiya~1dı~. Bunldan 
yirmi beş yıl once ben Çıngenclcr,, 

isimli romanımın mevzularını buralar· 
dan toplarken yine bu Davudbaba ay· 
ni yerde ve ayni tipte bir kahveci idi. 

Davudbabaya sordum: 
_ Babalık yirmi be§ yıldır hala hiç 

ihtiyarlamamışsın 1 
Elile suyu, ağaçlan ve havayı göste 

rerelc: 
_Bu su, bu ağaçlar, bu hava bura· 

da iken ben zor ihtiyarlarım J 
Sonra başını önüne eğip biraz dü· 

'§ündü ve ilave etti: 
- Sen bile şimdi buradan bir yaş 

gençleşmiş olarak evine döneceksin 1 
Akşama doğru <ıradan kalktığımız 

zaman gerçekten bir hayli gençleşmiş 
ve dinçleşmiş gibi idim. Fakat Davud
babanın dediği gibi oraldan genç ve 
dinç olarak eve dönmedik; hazır gel· 
mişken at yarışlarını da görelim! de· 
yip yarış yerini boyladık. 

KADINLARDA AT MERAKI 
At yarışlarına halkın merak ve he

vesi o kadar artmış ki daha Çobançeş· 
mesinJ:ien itibaren her taraf kadın er
kek iki keçeli seyircilerle dolmuştu. 

Ben hem oraya trenle, otom:::·billc 
gelen seyircilerden bahsetmiyorum. 
Üzerleri tentenelenmiş yük ve muhacir 
arabaları ile, yaya olarak yarışları sey· 
re gelmiş yüzlerce insandan bahsedi· 

yorum. 
Zaten bizim çok eski bir sevgimiz 

olan at sevgisi şi~di tekrar kadınlara 
bile o kadar sirayet etmiş ki içeride 
hangi atın birinci, ikinci, üçüncü gele
ceği etrafında en çok fikir yürütenler 
ve bu fikirlerinde en çok isabet eden
ler kadınlardr. 

Pazar günlerini nasıl geçirelim? di
ye düşünenlere işte mevsimlik yepyeni 

bir pazar programı: 
Yaylı bir briçka ile sabahleyin Veli 

efendi .. ikindiden ı:onra oradan at ya
rışlarına ve akşam gün batarken de 
doğru deniz banyc'Suna .. Ben bu pazar 
öyle yaptığım için hala turp gibiyim 
işte! 

Osman Cemal KAYGILI 

PoDDste 

O ç Yangın Batlangıcı 
Dün üç yerde yangın başlangıcı ol. 

muş, çabuk söndürillmilştür: 

ı - Eyüptc Bahariye caddesinin 
arkasında Çırçırtepcsindeki salılar 

atılan bir cigaradan tutuşmuş, itfai. 
ye yetişerek sirayetine meydan ver. 
medcn söndürmüştür. 

2 - '.faksimde Sürp Agop mezarlı
ğının içindeki otlar yoldan geçen bi. 
rinin attığı cıgaradan tutuşmuş, itfai. 
ye gelmeden halk tarafından söndü. 
rülmüştür. 

3 - Şielide Abidcihürriyet cadde • 
sinde Güneş mensucat fabrikasının 

deposunda çuvallar tutuşmuş, Beyoğ. 
ıu grupu tarafından söndürülmüştür. 

Fabrika 110 bin liraya sigortalı ol. 
duğundan tahkikat yapılmaktadır. 

Divanyolunda Bir Kaza 
Dün öğleden son.ra Divanyolunda 

bir tramvay kazası olmuştur: Vatman 
Haydarm idaresindeki tramvay Di -
vanyolundaki ihtiyari durak mahal. 
Jine yaklaştığ_ı bir sırada bir ndam 
düşmilş, tramvayın altında kalarak 
muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

Tramvay durmuı:;, yaralı adam sıh. 
hi imdat otomobili ile Ccrrahpaşa 

hastahanesine kaldırılmıştır. 
Yaşlı olan bu adamın hüviyeti meç. 

huldür. 

Muallimlere Takdirname 
Zehirli gaz kurslarında halka ders 

veren mııallimlct'den fazla gayreti 
görülenlere vilayet tarafından birer 
takdirname verilmiştir. 

Hapishane Binası için 
Toplantı 

Hapishane binasının yıkılarak yeri. 
ne adliye binası ·yapılmasına karar 
verilmişti. Yıkılma işine başlanacağı 

bir sırada Müzeler idaresi hapishane 
binasının tarihi olduğunu ileri süre. 
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istanbul-Edirne Yeni hükumet 
asfalt yolu 

40 kllometre llk yol 
daha ihale edildi 
1stanbul - Edlrno asfalt yolunun 

Ltileburgazdan Edirne viH\yeti hu· 
dııduna kadar olan takriben 40 ki
lometrelik kısmı 1.739.648 liraya i
hale edilmiştir. Bu 40 kilometrellk 
yol 1940 senesi lıirlnciteşrlnine ka
dar bitirilecektir. Diğer taraftan 
yolun iki tarııfının ağaçlanması işi· 
ne devam olunmaktadır. Şimdiye 

kadar dlkilrm yirmi hin a6aca na.ve 
olarak bu yıl da yeniden mühim bir 
yekiına im l\ğ olan ağaç dikilecek, 
ağaçlama işinin teşkllı\tı flo sulama 
işlerine devam olunacaktır. 

Sulama işinin devamlı şekilde ba
şarılması için bu yıl müteaddit su 
tankı bulunan kamyonlar alınacak· 
tır. Su temini için yapılan etUdler. 
den sonra Büyük Karıştıran mevki
indeki sudan istifade edilmesi düşli
nü1milş ve 3 kHometrellk mesafeden 
asfalt yol kenarına bol su getiril· 
miştir. Bu suretle hem ağaçların bol 
vo devamlı sulanması temin edtlmfş 
vc hem de susuz olan bu mıntaka 

susuzluktan· lrnrtarılmıştır. 

-<>--

Sergiyi Dün de Binlerce 
Kişi Gezdi 

Galatasaray avlusunda açılmış olan 
yerli mallar sergisine rağbet günden 
güne artmakta!dır. Dün de binlerce ki· 
şi sergiyi ziyaret etmiş ve bu arada 
birçok ucuz hediyeler satın alınmış

tır. 

Birçok sanayi erbabı, sergi vesile
sile reklam olması için kendi malların
dan ucuz; nümuneler vücuda getirmiş 

bulunmaktadırlar. 

Bu nümu~eler ziyaretçilerin büyük 
alakasını uyandırmaktadır. 

Kültür Direktörlüğünde 
Dün de Bir Toplantı Yapıldı 

Kilittir Bakanlığı orta tedrisat di
rektörü Ilay A vnl diln öğleden evvel 
kilittir direktörlüğünde genel ispek
terlerin iştirakiyle ilçUncü toplantı
sını yapmıştır. Toplantı Uç saat ka
dar sürmüş ve pek hararetli olmuş· 
tur. 

Dilnkil toplantının esas meyzuunu 
orta tedrisat mUesseselerinde çalışa· 
cak öğretmenlerin sayısı teşkil et
miştir. Her vilAyettc açılan şube ilA.
vclorino göro muhtelif dersleri oku· 
tacak kaç öğretmene ihtiyaç olduğu 
tetkik olunmuştur. 

Bay .Avni şehrimizde birkaç gUn 
daha kalacak, okul ve öğretmen va
ziyeti de bu suretle katiyetıe l:esbit 
edilmiş olacaktır. 

• Yüksek tedrisat clirektllrU Bay 
Cevat dün güzel sanatlar akademisi· 
nin yeni açılacak şubeleri ve bu şu· 
bclerde çalışacak profe~rlerin vazi
yeti ctnı fıııda tetkikler yapmıştır. 

Mesken Bedelleri 
ilkokul öğretmenlerinin bütçe 

darlığı dolayısiyle ,·erilemlyen mes· 
ken heclellerinin verilmesi için vııa.. 
yet btilçesindc mUnakalc yapıldığı 

yazılmıştı. KUllilr dlroktBrlUğü cet
velleri tanzim etmiştir. Öğretmenle· 
rin bu paraları iki veya Uç taksitte 
ödeıımeğe başlanacaktır. 

Mecidiye ilk Yatı Okulu 
Killti.ir Bakanlığı genel ispekter· 

lor! diln .Merlcllye köyUndeki ilk yatı 
okulunu gezmişlerdir. Okulun yeni 
yapılan tesisat vo bıı yılki durumu 
etrafında okul dircktöri.lnden izahat 
almışlarrlır. 

rek yıkılma işine itiraz etmiştir. Bu. 
mm ÜU'rinc keyfiyetin mütehassıslar
dan mürekkep bir \iomisyon tarafın. 
dan tetkikine liizum görülmüştür. 

Bu komsiyon bu sabah 11 de Vali 
ve Belediye reisi Bay Muhittin Üstlin. 
dağın başkanlığında toplanacaktır. 

Komisyonda müzeler müdürü, Beledi. 
ye fon ve imar şubeleri müdürleri, 
mtihendislcr \'C tarih~iler bulunmak • 
tadır. 

binaları 
yapı lacak 

iç Bakanlık bu husus
ta karar verdi 

1ç Bakanlık, idare Amirlerimizin 
resmi mevkileriyle ve temsil eyle· 
dikleri devlet kudretinin şerefiyle 

mtitenaslp birr hilkfimet binası yap
tırılmasını knrnrlaştırmıştır. Bllhas. 
sa uzak vlltlyetlerimlzln birçok ıla
znlarında mahrumiyet lçlııdo iş gö
ren ldaro Amirlerimiz bakanlığın bu 
emri üzerine birer hükfımet binası
na kanışacal<lardır. 

Binalar hususi idare bUtcclerin • 
den temin edilecek tahsisatla yapı· 
ıacaktır. LUks ve israfa kaçılmıya • 
cak iklim şartlan gözönUndo bu • 
lundurulacak ve binalarrn mUmkUn 
mertebe mahaııt malzeme ile yapıl
masına dikkat edilecektir. Kaza ve 
nahiye merkezlerinde yapılacak hü· 
kfımet binalarının tip ve plA.nları ve 
keşifleri en kısa bir zamanda hazır· 
1anarak tetkik edilmek üzere Bakan 
lığa gönderilecektir. 

Bütçelerin o bu iş için tahsisat koy· 
mamış olan vlll.\yotlcr elde edecekle
ri tasarru fi arla bu lmkt\ııı temine 
çalışncakl n re! ır. 

--o-

ihracat 
maddelerimizin 
standar dizesi 
lçtlcaret umum 
mUdUr U buglln 

Glresuna gidiyor 
Bit aydanberi §ehrimiz ticaret oda. 

sında dört ihracat maddemizin ırtan
dardizesi için yapılmakta olan toplan. 
trlar tütik için yapılan son bir toplan.. 
tı ile dün nihayete ermiştir. 

Dünkil toplantıda tiftik için hazır. 
lanmış olan ö.: proje üzerinde maU 
konuşmalar olmuş, tüccarların fikir. 
leriyle tam mutabakat hasıl olarak 
proje kabul olunduğuna dair bütün 
tUccarlar taraf mdan imza edilmiştir • 

Bu maksatla şehrimizde bulunan iç 
ticaret umum müdürü Bay Mlimtaz 
Rek Giresuna, standardize müdürü B. 
Faruk Silnter de bugiln Ankaraya ha. 
reket edeceklerdir. 

B. Mümtaz Rek'c refakat etmek ü. 
zere Ankaradan dUn tç Ticaret umum 
müdilr muavini B. Cahit Zamangil 
şehrimize gelmiştir. 

Umum müdür ve muavini Giresuna 
gittikten sonra orada fındık standar
dizcsi ile meşgul olacaklardır. Fındık 
ihrar.at maddesinin standardizesine 
ait proje burada da. tilccarlann işti. 
rak edeceği toplantılar tetkik ve mü. 
na kaşa. edildikten sonra tatbik mevki. 
ine konulacak, daha sonra lzrnire gl. 
dilerek orada da palamut ve üzUmün 
standardizcsi yapılacaktır. 

!stanbuldaki toplantılarda hazır 
bulunan standardizasyon mfidürü B. 
Faruk Siinter buradaki toplantılann 
neticesi hakkında Vekalete izahat ve. 
reooktir. 

Komiser İsmail Hakkıyı 
Öldürenler 

Feriköyündc komiser İsmail Hakkı· 
'}tı, sustalı çakı ile yaralayarak öldüren 
Remzi ve İsmailin duruşmalarına ağır 
ceza ınahkemesinldc öün de bakt!mış; 

Remzi bir istida vererek vaka gecesi 
bir düğünde olduğunu ve bunu §ahit
lerile iııbat edebileceğini, bu suretle 
iddia olunduğu gibi cinayette tsmailin 
suç .crtağı olmadığını ileri sürmüştür. 
Diğer suçlu Jsmail de müı:iafaasınr ha
zırlamak üzere mühlet istemi§, mah· 
keme bu talebi kabul ederek ve Rem
zinin de şahitlerinin dinlenilmesini 
muvafık görerek duruşmayı batka bir 
güne bırakmııtrr. 

Pedagoji 
enstitüsü 

Her çocuğun intisap 
edeceği meslek tesbit 

olunacak 
Univcrsltede yeni kurulan Peda· 

gojl Enstrtilsli esaslr faaliyetine bu 
ders yılı başından itibaren başlıya· 
caktır. Profesör Sadrettın CcllUln 
yapmış olduğu ilkokul çocuklarının 
fikri Jrnblliyetlerlni yoklamağa alt 
sorularm cevnplrırı tetkik edilmek· 
tedir. Bu tetkik neticesinde çocuk· 
Jarrmızın kabiliyetleri ve umumi se. 
vlyeleri ölçUlmUş olacaktır. 

EnstitU bu yrldnn itibaren her tah· 
slJ çağındaki cocuğun intisap edece
ği mesleği do bir takım pedagojik 
usullerle tesblt edecektir. 

Pedagoji EnsUtusU bu husustaki 
çalışmaya yarayacak a.ıetlerl getire· 
cektir. :A.letler Almanyaya ISmar· 
lanmıştır. EnstltunUn bu yıl talebe 
sayısı da artacaktır, 

---0.-

Hamidiye Dün Kara.denize 
Çıktı 

Ha.midiye mektep gemimiz, dün 
genç bahriye talebelerini hamil olarak 
Karadcnize bir seyahate çıknuştır. 

15 gün kadar sürecek olan bu seya· 
hatte Hamidiyemiz Karadenizde bütün 
limanlara uğrayaca'k ve Hopaya kadar 
uzanacaktır. 

Hamidiye uğradığı limanlardan ge· 
dikli erbaş okuluna talebe alacak, bun
ları da şehrimize getirecektir. 

Kamyon Kazasında 
Karar Verildi 

Ge~en sene Beşik:taşta bir kam
yon kazası olmu~ ve §Oför Hayrinin 
idaresindeki kamyon tramvaydan atla
yan iki çocuğu ezmemek için direksi· 
yonu kırmıg, fakat bu sefer ~e l>ir ~~ 
trik direğini parçalarak reji amelesin
den Huriye kadını -çiğnemiş ve Şahen
dc isimli diğer bir kadını da ağır su
rette yaralamıştı. 

Şoför Hayrinin ağır cezada bakılan 
mahkemesi diin bitirilerek 2 sene mild· 
detle ağır ihapsc ve 200 lira lda ağır 
para cezası ödemeğc roahk<lm edilmiş
tir. Şoför Hayri ayrıca, ölü Huriyenin 
kocasına. 500, yaralanan Şahcndeye de 
tedavi ücreti olarak 100 lira tazminat 
verecektir. 

Sütler Hakkında 
Belediyenin Bir Kararı 
Açıkta gUğümlcrlc satılan sütlerde. 

ki bakteri adedi bilhassa bu mevsim. 
lerdc pek fazla çoğalmakta ve bu giL' 
ğümlertle süt tedarik ve tevzi şartla. 
nnm bozukluğundan dolayı süte karı. 
şan kolibasiller mütezayit bulunmak. 
tadır. Belediye bu münasebetle şube. 
lerc ibir taminı göndermi§tir. 

Bunda, mandıralarla. hayvanların 
sıkı bir surette mürakabe edilmCBi, 
buralarda çalıeanların azami derece -
de temizliğine dikkat olunması, elit 
konulan kapların her defasında soda
lı sıcak sularla yıkattırılarak kuru. 
tulduktan sonra içine sUt konmasr, 
sütlerin f aila ısınmasına mahal kal. 
madan satışa. çıkarılması bildirilmek. 
tc.dir. 

Üç Aylık Yeni Kontenjan 
Fransa tlcnrct ye sanayi nezare· 

tinin mcımlekctlmiz mahsulleri için 
1938 UçUncU Uç aylık devreye ait a
şağıdaki kontenjanları scçtiğl dlin 
Ttlrkofls merkezinden bUtun lktısadi 
dalrelcıro bildirilmiştir: 

260 kental; lrnbuklu yumurtn, 150 
koııtal; yumurta akı, 200 kental şc· 
kerslz yumurta snrısr, 760 kental: 
arpa, doğrudan doğruya ithal kay· 
eliyle 6000 kental; mısır, muvakkat 
tthal kaydlle 12600 kental; mısır ta
nesi, !100 konta1; taze mcy,•a, 300 
kental; ciçok soğanı ayrılmış bulun. 
maktadır. 

Son Posta 9 ~aşında . 
Son Posta refikimiz dünkü sayısı 

ile sekizinci yılını bitirip dokuzuncu 
yılı idrak etnıietir. Arkadaşımıza çok 
uzun seneler. devamlı muvaffakiyet 
temenni ederiz. 
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Kudüste 
Çeteler bir çok çiftlikleri bastı 
Kudüs, 27 (A.A.) - Kudüs civarın. 

da. müsellôlı cetclerin faaliyetleri gö. 
rUlmüştür. Bu çeteler, tecavüz hare. 
ketlc.rine devam etmektedirler. 

Dün akşam birçok çiftçi kolonil~. 
rine taarruz edilmiştir. AıtH:eri ta.kYL 
ye krtaa.tı, tedhi§Çilerle mücadeleyJ 
giri§mi§tir. 

Parti Umumi ~ idare heyetinde 

Ressamların memleketi dolaşıp 
tablo yapmalarına karar verildi 

Ankara, 27 (Telefonla) - Cum
huriyet Halk Partisi Umumi ldare 
heyeti toplantılarına devam etmek· 
tedlr. BugUn öğleden evvel ve son· 
ra ŞUkrU Kayanın reisliğinde üç 
toplantı yapmıştır. Öğleden evvel 
ki birinci toplantıda Partinin le; ça. 
hşmalarına aft işler gtlrilşUlmUş, öğ· 
leden sonraki toplantıların birine i
se vckft.letler müsteşarları iştirak et
mişlerdir. 

Bu toplantıda Cumhuriyetin on 
beşinci yıl bayramı hazırlıkları et
rafında yeni kararlar verilmiştir. 

Yeni kararlara göre: 
ı - İstanbul el işler! sergisi a· 

ğustos içinde Beyoğlu Akşam Kız 

Sanat mektebinde açılacaktır. 
2 - Yerli ressamların vUcuda ge

tirecekler! eserler için bir cumhur!. 
yet Hal Partisi mUka.fatı verilecek. 
tir. Mükafatın nasıl ve ne şekilde 
verlleccğl ayrıca il!n olunacaktır. 

3 - Türk ressamlarının yurdun 
her köşesini sörerek, tanıyarak eser 
vermelerini ve bu suretle bunlarda· 

kl milll sanat ruhunun daha realist 
ve hayata daha yakın inkişafını 

mUmkün kılmak maksadtyle memlc· 
ket içlnde ressamlarımızın dola ııı 
çalışmalarını daha faydalı bulan 
Cumhuriyet Halk Partisi, bu sencı 
için Edirne, Bursa, Konya., Antalya, 
1zmir, Antep, Malatya, Trabzon, Rl· 
ze, Erzurum vilAyetlerine gUzel sa
natlar akademisince seçilecek on 
rP.ssam göndermeyi kararlaştırmış· 
tır. 

Bunların yol paraları ve her türHl 
zarurl masrafları Partice temin edi
lecektir. 

Bu sanat tetkik seyahati eylO.l a 
yı içinde yapılacak ve blr ay devam 
edilecektir. Ressamlar gittikleri yer. 
lerde maha.ııt tabiat gilzelllklcrin l 
şehir, kasaba ve köylerde ra~tladık 
ıarı enteressan tipleri tcsblt edecek· 
lor. ve vUcuda getirecekleri eserlp ı· 
bir jüri heyeti tarafından tetktli e. 
dildlkten sonra kıymetll olan 1.rn 
Partice satın alınacaktır. 

ÇekosDovakya~alkl SOdetıeır 

İngiliz Lordunun tahkikat yap
masını kabul ettiler 

Prağ, 27 (A.A.) - Hanlayn, ta.raf., 
tarı mebuslardan Kund, lİıgiliz sefi· 
rini ziyaret ederek, Südetlerin nok. 
tainazırlarmı Lord Ründman'& izah ı 
etmeğe amade olduklarını bildirmi§
tir. 

Londra, 27 (A.A.) - Lord Rünci. 
man'm bir hafta sonra Prag'a gidcce.. 
ği zannol~nmaktadır. 

Prag, 27 (A.A.) - B. Çemberlayn. 
in dün Avam Kamarasında yaptığı 

beyanatta Südet Almanlarından B. 
Rüncima.nın vazifesi hakkmda. henüz 
bir malfrmat alınmadığı meselesini 
mevzuu bahseden bir tebliğinde, SU· 
det Almanlarının matbuat bUrosu di. 
yor ki: 

"B. Çemberlayn, bu beyanatında., 
SUdetlerin B. Runclmanın vazifesini 
ne suretle telikki ettiklerine dair her. 
hangi bir beyanata malik olamaz.dı. 
Zira, salihiyettar lngiliz mahafili bu 
meseleyi partiye ancak dün bildirrni§
le-.Ji. Südet Almanlarmm sal!hiyet. 
tar mümessilleri, B. Runcimanm va.. 
zi!esi hakkında, dün "Die Zeit,, ga. 
zetesinde inti§ar eden ha.bere müse· 
bet olarak cevap vermi§lir· 

Pra.g Z'l (A.A.) - SUdetler partisi 
dün akşam Lard Rünciman'ın tavas • 
sutunu kabul etm.eğe runade olduğu. 
nu bildirmiştir. Bu parti B. Çember. 
layn'a gönderilmek üzere bu va.dide 
bir not kaleme almı§tır. 

Partinin organı olan Di Zayt, §()yle 
yazıyor: 

"Salihiyettar mahafil, Sildetler fır. 
kaamm kendi noktainaza.rınr tasrih 
etmek suretile milliyetlere ait mUş • 
kUl meselenin halline yardım etmeğe 
amade olduğunu beyan etmektedir. 

tord ~ilnciman'ın bir mUşahit ve 
mUtehassıs vazifesini ifa edeceği ve 
bu iti yaparken İngiltere hUktuneti. 
nin ve diğer herhangi bir hUk\Unetin 
tesir ve nUfuzundan aza.de kalacağı 
keyfiyeti vaziyeti çok iyi bir surette 
ka11ılamağa §ayan bir tarzda. tenvir 
etmi§tir. 

Berlin. 27 (A.A.) - Alman matbu· 
'·nm f 1-.rince, eaaslan Prap Tageb .. 

lat tarafından ne§redilen milliyetler 
statüsü gayri kabili kabuldUr. 

Gaz~teler, büyük bir bedbinlik gcs. 
termekte ve Prage Tageblatda. ya:11. 
lan ne~riyatla Pragın, B. Runci.n..-na. 
nm malüm vazifeye tayini üzerine, 
milliyetler meselesini kendi başına 

halletmek için lazımgelen tedbirleri 
esasen almış olduğunu göeterm.ek ar~ 
zusunu güttüğünü tebarüz ettirmek • 
tedir. 

Nihayet, Alman gazetelerinin dil • 
§Üncesine göre, Prage Tageblatd& ne§. 
redilen prensipler, meselenin esasını 
halletmemeye hiç kMi bir mahiyet ar. 
zeylememektedir. 

Paris, 27 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: 

Fransanın bir Fransız §ahsiyetini 
B. Runcimanın vazifesine mü§abih 
bir vazifeye tayin etmemiş olması 

keyfiyeti, muhtelif tefsirlere yol aç. 
mı§lır. 

Ezcümle Fransanın istinkif ı, bazı 
yabancı memleketlerde Fransad& or~ 
ta Avrupa. meseleleri ile alakadar ol. 
mamak zihniyetini g&rteren bir key
fiyet olarak telakki edilmlotir. 

Salahiyettar mahfiller, bu düoünce. 
leri katt surette yalanlamaktadır. B. 
Daladiyenin son bir nutkunda bildir. 
diği gibi, Fransa, Çekoslovakya.ya 
kar§ı bütün taahhütlerine sa.drk kal. 
maktadır. Bu binnetice Orta. Avrupa 

meseleleri ile ali.kadar bulunmakta -
dır. 

Bilakis Fransa, Çekoslova.kyaya 
hususi taahhütlerle bağlı bulunduğum 

dan dolayıdır ki, hukuka.'1 Çekoslo· 
vakyaya Milletler Cemiyeti paktı hU. 

kUm.leri ile merbut bulunan İngiltere. 
nin ha.ttı hareketine mü§abih bir hat. 
tı hareket tutamamaktadır. 

Kuruna Abone 

olunuz ve ed~n~r,r.z 

ingiliz 
kuvvetleri 

Günden güne müthiş 
bir hal alayor 

Londra, 27 (A.A.) - B. Çember. 
layn, Avam Kamarasında irad etmiş 
olduğu bir nutukta hükUm.etin sulh 
gayelerini tarif ettikten sonra söyle 
demi&tir: 

"Hiç kimsenin bizim sulhil araştı. 
rırken !ngiltercnin şerefini veya. ha. 
yatı menfaatlerini feda. etmeğe mU. 
temayil olduğumuz zehabına kapıl 
maması icabeder. Silahlanma. progra
mımızın tatbiki sahasında seri terak. 
kiler elde ettik. Günden gUne memle. 
hetimizin silahlı kuvveti, kelin1enin 
tam mlnasiyle, daha mUthi'" bir hal 
almaktadır.,, 

--0--

Şuşnigin karısının heykeli 

Dinamitle berhav ı 
e"Uldl 

Viyana, 27 (A.A.) - Nasyonal • 
sosyalistler, Linz • Salzburg yolunda 
Şu§Ilig'in ilk kansının adına dikllnıi§ 
olan Abideyi dinamitle atmışlardır. 

Malfrm olduğu üzere, Bayan Şu§nig, 
bu yol tizerinde 13 • 7 • 1935 tarihin. 
de bir otomobil kazasında ölmUştU. 

--<>--
100 Liralık Eski Harfli 

Banknotlar 
Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
1 Mart 938 tarihinde ta.mim edildi. 

gi veçhile yeni harfli banknotlarla 
t)bdilen tedavülden çekilmekte olan 
) üz liralık eski harfli banknotların 

tedavili mecburiyeti 1 Ağustos 938 de 
bitecektir. Bu tarihten sonra eski 
harfli yüzlükler 9 sene 6 ay mUddetle 
yalnız Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası gi§e}erinde tebdile kabul o. 
lunacağını sayın yur.tta§lara tekrar 
bildiririz. 

-~ 

Şehrimizdeki Zelzele 
lııtanbul 27 (A.A.) - Bu gece saat 

2 yi 30 dakika 36 saniye geçe şiddetli 
bir 7.elzele kaydedılmi!3tlr. Merkez üs. 
tün Un lstan!buldan mesafesi 530 kilo
metre tahmin edilmektedir. 

---0--

Ankarada Yeni Posta Binası 
Ankara, 27 (Telefonla) - Şehri. 

miz.de yeni bir postahane binası yap
tırılacaktır. Binanın Başşehrin en gü. 
zel binaları arasında yer alacak §ekil. 
de inşası kararlaşmıştır. Yeni bina 
bugünkü merkez postahanesinin bu. 
lunduğu yere kurulacaktır. 

Bu maksatla binanın arkasındaki 
arsalar istimlak edilmiştir. İn§aata. 

arka. kısımdan başlanacak ve in.saatın 
bu kısmı tamamlanınca §imdiki bina 
yıktırılacaktır. 

-<>---
Ankara • lstanbul Telefonu 

Ankara, 27 (Telefonla) - Anka. 
ra • İstanbul arasındaki telefon hat· 
larına ilaveten bir yenisi çekilmekte. 
dir. -... / 

Hit!er 
, (Üst tarafı birincide) 

Almanya, İngiltere ile, Fransa. ve 
İtalyanın mUmesslllerinden mUrek • 
kep bir konferans aktodllerek eko. 
nomik meselelerin müzakeresini is
temektedir. 

Bu müzakere esnasında bilhassa, 
gUmrUklerl azaltmak ve ticaret ko
laylıklarını daha ziyade artırmak 

işi konuşulacaktır. 

Bu meseleler üzerinde anlaşma. o· 
lursa, Almanya, siyası meselelerde 
do uyuşmağa hazır olduğunu bildir· 
mektedfr. 

Hitlerln bir dörtler konferansı 

ıktetmek hususundaki teklifi Paı·is 
ve Londrada lyl tesir brrakmıştır. 

Almanya, bu teklifinin son olduğu 
nu ihsas etml~Ur. Eğer bu teklif de 
biç bir netice alrnmayan konuşmala
rı intaç ederse, Almanya, kendi si
yasetini takipte serbest olacaktır. 

isparfya 
hadiseleri 

(llst ta.raf\ birinciM) 
Barselona, 27 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre, Ebr nehri ötesin. 
de ileri hareketlerine devam eden 
Cumhuriyetçi kuvvetler, Gondeza. ya· 
kınında kain Villalba'yı zaptetmi§ler. 
dir. 

Halihazırda §ark cephesinde yapıL 
makta olan taarruz sırasında cumhu. 
riyetçiler dört bin esir almışlardır. 

Barselon, 27 (A.A.) - Diln saat 
15.30 da Frankist tayyareler, Tarra. 
gone'yi bombardıman etmi§lerdir. Se. 
kiz ev yıkılmıştır. Altı ölU ve 25 ya. 
ralı vardır. 

Barselon, 27 (A.A.) - Ebre cep· 
besinde, Cumhuriyetçiler dün Gande. 
sanın iki kilometre yakinine kadar 
gelrni§ler ve bu çarpI§malarda iki bin 
beş yüz esir almışlardır. 

Cumhuriyetçiler, Koı-bera'yı zap • 
tetmi§ler ve Ebre nehrini, Gandesa. -
Kaspe mıntakasmın kareısında Rl • 
barroya ile Filiks arasında 150 kilo. 
metre uzunluğunda bir sa.hada 11 
noktadan geçmişlerdir. Sierra Fa.ta. 
rella da zaptedilmiştir. 

Salamanka., 27 (A.A.) - Re:-mıi 

tebliğ: DUeman kuvvetlerinden takd· 
ben bir alay Ebr nehrinin mansabl ya. 
kınında bu nehri geçmi§lerdi. Bu kuv. 
vetler, imha edilmi§tir. 

Takriben 400 maktul tadat edilıni§ 
ve yUz kadar dil§man neferi boı;uL 
mak suretile telef olmu§tur. Mekinen. 
za cenubunda nehri ge~ş olan Cum. 
huriyetçilcr, ihata edilmiş, kunnU§ 
olduğu köprUler tahrip olunmu§tur. 

yanan 
(Ü3tCJ 

raftar oldu~'Unu sörl 
durma) or. Fakat AlıO 
nbma laynıet btoerll.e' 
nihnl et bulan A vost 
de da.hl Hitler:in her 
dil kullandığı unutu 

Fikrlmlzcc Çekoslof 
det Almanları işinde 
cihet şudur: Almanr• 
meseleyi hnllotmekteO 
şimdire kadar bir a 
teklif ct..memlştlr. JJÖ,W 
bJr anlaşma. formültl 
dikçe A l'llsturya AI-.,--• 
koslo,·akya AlmanıaroaJ' 
Büyük Atoıanyara il 
Hitlerl tatmin edecek 
tıırz.i buluna.mıyacajl 1' 
anlaşılmaz mı? 

HiHAsa İngiltere ve 
pnda unuqni bir anlaflll' 
rııtmak için hallcdnece1' 
lJAfımla Çekoslovak)'• 
görmektedir. Bu Ud Jll 

maksatla ellerinden 
sarletmeğe de karar ' 
. lı"'akat İngiltere ile 
tından bu istikamette 
gayretlere Alman;ra.n.oı 
do müuharet göstereceJI 
U değildir. 

F.stramadure oeph~lnde San Bent.. • 
to çrkıntısmın tat.birine devam edil • 
mektedir. Frankist kıtaat, birçok esir 
almışlar ve mühim miktarda malze. 
me elde etmielerdir. 

Sovye 
askerle 

(Vst taraf• ı 
Hslntung ve Yaolintse 
gal ederek mUteaddlt efl 
mlşlerdir. Saat 21 de, 
hucum eden 500 Japon· 
kerlnln taarruzu üzerin• 
hilinl terkeylemişlerdit· 
beş saat sUrmUştür~ ye 
rı malfım değildir. 

Burgos, 27 (A.A.) - Fliks mınta. 
kasında yüz kadar Frankist tay:yaxe 
uçmaktadır. Ebre üzerindeki bUtUn 
köprüler berhava edilmf§tir. 

Burgos, 27 (A.A.) - Havas muha. 
biri bildiriyor: 

General Frankonun halen cephe. 
den oldukça. uzak bulunan Burgo!da. 
oturma~n keyfiyeti, ba§kuma.nda t. 
ğın, Fliks mıntakasında Cum.hurıyet· 
çilerin yaptıkları teşebbli!ıe hmıust bir 
ehemmiyet atfedilmediğine fr;aret te. 
18.kki olunmaktadır. 

Barselon, 27 (A.A.) - BugUn sa.. 
at 15,30 da 10 Junkers tayyaresi Tor. 
ragon üzerine müteaddit patlayıcı ve 
yangın çıkarıcı bomba atmıştır. Bir. 
çok binnlar alev almı§tır. Ölü ve ya. 
ralt miktarı henilz malum değildir. 

Londra, 27 (A.A.) - Öğrenildi~ 
ne göre, Barselon hUkfunetinin göı1 ill· 

lüleri geri çekme pllnını prensip iti.. 
barile kabul noktasındaki ihtiraz ka. 
yıtları, ezcümle aşağıdaki noktalan 
istihdaf eylemektedir: 

1 - Barselon fikrince, ihraç mrn. 
takaları, her iki taraftaki gönillliile. 
nevilerini lüzumu kadar sarih teliı. 'eki 
etmemektedir. 

2 - Barselon, komite tarafını·an 
tesbit edilen gönüllü nevileriııi lüzu. 
mu kadar sarih telakki etmemekte
dir. 

3 - Nota, deniz kontı-olunun ehem. 
miyetini tebarüz ettirmekte ve hava 
kontroıu konulmamasından dolayı te. 
cssürünil bildirmektedir. 

Roma, 27 (A.A.) - Gazeteler, 
Franko kuvvetlerinin Teruel · Sagont 
cephesindeki taarruzları esnasında. I. 
talya Lejyonerlerinin sarf etmf~ ol • 
dukları faaliyet hakkında. birçok ma. 
lumat ve tafsilAt vermektedirler. 

Bu malflmat, 13 Temmuzdan 20 
Temmuza kadar cereyan et.mi§ olan 
hadiseleri ihtiva etmekte ve "Littori. 
yo,, (yirmi Uç mart) ve hatta §imdi 
inhilal etmiş olan "Forse azzüre,, fır. 
kalarının mütevali harekfttı hakkın. 

da sarih bir fikir vermektedir. 
Bu icmali neşretmekte olan M&ssa.· 

jero gazetesi bu işi eu yolda. nakleL 
mektedir: 

"Hareket noktalarına elli kilomeL 
ı e mesafede bulunan Teruel - Sagont 
hattı üzerinde cereyan etmi§ olan mu. 
harebenin ikinci haftasının sonunda 
Lejiyonerlerin fırkalar hadisatın da. 
isbat etmia. olduğu veçhile, ileriye 
doğru ve icra edilecek bir ı!IIçrama. ha. 
rekatının ta.bit bir üseü ola.cak olan 
bir hattı ele geçirip i§gal etmiolerdir. 

23 Temmuzda, Japon 
Harbin Sovyet koneolosl 
<le enerjik surette prot 
lunıııuoıardır. 

Tokyo, 27 (A.A.) - J1J 
biri bildiriyor: 

Gazetelerin yazdıkıar 
temmuzda on kadar 1ı1aıı 
Ussurl nehrinde Uc Sovt•' 
rl tarafından hUcuma utr 
Bu top çekerler, sanıldı 
Mançu as.kerlerlni kaldır 
ra çekilip gltmJşlerdfr. 

Tokyo, 2 7 (A.A.) - ıt• 
biri bildiriyor: 

Bu akşam Uzerl Japof 
nezareti tarafından neşre 
bir tebliğ, Japon hUkQl'.lle 
c;u • So,·yet hududunun e 
mıntakasında Khanka ııe 
men nehri arasında kat'f 
zllmeslne bUyUk ehemrııl 
ğlnf bildirmektedir. 

Tebliğ, bu hususta sone 
Moskova ne Tokyo aras 
makta olan mUzakereıerfll 
nl çizmekte ve bu ınUS 
"Sovyetıerln aleyhtar va 
beblyle" hiç bir netlce1e 
olduğunu kaydeylomekte 

Bu Yeslka, Şen. Ku • 
sesine doğrudan doğru1" 
telmihte bulunmamakta 
diselerln halli ve budud0' 
için Japonyanm yeni te•1 

mak Uzere olduğunu da sO 
dir. 

Mahmut Ha 
Paşa ~· 

(Baş taraft 
Vali ve Belediye Reisi, 1.l 
rektörU, İstanbul deniz ~· 
mandanları tarafından 1' 
tır. 

Sonra otomobtııerle re 
teline gidilmiştir. -•"' 

Mısır bahriye kuınaııdV-. 
palas otelinde bir müddet 
tan sanra vllA.yet ve i' 
lıklara giderek tadei zi1 
1-::n.muştur. BugUn, keııd 
flne Vali tarafından Tar• 
llnde bir ziyafet verııece1' 
kumandan şehrlmlz~e bir 
dar kalacak ve bu arada. 
iaıda bir cevelA.n yapac• 
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orku Yatağı 
' il /, ·111 c dgar Vallas <,;e\'i rE>n; H. t.Jı. 

---------No.4T ---------·• 
Kur unkl!c.nlc ~ayet kbtU bir tarr

da yaz.lmı§lardı. Okunamıyordu. 
Ha 1rıer büyüktü ve gayri muntazam
dı. Bundan başka, bu yazılar için kul· 
lnnılan kağıtlnr türH:i türlü cinstendi. 
Yazılardan biri, kimyevi bir for -

muldü. Diğerinde §Öyle bir not bulu. 
nuyordu: 

. "R:de.:'in oturduğu evin karşısında. 
kı cvı kıraya veriniz. Ya kiraya \'eri. 
~ız, yahut ~ahtarı alınız. Bu iş için, 

er zamankı yere haber verilecek.,, 

fieY insin! ... Ondan ötesini hatırlaya. 
mıyorum. GozUmü açtığım zaman az 
daha boğuluyordum. Ve bittabi bUtün 
gUn burada, bu mağaranın içerisinde 
kaldım. 

- Niçin bittabi? 

- Bittabi.. Çünkü, §İmdi denizin 
mcd zamanı! kumsal su ile dolduğu gı 
bi, sular buraya kadar gelip mağara· 

nın ağzını tıkayor. Mağaradnn ba~ka 
çıkılacak bir yer yok ki ... Fakat bu. 
raya da, şu zamanda fnua ahali gelip 
gidiyor. Bu gibi yazılar anlaşılıyordu. Fakat 

ba~ı.lnrı Rider'in anlayabileceği §eyler 
deg_ıldi. Bununla beraber Rider, bu tı :Margrit ha)Tet içinde gö:r:lerini aç. 

~ot ar arasında bir yazı gördti ki, az 
aha aklını kaybedecekti. 
Ayni kalemle bir gazete k{!ğıdının 

kenarına .. 1 .. §<>y e yazılmıştı. 
te .Mars-rıt Larms otelinin altı mil ö. 
da%nd~~i uç~rumdan dilştU. Derhal a. 

gonderın, cesedin polisler tara • 
fından kesf d·1 . .. d 
k 1 

• e ı mesınden once orta an 
l dırılrnası ..• 
R.ider b .b. ' u yazıyı okudu ve zemberek 

gı ı yerinden sıçrn.dı. 
xvn 

g M~r_:.rıt kendine geldiği zaman 
çn rn ,egı yırtılmış, elbisesi parça pnr. 

dur~ rnğuş bir adamın yanı basında 
u unu gordü. 

Bu adam p~ w 

l"'('t" • rmagını dudaklarına 
., urere'ı: "su , ... 
rı ka s · 1şa.rcti verdi. Sn ela. 
ri '-·iJr~nkarı§ıktı. Kurumuş kan iz~e. 

,$ zunden g · !inde w ayrı muntazam izler ha. 

- Ne demek istiyorsunuz? Dedi. 
Burada sizden bagkn insanlar mı var? 

-. Sus! ... Yava.~ konuşunuz! 

Bril bu ihtarı yapmağı zaruri bul. 
muştu. Zira, kız, heyecanla. sesinin 
perdesini yükseltmişti. 

( A.1·1.'11$1 ııar) 

( _ _ K_ıs_a_haherler~_) 
• Son 15 sun lçerıslnde ınuhlclır A\'rU· 

pa memleketlerinden 'e hılhas u Polon)a· 
dnn birçok mııddrler Ozcrine lolepler 
,·akl olmuştur. Bu orada 10 fırnıo kuru 
mey\'D, fiç firınıı p. lıımuı. iki firnııı bıır· 

ak. iki firma ı;ıze. bir fırına halı, bir fır
ına da poınuk nlınıık lstcdıAini hildıı miş-
tır. 

• Tkarf'l Oda~ı lelere meclhlnln dünkü 
lopl:ıntısıncla Oda namınn tlcarat ,.e zahire 
horsasınıı intihabı lhımgclen iki Az:o için 
iıtHııkı;irıı ile odo lkincı reisi Ziya Tııncr 
,.e Mur:ıl Furlun seçilmişlerdir. 

daki "'a algıya doğru iniyordu. Başın. 
b ul ~a" arından bir kısmı da kana 

anmış keç 'b • n . c gl i olmuştu. • l\lunmele \'C"rf;isl knnununun ikinci 
Uk ~:nı~k beraber, halinde bir ince. maddesine ~·eni bir fıkra lllıve edilmiş, kcy 
lerİni 

8
; at görUnUyordu. Adam el· fiyct butiln lktı~adl dnirelere lebllll edil· 

gibi yap zınkın kenar!na getirip boru mıştir. 
di \'c vara Margrıtin kulağına iğil. P fıkra ı ndını tnşıyan hu fıkrn}ıı söre; 

· . avaşça: ll'ı,·innt makamında kullanılnn üzeri re· 

italyada 
ırkçılık 

Bir Yahudi gazeteci 
hudut haricı edildi 

Almanyada olduğu gibi 1talyada 
da ırkçılık cereyanının açıldığı, Roma 
gazetelerinden birinde çıkan bir yazı 
üzerine, bildirilmişti. Fransı1.Ça "Tan,, 
gnzctesinin geçen gUn verdiği bir ha. 
bere göre de, bu cereyanın ilk eseri o. 
!arak bir Yahudi gazeteci hudut bari. 
ci edilmietir. Edunr Klaynlerer ismin· 
deki bu gazeteci aslen Yahudidir. Fa. 
kat Leh tabiiyetindedir ve on beş se. 
nedenberi bir İngiliz, bir de Amerikan 
istihbarat teşkiliitmın Roma muha
birliğini yapmaktadır. Muhabire dört 
güne kadar Romayı terketmesi bildi. 
rilmiştir. 

Diğer taraftan, İtalyan gazeteleri 
ırkçılık hakkında yazılarına devam 
etmekt<'dir. Bu arada "Tribuna,, ga_ 
zetesi ~unlnrı yazmaktadır: 

"Yahudiler İtalyan ırkına mensup 
değildirler. Çtinkti Avrupalı değfller. 
Ari ruhu esasında kahramandır, asil
dir; Yahudi ruhu ise korkaktır ve ti· 
caret zihniyeti ile hareket eder. Yahu. 
diler bu tabintlerini deni:r:ler ve kıta. 
lar a ırı her yerde muhafaza etmiş_ 
lcrdir. Muhakkak ki, ırklarını ve "mil. 
let .. lcrini bu şerait altında idame et. 
tlrebilmi~ olmaları onların tek mezi. 
yetidir. Faknt bu. onların misafir ol· 
dukları milletler için de en bUyUk teh. 
likcyi teşkil etmektedir. Yahudiler 
tarihte gôrUlmUş en "ırkçı., insan 

olnrak kendilerini göstermektedirler. 
Onlnr ,kendilerini kurtarmak için di. 
ger milletlerin ırkçılığına kar~ı hare. 
ket ederler . ., 

:······· .. ································· ... ···•· ..... ~ ... . . 
Küçük Y a§ta Büyük ! 

Sinema Yıldızı i 

Meşhur 

ŞDırDey ırempD 

. 
i . 
i . 

- Hi,.. ses k si~ ve nakı<Jarln i~lenmiş 'azo, tabak, 
.. çı armayı ' Ded' s· . v y kcrkuttuı! nız. ı. ızı saksı ,.e emsali l\ütahya tipi çini imal e. Türk Yavrularına 

k t ne \' uma çok nıUtcessirim. Fa • den sınai nıüesscscler de muıımele ''er-

1 
: 
l 

• apayım. Öyle hareket etmeğe ~:i-;inc ıAbi ıutulmnktndır. Hayatını Anlatıyor 
mc" dum Yok b w Bol · hep bira · 

1 
a. agır.acaktınız \'e ::n:::::::ı:ıs:::::ı:rnr.::: .... - ...... ·--·==:e:: resım ve bol yazı ile 

yafctim ~~ c c geçecektik. Benim kı. H Yurıtnş: n Üç r enkli bir kapak içerisinde 
mi? rnz tuhaf görlinUyor değil ij . si Pek Yakında Birine· 

ff 1'urk ko' lıl'lü yurdumuzun cşsız mah- :: : F Ç k 1 

de;-~~an bırakın, benimki sizinkin. ft sullerinl 'l<'nııı için ,·eliştirbor. Onln· fi f orması 1 ıyor 

Be 
. attır. Fakat siz kimsiniz? H rı hol bol 'eki: ko,Jünbn lOı.O ı::uıson. 1: i BiltUn mUvczzilcrden fstcyini:.. 

- nım d :ı l'I t•s :\1 EKO~O~ll .............................. ............. . 
"Cin a ım Bril... Skotland Yard :: · • • • · li ----···-

ayet araştı . ı: \'E i: VEFAT 
sup zabıta rma bUrosu,. na men. ı:ı .• • AnTIIR:'ı. I" L"''R"l\IU 1=· T 1 rne ,, ,.. "'" .... rıı ızon eşrıırındnn Doy Hayrettin Mu· 

- Fak t bumuruyum. :: __ .............. ........................... ~ rıııhono"lu'ının rerıkası uzıın :ı:omondıın· 
Bril ö:.. raya nasıl girdiniz? ==··- ·-............................................. brri m~ııtcltı olduğu haslcılıklnn kurtulo. 

g gus geçirerek cevap verdi: Karsta güz el bir mıyıırıık lrtihol etmiştir. Ccnıızeııl huı;On 
ta~] Keşke. sizo bütUn vaziyeti anla. snoı on buçukta Knclıkoydc Bıılınrfyc cııd-
nıi? sem. Sız Mis Margrltsiniz değil l ıs e ya p ı I a c ak desinde Slnernn knrşısıncln G2 numorıılı 

hanesinden J.:oldınlarnk istlınbotln Sirkeci 

sa~ednç kız,. tasdik makamında baı:ını Kars (Hususi) - Karsa lazım olan ye gclirllccek, ö~lc nıımozı Ycnlcoınldc kı· 

d 
a ı. Polıs memuru olduğu yerde Jiı;e b:nıı.sı meselesi nihayet Kültür Jınılıkt~n sonrn Edlı nekapı şchitliı!ine 

uvara sok 
1 

Bakam lxıy Saffet Arıkanın Doğu se- clelııedılecekllr. Allnh 1o:nrikl rrıhınet eyle· 
ledi M u arak etrafı bir daha din. yahati münasebetile Karsa uğradığı sin. (V. P. 2527) 

d
" · k argrft bu sırada oturduğu yer. 
.. n alkmı t z;aman halledilmiştir. Yani Karsta kış· 

d 
ş ı. Fakat her yeri ağrı. 

............................................................. 
llhan Tarusun hıkayeleı ıi ~er l· Haeta gib' id. 

B ·1 ı ı. 

ğ rı etrafında kimsenın bulunmadı. 
ına c · mi ın olmuş olacak ki, kıza tek. 

rar ya daştı: 

b 
- Ben, dedi. R.ider'in odasında nö. 

et bekliy d . 
w or um. Derken bcnı yavaı;. 

ç? ç~S'Iran bir ses işittim. Ben, bu ee-
sı, Rıder'in aes· . . f l tı h r ., ı zıınnettım. Zıra ısı • 

' n ınde E"ylenen sözlerin kimler 
tarafından SÖ'-'lcndı·ğ· k 1 1 B . ,$ ı pe an aşı mı • 
yor. e~~_c:ağıran ses, derhal dışarıya 
gclmeklıt;ıml emrediyordu, Tabii em. 
re itaat ederek hemen dışarı fırladım. 1 
Fakat do~nptan drşarı çıkmış çıkma _ 1 
mıştım kı, a~an Yarabbi, başıma bir 1 

Selçuk Kermesi Hazırlanıyor 
İzmir (Hususi) - İzmir vilSyetin · 

deki tarih sitelerini halkımızın uğrağı 
halil"e getirmek iızere vilayetin tertip 
ettıgı kermeslerden ikincisi bu sen~ 
eyliıl ayrnrn ilk hafta ında Selçukta 

açıla:oktır. Kermes üç ~Cn devam 
e:Jece'ktir. Bu üç günden biri Efes gü
nü, jl:incisi Kuşadası giln:.i. üçüncüsü 

de çamlık günüdür. 

Selçuk kermesi komitesinin hazırla· 
d ğı programa göre kermes günlerinde 

Selcukta Ef es ham bel eri ziyaret edi
lec;k, milli oyunlıır oynanacaktır. Kuj 

adası gününde plajlaroa büyük plaj 
e le:ıcekri k- rulacak, ve Kuşadasının 
ge ec k yerleri ıiyaret dilccel:tir. A· 
ziziye çamlığında geçirilecek, üçüncü 
gUn, 11onhharrn en güzel eğlenceleri· 
ne sahne acaktır. 

!ık teneffürıane, fizik kimya laboratu· 
varı, resim, musiki, coğrafya, fizik sa
lonlarilc idare ve öğretmen cdalart 
yatakhane banyo gibi bütün kısımları 
ihtiva etmek uzere mukemmel bir lise 
binnsı yapılması kararlaştırılmı§tır. 

ikinci devre için evvelce mimar Ce
lal tarafından tanzim cdilmit olan pro
je muvafık görülmUştilr. 

Yeni binanın nerede yapılacağı he
nliz karnrlaştırılmış değildir. 

Venn ço~ta 

Aşk peşinde 
P.li grıllı Haydar Hlf u ı 

H r dile çevrilmiş. neşri roman 
Aleminde htı.dlscler yapmış bfr 

şahe Prdlr. rı 00) kuruş. _____________________ .._ ____ . 

Doktor Monro-! 
nun mekf ubu i 

Veni çıktı i 
: 

Fl)a ı (l>O) kunıştur. Satış )' e ri i 
VAl\IT KlTADE \rt ~ 

: : . .......................................................... : 
Nakil isteyen Öğretmenler 
Şehrimiz ilkokul öğretmenlerinin 

bir okuldnıı diğer lılr okula nakille
ri hakkında ynptıklnrı ınUrncnot \'C 

yeni nçılncak sınıflara verilecek ö~· 
retmenlcre alt kadro yakında hnzır
lıınmnğa bnşlnyacnktır. 

Bu yıl şehir dahilinde nnkll tsl<'· 
yc>n öğretmenlerin snyısı 300 kadar· 
dır. 

........................ _____ , ................................................... __.. ..... ........._.. 

Hergün bir fıkra : 1 
! . 

O onıobil sürenlere~ 
. ln~iltere §ehirlerinden birinin sokaklarına, çılgıncasına otomobil i 

sUrınege kalkıtanları ikaz etmek için, müessir yazılı levhalar konuıJ 
muştur. Bu levhalar Uzerindeki yazılar, §U mealdedir: i 

E.;er otomobili yavaş sUrcn:eniz, Rehrimizi görürsünüz; ~ehrimizi 
pek güzeldir! Eğer otomobili hızlı sürerseniz, hapishanemizi götiirsu.i 
nüz, hnpıshancmiz, soğuk ve rutubetlidir!., i 

.................................................................................................................. !. 

Kocasını öldüren 
avukat kadın 

Evvelce katiLleri müda faa etliği 
mahkemede şimdi kendisıni 

müdaf aaga çalışıyor 
Bir kadının cinayeti daima daha bü

yiık bir nefretle ve biraz da hayretle 
karşılanır. Bugün bahsedeceğimiz ka· 
ti! kadın ise kocasını oldlrmuştür. ve .. 
kendisi hakkı hukuku bilir bir insan-

dır. Meşhur bir avukattır. 
Süzan Delari ismindeki bu kadın, 

vaktile bir çok suçluları müdafaa et
tiği mahkemeye bugün kendini milda· 
faa için gelmiş, vaktile müdafaa etti· 
ği kimselerin bulunduğu suçlu mev· 
küne bu sefer kendisi geçmiştir. 

SUzan Delaris kendisini şöyle müda-

faa ediyor: 
- Cinayeti, bUtı:.in irademi kaybet· 

tiğim bir ande işledim... Fakat, öyle 
bir halde bulunuyordum ki, benliğimi 
arsmak için ne lazımsa hepsi başıma ( 

gelmişti. Artık, tamamile şahsiyetimi 
kaybetmiştim ve müthiş bir ruh buh· 
ranı içinde bulunuyordum. Benim ye· 
rimde kim olsa böyle hareket ederdi. 

Kadının, herkesi de kendisi gibi bir 
ı.:inayet işlemeğe muktedir olmakla it· 
ham etmesine müddeiumumi şiddetle 

cevab veriyor : 
- Hayır 1 diyor. işlediğiniz cina· 

yet işi güçü adam öldürmek olan azılı 

A ttu kal 7.bdın çocuğu iTe 'beraber 

canilerin yapabileceği kadar vahşiyane 
bir cinayettir. 

Kadının, bu cinayeti işleyinceye ka· 
dar olan hayatını ve hareketlerini göz
den geçirenler, belki hakikaten müd· 
ddumuminin fikrine iştirak edebilirler. 

Sil zan 1934 de ilk kocasından boşan· 
mı§tır. Bu sırada, M. Delaris. bir ban· 

(Sonıı 10 uncu sa11/ada) 

Çanakkale yolunda: 4 ........ _________________________ ... ,_.., ___ -
Çanakkale bir 

asker şehri 
Yazan: Hakkı Süha Gezgin 

D ünkü yazınıda ıizc Çanl\,kkale eh· 
rinden bahsedecek, burada gördükle
rimi anlatacaktım. Fakat, bir cadde is
mi, 'bir sokağa karışan Cevad Paşa adı, 
beni birdenbire yirmi üç yıl geriye, ta 
(18 mart 1915) e atıverdi. Dalıp git
tim ve içimde o büyük günün heyeca-
nile konuştum. ı 

Burada CjOk sıcak ve milyarlarca 6iv
ri sinek var. Hemen herkes kızamıklı 
gibi. Buranın belediyesi niçin bir müca
dele teşkiUitı kurmamış bilmem. Hava, 
günün her saatinde çirpintili olduğu 
halde rahat nefes alınamıyor. Sokaklar 
tenha. Ancak altıdan sonra yollarda gi· 
diş geliş art ıyor. ü 

Ben de bu saatte çıktım. Şehrin bi· 
r~.:ik güzel. temiz, aydınlık caddesinin 
asfalt rıhtımı üstünde yUriıyerck iske
leye gittim. Bu cadC:eye bakan evlerin 
en güzeli. ne yazık ki bir lngilizin .. 

Niçin buraya yerleşmiş? .. diye merak 
edip sordum. Herkes, bir başka tilrlü 
anlattı. Dört ba ı mamur b•r fikir edi
nemedim. Yine bu cadde üstünde bir 
dt. İtalyan kon oloshanesi var. Çanak
kaieyi, vilfiyetlil:tcn Cjıkarıp kaza yap-
ak, iyi olacak. Zaten on bin ki§ilik nü

fuslu bir yere böylesi daha yara§tr. 

Buraya ayak atnr a~tr.nz, bir asker 
şehrine girdil!'i.ıizi hissediyorsunuz. So
kaklarda üniforma kalabalığı. halk kt· 

lığını gölgede bırakacak derecededir. 
Sabah ve akşam parkeler (postal)lı __ 
yakların adım yaylımlarile çınlayor. 

Hastahane bayırında zengin çadır 
zambakları kümelenmiş. Daglardan tü
f ek ecsi hiç eksik değil. Mavzerler su
sunca i ağır, hafif makine1i1er, hedefle
rini parçalıyorlar. 

Sabah, altıda asker talime çıkıyor. 
~.nl:rın keskin, kısa bir gök gürültü
sunu andıran: 

- Sağ ol! .. 

larını keyifle dinliyorum. 

Akşam, tam gün kavuşurken, Berk 
zı rhlısı dldük çalıyor ve istiklal mnr
§ı ile bayraklar iniyor. Asker şehrinde, 
acker ruhu kadınlara ve çocuklara bile 
sinmiş. Mızıka ba lar başlamaz, ~oluk 
çocuk, kadın, erkek, ku mandan, çöpcü 

h~p birden o!Juklnrı yerr!e (hazır ol! 
vaziyeti alıyorlar; bayragı selimlıyQ 

h~r ... 

Ordunun, eskiden halkı yıldıran bir 
manıısı vardı. 'l'imar ve Zeamet zorba· 
!arından kalma bir tegallüp havasıle 

kondukları yeri yakıp yıkarlardı. Bu 
giın ordu, bir umran vasıtası, güzel. a
henkli, temiz yaşayışm bir örnegidir. 
Kondukları yerleri parklar, bahçeler, 
mahfellerle süslüyorlar. Yol yapıyorlar 

u getiriyorlar, kupkuru toprakları cen
net yeşilliklcrile donatıyorbu. 

Ordu, şehir piyasalarının da yüzunu 
g:ildürüyor. Yurda iktısad bakımından 
da çok faydaları dokanryor. 

Bunu yalnız kendi göriışümle söy::
miyorum. Görüştüğüm satıcıların hepsi 
bana böyle dediler. Yalnız buranın çar· 
şısı bir tuhaf ... Büyiık şehirlerde zana
at snhibleri birer emtte, birer hizada 
yerleşmişlerdir. Burada o, yok. Bakı· 
} orsunuz bir ~.:zahanenin altında bir 
nelband, \ıstı.inde bir kasab, daha öte
de bir tenekeci ile bir mahallebici, bir 
kahve. bir camcı yan yanndır. Yalnız 

çanak ve çömlekçiler müstesna... Ga· 
liba, 'Juranın şöhretli malı olduğu için 
b ısusi itibare kavuşmuş 1.. 

Şehir, temiz değil. tç sokaklar pek 
bakımsız. Çanakkale, düşman akınla· 
rının ilk çarpacağı bir sınır kapısı ol· 
duğu için burada büyük ticaret hare
ketleri, fabrika kuruluşları, fazla süs 
falan beklemek doğru olmaz; ama, te· 

mizlik en küçük bir köy icin bile vaz 
geçilmez bir ihtiyaçtır. 

Lodos havalarda deniz, insana ögür
tu verecek kadar fenn kokuyor. Gıizel 
rıhtımın, geni , aydınlık caddenin kıyı 
ta larınr pis yosunlar bıirümüştur. Su 
içinde de kirli bir yosun ormanı seçi-

liyor. Buna pek üvJldiım. Şehre ger
çekten güzel. son sistem bir hastahane 
yaptıran belediye. bunu nasıl görmi
yor? Kıyılar b5yle kaldıkça o hastaha
ne hiç boşalmaz. Doktor. hastayı kur
tarmağa çalı ır: Belediye, hastalığı yok 
etmeğe ... Memleketin en göze bataca!c 
bir yerinde böyle 'bir (intan) yatağına 
tahammül edilmemelidir. Canakkalenin 
tarihimizdeki anlı hStırası, bu toprak
larda her türlü fcdakfirlığı bir vicdan 
borcu haline koymuştur. Umarız, ki 
yeni belediye bütçesi yapılırken, şeh· 

bu t>:.irlü ihtiyaçları gözden uzak 
utulmiyacak ve eksikler tamamlana· 
caktır. Çanak'kale 20-7-938 



Terbiye Bahisleri: 

Ailede biricik çocuk 
Yazan : !Fevzn SeDeını 

Bir kısım ailelerin biricik çocukla. 
rı varclır. Bu çocuklar, birbirlerine 
benziyen şartlar içinde yetiştikleri i. 
çin hemen da ima mü§terek bir karak. 
tere sahiptirler. Biricik çocuğa sahip 
olan aileler terbiye vazifesini yapar. 
kcn a~ağı yukarı ayni yolu tutarlar 
ve ayni yanlışlıklara düşerler. 

Biricik çocukların içinde bulunduk
ları müşterek vaziyet şudur: 

Bu çocuklar, ailenin büyük istik. 
bal ümitleriyle bağlandığı biricik is. 
tinatgahtır. Onun istikbali ekseriya 
bütün ailenin istikbali sayılır. Onun 
elden gitmesi, ailenin diğer fertleri • 
nin gönüllerinde parlayan ümitlerin 
sönmesi, bastıkları zeminin çökmesi, 
ietinat;a.hlarınm yıkılması, istikbalin 
mahvolması demektir. Aile için bu 
kadar ölçülmez bir değerde olan bu 
var:ığı sonsuz bir dikkat ve ehemmi. 
yelle iyi saklamak, adeta mukaddes 
bir vazifedir. Hayat yolunda onu her 
türlü zorluktan korumak için en akla 
gelmez fedakarlıklara katlanmak ge • 
rektir. Onu incitmemek, onun her ar. 
zusunu yerine getirmek onu mutlak 
bir huzur ve rahata kavuşturmak, ai. 
lenin baş emelidir. 

Biricik çocuk, bu sonsuz alakanın 

ve ihtimamın ortasında mestolur. Bu 
yumuşak muhitte hükümran olmak 
ne saadettir. O, her arzusu kendisinin 
bir işaretiyle yerine getirilen mukad
des bir şahsiyettir. Bütün büyükler, 
ona yaranmak için adeta birbirlerini 
çiğnerler. Ona yardım etmeyen, onu 
inciten her fert bütün bir ailenin 
hiddetine, hatta nefretine uğrar. Her. 
kes her işte biricik çocuktan yanadır. 

Bu çocuklar, bu kadar müsait şart. 
!ar altmda bu fedakar muhiti büyük 
bir muvaffakiyetle istismar ediyorlar. 

Aile muhiti onların her emrini en 
geniş ölçüde tatbik eden büyük bir 
kuvvettir. Onlar, bu kuvveti her is. 
tikaınete sevkctmek için bir işaret.. 

!erinin kafi geldiğini pekala biliyor. 
lar. 

Biricik çocuklar, ayni zamanda en 
geniş müsamahalarla karşı karşıya. 
dır. Onların yanlış hareketlerini şid • 
detıe karşılamak kimsenin haddi de
ğildir. Onların yersiz ve zarar verici 
bütün hareketleri hatta kendileri ta. 
rafından bile müdafaaya lüzum kal. 
madan aile fertlerince tevil edilerek 
örtbas edilir. Böylece içinde yaşadık. 
ları sosyetenin nizamlarına ve pren. 
siplerine aykırı hareketleri irtikap 
ettikçe suçun içinden sıyrılmak için 
kendilerine yardım eden insanlar bu. 
lurlar. Bu, onların, aykırı hareketler 
için cüret ve cesaretlerini arttırır. Ve 
günün birinde, içinde yaşdıkları sos. 
yeteyi meşru olmıyan yollarla istis • 
mara yeltenen ve bu yolda yüksek bir 
cürct ve cesaret sahibi olan şımarık 
ve zaptedilmez birer fert olarak orta-
ya çıkarlar. _... 

Bu çocuklar, muhtaç oldukları her 
şeyin başkaları tarafından temin edil. 
diğini görmek istiyen ve bütün kud . 
retlerini yalnız bu yolda sarf eden bL 
rer insan olurlar. Bunların nazarında 
insanlar iki kısımdır: Bir kısmı ken. 
dilerinin nazma katlanan, kendileri i. 
çin her fedakarlığı geze alan insan. 
lar; diğerleri ihtiyaçlarına lakayt ka. 
lan insanlar. Birinciler onların baş 

dostudur. Onların şımarıklıklarına 

tahammül ettiği müddetçe çok iyidir· 
ler. Diğerleri onlara bir şey vermedi. 
ği, onların ihtiyaçlarına lakayt kal • 
dığı için onlara adeta düşman görü. 

. nürler. Onlar, ilk günden başlayan hu. 
dutsuz alakanın telkin ettiği itiyatla 
kendilerini hayatın ve sosyetenin mer. 
kezi gürmek isterler. Onların hayat 
telakkisi budur. Onlar için bu telak • 
kiye aykırı düşen her hadise bir teh. 
likc ve her insan bir düşmandır. 

Onlar, kendi varlıklarım muhafaza 
ve müdafaa için hiçbir tehlike ile mü. 
cadeleye alışmamış olduklarından mü_ 
cadcle kabiliyetinden tamamen malı . 
rumdurlar. Bu vaziyetlerde yanların. 
da daima yardımcı ararlar. Bulamaz. 
]arsa bedbin ve bedbaht olurlar. Ve 
her şey her zaman çocukluk devrinde 
ve aile denilen küçük sosyete içinde I 
olduğu gibi cereyan elmiyeceği için 

sosyete ve yaşayış şartları değişip 
zor! uklar karşısında yardımsız kal • 
mağa başladıkça ne yapacaklarını 

şaşırırlar. İlk saadeti, gittikçe artan 
bir yeis ve bedbahtlık takip eder. 

Ve böylece ailenin sonsuz bir ihtL 
marn ve itina ile koruduğu bu çocuk, 
mesut bir istikbal vaadeden, yüksek 
kabiliyetli bir insan değil; mücadele 
için lazım olan bütün kudret ve kabi. 
liyetlerden mahrum, karanlık ruhlu 
bir biçare olur çıkar. 
Şu halde, b~ricilc çoou{jun terbiye

sinde ı,,-:ıpıla:n en bii1tük y~nlışltk, nıaz. 
Zı ve şinu:ırık büyiitüln113sind>-.::Lir. Ona 
d.a.imı'l td1:>i olmak, ona daima taırGf. 
lcor olm<ık, onu sıl.-ıntılı vaziyetlerden 
dai1n.a kurtarmak ve biz::nt ku.rtııl .. 
mcık için hamle yapnıa.sına., müouJ..eıe 
etm,csine hiç meyda.n vermem~lc, btt 
biricik çocuğu, daima b~kiılar'l-n1n 
yardımını amyaıı, bunıı bu1nma<iığı 

zaman bedb'.ıht olaıı beoeriksi.z, ve 
nıuvaffal.:iyc~:ni meşru olmıyan saha. 
lOJTda aramağa çıkan bir fert Jı.alitıe 
getirmiştir,. 

İlk terbiyenin bu yanlışlığını orta. 
ya koyan hadise, sosyetede husule 
gelen değişikliktir. Mesela, altı yedi 
yaşına kadar aile içinde hüküm sür • 
meğe alışan bu biricik çocuk için ilk 
sendeleyiş, okula başladığı zaman gö. 
rülür. Okul, disiplinli ve hep ak. 
ranlarm toplandığı bir muhittir. O. 
kuldaki hayat, hiç de evdeki gibi 
mesut ve müsamahalı değildir. Orada 
evde olduğu gibi kendisine geniş bir 
fedakarlık duygusiyle bağlı bir tebaa 
yoktur. Orada hükmetmek yerine ta. 
bi olmak mecburiyeti vardır. Orada 
istediğini elde etmek için küçük bir 
işaret değil, hazan yorucu ve sistemli 
bir mücadele bile kafi değildir. Evde. 
ki hürriyet yerine burada sosyetenin 
çizdiği yoldan yürümek vardır. tşte 
ekseriya ilk sendeleyiş böylece, sos. 
yal muliitin değişiklik arzetmesile 
başlar. "' 

Biricik çocuklar, aile içinde akran 
ve emsalden mahrumdurlar. Ve dai. 
ma büyüklerle münasebettedirler. 
Bunun neticesi olarak onlar, büyük. 
lcre benzemek, kendi yaş ve sosyete. 
]erinin üstünde görünmek arzu ve id
diasındadırlar. Bu, onların diğer bir 
karakteristik vasfıdır. Büyümü§ de 
küçülmii.ş derliğimiz tipler bil.hassa 
bıtnla.rdır. KencXlerine göre geçmiş 
bir neslin mensnpkı:riyle, hayat hak. 
kındaki tecrübe ve bilgileri artmıış 

insıcm h<Uirı13 gelirler. Bu çocuklar lm 
h.a.Zi lı.ıendilcri. için bir kıymet telak. 
ki ederler. Bulu.nd1ikları mecUürlerde 
büyiUG insanların di.tyıe konuşmağa 
çalı§lrırır. Vaktinden evvel yetişmiş, 
tecrübe görmüş görünmek ve biıgi 
satmak onların zevki olmuştı.cr. Kıy. 
metlerini tebıaıriiz ettirmek gayreti ile 
her yerde büyilklıerin 3öziln.e ve işine 
karıl}nıa.k için içlerinde zaptedilmez 
bir Oll"Zll, hatta heyeoan vardır. Onlar, 
akranları karşısında büyüklerle ah • 
haplık ve arkadaşlık tesis etmekten 
adeta mesut olurlar. Böylece erken 
inkişaf etmiş görünmek gayreti on. 
larm ukala olmasmı intaç eder. 

Aile içinde sonsuz bir müsamaha 
görerek ~ımaran bu biricik çocuklar, 

(Sonu, 10 uncu sayfada) 

- Bam 100 tlf' 20 tcıı'.';iMt ~jnprnaz. 
.Mnız, a:\1~-mı rıkt·ığı 1•<ı<lar l)l(tğır·nuı. 

ğa başlıırmı. 

Ankarada su sporları 
5 inci yüzme teşvik müsabakaları da yapı/J 

Ankara~ücil birinci, Oençlerbirllği ll)incl, Güneş üçllncll ol 
Ankara, (Hususi) - Ankarada 

su sporları faaliyeti, bu hafta da de
vam etmiş ve ytizme teşvik müsaba
kalarının beşincisi yapılnıışlır. 

Bu haftaki müsabakalar müka.
fatlı olduklanndan ve müsabıklar· 

dan bir kısmı da dağ sporları yap
mağa gi ttilclerinden, Karadeniz hav. 
zasıoja geçen haftalara nazaran 
daha az bir kalabalık toplanmıştı. 
Fakat müsabakalar gene büyük bir 
intizam ve heyecanlı devam etti. 

Bu hafta, ilk olarak yapılan mil· 
tekait yüzücüler müsabakası bilhassa 
en ter assan olmuş ve eski yüzücüler, 
kahkahalar ve alkışlar arasında ya· 
rışmışlardır. Dünkü müsabakalarda 
An karagücli 21 pu vanla birinci, Genç 
ler Birliği 15 puvanla ikinci, Güneş 
de 8 puvanla üçüncü olmuştur. 
100 M. SERBEST 

Bu müsabakaya 5 kişi girmiştir. 

Gençler Birliğinden Suat Dinçer 
1,18 4/10 dakikada birinci, Anka· 
ragücünden Hasan Ceylan ikinci, Gil
neşten Salim Polatkan üçüncü ol
muşlardır. 

100 METRE SIRTÜSTÜ 
Bu müsabakaya 8 kişi girmiştir. 

Birinci l,50 8 / 10 dakikada Ankara
güeünden Halil İşlek, ikinci Glineş
ten Nuri Halaçoğlu, üçUncü Ankara
gücilnden Zekeriya Şener gelmiştir. 

200 l\IETRE KARA KURBAOAJ;A• 
l\IA: 

Bu müsabakaya 5 kişi girmiştir. 
6,0 3/ 10 dakikada Gençler Birliğin
den Nazım Emir birinci, Güneşten 
Zeki Bozan ikinci ve Ankaraglicün
den Zekeriya Şener üçüncü olmuşlar· 
dır. 

J{ÜÇÜKLER1N YARIŞI: 
Bu müsabakaya 20 küçük iştirak 

etmiştir. İki partide yapılan musaba· 
kanın finall 400 metre serbest mü
sabakasından sonra yapılarak 0,39 
1/10 da Mahmut Kızıltan birinci, Ne 
jat Nakaş ikinci, İhsan Kurt üçüncil 
olmuşlardır. 

400 METRE SERBEST: 
Bu musaba.kaya 4 kişi girmiştir. 

Heyecanlı, geçen müsabaka netice
sinde 7,50 dakikada Ankaragüciln
den Halil lşlek birinci, Ankaraglicün 
den Hasan Ceylan ikinci, Gençler 
Birliğinden Şükril Etgin üçüncü gel
mişlerdir. 

MTEKAlTLER MÜSABAKASI 
Bundan sonra herkesin merakla 

beklediği mütekaitler müsabakası 

yapılmıştır. Bazıları tekalitlerin 50 
metreyi bitiremlyeceklerlni, havu
zun ortasındaki halattan medet u
macaklarını zannediyordu. Halbu
ki tekaütler müsabakasına giren 
bazıları da mesafeyi az görerek ni· 
çln mlisabakalarmm 50 metre yapıl· 
dığmı $Oruyorlardı. Bu tık müsaba
kaya girmek arzusunda olan bazı 

mütekaitler de, haberleri olmadığı 

için iştirak edememişlerdir. Müsa
bakaya ancak 5 kişi iştirak etmiştir. 
Gençlerle mütekaitle,r arıısında sa. 

- lpel,·li 1Jir t!mı satın ll1mıştmı ,· 
çantamn neı-e.,iııde , bifo;cm Jd, Bi1· 
tiirlü bulwmyoranı! 

Mi1sabaka1arcla seyirc.,rden bir grup .• 

Atıama7.1rtlan bir enstantane •• 

yılmasmda tereddüt hasıl olan Gü· 
neşten İbrahim Hakkı Sunergin mü· 
sabaka harici addedilerek Güneşten 
Murat birinci, Gençler Birliğinden 
Cevat Ozan ikinci ve Dr. Neşet Naci 
Arzan üçüncü olmuşlardır. 

SOX Mt'SABAKA 

Son yüzme müsabakası 4 X 200 
bayrak yarrşı olmuştur. Bu müsa
bakaya Ankaragücü, Gençler Birliği 
ve Güneş klüplerinden birer takım 

girmiştir. Neticede çok gayretle 
çalışan Ankaragücü takınır 1 !) ,53 da
kikada birinci, Gençler Birliği ikin
ci, Güneş üçüncü olmuştur. 

ATLAllALAR 

Atlamalara ancak 2 kişi iştirak 

etmiştir. Ankaragüeünden Salih tz
HU iki atlamayı iyi yaptığı halde ü

çüncüsüne, egzersiz yapılmadığı i· 
çin onu yapamadı. Atlamalarda şim
diye kadar, daima iyi çalışan Genç. 
ler Birliğinden Bülent Hasan birinci 
Salih lzlAl ! kinci oldu. 

TÜRKSPOR l\.UPASI 

Gelecek hafta ayni program 
(Türkspor Kurumu Kupası) namı 

altında yapılacaktır. Bu müsabaka· 
da derece alacak yüzücülere birer 

- Eğlcnnıej'je gidiyorsun. hat. Haf
f~ıyu kiıu 1Jrrtcıt iidf'yrr<•fiirwi-:i 1111ııt. 

tun m.11? 
- O mmmıa 1,\'uJ~'lr 1'av defa dön. 

mil§ ohoağım! 

madalya ve üyesi en çok puf 
klübe de bir kupa hediye ed 
tir. 

.Müsabakalara saat 14 de b 

caktır. 

-0-

Matbuat fut 
takımı 

Evvelki hafta Anadoluhisar 
tanbulspor mütekaidlerini yell 
sonra, Matbuat fu<lbol takımı, 
ta da Beykozda, Beykoz tekaiit 
mile karşılaşacaktır. 

Matbuat takımının hemen he 
çen haftaki kadrosunu muhafaza 
ği, yalnız seyahatten dönro:if 
Cu:nhuriyet gazetesi muharrirl 
eski Galatasaraylı Ercümendin 
hacim hattında yer alacağı üınİ 
mektedir. 

Bizim takıma pazar gUnü Bey 
bü tarafından maçtan evveİ bir 
yafeti verilecektir. 

Beykoz klübü reisi Hüseyinin 
yafet için şimdiden hazırlıklara 
<lığı, etrafa semiz kuzular ve küfe 
üzümler ısmarlaıdığı söylenmel<t 

Avusturyamn meşhut 

Avusturya klÜ 
ismini değıştir 

Ostmark adını a'dı 

Avruparun en çok tanınmış 

larmdan olan ve dünyanın çok ıtl 
iki oyuncusu Sesta ile Sindeları d• 
rosunda banndıran A vustıı 
meşhur (Avusturya) klübü An~l 
sonra bu ismini muhafaza ederne 
şimdi daha uenüz herkese yaballa 
len (Ostmark) adım almıştır. . 

Maamafih, şimdilik klübün istııl 
men değişmesine rağmen yine lı 
Avusturya takımından eski isıııl 
bahsetmektedir. 

Rasing 
Fransız takımı ( 

kuvvetleniyor 
Fransanın en kuvvetli takımı olıl' 

sing, son senelerde bir çok d~rıe 
yuncular angaje ederek pek l<ll ~ 
bir hal almrştı. Bu sene de Cenll 
merikalı Langara ve Regneiro i jl 
harikurnde iki oyuncu daha arıg• 
derek kuvvetini bir kat <laha a 

tır. • 
Bu iki oyuncu, Franscıya getıııe 

zere Cenubi Amerikadan bu haftı 
reket edeceklerdir. 

Fransız gazetelerinin yazdııd 
göre, Rasing artık namağlup bir t 
olacaktır. 

Romanyanıft 
Dört beynelmilel (118~ 
Önümüzdeki fudbol mevsiı:rıiflİll 

iki ayı içinde komşu Romanyan111 

li takımı dört maç yapacaktır. 
4 eylülde Yugoslavya ile, 25 e} 

Almanya ile, 16 teşrinievvetde 
ristanla ve 30 teşrinievvelde de Ç 
lovak a ile ka 1 t 



Mahkemelerde : 

Pazar gecesi /(aragümrükte 
işlenen cinalJef 

Adliye tarihinde 
bir hadise Valentino 

benzerleri ? 
Bir idam ınahkümu son 

arzusu olmak üzere 

Katil Recep hakkında 
karar bugün verilecek 

Hayat a r kada'' kadın:a 
hemen evlenmek ısted• 

l 'olonyanın azılı haydutlarından 
Gregor Viykovski, müteaddit cinayet 
ve muhtelif suçlarından dolayı idama 
mahküm oldu. Varşovuda başı kesile. 
ceği zaman da, dünya adliye tarihinde 
şimdıki halde ilk bir hadise kaydediL 
di. 

Geçen pazar gecesi Karagümrükte 
Drabnıan yokuşunda Yahya adında bi
ri.ıi cigerci l.ııcağı ile öldüren katil 
Recel.ıin, 3005 numaralı cürmi; meşhut 
k.an:.ınunun ağrr cürümleri de çerçeve
sı d h'l· a ı ıne alması dolayısile vakanın 

tahkikatı üç günde bitirilerek dün sa
at 4 de ağır ceza mahkemesinde du
ruşmasına başlandı. 

Okunan iddianame:lc Recebin suçu
n.un sabit olriugu ve kendisinin 448 in
~ı madde göz önünde tutularak muha

en:e. olunması yazılıyordu. 
heıs Recebe cinayeti nasıl işlediğini 

sonlu. Recep deo:.ii ki: 

-Kız kardeşimi bu adama nişanla
mıştık. Fakat kendisinin sarhC'Ş ve ka-
zantlıgı paral .. . d' - . .. .. arı otede bende ye ıgırı 
goruncc · ·-I . . n şanı bozduk. O gece cıger· 
crımı sat ' mış, «afesi cami önüne bırak-
mıştım F k 
k" k · a at bıçağı ça~malarından 
-r arak b' -ır kağ,da sarmı~ ve belimi! 

sok:nuştum. :l 

Yolda y h . 
yord . a ya bır arkadaşı ile gcli-
y h t:. Kcn !ilerine bakmam üzeri:ıe 

a Ya: 

- Ne b k nal b a .ıyorsun öyle manalı ma-
t c? dedi. Ben de: 

- Allah b .. l 
vereni N u goz eri bakTT'ak için 
ve y· ş. e olur sanki kardesim dedim 

ıne yolu . • ... 
aJı!"l at ma devam ettım. tkı u·~ 

m·~tım k. 
yeti. •i 13. k ·ı, Yahya arkamclan 

. • · ır a,.. 
ye-e k % yumruk vurarak beni 

• yı tı. Kcn r . k 
C.ır Be · ısı orkun,.. bir adam· 

· nırn ·k· . . " 
üstü'Tle Ilı ı mıslım kadar vücudu ile 

çu andı Er . . 
rak bıça · ını arka cebine ata-
kaldırdı gl'ınkı çıkardı, vurmak üzere 

. a at be d . 
n:ırak bıc::a- . n aha evvel davra· 
vetimle kagı çekıp vurdum ve var kuv-

çtım. 

Tieis: 

- Peki vurır.ad 
Recep: an kaçamaz mı idin? 

- Hayır ka a 
ğını kaldırmı ç nnzdım. Çünkü bıça-
bıçak sırtı Ştr. Arkamz dönseydim, 

ma sapı .. 
kurtarmak . . anacaktı. Kendımı 

Katilin ıçı~ Yaptım bu işi. 

zanın duruşması dün ağır cezada bi
tirilerek kararı bildirmiştir. 

Rıza bir mandın:ı.:h çalıştıkları Şa

bana müteaddit defalar tasallut etme:< 
istemiş, fakat Şabanın mümanaati üze
r;ne bu arzusuna bir türlü muvaffak 
olamamıştır. Nihayet son defa, vaka
g.:cesi Şabanla bir oda::la yatan 
Rıza kalkır.ış, Şabanın yatağına yak
laşarak uyuyup uyumadığına bakmış 

ve gencin iızer:ne atılarak tecavüz et
mek etmek istemiştir. 

Bu vaziyet karşısında Şaban hemen 
yastığının altına saklatlığı ça1asına 

davranıp kendini müdafaaya kalkış
mış, l.ıkin daha kuvvetli olan Rıza ça
kıyı elinden alarak Şab:;ını yaralayıp 

öldürmüştür. 

Sogukkanlı katil; cinayeti işledikten 
sonra, Şabanın cesedini sürfü:liyerek 
dere kenarındakı sazlı~a saklamıştır. 

Sulh hakimi huzurunda, suçunu iti
raf eden Rıza, bilahare mahkemede in
kar etmek istemiş, Iakin ıdelillcr kafi 
görülerek 18 sene müddetle ağır hapis 
cezasına çarptırılmıştır. 

Rıza kararı dinledikten sonra yerin
de bir defa sallanmış ve: 

- Ben suçsuzdum; öldürmedim 

onu: beni neden mahkum ettiniz, diye 
söylenerek dışarı çıkmıştır. 

Bab:ı Katilinin Muhakemesi 
Bitti 

Çorlu köylerinden birinde oturan 18 
yaşında Mehmet adında bir genç ba
bası Mehmetli, annesini ih.::ral edip 
bakmamasına ve kendisini sık sık döv-
mesine kızarak mandıralarml:la yana~
ma Hasan ile birleşerek bir gece yarı
sı uyuduğu bir sırada balta ile parça

layarak öldürmüşlerdi. 
D ün, baba ka tili Mehmet ile yana!· 

ma Hasanrn ağrr ceza mahkemesinde 
haklarında verilen karar bildirilmiştir. 
Karara göre yanaşma Hasan Z sene, 
Meh:r.et de bir sene hapis yatacaklar
dı. Fakat Mehmet bu müddeti mevku-

Idam hükmünün yerine getirileceği 
sabah, kendisine hayattaki son arzu_ 
su usulen soruldu. ldam mahkfımu, u. 
zun yıllar brraberce nikahsız yaşıyan 
ve kendisinden şimdi iki yaşında bir 
de çocuğu olan hayat arkadaşı kadın. 
la derhal cvl<'nnıck istediğini söyledi. 
Mahklımun son nrzusu, bu şekilde 

bekleııilmiyordu. Buna rağmen son 
arzuyıı, - isafı kabil olmak şartile -
t'iayet gerekti. Bu da kabil olabilirdi. 
Hapishnııe dirckt3rlüğU, derhal ev -
lenmc için yaııılması gerek formalit<'. 
feri hazırlattı. Nikfth kıyıldıktan 10 
dakika sonra da, haydudun başı cel. 
ili.dm baltasr altında giivdesinden ay_ 
rıldr, boynundan kan fışkırarak yere 
yuvarlandr! 

Altın Arayıcılar Faaliyette 
Kanadndan bildirildiğine göre, aL 

tın ve radyum arayıcılar son aylar 
içinde büyük bir faaliyete geçmiştir. 
Büyük heyetler halinde macera me • 
raklılan Kaııadanm en şimaline doğ. 
ru yola çıkm15lardır. 

Bunlar, buz ve kar tabakaları üze
rine çadırlar kurmakta ve altın ara. 
mağa <'alışmaktadır. Şimdiye kadar 
iki gram radyum bulmuşlardır. 

İki yıldanberi altın arayan bir he. 
yet de zengin bir altm madeni buldu
ğu gibi 2:3,000 beyaz tilki derisini de 
I\anadaya sevketmiştir. 

E vlenemiyen Kızların 
Sigortası 

A vrupada evlenemeyen kızlara mah. 
sus bir sigorta usulü her tarafta tat. 

bika başlanmıştır. Holandadan sonra 1 

Fransa ve Belçikada da tatbika baş.; 
lanan bu s ulle, otuz yaşına kadar ev
lenemiycn kızlar bu türlü sigortalara 
kaydolunmaktadrr. 

Bunda yer:od :~te.I~~ .. i~adesi oku~d~. 
Reis sorunca uştugunu söylememıştı. fen geçirmiş, olduğundan hemen tahli-
ğını idd" ' ısrarla yere yuvarlandı- ye olunmuştur. 

Kayıt muamelesi yaprldıktan sonra 
kız e\·lenirse \'erdiği paralar sigorta. 
crlara kalıyor; evlencmezse ihtiyar. 
lıkta mühim bir parayı sigorta şirke
tinden tamamen alıyor. 

ıa etti. B da . . li ve m un n sonra tabıbıad-
rap":>run~rg yraporlarr okundu. Morg 
ra cig- e • a. ah yanın yara neticesi ka-

rının tah · 1 . · • 
ziften Öldü_.. rıp o masıle dahılı ne-

Katil r gu yazılıyordu. 
- .. aporlara bir diyeceği olmadr-
gııu soyled· 
ldinlenilmes~ ve mahkeme şahitlerin 
şında S 

1
• ıne geçerek ilk şahit 15 ya-

a ahaddin - ld 
Salah d. · çagrı 1

• 
a lın ded· k" • 

P 
1 ı . 

- en ...., b' cerede otururken Yahya ile 
ı.ece ın ka 1 "k' vga arını gördüm. Yahya 
ıb ı zumrukla Recebi yere yuvarlamış; 
ıçagını çek . . . B. mıştı. Recep altta idı. ır-

den Yahya _ . nın karnını tuttugunu ve 
Rcc:bın kaçtığını gördüm. Elindeki 

. bıça~ı kaçarken koltuğunun altına sak
ladı ... 

!kinci şahit Tahsin ise vakayı gör
mediğini, s:ıdece Recebin alaca karan
lıkt3 kaçtığını ve Yahyayı elleri kanlı 
olarak karnını bastırarak eczahaneye 
doğru gidcı ken gördüğünü söyledi. 

I3un<lan sonra dinlenen arabacı Ah
met de: 

- Yahya, Recebe birkac yumruk 
~ vur 

du ve bıçağını çekti. Fakat Recep da-

ha evvel davranarak gazete kağıdına 
sarılı bıcag- mı sall.ı.dı So k · · nra açtı. 

Yah:a. yıı~:ukladığı sırada Recep ye
re c~~ılır gıbı olmuştu. Bu vaziyet kar

ş•sında kaç:ımadı. Eğer kaçr.ıağa dav
ransaydı Yahva c·nu vururdu . ., dedi. 

Bttnclan sonra 12 yaşında Hakkı 
diııknil ~i ve IT'ahkeme dinlcnilmesin~ 

lÜ'!ttm gördüğü komiser muavini, 
bir poli ve Cihadın çağrılmalarına ka
rar vererek muhakemeyi bugün saat 
16 y3 bıraktr. 

Malık"me karannı bugünkü muha
keme soıı•ınrla tefhim edecektir. 

18 Yasırvl-.ki C"'hanı Öldü-
ren lSS~:ı~Y~ tncak 1 

Saman ıranın Paşl köyünde 18 ya· ı 
sında çoban Şab;:ını öltlüren kat:ı Rı-

Ev, kadın: 

Yaz ve kış 
Çocuklara ne giydirmeli? 
Y AZ, kış, çocukların ne gi

yeceği bir meseledir. So-

ğukta üşüyüp lıasta olmaları var; 
sıcakta pişmeleri veya terleyip 
soğu){ almalan tehlikesi var. Ha
kikaten bir anneyi çocuğun elbi
sesi çok meşgul etmelidir. Halbu· 
ki hizde, maalesef, buna dikkate

dilmediği görülüyor. 
Bilhassa yürümeyen çocuk ha

radan çok çabuk müteessir olur. 
Çünkü, dalma otıırtluğu, vücudu 
hareckt etmediği için kanı fazla 
deveran etmez. Kan deYeran et
meyince de ,·ucut daima dışarda. 

ki hararetin tesiri altındadır. 
Gerek kış, gerek yaz, çocuğun 

elbiselerinde dikkat edilecek ilk 
nokta viicuda havanın girip çıl<

ıııasına milsait olmasıdır. 
nunıın için lıllhassa, çocuğun çoculr, hiç olmazım cllıisesinin me

üstiistc giyılirilınenıesl IRzımdır. saıııatlı olmasıııuan istifade et
Bıına nıukahil, vüc·uclun ı-ıcak tu· melidir. 
tu 1 rıı nRı ist"n !yorsa, ıı 7., fakat sı
rn I< t11t11r11 - IllC'sel:\ yünlü - ı;:cy

ler ~ı~·dirllmf'liılir. 
Ynzın da lrntcıı elbiseler ve de. 

likli ten faııilesl giydirmeli. Ya
zın çocuğun en fazla şik{tyet etti
ği şe~· \i.icudunu Pl.ŞlRE~ sıcak· 
1 ır. C:c>ıl<' lıar<ıl <'1 iz old11ğ11 ir'in 
ı ri 'ii<'ııdıın<la kalan ,.e Jıarı>l::Pt 

t'I ıne,·eıı t\zal rınııı arası terlc>yı>n 

Yazın çocuklara şapka giydir· 
mPk yalnız güııcııte grızcceğl za· 
mnıı H\zımdır. Sair zamanlarda 
çocuğun başını açmalr ki serinle 
sin. Yalnız başı dcf;il, gözleri ve 
ensesi ele gölgede kalmalı. Sonra. 
şapkanın hafif olması da, tnblt 
ı:ıartır. Onun iı:in, lı:u:ıır Rnpka yı>
rine, ıınnıu ı.111 şaplrn1an tnr.ilı 

etınPli. 

il On~n Y~ri~i tutmak üzere kim seçilirse, çok geç· 
meden otekı dunyaya gidiyor ; şimdi 5 numaralı ben· 
zer aranıyor! 

Rudolf Vakntinoya halef gösteri
lenlerden birisi daha öldü. Amerikan 
film propaganda servisince iki aydan. 
beri Rudolf Valentinonun yerini tuta_ 
cak, diye reklamı yapılan Cak Dan 
Birleşik Amerika hükfımetleri içeri~ 
sinde en lüks klinik olan Holivud kli. 
nikinde hayata gözlerini kapamıştır. 

On küsur sene evvel apandisitten ö. 
len Rudolf Valcntinoya benzediği ilan 
olunan delikanlılar, hep öteki dünya. 
ya gitmektedir. Bu sefer ölen, benzer
lerin üçüncüsüdiir; bun unla beraber 

' l numaralısı asıl Hudolf Valcntiııo sa. 
yıldığına göre, bu hcr.apça Cak Dan, 4 
numaralısı. .. 

Holi\'ud film direktörleri, Rudolf 
Valentinoclan ziyade, onun filmleri • 
nin gördüğii rağbeti ve bu suretle ka. 
salarının nasıl dolup taştrğmı unuta. 
mamışlardır. Bu delikanlı tipinin, ka. 
dın, erkek birçok kişiyi çıldırttığını 
gözününde tutan film direktörleri, o. 
nun ölümünden bir ay sonra benzerini 
bulmak yolunda araştırmalara başla· 
mudardı. 

Bu maksatla olduğunu bilmeden 
yü~le.r:e delikanlı, Holivudda film iş: 
l~r~nı. ıdare edenlerin önlerinden ge _ 
çı.rı.ldı. Geçenler, bir revü seyredilir 
gıbı seyredildi. Filmleri alındı. Fotoğ. 
rafları çekildi ve sonra asıl örnekle 
~uka~ese yapıldı. FevkaJade yorucu 
bır ugraşma neticesinde, bunlar ara_ 

s~?da,n bir delikanlı en uyğun görül. 
d.u. E.cı~s~n bu delikanlı, sağlığında 
fılmler~nın bazu ahnderinde Rudolf 
Valentınoyu duDTe etmiş, kısa bazr 
sahnelerde onun yerine görünmtiştü. 

Kendisine iş açıldı ve bu delikanlr 

~ numaralr Rudolf Valentino olmak 
Uzcre lanse edilerek, kendisine bir m~ 
nacer ve birkaç mütehassıs muamm 
seçildi. Ayrıca emrine külliyetli para. 
t~hsis olundu. B u para, daha film çe
v.ırm~d.en - veriliyordu. Bu delikanlı, 
!1.m~ıkı halde hiç bir şey yapacak de. 
gıld~; sadece, 2 numaralı Rudolf Va. 
lentıno olara'k görünmeğe hazırlana. 
caktı. Yapacağı şey, bundan ibaretti 

Kendis~ni bahtiyar hisseden eski 
d_u~Je delıkanlı, denilen şeylerin hep. 
sını yapmaktan hiç çekinmedi. Gözka_ 
maştırıcı beyazlıkta bir otomobil sa • 
tın aldı, bu otomobili saatte 120 kilo
metre sür~ı.tle sürerek sık sık dolaştr. 
B~ suretle Rudolf Val<>ntinoyu taklit 
cdıyordu. Ve derken, gtintin birinde 
~endisini, otomobilile beraber bir a • 
gaca çarpmış ve parçalanmış buldu. 
lar. 

. ~imdi Amerikanın altı Ustüne getL 
rılı~or, b~şka bir benzer aranıyordu. 
~o~ıvud fılm direktörleri, onun benze. 
rını bulamadan rahata kavuşamıya 
caklard ı ve seçmekte çok titiz davra: 
nıyorla:dı. 5,000 dolar, Türk parasile 
6,250 Iıra mükafat konuldu. her V • 
lentino tipi delikanlı bulmağa delal;t 
ederse ve buldugvu muvafık .. "1·· goru urse 
bu para~ı kazanacaktı. Ve bir müddet 

:~nra bır benzer daha ortaya çıkarıl. 

Gak Daıı 

tt.ıhayalle bocalamıştı. Lokanta sahi. 
~ı de kendisine yol verince, meyus de. 
lıkanlı, orada bir müddet çalıştığına 
dair eline tutuşturulan vesika cebin
de, bir binanın ı 7 inci katında bulu. 
nan lokantanın penceresinden aşağıya 
bakarak mahzun mahzun düşünürken 
birdenbire müvazenesini kaybetmiş,' 
tepetaklak yuvarlanmıştı. Tam 0 sı _ 
rada da, film adamları, onu ziyaret 
~a~sadiyle aşağıdaydılar; kapıdan 
gırıyorlardr. Bu da böyle ölUnce, Holi. 
vud, gene Rudolf Valentinonun ben 
zerinden mahrum kaldı. • 

Ve şimdi, 4 numaralı ben.zer olarak 
Cak Dan ön plana sürülmüştü. 21 ya. 
şında bir delikanlı olan Cak Dan ev 
velce. de film çevirmiş, patinaj dUny~ 
şampıyonu iken film yıldızı olan Nor· 
veçli Sonya Hcniye eş olarak başarı 
gösterdikten sonra, Rudolf Valentino. 
nun be~zcrliğ_i onda mevcut olduğu 
k.ana~t~yle, ısmi ortaya. atılmıştı. 
Kendısı, Rudolf Valentinonun hayatı. 
~a a.it bir filmde baş rolü oynayacak, 
olem cnrılandıracaktı. Gerçi tıpkı tıp. 
kısma benzemiyordu, ama buna mu. 

Bu seferki, Nevyork lokanta! kabil kendisine mahsus bir "şarm., ı, 
dan b" · · arın • bir a "b · d ırı.nın _mutfağında bulaşık yıka. c zı esı var r. Kadınlar ölen meş. 
yan fakır bır gençti. Babası ölünce ·c hurda dn ayni şeyin mevcut olduğu 
kadar, onun tahsil ücretin"ı öd. ) • zehabmdaydılar! ? ..• 

. d emesı 
sayesın e, tahsil görmil., .. ü H 1. d Bu Cak Dan, Holivudcular tarafın. 
dan w s~ • o ıvu - d 

.. _aran:ıaga çıkan bir mürahhas, ona an adeta pamuğa sarıldı; yumurta 
kul~ıyetlı para teklif ettikten başka gibi, bir yere çarparsa kırılacak sa-
resımlerini de çekerek Lo An 1 ' nıldr. Otomobil kullanmak istedi mi, 

t · s ge ese 
~ç u. 3 numaralı Rudolf Valentino emrine ı;;oför verilmek tercih olundu. 
1 evyorkta tabak, çanak yrkamağa de' ğu gibi, tayyareye binmesi de yasak 
vamla davet bekliyordu • edildi. Tehlikeli olan her şeyden uzak 

Holivudd~ bu husust~ kati karar tutuldu. 
~~~~ek salahiyetini haiz srrnıaye sa. "Sakınılan göze röp düşer!., derler; 

.adam, o arahk tatil devresinde bütün bunlara rağmen, iki hafta ka. 
s:.y:ıycdeydi. Dönüp de fotoğraflar~ dar cv\'Cl Cak Dan hastalandı. Batta. 
~orünce, yerinden fırladı. Bulunan de· han<'ye kaldırılınca, doktorlar başına 
lıkanlr, tam aranılan tipti. Onu 

0 
ka. toplanarak, suratlarını ekşittiler. Ho. 

dar beyenmişti , ki hemen hususi tay_ livud film direktörleri, bu gencin ha. 
yare~iy~~ Nevyorkta uçup, benzeri yatını kurtnrnıak için paraca her tür. 
kcndı go1Jeriyle giirınck istedi. Fakat, 1ü fedakarlığa rizn gösterdikleri hal· 
nradan gecen iic haftada nP olmuştu? de, doktorlar, .. onu üliimden kurtara. 
Genç bulaşıkçı. ilk teklif Uzerine se. madılnr. On dort gUn Cak Dam kur. 
vinçten baM dönmüs halde zıplamış, (' tarmak için uğrastılar, kan nakli a. 

sonra da ses seda çıkmayınca, suku. (Sonu 10 ıuncu. sayfrida,) 
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izmir Denizbank c • 
antrepolarında 1 z r e 

Hakikaten, bu sözlerinde çok haklı! te bir zamanlar (pekin) i ve Çini el. 
idi. Bu vaziyetin en tehlikeli ciheti, !erinde tutan ve kendi idareleri za. 
hakiki hfıaiselerin birer dedi kodu ha. manında, onu, Asyanın en belli ba§lı 
tinde kula.ğ.ım~za çalındığı bu ka~ga· bir memleketi haline getiren Mongol 
ealıtkt.an bıhstifade, Kızılların (oulıa~. hükUmdarlarını hatırlayarak, Çinin, 
sou aı) ya kolaylıkla yaklaşarak, hır bugün fırsattan bilistifade kendileri. 

Oksijen tüpleri . 
iştial e ti Geç~n .~ene beş bm akrep 

muştu; mücadeleye bu 
devam ediJiyor 

tek kurşun atmaksızın hepimizi ya • . . . W• 

kalayabilmeleri idi Gideb"l W• • ne tatbık etmek ıstedıgı vaziyete kar. 
" . ta . d b"l ·a·k k 

1 e<:gımız §ı, Mongol idarecilerinin, Sa Sentöte-

İzmir (Hususi) - Burada Deniz
bank antrepolarından birinde bir işti
al hadisesi olmuştur. Denizbankzn ma
lı olan gümrük anbarlanmn Balıkhane 
civarındaki kısmında duran oksijen 
tüplerinden biri, hükumet konağı ci
vannda adeta boır.ba P,atlamı§ gibi bir 
gürültünün işitilmesine sebebiyet ver· 
miştir. 

Cizre (Hususi) - Milattan asırlar
ca evvel ve Irak • Suriye • Anadolu 
topraklannın birleştiği noktada tees
süs etmiş bulunan Cizre, yüz yılların 
harabi ve bakımsızlığını çektikten ve 
bu esnada cidden sevimsiz ve biçimsiz 
bir çehre taşıdıktan scnra nihayet um
ran sahasına atılmıştır. 

/erı yın e e ı sey ı , pe cmın ol • nin Hanların .. . 
mıyan bu şehri derhal terketmeye ha. . '. ' prens ve yüksek rütbe. 
zırdık. Halbuki, şimalde Kızıllar bu • lı Ui~alarm ve bu tazyik rejimi al. 
lunuyordu; cenuba doğru yaptığımız tında ı~l.e:en hal~ın .vaziyeti gözönün.. 
te~bbüste arkadaşlarımızdan birçok. ne getırılırse, Çınlılere karşı alınan 
larını kaybetmiş ve kanımızı akıtmış. hasmane vaziyetin sebepleri anl~ıl • 
tık; garp, Çin hUkfunetinin ve asker· mış olur. 
lerinin faaliyet merkezi idi; §arkta i. Elimizde hiç bir silahımız olmadığı 
sc harp patlamıştı ve Çin hükfuneti • için, bugün bir ayaklanma, imkansız. 
nin sıkı kontrolüne rağmen, Mongo • dır. Sonra bütün şeflerimiz göz hap. 
Ustanın bu kısmında cereyan eden sindedir ve Mongoiistanın istiklali L 
hMiselerin vehameti hakkındaki ha. çin yapacakları en ufak bir hareket 
herler bize kadar sızıyordu. Bu vazi. Ü?.Crine, derhal, kendilerinden evvel, 
yette, yapılacak başka bir ~Y olmıı. eziyet, işkence ve açlık içinde ölen 
dığından, (ouliassoutai) de oturma • seksen asil prens ve lamamızın öldük
mız lii.zımgeliyordu. Burada, bizim va· Jcri (pekin) zindanlarına atılacaklar. 
zlyetimizde bulunan birkaç Lehli ne. dır. Mongol milletini aayklandı. 
ferle, iki Amerikan ticaret evi bulun. rabilmck için çok fevkalade bir hadise 
maktaydı. Bunlarla birleşerek, kendi lfı.zımdı. Bunu tacil edenler, Çin ida
hususi istihbarat servisimizi vUcuda recilerinden General (chang yi) ve 
getirdik ve hadiseleri yakından ve a.;.hu • chihsiang) oldu. Bunlar, Sa 

Bu gürültüyü işitenler ne olduğunu 
anlamağa fırsat bulamamışlardır. Tüp
lerden biri patlayınca iştialden ~iğer 

tüpler de müteessir olarak patlamağa 
başlamıştır. 

Bu suretle oksijen tüpleri sürüklene
rek denize yuvarlanmış, havai elek· 
triklı vinç tesisatını bozmuştur. Bir 

.tanesi de gümrük antrepolarındaki la
marina bölmelerini delmiştir. 

Güneşin tesirile vaki olan iştialin 

hamdolsun insanca zayiatı yoktur. E
ğer bu iştial pazar günü olmayıp da 
ba~ka bir gün olsaydı, orada bulunan 
amelelerin hayatı tehlik~ye girerdi. 

Dicle gibi bulunmaz bir servete ma
lik elan kasabanın imarı esasen kolay 
tıkla mümkündür. Toprak arızasız, su 
boldur. Unlü Dicle şehrin güneyini 
tamamile kaplamıştır. Ne yazık ki, ima 
ra bu derece müsait ve birçok hususi
yetlere malik bulunduğu halde hemen 
hemen son senelere kaıdar alakasız ya· 
şamıştır. İlçbayliğa değerli genç bay 
Baki Başaranın atanması üzerine vazi
yet birdenbire değişmiş ve Cizre, um
ran sahasında seri bir terakki ve inki· 

dikkatle takibe başladık. Ayni zaman. (bogdo) hanın, sarayında 
da da Çin komiseri ve bize çok yar. t! • f olduğunu ilan ettiler ve Mon. 
dımr dokunan Mongol (sait) ile de iyi arca kanuni bir vesika olarak ta. 
münasebat tesisine muvaffak olduk. nınmıyan, (buda vivan) nın, son canlı 

Mongolistanda cereyan etmekte o. buda olduğu hakkındaki (pekin) hü. 
lan bu hadıselerin asıl sebepleri ne • kfımetinin kararnamesini mevkii tat. 
lerdi? (ouliaseutai) nin akıJiı (sait) i bike koydular. Bu hareket hududu 
bu hususta bana §U izahatı verdi: aşmaktı. Halkla, Canlı Allahları ara. 

21 Teşrinievvel 1912, 23 Teşriniev. smda, derhal, gizli münasebetler tesis 
vel ve 7 Temmuz 1915 de, Mongolis· olundu ve Sa Sentöte'nin ve mem.leke
tan harict istiklalini iktisap etmi§ti. tin kurtarılması için pl8.nlar tanzimi. 
San Denizimizin mutlak hükümdarı ne başlandı. 
olan, San Santöte (buda vivan) Bu te§ebbUslimü1.de, Bu.rya prensi 
(bogdo djebtsung damba houtoukto~ (djam bolon) nun büyük yardımlarını 
khan) unvanı ile, (khalkha) daki gördük. Ayni mmanda, Baykallarda, 
Mongol halkının ve dı~ Mongolistn. Bolşeviklerle çarpışmakta olan Baron 
nmın hUkfımdarr nan olundu. Rusya, (ungern) ile de tema.sa gelerek, Çin.. 

kudretini muhafaza ettiği ve Asya si. Jilere karşı olan mücadclemiroe, bire 
yasetini yakından takip ettiği müd • yardımda bulunmak Ü?.Cre, kendisini 
detçe, Pekin hUkfuneti, muahedenin Mongolistana davet ettik. !şte, istik. 
hükümlerine riayet etti. Fakat Al _ ıaı mücadelemiz böyle başladı . ., 
manya ile harp başlayıp da, Rusya, Oulinssoutai Saitinin Mongolistan. 
Asyadaki kıtalarmı çekmek mecburi. daki hadiseler hakkmpa anlattıkları 
yetinde kalınca, Pekin hükfuneti bunlardan ibaretti. Bilabara, Baron 
Mongolistanda kaybettiği imtiyazları.' (ungern) nfn, istiklali için teklif o. 
ni yeniden iddiaya başladı. 1912 ve lunan mücadeleyi kabul ederek, şimali 
1913 muahedelerini i~ bu yüzden, Mongolistanda derhal seferberlik ilan 
1915 muahedesile tamamlamak mec • edilmesini emrettiğini ve kendi kuv. 
buriyeti hasıl olmuştur. vetleri ile de (kenılen) boyunca M.on-

.. ~~nunla beraber, 1916 da Rusyanın ;:~~~~~a geleceğini bildirdiğini, öğ • 
~tun kuvvetleri talihsiz bir harp i. 
çınde yuvarlanırken ve bi18.hara, 1917 
Şubatında birinci ihtilfil patlak vere
rek, (romanoff) hanedanını devirin • 
ce, .Çin hUkfuneti Mongolistanı, açık. 
ça ışgal etti. Bütün :A:!ongol (sait) ve 
n~ı:larrnı azlederek, yerlerine Çin 
hukumetine taraftar olanları ~irdi. 

Bir müddet sonra, Baron (ungern), 
Albay (kaza.grandi) kumandasındaki 
kuvvetlerle birleşerek ve Mongol sü. 
varilerinin de yardımı ile ( ourga) ya 
taarruza başladı ve iki defa mağllıp 
olduktan sonra, nihayet 3 Şubat 1921 
de bu şehri zapta muvaffak olarak 
(buda vivan) ı, yeniden hanların tah: 
tına çıkardı. 

( Ar:knsı var) 

§afa marhar olmuştur. 

Gaziantep mektupları: 

okumaeılık· 
himaye e diliyor 

Sıcaklar f evkalô.de arttı ; üzüm 
mahsulatı çok iyi 

Ticaret odası oda meclisi yaptığı 

toplantıda dokumalarımızın kalitesini 
iyileştirmek ve bu suretle sürUmünü 
artırmak için mühim kararlar vermiş· 
tir. En mühimi; çift en dokuyan ez
gahlarrn yerine tek en dokuyan tez· 
gahların ikamesi.'dir. Bu .suretle çifte 
tezgahlarda tez.gfilılann genişliği ha· 
sebile sık dokunmayan ve dokunması 
bittiğinde ortasından kesildiği için bir 

kenan iyi çıkmayan ve bu suretle ka
litesi bozulan dokumalanmmn daha 
tek, kenarları sağlam ve güzel çıkma
sı müm'kün olacağı gibi a~ıkta kalan 
birçok dokumacı kalfasına !da iş bulun· 
muş olacaktır. 

Oda meclisi, bundan başka dokuma 
çözgülerinin en ve boylarının, boyala
rının daha·iyi kontrol edilebilmesi için 

tarakçı esnafını belediye hanına top
lamağa ve çıkan direzinleri kurşunla 
mühürlemeğe de karar vermiştir. 

PAZAR YERİ - Yine Oda meclisi, 
belediye hanınm fıstık, üzüm, pekmez, 
yün, sade sağ gibi başlrca ihraç ma1· 

lanmızm ilk pazar yeri iln olunması· 
na, bu maddelerin hariçte satılmasının 
yasak edilmesine karar vermiştir. Bu 

yasağa aykırı hareket edenlerden beş 
liradan yüz liraya kadar para cezası 
alınacaktır. Oda meclisi bu kararile ih· 
raç mallarımızın yakından kontrolünü 
temin ettiği gibi -müstahsil ihracat tile· 

carlannı da doğrudan d-:>ğruya karşı

laştırmış ve her iki tarafı mutavassıt· 
ların elinden kurtarmış olacaktır. 

PARA CEZASI - Oda meclisi bu 
toplantısu'llda, azadan Mustafanın 

evevlce getirttiği fabrika kırıntısı mad· 
deleri kilimcilere satmayarak ihraç et
mesi yolunda verilen oda kararına ay· 
kırı hareket ettiğinden ve yabancı mad 
delerle kilimciliğimizin kalitesini boz· 
duğundan dolayı, yüz lira para cezası
na mahkQm etmiştir . 

HALKEV1NDE MÜSAMERE -
Çinarlı spor klübü gençleri Halkevi 
salonunda bir müsamere vermi§, Gör· 
düğüm Cihan i~imli aile faciası ile bir 
Azizlik adlı komediyi oynamış, müzik, 
dans numaraları yapılmı! ve ço'k alaka 
görmüştür. 

Muhtariyet taraftarı olan birçok 
~ongolJar tevkif olunarak Pekin ha • 
pısh~~elcrine sevkolundular. (ourga) 
ve dıger Mongol şehirlerinde Çin ida. 
resi tesis olundu; (bogdo) hanın elin.. 
d~n hükfunet işle.ri alındı; onu Çin 
hükumetinin kararnamelerini im 
eden bir makine haline kalbettiler. ~ 
bütün bunlar yetmiyormuş gibi, ni. 
hayet. ordularını da .M.ongolistana 
soktular. 

Manis a Halkevi 
faaliyette 

RESİM SERGtSt - Açıldığını bil· 
dirdiğim Halkevi ikinci resim sergisi 
çok rağbet görmüş, ziyaret edenlerin 
sayısı on üç bini bulmuştur. Sergiye 
gösterilen bu alaka halkımızın güzel 
s.a~atla~a karşı duyduğu iştiyak ve mey 
lını behrtmesi bakımından bilhassa şa· 
yanı memnuniyettir. 

.İMAR HAREKETLER! - Şehri
mızde son günlerde hummalı bir imar 
faaliyeti göze çarpmaktadır. Bir taraf
tan bütün ıı.ckaklarda su tesisatı yapı· 
lır~en diğer taraftan da sökillen kaldı· 

. B~ a~dan itibaren Mongolistan, 
Çınlı tacır ve işçilerin istilasına ma • 
ruz kaldı; Çinliler, 1912 den beri, ge. 

çen ~.~ana ait bütün vergilerin öden. 
mesını ıstemeğe başladılar. 

. Mongol halkı, bütün mallarını Çin
lılere kaptırdı. Bugün, büyük şehir ve 
~anastırların civarında, yeraltı ma. 
garalarında yaşamakta olan binlerce 
Mongol vardır. 

Bütun askeri depolarımız, mal san. 
dıklarımız müsadere olundu. Manas. 
tırların hepsi de vergiye tabi tutuL 

rımlar tamir eıdilmekte ve yeni kaldırım 
lar, lağımlar yapılmaktadır. 

Belediye eski su künklerinin geçme
si yilzünden daima açılıp örtülerek çok 
berbat bir hal alan au burcu caddesi 
kaldırımlarını yeni baştan ve esaslı bir 
şekilde döşemeğc karar vermiştir. Par 
ke döşeme manrif bahçesi Önür.iden 
başlayarak Karagöz camisine kadar 
uzayacaktır. Esaslı bir şekilde döşene
cek olan bu yolda kanalizasyon için 
içinei bir iş çıkına.m:ası maksadile bu 
kısmın ana lağımının da yapılmasına 
başlanm.ıtrr. Birinci kısmı ikmal edil
miş olan lağımın bugünlerde ikinci 
kısmına başlanaca"ktır. 

1 

Dünün her suretle harap. sc 
akrep ve yılan kaynağı kasabası. 
yepyeni bir yüz arzediyor. ~ı 
Cizreyi bundan üç sene evvel g 
le bu~Un görenler hissettikleri 
gizliyemiyorlar. 

Dün, Cizrede değil cadde de 
ce'k, yol ve sokak adı verilebili 
geçiş yeri yoktu. Düşe kalka 
yollar pislikle dolu idi. Bugiin ı 
kaklar genişletilmi§, anayol 1 
re genişliğinde açılarak kaldı 

ile beraber ve güzel bir cadde lı 
döşenmiş, ağ3çlanmış, ikinci 
cctddenin inşasına ba§lanmış, çoC 
kı, aile bahçesi ve plaj tesis c 
memurlar klübü binası, futbol 
ve spor klüpleri teessüs ve te 
etmiştir. 

~----..... 
Bu yıl içinde üç kilometre ııt 

deki Ayınterip suyu sekiz bin Jı 
canmak suretile kasabaya getir 
ve sekiz çeşmeye te-.?i edileceld1 

ne bu yıl içinde ikinci caddeni11 
atı tamamlanacak, şehir medeni 
kavuşturulacak, elektrik fabrika 
istifade ile buz fabrikası sine~' 

' vantilatör tesisatı ~a yapılacaktır 

93 7 akrep mücadelesinde bcJ 
yakın akrep öldürülmüştü. Bu yıl 
mücadeleye daha büyük bir elı 
yetle devam edilmekte ve yılan 
beş, akrep başına iki buçuk kurll 
riJmektedir. Umurnt çarşıdaki 
ve harabelerin kaldırılmasına eslcl 
kanların yıkılarak yerlerind: ye 
nin inşasına hızla devam olun~ 
dır. 

Yol in§aatına hususi bir önem 
miştir. Cizreden başlayan bir yol 
le nahiyesini geçmit ve Nusaybitı 
ile kırk kilometrede birleşmi§ ve 
liyata başlanmış olduğu gibi rncf 
den Silop nahiyeııine ve Irak {<af 
iki muntazam şose ve Diclcnin fc 
halinde geçmeyi temin etmek uıer' 
li metre tuJUnde bir köprü infa 
mi tir. Cizrelilerin en büyük nl~ 
lekleri Dicle üzerinde bir köpril ı 
sıdır. inşa edilen köprü DicJerıiJı 
koluna aittir. Asıl nehir üzeri11°' 
iki yakadan gelip geç.meyi teınitı t 
cek köprü yoktur. Nakliyat !{ele) 
verilen sallarla, insan ba§ına oJ1 
hayvan başına on kuruşa yapılııı' 
dır. ./ 

Cizreyi kısa bir zaman~a bU 
çok esere kavuşturan ve daba 19 

yenilik ve güzelliklere kavuştııt$ 
ğında şüphe olmayan kıymetli ' 
Baki Başaran, aldığı soyadına ııı 
"kın layik, genç bir idarecidir. 11' 
b••t•• c· 1· • · •C I~ u un ızre ılerın en derin " 
sevgilerini kazanan genç kayaı' 
ve belediye reisi belediye bütçe' 
bir yılda on bin lira fazlalık tC 

etmiş ve bütçe yekfınunu yirtJ\1 

d.u: ~?ngolistaoın hürriyeti ve istik. 
l~Jı ıçın ç~Iışan bütün Mongollar ta. 
kıp olunarak' cezalandırıldılar. Çinli. 

ler, para, nişan, ve Unvanlar dağıt • 
mak suretiyle, Mongol prensleri ara. 
sında da kendilerine taraftarlar bul. 
mağa muvaffak oldular. Bu vaziyet. 

Ma.nisa (H.ususi) Haİk;vinl~c verilen konferanslara muntazaman e· 
Şehitler abidesi parkının geçen se

ne inşa d:iilen istinat duvarının geri 
kalan kısmının inşası da belediye mü
teahhide verilmiştir. İstinat duvarırun 

liraya ibHiğ eylemiştir. 
~~~~~---~--~ 

vam cdılmektedır. Konferanslar hoparlör teşkiiatiJe geniş bir dinleyici kütlesi 
b~lmakt.a ve ?u suret.!~ faydası daha ziya~ art~k_!adı!· Diğer ta.raftan evde 
guzel bır resım ısergısı de açılmIJtır. - - - - - - · -

(Sonu 10 ıtmcu roy/ada) 

K u runa Aburı 

olunuz ve edinif1 



Bir delinin hikayesi •u 
Yazan 

(Dımkiı sayıını.:::dmı dotırım) 

mliclrlet hastanın başucunda bekle· 
nıış, fakat hiç ses çıkarmadığını. 

harr>cktsiz. kaldığ1111 görerek sa' uşup 
gitmıştl. Teçhiz, tekfin telfişı ara· 
sında unutulan biçareyi şlınrli tekrar 
muayene ctmok lstcyorlar. bir tarnf· 
tan da mi.ıddr>iumıımi ınun\'lni Hadc· 
sini aln.ağa J,aJkıyordu. Fakat bü· 
tün lıunlanıı boşluğu anlaşıldı . .Mud· 
delumumi Polis komiserine bir zabıt 
tutulmasını "o lıtikiiınet doktornnun 
karlın hakkında "erecPği raporun 
da hu zapta eklenerek makamına 
ı;öndc>rltııır>sini emrederek asık ~e 
'alrnnrn ehcınıniyetlnl anlar bir yüz
le çıkın gitti. Ynlnız hlr an için 
l 'zmE'Lçisiııi tnnır gihi olfln hasta 
kadın, ona hiç bir şey ifade etme
yen donuk bir bakışla uzun uzun 
bakmış ,.e d . d . 

crın erin içini çekmış 
ve dudakla ti . • rı treyerk, şııunrnz bır 
boşanına halinde aı::ıanıafra lJaşla· 
mıştı. Bir şnylcr söylemek ister gibi 
:rutkunuynr, fakat sadece dudakla· 

· rı titreyorrtu. 
l:lizm t · e çı, bu hol gözyaşlarını ken-

di menr!ili\'le .1• • sı ıyor ve krmdisi do 
birlikte ag~•l . -

a) arak hııı;tayr ~üva te· 
sr>lll edecek t 1 .. · at ı sozlcr uyılunıyor
du. 

fiaat on hiro doğru komiser tek-
rar ı· ·· .. • 

.. .. ~ >nınrlu ve karlını tıbbı adliye 
gotıırmcık UzPre otomobil lle alacak· 
larını haber verdi. 

Kadını glydirnıek kimsenin 
aklına kel ·. mı)'or: dağınık saç· 
larlyle, tozlu ellerle kapadığı yü· 
zün de gözvaşlnr . " ının açtıP;ı lekelerle, 
kırlC'nınlş geceliğinin h ı· 1 t 

h 
a ıy e anrn-

maz nle gelmiş b" . d • ır gece tçın e 
başka kılığa girmişti. Polis ve bek· 
çı ~1111 Eılinden tutup kaldırmak Is· 
ted ılcr, kadın Urkek b! k t , r mu aveme -
le k:ırşı durdu C"b d k · ' re avranaca -
ta rdı. Bu hali gören bir ahbap, tat· 
h muamele yapılmasını hatırlattı. 
Fakat ne hu sö •! . • ) enenlerı anlayan. 
ne cıc ı>trafıncl"k'l . " ı erı tanıyan biç;ı re· 
n~n salhnnc>ye girmiş hir koyun ı;l-
bı fH'J';;enıll~i ,·ardı N"l t b""ri . ı ınyn """ • 
k.1dmı kucakladı ve bövlclikle tıbbı 
arlli otomobiline kondu: evinden. yu· 
vasınclan uzaklaştırıldı. 

O ı;ırada gocedenberl beklenen 
ağ'anak haşlamıştı. Ne \'ağmur, ne 
ağıL•ırdu bu! Adeta öğİe yalttl n le· 
am al:ıralığı <:ökmüştü. Bir taraf-

~a.ı da hiclcletıi gümbürtülerle hulut· 
arın ı;a"pışması duyuluyordu. Tram 
aylHııı ı:an sesleri tellerden çıkan 
<'fiil ışıklr.ra karışıyordu. 

Ölünün annesi oğlunu tııbutta pıı· 
:nuklnnmış, lıeyaı. lıeılere sarılmış 

e yüzü ~amıarr renk bağlamış bir 
aldP. görtiııce oracıkta diişüp bayıl· 

Vunus Kazım KUnl 
meli. Jı:endini yese kaptırmamalıy

dı. 
Hasla kadın ilk beş günü tıbbıMil· 

de geçırnıişt!, ne ağzın<laıı bir söz 
nlınahili) ol', ne ele hir şey yiyordu. 
H.alJıtalı bir uykusu da yoktu. l!as
talığına ıııclankoli denmişti. Yuıu· 
1311 iğnelerin tesil'iylo fasılasız ·18 
ı:;aat başmı kaldırmamıştı. Dahası 
onu ili' g-ördü~ü zaman irkilmişti. O 

şirin. üzerine lıuııca sene emek ver· 
eliği kızdan kalan korkunç derecede 
za) ıflamış, hayale dönmüş bu has
ta \iıcut ıııu)du? Esasen kız oralnr
da bile değildi. Bahasını da tanıma· 
,-ordu. llıtiyar, elini kızının başına 
İrn:rnıak üzere kalclırııııştı, kız ürk· 
ınüş, geri ~eri çekiliyordu. Adam se· 
siııi dııyıırnıak istedi. Yumuşak ve 
iç ıınrçalayan bir sesle kızına hitap 
elti. hu da boşuna idi. Doktorlar kı· 
zı buradan kal<lrrabiJeceğini söyle· 
rlılcr. Onlar da Şişli Fransız hasta
neRlne götürdüler. Fakat esasen te
kaüt maaşı ile geçinen babanın pa
ı alı bir hastahanenin masrafına da
' anması imkanı yoktu. Bir müddet 
~onra ö!Unce kızın hastaneden çı
karılması icap ottl. Bir haziran sa· 
balıı ağabeyi, bu bir deri bir kemik 
kalan sc\'gilİ kızkard~ı;;clğini ku<·ak
lamış, bil' taksiye koymuş ve taksi 
de Balorköyüıı yolunu tutmuştu. 

~\ğabey, lrnrdeşinln yan111~a~ hiç 

1 k ·ısteıni'·or \'e her turlü fe-ayn ına " 
tlaknrlığı yapıyor<lu. Fakat parası 
yoktu. Az maaşlı bir memurdu. 
Ailevi esbaba binaen tstanb~ldan 
naklini istedi, maksadı annesınl ~e 
yanına getirerek Bakırköyünde bır 
E:Y tutmaktı. Fakat mensup olduğu 
daire kadronun müsaadesizliğinden 
bahsederek tstanbula nakline imkln 
göremeaI, yalnız senelik: iznine 
mahsuben bir ay lznf geldi. O da 
izni bitince. ici kan ağlayarak An
taJyanın yolunu tuttu. Yaz ortala· 

1 
ın:ı doğru eağ kalanların hepsinde 
~ündelik h:ıyatın lezzeti cluyulmağa 
haşlanmıştı. Yalnız hastanın ?tra· 
fındald k:ır:rnlrk hitll\ dernm edıyor
du Daha doğrusu hasta, sağlam bir 
insanın anladığı manada yaşamak· 
tan uzaktı. Hayat bizim için zaman 
ve ınckAn çerçeveleri içinde mana
lanır. zaman seslerile, mektın renk
lerile bize varlığı \'e kendi .varlığı
ınızı hissettirir. Fakat bir hasta, 
helo bir deli için zaman dn, mekAn 
da kaybolmuştur. O, ne olduğunu 
bili~·or, ne de halin şuuruna vakıf· 

tır. 

o. ~adcce gözleri hareketsiz bir 
noktaya dalar, görmeden, anlama

(Soııu tO wıcu ooyfıru1a) 

" Amerikaga 
gönderilen 

mukaddes kum,, 
HahambaşL esrar kaçak

çılığını nıeğeres böyle 
yapıyormuş 

Par!ste bir Ya. 
hudi hahamının 

esrar kaçakçılığı 

ile tevkif edildiği. 
ni telgraflar ha • 
bcr vermişti. Bu 
hahamın hikaye · 
si hakikaten ga. 
riptir: 

Amcrikay'a gi. 
den bir vapura 
mal yükletirkcn 
polis memurları 

§Üphcye düşilyor

lar. Tahkikat ne. 
ticcsindc şiiplıele. 
rincle de hakir oL 
duklarını görü· 
yorlar v-c iki Ya.. 
ln·diyi yal::ı!1yor. 

lar. 
lslicvap başlı

yor: 
- Kimsiniz? 

- Ben, Nevyorkta, Broklin başha_ 
hamı lsak Leyfcr ... 

- Siz? 
- Ben Herman Gotliner, kolacı. 
- Gemiye yüklettikleriniz nedir? 
- Dini kitaplar. 
Fakat, bu dini kitapların ciltleri a. 

çıldığı zaman, içlerinde 80 er gram 
esrar bulunuyor. 
mtapları ciltliycn ndam da yakn.. 

lanmıştır. O: 
- Bunun esrar olduğundan benim 

haberim yoktu, diyor. Haham bana: 
"Bunlar mukaddes kumdur, Amerika· 
daki dindaşlarımıza gönderiyoruz., 
demişti ve kimseye bahsetmememi 
sıkı sıkıya tenbih etmişti.,, 

Hahamla arkadaşlarının muhake • 
rnesine yakında başlanacaktır. 

Çekoslovakya 
kupasıbaşllyor 
Çekoslovakya kupası fudbol maçları 

bu ayın sonunda başlıyacaktır. İlk kar
şıla~malar ikinci derece klübler arasın
da yapılacak ve bunların galipleri dal1a 
kuvvetli rakiplerle karşılaşacaklardrr. 

Tahmin edildiğine göre, Çekoslovak
ya kupası şampiyonu bu sene merkezi .. 
Avrupa kupası maçlarında da en kuv-
vetli rakiplerden biri olacaktır. 

--0-

R©maıınıyacdlaı 
Lik maçları 20 Ağustost.t 

başlıyor 

Romanya 1938-1939 mevsimi fudbol 
lik maçlarr 20 ağustosta başlıyacaktır. 
tik günkü maçların memleketin en ta
nınmış iki takınu Rapid He Yuventua, 
ertesi gün de Venus ile Ripensia Bük
reşte karşılaşacaklardır. 

9-XURUN 28 TEMMUZ 1938 

Casusluk alenıinde 

Beynelmilel casus teşkilatları 
nasıl çalışıyor? . 

Cas11slıık teşkiltilının bıiyiik işll'r oöraı15ıl Umımıl Tlnrbr.. ait 1ıir 1ırılırn: Mü. 
ttvtffa frıuili: Kralı Dt.şirıci Jor/ ııe /'ransa Cıımhıırrr.isi Puanlmre ile Gc11rral 
Jof er, Foş ve Sir Du§la~ ... 

1928 senesinde yalnız dört ay zar_ 
fmda İngiltere, Fransa, Lehistan ve 
Çekoslovakyada 17 kişi casusluk yü_ 
zünden idama mnhkfun edildi. 

BUtün devletlerin crkanıharbiyelcri 
harp ve sulh zamanlarında ı;izli istih. 
barat teşkilatlarına çok büyük ehem· 
miyet veriyor. Erklinıharplcr her şe· 
yi öğrenip bilmek istiyor. 

Mtitehassıslara göre bozuk teşkilat 
yüzünden iyi maliımat alamamak 
harplerin kaybedilmesine sebep olabi. 
lir. 1914 senesinde Alman ve Avustur • 
ya .. Macaristan devletlerinin harbi 
yakınlaştırıcı hareketleri, Rusyada 
çalışan istihbarat teşkilatlarının ver. 
dikleri malumat yüzünden ileri gel. 
miştir. 

Rus payitahtında Rus harbiye ne· 
zaretinin mahremiyetine kadar sokul. 
maya muvaffak olan Alman casusları 

Rus ordusunun teşkilatsız bir sürü oL 
duğunu yanlış olarak öğrenmiştir. 
Berline verilen bu mnIUmat, Viyana 
hUk\imetini Sırbist:ına ültimatom ve
rerek harp istemeğe kadar cesaret. 
lendirmiştir. Bu yanlışlık Alman ve 
Avusturyalılara pahalıya mal olmuş. 
tur. 

Çünkü Ruslar Samsonof ve Renen. 
kampf ordularını o kadar siiratle se
ferber edebilmişlerdir, ki Almanlar 
bu sürat karşısmdn şaşırmıştrr. 

Alman başkumandanlığı o znman. 
dan itibaren kendi gizli istihbaratının 
doğruluğundan §üphcye başlamıştır. 

Belçikanın silah ve asker adedi 
hakkındaki Alman istihbarat dairesi. 
nin bildiklerinin de çok yanlış olduğu 
harp başladıktan sonra meydana çık. 
mıştJr. 

Almanların o zaman !ngilterede ça. 
lışan gizli istihbarat memurları İngil. 
tero umumi efkarının dağınrk, işçi 

te§kilaUarmın harbe aleyhtar ve lr -
landa meselesinin bir gaile olrluğunu, 
binaenaleyh, İngiltcrcden büyük bir 
mukavemet beklenerniyeceğini Berli • 
ne bildirmişlerdi. Birçok tecrübeler 
görmüş ve kurnaz istihbar memurla. 
rmm cdjndikleri bu malumatın dn yL 
ne doğru olmadığı harp senelerinde 
meydana çıkmıştı. 

"' .. 
Harp ve sulh zamanlarında devleL 

lerin çalıştırdıkl:ırr istihbarat me • 
murlarmm sayısını hiç kimse bilmez. 
Biiyük Frcderik harp ceph<1sinc gitti. 
ği zaman yanında ekseriya bir tek as. 
çı ile yüz kadar casus bulunurdu. 

Yemek meraklısı olmadığı, fakat 
kuvvetli düşın:ınlarla muhiit buhmdıı. 
ğu için, casusların fazlalığı kendisine 
emniyet verdiğini söylermiş. 

Prusya gizli istihbarat teşkilatı_ rl'. 
isi Ştikart Fransa Prusya. harbiniJ! 
başlangıcında düşmanın arkasında o. 
tuz altı bin casus çnlı§lırdığmı Mot. 
keyc temin edermiş; Moltke de Mak • 
Moğan ve Bazcn'de kendini emniyetle 
gördüğünü söylermiş .. 

BüyHk harp senelerinde Hüyük Bcr· 
ta topu Liyeji bombardımana başlar. 
ken Liyej civarında çalışan Alman 
casuslarının sayısı sekiz bin kişi idı. 

ıı;tı. Blraı sonra da cenaze araha
ı HC'i.nlşti. Ev da~ınık, sahipsiz. ruh 
uz lıir hal almıştı. tkl üç gün son· 
a apartımanı boşalttılar. Eşyalar 

Ne var, ne yok? 
-ı 

İngiltere mukabil gizli istihbarat 
teşkiltıtının umumi harp senelerinde. 
ki ııeflerinden general Kokeril mai. 
yelinde çalışan istihbarat memurları. 
nın kazandığı muvuffakiyeti gururla 
sayıp dökmiişliir. Muknbil t<'şkilatla. 
çalışan casuslar, harp gemilerinin ,.e 
askeri muhaberelerin esrarını öğrenir 
mlş. Tertip edilen suikastleri meyda. 
mı çıkarırmış. Askeri fabrikalarda 
çıkarılacak yangınlara mani oluyor -
muş: lngiliz limanlarından hareket c. 
den gemiler hakkında düşman casus. 
ların verdiği malümatı elde ediyor • 
muş. Yalnız umumi harp seneleri için. 
de İngiliz mukabil istihbarat teşkilatı 
memurları düernnn casuslıırn gönde. 
rilen 70 milyon İngiliz lirasını elde 
etmeğe muvaffak olmuştur. General 
Kokeril bu suretle İngiltere devletine 
milyarlar kazandırmıştır. 

atıldı SHtılınıynnlar da munün nn
l'Sinln evine toalim edildi. 
Farııınm uzak, yakın nkrabn, eş 

ost üzcrinclo bıral<tığr teessür müt· 
işti. Falrnt olan olmuştu. Şimdi fa· 
ıanın geniş hiı· şümul almasından 

orku .uyordu. Enelı\ her iki kur
anın a:ınPlcrini ,.e ihtiyar habayı 

urtan.1ali: lfı.zımdı. Bu ithiyarlara 

aten dünyayı sevimli kılan yavru

ırr idi. Bu nni faciaya dayanmala-
1 şüpheli idi. Nitekim kızın babası 

ir felç gcçil'cli ve damadının gö· 

ıuımesinden on gün sonra onu da 
ssizrc mcıarlığa götürdüler. 
Parhık, çiçekli bir mayıs günüyclil 

u. Mor salkımlar, lnylılklar, crı;u· 

nlarln bnzenmiş olan toprağa hu 1 

t . · d "ıeı·ı·ne nemli ı:var niru u uzatıp u 
• "n IJntı· prağı çrıktil<leri zaman gu 

k . c var· rdn. ::'IJezarlıkta pek az ·ınıs r 

. Antalr~ıdıın g8len oğlunun kolu· 
lkf arkndaşı girınlı=;, bu üstiiste 

lenf k Jprc da~·nnınası tn,slyc 
ınuyorclu. ():o iP :. a, t:"Pri<le nnıır i 
rdı, kızl,nr<lC' ini tcrlnd cttircrPl,. 
ynzffpslııi , e mcsuliyetiııi düşün-

Eski Bir Sinema Artisti 
Ağır Hasta 

Perl Vayt ismı 

bugunkü sinema se
yircileri için belki 
hiçbir şey hatırlat· 
maz. Fakat, onun 
meşhur bir sinem:ı 
artisti olarak tanın
dığı günler pek u· 
z kta değildir. ''Nev 

~ y~rk esrarı,, filrr.ini 

yartan bu artist " 
· zamanın en parlak 

,1Jdızlarmdan biri idi. Ne çare ki o, bir 
~essiz film sanatkarı idi ve sessiz film· 
le beraber o tarihe karışmışı.t 

Parl Vaytin ismi bugün, onun gibi

lerde daima ouduğu gibi. ağır hasta 
bulunduğu için tekrar ortaya çıkmış
tır. Eski yıldız şimdi Paristeki bir A· 
mcrikan hastahanesinde "Mis Rayt • 
ismi ile yatmaktadır. Bundan hirkaç 
esne evvel geçirdiği bir otomobil ka

zasın'1a artistin belkemiği kırılmıştı. 

Bunun neticesi olarak üzerine sinir ve 
kalb hastalığı gelmiştir. Son günlerde 
hastalığı artmış. hastahaneye yatırıl

mıştır. Doktorlar hayatından endişe

dedirler. 

Piyangoda Büyük ikramiye: 
Bir Genç Kız! 

Gariplikte her zaman Ameri'ka öne 
geçer ama, bu sefer rekoru Avustral
ya kırıycr: 

Sidneyde bir piyango tertip edilmiş: 
büyük ikramiyesi .. Güzel bir kız .. 

Tabii, piyangoya evli erkeklerin ve 
çocukların iştiraki memnu. Biletler 
yalnız bekar ve evlenmek istiyen er
keldere &atılıyor. Şüphesiz, bı: piyan
gonun biletleri ont:!a bir hisse olarak 
da satılmıyor. 

Bu piyaneo Avustralyada büyük bir 
rağbet görmüştür. Evlenmeye niyeti 
ol mayan erkekler bile talihlerini dene· 
mey karar vermişler. birer bilet alıyor 
lar. Şimdiye kadar 300 bin bilet satıl 
mrştır. 

Piyangonun bir tek ikramiyesi var· 
dır, o da bu genç kızdır. Çok güzel 
bir kız olan bu "büyük ikramiye,. şim
tdi kime düşeceğini bekliycr. Fakat 
300 bin kişi de onu bekliyor .. 

Seksen Sandık Hediye! 
lngiliz kral ve kraliçesi Parise ge

lirlerken 50 sandık ve bavulla gelmiş
ler. giderken de 130 sandık ve bavul 
götürmüşler .. Birçok seyahatin aksine 
olarak, giderken yükleri fazlalaşan 
kral ve kraliçe memleketlerine bu san
dıklarla hediye taşımışlarıdır, 

Bu hediyelerin çoğunu, dost mem· 
leketin, küçük prenseslere gönderdiği 
hediyeler teşkil etmektedir. Bunlar 
arasın::la Parisin ve Lyonun güzel bir 
maketi vardır. Paris göremiyen pren· 
ses Elizabet ite prenses Margarct Roz 
bu şehirlerin küçük bir modelini elle· 
rine alıp oynayacaklarclır., 

Bundan başka, iki küçük prensese, 
hemen hemen kadar büytık birer be· 
bek hediye edilmi~tir. 

Yine büyük harp seneleri iı;:inde bu 
derece geniş ve şümullü bir suret.re 
çalışan gizli istihbarat teşkilalle.rınm 
istikbalde vukubulacak umumi ve 
modnı bir harple ne suretle çalışaca. 
ğınr tahmin etmek kolaydır. 

Almanlarrn umumi harp senelerin· 
den evvelki istihbarat teşkill'ltı btitün 
devletlerdeki ata§elcri ve gizli me • 
murları vasıtasiyle bütün dünyaya 
ait en kilçük mnlfımtılr bile toplama. 
ya çalışmıştır. 

Biitün limanlar. bütün şchlrlcr, 

topların patlayacağı yerlerdeki mani. 
alı yerler, balkanlar, kopriller, dcmir
yolları, şoseler ve karayolları, kanal. 
lar ''e geçit yerleri, demiz üsleri; 
silıi.h fabrikaları hakkında mal\nnat 
edindikten sonra, bir devletin icndeL 
tiği yeni bir topun planlarını elde et
mek \'C ayni model topu derhal imnl 
clmcğc çalışmak gayretine düşmu~ _ 
lcrdir. 

Ba§ka devletlerin erkiiıııharbiyclcri 

(Liltfcn gnyfnyı çc,·idnlz) 
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Hikaye Ailede çocuk 
(Altıncı sayı/adan devam) 

bir de yukarda işaret ettiğimiz §art. 
lar içinde ukalalık etmeğe başlayınca 
artık hiç tahammül edilmez birer in· 
san haline gelirler. İlk zamanlarda 
her turlil yardımlarla en iyi bir insan 
olaun diye üzerinde bütün alakaları· 
mızı topladığımız ve kendisi için dün.. 
ya kadar f edılkarlığa katlandığımız 

bu yavru böylece hiç i§e yaramayan, 
hatta müziç ve tehlikeli bir insan ha.. 
line gelmi§ olur. 

Valantino 
benzerleri .<tJsttarafı 9 uncuda) 

dan saatlerce bakardı. Ağabeysi son 
defa annesiyle hastanın odasına gel· 
diği zaman yemek vakti idi. Hademe 
çinko bir tabak ıclndc hru;lanmış 

kabak ve bir al~minyilm kaşıkla 

yerli bezinden azmış bir peçete bıra
kıp gitmişti. 

Atabey, bu peçeteyi hastasının 

boynuna dolamış ve bir cocuğa ye
dirir gibi lokma, lokma bu lezzetflZ 
yemeli yedirmişti. Hiç bir şey ko
nuşmayorlardı. Fakat ağabeyin i
çinde garip bir his vardı. Adeta 
hemşlreslnln bu acıklı halinde, bu 
uysal teslimiyetinde hoşa giden blr 
hal buluyor, hem gözleri yaşarıyor, 
hem de gUIUmseyordu. Kabaktan 
sonra kendi getirdikleri çilek rece· 
llnden tattırdılar. Bu tatlı madde 
hastanın dimağında klmbutr nasıl 

bir tembih yapmıştı ki donuk göz· 
lerlnl kardeşine çevirmiş ve öyle 
gamll, öyle uçucu bir gUlilmseme ile 
bakmıştı ki ağabeyi bunun neşesi
ni aylarca hissetmişti. Bunu hemen 
doktora anlattılar. Tıp nazarında 

bu hic bir şey ifade etmiyordu. Bu 
gülümsemede şuurun avdetlnl, kar
deşini tanıdığını, minnet hissettiği
ni ifade eden bir şey yoktu. Bu sa
dece uzvi bir refleksti. 

Hastanın muhiti hft.IA koyu bir 
l}Uursuzluk içindeydi. Fakat doktor 
şıta Umfdinden bahsederek zlyaret
çllerl uğurlamış ,.e arkalarından 

kanıksamıtı bir merarotle "zavallı 

çocuk, kardeşin obodiyen bu mezar· 
da yaşıyacak ! " demlşt1. 

-3-

Aradan yıllar gectf. İlk Uç .sene 
ıonra ağabeyi evlenmişti. Erzuruma 
tayin edilmişti. lstanbuldan geı;er
ken Bakırköyüoo uğramış, kardeşini 
dolal}mıştı. Kardeşi hAU. renksiz, 
111ka ve donuk bakışlı ve ürkek idi. 
Ona Hacıbekirden şeker getirmişti. 
Hasta şekeri tanımayordu. Yalnız 

ağzına bir bad m ezmesi konduğu 
zaman tUkUrerek guddelerinin reak
siyonu gibi uzvt hoşlanmağı ifade e· 

den, gıcıklanma nevinden bir gülilm· 
ıeme ile ona mukabelede bulundu. 
Bu ziyaret ağabeyin kardeşine karşı 
dU9künlUğünU zaman tozunun yedi· 
ğinl gösteriyordu. 

Treni kacırmamak tein teıa.ş ede
rek kardeşine sarıldı. Bir kU~Uk er· 
kek çocuk başı gibi saçsız batıım 

göğsüne cektl ve kuru alnına dudak
larını kondurdu. Bu tene bir ko· 
iu!J, bir beylik hastahane kokusu 
ıinmlştl. On sene evvel dal gibi in
ce bir kız iken Ankarapalasın cuma 
tedanslarına giderlerdi. O zaman 
diri, canlı bir kızdı. Adeta bu ince 
kıza tapardı. Şimdi bu eskl hatıra
ların hiç biri aklın& ıelmlyordu. 

Sanklkardeşidoğdu~undanbcrlböy

Je ıoluk, cansız. hareket.siz ve ku
rumuş tenli çirkin kadındı. Onun 
çocukluk, gençkızhk, meıut evlilik 
hayalleri onu taparcasına seven ağa
beyinin zihninden bUe tamamen si
llnmll}U. 

Hastanın ziyaretçileri arasında 

en muntazann anne11l idi. Her haf· 
ta ıUnUnde gelirdi. Hattl kış ay
larnıda en ıotuk havalarda bile bu 
ihtiyar kadın elinde bir kUcUk pa
ketle görUnUrdü. .Anne.l lstanbutda 
bir oda kiralamış, oğlunun yolladığı 
para ne fakirane ge~lnlyor ve dln
darane b1r iman ııe kızının bir gUn 
fifa bulaca«"ını umuyordu: 

- Bir gUn, diyordu, kızım iyile-

o zamanki Alma.n gizli askeri teşkL 
lAtma. gıpta He bs_karak kendi vatan. 
da§larınm bu teşkilat kar"ısmda uh~ 
1ikede olduğunu zannetmeye ba.,ıa. 
mı§lardı. 

Çünkü, umumi harp başlangıcına 

dar diğer devletler askeri istihbarat 
itleri için muayyen ve az miktarda 
tahsisat veriyordu. 

Fakat umumt harp yılları içiı.lde 

ve bu harpten sonra ve halihazırda 
bütUn devletler gizli te~kilA.tlarını çok 
kuvvetlendirmiştir. 

Her devlet kara ve denizden gele· 
uk tehlike ve hUcuma ait en kUçük 
teferruata. kadar dü3mıının esra:rını 
·· ~ nmeğe ve ona _göre hazırlanmaya , -

~· 

şecek. Hem bak görürsün, ben onu 
evlendireceğim. Yaşı daha otuz be
şini doldurmadı. O ne ıuzel çocuklar 
yetiştirecek bilsen, komşum! 

Kahve cezvesinln sapı elinde bu 
hayali şifanın getireceği saadetlere 
dalardı. Cezvedeki su kalbindeki 
sevinçten önce kabarır, ateşlere dö
kUlUr, ve suyun cazırtısı ve mangal
da küllerin kabarması üzerine aklı 
başına gelirdi. Komşuları bu dert· 
ll kadının Umitlerlnl dinlemekten, 
rüyalarına mana vermekten usan • 
mışlardı. İlk acı senelerinde bu dert
leri dinleyenlerin cotu gene kadının 
tanıdıkları idi. Onun için annesinin 
sözlerini dinlerken gözlerinin önüne 
genç kadrom bir hayali gelir ve O· 

nun tein ihtiyar kadının sözleri do
kunaklı gelirdi. Fakat şimdi bu hi
kAyelerl dinleyenlerin hepsi yaban
cı idi. Cerrahpaşada lAalettayln bir 
sokakta ahşap bir eski evin izbe bir 
odasına sığ'ınmıo olan bu kadının an
lattıklarına bazı tazeler güler, o an
latırken savuşup giderler, yahut ken 
dl aralarında başka. şeyler konuşur· 
lardı. HattA. bazıları, eski refahu 
hayatın hlk~yelerinl uydurma sa
narlardı. 

Bu yanlışlığa ve bu elim neticelere 
düşmemek için dikkat edeceğimiz 
noktaların neler ola.bileceği kendili • 
ğinden anla.şılmaktadır: 

Biricik çocuğu nazlı ve aımarık ye. 
tiştirmeyerek sosyete içinde hılkkmı 
zorluklarla çarpışarak; muhtaç oldu. 
ğu rahatı, huzur ve saadeti alınteri 

dökerek elde etmcğe davet etmek li. 
zımdır. Ona, lüzumsuz yardımlardan 
çekinmek, onun değerini mUbala.ğa 

ğafletine düşmemek, diğer insanların 
değeriyle ölçülmez derecede yüksek 
bir değere malik bir kahraman oldu -
ğunu kendisine telkin etmekten sa • 
kınmak ve ancak sosyetenin diğer 
fertlerinin malik olduğu haklara ma.. 
lik olduğunu ve buna. mukabil herkes 
gibi sosyeteye karşı birçok vazifeler. 
le mükellef bulunduğunu etrafiyle biL 
fiil anlatmak, öğretmek lazımdır. 
Sonra ruhi inkişaflarının normal sey. 
rini şaşırmaması için, büyüklerin 
tecrübe ve bilgilerinden istila.de et • 
mesi gerektiği kadar kendi akı an ve 
emsa1leriyle arkad~lık etmek ihti • 
yacmda olduklarını da hesaba kata. 
rak onlara arkada§, akran ve emsal 
bulmak ve bunlarla devamlı ve sıkı 
münasebetlerde bulunmalarını temin 
etmek icabeder. 

Biricik çocukların terbiyesinde bu 
tedbirler alınmadığı takdirde sonun -
da onların, zaptedilmesi zor, ermarık 
ve ukala birer insan olmalarını bekle. 
mekten başka çare kalmaz. 

FEVZİ SELEN 

(tJattarafa 7 ~J 
meliyeei tekrar tekrar yapılarak ve 
en tanmmıa Amerikan mütehaasıalar 
tayyareyle Holivuda getirilerek de • 
vam eden ısrarlı uğraşma, boıuna git.. 
ti. Her neye mal olursa olsun, hiç bir 
tecrübe esirgenmedi. Gene de, Cak 
Dan gözlerini yumdu. .Annesi, bu m. 
rada tayyareyle Nevyorktan Holivo
da, oğlunu görıneğe geliyordu. Son 
defa görmeğe; çünküı ölümünden beş 
sa.at evvel, delikanlının hayatından ü. 
mit kesilmişti. 

Rudolf Valentinoya 5 numaralı ben. 
zer kim olacak? Şimdi hem bu merak 
uyandırıyor, he mde onun lkıbet.1 ne 
olacağı! Ölen meşhunın, kendisine 
benzemekle ~hret bulabilecek kimse. 
leri çekemediği, daha. doğrusu öteki 
dilnyaya çektiği söylenilmelCa bera. • 
her, Holfvudcular, şimdiden harıl ha. 
rıl 5 numaralı Rudolf Valentlnoyu a.. 
ramakla me~guldürler; yılmıyorlar!'!. 

Gaziantep 
,(8 inoi myfada.n dıemm) 

ikmalinden sonra parkın tarh ve tan
zimine baılanacaktır. 

LtSE VE ORTA OKUL MEZUN
LARI - Lise ve orta okulda bitirim 
sınavlan bitmiJ, lise olgunluk imtihan
ları da sona ermiıtir. Gu:iantep lise
sinden bu sene mezun olanların sayı
sı 53 dür. Bu elli üç metun klmilen ol
gunluk sınavlarına girmiılerdir. Orta 
okuldan mezun olanların sayısı da 35 
dir. EylQl ikmal imtihanından &enra bu 
miktarın hayli artacağı tabiidir. 

SICAKLAR ARTIYOR - Son hıf
ta içinde §ehrimizde bunaltıcı aıcaklat 
ba§lamııtır. Hararet derecesi 37 ye ka
dar yUkselmiıtir. Halk aktamları serin 
yerlere, su baılarına, bahçelere koı

maktadır. Halkcvi bahçesi bu sene de 
§ehrimizin en güzel ve en temiz aile 
bahçesi vaziyetini muhafaza etmekte
dir. 

Seneler geçtikçe hısım akrabasını 
kaybeden, onların büyUyen çocukla. 
rı tarafından da unutulan bu kadın 
bir giln hastalandı. ÖlUmden korku· 
yordu. Çünkü ateşler arasında kfv· 
ranırken hep kızcağızın gözünUn 
önüne getiriyor, onun hastahane kö· 
şelcrlnde blisblitUn yalnız ve kimse
siz kalacağını dUşUndUkçe çileden 
çıkıyordu. Artık kızına ağabeys!n

den de bir hayır kalmamıştı. O da 
coluğa, çocuğa karışmış, kendi Ale
minde, kendi iş ve mahrumiyetleriy
le bocalıyordu. tstanbula yolu dUş
tUkce anaslyle birlikte Bakırköye 

bir defa gelip görUnUyordu. Haeta 
yalnız anasını tanıyablllyordu. Fa
kat bu Aşinalıkta eski Ue bir allka
sı var mıydı? Annesini acaba. eakl 
günlerin milpbem bir izi halinde ha· 
tırlayor muydu?. Yoksa bu yeni 
doğduğu karanlık hayatında bir ku· 
tup ")-ıla1tı clbl yer 4eflttlrmea bir 
şefkat lşanest olarak glSfUnen bu 
insana. karışı bu sevgi ve al!ka bUs
bUliln yeni bir şey miydi? 

Ak§ama ıdoğru i§inden çıkan memur 
lar, munevverler ve halk, Halkevi balı· 
çesinln serin fiskiye1eri batında türlü 

1i:~~-=-=lf.+c~W,.'-'!flJWırJ ... ---· ,,.,. ...... 

( Deııomı ~nn) 

Spordan vergi yok! 
Yugoslavya hükumeti, sporu teıvik 

için, ~ok g-Jzel bir karar vermittir. 

28 - TEMMUZ - 938 ~ PERŞEMBE 
ÖGLE NESRlYATl: 

Saat: 14,30 PJAkla Türk musikisi. 14,50 
Havadis. 15,05 PlAkla Türk musikisi. 15,30 
Muhtelif plak neşriyatı. ıe Son. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

lannr dindiriyorlar. 
ttZtJM HASILATI ÇOK 1Yt -

Bu sene gehrimizdc üzüm hasılatı çok 
bereketlidir. Yakın senelerde ba&larm 
bu kadar bereketli hasılat verdiği gö
rutmemi§tir. Geçen hafta §ehrimiz ve 
civarına yağan dolu ile karışık şiddet
li yağmurlardan çok az bağ r.arar &ör
müş, bağların yüzde doksan dokuzunı 
bi~ Z'rar olmamı§tır. 

Gerek amatl)r gerekse profesyonel 
hiç bir spor hareketinden ve müsamere· 
sinden bundan böyle en uf a'k bir vergi 
alınmryacaktır. 

Saat: 18,30 Ham muzfk: Tcpebaşı bele· 
diye bahçesinden naklen. 10,15 Spor mu. 
sahabeleri: Eşref Şefik tarnfından. l!>,55 
Borsa haberleri. 20 Grenvlc Tnsathnncsfn. 
den naklen 5nal ayarı, S:ıdi Hoşses ve nr. ip;;;;~;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;:;;;;;:;;;:;;;;;;_ 
kn<:J~ları tarafından Türk musikisi: (Su. B Q R S A 

Kiraya Verilen Sandallar 
Tenezzüh yerlerinde ve 1ayfiyeler· 

deki iskelelere kayıtlı eanda.llarm aa. 
bipleri tarafmda.n kadın ve çocukla.. 
ra kiraia. verildiği ve ~ndalcılann 
sahilde kaldıkları yapılan kontrollar. 
da görülmUıtür. 

Ehliyetsiz kimselerin ıandal kullan. 
mal arı yas.-~ olduğuna göre aandal. 
cılarm kiraladıkları sandallarını bq. 
katarına tealim etmlyerek kendtlerl· 
nin de içinde bulunmaları lüzumu be. 
lediye reisliği tarafından şubelere e. 
hemmiyetle tami molunmu,ıur. 

Şakalaşırlarken 
Ortaköyde Ta~mcrdiven sokaiında 

oturan Hac:ık ile Danyal dün ~kala. 
§ırlarken Danyahn elindeki bıçak Ha. 
çığın arkuma. !aplanmıştır. Yaralı 
hanen Beyoğlu hatıtahınıesine )taldı· 
rılmış, Danyal yakalanmı§hr. 

zlnalC, Knrelar). 20,40 Hava raporu. 20,43 
Ömer Rıza Do~l tarafından arapca söy. 
lev. 21 Saat ayarı, Orkestra: 1 - Tomns • 
Reymond. 2 - I.ehar - !rleal gatın vals. 
3 - Gllnka - F.lejl. 21,30 Semnhııt Özden
ses •e flrhdaşlorı tarafından Türk mm;I. 
kisi. (ffOzzam, Naha\•ent, 1Jicn). 22,10 
Konser: No-totniden naklen orkestra M. 
Kemal Akel idaresinde. ı - Orkestra: tJcı. 
ıen a'•uc; ruslıınt potpurrl - O Fctras • 2 -
Şarkı: Fcnor Rakens. 3 - Orkestra: Bcr~öı 
4 - Şarkı: Bariton Yunka. 5 - ı.a ıercı· 
nad va]<; e~pnnyol • O Felras. 22,50 Son 
haherlcr Ye ertesi ı;ünün prosraMı. 23 
S:ınt ayın, snn. 

Aşk Peşinde 
Pitlgrilli'den Bay Haydar Rıfatın mu

varfnk kalcmİ\'lC dilimize knzandırdığı e· 
ıserlerden biridir \'e lkhal Kitabevinin (İn
ci roman kollclislyonu) adf:rle neıre lıaş. 
Indı#ı sıra roın:ınlnrın serçekten birin· 
cisidir. Okuyucul:ırıınızın istifadesine ilr· 
zcderl:ı:. 

Vi!vlet Demıryo/ları ve Limonları · işlrtme " 
Umıım idaresi ilô.nlari: .. ,. _ · · ·: 11 

_ !· 
Muhammen bedelleriyle mtktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki gurup 

malzcmo her gurup ayrı ayrJ ihale edilmek şartfyle 12.8.1938 cuma gUnü 
saat 10,30 da lJaydarpaşada garblnası içindeki satınalma komisyonu tara
fından acık elı:siltmo ile satın alınacaktır. 

Bu işe g-irrnek isteyenlerin kanunun ta:yfn ettiği vesaik ,.e her guru
bun hizasında yazılı muvakkat temi natlarlyle '!llrliktc eksiltme gUnU saa· 

--- Ankar&27-7·93l --
nıuıarında 1ıldıı tıaretl olanl•r. nu. 
rinde muıımıle Rörenlerdlr. Hekim· 

lır !lnnt 12 de Jcıpıını, 1111• fn'fttlarıı.lır, 
1----ÇEl(LEH 

• l.ondra 6 'lO • Prd 4 87 
' NeYyorll 2~ 8':16 • MaıJrld fi 20 
• l'arfı 8 '1~ • Verto•ı :la 7325 
• MılAno ff 6~ • Hu(jııpe~lc 2'192 
• Ct!nt•\·r.• 28 83711 • BOkreı omın 

• Amsterdanı51J 2f • De!Mrıd 2 87 
• Derlin 60159!5 • Yokohaıu 8ii 87 
• llrük~eı 21 80 • Stokholm 81 O rı 
• Atına 1 14 • .. o~km.·:ı 237875 
• Sofya 1 !>875 Viyana 

ısllkrazlar 

• 1933 T. Bor 1 Afi 
.. .. .. 111 
.. •• •• ili 

Efektifler 
1 

• F.rıınnl htık. 
S. l!rıun.ım 
s.~mırum 

verilmemiştir. 

Zahire Borsası 
27-7·938 

BuJday l'Umtı~U 
,, sert 
,, )>ızıtca 

Arpa ~·cmUk 
Çnvdıır 

Mıı;1r Prı 

Yıılııf 

C> 21 
& 7,~ 
6 21 

' 2fı 
4 25 

" 6 
B 35 
e 19 
6 20 

53 -
62 -

s ~o 

' 30 

,_ 
6 20 

56-

Kuş)cmi 
Mercimek 
Yapak ktzıl 
Yarıak Trnk ·a 
Pe)'nir heuz 

tine kadar komisyona mUracaatıarı ltızımdır. ~u tşe ıtit şartnameler Hay- Pe> nir liıı~ar 
darpaı,a.da ga-r blnuındakt komisyon tuatından parasız olarak dağıtrl-ı 

28 2!1 
64 -

32 31 
56 -

maktadır. eeıen 
ı - 1 adet arabalı merdiven muhammen bedeli 1035 lira, muvakkat l Buğday 40 

teminatı 77 lira 63 kuruştur. Arpa 48 
2 - 19 )<alem m.uhteııt clntı ve eb'atta el jle müteharrik tulumba ve l\Khsır . 93.~ 

uu•emı > 
teferrUatı muhammen 'bedeli 1028 ll ra .90 kuru~ vo xn uvaltknt temJn!!-_tJ Fasub·e H 
77 lira 17 kuruftur. (2160). Bulgur 45 

Gide" 
Ton Ton J{u~ycmJ 16 .. 

,. Mereimflk S .. 
., Susam 24 " 
,, Katar 5 

" • Tlrtik 18 " 

Avukat 

dir. 
iıte, $Uzan, Delarll Ue 

ahbab oluyor ve nihayet. 
bopmayı ve kendisi ile ef. 

lif ediyor. 
DelarK de Süzanı se 

rısından bo§anmak iç.in 
bu davada adamın vekUli 
zan yapryor. 

Delarisi gerek te~ 
muhakemedckl müdafaalt 
dan boptmağa muvaffak 
onunla evlenmeyi artık bit 
yor ve derhal evleniyor. 

Fakat bir ocak yıkılard 
ailenin sonu hayır olnı 
meden Süzan ile 'kocası a 
bir geçimsizlik ba§lıyor. 
kcl.:asrnı başka kadınlardatl 
tadır. 

Davaya alııık olan kadıfl 
lrocasından ayrılmak için 
milracaat ediyor ve bir 
cuğuna ayda yüz lira kada' 
tiyor. 

Mahkeme kadının aley 
riyor. Bu İ§te kadının h 
kocasından ayrılmağa sebe1J 
dığı, Delarisin çocuğuna 
miye mecbur tutulamryacJ 
yor. Yalnız, kan kocanın bit 
çin ayn yaşamalanna ka 

Fakat, kadın koeasındatl 
mamııtır. Aleyhine batk• 
çryor: Annesinin para me 
§ırlten ı Delarisin suiistirrıal 
iddia ediyor. Lakin mahke 
da da Delarisin suçu olma 
veriyor ve beraet ettiriyor. 

ftte, bu üst üa e mağliı 
rine müthiş surette ainir1 
büyük bir ruh buhranına 
Avukatlığı ile muvaffak al 
ye taban\:& ile teıebbüa etnti 
riyor: Kocasını öldtircceıctill 

Delarlıle dargın olma 
Süzan kocasının ailesi· ile 
ta'1u ve onlara sık sık gidet 

büin gece on aro a a 
1ıte, kadın bu cinayetirıl 

gÖlterilen itimad ve mliıa 
fade ederek itlemiştir. Del 
kadınla kocasının banımuıOI 
vesile olur diye onu evlerin• 
fir ederlerken, Sü.zan bu k• 
caniyane fikirler besliycre1' 

O gece, her zaman oldui" 
laris, karıaının yüzünü bile 
odaırna çekiliyor ve erk 
tıyor, Süzan, diğerleri de Y 
nna çekildiği zaman, yava~ 
&iıli 'bir tekilde eve getirdil' 

ısını ılıyor, yavaı yavaı D• 
ıınıa gidiyor. Kapıyı açıyor 

ririyor. 
Delıris, derin bir uyk 

tır. Kınıt, tabancaıı clind• 
yor ve tabaneaaınr ada.mm 
dayıyır,ak iki el ateı cdiy.ol-
Tabınce ıcsine koıup getl 

dın, f&flcrn bir halde duruyof· 
ni tevkif ediyorlar. Adam a 
tür. 

lşteı bıı cinıyeti i§lemiJ 
b\l&ün kerıdiıini müdafaaya ç 
dır. Mahkcme'ni11 idam karıl' 
beJ<lemyQr. 

Vupurlar 
Bl1GON KALKACAK \'AP 

SQQ.i l'npurım adı 
12 Güncyşu 
9.30 Uğur 

16.BO Trak 
'20 SQtrdet 

GELECEK V.A.PTIRL).~ 
11.15 Truk 

G.l!O Suad et 

Halk Kahratfl 
Kral Eğleniyor 

Kuruna 
9Junuz v~ .edi 



TALillSiZLilCLE 1 - Yapılacak itler: 

'-<'°'~Si 

Cl.Llll SiPER 
A - 1600 llra ketlf bedelll Erel- llde Alan arkın tamlrl. 
B - 3000 lira ke'tf bedelll Kara manda ibrala deresi. 
C - 3500 llra ketlf bedelll Akte birde Koçaş ve Efrigöz sulan t11erln

de yeniden açılacak kanal gUzergAhın ın tesbtt ve proje ve evrakı ke•flyeal· 
nln tanzimi işleridir. 

2 - Bu işler 22 Atustos Pazartesi gUnU saat 11 de eksiltmeye konul
muştur. 

3 - Mektupla evvelce müracaat eden taliplere bu işlere ald şartname 
ve krokiler gönderilmiştir. Yeniden şartname ve krokileri görmek lıte -
yenler ihale gtlnüne kadar VIIAyet Su İşleri BUrosuna tahriren veya bizzat 
müracaat edebilirler. 

4 - Bu işler ayn ayrı veya hepsi bir arada ihale edllebllfr. 
5 - lıteklllerln ihale gUn ve aaa tinde Konya VllAyetl Daimi Enctıme

nlne "!o 7,6 teminat ve serbest cUplom a mühendis olduklarına dalr veslkala-
rlyle muracaat etmeleri nan olunur. (4602) 

Jandarma Genel Komotanhtı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ' 

1 - Bir tanesine Yetmlt bet kurut kıymet biçilen 15,15 X 6,6 XII s. lıl. 
eb'adında vasıflarına uygun kuru pil 8·8·938 pazarteıl &Unü saat onda p&· 

zarlıkla eatın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi paraıız komltı yondan almabtıecek bu pazarhla gtr.
mek isteyenlerin altmıt sekiz lira altmtt ne kuruşluk teminat makbuzu 
veya banka mektuplarlyle birlikte bu saatte komisyona başvurmaları. 

(2669) (4714) 

Jandarma Genel Komatanlıtı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ı 

ı - Bir tonuna yirmi altı Ura paha biçilen tıç yUz ton Sömikok 8·8-988 
pazartesi gUntı ıaat on ikide kapalı zarf usullyle 1atın alınacaktır. 

2 - Sartnameel parasız komisyon dan alınabllecek bu eksiltmeye str
melt isteyenlerin bet )'t1z ıeksen bet liralık t~mlnat makbuz veya banka 
mektubunu muhtevi mektuplarını en geç bellt gUn saat on bire kadar ko
misyona vermlt olmaları (2660) ('7 35) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma komisyonundan: 

ı - Tamamuıa dokus bin lkl Jtıs kırk Ura kıymet bitilen on bet bin 
altı yUı seylm cetltll at ve dört bla dört 1111 geytm katır nalı kapalı sarf 
aıullyle 3 • 8 • 938 Çarpmba ıtıntı ıa at onda ıatm almacaktır. 

l~tanbul Belediyesi ilanları 
z - Şartnamesi paruız olarak komisyondan alınabllece kolan bu et. 

ıtltmeye girmek isteyenlerin altı ytız doksan Uç liralık teminat vezne mak· 
buzu veya banka mektubunu ve şart namede yazılı belgeleri muhtevi tek· 
UI ..-t•1MID• HUI ... aat.en don sa kadar kom!17oaa ntmlf olmal..r. ---it 7&ptıjnıa dair (24'19) (UH) 

setırceetı Yealka Kotif bedeli Dk tem.lnatl 

S'.l O liralık vesika FerlkGT 17 inci mektebin tamiri H4,H '6,0I 
500 ,. 668,H 60,U at 11 de Daimi Encümende bulunmalı dırlar. (B.) (4'789) 

1000 .. Betlktat 46 ıncı mektebin .. 1'189,15 18',19 
" " BeJotlu 2 inci " " ltral7eye lüzumu olan ve hepsine 700 Ura bedel tahmin olunan 3 pro

jektör ile 1 jeneratör açık eksiltme ye konulmuştur. Şartnamesi levazım 
mUdUrlUğUnde görUleblUr. lsteklller 2490 N. h kanunda yazılı vesika ve 62 
lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuı veya mektublle beraber 10/8/988 
Çarşamba gllnU saat 11 de Daimi llln cUmende bulunmalıdırlar. 

UOO ,, 0 2443,88 188,U 
>1600 " 'Oıkldar 34 Unc " " 2856,68 214,25 

•• " btanbul 43 tınctı " " 
Yukarıda ketff bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı a~ık eksiltmeye konulmuttur. 1'eflf enaklyle prtname· 

Jerı levazım mtıcıtırlUğUnde görtılebl Ur. istekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesikadan başka Nafıa MUdUrlUtUn
den alacakları fen ehliyet vealkaalle hlıalarrında gösterllen llk teminat makbuz Teya mettublle beraber 9-8· 
118 ıalı dntı ıaat ıı de Daimi Enctl mende bulunmalıdırlar. O:> ( '767) -----

(B.) (4'7M) 

Beuo(Jlu Birinci Sulh llqkuk lla/lkeme
•lntlt.11: 

lıı Mlhal Aıfsabet ve milli emlik miidirltl
nün müştereken mutaaarrıf oldukları 

3540 lira muhammen kı)ınetli Feriköy 1· 
kinci kısım Yeni dolan tepe mahallesinin 
KuYUlubat ve Baruthane sokakJannda 
lelin eski 27, 29, 31 'Ve yeni ao. 71. es. 
45, 8f, 82 No. lu ile murakbnl ına Ue 
dükkanın ma,temUAta mlbtaldl tkl hane
den ibaret evi tamamın lzaleyf fUJUU ıoın 
açık artırmaya konulduiundan 29 • 8 • 838 
pazartesi ıOnü saat 11 den 12 ye kadar 
Be)·oAJu sulh mahkemesi bafklllplllfnce 
müzayede ile satılacaktır. 

Hepsine 25 Ura bedel tahmin e dllen Topkapıda eakl Tekkeci yeni 
Beyazıt ala mahallesinde Topkapı ca ddeılnde 208/106 No. lu iki dUkkln 
ankaıı satılmak Uzere açık arttırml\ ya konulmu• lsede belll ihale gUntın
de siren bulunmadılından pazarlıta çevrtımı,ur. !ıteklller ı lira 87 ku
nıtluk ilk teminat makbuz veya mek tublle beraber 9/8/938 Salı gUnll. H· 

Beber metre murabbaına blr lira kJ)'lllet blellen l'atlh yangın yerinde 
lskenderpaşa maballeılnde Delll.I o daları sakatında 181 lncl adada 26.08 
metre murabbaı ıahah arsa satılmak Uzere açık artırmaya konulmuttur. 
Şartnameıt levazım mlldOrlOIUnde gö rUlebtılr. !steklller 195 kuruşluk Uk 
teminat makbuz veya mektublyle beraber 10 • 8 • 938 çarşamba gUntı saat 

1 Arttırma bedeli tahmin edilen kıy. 
metin cır, 75 ini buldulU takdirde o ırOn 
ihale edilecektir. Bulmadtl& takdirde on 
beşinci dne ıelen 13 • ı . 138 ula tllnO 
saat l 1 den 12 ye kadar icra olunacak ve 
en çok arthrana ihale olunacaktır. 

2 - İhaleye kadar birlkmit maliye, be· 
Jedlye verailerl ve evkaf icareslyle 20 se
nelik evkaf tavla bedeli ve delllllye müş.. 
teri)·e aıltir. 

3 - Aı1ırmayıı llrmek lstiyenler mu
hammen bedelin 9' 75 nisbetinde teminat 
ak esı ,·eya ulusal bir bankanın teminat 
nıe'.tubunu ıcllrmeleri şarttır. 

' - Arttırma bedeli ihaleden itibaren 
ihharen beş ıün içinde mahkeme kasası· 
na yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale b?' 
zuJ:ırak farkı fiyat \'e zarar ziyan ve fatı 
b' l~hükı.im alınacaktır. 1 5 _ 200' sayılı icra n ifil& kanununun 

1 maddesine tevfıkan pyrl men-
126 nr 1 deki ipotek sahibi alarnkhlar 
kul üzer n il . 
. er nlAkadarlar gayri menkul zerın. 
ıle d~ khırını hususiyle faiz ve masarlfe den ,,a . . · .1.. ..:ı 

1 iddialarını ıshat ıçın 1 11n esu-
dair o an · k 

' !ibaren yirmi 1tOn ll"inde evr:ı ' nünden ı 
.. b'teleri' le birlikte satış memuruna mu 

mu~ ı · . h ki ta 
1 ım(.'Jidir Aksi takciırde a · arı · 

raC'a:ı e · a· 
k "t"ıtü ile sabit olmayanlar ııaltş P 

PU u Ue h · kalırlar. 
ra.'lnın paylaşılmasından arıc d 1 

8 - Şartname mahkeme divanhaıuısln e 
hPrk sin orebileceli yere a!\ılmıştır. 
Fazla J11416mat almak isthenlf'r 938 25.~~ ı 
'ıslJle b•t:vazfllnhJa mürac~atlan ı . 
olunur. "V P. 2330,, 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Sme defa••• 
tlile11 Bi.acau l m. 
pt1ratorluOıı tan 
~· ile 66 cfU ta 
""'rnlan•nfftr. 
Bqlı bafllMI " 

bitift iUM ıeun 
lcri anyıır80Di df.., 
re. ·eı • aüettl ola·: 
bu kfltlipll.:ıu '" 
çtU. ilchaatlt, , 

dlJbi ve ilmi m~ 
nılar a.,;u yo 
sılmıt n t/f'ıtt I 

tapJan batlltrı ... 

1111a, T~r.n ""'" · 
7'ilrk n1tuyur11. 

""'" eo1t vak • 
clt.nı ttundı~ı .,,. 
nytttler ttlf'llfl 
dan yapdmtf! 

KUrıplnn t07ıf 

ve m "h f ,.ı i ı •mı 
ri perakf'nrie r"1 

rak alanlnm f "' 

""'' '''""'". 1 r, 
rt11ıant um· 111. 

tanh11l - VıJtt: 

Yurdu. 

11 de Daimi l!lncUmende bulunmalldtr lar. (B.) ('784) 

- KV&UN- kitap felLllade roman telrlJuıaa -

44 JOKONT GttLuYOR 

- Piromu bitireyim de .. 
- bl .. Ama, plronu çabuk bitir Teddl tekl-

rlm .. diye sözU ballayan ıeno krı, alır alır, lıte· 
meye istemeye tarasın merdlvenlerlnden aıalıya 
inerek eve girdi. 

Mlıter Hutton Floranaayı seyretmele koyul
du. Yalnız kalmak lhtlyacını duyuyordu. Arada 
sırada Dorlsdeo, ve huzursuz lbtlruının okoama
larından kaçmak, uzaklaşmak pek iyi, oluyordu. 
ömrUnde ula, tımitalzce sevmenin ıatırabını duy
mut dellldl. Fakat, fakat şimdi, şu anda ıevll
menln, tevllmlt olmanın, btllne 4Q"11menln ıı· 

tıraplarınr btltlln varlığında seziyor, deneyordu. 
Geçen günler, gittikçe artan, çotalan bir nevl bu. 
zunuıluk, didlrgtnllk devresi •ekllnde tecelli et
mişti. Dorls, tıpkı gllnab dolu bir vicdan, bir lbtl· 
raa gölgeıl gibi hep ama. hep yanından bir sani
ye olsun ayrılmamıştı ... Evet yalnız kalmak, ken· 
dini dinlemek ne güzel şeydi? .. 

Cebinden bir zarf çıkardı ve Adeta lstemlye. 
r~k açtı. Mektuplardan nefret ediyordu. BugUn
lerde, bele ikinci defa evlenlşlnden ıonra, hep· 
sinden pek de hoşa gltmtyecek feyler çıkıyordu. 
Bu mektup, kızkardeşlnden geliyordu. içindeki 
tahkirleri, blle bile kA.ğıdı ıilzmete başladı: Hep 
a~ni terans vardı. Ayni kelimeler tekrar edip 
duruyordu. 

ı,te, manaıı ve ltlıumıuz lıtlcal. SOByal intl· 

JO'KONT Gtlt.iOYOB 
~--------~-----

- lzdlvaç mukaddes blr bağdır. 
hiç de mesut blr ıon vermeditl halde, senin ba 
bata karl)ı gösterdlfln. htırmet. seni, aana hllrme
te, seni takdir etmete mecbur kıldı. Yani .. ud 
söylemek lstedlllm keltme biliyor muBUn, nedir! •• 

ll}te hıraıı bahçede ldl. lllmlly'ln hayaleti •• 
zinlyordu ... ~emenin tam 11ruı idi ama. atı alan 
Usküdan çoktan. geçmişti. 

Ve Mls Spens, cümlesinin sonunu getirdi: 
- Evet Hanrl, unl daha çok sevdim. O zamQ 

bazı enıeller vardı. Fakat ştmdl hürllz. ıerbeıtls 
Serbest hat ... Karanlıkta bir hareket, bir U. 

mıldama oldu. 36 ilk kadın. lskemleslnln yanına, 
yere diz çöklyordu: 

- Ah Hanri, HanPI .. Btlemeula. Taaanur •· 
demenin, ben de, ben de betbahtım. 

Kadın adamı kucakladı. Mlıter Hutton, lılte 
Spena!n saraılıeından hıçlurdıtını anladı. Canet 
belki de merbametlnl dilenmek için böyle atta 
yordu. 

Llkln, bu gösyaııarı pek mOthle, mtıthfftt 

hanı ... 
- Yapma .• Yapma. Allama Canet .. diye ~ 

lendi. Böyle Neye kendini Oztı1orsun. Haycll yat; 
7avrum. Btraı dinlen. Rahatlan .. 

Mlıter Hutton genç kadının omuzunu o~ 
dı ve kendisini onun kollarından sıyırara~ kurt'&! 
rarak arala kalktı. Kadın. oturdulu 7enle, kioi 



TUrklye Cumhuriyet Merkez Bankası 
2S / 7 I 1938 vaziyeti 

ı'\KTIF 
"-• 

A.ltıll i&tt kllop-am 17 lfi5 S;j~ 

=Lira l P A S 1 F 

24.131.088,25 .,._7'. • • • • ı 
L6rJı 

1 
15.000.000,-, 

8.712.234,11 

S&nkııot. 

Ufaldı.JL. 

l'Urlıl •tra.ı: 

• 
• 

U&rl\;~ıı.ı ıuubJtblrll".r: 

• 

• 

AIUD 'IOltl lillu8rıu 6 l f'4 614 

IUtma t&hvtll l<&bll eerbeat 
dövtzıer. 

Diğer d tzıer n tıorı;ıu 

lılllr1n~ ıuıklyeıerı • , , 
UAz!nt' tabVUJt'rll 

""'erı ı Mf' ecılleıı ewa kı ııakUJ• 
lr··. tı 

19.025.658,- l lbUyaı ıak~ı 
1.391.8 O 6.5 2 44. 5 4 8.55 2, 7 7 A.dJ H revlla.l&da • 1 • • 

4:i8.377,60 

l:l.736.038,33 
13.385,H 

458.377 ,60ı 
• • • 

! l!Uıt vWc.ıeıu i:laıa.luıoUar: 

l>erubtı ldileıı ıvrallJ aJikUy. 

Kanunun 6-8 inci madde-
erıne ı.evtıımrı "llZine taratm. 

8.!110.611,51 21.660.035,58 111.D Yllkl teOAyat. 

ı.>eruhte eı!tıen ı•rakı o.aku,.. 

2.712.234,11 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.057.949,-

oaklye.ı, 143.690.614,-

15 8. 7 4 8. 5 6 3 ,-
, Karvıııgı tamamen &ltm 11&rU 

ıll veten tedavüle vazedilen 

tteeakonı mukahtll ııa .. eteıı tM 

19.000.000,-
Kanunun 6 · 8 inci mad
cıeıertne tevflkaıı Hazine tar• 
tındıt.D "llk1 tec11Vllt. 15.057.!>49,- 143.690.614,-

1 , ..... 13.000.000.- 175.690.614,-

St-nedat ııll7.daıuı 

Rıt?.fne tıonolan • • • 
t" ·u1 wnetle1 

r;,.bam .e ı·abvllAt C'kdaarı 

'Deruhte e<ltlen eYnLltı nalı.. 

• ıtıyentn lrarşılıjtı unıu• ~ 

4.200.000,-
53.148.059,12 57 .348.05!1,1:.:: 

39.468.268,48 

l'tJrlı ı.1..-1 tlılt'\ldaall 

Uövb l'aallhbdatu 

"-ltına tabwtll ıcahll dOTtzleı 

' >l /tPI "'"" ., 
" &l&e&Jll• 

<il rl nc "'"il ı yelen 

Mııb&eW • • • • • 

653, 71 

35.80~.351,17 

22.29U53,26

1 
35.810.004,88 

82.343.633, 77 

'tah\'11111 ıt1ı-ıu1 ınymetlt 

1 Serheat eaham " tN!TfllU 
.\. YlllU,lll P 1 

Altm " 1l.t't· ıtzertıl• 

Tabvl!At llzeı1De 

6.905.158,48 

96.040,56 
8.822. 762,89 

46.373.426,91 

8.918.803,H 
4.500.000,-

12.351.570,5!": 

....... 
t Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

339.849.440,0l 339.849.H0,01 
İskonto haıldi % 4 Altın üzerine av:ın~ % 3 

inşaat ilanı - Birincı sınıt Opeı atör -

SUmer Bank Umum MUdUılUğUnden: 
1 - lzmitte kAğıt ve sellüloz fabrikaları müştemila.tından kantin bi

nası garaj ve methal binası ile mildü riyet binasında laboratuar kısmı tev
siatı inşaatı vahidi fiat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon· 
muştur. İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 92252,49. liradır. 

IUr. CAFER 1,A VVAH 
Umumi cerrahi ve sinır, dımağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 

2 - Eksiltme evrakı beş lira mu kabilinde Sümerbank inşaat şubesin
den alınabilir. 

3 - Eksiltme 6 Ağustos 938 cu martesi günil saat 12 de Ankarada 
SUmerbank umum müdürlüğünde yapı lacaktır. 

• - Muvakkat teminat miktarı 5870 liradır. 
6 - İstekliler ihale gününden en az Uç gün evvel Sümerbank inşaat 

şubesine gelerek kantin, hastahane, gazino ve otel gibi argart 60.000 lira 
kıymetinde tek bir bina inşa ettikleri ne dair yedlerinde bulunan vesikaları 
ibraz etmeğe \'e bu ana. kadar yapmış oldukları her nevi inşaatın bir liste- :_ 
sini \'ermeğe ve bu işler hakkında al dıkları vesaiki göstermeğe ve bu hu
ıusta kimlerden malfımat alınabileceğini ve hangi bankalarda muamelede 
bulunduklaı:ını blldirmeğe mecbur dıuırlar.- a.a.6& J•P••-i• .-raı~ıraı.alı· 
11m neticesine göre istekliye sözil ge çen eksiltmeye. iştirak edebilmesi için 
lcabeden "esikayı verip \'ermeriıekte serbesttir. 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale gilnil saat 11 
e kadar makbuz mukabilinde Ankara da Sümer bank umumi muhaberat şu
besi mti~ürlüğüne teslim edilmiş ola· caktır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat ev
veline kadar gelmiş ve zarfının kanu nt şekilde kapatılmış olması Uzımdır. 

7 - Ilu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza 
eder. (2660) (4804) 

Türk Hava Kururrıu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büyü~< ikramiye 50.000 f~ira::lır. 

' 

PARIS TIP FAKOLTESI S. 
ASlSTANl 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik ••yüz,. meme, kann buru~

luğu ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaiye ve dolum mOtehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c 1 n en 
8 den 10 a kadar U 

Qlleden sonra Ocretlidir. Tel 44086 
fürnt!ltı Parmak!rnpı . Rumeli han. 1 -

OPERATÖR 

Dr. Halit ZiyetKontıralp " 
Tıp Fakültes-ı ikinci Cerrahi 

Kliltigi Doçeıtti 
[stikli.I Caddesi Elhamra Apar. 

tıma.nı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Muayene aaatleri: Pazardan maa

da hergü11 aaat 15 • 19 kadar. 
Telrfnn: .,t; - ~m 
. , 

OPERATÖR 

llr. Fuat Ozpay 
Zeynep KAmll hastahanesi doğum \'l' 

kadın hastalıkları mütehas~ısı 

Beşiktaş Tramvay duratında 
Erip aparlımanı. T('lefon: 4931ifi 

- KL'RUNun kitap f"kllıule roman tefrik.saı -

-----
mıldaınadan duı uyorJu. diz çökmti~ ağlayor, ağlayordu. 

. 

T. C. Ziraat Bank 

barıktirenlere 28,800 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara sen 

defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plôna gÖ 
ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içi 
50 LiRADAN AŞAGI DUŞMIYENLERE ikr 
çıktığı takdirde '?o 20 FAZLASI LE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincik"' 
t Mart ve 1 Haziran tar{hlerin de cekilecektir. 

Kütahya Sıılh Hukıık IJ{Jkinıliğindtn: ı ı 
Kiltahyanın Şehreküstü mahallesinden \ f 

Simkuşak oğlu ölü Emin varisleri Ethem , ~e/U 
ve Mehmet Gümüş ,.e sairenin müştereken 
milkleri olup k:ıiJili t:ıksim olıııadığından • ı • 
satılar:ık şuyuun izıılesine ıl:ıir \"erilen ka
rara binaen satılığa çıkarılan mezkur m:ı
h:ıllede kain hudut 'e evsaf s:ıiresi şart
namesinde yazılı (88) metre mürabbaın
da bahçeyi ınuhleYi (400) lira muh:ımmen 
kıymetli hane 24-8-1938 çarşamba gilnil 
saat on ikide mahkeme kaleminde açık 
arlıfn4a ile satılacaklar. Arlarına f&rtna
mcsı 1-8-1938 den HTl>a en açılmt. ltila'f 
istiyeıılcr yüzde on nisbetinde teminat 
,·ermeğe mecburdur. J\hıayyen günde usu. 
len nidadan sonra en çok artır:ının üzerin· 
de bırakılır. Müşteri bir hafta zarfında 
p ırayı vermez ise ihnle bozularak on be~ 
~ıiıı müddelle yeniılcıı ıırtırm:ı)a c;ık:ırılır. 
Bu ikinci artırmada en zir:ıde artıranın 

üzerine ihale olunur. lki ihale arasındaki 
fark ve faiz önce al:ınılan t:ıhsil edilir. Bu 
gayri menkulün ihalesine kadar birikmiş 
,·ergi, bt>lediye, e\·kııf, horc;ları ,.e ) ir
ml senelık ıa,·iz hedcli, delliıli)csi ulana 
aittir. Müşteri şartnıımcıle yazılı bütün 
şeraiti kııh\ıl Ye itir:ız hakkını ıskat elmiş 
S\lyılır. F:ızla m:ıliımnt edinmek isle)en
fer mahkeme kaleminde 938:23 dosyada 
meYcut ş,ırln:ııneyi okurabilirlcr. 

(26270) 

Sahibi A.8rM US 
Ne.şr!~at müdürü Refik A.. SevengD 

Bizans impara
torluğunun 
Tarihi 

Hiz!lruı mt"V2ttu 
11z11n yıl'lar oy" 

Mister Hutton, karanlıkta elyordamiyle iler. 
lE::di. Şapkasını bulmak lüzumunu bile duymadan 
evden çıktı. Kapıyı da ağ"ır ağır ve ses çıkarmama· 
ya çalışarak kapadı. Gökte bulutlar kaybolmuş, 

'e parlak bir mehtap etrafı pek aydınlatıyordu. 

Sokaltlardan şarılşarıl akan suların sesi geliyordu. 
l\Iistcr lluttoıı ıslanmaya aldırmıyarak sulara da
la çıka yüriıdü. 

Fakat kendisine ne olmuştu da, oyunu sonu
na kadar idare edememişti? .. Buna ce,·ap vereme· 
dl. Kafasında yalnız ve yalnız bir fikir hora tepi
yordu. Kaçmak, kaçmak! ... Buradan bir an evvel 
uzaklaşa~ak, kaçacaktı ... 

''"" f P.tkik ve te
teb'rii edilmi~ btr 
n.e.v~ olduğu hal
de bugün btl.e ay· 
lınlatıl1'Wmt~ bir· 
('"k taraftan oor
dır. Tevfik Yetim
li.oğlu tarafından 

Kdııı ne de içli içli hıçkırmış, ağlamıştı? .. Bu 
anı hatırlamadan doğan acımakları ve vicdan Aza
bı ile he) eranlaııan Mister Hutton, Adeta garip bir 
kızgınlık ile kendi kendine s6ylendi: 

- Peki ama, neden benim oynadığım oyunu 
oynamaz bu kadın'? .. O da benim gibi taş kalpll, 
ala) cı olamaz mıydı sanki? .. dedi ve arkasından 
m ırıldnmlı: 

- Hayır, yapamazdı o, bunu .. Çünkü becere· 
nılyeceğlne emindim .. 

Kadın unsurlar \'C ihtirastan bahsetmişti! ..• 
E\'et, pek pestenkerani sözlerdi ama, doğru idi. 
Tıpatıp doğru idi. İşte orada, o fırtına, gök gü
rültüsü içinde, Mis Spcns bir nevi yıldırıma, ken. 
tisi de bu tehlikeye karşı uçurma uçuran Benja-

lıı Franlrlin'e lH'llZC'nıiyor muydu?.. l)inıdi 

~elmlı:ı, oyunC'nğının, yıldırımı çPktlğln<lırn şlka· 

C' l!yordn. 
I1C'lld de :'ili::. Hpcns dulıa halil, orada, o otlada 

-· Ne düşünüyorsun Teddiciğim?. 
- Hiç!. .. 
Etrafta bir sessizlik vardı. Mister Hutton, dlr. 

&eklerini oturdukları tarasın parmaklığına da
yamış, çenesi avucunda, Floransayı seyrediyordu. 
Şehrin cenubuna düşen tepelerin birinde bir villa 
kiralamıştı. Bahçenin ta. öbilr ucundaki, oldukça 
yüksek tarastan uzun ve ekili bir O\'a, daha ötede 
geniş \'e şehir Morello dağının koyu kümeleri gö
ı·ünüyordu. Şarka doğru bakılınca da, beyaz nok· 
ta gibi duran evlerlylle Fiesolo sırtları yayılıyor
du. Bu eylf.ll güneşinde her şey berrak, aydınlık 
ve ışıl ışıldı. 

- Bir şeye mi canın sıkıldı? .. 
- Hayır .. AlA.kana teşekkürler .. 
- Söyle .. Söyle bana, Teddi şekerim. 
Mister Hutton döndü, gülümsedi \'e ı;enç kr. 

zm elini okşayarak: 
- 8iiyllyl'<'f'k lıir şey yok yanum .. nann ka

lırsa. i<;>ı>rl girip de hiraz ıllııleıısen iyi olur .. Bu
ra sı sana gifre çok sıC'ak ... dedi. 

- Peki.. Sen de geliyor musun Teddi?. 

lisıınımtza ('evri· 
len Bizamı impa-
ratorluğunu" ta-
rihi adlı kitap 
bu aydınlaftlma-

mı~ taraflart tea
'.Jit etmekte ve bü
tün Bizans tarihı

ne temas ederek 
Şarki Avrupa im-
paratorluğunun 

bin •enelik vuku
atını hikaye d· 
mektedir. 

Fiyatı ViU. ku· 
ru~ olup lıer k'i
tapçıda 

Toptan 
mahalli: 

hulunur. 
müracaat 
- lstan-

bul, Vakit l'urdıı. 
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