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BAŞVEKiLiMiZI 
Bugün yüksek vazitesinin 

ikinci yılına girdi 
Sayın Başvekilimiz.in ikinci 
Yılını aziz. cumhuriyetimizin 
't," beşinci yılının arifesinde 
tuhlunmak gibi yülısek bir ta-
l eseri önan~c hutlayoruz. 
~ . r- --· 

tıktan sonra ayni vekfüetle general İs. 
met !nönü kabinesinin mesaisine işti· 
rak ederek iktısatta deYletçiliğimizi::l 
ferdi teşebbüsleri bir terakki unsuru 
olarak işletmeyi hedef tutan siyasette 
kuvvetli bir teşkilat amili olmuştur. 

Sayın Başvekilimizin ikinci yılını 

aziz cumhuriyetimizin on beşinci y1lr· 
nın arifesinde bulunmak gibi yüksek 
bir talih eseri ö~ıünde kutluyoruz. 
I{endisinin dün ve bugün olduğu gibi 
yarın da Atatürk Türkiycsinin cihana 
ün salan terakkisine muvaffakiyetle 
hizmet etmekte devamını dileriz. 

BAŞVEKiLiIIHZ ANKARA YA 
GiDiYOR 

Bir müddette~beri şehrimizde bulu
n an Başvekilimiz Bay Celal Bayar ağ. 
lebi ihtimal yarın ,yahut öbürgün hü. 
klımet merkezine dönecektir. 

Dünkü tatbikatta alışa başlamadan evvel top mevziinde hazırlanıyor 

Topçu Atış Mektebinin tatbikatı 
l!aşvekilimiz Celal Ea:·:ı.r 

Başvekilimiz. cumhuriyetin on be
ôİnci yıldönümü mlınasebetile yapıla· 
cak merasimlerde bulunacaktır. 

20nci ders devresinin sonu münasebetiyle Metriste 
Sayın Başvekilimiz B. Celal Bayar, 

Başvekalet vazifesinin ikinci yılma 
girdi, Kıymetli dcYlet adamımız, geçen 
Yıl Birincitcşrinin 25 inci günü asale
ten Başvekii.Iete getirilmişti. O günden 
beri Büyük Ş~fimiz Atatürkün dahili 
ve harici siyaset umdesine tam bir sa. 
dakatıe millet ve memleketi yüksek bir 
ketrıal ve emin bir refaha doğru g1:tür 
~ek husu.sunda sarfettiği gayret, Tür 
kıye cumhuriyeti siyaset tarihinin 
azim ve muvaffakiyetle dolu sayfaları 
arasında Hiyik o'duğu dereceyi ihraz 

Ayni mü:ıasebetle şehrimizdeki say
lavlar da Ankaraya döneceklerdir. yapılan atışlar çok 

.,; -

muvaffak oldu 
___ .. -..----

Japonlar Hanko'va 
dün girdiler 
TOKYODA 

B i r hafta ~ ü y ü k şen 1 i k 1 E: r ya pil a c ak 
B. Celal Bayar An.karada Büyük Mil • • 

let Meclisi hükfımetini:ı kurulmasile ı k 1 
birlikte vücuda ge!en muvakkat icra 

1 Macar tavyaresi 
Çek tayyaresini 

heyetine dhil olduktan sonra intihap 1 

edile:ı ilk icra Yekilleri heyetine iktı- B ı· r 
sat vekili olarak girmişti. 1 

Milli bankaların kuruluşu ile milli 
ekonomiye yeni bir inkişaf sahası aç-

Senfoni 
müsabakası 

düşürdüler 
S@n Macaıır t~~Olfl~ırl ~ıraı~©'laı 

te'{Ç~lk e~~nm:e~e l9>aşUaln~ı 
Bratislava, 25 (A.A.) - Slovakya 

Başvekili Tisso, yanında diğer Slovak 
nazırları olduğu halde bu sabah tay. 
yare ile Prağa hareket etmiştir. 

Slovak nazrrları, Çekoslovakya ka. 
binesinin Macar notasını tetkik için 
yapacağı müzakerelere iştirak edecek
lerdir. 

Budapeşte, 25 (A.A.) - Dün Prağ· 
da tevdi edilmiş olan Macar notası mü· 
nasebetile, Başvekil İmredi, matbuat 
mümessilerini kabul ederek şu beya
natta bulunmuştur: 

Meselenin muslihane yoldan ve Mü. 
ı:ihte tesbit edilmiş olup Macaristanın 

(Sonu: Sa. 4, Sii. 4) 

4) 

r 

... 
Dün'tü tatbikatta komuta heyeti ve atışları takip eden genç subaylar 

(Yazısı 4 üncü de) 

Oum.hurJyet Halk Partisi, Tiirk 
bestekarları al'll.sında bir senfoıti mü
sa.bııkası a~tı. 1\lüsabakaya ait şart
laı· Uitn odil li. Miisabakacla birincili
ği kazanan senfoniyi besteleyen sa
ııatkılrn 1000 lira, ili.inci gelene 700 
Iha miiknfılt ,·eı·Jlcceği de bildfril· 
di. 

liatıı·lar<lo. olduğu iizere Parti bun· 
<lan CHel llalkeTleri sahneleri için 
Piyes müsabakası, sonra büyük vo 

Randevucu Atin 8 Benzin ye pe~rol_ f!y~tları 
tahkikat yenıden ındırı~~.~4ilncüd•) küçiik memleket hikayeleri nıüsaba. h k k d k • 

kalaı:ı da a.ç.nuştı. Sen~oni miisaba- a 1 n a 1 
kası ile musıki sanatkarları tama-, 

:;~~::r~ bk faaliyet sabasına d~ıvet D ü n e s k i b i r P a ş a n ı n o ğ 1 u 
Hakikat halele güzel sanatların • f ~ d • d •• h • • ı , t . d • 

~iiı· ve edebiyat cıihetindeki Tüı·k e- 1 a e g 1 n e m u 1 ffi 1 Z a l C... V \.. f 1 
serleri arasında nadir de olsa hey- - . -
llelıni.lcl kıymeti haiz o1anla.r yok <le
~ildir. Türkc;:etlen Garp dillerine c;:ev
ı·ilnıjş olan eserler bunun delilidir. 
l\fiınaric.le diinynca şi>hret almıı;; e
serlerimiz yardır. lleykeltra-;;lık yan
lık bir telakki neticesi olarak memle· 
lek:ctinıJzdo ötedcnbcri 1hmnl edil
ntlı;; olduğundan bu yolda geri kalışt
ınız ıız çok tabii sayılabilir. ~lusildye 
gelince, burada durmak Hizmıdır. Zi
l'a Türk musiki üsta{lları ic;:in<Ie bü
Yilk kudret gösterenler olmu~tur. 
Be1k.i hu üstaıllaı·m bir kısım csel'leri 
kentU janrmdıı dalıiynr.nlir. Şu ka• 
<lar var k.1 bu escrlertlen hiç birini 
bugun beynelmilel bir kıymet saymak 
•nüm.klln lle ~·ildir. -, Atinanın yirmi be~ sene evvel Katina ile alınmış bir resmi 

~ SWWWJ!!.-- ıuwwws .... _. '-' aw: ıwwwı =-

HARP MASRAFI 
Çekoslo,·:ı.kJ·a meselesi yüzünden Auupa.(la bir hnrp tehlik<'sl 

çıkınca di~cr memleketler gibj tııgiltct·e de donaıınuısrnu ıscferberlik 
emri ,·eı•miştl. Bu scfeı·berHk g-e<:en <'~ liiliin (!!7) siııılen 111.tc<;-riniıı 

(1) ine kadar de,·am etli. Ilıı arada i\liinih konferansı ıucseleJl 

harpsiz olnr:ıl• ballccUncc buh ı·a.n bcrtıırnf oldu. t ııgil iz lıiikfımcti 
de dona.nmaya \'el'(liği seferberlik emrini geri nldı. 

Aeabn eyliiliiıı J'irmi yedi sinden iJkte';'riniıı bil"ine kadar ln~il· 
tere için lm seferberlik emri ne ye mal olmıı,tur? Yapılan hesaplara 
göı•e iiç p;iin içinde İngiliz do ııanmasınm masmfı 12.000.000 stPrli· 
ni bul muştur! 

Ilir sterlin :lltı Türk lirnc;ı farze<lHirsc 1 n~iliz donnnması üç 

giinlük sefcı·berJik miid.clcti i~i n de 72.000.000 Tiirk lirası haı•(•anuı;;t ır 

ki bu da p;iinıle 21.000.000; ~n ntte 1.000.000; dnkikada 16.666; sn
ni;rcdc 277 lira masraf demek lir? 

Yalnız tn~iUz donanması mn flç giinliiJı: masrafı bu olnııcn üç 
<lört sene siirecek umumi bir harbin btıtün dünya mi11et1erine kaç 
mal olacağı artık tahmin olıuın bilir, 
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G~rOnen 

Okunan 
Soyıenen 
-==-----=--======= 

Bir tezat 
ı. 

~ eçenlerde Havapn Şirketi bak
'3 kında bir fıkra yazmıı, bu pr. 
ketin son ıünlerde milfterilerinden 
b~ulan ocaklara elkoydupnu, tıka
nan ıu boruJannı açmak için de ay· 
nca para almafa baf)adıfmı bUdirmit
tim. 

Buıün clnlete intikal eden Elektrik 
itleri idare.inin, elektrik namı altında 
nqreyledlli bir mecmua elime ceçti. 
Faydalı malOmatı ihtiva eden bu mec. 
muaııın b1rincl aalılfesinde t&yte bir 
llln ıardGm: 

"l........ı Elektrik itleri Umum 
Micliirlüii Mitin phelerinde~ clelaik
li .., aletlerlaia tmnirini w..ı 9bmk. 
teclir. ALET T J.MIRA Ti MECCA· 
NEN YAPILIR. Aaaık Wr ..... "'" 
:Ja pup ..wDi İClıp ........... ... 
.. IM.aolmmr.,, 

Devlet Elektrik itleri idaresi mut
terilerinl memnun etmek için ellerin. 
deki Aletleri meccanen tamir ediyor, 
Havaıuı Şirketi, mli§teriye ıaı veren 
ve tıkanan borularmı dahi açmak için 
para alıyor! 

Bu miibim tezadı b8ylece ipret ettik
ten aonra hallan milbrem ihtiyaçlann
dan biri haline gelen bavaguı tlrketi 
itler:nin de devlet eline geçmesi için, 
daha. seri davranmamız li.ımıgeldiji 

hakikati kendi kendine anlatılmıı olur. 

••• 

Ş ehrlmlzde, hakikat olmasını çok 
temenni ettilfmb bir pJia 

doJatmütacbr. Senelerdenberi memle -
Jretirnfda ticaret iflerlnde blrlnd dere. 
cec1e .ıtbdar olasa ve bu ayede bn· 
cll1erine iyi ve bzançlı mevkiler temin 
eden llUM91 ntandqlarmm bilyilk 
ba,nma parlak bir surette fttirak ~ 
aralannda bir toplantı yapmq'Jar, teh
rla mallteJif amhaJ1eriDde taJmaferler 
yaptırmalı brarla§tırdıktan ve bu it 
isin OD b1n Jira tülia ec1ildikten IODl'll 

llJnc& da OD bin lira tayyare, OD bin 
Bra da Kmlay cemiyetlerine teberrtL 
c!e bahmmaf]arclır. 

Her iJd cemiyet bu dılldbya kadar 
ilan! -tadatJanmum haFh itler 
lcln blyle mlbiınce bir yek<Uı tutan teber 
dUenle balandaldamu bildinnemitJer. 
clr. Vatandaflanmızm bir neri ten· 
n olar* bunun Dtnım ittememlt bulun. 
..mı n bu pyiamn tala.zaferler lçtn 
tlıblla edilen on bin liradan plat olma. 
• da mabtemeldlr. 

• • • 

A tina Ye Katin& lflerlnln IOD gtln
lerln yecine dedikodu mevzuu 

oldatunu bilmiyen yoktur. Tramvayda 
PÇen bir muhnereyi de ben buraya 
aaklediyorum: 

- Katina, paraları Atinaya vermjf, 
- Peki, o ne yapmı§? 

- Km Ziziye venniı. 

- Zlzi bun~rı wtamı1 mı? 
-·Hayır, Atinaya götürmüıt. 
- Birader, saza u.zatacafına para-

lar Atinada de de itin içinden çık! 

KEF 

llUnkO hava 
1 artla hava, Cenubi Sark! Anado1uda 

bulutlu, TtakJ'a ve Dotu Anadoluda tok 
bulutlu, mc:vzıl yajı lı, dıtcr l>ölgelcrde 
bpalı •e )"atıflı geçmi,, rftzglrlar Trakya. 
da tlmall, dilet bölgelerde ıarbl istika
metten orta ka•nlte esmı,ur. 

Dan fstanbalda haTa kapalı ve yatı,h 
ıetmitı, 24 saat zarf:nda yalıfın, metre ma
rabbaına bırakhlı sa mlktan 8.5 kilogram 
llçOJ111flf, riiıgAr şlmall Lstihmelten ıınni
ıede 4-8 metre hızla esmişllr. Saat 14 de 
ban ta:ıJlkl 781.2 milimetre idi. Sühunet 
en yQksek gQneşte 49.5 116lgcde U.6 n en 
dilfük 8.6 aant1-ral kaydedilmiştir. 

15 Yıl Evvel Bugiin 
Tilrk diln11G1ına af akl u ... ı ile hakiki 

ilim mefluunıuuı getiren bau/Uc adam Ziya 
G kalp enelld gece sabaha karıı MJal beı· 1 

,a.ı.rtnl bir daha armaınalc IJ:eu, 
-l"""ıllıır• 

vrupada günüı 

Rütenya yahut 
n1es&lesi 

K arpa tlaraltı 
Rusyası ne olacak? 

Avrupa diplomatlannı bir kaç ıUn
dilr en çok mqcul eden yer, ldlçilk 
Riltenyadır. Karpatlaraltı Rusya11 ia· 
ml de verilen bu memleketin üıbetinin 
tayin edilmek Uzere oldup ıu ctınler. 
de, Polonya ile Macaristan birlik ola. 
rak bu mmtakanm balkı hakkında re} j 
lma müracaatı ve Macar - Leh hudut
larının birlqtirllmeıini istemektedir· 
ler. Polonya hariciye nazın Bek bu 
ma'kaada vasıl olmak üzere Romanya. 
ya siderek kral Karolle ıörilftll. Ma· 
carlar Çelr.celovakyaya nota verdi. Ha· 
rarctli milnakaplar oluyor, diplomat • 
tar bu mmtakanm llabetl baklanda ka.. 
rar verebilmek üzere, Avrupa payi
tahtlannda mekik dokuyorlar. Binaen· 
aleyh, mabat ve hedef yahus Roman
ya toprakları deliJdir .• Almanya ile 
Rusya arumdakl rekabettir. Bu itibar. 
la, Rütenya meselesi bOtUn A vrupar
mqcul ediyor. 

Karpatlaraltı Rusyuı, yahut Riiten. 
ya, eski Çekoslovak) anın . dördüncü 
mmtakasını tetkiJ ediyordu. Ekserisi 
u:crayna köylüail olan 850 bin nüfusu 
vardır. Uzun yıllar bu havali Avustur
ya - Macaristan hlkimiyetln.de kal. 
nuıtır. Mühim bir aeYkillceyıt ehemmi
yeti olduğu, Rusya Ukraynaaı ile Bc>
hemyayı birlcıtlren bir halka va.zif eaf • 
ni de ıördiliü için, gerek Rusya, ge· 
rek Almanya bu mıntakaya bOyük as. 
kert ehemmiyet verme'ktedlrler. Geçen 
ay içinde Çeko910Yakya - Sildet mm
takalan meaeleainln Avrupayı bir har
be sürilklemeie ramak kaldılı ıünler. 
de, Sovyetlerin Çeko.lovakyaya gön. 
dereceli yardımın Romanyadan geçe -
rek Rütenya ve Slovakya vuıtuile o
lacap 18ylenmifti. Binaenaleyh, P<>-

lonyanm lstediii ıekilde, bu topraklar 
t•Yet eskisi sibi, yine Macariıtana it. 
hak edilecek olursa, P.clonya ile Maca· 

JWtcnytı<la Mnı Çtik 7t6'JI Riltcıı 
ZiaanUe ym'llmı§ bir ı1oı i§areti 

ristan arasında maıterek bir hudut te
eaaüs edecek, •e eaki vaziyet ortadan 
kalkarak Ukrayna ile Almanya arasın. 
da bir çember meydana gelecektir. 

Lehliler, Rütenyalıların eski Maca. 
ristana ilhakı istiyeceğini nnnettikleri 
için reyiim ve Rütenya üzerindeki Ma· 
car iddiasını tasvip ve müdafaa etmek· 
tedirler. 

RUTENLER KiMLERDiR? 
Sık ormanlar ve yeıil yamaçlarla 

süslü olan Rüten topraklarında Bal • 
kanlardan akan sular bütün araziyi ıu. 
lar. RUten ahaliai Garp medeniyetinden 
uzak kalmıı ve e&ki ana'ne ve adetler
den ayrılmaı:nqtır. Abalide bir değitik
lik olmamakla beraber, Çekoalovakya 
cümhuriyetinin yirmi aene süren idare. 
sinde memlekette bir çok yenilikler d~ 
yapılmııtır. Umumt Harbin dört 1ene. 
s:.ni buradaki insanlar fed blr halde 
yaıamıgtır. Açhk burada yaııyanlann 
bir kısmını öldürmUıtür. Bu toprak· 
larda çok büyük harpler olmuı ve mem
leketler yıkılıp yakılnuıtır. Bu itibar
la bütün iıtihaalit durmuı, halkın bir 
kısmı muattal bir halde kalmııtır. U. 
mum! Harpten sonra Çekler bu toprak
larda yeni yollar ve bilyUlıc binalar yap
mııtır. Rütenyanm iki bUyük ıehri olan 
Ujgorod ile Mukaçevu'da sanayi terak. 
ki etmefe bqlamıttır. Bu tehirlerde 
Rus, Romen ve Macarlardan batka bir 
çok ta Yahudi yapr. Yahudiler eski 
usul elbise ve iptida! bir bayat sürer 
ticaret, sanayi onlann elindedir. Gilsel 
dağlarda seyyahlara mahsus bir çok 
oteller in§a edflmi1tir. Çc'kler buralan
nı seyyah yeri olarak intihap etmiı Ye 

bu maksatla bir çok sermayeler yatır· 
mtfU. 

hadis -1 Filistin 
lngilteı•enln Al manya ve 
Italya ile bir kere daha 
karşılaş.nası demek midir? 

Tanınmıt LıPliz aiyaaet muharrirlerinden H. N. Braylaford buaiin tamamen ıid
detlenmit olan Filistin bi.cliıelerinin aılım tetkik eden bir yazııınd:ı bazı şayam 
dikkat mütalaalar ileri sürmektedir .. · Ezcümle diyor ki : 

FUlaUndekt aakerl vaziyet gerçek 
ten ciddi bir mahl;ret almıttır. 

Tarihteki mevkii ile bugUnkll halt 
arasında bUytık bir tezat husule 
gelml• bulunan Flllstlnde cereyan 
eden hA.dlselerln acaba aslı nedir? 

FilisUnden henüz birkaç cUn n· • 
vel gelmiş bir arkadaşımın anlattık. 
lanna göre, vaziyet basittir. Şöyle ki 
Yahudllerln fazla bulunduğu ban 
yerler müstesna olmak üzere mem. 
leket bqtan bata Arap A.stlerlnln e
lindedir. 

Bu Araplar o kadar fazla değil. 
500 ile 2000 arasın.da bir yekfln tu. 
tuyorlar. Fakat tefldlA.tları o kadar 
kun·etll, ·arkalanndakl emllk sahip. 
1crl ,.e dini ltderler o derece mukL 
vemetll ve tetbişlerl o kadar şiddetli 
ki, btıyUk bir Arap kütlesi onların 
dediğini yapıyor. 

Hattl Arap polisi bile ayın vazı -
yette bulunablllyor ki, blnnetlce si. 
lAhlamu almak zarureti hAlıl olmuş. 
tur. 

ı ıglllz askerlerinden bir karakol, 
bir köyU, orada bulunduğu müddet• 
.;e kontrol edeblllr. Fakat sırtını dö. 
Dili' dönmez, gizil Arap .. hUkQmetl,. 
yeniden harekete geçiyor. Vergi tar. 
bedeblllyor, mahkeme kurablllyor, 
düşmanlarını rmımle eezalandırabL 

llyor .. O kadar ki ölüme mahkQw 
ettiği birini öldUnnedllt takdirde, o
nu, ;yatma'kta oldufu hastaneye ka. 
dar girerek yatatın.ta lSldUrdUIU de 
Takldlr. 

Bu usul öyle muvaffakıyetle tat. 

blk edilmektedir ki, gazetelerin de 
yazdıfı gtbl, Flllıtlnde birçok poll• 
karakolları tahliye ve mahkemeler 

da, gerek Flllstlnde iki garp devleti. 
ne (İngiltere ve Fransa) karı Arap 
dünyasını ayaklandıracaktır. 

O ıebeptendlr ti Muaollnl, Yalla· 
dl ateyhtan olmut ve ltatyada Ya.. 
hudllere karın harekete ıeçmtştlr. 

Gerçi ltalyadatl Yahudiler meaele 
teşkll etmlyecek kadar az ise de, on. 
ları tazyik etmek suretile ltalya • ge. 
rek Flllstlnde, gerek tlmall Amerl
kads.. Araplann Yahudi aleytarlılL 
na müzaheretinde makul görUntı ~ 

yor. 
Bu vaaıta lle ltalya, gUnUn birin. 

de Brltanya lmparatorlutunu Ku • 
d Uste tezlll edebileceği gibi, Fransa. 
-dan da Tunuau almuı muhtemeldir. 

Bu Flllstln meselesi, mahalli bir 
yara olmaktan ibaret cleğlldlr. Bu 
mesele Roma • Bertin mihveri lle 
demokrat devletler arasında uzun 
zamandanberl devam eden gUreş ma 
çının ravundlanndan biridir. 

Maç acaba ııuıl bitecek?,, 

kapablmıtbr.,, ,--------------

Muharrir bundan aonra, bu lqa • ~-ş;:~. 
nın, Almanya Te ltaıyadan yardım -~~ 
gördtığtıntl yazarak pnu demekte .1 
dlr: 

"Anladıltma göre, W Uç Alman 
tt.knlıyenl kendllerlle çalıfl)'or. ltaL 
yanla"' lae Baride lnplls ale7htan 
olarak J'apılan propagandalan dller 
bir mtısabaret teıkll etmekteydi. 

Jl'lllaUnde Boma • Berlln mihveri
nin modenı teknlll ile karşıla,ıyo. 
ruz. Nflfuz etmek euretlle harbecU. 
J'or. Ga)'esl ele gerek tlmall Afrika • 

BUGCN KALKACAK VAPURLAR 

(Konya - 18 Bartına), (Saa - 16 Mu
danyaya), (lılarakaı - 1.15 Bandırmaya), 
(Buna - 20 Bandırmaya) kalkacaktır. 

GELECEK \' APURLAR 

(GDneym - 12 Karadenlıden), (Ulur
IC.15 1zmillen), (Suı - 11.50 Mudanya· 
dıın), (l\fanıkaı - 22.15 Bandırmadan), 
<lıınir - 16 hmlrden) ıelecekllr. 

Alman Nazırı 
Almanyanın Son Hidiael 
deki Muvafiakıyet SırrıJll 

Anlatıyor 
Alman propa 

da nuırı Dr. Olf. 
\:ıcls Hamburgda 
yet dikkate d 
bir nutuk söyle 
tir. Bu nu 
miiatemlekelerlo l 
acleai meselelİSl 
den bahaettili W. 
bt, Alman,._ 
ton tenelerde tal 

Dr. GöWa blk ettili livMSl'tl 

manaamı ve bu liyaaet brtıamda .. 
ter memlüetlerln vulyetlerial 
imi• bu meyanda Japon,a, Leldat8l't 
Yucoalnya •• Rcmanya m~ 
lerine tema etmfttir. 

Dr. OObe1a ezcGmle f8Jle demlt*ll 
"Son seneler içinde be1lnn alyaal ınd"i 

cUelere tamarnf le 111111111 bulımuJOCU" 
O kadar alıfmıı bulunuyorm ki, ıı.
müatemlekelerin iadcal moaeleainin bi
le ne .zaman halledilecelifti kendi ker 
dine aormağa bafl•mlftlr. 

''l>Unya daima bizim aleyhimQde ... 
Esas mesele ise ancak ıuctur: Dlln1' 
bize bir teY yapabilir mi? 

"Bis parllmanteriat devletlerin tut
tuklan yolu bWyonu. Bls onlara: 

- Pil&n gUnde kendimize ait olaO
lan alacağız. Yoksa, lahcı ll)'U&C&idr 
demete mecbur olduk. Bu tan, bir nc.ı 
tice veriyor. 

"Halk, Filhrerin .zeki bir uaul tat • 
blk ettiiini dahi biliyor. Binnetice lra .. 
~ımi. "DfRfttert • wru Wlf 
yapıycrlar. Evet, blr miktar donand 
teksif edeceklerdir. Fakat 10Dunda 
yola geleceklerdir. Zira kan dakme1' 
istemiyorlar. 

Ban korkaklar timdi f8yle diyor
lar: 

··- Çemberlaynin ıelmemiı oldu~ 
nu, Münihte bir konferana toplanma• 
dıtmı f ar.zedelim. O zaman vasiyet nL. 
ce olurdu? 

''Buna karp verecettm cevap fUdur: 
"Çemberlayn geldi. Dart devlet kon • 
f eranaı toplandı. Fakat inanmu ki 

. doatlanm, Franm, tncWs bapeldllerl 
M ilnlhe gelmek arzuaile yandıldarl 

için relmediler. Onlar seldiler, zira 
Garp devletleri biliyor kl bizim aözle• 
rimb 'kat'I idi. Ve kat'ı oldu&unu ıae
terecek kadar da kuvvetliyiz. 

''Gelelim Milletler Cemiyetim.. Sil· 
det meıeleıi halledlldiii aıra1arda, MiL 
letler Cemiyeti Cenevrede toplanmıt 
afyondan bab1ediyordu. 

''Moakova, Paris harekete ıeçene 

harekete ıeçeceğlni aCSylilyordu. Pa
ris, Londra harekete geçerse bir tef 
yapacalmı Uerl sUr(lyordu. Lem• 

dra lae Moakovanm harekete ıesmesi· 
ni pıt kotuyordu. Her blrt, cBferlnill 
harekete geçmeaile bir tef yapacütı. 

..Sonra hep birden oturdular, fakat 
ne yaptılar? Konuıtular, uyaftular. Fa
kat bir teY sapsağlam olarak du:nıyor. 
O da Roma - Bedin mihveıtar: )(ua. 
aolinl, Almanyanm baklld ... ~u. 
tunu labat etmittfr. 

.. Şlmdl artık hlç ,.-. .... Tok-
yo De, VUJOYa Ut, ........... 91kret-
le mUnatebetlmb fevfsall .. ~.,, 

Alman prcpapnda' -.."'11erinl 
töyle b!tlnnittir: 

"Harld meaelelerilİlls ~k hal· 
ledilmlıtir. Şimdi dalıltt ~lelerinıl
ze dönmeliyiz.,, - NfJa Kronikl 

Belçikaya 
oradan da 

kaçmıştardı; 
çıkar11tyorlar 

A vuaturyanm Almanyaya IJhakıll
danherl Belçlkaya kaÇllUI olaa mOJUdl 
miktarda Alman ve Avusturya YahO
dilerinden 1400 kfP c tekrar memJr 
ket dıflDll çıbnlmcaya kadar MmaP 
altıa almllllfhr. - Ta)'llllia. 



Hem on üç yaşında, 
hem ayyaş !.. 

Bilyiik hadi~leri, zelzeleli oluşları 
anlatanlarla karlll•lallltıkca. "Dile kolay! 
de · :ır- :ı ~ • " 

rız. Hakikaten söylemekle yapmak 
arasında b.. ..k b. k uyu ır uçurum vardır. Fa-

at sözün de kcnd:ne göre çok büyük , 
tarafları var. Bazan 'kocaman b:r mace. 
rayı b. k b' ır aç satıra, derin bit" ıztırabı, 
ır kaç söze sığdırryor. 

n· Dün, ben, bunlardan birini gördüm. 
ır gazete ' 'on üç yaşında rakı içen bir 

ÇOC:uk,, tan bahsediyordu. 
•·o .. 

.. n uç yaşında ayyaş", işte yukarıda 
soylcdiğim glb· .. .. bü' ··k1··. .. .. 
1 

ı sozun yu ugunu an-
,:tacak minimini bir dil mahfazasıdır. 
ou kür .. .. k b :sucu mahfazaya hele bi• eğilip 
bakınız. Sefaletin, aile acılarının, ana 
_aba kusurlarının, muhit ve görenek te

~1.:lerinin elele vererek körpe bir vüeu· 
u, henüz filiz veren bir vicdanı, fe

nalıkla 1 h uz aşmaması lazımgelen bir ru-
• u berbat ettiğini görürsünüz. 
b On üç yaşır..da ayyaş, yarım cümlesi, 
d a~ına, sonuna hiç bir §ey eklemeden 
~ tam bir faciayı bütün dekorları, tek-

nııl -.sahnelerile yaşatmağa yeter. 
k Sırkeci lokantalarından birinde ya. 

alanan bu çocuk, mahkemede: 
- Benim adetimdir, her yemekten 

evveı b. 
ır kaç kadeh rakı içerim .. Ape-

ren 1 · . a maga alışmışımdır. 

Oniversitede 
dünkü toplantı 
Tercüme Edilen Eserler 
Yakında Bc.sıl ::c::h~ 

üniversite profesör ve doçentkri 
dün rektör Cemil Bilselin başkanh~ı 
altıRda bir toplantı yapmışlardır. Top. 
lantı.da bu yıl tercüme edilecek eser· 
lcri üzerine alan profesör ve doçentle. 
rin şimdiye kadar yapmış oldukları ça
lı;ımalar üzerinde görüşülmüştür. 

Psikoleji, fen ve tabiiyeye ait eser
lerin m iJhim bir kısmının tercümeleri 
bitm:ştir. Yakında basılmak üzere mat
baaya verilecektir. 

Klasik eserlerin tercümesine deva.m 
~ 

c:.lllmcktedir. 
--<>--

Doçent Fahir Profesör Oldu 
Fen kafültesi fizik d~ienti Fahir Kül

tür Bakanlığı tarafından profesörlüğe 

terfi ettirilmiştir. 

--<>-

Eminönü 
meydanı 
Kalan Para tle Daha 

Nereleri istimlak Edilecek 
Eminö:ıünde birinci kısım istimlak 

haritasına dahil binaların alınması 
için tramvay şirketinin halktan fazla 
olarak alıp geri verdiği bir milyon ye
di yüz bin lira tahsis edilmişti. 

Birinci kısma dahil binaların istim 
lfık muameleleri bir milyon altı yüz 
bin liraya tamamlanmıştıır. Buradan 
yüz bin lira kadar bir para kalmıştır. 
Bundan ba.~ka bir kısım binaların sa
hipleri ile anla.~ma yapılamadığından 
is~imlak bedelleri yüzde yirmi fazla. 
sile bankaya yatırılmıştır. Bu paralar 
da muhakeme sonunda belediyeye ge. 
çetse bclediye:ıin elinde 250,000 lira
ya yakın bir para kalacaktır. 1!3te bu 
para Emin5nünde helvacı sokağının 
yanında kaldırılmış olan Valde hanı
nın arkasındaki ada ile Emlak banka
sr.Jm bulunduğu kısmın istimlakine 
harcanacaktır. 

İstimlak edilmiş olan binaları::? kal. 
dırılmasına çalışılıyor. Sene başına 
kadar meydan tertemiz bir hale gele. 
ccktir. • 

~ıye.~ek kadar pekyüzlü.dür de ... 
h n uç yaşında bir ç.xuk, ne vakit, 

anoi iht' 1 d • 
1 

k., ıyaç a, nere e bu ugursuz a-

Kapanan Mui':evi Okulları 
Musevi okulları kendilerine ait b:na. 

lan kapatarak ~ocuklarınr resmi ok1;1lla. 
ra göndermektedir. Halbuki, tedris ta
limatnameleri hükümlerine göre kapa
nan Musevi okul binaları vilayet ida
rei hususiyesine devredilmek icap eder. 
Bazı Musevi okulları okullarını kapat
tıkan sonra havra yapmal..-tadır. Vazi.. 
yet tetkik ed:Imektedir. 

Beyoğlu Halkevi 
rş anıı · a b·ı · ., B'. 1 b' y ugraya ı ır. .. oy e ır şe. 

c akıl erdirmek mümkln müdür? .. 
1: ~~?.~tc, bu çocuğun Eskişehirden 
be dığıni söylüyor. Belki de anasız, ba-
asız kiın . b" . k • scsız ır zavallıdır. Belkı 

o 

Dördüncü Asliyede Bir 
Hadise Orkun k . eı· ç ve aranlık vıcdanlı alçakların 

s ındc bu hale gelmiştir. Fakat ne olur
d~liolsun, rakı gibi tadı berbat, ağzr, 
bil Yakıp kavuran bir içkiye, büyükler 
ture ancak yüzlerini buruştura buruş· 
le da tahammül edebilirler ki, baca:: 

Bir yahudi yüzünü 

a ar çoc ~ la ugun tınmadan kadeh yuvar-
Yışı, hayli acayip bir şeydir. 

~ede polis, vazifesini yapmı~. 
d C !e, -çocuk'l'l t>eratier !~en a. 

hanız tevkif etmekle işe Iazımgelen ~-
clnıniycti vermiştir. Şimdi artık sor

~ularııı derinleştirilerek bu iptilayr 
s ~ngıç günlerine kadar inmek ve 
t e P olanları şi.ddetle cezalandırmak 

0~:afı kalıyor. Zabıta ve adliyemizde 
"ordu~.. v ih gumuz ga}'l'Ct, bu nolctaların da 

tnal edilmiyeceğine bizi inandm}l';:r. 

.._____---~~~~~~~~~ 

Karabük inşaat'! 
~~Şaatı gözden geçirmek 
Uzere bir heyet geliyor 
nı·Önümüzdeki ay iı;inde Karabük de-
.~r ve ç .. .Jik fabrikalarının inşaatını 

~0~en ~eçirmek üzere mezkur fahri. 
,,~arın ınr-asını taahhüt etmiş olan 
., ktasert,, İngiliz müessesesinin yük
.. e rn .. ti . utchassıslarından bir heyet şeh-
~ze gelerek Karabüke gidecektir. 

c u heyet arasında direktör Mak. 
t:zinin de bulunacağı titr.it edilmek· 

r. 
llı~§aat hayli ilerlemiş olacağından 
§Ubteakıp aylardan birinde, belki de 
r kat a~nda gazeteciler davet edile
t~ tesısat kendilerine gôsterilccck. 
ır. 

Öııı.urn·· a k" · "". uz e ı sencnın yaz mcYsi-
«llne do- . 'U gru ınşaatm tamamlanacağı 
b~ulmaktadır. Ondan sonra büyük 

bıçakla kesti 
Dün adliyede, cürmü me~hut dör· 

pü:lcü asliye ceza mahkemesinde garip 
bir vaka olm~. lsak adında bir ya. 
hudi genci mahkeme salonunda jiletle 
kemlti!WY,.JJlll'M~-e.ğtr lfnltettıe ywa
lamıııtır. 

Dolandırıcılık suçile bu mahkeme 
tarafından muhakeme altına alınan 
lsak, birkaç gü :::ıevvel arkadaşı Zeki 
ile Lala birahanesi sahibini on lira 
dolandırırken ele geçmişti. 

Dün iki dolandırıcının duruşmalar1 
yapılırken, başka bir suçtan emniyet 
direktörlüğünce arana:ı İsakm, muha. 
kemesi olduğu öğrcnilmi3 ve birkaç 
polis giderek, • lsakı muhakemeden 
sonra yakalamak için kapı önünde bek 
lemeğe baıılamışlır. 

Duruşma bitmiş, lsak beraat kazan 
mış, arkadaşı Zeki de 10 gün hapse 
mahkum edilmiştir. 

Ancak vaziyeti . ' kestiren !sak ka· 
rarın tefhimi:lden sonra birdenbire eli 
ni cebine atmış ve çıkardığı jile41e yü· 
zünü kesmeğc başlrımı§tır. Bir taraf. 
tan da bütün kuvveti ile; 

- Beni asmağa gctürecekler. iste
miyorum. hastahaneye yatırın beni. 
diye bağınnağa baRıamıştır . 

Mahkeme salonu bir aııda karışmış, 
halk korkarak kaçışmağa başlamışlar. 
dır . .Nihayet mcmurlrırın ve mübaşir 
Muhiddi:ıin gayeti ile elinden jileti alı· 

nan !srık bir otomobile bindirilere:k 
emniyet direktörlüğüne oradan da has 
tahaneye götürülmüştür. 

!sakın yaraları bo)rdan boya olmak 
üzere iki tarafında dörderden 8 tane· 
dir. Bir hayli kan kaybede:ı lsak mah. 
keme salonunu d:ı kan içinde bırakmrn 
tır. 

ır açılına töreni yapılacaktır. 

~~az:.=nk.G.ünü \Mesken tahsisatı 
nı·· amazanm ılk gunuydtı. Bu 7 .200 Lira Hangi 

• unasebetıe piyasada geçen gü-:lere Ö.., l y .1 k 
nısbeue :'inha h b. k ld. gretmen ere erı ece 
01 • ma sus ır mu ama 
k:uş, zeytin. reçel , telkadayıfı, yuf· 

11 
ık, pastırma sucuk yumurta üzeri· 

e ~atışlar bir hayli artmıştır . 
laba'Bılhassa Balık prızarı dün çok ka. 

lık olrnuştur. 
-0-

lngiliz gemileri 

Vilayet bütçesine eski mesken tah· 
sisatı verilmek üzere konan (7200) li
ranın İstanbul vilayeti ile alakalarını 
kesmiş öğretmenleri hangilerine ve· 
rileceği Bakanlık tarafından sorulmu§ 
tur. Bakanlık mesken tahsisatı verile· 
cek öğretmenleri dört esasta topla· 
mı§tır: 

Kış Mevsimi İçin Bir 
Konferans Serisi Hazırlandı 
Beyoğlu Halkevi 938.939 senesi kı§ 

mevsimi için zengin ibir konferans se
risi hazırlamış, ko:ıf erans gün ve ta
rihleri ile bunları verecek zevatın isim 
!erini ve mevzuları güzel bir kapak 
ic;:inde bastırarak dağıtmıştır. 

llk konferans derleme dairesi mü· 
dürü Selim Nüzhet tarafından "Türk 
harflerinin on senesi., mevzuu etrafın
da gelecek ayı:ı üçümle verilecektir. 

Bundan sonra sırasile Ev başkanı 
.Elµ-enı Tur "Haijcçılık,. Nec,ip Fazıl 
''Edebiyata dair,, doktor Hüseyin Ke. 
nan. "Tabii ve marazi ruhiyatta telki. 
nin hissj,. muharrir Hamdi Başar 
"Milliyetçilik,, profesör Hilmi Ziya 
"Sosyoloji,, muharrir Yekta Ragıp 

''Uyuşturucu maddelerin tahribatı,, 

mimrır Sabri "Modern mimari,, İstan
bul mektupçusu Osman "İsta:ıbulda 
eski ilim cemiyetleri,, muharrir !. 
Arif "Cumhuriyetçilik,, doktor Maz
har Osman "Öjcnik., profesör Suphi 
Nuri "Artırma ve yerli mıı.llar,, lstan 
bul seferberlik müdürü Cemal "Halk 
edc-biyatı,, profesör Mim 'Kemal "Ra· 
sizm,, Semih Miimtaz "Aile terbiyesi., 
avukat ~Instafa Tm;ıalı "Devletçilik,. 
muharrir Seliimi İzzet "Tiyatro,, mu
harrir Feridun Osman "Bayrak sev. 
gisi,, muharrir Peyami Safa "Türk in. 
lfıllabı., profesör Fatin Rasıd Taki. 
yüttin,. doçent Kemaleddin "Türk va
tanda§lığı .. Nüsret Sadullah "Yalı ve 
kayık,, doçe:ıt Feyzullah "Ağız bakı· 
mı,, konservatuvar müdürü Ziya "Biz 
de ve Avrupada folklor hareketleri,, 
muharrir Burhan Felek "Spor,, do
çent Yavuz "Kudret ve 'salahiyet,, sa. 
natkar A. Galip "Tiyatro,. Mefharet 
Ersin "Çocuklara rüşvet ve mükafat 
vermiyelim .. doktor Tarık Temel "Gü. 
neş .. mevzuları etrafında konferanslar 
vereceklerdir. 

Konferanslardan bir kısmı peıçembe 
bir kısmı da paza::.· günleri verilecektir. 
Pazar ko:ıferansları İstiklal caddesin 
de Nur Ziya sokağında Parti binasın
daki temsil salonunda perşembe kon
feransları ise Evi:ı Tepcbaşmdaki 

merkez binasında verilecektir. 
Beyoğlu Halkevi bundan başka genç 

lcr arasında bir hitabet ve ko:ıferans 
müsabakası da açmıştır. Müsabaka 
şartları yakında ilan edilecektir. 

Bütün bir kıa mevsimini doldurup 
ta cak derecede böyle zen.,,.in bir kon . " 
ferans serisi hazırlamaya mu\•affak 
olan Halkevi başkanı Ekrem Turu 
takdir \C tebrik ederiz. 

retmenlere, 
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Atatürk köprü
yol .. 

su ne 
1 

ınen 

Her iki Taraftaki Binaların 
Kıymetleri Teshit Ediliyor 
Atatürk köprü.süne i:len Şehzadeba. 

şr • Unkapam, Meyit yokuşu - Azapka. 
pı caddelerinin genişletilmesi için iki 
milyon liraya yakın bir masraf gide
ceği yapılan tetkiklerden anlaşılmış

tır. 

Bu iki cadde üzerindeki binaları:ı 
kıymetlerinin tesbiti muamelesine baş 

lanmL5tır. 

Şehir mütehassısı Prost tarafından 
hazırlanan projeye göre Meyit yoku
şundan sonra Tozkop8.rana kadar ola:ı 
kısmında bir Viyaduk bşıı edilecektir. 
Nafia Vckii.leti Viyaduk inşasını pra. 
tik bulmadığını belediyeye bildirmiş
tir. Mütehassıs bu nokta etrafında ye
niden incelemeler yapmaktadır. 

-<>--

İstanbul - Ankara 
yeni telefon hattı 

Şehrimiz ile Ankara arasında inşa 
edilmekte olan üçüncü telefon hattı. 
nın inşaatı bir hayli ilerlemiş bulun. 
maktadır. Hattın Gerede ile Adapazarı 
arasındaki kısmı bitmiştir. 

Gerede ile Ankara arasında Zon. 
guldaktan geçen bir hat bulunmakta
dır ki, bu hat sayesinde bu havali ile 
de muhabere etmek imkanı hasıl ola

crıktır. 

Sevdiği kızı 
öldüren çoban 

Dünkü Muhakemede Suçunu 
tnkar Etti 

Dün ağır ceza mahkomesinde Çatal
cada sevdiği kızı öldüren ve babasını 
yaralıyaıı ipk tiir çobanın .muh.akeme. 
aine ba~1anmıştır. 

Çatalcanın köylerinden birinde ço
banlık yapan Ahmet ayni köyden Ne
bile adında bir genç kıza gönül ver
miş, araya arkadaşlarını sokarak mü. 
teaddit defalar kızı ailesinden istemiş
tir. Fakat köyün ileri gelenlerinden bir 
kaç ta-rla sahibi buna mani olmuş ve 
çoban Ahmedin isteğini reddeylemiş
tir. 

Ncbileyi alamıyacağını öğrenen ço. 
ban kaderine razı olmuş, ancak kızı 
sevmekten de ken.<lisini alamamıştır. 
· Artık çoban Ahmet her gün Nebile

nin babasile birlikte çalı§tığı tarlanın 
karşısındaki bir çınar ağacının dibine 
oturmakta ve kızı seyretmektedir. 

Çoban Ahmedin hemen her akşam 
üstü tekerür eden bu hareketini Ne
bi1enin babası Mustafa hayra yorma. 
mış ve bu ziyaretlerin birinde çoban 
Ahmedi koca bir taşla alnından yara
lamıştır. Ahmet alının üstünden akan 
kanlarla kendin geçmiş ve cebinden bı
çağını çekerek Mustafanın üstüne atıl. 
mrş, kendisini yaralamıştır. 

Bir tarafta durup bunları seyreden 
Nelıile kız babası vurulunca Ahmedin 
üzerine atılmıs, Ahmet bu sefer de kı
zı yaralamış, sonra kaçmıştır. 

Aldığı yaraların tesirile Nebile bir 
kaç gün sonra ölmüş, çoban Ahlllet te 
ağır ceza mahkemesine verilmiştir. 
Duruşmada sorgusu alınmak istenen 

çoban Ahmet, işi budalalığa dökmüş, 

her suale karşı sadece: 
- Aklım ermiyor .. Ben onu vura. 

marn .. hala seviyorum .. Nasıl Qldu .. Ne· 
bile, Nebile ... Ben öldürmedim, seni de
ğil mi? .. demiştir .. 

Mahkemenin bütün ısrarları para et
memiş ve 'katil başka hiç bir ~ey söyle
memiştir. 

1$aretler: 

H ilei 
, . 

şer ıye 

Yazan: Sadri Ertem 
Tabir eskidir. Fakat ifade ettiği ma

na, hatırlattığı mefhum denebilir ki 
her zaman ve her mekanda kendine yer 
bulabilir. insan ruhu niçin "Hilei şe
riye,, imkanlarını zaman zaman dal. 
gah, tehlikeli bir denizden, asude, sa
kin bir limana giriş gibi hatırlar. Fa· 
kat her zaman tilki gözlerile ufukları 
süzerek hilei şeriye avına çıkmaz. 

İnsan oğlu zaman olur ki kendini 
içinde yaşadığı insan topluluğunun ar. 
zularına, iştiyaklarına, elemlerine, se
vinçlerine, hislerine, fikirlerine öyle 
tetabuk eder ki fertle cemiyet ara
sında tezat, gizlenmiş. ortaya çıkarıl
mamış arzular, iç sıkıntıları, gizli ah. 
lar, feryatlar, ve kısacası samimiyet. 
sizlik artık bir hayat halinde bile ta
savvur edilemez. 

Nasıl ki itikafa çekilen, harbe gönül
lü giden, dava için .dövüşen, insan ken. 
dini bir sosyetenin ruhuna yüzde yüz 
terketmiş demektir. 

Büyük imanların, büyük heyecanla
rın hakim olduğu devirlerde yani bir 
soyetenin en taze çağında "hilei şeri
ye,, gizli.den gizliye bile hatıra gelmez, 
insan -bunu düşünürken bile tüyleri ür
perir. 

Fakat &osyete ihtiyarlamağa, heye
can hararetini kaybetmeğe başlayın. 

ca fertle cemiyet arasında parçalanma
lar kendfliğinden peyda olmağa başlar. 
"Fertler,, in arzuları ile hakim akide· 
ler, fikirler, güzel, iyi, d::ğru telakki 
edilen şeyler hakkında tezatlar başlar. 
Hatta bunu iRsanların ruhunu yüzde 
yüz kaplıyan sosyetenin artık bunlara 
ya ~ek dar, yahut pek bol gelmeye 
başladığına bir delil saymak mümkün
dür. 

İşte bu devirlerde insanlar iki yüz
lü olmayı adeta bir sanat haline ko
yarlar. Bu sanatın bütün inceliği sos. 
yetenin kai.delerini ortadan kaldırma. 

dan ferdin arzularını bile yoluyla tat
min etmektir . 

Hile yoluyla ferdi memnun etmek 
bil" tefsir meselesidir. Artık bir his me. 
selesi değildir. 

Dağılmaya yüz tutan, fertlerini kay. 
beden sosyetelerde çok defa "hukuk,. 
sadece hilci şeriyeden ibaret kalır. 

Sadri Ertem 

Ponıste 

Başından Yaralandı 

Meeidiyeköyünde oturan arabacı 

Nuri Gündoğmaz evvelki akşam 

arabMile Pangaltıdan geçerken araba· 
smı::ı zinciri tramvay makasına takıl
mış, bunu çıkartmak ilzere inerken 
düşmüş, başından yaralanarak hasta. 
neye kaldırılmıştır. 

ELİ~İ MAKl!\"EYE KAPTIRDI -
Ramide Cuma mahallesinde lbrahim 
cf endi sokağında oturan 18 yaşında 
Hasan Bahariyede kontrplak fabrika
sında çalışırken sol elini makineye kap 
tırmış. parmıı.kları kesilmiştir. Hasan 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Piliç Saminin Muhakemesi 
Başladı 

Cürmü meşhut kanununa göre talıki. 
katı bitirilip dün ak§am ağır ceza mah· 
kemesine verilen Aksaray cinayetinin 
katili Piliç Saminin muhakemesine 
başlanmıştır. 

Okunan tahkikat evrakına göre, Pi
liç Saminin bir kuma• oynunda kaybet
tiği ve elbiselerini alacaklarken Hü
dainin çıkanp 6 lira verdiği, bilahare 
Piliç Saminin l 50 kuruşunu ödedigi, 
fakat geri kalan 4.5 lirayı vermctligi 
yazılıyor ve llüdainin askere gitmesi 
üzerine kendisinden parasını istcme$İ· 
ne muğber olan Saminin cinayeti işle. 
diği bildiriliyordu. 

Piliç Sami bunlara karşı yakalandt
ğı zaman verdiği ifadesinde ısrar ede. 
rck nefsini müdafaa mecburiyetinde ka

-o-- hnca ister istemez vurduğunu söyle -

Bundansonra şahitleri dinlemek isti
yen mahkeme, kendilerine celp yazıl. 
mak üzere muhakemeyi başka bir gü
ne bırakmıştır. 

Okullarda Tatil miştir. Berber Cemal ve diğer on şahit 

rn!U~nlerde şehrimize iki İngiliz ge. 
g 1 nın gelmesi beklenmektedir. Bu 
t ernner, cumhuriyet bayramında ls

1 - Ölen öğretmenlerin yetim ço. 
culclarına, 

4 - Bu yıl makam tahsisatı kaldırı. 
lan ilk tedrisrıt espekter!erine. 

Kültür direktörlüğü bu esas:ı mUs· 
leniden mesken tahsisatı alacak öğ

retmcııleri tesbit etmiş ve bir liste ha· 

Cumhuriyet bayramı dolayısile önü- dinlenerek maktul ile katil arasındaki 

lamak ve pazartesi sabahına kadar de- mi de hep itirazla aksini isbat edecek 
müzdeki cuma günü öğleden sonra baş. ] bütün hadiseleri anlatmışlar, Piliç Sa-

anbuı llmanında kalacaklar, bundan 
2 - Tahsilde bulunan öğrelme:ıle-

re. 
vam etmek üzere bütün okullar tatil şahitleri bulunduğunu söylemiş, du -

· baslanacaktır. ~=-===--r"-='-"'""~"'-günü..,e bırakılmııtır 
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Japonlar Hanko'va 
dün girdiler 
TOKYODA 

Topçu Atış Mek-'f k• 
tabinin tatbikat ı 1 Macar tavyares 

Çek tayyaresin 
Bir hafta L üyük şenlikler yapılacak 

Tokyo, 25 (A.A.) - Japon tank
ları bu sabah saat 10 da Hankeıı'in 
12 kilometre şimalinde kil.in Şekeu
ya girmişlerdir. Japon bombardı

man tayyareleri Hankenin 15 O kilo 
metre cenubunda kAin Hanken -
Kanton hattını kesmişler ve Yoceu'
nun cenubunda ve şimalinde ikl bU
yUk şimendifer köprüsUıı li tahrip et· 
mişlerdlr. 

Tokyo, 25 (A.A.) - Domei ajansı 
bildiriyor: 

Hankeu şehrinin Japon topçu ku>
vetıeri tarafından bombardımanı sa
at 12.40 da başlamıştır. 

Tokyo, 25 (A.A.) - Japon km·vet
lerl Hankeunun garp kısm ındakl 

mahallelere kadar ilerleyerelt şehre 
hAkim olan sırtları işgal etmişlerdir. 
Çin kıtaları Hankeuyu cenubu gar· 
bt istikametinden terketmektedir
ler. 

Tokyo, 25 (A.A.) - IlugUn saat 
16.30 da Japon ordusunun Hankova 
girdiği resmen teyit olunmuştur. 

SO ÇİN FIRKASI ÇEVRİLDİ 

Tokyo, 25 {J\.A) - Japonlar, Han· 
keu'nun şimaıt şarkisinde bulunan 
ve birkaç kasabayı ihtiva eclen Çin
çeu ovasını ihata etmişlerdir. Japon
lar, Uç taraftan muhasara ettikleri 
Hankovnun etrafındaki çemberi da 
raltmaktadırlar. 30 kadar Çin fır· 
kası bu çemberin içinde kalmıştır. 

Hankeu'nun munsabı istikametinde
ki Yangtse nehrinin sahillerini mü
dafaaya memur edilen Çin kıtaları 
nehrin membaı istikametinde ricat 
etmektedirler. Hankeu istikametin. 
de nehri mem bama doğru takip e
den 3.000 Çin kayığı askerle dolu
dur. Nehrin Ustllnde birçok mayn
ler yUzmektedir. 

Japon harp gemllerlnin dün bun
lardan 40 tanesini imha ettikleri söy
lenmektedir. 

TOKYODA BİR HAFTA BAYRAM 
YAPILACAK 

Tokyo, 25 (A.A.) - Japon kuv
vetlerinin Hankova girişi bugUn Tok 
yo halkma fabrlkalarm çaldığı dU
dUklerle llA.n edllmiştir. Bütün bina
lar donatılmıştır. Binlerce kişi sa
rayın önUne giderek imparatora ta· 
zlmatta bulunmuştur. Bir hafta sü
recek şenlikler tertip edilmiş ve 
Hankovun zabtı gUnU milli bayram 
UAn olunmuştur. 

BİR GEMİ BATIRlLDI 

Londra, 25 (A.A.) - Şunking'den 

Router ajansına bildiriliyor: 
Japon tayyareleri Yangtse nehrin

de, içinde Çin mtiltecileri bulunan 
Kiangshin vapurunu bombardıman 

ederek batırmışlardır. Mültecilerden 
bin kişi ölmtlştUr. 

Tokyo, 25 (A.A.) - Tokyonun 
malt ve iktısadt mahafilleri şimdiden 
Cenubi Çindeki servetlerini işletmek 
üzere milli bir kumpanya kurulma· 
smı derpiş eylemektedirler. 

Tokyo, 25 (A.A.) - Gazetelerin 
bu sabah çıkardıkları fevkalAde 
ntishalarrnda bildirdiklerine göre, 
cenuba doğru ilerleyen Japon kıta
Iarı Pekin - IIankcn demlryolu lize
rinde ve Hankeonun 10 kilometre şi 
malinde Şekeu kasabasmı işgal et· 
mlşlerdir. 

İleri harekete devam olunmakta
dır. 

Tol<yo, 25 ( A.A.) - Domel aJan
~mrn bildirdi~ine gör<! Hankeu düş
tUkten sonra. Japonya, Çinin hı\kirni
yetine, mülki tamamiyetine ve yeni 
bir Çin - Japon ihtiHHının çıkmama· 
sı için verilen teminata müstenit bir 
rdyasct takip edecektir. 

Domel ajansı şöyle yazmaktadır: 

"Japonya Uzak Şarkta Japonya, 
Mançuko ve Çini ihtiva eden bir mih
•er teei11 etmek prensipini ittihaz et
miştir. Bu hususun temini lı;in şu 

tedbir leri alacaktır: 

• ~sebetlerin ahengini bozacak olan 
tesirlerin radikal bir şekilde uzak· 
laı;tırılması. 

2 - Üç memleketin klillür saha· 
sPıda inkişafını ve bolşevizm aley
hinde bir siyaset kullanmalarını te
L:.in edecek şekilde teşriki mesai ct
ınesl. 

3 - Serbest mtiba.deie prensıpı 

muhafaza edilmek şartilye sanayi ve 
ticarette mütekabiliyet münasebetle
ri tesisi." 

Ç!N'LİLER İKİ ŞEHRİ ALDILAR 

Hankeu, 25 (...\..A.) - Loyang'dan 
"Central Ncvs'' e bildirildiğine gö
re, Çin milli çeteleri, Taiyuan·ın 40 
ve 4 5 kilometre şimalinde ve Tan· 
tuııg - Puçen demiryolu üzerinde ka
in Kautsung Ye Taıneng şehirlerini 
yeniden zaptetmişlerdlr. 
1NG1L1Z ELÇlS!NlN PROTESTOSU 

Londra, 25 (A.A.) - Tokyodaki 
lngiliz büyük elçisi, Japonların tn 
glliz Sanpipere topçekerini bombar. 
dıman etmeleri hadisesini, Japon ha· 
riciye nazır muavini nezdinde pro· 
testo etmiştir. 

BliyUk elçi, Japon makamlarının 

daimi surette İngiliz gemilerinin yer 
lerlnden haberdar edilmekte bulun
rnaları sebebiyle, bu hücumun tevil 
edilmez mahiyeti Uzerinde bilhassa 
israr eylemiştir. 

Japon hariciye nazır muavini, 
derhal bu hususta bir tahkikat açı
lacağını vaadetmiştir. 

lngll1z bUytık elçisi, bu teşebbilsü 
şahsan yapmıştır. mUlA.hazalarım 
bildirmek ve tahkikat neticelerine 
göre zarar ve ziyan talep etmek üze
re tngi11z hUkümetinin yeni bir mü
dahalede bulunması mUstebad değil-

dir. 

Benzin ve petrol 
fiyat 1 a r ı i n d i r i 1 d_ i 

Ankara, 25 (Telefonla) - Benzın 
petrol fiyatlarının yeniden tenziline 
karar verilmiştir. Gazın çifte büyük 
teneke depo fiyatları 468,42 kuruş, 
kücük teneke beheri 74, benzinin çift 
bü;ük teneke fiyatı 511,7 5 kuruş ola~ 
rak tesbit edilmiştir. 

Bu vaziyete göre. btanbulda çift 
büyük teneke gazın satııt fiyatı 500, 
tek küçük teneke gazrn satı§ fiyatı 79 
döküm kilogramı 14, 7 5 kuruş olacak-

tır. 

tstanbulda benzinin çift büyük tene-
kesi 570, döküm litresi 15,20 kuruş 
olacaktır. Gazın çifte büyük tenekesi 
Ankarada 610, Samsunda 525, Mersin· 
de 520, hmirde 510 kuruş olacaktır. 

Gazın tek küçük tenekesi Ankarada 
94, Samsun ve Mersinde 82, tzmirde 
gazın dökiim kilogramı 15 kuruş ola
caktır. Benzinin çift büyük tcnek~i. 
Ankarada 650, Samsunda 580, Mersin 
ve 1zmircle 570 kuruş olacaktır. 
Benzinin döküm litresi Ankarada 17 ,70, 
izmirde 15,20 kuruş olacaktır. Mer · 
sin tali bayilikleri için benzinin 6attş 

fiyatı olarak tesbit edilen 57 O kuruş.tan 
25 kuruş satıcı isk-:>ntosu ve bayi karı 
tenzil edildikten sonra 544 kuruşu esas 
tutulmu~tur. Samsunda tali bayilikler 
i!;in benzinin satış fiyatı olarak te9bit. 
edilen 580 kuruştan 25 kuruş iskon. 
tosu ve bayi kariyle 18,75 kuruş istih. 
lak resmi tenzil edilerek 536,25 kuruş 

esas tutulacaktır. Mersinde tali bayi-
1'.kler için gazın satış fiyatı olan 520 
kuruştan ı O kuruş bayi kan ve 1 O 
kuruş satıcı iskontosu tenzil edildik -
ten sonra çifte büyük teneke 500 ku. 
ruş esas tutulacaktır. 

Samsunda satış fiyatı olan 525 ku. 1 

ruştan onar kuruş bayi kan ve satıcı 
iskon!osu 7 ,88 kuruş, belediye. istih· 
Hik resmi tenzil edildikten sonra 497 ,52 
kuruş e'"a:> tutulacaktır_ Esas fiyatlar 
tayin ec1ikn çifte büyük tenekelerde 
on, küçük ten::kelcrde altmış para bayi 
kan ilave edilecek, mahalli belediye bu 
fiyatlara resim de katmak suretil:ı ma-

Dün Topçu At;,w mektebinin 20 ncllBı· r 
ders devresi sonu münasebetile Met-! 
ris çiftliğinde geniş mikyasta bir 
tatbikat yapılmıştır. 

Tatbikatta Korgeneral Fahrettin 
Altay, genel kurmay ikinci reisi A
sım Gündüz, topçu müfettişi General 
Kemal ve General Zeki, Çatalca mils
tahkem mevki komutanı General 
Vehbi hazır bulunuyorlardı. 

Tatbikata başlanmadan mektep 
komutanı Albay Sırrı yapılacak atış 
ve hedeflerini anlatmıştır. 

Tatbikatta muayyen hedeflere ya. 
pılaıı atışlar, tayyare ve sis ölçme a
letlerinin yardrm ile inkişar ettiril
miş, top ateşi himayesinde piyadele
rin ilerleyişi gösterilmiştir. 

Atışlarda bilhassa aşırmada gC>s
terilen muvaffakıyet, komutanların 
takdirleri lle karşılanmış, piyadele· 
rin bu aşırma atışları ile ilerleyişi 

mu vaffa kıy etle netlcclenmiştir. 
Atışlardan sonra tatbikatın ten

kidi yapılmış, Orgeneral Jt"ahrettln 
Altay, elde edilen muvaffakıyetli ne· 
ticeden dolayı tebrikte bı.lunmuştur. 

Davetliler ve mektep mensupları 

öğle yemeğini mektepte yemişler, ay
rıca gelenlere gösterilen nazart ve il
mi dersler hakkında izahn.t verilml:y 
tir. 

Dün akşamki 
kaza 

Bir arabacı kamyon 
altında can verdi 
DU.n akşam Uzeri Tahtakalede feci 

bir kaza olmuştur. Şoför tsmatun i· 
daresindeki 2721 numaralı kamyon 
Tahtakale caddesinden geçerken, 
korna çalmış, önde giden arabacı Ar
navut Cavit arabasını yolun sağ ke· 
narına çekmiştir. Bu sırada araba ti· 
zerinde bulunan bir sandık yere yu
vn.rlanm1ş, sandık Ustlinde oturan 
Cavit de yere dUşmUş, kamyonun ar
ka tekerleği başrnm üzerinden geç
rııtş, fena halde ezmiştir. Cavit has
tahaneye kaldırılmak uzereyken öl

müştUr. , 

Yunan ve Romen 
Kralları 

Majeste Jorj V e Karol 
Seyahate Çıkıyorlar 

Taymis gazetHin.de okunduğuna gö. 
re Yunan kralı Majeste Jorj, bu ayın 
sonunda memleket dışında bir seyaha. 
te çıkacaktır. 

Mütenekkiren yapacağı bu ıeyahat, 
bir kaç hafta sür~ektıir. 

Ayni gaz.ete, Romanya kralı majeste 
Karolün de teşrinisani ayının 15 inde 
İngiliz kral ve kraliçesini ziyaret ede
ceği tahakuk ettiğini bildiriyor. 

Romanya kralma veliaht Prens Mi
şel de refakat edecektir. 

A lmanyadaki Yahudi 
Avukatlar 

Alman adliye nazırının ne§rettiği bir 
emirnameye göre, önümüzdeki ayın bi. 
rinden itibaren Almanyada gayet mah
dut miktarda Yahudi avukatlar iş gö
rebileceklerdir. 

Bunlardan da harp esnasında ehem. 
miyetli şekilde yaralanmış olanlar ter
cih edilecektir. Şu farkla ki, müşter~
leri tamamen Yahudiler.den ibaret ola
caktır. 

Yani, halen Almanya dahilinde bu -
lunan 400,000 Yahudinin adli işlerini 
takip etmeğe mezundurlar. - Taymjs. 

düşürdüler 
( Oıt tarah 1 incide) 

asla gözünden uzak tutmadığı prensip. 
lcre iatinaden halledilmesi mümkün o. 
lacağı ümidini terketmiyoru.z. Buna 
rağmen herhangi sebepten rlolayı ha· 
kikaten muslihane olan Macar teklifini 
kabul ettiremiyecek olursak, Macar 
hükumeti, haklı olan davasını milletin 
malik olduğu bütün vesaite müracaat 
ederek tahakkuk sahasına isal etmeğe 
sarsılmaz bir azimle karar verecektir. 

HUDUT BOYUNDA KANLI 
HAD!SELER 

Budapc§te, 25 (A.A.) - Hudut mm-
takasından alınan aon haberlere göre 
Pazarttsi gecesi Çek işgali altında ve 
ipolisag yakınında bulunan tpolibal:g 
mmtakasmdan takriben bir buçuk sa· 
at devam eden top ve mitralyöz ses
leri i§itilmiştir. 

Çeklerin Macar milliyetine mensup 
olan birçok Çekoslova'k askerinin firar 
etmelerine mani olmak istedikleri söy. 
lenmektedir. 

Kassa'dan gelmi§ olan mülteciler, 
Çeklerin ıehri, agkcri noktai nazardan 
tahliye etmi!J olduklarını, yalmz Macar 
askerlerin terhis edilmiycrek Rüten. 
yaya gönderildiklerini söylemektedir -
ler. 

Rütenyada kS.in Jablonka nahiyesin· 
de ahali, Çek jandarmalara ve birçok 

Halifaksın 
nutku 

bir 

Londra 25 (A.A.) - Edimburgda 
bir nutuk söyliyen Lord Halifaks, Av
rupa buhranından bahsetmiş ve ez.. 

elimle demiştir ki: 
"Irk esasına müsteniden hali hazır. 

da yapılan hudut tashibatı:ıın istikrar 
ve sulh temin edeceğid Um.it ediyo· 
rum. Şimdi Versay muahedesinde ya 
pılmakta olan tadilat Milletler Cemiye 
ti paktının bir maddesinde derpiş edil 
mektedir. Fakat bu madde şimdiye 

kadar tatbik edilmemişti.,, 
Lord Halifaks. Macaristanın meş

ru taleplerde bulunduğu:ıu ve bunların 
isafmı arzu ettiğini kaydettikten son 
ra demiştir ki: 

"Fakat bu gibi meselel,,rin ideal bir 
şekilde halline imkftn yoktur. Çünkü 
her yerde ekalliyetler bulunacaktır. 

Fakat ihtilaf halinde her iki taraf 
da hüs:ıU niyet gösterir ve hakikaten 
ihtilafın sebeplerini bertaraf etmeğe 
uğraşırsa ekalliy~tlere verilecek temi. 
nat hakkr.ıda da uyuşmak kabil oluur. 
Bu sayede haksızlıklar azalmış ve is
tikbal ic:in dostane bir teşriki mesai 
temin edilmiş olur. Fakat İngiltere sul 
hu temin etmek içi:ı diğer devletlerle 
birlikte hakkile c;allşmak isterse onun 
diğerlerile ayni kuvvette olması lazım 
gelir . ., 

ı 

piyade bölüğünün kamplarına hüc1.lfll 
etmiştir. Bunun üzerine bir tüfek ate' 
şi ba§lamıştır. 30 dan fazla inun tt' 

lef clmuştur. 

Pazartesi günü isyanı bastırmak ii· 
zere Nagimihali ve Angvar•dan l<U"' 
vetli müfrezeler gelmiştir. 

Vilg nahiyesinde ahali ile asker J• 

ra111nda kanlı bir muharebe olmuf "e 
her iki taraf mühim zayiat vermittİ!· 

Ungvar'daki 19 uncu piyade al•· 
yında da bir isyan çıkmı§tır. TakribeJ\ 
60 Macar askeri, silahlarını a~ilere ıcaf• 
!JI kullanmaktan imtina etmi§Jerdif: 
Macar askerlerin sil!hlarından teerİli1 

tüfek kullanmasına gebebiyet verınif 
ve bir çok kişi ağır surette yara1annttt' 
tır. 

Prag, 25 (A.A.) - Slovakyada ?t0' 
car - Çek hududuna 12 kilometre 111e' 

saf ede V elkimeder bölgesinde bulunıfl 
Bofa nahiyesi üzerine iki Macar t.a:Y· 
yaresi bir Çek askeri tayyaresini diİ· 
şürmüşlerdir. 

NAZIRLAR MECLtSt TETK1KLE8~ 
BAŞLADI 

P;ag, 25 (A-A.) - Nazırlar meC' 
lisi, Macar notasına verilecek cevabı 
hazırlamak üzere bugün 11aat 13 te toP' 
lanmıştır. Toplantıya Slovak ve Kar• 
pat - Ukrayna nazırlan da iştirak et• 
mektcdir. 

Senfoni 
müsabakası 

(Ull tarafı 1 inci~•) 
Büyiik adam yetiştirmek ba:ımnıtl' 

d a n beyn e lmilel ölçüyü btle gcçc1 
Türk millotinin neden do aJ! bef 
nelmilel ölçüde bir mJlll senfonisi <ıl' 
masın? Niçin diğer sanat şubeJertncJS 
beynelmilel eserler imiz olısun d a rııl· 
nız musik i sahasında herhangi bit 
Avrupa orkestrasında çalmabilecc~ 
bir Tüı-k eseri bulunmasın? 

İşte Ounıhuıiyet Halk PartisfJtijl 
bir senfoni milııaba.kası açmakla. iS' 

tJbdaf ettiği maksat budur. l 'c IJll 
ilibarJa açılan müsabakanın çok te' 
rinde bir te~ebbüs olduğu şiiphe1'iı' 
dir. 

Çiinkü güzel sanatların diğer ~ 
beleıinde olduğu gibi m usiki sa~· 
srnda da yüksek sanııtkılrlar yctif 
nıet.ı. ancak himaı·e ve teşvik sa yesiJY 
de oln.bilir; Cumhuriyet Halk Partl' 
sinin g·erck evvelce ac;:tığı pJyes ve ııl' 
ki.ye müsabakaları, geı·ok şimdi yul"' 
tığı senfoni müsabakası da bu 1''' 
naatio bir neticesidir. :Sitekim tııı4· 
hin her deninde zaman zaman oıu.JJ' 
tclil memlekt~lerde güzel sanatlıı~ 
ait g(jrülen inkişaf Amilleri dikka.tl0 

tetkik edilirse ayni kana.ate varılJJ'• 
Cumhuriyetin onuncu yıldönümiiJJ' 

de Atatürkün söylediği büyük nutııl' 
estetik sahasında Türk sanatkftr}arı• 

A N K A R A n a bir himaye ve teşvik. de\Tl açıldı' 
ğını gösterecek mahiyettefdi. O giitl' 

Rt-slm gal~rlsl açıldı den b ugüne kadar ger ek oumburi· 
yet Halk Partisinin faa.liyetleri, ~ 

Ankara 25 (A.A.) - Ankara Halk. ı·ck hiikıiuıctin icraatı Büyük ö nde' 
evi resim ve heykel galerisi bugün sa- ~ 

ı·in bu yüksek direktifleri lstikaJJl 
at 16.15 de B. Nafi Atuf Ka:ısunun bu tinde olmuştur. Cumhnri;retin on bt!'' 
çok mühim teşebbüsünden dolayı Halk şinci yıldönümünü kutlamak için )ılı" 
evine ve cidden güzel salonu bu işe zn·lıkla.ı• yapıldığı şu sırada. açılıJJJ 
tahsis ettiğinden dolayı belediyeler ı 

senfoni müsabakası da bu t aaUfe 
bankasına teşekkür eden bir nutuk ile ve icraat silsilesinin sonuncu bııll'"' 
açmıştır. Açılış töreninde yüze yakr::ı 

sını teşkil ediyor. 
davetli hazır bulunmuş ve davetlilere Ta.hm.in edeı·iz k.l Türk besteurlil" 
sigara ve ışeker ikram edilmiştir. rıt' 

r r kendilerini rahc;tırmak ve k O 
Çok muvaffak olmuş olan galeride - ' ~· 

A 1 
n mak, ayni zamanda. memlekete vı m an Yan 1 n m US- 39 resim ve beş heykel teşhir edilmek ,..dj 

metli eserler ka:to.n<lırmak uıakı!I 
tedir. Halkın gezip görmesini ve iste· ile açılan müsabakayı ıa.yık otdUğtl 

tem 1 eke is teg"' i diği eseri satın almasını temin için ehemmiyetle kat-şılarlar; altı ay soJJ' 
galeride daimi bir memur vardır. Ga- t.' 

Roma 25 (A.A.) - Bütü.'1 İtalyan leri saat 10 daı.n 12 ye ve 14 den 19 za ra. müsabaka miilldeti bitince oı·~eı 
koyacakları· eserler ile kendile · 

matbuatı, Almanyanın müstemleke kadar halka duhuliyesiz olarak açık bnğlıınan ümitleri boşa çıkannnzl~ 
taleplerini tebarüz ettirmekte ve bu bulunacaktır. / A.SJI\l l1>:7 
metalibatın gerek hukuki gerek siya.---------------- ----------~--=---;:__.,--
si bakımdan hiçbir itiraz götüremiye. Sefi t ler Ankaraya gidiyor SIHHATVEKILt 
cefini kaydeylemektedir. Gazeteler, bu Cumhuriyet bayramı tebriklerinde Ankara 25 (Telefonla) - Bu s~ 
meselenin şimdi tatbikatI sahasında bulunmak Uıere şehrimizde bulunan şehrimize gelen Sıhhat Vekili HulOS, 
ele alınması lüzumunu ileri sürüyor· ecnebi diplomatlar Ankaraya gitme- Alata . ak m tr · t tstaııbtı 
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1Para tuzağı m·ektep r 
T İ M~D!!""E~Jd! 

.Bi8 Y-'PRM 

Eski 1 amazanlat 

Berberlik 
bir san'at 

kolay kolay öğretilir 
olmaktan çıktı mı? 

\auın: Niyazi Abmel 

Ra.n:ıaza.n ayları, oruç tut:ınla.rla tut
:aYa.nıarm mUnakaealan ile geçer. Bu r: 7.a.Jnan böyledir. Eski devirlerde 

kla§Uerle sofular ça~lardı. Bunun 
~rıhsuıu olarak da gU:ZeJ. fıkralar, 
n ~teler yadigA.r kaim~. Hele bek· 
t~ı fıkralan nra.smdn. "Ok !!ilzelleri \'ard !< o 

ır. 

l§te birkaçı: 
Afyon tiryakisinin bıri YllL Rn ma. 

~:linda ezanı beklerken bir tt.raftan 

1~ cezveyi nteee sUrmüş, afyonunu da. 
e ıııde Y\lvarlmnağa b:ışlnm:;ş, haline 
a.cıya,n karısı : 

- Müjde efendi. dcm!s cznn yalda-
fltyor.. -

b' O esnada tiryakinin de kulağı di
ınden bir sivrisine!c urmnz mı ? Cez. 

vcy· f' :ı 
tne~ uıca:ıa bo6alttığı gibi höpUruet-

ge ba~lnmm, tabii afyo::u da yut
lnU§ .. 

l<arısı hayretle b:ığırmı : 
- Ne yaptın yahu ezan okunrnndı. 

el - Nasıl okunmadı kulnğıml:ı duy. 
tun. 

- Bir sivrisine~• uçmuştur. 
Çek· O halde günahını da shTisinek 

Ilı .. 

• • • 
Bir Ramazan günU dershanede yn

ranıazlık yapa~ çocuğu hoca: 
-Dny- . h? o· agı yersın a .. 
ıyc azarlamış. Aldığı cev3p şu: 

c - Hoca cf cndi, dayağı yerseın c.ıil-
~ bozulmaz mı? 

Ji,,;11?'~~lnfn biri a.;•ın !1ild1 haline ge. 
~ ıi Röru!medikçe crıJ<: btulmayaca
l.'lıu .b ·1· b ı ır, onun için kahveye giderken 
.8.§Tnı kaldıramazmış. Bir giin :ıasılsa 

lerdeki su b' ·k· t· in.d h'lı:.1· öriln cc· ırı. ın ıs e ı ö ı g • 
• 

• 'D di • ........ ~wı:ızan -
e mi gireceksin. 

~~ ~i Ramnz:ı.nlarda. lstanb~lularm 
~e:tceleri de çok iptidai idi. Tarihçi 
tıs rhunı Abdilrrahman Şeref bir ya. 
lan llıda o vnl..-tin dekorunu şöyle can
d clırır: "Sokaklar karanlık olduğun
lean geüp tozmak kabil değildi. Direk 
d·\a:-ıısında bir canibi kapalı kavaf 
ç ~ kluııa.rı, diğer canibi birkaç çayçı, 
~ lI kıraatha:reler henüz mcfkut. 
t.aa arayda, Yeşil tulumba ve Gala. 
, a Ceame meydanında d-ırbukah kah 
e etin cümbtillil herkes için değildi. 
Q Vakit keyfi ekabir sUrer~. 

t"ıla.bıfili erkanı öğleden sonra işlerini 
l!: u~~eri:ıi bırakır, cami avlularına veya. 
t ~upte sureti mahsusada ha.z.ırlat
§t ları yer:erde yan gelirlermiş. Ak. 
da:nıarı da süslü kayıkları i!e Haliçten 
<:l OllerıenniB. İFj gtlce Hama.zan ayların-

a ha.kıldığı dn yoJcmuş. 
Q,?nun için de~'il mi ki, R:ıma.ıa.na: 

e>bek ayı demisler .. ... -

Biz.de berberlerin sıkı surette kon. 
trol edildiğini, berberliğin bir ihtisas 
olduğu:ıu, imtihan· ve muayene edil
meden hiçbir kimsenin berberlik et. 
meain& imkfuı verilmediğini görmek
le iftihar etmeliyiz. Zira, bu çok me
deni bir harekettir. Sıhhatimizle yakın 
surette münasebeti olan her türlü saç 
ve baş zarafetinin hiç §Üphcsiz samimi 
bir kontrol altında tcmİ:1 edilmesi 1:1.
zrmdır. 

lngiltercniıı gördiifjii. zarar 

Bu lüzumu şimdiye kadar takdir et. 
memi.§ olan lngiltercdcki vaz.iyet, bir 
İngiliz mecmuasından Hctıbas ettiği • 
mil: aeağıki ya:ııda bütün ehemmiyeti 
ile g&.e çarpmaktadır:. Mecmuada de. 
niyor ki: 

"İngiltere. beı herler üzerine ko~trol 
koymam~~ olan yegane medeni mem
lekettir. Onıda canı isliycn crke!c ve
ya kadı:ı tecrübesi \•eya kabiliyeti ol
sun olmasın. berber dükki'ını açabilir 
\'C kendin~ gelen mÜFi~erileri tra~ eder, 
sUs!er, gö:ıderir. 

Bundan şüphesiz hiç kimse memnun 
değildir. Bilhnssa iııinin hakiki ehli o. 
la:ı berberler . kendi ç:ı.lı~ma saha
lanna. Uşil!}Cn _ bu açıkgöz ehliyetsir.
Jcrden mutazarrır oldukları gibi, halk 
to. bilerek \'Cya bilmiyerck zarara uğ
ramaktadır. 

Bu .eebcpten yakında !ngiliz parlfi
me::tosuna bir kanun layihası sunu
lacaktır. Bu kanun Jayibpsı. İngiltere. 
de berberliği tanzim etmeği istihdaf 
ediyor. 

Böyle bir kanun yapmanın zamanı 
gelmiştir de, geçiyor bile ... 1930 sene· 
sinde İngilterede nUfus sayımı yapıl
dığı zaman 93 bi:ı kL'3inin berberlik et
tiği tesbit edilmi!iti. O zamandanheri 
yekfln hayli ıı.rtmı~ır. Daha çok kadın 
..,.. erkelıı: berber i vnr. Mühim bir kıs-
111I da acemi ... 

Yapılan tetkikat, bugün wberlikle 
iştigal eden kimselerin vaktile manav, 
bakkal ve buna benı.er diğer işlerle uğ
raştığını göstermi~ir. Bunl~tn:l evvel. 
ce, beı·b:.-rllkle hiç alıı;vcriı;i yokken. 
birer dükkan açarak kısa bir tecrü
beden sonra onun bunun ba~ ve saka. 
lmı tra~ etmeğe ka.lktıkiarı görUlmüş

tUr. 
Kezn, eapkacı dükkanları::dan da ha 

zılanıun Us:t katia.rı bos oldukça be.ri>e
re çevrilmiş ve ehliyetsiz bir takım 

kimseler burada mU3tcri kabul etme
ğe başlamıştır. 

Son zamnn;arda. adamın biri. bir 
berberde imzaya u {rayan saçını dU. 
zeltmek iç~n diğer b:r berbere giderek 
ona dert yanmıştı: 

- Böylesini görmedim. diyordu. 
Herif her iei yapabilir. Fakat berber
liği asla .. Nasıl olup uaşırmı§. o::un 
dUkkAnınn ginnl~im. 

eşb u r bi r diplomatın hatJraları 

Istanbuldan Ankaraya 
\ azıın: 1-'ro nıııaom t>Ski Ankara El ı; i!i Şambröu 

a ....... _. 

- 7-
~Yup yazmayı halk arasına :n
d Ye karar veren Mu tafa Kemııl, 
~l ~ir mektep muallimi o!uvcrdi. 
.on aletine kazoaı olan mUcndelesinde 

23 u ~dnn :ıdım takip etmek knbildir . 
da ngustostn hUkümet konağrnda, 26 
sı nursada hal km ön Un de, J 3 '?) luhle 
f!U nop belediye bahçcsi:ıde, 16 da Saın~ 
t nda, 18 de Amasyada, 19 ela Tokatr:· ~ de Sıvasta zabitlere, m. murl~. 
ıa' luocnrlara, mekteplilere, halka biz
li \1keilıdisi yeni harfleri öğretmiştir. 
d a t, onun şahsiyetindeki nüf ıız ka · 

raar·~-u bilmediği bıırflerin csraı engiz 
Zluco· ·1 -~ı ı e meshur bulunuyordu. 

..pk Gazi bir gün halk arasındar. hiç 
ZU:UJ> Yazma bilmiye::l bir ka~abı ya
l~lnd Çekiyor, kendisine bir iki dakika. 
~r :i ~_lnI Yn.?..masını ::ğretiyor. Di. 

1 r !;un, bir meydanda. y~ni ya
ıuın t:ekadar basit oiduğu?ıu isbat 

ctmtk için, bir yazı tahtası:ıda sekiz 
yaşında bir çocukla vil.i.yctin posta 
mUdllrline ayni zam.md2 b:r imliı yaz. 
dırıyor. 

Halka mis::l olmal!rı iç·n de, me 
busları intihnp dnirelerine g~n<lcriyor 

ve- onlara ~u müstacel tebliğ- yolluyor: 
"BUUin vatand:ışhır v.; bilhass~ 

mUmtaz zümre için, ye:i yazıyı, tar
lalarda galı§an çiftçi!.,..:·e, similerı bek
liye:ı ~obanlara varmr•.·.ya !<nd'lr :ıer 
tarafta yaymak v:ıar.i ve milli bir 
vazifod!r ... 

Daha sonra, kanun layihası Meclise 
verildiği zaman, Mustafa Kemal, be • 
ranatmı. büyük bir heyecan uyandı
ra:ı şu söz'erle bitirmi§tir: 

"Türk milletine okuyup yazma. için 
bir anahtar vermek ve onu. şimdiye 
kadar bütün gayretlerini seier.:>siz bt
rak:ın kurak yoldan kurtarmak lazım-

Ve aldığı cevap şu oldu: 
- O berberin vaktile ne i§le me~l 

olduğunu söylersem ha;Tet ederainiz. 
- Ne işle me§g~l oluyordu? 
- Makinist idi! 

• • 
Tngilterede berber dUkkB.nmda 

traş olurken beğenmeyip, sa~ı yarı 

kesilmiş bir halde diğer dUkkana gL 
demlere de tesadüf edilmiştir. 

Acemi berberlerin hiçbir maniaya 
uğramaksrzm çnhttmalarınn en ziyade 
amil o!an, onlara cesaret \'Cren sn),. 
sız mUştcriieridir. Gerçi bunlar ara
sı~dn ehliyetsizliğin . cezasını çekerek, 
hakiki ustalara devam edenler görUlU
yorsa da. bir çok kadın ve erkekler 
bilhassa ucuz olduğu ic_:in ehliyet:Biz 
berberlere tes1im olmaktadır. 

Bu berberler ise. sanatlarını müş
terilerinin üzerinde öğrenmektedirler. 

Daha doğrusu vaziyet eöyle cereyan 
ediyor: 

Ewelce bir çok başka işlerde ça. 
lışmı§ olan bir adam bir berberin ya
sı::a çırak oluyor. stnsından bir kaç 
şey öğreniyor, ya öğrenmiyor. Sonra 
kalkıp bir dükkün açara!~ kendisi ber. 
bcrliğe b:ıslıyor. 

Bazı dükkanlarda çıraklık eden ber· 
herler para dahi \•erirler. Fakat yarmı 
y:ı.malak öğrenere!c çıkarlar. 

Para fıtzafjı mektepler 

Hiç §Üphesiz ki bir çok berber mek
tepleri var. Bunlardan bazıları haki • 
katcn itimat edilebilir müesseselerdir. 
Kendileri:ı.e gelen çırakları gerçekten 
yeti§tirirler. Ukin diğerleri öyle de. 
ğildir. Sadece para kaz.anmak için 
açılmıştır. 

Alakadarlardan biri berberlik irin 
şunu diyor: 

- Berberlik bir kaç ay içinde < ~ 
r i bil k bir sanat değildir . .Bir a.. 
damm Uç sene çıraklık ve beş se::lC de 
kalfalık etmesi lazımdır ki, berber us
tası olabilsin. •• 

Dava, sadece başın zarif bir hale 
getirilmesinden ibaret değildir. Fena 
kesilmiş bir saç. ilerde düzelebilir. Bu 
mevzuu, daha ziyade sıhhat bakımm
dan mütale:ı etmek icap eder. Zira fe
na berber yüzünden hastalık kapmak 
tehlikesi vnrdır. 

Bir berberi:ı insan başından husule 
gelebi!ece!c h:ıstal:kları bilmesi lazım. 
dır. Eğer bilmez ve tanımazs:ı, bu has
blığı başkalarına geçirebilir. 

1\aılınlarm geçirdiği tehlike 

Acemi berberlerin getirebileceği teh 
like bilhassa kadınların permenant saç 
tuvaletlerlndc tecelli eder. Tşini yarını 
yamalak öğrenmiş bir berber baza:ı 

saçı ve başı öy!e yakar ki, yaralar ha. l 
srl olur, vahim neticeler doğabilir. 

Ayni ellerde saçları boyatmak t:ı telı 

drr. Bu anahtar da lalin alfaksinden 
alınmış otan Türk alfab~sidir. Biz bu
gü~. diğer zaferlerin verdiği sevinç -
lcrdcn hiçbirine benzetilmesi mümkün 
o'mıyan bir heyecan iginde bulunu _ 
yonız. Vntanda!:larımızı cehaletten 
lmrtarmak için muallim olmanın ver
diği manevi mem:ıunivet bütün \'ar. 
1 w • 

ıgtmızı kaplamıştır.,, 

Yeni Türkiyenin tnrihine bu akıl
lara lıııyret verici sayfa yazılırken, ls
tanbuldn. Ağustos ayının o bunaltıcı 
günlcrındc. e~çilcr ielerini bırakırlar, 
tefar~tlc:- bo~nlırdı. Mehtaplı geceler
de Gazi::in o beyaz yatı ile geçtiğini gö 
rürdüm. 

Dir tar:ıft:ın hadiselerin cereyanını 
takip ederken. diğer taraftan da. bc:ı. 
de:ı evvel bu iete çalışmıe olan meslek
daşlarnnm bıraktığı kayıtları karıştı. 
rar:ı.k ma7Jye bakardım. Bu sararmış 
evrakı ne kadar knrıtıtırsam o kadar 
an!ıyordum ki, bir diplomatın faaliye
t! ::e zamrn içine hapscdileb1Jir. r.~ de 
bir mekan içine, bu, hiçbir zaman göz 
önünden uzak tutulmaması 15.zımge-
len bir bütündür. • 

Şar~daki f'iyasetimizin umumi hat
tını ta!dp edecek olursa!• pek az de-

likelidir. Bazı saçlar, bu ameliyelere 
müsait değildir. Berber. saçm bu gibi 
hususiyetlerini bilmelidir. 

Berberin sac; ve baş hastalıkların

dan hiçbir şey anlamaması ayni za. 
manda kendi:ıe de zarar verir. Zira 
hastalık kendisine geçer. Eğer anla
yacak olsa, o mUştcriyi trll.6 etmekten 
ziyade bir doktora gönderir. 

Berberliği yola koymak için hazır. 
!anan kanun l~yihası kabul edilip tat
bike bnşla.::ldığı znmnn berber çırak. 
larmın adedini tanzim edeceği gibi on· 
ların sanatlarını Ialettnyin öğrenmele
ri için ilaveten kolaylıklar temi:ı edi
lecektir. 
Mütehassıs öğretmenler tarafından 

idare edilen mektepleri himaye edip 
para tuzağı olan miles.cıeseleri kaldıra. 
caktır. Berberleri imtihana tabi tuta
caktır. Sıhhi \'nziyetlerinl dikkatle göz 
den gcçireceklir. Esas gayeler bundan. 
dır. 

İ:ıgllterede berberliği tanzim için 
bundan ör.ce de kanun çıktırmağa tc
şebbUs edilmi§li. Fakat mUmkUn ola
mamıştr. Ukin bu sefer, ümit daha 
fazlad ır. 

Genç Bir Kız Yaralandı 

Kireçburnunda oturan ve 20 yaşmcfa 
güzel bir kız olan Nazlı Şirin, lbir ~:aç 
ay evvel ailesinin bulduğu bir gençl: 
nişanlanmııtır. 

Düğünü gün geçtikçe yaklaşan N;ız_ 
Jı Şirin, <lün alcp.m evde yalnız <>tu
rurken, canı sıkılmış, konsolda buldu
ğu bir tabanca ile oynamağa, ötesini 
berisini karııtırmağa başlamıştır. 

Bu sırada yanlışlıkla tetiğe dc·:m 
nan Nazlı Şirin tabancanın ateş aln·a · 
sile, sol memesinin !atından yaralanr.11 ·, 
kanlar iç:nde yere yıkılmıştır. Silah Ec

ai komıular tarafından duyulmuı, be' • 
çilerlc polisler gelerek "kapı açılmış ve 
baygın bir haBe olan genç kız, bir o

tomobile konularak Şişli Şifa yurduna 
kaldırılmıştır. 

Hadise müddeiumumiliğe haber ve. 
rilmiş, ve Y eniköy mtWdeiumumisi, ta
b:biad:i Enver Karanla birlikte hasta
neye giderek tahkikata başlamı§tır. 

Nazlı Şirinin yarası oldukça hafif. 
tir. Yeniköy müddeiumumisi yaralının 
ifadesini aldıktan ve tabibiadli de mu
ayene cttikt:n sonra vaka şüpheli gö
rülmüş. ik'nci bir şahıs bulunduğu ih. 
timali etrafında tahkikata başlanmış
tır. 

Konser 
Teşrinievvelin 28 inci gilnü akşamı 

saat dokuzda Alman konsolosluğunda 
Bcrlinden gelen Gebcl Triyosu klasik 
musiki eserlerini <;almak üzere bir 
konser verecektir. 

ğişiklik gör ürüz. Bu hattan aynlma1c 
ta tehlikelidir, bir hatadır. 

Verjenin o canlı, o velUt muhaberatı 
büyük bir heyecan veriyordu. Yazıla. 

rındaki iisl\\p bugün moda olduğu gi
bi. bira1. karıştıktır ve kolay bir güzel. 
lfktcdir. Diplomatların nlimunesi olan 
Şövalye, - f nzla cüretklirsaın affet
sin - elçiler hakkındaki methlcrinde 
ifrata varıyordu. Elçiler, birbirini o 
kadar çabuk takip ediyorlardı ki, me
"selfı. M. de Ruye'ye gö:ıderilen koku, 
muhalif rüzgarların elinde gecikiyor, 
nihayet Abbe de Bcrino'un odasına da
ğılıyordu. Fakat meth için söylenen 
sözler hiç değişmez ki ... 

Bugüniin karşısına dUnU getirerek 
gördüm ki. umumc:ı kabul olunan dü. 
5ünceye göre. şarktaki nüfuzumuzun 
en yüksek de\Tesi 18 inci nsırda idi. 
Bu ~ekildc düşünenler o zaman etra
fımızı <:eviren tehlikeleri unutuyorlar. 
O zaman istikbale endişeli hisler duy
madan bakamazdık. 

Verjc.'li tara.çaya çıkmış. dirsekle
rini duvarın tlurine dayayarak, o ve
lCıt bir faaliyet içinde on sene c:ahıihğr 
sc-hrc bakarken g;)zlerimin önüne ge
tiriyorum. Vcrjcni:ı vnzifesinc haklı 

RADYO 
2G - T. en-el - 938 • ÇAHŞAMIH . 

AKŞAM 1\EŞHlYATi : 
S:ıot 18,30 V:ıns musikisi. l 9 Kcnwn 

konseri: Ali Sezin, ııiy:ınoda Rnncı ScH·n. 
19,30 l\nrışık plük ncşri~nıı. 19,5j Horı.a 
hnbcrlcrl. 20 Nezihe l'yar ve ıırkndaşl.111 
larııhndnn Tilrk musikisi ,.c hnlk ş:ırkılurı. 
20,40 :\jnns hnlıcrlcri. 20,47 Oııu:!r füza 
Doğrul ııırafınclan nrapça süylcv. 2 l .Saat 
ayarı, Orkc tr:ı: l - Dans musikisi. 2 -
Çigan mu ikisi. 21.30 Safiye ve urkad.ış
lnrı tnrnfınıJ;ın 1\ıı·k musikisi ve lı:ılk oşr
kıl:ın. 22,10 llrHn r:ıporu. 22,19 Dnrlitloliın 
mu~lkl heyeti: Fnhrl Kopuz ve nrkndsşla
rı tarafından. l:ı'.:. 50 Son haberler \'C cı le
si giiııün pl'Ogrnını. 23 Sn:ıt n} nrı, 1stllditl 
rn:>rşı, son. 

Yaba n cı Radyolardan 
Seçi lmiş Parçalar 

OPEHA YE SEXFONlK KONSERi.ER-: 

9.10 
10.10 
10.1;. 

ıu.30 
] ı. 

Berlin: "Sevilin Berberi" (Hossini) 
Lil: "Rigoleıto" (Verdi). 
T.ondrn (N.): S7.isell'nlıı keınnn 

konseri. 
Brilkscl 2: DeethoYcn programı. 
Slrı:sburs: iPyano konseri (Hnlıı.ruı· 
nlno). 

ODA MUSIKlSt: 
7. Brüksel 2; 7.35 Bcrlin; 9 Ilcromt1nc;.. 

ter (Sin!onlctt:ı: llcbcr); O Knlunılhorg 
(Üniçersitc korosu); 10 l\tünih CileNho
,·cn); Yıırşo\'a (Şopen). 

PiYES VE KO:\FERA?\SI.AH: 
8.15 

10. 
ıo. 

10.15 
10.30 

Sottcns: ~likrorn:ıg:ırin". 
Kolonya: "Afrikncln izdivaç". 
Homa gr: "Okyanus" (Mcnsio)~ 
Brüksel l: "\'clponc". 
Eyrcı: Olhcllo (Shnkcspcnrc). 

11AF1F ~IUSlKt: 

2.15 Radio Pnris: 7.30 ısruıtscı ı: lS 5er· 
lin; 0.5 Bılkrcş (operet), 9.30 N:lpoli ("l:
vn": ı.ehnr); 10 Bresin\; Turino ~r.; 10.20 
Ilııcl:ıpcşte (Çigan orkeslrn~ı). 

DA:SS MUSlKISI: 

9.10 Sıutgar:ıt, Hnnıburg, Könissbcrg; 
11.15 Oslo, lsıokholm; 11.30 Brcslnv; 12.10 
Budnpcşlc; 12.15 Homn, Turlno gr.; 12.25 
Londrn ı H.); 1.15 J.ondrn (N.). 

Basın Kurumunun Daveti 
f.,tmıbııl Basırı Kurumundan: lstonbul 

Basın I\urunıunun senelik mutat umumt 
heyeti ikinci defo ol:ırak yannki perşem
be ~tinil snnt 13,30 da Kurum ıncrkezin<le 
toplanacaktır. Snyın üyelerin tcşrlneri ri~ 
en olunur. 

ÇAKI İLE YARALANMIŞ - Be.. 
şiktnşta Farso sokağında oturan Mak 
bule dün merkeze ımiracant etmiş, dos 
tu aşçı Tahsin tarafından çakı ile ya
ralandığını iddia etmietir. Bu şikfi
yet üzefrıc Tahsin yakalanmış, mnh. 
kemeye Yerilmiştir. 

olduğu isbat edilemiyen bir gözden 
düşme ile nihayet verilmiştir. 

M. Jül Kambon şöyle yazar: 
"Eski krallık hükumeti son bir zafer 

ışığı ile aydınlanmadan kaybolamaz.. 
dı. Bu I!3ığı ona M. de Verjen vermiş· 

tir.,, 

M. de Vcrjen, sefaret hayatı:ıın da. 
ha başlangıcında yedi sene muhare
besi çıktığı zaman. 1914 teki gibi yine 
Rusların müttefiki olduğumuz halde. 
lSci Luinin elçisi Türklerin bitaraf knl 
masını temine mu\'affak olmu.stur. 

İşte ~imdi, zayıfhkları::n uzak gö
rerliği sayesinde tahmin ettiği bu 
memleketin istikbali üzerinde düşilnü
yor. Bu imparatorluk parçalanır ve 
ortadan kaybolursa ne olacaktı. deniz. 
de uğradığı felaketlerle zayıflayan, 

Vcrsayda teklif edilen birbiri:ıe zıt 

projelerin arasında kalan Fransa, ih
tirasla beklenen şeyleri paylaşmaya 

hazır rakip devletlere kendi ntifuzunu 
dinletebilecek mi idi? 1 

Verje:ı, bunları kendi kendine-so. 
rarken endişe duyuyordu. ÇünkU Rus
ya. o gözü doymaz Katnrinanın idare
si altında, Boristene kadar uzanıyor-
du. (Arhw1 var) 



Gretanın annesi A:nna (}usta/ 
son; B"leJ.."ingegatandaki 2 odalı 
S2 numaralı evinin 1.:apısı öniln. 
de,kom§u. kadınlara dert yam
yordu; sebebi de, kızının tiyat
ro oynamak hevesile çalıştığı 

rn.ağa:xıdaki i-§ini mrakmas-ı! Bu 
nmıla beraber, bir yandan da 
kızına toz kondurrru:ığa kıyamı. 
yor sırasına göre, onun kıynıe· 
tinden bahse giri§'ip, kendi.sini 
l:oruyordu lCO'Tn§U kadınların de. 
dikodıtlıı ınııahezelerine karşı: 

- Ya 15 yaşındayken 125 
kron almasına ne dersiniz ?Hal 
buki bu kadarla da kalmıyacak
tı; mağazanın en iyi satıcısı 
ke:ıdisiydi. Direktör Bergştr-Om, 
Gretacığımı o kadar beğeniyor 
du ki, ondan herkes memnundu, 
mağazadan ayrılmasını hiç is. 
temediler, hep bu sevdadan vaı: 
geçirmeğe çalışarak, ayrı ayrı 

nasihat ettiler, ama dinleteme
diler! 

- Ne diyelim? Artık encam1 
hayrola! Bakalım elden kaçır
dığL,dan fazlasını bulacak mı, 
yoksa pişman olup da o işi bo. 
şuna mı arıyacak ! 

Yani, Dimyata pirincine gi
derken, evdeki burlgurdan ol
mak, tabirile ifade bulan vazi. 
yeti ima! .. 

Blekingega tandaki komşu ka 
dmlar, Grctanı.:ı annesine, daha 
bir yığın lakırdı sıralıyordu, bu 
arada şunu da: 

- Oğlun Sven de ekmekçi çı· 
raklığından daha iyi bir iş be· 
cerip, daha çok para kazanamaz 
mıydı sanki? 

- Elbette, değil mi ya? Ama. 
bunun içi:ı de beklemek, tahsil 
görmek laznn geldiğinden, ço. 
cukcağız, aza kanaat etti işte, 
bak! Ne yapsın? 

- Mühendis olsa bekliyecek, 
hekim olsa bekliyecek, hakim 
olsa bekliyecek, böyle ne olsa. 
bekliyecek ! 

- Kendisile birlikte anacığı· · 
nm da bekleyeccği::ıiı, düşünün. 
ce vazgeçti çocukcağız, Anna t 

- Anasını aç bırakacak değU 
di ya, Anna! 

Gretanm annesi. lakrrdılarI:\ 
bu cereyanı almasından hoşlan. 
mıyordu, derhal önlüyor, kızı a· 
leyhine daha fazla bir cereyan 
almasına setçekiyordu: 

- Yoo, Gretacağım da be:ı\ 
düşünür, aç bırakmak istemez! 

Derken, komşu kadınlar, kız~ 
kardeşi Alvanm ismini ortaya 
atarak evire çevire, dolambaçh 
bir seyri takiple ayni cereyana 
getirerek Greta aleyhindeki de~ 
dikodularmı söylüyor ve yürü
yorfardr. 

- Hem, bak Alva böyle şey
lere hevesleniyor mu hiç? O böy 
le havaiyyatı zihnine uğratmu
yor, uslu akıllı, ke~di halinde. 
işile, gücile meş..,,oııl ! Anacığına 
)-ardım etmekten başka bir <lü. 
şündüğü yok onun! 

- Onun nesi var sanki? Eğer 
aktris olmak çıkar bir yol olsa, 
o da haydi haydi olurdu, elbette! 

- Hem de, ne yalan söyliye
yim, şimdi, Alva Gretadan da. 
lıa güzel daha alımlı! 

Ve dedikodu bu cereyanı alın. 
cada. A-::ına Gustafson, müşkül 
v ıziyette kalıyor, dedikoducula
ra lakırdı yetiştireyim derken, 

Hayatı Roman Olan Kadın: Dünya yeni bir tehlikey 
:Kı~k~rd~Şi A-ı;~; mi yaklaşıyor? 
Gretadan hem daha güzel, 1940 ta g ü n eş 1 e k e 1 e 
h d d h ""k · · ı? aZanıi haddini bulacakmı em e a a sa ınmı.~ .. ... 

• 

Bir zctmGPldır mtıhte?if yerlerinde dol~tığı Avrııpadan A
mcri]Jaya dönen Greta Garbo; l\'evyorka ayak basınca, bu res
mi aldırm1ştır. Bu, gibi geli.ş gidiş"lerde ancak firari surette re. 
sim aldıran yıldız; btt sefer ıızım uzadıya poz vermiş ve üstelilc 
bacaklarının resimde bariz1e§tirilmc.sine de müsait davranmış. 
tır! '! .• ---------------... ----------- ___ , ______ ~ 
faraza mutbakta fıkır fıkır kay 
nayan tencere kapağını atıyor, 
hulasa ou gibi bir .sebep imdadı 
na yetişerek, alelacele içeriye 
koşup kaldığı mü~kül vaziyette:ı. 

kurtuluyordu; geveze komşu ka. 
dınlar da, dedikoduya daha tuz, 
biber katarak, aralarında konu· 
şa konuşa uzaklaşıyorlar, d~~ı
lryorlardı ! 

Alva Gustafson! ? .. 
Komşu kadınların ötekf.nden 

güzel olduğunu söyledikleri Gre
tanm kız kardeşi, sahiden daha 
güzel miydi? 

Umumiyetle böyle düşülünü
yordu, hemen herkese Alva, 
Gretadan daha güzel geliyordu. 
Mesela Pa vl U. Bergştröm ma. 
ğazasmdaki satıcı arkadaşların 

dan biri, Oden Lindştröm, Greta 
:::ırn kendisine takdim ettiği kız 
kardeşinden bahsederken, şöyle 
diyor: 

- Alva, Grctadan çok daha 
güzeldi. Alva ile birlikte dansa 
gittiğim bir gün, Hayvanat bah
çesi:ıde, Gretayla da buluştum. 
Açıkça söyliyeyim ki, kendisi 
üzerimde hiçbir tesir bırakma
dı. Onunla nezaket icabı mutla. 
ka lazım geldikçe ,dans ettim. 
Gerçi o da pek güzeldi ,bu doğ
rudur; fakat kendisinin günü:ı 
birinde bütün dünyaca tanınmış 
bir yıldız olabileceğini kimse 
hissedemezdi. O da, aşağı yuka. 
rı Stokholmdeki bütü:ı başka 

kızlar gibi görünüyordu. O za
manlarda. Greta sık dans eder 
ve dansetmekten de pek mem
nun olurdu. 

edildiği cevabını alınıştı. Bir 
kaç gün sonra da artık bu ma
ğazanın sayısı çok mensupları 
arasına kal'I§lllıştr. 

Pavl U. ~n ticaretha
nesinin!. 

Ve ann.eeiııin komşu kadınla
ra dediği gibi, kızın bu mağaza. 
daki vaziyeti sağlamdı. Gretanın 
satıcı kız sifatile gösterdiği me
haret,hararetle çalışması, gay. 
ret göstermesi, oradaki mevki
ini kısa bir müddet içersi:ıde, 

sağlamlaştırıp, o işte daha ziya 
de de kazanmak imkanını kuv
vetlendirmişti. Esasen o sırada 
aldığı 125 l:ron da, onun, mües
sesenin ehemmiyet verdiği men
suplarından biri olduğuna delil
di. 

125 kron! .. 
Yıldızın bugünkü serveti ya

nında pek mütevazi bir şey ama, 
o zaman Gustafsso:ı ailesi için 
bu para doğrusu az, buz şey de
ğildi! 

Tabii kendisi için de! 

Bununla beraber, Greta, mah 
dut bir sahada terekkile, hele, 
ruhan kendisini tatmin edilmiş 
sayabilecek yaradılışta olmadı
ğından halinden mennun görün 
Ee bile, için için kendini tedir
gin ediyordu. 

İşte, Gretamn mağaza satıcı. 
lı.~t yaptığı zaman kendisi:ıi ya. 
kından tanıyanlardan birinin o 
yıldızlaştrktan 

süylcdikleri: 

Heyetşinaslarm iddiasca gö. 
re, 940 senesinde güneşteki le
keler çok fazla ve tehlikeli bir 
hale gelecektir. Malum olduğu 
üzere bu lekelerin arzımız üze
rine olan kötü tesiri fevkalade 
zararlıdır. Beşeriyete yaptığı 

birçok fenalıklar arasında rad. 
yo dalgalarına olan tesir.:. de 
çok büytiktüİ. 

Amerikalılar bir buçuk yıl 
sonra küremize gelecek bu bü
yük zararın önlenmesi için daha 
şimdiden tedbir almak çarele. 
rine baş vur~uştur. tık yanılan 
iş büyük radyo antenleri inşa
sıdır. Bu suretle radyo makine
leri lekelerle mücadele için kul 
!anılacaktır. 

• • • 
Zengin dilenciler 

Amerikanın Detroit şehrinde 
bir ya:ıgın olmuş ve büyük bir 
ev yanmıştır. Uzun yıllardan -
beri bu evde yaşryan 18 dilenci 
kadından üçü yangında ölmüş
tür. 

Bu kadınlar eskidenberi pin 
tiliklerile tanınmış dile:ıciler. 
dir ki, yangın esnasında 50 bin 
dolardan fazla paraları olduğu 
anlaşılması üzeriM polis tarafın 

dan tevkif edilmişlerdir. Polis 
kadınların parayı ne suretle bi 
riktirdiğini soracaktır. 

• • • 

Bolluğun Verdiği 
Zararlar 

Piyasalardaki malların fiya 
tını düşürmemek maksadile e:e
çen yıl içinde de Brezilyada de. 
nize dökülen kahveler 7,750.000 
torbadır. Yine Amerikada 
6,200,000 domuz öldürülmüş. 2 
milyon ton mısır çürütülmüş, 

Los Anjelosda 200,000 litre 
süt denize dökülmüş, Fra:ısada 
çilek ekili 10,000 hektar arazi 
yeniden sürülmüştür. 

• • • 

...J 

Bükreşin En Güzel Kızı · 
Kaçırıldı 

Romanyanm en güzel kızı sa- . 
yı1a:ı ve Bükreş yüksek salon
Jarmda çok beğenilen general 
Dobreskonun kızını kaçırmışlar 
dır. Kızın kimler tarafından ne. 
reye kaçırıldığı henüz malftm 
değildir. Söyle:ıdiğine göre, bir 
şebeke güzel kızı Malta adasına 
kaçırmıştır. Bu hadise bütün 
Romanyayı heyecana düşürmüş· 
tür. 

insan değil dev 
Spor aleminde 18 ya§ımla Bemıy Morz isimli yeni Lir spor 

ejderhası canlandı. Ukraynalı olan bu g~-.,-: • .-. iJ;ı metrdlen faz 
la bir boy·ı vardu· ki Earnero dan 3 santim uzundur. 128 kil,o 
8.90 gram da ağırlığı vardır. Mütemadiyen boks a.ntrenman
larilc meşgul olan ejderha bakalım hangi şampiyonu yutacak .. 

Bir bakıma kız kardeşi daha 
güzeldi, demek!? .. 

.......................................................... _.,._ .. _______ ...................... , --.......... 
Alma oyanın nüfusu 

Diğer taraftan Alvanm Greta 
da:ı daha kendi halinde, daha sa. 
kin olduğu da, onları o zaman
dan tanıyanların 2 kız kardeşi 
mukayesesinde söylenile:ıler a. 
rasında! ? .. 

Fakat şimdi esas Alvada 
değil. Grctada ! 

Tiyatroya şiddetle heveslene
rek 125 kornu gözü görmeyip 
de bıraktığı mağaza satıcılığı 

işine, Greta Gustafsson, 15 ya
f)ındayken doğrudan doğruya 

kendi müracaat ederek girmişti. 
Tam da doğu~unun 15 inci yıldö 
nümü günü müracaatının kabul 

Yeni sene içini 
~ 

Güzel 

bir 

, ~ saç 
. l . tuvaleti ! 
i . - l 1 ............................................... _ .................................................... . 

Avusturya ile Slidet memle
ketlerini işgal ettikten sonra 
Almanyanm nüfusu artmış ve 
arazisi genişlemiştir, Neşrolu _ 
nan son bir istatistiğe göre, 

Südetlerden ilhak olunan arazi 
28.193 kilometre murabbaıdır. 

Bu yerlerdeki nüfus miktarı 

3,595,000 dur. Kilometre başma 
128 kişi isabet ediyor. 

Almanyanm şimdiki mesahai 
sathiyesi 583.000 kilometre mıı · 

rabbaı ve nüfusu 78.700.000 
dur 

1938 Avrüpa 
güzellik 

kraliçesi 
ıo yaş büyük 

gHrünmek lstiyot 
1938 Avrupa gü.zeli:ıin nıs.· 

cerasını biliyorsunuz: FinlaJ.1-
yada bir mektepte talebe olall 
Sirka Salonen ismindeki b\J 
kız, memleketindeki güzellilt 
müsabakasına girdi diye mekte 
binde:ı kovulmuştu. Sonra, .A.1· 
rupa güzeli olunca bu karar3 
bütün memleket itiraz ediyor. 

Geçen gün bu maksatla Fill' 
divanın merkezi Helsinski dS 
mektep kızları büyük bir n~ 
mayiş yapmışlar ve: 

"Sirkayı isteriz! Sirka mele· 
tebe gelsi:ı !,, diye bağırmışla!• 
dır. 

Bunun üzerine Finlandiya. 
Maarif nezareti kızın hakkında. 
ki kovulma kararını geri aımış, 
arkadaşları Avrupa güzeline 
tekrar kavuşmuşlardll'. 

Sirka Salonen hiçbir gUzellil< 
kraliçesine be:ızemiyen bir genÇ 
kızdır. Avrupa güzeli ilan edi 
lip Helsinskiye döndüğü zama.Jl 
birçok tiyatro müesseseleri !<ell 
disine müracaat etmişler -ve 
aktris olması teklifinde 'buluıı: 
muşlardır. Hatta, AvrupadaJd 
en meşhur sinema şirketleriJJ
den biri de ona bir filmde rol 
teklif etmiştir. 

Fakat, güzel Sirka bunla.J1ll 
hiçbirini kabul etmemiş, hepeine 
mektepte tahsiline devam ede' 
ceğini söylemiştir. 

Hakikaten, bugün Sirka Sa.. 
lo:ıen eski mektebinde oktuJ1S1' 
tadır. Arkadaşları aralarındS. 
A vrupaııın e:ı güzel kızını bul• 
dukları için çok memnun .ye 
m üf tehirdir ler .. 

Sirka Salonen haki!n:ı+Pn GO' 
cuk sayılabilecek bir ya~tadıt· 
18 yaşına yeni basmış ola.Jl 
"kraliçe,, çocukluğundan kendi
si de şikayetçidir ve daima kerı· 
disini on yaş büyük gösterecelt 
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Bir Günlük Büyük Sorgulu Hikave ~ 
. . 

ana V·arın Gece Ziyaret 
Nakleden: 

S 
AMi alqam yemeğini lezzet
le yedikten sonra pek sevdi
ği köıesine oflıya puflıya 
yerlefti. Bir sigara yakmak, 

bir bbTe içmek cmlin.dcydi. Fakat ka. 

.H i KM ET M C N i R 
fmıııdin gelen bir tclklif, bütün keyfi
ni bçrdı. 
Kansı yaltaklanarak diyordu ki: 
- Sami, benim güzel kocacığım. 

Bir kaç gün bizde misafir kalmak üze· 
re yanzı annem geliyor. Sabahleyin 
beı buçukta, kalkarak onu istasyonda 
karıılamağa gider misin? 

Sami hiddetle yerinden oynıyarak: 
- Ne! dedi. Sabahleyin beş buçukta 

kalkarak o canavarı karşılamağa gi. 
<ieceğim ha? 

- Sami! Biraz insaf. Sen nasıl olup 
ta anneme "canavar" dersin? 

- Pelcala derim. Eminol Naciye, 
annen gelecek yerde, evimize bir cana. 
var gelse daha memnun olurutn. 

Naciye yerinden kalktı. Ve parma
ğını peygamberlere has bir işaretle 
havaya kaldırıp sesine aktörce bir a
henk vererek: 

- Sami, dedi. Bu söylediğin sözle
re Pitman olacaksın 1 

Asabı bozulan Sami o gece yatağa 
erken girdi. istemediği halde kayna
nasını karşılamak üzere saat beş bu
çukta kalkmai7a mecburdu. Vakit ka • ., 
zanınak ve her zamanki uykusunu a. 
labilrnek fikrindeydi. Çalar saati de sa
at bet buçukta çalıp kend~sini uyandır· 
rnası içni kurmu~tu. Fakat şöyle dört 

başı ınaınur rahat ve deliksiz bir uy- parça azalmı§tı. Bu garip nlahlit~ · 
ku uyuyam~dı. Korkunç riiyalar, ka- zannedildiği kadar zarar vermemi§ oı: · 
buslarla geçen bir gece... masından bir nevi cesaret almııtı. Ar- · 

Derken Sami müthiş bir gürültü ile dın.dan içeri girdi. Bir yolunu bulup 
uyandı. Yatağında oturdu. Saatin çal- onu başından &avmak istiyordu. Ne 
dığını zannetmişti. Fakat saat ikide kadar munis ve zararsız da olsa evinin 
durınu•tu. Bundan baıı.ka işittiği gü. :ı :ı içinde bir canavar,.. besleyecek değildi 
rüitü, bir saat çalmasından çok daha 

ya ... 
.. • ..-..~,..._ ~eviııiA. ~--.:.....-"°"'~ 

Uzerine bir tayyare dü"11üştü. 

• • 
Sami titriye dursun, o müthiş gü. 

fÜltü devam ediyordu. Kiremitler üze
rinde demir bir zincirin sürüklenmesi
ne benzer takırdılar duyuluyordu. Ta
lcırdıtar gittikçe arttı. Tahammül edi
lcıniyccck bir hal alıyordu. Sami kor
lca korka yatağından çıktı. Geceliği· 
ili sırtına geçirdi. Bir köıedeki 
elektrik lambasınr kavrıyarak hadise
nin hakikatini anlamak üzere taraçaya 
dog~ru .. ··d·· yuru u. 

Taraçaya çıkıp ta elektrik lambasını 
danun üzerine tutuğu zaman ilk gör. 
düğü §ey, ilci büyüle yeşil gözden iba. 
ret oldu. Bu iri, yeşil gözler kendisine 
doğru iki projektör gibi bakıyordu. 
Saıııuün tüyleri ürperdi. Yerinden kr
llbldayamaz olmuştu. 

Sonra bu gözler yavaş yavaş ilerli· 
~ek ardında küçük lbir timsahı andı
l'aıı viicudile kayarak aşağıya indi. I
llerlı:en pcnçelerile duvan kazımaktan 
tnütevellit çetin sesler çıkarıyordu. 

Satni, bu inen şeyin tamamını şimdi 
daha iyi görebiliyordu. Fakat karşısın. 
da bulunduğu manzara o kadar garip, 
0 • lı:adar görülmemiş bir şeydi ki, Sami 
bir an için kendini hala rüyada sandı. 
. o tuhaf mahlUk vakıa bir küçük 
~a benziyordu. Lakin büyük ku
lalı:ıarı vardı, bu kulaklar parlak ba. 
Itır yapraklardan yapılmış gibi idi. Pen. 
Çcleri hiç şüphesiz çeliktendi; sipsiv-
r' . ıydı, yarasa gibi kanatlan da vardı. 

Taraçaya indi ve Sam.inin aya1dan 
dibine geldi. Sami taş. kesilmişti. Ne 
Y~ı>acağını bilmiyordu. Garip mahluk 
a~zın.ı açarak kürek gibi diliyle Sami· 
:ın ayağını yalamağa başladı. Halin
S e ~iç bir yabanilik görünmüyordu. 
b~Ye sanki ötedenberi alışmış olan 

ı.r ehli hayvan gibi hareket ediyordu. 

1 
f.'aiteıt Sami, bir müddet sonra, ya

ıan::'ıakta olan ayağının acıdığını his. 
Ctti ve can hevliyle bir kaç adım geri 
Çekildi. Eğilip baktı. Ayağının yala
nan Y • 

crınden bir parça deri sıyrılmıştı . 

~dal\ gelen mahluk, etrafı bir kö. 
?e gibi kokladı. Taraçanın eve açılan 
«ıprsına do· d"" d" S d • . gru on u. o:ıra ora an 

ı gireli. Saminin kr.:rkusu şimdi bir 

S aminin, katiyen bir canavar ol
duğuna hükmettiği mahluk 

gözden kaybolmuştu. Sami odaları a
ramağa başladı. İçinden de "İnşallah 
sıvışıp gitmiştir,, diye dua ediyordu. 
Fakat bir de misafir odasına balanağı 
düşündü. 

Evet 1 Hınzır hayvan işte misafir <>
dasında, Naciyenin annesi için hazırla· 
nan oda.da, onun yatacağı yatağa gir. 
mişti. Oradan yeşil gözleri parıldıya
rak Samiye bakıycrdu. 

Sami bütUn cesaretini tophyarak: 
- Buraya bak 1 dedi. Burası senin 

babanın evi değil.. Haydi bakalım. Kır 
kuyruğunu; defol buradan 1 

Sami bu sözleri söyledikten .sonra 
birdenbire yaptığı hareketin manasız· 
Irğmr anladı vcı budalalığına güldü. 
Canavarla konuşulur muydu? 

Fakat canavar onun sözlerini anla
mışa benziyordu. Anladığı için tam 
tersine hareket etmeğe karar vermişti 
sanki ... Yatağın içine enikunu sokul
du. Battaniyeyi başına çekti. Sami ye. 
is içinde kapıya doğru yürüdü. Çık
madan evvel ona bir kere daha 'bak. 
tı. Ve o, battaniyenin altından başını 
çıkarıp Samiye göz kırptr; sonra yine 
battaniyenin altına saklandı. Sami hrr
sından başını iki yana sallıyarak ''la. 
havle'' çekti ve kapıyı kapayarak ki
l'tledi. Odasına döndüğü zaman Naci
ye uyanmıştı. 

Naciye sordu: 
- Annemi karşılamağa gittin mi? 
- Daha erken. 
Naciye ona kendi saatini göstere

rek: 
- Saat altıyı geçiyct'. Annem gel. 

memiş olacak. Gelseydi kendi başına 
b;r taksiye 1.hıerek şimdiye kadar bu
raya varrr.as; lazımdı. Zaten bugün 
muhakkak s:ırette geleceğinden emin 
değ:ldi. Bir işim çıkarsa sonra gelirim, 
clıyordu. 

5aminin yüreği bir bakıma rahatla. 
<l'. Zira misafirlere mahsus yatak ooa
sındcı Lir canavar bulunurken kayna • 
nasına gö·termeğe mecbur olduğu ilti· 
fatı gösteremiyecekti... Şimdi kansı

nın bu canavarı görmesinden endişe e
diyordu. Kendi eliyle başına böyle 

bir le1lk'et getirmTş "ıolmasma Unet e
diyordu: ''Evime kaynanam gelecek 
y.Me ..bir canavar ıelmesini tercih e
derim,, diye nereden eöylcmiıti? Aca. 
ba qreıf saate mi rastgelmişti? işte 

duası kabul olunmuştu. 
Karısı bu canavan görüp te konuya 

komşuya haber ver~ek olursa (ki bu
nu yapacağına hiç şüphe yoktu) artık 
dalemin diline düşmek işten değildi. 

Sami vazifes.i başına gitmek üzere ha. 
zırlanmağa başladı. 

••• 
Kahvaltısını almadan önce, misafir 

odasına bir kere daha bakmak istedi. 
Kilitli olan kapının anahtarını yanma 
alınıştı. Fakat oraya vardığı zaman 
kapının açılmış olduğunu gördü. 

Kilidi muayene etti... Olur şey de
ğil!.. Kilit, hararetle eritilmiş gibi 
yamru yumru olmuştu. Canavar içeri
de yoktu. Fakat evden gitmediği mu
hakkaktı. Nitekim onu sofada, başını 
kömür kovasının içine sokmuş bir hal. 
de buldu. Canavar kömür yiyordu. 

Sami hiddetle yürüdü. Canavarın 

kaburgalarına doğru bir tekme vurdu. 
Fakat vurmasile ayağını çekmesi bir 
oldu, zira ayağının burnu taşa vurmuş 
gibi fena halde acmııştı. 

Canavar kovanın içindeki kömürleri 
tıkır trkır iştahla yemekte devam edi· 
yordu. Derken Naciyenin sesi işitildi. 
Canavar bunu duyar duymaz tekrar 
misafir odasına daldı. Sami bundan 
memnundu. Çünkü onun ortalıkta do. 
laşıp kansına da görünmesile uzun 
boylu izahat vermek mecburiyeti hasıl 
olacaktı. Sami yerdeki kömürleri çar
çabuk toplryarak kovanın içint attı. 

Naciye Samiyi kahvaltıya çağırıyordu. 
Sami koşarak aşağıya indL 

Bütün kahvaltı müddetince canavar 
odadan dışrar çıkmamıştı. Sami, işine 
gitmeden evvel, onu bir kere daha 
görmek istedi. Evi, bir canavarın is. 
tibdadına bırakıp gitmeği hiç arzu et
miyordu. Karısı sofrayı toplamakla 
meşgülken Sami bir bahane ile tekrar 
yukan çıktı. 

• • • 
Canavarın hızlı hızlı soluğu işitili

yordu. Ve timdi odanın içi duman
la dolmuştu. Sami içet"iye girince ca
navarın burun deliklerınden deve ben
zer bir kırmızılığın fışkırdığını gördü. 

Bu fışkıran aumanlar ayağının tam kar. 
şısına düşen duvarn üzerine bir takım 
harfler çiziyordu. O hatjler şunlardı: 
B. K. C ... 

Sami hayret içindeydi. Acaba bun
lar ne demekti? Yoksa bu müziç mah. 
lfıkun adı mı idi? Haydi bu harflerden 
sonuncu olan "C,, nin "canavar,, ma
nasına geldiğini kabul edelim. Ya öte
kiler? 

Besbelli canavar güçlükle soluyor
du. Zira her alev fışkm~ında yorgun 
bir at gibi nefes alıyordu. Duvara çiz. 
diği harflerin son noktasını koyunca· 
ya kadar Saminin odada olduğunu far. 
ketmemişti. Onu görür görmez gözle
rinde bir muziplik ateşi parıldadı. Ve 
burun deliklerini Samiye doğru çe. 
virerek alev çağlıyanlannı ona boşalt· 
mağa başladı. Sami yüzgeri dönerek 
süratle dışan çıktı. Fakat çıkıp kapıyı 
kaptamcaya 'kadar sıcak alevlerin te
sirinden kurtulamamıştı. 

Sami, her ne pahasına olursa olsun 
canavarı kendi haline brrakıp işine git· 
meğe karar verdi. Ve evden çıktı. 

Sokakta bir kaç adım yürümüş yü· 
rümemişti ki, ardından gelen birisi 
kahkaha ile gülmeğc başladı. Sonra bir 
kadın geri dönerek Saminin arkasına 
baktı ve fıkır fıkır güldü. Sami bun. 
lara aldırmak istemedi. Fakat müthiş 
bir iç sıkıntısı ile adeta terliyordu. 

Tramvayda ayni vaziyet .. Bir çok 
kimseler kahkahalarla gülüyordu. Fa. 
kat bir kaç kadın ellerini yüzlerine ka
payarak bayıldılar. Polis müdahale 
etti ve Samiyi bir taksiye bindirerek 
karakcla götürdüler. Karakolda komi. 
ser, kendisine korkunç bir hakikatten 
bahsetti. Pantalonunun muayyen bir 
kısmına işaretle : 

- Sıkılmıyor musun böyle sokağa 

çrkmağa? diyordu. 
Sami kendini yokladı. Mel'un cana· 

var burnundan fışkırttığı alevlerle Sa
minin pantalonuun arka tarafı yan
mıştı. Sami, ateşe çok yakın oturdu. 
ğu yolundaki izahatini bin türlü ye· 
minlerle güç bela kabul ettirebildi. 
Adresini vererek yine ibir taksi ile e. 
ve döndü. 

• çeriye girdiği zaman lCansınm 

1 birisile çinceye benzer bir li· 
sanla konuştuğunu işitiyordu. Misafıt 
odasına kadar çıktı. Sesler ocadan geli. 
yordu. Kapıyı açtı. Şaşılacak şey: 

Kansı canavarı karşısına 

mış, bıcır bıcır konuşuyorlardı. 

Sami içeri girince Naciye: 
- Görüyor musun? dedi. 

küçük güzel canavarımı görüyor mu
sun? Eğer yakından tanırsan, onu sen 
de seveceksin. 

Sami asabiyetle haykırdı: 
- Evet görüyorum. Küçük 

canavarımz benim pantalonumun ar• 
kasım yaktı. Elaleme kepaze olduktan 
başka karakollara kadar düşüp komi. 
seri deli clmadığıma güçlükle inandı
rabildim. Ve bu muhteşem rezaleti ai. 
zin küçük güzel canavarmıza medyu
num. 

Naciye ve canavar biribirlerine bak. 
tıktan sonra ikisi birden gülmeğe baı
ladılar. Gülmeleri mesele değildi. Fa
kat Samiye, karısının canavardan yana 
çıkmalan ağır geldi. Onu tahrik için: 

- Bak, dedi. Duvarları nasıl simsi
yah etti. Kilidi nasıl eritti. Bundan 
başka ikide bir kömür kovasını da de. 
virip ortalığı toz içinde bırakıyor. 

Naciye bu şikayet karşısında sade
ce elini uzatarak canavarın başını okıa

. dı ve ona: 
- Seni gidi yaramaz, dedi. Neler 

yapmışsın böyle? 
Canavar ise, Saminin sızlanmalarına 

kızmış gibi idi. Hiddetle ve gürültü 
ile solumağa başladı. Sami, yeniden iki 
ateş sütunu fışkıracak diye kor'kuyor-
'du. Sıvışmak istedi. Fakat bu sefer. 
canavarın bacaları sakatlanmışa ben • 
ziyordu. Oralardan yalnız birer parça 
duman çıktı. Canavar sanki bunun se-

l bebini anladı. Derhal dışan ~arak 
kömlir kovasına daldı. Oradan bir 
miktar daha kömür yiyeceği nnıhak -
kaktr. Fakat kafi derecede kömür 'kal
madığını görerek, aşağıya kömürlüğe 
koştu. Az sonra burun deliklerinden 
kıpkırmızı alevler saçarak döndüı. 

••• 

S ami koşarak banyo dairesine gir .. 
di. Elbiselerini çıkarmağa lü· 

zum görmeksizin duşun altına girdi 
ve musluğu açarak öyle durdu. Cana. 
var bir müddet alık alık baktıktan son,. 

ra meyus bir tarzda yatağına döndü. 
Naciye Samiye yaklaştı: 
- Üzülme sevgilim, diyordu. Ben 

ondan kurtulmanın çaresini buldum.. 
Fakat kendisine bir şey belli etmiye • 
lim. Sen hemen elbiselerini de~ftir· 
Yeni bir takrm giyerek hiç bir ıey ol• 
manuş gibi işine git. 

Sami yeni bir takım elbise giymekle 
meşgulken, kansının da canavara çı • 
kıştığını anlatan gürültüler işitiyordu. 
Onun planına müdahale etmeks.izin va
zifesine gitti. 

Saat on bir vardı. Fakat onun gc. 
ci'kmesile hiç kimse alakadar görün • 
müyordu. Sami işiyle meşgul olmağa 
başladı. Lakin içi içini yiyordu. Çün. 
kü tekrar eve döndüğü zaman ya ka
nsını öldürülmüş, yahut ta evini ateı 
almış bulacağından korkuyordu. Za. 
bıtaya müracaat etmeğe cesareti ypk -
tu. Çünkü evinde bir canavar olduğu
nu şikayet etmekle herkesi kendisine 
güldüreceğinden korkuyordu. 

Mümkün olduğu kadar erken eve 
döndü. Yuvasının ateş almadığını gö
rerek memnun oldu. Karısı ile cana • 
var bahçede oturuyorlardı. 

Sami kapıdan içeri girince canavar: 
- Merhaba Sami, dedi. 
Sami onun bu selamına mukabele et

medi. Evin bir köşesinden yuvarlanan 
tuğla parçalarına bakıyordu. Canavar 
da o yana bakarak: 

- Anladım, dedi. Evini orasından 

burasından yıktığıma hırslanıyorsun. 

Fakat ne ehemmiyeti var. Bunlar lkü. 
çük şeyler. Yukarıdan inerken oraya 
tutunayım demiştim. Ayağımdan kayı. 

verdi. Ne enti püften evin varmış! 
(Devamı 11 incide) 
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- Cimi! Sana bUtnn söylfycccğim 
undan ibaret: "TchlJke" adiyle do

latan adam bulundu. 
- Y:uıl bundan başka bir şey söy

·emeyeceksin öyle mi? Fakat ben sa.
na ne yaptım kl böyle mukabele edl
.}orsun? 

?ılttfetUş Rovllngs daha fazla bir 
şey söylemeyordu: 

- Maalesef Slr Harkort böyle ta
limat verdi. Sen pekAlA btllrsln ki, 
clfmde bir şey olsa yaparım. 

- Ama nasıl oldu; onu dahi söy
lemez misin? Nasıl bulundu? 

- Kendi adamlarından blrl onu 
ele verdi. 

- rummiş bu adam! 
"- MeUyus fsmtnde bfrl .• 
.. Niçin? 

- Onu dnhl söylomeğe mezun de
ğilim Cimi! 

- Demek bOtttn söyliycceğin bun
dan ibaret? 

- Maalesef Dyle ... Bu gece böyle 
"'ccecek.-

- Nereye götUrdtınnz? 
Müfettiş RovJings başını sallıya.-

ralc: 
- Onu dn.hl söylemem? 
- Kimmiş? 

- Onu daht. .• 
Gazeteci Cimi bunun üzerme şn ce

vabı verdi: 
- Slr Harkorta söyle, eğer MeU

yus meydana çıkıp da "Tchllke" yi 
ele vermeseydi onun kim olduğunu 
ben ortaya koyacaktım. 

- Haydi canım. Şakayı bırak. Ben 
sana "Tehlike" nin kim olduğunu 

söylersem gözlerin faltaşı gibl açı
lır. 

- Faltaşı gibi ha! .. Seninkller do 
kaldırım taşı glbl açılır • 

• • • • • • " . . 
Bundan bir saat sonra Cimi, Stc

Can Bra.ndelln yanındaydı. 
Stefan Brandel: 
- Cimi, diyordu. Senden bfr ga· 

zeteclnin diğer bir gazeteciye ynpabl
leccığt en bUyUk lyUiği yapmam Jstl
yoruın. Söylediklerine bakılırsa, sen 
Londrada "Tehlikenin" kim olduğu
nu bulan yegft.no gazetecisin. Nasıl 

oldu da bu havadisi ole geçirebildin? 
EvvelA onQ söyleyin?, 

- Ben, hastahanelere blnlı9co lira 
,·eren meçhul adamdan şUphelenmiş
ttm. O adamın bu derece büyük iyi
likleri vicdanını susturmak için yap· 
tığına hükmedfyordum. "X,, imzasiy
le gönderdiği mektuplardan birini e
lime geçirdim. Boş vaktimde tetkik 
etmek lcUyordum. Bu mektubun kfi.· 
ğır. ı husus !bir cinstendi. Bundan kı
sa bir zamnn sonra, ''Tchlllte" mcse· 
lesini takip etmeğe memur edtlJlm. 
Dolayısiyle, Fillp Gran:>ton ile bir 
mUl~kat yapmak zarureti hasıl oldu. 
O sırada not aimak için kendisinden 
kAğrt istemiştim. O yalrlt hastaha
nelere "X" imza.siyle gBnderllen mek 
tupların kA.ğıdı ne o k6.ğıdm blrlbirl
ne bcnzedlğlnl görUnce ne kadar he
yecana d1lştUğUmU tasayvur edcbilir
Bln! Bu bir tesadUf de olabilirdi. Fa· 
kat nihayet elimde bir ipucu bulu
nuyordu. 

gece bir cinayet daha olur. 
Cimi bu sözleri söyledikten sonra 

daha fazla beklemeden Drandelfn ya
nından ayrıldı. 

"Sabah Sesi'' gazetesine geldiği 

zamo.ıı Korntveyt kendisine sordu: 

- Ne var, ne yok? 

- •'TehUke" tevki !edildi. 
- Söylemiyorlar. 

- Hiç öyle şey olur mu? Sen muh-
blrsln, öğren?. 

- Korkma. Hlc bir gazete onun 
kim olduğunu öğrenecek değil. 

- Böyle mazeret olmaz. Ben di
ğer gazetelerin yazlyetlne niçin gire
yim? Başımı belAya sokmadan defol 
buradan! 

Cimi, bir müddet dUşUndü. Şerefi
ni kurtarmak için yega.no yol, başka 
bir gazeteye gitmek olabilfrdf. 

- Yarın, dedi, diğer bir gazeteye 
gidiyorum. 

Ve mırıldanarak çıktı. 

• • • 

Brandel Ciminin nasıl bitr inkisa
ra uğra.dığrnı biliyordu. Zira, böyle 
bir havadisi bUtUn hakikatiyle noşr~ 
dememek bir gazeteci fçln pek mUş
kUl bir şeydi. Senenin en bUyUk ha.
vadisi? .. Hatta. kendisi bile 1mzasly· 
le bir makale yazıp Amerika.ya ken
di gazetelerine gönderebilirdi. E
ğer .... 

Brandel böyle düşünürken, hasta 
yatan kızının odasından çıkan dok
tor: 

- Kızınız daha iyi Mister Brandel, 
dedi. Rahatça uyuyacaE;rını zannedi
yorum. O kadar iyi kf, bundan sonra 
hiç bir A.rıza. gl}stereceğlnl Umit et
mem. Bir hastabakıcı göndereceğim. 
Buraya sabah erkenden tekrar geli
rim. Allaha ısmarladık Mister Bran
del. 

- GUle gUle doktor . 
Brandel, sonra bir koltuğa oturdu. 

Londraya geldiğinden beri blrccık ga
rip hıl.diseler cereyan etmişti. Fa· 
kat geçen geceki hepsinden daha gl
ripU. Kızının sevdiği adam bir şan
tajcı olsun .. Hem de katil olmasından 
şUphe edilsin ... 

lIA.discyi Sir Harkorttan dinlemiş
ti. Sir Hnrkort Merinin kendisine ge
lerek Grnnstonun "Tehlike" olduğu· 
nu ve iki yUzlU bir hayat yaşadığını 
söylediği zaman ne kadar hnyretc 
dUştüğUnU anlattıktan sonra şöyle 

demişti: 

- Nihayet genç kızın sUylcdiklc
rlnde bir hakikat olmasına ihtimal 
verdim. Onunla beraber, Grnnstonun 
apartımnnınn. gittim. Sant tnm do
kuzdu. Meri bu işi kendisi başarmak 
istiyordu. Ve ben içeriye girmeden 
evvel, Grnnstonu sıgaya çekerek onn 
her şeyi itiraf ettirmek niyetindey
di. Vaziyeti bu şekilde halletmek bir 
bakıma çılgınlıktı. Fakat kendisine 
söz vermiştim. Bununla beraber, 
herhangi nazik vaziyette derhal oda
ya girecektim. Nitekim tehUke buş· 
gösterince girdim. 

(Devamı var) 

Brandel, beyaz saçlarını eliyle ar
kaya doğru iterek: 

- KUi ,dedi, ben de bilmukabeıo 11·--- KUR ÜN---
ıana bir şey söyllyeceğlm. Benim ye- ll.Al'ıi C<..ıutTl.S U 
gft.no kuım olan Meri, Granston de- Ticaret 11Aıılarının ~ntlrn ·satırı son. 
nen adama Aşık olmnk fe1Aketlne dan ıtıbarcn llAı.ı sayfalarında 40, ıc say. 
uğradı. şu dakikada. bnşma gelen A- falım.la 50 kuruş~ dör(.uncil sayfada ı, 

ikinci Ye üçüncüde 2.. lıırincıde 4, baş. 
&abl buhran neticesinde, hastalanı· lık yanı kesmece 5 liradır. 
yor. Gra.nstonun kendisini kurtarma- Büyük, çok devamlı, klişeli, renkli llAn 
ın için beliti bir lmkô.n vardır. Zira, nrenıere ayrı ayrı fndlrıneler yapı lı r. 
kendisi aleyhine yapılan yogft.ne it-ı Rr.smt ıUınların santim· aalırı 30 kurur 
ham - Slr Harkorttan anladığıma tur. 
göre - Granstonun adamı olduğu 1 lcarI .':1ahl11elle olmrvan ki1rülc lldnlar. 

söylenen birisinin verdiği malumata. Bir defa 30, iki dcfas. 60, üç defau 65, 
istinat ediyor. d/\rt dcfnsı 75 ve on defası 100 kuruştur. 

Oc aylık ll!in \'erenlerın bir dtfası bedo· - Mister Brandel... Benim size 
Yadır Dört sntırı 'lCÇen illlnlorın fn:rla 

yapmakhğımı istediğiniz iyiliği nçık- satırları lırş kuruştnn lıesaı> edilir. 
ça söyleyin! ane hl:meı kurıorıu gellrenlert ::n. 

- Yazacağın makaleye Gransto- çiik 11/Jn turift.d vü:de !5 lnrlirlltr. 

nun ismini karıştırma. KURIJN hem do~!'Udan dolıruya, ken. 
Cimi bir la.hze düşUndU: dı idure yerınde, hem Ankara caılt!~::!n 
- Gerçi "Tehlike" nln kim olduğu- de Vnkıt Yurılu altında 10-:MAl.lWUI?\= 

na dair henUz resmt bir rapor neşre- llmN ilArı ı.urosu elıy lc ilftn kııhııl edu ı 
dilmiş değildir. Falrnt diğer bir gn-1----(l·h-l\r•o•n•u•n•ı•c•ıc.ro.n.•.ı :.ı_o_3_:ıa_> __ -:, 
zete bu ht:ı.Tadisl alacak olursa, bu 

Dördüncü unıunıı üfe-ct:iş Erzın
can vilav tini teftiş etti 

Erzincan şoselerle dört bir 
tarafa bağlanıyor 

Erzincan, (Hususi) - Erzincan vi
layetinde teftiı yapan dördüncil umum 
mll.fettiş General Abdullah Alpdoğan 
vilayet ve Parti işlerinde gördüğü dil. 
zenden dolayı Vali Fahri Özeri, tebrik 
etmiş, bilhassa Partinin intihaplarda 
gösterdiği muvaifakıyettcn çok mcm • 
nun olmuştur. Sayın General bütün rea 
mi ve hususi daireleri birer birer gez· 
mi1, her dairenin gördüğü ve göreceği 
işler hakkında izahat almıştır. Bu su. 
retle merkezde teftişlerini bitiren mil. 
fettiJ General Alpdoğan taktirlerine 
mazhar olan vali Özeni .de refakatine 
alarak kaza ve köyleri birer birer gez· 
miJ, halkın dileklerini pek yakından 

dinlemiştir. 

Bundan sonra Hah 'köyünde hüku • 
met tarafından açılmış olan nümune 
meyva fidanlığını ziyaret etmiş aşılar 
hakkında mUtehassıslardan izahat al -
mıştır. 

Memleketin ihtiyaçlarını mahallinde 
tetkik eden sayın müfettiş Alpdoğan 

şehrin imar planının biran evvel ya • 
pılması için mütehassıs gönderilmesi 
ve ııu projelerinin vaktinde ikmaf edil 
mesi hususunda icap eden makamat ile 
muhabereye başlamış ve bele.diyenin 
bütçesinin ademi müsaadesi dolayısi!e 
bu işlerin müfettişlik tarafından yaptı. 
rılacağmı vaat buyurmuştur. Memleket 
hududu dahilinde yaptırılan şoseleri 

de görmüş olan General Alpdoğan bu 
faaliyetten de çok memnun kalmış, Re
fahiyeyi trene raptedece1c elan Refahi. 
ye - Kemah şosesinin noksan kalmış 
krsrmlanrun da yakın zamanlarda biti
rilmesini valiye emretmişlerdir. Esasen 
imarcı ve çalışkanlığı ile halka kendini 
sevdirmiş olan vali Fahri Özen bu yol. 
dan ba§ka Kuruçay kazasını da §imen. 
difere bağlamak için bir şose de, en 
yakın istasyonla kaza merkezi arasm· 
da açtırmağa başlamıştır. Bunlardan 
daha faydalı bir şose de Tunceli vilfi. 
yetiyle Erzincan arasınd:ı yapılmış olup 
asırların görmediği ve ecdadımızın ya· 
pama.dığı bu varlığı Cumhuriyet hükfı. 
meti bize göstermiş ve akıll<•ra hayret 
veren yüksek ve yalçın kayalar ara -
sında karlı tepeler aşılarak yurdumu • 
zun en ücra köşeleri biribirine bağlan. 

mıştrr. Şu bir yıl içinde bayındırlık iş· 
!erine verilen önem bir körfez halındc 
bulunan Erzincanı ticaret sahasmc'la da 
canlandırmıştır. 

o 

Bir haydutluk 
O ç Sabıkalı Bir Karıkocayı 

Bağladılar 

İzmir, (Kurun) - Torbalı kazasın. 

da Ycniköy<le bir haydutluğa teıeb · 
büs vakası olmuştur. Köyün os'ki muh. 
tarı B. Ahmet Metinin geceleyin bakk· 
kal dükkaruna giren üç şahıs, bir kilo 
~ker, bir kilo pastırma ve beş ekmek 
aldıktan sonra aynı adamın, dükkanx
nm yanıbaşmdaki evine girmiıler, uy. 
kuda bulunan B. Ahmet Metinle ka • 
rısrnın üzerine çullanarak kollarını 

bağlamak, ağızlarını tıkayarak işkence. 

ye başlamışfar, para istemişlerdir. 
B. Ahmet Metin, on lira vermiş, fa_ 

kat haydutlar daha fazla para çıkart • 
mak: için işkenceyi arttırmışlardır. O 
sırada Ahmet Metinin 10 yaşındaki oğ. 
lu, kapının aralığından sokağa fırla · 
mış, istimdada ba§3lmış, bunu duyan 
haydutlar, yakalanacaklarını anlıyarak 
dUkkandan çaldıkları öteberiyi de ev • 
de bırakarak kaçmışlardır. Bir jandar. 
ma müfrezesi, haydutların takibine ko
yulmuş, altı saat sonra onları Kuşada. 
sının Kozpınar köyünde yakalamıştır. 
Haydutlar Ahmet Koca, karceşi Veli 
Koca ve Hasan adlanndadır. Ahmet 
Koca sabıkalı bir hırsızdır. Adliyeye 
"Yeril.mitlerdir. 

Memekette yeni okullar 
Urla, Seydiköy ve Güzelyallda 

Lir €r okul açıldı 

Jrla ilkokulu ve açıirı töreninde bulunanlar 

tzmir, (Hususi) - Vilayet biltçe - hiyesinde ve lzmirin Güzelyalı semtin· 
sinden ayrılan tahsisatın ve Urla hal • de yeniden yapılan beşer dershaneli 
kının yardımiyle (Urla ilkokulu) nun ilkok~llar merulmle aÇtlınqtır. Scydi 

resmi küşadı merasimle yapılmıştır. köy clfolunu vali muavini, Güzelyalı 

Beş dershaneli olan mektep, kazanın mektebini de Vali B. Fazlı Güloç aç ~ 
ihtiyacım kar§ılayacak vaziyet~dir. mıştrr. Küşat merasimlerini müteakip 

Güzelyalı Ve Seydiköy mekteplerde davetlilere ~ay .verilr-ıiş -
O kullan tir. 

İzmir, (Hususi) - Seydi köyU na • 
-., .... - ,,,..,,_ ,_,, 

Mersinde yeni iskeleler-

Belediyece in~a edilen yeni b<eton iskele 

Mersin (Kurun) - Geni§ bir hb-ı 
terlanda sahip olan Mersınin ticari 
ehemmiyeti gittikçe artmaktadır. A
nadan doğma belediye reisi vasıfları· 
na malik, genç, enerjik, hayatta mak. 
satl1 ve iddialı olmasını bilc:ı sayın 

Mersin şa.rbayı bay Mitat Duroğlu 
çoğalan iş hacmine cc\·ap verebilmek 
için muhafaza ve tahmil. tahliye tesi
satını da artırmaktadır . 

Ezcümle mevcut beş iskele mühim 
masraflar ihtiyar edilerek genişletil
miş ve uzatılmış olduğu gibi ayrıca 

OerenköyUnde bir 
vakn 

İzmir, (Kurun) - Foça kazasının 
Geren köyünde bir vaka olmu§tur. 

Hasan oclu Eminin geceleyin kapı. 
sını kırarak evine giren Mustafa oğln 
Hasan Doğancılı, para çıkarması için 
evde yalnız bulunan Eminin karısı Gül. 
silme işkence etmiş, yedi altın lirasını 
alıp kaçmıştır. Hasan, jandarmalar ta· 
rafından yakalarımı~, çaMığr para !'.ak. 
la.dığr yerde bulunarak sahibine teslim 
edilmi~tir. 

ilaveten altıncı bir betonarme iskele 
de yaptırılmıştır. Bu iskeleye ylnni 
dokuz bin lira sarfedilmlştir. 

Tilccarların eşyasını muhafaza et· 
mek ,ay:ıi zamanda, ihracat işlerini de 
tanzim etmiş olmak mUlfı.ha.zasile her 
tilrlU tesisatı havi bir ihracat hangarı 
vUcuda getirilmiştir. Bu hangarların 
bşa bedeli yirmi altı bin liradır. 

İskelelerin üstüne hangar ve gaz 
depolannın derununa dekovil tertiba .. 
tı yapılmıştır. 

lzmirdc Kızılay Haftası 
Izmir, (Hususi) - Kızılay Haftası 

ba~lamı§tır. Bu münasebetle Cumburi· 
yet meydanında merasim yapılmı~. va· 
li, Belediye reisi, maatifçiler ve bütün 
mektepler talebesi bulunmuştur. TaJc. 
be söylevler vermişler. Kızılayın meuı· 
lekete hizmetlerini anlatmışlardır. 

Merasimi müteakip Atatürk heyke , 
!ine çelenk konmuş, talebe ve izciler 
geçit resmi yapmışlardır. Kmlay haf. 
tası zarfında her tarafta konferanslar 
verilecek, Kurum da 260 çocuğu giydi· 
recek, yeni üye kaydile uğra§acaktır. 



• Bir artistin esrarengız ölümü 

DOROTI HEL 
Pencereden aşağ ı düştü 

öldürülüp atıldı mı 
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Amerikan slne
~a artıstıerl ara-
arından birini fc· 
cı bl b r surette kay-
d:tnıış1erdlr ve hft-

ae henuz bUtUn 
E.ısrarını m uhn faza 
ctınckted' ır. 
Şöhreu dtill'1.•nya 
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A.. Yılmamış, fakat 

h
:tnerlkndn çok meş 
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0 artıstıerden • 
bıorou Bel ı 9 31 de 

8 
r otomobil knzn-
ında ölen bir A
ıner'k 1 an ressamı
nın k 
ı:ı:ı arısıdır. o zn-
)' andan heri Ne,·
ı:r:ta bUyUk bina· 
l r an birinin al-
ıncı katındaki dai
~esfnde Ynlnız ya
~anıaktadır s . 
l) on zaınanlardn 
rı~rou H:el'c Ame· 
nı an Cuınhurrelsi-

n °flu Ceys Ruz
'\'elt 
nu arkadaşlnrmdan birini tanıtıyor. 
nı ' hUkuınetin yUksek mevkili mc· 
tıs~rlarından Henrl Hopklns'dir. Ar
evı onunla nişanlanıyor ve yakında 

1enıncye karar veriyorlar. 
ta Şlo hA.dise bu şerait içinde ecre· 
en n ctınıştır ve onun için daha esrar· 
{iı bir cehre göstermektedir: 

0 d ~~en sa a'h evyorkun kalabalık 
b~ deıerfnden biri Uzerindeki bir 
nanın altıncı katı pencerelerinden 

biri açılıyor ve bir kadın vücudu kal-
dırımın zerine dUşerek en feci bir 
şekilde parçalanıyor. llu, Doroti !!el
dir . 

Polisler bir tnra!tan cesedi kaldı· 
nrlarken bir tar aftan da artistin da
ir esine çıkıyorlar. Kapıda şöyle bir 
k:lğıt' asılıdır: 

"Anna; b u sabah san a hizmetim 
olmıyacak, gidebilirsin." 

Anna her gUn gelip Dorotinln hiz-
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YERYOZONCfN BIRlCIK YILDIZI ŞORLİ 

Çocuk f i lmleri n e 
rağbet artıyor 

Ş ORLt TEMPL; şimdi yeryll-ı 
zUnlin en fazla tanınmış yıl

dızı sayılıyor. Kendisi henUz 9 yaşın 

da bir çocuk ve 5 kıtadaki sinema· 
!arda bilyUk, kUçük herkes onun film 
lerinl seyrediyor ve en çok safi ka
zancı da onun filmleri getiriyor. KU· 
çUk Şörllyi angaje eden ve elden ka
:ırmamak için elinden geleni yapan 
''FOKS" film şirketinin, bu küçük 
yıldızın tek filmiyle, büyük yıldızla
rın oynadıkları 4 filmden eline geçen 
paradan çok daha. fazla kazandığı, 

lıir lstalistik neticesi olmak tizere 
ortaya atılmıştır. 

Diğer taraftan yeryUzünUn her ta
rafında şimdi çocuk yıldızların oy· 
nadığı filmlere, diğer filmlerden faz· 

metini gören lıir hizmetçidir. Bunu 
her halde Doroti yazmış olacak. Fa
kat, el yazısı muayene edilince baş

ka lıiri tarafından yazılmış olmak ih
timali varit görülüyor. 

Esasen, eğer artist pencereden ka
zara dilşmUş ise bu mektubu yazma
smda mana yoktu. O halde, Doroti 
birisi tarafından mı pencereden atıl· 
mıştır? Buna, kapıdaki kllğıt dqlayı· 
siyle, biraz fazla ihtimal veriliyor. 
ÇlinkU içerdc olan katil, artisti öl
illlrmek tizere ilrnn hariçten kimse
nin gelmesini istemiyordu. 

Diğer taraftan, artistin dlişmeden 
evvel öldürlllmüş olmak ihtimali ,·ar 
dır. ÇUnkü, ci\'ardakilerln söylediği· 
ne göre, Dorotlnln dlişmeden evvel 
çığlığı duyulmamıştır. Halbuki, ka· 
zara dUşmUş olsa daha pencereden 
yuvarlanırken çığlık atması ıa.zım

dı ... 
Bu suretle htl.disc esrarengizliğini 

rnuhnr~zn. e tmekle b e r a b er bfr cina

yet olduğuna da kuvvetle ihtlmaı J 
Yerilmektedir. 

la rağb"t gösterildiği kayclolunuy 
Du arada Greta Garbonun sesli -
Annn. Karenin - filminde çocuğu o
lan Freddi nnrtolomiyu, bilhassa ho
şa gidenlerden biridir. Sonra Frandl 
Ştark da, merkezi Avrupada en çok 
ala.ka uyandıran bir kU: Uktür. 

Çocuk filmlerine rağbetin son de
recede arttığını gözönünde tutan llo· 
livud, gltglıle çocuk filmlerine şim· 
diye kadar olduğundan daha ziyade 
yer ayırmağı kararlaştırmıştır. 

Şörli Templ başta gelmek üzere A
merfkada en çok film çeviren çocuk 
yıldızlar, Freddi Bartolomiyu, Mlkkl 
Runi, Terri Kilbörndür. Bu Terri Kil 
börn, çocuk yıldızların en yenisidir. 
Yukarıda adr geçen Frandl Ştarka 
gelince, o Aimanyadn. çevrIJcn film-

tirilmlştfr. Oranın bu sahada c>n 
mütehassıs rejfsöril, ::>an Vud sn~ ı
lıyor. Bu rej isör, l•'reddi Bnrtoloınl· 
yu, Mllü:i Huni, Tcrri Kilbürn isim· 
lerlndeki çocuk yıldızları, rejisörlU
ğUnU yaptığı bir filmde birleştirmi • 
tir; San Yud, çocuk ruhi haletin i cıı 
iyi nulıyan büyUk olmak sıfatiyle. 

bu filmde oynayan ~1ikkl Runln iıı 

ruht temayUltiııU tetkikle, keııdlsı

niu ileride film rejisörli olacağını sez. 
<liğlnden bnhsetmekte \'C bu sözlc-rı· 
nln ileride bu zamana ait hlr kı>.,ı f 
olmak Uzere hntırlnnacağını umınalt· 
tadır. 

l\1lkki Huni, pek i:;tidatlı lıir ço
t;Uklur. Daha bu ya~tn üç çocuk ı;-ar
kısı bestelemiş, bu şarkıların notala
rı da basılmıştır. Sesli film tekniği
ni bilmekte, film &leti kullanmak he· 
vesiyle daha şimdiden atelyclerfn 
makineli kısımlarına burnunu sok· 
maktadır. 

Freddl Bartolomiyu, yaşça nlsbe· 
ter. bUyUk bir çocuktur. Bu, kibar 
haliyle sevimli - KUçük Lord - bU
tlin ömı·llnce film yıldızı lrnlmak ta 
S<W\"Ul'Ulldadır. 

Büyilk reJislir San Vudun en yeni 
keşfi Terri Kilbörıı namına da, keş· 
fcdcn, söz syllyerek, onun da ileride 
daha ziyade parlıyacağını müjdele
me etedir. 

Başkaca muhtelif memleketlerde, 
hele şirin Şörliyl andıran kUçliklcr 
yetişmekte, yetiştirilmektedir; hU
H\sa, çocuk yıldızlar, şimdi bütlln 
dünyada modadır! ve seyirci miııl

mlnilere en ı;Uzel emsal örneğini, kız 
olarak, filmlerindeki iyiliğe temaylll 
uyandırıcı mevzular ve iyi çocuğu 

temsil etmek itibariyle, Sörli Tem1ıl 
Jerde oynnmnktndrr. ''ermektedir!? .... 

Sonra. Amerikada çocuk filmleri, Freddi Bartolomlyu da, ayni yol-
rejlsörlUğU de, bir ihtisas haline ı;e- da erkek çocuk mllmessil ! ? .... 

~ 
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lJı..,go dogruıuu: 

- Tadını alanlar biliyorlar .. 
Don Pedro atından in mişti . Onun , 

yenle kadın görüp de altı.kadar ol
mamasına imkil.n yoktu. Fakat bu 
tesadüften daha çok Don Dlego için 
memnundu. GörUnilşü insana korku 
Yeren vllcudu ile bu adam kendisine 
çok yarıyabllirdl. Karşısıntla durdu, 
Bastan ayağa kadar süzdükten son· 
ra: 

- Talihin varmış, dedi. Korku 
kralının maiyetinde çalışacaksın .. 

Dlego hundan bi r şey anlamamış. 

tı . 

- Ne kralı dedin anlamadım .. 
- Kor.:Cu kralı Don Pedro .. 
7.aYnlh Diego bir yıldırımla beynin 

elen vurulmuşa döndü. Titremeğc 

lıaşladı: 

- Siz, siz Don Pedro musunuz? 
- Ti\ kendisi.. 
-Tahmin etmemiş de değildim .. 
- A!erln, demek zekAn da yerin-

dcı .. l<'akat bana zekAdan ziyade 
ku\ vet lüzım anladın mı? .. Yumruk 
kun-eti .. 

-- Deni yanına mı alacaksın yok
sa? .. 

- nen imle gel mel{ istemez misin? 
lieın lıu gece kendini göstereceksin .• 

- l'nkat lrnnm lıcnl bekler . . 
Don Pcdre bir küfür savurdu: 
- Haydi sende, eşekl ik yapma .. 

Senin gibi adam kan için kendini 
1 .. ')rletlr mi? .. Karını çok seviyorsan, 
lh aı.la bir onu da görmeğe gidersin. 
Fak:ıt daha. evvel benim gUvenilir 
:ıir adanımı olduğunu isbat etmeli
sin • 

- Bu nkşnm beni bırakırsınız. 

Hastamı eve götüreyim. 
- Adın ne senin'? .• 
.... Doıı Dicıgo .. 
- Bana bal< Don Diego .. Ben s<ir-

lediğini yapan bir adamını. Senin 
yumrukların bizim karşımızda par
ça lamr .. . 

Don Pedro böyle diyerek hA.ll\. yer
de upuzun yatan Sinyorita. 1zabella
ya yak laştı. YüzUne bakar bakmaz: 

-Kim bu melek kadar gUzel kız?. 
diye sordu. 

- Ilcninı kızım .. 
Don Pedro gülerek : 
- Karım dUşUnmektc haklı oldu

ğunu şimdi anladım, dedi, kimbilir 
o da ne gilzel bir karıdır. Eğer bu 
nkşanı çok mUhim bir işim olmasay
dı karının yanına gitmene müsaade 
ederdim. 

Don Diego, kurtuluş olmadığını 

anlıyordu: 

- Demek bana. da. yumruklamak 
fırsatını vereceksiniz. 

Haydut reisi sevinçle: 
- Ellıette, dedi, bak böyle konuş

n•ak sana ne kadar yakışıyor. Hem 
ınUlıim bir düşman ıtemizleyeceğim 

l.ıu gece .. 
IJon Die;o bir kurnazlık düşiln-

ılU: 

- Kabul etmem için benim de kli
ı,;Uk bir şartımı kabul etmeni rica e· 

dec:cğinı. 

- Söyle bakalım? .. 
- Kızımı c\'ime götUrüp t>1rn~a-

rım. Eğer yanıma iki yardımcı adanı 
:ı,ı Yerirscıı ... 

llnydut gülümsedi: 
- Bu istediğin olur ama, bu ak

şam olmaz .. Bak ben de sana bir a
kıl öğreteyim. !3imdi atına atlar, 
doğru Hine gidersin. Kızın bizim ya
nımızda kalır .. Beraberincle kannı 
da getirip kızını ona teslim edersin. 

- Siz bura la mı kn l:waksınız? 
- Şu yolıın kenarında .. Eğer gel· 

mezsen lıil, ki kızın mahvolur. 
Don Diego l•endislne emanet ed l· 

bı.ık .. Anladın mı, kardeş gözil ile .. 
Sana evlenmek tekli! ederlerse: 

- Nasıl olur, ben senin kardeşinim 
de. Ilu benim sana analık sözümdür. 
Illçlıir zaman unutma.. Çiftliğimizi 

de hazırlatıyoruz. nen gelir gelmez 
oraya gideceğiz. 

t zabclH\ bunlardan bir şey anla • 
mamıştr. Fakat annesi gittikten son
ra uz.un uzun dUşUnmliş, neticede: 

- Annemin söylemek istediği bir 
şey vardı, ama. acaba niçin söyleme. 
dl. Diye hep bu sırrı anlamak için bir 
çok defa bUyiil{ babasının ağzını ara 
mıştı. 

Genç kız, hir gece lıüyUk babası. 

nın gcl ınediğiııi gürUnce merakta 
kalmış, sabaha kadar uyumamıştı. 

Bu kayboluş bir hafta sUrUnce tza
belln çılgına dönmtiştU. 

nır gUn çiftliği hatırladı. Annesi 
doğduğu, l>UyüuUğll çirtllğln ihya. c ... 
clllmckte olduğunu söylemişti. Ora. 
da bir şeyler öğrcnchilirdi. 

Şahin ile adamları, lzabellanın lzl 
111 bulmak için Valansiyayı altüst e. 
derlerken genç kız çiftlik yolunu tut 
ın uştu. 

lzalıclla çiftliği tanıyamadı. Sene
lcrtl i r uğramamıştı. Çocu J{l uğu ndn n.: 
beri hafızasıııda kalan binalarııı bir 
l'1snıı ycrirnle yoktu. Buradan taşın. 

clıktan iki sene sonra bir gün annesi 
ile gezmeğe gitmişler, harap bir ha· 
l e geldiğini görmlişlerdi. Ondan son_ 
ra hlr defa bile gitmemişler, kimse 
de meşgul olmnmıştr. 

Çiftllk kfihyası lzabellnrı nezaket. · 
le karşıladı: 

- Burası, dedi. Sinyor Şnhinindir. 
Ken(lisl lıir hafta eHel şehre gitti. 
Gelmedi, dedi. 

tzalıclla, Şahin adı ne hanesindeki 
muammaların lılrçoğunu çözer gibi 

o ldu . Büyük babasının gelip gelme. 
eliğini sordu. Kahya: 

- Bir defa geldi, dedi. Ondan son
ra görUnmedl.. 

- Ben sinyor Şahini görmek Istı • 
yordum. 

- Kim gi~ndcrlyor sizi.. 
- Büyük babam .. Aygır benim ou. 

yük babamdır. 
Kflhyn hayretle sordu: 
- Sizin büyUk lıabanız mır ::lınyor 

onu ~ok seviyor. Köşkte onun için 
ayrı bir oda yaptırdr. Mademki öyle· 
dir bizim misafirimizsin. DugUn ya_ 
rııı Sinyor Şahin gelir .. 

- Bir haftadır gelmediğini merak 
etmiyor musunuz? 

- ll ab '.? r gönderdi. 
tzabelln şehre dönmektense çift • 

llkte kalmayı tercih ediyordu. Ne de 
olsa yabancı muhitte bulunmuyordu. 

Jzahclla ikinci gUnU kfthya ile bah 
çeyl geziyordu. Uzakta. bir atımın 

dörtnala geldiğini gördüler. K!'ı.hya 
dikkatle bakmağa başladı. SUvnri 
biraz daha yaklaştıktan sonra: 

- Hayret, dedi. Don Diyego yalnız 
geliyor. 

- Acaba mllhlm bir şey mi var? 

- Şimdi anlarız .. 

Ki\hya karşılnmağa koşarken lza. 
belin <la kalbi çarparak onu takip e

diyordu. 

Don Diyego uzaktan hlr elini hn,·n. 
ya kaldırarak kahyayı selüınladı . 

KAhya sabredemedi: 
- .Ne var, Don Diyego, dedi. 
MUhim bir haber mi?. 

- Bir ŞC'Y yolc. 
- Sinyorun gclmelc rikrl yok mu• 

dur? aGlilıa Ş<'lıirde yerleşecek ... 
- O şiıncli çok mühim bir işin ar· 

lrnsmdnn koşuyor. Valansiyada otur-



de ucu n T rbiy li gorünmenin 
kınd ki k kat c-lyet .. J&~ ,..._. blr-

1 

...... ,.. dtllleels ..... ,..... wı ... ı ... ,.,. .......... "' 
U.. n e s k ,. b ,· r p a ş a n 1 n o g"" 1 u takma prtlua tabi elıp••ın lcap et· cık alarak Jnıcüta tGtmalı, toılanaca. ..bi llanket .. ecelim .... -. 

tlrlr. lı isin onunla •iu •e el .U-k doifu olanlar pek pktar. 

'
•ta d eg 1• n d 8 mu'' h 1• m 1'za h ~ t Ve rd 1· mir ln1111m heflrdan berinde ya. detiltllr. P•tlJI seurı iUtıu.ü a. lleeeıa, el ı...- IMHlell ... 

Jlld4tlum11aatllk taratın4u raa
ıtlT11C• 4Uaa ... ı..ı et.rafmcla 7a. 
Jllaa taıa.ıu&a betea luu ile 4H·am 
edlba•ktHlr. 

J>b de Madam AtlDUID faall1ıt. 
..,.._. Tüıf olu Beflt paeanın otla 
S..all atc14elvauıllll• ıeUrtlerek 
Ua4..SU atlnca&t e4Umlıttr. aeııt 
JllU••• ı..an Wil•J1 teaYlr edl· 
ol iuı mWm maltmat nnnııur. 
.. DOkıa4aa da lllC.lemtlt JlrlfeD 
ald4elam11mlUk talakltatı kıa& bir 
••• urfmda bitirerek, .ltlaa11 v• 
MO •taJdarmı •allk•m•1• Yerecek· 
tir. 

4tla&Dm, blrook kıslan kaadır
.U ft ftllle 41tlnaek lçla, B•1ol· 
.._. kaclna berberlll'la4en bll'l1le 
........ o1411111 anlatılmakta4ır. 
..... Atlaum nine clnam eden 
lmdnlana MaeD lltJel ele aql&nlllD 

••l'ttderlal ken41al 4• Wın otu 
buWde J&ptıraatt&41rlar. 

Mad&m Atlaa çok u.maa Hrma. 
,...._ I>• HrHr YuıtulJle buldu

illlırtmaktacllr. Blrcok se11ç 
Dlllana bildirilip Atlnaam P91lO'll•• 

... iade b• lterlterla bl1'lk 
,.... 011Wblı 11&n1lqor. 

Atla& JıükmA&kl talıklkaıımıu 
'*leWlroe. barada l•uıımu anıa .. 
ıdm• lmk&uıı 6Jl• ıuulmu w.. 
1'tar dQmalt&Jıı ti, 1nı kadmm ... 

rda1Ntrl 1a1Ju• adi bir nıadna 
'nl 46111. Parlatekllen bile tat oabr· 
tMak Mr •talaatMM iel.utllae 

~,-........ bla&PI'· 
....... b4ar tllblt edlleal•rla ,.. ... _ ......... ••llnf olu .ltlDanm ...,eki •Talb btml&r •• aablbl· 

taa maaMlrle bJnr lllrl oıa..·-._. Ati•••• .. katmlan ... ı. 
'-IJ•u lota blludıll ual tek 

~dmDak.,. 
.Adaa 1111U11l•rlal keneli a4amı 

...... .,... ••• w.t. klrlrctl llltl 

_ J*&lt ilk tealrin bUyilk elaeaunl,.ti yıp •Jllır. ÇUnkt, ldltlll Wtclderı Wr ittir. OJI• u,SU alr'Ulr W 
nrdar. Bu tellr, bir dereceye bdar o- beaunlals. Yanamcla oturan bir ml- ta rutladıiz bir ba,.._ eUnl 

mulatellf •••fa hfclu4ınr n soa
ra Mftllı lla4ıalan ••boma~ ••it lol11 lltedtll llbl "C•llftlrma, .. 
ta74t'. 

Dua twbiyt" a.akedat -.ıla ..,..._ ufirlab '11• ya,acü oluna, neaket b,..aıda lper. BI ı..- Ml-
7' k.UWlr. lcabl lis de .. •,...as, bu, ayıp de- mels cl....ııtlr. au ltillarlıl. 

leraa1eıer4ta biri, ltlr stla AU-
auıa ealrlerla• .,.. .... 7 ... , 
ol11na, ırtell ıaa •nala lsap ... 4a, 
malateUf ataoakblana4aa Mr lı:lfW 
blr4'a l>alar •• ltaaıar kıadlllal IJ• 
le ltlr llktl4• tuJ'lk e4erltr ki. •Tal· 
ıı kadla ••••• •••• AUaa7a totuJ 
lm4at lltemektea batla çare itala-
mu... 

IQer taraftaa Atlaa lts klUliı .. 
lan, .... badi aclamı ol• Mr w. 
feel YllltUIJI• boro para ftfdlrlrdt. 
l'üat 1Hı paralana fallltrl o b4ar 
71laltktlr ki ....... .., .... ..,,.. 
lerlu ,.,.. aN*lan ,..ıama ... 

Terbl,.U olm•ma ilk tutı: llppe. 
~- ... , 111dWe terbl,.U il
...,. pllprlNa ,arln•lr pılar 
ten1,..ı.llk 11• ...... Pakat, de.,. 
dtb oldufu ılbl .... Umnek ı. lnuaı• 
i~ l)'i delildir. Terbiye ctmnhMte 
uJUlaeak Mr talam prtlar Yardir. laa.1 
de oı.a ltuaJarı ,....... ptlrmek .-c· 
burlyetf. terbl19 Dmaaudlr. • .... 

tabi ,......... ...... --
fula llpıa dumanı sıJrarmak, -1 
,ederle, ıomta. )'Dut bir ldllaf4ll
te bafblarma arka -...ır •Jlfbr· ..,le bir ftli,et ~ ...... 
... llaJmına ....... J&JlllÜ .... 
4ır. Wnda ilRa •trılU'I ablrlllr: 

o&t fallltrlld .._.Mllrler " ı.oro------------
taa ltlr tirli brqJaaulardı. 

AUaa IMıflllNI o ka4ar Deri 
ststannettttr ki, tadmlann kasan • 
~an paralarclan ancak Jtl•de Jir • 
mt MflDI .. ,..a,.1erln• •umlftlr. 
Y&sde eJUalal n Mlıl1tl aıfatne, ,..._ 
4• J'lrml Mtlal 4e mu~tellf aurafta• 
ra brflhk dl7tnk almlı. 

11 ... ıa 1tlr Amerlbh •illi•• oı
kardılı saTalb blr ftrk km m11ka1tl
Haü &14111 100 UN4u 111 Urunu 
k•IUllal ,&l9lf •• ıı ııruau Jnl b
cıma Y•fllllttlr• 

Atlaaam 9Jladekl ~ ba411l• 
ae !>allamak lola k•l1udılı ...ıler· 
den biri 4e, .. rma:relerlD• clalma 
100 - 110 lira kadar lttr para ttorc· 
ıu kalmak Te kıllan 1»11 1tore11 almak 
amldi1lı dalma ımrl altında tutabU· 
mıkUr. 

Atla& ..... ılU "41 781111& .. ı. 
tlll laalde. la&I& 1n1l1Uer ltltlalle llot 
mattaa ............ _ .... 

iti coeak aalalbl olan 1Hı tofer, Ati· 
aum 7tl•l•4n co11ılu•• oontua11 
tert•tmlftlr. Ve be,ltee .A.tlaa MI' o
calm lbmRlae dalla HMp oıa11 .. 
tar. 

J'ak&t iti• 1arlp tarafı, Atlullm, 
4anldıktaa ft &nıldlktaa IOIU"& .... 
ki d09tua bir otomol>ll almata kal
klfllUf 1>11l11amuı •• b11aua lota 4• 
l»lrook saraJlara l»aparmaı olmuı· 

'""· And4ıll'" 4anl4lla"' .... lol. 
d11npauva.eauto.,10llla 
7tl• Ura llarc&Jaa&k itli' uta ol4•· 
tuaa san • .ltlaaam baöd •ak'llm
da 1>lrvok maıtmat ıalllbl 1nılaaaıuı 
mulltımıl ola11doet11.aa1>u otomoblll 
bir hakin dk6t 411• almak lltt41· 
11•4•• ftlphe etmek de mtımkt1ncltlr. 

ı.llaaıua iki eok&k arumdakl • 
nala iki bp•I Tardır, RaD«eT11111 
u4m erlı:elı:lerl ea kapıdan alm .... 

111. ctadlmtalik elar. llethur bir Alman palı Wr ,..... elabillr. Bir 
profnGrti tqilb _.,... mlMfir edil- ıtmde, dyatro, linema, anar11m11 

.... prlflne nriha bir .ı,afet .ın. 11n1uml,.U. bfltUa kapllı -·
_.. pepteJi .,....... ptlrerü .. ..,. htirmet ,.,... tU 8pl1e1ıllı 
nUndea llaiJaut. IOfrack oJuJarm ı. to1rüta lllL ....... 
•Pli faciHa lsraJr • Uhll ülula 11al· a,traa to11 ..._, Jlamdır. 
de, Alman profetlril Pbi peçeteleri bo-- eU lıls bir yepne &ptUemeı. Jtu. 
,___ ,.-, n IDlwlM 11111&- rem lılr jalanlılıft lfaW ohal', Jııl.; 
..... ... ....... erkek-iri 

• ..._., Gerek ...... ıerebe im ..... ide......_ • mtrlı nmı beklemeltl•. 
... • ..,_ ilk erkekte ... ... 

ftlılpk.-.Jrklmaetı..._ ................ ,.,...,..... 
.......... 111111111. Patatllltd ... 
plda lln•IHdlr. Y-* ,...._ ..,........ ... .. 
na ..... ,, - W..la 
........... q ---;: 

ı--. ................. .... ..... 
-.,.. 1lüll IGfra tcüıtmna •Jn bir 

....-.aadur. llldnt •• tlrlıi)etl elaı
Wlewl isin .-.. JÜllt uwdlft ..._ 
de taksim eclerek •vn ayn temb1e6 .. ..... ,......... 

Klrdalu ,.ı.. olalau -.a 

~'*--....... ....... 

.... ,. ........ ,.... ... .. 
dal ............. .e,s ... .. 

Bir ... llendlade ..... 
....... WlJlk bir .,... 
h1lat ..... '* pnar ...... 
dOlt w tlaMldılln btll •-11 
a 1u1a ., • nntdl ......................... 
... ..... ,.. .... 1r .. 
~ ... 111rewı..aaıı 
1111,.e.,...,..... ......... ................. 
.... ıUnl ...... ........... 

.. .... Jlnmdlr •• ,.. ... ~ ....... ...... ... ,... ..._ __ 
.....,.. .......... ... ,....... ._ .. ....,.1111 ... 

,.., 1dltlk.... ... ... .... 
benf.ls ,...ı a..,.. ........ JlltlM.1 ....................... _ 
JUID ........ 

... a.'1 ... lllıl•,~~ .......... ~~~~""'""'·~----~--k-.. _...,. ...... ~ ... -...... ... 
blin ....... ldirdaa lnalk-· Jr ·-eaafln dqttu olu Atlaa. blrkao ar acılan arkadaki JtGclk la&D1d&a • 

•"illa• bclar ltaırua tebeuı bir rl •1•1' ft Mrleee naıan 4tlt'llatl 
90tan m.U.Ut e4110'4.. llYll T• eelbeta•mlftlr • 

)'iptir. 
T"'91,.a .......... wardarna 
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-ma ••' .. 4ll1• IOf4a. -•r.. .. ,~ l•btJoi 

• Bllb ata binmem 1nmdan '°n
lfQ& abtınca1a ka4ar •• oet· 
911' 4t klmblUr nuıl 4ell ata 

meraa aaıataeatım. 
Kllııa •llllm 1tlr teJ' hatırlamıt ...... : 
_. 8ea tea41nl dtlttlntt,.onua, lta

.. J"Orlta ata blneblllr ml? .• 
Dalı Dleco, babella1a elenerek: 

1111. JOba ata blneml7or mu
_.ı--. Rlo l•umam. tıpaa7ol kısı 
..., ata blaemeJ'Q olur mu? •• 

XlllJa d&Jaauaadı: 
- a.tala, 4ecll, at-c ııa•ar b01 

.,.-.. • .-.ta .... n, Omrlade lllr defa ata 

tlallm•Jbıla. 1'. alaıs oUÜ claTl'&llı
l&k.. 

Doa Dleao ..,.ıa ~ da•· 
-·= - OOr4tıa mi. th4t. ._ 111111111. 

• • • 8 • • • • • • 

Tama Mat 80Br& llQodta !-.. 
bella ile Don Dlco atlama& l»laq 
roıa Olk••llar4L 

!aabella Ja&Jatm4a ilk 4eta ata illa 
IDltU. ~ k&ran70!', ·~..,.... 
lan tltr17or. J'Qat farltettlnauae. 
.. ~ •. Blrbot.ra•ll•••• 
llltl OJ4L Bir teu4Gt ..... elard 
:t11matd11. Clftllll bir 1ı.,.u ~ 
ttırakt.lktaa 110nra Doa 1>1980 'k ıı9al ..,._...t Mdm 11• l•hll•Ja ,.ır,. 
laftı: - .. ,.,,.ta. dedi, ~ 111: itini 
aGnek mlT 

- .. ~ J'alrat.. 
- lfuıl ...,_.,.. .... Oeu llllll 

lota iOJIOrwıw. ~ bbl'lak lla;rvr 
8ahlal belki hlama711 417• 16Jltl• 
7orum. 

- o,ı .... bira& •• Jaıalı lld .. 
Um ••• 

!zabllla keadlal l>lrümıt slltl l4L 
Btltb tunet11ıe atıa •l•rhl• ani· 
mıttı. 

Blrdea Don J)leao amı 4urdarda. 
Oal•r1•4•• 7lnnl k•4•r atlı 1•U1or• 
4u: 

• ....,.. mıtrhulea ırvwımu lclA 
aUan dOrtaa1a kaldırmütaa bafka ... ~ 
--- u J'•taaatlAr, kl
Dla DlllO l&Qbm Uflıarü: 
_,......,..... .... u ........ sa, 

bt Mr W PIU· Bele ..... Slbl 
•7 MllMI bir sa.il .ıe ı ... rm ..... 
4uıarlar aı! -....... ,.,. ...... , 

- Atlan bft;uab& 11a Jı1 ll'ı1l· 
,........ .. ..... kottaraım. 
alllaaltaJdıt ... . 

Dla m... .... --- k•t111 
.. kldl., Ati k1kaJenk Mnaala 
•kalktı. 

• büellaam 4a atı oau takip ıcıa 
l»lrdea laamle Ue Perl atd_,. atat. 
D 7 .... J'11T&r1Uclı. 

Doll Dlco arkama& büaldaa 
sı141klerl 70ldu aeıllbacvl &UDi 
• ..,.... kabellalma ........ 
la&J'ftlU da -· takip •417or4a. 

laHlJa &T&lllUD Olkalı ....... 
lıft79r, takat iaJ11ram11orta. 

llftl'l ...... .......... ta-
klJ eda atm bot olcl11t111uı aO,_oe. 
irk .... a ltı o ular U.rı.tttt. 
ki baHlJa COrtlamo,_,.11 bil.. Jl•· 
dala..taıa~ı· 

- Yoku bu tıı ltaaa !>lr 0111a mu 
.,.., ... ..,. ~k .. rl 4011· 
dl. Blru ....._ llQorltaaıa pnle •· 
paua ,..ımakta ol4utuaa 11140. 
Jtork~ il• baoım s•ltll ılJal'Jl•re ce-
11rdl. arata J'&Jll•ıt toa ııratlı , .. 
UJorl....,, 

- .AllaJa J'ar4ımomlll olau.. 4111• 
IOJl ... Nk atnadaa atladı. O.at k111 
k..ubJ'&rU kal41d.ı: 

- • a14-, llaıorlta 41tthll •• ..... 
ı....u • ..,... "' lıaMe 141. 

- Zümet •tmQlaa. de41, aalll 
011& ıeltlller. U1&ta .Ualll llJle •• 
l'üaı ... im halan 4•pa•rozı-

4• ltlll. 
4Udar. ltlrbl cl•kl• IODr& ~ 

na ...... k adar rüı.,.._ Doa 
m ... w .... 11wa.aıaa 111W: 

- ...,......,. b7ım.b. ... .,, 
,. ..,. ........... OllL. ..,...._ 

ra ~. 4ertm. Belki ltb' tir. 
)'QJDUl&r. 
-.tıanm~artı. 
11111-4•: 
- .JCfmllalL. • J&MOl'lau .. 

ı ... 
Doa meao ..... uıcmaatu .. 

Tal> Terdi: 

- Genalı'or ••-.u. 'bir ıa-. 
Tar. 

Gelelller, Doa Pe4ro lla741ltıan lı 
41. Koa .... da 01'1•: 

- Yaralı mı? .. dl,. 11141. 
- aoraı,. muu, ıaa: 11&1•• "" .......... 
- Nd. ltlll llrtaue alola Mil ... , .. 
Doa J>l.,o 1'&111U bMirUü 

fllllld&klal dl41: 
- Kim k~ ı>eU at ol~ 

ller tarafa drltl6r. 
• •• ,.. .... , ...... JatJll 

do kalak&Utada ...-.ıe lt8fl 
lar: 

- l>e-- lmadlll atı ........ ~ 
JeC•k erkekler 4• •&nlJI. 
..... Doa Dt ... lola '°" ~ 

talı&& • ,apütllr4t. BoJaa• Mi
ti. l'üat ldC4etlal ..,...midi: 

- Berbl. dedi, ra1ml ata ltlam• 
il Olnameı. Buılan da ,_llll'ak -. 
.... maba.retbd ..,..,... 

l>oQ Petlo: 
- BU Cok dolrll, Wt, 
~ .... 
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Dr. Murad Rami Aydm 
Takaim - Talimhane. Tarlabaşı 

caddesi No. ıo Urla apt. 

Canavarın gece 
ziyareti 

Tel: 41553 )lnhımmen bedellerile miktar ve vasıflar. :.ı apğıda yazılı 2 gurup maı .. •••••••••-••••! zeme ve efY1. her gmııp ayn ayn ihale edilmek üzere 11-11-938 cuma gtbıil Sami ona c..aret •ermek için: (Baftal'alı 7 lncl de) 
ltıı Çhıde tam bcı yUı senedenberi 
beııı çok yüksek mesafelerden bilyUk 

~ Seddinin üzerine inip durunan. 

- Haydi, diyordu. Göıter kendini ... 
Şunun ıöailnü korkut t 

Osmanlı Bankası saat (10,5) on buçukta Haydarpqada gar binası dahilindeki komisyon tara,.. 
fmdan Rçık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu ite girmek istiyenlerb her gu.. 

llan rup hizasında yazılı muvakkat teminatve kanunun tayin ettiği vesaikle bir-
tek taıı bile yerinden kmulda_,a_ 

JlaıprndJr. 

Canavar gözlerini aunııkı kapadı. ön 
ayaklannı kulaktan ara11na koyarak 
b:itiln kuvvetini vücudilnde teksife ça
hıtr. H~la ıcludu. Burun deliklerinden 
duman çıkmağa bal}amııtı. Sonra göz. 
lerini açıp, bu hareketinin 'kaynana ti· 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni likte eksiltme gilntl su.tine kadar komisyona mUracaatlan laznndır. Bu ite 
c:ı.mi ve Beyoğlu Şubeleri, Cumhuriyet ait şart:ıameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Jı.· - Fakat benim evim Çin Seddi de· 
~il .• 

bayramı münasebettile llkteşrin 28 (öğ 1 - 5000 kilo 3 m/m lik kurşun levha muhammen bedeli 1900 lira. ve mu· 

Bu •ırada Naciye ıöze karı1Ua'k: 
- Canım o kadar iiHrine varmua· 
~ dodi. Her haı.de bilerek yapmadı. 

dan bqka, canavar bana bahçede 
~dnn ediyor. Çiçeklerin üzerindeki 
uvcekJeri öld'" d .. 

leden sonra) ve 29 günleri kapalı bulu. vakkat teminatı 142 1/2 liradır. 
nacaktır. 2 -196 kilo balar boru 20 X15 m/m, 1000 kilo bağaJçin bakır çekme 

ur u. 
Sazni çiccklere baktı. Böukler ger
~n öbnüıti.ı. Falcat bütün yaprak. 
lr Ve çiçekler de beraber .. 

1 - Hain!.. Çiçekleri:ni de böcekler· 
e beraber :nahvetmigsin ! 
c.n.v.r gillüyordu. 

--Aınnıa yaptın hL •. Sen de ne ka. 
L:_ ftanlc6r ~ .. ymipin... Hiç yumurta 
~dan omlet yapılabilir mi? 

• • • 
1Etam yemelüıe oturdular. Sami. 
canavarı baıtan savacatma 

dllr lranamm verdifi .aaden bir eaer C-Urdu. BilWı l:u ikisi arumda 
raı.... 1ıir antapıa var gibiydi. Beri ta -
-:-'ti lae, bUtiln mu~amb lann canaVL e. Ptlı$elerile del!r.mit oldupnu cö
~- Btitiln kanapeler, canaftftft 
~ d6tkaıık iıtirabati neticeaiııde 
t.ibı-, tahrem ayrılmıftı. Sami bir de 
W. flrkettı: Yelnok eofraamda dart 
..._ lçln tabm bamlanmıttr. Kamı· 
..... 'llıtuı .. baktı. Kamı: 
;:__~ milafir daha "111', dedi. 
......... ,.,. bümıt llalm ini-

.. bqma bir te)ddUsen wr. 

--~ yetal bir mbaflrla ce-
nin daha ~ok ntteJenece. 

-..ıun slrlnO)'Oldu. 
~~ .. wruldu. 
~ .. ,.,. .. 

. .......,_ __ lflClıenla ... ,.. HaclJ9-
---~* .... a.ıats ifırl19 alrlaet ilk 

• • • 

zerinde naııl teıir ba11l ettiiüıi car- J.--• 
mek iıtedi. Kaynana hakikaten deliı- ••••••••••• 
mitti. His olmusa O'illmOWftrdıı. Cana- Alemdar •İnemaaı 

• ı- tki film 
varın ceaaretf arttı. Şimdi alCY çıka. 
nyordu. 1 - O ç ahbap çavuılar. 

Alevi görünce Bayan Safinaz geriye 2 - Saadet durağı .. 
çekildi. Yalnız geri çekilmekle kalma. 
dı dıprı çıktı. Merdivenleri tırmandı. 
Orada duvarda auh duran yangm tön. 
dllnnele mahıua uzun kırmızı kutuyu 
kanadığı pbi aplı indi vo kutufU ye
re TUl'IDall Ue tapaımı açtı .,. içeri· 
ılnden ~kan kimyevi maddeyl canavann 
aln çıkan bumuna doiru tuttu. CanL 
varın ale•leri kesildiii cibl, kendisinin 
de bu Maldn Wm,..t ,atmur altında 
bolalmak Gaere oldulu alrtlnUyordu. 

· Cananr prip blr çılhk kopardı "le 
aonra: 0'Bittim1 maln'oldumf,, diye 
haykıra haykıra kapıya Jr:ottu. Kapı· 

nın kapah oldulunu ıarUnce, pence. 
reye aaldırdı. V ı camı kırarak 'kendini 
babsere attı. 

Sami, Jrarm Ti Bayan kaynana, Qoo 

n&'fU'ID kota kop Çine dolru unkla1. 
tıla llJftttller .. . . . . 

Oeceleyln Naciye Samiden sordu: 
- Hud ... C&navardan kurtulmalı: 

için annemin ıa.terdili yardımdan mem 
nan delil milin 1 

Sami IOlpn ve bitldır ytirinü kan· 
11na ~ Grbk bir 1e1le: · 

- Bnt. .. dedi. Memnunum. Fakat 
anNIMha bbl 1nartarmata kim yardmı 
ecltctk? 

SON 

.$dlir'ligafrosu 

IDlll~IUlll 

t 

26 - 10. 938 Cal'f&IDba 
, gilndilz saat 1' de 
ÇOCUK TiYATROSU 
2G • l O • 938 Çarşamba 
ılflnO ak,amı 20,30 da 
~ 'N KARDEŞLERl 

.a perde komedi 
Yazan: Blrabo 

ı urkrtıi: Filtret Adil 

~TiYATROSU 
Halk UD'alkln Nqlt, 

Okuyucu: SBMtllA 
lllŞEL ''a1'191esl-

r Bllyülı AKROBAT 
3 Kemlblı Kızlar 

tarafından .. 
ŞAIRtN mı 

Operet C perde. 

ıı&n 
Btl/Oilu Yabancı hhrlli Şabalntlen: 

m dolumla "' bunlarla maamele:re tAbl 
osanı.rıa •lmdl11 kadar her ne aureUe o. 
lana olı.un tlmdlre kadar •Ttleri ıert 
kalmıf olan kıla bllıaeUI J6Uek ehlfret. 
nameliler l lldnclletrln 111 llntlade ha
ıırlık kılılan olan )'tdek nbaJ ohlaaa 
llYkldllecülerlnden )'lbek lhllJetaame. 
JerlJI• nuru. hl•l:ret clladanlarlyle maldU 
dadı tab•re mlncutlan llln olanur. 

rlı ı lll H• ..... Aılse '" $ftrCl ft dll'r Mise •• Mllml• 
Wr ... ~ ..,.._,,;....._. g.,..._ )'enin pJlaa matuarnl oldülan PaUhte 
h Ddar k~ hir mlllalük muclar? De"lt Ali mıhalleslnln Nakkıt aokalında 
-C....,,. IİıDlll wq ..._ 1m,...._ eski 2 ı·enl O kapı No. lı tlO Ura muham. 
lar t...ı- __._ Wr ..,, ıc-dllıe- men luymetJI .,. Ue pae a111l mahallenin 

.,... ..- aiD' • ~br. eski Kurtajı çeımesl ,eni Sena )'okuıu so. 
riHe .... .,... ... biJe 1•• .....- tMr k-tlnda eski 2' 7enl il No. la (110) Urıı 
cellrii ~ tüanil •bnllr. •t1ma1 m&Juunnae•ı kırmeW n lulel fu)'U ıımnın· 
__.wetıiw --. Wr ..._. da açık arttırma IW'tUle t-tHll tarihi-
..... Füat 1ra,,_·ı•~ ..,ı LlllA ne mladll IMl'fllDbe dnl aut u.11 ,.. 
,.ı ........ aD•ıla 1UcletiM Wı- bdar ..ıaba• befUUblnln oduında au. 
..... lıltldl ...... .mı N .... ._ .._ dekl tartlar dalrealnde •tılacaktır. 
,. .a•ıhale ....._,Yokta W. mi -- lluhamnıen luymeUnln ,. 75 ini buldu· 
Jum ı,; ft 1lllbl .... ,leriai Wr ... la takdirde ihale edllecek, akıl takdirde 

aon arthranın taahblldll baki kalmak ıır
~ ..,.,..1 iri ka,.... ...,, tl)'lo ıo.ı2 938 tarihine mQudlf cuma 16-
ICar'n 'rrw 111....ı.r •• aucbr? le• na ayni soatte ayni mahalde ikinci arttır. 
............. ••b•? ~ mı )'apılacak, en cok arttırana ihale edile· 
Setini"•..._ ..... nMir? u...m. eektlr. 
,.... lıa, _,_ ,..ı bruhnuı aileler l - Satıı pefin para iledir. iştirak ede-
lmrt1tmcla onJarm 1Ucletlerine )'Udun cekler ~ yedi bucuk nlsbetinde pey ve. 

receklerdlr. 
iP.. ne yolda hınlcet etmelidir? Bimt 2 - ttbu ııyrl menkul llıerlnde mOsec-

c lcapanalar da dahil ohmlc üzere Hile. cel ,.. ıayri mDseccel bak sahiplerinin 20 
anavar korku içinde Sa.minin met Millire ,.._. ip plaliJalll, ai- ıOn sarfında vesalkle beraber müracaatları 

.... bir "lllD( JG• WJUoS • ·~Jlvq o~ le de.l•ı cltıluına dllmı ilama ~ akımdır. Aksi takdirde gayri milseccel 
baıde: fikir ft talalil Judannaa ..........-U· hak sahipleri paylafmadan hariç kalırlar. 

.:: Ba kadın hiç botuma &itmedi, l'İL 3 - Tarihi ihaleye kadar olan bilcllm-
...._ 8a bdm f bald uktı le versller hissedarlara " lkl bueuk delll-
:lıir- ena e canımı • Jlye ile 20 senelik taviz bedeli mllıterlJe 
.... ~tler, beni clU§Urmek içüı tlle- •••••••••• •mııl altlfr. 
llİd boaaba atan bir Japon taJ)'U'eCİ· I rz• •-Motteı1 bedeli thaleJI mladında Ter-
llliılr~bJor. Her zaman b8yle tert meıM ihale feshedilir n ıayrl medkul yavuz Sezen J'tDlden arttırmayı çıkanlarak en çok art-
a..ıı tıran• ihale edilir. Aradaki fark ve zarar 
._O.. .ıı:.ı. Jel • ·--..:ı Partı Kıdın. l!lrkek Terzilik mı.tterlden bllt hllkllm alınır. 

.. -.er muame en 1...-.a Alradeaıllertndea dlplomah. 1 5 - $ortname herkesin ılSreblleeell IU-

11. ..._ ı&dUfQn tekerle baldır, de- Be1olla·Parmallkap11 U Ga7. rette baltlnden itibaren ı~ıktır. Pula llla-
r_.___ ret apartrmanı ı. ı •amat almak tateyenlerin satıf 108 No. tıe 

JL..--..ar tam bir endite içindeydi. ____________ .. ıuemnrirellmlze müracaattan tlAn olunur. 
-~ itlbarmı kaybe_tmife beuiJordu. ""'-.... - sa-a-1r1m, dedi. Ken- , _____________ "'91 __ .., ___ ~--

::ıeı ~=--:.-= Türk Hava Kurumu 
~ •• -- 0e kaynanası tekrar 28 ncı tertip 
11 IÜ'dikler1 •akit cananr hızh hu- B u·· y u·· K p .1 y A N G O S U 
il ':'-la, ı•rinmete batlaımftı. Bel. 

,___ •tet ~bardamanma huırlam· Birinci kefide: 11 Udncitşln 938 ~dir. 

~••;nau.onunyildlneha· Büyük ikramiye 40.000 liradır. 
....._ ~ Ye 80llra bit boy btıla 

-. ile oluyor bana? diyordu. Galiba 

..... nhataWılt nr. 
Bundan bleka: 15.000, 12.000. 10.000 liralık ikramiyelerle <20.000 ve 10.000) 

liralık iki &det mOklfat vardır .. 
Yeni tertipten bir bOd alarak lftlralc etmeyi ihmal etmeyiniz. Sil dt piyanaomm 

mesut w bahttYIJ'lan ansına lltmlı olur IUDUI •• 

boru 36X55 m/m M kilo bakır levha muhtelif ebatta pirinç çubuk ile pirinç 
levha muhammen bedeli 4865 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 364 lira 94 
kuruftur. ('18'1) 

Cµmhuriyet bayramı dolayıaile Ankara Haydarpqa ara.tında illlyen tren
lerde izdihama mani olmak ve yolcuların rahatça seyahatleri temin. edil. 
mek üzere Hayda.rpqa ile Eskişehir arasında işliye:ı 2006 No. lı yolcu ka. 
tan 21·10.938 tarihinden 2-11-938 tarihine kadar Ankaraya devam ettlrilece. 
ği gibi Ankaradan Haydarpaşaya 2005 No. h bir yolcu tren,i işletilecektir. 
2006 No. lı katarın Haydarpa.p.dan hareketi saat 15,30 Eskişelıirden hareke. 
ti 3.55, Ankaraya vanp 10,05 dlr. 2005 katarm Ankarada:r hareketi aa 
17,415, Zlkfıehlrdm hareketi 23.•S olup Haydarpapya vangı 8,21 dir. ('llOS 

il ıı. V. Deniz Merkez Satmatma Komisyonundan: 

ı - Tahmin edilen bedeli 110.000 lira olan Dizel • CenereJt&' pnıılRllRlll 
k&p&b artla mtbıb•11 lZ/Birlnciktnun,1938 tarihine rutlayan ,...n.& 
gtlnfl saat H de Vekllet blnumdaJrl komlsyonumuada icra edilecektir • 

2 - tık teminatı 87M llra ve prtnamesi ele MO kuraftur. 
3 - &artnamealni almak latlyenlerl:ı her gilD ve mUnakaaaya ıtrmıet 

ye:n,1erln ele belli g1ln ve aaatten bir saatevveline kadar ilk teminatı ve ba11ı' 
Dl veetbJan havi bpah teklif artıannı makbuz mukabilinde komlQon 
k&:lbfma vermeleri. Poııtada olacak pcikmeler kabul edilmez. ("90) C'l823) 

Çatalca Mlstabkem Mevki Satınalma 
Komisyonu BaıkanhiJndanı 

Hadnnköy Mst. M:v. Birlikleri ihtiyacı için 18000 kilo manp.1 mete 11-
mtırll pazarlıkla atm alınacaktır. lııfu hammen bedetl 720 liradır. lateklllerla 
3 Ikincitqri:ı 938 pereembe gOnO eaat 13 de Hadmıköy satmaıma komllJo-
nuna mUracaatlın nan olunur. (7888) 

Gayrimenkul satış ilanı 
fatanbul Emniyet Sandıtı MDdllrlltlnden 

Oltı bayan GW8llmtlD. aatlJimd& Sandpmtın 6833 hM&p No. ille al-1 
cblı ''° lira lmrcuD& b.111 birinci d8N cede ipotek edip vadtldDcle banmall ... 
mecQlnden hükmda yapılan takip U..rbe 8202 No. h baumm 4e mm md 
dlllnln '° mcı m&cldlllne lll!n 1t.tılm&11 ica peclen lCwmpqacla Bacı BllNY 
m&Jılll.ıaln elkl cami arbll 1111,uk JOlnıf IO~ = lŞ 1*Jf 19 

tlllı ~ q mMWff · attli...,. 
komDQltur. Sabi tapu llcil bJdma SÖi'e yapllmaktacbr • .Artbrmaya atı-* 
1-UJS 35 Ura pey atçeal verecektir. Milli ba:tblamnm!an birinin ._.._, 
mektubu da kabul olmıur. 

Birikmit bUtUn vergilerle belediye resimleri ve vakıf icare.I. ta.ts W.. 
li ve telWl,e rillumu borçluya aittir. Arttırma tart;nameal 21 /10/938 
hinden. itibaren tetkik etmek isltlyenle re landık hukuk itleri aervlllnde ~ 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve l&ir 11111mılu iahatta ~ 
takip dmyumda vardır. Arttırmaya ıtrmte olanlar, bunları tetkik _,.lll&l 
•bbla Çlbril&:ı gayri menkul hakkında h .. fl)'l ~ ad ve itim 
nur. Birinci arttmh 14/12/938 tarUwıe mllladif çarpmba ıtlnil Callfal
luııds klln eaııdıfmıızda saat 14 den 16 ya kadnr yapılacaktır. lfuvübt 
ihale yapılabllmeal için teklif edilecek beclelln tercihen almmuı icap 
gayri me:ıkul mllkeHeflyeti ile aandık atacafmı tamamen geçmii olmut 
tır. Abi takdirde eon arttıranm tuh hUdU baki kalmak p.rtile 30/12 
tarihine mtlAdlt cuma gllntl ayni mahalde ve ayni 11.atte eon arttl!'IDlll 
pılacaktlr. Bu arttırmada gayri menkul en çok artbrannı n.tUnde 1JJrablacd.,. 
tır. Baklan tapa l1clllirlle aablt olmayan allkıdarlar ve irtifak hakb .. ...., 
lerlııl:ı bu haldarmı n hU8U8ile faiz ve muarife dair iddialarım iJln tarllalL 
den Jtlbaren yirmi gUn içinde evrakı mllllbitelerile beraber dairemiR ~ 
meleri lbnncbr. Bu 8U!'etle haldarcı blldlnnemiş olanlarla haklan tıpa 
clllerUe ablt olmayanlar •tıe bedeli Din paylıl""umdan lıarlc; ~ 
Daha ful& maıtmat almak iatlyenlerin 9381:56 dosya numaraaile -nmı
hukuk itleri serviabıe mtıracaat etme teri 1Uzumu ilin olunur. 

• • • 
DlKKA.1 

JIJmDl,.ı u.:ıdlft; Sandıktan alman gayri menkulll ipotek gtllterme1f 
,.ı.. tahmin edllen kıymetin ymnna kadar lkru yaparak UUJlne ille 
kolaylık ~. (7881) 

1 - lutnamelerl m11Cibince aatmalmacak 50 kiloluk CU50,000) ldlt 
ve 100 kiloluk (180,000) adet tuz çuvalı ayn ayn kapalı art usulile ......., 
meye kcmmUfblr. 

2 - Kubumnen bedelleri: 50 Jdloluklarm beheri 23 kurut h__.. 
(34MO'•J Ura ve muvakkat teminatı (21587.ISO) lira, 100 Jdlolukl&rm 1lllllrl 
'1 kunt heeablle (73800) lira ve mu vübt temlnab (4NO) lirachr. 

bmirde te8lim edflcllli takdirde beherine 50 klloluklar için 25 •ntim 
ve 100 lrlloluklar için de no ıwıUm r.ammedlllr. 

3 - Bkailtme 7 /11/938 tarlhlne rutlayan puarteıd gUnü 50 lik pftllar 
aaat 15 de 100 ltlk çuvallar saat 15,30 da Kabatatta Levumı ve Jıı111JQ1at 
ubealncleld Alım KomlaJommda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler 50 lilder 1,73 lira ve 100 Ullder 3,70 lira becle1 -*· 
bllinde lnhll&l'lar Uııaum MtlclUrlOlll Levumı ve MUbayaat Şubede .bllln 
ve tmıır BqmlldilrltUderlnden a1malJl lir. 

5 - llWıUrl1l teklif mektubunu, kımwıl veaaik ile 1' '1 JS ctıvm ,...... 
aı maldnml wıa bm1ra f:anlnat mektubunu ihtiva edecek olan bpa1ı -... 
rm ihale sbtl ebDtme mtJerbıdm )'U'llllll.r mt eneUne bc1ar ı • '
adı PQrD Almı KomtQonu Bqbnblına makbuz mubblllade-m1h• 
zmıdır. ('1'131) 



' - KURUN 

Cumhuriyetin 15 iaCi ylldOnUnlUnU 
kutlulamağa hazırlanıyor musunuz ? 

inhisarlar idaresi la1afından salıian 
Fransız 
menşeli 

fiatları 

(Müdafaa vergisi dahil) 575 kuruşa indirilmiştir 

ediniz Şimdiden tedarik 
iYi BiR MiDE 

! yi bir hazrm, srhhat ve 
neş'e demektir. MlDE ve 
hazmınrz muntazaman 

MAZON 
l\tI E YVA TUZ U 

almakla düzeltilir. M!DE ve BARSA.KLARI boşaltır. HAZIMSIZLrK 
EKŞII.J(;t giderir, vücude ferahlık verir. Alınması gayet latif, tesiri tab 
kolay, zararsız ve katidir. MAZON isim HOROZ markasına dikk3 

Kültür Bakanlığından: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk okuL 

ların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir aritmetik kita
bı yazılması müsabakaya konulmuştu..·. 

2 - Müsabaka müddeti 27 teşrinievvel 938 de başlamak ve 26 nisan 939 
çarşamba günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 26 kanunusani 939 perşembe gü.. 
nü akşamrna kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat ederek bu 
milsabakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklar
dır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okullarda 
okutulacak ve müellifine her y1l için 1000 er lira telif hakkı verilecektir. t 
kinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak "i.mere birincinin 
müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir 
defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makin,1 
ile ve kağıtların Yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Kültür Bakanlığı ya.. 
ym direktörülüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri ıa.. 
znndrr. Kitaba konulacak resim, şekil grafikler vesairenin asıllar-mm yaln12 
bu nüshalardan birine ve diğerlerine konulmuş bulunması kafidir. Müsaba. 
ka.ya basılmış bir kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya gön. 
dereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerce eser mü svcddelerile birlikte eserleri kabul edil
diği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü ta
sarruf hakkından vaz geçerek l<ültür Bakanlığına üç y11lık bir devre için 
t er kchiklerini ve kitabın o devre için deki her basılu;;ının son tashihlerinin 
kendileri veya kendi mesuliyetleri al tında tayin edecekleri diğer bir zat ta
rafından yapılacağını gösterir noterlik ten tasdikli bir t!lahhüt senedi veriL 
mesi de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazımgelen pedagojik ve teknik vasıfları göe
teren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formülü 
Kültür Bakanlığı yayın direktörlüğün den alınabilir. 

Mektupla isteyenlerin bir kuruşluk posta pulunu da birlikte göndermele. 
r i lazımdır. (3985) (6865) 

Paso alacak taleben.in nazarı dikkatine: 

Paso almak istiyen taleben.in 26/ 10/ 938 çarşamba gününden itiba
ren 'Köprüde Kadıköy iskelesinin üst katındaki iskeleler başmemurlu
ğuna müracaat etmeleri ilan olunur. ··--·-----·---- ----H~yof!lu tehs11At müdürlüğünden: 

Muazzez ve Şükranın Tarlabaı;ımaliye subesine ola:ı vergi borçların
dan dolayı Beyoğlu Cihangir mahalle ve sokağında eski 6,S yeni 8 sayılı 

(sağ tarafı: Mehmet Bahaeddin arsası sol tarafı Hacer ve biraderi Osman ar
sası, önü tarikiam, arkası Fatma Zehra ile Mehmet Sabri ve Hasan Hakkı Me. 
diha Feride arsası ile mahdut) 77 metre murabbaı miktarından apartrmanm 
ipotek fazlası tahsili emval kanu:ıu hükümlerine göre açık arttırma suretile 
son müzayedesi yapılacaktır. 

Taliplerin 31/ 10/ 938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14 den 
sonra Beyoğlu kazasında müteşekkil idare heyetine ipotek fazlasr:ım X 7,5 
pey akçesi olan 563 lira ile birlikte müracaatları ilan olu:ıur. (7886) 

Kasımpaşa Ortaokulu Sa!.ınalma [(omisyonundan: 
Okulumı:z binasın.da şartnamesi mucibince 999 lira 15 kuruş keşif içinde. 

ki tamirat 7-11.938 pazartesi günü saat on birde İstanbul kültür direktcrlü· 
ğü binasında liseler muhasebeciliği~dt toplanan okul komisyonu:ıda açık ek. 
siltme yapılacaktır. 

Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve keşif evrakı okulda görülüp öğrenilir. 

75 liradan ibaret muvakkat teminat ihale saatinden evvel liseler muhasebe 
veznesine yatırılacaktır. 

isteklilerin en az 500 lil'alık bu işe benzer iş yaptıkları:ıa dair ihale günün. 
den sekiz gün evvel İstanbul nafıa müdürlüğünden ve ticaret odasından al
dıkları vesikalar w'\va teminat makbuzlarile belli zün ve saatte lrnmLcwcına irel · 
ıı e'ori. (7723) 
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Şekerci HACI BEKİR müessesesin n 
D 
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Titiz b·r itina ile hazırlanan bu reçellerden, bir k ere tada nlar, ağız larına başka r eçel almazfııt 

A L 1 ı t'I U H i D 1 l 1 N H A C ı B E K i R 
RABÇEKAPI, BEYOGLU, KARAKÖY, KADIKÖY. ··= = . .~ . ---~·-. 

lstanbul Komutanlığı 
~ n tına ima· K~m isy·~~~-iii(nbrr . . . ' - . , ... ,· ' ... 

!stanıbul komutanlığı::ıa bağlı kıtaat 

ve müessesat için şartnamesi.ne bağlı 
evsafı dahilinde 5000 liralık kok veya 
sömikok kömürü ile 5000 liralık la.va
marin kömürü satın alınacağından pa· 
zarlığı 27.10-938 persembe günü saat 
11 de Fındıklıda komutanlık satı:ıalma 
komisyonunda yapılacaktır. !steklilc. 
rin belli gün ve saatte komisyona gel~ 
meleri. (7903) 

Sahibi: ASIM US 
Neşriyat Müdürü Refik A. Sevengil 

istonbu 1 Unl versitesl Hek törlüğünden: 
Üniversitenin kayıt müddeti 31/Birinciteşrin/938 de sona. erecektir . . . 

larihten sonra talebe kayıt edilmiyece ği alakadarlarca bilinmek üzere 
olunur. (7891) 

Seyhan Nafia mUdürlilğünden : 
1 - Adana tayyare meydanı t esviye ameliyatı keşif tutarı olan 17116 r 

48 kuruşla ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 5-11-938 tarihine müsadif cumartesi günü saat on birde 1"19 

fıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - 1stiyenler keşif evrakını görmek il7.ere Nafıa dairesine ınu.racs& 
edebilirler. 

4 - lsteklilerin 1238 lira 74 kuruş muvakkat teminat vermesi ve ill~ 
den sekiz gü:ı evvel vilayet~ m~iracaatla alınacak ehliyet_vesikasınm gö~ 
mesi mecburidir. (7617). 


