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Filistin Arapları ölünceye ka
dar mücadeleye karar verdiler 
Alman aiansı, F ilistinde bir Arap 
hükiiriıetinin kurulduğunu bildiril}OT 

Kablredeki hususi komite 

Yahudi muhaceretin in d erh a 1 durdu ru 1masın1 istedi Doktoı· Funk gazetccilerot lı<.-;rniılıatla bulunuyor.. . 

Dr. Funkun gaze ee ere beyanatı 

Kudüs valisi_ne~~!~astyapıldı Türkiye-ııe-;-ktCi-
Filistinde 
lngilizler 

. 1 Kudüs, 11 (A.A.) - Bu sabah ~~-, • \ıJ e e k d • 
kua gelen kanŞıilıklar ~nasmoa, dort tı gı m 1 z re 1 . 
kişi ölmüş ve altı kişi yaralanmıştır. 

\'.azan Asım Us 

~ Diğer taraftan, Nablusta lngiliz u- 1 • J k t d k ŞI J ıkl 1 

~
; mumi karargahına 'bir bomba atılmış, '' k 1 m em e e a r as 1 n a a r 

ve fakat hasarr mucip olmamı§trr. .. t •tt• • 
İngiliz miistemlekat nezaretinin 

neşrettiği bir tebllğc göre; Filistin 

Isyana iştirak cürmile ı:ayfa . ci~a- m Ü bade 1 e e 5 a $) n a m U 5 0 n 1 1 f " 
rında elli kadar Arap tevkif cdilmış- '.(ıYıazı:ll 2 incide) 
tir. 

meselesi yeniden buhranlı bir snfba- Kudüs, ı i (A.A.) - 'Beysan civa-
ya girmlştiı·. İki senedenbcri Araı>· rmda polis kuvvetleri ile 'Araplar ara. 
lar ile Yahudiler arasında devam c- smda bir çarpışma olmuştur. Bu çar. 
tlen kanlı mücadeleyi duı·durmak i- pıımada ı ı kişi ölmüş, ve üç yaralr 

Beledlye seçimlerinin bltmeslmtlnasebetHe 
Ulusun bugtlokü başmakalesi: 

çbı J ngiltel'c hükümeti yeni kunet- arap polis tarafından tevkif edilmiş. 
lcr gi)ndermek knrarını Yermiştir. Bu tir. Hayfada eskişehirde bir Arap po-
ycnl sel'ldyattan sonra Filistinde lisi öldürülmüştür. 
mP\'Cut olan İngiliz km·vetleri ı 7 pi· 

Ali komiser, silah ve mühimmat tayade taburu, iki süvari alayı, bir top-
§ıdığmdan dolayı idama mahkum eçıı bataryası Ue bir mitralyöz ala,rına 

" dilen bir Yahudinin cezasini muebbet ~ıkacnktır. llnndan başka I1'ilistinde 
:Jcürek cezasına tahvil eylemiştir. bulunan İngiliz zabıta teşkilUtı da 

Filistin.deki İngiliz kıı.larımn tak • eski mulıaıipler<len kaydedilecek 'c-
,, iyesi liakkında yenı malUmat veril-PJ.""1D.bfiıurtıinte tak,·iye Cdliecc tir. mektedir. Takviye latalarr, iki, niha. 

Hatıl'larda olduğu üzere bundan · 
J>lı mttddet en·eı lngiliz müst~mleke _M_:.:a:...7cı~·n...;~_ıi-Tt'-ü.:..fe...;..7;""".ba:-_:,_ş...;.ın_d..:...a.:_· _ı~ ng-'i'-li..:...~-~-~k.....:en-· _____ __;. __ :_'(s_o_nu_._· s_a_. _4._S_ü_. _J) 

:nazırı tayyare ile Londradan Fllisti
;ne gitmişti. Orada vaziyeti yakın
dan tetkik ederek gene tayyare ile 
(fönmüştü. O \'akit İngiliz nazırnım 
bu hareketi 1ngilterenin Filistin me
selesinde tatbik ettiği siyasetin dcği· 
ı;;cceğini gösteren bir aliimct gibi gö
ı·iilmüştii. 

Ilu siyasetin de~ismesl ise Peel ko
mjsyonu tarafından· hazırlanan Filis· 
tini üço ayırmak projesinin terkedll
mesi demekti. 

Ilunuııla beraber lılidiseler bu tah

nılnln dob'"l'U olnuıdı"mı isbat etmiş· 
tir. l!..,illsttııı İngiltc~ ilo Hindista• 1 

arasındaki kara, deniz Ye ba,•a yolla
rının müşteı•ek bir irtibat noktası O· 

Iarak telukki <.-den İngiliz h•ikfi.metf 
taksim projesinden, vazgeçmeği im· 
paratol'lnj;,'1.ın Akdeniz siyasetine uy· 
gun bulmamıştır. Onun için o za• 
mankl tahminlerin tamamen aksine 
<>larak Filistin.i üçe ıt)'Il'mak fikrinde 
israr ctmi~tir. 

· MaC8r._ askerleri 
Dün iki şehri -~embolik mahiyette I 
işgal ettiler· 

mUı.akereler devam ediyor 
kerelere devam olunacaktır. 

Sal!hiyettar Macar mahafilinden 
müzakerelerin normal bir şekilde in
kişafından dolayı memnuniyet gös
terilmektedir. 
mtiteallik bazı metalibatma itiraz et
mekte ise de bu metalibatr esas iti
bariyle kabul ediyorlar. Mtitehas
sıs1ar bu itirazları yarınki toplantıda 
bir mukabil teklif şeklinde beyan e
deceklerdir. (Sonıı: Sa. 4, Sü. 2), 

"Artık rejim ile parti 
tamamile milletin 

Ve mfllet partinin olmuştur,, 
(Y B%JSI ı4 üncüde)" 

Alman ordusu Südet mıntakala
rının işgalini tamamladı 

........., ~ 
Hitler Südet ıar'azisinde eski Çek is~mlarııır gezerlien 

,(Y a.zISI • 4 ilOOİl ile)' 

Bu defa Fillstinc yeni kuvvetler 
(Sonu: Sa. 4, Sii. lı) 

Hayatı 
Olan 

Roman 
Kadın 

Çinliler, iki Japon alayın~ 
imh'a ettiler 

ı KRİSTİYAN P. TRETI'ON'un ese. 

Macar Ba~~kili :mredi 
, 

Budapeşte, ıı (A.A.) - Gazeteler, 
Polysag ve Satoraljavheli'de cereyan 
eden şevk ve heyecan sahneleri hak
kında tafsilatlı röportajlar neşredi
yorlar. Macar ordusu lıugUn Komor
na kararı ınucilıince sembolik mahi
yette olaral{ bu iki Şehri işgal etmiş

tir. 
lpolusag takriben altı bin ~üfuslu 

ktiçtik bir şehir ve diğeri de bUytik 

1 bir demiryolu istasyonudur. 
Komor, ı ı (A.A.) -· Saat 14 del 

başhyan Macar .. Ç.ekoslovak rnüz~ke
rclcrinc üugUn ıçıu saat 16 da nıha
yet verilmiştir. Yarın sabah mtiza-

. esas tutulmak suretile, başka me- d k 1 
~
1

azlerden ve notlarda:ı da istifade e- . sur d 1ş1 n a an 1 
dilerek, canlı ve hareketli bir ifade \ 

1 1 

tarzıyla ortaya konulmuş bu ~nteres- b 1 r c 1 na yet o 1 d u 
cıan mevzuu tefrikaya, bugün. b!l.şlad1k. -- y 2 . "d ) 
~ ( azısı ıncı e 6 ın~ı sayfamIZda ... 

.. - .. .. 
Kay - Şek sonunda Japon tecav·uzunı Çan -

akim bıraktıracağını söyle_d_i -~~-
Hankeu, 11 (A.A..) - Çin urr.:::-~: ka 

rargahmdan bildirildiğine göre, Çin 
kıtaatı Yangtse kıyısında iki kuvvetli 
Japon alayını mağlUp etmişlerdir. 
101ve102 inci Japon fırkalarına men· 
sup ola:ı bu askerlerin ekserisi ölmüş
tür. Çinliler mühim miktarda ma1zc· 
me ele geçirmişlerdir. 

Tehanm batı cenubunda kuvvetli 
Çin krtalarmın mukavemetine maruz 
kalan Japonlar şimdi bu Çin kıtaları . 
tarafından muhasara. edilmişlerdir. 

Çi:ı askeri. mahfilleri, dağlık Çin 
mıntakasmda Hankcunun başlıca mü. 
dafaa mevzilerinde şiddetli muharebe
lere intizar edilmesi lazım geleceğim 

bildirmektedirler. 
11.' (Sonu: Sa. 4, Sil. 5), 1 fk:i Çin askeri talim esnnsmkla-~ ' 
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Dr. Funkun gazetecilere beyanatı 

Türkiye ile aktettiğimiz kredi 
u iki memleket karşılıklı mübadele esasına müstenittir,, 

Alman lktısal nazırı ve eşi diln akşam Sofyaya bureket ettiler 
Şehrimizde bulunan Alman iktısat 

nazın Dr. Funk, dün saat on üç bu
sukta Perapalas otelinde İstanbul ga. 
zetecilerini kabul ederek :nühim beya. 
natta bulunmuştur : 

Dr. Funk, memleketimizi ziyaretin
.ıen hasxl olan intibalarla birlikte An
karada aktedilen yeni Tiirk - Alınan 

kredi anlaşm<:sıru anlatarak demiştir 

ld· • 
"Refikamın geçirdiği müea.sif kaz" 

clolayııile lstanbulu yalandan tanımak 
fırıatmı bulduğumdan memnunum. Be.. 
nim en ziyade alakadar olduğum saha, 
ikbsadi, ticari müeaseseler ve tefdc
küllerdir. Bu fevkalade güzel §ehrini
zin valisi ile de müteaddit defalar gö_ 
rüıtüm. Şehrinizin iman haklund: 
malfunat vereli. Alınan planlarilo ali.. 

kadar olan müteha .. ıslarınızla görüş~ 
tim; müteha.ıisim. Kültürel müna&e -
batın daha ziyade kuvvetlendirilmesi 
için Almanyadan buraya saıratkirlar ve 
belki de bir opera getirtmek mevzuu. 
aa Wfl valinizin gösterdiği alakadan 
f!evkalade memnunum. 

"Şehrinizi gezerken bana .:e&kat e.. 

den Berlin büyiik elçiniz ekselans HamM 
di Arpap tetekJriirlerime vaııta olma. 
nızı dilerim. Aynca, hükGmet tarafın. 
dan tayin edilen mihmandarlara müte. 
şek.kirim. 

"Seyahatim, Türk • Alman ticari ve 
iktısadi münasebab hakkındaki fikirle
rimi teyit etmeğe vesile oldu; bundan 
çok memnunum. Bu vesile iJe hatır. 
latmak istediğim bir nokta vardır. Ar • 
manya ile Avrupanın cenubu fU'kiıin• 
deki memleketlerin ticari müo.uebatı 
1931 de, yani buhran aenesmde ba§la· 
mııtır. O zaman beynelmilel pazal"lar 
harap bir vaziyetteydi. Bütün arzula. 
ra rağmen harpten önceki hale irca e. 
dilememiıti. Bu sebepten cenubu pa-ki 
memJeketlerilo döviz serbest ticareti 
matlup bir dereceye varamamııtı. Bin

netice ham madde istihsal eden cenu· 
bu garki memleketlerile sanayi mcm. 
leketi olan Almanya arasında karp]ıkb 
anlaşmalar yapmak lüzumu hasıl oldu. 

"Alman dahili piyaaaıı o kadar inki. 
şaf etmiıtir ki, bu memleketlerin hanı 
maddelerine ihtiyaç arbnııtır. Diğer 
taraftan bu meımlekıetlerin ilbıadiyafi 

Doktor Funk llarlciyc Yckillmlzle bir konuşmada. 

çok büyümüıtür; daha da büyüyece
ğine kaniim. Bu gayeye vannak için 
bilhuıa Türkiyede esaılı tedbirler a-

. . . 

- , hr.mııtır. 
1 "Türkiye ile aktettiğimiz kredi an. 

vel, İngiltere ile aramızda bu usul Ü

nre aktettiiimiz anlqma, diğer mem
Jeketlerc:e meıut bir hal ıureti olarak 
teWsıki edildi. Bu aiatem aayeıincle. 

birçok ikhtıadi güçlüklerin önüne ge.. 
çileceğine kaniim.,, Gö, Ünen Okunan Söylenen 

Hasta çocuklara yardım 
M emleketlmizde bir çocuk hastane

si vardr. İstanbul, Anadolu ve 
Trakyadan gelen hasta ve bakımsız 
çocukların müracaat edecekleri yer yal. 
ruz Etıfal hastanesidir. Bu hastanenin 
bugünkü vaziyeti de ihtiyaçlara mu.. 
kabele edecek halde değildir. Nüfusu
muzu fazlala§tırmak hasta çocukları

mızı kurtarmak, c:ılızlan kuvvetle,tir
mck için bu kahil hastanelerin iıtiyaç 
dolayısile memleketimizin her kö.şesin. 
de değilse bile muhtelli mıntakaların
cla açılmasmı temenni ediyoruz. 

Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye ve
kileti, bu sene sı:blıi ve içtimai bakım.. 
dan memleketimizde yeni yeni te§eb
btialere giri§iyor. Kendisi iç.in bütçede 
kabul edilen tabsisatI en lüzumlu yerle
re larfı için tetkiklere bqlanu§ ve ba
zı huıusat hakkında da hayırlı tatbika
ta geçmiıtir. Veklletin girigtiği büyük 
i§lerde muvaffalayetini dilerken Etfal 
haltaneal etrafmda bazı tedbirler alın.. 
ınuı hususuna ııa.ıar.ı dikkati celbedi. 

J.Wml -~ :_ t. . ı, 
1 "' "' "' ' V ubnda, bir çoeulr.'. hastanemiz 

olduiunu ve memleketimizin 
D_!tt,,~ tehirlerlnden gelen hastalann 
bu. 'lJ'8 ~U:racaat ettiklerini söylemi§· 
t!!t· ~u hastanede çalışan doktorlan
nazla , -'arc adamlanrun bilyük hi.tn.. 
~ :;;. yorulmak bilmez saileri
ııe rağmen hattalara yer bulmaları çok 
defa bilyük güçlüklerle karşıla§makta 
ba halden, hem doktor, hem idare a
damı, hem hastarun ailesi ve ııen fazla 
Oa hasta müteessir olmaktadır. 
Has~yı m~ayene ettirmek, bu şef

kat yurdunun çatısı alhna aldırarak te
davisini temin eylemek ma!tsadilo has. 
talann, muayene numarası almak için 
sabahın çok erken saatlerinde hasta
neye gelmeleri ve muayene saatinin hi. 
tam.ında da bunlardan hastaneye alma. 
ıruyanların yerlerine avdet için tram
vay istasyonunda saatler~ beklemele
ri pek hazin bir manzara arzetmekte, 
gelip ge!ienlerin de içlerini sızlatmak
tadır. 

Şi~ karınlı, sıska benizli çocuklarla 
zayıf bacakların taşıyamadığı vücutlara 
ve hifkat garibelerine, saat iki ile üç 
arasmda Şişlide Etfal hastanesi istas. 
yonunda tesadüf edenler, bu vaz:v~t
ten dolayı müteessir olanlar çokw"r. 

Hastanede doktor muayenesini yapı
yor, yeri varsa hastayı yatırıyor, yok. 
sa todavi usullerini öğreterek hastaya 
tltçlannı veriyor, böyl~likle sıhhiye ve 
muaveneti içtimaiye vekaleti teşkilatı 
kendine dtl§en vazifeyi azami ihtimam 
ve takayyütle yapmış oluyer. 

F a'kat hastaneden evine gitmek 
üzere ayrılan hasta ile şüphesiz 

ki içtimai muavenet teşkilatımız ala. 
kadar olamıyor. Esasen bunu, vazifesi ha 

ricinde bulunduğu için Sıhhiye Veka
leti te§Ckküllerinde.n beklemek de ,foğ. 
ru değildir, 

Hastanede muayenesini yaPtirıp evi. 
ne dönen diğer hastalar iç.in de vaziyet 
ayni olmakla beraber manzara bu ka-

dar feci ve hazin değildir. Çünkü bu
rada hasta olan çocuktur. iztırabını 
yenemediği için bağırmakta, inlemekte, 

yahut ağlamaktadır. Hasta, çocuk ol
duğu için sabah karanlığındanbcri ku.. 
cakta taşındığından vücutça yoruimuş 
ve yuğurulmu§, fazla olarak rengi de 
bUsbü.ıt:ün soluk bir hale gelmiştir. 

Bağıran ve ağlayan bu hasta ç.ocuk 
karşısında, xztırabıru sesile anlatamıya
cak kadar zayıf bir yavrunun huzuru 
ihlil edildiğinden dolayı feri kaçmış 

gözlerini ara aıra açıp tekrar kaparr.ası 
kadar insana dokunan, insanı çileden 
çıkaran birıey taaavvur olunamaz. 
Ne acıklı. - -

· N e mi yapalım? · _ 
Basit bir teşebbüs, fakat haklı 

bir talepte bulunalım. 

Belediyemizin basta nakil vasıtaları 
bu gibilere tahsis edilemiyeceğine göre, 
tramvay şirketinden sabah hastane hat
lannda, öğleden sonra da hastaneler. 

den muhtelif semtlere yalnız ~ta nak. 
1i için birkaç araba tahsisini istiydim 
ve bu arabalara sağla.mlan almayalım. 
Hasta çocuklar, ana ve babalarmın ku
cağında nakledildiği için bu arabalarda 
hususi tertibat yapılmasına da lüzum 
yoktur. Uç traır.vay arabası birer se· 
ferle bu hayırlı işi göreı'bilir. Bunlar 

son istasyonda dezenfekte edilerek 
yine mutat yolcu seferlerine bqlarlar. 
Bu suretle hem hastalar gilne§, yağ. 

mur ve kar altında uzun müddet bek.. 
lemek felaketinden kurtulur, hem i§
lek bir caddC<ie11 geçenlerin gözlerin
den bu içtimai sefalet gizlenmiş olur. 

Belediye veya daha yüksek bir ma.. 
kam bunu tramvay !tirketinden isteye
bileceği giıbi otxaıblis iş1etenl·erden de 
böyle bir yardımda lbdlumnalarım ta
lep edebilir. 

Srhhiye ve Muaveneti içtimaiye 
Vekaleti ile belediyemiz belki buna da
ha umumi bir çare de bulabilirler. Beıı 
gördüğümü yazdım; bu iş için lüzumlu 
olan tedbir'lerin alrnması hususuna hiın~ 
metlerini diliyorum. 

JC.EF 

laımasr, iki memlebt anu.mda karıı. 

lrldı mübadele eıaıma müstenittir. Bu 
suretle Türkiye milli mabsulabm ve 
Almanya dahi •mai mamulatmı müte
kabilen ihraç edeceklerdir. Evvelce bu 
mUbadele büıbütün ba~ka bir esasa da
yandığından istikraz yapmak mecburi. 
yeti hasıl oluyordu. Bugün eski usul 
üzere kredi anlaıma•ı mümkün değil 
dir. Hatta, lngiltere ile aktetmiı oldu
ğunuz kredi anla§lnuı dahi eski uıul 
üzere olmayıp timdi anlattığmuz ibra· 
cat ıistıemi çerçııveıi dahilinde ecre. 
yan etmiıtir. 

'~Türk • Alman kredi anlaıması çok 
müsaittir. Zira Türkiye Alm.1U1yaya 
daha fazla mal ihraç edecek vo 'bu sa
yede istihsalitm randımanı Ja arta
caktır. 

"Almanya, Alman ihracatç.ıbrma 
Türkiye için avans verecek vaz:iyetre. 
Clir. Türkiye;re gönderilecek malzeme. 
yi de, Türkiye, ihracatile ödeyecektir. 

"Yani Alman ihracatçıl.an Türkiyeye 
ihracat yapmak için Alman hükumeti
nin tavasıutundan istifade ediyor. Tür. 
kiye de ithalabnı Alman dahili piyua.. 

lannda ıarfedilecek milli mahsullerile 
ödüyor. Bu auretle Alman devleti ta. 
rafmc!an Alman ihracatçılanna verilen 
avans, tekrar devlet kasasına gİnnİf 

olacakbr. 
11Bugün Avrupanm ~nubu garki 

mem\eketleri ve bilhasıa Türkiye için 
yapılacak milbadelede bu en tabii yolM 
dur. Bu ıayedo lbu dıevletler borçlan· 
mıyacaklan gibi, dünya piyasalannda 
maJlannı diişük fiyatlarla elden Çlkar

Alman nazırı ıö.zlinün burumda Al. 
manya ile Amerika arasmda da buna 
benzer bir anlaıma yapıla.cağından bah
settikten sonra, Romen ve Yunan 
hilkumetlerinden vlli olan fki daveti 
prensip itibarile kabul ettiğini, ~imdi 

de Sofya hilldlnıeti ile mU.zakcreye 
girittiğinl söylemlı ve sonra memle· 
ketine dönmek .zaruretini ilave ederek 
bunun sebebini !tÖyle izah etmittir: 
"- M.üıtacelen vatana dönmeli va. 

ziyctinde bulunuyorum. Zira anavata.. 
na yeni ilhak edilen Südıet Almanları· 
nm iskanı ve iktuadi yardım i§lerile 
meşgul olmak, yeni Çekoslovak hüıc:u. 
metinin kurulması gibi mühim itler 
bekliyor. Almanyanın dikkati hale.~ 

bu mühim meıeleler üzerinde toplan. 
mıı bulunmaktadır. Bu meaelelcnn tan. 
zimi dahi, Almanya ile cenubu ıarki 

memleketleri arasındaki t icari ve ikh· 
sadi münas~babn inkipfııu müessir o-
lacakbr.,, 

Alman nazırı bundan sonra, gazete. 
cilere vaktile kendisinin de gazet~i

lik ettiğini, Berlinde gazetecilerle çek 
iyi geçindiğini, söylemi! ve demiştir 
ki: 

"Bir insan bir kere gazeteci oldu 
mu, sonra ne. olsa yine gazeteciliğin

den kaybetmez.,, 

Sayın misafir ve eti dün alqamld 
ekspresle Sofyaya hareıket etmi:ı, Is
tanbul valisi, emniyet direktörü, Ber. 
lin elçimiz ve Alman lton-solosluğu erkl 
nı ile diğer zatlar tarafından uğurlan
mıştır. 

mak ve muzayakaya uiramak hır-ama '------------
dü~meyeceklerdir. Bu mübadele usulü. 
nün, her iki memleketin iktısadi ıerai
tini yükselteceğine kanaatim vardır. 

Ticari ve ikbsadi münasebetlerinin tan

zimi için bu usule dıalıa uzun müddet 
devam edilecektir. Eski beynelmilel ser. 
best ticaret ıistemi.nin avdeti aşağıda. 
ki dört ıartln tahakkukuna bağlıdır: 

1) Tam bir ıiyasi sükUna varmıı ol· 
mak, 

2) Birçok memleketlerde olmayan 
döviz istikrannı temin etmek, 

3) Bütün memlelretlerin iktısadi va· 
ziyetini tenıik ebnek, 

4) Birçok memleketlerde satın alma 
vo iıtihlik J...abiliyetini arttırmak. 

"Mesela 180 milyon nüfusa malik 
olmanna rağmen Ruıyada ıabn alına 

kabiliyeti azalmıı bulunuyor. Keza, U. 
zak Şark bidi"Seleri neticesinde Çin ve 
Japon milletlerinin satın alma kabili. 
yetleri de son derece dilşmüıtür. 
"Almanyanın bu defa kullandığı sis

temin, dünyaa takdir ve tatbik edile
ceğini ümit eylerim. Nitekim İngiltere. , 
de ve Amerikada bu ıiıtıemin isabeti 
teslim edilmiıtir. Bundan birkaç ay ev. 

Batvekil Alemdağına 
Gidip Geldi 

Başvekll Bay Colft.l Bayar dUn Va· 

ll ve Belediye Reisi Muhiddin 'O'stün

dağ ile Alemdağına. gitmiş, akşam U-,,. -
zeri dönmtlşlerdir. 

o---

Alacak Yüzünden 
Fatihte Dervlşali mahallesinde o

turan Maralambo ile Çarşamba· 

da Beğceğiz mahallesinde otu

ran Mustafa alacak yüzünden kav
ga etmişlerdir. Mustafa bı~akla Ha-

raıa.m boyu sol kalçasından '·arala-
"\ 

' 
mıştır. 

Ağır Yaralandı 

1709 numaralı hususl otomobil 
Bulgar hastahanesine glderken 20 

yaşında bakkal SUleyma.na çarpmış, 

muhtelif yerlerinden ağır surette ya

ralamıştır. Süleyman hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

---
Surlar dışında 

Kanii bir cinayet
Katu de ağır 
yaralandı 

Dtın, Topkapı surları barlctııA1 

kanlı bir cinayet işlenmiş, bfrlblfl' 
nt yuran lkl kişiden blrl~l ölmUş, di
ğeri ağır yaralı olarak hastahane1' 
yatmlmıotır. ~ . • , 

Vak'a. şöyle olmuştur: 
Birkaç ay evYel Yalovada otura' 

Neoet mıstem adında birisi sık sı• 
lstanbula yaptığı gezlntUerln birtnd• 
Hakkı Arif adında Topkapıda oturıı0 

birisinin kızkardeşi ile tanışmış, ııi· 
şaolanmrş, kısa bir müddet sonra dl ıı 
evlenmtştlr. 

?ılesut bir all~ kuran iki genç. blt 
ha!ta kadar btanbulda oturdukt•• 
sonra YaloYay.a gitm~ğe karar yer 
mi~Ier, zaten ora.<la yeri bulunan r;e
şet RUetemln evinde oturmağa baolll' 
mışlardır. 

Kmn ağabeysi Hakkı Arif eyvelA 
kızkardeşinden çok meeut ve rabat 
olduğunu blldfrlr mektuplar alJDifı 
fakat ıaon zamanlara doğru mektUP" . 
ların ifadesi birdenbire değlşere1'1 

kız kocasından şlklyete başıaınıŞ• 

kendisini üzdlliUnll, hattA. bazan döf 
dUğUntl bile yazmıştır. 

Bu şekil mektuplar ı:ıık ıık geUnct 
Hakkı Arif kızkarıdeşlne isterse ya• 
nına gelebileceğini bildirmiş, NeşeC 
RUetemln birkaç aylık karısı eyde0 
bir takım eşyalar alarak doğru ıs· 
tanbuJa. kardeşinin evine gelmiştir. 

Yalovada ne olduğunu anlamıyall 
koca. blrkac mektup )'azıp karısınıJl 
gelmesini söylemiş, ise de bir cevaP 
alamayınca o da Istanbula gelmlt 
tir. 

DUn, Topkapı kahvelerinden blrlıı· 
de Hakkı Arit1 gören Neşet RUsteJJl• 
kansının eve dönmesini söylemff• 
Hakkı Arıt: 

- O seni artık istemiyor, aynla· 
caksınız, demiştir~ -·- · - - , ~ . ı 

Koca: ı 

- Öyle ise evimden atdrlı eşyala• 
rr geriye versin. Ben de döneyim, de• 
mtştlr. 

Hakk1 Arif bunu kabul ederek, 8" 

ve gelip almasını söylemiş, Neşet RUS 
temi sur harlcine doiru çıkarmış· 

tır. 

Hakkı Aritln evini bilmlyen Neeet 
Rüstem, kendfalnl çayırlara doğrll 

götürmesinden de hiç şüphelenme• 

mfştlr. 

Bu suretle iki akraba kırlara doğ• 
ru bir hayll uzaklatmışlardır. 

Aradan yanm saat kadar gectık· 
ten sonra, jandarma karakolunda 
nöbet bekleyen jandarmalar bir el 
sllAh sesi ı,ıtmfşler ve hemen sesfJl 
geı.dlğl yere doğru koşmuşlardır. 

Jandarmalar vaka yerine gMlnce 
Neşet RUstetıll vücudunda üç bıca1' 

yarası olduğu halde 6111 bulmuşlar• 
drr. ölUnUn beri tarafrnda. tse Hakki 
Arif, arkasından girip göğsünden çı• 
.\an bir kurşun yarası lle baygın blt 
halde yattılakta idi. 

Vaka mUddelumumnıg-e haber ,.~ 

rilmlş, mUddeiumumt muavinlerin• 

den Kemal Tan, adllye tabibi Enver 
Karan Ue hemen vaka mahaUlne git· 
miştlr. 

Cesedi muayene eden tablbAdU ö
ıumu tesblt ederek defnine ruhsat 
vermiş, Hakkı Arifi ise Gureba has· 
tahaneslne kaldırtmıştır. 

Konuşamıyacak derecede ağır ya· 
ralı olan Hakkı Arif hiç bir şey sör· 
Hrememiş, sadece hastahane kap18ın· 
dan içeri sokulurken sayıklamaları 

arasında: 

- O beni vuracaktı. Daha eVYel 
dananıp ben onu vurdum" demtş
Ur. 

Yapılan tahkikata göre lki adamın 
aralarında ne gec;:Ujl ve ne konuştuk 
ları anlaşılamamıı,. fakat ölU lle ya· 
ralının vaziyetlerine göre mutaarrı

zın Hakkı Arif olduğu teebit edil .. 

mlştır. Buna göre Hakkı Arif konuş· 
tukları bir sırada birdenbire bıçağı
nı çekerek Neşet RUstcmln üzerine 

atılmı, ve Uç yerinden saplıyarak 
kendisini yere ıermiştlr. Neşet RUS• 

tem yere dUştUkten sonra kendini 
kaybederken ettnl tabancasına. ata· 
rak, bUtUn hızlyle kaçmala savaşaıı 
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Hilekarları 
ezelim ! Portakal 

Mahsul çok, fazra ihracat 
yapılacak 

llk tedrisat 
direktörü 

17 yaşındaki katil 

Geçenlerde "Ticaret Namusu,, ko
' nusu üstilnde durmuş ve fiyat m~sele. 

sile birlikte bu işle de uğraşmamızın 

pek yerinde olacağını söy1emi§tim. Ba
zı tüccarlarımızda kar, herşeyi çiğne-
yip geçen bir ihtiras halmi almı~tır. 

ıı Ahlak, fazilet, insaf, hep bu azgın ih
ı tiraa silindiri altında yamyassı olup 

kalıyor. 

Yiyecek maddelerine iğrenç şeyler 

katıyorlar, memleketin sağlığına kıy. 

maktan çekinmiyorlar. "Ceza., , onla
rın nazarında ancak tedbirsizliğin ba
şa getirdiği "kaza,, nevinden birşeydir. 

ıı Kurnaz davranılır, eki lbelli edilmezse 
yakayı kurtarmanın daima mümkün ol. 
duğuna inanırlar. 

t 

ş 

Bu inanışt:ı kanunların payı var mı 

bilmem. Fakat ortada yaşayan acı ger. 
çek §U, ki bir cezaya çarpılan ihti'kar
cı, hileci esnaf, devlete verdiği cezayı 
da zavallı halkın sırtına yüklctmenin 
yolunu buluyor. 

Asıl şaşılacak nokta, en basit, en az 
kazançlı, en değersiz şeylere de bu hi
leyi karıştırmaktan çekinmcmeleridir. 
Bunlardan bir tanesi benim başıma 

geldi. Otuz beş kuruşa satılan jiletler. 
den bir paltct almıştım. Evde açar'ken, 
u,,tündeki jelatin zarın bozuk olduğu. 
nu gördüm. Fakat ıbclki cebimde örse
lenmiştir, diye aldırış etmedim. Ama 
paketin içindeki minimini zarflar da a
çıktı. Jiletleri saran parlak kağıtlarda 
da ayni şüpheli hal vardı. Nihayet yü
züme sürünce, artık bu kör jiletlerin 
kullanıldıktan sonra tekrar tcplanarak 
paket yapıldıklarına benim de şüphem 
kalmadı. 

Yeni yıl portakal mahsulü pek ya
kında lstanbul piyasasına gelmeğc 
batlayacaktır, Portakal yetiştiren böl
gelerden alak.ıdarlara gelen maluma. 
ta göre, bu sene Narenciye mahsulü 
çok bereketli.clir. 

Bunun neticesi olarak muhtelif ya
bancı memleketlere gcniı mikyasta ih
racat yapılabllecektir. 

Diğer taraftan elmaların da, bu se
ne mebzul olduğu söylenmektedir. 1s. 

tanbulda halen elmalar oldukça paha. 
lı satılmakta ise de bu mallar turfan
da olduğu içindir. 

Umumiyetle bu yıl, meyvaların top
tan satışlarında mühim farklar görül. 

mektedir. Bunların başıııda üzüm var. 

dır. tlzüm geçen yıllara nazaran bu 

sene daha ucuz satılmaktadır. 

---0---
tş Dairesi Reisi 

iş dairesi reisi Bay Enis Behiç, şeh. 
rimizdcn 1zmire hareket etm:.§tir. Bay 
Enis Behiç, İzmirde iş daires.inin yap
tığı işleri kontrol edecek ve alakadar
lara icap ettiği taktirde bazı direktif. 
ler verecektir. 

Bay Enis Behiç, bundan sonra ce. 
nup sahillerimle tetkikat yapmak üze. 
re 1zmirden hareket edecektir. 

Gümrük Umum Müdürüniln 
Tetkikleri 

Şehrimizde bulunan gümrükler u
mum müdürü Bay Mahmut Nedim Gün
düzalp, dün de tetklklerine devam et
miştir. 

Umum mü.dür, beraberinde gümrük 
başmüdürü o!duğu halde gaz depoları
nı gezmiş, bunlar hak'kında vaktile ya
pılmış olan gaz antrepoları nizamna
mesinin iyi bir şekilde tatbik edilip ~
dilmediğini kıontrol etmiştir. 

Avrupa tetkiklerinden 
döndü 

Orta Avrupa memleketlerinin ilk 
tedrisat vaziyetini tetki'k etmek ve ba. 
zı etüdler yapmak üzere seyahate çı. 
kan ilk tedrisat umum müdürü Bay 
İsmail Hakkı Tunguç diln Ankaraya 

dönmüştür. 
Umum müdür, Avrupa memleketle-

rinde bilhassa köy ç.ocuklannt yetigtir
mek maksadile yapılan ~alışmalarla C

ısaslı surette meşgul olmu§tur. 
önümüzdeki ders yılı Qla§ıııdan itiba. 

ren köycülük tedrisatı !bir misli daha 

hız alacaktır. 

Afganlı Talebeler 
Kabil üniveritesi talebelerinden 27 

kişilik bir kafile 1ba§larında profesör

leri olduğu halde dün §ehrimize gel

mişlerdir. 

Misafir talebeler şehrimiz mUzele. 
rini ve üniversiteyi gezer~k tetkikler. 

de bulunmuşlardır. Birkaç gün sonra 

Avrupaya gideceklerdir. 

Zam Alamıyan Öğretmenler 
Geçen yıl orta tedisat mücısse5ele

rinde çalışan ve zam alma müddetini: 

dolduran öğretmenlerin teftişleri ya

pılmıştı. Geçen yıl zam alamıyan orta 

tedrfsat öğretmenlerinin bu yıl da ye. 

ni.den bir teftişe tabi tutulınalan Kül. 
tür Bakanlığı tarafından ~:ırarlaştml -
mıştır. 

Teftişler ders yılı içinde yapılarak 
netice bakanlığa bildirilecektir. ~-

Ra ufi Manyas 
Bir mütldettcnberi Avrupada tetki'k

lerde bulunan Deniz Bank Dcnizyolla-

rı direktörü Bay Raufi 
şehrimize dörunüştilr. 

Manyas dün 

Otuz beş kuruşa on tanesi satılan 
bu jiletled, birbir toplamak, pasını .sil. 
mck, kağıtlara sarmak, tekrar kutula
ra yerleştirmek, üstünü jelatin zarlar
la kaplamak için ne kadar zaman har. 
canır? .. Bu zamanın değeri nedir? Na. 
sıl oluyor da bu kadar değersiz bir ka
zanç için böyle yorgunluklara, aran. 
malara ve bir de kanunun suç saydığı 
hilekarlığa katlanılıyor?.. Tehlikelere 
göğüs geriliyor?., 

Anlayamadığım noktalardan biri bu
dur. Sonra jilet, ustura, birçok deri 
hast~~ıklarının bulaşmasına bir vasıta 

Kadı köyde hal kurulma il mı? 
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olabilır. Daha korkun!" 'k 1 d • • :ı: mı rop arı a 
bırınden ötekine taşıyabilir. Ahlaksız 
kazanç düqkü ı · .. 

w . ~ n erı uç beş kuruş kar e-
dcce gım dıye bizi bu kad b'" .-·ı· t h-l'k 1 ar U}U ~ c 
1 e ere atmaktan nasıl çe'kinmiycrlar?. 

Is tan bul kabzımalları 
fikrin neden aleyhinde 

Zabıtanın yahut bel d" . b . 
1 1 

• e ıyenın u ış. 

er e meşgul elbette bir dairesi vardır. 
Ansızın ibir baskınla b 1 d b' . un ar an ırer 

mıkdar toplattırılarak t k.k .. 1. . • et ı ettırı ır-
se hılekarlar mutlaka ka 1 • 

S 
ya yı e e verır-

ler. atıştan ka•andı~. 1 ... gı e doymıyanlara, 
masum halk l:urban edilemez Kurban
lığa layık mahHiklar a 1 b . h"l k" , sı u ı e ar. 

Kadıköydc hal binası kurulmalı mı, 
kuı ulmamalı mı? Ele aldığımız mevzu 
yaptığımız neşriyatla gilnlin en miihim 
meselesi ha1ine girmiş bulunmakta-

dır. 
Dün hale kadar giden bir arkadaşı-

tar.dır. 

mız, bu hususta bazı kabzımallarla gö
rüşmüş, Kadıköyde bir hal kurulup 

• kurulmaması etrafındaki fikirlerini sor-

Baha Arıkan Şehrimizde 
Cenevre üniversitesinde inkılap ter. 

biyesi hakkında konferanslar vennek 
üzere gi.den ceğerli terbiyecilcrimizden 
M . Baha Arıkan, şehrimiz okullarında 
tetkikler yapmak üzere gelmiştir. 

Baha Arıkan, Anadolunun muhtelif 
tahsil müesseselerini gezmiş, bunlar 
hakkında etüdler yapmıştır. Şehrimiz
deki tetkiklerini de ikmal ettikten son
ra Cenevreye dönecektir. 

Öğretmen Ailesinin Bir 
Kayı hı 

muştur. 

Kabzımal V chbi Güzel diyor ki : 
••- 1stanbulda büyük ve modern bir 

hal v:ır'ken Ka
dıköyde bir hal bi
nasının kurulması

na katiyen ihtiyaç 
yoktur. Çlinkü Ka. 
dıköy muhitinin 
yevmi istihlaki 
takriben ve her 
cins meyvadan ol
mak üzere 150.200 

küfeden ibarettir. 
Bu kadar az istih. 
laki olan bir ma

halde bir hal kurmak bittabi yersiz 
ve manasız olur. Bun.dan başka Ka. 
dıköyde kurulacak bir hal bize mutlak 

İstanbul öğretmenleri yardım cemi. surette tesir eder. Bu tesir pek az ol. 
yetinden: makla beraber, chhemiyetle kaydet-

- Çatalcanın Karacaköy nahiyesi baş. mek lazımdır ki, halin bugünkü mcr. 
öğretmeni Şevket Erteni maalesef a- kezi vaziyetini haleldar kılar. Nazım 
ramız.clan ebediyen kaybettik. Kederli rolü oynamasına mani olur. 

ailesine ve 
63

ym arkadaşlarımıza tazi- Eğer Kadıköyde mutlak bir hal bi-

l 
nası kurmağa ihtiyaç ve zaruret var

yetlerimizi sunarız. ========:::===:==:;=:;:=::=::::=- sa, bu halde yalnız perakende satışlar 
Hakkı .\rlfln arkasından bir el ata- yapılmalıdır. Esasen İstanbul gibi bü. 
bilmiş ve sonra ölmtiştUr. yü'k bir şehirde perakende satışları 

lşte böylece yaralanan katil de bir yapmak üzere bu gibi hallerin kurul. 
iki adım sendeledikten sonra yerel ması faydalıdır. Ancak dediğim gibi, 
yıkılmıştır. bu halde katiyen toptan satış muame· 

Tahkikata ehemmiyetle devam e- leleri yapılmamalıdır. Aksi halde pi. 
dllmektedlr. yasada derhal bir karışıklık clacak, 

fiyatlarda tevazün olmıy;ıcak, ihtikar 
olmasa bile iğtişaşa meydan açılacak. 
tır. 

Mesela, bir halde 15 kuruşa satılan 

bir mal, diğer hallerde de ucuz veya 
pahalıya satılabilir • 

Bu taktirde, halkı memnun etmeğe 

ve şikayet etmelerine meydan verme
meğe imkan yoktur.,, 

Diğer bir kabzrmal; Bay Celil Ba.. 
kırcıoğlu da bu mevzu etrafında ~un. 
lan söyleme'ktedir: 

"- Meselenin 
nereden çıktığını bi. 

liyorsunuz, ıbuııdan 
on beş gün kadar 
evvel Kadıköyde 

bulunan birkaç 
gayri resmi kab. 
zımal, köylilnün 
bize alışveri~ dola. 
yısile borçlu olduk
larını gözönünde 
tutarak müstehlik.. 
le doğrudan doğ. 

ruya temasa gelmişler, buradaki hale 
gelmeden mallarını Kadıköyden ala
rak satmağa kalkışmışlardır, 

Bu vaziyet köylü için kolay geld' .. ~ 
g.ınde~. bu kabzımallf!r bu noktayı ile-
rıye surerek lburada bir hal binasının 
kurulmasına ihtiyaç olduğu y.clunda 
bazı iddialar ortaya atmışlardır. 

Biz, bundan haber.dar olur olmaz 
derhal hal mifdürlüğüne bir istida ha~ 
zırlayarak verdik. Bu istidada burada 
bir hal kurulduğu taktirae işlerimizin 
yüzüstü kalacağını, ve halin !bugünkü 
vaziyetini muhafazaya imkan bulunma. 

1 

yacağını, bund~ da endişe ettiğimizi 
bildiraik. 

Bunun nazarı itibara alınacağını u. 
muyoruz. Esasen orada böyle bir hal 

Muhakemesi ağır 
cezada başlandı 

Bir müddet evvel Çakmakçılardak( 
Va1de hanının bir odasında bir gece 
kendisine taarruz etmek isteyen Şük· 
rü adında birini bıçaklayıp öldüren 17 
yaşında arabacı Cahidin muhakemesi
ne dün ağır cezada lbaşlanmıştır. 

Suçlu mahkemeye 448 inci maddeye 
göre, tahrik ve yaşının küçüklüğü na
zara alınarak ceza kesilmesi isteği ile 
gönderilmisti. 

Cahit cinayetini şöyle anlattı: 
- O ak~ Şehzadeba~mdan gesl. 

yordum. o va'lôtc kadar tarumadığlnı 
Şükrüye rastladım. Yanıma yaklaştı 

ve : 
- Sen benim hemşerimsin, sana iş 

vereyim, benim mağazalarımda çalış , 
dedi. inandım, biraz yürüdük. Sonra, 
Şükrü kansıııdan ayn olduğunu ı-e 
Valde hanında oturduğunu ıöyliyc-

rek: 
- Gel bir defa odamı gör, yann da 

işe başlarsın, dedi. Gittik, odada yal
nız bir karyola vardı. içeri girince Ş\lk
rü kapıyı kilitledi. Şüphelendim. s~ 
dökmek bahanesile kaçmak istedim; ra. 
kat kapıyı açmadı: 

- Artık geç oldu, burada yat :D:Ml• 
dedi. Ve elektriği söndür.dükten 60n
ra üstüme atıldı. Kendimi müdafaaya 
bagladım, kuvvetim kesiliyordu. Sôn~-

re olarak bıçağımı çektim. karanlıkta rast 
gele salladnn. Sonra balkona çı~'jp 
bağırdım. Pencereyi kır.dım, karako?a 

gidere'k teslim oldum.,, 
Suçlunun 6orgusundan sonra, §31!,it 

olarak dinlenen ve vaka esnasında ha. 
nın korid-;-runda bulunan Yaşar da: 

- Cahit elinde bıçak olduğu halde 
koridora çıktr. KenClisine: 

- Ne yaptın? dc0im. 
- Sorma, deai, Şükrüden bir lira is-

tedim. Vermedi, lteıÜlisini yaraladım ... 
Suçlu bunu kabul etmedi ve bun-

dan sonra dinlenen ıahitler maktulhn 
ahlaksız; bir adam olduğunu, birkaç ~e
fa bu yüzden karakollara düıtüğünü 

anlattılar. -
Muhakeme, i;elmiyen bazı §ahitlerin 

ça~ırılınası için başka bir güne bıra
kıldı. 

---0'---
Bir Çocuk Cesedi 

Dün gece Topkapı mezarlığı bekçi
si Yusufun !kulübesinin kapısına meç
hul bir şahıs tarafından tahminen ye. 

'di aylık bir çocuk cesedi bırakılmıştır. 
Cesedi muayene 'eden ad1i tabip En

ver Karan ölilmü şüpheli görerek mor
ga kaldırtmııtır. Hadise etrafında mlld. 
deiumumilikçe tahkikata başlanmış. 

tır. 

BlR GUN HAPiS YATACAK -
Demir1capıda oturan Abbas aaında bi. 
risi, dün bir (49) luk rakı alarak !ha
mama gitmiş, rak;yı göbek ;t~ında iç.. 
tikten sonra, 'giyinip o civ7r°'dakisine
malardan ibirine gitmiştir. 

Oyun başlayıp aradan lbiraz geçin
ce, sıcakta rakı içcm. 'A'bbas, kei'fdiİıi 
kaybetmiş, ve bütün hı~le riara ~una
ğa başlamıştır. Daha bi~ hayli uygun
suz !hareketlerde bulunan '.Abbas, cür. 
mü meşhut mahkemesinde bir ğün haı> 
tie mahk\ım edilmiştir. .. 

,, ---0·---
Üniversite'de Merasim 

Üniversite önümüzdeki cumartesi 
günü merasimle açılacaldrr. BUtün 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Dersler, 17 teşrinievvel pazartesi 
günü lbaşlryacaktır. 

Çorum Kültür Direktörü 
Çorum kültür ~irektörü Bay Neşet 

Köse, cümhuriyet bayramı mün~sebe
tilc Çorum için hazırlanacak !broşür 

ve neşriyat işleri etrafında meşgul ol. 
mak üzere öün §ehrimiı:e gelmiştir. 
Bay Neşet Köse, şehrimizde birkaç 
gün kadar kalacaktır. 

kurulmasına maddeten imkan yoktur. 
Çünkü Kadıköyün yevmiye meyva is
tihlaki 300 - 41>0 sandığı ge~ez, bu
nun için de bir ihal kurma,k doğru de. 
ğildir. Vaziyetin inkişafını ~liyo
ruz.,, 
Diğer taraftan Kadıköy esnafının 

dügüncelerini de !bildireceğiz1 

işatettec : 
~,., --
Sanat kıymeti 

Yaznn Sadri Ertem 
\ Zaman zaman şöyle bir söz kulağı
~& çarpıyor: 

l •1
- Kötü olsun da, bizim olsun 1., 1 

~u özde, mütevazı bir ailenin tesel-1 

liJ~:benzeyen, kendi fakir çatısını k~ 
şa elerden üstün tutan samimi bir eda 

1 

va ır. 

*ayatın öyle safhaları vardır ki, bu 
safl~alarda kötü olsun da bizim olsun 

den~ilir. Ve nitcki?1. birçok §e~le~d= 
köt' olsun da tek bızım olsun '60zilnu 
mill t~ t~krarladık. 

M seli lüks kumaşlar mevzuubalisd-ı 
duğu\zaman kendi iptidai makinele
rinin malını üstün görmek tarihin 6<1• 

nayi amlelerinde geri kalmış millet. 
ler iç daima kendine geli~n bir !fa .. 
desi s lmıştır. 

Bu mimi hisdir, ki gümrüklerde 
kalelerini vücuda getirmiş, 
mahaullere kat'§ı "milli,, mah-
• anıti manevi taraf mı teıkil 

etmiştir 
Gümr.kleri, yabancı ufuklardan ge· 

lecek sa~naklara karşı korumak arzu.. 
su. ekonc4mi ve madde ~asında Kat.. 
dıkça mebcle yoktur. Fakat sanat ve 
fikir bahlli:ıerinde "tek bizim olsun da 
götü ols~,~ p%Ü manasızdır. Hatta bit'l 
nevi nıhi ·inhiıal, sanat ve fikir dalale-

tiöır. \ • 
Madded~ve_,:konomide "tek bizim 

olsun da, 'til olsun,, sözilnUn arka· 
aında yaşa hakikat şudur: Ruhu.. 
muz sanatinPve fikrin hudutsuz µfukl~ 
nna açılaca~v~ biz h~utsui bir §lem: 
d~ kaliteyi &thedç.ceğiz. Sanat ve fi· 
'kir alem.inde r"hir lôknla bir hırka,, nın 
imkanı yoktur. Sanat ve fikir ancak be .. 
§e;.f~c~s~sj>ir m~yette bul~dugu 
zams.nb~ aeğ~d~";'der. Bır §eyin 
~ymeti a~~k'T'tayestne ve lbün~ııine 

... f. uı"" il tah ,_ uygun faaliyette ib unması e aıM 

kuk eder. 
Sanatın ve fikrin l>ünycsi inkişaf i

~in inhisara değil geniş ufka, beşeri 
mikyasta insani fuir hararete, ve idra
ke muhtaçtır. Sanat ve fikir ançak böy

le bir.hav:_is:-!~ejt!Jicffüs c.dcr: .!~
sar, glirbüzle,§ir. ]'{Dli s2nat ve 1ıkır. 
huduHarcfifu ta§tığı .nisbette ve beşeri 
sahada döv:tişebil~iii ve 2:af er kazan· 
dıg~ nis'hettc millidir. 

Binaenaleyh ~ bahsi konu§ulur• 
ken inhisarcı herhangi bir se~eden 
bahsetmek, ıfikre ve sanata kartı ma 
tabiri!~ hıyanettir. . . . 

Bir muameleci tevkif 
edildi 

Muhtelif resmi dairelerde, bilhassa • .. . • t . 
muamele ve istihkak vergi!erı uzerın-.,,, -
de muapıelecilili. y1ap~n ~z~~ adın~a 
bir muakkip zabıtaca yakalanarak adlıyc 
ye tesliın-ed!lır;'işti.r, 

lzzetin suçu muamele tahakk~}e~
kilatının mühürünü taklit ~vs sahte 
e;rak tanzimidir. izzet muh,telif kim,!~· 
l;rin üzerine aldığı işlerini us~u 
dairesind~fuuamele şefliğine istida 
ile vemiesi 'gibi r&ıni ete soF1ası 
icap ederken, b<>yle yap~ş ve 9;1: 
benin "iptai,. mtih'tirü~il ıt ~~ere~ 

.. .. 'ı'fi!I' • -~ raklan 
iılerini aldığı müşteruepnın ev . 
üzerine nunÜ iliasa'i.tlc l)i;h~ gün sonrı 
ke~ilerine: 

- Her muamele-.si oldu, ljiniz !bit-

ti, diyerek ve~tedir. 1zz~ ~ !şleri 
15 ile 30 lira arasınöa bir ücrete yap-

; maktadır. 
Son defa Kelomake adında birini 

' dolaİıdı;an fzret bunun ihbarile ya.. 
1 

kalanmıştır. 
Sulh ceza mahkemesine verilen b:· 

zetin .dosyasını 1ei'lrik ede~ ba~~. ~C: 
şit, bu~lar arasında yüzlerce haz.!r ısti 
-da bulmÜştur. Bti'nlann Salite olup of~ 
madıklan tahkikat ionunda anla~l11 
caktır, _ 
Suçlu mahkemede şöyle acmiştir: 1 

- Bu işleri yaptiğın-1'"doğrudur. Se· 
bebi de b.irÇok ;akip muameİe'cilcr 
benim işlerimi elimden türlü hilelerle 
almalaii.dır, Sonra işlerini takip etti. 
ğim müşterilere, benim aleyhfmde soy .. 
leyip işlerini geçiktirmınroi 'iddia ~di· 

ı y~r}~rdı. ~en de bu_:ıa ~rjr mUhürll 
taklit ederek işleri ne kadar çabuk çı.. 

.. .:ft' .... ~r. .- ~d 
karabileceğiml isbat etmek ıste ım ve 
<iediğiml de YlPF.P..!· Ama, niyetim sa~ 
dectintlkam rumaktı.,, 

iukim ~eıit aalitck~r.t t~ et~ · 
mi§tir. 
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Belediye seçimleri 
Ankara, 12 (A.A.) - ı:;ıus gazelc-

Alman ordusu i, bugün ilk sayfasında. çer~c' e 1-
clnde bc,fediye seçimlerinde reylerde-
kl ittifakın manası başlığı n1tında şu Berlin, 11 (A.A.) - Başkumandan-
makaleyi neşrctmektedir: lık tarafından neşredilen bir tebliğde, 

Filistin Arapları 
(Ust t rafı 1 incl de) 

yet üç haf taya kadar Kudilse varımt 

olacaktır. 

Fms11n ae 
ingiliizler 

(Biış tarafı ı incide) 
göndcrllmek knrarı da bu fsrıınn bir 
ııctlccsldir. 

~lnlile 
iki Japon alayını 

imha eltiler 
(Baş tarafı 1 incidt 

Yurdun her tarafından gelen tel- Alman ordusun n planda gösterilen ve 
graflardnn, on gUndcnbcri dm nm e- 10 teşrinievvcle kadar işgali icap eden 
den belediye seçimine kadın ve er- bütün araziyi işgal ettiği bildirilmek. 
kek rey sahibi vataııdaşlnrın ~ Uzde tedir. 

.Bunlar, Mısırda.n ı:elecek iki tabur 
ile Maltadan gelecek diğer iki tabur. 
dur. Eskiden polis memurluğu yapmış 
olan kimseler yeniden hizmete alın

mak surctile ayrıca polis memunı 

miktarı .da coğaltılmaktadır. 

L'UBNAN REtSiCUMHURUNUN 
tSTEGt 

Umumi Harpten onr I'Uistln 
mamla.sını üreı lerino alan İngilizler 
burada Arn.plarn karşı kendilerine 
n.dık bir un ur olmak üzere Yahu

dileri tutmak i tedilcr. Ve Filistlne 
yeni yeni YnhudJ nıuhccrctlnl t şrlk 

ettiler. Uöyle İngiliz mıınöllSI ltın

da Yahudilerin birinci pllna geçme
si tabii olarnk ~\rnplnn succndfrdJ. 
1".ili tinde ı·abudilcrin çoğalma ınis
beUnde ycl'ler:lni ka~·bcdcn Arap!ıır 

nihayet. J·u" etle mücadelcre başla
dı. l'eel J omls~ onunun Filistin! üçe 
ayırmak plAnı bundan ~kb: lngili&
lcr l•'Hl tinin sahil kısmını Yahu<lilo
ı·e, ~·öl t.nratını Ara.1,ıara \'erecek, 
bunlal'm arnsmda J·cndilcrl jr;in bir 

Şanghay, 11 (A.A.) - Japon a.skesl 
makamlan namına söz söylemeğe !B' 
lllltiyettar bir ut Çinlileri~ büyük bit 
muvaffakıyet ka1.8.lldıklarını iddia et' 
rnekte olduklan Yaııgtse nehrinin el' 
nubunda kfiln Tohan mmtakasmda Ja· 
po:ı ordulannın vaziyeti n,e olduğuD' 
dair gazete muhabirleri tarafmdan &O· 
r.ulan suallere cevap vermemiftir. 

c:eksen - doksan ve bazı yerlerde da- Alman hava kuvvetleri işgal edilen 
ha fazlasının seçmek haklarını 'e topraklardaki teşkilatı ve hava müda. 
hepsinin de ittifakla C. H. Partisi faalan vücuda getirmiştir. 
namzetlerine rey verdiklerini öğre- Hususi kıtalar demiryollarını tamir 
niyoruz. için emir almıftır. Bu <lemiryollarının 

Bunun gerek lçdc, gerek dışda btl- büyük bir kısmı üzerinde münakalata 
yUk bir manası vardır. O da, -vatan- başlanmış bulunuyor. 
daşların mcmle~rnt işlerini 'kavra- Berlin, 11 (A.A.) - Hükumet Sü
mak ve yUrlltmek bakımından ne det arazisinde işsizlig-c karşı mücade
kadar kuvvetli 'c 9.henkli bir birlik leye karar vermiştir. 
teşkil ettikleridir. Mareşal Göring, işgal edilen toprak-

Belediyc seçimlerinin neticesi her larda'ld bütün "şsiz1erin dört senelik 
yerde memleket efkO.numumiyeslnin planın tatbikinde kullanılmasını emret. 
ve slyast temnyUllerlnin bir makesi miştir. 

addolunur. Açık olan 'hakikatte zaten Prağ, ı ı (A.A.) - Resmi mahafil, 
budur. Çünkü, belediye seçimleri, ecnebi gazetelerin Alman - Çekoslovak 
diğer milll meclisler seçimlerinden gümrük ittihadı hakkındaki habcrleri
farklı olarak bir şehrin 'eya bir lrn- nin ve bilhassa Almanyanın Berlin 
&abanın sakinleri arasında kimlerin konferansındaki Çekoslova• delegas -
ifbaşına getirileceğini tesbtt eden b!r yonuna böyle bir ittihat için teklifte 
ırncimdir. işbaşına getirilecek kim- bulunmuş olduğuna dair bir İngiliz 
seler ise pek çoktur. BuuL~r. \ ataııa, gazetesinin verm:ş olduğu haberin ha. 
millete ve partimize bağlıhğı kadar yal mahsulü olduğunu beyan etmekte
amme hizmetlerine ve şehir işlerine dir. 
:vakı! olan,, temsil edeceği muhitin Diğer taraftan bu gümrük ittihadı 
ve halkın sevgisini kazanan, bir ke- hakkındaki bütün şayialan bizzat Al
lime ile ~ azife görecekleri meclis 'e manyarun tekzip etmiJ oHuğu hatırla. 
encUmenlerde kendilerini seçenlerin tılmaktc:dır. 
l'eylerini ve hakiki menfaatlerini tem Prağ, ıı (A.A.) - Prager Tageb. 
sil edecek kudret ve Hyakettc olan- lat gazetesinin başmuharriri Tomasla 
lardır. Bu vasıfdakl vatan ı;:ocuk1arı kansı, pazarı pazartesine vasleden ge
da yurdumuzda nadir değildir. O- ce zehirle intihar etmiştir. Prager Ta
mın lçindlr ki, bUtUn rey sahipleri- geblat, dcm-:>krat Almanlann organı -
nln reylerini mUttefikan ll. Partisi dır. Südet1erin Almanyaya iltihakı ü
:namzetlerine verdiklerini öğrendiği- zerine bu Almanların yeis ve nevmidi
mız zaman halk ile parti arasındaki si bu harekete s~ep olmuştur. 
bu kaynaşma.yı, bu birliği gözle sö- -------------
rür gibi oluyoruz. 
· 'Rey sahibi vatr.ndnşlar, evvela ken
ili anılarwda ve C. H. Partisi öı:güt· 
lel'i içinde kimleri seçoocklerini uzun 
müzakerelerden sonra tesbit etmişler, 
aı çok intihap edilmek kabiliyeti olan
ları r;eçmi13ler ve onu hemşehril&inin 
tasvibine arzetmi~er. onlar da bunla
rı beğenmişler ve reylerini verm~Ier. 
dir. 

Böyle olmasaydı hatta ananenin ba
ba hak ve saliı.lıiyetine .rey veren Ye 
bir vakitler dilimime ped~i deni
len patriyarkal sistem haricinde bir 
evde ve bir aile içerisinde, o ev veya 
::ıilcnin idaresini kimlerin tanzim et
mesi lazım geleceği aile fertleri arasın 
da serbest reyle tesbit edilecek olursa, 
o ev ve aile içerisinde dahi bir çok mil. 
nakaşalar ve hatta mütenakis fikirler 
meydana çıkar. ve bunlar birbirlerile 
çarpışırdı. 

Hele şehirler ve kasabalar bahusus 
lbiüm bir çok kasabalanınız gibi az 
:nüfuslu belediyeler, çerçevesi genişlc
miş, efradı artmıe, fakat birnirlerile 
yakm münasebet ve al!ıkaları devam 
eden ailelerden mürekkep olunca, se
çime gösterilen alaka o nisbette üerin 
o'urdu. Nilfwıu çok şehirlerde ise, in-
t h'.lbatta imfl olan aktörlere şahsi, 

ı "'1'\lli ve siyasi daha bir çok sebep-
1 ... ,.,.jmam eder öyle yerlerde de rey. 
l r d:!ğılır. Belediye seçimlerinin yu
k:ırda bahsettiğimiz rorlukları ve 
neticenin aldığı ehemmiyetli mana da 
bundan ileri gelir. 

Türkiye Atatürk rejiminin ve cüm
huriyet idaresinin ve bütün bu rejim 
ve idarenin bağlı bulunduğu cümhu -
riyct Halk Partisinin programı millet 
ve memleketin mukadderatına hakim 
olduğu gün<lenberi daimn bu büyük bir 
lik görülmüştür. 

Bu rejim ve bu program her gün da
ha ziyade artan semereli f aaliyetlerile 
ve bu faaliyetlerin yurdun her tara. 
fında yarattığı eserlerle milletin kal
binde o kadar biiyük bir itimat ve mu
habbet uyandU'mıştır ki, artık rejim i
le parti tamam ile milletin ve millet rc
Jim ve partinin olmuştur. 

En serbest eartlar ve en geniş kanu. 
ni salfilıiyetlcr dahilinde yapılan se
çimde memleketin en küçüğünden en 
büyüğüne kadar mütesanit ve s;uurlu 
bir vahdet göstermesinin kıymetini bu 
noktada görmek kabildir. 

rvıacar askerleri 
( est tarnfı ı inci de) 

Komanro, 11 (A.A.) - Havas a

jansı muhabirinden: 

Macarların mutalibatı, bidayette 
zannedlldl;lnden çok fazladır. 

Çekoslovaklar Macarların araziye 
Macar delegasyonu, bazı arazinin 

terkinden başka Slo'\'akynııın ''e Kar 
patlar altı ltusyanm sair aksamın

da plebisit yapılmasını istemekte
dirler. Itcsn1i Çekoslornk mnhafili 
Çekoslovak delegasyonu tarafmdan 
knt'J surolte reddedilen plebisttcn 
hatta bahse bile lUzuın görmeksizin! 
Macarlarm ileri sürmekte oldukları 
ınotalibln şimdiki şeklllo kalıul .kn~ 

bil olmadığım beyan etmektedirler. 
Fllvnki .Macarlar, 8i0.000 Macar
.dan başka 450.000 Slovak \C Rusun 
sakin olduğu arazinin kendilerine 
terl{edilmesini istemektedirler. 

lstenllnıcktc olan menntık, Slo
vakyanın cenup ovasını teşkil etmek
tedir. Bu O\ a Jse Slo\·akyanın buğ
day bakımındnn yegAne servet mem
bnıdır. 

Çekoslovak delegasyonunun reis
leri, Bratlsla\·a'ya gitmek Uzerc ak
şam üzeri Komarnodan ayrılmışlar
dır. Orada mütolıas.sıslarln görüşe -
cckler ve bugün saat 14 de avdet e -
deccklerdir. 

Eksperlerden mliteşekkil muhte -
lit komisyon, sabahleyin Komarnoda 
toplanmıştır. Bu komisyon, iki tn -
rafın noktai nazarını tetkik edcccl• -
tir. 

Mtizakeıatm lnkıtna uğramayaca

ğı ve lınr iki tarafı tatmin edecek bir 
ıuırıc elde edileceği Umit olunmakta-
dır. 

Budapcşte, 11 (A.A.) - Polonya 
mUnakalO.t nazır muavini Bobkovs
ki, Polonya - Dudapcşte hava hattı
nın kUşadında l\facar heyetinin Vnr
şovnya yapmış olduğu ziyareti lade 
etmek Uzere tayyare He burnyn gcl
ıni tir. 

ve her ne bahasına olursa milletin hür 
riyct ve istiklalini cümhuriyet esasla
rına bağlılıkta görmüş yüksek şuur
lu ve vatansever bir nesildir. 

Beyrut, 11 {A.A.) - Lübnan rei i
cümhuru Ba. Atasi, İngiliz baıveki

line bir telgraf çekerek Filistin me
sclenın sulhperver ~r hal suretine rab
teclilmcsini talep eylemiştir. 

B. Çemberlayn, verdiği cevapta, Fi
listin tntselesin.in İngiliz hük\ımeti 

tarafından ilk planda bir iş olarak te
lakki edilmekte bulunduğunu bildir
m:ştir. 

DEYLt TELGRAF GAZETESİ 

NE DİYOR? 

Londra, l 1 (A.A.) - 'Birkaç zaman. 
danberi Filistin bahsinde çok ~

detli tedbirler alnunasınr isteyen Dey. 
li Telgraf, bugünkü ba§makaleısinde 

cenubi Filistinde otoritenin tamanüle 
yok dduğunu müşahede ediyor ve di. 
yor ki: 

Vaziyet, umumiyetle anıldığından 

çok daha naziktir. Filistinde İngiliz 

haysiyetine büyiiK bir darbe vurul-
muş olduğu inkar edilemez bir haki
kattir • 

StıRlYENiN FiL1ST1NE 
MtlZAHg'RETl 

Bcrut, 1f (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: Suriyen.in Filistine müu -
heret komitesi başkanı, Kudüıteki 

siyonist komitesi, başkanına göntierd.i
ği 'bir t-tlgrafta siyonistlerin Filistin 
meselesindeki hattı hareketini şiddetle 
tenkit ederek Yahudilri bUtün doğu. 

nun mukabde ve intikamından kaçın· 
mağa davet etmektedir. 

Bu telgrafa göre, Arapl."U' son ne
f~erini verinceye kadar mücadeleye 
'karar vermi§lcrdir. Ve hatta bir harp 
tlahasına da olsa, Araplı:nn bu arsıl

maz karan:ıa karşı İngiltere dahi Ya. ... 
hudilcrin menfaatlerini müdafaa ede-
miyccektir. 

BİR ARAP H:UKOMET1 Mt 
KlTRULMllŞ? 

Kahire, 11 (A.A.} - Alman ajansı 
bildiriyor: Bütün haberler üzerine ke
nulan }idcetli sansüre rağmen, ~~en 
hafta Filistinde 'bir Arap milli hü. 
klımetinin teşekkül ettiği iddi edil
mektedir. 

İddialara göre, memleketin dörtte ü
çün-c asiler hakimdir ve diğer üçte 
biri lngilizlerin kontrolü altın<U 

bulunmaK:tadır. 

• tccricl nunt.aka ı nyırncak olurlar
sa "alıudl - Arap kıngosının önüne 
ı;cc;ebilcceklcrinl ümit cdl) orlarclı. 

JTAdlsclcr bu ümidi tahn.klmk etti· 
remedi. Filistlnl ilçe oyırnıak proje
si nc'jredillr neşred.llmez Araplar a
rn ıntla l'ııhudUcrc \6 1nglllzlcrc 
karşı başlayan kaynaşma l1ir müd
det onra knnh isyan ~ckUnl nldı. 

lngilizler 1nrafmdan nlınan ı.cc~

birlcr ls)'anı b tıra.cak yerde daha 
zlynde mücadelenin genişlemesini c 
ştdtlctlenmesini mudp oldu. 

Aı:ab:ı bu tlcfa Fillstlnc gönderilen 
yeni kunctler He Fili tln<lekt isyan
lar bastınlıı.bllecek midir? Şimdiye 

Jmdar İngtlizlcr Jl'i.llscindeki Aı·ap fs
yanmn. karşı c;;ok mlktnrd ınot-0rtze 

kun·otlcr ve ta)-yarelcr kullan.ıyor
JarJnrdı. Bu kll\'"Vetler i e dağlardaki 
n mnğ11rnlnrdak1 A'rap (,;Otelerinin 
fruıllyctleri üzcı·lno hiç bir te!'ir 7a
ııamayordu. 

lngilWer bunun st.hcbini Pm tin
den knçao Arap miiltecllorinJn, bıt

hns 1' Kudüs miiftlıı;inin Lübnandıın 
serbest serbest tetltiş hareketleri or
ganize etmesinde bularak bundan ~
kf,yct ccllyodarclı. P1·nnsızlar ise 
buna karşı c vnıı ,·ererc - lngpıil&. 

ıin tethlşlere karşı aciz kalması, el· 
lerinde klifl dcrecf'.de siirnrl kuvvctl 
bolunmamnsındnn ileri geldiğini söı
Iüı·orlardı: 

"BiT. Cebclldüruz i yanını süvnri 
kunetiy1o bastırdık. 1nglllılcr de hu 
ta.rzdn hareket ederler ise ruıcak o 
za.mAn mul"nffak olurlnr.'' clJyorlar
dı. 

Şimdl l<'llistinc J?;öndcrilcn ku,·vct
lerin miktan artını~ olmakln beraber 
aralı~Tmdn iki al )" SÜ\'ari bulu.nntn
Stnn bnkılırsn, tn~ilizlerin tetlılı:ı lıa

ı-ek<•t lcrinc karşı .veni bir mücadclf' 
&l~temi tnttu[.runa hWmıedilmek lA
zınıgcüyor. 

ASJM US 

Hankov, 11 (A.A.) - Çinas1'eriınt 
kamları namına söz söylcmeğe sa1A • 
hiyettar bir zat Pekin - Hankov de' 
miryolu üzerinde kiı.n Sunya.ng roı::I' 
takasının Japon krtaatmdan tathir e· 
dilmiş olduğunu beyan etmi§tir. Mu • 
rnaileyh, bundan b~ka Liulinir if.g&l 
etmiş olan Japonların Çinliler taraf.JJl· 
dan yr pılan mütead<lit hUcunı.lardsll 
sonra ricat etmiş oldu'klannı ilive er· 
lem iştir. 

Han ·ov. 11 (A.A.) - Cinde cümhU' 
riyctin ilanının yıldön.ümU mUnuebeti· 
le Mareşal Çan !Kay Şek, nıillete hitaP 
eden ve ne~reylediği bir beyannamede 
insanca ve toprakça. btitün r.ayia.tnıJ 
rağmen Çinin bugünkU vaziyetinin hal 
bin b~langıcındakinden daha iyi oıa
ğunu kaydetmekte ve Çinin sonundll 
Japon tecavüzünü akim bıraktıracağı· 
nı söylemektedir. 

Burgos tavassuttJ 
kabul etmiyor 
Valensıya, 11 (A.~) - CümhurL 

ye~i :fspLyol ordtilarmds ibulu.naıı 
bUtün ecnebiler, vazifelerinden ayrıl· 
mak emrini almı§lardır. 

Bu tedbir, cilmhuriyet hUkUnıetinill 
ecnebi gönüllüler hususunda. verd\ği 

karamı tatbikidir. 

Barselona, 11 (A.A.) - Milli mü "' 
dafaa nezarctinlı bir tebliğine gÖl"t', 
cümhuriyetçi İspanya krtaat.ı Ebre cer 
hesin& Coso lboğP.:mıda.ki 350 rakımlı 
tepe ile Pandola dağlarındaki diğer ıiki 
yüksek mevkii düşmandan geri almıo· 
lardır. 

.... 
Burgos, 11 (.A.A.) - Bır tavaasut 

fikrini her gün daha üyade ~ 
gar.eteler bu eabah mühim §3h8iyetle
rln bu hususutalti beya.:m:tıamit ~
retmektedirl~. Bu :zevat "ta.vassutun 
imkılnsız ve manasu olduğunu,, bildi. 
rlyorlar. 

Salamanka, 11 ( A.A.)" - Frank<> ka· 
rar.gihmın bir tebliğinde Ebre cephe
sinden düşmanın yaptığı bütib muk&· 
bil taarruzlar düşman için ağrr zayia
la pilskürtüldilğil bildirilmekte v~ dilş· 
ma.nm üç tayyaresinin dU"1.rttldijğU 
kaydolUilillaktadrr. Arap milli hükumetinin, iyi teşki~

lr ve iyi silihlanmı§, takriben 11 .000 
ki~ilik !bir gönüllü 'kıtası mevcuttur. 
Ve teşkilatsız Araplar da çete halinde 
zaman ve icaplara gör~, ~urada. bura
da vakit vakit faaliyette bulanmai'ta.. 
dırlar. 

Piyango çek Udi 
Tayyare piyanı;osunun son keşide

sine dün başla..'U'Ilışt r. En büyı"\k ik
ramiye olan 200 bin lira 14606 numa. 
raya. 40 bin lira 3373 numaraya, 25 
bin lira 30060 numaraya çıkmı tır. 

Tavukçuluk eostltOsO 
taşınıyor 

Bunun için asilerin hakiki mikdarı 

hakkında bir rakam vermek ınümkün 

değildir. Araplar memleketin muhte
fü mahallerinde talim kampları kur
muşlar, ve hususi mahkemel~r tes.s et
mişlerdir. Bu mahkemekr hem vatancı 
ihanet suçlanna, hem de adi ıuçla. 
ra ba'ltacaktır. 

Şurası da kaydedilmelidir ki, gale
yanda din meselesi değil, Arapların 

milli politik mücadeleleri mevzuu 
bahstır. Bunun en manalı delili, hiris
tiyan Arapların da tatil günü olarali 
pazardan vazgcçuek cumayı kabul et. 
melericlir. 

Memleketin ner tarafında milli hü. 
kCımet tarafından vcri1en direktifler 
şiddetle tatbik edilecektir. mitün A
rap doktorlar, yaralılara parası;ı; bak
mak üzere gönüllü kaydcı:lileceklerdir. 

HOSUSl KOMiTE!'ıffN 
KARARCAlU 

Kahire. 11 (A.A.) - Filistin kon. 
f eram.ı tara.fınClan tesis edilen husut1i 
komite, bugün son celsesini aktedecck 
olan konferansa vermek Üzere bir 
karar sureti hazırlanu~tır. :Su karar 
suetinde ezcümle a~ğıdaki istekler 
mevcuttur: 

Sonları (606), (060), (373) le niha-

yetlenen bütün :ıumaralar biner lira 
mükifat alacaklarfür. Keşideye bu sa
bah devam olunacaktır. 

1rak muahedesine benıer bir ittifak 
muahedesi aktcdilmesi, tevkif edil.mi§ 
veya sürillmÜJ olan Ar.ap liderlerinin 
hürriyetlerinin iadesi, p~litı1ı: bir umu
mi af. 

Şimdi, Filistinde mukim bulunan 
Yahudiler, medeni haklanndan tama
men istifade edeceklerdir. 

Malüm olduğu üzere, konferanstan 
hususi bir heyet müzakerelerde bulun. 
rnak üzere Londraya gid-ccektir. 

Ba§vckı1, yarın ve kral da pcrıem.. 
be günü Kongre arasını kabul ede
cektir. 

Kudüs, 11 (A.A.) - Bugün Kudüs 
valisine bir uikast yapılmıştır. Yanın. 

da iki zırhlı otomobil olduğu halde Es
ki~brin ıurları boyunca il~rlermktc o-

lan valinin otomobiline surların üstün
den dört bomba atılmıştır. :S.~balar-

dan ikiıi patlamıı iııe de insanca "tayL 
at olmamıştır. Polisler derhal ~uikatt 

faillerinin takibine ba§lanuıor. 

(Ankara, 11 (Telefonla) - Tavuk
çuluk ıslah enstitülerinin orman çift
liğine nakilleri için hazırlıklara devam 
olunmaktadır. Nafıa vekaletince yapı. 
la:ı projeler ikmal edilerek bina. inşaa· 
tına yakm bir zamanda başlanacak -
tır. Bu mties~.eseler bir taraftan da 
kendilerine tahsis edilen yerlerde haf. 
riyat ve tescir işlerine ba§la.ml§lardır. 
Tavukçuluk enstitUsU bir r.iftlik halin
de ticari mahiyette olacak't.ır. 

Bir tayin 
Ankara, 11 (Telefonla) - Adli tıp 

İ§lcri kimyahane müdürlilğü:ıe btan
bul adli tabiblerinden Celalettln Bo
ran tayin edilmi~ir. 

K ymakamlar 
arasında 

Ankara, 11 (Telclonla) - D.ı.hiliye 
Vek~leti 29 birinciteşrinde tebliğ edıl· 
nıek üz.ere kayrna.kanı1ar arasında ge
niş bir nakil listesi hazırlama.Jrta.dır. 

Ergani ikramiyeleri 
pazartesi çekilecek 

Biz bunu tabii görüyoruz. Çünkü rey 
sahibi Tilrkleri Atatürk rejimi ile mil
ıt istiklal ve hürriyetlerini kazarupı 

Biz bu birliği her zaman, her yerde 
ve her şeyde olduğu ve olacağı gibi bir 
kere şimrli de belediye seçiminde gös. 
tcriyoruz. Ne mutlu Türküm diyene 
ve Türk ola.na. 

Yahudi muhaceretinin derhal dur. 
durulması, Kudüste bir milli Arap 
hükOmetinin kurulmaıır, İngiltere il~ 

Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 
asiler Telaviv civannda iki kuyuyu tah
rip etmi~lerdir. 

Ankara, 11 (A.A.) - ~i~U 
yüı.cle bea faiui 1933 Ergani U!tikrsz.ı 
tahvillerinin 11 inci ikramiye ke§lidesi 
Türkiye Ciimhuriyet Merkez Banka.:ı 
idare merkeziıu:lc 17-10-1938 p:ı
.7..a.rl:esi gilnü eabah saat ıo da. Maliye 
Vckfileti ve bankalar mümessillerlle 
noter huzurtııma fora. tXüleoektir. 
K9§i9~e h~es~abilir. 
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Garip bir büyü hadisesi 

T İM~.,~ 
Bl8 YAERAK: 
Dünyayı kim 

yarattı ?. 

Kocalarına köpek eti 
yediren kadınlar 
Belgratta bütün erkekleri telaşa düşürdü 

\'o~u : Niyaıl Ahmet 

A ı-rupn de,·lotlerl biri birlerine ıl· 
rccek oldular. Herkes harp korkusu 
iclnde kaldı. Bu en tehlikeli ıUnler
de kendi hnllorlndc, kendi işleri gUÇ· 
lcHyle meşgul olıın bir ırk '\"ardı: 
İskandlnavlnr ... 

Fakat ne gariptir, ki hkandinar 
c!sancsl, dflnynyı kendi ırklarının 
Yarnttı!;ını söyler. Bakmıı dUnrarı 
ıın.:.ıı yaratmışlnr: 

HAiik Alfnrten IJk önce Nllfnyn de
nen donmuş dUnyn ile Muıpelaym 

d<'nen ateş dünyayı yarRtmış. Du iki 
kıtnnın çnhşmastyle Jnıer adlı ifrit 
''e Andumlıla adlı inek peyda olmue. 
Sonra lmcrdcn deYlcr doğarak bllyU
tnUşlcr. 

Andumlıla buzları yalryarak ra~a
mış, Bor'u doğurmuş. 

Dor devin kızı Dclsta ile erlcner"'k 
6~ evı tl.t sahi bl olnı uş 

Oclin, Yilt, Ye .... 

Bıı U~ eYlAt kötti bir ırk olan fmer 
hcsıt ile dalr;ın hnrboderlermlş. ~etl· 
cc le o ifritleri mnğJ(ip etmeleri dün· 
~ı.ı:nn doğmasını lntac etmiş. 

ÇUnkU bUyUk ifritin etinden kıta
lıı r ,.e ndnJnr. kanından denizlerle 
ttikler, kemiklerinden dağlar, dişle
ı·ln<lnn taşlar ,·ucuda gelmiş, kafatft· 

sı gök kubbeyi, saknl He saçları a. 
ğncınr ve nebatları teşkil etmişler. 

Odin ne kardeşleri dünrarı bu su
re•, .. ynrnttıktao sonra Tanrı olup 
göı.te hUkUm sUrmeğe başlamışlar. 

naha onra blrl erkek blri dişi ol

mak Uzerc fkl atac yaratmı,lar ve 
lnsntıltk hu ağaçlardan çofalmış. 
• · ıskanct•navların h11k&t deanelert 
bıı lca:lnrclır. 

Kavgaya dışart!an röğıltnU kabar-

tanlar: 
_Dünyayı ben yarattım gibf bakı-

~or .• 
. Derler. Acaba bu kUcUk de-rletler 
A\·rupn işlerine bu gözle mi bakıyor· 
lar, y .. ltsa Odln ile kardetlerl yenl bir 
dUnya yaratmak içla lmcrlerle mi 

ltıUcnd le ediyorlar? 
ı....__ -----· 

Makine Müdürü Nusret 
~ ıediye mnklne mUdUrl\ Nuaıet 

ltalya7a gelmiştir. Burada otobüsler 
hakkında tetkikler yapacak, bir haf
ta zarfında Istanbulıı. dönecektir. 

Bqilnle.rde Belgratta gayet tuhaf 
blr vaka olmuştur. Vakanı:ı komik ol· 
makta. beraber feci tarafı da vardır. 

Zira bir çok al!e ocağınm saadetini ka. 
çmruıtı. 

Vakanın kahramanı, Bclgrattaki fa
kir bir marangozun karısı Aniça Za· 
viıiçtir. 

A.niça diğer iki &rkadaşile kocala
rını eve bağlamak için korkunç bir i
liç keşfetml§lerdir. 

Kocalan:ır kıskanan bu üç kadm, 
onları her hangi bir vefrunr.lıktan ko
rumak için,•' raeytanca bir çare bul • 
muşlardır. 

Kııkanc;lıktan ve hurnfepcrestlikten 
kör bir halde bulunan bu kadınlar ko
calarına. yeni doğmU§ \"e güzleri aç;ıl· 
ma.mrı bir köpek yavrusu ycdirmişlcr
dlr. Kadm'at bu köpek yavruları.:ıı bir 
tepsiye koyup diri diri pi§irmiş, sonra 
havanda toz. haline getirip, kocaları • 
nın yemeklerine. içtikleri çay ve kah· 
nlere koymuşlardı ..• 

Şimdiye kadar kim bilir &lgratta 
kaç köpek ya\TU8U kaybolmuş, kim 
blllr kaç erkek bu tuhaf leu.ctli kah. 
\'eleri içmiştir. 

Bu trajikomik vaka bir tesndüf e
r.eri olarak meydana çıkmasaydı. kim 
bilir daha kac; bedbaht koc.a bu köpek 
tozunu yutacaktı!.. 

Btlgradm tenha bir mahallesinde o· 
turan bu Uç kadın birbirlle pek iyi ge
çi:ıiyor, dostça y~ıyordu. Birbirile 
her gUn buluuuyor, dertleşiyorlardı. 

Komşulukları ekseriyetle kocaları ve 
onla.nn muhtemel dostları idi. A.niça 
Z&vieiç bir glin arkadaıslarına dert ya
narl.k: 

- Çok bedbahtım. diyor. Kocam son 
r.amaıılarda. benden soğmu§ gibi geli· 
yor ba.na, başka bir kadm sevmi§ ol. 
masm sakın!. Ne yapacağım .. Şaşır • 
dırn kaldım! 

Arkadaşlarının dcrliindcn müteessir 
olan diğer kadmlar, onu teselli ctmeğc 
~alışıyorlar. Fakat onların içlerini ele 
bir kurt kemiriyor, kendi sandctlni. 
kendi aşkları::ı te11Iikerc dfüımilş gö· 
tilyorlardt. HeJ)8i k1skançhk bis:eı i i
çinde bulunuyorlardı. 

.An.Jc;:anm koce.ımıdnn şikayet ettiği 
gtinden sonra hayli bir zaman gcçmif'· 

ti. 
Bunu:ıla beraber. bu kadınlardan bi

rİ!i Tranka. a.rkadne:arının dcrtl~rin. 
den bir türlU unutamıyordu. 

Hatıra.sın.da getmi§ mesut günleri 
canlanıyordu. Koca.sına \'aracağı gU-

niln aı ife İ'"<lc bir kocakarı kulağına 
bir şeyler fısıldamıştı, c\'et. evet, §inı· 
di iyi hntırhyordu. O ihtiyar kadın. 
§un1arı söylc:mişti: 

- Sen hiç korkma kızım!. I\:ocan 
başka bir kadına ~ık olursa, bunun 
bir çaresi \'ardır: "Yeni doğmuş, he· 
nli.z. gözleri açılmamış bir köpek yav
rusu ahrsm. onu tepsiye koyar iyice 
pişirirsin. Pişirdiktc:ı sonra onu ku -
rutup bir toz haline getirirsin. 

Bu tozdan kocana kırk cuma kırk 
defa verirsin. Göreceksin, ondan son. 
rn pcBinden nn~rl bir köpek yavrusu 
gibi koşacak!.. 

İşte bunları hatırladıktan sonra. 
Tranka nyn.i günde evine arklldaŞ!an· 

nı davet ctmi§t.i. Bu görüşme kısa. ve 
mahremdi. Karar verilmiş bulunuyor
du. Tcsndüfcn Ev sahibini:ı köpeği de 
gebeydi. 

O günden sonra bu Uç kadın ev sa· 
hibinin köpeğine kenıdi çocuklarından 
ziyade bakmağn başlamıştı. Evlerine 
saadet ve mesut bir hayat getirecek ô"' 

ln {!) bu köpeğin yavrularının dün. 
.raya gcl1'!esfni dört gözle bekliyorlar
clı. 

Nihayet bu mesut günde gclmi~ii! 
Ev •ahibinin ihtiyar köpeği dört yav· 
ru doğurmu.~tu. Kadınlar saatlerce bu 
yavrulnn SCjTetmişlerdl. Trankanın 

tarif ettiği gibi bir ya\TU seçmek Ja. 
zınıdı. Çiinkii kadının dediğine göre, 
köpek yavrusunu:ı bembeyaz olması 

icap ediyordu. Tesndüfen bu köpek yav 
rularmdan biri de bembeyazdı. Kadm
Jar, bir iki giln sonra, hava iyice karar 
dığı zaman buluşmuşlardı. Artık ver
dikleri kararı yerine getirmek saati 

gelm~ti. Gece yarısı, herkes derin bir 
uykudayken, sessizce köpeğin bulun . 
4uğu yere sokulmuşlar, o beyaz yav-
ruyu çalmışlardı. • 

kıiça, masum köpek yav:rusunun 
hemen evine getirmiş, pişirmek için 
t.a.zırlruunağa başlannjitı. 

Diğer iki kadın da. frrmı yakmışlar
it. Nihayet zavallı ya\TUYU tepsiye 
hoy:nuşlar, ve fırının" kal'§ısına geçip 
kahve içerek. sohbet ederek, köpeği 

diri diri pişinnişlerdi ! 
Bulundukları binada ayni avlu üzc

ri:ıde Katarina isminde başka bir kn
dın ya.,421yordu. Bu kadın ile iyi geçi
nirlerdi. O sabah Aniçn, Katarinaya 
gelmişti. Elinde bir bohça vardı. Bu 
bohçayı gizlemeğe çalışıyordu. Bohça. 
da pişmiş, yanmış köpek yavrusu bu
lunuyordu. Daha sonra Tereza da gel· 
mişti. Katarinn hddlseyi bugün şöyle 
anlatıyor: 

- Yatağımı.ı ucunda biraz oturdu
lar. Ben hasta yatıyordum. 

Daha sonra Aniça yaptıklarını bana 
anlatınnğa bşladı ve kimseye bahsetme 
memi rica etmişti. 

Biraz sonra Tereza evimden <'ıkmış 
ev sahibinin evine gitmişti. 

'l'ercza ev sahibine: 
- Rica ederim, sizi:ı ha vammzı bi

raz verir misiniz, tatlı yapacağız, ııc· 
ker dövmek için lıavanımız yok! de. 
mişti. 

Ev sahibi kiracısını memnun etmek 
için hemen havanı vermiş, o dn ha .. 
''anla Katari::mnm evine ko§Jiluştu. 

- Bende uzun milddct kaldılar, yn.· 
ni pişmiş köpek yavrusunun toz hali· 
ne getirinciye kadar! Sonra bu tozu a
ralarında paylaştılar. Ayrılırkc:ı ka
pıcıdan bwa şunlan da tenbih ctmeği 
unutmamışlardı: 

- Saim kimseye bir scy sbylemc! 
SöyJer~n. seni öldUrürüz! 

Neden so:mı. 'Kntarinn iyileşmiş, fa. 
kat günler geçmiş. yine kimseye bir 
§ey söylememişti. 

I<'akat, ekseriya olduğu gıbi bu ka
dınların arka<laşhğı da uzun sUrme • 
miştir. Bir gün ev sahibi avlusunda 
kiraeılann Fiddetli bir kavgasına şn
hit olmuştur. Kiracı kndı:ılar birbirlc· 
rine girmişler. Knvgamn c1n şiddetli 
zamanında ev sahibinin kulağına Ka
tnrina:ıın haykırdığı au garip kelime. 
ler aksetmiştir: 

- Dur kaltak, artık çok oldun.. se
nin ne namussuz bir alçak olduğunu 
ben pckii.la bilirim. Hele kocama bir 

tecrübe gC't.eriy\•uiu, t:i l>u Don Juın, 
~adınlardan ürküyor, yalnıı; kendi Jca. 
tısına karp samimt bir muba~t bes
Hyoröu. On~a o1ilm fikri de devunlı 
bir korku halinde idi ve a9ktan riya· 

Düşünceleri ·okuqan -Makine . 
de onu dil~Uyordu. ..y 

lç ıulnl dinledilcten, trrlarrnı o,. 
rendikten ıonra, Adriyeni, tehlikeli 
bir gah.siyet değil, gülilnç bir adan'\ 

aaymağa bagtanuıtım. • 
Müsait vaziyetlerde dll1linec1en O· 

kuyan makinenin bana verdiği faydala~, 
iıte bunlardı. Fakat her vakit fl~ı 
neticeye varmak mümkUn olmuy?tou. 
Çünkü bu iç lconuşmaJ.an, ancak .ban 
"L? l d -'-·"madan deoYam edıyor, 
.-;ımse er e ilJU>"' 

diğer bazılannda, duttınce~erin ·~• 
?ıayal mahıerleri lca.nttıit ıçin psıkof. 
raf uzun zaman .dilsiı: Jcahyıor; yaln.rı 

bi t... ·,._ ,.clıanesi, okun. 
'arada sırada r-ç ı. • 

b' t .. ktftı mmltılar maz, anlatrlmaı: ır • 
lcargıyordu. 
, Benim tecrübe ve araıtırmalarrm dı 
1
nihayet, lcendi ailemin ve meetcktAfl•· 
rımm dar çemberi içinde kal~t~· 
Çünkü "KaC'n,, de evler gayet as.ı.l bir 
titizlikle yab.ı.ncılara karıı kapalıdır. 
Bu §ehirde yatayanların kapılan, csun 
mukavemetlerden sonra ancak 1una 
buna açılır. Süzanla benim ise üniver· 
site muhiti dııında pel: a.t t:ınıdrğmuz 
.ardı. 

Kaynanamla kaynatam, biıe miaa. 
firliğc geldikleri •akit, onlann dÜfÜn. 

. ala· 

. . 

Yazan: Andrt? Moruva 
,mıadığrmı elbette tahmin etmiı in!z

dir. 
Kaynatam Möıyö Lökönün uzun bir 

dügüncesini almaf a hiç.bir zaman mu. 
vaffak olamadım. Çünkü mübarek a. 
daın batını yutıi• korkomaz hermn 
uyuyuveriyor. Şayet, akpmdan aiyasi 
bir münakaıa ile onu laı:dınp &inir
lendirmiısem. o zaman uykusu ged -
ki1ordu. Fakat böyle zamanlarda da 

0 , uykuyu davet için latince, yunan. 
ca ıiirler okuyor, "flya.da destanının 
birind nağmesile, "Jilvenal,, in hiciv. 
]erinden birin( e.rıbcrc biliyordu.) Ya· 
hut memuriyet hayatındaki muvaffakı· 
yctli valcalannı - ki bunlarla ~k bö. 
bürlenirei - anıyordu. Buan da btr 
tilrlü arrrına eremedikleri kayboluş. 
Jarrn muam:nasrnı çömteğe çatııır, fi. 
daletin pençesinden kurtulan bu !\UÇ· 

Jırı andıkça, kendi kendine: 
- Dilnyada bildiğimizden daha çok 

cinayetler i§leniyor 1 .• 

Ben, tanıyordum, ki ölüme pek yak. 
Japn ıu bir ayağı çukurda ihtiyar, 
göntiie bathafl kaldığı ~cmlerdc dint 
endi el ere kapılacak bir ahı ret f el~efc • 
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slle hqrüneşir olacak. Filmlerde bun
lara benzer hiçbir ize rastlamadım. 
Mösyö "Kuven Lökö., , galiba ken
dini ''Ölmezler,, soyundan gelmiş sa. 
nıyordu. Hfil1 projeler yapıyor, plan. 
lar 'kuruyor çocuklarile damatlannın 

vaktinden evvel göçüşlerine bakıyor ve 
sanki yirmi yaşında imiş gibi istikhali 
düşünüyordu. 

Ama kaynananun düşünce filmleri, 
hepsinden daha dikkate lfiyık ve daha 
hayret verici idi. O zamana kadar ben, 
Madam "Koven Lökö,. ye ancak pek 
az ehemmiyet vermittim. Onu basit 
b:r varhlc sayardım. Kaynatamın bü • 
tün "Ruen,. halkınca bilinen ufak 
tefek çapkınlıklanndan ha!>eri yok sa
nırdım. Bence çekilmez bir ihtiyar 0 • 

lan bu adama karşı gösterdiği şefkat 
ve !aygı dolu itinaları bu bilgisizlikle. 
re veriyordum. 

Çocuklarına 1mrşı iradeli ve nüfo.ıılu 
idi. Olgun bir zahitlikle karı~k haki
ki bir iman taşırdı. Hayat hakkında 
hemen hemen hiçbir fikri yok denile
cek bir ceha!et içinde idi. Cihan nrı. 
mına yalnız "Lökö,, kabilesini tanırdı. 

Çeviren: H. S. O. 
Bu kabile, Ruenin en eski aile indendi. 
Hatta on üçüncU ve on altıncı asır 
f ermanlarilc beratlarında bile bunların 
adı geçerdi. 

"Lökö,. ailesi erkanı, civar derebey. 
lerinc kar ı "Darnctal,, halkile 'birlikte 
savaşmışlar, ve sonraları köy kahya • 
lığı, kocabaşılığına geçerek Roen be -
lediye reisliğini ele almışlardı. 

On dokuzuncu asrın baŞlangıcında 
U>kö cilesinden biri imparatorluk 
ayanı arasına da girmişti. 1870 den 
onra, bu 'kabilenin yıldızı yavaş ya. 
vaş sönmeğc başladığı haJ.de, kayna. 
nam, evvelki gururundan bir damlacık 
olsun eksiltmemişti. Onun nazarında 
"U>kö,, ler mukaddes varlıklardı. 

Gerçi kardeşi "Narsis Lökö,. nün 
güriiltütü bir iflas yaptığı ve eğer işe 
'kaynatanun nüfuzlu müdahalesi 'karış
masay.dr, hileli iO:i:lla muhakeme altı -
na alınacağı muhakkaktı. Fakat Ma. 
dam "Koven Lökö., hiçbir :zaman 'kar. 
deşinin suçla olabileceğine inanmak 
istememişti. Kaynanamın inanışına gö
re, bo~nma, bir cinayet kadar ağır 
bir§eydi. (Arknsı var) 

Tramvay kazası 
14 yaşında bir çocuk te

kerlekler altında can verdi 
Dün sabah saat 

6.30 sıralarınıl2. Et 
yemezde bir çocu· 
gun parçalanarak 
ôlmesile neticele -
nen bir tramvay 
kazası olmuştur. 

Samatyada otu. 
ran Nisan oglu 14 
ya!;uıda Kar:ıbet, 

dün Sc"'bah birkaç 
Karab~t mahalle arkadaşile 

evinden çıkmış ve 
tramvaylara takı' mağa başlamışlardır. 

Bu suretle Etyemeze kadar gelen 
çocuklar son defa vatman Yaşarın ida· 
resindeki 50 numaralı Yedikule - Sir. 
keci tramvayına atlamışlardır. 

Fakat, diğer çrcuklar aıka tara a 
binmişlerdir. Bunu gören Karabet , ar
kadaşlarının yanına gelmek için atla· 
nuş, fakat ikinci arabaya takılırken a. 
yağı kayarak tekerlekler arasına yu. 
varlanmıştır. 

Bu suret!: bir hayli <SÜriıltlencn ka
rabet, hemen ölmüştür. Parça parça o
lan ceset adliye doktorunun muayene. 
sinden sonra defnedilmiştir. 

Dün vakaya elkoyan müddeiumumi 
Necati, ehlivukuf ve adliye do'ktoru 
Enver Karan ve muhendis Beşir Te. 
zer ile birlikte "aka yerine giderek 
tetkikat yapmıştır. 

sorarsam, köpekli kahve hoşuna gidi· 
yor mu acaba? 

Kntarinn bu:ılnrı söyler söylemez, 
Aniça evine kaçmıştır. Korkudan tit
riyor, sırn meydana çıkmı§tır. !Kaba· 
hatinden kurtulmak için bütün suçunu 
komşu Katnrinanm sırtına yüklemek 
istiyor. 

Bir ak§am ev sahıbi:ıin evine gitmi~. 
ona. şunları söylemiştir: 

- Kaybolan köpek yavrusunu biz 
piı;irdik, e\·ct, bunu itirnf ediyorum. 
Fakat bütün bunları Katarinn bul • 
muş, bize öğretmişti. Bunları hep o. 
nun tavsiyesi üzerine yapmıştık. Ko
cam bu rcz.n1etten haberdar olmamalı .. 
Haber alırsa. öldürür beni! Be:ıi evin· 
den kovar, ben namuslu, masum bir 
kadınım. 

Ev sahibi hayret etmi . günlerce dil 
şilnmüş taşınmıştı. Bütün bu kepazcli· 
ğiıı hnkiknt olduguna bir tUrlU innn • 
mak istemiyordu. l{endi ke:ıdine: 

- Havnnmıı geri verdikten sonra 
karım dn. içinde şeker dövmüştü. Ba· 
na dn köpek tozu yedirdıler! Rezıller! 

Deyip duruyordu. 

Bununla beraber günün birinde av. 
lusunn polislC'r gelmeseydi, o bu 'n· 
kanm bir şaka olduğuna banacak ka· 
dar saf ve namuslu bir adamdı ve bil· 
tün bu cirkin vaka belki unutulup gi· 
dcc<>kti. Zavallı kocalar omuzlaı ını sıl· 
kip, her halde lrnrıların daha fazla ı. 
nanacaklardı. 

Fakat bırisi bunu duymuş ve koca· 
lnrdnn ziyade masum köpek yavruları
na acımış ki, hayvanları koruma cc • 
miyetine gitmiş, bütün bu vakayı an· 
latmıştır. 

Hayvanları koruma cemiyeti bir mıı 
sum köpeğe karşı yapılan bu "cn:ıi)a· 
ne diri diri pi§irme lıMiscsi,,nden pek 
müteessir olmu§, hemen harekete ge • 
miştir ... 

Havvanları ko uma cemiyetinin ilk 
işi poİise müracaat etmek ve bu kopek 
katillerinin cezalandınlmnsmı istem k 
olmuştu. Bunun üzcri:ıe zabıta sıkı bir 
tahkikat yapmış ve bu acayip büyü ~n
kasma iştirak eden kadınlan tevkif et
miştir. 

Kadmlnr kendilerıni bildikleri kad r 
mUdafaa etmektedirler. l"akat Kntarı. 
nanın ifadesi onlnrı ağır bir itham nl
tmda bulundurmaktadır. 

Kat.nri:ın ifadesinde şunları da söyle 
miştir: c 

- Gunun birinde bu kadınların ıkf 
siyah köpek yavrusunu suda yıkadık· 
larını ı;(rmU tUm. Köpekleri yıkadık· 
lnrı bu suyu ve köpek tozunu sonra 
kocalarına içirip yedirmi§lerdir! 

Şimdi Belgradm biltün bir mahal
lesi telaş içindedir. Erkekler şimdi.} e 
kadar kimbillr neler yediklcrİ!li diı· 
şilnerck tiksiniyor, mideleri altilst olu. 
yor. Kadınlar da cı keklerinin karşısın~ 
ela daha fazla titriyor, kocalarını akıl 

[Devamı 10 uncuda}, 
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G ÜRÜLTC, PATIRDI, ko. 
şuşmalar .. Yukardan a· 

şağıya, aşağıdan yukarıya iniş, 

çıkışlar ... 
Çat, çut! 
Kapılar açılıp kapanıyor! 

Çak, çuk! 
Mağneziyum parıltıları ... 
Ve bir hışırtı, fışırtı ile ge

niş bir örtünün havalanması .. 
- Garbo sinemada! Garbo si

nemada! 
Bütün si:ıemadakiler, kadın, 

erkek hemen hepsi ayakta .. Fa
kat, Greta Garbo, 10 küsur se
nedir sinemada değil miydi. za. 
ten? Am.erikada 22 gece rekoru· 
nu kırmamış mıydı? Göründüğü 
muhtelif filmler senelerdenberi 
görülmüyor muydu? 

- Garbo, sinemada! Garbo, 
sinemada! 

diye heyecanla, telfışla fısılda 
şanlar, sinema salo:ılarına an
cak beyaz perde üzerinde gelen 
- ilahi Kadın - ın bu gece 
gizlice seyirciler arasına karış
tığını duymuşlardı! 

Aman, ne de fevkalade şey! 
Fakat, o gece orada onun yü

zünü gören olmadı gibi bir şey, 
heme.:ı hemen.. Ve ertesi gün 
gazetelerinin sayfalarını merak
la çevirenler de, yıldızın gece 
sinemaya kendini seyretmek ü. 
zere geldiği, belki ayni zaman· 
da göz ucuyla ahaliyi de sey
rettiği haberinin yam sıra. ör
tüsünilı eteğini başına kaldıra

rak locadan fırlayıp kaçan bir 
karmakarışıklık seçebildiler! 

Saçının telini - namahrem . e 
göstermeği günah bilen eski za
man tertibi şarklı kadınların, 

başları açıkken apansızn üzer
lerine erkek geliverince çarşaf
larının eteğini başlarına kaldı

rarak fırlayıp kaçmalarını an. 
dırır bir hal! 
Başkaca, yine bir eski şark 

tabirile - çarşamba karısı • gö
rünüşü! 

O gece, orada alelacele mağ
neziyum ışıklandmp yıldızı:ı 

resmini çekmeğe uğraşanların 

gözlerine de, objektife akseden 
bu biçimsiz manzaralanıştan da 
ha fazlası aksetmiş değildi, 

doğrusu! 

N'eden bu kaçış ? 
Halbuki bu Greta Garbo, ha

dise olan o sinemaya geliş ve 
kaçış gecesinde:ı. 10 küsur sene 
önce, memleketi lsveçte, Stok. 
holmde Bergström ticarethane. 
sinde türlü şapkaları saçları ü
zerine yerleştirerek, müşterile
re modellik işini görmekten. 
boylu boyunca kendini göster -
mekten çekinmez. sabit veya a
raştıran bakışlar önü!lde ağır 

ağır dönerdi! 
O zaman. sonraları . İlahi ka

dın • denilen Greta Garbo olmı
yan Gustafsson aile isimli Gre
ta Loviza! 

Az daha önce de A. E. Eken
grenin beroor dükkbında müş
terileri sabunlıyaa, halta saç 
kesen, tıraş eden pişkin kız! 
Şu halde neden bu kaçış? 
Garbo aleyhinde bir sinema 

seyircisi, ona dair intibamı a:l. 
latırken, bu noktaya da, tefsir
le cevap veriyor, a~:ığı yukarı 

öyle: 
- Bu kadın karşısında kütle-

Hayatı roman olan kadın; 

Garbo sinemada 
Ve bir hışırlı, fışırtı ile geniş 
bir örtünün 11avolanması ... 

Grcta Garbomın 1925 tarihinde r;evrileıı filmlerinden 
birindeki po::u. ..• 

nin meshur olmasını ben kati
yen anlamıyorum. Elleri ve be
reket versin çok defa uzu:l ctek
le:rle örtülen bacakları, biçimsiz 
dir. o. oonce kaskatıdır, kal -
bimle. beynimi buz gibi dondu
rucudur. Kendisine daima so· 
ğuk, hakiki olmaktan tamaınile 
uzak bir kalyon figürü nazarile 
bakıyorum. Hiç bir yerde ha
kiki bir hayatiyet ihsas etmi
yor, Anna Karenin filmi bir is
tis:ıası olmak üzere. Yaşaması, 
profili sayesindedir ve bu ci . 
betten de, yüzUnün hatları ta
bii bile değildir; rafine bir 
- meyk ap - la edinilmiştir. 

Kendisini tahammül edilemez 
bulmamda, iki şey rol oynadı. 
Bir kere şu Garbo da, G:ubo 
gürültü patırtısı ... ikincisi de, 
cnun çekidüzenli kültive stüdyo 
görünüşü ile hususi hayatı:ıdaki 

geçmiş olduğunu düşünürüm. 

Bunlarda bebc;ksel, talimli, suni 
olan şey, ötekinde tabialtendir. 

Garbo. isteklerimi kolaycacık 
yeri:ıe getiricidir. beni tatmin 
etmesi için he Karenin, ne Kris. 
tin, ne de Anna Kristi olmasına 
hacet vardır, sadece Garbo ol
ması, yeter. Çünkü Garbo, dai
ma utangaçlık cazibesile hale· 
lidir. Daima esrar dolu serin 
bir havayla. yurdu Isviçrenb 
buruk güzelliğinden bir nebze 
şeyle sarılıdır. 

Hele sesi! llk defa Anna Kris 
ti rolünde bu acaip derin tonla 
konuşmasını işittiğimiz zaman .. 
Garbo, benim için asıl o zama.., 
canlandı ve eğer sesli film, bu 
kadına tam yaşayış temin et -
mekten başka hiç bir tesir orta
ya koymamış olsaydı. bu bile ka 
fiydi. (Arkası var) 

40,000 sene evveline ait keşifler 

M3vmunlar insanların cedleri 
• 

değiJmiş, ama yeğenleri imiş!?. 
Şimdi de bu iddia ortaya atlld 1. .. 

Paris meşhur şahsiyetlerin

den birini kaybetmiştir: Bu, 
Fatu ismindeki şempa:ıze may
munudur ve uzun müddet alim
leri meşgul ettikten. kendisini 
görenleri eğlendirdikten sonra, 
taklit ettiği insanları:ı akıbeti· 
ne uğramış, kısa bir hastalık 

neticesinde ölmüştür. ı 

Fatu doktor Mennera isır.:n
dc bir alimin büyüttüğü, ye
tiştirdiği bir maymundur. Hay
van, cinsi:ıin en zeki bir nümu
nesi idi ve son derece büyük bir 
zeka, anlayış ve insan yakınlığı 
gösterirdi. 

İnsanı taklit etme hassasına 
en fazla sahip bulu:Jan maymun 
şempanzedir. Onları cambaz.ha· 
nelerde türlü marifetler yapar 
ken görmek kabildir. Mesela Pa 
ris cambazl.ıanelerinden birinde 
ki M. ve Mm. k. ismi ile meşhur 
olan iki maymun iki kişilik bi
sikletle yaptıklarr gezintilerde, 
hakikate:ı büyük bir maharet 
göstermişlerdir. 

Bu. alıştırılarak yapılan bir 
hareketten başka, ayni zaman
da zekaya dayanan bir iştir. 

Çünkü, bisikletin önüne otur
muş oJan M. . gidonu sola bük 
tüğü zama:ı, arkada oturan ka· 
rısı Madam x. de ayni hareke
ti yapmasınr akıl ediyor. 

Bundan başka, bisiklet kul -
!anmak da her halde biraz ze
ka işletmiye lüzum gösteren bir 
iştir. 

Karşı karşıya oturup şatranç 
oynayan maymunlar bile var· 
dır. Şüphesiz ki, bunlar, oyu
nu:ı usulünü bilmiyorlardır. Fa 
kat, şatranç oynayan insanlar
dan gördüklerini öyle büyük bir 
muvaffakıyetle taklit ediyorlar 
ki, biri arada sırada hile yap
mayı, diğeri de bunu görerek 
hiddetle haykırıp bağırmayı bi 
le unutmuyorlar. 

Marifet gösteren maymunları 
iki :ıeve ayırmak lazımdır. Bu· 
nunla beraber, bu fark onların 

yaratılışından ziyade terbiyele
rine bağhdır. Bunlardan birin
cisi cambazhaneler için yetiştiri 
le:ı şempanzelerdir. Onlara öğ
retilen yalnız, gösterecekleri 
marifetlerdir. 

Maymunlar bunları uzun bir 
terbiye ile, taklide alışırlar, on 
dan sonra, makine gibi tekrar 
ederler. Bunlara, yalnız onlarcı 
taklit kabiliyetini görmek müm 
kündür. Zekalarının işlediği de 

ancak bu çerçeve içinde farke· 
dilebilir. 

Halbuki, bir alimin tetkik et· 
tiğı ve bunun içb bazı tecrü· 
belere tabi tuttuğu maymunda 
bha başka bir çehre görülebi· 
lir. !kinci neve ayırabileceğimiz 
terbiye edilmiş maymunlar ca. 
bunlardır. 

Fatu bunlardan biri idi. Mese 
la. doktor Mannera ona ''ma· 
ma .. (a:rne) demesini öğretmiş
ti. Fakat, hayvan, bu kelimeyi 
bila istisna herkese değil, yal
nız kadınlara söylüyordu. Bu· 
rada. hayvanın erkek ve kadın
ları farkettikten başka, (anne) 
kelimesinin yal:ıız kadınlara 

söylenebileceğini akıl ettiği gö· 
rülüyor. 

Daha garibi var: Fatu (anne) 
diye hiçbir genç kıza hitap et
memiştir! Böyle bir hitap kar
şısında kalacak genç bir kadın 
veya kız her halde memnu:ı ol
mazdı. Fatu da, onların y2.şla
rmı bile farkedecek kadar zeka 
göstererek, bu hatayı işleme· 

miştir ... 
Alimlerin tetkiklerine mevzu 

teşkil etmiş olan şempanzeler, 

ilim tarihinde meşhur birer şah 
siyet olarak yer almışlardır. Me 
sela bunlardan biri de Sultan 
I dir. Bu, Sumatradan getiril~ 
miştir ve Dinkel ismindeki ze:ı~ 
gin ziraatçinin maymunudur. 

Sultan 1. adamın evinde adet· 
ta bir hizmetçi gibi iş görmek
tedir. Mesela öğleleri bisiklete 
binip pazara giderek evin ek .. 
meği:ıi almak ve bisikletin önü
ne yerleştirerek getirmek onun 
vazifesidir. Bu iş için kendisi
ne ayrıca ihtarda bulunmağa 

lüzum yoktur. Sultan I. vaktini 
kendisi bilir ve derhal bisikleti-· 
ne bi:ıerek ekmeği alır getirir. 

Bundan başka, maymun, M. 

hal ve tavrı .. Sanatkarca çekil------ ------------------------------------
miş pozlu resimlerini seyreder-! 
kı::;ı, sahici görünüşüne ait re. 
dmlerinin intibaı hep peşim sı

Dinkelin diğer bir çok işlerini 

de görmektedir. Mesela sahibi
nin otomobilini yıkayıp, temiz
lemek, köpeği yıkamak onu:ı i
şidir. Dinkel, geçenlerde yazdı
ğı bir mektupta bir arkadaşına 
şöyledemektedir: 

Edebiyat aleminde 
....,,,,.., ,_,2-11~ ,_,, -_. -

ra geliyor. 

Garbo. bence güzel pozları ve 
swekli bir esrarengizlik yapma
crnlığı ile, diridir ve beyaz per
denin kökleşilemiyen sahasında 
l O senrc1en fazla bir zamandan 
beri büyük bir isme sahip kala
rak tuh!nabilmesi şeklindeki de
vam.~r ~mıvaffakiyetinin sebebi. 
ni de. tecessüs besliyen ve in
kisarhr u:ıutturan bir şeyle bi
zi tekrar tekrar yüzyüze getir
mesi ırnretinde izah ediyorum, 
kendisini yaşatan tutuklaştırıcı. 

izzet Melihin yeni kitabı 

sürükleyici profili ile! 

Yirmi sene evvelki edebiyat 
aleminin yıldızlarından İzzet 

Melih, uzun bir sükut devresin
den sonra tekrar bu sihirli aıe· 
me dönmüş bulunuyor. Fakat, 
bu avdet. artık modası geçmiş 
ve ateh getirmiş bazı eski ede
biyatçıların gülünç ve hazb dö
nüşlerine bezemekten çok u
zaktır. Bir zamanlar, bütün bir 
neslin el kitabı olarak taşıdık. 
ları (Sermet), (Tezat), (Hüzün 
ve tebessüm) müellifi, olgunlaş-

Şu halde kaçış, Garbo aley - mış, tasannudan uzak, temiz, 
hindeki sinema seyircisinin söz 
!erine göre, devamlı bir esrar
engizlik yapmacığı:ıdan? 
Mı? 

Diğer taraftan, Garbo lehin. 
de bir si:ıema seyircisi de, ona 
dair intibalarını anlatırken, bu 
sua!e dolayısile ayni cevabı ve
riyor, sayılamaz, bilakis... O 
da. a~ağı yukarı şöyle diyor: 

- Ben. Garbonun her filmini 
seyre gider ve bundan daima 
memnun kahrım. Hakkında ya
zıla:l her şey. beni enterese e -
der, yazılanları hep ayni vazi
yette, teshir edilmiş halde oku
rum. Filmlerde başka simaları. 

1 

gözden geçirirken, çok defa., 
bunların sırf yanlışlık~a filme 

sade bir üslup ile ve mevzula
rı:u tamamile eeniyetten alan 
bir eserle gelerek. bir takım te
kerrürler, intihaller ve kötü ter 
cümelerle kaynaşan edebiyat 
sahasına yeni bir hayat vermiş 
oluyor. 

izzet Melih, son eseri olan 
(Hüzün ve tebessüm)ü bundan 
on yedi se:ıe evvel neı;retmişti. 
Bu müddet içinde neden sus
muştu? Muhtelif sebepleri var. 
Evve:J.. İzzet Melih. intibaları
nı. hislerini. dUF"PnC'clcrini süz. 
melde. hüviyetini, be,,'i~ini ol
g-unJactırm:>.kla ve bilhassa o· 
kumakla me~~uldü. Zaman za
man ~eyahatlere çıkıyor. tet -
kikler yaptyor, dünya fikir ve 

edebiyat alemi:ıin şahsiyetlerile 
temaslar yaparak her sahada in 
kişaf ediyordu. Pek nadir ola
rak da yazılarını görüyorduk, 
konferansla~:ını dinliyorduk. 

Sonra, muharrir, mühim va. 
zifelerde bulunuyordu. İşgal et
tiği mevkiler, kendini tamamen 
edebiyata hasretmesine mani 
idi. 

Bu. edebiyat alemi içi:ı bir 
kayıptı. Fakat artık şimdi bu 
mahzur ortadan kalkmış bulun 
maktadır ve adeta bunan mem· 
nun olacağımız geliyor. 

"Her güzelliğe aşık., İzzet 

Melihin, bugün intişar sahası
ua çıkan eserinin ismidir. Oç 
yüz sayfaya yaklaşan, hikaye
ler. görüşler ve seyahat i::tiba
larından mürekkep olan kita. 
bm baskısı da gayet güzeldir. 
Ele alınca hem metin, hem de 
şekil bakımından lam bir Av
rupa kitabı. Heyeti umumiyesi
le bir kül teşkil eden eserlerin 
en büyük vasfı, üslubunun gü
zcföğidir. 

İzzet Melih, edebi türkçeyi, 
Xamık Kemallerden ve Halit 
Ziyada:ı alarak ona tabii teka-

mül seyrini takip ettirmiş, bu 
günkü nesil için sadelik ve zevk 
bakımından, bir nümune ver -
miştir. Yani, Yahya Kemal şi. 
irde ne yapmışsa, İzzet Melih 
nesirde onu yapmıştır. Bazı mu 
harrirlerin, türkçe ifadesi im
kansızdır, iddiasile yaptıkları 

lerin sofulaştırılmış olduğunu 

!erin sokuşturulmuş olduğunu 

görmüyoruz. 
Halbuki İzzet Melih, istemiş 

olsa, bütün eseri fransızca ya
za bilirdi. Fakat o, fikirlerini, gö 
rüşlerini. gayet açık, sarih ve 
kolay bir şekilde. halis bir 
türkçe ile söylemektedir. O ka· 
dar ki, insan yazılarını okurken 
kalemi elime alsam, ben de ya
zarım gibi geliyor. Bu, üç. beş 
kelime fransızca bile:ılere, A. 
natole France'ı okurken gelen 
ve hemen tercümeye kalkışmak 
cüretini veren hissin aynidir. 

İzzet Melih, yeni eserile ede
biyata avdet ederken, bundan 
başka, bir ronıa:ı ile bir piyes 
de vereceği'li bildiriyor. 

Demek muharrir, yukarda i· 
fiaret etti~imi?. sükut senelerini 
boş geçirmemiş. 

*"' 

''Sultan I. insanlar arasında 
yaşayıp çalışarak hayatını kur 
tarabilecek bir maymundur. O. 
bir çok işçileriri görebileceği i
şi pekala başarır.,, 
Cambazha:ıelerde türlü numa 

ralar yapan maymunların eni
yi misali olan Aka ismindeki 
şempanze gösterilmektedir. Bu 
hayvanın bilhassa, "evine dö
ne:l sarhoş adam., numarası 

meşhurdur. Maymun, sarhoşa
damın halini o kadar iyi temsil 
ediyor ki, odaya girerken iki 
tarafına yalpa vurarak eşyala
rı deviriyor, sonra soyunuyor, 
ve yatağına yatarken karyola
sını:ı altına lazımlığı koymayı 

bile unutmuyor! 
Gazete okurken tamamile bir 

insan gibi satırlar üzerinde göz 
ler ini soldan sağa hareket etti
ren ve bir sütunun so:ıuna ge
lince öbür sütuna geçmesini ve
ya sayfayı çevirmesini unut -
yan, elini şakağına koyarak dü 
şü:Jen ve hatta mandolir. çalan 
maymunlar bu nevi marifetli 
~empanzelere diğer misallerdir. 

Şempanze ve orangotan in· 
sanı taklitte ve bazı işleri be
cermekte zekfı gösteren iki cins 
maymundur. Bu:ıa mukabil go
rilde böyle bir hassa görülme
miştir ve gorilin bu hususta ye
tiştirilmesi için yapılan tecrübe
lerden de iyi neticeler alınma

mıştır. 
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Büyük Harbin bittiğini bora
zanla haber veren onbaşı 

Fikirler: ' 

insan 
hislerine mi 

'!-KURUN 12 TEŞRINIEVVEI: 1938 

20 yıl sonra t!~lı ~::~: 
Münih anlaşması üzerine bir hareketetmeli 

M ·oris Şövalyeye Fransa hU
kfuneti taraf mdan ''Lejyon do-< 
nör,, madalyası verilmiştir. 

kere daha ateş kes borusu çaldı 
1918 senesi ıı kanunusani

sinde dünya harbinin bittiğini 
Fransa ordusuna borazanla bil
diren. onbaşnın adı Seliyedir. 
Çekoslovak meselesinin Avru -
pada bir harbe müncer olabile
ceği ihtimaline karşı Fransa or
dusu geçenlerde seferber edil • 
mişti. Seliye de Bclfor da silah 
altına alınmışsa da Münih an-

!aşması üzerine terhis olunmuş 
tur. Terhis cmri:ıi alan Seliye
nin bölük kumandanı Loskay 
1918 senesinde olduğu gibi bu 
defa da Seliyeye bora.zanla "a
teş kes,, emri verdirtmiştir ve 
bütün Alsaslılar bu kutlu emri 
tesit ederek Seli.renin alnını öo 

müşlcrdir. 

Gelecek harplerde 
Gramofon plAkları ne işler görecek 

Almanlar, müstakbel harpler
de gramofon plfıklar:ı:ıa gördü • 
rülecek mühim İfiler hakkında 
bir plan hazırlamıştır. Plaklar, 
istirahate çekilen askere eğlen. 
meleri, hoş vakit geçirmeleri i
çin gönderilmeyip, düşman saf· 
larmda dehşet saçmak maksa
dile gönderilecektir. 

O derecede ki, gramofon 
plakları cephane ve mitralyöz
lerin yeni tutacaktır. Bu mak
satla, mitralyöz, şarap::ıel, bom 
ba ve silah seslerile, tabur ha. 
linde hücum yürüyüşü yapan 
askerlerden çıkan ayak sesleri 
gramofon t>18.klarile tesbit edil
miştir. Harp ateııi başlayacağı 
zaman bu plaklar gramofonun 
Ü?.erine konulacak, ve çok ses 
alıp veren hoparlörler gramofo· 
nun çıkardığı muharebe gürül
tüsü, top ve mitralyöz sesini 
düşma.:ı saf!arına cluyuracaktır. 
Bu suretle, karşı taraftan müt
hiş bir hücum başladığını zan
nedecek olan düşman korkup, 
§aşıracaktır. 

Amerikadaki altınlar 

Amcrikaya bütün dünyadan 
altın akını devam ediyor, 1938 
yılı _içinde 498 milyon dolar A. 
merıkaya girmiştir. 29 ağus
tosta umum ihtiyat altı~ mik· 
tarı 13 milyar doları bulmuş
tur. Sovyetıer, hariç olduğu hal 
de bütün yer yüzündeki milli 
bankaların kasalarında 10.9 mil 
yar dolarlık altın vardır. 

Bu itibarla, mevcut altınla -
rın yüzde elli beşi Amerikada
dır. Bu kadar çok altın şimdi. 
ye kadar hiç bir zaman Ameri
kaya yığılmamıştı. 

Ilarp 1•orkıtsıt 

Son ay içinde Avrupada harp 
çıkması !htimaline karşı 1ngil· 
terede bır çok müdafaa tedbir-

leri ah:ımıştı. Bu tedbirler es
nasındaki tecrübelere şimdi İn
giliz askerlerinin ta.~ıdığı üni • 
formanın h:ırp ctmeğe yarayış

lı olmadığını öğretmiştir. Şim· 
diki askeri kıy af etler şık ve mo 
dern görül:nckte olup, bir çok 
yeni ve modern teçhizatı ~- -
rinde bulunduracak askerler u
çer, dörder palaska kayışını da 
omuz, bel ve diğer yerlerden 
geçirmek mecburiyetinde ka~~
caklardır. Bu itibarla lngılız 
askerlerinb kıyafetleri zamana 
uygun bir şekle konacaktır. 

Beş metre 31çrayan kurbağa 

'Mak Tven namına 1935 yılı:ı
da Aınerikı!da yapılan ihtüa~ -
lere yirmi bi.:ı ki§i iştirak et· 
mişti. o zaman bir Amerikalı 
terbiye ettiği kurbağalara bazı 
marif etıer göstcrtmişti. Büyük 
caddelerde yapılan türlü türlü 
eğlenceler arasında kurbagalar 
da numaralar yapmış ve o za -
mandanberi Florida. ile Kalifor-

. da kurba;;a müsabakaları 
nıya c . 

t. tmek bir moda halıne ter ıp e 
gelmiştir. Zaman. zaman ):a-
ılan spor müsabakalarına kur 

~ v alar da iştirak ettirilmekte 
o~:P bazı lrnrbağalar iki .. defa 

··çüncu de 5 
sıçradıktan so~ra u 
metre yükseğe kadar sıçraya. 

bilmektedirler. 
---0-

Dünyıımn cıı sağlam ırkı 
b .. müzesi 

Ne'l(,.)'ork tarihi ta ıı 

d. ktörü Doktor Holden Year, 
ıre v b" 

cenubi Amerikada yaptıgı . ır 
ilmi tetkik seyahatinde Orın~
ko nehri vadisinde siyah derı
li yeni bir ırk keşfetmiştir ... 

Bu ırka mensup olanlar du:ı· 
bahtiyar insanlarıdır. 

yanın en. a· kadar verem, 
Ç .. kil şım ıyc 

un ' v ibi il-
kanser, kalp hastalıgı g 
Jctleri bilmiyorlarmış .. 

Yazan Ccldlettin lzmirli 

İnsanlar hareketlerinde ya 
hislerini:ı verdiği kumandaya 
tabi olurlar, yahut hislerinden 
uzaklaşarak aklı selim ile ha· 
reket ederler. Bunlardan han • 
gisini tercih etmeli? Hangisi ile 
hareket etmeli? Bu ciheti tet-
kik edelim. 

Şövalyenin ''Lejyon donör,, 
şeref madalyası ile taltifi uzun, 
zamandanberi bekle:ıiyordu. Fa_. 
kat kendisi, bunu hiç beklemi
yor gibi davranıyor, ondan hiç 
bahsetmiyordu. ~en sene Pa~ 

• 

His, sempati ve antipatiden 
ilham aldığı için hislerine tabi 
olanlar ke:ıdilerinde sempati u
yandıran insanları iyi görür
ler. Buna mukabil kendilerinde 
antipati uyandıran kimseleri de 
fena görürler. Çünkü oolarca 
mikyas, histir. Her hangi bir 
mesele hakkında hükümlerini 
verirken hislerinin verdiği ku· 
mandaya tabi olurlar. Bu doğ
ru bir hareket midir? Acaba 
his, ahlak kaidesi olur mu? 

dt>n Rayman ve Hildc Ht1dcbr'ant yeni çcviidikletımr filmd<J; 

Bazı kimseler hissiyat kalbin 
muharriki ve esas mihveri ol
duğunu kabul ederek ahlaki mu 
ameleleri yalnız kalplerile, ya
ni hislerilc muhakeme ederler. 
daima kalplcrbin darabanına 

tabi olurlar. Bu hiç bir zaman 
doğru değildir: Çünkü his ira
de altına giremez. O istediği gi-

Moris Şövalye 
Tuejyon donör madalyasile 

taltif edildi 

bi eser durur, sonra hiç bir za.· 
man hatadan da salim değildir, 
pekala biliriz ki, bazan sevgi 1 

hisleri, kıskançlık hislerı ne ka
dar yanlışlıklara, münasebetsiz 
hareketlere hatta <:inayetlere 
sebep olmuştur. 

Hislerine tabi ola."11ar, ayni 
zamanda vicdandan da uzak -
laşmrş olurlar, zira vicdan his
sin eseri değil, aklın eseridir. 1 

Şu halde böyle bir çok noksanı 
olan ve mtiteaddit zararı olan 

bir meslek ahlak kaidesi olabi· ı 
lir mi? Bu mesleğe tabi olmak 
doğru olur mu? Tabiidir ki, 
doğru olamaz. Bundan dolayı. 

do:ıilcbilir ki, hislerine tabi o-~ 
lan insanlar gayri ahlaki ha-; 
reket etmiş olurlar. 

.. _ . 
ğında idi te cepheye gönderil· 
~- Bu ne§e}i delikanlı belki cep 
hede de ölüme k~ı gülerek 
sarpışmıştır. 

Artist bir kaç sene evvel A
merikadan dönmüş ve Avrupa
m:ı bir çok büyük şehirlerinde 
dolaşıp temsiller vermiştir. 

Bundan sonra Parise dönen 
Moris Şövalye ''Paris Gazi· 
nosu,,nda çalışmıştır. 

... * * 
Ayı kemandan ne 

an far 
Paris hayvanat bahçesinde 

kendisine ekmek verilmesini 
bekliyen bir ayıya, tuhaflığı se
ven bir adam viyolonseli a
tıyor. 

Temayüllcrimizin iyilerini ve 
kötülerini tefrik etmek için his \ 
siyattan b:ı.şka bir şeye muhta 
cız ki. o da akıldır. 

ris Gazinosunda, bir kö~ye çe
kilmiş, oturarak yeni rcvüyü 
şeyreden artist ertesi sabah ha
riciye neza.rctioin ilan edeceği 
haberi aklından ibile gcçirmi ... 
yordu. 

Hayvan viyolonseli evirip çe
virip bakıyor, sonra alıp onun-

Akıl yalnız ilimleri istinbat 
ile, ilmi nazariyat ile meşgul 
olmaz. Ayni zamanda akıl, ira
de:ıin nazımıdır, vicdan aklın 

eseridir. Zira vicdan iyiyi f e· 
nadan tefrik ederek insanları 

iyi yola sevkeden hakim bir kuv 
vettir, o halde hakikatte bu bük 
mü veren akıldır. İnsanları bc
himiyetten uzaklaştıran da yi· 
ne akıldır. 

Buna bi:lacn harekatımızda 

daima hislerimizden uzaklaş
malı, zati menfaatlerimizden te
cerrüt etmeli, leh ve aleyhte 
vereceğimiz kararları rasyonel 
sebeplere istinat ettirmeliyiz. 
Sözlerim yanlış anlaşılmasın: 

insan hissiz olsun demiyorum, 
hisli olmalı, yalnız hisleri:ıe 

mağlup olmamalı demek istiyo-
rum. ---o---

Amerikada Moris Şövalye en 
tanınmış Fransızdır ve onu 
Fransanın yeni dünya elçisi o
larak telakki ederler. Amerika· 
ya gittiği zaman halk ke:ıdisi
ni büyük bir coşkunlukla kal'§r
lar ve alkışlar. 

Moris Şövalyeyi Amerika. 
halkının bir kısmı da iyiliği i .. 
çin sevmektedir. Çünkü artist, 
kendi kazancından büyük bir 
servet tahsis ederek fakirler i
çin bir dispanser açmıştır. Bu· 
rada şifa bulan lbi:ılerce Ame
rikalı Moris Şövalyeyi şüphesiz 
ki, çok sever. 

Bu suretle, artist Amerika i
çin en tanınan ve en sevilen bir 
şahsiyettir. 

Bir tek sarboşn olmıyao Moris Şövalye, küçük yaşm-
~ebir da anasız babasız k:ı.lmış bir ço

cuk olara!t büyümüştür. 12 ya· 

la beraber havuz.a: gidiyor. Su· 
da bu çalgı aleti ile güzel eğ • 
lenceler icat eden ayı nihayet 
onun altını üstü:ıe çıkarıyor. 

• * * 

Tebessüm 
kraliçesi 

Kendisini iki milyon 
liraya sigorta ettirdi 
Güzel vücut ve tebessümile 

meşhur olan Amerikalı artist 
ve dansöz Fey Marb, müthiş bir 
otomobil meraklısıdır. Son sü
ratle sürdüğü otomobilin bir 
kaza yapması ihtimaline karşı 
yüzünU beş yüz bin lirayıı, el 
ve ayaklarını da bir buçuk mil· 
yon liraya sigorta ettirmiştir. 

İngiltere.,in 25 bin nüfuslu şında, bir nalburun yanx:ıa ı,;ı
Silinburg şehrinde bir tek sar- rak olarak giren Moris haya
hoş yoktur. On yıldanbcri bir tından hiç tc şikayetçi değildi. 
tek kişinin bu şehirde sarhoş Sabahleyin erkenden dükkana 
olarak sokaklarda dolaştığı, giderek işe ustasından evvel baş 
meyhanelerde skandal yaptığı lıyan küçük çırak, gayet ncşe
görülmem~tir. Gegen hafta bir li çalışıyor ve dükkanda yalnız 
sarhoşun sokaklarda düşe kal-ı kaldığı zamanlar mütemadiyen 
b dolaştığı görülmüş ise de şarkı söylüyordu. 
yapılan tahkikatta bunu .ı bir Umumi hnrp çıktığı uı.man 

ecnebi olduğu anlaşılnııştır. Moris Şövalye tam askerlik çıı-

Adalet isminde bir TürK: da.nsözünBerlinde 'Ka.za.:ı<!ıfı mu 
vaffakıyettcn bahseden bir Alman mecmuası, yazıyla beraber 
bu resmi de basmıştır. Bir Rumba havasının kıvrak, oynak 
figürlü sahnelerinden birini gösteren bu resimde, Adalet, sol 
ya.:ıdaki ellerini ensesine kaldırmış kadındır ..• 
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40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 

200 
40 
40 
40 
50 
40 
4.0 
70 
40 
40 

No. 
774 
794 
883 
S74 
sgs 
962 

6006 
~5 

{)2 

Jı1 

133 
179 
264 
S75 
378 
~95 

~8 
53!) 

·540 
603 
b51 
657 
6b7 
799 
80~ 
994 

9035 
54 
61 
72 

105 
126 
185 
279 
330 
~ 
439 
614: 
629 
637 
~11 

721 
744 
787 
820 
HIB 
922 

10046 
99 

180 
:mı 

:i:22 
~44 

250 
261 
320 
395 
477 
522 
594 
602 
606 
631 
649 
6B6 
720 
757 
768 
853 
864 
902 
004 
971 

11015 
28 
98 

222 
~4.5 

252 
261 
276 
444. 
590 
718 
'i31 
700 
761 
774 
779 
f 28 
847 . 
861 
868 

ooı 
918 
987 
ll97 

1

12029 
66 
07 

Lira 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
70 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
50 

. 50 

40 
4.0 
40 
40 
40 
40 
40 

200 
40 
40 
d 
40 
50 
40 

:! 
70 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
50 
50 

200 
4.0 
40 
50 

200 
50 
70 
70 
50 
50 
00 
50 
40 
40 
50 
50 
50 
70 
50 
40 

'o 
40 
70 
40 
70 

200 
200 
50 
50 
40 
40 
70 
50 

1000 
200 

50 
40 
40 
50 
70 
50 

1 40 
00 
50 

. 40 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
50 

0!6 
50 
70 
40 
50 

200 
·iO 

No. 
H3 
154. 
174 
231 
333 
435 
513 
535 
548 
562 
583 
735 
H4 
S30 
814 
~so 
{;62 
979 

130lQ 
19 
.S2 
ti6 
92 

182 
200 
264 
266 
316 
345 
361 
363 
370 
38{ 
~05 

436 
586 
621 
732 
1!03 
896 
940 

140jQ 

70 
100 
~49 

172 
2JS · 
291 . 

314 ' ı 
349 
449 
510 
541 
M2 
f"JSR 
606 
632 
667 
676 
607 
700 
813 

15105 
111 
11~ 

144 
155 
:;95 
218 
247 . 
442 
533 
'/41 
762 
';87 
820 
S96 
fr21 

16085 

l 

93 
:198 
289 
307 
?.55 
375 • 
451 
L13 
518 
567 
600 
616 
640 
649 
699 
7j8 
722 
729 
729 1 

759 

Lira 
70 
50 
50 

200 
40 
50 

200 
40 
40 
40 
40 
70 
70 
40 
50 

200 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
70 

200 
40 
50 
40 
40 
70 
70 
40 
00 
70 
70 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
:50 
40 
40 
70 
40 
70 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
40 

200000 
70 
40 
40 
70 
40 
40 
70 
40 
50 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

1500 
w 
40 
10 
70 
30 
40 
40 
50 
40 
'iO 
40 
50 

No. 
793 
800 
886 
sao 

17089 
98 

121 
l75 
219 
221 
247 
270 
289 
332 
335 
345 
454 
511 

·~ 748 
'ibl 
811 
854 
891 
909 

18034. 
73 

l.2e 
138 
154 
233 
244 
320 
330 
39' 
~os 

449 
481 
500 
525 
600 
866 
88G 
P26 
900 
1191 

19017 
111 
157 
lM 
179 
199 
214 
296 
:>06 
398 . 
431 
427 
452 
485 
506 
t87 
589 
594 
649 
696 
812 
826 
S94 
{:39 
955 
~71 

20003 
25 
34: 

::57 
197 
:203 
204 
213 
217 
231 
25•! 
~56 

825 
3i4 

50 =>87 . 
10 ze8 
40 489 
50 507 
50 Cl2 
40 662 
70 660 
40 (i'j'4 

40 683 
40 732 
40 848 
50 943 

50 l 961 
40 957 

Lira 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
70 
50 
70 
11) 
70 
70 
40 
70 
40 
40 
50 
50 
50 
40 
40 
50 
30 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
fiO 
40 
40 
70 
50 
40 
50 
40 
50 

200 
50 

200 
50 
40 
50 
40 
50 

200 
1500 

50 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
70 
40 
40 
70 
50 
70 
50 
40 
30 
40 
50 
40 
4.0 
~to 

40 
50 
70 
50 
40 
70 
50 
40 

200 
50 
50 
'!O 
70 
50 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
50 
50 
70 

No. 
r.ss 

21116 
H>7 
187 
273 
::!90 
313 
402 
474 
500 
627 
500 
G02 
671 
683 
700 
702 
727 
730 
732 
7b7 
042 
664 
921 
fJ76 
928 

~2053 

54 
64. 
(,7 

240 
288 
292 
299 
347 .,,, 
354 ...r 

439 
465 
529 
562 
66~ 
6D5 
'iöO 
754: 
811 
871 

23024. 
109 
160 
163 
346 
423 
429 
434 
-!48 
466 ' 
479 
493 
544 
605 . 
745 
f\00 
f 02 
8l0 
~14 , 
916 
918 

2-1024 
47 
81 

:ıos 

201 
249 
344 
35~ 
404 
441 
~ö5 

468 
474 
572 
577 
606 
eu 
616 
691 
763 
797 
888 

25140 
177 
lö9 
225 
274 
33G 
356 
433 
443 
4.82 
576 

Ur.ı 

50 
100 
200 
40 

200 
50 
70 
50 
50 
70 
40 
40 
50 
40 
40 
50 

200 
40 
40 
50 
50 
40 
40 
50 
40 
50 
50 
40 
50 
rıo 
40 
40 

' 40 
50 

200 
4.0 
50 
40 

J 50 
40 
50 
50 

1 50 
40 
40 
bO 
40 
4.0 
40 
50 
40 

200 
M 
70 
50 
70 
40 
w 
70 
40 
40 
40 
50 

1000 
50 
40 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
50 
50 
fi O 
40 
41) 

70 
40 
40 
70 
70 
50 

1000 
1500 

50 
40 

200 
70 
40 
50 
40 
50 
50 

. 40 
40 
40 
40 

"'. 

No. 
600 
622 
646 
777 
785 
Sl7 
943 
980 

26026 
51 
73 

118 
149 
162 
242 
244 
258 
266 
281 
288 , 

321 
345 1 
351 
S79 
391 
525 
531 
553 
681 
738 
566 
908 
{)56 

27019 
51 
60 
72 
!#9 

129 
183 
202 
215 
234 
271 
275 
~110 

410 
426 . 
452 
497 
517 
M2 
594: 
596 
665 
683 
735 
751 
825 
905 
9-.18 

28002 
14 
20 
24 
26 
58 ' ... 
76 

122 
141 
251 
275 
299 
324 
S97 
482 
ü76 
550 
714 
772 
782 
812 
852 
Sb& 
009 

29''.>13 

1 

65 
237 
318 
351 
386 
436 
521 
5~0 

ı'\88 

144. 
734 
765 • 

776 
~61 ı 

. 

Lira 
50 
M 
40 
~') 

40 
'!O 
40 
40 
40 
40 
70 
40 
70 
·10 
70 

. 70 
40 
70 

100 
70 
üO 
40 
40 
50 

200 

. .. 
No. 
049 
984. 

20060 
85 

135 
139. 
182 
263 -.; 
287 
326 
363 
372 
419 
455 

527 
549 
581 
583 
588 
685 
697 
150 
886 
912 
966 

.. 40 31003 
13 
26 
28 
35 
59 
71 
76 

70 
40 
70 
40 
40 
40 
50 
50 
70 
50 
70 

200 
40 
40 
50 

• 40 

70 
50 

1500 
70 ,,o 
50 
50 
~') 

50 
50 
w 
?O 
{>O 
50 
t50 
40 
50 
40 
50 
70 
70 
~o 

10 
. 40 
40 

1500 
40 

'* 40 
40 
50 
40 
70 
50 
40 
40 
70 
40 
40 
40 
40 
40 

200 
1 70 
,, 70 

l' 50 

40 
70 

117 
142 
157 
166 
283 
299 
308 
312 
324 
331 
382 
418 
436 
447 
489 
596 
600 
620 
659 
655 
695 
794 
830 
988 
996 

32004 
53 
65 
93 
99 

150 
212 
256 
258 
301 
322 
414 
587 
606 
687 
728 
732 
764 
803 
820 
890 
923 
982 

33020 
31 
84 
86 

112 
139 
180 

50 183 
40 215 
50 224 
40 450 
70 475 
40 495 
70 499 

, 200 664 

50 l 686 
r>0 102 
50 770 

Lira 
M 
t(0 

25000 
(0 
40 
•O 

200 
200 
50 

40 
50 
40 
70 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
70 
70 
200 
40 
200 
40 
40 
40 
70 
70 
40 
40 
200 
50 
40 
50 
40 
50 
70 
1000 
40 
40 
15000 
1000 
200 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
70 
40 
70 
70 
50 
70 
40 
50 
50 
40 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
70 
70 
40 
70 
40 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
70 
50 
40 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
40 
200 
40 
70 

7511 
800 
809 
899 
962 

34011 
47 
73 

141 
189 
199 
459 
463 
489 
519 
524 
554 
614 
612 
723 
627 
748 
795 
851 
864 
907 
911 
937 

35038 
39 
71 

144 
167 
209 
406 
431 
483 
518 
522 
569 
571 
564 
635 
720 
745 
755 

757 
7'8 
7!>9 
80~ 

839 
924 
926 

ı 91.:'9 
136023 
\ !J3 
ı 112 

lP.3 
196 
1G7, 
265 
338 
352 

440 
444 
4t'i9 
510 
5o3 
6Z8 
781 
794 
799 
8~2 

~'ı8 

b8 
:I' 1 
ıll 4 

9.~fi 

tı'J1 

370>3 
!6 

8" 
104 

H8 
178 

:~8 

-~' 5 
H5 
«i7 
4•0 
ı.n 

!·H 
"~4 
·.)2 

l 7;1 

717 

40 
40 
40 
40 
70 
40 
50 
200 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
200 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
200 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
.so 
40 
40 
40 
40 
200 
40 
50 
70 
40 
70 
200 
50 
50 
40 
40 
1000 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
10 
70 
1000 
50 
70 
40 
410 
50 
.so 
40 
70 
40 
so 
40 
50 
40 
50 
40 

40 
70 
200 
so 
50 
40 
40 
40 
50 
40 
40 
50 
50 
50 
so 
50 
70 
200 
70 
40 
50 
70 
40 
'10 
40 
40 
40 
50 
70 

!'"' g;s 
906 
:.;13 

~! s 
380~6 

3Z 
~ l1 
130 
·~ \13 

'd4 
z;6 
lt-3 
3!4 
45~ 
.,,,4 
..\! g 

5·.:! 
~· : o 

t•4 
~n 

8 .' 0 

9~9 

~'.ll 

J!)(,;"4 

9 
S7 

105 
ıız 

140 

"··.o 
457 
181 
1~8 

•&S 
!t9 
•30 
qg 

~?O 

802 
882 
979 
990 

( 

J 

40 , 
10 : 
40 ' 
so, 
•o 
70 
50 
40 
40 
4l 
70 
20.ı --;.......-
50 1 

51 1 50 
5,) 

50 
4'1 
40 . 
50 1 

' 70 . 
4\ 
41) ı 

1 
"() ; 
.so 
41 i 
so 1 
50 . 
50 

1 

40 1 

50 J 

50 1 
5\ı 

401 
so, 
7() 
20l 
50 
70 • 

50 1 
50 1 
40 1 
50 f 
40 
70 

' 

l 
1 
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5 ingiliz lirasına caddede 
gecelikle dolaşan adam ! 

UUGC:-\ KALKı\Cı\K VAPrHLı\n 

(Dursa - 18 Bartınn), (Sus - 16 :ıhı

clanynyn), (Trak - 8.15 Ilandırıııayn), 

(l\cm::ıl -15 Ayvnlığa), (('Jgrn - :!O ll::ın

uır111:1.) n) kalkncaklır. 

GELECEK VAPURLAR 

(.\nkarn - 12.:lO l\::ır:ıılcııizclcn), (t;ğur 

- 10.1!1 lznıillc.>n), (Tr:ık - 22.15 Banclır
malhıı), (lınıir - 1!i lzminlcn) ı;.:elccck
tir. 

12 - T. evvel - 938 - ÇAHŞA:\1UA 
M\Ş,Ul NESR/1',\1'1: 

S:ı::ıt 18,:rn Dans ımısHdsi (Plak). 19 
Konferans: Falih JI:ılkevi nnmın:ı Dr. Ha
lil İlyas Aklıcn (Çıkarılacak dişler). 10,30 
Orta Anadolu saati, Ali Koç Gür.ses \'e 
Hayri Keramete tarafından. 19,55 13orsa 
haberleri. !W Saat ay::ırı, Nezihe l::l rır ve 
ıırkaadşlnrı tarafından Tiirk musikisi ,.e 
halk şarkıları. 20,tO Ajans halıcr!crl :W,47 
Ömer Rıza Doğrul larafınd:ın :ırapçn siiy
lev. 21 Saut nynrı, Orkestra: 1 - L:wiııa
rizyen: Ofenlı::ıh. 2 - Straus: \'nls. 3 -
Tr:ınsl::ıleur: Enlermezzo. 21,30 Rıfat ve 
::ırk11uaşları tarafından Türk musikisi 'e 
h:ılk şarkıları. 22,10 Jlarn r:ıporu. 22,13 
Uarütt:ıliın musiki heyeti 1 Fahri Kopuz ve 
arlı::adaşl:ırı lar:ıfııııl,ııı. 2:.?,50 Son lı:ılıt ı Jer 
ve ertesi güniin programı. 23 S:ıul :ı~:ırı, 
hı ikliıl marşı, son. 

ingilter .:nin Ifan 
çester şehrinde çı
kan gazetelerden 
bi•i, bir adamın 

bahse tutuşarak gü 
P~~ündüz sok:ıkta 
pijlma ile gezdiği. 
ni hal.ıer vermişti. 

Bu mevzuu bir 
sofra ba~ında ko • 
:ıuşan iki LondralI 
hayatlarının en cid 
di . müna~•aşasma 
~utuştular. Biri. 

- BravC\, ..:!e.Ji. 
anıa cer.aretli adam 
mış ... N eticed.: bu 
bahsi kazanmak i _ 
sin aldığı da beş 
:>terlind::n ibar~t 1 
Diğeri: 

- S:ıçrnalıycr _ 
sun, 1.ıunun cesaret 
neresinde? 

- Yapına canım. 
Güpegündüz cad-
<led " e P1Jama ile dolasmak bir cesaret 
eseri değil midir? · 

- Hava sıcak olduğu zamanlar, pe
kala gezilebilir. Hem sıhhidir de .. 

- imkanı yok. 

-:- Tehlikeli midir? Ona bir zarar mı 
verır? 

- Hayır, fakat.. 

- Bir ba§kasına zarar mı verir? 
- Hayır. 

- Öyleyse bunun cesaret neresinde? 
- Efendim, alışılmamış bir şey de .. 

Mesela pijamayla herkesin yanına çık. 
mak ad et olmamıştır. 
• - Fakat tiyatro sahnelerinde pjama 
ıle çıkan aktörlere rastlıyoruz. 
• - Şakayı brrak, sahnede giyi1en pi-
Jamaya bir sey .. 1. • - · · · ~ soy ıycmıyecegımız: sen 

48 

ZEHRA. 1'EREYE KAÇIRILDI?. 

. ~usur, Zlndancı Kaptanrn gemile
rı ıınus sularını yarıp ufka doğru 
uzald.tşırk . 1 ı l 

en sahılden yaşlı gözler a 
ıa nyordu G .. · onıiler tamamiyla goz· 

den kaybol . . unca Yerinden doğruldu. 
l.lıtkın bir halde idi: 

- Eh·et d d' d ~ •. 
1 

' c ı, üsınanımı öı;rone· 

cegı~ı. şte 0 Vakit benim nasıl adam 
ohlııgıınıu anlat 

B. . ırıuı. 
) Alı bey, eğer bu işi seu bana 

yaptııısa alacağın 1 \. • o sun. 
.L gı.r agır Ylirüıncğc başladı. 
- 1 ıısuf reis .• 

lla;ını çe, irc1i. Gemiye ı;önderdlsl 
arkadaşı Şahincli: 

- Ne var Şalı in? .. 

-:- B.ir şeyler yok reis .. 
1 Urüdiller: 

- Demek Ali bey gemide idi öyle 
mi? .. 

- .li:\·ct reis .. 
- ~ahin .. Sen bana reis deme ar-

tık. Sen benim yoldaşını, sırtlaşını
sın. Bnna yardım etmek, benimle c;a

lışnın le ister misin? .. 
- Seninle ölüme bile gidcrfın .. Ya· 

Pacnk bir iş varsa öyle .. 
S . d. . . ,·olt Yalnız - • ıın ıltk bır ~ey . " 

~ ·t ş ise 
Z~hrayı oğer Ali l.ıcY kaçıı mı 
adamlarr onu lıugUnlerde Tunustao 

çıl,aracaklar .. 
- Zehrayı mı? 

- E\"Ct.. 

ter cacldelerinde pijama ile gezmek ga
ra betini beş sterlin ele geçirmek lmsile 
göstermiştir. Ben de aynı şeyi, aynı 

şcraitle yaparım. 

- Yok canım! 
- Evet yaparım. Dakikada bir ster· 

lin almak ş:ırtiylc, beş dakika gülünç 
olmağa razıyım. Benim kadar paraya 
ihtiyacı olan, yahut parayı seven her 

hangi adam bunu yapar .. 
- Söylediklerinin doğru olup ol • 

madığını bir kere tecrübe etmek )c;ter

.dim ama ... 
- Tecrüb;- et. Mesela benim Lond· 

ranın en büyük caddelerinde pijama ile:: 
dolaşamıyacağı:nı, yahut büyük mey
danların birinde sırtüstü yatamıyaca • 

ğımı iddia et. 
- Ne? Ne?... Büyük mcy.danlann 

Dünkü hava 
lla\·:ı, yurtta Knr:ıdrniıin şark \'C t.loilıı 

,\nııılolunun şimal kısımlarında çok bulul
hı, mevzii l ağışlı, diğer lıölı.:elcnle az lıu
hıllıı geçmiş, riıısrırlar; uıııuıııiycllc şirıı:ıli 

isi i knnıcttcıı hafi r km·vellc e~ıııi~I ir. 

15 Yıl Evvel Bugün 
lııı;ilizleı· 9 'l'eşriııic\'Yel Larilıi ile ver

dikleri notaıla dün liğleılcn sonra Musul 
hudu<lunua hnrekfıtı taarruziyeye başlıya
cnklarılı. Dün geç vakit Aı·karn mulıal.ıiri
nıizden :ıldıfiınıız telgraf, ta:ırnızun cliın 
l.ın~l:ıın:ırlığı z:uının ı ul·tınd ırıyor:, 

ılı\'J{.W..! - llc11cli \'ckile geç val•it ic
tima elli. llırılııtlcırdaıı Jıcnü.:: bir lıaba 
gelmedi. llııridue ııckci/eli sıkı bir kelünıi
uct 11111/ıaf a:a ediyor. \'a:.i11cli lıiil;uıııcli-
111i: itidali demle lcfkik cfnıcktcdir." 

birinde herkesin önünde sırtüstü yere :..----------------

yatar mısın'? 
- Dakikasına bir sterlin almak şar· 

tile evet ... 
11- • • 

Bu suretle yeni bir iddia başlanuştı. 

geçti; işte o kadar ... 
!ki kız bir §eyler söyliyerek fısıldaş

tı. Bir ufak çocuk .durup baktr. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçalar 

l 2 Teşrinisani çarşamba 
Opera ve se11{ orıik J;orıserler: 

9. Kollıındl.ıorg: "Ayda" (1 Ye 2 nei 
pcrı.le). 

10 'l'urino gr.; Brüksel 2: "La Forra 
del Dcslino". 

10.30 Lil: Doris Gotlunov ,(3 YC 4 ünell 
perde). 

10.45 Sottens: Yngner, Delıüssi. 

Oda nıisikisl: 
4.44 Rndio Paris: "Sonbahar". 
7. Ilrüksel 2: BeelhoYcıı kuartrtlcri, 
7. Königsl.ıcrg: Keman. 
!) • Varşoy:ı: .( Şopeıı). 

10.30 Ştuıs:ırl: (Brnhıııs, Şum:ınnr. 
11.30 Kolonya: (Balı). 

de pekala bilirsin, fakat pijama ile gü. 
pcgündi.iz caddede g~i:ilmcz. Ço1< az 
kimseler adetlerin dışrna çıkar. Çünkü, 
adetlerin dışmda ya3ıyan adam gülünç 
telakki edilir. Birço!{ kimseler .de lnlka 
gülünç olmaktan korkarlar. Demek is
tediğim şu ki, bu Mançesterli adam 
kentli arzusiyle gülünç olmak cesareti

ni göstermiştir. 

Bir cumartesi günü Londranm Pika
di!li meydanı için görüştildü. Cumarte· 
si günü saat beşte buluştular. Bahse 
tutuşan adam, en şık elbiselerinden 
birini giymişti. Fakat hava güzel ve 
bulutsıız olmasına rağmen elinde bir 

yağmurluk bulunuyordu. 
Pikadilli meydanı, saat beşte pek ka. 

labalık oluyordu. Bahse tutuşan adam, 
be§ dakika sonra tekrar buluşmak \izc
rc arkadaşrnr bırakarak karşr tarafa 
geçti. Hem .de cadde üzerine yağrr.ur
lıığunu yayarak sırtüstü yattr. 

Derken bir polis memurunun dikka· 
ti uyandc. Yarım dakika kadar on:ı 

baktıktan scnra yanına kadar gitti, ne 
oluyor diye tetkik etti. Sonra eğilip 

sordu: 
- Bir §rıza mı var? 
- Ehemmiyetli bir şey değil.. Beş 

dakikaya kadar gideceğim. 

Polis doğrulup gitti. 
Az sonra da bahse tutuşan adar.ı, a\· 

tına girmiş olduğu 1915 modeli yüksek 
bir otomobilin tekerlekleri arasından 
elleri birtakrm lekeler içinde sıyrılıp 
çıktı. Kendisini, bir.denbire bozuluve • 
ren bir ctomobili tamir ettiriyormuş 

vaziyette göstermeğe yarayan antika 
arabanın sahibine, evvelce de kararlar 
tırıldığı gibi yarım sterlin verdi. Güpe· 
gündüz en kalabalık meydanda sırtüs· 
tü yere yatmak bahsini kurnazlikla !·a. 
zanmıştı. 

Piyes ve J.:011{ crarıslnr: 
9.30 Sollens: ''Ln mcrechale Sans-Gcne" 

10. llriiksel 1: "P:ıris l\rnl Allıert alıi· 
, !\'si" (İngilizce). 

10. Hama: Bir perdelik piyes. 
11.25 Londra (R}: Thc Son Ofllıc llouse. 

llafif musiki: 
2.15 Rndio Pnris: Cumhuriyet ınulıaTaza 

a!:lyı bandosu. 
7.30 Brüksel 1: Goıınorl programı. 
!UO llucl:ıpeşlc: "Şen Dul". 

- Fakat ben senin bu iddianı da cer
hedeceğim. Gerçi hiçl.;\rimiz gülünç ol
nıağı istemezsek de, Mançesterli al.!am 
kendi arzusiyle gülünç olmuş değihlir. 
Belki gülünç clmağa mecbur edilmi§ -

Scyrisefer, aynı hararetiyle devam 
ediyor, gürültü kesilmiyor, ahali kesif 
bir kalabalık halinde onun önünden i

nip çrkryordu. 

D.30 Napoli gr: 'Bokkııcio". 
11.30 :\iman islnsyonları: \'iyaıı::ı musikisi 

Kcılıare ve vaructclcr: 
10.25 Londra (n.); 11 Radi~ o P:ıris; 

11.30 Poslc Pnrisien. 

tir. Daııs nııısiUsi: 

- Ne demek istiyorsun? O S<iltcM; 9.10 füiııir;sl.ıers: Jt.15 1s
lôktıo}ın: 11.25 Tioma; 11.30 N::ıpoli; 12.25 
T.onılra en.); 1 ).onılrn (N.). 

- Onu gülünç olmağa mecbur eden 
tamahtır. Para hrrsıdır. Çünkü Mançcs 

Ahaliden birçoğu ona bir lahza bak. 
madan geçtiler. Bazılarr, gülümseyip 

ıçin limanda bulunmak, giren çıkan 
eşyalara bakma!{, Cezainı gidecek 
gemileri öğı·cıımek lazım .. 

şahin açıkla duran bir gemiyi lşıı· 

ret etti: 
- o gemi ,cledl, yarın sabah Cezai· 

re gidiyor. 
- Kim söyledi? .. 

'> - İçindeki tayfalardan biri arka· 

dasnnclır. 
.:_Aman Şahin .. O tayfadan bir-

çok şey öğrenebiliriz. 
Yusuf biraz dalın el üşündü. :ıllilılın 

bir karar veı melt ti zere olduı;u yU· 
ziinden anl::ışılıyordu. Birden arka-
daşrna döndü: 

_ Şahin, dedi, 1.ıir çaresini 1.ıulup 
ben ele o gemiye tayfa yazılmalıyım. 

·-Tayfa ını? .. Bu nasıl olur? .. 
_ Muhakkak lıu olmalı. Şimcli git 

bana eski bir elbise bul. Onu giyip 
buralarda tlolnşalım. Sen tnyfadnn 
'geminin reisini öğrenir, beni ora~ a. 

yazdırırsın. 
- Ben ne yapacağım? 
- sen buruda Tunusta kalırsın. 

Sö~·liyecclderiıni yaparsm. Haydi ç:a· 

lıuk ol.. 
• • • 
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yordu. Denlz bana en buyük acıları - Bugün niçin gelmedi? 
ve en bUyllk saadetleri getirdi. - Söyledim. Gelmek istemedi. Ge· 

- Çok mu scvi'-·orsunuz Denl·1 ı·. · l ı b k ,, .. nııy ya mı ıra mak. doii;l'u değildir, 
Yusur.. clodl. Snııa. çok selamı yar. 

- Denizi hiç unutıımadmı, reis.. Yusu!un ylizü birucnblre malızuıı-
- Üç sene geçti değil mi, Yusuf.. laştı. Gözlerinin önüne Vell geldi. E· 
- Üç sene .. Dilsen bu Uç sene lıa- ğcr Veli Clmeseydi belki Yusuf da sağ 

na ııc kadar uzuu geldi. Hep günleri kalmıyacak, ıelıra da ölmüş olac-ak· 
liaydım. Eğer bu Denizim olmasaydı, tx. Korkulu rüyadan silkindi. 
duramayacaktım. Zindancı Yusufun bu dalışından 

- Ona Deniz adını kim vcrtll.. bir şeyler sezinler gibi oldu: 
- Zehra .. Benim Deniz için yanıp - Ne düşündün Yusuf?. 

tutuştuğumu görünce, Yusuf, dedi. - Eski günleri hatırladım. 
l\.üçüğümUzün adını Deniz koyalım. Sustular ve içtiler . 

Dıyıkları sakalına kanşmx9 Zin- Gece olmuştu. 
dancı 1\Iahmut kaptan şarap testisi - Zehra, sen çok yoruldun .. Ds• 
ile masaya yaklaşan Zehrayı omu- niıi do yorduk. Uyuyun .. 
z.undan tutarak yanma çekti: _ Dir şey isterseniz?, 

- Nasılsın kızım, dedi, rahat mı- - Yok .. Blz de uyuyacağız. 
snı?. Zindancı bütün arkadaşlarını et-

- ÇOl{ rnhatim.. Colc filC"Udunı.. r t ı t ., ra ına op amı;ş ı: 
''ralııız.. - Şimdi, dedi, sizinle konuşalım •• 

- Bir el erdin mi v:ır?.. Denizciler her şeyi doğru, açık konu-
- Iliç clenlim yok .. Bazan Yusufun şurlar. Ben Tunus ocağını lıırakm:ı-

canı sıkılıyor. ya karar verdim. 
- Senin yanında canr sıkılır mı Yusuf yerinden sıçradı: 

lıl<;'! ·· ı. - Bırakmak mı?. 
- Sit:lcri özledi. Kim bilir şimdi on- - Evet, bırakacağım. 

lar nerelerde dolaşıyorlar dlye lç çe- - Gemiler ne olacak?. 
Şahin o gece işi halletmişli ve Yu- ker. _ Gemlleri bırakac!lk dcğlllm. Ge. 

" ' -ıaucr, ı. usufun omuzlarını ok- miler bizim emeğimizle kazanıldı, suf reis sabahlcvin Cezaire hareket zı·n·1 v 

~·· · Dizim malımızdır. Blliyorsuıntz, kl edecek geminin tayfası olmuştu. crı.dJ" 

Gemi bir Fransızındı. Mütcmııcll- ı.·· "it d' - ıg ··· ıye söylendi. Sonra ya- Tunus ocağına çok hizmet ettik. 
yen yük alıyordu. Yusuf, hep yoku- vaşça: _Niçin icap etti bu reis?. 
lara dili.kat ediyordu. Üstüne '.·ırtılt EllJ t b - ' e ir ı;ün gene buluşuruz.. - Devletlü paşa bizi hor görmeğe 
bir elbise giymiş, yUzUnü kirlctınlş, lsterseıı Yusuf.. başlamrş. Onun için az mı çalıştık. 
başına pis bir şapka geçirmişti. C t ı i k dolmuştu: . , - an a arım re s.. Hepsini unutmuş. Bizi zeh rlcycre 

- Ah, decli. Denize bir şey panıa· Akşam iyice kararmıştı. İki ra· ı - Zelll'a ilo Deniz olmasa.. yoketmck istemiş . 

Yusuf içini çekti. 
Gözleri yaşla 

. 
1
. ·dr Onu yoketınesclcrdl. hancı gemiye geldi. Kaptanla gürUş- - Onları razı ederim.. IlekJcrler Herkes yerinden kınuldadı. Yum· 

s.ı ~ı 'C~üJıne ~eis.. .Allah bi.iyüktlir. nıek istediklerini söylediler. Yusuf, beni.. ruklarını sıkmışlardı: 
inşallah çok yakında Jır·· şey yoluna l\üprUnün J(crıarıııcla duruyordu. Ya- Konllşına mevzuu Ali heye intikal - Zehirlemek .. Hain devletıü .. 

1 
hancılara dikkatle lıaktı. lliç lıirinl otti. Zindancı: Zindancı devam etti: 

g rer .. _Dinle beni Şahin .. Eğer Zehrayı tanımıyordu. - O, dedi, eski gUcünU hiç kaybet- - Belki devletlünun kabahati yok. 
Ali bcı:r kaçırtmış L.~ adrnıları gemi iki kişi kaptanın kamararnıa gö- nı~di. Bizim istediğimiz gibi.. Hep Zindancı bir glin hepinizi mahvede-

u Ceza.irA gö.Uirccckler. Onun tlirüldUler. Dışarı çıkıncaya lrndar dörUş istiyor. Olünıdcn l:orkmuyor. cek, demişler. tnanmış. Oyle ise onu 

-------=-=~~-----~~~~------~~~~~~~:._:_~~~---~~ 
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Tehlike 
Yazan: Sıdney t-torler - •15 - '~:evııen: H. Münu 

- Diyeceksin ki, aıııatörler bir suç 
tahklklnde işe yaramazlar. Onun i
cin fazla. ileri gilnıeğe lüzum yok 
ha ... Öyle değil ml? 

Sfr Harkort Brus l.ıir yaprak siga
rası yakarak: 

- Sana bu işten elini çekmeni bil
hassa. tavsiye ederim. Çok zengin lıir 
adaın. olduğunu ve sana mütevakkıf 
bir kııın bulunduğunu uııutmamalı
sın. 

- Ben hlç bir şey unutmaygrum. 
Fakat sana şunu söyliyeyim ki, he
nüz bu işe adamakıllı sarılmış da 
değilim. Ancak, İngiltcrcdcn ayrıl

madan "Tehlike" nin kim olduğunu 

muhakkak meydana çıkarmak isli
yoru m. "Tehllke" dedim de hatırı

ma Jarden geldi. Hani Savoy otelin
de blr1ikte yemek yerken yanrmıza 
gelen genci hatırlayorsun ya .. 

- Jardeıı mi? Evet hatırladım. 

Kendisinden sakınrnani tavsiye et
tiğim şu Amerikalı serseri. 

- Tamam ... İşte o... Ben onunla 
birlikte biraz ahbaplık ediyorum. Yal 

nrz hiç bir zaman kendimi kaybetme
diğimi peşin söyliyeyim ki tenkit ct
miyesln ... Jarden, ban\'- "Tehlike" yi 

tanıdığını söyledi. Fakat malümatı 
kimseye vermiyor, gidip kendisi ya
kalıyacakm1ş. 

- Söylediğine inandın mı? 

-Vallahi bilmem. Biltün söyledik-

lan mı olduğunu lrnnuim tccriibe e
dip öğreneceğim. Jnnlenin nerede o
lurduğıuıu lıilirorum. Sen de henim
lo:ı lıernher gelip ona bir teklif yapsan 
:ıa!:.Il olur? 

-· Nr tc1·!ifi? 
- Yani bize "Tehlike" nin kim ol-

duğıınıı i'il!ıil'•ue::;iııl istiycccksin ! 
- Fakat buııun isabetli bir hare 

ket olacağını mı zannediyorsun? 
- ı\"için c.luıasın? 

-- Seıı bu t.eriflerin nasıl adanı o 

duklar.ııı bıl•L•t>ısiu Brandcl... Onl.ı 
lıir ~t-Yİ ~.a:.iı~aten bilseler dahi, k( 

ıar kolay ı;öyJcmczler. Hele bu Jıı

veı.ı.lisi \fi ıı ...-~i. kenıli lıoğaııııı bıçaıA• 

1 utın:•siyle nlnllr. Zira, "Tehlike"' 
yi 1-..lmin C'!!e verdlv. <lcl'hal şayi ola
caklıt". Soıırrı da ~~·tık Mister Jarden 
için bu fauf c!ünyuy:ı ve>da etmek ka
lır. 

Brandel israr ediyordu: 
- IIor ne olursa olsun, ben bir ke

re deneyeceğim ... nen Jardeni Skot
land Yarda dahi gctirmeğe çalıştım. 
Ge lccekti. Yalnız lıir sebep var. 

-- ~r>uir o? 
- Senin" ona serseri muamelesi yap 

tığına kızmış. 

- Duz gibi serseridir. Neden kı

zıyor? 

lL-\.LK OPERETİ 
Oeyoğlunda Halk Ope

reti Tiyatrosunda 
ı /;'ski Çay/ayan). 

)akında başlıyor ... 
lLK ESER: 

\I. Ycs:ıri ve Seyfettin 
Asalın: 

( /\/,\'.~ GECESi ) 

TliRAN TJYATTIOSU 
Ilı.tik San'alkftı· ı !'\aşit 

Okuyucu Semiha, 1\li
)Cl varyetesi, Tiiiylik 
Cambaz, tn~iltereden 
ı.:elen Theguidcs akro
Jıat numarası, hayrel 

Yeren hünerler ... 
\'llOYlL 3 perde .. 

Garip bir büyü 
hadisesi 

( Kısa hnberler 
• )Icr.si ne ilk seferini yapmış olan El 

Yapuru dün limanımıza gelmiştir. 

(Baş tarafı 5 incid~) • Diln ~apılınası mukarrer ulan d 
) olları koopcro ı iri lıısscılarla r içtiuı:ıı 

!arına böyle bir şeyi asla getirmeme- scril el olııı:ı<lıı.ıı ıı;iıı ~ apılamumı}tır. 
leri için ikna etmrğe çalışıyorlar. · • fü rl'lki gün Romanya Yapnru ııın 

Fakat bütün bu yeminler kccal ı: rmı rnızclaıı lı:ırrkct cıleı·kcn J..anı:ırolla 
zihJinde ycrlcşmik olan bu ''köpek eti Kasta adınd:ı l.ıirinin :ıldısı 6.000 ]eyi 

d . "ırırkcn "'İirrn ı1ıııhafaza n1emurl"r1, ye ırme hadisesini., bir ti.irlü silcmi- • " " 
ı;akı;ıyı y:ıkalanıı~lnr, hakkında derhııl 

yor. ııtıııi ıakihat) nparak adliyeye teslim el 
Kocalar diyorlar ki: Icrdir. 

.$C!hitt1i'yatrosu 

ı 111111111111111 

- !{arılarımız bize numara yapıyor yaptıkları bili:ımez! Onlar hey ~ey; 
Jar .. Masum olduklarına bizi ikna et- nın sözü ile hareket ederler .. 
mcğe \alışıyorlar. Biz erkrklcr, far. Bu suretle, kocalarına köpek ct.i 
kında olmadan hep köpek ve kedi yav- diren bu iiç kadın bütün erkeklere, 

1'.! -10 - 938 Çarşamba ruları yedik! Kadınlar şeytana benzer· di§e vermiş ve karılarından şüphe 
·ıti ııü giindiiz saat 14 de ler. Onların işine akıl sır ermez "e ne t• w b 
ÇOCUK TiYATROSU • ırmegc aşlamıştır. 

~~~~~~~~~~~~-..:-~~~~~~~~~~--

11...111 

"'"'"' 

1 :! . 10 - 938 Çarşamb:ı 
ıtünü akşamı 20,30 da 
l"ıııılışlıklar l\omedyası 

3 perde komedi 
l'a.:an: V. Şekspir 

1'ii.rkçesi: Avni Giudn 

1-'ııfilı Sıtllı Uirillc:i llukuk Mcılıkeme~İn· 
den: 

Ahdürr:ıhınan ve Saliıhaltin Tarinclan i
krıııırtı-:tılıı ıııe~· lıul Arif Çelebi aleyhine a
çılıı n izalci şu~ u davasının muayyen bu
hın Juğıı giintle gelmemiş olduğundan gıya
ben muhakeme icrasına karar verilmiş ve 
t-1•J-!l:ıs t:ırihinde mahallinde yapılan ke
şifll' ı:ınyri ıııenkuliiıı; 1600; lira kıymetin
de o!tluğıı ve kabili taksim olınadı~ı clıli
nı!rnf lıır<ırıııılıııı ınuıa rapor müııdcriı-a
tınd.ın nnl:ışılmı;; olmakla i~bu gıyap ka
rarının ilünen tebliğinden itibaren 20 gün 
zarfında itiraz etmediği >e muhakemeniıı 

muayyen bulunduğu 4·11-938 tarihindl' 
mahkemede hazır. bulunmadığı takdirde 
ı;ı)·atJında hükilm verileceği tebliğ muka
m ırrn 1rnlm olmak iizcre il~n olunur. 

(27006) 

1 - İdaremizin Edirne başmüdür lüğüne bağlı Babacskidc şartname J · 
projesi mucibince yaptırılacak barut deposu ve bekçi evi inşaatı her iki 
birden açık eksiltmeye konmuştur. 

il - Keşif bedeli barut deposunun 3142.27 lira ve bekçi evinin 2162.0S 
ra ki, ccman 5304.35 lira ve muvakkatteminatı 397.83 liradır. _.l 

Ill - Eksiltme 14-10-9a8 tarihi ne rastlıyan cuma günü saat ı.ı de lUI 
bataşta le\'azım ve mubayaat şubesindeki alım komi!:;yonunda yapılacakt.ıı 

IV - Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umu' 
müdürlüğü levazım ve mubay..ı.at şube sile F.idirne başmüdürlüğünden ve Ba~ 
eski memurluğundan alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen k~ndilerin den aranılan vesaik ve yüzde 7,5 gü,•e' 
mc paralarilc birlikte eksıltmc için tayin edilen gün \'c saatte yukarda adr ı' 
çen komisyona gelmeleri ilan olunur. (68~11) 

Cin.si Miktarı Muhanımen Be. 
Beheri Tutarı 

Mtffakkat Eksilt 
teminatı me 1!18'd 

lerini dinledikten sonra onun benim
le şaka etmediğine inanır gibi oldum. 

- Olabilir. Fakat serseri olarak ta
mo trı ttk io;;tcınlyor. Doğru veya ya
lan onun anlattığı şudur: Londrnya 
son geldiği zaman hakiki serserinin 
yaıılı~Iıkla arkadaşı olmuş, onun 
ylizünden başr belıiya giı ıniş. Sana 
getirmişler, sen de ağır muamelede 
bulunmuş:.rnıı ... Buna pe ksıkılıyor. 

tırın olsun diye işte şapkamı başrma Bez "Kartabli için 1000 metre 
1600 ayak 
3200 adet 

L.KS. L. K 
-.10- 400.-

L. K. 
40.-

koyuyorum ve seninle beraber gcli- .Meşi:l ,, 
yorum. Bu herif nerde oturuyor? Pirin~ köşe 

-.37.50 600.-
-.10.- 320.-

45.-
24.-

- LA.kin sen ibtlyatsız hareket e
diyorsun. O gibi adamlaıla düşüp 

kalkmak doğru olmadığrnı sana söy
lemiştim değil mi? - Seni ne kadar dolandırdı? 

- Hiç ... Kendisine metelik bile 

- Sen benimle beraber gel. ''Kartabli için .. 
* * l;t I - Nümuneleri mucibince satın alınacak yukarda cins ve miktarı. yazıl 

- Bırak canım şu ıa.narr. .. Ben se
nin zannettiğin kadar kolay dolaba. 
girer adam değilim. Jarden ile ar
kadaşlık ettlrnse, onun benim işime 
yaraması için ettim. Zannedersem 
yarayacak da ... 

vermedim. Evet ... Metelik bile ... Val
lahi benim kanaatim o merkezde ki, 
s:ına şimdiye kadar gizliden gizliye 
meydan okumuş olan "Tehlike" nin 
ktm olduğunu bir saate kadar mey-

Ancak ile defa çalındıktan sonradır 3 kalem kartabli malzemesi ayrı ayn açık eksiltmeye ko:ırnuştur. . 
ki kapı açldr. Orta yaşlı, soluk yiizlU n - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril' 
bir aclam karşılarına çıktı. 

- Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
Sir Harkort Brus: 

miştir. 

III - Eksiltme 19-10-938 tarihi ne rastlıyan çarFıamba günü hizaıarıll' 
da yazılr saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alını koıniı 
yonu:ıda yapılacaktır. 

- Sen de inandın mı? Bana ka- dana koyacağım. Bu kaçırılır bir fır· 
- Mister Jardeıı burada oturma

yor mu? IV - NUmuneler her gün sözü ge_çen şubede görülebilir. 
lırsa, "Tehlike" yi tanıdığını s5yli- sat mıdır? - - m·ct?. 
ycrek seniule şaka ediyordu. i - Doğrusu hen tamamen aksi kn- - Kendisini görmek istiyoruz. 

V - İsteklilerin eksqtme "!çip. tr.yi n edilen gün ve saatlerde yüz.de 7,5 gii' 
ve:ınıe paralarile birlikte -yukarda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri il6' 

- Fakat ben bunun doğru mu, ya• analtayım? Fakat sadece senin ha-
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oradun kaldırmak Uzım, demiş. Ze
hiri bile hazırlamış .. Fırsat bekli
yormuş. 

,Yusuf: 
- Ben de, dedi, artık Tunusta dur

mam .. Hep gideriz. 
- Bunları konuşmak için buraya 

geldim. Benim ile gelmek istemeyen 
yoldaşlar ayrılsınlar. Kimseye mani 
olmak istemem. 

- Nereye gideceğiz .. Hangi ocağa. 
- DüşUndtim .. En iyi ocak Cezair-

dlr. 
- .Ne vakit gidiyoruz. 
- Vakit gecirmeğe gelmez, yarın 

akşam .. 
Uzun uzun konuştular. Nasıl kaça

caklarını kararlaştırdılar ve ayrıldı
lar. 

Zindancı, Yusufa: 
- Yusuf, dedi, senin burada ala

cağın eşya varsa adam göndereyim. 
- Benim eşyalarım Zehra ile De· 

niı.11r. 

- Fakat Yusuf, sen gene ılcııizde 
kaluııyacaksın. Saua Cezairde bir yer 
buluruz. Oturursun .. 

- Yok reis .. Zehra benim kalyon
da kalmama razı .. 

Zindancı neşe içinde. ayağa kalktı: 
-· Bunları sonra düşUnUrilz. Şim

di yarınki işe bakalım. 
Tıınus limanı her günkü gibi su

kl: lı Kayıkçılar işlerine giılip gcli
yc::r. Limana gelen kalyonlardan eş· 

yalar boşaltılıp yükleniyordu. 
Tunusun yUzünü ağartan, en ku\'

vetli düşmanlarını yıldıran kalyunlar 
bayraklarını rilzgAra vermiş duru
yorlardı. Dışardan bakanlar, bu hal
de hlç bil' gayri tabiilik görmezdi. 
Fakat içlert kaynaşıyor, anıbarl.ı ra 
erzak dolduruluyor, le,·ontıer, tnyfa
lar hazırlanıyorlardı. 

Zindancı Malım ut kaptan, Ali lıey, 

Alıruet bey kırk be~ toplu "·o 2 ;;o dl-
111.vor yiğitli gemide harekete hazır
dılar. Bütiin işler bitirildikten sonra 
Zlndancı: 

- İçim sızlıyor, dedi. EvlA.ttı.n ay
rılır gibi oluyorum. Çok emek ,·er
dim. Cok çalıştım. İsterdim, ki Tunuı 
için, Tunus hudutlarında öleyim. ~im 
tli bir düşman gibi ayrılryorum. 

Yusufla Zehra, geç kalmışlardı. 

Kaptan merak ediyordu: 
- Bütün işlerimiz bitti. Yusuf gel

se de hareket etsek .. 
Fakat Yusuf ortalıkta yoktu. Hal

buki geç kalmaması ıa.zımdı. Ahmet 
reis: 

- Yusuf vazgeçmiş olmasın? .. 
Dedi. 
Zindancı: 

- O, sözünün eridir. Söylediğini 

yapar. Hem gelmek için l'lııı atıyor

du. 
- Bir kazaya uğramış olmasın?. 
- Anlamadan gidemem .. 
Ali bey söze kanştı: 
- Uzun müıldct gelmezse lelılike-

yı;:ı gt-reriı. 

Ziudancı: 

- Ne tehlikesi? .. diye sordu. 
- De\ letlü paşa işi duyarsa .. 
- Kimden duyar .. Denizci sır rcr-

mez .. 
:ıJııhnıut kaptan kızmıştı: 
- - Gelinceye kadar, kcndtsindcn 

.ı,dıcr alincaya katlar .. llaşına blr şey 
geleli iso kurtarıncaya kadar. 

Ali bey bu cevaptan ürker gil.ıi ol
du. Uygunsu:. tarzdn. konuştuğunu 

fH:-ketti: 
- Ell.ıelte bir yoldaşı bırakacak 

değiliz. Haberini alsak bir .. 
ı.,: alyouun güvertesinde bu suretle 

konuşulurken uzaktan bir kayığın 

yaklaşmakta olduğunu gördüler. 
- İşte bir kayık .• 

(Arkası \1 tır) olunur. <7 t 39) · 
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- Jı;Jndl; kadın yok .. 
- İkl insan görünüyor .. 
Kayık yaklaştı. Ne Yusur, ne üe 

leh:a vardı. Yabancı kalyona cıktı: 
- Mahmut kaptanla konuşacağım, 

dedi. 
?,!ndancı ileri atıldı: 
- Benim, gel.. Ne istiyorsun? .• 
- Beni Yusuf gönderdi. 
-Kendisi gelmiyor mu? 
- Sizinle yalnız konuş::ı.cağım .. 
Zindancı yabancıyı kama rasma al

dı. 

- Yusuf gelmiyecek, çünkü gele
miyor. Dtin gece, Zehra. ile Denizi 
kaçırmışlar .. Neye uğradığmr bilmi

yor. Size cok selA.m etti. Onları kur
tarmadan, başlarına ne &eldiğinl an
lamadan Tunustan çıkamam. Beni 
affesin. Bir yolunu bulur. Cezaire 
gelirim .. dedi. 

Zindancı şaşırmı~tı. Bu olur iş de
ğildi. tn::ınma k i!temedi. Fakat Yu
su fu n yalnn söylem lyeceğint btıiyor
du: 

- Şimdi nerededir? 
- Şehirde .. 
- Peki, bunları niçin lıann gizli 

löylUyorsun? 
- Yusuf öyle dedi. Da~ka kimse 

duymasın, dedi. 

- Bir korkusu mu var? .. 
- Şüphesi varmış. Mahmut kaptan 

beni biç beklemeden hareket etsin. 
Jıen Zehrayı bulsam da, bulmasam 
c! a Cezalrde kendisini bulacağım .. 
dedi. 

Zindancı kamarasının önünden 
yüksek sesle AU b<?yi ça~ırdr. Ya
bancı telAşla: 

,- Ona. bir şoy söylemeyin .. dedi. 
- Niçin? .• 
- Yusuf öyle dedi.. Ali bey duyma-

Rın, dedi. 

Zindancı kurnazdı. Bir şeyler se~ 
zi.nllyordu: 

- Peki tıyleyse, dedi. Sen git. Ben· 
den çok seltlm söyle .. 

Sonra ona. ikl kese uzattı: 
- Bunları ,·er .. Lbım olur .• 
Dedi. 

Yabancı tekrar kayığına binip u· 
zaklaşırken kalyon hareket etmek 
üzere idi. Zindancı kaptan düşUnceU 
ve mahzundu. 

Ali beyi çağırdı: 
- Ali bey, dedi, Yusu!un başına 

bir imza gelse onu kurtarmaya gider 
ıııi&iıı? 

.Ali bey derhal cevap nrdi: 
- Giderim .. 
- Bir vakit de onun ıevgillsJnl 

kurtarmıştın değil mi? .. 
- Öyle .• 
- Şimdi Tun usa gidersin?. 
Ali bey ayni telıalükle cenp ver• 

dl: 
- Giderim .. 

Fakat gemi kalkıyordu. Kaptaıs 

Ali beyle konuşurken dudaklarında 
z:ırıp bir tebessüm vardı. 

- Peki, Ali hey .. Senin yiğit oldU· 
sunu bilirim .. 

- Emredersen siderim .. 
..... Yok .. Yetişcmiyeceksin .. Geınl 

kalkıyor .. 

i' Ji bey kamaradan çıkarken Zin· 
ılnııcı düşüntiyordu: 

- İşin içinde iş ,·ar .. Elbet anlıya• 
cağız. Ali bey, Yusuf ne oldu dit• 
ele hiç sormadı. Yiğit, yoldaşını sor• 
maz mı? 

Tunus sancağını dalgalandıraıs 

ka,Jyonlar bir hayli açıldıktan sonra 
Cezalr sancaklarını dalgalandınnar• 
başlamışlardı. 
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Çünkt-ASP\RiN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gın1tklanna ve ağnlara kar~ı 
tesiri şaşmaz bir ilaç oldu~unu 

isbat etmiştir. 
A S p İ R İ N in tesirinden 

: marka:. ----emin olmak için )ütfen 
• 

sına dikkat . ediniz. 

. Ankara ıstasyonunda yapılacak .le mir çatı inşaatı kapalı zarf usulile ek
sıltmeye konmu§tur: 

1 - Bu işin keşif bedeli 6314,70 liradır. 
2 - lstekliler §artname \'esair ev rakı D. D. yolları:ım Ankara ve Sirkeci 

''cznelerinden 32 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 22-10-938 tarihin de cumartesi günil saat 12 de Ankara

da D. D. Yollan yol dairesinde merkez birinci komisyonunda. yapılacaktır. 
... 4 - Eksiltmeye girebilmek için istekllleri:ı tekli! mektubile birlikte a

~gıda yazılı teminat ve vesaiki a.ynl gUn saat 11 .le kadar komisyon reisli-

gtne tevdi etmiş olmaları lhımdır. . . 
A - 2490 sayılı kanun ahkimm& uygun 479 lıralık mu\'akkat temınat. 
B - Bu kanunu:ı ta.yin ettiği ve sikalar. ~ . 
C - lsteklilerln bu gibi demir ln-ır.r.tı nerelerde yaptıgına daır beyann:ı.-

rne \"ermesi lazımdır. (4165) (i.ı!:::lı 

Muhammen bedeli 20000 lira. olan 5 adet lok?motif lavaj tesi:atına .. l~zumlu 
malzeme 21-

11
_

1938 
azartetıi günü saat 15,30 da kapalı z:ı.rr usulu 1le An· 

karad ·a p k tı a 1 are binasında satm almaca r. . . 
Bu i!;e "'ir k . Ü 1 rm' 1500 Ji ralık muvakkat temınat ıle kanunun 

t . " o me ıs yen e 11 ')O k d k · ayın ettiıii v "k 
1 

tekliflerini ayni gün saat ·•> a a ar oınısyon 
re. r ~ o esı a arı ve 

18 ıgiııe vermeleri 18.zımdır. . . 
Sartnam 

1 1 
k A.nkaradıı malzeme daırcsındcn. Haydarpaşa-

d . e er parasız o ara - noı 
a Tesellüm ve sevk reisliğ'inden dağıtıl:ır;ı~tır. ('hı 

B<.>herı' · bcd ı· ~·!O kuruş olan 1600 adet kayı:ı ağ'aç 2i-
nın muhammen e 1 .,,... •• • • b. 

10-1933 .. .. t 1- • " te kapalı zarf usulu ıle Ankarada ıdare ı-
perşembe gu:ıu saa o,,.., 

nasında satın alınacaktır. . . . Bu işe . . . '-'S! liralık muvakkat temınat ıle kanunun tayın 
. ~. :. gırmek istı)·enlerın " d k · · ı ıı-ı ettıgı \'esi'· 

1 
. ini 1 gu··n saat 14,45 e kn. ar omıs}lon re s g -

"'a a.rı ve teklı!ler ay:ı 
ne vernıel i . er lazımdır . · Şartna 

1 
· 

1 
k a --karada malzeme daırcsınden. Hnydarpaşa-

mC' er parasız o ara ~· . · v l d d v t ı da teseıı·· .v. d t lİt ve Eskışehır magaza nrın an ngt ı a-
unı \'e sevk .::eflı~n en. zn 

caktır. ( ;::ı 1 , " -

. Oenız ·. Levaz"m sat•t1 .. aıma. 
· ·Komisyonu ilanları . · · · 

ı _ Tahmin edilen bedeli ı i 232 lira 60 k.u~u~ .. olan 154.000 kilo nohut 
13 T • . .h. rastlavan pcr§etnbc gilnu saat 11.30 da kapalı 

eşrınıcvvel 938 tarı ıne J • 

zarfla alınmak Uzcre milnakaaaya konulmuştur. . •. 

2 
· tı 1292 Ura 45 kuruı olup ~utruımesı her gun ko-

- ~uvakkat temına 

tnis) dan alınabilir • "f ..l-h"l" d · · . . 
2490 

sayılı ıcartu:ıun tarı atı u. ı ın e tanzım edeeekle."1 

k 
3 - hteklılennt •n g- belli gün ve aaatten bir saat evveline 'kadar 

&patı teklif mektup arını '" .., . .. 
v_ k misyon ba•kanhğma vermelcn. (6 188) 
~sımpaşa.da bulunan o ~ 

()rnıan koruma groel koınutanhğı ıs
la 

11 
) a ı 8 8 tana hn a kom Is yon u uda n : 

_ z 1-inburnundaki onnan koruma genel komutanlığı talimgahı içb 

196~0 kil~) atatcs, 9600 kilo lahana, 14400 .kilo pırnsa. 12000 kilo ıspanak 
açık eksiltı~e ile sa.tın alınacaktır .. llıalesı 19 l. teşrin 38 çarşamba günü 
saat 

10 
da Gala tada Topçular caddesınde 176 numarada orman koruma am· 

ban bioası:ıdaki komisyon tarafından yapılacaktır. 

2 
_ Yukarda yazılı dört kalem ~bzcnin heyeti umumiyesinin muham-

men bedelleri 4600 Iiradrr. 
3 _ Şartnam~eri her gün komısyonda görülebilir. 
4 _ Muvakkat teminatı heyeti mecmu~ı :H5 liradır. 
5 - fstcklilerln muvakkat teminat makbuılarile beraber belli gUn ve Ea

.te komisyo:la mUracaatla.rı illn olunur. (7163l 

lstan_buL Ko~uta~bğı 
Srı tına im~ · ·Kom iı'yori~- . ila.nl~r·, . . ... . '., 

lhale gilnU talibi çıkmayan Haydar
paşa. hastanesi için 3650 tane tavuk i
le 1825 tane piliç satın alcacaktır. Pa
zarlıkla ıhalesi 24 birincitcşrln 938 
pazartesi glinU saat 11 de yapılncak
tır. :\[uhnmmcn tutarı tavuğun 2390 
lira 7 5 kuru~. pilicin 64 7 lira 87 kuru§
tur. Her ikisinin ilk teminatı 228 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyo:>da 
görülebilir. • 

İsteklilerinin ilk teminat makbuz ve 
ya mektuplnrile 2490 sayılı kanunun 
2 \'C 3 iincU maddelerinde yazılı ,•esi
kalarile beraber belli gün ve saatte 
Fındıklıda komutanlık satı:ı alma. ko
misyonuna gelmeleri. (7299) 

• • * 
İhale günü talibi çıkmıyan lstnnbul 

komuta:ılığına bağlı birlikler hayva
natı için 844000 kilo kuru ot satın alı
nacağından tekrar kapalı zarfla iha
lesi 26 birincitc!Pin 938 carşamba gü
nü saat l ı de yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 21944 liradır. !Ik teminat 1646 
liradır. Şartnamesi her gü:ı komisyon
da. görülebilir. 

İsteklilerin ilk teminat makbuzu ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı "kanunun 
2 ve 3 cU maddelerinde yazılı \·esi
kalarilc beraber ihale günü ihale sa· 
atinden evvel en az bir saat evveline 
kadar teklif meklupları:ıı Fındıklıda 
komutanlık satınalma komisyonuna. 
vermeleri. (7295) 

ır- * • 
Tayyare deffi topçu taburunda bi

rikmi§ 1200 boş benzin tenekesi satı
lacaktır. Açık arttlrma ile ihalesi 24 
birincitcşrin 938 pazartesi günü saat 
10.30 da yapılacaktır. :Muhammen fi
yatt 120 liradır. 11k temi:ıatı 9 liradır. 

lsteklilerin ilk teminat makbuz ve
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 cU maddelerinde yazılı vesika
larile beraber belli gün ve saatte Fın
dıklıda. komutanlık satmalma komis
yonuna gelmeleri. (7302) 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

11 'l'cı:ırinicV\'Cl 938 cuına gü:ıU saat 
10 da Üsküdar Atpru:arında Sclimiye 
Tümen birliklerine ait 42 tırnak sayılı 
Yanık Kestane Doru bir beygir Tümen 
satmalma komisyonu tarafından satı
lnca~ illin o!u:mr. (i~6 l) 

• • • 
1 - Sclimiye tümen ambarında mcv 

cut 3628 çift kundura ile 69 çift çizım 
(köhne) ve İstanbul Taşkışladaki ala
yın ambarında mevcut 1965 çift fotin 
(köhne) pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Pnuırlık 17-10-93 paznrtcs: 
günü snnt 14 de Selimiye askerlik dai
resi binasıııda ki tümc:ı satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Prıznrlık sonunda takarrur eden 
fi yat üzerinden C§yanm tutarı d<'rha~ 
tUmen muhasebe veznesi:ıe yatınlncak 
tır. 

4 - ~fezkiir e~yaları görmek- isli -
rcnler herglin S"limiyedeki tUmcn ve 
Takıgladnki alay ambarlarına müraca
at ile görebilirler. (7363) 

~ilalıya Sııllı 1/11];11/; l/lıldnıli1iimfr11: 
(,;ızışcyh ınnhallcsinden Gc\'cnci Bekir 

C\'liıllıırı Siilc~ ınnıı ''C :\azirc Temiz Knsa
lıııı şıı.}·inn ıııuınsnrrıf olduklnrı salJı Sako 
llnlilin :'ılchnıet h::ıncsl ,.e solu cnnıl nrknsı 
,.c <1nil :\ol ile ınnlıdut G4 metre murnlılın. 
rnıla bnlıçeyl m üştcrnil dört oılnyı lı.:ı\"I 
1 i:i lira nıulıaııınıcn kıl ıncır lıııııc knbili 
lrıksıııı olınndı~ından sııtılarnk Şlll UUn lzn
lrs.nr dair ''erilen knrnrıı hinncn 8-11-938 
ı.nlı f:Ünü saat J4 de rnalıkernc knlcmind 
uçık nrtırnın ~ıırctiyle :ılılncaktır. Artır: 
tn ı şarlrıam~sı 15-10-938 den ilih:ırcn açık
tır. Almak ıstcyenler % 10 nisbctindc te
m ıııııt 'l'rnı~ğc mecburdur. Munn·cn ı::ün
<lc tıo;ıı]('n n11l::ıdan sonr::ı en çok arlı " ı 1 rnnın 
uzer nt•<' lıırokılır. Müşlcri lılr lı"fln r •• znr-
ı_ncıa ~nrıl\ ı 'ermezse ihale hozulnrnk ı 5 

sun nıut.ldt•lle yeniden artırnı:ı,·u kon 1 il lk" • ~ u ur. 
u. •n.eı ortırın:ıılıı en ziyade :ırtırıının ü-

2crınc ılınlc olunur İki ih ... Jn "rn ı ı.· • .. ... .. sırıı n .. ı 
fnrk 'c rn_iz ünrc alnnılnn tnlıo;iJ nlıınıır. 
lı;bıı ı.:nl rı nıcnkııliln ihalesine l:n·'n 11_ .,, • , u. r ı 
rı .. nıı~ ııınlıyl', ınuhııscbcl lıusıısiv' l "1 • 
d

• . C, h . C-
ll<', <'\kor Jıorçlurı ile 20 cnclik lıl\ Jz hc-

dcli. dclliıli)esl nlnnn nillir. f"nzln ınnliı
nınt nlmıık fçtcycnlcrin nınhkcıııc knleıniıı
dc 931\/21 dosyndn ınnlıfıız şnrtnnmcl i 0 • 

kuynhilirlcr. (2G2G8) 

Sahibi: ,\sil\I rs 
!l'ieşriyat l\IüclUrU Refik A. Sc,·cııglJ 
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İktisat Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdürlüğünden: 

. Tilrki~? ~ümhuriycti hükiımeti ile Sosyalist Sov-1et Cümhuriyetlerı lt
t~~ı lıu~umeti arasında oktolunan Ticaret ve Seyrisefain mukavelesı 
hukumlerıne te,•fika:ı Türkiyede çalı§musına izin vcrılen S. S. C. 1. mü· 
csscsntından "SOYUZNEFl' EKSPORT NEFTSENDll{AT,, müessesesi 

Türki~e umum.i v~kili bu defa müracn.ntla haiz olduğu salahiyete te\fı
kan milessesenın tıcaret müdürü l. SEV ASTOF'un .Moskovaya nakli do
l~~~ile yerine s:wyet tebaasından NlKOLAY MlNÇf..""V'i tayi:ı ettığinı 
bıldırıniş ıre a§agtda.ki salahiyetleri vermiştir. 

Petrol ve. petrol müştaklarını gerek peşin para mukabilınde ve ge
rekse veresıye satmak, bunları komisyon iizcrinc ita etmek beravı nakil 
ve sevk ita. \•e emtianın gümrük rüsumunu eda etmek, depokr • açmak. 

bunlar için mahaller kiralamak, yazıhane ve dcpolnrı:ı techizi için muk· 
tazi mevad ve malzeme satın nlm:ı. k, isçi \'C müstnl1dcmin kabul ve ihraç 
etmek, senetleri protesto etmek ve bu senetlerle para almak, akrcditıf, ha· 
vale ve senetlerle para almak ve satılan petrol mUı,taklan için tediyat 
ahzetmek. 

Bu vekfüetnamenin müddeti bin dokuz yüz otuz sekiz senesi ilkkanu:ı 
ayının otuz birinde hitam bulacaktır. Mnhaza, "SOYUZl\lEFT EKSPORT 

NI<JFTSEND1KAT., Türkiye mümessilliğinin cmrile ve keyfiyet vekfılet
nnmenin meri bulunduğu mcmlck et matbuatının muktazi kısmında ilb 
olunarak bu vekaletnameye müddetinin hitnmından evvel nihayet wrile
bilir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanun ni hükumlere uygun görülmüş olmaklı 
illi.:ı olunur. 

Türk Maarif Cemiyeti 

Büyük Eşya Piyangosu 
Çekiliş 5-11-938 bir bilet 

1 lira 
ikramiye 20000 lira 

Biletler: Piyango bayilerilc cemiyet merkez \e şubelcrınde, Yenıposta-1 ne karşısında T. ı.ı. C. Resmi ilôn işleri bUrosunda satılmakt dır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare 
heyetinden: 

1 - I\npalı zarf usulile meclis ve müştemilatı kalorifeı leri için ikı ) Uı 
ton kok kömürü satm alınacaktır. 

2 - Şartnamesi meclis daire müdürlUğünden bedelsiz alınabilir. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 405 (dört yüz beş) liradır. 
Teminat banka mektubu olacaktır. 
1 - Eksiltme 1 i birinciteşl'in 938 pazartesi günü saat on be le BUyiık 

Millet Meclisi idare :!mirleri heyeti odasında kra kılınacaktır. 
5 - Ifapalı znrflnrm ihale günü sant 14 de kndar makbuz mukabılınde 

tevdi edilmesi lazımdır. 
6 - Tn.lipler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 unciı maddel rınde y zıh \ esika-

lan birlikte getireceklerdir. (6903) 

Çocukları kurtarma yurduna lüzumu olan ve beher metresine 260 Jrnru. be
del tahmi:ı edilen 271 metre kumaş açık eksiltmeye konulmu5tur. 

Kumaşın ııümunesile 5art.11amcsi levazım mlıdürliiğünde görülebıhı. lstek· 
liler 2490 ı:myıh kanunda yazılı vesika, 53 lira 43 kurusluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 21-10 938 cum'l gUnü s::ıat 14 buçukta daimi encü
mC'nd,. bulunmalıdırlar. (B) (7"1' ı 

Açılacak belediye tahsildnı lıkları:ı n 30 ya ınd:ın biı) iık. 45 ) aşından kuçilk 
olmak Rartile talip olacak oıtamektep mezunları dn e\ •.-eke devlet ltizmetmde 
maaşla çalışmış ve mani istihdam bir hnli bulunmamış olnnlnnn birer istid 
ve tahsil ve:ya hizmet \"esiknlnrilc birlikte belediyeye müracaat etmeleri ılan 
olunur. (Bl (7'-J17l 



TEK KOLLU CE 
GiNE BDVDK BiR REKOR D 

' 

Buglin • 
gıne verdı 

• 

Cihangirde Bakraç sokak Konel apartımanrnda üçün .. d ire~· K*İW' 

Bayan Sofiya 14.606 numaralı bHet He bugün 200.000 

ve Parasını derhal ve tamamen TEK KOLLU 

sahibi C m 1 G v nden aldı. Küçük Sofiya t şhir arzu e·rm.f~n 

KOçiik Sofiraya 200.000 lira ~aza an 
uğuıılw biletin f atoğrafı 

ğinden fotoğraf vermediler. 

kazandı. Kend in yıldırım 
tel ile mQJdelencl • 

Ve ı tertip çok z nglndlr. Herhalde 
y nl ı nı okuvu uz. Son .günlere 

kalmayınız. 

Taşra söparfişUerl 
sarat ve noııtnzamB 

dikkat: ı limlik 
aynıca 

apıy ğr m ·k Bankası 
nakletmıştır. Hiçbir yerde şu 

TEL F 

Daıma m ıterilerine büyOk 
ikramiyeler veren harp ma· 
lülü subaylardan tek kollu 

Cemal giıesi sahibi 
Cemal GUVE 

y 


