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Bir Fransız - Alman hadisesi 

kar§ılayanlar 11rasında. 

Ispanyol vapurunu bir 
Alman zırhlısı mı batırdı? 
Almanya kendisin) 
ve Fransız 

iftira ed; ld iğini söylüyor 
Başvekilinden bu haberi veren 

radyo istasyonunun cezalandırılmasını istiyor 

-ATATÜRKı 
B· şvekil dün geldi 

L u ait şum tekrar An" araya döne<•ek 

Başvekili kabul ı L 

buyurdular t • İstanbul, 5 (A.A.) -Bu·t 

Bcrlinı 5 .(A.A.) - Şimal deniz.inde 
1ngtlis sahillerinde batan tspany.: 
''Cantabria,, vapuru haklQnda Stras _ 
burg radyosu tarafından dün akşam 
Almanya aleyhinde müfterisane neıri
yatta bulunulmll§tur. 

Bu radyo, batan vapur tayfasının i. 
fadelerine istinaden geminin bir Al· 
man zırhlısı tarafından batrnldığını i· 
lan etmiıtir. 

Başvc!•ilimiz B. Celul Eayar, dün 
ı:ı:,:ı:.!ci eksprese bc:ğlanan husuıi va. 
gonla ~chrimi:ze gelmi§t!r. 

B. Cel:tl Bayar istasyonda Riyaseti· 
t:.ırr.hur Ba§yavcri 8. Celal, Genel Sek
r::tcri B. Hasan Rıza, lıtanbul Vali ve 
belediye reisi B. :.l:.:hittin Ustündağ, 
ht=ınb:.ıl Kumar.t!a ·ı General Halie 

Bıyıktay, Emniyet Direktörü B. Salih 
Kılıç, Vilayet ve hclediye erkanı tara. 
fınclan k~fılann11;;tır. 

1 

B. Celal Bayar, kendisini :-:htrmda 
bekliyen "Acar,, motöriyle doğruca 

Dolmabahçe Sarayına gitmişlerdir. Ve 
öğleden ıonra ıaat on altı ıularınc!a 

Perapalas oteline gelmi§, istirahat el· 

mittir. 
Kendiıjne buıuıi kalem direktörü 

B. Baki refakat etmektedir. 
B. Celal Bayar, bu "'lı;ıı.ıukl ckıpreı. 

le hüklimd merkezine dönecektir. 

gün Ankaradan gelen Baş-t 
vekil Celal Bayar, Haydar-t 
paşadan motörle doğruca: 
Dolmabahçe sarayına gi-. 
derek Atatürk tarafındant ,.. 
kabul buyurulmuş ve ken-t 
dilerine muhtelif işler hak-t 
kında maruzatta bulnmuı·ı· 
tur. / 

•••••••••••••• 

Bu sabahki Alınan gazeteleri bu if. 
tiraya karşı şiddetli neşriyatta bulun
maktadır. 

"Völkischer Beobachter,, gazetesi 
diyor ki: 

~o~ııt ı _r arasında nakliyat kontrolu 
SUGUN 

l"BlCınaa Hariciye Nazırı ile beraber 
Parisc gidecek olan lngiliz Ba§Vekili 

Mister Çemberlayn 

Straıburg radyosu bu masalı komü. 
nist tayfaların verdiğini zikrediyona 
da iftira fiili yine bakidir. Bu radyo 
mahiyeti tavazzuh etmiı bir haber hak 
kında dinleyicilerine yalan malfunat 
vermiıtir. Mezkur vapur bir Franko 
muavin kruvazörü tarafından batınl -

(Sonu Sa. 2 Sil. 5) 

fnglH2! Başvekili ile Harfcfye 

An:l'lolıı Ajnnsı diınkii gnzetclerln 
ol.il) m·ulm·uuı çok eserli bir hnbeı· 

1·cı dl: 'J'rnbzoıı ile J~rzu nun nra~ın
c1n:ci trnnsit yolu ti7.C.rindc 1\lnçlmnm 
Iıe:.:ifl:ı yokuşuncla bir otohfü.; 80 
tnetre <lerinlfkte bir uçuruma yu,nr· 
lıuımış. 4 Ulii \'e ıR yaralı 1·arnuş. 

Un hfüU!':o hana geçen sene Eyliil 
nyı içincle hlr ıU'kadaşun ile beraber 
l~rzurıımdnn Trahzonn gclh·Jrnn te
sndlif ettiğim bazı müşaheclclerl ha
tn•Jntt ı ki bunlan birkaç yıldanberf 
hiikfımch;o hüyiik himmetler ve fe· 
<lal::flrlıklar ile Jşlcm<'ğe açılan bu 
tı·n•ısit yolunılald otohiis nakliyat 
\·azlyeti hnkkında bir fikir 1·ercbll· 
nıc'c için kısaca kayıt 1·c işaret etme· 
lJyim. 

ı:rzurum cföniişünclc Trahzona gi· 
<1 ... r'•cn Giimiişhancyc akşam saat ye
di lmçukJardn ~elcbilmiştik. Du sıı· 
nttc lmranhk Jıer tarafa çfiktüğli için 
)"ola dcrnm etmc<lilt. Gcrcyi Gümiiş
hnneclc "Cumhuriyet oteli" nde ~e· 
ç!rmc>ğe knrnr ,·erdik. Otele indiği· 
ıııız zamnn huracL"lki lokantanın Ö· 

tıi'•n<le birçok otohiisler \'ftrdı. nn o-
1ob'i<;lC'l'ill rınldcttl~I yolcnlnr tokan· 
tn.ra dolrııuş, y<'rnck yiyorlardı. 

P:ı!mt h111·acln y<'mck yiyen yolen
lnr fazla beldC'm<'rorlıırdı. GN'e kıı 
ı·a:1!ı':ın<ln tC'krnr h:ırekct Nlİ)'orlıır 

Ye Giimüsl an(':(len sonra :riikselnıC'ğ'<' 
hasla ·nn Zı"'.,nuıı claı:,lar:mn ı;;ırtJa
rın lr.'d trhllkeli cföncm"çlcre tırma
:nıyorJardı. 

Sonra, cln' n m:ihim olan ri~"t şuy
(]u: Bu tehlif,pli 1ollıırıln o4 ohiis1C'r:ıı 
lıl.nrc!':inf <'ll"ı·ln~ nlan s ıfiirkri·ı lılr 
takımı J'"Ull' .:fn içJyorlar \'C htiylr 
lütsiilii hir imin \ 'C d:ıu1nn'ı bir ~Cizl<' 
Qtohü IN•lıı cllrcksiyonJ:ırmıı yapışı· 

Yorlnrclı. 

Uu mi\•:mhcıle nrknıla':'ınıla he~~
l}{>ı· H.imlzi dC' miitct"sc;fr t"ttni':'ti. Gıın 
'liiz ayclmlıjlındn znrl ıılt1a ı;:rçilf'n hıı 
> c>ı•l<'rclc gC'<'C"lt") in lıflhnc;-.:ı "':ırhos 
( r ;rıerln çnlısm·ı<;mn ntn•ıl olıtl':tk 

bir znbıta kontrolii hnhınm~masının 
'-"r vakit tehlikeli kn .. .nlara sebep <>
l~ft~ınr dilşünmiiştiik. 

~rtesl snbah Giimiio;;hımcdcn çı'ka-
1'1\k: Trabzona giderken Zığana dağ-

Yuaa: Asım US 
Jannm uçurumlu dönemeçlerinden 
birinde giipcgUndiiz bir şoförün ida
re indeki bir l"ort Jrnmyonetinln sad· 
mcsine uğradık. ~rnm Zığana kiiyil· 
ne yakla':'ırken dil.Imtsiz şoför bir 
dönemeçten hird<'nhiı·c çıkarak ara· 
basını bizim otomobil iizcıinc bln
cllrdi. Bereket '<'l' in ki yolun dağ 
tarafında buhınuyorduk. Gçnnıma 

yu,·arlanmaktan kuı·tulduk. l'alnrz 
otomobilin h:tş tarııfmdaki radiyatör 

kılıfı sakatlandı. 

Zığana dağının o andaki manzara· 
sı hlilA gi.izlcrimin tinüncledir: Illr ta· 
raft.an tufan gibi bir yağmur yağıyor, 
bulutlar içinde olan dağın her tara
fından sular akıyor, bitmez tüken
mez dfinemeçlcr ile kıvrıla knnla 
giden yollar sanki hlrcr dere. Men. 

tezlerin bir çoğu kapanmış. Taşlar 
akmış. nazı yerlerde yol iki ara
banın yıınyana gelmesine miisatt ol· 
mıyarak şekilde daralmış. HattA 
böyle yerlerde bir araba zorlukla ge· 

l ·or \'akin hııgiin Zığana dağla· 
ç) ... 
rm<lakl yol ,•azlycti çok <1e6ı1şmiş o-
la<'akt ır. Zira 0 zamandıınbcrl bura· 

Jar<la yol taınlra.ıı dc,am et~c~~e· 
l ·r Bunıınla heraher hıı ,·ahşı daµ;rn 

( 1 • 1 d"k 
l"n clnima yolcular< an ı · uçu runı •• 

kat isteyecektir. 

Gene o zaman Trabzondnn t tan· 
1 1 hareket eden 'npıır içinde şo-
m a ·· d .. ·le 

f()rlerhı dikkatsizliği yUzun e~. ~o) 
bir kam)OTI kazn~ı olduğıınıı Ob'l.'Cn· 

mlştik: 

!K!NC!DE: 
Günlerip Peıinden, Görünen, 

Olaman, Söylenen. 
DöRDUNCUDE: 
Yeni romanlar: Gök Boğa, Ka· 

ramazof kardeıler. 

BEŞ1NC1DE: 

Niçin öldümdüm. 
ALTINCIDA: 
ip.retler, Tarihten bir yaprak, 

~ünün Akisleri, Haberiniz varnu, 
;)ert, Derman, Türkiyede Jeolo. 
jik araıtırmalar, Şikayetler, 
rremenniler. 
YEDİNCiDE: 

K~ük Hikaye: - Sait Faik; 
Sinema, Görüp Düıündükçe. 

DOKUZUNCU: 
Reıim ve yazı ile bidiseler, 

Lastik yüzlü adam. 

Amerikanın en 
esrarengiz cinayeti 

Niçin 
öldürdüm? 

Ana kız iki kadınla bir erkeği 
öldüren heykeltraşın bütün Ame. 
rikan cinayet romanlnrını geçen 
1a':ild macerası. 

Bugün baıladı: 5 inci sayıfa 
nızda okuyunuz. 

Dün geceki kaza 
Bir kamyon Çat şıkapıda 

hendeğe yuvarlandı 
<) a:ı.~ı ·' 111dılr 

Hafracl:m Snmsıınn gelmekte olan 
hlr knınron ~nhiJ<len denize uçmuş ,.e 
kanıyon~lııki yiiklcrhı iizerine bin-

i 
· 1 sekiz yolcu clenize cfökiile· -------------

m !" o nn • ' !Undaki yollıırdıı, IJIJhııssa. 'I'rabzon rck hepsi de hoğıılnmş! tmnsit yolu gibi ycrlt•r<lc herıiiz bu 

J •ıınclıııı sonra Sınnsıın ,·iJAyctJn<'e k t 1 1 i · l • on ro nıcsc C'S unıumı >ir suı·ettc 

hll' tnliıııııt yapılaı·nk otomobil ve halledilemcmi';'tir. 
kanıyım ıınkJl:rııtı hakkmdakl seyri Şehir'ler ııl'asmda lşlc) en hususi 

sefer usulleri konulmuş. nnkll)e \nsıtnlarmın kontrolü şehir. 
Bu nıüsnhcdelcri hurıı<la kayıt ve lcr dahfüru1e işleyen nrah:ılnruı kon

lsııretle t;bariiz ettirmek i.:te<Iiftim troliinden <inha az ehemmiyetsiz bir 
~okta şudur: Şehrimizde otobüs ve iş midir? Bu defa Trabzondan gelen 
otomobil nakliyatına alt zabıta kon· acıklı kaza haberi bu noksanımızm 

trolii hfr dereceye kadar tanzim edil- cldcllretlc ihtan gibi telakki edilse 
miştir. Fakat muhtelif şehirler ara- yeridir. 

nazıra Parise gidiyorlar 

Fransız-Alman ademi 
tecavüz anlaşması 
Görüşmeler arasında bu da 

mevzuubahis olacak 
Londra, Çemberlayn ile Lord Hali ·f kili ile haricive nazırının k -d p 

f ' p· kl " yamaa. ax ın arıse yapaca arı seyahatin risi ziyaret edecekleri h ber" b 
h~efi Fransı~ ~ İngiliz dostluğunu te· bahki İngiliz gazctelerin~e ~Ü~ sı;,i; 
yıt etmek ve ıkı memleket nazırlarına alaka ile mevzubah ı ktad 

Ü t kbeı · t• d'" .. s o ma ır. 
m s a sıyase ı uşu:ımek imkiı • Gazetelerin um · tl ··ıaı 
nını vermekten ibarettir .. . umıyc e mu easma 

. . . · gore, bo zıyaret esnasında görüşüle -
1?gılı~er to.~al~ter d~vletlcre karşı cek meselelerin başında dört devlet a-

takıp cdılen sukunet sıyasetinin Ingi· rasmda b" 1 · · r F ·· ır an aşma yapılması ıhtı • 
~ - d'~~n~ız ~unasebetlerini haleldar malleri, Almanların müstemleke istek· 

e me ıgını gostereceklerdir. Yapıla • leri İspanya dah'l" h b. "h k · t' 1 · • ı ı ar ı ve nı ayet 
~ ıs ışa:e erı: başlıca iki noktasını Milletler Ccmiyetini:ı istikbali vardır 

manya ıle muna~ebetlerin istikbali "Dayli Telgraf,, Fraıısa ile sıkı bi; 
~pankyt~l ve Akdenız meselesi teşkil iş birliğinin İngiliz harict siyasetinde 

ece ır. b' 
N 

1 
ır esas omakta devam edeceğini e • 

e er Görii§iilecek? hemmiyetle kaydeylemektedir. 
Londra, 5 C.d.A.) - İngiliz Bac:ı,·c • CD 1 .. evamı O uncuda) 

-Horbiye19 y~ni reler talebeler Anlcarada Cumhuriyet abidesine mera· 
simle çelenk koymuşlarc!ır, Resimde genç askerler istiklal M•.... söylerken 
.,. çelenp tafırbn aörülüyor. -s· 
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Cenubi Afrika Almanyaya 
eski müstemlekelerini iade 

etmek istemiyor 

~~ırünen 

Okunan 
SQ)yıenen 
===============-===-

Katolik Mezarlığı 

BİRKAÇ glin evvel, mezarlıkla· 
rruzdan bahsetmiı ve bunlann 

lllÜtevelliler, bekçiler vesaire ne olan 
alcikalaruun katiyetle belediyeye mal· 
edilmesi temennisiııde bulunmuıtum. 

Bu fıkrayı okuyan aziz karilerden biri, 
bu münasebeti: ıehir dahilinde bulu. 
nan ve henüz emvat defni milsaaded 
verilmekte olan diğer mezarlıklara na· 
zan dikkati cclbetti. Bunlardan biri, 
Osmanbeydeki Katolik mezarlığıdır. 

Bana anlatıldığına göre burada ıcne. 
lerdenberi ölü gömUlmesi için yer kal· 
mamıı, mezarlığın timdi pazar kurul. 
makta olan arka duvan üzerinde ya· 
pılan birtakım barakalarla alt kısmı 
mahzen haline getirilerek ve ölUler bu. 
raya konulınağa batl&nmıf. Bu yer 
dalii dolduğundan ayni hizada yeni. 
den bir mahzen meydana getirilmit. 

Bunun için milli müdafaa nazırı 
Londraya geldi ve Bitlerle 

görüşmeye gidecek 
Fransızca "Parlsuar,, ga.z.etesinin 

Lonrda muhabiri bildiriyor: 
Kendisinden bahsedildiğini daima 

işittiğimiz bir kimse. İsmi Osvald Pi. 
rov. Cenubi Afrikanm milli müdafaa 
nazırı olan bu zat, dün Londrnya gel· 
mi§tir. Lo:ıdra, onun Avrupada son 
yaptığı seyyahatin ikinci merhnlesidir. 

Osvald Pirov bundan on sene evvel 
Alman.yanın müstemlekeye hakkı ol • 
duğunu aklına ~oymuştur. Fakat, o -
na göre, Almanynya eski müstemleke. 
leri, ya.:ıi Tenganipik ve Cenubu garbi 
Afrika verilmiyecektir. Burası bugUn 
Afrikanın göbeğinden Cmitburnu::a 
kadar uzayan ve lngiltcrcnin bir müs
temlekesi olan Cenubi Afrika hUkfı • 
meti arazisi:ıe dahildir ve buranın 

iktısadi, siyasi ve askeri bakımdan 

mühim bir parçasını teşkil etmekte • 
dir. 

Müstemleke Meselesini 
Halle Uğraşırken 

Bu r.at, bu düşünce ile uzun zaman 
Afrika haritası Uzerine kapanmıı ve 
parmağı il~ Afrikanm bir müstemle • 
ke ve sayılı bir meriil~ket muamması 
teşkil eden merkezi kısmında muhay· 
yel hudutlar çizmeğe başlamıştır. 

Bugün kendisi:ıin §U neticeye vardı. 
ğı anla§ılıyor: 

lngiliz, Fransız, Belçikalı veya Por
tekiz.. herkesin bir miktar f edaktir • 
lıkt\ bulunması lazımdır. 

İşte, onun bundan evvel Lizbo:ıa, 

son günlerde de Londrayn bulunduğu 
teklif budur. Yakında da Berline gi • 
dccektir. 

Osvald Pirov büyük ve cürctk5.r te 
tebbüslere girişen bir adamdır. Kendi· 
si:ıtle · fevkalade realite hissi vardır. 

Denilebilir ki, başında böyle bir adam 
olduktan sonra, hele Cenubi Afrika gi· 
~i genç bir devlet, rahat rahat yaşıya. 
bilir. 

1891 de Cenubi Af rikada doğmuş o
lan Osvald tahsilini Hcidelbcrg de ve 
Lo:ıdrada yapmıetır. Almancayı mü -
kemmel konuşur. bir Almanla evlen • 
miştir. Rakipleri onun bir Alman kadı
nı ile evlenmiş olmasını daima aley _ 
hine bir silah olarak kullanırlar. Esa· 
sen "Prusyalı., ismini vermişlerdir. 

Bu.'11lllla beraber, Mister Pirov a • 
nane itibarile Almandır. fakat şabst 

zevkleri \'ardır dersek mübalağa etmiş 
oluruz. Hayır: O, her şeyden evvel, bir 
Cenubi Afrikalıdır. 

• Oıvald Pirov Londraya geldiği 
.. nada.. 

Hitlerci, Fakat Alman 
Propagandasına Aleyhtar 
Bununla beraber, şu bir hakikattir 

ki, diktatörlüğe kareı sevgisi olduğu -
nu açıkça ilan etmiş ve hayranı oldu· 
ğunu gizlemediği bir adamı: Hitleri 
kendisine model olarak almı§tir. 

1929 da, Joha:ınesbergde zenciler 
kendisine karşı bir harekete geçmişler, 
o da ondan sonra biraz değişmiştir. 

Berlinin beslediği çok mahirane bir 
propağandanm memleket için zararlı 
olduğunu kabul etmiş ve gözünU dört 
açmıştır. 

BugUn bu ropaganda ile eskiden ko
münistlikle rnilc&de!e ettiği şekilde 
mücadele etmektedir. 

Osvald Pirov bundan sonra memle. 
ketine kuvvetli bir ordu kazandırmış
tır. Bu orduyu herhangi bir muhte • 
mel dli8man gözönlinde bulundurmağa 
mecburdur. Daha sonra müstemlekele· 
rile kendisine komşu olan Portekizler· 
le anlnı;mıı:ı, sahillerin müdafaasını be 
raber ilze!'lerine alrnıslardır. , 

Osvald Pirov. Almanyanm kuvvete 
dayanarak müstemleke istiyeceğini da 
ha o zaman anlamıştı. 22 şubat 1938 

·de ı:ı.öylc diyordu: 
"Bana bu memleketin Hitleri denil· 

mesine rağmen. ~unu bildirmek iste • 
rim ki. Cenubi Afrika demokrasiden 

(j)üneecm peşinde~ ~ 
-- ,_, _, aıwwwa -

Her güzelin kusuru 
Ankara radyo evindeki teknik \'ftS'ltnların mükemmell)•ctlne hiç 

bir diyecek yok. J<'akat her giizcUn bir kusuru olması kabilin<len bu, 
vasrtalann son derece miikeıwnel olmasında da bazı nuılızurlar ola
cak. Meseli\ nılkroronun hassasiyeti derecesi mothcdilirken deniliyor 
ki; bu Alet blr sineğin kanat seslerini bile raclyoya aksettiriyor; bu 
takdirde ara sıra radyo 1 " C\ inde verilen konserleri \erenler ile dinle• 
7enlerln en küçük hareketleıine bile dikkat etmeleri, Adeta nefes al· 
mamalan, hele ca1 ırtıh ve cıprtılı ayakkabılar ile stüdyoya asla gir· 
memeleri icap ediyor. 

Bereket ,·ersin, stl:yaz tahtası üzerindeki yazılan sller glbl artist
lerin bazı seslerini lcahma göre hafifleten, yahut biltttn bütün yoke
den Aletler de varmış. Bu sa1e<Je bu mahzurlar bir dereceye kadar ber· 
taraf edilebiliyormuş. Yalnız blr el şakırtısmı )'ÜZ ldşlnln alkış sesi 
albl göstermek fm'kl.nmı veren eko sll01oeunu rejisör, yahut teknis· 
ıenln çok Hl<;filil kullanması ldzımdrr. Aktd takdirde radyoda duyula
cak alkış seslerinin ne dereceıd hakikat, ne derecesi san'at eseri oldu

ğuna takdir etmek uzaktan dlnle7enler için gtlçleflr. 
USAN JWKÇAD 

başka bir §eY tanıınıyacaktır.,, 

Vahşi Hayvan Avcısı 
Vücudu kendisine rolünde bilyük bir 

yararlık göstermektedir. Eskiden a -
matör bir boksör olan bu zat, bugün 
4 7 yaşında olduğu halde her türlü 
sporla uğraşmaktadır. 

Son derece miyop olmasına rağmen 
v:ı.hııi hayvan avlar. Bir gün dişi bir 
arslana atea etmia, fakat v1m:.man11§. 
Yaralı arslan avcının üzerine atlıyor 
ve adam kendisini muhakkak bir ölüm 
de:ı zor kurtarıyor. 

Osvald iyi ata biner, iyi yil?.er, bir 
gün, seçim toplantısma gitmek için, 
bir nehri soyunmadan yUze yüze geç. 
miştir ... 
Aynı zamanda pilottur ve tayyare· 

cilikte!ti bUtUn canbazhklarm ehliyet· 
namesine sahiptir. ~cen martın 24 
nde memlekette tayyare ile bir dolaş
ma yapmıt e bindiği tayyureıeraen 

arka arkaya ikisi de kapaklanarak 
parçalanmıştır. Fakat ikisinde de ken. 

disine bir ~ey olmamı§ ve UçUncU bir 
tayyareye binerek yoluna devam et • 
miştir. 

"Realist Ve Sahici Bir 
Plan" 

Şimdi öğrenmek istediğimiz şey §U: 

Mister Pirov acaba nasıl plan arıyor? 
Her halde, bu planın başkaları ta • 

rafından kazanılmış hakları düşünme· 

si lazımdır. Sonra. diğer tarafta Al -
manya var. Almanya mütemadiyen ve 
yalnız eski müstemlckelerini istedıği 
ni söylemiştir. 

Mister Pirov ise, Almanya.nın eski 
müstemlekelerini bugün kendi elind~ 

bulunduruyor ve hiç de iade etmek ni. 
yetinde değildir. 

Osvald Pirovun bunu bir iki güne 
kadar Her Hitlere anlatması lazım. 

Hitıcr ne de olsa. onun eski dostudur .. 
ı;;:;,.0 tt>krar ediyorum: Altı ay müd

detle mfutlsmlakclcrde:ı Y..e.)\!lStcr rrov 
dan çok bahsedildiğini işitecegi~ 

Bu barakalar altına yapılan mahzen· 
lerc kcnulan ölUler, etrafa fena kcku 
neşretmekte ve o civar sakinlerinin 
sıhhatini tehdi.cle başlamış bulunmak. 
tadır. 

• *. 

M EZARLIK duvarının etrafında 
pazar kurulmaktadır. Mezar. 

lıkla alikadar olanlar, ko'kcnun paza· 
rın pisliğinden ileri geldiğini iddia e
diyorlar. Fakat düşünmüyorlar ki pa. 
zar haftada iki defa kurularak hemen 
ayni günün gecesi temizlenmekte ve 
bunun mevzuubahs ağır kokuyu neı· 
retmesi imkanlan derhal ortadan kal. 
dmlmaktadır. 

ı;. •• 

A manyada iktisa ama· 
mile devletleştiriliyor 

U 'vıUM! sıhhat ile alakadar olan. 
lann .,aziyeti tetkik etmelerini 

ve iddia aosru ise şehi~ dahilindeki 
Türk mez;ulıklarında olduğu gibi bun • 
larda da ölü gömülmesine müsaade 
~dllm•ınelll ::.için uı,,.... ·--- --· --
alınmasını dileriz. 

Mecliste d ''Fransızça "Tan,, gazetesinin Ber
tin muhabiri bildiriyor: 

Bundan birkaç gün evvel Alınan İk· 
tısat müsteşan Her Brinkman, Dosscl~ 
dorf'da bir nutuk söyledi ve Alınan 
gazetelerinde nutkun bir hüli.sası çık· 
tı. "Doyçe Algemayne Saytung., da, 
ehemmiyetini işaret ederek, bu nutku 
ıonradan aynen neşretmiştir. 

Müsteşarın, devletle iktiyadiyatın 

münasebeti hakkındaki bu nutku, dev. 
let tarafından elde edilen veya istika· 
met verilen iktisattan bahsedildiği bu· 
günlerde Fransa için de ehemmiyetli. 
dir. 

Fakat, Almanyada bu mesele dn· 
ha başka bir şekilde ortaya konuluyor. 
Çünkü orada güaümlil (devlet taıafın. 
dan idare edilen) iktisat, münaka~aya 
ihtiyaç göstermiyecek bir hakikattir. 

Her Brinkman'ın işaret ettiğine gö· 
re, Almanyada devletin masrafı milli 
varidatın Uçte biridir. Bu suretle, dev: 
let bu varidatı kendiliğinden kontrol 
altına almaktadır. Bu nisbet diğer dev 
letlerde de aşağı yukarı aynidir: tngil 
terede yüzde 28, Amerikan Birletik 
Devletlerinde yüzde 32, Fransa.da yüz. 
de 34, 1talyada yüzde 38. 

Diğer taraf tan, eğer dcmiryolları gi· 
bi büyük iıler:n devlet elinde olduğu 
gözönünde tutulursa şu neticeye van. 
lır: Almanyada devlet milli gelirin üç· 
te ikis:ni (72 milyar üzerinden 45 mil· 
yarı) kendi kontrolü altında bulundu. 
ruyor. 

Şunu da unutmamak lazımdır ki ik
tisattaki sözde serbest kısım da, yani 
müesseselerin ekserisi ya inhiaarlann 
yahut da Kartellerin elindedir. ıer· 
bestinin hakikaten büküm ıUrdüğü sa. 
ha bu suretle son derece gayet mah • 
duttur ve &ittikçe de azalmaktadır. Bu, 
orta vüsatteki ve küçük sanayidir. 

Her Brinkman bunların da büyük 
sanayi karırsında mukavemet edip et· 
miyeceklerini merak ediyor ve b!raz 
acı duyarak cörüyor ki bu vaziyetin 
bir netlceal olarak ibbUa bbW7eti 

kayb~lmak üzeredir. Çünkü sanayi er. 
babı yazıhane adamı veya memur ha· 
lini almaktadır. 

Her Brinkman'a göre iktisatta ser • 
best bir kısmın muhafaza edilebilmesi, 
hatta kuvvetlendirilmesi iyi olur. Eğer 
bu mümkün değilse karteller dağıtıl
malı ve büyük sanayi teşkilatının ye· 
rine bir devlet teşkilatı konulmalıdır. 

Alman il.:tisat mlişavirinin bu söyle. 

diklerine göre demek oluyor ki mutlak 

bir devletleştirme siyaseti tatbik olu
nacak ve bu, otoriter idarenin son bir 
neticesi olncak. 

Vu;.:oslav Başvekili 
Efçinıizi kabul etti 

Belgrad, 5 (A.A.) - Stoyadinoviç, 
dUn Türkiyenin Belgrad elçisini kabul 
etmiştir. 

BQ.§'Vekil nutuk söyliyecek 

Belgrad, 5 (A.A.) - Yarm. Petrvog· 

rad şehrinde Yugoslav radikal birliği 

a 

Encümen seçimi ıı· 
Pazartesiye yapılacak li: 

Ankara, 5 (Telefonla) - Büyük ;y 
Millet Meclisi bu pazartesi günü top· ih: 
lanarak encümenler intihabatı yapıla. ,; 

caktır. il 
Encümen ruznameleri bu yıl ço'k dol 

1
• 

gun olduğundan ıeçimden ıonra encü· · 
menler arkası arkasına toplanacak, el· tı 
deki kanun layihalarını ve bu arada !li~ 
büyük Şefin Meclis açıı nutuklarında 
işaret ettikleri bilhassa iktisadi ve zi· 
rai bayatı alakadar eden mühim layi· 
haları müzakereye başlıyacaktır. 

Bu layihaların milzakeresi Meclis J: i 
kıı tatiline girmeden evvel bitirilmesi h 
ve <> zamana kadaı· kanun olarak tat. ~U 
bik mevkiine kcnulmaaı temin oluna· ~u 
caktır. ~~ 

Alman hadisesil: 
partisi bilyük bir içtima tertip edecek. (Baş tarafı 1 incidt 

tir. Stoyadinoviç bu münasebetle bir nuıta. Almanya milletleraraıı bir cina-
nutuk söyliyecektir. yetle ittibam olunuyor. Fransa bat.-. 

Bir /ngiliz murahhaaı geliyor kili Dalacliyenin 6 Teırinievvelde .et
miı olduiu sözü tutup tut:mıyacaid 

Bclgrad, 5 (A.A.) - Londra Ticaret ve bu iftirada bulunanlan Fransız h 
Odası.:un murahhası Stevens önUmUz- kômetinin cezalandırıp cezalandı~ 
deki hafta içinde Yugoslavyaya gele- yacağını bilmek isteriz. 
cektir. Eğer cezalandırılmazlarsa Fran 

Yugoslavyaya hareket etmeden ev· baıvekilinin sözlerinin ciddi tclaldô • 
vel Stevens, İngiltere hariciye nazırı dilemiyeceğine hükmeyliyeceğiz. 
ile birka.ç kere görü~müştUr. Nazır, -=~~-:;:_---------ı 
Yugoslav piyasasını derin ve etraflı 
bir şekilde tetkik etmesi için murah. 
hasa ba~ talimat vermigtir. Stevens, 
son zamanlarda bir 1ngill% - Yug""':ı.ı 
ticaret odasını:ı açılmış olduğu Zag • 
rep şehrinde bir müddet kalacaktır. 

Stevans, bundan sonra Yugoslavya· 
nm diğer mühim iktısadl merkezlerini 
ziyaret edecektir. 

Stevens, takriben Yugoelavyad& bir 
a kadar kalacaktJr. 

Yeni Havagazı Tarifesi 

Havagazt Şirketi yeni bir tarlf e 
zırlamıştır. Bu tarifeye göre ls 
semtinde bavagazi fiyattan 5 
35 paradan 5 kunış 28 paraya. Kt 
klSy semtinde 6 kurut dört P 
5.37 paraya fndirmlştlr. Yeni T ......... 

bu aydan itibaren tatbik edJ__ 
bqla.nacaktır. 
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Bir genç denizde 
boğuldu 

,Şapkasile Ceketinden Başka 
n Bir Şey Bulunamadı 

== 

:l&-
nn 
lan 
ıal-

Ada ?'stanesinde .~üvezzilik yapan 
~'fik Yardan e\'Velld gün öğle üze· 
ri Kınalıadada deniz kenarına i.:ımiş, 
iskele ba~mcmurunun oğluna ait bota 
binere!.: denize açılını~tır. Bot yelken 
bez.inden yapılmış küçük ve çok eski. 
nıiştir. 

s·r sahtekar~. 

Deve yap 
va sına bakıhvor 

a.n 8000 lira 

Madam Ati na 
Dün Eve Devam Eden Bazı 

Kadınlar Dinlendi 

iri, 
Ju. 

Tevfik açıldıktan so:ıra bot su alma· 
ğa başlamış, sahi!dcn Tevfiğin bağır· 
ınasmı işidenler kurtarmağa kor;.muş· 
lardır. Fakat onlar yetişinceye ! : dar 
bot batmış, yüzmek bılmiycn Tevfik 
sırpmmağa başlamıştır. 

Piyanko isacetiı.de~ sor.ra çıldıran bir ~adın_ın. 
ara ı c t 1 n ı kaçı t m a k uz ere o 1 a n g c. t s_o n t e ~ k ı t -~ d _ı I d ı 

p . · · · mah· n türlü sahi znnncdcmcmiştir. Bu su - O gundenberı bır daha C\ ıne ugrama~ an 
.. b h aslıye bırıncı cez:ı. ı ·r· .. h 1 d' · k d' ·· · 

Dun sa a · A d retle 10 gün içinde pek fazla sevine:ı Aznı ı şup e en ırmış. ·en ısını ara · 
esi 

iri. 
br. 

.Kayıkçılar Tc\ fiJi bir hayli aramış. 
lar, yalnız şapkası ile cckctirıi bulabiJ 
lnişlerdir. 

. b. htekarlrk avasın.ı . . . . 
kemesındc ır sa ·;dd iumu kızca•rız şuurunu kaybetmiş. Şişli yıp bulmuş, hır mıktar para ıstemış · 
bakılmış, dava:ım. suçlusu mut ·k'·r e Fran:ız •akıl has~anesine yatırılmış - tir. Markar, birdenbire derin bir hay. . . · -· "'zerıne hemen e\ 1 -

mının ıstegı u tır. Burada bütün gayretlerine rağmeD rete düşmüş ve: 
dilmiştir. hadisenin kurtarılamamış, açılnn ütliin heme!! - Ne parası, istiyorsu:ı? Paraları · 

tki s~ne evvel başlıyan safhaları arkasından gelen talisizlik Armenadi· nın yendiğinden haberin yok galiba, 

Geç \'akte kadar sürerı büU.:n ar"ma 
lara rağme:ı Tevfi~in l: ~ ,:uWuğu anla . 
§ılmıştır. 

ç_o!ı: meraklı. garip ve acı yi 35 gün içinde <.teki dünyaya gö.:ı . demiş ve kndıncağızı kovmuştur. 
\'ardır - d oturan dcrmiştir Bunun üzerine müddeiumumiliğe 1 

Pan(Talt•da Ölçek sokagın a '. k d A d" · müracaat eden Aznif asliye birinci ce· 0 
• . dınd·ı bir Ermeni ka· Bu vazıyet aısısın a rmena mın ... ~ 

KaÇVJkçı7ı!Jı meydana çıkaran 
Boneval. Eir MüsadtJme 

Madam Az:ıf a d k. kızı Armenani Osmanlı Bankasında demir kasa ickı. za mahkemesi:ıde Markar aleyhine bir 

Fenerbahçede oturan fobrikıtör IIa· 
diye ait şoför Azizin idaresindeki oto 
lnobil dün Göztepe tranH'ay durağın· 
dan hızla ge~erken Jlnlilin 3817 · u 
!naralı binek arab 1 '>ına <'arpmış . ara 

u bayı parçalamıştır. 

rısmın 19 yaş'arın a ·_ı . 0''7 senesire de uyuyan liracıkları da annesine kal· dava açmıştır. İşin sarpa sardığını gö 
Jamgoçyan D3ü se;;:~~:de "'bir arka , mıştı. ren Markar. işini çabuk tutmak iste • 
bağlıyan yılbnşı gb. ~·let almıştır. Fa'mt, zaten ihtiyar olan Madam miş ve pasaportunu çıkararak karısı 
daşı ile ortakla!';a ır . 

1 
• • Az ıif kızını da kaybedince hastalan . ile birlikte Bulgaristana gitmek iste. . • 1 . ·et i "ınde 36 senesını . • d . 

Bınbır ma ırumı) . 10 bin liralık mış, etrafını o güne kadar tanımadıg~ miştir. Fakat işi haber alan müd eı · 
bitiren kız. ::17 s~nesı;ıe k girmiştir. birtakım akrabalar. dostlar, ahbablar umumilik dolandırıcıyı yolcu salonun. 

Dördüncü sorgu hakimliğince yapıl 
makta olan Madam Atina tahkikatı 

ilerlemektedir. Evvelki gün Madam Ati 
n:ıyı muayene eden tabibi adli Enver 
Karan, kendisinin hasta olmadığını tes 
bit etmiş bu yolda rapor vermiştir. Bu 
nun üzerine ikinci tahliye talebi de red 
edilmiştir. 

bir scı vrtle zcngın ° ara sarmıştır. da vapura binerken yakalamış, pasa · 
in Müsademe esnası. dı ı-rab"d'l m'ic; 

k. teri olarak bulunan Salata Oııyon Si· 
gorta hanında ka-ııcı ffifcy'n başın 
dan ,.e bacafınd?n n;;.rr yaralanmış 

1 

hast;ı. "eye yatırılmı~tır. 

1\ıkndı.ı.;ile orta!:l?.<;::ı a'~ı~ı bilete tam Bu do.,,tlardan birisi de Dağcılık port ka:ıunu mucibince memleketten 
20~.000 lira isabet etmıştı:.. . klübünde garsonlu,, ya:ıan Markarn kaçmasının öniine geçmek için elindcı> 

Sabaha karşı evi:lde muJdeyı alan 
1 d hemen dında Bul(Tar t b a lı hir Ermenidir. pasaportunu almıştır. gene. kız, bayiden para .arı. a 

1 Bu a<'ıkn-öz nd< m. kendini şaşırmış Muhakemenin dünkü celsesindı> 1 ış ve ertesi günü 2 bın ırasmı sar Dün sabah gümrük muhafaza teıki. 

aa Şoför ile arrı ba .. , )''lkal:ın:nış. tnh . 
r. kikata başıanmı~·~'r. 

a m · · · o bir halde Madam Aznifi kolaylıkla federe'< 8 bin lirayı kcndı ısmıne s· 
t kanchrmrn. eve bir :ıoter getirerek u· 

müddeiumumi Orha:ı l\:öni suçlunun 
kaçması ihtimalini ve hakkında kuv" 
\•etli delilleri ·ileri siirerek tevkifini 

Hitı memurlarından ve Madam Atina. 
nın evine devam ettikleri anlaşılan bir 
k<!ç kadın dinlenilmiştir. a-

e~ 
---<-

J:ı e~Ie Yaralanma D:ı vası 
Devam Ediyor 

Ortaköyde oturan 2 nurr.aralı erkek 
lcız (Bedi-Bedia) hir müddet evvel ni 
ı~ "andıJı ve sonradan ayrılmak iak 

• diği elbise boyaı.:ısı Yunus t:irafından 
l'Üzünden jiletle yaralan nıŞtı. . 

Asliye birwct ce:ra. mah!tôhesınrl,. 

lllt:hakcme olunan Yunus gc:~en celsede 
c 1t\t'kif edilmiştir. 

LJun bu mu nkcmey~ ,..ine bA.lc.lmıg, 
l>Cdi şahit dinlenilmiştir. Şahitlerden 
bir kısmı Yunusun y:raladı~ı zaman 
tordüklcrini diğer bir kısmı da vaka 

,_ dan sonra bir miiJdet serbest gezen Yu 
llı:ısun: 

- Bu birşey değiJ, yapaca~ımı bun 
elan sonra yapacağım, yüziırı:i adam 

• ilkıllı doğnyacağıır., dediği:ıi i~ittikleri 
1 lli EÖy!ediler. 

Bundan sonra söz alan Yunusun veki 
li: 

- Mückkilim hastaı.lır, fazla mevkuf 
• ~iltarsa verem olncaktır, tal •liycsini ve 
. .a">:ı müdafaa şlhitlerimizin dinlenilme 

"'ni talep ederim. Bunlar erkek elbise 
·ı . 

ı 1 
e gezen Bedianın yoldan çıkmış bir 

ı: olduğuna şahitlik edecekler:ien idi. 
1· Mahkeme bu isteği kabul ederek du 

.. ı.ı~rnayı müdafaa şahitlerir.i dinlemek 
a ~ere başka bir güne bıraktı. 

-o-
i· Te~ekkür 
. ı,}rtihali sevdiklerini elim teessurat 
1~ h.ııı;te bıraka~ı Celal i\~uri İlerinin ce· 
sıtaıe nıera~irr.ine iştirak \'eya taziyet 
t. lırcuıe bizleri tnltif ICıtfunda bulun · 
• Uş olanlara ayrı ayrı arzı teşekküre 
~~SsUrümüz mani olduğundan gazete 
aıııtasile ifasına müsaruat kılınan te· 

İ tltkürlcrimizi:l kabul ve hüsnüteı:.kki 
ltYzıılmasını dileriz. 

mnnlı Bankası:ıa yatırmış ır. 

0 "iine kadar Tokat'.ıyan otel"rd,, mıımi vekfıletini almı!}hr . 
0 

k" • · ı b · Markar aradan birkaç rıiin geçince gars?nluk yapan Ser ıs e nıı:an ı .• u· [ o-

nan ge:ıç kız. parasızlık yiizünclen bir I dotruca Osmanlı bankasmn ~itmiş, 
türlü evlcncmcmckte idi. annesinin Armcnavinin yatırdı~ı ve ı::imdi anne
hizmetçiliği ile geE;inen Annenadi bu 1 shr. olan raraları <; kmi!':, sonra da 
be!denmcyc:ı zenginlik ve ni':anhsı !le 1 Eulgnrishna kaçmak üzere naz1rhğa 
ı;vle>tebilmek fırsatı karşısında sevın. girişmiştir. 
ce düşmÜJJ, fakat olan ı;eyleri de bir Fakat Markarın ve>kaletini aldığı 

istemiş, mahkeme de isteği yerinde bu 
larak Markarı hemen tevkif etmiştir 
Baştan aşağı siyahlar giymiş bir 

halde mahkemeye ge!en Madam Aznif 
höngiir höngür ağlıyor ve: 

- Hiç değilse birkaç bin lirasını 
ba:ın bn·akaydı, diyordu. 

kirlİA siparişinden /Askerlik dersleri 
Tekrar Haftada Bir Saate 

Çlka fi dava indirildi . 
Geçen yıldan itibaren tatbik edilm~. 

d fc başlanan lfse ve orta okullardaki e f r e c z a d e pos un a n kız talebenin askerlik derslerine bu 

z ara r z i ya n i s e n i y o r i:;. da Ch<'mmiyetlc devam edilecek -

Yol inşaatı i§leri yapan "Yol yapma' 
şirketi,, son defa Anadolu vilayetleri. 
mizden b:rinde yol yaparken kullandı 
ğı ameleler sıtmaya yakalanmış, şir

ket de hemen tedbir almadan, şehri -
lllizdeki ceza d~p.ola~ınd~n bir~.:ıe. on 
bir bln lira.ık kının sıparış etmıştır. 

Şimdiye kadar haftada bir ders ya. 

Y · k •• f pılması knrarla<>lırılan askerlik der3· 
€ n ı oy ya 1 !eri dt'rs yılı ba']mda iki saata çıkarıl· 

Kininkr amc'cye dağıtılmış, fakat 
kullanıldığı halde hiç tesiri görülme
miştir. Vaziyetten şüphelenen şirket 

ilaçları tahlil ettirmiş, bunları:ı kl • 
nin e\'safını haiz olmadığını anlamış 
ve ceza deposu aleyhiııc şiı'lwt tara -
fından asliye birinci hukuk mahkeme. 
sinde büyük mil:tnrda zarar ziyan is
teaile bir da\·a açılmıştır. 
~Iuhakemeye cwc'ki gün başlan • 

mıştır. Duruşmada şirket vekilleri .ki
ninlerden bir miktarını mahkemeye 
getirmişlerdi, ~u~J.ar~n . mahkemece 
tahlil ettirilmesını ıstıyoı lnrdı. 

Mahkeme. isteği yerinde bularak 
Naip Mefharetin başlrnnlığı::d~ profc 
sör Ethem Akif. kimya -;er Celal Tah· 
sin ve adliye doktoru Enver Karan -
dan müteşc!<kil bir ehlivulruf~ın tah. 
rı isini vapmasına karar vcrdı. 
ı E~liv~kuf un raporu gcldi,kt.cn sonra 

I" ı.. '·eme kararı:ıı bildirece dır. 

Ok U 11 a t 1 
• mıştı. J{ülliir Bakanlıt;"l:Jdan dün gel::m 

bir emirle bu dersler yine haftada bir 
saate indirilmi<>tir. İsbrancaya Giden Kültür 

Direktörü Döndü 
Vilüyct bütçcsi:ıd.!n ayrılan tahsi -

satıa bu yıl yeniden muhtelif mülha
kat kazalarında köy ynh okulları açı. 
lncaktır. 

I\lılt r Dıre ü ıü Bay Tevfik Kut 
ve ılk tedricı t saülık iC!peUeı i Mustı· 
fa Enver. ilk tedri at ispekteri İzzet 
Koçak ve mimar Şem<>etti:ı Yalovanın 
E malı köyünde yapılacak yatı okulu, 
tetkıklcrini tamamlıyarak Çatalcanın 
ı~ttranca J,ôyünde ynpılacak ikinci yatı 
okulunu t tldk etm<'k üzere 1stıranC'a 
ya gitmic.-lerdi. Dün gelmişlerdir. lsti
ra:ıcada yapılacık yatı okulunun ge. 
rek bina ve gerc'cse di1er te~kilütı 
mevC'ut yatı okullrrından dalın biiyük 
olm'.lsma cnhşılmnktadır. 

o 

Silivriden Gelen Ağır 
Yaralı 

DUn sabah Siliniden karnında a
ğır Lir bıçak) al', sı bulunan ~leh met 
oğlu Hüseyin adında hil'isi getiril
miş, Guı ba hastahanC'sinc yatınl
nıı ~tır. 

Biitün müfredat haftada bir saat i· 
çersiııde tamamlanacaktır. 

-o·--

İngiltere Konserve Yumurta 
İstiyor 

İngiltere memleketimizden kon.ser\'e 
yumurta almak Uzcrc alakadarlara 
muhtelif mektuplar göndermiştir. Kon 
serve yumurtalar küçük sandıklar i
çersinde istenilmektedir. Fakat kon • 
S"r.'e yumurtaların büyük sandıklar· 
la memleketten ç•kması :ıizamname 
zaruretinden olduğu için ihracat yapı
la mıyaral:tır. 

Bu itibarla bu nevi isteklere cevap 
vermek için nizamnamede bazı tadi
lat yapılması liizrmgelmcktedir. 

-o-
Denizb:ınlun Avrupaya 
Gönderece3"i Talebeler 

Deniz:-ıizbank tarafnıdan A vrupaya 
gönderilecek orta mektep mezunu ta. 
lcbelcrin imtihanı 9 ikinciteşrin çar
çamba günü eabah saat 9 d:ı yapıla -
caktır. 

fmtihan Haliçteki yeni fabrika sa
lonunda yapılaC'a ktır. 

-o-

'Y r:ılı ahlı ı .} nı al ırın tC'sirilc bir 
sn ıt sonra ölnıti tur. Tabibi adli :Cıı
\'C'r Kaı·,ıu <·es dl ıııua)cnc etmiş, 

ti fnlııc ı ulı ıt \' rnılştlr. ~uv:ık, Cuhuriyet Ve Etrüsk 

Dinlenenler arasında şebekeyi mey. 
dana çıkaran gümrük muhafaza teşki. 
latı İstanbul amiri Süleyman Bannöval 
da vardı. Süleyman Bannöval bir ar
kadnşımıza : 

- Şimdiye kadar meydana çıkarılan 
işler Madam Atinanın faaliyetinin yüz
de birini bulmaz. Tahkikata btitün gay
retimizle devam etmekteyiz. Birkaç 
güne kadar tasavvur edemiycceğiniz 
derecede karışık işler karşısında kala
caksınız." demiştir. 

-0-

Oniversitenin 4 
yıllık bilançosu 

305 Telif, 138 Tercüme 
Üniversitenin son dört yıllık ilerle. 

mesine ait olmak üzere Rektörlük biı 
bülten neşretmiştir. Bu bültene göre, 
934 yılında talebe sayısı 2930, 1935 de 
3336, 1936 da 3837, 1937 de 4788 dir. 

O::ıiversite yfoe 934 de 219, 935 de 504 
936 da 449, 937 de 507 mezun vermi§ 
tir. 

931 yılında Üniversitede 20 enstitü 
bulunmakta idi. Son seneye kadar bu 
miktara 10 enstitü daha ilave edilmiş
tir. Bunlar rasathane, biyoloji, radyo. 
loji ve umumi tıp tarihi enstitüleridir. 

Üniversitede 305 telif eser yazılmış, 
385 etüt, 1380 de tercllme eser vücude 
getirilmiştir. Hastanelerde mevcut bu· 
luna:ı 697 yatağa 1105 yatak daha ila
ve edilmiş ve beş yıl içinde 18299 has
taya bakı1mı§tır. 

-o-

El Dokuma Tezgahları 
· Kongresi 

Yarm Ticaret ve Sanayi Odasında 
öğleden sonra mühim bir toplantı ya
pılacaktır. Bu toplantıda bütün el do. 
kuma işiyle alakadar küçük esnafla 
yazma ve dokuma kooperatifinin bü • 
tün azaları hazır bulunacak. ko:ıgreye 
gönderilecek murahhas intihap oluna· 
caktır. Bundan başka kongre riyaseti
ne verilmek üzere hazırlanmış rapor. 
lar ~a esaslı bir şekilde gözden geçiri
lecektir. 

-o-c·l. K~clın Tevic"f Edildi Tamir Edilecek 
l(.ıtina adıııcla yn.,ıı hir kadın dUıı lzmir körfezinde çalışmakta iken Bazı Vapurlar Halice Alındı 

yanında 11.1 gl'nç ve gUzcl kız olduğ-u Adulnr ve Ya1ova hattına alınan Su· Denizbank idaresi. Yalova ve Adalar 
lı ıldc l\asımrın<ıı•da şliphc>li bir lınl- vak varmru go"ru"len lu"zum u"'z.,•rı'nn ts- h tt 

"" " a mda çalışan vapurları çok esaslı d gez rkeıı ııoli l<'r tnrafıııdan r;ev- tinye atölye1erı':ı,., tnmı'r ettı'rı'lmek u"- b" k'ld 
" ır şe ı c tamir etmeğe karar ver · rllınlş, h ,\Uy ti orulnıurtur. zere alınmrntır. Bu vapur tamir edilip miştir. flk olarak bu maksatla Burgaz. 

Buııa kızan ı· tlna kim olduğunu eski haline getirildikten sonra Yalo. Heybeli, Kınalı, ve Basra vapurları 
sö) l<'yere-:.ı )el de rnzlfesini yapan va hattına tekrar seferlere konacak- Haliçteki fabrikaya alınmışlardır. 
ııolis nı murl.ırııın halrnrC't <'troiş, tır. Bundan başka yine aynı atölyeler. Bu vapurlan:ı çok esaslı bir şekilde 
hakkmd:ı hC>ın 11 

bir C'llrmu rne<ıhut de Cumhuriyet ve Etrüsk vapuru da tamir edil cek ve yeni bir hale getiri· 
ı:-ııb~sl Cıımhuriy timizin 15 ııci zaptı tutulnral{ clı>rrlun,·U aHliye <'eza alınmıştır. Etrüsk vapurunun Al • lı>cekl<'rdir. Vapurlann mefnı~atı ve ~-~CUk Esirgeme Kurumu Kara3i"n r;ik 1 y•vrulardan birçoğuna oyakkabı. mahkeme ine 'erllınl tir. Mnlıkeıııe manvnda tecrübeler yapıldığJ su·•1a kazanları da d•ğiotiıilecektir. niğe·· 

· "umu münasebetile çevresındekı Y 
0 

<Su - K n tin ayı b ı r ay ha ııso m nlı k ftıu et- süra tini kaybettiği görüldllğünden yakın sah illerde o:alıpn vapı:rlar da 
.. •e aalre vererek kendilerini sevindirmiştir. mlştlr. atölyelere alınnııştır. sıraslle Halice olmacakbr. 

ne~mdegiydirilen çocukları görü~y-o_r_SU_J_U_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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HE r tat ö ita hızla çalışan amelelerin çekiç 
sesleri duyuluyor 

A(ı.n.i.sa. (Hususi} - Manisa şimdi· 
ye ica.da.r görmediği imar harekatma 
kavuşmuştur. 'Memleket kısa bir r.a. • 
manda çok değişti. Her tarafta bir ç:e
kiç sesi duyulmaktadır. Şehrimize ilk 
.ayak basanlar muhakkak ilk görüşle • 
rinde bu şehirde hummalı bir imar fa
aliyetinin mevcut olduğunu anlarlar. 
Bu faaHyet tabiidir ki vilılyetin başı::ı. 
da bulunan değerli ve çalışkan ilbayı
n:ı. medyundur. 

Yapılan eserler şunlard.r: 

150 yalaklı memleket hastanesi, bu· 
gün yeniden ve binlerce halkı:ı muva
cehesinde ve alkışlar arasın.da t~meli 
atılan çocuk ve doğum bakımevi. Do. 
ğum ba._<:ıdoktoru mütehass;s Raif Ye
:sa.ri bu müessesenin faydaları konulu 
etrafında bir söylev söylemiş. onu mü. 
tea.kip Sıhhiye Müdürü de bir söylev ı 
vermiştir. Vali doktor Lfıtfi Kırdar 

da yapıla .• bu işlerin istikbaldeki öne· 

Doğum ve Hall:evinin temel.atma merasiminden bir inti'ba 
' 

mini tebarüz ettirmi~, çok alkış~an -
ml§tır. Bugün. bu temelatma törenin -
den başka k.itapsarayınm da açılış tö.. 
reni yapılmıştır. Ayrıca uzun yolun da 
keza açılışı yapılmıştır. Memlekete ka
zandırılmakta olaı...;. eserler memleketin 
her sa.hasında bir varlık ve bir canlılık 
vUcude getirİnektedir. Ekonomik du • 
rumda bu yıl çok iyi inkişaflar görül
müştür. Üzümün alıcısı çok olması ve 
neferge diye tanılan üzümün de dahil
de sarf edilerek şarap imal işi zürra e
linde tdplıı üzüm bırakmamaktadır. 

Zürram eli:ıe giren yüzlerce lira köy 
lilmüzün yüzünü güldürmektedir. Şa. -
rap fabrikası inşaatı çok ilerlemiştir. 
Bugün temeli atılmış olan inşaatın 

ilerlemesi bir gn meselesidir. 

Vilayetimizde hummalı bir çalışma 
hareketi mevcuttur. Bittabi bu hare. 
ketleri yazmakla tarife imkan göremi
yorum. Bun.laİ' ancak memleketimizi 
gelip germekle kabil olabilir. Cumhu
riyetimizi:ı on beşinci yıldönümü mü • 
nasebetiyle açılış ve tem.ela.tına tö -
renleri yapılan işleri aşağıya sıralryo. 
nım. Şu. vaziyet gösteriyor ki, vilaye
timiz bugün her alanda durmayıp ça
lışıyor. 

MerJ:,ezde: Stadymµ, tenis yerL yaz
lık sinema, kışlık sinema, spor klüp, 
Atatürk asfalt yolu, Manisa - Mene

men yolu, Manisa • Reşadiye yolu, Ma
nisa Uzunyolu, Kitapsaray, kız ensti -
tüsU, Halk parkı, topçu alayı ahırları, 
Çobanisa ilk mektebi, Latife köyü 

yiyecekleri pis tutan ailelere ceza kes 
mektedirler. 

ilkokulların açılışı, doğum evi, tümen 
karargahıdır. 

Akhisar ka~ında: Talebe yurdu, 
elektrik santrali, merke~ jandarma ka. 
rakolu, Arabacıyüz. Sünnetler köyleri 
ilkokulları, Ballıca köy odası. Kayakh 
köy buğday ayıklama bin.ast, Sutgili 
Yaşlamrş köyü yolu Saracoğlu • Beyo
ba köyü yolu, Ham.idiye - Ballıca ~ De
reköy . ErdelH • Arabacryüz köy yol· 
ları, Süleymanlı köy - istasyon yolu, 
Selendi _ arm.ara köy yolu ile Yenice -
Selendi köy1erini:ı yollarmm açılIŞI ve 
Halkevi, belediye, Tayyare Cemiyeti 
binalarının da temelatma törenleri ya
pılmıştır. 

Salihli kazasında: Kurutma finalı, 

Üzüm Kurumu deposu, Salihli - Boz. 
dağ yolu, Allahdeyeıı köyünde jandar-

ma karakolu, Durası!, Çapaklı, Yukarı 
Poyraz, Kem.er yollarında Atatürk 
büstlerinb açılış törenleri, ortamek· 
tep, gazhane, dispanser. yağpazarı, u. 
mu.mi pazar yeri binalarmm da teme
latmaları yapılmıştır. 

Emir banyolarında. on iki odalı 

otel ile belediye hamamının açılışı ve 
büyük zahire loncası, dispanser, k~. 
ger köyü ilkokulunun temelatma tö • 
renleri icra edilmiştir. 

K1rloağaç ka:xısmda: Kırkağaç hü • 
kfımet konağı binası, elektrik santrali, 
'.Kayayeri elektrik santrali, Bakırköy 

santrali, Ge!enl:::e nahiye merkezi::ıde 

fidanlık, zahire loncası. Kınık, Gebeler 
ve Kocaiskan köylerinde de ilkokul -
larla Hamutlu kcy odasmm açılışları 
ve Bakırköy, llyaslar, Karakurt köy • 
leri odalarının temelatma töre:ıleri ya 
pılmıştır. 1 

Bir aile facıası 

Kansını Bıçakla Y aralıyarak 
Öldürdü 

Balıkesir - Edrcmitin Araplar kö
yünde kanlr bir alle faciası olmuş, 

bir adam karısını bıçakla öldürmüş
tür. 

Araplar köyUnden Kadir oğlu 25 
yaşlarında Mehmet ile karısı 20 yaş
larında Zebranın bir müddettenberi 
arası kıskançlık yüzUnqen n.çr.tmıs. 

karı, koca. ~on t::iinle.rde sık.. ıuk ko.vgn. 

etmeğe başlamışlardır. 
Bir gUn önce aralarında gene böy~ 

le bir kavga olmuştur. Mehmet eline 
geçtrdtğl bıçakla kansmın üzerine 
hticum etmiş ve bıcakla Zehrayı 
göğsünden ağır surette yaralamıştır. 

Kanlar içinde yere yuvarlanan 
kadın cok geçmeden ölmüştür. Katil 
yakalanmıştır. 

-0-

Çigili Suyu 
Konya - Ilgın kasabası kenarın

dan geçen Çiğil suyunun mecrası dol
muş ve bit· kısım yerleri çökmüş ol
d~ğundan bu yıl mecranın bozuk 
yerlerinin onarılması için küçük ça
lışmalardan artan paranın sarfı, ye
tişmediği takdirde küçük ırmakların 
temizlenmeleri hakkındaki kanuna 
göro bedeni mükellefiyet olarak faa
Uyete geçilmesi tensip edilmiş ve sıt
ma mücadele reisinin huzuriyle ye
rinde yapılan incelemeler neticesin
de bu işin yapılması komisyonca ka
rar altına alınmıştır. 

Bizde bu cihet daima ihmal edile
gelmiştir. Halbuki umumi sağlık ba
kımından çok ehemmiyeti haizdir . ., 

Netice şu: Fransız - Alman 
Şehrin sağlık bakımından küçük de 

olsa üzerinde ısrarla durulacak ta- (Baş tarafı 1 lncide) 
rafları vardır ve bunların ihmal edil- "Deyli Herald" gazetesi de Fransa 
mest, bUyUk zararlar verebilir. ile Almanya arasında bir ademi teca. • 

Srhht şartlara riayet edilmeyen vüz palctmın akdi görü§'iileceğini yaz • 
yemekhanelere gelince, bunların da maktadır. Yine bu gazeteye göre Fram 
önU alınmak için bir fikir ortaya a· sa ile lta!ya arasında da bir Akdeniz 
tıyoruz: Esnaf için şehirde ucuz fa. anlaşması yupılması mevztıbahs ola · 
kat temiz ashaneler açmak; birçok cldır. 

esnaf, ucuz ve temiz aşhanelerin bu- Paris, 5 (A.A.) - Matbuat, Çem · 
lunmaması yüzünden peynir ekmek berlayn ve Halifax'm Londra seyahat
yemcği tercih etmektedlr. Halbuki !eri hakkında tefsirlerde bulunmakta. 
öğle ve akşam yemekleri için büyük dır • 
yomckha.nclcr açılır, ucuz yemek ve· Le Jurnal gazetesinde Saint _ Brice 
rilirse kazançları ~ok az olan bu sı- şöyle yazıyor: 

nır yurttaşın gıda ihtiyaçları temin ''Bu büyük Ye iyi bir haberdir. A· 
edilmiş olur. radaki samimi itilafm bu yeni tezahü-

Blr vakitler, esnaf cemiyetlerinin rü bu a:ılaşmaya bütün kıymetini ve • 
esnar için ucuz yemek '\"erecek aşha- riyor. Beynelmilel hayatm yeni bir 
neler açacağı .razı1mıştı. Her şeyden safhasının başında bulunuyoruz. Bu -
evvel bir insan i~i n birinci plAnda nun e.ksülamel!eri Avrupanın çerçive. 
düşünülecek iş t emiz gıdadır. Ye - sini fazla.sile Macaktır. Bizim eski kı. 
mcklerini yukarda saydığimız küçUk tamı?.da evveli Miinih itil8.fmm İtal • 
aşhanelerde temin edenler. kendile- yaya yaklaşmanın İspanyol me.selesi -
rlne 11\zım olan kaloriyi almamakta nin neticelerini derpiş etmek lazrmclır. 
dırlar. Her ne suretle olursa olsun Btınlardan başka Fra:;sa ile !ngiltere 
bunu tcmiu etmek, sıhhi şartlara. ri- nin Arap'arın galeyanı meselesile de 
ayet etmiycn yl~·ecek maddec;i satan- uğraşmaları livmgeliyor. Bu pek na
ları şiddetle takip etmek şehir sağ- zik bir m~cledir. 
lığr noktnsından çok mUhim bir me- Samimi itilaf pek nadir ahvalde dal 

~----s_el_e~d_lr_. ________ ,_·._~_\. ___ h_a_f_aydalı bir şekilde tezahür etmi · . 

Bunun iyi semereler vereceği muhak· 
kaktır. 

Le Jur·Echo.de Paris İngiliz ve 
Fransız nazırları:ıın meşgul alacakla • 
rı !spanya meselesinden bahsetmekte 
ve şöyle dcmelı:tedir: 

"Emin bir menbadan öğrendiğimi • 
ze göre, Çemberlayn Fransa, İtalya ve 
İngiltere müttehiden hareket ettikleri 
takdirde pek yakr:da bir tavassuta te
şebbüs etmek imkanı hasıl olacağın · 
dan emindir.,, 

Aynı gazetede Pietri şöyle yazıyor: 
"Bir gün eğer Almanyanın miistem. 

leke talepleri ileri sürülecek olursa 13u. 
rasmı iyi bilmelidir ki Fransa bu hu -
susta yalnız kendisi:ıe müracaat edil • 
mesini hiçbir zaman kabul etmiyecek 
ve bu teklifi ancak İngiltere, Belçika 
ve Japonya ile birlikte tetkik etmeğe 
razı olacaktır.,. 

Epoque gazetesinde Donnadie diyor 
ki: 

"Asıl me~clc demokrasilerin dikta -
törlüklerle münasebetlerini tayin et -
mcktedir. Fransa ile tngilterenin dik. 
tatörlükle idare edilen memleketlerle 
hangi ~artlnr altındfl. uyuşabilecekleri. 
ni tesbit etmek lazımdır. 

in iliz ve Fransız nazırları:ıın müla· 

Ukraynası hükumetine en müstacel 
nafia işlerini yapmak üzere "iş cephe
si,, müfrezelerind~n birkaçmI gönder. 
meği teklif ettiğini bildirmiştir. 

LEHİST ANDAKİ HAD1SE 

Varşova, 5 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra Lvov'da Lehistanlı na'>ycnalist 
talebelerle Ukrayna ahalisi ara'>ında 
çarpışmalar olmuştur. tlniversite tara

fından tertip edilen bir mitingi müte

akip talebeler bir alay teşkil ederek 
bir Ukrayna otelinin önüne gitmişler 
ve otelin camlarını kırmışlardır. Otel
den ateş edilmesi üzerine talebeler de 
aynı suretle ateş ederek mukabele et
mişlerdir. 

Polis nümayişçileri dağıtmış, otelde 
araştırmalar yapmış ve Üzerlerinde ta
banca bulunan 10 Ukraynalıyı tevkif 
etmiştir. 

Talebeler Ukrayna ticaret merkezi. 
nin önünde tekrar toplanarak mağaza
lara hücum etmişlerdir. Halk, nümayiş 
çileri taşa tutarak mukabele etmiştir. 

Polis 30 talebeyi ve 50 Ukraynalıyı 
tevkif ederek sükuneti iade etmiştir. 
Sokaklarda polis devriyeleri dolaşmak 
tadır. Birçok kişinin yaralandığı sör. 
lenmektedir. 

MACARLARIN iŞGALt 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar kıta

lan bugün yalnız; dört nahiye ve bcı 
kasabayı ihtiva eden dar bir arazi par 
çasmı işgal edeceklerdir. Bu mmtaka
nın işgali bugün öğleden sonra tamam 
lanmış olacaktrr. 

• * * 
Budapeşte, 5 (A.A.) - Tuna üzeri

ne kurulan iki muvakkat köprüden bu
gün Macar ordusu eski Çekoslovak • 

Macar hududunu geçerek kurtulan hal 
krn coşkun sevinç tezahürleri aras;nda 
Viyana karariyle Macaristana iade o
lunan topraklara girmiştir. 

• • • 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Macar tel
graf ajansı Macar .kıtalannın saat 10 
da "Orta Avrupa saati,, Macar • Çe· 
koslovak hududunu geçtiklerini bi'idir. 
mekteclir. 

MUVAKKAT BİR HUDUT 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Bratislav'da 
müzakerelerde bulunmakta olan Ma· 
car - Çekoslovak askeri komisy<'nu, 

hudut komisyonu tarafından kati hu
dut çizilinceye kadar meriyette kal -
mak üzere Çekoslovakya ile Macaris. 

tan arasındaki yeni hattıfash tesLit et 
miştir. Bu hattıfasıl, kati hudut üze· 
rinde hiçbir veçhile müessir olamıya

caktır. 

Çekoslovakya, Çekoslovak ordusun
da askerlik etmekte olan Macarları der 
hal terhis edecektir. 

Çekoslovakya Macarlardan tekalifi 
harbiye suretiyle alınmış olan at ve a
rabaları da derhal iade edecektir. 

bitaraf mıntaka muhafaza edilecektil 

Kral Naibinin Beyannamesi 

Buda peşte, 5 (A.A.) - Magyaro 
rın biraz şimalinde şimdiye kadar 
caristan ·Çekoslovakya hududunu 
kil eden Tuna nehri, bu sabah, yüzl 
ce kişini:ı alkışları arasında Macar 
talan tarafınd:rn geçilmiştir. 

Macaristanın bütün şehirleri don: 
tılmış ve her kilisede ruhani ayinler 
pılmrştır. 

Kral naıbi Amiral Horti, eloo edi 
arazi halkına hitabe::ı. ne§rettiği f 
emirnamede şöyle söylemektedir: 

"Iztırap seneleri artık nihayete l 
miştir. Sen • Etyen tacının şuaları, l 
tık hepinizin üzerinde parlamaktad 
Macar milleti. sizi iştiyak ve aşkla ~ 
liyor,,. 

Paris Elçisi Prağa Çağrıldı 

Prağ, 5 (A.A.) - ÇekoslovakyJ 
Paris elçisi Osusky Prağa da\'et eJ 
miştir. Milli birliğin organı olan N 
rodni Listi gazetesinin bildirdi~ 
göre, elçi, Şvalkovskiden evvelki 

hariciye nazırı tarafından takip edi 
miş ola:ı harici siyasetin tasfiye1 
medar olacak malumatı vermek ü 
hükfunetle temas edecektir. 

Macar - Slovak Hu.dudu. 

Bratislavya, 5 (A.A.) - Macar .1 
vak ~udut tahdit komisyonu, yak;J 
Viyanada veya Bratislavyada topl 

nacaktır. Çekoslovak murahhas he 
ti bugün Bratislıı.vyada toplanarak 
21 mı_ntakala.rn:ı Mıı.r.arH:ıtana il'!:ıakr 
ticesınde kesilen mlbakatat r.ı:~cl~ 
görüsecektir. Bu huc:ulllt.:. ı..;- __ .. : • 
varılacağı ümit edilmektedir. 

Macar Kıtaları işgale Baş'ad1 

Bratislavya, 5 (A.A.) - Slovat 

tarafından terkedi!en arazinin Ms 
kıtaları tarafından işgaline bu sa~ 
ba.şla:ımıştır. Ilk olarak Medve ve ~ 
java ~abiyeleri civarında kain şut) 
dası işgal edilmiştir. Karpatlar tfı 
ranyasmda Macar kıtaları bu sa~ 
Uzborod, Mukasevo ve Berehovo n 
takalarına girmişlerdir. Bu şehirle; 
ki Karpat - Ukranya idari teşekkül 
çekildikten sonra milli komiteler vi; 
da getirilecektir. 

Milli komiteler Macar ordusuna. 
lim edilmek Uzere umumi binaları 
gal etmişlerdir. Bu Komitelerin ~ 
sokaklarda inzıbatı temin edecekl~ 
dir. 

Prağd-aki Alman Üniversitesi 

Prağ, 5 (A.A.) - Toledni List J 
t'esinin salahiyettar bir menbadan°I 
rendiğine göre, Prağdaki Alman ~ 

versitesi ile Pragdaki Alman mekteJ 
Südet memleketine nakledilecektJı 

.-KURUN_J 
UAN l.JULETUP' tl 

tki ordu arasında herhangi bir ha. 
diseye mani olmak için Macar ordusu 
ile geri çekilecek olan Çekoslovakya 

l'icarel i1Auları.nın c:anlim • satın s 
dan itibaren illn snyfaJnnnda 40. fç 

katından yeni bir dörtler konferansı falıırda 50 kuruş; dör(.üncü sayfadl 
çıkarsa. hayret etmeyiz.,, ikinci ve ilcüncü::le 2. birinctde 4. 

Excelsior şöyle yazıyor: tık yanı ke">mece 5 lirad•r. 
"{"l"'mberlayn ile Lord Halifax'm zi- Süyük, çok devamlı, klişeli, renkli 

'la"' •erenlere ayn ayrı indirmeler yap 
yaretleri bütün dünyaya Paris • Lond. Rc~m1 il4oların santim • satın 30 ku 
ra mihverinin metnetini ve Fransız tur. 
bgiliz işbirliğinin devam ettiğini is • Tlcarf .:ınlıiuette olmryan küçük ildfl 

bat edecektir. Marsilyada söyledikleri Bir defa 30, iki defus; 50, üc defası 
nutuklarda Başvekil, ile hariciye na - ılörı derası 75 ve on defası 100 kunı~·J 
zırı pek haklı olarak bu işbirliğinin üc uylık itan ,·erenlerin bir <itfası~ 
"Fransanm harici siyasetinin temeli- v:ıdır Uört saıırı ı;cçcn iliinlann 1'• 

sntırl:ın heş kuru$1:ın hcsnp edilir. 
ni,, teşkil ettiğini tebarüz ettirmişler- ant hi:mel .t..-uponu oeliunlerl 

di,.. ciik ilnn tarife.çi yü::.de 25 indirilir. 
Ere Nouvelle. gazetesi, §!öyle yazı - KURUN hem doğ~ucınn doğruya,~ 

yor: di iclare ycrinıle. hem Ankar:ı ce<l'.!" 
"!talya ile normal diplomatik müna· de \'akıt Yurdu altında KE~tAJ.EV 

ı:ıebctlcr tekrar teessüs ettiği takdirde IHEN irnn hlirosu eliyle il.:in kııbul e 
Paris görüşmelerbin son derecede ko. Cfüironun teıeronu: 20335) la la aca v m unutmı ._ ____________ _, 



' I 

RADYO 
6 - 11 - 38 PAZAR 

12.30 Müzik (küçük o• ~<estra): Der göl
ler Triumphmarsch - (Hartın an), Ch::ınt 
nuptial (Rimsky • Korsakct ' }, Chonson 
Trfste (Tschaikovski), l\luselte (Offen
bach), Narcissus (Etherberl Nevin), İdeale 
(Paolo Tosti). 13 Saat ayarı ve halıcrler. 
13.10 Milzik (Yurt havaları ''l' muhtelif şar
kıJ:ır). H Konuşma (Ev kadını saati). 14,15 
- 1 UIO Müzik (Operet seleksyonu). 17,30 
Milı.ik (Danslı pazar çayı). 18,30 Saat aya
rı \'e haberler. 18.40 ~Hiıik (İnces::ız faslı). 
l !'l,l:i Müzik (Halk oyunları ve türküleri). 
21) :\Iu .. :k (Riynselirumhur lıandosu - Şef: 
Jh-;:ın K-On çcr) : Zepplin. :.!arş (C. Trike), 
\'a l~ de coııcert (A. Glazounov}, Richilde 
ııvt.'ritür (G. Pres), Ilornoresk (Anton Dvo
r;ı ';), Gallirhoe - No. 4 pas de cynıb:ıles 
<C. Chaninade), Toc<'ala et Fugııe en Re 
mlneur (J. S. Bach). 21 Sn:ıt ayarı ve arap
ça söylev. 21,15 Yurycte. 21,35 Müzik orn
çiik orkf'slra): Z iscunerliebe - Potpuri -
(F. Lehıır), Vie einsl im Mai - Potpuri, (A. 
J:ckstein), Ta lıour.he - Potpuri - M. YYain, 
llie zirkııc;pr!nze!'lsin, Pol puri (E. 11'.:ılrııan) · 
2~. H'ı - 23 Son haberler \'e y:ırınki prog-
r.ıın. 

Dünkü Hava 
Hıını yurtlun Koc:ıC'li, Eı!e bölge) ~ri orlıı 

'ı: cenubi An:ıclohınun ıııırp ıar:ı rlnrındıı 
lı : ılııtlıı, Tnık)a, Knnıdcniı. kı~ılnrınd:ı ~·ok 
lıulutlu Ye mevzii y:ığı~lı: rl ı Acr kıo;ıınlar
cfa kapalı ,.e yağışlı geçnıi~, riiıf(~rl:ır E~e 
ve cenubi An:ıdcıluıln şimali, Trakya, ı.-oc:ı
elide (!:ırbt ,.e d i ğC'r :rerlcrrle umumiyetle 
cenubi isliknmt•llı• ıı orta kııvvelle, K:ırn 
'denizin garlıi ı : ıı :: rl:ırıncl:. h:ılııforı kıı,·,·l'l-
1ice esmiştir. 

Istanbulıla ha,·a kapnlı geçmiş, rOzg:1ı 
garbi istik:ımctlen ~:ıııiy!'de 3-5 ınetrc-~ıız
h e'imlştir. Sa:ıl 1 ı de ha Ya t;ızylkı .. '"'9A 
nıılimrtre ırli. Sühunet f'll yüksek ~uncşh· 
41i.fl, ({Ölgc<lr 15.~ ,.e en ılii~iik 6.1 c;nntl

grot kayılt•dılmiştir. 

L'ıM AN DA 

(A~u 16 l{;ıra<len i ıel.ı ('(; j!ur - o.~o 
lz:ıılte), ( \Inroknz - llf)~uJ an~a1y::ı1), (~o)-
cacli - !l lmroz::ı ), ( !zm ır - 1 zmıre 
... "-ıtr .. no\rt•,.. 

GELECEK VAPURLAR 

(Erzurum - 12.30 Karadenlzden>. (:'ola
rakaz - 11.35 Mudanyadan) gelecektir. 

Orma:ı Harita Daire~i 
Kuruluyor 

Fotogrametri usulil ile orman ba
ritıılarınm yapılın::ı.sını temin maksa
diyle Ziraat Bakanlığına ba&lı bir 
orman harita dalresı kurulması hak
kında bir kanun projesi hazırlanmış
tır. Projenin ihtiva ettiği esaslara 
göre Ziraat Bakanlığı orman genel 
komutanlığroa bağlı bir orman hari
ta dairesi kurulacaktır. Daire reisi 
Tilm komutanı saHlblyetinl haiz bu
lunacaktır. Orman harita dairesi -
nln memur ve mUstabdemlerl vazife 
dolayıslyle askeri mahkeme kanunu 
fle askert ceza kanununa tftbl ola
cakıardır. Bu kanunun nP.şrlnden 
sonra harita genel direktörIUğUnden 
ayrılmış olnn mlitehassıslarrn orın_an 
harita dairc~ln<le çalışmaları hanta 1 

genel dlrelüörlüğünUn mtn-afakatlne 
bağlı olacalüır. Haritalar fenni e
saslara göre yapılacak ve bu esasla
rın tatbikine ait fenni esasları mu
rakabe ve kontrol harita genel dl
rektörlUğUn Un snla.hlyeti dahilinde 
bulunnacktır. 

İdart ve fennt işlerine memur ve 
müstahdemlerinin tayin ve çalışma 
usullerine alt e saslar Zirant Bakan
lığınca tesblt olunacaktır. 

Te~ekkür 
Gazetemizin 22 nci yılını idrak et

miş olması dolayrsile büyük teveccüh. 
lerle bizi, gerek mektupla, gerek gaze
telerle kutlamak liitfunda bulunan o
kuyucu ve arkadafjl :ı.rım;z:ı . te§ekkür 

ederiz. 

W#ff*I 

Enı c!,Ji Cr l'ııcral Osın:ın T~oınrının oğ 
lu '.\luzaffrr T eoman uzun zıımııııdan.lıe
ri müptd.i olclu .;i ıı hnstnlıktan kurtul:ı
mıyarak dün c;abah eniştesinin e\·indl 

l Yefat etmiştir. Ccnaz<'si ~!ün kalılırıl 
n:•5tır. Al:rıh ralınwt (•ylc~ııı. 

---------ı 

5 - KURUN 6 IKINClTEŞRIN 19~ 

Amerikanın esrarenf!İZ cinaqeti 

Niçin öldürdüm? 
. . 

Bir gEce iki kadın ve bir erkek üç kişiyi öldüren 

11 
Nevyorkta Robe.·t Jrvin ismin· 

de bir heykeltraıın, kiracı olc1-
rak bulırnduğu evin sahibinin kr
zı ile karısını ve ayni evde!ii di... 
&er bir kiracı olan bir lngilizi öl 
dürdüğünü yazınışbk. 

Geçen sene olan bu cinayetin 
tshkikatı nihayet bitmit ve lrvin. 
in muhakemesine haşlanmışlrr. 
Katil deli mi? Av~katı b:.ınu id
dia ediyor ve kurtaracağrnı d" 
zannebnektedir. Samucl S. Lie -
bovitz i&mindel<i bu avukat meı-
hur bir adamdır ve yirmi ıeno· 
denberi müdafaasını üzerine al -
dığı bütün canileri idam cezasın

dan kurtm-nuttır. 
Amerika~a şimdiye kadar gc

rül.mem!ş bir cinayet ismi vea·i. 
Je;ı hadise bu gen Amerikal!ları 
hıı'.tikatcn çok alakadar etmekte
dir ve Hauptman haclisesi.nd~n 
sonra o kadar büyü!< bir alika ile 
ta!d;> edilen yegane dava budur. 

J'vıahkemede iddia malıamını 

Nevyork mahkemesinin meşhur 
müddeiumumisi ve iki ıene aon. 
raki seçimler için cumhurreisi 
namzetlerinden biri olan Edmund 
Dewy itıral etmiştir. Bunu, bir 
müddet evvel Hinea davası He 
uğraştığı ve bugün seçim müct
deleleri ile meşgul olduğu hald~ 
bizzat kendisi istemiştir. 

Busün neıriyatına baş!adığı· 

mız bu yazı serisinde cinayetin 
hangi ,erait nltıncla iil nciigini, 
katilin •nasd hareket ettiği.-ai, 

meşlıı.ır bir Amerikan muharriri. 
nin kaleminden ve bir roman gi

bi okuyacaksmrz. 
• • * 

1~37 aeneal Paskalya günlerin. 
de, Nevyorkta. S:!at gün.düz 
öğleden sonra i:.ç. Elli ikinci cad
dedeki orta halli bir apartıman•n 
merdivenlerinden yukarı iki er -
kekle bir kadın çıkıyorlar. 

Erkeklerden biri oldukça yaşlı: 
Bu, halıcı Jczef Gedeon'dur. Kı
sa boylu, zay.f bir acam olan Jo 
zef altmış yaşlarında var. Pazar 
günler:ne mahsus elb:selerini giy 
mis bir işçiye benziyor. -
Yamnôak.ilerd~n biri büyük 

kızı Ethel; erkek de onun kocası 
avukat Jozef Kudner. 

Onlar yukarı çıkarlarken mer
divenlerden aşağı, apartımamn 

üzüncü katında oturan Karr.bin
yos•lar iniycr. Bunlar lir Rum 
ailesidir. Gedeonla kızının ve da. 
madının yukarı çıktıklarını gö · 
rünce selamlaşıyorlar: 

- O ı Merhaba Mister G~deon 1 
Demek karınızı görmiye geliyor. 

sunuz yine ha? ... 
Ge.deon'la karısının kavga edip 

darıldıklarmr apartıman~akilerin 

hepsi biliyor. Kavganın sebebi 
şudur: thtiyar haber mütema(li
yen karısına ·•veronika'nın ter· 
biyesine dikkat etmiyorsun!,, dL 

ye danbr. 
Daha ziyade Ronni ismi ile ta-

nınmış olan Veron:ka tehl~keli 
derecede güzel b:r kızdır ,.e a. 
partunanda kendisine hayran o
lanlar bu hislerini açığa vuran -
ıar ha.ddinden fazladır. 

Dördüncü kata çıkıycrlar. Ge. 
deon kapıyı çalıyor. Ses yok. Bir 
daha bir daha çalıyor. Kapıyı 
gelip• kimse açmıyor. Evde kimse 
yok. Her halde Gedeon'un karısı 
dı.,an çıkmıştır. 

Bununla beraber, adam zili 
çalmakta ısrar ediyor. O zaman 
içerden köpeğin sesi i;itJiyor. 
Misis Kudner köpeğin sesinden 
tanıyor: Kız kardc~inin köpeği 
bu. O hal.de "veronika e·ıde ola
cak. Çünkü sokağa çıktığı zamc:n 
daima köpeği de yanma alır. 

Gede'jn tekrar zili çalıyor. Eu 
sefer mütemadiyen havlamakta 

olan köpek ısuauyor. 

katil kim? 
KORKUNÇ BlR MANZARA 
Bu sessizlik içinde birbirlerine 

bakış yorlar. Ethel kocasmm ko. 
lunu tutuyor. 

Korlcuyor. Niçin? Sebebini ken 
disi de bilmiyor. 

Bu korku iki erkeğe de geçiyor 
ve derhal kapıyı omuzlıyarak i
çeri giriyorlar. 

içeri girer girmez karşılarına 
gelen kısımda kimse yek ..• Ya· 
tak odasına doğru gidiyorlar ... 

İçeri yaklaşır yaklaşmaz Ethel 
bir çığlık atıyor ve düşüp bayı. 
!ıyor ... 
Veronikanın çırçıplak vilcudü 

karyolanın üzerine uzanmıştır. 

Boynunda siyah siyah boğma iz
leri var. Karyolanın altında da 
annesinin cesedi bulunuyor. 

Kudner, dili tutulmuş bir hal. 
de, oraya yıkılıyor. Gedecn der
hal telefona koşuyor ve, korku· 
dan, heyecandan kıSllan sesi ile 
polise haber veriyor. 

Pol:sler geliyorlar ve o edadan 
başka yan<laki odaya da girip ba. 
kıyarlar. O zaman öteki odada, 
demir bir karyo1amn üzerinde, 
başının etrafı p htılaşmış kanlar
la kaplı, bir ceset claha buluyor. 
1 -. 

Bu, Frank Birnes'dir. Bundan 
iki ay kadar evvel gelmiş, Gede
on'ların bir odasında kiracı ola
rak yatmaya başlamıştr. 

T AHKtKAT BAŞLIYOR 
Du hadiseden bir müddet ev. 

vel Nevyorkta bir cinayet daha 
olmuştu. Mis Tittertcn isminde 
bir kadın muharririn öldürillmesi 
bütün şehri heyecana vermişti. 

Fakat, üç kişinin ölümü ile neti· 
celenen bu 52 inci cadde cinaye. 
ti onu bastırıyor ve herkes bu ü
çüzlü cinayetle meşgul olrruya 
başlıyor. 

Yalnrz, Titterton cinayetinde 
fail bulunamamıştı. Onun için 
halk acaba bunda da katil mey
dana çıkarılamıyacak mı? diye 
düşünüyor. 

Polisler evde tahkikata girişi. 
yorl<ır. Odalardaki eşyalardan 

hiç biri eksik değ!l. Evdeki pa
ralar, mücevherler, her şey ol. 
dUGU yerde ..• 

Adliye doktoru da kadınların 

k:ıt:I tarafrntlan hiç bir tecavüze 
uğrama.:t ğını söylüyor. 

Yüzlerce p:::lis hafiyesi derhal 
işe girişiyor. Evde bulunan izler 
üzerinde yürüyorlar. lçierinden 
ikisi Massaçusets devleti dahilin
deki North A<lams şehrine gidi
yorlar ve orada bir genci tevkif 
ediyorlar. 

Bu, Gedeon'Jarla beraber ayr.i 
apartımanda oturanların polisle. 
re Link veya Links diye bahset · 
tikleri bir gençtir. Asıl ismi Lin. 
koJn Havzer'clir ve meşhur bir 
dol:torttn oğludur. 

L :n'.:.=h Cumartesi ak~.anu 

Nevycrkta imiş ve geceyi Ronni 
ile beraber geçirmiı, aonra onu 

evine kadar getirmiş bırakmış. 
Fakat, gençten şüphe etII'enın 

imk~ru yok. Çünkü apartımana 
bile girmediği ve kapının önün
den ayrılıp da gece North A
dams'a hareket ettiği tesbit edL 
liyor. Pazar günü de evinden dı
şarı çıkmış değildir. 

Linkoln Havzer sekiz aydan • 
beri Ronni ile görüşmektedir ve 
onunla evlenmek arzusundadır. 

Polislerin ondan sonraki şüp
haleri de boş çxkxyor. Bu sefer 
kendisinden şüphe edilen genç 
Links'in eniştesi Stefen Butler -
dir. Stefen Nevyorkun çok yük
sek ailelerinden birine mensup· 
tur. O da gece Ronni ile beraber 
bulunmuştur. Fakat, kansı ile 
beraber pek geçe kalmadan evle. 
rine dönmüşlerdir ... 

RINNi'NtN MAZlSt 

Cinayetlerin Uzerine üç gün 
geçmiş, fakat tahkikattan henüz 
bir şey çıkmamıştır. Bilakis araş
tırmalar gittikçe girift neticeler 
vermektedir. 

öldürülenlerin evinde yapılan 
ilk araştırma.da sayfaları alfabe 
sırası ile harflere ayrılmış küçük 
bir cep defteri bulunuyor. Bu 
defterde 170 ten fazla adres var
dır. Adres sahiplerinin hepsi de 
erkek ... 

Bunların Veronika'nın konuş. 

tuğu erkeklerin listesi olduğu an
laııhyor I 

Listenin en başında gelenler. 
den biri: Robert Flcver, Ronni
:ıin ilk kocasıdır. Onun katil ola

.. ağına dair hiç bir şüpheye dü.. 
~illmlyM. Çilnkil iki ıenedenberi 
Veronika ile bir kere olsun gö
rüpnemiştir. 

Fakat, sorguya çekildiği za. 
man polisin işine yarayacak bazı 
malumat veriyor: 

- Ronni ile 1933 te tanıştım. 
Kendisini görür görmez sevdim 
ve derhal evlendim. Bir iki ay 
gayet mesut yaşadık. Sonra ara
mızda geçimsizlik l:aşladı. Ronni 
o tarihte en beş yaşında bile 
yoktu. 

"Baktık ki artık geçinmemize 
imkan yok, ayrılmaya karar ver· 
dik. Henüz resmen evlilik yaşın. 
da bulunmadığı için ayrılmakla 

boşanmış vaziyete girdik. O za
mandanberi de kendisini bir da. 
ha görmedim . ., 

Ronni. Robert Flover'den ay
nldxktan sonra sahne hayatına 
atılıyor ve talihini bu sahada de
nemek istiyor. 

Evvela bir "Bürlesk,, tiyatro. 
sunda çalrşmaya başlıyor. Ame
rikada bu isim verilen tiyatrolar. 
da artistler, yarı karanlık bir 
sahne üzerinde scyunarak, çrpJak 
numaralar yaparJar. 

Fakat Ronninin ilk defa olarak 
bu .rolde sahneye çıktığı akşam, 
polısler gel:yor ve tiyatroyu ka
patıyor. Ogün, bu gibi tiyatrola
rı~ kapatrlması için, k<ırdinalliğin 
muracaati üzerine, belediye tara.. 
fından emir verilmiştir ... 

Ronni çok güzel bir kızdır. 
Bunun için, ne daktilo olabilirdi. 
r.e de bir mağaza satış memure· 
si olarak yaşıyabilirdi. Nihayet 
ressamlara ve afişçilere m:::dellik 
etmeye başlıyor. 

Az zaman sonra Ronni Nev. 
yorktaki ressamlar ve sanatkar
lar arasında meşhur bir sima o
luyordu. Defterindeki yüz elli 
ismi de bu sayede topluyor ... 

SUÇLU CEDEON MU? 
Cinayetin ertesi günü Nevyor. 

kun o zamanki müddeiumumisi 
ViHiaın Doc, Mister Gedeon'u 
çağırıyor ve kendisini bizzat s:::r· 
guya çekiyor: 

(Devamı vu). 

Bir Çin heyeti 
Ankarada 

Kültüren Mahiyette 
Temaslarda Bulunuyor 

Yakın Şark mem
leketlerlle kültürel 
mUnasebetlerde bu
lunmak maksadlle 
c;in'den Ankaraya 
bir heyet gelmlt-

' ttr. Bu heyetin A
zasının beş( de Çin 
MUslUmanlarından 

mUnevver gencler
dir. Heyetin riyase
tinde bundan on se-

ne önce İstanbul 
DarUlfUnunu edebiyat şubesinden 
mezun . olmuş ve memleketinde teşrif 
meclis dzalığı ve bir takım kUltUr 
cemiyetleri relsl!ğl glbl mlihlm mev
kller ihraz etmiş olan B. Celalettin 
Vanzlnşan bulunmaktadır. 

Türkçeyi gayet iyi konuşan ve 
Türkiyeyi ikinci vatanı sayan bu zat. 
şu sözleri söylemiştir: 

- Hepimiz, Çfnden ayrılalı on ay 
kadar oluyor. Bu müddet zarfında 
Hlndtstanr, !ranı, Mısırı, ve Arable
:tanı dolaşıp bura.ya geldik. Buraya 
bUyük bayramınız olan 29 llkteşrln 
:tarihinde gelip geçit resminde hazır 
bulunmak bizim için eşsiz bir mazha
riyet olmuştur. 

Cin maslahatgttzarının vesatetl ile 
Hariciye Vektıl Dr. Tevfik RUştO. A
rasa takdim edildik. Sayın Vektı, bi
zi' iltifatlarda bulundu. 

~eyahattmlzln sebebini soruyor -
s uııuz. Heyetimiz slyast bir heyet 
,l cgildır. Tamamiyle kUltUrel bir te
şekkültlz. 

~aJQmunuzdur ki Çin buralardan 
çok uzaktır. Son hA.diseler dolayıal
le de memleketimiz hakkında bir ta
kını sözler söylenmiş, şayialar ortaya 
atılmıştır. Dostane karşılanacağımı
z t emin olduğumuz Yakın Şark mem 
loketlerlnde hem kendimizi tanıtmak 
ı, em de TUrkiyede btıtun Çinin alA
!ı adar olduğu terakkileri görmek te-

u 
tedlk. 

BUyUk Şefiniz AtatUrkU, biz Çinli
ler bUtUn Şarkın de bUyUk önderi sa
yıyoruz. BUtUn mUcadelelerlniz, ln
kılAplarınız Çtnde derin bir alA.ka ile 
takip edilmlştlr. 

Şimdi kendisi de mlllt bir mUcade
le lle meşgul olan Çinin flerl ve mo
dern TUrkiyeden alacağı birçok ders
ler vardır. Çin MUslUmanları mfllt 
davada hUkllmetıe beraberdirler. Çin 
ordusunun erkA.nıharbiye reislerin • 
den birisinin de bir MUslUmıın Clnll 
olması bunu gösterir. 

Ben, şahsen on senedir gHrmedl
ğlm ve görünce ikinci vatanıma ka. 
vuşmuş gibi sevlnd1ğlm Tllrkfyede 
bu kısa zaman içinde çok bUyQk te. 
rakkller mUşahede ettim. 

Geçit resminde ordunuzun kuvve
tini yakından görmek mümkün oldu. 
Biz Çfnl!lerin milliyetperver ve mu
zaffer TUrklyeden alacağımız bü
yük dersler vardır. 

BUyUk Şefiniz AtatUrke Çin mllle
tınln hayranlığım bir defa daha tek
rar ederim." 

Heyet, Ankarada bir mUddet daha 
tetkfl{lerde bulunduktan sonra dH
necektlr. 

Hububat Piyasası 
Bu hafta içersinde muhtelif yerler. 

den Istanbul piyasasına 2931 ton buğ
day, 757 to:ı arpa, 600 ton mısır, 90 
ton çavdar, 27 ton tütik, 229 ton buf 
day gelmiştir. Bununla beraber kay. 
de değer bir ihracat kaydedilmemiştir. 

Yeni Bir Teavün Sandığı 
Ziraat Vekaleti, bütün memurlar i

çin bir tnavUn sandığı kurmağa karar 
vermiştir. icap ede:ı hazırlıklara baş· 
lanmış, taavün sandığının nizamname 
si hazırlanmıı3tır. 

TaavUn sandığına Ziraat Veklleti 
bizzat tahsisat verecektir. 

Yandan Çarklı Vapurlar 
Eski idarelerde:ı Denizbanka devre. 

dilmiş olan yandan çarklı vapurlar, 
önümüzdeki yaz iptidasından itibaren 
çalışma sahasmdan çekilecektir. Bu 
yandan çarklı vapurlart:ı yerlerine ye
ni inşa edilmiş olan vapurlar kaiın o. 
lac:aktır. - -
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ışa!!eteec : 

c~ ıaı Nuri 
Yazan : Sadri Ertem 

Onun ölüsün:.i haber verdikleri zaman aklıma ilk gelen ~y 
mecmua ve ciddi l<itapbr okum.ıya heves eden bir çocuğu ha· 
tırlamak t>ldu. Bu çocuk o zam.'ln çıkan içtihat mecmuasını iki. 
y~ kıvırır; arasına kalın bir cilt olan "Tarihi Mukadderatı Os· 
maniye,, kitabını sokar, vapurda, sokaklarda bir nevi gururla 
dolaşırdı. 

Yaşı henüz on be~ olnuyan bu çocuk bu mecmuadan ve ki. 
taptan aldığı hızla kendini biraz daha boylanmış, kemikleri bir· 
az dnha kalınlaşr~115 hissi ile etrafa dik, dik bakardı. 

içtihat o devrin tek ileri fikirleri söyliyen mecmuası, Cel~l 
fJurinin eserleri memlekete yeni şeyler söyliyen kitaplardı. 

Bu mecmua ve kitaplar neşredildiği zaman hudutlardan si
lah scs!ı:ıri getir, yahut imparatorluk topraklannı isyan dalga
hırı sarardı. 

imparatorluk harbe karşı vatanda~ları silahla değil, ancak 
günde birkaç bin kere ayet okuyarak sevketmek isterdi. 

Ab:lullah •.'evdetin içtihadı, Celal Nurinin eserleri bu ka · 
ranlık bir mal?ı:ıraya bcnziyen fikir hayatı içinde bir ışıktı. 

Celul Nurinin kitapları o zaman ellen ele dolaşırdı. 
Sanıyorum ki Celal Nurinin en verimli, en çok hayatı kav. 

rıyan çn,,, Bal!<a· harbinin son ayları idi. 
Celal Nuri fikirleriyle mütaleaları ile genç ruhlar ü:zerind'°' 

bir otorite kurmaya çalışırken bir gün Şimal denizinden Mata· 
ban burnuna kadar bütün kefeı· dünyasını kılıçtan geçirme!< 
istemesi ae<)ip bir sukutu hayal baılangıcı oldu. Sonra Karadağ 
kralımı. "Cc~lieıwed,, Çasan diyecek ıkadar eksantrikliğe kaçtı. 

Celal Nuri Kültürlü, Avrupa fikriyatını tanır bir ac!amdı. 
Fakat 2amnn clcnen imansız münekkit ölüm gününde eserlerinin 
adını bile doğru dürüst gazetelerde n:?~re i.mkan bıraknuyor. 

Bunun ıcot?bir.i yalnız ekıantriklikte aramamalıdır. Zama. 
nm, bir cfevrir. ile:-i snnılan adamlarını ıilik bırakacak kadar 
hamlelerle d:>lu olarak hi.:.küm sürmesidir. 

HikAye 

(Üst tarafı 7 incide) 

gazetelerini okudu ve mısır pat
lattı. Doktor her gün idrarını 

tahlil bahanesiyle pilav yiyordu. 
Bir lokmacık olsun bir kadının 
kendis:ne geldiğini artık hatırla
mıy~rdu. 

Iskele memuru zayıf, kuru, ıi· 
nirli bir adamdı. Zaman zaman 
içinde bir yangın hissediyor. Bir 
kadının, kendisine, ölüsünü göm 
mek için müracaat ettiğini bir 
dakika içinde hatırlıyor; yanıyor, 
unutuveriyordu. 

Fakat bu biran hatırlayt· 

§ı da, adeta kendi ölüsü. 
nün de günlerce kaldırılmadığını 
görür gibi oluyordu. 

Günlerden yine yaz gibi bir 
gündü." ~erber müşterisini tıraş 

ederken durdu. Ve usturanın u. 
ciyle camdan dışarıyı bir müste· 
risine göstererek: 

- Yukarıki evin karısı yine 
nereye gidiyor böyle? dedi. 

Sapsarı bir kadın iskeleye doğ
ru yürüdü. Durdu. Sonra vazgeç. 
miş gibi rıhtım boyunca gezin -
meye başladı. İhtiyar bir adam 
da oralarda geziniyor.du. Bu a • 
dam havanın güzelliği bahaneı;i
le şöyle Adalara kadar uzanayım 
diyen adamlardan birine benzi • 
yordu. 

Kadın bu adama doğru yü. 
rüdü Bir şeyler söylemek istedi. 
Sonra vazgeçmiş ve a~lına gü · 
lünç bir şey gelmiş gibi hafif te
bessüm ederek karşıki Adanın 

burnunu dönen vapura yetişmek 
üzere iskeleye yollandı. 

Vapurun içinde tek kadındı. 

Ve tek biletsizdi. Fakat Kadıköy 
iskelesine vapurdan ne kadar bi. 
let varsa o kadar adam çı'ktı. Ne 
fazla, ne eksik. 

Yukarıki evin bir ev değıl, 
iki ev olduğunu söylemiştim. ö. 
tekinin sahibi eski hovardalar • 
dan Refik Beyin oğlu Remzi idi. 
Biraz anormaldı. Ruya görür gi

bi yaşardı. Balıkçılarla hayırsız 
adalara gider, günlerce gelmezdi. 
Eve kadının İstanbul vapuruna 
bindiği gün uğradı, seslendi: 

SADRI ERTEM 

- Teyze... Hayriye teyze .. 
Rahmi amca 1 Rahmi amca! 

r 
Evi dolaştı. Odanın birinde bir 

çocuk ölüsiyle karşılaştı. Çocuk 
çöp gibi idi. Yokuştan aşağı ko. 
şarak indi. Hava güzeldi. Dokto
ru laboratuvarından ayıracak ka. 
dar ılık bir kış günü idi. 

Güzel havada yürümelidir. Şe
ker hastalığına iyidir. Yürümc:c 
sıhhat için lazımdır. Doktor yo
kuşu bu reçeteler kafasın.da tır. 
mandı. Eve girdi. Çocuğa baktı. 

- Ölmüş, dedi. Açlıktan ölmü
şe benzer. Anası nerede acaba? 
Sen komisere haber ver, Remzi 
oğlum. Ben raporumu yazmaya 
iniyorum. 

Doktor yokuşu ağır ağır ine
rek evine girdi. Rapcrunu yaz· 
madan evvel idrarını bir daha 
muayene etti. İdrarda şeker hiç 
yoktu. Geniş bir nefes aldı. Ra
porunu yazmaya koyuldu. 

Sessiz motörler 

Avustralyalı makine mühendi
si Ceymis Cifot yeni bir alet imal 
etmiş ve bu alet sayesinde maki
nelerin sesi işitilmemeğe başla. 

mıştır. 

Tayyarelere konulacak bu alet· 
ler motörlerin sesini kesecek ve 
büyük şehirler üzerine toplu hir 
halde giden tayyareleri insanlar 
duymıyacaktır. 

720 erkekle 40 saat 
dans etmiş 

Film yıldızlarından Pritsila
diyn Sanfransiskoda denizcilerin 
tertip ettiği bir baloda 40 saaı 

dansetmiştir. 

Denizcilere karşı sevgi ve mu. 
habbeti olan bu kadın zabitlerde!'l 
birisi ile dansetmiş, arkasından 

bütün zabitler birer, birer kalka. 
rak yıldızı davet etmiştir. 

Bu zabitleri,n hiç birisine red 
cevabı vermiyen kadın 7 20 kişi-

nin arzusunu yerine getirm:ş ve 
40 saat mütemadiyen dansetmiş· 
tir. 

... 
r iyede jeolojik 
araştırmalar 

Ordinaryüs Profesör HAmld Nafiz Pamir 

GUniln Akisleri: 
-. .-. .-. ____.-.. ,,_. ~ 

Çikolata Resimleri 
Ve 

Yurt Manzaraları 
Yazan: 

türkiyede jeolojik 1 
Birinci sanayi planı mucibince, 

Türkiyenin ma.1en servetlerini 
araştırmak üzere teşkil edilen 
maden tetkik ve arama enstitüsü 
dört senedenberi faaliyetine de. 
vam etmektedir. 

Bu enstitü, iptida, maden ar:ı
malarımn idıbettirdiği jeolojik 
tetkiklerle işe başlamıştır. Bir 
taraftan Avrupadan celbolunan 
mütehassıslar, diğer taraftan da 
memleketin yetiştirdiği maden 
mühendisleri ve jeoloğlar vası. 

tas:yle memleketi11 her köşesinin 
jeoloji bünyesi ve maden servet· 
leri tesbit olunmaya başlamr"ştır. 
Maden aramalarım kclaylaştır

mak için her şeyden evvel, Ana. 
dolunun bir jeolojik haritasının 

alınması icabcdiyordu. Bu mak -

için kömür havzasının Stratigra· 
fisini yeni metodlarla, yeni baş. 
tan tetkik etmek icabediyor.du. 
Bunun iç:n Hollanda Üniversite
sinin en kıymetli profesörü olan 
Younnmanns'ı celbetmiş ve onun 
yanına kıymetli Türk asistanlar 
vererek bu tetkikleri yaptırmaya 
başlamıştır. 

Diğer taraftan, İsviçre üniver
sitelerinden Profesör Gysin'i cel· 
bederek Divrik, Ergani, Gule. 

' man vesaire gibi metalik maden· 
!erin tetkiklerini bu zata yaptır-
mıştır. 

Gelecek sene için, Türkiye je
olojisini en iyi bilen ve uzun za
manlar İstanbul üniversitesinde 
profesörlük etmiş olan Profesör 
Chaput'yu angaje ederek Anado· 
lunun muğlak ve mühim jeoloji 

problemlerinin hallini kendisine 
tevdi edecektir. 
Dünyanın her tarafında bu ne

vi etodların memleketin kendi 
mütehassısları tarafından yapıl

dığını nazarı itibare alarak istan. 
bul Üniversitesi de jeolojiyi ken· 
disine meslek edinecek gençler 
yetiştirmiye başlamıştır. Birkaç 
seneye kadar üniversitemizden 
yetişecek olan gençler, maden 
tetkik ve arama enstitüsünün iş
lerine nafi olacak değerli unsur
lar olacaklardır. 

Bu maksatla, talebelere geniş 
mikyasta tatbikat yaptmldığı gibi 
yazın da celbedilen mütehassıs

ların mesaisine iştirak ettirilmek· 
tedir. 

HAı~lT N. PAMll{ 

Çikolatalamruzın içinden çıkan 
resimlerin kıymetleri, sinema ar
tistlerini tanıtmaktan ileri gide .. 
miyor. Sinema artistlerini tanı.. 
mışız ne olacak; tanımamışız ne 
olacak"!.. Maksat beynelmilel 
şöhret tanıtmak ise, bunu ilim 
adamlarından, insaniyete hizmet 
etmiş kimseler arasından seçmek 
ve resimlerinin ardına kuçi.ik bi· 
rer tercümei hallerini yazmak 
daha muvafık olurdu. 

satla, Anadolu sekiz bölgeye ay.-----------------------------
rılmış ve her birinde bir müte· Haberiniz var mı? 

Daha dcğrusu "Kültür Bakan. 
hğı,, nın alakasiyle bütün çiko
lata resimlerinin memleket man· 
zaralarıru ihtiva etmesini isteme
liyiz. Mümkün olduğu kadar i· 
zahlı, rakamlı, güzel memleket 
manzaraları ... Bunlar, her mınta. 
kaya göre serilere ayrılabilir. Bu 
suretle hem kıymetli kolleksi
yonlar vücuda getirmiş oluruz, 
hem de manasız Greta Garbo, 
Robert Taylor, Şirley Templ de
dikodularından kurtuluruz. 

hassıs jeoloğ ve asistanlardan 
mürekkep bir ekip haritayı al
maya başlamıştır. 

llk yapılacak olan harita, 
1/800.000 mikyasında bir Ori. 
yantasyon haritası olacaktır ıe 

bundan sonra daha teferruatlı 

harita yapılacaktır. Bu harita, 
memleketin yalnız maden servet· 
lerinin bir demirbaş eşya defteri 
olmıyacak, ayni zamanda nafiayı, 
su işlerini, şimen.diferciliği, zira. 
ati ve saireyi alakadar edecek bir 
çok malUmatı muhtevi buluna· 
caktır. 

Maden tetkik ve arama ensti
tüsü, bu ilk tetkikat safhasında 

çek mesut birçok neticelere vasıl 
olmuştur. Bunlardan liirı <1e Dlv. 

rik madeninin keşfidir. Jeolojik 
tetkikler bu madenin birçok je· 
ncrasyonlara kii.fi gelecek temiz 
bir demir servetimizi meydana 
·çıkarmıştır. 

Bunlardan başka, Kütahya 
linyit havzaları, söğütözü, taşkö. 
mürü sahasr, Tirebolu - Espiye 
madenleri bu tetkiklerle iktisadi 
kıymetlerini göstermişlerdir. Yi· 
ne bu tetkikler, Ergani, Murgul, 
Kuvartshan, Bulgar.dağı, Keban, 
Guleman gibi eskidenberi maIUm 
olan madenlerin, evvelce tasav
vur olunan servetlerden daha 
fazla bir servete malik oldukta. 
rmı meydana çıkarmıştır. 

Enstitü en modern vesaitle 
mücthhez bulunduğundan ve a
raştırma metodları gayet rasyo. 
nel metodlar clduğundan daime> 
süratle neticeye vasıl olmaktadır. 
Fakat, jeolojik taharriyat daima 
ilmi metodlarla yapıldığından, 

görünüşte hazan, enstitünün tet· 
kikleri nazari gibi görünür. Ha
kikatte, bu ilmi yollar daima 
ameli neticelere vasıl olmakta. 
dır. 

Enstitü bu mesai senelerinde, 
Avrupanın en yüksek ilim şahsi· 
yetlerinden istifade etmesini bii. 
miştir. Mesela, Ereğliden Söğüt· 
özüne kadar uzanan kömür saha
mızın ha'kiki rezervleri malum 
değildi. Bunu tesbit edcbilmel 

Arz Ve Talep 
Kaidesi 

Nizamettin Nazif bugünlerde 
yazı yazamıyor, kısırlaştı. 

Sebebi şu: htanbulda çıkan 

hemen bütün gazeteler ve bütün 
mecmualar kendisinden makale, 
hikaye, yazı istemişler. Ostat bir 
listesini yapmış. Masasına otur. 
muş, hangisinden başlıyayım di
ye düşüne düşüne uykusu gel· 
mı~ ... 

Ogündenberi hala uyumakta. 
dır, Hatta, geçenlerde, bir sine· 
mada bile uyuyordu. 

Tedbirli Komlser-
Son günlerde, Franıada, Mar. 

silya polisi hakkında büyük bir 
tahkikat yapılmaktadır, ve bir • 
çok yüksek memurlann, kaçakçı-

larla ortak oldukları meydana çı. 
karılmıştır. 

Geçenlerde birisi, otomobilini 
bir lokantanın önünde bırakıp İ· 
çeri girer, yemek yer, çıkar, oto. 
mobil yok. 

Adam karakola gider, şikayet 
eder. Komiser, düşünür: 

- Merak etme, der, yann sa
bah filan yere git. Otomobili ora. 
da bulursun. 

- Nasıl olur? 
- Kaçakçılar bazen böyle oto· 

mobil aşırırlar. Kaçıracaklan eş· 
yalan taşıdıktan ıo!'ra ekseriya 
o <'.ediğim yere bırakırlar. 

- Madem biliyorsunuz, ne di. 
ye gidip tutmuyorsunuz? 

- Ben çoluk çocuk sahibiyim, 
işimden kovulmak istemem. 

Atı Alan Üsküdarı 
Geçti 

Macarlarla Çekler araıındaki 
ihtilafı İtalyanlarla Almanlar, 
kendileri aralarında ve dahili İ§· 
leri imiş gibi hallediverdiler. 

Halbuki, Çekoslovakyaya ait 
meselelerin, Fransa, lngiltere, 
Almanya w İtalya aralarında ya
pılacak bir dörtler konferansı ile 
'ıalledilcceği kararlaştırılmıştL 

Bu karar ne oldu? 

Çocuk - "Avrupa meselesi,, diye ha 
sap mesel~si midir? Bay öğretmen? 

şey bir he· 

Oğretmen - Evet, yavrum. içinde hem cemi, hem tarh, 

hem darp, hem taksim bulunan bir mesele ..• 

Eski zaman ilaçlar ı 

tıpt~ kullanılıyor 
Kimya, bakteriyolcji ve mete· 

oloji ilimlerini bilmiyen ilk çağ 
insanlarının kullandıkları eski i. 
Jaçlar asrımız doktorları tarafın. 
dan da hastalara verilmekteC-:ir. 
Bugünkü müterakki tıp, ilim ve 
bilgiye istinat eder. Fakat bazı 
hastalıkları tedavi etmek üzere 
eski zaman ilaçlarından .da istifa· 
de ediliyor. Mesela yılan zehirin
den ilaç yaptığını Fransız dokto. 
ru Duge bir mecmuada yazıyor. 
İki bin yıl önce Mısırlılar da yı. 
lan zehirinden ilaç yaparak kul. 
lamru~tır. 

1'urare naııu ,.-orilen v,. bir ne
battan çıkan zehirle Oc, Tetanus 
aşısı yapılıyor. Tetanusa karşı 

asrımızın müterakki tıp ilmi 
daha müessir ilaçlar bulmuıtur. 

Fakat Kurare zehiri de istimal e. 
diliyor. 

Almanlar anların zehirinden 
Epiteliomas hastalığını tedavi e· 
decek ilaç yapıyor. Dcktor Lotal
ın propagandası üzerine bu ilaç 
Fransada da istimala başlanmış. 

tır. Arı zehiri ekzemalar için de 
kullanılıyor. Baykuşlardan çıka. 

kılan ekşi bir madde ile de akci
ğer ve dizanteri tedavi ediliyor. 
Hatta romatiımaya da bu ilaç 
tavsiye ediliyor. 

Dert derman 

Çocuklarımızın kafası Holivut 
müstemlekesi midir? 

••• 

VELİ, DELt 

Dünkü gazetelerde çıkan biı: 

istatistik ahalice kutsiyet izafe 
edilmiş bazı ruh malullerinin de 
içeri alınması dolayısiyle timar
hane mevcudünün arttığını gös. 
teriliyordu. 

Ruh mallilleri ki, kendilerini 
evliya taruttmnış bazı meczuplaı: 
vesairedir. 

Aradaki farka bakınız: Bir va. 
killer tiu "Veli,, lerden meded u· 
mulurken şimdi onları "deli,, eli• 
)l"o timarhaneyc tıkışrrnız. Y eeU.. 
ne şikayeümii, aurup durur• 
ken timarhane mevcudünün art. 
ması dolayısiyle yeni yeni mas
raflara girmek, pavyonlar inşa 
etmek zaruretinden olabilir. 

Fakat yine memnun olmalıyız; 
ki bu hastalığın hiç olmazsa "si~ 
rayet,, ine meydan verilmemiş. 
tir. Bu itibarla gelecek günlerde 
timarhanemizden "Veli., ler çe • 
kildikçe barındıkları koğuşu yj. 
ne o cinsten hastalar gelecek en• 
dişesiyle muhafazaya lüzum kal• 
mıyacaktır. 

••• 
SONBAHAR 

Beşiktaştan S. M. imzasiyle: 
On alb senedir evliyim. Ka. "Tayms,, gazetesinin dUnk(l 

mndan memnunum. Her husus- Editoryallerinden birinde "Son. 
ta iyi bir zevce. Gelgelelim, ken- bahar,, mevsiminin ortaya koy· 
disinden fena halde bıktım. Bu duğu güçlüklerden bahsediliyor; 
hadisede, yeni bir aıkın da rolü bu mevsimde nasıl giyineceğimi. 
olmadı değil. Lakin, hem size zi şaşırdığmuzdan şikayet olu .. 

müstaar bir isimle yazdığım, nuyordu. 

hem de hakikati söylediğim için Filhakika sonbahar, bize yaz 
açıkça diyebilirim ki, karnndan mevsımının itiyatlanndan uzak• 
ayrılmadan sevdiğim kadınla ya. laşmağı ihtar edecekken, - bir 
ıamak istiyorum. Bunun da İm· de bakarsınız _ sıcacık bir gün. 
kansızlığım biliyorum. Ne yapa. le, yine o eski serbest hayatımı.· 
bilirim?. zı geri verecekmiş gibi olur. De. 

Vaziyetinizin güçlüğünü, in- likanlılar pardesülerini giymek 
51anların zaaflarını da bildiğimiz üzere iken sveterlerile iktifa e
jçin takdir ediyoruz. Hakikaten derler; yaşlılar boyunlanna bir 
güç bir mesele. Yardan nu? Ser· de ince şal sarmağı düşünürken. 
den mi? Lakin, geliniz, düşün. pardesülerini kollarına alarak çx .. 
meğe çalışalım, meseleyi bir de, karlar. 
karınızın gözüyle görelim: 

Farzediniz ki o da, on altı se 
nelik karı kocalığınız esna:nnda, 
sizden bıkmış olsun, ve bir baş. 
ı~as nı sevsin. Buna ne derdni:ı:? 
llele cnu seviyorsanız, geçirece· 
ğiniz istirabı tasavvur ediyor mu 
sıınuz? Aklınızdan neler geçmez? 
Rakibinizi öldürmek. Karınızı öl 
dürmek ve en sonra, kendi haya· 
tınıza kıymak. Veya karınıza 

yalvarmak. Sizi terketmemcsini 
istemek. 

Şimdi artık, bütün bunları göz. 
önünde tutarak kararınızı veri · 
niz. 

Ve iğneyi ken.dinize, çuvaldızı 
ba§kasına batırarak. 

Ve sonra bir.den bire: "GökyU.. 
zü kurşunla örtülü,, denecek ka· 
dar karanlık ve mağmum bir kıt 
emmaresidir ortalığı kaplar. Yağ 
mur, bora .•. 

İngiliz gazetesi, sonbahar ve 
kış mevsimleriyle senenin neşe. 
sinin bitmiş olmıya~ ğını .söyHl• 
yor. O neşeyi tazelemeğe ancalı 
bu iki mevsimin yolundan gidile• 
bileceğini anlatıycr. 

öyle ama, bu yolu takip etmel 
suretiyle o neşeye tekrar vann. 
caya kadar her halde pek yoru· 
luyoruz. 

HIKMETMON~ 
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KiMKiME 
Yu'.karıki Ev, aşağıdan bakıldı

ğı zaman, ideal bir Evdir. Genç
liğinde hulya kurmuş Bakkal, 
Tüccar ve yahut hovardanın otu
rabileceği; Mütekait bir Paşa, 
.Eserlerini yazan bir Romancı, Ya
hut da menfada bir siyasinin son 
günlerini geçirmek isteyip te ge
çiremeyeceği Evlerden biridir. 

. go''mmeleri için yardım et-nazeyı . 
l ·nı· rı'ca etti Memur, kendı. 

- Bir yerden para da bulamaz 
mısın? 

Danyel Daryö 
Holivuttan me erı · . 

. bu yolda bir müracaate ıllt 
sıne . hasta döndü - tstanbula inecek param ol-

sa, belki.. defa şahit oluyordu. Bu ne bır 
paso meselesi idi, ne de eşya ta-

"f terinde beş on para aksata-
n e k b' 

k müşkülat çıkartaca ır va-
Artist Amerikalı sinemacıların, 

ra~adın, teşekkür ederek ç<ktt. her hakka sah; p olduk 1arın1 
- Al sana on bir kuruş on pa-

üzerinde 
iddia 

ca , 
ziyetti. Fırına dc·ğru koştu. Bir ekmek 

Onünden pazar günleri üç beş 
aşıkın geçtiği, Adeta kendi kendi
ne, Kayaların orada çatlayup dö
külmesile vücuda gelmiş sanılan 
bir yola; Sair günler, yalnız yolla
ra mahsus olan kimsesizliğin ga
ripliği siner. Adan n içinde bu yo 
lu seven üç beş 1dşi vardır ama, on 
larda daha çok, Akşam karanlığı 
basdıkdJn sonra yıldızlan seyret
mek için - yahut bana öyle ge
lir - Bu yoklan geçerler. 

_Ben ne 

Benim vazifem 

mek. 

yapabilirim, dedi. 
vapuru bekle • alarak yokuşu tırmanmaya başla- et m e 1 er i n d en ş i k a yet ç i. .. 

dı. Bir kız çocuğu yarr yolda e. .. . .. 
kl · sarıldı Ve bir ekmek Dan yel Daryo kendısını kaçt-

Yolun b:r kenarı Adanın en 
ayak basılmamış yer::lir. Çamlar 
birbirine girmi~tir. Yol, İz yoktur. 

,, V c bunun ;çinc!e ça:nlarm altında 
ne ruj sürülmüş kötü mendiller, 
ne de gazete kağıtları ve sardalya 
kutub.rı b~:bnur. yolun C.:teki ke
narında ise uza!~tan bir .'e güzel 
gözüktüğli hakle il:i çirkin ev 
vardır. E, Icr:n u:r tarafını yd, 
üç ta:afını ela yine çam ormanı 
kapla:-. 

Uz:ı'.:t.:ı.n in:::na, i(nt1e mc:ı:t 

gü;1l~r ynş::r. :ık, çam kckusıı. pr.y 
ra:ı: Jw'~la:nah: arzuları dcldt.r<ln 
V.u evd~ ya~ay:ın in:;aııları; leble
bilc:.-~ni s:ıtm:ı), k:n mi yoksa b:r 
sa:r.:;ı altınt:.:ı bab ~ız ve !:ar.ıslz 
bir rr.cmlcket dü§i:nerck uymr.c:k 
için mi geldiJi lx-Jirsiz; leblebici
den b<ıika kLnse tanımıyordu. Bu 
ev~n insanla:-ı o kadar sakin ya. 
şıyorlardı. Kış günleri orta yaşlı• 
earı b~r adarr..ın tam saatinde va. 
pura koştuğunu gören berber,, 

müşterisine "Yukarıki evin mo- · 
roğu,, derdi. B:.itün dedikcdu 
bundan ibaretti. İhtiyar adam, 
küçük cıkmlarla döner; artık ha! 
talarca .. asa<Yıya inmezdi. Aşağıc·a 
birbirleri~i "'çekiştiren Ada ahat:-

ai Karadenizden balıkçılar gel-
' 

tnişse dedikodularım birkaç gün 
bırakır; evlerini, gizlice kiraya 
\lermiye çabalarlardı. Gizlice ki. 
raya ver;Jmiyea evi, yazın deniz 
banyo:m ve istiarhat için gelen
ler, t..ıtmazlardı. Çünkü balıkçı • 
lar bck~rdrlar. Bekar ve balıkçr .• 
l3u il.i kelimeye bir gayet küçük 
hayvan ismi katılıverir. Bir ba • 
İrkçınm gömleğinde olsun olma
l!ın bit v:ır kabul edilmiştir. 

J ••• 
Adamn yerli ahalisi, birbırının 

balıkç.lara ev kiraladığını haber 
aldığı halde, yaz gelmeden kimse 
ltinıseye bildiğini söylemeyi ve 
bu sırrı dilinin ucuna her an geL 
diği halde yutkunduğu günlerde 
bir gün sarı ihtiyarın haftalar. 
danberi aşağıya inmediğini kim
le farketmedi. 

Kadın: 
te erme • . 

dakikada yeni.den arzulanır ran Holivuttan kurtulmuş ve hır 

bo~ !muştu müddet istirahat etmek üzere va-
w•ı .. ., De - Müslüman degı mısın. -

ır şey o · . . 
. Kadın tekrar aşağıya indi. Be- tanı Fransay~ gelmıştır. . .. 

1 di doktoru aklına gelmişti. Fakat, artıst .crada kendısıru di~ Hanım elhamdüllah müslü
uz da. Buramanız ama memur 

1 . mesul olurum. dan ayrı amam, 
Hamal kahyasına git. 

Hamal kahyasının evi köyü.n 
·· el bır tam crtasmda iki katlr, guz 

. i.d' Kadın eve yaklaşınca 
hına ı. b' ler 
sobadan çıkan aleve ır şey 
.. k . t gibi bir hal aldı. soyleme ıs er . 

Adeta bir anda, soba yanan bır 

d d billür bir kase içinder. sa-o a a . .. 
rr kehribar sarısı, tel tel bı: tu: 

' komşu havadıslerı tün sarar ve 
anlatır gibi o'du. 

I~apıyı vurclt}. 

S sobanTn etrafında biri er. 
aç ·ı. ocugvun orta-kek, biri kız, ı a ç . 

' da oturmuş kara yağız bır a-
s.n k" sararmış bir gazeti: o-dam es ı, 

' Gözlüklerini takmıştı. 
kuyordu. kalın bal -
Entarisinden kdlı ve . . . 

. . h .. 1 bacağı gıbı kavı dırlan ıkı crgu .. 
d Terliklerinden hırı 

e ye. d kt kışın kimya şöyle bir dinleyınce hasta oldu. Beledıye o oru, w 
"b 1 .. 1 meşguldü Nitrat- ğunu anlamış ve yorgunlugunun tecru e en ı e · ş· 

. . t.. sollan maviden kır farkına o zaman varmıştır. ım-ları erıtır urn . · · · d k d 
k' dan maviye çevi- dı, Parıstekı evın e yatma ta ır. mızıya, ırmrzı D .. .. h 

. · 'h 1 der suyu talı- Yalnız, Danyel aryonun as-rır Klor ısti sa e ' . d" 
· C geçirir ozcn talığı hayranlarını endışeye u -lil eder. ereyan • .. . . 

şürmüş bunun uzerıne artıst, er.-
koklardı. . d'il k k-..:ı h t ima 

k -..:ı· · · görmek dışe e ece -.ıar as a o • Bir kadının euuısını . . .. . 
•W• • h 1:: dikleri za. dığını bıldırmek luzumunu hısset istedigını a er ver . . 
k .. "k ıa~boratuvarmda id - mıştır. 

man uçu D .. w t v 
' · ld ·· idrarı - Danyel aryo, yattıgı ya agın 

rarını tahlılle meşgu u. k ar başucuna kabul ettiği bir gazete-
na bir seyler koymuş, şc er v . 1 .. 1" • 

. - d cıye şun an soy uyor. 
mı? dıye bakıyor du. r bir - Bugünlerde ·Holivuda imka 

Mavilesen idrar an evve a d" . k 
~ • kt V idrar bir- nr yok dönemem... Ken ımı ço takım gazlar çı ı. e h' -..:ı· 

. k kesil halsiz ve yorgun ıss~ıyorum. d ·r kirem.ıt ırmızısı - k 
enmı e . d' . Evvela, biraz hastayım: Zorlu -d' Doktor kendı kcn ıne. k 1 h 1

• • y k 1 d k la nefes alıyorum. Fa at, ası as - Eyvah, dedı. a a an ı . A • d .. 
.. . or.dum Ne idı talığım ruhı. Bılmem ne en, uze-

Zaten şuphelenıy . . d b' h"' .. ar 
. umamak 1 Hay rım e ır uzun v . . 

o su ıçmek 1 Uy . 1 "Bu hal bir film çevırmeye 
h .. t ha'ltkım versın • 

Alla mus a başladıktan sonra clsaydı fela-

Hanımı: k ketti. Fakat iyi ki bir filmi bitir. _ Bey, bir kadın sizi görme 
dikten sonra ve diğer filme baş-

istiyor. lamadan evvel hasta olduğumu _ Geliyorum, dedi. 
Ben o kadına gösteririm, beni hissettim. 

"Holivuda mektup yazdım, has rahatsız etmeyi, der gibi söylen_ 
ta olduğumu bildirdim. "Riı:,, is-

di. minde yeni bir filme başlıyacak-- Söyle. ne var? Derdin ne k 
' tık. Ben iyi olup gidinceye a -

hamın? dar bekliyeceklerini söylüyorlar. 
Kadın anlattı. Dcktor: "Holivutta bitirip geldiğim 
_ Ben görmeden kalkamaz, 

Ö film "Şafak .sökerken dönenler,. - Fakat hastalık filin yok. - k 
ismini taşıyor. Bu film beni ço len öldil. 

- Bakalım öldii mü; ne bile- yordu. Güzel oldu mu acaba? 
Zannederim ki çok güzel oldu. 

yi:._ b~~~ olmazsa söyleyin, 'kal- Film, bu aym 18 inde çıkarıla .• 
~ cak filmdeki rolüm hakkında hır 

dırsınlar. B şey' söyliyemem. .. Bu, bir meslek - Oraya kadar çıkamam. en 
de hastayım hanım. Şeker hasta· sırrıdır.,, 

Artist bir müddet susuyor. De-lıgwım var. ihtiyarım, yorulurum. . k 
k rin bir nefes alıp göğsünü örttı.i -Bir eşek bulursan çıkarım, yo sa 

ten sonra tekrar devam ediyor: 
adrmımx atmam. - Pariste iken rahattım. Ak-

- Peki, diyerek kadın çıktı, k 
şamları stüdyodan çıktı tan son-

bir eşek bulmıya çalışırım. ra kendime bir iki saatim kalır. 
Kadın sokağa çıktı~ı zam.an dr. Holivudda öyle değil. Vakıa 

sabahki yaz havasının bırde~bı~e yine her gün yine ayni müddet 
uçup gittiğini hayretle gordu. çalışıyorum ama, boş vakitlerim
[smcı bir rüzgar çıkmıştı. Bulut. de beni rahat bırakmıyorlar. Ga ... 

tar, çamlığa ve evlerine .doğr~, zeteciler, fotoğrafçılar mütema • 
büyük bir ölünün cc~~zesıne gı- diyen peşimi takip ediycrlar. 

·b· kı k:ı gi.dıyorlardr 
der gı ı, a n a n. . .. .. .. : ''Hollivudun bir şeyinden da-
Koşarcasına eve gıtt~. Ol~yu. bı.r ha şikayetçiyim: Oranın sinema. 
çarşafa şararak aşagıya ınd~rd;. cıları mukavele ile tuttukları ar
Kar başlamıştı. ~ışan~a, ~1 • tıgı tist!n üzerinde her hakka sahip 
zaman entarisi hır dakıka ıçındc olduklarını zannediyorlar. Onu 

k ·1 · · T~ tepeye 
bembeyaz esı mıştı. a .. istedikleri şekle sok:ınak istiyor-
kadar ölüyü yarı taşıdr, yarı su. 

. "b" aca !ar. ·· dü Tepeyı aşmış o ur yam . 
ru v • 1 d'" l'"kte durmuştu. "Ben buna müsaade etmedım. dogru o an uz u . . . .. be · 

.. ~ b a kadar geliyor. Onların zihnıyetine gore, lll 
Ruzgar uray . k -..:ı·ı . b vl 

k a havası mukavele ile enuı erme ag ar. 
uzanıyor u. . k' 

.. .. tli Fevkalade çır ın yere duşmuş . . k 
k . dog vmuş hır çccu bir aya , yenı 

Burada adeta te rar Y z .. .. .. w b 
ken kaşımı, gozumu, agzımı, ur-

başlıyordu. numu satın almışlardı ve bunları 
morluğu ve cesametiyle kadına Etraf sessiz, adeta ılıktr. Ve istedikleri şekle sokmaya hakla. 

Günlerden güzel, berrak bir 
ltı:ş günü idi. Balrkçılar şehre in
bıişlercii. köy sokaklarında kim
l!eler yoktu. Sarı ve saçları beyaz 
~lduğu halde ı:;ayet genç yüzlü 
\>e sıska bir kadın şehrin so'kak. 
hırını dolaştı. Berberde tıraş olan 
ttıiişterisiz kahveci: 

- B:.ı karı ela kim? Dedi. 
l3erber dikkatli dikkatli baktr. 

bakıyordu. 
k. rx vardı. bu ılıklığı.1 içine lapa lapa, sa ın 

kar yağıyordu. Sahilin bu dik ya "Uzun müddet mücadele ettik. 
macını ancak fodos rüzgarı tu - Onlar dediler yapacağız, ben de
tar. Poyraz burada yalnrz uzun dim yaptırmam! Nihayet baktı • 
çamların tepelerinde kalır. lar olacak gibi değil, vazgeçtiler~ 

İtiiçük gözleri şimşek gibi: 

- Allah Allah kimdir bu, ta~ 
11t~·or gibiyim der gibi idi. Müte
'ssir 

' 
- Tanryamadıın, dedi. 

~· kaclıo, evvela kahveye, baktı. 
ır köşede iki yerli Rum balıkçı 

tavh oynuy~r.:lu. Kahveci. kah
~etıin içindeki berberde tıraş o
ıtlıyordu. Kadın kahveye bir göz 
ttrı:tan sonra iskeleye koştu. 
.. illıkçıhrdan biri kad.nı görmüş
\l, 

~ - Yukarıki evin karısı, dedi. 
'teı ·ı 

':ı er: 
- Vay 1 ... dediler. 
ltldın i~keledeki memuru bul

'lı.ı. l{oc~sı:un dün gece öldüğü 
tı" 
tl, Çocuğunun aç kaldığını, ce-

- Buyur, anlat hanım .. 

d d .. ·skele memuru. Kadın er ını ı 

na anlattığı şekilde buna da an-

lattı: 

- Kocam dün gece ... 
Hamal kahyası dikkatle dinle· 

di. ? 
- Hanım, dedi. Paran var mı.. 

Bu kış kıaymette oraya hangı 
hamalı çıkartabilirim. Çıkmazlar 
hınzırlar ki! Hepsi aç. Ya~ın .ka
zandıkları şimdi çoktan b~tAnış -

tir. Balıktan pay almazsa1~r, h~p 
si acıhdan ölür. SenİI\ 1çın bır_ 
seyl:r yaparım. Yaparım ama beş 
~3ra5ız c!a bu iş olmaz. .. 

_ Satacak bir şeyim yok. Soy

ledim. Evde çocuk bile aç .• 

Biraz ileride uçurumlar var • Mücadeleyi ben kazandım ve oL 
dır. Derin ve garip, kadın ölüyü duğum gibi kaldım.,, 

oradan dudaklarında dua mr yok Danyel Daryö Holivudun hava 
sa üşümekten ürperme mi, ne ol~ sındau da şikayet ediyor, oranırı 
duğu belirsiz bir krprrdama ile, kendisine yaramadığını söylüyor : 
yuvarlayrverdi. Hiç bir ses duy- - O kadar istedim ki doktor
madr önce. Sonra, dinledi. Kula- Jar bana bir iki sene sinemadan 

ğına yalnız yuvarlanan çakıl ses- uzak kalmayı tavsiye etsinler, ol 

Ieri geldi, madr, Muayene ettikleri zaman 

kendilerine göz kırptım, işaret et 
üç gün 'kar yağdr. üç gün rüz- tim, anlamazlardı. Hiç bir zaman 

gar esti. Uç gün de yalnız üç va- da yalnxz kalmadık ki kendileri. 
pur iskeleye uğradr. Hamal ba- ne açıkça söyliyeyim ... HüJasa, i
şı sobanın kenarında iki senelik ki sene kadar bir istirahate ihti-

yacım olduğuna dair bir rapor a
(Devamx 6 ıncıda)' lamadım...~ 

~öt,üE Vüşün~A~ 
Şiuasinin «Şair evlenmesi» 

mahkeme sahnesinde 
Tarihi ''ezeli bir tekerrür!,, diye tarif edenler, bir delil 

daha kazandılar. Dün, rahmetli ''Şinasi,, nin "Şair Evlenmesi,, 
adlı bir perdelik !komedyası, bir mahkeme sahnesinde yeniden 
temsil edildi. Şinasi, gönneden evlenmenin fenalığını sezmiş bir 
adamdı. Bu içtimai eksikliğin zararlarını belirtmek için bir piyes 
yazmıştı. Ese•·de bir şair, genç lbir kıza aşık olur, ister, verirler. 
Fakat dü~ün gece&i, teliyle duvağiyle karşısına çıkan gelin, 
dünyada hiç hir süsün örtemiyeceği kadar çirkin bir mahluktur. 
Adamcağız çılgın lbir ihalde dışarıya uğrar. Bağırıp çağırır: 

- Bu, benin. karım değil! 

Diye ortaJ.ğı velveleye verir. Çünkü hakikaten gelin, fai_ 
rin sevdiği kıı; değil, onun kambur ablasıdır. Mes.ele imama 'ak· 
s.eder onlar da geliri-er, nikahı kıyan kendisi olduğundan, imam, 
zaten böyle ;,ir pahrdıyı bekliyordu. Belki aileden ıbu işi yap· 
mak için para da alınıştı. 

Berebt, şairin kurnaz bir arkadaşı vardır. O, imama rüş. 
vet verir ve şairi iıakiki sevgilisine kavuştunır. 

Şinasi, kendi yarattığı sahnede, hayata istediği şekli ve akı.. 
şı vermiş, sonunu tatlıya bağlanuştr. Fakat dün mahkemeye dü. 
şen hadise bilmem böyle bir güzel neticeye varabilecek mi? .. 

Yeni piyesin şahıslan Ihsan isminde bir gençle, Fatma Ne
zahet adlı bir kızdır. Bunlar sevişmişler, nişanlanmışlar, nlti\h_ 
larunışlar. Anca~t kız, nikah defterine imzasrnr atarken yaradılış.. 
tan sakat ablası Hacer Nevzadın adını yazmış. 

Evlenme günü gelip çatınca, dıelikanlr, karııısmda İ§te bu 
ablayı buluyor ve ımahkemeye koşuyor. Koşuyor ama, ıorada da 
nikah defterine imzası ablan :kıza ayda on üç lira 'na.faka ver
rneğe rnahkur-ı oluyor. 

Şimdi bir hüviyet kaçakçılığı davasına girişiyormuş. 
"Kurun''~ belki ihaklı olarak bu havadisin üstüne ''•Muam

ma,, başlığını koymuş. 

Okudum ve yukarda söylediğim gibi hafızamda .şinasinin 
"Şair Evlenmesi,, komedyası, canlandı. ''Ebüllaklakatülenfi,, si, 
"Atak Ese,, si, ''Batak Köse.,, si ile bütün sahne gözümün önün. 
den geçti. 

Tarih ezeli bir tekerrür olsa bile, görüyorum, ki zaman on. 
da bazı değişmeler yapan bir ·~ı·etuş,, geçiyor. iŞnas~ ihu piyesi 
görmeden almıuun zararlannı göstermek için yazmıştı. Eserin 
''tez,, i bu idi. Fakat işte bugün ortada 'kaçgöç yok. 'Herkes, bir· 
birini göriip ıbeğenerek ahyor. Ama, yine eski bir vaka, tıpatıp 
denecek bir eşlikle hayatta tazeleniyor. Hesapta, demek göre gö
re, baka baka da aldanmak var, 

EK: 
HAKKI SOHA: GEZGiN 

"Ahdiatik,, te de böyle bir hadiseden bahsedilir. ''Yakup 
peygambere,, efendisi "Lamran'', beş sene kölelik: karşılığı 
olarak kızrnr vermişti. Fakat nikah duvakla kıyıldığı için, güzel 
yerine çirkin krzmr ona yamamış ve ancak beş yıl .daha çile çek. 
tirdikten sonra zavallx nebi güzelini alabilmişti. 

H. S~ 



• - lWRUll 

Hatay Millet Meclisi topla .. dı 

Devlet Reisi senelik 
nut unu sövledi , 

Bakava vergilerinin afh düşüoillOyor 
.Antakya, 5 (A.A.) - Hatay Millet sıhhiyedeki yeni işlerden, nafta ve 

Meclis! saat 15 de birinci rels veldll yol işlerinden, ziraat lrn.lkmmasın

Vedi Karabaym relsllğlnde toplan- dan, posta ve telgraf muamelA.tından 
mıştır. Devlet reisi Eksela.ns Tayfur ve Fransız askeri tarafından idare e-
Sökmen, yıllık nutkunu söylemiştir. dllmekte olan telefon şebekesinin 

Dcdet Reisi <lcmiştir ki: Hatay de\ letlne devri takarrUr etmiş 
una.tay vnrlıj;,"lnın bütün saluhiye- oldugundan bahsederek sözlerini şu 

tini ellerinde tutnn l\lillct Meclisinin etimle ile bitirmiştir: 
sayın Azruaı·ı; "Dalnıa. mc ut nctlcelero erişebll

memlz.i temenni ile cümlenize sa1gı· 
lar sunarım." 

Devlet reisinin nutku sürekli bir 
surette alkışlanmıştır. Bundan son
ra meclis reisi bir nutuk syllyerek 
Ulu Önder Atatilrlt"c Hataylıların 
sonsuz saygı Ye nıinnotlerlni Ha.de 
etmiş ve bu beyanat coşkun tezahü
ratla karşılanmıştır. 

lkl aylık tatil devresi içinde hUkn
metln haiz olduğu salflhiyete bina.en 
çıkardığı 24 mu\•akkat kanun hüku
met tarafından meclise arzedllmiş, 

bunlar tetkik edilmek üzere alt ol-

Hatayda 
Pasaport vizesi fansanın yeni naal 

kaldırıldı • 1. I k ? 
Antakya,5(A.A.)-Pasaort.işl~i.sıyase 1 ne o aca • 

hakkında bir kararname ne§redılmış. 

tir. Bu kararnameye göre, Hataya du· Nazır, buhranı izale için bazı çareler buldu 
hul vizesi mülgadır. Hataya gelecek 
yabancılar ellerindeki millt hüviyet 
cümanlarmı bulundukları mahal zabı· 
tasına göstereceklerdir. Hatay hükO. -
meti şimdilik bir pasaport ihdas etmi. 
yeceğinde:ı harice seyahat etmek isti
yen Hataylı vatandaşların arzularına 
göre Türkiye Cumhuriyeti veya Fran. 
sa Cumhuriyeti makamatı aidesinin 
kendilerine verecekleri pasaportla se· 
yahat edeceklerdir. Bu hususun temini 
için Türkiye Cumhuriyeti fevkalade 
murahhasr.ıa ve Fransa Cumhuriyeti 
mümessiline nota tevdi edilerek ga • 
ranti sıfatile bu cihetin yapılması is
tenecektir. 

"Müell4fier 1Iukuk"1t,, kaldırıldı 
Antakya, 5 (A.A.) - Hükfunet bir 

muvakkat kanun neşrederek müellif -
ler hukuku namile hükmi veya hakikt 
şahıslar tarafcdan alınmakta olan pa
raların bundan sonra ne şekilde olursa 
olsun almmryacağını ilan etmiştir. Bu 
suretle sinemalardan ve plajlardan ec. 
nebi müellifler adr.ıa alınmakta olan 

Paris, 5 (A.A.) - Reynaud, vaziyet 
hakkında yaptığı tetkikatın ::ıeticesini 

pazartesi akşamı Daladyeye bildirecek 
tir. Reynaud'nun buhranın izalesi için 
bulduğu çareler ~u suretle hulasa e -
dilebilir: 

Masrafları kısmak, yeni varidat men 
baları bulmak, iktısadi kalkınmayı te. 
min edecek tedbirler almak. 

Reynaud. mali sahada hiçbir ce!>ir 
tedbiri:ıc müracaat etmiyecek. eşha • 
sın ve müesseself'rin sarfetme kabili • 
yetini azaltacak olan ağır vergiler ih. 
dasını teklif etmiyecektir. Tazrr mem 
lckctin iktrsadi faaliyetini yüseltecek 
ve inkişaf ettirecek tedbirlerle bilhas· 
sa ilı:tısadi sahaJa yeni varidat men • 
baları ve imkanları bulmağa gayret e· 
decektir. 

3 - Konsey, umumi politika bah· 
sinde, sosyalist partisinin parlAmen· 
to grupuna. parlAmento toplanınc• 

alacağı hattı hareket hakkında da dl• 
rektlfJer vermeıtdir. 

KONSEYDEKİ MÜNAKAŞALAR 

Parls, 6 (A.A.) - Sosyalist parti· 
si mllU konseyinde umumi poHUkl 
hakkında müzakerelere başlanmış-

tır. 

llk söz alan mebus Lussy demlşW 
kl: 

AntikomUnfst mUcadelenln şlddetlf 
aleyhindeyim. Zira, bu mücadele 
antlmarkstet ve b11Ahara antlsosya 
llst m Ucadeieye bir başlangıç teşkl 
etmektedir. Sosyalistlerin komünist 
terle birlikte bir blok vncuda getl1" 
meleri fikri de doğru değlldir. Sosı 

yaltst partisi, buglln muhalefete ge~ 
memelidir. Zira, bu poUtlka da hU 
kCımet, sağa doğru yeni bir adım «» 

0 20 sene birçok hAdiselcrc sahne 
olan Hat.ayın, nilınyet kurtarıcı ve 
koruyucn Bü;J ük Atatürk' ün yük
sek azim \'e lr:ulesiyle nnsıl te· 
şekkfil etti~rf muhtcHf vesilelerle ar
zodilmtştlr. Eylülde teşekkül eden 
Hatay devleti gc~irdil,"1 bu tld ay zar
fında neler yapmış ,.e daha. neler 
yapacak, bunu huzurunuzda izah et
meyi lüzumlu gördüğüm :için birkaç 
dakikanIZI :işgal cde<:el'.,rim. Bu iki ay 
içinde inzibat kun·etlerl Hatay dev
letine :lnUkal ederek hudutlarda jan
darma karakollan tesis edilmlş, da
hilde otomobllH seyyar jnndarma de,· 
riyelcrl gezdirmek suretiyle asayiş 

tahtı temine alınmıştır. 

dukları encllmcınlcre gönderilmiş- para almmıyacaktrr. 
Ur. 

Reynaud, geniş bir kredi siyaseti 
takip edecek ve sermaye:ıin avdetini 
kolaylaştıracak müsait bir hava ya • 
ratmağa çalışacaktır. "Açık pazar., si. 
yaseti devletin mUbayaalan sayesinde 
devlet eshammm yükselmesi için en 
makul çare olarak kabul edilmiştir. 

ha atacaktır. 

Dunu mUteakıp slSz alan sabık zl l 

rnat nazırı l\Ionnet ezcUmle demişti 1 
ki: t 

"Sayın hallamıza teshIUlt olmak 
ttzere, Ordu ve Reybnnlye nnhtyelerl 
kazaya tahvil odflcrck birer sulh 
mahkemesi de tcşldl cdilmi~ir. Bnz1 
sebeplerle ve llcnatı zenınn dolayısiy
lo , birkaç ay evvel ilıtilli.l sahası o
lan bu aziz yurdumuz, alman kuvvet-
11 tedbirlerle bir dnrnlemnn olmuş. 
blrfblrlne hasım olan hnlk adllllne 
hareketle bir aile kaynaşması hali
ne gclmJştJr." 

Devlet Reisi bUtUn halkın sUk~n 

ve huzur ile işi ve gUcU lle uğraşması 
ve kimsenin teşvik ve iğfaline kapıl
mamasını tavsiye ettikten sonra, Ha
tayın malt durumu hakkındaki iza
hata geçerek, malt durumun her se
nekinden daha tyl olduğunu, lkl ay 
gibi pek kıea bir zamanda malt sa
hada oldukça mUhlm işler başnrıldı
ğını, aar l.f>lr vllAyet kadrosu ile btr 
devlet kadrosu yapıldığını, maliye 
kadrosunun gene ve daha bilgili ele
manlarla teçhiz cdlldiğini, kanunlar
la tahtı temine alındığını söylemiş 

ve sözlerine şu suretle devam etmiş
tir: 

"Tütnn fJyntlı!rmm geçen sene
kinden yüzde on fıt7Jn lyle nıi:bnyan
m \'C JstJhl!iklmfzin bir bnçnlr nı!sll 
fazla ttitUn istihsal ederek reji ida· 
resi işinin temin l'dllmesi gibi mem
lekete çok lıııyırlı işler de göriilmilş 
bnl:mmakt.ntlrr. 
~u gUnJercle biitiin hnUmnm Rlll

kaclnr eden gilmriik :işinin nasıl ele 
geçtlğlnl iki kelime ile hüll\.sa ede
ceğim: 

Cenevre ftnlaşması mnclbin<'• Ha
tay gllmrüklerinln Hatay de\ lctine 
lnUkaU lAzımgeldiğl için 1skende· 
runda1d gümrilJ:',"11 memurlnnmız tc
•ellilın edince, Suriye idaresi mUte
Mslr olarak Suriye hemen gümrük 
koyarak bizi tnzyik etmek için Ha
t.aydan Surlyeyc "'i<len eşyadan güm 
rük al.maya başladığı gibi nn ,.e bu~
dayr ve eşyaJnrr <la. bırnlrnıadr. l'tfu
kabll te<lblr olarnk biz <le hudutla
rımızda gümrük teşkfültı yaptık. Fa
kat giren ve çıknn eşyadan katiyen 
gümrük almndık. Hııtaylılnr birçok 
müşkülleri yendikleri gibi hnnu dn 
yenecektir. Snyın halkımız bu ci
hetten emln ,.o mfısterlh olsun, bu 
kilrsiiden sayın millet vekillerine şu
nu da söylcyebllirlm kJ, genç Hnt-ıı
yın mali sarsıntılar geçireceği tddJa
lanna ra~"1llcn hiikftmct ~erelt har:ice 
ve gerek dahile on para hile borç
lanmadruı tnn.hhfülatım mnntazan n.n 
ve zamanında ita etmi5 olup hiç bil' 
vergi de ihdas ctmiycceğimiz ı:Ihl 

937 senesine lm~lnr '\ergi halmynln
rmı da atfetmeyi dıişiiniiyoruz. 

Bu meynndn. bnnka borçlarmı <in 
taksite bar•ın:rnt'a '"'..rrz. Altmış sene
dir 200 bin llataylrnm hiJrnsıtn lm
tlll olan ve );iz l>lnlcrce <löııüm nı·n
zlnln su a?tmdn. kalmasına sebebiyet 
veren dalyan işinin kanuni yollnr
dan yürllncrck hal)f mnha?clmktır." 

Devlet Reisi adliyede yapılan yenı 
tcşklHHm faydalarmdnn, maarif ''f' 

Ruznamede müzakere edllecP.k 
başkn bir şey olmadığından perşem
beye toplanılmak üzere içtima dağıl
mıştır. 

Anavatandan gelecek eşyadan 

gUmrilk alınmayacağı hakkında bir 
kanun neşredilmiştir. 

A nliara telflfonu 

An karada 
dünkü maçlar 

Ankara, 5 (Hususi) - Lik maçları
na bugün de kalabalık bir seyirci önün 
de Ankaragücü ve Muhafızgücü saha. 
larında devam edilmiş ve birkaç maç 
yapılmıştır. 

ilk oyunda Demirspor küçük1eri ile 
Güneş kıiçiıkleri kar§ılaşmrş ve Demir· 
sporlular 3 • O mağlup olmuşlardır. 

Ayni klüplerin birinci takımları ara
sındaki maç ta Güne~lilerin 3 - O mağ. 
lftbiyeti ile neticelenmiştir. 

Muhafızgücü sahasında B takımları 
arnsındaki maçlar yapılmış ve Harbiye 
Muhafız gücü ile O - O berabere kal
mış, Ankaragücü de Gençlerbirliğini 

2 - 1 mağlup etmiştir. 

Zraat kongresi 
Ankara, 5 (Telefonla) - Büy!.ik zi

raat kongresi için hazırlıklara devam 
edilmektedir. Kongre gelecek ay ba· 
şında toplanacaktır. 

Kongre ruznamesinde köyü a!aka. 
dar eden mühim kanun projeleri de 
bulunmaktadır. Toprak kanunu, zirai 
asayiı 'kanunu, siloların te~kili kanunu 
ve kadastro kanunu bu layihalar ara
sındadır. 

OümrUk erde yeni 
tayinler 

Ankara,, 5 (Telefonla) - GUmrük 
tarife müdür muavinliğine Sabahattin 
Tanman, tarife mümeyyizliğine Meh. 
met Natık, Van gümrük müdürü Nu
rittin Atayakul Eclirneye, İstanbul 

gümrük başmüdürlüğü kimyagerlerin
den Mehmet Şarılı Ankaraya nakil ve 
tayin olunmuşlardır. 

Romen fütboJcuları 
1·2 mağlôp 

Şehrimiz.de bulunan Romanyanın 

Trikolur takımı dün ikinci maçını ınti
kam mahiyetinde olarak Pera ile yap
tı. Maça saat 15.30 da başlandı. 

Oyun baştan nihayete kadar fev'ka. 
lade seri oldu. Pcralılar süratleri ve 
enerjileri sayesinde birinci devreyi 
2 • O galip biti,diler. 

İl:inci devrede de oyun çok süratli 
oldu. Romenler bu maçta hiç olmaısa 
beraberliği temin edebilmek için çok 
çalıştılarsa da ancak devrenin sonları
na d~ğru penaltıdan kazandıktan bif 
golle sahayı 2 - 1 mağlCtp terkettilcr. 

Dün 
Bir kamyon Çarşıkapıda 

hendeğe yuvarlandı 
Dün gece Çarşıkapıda iki kişinin 

ağır surette yaralanması ile netice
lenen bir kaza olmuştur. 

Tekirdağ 12 numaralı kamyon, 
kömür yUklU olarak şehrimizden Te
kirdağa gitmek Uzere Çarşıkapıdan 

geçerken yol kenarında açılmış olan 
hendeğe dUşmUş ve devrilmiştir. Ka
za, kamyonun, hendeğin açJlması ile 
darnlan yolda tramvayların arasın
dan gecerken yaptığı mUşkUl bir ma
nevra neticesinde olmuştur. 

Devrilen kamyonun içindeki şoför 
ile muavini ağır surette yaralanmış
lar ve, derhal yetişen sıhht imdat o
tomobllJ ne Cerrahpaşn hastahanesi
ne kaldırılmışlardır. Polis hAdfseye 
vaziyet etmiştir • 

Bükreş 
görüşmeleri 

DUkreş, 5 (A.A.) - Hariciye ne
zareti tebliğ ediyor: 

5 Teşrlnlsanldo, 13Ukreşte kral sa
rayında Kral Knrol He Yugoslavya 
kral naibi Prens Pol arasındn, Ro
manya hariciye nazırı B. Kemnen'ln 
de lştlrakile, bir konferans aktedll
mtş ve umumt politik vaziyet Uzerln
de flldr teatisinde bulunulmuştur. 

Bu münasebetle, tetkik edilen bUtUn 
meseleler Uzerlnde tam bir flklr be
raberllğl bir kere daha mUşahede e
dilmiş ve iki memleket arasmdn an
laşma ve iş blrlfğJnln halen her za
mankinden daha sıkı olduğu görUl· 
mUştUr. 

Kral Karol, naip Prens Pol ''e hn
rldye nazırı B. Komnen, btlhhnra, 
bir av partisi ıcın Arad:ı mıntakasr
na gttmlşJerdlr. Prens Pal oradan 
Belgrada dönecektir. 

Pa~artesi akiamı 

Ay tutulaenk 
Rasathaneden bil.dirildiğine göre a. 

yın 7 nci pazartesi günü akşamı ay 
tam olarak tutulacak ve memleketimi
zin her tarafından görülecektir. Ay tu. 
tutmasının muhtelif safhalanr.a ait za· 
mantar gunlardır: 
Ayın tutulmağa maşlamast saat 22, 

41 de. 
Taın tutulmağa başlaması saat 23. 

45 te. 
Tam tutulması ortnsı saat 24.26 da. 
Tam tutlması nihayeti saat 1.07 de. 
Ay tutulmasının bitmesi saat 2.12 

dedir. 

Kerıf~rans 
Berlin Cniveraitesi Nöröşirtürji Pro. 

feaöril "Yeni Nöroşirilrji çalışmalan,, 

baklanda Cniversitenin birinci Tıp 
dershanesinde 14 - XI. 938 günü taat 
5 te bir konf erana verecektir. 

SOSYALİST PARTİSİNDE 

Parfe, 5 (A.A.) - Fransız sosya . 
partisinin nılllt konseyi, bugUn ı 

leden sonra saat 14.30 da ikinci 1 · 
tlmaını aktetmiştlr. 

B .Blum, konseyin üzerinde : • 
len karar vermesi icap eden Uç mc 
le mevcut olduğuna bildirmiş ve l ı 

meseleleri şu suretle tavzih eyleuıi -
tir: 

1 - Konsey, parlA.mento grupuna 
ekonomik ve malt politika hakkn da 
sarih direktif vermelidir. 

2 - Konsey, halk toplantısı mH11 
komitesindeki delegelerine, halkçı 

cephe bahsindeki politikayı tasrih e
den kat'f direktifler vermelldir. 

Daladler'ye mUzaharet etmek soJ 
yalfstler için lmkAnsızdır. Efkl\rıtJ 

mum\ye, ne Flandenln, ne Radikal 
!erin ne de haklı olduğu zaman dah• 
fazla ileri gittiğinden her şeyl bozai 
komUntstlerln etrafında toplanmaya 
cak, takat sosyalist partisinin ctra 
fmda toplanacaktır. 

HUkilmette, sosyalist programını 
heyeti umumiyeslnt kabul etmlye 
zatlarla iş blrllğl yapmak şayanı kS 
bul bir harekettir. Zira, harici bt 
dlselerin aldığı seyir endişe verlO 
bir mahiyettedir ve kuvvetll bir bari 
el politika gUtmek lbımdır. 

plan 
ı bir 

hazırlanıyor 
Londra, 5 (A.A.) - Daily Ekspres 

gazetesi Kudüs Arap mahafilinde yeni 
bir İngiliz plan: hakkında dola~n ıa
yiaları nakletmektedir. 

Bu şayialara göre, Filistine Yahudi 
muhacereti senede bin kişiye inhisar 
edecektir. Ancak Filistindeki Yahudi-

lerin at.looi mecmu halkın üçte birini 
geçemiyecektir. 

Her 100 bin kişiye bir mebus hesabi· 
le bir meclis teşkil edilecektir. Bu su· 
retle, mecliste 8 milslüman Arap, 1 hı· 

ristlyan Arap, 4 yahudi mebus bulun• 
caktır. 

Umumi vali unvanını alacak olaıı 
fevkalade İngiliz komiseri de meclise 
S İngiliz murahhas tayin edecektir, tı 

N<ıhiyelcr kendi kendilerini idare e• 
deceklerse de asayişi muhafaza için ~ 
kuvvetli İngiliz müfrezeleri daimt ola· lı 
rak Filistinde kalacaktır. A 

İngiltere Arapların iktisadi kalkın • ı 
masını temin için uzun vadeli ve S mI1 
yen İngiliz liralık bir ikraz.da buluna ,. 
ca'ktır. 

Südet partisi Alman 
partisi ile birleşti 

Reichenberg, 5 (A.A.) - D. N. B. mayı tercih eden insanlar bulunduıw:u 
·1· e, 

Ajansı bildıriyor: nu hı ıyoruz. lt 
Sil.det partisinin nasycnal sosyalist Hitler hukukunuzu müdafaa ettil 

partisi ile birleşmesi münasebetiyle B. zaman Beneşler, Litvinoflar, Çörçillerı: 
Hitlerin muavini nazır doktor Hess bir Edenler hiddetlerinden köpUrüyorlar el 

nutuk söylemiı ve ezcUmle demiıtir dı . ., _ı2'a 
ki: faknt onların bu hiddetleri hiçbir JJ' la 

- iki bin yıl önce Cermen kabilele. tice vermemiştir. ,J 
ri bu memleketi işgal etmişlerdi. o za Fakat Vcrlementler rejimde her ~ J' 
mandanbcri bu memleket, daimi ~ U- birdenbire değişebilir. Bu setepten •eı 
cadele ve feda1tarlıklar bucağı olmuı- layı daima müteyakkız bulunmalıdİ •u 
tur: Bu memleketin her tarafında, Herhalde Führer, gafil avla:ımıya~ lle 
geçmiı asırlarda yapılmış Alman faa· tır. Bu sebepten dolayıdır ki, FUh hu 
liyet ve çalışmasının eserlerine rastla. istikbıı.lde daha iyi ve daha ziyade t.ır 

H\hh bulunmamızı isUyor. Zira bu n·yor. Şehirlerdeki abidelerin gü~elliği, 
Alman mimarlarının eseridir. ilk Al- fendiler her dakika iktidar mevkii 

man Universitesi, bundan altı asır ev
vel Pragda açılmıştı. Bohemya ve Mo· 
ravyanın şöhretini dünyanın dört ta
rafına yayan daima Almanlar olmut
tur. 

Führerin sayesinde bu asırlık mUca 
dele, milliyet hukukunun galebesi ile 
bugün kati bal suretbe varmıştır. Siz. 
lerin ve Avusturyanm bUyük Alman· 
yaya ilhakı, tabii bir hukuki vaziyet 
yaratan ve a11rl·k haksızlıklara niha. 
yet veren hadiselerdir. 

Halen hariçte, adaletin tecellisine 
müsaade etmekten ise bir harp kopar-

gelebilirler. 
Biz. rejimleri hoşumuza 

diğer milletleri mahvetmek istemi 
ruz. Fakat bizim rejimimiz bazıl 
boşuna gitmediği için Almanyaya b 
cum edilmc!'lini de arzu etrnivnroz. 

Bitler hugUn notu 
~u~·IUyor 

Vaimar, 5 (A.A.) - Partinin onuıt 
cu kongresini açmak Uzere Hitler b\S' b 
raya gelmiştir. Bu münasebetle yarı1' l·a 
siyasi mahafilde büyUk bir allka il' t!~ 
beklenen nutkunu söyliyecektir. hu, 



340 il Ingilterede bir şairi 
! senelik mezarı açıldı 
ıen· Dahi 

tarafından mı 

Şekisprin eserlerinin bir başkası 
yazıldığı tahkik ediliyor 

-.rtı· 
tlkS ( 

tnıŞ' 

Madam 
Şankayşek 
netc:de ? 

işti! Hankeu üniversitesinde içtimaiyat pro
fesörU olan madnm Lusi Tu isminde bir 

ıt kadın, Çinlilerin da\•asını Avrupa cfka
et rı umumJyesi karşısında müdafaa et -
lele k .. P . ı . ti rne uzere anse ge mış r. 
sy~ Madam Çanlrnrşekin çok yakın arlrn
şk daşı olan kadın profesör bu suretle yarı 
tst resmi bir vazifeyi haizdir. Kendisi bizzat ur ı. .. 

~uadam Çanlcnyşek tarafından gon
os 

lııgiıtere edc>Iılynt fılemlnl oldu-

"-
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kdn elde edilebilmişti. 
"Beykın cemiyeti" mensupları di

yordu le! "Eğer mezar içinde Beykı
ımı el yazıslylo bir mersiyesi çılcıp 
bu merslyenln altında ( (VJlyam Şe-
lcsplr) imzası görUlUrse, bUtUn dlln
ya, Deykın davamızın doğrulunğuna 
1nnnacak ve (Şeksplr) isminin sade
ce onun tarafından kullamlan bir 
namı mUstear olduğunu öğrenecek. 
tir.'' 

Vesmlster kilisesindeki 340 sene
lik mezar açılmadan evvel, kilisede 
yabııncı bulunmaması için her yer a
ranmış ve dört bUyUk kapı da sıkısı
kıya kapatılmıştı. 

Büyük ve tarihi bir lıfldlse olan bu 
mezar nçılışmm, yalnız aHl.kadar bi
rer mUmessllln gözll önUnde tam bir 

sUkünet ve mahremiyet l1:ln&e 
pılması dUşUnülmUştU. 

ya-

Mezarcı yavaş yavaş açmağa baş

ladı. Nihayet birdenbire sesi 1şlt1J
d1: 

- lşte! Tabut meydana çıktı! Da
ha dert ne gideyim mi? 

Tabutun etratı iyice araştırıldı. 
Yığılan kum taneleri elden geçirildi. 
Heyhat! Ne mersiye, ne de bir kaleııı 
bulunamadı. 

Şimdi bir tek mesele kalıyor. 34 O 

sene evvel mUhUrlenen tabutu açma

lı mı? Açmamalı mı? Zira mersiyeler 

tabutun içinde şairin cesediyle koyuıı 
koyuna yatmakta olabtllr." 

derllıniştlr. 

eç Lusi Tu henüz 22 yaşında çok genç bir 
hU k . . .. ok adındır ve fıkren garb medenıyetını <.: 
c\ıı i . ç· Yi hazmetmiş olmakla beraber, yme m 

ğu lcndar, lıUtUn dUrıyn sanat muhit
lerini meşgul edcıı bir meseleden ~e
çen gUn okuyucularımıza b.ahsetmış
tik. nu mesele, meşhur lngıliz müel
lifi Şcksplr'Jn hakilrntcn mevcut o

kraliçesinin GUniln mes'elelerl: 

Esnaf için aşha
neler acalım 

lI an'anesinJ muhafaza etmektedir. Pari
zl ee geldiği zaman arkasında Çinlilerin 

ştl giydiği bol cte!cli ve ipek bir siyah en
tari varmıs. 

nı 

ye 
kS 
h6 

•rid 
ar! 

• 
aıı 

" Fransızlar onu Çinin gönderdiği bir ... . . 
tadın elçi olarak karşılamışlardır. Lusı 
ru bulunduğu bir bcynnntta diyor ki: 

e· ·r 
in "_ Clr Çinli knc'!m:ı böyle bir rnzı e 

a· Rk ılefa o!:ıralı 'rr:lmlı:ıtir. Bu ~eki:d: ça· 
lı~rnnk üze-re beni memur eden bızzat 
~fn·Jnm \nnknyşektir. Ji:cndisi bizim 

·t l~iıı ınul.aHmet ,.o inınn tirnsalicliı·. 
lıütiin Çin kaılırıları onuan cesaret 

a . 
\e kın ,·et a!ımı!.tn:lır. 

Madam Lusi Tu l 'ariste \'e daha sonra 
l.ondrada vereceği konferanslarda bil
hassa harb afetinden kurtulamk başka 
lllemleketlere lllicn edenlere iş temini ,·e 
~a§amak hakkı bahı;edilmesi lüzumunu 
ileri sürecek ve bu hususta blr karar a-
1ınınasına çalışacaktır. 

Çinli kadın profesör, memlel~"tinin 
dUşmana knrşı mukavemet edeceğini söy
lernış, ve Çinlilerin bil) ük bir manevi 

~ltuvvetc sahih bulunduklarını tekrar et
r, llliı;tır. Bu arada Japonların bilhassa 
r ~anıı:ayşekle karısının başını mezada koy 
dukıanuı ve bunun için vaadcttikleri pa

JJ l'ayı son zamanlnrdn iki misline çıkardık 
1aıınr söylemiştir. 

§t Lusi Tu ilave ediyor: 
f ..... T3ununla beraber, Madam Çanlrny

•ekin hayatı emniyettedir. Japon ca -
811Slanmn biitUn faaliyetleri ve hileleri 
.Ue <;alışmalarına rağmen onun nerede 

~ h1ııunduğunu hiçbir Çinli söylemiyecck-

~~~~---:-:---~-
. Bh· r ~ :r z Şairi öldü 

fı"ransanın soıı 

de,·irclekl nıcşlıur 

şairl erinden Frr.n
çis J nm, 7 O yaşm
d n olduğu halde 
geçen gUn ölmüı;:

t:1r. 
l'r::ınsls Jnm Ml

hassa kır şiirler! 
ve dini şiirler yaz
mıştır. nealist bir 

~ '.:. •,., , .. • 'ı ... 11 ~liri l.ırları, lı:öy lın-~ ·" .. . 
1 <! ll.tıııı, diııi teı·eıınünı etmiştir. ı:;:aırl 

h11llscn dalma lrnsabnlarda ~ nşamış. 
Uruk şehirlerden luq;nııştı ... 

lup olmadığına dairdi. 
iddia edildl~lne göre, pJyesl~rl~I 

derin bir Jınyrnnlıltla seyrcttlğımız 
s; 1 splr diye lılr adnın yolctur. Onun 

v ocugu 
.e\ "fi i c.serlerlrıi gene o dı'\Tin müellı er ıı-
dcn olan meşhur filozof De~ kııı yuz

rıı ıştı I'. 

Uu nnznriy<' pek eskidenl..ıeri lıı-
gilterecle ileri sUrillmelüeydi. O ka
dur lci, Şeksıılrle nlftkaclnr edebiyat 
mensupları ildye ayrılmıştı. Bir kıs
mına "Bcyokıı'c.:lar" diğer kısınma 

ise "Şeksplreller" eleniyordu. 

ileykoncularm iddiası şu: Şelrnpiı 
dh·e 1.ılr insan dUnynya gelmemi~tir 
Şc.lcRpirin biltUn eserlerini ) azan 
Beykondur. Yalnız bu eserlerin üze
rine "Şelcspir" diye bir nnmı müs
tear atmıştır. 

·ı · .. ı d'ı~·oı·lar: Şcl,sııi rcı er ıse, şoy e J 

Belediyenin şehirde yaşıyanlarm 
sıhhati ile ne derece yakından ve 
lıassaslyetle meşgul olduğunu blliyo· 
ruz. nuııun için gösterilen faaliyet, 
bir teşkllAtla idare edilmektedir. Bu
na rağmen sıhht knyitlere• riayet et
miycn yer!er pek çoktur. 

.l\leseld bir helva, peynir ve ekmek 
satan dUkkana giriyorsu:ıuz.. Se;rynr 
satıcı, hamal gibi vatandaşların bir 
ııovl yemekhaneleri olan bu dilkkllıı
larda Anadolulu yurttaşlar satıcılık 
yaparlar. Kirli, ıslak bir bezle, na· 

•ı sırlı \'e kirli elini siler, tabaktan kal
dırdığı peyniri masanın üstünde bir 
lrnç parçaya ayırarak tarlar, soııra 
onu bllyUk bir ltina ile sarar. 

Dcylrnn, dire de hir müellif me\'cut
tur. Eserleri, bizzat onun malıdır. 

Fakat bııgllrıe lrndnr blltün hu me
seleler sa.dece bir iddln olarak kal
mıştı. Derken bu iddiaları teyide im
ktrn verecek bir tarihi hakikat orta
ya atıldı. Denildi 1\1, Şeksplrin :a
mnnında bir şair öldüğli zaman dlı;er 

l\lı ır ı ı. ll~c- inin dllJlynya gctlrc
cc i .) \ ru uk ına snlw.lın beklen
mC'ı.t dlr. Kraliçe lslccnderiycdc H.c
sUltfn sara;> ınn naldcdilınlş ve loho
sn1ık için Jıazırlannn salona yerleşti
rilmiştir. 

lcndınrn kızı sut nnn<'llk edeceğin! 
işaret odlyoı·lar. 

Kral, bnzı de\ Jet lşlerl dolayıslyle 
son günlerde çBllerde ve şehirlerden 
uzaklarda dolaşmıştır. Gece çadır 

kurup yattığı yerlerde başucuna. bir 
telefon konulmasını ve bu suretle 
dalına kraJlçc ile telefonla irtibatta 
bulunmayı lstemlştl. 

Bu gibt dllktmlarda peynir, helrn, 
ekmek, pastırma, sucuk Ye her nevi 
yiyecek, katlyen sıhbf ka ıtiere rı -
ıı.yet edilmeden satılır. 

Bunlara benzer daha birçok yer. 
ler vnrdır. 

Akşamları, Uç ayaklı bir destek U
zerlne etrafı camlı bir mahfaza ile 
muhafaza edilerek tabaklarla sokak 
ortasında satılan pll!v, gene seyyar. 
lnr tarafından s~tılan baş sövUşlcri, 
temizliğe katlyen riayet edilmeden 
satılır. 

sairler onun H\htl başına giderler 'e 
;ccndl elleriyle birer nıürsiyc yaza
rak 0 mersiyeyi ihtirn eden ki\ğıdı 

t l Ve re kalemi l{lhtin içine a ar nr. 
mezar !ıöylecc örtlllllr. 

Buntl:ın şu netice çıkıyordu: 

Eğer Şelrnpir hal\lkatrn me\'Cut i
diyse, onun znmanıntla ölen meshur 
şair gc1mond Spcııser'in mC'znrında el 
yazıslyle bir şiiri bulunmak lfızımge-

llr. 
Bu fikir o lrnrlar taraftar bul.~uş

Jct bundan Uç gün en·cl buyUlc 
tur • • 1 ı. 1 Ed 
bir mahremiyet ve slikun ç':'ıc e -

d Spcııser'ln bil) Uk Semıntcr ld
ınon • , . 
lisesindeki mcznrı nçılmış.ır. 

Sara) da 1,ırçok doktorlar hazır o
larak beklcıncUeclJrler. Bunların n
rasıncln meşhur bir doğum mütehas
sısı ltalyan dolctoru vardır. 

:Malumdur ki, Krnl Farulc, kUçUk
lcen keneli ine sut annelik etmiş o
lan Ttırk kadınım, lrnrısının bu me
sut h!'ıdlseyl bcklcc11ğl son günlerde 
aratmış bulduı·muştu. Bugline ka
dar Bursadn yaşamakta olan lıu 

TUrlc bayan, kızı ile beraber l\lısıra 
gitml tir. Kr.ılJçenin çocuğunu da 
kralın sut annesinin lcızr, yani sut 
kard i cmzlrerektlr. 

Du haberi y r<'n A vrııpa gazetele
ri, kralın süt • nn<' inin sn ~lam bün
yeli bir Türle lcii) lU kadını olduğunu 
kralın do acnk olan çoruğuna da bu 

Kral, Feride Sultana lohosalık he
diyesi olnrnlc bir çift elmas küpe ha
zırlamıştır. 1skenc1erlyelller de prens 
\'eya prensesin lı:endl şehirlerinde 

doğmasından kazandıkları şeref mU
uaschetiyle lıC'tliyc olarnlc çocuğun 

beşiğini yaptırmışlardır. 

Bu doğum nıUıınsebetlyle hUkümet 
de .i\Iısırlrlara hediyeler hazırlamış

tır .Çocuk doğduğu gUn başlayacak 
senllklc>r arasında hUtun 1lkmektep 
çocuklarına yeni elbise yapılacak, 

mirastan mahrum edilmiş kimselere 
ııara dağıtılacaktır. 

~UııkU posta ile ~elen tngiliz g~ze- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 d n novli Mlror h:ıdiseyi şoyJ(I teler n e J 

hUH\sa ediyor: r 
"BliYiilclerln nı:ıldıeresl olan \es

• vııseslııln ı=;airlc>re ınnlısus 
tminster -ı • . 'll . ' 

• d ·ı 1 O seııNlc-nherı Sl curı ,_ l n~csın e . 
< v ı·t·t ol"ıı hlr mezar nçıl-
çin le 11yııına' • '. .. 
dı: bir tabut ışıl{ ı:;-oı dll. ' 

bur tw•fliz ı:mlrl Ed n l1 tn lnı t. m l'Ş 
·"n idi Hu m .ar. SC'-nd Spc>nsc-ı ı · 

nıo ı 11 dill'mrmiş olaıı 
nclerdenbcrl ıa ... J c:;fn" Iıir rC'-
( Rekspir - Bnylmı) mr 
'· 1· ümidiyle nçılmı<tı. (Ş"

vaıı bulma' · Rcl·snir 
. · csc>rlerl ııl YI! vn m • · 

kspırııı . • i BeYloıı mı l azınış-
mi ;yolma I raıı. s . 
t ?" 
ır. bf\·nt dUn,·:ısı 

l>iln geı•e. lılltlln <'ele • . . . 
. . wine b~ 1 ıyor1u. lıi r nwza rr ı ıı ırı ı. u re- . 

1 i l. ı:u klirc-k arnhn ~..,l~sııır -
dene> ır. w ·arclıw 

1 """ı·nı·ını dn çöznıe.,e ~ • Bey {111 '"" 

edccel{ miydi? . . . 
Tarihşinas Kanclen Şekspırın gömü 

esi esnasında m unsır şairlerin mer-
m ·e hu m<'rslye-siyeler yazdıldarı, ' . 
!eri - kullnndıl\lnrı knlcııılerlc bır-

' l· olnn mC"znrn attıl.larmı lilrtc - açı ' 
ifade etmişti. 1 

Yirmi sc>nedenlıerl de "BC'ykm ce-ı 
. . ti" mensupları bu lll('Zarın açıl-

mı) o 
1
. 1 şı ı 

l"in m Usaadc l stllısa ıne ça ı - , 
maın ~ . 
yordıı. lşte lıuna, ancak dlin gece ıın-

1 
Şikayet:er, 

Bir okuyucumuz yazıycr: "Ana cacl
del ... rin C:ı ında, l:ilhassa mahalleler a. 
r:nnda1.i .. o• al.lar.n temizliğine hiç 
riayet edilmeme .tcdir. Mesela Tarla
b:ı ında Küçük Yazıcı sokağı, meyva 
art !darı ve çöp döküntiıleri ile koku. 
yor. 

Bur lard:ı otur nlar, evlerin bütün 
p: liklerini solca a döküyorlar. Sabah
leyin topla:ıan çöpler, birkaç saat son
ra tekrar her t:ırafı i..tiUi etmiş gibi
dir. 

Hiç olmaz a belediye, evlerinin ön}_ 
nii kirli tutanlara ceza versin, yi:!hut 
bura .. ı sık sık temizlensin .. ,, 

"' • 'f 

Beylerbeyinden aldığımız M. Fuat 
imzalı b'r mektupta da şunlar yazılı
yor: ''Gazeteler İstanbulun temizliğin 
der., sokal.larındnn ş'kayet edip du _ 
ruyor. Şikayet edilen yerlerin 
birço.,u temizleniyor Yeya aydın. 

lat hyor. Fak::t b:r gün şu ş~hir 

civarının derdine bakan yok. Bizim de 
caddelerimiz temizlenmeğe muhtaç, bi 
zim <le iskeleden biraz uzakta olan ev. 

~,:: ~d: ~o:ı~,:~ elekt,;k J. 
ter. Hele sahilin biraz yükseğinde o _ 
lan evlere k ş günleri çıkmak için elle
ri kolları sıvamak, kanter içinde ve ta. 
bii çamurda boğulmuş bir halde bulu
nuyoruz. Bazı yerlere kaldırımlar ya • 
pılmış, fakat bunlar akan sellerle bo
zulup gidiyor. Vaktiyle bu yolları ma. 
halle sakinleri yaptırırlarmış, fakat 
bugün bu yapılamıycr. Boğaziçınde o
turanlar, esasen çchirde oturanlardan 
fazla olarak bir vapur parası ödemek_ 
tc:dirlcr. Sonra Boğaz da bu şehrin ma 
lı değil midir? Niçin biz üvey evlat 
muamelesi görüyoruz.?,, 

• * • 
Sultanahmette oturan Salih Evren

sel yazıyor: 

"Caddelerde yanan büyük havagazı 
fenerleri saat on ikide söner. Dün Siı_ 
keciden Gülhane parkına giden cadde 
üzerinde kocaman fenerlerin güpegün
düz yanmakta olduğunu gördüm. 

:r.faks:ıclım su, lıu fenerler hiç olmaz • 
sa gece saat bire kadar yakılsa olmaz 
mı? .. 

lşçl sınıtmın kllçUk aşlıanclerlnde 
de temizlik noksanı görebilirsiniz. 

Dlitün bunları bir doktora anlata
rak fikrini sordum: 

- Azizim, dedi. :Mikrobu her sani
ye her şeye musallat olmuş bulursu
nuz. Bir hastanenin içinde gördUğU
nUz temizlik, elbette şehir sokakla -
rmda temin edilmez. 

Fakat yiyecek maddeleri, dalma 
temiz tutmak ltızımdır. Dediğiniz 
yerlerde yiyecek olanlar kadar satı
cıların da nezarete riayet etmeleri ıa. 

zımdır. Bunlar peynir ve saireyi clle
rlle değil, bıçak ve çatnlla tutup te
miz ktlğıtlara sarmalıdırlar .Buralar 
da bilhnssa öteberi sarılan ktığıtlarn 
ela dikat etmek ıa.zımdır. Hele bu gi
bi yerlerde bulaşıcı hastalık mikro. 
bunu taşıyan sineklere hiç meydan 
vermemek lflzrmdır. Onun için de 
gıda maddesinin, hattA ekmeklerin 
üstleri ince telörgülerle mulıataza 

edilmelidir. Lokanta vitrinlerindeki 
tatlılar Ye meyvalar için de bu usul 
tatbik edilmelidir . ., 

Başka bir doktor, "Şehrin sıhht 

kontrolü,, hakkındaki mUtalealarını 
şu suretle anlatmıştır: 

- Fert, her şeyden evvel cemiye
tin malıdır. Binaenaleyh, onun has
tnlığınclnn, yaşayışından cemiyet bir 
mesullyet hissi duymaktadır. Pen -
cereslnl açık yattığı için nezle olan 
bir adama nasihat vermel~ kimsenin 
hakkı değildir. Fakat evinin içini bir 
mezbele haline getirerek aile efradı 
nm bulaşıcı hastalıklara u~raması
na müsamaha eden aile reisi cemiyet 
karsısnı<la mesul hlr şahsiyettir. Bu
mın içindir ki birçok medeni Rehfr -
Jerdo belediye doktorları şllphelen . 
dlklc-rl e\'lt'rln içini muayene ederek 

( Liıt/cn aayı/ayı çeviriniz) 
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Kenarları tüylü kısa kalpaklı t•e 

renk renk kaftanlı halk sarayın Ö· 

nünde toplanmıılır. Kederlidir. 
Çünkü Tonu,ç l/an. lıo.stadır. Son va. 
ıiyetinl yapmak üzere karısı Kukuşlu 
kı:ı Maralı ve biri on allı, diğeri 

11/rmi iki 11aşındakl oğulları Akbuğa 
ve Gökbuğayı, bir de otıız yıllık ııe
!lirl, fakat bir ıenedenberi dargın 
olduğu Alalavı çağırtıyor. Tonuç ilan 
ıalonun duvarlarında asılı olan ve 
Cin ile llint illerinde hüküm sürtn 
bügllk Ttırk hükümdarlarının resim. 
lerlne hürmet dolıı bakışlar atlı. /rf. 
nl çekti, gö:lerini yumdu. 

Sesl titriyordu. 
- Bunu ben yapmıyorum, yasa öy 

le istiyor. 
Malava baktı: 
- Otuz yıl bana destek oldun. Btr 

:rıı suren ayrılığın anlattı kl, bırak
ttfın boşluk bUyUktUr. Onu doldu • 
racak er yoktur. Akboğayı yalnız 

koma! Ona da destek ol. HenUz ı>ek 
gençtir. Sana benden çok muhtaç. 
tır. Ona ve yurda hizmette devam et. 
Söz veriyorsun, değil ml? 

- Ben her zaman sizin soyunuzun 
~avallı bir kuluyum. 

- Kulu değil, kolueun! 
Şimdi gözleri Akboğaya cevrllmlş

tl: 

- Oğlum r Halkın rahatına, yur
dun gUzelltğlne çalış. Açları doyur, 
çıplaklan geydir, herkes malından 

ve canından emin olsun! Her fşte, 

annene, kardeşlerine, vezirine ve 
halktan aklı erenlere danış! Danıl}. 
madan il} yapma? Dedelerimiz Hlnt
te, Cinde ve Altaylarda böylelikle 
bUyUk devleUer kurmuşlar. TUrk ya. 
aasına ve TUrk dlnlne sadık kal! Ah.. 
lAk dUşkUnlüğU, alçaklık ve yalancı-

Küşan sokaklarında· 
gözleri yaşlı bir kalabalık 
Evlerden ve köşe başlarından kadın 

hıçkırıkları duyuluyor 

Diye fısıldadı, 
OOkboğa, onun cılız elini kuvve 

avuçlarına alarak sıktı. YUzUnU y 
laştırdı. 

Han sordu: 
- Elçinle evlenmekten vazgeçm 

din mi? l 
- Ona söz vermiştim. lzln ver d 

senin gibi ben de eözUmde durnyıd 
- Bana rahat vermek için ynlaf 

dan .da olsa vazgeçtiğini söylemef 
dUşUnseydin! 

- Aldanmak, rahat olmaktan 4' 
ha mı iyidir? Her zaman doğru ol 
mamın seni daha. çok sevtndlrecei 
ne şUphem yoktur. 

dı ve devam etti: 
- Sanmam ki, yarın sabah gözle. 

rlm ışık görebilsin! Beni şehir me. 
znrhğının ortasına, TUrk yasasına 

göre gömUn! Hoşça kalın! 
O kadar yorulmuştu ki göz kapak

ları dUşU,·erdl ve başı, bayılır gibi 
sağa yuvarlandı. 

Hepsinin gözleri yaşarmıştı. 
Gökboğa ile annesi, hanın lkl ta

ra tına gcçtller. Yastrklarrnı aldılar 
ve onun daha rahat uzanmasma yar. 
dım ettner. 

Bu strada gözleri karşılaşıyor, za
vallı annenin dumanlı baktşları Gök. 
boğanın yUreğtnl yaktyordu. O en 
tok buna UzUJUyordu. Halbuki kadın 
cağız oğlunun sevgisini mazur gör. 
mckte hiç tercddUt etmiyordu. Hat
tA kendi kendine: 

- Elçinde onun yanında ve han
lık tahtında oturmağa elbet lAyıktı. 

Diyordu. 
Ertesl sabah bütün küşan sokakla 

rını gözleri yaşlı yahut yUzlerlnde 
derln bir yele okunan bUyUk bir ka. 
!abalık doldurmuştu. 

Evlerden ve köşe başlarından ka
dın hıçkınkları duyuluyordu. 

ÇünkU Tonuç Han ölmUştU. 
Mevsim sonbahar olduğu lcln ölü 

blc beklenmeksizin gömUleblUrdl. 
Yuğ (1) hemen o gün yapılacaktı. 

Hazırlıklar çabuk bitti. 
Yakın köy ve kasabalardan blnler 

n kişi şehre geliyordu. 

Öğleye doğru Tonuç hanın ölUaU 
bUyllk bir çadırın ortasına kondu. 
Hayatında en çok kullandıtı ıeyler, 
s11Ahlan, elblselerl, su çanağı hep et
rafına dizllmiştf. Karısı ve kızı ka_ 
ralar giymişler, onun yanıbaşında 

diz çökerek sessiz göz yaşları dökU
yorlardı. Oğulları ayakta duruyor
lardı. Başlarını eğmişler, ıslak ba. 
kışlartıe ara sıra ölUye bakıyorlar -
dı .. 

Malav kapıda duruyordu. 

Hanlığın bUyUklerl, ordu kuman.. 
danları birer birer çadıra giriyorlar, 
ölUyü son defa saygı ile eellmlıyor. 
lardı. 

!ayarak gUlUmser gibi yaptı. Bakış. 
!arını bir an bUyUk oğlunun gözle. 
rinde tuttu: 

(Devamı txır) 

Tonuç hanın atı cadırın önUndey-1 
dl. 

Daha flerde bUyUk bir demir dl • 
rek ve onun etrafında cepcevre odun 
yığını vardı. Tonuç hanın atı oraya 
götUrUldU ve demir direğe sımsıkı ı 
bağlandı. Sonra da. odunlar tutuştu. 
ruldu. Alevler birdenbire köpllren ej 

1 
der d111erl gibi bU~üdü, bUyüdü ve 
etrafı kapladı, at olduğu yerde can 
acısı ile cırpınıyor, tepiniyor, haykı
rıyor, fakat kurtulamıyordu. Binler. , 
ce kişi bu güzel hayvanın çığlıktan 
nı duydukça başlarını eğerek derin 
derin lç çekiyorlar, dünyada hlc kim 'I 
seyl birbirinden ayırdetmlyen büyük 
kun-ett, ölUmU dUşUnüyorlardı. 1 

Atı orada kıvrana kıvrana acı acı 
klşnlyerek, cayır cayır yandı, etrafı 

- Gökboğa, oğlum! Yaklaş! (1) Ölü gömme Ayini. 

Bugün SARAY Sinemasında 
Her kadının m~tlaka görmesi lazımgelen bir film 

2 ASK ARASINDA 
MAUREEN O' SULLIVAN - VIRGINIA BRUCE 

ve FRANCHOT TONE 
tarafından emsalsiz bir tarzJa yaratılan bu Fransızca sözlü filinin mevzuu: 

EBEDi AŞK ve KISKANÇLIK MESELESi .. MEŞRU ZEVCE. .. ve 
METRES ... BiR ERK.ECIN KALBi ETRAFINDA iKi KADIN 

1LAVETEN: I JKS JURNAL son dünya havadisleri. 
Bugün saat 1 ve 2,30 .da tenzilatlı fiatlarla mat•neler. 

bir yağ ve yanmış et kokusu doldur- ••••••••••••••••••••••••••• 
du, daha sonra bir kaç avuç kUl ha-ı BoaUn SA KAR y A 
llnde direğin dibinde yığılıp kaldı. Pt 

sinemasında 
O külleri aldılar, bir vazoya koy • Haftaıu:ı en güzel proj'ramı: 

dular ve Tonuç hanın yanına götür- Bugünlerde ıehrimize gelecek Mevsimin parlak muvaffakiyeti 
dUler. H A R R Y 8 A U R 'un " T D 

Sıra kurbanların kes11meslne gel. refikası Bayan RIKA RADiFE SU KAR EŞLER 
mlştl. OlUnUn yakın ve uzak akrabası, ve GEORCES RIGAUD tarafından HENRY GARAT - LUCIEN 

Bir iki dakika geçti. Balmumu ren- BARROUX ve MEG LEMON-
glndckl göz kapaklarını kaldırdı. Bu KORKUSUZ ADAM NIER tarafından oynanm.t§ gen ve 
sefer yatağının sa#ına sıralanmış O· Kuvvetli ve ate~in dram eğlenceli bir komedi. 

lan d6rt lnsnna haktı. Kendisini zor. "!~~~~~~~~~~~A~kşa::m:_:ıa:a~t~8~,!30~~d:a..!~~~~~~ , . __ , 
Bugün Kelimenin Tam Manasile Muazzam. Müthit 

Heyecanlı Ve Harikulade Bir Şaheser Cönnek hti~nler 

sinemasında 

HARB ESi RLERI 
Fransızca aözlü filmini görmelidirler. Baı rollerde: 

Bir Fransız: JEAN GABiN. Bir Macar : DlTA PARLO, Bir Alman:ERIH FON STROHEIN 
Bu derece müessir film, senede bir, yahut iki tane görülebilir. Bugiln aaat 1 ve 2,30 da çok ucuz fiat

larla HALK ve TALEBE matineleri. DİKKAT: Ucu7. biletler saat tam 2.30 a kadar verilir. 

lık batıdan bize yaklaşıyor. lclmlze' ·--------------------------------------··--··---------------' yerleşiyor. KUçUk kUçUk banlıklara , 

,ayrılıtnmız, bir araya gelip de bUyUk 1 M ELE K'te 
!>lr hakanlık kuramayışımız bu yUz-
'· H ~endir. er sabah benim gibi sen de 

ROBERT TA YLOR JEANNE HARLOV ve 

1 bu salonda duvarlardaki şu bUyUk 
ha.kanların önünde eğil! Onları Or. 
nek tut, onlar kadar olmağa çalış. 

Fırsattan kaçırma ve o uğurda her 

tarafından temsil edilen TAT L 1 GÜNAH 
feye katlan! iki bftytlk yıldızı sevenler tarafından alkışlanmakta ve beğenllmektedlr 

Seel gittikçe kısılıyordu. 
Blr kaç defa derln derin nefes al-

-----------------------Bugün saatl ve 2,3-0 tenzilatlı matineler ___________________ ..,,.-

...................................... ~ .... 
Karamazof Kardeşler 

, 

Yazan: OostoyevskD 

t,.:eviren: Hakkı Süha (.;ezgin ~ 2 
ı;avallı kızlarının Petersburgda tifo 
hummasından ansızın öldüğünü haber 
aldılar. Bu ölümün açlıktan ileri eel. 
iliğini söyliyenler de vardı. 

Karısının öldüğünü haber verdikle
ri zaman, Fiyoclcr Pavloviç sarhoştu. 
Halkın bir kısmı, onun bu haberle de. 
Jkesine sevindiğini ve kollarını aça • 
rak Allaha şükrettiğini, bir kısmı Jc 
tamtersine, çocuk gibi hıçkıra hıçkıra 
afladığınr ve muhitir, kendisinden nef 
ret etmesine rağmen, ac nacak bir ha
le düştüğünü söylüyorlardı. 

tki ihtimalden belki biri, belki öte. 
kl doğrudur. Belki adamcağız:, kurtu· 
luJundan ötürü kurtancısına karşı bir 
1Ukra.n hassasiyeti göstermişti. Çünkü 
çok kere, en fena insanlardtı b:!: u. 
mulmaz bir duygu derinliği, l:,eklcn • 
mes bir saffet görülür. 

-2-

ltftramaıof, ilk oğlunu 
bn~1nclan dıyor 

.18y1f!' b:r ac!aır:ın ne biçim bir baba 

ve nasıl bir mürebbi olacağı kolaylık
la tahmin edilebilir. "Adelayid 1vanov
na,, dan olan çocuğunu, kadına karşı 
kin beslediğinden değil, sadece unut
tuğundan ötürü başından atmıştı. Göz 
yaşları, çığlıkları ve şikayetleriyle evi 
rahatsız eden "Mitiya,, yı, ailenin es. 
ki emektarı ''Grigori., yanına alnuştı. 
Zaten eğer, o alaka gösterip de çocu
ğa bakmasa, zavallının çamaşırlumı 

bile değiştiren kimse olmıyacaK:tı. 

Yavrunun büyük babası ölmüş, Mos 
kovada yerleşen büyük annesi hasta
lanmış, teyzeleri kocaya varmışlardı. 

işte bu yüzden "Mitiya", bir seneye 
yakın bir zaman "Grigori,, nin oturdu. 
ğu pavyonda süründü. Babas• arada 
sırada (varlığını bilmemezlikten gele
mediği için) onu hatırlasa bile, sefa. 
hat ve çapkınlığına engel olmaması ve 
yine pavyona yollamak için hatrrlardı. 

Bereket venin bir sıralarda "AdelS.· 
~d,. in yeğeni Paristen ~imişti. 

Alenandroviç Miyosof, Avrupada 

uzun zamanlar kalmış, ailesi arasında 
kültürünün kuvveti ve kibar tavırlari
le tanınmış. bir adamdı. Memuriyeti 
zamanında Rus ve yabancı liberallerle 
münasebette bulunmU§ Ye "Prüdon", 
"Bakonin,, gibi meghur şahsiyetlerle 

tant§llll§tI. 
1848 Şubatının üç şanlı gününde ih

tiHilciler ile beraber barikatlara girdi. 
ğini anlatmaktan hoşlanır ve bunları 
gençliğinin en tatlı hatıralarından aa.
yardı. Çok zengindi de. Büyük, geoit 
ve mükemmel işlenmiş arazisi, malik~
neleri, ta kazanın meşhur manastınnm 
hudutlarına kadar dayanırdı. 

Piyer Aleksandroviç, mirasa konun
ca, manastır papazlariyle, bu arazide· 
ki gölde balık avlamak ve ormanlar
dan odun kesmek meseleleri yüzünden 
bitmez tükenmez davalara girişmişti. 
O, bu neticesiz çekişmeyi, münevver 
vatandaşların kiliseye ve mutaassıpla.. 
ra karşı bir vazifesi gibi görüyordu. 

Gönlünde iyi bir hatıra olarak sak
ladığı zavallı "Adelayid,, in feci ölü
münü ve "Mitiya,, isminde bir öksüz 
bıraktığını öğrenince, "Fiyodor Pav
loviç,, e kargı beslediği bütün kin ve 
nefrete rağmen pek üzüldü ve kendi· 
ne iş edindi. 

Bu adamla ilk görüşmesi de bu yiiz
den oldu. Daha ilk cümlelerde açıkça 
çocuğu almak, terbiyesiyle mcuuı ol
mak istediğini söyledi. 'Alcksandr, bu 

°'onuşmanm kendisinde bıraktığı inti. 
baı uzun zaman unutamadı. Hele 
"Pavloviç,, in çocuktan bahsederken 
takındığı kayıtsız tavırlara pek §Cl§llllt· 
tı. Bu bedbaht adam, hatta, kendi evi· 
nin bir köteıinde, unutulmuı bir ev. 
ladt bulwıduğundan bile habersiz eö. 
rünüyordu. Onun bu hadiseyi anlatı

ımda ne 'kadar mübalağa olsa da yine 
bir hakikat payı vardı. Piyer Alek· 
sandr, meseleyi kestirme yoldan halelt 
ti. Çocuğun "vasi,. ıi oldu. Anaamdan 
kalma bir evle bir parça arazisini ida. 
reye başladı. "Mitiya,, da bu kimsesiz 
"yeğen,, in evine yerleşti. 

Miras, çiftlikleri, araziyi, ve emlaki 
kendi üstüne geçirtecek resmi muame. 
leyi bitirdiKten sonra, Parise denmek 
zorunda kalan Aleksandr, çocuğu 

Moskovadaki halasına bıraktı. Fransa 
iklimine ve muaşeretine alışan bu a. 
dam, hele ihtilaI patlak verince, Miti. 
yayı unuttu. 

Moskovadaki hala, ölünce, çocuk, o
nun evli kızlarından biri tarafından a. 
lmdı. Bu suretle zavallı yavrucuk dör
düncü bir göç yapmış oluyordu. 

''Pavloviç,. in üç oğlundan yalnız 
bu, reşit olduğu vakit konacağı ktlçUk 
bir miras ve hür bir ömrü bckliyebi
lirdi. 

Dimitri - Mitiya., - nm çocukluğu 
ile gençliği pek kanJik ve maceralı geç 
mişti. Kolleji bitirmeden çıktı. Oradan 

askeri mektebe giderek orduya ~ 
Kafkasyada döğüştü. Fakat düellö j 
tiği için rütbesi alındı. Sonra yine J 
rildi. Cömertçe para harcadı, Boıl 
girdi. Savuruk bir ömUr aürdU. AnJ 
bundan sonraAlır ki, doğduğu yere J 
nerek babasiyle görüştü. Bu da y~ 
mali durumunu anlamak içindi. J 

Zaman zaman kendisine gönd 
len paralar ona az görünüyor. KJ 
servetini olduğundan daha fazla J 
yordu. Nihayet dört sene sonra iti ı 
kUnden halletmek üzere tekrar gJ 
ce, verilen hcsaplann içinden çık~ 
dr. Bunlar çok kanşık şeyler.di ve dl 
kanlıya sıfırı tükettiğini gösteriyor/ 
"Mitiya,, aldatıldığmdan şüpheye dl 
tü. Korkunç bir hiddetle kendin4 
geçti. Romammın birinci cildindeki 
diseler, işte bu ~avga yüzündendit 
bu vaka ile alakadar görüldü. 

Şimdi arb'k: "Fiyodor Pavloriç,.ı 
öteki iki oğlundan bahsetmek ve IJ 
lannı anlatmak zamanı gehniıtir. 
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y eni evlenit ve ikinci 9QCuk J 

"Mitiya,, yı başından savınca, ~ 
dor Pavloviç, ikinci kere evlendi 
karnıiyle sekiz sene beraber yapcJı. 
kinci kansmı, bir para işi için bir 
hudiyle birlikte gittiği k<>mfu ka 
!ardan birin.de almıştı. Bu da pek 
bir kız:dr. Bu adam sarhoş, çap1crli 

(Arka.!ı ~ 
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inhisarı -r U. Müdürlüdün"den: 
ı _ l'1aremizin Paşabahce l't!Usklrıı.t fabrikasında şartname ,.e projesi 

1 l b ton arme döşemeler He sair mUteferrlk işler kapa. mu.ciblnccı yapı aca ~ c 
lı zarf usulil ile eksiltmeye konmuştur. 

1 • sinin ke!=:lf bcdcll 15202 Jfra 40 kuruş ve muvak. II - Heyeti umum ~e ~ 

knt teminatı 1140.18 liradır. 
III - Eksiltme 21-XI-938 tarı hine rastlayan pazartesi gUnU saat 

. MUbayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 15,4 5 de Knbatnşta Levazım 'e 

yapılacaktır. k ·r ·e projeler 76 kuruş bedel mukabflinde 1nhl -
IV - !'nrtname, eşı ' ı 

sarlar Cm~m MUdtirlUğil Levazım ve MUbayaat şubeslle Ankara ve zmlr 

BaşmUdUrlUklerinden alınabilir. 

f t . ır etmek is Uyenlerin diplomalı yUksek mUhendis V - Eksiltmeye ş ıra. h ı 
1 Olmadıkları takdirde aynı evsafa alz b r veya yUks<>k mimar olma arı, 

~ kadar d nimi olarak iş başında bulunduracak-
mUtchassısı inşaatın sonuna k~ğıdı ile temin etmeleri ve bun. 
larını noterlil"ten musaddak bir taah hUt 

' 00 ıı 1 k bu .... i bl lnşnat yapmış olduklarına datr fen-dan başka asgari l O.O ra 1 0 

1 
u 

. u u den 3 glln el'YClinc kadar nhfsarlar mum nt evrak ,.e vcsnılrl ihale g n n 
i ib "Z ederek ayrıca bir fenni ehliyet ve ekslltMUdtlrlU~U lnşaat Şubcs ne r ... 

meye iştirak vesltasr almaları. . lk ile inşaat ~ubemlzden 
YI - "tHlhtlrlU tekli! mektubunu• kan~nt 'esa " 

ahnncnk €kslltmcyc iştirak vesikası ve ytlzde 7,5 glh·enm.e parası makbu-
l! •ı · edecek olan kapalı zarfların ek-zu veya banka teminat mcldulıunu ı 'a . 

. 4 _ kadar yukarda adı gecen alrm komla) onu siltmc gUııU en gec snat 14, ;ı e 
bnşkanııgına v~rilmesi li\ı.ırndır. ( S 114) 

f&tanbul Beşinci icra Mtmurluuundan: 
arıtırnnın ü!ı.tandc hırnkılncnklır. 

2004 numorolı kra ifliıs kanunun 12Ci 

ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicil

leri snblt olrnaynn ipotekli alac:ıklılnrla 

diğer nlı1c:ıklıhırC111 ilün t:ırilıinden ililıa

rcn 20 gün znrCımJa C\Tnkı müsbilelcriylc 
birlikle dniremizc bildirmeleri lfuımdır. 

' / • I 
I I . 
,1/ ,• , 
/ 

G l1 - 938 Pazarı 
iindüz s:ı:ıt l5,30 da 

KAN KARDEŞi.ERi 

G lt - 938 Pazarı 
iinü nk•nmı 20,:ıo dıı 

\ \:\ KARDEŞi.EHi 

Aksi ınkdirde lıakl:ırı t:ıpu sicilleriyle sa. ----------...------
lıit olmnynnlar ~ntış lıedelinin paylıışma. 

11 - KURUN 6 JKINCITEŞRlN t• 

Türk Hava Kurumu 
26 nen tertip 

BüYüK PiYANGOSU 
Birinci keşide: 11 ikinciteşrin 938 de dir. 

Vnc;ilikinln Hirislnki zimmetinde ııl:ıca
ğı olan meboliğlen hııciz edilip tamıımı

na chl ıvuku! tor:ıfındnn 2050 Iir:ı l.ı~ ntl.'I 
takdir cdılmiş ol:ın Sıımnl}acla }mr~hor 
ıı~nsbey mahallesinin Mcrhabnkoşcsı so
ko~ındu nlik ~G cedit 34 num:ır:ılarl:ı mu
rnl,k:ım hanenin sülüsan hissesi açık art. 
tır ıırn konulmuş olcJul"iunclnn evsafı aş:ı. 
A d:ı tiislcrilnıışlir. Şöyle hl: . M • 

zırnlN KAT: Zemini kıırıısıınan. ~oş1~.lı bir nnlre bir taşlık bir od:ı kırık çını c v· 

sındorı harlc knlırlnr. Miilcrakirn '·ergi ve 
ıen\•iriye ve lnnzifi:redcn ilrnret olıın lırle-

diye rilsıımu ve vııkıf fcnrcsi hedeli rnı~J-, 
,·edcdt•n tenzil olunur. :w .scnclık ıa,·ir 

TURAN TiYATROSU 
1 inik San'atkôrı Naşit 

Cemal Sııhir 
Okuyucu: Semiha 

Büyük ikramiye 40.000 liradır· 
ı · · la nvlusu kısşemcsi )lir mutfak ·ve >1r ııc • • 

men taşlık allına m üs:ıdlf bodrum varılır. 
BIRINCl KAT: Yük ve dolaplı bir so~a 

hiri'li ş:ıhnl~li iki od:ı bir kiler odanın bı-
rinde bir ı:ıhl bo-ş. . ı 

l!ZlNCl KAT: Dir sora üzerinde hıkrısı 
baPrnnlu iki oda bir tahtaboş zemini ·ır-
mızı çini muıfok bir hrla. • 

ı;:m.:l\U E\'SAF Blnıının du,·arları. k:ır
gir hırinci kııttnki mutfnE;ın zeminınden 
modası ah~:ıp olup ckklrlk tcsisııtı ,·ardır. 
Hariçle \'C b:ıhçcılc bir !:apı mevcuttur .. 

SAH \Sr: 34 numaralı hane 92 metre mu
rn!ıh:ııdır. 

HL'I>UDU: lllr ııır:ıfı Maryııın Dudu hn
ne .. I bir ıarnfı Nıl.ol:ı hanesi ,.e iki ıararı 
tarikilirn ıle mnlıduıııır. 

Gene n)ni m:ılı:ıldc nllk 28 cedit 23 mı· 
mar:ılarl:ı mur:ıkkam bir t:ırnh Trrozi Z?
firi menzili ve bir tnr:ıfı 'e Saim tarafın 
menzili bir ı.ır:ıh no·oz \"(' Tot)OS menzil· 
lerl taror1 rabli taril.iiım ile mahdut 

300 arşın mikt:ırınctnki :ırsnnın tamamına 
ehlh ukur tonıtından 300 lira kıymet tak
dir cdilıuişllr. 

Kezalik hu nrs:ının sülüson hissesi sıı
tılığa konınıışlıır. Yukarıda c,·s:ıCı snh~ 
,.c hudutları ııöslerllen ıınyrl menkullcrı 
nçık :ırllırınn) :ı Yozedilmişllr. Arllırına 
peşin lir. A rl!ırm:ıyn !~tir.ık edecek kı:r
ın"ll muh:ırnmcnenin % yedi butut?ıı rıls
lıcl nele pey a!:çesi \C)n milli lıir lıtı?kn
nın teıniıı:ıl mektubunu Jın,·ı olııı •• lnrı ırn!ı 
ecl~·r. Miıtcr:ıldııı 'ersi 'c ıon:-ifot. ırn,·ı-

1 1 nittır. Arl-ri\"e ,.c ':ıJ,ır lıorçlnrı 1 orç ll) ı ' _ 
tı;mo ş::ırınnmcsi 7-1 ı .038 tarılıine mus;
djf pazartcsı ı.:unü dairede rııalınlli nı:ı ı
o;usun:ı talik edikrckl!r. Birinci nrttırm~ 
8-12-938 tııri!ıine müsodif pc:rıwmbc g~ınu 
dairemizde sanı 14 elen 1li )O kndnr ırr:ı 
ed.lerc'• hırinci nrtıırnı:ı in lıC'c!rl I,ıyııık~-

-5 1 1 1 uJduğu tn -il nıulı:ımmcnenln % 1' 
11 

' ı·dirde 
dlrde üstle hırokılacııktır. Al.~ı 10 k .

1 
c 

"iOD arHıı anın tcnlıhiiclü hnkı k:ılı~:ı 1.z • 
re arttırma on beş ı;ün clııhn temılıl cılılc-

bedeli miiştcrl~ e aittir. D:ıh:ı fıı;:l:ı m:ılıi
m:ıt clınak isleyenler !)37/43Ci8 numnralıı 
dos} ada mc,·cut c,·r:ık H' mahallen haczin 
\"C tnkdlrl kıymeti raponınurı gorıın ııntı. 

yııc:ıl.ları ilôn olunur. (\', P. 2ii0) 

birlikle 
l\ATIHCI (Operet) 

4 perde 
\'aryete, Solo, nıitt .. 

Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle "20.000 
,.c l 0.000'' liralık fkl adet mUkAtat vardır. 

Yeni tertipten bir bilet alarak iş tlrak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 
piyangonun mesut ve bahtiyarları ara sına girmiş olursunuz. 
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bir de kUçlıl< çocuğun cesetleri görtilmckteydi. 
Komşular bu lrndının Madam Harvud ve cocuğ'un 
da o""lu Çarls olduğunu derhal tanımışlardır. l\ln. 
hant zabıta doktorunun verdiği rapor, her ikisi. 
nln boğmak suretllc öldllrilldUğUnU bildirmekte
dir . ., 

Bu parc:ının okunmasından sonra Parisll ga. 
zetecl: 

- Bu adam, ıyır bir adam değil, diye rnırıl-
<landı. 

Stanton onun söztinU tasdik etti: 
- Hiç de iyi değil. 
Bundan sonra sohbete bir nihayet vermek za. 

rureti hasıl oldu. Zira muhaltcme b~şlamalc üze
reydi. BUtUn gazeteciler, mahkemenin gazeteciler 
locasına geçtiler. 

Kalnbaltl: arasındnn geçerek adliye blnnsmm 
önUne gelen dUşilk omuzlu, yaşlı"a bir adam kapı
nın yanında duran mu,,·czziden bir gazete aldıktan 
sonra mllvczzio: 

- \'erdiğim pnranın gerisini istemem oğlum, 
dedi. Senin olsun. 

Ve ellne geçen paradan hayrete dtlşmUş olan 
çocuğun cevabını beklemeksizin ilerledi. Karşısı
na cıkaıı polisi se!A.mladı: 
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cuğun körkörliııe öldUrUlmeslnden ibaret bir va
ka .. 

Jorj Fo\·cr, nezaketle meslektaşlarını selim. 
hyarak: 

- MUsaade edin de bir itirafta bulunayım, 
dedi. Pnrlstcn Londra.ya bilhassa Harvud muba
ı~emesl için gelmedim. Gazetemizin Londra eube
sin fo birkaç gtln kalmak üzereyim. Bu mUnaae. 
betle bir saat kadar gelip eski ahbaplarımı ziya. 
ı et edeyim dedim. Aranızda, şişman vUcudUmU sıf. 
dıracak bir yer \'ar mı? 

Matbuat memuru derhal atılarak: 
- Elbette Jorj, dedi. Elbette .. Başımızın Uı. 

tilnde yerin var dostum, buyur. 
I'arisll gazeteci, kanapelerden birine yerleetl. 

Yanında Cimi Stanton bulunuyordu. 
Cimi Stanton, cebinden bir çok gazete parça

l:uı çıkarmış, Samuel Hop'un önUne koymuetu. 
Vllyam Hnrvudun muhakeme safhalarını göste. 
ren ve "Dcyll Gnzet,. ten kesilmiş olan bu parça
lardan "10 Temmuz .. tarlhllslnde şu satırlar oku. 
nuyordu: 

rcktlr. 21-1~-!>38 tarihine nıiisııdif cumn 
n" n[i n:ıt ].I den 1ti Yn k:ıdnr rlniredc )llPI· 

~ak ikinci nrllırm:ı nrlıce~indc _~_ıı_ç-ok_·~-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~ 
- Merhaba dellknnlı, dedi. Bura.rn clmc!t i · 

"DUn saat 12,30 da, Londra Stok Bankası 

J{laphom şubesı civarında nokta bekllyen polie 
VJlyam Jonas, bankadan bir adamın çarçabuk ~ 
karak, yolun karşı tarafına geçtiğini gOrmOe ve 
bu ndanıırı hnrekfıtını şUphcli bulduğu için bemıD 



Bir Hakkı Şöhret var ki bugüne kadaı 

Adı tadını 
tadı adını tekzlb etmedi 

Ali Muhiddin Hacı Bekir 

--- --- -- -- -

Avt upaya gönderilecek talebenin ımtihanı 
Av·rupaya tahsile gönderilmek üzere seçilecek ortamektep mezunları

nın imtihanı 9 ikincite~rin 938 çarşamba günü saat 9 da Halicde fabrika· 
mızın yeni atclyesinde yapılacaktır. 

Bahçekapr - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy Yeni atelye: Haliçde Cü!cemal vapuriyle Ertuğrul yatının bağlı bu
lunduğu yerdedir. 

1 ...-. ALMAN ----------

§ 

1 Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi tarafından getirilen en iyi 

1 
i i ALMAN KOKUNU 

\ Depoda teslim ~ 
ğ Tonu 25 Liradır İ 

ti Kurşun rnühUrlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. i 
Müracaat yeri: ~ i Ankarada Memurlar Kooperatü Şirketi, Istanbul irtibat bürosu Sirkecide, Yalıköşkü caddesbdc Liman Hanı :;: 

ilj karşısında Mühürdarzade hanında N32 Telefon 23074) · 1 
İil ~1 1 ~~nı;1ınmınlıın~nını;1ıoo~ıoonmRl~ın~mınınru~1•~----••m. .... ui 

lstanbul 4 üncü lsra Memurluğundan: 

Bcşikt:ışta ScrcnceLey, Tekservi soka. 
ğında 3/4 N. da mukim iken halen ikn
metg6lıı meçhul bulunan mevhibeye. 

Muhammen B. 
Cinsi Miktarı Beheri Tutan %Teminatı Eksıltme 

L. K. L. K. L. K. Saati 
E;mme basma tulumba 11 adet 200.- 2200.- 165.- 15.30 
Hortum 455 Met. 1.30 671.50 50.36 16-

I - Yukarda yazılı II adet emme tulumba ile 455 metre hortum şartnamele 
ri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizaları:ıda gösteril
miştir. 

TII - Eksiltme 18.11-938 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarında yazılı 
saatlerde Kaba taşta levazım ve rnuba yaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden nlı:ıabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gün ve saatlerde yüzde 7.5 gü· 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri iHb olunur. 

(8053) 

, . . 
I - İdaremizin Karaağaç Barut deposu tapa, saçma ve fişek ambarlarm· 

da şartname ve projesi mucibi:ı.ce yapt ırılacnğı ve 18-X-938 tarihinde ihale 
edileceği ilan edilen kerevet inşası pen ecre tecdit ve tadili ve tamir işlerinin 
teslim müddeti ve bedelin tediye şeraiti değiştirildiğinden heyeti umumiyesf 
birden ye:ıiden açık eksiltmeye konmuş tur. 

Senelik muhaıuıııen kirası :.!50 lira olan yeni Halde 69 numaralı oda 
Uç sen~ mUdcletle kiraya verilmek U zere açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım MildUrlilğUııde görülebilir. İstekliler 56 lira 25 ku -
ruşluk ilk teminat makbuz veya mek tubile beraber 16-11-!:138 çarşamba 
gUnU saat 14 buçukta Daimt Enetim ende bulunmalıdırlar. (D) (8043) 

Ziyaeddin S:ıit Erimin zimmetinizde nln
c:ığı olnn (3li} liranın temini zımmındn İş 
Bankası Beynzıt şubesinde bulunan mat
Hilıalınızın haczine Sultnnahmet 3 üncü 
sulh hukuk hakimliğinin G-11-937 tarihin
de ve 937/434 sayı ile ihtiyaten haczine 

Il - Keşif bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminatı (220.60) liradır. 

IIl - Eksiltme 18-XI-938 tarih ine rastlıyan cuma günü saat 14 de Ka. 
bataşta Levazım ve Mübayaat şubcsin dc:d Alım Komisyonunda yapılacnkm. 

IV - Şartname ve projeler (15) kuru§ bedel mukabilinde sözü geçen şu. 
beden alı:ıabilir. 

Sarıyer belediye şubesi mUdUrlU ğUnden: Sarıyerde Sırrıbey sokağında 
4 No. lu blnnnın tamiri esnasında mu sndtlıık istikamet haritasına göre ge
ri CekilınCSİ lflzımgclen bahçe ihata d U\'Ul'llllll da cshnbınca yıktırılıp ruh • 
sat harlclntle yine eski yerine müced deden inşa edilmek suretile yol işgal 
edildiğinden söztl geçen duvarın on beş gUn zarfında eshabmca yıkılmadığı 

karar verilmiş ,.e işbu haciz tatbik edil
miş ,.e tarnfınız:ı lelıllği mııktnzı Jıacizna-

me ile ödeme emrinin mahalli ikamelini
zin meçhul Jııılıınması hasebiyle otuz gün 
ııılhltlı.:lle fll'ıncn tnrııfınıza tclılij:jirıc icra 
hftkimll~ince knrnr Ycrllmiş olınnRln k@y. 
fiyct lıcrmııcibi kar:ır otuz gün müddetle 
ilfın olıınur. (27253) 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti yenlerin fenni evrak ve vesaikinl ihalf 
gününden 3 gün evveline kadar lnhisa rlar lnşaat Şubesine ibraz ederek ayn 
ca ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

VI - İsteklilerin eksiltme için tay in edilen gün ve saatte yüzde 7 ,5 gU.. 
venme paralarile birlikte yukarda adı g eçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(8085) 
••• 

Cinsi l!;O aaı Mikdan MuhammenB. % 7,5 temi::ıatı 
takdirde belediyece yıktırılacağı mal (im olınnk ve hissedarı bulunup uzun -------------- Beheri Tutarı 
mUddettenberi lkametgii.h :.dresl bulu namıyan Bayan Neclbeye de tebliğ ma 
kamına lrnim bulunmak Uzere keyfiyet illin olunur. (il) (8164) 

Adalar Kazası Mal nlüdiirlüğünden: 

lstanbul Asliye Altıncı llııkuk Afalıke- Çıralı kereste 440X28X8 ,, 18.099 M3 
mesinılen: 

., ,, 300-400X25-35X3 ,, 22.500 M3 
Şefika tarafından kocası olup mukad-

Li. Kr. Li. Kr. Lira Kuru.~ 

43. 778. 25 58 37 
41. 922. 50 69 19 

dema Fııtih tskcnderpnşa mahallesi Süliik- 1 _ Cibali Bakımevi için yapılaca. k platformlara lüzumu olan yukarıda 
lü cnclclcsinde 11 sayılı e,·de iken halen i- eb'at ve mikdarı yazılı çıralı kereste pazarlık usuliyle satın alınacaktır. 
knnıetgiilıı ıııeçlıııl Salfıhnttin aleyhine nçı-

Şaban \'C Hayrinin borcundan dolayı Kınalıada'da Zeytinlik ~okağ:n

dn. sahibi oldukları 73 kapı No. lu e vln tamammın 24-11-938 perşembe 
gUnU saat 15 de 1 inci ihalesi yapılın ak üzere 21 glln müddetle satışa çı. 

lan ho~nnnıa d:ıvnsı için tnhkiknt günü oln- II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösteril· 
rnk tayin kılınan 15-12-938 rıerşemlıc sii- miştir. 

nü snnt 10 <la nıiiılılennleylıin mnlıkrıııe- III - Eksiltme 11-Xl _ 938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de 
ıııizıle lınzır lıulıııım:ısı hususunun 15 gilıı Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube sindeki Alım Komisyo:ıunda yapılacak. karılmıştır. lstiyenlerln idare h"yetlne mUrncaatları. (8171) 
nıiidılellc ilimına karar Yerilerek buıın tır. 

dair iınl:i kılırınıı ılaYctiyenin bir ııiıslı:ıo;ı IV _ İsteklilerin eksiltme için ta yin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü
lla rııalıl.enıe dh·nnhanesiııe nsılmış ol - venme paralariyle birlikte yukarda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu • 

~ahibi: ASrn us Neşriyat Müdürü Refik A. Sevengil 
makin keyfiyet tehlii'l yerine geçmek üze • (8086) 
re ilıin olunur. (2i2;)2) nur. 

6 LAST!K Y'OZLU ADAM 

arkasınlan koşmuş, yakalayarak tekrar baııkııya 
getirmiştir. 

Polis Jonas, bu adamın bankaya niçin gelip 
gittiğini memurların birinden sormuştur. Me
murun verdiği cevap şu: 

"- Bu adam ödenmek tlzere blr çek getirdi. 
Ben blttAbl cekl alarak, llzcrinde bulunan imza. 
yı, bizde de bir sureti bulunan imza ile mukayese 
etmek ve işin içinde bir hile olup olmadığını anla
mak Uzere içeriye giderken onun korktuğunu ve 
bankadan sıvıştığını gördUm. 

''Şüpheli adam bunun üzerine karakola gö. 
türülmUş. Ji'akat ne lsmipi ve ne de adresini öğ. 
renmek mümkün olamamıştır. Adam bir şey söy
lemiyor. Bu mUnasebetle kendisi hakkında şllp. 
heler daha ku•:vet bulmakla alıkonmuştur.,, 

"Deyll Gazet,. gazetesinin "Temmuz 17 .. ta
rihli sayısından kesilmiş adliye lıa\'adisinde de 
şu satırlar yazılmıştı: 

''Geçen hafta sahte cek silrmek suçlle yakalan. 
mış adam hakkındaki tahkikat Klnpham polis 
mahkemesinde bir parça ilerlemiştir. Kendisini 
tanıyan bazı kimseler çıkmıştır. Bunların hepsi 
de, bu adamın muhtelif yerlere sahte çekler ibraz 
etmiş olduğunu söylemektedirler. 

"Zabıtanın tnlehl üzerine mUracnat eden bir 
·::ı'c alAkadarlar, lıu meçhul adamın Vilyam Har. 

- Jit:HUNun kitnıı ~eklintlo romun tefriknsı -
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vu ıl olduğunu söy!Uyorlar. Yilyam Harvud, bun
dan hir hafta öncesine kad:ır Kridcns sokağında 
küçlil{ bir villrtcla karısı ve çocuğu ile birlilde kira 
ile oturmaktaymış. 

''Harvud, yeniden h1\kim huzuruna çıkarıldı. 
ğı zaman bu isimle muhalrnme edilecektir.,, 

Bundan sonra okunan diğer iki ha\'adlse lrnr
şı l"rnnsız gazetecisi Jorj Foverln gösterdiği altikn 
hepsinden daha şayanı dikkatli. 

Bu iki ha\·adlstcn "20 Temmuz,) tarihli ola,n 
• birincisinde şöyle deniyordu: 

"Hnrııud'ıın ktu·ı~ı \ 'C ~ocui:;nun csrnı-ı .. 
Komiser Bensonun yaptığı tahkikata göre, 

Yllyam Ilarvuclun tevkifinden eHelki bir kaç haf. 
ta lçlııdo ne karısıuclan ne de çocuğundan bir iz 
gürUnmenılştir. Kriclcns sokağıııda oturan blltun 
komşuların ifadesi ile bu hakikat teeyyUt etmiştir. 

Bı'l.dlseyi takibe memur olan komiser Ilenson, Har 
vudun oturduğu viW\yı araştırırken, mutbağın o. 
cak yerinde, betondan yapılmış yeni bir secl göre
rek nlfi.kadar olmuştur. Ocak hiç kullanılmış de. 
ğildir. Harvud ailesi yemeklerini gaz ocağında 

pişi riyorlarclı. 

Şüphesi gittikçe artan komiser Benson bu be .. 
ton sed'ln lrnlclırılınasmı emretmiş ve bu ameliye 
neticesin.ele korkunç bir manzara ortaya çıkmıştır. 
Oıı yeni yapılmış lıeton sed altında bir kadının ve 

- d .. N - -c -

istaribul/ k~ıDlitanhğı 
~-"t'"!'lma . Komisyonu ilanhr! _ ........ _. . . . . ... .. 

1 ikıııeltcşr111 U38 pazartest günU 
· saat 15 de kapalı zarfla ihalesi yapı· 
lacağı iUl.n edilmiş olan 900 ton yu. 
lafın lstanbul komutanlığının 24.10-
938 gUn ve 24991 numaralı emirleri 
ne atfen alınmasından sarfınazar e
clilmlş olduğu na.n olunur. (8103) 

• • • 
Askeri müzede tamirat yaptırılaca. 

ğmdan açık eksiltme ile ihalesi 14 ikb.• 
citeşrin 938 pazartesi günü saat ll dt 
yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
2379 lira 82 kuruştur. İlk teminatı ı 1g 
liradır. Şartname ve keşif cetveli be
deli mukabilinde inşaat §ubesinden a.· 
lmacaktır. 

lsteklilerin ilk teminat makbuzu ve· 
ya mektuplarile 2490 sayılı ka:ıunun 2 
\'e 3 maddelerinde yazılı vesikalarile 
vilayet nafıa fen müdürlüklerinden i. 
haleden en az sekiz gün evvel alacak. 
!arı vesikalarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıda komutanlık satın al• 
ma komisyonuna gelmeleri. (7996) 

............ a:++:ım:ııer.=1 ........... . 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı. tstanbuJ 

Divanyolu. No. 104, Tel: 22398 


