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Büyük önderimiz Atatiirk'iin sıhhati Yedinci 1 ıp kongresi 

Sayısı her yerde 3 Kuruş 

Dün tebliğ edilen iki rapor dün lop/andı 
DUnku akş , ... 0 en·el Rlyaseticumhur Umumi Ka.tip liğinden aldıkları şu tebliği neşret-

mişlerdi: am gazo•·• Kongreyi Sıhhat vekili açtı, Refik 
İstanbul, ı 7 "A.A." _ Riyaseticumhur Umumi Katipliğinden: · 
1 - Reisicumhur Atatürk' ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müıavir tabipleri 8 a Y da m . b İ r n U İ U k S Ö y f e d İ 

tarafından bugün verilen rapor ikinci maddededir. 
2 - Reisicumhur Atatürk'ün düçar oldukları karaciğer hastalığı normal seyrini takip 

~derken, 16 Birinciteşrin 1938 tarihine tesadüf eden Pazar günü birdenbire aşağıdaki 
arazı göstermistir: 

. A - Saat '' 14,30" dan "22" ye kadar gittikçe artarak devam eden umumi zaaf ile 
bırlikte hazmi ve asabi araz. Bu saate kadar nabız dakikada" 116", teneffüs "22" ve ha
raret derecesi "36,5" idi. 

B - Saat "2~" den bu sabah saat ''10" a kadar yukarıda ismi geçen araz kısmen ha
fiflemiş ve nabız, dakikada "104", teneffüs "~O" ve hararet derecesi "37" olmuştur· 

C - Yapılan muayene ve müşavere neticesınde tesbit ve tatbik edilen müdavattan 
sonra umumi ahvalde hafif bir salah görülmekle beraber vaziyet ciddiyetini muhafaza 
etmektedir. 

3 - Müteakıp sıhhi vaziyet raporları neşredilecektir. 
Dundan sonra gece sant 23 de gazct<.'mize şu teb1iğ verilmiştir: 

İstanbul 17 "A.A." - Riyaseticumhur Umumi Katipliğinden: 
1-Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri 

tarafından bu akşam saat 20 de verilen rapor ikinci maddededir. 
. 2 - Bugün, dün akşamki ne nisbetle daha iyi geçmiştir. Asabi arazlarda bir değişik
lık Yoktur· Nabız muntazam, 116; teneffüs 20; hararet derecesi 37 dir. 

Müdavi doktorlar: Prof. Dr. Neşet Ömer lrdelp, Prof. M, Kemal Öke, Dr. Nihat Re
şat Belger· 

Müşavir doktorlar: Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, Prof. Dr. Hayrullah Diker, Prof. 
Dr· Süreyya Hidayet Serter, Dr. Abrevaya Marmaralı, Dr. Mehmet Kamil Berk. 

AtatUrk'Un geçirmekte oldukları karaciğer hastalığının böylp birdenbl re clddl tlr~z göstermiş olmasr, her 
TürkUn Ulu Öndere ait derin sevgi Ye saygı ile dolu yUreğinde tabii olarak bir sızı uyandıracak ve her TUrk bU
tUn benliği ile DUyUk Kurtarıcı'nm bir an evvel şifa bulmasını dileyecektir. Birinci raporun müdavt tabipler ta
rafından alınan tedbirler Uzerine umu mt ahvalde hafif sal Alı hasıl olduğu, ikinci raporun dtinlln evvelki akşama 
U10Ut:Lıu ..:ını.a ı l 1 _ 

,.,. ec.~t al lu.vıtlıırrnıfa.n lt.!tlplol'lm lz hiiyUk teselli çıkarıyor. 

(Kurun) YUrekten sevgi ve saygı larln Ulu Önderimizin hemen ılfiyet bulmasını \'C kuYvetlf, mesut bir halı 
getirdiği mlilet ve memleketin saadetine saadet kn.tmnsrnı diler. 

şldeslnde kazaoanlar enera ran o Ergani istikrazı ke- ı G 1 F k 
Ankara, 17 {A.A.) - Bugün Türki· M h . p k' 

YcCumhuriyetMerkezBankasıidarei U arı o ~ıa \inin tanınmasını istedi 
tncrkeziyesinde Maliye Vekaleti ban - 1 -:ıııı..,...,~~-~ 
kalar mümessilleri ve noter huzun•nda 
Yapılan ikramiyeli yüzde 5 gelirli 1933 
Ergani istikrazı keşidesinde: 
156~50 Numara 30.000 Lira 
91340 15.000 ,, ,. 
22082 3.000 ,, 
38141 3.000 ~ .. 

114658 ~.000 ,, 
22084 909 .. 

,, 

,, 
,, 

Durgos, 17 (A.A.) - BugUnden 
itibaren, cephelerden çekilen İtalyan 
lutalnrı ltalyaya dönerken, Franklst 
lspanyn. muharip hukukunun tanın
masını beklemektedir. General Fran. 
konun veyahut hUkOmet tızasmdan 
birinin bu hususta pek yakında be· 
Yanatta bulunmaf!_ı pek muhtemel-
dir. 

Kongt'eilo nutuk söyliycn Bay 
Refik Saydam 

Ankara, 17 (A.A.) - Yedinci mDli 
Türk tıp kongresi bugün saat 11 de hal
kevi salonunda toplanmıştır. 

Kongreyi dUn akşam !stanbula gitmiş 

olan Başvekil Celal Bayara vekaleten Sıh 
hat ve lçtimai Muavenet Vekili Doktor 
Hulfı.sl Alatnş, mesaisinde muvaffakıyet
ler dileyerek açmış ve kongre reisi pro. 
fosör Refik Saydam nutkunu söylemiştir. 

Bunu müteakıp riyaset divanı intiha
batı yapılarak riyasete profesör Refik 
Saydam, ikinci reisliğe doktor profesör 
Abdülkadir Noynn, umumi katipliğe pro. 
fcsör Doktor Nurettin Onur, fahri rcis
liklere Kamutay başkanı Abdülhalik Ren 
da, Genelkurmay Ba.5kanı Mareşnl Fevzi 

• Çakmak, bUtUn heyeti vekile azalan ile, 
lstanbul Üniversitesi Rektörü profesör 
Cemil Bilsel, doktor Nurettin Ali Ber
kol, doktor Asım Arar, GenC'ral MazlOm 
Baysan ve celse reisliklerine doktor Ha.. 
san Başkan, Doktor Yahya Orhan, :pro-

fesör Hnyrullnh Diker, profesör 
Teviık Sağlam, Dr. Profesör Sü-
reyya Hidayet, doktor Rüştü Çnpçı, dok. 
t.or Abdullah Fikri, doktor Fifkr Toygan 
profesQ; doktor Mazhar Osman, seçilmiş· 
lcrdir. 

Kongre açılış celsesine nihayet verir

(Sonu: Sa. 4, Sü. 4), 

Komarnodaki Macarlar 
nümayiş yaptılar 

ek jandarmaları tarafından bir 
çok Macar yaralandı 

Budapeşte 17 (A.A.) - Komarno 
da Macar halkı tezahürlerde bu1unmuŞ
tur. Macar Ajansının yazdığına göre, 
Çek jandarması tezahüratta bulunan 
halla silah kullanarak dağıtmış ve bu 

yUzden birçok .Macar yaralanmıştır. 

Yaralılar arasında kadın ve çoc:.:kl~r 
da vardır, Meydanlarda halkın üzer.ine 
zırhlı otomobillerle ·hücum edilmiştir. 
Çek polisi her tarafta Macarları tevkif 
etmektedir. 

Dün Presburgda kilise önünde Çek 
polisi Macar nümayişçilerine taarruz 
etmiş ve birçoklarını yaralamıştır. 

114652 909 .. 
149656 ~09 

.. 
,, 

Salamanka, 17 (A.A.) - Franko 
kararga.hının bir tebliğinde cepheler- Varşova, 17 {A.A.) - Polooya ha-

,, 
162190 909 

" 
,, ı!e kayda değer bir şey olmadığı bil- riciye nazırı Bek, İtalya ve Rumanya Macar Uııridyc Xnzın, hnrita üzerinde 

167067 909 .. 
" 193150 909 ,, ,, 

Ve aynca 289 muhtelif numaraya da 
120 Şer lira isabet etmiştir. 
;:-- ~~--.. 

Bugünkü ılavemiz 

Zındancı Kaptnn tefrikam11.a 
avrılmı tır. 9 ye l O uncu 

1 
1. 

1Filistindeki Arap çetelerine karşı 
büyük bir taarruz hazırlandı 

dirilmektedir. (Sonu: Sa.•. Sü. 5j (Sonu: Sa. 4; Sü.1) tetkikle r yapıyor 

ı;;:ıvfn'nrrfn 

--~~~::::::~~--------=-~~ 

italyada 
Faş 'zm aİelJhları teşek
kül meqdana çıkarı_ld_ı 

Birçok Yahudiler tevkir edlldı 
P..orn:ı, 17 (A.A.) _ lls.::·:uım şimalin· siyasi miinasebctl:r id~e c~mck:e ~ı:~· 

de fnşiznı 1 •l•t . 1 tc"ckkill m<.'ydana ğunu itiraf etmi tır. DıJer bır çok Ya • 
a e} . nrı o r .. . . n ı m ara 

Çtit:ırılrnır• 1 1. y h •. lu'"' Trivcstr. c!i:rr dn tP~ kif ccUlmıştır. un ar -
d "-.ır. r .nn n ucı. > 11 ~ 1• 

c u · ih cım•h ı:- 1 •· "~ı<ıı ,.. ... i ll'C'bı·"1 ~rr!an Fi ~"on 
l"l kirn buluna:ı ve bir çok l]l!b"lrrı · r 

ti ·;ııraır. 'fc' kı( ~fiilenlc-rin k&rf<.'si hususı va eden bu tC""kkCliln reid ela~ rrofı:>. ' 
• tör ö . • . ~ .. ' . . r~ .• 1 
1 Jeny:ı ho!:>!"!I!, t c\·klf ccı.::-:r-;t r . .... c 1 

1~l'ni, lt.1l'&da ve ec:ı.·"ti rnc:n:ekct.:crdc j 
nrnt?t ebnclct~ olan d.iğPr Yn.h:.:dilcrlo 

>r::\ 'ık"lT. P ye \0 l'rilmislcrdir. 
J!oma, 17 {A.A.) - Gazeteler, reisi 

(Somı: Sn. 4, Sil. :n. 

Vaziyet gittikçe fenalaşıyor 
Beytüllahimin birkaç haftadan beri tamamen Arapların 

elinde olduğu haber veriliyor 
Londra, 17 (A.A.) - Daily H.erald 

gazetesinin yazdığına göre, İngiltere 
hükumeti Filistlnin taksimi projesin
den kat'i olarak vazgeçmiştir. Buna 
sebep Voodhead komisyonunun böy
le bir takE!lmin imkAnsız olduğuna 
hlikmetmiş olmasıdır. 

KudUs, 17 (A.A.) - lngilterenin 
KudUs revkalAde komiseri Mac Mi
hael, t<ıyynre.. ile Londradan buraya 
dönmUştUr. 

Kudtls, 17 (A.A.) - Filistlnde u .. 
mumt vaziyet gittikçe fenalaşmakta .. 
dır. iki Inglllz nakliye Yapuru ile 
Hayfaya yeniden Maltadan H lsken-

(Sonu: Sa. 4, Sü. 3), 
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B elcdiye, eehrimizdeki sinemaları 

sıkı bir §ekllde kontrola karnr ver
miş ve zabıta teşkllliuna icap eden direk· 

t1fler vcrilmi3tlr. 

Sinemaların ıehrin umumi hayatında 

oynadığı rol nazarı itibara alınarak, ka· 
nunen tesbft edilen yaştan aşağı çocuk
larm sinemalara kabul edllmcmeleri te
min olunacaktır. 

Sinemaların seans saatleri bu hafta L 
çınde t:ıytn edilerek sağlığa uygun düı
miyen noktalar tanzim edilecektir. Her 
seans arasında 20 • 30 dakikalık bir ara
lık bırakılması mevzuubahlstir. Her seans 

)itince sinema içinde bulunanlar drşan çıka 
cak ve i'Cni seans için bir evvelki sennsm 
son6bda lUÇblt :tnUşteri kabul edilmlye. 
cektlr. 

Seans eonunda sinemalar katiyen tah. 
llye olunduktan sonra salonun havası teb
dil olunacaktır. 

B elediyenln illnı §udur: "Belediye 
hududu içindeki sinemalar seans a. 

raamda alnema g6sterUen salonu müşteri
lerden klmllen tahliye ederek 20 dakika 
mUddeUe salonu havalandıracak ve bu 
mUddet zarfında da içeriye hiç bir m:ış· 
teri alınmıyarak ealonun fenn1 temizliğini 
n dezenfekslyonunu yaptıracaktır. Bu 
itibarla her sinemacı sinema salonuna ve 
holUne herkesin kolaylıkla görebileceği 
ve okuyabileceği ıekilde güzel yazı ile 
seans saatlerini gösterir muhtelif levha. 
lar yazdınp astıracak ve belediyeye de 
ıeana saatlerini blldlrecekUr. Bu hUkUm
lere aykırı hareket eden elnemacılardan 
25 lira maktu ceza aimacaktır. Bu tenblh
namc gazete ile ııan tarihinden muteber. 
dlr.,, 

• • • 

Fıkrayı tzmirde çıkan ''Yenlasır,, , 
ilAnı da Anadolu gazetesinden nak 

!ettim. 

Belediyemiz, hatrrmnzda kaldığına gö
re böyle bir karan daha geçen sene ver. 
mitti Sıhhati umumiye ile alükadar ol. 
duğu g~nllne almarnk evvelce beledi
yemiz tarafından verilen bu karar, çok 
muslp idi. tatbiki de pekfılU mUmkllndür. 

Yenlastr refikimizin bqmakaleslne ser
levha olarak koyduğu şu cümleyi de nak· 
lediyonım: 

''Takip ve kontrol, alınmış k.:ırarlan 

hedefine ulaştıran en bUyUk kuvvettir.,, 

Mevcut belediye karnnnm şehrinıl.tde 

de bir an evvel tatbikine gec;ilmi3 olma
sını 1:örmek dileğindeyiz. 

ltEF 

Keşap Nahiye Müdürü 

silfthların ı ı ~~ .,. ği' 
> 
./ kadar artırabilir 
Çünkü han ıı 

müstemle 'eler· 
iptidai ma r 

S o11lh kurtan!dıldan eonnı r.::ı. 
Jetlerin bqlıca dliftlnceal ):ne 
'lllihlara aanlmak oldu. Çi..nl:U, 
lmrtanlan aulhUn ancak bu suret. 
le muhafaza olunacağı dli&UnUlü. 
yor. Çembcrlayn ve Daladye, MU
nlh toplaotısmdan döndükten son· 
ra mtııctlerlne her ıunanklnden 

fazl:ı sllAhlanmalan, askeri ku''· 
vetlerlni arttımıalan l&mn gel. 
dlğinl söylediler. 

Bugün başlıe.'\ de,·Jctlerin ordu 
n7.lyetlert nedir! llM memleket 
a.':ıcrl ,-.zly.-ttnl glzlJ tutmakla 
beraber, diğer memleketlerin, 
harp zamanmda cuulak, aulb u. 
manmda istihbarat denilen tet
ldllb dlğerlcrlnln askeri kun·et
leıinl HArcnmele ~11maktadır. 

Amerika Birleşik dc,·Jetlerl ba 
ıııuretlc elde ettiği raknmlan ~n 
de!a neşrctmlftlr. Franıııızca Pa· 

ri nar gazet~ı. l.mıdradakl dJğer 
nıalWnai.Wlh&bl klm..ı..&. ........ 

ve ta~\·fp l.'ttfklerf hu :raknm?an 
ltul!Boarak b:ışlıca devletlerin ka
n, denb: ve tun-n kun·ctıcrlni top 
lu bir halde gözden gcrMyor. 

HAVA KUl'VETLERt 

tıın·arc, hem de ihUyat motl>r cihetinden 
bll~'fik bir nol:-anlık içindedir. 

KARA ORDUSU 
Harp yalnız. arazi tethetmclde kazanı. 

lır. Bunun için de kara ordusuna IUzum 
vardır. 

Bundan on met sene evvel, harp .mu
hakkak sayılırken, ordunun teknik adanı
lan Fransanm talimli ihtiyat efradı mU· 
h.lm bir rol oynayacaktır. diyorlıırdr. İ

kinci tabloda da bunu görüyoruz. 

Rusyan•n yalnız dört eski zırlıhsı ile 
seltit kruv«ı.zoriı vatdır. Fnkut söylendi. 
ğine göre, muhtelif tonlarda bir çok ge
miler lnş:ı halindedir. Bununla ber:ıber, 

Sovyetler birliğinin sık! bir ~ekilde ka
palı bulunan hudutlarından dışarı bu hu· 
susta hiçbir ınaluıııat sızamaz. 
Diğer tarnftan, bUtUn A\'rllpa tezgAJı. 

lanndıı yeni gemiler yapılmaktl\dır. Ma. 
seıa İngUtere bugUn inşaat haJ.inde ytız. 
on gemiyi bulundµraz:ak rekor kırnpgtır. 

Ytlnız bu rakamlara, ItnlY.adn _.,f::::;nF..is;;.::t:--~ 
tf!jkllAtm 1 mll~·on etra1clrnı .Almıuıya 
da $. S. ve ~iger nnzf tc;kilutmm ~00 
bin efradını nave et.ıri.ek liızımdır. 

Seferber edilebilecek klmsclçrin soym 
listede gösterilendruı daha fazladır. :Mc. 
selii A!mruıya, bUyUk harbin başında 11 

Her gUn tank ve top malfsp yeni siliıh. 
!arın tahrip edioi kuvv<'\:fni a.r•tıtıyor. Fa
kat bu imalatın h(\;:a9ını s~pmak kabil 
doğlld!r. 

augUn v.erdl;inliz rakamlar bir sr~~:r.c 
Tayyarecilik, son yirmi beş sene zar. kndnr baştan J;ıa.5ıı d~i~ekti~. FMnt 

fınd:ı, bugUnkU harbin en başında bir DENİZ "KUVV1':rt milletlerin arasınd ld förk niı:ıbcti .n§t\ı;"l 

milyon asker çıkarmıştı. 

mevki aldı. Harpte de mühim bir rol oy. Denizde !ngilterenln her devletten Us. yu~nrı ayni 1'.nlncaktır. Yahu.;: tnr,Ut~re~bu 
nayacaktır. Binaenaleyh, evvell başlıca ttın olduğUna §Uphe yoktur. İngiltere sn- silahlar nrnsındnki mµlt{ıyr,ı::ıgli Jls.tenJn .en 
Avrupa devletlerinin hava kuvvetlerini hillerinln mUdiı.faaemı ancak kuvvetli bir başına çıknb!llr, çUnkU 11iıM iQ'V tngJ~te~ 
gözden geçirelim. Birinci liste banlan g~- filo De temin edebilir. Bu filo, tngilterc- re banka$ının kasnl,ıırında nltın. rp.Ust<ım., 
termektedir. • 

nin. mUstemlekelerl ile olan nak1iyat yol· kkelerinln toprnkl:ıl1Jld~.da iptldat ınad .. 
Verdiğimiz rakamlar, §ilpheslz ki, tah- Iannı da müdafaa edecektir. de bulunma ctadır. J3u sqretle, BQy,Ut. 

minidir. Çünkü blrinc.i sınıf tayyareler ye· lkincl listede verdnmiz r:ıknmlıır ! il- Brltıınya, siltıblanmaş;nı istcdiğt nl!}. 
ni harp tayyareleridir. Diğerleri arasında l'Jtler Cemiyetinin sf!Cıhlar kitabrn(la rcs,. h tte arttJrnbUmck i~ln her tUrlU vıınıta. 
da talim ve nakliyat tayyareleri de da • men gfuıterilen rakamlardır. y:ı malikti:, 
hilill~ Bunlar d~ ~~' h~inde, h~te ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

kullanılabilecektir. 1 A ı 
Rwı~:mın şüphesiz ki, çok fazla tayya. m an i k tıs at t c.1 s :: e 1 e·r i Şehrim izde 

resi var. Fakat, bunlann bUyük bir kls. · 
mı diğer milletlerin ayni sınıf tayyareleri 
Ue çarpl[jacak vaziyette değildir. Bunu, 
Rusyadan dönU§te Llndberg tc te;it et
miştir. Yalnız bir iki bombardıman tay
yaresi bu kayıttan hariçte kalmaktadır. 

Bundan başka RusyadakJ son siyasi tc· 
mWemeler. söylendiğine g6re, Sovyet 
pflotlnnnm sayısını da azaltml§tır. 

Bununla beraber Rıısyanın 23 bin i§· 
çinin çalı~~ığt 83 tayyare fabriJı:a!llnm 

mUhl mmiktarda ihtiyat motör imal ede
bllecek kabiliyette olduğu da ildve edL 
liyor. 

Bu gün her ay ordu9\lha 600 yeni tay· 
yare katnn Almanya, harp halinde ayda 
1000 ta~·yarc yııpabilir. 

Buna mıık~bll ltnlya, tnilhcndlsle:-in 
söylediğine göre, A 'TUpanm en iyi hava
cılığına sahip olduğu halde, fabrikaların
dan ayda 180 den fazla tayyare çllı:ııra
maz. 

İngiltere hava ~uvvetlertnf arttırmak 
ve Alman ve İtalyan kuV\-etleri ıevf:ı,'csl. 
ne çıkarabilmek için gayret anrfediyor. 
lnglltcrenln yeni model tayyare imallitı 
!on Uç ay zarfında faaliyetini arttırmış. 
tır. ÇilııkU tayy:ıre snna;ii çalışma u'3ul-
1nlnl yeni b:ıştan tanzim etmlt bulunu
yor. Çok çok on sekiz aya kadar lngil· 
terenin hava kuvvetleri !toku ı.mamne 
vPnilenmle olacak. 

Dnn Alman ·:ı.cl n yllk~"k fütTımt, tlcnr • 
mektebi talebulerind .. n bir kafile şehıı· 
mize gelmiştir. 

Kafile §ehrimizde. baı:ı iktısadi movzu
lar llzerinde tetkikler yapl?lnğa seldiği J. 
çln bu mnk'33ila hemen faaliyete gcçmii!. 

rr !: b:ı.h ant 11 uc Türkorist.:ı::~arr>Le
den Alman tnl belen muhtelif iktisadi 
meseleler Uzcrinde .nl kııdıu:Intdan malU· 
mat ve izahat almıglnrdır. • 

K:üilen'r. bir k"<: ~ şclırlmizde kal-
rnaot ınubteıncldir. 

' ... 

"Lehistan Y ı.ldızı'' Uçrnağa: Hazırlanırlccn ·Parlndı 
s•rat03fcre (hava bulunını}an 'fdn bo · nteş almış, patlamıştır. Knı:ıya, bu gibi 

luğunn) çıkıu"ak llmt tctkilmtta bulunma- hallerde tiusulc ğ; 1~ delki tema tan mü-
ğa hazırlanan Lehli mUhcnd~el rdcn bah· ttıvelllt bir . erar nin sebep olduffiı anla
setrniııtik. Bu iş için "Lelı~n y~ldtzı., ş lmalttadır. Çiinkll, mUvcllUcİülmn ile çi
ismlnclcki sevki knbll balor.lnrını hazııh- ş'trilen balon daimn bir infıiük tc)ıllkesf-
yan Lehli mUhendisİçr te§ebbUsleri~1n °ne maruzdur. ' . ' . 
daha b:ışlangrcmda bUyUk bir rna~lübİ)·c. R'.n:r.n neticesinde U:ilonun1,ist kısmı ~·an 
te uğramışlardır: . • • mİ"t.IT. Sepc{ kısın~ znr:ıra 

0

uğl=nmndığ;na 
· Geçen gece, balo~ crtesC eabah havii.. "göre tamir 1:ılr 'ıkı aya ·kadar· bitiriıc;~k 

1 k ti haslar: 

Bugün. v~ 
\nzan; A. G. GARDıNER 

'· l'u~m ili? iu~H z siya et 
' · · 'llUh~rriri., 

, -1-
Duz:Ua nıütocssirJz, zira h&:kika.tleJi ol· 

duğy fiil>\ ltN"fJ\l,aµl~d~. ~ir hayal. dUn· 
yaı;mda Jı'a_eaqılt. 19~~ sepeBlndenbcri LJ.>· 

ke19ı:p.µı "tmckte olan fırtınanın azaıne i· 
ni f( :nıcnck 1 in gözl :mizi kapndtlt. 

:ı.u=:ı sen ... ini ileri stirüyorum. Zirn o 
Bene ~!&nçuri l til.iı;Ue e en knnlı ı;<:.f .: 
gelecek gJnU haber vcıi;ordu. 

Fnltnt Mançuri, Avrup:ıclcn çok uwı.tı. 
A vrµpa ise o zı:ım:ı.na 1uıclıır görUimem.iŞ 

bir Uttısndf buh~n lçlndc bulunu,ordU· 
~apon,"ı. ,hlçbh: mU~"utAta uğt:ı6nksızın 
,naksadm=ı erdi. • · · 

F at ın3ı plm~in sÖken kanlı eaf111<. 
Uab şı'!ltr.rı üz ·rine de ışık foldı. Orntl n 
l p'.lnyay~'gr~ti.Sonrn ~\~Stur. tı. UZ riıt 
doğ'du. N~!ıayet Çckoslovııkyn faciası hn. 
!inde tel:cmmUJ ~ttf. 

Cereyıin eden hadicclor, en bıı.sit bir i..ı. 
,san tnrafmdan bile anlamlnbilccek kafuır 
•açıktı. • 

Üç bUyUk devletten biri Uznk Ş~kta. 
c1iğcrt A vrup:ıdn, üçüncüsU de Akdeniz ve 
Afrilmda kuvvet ve şiddet i,stimnlile dün· 
~·nnm h::!.rltnsmt defi~tirmC',ğc girişmiş. 

Jerdi. 
A)'lll :".amanda di ~er iki gayevt de is· 

tilıdnf
0 

etmi:J oluyôrliırdt. Bunla~dnıı biti 
Britlıriya iinparntorlufu~tı 'ellmek ve de· 
.molmıt1lr si5temi yıknıakt 

Bu müthiş meydan okuyuş karşn:mds 
demokrntik dUnya hadiBe1erc aırtmı te.. 
virdi ;ve bllsbUtuıı ayn meselelerle mcş.. 
gul olınağa bat:ladı. 

Mesell gökyilzfinU; harp istlyenlerln 
kırmızı ~lovieri kaplam,t§ken, silihııızlan· 
D\8 mevzuu ile u~ıyordu. 
~rnnuda olduğy. gibj sanayj ve sin· 

ect sahasm,dıı nrdı ıır1'ası kesilmiyen tUrlU 
dahili hadiseleı,:Ie me.şguJ oluyordu 

. .!\.iman slınhsızl~nnıasmdan gelecek teh 
likcye dair ihtarda bulunanlara zerrece 
kulak nsmıyorlnrdı. 

.! 1"aJmıiı:ı • °*111.;.11."~'"' ?Wr" 
~y'rs < r er etmek yo unda, hiçbir 
• te3ebbtis~·İıirJŞiiôıitord-u;:b • ·-

'KcZ11 aynf ce}ilfoddı gelen gt?nlıf p~ 
pagtinöa 'cercyan1nıı knlıiı Jt:oYDiak' 1çln 

t dahr b1t' \3 gorlllm mfbtir. 
Küçük milletlerin Almnn mihvett etrli.. 

fına toplanması eeklindo tecelli eden 
diplomasiye muka~cle e4iJmftmlşUr. 

Hulôı:a demokratik dUnynnm, iç_c.rislıı,. 

de bu1unfiuğu k:ırışıklık o ~:adar bUyUk.. ve 
tani'.(dl \:i. Çckoslavakynya· 210~ dnrl!.e 

. vuıııttl\ığu 2&1Diuı, buna 'ka?"§ı 'koyaCik blr 
siyır.ıet~uırtanm~ ~eğlkll. 

M~eliı Frans3. lıusyanuı 11Hiıha ~anlrp 
sanbnıyl\cağmı bnmıyordu. Keza Rusya, 
Fra~snnı!1 harekete ge>eceğinl bilmiyor
du. Biz, onlarm her i~isine de "gU,•enebl· 
lir miyiz,, diye dU:ıUrlilyorduk. 

A '\-rupanriı btitUn sulh Jılstemi .bir borµ 
sesi ka?'§xsmdn yıkılillı lskİı.inbll ev gibi, 
çökmilş il. '. 

Bil anlnttığnn vaziyet haltilrıi.t ise - za. 
t~n · .lmki\<at c'duf';;'Untı· ldın in:klır edebilir 
ki... • iş~lkball dil Unilrkcn, ,lıalin beki. 

ltatlcrin! ol?u~ g!bl ele. nlb.rıık ~~~ göre 
yannnrtı ... : çtzmck 1 zmı g ldiğinl söyl_\yc
cPğim. Ç(inkU ıtatt d~reccdc hnya'fe 'kn· 
rıldık. Yettşfr. • • 

BugünUn hnklli:ıtleri l.s<.', mllbaliiğa gö
türmiyPcek kadar :ıcı ve lstikMlc dalr fe
na alametlerle .doludur. , 

Haröi snvuşturduk. Fakat im muvnffa. 
kryetin ıwnkib'nden yatayı ~ıyıramnl rz. 

(

' 1 ·" i .. , • 

1 

1 ı•!•ı ? 1. 1 ' 

'l<.ı sa bahcrler .. r. ı:; 
'• 11.1( :d v;i iifolı turl<oHi nefsi~. nu·r

h:ın ~ll:inh1ln IH>güıılbrdc st'lirlrtılte ogelıU'e-
si ·lı kl~n~t'ı.ltr. • . , 

; PE1!1 (, c.ı:1]11~ etlcçi ·Milli~ .bçyct IO.P· 
lııntılarınn bu h fl:ı lcln !<• bllşl n c ktır. 
Umumi hc>)·ct toplÔnlil~ rınd;, 'her remi)<-'· 

jtn- lı oı:ıp 'l:tri~cti tctkık olunncalt. esn:-ıf 

·•r.~m hcy\tf.n~·ımu;~Jer(JC;j ~rıld'c ~ ın1t. 
lsnl 8~bcJ;;Mbıt~t1cecl\ffi. 

-... i!b sai>hkınnii anıı~ ı WfJIAuufe, mll-
11 s:nms i· IJlrUği reisi D. Doktor Hnlıl Sczc
rln hnşknnlığınd.ı bir toplıınlı ~ :ıpılmış, 
Ctimlıııri)'CI lı:lyramt hıı:tırlıkla,rı elr rında 

~sorüş!ilmil~tür. : . · 
"ı; ·•.·ıı -J· 

• l\lilll sanayi hirlilti µnıuNl lıGtib~ /}· 

Bartın - Dereli nahiyesinin çok çalış. 
kan ve muvaffak olan mUdUril Bay Ce. 
mal Çetinin boş bulunan Keşap nahiyesi
ne inha edildiği memnuniyetle haber alın 
lftlltn'. Bay Cemalin DereH nahiyesinde 
vUcude getirdiği eserler onun ne güzel 
bir idare memuru oldufunu ve yapıcılı· 
ğmı iabata Widir. 

Fransız tayyareclliğirıe gellılce, o, ra
ldplerinln :nek gerisinden ,gidiyor. Y• .. 
bancılann ıılSyledlğine göre Fransa hem lanmak İlzere,· §lşlrUdiği eırada birdcnbi;e \·e' yeniden teşeb"bUsala iirislfe"ccklfr. · ' 

Halit Güler>·üz muhtelif sıınayl meseleleri 
hnkk ınrl~ '}:kiılcJc izn~a.&...l;CrlJ$k fü:cre hu
~lın Ankara> a harekcl edecektir. 

• • 1 . .. 
; ı.. 

••• 



.. <iöeii,, ıJ•• ••,.,.J:!l.,Ar 
.... UŞUIUUl~ 

YanııŞ ğ"örüşler 
ve boş sitemler 
Geçenlerde. ''A t t..- - kl . 

l· adiyle bir Ti!>: :ı: __ aı.. orn~ erı,, 
'Ciin ~ -nn !i~~tı. Acı bir cer
' b ,_Yer Yer alıl\ftua cnatantmclerinden 

4i§ı.a b' ~ 
. • rın;ı d ~r feY olnuyan bu yan, bazıla. 

bire 
0 unıt'lui. Bunların ikisi, bana 

r rnclctu 
0 

biri d P yazıyorlar. YazarJardarı 
a ını sak.1 - d . . ., melet ann!. Dunya a ımzasız 
uplar kad f ·-, h' yokt . ar ne ret cttıgım ır ~ey 

le bur: Bır adam, ki kendi fikdni Arfiy
cnunıcrtı · 

ş derce ıyecek, damgalamıya~k 
Onu ede korkak ve çürük ruhludor. 
.... _ n Ylzt'Sı okunup üstünde dil.c;uo-
... egc de- • 
t ı:nıcz. Gerçi ba imzasız mek-
upta sa . . l Ygısız hır tek kelimeye rast 
ilttıadını F ,_ ı·-· . in' • · aa-at dedim ya ben ıgıru 
ıcar etll'I · . 

k' • 1!tır. Ben bu in-kardan sonra 
!rnınle k .. 

onu~abilırım? .. 

Öteki bö 1 -· - b' r ,_. • Y e dcgıl. Tanı.dıgı ır ye-
r:~rdı~ gencin yalnız tarihten döndü • 
u . uf :.:nü \'C bu yüzden koca bir sc

nes · 
ının Yabana atıHı;;ını söyledikten 

sonra: D 

--: Günah değil mi? Bu çocü~ mü -
•crnh mi olacak' n· . 

ıyc sonıyor. 

Yüzünü ı..:1 d' -· bu -.J '-k' D\ rne ı;ırr. -.oam, ner 
ı~te, bel'lı:i dÜ!!Ünmi~erek önemli bir 

no.ı;t ~ J 

ay;ı parmağını basmıştır. Hanr 
sırası l . 

gc mı~kcn, bu noktcyı kurcala
Yalım. 

Mcl.::tupta falan den, fılan mevzu 
§U h'· ' 

uner, hu dava yoktur. Pro.,.ram 
vardır p. . . . " 

d · 1 ogra:n ıse, bır tcrb.yc şema-
sın ln ba~ka bir ~ey değildir. air ~o-

. cu·· 
d c:ın varlrfındi:ki cevher, trp.kı T.a • 

enler •ibi b' t- ,_ .. "l . 1 s 1ct .. ır .... ım ortu cnn a tında 

1 a anır. Onu çıkarmak için, tabaka • 
arı sıyırmak .. .. . . 
.. , ozu ışlcrnek cevhcrır. Ü6-

tundeki ·· .• 
A 

puruzleri ayık!arnak la.ıı:ndn-. 
ncak bund -an sonra o , parlaklıgının 

Cl'l son derccc'Sini bulur .. ;"te proe-ram. 
dak· b ~ .. · 
k" ~ er ders, o zck~ cevherini bir t.u-
• J•na&n ~ :s· ı kyc4 ek ··r,,ct.c,. 'lA.ldıTır. 

ır elmas damtaaı naaıl fuetalarla 
Yontulma.dan parlamun, bir zeki ~ 
b;ııJca batka ta..·aflardan işlenmeden 
kabiliyet ve istidadmrn son derecesine 
\7araznaz. 

Şu halde: 

- Benim oğlum müverrih mi cla
c;ılc Yahu ı 

Dcnıelc:, bütün bir tc-rbiye s.is.tem.ini ·-çı··n 
'" emek olur. Çünkü onan ç.xağa 

rnüver 'b rı olmıyaealı:sa, bir başkamım 

oğlu cı. ttıeıela mühendis olımy
0

aeaktır. 
H esapt"- . d . ..... Cebırden, hendese en, mi ~ 
hanikten ,_ .. • 11 , .:ozmografya.dan, muse · c • 

&att«n niçin dönsün?.. Cihangir c1mı
~Qk, :o~ra.fya bilmezse nesi ebilir?. 

Ye duıu.nebifir miyiz?,. 

Terbiye, mektep ve program pır • 
Çlla?Uftaz bi "b"t- d" ş ,__ r u un., ur. unun !.7U -

rıun tek t k d" .. .. .. ,_ ı.._ .,., e uıunuJune a:urı.n eı::.;Jt-
ntez v·· 

· ~or nuıl avcı olamaz, balık na. 
ıt} u,.,,,_..,_ k" .. .. h . 
1 

~ ....... ve oturum, angı ıebepler· 

c lcoıu r&orları lcırama..zsa, bir tarafı 
ek.sik bir çocuk da öylf'ce l'isc ~zu:ıtu 
Olanı.u . . . 

Kütük Altında Ezildi 
Salıkeeir - Oe\~let i.5lttmeııiıle a!:.ılan 

4\1~ ormumnıKuadPre nıe,l'kônde S& 
1
lkft Gö~edağ aahiye&inin R~ler kö. 

Yilırden Ali ~dmda bir işçi iki arkad'qne 
bilrük bir lditüğü keserken kütüğiia bir 
Pa.rçur .Alinln üzerine dupnü.ş .Aliyi e>:e. 
l'~lt hem.en öldürır:ü§tür. Hiflise lsakkıllda 
İab.kikat yaınlmaktadrr. 

BUGUX K.\LKACAI\ VAPL"Rt;AR 

ı <Ese · - 12 Kar:ııJcnizc), ıL"~ur - 9.3-8 
lrtt. 

ı~). (Tral. - 16 ~fudan~a~a), (Ke-
:•l - 19 J.:arıhie-J•a), (Sadıhıdc - 10 

tl'!ine) "kalkacaktır. 

Cf7her3tı - 12.:lll Kıırac.lt'"İ:rılenl, fRıır
;• - 14.:M llartın~aıı), ısu~ - 11.35 Mu- j 
••7adu), .( iı;.ecaeli - 17 lıuot:ffaıt) ıe-. . 

Mahkeme 
kapısında 

lıtocasını Metresiyle Gören 
Bir Kadın Bayıldı 

Uleiide ezeacılık yapan Hayri admda 
birisi ile H !enedenberi evli ve dört ızo_ 
cnk anım olan Hamide adında bir kadın 
birkaç ay ~vvel lmıire akrabalarına git_ 
ırı.iştir. 

Eczacı Hayri, ki.namın lzmirde bulu.ft
duğu sıralarda bazı münasebetsiz hareket 
Ierde bulu:ıduğııntı l'e birisi ile ınetrea 
ya.~adrğr yolunda dedikodul:rr işitmiı;, 

köndiRine mektup yaıarak ayrılmaların1 
iııtcrniştir. Hayri bnndan sonra Mquka a
dında bir genç kadınla ~evl~erek beraber 
o!ıırnıağa bıı.~lam~lardır. 

İzmirden gelip. dört çocuğu ile yalnız 
katan H11mide kocası "'<'e metre~i al ey. 
hinde zina dava~ıı açmış. fakat kocası da 
ayni ~eknde kadrn aleyhine btr du·:ı. ika.. 
me etmiştir. 

DD11. a!llİ.)'e bit•inci ceza mıı.hkemesinde 
görii~ecr.k o!ıın da\·ayı koridorda bekli • 
yf'n Hamide. kocıı.sı Sabri5·i metreııi Mn
şuk-ı ile bir arada gelmiş &örünce. dasa. 
nıur.smu,. füıtüne fenıtlık gelerek ta.-,la. 
ra dil~ilp ba) ıJmı~tır. Etra~tan yeti~enler 
Haxnide_,·i kRldırmP.zla:r, adliye tababetin. 
de11. g,J~n memurlarm .}'ardımile kendiıini 
&J'ıltm!§lardır. 

Muhakeme gÔrülUp te karı, koca. ve 

metre~ Mka~a çıkınca yine hpıı:;mı!!Iar, 
Ma.c:uk:ı il~ Hamide, birbirlerini bir hayli 
dövmü§lerdir. 

Ekmek Narkı 
Belediye ıra.rh komiss·onn dun topian

mı§, birine~ nevi ekmeği 10 kuru.,ta.n do. 
ktız kUrU§ ottu paraya, ilcinci nevi ekme 
fi 9.30 paradan dokaz kurtL' on paray; 
indirmiştir. Francala !is·atı ipka edilmiş
tir. 

~~~-0-~--

Türk • ftalyan Ticaret 
• Anlatması 

Yeni· imzatanm13 olan Turlt • !tal.ran tı. 
earet anla~nıaııında Tilrkiye lehine yüUle 
20 mal'1 i:abuJ edilmi.,, ıtaıyaııların ha
len mert olan" genel it1ıalat reji.mimudeki 
sıorbestidt'n İl'tifadc etmeleri temin o
tnnmaşt"Or. 

Bu ~ekil her iki mcml<'lcet tacirlerini 
Mn derece memnun etmi~tir. Şimdiye 
kadar ttalyadan gelen bilumum mallar 
kontenjana tabi tutultrıakt.ı idi. Yeni aıı. 
İa.4'~a ile ttalyın nıaliarmm memleketi_ 
mbde hiçbir labdid~ ve takyide tabi ol
madan girmesi temin olunma~ror. 

B11nd11.n ba.,ka tt.atyadan 3,5 milyona 
y:l.}mı bloke paramızı kartarmak ic;iıı an· 
Wµnada icap eden tedbirler de a.Iınm~. 
tır. 

Otobüs Davasına Yeniden 
Bakılıyor 

O~büs davaııında Recai Nüzhet Baban 
De Avni Bayer hakkındaki kararın tem. 

· yiz mahkemesince tasdik edildiğini ve 
Ahmet Emin ile Sabri Salimin karıı.rlan. 
nm da lehlerine oJmalc ilı!:crc nakzedildi
ğini yu.nn • .,tılc. 

Otobüs dıtf&1Hıa. ıuıfıye birinci ce::a mah 
kem.esinde bugun yeniden bakılacaktır. 

Fakat, haber aldığımıza göre, Reeai Nüz
het Baban. kararrn tashihi için t~myize 
müracut etmiştir. Buna göre, bugünkü 
mtıhak~ede. mahkeme doıya)'l usultn 
temyiz" görıde~eeğinde11 dtf?"II~'lu ::örü
leatiyecektir. 

-.r-
. Kongreye Davet 

· C. H.. P. Ka.anrıpa.o;ıa kamurru b~kall. 
lığuıdan: 

KamuAwnuu "Da.ğh K&ptaı."Oiyale oea-
. tının .Yıllık Jı:ongreai 22-10.938 tarihine 
müsadif etırnarusi günü ~t 15 de Zi11. 
cirliicuyudald O<!llk kuraıhnda Vf> Hacıhüs
rev ocağının kongl"eai 22.10·938 tıtrihine 
miisadi/ cumartesi gtini! M3t 10 da B-ıh. 
ri:?e caıidemttdeki merkez ocağı kunm

da Te mer-«er ö~af.'ı kong"r•ri 23-10.~ 
t.arihinl' mü.sa-ti! ~"-·r t:i)rıil Mat 9 d' 
kfl'l'ldi kura~ıia ,._. Kadl'l"!\,.)ımıat "~•~ 
lr1'111\~0ııi A?ftf bı1'ilt Tf" ~"dl" llıt.At H d0 

1'••ı .. .,_ ... ,., •'"lı:i~., .. ; ilk o"'"I h;""!'""c;' 
•·a·'ılA"ıı ~·nc'l\n l'lı>!1kta mı•kl! .. , ... t üyı>)P. 

rm l'.l ıiin v,. -ıı,.H ... ....t. lt••r.or-eie uıırr ltu-
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Rodos ve lskenderuna uğrayan 
gemilerde kontrol 

Giimrük ve İnhisarlar Vekaleti larafm
dan r.odos \'e İskenderuna uğrayan milli 
,emilerimizle yapılacı:.k nakliyat h&:kkm
da yeni bir talimatname hazırlanarak bü
tün alaklldarlara tebliğ edilmiştir. 

Bu lalimatne.r.::?nin e.!IU • ..,addeleri şun. 
tardır: 

1 - Kadın )olcııl:.:rın muıı;,•enesinl 

yapmak üzere gem.ide uulunan muarenE:: 
memuru11A behemehal bir kııdm kolcu ter 
fik edilecektir. 

2 - Gümrük memurları, !lodos veya tıı. 
k<'!ndE!run limanlarına gelmeden önce va
purıın t.aksima.tma göre, yolcularm giri.§ 

ve çıkL5larını gümrük bakımından maz
butiyet alt1rıa atacak yerleri kaptania ko
nuşarak tayin eyliyecektir. Bir yolcunun 
muayer.esi bitirilmeden diğer yolcunun 
muayenesine ba.şlanmıyacaktır. Şayet yol 
eunun muayenesi her hangi bir sebeple 

4 kişi arasında 
kavga 

ikisi Ağır Yaralandı 
Tophande Boğazkesen caddesinde Boıı. , 

tal'liçi !\Okağrnda 8 numara.da oturan Re.. 
şit ile ~fomhane caddesinde oturan Sab
ri, l.hnn, raspacı Hasan kavga etmişler

dir. Sabri, Reşidi kolundan ve kulağından 
neşit te Sabriyi sağ taraf kaburgasından 
yaralam13tır. Yaralılar haıılaneye kaldırıl

mL~. diğerleri yakaianm~tır. 

!' ARMAKL.Ar..I KESİLDİ - Kazlıçe.-,. 

medc menııueat fabrikasında bobin ma. 
ki.nesinde çalı3an 15 yaşında Kezban. ip. 
likleri ~aılltken 1101 elini kaptırnıı~. par
makları kesilml~tir. Kezban hastaneye 
kald ırı lnu~tır. 

BAŞINDA..'\' Y ARAL.ANDI - Davut • 

pa~ada Onlar ~kağmd& 30 numarada o· 
turan HL!aı:ı ubıtaya müracaat ctmiıı, Ye 
nilı:aprdll Sandıkburrıu caddesinden arka_ 
da.<ıı HaliUe ge!:erken aralarında kavga 
çıktığını, Halit tan.fmdan dövülerek ba.. 

!)ındıu> yarafandığmı iddia etmiştir. Ha
lit yakalanmıştır. 

RAÇARKEN YARALANDI - Kasım
pg~adA H:ıvur.bıı.sı !'!okağmda 3 numaralı 
evde oturan Kemalin evine namaz kılmak 
bahane~ilc ayııi sokakta oturan Rukiy~ 
ismirıde bir lı:adm gelmi§, bir kadın man· 
tosu İlı> bir erkek elbisesi ve bir secca_ 
deyi çar~afı altına saklamt§, çıkarken ya. 
kalanmıştrr. 

BF..~lDE MAHKEMEYE VERİLDİ -
Anado1uhisa"nda Cô'ksu caddesinde otu
ran Nazif Güler, e-vinc giderken beıı. ::ı.Itı 
lci!;i.nin birblrilc kavga ettiğini, bunlardan 
Rifatın kendisini böğründen yakaladığını 
söylemlştfr. Bu ~ikayet üzerine zabıta 
memurları ka\'ı;:acıların yanına giderek a
yırmu:ılıırdır. Bunlar Zeki, Mevla, Basri, 
~adri. Rifat ioıminde beş arkadaştır. Hep
sı mahkemeye verllmislerdir. 

o---
Et Fiyatları 

Et fiyatları üzerinde deği~iklik yapıl· 
mı§t•r. Toptan karaman 35 ten 33 kuruştt, 
pt-rakende •o kuru~tan 38 kunı!!a. sığır 
27 den 25 kuru~a indirilmi~tir. Diğc et fi. 
~·atlan ipka edilmi~tir. 

( Yeni l\f'.tJriyaı ) ---
Şarkışlalı Serdari 

Sıvu halkevi, dil, tarih, edebiyat ko. 
le d:t hu halk ~airinin ('serleri üzerin
de bir etilt ba.!tırmıştır. Derleyenler 
Merzifoa orta okul türk~e öğretıne11i 

Kaari özsıı.lc;n,, Iüaıal cilmhuriyet oblu 
ögrehneııi Kemal Guıı>ınar. Öğrch.enle. 

rimizin halkevi faaliyetlerine iştirakle

rinden daima feyizli neticeler alacağız. 

Kayseri Halkevinde 

noksan kalır veya muayene memurunun 
bir yolcu hakkındaki ııitphesi devam e
der.ıc yolcunun çıkacağı Uıkeledeki güm. 
rükte tekrar muayeneye tabi tutacaktır. 

3 - Vapurun büyük, küçük mürette. 
batından hiç kimsenin henüz muayeneleri 
yapılmamış yolcular arasına girip çıkma

larına kaptanlarca müsaade ed.ilmiy~cek 
ve gemideki gümrük memurları da bu ha
reketlere mani olacaklardır. 

4 - Gemilerde bulunduru'ç.n muayene 
memurlarına İ§lerlnde lüzumu olan tcra· 
z!, kurşun sıkma makinesi, kurşun pul ve 
tebeşir ve s:ıire gibi malzeme vaktinde 
verilecektir. 

5 - Gümrük memuru, eşyanın mlU\YC'

nesinde kemmiyetten ziyade keyfiyete 
ehemmiyet vererek buna göre muayeneyi 
yııpacaktır. 

Gümrüklerde 
~açakçrfık 

Bir arkadaıımızm son ver 
diği haber doğru değildir 

Uzun ıenelerdenberi tatbik edildiği i.. 

lavesile bir kısım ithalat tacirleri ve bir 
k~~nm gümriik komisyoncularının bir ka
çakçılığı meydana ~?karıldığı hakkında 

dün sabahki gazetelerden birinin verdiği 
haber, bizim aldığımız malümala göre, 

doğru değildir. Ortada, senelerdenberi 
oluyormuş ve bir tesadüfle meydana çık. 
mış bir ka~akçtlık olmadığı gibi, muayene
de rastgele balyaların açılmasile kaçakçı. 
lığa yol açılrnı3tn- suretindeki mUtalea da 
indi bir tahminden ibarettir. 
Hadise §udur: Porselen du:r beyan e. 
den bir tacirin ~yası, usulü dairesinde 
yapılan muayenede pirinç duy olarak gö. 

rülmü.~ ve mal sahi.binin beyanma naza· 
ran fazla r esim tarhedilmi3tir. Burada ne 
.kanun nazarmda, ne vicdanen kaçakçılık 
olamaz. Bunun kaçakçıJık sayılabilmesi 
için !'landıkların gümrük muayenesine ar_ 
zc<iilmemesi lhmı &'elfr. Sandık ıçınc, 
fazla resme tabi duyların bilerek vcr
lcştirtilmiş olmasında tacirin bir ka~ncı 
\'arsa bu, muayene kurasmm tesadüf et. 
memesine bağlı bir ihtimaldir ki, bu ha
disede olduğu gibi "tesadüf,, ün· yilkli_ 
yeceği fazla resim verme ihtimali ondan 
daha ağır olduğu için bunu göze alan kim. 
se olama;ı;. Hususile gümrüğe gelen eş_ 
:ranın her parçasını ayrı a)TI yoklamak 
hakkı zaten mevcuttur ve lüzum halinda 
tatbik de olunmaktadır. 

Ortada habbeyi kubbe yaparak ne güm
rilk memurlarnnızı yıllardır gözlerini ka. 
p:ımıı; &'ibi göstermek. hatta ne de bir kı
smı taeirleri ve komisyoncuları kötü bir 
zan altında bırakm&k i~in hakkrm.ız yok. 
tur. Knpah sandıklarm içinde ne olduğu
nu dıt lnsaf ile söylemek lazımdır ki, et_ 
bette malı afacak olan daha ene] keş
fedemez ,.e sandıkları .sevk olunduğu yer. 
lerde dolduranlar da inııanlardır, yanlış· 
hk yapmıl! olabilirler. 

Erluj(rul Sadi Tek 
temsi il ere başladı 
Dün ak•an:ı T ks' d ,_, . _ "' a ım C.ıu tıyatrosunda 

B. E':~grul Sadettin Tek temsil heyeti, 
Şekspırın "Otello,, piyesini büyük bir 

muvaffakıyetle oynam~tır. Otello rolünü 
bizzat E t - 1 ... r ugru "'adettin Tek yapmakta, 
Dezd~monayı Dayan Ferda, Yagoyu B. 
Vedat ovnamakta,·dı E"t'" d.i- k • _ . u un ger ar a-
daşlarile birlikte seyircilerine heyecanlı 
bir gece yaııatan kıymetli sanatkarımıza 
devamlı muvaffakıyetler dileriz. 

RADYO 
1 S - T. E\'\'fü, - ~38 SAI.J 

AKŞA:\i :\E~RIYATI : 

Bir kadın tevkif 
edildi 

Cürmü Meşhut Yapılırken 
Polise Tokat Atmaktan Suçlu 

Fatihte oturan Nuriyc adında bir ka. 
dm, dün kocası ile beraber otururken, 
birden bire: 

- Arkadaşıma gideceğim, akşam snnt 
onda gelirim, demiş ve sokağa çıl:mıı;ıtır. 

Bundan şüphelenen Salahaddin karısını 
t3kip Nmiş, Scbzadebasında Kfızmı adın
da bir dostu ile buluştu~unu görerek po· 
lise müracaat etmiş \"e cürmü meşhut ter. 
tip ettirmiı;tir. 

Dostu ile piynsa ederken, kocası ve 
polislerlı> kn~ılaııan Nuriye şaşırmL'j, Kıl. 
zım ile Sabahattinin birbirlerinin üzerine 
atılnrn?t' dövüı;meğe başlamı~tır. Nuriyc 
kavgndn dostu I\.iızımrn tarafını tutmuş, 
kocasına hücum etmiştir. 

Etraftaki polisler kavgacılan ayınp ka 

rakola götürmek istemişler, fakntNuriyc 
Osman adında bir polise bu yüzden iki 
tokat vurmuştur. 

Sonunda znbrt tutulup dördüncU asliye 
ce.zs. mahlcc>mcsinc verilen Nurlyenin evet. 
cedı>' yine bir polisi dövmek suÇtından i· 
kinci :uıliye ecza mahkemesinde 35 gün 
hapse mahk\lm olduğu anlaaılmıştır. Nu. 
riye teYklf edilmiştir. 

iki Senedir Aranan Sabıkalı 
Tutuldu 

Zabıtn bir kaç gUn evvel, bUyük işler 
becererek 2 ~t'nedenberi ele geçcmiyen 
usta bir dolnndrncıyı yakalamıştır. 

Ahmet adındaki bu dolandıncı kendisi_ 
ne maliye müfettişi süsü vermekte, ve bu 
suretle bir talmn Hlccarlau dolandırmak
tadır. Son df'fa Tahtnkaledc Salnmon 
lskenazi admda bir hırdavat tüccarını do· 
landırmak isterken yaka)'l ele veren Ah. 
met, dördiincü asliye ceza mahkemesine 
sevkedilmi.şlir. Dolandıneı mahkemede: 

- Ben Snlamona iş istemeğe gitmi§. 
tim, diye> suçunu inkar etmiştir. Fnkat 
dUkkandR zabıt tutmağa kadar L<ıi ileri 
götnren dolandırıcı tevkif edilmiştir. 

Sahte Pasaportla Gelen 
Alman 

Viyanadan memleketimize sahte bir 5e 
beke tarafından yapılan pasaportla gelen 
Hügo, sorgusu için ikinci ic;tintak hôklm
liğine venlmiştf. 

Hilgonun ifadesi dün de alınmıştır. Ken. 
disi gayrimevkuf bulunmaktadır. Müddei 
umumilikte bu hususta yapılan tahkikat 
ikmal edilmek üzeredir. 

Manisa Halkevi 
Köycülük Kolu Faydalı 
Konferansl;;r Veriyor 

Manisa, (Hususi) - 1timiz Halkcvi 
başkanı Azmi Önakın Evin çalışmaları 
hakında KURUN·a aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

Manisa gençliğinde Eve karşı biiyük 
bir alaka uyanmıştır. Evin her kolu fa.. 
al bir halde olup gençliği kahve köşe· 
!erinden kurtararak 'kendi sinesine ~ek
miştir. Yapılan altı aylık istatistiklere 
nazaran bu müddet zarfında Eve yirmi 
bin kişi girip çıkmıştır. 

Yurttaşların bu lıareketi büyük bir 
varlıktır. Ev:n kitapsaray, ar, gösterit, 
kolamı.dan istifade etmişlerdir. Şimdi
ye kadar tanınmış kimseler tarafından 
kırka yakın verilen konferanslarla 

yurttaşlarımız tenvir edilmişlerdir. 

Köylerde açılmış okuma odalanndan 
köyliıler istifade etmektedirler. Bu haf 
ta Evimiz merkeze bağlı sekiz köy ge· 
zerek köylüleri irşat etmişlerdir. Köy

cülük kolu başkanı mektupçu Şc.-vki 
BirseHn başkanlığı altında köyleri ge. 
zen kafilede kültürcü, ziraatçi, d~l;:tor 
vesaire mevcuttu. Her müteha·sıs ken
di mesleği dahilinde köylüleri t:nvir 
etmişlerdir. Dqkt:>r arkada~J;:r da has
ta köylüleri muayene ve derhal ilaçla
rını vererek tedavi altına all"'":r~ladır. 

Ev tarafından şehrin muhtelif yerle
rine konan hoparlör teşkilfit:yıe halka 
havadis verilmekte ve musiki zevkleri 
a ılanm.'!ktadır. Evimiz tarafından dil 
bayramı büyük bir törenle kutlanmrş.
tır. 

Ka;s~ri halkmırln Terdiğl konferans. 1 
lal'J butmnsk yolundaki himmeti dev:ıın ' 
edh'or. (~ de\~riıs hullsası, riyaziyeci 
lca.dınlar, YuBus Jl'..ırırf) , amn rn.en15ei), 
bu ~ neısrl.yatta."dır. Huııu!'i muhuebe 
miiıfi.i!'il Ji'emıh Akdınn&r !~fi! müdü!'ii 
Haydıı.r Niyazi. avukat Naci Öl!8an, füıe 

tahiiy~ öğ-retMt'Rİ ~. Baykal bu neşriya
tı taltakkulı: t'ltireR ~l'lçlerdir. Se;-increk 

.lı: etii erua. 

Saat 18,30 Dan~ ınusikhi (pl!ık), 19 Kon_ 
fer:ım; .Fatih llnlkevi namın:ı. Doçrnl Hır. 
:Zı \'eldel <Türk medeni lıukuL:ıınıla twş:ın 
nta), 19,30 lnl•i 'e arlauıışl:ır ılar:ıfından 
türk ıuu~iki!i ,.e .ı:ıll ~arkılnrı, 19,55 Borsa 
haberleri, :J ~uun '"e arkadaşbr ılararıo_ 
dan törl.: ınusit:h; •e hail.: ~arkıları, 20,40 
Manı; haher?ni, 20.47 ö,.,rr Jtmı Doinıl 
lar;ıfından arapt:ı snylev, :!I ~a:ıt a)•arı, 

21,:10 r.,.mal 1'Amll n ırkaıiaşl:ıın tarafın. 
tiıın lürJ,; mıı~ild•i ,.,. halk şarkıları, 21,ttl 
lh'l'a rııporıı. 22,13 Fa~ıı: ~a- heyt'l i: fhr:ı-ı 
him l'yırun .,.c ırk11da,1ıırı l11r:ıfında", 22, 
5tl .Soıı hrılıcrler Ti' f'rlesi giiniin rıroıramı, 
23 'aat a ·an lstiklil 111arş Sen. 

Gösterit kolu geçtn!erdc Palavr;:ılar 

piyesini temsil etmiş ve gençler çok 
muvafak olmuslardır. Gençler Cum~u
riyet bayramı için hazırlanmakt.adır. 



Komarnodaki Macarlar 
nümayiş yaptılar 

Ankara· teıerruıu 
Bay Cabir 

Anbra. 17 (~leıonla) - It Banka. 
ıı Londra ıooesi müdürlüfüne uyin 
edilen Cablr İsta""-ıla hareket etti. 

Yeni Muallim Tayinleri 1 

Yedinci Tıp kongre 
(Üstıarıı.!ı 1 inddc) 

ken başta Ulu Önder AtatUrke, Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Rend:ıya, 
Başvekil Cel!l Bayara VI! Mareşal Çal<. 

mağa karşı derin saygı ve bağlrlıklarınm 
bildirilmesini karar attma almıştır. 

mecburiyetindeyiz. Cumhuriyet 1 
deki metodik mucadoleler, bUi bO 
lcre çok e~ln bir surette isal e 
ve etmektedir, diyobiliriz. Nü!u9" 
yıldan yıl:ı. ve bir çok memlekctıet< 
rillmiyen bir §Ckilde artışı ı,Uphef 
bu mUcadolclcrin hayırlı tesirlcril 

Çek jandarmaları tarafından bir 
çok Macar yaralandı 

Ankara, 17 (Telefonla) - Kültür 
Bakanlığı yüksek muallim mektebinin 
eylül devresinden mezun olan gençlerin 
tayinlerini yaptı. Bunlardan Oktay 
Konyaya, Enver Karaa, Yahya Afyona, 
Nezihe Eskişehire, Sabriye K.ayscriyc, 
Ali Kastamonuya, Davut Karsa, Cahit 
Antebe, Servet Adanaya, Nevzat Balı· 
kcsire, Sait Diyarbakıra, Esat Ankara
ya. Salih Erzu:-uma, Ebuzer K.ar'3., E. 
nis l'lalatyaya, Nadire lzmire Zeynep 
Ankaraya tay:n edildiler. Rana ve Ya
kup Edirne Erkek Öğretmen okul~ma 
tayin clunmuş!ardtr. 

Kongre reJsini.n nutku 

Kongrenin acıheı münucbetile Reis 
profesör Doktor Refik Saydam. ıu nutku 
söylemiştir: 

olmu~tur. 

(B&§tarafı l incl de) 
bliyltk el~lerile Macaristan orta elçi • 
tini lcı.bıı 1 etmittir. 

Siyasi mahfilde zanncdildiğine göre, 
bütün bu mü11katlar Macar - Çekrıe1o -
vak meselesi etrafında cereyan etmi§
tir. 

Roma, 17 (A.A.) - Stcfani Ajansı 
bildiriyor: 

tnf ormaziono diplomatica gazetesi, 
ap.ğtdaki notu neırctmektedir: 

Budapeşte hükumeti tarafından alı

nan askert tedbirler mesul Roma mah
fellerince yerinde görülmektedir. Çe • 
kı:ıelo·,akya henilz seferberliği ilga et • 
memi§ ve bu yüzden Macaristan daha 
atağı bir vaziyette kalııuı olduğu için 
kıt.mi Ye ihtiyati bir ıefcrberlik mevzu 
bahıhr. 

Roma mahfellerinde, Prağ ile Buda. 
ptJtc araamdakl müzakerelerin bugün
lerde tekrar batşlıyarak Münihte tesbit 
cdilmit olan prenıipler dahilinde mesut 
bir neticeye varabileceği derpiş ec"il -
mektedir. 

:Su pttnsipler, kahir bir ekseriyeti 
Maear otan bölgelerin Maearistana ia. 
dui, mUnaka~alı bölgelerde plebisit 

yapılması imkanı, diter ekalliyetler i
çin de kendi istikballerini lı::endikri ta· 
yin etmek hakkı. 

Roma mesul mahfelleri, bazı yabancı 
matbuatın neşriyatını çocukça buluyor
lar. Çek - Macar işinde de olsa, mih· 

verin hattı hareketinde en etiz[ bir ihll 
laf aramak faydasızdır. 

Romada, Prağın esas menfaatinin, 
tarihin bu faslını kapayarak biran ~
vcl dünkünden tamamen farklı hatlar 
üzerine cereyan etmesi icabeden diğer 
bir faslı açmak olduğu kanaati mevcut
tur. İtalya tarafından da garanti edile
cek olan yeni hudutlar bir kere tubit 
edilince, Çek cumhuriyeti dahili, r.oli· 
tik, ekon.::.mik ve fikri te~kilatlanmasına 
ait meselelere geçmelidir. 
Şimdi Prağ hariciye nezırı olan B. 

Şvalkovıkinin veda ziyareti esnasında. 
Duçe "ıcendisine, bütün meseleler halle
dildikten sonra, Çeioalovakyanm :hal. 
yan dostluğuna güvenebileceğini temin 
etmittir. Buna binaendir ki, Roma me· 
sul mahfillerinde Komarnoda talik edil
miı olan müzakerderir. yakında tekrar 
başlaması mübalağalı bir bedbinlik ol
maksmn beklenme'ktedir. 

Jzmirdeki Birlik Manevraları 
Bitti 

İzmir, l 7 (Telefonla) - bmir mü .. 
tahkcm mevkiine bağlı birliklerin ma. 
nevraır bitti. Urlada geçitnsmi yapıl· 
di. Kumandan, Vali, Belediye reisi, ci
vardan gelen köylüler ve halk bulundu. 
Davetlilere ziyafet verildi. 

Vilayetlerde T e§kil 
Olunacak Barolar 

Ankara, 17 (Telefonla) - Birinci 

"Her iki l!enedc bir Ankarada toplan· 
ması mutat olan, milli Türk tıp kurultayı. 
nrn yedinci 1937 ),lı içtimaınm cUmhu
riyetimizin on beeinci yıldönUmü olnn bu 
günlere tehir otm~:nın ne kadar yerinde 
bir hareket olduğunu burada tebarüz et· 
tirmck isterim. 

Birk::ıç gün sonra, kutlıyacağnnuı en 
büyük ulusal bayramımıza yaklaşan ye
dinci tıp kurultayının bu mesut günlerde 
cümhuriyct merkezimizde toplanııııının 

hepimizde derin bir heyecan uyandırn. 

cağını tcbarliz ettirmekle kurultayımız 

azalarının hissiyatına tercüman olduğum 
kanaatindeyim. Tamamen cümhuriyetimi· 
zin bir eseri olan ,.e dai,ına Bti& lik Şefi. 
nıiz Atatürküıı yük.sek himayeleri altın
da bulunmakla §eref duyan miııt Türk 
trp kurultayı, her defasında daha fazJn 
tekamül ve inkişafa ma.zhar olmakta ve 
tıpla: aziz cümburiyetimizin diğer eserleri 
gibi, yıldan yıla çall§malarmı ve akLsleri
ni btitiin dünyaya duyuracak şekle gir
mekte ve memleketimizin, milletimiain 
en mtihim sıhht Ye içtimai meselelcr\ni 
tetkik ve mü:r.akereye sahne olmaktadır. 

Ra)1n ı:ncs!ektaşlarım, kurı.ılta~'lt 
her zaman büyUk §cref vcnnitı ola' 
sıfa.tilc, sizlcrı .selamlar ve meııaiıU.' 
vaffnkıyet dilerken vazifcten AD~ 
bulunmıran B:ıı;vckilimize niyabet 
rultayımızı açmak surctilc bizleri 
lc>ndiren Sıhhat ,.e İçtimai Muavcıı 
kili Doktor Huliısi Alataşa bu lütuf. 
dan dolayı teşekkürlerimizi ar:zedc 

Sözlerimi bitirmeden, Türk mi 
daima medenilcşm" ve daima ile,. 
yolunda yeni hamleler veren. va b 
sek himayclerile taltif buyuran ~ 
cümhurumuz, Eüyiık Şefimiz Ats 
tazim VP. hürmetlerimizi 
vazife bilirim. 

de nrııı 

Kurulta),mrzm bu törenine ş<'ref 
ren, Türkiye Büyük Mıllet Meclisin 
~1n rciısine. C. Hükümetinin sayın 
larına ve sayın mcbuslanmıza lüt.f 
şekkilrümün kabulünü rica ederim"' 

Oğleden sonraki tebliğler 

Amerika hava kuvvetleri bir 
m is 1 i a rtt ı r ı it yor 

kAnun başında mertyete girecek olan 
yeni avukatlık kanununun 61 nci mad

deıine göre, mmtakası dahilin.de en az 
on beş avukat bulunan her vilayet raıer
kezinde bir baro tefkili ve baro kurul
mayan yerlerin en yakın baroya bağ • 
!anması veya bunların birleştirileııeık 

ayrı bir baro teşlül ve merkezlerinin 
Vekaletçe tayini icap etmektedir. Ba
roların yeni kanun hükümlerine göre 
teşkil ve merkezlerinin tayin edileıbil

mcai için Adliye Vekaleti vilayetlerden 
etraflı malumat istemi~tir. 

Konuşacağımız mevzular itibarile de bu 
toplantrnın memleket hayat ve sıbhatile o. 
lan büyük alakasını hatırlatmak isterim. 
Bu defakl mevzulardan biri, biliyorsunuz 
ki, <Sjenik yani ırk htfzıas1hhasıdır. Bu 
mevzuun eorı senelerde bUtUn dlinyaca 
iktisap ettiği ehemmiyeti burada izaha 
lüzum görmüyorum. Bütün milletler ve 
hükümetler, neııillcrinin tek!mül ve tas
fiyesi uğrunda ma<l.dl ve manevi bilyülr 
gayretler sarfetmekte ve çok çalt§mak. 
tadırlar Bütiin. l:.u -<lilalnin rn.v••'· ~.m., 
sr.k kalitede nüfus yetiştirmek ve bu nli• 

Ankara, 17 (A.A.) - Yedinci 
tıp kongre!i bugün öğleden sonra a• 
tiği ikinci celsede, profesör doktor fi 
llrnun. doktor Kemal Hüseyin Ple' 
oğlu, doktor Ekrem Şerif Eğeli, prol 
Mazhar Osman Uzman, profesör St 

Kemal Tokgöz, doktor Nurettin O 
doktor I\emal Şak:r Saracoğlu. proC 
Tevfik Rağlam, doktor Tevfik t G 
doktor Osman Şevki ÇPlik, muhtelif ıt 
rular ilzerinde 11ö1. almı !ardır. 

Nnyor~ 17 (A.A.) - A.aaociated Pre. 
allı Amerika maha!ilinden öğrendiğine gö 
re, Harbiye nezareti mebu.san ınecli.sinden 
Amerlkan hava kuvvetleri mevcudunu 
i bin tayyal'(!ye çıkamı&k için tahsisat is. 
tlyeeektir. Bu takdirde Amerika kuv • 
vetleri !ilimdikinin bir mmll daha artmış o
lacaktır. 

Amerikıı. hava kuvvetlerinin yeni kur. 
aay relli ıeneral Arnoldun bildirdiğine 
söre, 'bundan toııra yapılacak tayyareler-

de tayy&Nılerln bUyUklllğUnden ziyade 
aUratlerine ve diğer bası un.surlara ehem. 
miyet "erilece'ktir. Genera~ Arnold, uzak· 

lardakl asker! mahaller için 4 motörlU tay 
yarelerln inpsmda arar etmektedir. Bu 
tayyareler meaell Havai, Panama ve A-

Japonlar i lerliyor 
Honkonr, y7 (A.A.) - Japonlar 

lhrae hareketine başladıklarından 

basttne kadar bet yüz kadar köyti ve 
dört ıntıyon kadar halkı ihtiva eden 
bir mıntakayı işgal altına almışlar 

dır. 

Tokyo, 17 (A.A.) - Domei Ajansı 

ınn blldirdi~lne gör~. Japon kıtaları 

Hıınkeu Uzerine ileri hareketlerinde 

4eTam ederek bugün Yangtse nehri 

ııahllinde Tayeh'e takriben 13 millik 

btr mesafede bulunan Şinueiyao'yu iş 

sal etmişlerdir. 

. -KURUN-~ 
11...AJıı Ot .u; 11.h' U 

f1caret ılAııliıltının ~ı.ı;tiın • satırı sun. 
d"n atıbıren ıllıı sa~ tatarın<!• 40, tç sey
fal11rdı 60 kuru,; tlım~ündı ~:ıl fud:.. 1, 
lkinel H uçüncıı;Je 2. bırrncıtle 4, L:ış 

lık yanı kt~ınece ~ liredır. 

96yük, cok devamlı, lcllşeli, rtnklı ilAn 
nrenlere ayrı ayrı indirmeler v:ıpılır 

l\11'lmf illnlırın 11ntıın • satırı 30 kurur 
lur. 

Tlcorl .:ıahı11ttlt olnııuım l.iıdili tltinl1Jr. 

Bir detı 30, ık ı tlcfaa. 50, uc defa~ı tia, 
dört defuı 75 •c on Jefa'iı IOU lı:uru~lur. 

Uc •l lık iljn vereıılerııı lm t.ldası hetJıı· 
ndır l>llrt ıalırı 11eçen llAnların fazlı 
Mhrl•n bet kuruştan hesap edilir. 

anc hizmet l.:ııpcınu otlirenltrt !'ü 

,ak i/dıt torif~•i uilıdc 25 indirilu. 

KUAUN bem dotnıdan doılru)ı, hn- 1 
dı ldere yerınde, hPm ı\nkara C'aılrlc:;:n. 

1 
de Vıkıt Vur<iu eltınıia KE\IAl.EUUlN il 
l9'F.N 11111 hnrnc11 .. 11111- tl!n lt.ahul ,Ll~1' 

laaka prnizonlannm takviyesine tahsis 
edilecektir. 

Nevyork, 17 (A.A.) • Nevyorkun bil· 
yük gazeteleri Ruzveltin ilb etmit oldu. 

ğu geni~ mikyasta sil!lılanma programı
ıu etklrı umumiyenin tamamile ta•vip et
mekte olduğunu ya.zmaktadtrla.r. 

Gazeteler, Fransızlarla İngilizlerin sf. 
llhlanma programlan karımmda Alman 
gazetelerinin yapma.kta oldukları muahe. 
deleri iıJtihzah bir lisanla kaydetmekte ve 
Hitıerln Sarbrugda aöylemiı olduğu eöz. 
leri hatırlatmaktadırlar. 

Nihayet. bazı Alman gazetelerinin Y. 
Baruha karşı yapmıs oldukları hücumla.· 
nn hakikat halde Amerika hültümeti a
leyhinde olduğunu ~yan ederek bu lıU· 
cumlan f:lddetle tenkit etnıt'kt~clirltr. 

ltalyada Fazm 
a leyhtarllğ ı 

(tJst taralı l inci de) 
profesör Öjenyon Kolorni olan faıizm te. 
ıekkillün meydana çıkarılmasının ehem. 
miyctine Uıaret etmektedirler. Gazete
ler maznunlardan ekserisinin Yahudi tr· 
kından oldukları noktasında, ısrar etmı;k· 

te ve bu maznunların faaliyet!P.rini mu
hik göstermek için mazeret makamında 
İtalyanın ırk siyaseti takip etmekte ol. 
duğunu ileri süremiyeceklerini. çünkü bu 
siyasetin Yahudi aleyhtarı siyasetin ta· 
kibine baıtlanmasından mukaddem bir 
devirde tatbik edilmeğe ba~lanılmış ot. 
duğunu Ya7.maktadırlar. Ga.zeteler. maz. 
nunların bir ibret Jersi tetkU edecflk eu
rette cezalandrrılmalarrnı ilave ediyorlıı.r. 

Nafia Vekili Ankarada 
Ankara, 17 (Telefonla) - Nafıa 

Vekili Ali Çetinkaya seyahatine de -

vam etmiyerck saat on yedi.de Ankara· 
ya döndU. 

D i,tabip leri Kongresinde 
Ankara, 17 (Telefonla) - Dif ta -

bipleri kongresinde yeni yetiş"ek diş 
tabiplerinin amelt seviyesinin yükael· 
tilrnesi hakkında enteresan bir rapor 
okundu. Raporun yüksek makamlara 
verilmesi kararlaştı. 

Vander Porten şehrimizde 
Ankara, 17, (Telefonla) - tktrsat 

Veklleti BaşmUı:uı.virl Vander-Porten 
İstanbul• hareket etti. 

Filistinde arap 
çeteleri 

_. ( tJ st tarafı ı inci de) 
deri yeden 2 4 O O İngiliz subayı ve as
kert gelmiştir. Bunlar Fllistinln 
muhtelif yerlerine taksim edilecek· 
tir. Bununla bu hafta zaarfında Fl· 
listlne gelen lngiliz askerlerinin sa
yısı altı bini bulmuştur. 

fuım. bcdcııt ve ruhi bakımdan en rnü
teka.mil bir derect'ye eriştirmek, dana a. 
çık bir sözle, sağlam ve gilrbliı; bir nesil· 
den azami randıman almaktır. 

r.:n e!lıulı mevzu: Öjenik 

Öjenikin en esaslı noktalarından biri 
olan, "evlenmeden önce tıbbi muayene,, 
yi "Türkiye Büyük Mlllet Meclisi Hilkfı. 
meti , dahil 1921 senesinde Büyük Mec· 
lise teklif etmiş ve oradan çıkan bir ka
nun ile mecburt kılmak suretilc bu i~e ne 
kadar ehemmiyet verdiğini bütlln dün
yaya göstermiş oldu. Bu muayenenin, elin 
mecburf olmadığı veya teamül §eklinde 
oL!un yapıtnıadığı bir ~ok memleketlerin 
hrfztSBrhh1111tnıı. verdiği ehemmiyeti ve 
diklrati bir kere daha tebarüz ettirmiş o. 
lurum. 

Mevzuun ne kadar şümullü olduğunu 
biltyoruz. Değerli raportörlerimizin hnzı~ 
lamış oldukları raporlarla, bugün müna. 
k~cıasına ba~layacağmıız Öjenik mevzuu 
da temenni ederim ki, millet ve memle
ketimi:. bakkmda faydalı ve semereli ne. 
Uclere varmış olsun. 

İkinci mühim me\"7.U: GTip 

Londra, ı 7 (A.A.) - Nen Chronic
le gazeteeinin İskenderiyeden aldığı 
bir haberde li'llistindeki İngiliz kur
mayının bu hafta içinde Arap çete
lerine kaarşı bUyük bir taarruza ge. 
çeceğl bildirilmektedir. İngilizlerin 

Yedinci kurultayın müzakere ve mu. ~'Uistınde bugUn 2 5 bin kiştlfk bl r 
kuvveti bulunmaktadır. Bunların 17 Mkaşa edeceği ikinci mevzu hakkmda dıı. 
bini İngiliz askeri, 2 bini lnglltz PO· bir iki söz söylemek isterim: Biliyorsunuz 

ki, bu "grip,. hastalığıdır. Gripin; halk lisi ve 6 bini de Yahudi gönilllüsUdUr . 

Kongre yarın saat dokuzda mesai 
devanı edecektir. 

Kadın hrkimleri kongresi bug\iıl 
toplanıyor 

Anlt'ar • 17 ( .A.) - lkinci Türk k 

hekimleri kongresi yarın saat dokuz 
çukta halkevı salonunda Sıhhat ve 1 
mıı.t Muavenet Vekill Doktor Hulüm J. 
taıım baekanlığnıda açılacaktır. 

Bütün Türkiyedeki kadm hasta~ 
mütehassıslarının i5tirak etmekte o1 
ğu bu kongrede, görUşülecek mevzular 
ra-smda. tc>nasül uzuvları kanserlerlle 'd 
cadele, ağrısız doğum, dlişüklerinde t 
visi ile nlifu.sun çoğaltılması, hormutı.ı 
kadın haetnlıklarmm tedavi~i vardır. 

General FrankG 
(Baş tarafı 1 loclh 

Camtda ve Kartcjena llm::ıntarl 
karşı tayyare hücumları yapılmışe 

Barselon, 17 {A.A.) - MflleV 
Cemiyeti tarafından ecnebf gönUll 
lerin geri alınmasını kontrole mc[J.l 
komisyon saat 1 o de Bcrselona g 
mi~tir. Komisyon Azasını kabul ed' 
DclYa.ro hükumetin komisyonun 
!erini kolaylaı;tırmak azminde ll 
lu11d11ğunu söylemiştir. 

Kahire, 17 (A.A.) _ D. N. muhabi· eağlığmı tehlikeye koyan ne mühim sari 

B St d • ' bir hastalı~ olduğu eskidenberj malüm .L • Oy a 1 n OV 1 Ç rt bildiriyor: 
di. Bilha.sa:ı hatırası henüz silinmem!§ o· Öl!;renildiğine göre, BeytUlların bir 

Barselona, ı 7 (A.A.) - Cumhuf 
yetçiler tarafından neşredilen bir ti 
llğde yalnız Ebr ın ı t tnknsında hs~ 
top vo tufck ateşi teati edilmiş 1 
Endülüs cephesinde düşmanın "!{& 

tice , Grajo ve Marton Alkaid me• 
zilc>rine karşı yaptı/;ı hlltUn taarJ11 
laı'fn pllskUrtUJmüş olduğu bildiri 
mektedir. 

· 1 lan ve milyonlarca insanw. ölümüne se. İntihabat Mücadelesini kaç haftadanbcri Arap nasyonalist-
bebiyet vc:;ren 1918 dünya salgını bunu Bir Nutukla Açtı lerioin elindedir ve şehirde balen hiç 

ı k . b 1 kt ... pek acı bir surette göstermiştir. Mem- Darselon, 17 (A.A.) _ Qıtnuııuıt bir nımz as erı u unmama auır. u 
B 1 d 17 (A A ) t t.h u d lcketimizde arasırıı. kış mevsimlerinde bae .. e gra · · · - n 1 ap m ca e- Şurasını tebarilz ettirmek enteresan- rin geri çekilmesini kontrole mem" 

1 · · St dl ı b. t k ö "'ÖB~ren ve bu yilzden,ıassasdivezleden 
1 esını açan o ·a. nov ç. ır nu u P Y~ dır ki nasyonalistler, Yahudiler Ye • komisyon, bu sabah B. Nogln tar 

1. k k • A d k" h·dı göııterC'n ve grip namını vcrmeğe mecbur Ö .ı ıyf!'re mer ezı vrupa a ı ron a se. Jngillzlcr hariç, berkesin şehre gir- frndnn kabul edilmiştir. ğled.,, 
1 · Y 1 h · t · t• d k" kaldığımız movzii salgınların ve bu yüz· "" ımn ugoı avyAnm am• sıyaııe ın c ı melerlııe ve mukaddes ınakan1i41rı zi. sonra komisyon iizası, askeri makav 
t b 1 t lt t · td .ı... b t den baı:an da ziyade vefi:rata sebı>p olan sa P.t ey e mış o u:ıı .. nu ~yan e - yaret etmesine müsaade etmektedir. ları takdim olunmuştur. 

· · hutalığm benliği hekkmda kry:metli ra-mıştır. lngilizlerin Araplara karşı yapaca1{· .. I . . . h ı d ki 1 Kon11·s,·on, ilk !naıı· ... ·etı"ne, bug..ı: p0rtor P.rırnızııı azır a ı an rapor ar, ./ ., 1P' Yugoshl\')"3 D!'l~\·ckili, şöyle devam et- ıarr umumi taarruzu, burada bliyUk 

1 münahoa mfvZQu olurken, ııizterin rey lspa:nyol genel kurmay teknisycnlf miıştir : b:r heyecanla beklenmektedir. n· • ..a 
ve mütalealarrndan ilham almış olacağız. ri ile birlikte başlamıştır. En ıv 

"Müthiş fellkct esna"'ında (ırtma, dev glliz askerlerinin kolay kolay muvat- f". nll'-·ct hirkaç .... un devam edecek 1' 
f k 1 • . lmamaktadır A Muhter~m arkad .... larım, cümhuriyct .. " "' !etleri ııUrtiklc.} ip, &"ötlirdliiü ve onlann a o aca arı sanı · • ..., otf 

11 tl 1 makamları tara hükumetinin en büyük ve kudsi hcdeflO"" bu faaliyet ncticesindo heyetin k hudutlarını d,.ğiştirdiği ııırada biz, kendi rap nasyona 8 er - trol Yazifesi kola"'-'laşmın olncakW 
~ d"l sin rind"n birinin de, halk eag"Iığını korumak .1 ... mernlr.kctimbde ıulhii konımaıfa ve hu. fından fes Ye ısarı~ın mene ı me • 

1 
· k 

1 h 1 h k i • r uş oldu.ı;...·nu artTk i,.erde ve drı:ıarda bilmi. Kontrol peyet.inln vazifcs nı o B dutları muhafua rt.ma;;4' mu,•11.ffak ol- den tıonra a en ~r eı a~·n "'e P · • 6u " " k ıst 
"' B h d f · b tı· bl lflştırmak Uzerc, askNf ma am · 1 ı kt di D un U7 e 'l'f'n klllmamu;;tır. u c e e uıa c ı r öuk.EğPrbundanba~ka,.~b:lr~~~e~y~:hl:le~y~a:p:·ı_~y~e~n-1~R~g:P-,.....~~~~y.atJ03eu.:~e--~r""-.nıu-n-.1.ı--.ı..~~·J_~~""'~--..... ...ııilıo"-"ll._i,.;..,,__,u..,u:ttııA....k.<uLıcr.J.........ı::.cncJJ..o.u.c.ILı:.e.1UJ.e.ı;ı....,ı;u.u..ı.ı.ı;~""""".ı.ıı..ı.ı.ı.;.ı.....1ı.~ 

ftt.Atnta Alaaud.t:~ -..._ .-ıı.l11A • 
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Midye, istiridye 
\a.ıao: Niyazi Ahmet . 

İstanbul köprUsUntin açılışını bilmem 
h~ç &ÖrdUnUz mU? Eğer görmedi iseniz, 
bır ..,.;ı 

e:ıun, tatlı sabah uykunuzdan fednkar-
lık Yaparak SC)Tctmelisiniz. Orada bir 
çok §eyler görecek, merak, zevk ve hay. 
reUe Se.}rcdeceksiniz. Ben bir çok gc. 
celer, ınatbaada sabahlara kadar devam 
eden vazifeden sonra evime döııorken 
k" 0 PrUnün açılı~mı eeyrcrerdim. Fa.kat 
geçen gUn ilk defa olarak hiç rastlamn
drğnn bir nvcılık gördilm. Bir knyıktnn de-
n' . ı 
ızın dib'ne ~arkıtılan uzun ve eğri tir 

ağaçta bir §CY topluyorlardı. 
Sordum .• "idye mi, istridye mi bir cey 

tft"diler. 1'oplamnk l tiyoı !armııı. fakat 
Yokmuş. I\ k'i kurunıı.:ş. 

Dun ki•o.plarımın arasında elime geçen 
l2S9 tarihli üçUncü cilt düı;t11rd:ı İstanbul 
''C civarında midye ve istrirlyc avına dc.ir 
bir nizamname göztlme çarptı. 

Uç maddeden ib:ıret olan bu nizamna· 
menin birinci mnddesl"lde nerelerde mid
ye ve lstridye avlnnılalıilcccği ka~ dedi!. 
mi§. İkinci maddE'sınde "§U m<'mnuiyetc 
karşı olarnk zikrolunan ttırlalnrdıın her 
kim olursa olsun Al<;'Orta tabir olunur alet 
ıte ve ger<'k bu kabilden olan sair vası. 
ta ile midye ve lstrlc!ye çıkaracak olursa 
ihraç ettiği midye ve istridyc, çıkardığı n
lat ile hı:>rabcr z:ıptolunduktan başka ilk 

defa be') adet. \'C defni snniyede on beş 
ve UçlineU defadan E:onra kaç defa vuku
bulursa her defaemdn yirmi beş adet yUz· 
itik mecidiye altınt cezayı nakdi ahzile 1 

mücazat kılmncaktır... de~iyor. 

Bunları o'rnduktan sonrn balıkçılığımız 
hakltrnjı enclerdcnberl alman tedbirleri 
hatırla:! m. Dlr balıkçı mütehassısı d:rt 
Yanın~tı: 

İstanbulun öyle balık yatakları vnr :'.ı:f, 
ırııns oı· ·o 
1 

•ili ) r. Lµ .ı:ıuruar tzll tutu-
uya."'du Kimse arqtırmadrı?ı için unu. 

tuldu.., 

Demek istediğim §U: Midye, tstrldye ot. 
sun. balıkçılık olsun, çok esaslı tetkikler
le progranılıındrrılması lazım. 

Hava yurdun cenııp do~usu, Kara den j. 
zin şnrk ve do0 u Amıdolunun şırnal kısmı
lıırındn hıılullu ,.e mc,·zit yağışlı, diğer 

bölgelerinde umumi~ell ncık secmlş, riiz
gftrl:ır Akdeniz kıyılarında g:ırbt, diğer 

yerll'ı de şimnli istikametten orta kuvvette 
esmi>lir. 

Dun lst:ınbuld:ı ha\'& acık gecmiş, rüzgiır 
şlnıall şnrkic'len s:ıniycde 5-7 metre hızla 
c.:ımı~•ır. Saat 14 de hn,·ıı tazyiki i6l.2 mı
lımctre idi Sulıuncı en yiihrk giineştl' 
52.5, ı:ö:t•t•de 22.S 'e en dil,ük l!!.1 snnti
grat k:ıydtdılmi5tir. 

- Münasebetsiz birşey olur.. öyle 
garip bir saffetle öyle güzel yazılmış· 
lar ki ... 

Karım, böyle zamanlıırda kız karde. 
şinin u{:'l'w.iığı felfıketten ötürü ger
çek bir merhametle sarsılır, şefkatini 

göstenncğe kalkışır, fakat tesellilerin. 
de aakarhktan kurtulamazdı. Çok su
al soruy:>r, Hanriyetin bahEettiği ıef
kat yatağını sık eık kımıldııtıyor ve 
bu harici hava ile te:nas ettirilmeme
si lazımgelen bir ahlak yarasım az. 
dırı yordu. 

İşte bu yüzdendir, ki baldızımla yal· 
nı .alın:a, Süzarun hatalarını düzelt
ıneğe çalışır: 

- Hanriyet, Süzan sizi çok seviyor .. 
Derdinizle yakından me5gul oluşu sa
ınimidir; fakat kaş yapayım derken 
çok defa göz çıkarmasından korkuyo. 
rum. Bu hareketleri acaba sizi incit
nıiyor mt.t? .. 

Derdi:n. 
- Ne zararı var ... Ben bunlara alış. 

rnı;rmdır. Her l:ad:nın biraz oynak ve 
kahbe tarafları vardrr. 

- Yok canım, böyle demeyiniz ... 
Böyle sert ve ümitr.izce konu:-nayı-

nız ... Burada mesut olmanızı ikimiz 
de öyle candan imdyoruz, ki .. 

- Dem, ben burada kendime g8re 
pek me!udum. Büti:n gün ağlıyorım 

ve bu g1'zya§ları beni hayli ferahlatı. 
yor. 

5 - KURUN 18 TEŞRINIE 

Boksör Cek· bir bar kızı 
tarafın övüldü 

fırlatınca boksörün 
kaldı 

Kadın şampanya şişelerini 
yüzü gözü kan içinde 

noksör Cek Doyi'u ynrn'uyan bnr artlsti 
El;ııor Troy 

Birçok meşhur boksörleri mıığlfıb et
miş olan bir yumruk §;;mpiyonu geçen 
gece Nevyorktaki bir b:ı.rda bir kızın eli
le, yüztinün gözünün knn fçind~ kaldığını 
görmügtür. 

Bir müddet evvel Londrnda çarpı§

mrş olan Cck Doy! Amerikaya gitmiş ve 
Nevyorkta istirahate çekilmişti. Fakat, 
o gece b~ına gelen htidisc onun için en 
çetin müsabakadan daha acı olmuştur. 

Elinor Troy Nevyorktnkl bir barda ça
lışan bir dansözdür. Bu esmer güzeli 
genç kaı:Im birçok rahipler arasında pay. 
lajlılıuııamakt dır. a nt lınor e ' e 
Cek Doyl'u bil hAmf olarak seçm1§tfr ve 
onun sevgisine gUvenerek yaşamakta • 
dır. 

O gece boksör sevgifüıiyle barda bulu_ 
şncaktır. Faknt onu uzun mUddet beklc
tlyor \'C ncdon sonra gc>!iyor. Lfıldn, yal
nız da değildir, ~·:ınmd'.l baı;kn bir kadın 
vardır. 

Boksör, uzaktan kendisine bakan Ell
nor Troy'a aldırış etmiyor, ) anındaki di
ğer kadınla beraber bir masaya oturuyor. 

İşte o zaman, danı:özUn kan · beynine 
sıçrıyor... Hızı! hızlı yUrUyerek Cek 
Doyl'un masasının başına geliyor ve ona: 

- Bravo: diyor. Bana böyle yapacak
tın ha! yedi;ie gelip beni bulmıyacak ı 
mıydın': 

Boksör. karşısında hiddetten köpürmü~ 

Yazan: Andre \1oruva 
Bu konuşmalarımızın birinde, dü

şüncelerinin filmini alnıam.ı kendi :ek. 
Uf etti. Ben, şimdiye kadar böyle bir 

teşebbüse girişmemiştim. Çünkü Sü

zan, kız kardeşinin dü~üncelerini, sır. 

larını öğrenmeğe pek iştahlı idi. E

limle b'.ına vasıta clmıık istemiyor. 

dum. 
_ Bak Deni, nasıl olm:ısını istiyo-

rum.. Bıın:ı b:.;ber vermeden yapacak.. 

sınrz ... Hülyay:ı <laldığır.ı bir zam:ınr 

seçcr:;iniz ve tıpkı poz vcrmiyen bir 
modelin, enstantane ile reı;mini !ieker 
gibi, benim de dUşüncelericıin filmi:ıi 
alırsınız.. Sonra.. bu fil:::ıi. açmadan 
bana vereceksiniz. Hoparlör makiııı·· 
sinin de nasıl kurulup jşlet!kliğini öğ. 
retec:kııiniz ve hiçb:r zcna bunları o1:u 

mağa çalışmıyacağmız:ı yemin edecek • 
&iniz. Bu tecrübeyi, ben, yalnız kendim 
için yapmak istiyorum ... Kendi kendi
mi tanımağa şiddetli ihtiyacım var. 

Uzun zaman onun bu istediğini y:ıpıp 
yapmamak hususunda tereddütte kaldık 

bir halde bulunan kadını teskine çalı§ı· 

yor: 

- Evet ama, diyor, unuttum .. Sonra 
da ... 

1 Fakat, Ellnor Troy, boksörUn sözUnU 
bitırmesine bırakmıyor, man:ının Uzerin. 
de ne varsa, eline ne geçtiyse kaldırıp 
boksörUn kafasına atıyor, yUzUne tUkUrU
yor, elleriyle boksörUn snçlnrını yolmaya 
hazırlanıyor. Arayn gfriyorlnr, ayırıyor • 
lar. 

Oc>k Doyl b~ına yediği rnmpanya §i
'-"'lerl, bar.inklar ve çatnl bıçak gibi cıey-
1 rle ağır surette ynrninnmıştır. Kendi
ı:ıni zor toparlıror ve arknda lnnnın ko· 
lunJ derhal; otomobile konualnrak 
hastan~ve kaldırılıyor. 

Bundan sonra i!·i r kib krdm lta\'gaya 
tutuşuyorlar. Cck Doyllc ber:ıber gelen 
kndm, dan"özUn pek yamnn bir ş~y oldu. 
ğunu görmUş olmakla bernbN ona: 

- Sen bize ne hakla kanşryorsun ! di
ye çıkışıyor. Cek senin nen ? 

Bu sözler, Elinor'u tekrar hiddete ge
tirmeğe küfidlr: 

- Cck benim nem di? diyor. Nişan
lon I 
Şimdi hiddetlenmek eırası diğer kadı

nn gelmiştir. 

- Nişanlın mı? diyor. Ne mUnaaebet! 
O benim nlganlım ! 

Bunun Uzerine iki rakip ea~ça ba.sba
§a gollyorlar. Fakat etraftan yet.i§enler 
onlnn da kurtarıyorlar. 

Şimdiki halde htıdlse bununla kalmııt 

bulunuyor ve herkes Cek Doylun hasta.. 
neden çıkma.sını bekliyor. Acaba boksör 
hangi kadının tarafını tutacak? Şimdiye 

kadar Cck'in de Elinor'u sevdiğini zanne. 
dlyorbrdı. Bugün de bu kanaatte olanlar 
çoktur ve boksörUn sevgilisini affede • 
cehi kuvvetle ümit edUfyor ... 

ç ık Veliabdi 
uk Siril 

Fransada 62 yaşında olduğu 
halde öldü 

Bir gün olup ~usya çarlık tahtına 

çıkacağını ümid eden büyül: dük Siril, 
62 yaşında olduğu halde Paris civann· 
da bir Amerikan hast'1hnnesinde öl
müştür. 

Büyük dük Siril, son Rus s;arı :lI inci 
Nikolanın kardeşinin oğlu icii ve L'ltilal 
olmasaydı, Rusyada Nikol<ıdan sonra 
tahta o geçece!tti. 

htila1~en ~onra olandaya kaç.-ın, 
sonra İsviçre ve Fransa da yaıayan .t>U..' 
yil'k dük 1924 de kcndisinı Rom ~~f 
hanedanrnın reisi ve Rus Çarı oı.,rnk 

resmen ilan etmi~ti. Rusyndan d.~rı 

dağılmış olan bütün beyaz Ruslnrın ça· 
rı olduğunu iddia eden büyük dük Siril 
bu muhayyel hükümd..ırlık cıfatı iıe, 
gene bu muhayyel tebar.l:ırina dair ka· 
nunlar, fermanlar çıkarır ve eın;rler 
verirdi. 

Romanof ailesinden bazı prent ve 
prenseı;ler, hanedan mensubu olnuyan 
kimselerle evlendikleri zaman onları 

aile risi esıfatı ile, reddeder, fakat bu 
"sıfatı" kullanarak, bazı k!mselerc de 
prenslik veya prenses!ik Unvanı ve· 
r:r. Meselfı, Romanof ni!esinden laz 
olan bir çok Amerik:ın milyonerl .. ri ve 
ya Romanof prensleri:ıden biri ile ev-

tan sonra, nihayet rıızı oldum. Hi.!.Ilrl· 
yete karşı garip b:r znnfrm vardı. Filmi 
almak için epey bekledim. Çünkü bf..di
'scyi onun unutması V<' itimatsızlıktan 

kurtulm:ısı gerel:ti. Uzun uzndıya iti • 
yatlarını tetkik edip en mil::nit zamanı
nı bulunca, istediğini yaptım. Fen:ı bir 

·tecadüf yardımile ~ril:dan bana 
yeni bir ''dü§üncelcri ol:uynn makine,. 
mo.deli göndermişlerdi. Ilunu, n:! Han
riyet, ne kanm tarum.:;dıkiarı için, bal. 
dızımın içyüzilnü b::tün samimiyeti ve 
riyasızlığiyle okumak k .. bil oldu. 

Zavah Hanriyet ! .. Ona içinde sırla 
rının en gizlileri c!tmın fi:mi verdiğim va

kit, çoktıınlıeri rastlam<ıtlığım bir ~e _ 
vinç ile çırpındı. Hoplr!ör m:ıldnc~inin 
kurulu olduğu nnb:ıra çıl,ar!:en hızlı 
adımlarının ıncr.divenlerde çık:ır .lığı 
ses, hfila kulai:'lır.dadır. 

Biz, bu tecrUbc için, ç.-;,::ul:lann jim· 
nastil: ve piyano hocalanndan ders al
dıkları perşembeyi seçmi~tik. Cül"kü 
o gün öğleden ısunra Suzan, saat l!:i · 
den beşe kadar evde bulunnruyordLI. 

lenen zengin k~C:ınlnr prens ve pr,,.nses 
ünvanlannı almışl:ırdır. 

Büyük dük Sirilin "Çarlık,, vazifesi 
de bu şekilde, ancak asalet Unvanı da· 
ğıtmaktan ib:ırct kalmıştır. 

Diğer taraftan, bir kısım beyaz Rus· 
lar kend:Ierine çar clarak Sirili tını -
mak istememişler ve bu sıfatı başka bir 
büyük düka vermişlerdi ki, onun da 
Alman nüfuzu altında olduğu söy!enir. 

Büyük diik Siril bolşeviklere düş. 
man olmakla beraber, Rus tahtını bir 

Çeviren: H. S. (i. 
Aletin nasıl İ§lediğini elimden geldi

ği kadar Hanriyete anlııtırkt"n, içimden 
d: "bu yüzde ne zengin bir şiir var 1,, 
sözlerini geçiriyordum. 

O, bnna teşekkür etmek için tapıla. 
cak kadar güzel fakat mahcup bir te· 

bessümle: 

- Bravo 1 Deni, dedi. Siz, profesör
lerin en aydınlık ifadelisisiniz. Zaten 
bütün üniversite taltıbesi de böyle di
yorlar. 

Onu makine b~şında bırakarak, eylül 
olgunluk imtihanlarını yapmak için, fa· 
külteye gittim. Fakat blldmmla ba'° 
başa geçen bu kısa zaman, içimde poS 
tatlı bir iz bırakmıştı. Onun intıbalı:n. 
nı da pek merak ediyordum. işte bu 
yüzucn çocukları sabueak itr.tihan edip 
kabil olduğu kadar acele eve döndüm. 
Fakat bu gayr.etime rağmen, Hanriye· 
ti hoparlörün batında bulamadnn. O -
dasının kapısını vurarak: 

- Hanriyetl.. Hanriyet! NeredesL 
ruz? .. 

Diye çağmlım. 

Nişanlısını Terkeden Kıs 

Sekiz yerinden 
yaralandı 

Balıkesir - Şehrimize bir saat k 
mesafede bulunan Uçpmnr köyilnd 
Mahmut oğlu Fahri ile Metmet kızı 
bir mUddet önce nişanlanmışlardır. Fa 
Emine, Fahri ile nişanlanmayı arzu 
fma kabul ettiğinden çok geçmeden 
dir oğlu Cemil admda birine kaÇDll§ 
Hti.dlse bununla da neticelenmemiş, Ç 

Cemilin babası, başka bir erkekle nl 
bulunan bir kızın oğlu ile evi nmes 
muvafakat edemlyeccğini kı~ bil · 
ve Emineyi evine kabul etmemiştir. 
al~kadar olduğu delikanlının aileslnd 
bu rcd cevabrnt alınca tekrar, ni.F:ınl 

bulunan Fahriye dönmenin en doğru 
hareket olduğunu dU§\lnerek ona gi 

ve yaptığı hareketten dolayr affını iste 
m~tir. 

tesssir olan Fahri nlşanlı:smm bu nrz 
nu: 

- !stcmem artık seni ... 

Beni her herkese karşı küçtlk dfi.5'1r 
diln. Bunu sende bırakmam .. Oıumun 
nim elimdedir. Diyerek kızın arzu 
şiddetle red ctmi.5 ve kendisini kovm 
tur. 

Bu vakadan Qç giln kadar sonra F 
gizlice komşuları Yusuf oğlu Tnhirln 
nin dnmma çıkmış ve orada sakla 
Eminenin geçmesini beklemeğe 

mıştır. 

Çok geçmeden Emlnenln geçtfğinJ 
ren l"o.hri, tabancasını çeker k kıza a 
etmi~ir. Krz kasib'llldan yaralan~ 
do kurtanlmı~. 

Bu vakadan sonra Ağrr ceznya ve 
suçlunun muhakemesi dün neticcl. 
tir. 

Fnhrl; mUddeiumumiliğln talebi ve 
le, Türk cczn kanununun 448, 62,81 ve 
inci maddeleri delAletile 8 sene bir ay 
ağır hapse mnhkUın edilmiştir. 

harple ele geçirmeyi düşünmüş de • 
dir. Bunun için, Hitlerin bolşevikle 

kar§ı bir harp planına taraftar olan 
zı beyaz Rusblr kendisini "hassas: 
ve zafiyetle,, itham etmişlerdir. 

Büyük dük Siril tn~iz idaresi şe 
linde meşruti ir .ra'TIİ .. a taraftardı 
Kendisi daima liberal tcmaylil besle 
miıtir. thtili.1 esnasında fazla muh 
fet göstermediği için de beyaz Ru 
kendisini euçlu görürler. 

Rusyada Sovyctler idaresi kun:l 
duktan sonra iki sene kadar kalmıı 
lan büyük dük Lenine yapılan bir s 
kast esnasında bir çok aristokratla 
itham olunması üzerine Hola:ıcla 
kaçmış, oradan Danimarka yclu 
Fransaya geçmiştir. Romanof ailesi 
veliahdi bu suretle ölümden kurtulm 
tu. Çünkü Siril, çar ailesinden 21 • 
nin öldürülmesinden pek az bir müd 
evvel Rusya.dan kaçmrya muvaffak 
muştu. 

Büyük dük Siril, İngiliz kralının 
de:i Kent dükünün kan .. ının da 
sıdır • • 

Onun yerine hına hizmetçi kız c 
verdi: 

- Madam Lömoniyeyi mı istiyo 
nuz efendim? .. O, gitti! 

- Gitti mi 
- Evet efendim ... Valizlerinin ha 

zırlarunası için kendisine yardım 
mi istedi. .. 

istasyona telefon edip trenin saa 
öğrendi, sonra bir araba getirtti. 

- Peki madam bu işe ne dedi?., 
- Madam mı? Madam daha dö 

metli efendim 1 
- Neye ona haber vermediniz? .• 

ç.in ben~ çağırmadınız? .. 
- Ben mi efendim? .. Böyle bir 

Uizım o1duğunu bilmiyordum ki .. 
hususta hiçbir emir almamıştım .. S 
ra madam Lömoniye, bana dzin bu 
ten ha?>crdar olduğunuzu da söyl~ 
ti ... 

- Pekala, hiçbir ıey bırak~ 
- Bıraktı efendim .. Masanızın 

tilnde bir mektup var. 

lş~ Hanriyetin mektubu: 
"Deni, aziz Deni, saıkı:n bm'8 çok 

cenmey'ni:z. Biraz evvel, r..e de 
lmdar bcdabt olduğumu kendi w 

c!an dinledim. Bu dakikada hatta 



Stokholm sokaklıırmda dolaş
tıktan bir gün, rejisör Mavrits 
Ştiller, keıfettiği 18 yaımdaki 
laza, Greta Gustafssona, baş. 

.. memleketlerden kimseler için 
telaffuzu güççe olan Gustafsson 
aile isminin yerine Garboyu ge

çinnesini telclif etti. Bu me'1tur 
rejisörün sözlerinden kendisinin 
pek çok memlekette seyredile • 
rek ismi araıtırılacak büyük bir 
:rddız olacağı kanaatinin ilısası 

yan ve sevinen Greta, Garbo 
"ni bir aksisadamııcasma tAM 

nrladı. Hiç te aykm gelmedi 
bndisine_ Kaldı ki, aykın gelse 
bile razı olacakb, galiba. .. 

Nasıl, razı olmasın, ki, bu isim 
deği§tirme tek.lifinin yanısıra, bü
JÜ bir ytlclız olacağı mUjdesini 
almıştı, doğrudan doğruya değilse 

de dolayısilc ... ve o zaman kendisi 
1g1n bu kadarı kafiydi, hele Mav. 
rita Stiller gibi bir adamın ağzın
dan aldığına göre, kat kat fazla

ille kft.fi sayılırdı! 

Ve sonra, isim değiştirme tek. 
llfJne göre, kat kat fazlasile kafi 

•ytlırdı! 

Ve sonra, isim değiştirme tek
lifine bu müjde katılmasa bile, re

~ blltiln hiddet, §iddetini 
bazmeder görünen, bütün eza, ce. 
f&llma rağmen uysallık gösteren 
Jıldız, böyle bir teklifi neden red
ietaindi? O ki, Mavrits Stillerin 
ba işlerde hep isabetine kanidi, o 
~ Mavrlts Stillerin bir dediiini 

ti etmezdi ... 
18 senedir tanıştığı Gustarsson, 

ille ismini yıldız ismi olarak taşı
,aeak yerde, Garbo ismJni onun 
,erine geçirmeğe çarçabuk razı 

ldu. O kada çabtik ki, teklifle bu 
aetlce arasmda geçen müddet, da 

tlkaiık müddetü, saate bakılıp sa.. 
Jt)ayaı, belki de tıpatıp 18 dald

b! 
Sene ve dakika ölçülerinde ay

al rakkamı zikretmekle, belirtil . 

ek istenilen şey, ister biraz ek
i k, ister biraz fazla saymak ol
İwı. bir ismin bu kadar kısa bir 

ddet içerisinde değiştirildiği! 
Meşhur rejisörün şahsiyetinin 

~siri, henUz meşhur olmryan yıL 

lız llzerinde tesirini bu noktadan 
ıla bu kadar çabtik göstermiş, ls· 
teçll dişi, İsveçli erkek tarafından 

en olduğu gibi dıştan da değiş
tlrilmesinin yeni bir safha.smda 

ılaha, ona şöyle fısıldamıştı: 
Greta Gustafsson yerine Greta 
rbo! 
Meşhur yıldızlardan çoğunun 

uıl isimlerile yıldızlık isimleri baş 
ka başkadır ve telaffuz, ahenk v.s. 

Sôzetllerek yapılan bu değişiklik. 
ten sonra, şUmullü tanmışla yeni i. 
ilimleri asıllaşır, mesela Pola 

Negri, bu sessiz filmde oldugu ka-
r sesli filmde de hususiyetli, 

111Ustesna bir varlık olan büyük 
dız da, Pola Negri diye anılır. 

le anıh)or. 
Greta Garbo ! 
Bununla beraber, hususi haya -
da vo resmen Gustafsson aile 

mini muhafaza etmek, şimdi ... 
di me~hur İsveçlinin çok defa 

rcih ettiği bir husustur. Bu 
un saiki v<'ya saikleri olmak ü
re, dcğiı tirmck maksadile res. 

bir muameleye girişmek zah
e Jmtlamnmaktan daha zt. 

e, aile lımılne böylece bir nevi 
rmet gesıermcğt gö~Jnünde tut 

Hayatı Roman Olan Kadın: 
_, -- ,....&, ~~ -~~ -

Dedikodular, 
sürüp gideduısun, erkek, 
ideal kadın tipini buldu I 

Greta Garbo, mevzuu Rus edibi Kont Leo Tolstoyun eserin
den alınan Anna Karenin filmlerinde 1928 de se9&iz, 1935 de sesli 
olmak üzere oynadı. 

Bu resimde sessizinden 7 sene arayla oynadığı 2 nci sinde, 
oğlu rolündeki Freddi Bartclomi yu ile ba!tba§a, yanak yanağa. .. 

meşhur olmıyan isminden kendi_ 
ni tanıtınaksızm seyahat ederken 
faydalanması hatıra gelir. Geçen· 

lerde orkestra şefi Leopold Sto
kovski ile evleneceği şayiaları 

çıktığı sırada, Romada indiği ote
lin defterine ismini Grcta Gus. 
tafsson diye kaydettirdiği de, ga

zetelere geçmişti. 

Sanatla hayat ayrılmaz suret
te biribirlerine bağlıdırlar, birlik 
tc yürür, telekkisini benil1l9CIDİ§ 
bir adam olan Mavrits Ştiller, 

keşfettiği yıldızla yanyana yü -
rüyordu; sanatla hayat l 

Rejisör Greta Garbonun şah
sında ideal kadın tipini bulmuş
tu; sanatle hayat verecek tipi .• 

Kendi sanat görüş ve düşünüş 
lerine hayat verecek kadın tipi
ni ..• 

Tipilıc .. 
Ve ideal.. 
Greta Garbo t 
Keşfettiği yıldıza ileride ne, 

nasıl olacağına dair tahminlerini 
henüz açıktan açığa söylememek 
le beraber, çok geçmeden bir gün 
bir yerde başkalarına onu işa· 

retle: 

da rol vermişti; dramatik tiyat
ro mektebinden. seçtiği bir kız 
daha ... 

Ötekinden batlca bir de bu ..• 
Buna da Ebba Dona rolünü! 

Ve Lars Hansson da, Gösta 
Bıerling filmine ismi alınan er -
kek rolündeydi; sonradan da 
Garboyla birlikte filmler sevi -
ren, ona e' clarak Con Cilbet _ 
ten çok daha fazla yaraşan 1s • 
veçlil 

Con Cilbert? .. Con, .. 
Sonralan tlihi kadınla aeviş -

diği dillere destan olan ,...ı Con 
Cilbcrt, .• Burada vaktilıe ~vet 
ve Şeytan isimli filmleri hafta. 
Jarca hıncahınç dolup bop.1an 
·•~ ..ı-.11annaa .. e:rnd!gt 

sıralarda Gaıbo kadar bahsi 
geçen Con ..• 

Lars Hzn990nun da ittiralcile 
çevrilen fı~m 1 

Ccn ... 
Fakat onun daha sonra muh· 

telif noktalar ·an 'bahs; geçece -
ğine görf' . . Hem, on.dan şimdi 
ne t1iye bah .. ı tmeli m:un boylu? 
O, daha Garbonun hayatı.la 

kan§llladı, ki! 
(Arkası var) 

Gandinin bir gençlik 
macerası 

Hacı Abdullahın avukatı Gandi trende: 

- Para verdim, birinci mevki 
bileti aldım; beni kimse 

indiremez! diye bağırıyordu 
Gandi. a.snmızııı. hayatı ve ma

cerası en merakla dinlenilen a
damlarından biridir. Hindistanm 

milli kahramaru hakkında yeni 
neşredilen bir kitaptan bu gün, 
onun hayatındaki ilk maceraları. 

nı öğreniyoruz. 

Cenubi Afrikada uzun müddet 
ticaretle uğraşmış olan Marsel 
Lando isminde bir Fransız, "Be. 
nim tanıdığım şekilde Gandi,, baş 
lığını taşıyan bir kitabında bize 
Hindistan milli hareketi şefinin 

atetli gençliğinl ve ozamanki ma.
ceralarmı anlatıyor. 

Gandi, avukat olmak üzere tn
giltereye ilk gitmesi ne 1916 se

nesine kadar olan otuz ııencsini 

cenubi Afrikada, Natal ve Trans

vaalde geçirmiştir. Gandi, mem. 
leketine ancak elli yaşında ilı:en, 
yani Harbiumumide gelmiştir. 

O zamanlar bir çok Hindular 
Natal ve Transvaalde mtistemle. 
ke işçisi olarak çahl}ırlardı ve 

oradaki İngiliz, Franm: veya Ho
landalı mfiatemleke idarecileri ta
rafından ~k fena maamele görilr

lerdl. 
Gandi 1890 senelerinde cenubt 

Afrikaya gittiği zaman, bilhassa 
:ırktaşlarına. müstemleke h\lkQ

meti tarafından aşağı ırk k.imse. 
Jçr o1a.rak muamele ecUJmMi kar 

şısmda bir isyan }iliısl duymuş ve 

heyecanına kaptlarak daima bu
nunla mücadele etmek istem.iştir. 

Gandl Londrada hukuk bntiha· 
nmx vererek &'VUlrat olmuş ve ce

nubt Afrikaya gelmiş ve Durhan
da Hacı Dada Abdullah ismindeki 
bir Müslüman tnccann yanında 

çalışmaya başlanıı§h. 

1893 senesinde bir gün (Gandi 
o zaman 27 yaşında idi) Hacı Ab. 
duilah avukatını, bir i3 jçin 

Gandi 1890 senesinde 

Tran.svaalin merkezi olan Prcto. 

ria'ya gönderiyor. Gandf tren bi

letini birinci olarak alıyor. Hal
buki Hinduların kim olursa olsun 
birinci mevkide gidip gelmeleri a
det değildir. 

Tren Natalin merkezi olan Pie
tcrmoritzburgta durduğu zaman, 

Gandinin Julunduğu birinci mev_ 

ki kumpartimana bir adam giri.. 

yor. Kaba tavırlı bir adam olan 
bu yeni gelen, Gandiyi şöyle bir 

süzüyor ve sonra: • 
- Hişt! Kalk oradan bakayım! 

diye bağırıyor. 
Gandl, bu fahklr karşısında 80-

ğı,,hJı? ı ı .. j & L ' r v 

ve elindeki birinci mevki biletini 

göstererek: 
- Burada oturmağa hakknn nr 

diyor. Eğer sizin canınız istemi -
yorsa başka yere gidersiniz. Yer 

çok ... 
Adam bUsbütün kızıyor ve der

hal kondüktörü çağırıyor. Memur, 

Gandlnin haklı olduğunu görO. -

yor. Fakat ötekinin de halinden, 
den nüfuzlu bir adam olduğunu 

nnlıyor. O zaman, i~i idnre etmek 

için, gayet nazik bir ııekllde Gan_ 
diye: 

- Lfltfen, diğer bir komp&rti. 
mana geçer misiniz, diyor. 

Fakat Gandinin ina~ılığı tut.
muştur: 

- Niçin? diyor. Ben de para 

vC'rdim. Birinci mevki bilet aldım. 
Bu adam kadar benim de burada 
oturmağa hakkını var. Bir yere 
kımıldamam ... 

Hadise bnyüyor. Gar ıefine ha• 
ber veriyorlar. Şef, o da Gandiye 
nazik bir tar7.da ''beyaz ırktan 

başka ırka mensup kimselerin bi

rinci mevkide seyahat etmelerbıhı 
iidct olmadığını, bu vagondan iır 
mesi lfı.zım geldiğini, söyltlyor. 

Gandi yine :itiraz eett,or: 
- Ben kıöar bir iıvıantm ! en.. 

yor. Sizden daha ellki bir Milzade 
aileye mensub'lllll.. 

Gar §efi, bu heyecan:h s-- )d.. 

ne tatlılıkla muamele etmek k. 
tiyor: 

- Size fiçüncil me'V'id. &ait 
yapyalnız, tek bqıma bir --.. 
partiman verelim, dl)ıw •• ~ 
nizin farkını da veririz. 

Gandi,yine razı olmuyor. O 

zaman, kar§ısmdakinin Nuh deyip 

peygamber demiyeceğini ~ 
gar şefi: 

du geçelim. Boerler sana ~ 
ıir. Sfzin gibilerin lmUu .... -.. 

ten onlar gelirler. 
Gandi bu sözlere l6MttbL lıı.. 

zıyor ve çantaıımıdaıı ank&Oılt 

başlığını çıkararak gar teftnln ba 
nuna sokarca.sına uzabyor: 

- Al bunu da göster! diye ı... 

ğmyor. 

O zaman adam bftlııbfttthı tm
yor ve huduttan çıkmalarm.ı bet
lemeden Gandiyi zorla vagondan 

- Bakın. diyecekti, şurada 

duran kıza bakın! O, günün bi
rinde bizim en büyük artistlerİ
mizden biri olacak. İsmi Greta 
Garbodurl 

:-----------------------------------------------, aşağı indirmeğe karar veriyor. 

K a d 1 n • M o d a - ıster avukat ol, ister ''k'all. 

Ve çok geçmeden böyle dedi 1 
keşfettiği yıldız üzerine ~vril
di; artık hamlığını cldukça gi -
derdiğini, olgunlaşmağa yüz tut. 
turduğu Grsta Garboyu, Gösta 
Berling filminde ilk büyük rolü
nü bitiren kendisince ideal tip 
genç kadını, kendi ağzından böy 
le tanıtmanın sırası geldiğine, 

bu sahadaki vaziyetin ilk mcr . 
halede kıvamını buluduğuna ka.. 
naat getirinoe, hükmünü her • 
kese açıkça bildirmişti 1. 

Bu titiz rejisör ağzından böy
le bir hüküm, yeni yıldız için 
en müessir reklamdı; ve yeni yıl 
dız Gösta Berlingdeki Elizabet 
romn.:e şahsen nekadar başarı 
göstermiş olursa olsun, umumun 
alal asını uyandırmak için bir 
reklama ihtiyacı vardı. 

Bu filmde beğenilmesi, bu 
filmin göreceği rağbetle ölçüte. 
rek, genç yıldıza müteakip mer 
hal:ı:!re ulaştıracak yol daha 
kolaylıkla açılacaktı; eğer hiç 
akla gelmedik, ya da hesaplan· 
madık bir en~el araya girmez -
se ! ? .• 

l\favıit:; Ştillerin mutat titiz. 
Iiği, ktşf'!ttiği yeni yıldızı ye -
tiştırmek g:.ıy ret=ıe bir kat daha 
artarak, yorulmaktan yılmadan 
ortaya "<cvmağa uğraştığı Gösta 
B:rlinI; f,,minde, şimdi Greta 
Garto olan Greta Gustafs90n • 
rhn başka, Mona Martrnseona 

Sonbahar Modası 
Bu sonbahar modasında caaa 

daha ziya.de mmple giyinme-k
tir. Öğleceın evel ve sonra giyi· 
nişlcrinde umumiyetle bu ~a
sa göre !ıareket edilmektedir. 

Fa~at, kış modelleri kadın • 
ları birçok değişikliklerle kar
şılaştıracak; ve dolayısile erkek 
teri de tabii 1 Bununla 'beraber, 
1939 başlangıcına şamil moda • 
ya, komple karakter hakim ola· 
cağa benziyor. 

Klasik kostüm, İngiliz notu
nu belirtmektedir; kürkle 5ils
ler, giyinişi lükslcştirmektedir. 

Orijinal biçimler göze çarpıyor; 
İngiliz kibarlığı ile irrtizaç gös
terir tarzda ... 

İzabella tilki kürkleri diye 
moda sahasında yer tutan deği
şilc renkte mavi tilki kürkler, 
leylaki kırmızı ve yeşil lcl;stüm 
lere süs olmaktadır. Beyaz tilki 
kürkleri, ciyah k06tüml:rin yü. 
zünü ağartmaktac!ır; ve gri rM1k 
te kutup tilkilerinin kürkleri de 
gümüşimsi tonlu esvaplara gi • 
der, sayılıyor. • 

Kürklt>r, parça halinde o -
muzlara, yakalara, dirseklere, 
yenlere, öne, arkaya ve etoklere 

.. 
lkt sinema yıltlızMm <:"hah tu\·aleti 

konuluyor. Ancak kürk parça -
larırun hesaplı bir tarzda konul· 
masr, para tasarrufu bakımın -
dan gözetilmese bile, moda ki -
barhğı bakımından gözetiliyor. 

En sonbir moda tezahürü de, 
düğün esvaplarında hususi}·etle 
barizleşmektedir. Krep saten • 
den bir gelin esvabında 5 !buçuk 
metrelik duvağın, serapa Brük
sel dantelelerinden dckunduğu 

Viyanada yapılan parlak bir dü
ğünde ıgörülmüt ve gelin, bu a· 

sil giyinişle gözleri okşaml'ltır. 
Yaşça olgunca .davetlilerin de, 

daha çok gece mavisi renginde 
kumaşları kendilerine yakıştır -
dıkları görülerek, moda bahsin
de bu noktaya da işaret olun -
madan geçilmemiştir. 

ı 939 moclasmın daha ziyade 
Loııdra - Viyana birleşmesiyle 
ahenkleşcceği, simdiyedeğin ifa. 
de bulan temayülleri gözden ge· 
çiren moda mütehassıslannca 

kesenkes müjdeleniyor!? ..• 

(mUstemleke işçi.si), bu kompe11-4 
timandan çıkacak, başkıunna p. 

çeceksin .. Sana beş dakika mn-. 
ade ... Beş dakikaya kadar çıtmu.ı 
san polis çağıracağım, hldise ~ 
kararak trenin hareketine m1ıd 
olmak suçundan dolayı tevkif et
tireceğim. 

Boş dakika değil, on dakika ~ 
çiyor, Gandi yerinden bile kunıL 

damamıştır. O zaman gar ıefi bir 
polis alıp geliyor. Polis Gandiyi 

kolundan tuttuğu gibi dışarı sn. 
rüklüyor. Hindu, hiç sesini çıkar~ 

mıyor. Rıhtıma indiği zaman h .. 
rekctsiz duruyor. Başka bir '\'&"' 

gona binmesini söylüyorlar: 
- Hayır, diyor. Hakknna te~ 

vüz edildi, diyor. Buradan bir ye. 

re gidemem. 

Gar ş fi tekrar geliyor ve~ 
ka bir vagona binmesini söylUyor. 
Fakat Gandi yine kararından d6n-ıı 
mil)or. Tren de fazla bekleyemez.. 
Kampana çalıyor. Tren harekete
diyor ve Gandi de orada kalıyor. 

O zamanlar garlardaki bekleme 

salonları, tren geçtikten BOnra 

kapanırdı. Gandi o gece yatacak 
bir yer arıyor. Nihayet nehirde u· 

znktan tanıdığı Selman lımrlnde 

bir tuccara misafir oluyor. 
Ertesi günü gelen trene "e teıı: .. 

rnr birinci mevkie biniyor. Fakat 
imdi elindeki bilet üçUncU meY. 

kido bile gC'çmemektedir. Çilnkt1 

tarihi eskimiştir. 
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K OLBtNt mahkemenin suç· 
lulara mahsus bölmesinde 

oturuyordu. Ekseriyetle gözleri 
yan kapalı, dudakları araliktı. 
Dudaklanrun arasından iki sıra 

Bir aünlük büyük hikaye - Bu bir hiledir, dedi 
Kolbini bulunduğu yerden g/f• 

yah t.ahtaya ipnotizma edilmiş gi. 
bi bakarak donakalmıştı. Fakat 

yavaş yavaş kendine geldi ve a. 

\'Ukatına dönerek: 
bembeyaz di"'leri ·· ..:: ·· ·d ~ go, unuyor u. 

• Mahkemenin cereyanile olan a
l akasmı kıw; be tın1s .tti.hi. .1di. Sel. 

Kalbe 
":- ~C'ftl llteltl!fts ~ft&r""' 
rıyord s u. onra birdenbire susu .. 
yordu. 

Yakışıklı bir adamdı. Esmer 
rengi, s.iyah .. 1 goz eri ve dalgalı saç-
larından Cenuplu olduğu anla.~1'" 
lıyordu. 

• G~nç ve dipdiri karıslle birlik. 
.. e sırklerde tehlikeli bıçak o'-'un-
lan ·· " gostercrck geçiniyordu. Ka.. 
rısı siyah b' ' ır tahtanın önUne talı· 
taya yap13ık gibi dimdik durur ve 
Kolbini oh un etrafına, hemen vü-
cudUne değecek gibi bıçaklar atar 
ve bö ·ı ~ ece tahta Uzerine onun §ek-
lini Çizerdi. 

Bu bıçakların son atılanı ha
kikaten nıUşkUI bir maharet

1 

eseri 
sayılırdı. ÇUnkU o sivri çelik par. 

Ç~mı kansının bulunduğu yere 
dognı diıılerinin arasından doğru 
fırlatırdı. 

Müddeiumumi eiddetli bir ifade 
ile s" ı oz erine devam ediyordu: 

- EveL Cinayetin vukuageldi
ği g\lnUn sabahında, Kolbini, ka.. 
naile tnilthiş bir kavga etmişti. 
Onun knrırile sık sık kavga et
t·~ı ıg ni !lahitler size anlatacaktır. 
Fakat bu :eci cinayetin sabahında 
en bUyUk kavgayı yapmışlardı. 
Şimdi önUnlizde karısını öldür • 
nıekle itham edilmiş olan bu a

danı, o sabah karısına "seni öl. 
dllreceğim., diye haykırmıştır. 

Bundan çıkan mana şudur: Kol
bini kansını öldUnneği tasarla • 

nııştır. Şahltlerin ifadesinden an
laşıldığmn göre, Kolbini sirkte her 
zamanki numarasını yaparken, son 
defa di§lerinin arasından attığı 
bıçakla karısını kalbinden vura -

rak öldürmüııtUr. Halbuki şnhitlcr 

btı a amm uçan bir sineği bile bı· 
çakta vuracak kadar nişancı ol • 
duğunu eöylilyorlar. 

Kolbinf, milddelumuminin bu 

sötlerini dinlerken, kendi ken

dine: 
_ Çok do~'Tll söylilyorsun, de. 

eli. Hakiknten o kadar mahir bir 

nlııancıyrm. 

Kolblni, bundan sonra müddei

umuminin sözlerinden ziyade, o
nun ht>r söz sövledlkçe göze çar
pan kırık ön d

0

işi ile meşgul ol. 

mağa başladı. "Böyle kırık bir 

di3le nasıl bıçak atılabilir?., diye 
dilşünUyordu. Sonra kendi kendine 

, gülerek: "Ben de amma tuhafmı 
yahu, dedi. Müddeiumuminin bt. 

çak atmakla münasebeti ne.. O 

bir adliye adamıdır,,. 

• • • 
HAkim, Kolbiniye sordu: 
- Bu ağır saplı bıçağı dişle. 

tinin arasına aldığın zaman ka • 

nnı öldürmek niy~tinde değil mi 
idin? 

- Hayır öldürmeme imkan yok 
tu. 

- Evet veya hayır demen ka

fidir. Fikir istemiyorum. 

- Hayır. 

- Şu halde atarken yanlış at-
tın. Hedefe isabet ettiremedin? 

- Hayır, hayır. Ben asla ya_ 
nılnıam. Kolbini asla yanılmaz. 

- Yanılmazsın ama, yanıldın 
İşte. Karını vurdun. Anlat b:ıka
lıın nasıl oldu? 

Kolbininin sesi heyecandan tit. 
tiyordu. 

- Nasıl olduğunu bilmiyorum, 
decu. Fakat "Unu çok.Jvi biliyorum 
it" " • 

ı, ben bıçağı attığım yere sapla-

l'tın. Yanlış bir istikamete git
lncs· ıne imkan ve ihtimal yoktur. 

Sen on, on beş senedcnberi bıçak 
atıyonun. Benim sanatını o kadar .. 

lı: - All. lll... Senin eanatin o 
tı.t!ar 1lll1k"mmeldir. 
11Udd ı -ı d e umumi hl"yel!andan ye· 
n ° dııramıyordu. Jüri heyeti, 

hayret, fakat slikünet içinde din. 

liyordu. 
Mliddeiumumi hakime hitaben: 
- Sorar mısmız efendim, dedi. 

Cinayeti i§lcdiği sabah karısile 

kavga etmiş mi idi? 

- Kavgn etmiş mi idin? 
Kolbini cevap verdi: 

- Evet. Küçlik bir kavgamız 

olmuştu. 

- Onu öldüreceğini sö) lemiş-

sin, doğru mu? 
- Söylemiş olabilirim. Fakat 

biz karımla c;:ok iyi arkadaştık. Bi. 

ribirimizi seviyorduk. 
_ Fakat sizin muhabbetiniz 

kavga ile mi isbat edilir. 
_ Sinirlenmiştik. Bizim gibi ça-

l an adamların çoğu sinirlidir. Kil 
~ .. k .,e ... ·Ier hemen asabiyetimi-

çucu !il ~ ' 

zi uyandırır. Fakat biz, yine bir-

birimizi severiz. 

B
. b'riııizi yine seversiniz öy. _ ır ı 

le mi? • . . 
Karın sana ne söylcdı kı, sen 

ona'' öldüreceğim,. diye haykır-

dın? 

_Hiç. 
_Hiç mi? 
- Hiç ya .. surntıma doğru ek. 

mek taht.tısını attı. 1şte o kada~·· 
ili.. dum Fakat bır 

Hatla ben g uyor · 
·· d .. m Dumüddet sonra kan gor u · 

da:hm knnamxştı. Bu bana kafa~ 
b • tti "Senı 

patlamış kadar tcsır e . • 
öldüreceğim .. diye bağırmışım. ~-a 

" l'" or .. u J{atıla katıla gu· 
rım gu uy ..- · 

• daki kanı lüyordu. Sonrn dudagım .. 
sildi ve beni öptü. B('n karımı ol· 

dürecek bir adam değilim. Karım 
c:ok güzeldi. Ben onu seviyordum. 

o da beni seviyordu. 
_ Pekiılil .. Pekfılli .. Ycti§ir. 

* • • 
Mahkeme, öğle paydosu olma~ 

Uzere dağıldı. y ('niden toplandıgı 
zaman Kolblninin a.vukntı söz al. 

mıştı; 

• vuran nışancı ~ Qalliı& e.8'9. t.:&Jc.ıca, 4ıldl...,. 
kat dunın bir daha atayım. Son a-

Karıslle ka\·ga ettikten sonra. onu bir bıçak oyunundl\ kalbin

den uplayarak öldüren adamın hikayesi! EdYln Yallcr lmr.nsı al

tında ve büyük bir A\'Ustralya gazete inclc lnti~:ır etmis olan bu 

pek heyecanlı hikiye)i mutlaka okuyunnz. 

ÇEVİREN· HIKMIEii Mlb!JNilR< 

/ 

tışnnda belki yanılmam. 

Bıçağı bir kere daha ön clişlerl 
arasına aldı. Ehemmiyetle blzala
dı. Fakat vurduğu, yer, yine nyni 
idi. Bıçak, çizgi üzerine veya ya
nına değil, doğrudan kndmm kal. 

binin bulunduğu istikamete uç -
muş ve oraya saplanmıştı. Son1"-

hukime dönerek: 
- A vukatnn haklıdır, diye an"' 

lattı. Ben hem karımı, hem de 
sanatımı kaybetmişim. Şimdi her 

~eye yenidt>n başlamnklığım IA· 
zım .. Ben karrmı seviyorum. Hem 

de nasıl, size tarif edemem. l\:a~ 
ga ('ttiğimize bııknrak aramız bo· 

zuk olduğuna hükmedersiniz de. 
ğil mi? Fakat bunlar hep sinirden 
di. Biz kavga eder, sonra yine ö. 
pil lir, barışırdık. Biz çok seynhat 

ediyoruz, yoruluyoruz, sinirli in
sanlar oluyoruz. Kavga ediyoruz. 

Bılmem buna kavga demek caiz 
mı . Fakat çabucak kendimize ge

ll:ı. oruz. Kanından fazla bahset

m k ı.stcmem. ÇünkU karım öl"' 
mil tür. Karım öldil. Fakat ben de 

i.ildüm .. Kolbini de kansı ile be. 

raber öldu. Burnda, size knrnnla 
o sabah nasıl kavga ettiğimi, be. 
nim suratıma ekmek tahtasını na 

sıl attığını anlatmak istemem. Fa.
kat yalnız §Unu söyliyeyiın ki, o 

~kocaman ekmek tahtasr, dişlerim· 

\~ _.... ./ den birini kırmış .. Nab, uunu! 

) Kolbini, bileğinin kUçük bir • • • 

/°1 

/ 
~~ 

Ko1bininin aVukatr, mUc~killnln 
sirkte gösterdiği numarayı, mah
kemede tekrar etmesini talep e. 
diyordu. 

Evvelil, onun bu talebini umu
miyetle reddettiler. Bunun teh
likeli bir şey olacağı ileri sürülü· 

yordu. Sonra kabul edildi. 

•. na n.tmen onUJl - b"lr gtln yanıl. 
ması pek tabildir. Hem benim 

bu noktayı uzun uzadıya müna

k&1& etme:.:llğime hacet yok. Şim
di kendisi iddiariıl fillen üıbat ede· 

· cektir. 

• • • 
I Kolbini, avukatınm aklmdan şüp 
he ediyormuıt gibi ona garip garip 

baktr. Sonra eline bıçak de:stesini 

alarak, trpkı sirkte ahali karvısm • 
da bulunuyormu§ gibi etrafa bir 

reverans yaptıktan l!IOnra tahta.. 
nın karşısına geçti ve bıçaklan 

atınağa başlamadan önce, avuka

tına dönerek: 
- Korkıırmı ki, dedi. Seni ya

lancı çıkaracağım. ç.ılnkü ben atı· 

şnnda asla yanılmam. 

barek~tile parmakla~dan fırlat

tığı blr bıçağı tahta Uzcrindcki 
kadmm çenesinin tam yanma kon. 

durdu. Sonra bir çok diğer bıçak. 

Jarla ayni çizginin etrofmı fırdo

lasıya çevirdi. 
Nihayet Kolbini hakikaten, bir 

seyirci kütlesi önünde imiş gibi, 

ellerini kaldırarak halkı silk\ıncte 
davet ettJ. Şimdi, son numarasmı 

yapacak, yani kadın rc.sınlnln göğ 
sil hizasına isabet eden çizgiye 

saplamak üzere di5leri arnsmdan 
btr bıçak atacaktı. 

Attı. Ve bıçak, istenllen yere 
değil de, kadın resminin tam kal
binin bulunduğu yere isabet cttL 

Kolbini şaşırmış ve biraz dn hid 

detlenmiştl. Bir daha attı. Yine 
kalbin üzerine isabet etti. 

Kolbininin avukatı, muzaffer 
bir eda ile hakimin yüzüne baktı. 

Müddeiumumi yerinden uzana -

rak: 

Gözleri yaş içinde panl panl 

yanan ve sesi boi,;'Uk çıkmağa baş 
layan Kolbini sözlerini şöyle bi

tirdi: 
- İçinizde ön dişi kmk olduğu 

halde bıçak atrp tn istediği yere 

isabet ettirebilecek biri var mı? 
li'akat ben, dişimin kınldığını 'tl· 

nutmuşum. Azıcık ve ehemmiyet. 
siz surette kırılmıştı di.5im. Azı. 
cık kırılmış. Fakat bir bıçağın is· 

tikamctini değiştirecek kadar, ka 

rımı öldürecek kadar, sanatımı öl
dürecek kadar, nihayet beni Kol· 

biniyi öldürecek kadar kınlmıştL 
Herşeyi kaybeden Kolbiniyl._ 

. . . . . 
Jilri heyeti, mahkeme salonunu 

terke lüzum görmeden, Kolbini 
hakkında beraet k:ırnrın1 verdi. 

Fakat o an içinde heyecandan ken 
dini kaybetmiş olan Kolbini bu 

karan neden sonra öğrenebildi. Üzeri kadüe kaplı bir tahta ge. 

tirildi. Bu tahtanın kadifesi ilze
rine bir kadın vilcudü çizilmlgti. 
Sonra Kolbiniye bıçaklan verildi. 

Avukat §Öyle diyordu: 

- Ben Kolbininin, bıçak at. 
makta asla yanılmıyacağı yolun
daki iddiasmm yanlış olduğunu is

bat etmek isterim. Yanılmıyan 
kim var. Hele asabı bozulmuş o
lan bir kimsenin ynnlış yapması 
pek tabiidir. Şimdi şunu iddia e. 
diyorum. Cinayetin işlendiği gü

nün sabahmda Kolbini karısile kav 
gıı ettiği için sinirli idi. Bu sinirli 

hal, kendisinin bıçak attığı sıra.. 

da yapacağı en küçlik hata ile bü

yük bir faciaya sebep olabilirdi. 
Nitekim oldu. Kolbini, yüksek 
mahkemeniz huzurunda asla yanıl 

mıyacağını söyledi. Halbuki şim
di bile heyecan halindedir. Ben 

ise onun yanılacağını söylüyorum. 

"Kadınlar Kabin.esi,, 

Kol bini ayağa kalkarak: 

- Hay1r, hayır. Ben asla ya· 
nılmam. Ben yanılmam. Kolbini 

yanılmaz. 

Avukatı ona kulak asmıyordu. 

Sözüne devam etti: 
_ Bu adamın sevdiği iki şey 

var. Biri sanatı veya mesleği .. Di. 

ğeri karısıdır. Fakat bana öyle 

görünüyor ki. sanatini karısından 

daha çok seviyor. Garip değil mi? 
Sanatı, onun mevcudiyetinin bir 

parçası olmuştur. Hiç ölmiyen, hiç 

yanılmıyan bir pe11:.ası. Fakat bu-

lngilterede bü.yük devlet adamlarının 
eşleri nasıl ça l ışırlar ? 

• 
İngiliz Başvekili Çemberlay-

na hususi ve umumi işlerinde 
en faydalı mii§avir olan, eşi Ba. 
yan Çemberlayndır. Bayan Çem· 
berlayn her hafta evinde ingil -
terenin en akıllı kadınlarını top. 
lıyarak müıaverelerde bulunur. 
Ekseriyetle bu toplantıya işti -
cak edenlr::- Baya:ı Rüncima.n, 
Bayan Saymm, Bayan Samuel 
Hor ile Dif Kuper ve Edenin cı
teridir. 

Başvekil Çemberlayn 15 ey -
lülde Hitlede karşılaşmak üze
re Berhtesgadene gittiği zaman 
karısı Dovr~ıg Stritdeki evine 

Londranın tanınmış ve dirayetli 
kadınların.dan bazılarını çikolat 
ziyafetine davet etmiştir. Bu 
f~vkaladc zıyafetten hariç o1a -
rak, her hafta, bilha96a nazırla· 
rın kadınları Bayan Çemberlay
r.ın evinde toplanır birçok me . 
scleler arasında dünya sulhi!n • 
jen de bahsederler. Halk dilinde 
1'adınların bu toplantısına "in
gilterenin kadınlar kabineıoi,, na 
mt v erilmi§tir, 

"Kadınlar kabinesi,. bütün 
!ngilterenin malfunudur. Bu hu 
susta birçok şayia ve efsane ha. 
l.ne getirilmiş hikayeler de söy
lenir. Kuvvetle söylenen en mü

b im şayia şudur ki, Bayan Çem.. 

berlaynin riyaseti altında mü • 
zakerelerde bulunan en dirayet 
li İngiliz kadınlarının verdigi 
kararlar, ibilahara, İngiliz kabi· 
t!esi tarafından resmi şekle so. 

kulur. Filhakika Bayan Çeın!>er· 
!aynin İngiliz pclitikasında mü· 
him rolleri olduğu muhakkak • 
tır. Ondan sonra ikinci derece
de gelen Bayan Mad Bordur. 
Bu kadın cesarctilc iştihar etmiş 

eı1up 1935 senesinde kocasiyle 
birlikte tayyare ile Hin.dis • 
tana uçmuştur. Londrada vapı
l:ın kadın toplantılarında ekse • 
riyetlc bu kadın riyaset maka -

mma geçirilir. 

''İngiliz kadınlar kabinesi,. 
nin en malUmatlı ve durendis 
azasından biri de Bayan Rünci
mmdrr. içtimai meselelere vu· 

l 
• '!tayan f't'mb<'r~ayn 

kufu olan ve mebusluk eden lbu 
kadın, birkaç lisana vakıftır. 

Çekoslovakyada anket yapan 
ve ihakem olarak bulunan ve ya
kında harbiye nezaretine tayin 
ctlileceği söylenen Lorcl Rünci
manm da en yakın müşaviri ka

nsrdır. 



Te ı i ke 
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Şimdi hüvlyetlerlnden · sıyrılmış 

olarak karşı knrşıyn iki insan vazı
yetfnde konuşuyorlardı. 

Cimi Din, Amerikalı milyonere, her 
kese göstermek itiyadmda olduğu 

hürmeti gösteriyordu. Beriki de ny
ni sempati ile hareket ederek biri bir
leriyle çok iyi anlaşıyorlardı. 

Londrada ve Nevyorkta bavndls 
toplamanın muhtelif usulleri hakkın
da bir müddet konuştuktan sonra 
Brandel birdenbire şöyle bir sual 
sqrdu: 

- Kendine "Tehlike'' adını veren 
müthiş dolandırıcı hakkında Londra 
matbuat ".Dahaflllnln fikri nedir? 

Cimi Din piposundan bir lkl neCcs 
çektikten sonra: 

- Birçok mUtalcalnr var ,dedi. Fa
kat hiç birinin de doğru olduğunu 

zannetmem. 
- Senin kendi kanaatin ne mer

kezde? 
- Ben garip bir kanaat besliyo

rum. Doğrusunu isterseniz Mister 
Brandel; bu kanaati kendime saklı
yacağım. 

- Nasıl arzu edersen. Fakat iki 
yUz dolarlık bir çek istersen gelip be
ni tekrar gör ve '"Tehlike" ye dair bir 
de makale getir.. Senin getirece
ğin bu yazıya iki yUz dolar vereceğim 
gibi Amerikanın en mUhlm gazet()lc
rlnde de ismin intişar edecektir. Bun
dan başka seni oraya alırım da .. 

-Yok canım? 
- Evet. lşlnl değiştirmek istersen 

bu mevzu üzerinde iyice düşün, ta
şın ve gel beni gör. 

Ciminin yüzü gülllyordu: 

kUndU. Her fırsatta çay içerdi. Sa
bahleyin gazeteye de geldiği zaman, 
ilk işi bU!eyc bir ça) ısmarlamak o
lurdu. 

Çayını içen, bir taraftan da traş 
ola:ı Cimi tam saat yedide bUtUn ha
zırlığını bitirmiş bir vaziyette soka
ğa çıktı. 

Cimi, dalma havadis piyasasında 

bulunduğu için ne gibi haavadlslerin 
klmierden en iyi surette tahkık ede
ollccı.,ğini çok ttlO. bilirdi. MeseIO., 
şantaj işlerinde en ziyade ihtisas 
pE:yda etmiş adamın, Filin Grnnston 
auıı.dn bir avukat olduğunu biliyor
du. Oraya gitti. 

Fııkat Ciminin nıUtevazi kıyafeti, 
Granstonun kli.tibini bir müddet te
reddüde sevkettl. Onu tçerı almakta 
mUşkUia.t gösterecek gibi oluyordu. 
Hele "Sabah Sesl" gazetesinin de mu
habJrl olduğunu öğrenince verdiği 

cevap menfi oldu. Granstonun kl
tibl, kilisenin naşiri efkln olan ga
?;etclerl okuyan ve muntazam bir ha
yat suren pek muhafazakA.r bir a
damdı; "Sabah Sesi" gazetesini faz
ın heyecanlı ve şlşlrflmle haberler 
neşı eden bir gazete sayarak, o gaze
teye \'e ona benzeyen gazetelere dair 

,hor ŞP,YE' karşı haksız bir düşmanlık 
ı;Bster·neğt itiyat edinmişti. Nitekim 
Cimt Dlu'o de şöyle dedi: . 

- Mister Granston henüz işbaşına 
gelmemişti. Geldiğini farzetsen bile, 
kendisini meşgul edecek o kadar faz
la işi var ki, slzl kabul edemtyecek
tlr. 

Cimi meslelc hayatında bu çeşit :va
ziyetlerle, hele bu kft.tlp nevinden a
damlarla çok karşılaştığı için yerin
den ayrılmadı. Şapkasını askıya ta
karalt kanapelerden birine oturdu. 

Şirin. bir 
. 

Karadenizin 
• 

nahiyesi 

Arhav.i· 
Çallşkan halkının ba.şardığı ·işler 1 

takdirle karşllanacak mahiyettedir 
Arhavi, (Hususi) - Şark illerimi.ı 

zin şirin ka.,abalanndan biri olan Ar. 
havinin manzarası son seneler.de bU
yük bir süratle inkişaf etmiştir. 

. Denizden bakıldığı zaman bir şo
hirden ziyade ıslah edilmiş bir bağ 
manzarasını andırır. 

Aı haviden tab:at hiçbir şey esirge. 
memiştir. Çünkü her !}ey mevcuttur; 
ve yetiştirilmesi kabil olnuyan hiç.bir 
meyva da yok gibidir. Arhavinin bir 
çok mahsulü başlıca §Unlardır: 

1 

Fındık mahsulü ön safta gelir. Si
yah ilzüm, portakal, madalinc, tmJb,.. 
telif cinslerde elma, armut ve son za. 
mantarda elde edilen limon. 

Bu itibarla Arhavi yakın Atide mem
leketimizin limon ihtiyacının mühim 
bir kısmını önliyecek vaziyettedir. 

Bu mUhim gelir mcmbalanrun bir 
kısmından istifade ediliyorsa da bazıla· 
rmdan istüade cdilememektetlir. 

İstifade edilenler: Fındık, portakal, 
limon, rnandaline ve elmanın bazı cins-

lzmirde yapılacak yeni oteJ 

·.Ia.l 

l~ridir. , Amıu~ ;ve ~k ~ühim lblr * •u•~ 
kUn tetkil eden şiyah iaWnden istif-' --q;z 
eclile;nemelctedir. B~nlan halk an" ·tntz 
pekmez yapı~ ~eneli evins:le kullannıa1' -aa 1 
~dır. • Ja1{;1 

Arhavide fındık . m~clesine gelin~ 
Memleketin umumi b!r gelir kayna U'l(W 

olan {ındık iti rslah edilmiştir. zu.' -o Q 

Vek5.Jeti mUtehassıslarmın dir~ ·mıı 
sayesinde.halk fındık işini ıslah etflll 
ve e&ki fındıklanna naı:aran bire bel •JlU[ 

misli fazla mahsul elde etmiştir. .ıen• 
Bugün Arhnvinin herhangi bir -lAf ·['il[ 

lüsüne ':Ve kasabalısına soracak ol~ . 
n.ı.z alacağınız cevap şu olabilir: -noı 

-. Ne yazık ki biz §im.diye kadl' 'lt>:I1 

memleketimizin en büylik. gelir ka,- ·n tr 
ğı olan fındık işiylc-me§ıgUI olmanuf' 

Çünkü karadcni.zin ekseri vilftyetlf•llu( 
rinde fındık iıi ilerlemıı bir vatiy~ ·tıo~ 
iken Arhavinin birkaç yerinde f~ 
ağaçlan mevcuttu. Fakat on bq setıl J(ll 

Jenberi köylüye verilen dire'ktıner*-<>..C 
hepsini köylil Ca.nla başla yaparak \ı6 
tün köylüler tarlalarının büyük bir Jd'"l{I 
mına findık fidanlarını aikiniş ve iıtiJ 
üçüncil senesinde kendi eliyle diktif-ep 
Cındıktan kendi Hiyl6 mahsulünü toplJ
yarak kendi şahsi idaresini de refalı' 
ka-:uştu'nnuşftir: Arhavinin bütün k6f •ı 
!erine bakatak olursanıZ büfük bk İİ 
rai kafKintna gö"ze ç~İpmaktadır. 

Çünkü zaten çalışın.ağı ve çalı§tıkt ıp 
muvaffak olma~ kcndimhc prensip e 
nen bir mtilcf için ·çiı~Ş'tıkça muvaf f,a · 
olmak tabii hakla ruh;. ' 

Anadolunun bütün Jssabalan gi~-. 
- Fakat Nevyorkun o mUkemmeJ 

gazctecııerl yanında benim gibi mü
tevazi bir Londra muhabirinin ne 
mevkii olablllr? 

Cimi bu sözlerinden sonra ikinci 
bir cevap beklemeden odadan çıktı. 

- Sen işine devamet. Ben Mis- lzmirde 
ter Granstonu mlllt ehemmiyeti haiz 

eeyyali celbi için Kordonhoyun da yapılması mukarrer otel binMmm 
malıııeti tetkik ediliyor 

. Arhavi.halkı da umumi harpte erkekle' 
cephede harbederken kadınlar da ~f 
he gerisinde cephane taıımakla miU 
azimlerini isbat etmişlerdiı, istiklat 5' 
vqında vatan için karuannı döker.ld 
arasında Arhavililer .daima ön sa.ftl 
ıörülmektcdir. 

XXI 
Cimi, büyUk bir hAdiseyl tahkik 

ederken asla gecikmezdi. 
saat aıt.ıyı OD goco, y~taAının b .. u

cundaki telefon çalındı. 
Geceyi geç vakte kadar "Sabah Se

si" ne h~vadts yetiştirmek için ça
lışmış olan Cimi, uykulu gözlerle 
kalktı. Telefona uzandı. 

olan bir iş tein görmeğe gellyonım. 
Onu görUnceye kadar buradan ay
nlmıyacağım. 

• • • 
Az sonra Flllp Granston, k~Ubl 

Stimsona şöyle diyordu: 
- Ben sana, mntbunta karşı katl

yen kaba davrnnma dememiş mıy. 

dlm? 

- Fakat bu adnm bir gazeteciden 

lstanbulda olduğu gibi, mcmloketiınWn modern bir otele ihtiyacı vardı. Yeni o

bir çok yerlerinde de asri tesisatı havi telin ihtiyacı tamamen karttlayacağı u
ıeyyah otelleri inşasına karar verilmif. mulmaktadır. 
"- t-b lıtel~.:btr k8'9 se- __..... ı--..... 00-1 eanauw ~ ....-
yazdığımız gibi Birinci Kordonda körfeze fcsörlerlnden B. Arif Hikmet tarafmdan 
nazır 140 yataklı bUyilk bir otel kurmak bu hususta yapılan projeler, diln 1stan. 
üzere faaliyete geçmiş, İstanbul TUrkofis bul TUrkofis dlrekt6rU B. Cemal Ziya. 
mlldilrU B. Cemal Ziyadan bu hususta yar nm başknnlığmdn t~ekkül eden bir ko-
dmı lstemi.5tir. misyon huzurunda. t etkik olunmuştur. 

!znıırln lStedenberl böyle bUyUk ve 

Aı1ıavinin kültürel kalkınması dJ 
çok ilerlemiş b:r vaziyettedir. 

Telefonun öbllr ucundan şen bir 
ses geliyordu .. ziyade tşl gUcü olmayan bir adama ------------------------------

Şimdiye kadar: ikmal edilen köy me 
teplcri ile hük\unet konağının in~a 
iç.in butün köy ve kacaba halkı lizım d 

lan inşaat malzemesi ve masrafı l:en 
tarafından tedarik edilmek üzere eın 
sali nahiye merkezlerinin hepsinin !e1' 
kinde bir hükumet konağına sahip ol 

- Adclft cinayeti gittikçe e -
hemmtyet peyda ediyor. Kalk hazır
lan ve falan, falan, falanı gör, ko
nuş ... Nasıl yazacağını sen benden ft.. 
lA blllrsln. 

Telefon eden adamın "Sabah Sesi" 
nln başmuharriri Kontveyt olduğu 

anlaşılıyordu. 

Cimi kalktı. Kendine bir çay yap-
b. Sonradan romancı olmuş bir diğer 
meşhur gazeteci gibi çaya pek dUş-

benziyor. Hali perişan... Bakışları 

yorgun ... 
- Sen ona nldırma ... Zamanımızın 

en muYaffak gazetccllerlnden bnzı· 

ları öyle perişan haldedir... !çeriye 
al... 

KAtlp Stlmson, dünya başına yı
~hr glbl mağlOp ve münhezim bir 
halıle kapıdan dışım çıktı. Clml'nln 
yanına geldi; ölgUn bir sesle: 

(Arkası var) 

Eğitmenler kursuna giden 
ispekterler döndü 

K8y ISğretmeni ye. 
tlttlnnek makaadile 
EU!eehlrde aıılan E.. 
ittmenler kursu fa. 
allyetinl tamamlamtt 
bulunmaktadir. Bu 

-

yıl Anadolunun muh
telif villyetlerinde a. 
çılan Bekiz kurstan 
M7 etftmen merun 

olmuttur. Gelecek yıl 
lania eğitmenalz bu. • 
lunan köylerin bu ek. 
aııtnı gidermek mnk
eadlle yeniden timdl
ye kadar kura açıl

Dl&DU§ olan vllbrt. 
terde kuralar açıla.. 

eaktır. KUltUr Baknll 
lığı bütnn ilk tedrisat 
lspekterlcrinin kurs -
lar hakkmdn bll"'flt>· 
rlnl nrttmnnk l!l"k
ııadlle Esklechfrdıı a. 
çılan kursa gidip tet. 

ınat yapmalarını ve ~alı"'mn vnziyetinl 1 
Jakmdall a&melerhıl arzu etmlı ilk ola
rak İstanbul llk tedrfeat isrc:ttnrJerin· 
den dokuz ldşllik bir ka.filoyl E...!dşchire 
ı&ıdenniştir 

Eski n 1 fr el .,n fspekterler dOn dlSn
mU !erdir. Kunı m çnlı~ma durumunu ya. 
ltmdnn tetkik ctml§lcr, memnuniyetle 
aynlmışlnrdır. Yukarda realm ~itmen. 
ler kursuna aittir. 

Po Mardin.de inşaat 
30 yatakll güzel bir memleket 

hastanesi yapllıyor 

• muştur. 

Mardin, (Hususi) - 1938 bütçesi 
302 bin lira olan Mardin hususi idare 
si NaCıa, sıhhat ve kültür işlerine yap
tığı yardımlardan başka bu yıl üç roü
hinı eser daha meydana getirmi§tir. 

Bunlardan birisi Halkevi binasıı!ır. 

Kırk sekiz bin lira sarfile meydana ge
len bu ınodern ve muhteşem bina her 
türlü mükemmeliyeti haizdir. Büyült 

bir temsil ve 'koıı.f erans, dört içtima ta· 

lonile müteaddit iş odalarından müte
şekkil olup inşaatı ha~.an zarfında hi. 
tam bulmu§ ve !ialkevililer yeni kurağa 
taıınmıılardır. 

istasyon yolu üzerinde ve eski bele
diye parkı ::hı.bilinde inşaatı devam e
den vali konağı için yirmi yedi bin li. 

ra harcanmı~tır. önümüzdeki ilk t~rin 
ayı içinde bitirilecek olan binada şehri· 
miz:n göze ç:ırpan, modern yapıla-:n
d:ındır. 

Diyarbakır yolu üzerinde otuz ya • 
taklı bir memleket hastanesi inşası te· 
karrür etmiı ve ihale yap1lmı~tır. 

Sağlık yurdunun temeli bugünle:-de 
atılacaktır. Yurt icabmda elli yat:ığı is
tiap edebilecek !feltilde kurulacak ve 
memleketin zarurt ve mühim bir ihti -
yacını karJılryacnktır. 

Husust idare su tesisatı için yapıla

cak masrafın nısfmı da ta:ıhhüt eyle -
nıiştir. Belediyeler bankıı .. ıncl .. n i3 -
tikraz olunacak 170 b~n liranın 85 

bin liras:nı belediye, ikinci nısfını d:ı 
hususi idare ödiyecektir. Para alın -
masr için gereke• muameleler ilerle -
mittir. Bu yıl proje ve sondaj İ§leri 

sona erclirilecek, yeni malt yıl başın.. 

da tesisata giritilceektir. 
Husu.at mul.asebcee bütün vilayet 

dahilinde bayındırlık İ§lerinc önem ve
rilmiştir. 

Arazisinde her rutlü ıtıf!yW ve buır ı 

larm ihracatUe memlekete büyuk bil 
gelir temin eden Arhavi halkının Y&f 
derdi vardır. Biri çUrUyüp mahvolma~ 
ta olan yq mey.va için ha işlerle uğr• 
pcak fabrikanın kurulması; ikinci ~ 
erı mühimi (Mcrgül) Athavi yolunu• 
inşaatı .. 

BOCA~DAG~IDAKl DlNAMt;l' MADENİ Kcndileı:inin refaha 'kavutmaaı ~il 
butün kasaba ve köy.halkı Arhavi Mor: 

Bartın (Hususi) - Geçen sene, mm
takamtzda tetkllı:atta bulunan Maden Tet
kik ve Arama EnstitllsU ve Sümer"Bank 
mUtehassrnlarmm Boğ{lZ dağında, bir nevi 

kireç taşı olan ve dolomit tael"ıldt verilen 
bir maden bulduklarım ve bu taşın , Ka
rabük demir • çelik fabrikAlıı.rmın izabe 
fırml~n için lUzumu bulunduf;'11nu hnber 
vermi§tim. 

Karabük fabrikal:ırmın i a~tı bitmek u_ 
zere olduğundan, Siimcr Bank, fabrikalar 
l§lemeğe bagılnyınca ihtiyaç görUieeck o
lan bu taşı ~şlctme tcşcbbUsUne geçmle-
tir. 

Birkaç gün evvel, refakatinde bir fen 
mcmurfylc şehriıhize gelen SUmer Bankın 
milş:ı\fir avuk tı Rd en Pcllsen, 

4 

dolomit 
-taştnm bulunduğu sahada ealııslnra alt a
razi bnlur.up bulunmrıdığııu ' nraŞôrmağn 
başlnmı tır. Bu yoldaki te tkikler ve icab 
eden anla malar yapıldıktan sonro, Vll~
yete, i letme ruh~~ı için mllrncaat edl • 
lec ktir. 

Dolomit ~ak'ntinm ne znmn"l fqJetil • 
ml'V-O b·•ıiJ rnıc:0r hcnllz tesblt cdlJniJş de
wlldJr. F:ık'.ı.t, resmi muamele bltc-r bitmez 
ilk hazırH!:lnra ba~bnma.sı mUmkUn -
dilr. 

Kızılaya Bir Yardım 
Bı:ı.rtm - 1braoat tUccarlanndnn Bay 

P. P. Danlclsen, Kızılaym şehrimiz ;§ube- J 
sine 405 lira teberru etmi§tir. 

gül yolunun te111riyeittirabiycsi busu ' 
'sunda ellerinden ge1en biitiin fedaka~ 
lı~ bir an bile esirg~mekten ~ekin~ 
mektedf rler. • . 

Köy ve kasab\\ halla toplu bir hal~ 
yol inşaatına gitmekte ve bir a.n e'f\ el 
bitir~lmesi i_sin h!zl~ . çalışmakt~rlat 
Bil yol inşaatında biz.ı:p.t i tirak ve mil 

sait z<ımanını hiç esigemiycn sayın nı!Y 
Do'ktp,r Ce~:ı.1 Al~re ve !iöy mekte ' . ' . 
rinin ipşaatına direktif ve öf,retmcn i 
tiyacmı temhıini c;sirgemiy.en Çoruh k. 
tür direk:tprllne Arhavi hplkı ıı~mınl 

teşe~kür etmeği bir borç bilirim. 

Ar.havi halkt teşebhüslerinde muva:f 
fak olmakta olduklan ve yakın bir ~ 
de bayındırlık har~ketleıirıe tarmuİlile 
kavuş.ıu:akJarını ~it· otmeK:t~dirlcı. 

. ı . 

16 Yaşında Bir Çoc:uk 
- K.aülOldu 

Blılılceslr ..._ S:ı.f.tr :ır köj1hıden Hn- • 
)·in oğlu 16 yn!,lındn Niy:ızi ayııJ• k ydelt 
İbrahim oğlu ll5 ya lnnnda :tsmııill br~ 
1: ölailrmü§für. Hadiseye Niyazinln ço • 
b:ım, bmaıı- larafmdan düğilimll,- olmeJP 
nm 13cbebiyct verdiği söylımmektedir. ı<• 
til Niyazi °" vaka csr.asmda yanıarındl 
bulunan.; ayu küyden lbr:ıhim yakalalJB 
rak ~clliy&ye. t~· e~r. 

- . • .. 
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- O da· ılzln clbl bir insandır. O
nun da •izin kadar ~ereti olmur ll· 
zııu .. 

E~klya relıl hlddetıenmifti: 
- Benilll kadar şeretu mi?·• 
- Evet .. 

Dolorea de ciddi idi. sert bir Uf· 
vap vermi~U. Don Pedro, g1i10mH· 
di: 

- Peki öyleyse fçıia .• iedi. Sonra 
•rkada§larına döndü: 

- Hardı çoctıklar, d~dl, bu gece 
her zamankleden dalla n~şell, daha 
coşk~n olacatıınız. Aycırıll ıa?a,la
rı kttı celmene blltGn Valanıl1a 
meyhanelerinin şarapları a1atmıE& 
Ce!ecet .• 

Evet •• Ba meyhaae meşllur A.r;-ır 
kaptanın meyhaneıl;rcll. · 

AYıır kaptan, Cezafrdea ıon ıefe· 
rint ,-aptıttan sonra yolda cetla b1r 
harbe &irmlfı 9'lr koraall filc:sa, ller 
ıeylrıl atm13u. Ya1nrı Zehrayı kurta
rahlldlkten aonra tqanrata d6nea 
iht11ar deniz kurdu, hlr daha tlealze 
dönememiş, nıe1hanecflTk ya'pmağa 
karar vermlşti. 

Zehra, Jı:lmıeıizdl. Yuıut ona kap. 
tana teııım ederek ayrıtmretı. Şah1a, 
korsanlarla mflcadeJede erta4aa ka1 
boımn,tu. Evet, Ay&'Jr kaptıa da far
ketmtş, takat seneler l'•~tffi halde 
blr haber alamamı$tı. 

Aygır taz,taa ltpaaraya d8od{lğ(l 
"llkit ihtiyar ınneıN!ln çoktall gJdQ
~ünıı haber alınca uzulmOş. tlatti 
atıaını~tr. 

?:lir iki ay ser.eri serseri dela~ 
»ııt, •011ra aı; 1c:tıacatrnı anıarrnca iti 
ıaeyhaneeillfe dökmll<ıtU . 

J\.adından nefret eden. kadın keli
l!lıeııllt llizına almayan kaptan, Zeh· 
ra llt ~it ... kal•lftl. gımıeıl yok
tu. Klaıe ona kıymet Te Phemmiyet 
"'l"llllıort•. Zıara, kaptaaıa Taıl7e-

nı aalayraca ·onun sanıttnli Y•l'
mak, ona iylllk edebtımek ic;in elin
d.eıt geleaı' ealrgememeğe karar ver
mişti. 

o .bglblUi, iba~nıak,. 
Aygır kaptanın meyhane açma nı. 

rinl parlak bulmn:,: 
- Çok lyi c,Jur. Bu yaştan sonra 

deulzle-rde tehlikelere girmektense, 
blr kenarda çah~mak dalla iyidir, 
deml~tl. 

lı,te o ukit Aygıl' kaptuıın lc;I sız. 
tamıı,, gözleri yaşarmış, senelerce ca· 
navarca insan l:lldUren, kan aJntmak .. 
tan Z'~vk dayan ihtiyar ktırdal! gözle
ri yaşararak: 

- Ze1ıra .. demişti. sen şimd·ı f epan. 
,-a topraklarında yaşıyoTıuıı.. Bir 

· ~Un Yusuf gelirse ona kavu~acak

ttııı .. fstlyorıım, ki Yuıııfa seni tes
lim atdığrm ıibi tertemiz teslim ede
r!m. ]!!~er buna taıtabilfrsem. dUB• 
y:lr.tD e11 mesot adamı olarak gözle
rimi y-oınacağ'ım. Çok gtinalıhım var .• 
o tadar çok, ki .. Hesabrn1 ben bile 
tılmlyoram .. Allak ce-umı •erecek .. 
Fakat hen fstedlğhni yapar.un bu· 
tun gUnahJanıııı ödtmiı, olacagım .• 
~en temiz. tertemiz bir kadrn11n .. Bi
liyorum, anlıyorum. Yuıufu da sni• 
vcrıun .. Bekle .. Bir gtia gf'lecek. se
~: bulacak. Unutamaz Yuıuf ıenf.. 

z, bra. Aygmn Ynsottan tok hab
ıııe' lllesl rilzUnden ona bağlandı. Ona 
hl rtıaba glbl ıevdt. Ay~rr kar>tan dl\ 

c-ld~en Zehra~·· baS-tndı Onu bir 
karrle~. bir et'llt glbi severdi. 

Meyhaneyi açtıktu ıoara: 
-- Zehra. dedı. 1enfa adıa Doloree 

.,.• ... .,n .. Dolores blr demet r>ill demek· 
Ur. Sen de hlr \'akit ~ii1diin .. 

- Peki.. Sl'.'n nuıl istersen öyle ol• 

&UR .. 

Her ikisi ı:ahuk aRla~ttlar. . 
F-akat Ze.llraaıa mUlli• IJir elerdi 
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vardı. Gebe ldl. Yusufun bir ı;:ocuğu
nu daha karnında taşıyordu. Bunu 
çok ıonra, Yusuftan ayrıldıktan bir 
ay sonra !arketmlştl. 

Aygır kaptan, Zehranın, yahut ye
ni lınnl1le Doloreıln gebeliğinde sa
bahlara kadar uyumadan ona baktı. 
Bir cUn minimini çocuk doğdu. Bu, 
bir kızdı. 

- Doloreı, dedi, çocuğumuzun adı 
Donna tzabella olaca~ .• 

- Peki baba .. Sen nasıl istersen .. 
- lzabella, kara UzUnıdUr. Senin 

kızın nzum kadar tatlı, c.nun kadar 
kıymetli olacak. 

Donna tza.bella, yirmi yaşına gel
diği halde bir cun bile meyhaneye 
gelmemiş, ne annesinin, ne de büyük 
bıı.ba diye çağırdığı Aygır kaptanın 
ne iş yaptıklarını öğrenmemişti. Zeh
ra ile Aygır kaptan, barikullde gü
zel lzabellayı kendi Aleminde yaıat· 
mafa muvaffak olmuşlardı. 

... * • 
O gece, Don Pedronun bir sarhoş 

glbl meyhaneye girdiği gece Dolorel!!, 
buhranlı bir gün gec;lı·lyord u. Sene
lerce beklediği Yuıufu bir daha gö
remiyeceğinl anlamış cibi mahzun 
ve mttteeaslrdl. 

Yirmi sene, ona bazan yirmi gUı:ı 
gibi. bazan yirmi bin sene gibi gelir
di. Pakat bir tek gUn YusuCunu, De
nizini unutamamıştı. Boş zamanla
rında Aygır 'aptanla karşı karşıya 
gelir, eski hatıraları tazelerlerdi. 

Aygır kaptan c;ökmUş. beli bUkUl
mUş, yüzttnUn etleri porsumuş, elleri 
titremeğe baı,lamıştı. Eski canavar
lrğından belki gözlerinde bir iz kal
m.ııstr. 

YüzilnUn derin c;lzcllert. hayatının 
bo'ralarını anlatabllecek ·izler tıt•ı
;rordu. Fakat lçl 7umupmı1tı. Zehra 

ile yalnız kaldıkları vakit hep Yusur
tan bahsederlerdi. Aygır, Yusufla 
konuştuklarını daima anlatır, Zeb
ranın yanan kalbine su serperdi.. 

O gttn, Don Pedronun meyhaneye 
geldiği gUn Zehra: 

- Baba, demişti, artık ümidimi 
kestim. Yusufu bir daha göremlyc<'~
ğim. lzabellayı Yusuf gelinceye ka
dar olduğu gjbt saklamak istlyor
tlllm. Fakat artık ona da acıyorum. 
O da hayatın zevkini tatsın. Onu 
evlendirelim .. 

Bu kararı vermek, anne olan, se
ven Zebraya çok acı gelmişti. Ama, 
yapacak başka bir şey yoktu. Yirmi 
senedir bir an bile içinde kaybolma
yan Umit, nedense o gUn söntiver
wişti. 

• • • • Don Pedro bağırdı: 
' · - Dotores .. 
• Dotores yaklaştı. GUçlUklc neşeli, 

gUleryüz göstermeğe çatıştı: 
- Söyle, emret slnyör .. 
- Bu akşam c;ok eğlenmek istiy<>-

rum .. 
- Burası sizin .. lstediğinlz kadar 

eğleninlz .• 
- Hepimiz senin şarkını söyllycc 

~ız Dolores •• 
- Söyleyiniz sinyör .• 
- Ve sen oynıyacnksın 
- Ben mi? .• 
- Evet sen .. 
- Ben hiç oyun oynamam slnyör. 
- Dolorea .sen· bu akşam bizim 

şerefimiz itin şarat> içeceksin .• 
Dolorea, ilk defa şarap içmek ar

zul!!unu duydu .. Hem o kadar, ki der· 
hal cevap verdi: 

- lçerlm ılnyör .. 
Don Pedro co,tu. Şarap maşrapa· 

ıını doldurup Dolorese uzattı: 
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- BUtUn oturanlu ayai& kalk-
11ıı.. 

Diye ba!ırdı. 
Meyhanenin rakka11elerınt )[uca l

larına ıı.lpılf ~arhoş eok.lyalar hep 
birden reislerinin emirleriyle ayata 
~al~tılar. 

Don. Pedro bağırdı: 
- Doloreıln ~ereflne .. 
BUtlin ağıılar birden açıldı: 
- Doloreıin şerefine .. 
Maşrapalar doldu, ma~rapalar bo

şaldı .• 
- Dolores •. Sen bu akşam bize 

Kastenyet oynıy&cakıın .. 
- Emret slnyör .. 

MUzlk, Doloresin §ereflne çalmaya. 
başlamıştı ve Dolores, ytrml senedir 
aeyrettlği Kaatenyetl ilk defa oynıya
caktı. Hazırlanıyordu. Bir el omu
zundan yakaladı. Bu, Aygır kapta· 
nm eli idi: 

- Hayır, diyordu. Hayır, sen Kas-
tenyet oynıyacak kadın değilsin .. 

Don Pedro deli glbl atıldı: 
- Ayı herlt .. Çekil ıen kartımdan. 
Ay~ır kaptan titriyordu. YtizUnUn 

tengl u~muş, sakalı diken dlken ol
muştu. 

- Hepiniz defolun.. İstemiyorum 

ktmseyı .. Sizin vereceğiniz para bıı.~ı

nı..ı:a yaneuı .• Alçak herifler .. 
- Canına mı susadın Aygır baba .. 
- Al<:aklar .. Defolun dlyorunı s!-

ıe .. 
Don Pedro gerildi. Kolunu uzattı 

•e bUtUn kuvvetiyle ihtiyar meyha
necinin euratrnr ekledi. Sarhoş gU
rUltUlerl arasında tokat mUthlş bir 
ee!I ı:ıkarmış, ihtiyar Aygır kaptan iki 
tarafına sendeleyerek yere yıkılmış
tJ. 

hk defa tetiği şarabın tesiriyle ba

" dönen Dolores, bir ıanlye içinde· 
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dindi. 

Eşkiyan.ın karıısrnda dtkttdl. Yı lt· 
!aştı. Gözleri ate' gibi yanı,.or T4 

parlıyordu: 

- Sen kime tokat Taruroraun .. Bu 
ceaarett aana kim verdi.. 

Diye bağırdı. 
Don Pedro, ihtiyar kaptanın 1ere 

yu~·arlan.mutyle, kahkahayı atmaaı 

bir olmuştu. Onun gUlt\ı,U, bUtUn ma
i7etlnln ne,elenmest demekti. Hep
ıl: 

- Yuha .• lhU::rar me::rhaneclye .. dl· 
ye gürlemişlerdi. 

Bağırmalann, haylurmalann 8(). 

nu &elmlyordu. Sesler DoJorealn beT· 
nlnde uiulduyordu. Hayatında ilk 
defa ıarap tomlş Te tık defa bir er
keğin karışısına erkek gibi eıkmak, 

int1kam almak arzuıu duymuştu. Fa.
kat ne bu htdce tt. ne de bağırışı knr
şısır.daklne tesir etmiyordu. 

- Sana söylüyorum eşkiya ret11l 
Don Pedro .. Babama tokat Turmak 
t"euretlnl sana ki mverdl? 

Don Pedro da bu akşam, eakt ha
U·.ı kaybetmişti. Her gellşte lıpanyol 
kızlarına yaptığı gibi Doloreıl belin
den yakalıyarak çekti ve dudakları
nı dişleriyle yakalamağa calıttı. lşte 

tam bu esnada, blr sanh·e evvelki 
tolrnttan cok Ustlin oldu~u cıkardığı 
sesten anlaşılan bir tokat, Don Ped
ronun yUztinde şakladı. 

Dolores blitün kU\'Vetlyle oaman 
atmış, bi radım gertlemlşti: 

- Çık buradan .. diye kapıyı lonret 
ediyordu. 

Sarhoş e~kiyalar ayaklanmışlardı. 

Don Pedro, kartısındakl bir kadın da 
olsa yediği tokadın intikamını ala
cak insandı. Doloreain üzerine atıl
dı. Saçlarından. yakaladı: 

- Oroaou .. diye b&J;ırdı. 
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lbtiyar meyhaneci: 
- Doloreı, dedi, talihimiz gittikçe 

ıUJUyor. Bura~ı bize ta.ti gelrnlyo
cek .. Elimizdeki para ile dtikk!nı bü· 
yültelim. Müşteriler çoğalsın .. 

Dolores, her söylenen sözü kabul 
eden, hiç bir şeye itiraz etmeyen bir 
ka4ındt. 

llıttyarın sözlerini kabul etti ve 
:Valansiranın minimini meyhanesi 
bir gUQ muazzam bir bar haline gel
ill. Adını da Dolores koydular. 

l)(>loresin o kadar perestlşk!rı 

Tardı, ki.. 
lbti::rar meyhaneci, birçok kasten

ret oynayan dilber lspa.nyol kızları
nı doldurmuştu. Iı'akat onlara kimse 
bakmıyordu. Herkes Dolorcsin orta
lıkta dolaşmasını, görUnmcslnl isti
yordu. 

Meyhanede hemen her :;-ece onun 
tçln. ht.dise olur, müşteriler btriblr
Jertne girerler, co kdefa kan akardı. 
Fakat hiç kimse Dolorese bunun için. 
kabahat bulmazdı. Onun Yüzünden, 
bıçaklanırlard1. Fakat gene Doloro
se düşman olmaz, onu severlerdi. 

fspanyanm meşhur eşkiyası Don 
Podro muhakkak ayda bir defa Do
loresin meyhanesine gelir. Kapıları
nı kapattmr. BUtun adamları lle ne 
kadar içki varsa hepsini boşaltır. bir 
ayda aldığı paraları verirdi. 

Huna rağmen ihtiyar meyhaneci 
Don P(ldroyu hiç sevmezdi: 

- Ah şu adamdan bir kurtulsak .. 
Bir gün bııoımıza bel~ çıkaracak •• 

Derdi. 
Fakat Dolores aldırmıyordu: 
- Ne llzUJUyorsun baba,. Ne bel! 

c;1karacak .. O, çok iyi adamdır .• ceva
hınr verJyordıı. 

Doloros l~ln herkes iyi adamdı. O 
da k11odiginl herkese iyi kadın, gilzel 
liadın diye &evdirmişti. Birkac maş-

rapa şarabı yuvarladıkta nsonra ~ 
nune gelen kadını kolları arasında 6 
kan, onu bir fırtına gibi çevirmek I~ 
tcyen çılgın lspauyollar bile Doloref 
bir çiçek gibi koklamadan uzaktS1 

seyretme kistcrlerdi. 
Don Pcdro, hoşuna giden kadıc 

dağa kaldırmak, birkaç glln eğıco 
dikkn sonra bırakmalda meşhur b 
şaki idi. Öyle ikon bir gün blle V 
lorese bir şey yapmamış, halt! söf 
lcmemiştl bile. 

Fakat btr gece .. Gene bir kasıd 
gibi atlı maiyetiyle meyhanenin l{f 

pısrndan içeri atıldılar. Don Pcdf 
sarhoş gibiydi: 

- Kapılar bizim için kapansın .. dl 
di. 

İhtiyar, sakallı meyhaneci titret! 
Doloros sarardı. Dır köşede ş;;arabt~ 
ıcıuekle meşgul 'ynşlıca. bir adam 1t 
rindco kımıldadı ve kapılar, DO 
Pedronuo gelmesiyle kapandığı git 
kapanmadı. 

O hiddetlendi: 
- h:erdckiler dışarı çıksın, kapıl• 

kapansın .. 
' Bir çoli kimse çıktı. O adam, bll 

masnr.r.ı üstune eğilmiş, gözleri şnrıı 
maşrapasına dalmış adam kalkmad 
l btiyar meyhaneci: 

- Emredersiniz sinyör .. diye tc1 

pıya koşmadı. 

- Ne oluyor .. Niçin kapılar kapııç 
mıyor. NIC:n ı;ıu hayvan h<'rlf yerlç 

• 
dcrı kalkmıyor .. 

Dolores ağır adımlarla eşldye. re 
sinin yanına yaltlaştı. Her zaOlıınJ 
glbl güzel, fakat mahzun yUzlU !dl· 

- Don Pedro .. dedi, siz içebilir 
s!ulz. İçeri başka kimse glrmly~el' 
Fakat o odamı bırakın içsin. 

- Kimdir o adam .. Benim bu1t1" 
du{;um yerde içmE'k şerefini taşıyııb 
lccek biri midir? .• 
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Naf a Veka etinden. 
Diyarbakır _ Cizre hattının 39 + 650, 67 + 450 ve ~7 + 700 üncU kilo. 

metreler" d K Sal t ve Batman çayı üzerlerınde yapılacak 1X60, ın e uruçay, a çayı . k"l 
4X60 ve 5X100 metre açıklığındaki Uç demir köprUnUn ınşa, na ı ve mon. 
tajları kapalı zarf usulile münakasaya konul~uştur. .. .. 

l - Münakasa ll-ll-938 tarihine tesadüf eden Cuma .gunu saat 15 de 
Vekfılctinıiz demiryollar inşaat dairesindeki mUnakasa komısyonu odasında 
Yapılacaktır 

2 B ·k.. rU1 · kli m" cnoa.flarile beraber muhammen bedelleri mec. - u op erın na ye ..... ~ 
ınuu 1.J00.000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 46.750 liradır. . . 
4 "I k 1 · · ks"ltme ı::artnamesi Bayındırlık ışlerı genel şart.. - n u ave e pro3esı, e ı ,.. • . 

namesi u·· d t k"" ·· <:ft ası ray inbjsat tertibatı şeması. devlet demıryolla. • ç a e opru tr-m • . t k .. k 
rı ray tipi, telgraf hattı konsolları şemasından ibaret hır a ~m muna .a:ın 
evrakı 50 lira mukabilinde demiryollan inşaat dairesinden tedarık oluna.bılır. 

5 - B u k · k isteyenler 2490 numaralı arttırma, eksiltme u m na asaya gırme . 
ve ihal k 'b' "b a"ına mecbur oldukları evrak ve vesıkalarla e anunu mucı ınce ı r "' .. .. . . 
ehliyet vesikalarını ve fi:ıt teklifini h:ıvi kapalı ve muhurlü zarflarını eksılt. 
nıe §artnamesi ile mezkr kanunun tarifatı dairesinde. h~lı~,ar~~ 11-11-
938 tarihinde saat 14 e kadar Demiryolları inşant daıresınd~kı ~ munakasa ko. 
rnisyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde vermelerı !~mıdı~. . 

6 - Bu münakasaya gireceklerden laakal elli metre açıklıgmda bır demır 
köpru imal ve montajını yapmış olmak şartı aranacaktır. . . 

7 - Bu münakasaya girmek için ehliyet vesikası al~ak ısteyenlerın re. 
feranslarile diğer vesikalarını bir ist.idaya bağlıyar:ık munakı!sanm . yapıla.. 
c:ağı tarihten en az sekiz gün evvel Vekaletimlze milracaat ederek ehlıyet ve. 
Sikası talep etmeleri liizımdır. 

8 M.. k ı gı~ tarı'bten en az sekiz giln evvel müracaat e-- una asanın yapı aca 
derek ehliyet vesikası talep etmiyenlerin bu müddetten sonra yapacakları 
rnUracaaUarı nazarı itibare alınmıyacaktır. (3937) (6802) 

P. T. T'. Le\'lizını müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı içi:ı eksiltme ile ( 100.000) metre tek nakilli sahra kablo

su alınacaktır 

2 - Muhammen bdel (4900) muvakkat teminat (367,S) lira olup eksiltme
si 15 - Te§rinisani _ 938 sah günü saat 15 de Ankarada P. T. T. Umum mU. 
dür}:lk binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır.. . 

3 - !stekl1ler. muvaitkat teminat makb~z veya banka mektubu ve kanunı 
vesaiki ile baraber 0 gün saat 15 de mezkur komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şnrtnameler, Ankara P. T. T. levazım Istanbul beyoğlunda P. T. T. 
ayniyat §Ubc MD. Jüklerind~n parasız vcrile::ektir. 

Vazifeye Davet 
İST.ANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDt RLüCüND&V: 

(3928) (6801) 

Yıllard:ınberl tevliyet vazifesine alaka göstcrmlyen ve adresi idaremizce bi
linemlyen Sofular camiinde (Hacı Mustafaağa) vakfı mUtcvcllisi Fatma Raikıınm 
ilA.n tarihinden itibaren on bea gün zarfında ld!lremlz Mlilhak vakıflar §Cfllğine mil
racaatıa mkfına ait muameleyi takip ve şartlarını ifa etmesi, aksi takdirde hak· 
knıda kanunt muamale yapılacağı ilin olvnur. (7564) 

. JstanbıR ... Bel~diyesi . iianıitri. 
~ ....., ~ ""f!I"' • ''" • •• '• r"ı' •• ~..:. 1 • ., .. ,.•.... • 0 i , • '• ~ "• - ~ 'f:-,- .J ,,' ... '"":\ ...... O• --: ..: ; 

J - 19 Blrinclteşrln 938 çarşamba gününden itibaren knrrunan eti için top
tan 33, perakende 38, sığır eti için to;ıta:ı 25 r<mıkondc 30 ku::-uş azo.mı fiyat ta
yin olunmuştur. 

2 - Diğer toptan ve perakende et fiyatlar:ır.da değişiklik yoktur. (B) (7604) 

• • • 
Belediye matbaasına !Uzumu olan ve hepsine 13066 lira 75 kurus bedel tahmin 

edilen muhtelif cbaılda dliz ve renkli ltfı.ğıt ile mfü.•cllit levazımı knp::ı.Iı zarfla ek· 
sUtnıeyP. konulmuştur. Eksiltme 24-10.938 pazartesi gUnU saat 15 de Daimi Encil. 
nıende yapılacnktır. Şartnamesi levazım mildilrlUğünde görtilcbilir. 

lstckli!er 2400 sayılı kanunda yazılı vesika ve 980 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını yukarda ynzılı 

günde saat 14 de kadar Dalnıt EncUmene vennclidırler. nu saatten sonra verilecek 
%artlar kabul olunmaz. (B) (7251) 

Selimiye "As~~J~· S~tı~aJfT!~ 
K •. -• • ~ '"i.t - ' 1 arı ı. -· . o_rrns oou ıa _n. .. 

Fen tatbikat okulunun Maçkada iş
gal ettiği bi:ıanın bir tarafındaki nok· 
snn demir parmaklıklar tamir ettirilc. 
ceğinden açık eksiltme ile ihalesi 31 
birineiteşrin 938 pazartesi saat 10 dn 
yapılacak, muhnmmen keşüte bedeli 
541 lira 80 kuruştur. İlk teminat 41 
liradır. Şartnamesi ait olduğu inşaat 
§Ubesinden görülebilir. 

İsteklilerinin ilk tembat makbuz ve 
ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
larile ihaleden 8 ,gün evvelirc kadar 
fen müdürlüklerinden ala.cakı~ .. ı ve
sikalarile beraber belli g'iin \e saatte 
Fındıklıda komutanlık satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (7475) 

lf. • "" 

Çatalca mUstahkem mevki komu • 
t.anlığı için 284.1 kilo bakır hat teli 
18 kilo tavlanmış tel, 34 kilo parötö. 
ner teli ve on adet rabıt boru.<.hl satm 
alınacağından açık eksiltme De ihalesi 
31 birinciteşrin 938 pazartesi günü 
saat ll de yapılacaktır. muhammen fi
yatı 2592 lira 39 h"U111Ştur. tık te. 
minat l 95 liradır. Şartnamesi ihııle gU 
nünden maada her gün komisyonda gö
rülebilir. 

isteklilerinin ilk teminat ·makbuzu 
veya mektuplarile 2490 sayılı °l{anunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalarile beraber belli gün vv saatte 
Fındıklıda komutanlık satın alma ko· 
misyonuna gelmeleri. (7476) 

• • • 
thaıe günil talibi çıkmayan Hay

dıırpaş:ı hastanesi için 3650 tane tnvuk 
ile 1825 tane pili~ satın alınacağı:ıdnn 
pazarlıklR. ihalesi 24 biriııciteşrin 938 

SOC. AN. 01 NAVIGAZIONE-VENEZIA 
U ğuyacaklan Umanlar 

Pire, Brindist. Ven edik 
Tricste 

BUtUn Avrupa için eksprea trenleri 
ile telaki ederler. • 
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PALESTINA 
RODl 
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Burgu, ~ama, Kaıtence 

F~cia 

lıeo 
1 Düma 

Merano 
l :Albeno 
Abbazia 
<Ampidoglio 

6/10 
20110 Saatı? 

' 3/11 

l3f10 
2700 SaaUT 
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Muhammen tutarı tavuğun 2390 lira ı-------------

Fenicia 
Diana 
Merano 
'Abbaziıı 
Cıunpidoglio 

, 

22/10 
26/10 
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75 kuruş, pilicin 647 lira 87 kuruştur. 
Her ikisinin ilk teminatı 228 liradır. 
Şartnamesi her gib komisyonda görü-
lebilir. 

Suliıuı, Kalas, lbrail 

isteklilerinin ilk teminat makbuz ve ' 2/11 

ya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 i.\ncU maddelerinde yazılı vesika
lnrile beraber belli giln ve s:ıntte Fm· 
dıklıda komut.anlık satın alma komis. 
yo:ıuna gelmeleri. (7299) 

TURAN TiYATROSU 
H:ıJk son•atkllrı Noşit, 

Okuyucu Semiha, 
l\llşcl ,·nryetcsi ... 
ilk defa ol:ır:ık: 
Bctbalıt 6şıklar 

3 perd<' 
\ \ 'S. sor o. D('JIT ... 

tlllllliliimı"r~ı .......... 1111 .... 1111 .... ~ 

Alemdar sineması 1 
tiri film 

Çarın yaveri 
Brodvay melodi 

Kumpanyamız Vencdll[ tarfktle Parls ve Londra l~ln , gayet tenzil 
mlş fiyatlarla, blrleşmtş btletıer ita eder. 

Fazla malClmat almak fı;ln Gala tada Mumhane Şarap iskelesi 1 
141 "ADRfATlCA" Umumt Acentalı ğına (Tel. 44877-8·9) ve Beyoğl 
Galatasaray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) müracaat olunur. 

Devret . Demiryolları ve, ,. Limanlar ı 

_ . i_şletme. Umum idaresi ilanları 

.Muhammen bedelI 1440 Ura olan 16000 adet 25 x 25 ebadında ç 
knro (tretuvarlar içb) 21-10-1938 cuma gtbU saat 10.30 da Hayd 
da gar binası içindeki komisyon tarafından açık eksiltme ıle satm au.1a1111 

trr. 
Bu ise girmek i.rtiyenlerin 108 liralık muvakkat teminat ve kan 

tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günU saatine kadar kcmisyona 
caatları 15.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağrtılmaktadır. 
(7164 

z AY ı VUksek 6ğretmen okulu OlrektHrlUğDnd 
Aı.kr.ri S:ın'ntlnr mektebinden nlclı~ım 1 Okulumuzun fizik kimya riyaziye tabliye ve tarih bölümle . o 

!l:ıO yılınflakl şah:ıdcln:ımcmi z:ıyi clliın. • ' • . • •. nn m 
Eskisinin lıOkmü yoktur. _ lr:et. ı yenıdcn talebe alınacaktır. Müsabaka ımtlhanlan 20.10-938 tarihınde yap 

(27059) İsteklilerin belgeleri ile birlikte okula ba3 vurmaları ilan olunur. (7489) 

l~UUUNun kltnıı eokllndc .roman lcfrllu;aı - ., 

1 - Selimiye Tümen ve Karadeniz 
Boğazı birlikleri:ıin mart 939 sonuna 
kadar ihtiyaçlan olan 15000 kilo kuru 
soğan açık eksiltme suretile satm alı· 
nacaktır. 

80 ·nrmnONC'O MATTKOM DORD"UNCU l\lAHKUM 

2 - Eksiltme 2 ikincite§rin 938 çar. 
§amba günü saat 14 de Selimiye tümen 
askerlik dairesi binasındaki tümen sa
tın alma komisyo::ıunda yapılacaktır. 

3 - 15000 kilo kuru soğanın tahmi· 
ni fiyatı 1290 lira olup muvakkat te • 
minatı 96 lira 75 kuru~tur. 

İsteklilerin eksiltme saatin.den ev • 
ve] bu teminatı tümen muhasebe vcz. 
nesine yatırmaları lazımdır. 

4 - Taliplerb bu i5le meşgul olduk· 
larma dnlr vesika ibraz etmeleri şart· 
trr. Bu işe nit ş:utname ve vasıfname 
her gUn. komisyonumuza mürııca:ıtla 
gSrülebilir. (7457) 

r-.aaswwwwıx •w ıan as .. lor. Necaeddın Atasagun 

1 
Sabahları 8,30 a kadar ·ve ak~am. 
larr 17,20 de Laleli Tayyare Apr. 
Z nc:I daire Ne. 17. Okuyucuları. 
ınızdan para almaz Tel: 23953 

-N .. 
c -... 
tl1 --0. 
tO 
4d ·-

-,.. -
.bir şey. Denden Mark Peterse hitaben bir mektup 
yazmnl{hğımı istiyordu. Yazılacak şeyi o hnzırla
ınıştı. Bir kllğıt uzattr. Bu kftğıt lizcrine daktilo 
ile yazılmış olnn satırları Jrnp;> n edecektim ve nl
tınn imzamı koyncnl;:tım. Gayri kanun! bir iş gör-

.. mck tnsav\·urunda olmadığ'mı temin ediyordu. Ye
min ediyordu. Doğrusunu isterseniz, o sıralarda 
ben de parnca pclc sıkıntıdaydını. Yani !ki yliı li
ra. işime pek cok yarıyacaktı. 

- Demek Alaster Maknab hakkında bUtUn 
bildilcleriıı bundan ibaret, öylo mı? 

- Sizi t min edNim l•i bundan ibaret. 

O sabnh snat srkizc çeyrek kal::ı. Mark PC't~rs 
"Eko" gazetc .. lnc geldi Kendi odasına giden ko· 
rldorda ) UrUrlreıı :ı.ııahtarını çılrnrtınıı.k Uzcrc eli
ni cebine soktu. Mnrk Petcrs mUcsEcseye geldi· 
ğl sıralardr. odnsrnın dış kapısı ncılmış Ye lıcr şey 
hc.zırlnnmış bulunuyordu. Fnkat Mark Pctcrs 
bu sabah ınutadınclaıı yarım saat crl:en gelmişti. 
Bu mllnasebetle sekreteri de, henüz vazifesi ba~ 
şına gelmemiş bulunuyordu. 

Annhtarlyle dış kapıyı açtı. 1cerl girdi. Sonra 
içcrdckl odanın kapısını bir başka anahtarla aç
tı . Oraya da girerken bir müddet durdu. 

J\:aşları çatılmıştı. Hiddetinden mı~ıltıya ben
zer bir ses çıkarıyordu. 

- Kendi ifadesine bakılırsa, "Yeni 
tahkik bUroeu,. nu işleten Snm Dırnbaum na 
,.e her U.i tnrnfça da tanınmış Hepbörn islmll 
doktorun ta\·siyesl üzerine işe müdahale e 
bulunuyor. Fakat Dr. Hepbörn filhakika böyle 
teşebbüste bulunmuş mudur? Yani Birnbaum 
csscseslne, Marpley işini tahkik itin bir hu 
polis hafiyesi göndcrmeği istemiş ve diğerle 
de böylece tavsiye etmiş midir? Bnna kalırsa 
meseleye derhal ehemmiyet vermellyiz? Müfe 
Ren! Ona telefon eder misiniz? 

- Doktora değll mi efendim? 
tf - TnbU. 

Bir iki dakllm sonrn, Müfettiş Ren, tt\lcfcn 
başındnn asık bir suratın. c1öndU. Dr. Ilcpbll 
uykudun uynndıı mış, hfidfscyi lrnndisinclcın a 
muştu. Aldığı ce\ np çu: "Ben (cinayet tahkik 
ro~u) adında bır hususi znbrta mUc scscsi bilml 
rum. Herhangi birino. tavnssutumla teşcbb 

geçmesini tavsiye etmiş de6,..ilim. Bana böyle 
t!mal vermiş olduğunuza mUtcessffim ... 

- Şu halde derhal l\lnknab'ı yakalayıp bur 
getiriniz? 

- BaşUstune efe~dlm. Bunda'n daha kola1' 
şey yok. ÇUnkU memurlardan ikisine, onu d 
göz altında bulundurmaları J!IDritH vermi 
Derhal getirirler. 

Fakat Maknab'ı bulmak zannedildiği k 
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Muhammen B. Muvakkat Eksilt-

Cinsi Miktarı Beheri Tutan teminatı me saati 

ü~tükDAD Dü~~~ö 
Direktörlüğünden : . 

L.K.S. L. ~· 
Sicim 5000 kilo -.U- 3700-

L.Kr. 
277.50 10.30 

1 - ilk, orta ve !ile kıaımlarma yabh ve yabsız, kız ve erkek talebe kaydına deTam olu~ 
2 - hteyenlere mektelain kayıt prtlannı bildiren tarifname paraıız gönderilir. 

:Mnhnr lru.rşuııu ır.oo kilo 27.50 412.50 30.94 11 Adres: Şehzadebaşı Polis ka rakolu arkası . Telefon: 22534 
ı _ Yukarda cir.S ve miktan yazılı 5000 kilo sicim ile 1500 kilo mnhür kur

şunu 13·10.938 ta11hinde ihale edilemediğinden açık elı:silt:meleri on gün temdit 

edilmiştir. 

rr _ Muhrmmen bedellerile muvakkat teminatlan hizalarmda göeterilmiştir. 
JII - Ek.ca1tme 22-10.938 tarihine rastlıyan cumartesi günü bir.alarmda yazılı 

saatlerde J}l.bataşta Levazmı ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda ya

pılacaktnı 

IV - Sicim şartnamesi her gün parasız olarak sözü geçen aubeden almabi. 
leceec· gıöi nümuneler de görülebilir. 

f - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve .saatte yüzde 7,5 güvenme 
~ralarilc birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (7601) 

* * * 
I - ldaremizin Edirne ba.~müdilrlüğüne bağlı Babaeskide şartname ve projeşi 

mucibince yaptmlacak barut deposu ve bekçi evi inşaatı her iki iş birden 13.10-
938 tarihinde ihale edilemediğinden açılr eksiltme 10 gün temdit edilmiştir. 

.II - Keşü bedeli barut deposunun 3142-27 lira ve bekçi evinin 2162.08 lira. 
ki. ceman 5304.35 lira ve muvakkat teminatı 397.83 liradır. 

ID - Eksiltme 24-10-938 tarihine rastlıyan pazartesi günil saat H.45 te Kaba
taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alon komisyonunda yapılacak,tır. 

IV - Şartname ve projeler 27 kuruş bedel mukahilinde 1nh~arlar umum mUdür
lUğü levazım ve mubayaat şu besile Edirne başmüdürlüğü ve mahalli inhisar lda, 
resinden alınabilir. 

V - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaikle yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yukarda .adı geçen ko. 
misyona gelmeleri ilan olunur. (7599) 

• • 
1 - Yeni yaplırılacak çektlrmeğe "tekne,, ye konmak üzere satın alınacağı 8-

11-938 tarihine ihale edileceği ilan edilen bir adet makine şartnamesi değiştirildi
ğinden yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

Il - Montaj da dahil olduğu halde muhammen bedeli 4300 lira ve muvakkat te
minatı 322.50 liradır. 

m - Ek~iltme 2.12.938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kabataşta 

levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ... 
IV - Muaddel ı:ıartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alı-

nabilir. 

V - Makine 30 ton hamule ile tekneye 7 mil sürat temin edecek kuvvette tam 
O:izel olmak şartile §Ulster, vidop, Doyç, M. V. B. Doyçe Verlter Emayen, Skandiya, 
Elva markalarmdan biri olacak ve yahut ayni evsafta bulunan muhtelif markalar
dan mevaddı muharrike sarfiyatı en az olanı tercih edilecektir. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerindm aranılan vesaik ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin ed.Jlen gün ve saatte yukarda adı geçen ko 
misyona gelmeleri nan olunur. (7600) 

• • * 
I - İdaremizin Uzunköprü tütfin bakımovi dahilinde ~ame ve pllıu mucl· 

blnee yaptmlacak belalarla kömürlük :i§J pazarlık usulile eksiltmeye konmu3tur. 
II - Keşif bedeli 791,45 lira ve muvakkat teminatı 59.36 liradır. 
nt - Pazarlık 2.11.938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 14 de Kabataşt& 

levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname ve planlar 4 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mubayaat şubesile Edime başmUdUrlüğünden ve mahalli inhisar ida~inden alı

nabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için t'ayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gilvenme 

paralarilc birlikte yukarda adı geçen k(>rnisyona gelmeleri ilan olunur. (7531) 

• • • 
I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacağı ilan edilen 18000 

kilo başipi 26-9-938 tarihinde ihale edilemediğinden ye:ıiden pazarlık usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

n - Muhammen bedeli beher kilosu 60 kuruş hesabilc 10800 lira ve mu

vakkat teminatı 810 liradır. 
m - Eksiltme 25-10-938 tarihi ne rastlıyan salı günü saat 15 de Kaba.

taşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her giın sözil geçen şubede~ alınabilir. 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden:· 
I - Yozgat vilayeti merkezinde inşa edileı:ek hükumet konağmm 48500 liralık 

kısmı kapalı zarf usullle ve temdit sure~le ekslltmeye çıkarılmıştır. 
2 - 129312 lira 19 kuruş keşü tutaJ Jı hükfu:net konağı inşaatından eksiltme. 

ye çıkanlan 48500 liralık kısmının 18500 lira 938 senesi ve 30000 lirası 939 senesi 
tahsisatından verilecektir. 

3 - Bu işe ait §&l"tname ve evrak !IUP !ardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - :Mukavele projesi 
C - Yapı işleri genel şartnamesi 
D - Nafıa işleri genel şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Projeler, metraj ve keşif hulAsası 
btiyenler bu şartnameler ile evrakı 25 lira bedel mukabilinde nafıa müdtlrtn. 

ğünden verilebilir. 
4: - Eksiltme 25-10-938 salı günü saat 14: de nafıa dairesinde mtlteşekkil ko . 

misyon tarafından yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3637 lira 50 kuruş muvakkat temi

nat akçesi vermesi ve bu işe mahSWJ olmak üzere eksiltmenin yapılacağın günden 
laakal sekiz gün evvel tarihli vilayetten verilecek ehliyet vesikasını ibraz etmesi 
şarttır. 

6 - Teklif mektuplan 4 UncU madde de yazılı saatten bir sant evveline kadar 
komisyon reisine makbuz mukabilinde vıırilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 4 üncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu fle iyice kapatılmış olması şarttır. Pos. 
tadaki gecikmeler kabul edilmez. ( 7 494) 

V - İsteklilerin eksiltme için ta.yin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7530) 
• • • 

1- ldarem.izi:ı Yavşan ve ÇamaltI tuzlaları için memur, amele ve lüzumun· 
da hafi! yük naklinde kullanılmak Ü?.ere satın almacağı ve 27-9-938 tari
hinde ihale edileceği ilan edilen 2 adet kamyonetb şartnamesinde tadilat yapı
lacağından yeniden ~ık eksiltmeye konulmuştur. 

II - Muhammen bedeli beheri 2400 lira ve muvakkat teminatı 360 liradır. 
m - Eksiltme 26-10-938 tarihine rastlıyan çarşanıba günü saat 14 de 

Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alını komisyonu::ıda yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etınek istiyenlerin katalgğlarile karoseri, aekli ve 
dahnt taksimatını gösterir bir p1!n ne benzin sartlyatı:ıı gösterir fenni tek. 
liflerini ihale gününden 8 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen §Ubesine ver
meleri ve tekliflerinin kabulü:ıü mutazam.mm vesika almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatte yüzde 7,5 güven 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(7312) 
• • • 

I - Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 90.000 metre kırmızı 
çizgili kanaviçe ~10-9S8 tarihinde ihale edilemediği:ıOen yeniden ve pazar_ 
lık usulile eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli 9,25 kuruş hesabile 8325 lira ve muvakkat teminatı 
624,38 liradır. 

m - Eksiltme 21-10-938 tarihine ra.stlıyan cuma günü saat 15 de Ka
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubede:ı almabilece
fi gibi nnmune de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ili..-, olunur. 

(7433) 

- .KURUNun kitap oekllDde roman tetıibu -.· 

DÖRDÜNCÜ MAHKOM 

edip her saat başında 

kotland Yard'a telefon eden polis memurları 

dakikada gözden kaybettiklerini 

Bunun üzerine MUfettlş.....H.en derhal bir oto. 
mobile atııynrnk Sam Birnbaum'un yazıhanesine 
gitti. 

Sam Dirnbnum gecelikle kapıya inmişti. Fakat 
karşısında polis mUfet~işini görünce birden hldde. 
te düştü: I 

- Hayrola ınUfettiş Hen, dedi. Bu saatte 
müessesemizi teşrif etmek zevkini bize bahşctme
ntze sebep nedir acaba? 

Kalabalık sözlere rağmen Dirnbaum'un yU -
ünde, bu te riften zevk aldığını gösterecek hiçbir 
lA.met yoktu. Müfettişi içeriye aldı. 

- Buyurun oturun, dedi. Jlir içki, bir sigara 
r mi iniz? 

- Hayır. Hiçbir şey istemiyorum. Maknab ne-
l'ede? 

Dlrnbauın hu ismi "ilk defa işitiyormuş gibi: 
- Maknab mı? dedi. 
- Ernt, Mnknab; Dr. Hepbörn'un tavsiyesi 

•zerine "Eko,, gazetesine gönderip LUsyos Marpley 
ıneselt:>slnt meydana rıkarmağn m~mur ettlğl:niz 

dam! • 
- Fakat, bC'n onun nerede ol<luğunu nasıl 

bilebilirim? Cebimde taşımıyorum ki. .• Bu saaL 
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!erde uyumakta olması lAzım. Siz gelinceye kadar 
bendeniz de uyuyordum. Eğer orada değilse, ne
rede olabileceğini vallahi bilemem. 

- Ben doktorla gürtiştUm. Marpley hfldlsesini 
tahkik için "Eko,, rnUessescsinc hiçbir hususi po.. 
lis tavsiye etmediğini söyltiyor. Buna ne dersiniz.? 

- Vallahi buna, avukatımla konuşmadıkça 

bir şey söyliyemenı. 
- Maknab senin mUessesen hesabına ne za • 

mandanberi çalışıyor? 
- Siz deyin iki sene, ben diyeyim üç sene. 

Pek emin değillm. 

- Diğer hangi vakaları takip etti? 
- Dunu birdenbire nasıl süyliyelıilirim. Dos-

yalara bakmam rnzım. 
- Sen elbiselerini giyin bakalım. Skotland 

Yarda kadar gideceğiz. 
- Tevkif mUzekkereniz var mı? 
- Sen elbiselerini giyinceye kadar ben bir 

tane çıkartırım. Merak etme. 

- Buraya bakın müfettiş Jlen! O kadar acele
ci olmayınız? . .. Eko gazetesinin başmuharriri Elis 
öldllrUldükten hemen sonra bu Maknab benim bü
roma geldi. Kendisini ömrümde görmemiştim. Keş
ki hiç göremeseydim. Geldi; masamm Uzerine ilci 
yilz sterlin koydu. Soıırn hu ııarnJ a mukabil ne is
tediğini anlatmağa başladı. Benden hu iki yUz 
llraya mukabll istediği pek az bir şeydi. Pek az 

N -- -c --1. 
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Fatih Sulh 1 inci l/akrık Jfnhı..terf .... 
Jl rmurl11ğ11ndan: 

F:ırma Naciye ile Saadet Hacer w O.. 
malin şayian mutasarrıf oldukı.n ...... 
kapıda Tarsus mahallesinde Cami llOk,._. 
dn eski 31 yeni 77 No. sağ taralı Ba~ 
hane c.-ıddesi arkası Rençper J..lmm ban..ı 
bahçesi solu Ayşe arsası ve bnan lm-
1\fehrnet hane arsası hazan 1 harita No. Jll 
m:ılıal ve hazan Ayasof::ra kal'J"llDU HaM 
Ahmedin hane bahçesi cephesi Amımalaattllll 
sokağı ile mahdut bir dönüm bir eTl.t 
337 arşın sahasında ve 871 lira b:)'metiDo 
de mufrez bir bahçe ile gene MeYllnekaı»o 
smda Tarsus mahallesinde Barotbıane »o 
kağındn 26/6 eski 44/6 yeni No. sal taralı 
Mr.hmet Emin veresesi arsası Hamit hane 
ve r.rsalariyle Tarsus camii şerif bahc..ı 
!!Ol tarafı atik Baruthane ve cedit Asmaıı... 
attar sokaE;ı cephesi Hacı E"Yliya CMaii .,. 
kağı i!e mahdut kaydında mesaha miktan 
yazılmamış 1566 lira muhammen lı:ı"J1IMllll 
iki bap ahşap ev iznlci şuyu zımnında a~k 
artırma suretiyle atideki şartlar dairesia.. 
de 17 2 ncHeşrin 938 tar.ilıine müsadd 
perşembe {:ünü saat 14-lG ya kadar maı.
keme b:ışlı:.iılibini n odasında satılacaktır. 

l\luh:ıınm ıı kıymetin % 75 ini bukiuia 
takdirde il nle edilecek aksi takdirde • 
son artı;aPm te:ıhhfülil haki kalmak izere 
2 1 fncıkfinun 938 tarıhine musadlf cuma 
gunü nyni <:a:ıtte -ve ayni yerde satışa dlM 
vam olunacak ve en çok artırana ihale edi.o 
JCCektır. 

l - işbu ga)ri menkul üzerinde pJTI 
müseccel hak salıipler.i ınrihi ilandan iUb&. 
ren 20 r.un z:ırfında vesaikleriyle beraı,e., 
müracaat etmeleri lazımdır. Aksi takdbdl!I 
gayri müseccel hak sahipleri payla,...nn 
hariç kalırl:ır. 

2 - Artırma peşin para iledir. ~ 
edecekler% 7,5 nisbetinde pey verecek~ 
dir. 

3 - 1halc tarihine ka.Jar olan vergileri-. 
sair horçlar hissedarlara % 2,5 telliliye Dil 
20 senelik taviz bedeli müşteriye aittir. 

4 - Müşteri bedeli ihaleyi miaduacM -.-.. 
mezse ihale feshedilerek gayri :mealall ,... 
niden artırmaya çıkanlacak ve iki artırma 
nrasmclak1 fark hiliı hüküm mii~teriden -.. 
nfteii4&• • 

5 - Şartname herkesin görebilecell -.. 
rette açıkbr. Fazla maJCımat iste]llenle• 
satış 104 No. ile memuriyclimize mfincaal.. 
ları J"tzmıdır. (2i054) 

lstanbal 5 inci icra •amr' f hm 
Kalkavanoğlu Rızanın a1ac 1 tmn • 

Hntice Behirenin borcundan dollQll Wıdmd 
derece ipotekli olan Bakırköyüode ._... 
tepede Millet bahçesi sokağında 1Jm 1ID. .. 
iki donüm iki evlek 239 arşıob ....,_ 9Q 
yeminli ehlivukuf tarafından 1217 lııfıa iti 
yüz on yedi lira kıymet takd"ır ecmmiş 9. 
duğıından 21-11-38 tarihine müsadiC pa..e 
zartesi günü saat 14 den 16 ya kadar dlD-t 
rede birinci nrtırmnsı icra edilecelrtir. ~ 
tırma bedeli kıymeti muhammeneDia ~ 
de 75 ini bulduiJu takdirde müşterisi -n.. 
rlnc bırakılacaktır. Aksi takdirde ea -
artıranın taahhüdü baki kalmak iiMftl ar .. 
tırma Hi gün müddetle temdit edilerek l>--J3 
-38 tarihine müsadif salı günü saat 14 dea 
1G ) a !.adar keza claircınizıle ynpılaeM: 

ikinci açık artırmasında artırma bedeli 
kıyıneli nıuhammencnin yüzde 75 ini ı.ı.. 
du6•u takdirde salış 2280 1 ·o. lu kanun lllM 
1. "ımına t('vfikan geri lıır:ıkılır. Sntış pee 
şinıiir. Artırmaya iştirak eıaıck isteyeD4 
lcr kı~ meli nıuhammenenin ) ıizdc 7,5 • 
nısbetinclc pey akçesi veya milli bir ban. 
karıııı teminat ıııektulıuııu hamil hulıınma
l:ırı l:'ızımliır. Jlnkları tapu sici Ilı) le -.. 
l ıt olma)nn nl:ıcaklılorla diğer nl:ıeakl~ 
rın ve irtif:ık hakkı sahiplerinin hu hak-. 
k rını 'e husu İ:\ le faiz ve m:ısarıfc dai12 
ol. n iddialarını euakı müshiteleri~le bir~ 
lıklc il:ın tarihinden itibaren nihayet ıQ 
gı.n zarfında birlikte ılalremize bildirme-. 
Jcrı l"ızımdır. Aksi takdirde hakları tapa 
~lcillı~ le sabit olına):ın alacnklıl:ır s~ 

lıeılel•nin p ~l:ışnın ından hariç kalırlar.. 
M ıtc rakım 'ersı, tenviri} e, tnnzUiye .a 
ılcll"ı.ıvc resminrlcn muı"vellit beledfJ'I 
ru umu H· 'okıf icarcsi bedeli muzayede.o 
d~n ıcnzl! olunur. \ irmı senelık vakıf ı.. 
<".lresi t \İZİ ınuşterı~c rıitıir. Daha rası. 
m:ıl(ım ı olmak iste~ enler şartoamea.İQ 
21-10-38 t:ırihinı.lcn itibaren herkesin IÖ4 
rr lıilnırsi it"in ılaireıle n{'ık bulunrluruhk 
c:ık . rıırm:ı ::ırtnamcsi) le 937 4833 No. 
hı do , :1) n nıliracaatla mezk(ir dos:va* 
~ne' cııt vcs:ıiki gürebılccckleri illin oluom. 
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ZAYİ 

D:ıvutpaşa ortn okulundan aldı~ım 30WI 
935 günlu 283 umumi ,.c 23 hususi nu..._ 
ralı cllplurn:ıını zayi eltim. Hükmü yolttw. 
2 H l\ o. lıı Htrrı.l. (V. P. 27lıllj 
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