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1'arih ve Dil Kurumları dün 1 Vali Üstündağ vekalet 
f evkalô.de birer toplantı yaptılar enırine alındı 
Azalar Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği yüksek vazifelerin 

botun icaplarını yapmayı bir namus borcu telakkı 
ettiklerini müttefikan ifade ettiler 

.... -
Siyaset aleminde 

kararsızhk 

Manisa 

Ankara, 29 (Telefonla} - \'ali 

Muhiddin üsttindağ Vekft.let emrine 

alınmıştır. Yerine Manisa valisi eski 

Kütahya mebusu Dr. Lutfi Kırdar'm 

tayini Ali tasdike arzedilmiştir. 

KURUN: 'l'ababet mesleğinden 

Yazan: ASIM us 
lrlü.nih konfer&DBmdan sonra eski 

laıecrasmclan çıkan Avrupa işleri he
lliiı; 7en1 mecraaım kat'i surette al&
llıadı. 817aaet nehrlnln akışı, ö7le 
•nıa.şı111or kl, kendlslne devamlı blr 
~atak 7apmcaya kadar ileri geri ha.
l'ekctlerlne devam edecek. Devletler 
at'asmd,a zümre müvaznelerl belki de 
tenı 1enl tefekküller gösterecek. 

- yetlşm.lş olan Lütfi ltırdar, son inti
hap denesinde mebusluğa seı;ilmiı;;
tı. Mebusluğu sıralarında bir müd
det Parti müfettişliklerinde bulun
mq, sonra istifa ederek idare mcs
lelln.e geçmişti. tkl yıldanberl de 
Manlsada muvaffakıyetli hJzmetlerl 
görtllmüş, kısa bir zamanda Mani-

Ustiiııd.ağ Lütfi "Kt rdar 

sanın çehl'csini değiştiı·ml<;; , iyi idare
siJ le temayüz etmiştir. 

Yeni valimize, yenJ ,·azi!esinde de 
başarılar dileriz. 

V azt:rettek:l garabeti a.nlamak için 
t1l leThaJ'I gözönüne getirmek kAfi. 
~r: Mtı.nth konferansından evvel Or- Vasiyetnamenin açıl~ında bulunan, '.At atürkün ~eleri Bayan Makbule 
ta 4:,rupada ÇekoslovakJa bir ellnl _ Boyaan, Aali11e, Hariciye. DaMZiye Vekilleri 

&,·7et Bm7aya, öteki elini Fransa- nin aziz hatırumı tazim ve minnetle 
)a vererek büyiik Almanlık kiltlest- anan, sonsuz teessürlerini izhar eden 
ilin Şarka ve Cenuba doğru ,genişle- · Türk Tarih Kurumu halan Atatürk'.. 
ille hamlelerinln önüne bir zincir ün vasiyetini öğrendikten ıonra dün 
IQl'lnlf bulunu7ordu. O zaman bu yeniden bir fevkallde toplantı yapmıı-
"ııclri kırmak fçlıı Lehistan ile Ha- Jardır. Bu toplantıda Tarih ile Dilin 
'-t'lstan da kendisine yardım eder ·· . milli ıuurun ~n kıymetli iki kaynağı 
llörtıııüyordu. olduğunu en iyi kavrayan, kendisinin 

)fflnlh konferansının karan ile her ıeyden çok ıevdifi Türk milleti· 
4bııanyanm önündeki bu Çekoslo- . ııln dünya me.deniyetiıtdelci yapıcı ve 
h:k,a zinciri Jı:ırılm; bundan sonra · müeair rolünü tebarU. ettirmek v~ 
Oekoa1ovak7a büyük AJmanyanm in· :ı:tk'._ '- •••ld lta~:Mti!J 
~taf hamlelerine engel olacak bir dllnyaya t,amtmak için Bmrthıün ıonu-
'hıctr değil, bilAlds onun Cenuba ve na kadar ve berkeıten fnla çalışan 
tarka doğru genişleme hareketleri- ' kahraman ve daht ıefinin ölümünden 
ll1 kolaylaştıracak blr köprü olmuş-
"'1-. . sonra da Tarih ve Dil çalışmalannm 

milli işlerimiz arasında en çok ehem. 
miyet verilerek devam ettirilmesi ı.a.. 

zun gelen bir milli iş olduğunu tebarüz 

Fa.kat IDtler Almanyası hiddetli 
ll.nııeleriyle bu neticeyi aldıktan 
tonra şimdiye kadar kendi yamnda 
Cöriinen Lehistan ile Macarlstanın ettirmek suretiyle yaptıkları büyük ir. 

•adı minnet vo •ükran ile yadetmi*Icr ~enı blr vaziyet takındığı görül.dil. :ır :ır ! 
ltaı ni ve en büyüklerinin bu mukaddes cma-1anın da iştirak ettiği. bu ye .. 
-. netini kendi lzalarırun ve bütün Tarih ·~rette Macaristan, Çekoslovakya-
:ltın Riitenya parçasını da alarak Le- M<Jhkeme Mtibi 1Jiı8iyısfntimeyl .., 

1 
eeverleria. ıönillden çalıtmalariyle her 

!ustan ile arasında müşterek bir hu· o"kl#y<»: . &iln biraz daha ilerletmeyi ve bu ıuret,-
Clut Vilcuda getirmek lsteyordu. Fa- Ankara, 29 (A.A.). _ Ttlrk l'arlb le kendilerine tevdi edilen· bu yülaek 
l-t Lehlller ile Macarların bu arzu- Kurumu Genel Sekreter~dau vulfenin biltiln icaplarını yapmayı bir 
lal'nu İtal7anm terviç etmesine mu· Ulu önderimiz A~ fani ha- naımıa borcu tılt'kld ettiklerini müttc. 
~abu Almanya muhalefet etti. Bu· yata gözlerini kapadddarı cUn ftv1ıa• . fikan ifade "Ctmi1lerdir. · 
._ll!ı üzerine Lehistan ile Macaristan lıde bir toplantı yaparak lılml rei'aleri.. • (Devamı 8 inci de) 

llonıanyaya müracaat ederek bu ---------------------------
~lllleketln şlmdlk:l hudutla.rmı te-
~ etmek suretiyle bu işte yardmıı
llt istediler. Fakat Almanya gibi 
ltonıanya da Lehistan • Macaristan 
lltıdutıarmm birleşmesine taraftar 
törünmedl. Bundan sonra Riitenya
~ Leh ve Macar tahrikleri başladı. 
~ide isyan çıkarmak suretiyle 
C::ekoslovaltyanm bu plLrçasmı Maca
tlstana ilhak etmek hareketleri, 
~-ııut Lehistan ve l\la<:arlstan tara
~dan cebren işgal rivayetleri de-

"'111 edip dururken Garbi Avrupada 
~il • Fransız anlaşmasmm te
~Uerı atıldığı cluyuldu: Münlh kon
~l'ansı esnasıncla IDtler ile Çember
l hı arasında imzalanan ebedi dost
;:;- ve adeınl tecavüz beyannamesine 
.\1 llaer bir vesika bu defa Fransa ile 

llla.nya arasında hazırlaD.llllf bulu· 
-ll1ordu. Bugünlerde Parise gide
teıt olan Alman. Hariciye Nazırı Fon 
~bbentrop'un tmzala7acağı bu vesl-

Ue Garpta Fransanm hudutları
:.: &<1e1111 tecavüz teminatı veren Al· 
Ilı 11:Yaıun Cenupta ve Şark lstika
.:tbıde hareket serbestlsi alacalı 
~ tıra, gell7ordu. Çekoslovakyanm 
tt''thğıııa dayanan Fransız • Rus lt
ı:;kının da bu suretle tamamen or-

an kalkacağı anlaşılıyordu. 
\fı llalbu]d Alman Hariciye Nazırı 

tle bir Fransız-Alman ademi teca
~\re dostluk ,-eslka.sını imza etmek 
:"ıilll Pa.rtse iderken Lehlsta.n ile 

... Mlllı_.._,.._....,.._. ........ .._ _________ _.. 
. C. H. Partisi Meclis Grupu dun toplandı 

Başvekil, Parti Kurultayımn yakmda toplanmasma 
IUzum hasd olduğunu bildirdi 

An.kara, 29 (A.A.) - C. H. Partisi Bllyllk Millet Mecllııi grupu bu
gün (29-11-1938) Trabmn mebUBU Huan Sakanın bqkanlığmda top. 
landı. Söz alan Sayın Başvekil Celil Bayar, Ebedt Şefin daimi istiraliat 
mahallinin tayinile yaptırılacak arnt için tefkil olunan mütehassıs ko. 
misyonun tanzim edeceği raponm grup tasvibine anedildikten sonra tat
bikatma geçileceğinl beyan et.mif, bu beyanat heyeti umu.miyece tuvip 
olunmuştur. 

Bundan sonra, Bqbakan, Ebedi Şefin, Ufult ne hldia olan Cumhu
riyet Halk Partisi Reisllğicı1n intih&bı meaeleeiııiıı halli için Parti Kurul. 
taymm yakında toplamnasma lüzum hlaıl olduğunu bildirmiftir. 

Ruznamede başkaca görilşUlecek . bir madde bulunmadığından celse. 
ye nihayet verilmigtir. 

Ticaret ve san' at okulu öğretmenleri 
arasında tayinler 

Sovyet Rusya arasında 7enl bir an
laşmanın hazırlandıtı ve imzala.ıı

mak üzere bulunduğu, yani şlmdl7e 
kadar Almanyanm yanında bir nen 
müttefik gibi görünen Lehfstanm bn 
defa Sovyet Rusya tarafına döndüğü 
aıılafılqorr 

(fazuı B tacld~J 

Berlln hflk6metlnl haJ1"8tteB ha7-
ret.e dllfilren bucfbıkii sfyuet &leml
nln ne kadar kararsız ve teJdlsfz bir 
sa.tbacla bulunduğunu göstermek ftl· 
barfyle bu hAdise hakikaten manalı-
dır., 

Fransadaki umumi 
grev bugün başlıyor 

Blum, mebuşlara telgraf çekerek 
· toplantıya çağırdı 

Seyriseferi arızaya uğratanlar beş seneye kadar 
hapisle cezalandıralacaklar 

Dalansiyen<le bir fabrikadan çı7oarılan ifçiler 
(Yazuı 1 lncld•l 

Çinliler 
Parlak bir muvaffakıyet 

kazandılar 
10,00U Japon askeri tamamile imha edildi 

(YtıZ'ısı 8 incide) 

Romanyada bir suikast 
iki talebe Cluj üniversitesi rektörünü vurdu 

Bir tiyatro ve kahvede bombalar patladı. Olenler var 
Bü'lcreı, 29 .(A.A.) - Dün akşam i- Bundan başka transilvanyada Timistı. 

ki talebe tarafından tabanca ile mü. oare nahiyesinin tiyatrosunda ceçen 
kerrer ateı edilmek ıuretiyle yarala- cumartesi akşamı bir bomba patlanut· 
nan Oluj Univenitesi rektörünün •ıh· tır. infilik neticesinde üç kip ölmUı 
ht vaziyeti pek vahimdir. Rektörün ve birçok ki§iler yaralanmıştır. Matbu. 
kurtarılabileceği ümit edilmemektedir. at lağvedilen "demir muhafızlar,, te-

Polia tarafından verilen malUnıata tekkülilnii bu ıuikastlerdcn mesul tut• 

ıöre mütecaviz talebeler tefhia edildi.. maktadır. 

ii için bunlar yakında tevkif edilecek- Oluj hükumet makamları i1niveıli. 

tir. tenin kapanmaaıru ve inzibat memur-
Diğer cihetten dün a1qam Oluj'da lan tarafından itgal edilmesini emret. 

çantasmda fiıek halinde dinamit ta§ı. miılerdir. 

yan bir adam tevkif edilmiıtir. Bu di. Tıp fakültesinden birçok talel::e tn . 
namitin diğer ıuikaıtlerde kullanılmak kif cdilmiıtir. 
üzere taımdığı zanncdilmektemr. Bu ıehirde akşam saat S d•n lt'urA 

Targu Jiu'da bir lokantada bir bom- sokaklarda dolaımak yasaktır. 
ba pa ve b'I 1dfi 7U r. 
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Milyarlar harbi 
başladı 

tngiltere silahlanmaya hergün 1 milyon 
lngiliz Lirası sarfediyor 

Bugün s1tlh ile harp OOJıtalan 
Minen hemen atba§ı beraber yürü. 
tMktedir. Sulhıı tem!ne çalı§an 
devıtt ada17'Jarı ayni gayreti silah 
lanmağa sarfediyOTlar. 

Son /ngiUz - FraMtZ görll.J • 
meleri münasebetile fraMıZCO Pa. 
,;., Boir gazetesi bu noktaya i.§aret 
ediyor: 

Klster Çemberla.yn ile Lord Ha.lifa.ks 
lngllterede Maid of Orleans vapuru ile 
d&Mliller. 

Demek ki, Orleanlı Bakire, yani Jan 
Datk bu ifln başında bulunuyor. Fa· 
k•t bugtln mesele Jan Darkm za.ma. 
nmda olduğu gibi, düşmanları yurdu. 
muzdan kovmak değil, herhangi bir 
dilşma'.'.lm girmek ihtimaline mini ol. 
ınaktır. 

Bunun için de bir mUdafa tertlbatı 
almak l!zmıdır. ÇUnkU bu mUdafaa 
tertibatını bazı hareketler za.rurl gös
termiştir. 

Fransa ile lngilterenin de müdafaa} 
tertibatı mil§terek olacaktır. Mister 
Çemberlayn memleketine dönerken bu. 
nu da düşünmek için fırsat bulmuştur. 
İngiliz Başvekili, ayni vapurda, Ça
aakkalede lngiliz kuvvetlerine kuman.. 
danlık etmf!J olan Mareşal Bfrdvood'la 
karşıla§DUe ve ikisi beraber Fransa ile 
müşterek bir askeri birliğin kara kuv· 
vetleri bakımından olan vaziyetini göz 
den geçirmişlerdir· 

Meselenin kara kuvvetleri tarafı, 

tabU Fra11:S3yı alrutadar eden taraf de. 
mekt"'ır. 

Daha ziyade İnglltereye ait olan kı· 
nm. bu mUda!anm deniz tarafıdır. 

Bu mesele, ki.:nmuevvelde, İngiliz 
Hava Nazırı Slr Kingsley Vood, Fran. 
aız Hava Nazın M.. Guy La Chambre 
ve genetal Vuillemfn ile görilşmeğe gel 
dlfi zaman mevzuubahs olacaktır. 

Garillilyor ki temaslar ve anlaşma
lar henüz sona erm1a değildir. 

Bütün bunlar pahalıya. mal olmak.. 
tadır ve olacaktır da.. 

lngillz Harbiye nazın Mister Hore 
Belilha geçen gün çok fyt dUşünWmUe 
bit alay kilçO.k hesaplar yaptı. Bunlar
dan öfrendlğimbe göre, bgiltere si. 
llblanmak için senede 340 mllyon, ya
i'ıl a§&ğı yutan gUnde 1 milyon fngi. 
Hı lirası sarfetmektedir. 

Her halde İngiltere ne yaptığını bil
miyen blr memleket değildir. İngilte. 
ttnin masrafını :ıüfusa taksim edersek 
görürilz ki, Mister Smith vey& Mister 
Brovn, yani her İngiliz vatandJl§I her 
gün mitli müdafaa için cebinden 4,5 
frank kadar bir para c;ıkarıp vern:ek· 
tedlr. 

Fransada da M. Dupont veya M. Mar 
Un hemen hemen ayni parayı veriyor. 
Fakat bu :ıe bizim için, ne de onlar i
c:in bir teselli teşkil etmez. 
De~ek oluyor ki, milyarlar muba. 

rebesi Ôaşlamıştır. Çünkil, takit vazi· 
yet Her Müller için de, Sinyor Roma
nelli için de aynidir. 

Bu milyarlar harbinde, ne de olsa, 
demokrasilerin vaziyeti pek fena değil. 
Henüz paralan var. İptidai maddeleri, 
demirleri, bakırları, petrolleri, lbtik. 
leri de var. 

Halbuki ötekilerde bunlardan pek az 
bulunuyor. Fakat, buna mukabil onlar 
da nizam var. Hem de, biri sermaye, di l 
ğeri iş olmak üzere iki :ıiza.m. 

Bunların ikisi de lAzmıdır. 
Ek3eriya biroe mevcut olmıyan ni 

:r.am eğer birdenbire sahip bulundu . 
ğumuz bUtUn zenginlikleri, çimento va 
zif e.sini görerek, kuvvetlendirecek olur. 
sa milyarlar harbini demokrasiler ka
zanıı.cakl ardır. 

BÜ 9uretıe asıl harbin de önUne ge
çilmiş olur. Çünkü, evvel! demokrat ol 
mıy~ devletlerin nefes tilketecek, sa. 
hadan kendiliklerinden çekileceklerdir. 

Çekoslovak Cumhurreisliği 
Namzedi Hacha Kimdir? 
Çek Cumhurr~iıliğine nam.ıet olarak 

g&terilenler arasında Dr. Emil Hacha 
bulunmaktadır. Dr. Hacha Çekoslovak 
yüksek adliye divanı reisidir ~e 76 ya· 
tında bulunmaktadır. 

idari hayata avukat clarak atılan 
Dr. Hacha Bohemya hUkiımet 'komite
sinde yer ahnıı, ondan sonra kendisini 
tamamiyle hukuk itlerine haırctmiı • 
tir. 

liir müddet sonra Avusturya adliye 
ıinde bir vazifeye çağmlan Dr. Hacha 
1918 ihtilillne kadar orada b.tmıı, 
sonra Çekoalovakyaya gelmittir. 

Dr. Hacha'nm hukuka ait birçok e. 
ıerlerl vardır ve Çe'koılovakyanın bu 
sahadaki en iyi muharrirlerinden. biri 
olarak tanınır. Kendisi, diğer birkaç 
profesörle beraber, büyilk bir hukuk 
10.gati hazırlamaktadır ki, bunun ıtm.. 
diye kadar iki cildi neıredilmittir. 

Yann Yugoalavlann 
Milli Bayramı 

Müttefikimiz Yuıoalavyan.ın yarın 

milU bayramı olması mtlnuebetlyle ea 
bahleyin sa.at onda GalatadaJd Sen 
Jorj Katolik kilisesinde bir dint lyfn 
yapılacaktır. 

Bugün Taksimdeki Sen Trinito Or· 
todoks kliscsinde de &aat bir buçukta 
bir S.yin yapılacaktır. 

Bütün Yugoslav kclonis; ile doat
lan bu Ayinlere davetlidirler. 

Sovyet Matbuat Ata§esi 
Sa.vyct büyük elçiliği matbuat atcıe.. 

si Dr. S. Mayzel iki ay mezuniyetle moe 
kovaya gitmi§tir. Gelinceye kadar vuL 
fesine büyük elçilik ikinci k!tibi B. Ko 
gen bakacaktır. 

Fikir meseleleri : 

Türk nasyonalizmi niçin 
romantik değildir? 

Makalede i.mıi geçenlerden Ziya Gö'kalp ve Yusuf AT;,çora 

T ürk nasyonalizminde roma.:ıtik 
hiçbir safha yoktur. Nasyona.. 

lizm kelimesi çok defa romantizmi i.· 
deta cebrl bir surette hatırlatrr. Nite. 
kim ideolojilerini sözde ilim halinde 
tedvin etmek istlyenle.r, bu ideoloji ile 
ilim hududunu tayin edemiyenJer Türk 
n.asyonalizrnine esas olan sahte ve ya.. 
hut clddt bir romantik devre taha.yyUl 
etmek isterler. 

Nitekim Ziya Gökalpm m~hur bir 
Wfura:ı,, manzumesini bu devrenin al
tın rüyası şeklinde tasavvur ederler ve 
Ziya Gökalpte Türk nasyonalizminin 
mübeşşirliği vasfını bulurlar. 

Turan manzumesini yazan Ziya Gök. 
alp evvela, bu manzumeyi yazmakla. 
o zaman men..qup olduğu siyasi partinin 
arzularını kaleme alınış oluyordu. NL 
tekim ay:ıi zat. Enver Paşayı da bir 
milletin §abla.nnue Umidi şeklinde yazı· 
lar yazmak suretile milli kahraman ad. 
detmiştJ. Ziya Gökalp partisinin siya. 
st kanaatlerine göre, devir, devir man· 
ZWJ1eler ve makaleler yazmı~tır. Nite. 
kim bir zamanlar da İslim mecmua. • 
sında "Hilafet,. politikasını, İttihat ve 
Terakki kongresinde "Asri İslam dev
leti, tezini mildafaa ettiği gibi Tilrk 
-lıvdantacılığı fikrini de be:ıimsemiş 
olabilir. 

Büyük Harpten evvelki Avrupanm 
bilnyesi mlltaarnz ve ittifaklar siste. 
nü ile gruplaşmış emperyalizmdi dene. 
bilir. 

Ka.yurlik Almanyası, bir taraftan 
Çarlık Rusya.sına, bir ta.raftan İngiliz 
mUstemlekelerine, bir taraftan Fnm~ 
saya hücum için hazırlanmıştı. Bu plL 
·!la göre, tasarla.nan Berlin - Bağdat 
mihveri tabii bir 5urette Hindistanı he. 
def yapıyor ve manevi kuvvet olarak 
ta !s!im ittihadı fikrini müdafaa edi· 
yordu. Kayzerlik propagandası Osman. 
h imparatorluğunda İslfuncılan tabii 
bir müttefik olarak emrinde çalıştır_ 
mayı pek!ll becermi§tir. 

O t.a.manld ittifak sistemlerinin bUn· 

yesine ve Osmanlı imparatorluğunun 
kayzerlik Almanya.sı ile kurmuş oldu. 
ğu münasebetlere nazaran 'Turancı. 
lık., ta. Çarlık Rusyasmı irca için ve 
Osmanlı imparatorluğunu tahrik için 
bir propaganda elemanı ldl. 

Enstitülerle, profesörlerle, mU~eş -
riklerle beslenen bu hareket Osmanlı 
imparatorluğu harbe girmeden önce 
dahi takviye edilmişti. Nitekim Muse. 
vi Kohen Efendi Türklere taanıuJ bir 
mefkfire vermek için Turancılığı tavsi. 
ye etriiişU. 
Osmanlı imparatorluğunun tariht 

bünyesine uygun dü§en bu hal blr çok 
samimt taraftar da elde etmeğe mu -

· vaffak olmuştu. 
Bu muva.ff akıyet, Ziya rn>kalp gibi 

en ileri mütefekkiri tarafından ancak 
örnek olarak Avusturya- Macaristan 
vari bir imparatorluk tasavvur edilen 
bir meınlekette gayritabii değild.1. 

Bu fikirlerin 88.?Dimt bir surette bir 
takım kafalan i§gal ettiği ve yabancı 
memleketlerden kaçıp gelen bir kmmı 
politikacıların işine uygun dllştUfll at. 
ralarda memlekette Ergeneko:r g(lnün. 
de at eti yemek. kımız içmek gibi A.det
Ier de ihya edilmişti. Kazandan kaçıp 
Türkiyeye gelmiş olan Yusuf Akçora, 
Ziya Gökalpe bir ziyafette onu daha iyi 
nasyonalist haline koymak için at eti 

l yedlrmiş ve mvallı Ziya Gökalp yirmi 
yedi gUn hasta yatmıştı. 

Yazan : Sadri Ertem 

Çüııün Alüsleci 
,,_,,~_,, -ıaıwwwı ---

insan sarrafı olma 
''1.nsa.n sarrafı olmak" diye bil' ~ 

\'ardır.. Pek güzel bir tAblrdir. Z 
insanın da para gibi kalpı 1'eyn ha 
kirod olabllir. Bunu derhal ayıro 
mck kabiliyetinde olan adamı 
bnşka ne üm an vermeli? 
Amerikanın meşhur slnema k 

farından Ssuııuel Golddn bu hu,.u 
pek ileri gittJğhıi söylüyor: "-ne 
tamamen insiyaki olarak, Toya 
sanlann ruhuna nüt02 etmek kabl 
yeUmle, yahut da insan tabiat.i b 
kmdaki umu.mf maliımatmı saye 
de, bir adamı ilk görüşüımle der 
teşhis edebilirim; kıymeti ne ol 
ğunu söylerim. Bu hususta şimdi 
kadar hiç bir hata yaıınıış değlJ 
diyor. 

• • • 
Amerikalı sinem& kralının bu 

Jeri, bir nrka.daşıru meraka d · 
müş. Kendlslnden raodeV"Q lste7e 
hakikati gözlerl)Tle görme ka.rzu 
tlğini söylemiş... Müesseseye 
alm~k bir günde buluşmuş 

B. Goldvtn üç tallgten blrinclBlııl 
dasma ~. Ve arkadaşının 
nünde ona: 

- lkl kere lld kaç eder? diye 
muş. 

Talip ce\·ap ve~ı 
- Dört eder. 
S. GoldTin bunun il.zerln.eı 
- Mükemmel. demi, .•• tc;:erlld 

ya geç ve ora.da bekle!- (Sonra ar 
da'hna dönerek şu mütaleada bul 
muş:) Bu adam harikulade bir 
mur olabilir. Ç.a.rçahuk karar 'f 

mek kablll7etinl gördüm 7af •• Ve 
!erinde ne bll)'iik bir isabet '\"'art 
Mükemmel .. Mükemmel! .. 

• • • 
Derken lteriye lklncl ta.Up 

mış._ Ona da aıynl sual: 
- İki kere iki kaç eder? 
- Altı eder. 
Samuel Golddn gene: 
- Mftkommol, domtş .•• lc;:erikl 

7a geç ve o~a bekle ya\Tn.Dl !. ( 
ne arkadaşına dönerek:) Gördiin 
akıllı ada.mı? Hem akıllı, bom 
datlı ... Ye bu meziyetlerin heps 
üzerinde hayal J.."Uvvcti ,·ar. İşte 
zlm bu müessesede lstllıdam etıJJ 

istediğimiz bu çeşit adamln.rdır. 
• • • 

Nihayet ilçii.ncil talip içeri aı1' 
nuş ... Ayni sual: 

- İki kere iki kaç eder? 
'Vçüncü talip: 
- Yüz kırk dokuz eder; dl1e el 

vap vermiş. 
- Mükemmel! •• İçerikt odaya , 

ve beni bekle oğlum. 

l<anser Haftasının ikia.ci günü! 

Ziya Gökalpı yakından tanmuı ve 
üniversitede talebeliğini etmiş bir a. 
dam sıfatile iddia edebilirim ki, Ziya 
Gökalp, harbin nihayetlerine doğru ne 
Yusuf Akçora gibi ırk milliyetçisi idi, 
ne de Anadolu haricinde bir nasyona. 
lizm tasavvur ediyordu. Derslerinde 
bir Arap ve Türk mlittehidesinin vU -
cude getirilmesini mUtcaddit defalar 
söylediğini hatırlıyanlar pek çoktur 
Ziya Gökalp ırk milliyetçiliği tezini gU 
den Yusuf Akçora ile dargın öldU. Se. 
bebi kendlsinin bir umanlar dostu o. 
lan Akçoradan ayrılarak mileti "dili 
dllime, dlnl dinime uyan., dlisturu ile 
tarif etmesi fdL Ziya Gökalpm sosyo
loji ve ilim ııahasmda hizmeti sonstiz 
bir derecede takdire, tevkire !Ayık ol. 
makla beraber onun ideolojik rehber. 
liği ancak partisinin ilhamlarına inhi
s :::..r etmektedir. 

Sa.muel Goldvin bundan s~ ' 
rağa kalkarak; arkadaşına: 

- Görüyor musun? demiş. Ne~ 
niş bir görüş, ne derin ve berekelj 
bir hayali ve ne selis bir uad:; 
' 'ar şu çocuğun t.. Kendisi bnY. 
kadar blllnnıtş , .e tanınmış haıdıc" 
lerin hepsine isyan eden bir kar-' 
t.crle miicch1ı<'7,dlr... lşt-0 llolh'll~ 
istc<JiğU .. lşte BİZİM ist.edlğtrnl•!" 

){1:ru~t~enml%d" c'!~n ha~1ıvat! hn- ı 1erde konferanslar verllmi§tlr. BugUn 
,. b1aftuı fuli:·• tir.c. dc·•a:n e.füı.nek. saat 18 de Etibba odasında oda azala. 
tf'dtr. DUr ~·• nwbv:Y. t:ab~ mh••• f7. doktorlar U."ıtt:- m"~uu etrafında 

Ziya Gökalp, bUyUk bir ıstırap içinde 
idi. tıım kaf a.~ı ile modern adamdı. Fa. 
kat mf!nsup olduğu parti ve partinin i. 
da.re ettiği uzviyet E>.ski. parçalanmağa 
mahkm köhne bir imparatorluktu. O, 
bu parçalı bohça halindeki imparator· 
luğun nabzına göre §erbet vermekte i. 
dl. 

Onun ileri bir hareket ofarak ileri 
sürdUğU "Tilrk milletindenim, İslam 
üm!Detindcnim, garp medeniyetinde. 
nim,. sözU bile bugünkü ha) atımızm 
realıtelerine nazaran ne kadar geridir. 

Ziya Gi1kalpı p:ırti kadrosu içinde 
aktiiel politika fikirlerini bazan nazım, 
b~an nesir halinde söyliyen bir mu. 
harrir halinde tasavvur etmesek bile 
o, de, .. rinin §artları içinde geri devir. 
lerden ışık almağa mahkflmdu. 

1 Ancak maziden ilhamını alan bir ro
mantizm onun ruhuna Umlt verebllird.1. 

Bunun iizenne arkadaşı sorar: • .
- Pckftlll. ... Şimdi bu iiç Jdşfov 

hangisini alaooksm? 
Sarnuel ceuıp \ 'Crir: #' 
- tkl kere lki altı eder, dtreJI 

elamı! .. 
- Xcden'! 
- l\cndlsl benim yeğenimdir df"' 

• •• 
HATIRA DEFTER! 

el' 
Birine rıısUadım. Ylrmt 9e11ed JI' 

beri hatıra defteri tuttuğunu ~~ 
dl. Her gün başından geçeni~ 
küçük defterlere yazar n saki• tJ• 
l'trml senedir bir rığm defteri 
muş. 



ehirlerarası telefon 
esisatı genişletiliyor , Doğum diseanserle • 

rı 
70.000 Liralık Bir Tabaiaat 1 

Aynldı 
Poata te1p'af umum mUdUrliliU, te· 
ler ara11 telefon batlaruu yeniden 

·yeye 'karar vermiıtir. Bu karar 
Ucibince Ankara - ııtanbul, Anka
• Kayseri, 1ımir • Buna telefon 
tları yeniden üç taknn üslil "Kuran 

or., la takviye edilecektir. 
:Su ıuretle bu hatlar her müklleme 

etinde daha arttınlmıı olmakta· 
•:&undan maada Buru • 1atanbul 

da dCSrt takım tekli "!turan Por
', Kayseri • Adana, Eıkitehlr • Bur 
traaında da 'birer "kuran portor,, 
ulac:akt:ır. 

lfatia Veld.leti yapılacak bu yeni te· 
t için 370.000 llrahk bir t:alııisat al 
ı bulunmaktadır. Tahaiaat ile A. 

....ıaza.rmda da yeni bir merkez kuru· 

l'arih Öğretmeni ihtiyacı 
1'wtUr Bakanhfı ıon defa orta ted· 

kadro.unu tan%im ederken tarih 
COirafya öfretmeni bulmakta sor. 
çelmıiıtl. Bu vaziyet Uzerine tann 

inden mezun olan lı:imaeye illve. 
cr,;frafya öğretmenliği co&rafya ıu· 

den mezun olana da tarih öğret. 
liği vermek mecburiyeti hasıl oL 
ur. 

lbndiye kadar Tarih fakiilteısine de. 
eden talebe bir müddet devamdan 

ikinci diıpline ıeçtikten •oma ik· 
veya diğer bir deral de beraber 

ordu. Bakanhk bu derdi 'IÖ.z<Snü!rıe 
tarih ıubeaiııe devam eden tale· 

ikinci diıplinl muhakkak cofraf. 
Coğrafyaya devam eden muba~Ji 
ten a1mıya mecbur lalımttır. Bu 

Yet diln bütUn fakültelere bildiril
tiı'. 

lelıirler :A.raımda lıleyen 
Otobüsler 

i1tanbul ile Tr.,ya teJUrleri ara. 
İfliyea otobialer ilaklandlt itele· 
~nı ~ talimatname ~ 

. Bu talimatname Şehir Mecli•i. 
tıbat devresi içtimalannda müza. 
edilecektir. 

- ,n-o--

Kaçarken tutuldu 
"1oilunda tstiklal caddesinde A. 

apartımaıunda oturan intut mil 
·eli italyan tebeaamdan Degilyo 

ll'elemenk bankumdan 265 lira al
apaıtmıanmda muanm il.zerine bı 

tokaia çılmuıtır. Bir müddet 
• dargın bulunduğu eaki miiıtah· 
erinden Giritli Halit •partımana 

• bir bahane ile içeri girip para. 
alnupa da ka~arken yakalanmıı. 

pcuia prpb - 2512 numarah 
onu idare eden ehllyetüs toför 
llumarah Huan XaraldSyden Sir. 

celidren 12 yapnda Hamdi ia. 
bir çocuia Ç&rpmlf, bafllldan 

•....ııanıı ... çocuk hastahaneye kaldml· 

Kua - Balmköye baih tkitelli 
den Etemhı arabaıı diln Cibali· 
inden ıeçer'ken N e.zahet ve N ec. 
iınnlnde ikl Jma çarparak alır 
yaralanma1anna aebebiyet ver 

• Kazadan aonra arabacı beyp. 
ıtırup bçmqtır. Yaralılar Etfal 

• llaneaine yatırıhmflardır. 
----0-

!'YDW••y Ve Arpa Oç Para 
Düttü 

'lhy Te arpa piyau11nm hararet. 
tekilde devam ettiğini yumqtık. 

:tilaııecten olarak dün muamelenin 
•tli teklini mubafa.ıa etmiı, buf. 

•e arpa fiya~ri 3 para birden yUk 
tir. Bu yUbeliJin sebebi, muva• 
~ IZalmasuıdan ileri ıelmiıtir. 
~terler J&mllf efendim.. •• Ne 
......... hapt 7a9•mqf .. .. 
~her·te;d~ ·~el•~ 

'1r ha7at J•••maJı; 80Dn ps
Ba, bir ha7atpı umnluiunda 

:bir kırmet 70ktur. Merhum Za
'naı Jila elli r.fı, me6enl1ete 
hizmetler etm..lf bir adama 
'1aa7dı,~kt ... 

BfK'M111' JIV:N.ta 

Yazan : Hakkı SDha Gez~ln 
Nflfu •l7a1etf ırflden bir del'let lçbl, doiUJn dispanserleri bfi.7ük 

bir Uıtf7açtır. Dolan çocukları yaşatnıak, hastalıkların önüne geç· 
mek, dotumu artırmaktan önce gelen tedbirlerdir. 

Dolum çoğalışı, ancak bn türUl tedbirlerin memlekette yarata.
catı emn17etli hava içln<lc balkın şuur ve vicdanına blr vatan borcu 
gibi prer. 

Dtblldl gazeteler mayısa kadar )'almz htanbulda, eekls, dokuz 
düpauerbı açıJacaiı müjdeslnl verdiler. 

Doku dllpamer, 7ed1 JÜZ binlik bir .,ehlr lçbı çok detlldlr. Bu· 
gO.n mncut olan lhtf7acm bile )'iizde ancak pek ktlçilk bir kısmını 

karşıla1abWr. 

Fakat bqlanpç için "bir'" ta.nenin, birin de kendine göre bir 
deleri Tardır. Bir, çolun tohumudur. Yarın bu uturıu mtlesseselerln, 
her semtte birer birer )'Ukseleceğini umu7orus. 

Türldyede dört kan almak bir kanun bahşişi iken, kimsenin ı 
aklına çocuk aelmemişti. Bu bahşiş, çirkin bir erkek açlılmm din· 

dlrllmealnden başka hiçbir ga7e giltmi701"C1u. Nitekim 11Poligami" nln 
nntu bakımmdan bize faydalı oldutu sö7lenemu. 

Belki dört kadının dördü de ayni aenede birer ÇOcUk vennlf, fa· 
kat bakmıaızlık yüzünden dördii de kaJbolmOftur. 

Nüfus, aellşigüzel bir .kadın ve erkek meselesi delil. bl lllm ve 
şuur işidir. 

"Bakım" da pek geriyiz. Şefkat ve MYgtmiıl, çok kere )'&vrula· 
nn katın oluyor. Bunlarla da a7nca uir&fınak. mahalle konferans
ları vermek, anaları uyandırmak gerek. ~rlerln, Jabuz teda
'i ile kalmr3 arak, anaların fikirlerini be8le7ecek Wr teşkjllt halliıe 
getlrllmesi de temenniye değer. 

Anadolu topraklarının )'ÜZ mll7onu clo)'Uracak bir zenginlikte 
olduğu muhakkaktır. Bu mübarek ülkenin biitibı nimetlerini J'ft
yilzüne çıkarabllmck için de böyle geniş bir kalabalıta muhtacız. 

,'Nüfus siyaseti" ni 7alruz bir devlet umdesi olarak değ11, bir 
halk ve bir fert inanışı haline getirmeliyiz. 

Dispanserlerin yanına, çocuk yuvalan açalım .Bunlara ana, ba
balan işe giden yavruların gündüz bannacakları ;yerler ekleyelim • 
Bunlar baurlanmca evlenmek de korkunç bir kAbuı gibi bekArları 

ürkütmez ... 

--~--~--~----~~~~~~~--------------------------------Fikret Adilin Osman Cemal hakkında bir etudu 

Gülsene.. Palyaço 1 
yeşrııttyetln ilL 

nmdan sonra idi. 

Eyilp1ultand& bir 
rama AD geces~ he
men her arsaya 
kuruluveren ılnema. 
1ardan blrllln4e, ko 
mlk bir film aeyre
diyord11$- Filmi::ı, 

bilmem k&çmcı km. 
mı bitip te, iple çe
kilip indirilen ağıl 
çeQ.berll bir çuvala 
geçlrilmit "öküz.. 
11.mbası ortayı ay • 

dmlatmca, rlbglr-
1~ tJ.ol.P indikçe re. 

ıUilei'l --,.Uegtiren beyu 
perdedeki komife 
benzer birinin ya
nımda oturduğunu 
gördilm ve çocuklu. 
ğuıı verdiği bir 8&· 

fiyetle: 

- A.ı Komik bu. 
rada! 1 

Diye h&ylmdmı. O, Jmmadı. Gül-
dU. 

Hattl bent. arkadan leblebi &tm ba. 
zı hqarı mahaJle çoculrlarm& karlI ko
..rudu. Ahbap olduk. 

lsminln ne olduğunu bilmiyordum. 
Ona. uzun müddet, komik &fa.bey, eli. 
ye hitap ediyordum. 

Fakat bir gOn, onu, bir kaç mahal
le delikanlım bir köpde mkJltmblar, 
üıerlne, hafta1&rca suda yatJn1ıml kı. 
zılcık aopalarile httcwn ettiler. Komik 
afabey dört klşlye kartı kahramanca 
karlı koydu, hatıl lçlerinds birini 
hakladı. O zamm, Ismiııi öğrendim: 

Osman Cematdi. 
• • • 

Onu. bir aralık ,Wen kaybettfm.. 
Sonra, mtirnek&pı yolunda, pe§in.de 
bir sUrU mahalle çocuğu, bisikletle 
gördüm. ~ar, garip kıyafetine ba· 
karak arkaamdaıı kO§U§UyorlardI. OL 
ma.n Cemalin kıyafetinde bu gün için 
bir gara.bet yoktu. ÇUD.kil. spor fani
Ieaile ve tam bir blalldetçi kıy_afetbde 
idi. Fakat spor namma sadece tplum. 
bacılılı: yapıldığı bu devirde, yani aşa
ğı, yukarı ylrml bet sene evvel, bir 
sporcu kıyafeti, hele, F.dltnekapıda, 
tam ve mttkemmel bir palyaço kıyafe. 
ti demekti. 

OBman Cemal, petlnde kendlsile a
lay ederek kopn çocuklara kızmıyor, 
biaiJdetlnden fherek, onlara, bir havari 
gibi, 1IPOI" tetldnatı yapıyordu. 

Daba lbllta, Olman ~llf, futbol 
salıaimda &etrhaf oynar buldUDL "Za 
fer,. ismini tapyan ve bir iki senelik 
hayatında mağlilbiyet nedir tatmıya. 

rak dağılip gidivermft bir spor klübü
nün birinci taknnmda idi. Takımda o 
olduğu r.amaıil&r, haf hattı bir duvar 
kesilir, k&111 takım muhaclmlerl bu --

Hakemlere '11empayer,. den galet 
.,Arpa.yer,, denildiği, kambura yatmL 
nm, çelme takmam:r, usturpa yapış

tınnaımı faul sayılmadığı bu devirde, 
hasım oyuncuların Osma.n Cemale yap • 
madıkları kalmaz, fakat yirmi iki ki· 
3inin içinde tam sponı bütUn centil • 
menliği ile tatbik eden bu yeglne o~
cu, her çarpışmada ayakta kalırdL 

• • • 
Nihayet onun ebedi çehresini tam. 

dım. "Edobt,, diyorum, çtln.kti bu gün 
bile Osman Cemall bu cephesi ile ta
nıyanlar pek amır, ekseriyet, onun sa. 
dece miZahçı tarafmı tanır. 

Şöhretleri o zame y.eni Jreni par
lamağa bqlıyan Yahya Kema.L Ah. 
met Hqim, Yakup Kadriyi, bana, Os
man Cemal tanıttı. 

Osma.n Cemalin bu en at.etli mfab. 
çı devresfnt, "Aydede., "Zilmriitanka,, 
"Akbaba,. ve ".Akfamt, pzeteleri şim
diye katlar bir muharrire gösterilme.. 
mit derecede bir llübalilik ile latfamar 
ettiler. O, dalma mazlum, dalma ken· 
dinden veren, dalma affeden phaiyetf 
ile mrtmdan pçbenlere "zarar YQk!,, 
demekle iktifa etti. 

ConkU, Osman Cemal sanat ve lmv. 
vetler,ile biltün mana.aile artisttir. ra· 
ru.ınz, iVUSiz dafml kendi ve olduğu 
gibi kalmre bir arti&t. 

Şarlonuıı filmlerbıl ~. bh 
kahalarla gülerken, blreleııbire durur
lar ve g6zyaşla.rım silerler: Bu g8zyae
ları, kahkahalardan değildir. Şarlo, 
kahkahalar arası:ıa, meraret dolü bir 
ah~ aıkretmnq, ve tıe)'irclleri ağ • 
latm13tır. Seyirciler 8&Datklnn dam. 
gasile yamDJflardır. 

Şarloda olan bu meziyet, Osnia.n Ce.. 
maide de vardır. Mesel&, Aka Gllnıdtl· • 

li gazetede gördüğüm Osman C>malln 
bir manzumesinden ıu mısralar hill 
hatınmdadır: 

Alemin ldğar, topal e§ekleri nıkoon 
gider 

Eabi talih bizde niÇin yalpalar. yan ~n 
gider1 

• • • • • • • • • • 

Dün tramooy içre gördüm kadi mev
zun kalmam1~ 

17'tiyar olm.uf, bıınalmt§, uki bir ca.. 
tıan güler. 

Oam&n Cemalb lisanımızda eşine 

raatıaoır gilr.ellikte hiklyeleri de var
dır. Maalesef, ıurada burada. çıkmış o. 
lan bu hiklyelerin değil, asılları, çık
tığı gazete v.e ııı~1,1alarm Jıllle mak. 

~"'1---~ Çl1nkU Osma::ı Cemal, kq naaı1 ~ 
terse, öylece yazı yazar. Yazı yazmak 
onun için o ka.dar tabiidir. 

• • • 
Osman Cemal neden bütiln imk8.nlL 

l'D1I mialı çerçevesine sığdırmağa ça
lışıyor? Sebebi basit. Harikuli.de bir 
hassasiyete malik olan bu sanatkar, L 
çindeki acılan, 'duyduğu ve çektiği ıs
tıraplan yazarak, vererek, herkesi ra. 
hatsız etmekten çekinmekte, can Bikı
cı olma.ktan korkmaktadır. Be:ıce, bu, 
yanlıı bir göril§tUr. Çllnktl, Osman Ce. 
malin "Geçtijiın Yollar,, isimli bir nes-\ 
rini bilirim ki, bqlıbqma bir saheser. 
cUr ve sonra &na1mm ölUmtı milnase
betlle yar.dığı IU mamumedeki sadeliğe 
içten gelifliğe ve gllf.elliğe bakınız: 
Anam, anam aı, anam 
SWp gittm t1a1&. anam 
... ıuMttftl ~: 
Bu. tlaMZ AııaA anam1 

• • • 

kat bunu nasıl yapmı ! otele geldi. O. 
daama çıktı. Kapıyı açmca. aynalı do. 
lapO, 111 'Wn• ~ Butıııımttv.Wo 
wnts, NOftlUal .eyredebilecekti. Der. 
hal maakarabklan:ıı yapmağa bqla 
dı, hofuna gitti, giilmeğe, kahkaha • 
larla gülmeğe başladı. Dlprdan duydu 
lar. Ne olu1ıf)r diye k<>IU§tular. Kapıyı 
açtıkları vakit Novellisi, aynanm kar. 
şısmda akla, hayale gelmez hareketler 
yaparken buldular. 

Novellis çüdırmqtı. 

• • • 
İ§te Osman Cemal, bu ayna De kar. 

ıılamamak arzusundadır . 

FIKRB'l' ADIL 

Ankarada pazarllkla 
satış yapan 

Bir dlkllAn llt ah 
llapatılch 

Ankara, 29 (Telefonla) -Kor~ 
pazarmda tub.&liyeclllk ile mitQI 

Yotlar gegflnte: oldu Danyel Tortç adındaki tuhaflyec:l ffP 
Dagiar ıeçtımez oUu zarhksız satıı kanununa mugayir a. 
Kevsere ~ aıııar larak pazarlıkla satış yaptıtı ve btı 
BfJ'MU lçflmea oldM. kanunun ruh ve maksadına aykıtı 

Yıabrda .....,. Cemal ne, Şarto L hareket ettlft anlaşılmııtır. Beledlıp 
raımıcl& bir benzerlik bulmuştum. Os- encttmenl kararl7le '.rorlçln 4Uktlnı 
:maıı C'Amal hakikatte Şarlodan ziyade bugünden itibaren Uç ıtııı mttddeUe 
Novellla'e benf.emektedir. kapatılmıştır. l>UkkAıım kap111Ua. 

B •-.a- bugUn bir levha asılacaktır. u JDUU, öyle za.:ıııediyorum ki, slı.ıe 
yabancı geliyor. Novellis meoJıur bir Beden t&rltiJISİ genel dirak-
Jtalyan palyaçosu idi. Tek baema ver. törlUğU hakkında bir lamim 
diği 0 Yunlarda, bUtUn seyircileri gül. Ankara, H (Telefonla) - Beden 
mekten kırar, geçirirdi. Terbiyeet Genel Direktörlüğüne tayin 

Fakat NoveWs hasta idi. Derin blr olunan TUmceneral Cemil Tamer'in 
ruh hastası. 

Bir gOb. Milboda oyun verir ve işe başlaması dolayıslyle lçbak~ 
mUthlş alkışlar toplarken, bir buhran l'alillklere bir tamim yapmıttır W 

ir kanlık bu tamiminde çok mlllüm .,.. 
geç di, bir doktora gitti~ Doktor, has. laıı beden terblyesl lşlııln başarı ne 
tamn Novellfs olduğunu bilmeden o:ıu 
muayene etti, hutahfmm ıiddetll bir temini bakımından dahlll7eyl alAJia. 
malihulya olduğunu söyledi ve bir ta- dar eden huıualarda aıaml Jt0Ja7hk 
lm:n malikm tavsi-t-lerde bulundu: ve yardım g&ıterilmealni vam..aen 

J"' istemektedir. 
- Fazla çalı§mayın, sıkılmayın, ge. 

zlıılı, eğleniiıiZ.. Ha.. me.eell balamz, Fahri Atamer din Yifat etti 
Novellls her alqam o)'unlar veriyor. Ankara, H (Telefonla) - Umumt 
Gtdip seyredtrlz berlnlr.de ~ iyi te- D\absalar anonim olrkttti geni dt 
si,rlerf olacaktır. rektGrtt Fahri At&mer bu u.bah e. 

Novelllı tek kelime söylemeden cık. Yinele Jtalp Hktee!n4ea vefat e 
P· Oteline d ~ De.. ık 

~ .. ~ ... 
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Gökboğa atlının arkasından 
bağırdı: Dur! yoksa ... 

Ve akabinde bir ok vızıldayarak athnın sol kulağının, 
ikincisi de sağ kulağının dibinden uçtu 

Atlı bt1nUz şehfrdım çıkmıştı ki, 
arkasınclau unl sesleri duydu. 

Hızlandı. 

Sesler gltttk~e yaklaştı. 
Döntlp baktığı zaman Gökboğn lle 

Knbad'ı tanıdı. Geriden yirmi kadar 
Türk ntıısı daha geliyordu. 

Gökboğa ile Kubad atlarını nıah

muzladılar. 

Kubad bağırdı: 
- Ocllkanlı, yaşamak ı tlyorsan 

nın yanıbaşındnn, ince bir ıslık ~a
larak geçmişti. 

Atlı durdu. 
K u had sonlu: 
- Nereye? 
- Şester'e! .. 
- Kimden? 
- Ben oralıyım. Gurbetten d6nU • 

yorum! 
- Htezlfonda kimin yanındaydın? 
- Nehrlvnodao gelroletım. 
- lltezlfonda kimi tanırsın? 

Deriyi sımsıkı kıı'ırnrnk blr tornnr 
haline koydu, bağladı. dur! - Klmse:rl tanımam. 

Sonra en gizli lşle>rlnt yapan g"llC 

oşn#ı Ga\•eyl çağırdı. Avucuna eJll 
dtnar da saydıktan sonra mektubu 
"erdi. Son hızla yoln çıkmasını, RUs
teınln ada.mınrınClan eITel Eh\·az'a 
varması lftztm eldlğlnl, başkasına 

Atlı durmadı ve Gökboğa onun ııağ • - Yalan sUylcyoraun1 Başmuğ Ar-
kula~ının yanından geçmek Uıere blr tabanın e\·lnde no işin vnrdı? 

ok attı. 
Delikanlı titredi. Fakat buna rağ

men on hlr gayretle topuklarını atın 
knrnına sanki aplnd1. 

vormemeslol, cok gizil olduğunu, e· - Dur diyorum sıı.na! Yoksa ucUo 
~eı· bı1 lşl iyi ynpnr n dl\nUşte bin dl- cusunn tam ensckökUne yersin! 
nat da.bil alnrağını s8yledı. Gercekten ikinci ok da sol kulnğı·ı 

1'Rrlht~n 1 lr VffOfRk : 

Köle Paşalar 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Şeyhill\ilz.era Hüsrev Paşa aldıkta
n kfüelcrl okutup devlet hizmetine ve
riyor ve onları bUyUk makamlara ka. 
dar çıkarıyordu. HUsrev Paşa, muvaf. 
fak oldukça gayreti artıyordu. Bir nevi 
köle mektebi kurmuş gibi idi. Daha 
doğrusu köle hft.mlst. 

Sadrazam Güreli Rc.~it Paşa. Ethem 
Paşa, Kaptanıderya Halil Pa.sa, Top
hane ve zaptiye mUeUrleri Mehmet Va
srf ve Hayrettin P~nlar, feriklerden 
Hayrettin, Haydar. lskendcr ve Selim 
Paplar, mirliva Ferhat Hilseyi:ı Paea, 
hep HUsrcv Paşa yctl§tinnelerlnden f. 
dller. 

Yeniçeri vaknsmda mlihim hlldise. 
terde rol alan ve bundan sonra nllf uzu 
bUsbUtUn artan Hüsrev Paı;a, sonrala
rı atJolunmuş ve Emlrgundakl sahil -
hanesine çekilerek yaşamnğa başla • 
mıştı. 

Bir gün kapısı çalmdı \'e eşrıları:'l • 
dan birine kura isabet ettiği, askere 
alınması tazım geldiği kahya efendiye 
söylendi. 

Kahya ef endl köpUrdU: 
- Paşanın aşçısı askere gidemez.. 
Diye ayak diredi. 
Memurlar. Kahya c!endlden aşçıyı 

alamıyacnklannı anlayınca işi resmi
yete döktliler ve o vakit serasker bu
lunan Süleyman Paşaya bildirdiler. 

SUleyma.:ı Pıı~a. hemen Hüsrev Pn.. 
eaya mUnaslp şekilde mektup yazarak 

ıışçının askere gelmesi lüzumunu ileri 
sUrdü. 
Şeyhülvüzera hiddetinden bir kaç 

kere minderinde zıpladıktan sonra. ka. 
lemi, kağıdı eline aldı ve seraskere ~öy 
le bir mektup yazdı: 
"Vakv.ı dairemizde 6ylc bir ~çı. var

dır. Ldkin bıı Cl§çı ~' ihtiy<ırlığımda 
muhtaç olduğum lcipa, çorba. ma1ıallc
bi gibi perhiz yemeklerimi tabiatime 
muvafık surclte pişirmektedir. Vazi. 
fesinden ayrılması gıdamı sc1ctcyc uğ. 
rataoal:tır. Kura nizamnamesi ikttza
sınot:ı 1.."'l.trası çı1(1'Jıt efrada aynen bedel 
t•crı1mesi caiz olduğu gibi 1:iilclcrimden 
elyevm ha11att.a blllıınan fildn falan 11c 

f ilôn paşalarm lıcnilz atiknamclcri oo
rilm.cmiştir. Bu pa.~a1ar cclboluııarak u. 
sulU dairesinde muayene olunarak han. 
gi. .. ıi mP-rlmm a~çıya bedel olmağa clvc
rı.,li ise onttn askcrv lcabul o1ıtnmMını 
rica ederim.,, 

SUI yman Paşa, tezkereyi alınca §a
§trdr. 
Doğru Padişah Abdülmecide kötU. 

rUp göt:ıterdl. Meclt tezkereyi bir kaç 
kere okudu. Hüsrev Pn~ayı haklı bul. 
du: 

- Hüsrev Paşa, dedi. devletin kude
mayı vüzera ve erbabı haysiyetten bir 
zattır. Yazdığı da doğrudur. 

İ§in garabetine bakm ki, ertesi gUn 
Hüsrev Pa§a. Süleyman Paşaya halef 
olmuştu. 

ım ......... :1111 ................................... ~ 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: ICcstoyevsk n 

~eviren; Hakkı 'ühu t;e1.~11ı - 23•-• 
- Evet, dedı, taıtarnanı bu 1 

ıenin faziletli olabıleceğini zannetmi
yorum. 

- Bu inanııta iseniz, si.ı bahtiyar 
bir adamsınız, ama belki de bedbaht ... 

1vn guJUmseyerek sordu: 
- Niçin bedbaht diyon~nuı? .. 
- ÇUnkU görUnUıe bakılırsa, ne ah. 

ret fikrine, ne ruhun ölmezliğine, ne 
de makaleniıdeki kilise haklarına dair 
yazdıklarınıza, siz, kendinize bile inan
mıyorsunuz. 

Bu acı hUkmün karşısında kızaran 
lvan: 

- Belki hakkınız var; takat o maka. 
lem, bilsbi.ıtUn alay mahsulü de değil. 
dir. 

Dedi. 
- Büsbütün alay etmediğiniz doğ

rudur. Çünkü bu fikir henüz yureğiniz. 
de tamamiyle yerleşmemiş, katiyet bağ 
lamamııtır. Azap çekiyorsunuz. Din 
kurbanları bile hazan kendi ümitsizlik
leriyle eğlenmek zorunda kalırlar. Sizin 
de inanmadığınız bir mevzua dair mec.. 

mualarda makaleler yazmanız, salon. 
tarda mlinakaıalar etmeniz, bu türlü a
vunuştardır. Bu mesele sizin içinizde 
henUz mutlak bir neticeye varmamııtır. 
Azabınız bundan ileri geliycr. Çünkü 
böyle davalar, halledilmeden insan ıs. 

tıraptan kurtulamaz. 
tvan, Stareçe mlinası anlaşılmaz bir 

giılllmseyişle bakarak: 
- GUzel söylüyorsunuz, ama, bu tür 

lü meselelerde mUsbet bir neticeye va
rılabilir mi? 

Diye sordu. 
- Eğer müsbet olarak halledilemez. 

se, menfi olarak da hiç halled:lcmez. 
Siz, kendi kalbinizi herkesten iyi bilir. 
&iniz, Azap oradadır. Kıvranan odur. 
Allaha tUkrediniz ki, size aı:ap duyan 
böyle asil bir yürek vermiı. 'l'ann sizi 
~andırsın ve dava!1ızı hal için iman 
ış ğı versin. 

Stareç bunları söyledikten sonra eti
ni kaldırdı. Uzaktan İvanı takdis et _ 
mek istedi, Fakat o, yerinden fırlaya
rak koştu, Zosımanın önUnde e{;ilerek 

- !?!? ... 
Gökboğa Koraı;a emretti: 
- Ara şunu! 
Aıadılnr ve mektup çıktı. 
Sordular: 
- Bu ne? 
CAve derin bir nefes alarak gevşek 

bir sesle cevap verdi: 
- Ben onun kuluyum; ne el}) \ediy

se onu ynptım. DönUşte bin dinar \"C· 

recektı. Kısmet değilmiş! 

Kubad deriyi açtı, okudu. Sonrıı. 

kaybcttl~I para yUzUndcn gözleri su
lanan uşağın sırtına bir toknt vura
rak haykırdı: 

- Aptal, beş bin dinarı bakcttJnl 
Artııbnnrn uşağı dimdik oldu n 

gözleri fnltaşı gibi açıldı. 
Gökboğa Kuba.da merakla sordu: 
- Yezdlcerdln yerini mı yazıyor? 
Kubad diğerlerinin anlıyamıyaca-

~ı bir şekilde göz kırptı. Olvcyl de 
yanlarına alarak hep beraber gerl 
dUndUlcr. 

Rüstem Gökboğaya yeni emrini 
verdi: 

- Yanına iki yUz atlı al: en kısa 
znmandn Ebvaza git; askeri dışarıda 
gl:•lC'yerck birkaç kişiyle şehre gir. 
Ytl7.dlceraıe CabtLnr kimseye sezdir
meden kal<lır, Kubadın yanında cm 
atlı hrrnkarak diğerleriyle birlikte 
buraya g~l! ... 

KulJa6a döndU. Artabnnın mektu
bunu uıattı: 

- Yezdlcerdln kncınlmasında G6k 
boğanın emrlndesln. O yola çıktık
tan sonra elll atlıyı gizil oldukları 
yerde bırakacak, llUrmUznoın konn
ğınn gideceksin, bu mektubu vere
ceksin. Eğer Artabana göndcrcllğl 

ce\'np ''peki!" olursa hemen 6tdUr. 
''Hayır!" derse d6nUp gel. Bu işi ba
şarmak lctn cm atlıyı daha iyi kul
lanmak mUmkUnse dtledl(;ln gibi ya
parsın. istersen daha fazla asker al. 
Orada lhtıync olursa Gökboğanm ve
rebildiği kndnrını ayırabilirsin. 

Sağ elini Gôkboğantn sol omuzu-

hayırduasını aldı ve elini öperek koltu. 
ğuna döndU. YUzü ansızın ciddilefmi,:, 
tavn ağırlaşmıştı. 

l vanın birdenbire değişmesi, herke. 
sin üstünde derin bir tesir bıraktı. ÇUn 
kU mllnaka~ ederken takındığı tavır
lardan b6yle bir netice beldenmiyordu. 
Odada derin bir sessizlik oldu. Aliy.c. 
şanın yüzünde korkuya benzer bir ma
na vardı, Fiyodor Pavloviç ayağa kalk. 
tı: 

- Aziz ve mukaddes Stareç, diye 
bailadı. tıte eti etimden ulan sevgili 
oglum 1van, ve işte huzurunuzda ken. 
disinden teminat istediğim öteki oğlum 
Dimitri. 1van, benim saygılı "Körlmo· 
or .. ,, um Dimitri de Frantz Moor'umdur. 
Bunlara baktıkça, kendimi de ''Graf 
von M.:ıor., a benzetirim. Siz, bizi mu. 
hakeme edin, hiı1tüm verin, bizi kurta
rın. ÇünkU biz, sizin yalnız hayırdua. 
nıza değil, istikbalimizi bildirmeniır.e 

de muhtacız. 
Stareç yorgun bir &esle: 
- Kendi yalnnlar•nızı itham ile sö. 

ze başlamayınız ve böyle çapraşık ko. 
nuşmayınız 1 

Dedi. Takati tükenmişti. Dakikadan 
dakika}'& bitkinliği artıyordu. 

Dimitri Piyodoroviç, ayağa kalkarak 
kızğın bir sesle: 

- Buraya gelirken tahmin ettiğim 
gibi, çirkin bir komedya ile karşılaşı. 
yorum, diye bağırdı, Siz, muhterem ev 

na, ol elini Kubndın snğ omuzuna 
koyarak sarstı: 

- Yolunuz acık oJıunl 
l ldslne biner, askerlere de yüzer 

dlnnr verUmc ini emretti. 
Gökboğa kapıdan çıkarken orada 

i kl askerin ortasında bekleyen Ga.
" eyi gl:lrdU. TUrk prensinin ona kar
şı takındığı güler yUz ,.e tatlı söze 
ra"men solgundu. Hattrı. onun: 

- Aptal, beş bin dinarı hakcttln! 
Demekle, eğleodlğinl sanmağa, 

hatt~ buna lnanmağa başlamıştı. 
ÇUnkU lrnnda ve hele lran sara

yında bir kellenin değeri kılrcıı ''e• 
) a baltalı btr kolun kalkıp inmesi 
kadar bir şeydi. Bunun tein de bir 
anlık arzular, kızgınlıklar 'e emir
ler yetiyordu. 
Gökboğa b1rôenblre onun önünde 

durdu. Kolundan tutarak: 

- YUrU ! Sana bahşişi ,·crdlreyJm 1 
Kusura bakma! le arasında az da
ha. unutuyordum. 

Dedi. 
Glh e afallamıştı 

Gökboğa itin Jçln söyleniyordu: 
- RUstem de htç sormadı. ı.Iektu-

bu bir adamın UstUnde bulduğumu .. 
zun !arkında bllo değil. Hakkı da 
\'ar ya! Şu zamanda. Yezdlcerdl blr 
an önce bulmak; başkasına kaptır
mamaklan başka şey dUşUnUJUr ı:nu? 
LA.kin delikanlının da hakkını ver
meli! 

RUstem onu görUnce niçin d8n
dUAUnll merak ederek tıerledl. 
Oökbo~a Gı\\'eyl gösterdi: 
- Mektubu bu dellkanlrntn Ustun--de bulduk, Yczdlcerdln yerini ötret-

mlş oluyor. Demek ki beş bin dinar 
bunun haklndır. 

- Jyl ama, onu sen yakaladın? 
Kendisi gelip haber vermedi kl... 

- Mektupta ne yazılı oldu~unu bil
miyordu. Bilseydi elbet getirirdi. Ge
tirmeyecek kadar budala görUnmU
yor. HnttA akıllı bir deHkanlr oldu
(;una şUpbcm yoktur. Her halde Ar. 
tabanın uşağı sizin de köleniz demek
tir. Artabana doğrulukla hizmet e
den, onun efendisine, kendisinin de 
bUyUk crcndlsl olduğunuz 1ı;ln elbet 
doğrulukla hizmet edecektir. 

GA\'<'YC dönerek sordu: 
- Ö>•lc değil mi? Mektupta ne ya

zıldığını bileydin, tellalları da duy
ıııuş olnydın gelip haber Yermez miy
din? 

CAve RUstemln 6nUnde yere kapa. 
nnrnk cevap verdi: 

- Elbet! Klsradan sonraki eo bu
l tik efendimizsiniz. Ancak tılzden 

ıahibi, beni mazur görUnUz. Cahil bir 
adaınım, hatta s!zin ıı!at ve isminizi 
bile bilmiyorum. Fakat ~unu biliyorum 
ki, ruhunu:ı:un iyiliği çok fena istiımar 

edilmiştir. Bizi evinize kabul etmeme. 
li, bu lfıtufkarlığı göstermemeli idiniz. 

Babamın rezalet çıkarmaktan baıka 

işi yek. Bu iıe niçin girifti, pek anla. 
mıyorum, fakat onun hesapsız hareket 
etmiyeccğine göre elbette meseleye si 
zi karııtırmakta bir dalaveresi var. 
Hem yavaı yavaı bunu da anlıyor gi
bi oluyorum. 

Fiyodor Pavloviç de bağırmağa baı· 
tadı: 

- Herkes, bütün ilem beni ıuçlu 
buluyor. En başta Aleksandr Miyosov, 
&iz beni oğlumun parasını yemekle it
ham ediyorsunuz. F41kat scranm size; 

burada mahkemeler yok mu? Orada 
senetleriniz. makbuzlarınız ortaya ko. 
nur, paranızdan ne sarfolunmuı, ne 
kalmıJ meydana çıkar. Niçin Alek. 
sandr böyle bir davanın açılmasını is· 
temiyor. o:mitri onun da yabancısı 

değildir. Oğlum, bugün benim kar -
şımda borçlu vaziyetindedir. Hem u. 
fak tefek bir borç değil, yekCınu bin. 
]erce ruble tutan bir miktar ... Bunu 
nerede isterlerse isbata .hazırım, Onun 
sürdüğü çap'kın hayat, bütün kasaba.. 
nın dilinde dolaş-yor. "Kafkas,. gulno 
larında namuslu kızları ayartmak için 

artırsak daha kU<;Uklere kullak 
rh:. 
G6kboğa RUsteme: 
- Sizin bu bUkmumn haklt 

ca~ınız:ı emindim; bunun itin 
ye söz \'Crmlştlm. 

Dedi. 
HUstem onun sırtını gittikte 

bir takdir ve sevıf fle okfadı: 
- Beş bin dinar uıJ aentn ha 

dır. ÇUnkU Artabanın evini koJl 
bunun yora çıktığını ıezen, reti 
kala.yan sensin! Fakat mademki 
kını ona bağı~lıyoraun, benim 
ceğfm yoktur. 

Gökboğa sözU daha c;ok uıa 

mnk için sustu. Yok1& bu iti 1 
bnşına yapmadlğını da töyllye 
Jo"akat znten onun böyle rapm 
tP3 işinde elbet bir keramet 
Beş bin dinarı alsa, ba,kaların 
kanclık .ve kinlerini kendine çı 
ol:ı.ca. k.tı. Hepsine dağıta& azlı 
yıı. cokluk davası olabilirdi. GA 
verdirmekle Art.abanın en yatı 
damlarından birini ele r;eçlrmlf, 
ma·. saflarından bir dost kaza 
buluou)·ordu. lran &lbt yaba 
karışık bir Ulkede dostluğun b 
değeri ~e faydası Tardı. 

Ohe RUstemln Onttnden kal 
zaman 06kboğanın da dtzlerln 
ps.nmak istedi. Fakat onu ıat 
bUyUk kapısından kotar gibi 
ken g'3rdU; birkaç aaniye ıon 
Cıldamuı nal sesleri ıcerlye 1' 
\'uru yordu. 
Gökboğa fle Kubad hemen 

ler. 
Umulduğundan daha erken 

dUler. 
Bir 6ğle sıcağında yttz bin k 

ranın reni ve gene bOtUmdarını 
şıtadı . .Aydınlık btr yUıl1 vardı. 
snl ve akıllı görUnUyordu. Urk 
tini bakışlarından anlamak pe• 
laydı. llunun kapalı bir yerclf 
Jarca 61Um korkusuyla felce 
nrnktao olduğuna eUpbe yoktu. 
kekten ziyade olgunca bir kadı 
dırıyordu. 

Böyle olmakla beraber herk 
nu beğenmişti, 

RUstem ne zamandaııberl • 
na bakınıyor, birlılnl arayordu: 
Artnbandı. Pakat me7danda 1 

BUyUk Hrayın bUyllk taht. 
na girmişlerdi. Artaban hlll • 
meyordu. Halbuki tacı onun ı 
mesl llıımdı. 

Haber yolladı. 
Cevap geldi: Batmul 

hastalanmış, yatıyormııtl 

RUstcm ikinci Mut Narrlyı 
dU: 

- Artabanın yerlne cıçl 
Dedi. 
Zeydflcerd altın tahta oturd• 

cı giydi. Şimdi oldukç& de 
H usrevpervfıl hatırlatıyordu. 
da hazır bulunanlara tok blr 
şunları söyledi: 

binlerce ruble harcadı. 
hepsini biliyoruz ve ııruı celine• 
taya dökeceğiz. DUıilnllnlU kl, 
Stareç, bu çapkın, gamiır:on ku 
nının kızını kendine lplc etti. V 
uğrunda kan dökmUı blr mlr&layd 
zıyla niıanlandıktan sonra, onun 
teri önünde kahpelerle vur patluııt 
oynasın yaııyor. §imdl de bafkl 
kadına vurulmuıtur. itibarlı bir ı 
la nik~hsız ya§adıktan sonra, 
kalan, fakat namuslu olan bir 
işte Dimitri bu namuı kalesini 
bir anahtarla açmak iıtiyor. Bana 
fa tutuşu, para davalanna ıirips
bu yilzdendir. Benden tudırmd 
diği para hep bu iı içindir. Daha 
!erden para sektifini de töyli 
mi? •. 

Dimitri: 
- Suıunuz, diye baiırdL 

nın en mükemmel bir kı&ını hu 
karalamanııa müsaade edemem. 

Fiycdor, yalancıktan ailayaraJlt 
esıür taklitleri yaparak: 

- Babalık hakkını unuturor 
nuz Mitiya; una beddua ıdtt
lin ne olur? 

Diye haykırdı. 

Dimitrl uludu: 

- Utanmaz; "TartUf,, I 
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1600 • 

Tarifesinden Balkan 81rJlt1i için ayd1o 
otuı kunıı dnıntür. Posta btrJiAine ıır. 
mly t>rlere a;yd• 1etmlJ ~Jer kuru~ 
ıanımedutr • 

.&. tınne kaydını btldlreo mektup 'it 

telgraf Gcretlnf, abone parasının pogtı 
n~ banka tle 1ollamı Qcrelinl tdarı 
keııdl Ozertne alır. 

Tilrklutnln htr poıta merhıfndı 

IWHUN'o abone 11t1rrlır. 

:t.dreı dellştfrnıe Ocr,ell :ı5 lturuttuı 

iLAN OCRETl.EHI 

Tfcaret llAnlıırının santim - !'IAlırı 
sonıtan !tibııren il:'ıo sayfalorında 40, iç 
s:ıyraıarcla 50 kuruş; dördüncn s~)ofa
da ı, ikinci ve üçüncüde 2, birincide 
4, başlık yanı kesmece 5 liradır. 

Huyük, çok devamlı, kl ışell, renkli 
!Hin verenlere ayrJ &)rı imllrmclcr ~ıı· 
,pıhr. Resmi 11Anların sanlıın • salın 30 
kuruştur. 

Ticari mahiyetlt! olmıynr, kıkük 
lldnlar 

Bir defa 30, ikı defası 50, Oç defası 
65, dört defası 75 ve on defıısı JOO ku
ruştur. ('ç a~lık illın verenlerin hır rte
rıı~ı beda\'aı.lır. Uört ~nlırı geÇf'n ıliln
ların faıla sııtırlerı beş kuruştan he~p 

edılir. 
Jliımet kuponu gtlirenltrt kıic-ük 

ilJrı tarifesi yıi:,Je 25 rnılirilir. 
KURUN heın do~rud:ın chıAruya ken

di ıdare yerlnıle, hem Ank:ırıı rıutılt!~in
de Vakıt Yurıiu altında li.EMAl.ImOIN 
IHEN Hln bürosu elıyle ılin kabul eder. 

(Büronun 1tlt/or111: 20335} 

Dünkü Hava 
Ye,ilk6Y Meteoroloji istasyonundan alı

nan malömata göre; yurtta havanın cenup 
bölseleri>·le Doğu Anadoluda kapalı ,-e 
)'e ryer y&Aı~lı. c1ıııer bölgelerde kapalı seç
miş, rüzglrlar; Orta ve Doitu Anadolu böl
ReJerinde sakin, Karadeniz kıyılarında şnr
kt, dlAcr bölgelerde umumiyeUe şiın:ıli ı~. 
tikametten orta kuvvette esmiştir. 

fstanbulda bava çok bulutlu geçmiş, riiz
IAT' saniyede 2-4 metre hızla esmiştir. 
Saat 14 de hava tazyiki 762.7 milimetre idi. 
Silhunet en yüksek güneşle 41, gölgrclr 
H.5 ve en diişük G.9 snntisrol kaydcdil

JnlşUr. 
ı: 

Tetviki Sanayi Kanunu 
Bu kanunla ilgili olarak B. 111. Meclisin~c 

ltabul buyunllan kanun, tefsir, kararlarla 
Heyeti Vekllece kabul olunan ve bu ka
ııunun sureti tatbikl)•eslne miitedair olan 
nhamnaıne ve saireyl muhtevidir. Fiyatı: 
50 kuruş. İnkılap Kitabevinde satılır. 

--o-

Atatürk'ün Ölmez Sözleri 
Alfabetik ve kronolojik tasnife riayet 

edilerek basıl:ın ,.e Ebedi Şefimizin ncl-
2elerinl ihtiva eden bu kitap Çığır Kitabevi 
tarafından piyasaya çıkarılmıştır. Okuyu. 
cuıanmıza ta'\'slye ederiz. 

Mütekait öğretmeııieriıı 
mesken bedelleri 

Dun Bakanhğa 150 imzayı ihtiva eden bir dilekçe gönderildi 
ilkokul öğretmenlerine verilmesi ka- '~--------------""' 

rarlaştırılan yeni mesken öedellerinin 
ilk ili; aylığı kendilerine verilmiştir. 

Müterakim mesken bedelleri de dü. 
yuna kalmıt olduğtından, ileride yapı. 
lacak taiarrufla ödenecektir. 

Bakanlıkça yalnız vilayetle hesapla.. 
rını kesen 8ğretmenlere verilmek üze· 
re 7 .200 liralık bir tahsisat aynlnuştır. 
Bu tahıiıatın kimlere verileceği J{ül· 
tUr Bakanlığından ıorulmu9 Bakanlık 
altı maddelik bir liste tesbit etmiştir. 

Liıtede öten öiretmen aileleri başta 
tutulmuıtur. Fakat mesleie uzun yıl. 
Jar hizmet etmit ve tekaüt edihnit öğ. 
retmenler alaeaklan olan bu mesken 
bedellerinden muaf sayılmIJlardır. 

Hayatlarını talebe yetiıtirmeğe vak 
fetmi§ olan bu öğretmenlerin vaziyetle 
rinin dikkate alınması içi:l Kültür Ba.. 
kanlığtna müracaat etmcğe karar ver· 
miılerdir. Müracaat dün 150 den fazla 
im.ıalr bir dilekçe ile yapılmıştır. 

Okul Himaye Heyetleri 
ilkokullardaki fakir ve gıdasız ço· 

culdarı korumak maksadiylc İstanbul. 
da yapılan himaye heyeti teşkilatı v~ 
bu teıkilitm çal tına vaziyeti etrafında 
Kültür Bakanlıiı Kültür direktörlü. 

ğiinden malOmat istemiıtir. Himaye 
heyetlerinin bütUn faaliyeti ve idare 
~killeri hassaten Bakanlığa verilecek 
malt\mat hazırlanarak dün gönderilmit 
tir. 

Himaye heyeti tefkilitı bütün mem 
le'ket oku11anna teımil edi!ecektir. 

Dobreaberprin Konefranaı 
Univenlte lktıut fakültesi profesör 

lüği.ıne tayin edilen Dobre•bcrger ya.. 
nn ilk açılıt derılnl hukuk fakültesi 
aalonunda verecektir. Denin mevzuu 
"Ekonominin huıust hataları,, dır. 

8. Avni Ankaraya Döndü 
Şehrimizin orta tedriut ldiltlir mil

e1Se1elerl bakkmda tetkikler yapmak
ta olan orta tedrlaat direktörü Bay Av 
ni buıün Ankaraya dönecektir. 

Tarih Enstitüsü 
Tarih Enıtitil.IU için Edebiyat fakül 

tesinde yapılan yeni salon bugün açı. 

larak enstitü faaliyete baıJıyacaktır. 

Ecnebi Dil lmtihanlan 

ŞiKAYE TLER : 
Mikrop Yuvası Eski 

Elbiseler 
Enver Naci imzaaile yazılan bir 

mektupta deniyor ki: 

"Geçen gfltı Tahtal:a'e ciMrıııda 
b-ir 80ka1:tan ge<:iyordu m. Burast 
bambaşka bir alem imiş. Bir çof; 
seyyar esmıf gördiim. Esld cl!Ji.se sa
tıyorlar. llattd içlerinde yanıalı, 1dr 
li §CY'ler var. Şüphe.,i:: bu11lar, vinc 
cız para kazan.an esnaf ve amele için
dir. Fakat bu elbiselerin çoğu bire1 
mikrop yatağıd&r. Kim bilir belki so 
ri hastalık t~yan birer mi.1..'Top ya. 
ta.ğıdırlar. Ne &atan. nııı de alan bun. 
Zarı dil.şii:n.emez' Fa1oat ıehrin 31h· 
hati namına dil~nillmesi lôzım ge
len bir me3elcdir. Bmıları ya yrçal. 
E:hneli, yrıhut bıt gibi elbüteler ctüı:e 
konmalulır. llcm hüJ:Umet. fa1Jrika. 
lem halk için da1uı dayam.klı ve u. 
cnz ell>i.<wler ycıptırır1,V1n eski ı:e çil· 
rük elbi.!Eılerin S'!ttılm°'"~ doğru mıı· 
rlur? Bıt ara.da yine l' cnicam.i 1JP 

Kapalıçar~da c.'fld e1.bi.'IC alıp, ,çatan 
dükkanlar rnrdır. Alınan elbiselerin 
dediğim gibi dezen/cl:te ettirilmeden 
8tltılmaması i{'in sıl:ı hir 7-:rmfrol ya. 
pdmalulı-r ..• 

Meccani leylt imtiha · 
nında kazananlar 

\ 

Yer Olmadığı için 
Mektebe Alınamıyor 

Meccani leyli imtihanı müsabakasın
da kazanan talebelerin adları Kültür 
Bakanlığı tarafından tcsbit edilerek 
biltün vilayet okullarına bildir:lmiştir. 
Bu arada şehrimizin Kabataı lisesinin 
pansiyon kısm:nda okuyacak talebenin 
de isimleri okula tebliğ edilmiştir. 

Fakat lisenin pansiyon kısmı henüz 
hazırlanmadığı için gelen talebeler 
müşkül va:z:iyctte kalmışlardır. Okul i· 
dareleri kendilerine ayın birinde okul. 
da bulunmalarını bildirmi1tir. Dün ge. 
len 20 ye yakın talebe KUltür Direk. 
törlüğüne müracaat ederek kendileri • 
nin muvakkaten bir yere yerleştirilme· 
terini istemişlerdir. 

Gümrüğe tabi mallar 
Bunlardan Bazal.. r 
Gümrüksüz Girecek 

Amerika ile yapılmakta olan ticaret 
müzakerelerinin çok iyi bir tek:lde de
vam etmesi piyasada memnuniyetle 

karıılanmaktadır. 

Söylendiğine göre ötedenberi güm. 
rülcıi.ız :thal edilen Türk mallarından 

ba9ka gümrilğe tibi bazı malların güm 
rüksüı girmesine müsaade edilecektir. 
Bu takdirde piyasada işlerin bir hayli 
genitliyeceği umulmaktadır. 

Alakadar bir kısım tiftik ihracatçıla. 
rı bütün bu vaziyetleri gözönündc tu. 
tarak gümrüğe tabi bulunan tiftiklerin 
Amerika piyasasında mevki tutması i· 
çin 10 ar balyalık nümunelik partiler 
göndermişlerdir. Anadolu yapakları 

gümrüğe tabi olmadığından bu mallar 
Ahıerikaya göııdcrilmektedir. 

il - -

~ieybeii verem pavyonu 
Ayrıca l~i Verem Hastanesi 

de Yapılacak 
Heybeliadada yapılmakta olan 100 

yataklı verem pavyonunun inşaatı ta. 
mamen bitmiştir. Bu suretle Adadaki 
sanatoryomun yatak adedi ıso ye ba· 
liğ olmuştur. 

Bundan baıka yüzer yataklı iki ve. 
remhastahanesi de yapılacaktır. Bun. 
lar Kızılay tarafından inşa olunacak. 
tır. 

Yugo.lavyadaki Türk emlikine mu· 
kabil alın.an bir milyon- on yedi bin li
ra Kızılaya verilınitti. Kurum bu para. 
yı harcayacaktır. Proje ve planlar ha. 
zırlanmış, tasdilt edilmek üzere Anka. 
raya gönderilmiştir. 

--o--
lstanbul Emniyet 

kadrosu 
Değiıiklikler Vilayete 

Bildirildi 

( Kısa haberler " ____ ,) 

Univeraite ecnebi diller kurslarından 

muaf tutulmak istiyen. talebelerin im.. 
tihanlarına 12 Kinunuevveldcn ;tiba. 

ren baılanacaktır, 

Talebe ayni zamanda direktöriaı ya. 
nm.da bulunan orta tedrisat umum mü. 
dürüne de müracaat etmişlerdir. Fa. 
kat kendilerini tatmin edecek bir ce • 
vap alamamışlardır. Bugün _de yine bir 
miktar daha talebe gelecektir. 

İstanbul emniyet kadrosunda yapı· 
lan değitiklikler vilayete tebliğ edil. 
mittir. Buna göre emniyet müdilr mu. 
avini Kamran emniyeti umumiye bi. 
rinci 9ube müdürlüğüne, açık kalan is 
tanbul emniyet müdür muavinliğine de 
emniyeti umumiye birine: şube müdü
rü Mehmet Ali, Beş;nci şube müdürü 
Şükrü emniyeti umumiye altıncı mat
buat mlidürlilğü ıefliğine, yerine Af. 
yon e:nniyet müdürü Şükrü Saip, dör. 
düncü ıube müdüril Fikri Çoruh emni 
yet müdUrlüğilne, yerine Manisa emni 
yet müdürü Tacettin, altıncı §Ube mü. 
dürü Faik Mardin emniyet müdürlüğü 
ne, muavini Alacttin Gaziantep müdür 
Jüğütıe tayin edilmişlerdir. 

• İstanbul gürcrQk baımüdürlllAD k!mya
hanesinde son bir ay zarfında 2728 tahin 
YapJlmıttır. Kfmyahanenin faaliyeti art
hlakta olduAtından gerek yeni kimya Alet
leri, gerekse reni memur ihtiyacı da art. 
!Dıştır. Banu gözönllnde tutan başmüdür
lllk kimyabaneyi takviyeye karar vermlt· 
Ur_ 

12 Kinunuevvelde yazılı 13 Kinu

nucvvelde de aözlil imtihan yapılacak· 

trr. tmtihan hu'kuk fakültesinde olacak 

tır. 

Tiftik Ve Yapağı 
Kontrolörleri 

• Vatan vapurunda enelkl gün )'akalan
tuış olan ipekli kuma~, gömlek, ve eşarp 
kaçakçılan Lostroma Hüseyin, Çarkçı Ke
nan, Ateşçi Niyazi, ve tayfadan Şemşl ve Bursa Merinos fabrikasında açılmıı 
hakkı diin 5 incl sorgu hAkimliğine veril- olan tiftik ve yapağı kursu çek iyi bir 
ınişlerdir. tekilde devam ctıne1ttedir. 

• İstanbul kambiyo mildilril B. Salih Ma- Kursun birinci devresi önümüzdeki 
liye Veklletinden vakı olan talep il:r:erine . • • 
diln Ankaraya hareket etmiştir. ayın 15 tınde bıtmıt bulunacaktır. Kur 

D. Salih Anknrnda bir milddet kalarak sa ittirak eden blltiln kontrolörler bazı 
~ekAJetin muhtelit me$eİeler hakkında isle- . tetkikat ve tatbikat yapmak ilzere İs· 
l'eceği izahati ,·erdikten sonra şehrimize tanbula gelerek muhtelif yerlerdeki 
~öneceklir. çalıpna yerlerini guecelderdir. 

• lstanbul takas tetkik komisyonu dün 
lstanbul Türkofis dlrektörtilAünde ofis mil
dilrtı Cemal Ziyanın bnşlanlılında topJan
?nış, muhtehf tak:ı!I meseleleri üzerinde 
lıetrilşülmüştnr. 

• Galata rıhtımı üzerinde bir milddetten
bert dnam eden Mumhane antreposu ln
._atı bitmiştir. Antreponun 7 numaralı 
••nban faaliyete geçmiştir. 

• flttısat VekAletl kontrolôderlnden B. 
Sabrt Pozam görülen lllzum ilzerine lkh
•at \'eklletl tef~lAllandırma umum mil
dfirllll& kontrolarlilQne tayin edilmiştir. 
.. Sabri Pozam, umum müdilrlfik tararın
dan Ddır mıntakasına bazı tetkikat yap. 
allık lbere g5nderllmiJUr. 

Galata Rıhtımında Gümrük 
Yeni Bina Yapbracak 

latanbul gilmrUk bafmüdilrlilğü, es. 
ki gUmrilk muhafaza tCf]dlitı deniz 
merkezinin bulundup binayı yıktıra. 
rak 120 bin lira sarfiyle büyük ve mo. 
dern üç katlı bir blna yaptrrmağa ka
rar vermiftir. 

Binanın pl!ıu haztrlanımf olduğun
dan anUmü.ıdeki huiran batından iti. 
baren inpatına ıesijeee'lrtit. 

-o--
Şehir Meclisinde Dünkü 

Toplanb 
Şehir Meclisi dün aaat on beıte ikin. 

ci reis vekili Bay Tevfik Türenin baş· 
kanlığında toplandı. Encümenlerden 
gelen mazbatalar okunup kabul olun
du. 

928, 929, 930 ve 931 senelerine ait 
levha, ilan, tente ve siper resmi .clarak 
Alemdar ıubeıince tahakkuk ettirilip 
tahsil olunamıyan 1158 liranın müruru 
Z"amana uğradığı anlatıldığından bunla 
rın terkini kaydr hakkındaki kavanin 
encümeni mazbatası kabul olundu. 

Çatalca kazaaına ait 6298 lira da ay. 
ni şekilde terkin edildi. 

Meclis bugUn son toplantısını yapa.. 
caktır. 

-- o 

Hataya gidecek yolcular 
Hataya gidip gelen yolcuların sayı. 

sı gittikçe artma'ktadır. Denizbank L 
daresi bu artııı gözönün.de tutarak Ha 
taya gidecek yolcular için yeni ve ten 
zilitlı bir tarife tatbik etmeğe karar 
vermiıtir. 

Ay başında meriyct mevkiine gire· 
cek ıelan bu tarifeye göre, Mersin • İs
kenderun yolculuğu, birinci mevki 150, 
2 inci mevki 100, 3 üncü mevki 80, gil. 
verte 67 'kuruş tesbit edilm:ıtir, 

Mahke.,.,~Ierde: 

Bir tehdit 
Altı Kadın Şahit. Olarak 

Dinleniyor 
Bir müddet evvel Ahmet adında bi_ 

risı kansı Fatma ile kayinbiradcri Ali 
tarafından öldürülmüş, katiller ağırce
za mahkemesine verilmişlerdi . 

DurtJ!ma devam ederken maktufün 
kız kardeşi Sultana ötede ber!de: 

- Eğer mahkeme Fatmaya ceza 
vermezse onu ben öldüreceğim; Ali de 
kurtulursa onu da 14 yaşındaki oğlum 
Mehmet öldürecek; buna karar ver
dik: onların yanına bırakm yacağız; 
diye söylenmeğe başlamıştır. 

Bu sözler birkaç gün sonra mahke. 
mece tahliye olunan Fatmanın kulağı. 
na gitmit ve bunun üzerine müddciu. 
mumiliğe müracaat ederelt Sultana a
leyhine bir dava açmıştır. 

Bu muhakemeye dün birinci sulh ce 
za mahkemesinde bakılmış, tarar ın 
görümceleri olan 6 kadın şahit G!a. 
rak dinlenilmiştir. Muhakeme, karar i. 
çin talik olunmuştur. 

Para Yerine Dayak mı? 
Muzaffer adında birisi evvelki gece 

Topkapı maltepesindc .cturan İslim ile 
kanar Ay§enin evine giderek alacatını 
istemi§, fakat birlik olan kan kocadan 
para yerine dayak yemiıtir. 

Yakalanan kan koca dün üçüncü 
sulh ceza mahkemesinde inkar etmis. 
!er, Ayıe: · 

- Benim yetişmi§ kızımı Muzaffer 
kandırmak istiyordu. Evimize taarruz 
edip kızımı kaçırmak istedi. Yokıa o. 
nu dövmüş değiliz, demi§tir. 

Muhakeme ıehit dinlemek üzere ta· 
lik olu ımuıtur. 

Bir Çocuk Düıürme 
Dün adliyeye gaz tenekesine konul· 

muı 6 aylrk bir cenin getirilmif, adli. 
ye doktoru Envtr Karana muayene et
tirilmiıtir. 

Bu, Kasımpapda oturan tütün ame 
Jealnden Pakb:cnin diltürdüğil çocuk. 
tur, 1:>0 ktor, dilJmenin sebebini morg 
ra~nylc tesbitc Jilzum görmüı. ce.. 
scdı morga göndcrtmi§tir. 

-o-

Ponıste 

Şüpheli bir ölüm 
Kahvede Oturan Yaşlı 

Adam Kimdi? 
Şehremininde Saidin kahvesinde o. 

turan yaıh bir adamın dE!n ansızın •i
zından kanlar geJmit, yere dütcrek öl
mil§tür. Vaka zabıtaya haber verilmif, 
gelen memurlar üzerini aramıılaraa da 
hüviyetini isbata yarar bir vesika bu. 
lamamı§lardır. 

Orta boylu, beyaz vücutlu olan bu 
şahsın üstiinde 1ayaktan k:oyu i:urıu. 
ni renkte bir elbise, fötr ppka ve lAL 
tikli ayakkabı vardır. 

Belediye doktoru tarafuıdan muayt 

nesi yapılmış, ölümü Jilpheli görüldü

ğünden cesedi morga kaldınlmıttır. 

blaunbil oynarken - Süle~niyc· 
de oturan seyyah satıcı Cevat ve Hile. 
met Bcyazıtta Ordu caddesinde Meh. 
medin kahvesinde iskambil ile kumar 
oynarlarken yakalanmıılardır. 

Çarpııblar - T~!.ıim • Sirkeci hat· 

tında itliyen vatman Halidin idareıin· 
deki tramvay ile 2801 numaralı .ctomo. 
bil çarpıımı§lardır. 

Bundan başka Şevketin idaresinde. 

ki Beşi'kta§ - Fatih tramvayı 2970 nu

maralı ıoför Behçctin otomobili ile Ba· 
kinin Şiıli - Fatb hattına işliyen oto. 
büsüne çarpmış, hisara uğratmıttrr. 
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-~J··· ···· ······ • H i k ay e ···············~ .. • • • • • Londrada bir lstanbullu kız S 
• ••••••••••••••• 

Londraya !stan
buldan gitınirs bir 
kız olduğunu söylü. 
yordu. Nihayet gü • 
zel olduğu için bir 
zaman si:lema. stüd
yolarınd~ çalıştık • 
tan sonra pek meş.. 
hur bir moda salo. 
nunda mankenlik et 
meğe başlamış. 

Bu münasebetle 
başından geçen kor
kunç bir macerayı 

anlattı: 

"- Salonun mü
dürü, diğer manken • 
lerle beraber oturdu 
ğum oda:ım kapısın 

dan b~mı uza ttr 
ve: 

- Suzan, dedi. Ya 
rmki gösteriş esna. 
sında. sen meşhur 

K.ingston elmasları 

nı takacaks~ O-

Nakleden 

• 

nun için şimdiden mücevherat dairesi. 
ne in ve elmas bileziklerle yüzüğü bir 
tecrübe et! 

Binlerce !:ıgiUz. lirası kıymetinde 
miicevherleri takınmağa namzet her
hangi bir kadın gibi sevince kapıldım. 
Ve uçar gibi merdivenleri indim. 

.Mücevherat dairesinde moda salo • 
nunun sahibi beni bekliyordu, Bilezikle 
yüzüğü çıkarmı~ı. Ben, heyecanımdan 
küçük dilimi yutacak hale gelmiştim. 
Bilezikleri ve yUzüğü taktı. "Mükem
mel!,, dedi. Ancak, fevkalade itina et. 
mekliğimi tavsiye ediyordu. Zira btcı
la.rnı eşi yokmuş. Ya.but pek nadir bu. 
lunurmu~ 

Ertesi gUn salonu dolduracak zen
gin asilzadeler arasından bir kere geç. 
tikten sonra öbür uçta beni bekliyecek 
olan kendisine hemen iade edecekmi -
şim. Bana verdiği tenbihler bu:ıdan L 
baretti. 

- BaşUstUne, dedim. 
Ve emanetleri tekrar yerine bıraka

rak dı§UI çıktım. 

• • • 
Erte!3i gUn salon hıncahınç dolu idi. 

Modern masalara. yerleşmiş olan bir 
çok Lediler, beraberlerindeki şık ve 
sarışın erkeklerile içkiler ,sigaralar i. 
çl yor ve az sonra çıkacak mankenlerin 
teşhir edeceği elbiseleri sabırsızlıkla 
bekliyorlardı. 

Nihayet büyült dakika geldi. Sıra. 'De 
nimdi. Salo:ıun bir köşesinden salına
rak çıktıktan sonra, çizilen yoldan ge. 
çiyordwn. Herkesiı:ı takdir ve hayran
lığı benim Uzerlmde idi. Parıl parıl ya. 
nan bileziklerim ve yUzüğüm, son mo
da kesilmiş nadide bir kumaştan tu
valetim bana. o kadar ilaht bir tavır 
vermişti ki, kendim de kendime hay
randım. 

Derken bir gUrUltU oldu. Fbcan1ar 
'\'e tabaklarla dolu bir tepsinin devril. 
mesine betı7.er bir şey .. Nitekim ayle i
miş. Hizmet gören bir genç kız, ayağı 
kayarak dü§ID~. Fakat bu kilçilk hL 
dise dolayısile bütUn oradakilerin göz. 
leri o yana çevrilmişti. Bana bakını • 
yorlardr. 

Bunu görUnce, salonun çıkış kapısı
na. doğru ilerledim ve bu kapıyı örten 
perdeleri açıp içeri girdiğim zaman Uç 
erkek ya:ııma yakla.~tr. 

- Mücevherat öairesinden gelfyo _ 
nız, dediler. Bilezikle yüzüğü ver. 

- Fakat.. diye kekeledim. Fakat si-
ze nasıl verebilirim? ' 

Zira bunları benden patl'onun kendi. 
si gelip alacaktır. Bana böyle tenbih et
mişti. 

- Saçmalama.. Haydi ver. Zira kay. 
b<>dilccek vaktimiz yok. 

Bu adamların sesleri sert ve babay
dı. RaUcrinden de haydut oldukları an 
]aşılıyordu. 

- Olmaz. dedim. Veremem. Bu mil. 
cevherler bana emanettir. Yabancı 
kimseye veremem. 

Ve cibiip kaçmak istedim. 
Fakat kuvvetli eller. kolumdan ya

:.al:mııştr. Itip kakarak beni dış kori. 
dor'l. ı:rkardılar. Sonra bos bir odayn 
!..,ktular \"<' kapısını kilitlediler. 

Dl~cr iki kişinin reis olduğuna hUk
ınedilecek çakır gözlil. iri boylu hay. 

Hikmet Münir 

sonra: 

• ••••••••••••••• 
... . 

- Eğer bir gürültü yapacak olursan, 
seni boğarız., dedi. Haydi bakalım. Şim 
di yüzüğil ver! 

Benim herhangi bir cevap vermeme 
imkan bırakmadan parmağıma atıldı. 
Yüzüğü çıkarmağa savaştı . 

Fakat aksiliğe bakınız ki, yüzük çı.k. 
mıyordu. Ve o:ıun merhametsizce bo
calayışı parmağımı acıtıyordu. Ben 
hıçkırıyordum. Az sonra parmağımın 
şi§tiğini gördüm. Elmas yüzük, şimdi 
hiç çıkamıyacak bir hale gelmişti. 

Derken kapının topuzu sarsılmağa 
başladı. Bunun ardından, dışardruı bL 
rinin bUtün kuvvetile kapıya yUklen
diğini duyduk. 

- Açınız kapıyı, diye liaykırdr. 
Dikkat ettim. Bu ses, mal sahibL,in 

sesi idi. 

lrl boylu, çakır gözlU adam, şöyle 
etrafına bir bakındı. Sonra arkadaşla.. 
nna hitaben: 

- Haydi çocuklar, dedi. Bu kızı da 
bizimle beraber götüreceğiz. 
Bağırmak istedim. Fakat nerede? 

Kirli bir mendil derhal ağzıma trkandı. 
Ve beni kn\Tadıklan gibi, yangın es
nasında kaçmağa mahsus duvardan a.. 
§ağıya indirip bir kamyona attılar. 

Ben kamyonu bir köşesinde... İki 
hayduttan biri yanımda, biri karşım
da .. Ve çakrr gözlü iri boylu herif şo. 
fö~ yanındaydı, 

Çok geçmeden benim yanıbaşımda o
turan :pnydut, ağzımdan kirli mendili 
çıkararak beni öpmeğe savaştı. 

Blltün hızımla suratına bir yumruk 
indirdim. Şoförün y~mdaki çakır hay 
dut ne olduğunu öğrenmek üzere ge. 
riye baktı ve beni öpmeğe kalkan hay
duda.: 

- Buraya bali, dedi. IKeılıdine gel... 
Yoksa. pi~an olursun. 

Fakat onun benden yediği yumruk 
bir hayli kuvvetlice idi ki, adam bu 
mağlftblyetini kendine yediremediği:ıi 
gösteren bir hareketle: 

- Pişman mı olurum, dedi. Ben bir 
lindından yumruk yiyecek adam mı • 
yım? 

Ve elini Kaldırıp, bir yumnık ta ken
disi bana vurmağa teşebbüs etti. 

Bu esna.da ben can havlile alabildi. 
ğime bir çığlık koparmışım. 

Derken kamyon durdu. Arka kapıyı 
açtılar. Çakır gözlü haydut. bana ta • 
kılmak istiyen arkadaşı:ım tedbirsiz. 
liğine dehşetli kızmıştı. 

- Sana söyledim, dedi. Kızın ağzın
dan mendili çıkanmyacakhn? (Sonra 
bana dönerek) bir ses daha çıkaracak 
olursan, mahvoldun, gitti! Haydi dı. 
ı;;arrya çık! 

Kamyondan çıkar çıkmaz arkamdan 
iteliyerek beni bir ardiyeye soktular .. 
Ardiyenin bir ucu:ıdaki tamir odasına 
girdik. 

• • • 
Burada çakır gözlü haydut: 
- Şimdi buraya bak hemşire, diye 

yumuşak bir sesle konusmağa başla
dı. Şu elmas yüzüğü de parmağından 
çıkanrsan çıkarırsın .. Yoksa, o gü?.el 
parmağın gider! 

Ben hıçkırarak: 
(Devamı 10 mıcu sayfa,da) 

-
EV -KADIN - ... 

Sabahleyin kalkınca ... 
Kendinizi çirkin mi görüyorsunuz? 
Bazı sabah yataktan kalkıp kendini

zi aynada gördilği.:r.ülE zaman neşeniz 
kaçar ve o gUn akşama kadar bu hal 
devam eder. 

Kendinizi aynada çirkin gördüğünüz 
]&in mi canınız sıkılmıştır? Yoksa üze~ 
ırinizde aksilik bulunduğu Için mi ken. 

inizi çirkin görmüşsünüzdür? 

Bunların ikisi de .doğrudur. Fakat 
sebepleri gayet lasaca hülasa edilebi.. 
lir. 

Bunun iki 5e'bebi ıelabilir: 

1 - O gece iyi uyuyamamışsınız .. 
dır. 

2 - Bir rahatsızlığınız vardır. 

Sabahleyin kalkıp ilzerinizde neıe· 1 
sizlik görürseniz, bunu, iyi ı.yumadr~ 
ğınıza vererek tekrar yatağa yatmak 
doğru olmaz. Yapacağınız §ey cvvelfi 
silkinmek beden hareketlerine başvu. 
rarak, zindelik bulmıya çalı§maktır. 

Sonra banyo odasına gider, vücu. 
dünüzU tuzlu su ile ovarsııuz. Tuzlu 
suyu şu şekilde hazırlıyaca~n:az: 

Bir küvet'in içir.e su dolGurursunu.z 
ve içine bir litre suya lbir !kaşık olmak 
üzere ince kaya tuzu aparsınız. 

/ 
/ 

/ 

Elinize geçi~Cli"giniz bir el~iveni bu 
suya batırır ve başınızdan ayağınıza 

kadar bütün vUcudiinüzü oğarsınız. 
Bir iki dakika aonra derhal farkcdecek 
siniz iki, üzerinize bir .zindelik gelmiı-

Söz namustur 
Bir talili piyangoda çıkan ikra
miyenin yüzde otuzunu banka 

müdürüne vermeye kalktı 
Paristen bildiriliyor: 
Fransada Em1Alt bankası mUdUrUne 

Rene Pernad im.zasile gelen bir mek. 
tupta: "Hükfunetin tertip ettiği bu gi. 
bi piyangoların bir şans oyunu değil, 
bilinerek dağıtıl~ ikramiyeler oldukla 
rına eminim. Bunun aksine inanacak 
kadar budş.la. değilim. Yaptığmz anlaş
malarla paralan taksim ediyorsunuz. 
!şte size numaramı veriyorum. Bu se
fer bUyük ikramiyeyi bana çıkartrrsa. 
ruz kazancımın yüzde otuzunu size ve. 
rebilirim. Bu teklifimden emi.:t olun, 
ben namuslu bir adamım, verdiğim sö
zü tutarım, Sizi aldata.cağımı Umit et
meyin,, demektedir. 

Banka müdürU bu mektubu bir te. 
bessüm ile mukabeleden sonra bir kc. 
nara koymuştu. Fakat geçen gün ayni 
ismi taşıyan bir kartvizit kAtibine ve
rilerek banka müdürU:ıe verilmesi bil-

Sinek agırhğında 
şampiyonluk 

dirilince müdür işi merak etmiş ve ka. AmeriJCada: FilMelfiyaya bağlı bir 
tibine bu adamı kabul etmesini söyle. yerde çocuklar arasında sinek ağırlı
miştir. ğında şampiyonluk için boks maçı ya-

Ziyaret salonunda kAtip, genç ve ki- pılmrştır. Sinek ağırlığında şampiyon. 
bar tavırlı bir adamla. karşıl~tıktan Iuğu, daha. önce şampiyon olan Robbi 
sonra daha. söz söylemeğe mahal kal- Şarfclan almak istiyen Kid Rapopulas, 
madan, ziyaretçi elindeki zarfı kltibe onunla karşılaşmıştır. lkisi de sert ve 
uzatarak: çabuk dövüşmüşler, sonu:ıda. Kid Ra. 

- Müdür beye teşekkür ettiğimi bil. populos yere düşmüş, nakavt olmuş -
dirin. O sözünde durdu. Ben de sözüm. tur, Robbi Şarf. şampiyonluğunu ko
de duruyorum .. Görüyorsunuz ya ne rumasını bilmiştir. 
dost adamım .. Bu zarfta 700 bin frank --------------
var. Piyn:ıgodan bir milyon frank al-
mıştım. Yüzde otuzu bu kadar tutuyor. 
Gelecek kere 5 milyonluk ikramiyeyi 
bana verirse ayni şeraite razı olurum .. 
demiştir. 

KA.tip, ilk şaşkınlığı geçtikten son
ra işte bir yanlışlık olması ihtimali ol. 
duğunu, kendilerinin böyle işlerle ala. 
kaları olmadığı, piyangodan para ka
zanmış ise bunun şans eseri· olduğunu 

\ 

tir. Sonra ıezlonga uzanır, biraz dinle 
nirsiniz. 

VücudünUzU ovarken bir şarkı da 
tutturursaru.z neşeniz daha çc..buk üze 
rinize gelir ve ogiln akpma kadar ne· 
teli kalırsınız. 

Kadınların idare Ettiği 
Banka 

On yıldanberi Am.sterdamda bir ban 
ka.yı kadınlar idare ediyor. Bankanın 
dir.:!ktöründen başka bütün memurları 
da kadındır. Banka ile muamele ya .. 
panlar da kadındır. Sermayesi:li ka.. 
dınların temin ederek idare ettiklerL 
bu banka geçenlerde La.heyde bir 111. 
be açmağa muvaffak olmuştur. Kadın
lar bankasında muamelesi olan bir tele 
erkek vardır. Bu erkek karısı öldükten 
sonra miras kalan paranın kendi üm
rine kaydedilerek ay.:ıi bankada kal • 
masmı arzulamış ve bu suretle ilk 
erkek ismi banka defterlerine geçiril. 
miştir. 

( bildirmek istemişse de ziyaretçiye sös 
para etmemiş: 

- Haydi ba:ıa yutturmağa kalkma
yın .. Söz, sözdür. Müdürünüze güzel bir 
teklif yaptım. Kabul etti. 15te onun 
hakkr. Ben namuslu bir insanım. sa. 
zümU tutuyorum, diye parayı vermek 
için inat etmiştir. Zavallı adam tesadil. 
fen kendisine düşen ikramiyenin yUz. 
de otuzunu banka müdürü.:ıe vermeğe 
çalışmış ise de hiç şüphesiz banka mU
dürünUn katibi bunu kabul etmemiş ft 
parasını iadet etmek için ziyaretçiye 
uzun uzun hakikati anlatmıştır. 

Israrlardan sonra her ne kadar J:L 
yaretçi zarfı alıp cebine koymuş ise de 
bankanın kapısl!ldan çıkarken: 

- Yazık .. Müdür benim gibi dost a. 
dam değilmiş .. Ben sözilmU tuttum yL 
diye söyleniyordu. Acaba şuurunda not 
sanlık mı vardı? 

l ngili:r. Harbiye Nazırı Hor Belişa ve lngiliz motör sanayi labrıkatörü 
yeni bir top nümunesinin bQ§ında .•• 



• 

Derd, derman 

Ruhan Hasta151nız? 

C. "6.1 F. imzalı bir mektupta. şöyle 
denIY,Or: 

"Bir çok dertlilere verdiğiniz der -
lll.anlardan ba.na bir nebze olsu:ı vere· 
nıiyeceğiııi.zi bildiğim halde size bu sa
tırları yazıyorum. Hattl mektubumu 
Okuyunca benim için "deli,, de diyebi. 
lirsiniz. Fa.kat şuurumda. hiçbir bozuk. 
luk olmadığını ve aklımın da yerinde 
olduğunu peşinen söylemek isterim. 
'Yazdıklarım bir dert değildir. Yalnız 
\rereceğiniz cevabı merak ederek ya· 
tıyorum.. 

On sekiz ya.şı:ıda genç ve güzel bir 
kızım. Çok okurum. Verdiğim karar 
ıu: Hiç evlenmemek ... Nasıl gülüyorsu 
llUz değil mi? Hayır gülmeyiniz, hiç 
e\1}enmemeğe karar vermiş bulunuyo
l'unı. Merak ediyorsanız sebebini de 
aöyliyeyim: Kadın daima. ve daima er. 
keğe tabi olmak mecburiyetindedir. 
Aile hayatında da.. Erkek ise ne ka. 
dar karısına ve yuvasına bağlı olursa 
Olsun gözü dışarda. olur. Bu bir; ikin· 
tisi hayat, hlç te insanlaro istediklc· 
li gibi değildir. Bir gUn saadet sandı. 
g?ınız şeylerin hepsinin bir anda mah. 
\1olduğunu görürsünüz. Müthiş bir su
kutu hayale uğrarsınız. İnsanlar çok 
tiyaMrdrrlar. Diyeceksiniz ki, içlerin
de iyileri yok mu? Var ama, iyisini bul 
?nak güçtür. 

CEvAP: 

Size çok uzun ve çok kısa cevap ve. 
tilebilir. Fakat ben orta bir cevap ve. 
?'eyim. Her halde okuduğu:ıuz eserlerin 
Çoğu romandır. Edebiyatı fazla sev • 
?nişsiniz ve biraz da filozof olmuşsu· 
nuz! lnsan, tabiat kanunlanna. aykırı 
hareket edemez. Aksi takdirde kendi 
kendini mahveder. Hayale istinat eden 
rıazariyelerinize müsaadenizle "boş 
leyler., diyeceğim. Sonra ''Benim yaz. 
dıktarım dert değildir., diyorsu~uz. Bi. 
likis. Hem fazlasile derttir. Açıkça söy 
llyelinı. Siz ruhen hastasınız. 

Çok sakat bir fikre sapmış olduğu· 
nıızu i§ işteh gectiktcn sonra anlayın
caya kadar şimdiden kendinize haya. 
ta, hayatta insanların mecbur ve mü. 
keller oldukları içtimai vazifelere a
lıştırnıız. 

iyi 

----

\' azılmn 
\'azdırınu 

~ .. 
Çocuklara her gün evde anaları, ba. 

baları, okulda öğretmenleri, sokakta 
kendinden büyük arkadaşları birçok 
nasihat verirler: 

- Onu 'yapma, bunu yap ... .derler. 
Bir çocuğa verilen bu tavsiyeleri 'kı. 

saca hatırınızda tutmak ister misiniz? 
O halde, ~ıra ile neşredeceğimiz bu re. 
Birnleri takip edin ve kesip 5aklayın. 

Bulabilir misiniz? 
. Size zekfin zı işletmek için güzel bir 

7 - KU"'UN 

1 GOnOn b~ynelmilel meşhurları: 1 I 
M ACAR!STANI idare eden 

Horti bir amiraldir. Denizlere 
mahsus veı harp filosu clmıyan Maca
ristanın hükilmdar naibi Hortiye "Fi .. 
los4z amiral,, namı veriliyor. 

Denizlerde yetiıen ve eski bir deniz 
kurdu olan !Amiral Horti umumt harp. 
ten sonra harp gemisine ayak hasma. 
mıştı. Geçen .sene Mussolinin daveti 
üzerine 1talyadaki deniz manevraları. 
na gitmiıti. Macaristarun sevgisini ka.. 
:tanmak istiyen İtalyan Başvekili Hor• 

Macaristanı 
filosuz 

idare eden 
Amiral 

Amiralin lstanbulda Ataşeneval bulunduğu 
I 

günlere ait bir hatıra 
tiyi en büyük !harp gemilerinden biri- . • 
nin '.kumandan köprüsüne davet etti 
ve bu geminin dümenini Hortinin eli. 
ne teslim etti. İhtiyar denizci bu an 
gözleri yaşlı olarak eski hatıralarım 
hatırladı. Elleri titreyerek içini çekti. 
Denizciliğe olan aıkı lbir hükümdar 
niyabetinde 'bultınmaktan daha üstün. 
dü. Hortinin bu aşkını bilen Alman 
devlet reisi Hitler, daha evvel Musso. 
Jininin yaptığı gibi, Kil limanında ge
çen ağustos ayında denize indirilen 
10.000 tonluk bir yeni kruvazör müna 
sebctiyle yapılan nümayişlere Maca
ristan devlet reisini davet etti. Alman. 
ların maksadı Macaristan~a nasyonal 
sosyalizm cereyanını kuvvetlendirmek 
ti. Denizi seven Amiral Hortiyi bir de. 
niz ni.i'mayiıine davet etmekle denize 
mahreci olmıyan Macaristandaki filo 
merakına ehemmiyet verdiklerini Al. , 
manlar göstermek istiyordu. Çünkü, 
Umumi harpten evvel Adriyatik deni. 
zinde Macarların mahreci vardı ve Ma 
carlar eski günleri bir türlü unutama
maktadırlar. 

Macar nasyonal ıosyalistleri Amiral 
Hortinin kansını Yahudi olmakla e'4 
kidenberi itham edip durmaktadır. Kil 
deki deniz nümayiılerine giderken A. 
miral Horti karısını da beraber götür· 
dü. Filvaki Madam Hortinin anneıi 
yahudi idi. Fakat, Hitler bu kadına 
hafif bir bq eğmesiyle bir !buket tak· 
dim etti'. HattA, 1935 yılın.dan geçen 
Ağustos ayına kadar inıa olunan üçUn 
cü yeni kruvazörün denize indirilme 
kurdelasıru keımek ıerefi de Madam 
Hortiye nuip oldu. 

'.Amiral Borti Bllr1'ne yaptığı riıjarette HitleTÜJ 

Horti Na.ıl Yetifti 
Kökil asilzadeliğe varan fakat sonra.. 

dan f akirleımit bir çütçi ailesinden do. 
ğan Amiral Horti timdi 70 yapnda.dır. 
Eski Avusturya • Macaristan impara
torluğunun birinci aınıf bir denis olcu
lu olan P.olada okumuıtur. Avusturya 
deniz m~unu idare edenlerin hemen 
hepsi hep bu mektepten yetiımiıtir. 

İmparator Fransuva Jozı:f, Hortiyi 
çok genç bir .deniz ıubayı iken tanıyıp 
takdir etmiştir. Siyah bıyıklı ve çok 

ya'lı:ipkh olan Horti imparatorun emrL 
le Osmanlı devleti merkezi olan btan. 
bula atqenevıl ıaöndermlıtir. 

Hortl tıtanbulda mun müddet kal
Dllf n Tllrklerle dostluk teela etmiı. 
tir. Dfplomatlamı kendi aralarında ba. 
yır makladiyle tertip ettili bir mUaa. 
merede Horti de bulunmuı, o gece lo
tarya tertip eden diplotıatlar iıtiralc c· 
denlerden herkesin kıymetli brrer hedl. 
ye vermeainl rica et:mlttir. 

Para, eıya ve saire olarak İatanbul
dald blltiln diplomatlar birer hediye 
verirken Horti g\üel, ıiyah bıyıklarım 
bu hayır ufruna feda edeceğini bildir. 
miıtlr. O ıece çok merak uyandıran 
bu bldiıede Horti nuan dikkati vel
betm!ftir. 

Lo1aıya seldlmit n Atateıieval Hor. 
tinin bzr,rklarr da ctızel bir ecnebi b. 
dına hediye olarak iaabet etmiıtir. 

Hortlden bu hediyeler talep edilmit 
ve çok btıylik bir eğlence içlndo Horti 
cebinden pılcardığr tıraı makinesi ile 
'bıyıklarını kumefe teıebbll. edince, 
ıe~ veı glizel kaduı kalabalık arasm
dm aeılenere:ır bu gil.tel bıyıklara kıy .. 
mafa vicdanı razı ola.mıyacağmı hay. 
kırnuıtrr. 

Bu hldiseden sonra Hoıtinin bu cU· 
zel kadmla d01tlattrft o zaman'Jd dip. 
lomatik mahafilinde f&yİ olmuttur. Bu 
hldise Avusturya imparatorunun lrula
ğına kadar duyurulmuı~ İmparator 
Hortiyi tekrar görmek istemiı ve az 
bir müddet •onra da kendine mUpvir 

~ 
yapmııtır. Rcrtinin lliyast hayata ha .. 
kikt olarak girmesine ~el vd aiyah 
bıyıkları bu ~uretle •ebep olmuıtur. 

-

~o~· ~!. Umumi Harpte Horti ~ ....._ ' Avusturyalıların harbi ıunumide1d 
' Novara harp gemaine Amiral Horti 

• kumandan etmiıtir. 1talyanlarm Otran 
to körfezinde kumandan altındaki ~ 
harp ıemi.i ile İtalyanlarm kuvvetli 
bir harp filoaiyle saıpqtr. iBu çupııma 

mesele: 
- Benim yaşımın murabbar, benim 

yaşım, lazkardeşimin yaıı ve onun ya
şının Dl!trabbaı cemedildiği zaman mey 
dana çıkacak yekfine müsavidir. 

- Fakat, seneler geçtikçe, ikinizin 
yaşı arasındaki nisbet değişecektir. 

- Hayır. Daima bu !böyle olacak. 
Çocuğun ve ktz kardeşinin yaılan 

nedir? 

Avusturıyahlann aleybine feci bir ıe· 
kilde neticelenebilirdi. Çünkü, İtalyan 
gemiltri 27 parça ·idi; buna rağmen 
çok ağır yaralandığı halde gemilerini 
batmlmaktan kurtarabilen Amiral Hor 
ti bu tarihten sonra Avusturya mefhur. 
lan arasma girere1c (Otranto Aalaru) 
namiyle anıltnıya baılandı. Bu muva(
ıfa1rlyetten az müddet sonra :Avuıtur. 

ya - Macaristan donanması umum lnı-
mandanı olan Rcrti umumt harp niha • 
yetine kadar bu vanf ede kaldı. Harp 

sonunda itillf devletlerinin karariyle 
AVU8t\lrya .. Macar donanmasını galip 
devletlere teslim ederken kumandan 
ırfatiylt Horti ağlamıJtI. Umumt haIP. 
nlhayetlnde birkaç yıl çok lcanpk bir 
hayat geçiren Macariatanda Bela Kun. 
un lıtomUniıt ihtililineı kadar Horti bir 
kCSıeyo çekildi. Komüniıt ihtililcilet: 
Amiralr tevkif etmek istemiılerdi; bu
nun Czerino Horti Romanyanm Stse. 
cet kuabaıma ka~ı. Romen ordusu 
komUniıtlerle çarpıprak Macaristanı 

kurtarmaya !karar vermiıti. Rorti Ro. 
menlerin bu hareketine yardnn mak
aadfyle bulunduğu kasabada (Beyaz 
Ordu) iıimli bir teıkil!t kurdu; gönül.. 
llller topladı. Yahudi .zenginleri Horti
Y• paraca yardnn ctmlıti. 1919 ıene. 
ıinde bit beyu at :tlzerinde Amiral 
Horti BudaPefteye muza!f eren girdi. 
Hı'bsburg hanedanı namına Macaris· 
tanı idareye bqlayan ve hükilmdar 
naibi olan Hortiyi devletin baıından 
uzaklaıtrrmaJc Uzere eski Kral Karo! 
ile sevce•i Zita Macariatana gelerek 
bir lbtilll hazırladılar. O zaman bir de-• 
nlı yil.ıbaıısı olup, bilAhara baıvekillik 
eden Gamböı Amiralin mutemedi olan 
bh %&tt;r. Kral Karolun askerlerini Bu_ 
dapeıteye yalan bir yerde ma.ğ](lp e
<!en Göml>Ö§, Kral Karol ile Kraliçe 
Zitıyx eıir aldı. Habsburg kumandanı• 
nın ıon imparatoru bu hldiseden son. 
ra Madeyra adasına ıUrgün edildi ve 
orada öldit. 

Kralsız olan bir memleketi naib sı. 
fatiyle idareye devam eden Horti ıiya. 
aetten fiilt olarak çekilerek memleke. 
tin idaresini Gömböı ile Graf Betlen. 
in eline bıraktı. 

HortiReasam 
:Almanlar Avusturyayı ilhak ettikten 

soma Maeariıtana hudut komı usu ol. 
dula.re Bu itibarla naıyonal eosyalizm 
Hortinin memleketinde bıvvetlendi ve 
bunların batmda da Kaymakam Fran· 
•ia Staslari bulunmaktadır. 

Nasyonal sosyalist Almanyanın yar. 
dnniyle Macarlar umum harpten sonra 
Çek.oalovakyaya verilen yerleri geçen 
haf ta geri aldılar. ;Bu suretle 7 50.000 
Macar anavatana kavuıtu. Horti Bit
lerin yarduniyle eriıtiği bu muvaffakL 
yetten 10J1ra memleketinin minnettar. 
bğıru kazanınıı kuvvetli bir hükUmdar 
naibi oldu. 

Horti Protcstandır. Fa'kat ahalisi 
Katolik aıan btr memleket{ idare edi-

-~~~~~~~~~~~~~--

1940 
olimpiyadı 

Program hazırlandı 

133 muhtelif 
müsabakalar yapılacak 

Helsinski, 28 (A.A.) - 1940 olim. 
piyad oyunlan organizasyonu komite. 
sinin şimdilik tesbit etmiş olduğu pro. 
grama göre, 133 muhtelif müsabaka 
yapılacaktır. 

Buna mukabil, kadınlara mahsuı 

10.000 metre yürüyü§, gülle atma ve 
200 metre sürat ~usu illive edilmiş
tir. Bunlardan ba§ka iki tane planör 
müsabakası da vardır. Berlin olimpi
yadlarında 129 müsabaka yapıldığına 
göre, 1940 olimpiyadlannda 4 müsa. 
baka fazladır. 

Helsinski, 28 (A.A.) - Enternas. 
yonal olimpiyad oyunları enstitilsü şe. 
fi Dr. Karl Dim buraya gelmiş ve o
limpiyad oyunları hazırlıkları için gö· 
rUımelere ba§llUllIJtir. 

PROGRAM 

Helairuld, 28 (A.A.) - l. A. A. P. 
in Genel •ekreteri İsveçli Bökelund, 
buradaki .ziyareti eınaamda 12 inci o. 
llmpiyad oyunlan komitesi ile temas 
ederek; 1940 olimpiyadmdald hafif •• ~ 
letbm proıramını da teabit etmiıtir. 
Bu programda müsabakaların 

1

günlere 
tevziinde Berlin climpiyadlarına naza. 
ran bUyiı1c bir.: fark yoktur. Bu farkın 
en ehemmiyetli ciheti, tekmil ilk brıı 
la§malarla climinasyonlann aaat 11 de 
ba§lamak üzere öğleden evvel yapıl
malarına karar verilmit olmasıdır. 

Gülle atmada, eliminasyondan finale 
kadar bütün müsabakalar üç muhtelif 
yerde yapılacaktır. Sırıkla yüksek at
lama iki günde neticelenecektir, Sırık. 
la atlama müsabakalarının ilk günU seç 
meler yapılacak ve ertesi günü, en iyi 
atlamıı olan 6 sporcu arasında final 
müsabakaları yapılacaktır. 

Teknik müsabakalann asgari hadle. 
ri önümüzdeki yıl tesbit ecfıleeektir. 
Öyle sanılıyor ki, bu hadler 1936 Ber. 
Iin olimpiyadhmndakinden çok daha 
yillcsek olacaktır. 

Program ıu suretle tesblt edilmiı· 
tir: 

İLK GUNU: 
21 Temmuz 1940 Pazar günü saat 

16 da: 

100 metre ıürat k<>§usu, ilk elimi· 
nasyonlar, saat 17 de. yüksek atlama, 
eliminasy.cnu, ilk seri ve final, 800 met 
re k<>§unun ilk eliminasyonu, 17,30 da 
disk atma müsabakaları "kadınlar ara. 
smda,,. 

400 metre manialı koşunun ilk seri. 
si, saat 18 de, 100 mdrenin ikinci sc. 
risi, 18,30 da 10.000 metrenin finali. 

iK!NCt GUN: 
22 Temmuz Paurteai günü saat 

11 de: 

Uzun atlama ve çekiç atma, sırıkla 
atlama, aaat 16 da, cirit atma "kadın· 
lar arasında,.. 

16,30 da 400 metre manialı ko ıunun 
ikinci serisi, uzun atlamanın finali, sa· 
at 16,45 te 100 metre sürat koşusunun 

(Devamı 10 ncu sayfaiW.) 

yor. İyi bir avcı, ve denizci olduktan 
ba§ka ı:csim de yapar. Hatta yaptığı 
tablolardaa bazıları kıymetli eserler •· 
rasmda yer almı~tır. Tenis oynamayı 
da çok sever. 



S-KURUN 30 !KINCITEŞRJN 1938 

Fransadaki Reisicumhurumuz 
hakkında Çinliler 

Parla. 29 (A.A.) - Umum! ~ kon-ı 
federuyonunun idarf komisyonu top-! 
Janarak çarşamba günU umumt grev f. 
lan edilmesine dair verilen karan te. 
yit etm~r. Komisyon Başvekil Dalad 
y ye bir mektup göndererek muma.iley
h i:ı tehdit siyasetini ve memleketi ik
tısadr sebeplerle çıkan bir grev değil, 
siyasi bir hareket karşısında bulunul. 
duğuna inandırmak hususundal:i teşeb 
bUsUnU protesto etmiştir. mektupta 
karışıklığın hilkfunetin sosyal kanun • 
lara ve bllhassa 40 s:ı.ııtlik mesai haf
tası kanununa teca vUz etmesi netice · 
!inde husule geldiği kaydedilmektedir. 
Diğer Cihetten de:ıizclJer federasyonu 
ilo Pa.ris mmtakası mürettipleri de 
grev emrine itnat edeceklerini bildir • 
mişlcrd!r. T'·•"'ıt mukabil bUyük mağa. 
tatarda, ban .ı!arda ve sigorta şirket
lerinde çahean memurlar greve i!ltlrak 
etmeği kabul etmemektedirler. 

grev 
ronların allkadar olamıyaeağ'ı ntn 
olunmaktadır. 

Grevcller Şiddetle 
Oczalandınluaklar 

Pars Ajansmm neşriyatı 
Tahran, 29 • (A.A.. )- Pars Ajansı 

bildiriyor: 
''lsmi hatırlardan silinmiyecek olan 

AtatUrkUn yerine Reisicumhurluğa la. 
met 1nönUnUn intihabım bilyük bir 
memnuniyetle öğrendik. MemlekeU:ıin 
tarihinde pek yüksek bir mevki işgal e. 
den İsmet lnönU pek haklı olarak ha,.. 
raretli bir vatansever ve mUmtnz bir 
general olarak tanmma!rtadır.,, 

Parlak bir muvaffakıye .. 
kazandılar 

Parls, 29 (A.A.} - 1 Demlryolları 

Bundan sonra mU§arllnileyhin bfog
rafisini çir.Em ve yaptığı hfzt:ıetlcrde:ı 
bahseden Etelabat gazetesi, §(Syle de. 
vam etmektedir: 

10,000 Japon askeri tamamile imha edildi 
Hongkong, 29 (A.A.) - Yungşa.vey., Son günler zarfında dllgmın.ı HU 

de Çinliler parlak bir muvaffakıyet, nanhı şimalinde mağlQbfyete duçar 
kazanmışlardır. Çin kıtaatı Japonları den Çin krtnlan, ileri hareketleri:ıe 
bir taraftan sararken diğer taraftan vam eylemiş, Tsonyangm fimalin 
Çin tayyareleri bu kuvvetlerb gerile. Puşfye hücuma kalkmıeJardır. H 
rini bombardıman ederek takviye kuv- bu mmtakada şiddetli muharebeler 
vetıerinin gelmesine m!ni olmue ve böy· maktadır. Japon kuvvetlerin.in bU 
lece üç sn.at süren kanlı bir çarpı§D18.· bir kısmı mağli'1p edilmfı ve difer 
dn.n sonra Japonlar hemen hemen ta. mı da Hankeu - Kanton dem 
mamile imha olunmu§lardır. boyunca cenuba Yaşova doğru geri 

milli federasyonu sekreterleri tnra
fından Fra.nsanın muhtellf mmtaka
l~rındakl mıntaka teşekkUJlerlno 
gönderilen ve şimendifer feçllerfnt 
greve davet eden tamimin gar.et.eler 
tarafından neşri üzerine adliye, hU
kfımettn talebiyle, bu tamimi gön
derenler aleyhinde takibata başltı. • 
mıştır. Buna sebep, mtzkCır tamı -
mln 1846 tarihli kanun ahkAmına 

mugayir olmasıdır. llhaklka mez
kCir kanun imzalı veya imzasız ya. 
zı tle serbest ıeyrlseferl arızaya oğ. 
ratanlarz Uç seneden beş seneye ka
dar hapisle cezalandırmaktadır. 

'1smet In6nU, sonteşrin 1924 ten 
mart 1925 e kadar devam eden kısa bir 
fasıla müstesna olmak üzere 14 sene.. 
ye yakm bir zaman yeni Tilrkiycnin 
Ba§Vekalet makammı işgal ederek A
tatürk taraffnda.:ı çizilen bU~rilk ısla· 
hat ve Jmar plfullarmı mUkcınm 1 su. 
rette tatbik etmiştir. Bütün bu uzun 
zaman zarfmda vatanma parlak hfz • 
metler üa eden İnönü, bilhassa harici 
siyaset sn.hnsmda bUyUk adımlarla i
Jerlemfş ve ezcUmle muhtelif Balkan 
memleketlerile olan ihtillflar hallet • 
mlş. Montrö konferansr.ıı trun bir mu. 
vaffakıyeUe netfoelendirmiş, şark mem 
leektlerile paktlar ve muahedeler imza 
etmf§ ve daha bir çok hizmetlerde bu. 
lunm~~. 

Diğer taraftan Çin kuvvetleri kara kilmckte bulunmuştur. 
ve deniz yollarile Japo:ıların K.iyaı:ıgsi. Utu:ıdanda.n hareket eden )ıfa-··,..tıııı 
Hupeh-Hunan cephelerine umu.mi bır yolu ile garbe doğru ilerllyen diğer 

Hükumet. çarfl3.mba glinU memurla· 
ra tahmil edeceği "mecburi hizmet,, u. 
sutn ile şin1Pndifer naırliyatı, posta ve 
radyo servisleri de dahil olmak iizere 
uınwnt servisleri kısmen temin edece. 
ginJ Umit etmektedir. 

taarruma bulunmuşlardır. Tunggengi kuvvetleri, düşmanı Tunçevda 
geçerek Binkiang ve Şang istikametJn- na uğratmıştır. Çarpqma devam e 
de ilerlemek isli yen düşman kuvveL tl'df r. 
leri tam zamanında durdurulmuş ve Çinliler 70 kilometre arazi Jwıanıd 
geri püskUrtUimUştür. DU~man Huna. lıırdır. Japonlar halen Çançadan an 
nr.ı §iır.alinden mütemadiyen tannıız yUz kilometre me8afede bul:uruna.ıd'Pi 
etmekte olan Çin kuvvetleri kR!'§Ism- dır. 

Lyonda Uç bin şimendifer amele!i. 
2e!erber hale konmu~tur. Bu:ıunla be
raber §imendifer i~çilerl federasyonu
nun icra. bürosu bUtün azasına. çnrşam. 
ba gUnU trenlerde ve istasyonlarda kol 
larmı kavuşturup oturnıalarmı emret. 
mf§t.ir. 

Parla, 29 (A.A.) - Aşağı Norman
dlyanın karadıın yolcu ve eşya nakli
yatı imtiyazını alan şirketlerin mU
messlllerl Cacn'da toplanarak Dala
dler'nln grev esnasında memleketin 
fhtlyaçlarınr karşılamak üzere bU
tUn malzemelerini hUkCımetln emri
ne vermeleri hakkındaki tekllffnl ka 
bul etmeğe karar vermişlerdir. 

da rica et'fuektedir. Hankeunun garbinden t~ d 
Çinliler Çonyangı istirdat ettikten yürllyen dilşman kuvvetleri, biribirl 

sonra ileri yürüyüşlerine devam ebnlş kasına mağ!Qblyetlere dUçar edtllll'-n .. ı 
ler ve bu şehirden 4 mil mesafede bu- tir. Bu Japon kuvvetleri tarka 

Rcnauıt fabrikalannm mildürlyetl 
28 bin amelesbw ayn ayn mektup gön 
dererek geçe:ı perşembe gilnü fabrika. 
lan işgal ettikleri için işten çıkanldık 
Jannı bildirmiştir. 

Fakat Cezaylrde Elkeblr limanı in
şaatında çalışan işçiler ana vatan Jş
çllerlnl taklit etmeğe karar vererek 
daha şimdiden grev ll~n etmişlerdir. 

DUnkil HAdtseler Başvekil Metaksas 

Junıın Kıvan.sana varmışlardır. ı çekilmektedir. 
Kıve.ng.Selu demiryolu boyunca a.n. Çin kuvvetleri, Yeniden Hank 

cak müdafaa fçi:ı bir kaç Jnpon gar- ı 50 kilometre mesafede H&:ıfUena ..-r-.;_ .• 

nizonu kalmı§tır. Japonla.rm asli kuv- den hücum yapmışlardır. Hsln ........ - ••. 
vetlerf Kantonda toplanmaktadır. ve Şahu şehirleri yeniden Çlnlllerln 

Sefne valisi Pariste oturarak butlln 
ecnebilere umum! grev mUnasebcttıc 
ıfyast nümayişlerde bulunmalannı ka
ti surette menetmiştir. Bu emrin bili. 
tında hareket e<knler hudut haricine 
gönderilecektJr. , 

HU!\umt'!'n lzhinde ve aleyhi:ıde bu. 
Junan siy:ı i riral ame:ie ta.brikAtı hak
kında beyanııtta bu1unmnğa devam et
mektedirler. KomUııiRt lider! Thorcz 

Parla, 29 (A.A.) - Akşam gazete
ler!, grev dolayıslyle Trfelle - Valen
cianues mıntakasında vuku& gelen 
yeni bddlselere genlo sllt11nlar tahsis 
etmektedir. HUkQ.met, jandarma 
kuvvetlerinin azlığı dolayzslyle bu 
mıntakaya askeri kuvvetler gönder
mek mecburfyeUnde kalmıştır. Bu
nun Uzerlne mıntakavl sendikalar, 
!anllyetlerlnt fazlalaştırmışlardır. 

Grevciler sokaklarda. ve yollarda oto
bUe ve kamyonları durdurmaktadır. 
Mlllt mUdataa için çalışan birçok 

Maarif ve IJ19Zhepler 
nezaretini üzerine aldı 

Şimdiye kadar Kanton civarında. ya Jinq geçmiştir. 
pılmı§ olan muharebelerde Japon or • Drtndenberi Çin kuvvetleri Slıı 
dusunun ölU olarak zayiatı on bin kl§i I şiddetli bir hücuma geçmJtlerdlr. 
tahmin edilmektedir. Miltemadi tak. bişandaki Çin mevzileri tamamUe 
viye kıta.atı geldiğinde~ milhim ve u- sin edilmiş bulunmaktadır. Her •••ııdl"-. 
zun sürecek muharebelerin olması bek- tan çember altma almmıı biıluna.n 
leniyor. man, takvf ye kıtalan:ıa lntfzareıı 

Hongkong, 29 (A.A.) - Çin ajansı 'ı yanga çekilmektedir. 
bildiriyor: 

Atlna, 29 (A.A.) - ~vekil Me. 
taksas, Maarif ve Mezhepler nezareti. 
nfn idaresini muvakkaten ele almış ve 
mczkftr ne1.areUn yüksek memurlarını 
davet ederek kendilerine bazı mühim 

tavsiyelerde bulunmuştur. ----------------------------""""" 

~!:=~~ :::;!:ı~~~ı:::~ 0~ Ticaret ve san' at okulu öğretmenleri 
klisenin düzeltilmesi ve diğer taraftan arasında tayinler 
mekteplerdeki ted:isa.tın milli prensip 

9 •/,Jkf: ı~tln c:ekilmesi ınzmı geldiğini. 
~UnkU Unihte tal-ip ettiği siyasetten 
Fran!anm kafi derecede zarar gördU. 
fllnil. Frruısa::ım emnf yeti nammıı sf. 
yasetten mesut olanların memleketin 
mukndderatflc oynamaktan vazgeçme
leri lazrm geldiğini beyan etmiştir. 

ıoa.denler ve fabrikalar devlet ma
kamlarından yardım talep etmişler· 
dlr. Avesnes civarında, Beusles bele
diyesi blrk~ saat grevcJlerfn elinde 
kalmıştır. Cambraldekl birinci pl-

ve hedeflere uydurulmasına devn.m Anlcaıra, 29 (Telefonla) - Vntver- Adana ticaret okuluna, Konya HD .. 

hususunda muti bir teşriki mesat ta- site vrofesörlerlnden ŞUkrlt Baban okulundan Snlm Emekcl bmlr ıan ~ 
lehinde bulunmu§tur. yüksek lktısat \'e ticaret okulu dok- okuluna, Kastamonl sanat okulu dt.ı 

Cachin, Evenfng Nevs gazetesine be 
yanatta bulunarak, komfinfst partisi -
nl:ı feshine lmk~ olmadıi{ım. çünkil 
bu partinin teşkilata bağlı bulunan 5 
n1itvon lcıc:idcn 3 milyonuna hnklm ol. 
duğunu söylemiştir. 

Nnzır, de Monzic, ayni gazeteye be. 
yan:ıtta bulunmuş ve Fransız mUletl
nln bilyilk bir kısmı komün.fst partisi
:tin llğ\·edflmesini arzu ettiğini, fakat 
henUz bu partf yl ortadan kaldırmak uı. 
manmm gelmediğini, çtinkU komfinlst. 
lerden kurtulmanın yedne çaresi bu. 
gü:ı bunlan bir tahaşşüt kampına gön 
dcrmekten ibaret olduğunu, fakat bu 
tarm hareketi efkl'.ınumumiyece tasvip 
~dil"'miyeceğfai söylemiştir. 

Mebus Montigny. parHi.mento reisi. 
Herrfot'ya bir mektup göndererek mu 
mailcyhin tc§CbbilsU ile aktedilml§ o
Jan Fransız - Sovyet paktını tasvip et. 
memesini istemLs ve Moskovanm bu 
})aktm ruhuna riayet etmediğini iddia 
etmiştir. 

ntum Mc>hu lan Toplnntıra 
Çn.ğn·dı 

Sosraııst partisi adına hareket c· 
den B. Blum, btitun mebuslara birer 
t~lgrat çekerek. mcbusan mccl.lsl 
nln lıtiktimet tarafından to.Plantıyn 
cağırılmamış olmasına rağmen: me
busları cuma gUnU mebusan meclisi 
binasında Colbert salonunda toplan
maya da,·et etmiştir. 

Parla, 29 (A.A.) - Nnfüı. nezaretf
oln bir tebllf;lnegöre, grev lhUmal
Jcri sebebiyle yiyecek taşıyan tren
lerin bütün yolcu trenlerine tercihan 
fşlcUJmesl hakkında lAzımgclen emir 
Jer \'crlJmiştlr. 

Paris, 29 (A.A.)- Fransız patron
lar umumi konfederasyonu bugUn 
neşrettiği bir tebliğde, yarınki tnr
~amba gUnU patronların teşcbbUsU 

Uaerlne bazı tlcart ve sınnf muessese
ter!n kapalı tutulacnğr haberlerini 

. tekzip etmekte ,·emeslekl hiçbir ma
bfyetl olmayan yarınki hareketle pat 

;rade alayına mensup bir b61Uk, vı. 
lenclcnncs elektrik fabrikasının mu
hafazasına memur edilmiştir. Trlth • 
ı .. oger'dekl metalUrhlJI fabrlkala.rzn
dn çalışma eerbesUslnl, U Unca pi
yade alayınn monsup askeri kıtalar 
temin eylemektedir. 

Gazeteler Neler Yazıyor 

Parls, 29 (A.A.) - Parls, gazete
leri başlıca yarın için llAn edilen grev 
hareketiyle meşgul olmaktadır. 

Metaksas demf§tir kf: torinler p:ofesörlUğUne, Suphl Nurı rekt ırU Kemnl Ertekin Bursa aan 
"Milll gençlik teşkilfıtı benim ese. ileri aynt okul siyasal tarih profe- okulu öğretmenllğlne, İzmir ıan 

rfmdir, bu, kendisine bUyUk Umitteı s6rlUğUne, coğrafya enstıtUsU doçent okulundan Snbri Buyan Kutamool 
bağladığım bir devlet teşekkillüdUr. Jerfnden Besim Darkut yUksek tlca- sauat okuluna, lstanbul yUkıelı: d 
Bu:ıu mekteplerde de tatbik ederek her rot ekonomik coğrafya öğretmenli 1- caret okulundan Vahit Saytn Bil 
iki teşkilatın bfrlblrinl tamamlanması ne, İstanbul kUltUr dlrektörlUğU sıh- kr"' ensUtUsUne, Bursa sanat okulu~ 
zaruridir... hat mUfettJşl Rngıp Karncaoğlu yUk- clnn Cemil SUmer Konya eanat oktr 

-o-

Müşavir Avukatlar 
Bir sene daha çalışabilecekler 

sek ticaret mektebi doktorluğuna,, luna, Tarsus orta okulundan Tursu' 
Ankara ticaret llseslndcn Nihat Sa-· Pekin Mersin akşam ticaret otulf 
yar yUksck ticaret lise kısmı ekono-1 öğretmenliğine, Edlnıe ıanat ot• 
mi öğretmenllğlne, ayni okuldan l lundan Hakkı Can ile latan bul sanll 
Salih Zeki Diyarbakır sanat okuluna! okulundan Kemal Ankara inşaat al' 

Ankara 29 (A.A.) - Avukatlık kn- Necati GUrdln İzmir ticaret llscefne 
1 

tıı. okuluna nakil '\"C tayin edflmlşleP
nununun beşinci maddesi bUkmUnUn dnktlloğr:ıft öğretmeni Abdi Yönsell dlr. 

Matfn gazetesi umumi grevln mev- :ıı:. sene müddetle tehiri kararlaşmış- Tarı·h ve oı·ı Kurum. 
:ımubahla olamıyacağrnı yazıyor. 

Adliye Vekdletl bu kararı telgrnf· 1 t 1 t Araplar 
PcUt Parfslen, demlryolları ame

leıılnden ancak yUzde ellisinin bu 
greve iştirak edeceğini tahmin erle-
yor. 

Epoque gazetesi fse \ımumt mesnt 
konfederasyonunun tam bir muvaf. 
!akıyetslzllğe uğrayacağına hükme-
cJıyor. 

Sol cenah gazctolerl tse grev hare
ketini kuvvetle mUdafaa etmekte
dir. 

Hük1lmet-O /evktıJMe 801.ôhiyetler 
verildi 

la nl!kadarlara blldirdf. Bu karara arı op an f Si 
g6re maaş \•cya Ucretlerfnl devlet, (Sa§ tarafı ı ıncldeı Berut, 29 (A.A.) - Filiatinde Arap 
vflayet veya belediye bUtçelcrinden; Ankara, 29 (A.A.) - Tilrk Dil Ku. lar Saffet civarındaki bir lııgiliz bm-

Bir lngiliz kampmı bastılar 

yahut devlet, vildyet ve belediyelerin rumu Genel Sekreterliğinden: pıru basmışlar ve bütün binaları tabdp 
idare ve murakabesi altındaki mU- Türk Dil Kurumunu kendi kutsal e. etmişlerdir. On beş İngiliz afır auret-
esr;cso yahut şirketlerden alan muşa- liyle kurmuş ve on\.ın çalı~malanm ha- te yaralanmıştır. 
vfr avukatlar bir sene daha başka yatında sonsuz bir ilgi ve sevgi ile ida- Buna mukabil İngilizler de Ruab• 
işlerde avukatlık edebileceklerdir. re etmiş olan Türklerin ebedi şefi bil. marada 175 Arap evini bomba ile at. 

-o - yük Önder Atatürkiln bayata gözleri. mışlardır. 
Dahiliyede değişiklik ni kapadığı ıo. ı ı · 938 Perşembe gU Kahire, 29 (A.A.) _ Buraya 1eıeo 

Ankara, 29 (Telefonla} - Dahili- nü bir yas toplantısı yaparak gözya~- haberlere göre, Filisdn Araptan Loa-
ye VekAleU müsteşarı Sabrlnln bi- lan içinde onun yilksek hatırasını son. dra 'konferansına ancak appdald iJd 
rlncl umumt müfettişlik başmUşavlr- suz saygı ve acılarla anmış olan Türk şart .dahilinde iştirake karar Termifler• 
Jlğlne, yerine eski müsteşar Vehbi- Dil Kurumu genel merkez kurulu, bu.. dir: 

Paris, 29 (A.A.) - Harp halinde hU nln tayini söyleniyor. BaşmUateşar gün gazetelerde çıkan vasiyetnamede 1 _ Müzakerelerin etall nveJdell 
k(u:nete fevkalade salahiyetler veren Zly~nın da Çorum valiliğine, Çorum de kardeş TUrk Tarih kurumu ile bir- tesbit edilecektir. 
ve bilhasBa. kabineye bUtUn vatandaş • valisinin de tekaUde sevki şnyfnlar Jikte kendisine ayrılan yeri dü~üncrek 2 _ Filistin Araptan, lngUbler • 
lar ta.rafından yapılan servislere vaz'. nrnmndadır. . bir daha toplandı. Genel merkez kuru. rafından feshedilen ve fakat fuliyetl• 
ıyPt etmek hakkını veren bir karama.- lu, bu toplantıda AtatürkUn mukaddes ne devam etmekte bulunan yflbclc ~ 
mc imza edilmiştir. Erzincan hattı vasiyetinin a~ıt amacı, Onun kendi aç- rap komitesince temsil olunacaktır. 

Daladyc, grev ilAn eden bUtiln hU. Ankara, 29 (Telefonla) - Erzin- tığı yol üzerinde dil çalışmalarmın da. 
kfunet memurln.rmın, grevden so:ı.ra ve can hattının acılma töronl l2 Dlrın- im~ surette ileıi götUrülmcsi .clduğunu 
kendilerine istifa etmeleri hakkında clk!Anunda ynvılacaktır. takdir ede.ek, hayatı:ıda o kadar önem 

ALMAN MATBUATININ 
NEŞRtYATI 

tebligat yapılmadan evvel işe ba§lamı§ _ verdiği bu ulusal işte daima onun izi Berlin, 29 (A.A.) - "Reuter Ajalk 
olsalar bıle mlistafi addedileceğini be- Uzerindc ylirümek ve bütün varlığiylc sının muhabiri bildiriyor,.: 

sust teşekkUllerin amirlerine kuman- çalışmak andını, derin acılar ve sonsuz Filistinde hüküm süren nakliyat ctt 
yan etmiştir. Kabinenin hemen bUtün da edecektir. minnetlerle bir kere daha tekrarladı. · d 1 · 1 ı T l ri A Je. 
erkanı tarafından lmr.a edilmiş olan / vı 0 ay sıy e ngı ız e ~ rap ldSy 
bu karar:ıame mucibince hUk1imet bu Fabrikaların dana çok miktarda sey Onun eliyle kurulmu§ ve idare edil. rine yiyecek taşınmasını menettilderi-
fevkalade saliıhlyeti kullanmağa ka. yar muhafız elde bulundurmak maksa. mi§ olmak §ercfınc, son günlerinde en ne dair Beyruttan vec:ten bir habeflll 
rnr verdiği takdirde gerek mülki, ge- dile as'kerf krtalar tarafından i§gal et- başlı düşüncelerinden birini teşkil et· Alman telgraf ajansı tarafından Detr"' 
rck .. ~ af;l·erl sahada bütün mctıaiyi ve tfrildiği bil.~i.rilm~~tedl;. . • . mek ve öz ev~~:ıanndan ~yılma.k bah dilmesi Uzerine Alman matbuatı tngd-
memleketin iaşesini yüksek nezareti Öğre:ıildıgıne gore Nord \'ılayetin. tiyarlığınr da ılavc eden Turk Dıl Ku· ı tereye tekrar hücum etmefe bafluD'I 
altında bulunduracaktır. de yarın amelenin işe gelmemesi için o- rumu, Büyük ve Ebedi Türk Önderi. trr. 

.. tobUsler kasten tahrip edilmiştir. ı nin yirksck h\lt'rasrnın daimi bir hiz. Bu tabah çıkan gazeteler fncllted-
. HukC'im7,t. ~ ... ~mleke~n seldm.eti için Hüir?met, bütün mahkemelerle ha • metkan olarak çalışmalarına devam e· yi halka lı.~yratça zulüm yapmakla 

lilzumlu gordilğü takdırde her nevi hu., klmlen seferber hale koymuştur. decektir. hım etmektedirler. 

•• 



Turkiyede elektriğe ilk kavuşan şehir 

TARsu·s 
Adanada portakalcıhk 

Adana, BUlgcmlzdeki portakal 
cinslerinin ıslahı n ceşltlerlnln co
ğaltılması icln her yıl cahşılmakta
dır. 

9-KURUN 30 IKINCITEŞRIN 

Manisa doğum evi 
Temel atıldı inşaat ilerliyor 

t Si& • 

Yazan: Ali Enver Toksoy 

Bu yıl da Adana ziraat mUdUrlUlU 
arzu edenlere parası mukabllinde da
ğrtrlmak Uzere Fillstlnden altı ceşıt 
portakal Te Uç çeşit limon ve manda
lln ısmarlamıştır. Gelecek fidan cins 
lerJ, amballja dayanıklı, tatlı, ceklr
dekslz şamrltlerle, mart ve nisanda 
yetişen Valanslya reşldi ve soğu a 
dayanıklı, meyvaları iri ve sulu, ce
kirdeğl az Veşlngton nevan ne kan 
portakallarıdır. Ayrıca llmekan ve 
cumkan portakallarlyle kırmızı grep 
furt portakalları ve fklnclteşrlnde 
kemale gelen sulu kırmızı limon, ıe
nenln her mevsiminde meyva veren 
YUreyka ve erllllde yetişen Lfzbon 
limonları, Klamatln mandallnt fida
nı getfrllmektedlr. 

Manisa (Husu
si) - <.;umhuriyet 
bayramından s~n -
ra temeli atılan 

doğu •• ı ve çocuk 
bakım ..!vin:n in • 
şaatı gittikçe iler. 
lemektedir. Mem -
leketimizin pek 
muhtaç ('l}duğu bu 
sağlık )Urdunun 
yapılması ilçemiz
de büyük bir ali
ka uyandırmıştır. 

'l'arıus, (Hususi) - Elektrik ilk 
c memleketimizde Tarsusta tesis 
ıniş ve ışık vcrmcğe başlamıştır. 

Suradaki motörler cereyan verirken 
lanbul bile medeni ıpktan henüz 

rumdu. Belediye, birçok defalar 
lılir gören elektrik tesisatını yeni baş 

ıslahı kararlaştırnuş ve işe giriş
ltir. 

Bütçesi 130 bin küıur lira olan ve 
'I Muvaffak gibi cidden değerli ve 
fıli bir zatın reislik ve idaresi altında 
gorcn Tarsus belediyesi şehri imar 

t tezyin hususunda bütçesinden alclı. 
ltnkan nisbetinde çahşnuş ve bu ça. 
alarmda kıymetli başkanın taşıdı. 

ısınin tam ifa.desiyle muvaffak ol-
ıııtur. 

. l'arsusta bir Aile Parkı tesis edil
tir. Fakat, öyle bir park ki, mcmle

ttitnizde bir eşine daha nadir rastla. 
r. Par':ın mükemmeliyet ve gördüğü 
Cbet hakkında bir fikir verebilmiı 
htıak iç n her pazar g1..nü Adana ve 
trsindcn akın akın yurtta~larla hınca 
Ç dolduğunu kaydetmek kafidir. 

lllıakika, Tarsus Parkında pazar gUn. 
ıgne atılsa yere dü§miyecektir. Bu 

~biz giızellikler içerisinde duyduk 
b~ Yorgunluğunu gidermek için çok 
~ltlardan geelnler var. Pazar gilnle
't l>lrkta Tarsuslular ekseriya yer bula 
~hr. Çün'lcü, yerler, daha sabahtan, 
trıden inen yolcular tarafından iıgal 

~imiştir. 
.,~arkın güzelligi hakkında, ne yu. 
~azdır. Burada agacın ve çiçeğin he 
~ her çeşidine rastlamak mümkün. 
lir. Geniş parkta yer yer şoseler ya. 
~~. her ~o:e bir b::.,ka grupun ara
~dan geçiyor. Şu yol sarmaşıklarla 
~ \i.lu, cligeri güllerle, obürü bilmem 

ç Çeşit ç:çcklc. Bu ydların sona er-
• ii oturma yerlerinde genç ve yaşlı 
bçlar arasından a'lcıp giden bol ve 

1 lu bi rsu geleni bekliyor. Ortada gö 
) lnd ran büyiık bir havuz var. Fıski
'i.tler temiz suyu metrelerce yükseğe 
ttrtıyor, ve yükseğe çıkan su oradan 
~reler halinde göle düşüyor. üstte 

dan tribünler vücuda ıgetirilmiş, ve 
~ayet bütün bu güzellikler, bu muh. 
""!tın ve benzersiz eser beş bin lira 
'-tfiyle meydana gelmiş. Bu güzel ese 
1'i C~tdiıkten sonra Tarsus belediye re. 

ili t brik etmemek ve hele, beş bin 
~ gi' i hiç sayılabilecek bir para ile 
"1r Ut butdugunu öğrenince derin bir 
~ ~r ve hayranlrğa dalmamak kabil 

fildir. 

~Şehir sinema ve tiyatrosu da öyle-
r. Cenup ve ıark seyahatim ı:arfmda 

t derece mükemmel ve güzel bir ese-
~' nadir tesadüf ettim. Müteaddi~ lo
~rı, balkon, 7 • 8 yüz kişi alabilir , 
~~şlı;cte bir salon ve zengin dekora 
~ ık bir sahneyi muhtevi bulunan bu 
lthtcşem eser de çok az para aarfiyle 
~dana gelmiştir. Şu halde, Tarauı 
, !~diyesi, az para ile gliizel it görme. 
)itil gayet iyi bilen ve imkansızlıkları 
~ eıtcn, y~kluğu yok etmesini bilen, mu 
b~fa_k bir adamdır: evet, cümlenin 
~ ıfadesiyle öyledir. 
~ lt:tasyondan başlayıp tchrin ıöbeti-

kadar uzanan Atatürk caddesi çok 
::;;ı bir eserdir. Kaldırımlan beton 
l'i nen ve yanları karabiber ağaçla
~e süslenen bu ca.dde ıehre girenin 
"ı a ilk nazarda üzüntülerini gider
' tlcte ve kavrayışı az olanlara bile Tar 
b~ belediyesinin faaliyeti baklanda 
lt fikir vermektedir. 

~ Şimdi Tarsus beeldiyesinin yaptığı 
e Yapacağı işleri sıra ile anlataynn: 

ti llcJediye Parkı ve Şehir sinema ve 
l'ltroıundan 'bahsettik. Aynca; bir 
~~haha, yeni bir mezarlık, bir keres. 
• ~ çarşısı temin edilmif, plan ve 

birçok meydanlar açtırılmış, bir hay • 
van pazarı ve umumi helalar yaptırıL 
mış, içme ıuyu tesisatı nihayet bulmak 
üzere bulunmuı, 1500 metre uzunlu
ğunda yeni ıose 3000 metre kaldırım 
yapılmıı ve bet köpril inşa edilmiı, on. 
binlerce metremurabbaı ıoıe ve kaldı. 
rım tamiratı vukubulmuı, hemen bü • 
tün caddeler on binleri geçen fidanla 
ağaçlanmııtır. 

Gelecek sene içir.de de kırk bin lira 
harcanacaktır. Bu yıl içinde ç.ccuk bah 
çeleri, umumi helalar ve bir açık pazar 
yapılacak, parke döıeme, döşeme ve 
kaldırım tamiratı devam edecek, plana 
göre bir kısım yollar tevsi ve ıslah o
lunacaktır. 

Gumuşhanede 
kalkınma 

Bu clnsıerln U.ffesf de Çukurova 
topraklarında yetlşmeğe mttsatt cins
lerdir. 

Bu suretle Çukurova portakalları 
cok ceşltlenecek ve her alıcının arzu
suna göre mahsul elde edilecektir. 

Bölgedeki portakal bahçeleri de 
her yıl biraz daha genişlemektedir. 
Bu yıl 60.000 daha fidan ektlmt~tlr. 

Gümüşhane. (Hususi) - lran tran. Aydın ovasını sulama 
sit gilr.ergihmda bulunan ve kesif a- • • 
ğaçlıklar arasında serpilen Gümü§ha- iŞi 
ne, Cumhuriyet devrinin umran ham. 
lesile günde:ı güne çehresini değietire. Aydın, (Hususi) - Koçarlı ve Sö. 
rek şirin siteler arasına girmektedir. ke ovalarr.mı, sulama i§i için sular ida
Tabiatin bu güzel yurt parçasından e- resi mühendisleri tarafından Çineçayı 
sirgemediğt güzelliklerile tanılan Gü- ve Ieıklar gölü Ur.erinde yapılan aon
m~hane, geçmiş mmanlarm ihmali yU dajlar mUsbet netice vermiştir. 
Zilnden emsallerinden çok geri kal. Büyük baraj Işıklar gölil Ur.erine 
mıştı. geni§ setler yapılarak kullanılacaktır. 
Kasabanın ~bir plim yaptırılmış • Ayrıca .:Menderes nehrile Akçay il. 

ttr. Moder:ı memleket hastahanesi ik- .zeri'nde de bentler yapılarak Aydın. 
mal edilmi3tir. Kasabadaki mağa.zala- Koçarlı ve Söke ovalarının tamame:ı 
rm önleri t.a.mamen kaldırmı yapılmJa ,_.IUl __ anmuı ___ ı_:e_m_i_n_o_h_ıııa_c_aktır __ • __ _ 
ve caddeler, sokaklar dlbeltilmlı ve dilmektedir. !Köylere ağaç dlktlriL 
hükiimetle belediye arasındaki ve bil. mekte ve köy odalarına muntazaman 
yük mikyastaki meydanlığın da asri gar.ete gönderilmektedir. Köylüler 
aile parkı haline konulmasına başla • mensup olduklan nahiye merkezleri. 
mlmıştır. Şehrin en mübrem ihtiyaç- ne bir telefon şebekesile bağlanmak
larmdan olan elektrik ihtiyacı için de tadır. Hayvanatın ıslahı için Gölede:ı 
kasabaya iki kilometre mesafedeki damızlık boğa getirtilmiş ve köylünün 
Bağtarba.şı mahallesi:ıde Gör.eler na- elinde bulunan yerli boğalar tamamen 
mmdaki eelileden istifade edilerek burdurulmuş, hayvanatın ıslahı temin 
şehrin bir an evvel tenviri için çalışıl. edilmiştir. 
maktadır. Halkın yardımı ile Kovans Vilayetimizin en milhim ihracat 
nahiyesi merkezinde ve Transit yolu membalarından biri olan meyva ağaç
gür.crg~hmda asri bir nümune kara • larmr:ı ıslahı ve daha ziyade ~oğal. 
kolu ile beş sınıflı bir ilk okul binası tılması ve inkişafı için bir nümune fi. 
yaptmlmı§tır. danlığı tesis edilmiştir. Senede 3 mil-

Köylilmüziln kalkınması lçi:ı esaslı yon kilo ihracat yapan Gümüşhane 
çalışmalar başlamıştır. Vilayet köy meyvacılığı verilen önemle ihracatı 
işlerine fazla surette önem vererek yakın bir zamanda bir misli daha ar
köylere su getirmekte su yollarını ıs- tacaktır. Bu seneki meyva verimi hal. 
lah ettirmekte ve köy yolları ıslah e- kın yüzünü güldürecek bir şekildedir. 

• • • 
Manisa (Husu. 

si) - Husuıt ida. 
re tarafından ye
niden yapılmakta 

olan sinen.a bina
sının inpatı \it
tikçe ilerlemektedir. Gönderdiğim fo. 
toğraf sinema binasının hali inşada oL 
duğunu göstermektedir. 

Maniıada ihtifal 
Manisa, (Hususi} - Ulu Önderimiz 

Atatürkün ölümü münasebetiyle Ata. 
türk büsbü etrafında bir ihtifal yapıl
mıştır. Yapılan bu ihtifale onbinlerce 
kimse iştirak etmiştir. Büstün etrafın
da altı izci tarafından 6 meşale yakıl-

tmfbr. tıbay ve Parti başkanı Lut!i 
Kırdar tarafından bir söylev söylen • 
miı ve herkes af laıruıtır • 

Nakil Ve Tayinler 
Viliyetimiz defterdan Cevdet Şen 

Adana defterdarlığına ve Ankara def. 
terdarlık varidat müdürü .Mustafa vi
layetimiz defterdarlığına tayin olmuı
tur. 

Bir çocuk 
düşerek 

helaya 
öldü 

Cesedi yirmidört saat sonra çıkarılabildi 
Mersin, (Hususi) - Bahçe mahal

lealnde Bedi Ali Vakku oilunun evin
de oturan Kadirin üç yaılanndaki cf. 
Iu Coıkun evin heli çukuruna diltmüı 
ve ölmilıtür. 

Hadise bayramdan evvel olmuıtur. 
Çocuk evin avlusunda gezmekte iken 

çukurun üzeri açık oLduğundan içeri
sine dü~üş, etrafta kimse olmadığr i. 
çin de görülmemiştir. 

Bir hafta evvel Adıyamandan gelen 
anası Şefika çocuğunun kaJebolduğunu 

unmıJ, konuya koquya, etraf mahal
lelere sormuı, soruıturmuı nihayet 'bu

lamayınca polisi bu 'kayıp hidiseıin • 
den haberdar etmiıtir. 

P.oliı araıtınnalannda da müsbet 
netice vermemiıtir. Aradan yirmi, yir. 
mi idört saat geçmiş o civarda oturan 
komşu Hafize, çocuğun üzerine evvel-

ce asık bulunan heli çukuruna düıme. 
ei ihtim•llnl kuvvetli bulmuı ve bir 
karcı ile burasını yoklamıı, icarııya te. 

sadüf eden bir katılıktan daha fazla 
ppbelenmiı, etraf tan ıetirdifi bir çea 
gelle araıtırmalar yapımı ve cesedi ça. 
kanmıtır. 

Hldise polis karakoluna bildirilmif 
ve adliye meseleye vaziyet etmiıtir. 

TERZi 

Yavuz Sezen 
1 

Paıil Kadın, Erlı:elı: Terzilik Akade
mllerlndeıı diplomatı. 

Beyoğlu .. Parmakkapı 113, Tllrlı: fo
l to evi Ustnnde. 
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64 LASTiK YUZLU ADAM 

Judlt Mortfmer'in, 1914 senesi martının 12 sinde 
NcYyorkun 42 ncl caddesinde Sent Peter kilise
sinde Hektor Obrl Bartlet adında biriyle nlkAh· 
!arının kıyıldrğınr gösteriyordu. Kadın yJrml, er
kek yirmi iki yaşındaydı. Erkek, hususi geliriy
le geçinen biri olarak gösterfliyordu. 

Bundan başka kutunun içinden bir de nişan 
yUzUğU vardı. Nişan yUzUğUnUn içinde şu keli· 
meler kazılı ldl: "- Hektor'dan Judft'e" bundan 
b~kablr de ufak defter göze carpıyordu. Defte
rl:ı yaprakları, Merlnln annesinin el yazıslyle 
4ioluydu. 

Yazılar pek şayanı dlkkattl. Muhtelif tarih· 
lerde yazılmıştı ve her biri, aslını söylemeyen 
meçhul bir yabancıya olan aşkından, onunla teş. 
rlk ettiği hayatından sonra ve adamın kendisini 
bırakıp gitmesinden bahsediyordu. 

Bu defterin 1919 haziranının 6 ncı gUnUnU 
gösteren sonuncu yaprağında şu satırlar yazılıy
dı: 

••- Kızım Merlyi Nevyorkta bırakarak, ln
glltereye geldim. Evlenmiş olduğumu gösteren 
vesika ile, kızımın doğuşu lle al!kadar delilleri 
emniyet sandığına teslim ettim. Meri RUşte vasıl 
oluncaya kadar bir daha buraya gelmeyeceğim. 

l\lerl rUşte nsıl olduğu zaman Hektorun ailesini, 
nıma a mecbur edeceğim." 

L~STfK TUZLU :ADAM 61 
hldl ile avukatını cağmp yeni btr yaslyetname ha
zırln tacaktı. 

Bu vasiyetnameye göre, kendisi, yani yUzU 
Ustık nıaskell mechul adam, varlı tayin edilecek
ti. 

Bu anda Harvudun yttzttnde hafif bir endı,e 
alameti görUlmttştU. 

Lt\stlk yUzlU adam sordu: 
- Neyin var. Dlr şeye mi sıkılıyorsun! 
Harvud cevap verdi: 
- Evet. Ben, yani şimdiki Lord Bogard, seni 

kendime varls kılacak bir vasiyetname hazırlata
cağım. Fakat senin bu servete tevarUs edebilmen 
tein benim ölmem lAzım değil mi? ... Bu nasıl ola
cak?... • 

- Ne demek istediğini anlayorum. Fakat be
nim bu mirasa konmaklığım lcln belki, senin öl
mene de lUzum olmayacaktır. lstedlğim emllkl 
ve serveti ele geçirmem ıcın Lord Bogardın öldU-

• gunu llt\n etmem benim için kA.fldlr. Bu dahi (yer 
deki cesedi işaret ederek) bu ölUyU o zamana :ta
dar muhafaza etmek suretiyle temin edilebllir. 
Fransada iken yapt1ğı bir yUrUyUş seyahati esna
sında düşerek öldUğUnU \}eri sUrebillrlz. 

Harvud sordu: 
- Fakat bu arada bir şey unutmuş olmayor 

musun? Lord Bogardın ölUmU, tahakkuk ededur-
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Tiirk nasyonalizmi niçin romanlık değildir 
(Baş tarafı 2 nclde) den. dinin hlklmiyetinden uzak p.rtlar 

içinde tahakkuk etmektedir. 
ÇUııkU h&l, ıstırap dolu idi. İstikbali 
ancak mazinin ihyası suretinde ta.sa•·. 
vur edebilirdi. 

• • • 
Ziya Gökalp devrinden sonra mem. 

leketin morfolojisinde. manev! kesa -
(etinde, sosyal fonksiyonlannda, biln. 
yetinde müthiş bir deği§me oldu. lm. 
paratorluğun inhilllini gördüğü gün· 
terde o, Maltadan "BUlbUl,, manzume. 
slnl yazabildi. Bülbül manzumesine hl 
kim olan ruh ne Turancı, ne de hlm. 
cı ruhtur. 

Maamafih buıtJn Jnemleketfn bUn
yeeinden ve solyal f on.ksiyonlanndan 
çıkan milli mlnl hiç te romantik de. 
fildir· 

Çl1nk1l romantizm bir sosyete kendi 
n.rJ.ıtmı oldufu gibi fdrlkte acb göe.. 
tercllği aman milli bir rUya gibi .ruh· 

Maziden, gerinh tahakkümünden 
kurtulan bir hayat ancak realiteye is. 
tinat eder. Bu sebepten Tiirkiyede nas. 
yona.lizm kelimesi Garbi Avnıpada ifa 
de ettiği mananın tam zıddına delAlet 
etmektedir. 

Orada nasyonalizm klisenin istinat 
noktasıdır. Burada tabii olarak mabe
din ka.rşrar.ıdadır. Çünkü o, kendisini 
millete düşman saymua bile Ummet ru 
hunu yaşıyanlar onu kendilerine dilş. 
man saymaktadırlar. 

Orada n.aıyona1izm maziye bağlılık. 
tır. burada maziye kartı harptir. Ora
da ananeye sadakattir, burada ana.ne
den kurtulUJtur. 

Orada eakiye rücudur, burada yeni. 
ye kavuflllaktır. Bu p.rtlar içfnde 
Türk nuyo:ıalizmf nasıl romantik bir 
nıha aahip olabilir? 

ian Nr&I'. Halbuki bugünkü Türk aos- ------------
yeteat ken•lni idrlkte gayet realisttir. 

:::::~er~e;!:~t:::· ko;: Londrada bir lstanbullu 
ku htuetmemektedlr. kı·z 

Dl.fer tara!tan kendi euunınu tabın 
edebilmekte ve mazilini tahlil! bir ee· 

kilde tenkit haddesinden geçirmektedir. 
Bu tahlUe göre millet olmak benliği, 
geride değil ileridedir. Ne feodalite, ne 
imparatorluklar, TUrk cemiyetine mil
let olmak haysiyetini verememişlerdir. 
11'0mmet, politikası ve kültürU o:ıu, 
hatıl lalim beynelmllellyetf tçfnden 
kendinden nefret etmeğe icbar etmiş.. 
ti. Romantizmin f dealize edeceği milli. 
yetçlllk bunlar değil midir? 

Millet demek, hayat demektir. Onun 
için TUrk camiası •'feodalitenin ve im
paratorluğwı, Ummet., in kalıpla.rmı. 
ruhlan:ıt, bünyelerini yıkarak yent bf r 
Afhaya girmektedir. 

Bu ufhada. o, her ıeyden evvel in
kılA.pçıdır. ÇlinkU, kendisini muuır 
m11let:er seviyesine çıkarmağa c;al!f. 
rnaktadır. Yani Rönesaruı medeniyeti. 
nln, yani mtısbetln, ilmin, hakikatin bu 
lwıduğu cephededir. Bu cephe Ummet 
ve yahut feodalite mazisinin malt de
lildir. nerı tek:ıiğe ve refaha ancak bu 
mu.bet tlfm yoluyla çıkacaktır. Bir 
mllletln millet olabllmeai lçin her 19y. 
4en &ı~ bana ihtiyacı vardır. 
Diğer taraftan killtilrUnUn hulUBl • 

yetlerlnJ muhafaza edecektir. Bu da 
bqltbqma bir fnlnl~p hareketidir. 
ÇU.nkn ktl1ttlr, yaşıya.n canlı bir eey
c!Jr. Bfr camiayı ölmüş. kadit olm'l13, a
nanelerle idare etmek mllletten ruhunu 
catmak demektir. ' 

Feodalite, imparatorluk ve ümmet 
devri bu cl:ıayeti bUtiln azametfle iş. 
!enilflerdtr. Bugün hlll bu cinayetin 
Jruclretine, kend,lmize milli bir dil, bir 
aevlt, bir şarkı aramakla miaa.ller ve. 
rlyoruz. Bu tartlar içinde Tilrk nuyo· 
aatlmıl artık böylece mazin.in esaretin-

-(Baı tarafı 6 m.cıda) 

- Nasıl olur. diyordum. Parm&ğmı 
§işmi~ken, bu yüzüğü nasıl çıkara.blll. 
rim. Sonra, her halde parmağımı kes
meğe cel&l'et. .• 

SözUmU bitirmemJıtim. çakır ~zlü 
haydut arkadqma hitaben: 

- Şuradan, dedi. Bir keser. yahut 
aa.tır bulsana.. Parmak keamefe ceaa. 
retim var mı, yok mu'! Kendisine gös
tereyim. 

Ben, blöf yapıyor za.:ınetmietfm. Fa. 
kat emir alan haydudun çok stınneden 
elinde kilçilk paslı bir be.ita ile döndU
ğilnü görünce korkudan donakaldım. 

Çakır gözlü haydut elimi kocaman eli 
içine aldı. Sonra. yiizük takılı parma. 
ğımı bir tahta.nm üzerine koyarak bal
tayı kaldrrdr. Beıı, kendimi kaybediyor. 
dum. 

- Bir .. lkf.. Uç! 

Fakat balta ula Jomemlftl. 
Ardiyenin lotluğu f~lnden bir 1ee 

haykırdı: 

- Bırakın km! YoklL .. 
Bir dakika sonra dart sivil memur. 

bu Uç haydudun bileklerine kelepçeleri 
geçiriyorlardı. . . . . . . . . 

KamYonda bana tecavüz etmek llU
yen haydut. yumnıfu yedikten IOlll'a 

bir yumruk ta kendisi vurma.ğa kalktı.. 
ğı zaman can havlile haykınnıtını, ar
diyenin heme:ı karşısmda dam akta • 
ra.n bir amelenin dikkatini celbetmiı .. 
Sonra polise telefon etmiş .• ,, 

HİKMET M'ONtR 

Polonya ile Rusya arasındaki mozakereler 
hakkında lzvestiyanın bir makalesi 

Moskova, 29 (A.A.) - tzveıtiya. ga-1 aralarında mevcut anlaflJlala.r eeuı 
zeteıti, Sovyet - Polonya münuebatına 1 dahilinde kareılıklı mil:ıasebetlerini 

tah.sls ettiği makalesinde diyor ki: tanzim etmek ve bu anla.emalarm ha-

"Sovyct efklrı umu.miyesi, Hariciye 
komiseri Litvino! ile Polonyanm .Mos. 
kova büyiik elçisi arası::ıda yapılmış o. 
lan müzakerelerin neticelerine dair Tas 
ajammm tebliğini her halde al~ka ve 
tasvip ile karşılıyacaktrr. 

Sovyet - Polonya ademi tecavüz pak 
tı evvelden de vardı ve p.rkl Avrupa. 
sulhunu ihlal etmek istiyenler bunun 
mevcudiyetini bilmiyor değillerdi. Fa-

lisane tatbik eylemek hususundaki de
vamlı ve §aşmaz azlmlerinfn. bir ıtadeaj 

olduğuna dair Polonya ajansmm Def. 

riyatını bUytik bir memnuniyetle kar. 

şılar ve buna tamamile lttirak eder .. 
Moskova müzakereleri:Ji Polonya -
Sovyet mllnasebetlertnln hlasedilir ct. 
recede sal!h yolunda bir başlangıç ad

dedebiliriz. 

kat şimdi mUhlm olan bir keyfiyet var -------------
sa o da mezkO.r mahafilin Sovyetler bir 

iiği lle Polonya:ım aralarındaki ahdi 

mUnasebatm fstlkrarma büyük bir kıy. 
met vermekte olduklarmı anlamı§ bu. 
lunmaktadır. 

Avrupanın karmakarışık bir vaziyet 

gösterdiği ve enternasyonal ihtili!la· 
rm bariz bir ıekilde tezahür ettiği bir 
anda bu keyfiyetin bUyUk bir ehemmi-
yeti vardır. Sovyet Rusya ile onun bil. 

yUk garp kom.şusu aralanndald mil.. 

:ıuebetlerinin tanini ve böylece ıarkf 

Taymiıin Memleketimize 
Dair Netrettiii Kitap 

tnıilterenin en büyük ve ciddi &L 

zeteai "Taymiı,, Türkiye hakkında bu-

güne 'kadar yudıklarrnı bir araya ıe. 

tirerek zarif bir cilt halinde neıretmit 
tir. 

''Yeni Türkiye,, adını tapyan ve kır· 

mm zemin üzerine beyaz ay • yıldısı 

muhtevi bir kapak içinde çıknu! elan 

bu kitap, dünyanın bütün merkezlerine A\Tl'Upa ıulhunu kuvvetlendirmek hu-
susundaki hUsnUnlyet ve arzulannı te- gönderilmittir. 

IM.rUz ettirmiştir. Memleketimize 125 kuruta mal olan 

Sovyet - Pola.nya mUnuebatmm re
ıa:ıet bulmasına ıimdiye kadar ne gl. 
bl miltkillltm ve engellerin ve ayni 
umanda suf niyetin m!nt olduğunu bl. 

_ liyoruz. Bu gün anlatılıyor ki. hümıU· 
niyet gösterilirse, Polonya ile Sovyet
ler Birliği arasmda normal münuebet. 
lere vazih bir esas vermek hiç te güç 

değildir. 

Moskova htıkdmett her zaman Po. 
lo:ıya ile iyi münasebetler tesisin! is

temiftir. Bunun delillerini g&termeğe 

Umun yoktur. Kellog paktmın zııına. 

nından evvel meriyete girmesl ademi 
tecavüz paktı yapılması, tecavtl.IUn ta 
rifi anlaomuı, Baltık devletlerine p. 
rantiler verilmesi ve nihayet mmta -
kavt pakt teklifleri Sovyet harici ai -
yaıl !aaliyetiııin pr1d Avrupa sulhu ve 

lkl komıu memleket Define olarak ar
F.ettifl muhtelif safhalardır. Muhtelif\ 
hldiseler Sovyet - Polo:ıya -mUna,ge. 

ba tmı f hlAl ediyor ve ekseriya şu ve. 

ya bu ıulh hareketlerini felce uğratı
yordu. 

Binaenaleyh Polonya ile feyizli yeni 
mUzakerelere glrltmefi ve bu müzake
relerin mUıbet neticelerini Sovyet hU. 

kumetinin çok müsait bir tekilde kar. 

ıılaması kadar tabi! bir teY olamazdı. 
Sovyet efkAn umumiyesl. Moskova mil 
ukerelerl nettcelerlnln iki hUkömetin 

bu nefiı tncilizce eser, "yeniden dof. 

ğan bir millet,, adındaki mefhur ma. 

kale ile ba11Jyarak, yeni Türkiyenin 

ıiyasl teıekkiilU, hallcevleri, müterakki 

kadınlan, ziraat!, maliyesi, deni• tica. 

reti, tayyareciliği, edebiyatı, plbtii: 

H.natlan, münakalitı, ıporu ve bütün 

difer ileri hamleleriyle esaslı bir tetld· 
kini yapmaktadır. 

Kita.p, biltiln ıarp ve ıarlc memleket 

ltrlnde bilyük alika uyandım.ııtır. 

Gaziantep içme suyu 
Gaziantep, (U'uıuıt) - 13 kilomet

re mesafeden şehrimize ıetlrllmek--te olan içme ıuya inşaatı n t11t-
eatı hemen tamamen bltmt,tlr. Yal· 
nız menba civarında 500 metre uzun
luğunda, yedi metre derlnllllnde •· 
cılan hendeğin ıom kaya çrtma1t 
burada yüzlerce amelenin aylarca 
uğra:şmasını icap ettırmfştfr. 

Hendeğin açılması bitmek Uzere
dlr. Yolun bir çok yerinde boru fer
siyatı yapılmıştır. 80 metre uzunlu
ğunda bir kısmında bir metre derin
liğinde kaya hafriyatı kalmıttır. O
nun da bu hafta içinde bltecetl umu
luyor. 

Şehrimiz yakında temiz Te t&1)'lk· 
11 ıuya kavufmuf olaea.ktrr. 

- KURUNun kitap ,ekllncle rom.an tefrikası -

J,ASTfK TOZT,U ADAM 

Bana karş JAstlk yUzlU mechul adamın ver
tilll cevap da şu oldu: 

- Ben senin yerinde olsam, şimdi srraaı de-
1 ken, bu gibi Şeylerle zihnimi yormam. 

Hnndan ıonra yerde yatan cesedin elbisesi 
:s >) ıı lr u. Bunu Harvud giyindi. Harvud etmdl bir 
undalyaya oturmuş, llstik y:Jıll1 adama bakı

yordu. 
Bir mUddet böyle baktıktan ıonra, onun ha

tırından geçen bir lhtlmall sezmiş gibi: , 
- Merak etme, · dedi. Sana ihanet etmlyece-

ttm. 
Dflerl tu cevabı verdi: 

- Merak etmiyorum. Fakat lnHn tabfatl çok 
tuhaf bir şeydir. Fakat Vllyam Harvud, eğer 

baııa ihanet etmeğe kalkacak olursan, seni en 
tlddetu tektlde cezalandıracağıma emin ol. Anla.-
7or muıunT 

- Anla1oru m 
- Pektıl. öyleyse ... Simdi benim kim oldu-

lumu da öğrenmekllğln lAzımdır. Hakiki hUvl-
1etlml sana acmakla göze aldığım tebıtkenln rar
kıııda;rım . Fakat bu tehlikeyi göze alae!llnn. ÇUn-
111 Bogard şatosuna tevarllı etmekll&lm lcln her 
'-lıle MT 19mtm olmak ~rek. Onun için, yUzUm
delıcl maıkeyl çıkarıyorum. 

Bu ıözlerı 11ö) ıtren yabancı adam filhakika 
1U1Unden maskeyi ıökUp ~ıkardr. 
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VIJ7am Ha"ud, maskenin altından çıkan 

yUze uıun uzun baktı. Adam ıordu: 
- Beni evvelce bir yerde ı6rmUşlUttln ur 

mı! 

Harvud şaşkın bir ifade ile: 
- Evet. AdUye binasında. gördUfUmU batır· 

layorum. 
öteki gUlUmseyerek cevap nrdl: 
- tı ıcın ceımı,um. 

Yorucu bir ıun geçlrmlşlerdl. Fakat şimdi 

Feltko otelinin salonunda karşı karşıya oturduk
ları esnada Meri Mortlmer ile Cimi Stanton bu 
yorgunluğun boşa gitmediğini hesap ediyorlardı. 

Genç gazatecl, o gün sabah kahnltısından 

ıonl'& telefonu eline alarak Meri lle konuşmuş ve 
öğleye kadar serbest olduğunu söylemişti. 

Bu fırsattan istifade ederek her ikisi bulu
,up emniyet aandılına gltmlşlerd.J. Meri Mortl
mer orada hUvlyetfnl tamamlyle lsbat edecek 
vesikaları gösterdikten sonra, annesi tarafından 
emanet edilmiş kUçUcUk kutunun açılmasına mU· 
aa,ade verilmişti. 

Bu kUçUk kutunun lclnden c;ıkanlar arasın
da Amerikalı aktris, Judlt Mortlmer'ln meçhul 
kalmış maceraıına alt daha şayanı dikkat ve e
aaalı veslkala.r bulunuyordu. 
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Program hazırlandı 

133 muhtelif 
müsabakalar yapıla 

(Baetarafı 7 incide) 

ikinci ıeriıi, aaat ı 7 de 100 metr 
at koıuıunun ilk aeriıl "kadmtar 
smda,,. 

1 7 ,30 da çekiç atnwun fiuli, 
metre koıunun ikinci teriıl, ıaat l 
te 3000 metre manialı kotunun il) 
risi. Saat 18 de 400 metre manialS 
ıunun finali, ıut 18.30 da 100 
ıilrat koıuaunun finali 

UÇUNCU GON: 
23 Tıenwnua Salı sünü IUt 1l 

Saat l 1 de disk atmanın finali, 
16 da 200 metrenin ilk aeriıi, 11 

yükıek atlamanın finali, aat 11 
disk atmanın finali, 100 metre 
koıuıu .. kadmlar aranndaı,.. tkind 
ri. Saat 17 ,30 da 200 metre kot 
ikinci serili, aaıt 18 de 800 metr 
finali ıaat 18.lS te 5000 metre k 
nun ilk ıeritiı ıaat 19 da 100 m 
sürat koıusunun finali, "kadınlar 
sın da,,. 

DöRDNCU GttN: 

24 Temmuz ~ ... t 11 df: 

Uç adım atlamanın finali, uat 17 
da .50 kilometre yürüyüıUn ıtart'r, 
16 da 1000 metre manialı i:oıu "ka 
lar ara11nda.,. ll'k seri. Saat 16.30 
200 metre kotu ikinci ıeri Uç adım 
lamanın finali, ıaat 115,45 te 110 
re manialı koıunun ilk serisi. Saat 
ıs te ısoo metrekcfunun ilk aeria, 
at 1 7,30 da gülle atma ''eliıninuyost 
final,, ıaat 17 ,4 5 te 10 metre -··odllllilı 
koıunun ilk •erili "kadmlar,, { · 
ikinci •criıi olacak). Sut 11 de 
metre kotunun finali, ıaaı 18,10 da 
metre yürüyiiıün muvaaalltı. 

BEŞlNCt GUN: 
2S TemDIUa Per,_.. uat l 1 tle: 

Cirit atmanın finali, aaat 16 da 
metre manialı kotunun kadınlara 
ıus finali, 1 1 O metre manialı koıuıı 
ikinci aeriai, uat 16.30 da 400 m 

koıunun ilk ıerili, saat 17 de, cirit 
manın finali, 1 JOO metrenin finali, 
zun atlama (kadınlar araıında), 

17 .ıs te ıülle atmarun (kadınlara 
aında) finaU. 17,30 da ııo metre fi/ 
nimalr koıu finali (kadmlar araaındl1 
saat 17 ,30 da 11 O metre manialı 1cOf" 
nun rinali, ıaat 18 de 400 metre kof" 
nun ikinei ıerili. 

ALTINCI GUN: 
26 Temmuz Cuma aaat 10 dat 

Dekatlonun 100 metre koıuıu, -" 
11 de dekatlonun u.ıun atlaması, .,,c 
ı 6 da dekatlcnun cUlle atmaıı, ,,,C 
16,30 da 200 metre koıunun (kadıal" 
ra mahıuı) ilk serisi, dekatlonun ~ 
sek atlaması, 400 metrenin ikinci .,ıl" 
ıi, ldt 17 .15 te 5000 metrenin ımaJiı 
aut 18,30 da 400 metrenin finali, ılı 
45 te dekatlonun 400 metre kotu-"' 
ıaat 19 da 200 metre koıunun (kadd" 
tara mahıus) ikinci seriıL 

YEDiNCi GUN: 
27 Temmua Cuman.i ... t 10 da: 

Dekatlonun 1 ı O metre mani.alı kot"' 
ıu. aaıt 10.30 da dekatlonuıı disk .~ 
ma mU..bakalan, saat 16 da ankla -" 
lamı (de1catlon), Hat 17 de 4x100 rıı" 
re bayrak yarııının ilk 11ri1İ, 1&&t ıf• 
30 da cirit atma {dekatlon), 200 mctt' 
koıunun (kadınlar arasında) finali, 9'' 
at ı S de 3000 metre manialı kotuısts" 
finali, saat 19,30 da 4xlOO metre 1>1r 
rak yarıJUUn ikinci ıerileri, ıaat 19 il 
1.500 metre koıu (dekatlcn). 

SEKtZtNCt GUN: 
21 T911111Nz Puar Mal 11 fllı 

Maraton koıuıunun ttartı, aut ıJ. 
l 5 te 4 ı 100 bayra'k yanımın (Jıı:adl'
lara mahıua) ilk aeriıi, sut U,30 6' 
,,Ukıek atlamanın (kadınlara mahsd•) 
finali, saat l ,45 te 4 x 100 mctrı 'tf1" 
rak yırzgının (kadınları mahıuı) ~ 
11. Saat 17 de 4 x 100 metre 



iki uırlık tarftlt hU1sa1arlı tiaş •kiJ:il 

Entelleens Servis 
hazretleri 

fakat bu hakikatta cismi 
olmayan bir müessesedir 

~ ; 'J~ r\ : • D .:\ 
BUGtlN l<ALKACAıt VAPURLAR 1 

(Antalya - 18 Barbna). (Sus - 9. Mu- ••------------.... -------· dan19ya), (Maraku - 8.15 Bandınna)·a), 
(Çanakkale - 20 0Igen>. (Saadet - 15 
A:FYalıla) blkacaktır. 

GELECEK VAPURLAR Mutekaidin dul ve yetim maaşları hakkında . 
(Kara4enll - 1S Karadenlzden), rn

lur - 18 lzmltten), (Sus - 20.30 l\ludan
rndan), (Marakaz - 22.15 Bandırmadan) 
selecektir. İngiltere imparatorluğunun tııaiıl,..- den btlt8D maltunab her yerden toplar 

te verdiği iyi tefler listesinde • ça~ ve bunları tunil ile birlbirlerlle mil -
ea.nem gU.zel kızlardan ve Yonatan nuebetl o1anlan bir araya getirirdi. ------------
Svlftiıı eserlerinden maada. en Mrefll Bu daireler gayet aıkı bir intizam ve 
mevkiini hiç filphesiz. meşhur ve ~sa- dlsiplln altı:ıda çalıprak hizmetımııel (;M hekimi 
oevt lntellicens servistir. tld Ulldan· alt olaıı en Jdlçllk bir noktayı kaçır • 
beri eski ve yeni dünyayı ~ bU. muJar. Dr. Murad Rami Aydm 
tUn t&rlht hldiselerln bq aktôrll iıtel. ı,te bir mflal: Hbıdimmd& yahut Taklim - Talimhane. rarlaba•ı 
Ucena Servis, Brltanya krallığmuı 111 lıılalezyada ukerllk vazlfeaini yapan! caddeat No. 10 Urfa apt. 
mtelllceııs Servisinin, bir an 1çiıı, anıw- bJr mWbtm ayni zamanda istllıbarat 

1 - Mart, nisan, mayıs 939 Oç aylıkları 1-12-938 tarihinden itibaren 
bankamrıca iskonto edilmeğe ba§lana ca.ktır. 

2 nk lki gün harp m&lullerl:ıe tahsis edilmiştır. Bugünlerde müracaat e
den malflllerin iskonto muameleleri ayni günde yapılacaktır. 3-12"-938 den 
itibaren matuller de umumt sıraya gir erler. 

3 - Cüt.da.nlarını bankaya vererek numaralı fi3 alanlara ancak bu fişler 
Uzerinde göster·ıe:'I gün ve saatlerde tecUyat yapılacağı:ıdan bu tarihlerin de. 
ğiştlrilmesi için vaki olacak müracaat tar kabul edilmiyecektir. 

4-MalmildilrlUklerinde vizelerini yapt(l"Madan maas sahiplerinin bankamıza 
cü1.danlarmı getirmemeleri. 

5 - Maa.t 18.hiplerinin soyath mll hür ve ımı.alarmı lilalmtldiirllllderinden 
tasdik ettirerek getirmeleri saym mUı t.erilerimbden rlea olunur. (8652) 

ı-ıı ... ele vutteJenmlttfr. Bu - .. za.blt ... ________ TeJ •• : .•.ı s.53.· .. cut olmadliDS farzedelim. O a1Dan, avuıu e--
1
_ 

polis ve macera romanlan yazan mU- toplac!Jlı malG.m&ta dair raporunu yaz. --------------------------
enınertn ııe ya.pacaklan cldden ~ m11. hıuarlamJttlr. Rapor. bulunduğu -----------
'edileQek bir eeydlr. Anglo. Sakson. haf. taburu:ı tntelllcena Offlcler'ine verilir. 
talık mecmualarında, boyuna lntipr e- Bir yO.zbqı bu raporu kolordonun i!- ._.__,_,_ .... ,. .... _._._~ 
den, kısa hikayeler imalltçılarmıı bu· tlhban.t dalresfne tt-sllm eder. ALEMDAR SiNEMASI 

lKI FiLM nun dışmda tutuyorus.. IKolordularda istihbarat dairesi bir 
Pek ta.bildir ki, bu zavallı yurCitar. ook sal>ftlerden tefekktU etmiş bulu • 

mevzulanm cchndıracak bir pıt bu. nur, bunlarm heplllnde de hususi eeba
l&mayınca kalemlerin! yllriltemi~k, detnameler vardır. Bu phadebıameler, 
ve neticede işsiz kalacıüdardrr. Oyle lstihbarat lfinl bqarabllmek için, a1m 

1 - Harp earleri .. 
2 -$anghay ateıler içinde 

._. .. rtık biltUn casualarm ve macera mam leap eden bir çok husus! denlerln 
,I Q ..,.__n--ı lbıeıine elde edilir. rıt .. 1.n 
edebıya.tmı dolduran eararengfz a4am. ~~ -YWUAW ,..,...,_.,._,._,._,._,_,_,..,..,, 

tarm p veya b1ı mmetten oldukJan gerek kolordu, gerek ge:ıelkurmay is. 

l-.tanbıtl. Beledi\'esı llarıl..ırı 
") ' .,. 

Senelik muhammen kirası 60 lira o lan Burgazadasmda Gezinti caddesi so
kafmda Gazino teslim tarihinden itibaren 939 ae:Je&i mayıs sonuna kadar kL 
raya verllınek Uzere açık arttırmaya konulmuftur. Şartnamesi levazım tnüdU.r 
lnttınde ıörillebillr. 

fateklller 4 llta 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektublle beraber 
S-12-988 pazartesi gUnU saat 14.30 da Daimi EncUmende buhwnmahdırlar. 

(8) (8528) 

.Oylenemlyeoe!r. tlhben.t bOro1mıa çaltfaC&k olan zabit -------..-------Hele eenaryo ya.zanlar, yahut 81.Jme lerfn, btı Jete gayet kuvvetli ve mtıte- __ ..._ ___________________ ---

vaztlan karmak---t. _ _._..,--'-.. ha.um bulunmalan icap eder. TURAN TiYATROSU Devlet DemiryollEırı ve Limanları 
işletme Umum ldaresi ilanıan _"9 ..... y~,,~- ..... _ ...... 1b•1---· temin -..a bilm k 1 xa,it <hcan, 

serleri?ıi kurtarabilmek için meaeil bir ...- uu. ~ ~e e • Okuyucu Semiha>, 
lnglllz alb&ymm bir milzik hol1bı genç ~ nretl mahausada açtlmıe olan kurs 1 ÇOBAN YILDIZI 
daJ19Ör'.1 kıyafetinde ve eararengis bir l&ra gider ve orada tahsilini görerek, 1 Komedi 3 perde. 
surette aalıııede görlhıtıfUntl nutl U)'· neticede vereceği imtihandaki liyakati- Perşembe gününden 
durabilecekler? ne ~ fehadetname alırlar. Kura de. ıtibaren Mezey varyete 

lntelllceIUI Servis olmaymea gazete. ftlll mtıddetl alt! &)' De bir sene ara- heyetini bekleyiniz •• 

ciler, meseli Guatamala.da çıkan bir lh ımu!a tehalllf etmektedir. 
tillll, yahut Monroviyadald kabine buh l'akat esu ftlbarlle pek ehemmiyetli 
ranmı ne ile izah edeceklerdJr? BltUn olan blr takım malihnat vardır kL on. 
bunlar ve bunlara bemer bir çok _.ar tarla daha yUbek bir makamın :met
cngiz "yter için lntelllceu Servla, en ıul o1muı icap eder. 
kuvvetle dayanılacalı, her derde c1na latfhbet ecftlen bu yoldald haberler. 
olacak aonsu bir kaynaktır. barblye llellNtfne dofrudan dalı aya 

Halbuki hakikat halde bfttthı ·roma.- bitli bahmaa lltlhbar.at bUmnma p. 

E. SADi TEK 
TİYATROSU 

Taksimde (Bu ıece) 
rKUDRET HEl .. VASI) 
Meşhur Vodvil 3 P. 

Telefon: tot191 

wlftlne, bftttııı ~ ..,. ~ ,_ _.,. A.~ ,_ • 
mü: ~lenllen. ba)'&I eclUen. bil .~ """'~ ~~ uu 
len tekilde bir~ 8ervlll a.... ,.. .,.,,._,.~, .. ••••••••••-• 

.ruaeıerte ~- Or. lrf an Kayra 
RÖNTGEN MUT&HASSISI 
Tllrbe, Boıhrd kıraathanesi kar 

f:ıında eild Klod Farer aokak No. 
8 • 10. öittden sonra 3 ten 7 yt 

eut değildir. v~. harlclye, harbtJle, Bazı h&-'- ... ramı::Aa'- A-'IJ-t. 
mesai. ticaret nezaretlerlle amJra1lık ~---- uw& ....u&& 

dairelerinde çalı§&n bi'rer istı'hbarat bil Uler, bu da1renln Park Steet'te eski mil 
rosu vardır ve bunlara (İstihbarat dal- tevazl bir binacıkta yerle§Ulİg olduğu-
releri) adı verilir, llkin bi?" tek reis ta. nu ve orada lle88b: sadaslz çalllbğmı 
rafmdan idare edilen, Rualarm "Okhra qttııorJar. 

ı Her eeyt gölplendlrerek, o:ıa eara.r. 
na,, sı, Almanlantı "'!' eubelt,, taıyan. 

kadar. ... , ............... ıı 
Iarm "Ovra,,1ı gibi merkez! bir tetkt. engls bir varlık vermek fltldadmda o-
Ilta tlbl bir Jntelllcena Servlsterf Jok laııJara ~ onlar, harbiye ne. --:L.":':~-:-:::--:-;---:-:~----1 
tur. -.retfne verl1ecek olan. dO.nyanm her lıtanbal .. anca icra lltmarlujundan: 

İngilizler bu kellm-"' --...tectıklert taratmdan plmif en mUhlm mrlarm Calaloltu Hamam aokalında 5 n ıo 
,.;3a wu;,• merkesl olmuı icap edan böyle bir numarada HJJll matbaası sahibi Nazire· 

zaman fflln veya f lan nezaretin latlh· daireyi alellde bit binada .r&'mek la- lıtanbnl asliye 2 ncl ticaret mahke~e-
barat daireıini kastederler. Franmzla. temeller. lfaln 8.tı-137 tarihli UAmlyle (Afifı) • o.. 
rm (Fransız emniyeti) dedllderl mem- lan 35' Ura 38 turu, ve masarif borcunu-
leketin harici emniyetile allkall olmak Berkub naza.rtarmc!& btlyttte bllyU. zun temini tahsili için Yllkardaki adresi-
Uz.ere İngilizlerin de Scot1and Yani iL te alllendlrmek, gtllenıek, merala ve nlze çıkarılan icra emri mezk6r mahalU 

teceaasn tahrik edecek bir vaziyet ver terkettllinlzdeo bill teblll iade edilmiı ve 
mi:ıi verdikleri bir emniyet idareleri mekten hoeJa,mrta.r ft Ta)'Dl.18 nehri mQracaat Ozerlne mercice icra emrinin ı .. 
vardır. !ete romancılarm efaanevl tn- rıhtımmm bir ,erfnde -'•'enen esrar- llnen lebllline karar verllmiıtlr •• 
telllcens Sevia diye ortaya attıkları a- llbu illn tarihinden itibaren bir ay !
müesseseye isnat ettikleri fgler bu dal. englz bir evde bulundufunu anlatırlar. çlnde metk6r borcu masarifi ile birlikte 
reye ait bulunmaktadır. Rıhtımın nereaincle, ve bu ev nasıl Memeniz lbımdır. Hükmolunan borcu 

ne biçim flydir, tabi! ba::llı &aylemu. 3demez ve tetkik mercii veya temyiz veya 
İngilizlerin Scotland Howıe. dedik - ler. M•amafih lnteWcıem Servis ismi iadeyi muhakeme yolu ile ait oldulu mab

leri G. O. G. alyaıd polisi, romanCila. tıe zaten bqtanbap mllala döndUıil- kemeden icranın seri bırakıldıtına dair 1 
rın ve hiklyecllerfn muallarmı tekzip ı f tihbarat .. _,_,_._ .. _ bir karar ıetlnnes iseniz cebri icraya de-

. en 1 UAU_-&llQWI birhıln bu nın olunaca"ı mbl ıene bu mllddet zarfın-! 
etmıyorl şUpheelz bunun bir sebebi var ı d .. ~ .. --ı .. _ '"--1 a •· J UJ1 "'6Y r'A" UIJ WIO,J- ft efJl'V perde_ da mallanDıl hakkında be7anda buJUn• 
drr. ngllizler &na:Jelerine uygun ola • lerl altında ukhunü Jatemek bflyilk mazsanız hapiste tecztre edlleceJtnll hu., 
rak böyle gizli itlerle meagul olan mn. bir eeY delfJdlr. Ancak hakikat olan 11Jslan malt\m olmak bere Jcra emri bir 
esse~er:lnin daim& g6!gede kalmuım bir cihet vana 0 da harbiye nezaretine ay mtıddeUe llln olunur. (27454) 1 

tercih eder ve bir takım neşriyat gtl- baflı olan lltlhbarat dalrealmıı yine lılanbal Aıllue tJçtınca Hukuk ıtalıh· 
rültilstlne meydan vermemek isterler. harbiye neıarett blnumd& cabltrfıc!Jr. ı.llnden: 1 

Scotland Yardın naml ca1lfbfnıı bL iki buQUİr 1enedenberl nll bnlunduklan 
len bir arkadqrm bir gUn bana dedi IEocan Ahmedln evine bakmmıuı JGstln-
kf: den anlarında ,tddeut ıeclmllillk bldiı \ 

"Bu müessesede bulunanlar, Jdmae.. oldatunu ve bir ıene enel de kocası ken. 
oin merakını celbetmfyecek bir tanda dfllnl tertederek ıerntt mechaJe gitttllnl 
rah 1 &39 be:vanla botannıal•nna karar Terllmesl 

at ve gizli çalıpbilmek fllrlrlerlle ., hakkında HDdaverdl Kınalı tarafından Be. 
herkesin dikkatini oraya çevirmek için Nıunda Xamerhatun mahallesinde Ba1j 
böyle bir efsane uydurmuş ve olmıyan R•• • m 11 Tevfllt aokatın da 3t qyılı evde mukim Ah- ı 
bir !ntellfcens Servisi orta.ya atmıı ol. - met Kınalı aleyhine mahkemenin $8/15211 

:erli malı olduğu takdirde muhammen bedeli 35720 lira, ecnebı malı ol. 
dulu takdirde muhammen bedeli 186155 lira olan 15 kalem elektrik c:ıplak tel 
ve kablolatı 5-1-1939 perşembe gUnU saat 15.30 da kapalı zarf usum lle An
karada idare binasında satn alınacaktır· 

Bu işe girmek lstiyenlerin yerli malı için 2679 ve ecnebi malı için 1396.13 
liralık muvakkat teminat tle kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekltf1erbi ay. 
ni gUn ıaat 14.00 a kadar komisyon refsliğlne vermeleri llzmıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malaeme dalreefnden, Haydarpa.. 
tada telelltlm ve aevk fefllfinden dafrtılaeaktır. (8S18) 

BANKASI 
ıtarulq ~ı: 1111 

Serma7est: 100.000.000 Tlrk Llruı 

l•be H a.tau adedi: Hl 
Zirai Te ttear1 bet nni bank• mu•melelel't 

Paıa biriktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 
ıtraat Banlıuınde Kuoıbarall n lbbaraıı Tuarruf be11plaruada 

~o u &O llruı bulunanlara .. nede 4 defa cekt1ece1r llur·a lle aııtıdı1ıt 
pllLa ıftr• tlıramıre dağıtılacaktır: 

t Adet l.000 Liralık 
.. .. 600 • 
4 .. 

40 .. 
100 .. 
120 .. 
160 • 

HO 
100 

IO 
40 
20 

.. .. .. 
• 

4.000 ~ıra 
2.000 • 
1.000 .. 
..ooo .. 
1.000 .. 
4.800 • 
a.zoo .. 

DiK KATı Heaaı•tanndakl paralar bir .ene lçlnı1e IO Undan ...,_ 
tJ dltlftlfenleH lllrunt1e eıllbt• takdirde % S0 futa.ı1te terUe. 
~ittir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 BylOI, 1 BlrlnclkAnun, l Mart .- 1 ff•· 
ıtrıın tJJrlhlt1>rlrı1P çPkll,.,.Pktlr 

malıdırf,, H ft No. Ja davadan dolayı M. aleyh Ahmede 
Scotland Yardüı hUIU8f tubeal kral 8 B'n 1 ft lllnderUen ırzıhat sureU, mumaileyhln 

~~~~~gı·~d~etadamlan- ~~~en~~~~~u~ffdm~~~--------------------------
1 ı f 1 

8ittlll ıerhlle lede edilmekle verllen ka-
nı muhafaza. etmek, casU1Iuğa kareı DC 88JJ81 1tıkt1 d ı ..-.--------------------......, 

U d 1 
-~- ~ rar :ı resinde anıhal sureU divanhaneye sı.v..LJW.ı.ıwWWU . ..R.L..R.LJLı.n.-;LLJl .. LJWU...\L.R..LJ~~ ... 

m ca e ede bulunmu, fena unsurları teblll edll4illnden mumaflerh Abmedin T • • k H K 
meydana. çıkarmak vazifeslle mtıkellet Müvezzilerden arayınız bır •Y zarfında mnracaana arzıbaı ıureu- Ur ava urumu 
bulunuyor. Bwılan hakklle baprabll. nf tebelllll etmesi lOmmu ilin olunur. 

:~1:a:::e :::caa~ım'ı!: (27455

) B Ü y Ü K p i y A N G o s u 
pek tabii oldufuııdan, muhtelif neza .lfllMlllMllllllll_,_._1911111 _____ ~ tkinci keıldı: t1 / Birinciklnun / 938 dedir. 

retıerde çaliga.n istihbarat dafrelerlle ---------- Dr. Hafız Cemal 
elbettetemastabulunacakvehatt&bfr. Dahlllye mUteballlll. tıtanbul Büvük ikramiye 45.000 liradır • 

. _. .. _. ........ galI§acalrtır. Dlvanyolu. No. 104, Tel: 2Z398 ı)WU" 

lifLlfli~-rJ2i.1:~~~b~u~fstili~·~ba.ra~~t~d~alrel~~erL~~m~er-~~~~~~~~~~~~~:_~~~~~~~~~~~~~~~M!.:J:"~-=--:.-..:~:--=~:l"::..ı.:..T..::~~.ı.~ 
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Baş - Diş - Grip ve bütün 
ağrlları derhal geçirir 

Taklltlerlnden sakınınız. ı - 12 ilk 
ambalajlarını ısrarla lıteylnlz. 

Q_t;:.!.tt~MN.!5 
Istanbul tehir vapurları 

Kış tarifesi 
Acklar-Anadolu.-Yalova hattı kıt tarifesi 1Birincik~un1938 tari. 
ııtdln lttbVen tatblkhıe bqlanacaktır. Fatih Sulh .! ilnca l/ııkıık lldkimliğin. 

... . .. -- - -- - - - - ... - . - -- -- - -

l~Jıisarlar U.1i1üdüriuğünder: 
- --- --- -------- .. ~ - - - - ---

I - idaremizin kutu fabrikuı:ıd& balen mevcut ol&nl&rl& birlikte mayıa 
939 gayesine kadar blrikecefi ta.hm!!,' edilen 20.000 kilo d11z kapak tahtası açı~ 
arttırma usulile eatılaca.kbr. 

II - Muhammen bedtll il)elier kllo ~u 3.66 kUl'UI hen.bile 732 Ura ve yüzdd 
15 teminatı 110.80 liradır, 

m - Arttırma 15-12-938 tarl hine rutlJY.&11 pereembe gttııh saat 16 

1 
aa !Kahatqta levazım ve mubayaat 111 Oe!inde müteşekkll ıat11 komisyonunda: 
yapılacaktır. 

IV - Nlimuneler Cibalide kutu fa brikumda görUlebllir· 
V - İsteklilerin arttırma f çfn tayi o edilen gUn ve saatte yllr.de 15 temi .. 

natlarile birlikte yukarda adı geçen k <>misyona gelmeleri il!n olunur. (86M); 

Cinsi Mıktan 

• • • 
MnhammenB. 
Beheri Tutan 
L.K.S. L.K.S. 

o/O 7 ,5 
teminatı 

Lira K. 

Eksiltmenhı 

Şekli Saati 

Elbise ve Kasket 195 Talmn 21.- 4095.- 307.13 AçıX H.-
Palto 69 Adet 15.- 1035.- 77.72 Açık H.30 
tskarpin 213 Çift 4.10 873.30 ~.so Pazarlık 15.-

r - İdaremiz mUstahdeminf için yu ka.rda. cins ve miktarı yazılı 3 talem et. 
ya nüınune ve şartnameleri mucibince hizalarx:ıda. gösterilen usullerle satın a· 
lmacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvak kat teminatlan hizalannda g&sterilmlf,. 
tir. 

m - Eksiltme 15--12-938 tarihine rutl:ryan pereembe gUnU hfzalarmda 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat f\lbeslndeki alım komisyonun 
da yapılacaktır. 

IV - Şartnameler paruız olaralt her gUn eöztt geoen 1t1beden alma.bile .. 
ceği gibi nUmuneler de glSrtlleblUr. 

V - lsteldileri!ıı eksiltme için tayin edilen gUn ve saa.tlerde yUme 1.s gU. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri illn olunur. 

(8662) 
• • • 

Cins! Miktan 

Toz ttıtUn ~vah 2000 :Ad. 
~3/8 200 m/m boywM!a 
ıYuvarlaıt başlı cıvata 4000 M 

Muhammen B. ~ 7,5 Eksiltmenin 
Beheri Tutan teminatı Şekli Saati 
Lira K Lira K Lira K. 

-.26.75 535.-.- 40.12 15,1~ 

Muhammen bedeli Muvakiat EUntmtmhl 
temhıat Cinsi Mıktan Beheri Tatan 

Tarifeler iskelelere asllmıştır 1 tft~~ufiye Çankayanın kocası Niyazi Çan- Elektrik törll 

•·----••••••----------------- kaya aleyhine achğı sulh teşebbüsü dava- • mo. sında dava olunanın ikametg~hının meç- Elektrik motörU 
22 adet 
5 adet 

Lira K. Lira K. 
70.- lM0.-

200.- 1000.-

L. K Şekli SaaU 
115.50 Açık elmllt. l'--

75.- pazarlık ı•.30 

huliyeti hasebiyle ilanen tebligat icrasına 
karar verildiğinden 19-12-938 saat 10 da 
mahkemeye gelmediği takdirde gıyabında 
davaya bakılacağı tebl!it makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

..... Daima Radyolin ·~m"i Ebedt Mım Eser 

Çünkü o aizin hem ~iıleri nizi haıtalıklardan,hem (( Atatürk AlbüWü 

1 - ldaremfzi:ı İzmir tUtttn fahri kuı ılgara makineleri için 22 adet eJU.. 
trik motörU ile taahhildWıtı ifa etmiyen müteahhit hesabma Clball '1'11tnn fab
rikası için beş adet redükııiyonlu elektrik motlirU. prtnamelerl mucibince Te 
hizalarında yazılı usullerle ayn ayn sa tın &lmacattır • 

II - Muhammen bedellerile muvak bt tembatlan hlza.larmd& g{5et.eril· 
ml§tir. 

paı:ıanızı yabancılara gıtmek ten kurtarmıtbr. 
o w w • ••w --... ..... (350) ye yakın hatıra, {68) 

m - Eksiltme 9-12-938 tarihine rutlıyan cuma gttntı hlzalarmd& yuılı 
saatlerde Kabatqta levazım ve mubayaat şubesindeki a!rm. komfsyommda ,... .. 
pıl&caktır. 

1V - Şartnameler ptrutz olarak her gUn slSzU. geçen eu'tieden alma.bilir. 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azami itina 

ile yapıldıfI için yurdda ecnebt mamull· 
tının h!kimiyetini ortadan kaldmnıştir. 
Kazandığı bu raibet sebebile elde hiç 
stok bulundurmadığından da mütemadi· 
yen taze ihzar olunarak pyasaya çıkan· 
br. 

Radyolin kullanınınz, sade dislerinizi 
temizlemek, k0rumak

0 

ve güzelleştirmekle 
kalamazsınız, verdiğiniz para da ' kendi 
cebinizde kalmı~ olur. . 

Sabah, öğle ve aksam her yemekten sonra 
' 

sayfa, nefis bir kap ve tabr 
Çok az mikdarda basıldı 
Atanın doğuşundan ebediyete 

intikalıne kadar en büyük men· 
kibelerini, Trablusgarp, Çanak· 
kale, istiklal harplerine ait ebe· 

di hatıralarını, Yalovadaki hu· 
susl hayatını, deniz gezintileri· 
ni, Tarih ve Dil kurultaylarına 
ait en lrnraktcrislik resimlerini, 
Yugoslav, İsveç, İran, İngiliz 
Erdün de\•letlerinin büyüklerile 
münaschellerini gfisleren hatı-

ralarını, Ankarada, Beylerbeyi 
sarayında, Büyük Millet Mecli· 
sinde ve manevralarda, Florya· 
daki hayatına ai thususi resimle· 
rini teshil eden 'Atatürk Albü· 
mü,, Türkiye matbuatında Ata· 
nın fanl varlığına ait yegllne 
eser halindedir. 

Tariht kıymetine paha biçil· 
mez albi!m 

30 Kuruş 

V - Eksiltmeye iıtirak etmek lstlyenlerln fiyatsız f4DDI teklif ve kat&· 
loğlarmı eksiltme gUnUnden bir hafta evveline kadar inhiaarlar umum mildUr. 
lüğU tutün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekllflerlnlıı kabulUııtı muta• 
zam.mm vesika almaları llzmıdır. 

VI - Isteklileri:ı eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yUzde 7,5 CO.. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri llb. 9lunur. 

(7856), 
• • • 

I - !daremizin Yavıan tuzlasma getirilecek tatlı suyun tuı:lı:ya lalesi L 
çin şartnamesi mucibbce satm alınacağı ve 19-X-938 tarihinde ihale edile
ceği ilb edilen ve eksiltmeden kaldırıl an 25.000 metre inşaat tulUnde 80 lıl/K 
kutrunda font boru ve listesinde müfredatı yazılı husust aksamı:ıa. ait ıartna· 
mede tadilat yapıldığından yeniden k:ı p&lr zarf usulile eksiltmeye lfomnU§tur. 

II - Muhammen bedeli Sif Haydarpaşa 25.000 lira ve muvakkat t.ernlnatı 
1875 liradır. 

m - Eksiltme 4-I-939 tarihine rastlayan ça:rp.mba gUnU 111.1.t 115 de 
Ka.bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonu:ıda yapılacaktır. 

IV - Muaddel şartnameler para3IZ olarak her gün İnhisarlar Umum lım'" 
dUrlilğü levazım ve mubayaat ıubesile Ankara ve tmıir BafmüdürlUfllnden a:. 
lmabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmalahn fiatsız teklif ve b.toloi
------------~ lar:cıı ihale gününden 7 gUn evveline kadar İnhisarlar Umum Mlldilrltıfll tus 
Dr Necaeddin Atasagunl f~n şubesine ve~eleri v~ tekliflerinin kabulünü mu~z:"mmm vesika almalan 

• lazrmdır. Bu vesıkayı haız olmıyanlar mUnakasaya ıştırak edemezler. 

Sabahlan 8,30 a kadar ve ıkıam. 
lan 17,20 de Lfileli Tayyare Apr. 
2 nci daire No. 17. Okuyucuları.. 

VI - MühürlU teklif mektubunu kanu:ıi vesaik ile beıinci maddede ya• 
zılI tuz fen §Ubeslnden alınacak eksiltmeye iştirak vesikuı ve yUzde 7,15 gU.ven .. 
me parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecex olan kap&ll 
zarflan:ı eksiltme gUnU en geç saat 14 e . kadar yukarıda adı geçen almı ko • 
misyonu başkanlığına makbuz mukabili verilmesi 1iznndır. (8499). ., ..... ._.._. ... ._. ...... , mızdan para almaz. Tel: 23953 


