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Peyami Safa'nm ''Fehim E· 
fendının kahkahaları'',, Or· 
han Sclırnın "Rcnkkrin yaş· 
ı rı ve ahlakları" fıkraları. 
Ankara haberlcı;i - Fe· 
idin "Depremt'e" fıkrası. 
Aıiı Hudai. Akdcmir'in : 
" Bizde C~usluk " adlı ya· 
:ı:ısı - S.ıglık ogutlcr - Se· 
vışmclcı;, evlenmeler. 
1cmal - Son haberler -
Matr,oazcl Doktor. 
M•Aiılekcttc TAN - Anket. 
"~ukaddcs Sarayın qiiin· 
de". 
Dünya gazetelerine gorc hi· 
dısclcr. 
Kazan Hanlığının son gun· 
lerı - Faydalı bil•ilcr 
Ekonomi. 10 uncuıta: 

=====•====================== 
Bug ünkü 
Top l antı 

Uluslar Kurumu konseyi, İtalya· 
Habe davasını incelemek üzere, bu· 
giın Cenevre'd~ top~anıy?.r:. Konse· 
yin yapacağı ılk .ış, gor~ş.m.elerde 
takip edilecek usulün tesbıtıdır. Bu 
nokta etrafında İtalya ile Habeşistan 
arasında anlaşamamazlık vardır. Ve 
bu anlaşamazlığın mahiyetini anl~· 
mak için, İtalya-Habeş davasının gı· 
rip çıktığı safhaları kısaca hatırla· 
nıak lazımdır. 

İtalya-Habeş davası.geçen eylülde 
Valval adı verilen kuyular etrafında 
İtalyan ve Habe askerleri arasında· 
ki bir çarpışma ile başlar. Her iki ta
rafın da zayiatı ile neticelenen bu 
çarpı_şma üzerine, Valval kuyuları
nın İtalya Somalisi toprağında mı, 
yoksa Habeşistan'da mı olduğu Ö· 
nemli bir anlapmamaı:lık ıcklinde 
bt-lirdi. İtalya kııyul nn Somali'de 
oldugunu ıcWia etti. Habe,ler kendi
lerine ait oldugunu söylediler. Ha· 
b'c,istan ile İtalya araıındt 1928 yı· 
lmda imzalanmıı bir dostluk ve ha· 
kem mukavelesi vardı. Habeşistan, 
:Valval aııtaıamamazlığının bu muka· 

[Arkası 3 üncüde] 

Fransa da 
Somali'ye 
Kara Ve Hava 
Kuvvetleri 
Gönderiyor ! 
Habeş İşinin Barış Yolu İle 

Halli İhtimali Var 

Eden, Laval, lle Görüştük
ten Sonra Birlikte Cenevre

ye Gidecekler 
Cenevre, 30.A.A. - Uluslar Ku· 

rumu konseyi tarafından, Cenevre 
antlaşması hükümlerini, müşterek 
emniyeti tanzim hususunda daha te· 
sirli yapmanın yollarını araştırmağa 
memur edilen 13 lcr komitesi işlerini 
bitirmiştir. 

Komite, hukukcular ekonomistler· 
den kurulu talı komitelerin rapor• 

Habeş kadınları cepheye giden has
tabakıcıları ugurluyorlar - HabeşJs· 
tana gonderilen bir vapur dolu u as
ker Brendiziden ayrılıyor - Habc 
imparatoru askeri üniformasile kıta· 
atı teftiş ediyor - Bir Habeş ncferı' 
ltalyanlara karşı hazırlanan cephane 
sandıkları üzerinde keyifli keyifli 

oturuyor ... 

!arını okumuş. fakat yapılan teklif· 
leri daha derinleştirmeden §İmdilik 

[Ar a ı 9 uncudo} 

Biga Yandı! 
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Mı.duı 24318 Vnı:ı ışleri : Z431SI. 
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A. ŞUkrU ESMER Beş Saat Süren Ateş 131 Evi, 
50 Dükkanı Kül Etti Hava larımız Tehlike ile Doludur! 

Yakında 
Büyük Ulusal 
Romanımızı 

Tefrikaya 
Başlıyoruz : 

Cumbadan 
Rumbaya! 

• SERVER BEDi ADlLE YA. 
ZAN ÇOK DEGERLJ ARKA
DAŞJM IZIN SON ZAMANLA 
RIN MODERNLiK AKIŞLA
RILE ALAY EDEN BU GU • 
ZEL ROMANINI YAKINDA 
GAZETEMiZ SÜTUNLARIN 
DA, ZEVKLE, KAHKAHA -
LARLA. yVREK ÇARPINTJ. 
LARJLE OKUYACAKSINIZ. 

Biganın kül yı ınr laline gclcrı çar§ısı .. 

UYA.SABUNA 
~~~~m~~~[] 

YILDI ZL AR 
.. Bir ?stronomi hocası, bir gün, bü· 

)uk bır amfiteatrda konferans ver· 
"~§ ll"e güneıin, ayın, yıldız.ların bü· 
yukluklerini, yaılarını, doiJuılann • 
dan batıflarına kadar geçirdikleri 
bütün aafhaları anlattıktan ıonra: 

- Biz.im dünyamız.ın, demi.ş, bir 
başlangıcı olduğuna göre muhak • 
kak ki, bir de sonu olac~k. Amma 
ne zaman? ilmin BÖsterdiği ihti • 
malle_re bakılırsa, dünyanın altmıf 
Uf ~mılyon sene sonra nihayet bula· 
cagını kestirmek lazım/ 

Çanakkale, 30 (Hususi ayta~ı 
bildiriyor) - Evvelki akşam Bıg da 
biıyük bir yangın olmuştur. Ate • a 
at ı 7,30 da Çan pazarı yolu üzerınde 
av mah:emesi µtan bır dukkandan 
çıkmış, suratle genişliyerek kollara 
ayrılmıştır. Magazada patlayıcı mad • 
deler bulunması ve yanındaki bina -
ların ahşap olması yiı ünden ate~, 
çabuk yayılmıştır. Mevcut vasıtala • 
rın yangının sondür~lmesine çkah~ılır 
kcn bir yandan da vılayet mer .c~ın • 

Y n ın, be saat surmu a ş 
ı3İ Dinleyicilerden biri, heyecan için· 

de, korkudan aapsarı, ayağa kalk • 
mıı, ~e oturdugu yerden bir basa • 
mak rnerek sormuF 

d V
e diğer kazalardan yardım ısten 

en d' . . 
miştir. Çanakkale bele .~ycdsı~ı1n _ar~-.. teri derhal Bigaya gon erı mıştır. 
~zr vekili ile belediye başkanı da yan 
gı~ 1yerine geçmişler. lazımgelen ted • 
birlerin alınmasına nezaret etmışlcr • 

v ve SO dukkan yandıktan sonra son 
durulcbı mistir. Askerlik şubesı. Ino: 
nu mektc ı ve orman dairesı yanan bı 
nalar arasındadır. Jnsanca zayiat ol • 
mamıştır. Zarar mıkdarı hcnuz belli 
degildir. On kadar binadan ba ka dı • 
gc.rl~rinin içindeki eşya kurtarılabil • 
mı tır. 

Resmi tahkikatın vcrdıgi ilk sonuç 
lara göre, yangının kazaen çıktığı an· 
la ılmaktadır. 

lincelemelcr devam ediyor. 

Adanada da bir intilfik 
Adana, (Ozel aytarımımz bildin • 

f Arkası 1 üncude l 

üb ylarımııa armağan cttigi saatlcr
b il .. 

- Al/edersiniz., iyi anlıyama • 
ılım, nekadar zamanda dediniz.? 

Profeaör tekrarlamış: 
- Altmış üç nıilyc.n senede! 
B.unun üzerine dinleyici clönup 

)'erme oturmuı ve geniı bir nele• 
alarak: 
.- Çok ıükürl Demiş. Ben üç 

mılyon aenede anlamııtıml 

• Y eryüz.ündeki yıldızların ka • 
zançları da, gok y ü z. ii n d e k i 
yıldız.tarın yaşları gibi, milyonlarla 
sayılıyor: Greta Ga bo'nun kaz.an • 
er haftada 125 000 franktır. Mau • 
rice Chevalier İoo,ooo John Barry· 
more 90,000, Wallace Beery ile 
Joan Crawford altmışar bln frank 
alıyorlar: Daima haftada/ Dahası 
&l~r: Katherine Hepburn, altı film 
ıçın 850,000 frank almış ve o han • 
tal, kimin ue nicin hoşlandığı h enü:z. 
a?laıılmamıf fİfko Mae We:st'e de 
b~r ıenaryo yapmak, bir de film çe· 
uırmek için, tam uç milyon vermİf • 
ler/ 

. Ra~kamlar, bunlar. Bereket ver • 
ın.n kı, yerdeki yıldı:.ılar, gökdekile· 
rın kuyruklu cinaleri gibi, bir par • 
lıyor, bir akıyor ve hemen aönüve • 

iNÖNÜ ERZURUM DA 
B aş b a k a n B ayb ur ttan tekrar 

tetkiklerine basladı Erzuruma gjtti, 
Gumu hane. 30 (Hususi muhabiri

miz bıldiriyor) - Evvelki gun öglc 
üzerı GumU haneyi ereflendiren 
Ba bakan geceyi geçirdikten sonra 
aat 5 te Bayburda hareket etmiştir. 

lsmet f nönu. maden arama çalışma· 
l;ırına buyiık bir ilgi göstermistir. 

Bayburtta 
Bayburt, 30 (Hususi muhabirimız 

bildiriyor) - Ba bakan, kent hal • 
kından ba ka yaya ve atlı olarak bin· 
lcrcc. köylü tarafından karşılanmış· 
ur. İsmet İnönu, belediye, parti ve 
Hnlkevi merkezleri ile un fabrikası· 
nı gezmi , Halkevinde kUçuk talebe • 
lcrin hazırladıkları musikı milsame
resinde buhınmu tur. 

luönli son cyalı.ıtindc 

Erzurumda lerin ayrı ayrı ellerıni sıkarak hatır~ 
Erzurum, 30 (Hususi muhabirimiz }arını sordukt 111 sonra llbayhk mer· 

bildiriyor) - Erzurum saylavları kezine gelmi tır . 

Öglc yemeğini Bayburtta yiyen 
Ba bakan, saat 4 te Erzurnmun ıs 
kilometre uzağındakı Ilıca nahiyesi
ne gıtmışlcrdir. 3 k pheası ile 9 gaz 
banyosu bulunan ve chrin sayfiyesi 
haline giren Ilıcada bir saat kadar 
kalınmı tır. İsmet lnonü, Ilıcanın su 
yu hakkındaki tahlil raporlarını tet· 
kik ettirmı . ifai hassası hakkında 
izahat almı tır. Aygır deposu gezil· 
dıkten sonra İsmet İnönü Erzuru • 
ma gitmiştir. 

ve Erzurum ilbayı Başbakanı Hopa· Erzurum, 30 (llususı muhabiri • 
dan kar ılamı !ardır. Ba bakan şeh· mızden) - Dun geceyı ş hrımizde 
rin 1 tanbul kapısında toplana~ Er· geçıren Ba bakan bugiın 6,30 da 
zurumluların alkısları araaında oto· Müstahkem mevki komutanlıgı ku· 
mobilden inmiş, kar ılamağa gelen· (Arkası 3 üncüde) 

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

riyorlar. Ya bunlar da, bizim dün • 
ya yıldı:.ıımı:.ı Bibi, profeaörün alt • 
mıf üç milyon acne süreceğini aöy • 
lediii cinıten olıalardı? I Muhak • 
kak ki, kiminin bir haftada, kimi • 
nin bir ayda, kiminin bir şenede al· 
dıklarını biribirine ekliyerek hepsi
ni beı on aeneyc &1u runca, dünya, 
bunak dinleyiciye geniı ne/es aldı • 
ran altmıı üç milyon acneyi bekle. 

mederı, bu yıldızların elektrik kilo· 
~atları. ue himya ilminin renk renk 
ıcatla_rıle en yükaek guz.ellik dere • 
celerıne vardırılmıı yalancı BÖz.leri, 
>alancı dudakları, yQlancı aaçları 
ve yalancı Öpüıleri &1e lmıranııla
rı yüz.iinden, elli aenede &1e hem de 
naaıl batardı/ 
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DtJSL1NDök'C ı; 
FEHiM EFENDiNiN 

KAHKAHALARI 
Bizde komedi sanatı, bir kol 

<lrta oyunundan tuluat sahnesi
ne kadar basit lbir tekamül geçi
rirken, başka bir kol da greko • 
latin kültürile yontulmuş Avru
pa esprisinin Tür.k sahnesinde 
anlaşılmasına ve yerleşmesine 
doğru gitmiştir. Bu kolun başın
da muharrir olarak Vefik paşa, 
sanatkar olarak da Fehim Efen· 
di vardı. Bize medeni bir kahka· 
hanın gıdıklanan bir tefekkür -
den doğduğunu telkin etrneğe 
çalıştılar. 

Bunun için Fehim Efendinin 
Türk sahnesini elli sene doldu • 
ran kahkahasında, tuhaflığım, 
tımulmryan hadiselerle aklın ka 
ba tezadından alan bir tulfiatçı 
!komiği değil, facianın zehirini 
ince bir kültür ve zeka ile rende
lenmiş istihzanın tadına çeviren 
bir tef ekkıür neşesi vardı; bunun 
için Fehim Efendi hiç bayağı ol 
mamış ve kuru kalabalık tarafın 
dan anlaşılmamıştır; bunun için 
onun beş sene evvel ağustosun 
ikinci günü öğleden sonra üç bu 
çukta öldüğünü hatırlıyanları . 
rnız değil, ondan evvel yetmiş 
bu kadar sene yaşadığını, Moli -
er'den Labiohe'e kadar Fransız 
!komedisini ve zeraf etini Türk 
sahnesinde yaşattığını bilenleri 
miz çok azdır. Gazete ve kitap 
serlevhalannda, o "büyük F e • 
him,, dir; fakat niçin büyük ol -
duğunu herkes ve kim olduğunu 
da çok adam bilmez. Çünkü Fe -
him Efendi, zekayı güldürmek 
istiyen kahkahalarile orta oyu -
nundan gelen tulUat komiğinin, 
aptallığı güldürmeğe çalışan te
n eke ıpatırtılarını susturmak için 
elli sene uğraştı ve muvaffak ola 
madı. Bugün resmi Türk sahne
sine bile hakim olan yine o tulfı. 
at komiğidir ve Fehim Efendi -
nin bir fikir ve zeka gıdıklamşı 
olan kahkahalarının akisleri na
dir bir kaç kulakta kalmıştır. 

Peyami SAFA 
ıEiBı 

Esnaf Bankası 
Ankaradan bildirildiğine göre tas

fiye edilen Esnaf Bankası işinden 

dolayı Danıştay (Devlet şurası) 

mülkiye dairesi tarafından İstanbul 
il ve şarbayı Muhiddin Üstündağ 
hakkında verilen muhakeme lüzumu 
kararına karşı Muhiddin Ü5tündağ 

itiraz etmiş ve itiraznamesini Danış
tay Genel Heyetine göndermiştir. 

Genel Heyet itiraznameyi tetkik e· 
derek bir karar verecektir. 

E.naf Bankası genel heyeti, dün 
5aat 14 te tekrar fevkalade olarak top 
fanmıştır. Bu toplantıda, istifa ede
ceklerini bildiren tasfiye komisyo
nu üyeleri de bulunmuşlardır. Ekse
riyet arandığı için, genel heyet top
lantısının bir başka güne bırakılması 
icap etmiştir. Bu toplantı Ağustosun 
27 sinde yapılacaktır. 

L"man, yükleme, boşaltma 
tarifesi 

Yükleme ve bo§altma tarif eıi üze
rinde Liman genel direktörlüğünce 
esaslı incelemelere giritilmiştir. İki 
ay evvel hazırlanan bu tarifede ye
niden değiımeler yapılacağı anlaşıl· 
maktadır. Duyduğumuza göre, bir • 
çok maddelerin liman ilcretleri bu
günküne nazaran yarı yarıya ucuz
latılaaktır. Dün liman direktörlü • 
ğünde bu it için bir toplantı yapıl· 
mış ve bir proje hazırlanmasına bat
lanmııtır. 

No.18 1 

Abanoz Bilezik 
RENE CHAMBE 

Güzel bir haziran gecesiydi. 

Çapra§ık ve bilmediğimiz sokak
lardan hangis.i önümüze rasgeliyor
sa, sapıyorduk. Lauffen kolumu ko
lundan çıkardı ve boynuma doladı. 

1~ki beyninde için için işliyordu. 
Hiddeti geçmi§ti .Hatta yumuşamağa 
baılamııtı: 

- Licb Freund, dedi, Lieb Soli
en. 

1 
Ve bir hıçlarık geçirdi: 
- Siz, dedi, siz ne büyük kalpli· 

&iniz. 
Kafamızın üstünde, dar sokaklar· 

dan yürürken gördüğümüz yıldızlar 
hepimizin içine ayn bir zevk ve dü· 
şünce veriyordu. Uzaktan uzağa 
pencerelerden gelen ıııklar içimizi 

Zehirli gazlerden 
Korunmak l~in 
Halkı zehirli gazlardan korumak 

için şehrimizdeki mahzen ve sarnrç
larda yapılmakta olan tetkikat de • 
vam ediyor. Bu hususta henüz Be
yoğlu tarafında tetkikata başlanma
mıştrr. Mütehassıslar lstanbul civa
rındaki mahzenleri gezerek bunların 
sığınak olmağa elverişli olup olma
dıklarım önemle gözden geçirmekte· 
dirlcr. 
Diğer taraftan bu iş etrafında i

kinci ve önemli bir incelemeye daha 
ba§lanmı§trr. Bu inceleme ani gaz hü 
cumlarında şehir halkının nasıl ha
berdar edileceği etrafında yapılmak
ta ve bu i§in A vrupada ne §ekilde 
tesbit edildiği tetkik edilmektedir. 
Bu tetkik sonunda biribirinden ayrı 
iki i§aret kabul edilecektir. Bunun 
biri tehlike işaretidir. Ani hücum
larda şehrin muhtelif yerlerinden ve
rilecek olan bu işareti duyanlar he· 
men sığınaklara girecektir. ikinci j. 
şaret kuvvetli bir düdük .o;esi veya 
halkın i§itcbileceği başka bir vasıta 
ile olacaktır. Bu işaret tehlikenin 
kalmadığım bildirecektir. Halk bu 
son işareti duyuncaya kadar evvelce 
girdiği sığınaklardan çıkmıyacaklar
dır. Bu husus etrafında yapılan tet
kikata önemle devam edilmektedir. 
Diğer taraftan hava tehlikesinde 

zehirli gazlardan korunma tedbirleri 
etrafında merkezdeki işleri yakından 
gütmek üzere ilçebay/ık/ardan iki • 
§er kişi merkezle daimi surette te
masta bulunacaktır. 1 Jçebaylrklardan 
ikişer mümessil istenmiştir. Bunlar 
halk ile de yakından temas ederek 
gazdan korunma işini anlatacaklar
dır. Korunma konferansları verile -
cek. ayrıca bir broşür çıkarılarak 
halka dağıtılacaktır. 

GUzel San'atlar şubesinde 
100kişiden fazlasmm toplan· 
masma müsaade verilmedi 

Halkevi Güzel San'atlar şubesinin 
bulunduğu Alay köşkünün tamirine 
lüzum görüldüğü söylenmişti. Öğ
rendiğimize göre salonun dans ve 
düğün gibi kalabalık toplantılara 

müsait olup olmadığı hakkın· 

da Halkevi tarafından Şarbay • 
hktan muayenesi istenmiştir. Bu 
muayene fen heyeti tarafından ya .. 
pılmış, yüz kişiyi ge!jmiyec:ck top -
lantılara elverişli olduğu, bundan 
fazla danslı müsamereler yaptırılma· 
ması bildirilmiştir. Bununla beraber 
İstanbul Halkevi temsil kolu, bu se
ne Halkevi merkezi yanında yaptırı
lacak yeni binada çah§mağa başla • 
yacaktır. 

Temsil şubesi imtihanlarına da 15 
lkinciteşrinde başlanacaktır. Bu şu· 
bede üç yıJdanberi ders veriliyordu. 
Bu yıl l kız ve 6 erkek imtihana gi· 
rerek !jıkacaktır. Temsil şubesinde 
'30 kişi vardır. 

lık okul kadroları 
hazırlamyor 

Kültür direktörlüğünde bir komis
yon toplanarak ilk okul öğretmenle
rinin kadrosunu hazırlamaktadır.Ko· 
misyon, bulundukları mektepten 
başka mektebe nakillerini istiyen öğ· 
retmen1erin durumlarını da incele· 
mektedir. Nakil istiyen muallim 300 
kadardır. Kadro ayın birine kadar 
hazırlanıp bakanlığa gönderilecek • 
tir. 

Buöday suiistimali 
llbaylık idare heyeti, buğday alım 

ve satım işinden dolayı İstanbul Zi· 
raat Bankası eski direktörü Ahaen i
le diğer ilgili memurlar hakkında 
muhakeme lüzumu kararı vermişti. 
Ahsen ile diğerleri bu karara itiraz 
etmişler ve kağıtları Danıştaya yol
lanmıştır. 

==-=---·- Ne Dersiniz? 
FERDiN HAKKiNi KiM ARAR ? 

Baz.l işler var ki; bir yüden dü- j teki kaybını himclen soracaiız.? 
ıünülmüş, madalyenin arka taralı Biz.ce hıuinenin ve devletin hak 
hiç hatıra getirilmemİf··· ları ile /erdin haklan ayni değer· 

Mesela: de telakki edilmek gerektir. Çün· 
Gümrüğe bir mal getirmipiniz.. 

Muayene memuru bu malın falci11 
maddeye, aiz. de filan maddeye uy 
gun olduğunu :söylüyorsunuz. .•. 

Eğer bu muayene memuru ka • 
nun hilafına sizin lehiniz.e bir mu
amele yapsa da sonradan meyda· 
na çıksa, sonunda bir sürü sorgu 
sual, muhakeme ve cez.a, belki de 
büsbütün ekmeğini kaybetme bile 
var. Çünkü devlet ve haz.ine aley· 
hine bir if yapmııtır. 

Lakin ferdin aleyhine bir karar 
verir de onun İfİ üç dört ay geri 
kalır, yahut büsbütün boz.ulursa, 
bir içtihat farkı cliyip geçmek hak· 
sız.tık olmaz. mı?. Bu ferdin o İ§· 

Doktorların 
Kazan~ vergileri 
Doktorların kazanç vergisi nispet

Jerine esas olmak üzere Etibba oda
sınca yapılmakta olan tasnif işlerine 
devam olunmaktadır. 

Etibba odası İdare heyeti, dün top 
lanmış ve doktorların sınıflara taksi
mi işile geç vakte kadar meşgul ol
muştur. 

Sınıfları belli olan ve odaca tayin 
edilen doktorların listeleri mıntaka 

·tahakkuk müdürlüklerine gönderil -
mektedir. On beş gün içinde bütün 
İstanbul doktorlarının sınıflara ay
rılması işi bitirilecektir. 

Sergideki ayrandan mı 
zehirlenmiş? 

Tahtakalede hamallar katibi Mus
tafa iki gün evvel zehirlenme alame
ti göstermiş ve polis raporuna naza· 
ran Galatasaray sergisinde içtiği ay· 
ran ile zehirlendiği öğrenilmiştir. 

Raporu veren Galatasaray merkezi 
olduğu halde ayni merkeze tabi 'le 
onun emrinde salışan sergi polisinin 
bu meseleden haberi yoktur. 

Dün sergi komiserliğinde yaptığı
mız bütün tetkikler bu işin nasıl ol
duğu hakkında hiç kimsenin bir ma
JCımat sahibi olmadığı üzerinde top· 
lanmıştır. 

Mustafa, Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmış ve tedavi altına ahnmı • 
tır. Mustafanın böyle bir yanlı§ zan
na kapılmış olması da muhtemel 2ö· 
rülmcktedir. 

Aiti aylak ondOISsyonlar 
Altı aylık ondülasyon üzerinde 

tetkikler yapan ve bir rapor hazırla· 
makta bulunan sıhhat memurları he
nilz tetkiklerini bitirmemişlerdir. 
Rapor hazırlanınca Sıhhat direktör
lüğüne sunulacak ve ondülasyon işi 
esaslı şekilde halledil.mi§ olacaktır. 

BuOday fıyab 
Tecim meyve ve zahire borsasında 

dün yumuşak buğdaylar 6-6,78 ku
ruştan,sert buğdaylar da 4,12,5-5,38 
kuruştan muamele gönnÜ§tUr. Bor
sada 408 ton mal satılmış, şehrimize 
427 ton buğday gelmi§tir, 

Mozayikler meselesi 
Arasta sokağındaki hafriyat hak

kında profesör Vittemore'un sözleri· 
ni dlin yazmııtık. Vittemore gönder· 
diği bir mektupta, bu bafriyatm to
poğrafik öneminden bahsederek Ro
ma ve Biıans saraylarının meydana 
çıkarılmasını önemli s~ydığını bil
dirmektedir. 

kü haz.inenin nel'i ferdin :z.arann
tla aranamaz.. Devlet gelirinin ilk 
pınan ferdin kesesi olduğuna 11öre 
onun z.arar görmemui için içimiz 
titremelidir. 

Bu düıünceyi, gerçi devlet ma • 
k~ncsinin en ulak diflişi olan kü • 
çük memurlarda bulamayız.. Fa· 
kat hiç değilse birinci ve ikinci .,. 

nıl memurlar muuliyet uahimele
rinden yakalarını kurtanp ha~n• 
lehine bir hak•ı~lığa, hak•~lık de 
meaini ve fert lehine bir hakkı tea 
lim etmesini Jiar edinmelidirler. 
Biz. böyle düıünüyorw:. 

Siz ne dersiniz? 

Şapka giymeyi 
Suiistimal edenler 
Şapka Türkün medeni başlığıdır. 

Türk devrimi güden her Türk şap
kayı düzgün ve temiz giymektedir. 
Fakat birtakım yobazlar, tektük te 
olsa, görlitüyor ki, §apka kanununa 
aykırı olarak beyinsiz kafalarına şe· 
kilsiz ve biçimsiz şeyler geçiriyorlar. 
Bunlara, hatta bere bile denemez. 
Bu gibiler arasında sarıklarmı çıka
rarak başlarına bere taklidi ba§hklar 
geçirenler de görülmüştür. Bu gibi· 
lere gerekli ihtarlar yapılmıştır. 

Böyle yapanlar çevrilmekte ve hak 
larında kanun yoliyle takipler yapıl • 
maktadır. 

Kadıköy Su şirketi de 
ah nacak 

Kadıköy su sosyetesinin de beledi
ye tarafından satın alınması için tet
kiklere başlanmıştır. Sosyetenin mu
kavelesi gözden geçirilmekte, satın 
alınma şartları tespit edilmektedir. 

Sosyetenin Bayındırlık Bakanlığı· 
na mı geçmesinin, belediye tarafın
dan mı idaresinin da.ha muvafık ola
JQağı da bu ine.elemeler eraımdadır. 
Mahaza, şehir sularının belediye ta
rafından bir elden idaresinin daha 
münasip olacağı söylenmektedir. 

Suadiyeye ikinci bir 
Tramvay hattı 

Kadıköydcn Kurbağahdere ve 
Gazaneye tramvay yapılması bir 
mazbata ile ora halkı tarafından is· 
tenilmiş, sosyete de bu isteği yerine 
getinneğe karar vennişti. Bu sebep· 
le sosyete bir an evvel hat döıemek 
emelile Avrupaya malzeme sipari§ 
etmiştir. On beş güne kadar icap et
tiği kadar ~aJzeme geleceği ha~c.r 
verilmektedır. Bu malzeme teslım 
alındıktan .onra derhal işe başlana
caktır. 
Diğer taraftan Suadiye ve Bostan· 

cı tramvay hattı evvelce tek olarak 
yapılmı§tı. Bura?aki ca~denin icap 
ettiği kadar gemş oldugu anlaşılmış 
ve tramvayların bu civarda daha sık 
işletilerek halkı':' ihtiyacını karııla· 
mak Uzere eldekı mevcut malzeme i
le buraya bir hat daha vapılmağa 
batlanmıştır. 

Paşabahçe yangını 
Paşabahçe Müskirat fabrikasında 

geçen gece. sıka~ yangın üzerinde 
İnhisarlar ıdaresı ve polis tetkikatı
na devam e.!mektedirler.YapıJan tah· 
kikatta henuz >:angı~da ihmali görü
len suçlular tayın edılememigtir. Fab 
rikanın dep.o bekçileri. yangın sebe· 
bini bilmedıklerini iddia etmektedir. 

Tetkikat derinleştirilmektedir • 

büsbütün .a~ıy~:~~·.. Güzel. ?ir hazi· 1 
ran gecesını gozunuze getınn. 

Bunu söyledikten sonra şöyle bir 
geriledi. Karanlık sokakta kargıda 
bir kadın gölgesi değil bir kadın be· 
yazlığı peyda olmuştu. Lauffen he· 
men kadınlardan birini kolundan 
yakahyarak şahit makamında çekti: 

Küçük bir barın pencerelerinden ve 
kapısından çıkan mandolin havası .. 
Bir türlü kendisini tutamıyordu. 
Mutlaka oraya gitmek istiyordu. 

Eski limana doğru iniyorduk. 
Lauffen kolunu kolumdan çekti ve 
boynuma sarıldı. Adamakıllı ıarhoı 
olmuştu. Hiddeti büsbütün geçmi§
ti. Öyle yumuşak, öyle yumuşak ol· 
muştu ki .. 

- Lieb Freund diyordu, Lieb So
liers .. 

Bir hıçkırık geçirdi: 
- Siz .. dedi, siz büyük bir insan

sınız. Hiç, hiçbir zaman.. ben.. ben 
bu kadar içmedim. Onların on fenik 
bile etmiyen şaraplarını içiyoruz .. 
İnsanı içmeden sarhoş eden bir yat, 
on fenig değmez §araplar .. Ben bütün 
bunları Fre~onda aöyliyeceğim. Kı
zar mı, kızmaz mı bilmem, fakat söy
liyeceğim, ya Freulein Vemer .. Ben .. 
Ben .. ben, artık ondan bıktım. Geng 
Geng, Geng ben sizin gibi korkak 
defflim, ben Fransız değilim. Plato
nik aıkı hiç anlamıyorum, 

- Güzel kız ... güzel kız... plato
nik aşk ne demek? .• Böyle ıey olur 
mu? dedi. 

Benim de arkama bir yumruk vur· 
du. 

- Lieb Soliers .. Şöyle gitsek, bir 
taraflara gitsek, eğlensek, eğlensek .. 
Ah, canım öyle eğlenmek istiyor ki: 

Yolumuzda giderken, sağ taraf
tan bir mandolin sesi gf1ldi. Lauffen 
mandolin sesini duyunca hemen ken
dini o tarafa attı, sallanıyordu. Fa· 
kat kendisini hemen o tarafa attı .. 
Ben de hiç mani olmadım. Zaten a
damakıllı içmesini ve sarhoş olması
nı bekliyordum. 

Lauffen bir kabareye doğru yüril
yordu. Bir mandolin aesi duymuıtu, 

Kapıda iki kadın duruyordu. 
Biz de .o tarafa doğru yilrüdük. 

Barın kerıh kokusu bizi karşıladı. 
Lauffen sallana sallana ben de ar· 
kasından içeriye girdik. Müşteriler 
kendi aralarında kahkahalarla konu· 
şuyorlar, k.ağıt oynuyorlar, kimseye 
aldınş etmıyorlardı • 

Lauff en dümeni kopmuı bir ~emi 
gibi, bara yaslandı, daha doğrusu 
barda bir kanapeye yaslandı, hem 
de adamakıllı yaslandı. 

Bu bar, bar değil de, sanki berber 
dükkanıymıg gibi, her tarafı çerçeve
siz aynalarla çevrilmi§ bir yerdi. Du· 
varlarda kaba harflerle yazılım§, sö
züm ona, vecizeler de vardr. Sonra 
da aynca ÇC§it çeşit isimler: Nina, 
Pietro, Carlotta ve saire... Hepsi 

KUÇUK HABERLER 

* Ağustos genel aylığı yarın veri
lecektir. Ücretli memurlar temmuz 
aylıklarını yarın alacaklardır. 

"' Dün şehrimize General Fonch -
tayben vapuru ile 370 seyyah gelmi§· 
tir. Gezginler dün akıama kadar §eh· 
rimizi gezmişler ve gece yarıat Ak· 
denize doğru limanımızdan ayrılmış
lardır. 

* Sekizinci ihtisas mahkemesi 
müddei umumiliği takas evrakı üze
rindeki tetkiklerini bitirmiştir. Ev
rak, bugün sorgu hakimliğine veri -
lecektir. 

"' Tecim ve Endüstri odası mecli
si, bugün toplanarak birikmi§ iıleri 
görüşecektir. 
* Dün sabah yedi buçukta Şehzade 

camii arkasında dört günlük bir kız 
çocuğu bulunmuştur. Çocuk, Düş
künler yurduna gönderilmiı ve brra
ltanlarm araştırılmasına ba§lann111 -
tır. 

* Ev.kaf genel direkt~rü. dün de 
tetkiklerine devam etmıgtır. Genel 
direktör, yeniden kurulacak olan Ev
kaf bankası işite onun sermayesi ü
zerinde incelemeler yapmaktadır. 

"' Sıhhat Bakanlığı taraf mdan. teb
liği beklenen süt talim~tnamcs~ _he
nüz Sıhhat direktörlüğiıne teblıg o
lunmamıştır. 

"' 'üniversite profesörlerinden 
Hanıtray Trubuh tatili geçirmek Ü· 
zere memleketine gitmiştir. Profesör 
gelecek ay Pariste toplanacak olan 
arsıulusal felsefe kongresine iştirak 
edecektir. 

"' Bazı bostanlarda ve birçok arsa· 
larda üstü açık kuyular bulunduğu 
görülmüş, belediye bunların kapatıl
masını şubelere emretmittir. 

"' Gümrük ve inhisarlar müsteşan 
Adil dün İnhisarlar Direktörlüğün
de ve Gümrüklerde meşgul olmuı· 
tur. Müsteşar, perşembeye Ankaraya 
dönecektir. 

Yerli Mallar sergisi 
7 inci Yerli mallar sergisini dün 

akşama kadar 254 bin kişi gezmi~tir. 
Dün sabah sergiyi §ehrimizde bulu· 
nan Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 
müsteıarı Adil de genniştir. 

Dün Roma ve General Sctoybcu 
vapurile şehrimize gelen seyyahlar 
da sergiyi gezmişler ve beğenmİJ • 
lerdir. Gezginler bilhassa Türk en • 
.düstrisinin kısa terakkisi karşısında 
hayret etmekten kendilerini alama· 
mışlardır. 

Evlerden para alanlar 
Nümerotaj i§lerinde çalışan amele

den bazısının evlerden para aldığı 

görülerek işlerinden çıkarıldığını 

yazmıştık. Bu hallerin tekenür et
memesi için belediye tube memurla
rı vasıtasile halka bir bildirmede bu-
1 unmuştur. Buna göre belediye nü -
merotaj itleri bitirildikten .anra ge· 
nel bir heaap yapacak ve parayı bun
dan 110nra alacaktır • 

Talebeye yurt yapıhyor 
Edebiyat ve Fen fakültelerinin i§· 

gal etmekte olduğu (Zeynep Hanım) 
konağının arkasındaki bUyük bahçe· 
li binayı malQl gaziler cemiyeti iş -
gal etmektedir. Duyulduğuna göre 
Ulusal Mallar Direktörlüğünden 
(Emlaki milliye) Universitı:ye yapı
lan bir bildirmede bu bina Üniver
siteye terkedilmittir. Bina tamir e
dilerek fakültelere devam eden fakir 
talebeye yurt yapılacaktır. 

Bir Polonyah gazeteci 
Polonyanın en bilyUk gazetelerin -

den Slov - Polskie muharrirlerinden 
Henrik Botouvski zevcesile birlikte 
dün şehrimize gelmi~tir. DUn müze 
ve camileri gezen Polonyalı gazete
ci burada kaldığı üç dört gün zarfın· 
da yeni Türkiye hakkında etütlerde 
bulunacak ve memleketine döndüğü 
vakit te memleketimiz hakkında ya
zılar yazacaktır. 

BUDA BbNDr;N 
RENKLERiN VAŞLARI 

VE AHLAKLARI 
Bir bildik dedi ki: 
- Ben renklerle içli dışlıyıın. 

Renkler, gözlerimin duyduğu 
sarkılardır. Bu belki en aykırı 
;en.kleri yan yana getiren Istan
bul gibi bir şehrin şehiroaşı olu· 
sumdan geliyor. 
~ Ben lstanbulu ne denizi, ne 
ağaçlan, ne gökü için severim. 
İstanbulda beni hayran eden şey 
denizinin, ağaçlarının, gökünün 
renkleridir. 

Bcnk renklerle o kadar haşır 
neşirim ki, benim için hepsinin 
ayn bir ahlakı, ayn bir yaşı var
dır. Pembe renk iki yüzlüdür. 
Yeşil, ağırbaşlıdır. Kırmızı he • 
yecanlı ve çoşkundur. Ak, soğuk 
kanlı; sarı korkaktır. 

Yaşlarına gelince, mavi, ço -
cuktur, ancak beş altı yaşında. 
Kırmızı delikanlıdır. Yeşil otuz, 
kırk arasında, olgunluk çağmda 
dır. Sarı elliliktir. Kara, yetmiş 
yaşında ... ,, 

Bildik, belki de şaka ediyor
du. Fakat insanların bazı renkle 
ri bazı işlerin ve görüşlerin göz
le görülür birer gösterişi ola • 
rak kullanmalarına bakılrfsa, 
bu şakanın içinde gerçek olan 
bir payın bulunduğunu inkar e
demeyiz. 

Orhan SELiM 

Fedakar itfaiye 
neferleri nasıl 
Yaralandıklarını 
Anlatıyorlar ? 

Evvelki gün Şehremininde Saray 
caddesinde 11 odalı büyük bir evde 
çıkan yangını söndfirme işinde Fatih 
itfaiye grupundan Ahmet ve Me~
met adlarında iki fedakar itfaiyecı
nin ateş arasında kalınca kendilerini 
15 - 20 metre yüksekliğinde çatıdan 
aşağı attıklarını yazmı§tık. 

Ağır yaralı bir halde hastaneye 
kaldırılan itfaiyecilerle görüşmek ü
zere bir muharririmizi Gureba hasta
nesine gönderdik. Ahmet başından 
geçenleri şöyle anlatıyor; 

·•- Osman 'Mehtnc.üe ben grup 
kumandanından aldığımız emir üze
rine su vermek maksadile evin çatı
sına çııtık. Alev, henüz alt katta idi. 
Yukarıya geçmemişti. Ben ayağımla 
bastığım yerin yanmış olup olm,dı· 
ğını öğrenmek istedim. Ayağımı 
kuvvetliçe vurdum. Baatığım yer çü· 
rüktü ve alttan yanıyordu. Biraz son· 
ra bulunduğum yer çökecek ve arka• 
daşlarla beraber ateşin içine yuvarla
nacaktım. Düşündüm, burada etrafı-
0mı saran ateş içinde ölmektense, a• 
gağı atlamak daha kolay olacaktı. Bu 
düşünce ile elimdeki hortumu bırak
tınl ve kendimi dumanlar, alevler a
rasından aşağıya, bahçeye attım. Ar
kadaşım Mehmet te arkamdan ~tl~d~. 
Osman çatının arasından ateşın ıçı· 
ne yuvarlanırken kendisini zor top• 
lamış ve kurtarmıştı.,, 

Kendilerini aşağıya atanlardan Ah 
medin sol bacağı kırılmış ve Hğ ba· 
cağının mafsalı da çatlamıştır. Meh
medin ise kaburga kemikleri kırıl -
mıştır. 

Yaralıların sıhhi durumları hak • 
kında kendilerine bakan doktor Su
at ta izahat vermi§, ve: 

u_ ikisinin sıhhi durumları iyi • 
dir, demiştir. Ahmedin sol bacağı 
kırılmış ve sağ ayağının da alt maf· 
sah biraz ezilmittir. Gerek sol ve 
gerek sağ bacaktan alçıda tesbit edil· 
miştir. 

Mehmette çarpma neticesi muhte
lif bereler vardır. Kaburga kemikle· 
rinde de bazı zedelenmeler görüJmüf 
tür. 

Her iki yaralmın da bakımları bir 
ay kadar sürer. Hastaların vücutla· 
rında yanık ve saire yoktur.,, 

:ışağı tabakanın sevda randevularını 1 
hatırlatan birtakım isimler .. 

Daha geride sıra sıra şişelerle 
yüklü kontuarın arkasında şişmanca 
bir kadın duruyordu. Dükkanda altı, yedi masa vardv 

Kirli mi, kirJi masalar.. Dipte bir 
masada bet adam k8ğıt oynuyorlar
dı. Biz de beri taraf ta ki bot masalar
dan birine oturduk. 

lki mızıkacı olduğunu da unutmı· 
yalım. Biri mandolin biri gitar .. Man. 
dolin çalan ayni zamanda prla da 
söylüyordu. 

Dipte oyun oynıyanlann deniz 
hamallan olduktan •uratlumdan 
belliydi, iri, namlı elleri ile kartlan 
bir çeviritleri vardı ki .. 
Kapıda bekliyen iki kadın, bizim 

aarhoı içeriye girdiğimizi görünce, 
hemen arkamızdan onlar da bara 
daldılar ve nazenince edalar takma· 
rak karıımıza oturdular. Derken yan· 
larında bir üçüncüsü daha peyda ol
du. 

Biz girince, duvardaki bir zile bas· 
tı ve derhal beyaz önlüklü bir kadın 
garson masamıza koşup geldi. 

Hem de ne güzel kadındı. Ostüne 
bayağı bir koku sürmüş, bayağı ma• 
hallenin güzel bir kadını.. Hemen 
kadehleri yetiştirdi. Etrafımızda 
pervane gibi dönmeğe başladı. Ne 
istersen, daha biz ıöylemeden o an· 
lıyor ve getiriyordu. Karşımızda da 
üç adet duhteri pakize dizilmiş, otu· 
ruyorlardı. Hepsi de gözlerini bize 
dikmiş, gülüyorlar ve kendilerini rııa• 
ıtamıza çalırmağa bir );Ol arıyorlar• 
dı. Yüzlerindeki boyaların çeşidine, 
sırtlarındaki elbiselerin zevkine diye· 
cek yoktu. Öyle bir bara düşmüştük 
ki, sormayın, gitsin. 

[Arkası var] 

Sa 
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[Baş tarafı 1 incide] 

KUL TUR IŞLERiNDE DE~iŞiKLiK 

Saffet Arıkan T AN'a 
,-..~~~~~yen ili ki eri 

anlatıyor 
Kitaplardaki 
Fazlalıklar 
Çıkartılıyor 
imtihan talimatna
mesi bir daha göz

den ge~irilecek 

ANKARADA KURULA
CAK FAKÜLTEDE DİL 

Safl~t Arrırsn ENSTİTÜSÜ 
'Anttara, 30 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kültür Baka

bt_ Saffet Arıkan, sorduğum muhtelif suallere cevaben, gazete • 
tlı~ze şu beyanatta bulunmuştur: 
ı·· ' - Lise ve orta okul programlarında değişiklik yap!lmasına 
f llzurn yoktur Ancak okullarda okutulmakta olan kıtapların 
izla kısımlar~ varsa çıkarılarak programa uydurulması için uz -
~~arkadaşlarımızdan mürekkep komisyonlar }ap~l~ı~tır .. K~ 
h 18Yonlar incelemeler yapmaktadırlar. Smaç ö~renımının ('ımtı 
l1 an talimatnamesi) bir daha gözden geçirilmesınde. fay~a umu
t 0ruz. Yabancı dil için Ankarada açılacak olan tarıh, dıl, coğ -
l'a.fya fakültesinin dil enstitüsü kısmında yalnız eski diller değil 
'Q~§ıy~n diller de okutturulacaktır. Bu kursta dinleyicilerin çok 
l acagını sanıyoruz. Tü~kçemizin grameri hakkındaki inceleme
'tı.er henüz kesin bir sonuç almadığı için şimdiden bir şey söyle -
§ c~ez. Ancak okullarda yeni Türk dilinin genisine U) an cümle 
c ·~~eri öğretilmeye çalışılacaktır. 
anı }{oy okullarında köylüleri ilgilendiren bilgiler verilmesini 
da a.~~ıyan bir program düşünüyoruz. Ancak bu, öğreniciler ka
te~ 0~retmenler de yetiştinnek demek olduğu için epey bir vaki
~o ıh~ıyaç vardır. Musiki ve edebiyat komisyonlarına gelince, bu 

ltıısyonlar, çalışmalarına devam ediyorlar.,, 

Halkevinde Zafer Sergisi 
llı~Ank~ra, 30.A.A. - Halkcvleri 1 
fay~kezı Ankara halkının kültürce 
tile'- alanması için çok iyi işler gör· 

~tcdır. 

)a l:>iındenberi Halkevi ile Etnoğraf • 
Stlt tn.Uzesi arasındaki meydan. bir a-

G •ınenıa haline getirilmiştir. 
tılcn~c.eleri burada memleketimizi il
~Ckt ır~n seçkin filmler gösteril -
}'iızt edır. En kıyı uramlardan gelen 
Ierı k~~ce .. halk, şehir pazarlarına ge· 
ı~0Yluler her akşam burada top • 

ak bu filmleri seyrediyorlar. 

Halkevinin temsil kurulu ileride yi
ne bu açık alanda tiyatro piyesleri 
de verecektir. 

Halkevleri merkezi Ankarada bu· 
lunan ressamlarımızın kendilerine ko 
!aylıklar göstererek evde çalışmaları· 
nı ve ulusal devrime ait yeni eserler 
meydana getirmelerini temin etmek· 
tedir. 30 Ağustosda Halkevinde bir 
zafer &ergisi açılacaktır. Sergide bu 
tablolarla şimdiye kadar meydana 
getirilmiş olan ulusal zaferlerimizi 
gösteren tablolar gösterilecektir. 

Bayındırlık Bakanı Çetinkaya Nazilli istasyonunda 

ÇETiNKAYANIN DiYEVi 

Menderesteki Kurutma 
,.l\1uvaffakıyetle Sürüyor 

~11dr~~n, )30 (Hususi muhabirimiz 1 zerek izahat almıştır. 
L esen nor - Azizi yeden Sökeye B d 1 k B k 
4ti1ya .aYındırlrk Bakanı Ali Çetin· aym ır 1 a anmm 
le • dıge · t · d' evi l lllcJerd r ıstaayonlarda da ince- gaze emıze ıy 

Mal müdürleri 
Arasında 
Değişiklikler 
[Hususi muhabirimiz 

b i ld i ri y o r ] 
Ankara, 30 

Tokat meıkez malmüdürü Sabri 
Terfian Salihli malmüdürlüğüne, 
Diyarbekir varidat katibi Nasrullah 
Hafik malmüdürlüğüne, Çorumdaki 
K. O. muhasebeciliğinc Selimiye Tü 
men muhasebecisi Celil, İsparta 
merkez malmüdüni Sami Ödemiş mal 
müdürlügüne, Selimiye Tümen mu
ıhasebeciliğine Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı muhasebe mümeyyi
zi Resul, Kandere malmüdürlüğüne 
Antalya eaki varidat dirı.ktörü Ne
cati, Akşehir malmüdürl~üne Kula 
malmüdürü İhsan. Tokat merkez 
malmüdürlüğüne Bozöyiık m::,;'müdü
rü İbrahim, Mudurnu malmüdürlü· 
güne Akçekoca malmüdüru Mahir, 
Akçekoca malmüdürlüğüne Mudur
nu Malmüdürü Eşref tayin edilmiı· 
terdir. 

Af kanununa ek bir 
Llyiha hazırlanıyor 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - 2330 sayılı af kanunu
nun 16 mcı maddesinin tatbik sure· 
tini gösteren talimatnamenin tatbi
kinde bazı müşküllere tesadüf ı:dil -
diğinden hiıkumet, bu müşl:ülleri or
tadan kaldırmak için af kanununa ek 
bir kanun projesi hazırlamaktadır. 

Muhasiplerden 
Ahnacak para 
Cezaları 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Muhasebe dairelerin
ce Akar sahiplerine imza ettirilen 
pulsuz veya noksan pullu ita emir
lerile sair masraf evrakına ait pul, 
para cezalarının muhasiplerden alrn
maaı ve aranması takarrür etmiş ve 
keyfiyet Finans Bakanlığı tarafın -
dan alakadarlara tamim edilmi§tir, 

Gümrük Bakan• 
hğının tebliği 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - A ve B işaretli menşe 
şahadetnamelerinin tek bir şahadet
name mahiyetinde olması dolayısile 
yalnız A nüshalarından vize harcı 
alınması ve B nüshalarının ayrıca 
vize harcına tabi tutulmaması Güm
rük ve İnhisarlar bakanlığınca ala· 
kadarlara bildirilmiştir. 

Orta Tedrisat 
Direktörlüğii 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Orta tedrisat genel 
direktörlüğüne tayin edilen Avni bu 
sabah şehrimize gelmiş ve Bakanı 
görerek yeni vazifesine başlamıştır. 

ilk Tedrisat genel 
Direktörlüğü 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - İlk tedrisat genel di
rektörlüğü vekaletine mektep müze
ai direktörü İsmail Hakkı tayin e
dilmiştir. 

vele çerçevesi içinde hallini ö~erge· 
ledi. ltalya bunu kabul ctmcdı. Bu· 
nun üzerine Habeşistan Uluslar Ku· 
rumuna şikayet etti. Kurum mesele
yi inceliyeceği bir sırada İtalya, ~y
sallrk göstermiye başladı. Valv~l. ıh: 
tilafının önemli olmadığı bildırıldı. 
İtalya ile Habeşistan'ın bu meseleyi 
aralarında !halledecekleri söylendi. 
Konsey dağıldıktan sonra İtalya do
ğu Afrika·ya asker göndermiyc baş
ladı. Bu arada sınırda bir carpışma 
daha oldu. İtalya Habeşistan'ı tehdit 
etmiye başladı. Habeşistan bu teh
dit karşısında bir defa daha Uluslar 
Kurumuna şikayet etti. Bu ikinci şi
kayet te birincisi gibi oldu. 1 tal ya 
uysal davranarak konseyin işe ka
rışmasına yer vermedi. Davanın iki 
devlet arasında halledileceği bildiri\· 
di. Fakat bir defa konsey içtimaı ni
hayetlendikten sonra, daha büyük 
mikyasta süel hazırlY.iara başladı. 
Habeşistan nihayet geçen mayis so
nundadır ki, Uluslar Kurumuna se
sini işittirebildi. Ocsüncü şikayetten 
sonra davayı incelemiye baslıyan 
Kurum konseyi 25 mayısta şöyle bir 
karar vermişti: 

•• İtalya-Habeş davası, ikisi Ha
be lerin, ikisi de İtalyan1aı;.rn seçe
ceği bir komisyona bırakılacak. Bu 
komisyon bir karara varamazsa 
Konsey 25 temmuzda toplanarak be
şinci bir üye seçecek. Bir karara 
varırsa, 25 ağustos'ta i_çtima ederek 
karan tastik edecek.,. 

Bu karar üzerine herkes derin bir 
nefes aldı. Artık savaşın mevzuu
bahis olmadığı söylendi. Fakat bu 
sevinç uzun sürmedi. İtalya büsbü
tün tehditkar bir durum aldı. Ro
ma'yı ziyaret eden İngiliz bakanla· 
nndan Eden'e Musso1ini, 1talya'nm 
Habeşistan üzerindeki emelini açık 
olarak söyledi: İtalya Habeşistan 
üzerinde bir himaye kurmak istiyor. 
Bundan sonra da İtalya gazeteleri, 
bunun ahlaki sebeplerini izah etmiye 
basladı1ar.İtalyanlar beyaz, Habeşler 
renkli imişler de ondan. İtalya'da 
nüfus artıyormuş. Bu nüfusu yerleş· 
tirmek için sömürge lazım imiş. Bir 
sürü sebep. Fakat bu sebepler ara· 
sında Valval kuyuları etrafındaki 
çarpışmadan doğan anlaşamamazlık 
yok. Öte yanda da Doğ4 Afrikasına 
asker gönderme devam ediyor. Gön· 
derilen askerlerin miktarı yüz bin· 
leri buldu. Roma ookaklannda nü-
mayişler yapılıyor. İtalyanlar " Ha
beşistan bizimdir " diye bağırıyorlar. 

Bu gürültü arasında Uluslar Ku· 
rumu Konseyinin 25 mayısta tayin 
ettiği komisyon az kaldı unutulu
yordu. Fakat bu da işe başlar baş· 
lamaz, görüşmelerini bir sıkmaza 
sokmakla kendini hatırlattı. Görüş
melerin girdiği çıkmaz şu idi: Ko· 
misyon Valval kuyuları yanındaki 
çarpışmanın mesuliyetini tesbit et
mek için toplanmıştı ya; Habeşler 
bu mesuliyeti tesbit edebilmek için 
önce, kuyuların hangi ülkede oldu
ğunu tayin etmek lazımdır, dediler. 
İtalyanlar, komisyonun yalnız mesu
liyet bahsini araştırmıya etkisi oldu
ğunu, sınır meselesi demek olan öte
ki işe karrşamıyacağını söylediler. 

Amerikada Nazi dUşmanhl)ı 
N~vJ:'o.rk, 30 A.A. - Alman ajan

sı bıldırıyor: Nasyonal • Sosyalist 
düşmanı federaayonu, pazartesi ak· 
şamki toplantısında Alman vapurla
rına karşı yeniden harekete geçilme
sini müzakere etmiştir. 

Federasyon, son Bremen hadisesin 
de polis tarafından alınan tedbirleri 
protesto etmiştir. 

Bu hadisede tevkif edilmiş olan· 
ların derhal özgür bırakılmaları fe· 
derasyon tarafından istenmiştir. 

Ka~an ayı öldürüldü 
O da e bulunduktan sonra, saat · · 

1•ta §ehriınize 1 . t' B k Ali Çetinkaya, son tetkıklerı et-
t 'Yond ge mış ır. a an, d. d b 1 it a törenle k 1 rafında gazetemıze şu ıyev e u • 

Maslak yolundaki Alman çiftli
ğinden bir müddet evvel bir ayı kaç· 
mış, Büyükdere ve Hacıosman bayı· 
rr civarındaki köylere musallat ol· 
muştu. Bu ayı uzun bir takipten son· 
ra dün Mahmut Muhtar paşanın çift· 
liği civarında korucular tarafından 
görülerek öldürülmüş ve civar halkı 
da bu korkudan kurtulmuştur. 

f tırağı d arşı anmış, par-
· 'tıda l .n. a bayındırlık isleri etra- lunmuştur: 
1tı l gıiıı d . • ö . . ) ceıcı:n 1 er en ızahat almıştır. Bu ''- Dün 1zmirden demısc gıt. -
f. "· .Part~ er sırasında, Ali Çetinka- tim. Bozdağa kadar çıkara~ Ödemı~ 
'tıışlctil ve }~r~y alanı köprüsünün üzerinden Sarta giden yenı ~oseyı 
~ir 

1 
ec.egını de söylemiştir • inceledim. Oradan Gölcüğe ıncrek 

~bille~~tlık istirahatten sonra oto- köy teşkilatlarını, okulları ve yol-
.1§, bur e Menderes nehrine gidil • larr gördüm. Sağlık ovası ~urutma 

Sırı ha.r·::a Yaıpılacak dört köprü i- ameliyesini gözden geçirdım. Bu 
~hnıştı1r. ~r Uzeril'!de te~kikler ya- çok önemli iş hızla yürüyor. 
'<>it et iş" ~kan, Çınede ınşa edile- ı;>evlet demiryolları arasına geçen 
tı.atıra Yan~~~ d~ gözden geçirdikten Aydın demiryolu istasyonlarında in
lt dônrrıu akıle.rle beraber Aydı - celemelerde bulundum. Taşıt ve du
S 0nuıtıar tur. Zıyaretlerden sonra, raklan gözden geçirdim. Bu hatta 
l ay oJenj ere~ıne Halkevinde bır birçok eşya tarifelerinın indırilmesi 
t:' 14 te verılmiştir. Ali Çetınka- ıçın gen l dır ktorlukçe emir veril
~tnı: , ora~~el hır katarla Nazilliye mi tir T rıf uz rınde ayrı a) rr tet-

fesi de Devlet demiryolları tarif esi
ne uydurulmak üzeredir. 

Komisyonun bir iş göremiyeceği 
anlaşılınca, Habeşistan Uluslar ~u· 
rumu Konseyinin toplanmasını ıste· 
di. İtalya önce, buna engel olmıya 
çalıştı. Fakat İngiltere'nin Habeşl.e
rin arkasında oldugunu ve Konseyın 
toplanmasına mani olamıyacağını 
anlayınca bu defa Konseyin 25 ma· 
yıs kara~ . i_ktiza~ı davayı inceleme· 
sini kendısı ıstemıye başladı. İtalya 
fıiyasasının ansızın istikamet değiş
tirir gibi bir cephe almasının sebe· 
bi şudur : İtalya, Habeşistan'rn, 25 
mayıs kararından sonra açığa vuru· 
lan emeller karşısında davanın her 
safhasını Konseyin incelemesini isti· 
yeceğinden korktuğu için, daha önce 
atılarak anlaşamamazhğı eski dar 
çerçeve~i içine sokmak istemiştir. 
Sanki İtalya-Habeş davası, geçen 
eylülde Valval kuyuları. et:ahndaki 
bir çarpışmanın mesulıye~ı mesele-
5inden ibaret imiş. Habeşıstan bu 
mesuliyeti kabul etse ~e olac:ık? . 1: 
talya tazminat ve tarzıye ve~~mesı~ı 
istiyordu. Şimdi davanın borle _hır 
tazminat ve tarziye ile halledılebıle· 
ceğine ihtimal vermek safde~~nt:-ık 
olur. İtalya Doğu Afrikasına yu~bın· 
lerce asker yollamış. Yüz mıly~~ 
Türk Lirası masraf yapmıştır. Bu
tün bunlar, Valval kı-.·rularr yanın
daki çarpışmadan dolayı birkaç para 
tazminat almak için değildir elbet. 
Halbuki İtalya, bugün toplanacak 
olan Konsey içtimaında davayı dar· 
laştırmakla dünyayı buna inandır-. . ' mak ıstıyor. 

Habeşistan da erkinliğinin tehli· 
kede olduğunu ileri sürerek İtalyayı, 
ne istediğini açıktan Konsey buzu· 
runda söylemiye çağırıyor. Mussoli· 
ni bu daveti kabul mü edecek? Yok
fıa acun kamoyunun ilgi ile bekle· 
diği izahatı vermemek için birtakım 
girift yollara mı sapacak? Bunu bi
ze Cenevre'de toplanacak olan Ulus
lar Kurumu Konseyinin görüımeleri 
anlatacaktır. 

A. ŞUkrU ESMER 

Yeni bir tayyare rekoru 

Darmstad, 30 A.A. - Takriben 
500 kilometrelik bir mesafe üzerin· 
de yelkenli uçuş yapan 4 oilot, şim
diye kadar uçman Ludwig Hopp
man'a ait olan 474 kilometrelik reko· 
ru kırmışlardır. 

Moskova fizyoloji 
kongresi 

Moskova. 30 A.A. - Profesör Ke· 
mal Cenabın başkanlığındaki a,.sıu
lusal jizyoloji kongresinde buluna • 
cak Türlt salgıtı dıin buraya gelmiş· 
tir. 

Amerikanm yeni bir 
hava Ussu 

Vaşington, 30 A.A. - Senato, A
laska bölgesinde altı hava l.orunma 
üssünün kurulması hakkındaki Vv il· 
cox projesini kabul etmiş ve imza
lanmak üzere Roosevelte yollamrs -
tır. Sü bakanlığı bu üslerin yerlerıni 
tesbit edecektir. 

ın U.tat 1 Horsunlu sulama kana- kık r y pılıyor. Bu hat uzerınde 
'iı, pa~::kaaı me.selesini tetkik halk ve geçım 1 bıletl rın tılma-

.Lilah ıatasyonunu ~e- una b ılanmııtrı Genel yolc:u tari· 

Hattı tozdan kurtarmak için çalış
malara baslayacağız. Keşfi yaorlmış· 
tır. Süratin arttırılması için icap e
den ameliyat yapılacaktır. Devlet 
Demıryolu vagon ve makinelerinin 
bu h tta da işlemeai için Aziziye 
yolunda ve duraklarda yapılacak ta· 
dilat ıçin hazırlıklara devam cdiyo· 
tuz .• Güzel bir kotranm deniz üstünde süzülüşü 

DEPRENME! 
E•ki adı zelzele. Dün aabah vali• 

de aordu: 
- Geceki zelzeleyi duydunuz mu?. 
Ben: 
- Hayır! de~ 
Hizmetçi: 
- Eveti dedi. 
Ruathaneye MM"duk : 
- Hayır. Dedi. 
Böylec:e o gün herkese ıordum: 
Yüzde aekaen deprenmeyi duy• 

muılar. Hangi depre~yi? Şu ra. 
aathanenin bydetmedıgı deprenmo-
yi •• 

- Zelzeleyi duydun mu? 
- Duydum. Sabaha karfı... Şöy• 

le alttan geldi. 
- Deprenmeyi duydun mu? 
- Duydum. Aktam üıtü değil 

mi? Ben yazıhanedeydim. 
- Deprenmeyi duydun mu? 
- Ha! Gerçek duydum. Öğ%eden 

aonra aaat bir buçuk, iki idi. 
- Yahu, deprenmeyi duydun 

mu? 
- Sabahleyin onda idi değil mi? 

Duydum .• 
- Deprenmeyi duydun mu? 
- Duydun mu da liıf mı? Bahçe-

ye fırladım. Kece aaat dokuzdan 
sonra değil mi?. 

Ve hepai deprenmeyi duymuılar. 
Yalnız ayn &)'1".ı a.atlerde. Sözün kı· 
aaaı, araarra hepimiz bir aallantr duy• 
maktayız. Kih iakemlem~de, kah 
yatağımızda, kah YQrbanemizde, kah 
evimizde ve kilı clizlerirnUde kimi 
de ellerimizde .• 

Bütün bunlan bir yer aanınbaına 
yonıp itin içinden çıkmak iatiyoruz. 
Lakin aaatleri kontrol edince İf mey• 
dana ~layor. Şu !'adar ki, herbirimiz 
ötekinın aldandıgıru .anarak avu • 
nüp cidiyonız. 

Eğer yer aaraıntıaı ile, İnsanla• 
rm tah•i aanrntılan araamda b'T ia• 
tatiatik kU!rl~tmlmaaı yapılaa yer 
deprenmeleri bizim zelzeleleıo'İn ye. 
rinde aolda aıfır kain" ... 

Buna rağmen biz bala kendimizi 
kale gibi aağlam aanırız ... 

Ne k\lnlntu?! 
B. FELEK 

Manav eanafından Bay S. 
Mektubunuzu okudum. Halde halk 

ve eanaf için ayakyolu olmadığı hak· 
kındaki ifadeniz doğruau inanılJI' 
ıey değil. Kuaura bakmaym: Buka· 
dar büyük bir eksik yapılacağına ak· 
hm ermiyor. Buna rağmen yemiıleri 
tavıiyeniz üzerine yıkaJlp yiyorum. 

Bir okuyucumuza: 
Yerli mall&T aergiaincle mızıkayı 

tedirıin ebneain diye, dit macunu 
reklimım auatunnanm mümkün ol· 
machğınr anladnn. Tann cümleye sa-
bırlar verain. B. F, 

Adanada da 
Bir infilak 

' 
[Baş tarafı 1 incide] 

yor) - Milli mensucat fabrikasında 
bir patlama hadisesi olmuştur. 

Fabrika ustalarından Mustafa ok • 
ıijenle birtakım demirleri kaynatır• 
ken, alev, karpit deposuna rastlamıt 
ve §İddetli bir patlama olmuştur. Mus 
tafa ile orada çab§Cln Şükrü ve Ke • 
mal yaralanmışlardır. Ditleri kırılan 
Mustafanın diğer yaraları ağır ve teh 
likelidir. Tahkikata devam edilmek ,. 
tedir. 

İnönü 
Erzurumda 

[Baş tarafı 1 mcide] 

rağına giderek biraz oturduktan 
sonra Ağzıaçık kömür madenini gez
mişler, öğle yemeğini Boğaz deni • 
len yerde yemişler ve burada iki sa
at kalarak un fabrikalarını gezmiş· 
terdir.Bir hafta sonra açılacak hayvan 
sergisine kaydedilmiş olan hayvan
lar da burada Başbakana gösterilmiş 
ve memnun kalmışlardır. Başbakan 
öğleden sonra da Nümune hastaneai
ni. Çocuk doğum ve bakım evini zi
yaret buyurmuşlardır. Sayın konu -
ğumuz yarın Tercan yolile Erzinca
na gidecekler, ögle yemeğini Ter • 
canda yiyecekler, geceyi Erzin. 
canda geçireceklerdir. 

Erzurum, 30 A.A. - Başbakan İs· 
met İnönü ve Dış tşı,., qıılcanı Tev. 
fik Rüştü Aras dün 17,30 da 
şehrimize gelmişler ' tar, sü-
baylar ve halk taraf ınc.. "ılan-
mışlardır. 

Bulgar ordusunda"-• 
Cumuriyetçiler 

Sofy~~ 30 A.A. - Geçen hafta top 
!anan yuksek harp divanı, Bulgar or 
dusunda cumuriyetçi fikirler yay -
makla tanınmış olan Albııy Velt
cheff'in arkada tarından sekiz sü
bayı tekaüt etmeği kararlaştırmış· 
tır. 

Yüksek harp divanınm bu kararı~ 
kralın imza.sına sunulacaktır, ..,..,..... 
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No. 96 '.Aziz Hüdayi AKDEMiR 

SA G L 1 K· 
ÖGÜTLERi 
~ ..... .-......-.r 

Saçlar Neden 
D··k··ı·· ? o u ur e 

Eski nişanh 

Fesat Kurumlarından Rüştü Çetesi Silah Depo
larını Yağma Ve Halkı iğfal ile Gönüllü Kayde
derek Çatalca Müstahkem Mevkiine Gelmişti 

Saçlarınızı ne vakit tarasanız, ne 
vakit yıkasanız, ne v a k it sa
bunlasanız mutlak1 az çok döküldü
ğünü görün.ünüz .. Bu, tabii bir şey
dir. Saçlarımızın her telinin ömrü 
iki nihayet dört yıldır. Bir hekim 
merak etmiş, her adan;ıın başından 
her gün kaç tane saç teli düştüğünü 
hesaplamış. Bu hesaba göre her gün 
çocuklukta 90, olgun yaşta 38 den 
ı 08 e kadar, ihtiyarlıkta da 120 saç 
teli düşüyor. 

Bu tabii bale karşı yapılacak bir 
şey olmadığı gibi, zaten merak et
meğe de lüzum yoktur. Çünkü düşen 
tellerin yerine yenileri gelir. Fakat 
bir de var ki, saçlar bir taraftan dö· 
külür, yerlerine yenileri gelmez. 
Saçlar gittikçe azalır, en sonunda 
"dazkafa,, dediğimiz o cilalı gibi baş 
meydana çıkar. 

İzmirden Nigar imzasile al • 
dığımız bir mektupta acıkh bir 
aşk hikayesi var. İki tarafın da 
kalbinden zorla sökülüp atılan 

hoşlanarak nişanlandığım b~.: 
zı yavaş yavaş sevemiyecegı e· 
anladığım halde onun dul ~nn 
sine karşı yenilemiyecek bıt ıs; 
af duyuyorum. Kızının her ~ar 
ketini toyca, enaice buldugııf!J 
halde annesi öyle yetişmiş, ol· 
muş bir meyve ki... ikisini yaıı· 
yana gören hiç bir erkeğin ~n • 
nesini tercihte tereddüt etınıY': 
ceğine eminim. Bakışı, güliişilı 
elini uzatışı, ayak ayak üstüne 8; 

tışı, hele insanı küçük gören ırııJ 
tehakkim edası, alayları ... He~· 
seyi beni deli ediyor. Bu vazı: 
yette ondan uzaklaşmamı tavsı· 
ye etmeyiniz, hasta olurum. BaŞ 
ka birşey, bana faydalı olacak, 
hoşuma gidecek bir tavsiye ... 

,. - :.: öbür kurumları anlatmıya -
yım: Yalnız birkaçının adlarını yaz
mak, hainler bahsi için gereklidir: 

1 - Anadolulular cemiyeti: Bu ya 
bancı servislerin bulduğu keskin bir 
silahtı. Kuranların başında Çopur 
Hakkı ile Anadoluda Kuvayı İnzi
batiye başında tutulup asılan erka
nıharp Hayrinin kardeşi vardı. Bu, 
en toplu bulunacak sırada en dağı -
nık bir şekle koymak için bulunmuş 
ağulu bir silahtı. Bu silah bir aralık 
Büyük Millet Meclisine kadar gir -
miş ve, ''Büyük Nutuk,,ta da (1) 
bildirildiği üzere, en can alacak nok
talarımıza saldırmıştı. Bu bir ok idi 
ki, gözbebeğimize saplamak istiyor
lardı. Türkiye hudutları içinde doğ
muş olanlar, dışansmda doğanlar a
Tasma ulusal hak noktasından fark 
koymak istiyenler, şimdi anlaşılıyor 
ki, yalnız muhalefet değil, hainlik te 
etmek istemişlerdi. 
Başka ülkelerde, mesela bir Fran

sız, nerede doğarsa doğsun Fransız
dır, Fransa onun anayurdudur. Ve 
Fransız tabiiyetinde kaldıkça Fran
sada doğanlardan hak ve kanunca bir 
farkı yoktur. 

Bu bahsi nutukta okumak ve ora
da Atatürkün büyük diyevlerini öğ
ı-enmek daha iyi olur. 

Yalnız bu propaganda Mütareke
nin sonlanna doğı;u, önce Mecliste 
patlak vermiş, mütarekeden sonra 
ara sıra cenup hudutlarımızdan aam
yeli gibı esmi~ ve haıa da tırtıl ağ
lan gibi bazı yapraklara takılıp kal
mış olduğu için, ulusdaşlarımın dik
katlerini açmak gereğini duydum. 

2 - Himayei Vatan cemiyeti: Bu 
da Nigehbancıların şehremininde aç
tıkları yeni bir şube idi.Gümüküneli 
bu şubeye iki lüle şeyhini reis yap
mak istiyordu. Fakat geç kalmıştı. 
Çünkü doğmasile ölmesi bir oldu. 

3 - Yeşil ordu: Ana~lu orduau 
içinde türemiş (yılana hir veren) 
yeşil başlardandı. Kuran ar Çerkes 
Etem ve kardeşleri idi. 
Görünüşte ordunun birlik ve kuv

veti için çahşacaktı. Fakat gittikçe 
fena bir şekil aldığını gören Atatürk 
bunu hemen dağıtmak istedi. Kuran
lar ve elebaşılar: 

- Dağıtamazsınız! dediler. Ata -
türk cevap verdi: 

- Ben dağıtırım! 
Ve dağıttı ... 
Geriye kalan ufak tefek ve ömür

süz kurumları saymağa bile değ -
mez. 

Kendilerine Anadolu süsü vererek 
İstiklal ordusunu lekelemek ve her
kesi ondan soğutmak için kurulan çe 
tclcrden birini, örnek olarak, alalım: 

RUştU çetesi 
Türkiyede işgalin ba§ka tekiller 

alması ve belki de, kökleşip kalması 
için Mondros muahedesinin bir mad
desine göre ötedeberide karışıkhk 
ve kargaşalık çıkması lazımdı. Bu 
hal ayni zamanda İstiklal savaşını 
hir anarşi gösterecek ve, içerde, dı
şarda, savaşçıların ortadan kaldırıl
ması fikri uyandmlacaktı. 

Bu düşünce iledir ki, ara sıra bir
takım müslüman çeteler türeyip müa 
lüman olmıyan köylere saldırıyor, 
ertesi günü Rum çeteleri çıkıp Türk 
k?ylcrini altüst ediyordu. İşte, şim
dı anlatacağımız, Rüştü çetesi bun
lardan biri idi. 

. Nisan 27/28 gecesi on be§ ki§ilik 
bır çete Sarıyer mıntakasında (Çift 
alan) cephaneliğini basarak: ıilahla
rı yağma ediyor. Bu çetenin başı 
Rüştü adında biridir. Çete Karabu
runa gelince (Ormanlı) köyünden 22 
ki§ilik Şeref çetesi ve Rumeli Fme
rindcn de 23 kişilik başka bir çete 
~elerek Rüştü ile birleşiyor. 

60 kişilik bir kuvvet halini alan bu 
!:ete o civarları kasıp kavurmağa ba§
lıyor. Çatalcadan asker ve jandarma
dan toplanmıt 50 kitilik bir kuvvet 
bunların üzerıne yürütülüyor. Kıt'a, 
çete jle kat"§ılaşınca tereddüde dü -
şüyor: Bunlar kimdir ve nereden 
gelmişlerdir? Kimin hesabına çalı
§ıyorlar? İşte kıt'a kumandanının 
zihninde bükülen ve onu durduran 
sorgu ... Çünkü Rüştü gezdiği yerler
de: 

''Ben Kuvayi MilJiyeye mensup 
bir yüzbaşıyım. Anadoluda bir kıt'a 
kumandam idim. Trakyaya geçerek 
arkadan Yunanlılara saldırmak için 
beni yolladılar.,, demiş, ahalinin ve 
hükumet adamlarının aaygı ve yar -
dımını kazanmıştr. 

Çatalcadan gelen kıt'a kumandanı
nın bu şayia karşısında duraklaması 
Rüştü için büyük bir fırsat olmuş, 
köylerden erzakları ve silihlarile 
lıu ~eteyc yazılanlar &ittikçe soial-

Mütareke zamanında Trakyada çete 
te§kil eden Rü§tü 

mağa başlamıştı. 
O wretle ki, çete latrancaya geldi

ği zaman mevcudu (350) yi geçmiş-

ti. Bunların içinde yalnız aldanarak 
gelenler değil, korkarak gelenler de 
vardı. Rüştünün kardeşi, Kasımpaşa, 
Galata, Çeşmemeydanı ve Sarıyer 
mıntakalarını dolaşarak Anadoluya 
geçmemiş olan gençleri kandırıyor, 
'' Anadoluya giderseniz asker olur -
sunuz, çeteye yazılınız da askerlik
ten kurtulunuz ... ., diyor ve bu suret
le hergün çeteye birçok zavallı gön
deriyordu. 
Rüştü çetesi artık bir kıt'a halini 

almıştır. (Alatof, Gümüşpınar) ta -
raflarına müfrezeler koyarak kendi
sini emniyete almıştır. Halk ve as -
ker Rüştü kuvvetlerinin Anadolu he
sabına çalıştığına o kadar kanmıştır 
ki, Gümüşpınardaki jandarmalar bile 
oradaki çete müfrezesile birleşmiş -
lerdir. 

1 Mayıs 337 de Rüştü yanına aldı
ğı birkaç kişi ile Çatalca istasyonuna 
geliyor ve jandarma bölük deposun
daki silahları, kendi malı imiş gibi, 
alıp gidiyor. Giderken hudut bölüğü
ne misafir bir makineli tüfek bölüğü 
nü de beraber götijrmek istiyorsa da, 
Çatalca mutasarrıfı ve hattı fasıl ko
miseri tetkik davranarak mani olu -
yorlar. 

·(Arkası var) 

(1) Sayfa: 440. 

Böyle saç dökülmesi en ziyade er
keklerde olur. Kadınlarda pek sey
rektir. Bir de hadımağalarmda hiç 
görülmez. 

Bazılarında yaradılıştan istidat 
vardır. Hem de bu istidat fam\lyanın 
bütün erkeklerinde görülür. Sonra, 
türlü türlü saç hastahklan da onla
rı dökebilirler. Birtakım çocuklar da 
saçlannı gizlice kendileri yolarlar. 
Tırnaklarını yiyen çocuklar gibi. 

Saçlar çocuklukta dökülmediği va
kit, sonradan on beş, on altı yaşın
da yavaş yavaş dökülmeğe başlar. 
Daha sonra gittikçe artarak kırk, 
kırk beş yaşında baş büsbütün saç-
sız kalır. · 

Avrupa hekimleri bu saç dökül
mesini saçları sık sık fırçalamaktarı, 
fazla yıkamaktan ve en ziyade başta 
ağır şapka taşımaktan ileri gelir, 
derlerdi. Öyle olsaydr, biz fes giydi
ğimiz zamanlarda saçlarımızın dö
külmemesi lazımgelirdi. Zaten Avru
palılar da şimdi hafif şapkalar giy
dikleri halde saçları gene dökülür. 

bir sevgi. Fakat henüz genç er
kek bu felaketten haberdar de -
ğildir. Nigarı da hasta eden bu. 
Mektubu okuyalım : 

... Üç sene evvel onunla İs· 
tanbulda delice seviştik. Aşkı • 
mızı gözlerimizden, ailelerimiz
den bile saklıyamryacak kadar 
seviştik. Ailelerimizin bizim ha 
berimiz olmadan konuşmalarile 
nişanlandık; geçen sene evlen • 
miş bulunacaktık. Fakat o hasta 
landı. Ciğerleri büyük bir kaip 

Hava Tehlikesi 

Hava Tehlikesine Karşı Harp 
Malullerinin Özverenliği 

Hekimlerin birtakımmın fikrine 
göre de saç dökülmesinin kendisine 
mahsus ayrı bir mikrobu vardır. Bu 
mikrop yağlı başlarda, saçlann telle
rinin bittiği yerlerde çok, pek çok 
bulunur. Fakat saçların dökülmesi 
için yalnız bu mikroplar da yetiş
mez. Mesela, köylüvı şehirlilerden 
daha yağlı saçla go:.dikleri halde on
ların saçları dı:.na az dökülür. De
mek ki açık navada yaşamanın, kafa 
yormamanın, çok et yememenin fay
dalan vardır. Şehirlerde saç dökül
mesi, mikroplardan sonra, en ziyade 
zihin yormadan ileri geldiği sanılır. 
Fakat hiç zihin yormıyan adamlarda 
da saçlar döküldüğüne göre, mikro
bun işlemesine elverişli, henüz bilin
miyen başka sebepler de olsa gerek
tir. 

ağrısına tahammül edemiyecek 
bir hale geldi. Viyana civarında 
bir sanatoryoma gönderdiler. 
Birkaç ay mektuplaşmanırzın da 
doğru olmadığını söylediler. 
Sonra ailem: "Hiç yazma, hey~
c:an onun için zararlıdır. Senden 
biz selam yazacağız.,. dedikleri 
için yazmamakta devam ettim 
ve aradan bir buçuk sene geçin
ce ailemin maksadını anladım. 
Beni bir başkasile nişanladılar. 
Ağlaya, sızlaya, ailemin mar.tık 
lı sözlerine kanarak bu nişana 
ve nihayet evlenmeye razı ol -
dum. Ona da haber verecekler -
di. Fakat vermemişler. Bir hsf
ta evvel bir arkadaştan aldı.~ım 
mektuptan anladım ki zavalJr 
hasta sanatoryomda hep beni dü 
şünerek iki sene yaşamış, mck -
tup yazmamaklığımı aile/erimi -
zin ihtiyatına hamletmiş. iyi ol
muş, gelmek üzere yola çıkaca
ğı sırada arkadaşım vasıtasile 
bana sıhhatini, istikbale ait ha -
yallerini haber. veriyor. Sanıyo
rum ki ona evlendiğimi baber 
ı•ermek, onu yeniden yatağa dü
şürecektir. Haber vermeyip ü. 
mitte bırakmak onun bu haberi 
lstanbulda birden bire alıp yıl
dırımla vurulmuşa dönmesini in 
taç edecek. Ne yapayım, nasr/ 
bir mektup yazayım ki beni ma-

Seydişehir, (Tan) - Geçen hafta 
ilçemizin bütün köylerinde hava 
tehlikesi için söylevler verilmiş, bir
çok öğretmenler köy köy dolaşarak 
bu konu üzerinde köylülerimizi ay
dınlatmışlardır. Bütün bu çalışma -
tar sonunda Şeydişehirliler 7 bin li
ra taahhüt etmişlerdir. Yukarki re
sim Hava kurumuna yılda 20 lira 
venneği taahhüt eden mallıl gazile
ri göateriıyor. 

Ankara, 30.A.A. - Hava tehlike
sini bilen üyeler listesi : 

Antalyadan Mustafa İbrahim Ça
vuş Zade 50, Ömer Lütfü 20, Bir• 
lik Şirketi namına 300, Paşa Musta· 
fa Labant Zade 20, Ömer Hakkı 20, 
Ak Hüseyin 500 ve evvelce de 300 
lira vermişti, Yusuf Gerit 50 evvel
ce de 300, Sabuncu oğlu ve şeriki 
20 ve yardım 100, Tenekeci Bizan
ti Kohen Şirketi 50 ve yardım 300, 
Seyit Bilal Esen 20 yardım 80, 
Mehmed ve oğullan 20, yardım 50, 
Kohen biraderler 30 ve yardım 100, 

Şu halde saç dökülmesine kal"§ı 
çare, saçları döken mikrobun işle
mesine vakit bırakmamak için, daha 
genç ya§ta, saçlar dökülmeğe başla
madan, onları daima temiz tutmak, 
yağlanmalarına meydan vermemek
tir. 

Lokman Hekim 

.. .. ) zur gorsun . .. 
Bunu kocanıza sorunuz. Ma • 

dem ki evlisiniz, artık ondan 
gizli, sabık sevgilinizt mektup 
yazmanız doğru değildir. Bu 

Mehmed Sami 20 ve 30. Necati Tu-l'f.i, ~!!!H~~A~~s~!!i!i!!A~~~N~~~ı genç hastayı teselli etmek sizin 
ran 20 ve 30, Bohor Mizraghi 20 için bir borç bile olsa kocanız • 
ve 30, Mehmed Balci 20 ve 40, dan gizli hareket etmemek da _ 
Mehmed Nusret 20, Ömer Ahmed ı 
20, Amil Sirmen 20, Baki Marsu- Acı b_ ade myag ...... ı ha mühim borçtur. 
van 20, Hüseyin Gani 20, Şevki Mir- • 
za 20, Nail Tuzcu 20. Cevat Celal ve yağsız kar Kızını mı, anasım mı? 
ve Suat Kemal 20, Popof oğulları 50, Geçenlerde gene bu sütunda 
Hakkı Kafadar 39,60 (İstanbul) kremleri 
Tahsin Erze 39,60, Cevdet Oşan çok gençlerin kendilerinden yaş 
23,52, Sadi Esen 25,92, Cemal Tok- ~illeri kat'iyyen 1ı olanlardan, pek yaşlıların da 
göz 23,52, İhsan lmer 20.16, Hüs- ı·zale eder hazan çocuk denecek kadar genç 
nü Güray 23.52, Memduh Avma 20. 
16, Necdet Oktar 20.16, Nihat Erten Dünyada mevcut 
20.40, Nüzhet Ayerdem 38.40, Ke-
rlmözden 28.80, Ot;man Gönlü Şen kremlerin en nefisle-
24, Grunberg 24, Neşet Arıman 24, 
Osmanlı Bankaaı 3000, Garelli 500, 1 ri, en sıhhileridir. Na
Scianik Bankası 1000, Kırmızı Ho-
ros Şirketi 20, Ebaako mahdumları I zik Cİldli kadmlarm 
50, 'Onyon hayat sigorta kurr;>. 100, h t k 
'Onyon yangın kump. 100 Dorotcos aya ar adaşıdtr. İh-
N. Yorgiyadi 20, Yermanos Yorgi tiyarlan gençleştı'rı'r 
20, Yorgi Palamidi 20, Vaail 
Naom 20. ve gençleri güzelleş-

olanlardan hoşlandığım yazmış 
trk. Mühürdardan B. 'Lur. imza· 
sile aldığımız bir mektupta de-
niliyor ki: b 

Mühürdarh okuyucunun hO • 
şuna gidecek tavsiye şüphe yoıc 
ki ona kızını bırak, anasile e-.ı • 
len, .. demek olacaktır. lki sene 
sonra yanıp tutuşmayacağınlt 
kendisine de bize de lanet eune
yeceğini bilsen "gönül bu ıu d~: 
bu garip evlenmeyi münasip ~o 
rürdük. Fakat evlenmelerde goı 
önünden kırılmaması lazımge • 
len şartlar arasında yaş olgun • 
luğu başta gelir. Kızile evle~t' 
bilecek yaşta olan genç, anasıle 
sevişemez. Bu sevgi değil, he • 
vestir, kapristir. Çabuk gelir, gı 
çer. 

• Mevsim kavgası f 
Her mevsim kan koca arasıf1• 

da kendine mahsus bir uygunsıı' 
luk ve ayrılık yapar. Bu mevsit11 
deniz mevsimi olduğuna göre 

plajların nasıl ihtilaflar doğur· 
duğunu bekarlar da tahmin ede
bilirler. Dün aldığımız bir m~k· 
tupla şimdiye kadar ayni çeşıt" 
ten şikayetlerin bilmem kaçII1ct 
sına şahit olduk. 

Fındıklıdan çifte yıldız işart' 
tile gelen bu kadın mektubunda 
deniyor ki: 

Benim eşim şimdiye kadar k15 

kanç olmadığmı birçok vesi!~• 
/erle isbat ettiği halde denııe 
girmek istediğim zaman çok k1! 
kanc bir adam oluyor. Mesel11 

yaşça benden çok büyüktür. es· 
/o/arda, müsamerelerde genç/et 
le dansetmemden bile mahzut 
l!Örmez. Buna sesini çıkarmaz, 
öyle olduğu halde kendi yanın• 
da yeni dekolte mayomla denize 
girmeme razı olmamaktadır. ge 
ni tenha yerlerde kimsenin göf" 
miyeceği köşelerde denize git • 
meğe mepbur ediyor. Bundan dO 
layı birkaç kere darıldık. Ben b~ 
halin onun bana karşı sevgisİl11 
mi gösterir, yoksa sizin birço~ 
defalar tarif ettiğiniz gibi bu dl 
huy mudur? 

1 
1 
Elbise, Pijama, Mayo sergisi 

1 

tirir. insana ebedi bir 
taravet veren Hasan 
acı bademyağı ve 
yağsız kar kremleri ı 
unutmaymız. Kutusu 
50, tüp halinde 20, 
Türkiyed~ yapıhp da 
Avrupa etiketi yapış
t1rılan ve halkı alda
tan kremlere vesair 
ıtnyata aldanmaymız 

Hasan markası n a 
dikkat ediniz. 

Sizin o satırlarınzı okumasaJ'· 
dım bu mektubu yazmak aklım
dan geçmiyecekti: Daha doğru
su yazmaya utanacaktım. Çün -
kü ben de ayni hal içindeyim. Al 
tı aydan beri bir genç kızla ni. 
şanlıyım. Fakat severek değil. 

Çifte yıldız, acaba kocasını~ 
kendisini sevip sevmediğine bı 
delil mi arıyor, yoksa yeni rrıa; 
yosile plajlarda denize girme ... 
için bir çare mi? Birincisine elı. 
mizdeki delil ile biz cevap vere .. 
meyiz. İkincisine ~elince, ltJS 1' 
kanç olmayan, kansının birÇo 
kaprislerini yapan bir kocaıııı:: 
hangi sebepten ileri gelirse g:t' 
sin, kansını herkesin içinde ııC 
nize g-irmekten rnenetmeie kabit' 
masını hoş gönnek, ve bun~ 
kavga vesilesi yapmamak ıazııı' 
dır, değil mi?.. ~ 

1 Beyo§lu'nun bUyUk terzi, Şapkacı ve kundura· 
cllar1 ile Llon ma§azaaı tarafından 3 A§uatoa 

ı cumarteal aaat 5 de 

SÜADiYE PLAJINDA 
Canh mankenler 6zninde YAZ 1935 modelleri tethir edilecek· 

tir. Masalar Uon ıutuuından n plljdan temin edilir · 
•~ Lion Telefon: 44682 fiyatluda zam yoktur. Duhulıye yoktur.~• 

İÇ TİCARET UMUM MUDURLÜÖÜNDEN : 
.. T.~rkiyede !•npn ve Nakliyat Sigorta itlerile çalıımak üzre kanunt 

hukümler daıreaınde tescil edilerek bugiln faaliyet halinde bulunan 
Di K?mhil ~nsurana sigorta §irketinin Türkiye umum vekili haiz olduğu 
selahıye~e bı~en ~ ke.re müracaatla İstanbul acentalığına şirket namı
na Naklıyat sıgorta ıılerıle meşgul olmak ve bu itlerden doğacak dava-
la~a bütün mahkemeler~.e müddei, mü~deaaleyh ve üçüncü şahıs aıfat
lerıle hazır bulunmak uzre T. C. tabasından Şaul Menahem'i tayin 
eyl~diğini bildi~i§tir. ~eyfiyct sigorta şirketlerinin teftiş ve muraka
besı haklandakı 25 Hazıran 927 tarihli kanun hükümlerine muvafık 
&örülmüş olmakla ilan olunur, 

Hasan deposu : 
Ankara, lstanbul, BeYQgıu 

============================~~ 

H a r i k H a Y a t K a z a ve O t o m o b i 1 

Sigortalarmm Galatada Ünyon Hanında Kain 
U N Y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız• 

Türkiyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNVON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptmnayınt!· zı 
Telefon : 4.4888. 49 



ran-lrak 
ınır Hududu 

~!~ 30 A.A. - Irak Dıt itleri 
~ Hurt Sait Pqa. hu • Irak 

-~hlı hakkındaki g8 • 
lftirU etmek &sere 5 A· 

'1 Tlhrana plecektk. 
~~ taraftan, Almanya ile lran 
""'~ ~ ilcilerini celittirmek 
~Qlll aramak için bir lran eko
~ dele&'U1'0Dunun Berline ha • 

ettlii baber- wrilmektedir. 
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iN0iUZLERiN DENiZ PROGRAMI 

Devletlerle Uyuşulursa 
Tatbik Edilecek 

-·-'""'""'"" _________ ,,,_ ... ______ ,_"' ______________ __ 
Aşağı indikleri Zaman Merdivenin Dibinde Boylu 

Boyunca Uzanmış Bir Ceset Gördüler 
Loadra, 30 A.A. - Siyasal çevenler, "Daily ~~rald., ~arafın· 

dan bildirilen 7 seneliık deniz proğramınm, lngılız denız yapı. 
lan esas programına uygun olmadıfım söylüyorlar. Daily He -
rald gazetesinin yaptığı bu plinm, fngilterenin azami deniz ya. 
pı1an plim olarak Alman delegasyonuna göaterildiği söylen • 
mektedir. 

Bu plinm tatbik edilmesi, arsnılusal duruma ve öteki devlet
lerle yapılacak uyupnalara bağlıdır. 

Bu plin, bqlanmıı yahut ba§laıiacak olan yapılara esas ola • 
cak kesin bir proje değil, konupnalarda kullanılacak bir silahtır. 

Dail Herald'm bildiri .. • rakamlar ıunlardır: 
y gı uhrib" 21 d • 1 . . 12 Jıuı> lmıvazörii, 63 törpito m ı, enıza tı gemısı ve 3 

uçak gemisL. 

Danzig'te Yahudi Düşmanlığı 
Daazig, 30 A.A.-Lehietan ajanlı.bildiriyor: Nui hücum kı

talan tarafından evvelki gtia yalmdilere karfl yapılan gösteri 
çok büyük olmU§tur. Gaaterlciler, yahudilere karp afişleri ve ya 
zı1arı taşıyan kamyonlarla blltin sokaklan dolaşmışlar ve yahu. 
dilerin oturduğu evlerin önünde durarak gürültü ve bağnpnalar 
da bulunmU§lardır. Göltericiler yatıudi klübliniin önünde düş • 
manlık göat'ennifleftlir. 

Zappott da yabudilp devam ettiği bir kahve baskma uğra. 
l'ftJI ve kahvenin u.raçasmda oturanlara hakaret edilmiştir. Po
lis, hidiselerden aoara gelebilmiştir. Bu gösteriler yaıhudiler ara
sında büyük bir korku uyaDdıİ'ml§tır. 

Fransada Tasarruf Tedbirleri 
Paris. 30 AA - Kabinenin son toplantısmda ekonanik duru 

mu dilselımek kere bazı kmuıılarm iııcelenmeaile mef1Ul ol • 
duğu wnJmalrtadır. 

Bu kmanlar, ağuatos baımda ve kararname ıeklinde yayda • 
caktlr. 

ı:tu arada ispirto, §eker ve prap fiyatlanmn indirilmesi mese
Ieaı de ~dır. 

Bu karammıelenlea bir lmmmm, cumur bafkanı tarafmdan 
bugün imza edilmesi ·ihtimal dahilindedir. 

Fransız Bakanlar Kurulunda 
Paris. 30 AA. - Cumur Baıkanmm bqkanhfı altmda topla. 

naa Bakanlar Kundanda Lava!, ulualar IOlyetesinde Fransayı 
~hlkJ~ac:aic (temlil edecek) olan delegenin İngiliz dostluğu 
~ İtalyaA doltluğunu bowmamak, uluslar sosyetesine kartı yü
lt~erine (taabhtitl~) riayet etmek ve bu sosyetenin vahim 
bu:,~ dlpnemnaa &ıüne ceçanek byguA ile hweket ede
cegw ve bir udaftuma yolu gUdeceğini töylemiftir. 

YUNANiSTANDA REJiM 

Başbakan Fikrini Açıkça 
Söylemek istemiyor 

Atina. 30 (0.ıl) - Bafbabn Çal· 
dariı Almanya bpbcalarma gitme
ğe karu ~tini ft Yunani•tanda 
~~~iı -•• mı ulekene 
anı&&U& s••1tr llatimali olmadıjı· 

nı aöy.kmfplr. 
Çaldart. dila .-..ı Xoıadllla ile 

&iriifmilftür ........ JU'lll ft,.... 
but pel'felllbe gtlnti A.....,.,. ...,._ 
ket edeceği içüı rejim meteleslal '8-
rfitmek: O.ere Cumur Batlranaılm 
bqkanlığı altında yapılacak toplan
tı tehir edilecektir. 
Buı gueteler bu toplantıda :S.,. 

babam, rejim hakbıdaJd fikriai •· 
çıkça 86ylemel• mecbur oJacqmı 
anladıimclaa. böyle bir durum ~ 
ııunda alpwuk için AJmaaya,a 
citmeie karar •ercliiini )'UIDÜta • 
dırı... 

Ban p.etıelen a&e, bir an 
uyJavlar ft ı.ara pmiaoamıwı ltQ. 
çtlk w bilyllk ıllthade .m..,ıarm • 
dan mürekkep lranplı ltir heJetfn 
Bqbalrma aalracaat ederek ince ne 
jim bakkaldaki fflaial •• elyfe. 
meaiııi iatlyeceJdercUr. 

Biitün Yumniltaada Cmuari,et 
rejiminin mubafua edilmeti mkkm· 
daJı:i faaliyet artmaktadır. Profeeflr 
ve avukatlardan IOIU'a bdmlar da 
Cumuriyeti mutıafuaya karar ver • 
mitlentir. 

ÇAl.DARIS 

tarafın da topllntdanna lain vermi
yecefini ve ıenoyun yapılıp yapıl· 
nuyacat~ Jaeaiia belli olmadılı:nı 
tıBylemiıtir. 

Genoy tehir edilmiyecek 
Atlna, 30 A.A. - Çaldarlı ve Xon· 

clilia, uhı..ı kurul Ue uyuıuJarak ta
rihleri teebit edilen genoyun 10nra• 
ya bırakılmumı d6tünaıtdiklerini 
gueteeilue lfSylemiglerdir. 

Harp ı•mllerlni 
Uzaktan 96aterecek 
Bir •tık bulundu 

-9-
Avni akpm için randew 

verdiler. Beraberce yemek yedi
ler. Sonra bir sineı,ıaya giderek 
vatani bir filmi alkıtladılar. 

Zabit sinemadan sonra: 
- Harpl Ne olacak? diyor· 

du. Y ann ne çııkacağmı ldmse 
bilmez. 48 ._t zarfmda cephe
ye Jitmek için emir almam 
mümkündür. Eter fazla ileri gl. 
diyorum beni affedin. ÇOnld1 
sulh amamnda olduiu gibi bol 
bol vektimiz voktur. 

Anne Marie yump.k bir mu
kavemetten ıonra hafifçe gt1l 
dü ve ıuatu. Bu sükut herhangi 
bir vaitten daha beliğ idi. 

Aradan bir müddet ~eçtikten 
sonra, kendisini otele kadar ge
tiren zabiti terkettt, odaıma 
çıktı. Kari orada idi. Merak 
içinde kendisini beklivordu: 

- Canımın i~i ! dive nunt
dandr. Neredesin?. Bittihı ıDn 
seni görmedim. Söyle bakayun 
ne yaıptııı. Projelerimiz ne ol· 
du ... Ah bilmeain ıeni ne kadar 
çok seviyorum. ____ 

Evde 
iki gtin ıonra bütün vaziyet 

huırlanDUftı. Oaıç zabit Park 
Monao civarında eski bir kö~ 
kün birinci katında oturuyordu. 
Anne. Marie'yi orada kabul 
edecekti. r. inbafl kızcaiuı çok 
mahcup bulmu1, onun bütiin is
tediklerini yerine getireceiini 
söylemişti. İşte bunun için,, 
yalnız kalmak ve kimseye gö
rümn;mek için o akpm bütün 
hizmetçilere izin vermişti. Evin 
içinde ikisinden bqka kimse 
yoktu. 

İçerlek salonda idiler. Genç 
zabit Amıe-Marie'nin dizi dibin
de oturuvordu. Yandaki oda 
bof •t ~,, odanın 
pencer~leri dibinde genç bir 
adam dalgm dalpı doJaeı,yor, 
arada aında. aydml• gelen ta
rafa doğnı bakıyordu. Bıı füp
hesiz evine ,eç kalnut bir yol
cu idi. 

Karl ile Anne - Marie bu pli· 
nm taıbikma ağlqarak, mlata· 
rak karat venniflerdi. Elektı ike 
ler llÖDdlifii ve genç ku, zabi • 
tin koParına atıldıp saman 
Karı eve girecek, çantayı aça -
cak, içindekileri kopye edecektt 

Önce fotofrafmı 1Jınayı dil • 
şünmüıtü. Fakat bunun ne ka • 
dar zor oldupnu görünce vu • 
geçımeğe mecbur kaldı. 

ltaret gelmiyor 
Anne - Marie %&bitin evine 

girdikten yarım tut IOftra, alır 
perdelerin aramdan ıokağa sı
zan 11lk aöndü. Kari hiç kimse
ye görUnnıeden içeri girdL 

Anne • 14arle mUthiı bir kız. 
dL Ufak bir aiirilltü oldulunu 
hissedar etmez. zabiti kollan a
rasında daha fazla sıkıyor, ba. 
ğıra bağıra delice ı8zler ıiSylü -
yor. Suç ortafmm iti kolayca 
görmesi için elinden gelen her 
ıeyi yapıYordu: 

Böylece bir saat geçti. Sonra 
bir buçuk saat oldu. Ara1anııda 
kararlaştırdıklarına göre Kart 
itini bitirir bitinnez. gidip ara· 
baenu arayacak, gelip evin önün 
de duracak ve büyük bir giiriU • 
tii ile tekrar hareket edecekti. 

Bundan bir müddet sonra da 
genç kızla biraz ileride bulup· 
cak1ar ve beraberce ıidectkler • 
dl. 

General IConclilia Bapkan ile iç 
itlen dair ,..mir .........- 80n
ra PDOJUA pn11 bıralolmıama lalf 
bir 1ebep olmamla dlletle ~JbaeD. 
tonun tayiıı ettili mOcfdet iSQad• 7•· 
prlacafmı, etki kralm Yunaniltafta 
bir latlkGmet darbnite pJmesfnin iJa. 

Netıwk, 30 A.A. - NeYJOrk Tf• 
mee ıueıeat bildiriyor: Saatler çok ap ıeçtyorclu. 

.. lılamnut kaleli elektrik ıwaretı.- Genç kız mlltbit bir ..-&> içiDde 
ri Waoratuvarmda uçaklara .,. harp idi. ihanet e~ği bu ,.._.cmm 
gemilerini byıdan° 50 mil açıkta ian kollan aramda daba ae kadar 
:2'tdana çıkaracak ve ıekilledni kalacaktı? Sabahm ... t dördU. •• 

dmaii olmadıinU .... kralın para " 
tt .. inat malaallUl talatmdaa ftSl8-
çeceti baJrkmda guetelerde &lrlla 
Juıberlerhı dofru oJauııdılııu tö7le • 
mfttir. 
Sallnik Cumu...,.....rlnln 

bir teıebllOel 
Seıllnik, 90 (0.1) - Buranın Cu

auri,et bnaJluı .an reni &enel..,. 
u,ı a,....t ederelt llnılcdana teca.w.-... ... fue...... iateml .. 
ınu. Yllli _,. Jılldmntia kr ~ 

t ecleCek yeni bir ııık bulunmut Gene bil'! bir 111 _.. Ne oldu 
~ ~ ~ ·~ Geaera! Blebrlk fhbtl fabrika· acaba? Yok• Kari eve lid en 
ıı bu yenı bulutu. geniıletecek 91 tevkif mi tdildi? 
berki~ makineler yapmaj'a bat- Yoka dıpn mı çıktı. 
lamıftır. Vaziyet pyet wblikeli ve f• 

ipim diler hususiyetleri hakkın- ciydi. Genç kız ne yapac•fmı 
da tim bir ketumiyet mubafua edil· bilmiyord" Dakikalar gittikçe 
mektedlr. -

Kalenin mahafı. Jatalan kuvvet- uzayordu. SIJlretmekten başka 
lcodirilmiıtir. 4 da yapılacak bir it ~ Sani-

yeler günler gibi, dakikalar asır kendime gelebilirim. 
lar gibi idi... Sonra her ilti&i de hazırlandı-

lar ve beraberce odadan çıktılar. 
Merdluenin b•••m•Oında Yüzbaşmm elinde kalın bir çan-

bir ceset ta vardı. 
Bu korkunç intizar çok uzun _ Bakın, dedi. vazifemi ih • 

sürdü. Nihayet şafak atmağa mal ettim. Halbuki bu gece ça • 
başlamıştı. Geniş kalın perdeli lıpak mecburiyetinde idim. 
pencerelerin arasından güneıin Biliyonunuz, harp zamanında -
ilk ıtıklan aüzUlerek yerdeki 
halıyı verevine biçiyordu. .. So • yız. Bot vakit geçirmeğe gel • 
kakta ,...,, ıramvaylarm, oto- mez. Fakat ne yaparsmzı. .. 

n ges-- . dikka 
mobillerin güriiltüsü baılaımt • Anne - Marie dikkatlı t· 
tı. Gece karanbklann züiri için- 'li muhatabmm yüzüne bakıyor
de bin bir cinayeti, bin bir mace- du : 
rayı ve korkuyu saklayan şehir - Aman, dedi. Kuzum bana 
yavaş yavaş ürperiyor, kımılda- harpten bahsetmeyin. Çok fena 
nıyordu... oluyorum •.• 

Saat altı bucı*- . , Merdivenleri indiler. Aşağı 
Genç ~it Anne • Marıe ye, kata geldiler. Sofayı geçtiler. 

saat Y~de. büroda bul~~ Birdenbire her ikisi de gözleri
mecb~yetind~ o~uğunu aoylı- ni dört açarak haykırdılar: 
yerek ıtizar etti. Gitmese olmaz. B ' 
d Ç::-.ı..·· -::..ı...:_ •• el - u ne .•• 

1. WU&U unwuu ve muatac • 
bir iti vardı. Fakat genç kum Yerde upuzun bır ceıet ya 
gitmesine hacet yoktu. tıyordu... . 

- İsterseniz dedi siz burada Anne • Mane derhal Karl'ı ta. 
kaim. Bütün e-riuı ~ize ama nıdı. Yerde bir tabanca vardı:. 
dedir. lstirabat edersiniz, aonra Bqmda da bir yara. •• 
canmIZ ulalırsa biraz dolaşırsı • Genç kızın adeta dili tutul • 
nu... muttu. Boğanıa bqeyler trka-

Anne - Marie: myordu... Ne olmuıtu? Ne var -
- Hayır, dedi lmkinr yok. dı? Eğer kendiıinin sevgisinden 

Fazla kalanuyacağmı. Bu oda • ıüpbe ettiyse, bunu ne derneğe 
nm havası beni bopyw- Biraz evvell IÖylememiıti ?. 
taze, ıerin hava aluum belki [Arkası var] 

NEVYORKTA BiR HAYDUTLUK 

Bir Kuyumcu Mağazası 
GUpe GUndUz Soyuldu 

Nnyork .30 A.A. - Din. Betln· ı mGcnhederln en iyilerini ıeçmiıter 
ci caddede, Nnyorkuıı en tanmmıt ve camekinda bulunan ve vaktiJe 
kuyumcu mağsalanodatı l,irkıe çok Mari Antıaanette ait olup fiyat 
cesaretle bir taarruz yapılmı§tır. kônulamıy~ak derecede değerli o-

Cad4e.,.ba1Ant-btı ,ht'allalık bir lan bir yakut ıer4anlıb ahalinin &Ci& 
halk kütlesi ile dolu bulunduiu ve 1'!ri önOnde almqlardır. Haydutlar, 
mala.zanm 50 adım kadar ileriıinde bu gerdanbğııı hakiki olduğuııa dair 
bir poU......,.. nl'bn belıılediji llal mafuada bulanan bir phacletmmcyi 
de biqok bqdutJar IUfua,. ,ue. de almalı unutmmmflardır. 
rek cidcU blror mUtteri imitler aibi. .!l!.erini bitirdikten 80nr& baydut
,ısrmek için deterO buı mkevber • lar, hiçbir tazyib uiramadan mağa
ler pkuttmmflardsr. zadan aynlmqJardır. Çaldıkları 

Bu tırada birdnblN maiaR lllil- elmaılann değeri, 250.000 dolan ıeç-
dürl ile, orada -..dtlfea buiunaa kte 
bi ·· t rini üserice atılarak ken- me dir. Bu taarruzu yapanlarm 

r mut e n u_ ld kla •· k hi b" dilcrlni ıımuln ballallllflar ve hiçbir &1111 o u nnı goıterece ç ır 
acel1J9 ilama ,eımec1ea ortadaki delil yoktur. 

OfllnOG .,.........,_.lln 
Amerıkadaki feali1•• 

V.,ıaaton. 30 A.A. - Dıt leleri 
BaJranbiı. tlçflncil enternuyoaal'in 
Amerflaula faaliyette buludutu bak
Jandôf haberi in.ceJemektcn kaçm
mötadır. 

Bayle bir faaliyetin, Sovyet Rus
yanm Amerika tarafından Uınımna
ar ananda ima edilen Unlnoff • 
RooafVek andJapnHına kaqı olup 
oJJm<blı hakkmdald blr soruya yö
attıtr vekili Philq,., ıu cevabı Yer• 
mittir~ 

"Dit itleri bakaıılıiı. Moskovada
kl Amerika büyflk elçlthıln komi
tern konpelinde alman kararlar balı: 
lmlda yudılı mufallal bir rapor aJ. 
mıttır. Bakanlık bu raporu incele· 
dikten IOllla, bir karar wrebllecek
tir. 

Holendacle kabine buhram 
La Haye, 30 A.A. - Kolijia'ba 

yeni kabineyi kuımak içhl urfetdll 
gayret, biiha .. Katolik pardalai• 
çıkardrlr cldcU sor1'*1ar1a ._..... 
maktadır. 

Kolijin, teıebbtllltrfal bltaram& • 
dığı takdirde belite Vllllelmln, b
tolik Iiderleriadea etti bapbn ve 
timdi iyaıı kurulu bqlraaı Ruys 
de Brenbruck'u kabineyi kurmağa 
memur etmell malatemeldlr, 

Arşidük Otto 
Kral Karol ile 
Görüşecek 

VI,.... 30 A.A. - "Heimvehren.,• 
~. orpm olan .. O.terreichisdler 
.....,.... pseteli, kra1hk davamı 
Ottıo dt Hababurpıı yalanda kral 
Kaıol ile &6riifec:ellni yumaktadır. 
Ba giSrllpıede hiçbir ıiyau adamı 
hasır bulummyacaktır. 

· Baylar; 
Teksayt praanadfleri her ecu

nede (1) (3) -ve (6) lık ~ 
renkli zarflarda 1&tlhr • 
















