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latanbul 18 "A.A." - Riyaseticumhur Umumi KatipliğinClen: 
1 - Reisicumhur Atatürk' ün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve mÜ§aVir tabipleri 

:aralından bu sabah saat 10 da verilen rapor ikinci maddededir: 
. 2 - Atatürk' ün umumi vaziyetinde büyük bir deği§iklik yo~tur. Geceyi daha iyi ge

çırdiler. Nabız 90-100 arasında, teneffüs 18, hararet derecesı 36.4 dür. 

ikinci tebliğ 
lstanbul 18 "A.A." _ Riyaseticumhur Umumi Katipliğinden: 

.. , 1-Reisicumhur Atatürk'ün sıhhi vaziyetl~r~ ha_kkında mü~avl ve müıavir tabipleri 
:ırafından bu akşam saat 20 de verilen rapor ıkıncı maddededır: 

İ 2-ReisicumhurAtatürllün ~ahats!zlığı ayni halde devam etmektedir. Nabız: 120; 
§.eneflüs: 22; ve hararet derecesı:38dır. fi 
= ~ 
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Macar Başvekilinin beyanatı 
Çekos!ovakyadakl Macarları 

kurtarmak için 

Macaristan elinden 
geleni y~pıyor 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Başvekil 

lmredi, Macar ajansına, Çekoslovakya 
nın bugünkü vaziyeti etrafr:ıda SfağT.' 
daki beyanatta bulunmuştur. \ 

Komarno müzakerelerinin inlatamı 
müteakıp, ilk tabii teşebbüsüm.UzU, Mü 
nih kararlarına iştirak etmiş ola.:ı ve 
bizimle dostane münadebet halinde bu· 
lunan Alınan ve İtalyan büyük devlet
lerine, sureti mahsusada gönderdiği -
miz zevat. vasıtasile bu vaziyet tize. 
rlndcki ':lOktai nazarımızı bildirmek teş 
kil etmiştir. Macaristanm bu teşebbüs 

(Sonu: Sa. 4,Sü.4~ 

Italyada korpo
rasyon sistemi 

\ U:f.30 Asım Us 
Son gilnlcrde Italyada mebusan 

meclisi ilga edildi. Onun yerine kor
J>orasyon meclisi geçti. İtalyan gaze. 
tderi bu hadiseyi faşizm teşkilatı i
çinc!e esaslı bir inkılap safhası olarak 

Filistin hudutları kapatıldı 
l/nffiliz ordusu asi Arap şelıirlerini Dihı BiıT.rcşe giden 

Po'lcnya Harfoiy6 Nazın Be1C 

• tasvir ediyıorlar. Bu usulün demokra. 
tik memleketlerde tatbik olunan parl
mantarizme nisbetlc daha mütekamil 
b" . 
ır •ıstem oldugunu yazıyorlar: 
- İtalyan korporasyon meclisi öün-

İiiı~T b?f,. Rl'l UiP.''ll1a fi~ L!l°lr X~nl\ 9r.: 
Vetinl doiru.dan d<>iruya m ekotln 
aiyasi tetkilatları ile milli iatlısal kay
naklarından alır. Bu meclisin faaliye
te geçmesile faşist rejimi de yeni bir 
tekemmül merhalesine vardı.,, 

Diyorlar. 
İtalyan gazetelerinin bu şekilde tak

dirlerile karşıladıklan yeni korporas
von meclisi 650 azadan mürekkeptir. 
Bunların ı 50 si faşist partisinin milli 
ıncc:islerin.den 500 ü korporasyonların 

' r; "ili meclislerinden alınmıştır. Bu mec. 
r .. :n en esaslı bir hususiyeti intihC'bat 
ile zaman zaman değişir mahi}lttte 
c·mayıp daimi olmasıdır. Burada me. 
bus olanlar Faşist partisinin milli mec
lisi ile korp:>rasyonların milli meclis
l:rindeki vazifeleri nihayet bulduğu 
za'llan değişcceklerdir. 

Italyada mebusan meclisini kaldıra
rak )'!erine korporasyon meclisini ge· 
çirrn.k teşebbüsü Musolininin yeni 
değil, eski bir fikridir. Fakat bu filc
ri tatbik mevküne koyabilme': için 
evv:lemirde memleketin iktısadi bün.. 
Ye bi o maksada gör.e teşkilatlandır
tna\ yani ayni cinsten olan müesse
seleri yüksek bir idarenin direktifle
ri alnnda toplamak lazım geliyordu. 
İtalyan Başvekili altı, ~eli yıl süren 
devamlı bir :ısrarla bu türlü teşkilatla
rı tamamladı. Diğer trraftan Faşist 
Partis:nin siyasi uzuvlarını da iktısa. 
di teıkilatlara muvazi olacak bir şe
kilde tensik etti. Şimdi biribirine mu
vazi surette tensik edilmiş olan bu si
yasi ve iktısadi teşkilfitların zirvekri
ni müşterek bir korpcrasyon mecli
sinde toplamış buh.~nuyor. Böylelikle 
İtalyada Faşist idaresi bu meclis"n 
faaliyete geçmesile milli teçhizatını 
taınamlamıı oluyor. 

Hükumet başkanlığını kendi elinde 
tutan Musoliniye gelince; o Totaliter 
rejim icabı olarak ayni zamanda kor. 
Pora..yon meclisinin <le üstünde bu. 
lunacaktır. Bu vaziyette muvazene ha
linde bir terazinin kefelerine benze. 
Y.cn iktısadi t.eşkilat ile siyasi teşki
lit iizcrine iste<liği gibi müessir ola
caktır. Bu ise 1tal• adaki bütün iktı
lacft hıyatm ~evte;leştirilır.~si, yahut 
devlet k.cntrolu altına alınması de
lllclctı.. 

iş~al için lıarekete geçti 
Asiler, Kudüsü basarak pQl~sl.erle çar~ıştılar 

Başvekilimiz 
Parti merkezinde 

Meşhur bir dlploma- f 
tın hatıraları 

lstanbuldan 
An karaya 

Fransanın eski Ankara büyük elçi
si olup şimdi Berlinde bulunan Şam· 
brün, Tür ki. ~:de geçir<ligi siyasi me. 
muriyct hayatına ait hatıralarını yaz

mıştır. 

Bu hatıralar bir ecnebi c!iplomatm 
mütareke Türkiyesi ile milli mücade
le ve cumhuriyet Türkiyesi hakkın

daki mü§ahedelerini ihtiva ettiği için 
tercüme ediyoruz. Okuyucularımız bu 
dikkate değer yazıların ilk tefrikasını 
bugünkü sayımızın ikinci sahifesinde 

bulacaklardır. 

Amerikadaki 
casusluk 
davasın de 

Müddeiumumi Almanyayı 
, itham ediyor 

Novyork, 18 (A.A.) - CasuatulC 
davasında iddianamesini serdeden mild
deiumumi, Almanyayı açrkça bir ca • 
sustuk şebekesi ihdas ve idare etmek
le itham etmiştir. 

Müddeiumumi, firar etmit olan maz. 
nunlardan Şlutemin maznun Rümrihe 
Alman vapurundaki posta tcf'balarını 
aç~rak Bethleem Steel kumpanyası ile 
Amerikadalci Sov~tler Birliğinin ti _ 
caret ajanlığı arasında aktedilen kon
turatların fotoğraflarını çekebilecek va. 
ziyette bulunduğunu söylediğini hatır. 
}atmıştır. 

Vorld Telegram ajansının zannetti _ 
ğine göre, müddeiumumi Amerikadaki 
casusluk hadisesile alakadar olup AL 
manya ile maliimat teati etmiş olan 
diğer bir milletin ismini de zikredecek. 
tir. 

Fransa ve lnglltere 

Çeklere 
Para vermiyor 

(YB.Zllı 4 

(Yazıır 4 üncüde) 

Muallim Mekteplerine 
Talebe 

Ankara, 18 (Telefonla) - Kız ve 
erkek muallim mekteplerine alınacak 
talebelerin listesi tamamlanmıştır. 

Başvekilimiz Bay Celll Bayar'lC 
Dahtıiye Veklll ve Parti Genel Sekre. 
teri Bay ŞUkrU Kaya dUn öğleden 
sonra Cumhuriyet Halk Parti l ı... 
tan U1 ıu r blr w d 
mefgul olmuflar, Vali ve BeledJ7* 
Reisi Bay Muhiddin 'UstUndağ ile 
görUşm Uşlerdlr. 

Almanya 
YOz binlerce askeri 

terhise başladı 
Berlin, 18 (A.A.) - Slla.h aıtm• 

alınan yUz binlerce ihtiyat efrş.dnım; 
ve iki senelik askeri hizmetlerini bt. 
tirmiş olup da muvakkaten hizmette 
ipka edilmiş olan askerlerin terhtdı 
ne bugün başlanmıştır. Terhis m..
meleleri 15 gUn kadar sürecek~ 

Terhis edilen efradın nakli içtn :d 
manyanın birkaç mıntakasında lltll 
nevi nakil vasıtalanna milracaat ec9ı 
lccektir. Berlinde banll~ hatla~ 
da işleyen otobüs servisleri durm•f' 
tur, 

Yedinci Tıp kongre-;;ı' 
Dün mesaisine devam etti 

Tıp kongresinden bir güı iinllf..e 

mevzular üzerinde tebligatta tiu1Ull4 
muşlardır. 
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Komşumuz Bulgaristandaki muamma! 
General Peef nasıl bir maksatla 

öldürülmüş ol' bi!ir ? 
Görünen 

Okunan 
SgyUelfD en 
= 

G eçenlerde sık sık seyahat eden 
bir arkadaşa tesadüf etmiştim. 

Bu aütunlarda bahsettiğim Devlet De. 
ıniryollan idaresinin ''yolcu rehberini,, 
bana göstererek bunun temizliği ve 
~at edenlerin yüzUnc güler bir gü. 
selliği olduğunu ıöylU~prdu. Bu zat, 
Ankara, Adana, Irmir hatlarında do. 
lqtığından ve seyahatlerini Avrupaya 
kadar da uzattığından demiryolları 
baklanda umumi bir mal(hnata sahip. 
IU. 

Vqonlann, Avrupadakı1er gibi tc. 
m1ı tutuldutunu, hele yenilerinin pı. 
n1 pml parladıfmı Devlet Demiryolla. 
n idarKinin yolculan tapdığı vagon. 
lar ve bunlan cerııcden son sistem ıo. 
Jı:omotifterle, hassaten tarifeleri da'ki. 
baı dakikasına tatbik ve herkesin tak.. 
«lirle karııl&dığı bu intizamı temin e
tien memurlann saileri ve yolcularla 
Q1an temaslannda gösterdikleri nez::ı. 
ketle iftihar eyliyebileceğini söyliyen 
bu zat, yolcuların bazı hareketlerini 
aoğru bulmamakta, memurların vfilri 
Jalep üzerine uğraşmalarına ve çaba. 
lamalarına rağınen bunun henuz önü. 
ne geçilemediğini söyliyerek bu husus. 
ta kati tedbirler alınmak lbım geldi. 
liıı1 iprct etmektedir. 

•••• 
B u zat diyor ki: 'Uçlincü ve ikinci 

mev'kide seyahat eden yolcu
lardan bir taknnlan kompartımana gi
rer 11irmu. ır~+..dec~ili ~~r.,... e:.:-
kcndisine bir vaziyet vcrme~te, ya ra. 
hataızlığından, ya 11cal:tan, ya bir ge 
ce evvel oyumadığın.dan, yahut erken 
kalkarak yorulduğundan bahsile ıevve. 
ll, ceketini, tıonra da kunduralarını çı. 
kararak bağdaş kurmaktadır. Yediği 

IUtlmUn, çekirdeğini veya istasyonlar
dan aldığı yemişlerin kabuklarını yer. 
lere atarak vagonun içini bir hayli kir. 
leten bu gibi yolcular, geceye doğru 

da pijamasını giyerek istirahati temi. 
ne çalıımakta ve başl:alannın bundan 
mUtcessir ve muazzep olduğunu asla 
bat rına getirmcmckted:rler. 

Bulgaristanda işlenen bUyük ve si_ 
yast cinayet, on gündcnberi bütün dün 
ya matbuatını işgal etti. Genelkurmay 
Başkanı Ge:ıernl Peyef ile, Harbiye 
Nezareti harita dairesi şefi Ustunya
nofun Bulgar payitahtının göbeğinde 
ve Harbiye nezareti rlu,·arları dibinde 
güpegündüz öldiirülmesi, bütün Bul. 
gar milletini mateme boğdu. Kral Bo- ! 
risin dahi bizzat bulunduğu ce.."lrı.zı 

merasimi, şimdiye kadar Bulgaristan· 
da emsaline nadir t esadüf olunur r;e
kildc kalabalıktı. Fakat, aradan on 
gün geçtiği halde suik:ı.sti tertip eden. 
ler henüz meydana. çıkarılamadı. Ab
lukaya konulan koskoca Sof ya. şehri. 
:ıin içinde, asker yardımı ile yapılan 
arama ameliyesi polisin eline adama
kıllı bir ipucu veremedi. Katil Kirof, 
üade veremeden öldüğü ve caninin .
kimler tarafından teşvik ve tahrik e
dJldiği anla&ılamadığından suikast ha
disesi bir muamma halinde karanlık 

mahiyetini muhafaza etmekte devam 
ediyor. Katil Kirof 24 - 25 ya§ları:ı. 
da bir gençtir. 30 sene evel evle:ıen fa
kir bir ailenin, orta tahsl! bile gönne. 
miş hoyrat bir köylU çocuğu olduğu 
gözönüne getirilince, suikastin başka
ları tarafından tertip olunduğuna şüp
he edilmiyeceği muhakkaktır. Fakat, 
bu suikast acaba nede:ı: dolayı Gene
ral Pcycfin şahsına teveccüh edilmiş. 
tir? Siyasi partilerle hiç bir alakası 
olmıyan namuslu bir askeri öldürt
mekle suikastçiler acaba neyi kastet. 
mişlerdir? BUtUn Bulgar gazeteleri it
te bu kördüğümil çözmeğe çalışıyor. 

Belgratta çıkan Vreme gazetesinin 
Sofyadaki hususi muhabiri, suikasti, 
eski Makedonya dahili ihtilil komite· 
sinin hazırladığını iddia etti. Filhaki-
1\.ıs., DO'.rJ'Guı:s. J'Opne>J cucqınrmnıanıa, 

Razvigorof, Osmankof gibi bellib~h 
Makedonya komitecilerinden bazıla • 
nnın yakalanarak sUrgUne gönderil
meleri, Yugoslav muhabirhıe bir de. 

receye kadar hak verdirebilir! Amma, 
tevkif olunanlnr yolmz Makedonya ko 
mitesi azaları değildir. 

Bblerlc mevkuf arasında eski par
tilerden bazı sımalarla eski komtinist 
partisi mensupları da vardır. Bir de
fa, suikasti. Makedonya kornitesile. 
komünist partisinin elele Yererek ha. 
zırlamıg olmasına imkan ve ihtimal 
yoktur. Çünkü, bu iki siyasi cereyan 
Kutuplar kadar birbirine uzak ve düş

mandır. lva.:J Mihayilof taraftarı olan 
mevkuf komiteciler, komUnistlerin 
hasmı camdır. 

Yine mevkuflar arasında bulunan 
Matsankiyef ile Petkof, eski parti a. 
zalarmdan iki şahsiyettir ki, bunların 
:Je komünistlerle, ne de Makedonya ko· 
mitesiJe alakası vardır. 

Bu Uç tilrlil siyasi cereY.ana mensu~ 
v•-· -so•n..-·-·--•• .,.~ ... .,....,.,. -
gisi tertip etti? 

Bulgar gazetelerinden anlaşılan şu
dur ki, bu ciheti, Köseivanof hUkfıme
tt de henüz bilmediği için her Uç ce-

reyana me:ısup olanların topunu bir. 
den tevkif ederek birer birer sorgudan 
geçiriyor, §ilpheli bulduğu e§hası da 
Kemaller (Omortag) w Varna civa
rına sUrgı.in ediyor. 

Fakat, Bulgar &jansmm tebliğinıie, 
tevkü edildikleri bildirilen baı;!m bir 
slyasi zümre mensupları da Var(~ır ki, 
bunlar, Bulgarista:ıda gayet az bir e
kalliyet teşkil ettikleri için bUyUk bir 
su il:astc teşebbUs edebileceklerini a.. 
kıl ve mantık çok zor kabul eder. 1934 
senesi ı 9 mayıs gecesi ordunun yardr
mile iktidarı ele alarak mmon G:.:rgL 
yef hükilınetini teşkil eden bu zilmre, 
Bulgaristanda beş, on kişiden ibaret
tir ve bunları:ı reisleri de müebbet kü
reğe mahkum edilip halen mahpusta 
olan ihtiyat Albay Da.myandır. 
1 Damyan Velçefin teşkil ettiği (Za
bitan Birliği) 19 mayıs komplosunu 
meydana getirerek siyasi partileri lağ 
vet.miş, komitecileri kaldırmış, Trak. 
ya, Dobricc ve diğer teşkilatlcırı ka
patnu~ı. 

Fakat kral Borise karar gösterdik. 
lcri itaatsizlik yüzünden çok az lir za
man içinde halk arası:ıda kaz:mdıkla

rr prestiji kaybederek iktidarı terket
mek mecburiyeti karşısında kalmı5 -
18.rdı. Orduda o zaman, ikilik dcğuran 
ve kralı tahtından ir.direrek ciımhu • 
riyet sistemi bir rejim kurmak sevda
sına kapılan bu zümrenin, genç za. 
bitler arascıda taraftarları olup olma
dığı meçhuldür. Binaenaleyh, Genel
kurmay başkanını öldilrtenlerin bu 
zümre mensupalarından şebeke olup 
olmadığı da malfun değildir. Şu halde, 
General Peyef, ne f çin ve kimler ta • 
raf edan öldürUldil? Bu geni EUikas. 
tin sivıuıj mabiveH ~__Euı .... ı..: ... 
--~=----· .. nl"t -~ u ..... antutt 

eden tahkikatın neticesi almmnda:n, 
üzerinde tahminler ylirütmek hiç bir 
veçhile doğru değildir. 

ll!ahmut Necmettin Deli.orman 

Bir d1 plomeJın_ h!rtn;.,alerıl 

-İstanbuldan Ankaraya 
Trakyanıı:ı: harareti ile yanan Şark 

ekspresi gittikçe yavaşlıyor, yolcular 
bu sayede, Bizansm surları arasına. 
serilmig mavi bir halı gibi uzanan de-
nizi daha iyi görebiliyorlardı. 1 

lstnnbula 23 temmuz 1928 de böyle 
geldim. tstanbula ben bir yabancı gi. 
bi girmiyorum, çUnkU bu şehrin te -
peleri b~im tanıdığım şeylerdi. Fa· 
kat i~irde altı ay ayrı kaldıktan sonra 
Istanbula §imdi bir sefir olarak gelen 
eski bir dostun heyecanı vardı. 

LESi. u•ı::::::rm 

YAZAN: 
Fransanın eski Ankara elçisi 

Şanbrön 
l 

•&aaww•1111111-11mmı:mm n:a111m-.: 

şımıyorlardı. Şehir bir çelik çember 
içinde idi. 

ma§tırıcı güzelliğinden kalan hatıra i. 
le mi, yoksa Fra.:ısanm Kınında.ki yar 
dımma bir mukabele olm&k tl7.Cre mi 
böyle yapmı3tı? 

AbdUlmecit te Fransayı severdi. Be
ni P~·erlotinin hatırası için Boğazda· 
ki sarayında büyilk bir merisimle kar· 
şıladı. 

Ben Abdülmecide dostundan haber. 
ler ve ya.7 .. dtgr mektubu getiriyordum. 

~", ı ıa"hır: 

Bugün ve Yarın 
\':ıznn: A. G. GARDINER 

(Tanırımı§ /rıgili: siyaset muharrir 

-2-
Şimdi Hitlerin ha.kim vazıyetını I'. 4 

ze alarak tahlile başlayalrm. Demo 
dünya, Hitlerin tehdidine karşı kO 
mıyacağını gösterdi. 
Şu halde ne olacak? Mister Çenıiıla 

layn, Almanya ile İngiltere arasd 
harbi ortad&n kaldıran bir a.:ılaŞ 

imzalanuştır. 

Bu :ı.n1a~a. hakikatte nedir? 
kağıt parçası mı? a 

Bu neviden bir anlaema, birbiri 
mUsa vi kuvvetler arasm.:ia hüsn 
yetle prensiplerde uyuşmak sure 
yapılırsa, bir hakikat ve ma.:ıayı ilı 
\'a eder. tt 

Fakat !ngiltere ile Almanya. araa#t 
da yapılan son anlaşma bu evsafı h a 
~~~~ c 

Bu gibi vaziyetlerde yapılan anla4i~ 
rpalar, bir tarafın ileri sürdüğü şart1ttr 
rı kabul etmek suretile yapılmış ol 
ki, bu şartları ergeç her halde öğrer:ıfdi 
ceğiz. 

Bununla beraber. bu prtları::r ne ~i' 
duğu hakkmd't tahminlerde bulunaaılii 
liriz. Zira Hitler maksadını asla gitlt' 
miş değildir. Biltün o maksatlar, Ns'f i 
zl Almanyasmm İncili sayılan "Ka't1c 
gam,, isimli kitapta yaztlıdır. d 
Şu dakikada, yapıl~ anlnşma.DJlrıa 

ş~armı ne kadar ağır olursa olsufı 
umumiyetle kabul ettiğımizi f arze<İ"v 
Iim. Bu anlaşma sulhu temin etsin! 

Fakat bu sulh, mUsaviler arasınd'a 
yapılmış bir sulh olmıyacaktir. 'k 

Bu sulh. kılıcın gölgesi altında \'fd 
kllıcı tutan devletin iradesine tabi O"k ' 

lara.k cebredilmfş bir sulh olur. tu 
Kısaca söyliyelim: bgiltere, "" 

Fransa, birinci smıf devlet olma.ktd c 
çıkar. Y<I 

Mister Çemberlaynin misakmdan bl' 
zlm için böyle bir akıbet hazırla.dığllıf ın 
tahmin ve Umit etmem. 
Eğer öyle bir ftkıbet hazırlaınışsll d 

ıi'A-~~~·.,ıdıtnrı1.9t!_tl Kftf 
konamaz bir halde bulunan bir de~et 
karşısında silahlanmakta devam etme' ~ 
nin manası yoktur. 

SilA.lıstzlanmayı bir tarafa bırakmııt b. 
böyle bir vaziyette A\TUpadal.."i silah- r 
!anma yarı§t iki misli artacaktır. çuıı. r 
kU başka bir yol yoktur. Hitlerle bit z 
mukavele imzaladık diye, em:ıiyetiıni.. d 
ze dair her şeyi terkedcrek yalnız ınu• Y 

d ahedeye gUvcnemeyfz. 
Fakat bununla yanyana olarak bit e 

iki oeY daha görmek mecburiyetinde-' ( 
yiz. Demokrasi, bugUn boyun eğmif f 
vaziyette ise de, hllA. da dUnyanm e1 5 

bUyUk kuvvetidir. Sonunda y1ne de. 
mokraai kazanacaktır. Lakin mUcel1• d 
hcz. atik, ve disiplinli olması lbımdil' la 
ve harbe hazırlanırken, sulhu elde et.. ü 
mekten ümidi!li kesmemesi lizmıdır. k 
Eğer Amerika ReisicUmhuru Ruz ' d 

velt, bu bUyük meselede örutyak olut d 
da, tatbiki için bir dUnya konferansı 'k 
toplarsa, bu endi§eli dünyada öyle bit h 
i.imit heyecanı coşturacaktır ki, bugütı 
muvakkaten zafer elde etmiş olanlat 
bile, o."lun önUnde eğileceklerdir. 

Bunlar lba.zan daha ileri gi.derek su 
tçmek üzere istasyonlarda da bu aca. 
yip ve garip kıyafctlerile kendilerini 
teJhirden ve diğer yolcuların kah
kahalarına hedef olmaktan asla çekin. 
mcmektedir. Yaz günU sekiz kiı:.den 

iki 'kitinin a}'!lli kompartımanda bu va. 
ıiyettc bulunduklarını ve yerlerin kir. 
letilmesini bir gözönüne getirin, man. 
zaranrn ne kadar feci, ve scyah::ıtin ne 
kadar tahammülsüz olacağuu takdir 
edeniniz. Bunlar, imaya, işarete e. 
bemmlyet vermedikleri gibi, tren me. 
murlarının müracaatlaıına .da bir kıy. 
met atfetmezler; ve dedil:lcri, d:dik. 
tir, binbir itirazla muvasalat nokta. 
Janndan 'bir iıtuyon evveline kadar 
vulyetlerini deiiıtirmek lilzumunu 
hlMOtmezler. 

General Pclle, Sir Horas Rumbold. 
ve Mnı ki Garroni, itilaf devletleri na
mına tstanbulda bulunurlarkc::ı ben de 
burada "''konseye,, idim. 

Bununla beraber lsta:ıbw insana hu. 
la bir hükumet merltezi hissini 'eri
yordu. Zira, terkcdilcn hüklimet mer -
kezleri arlık hakimiyet1erini kaybeden 
fakat bwıun farkında değilmiş gibi gö 
rünmek istiyen kadınlara benzerler. 
Çöke.'1 bir dünya, görünüşte halli. mcv 
cuttur. Redingotlu memurlar, yavas. 
yavaş acele ediyorlardı. Artık rehavet 
kalmamıştı. Nota Ustilne nota y:ızılı
yordu. Dosyaların tozları havaya kal· 
kıyordu. lstanbulda yine bir bilyilk ve
zir vardı: Tevfik Paşa. bir hariciye na._ 
zırı vardı: Müşir İzzet Paşa ... 

Veliaht, bana kahve, kokulu sigara• 
lar takdim ederken çok güzel ve biraz 
da ahenkli bir fra.:ısızca ile muharrir. ! 
lerimizden bahsetti. Fransız muhar -
rirlcri bilhassa onu yazılarındaki a- !....----------------

• • • 
A ynl kompartımanda ıeyahat c.den 

yolcuların dif erlerinin esbabı 

ı.tirahatlerlni 1Upheıiz ki selbe hakla. 
n yoktur. Umum! olan ıeyr..hat vuı. 
talannda ldabm1uaıerete riayet tart 
oldufuna zöre, buna aldmı etmiyen 
lere kartı diğer yolcuların rahatsız ol. 
madan ıeyahat edebilmelerini tem.inen 
idarenin zerekcn katt tedbirleri alma. 
m lbımdır. 

Biz, umumun takdirini kazanan bu 
bUyWc ve milli idarenin garip surette. 
ki yolculuklara da bir nihayet vere. 
cellnf muhakkak addetmekteyiz. 

KEF 

15 Yıl Evvel Bugün 
'.Ankara - lstanbul arasındaki tt'lt'f on fl'

llaatınıa lnıası devam etmı:l~tcdir. Arıaılo
luhlsarından Gey11tyt, Anknra<ltm Re11pa
mrına hdar ltılsat bitmiştir. Bir aya ka-
dar iki ıehlr itle/onla biribirltrln 

İstanbul sokaklarında, bizim bıyık_ 
ları daha yeni terliyen askerlerimiz. 
yeni bir memiekette bulunduktan i
çin memnun bir halde, Türklerle kar. 
deş gibi ko:ıU1Uyorlardı. Pantalonla
rına sarılan yaramaz çocuklara fıstık 
verirler, sonra çınarların gölgesine 
çekilerek ra!u içerlerdi. 

Bu suretle İngilizlerin soğukluğu i· 
le bizim tebessUmlerimiz hasta impa
ratorluğun il.zerine bir du§ tesiri ya_ 
pıyordu. Hakikaten, lngiliuerle Fran
sızlar.r.:ı bu birbirine zıt halleri dik • 
kate şayandır ve biz, Nevll Hender
sonla (1) ben bu iki zıt hali birleştiı
meğe çalışıyorduk. 
Osmanlı imparatorluğunu ha.rp ya

vaş yavaş bitap bir hale getirmiş, sulh 
par~alamış,ecnebl ltgali de ona a.cı ve. 
rlyordu. Sevr muahedesi ile Trakya -
dan ayrılan 1.stanbul, kanıyan kUçUk 
Asya ve ihtiUi.l bali!ldeki Rusya ile ra. 
bıtasını kaybetmi!3 bulunuyordu. Aca
ba bu ha1de yaşayabilecek mi idi? 

Galata rıhtımında birleşen deniz
yolla.rı sahillere eskisi gibi hareket ta 

~ --.. 

Hariciye nazırı i'ı"ivatlı, temkinli 
bir ad:.ımdı. Her gün, zenci bir a.raba
cınm sUrdüğU kupası ile Babıalive gi. 
derdi. Yi:ıe eskisi gibi Sultan Yıldız
daki k:.:!cslcr önünde havaHita dalar. 
ve yine eskisi gibi r · betciler n cbet 
bekliyordu. F a.kat birbirine ne ktıdnr 
zıt projeler hazırlanıyordu. 

Entrikalar. veliaht Alx:llılmccitlc 

karşılaşıyor veya nihayet ona kadar 
gidiyorilu. Bu prens. vaktile Jmn:ı.ra

torirc Öiı>ni" in ~ıibecıinP mecllıp ()· 
lan Abdiilazizin oğlu idi. tmnarntorice 
lstanbula Slivevs k"nalmı actıktan son 
ra <li1ncıte u<Tramrnlı. 

Sultan, l8":t0 M>neshı<"lp flr.üncU Nn. 
pol"n"a ~u telı>Tnfı rekm;~ti: 
"Maj0~tcnizden rica ederim. ordumu 

nPreve ı:röndermem lazım geldiğini lut-

henkle mestediyorlardı. Tercih ettikle
ri de, amcasının oğlu olan Kızıl Sultan 
Abdülmecidin idar~sl altında yaşadığı 
otuz senelik bir tecrübe hayatr.ıa ta. 
hammUle yardım edenlerdi. Prens dı
şardan haberlerin ancak kalburdan ge. 
çerek girdikleri o yüksek duvarların 
arkasında ne fena bir gençlik ~lr
mittti. 

O gün ba.:ıa şunları söyledi: 
- Masum ve betbaht Türk milleti

nin fena tanındığı bu gün onu müda
faa için kalemini kullanan adama karşı 
büyük bir şükran duyuyorum. Piyer. 
loti de Şatobriya:la ben~iyen bir tara
fı "ar. Gösterdiği sevgi itibarile de 
Bernarden de Sen Picr'i andınyor. 

Söylesem inanır mısınız? Son gUn. 
!erde Pol ile Virjini tekrar okudum. 
Bu iki aşıkın başlarına gelen f el5\tet
leı bugü:ıkü felaketi bana biraz unut' 
turuvor. Zira, zihnimi bir dilşünce iş
gal c<iip dunıvor. Uğradığımız felflket. 
lerin sebebini araştırıyorum ve bula
cağım diye korkuyorum. 

Veliaht, son sultanların hatalan U. 
zerine bir perde çekmeyi tercih etti. Fa 

ven, sUkfıU sultan, siyasette mahir ol' 
malda beraber, ruha.:t hasta idi. Sinir .. 
lerini kan akıtmaka teskin ederdi. 

Ondan sonra tahta çıkan V inci Melı 
met o kadar öUekti ki, birdenbire ken.. 
dlsini aynada görünce bile korkardı. 

o gti!l hUküm suren hükümdar içiıl v 

ne demeli? Ka.rdeeinden daha görüşU1 d 
idi. Fakat o da onun kadar korkaktı ğ 
ve kendisini mesuliyetıerlnin alu'lığı n 

t. 
altınc.ı ~zilmi§ görüyordu. 

• • • 
19 Mayıs 1919 da yeni bir tarih baş

lıyordu. O gün Mustafa Kemal, Avrıı• 
pa yakasında:ı kaçarak, şark vil yet .. 
lerindeki üçüncü ordunun kumandası
nı eline almak üzere Samsuna ayalı 
basmı3tı. 

Bu Se18.nik çocuğu, daha pek genç. 
ken, orduya intisap ettiği gü:ıdenberl 
ne mücadelelere girişmemişti! lnld· 
lA.pçı komitelere girerek mUcadele sa· 
hasmı ne bÜyUk bir ateşle aramıştı! 

Herkesin teslim etmeğe mecbur ol' 
duğu askeri meziyetleri ile takdir o-
lunan, siyasi fikirleri ile de ko • 
ren Mustafa Kemal tevkü of: 

a 
l 
ç 
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Ö.CÜp -
n 

Okuyucu 
mektupları 

i riJ 

t "Analar ve b bal 
klilrıtna b a ar,, a dair yazdık. 
oY'ınn .' . aşka cevaplar da geliyor. Bun. 

ık! ıçınde Ötekilerin hiç dokunma· 
arı noktalara işaret edenl~r .de 

rır. 

ın Bu konu .. .. 
şll'Jaı:.ba k ustunde okuyuculamnla 

"' şa alın.ak, be · d • d' i m ve f nırn e pek ıste ı. 
IA'akat dea!.d.alı bulduğum birşeydir. 
ın gıŞ1klikten hoşlanan. yaşayı-

ın usaresi · 
ri ekrarl nı vukuattan alan gazete, 

ara taha .. Ut B mmul ed emez. 
ana Pan 1 

t.iP:ata al ga tıdan m ektup gönderen 
htllcrsi y. .r:1z şu kadarmı söyliyeyim, 1d 

nı once h • . •tm· azrrlayıp. çocug'a takrır 
· ıyen · 
cutt • ' Yenı ve güzel misallcrll'! o

ugu balı . 
:ı ~a h sı tatlı ve alıml yapma-

n ocaya b' .>er i . • ız de kendiler ilc bera. 
a5lizd yı not vermeyiz. V eki.: . tin de 

en baska tü 1 .. d " ·· • · k l s. rtl' ;
1 

- r u uşunecegıne a ı 
- ır. ernez 

ltı: . 
Yalnız b neni k a· az ı derslerde çocuğ un ken-

en ıne d.. .. . . 
bazı . u~unm~sını tem.n ıçın 

,J._ı'kA tedrıs tc1Lırleri alınabilir. Acaba 
"'1 ayet e ·· b di ? eıılcn ~ey bunlardan biri mi. 

r . . 
( y· 

ıne bu me'·t h'b' b' Bci!erin .. up sa . ı ;z gazete. 
al' ] arada sırada aldat!l:n?.1111zı zc:vk· 

e okud·· -
Q " n • ~gıınu; !tünkü ancak bu saye:. 

~ ş~hır ve l l d l . . .. 
nakı .. mem e ~et ert erının mu. 

uıı n Şa kursüsi:.ne çıktığtnı .,c;ylüyor 
e u, evvela bizlere biraz fazla paye 
vecr~'ktir. Sonra haksız bir dtemdir. 

unk" d•a - u, b::n, kendi şahsi davalawr,a , 
ncak uın • 

k umı menfaatler'! yardrmı :io-
unacag~ . 

,1 d rna ınandığım zaman, gazete-
e Yer v · · 

O' k '· erırun . Baskalarının Jertlerin.e 
ursu o4f.I ~ -

t ub"um ise, bin kere daha çok-
ur. 

..,1 
Nitü· · 

ım ışte bu yazı da o okuyu-
cuma hizmet tmi' 1 ak • . ı1 e ş o m ıçın yaz ı. 

! yor. 

"Pazarı k . .. _ .. 
1 

I sız satı~., ın bır kanun huk. 
... u o duğu g" d 

ğ- un en sonra, bir malın, 
~ t.~~ . .-r~~~- d eğiştikçe fiyat ve C'tİ· 

S! dayanamaz. ' - -

Jt Bazılarının dedikleri gibi bu f rk 
d::ı~ • ~ 

e' ~kan kiralan da sebep olamaz. Çün. 
ku bir dükkanın kirasını yiikse1ten 5 e. 

t,, bep, ~vki şerefi ise, bu şerefin sü-
• r iltnden geldiğini de düşür.memiz ge. 

r e'ktir. " Çok siirüm,. ü ise haki.ki .ta
zanç saymayanla ra , ben tüccar bile 
diyenıem. Bu gibiler t icaretin, iş dün-

• Yasının sırlarına girememiş zavallılar
dır B ' · ır kravat e<>-er Bahçekaptda ( 125) 

t e satılıyorsa on~n İstiklal caddesinde 
(l 50) Ye sa~Imasr hem ticaret ka. 

~ fasr henı k • .k. k ' anun bakımından ı ı ere 
suçtur. 

• d ~ckabetten medet ummak, gerçi ~ 
t 

1 
ogru yoldur. Fakat toptancıların ara

.~rnıda kuracaklan b:r tröst bizim bu 
• urnitler· · . .. .. . . k . ımızı suya duşurebılır. Bene~ en 
• d e~ırnıe yol, tüccarın mallara koy. 

d~l l~rı fiyat etiketle rile cnlarm ken. 
ı erıne ma] 1 • k o uşlarını gösteren vesı • 
aJarı kat"şılaştırmak ve karın meşru 

h udud unu tayin etmektir. 

E~~nönünde Bir Yılan Çıktı 
Dun Yen· . . nd . . l ~k d'l ıcamı cıvan a ıstım a e-

.1 en manifaturacı dükkanlarından bi. 
rı Ytkıhrken, duvardan iki 'buruk 
Tlletr ,,, :ı. 
ve e uzunluğunda bir yılan çıkmış, 

Yıkıcılardan Tarsuslu Ahmet elin. 
dek' k 
_ 

1 azmayı yılanın kafasına vurdu-
gu gibi h h • b' · · . er angı ır zarar getırmesı-
nın .. ·· onune geçmiştir. 

. . Yılan, yıkılmakta olan bir duvann 
ıçınd b l' e ulunuyordu. Duvar yıkılınca., 
e ı~e k azma bulunan yıkıcının üzerL 
ne atlamak ister gibi bir variyet al
ll:ııl'Sa da, yıkıcı daha çabuk davrana.. 

~a~ Yiianın önce başına, sonra beline 
ogru iki kazma indirmiştir. 

k" Yılan, vurulduktan sonra daha bir i.. 
d 1 

saat tamamile ölmemi,, kıvranıp 
urnıuştur. 
lk· b bu 1 uçuk metre uzunluğunda oları 

a ~rı ve siyah renkli yılandan baska. 

1 Y'nı Yerde diğer yılanlar bulunup bu-
Unrnad - • 

ci d ıgrnr anlamak üzere duvarın 1. 
n '"aı 

Okullarda trahomla 
mücadele 

Kültür ve Bakanlıkları mücadele teşkilatını Sıhhat 
müştereken gen.işletiyorlar 

Muhtelif köy çocuklan arasında ya

pılan teftişler neticesin.de irsi frengi ve 
tr~om hastalıklarına tesadüf edilmiş, 
alakadarlar vaziyeti derhal önl:mck Ü

zere sıhhat ve kültür bakanlıklarına 
müracaatta bulunmuşlardır. 

Kültür ve Sıhhat Bakanlıkları işi e

hemmiyetli addederek faaliyete geç-
' hemen mücadcley'C başlamıştır. 

mış, . . . k' 
Frengi ile müca.dele cenuyet~nın teş ı. 
latı daha geniş mikyasta çogaltılacak, . 
ayni zamanda köylerde okull~r ve köy 
ocukları sağlık ispekterlerı tarafın-

c; . · ı kt' dan sıkı muayeneden gcç.rı ece ır. 

İlk olara'k ,Şile .,..~ civar köylerin
de t aramalar yap:lmış. okullar teftiş 
edilmi,tir. Sıhhat ve Kültür Bakan. 
lıklarının bu işteki mü~terek mücadele 

E(el{trik şirketi 
aleyhine dava 
Tazminatı Sirketin Mi,. 
Hükumetin Mi Vermesi 

Lazım 

E yüpte otobüs tamirciliği yapan 

Kadri Yalçı ve arkadaşlarmm idaresin. 

deki garaj, için.de tamir için getirilıniş 

birkaç otobüs bulunduğu bir gece ~n

gın çıkarak yanmıftı. 

Tahkikat sonunda, ate§in, elektrik 

~irkctinin ı?arajda vücuda getirdiği t<:
!ı.satxn bozuklugunaan ucn gcıçu .,, .. 

kontakt neticesi olduğu an~ılmış, sa.. 

bipleri elektrik şirketi aleyhine dör

düncü hukuk mahkemesind~ bh taz. 
minat davası açmışlardı. 

Bıa davanın rüyetine dün başlanmış
tır. Elektrik şirketi veldli iddiaya kar
şı, bir kanunusani 938 tarihinden iti. 
haren §irketin b :.itün tesisatı ile hii
kfunetçe satın alındığı ve hadisenin de 
ni6an ayında vul:~a gelmiş oldu ğuna 

göre, davacının tazminatı hükumetten 

istemesinin lazım~cldiğini söylemiş

tir. 

Davacı vekili Mesut Selen de buna 

karır: 

- Devletin ,.e şirketin yaptıklan 

mukavele kendi aralarındadır ve an. 

cak 'kendilerini alakadar eder. üçün

cü şahıs olan bizleri alakadar etmez, 
Bizim hasmımız doğrudan doğruya -ec
nebi sermayeli elektrik şirketi.dir. 

Bu gibi işlerde iki tarafça yapılan 

mukaveleler üçüncü şahsa te5ir etme. 
diğinden davayı devlet değil, şirket a. 

lc}(Üne ikame ettik . ., 

Bu suretle ciddi bir hukuki mahi
yet alan ve hemen bu şekilde davaları 
olan binlerce vatandaşı alakadar eden 
cihet hakkında mahkeme kararını ver -
mek üzere duruşmayı başka bir güne 

bırakmıştır. 

Mahkemenin vereceği karar, adli ma. 
hafilck büyük bir merak ile beklen
mekte, bu hut;usta münakaşalar yapıl-

maktadır. 
- o>----

Kesilecek Ağaçlar 
Ankara ve Babıali caddelerinden sö

külen taşların Sirkecide oteller arası~
daki sokaklara döşenmesine karar vent 

miştir. 

Kesilmesine karar verilen ağaçlann 
hangileri olduğu da tesbit edilmiş . 
tir. Orman müdürlüğü tarafından ya- . 
krnda ağaçların kesilmesine başlana. 
caktır. 

dnğundan gelen geçen t.~planıp hay

retle seyretmi~tir. 

planı da yakın.da tatl:ik mevl;iine g~Ç- ı 
miş bulunacaktır. • 

Y alovada Bir Yatı Okulu 
Açılıyor 

İki yıl önce kur ulan Çekmece yatı 
okulunun verdiğ i randıman Kültür Ba
kanlığı tarafından da alaka ile karşı. 

lanmış, İstanbulda yeniden Ş:le ve 
B e}fcoz kazalarında i'ki yatı okulu da. 

h a kurulmuştu. 
Bu yıl üç yatı okuluna ilaveten Ya

lova.da da bir yatı okulu kurulacak~ 

tır. 

Y en i kurulacak okulun bina ve ara. 
zi vaziyeti e trafında t etkikler yapmak 
üzerıe kültür direktörü T evfik Kut 
ve sağlık ispck t erleri önümüzdeki haf

ta Yalovaya gideceklerdir. 

1 

Ders kitaplarındaki 
değişmeler 

Bu yıl ilk okullarda okun:nak üzere 
kabul edilen ders kitapları üzerinde 

bazr değişmeler yapılmış, birçok es
ki parçaların yerine yeni mevzular 
konmuştur. 

Fakat bazı semtlerde talebelerin e. 
tinde iki çeşit kitap bulunmaktadır. 

B u vaziyet karşısında öğretmenler ya 

yeni kitabın parçasını tercih ederek 
okutmakta, yahut her ıl:i kitapta müş

terek olmıyan parçaları oku~nama~.~a. 
dırlar. 

V<lziyet kültür mensuplarınca Bakan. 

lığa yazılacaktır. 

P©DDste 
Tüfek Temizlerken 

Yaralandı \

Maslak kazasın
da bir nokta 

Yeşilköyde Bademlibahçe sokağın
da 15 numaralr evde oturan Baronun 

16 yaşındaki kızı Mihri dün yatak o· 
dasında av tüfeğini temizlerken eli 

tetiğe dokunmuş. çıkan kurşun sol me
m esinin altına girerek yaralamıştır. 

Mihri hastaneye kaldırılmıştır. 

Bir Yaralama 
Cağaloğlunda oturan Necati, Kara.. 

köyden geçerken Fat ih sakinlerinden 
Abdürkad:rin tecavüzüne maruz kal

--- rli->vii lmiistür 
Dayaktan sonra Necati nokta !bek. 

leyen zabıta memuruna şikayette bu. 
}unmuş, suçlu tutulacağını anlay-ınca 

elindeki sustalısını koluna saplay:ı.rak 

ken.di !•e'ndisini yaralamıştır. Suçlu 
bununla k endisini Necatinin yaraladı
ğını ileri sürmek istemiştir. 

Alacak Yüzünden Kavga 
Beyoğlunda Külhan sokağında 1 5 

numaralı evd e oturan Süleyman ;ıe 

Bahriye cadde5in de sakin araba c;ür :.L 
cüsü H üseyin alacak yüzünden kavga 

etmişlerdir. 

Süleyman sopa ile Hüseyini başın. 

dan, Hüs~)•in de ustura ile Süle:.ıımanı 

sol hö~ürün:len yara.Iamıştır. Yaı:<.ı!ılar 
tedavi altına alınmışlardır. 

Pencereden Giren Hırsız 
Tepebaşında Şahkolu mahallesinde 

105 numaralı evde oturan Çeni D imit. 
riyadis evvelki gece yatağıra girmek 
üzere soyunurken pencer eye tırman. 

mış bir adamın içeriye doğru baktığı
nı görmüştür. 

Çeni feryat etmiş, Bekçiler p rnce 
re den bakan adamı yakalanuşlardrr. 

İnerken camı <la kıran bu ~sın Fo. 
ti is.~inde biri olduğu anlaşılmıştır. 

B·!R AMELE YARALANDI - Şo

för Kadrinin idaresinde ki 26 1 7 numa

ralı otomobil Şişhane yokuş.·.ln.dan ge. 

çerken t ramvay raylarını değiş~iren 

amele V eli ye çarpmış, muhtelif yerle
r inden yaralamıştır; şoför yakalar.rrıış. 

tır. 

1
Eminönü meydanı 

Suçlu Şoför Gözlüksüz 
Araba Kullanabilir Mi? 

Gazeteci Tahirin ölümüne sebep o. 
lan Maslak otomobil kazasının muha

kemesine ağır cezada devam edilmiş

tir. 
Dünkü celsede müddeiumumi Ü. 

beyd mütaleasmı serdedecekti. Ancak 
söz alarak, karanlık kalan bir nokta. 
nın tenvirine lüzum gördüğünü söyle

miş, bunu izah etmi§tir. 
Müddeiumuminin aydınlamasını is -

tediği cihet şudur: Ken.disi evrakı tet. 
kik eu h.en, 'JU~lu ~ui\:.L lt.:.ın.a.lç lo~le

diye scyriscfcr tlaires~ncc şoförlük eh. 
liyetnamcsi vcrilirfrcn. l..""endisbin g0z
lü'k t akmadan şoförlük yapamıyacağı 

kaydı <la i liive olunmuştur. il albuki 
~oför Kemal, vaka günü gfü.lük takmı
yor<lu. Bunu hadise j•erinde ke;ıif ya_ 

pan mühendis İbrahim de vcrdi3i ifa
desinde tC}'İt etmiştir. 

Binaenaley!ı, bu cihetin seyrisefer
den sorulmasını ve ge!ece-~: cevaba 
göre miital:anın söylcn;nesi lazım~eL 
mektc<lir. 

Mahkeme bu isteği kabul etmiş, sey. 
risdcre tczk:re yazılması i~in du
ruşmayx başka bir gün-:: talik etmiş. 

tir. 

Vagonda Yakalanan Hırsız 
Geçenlerde bir gece yarısı Ankara 

caddesinde tütüncü Mehmedin dükka. 
nına girerek kasadaki 103 lira parayı 
çalan ve arkasından silah atılarak ta
kip eclild:•:ten sonra Sirkeci istasyo
nur.da eski bir :.,ük vag.~mwda ele ı;e

çen hırsız Nihat, dördü.'!'lcü asliye 
ceza m:ıhkemc~i tar<ı.fından sabıkası 

gözönün.de tutularak 3 sene müdd~tle 
hapis cezasına çarptırılmrştır. 

Otobüs Davası 
Muharrir Ahmet Emin Yalman. Sab

ri Salim, di~~i Avni Bayer, Recai Nüz
het Baban ve Sahur Sami aralarındaki 

otobüs davrı~ı kararının temyizce nak
zedilmesi ile bu muhakemeye dün ye
niden asliye birinci ceza mahkemesın
de bakıldı. 

Duruşmaya taraflardan sa.dece Ah. 
met Emin Yalman ile avukatı Nazmi 
Nuri ve Sahur Sami vekili Sadi Rıza 
gelmişlerdi. Mahkeme temyizin na1ı:ız 
ilamını okudu. 

Bütün Dükkanların İstimlak B!.!ndan sonr~ iddia makamı söz a-
işi Bitti !arak, evrakı tetkik ile nakrn ittiba e. 

Eminönü meydanındaki dü'kkanlarm dilıp edilmemesi hakkındaki kararını 
kaldırılma i~i büyük b ir hızla d evam bildireceğini söyledi. Malıkeme de 
etmektedir. müddeiumuminin isteğini yerinde bııla. 

r ak muhakemeyi önümüzdeki curr.ar-
Selanik bonmarş~ ı"ıin bulunduğu tcsi ı;ünü saat ı o a talik etti. 

adadaki bütün dükkanların istimlak 
muameleleri bitirilmiş olduğundan bu- Üsküdar Adliyesini Yakan 

Üsküdar asli:·~ ceza mahkemesinde 
tasının etrafına dün tahta perde çeki. 

ye..l i ği 1 ay 25 günlük hapis ve 41 lL 
)erek yıkılma işine başlanmıştır. 

r:ılık para cezasının temyizcc ta.,dik 
Diğer t a rafta n evkaf idar~si de Yeni edilmesi üzerine, binayı yakan ·- ıret. 

·~ '"ıraştırma yaprlmışsa da, bir şey 
tneJ lemiıtir. Sonra oradaki toprak kazılarak gö- camiin arka tarafmdaki saçakların ta- t inin ağır cezada görülen muhakeme

~~~~~o.-~~~~~~~~~~~~L-_.....__....~-~· ~--------------------~-L-auuLllC"--baslaaııs.tır,._~~~~~~~...L..ii:niiı.-'lilııki.i...ı::.cl:~ti.ı:ı.ıde....n:ıil.ıidciurnumi 

Cümhuriyet 
bayramı 

T alebelerin Gec1.de İştirak
lerine Ait P rogram Hazır 
Lise ve orta okullarda cumhuriyet 

bayramı mün:ıs·..:-betile yapılacak top
lantılar ve bay.-~m gününde geçitres
mine iştirak edecclk takbenin vaziyeti 
etrafında görüşn•.ek üzere <lün öğledei1 
sonra kültür direktörlüğünde bir top

lantı yapılmı~tır. 

Toplantıya biitün li~e ve ort~c~ul 
müdürlerile beden terbiye öğret..-ncn

leri iştirak etmi~ler.dir. 
O gün yapılacak geçit törenine gire

cek talebe ve izci sayısı, okulda 'bay. 
ram münasebct;le yapılacak müsamere
lerin esası da kararla§tınlmıştır. 

önümüzdeki pazartesi gününde~ iti
baren okullarda talebeye verilecek 
derslerin ~evzuu cumhuriyet ve bli
yük devrim esasları etrafında to:plana. 

caktır . 

Prens Bibesko 
Dün Hususi Tayya:ı.·esilc 

Şehrimize Geldi 
Beynelmilel hava kurumu reisi prC'nS 

Bibe:;ko, dlin öğleye doğru hususi tay-
yaresile ~ehcimize gelmiştir. 

Prens Bilıesko, Yeşilköy iHasyonun. 
da İstanbul Hava Kurumu !:"eisi B. İs. 
mail Hakkı, diğer havacılar •Je Ro
manya konsoloshanesinden bir zat ta

rafından karşılanmıştır. 

Romanyalı prens, otomobille '§'Chre 
inerek Pcrapalas oteline misafir edil. 

miştir. 

Oğle yemeğini Perapalas otelinde ha. 
va kurumu erkanırnızla birlikte yemiş
tir. 2 giin sonra buradan Ankaraya gi
deııek Romanya ile Türkiye arası:-1a 

hava seferlerini alakadar eden temas

larına devam edecektir. 

---o-

Beylerbeyi Ahalisinin 
Bir Müracaatı 

Geçen ay içinde Beylerbeyinde ah. 

şap bir binada bulunan havai fişek fab

ri.k:ı.smda i§tial olmuş, bu riizden 12 a. 
m-:l c kurban gitmişti. 

Beylerbeyinde oturan halk b!l"C:iye
ye müracaat ederek ÇengeD~öyle Bey
lerbeyi arasındaki ikinci bir fabrikanın 
bö}~c bir kaza olmadan başka bir yere 
nakledilmesini istemi~lerdir. Belediye 
bu i3i tetkik edecektir. 

-<>-

Ballk akını 
başladı 

Son günlerde havaların müsait git
mesinden dolayr Karadenizden Adalar 
istikametine akın eden palamut balık
larından mühim miktarda tutulmağa 

başlannu~tır. 

Bu balıklar her gün motörlerle pi. 
yasaya getirilerek satışa arzedilm~ıkte 
ve çifti 4 - 6 kuruş arasmda satıl· 

maktadır. 

Balık almak üzere diğer taraftan 
limanımıza 13 Yunan motörü ve 5 İ. 

talyan gemisi gelmiştir. 
Bu gemiler, balık alarak hareket e~ 

dec0 klerdir. 

T ürk - Yunan T icaret 
Anlaşması 

Yunanistanla aramızda yeni bir tL 
caret anlaşması yapma}!: üzere Yuna
nistana bir ticaret he}'~timl;.in g!tme

si takarrür ctmi~tir. 
Hey-et, tktısat Vekaleti Türl:cfis reİ. 

si B. Burhan Zihninin baş!{anlığında 

olmak üzet'e, Türk ofi.,ten B. Hasan 
Zeki ve Merkez Ban1::ı:::ınJı.'.1 Nadirden 

teşekkül etm:şt:r . 
Heyetin, yarın Ankar<l<lan ~=lırimi

ze gelmesi bcklcnmekte:lir. 

F ondeır Porten Geldi 
İktısat Vckcileti mü~avirlcrindcn D. 

Fondcr Pörti di.in An1mrada:-ı şehri

mize gelmiştir. 
iktısat Vekaleti mü'._!avid. Istan. 

bulda uzun müddet kalarak muhtelif 
iktısa.di mevzular üzerinde t:;tkiklerde 

b;.ılunacaktır. 

su~lunun, adliye binasını yaktığmın 
sabit olduğunu söylemiş. 3i0 ve 411 
inci maddelere göre cezak:::dırrlmasınr 

istemir.tir. 
Nurettin. <le müd !faasını yapması i

çin muhak eme talik olunrnustur. 
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F•ı• t• b d tJ k t Jd Macar Başvekilinin beya-natı J ıs }fl ll ll arı apa ) ) Çekoslovakyadaki Macarları 

lnqiliz ordusu asi Arap şelıirlerini Macari;(;;; 
1

;Jindet 
işgal için lıarekete geçti geleni ·yapıyor 

Asi~, Kudüsü basarak polislerle çarpıştllar 
Kudüs, 18 (A.A.) - Filistinde dün r rlp heyeti umuml.resinA teşmil et , 

birçok hAdiseler cereyan etmiştir. A- mfşlerdir. 
tılmrştır. Kudüste mütemadiyen zırh
lı otomobiller dola.şqıafita ,·e hare
kit sahası üzerinde tayyareler uçuş
ıncıkttıdır. 

(Üst tarafı 1 inci de) 
leri neticesinde, Macarlarla meskun a. 
razinin seri ve kati bir surette Macaris 

siler. Kudüsün eski mahallelerinp gir Eyaletin muhtelit klt=:ımlarında ce- tana raptı meselesinde karar vermek 
!}laksadile muhtelif hariciye nezaretle. 
ri arasında ükbbirüy edbirdızxErsü 

ri arası:Jqa bü;vUk pir diplomatik faa
liyet başlaro.ı§tıP. Macar efkfu-1 umu· 
miyesi, bu harek~te anlaşılması tabii 
bir sabırsız1 ıkla intizar eylemektedir 
ve Macar hükumeti, bu meselenin hal
lini çabuklaştırmak için elinden geleni 
yaprnakt:ı,dır. Her türlü tehir ve teh
like, en azimkir bir surette muhalif 

meğe muvaffak olmuşlardır. Müslü- reyan eden hlldiseler neticesinde ~ 
nıan mahallesinde cıkarılan bir yan- kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştır. 
gın mıticeı;inde polis merkezi harap 
olmuştur. Polis devriye kollariyle 
Asiler arasında sokak muharebeleri 
olmuştur. 

Kudtis, 18 (A.A.) - Dugün neşro
lunan lıir kaı·arname ile polis tcşki· 
!Atı kı\milen ordunun emrine veril -

Asiler Yahudi mUesseselerino hü
cum etmişlerdir. Yahudi mabetle
rinin önline bir bomba atılmtşt;r. 
:Vaziyet vehametinl muhafaza ettiği 
fcin resmt makamlar, 23 olarak tes-ı 
blt edilen ışık aöndUrme saatini şeh-

ıniştir. 

DugUııden itibaren Filistindo bU -
tun harelü\.tın mesuli) eti ordu.r<.ı geç
miştir. Bu harekat asi Arap şehirlA· 
rinl n işgalini isUh dar etmektedir. 
Öğleden beri Filistin hudutları kapa-

Fransa, Çeklere para 
veremiyeceğini bildirdi 
lngiltere de bu işi yalnız başına 
yapamıyacağı cevabını verdi 

Kanadaya 200 bin Çekoslovakyalı Alman 
muhacir gidiyor 

Londra, 18 (A.A.) - Birkaç gün_ , 
denberi Londrada bulunan Çek milli 
mütehassısları, dün buradan ayrıl

mışlardır. Müzakere)ere bir müddet 
aonra devam 
rnektedir. 

edileceği haber veril-

Verilen malılmata göre, Fransa hil
kumeti, Fransanın şimdiki taahhütfe
rinin Çekoslovakyay.a yardıma imkan 
vermediğini bildirmiş, lngiiiz hiikfı. 

meti de bu işi yalnız başma deruhte 
edemiyeceği cevabını vermiştir. 
ALMAN TAYYARELER! HUDU-

DUN FOTOGRAFINI ALACAK 
Prag, 18 (A.A.) - Alman gazete

lerine göre, Çekoslovak hük(imeti ile 
Alman hükumeti, bir karar ittihaz et
mişlerdir. Bu karara göre, 18 ilkteş

:rine kadar Alman tayyareleri, Çekos
lo•ıakya ile Almanya arasındaki yeni 
hudut hattının Berlin süfera konfe -
ransı tarafından teshit edilmiş şek. 

linde fotoğrafilerini alacaklardır. 
Bu fotoğrafiler, yeııi Cermen - ~

koslovak hududunun lrati olarak çi
zilmesinde vesika hizmeti görecek
tir. 

Alman tayyareleri, hususi bir işaret 
ta§ıyacaklar ve bitaraf mıntaka dahi
linde üç kilometreden fazla ilerle
nıiyeceklerdir: Berlindeki Çek sefare
tine her fotoğrafinin bir kopyesi ve -
rilecektir. 

ALMANYA 1LE ÇEKOSLOVAKY A 
ARASINDA MÜZAKERELER 

Prag, 18 (.A.A) - Pragcr Presse 

gazetesi, Çekoslovakya ilı: Almanya a. 
rasmdaki müza1ı:crckrin hiç §Ü~es:z 
yakında iki memleket dcmiryolu ve 
posta müna9::betlerinin nc·rmalleşmesi 
ile neticeleneceğini kaydediyor. 

Tr-.!.er bilhassa Prag - :Serlin ve 
Pi:ag - Burno arasmdakilerler yakın
da işlemeğe blşlıyacaklardır. 

Burno hattı halen Moravyanrn şL 
malinde ye.t il• &ı·tla llıı; defa kesil. 
ınektedir, ... 

Çekoslovak trenleri Alman t.onr~1r
larrnda ve Alman trenleri de Çok top. 
rağında yolcu alıp veremiyıccekler ~ 

dir. 
Uzhorcd, 18 (A.A.) - Leh ajanın 

bildiriyor: 
Bir Çek d-evriyesi, Rutenya başveki

li B. Brodij otomobille Be-herveya gL 
derken otomobile ağır makineli tüfeklıe 
ateş açmıştır. Başvekil~ birşey olma
nuştır. 

Ottova, 18 (A.A.) - İngiltere hü
kumeti, Kanada hükumetinden 20 hin 
Çekoslovakyalı Alman muhacirinin 
Kana.daya kabul edilmesini istemiş. 

tir. 

Prağ, 18 (A.A.) - Çeteka ajansı 

neşrettiği bir tebliğde bazı ecnebi mat
buatm neşriyatrna cevap vererek, 
Skoda fabrikalarının çalı~mağa de -
vam ettiklerini ve taahhütlerini }eri. 
ne getirmekte olduğunu bildirm:l::t:.! 
v-e Çekoslovak, endü~trisinin yeni va. 
ziyete derhal unnağa çalıştığını ilave 
etmektedir. 

Londra, 18 (A.A.) - Filistin tev
kalilde komiserinden bu gece mUs
tcmlekH nezaretine gelen bir tel
grafta KudU~te vaziyetin gerginliğl
ııl muhafaza etmekte olduğunu, örfi 
idarenin teşmil ıHUldiği ve şehir etra. 
fmda bulunan mlihim noktaların İn
giliz kıtaatı tarafından işgal ve tU· 
fek ateşi teati edilmekte olduğu bil
diri 1 m ektedir. 

bulunuyoruz. 
Zira gayri sarih vaatler ve taktik 

ma.:levralardan bıktık. 
Hudutlarimızm ötesinde azap çeken 

ler, pizim olan Macarlardır. Kendi hak 
kında karar vermek hakkı da milli dev 
!etlerin hudutları haricinde yaşıyan bü 

Sıhhat Vekili Geliyor 
Ankara, 18 (Telefonla) - Sıhhat 

Vekili Htılfısi Alataş.bu ak§amki eks
presle lstanbula hareket etti. 
~ 

f ktısadi Teşekküller 
Mürakabe Heyeti 

Ankara, 18 (Telefo:ıla) Sermayesi
nin tamamı devlet tarafından verilmek 
suretile kur.ulan iktısadi teşekküllerin 
teşkilatile idare ve murakabeleri hak
kmdaki kanun mucibince teşkil edilen 
umumi murakabe heyeti azası adedi -
nin rcisile birlikte yedi kişiden ıbaret 
olması Vekiller heyetince kararlaşmış. 
tır. Reisliğe tayin edilen Yusuf Ziya 
yeni nzifesine başlamıştll', 

' tün milliyetlerine aittir. Mevzuubahis 
olan mesele o derece ciddi ve o derece 
derindir ki. bunu muallakta bırakma. 
mn im kam yoktur. Macar milleti ve 
Macar hükumeti, hakkaniyete mües. 
seşe Macar tezinin muvaffak olmasına 
azmetmiş bulunmaktadır. 

Beneş'e Amerikada Kürsü 
Verildi 

Şikago, 18 (A.A.) - Üniversite rei
si, B. Beneş'in Şikago üniversitesinde 
bir konferan_ş ktı.rslisU kabul etmis 
oıau-gunu oeyan ~1ştl1'. 

made olmaları için talimat verilmiş ol
duğu zannedilmektedir. Hü.kfunet me. 
murları, Hankeni süratle tahliye edile. 
bilmesi için sivil ahali nezdinde ısrar
da bulunmaktadır. 

Bu memurlar, mülteciler için şehri.:ı 
20 kilometre kadar garbında kamplar 
tesis edilpıiş olduğunu haber vermek
tedirler, 

Btitün otomobillerin askeri maka· 
mat tarafından müsadere edilmi3 ol
ması keyfiyeti sivillerin hareketini 
müşküllcştirmiştir. 

Şiddetlimuharebe ba.Jladı 

Honkong, 18 (A.A.) - Şek1unga. 

sekiz kilometre mesafede Şark ve Şa
ho .::ıchirlerinin birleştiği mmtakada 
şiddetli bir muharebe başlamış, hA.la 
devam etmektedir. 

Alman ve İtalyan pUyük devletleri 
nezdinde yaptığımız teşebbüse tabii 
bir teşebhüs demiştim. Filhakika, se· 
nelerdcnberi bu devletlerde, mü§terek 
menfaatlere ve derin hissiyata daya
na:ı sıkı ve dostane münasebetler in
kişaf etmektedir. Son zamanlarda, bu 
bağlar bir kere daha teyit olunmuştur. 

Şurasrnı hassat.en tebarüz ettirme· 
!iyim ki, ayni zamanda Macaristan i. 
<;in de kuvvetlenmeye yol açan son haf 
tal arın hadiseleri, bu iki devletb f aa.. 
liyeti nesice9idir. Bu da. katiyen na· 
zarı dikkatten dur t~tmad~ğımı.z bir 

letin politikasına i.ıtıbak eden politi
kamızın revi~inde de müessirdir. Biz, 
bu iki devletle, her sah!\da. karşılıklı 
anlaşma ve işbirliği aramaktıı.yız. 

Derhal ve ayni zama:ıda vaziyetten 
kendisini de haberdar ettiğimizji,çün
cü büyük dostumuz, yeni ve kuvvetli 
Polonya bize, gimdiye kadar bir çok 
sempati, dostluk ve müzaheret e2eri 
göstermiş bulunmaktadır. Biz de bu 
politikayı ve bu hissiyatı, gittilcçe da. 
ha hararetli bir surette tervi~ ediyo. 
ruz. Büyük Polonya devletinin her 
muvaffakıyeti. her takviyesi, milleti
mizin bütün tabakasında müttefik bir 
memnu:ıiyet uyandırmaktadır. Zira, 
herkes, tarihin verdiği dersler muci
bince, bu iki milletin müşterek men
faat ve d~stluk yolunda yürilmetsl li.
znn geldiğini müdriktir. 

ğil, fakat Bratislavada cereya::r eM 
tir. 

Varşova, 18 (A.A.) - Polonya 
riciye nazırı Bek bu akşam saat ıı 
de R~manyaya gitmek üze~ Va~ 
vadan hareket etmiştir. Yann BUW 
şe varacaktır. 

Polonya hariciye nazın Romaıı' 

kralı ve hükumet erkanile görüşeci 
tir. Bu mülakatın müşterek Mac• 
Polonya hududu etrafında cereY"fl 
g~ceği 11öylenmektedir, 

Romanya haric.iye nazın A vcomıı' 
de Polonya hariciye nazırını hudıı 
karşılamak ~ere bu ak~am Bükret 
hareket etmiştir. 

Kısa harici haberler : 
Derlin, 18 - nomanyaya tayl9 

Iunan Jı,ransaıım Bcrlln bUfllk el 
François - Poncct Bitlere veda etıt 
üzere Hitlcrin hususi tayyares 
llerchstergaden'e gitmlştir. YJ 
Derline dönmesi muhtemeldir. Bil 
yarct lıaklunda hcnllz resmt bir! 
liğ neşrcdilmcmiştir. 

İT AL Y ADAK! Y AHUDtLmR 

Roma, l S - İtalyan 4ükQmetl, fi 
yada oturan Yahudiler hakkınd 
Vaşington notasına cevabını Auı' 

kanın Roma bUyUk elçisine verJJI 
tir. 

Umumiyetle iyi malümat alan ııı 
filler, bu cevabın bugünkü şartl 
dahilinde ne kadar mUmkUnse o 
dar tatmin edici mahiyette olduğlf 
l:ıildtriyorlar. 

~ ... ___ J.!: __ ı 

.tiukuli -Ia1tültcsindıe bu yıl yapılı 

doktora kurlarının §if ah1 imtihanı.at! 
na bu ay eonun.da lbqlanaca.ktır. 

Hustl.31 hukuk grupunun imtfhll 

jilrid 24 ve 25 birinciteşrin pazartd' 

ve salı günleri saat 14,30 da, Amııt 

hukuku gnıpunun imtihan jürisi ~ 

26 ve 27 çarıamba ve per,embe gUf 
lcri ayni saatlerde toplanarak namzeı 
leri imtihan edecektir. 

o 

Eminönü Ocak Kongreıİ 
Cumhuriyet Halk Partisi Emfnarı 

ocak k.~grffi yarın saat 17 de Par~ 
nahiye merkıezinde toplanacaktır. 

BORSA 
--- AnkarA 15·10-938 -..-ı· 

fllz:ılarındı 1ıldız Jtarell olınlar, liıf' 
rtr.de muamele aorenlerdir. Rakam· 
lıır sanı 12 'de kapıınıt salış fbatlarıdıt• 

'Kanton 
Şark nehri mmtakasma mühim mik. 

tarda Çin tal<viye kıtaları gelmektedir. 
Kanton i;in her türlü tehlikenin ber
taraf edilmiş olduğundan emin bulu
nan Çin umumi karargahı. Kantondan 
bir milyon kadar kişinin çıkarıldığını 
tahmin etmektedir. 

Harici siyaset sahasında açık ve a. 
zimkar bir hattı hareket takibi llük(). 
metin kuvvetli bir zihniyete V\! bütiln 
milletin ittifakla gösereceği disipline 
istinat etmesi:ıi istlizam eder. Bunu ya 
ratmak başlıca vazifelerimizdendir. 

Bunun içindir ki. Macarların kuvvet 
birliğini bilhassa bugünkli tariht an
larda bozacak ohm ba~ı temayülata 
asla mUsama.ha edemeyiz. 

•-~!!!!!!!'"'!"ÇEKLER 

10 saat bombaıdıman eaildi 
Çinin cenubunda da şiddetli 

bir muharebe oldu 
Tokyo, 18 (A.A.) - Gazete haberle. 

rine göre, Japon kıtaatı, bu sabah Te. 
anı zaptetmişlerdir. 

Tokyo, 18 (A.A.) - İmparatorluk 
büyük umumi karargahı, Japon kuv
vetlerinin dün öğleden sonra Ka:ıton · 
Heulun demiryolunu kesmiş oldukla
rını bildirmektedi~. 

Kanton, 18 (A.A.) - Japon ilerle
mesi sebebilc dün.gece Ka.:ıtonda örfi 
fdre ilan cdilmi~ir. Şehrin bombardı. 
manı saat 7 den 17 ye kadar fasılasız 
devam etmiştir. Uon~ş<'. garının bom. 
bardım:rnında 20 sivil ölmüş ve yara
lanmıştır. 

Tokyo, 18 ( A.A.) - Cepheden alı
.:ı.an bir tclpaf, Japon kıtalarmın pa· 
Z<'tr güntl Poklo şehrine ~irdiklerini 
teyit etmektedir. Bu şehir Kanton is· 

~----··ı..._ 

mn yoıu üzeriJlde bulunrpaktadır. Ja. 
po:ı yürüy~ş kıt!\.ları ciddi zayiata ma 
ruz kalm:ıdao garp iE;tikamctinde iler
lemektedirler. 

Ordu tarafından neşredilen bir teb
liğde ttığyanların, kıtaların Cast - Ri
vcr nehrinin ma.:ı~llP i$tikamctindc1d 
hareket'crinc mani olduğu zikredilmek 
tedir. 

Çipli1°r r~c:lt ederl-çcn bu nehrin ü. 
zerindeki ltöprüyü b~rhava etmişler. 
dlr, 

Kanton · Kolo.,g !}imen ".ifer hattı i· 
ki yerinden kesilmiştir. 

llankeıı tahliye cdiFyor 

Şangh(ly, 18 (A.A.} - Hanke11den 
bildiriliyor: • 

Çinliler, Şuınşun:un 25 kilometre Şi· 
malinde Ta.nkaya demir köprüyü ber
hava etmişler ve t~lgraf hatlarını da 
kaldırarak La.kantonu bütü.."l bütüne 
tecrit eylemişlerdir. 

Ayni zamanda dahilden Kantona bu 
şehrin müdafaası için mühim miktar. 
da Çin askeri gönderilmiştir. 

İS:\IET lNöi\'ü 
Malatya mebusu İsmet Inö:ıü Anka,. 

radan şehrimize gelmiştir. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Domei ajan-ı 
sı, Hankovdan 80 kilometre mesafe
de Yangtse nehrinin cenubunda bulu
nan m llhim Yangtsin ş~hrinin Japon 

kuvvetleri taratrndan işgal edilmiş 1 

oıcıugunu resmen teyit etmoktedir. 

Hanko>, 18 (A.A.) - Şankayşek 

bütün dünya yUzUne dağılmış olan 
Çinlilere hitahon bir beyanname neş
rederel\ bunların maır ve maddT mum 
klin her vasıta Jle memleketin mQ-

Rııtenya<laki hômselor, 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar a
jansı bildiriyor: 

Huduttan gelen ba.berlere göre. Ru· 
te:ıyada hadiseler Jittikçe bir iç harbi 
şeklini almaktadır. Bir çok yaralı var
dır. 

Budapeşte. 18 (A.A.) - Macar a. 
jansı, g~en pazar Pozsnoy . Bratisla· 
vada bir kilise öntinde Maea.rlara. karşı 
kanlı taşkınlıklar yapıldığını bildiri
yor. 

Kilise önünde Macar milli marşını 
söyliyen Macarlara, Çekpolis memur
ları ile $1ovak ge:ıçleri hücum etmiş
ler ve ll i ağır olmak Ü7.ere bir çok kim 
seler yaralanm15tır. Tezahüratta 'Qu. 
lunan Macarlardan bir çoğu tevkif e· 
dilmi~tir. 

Prag, 18 (A.A.) - Slovak hallcçı 

partisinin organı olan Slovak gaze«ısi. 
nin bildirdiğine ıöre. yeniden başla • 
ması muhtemel Macar -

• 1.ondra ti 99 • Pnl '3225 
• Nenork 125 4175 • afndrld fHl9 
• P~rıı 8 9525 • Varşo'!'ı 2S 6876 
• Millno fi ft 75 • Iludıpeşh 219515 
• r.E"l,.vrtt :.:ıs tı725 • Dılkret O 90 
• Amsterdam6S 54" • Belıcrıd ! H 

• Derlin fiO •425 • Yokohımı 34 97 
• Hrük~el 21 293 • Slokholm 8(1 86 
• Ati na l Oll23 • Moıılcovı 23 8176 
• Sofva 1 535 \'lyına 

l•tlkraı:lar 
• 1933 T. Bor J 96 73 \ • F.rJtanf tıtık. 

• • • 11 S. l!n:unmı 
" .. " Hl S. Enunım 

Italyada korpo
rasyon sistemi 

(Üst tarafı 1 inci tJf 
Şimdiki halele bizim için italyad 

vücud<ı ıetirilen bu. yeni reji.ın te.;.tl 
ni sadece bir milphwe göıü Uıs ~ 
mele zarureti va{dır. Zira bu teaie 1" 
ni bir ttcrüb~dir ki tatbikat sahıtıt' 
da vereceği neticeyi anca.k :ıuna.n g 
tere ektir 
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\:azou: Niyazı Ahmet 

Wr ahbabım anlattı: 
- no~nzlçlnde misafirliğe gidiycr

durn. dedi, Nedense köpekten pek kor· 
lmrun. Yolda bir ihtiy:ıra buralarda v <#!'ele var mı? 

Diye sordum. Cevap verdi: 
- Ne gezer bayım .. Zehirli:11:>rlar, 

la:rnıyor 1ti.. 

Merhum Santuru hatırladım. Dalına 
clcrt ;-anardı: 

- Beynz Ruslar lstan!>ula köpek 
zevkini de. getirmişlerdi. Umumi harp. 
t .. n evvel köpeğini tedavi 'f:ttiren yok
tı.1. Sonralan kopek sevgisi başladı. 
ı .. ı t cene au:lır. 

Lt<ınb:ıl şehir tarihinde köpeğin de 
rnUhim bir yeri vardı. Hatta köpt-ğin 
'(<l~biyatz bile yapılmış, onun için e. 
5trlcr yazılmı~tır. 

Burada temas etmek istediğim nok. 
tcı t.izde köı>elc cinslerinin buJun
tr.a:nasıdır. lrnpek infana en sıı.dık 
t:r ını:ıhlUktur. Fakat onun güzeli ve 
çirkinini ayırt etmek liizım. I::er 1'ö. 
:P k s~vilmeli mi, sevilmem:li mi?. Bü. 
tun mesele burada. 

V aktilc her !tôpek sevilirdi. I:shab: 
l(ehfin bekçisi Kıtmır filanlar da an'. 
ane ~ıalin:: gelmem~~ n:~.;i? 

M:luttan 424 sene evvel Antistcnin 
kurduşu J~elbiy:, ·n ır.czhebinin 
.:.... rc.ı bütün kuC:rctile yaşamaı;ınm 
sebebi de, köpeğin insanlara rabıtası 
0lrnasındnn değil midir?. 

l3üyük iskend::re: 
Gölge etme ba,.ka ih~an istemem. n· . :a 1Ycn biyoJ· en, öldükten sonra süp. 

r" -~~tü tenekesine atılmasını vasiyet et. 

1 rı:i{ ı}ı"'~- --·ı .. ,., "'"'' merasimle vfü:•. 
~ "'r v m z r taşına ca o•r KopcK 

resmi yapmışlardı. 1 
İslam dini köpeği mekruh aa;:ar. 1 

dı. 

Melamilik 1\1gatte "Hükemayı Kel. 
biyy..ın meslekine karib bir mesleki 
kalcnderane,, diye tarif edıldiği için 
din adnmlarr köpünnü~lerdi. 

Pakat ne de olsa, köpek daima in
S<ınla ynpynn, insana fay.das1 olan bir 
hayvan oldugu muhakkak bulunduğu. 
na göre, 20 inci asır insanları at, ay. 
gır ve sair hayvanlar g:bi köpek nes· 
lini de ıslah etmektedirler. Yirminci 
asır in:ıaniarı köpeğe benzemek sure. 
tiie bir mezhep deği~ köpeği insana 
benzetmek D:.ırctilc yeni bir 'kuvvet 
bı:ılınuşlardır. 

Sokak köpeği, C$ki fclscf enin tim. 
salidir. Onların yeri kalmamıştır .. 

Niyazi Ahmed 

bildii{im hnldc unutmağa çalıştığım 9ey 
bıi Öğr:ıtm.C.tcn ıbatkn bir ;ey yap • 
hndı. 

Yalnız ıu var, ki zihnimde kara dü. 
§Ünceler, mahincniz aayeıim'e şekil 

l>Cydahlııdı ve l\rlık bundan ıonra unu· 
tup avunmak, kolay kolay kavuıula • 
a'llc bir hal değildir. Yalnız timdi, ha. 
Yalımın ümitsizliğe mahkum olduğunu 
Öğrcruni~ bulunuyorum ve bildiğimi 
biliyorum. Böylesi belki daha iyi .• Al· 
lahrusmarlııdık Deni, siz, benim en kö
tü %ru1Ulnımda bana en sadık bir doıt 
oldunuz. Suzana mese!~yi izah edın.iz 
ve om deyiniz, ki anımızda geçen uf ak 
tcfelc lm\'gnlnrn rnğmen kmdisini :.eve. 
rim. Şimdilik "Ruten,, c gidiyorwn. Son 
ra, cenup vilayetlerinde bildiğim Je · 
ı-om, ıcğcr h:ni knbul e~k bir vazi
yette i&e, tukrnr onun yanına giC:.Cce • 
jjim.,, 

Bundan sonra olup bitenleri, elimden 
gelditi ka.dnr cıçıkç3 ynzmağa çalı~a • 
cağım. Çünkü bunlar, bugün bile an -
dıça içimi karmakarışık ediyor. 

''Hanriyet,, in Ruen: vardığını ve e. 
rac!an Knn'a hareket ettiği:U Mad:ım 

Kovcn Löküniln bir mektubundan öğ
renclik. Baldızım orada Jercm'u bula -
taktı. Fal:at mundar herif kimbilir han 
gi yeni maceraya kapılarak Kan.dan 
•ynl:nnğa mecbur olmuş ve Hanriyete 
bir mektup yaz<ırak anca!t !ki gün !c.n. 
t<ı geleceğini ve l~cndis:ni Kc.n otelin· 
d:: beklemesini rica etmiş. 

S - KORUN 

Los Ancelosta görülen dava 

Esrarı çözülemiyen bir 
cinayet aydınlandı 

Lot Ancelestekf blr polis karakoluna bir 
gUn yaelı blr kadın geliyor: 

- Oğlum bir kazaya kurban gitU! diye 
ağlamaya baelıyor. Koşun! gelin, bakm ... 

Polis memurları derhal kadınla bera
ber bir otomobUo atlıyorlar ve eve geli
yorlar. BurllBı, Dübua isminde genç bir 
doktorun işgal ettiği bir apartımnn dai

residir. 
Polisler blr taraftan cesedin bulunduğu 

odayı dolaşırken ölen doktorun anııcsine 

soruyorlar: 
_ Anlatın. ne oldu ... 
_Kaza oldu ... 
_ Evet. ka:ı:a olduğunu anladık Fnkııt 

nasıl oldu bu ka:ı:a? 
_ Anlata}'Jm: Şarlla bir arkada.ljt er-

tesi sabah a\'8 çıkacaklardı. Gece, yol ha
zırlıklarını yaparken tabancalarını da te. 
mizlemeye başlamışlardı. 
"B~n içerld odadaydım. Birdenbire. bir 

tabanca sc~ı işittim ve koştwn geldim: 
Şarl arkası Ustü yere dPvrilmiş yatıyor. 
du. Arkadaı;ıı da elinde bir havlu, taban
ca), siliyordu. Bana: 

•• - Hemen gidin bir doktor çnğtrın. 
HenUz ölmedi, kurtarmak belki kabildir. 
Dedi. 

Ben hemen sokağa fırlarlım \'e doktor 
aramaya başladrm. Nihayet bir bildik va 
sıtnsiyle bir doktora haber gönderdim. 
Tekrar eve döndüm. Çünkü oğlumu me
rak ediyordum. 

E\'e döndUfUm zaman oğlumun arka
da§ı g\tmlı,ti. Fakat, onun suçlu olduğunu 
hiç zannetmiyorum. Oğlum bir kazaya 
kurbnn gitti ... ,. 

Kadının anlattıklarına göre, bu. kaza 
de!;'il, bir cinayettir. Doktor Şarl Dübua-

. '·-· ı•--..ı·- "'·· """'rlrı lsmhıl bil. 
~ediitini söylüyor) herhangi bir acbcb. 
den dolayı onu öldUrmUştür. Buna bir ka
za mahiyeti vermek istemi§. O gece eve 
celmi.a \'l' sllahlarr temizlerken, dolu ol
duğunu blldlğl tabnnensını çekerek Şartı 
öldUrmUştilr. 

Kadın, tabnnea sesini işitip içeri girdi
ği zaman diğer adamın bir havlu ile ta
bancı:uunı sildiğini görmüıı I~alil hcrh:ıl

de havluyla, tabancanın UstUndcki pnr • 
mıık izlerini siliyordu. Hııklkatcn, mn.sn
nın Uzcrlnde bulunnrı tabanendn bir tek 
parmak U:I bulm:ık knlıil olnmamt.,tır ... 

Bu adıım kimdi? Şart Dtibua ile olıın 
alakası ve arkadaşlığı ne derecedeydi? 
Onu nlçin öldürmllştü? 

Bunları anlamak için herhalde r;enç 
doktorun hayatını üğrenmek lazımdı. 

Şarl DUbua muhitinde çok iyi tanınmı§ 
bir gençti. Arkııdaı:lıınnın hepsi kendisi
ni çok &:verler va sayarlardı. Kendisinin 

Yazan: Andre Moruva 
Ertc:ıi gün k:\c!ıncağız bir yelkenli 

sandal kiralıy:ırak karşı adalara kadar 
bir gezinti yapmak hevesir.e cütmilı1. 
Bunda da hiçbir uygunsuzlu!c yoktur. 
Çünkü usta bir yüzgeç, t:criib-eli bir 
deniz sp~rcusu ola::ı b<>ldızım, bu gibi 
yalnız gezmelerden pek hoşlanan bir 

kadındı. 

Hanriyetin bindiği sa:ldal. b:rkaç 
saat sonra bir kano otomobil tarafın -
dan deniz.de başıboş olarak bulunmuş. 

11 • 11"'oto'"r içinde de kimoeci t er yottmuş. ••• , 
yelkenli sandalı peşine takarak lima. 
na ge!irmi§. Z:wallının cenaze~ini de 
dalgalar erted gün 1cü~ük "föıpol , pla. 
jırun kumlı:ırı i~!ltüne atmı'.j. Cesedin 
üstünde hiçbir yara b::rc izine rastlan
ma.dığı için hem ''Koven Lökö., let', 
hem Jerom. hadisenin bir k:ıza ~seri 
oUuğunu söyliyebildiltr. Ortada 1ren
d'lerini ya!ancı çıl:oracak 1.:i:- ~e~p te 
yoktu. 

Fakat kaza denilen bu ölüm h5.cEse. 
sile, Hanrİ)l~tin kendi iç s<.sini dinle. 
yişi ve bütün <!uyduğu derin t:ettür, 
birbirine pek yakın şeylerdi. Ben, bu 

kadmlarla pek fazla dlleUp kalkmadığını, 
aorn eğlencelerden hoşlanmadığı da an
Iaeılıyordu. Yalnrz, Klet Rokam isminde 
bir genç kızla sevişiyordu ve cvlenmey~ 
karar vermişti. 

.Mis Kici istlcvabmda: 
- Evet, diyordu, Şarl beni çok SC\1-

yordu. Ben de kendisini seviyordum ve 
evlenmeye karar vermiştik. Ynkmdıı ev-
lenecektllc... ~ 

O halde bir kıskançlık mı? fakat Klel, 
Şarhn arkadaşı olarak tarif edilen tipte 
birini tnnım1yordu. Tanıdığı • gençlerin 
hepsi de bulunmuş, fakat hiçbirinden 
şilphc edilmediği gibi, doktorun annesi 
de onlardan hiçbirini o gece evlerine 
gelen genç olarak g5sterememlşti. 

Katilin kııçtığr muhakkaktı. Tabanca -
nrn üzerindeki parmak izlerini sildikten 
sonra apartımandan çıkmıg ve herhalde 
şimdiye kadar şehirden de uzaklaşmıştı. 
Fakat, tnbancnsmı niçin orada bırakmtıı
tı? 

Bu sual sorulduğu zaman madam DU-
bua: 

- Tnbanealar oğlumundu, ded.L 

- lkisi do. mi? 
- Evet, ikisi de. Alıp gidel'8e bUııbU-

tUn delikanlı için bir §Uphe tevlid eder
di. ÇilnkU kendisi belki ele geçmlyebl
Ur. Fakat tabancayı yanında taemıası o
nun için daha tehlikeli olacaktı. 

Lfi.kln, bu delikanlmm oğlumu bile bl.
lc 6ldUrdUğilnU hiç zannetmiyorum. Elin
den bir kaza çıktı ..• 

Gl>rctilz;ii n :;. tNlıdıır.; 'J~n.clın ~nplm-

1 nrıncln yeni l ~ı mu.d:ıııın çıkmak 'ii· 
zere olduğunu lı:ıbrr H:riyor. Artık 

sıılh güw~rdnl şnpkl\larda gezecek •.. 

iki valca arasında, bütün gayretime 
rağmen, sıkı bir bağ görmekten kcn· 
dimi meneuemiyordum. 

Yi'RMINCI BöLCı1M 
(*) BlTiM 

Baldızımın ölümü, bende o kadar· 
derin ve bUyük bir elem bırakmıştı, 

ki· uzun zaman "düşünlcleri okuyan 
makine,, nin ne manzarasına, ne de 
on.:an konuşulmasına c!nyanamaz cJ. 
muştum. Çünkü facianın as.ıl ısobeıbi 

ve mesul.i olara.k onu tanıyordum. Ta. 
lisiz Hanriyctc karşı ılık bir hayran. 
lığım v;ırdı. En yakın ve en iyi dostu 
olduğum halde tedbirsizliğim yüzün
den onun yesine, ümitsizliğine ve ölü
müne sebebiyet vermek ihtimalini 
aklıma getirmeğe bile tahammül ede. 
miyordum. 

Onu h'ç tevmiycn Süzan da, evdeki 
bUtün "psil:oğraf,, aletlerini parçaladı. 

( ::) "Bit
0

m., i hntirnc karşı!ığı ola. 
r.ı!t kdl.-..,cl.m. 

ll. S. G. 

( .. 

- Peki, §imdi niçin kaçtı? 
- Kaçtığını da zannetmiyorum. Her -

halde, ortaya çıkmaya lUzum görmüyor. 
Kadının o genel bu kadar mUdafna et

mesi polisin blra.z nazarı dikkatini cel -
betmlati. Hususile ki, madam DUbua oğ
lunun bu arkadaşı ismini bile bilmediği 
bir yabancıydı ve evlerine ilk defa olıl
rak geliyordu. O halde, masum olduğu -
na, hüdisenin bir kazadan ibaret bulun
dul;'Una nereden hükmediyordu? 

Tahkikat esna.smda mutlakla ful kt1r
şun bulunmuştu. Bunlar, masanın Ur -
rlnde, cinayeti işliyen tabancaya kom 1-
duğu zaman görüldü ki, o tnbnnce.nııı 

kurgunudur \'e onunla atılmr§tır. 
Polisin gnrlb karşıladığı bu hAdlsc~ i 

madam DUbua §Öyle izah ediyordu: 
- Bu kuruunları geçen gece biz attık .. 

- Niçin? 
- ÇilnkU, bir müddettenber:l eve hu -

.... s»·oaofiin<> dıı.ir hende hir korku u
yanmıştı. Şnrl beni mUmkUn olduğu ka
dar teskine çalışıyor, fakat muvaffak O· 

lamıyordu. Nihayet gece tabancayla yat
mayn baııladı. 

Geçen gece, sabaha karşı, bir gllrUltU 
ile uyandım. Hırsızlar mutfağın pencere
sine tırmanıyor gibi geldi bana! Hemen 
Şarlın odasına koştum. O da, ı;erek beni 
tntmin etmek, ı;erek hakilmten böyle bir 
şey varsa hırsızları korkutmak için, mut
fağın içine iki el ateş etti. 

Bu, inanılacak bir hikaye m.lydi? 

Belki, mndam Dilbua buna kal'!iısındıı
kllerin inandığını :zannediyordu. Fakat 
nldandı!;rını az sonra anladı ... 

Tahkikata memur olan polis komiseri 
kndınr bir gün karşısına çekerek: 

- Oğlunu sen öldürdün! dedi. 
"lııln evveliyatından b~hyahm: oğlun 

Çeviren: H. S. O. 
ğım zaman, bana hak verdi. Bu maki
neler, zaten onun hiçbir vakit hoşu
na gitmemişti. Aletleri kırarken, eSki 
bir intikam duygusun:ı da t:ıtmin et
miş oldu. 

Faciayi takip eden aylar zarlır.da, 
bu makinelerin Fransada'ki acenteliği
ni yapan Maksim Hörtölöp, birçok ke
re bu işin aldığı ~kilden, bilfinçolar
dan, ticari vaziyetinden bahsetrr.ek, 
izahat vermek iatemiş, fakat her de. 
fasında bu meseleden söı açmaması i. 
çin ona yalvararak susturmuştum. Çün· 
kU artık bu mevzu benim isin ıztı
raplt birşey olmuştu. Önümde on.dan 
konuşulmasına da}'llmımıyordum. 

Htidisenin üstünden üç sene geçme. 
den bir türlü Fransadaki psikoğraf 

kumpanyası hesaplarını gözden geçir. 
mck cesaretini kenılimde bulama
mıştım. 

Bu kadar uzun bir sükut ıfasılasın

dan sonra, Maksimin anlattığı şeyler, 
bende lbüyük 'bir hayret uyandırmrş. 

tr. Benim evvelki kanaatlerimin aksi
ne "Marten Veber,. in önceden kes
tirdiği gibi, "Düşünceleri okuyan ma. 

bir km ~ev~r. S.. MWt mı kızla evlen 
mesinl istemiyorsun. Bund:ı haklı değııa· 
ve bunu sen de biliyorsun. Oğlunu, se 
dlği kızla evlenmekten nlıkoynmıync.ak 
sın, çUnkU gl>sterccek bir sebeb yok ... 

Es:ısen, maksadın, oğlunun bu kızla e 
lenmemesi de{;'il, onu sevmemesidir. Se 
oğluna, senden başkasını sevdiği için d 
mansm ve onu öldUrmek istiyorsun ... 

Oğlunu öldürmeye karar verdikten 
ra evvela bir tabanca tedarik ediyo 
Bu tabanca belki hakikaten Şarlm taba 
cn.sı ''C sen hakikaten ortnya bir h 
korkusu çıkarıyorsun . 

HirSIZdan korktum dediğin o gece 
tabancayla mutfağın içine iki. el e.teg 
den oğlun değil, sensin ... P lkl Şarl uy 
nıp sorduğu zaman: "Hırsız var san 
da onun için ateş ettim,, demleslndlr. F 
kat a.sıl maksadın, bu tabancayla evin 
çindc ateş edildiği zaman etrafta.:ı d 
yulup duyulmndığtdrr. 

O gece etraftan tabanca sesini d 
yup gelen olmamıştır. Bunun üzerin 
oğlunu ayni tabancayla öldürdüğün 
mnn derhal kimse:ıin duyup gelmi 
ğine emin oluyorsun ve cinayeti iti 
maye daha katiyetle karar vcriyo 

İki üç gün sonra da. bu cino.ycti i~ 
yorsun. O gece ne oğlun, ertesi sa 
nrkada§ilc gideceği bir ava hazırı 
yordu. ne de sizi:ı: evde sen Ye oğl 
dan başka birisi vardı. 

Doğru değil mi? 
Kadın, başını önüne eğip ağlam 

tan ve suçunu itiraftan başka yapa.c 
bir şey bulmuyor. 

Bugün madam Dilbua Los Ance 
te kadınlar, ha.pisanesinde yatma 
dır. 

kine,, ler Fransada !hiçbir muvaf fakı
ye~ kazanamamıştı. Gazeteler çabucak 
onlardan bahsetmekten bıkmı§lar, haJ. 
kın merak ve tecesstisU tükenmittL 
Kataloglarda psı1c?ğraflara verilen yer. 
yavaş yavaş itibarlı mevkilerden dllf
müş, ve nihayet "Şeytan rnakaratan,. 
"yıoyo., Jarin derecesine inmifti. 

Hk aylarda Maksim, biraz para kL 
zanmıştı. Fakat dah ikinci yıl girer'ke 
masrafları azaltmağa, fiyatları indir
meğe, evvelce tuttuğu büyilk binayı 

kiraya vererek, kendisi için yalnız kü
çük bir daire alıkoymağa mecbur ol
muştu. 

Yarun.:la bir <laktiloğrafla ibir sattı 
memurundan -başka kimse kalmamı9tı. 
Bu dar çerçeve içinde bu çok ve ~ 
yük ümitlerle !başlayan davayı pek az 
kazançlı bir iş !halinde sürukleıntfe 

çalışıyordu. Mağaza:yıı pek seyrek si. 
parişler geliyor, bu yüzden de k§:: a
zalıyordu. Baruı .dil!Cn pay da pek e
hemmiyet::iz 'bir şeydi. 

Maksimin anlattiklarına göre, Ame 
kada iş ifkönce müthiş !bir merak u.. 
yandırmış, keskin bir tecessUsle her
kesi sarsmıştı. Başlangıçta muazzam 
bir kazanç görünmü§:ı fakat bu parlak 
devre pek kısa sürmüştü. Amerikan 
kilisesi ruhanilerinin bir fetvasr, 
Sleti katolikler için haram ilan edince, 
satış birdi:nbire düşmü§tü. Çlinkü ma
lCım olduğu üzere Amerikada kat~llk.. 

(Arkası Yar 



Gösta Berling filminin çcv
tilmesi bittiği .sırada, rejisör 
Mavrits St'i.Uer, bir gün bir yer. 
de başkalarına yeni yıldızı i§a
retle, bakın, dedi, şurada du
ran J..-ıza ba'h,--ın! O, günün birin
de bizim en büyük artisflerimiz 
dcnbiri olacak. ismi Greta Gar. 
bodur! Bütün orada hazır bu • 
lunan kimselerin gözleri keş. 
{ettiği yıldız üzeri.ne çevrildi, 
artık hamlığını oldukça gider
diği, olgunlaşmağa yüz tuttur
duğıı Greta Garboyu, Gösta 
'Berling filminde ilk büyük ro
lünü bitiren kendi.since idool tip 
genç kadını, kendi ağzından 
böyle tanıtmakla, yeni yı"l<lız 
için en müe.~«•ir rekldmıı yapmış 
oluyordu~ Onun lm filmde beye 
nilmesi, bu filmin göroceği rağ 
betle ölçülerek, genç yıldıza 

mütea7cıp merhaklere ulaştıra_ 
cak yol daha kolaylıkla açıla
r:cıktı. 

Şimdi Gösta Berling filmi ta. 
ınaml 

Film nasıl karşılanacak?. Ve 
ııcle Garbo nasıl? 

Garbonun nasıl karşılanaca -
ğmı merak edenlerin başında 
gene Garbo geliyor; o, buzlu 
iklimin kızı, bunu merakla ya
ıırp tutuşuyor! 

Sonra Mavrits Ştiller de tabi1 
tok yakin btr alaka 1luyu.yon.>a 

da, o, keşfinin isabetine kanaat 
ıetiren adam, keşifinin isabeti. 
ııi teyit edici karşılanmaya ha -
nr, muvaffak eserinin tesirini 
evelinden tahmin edici bir ruhi 
halet içers.inde, hayli sakin .. So
ğukkanlı ! 

Gösta Berling filminin karşr. 
(anması inttbalanm, mutlaka 
Stokholmden mi dinlemeli? Pe
kala Berline de kulak kabartıla
bilir 1 

Stokholmden Berline atlayış; 
zamanında da ıbu film bah~inin 
birdenbire oraya atlayışı gibi 1 

Gece geç vakit, Alman film 
r.ermayecileri, Friydrihştrasede 

oturuyorlar; lbir odada geniş 

k:oltuklara yangelerek, ağı7ları
na sıkıştırdıkları kalın cigaralar
:lan duman savuruyor, gözlerini 
!ıavada dumanlara dikiyorlar. 

Halka halka olan dumanlar, 
lğrilip lbüğrülerek, çekişe çekişe 

türlü biçimlere girerek rakkam
lanıyor; kendilerine rakka...-nlan 
hatırlatıyor l 

Gista Berling filminin Al -
manyada gösterilmesi için İs -
veçten istenilen paranın rakam
larını ... 

Topyek\in ne kadar? 
100,000 mark 1? •• 
Dile kolay, külliyetli para but 
İsveçli ~ıldırrruş mı?.. İsveçli, 

yeni Mavrist Ştiller ! Hiç bu ka
dar para istenilir mi? 

Film sermayecileri, kalın ci
garalar ağızlarında, geviş g'!tire 
getire şöyle konuşuyorlar: 

- Biz anlamazsak kim anlar 
böyle olduğunu! 

- Şüphesiz, -sanat .eseri! A -
ma bir parça da insaf lazım, de
ğil mi? .. Bu kabil bir eser :çin 
para isterken de, gene insaflı 
davranmalı! 

- Hesap nedir .bilmiyor ga. 
liba bu İsveçli ! 

- Çılgın! 100,000 markın 

nasıl .kazanıldığı hakkında biç 
bir fikri yç,k 1 

- Nasıl yok? İşte böyle ha-

Hayatı Roman Olan ~<adın: ... --. .-. .... ,,,_. .... - - -
Bir müjde? 

100,000 ıakamı efrofındaki 
tereddütlü safhadan son ı ra . •• 

Greta Garbomm 1928 <~e ses
siz, 1935 te sesli olmak iizere 
oynadığı Anna Karenin filmle
rinden ikincisine ait olan ve 
kendisini Anna, Freddi Freddi 
Bartolomiyuyu da oğlu rollerin_ 
de gösteren btt resim, mürettip
hanede bir yanlujlık yap1ldığm. 
dan, dii.nl.,-ii, sıayıda, ayni sayfa 
a.Jağısmdaki sonbahar modası 

serlevhalı resimle, yerini de
ği§tirmiştir, bu gün doğru ola
rak tekrar koyduk, yandaki re
sim de, Greta Garbonun ayni 
filmden ba~7'a bir pozunu gös_ 
teriyor! .• 

ııı111111rııııı111ttıı1111ıı111111ıııı1111111ıınııu1111ıımııuı.-

-Çılgın, oedik a ! Oynatmış l 
- Hem de nasıl!? .• 
Gösta Berling filmi o akşam 

üzeri Stokholmden Berline geti~ 
rilmiş, geceleyin film sermaye· 
yecilerine sıeyrettirilmişti; Aym 
gece geç vakl.t para cınetını 

müzakere toplantısı yapmı§tılar 
bu ciheti müzakereye başlama. 
lan, beyendiklerine işaııetti. La. 
kin 100,000 rakamı düşüdürü • 
yordu doğrusu! 

Şu İsveçli rejisör bir dediği -
nin iki edilmesini istemez, dedi. 
ği dedik, inat bir, murat bir so
yundan olmasay.dı da, üç aşağı, 
beş yukarı pazarlıkla işi ehven 
bir fiyata tatlıya bağlayıp biti
riverseyCli nolurdu, sanki! 

Fakat her şeyde clduğu gibi 
çılgrnhkta da ısrar eder durur, 
dik kafalı herifin biri! Çılgmlık. 
lan lbir nöbet halinde gelip ge
çenlerden değildi, ki herif! 

Alınan film sermayedleri, İs
veçli reji adamını böyle atıp tu
tuyorlardı; 100,000 rakamının 
gözlerinde büyümesinden, onun 

·da bu rakamı küçültımeğe hiç mi 
biç yanaşmasından ötürü l 

Nuh deyip de, Peygamber 
demiyen bir inatçı karşısında 

onu tkendi he-saplarına göre yola 
getirecek mucazevi bir çare bu
lunup bulunamıyacağı hususunu 
görüşe görüşe ... 

Zihnen araştırıyorlardı!? .. 
- Netice? 100 bin mark is_ 

temekte ısrar çılgınlığına karşı 
muvafakat cevabı vermek, ma
lnıl hareket etmek mi olacak, 
yoksa? 

Zihnen bütün araştırmalara 

rağmen, başka çare bulunama
mı~tı, artık bu vaziyet üzeri
ne yapacak iki şey v::ı rdı, ya 
red cevabı verip, filmi:ı: AI
manyada gösterilme hakkın -
dan vazgec:mek, ya da .. kabul! 

Sermayecilerden biri. külü 
dibine gele gele ufalan kalın 

sigarasını kocaman tablaya fır_ 

!atarak: 
- Bu film, dedi, bize para 

kazandırır, kazanacağımızı ben 
muhakkak görüyorum. Madem
ki öyle, iş, İsveçliye 100 bin -
den daha az vermekle kaza:ıcı· 

ve1'!rğfmizden çok daha falk 
kazanacağımızdan ibaret .. Va. 
ziyetin hulasası bu! 
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esner gibi sordu: 
- Verelim mi.. istediğini, 

yani? 
Para işi ehemmiyetli, ama 

hem uykusu gelmişti, hem de 
bu işi:ı fiyat fazlalığına rağ -
men akim kalmaması lüzumuna 
kanaat getirmişti, öteki gibi! 

- Bence verelim! 

(Arkası var) 

Mikrop Harbi ve Casus 
Teşkilatları 

lngiliz Entelicens Servisi 1934 
yılında Londra mahallelerinden 
birinde mikropla dolu ampüller 
ele geçirmişti. Bunun üzerine 
tahkikata girişmiş ve yabancı 

bir devletin Londra ile Paris 
halkını mikropla öldürmek tec.. 
rübeleri yapmak istediği anla -
şılmıştr. İngiliz mukabil casus 
teşkilatı giriştiği tahkikat neti
cesinde mikropları bir silah gibi 
kullanmak istiyenlerden ~zılaır 
nı o zaman ele geçirmişti. Ve 
o zamandanberi bakteriyoloji 
muharebesinin beşeriyete ne de
rece zarar verebileceği de araş
tırılmaktadır. 

Mikroplarla uyku hastalığı, 

tifo, kolera ve diğer hastalıkları 
sun'i bir §-ekilde düşman aras.m
da yaymak ve bu suretle harbe
den dü~manı mağ1Up etmek me. 
selesi erkanı harbiyeleri çok meş 
gul ediyor. ispanya ve Çin - Ja
pon harbinde göri.ildüğü veçhile 
tayyareler yangın bombaları gL 
bi, mikroplu b:mbalar da atabi
lecektir. Askeri tekniğin en yeni 
bir şubesini teşkil eden korkunç 
mikrop muharebesine devletle. 
rin nasıl hazırlandıkları gizli tu
tulmaktadır. Fakat, devletlerin 
mikrop harbine, harp daha ilan 
e.dilmeden hazırlandıkları ve kor 
kunç mikropları harp ilanından 
evvel mul•abil tarafa sevkettik -
leri ve casuslar tarafından bu 

1 
ı 

l 

1 
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Tankların yeni ve en büyük düşmanı: 

Kara torpil tarlaları 
Az veya çok her memlekette 

hnrp aletleri.:ıdeki tekemmül or 
taya bir takım yeni metotlar 
koyuyor ki. erkanı harbiyeler
de çalışan mütehassıslar bu me
totları günü gününe takip et
mek mecburiyetindedir. Bir 
devletin harp san.ayiinde yeni 
keşfedilen bir usulü, yahut bir 
harp aleti, başka devletler ta.. 
rafından behemehal öğre:ıilerek 
ya.pılıyor. 

Sonra, her yeni metot ve a. 
!etin yapacağı tahriıbatı karşı
!ayacak mukabil aletler meyda
na getiriliyor. Tayyareye tay
yere ile karşı koymak bir usul o 
larak nasıl kabul edilmişse, se. 
ri atışlı bir mitralyöze karşı ye
ni seri ateşli mitralyözle mu
kabele ebnek icap eder. Şimdi
ye kadar haflf, yahut ağır tank 
lara ne suretle karşı koymak 
bahsi bütün askeri mütehassıs_ 
ıarın zıunını me~guı ea.ıp aur. 
du. İspa-=ı.ya muharebeleri her 
devlet tarafından modern si • 
ilahların tecrübe edildiği bir 
yer olarak kabul edilerek tet • 
kik olundu. 

Bu muharebelerde, tankların 
gördüğü hizmet her iki tarafa 
muvaffakıyetler kazandırdı. Ma 
amafih, tank sürülerinin hücu
munu istenildiği zaman ve yer. 
de durdurabilecek cezri bir u_ 
sul s e n e 1 e r c e arandığı 

halde bulunamamıştı. Büyük ve 
derin hendekler kazarak tank
ları uçurumlar içine yuvarlaya
bilmek hususunda büyük e
mekler sarfedildi. Şarapneller_ 
le tahrip edilemiyecek kadar 
kaim zırhlarla kuşatılan bu ej. 
derhalarm düzlük bir yerde ce
reyan eden muharebelerdeki biz 
mcti hakikaten büyük olduğu 

anlaşıldı. Bir Fra.:ısız askeri 
mütehassısı Majinodaki demir 
ormanların üzerine yerleştirilen 
dinamitlerden ilham alarak ye-

ni bir metot ortaya attı. Bu 
metot, tanklara karşı denizler
de olduğu gibi, karada torpil 
tarlaları meydana getirmek me 
todudur. Kara torpil tarlaları 
piyade askerine mitralyözle ya.. 
pılan hücum ne tesiri yaparsa, 
tanklara karşı ayni zararı ve. 
rebileceği zannediliyor. Bu 
torpiller tankları kolaylıkla talı 
rip edebilecektir. 

Cephane fabrikaları gayet 
hafif olan bu torpilleri imale 
başlamıştır. Torpillerin dina -
mitle dolcurulmuştur. ve di
namitten başka hiçbir madde 
torpilin içinde yoktur. Bu tor
piller küçük bir temas ile der. 
hal patlar ve müthiş tahribat 
yapar. Zırhları deler. 

Torpillerin tanklara karşı kul 
lanılmasmrn bir tek mahzurlu 
tarafı vardır, o da, istenildiği 

dilememesidir. Çünkü kolay 

patiayıvermesi yüzünden nakil 

meselesi güçtür. Denizlerdeki 
vaziyet başkadır. 

Karadaki vaziyet te yinebaş. 
ka! Çünkü, bir kruvazörü batı. 
rabilecek bir torpilin hacmi bü
yüktür. Dikk:ı.tli bir arama ile 
kolaylıkla görülebilir. Görüldü
ğü takdirde patlamadan yerin
den sürüklenerek götürülebilir. 
Karada böyle değildir. Fransız. 
!arın keşfettiği kara torpilinin 
hacmi bir futbol topu kadardır. 
Bu kadar küçük olan kara tor_ 
pili yere gömülür ve hattfı tar
laladaki otlar arasına bırakılır. 
Kilometrelerce uzayan bir sa -
haya bu torpiller serpilir vezin 
cirleme bir şekilde birbirine 
raptediiir. Bir tank arabası bu 
torpillerden yalnız bir tanesine 
tutunacak olursa birbirine bağ
lı olan bütün sahadaki torpil. 
!erin hep birden patlayarak ci. 
vardaki bütün tankları muattal 
bir hale getirir. Kara torpil tar 

lala.rnıııı. tan.klan kullananlar ifıı 
zerinde yapacağı kötü tesiri de 
hesaba katmak icap eder. Ataje 
doğru ilerliyen bir tank kafile" 
sinin torpil tarlaları ii?.erinda 
tahrip edilmiş yığın yığın ta• 
lan görüşü bütün kuvvei nıaD8ıt 
viyeierini kıracaktır. Çünkü lkB. 
çük bir tekerlek darbesi bütin 
sahayı cehenneme çevirebilecs 
ğini, tankları kullananlar bi1&4 
cektir. Binaenaleyh, kara CmPI" 
li icat edildiğini duyan ~ 
müstahdemini bu aletten da!lııe 
şimdiden korkmağa baŞla;rnv" 

tır. Bundan başka kan. tl:.q9I 
maddi baknn.dan da. asked t& 
nikte büyük inkılip yapı•+ 

namzettir. Pahalıya mal <ılma 

bir harp aletini ucuz"" gayet 
sade bir mukabil a.Ietle imha. e.
debilmenin yolunu bulmak haı:p 
sanayii ve fabrikatörlerle er~ 
nı harbi~eleri ha:yli~ 

ları, denizlere dökülen tOrpiller .. 
gibi ve yukarda söylediğimiz gl . 
bi, toprak içine gömülür, ya:1raf 
alelacele otlar arasına bnıtkr 

labilir. Yapılan hesaba. göre bir 
kilometrelik bir torpil saıh.asI 
için 2000 torpil 18.zmıdır. Tor• 
pili toprak ürerine dökecek o. 
lanlann çok dikkatli olma.lan 
icap edeceğine şüphe yokbıc. 

Bir cephede torpil tarı~ 
meydana getirmek ve iki bin 
futbol topu kadar torpili yeN 
leştirebilmek için 25 kişi' kifr 
dir.Bütün marifet. to~ ~ 
lasınrn mevkiini tayin işi ii2a. 
rindedir. Bu cihet te düş~ 
mQş ve bu işle meşgul oimaE 
üzere erkanı harbiyelere mer"" 

but müstakil kara torpil lJöııı 

lükleri meydana getirilmeğe 

başlanmıştır. Her günkü mü. 
marese ve talimlerle bu "bötftk .. 
Ier erkanı harbiyelerin tayin e
decekleri mevkileri öğrenmett... 

te ve süratle torpil dökmek ka:. 
jdelerini talim etmektedir. 

Şehircilik hareketleri 
Pek yakında Moskova'da inşaa. 

tı yeni bitmiş olan yeraltı tram -
vay Groki mıntakasında seyri
scf cre başlayacaktır. 9,7 kilo_ 
metre uzunluğunda bulunan bu 
hat, Sokol kasabasının tayyare 
meydanmm, Dinamo stadı ve Bie
lorusya demiryolu istasyonunu 
şehrin merkezine bağlamaktadır. 

Bu eser, sovyct mimari ve hey
ke Jt raşlığında elde edilen terakki_ 
lcri, çok güzel tebarüz ettirmek -
tcdir. Yeni hat üzerinde 6 istas
yon vardır. Bu istasyonların her 
birinin ayrı kaı:ıesi, ayrı mimari 
tarzı ve çok zengin mozaikten ve 
heykelden tezyinatı mevcuttur. 

Sverdlov meydanı - ki buna biz-

Moskovada 
yeraltı 

tramvayı 
rafmda, Sovyetler Birliği milletle. 
rinin sanatlarını temsil eden ka -
bartmaları vardır: Bir Ukrayna 
genç kadın milli dansı olan gopak 
raksediyor, çok zengin bir beşmet 
giymiş bir Gürcü genci lizginka 
oynıyor, ihtiyar halk şairi Cambul 
bir şarkı okuyor. 

l\faiakoski meydanı istasyonu, 
hemen lamamiylc metal' den yapı -
lıdrr. Artistik dekorasyonlar için, 

paslanmaz çelik kullanılmıştır. 8a-

z:ıt mimarları dahi beyaz şato is- londa elikten zarf sütunlar var 

maktadır. Yer, elvan renkli mero 

mcrdendir. İstasyonun tavanı, 35 
kubbeden mürekkeptir ve burada 
Leningrad Güzel Sanatlar Akade~ 
mesinin yaptığı renkli camdan ve.. 
ya smalt'tan panolar vardır. 

Bielorusya garı istasyonu, kla.. 
sik stilde hattı müstakimlerle ya

pılmıştır. Duvarları, emaye beyu 

karolardan ve pilonlar ise muhte ~ 
lif renkte Birobiean mermerinden1 

Dinamo stadı istasyonu, mevzu~ 
unu spordan alan muhtelif hepkel.. 
lerlc süslüdür. Tayyare meydanı. 
istasyonunda ise paraşütler ile ve 
tayyarecilik mevzuulu resimlerle 
müzeyyendir. Nihayet, son istaa. 

yon olan Sokol, memur s1itunla.r.r. 
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Tanınmış bir musikişinasla bir 
.... 19 TESRINl~vy.f.L :ıa~n 

artisti, nasıl yaşıyorlar • 
&ınema 

"" 

Tavberin 
karısı 

Diyana 
Napyer'le 
Hususi hayatın

dan birkaç parça 

.~ 
'\"~-

Rlşar Tavher çalışıyor 
6--( endllerlnl bUyUk Avustralya O- Bu defa arkadaşım kendisine şöy-
telinin en muhteşem dairelerinden le bir sual sordu: 
lirinde bulduk. Bayan Tavber, An
itara yününden yapılma bir siyah 
~ostüm giymişti. Kocası için : 

- Çabuk hırslanır mısınız Ustad? 
Karısı söze karışarak: 
- Doğrusunu isterseniz şimdi hırs

lanmıştır; dedi. Halinden anlıyorum. 

nıztn daima yUksek parçalardan hoş
lanmasın ımı tercih edersiniz? 

- Benim için hemen hepsi birdir. 
ÇUnkü söyleyen ayni adam, ayni ses .. 
Ben harcııUem bir şarkıyı da, yüksek 
bir musiki parçasını da ayni samimi
yet! esöylerim. 

- Avrupada ne yapıyorsunuz? O· 
rada da harcıA.lem şarkılar mı söy-
lüyorsunuz? 

- Öyle bir şey yapacak olsam, be
ni paramparça ederler? 

- Demek ki bizim musiki terbiye-
miz oıılarınkind,cn aşağı. .. Ne dersi-
niz? 

- Hayır efendim. Avrupada zUp
pelik var. Eğer züppelik olmasa, yal
nı zyUksek parçalar değil, halkın sa
de ruhundan kopmuş, onun zevkini 
okşamış diğer musiki eserlerinden de 
hoşlanmaları icap eder. Ben her iki
sini de ayni suretle söyledikçe, ayni 
samimiyetle terennüm ettikçe bir iti
raza hakları olabilir m i ? Arkada
şım Lavrcns Tibet de ayni fikirde .. 

• • • 
Bu defa Bayan Tavbere döndük. 

Rişar Tavber ile evlendiği zamandıın
beri yaşadıkları hayatın zevklerin
den ve hususiyetlerinden bahsetmesi
ni istedik. 

- Rişar başlangıçta, sabahlı>,.rı .?

na kadar uyurdu. diye söze başladı. 
Öğleden ~nra da, şekerleme yapmak 
Adetiydi. Ancak prova olursa, erken 
kalkar ve öğleden sonra uyuklamaz
dı. Fakat şimdi bunlardan vaz
geçti ve ben ona şişmanTamasmın ö
n üne geçmek için perhiz yaptırıyo

rum. Hakikaten bunun faydasını da 
gördüm. Şimdi Rişar yirmi yaş daha 
genç görUntjf'or . Bakınız k endisinin 
4 4 yaşına girmekte olduğuna hükme
deb111r mısınız. Perhizlerden gördü
.fil faydada n biri d e şudur: Rişar, 
·:Vaktlle sık sık soğuk alırdr. Fakat 
ı~lmdi sesi o kadar iyi ki, ancak baş
tkasından nezle geçmedikçe, hiç bir 
!rızaya uğramayor. 

Bayan Tavber burada. ''şaytan ku
lağına kurşun" der gibi bir hareket
te bulundu. Parmağiyle ''nazar değ
mesin" diye masanın tahtasına vur
du. 

Bu esnada Rişar Tavber bir albUm 
çıkardı. Kendi küçllkltik resimlerini 
arkadaşıma gösteriyordu. Hep birden 
ala.kadar olduk. Tavber albümün 
yapraklaıill.ı birer birer çevirerek 
anlatıyor ... 

Bir aralık: 

- Şu resmi de gornyor musunu~? 
dedi. Denim eski karım. 

-Ne? 

Bayan Tavber sank i şimdiye k a-

Muhtelif filmlerde sesini işitti-
ğinlz meşhur Alman mugannisi 
Rişar Tavber şimdi karısiyle bir
likte Avustralyada bulunuyor. 
Bu münasebE:tle Avustralya gaze. 
telerinden birinin bir kadın, bir 
erkek muharriri R~ar Tavbcr ile 
karısını ziyaret etmiş Ye kendile-
rinin hususi hayatını gösteren ga. 
yet meral{lı bir yazı yazmrştrr: 

Rişar Tavber'in son seneler 
iiçnde aldığı karrsı ela biliyorsu
nuz ki - bir san'atkardrr. Diya-
na Najiycr ismini taşıyan bu al> 
tris, sinema ve tiyatro fi.lemin clr 

büyµk bir ı:ıöhret elde ctrni~tir. ---
dar o resimleri görmemişti. Albümlt 
Rişar Tavberin elinden kaptrğı gibi, 
o yaprağı resmiyle birlikte kopardı. 
Sonra ild elinin parmakları arasında 
bir kere daha, bir kere daha yırtarak 
ufacılc parçalar böldü. Ve yere attı. 

Bir taraftan da bizden kendisine 
hak vermemizi istiyormuş gibi: 

- Bakınız şunun yaptığına, diyor
du. Siz olsanız tahammül etler misi
niz? Kocanızın, eski karısının resim
lerini evde hfLH\. saklamasına imkll.n 
verir misiniz? Bu olur şey mi? 

Başrmrzdan böyle bir hal geçme-:,._ 
diği için biz, bir şey söyleyemedik. 

Tavber sesini çıkarmadı. Fakat 
yaptığım Uzipliğin zeTkini sessizce çı
karıyordu. Bıyık altından kıskıs gül
dUğUnU sezdik. 

* * • 
- Siz şiir de yazarsınız 

Bayan Tavber? 
aegrı mı, 

- Evet. Burada sizin ormanları

nrzdatı. ilham alarak bir <;ıiir yazaca
ğımı sanıyorum. Fakat şiir yazmak 
için ilhamiu gelmesini beklemeli. 

Rişar Tavber: 
- Musiki için de öyle, dedi. İlham 

gelmedikçe beste yapmağa imka.n 
yoktur. 

- Karınızla evlenmenizin musiki 
ile bir mUnasebeti oldu mu? 

Bayan Tavıier 
- O zaman siz ne yapıyordunuz. 

bayan? 
- E\'C yeni gelmiştim. Doğrusunu 

isterseniz hemen yerle~miş değil<1, , 
Mektup olup olnıaclığma bakıp, tclc
rar ç;rkacaktrm. Bir c;lP ne .ıtörcyjm; 
telefon çnlıyor!. .. Koştum. Dinledim: 
Rlşarm sesi! Benimle bir çay içmek 
arzu ettiğini sBylüyordu. 

.-- Ne cevap verdiniz? 
- N'e ceyap vereceğim. "Ben ya

bancılarla çaya gitmem" dedim. Ve 
Rişar Tavberin gü7lel bir hatırası- telefonu "carp" diye kapattım. Son· 

nı uyandırdığımıza sevinmiş gibi idi. 
Heyecanla anlattı: 

- Karımla ilk defa bir filmin bi
rinci temsilinde karşılaşmıştık. Son
ra uzun zaman görüşemedik. Ben, 
kendisine t;refon ettiğim halde bula
mamıştım. Bir seyahate çıkmış imiş. 
Gilnlin biı'indc, odamda oturmuş, pi
yanoda bir beste yapmakla m cşgul
dtim. Birkaç n~ağme çalmış çalmamış 
tım ki hatırıma, ona tele.fon etmek 
geldi. Kalktım, numarasım açtım. 

Ne tallb.! ... Bir de karşıma çıkmaz 
mı? 

Suall derhal karısına çevirdik? 

ra stüdyoya gittim. Rişar orada kar. 
şıma çıldı. Oradan bana eTe, kadat 
refakat etti. Kendisini pek nazik 
buldum ... ve işte sonrası ... 

Rişar Tavber: 
- Çok tuhaf bir hadise değil mi? 

dedi. Eğer piyano çalmakta bir daki· 
ka daha devam etse il11-.işim, istikbal· 
de bana hayat arkadaşı olacalc çok 
lıeğendiğim bir kadını kaybedecek 
mişim. 

Karısı tamamladı: 

- Ve ondan sonra da ömrllnUn ni
hayetine kadar dizlerini dövecek• 
tin! 

- Rişar henüz geceliği ile oturu
ı·or. Fakat acele etmesini söyledim. 
~imdi gelecek; buyurunuz oturunuz! 

(Sonra Rişar Tavbere dönerek) Ne~---------------------------------------,--------------------~------------------------------~ 
dediler yavrum sana.? .. Ne sordular? 

ledı . 

Bayan Tavber (yani sinema diln
rasınm alkışladığı zarif artist Diya
Qa Najiyer) fotoğraflarında olduğu 

kadar gUzel görUnUyordu. Oturma -
dan evvel bir kere daha kapıya doğru 
dönerek: 

- Rişar. diye bağırdı. Daha hazır
lanmaclfm mı? 

Tavber, dargın bir çocuk gibi: 
- Hiç, diye cevap verdi. Siyaset 

konuşmak jstemiyorum. İşte o ka-
dar. 

Bayan Tavberin de canım sıkmış 

gibiydik. Nitelcim şöyle diyordu: 
- Geldiğiniz sırada, o kadar key

fi yerinde idi ki... Ve ben bundan o 
kadar memnundum ki... Fakat m e-

Fikir ve san'at meseleleri : 

Milli 
Yazan: Sadri Ertem 

Halbuki, şimdi milli kelimesinin po
litik tandaslan da kelimenin ifade 
k udretini yeni yeni !Sahalara sevket.. 
mektcdir~ 

sahasında da millet yaşanmış, bitmiş, 

n'.ıüstehase olmuş !bir meflıunıdan 'baş. 
ka birşey değildir. 

Bazx telakkilere göre, "Millet,. bir 
" ... il,. kültür vahdetidir. Bu vahdeti yıapan 

şey estetik, ahlak, lhu'kıık, !kıymet lhi.i-Sık, sık konuşulur: M 1"' · 
ese a mıllet 'kelimesini ecdadımız kümlerindeki tesanüt rabıtalanndan Milli sanat, milli edebiyat, milli ısi~ ''ü 

mmet,, mukabili olarak lkııllarurlar- ibarettir. Kütlür mütemadiyen olmak~ 
yaset. dı. "Millet,, kelimesinin bir mabet et- ta olı.ndan ve .devamlı 'bir "örf,, den Sanat, edebiyat ve siyaset kelimele- af d ~ 

r ın a toplanan ibir din camiasının başka birşey değildir. 
:t- * :t- rak etmeyin. Birazdan tekrar düze- rini belki müşterek ımanalarda :kulla- ifades.i oidugvu zamanlarda galiba (mil- · · 

(' nmz. Fakat milli kelimesi z~olun- Bu telakkiye göre, "mılli,. yaşanan Rişar Tavber, geceliğini değiştir- lir. 11) kelimesi bizim IUgat kitaplarında içtimai vicdanın bir aksinden ibaret-
ll:ı.iş olmasına rağmen gene de garip - Kendisine, bliyük babasmm Ya- duğunun aksine olarak gölge~iin.de ve yer almamıştı. 
bir kıyafetle karşımıza çıktr. Önü hudi olduğ·u hakkında verdiği bir susuzluğa hala muhafaza etme~- tir. 

"M"ll t · halk kü ı · k I b lık Bazı telakkilere -göre, "Millet,, fiz-SUstalı, açık mavi bir tayyareci ce- beyanatan bahsetmiştilr. dir. ı e ,, ı t esı a a a ma-
k 1 h 1ma na ::ı tlrull "Mili t ı· .. ·· yolojik lbir vahdettir. Buna nazıaran lteu giymişti. Altında gene ayni ku- Bu sırada Tavberin, can sıkıntısı "Milli,, e imesinin vuzu suz o - sın,. anır. e ge ıyor,, sozu 

· d ·ıı t' ı ı ıcı v d l~, d "Mim,, bir nkın temayülleri, arzula-lllaştan pantalon ... Gözünde her za- geçiyor gibiydi. Pencereden başını sı yalnız b:zde değil, bütiın ünya mik- mı e ın nası an aşı ıgıra e cuet e er. 
d "M'llA · · kt ld Bu manada da "Millet,, lkelimesın· e ıı... 1·r n, ve hayatının akisleridir. Tarihi ırınd· :t:nanki meşHllr monoklu yerine, ke- çevirdi: yasın a ı ı,, nın geçırme e o u- ı1.1 

v fh huh d al d nisbet edatr ilave ederek ha.sıf vücuda deci görüşe göre, millet bir dil ve kül. lları bağa çerçeveli gözlükler vardı. - Devam ediniz, dedi. gu me· um ranm a aranın ı ır. tür vahdetidir. Onda bir folkkr ma-
Elimlzl sıktı. Karşı karşrya otur- - Siyaseti bıraktılc, dedik. Şimdi Mim sanat, milli edebiyat, milll si- getirilmez. 

,,.,. · k · hiyeti vardır. duk. konserden bahsedeceğ'iz. Sizin kon- yaset deyince ·uırço ınsanların bunla- Mefhum bakımından "Millet,, bazı 
Benim Rişar Ta' bere ilk sualim serleriniz de pek ka.rrşrk bir program rr birbirine benzemiyen, hatta birbi. mütefekkirlere göre, sadece yaşanmış "Milli,, bu 'bakımdan kollektiviteye 

Şu oldu: tatbi kediliğini görüyoruz. Mesela. rine zıt manalarda anlamalarına hiç tarihi an'anelerden ibarettir. Millet oL mal olan şeY) demektir. Faşist politika 
- Geçenlerde gazetelere verdiği- yüksek parç:alarla birlikte harcı!lem hayret etmemelidir • mak için millet camiasına mensup o- tandansları "milli,, yi "ırk,, ın tandan-

tılz bir bayanatta, büyük babanızın şarkılar ela söylüyorsunuz. Nitekim, rbana lbu mevzuu yeniden !anların mazi an'anelerine dönmeleri, sı ve mazisinden gelen hamleler şek-
l'ahudi olduğundan bahsetmiştiniz? Tavber bu sualimiz karşrsmda ta- hatırlatan bir arkadaş meclisinde, Tür- tarihi restore etmeleri iktiza eder. linde tasavvur etmektedir. Bir.birine 
nu noktayı görüşebilir miyiz? mamen neşelenmişti. Büyük baba kiyenin seçkin üç münevverinin milli bu kadar aykırı bir şekilde manalar i-

llişar Tavberin bu sualden hiç bahsinin unutulduğuna memnundu : sanat ve edebiyat üzerindeıki konuş- Nitekim Garbi Avrupada Rönesansm fade eden "milli., kelimesinin tek ve 
~oşıanmadığıuı görüyol'dum. Nite- - Avustralyadakl dinleyicilerimin malan oldu. "insaniyet,, ciliğine karşı bir aksüla- kati bir şekilde tarifine ırnilli hudut-

kim yalnra omuzlarrnı silkti ve ko~ yUzdekırkı yUksekpa~ •• n:l:a:n~s:e:v~i~y:o:~~~~M~il:Ji~k:e:li:m:e:s:~:i:n~m~a:n:~:a:n:n:ı~~:~~i:-___ m~d--odla_n~··_m_i_ll~t~. _k~ş~m-~ ___ a_~~s-u __ b_üt_lı_·n __ ~b=r~v~e~id~e~o~~~·~il~e~r~h~a~n~·c~i=~~e~m~ü~ft~a~ki~·ı~---
tuguna daha fnzl:ı ırilmiilıliL S::rınllll-~a-LL....... ·~ 
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T 1 • 1 e 
fazırn: Sidney Horler - 50 - Çeviren: H. Münir 

- Mister Granston sizi görmek Js-( 
tlyor, dedi. 

Cimi, sesinde muzaffer bir ~henk
le: 

blr hüH\sa olsun yapamaz mısınız. 

Son zamanlarda "Tehlike" nln yap
tığı i şleri şöyle UstUnköril bir topar
lryamaz mısınız? Bundan başka iste
mediğiniz şeyleri da. yazmıyacağım. 

Manisada sıtma mücadele 
- Elbette beni görmek istiyecck, 

dedi. Bent krallar bile görmUştUr. 

Muhtelif kazalarda birçok bataklıklar kurutuld 
C.:ııni bundan sonra tçeriki odaya 

geçti. 
Şimdi Granston ile karş ı karşıya 

idi: 
- Mister Granston , dedi. Siz meş

gul bir adamsınız. Den de meşgul 

bir adamım. Benim "~abah sesi" ga
zetesinden geldiğimi biliyorsunuz sa
nırım. Her ha1ı lde bu sabahki gaze
teleri okudunuz değil ml? 

Gene avukat gUlUmsedl: 
- HAdisclerl mUmklin olduğu kıı.

dar takip ediyorum, dedi. Adelfide 
işlenen clnıı.yetten bahsetmek isti-

d. ? yorsun uz değil mi? ... Arzunuz ne ır. 

Cimi, koltuklardan birine oturn
rak, cebinden bir mUrekkepli kalem 
çıkardı: 

- Vaziyet şu, Mister Granston, de
di. Skotland Yarddaki kanaat, bu 
cinayetin ya "Tehlike" denen adam 
tarafından işlenmiş olduğu, yahut 
da onun tarafından gönderilmiş biri 
tarafından yapıldığı kanaatindedir. 
Şimdi siz, bu şehirde şantaj vakaları 
:üzerinde dayalar kabul etmiş, isti
ı,nrelerdc bulunmuş olan en yüksek 
otoriteye sahipsiniz. Ne dersiniz? 

_Vallahi, bıı meseleye dair bir şey 
bilmiyorum. 

_ Demek yalnız siz\ ziyaret etmiş 
olmakla iktifa. edeceğim. 

_ Bu noktayı geçelim. Siz bana 
şunu söyleyiniz. Skotlnnd Yard, A
dclfi ciuayetlnin, niçin "Tehlike" ta
rafından işlenmiş olduğunu zanne
diyor? 

-Çünkü Jardenln odasında bir tel 
graf bulundu. Bu telgraf deşifre e
dildiği zaman ("Tehlike" nin hesabı
nı gör) dediği :anlaşıldı. 

_ Bilfyorum. Bu telgrafı kim gön

dermiş? 
_ Altın~a Ha.rtnel imzası vardı. 
_ PekAlA., bıı hayırperver za.t kim-

dir? 
- Nat Hartnel hakkında mnlümnt 

almak lçln, sasnnsyonel gazeteleri o
kumak kA.fldir. Bununla beraber o, 
başlıbaşına heyecanlı bir hav~,distlr. 
.Aldığımız maırımata göre, Nevyork 

to~. B 1. ·,. vazıhanesl var. Oradan bUtUn er ıne ....,, 
. 1'ol salmış bulunan bir şan-hı. 

unyaya .... ,ı,.n Berli~!dare ediyor. 

a.l ı;ebekes\nl • film bah,y pek enteresan. 
_ )..nlatt1ğın1z şt_ ·•:ıı gibi! kl, sizin filt-

- Duna nasıl Jnaril.!bilirlm. 

- Size şahsan söz Yeriyorum Mis-
ter Grans ton. lstemedfğiniz tek ke. 
limeyi gazeteme yazmıyacağım. 

- P ekll.H\, cabuk yazar mısınız? 

- Sorar mısınız'? 

• • 
Cimi Din on beş riaklka sonra avu

kat r.ranstonun yanrııdan ııyrıldrsı 

sırada, ağzı kulaklarına varıyordu . 

• XXII 

Aradan bir harta gecmlştl. Jarde
nin ölilmUyle neticelenen esrarengiz 
cinayetle uğraşan herkese, tam bir 
yorgunluk gelmişti. Zira, denizler 
gibi mUrekkcpler sarfedilnılş, metre
lerce kft.i;1t harcanmış, Skotland Yar
dın bUtun hafiyeleri vazifeye seYke
dilmlştl. Neticede elde edilen hiçti. 

Cimi Din, "Sabah Sesi" gazetesin
de yaziycti şöyle hülasa ediyordu: 

"Umumiyet itibariyle vaziyeti şu 
iki cllmlede toplıyabillriz: 

"~ "Tehlike" nln kim olduğunu 

meydana çıkarın. Jnrdeni öldllren de 
meydana çıkacaltI 

' 'Bu şaşırtıcı esrarın ht)r tarafın

dıı.n bu yola gidiliyor. Jarden, Skot
Innd Yard tarafından bir sabıkalI o
larak tanınmı:;ı ise de, kendisini bU
tUn dUnyndan muvaffakıyetle sakla
ynn adnmdan başka hiç bir kimsenin 
kinini uyandırmamış olduğu görlllU
yordu. Yanl başka hiç kimseyi şüphe 
altına nlmağa imka.n yoktu. 

"Jardenin apartımanma yabancı 

hiç bir kimsenin girdiği ve çıktığı 
e:örU.lmemlstır_ HnttA. 1111.Ah Rı>ı=ıl hil .. 

işitflmcmiştir. Dununla beraber, ka
tll her halde Jardenln tanıdıkların

dnndr. ÇilnkU odada, hiç bir şey ye
rinden oynamış değildi. Yani içeri 
giren her kim ise. yabancı sayılma -
mış, tabii şerait içinde kabul edilmiş
ti. Anlaşılmaz bir mesele ... " 

(Devamı yarm) 

Beyşehirde 
Eylul içinde ne'er )apıldı ? 
Konya Beyşehir ilçesinde köy 

kalkınma programına gör e EylCıl a
yı içiçndc başarrlan iş l er, nşağıda 

hUHl.sa edilmiştir : 

Merkezde Bayafşnr, E k izle r , Ba
yındır ve GUcU köylerine s u g etiril-

• miş ve birer ı,:eşmc yapılmış vo ba -
zı köylerin su yolları onarılmıştır. 

Merkez köyleı inin Beyşehire gi
den yolları onarılmış, Doğanbey Na
hiyesinde CandJr, Gtindoğdu, GU -

nen, Kara ali,, Sarh ve Lekiren köy
lerinin kUnk borular temin edilerek 
su yolları yapılmakta bulunmuş -
tur. 

Gönen, Gökçe köyleri yolu Uze
rlndeklköprUlcr ve Damlapınar l{ö
yüntin su yolu ve mektebi onarıl

mış, su yolu için künk borular temin 
edilmiştir. 

Karabey, Yunuslar köylerindeki 
su blrlkintlleri kurutulmus, Kırcli 

Nahiyesinde !limen köyUnUn telefon 
hattı ikmal edilmiştir. Köy yolların
daki hendekler, dereler düzeltilmiş, 
Dana közan ve Kart çaylanndaki 
köprUler onarılmıştır. 

Manastır Nahiyesinde Uslcerlea ya
tılı okulu inşaatına devam cclilmekte 
ve evlere Ustu kapalı ve ayrı heH\Jar 
yapılmaktadır. 

Köprüler ve yollar dUzeltilmiş, işa
ret levhaları konumuştur. Şanlar, 

Kaylci, Çaptarlama yolları ve mey -
danları açılmıştır. Muharrem köyil i
çindeki gllbre ve süprüntüler köy ha
ricine çıkarılmış ve su mecraları tan
.c.ıuı çllnı.uı9, ıu::ınnu.1 uuc.uıuu• ı;>• ı~-n -

ret levhaları takılmıştır. 
Ada köyünde bir camaşırlrk yaptı-

rılmalctadır. 

Sular köyünde iki çamaşırlık ynp -
tırılmış, bu köy icindeltl pislikler te -
mızlenmiştir. 

YeniköyUn çaprazlama yolu açıl -
mıştır. 

Bosna köyün e 
Su baskınına 

büyük bir 

1 • 

ıçın 

0 k adar enteresan ··
1
1'll 

1 
iz, bana 

- Atf eders n aı . l ., 
inlzi ıstıyorutn·fl ıt verir m\s •. çenl~ z • Edirne, (Husus!) - Nafıa Veka.le-

b\rkM yaprak lt ğ • ti tarafmdan Bosna köyUnde yapıl .. 

mani olmak 
set yapılıyor 

i 
~~~~ 

- Buyurun. gazeteciye ltalttrna~ rd makta olan bUyUk seddin inşaatı t-
Granston, gen~ ti lta ~~0rlemektedir. 

b \r ıııoknot yerın ş i. i uzer\ne koydu. J •••• Bosna köyUnU su baskınından 
aldı D z · •ıyun . 

Citn\ bunu . u,,er\ne tuttu. kurt . .. ··ftrma kiçln (50.000) lirayla mşa. ..... 
l{aleminl de onun 6 10 kolaY \tolaY edilen çu :.ve ilk kazması General KAzım 

Fakat Granstonn ~eğildi • . Dirlk tal\ 0
" ~nfından vurulan bu sed, Ma-

kaleme gelirlerde ·leme\tlif:lm\ ıstı- riç sahl.U P J "boyunca (1700) metre u• 
-Benim ne sB~ zunlu(;unda a.:Ş• köyU kuşatmaktadır. 

orsunuz, dedi. d ne b\liyor- Dört beş y>re 'llda.nberl Meri~ nehri .. 
'Y "Tehlike" hnltklll ~\istiyorum. ırtn sık sık sure • baskınına uğrayarak 

- onu sByletnekUğ\n z zararlar görenısu bu köy geçen sene-
sanıı u sedl: k ın d 

Grıınston gUl 
01 

\t b\r şey.. . ki su bas 10 a haftalarca su altın-
Fakat istediğiniz ço ~aroın a~k ela kalmış ve haı . . ta. bir aralık köyün 

- k\l "TehUke" denen a. ısı:ıdır ve Merlc\n karşı sab~shillnde beş kllomet. 
çnn \duğu ve..kalar, saY bir ıus- re yakınındaki şı, r çiCtllğe nakli da-
kadar o \~ ınuııım u1nıuştn. 

ısız va.kala: ın ize nasıl hl dUşUn k·. Fakat yapılan tet· 
bu saY gelmiştir, bunları 8 

ldkat neticc&inde ı., l\yün bir sedle kur 
mı bana nıUmkUn o 

nla.tab\Uritn. . ğ\ştl.relim '? tarılması 
1 

t büyU lduğu anlaşıldı-
a halde sualimlzı de t -ak i· ğından vcka e lt ~k para yardım-

- ~u h pse at ır.... ·rgeıntycre 
b adaınt, a. ıarını esı 'ıeddln inşasını 

ı,icselll., u ol nedir'? o a.rarlaştırmıştı. ı 
Çin en kolaY 'Y z\{em değil. P - k uzerlne suları , . . 

B da. benlm va Dunun 
1 

olan o çekıldlğı en . 
- u it blr ınevs m r i l . 

. z\fesl. 1 s\ Bunu mUsa derhal , . yaz me\'s m 
Hsln :_a\lphesiz polisin vaz\ =l~· takdir kaçırılmıyarak bacla'!ıarekete ge-

- "' 1 de pcku . iuRaata ·• 
. "runı. Fakat s z • rc1 bu o.drır çilınıı; ve . ntaT..,,.•nmıştır. 

b\lıyo . k. skotıand Ya . Hak Şinıd\ bu mu lfu inşaat yalnız 
dersinıı ı, uz mu' a >t unu ku _ .. 

e \rnıe&e hen Bosna kuY rtarmakla kalını -mı ele geç "' i zarnand' 
roaınıştır. ik\nc\ rocv- ·yor, ayn ' tınll bUtun bir yaz 250-

ola :Maalesef dostum. bu dokuna- :rno işçi çalış ynak suretiyle civar 
- lıe hiç bir yardımıtn 1-nce siz köyler ı1alkiylc .tosna köylUlerlni de 

zuda. s cvzua ge 1 ' h erlştlrmr 

Boona köyiin~c ~·n:-ı!:ı:ı runeliyat 

neral Kazım Dirile yapılan işleri ye
rinde görmek Uzere Dosna köyline 
sı]{ sık gitmektedir. DUn de IlaşmU
şavir Sabri öney, Vali Niyazi Merger 
inşaat mahalline gitmiş ve inşaatı u
zun boylu tetkik ve teftiş etmişler

dir. 

Mani.sa, (Hususi) - Vilayetimiz 
sıtma mlicadele teşkilatmm bir iki yıl 
içinde memleket için yaptığı işler çok 
iyi sonuçlar vermiştir. 

Nesli çürüten bu hastalık bugün i
çin memleketimiz ve havalisinde mev
zuu!>ahsolamaz. Hükumetin çok önem 
verdiği işin başına geçirmi§ olduğu 

elemanlar durmaksızın ve yoru1maks?
zrn çalışmakta, elde ettikleri randıman 
memleket için çok yararlı olmaktadır. 

Memleketimiz düne kadar sivrisinek
ten durulamıyacak bir haldeydi. Bu 
müziç haşeratın yok olmasr herk~ste 

büyük bir alaka uyandırmıştı. Bittabi 
bu alaka kıvanç duygulan ile anlaşılı
yor ve yapılmakta olan mücadelenin 
yerinde olduğu söylenilerek lbu ha§<:
rattan kurtulunduğuna herkes sevini
yordu. 

Yapılan mücadelenin pek geniş tu
tulduğunu öğrendim. Yaptığım tetkik 
neticesinde vilaydimi:z: ve kazalannda 
ki mücadeleye ait elde ettiğim malC'ı

matı aşağıda naklediyorum: 
MERKEZDE: 
Manisa merkezine bağlı olan Kara

ali - Palamut namile anılan ve 400 hek. 
tar genişlğnideki bataklığın bir kanal
la Gedize akıtılması için 4401> ~etre. 
lik anakanalı ile 6400 metrelik tali 
kanal açılmıştır. 

Bu bataklığın 'kurutulması neticeşin.. 
de civar köylerden Mura.diye, Karaali, 
A vrenos, Görele, tamamen sıtma ille
tinden kurtulmuşlardır. 

Bu kadar geniş bir bataklığın kuru.. 
tutması netiCC$inde kazanılan arazi ekil
mektedir. 

Manisada bu yıl sıtma vaziyeti )1ok 

gibidir. 936 senesinde efiden sebebile 
zuhur eden sıtmalrlann .:ıvni vıl icindı; 
ve 937 senesinde ciddi takip ve tedavı.. 
ler neticesinde elde e.dilen faydalar 
çok iyi semereler vermiş, sıtma tama
men kökünden kurutulınuştur. 

AKHISJ\R KAZASI: 

Akhisar kazasının meşhur Kovalık 

bataklığı dört bin deka genişliğinde 

olup, bu bataklığın ~tUdü Sıhhat Ve -
'kaleti fen işyarları tarafından ikmal e
dilmiştir; ıslah işlerine başlanılarak 

ba'3.klığın kurutulması cihetine gidil
miştir. 

28 bin dekar genişliğinde olan Rah
miye çiftliği içinde 5800 dönümlük bir 
bataklık halindeki gölün kurutulma~ 
sı işi de kuvveden fiile çıkmıştır. 

TURGUTLU KAZASI: 

Turcrutlu kazasının Organlı ılıcaları 
b • • 

şifa yatağı olup, bu ılıcalar mevsımı~-
de çok kalabalık olur. Maalesef eski
den buraya gelenler bilmiyerek hasta
larup memleketlerine dönerlerdi. 

Seksen sene evvel 900 nüfuslu olan 
Hisartepe köyü sıtma tahribatında~ 
nüfusu 78 e kadar inmiştir. Bu havali. 
de tedbir alınmadan evvel sıtma yü· 
züııden kısmen muhaceretler vukubul. 
duğu gibi, bilhassa çocuk vefiyatx da 
pek fazla idi. 

Hükumetin ısağlığı koruması yö
nünde sarfcttiği gayret ve memurların 
durmaksızın çalışmaları Organlı ılr

calarrnrn etrafında mevcut 2000 dekar 
genişJ~ğindeki batakhğın 937 senesin.de 
sıtma mücadelesince 800 metresi ana 
kanal ve 2227 metresi tAli kanal açıl
mak surctile tamamen rslah edilmiş. 
tir. 

Bu yıl bazı kaynaklar başgöstermi§
se de kaza belediyesince 3 bin metre. 
lik tiili kanal açılmak suretile tekrar 
ıslah edilerek dvar köylerden Hisar
tepe, Kargın, Mus:ıçayı, Fahrettin haL 
kı 'bu menfur hastalıktan kurtulmu~ -
!ar.dır. 

SALiHLi KAZASI: 

•acak. nırıncl nı benim mUş- rcfa a • V oluyor. 
mn k iyl bllirsin\z kl. 1 rnıa aç- lnşat Nafı kdletl su mUhendis-
de .ço ıı:ne alt esrarı b:.ışlrn ~hareket lerinden Azmioı1 ve maiyetindeki 

• terılerğ ın doğru b\r mcslelt ten adamlarını 3ıkı kontrolU altın-
maldt 

1 
•• a.tle Herle . k 

Ben da sur. .ı ekle ve köylin ur-oımaz. ara11ston. sında k 
Elbette },1.\ster b lunacaı.. tn.rılma • ;netli nH\lca ve e-

KöylUler hUklımetin bu yakın alfı.
ka ve icraatından minnetle bahsct-ı 

ınektedirlcr. lnşaat iki haftaya ka- •
1 dar bitecok TC seddin acıtma töreni 

Cumhuriyet bayramında yaptlacak-

Salihli kazasrrun Tatar İsliim - Ereğ
li bataklığı 400 hektar genişliğinde o. 
lup, 1250 metrelik büyük bir kanal ile 
Gezide akıtılmak suretile tamamen ku
rutulmuştur. 

Bu saha dahilinde clyevm zcriy.nt 
mevcuttur. Bu yüzden mücavir kö •ler-

nice 'köyleri bu müziç hastalıkt 
tulmuttur. 

Kazanın Tabtan gölü 2250 ın 
bir kanalla Ala§ehir çayına 

mıştır. Bu ameliye sonucunda ka 
bağ alanları ile Tahtan ve Ktrve 
leri sıtmadan kurtulmuşlardır. 

Nemrut gölii na.mile mar.ıf iba 
Akdcnize akıtılmıştır. Nemrut ilç 
tak lığının 18 50 metrelik kısmı ibi 
nal marifetilc ~za denize akrlJ 
suretile ıslah edilmgtir. 

Bu kanalın bazı kmmlan bo 
olduğundan tamir edilerek gereği 
kılınmıştır. 

Keza bölgemize bağlı olan 
kada on on iki aydanbcri sıhhat 
lığı vil4yetimiz sıtma mlica.delc 
liğine bağlı bir şube halind~ 
devlet teşkilatına bağlanmıştır. 

rada sürfe ve sinek yetiştiren 71 O 
kal tcsbit edilerek her on günd 
motorin dökülmektedir. 

Halen lbir çift beş sağlik 
ve on daimi amelesi ile faal bir h 
dir. 

Burada Yi'!Pılan mücadele ile bil 
§etat tamamen yok edilmi.§tir. 
zamanda mücadele ile mahalli 
diye de itbirliği yapmaktadır. Bu 
gede bir gün.de istihlak ıedilen 
mikdan yanm tondur. 

Manisa ve havalisinde .artma ın 

deleai tarafından yapılan işler 

yararlı olmuştur. 

936 senesinde epideni eobcüle 

bur eden ııtmalılamı a~~l · 
ve 937 senesinde ciddi taılqp ~ 
vileri yapılarak aıtmalılar ta 
kurtarılmıftır. 

Mardinde Evk İşler 
•• Mardin, ( 

run) - Şehri 
evkaf direktö 
ğilne Bay :a 
di Tekinin 
ninden sonra 
yıllardan beri 
has elinde bul 
yüksek loyrn 
birçok vakıf 
laki meydana 
kurak idare na 

n. Ham~i Tekin na tapuya tescil 
dilmektedir. 

Değerli direktörün gayretilc ın 

dana çıkarılan vakıf mülklerin tu 

oldukça mühim bir yekuna baliğ 

maktadır. 

idari muamelatta da matlup inti 
ve sürat temin edilmiştir. 

YOL tŞLERt - Mardini kazal 
bağlayan yolların tanzim vıe in§ 
na başlanmıştır. 
Uzunluğu on beş kilometreyi bu 

Mardin • Yeş"l yolu tamamlanmış 

Bunu diğer yolların inşa ve tanzimi 
kip edecektir. 

Orgeneral Kazım Orba 
Şerefine Ziyafet 

KONYA - Slivnri tUmU subay 
tarafından geçen çarşam ha günü 
şamı saat rn dn. Sarkulup salonu 
Orgeneral KAzım Orbay şerefine 
kişilik bir ziyafet Yerilmiştir. 

Ziyafette·valimiz Rızn Çevik, gc 
raller, komutanlar, ağırcezn reisi 
llem Sandıkçıoğlu, milddcium 
Asım, belediye reisi Hamdi Kut 
ııse direktörü Nurettin Ormancı, 
AbdU!kadir Göksel, gazete mUd 
Nadi Unlcr de bulunmuşlardır. 

Hasan Keyif Tütünleri 
KONYA - Hasankeyf tutunl 

tarım ve satış kooperatifi ortakl 
na Uçüncü avans tevzilne başlan.Hı; 
Kooperatifin bu tcvziatlylo art~ 
rına dağıttığı para yirmi bin lir 
yaklnşnııştır. 

Tütün ekicilerimiz kooperatifin 
yardımından çok memnuadurlar. 

Hasankeyf tUtUnUnU kırımı bit 
kuruvan tütünler kooperatif taraf ı 
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Zti'mAXCI KAPTAN ~ 
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ıı'hıı ıyeceğini anlayan genç, ken-
la)( tarnamiylc yere atarak bir yu

glbi Yuvarlandı. Bir takla atışa 
enzcy 
k en hareketi göz yumup açacak 
ğ it kadar sUrmemlştl. Ayağa kalk-

a~ ''akit iki elinde de birer tabanca 
tdı: 

; kımıldamayın .. diye bağırdı. 
a endisine nişan almakta olan a-
~ırı; bir kurşunla beynini dağıttı. 

~ake:kes şaşırmıştı. Bir kacı daYr:m
tetı 1~ledl. Fakat kUçUk bir hare
ı erının çok pahalıya mal olacağı
ıanhyorıardı. 

ly fe:vhanerıln diğer müşterileri de 
~ltlanınışlardı. 

:lttıcnç, Yavaş yavaş kapıya doğru 
lltı · ~onra birden kendisini dışarı 
>ir · l\:apıyı kapamıştı. Arkasından 
ı. kurşun ya~muru yağmağa başla-

t Genç mcyhaaneci kapının önUnde-
0 atıardan birine atladı. Doludizgin 

O
Murdu. Nereye gideceğini bilnıi-
tdu 

1 • Valanslyamn yabancısı idi. 
;;ok sokaklar döndU. 
aktYdutıarın arkasından kovalıya

arı muhakkaktı. Yolunu şaşırt
a)t istiyordu. 

1 ~lr dönemeçte atı tırktü. ÇünkU, 
i~denbire bir karaltr belirmişti. De
iban1ı dizgi~1ine h~l\iın ol;madığı 

I, at da sUratini durduramamış ve 
araıt 

ı Yere yuvarlanmıştı. 
e hıuuıış bir çığllk koptu. Biri çiğ

le lltnfşu. Genç, yirmi metre kadar 
'erlcdfktcn sonra atını durdurdu ..• 

l 
re atıadı ve çiğnediği adamın ya
tıa k 

oştu. Kucaklıyarak kaldırdı: 
-y 
.t\ araJandmız mı? .. 
cın elanı inliyor, konuşamıyordu .. 
ıı:ısını kaybetmiş olduğu belllydi. 

• anlı, pektııa. tekrar atına atla
'll.zakıaşa lıilirdl. Fakat. çiğnediği 
ad -

anıı bırakamazdı. Etrafına ba-

kmdı. Karanlrk sokakta çıt yoktu . 
Derinden nal sesleri geliyordu. 

Kendisini arıyorlardı. Nerde ise 
buraya da geleceklerdi. 

Yaralıyı kolları arasına alarak koş 
maya başladı. Evlerden, dUkkanlar
dan birini çalıp içeri girmekten başka 
çare yoktu. Biraz ilerledi. Yarı açık 

bir pencereden kirli bir ışık sızıyor
du. Kapıuın önünde durdu. Tekmele
meğe başladı. 

Ses yoktu. Daha hızlı vurmaya 
başladı. Bir taraftan sesleniyordu: 

- Bir yaralı var, çalıuk kapıyı a

çın .. 
Kapının önünde hareket oldu. Bir 

sUrgU yerinden oynndı. Kapı açıldı. 

Derikaulı sUratle içeri girdi. Kapıyı 

:açanın yUzüne bakmadan: 
- Çabuk kapıyı kapayınız! 

Dedi. 
Kapı kapandıktan sonra meyha

neci delikanlı derin bir nefes aldı. 

Etrafına bakındı. 

Yaralıyı scdiriınsi bir yere uzattı. 
Sonra ev sahibine döndil. 

Gözlerine inanamıyordu. Bu. harl
ku lAde "'litel bir kızdı, krpkırmızı 

yanakları , gül yaprağı rengini almış
tr. Dudakları daha açık pembe bir 
renkteydi. Korlcu ve heyecanla ba
kıyordu. 

Delikanlının da kallıi çarpmağa 

bnşlanııştı. Bu kadar güzel kız öm
ründe görmemişti. Siyab saçları o
muzlarına dökUlmUştU. Göğsü şişip 

indikçe genç kı zlı lığın keskin ve can
lr çizgileri gözüküyordu. Hele göz
leri o kadar ateşli Ye o kadar tat
lı bir derinJiğe kayıyordu, ki.. Deli
kanlı yaralısını unutmuştu. Söyliye
cek kelime bulamıyordu. Genç kız 
da bllyUk bir suç işlcnıiı:; ~lbi hem 
korkuyor, h em ele erkeğin duyduı;u 
sıkılganlık içindeydi. 

" 

:.. 

...... ;o.. .... •""i• ...... --.-... ,,_~---

ZiNDANCI KAPTAN ,.. ... 
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den sonra siıratle şarap maşrapasını 
lrnldırıp dikti: 

- Sakın, diye lınğırdı, sakın Umi
di ııi kesme .. Bekle .. Şiındi<.lcn sonrn 
başkasını sevemezsin .. 

- Belki kocam gelir, değil mı? 
- Ölmediyse, seni seviyorsa, nere. 

<le, lıangl memlekette olduğunu bili
y..,rsa, muhakkak gelir .. 

Zehra, bu adımıa ısınmıştı. Hoşuna 
ı;ldiyurdu. Onunla konuşmak arzusu
nu ouyuyordu. ı..:ıuı olduğunu da 
nıernk edlyot'du. Yirmi ~ilfıhlıya kar
:;:ı durmuş, me) hanecl ile kendiı:;ini 
kurtarmıştı. 

- Peki, dedi, siz kimsiniz? .. 
Adam gU!llınsetli: 
- ismim I>on Yozc •. 

- Siz de deı tlıye benziyorsunuz .. 
- B\·ct .. Fakat sizin kadar değil.. 
- Ooo .. O çok iyi.. Yalnız derdin 

f.>üyüğü de, küçüğü de bir .. Mademki 
dert var .. 

- Çok doğru söylUyorsunuz sin· 
y.~rlta .. 

- Hana bu akşam Zehra deyiniz .. 
- Çok do(;'ru Donnn Zehrn .. 
- Yalnız Zl'hra .. 

- Çok doğru sö~·iüyorsunıız Zehra .. 
Zehra, neşelenıııek. yahut neşclen

m eden kon uşııı al< istediği ıın ı ete kar
şısınılaki adamın hali onu şaşırtıyor
du. Süyliyeccğ'i sözleri unutuyordu. 

- Bize yaptığınız iyiliği nasıl ödi
yeceğiz lıilmtm .. 

- Asıl ıyillği ben sizden gördUm .. 
Evvelfı siz ben: müdafaa ettiniz. 

- Siz de bizi ölümden kurtardınız. 
- Pedro dünyanın en C'anavar a· 

dnmıdır .. 
Onu tanıyor nı usunuz? .. 

- Kardeşimdir. 

- J\:ardcşlnlz mi? .. 
- Hem öz knrcl<>,lm .. 
Zehra şaşırmıştı. 

- Bize sık sık gelir .. Eğlenir, yer, 
içer, gider .. 

- Onu senelerdir ele geçirmek için 
nrkasmdaıı koştum .. Eğer bu nkşnın 
lıcni müdafaa etmeseydiniz, onu öl· 
dürecektııu .. 

- Niçin öldürmediniz .. 
- Sevdiğiniz için .. 
- Den mi onu seviyoruıJt .• 
- Öyle anladım .• 
- Hiç bir alCıkaın yok .. 
- Demel< Pedroyu sevmiyorsunuz? 
- Size söyledim .. Yirmi senedir 

ko('amı bekledim .. Eğer gciınezse, o
ııu hiç göremezsem gene onu dUşU· 
Liip ölcc<.:ğinı .. 

Don Yoze derin bir iç çc>litl. Ulr 
mn~·nıpa şarap dnha ıçll. Akşamdnn

b<!r1, durmadan içiyordu. Dili dolaş· 
mağa lıaşlaıııışu: 

- Zehra, dedi. Pedro benim karımı 
dah~ kaldırdı. Kardeş, lrnrdeşın ka· 
rısı:ıı dağa kaldırır mı deme sakın .. 
Bc>n!ın karını çok gUzeldı. Herkes) n· 
pardı bu işi. Kardeşime, onu dağa 

lrnl•lırdığı ıçın degll ,soıırn olclılrdugil 
içi:- dUşıuan oldum .. Ona nasıl kı)·dı. 
nasıl onu ölcliırcbiJdı. Hiil{i tıa) ret P 

ıliyorum. lııanıımıyoruıu. İşte ouun ı 

çin intikam alaf'ağım. 
nırnz durdu. Oniındclo şaraba goz 

krinl dıktl. Yavaş yavaş C'lini uzata 
ralc kaldırdı. K('ndlsi de aya~a kaJ .. -
mıstı. Sendeliyordu. 

Maşrapayı dudaklnrına götllrllı 

emmeğe başladı. 

- E:;cr lntlknraımı alır da kurtu· 
Jursanı. sc>ııın için ya.,ıyac:u!ım. 

Zehra, Don Yozenın artık saçma 
Jamağn hn. lnclığını s:ınnrn~tı Fakat o 
söy!Nllğ'l n 1 n fu rlond n idi: 

Ynlnıı "Pnfn için .. tJl~·e söziiııc 

de' aın c>ttl. Kocanı aramnk ic:lıı. 

I tınyanın her tnrnfırıı dolaşıp ml!jıle· 
)1 \er ccJlm .. intikamımı nlrlı'>' rı 
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sonra yaşamak istemiyorum .. Şimdi, 
intikamımı, ölmeden almak istiyo
rum .. 

- İntikamın için sana yardım ede
blllr miyim? .• 

- Ooo .. Çok teşekkür ederim. Yal
nız başıma hareket etmek isterim ... 

- Don Pedro buraya gene gelir .. 
- Onu ya kapıdan girerken, yahut 

çıktıktan sonra 6ldUrmek isterim. 
Don Yoze, ayağa kalktı: 
- Bu akşam çok memnun ve me

sudum .. tnşa.llnh gene görllşeceğlz. 
Başı öne eğik, yalpa vura vura ı

lerledt. Valanslyanın karanlık so
.k&.klarında kayboldu. 

Don Pedro, meyhaneden çıktıktan 
ıonra her vakit yaptı~ı glbl ş~hrl ter
ketmedl. Bir şeyler yapmnk istiyor
du. Şehir dışınn kadar gtttlkten son
ra: 

- Valanslyada başka me;} hane 
yok mu? .. Nlcln bir defa olsun ora
lara gitmiyoruz? .. dedi. 

Sonra nefsine emretti: 
- Haydi başka meyhaneye .. 
Atlılar, boş sokaklardan yıldırım 

eQraUyle geçtiler. Sahilde. denizcile
rin içtikleri, eğlendikleri hlr mel ha
nenin kapısında allnrındnn indiler. 

- Kapıyı acın .. 
lcerdcn kadın kablrnhnları çaı.;ı 

sesler!, küfllrlcır duyuluyordu. 
- Acın kapıyı .. 
Kapı ynvaşcn aralandı. Anlaşılan 

meyhaneci, bir kasırg8ı gihl kapıla
rına dayanan atlıları duymamıştı bi
le. Eğer bilseydi dUnya<la kapı açıl
mazdı. 

Hepsi birden doldular. 
Don Pcdro oturnnlnra bir defa göz 

,ezdirdi. Hepsi kendi Aleminde, ken
di neşeılndeydi: 

- IClm buranın sahibi.. Çi<buk nın
aalarımız ışarapla dolsun .• 

Meyhaneci, her yerde olduğu gibi, 
Ih ti yar değildi. Gençti: 

- Benim, ne istiyorsunuz? .. 
- Şarap ve kadın.. " 
- tştcdlğlntz kadar şarap veririz. 

~· Fakat satılık kadınımız yok .. 
Don Pcdro genç meyhaneciyi baş

tan ayağa kadar silzdil: 
- Sen buraya ne vakit geldin'! .• 

dedi. 
- Size hesap mı vereceğim! .. 
- Ben herkesten hesap sorarım .• 
Genç, etrafrnı saran adamlara bak

tı. Her birinin yUzUne baktı. Fakat 
bu bakışta korkuya benzer bir göz 
kırpış bile yo!{tu. GUilmsedi ve sert 
bir sesle: 

- Eğer şarap lçmtyeceksenlz, mey. 
haneuen çıkınız .. 

Don Pedro boş bir masaya yakla~ 
tr. Yumruğunu şiddetle \'tırdu \"e ba
ğırdı: 

- Haydi çocuklar. eğlenmentze ba
kınız. Meyhaneci şnrap ,·ermiyorsa, 
bizim elimiz var.. .. 

Genç meyhaneci, oraya bir ay ev
vel gelmişti. Sık sık orada içerdi. Bir 
gece kanlı bir vaka olmuş, sarhoş de
nizcilerden dördU. kaclın yUzUnden 
ihtiyar meyhaneci ile kavga etmiş
ler, iş bıçağa dayanmış Ye onu ora
cıktn öldürmtlşlerdi. Maansından bu 
kanlı kaYgayı gören delikanlı hemen 
fırlamış, deıılzcilcriu dörclUnU de a
ğır surette yaralıyarak kovmuş, ihti
yar meyhanecinin karısını kurtar
mıştı. 

Kadın o ıece: 
- E,·lAdım, demişti, beniın hiç 

kimsom yok .. Bu meyhane senindir •• 
lstedi~inl yap .. diyerek her eeyi ona 
bırnkmı~tı. 

l to o gtlndcnberi meyhaneci olan 
genç, bir ay içinde şöhret almıştı. 

Kuvv 

• 

ztr-.."DANCJ KAPTAN 79 
saretl vardı. Don Pedronun karşısı- başlamışlardı. Don Pedro, hidd 
na geçti: ayağa kalkmıştı. Soluyordu. 1' 

- Arkadaş, dedi, sen kim olursan yatan adamını işaret ederek: 
ol.. Benim blr şeyden korkum yok.. -Çabuk bu sarhoşu kaldırın .. f. 
Eser benimle dövüşmek istiyorsanız gilven1yorsa karşısına çıksın, ted' 
ikişer, Ucer karşıma çıkın .. lcap eder- lesin bu arsız tocuğu .. 

se hepinizle de dövüşUrUm.. Bu sefer iki kişi birden moyd 
Pcdro masaya bir yumruk daha 

çıktı. Her ikisi de yumruklarıı:ıı vurdu. Sonra: 
kıyorlardı. Birden gencin Uzerınt 

- Demek adamlarımdan ikişer ki- tıldıl:ır. Fakat mevhnnecinin iki 
eiyle vuruşmaya razısrn? .• • u 

de birer kişiyi yakalamıştı. Bir tr· 
- Üçer kişiyle de .• 

sarstı. Sonra şimşek sUratiyle bir 
Eşkiya reisi ayağa kalktı. ni birinden ayırarak UbürUnUn yU 
Adamlarından ikisini cağırdı: 

ne biraz e,·velkinden geri kalma 
- Haydi, d"di, gösterin kendini-

... bir yumruk salJadz. Bu yumrul' 
?.i. . Bacak kadar çocuk meydan oku- onu yere sermcğe kafi gelmişti. f 
yor.. başına kalan eşklya scrsemle:ınl 

Don Pedro, adamlarının en iri ya-
l"ıEını Se"miştl. Ellerine gecirdt\lerl Elini sUratle bıçağına götUrUp cı• 

"' dı. Saplamak Uzere idi. Arkadaşl 
~arap maşrapaları ellerinde meyda- yerlerinde tepiniyor: 
na cıktılar. - Haydi bekleme, btUr işini •. 

- Jklmiz bir kişinin Uzerine mi 
yorlardı. 

Sldeceğlz ·• Genç bu yüzde yUz mum tehllJC 
Reis: ni de çevik hareketiyle atlatoııf 
- Kabul etmiyorsan sen yalnız Hançeri göğsUne saplamak isteye11 

rit.. dedi. li yakaladz. BUktU. Sıktı. O kad' 
- Gelı:1in karşıma.. ı 

ki hançer, parmakların arasınu 
Genç. ortada idi: ~ere d Uşm Uştü. 
- Ben hazırım .. Neyle dClvUşecek-

'\fn .. dedi. •Daha çetin bir mUcadelc yapoıJ 
- Yumrukla.. muvaffak ola neşklya, öbürleri g 
- Bekliyorum.. yUzilndcn değil, karnından yed 

}~şkiya dudaklarını bir daha şapırda- yumrukla ağzından kan gelerek rııt 
tarak geri geri çekilıli. Kolunu ger- hanecinin ayakları altına yıkıldl• 
dL Yumruğunu sıktı. Birden toplan- Genç, Don Pcdroya döndü: 
cır ve genç meyhanecinin Uzerlne a- - Sizin adamlar, dr·dl, böyle 1 

t ıldı. O saniyeye kndar yerinden kı- Eözlerlnde dururlar .. Yumrukla 4' 
ınıldamayan genç, şimşek sUratiyle vUşUrken hançere sarılmak kadıP11 

ve ayni şiddetle hasmrnın yüzüne tır. Orospular bile bunu yapmaz ... 
yumruğunu indirdi. Yere eğildi. bUşen hançeri kaldltf 
Vuruş o kadar şiddetli ve ani ol- cali:tı. 

lTJUştu, ki iri yarı bir boğayı andıran Henuz btikUlmUştü. Koltuğ1l11 
adam, hiç ses çıkarmadan yUzü, gö- altından gözleri, arkasındaki ad• 

~~------~--------------~----
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Denizbankın yeni teşkilat 
kadrosu tesbit edildi 

Deniz Bankın yeni ve kati teJkilitı, 
urnunıı nıüdürtük tarafından alakadar
lara 'bildirilmiştir. 

Ekmek fiati 
!sta.:ıbul belediye riyasetinden 
19-10.938 tarihinden itibareı:ı: birin

ci nevi ekmek dokuz kuruş otuz pe.ra
ikinci nevi ekmek dokuz kuruş on pa.. 
ra fırancala on dört kuruş yirmi pa._ 
radır. 

RADYO 
19 - T. EV\'Et, - 938 Ç.'.RŞ.UfB.\ 

AKŞ.Ul XEŞHlYATl : 

Esaslı surette te&bit edilen şekil, 
Deniz Bank kanununa uyularak ve se

kiz aylık tecrübeden alınan netice

ler gözönünde tutularak hazırlannu§ -
tır. 

Deniz Bank kanunu, üç etaSlt ıube
den bahsetmektedir. işletme, fen ve 
bankacılık. • 
Bankanın csash tcşki!atı şunlardan 

ibarettir: 

1 - Umum müdürlük, 2 - Istan
bul, 3 _ İzmir 4 _ Trabzon, 5 -

Van şubesi, 6 ~ Şubelerin bulunma
dığı tnahallcrdeki banka acenteleri. 

llrnum müdürlük servisleri içinde 
işletme dairesi doğrudan doğruya 
l-Iarndi Emin Çapın idaresi altında.dır. 
Bu Şube Deniz Bankın bütÜ'l memle-
1.cette'ki işletmeleı inin nazımı vazife_ 
Sİni görür, ve bütün tali o!rvisleri on 
bir t<ınedir. 

1-Iaındi Emin Çapa işletme direk
törleri olarak Rauf Manyash, Ham;t 
Saraçoğlu, Yusuf Ziya Kalafatoğh.: 
Yardrm edeceklerdir. 

Bu ~<:kikle Deniz yolları işletmesi, 
/\kay işletmesi, Liman işletmesi, tz_ 
rnir körfezi vapurları, Van gölü işlet
ıncsi, tahlisiye, fenerler ve kılavuzluk 
gibi Her tama:nile tevhit edilmiş ol
ıtıaktadrr. 

Bundan sonra Denizyolları vapurla. 
rı ve Akay vapurları yerine Deniz Ban
kın uzak sahiller ve yakın sahiller va
PUrlarr denecektir ve işletme daire

sinin muhtelif servisleri tarafından ida
re edile-cektir. 

Deniz fenerleri, can kurtaran, kıla
vuzluk, romor1:örcülük ve palamar iş
leri. de .deniz emniyeti servisine veriL 
rniştir. 

Akay müdürü B. Cemil müsavirlik 
servisiBC nakledilm:ştir. 

FEN DAiRESI 
Fen dairesi, umum müdür muavini 

Rıı.run İlmenin idaresi altında faaliye
tine devam edecektir. Haliçteki fabri. 
Jcı ~. h:ıvuzfar, İstinye<lcki doklar. 
atclyeler, lzmir ve Vandalti tersane 
doğrudan doğruya buraya bağlanmı~
tır. 

BANKACILIK 
Bankacılık ve mali işler umum mü

dür muavini Tahir Kevkep tarafından 
idare edilecektir. Tahir Kefkep ayni 
zamanda bankacılık ve bankıı:vn bil. 
tiin te~e::1,üllcrinin para ihtiyacını gi. 
<lerm:k vazifesile mü.keIJef elan İstan
bul şubesinin müdürü olmuştur. 

Yeni tcşldlat dolayrsile kimse açık. 
ta kalmamıştır. 

DENİZ BANKIN FORSU 
Yeni fors için tetkikler yapxlma'kta

dxr. Vapur bacalarımn üstleri siyah ve 
nlt kısmı sanya boyanmaktadır. 

Fors hakkında memleketin yüksek 
ressam ve sanatkarlarınxn fikir1cri a
lınmıştır. İlk tecrübe Süvat vapurun-

Reyofjlıı .'1 iinrii Sul/ı llııkuk Malıktmt
ııinden: 

:ırahkemen i ıı 038/2033 sayılı dosya~iyle 
Heyoğlunda l'evruz:ığn m:ıh::ıllesinde Def
terdar yokuşunda yeni Alcş sokağında G nu-

ınarada oluran Yu~ur llasnn Karucaoğlu ta
r:ıtındun Clııl,ıtada Bnlıkpazrıncla Kurşunlu 
lı:ında zemin kalında 9 nıımnradn Saide ilik 
l'rlet ve Ali Kirami ve Fikret Ye Avrnm ,.e 
Leorı akyhlerinc !Gnl:ı!:ıı!:ı Ycnicaıni ma
hullcsindc Kur.5unlu hanı.la zemin katında 
9 No. Ju odanın) izaleyi şuyuu h::ıkkındn 
açıl:ın darndaıı dolayı uarn edilenlere gön
derilen ıla\·etiyede mezkur mahalli terke
dcrek h:ılen nerede bulundukları bilinme. 
dlğinden tehlig:ıl irra edilemediği mübaşi
rin meşruhatındnn anlaşılmış ,.e rlo,·acı
nın isıe~iyle ve (20) giin fasıla ile iHinen 
tchliı;::ıt icrasına karar verikrek nıuhakc. 
nıcsi ( 14-11-938 snnt !l n) inlik kılınmış ol
dııituıır!an işbu gün vr sn:ııte mahkemeye 
Selıncdikleri ,.e bir vekil ~ön dermrdikleri 
lnkrlirrJe h:ıklnrınıhı ıııy:ıhcıı ıııuh:ıkPıne~·r 
dev:ım olunaco8ın:ı "e ılnvc1iyı> lclıliğ mn. 
kanuna kııinı olrn:ık !iı<•rr iliın olunur. 

(270()1) 
( 

l<lRAI,Jr{ APAHTDIAX \'E DCl~KAN 

( __ K_ıs_a_h_nb_e_r_ıe_r __ ) 
• 'Onümüzdeki haııiranın birinde faali

yete geçecek ol:ın işçi sigorta idaresi icin 
bir müı.Idettenberi yapılmakta olan tetkik
ler bllmiıJ, kanun projesi hazırlanmıştır. 

Meclisin bu devreki toplnn!ısınn sevke
dilece kolan proj(.', işçilerin i~likbalinl ala
kadar eden çok mühim maddeleri ihtiva 
etmektedir. 

• fkl milyon lira sarfiyle kurulması ta
karrür eden daimt sergi binasının in~nah 
slkülcn liizum üzerine gerı bırakılmı.5tır. 

• Gal~la rıhtımı üzerinde bir müddetten 
beri inşa edilmekte olan yolcu salonu 29 
Iıkteşrin Cumhuriyet bayramına kadar ye
tişeceği halde bazı ufak tefek noksanlar 
kaldıtıınd:ın açılma töreninin yılbaşına bı. 
r..,• ılr•ı:ı<ır 1:ırnrrti h:ı<;ı) olmuştur. 

•• .,._ .\ r.,,.,,.,,,,.l/\ V:\Pl'RLrlH 
<Ulgen - 18 Barıına), CTrak - 16 Mu

dany:ıya), (Sus - 8.15 Dandırmaya), (San
t!et - 20 Bandırmaya), (Kemal - 10 Ay
,·:ılrğ:ı) kalkacaktır. 

GELECEK \' APURI,AR 

(,\nkara - 13 Kııradenizden), (Uğur -
Iü.15 fzmiltcn), (Trak - 11.50 .'.\fudanya. 
dan), <Sııs - 22.15 Bandırmadan), (İz
mir - 16 hmirden) gelecektir. 

l>Unkil hava 
Yurtta hava Karadcnizin şark kısmında 

bulutlu, diğer bölgelerde umumiyetle açık 
geı;miş, rüzı;iirlar doğu An:ıdoluda durgun, 
Knradeniz kıyılarında cenubi istikametten 
orta kunell<', diğer bölgelerde şimali isti
kametten ham kuHetıe esmiştir. 

18,30 Keman konseri: Kadıköy Hıılkevi 
namımı, l{onscnaluvar profesörlerinden 
lskentler Ardan, piyanoda Rana Seven, 19 
Konferans: Falih Halkevi namına, Rüştü 
Dlrktürk (lçtimniyatıa haJ kve evlerinin 
rolll), 19,30 Halk türküleri: İsmail Hakkı 
tarafından, 19,55 Borsa haberleri, 20 ~e
zihe Uyar ver arkadaşları tarafından turk 
musikisi ve h:ılk şarkılan, 20,40 Ajans ha.. 
berleri,•20,47 Omer Rıza Doğrul tnrııfın~ıın 
arapçıı söyle,·, 21 Saıı t ayarı, 21,30 Safı ye 
ve nrkntlnşları tarafından türk musikisi ve 
halk şarkıl:ırı, 22,10 Hava raporu, 22,13 
D:ırüıt:ılimi musiki heyeti: Fahri Kopuz 
,.e arkacl:ışları tarafından, 22,50 Son ha.. 
herler Ye ertesi günün programı, 23 Saat 
aytırı, lstikllil marşı, Son. 

Yabancı Radyolardan 
Seçilmiş Parçafar 

OPERA VE SENFO?\lK KONSERi.ER: 
3.45 Viyana, DerJio: Şlrauss; Beethove-

nin 9 uncu senfoııisi. 
10. Brüksel 2: "Mevsimler" .(Haydn). 
1 O. Soıtrns: Rus musikisi. 
10, lstokholm: Rubcnstein. 
10.13 Londra (N.): Brahms. 
10.30 Stra!\burg: Mozart. 
1 ı. T.il: Bcetho,·en No. 1. 

ODA MUS1KtSI: 
4.30 Paris (PTT): Triyolar. 
7.15 Bcrlin: Şopen (Viyolonsel, piyano). 
9.50 .'.\fıınih: Sekular J\antaln5. 

10. Yarşova: Şopen. 

10.30 Knhındborg: Bartok. 
11 .5 Pnc;le Parlsien: Skarlntti, Şopen. 
11.45 Ililver um 2: Bariton ~arkıları. 

PiYES VE KONFERANSLAR: 
6.t5 Paris (PTT): İskandinav edebiya-

tında beşer! meseleler. 
8. BreslaY: "Dns Sternenlied". 
8. Königsberg: Vilhelm Buş progr. 
8.15 Solt('nc;: "Mikromngazin". 

YARYETE YE KABARELER: 
9.10 Jfamburg; 11.30 Radio Paris; 12 

K:ılundhorg; 12.30 T.ondr:ı (N.). 
lstanbuld:ı hava açık geçmiş, rüzgar şi

mal işarkiden saniyede 2-4 metre hızJıı es- DANS MUS1KfSl: 
miştir. S:ı:ıt 14 de hava tazyiki ilH.3 mili- 10.40 Beromünster: 11 Sottens; 11.30 
met re idi. Siihunel en yüksek güneşle 51.6, nerlin; 11.4 O Königsbcrg; 12.10 Budapeş-
gölgedc: 2J.8 ve en düşük 9.7 santigrat k:ıy- ...:.:te::.:;..:R:...o.:...n_ı_n. ____________ _ 
dedJlmi~tir. 

.$ehir1iyaf rosa 

' llllllJIJlllll 

!~!~;!~/~ 

!stiklAI caddesinde 
Şehir Tiyatrosu Ko
medi kısmı: 19-10-938 
ı:arşamba gundiiz saat 
14 de ÇOCUK TİYAT
ROSU; 19-10-938 çar
~:ımbn günü akşamı 

'ııat 20,30 da: YAN
LIŞLIKLAR Kmmo
YASI. Yazan: Y. Şeks
pir; Turkçesi: Avni 
Gh-da .... 

l'L'Jl.\:'\ TIYATROSl' 
'inik s:ı n 'atk;"irı Naşi ı, 

Okll)UCLI; SE;ı.ılHA 
Mişcl l'aryetesi .• 
ilk defo olarak: 
SARI EFE 
Komedi ·' pude 

D.\~S, SOLO, Dt'ET .. 

da ya):ılacaktır. Düşün~len fon şudur: 

Tarihi bir remzi İ§aret eden bir 

Kadirga ve üzerin.deki yel:~enlerin çiz. 
diği (D. B.) şekli de Deniz Bankı i
fade edecektir. 

Davet 
BeyoiJlıı Yerli, As. Şubesinden. 
B<'yoğlu yerli, askerlik şubesinde kayıt-\ 

Jı (330 doğumhı vcbu doğumJulorJn mua
r1tt"leyc tiıhi kıı;a hizmetlilerden olup l:ıh

sili nf bilircrrk yüksek ehliyetname almış 
olanlar 1 İkinciteşrin 938 de askere scvke
tlileceklerinden şimdiden şubeye müracaat-

ları. J 

lstanbul Asliye Mahkemesi Altıncı Hu~ 1 
ı':ııf.o Dtıircsiııdtn: ı 

IJ:ısilı kızı Sn diye tarnfındnn Samnlya ! 
Çııınr rnclıh'~i .Tü!iincü s~k:ık 5 numaralı 1 
evde oturmu, ıhn hnlcn ıknmelglıhı meç
hul Hüseyin AYııi aleyhine açılan akdın 

tescili da,·asının icra kılınmakta olan tnh
klka!ın 15-10-938 lnrihli celsesine dnvet 
olunan miiclılnkl•hin hazır bulunmaın:ısıırn 
binaen h:ıkkındn gıyap kararı ittihaz olı1-
ıınrak bu gıyap k:ırnrıııın. on beş gün rnütl
delle yevmi g:ızetelerden biriyle tebligi f
çin t:ıhkikatın 6-12-938 salı saat 14 de bı
rakıldığı ve ihbarn:ımenin bir nü~hnsının 

d:ı ınalıkcınc diY3nlıanesinc asıldığı tebliğ 
yerine geçmek ÜZ<'re ilnn olunur. 

1 - ldaremizin Çankı:n tuzlasmda plim ve şartnamesi mucibince V911._ 
rılacak varagele tesisatile mubayaa olunacak dekovil malzemesi · kapalı 
usulile eksiltmeye ka:ımuştur. 

II - Tesisata ait malzemenin sif 7.onguldak teslimi ve mahalline ID()IJtA• 

jm yapılmam. ~uhammen bedeli 13500 lira ve muvıakkat teminatı 1012.?50 
rod~ .~ 

m - Eksiltme 5-12-938 tarihine rastlıyan pazartesi günü sa.at 15 de 
bata.şta levazım ve mubayaat şubesindeki alrm komisyoounda yaprlacaktır. 

IV - Plftn ve şartnameler parasız olarak her gün sözil geçen şubeden 
ima bilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek fstiyen firmaların fiatsız fenni teklifl 
ni pli:ı ve detay resimlerini tetkik edilmek ü?.ere ihale gününden en geç 
hafta evveline kadar inhisarlar umum mildUrlüğü tuz fen şubesine vennel 
ve tekliflerinin kabulü:ıü mutazammm vesika almaları lR.ztmdır. 

VI _ Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede 
tuz fen şubesinden alınacak eksiltmeye jştirak vesikası ve yüzde 7,5 güven 
parası makbuzu veya ba:ıka teminat mektubll!'u ihtiva edecek olan ka 
zarfları eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda. adr geçen komis 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermesi laznndı:r. (7657) ( 

• • • 
ı _ İdaremizin Çankırı, Tuzlasında şartname ve projeleri mucibince 

tınlacak 3 memur evb.in inşaatı kapalı zar ıreulile eksiltmeye konmuştur. 
Il _Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat teminatı 961 

liradn'. 
m - Eksiltme 31-10-938 tarihi ne rastlıyan pazartesi günü saat 15 

Kaba taşta Levazım ve mubayaat şube sindeki Alnn Komisyonunda. ya: 
caktır. .. 

IV _ Şartn.a.m1?ler 64 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar umum mü'm." ""'• 
ğü levazım. ve mübayaat şubesile Ankara baı:smüdürlüğibden ve mahalli 
sarlar idaresinden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptıklan 
bedelinin ı0.000 li:;:-adan aşağı olmaması ve kendileri bizzat mimar veya 
hendis olmadıkları takdirde fenni ehli yet ve iktidarları i.:ışaat şubemizce 
nmmış bulunmasr ve fenni evrak ve vesaikini eksiltme gününden bir h 
evveline kadar inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesi:ıe ibraz ederek a 
fenni ehliyet vesikası almaları 18.zımdı r. 

VI - Mühürlü teklif mektubunu k anunt vesaik ile V inci maddede 
inşa.at şubem.izden alınacak ehliyet vesikası ve yüzde 7.5 güvenme 
makbuzu veya ba..'lka tembat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfl 
eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen alım komisyonu 
kanlrğma makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (7360) 

Beher metre murabbama 4 lira bedel tahmin edilen Büyükadada 
sokakta 88 inci adada 1, 77 metre yüz lU 4-0. 75 santimetre murabbaı sahalı 
sa satılmak ürere pazarlığa konulm.U§tur • .Şart:ıame..~i l~vazım müdürl~1 

görillebilir. 

İstekliler 12 lira 22 kuru.5luk ilk teminat makbuz veya mektubile lbera 
21:10-938 cuma günü sa.at 14 buçukta Daimi EncUmende bulunmalıdırlar. 

(B) (7215) 

Bandırma malmUdürlUğünden : 
Manyas gölünün üç senelik saydiyc resmi ile avlamak hakkı ve tuzla bi 

sı~a müzayede müddetleri iç:nde talip çıkmadığından 14 teşrinisar.i 938 paza~ 
tcsi gtinü saat 15 de pazarlık suretile ihalesi yapılmak üzere 13-10-938 • 
hinden bir ay müddetle paz'lrbğa konulduğu ilan olunur. (7619) 

Jandarma genel komutanlığı .. ı\nkara 
satın alma komllilyonuoden: 

1 - Bir kilosuna dört buçuk kuru ş fiyat biçile::ı elli bin kilodan yetm 
bin kiloya kadar kuru otla bir kilosu na bir buçuk kuruş fiat tahmin edil 
kırk bin kiloda:ı altmış bin kiloya kadar samana ait açık eksiltme.sinden 
zarlığa tahvilen 4 ikinciteşrin 1938 cuma günü saat onda satın almacaktrr. 

2 - Şartname parasız komisyondan alrnabilecek olan bu pazarlığa 
mek istiyenlerin 303 lira 75 kuruşluk teminat makbuzu veya banka mektu
bu ve şartnamede yazılı belgeleri ile komisyona başvurmaları. (4359) (75 
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- Maknab mısın, nesin? Şu oynadığın oyunu Zira bu odaya kendisinden evvel bir başk 
hize anlatacaksan anlat! nrn girdiğini görmüştü. Bu başkasr, Alaster Mak 

- Size hakikati anlatacağım. Partric'in nasıl nab idi. Petersin çekmecelerini karıştırıyordu. 
~ öldUriildUğünU anlatacağım. Kapıda Mark Petersi görünce : 

«: - Nasıl öldUrUldü?.. - Sabnhlarınız hayır olsun Mr. Peters! de 
-; - i'\asıl öldürUldilğilnü size uzun boylu anla- - Ne arıyorsun burada? 

lamam. Yalnız gösterebillrim. Şu içerisinde bulun- _ Kızmayorsunuz ya inşallah. .. Zira beni ~ !!C cluğumuz oda, Partr!cin odasına benzemiyor mu? t>Urada istediğim gibl çalışmama mezuniyet vere 
l\lark Pcters cevap\ erdi: sizsiniz . ~ ·- ft~ -C '1'J - Evet, bu iki oda da lıiribirinin aynidir. - Fakat benim şahsi evrakımı karıştırmGt> 

C: .: - Mlilı:emnıel ... Mister Partricin masası pcncc- mezun değilsiniz. 
·- - reye ralun<lr. l\Iils1ade ediniz şuradaki masayı da - Haklisınız ama, ben burada sizin şahsınızı t f tamamen ayni hizaya getireyim. a.lakada.r bir şey göremiyorum. Hepsi gazeteni 
>..;: - 1stediğfo gibi çek. işlerine dair blr takım kağıtlar. 
'I> ._. - Teşekkür ederim. Komiser Lit t Siz de yar- - Pek1ilıl, buraya nasıl girdin. Her taraf kili 
- Q,I o'ım eder misiniz.. lidir. Diln gece buradan ayrılırken bizzat ben ll -::: ~ 
~ - Komiser Lit, mtifettiş Ren'in yüzUne baktı. Jitlemiştim. 
#.J '- - Si;:in kapınızın kilidini açmak pek il\ ..,. = Müfettiş Ren. kcnd'F ine söylenilen şeyi yapmasını 

ld. .- i~arct etti ve Maknab ile birlikte yazıhaneyi pen- Bir firketeyle açı\·erdim. 
GJ "C "C - Dışardaki kilit, Amerikan kilididir. Firk &ııo Q.; cereye doğru yaklaştırdılar. 

""' ~ te ile falan nçılmaz. Onu açmağa nasıl muvaffa ,,. - Bunun tizerine Maknab telefonu eline aldı . 
.g.. > Göğsüne kadar getirdi. oldun? 

71
1

2 numaralı npıırtınınn Ye 15, 20, 21, ~ f t p - Dış kapıyı firkete ile değil de, iki sellUloyd 
.. - Bu tele on amamen artricin yazı masa- o 

24, 28 numaralı rlükkıinlar açık arlırın:ı - yaprağı ve ekmek bıçağının yardımiyle açtım. 
o:urcliyle kiraya vcrilecei;indcn i~tcklilerin CIJ - srnda bulunan telefonun aynidir, değll ml Mister yet basit ... SelIUloyd sayfasını bıcağm ucuyla ka 
22 T. ewcl 038 eum"t"'i günil "" on ::ı: Pctere! ••kilit arasmda eokarsm., ... Sonra ... 
ilçe kıırJar Ikşiklaştıı Alrnrrllcrdc !i4 numo. ~ ~ - Evet. MUesııcsemizdekf bUtün tnlcfonlnr bl-

1 

d u - .. 

rada mntr,·cllı' •·:ı,.·ııı k.aıııiın ına nı:··:ı~:c:a:o~ı~~~~~--~----~~~~~~~~~~~~~~~~~---~-----------~--~~~a~rk~P~e~t~e~r!s~h~l~d~d~e~t~e~y~a~z~ı=m~a=s=a=s~ı=n~a~o~r~~3~u " "' > ribirinln aynidir. etmeleri .(V, P. 2725) 
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Gayrimenkul satış ilanı 
~tan bol Emniyet Sandığı mOdDrlftğllnden: 

Bay Tahir ve Bayan Leylanm Sandığımızdan 9908 hesap No. sile aldık
ları 750 lira borçlarına karşı birinci derecede ipotek edip vadesbde borçla
rını ödemediklerinden dolayı haklarında yapılan takip üzerine 3202 No. lu 
kanunun 46 ıncr maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap 
"'1e::ı: :Kabataşta Ömer Avni mahallesinin Taşmerdiven ve Beytülmalcı soka. 
Jmda eski 2, 2 :M. 2 M. yeni 9, 11, 2 (tapu kaydında ayrıca 13 No. vardır) 
No. lu altında dükk.Rnı olan iki kagir evin tamamı bir buçuk ay müddetle a
çık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen 
540 lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızda.:ı. birinin teminat mek
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf 
icaresi ve taviz bedeli ve tcllaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şart

namesi 20-10-938 tarihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu i. 
&&.hat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
bu:ıları tetkik ederek satılığa çıkarılan ga~Timenkul hakkında her şeyi öğ. 

renmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 9-12-938 tarihine müsadif cuma 
günü Cağaloğlunda kain sandığımızda saat 14 den 16 ya kadar yapılacaktır. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedeli:ı tercihan alınması 
icap eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş 

plması şarttır. Aksi takdirde son arttırarun taahhüdü baki kalmak şartile 

26-12·938 tarihine müsadif pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
arttırması yapılacaktır. 

Bu arttırmada ga}Time:ıkul en çok arttıranın üstünde kalacaktır. Hak. 
ları tapu sicillerile sabit olnuyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden iti. 
baren yirmi gün içi:ıde evrakı müsbi telerile beraber dairemize bildirmeleri 
18.zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile 
sabit olmryanlar satış bedeliniJ paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
mallımat almak istiyenlerin 938/764 dosya numarasile sa:ıdığımız hukuk is
leri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

DİKKAT 

Emp.iyet sandığı, sandıktan alman gayrimenkulü ipotek göstermek isti
yenlere tahmi:ı: edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak usulüne göre 
kolaylık göstermektedir. (7608) 

---
fstanbulValiıf /ar Direktör Lüğü ilanları 

Kıymeti 
Lira Kr. 

-336 00 

257 20 

l38 30 

80 84 

Pey parası 
Lira Kr. 
25 01 

19 29 

10 38 

6 63 

Bayazıt,Bayazrt mahallesinin Hacı Muh 
sin sokağında Alipaşa han içinde eski 
ve yeni 5 No. lu kagir odanın tamamı. 

Bayazrt, Bayazıt mahallesi Hacı Muhsin 
sol{ağr Alıpaşanan 1çınne esıcr-ve yem 
29 No. lu oda'!lın tamamı 

• Aksaray Gureba Hüseyin ağa mahalle. 
si eski Horhor ve yeni Mehmet Lütfu 
sokağında eski 26 ve yeni 21 No. lu 
ve 44 metre murabbarndaki arsanın ta. 
mamı. 

·Mercan Dayahatun mahallesi lmameli 
han üst kat eski ve yeni 1 No. lu harap 
bda:ıın tamamı. 

Yukarda yazılı mahlül emlak 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl

mıştır. İhalesi 3·11.938 perşembe gü. ::ıü saat 14 de icra edileceğinden taliple
rin Çemberlitaşta vakıflar başmüdürlüğü mahlüHit kalemine müracaatları. 

(7628) 

Galatasaray Lisesinden : 
Ankara devlet tiyatro, opera ve konservatuvarının İstanbulda Galatasa. 

ray lisesinde açtığı sı!1avlara girmiş olanların, sr:ıav neticelerini öğrenmek 

üzere, kısa :bir zamanda ve her gün saat 9 - 12 de okulumuz yardirektör
lüğüne başv\ırınalan. (7655) 

Alemdar sineması 
iki film ~ -4 

_ 

1-Bora .. 
2-Metrepolitan.~ 

Dr. Hafiz Cemal 
Dahiliye mütehassısı. İstanbul 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 

- -"KITRUNun kitap şeklinde roman tctriksaı -

DÖRDUNCU MAHKUM DÖRDtlN'CÜ MAHKUM 

Kızılay Cemiyetinden: 
50,000 metre sargılık 

Amerikan bezi satın alınacaktır 
Taliplerin nümuneyi görmek ve teklif mektuplarını vermek üzere 

5-11.938 cumartesi akşamına kadar Kızılay lstanbul deposu direktör_ 
J lüğüne müracaatları ilan olunur. 1 
1sıh~at ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 

• 
Yurdumuzda halen münhal bulunan eczane yerleri aşağıda yazılıdır. lşbu 

mahallerde ezcane açmak ruhsatnamesi müstahak ola:ı eczacılara verileceğin
den taliplerin 1-10-938 tarihinden itibaren muteber olmak üzere on beş 
gün zarfında bu husustaki dilekçelerine de 24-1-927 ta.!'ih ve 964 No. lu ecza
cılar ve eczaneler !ıakkmdaki kanu:ıu:ı ikinci maddesinde yazılı vesaiki raptet· 
mek surctile müracaat etmeleri ve işbu müddetin hitamından sonra vu.kubu. 
lacak müracaatlarrn kabul cdilmiyecefü ilan olunur. (7040) 

Vilayeti KaZ<l.S\ 
A:ıkara 

Aydın 

Ağrı (Beyazıt) 

Balıkesir 

Bolu 
Çanakkale 
Çankırı 

Rize 
İstanbul 
İstanbul 
lzmir 
lzmir 
lzrnir 
lsparta 
Kastamonu 
Kastamonu 
Konya. 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 

Mardin 
Tekirdağ 

Tekirdağ 

Tokat 
Trabzon 
Urfa 

\ 

Beypazarı 

Bozdoğan 
lğdır 

ErdelC 
Gerede 
Lapseki 
Çerkeş 

Merkez 
Maltepe 
Tnrabya 
Kemalpaşa tArmutrü nilhiyeBiJ. 
Kuşadası 

Ödemiş (.Ana.eidc nahiyesi) 
lğridir 
İnebolu 
Taşköprü 

Iıgı:ı 

TaYşanlı 

Adıyaman 

Gördes 
Elbistan 
Merkez 
Karabiga nabiyesi 
Şarköy 
Zile 
Polathane 

,.}Merkez 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltıneye konulan iş 
1 - Hanife deresinin üst kısmı ile Küçük Karaderenin ıslah işleri keşif 

bedeli (185.170) lira (50) kuruştur. 
2 - Eksiltme 27-10-938 tarihiı:ıe rastlıyan perşembe günü saat (15) 

dP. Nafıa Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında 

kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık işleri 

genel şartnamesi fcn:ı1 şartname ve projeler (9) lira (26) kuruş mukabilin· 
de sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (10508) lira (55) ku:rtışlui 

muvakkat teminat vermesi ve cksiltmo:ıin yapılacağı günden en az sekiz gün 
evvel ellerinde bulunan bütün vesikalarla birlikte bir istida ile vekalete mÜl'&o 
caat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltme'" 
ye i§tirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplanm ikinci maddede yazılı saatten bir a· 
at evve1ine kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri 

lazrmdır. ( 4108) (7100) 

Vefa Bozası Çıktı 

Askeri Fabrikalar 
ilan lan 

raftan kapının o suretle nasıl açıldığını öğrenmek 
istediği gibi, Maknabı şiddet istlmallnc mecbur et
meksizin böylece bir müddet daha orada tutmağı 
arzu ediyordu. 

kavga çıktı. Birkaç kişi biribirlnc geçti. Polisler 
o tarafa koştular. O fırsattan istifade ederek ben 
içeri girdim. 

- ~ N -~ - -c 

S05 Too1em makkxıp, Eğe, Testere, 
Frc::e, Er kele 1ıe pafta alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 92.957 lira 
olan yukartla miktarı ve cinsi yamı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum. 
MUdUrlUğü merkez satın alma komla 
yonunca 5- 12- !138 pazartesi gUntl 
saat ı G de lrnpalı zarfla ihale edil~ 
cektir. Şartname 4 llrn 65 kuruş mu.. 
kabilinde komibyondan verlUr. 

Saat tam sekizde müfettiş Re~ oraya gelecek
ti. Akşamdan öyle görüşmüşlerdi . O gelince, va
ziyeti idare etmek kolaylaşırdı. 

Alaster Mnknab ayni hararetle konuşmasına 

devam ettiği sırada mUfettiş Ren ile komiser Llt 
içeri girdiler. Maknabı orada görür görmez, her 
ikisinin de gözleri faltaşı gibi açıldı. 

Fakat Maknab hiç heyecan eseri göstermiyor
du. Bir müddet sözünU keserek: "Sabahlar hayır 
olsun müfettiş Ren, dedi. Sabahlar hayır olsun ko
miser Lit!" .. Sonra gene eski bahse avdet etti. 

MUCcttiş Ren yüksek bir sesle: 
- Nerdeydin şimdiye kadar, diye sordu. Seni 

bulmak için Londradn aramadığımız yer kalma-
r ••• 

- Ah, affedersiniz. Size zahmet verdim öyle 
mi? Geceyi bu binanın muhtelif yerlerini dolaş. 

akla geçirdim. Eğer beni aradığınızı bilseydim ..• 
ununla beraber, hurncla bulunnıaklığım ihtima

l hiç birinizin hatırına gclmerli mi? 
- PC'k!Hi\, buradaki memurlara kendini 

ermeden nasıl girebildin? Ka ıdaki büt · 

~ 

- Evet, bu sabah o kavgadan hana bahsetti-
ler. Aslı astarı olmayan bir mesele için birkaç ar
kadaş blribirlerinc girmişler. Polisler kendilerine 
yaklaşınca da kaçmışlar .. Galiba, bu oyunu sen 
tertip eltin. 

- Ji'akat siz, her şeyden ştipheleniyorsunuz ca-
nım. 

- Sen işin alayındasın ama, bize izah etmeğe 
mecbur olduğun birçok mUhim meseleler var. Ben, 
llirmbaum ile görüştüm. Senin lrnndisiyle hiç bir 
alll.kan olmadığını söylüyor ve .Mister Pcterse gön
derdiği mektubun dn uydurma olduğunu itiraf e· 
diyor. Sen bu binaya girmek imkfl.nım elde etmek 
için ona iki yüz sterlin vermişsin. 

- Verdim ama, doğrusu iki yUz sterline değe
cek bi ristifadc temin ettim. 

BütUn bu konuşmaları Pcters ilk defa olarak 
işitiyordu. Fakat hi çbir şey söylemiyordu. Bu
nunla beraber, gözlerinde bir hiddet parıltısı yan
maktaydı. I•'aka bastırılmış olmak hiç işine gelmi
yordu. Hele böyle .\.lastl r l\lnkııab gibi aptal kılıklı 

-L. 

tO -c. 
ıo .... ·-

-

Taliplerin muvakkat :teminat olan 
5897 lira 85 kuruş teklif mektupl~ 
rını mezkfır günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve & 
tin('U maddelerindeki \·esaikle me~ 
kür gün saatte komisyona müracaat .. 
ları. 

(7388), 

ZAYİ 

31/15432 sa~ılı ikamet tezkeremi zaJI 
ettim. Yenisini :ılacağımd :ın eskisınin hii.k. 
ıııii \ol,tıır. Scıli/ı Orlıcı11 lJoıi<ın Kimllfl" 
'J'ıılcbe l urdu ı ,- < 


