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Aşk uğrunda 
CASUS 

( En çok bir hafta kadar devam ede; 
cek olan bu casusluk romanını 6 ncı 
sayfamızda okuyunuz. 
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Ölen Almanların güzünden cenaze • • 
merasımı 

Pragda bugün kargaşalık 
çıkmasından korkuluyor 

Atatürk 
~~~ A~a~ada~ An~araya i A O lfi7i}@} ifil O @l [F Uiıa ll'ee<et e tti i 

: 

gerginliğ in 
kalkması için Çe!<lerin ordula

rını terhis etmeJeri lazım 
geldiğ in i söylüyorlar 

· Terhisi faluin Çek o·rdusımdan !anlılar 

Prag, 25 (Hususi) - Başvekil Hodıa !erin "malfunat teatisi,, mahiyetinde ol
ile Henlayn arasında başlıyan müzake- duğu bildirilmektedir. Bununla beraber 
kerelerle halk pek yakından alakadar ol- Südet mebusu Frankm da iştirak ettiği 
maktadır. tık konuşmadan sonra, gerek hu mülakat, Çek hükumeti ile Almanlar 
hükumetin, gerek Südet Almanlarının arasında doğrudan doğruya müzakerele-
neşrettikleri beyannamelerde, müzakere- .- Devamı S irıcicle 

Dahiliye ve Adliye 
Vekillerimiz 

Meclis kürsüsünde mühim 
beyanatta bulundular 

Şükrü Kaya diyor ki: 
u - lNJe bDır <e 0 ~~tırD ~0 ln1<e [Q)ftır '\.tıraıma 

vavo lli1<e IQJn ır ~allf?) tYJır0 n e ll2>Dır ©~@IQ>lUı s 

şi ırlke'R: ft 'fFeırcçjU n <eD n n @.! ~ ~©.1 o aı m aı~. "" 
Saracoğlu d(lJor l<.i : 
......................................... 

,., - ırıb!ı ır~ aı@.lu ny esn lf' tQıır~nyesa~e 

Yaraşa n- bDır ~oO@.laı DRe ırDeme~t®©IDıraoo 

Meclis ~f c!liyı vthilinitı 39 bütçesi etrafındaki izahatım dinliyor. 
Maliye ve Dahiliye Vekillerinin beyanatlan 10 uncu gayfadadır.), 

~' 

Elekrik şirketi tarihe karıştı. Onu tarihe 
karıştıran satın alma mukavelesini Na-

• 
fia vekili Ali Çetinkaya böylece imzala- : 

Haziran başlarında şehrimizi 
şereflendirmeleri muhtemel 

~ 

• 

dı. Bundan sonra sıra ırmvay t:e tüne· i :· Büyük 'Onder j\tatiirk Mersinae 
lindir. : ~Yazısı ·4 üncüde : 
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ro@s~ VlYl 9J©SDaıvyanulfil (Q)lır OılıYıkıYıme'lC g azeitesn 

At t ·· kten: "millet mevzubahs a u r olunca hiç bir tereddüt ta
... --- ----- - --- --- nımayan adam,, 

' . 
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Hatay işi Atatürkü şahsen Feci bir kaza 
alakadar eden bir meseledir 

Oryan gazetesi yine 
hezeyanlar savuruyor 

Belgrad, 2-1 (A.A.) - Hükfunet parti
sinin gazetesi olan •·samo Prava., Hatay 
hadiseleri şayialarını mevzuubahs ederek 
diyor ki: 

"Atatürk, halkı teskin için üç günden
~ beri mezkOr mmtakada bulunuyor. Aske

ri kıtaatm bazı hareketleri ve halkın si
lahlandırıldığı bildiriliyor. 

llir jransızca ga:etenin ''Göklerin dörl 
kraliçesi,, ismini vererek neşrettiği kadın 
tayyareciler. Soldan sağa (üst sıra): Ma· 
dam Düpcyron, Elizabet Lion; (alt sıra) 
Şabilıa Gökçen ve Beril Markham. 

1938 de hava kahramanları 

Yalnız kadınlar 
mı olacak 

l~H ır 1Fıra1n1soz ~aı ... 
z e 'lte sn ~a ~ n Dil a 
~ j~çeını<§len c§I~ 

. lb>aı lnl s~d nw@ır 
' 

Türk matbuatı Hatay Türklerinin ma
ruz bulunduğu tazyikleri kaydetmekte
dir. Bu tazyikler ciddi hadiseler vaziye
tini almaktadır. Türk matbuatı bu yüz
den Fransaya şiddetle hücum eylemek
tedir. Her ne olursa olsun Hatay işi A
tatürkü şahsan alakadar eden bir mese
ledir. Çünkü bundan on sene evvel Türk 
ana vatanından aynldıklanndan dolayı 
mateme bürünmüş olan kadınlara Ata
türk onları kurtaracağını Yaadetmişti. 

O zamandanberi on sene geçti. Atatürk 
gibi, millet mevzuubahs olunca hiçbir 
tereddüt tannnıyan bir adam için bu, çok 

Belgrad 1 
uzun bir devredir .. , 

Samo Prava gazetesi. Atatiirkün yarın. 
d::t tereddüt edip etmiycceğini soruyor. 

Orient ıraze tes!nin yen i 
hezeya nla rı 
Berut, 24 (A.A.) - Burada çıkan, 0-

rient,, gazetesi 22 mayıs tarihli nüshasm 
da (Nemy Edde) imzası ile neşrettiği 

bir makalede ezcümle diyor ki: 
''Ankara h ükfuncti kendi davasına 

Bir çocuk otobüs altında 
ezilerek öldü 

Hayatı tehlikede 
başka bir adam 

Dün akşam üstü Büyükdere yolunda 
bir çocuğun ölümile neticelenen feci bir 
kaza olmuştur. 

Mecidiyeköy eski Osmanlı caddesinde 
oturan Fehminin 9 yaşındaki oğlu Ve
hip Pınar, mektepten çıkıp oyruyarak e
ve giderken, yolda Büyükdereye gitmek
te olan askeri nakliye arabalarının ar· 
kasma takılmıştır. 

Arabanın arkasına bir çocuğun asılmış 
o\duğunu görenler kendisine inmesi için 
bağırmışlar, Vehip de korkarak yere at-
1:-mıştır. Tam bu sırada arkadan gelen 

şoför Hulusi lşledicinin idaresindeki 
3189 numaralı Eminönü - Emirgful oto
büsü fren yapamamış ve çocuğu altına 

altına almıştır. 

Vehip derhal imdadı sihht arabasiJe 
Şişli çocuk hastanesine kaldmlmı~sa da 
t>iraz sonra ölmüştür. 

Hadiseye müdediumurni muavinlerin
d'!n Rıfat el koymuş, şoför tevkif edil
miştir. 

Tramvaydan mı dU,tU 
otomobil mi çarptı ? 

Dün, geceyerasından sonra polisler 
Belvü bahçesi karşısındaki tramvay yolu 
göıınüşler \'C yanına yaklaşınca bunun 
görmüşler ve yanna yaklaşınca bunun 
kanlar içinde bulunduğunu farketmiş
lerdir. 
Yaralı derhal Fransız hastanesine kal 

dı~ılmş ve başından, çenesinden, sol ha• 
~ Yazısı 8 inci da _... Devamı 8 incide • , a.:= Devamı 8 incide : 
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Bütçe 

başlarken ••• 

D ON Kamutay, Celfil Bayar hU. 
ldlmctinln ilk bütçesini müna

kaşa ebneğe başlamıştır. Bir hük!ımet 
bütçesi ile imtihan verir: İmdi, 19S8 
yılı bütçesinin bir muvaffakıyet veei
kuı olduğuna şUphe yoktur. 

lkinci cilmhuriyet bütçesi 129 mil. 
yon liraydı: On bet aencde 250 mil • 
yonu buldu. Hiçbir yeni vergi tarhet· 
mediğimiz, hiçbir vergi arttırmadığı • 
mız, bllAkis, vergi tenzilleri yaptığı· 
mm halde, geçen aenekl tahminlerden 
21 milyon 300 bin lira fazla tahsil e
dilmiııUr. 

Yeni btltçe ve fevkalMe tahsisat. 
tar göeterlyor ki bUtnn kudretler iki 
hedef üzerine teksif edilmiftlr: lnp. 
ve milll mlldafaa! lnoa. yani. maddt 
maııev:I mUeseeseleri ile yeni TUrkJy-. 
yt kurm&k t Fakat her ~Y. mllll em· 
niyetin her WrlU tehlikeden muun 

kalmuma bağlıdır. Kanlı bir httrri. 
yet savqmdan doğan bu devlet, eğer 
emnJyet tam olmazsa. ve bu tam em· 
niyet doğrudan doğruya ve ya1ms 
ml1ll lmJdnlara istinat etmu.ae, bir 
g1bı ne acı akıbetlerle · karııllf!D&k 
mubdder olduğunu bilir. Sulh ve em· 
nfynt. bir fedaklrlık mUkMabdJr. 

Yeni blltçıeden, Atatürk'On program 
• nutkund&ki esaslarla, bu et1a.Jan 
progn.mlagttrarı htikfımet beyaııatmm 
ne Guretle gerçekleştlrf lmekte oldufu
nu g~rmekteyiz.. Tatilden ewl Kamu· 
tayda müzakere edileceğini bildiğimiz 
bazı kanunlar, hükumetin bu hwrusta. 
ki f aallyetlerlni takviye edecektir. 

Biç kirnaenln §Üpheai yoktur ki 
yeni Türkiye cumhuriyeti, bir nizam 
ve medeniyet ~iJidir. Barışçıdır. tn. 
§acıdır ve hakçıdrr. Onda kim!enlQ 
hakkına tecavtız etmemek prenslpl, 
kendi hakkına tecavüz ettirmemek i· 
radesi kadar kuvvetlidir. On bet !ene. 

ilk sAyimlzin eseri, ayni ıartlar içinde 
bqkalarmm daha iyiaini bqaranµya. 
cakta.n kadar mua.zza.mdır. Onun için, 
hiçbtr k5ttl1Uklerint istememekte ol • 
dufumm diğer milletlerden kendimi. 
• htl.rmet lsterız. 

Celil Bayar hUJdbnett 1938 blltçeei 
ile millJ murakabe kartmnda umumi 
pPlitikaaının yeni lr.ahla.rmı da vere
cektir. Bu izahlar. eeerlmfzf tamamla· 
mak ve onu müdafaa etmek kudreti. 
mlzin mllsavi olduğunu g58terecektir. 
Hemen ıöyliyelim ki bu eserin ön ma. 
yam millJ ıere!dir. Ona karşı her tür
lü kud, tekmil milleti ayakta bulur. 

F. R. ATAY 

Mur nehri 
GOnlerden beırl lJIO 

taşıyor 
Kazanın hHsarı mO.hlmdfr. 
MilnakuıAt kesilm.tlir 

Graı, 24 (A.A.) - Karların birdenbi
re erimesi ve birkaç gündenberl yağan 
§İddctli yağmurlar neticesinde Stirya ve 
Korentiyada büyük fezeyanlar olmU§tur. 
Simdiye kadar 6 ölü vardır. Hasar çok 
mühimdir. Bütün Mur \adisi su altında
dır. Ve birçok yerlerde demiryolarh mü· 
nakaltı tamamile dunnustur. Mur nthri 
üzerindeki köprülerden bir ç$ da Yl· 
kıl~tır. Keza Graı ile eimal ara.~ndaki 
nınnakaleler de kesilmi~tir. 

Cuma gQnOndenberi Mur nehri blnler
cıt ~. ôlO hayvan ve bina enkuı taşı
maJrtadtr. Loren.ıen ile Klnittellfeld ara
smd!it demiryo1u harap olmuş ve hat ta1 
yılmlarile 6rtQlmO§tQr. 

HARER -- Aham postam 

!Avrupada casus 
çoğalıyor kadınlar 

lnglltere, 
etti 

Amernkaln bir 
ve memDekete 

kadından şQphe 
sokmadı 

Bu kadın 
casus mu? 

M sis Bikford'un şüpheyi 
davet eden hayatı 

Caauluk va.kal&rı Avrupa mernle • 
ketlerini bugünlerde yine çok meşgul 
ediyor. Bu vakalann kahramanları da 
ekseriya kadın: 

Amerikada, Alma.nlann "Avrupa,. 
transatlantiğinde tevkif edilen berber 
kadın, eon defa olarak Berllnde mU
e~bed hapse mahküm olan 4bli kon· 
t.P.S bunlann arasındadır. 

Bu gUn de. lngUterede Amerikalı 
bir kadm fUpheli göıiilmllt ve memle. 
k~te aokulmamııtır. Miaia Blkford is. 
ınlndekl bu kadmm cuua o!duğu he
nta te&bit e4ilmemipe de bu tüphe 
blldmdir. 

Ylrml bet Ylflarmda ,gilzel ve &a· 

rJfDl blr kadm olan Milis Bikf ord, 
mlltekald bir Amerikan generalinin" 

Amerikalı çiftçiler Şilagoda yaptıltlan toplantıda, yemek yerlerken, bir mü· 
sabıkada birinciliği kazanan inegi yanlarına almadan aofraya otu.rama~~~dır. 

!nege masadaki (teref mevkii) vcrllmiı ve önane kUmiit hır tepsı ıçınde ot 
konulmuıtur. İnek, masada güzel gUzel yemek yemeğe de muvafak olmuıtur. 

20 yaşında 10 
çacuk anası 

Vagner 
Yahudi mı, 

de{lll mi ? ... 
• maıdır. General Bikford Amerika • 
nm 1f hayatında tanınmıı Biınalann. . 
dan btridlr. Bilha•a ain' ean&yl işle
riyle mfWUl olmakta4Jr. 

Almanyada, büyük musiki liatadı Vq 
nerin 125 inci dolum yıldanümünll kut 
Wnak üzere buırlıklar yapılıyor. Bu 
münasebetle bir çok konserler, konfe
ranalar verilecektir. Generalin karım birkaç a1 evvel ln· 

gUtereye gtlmlı ve Lcmdrad& blm11J. 
tir. JılJals Btttord Londraya bundan 
enet de ilk Rk pllr ve uzwı mftddet 
kalii'dı ve kocası Nevyorkta nuıl met
h Ul'I&, kadm da Londranm kibar mu
bttlnde tanmnng bir elma idi. 

HatU bir müddet evvel, kadınla, ln. 
rtıtz siyasi mahafUine mensup birisi 
arasında bir aşk macerası geçtiği eayi 
o\mUf, fakat mesele bir akan dal halL 
ni almadan kapatılmıştı. 

Son hadise dolayıaiyle, bu mesele 
ylıle hatırlanmıa ve onunla bir al!kıı.
• olup olmadığı aullll 1e>nıtmaya baş
huımıştır. 

Son ııuı.e eudur: 
Mlaiı Blkf ord '50n defa Londrada 

birkaç ay kaldıktan eonn. geçen gün 
tAyyareyle ~rllne gttmit ve cuma ile 
puan ora.da geçirdikten llOnn., yine 
tAyyareyte lnglltereye dönmUttllr. 

Fakat. Kroydon tayyare meydanına 
r.ldiği r.aman polisler kadmm lngil. 
tereye ayak basamıyac&frm kendisine 
blldirmlglerdir. 

Miafa Bilrford tiddetle itiru etmif, 
fakat kendisine, dahiliye nezaretinin 
emri b5yle olduğu, derhal tayyareyle 
'.aerline dönmesi llznngeldiği söylen • 
mi§tlr. 
Amerikalı kadm, o sırada tayyare 

tı.tuyonunda.n kalkan tayyare ile Al· 
manyaya gönderilml§tlr .• 

Bu haber Londrada büyflk bir he· 
yecan uyaııdırmıı ve merakla ka~. 
la.mn11trr. Rmnf makamlarda kadı • 
l'm cuualukla itham edildiği eöylen· 
rniyoru da. kendisini uzaktan tanı· 
yu1arm birçoğu blSyle bit' tUphenin 
ınevsubalus olabileceğini ileri sürilyor 
lar. 

Difer taraftan, arkadqlan kaduım 
ınaaum olduğu kanaatindedir ve Lon. 
draya eokulmamaaınm 8llf kendisini 
aevmlyen baıı kimaclerin teşviki ile 
fllduğunu söylüyorlar. 

MJsi• Bikford, ekseriya Londranın 

etlcnce muhitlerinde, balolarda, ba.r • 
llU'da görUlUrdü. Kendisinin artistler
den ve varyete kızlarından arkada§· 
Jarı vardı. Berline de Amerikalı var. 
yete artistlerinden Nina Peiraon ile 
beraber gitmtoti. Nlna geçen ay Corc 
Rirke teminde bir lngillzle ev!enmi§ti· 

Misis Bikfordun Londrada oturdu. 
ğu apartımanda, aynl katı fKal eden 
blr kadm, kendhıt hakkmda pek fazla 
btr bltdlff olma.dıfmı aôylemtı. yal • 
nq: 

··- Berlindeyken benden pva Jete. 
dt, dtmlttfr. Bana t.!efotı ettt 'V'9 ora. 

Belgradda 20 yaşındaki bir genç 
anne 10 çoeuk aahibidir ... 11·12 yapn· 
da evlenen bu kız, sekiz, dokuz aene 
zarfında on çocuk annesi olmuytur. 

Bu on çocuk içinde bir çift te üçüz 
vardır. Bir batırrda, iki kere, Uç çocuk 
doğuran gonç anne, bu suretle, az bir 
zamanda çocuklarının sayısını ona çı· 
karabllmlttir ... (Allah bağışl~ınt) 

da paruız kaldığını söyliyerek derhal 
para istedi. Ben de hemen telgraf ha.. 
valeııi lle kendisine para gönderdim.,. 

Jngflfz polisi, general Bikf ordun ka· 
mını Londraya flokmadığını Amerl • 
kan aef aretine de blldirmi§tir, 

Vqnerin ulmda Yahudilik oldufa
na dair ban kaydlua rutcellnmekte 
idi. Bilyilk a1'1aikİfiDUn1 bayatmdan 
bahsedenler onun yahudl ulmdan ol· 
dufunu Ueri aUnnüflerdi. 
Bu~ Almaiı cuciteJeri bu iddiam 

yanlıı olduğunu yazıyorlu. Vağnerfn a· 
ıd babası olan Greyerin on yedinci u
ra kadar olan dedeleri ortaya çıb.nh· 
yor, bunlann hepsinin Endebende ya· 
§adığı, burada ise hiç yahudi olmadığı 

, ileri sUrülüyor. 

Çocuğun gözü gene 
tehlikede 

A merikada, beyninde bir §İf çıkan ve 
hayatı tehlikede olan bir çocuğun ameli· 
yat edilerek kurtanldıfrnı biliyorsunuz. 
Evvel!, ameliyat neticesinde çocuğun 
iki gözüniln de kör olacağı ıöylenmiı. 
anaıu, babası onun için ameliyata rui 
olmamr,ıardı. Sonra, ameliyat, çocuğun 
yalnız bir görü feda edilerek yapılmıt
tır. 

Ço.:uk kurtuldu ve bir gözü görerek 
bir mliddet ya,adı. Fakat, buıün haber' 
verildiğine göre çocuğun sağlam kalan 
diğer gözü de kapanmak tehlikesi cöı· 
tcrmcktedir. 

Doktorlar, bir buçuk aylık olan He· 
len ismindeki bu kUçük kızı kör kalmak 
tan kurtarmağa ~lıJıyorlar. 

Tramvay arabatarının tutuımalan biz de olduğu gibi bann Londrada d.a görU· 
Jüyor. Orııdaki tramvaylar iki katlı ve daha bUyUk olduklanna cöre, teltta dUtcn 
yolcuların &dedi ve yanğırun ehemmiyeti daha fa.ıla oluyor. 

Burada, tututan bir tramvay arabası aöndürillUrken ıörUlmektedir, 
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Argo ve halk tabirleri'-

A RGONUN edebiyatla mlJnaıebett el· 
ra/ındakl mlütakaJQlardan ıonra. 

PeJJtl111i Sala. ıöule oazı11or: 

"tlkönce, arııoyu " halk tabirlerini bl. 
riblrfne karıştırmaktan çekinmeliyiz. Ar· 
go "külhanbey,. dediğimiz bir zümrenin 
dilJdir; halk tabirleri ise, halk denilen Te 
i('lne bntfin aınıflan alan bir kalabalı~ıtı 
TeJ'8 bfitün bir milletin ifadesidir: "Yız· 
gelir" arıodur, "adam sen de,, bir halk ta. 
biridir. "Surata bak da süng{iye davran,, r 

argodur, "yüzünden diışen bin parça olur" 
halk tabiridir. ''FJyakah" argodur, "ça
lımlı .. halk tabfrldJr. "'Tll~uek., argodur. 
"Sıvışmak., halk tabiridir. 

Halk tfirkfilerl ve manzumeleri istisna 
ediline halk tabirlerinin yaz:ı dilimizde 
Uibar kazanması hAdisesl yenidir. Buna 
birkaç zaruret ve birkaç fikir cereyanı se
beb oldu. Bu fikir ette)'anlanndan biri ,., 
befhcaaı mfllfyetçDUıUr. Bu cel'eJ'lln balkı 
dotru inmek n halkın konuştulu gibi yaz. 
mak istedi. Ortaya halk yazısını folkloru 
6me1t diye koydu. (Mekteplerimizde hllA 
öyledir.) Ba cereyan da biriblrinden bflıı· 
hiltfln ayn tkt fe}'l blriblrine ktırtftırmış· 
tı: Lbanın tasfiyesi -Ye özleşmesi ba~ka, 
halk tablrleı-lnhı fstilAsına utnyarak nfi. 

anslannı kaybetmesi ba~kadır. Halka doğ. 
ru inmek orada kalmak içiu delil, onu 
vukanya çıkarmak içindir. Folklor bir 

edebiyat 6rneli delil. sadece bir etnoe· 
nfJ tetkik ınenuudur. Bir llllllatUr, ballı: 
tabirlerini kendi mOteUmll yan dili ve 

husus! nabYi içinde hazan kullanablllr; 
fakat bu tabirlerden ibaret bir yazı, bal. 
lın enelee buldulu sembolleri tekrarla· 
maktan ibaret, bir yerinde sayma hareket ,,,... 

Bu fikir cere)'anlanndan tkfnellf, ıenç 
Mr Od komttnlat dpı>esinln, umum! aJAU. 
71 eekmek için, ea lime aJ'80J'8 kadar 
.., ....t halk tabirlerini JUl)anna kabul 
etmelerinden dolnıUftu. Fakat pek hafif 
bir alra)'et dalluı ppan bu cete)'aD sOr' 
-.& b~cha. Apt fikri. blJA J9TIDl ... 
utelerln fıkra llhmJannda Ptatmü la
Hyenler g&rtllGyor. Uyandırdıklan umumt 
nefret ve tstlhn, Ttlrk cemiyetinden al· 
ttıklan notu belirtmele Widlr.., , ~ ,, -. 

J 

TAN 

Tabi iye ve normale 

dönüş 

A HllHT BJl/N 1AUIAN, Londra4okl 
malf anlaıma. dolaılulle, Tilrklue 

ile /nqiltere r~11ırnda beliren doılluk ve 
ı"llkınlı6ın ı>~üite karırlanacak bir hddi· 
ıc oltlu4'11111, amamf ııır.etle milletltr ara
ırndalci mftnmebetlerde emn(11et ue kredi 
mefhamlarınrn felce ıılradığı bir 111'0.da 
ita anlaımanın dtJnganın gf dlılne aykırı 
bir harekd ıe,kil ettiğini ıöuledlkten ıon. 
ra dl11or kl: 

''Bu ıınlaşma. lkthiadl bakımdan bir alış 
veriş hldir. Fakat mem)ckctin daha umıı· 
mt menfaatleri bakımın'lııan milshct bir iş 
heraberll#fnln başlangıcıdır. lnsiltere bt
ze ko~ı do~tlutun ve ,Ovenin bfitnn fcnp. 
lııınnı 1cnne ıettnnlttlr. Bizden eski 101· 
da garantiler aramamıştır. Malt bir yar· 
dımı; ıl)'asl •en iktisadi lmtl)'aıt ve lahf. 
sar hareketlerile ödetmt'ğe kalkışmamıfhr. 
Memleketimizln inklf11Cını ve kuvveUen· 
mesinl candan htiycn samimi bir dost ru
bu ile hareket etmlttlr. Bu hareketUe ta. 
glltere şunu ortaya koymuştur ki, blıim 
doı1tlujumuza emniyet ediyor, mert aeclrt· 
mfze 110veniyor Te bu kredileri hi kul· 

lanmak n bunların temin edecetl lnkl· 
pfla borcumuzu d&t'lz olarak lSdemek kud· 
retfmlae de emniyet ve s1711 ı&tertyor. 

\'anlan netice hllUmetlmiı lclı:ı beJD 
başlı batına bir mu·Hffakl7etllr, hem de 
memleket itlerlndekt sevk Te idarenin 
ın yüksek bir hırfcl emniyet Te takdir 
ııyandıraeak tekilde o1duAuna bir imtihan 
dır. 

Btı ııtttkce rikleltn lhUJtclannul I· 
rinde hep: "'flterb, lsteriı" dl:rorua. F• 
kat aı bir ıamında ne kadar ciddi ve m81-
bet bir tekJJde 101 aldıltmınn, lnlflt.,.. 
nln 16sterdllf deri• itimat ve dostluk lfbl 
bir Tasıta ile bellnneal, bem mim aı,.aed· 
mfzin eolı f)i ellerde oldalunun. hem el• 
hOtftn fstedlklerlmlıe .-nnak kudretin~ 
nldu~ımazan bir mftJdesl Te canh bir de
lilidir.,, 
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Ferdin ölümü 

1 
MERtKALl bir muharrir, Pa. 1 ris'ten bahsederken: ''Mahal

leden mahalleye geçerek ı:;ehri~ ~er 
1 

sokağını dolaşmak. kapılarının onun. 1 

de duran, pencerelerinden bakan ka
dın, erkek, çocuk herkesle konuşmak. 
onlara sualler sormak isterdim,. de -
ıniş. Paris'li bir gar.ete: .. tyi ama ka. 1 
pılarının önünde duran insanlara sual 
sormasa daha iyi eder; onlar böyle 
şeyden h~lanmaz, hakları da ,·ardır,. 
diyor. 

HABER - Al.;ı..ıııı p • ,,., 

""Bursa mcbıt..s1t ve eski Maarif Vekili Rsa<lm vafafmı lccssiir'lc haber ver. 
nıiştik. Merhumun cenazesi dün Ma.çkadal~i apartrnıaımulon 1.ıaldınlmı§, na
mazı Bayazıd camfüıde 'kılıııdıkta~ı sonra M erl;e.:;c/cııdi 7robristam1u.ı gömül
mi'-:Wr. Ccnazo mcra..'!iminde askeri mızıka ı·c bit kıt'a asker bulımmu§tur. 
Vali ı.l!uhiddi11 V"ıtiinda.ğ, lstaııbul Konıtttanı Korycııcml llalis Bıyıkday1 
mebuslar, iinivcrsite rektörü. ve profesörleri, lise mi<dür, mıwTlinı vo tale7>clc. 
ri, ölıi!fii ebedi mcdfeninc 'kod.ar te§!fi etmişlerdir. 

·- - - . 

)3 

:;. Defterdar 46 ?ırı ;zk olml beşinci sıni/ "liıleoclcri b°a§larınaa me1dep ai-
1·ckiöl'iC lbrahim ve smıf öğretmeni Receb oüluğu, halile dün mat. 
baamızı gcçmi.Jlcrdir. Küçüklere bir gazetenin nasıl hazırlandığı anlatılmış, 
bcu;kı uc di::mc makineleri ctra/ıııdo. izahat verünıi§tir. Daha ük okul sırala .. 
rın<la J.;cııclilcrinc hayatla temas imkanı verilen yarının 7ıcsli, bilhassa maki,. 
ne J..·ısım1arına alaka göstcrnıi§lcrdir. , ... · r-ı ...- · \.w-;y '-

Ynlruz sual sorulmasından değil, 
konuşmakt.ruı da pek hoşlanmazlar: 

tanımadıkları kimselerle konuşmak· 
tan. Avrupa medeniyetinin fiChir ha.. 
yatı günden güne, insanla insan ara
sında duvarlar yükseltiyor; hele yük. 
sek ve orta sınıfların ferdlcri mütema. 
diyen darlaşan bir muhit i1tine kapanı
yorlar. Hitab edebilecekleri adamın 
kendilerine "takdim" edilmesi tazım. 
Şöyle herhangi bir yerde gördükleri 
kimselerle konuşmaktan kaçmıyorla_:. 

Bunu, ferdiyetçiliğin bir neticesi 
diye göstermek istiyenler var. Fcrd, 
kendi füemine kimsenin müdahalesini 
istemiyor: ne kimseye bir eşy soracak. 
ne de kimseye cevab verecek ... Şu gc. 
çen adam ona, o da şu geçen adama 
yabancı kalacak. Ne yapsın? onu ta-

( ~ IE IHI ii lrt 10> E VfE iMi IE iMi iL f E I~ IE 1f l IE ] .... ......................... . 
!Ko rr~ yu o ev\.?eU 

nımıyor ki!... 1 

Bizdeki adet, yani sclf!m verdikten 
sonra herhangi bir kimse ile konuşa. 
bilmek, hatt!i çabucak • dost değilse 
de • ahbab olabilmek adetimiz, daha 
hoşuma gidiyor. Avrupa'nın cenub 
memleketlerinde ve Amcrikada da 
böyle olduğunu söylüyorlar. Şimalli • 
ler mütemadiyen kendi içlerine büzü
lüyorlar, daha bUyük bir kesafet ver. 
diklerini sanarak ilcmlerini mUtema. 
diyen daraltıyorlar. Ferd, ba.~ka ferd
lerle alakasını kese kese en sonunda 
havasızlıktan ölecek ... 

Zaten bunda f erdiyetçilikten ziyade 
aksini görmek belki daha doğrudur. 

CUM.ü,Rilyük insan ccmiyetiııJ.ıl, ya • 
hut ~}l! ,çemiyctlerin, dini cemaatle
rin bir cüzU diye saymıyor ama onu 
daha kiiçük cemiyetlere mal ediyor. 
Cemiyet küçüldükçe, daraldıkça ferdi 
boğar, şahsiyetini kaybettirir, onu et. 
rafındakilerlc bir örnek eder. Sokak. 

ta ilk rasgeldiği adamı kolundan tu
tup ona ne düşündüğünü soran, kendi. 
sinin de ne düşündüğünü söyliyen es
ki Yunanlı, ancak kendi fikirlerini ve 
pcşinhükümlerini taşıyanlarla görü. 
§en bugünkü Avrupalı aristokrat ve. 
Ya orta-sınıf adamından elbr _ P bin 

kat daha fecidir. Onun için f erdler 
Vardır: kendisi ve konuştuğu adam. 
lt~crd ile beraber cemiyet de vardır .. 
Ve f erdlerin, o cemiyet 1:. )akkın. 

<ıa, biribirlerine söylenmesi lazım ge
len fikirleri vardır . .Halbuki bugünün 

Avrupa cemiyetlerinde ferdler yok, 
biribirinin düşmanı, biribiri ile boğu. 
8an smıflann pe~nhUkümlerine bütün 
6ahsiyetlerlni feda etmiş birtaknn 
l2ıahIUklar var. Onlar, ilk rasgeldikle
l'i insanla ne diye konuşsun? Her gün 
'tekrar ettikleri sözlerden başka ne 
Söyliyebilirler, ne anlıya bilirler ki? 
. insanın insanla muhaveresi kesildi. 
:\'Vrupa'nın dar cemiyetçi medeniyeti 
111sanlan, biribiri ile görüşemez ( gö
~ck ne gür.el kelimedir!), anlaşa. 
~· ancak dövUşnıek için karşıl~ır 
ırer roboto etti. 

N unıllaJı AT AÇ 
............_ ____________ ~----------~ 

M D<snkada 
süB<Qn 

lı .. ~cksika - BUtün memlekette sükun 
ıı~b~rn sürmektedir. Asi general Sedilo
iıı 11 nerede bulı.:nduğu bilinmiyor San Lu 

\>al' •• 
~rr ısı ıle memurlan hep dağa kaçmışlar-

1\ieksiko r (A A ) - M'ıı· ··daf 11 • • o · . ı ı mu aa 
lc~reu, 1200 den fazla Sedillistin hü
biı .et kuweUerine teslim olduklannı 
~tedir. 
~tııir enternasyona 

Fuarı 
to En ueuz alış veriş, bol eğlence ve bir 
kak. Y~niliklerin doğduğu yerdir. Mutla

ıştırak ve ziyaret ediniz. Milyonlar
ca tnG~teri, mallarınızı bekliyor. 

20 Ağustos. 20 EyUU 1938 

Galatada rıhtım 
civarının tanzimi 

Merkez rıhtım hanı karşısında 
bir park vücude getirilecek 

Galatada yeni yolcu salonunun in. 
şaatı ilerlediğinden, Denizbank, li • 
man mahallesini teşkil edecek olan 

Meccani leyli 
talebeler 

Maarif hizmetinde 
çalışmaya mecbur 

tutuluyor 

rıhtımın arlmsma tcsadUf eden Mum. 
l1ane ve Karamustafapaşa caddelerin
de yeni tertibat almaya ve mimar 
Frost tarafından da tasvib olunan bir 
projeyi tatbika hazrrlanmaktadır. 

Karamustafapaşa caddesi üzerinde. 
ki Galata yolcu salonu ve Mumhane 
antrepoları inşaatı da biter bitmez bu 
cadde de nsfalt olarak Deniz yolları
na. ve buradan Tophaneye kadar uzana 

caktrr. Belediye de Karaköyde köprü 
başıp<.lan Tophanede yolcu salonu ö
nüne kadar olan cnddenin ilk o1arik 
asfalta ~evrilmesine karar vermi§tir~ 

Yeni yolcu salonunun karşısındaki 

un anbarı namiyle maruf antrepolar 
ile eski Rıhtım şirketi merkezi olan 
gümrük muhafaza teşkiHltı deniz ku. 
mandanhğı binası ve buradaki bir tü
tün deposu kaldırılacak, bunların ye. 
rine burada büyük bir otomobil parkı 
vücuda getirilecektir. 

Haziran sonunda. bitecek olan de -
niz ticaret müdürlüğü binasında ilave 
edilen kısımdan sonra Merkez Rıhtım 

hanı karşısına gelen park tanzim e
dilecek ve bu meydanın ortasına bele. 
diye tarafından altı lambalı bir elek
trik direği dikilecektir . 

• l SAF M 

Eminönünde 
istim ak işleri 

ikinci kısım emlake 
verilecek para sa
hi pi eri ne bildirildi 
Belediye. Eminönü meydanının a -

çılması işinde ilk adımı teşkil eden 
Valde hamnın yıkılması bir hayli iler
lemiş olduğundan hazırlanan istiklfik 
ve yıkılma projesi mucibince ikinci 
kısmı te~kil eden Yenicami önünden 
Bahkpazarı ve Mıırça:rşısı önüne ka • 
dar olan sahada bulunan mülklere 
kıymet takdir etmiş ve bu kıymetler 
dün mal sahiplerine tebliğ olunm\19 -
tur. 

Valde hanı evkafa ait olduğu için 
hanı pazarlıkla istimlak eden ooldiyc 
ikinci aôada- bulunan oml~kin...istinb 

_ laki:µde kanunun tarifi mucibince va.. 
ridatı gnyrlsaffycsın in' yifinl ... ilitslilii 
kıymet olarak vermiştir. Fakat 1935 
senesinde vergilerden yapılan yüzde 
yirmi beş tenzilat nazarı dikkate nlı
narak bu kıymetlerden de yüzde yir. 
mi beş indirilmiştir. Bunun için ken
dilerine tebligat yapılan mülk sahih. 
leri birleşerek itiraz komisyonuna iti
razda bulunmaya karar vermişlerdir. 
Esasen belediye de mülk sahiblerine 
on beş

0 

gün için itiraz mühleti vermiş. 
tir. Belediyenin şimdi istimlakine gi
riştiği ada, Eminönü meydarunm açıl. 
ması için kaldırılacak dört adanın en 
büyüğünü ve en esaslısmı teşkil et • 
mektcdir. 

• • 
ı M z • 

ı R 

Ankara, 24 (Telefonla) - Mecca
Dt leyli talebenin mecburi hizmetle
rine <lal ~ olan kanuna ek Hlylha ma
arif cncUnıenlnden çıkarak ruznn.
meye alındı. Encilmen lAyiha lizerln· 
de bazı değlşikllkler yapmıştır. Ll
ylbanm encümende aldığı son şekle 
göre resmi orta okullar \"C liselerde 
parasız yatılı olarak tahsilde bulu
nanların son sınıf talebeleri arasın
da liyakat ve kabiliyetlerine vekale
tin ihtiyacına göre yüzde yetmiş be
şi geçmemek şartlyle seçllecek olan
lar kültUr bakanlığının göstereceği 

yüksek tahsil müesseselerinden bi
rine parasız yatılı olarak glrmeğe 

mecburdurlar. Bu gibiler öğretmen 
olarak yetişince devlet okullarında 
meccani Jeyıt olarak tahsilde bulun
dukları müddetin bir buçuk misli 
kadar kUltur bakanlığı emrinde ça
lışacaklardır. Bu mecburiyet 1938 -
1939 ders yılı ile bundan sonra ge
lecek yıllar içinde 915 numaralı 

kanun mucibince orta okullarla li
selere parasız yatıh olarak alınacak
l ar içindir. Bu kanunun neşri tari
hinde orta mektep ve liselerdeki pa
rasız yatı1t talebe 1938 - 1939 ders 

ÇaıroakkaıOeye lhaıreket etlt:n 

Ordumuz hakkında hayranhğını 
bildirdi 

· yılr başına kadar vaziyetlerini ta
yine me~burdıırlar. 

---o-

Meclf se verflen 
h\ylhalar 

Ankara, 24 (Telefonla) - Birinci, 
ücUncU ,.e dördüncU mUfettişllklerle 
mUşavlrllklcrlnln teşkllı\t kadroları 

hakkındaki kanuna ek bir proje 
Meclise Yerilmiştir. Bundan başka 
TUrk ceza kanununun ve ceza mu
hakemeleri usulü kanununun bazr 
maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da da hUkumet Meclise lki IA.ylha 
vermiştir. LAylhalar adliye encüme
nine ha.,.ale cdllml~tlr. 

Ceza kanunundaki değişiklik dev
letin emniyeti faslındaki hükUmler
dedlr. Barem kanununun maarife 

·alt cetvelinde değişiklik yapılması. 

hava hOcumlarrna karşı pasif koru
ma T"e damga resmi kanununun hn
z ı madclelerinln dciHştirilmer;i ,.e hıı 
kanuna. hazr hükümler eklenmesi 
hakkmda da 1Aylhalar \'CrllmlşHr. 

Jzmir 24 (Hususi) - Yugoslav Har
biyo Nazırı General Marlç Milli Müda
faa Vekili Kazım Ozalp ve General A
sım GUndtiz, Gcnerallerlo birlikte sa
bahleyin Gazi Emire giderek tayynre 
garnizonunu gezdiler. Dafi tayyare ba
taryn.lannm atış talimlerinde bulundu
lar. Kumandanları tebrik ederek asker
leri takdir ettiler. Sonra Kmlçullu köy 
muallim mektebini ziyaret ettiler. Qğ. 
leyin ordu evinde ziyafet verildi. Son. 
ra Bayraklı vapurflo Körfezde bir ge. 
zinti yapıldı. General .Marlç müstahkem 
mevkii gezml§, izahat almış, akşam ü
zeri lzmire dönülmüştür. 

Gece belediyede bir ziyafet verildi. 
General .Marlç ile belediye reisi sami
mi nutuklar söylediler. General Mariç 
nutkunda her tarafta olduğu gibi Izmir
de gördüğü samimi dostluk tezahilrlc. 
rinderı memnuniyetle bahsetmiş, iki 
dost millet arasındaki kardeşlik bağla. 
rmın kuvvetini tcbarUz ettirerek or
dumuz hakkındaki takdir ve hayranlık
larını bildirmiş, Atatürkün sıhhatine, 

Türk milletlnln saadetine kadehini kal
dırmıştır 

General Mariç sant 23 te hususi tren
le Izmlrden Bl'TTlmıştır. Giderken as-

kert merasimle uğurlanmıştır. 
General yarın Bandırmaya. muvasa

let edecek, orndan Kocatepe torpitosu
na. binerek Çanakkale, Mudanya, İzmit 
deniz üslerini gezecektir. 

Avrupada 
Kendi hesaplarma okuyan talebe 

Kontu rol edilecek 
Anka.ra, 24. (Telefonla) - Vekiller 

heyeti Avrupada okuyan Türk talebe
sinin kontrolU hakkmda yeni esaslar 

kabul etmiştir. 
Bu e!tı.sl:ıra göre kendi hesabına tah

sile gidecekler, gittikleri yerlerdeki 
Maarif mUfetti~lerinin elçiliklerin ve 
konsoloslukların kontrollerini kabul et
tiklerini blr senetle allıkah dairelere 
taahhüt edeceklerdir. 

Sınıfta kalan derslerle alakadar ol
mayıp tn mektebe devam eder gibi gö. 

rUnen talebeye döviz mUsaadesi Yeril
miyecektir. Bir tahsil müddeti dört yıl 

olarak kabul edilecek, bundan fazla ka- J 
lan talebenin de döviz müsaadeleri ke
silecektir. Çalışmıyan talebelerin veH
lerino nıUfetti~ler tarafından malumat 
verilecektir. 

mDsa~Dır 
a~oırDama 

Yakın gC911İşin vesikaları arasında bir 
"Adabı muaşeret,. kitabını, bugün Os
manlı de\Tini bilmiyen ve gözünü l'ürk 
inkılii.bının çocuğu olarak açmış olanlar, 
kelimesinin en kuvvetli manasile exo
tiquc, başka bir cemiyete, fileme ait bir 
eser sanacaklardır. 

Ikinci Abdülhamidin hal'inden sonra 
''istibdadın enkazı,,ndan sayılan ve Malı 
mut adında bir zabn ''hafiyelerin liste
si,, diye çıkardığı bir risalede de birinci 
sınıf hafiyeler arasnda zikredilen ŞUra.
yı Devlet azasından bir Nazif Sururi bey 
vardı. Mithat pa§Clyı mahkfun eden mah
kemenin reisi Sururi paşanın oğlu idi. 
Abdülhamit devrinin pek az gösterilebi
len eli kalem tutan ricalindendi; Baba 
Tabirin Ialfunat'ma "Adabı zarafeti, 
şarkiye,, diye yazdığı bir makaleler silsi
l esi, yani MalUınatta tefrika edi~ bir. 
Osmanlı adabı mua~et kitabı bugün 
§ayanı dikkat bi.r vesikadır. İçinden me
sela "misafir ağırlama,. bahsine dair ba
zı notlar alabiliriz: 

• Ziyaret için kabul günü yoktur. -
• Misafir, istediği günde ve saatte amı 

ettiği adamın evine gidip kendisini ziya
ret edebilirler. Fakat ziyaret edeceği 
adamın ne vakitler hanesinde 
bulunarak kendisile görüşebileceğini dü
şünmesi l~nndır. 

• Teklifsiz dostlar müstesna, ziyaret 
tatil günlerine ve boş vakitlere tesadüf 
ettirilmelidir. 

• Teklifsiz olnuyanlann sabahleyin er
ken ve akşam gün battıktan sonra olan 
ziyaretleri ev sahibi tarafından hayretle 
karşılanır; bu gibi zi}-aretler mühim so
beblerle olabilir. 

• Bundan basım olacak ziyaretlerde ev 
sahibi misafirini güler yüz ve tatlı sözle 
kabul eder. 

• Gelen adamın mevkiine ve ~erefine 

göre kalkılır ve karşılanır. 
• Aile efradı müstesna, me.şru mazeret 

olmadan gecelik csvabile misafir kabul 
edilmez. 

• Baba, büyük baba, yahut ayni dere
cede itibarlı misafirler oda kapısından, 
merdiven ba§ından karşılanır. 

• Misafirin önüne geçmek ayıptır. 
• lnsan İ§inin çokluğunu ye canının 

sıkıntısını misafirine belli etmemeğe !:a· 
lışmalıdır. 

• Misafir çok ise, hepsini meslek \'e 
mizaçlarına göre sözlerle idare etmelidir. 

• Misafirle konuşmamak, selam vcr
öikten sonra susmak ve hep misafiri din
lemek nezaketsizliktir. 

• Misafirin mevkiine nisbetle fazla 
olan hürmet \'C riayeti göstermek alay 
telakki olunur, ayıptır. 

'Misafire kahve ve şerbet verilir. Ec:
kiden çuçuk da verilirdi. Uzun ;-asemin 
çubuklann manzarası hakikaten Uıtif ;. 
di. Kehribar ve mücevherli çubuk ağız
lıkları şimdi antika olmuştur. Bunlann 
en kıymetlilerini ecnebiler satın alırlar. 

• Erkek ziyaretlerinde kahvenin çabuk. 
kadın ziyaretlerinde geç \"erilmesi zarafet 
adabındandrr. 

• Misafir istemeden ikinci bir kah,·e 
(Lıltfeıı .<;at1fa11ı çeviriniz) 

Reyul. Ekrem KOÇU. 



lÇE1'lJl:ıJ: 
• Denlıbank fen fşlctl müaürü Harun 

Ahnanyadakf letkllderlndeo dönmOş \'e 
Haliçte yapılacak tersanenin esas proJele-
1'1 hazırlanmıştır, Yerinde yapılacak ıct
JdkJerden sonra fnşaata başlanacaktır. 

• GOmrük muhafaza kumandanı general 
S~yli şehrJmfzde tetkiklerde bulunmlıklo· 
dır. General, gümrOk muhofaıa teşkilAtı. 
nuı bu seneki faaliyetini ve gelecek sene 
feln yapılacak ulahatı tetkfk etmektedir. 

• Esnafın belediye tarafından sıhh1 
muayenesine haılrandan fllbaren başlana. 
cakhr. Belediye sıhhat müdürlüğünde :ra· 
pılacak olan bu muayenelere gelmiyen es
naf sanattcn mcnolunacaklır. 

• Avrupanın muhtelif yerlerinden Te 
bilhass:ı Avusturyadan, son günlerde bir 
çok milcsseseler memleketimizde iş gör
mek lcin ticaret odasına müracaat etmek
tedir. Bunlar arasında, tüccarlardan baş. 
ka, doktor, eczacı, avukat gibi rneı.lek er· 
babı da Ycırdır. 

• Meclis parti grupu asbaşkanı Ha!lan 
Saka Ankarndan şehrimize gelmiştir. Bir 
ilci ıüne kadar tekrıır dönecektir. 

Avrupada okuyan talebenin kontrolU 
hakkında esaslı tedbirler ahnmıısı karar
JaşhnlmıştJr. Kendi hesabına tahsile sl
dcnler de mnarlf müfettişlerimiz tarnfın
dan kontrole tabi olacaklardır. 

• Meccani leyli talebenin mecburi hiz
metine dılr hazırlanan kanun laylhasına 
göre, bunların yüzde yetmiş beşi, yilksek 
mekteplerde okutul:ırak öğretmen yetişti
rilecektir. 

• Ankara belediyesinde ihdas olunan 
fkfnci reis muavlnlilllne Çankaya ka}ına· 
kamı HaJQk Nihat tayin edilmiştir. 

• Mekteplerde ıehlrll ıazlırdan korun
ma için de muntazam ders saatleri konul. 
ması düşünülmektedir. 

• Tifoya karşı bu sene, alınacak tedbir
ler arasında muhtelit semtlerde aşı istas
yonları Jrnnılac:ık ve halkevlerlnde l<o
ruıuna çareleri hakkında konreraoslar ve
rJJecektlr. 

• Jnhiurlar idaresinde tekaüde scvlm
luııacak ve terfi edecek memurların lisle
sl tasdik fçfn "ekAJete glfoderHmek üzere· 
dlr. Umum mlldfir Mitat YcneJln yann 
ınkaraya Silmesi muhtemeldir. 

• Beyazıt kulesine yeni konulan on iki 
düdU8il bugünden ilib ren çalmaia bo.ıta
~ıcaktır. Bunun sesi eskisinden daha kuv. 
veUldlr. 

• Bayram sClnlerlnde şehrin ı~ıklarla 

donatılması icln yapılacak tesisat hakkın· 
dııkl proje ıehlrclJlk mütehassısı Prost 
tarafındın tetkik edilmlı ve muvafık bu
lunrnuştur. Mütehassıs, Saraybumu sahi. 
linin tamamen tenvir edilmesini tekıır et
miştir. 

• GOmfişsuyundan Dolmnbahçcye inen 
yol 14 metre, dönemecler de 17 metre se
nit olacaktır. Bunun için bazı yerler is· 
timl6k edilecektir. 

• Joloryada belediye tarafından H bin 
Jiraya yaptırılacak olan gaıino inşaatı de· 
nm etmektedir. Dün vali ve Prost fnşaah 
tetkik elmi~lerdir. 

• lnhlııarlar idaresi tararındon Avrupa. 
nın muhtelif merkezlerine g5nder!Jen tel· 
kik heı·etl ıchrimize dönmfişlür. Tfilün 
fJlnfn ıslahı tein tetkiklerde bulunmak fi. 
zere de Avrupa:or·a bir heyet g5nderllecek
lJr. 

• Lise ve orta okulların ihtiyacını kar
~ılamak üzere maarif vckAletl yeniden 25 
bfn liralık !Aboratuvar malzemesi almaya 
tarar vermiştir. 

• fmllhan ı;ünlcrinfn dc~iştiği ve 15 ha· 
zfrandan sonra başlıyacağı hakkındaki 

haberler asılsızdır. lmtlhanlııra maarifçe 
tespit edilmiş olan gilnlerde başlanacaktır. 

• Almanya ile aramızclaki ticaret nnlaş. 
ması yeniden tetkik olunacaktır. Yeni 
mUznkcrelerde Alman bloke paralarının 

"eritilmesi,, esas takip olunacaktır. 
• Yusoslavyanın tshınbul başkonsolos

Jolu başlcatibl ve tercnmanı Yugoslav hll· 
kCımeti tırahndıın nişanla tnllif edilmiştir. 

• Mimarlar blrliAi İstanbul şubesi sene
lik kongresini dfin ycıpmıştır. Toplantıd:ı 
mimarlık konunu fizerinde münaknşalar 

olmuştur. 

• Ankaradn s:ın:ıyii a18kadar eden bir 
çok meseleler fizerinde teşebbüs ' 'e temas
larda bnlunacıık olan san:ıyi heyeti bu ak· 
pm Ankarnya hareket edecektir. 

DIŞARDA: 
• Amerikn mebusan meclisi mesai ı;noı. 

lerl ve ücrcller hakkındaki knnun layih:ı· 
sının derhal mecliste müzakeresine 73 mu· 
h:ıllfe karşı :i21 reyle karar vermı,ur. 

?.falüm oldııı!ıı üzere meclis encümeni Ruı: 
..-eltin tevdi cıtiAI bu kanun lftyih:ı~ının 
meclise se,·klnl rcddeylemişti. Rlnııenn-

verilir. 
• Misafir giderken tekrar görü~cyi 

dilemek nezaket icabıdır. 
• Misafir mevkiine göre merdiven ba· 

pna, hazan kapıya kadar geçirilir. 
_ • Misafir ıateryüzle uğurlanır. 

R. Ekrem KOÇU 

le)•h meclisin bu vcrdlAl kararla meıkQr 
JAylha encfimenden •ecmeubin doğru· 
dan dolJruya mecUse mlüakere edlJecekll.r 

• Reisicumhur Ruzvelt hariciye nazıra 
Hul ile Avrupa yazlyetl hakkında uzun bir 
mDIAknlta bulunmuflur. 

• FlnlAndiya barlclye nazırı Holıtl Stok· 
holmdan dllnmOştür. Gazetelere )'tplJJı 

beyanatta hkandln•"Yl deYletleri tara. 
fından haııtlanan bllarafiık ıtıttlsQnllD 
mOşterek oJduJunu ,,. )'akında lllkidaı 
dnletler tarafından fmzalanaeaAını 1.ılldlr· 
mlşUr. 

• Vlyanadan gelen seyyahların anlattık· 
Jarın:ı göre diln Vil'ıina caddelerinde el 
mek isliyen bir takım nümayişçi grupları· 
na tesadüf edilmiştir. Polis askerin d · 
müzahereti ile intizamı tesis etmfşUr. Ik~ 

Avusturya 
\'edl idari 

mıntakaya ayrıldı 
Bertin, 25 .(A.A.), - Eski Avusturya 

yedi na.ti mıntakasına tekabül eden yedi 
idari mıntakaya ayrılacaktır. Eski A
vusturya Viyana, Tirol, Salzburg, Karin
tiya, Vorbcrg, Stiriya, a~ağı Avusturya 
ve Burgenland isimlerinde dokuz eyalete 
ayrılmı§hr. Yeni t~il edilen yedi mm
taka aunlardır: 

Viyana, Tirol, Salzburg, yukarı Tuna. 
asalı Tuna, Karintiya, Stiriya, Führer, 
her mıntakaya bir nazi mıntaka Eefi ta
yin etmiştir. 

Vorarlberg müstesna olmak üzere diğer 
bütün vil§yetlerde valilikler kaldırılmış· 
tır. 

28 MAYIS - 1938 

ICüını ~üyük mcecnnste 

Emniyet memuriarile jandarma 
ların feragatla çahşmaları 

Taktirle mevzubahs oldu 
Bazo Mebusoaır mulhteilD'fl'mevzular 

haklkaında temennaoeırde 
buıundlY!Oar 

sının doğru olacağı mütale~red& 'bu
lunmuştur. 

yüş kişinin tahşlt ka.mplarınn gönderllmi<> -------------------

oldu#u rivtı)'Cl edilmektedir. Atat ii r k 

Ankara, 24 (Hususi) - Bilyük Mil
let Meclisi bugün Refet Canıtezin baş. 
kanlığmda. toplanarak 1938 bUtçesi
nJn milr.akereslne devam etıni3tir. 

Celse açılırken Ahmet Saffet Ohkay 
(Elaziğ), Ethem Tuncel (Samsun) un 
vefatlarını bildiren Başvekalet tezke
releri okunmu§ ve hatıralanna hUr. 
meten bir dakika. ayakt& sUkut edil· 
mi§tlr. 

Söz alan Sıhhiye Vekili bu mUtale&
la.ra. cevap vermiş ve onu takiben Jltb
sUye gelen Sırrı lç&: (Yot.ğat) vilf.. 
yetlerdeki hususi idarelere a.lt huta· 
ha.nelerin. umUini bütçeye almmMaU 
ve bu suretle idarei hwruslyeleroe JNn. 
lara tahsis edilmiş olan miktarm ~ 
zala.rda. sıhhi te§kil5.ta !al'fedthnM"• 
imkAn verilmesi temennisinde ı.aıa • 
muştur. 

• Poı-teklz nnfla nazırı binbaşı Abranft'z 

istifa etrniş yerine Bone belediye retı.i Ankaraya hareket 
Paseko ta3·in olunmuştur. Müteakiben maliyo bütçesinin fa

sıllarme. geçihnio bununla Gümrük ve 
lnhisarlar Vekaleti batçelerl olduğu 
gibi kabul edilmiştir. Sahte şahadetname 

Son günlerde §ehrimiıde aahte ~ha· 
detname tan.tim eden bir şebekenin ya· 
kalındığı malWndur. Hadise etrafında 
yapılan tahkikata göre suçlunun kültUr 
.direktörllifU ibsa! iperile meıful olan 
biri olduğu sanıhnaktadır. 

Yakın zamanlarda muhtelif kimsele
re orta okul tasdiknamesi ve millet mek 
tebi fChadetnamcıi tanzim ederek 25-
50 lira ribi muayyen bir ücretle ı.a.tttğı 

söylenmektedir. 
Bu zata ıimdilik iıten el çektirilmiı . 

müddeiumumilik ve JoJltür direktörlü
ğü mtiJterek tahkikata başla.mııtır. 

Tahkik.at geniıletilerek bu iJte ha§· 
ka suç ortaklarının olup olmadıfı da 
araıtmlmaktadır. 

Çöplerin denize 
dlSkUI meslne 
başlanıyor 

Belediye uzun dü~ünoelerden ve 
tecrtibelerden sonra ~en senedenbe· 
rl, dni:r.e dökülen İstanbul yal<uı 
~l~!Ve .,lllte.nHlwı ~yas .ı. -

neklere garkola.rak tifo denllen mUt • 
hiş Afete yakasını kaptırmasından ev. 
vcl olduğu §Ckilde §ehrin biltün çöpte. 
rinin gene eskisi gibi denize atılma.SJ
na karar vermi§tir. Bu suretle eehrln 
etı·af mda birtakım çöplUkler vücuda 
gelmeden çöp kamyonla.n ve a.ra.bala
riyle, semt umt toplana.ca.k çöpler 
çöp iskelelerine getirilecek ve blll'& • 
dan mavnalarla Marmarada denize 
dökillecektlr. 

BUtün ~Wıbul çöplerinin deniz.e 
dökfilmesl i§i bir müteahhide verile
cektir. Bu ie için yeni nehir bütçe,wine 
36000 liralık tahsisat konuhnuGtur. 

Mevsim ilerlemekte ve sıcaklar be.§. 
lamakta olduğundan müteahhit hazi
:-arun ortuından evvel i=e bqlam.ış o. 
lacaktır. 

Belediyenin prtııa.ıneeine söre çöp. 
lerin denize İstanbul kıyılanna bir da. 
ha gelmlyecek kadar uzaklarda ve Ye
nika.pı sahillerine dlişen anafor mıu .. 
qkasmın dışında denize d~I L. 
cab etmektedir. 

-o-

Lovçen lzmirde 
Vapurda bir ziyafet 

verildi 
İzmirı 24 (A. A.) - Balkan Antan

tı iktısad konferansının ıon içtlmamd.a 
ittihaz ~dilen karara tevfikan tesis olu 
nan Balkanlar Araaı hattmm ille •eferi
ni yapan Yugoslav bandıralı Lovçen va· 
purunun Uına.nımıza uğraması veıilesile 
aile dün vapurda bir öğle töleni veril
miştir. Şölende İzmirde bulunan Yu· 
goslavya harbiye ve bahriye nazın Or· 
general Mariç ve bayan Mariç ile milli 
müdafaa vekili Kbrm Özalp ve bayan 
Özalp orgeneral ASim Gilndilz ve <iiğer 
generallerle ilbay Fazlı GiJleç, Şarbay 
Behçet Uz ite bazı tile1.;arlar ve matbu
at mümessilleri bulunmuşlardır. 

Ziyafetin sonlarına doğru vapur a
centuınm genel direktörü ve müteaki
ben ilbay Fazh Güleç ve bundan sonra 
da Nazmi Topçuoğlu adına birer söy
lev vcrilmiı ve söylevlerde iki memle· 
ket arasındaki mlinuebetlerin derinli
ği tebarUz: ettirilmit ve Yugoslav kralı 
majeste Piyerle Yüce Önderimiz Ata· 
tür~an §ercf ve sıhhatlerine kadeh kal 
drrılmqtıı:. 

etti 
Adana.. 24 - Büyük Şef bugün 

saat 1& ya. 10 kala hususi t.renlerilc 
Merlinden Ada.nayı şereflendirdiler. 

Büyilk Atasının geleceğini geç vakit 
haber almasına rağmen Adananın 

çehre!l bir anda deği§ti. Her taraf bir 
anda bayraklarla süslendi. Sanki si· 
hirli bir ses bütün §ehrl dolaşmış ''e 
halk büyük Şefine karşı duydugu has
reti ıidermek için caddelere ve mey
danlara. dolm~tu. 

Tren istasyona. girer girmez binler. 
ce halle, Atasmm her işaretine, her 
emrine ıöı kırpmayarak atlla.cağmı 

aeslnln bUtUn kuvveti ile dünyaya b~ 
ğrra.n halk, binlerce genç istasyon 
meydanını ve caddesini alkış tufanına 

boğdu. Fabrikala.nn düdükleri Şefin 
§ehre girieJnf sel~hyor ve Adana. 
halkmm duydugu man~lı heyecanı tok 
uza.ldara götürüyordu. 

Atatürk halkın ve askeri krtalann 
6lr&landığı istasyon caddesini ağır a
ğır geçtikten sonra Atatürk parkm ö
nUnde durdular ve biraz sonra piyade 
ve topçu kıtaları bUyük Şefin önünde 
g~lt resmine bqladrlar. 

Her bölUğün önUnde ve her batar
yanın geçi§i halkın yeni bir muhab
bet ve takdir tezahürüne vesile oluyor 

ve Büyük Şefin çehresinde memnuni• 
):et ve gurur intibalan görülüyordu. 

Bilyük Atasmm önUnden geçen her 
Mehmetçiğin tunçlaşm.ıu yüzünde yu1"' 

dUDı emniyet ve ecre.fi için neler yap
maya muktedir ve ha.ur olduğunu an-

latan bariz bir ita.deyi ı;örmemek im. 
kln haricinde idi. 

Geçit resmi bittikten &onra Atatürk 
Tüm komutanmm elini s1karak kıta

larda gördüğü intizam ve canlılıktan 

dolayı memnuniyetlerini izhar ettiler. 
Bundan sonra Ulus parkını ~en
diren Büyük Şef burada bir saatten 
fula kaldılar. Vali ve belediye reis 
mua.vininden sehrln iman hakkında 
mufassal mal6mat aldılar. 

Ulus parkından çıktığı zaman cad· 
dıeyi dolduran mekteplilerin te§kil et-
tiği bUyO.k kalabalığın gösterdiği he· 
yecan tau.vvur edilemiyec~k kadar 
büyil.ktU. Zabıta intizamı temin husu-

sunda bUyük güçllikle k&.r§ıla§ıyordu. 
Htlk ölçüye sığmıyan bir heyecan 1· 
çinde idt. 

Yığın yığın gencin Atatürkün oto
mobili önüne atıldığı görülliyordu. Bü· 

yük Şef bir an bile ek!ilmiyen sevgi 
ve hayranlık tezahürleri içinde istas. 
ye>na vardılar. 

Burada vagonlarında Tilin komuta
nı, Valf, Belediye reis muavinini ka
bul ederek bir mUddet konuştuktan 

sonra trenleri cotkun alkış tufanı i-
çinde Adanayı terketti. Bu a.nda top
çu alayırun batarya.lan Şefe uğurlu l!C· 

ya.ha.tler dileyordu. 

Dahiliye Vekaleti bütçesinin mü~ 
keresine başlruurken Bcrç TUrker ida. 
re, emniyet ve jandarma teşkilAtınm 

değerli hizmetlerinden bahsetmiş ve 
bfr kısım idare memurlarının .maa§la
rma. ve aradaki farklara Dahlllye Ve

kilinin nazarı öikkatini celbederek ba
zı temennilerde bulunmll§tur. 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sek· 
rcteri Şükrü Kaya bu mütalealara 
kareı cevap vermietir. 

Sonra Osman Şevki Uludağ (Kon
ya) İstanbul sulan meselesine temas 
ile Kırk çeşme sularından istifade e • 
dilmesini tavsiye etmiştir. 

Dahiliye Vekili buna verdiği cevap
ta su meselesinin evvela hekim mese
lesi olduğunu ve doktorların bunu 
temiz addetmesi lAzımgeldiğf nl ve an
cak ondan sonra vazif enlıı belediyeye 
düşeceğini bildirmiştir. Bunu mütea. 
kip Dahiliye bütçesinin faslına. geçil
miş ve kabul edilmiştir. 

Matbuat umum mUdUrlüğü, emniyet 
umum müdürlüğü ve jandarma umum 
kwnandanlıiı bütçelerinin .kabulün
den sonra lstcma.t Özdaın~ (J!".a\cine
hir), Emin Arslan (Tokat) söz alanik' 
emniyet memw'larının ve jandarmala
rın büyük bir f era.gat içinde memleket 
asayi§ ve inzibatını temin yolunda yo
rulmadan ve bıkmadan sarf ettikleri 
mesaiyi takdirle kaydederek kürsüden 
millet adma kendilerine teşekkürde 
buluruna.yr vazife saydıklarını söyle -
mişlerdir. Bu beyanattan sonra Dahi
liye Vekili Şükrü Kaya. kürsüye ge
lerek emniyet memurları ve jandar -
malarımız hakkındaki bu takdirlere 
te6ekkiir etmie ve demiştir ki: 

- Büyük Millet Meclisinden vaki 
olan bu beyanat kendileri için yüksek 
bir iftihar vesilesi ve güzel gayretle
rinin yüksek bir mükafatı olarak ka· 
lacaktır. (Alkı~lar). 

Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekl
leti bütçesinin müzakeresine bqlarur· 
ken sö~ alm1s olan hatiplerden Mch • 
met Somer (Kütahya) Anka.ra Nümu-

ne hastahanesine muayene için İnlira.. 
caat edenlerin çokluğuna işaret ede
rek bu yüzden hastahane önUnde hu. 
Bule gelen i1.dihamm ve hastaların mu
ayenesinin geçikm~ine mani olacak 
tedbirlerin alınması temennisinde bu
lunmuştur. 

Osman Şevki Uludağ da Sıhhiye 

bütçesinin mücadelelere ait fuıllarına 
cüzam mücadelesi faslı üzerinde du
rarak konulmuş olan miktarın azlığı
na i§aret eylemiş, bunun delalet et
mekte olduğu mananın memleketi
mizde bu hastalığın ehemmiyet verile
cek bir derecede olm:ıdığım gösterdi
ğine nazaran böyle bir fasla hacet bu-
1 unmadığmı ve tahsisatının sari has
talıklarla mUcadele faslına konularak 
cüzam faslının bütçeden kaldırılma -

Sıhhiye Vekm bu miltalealata Jrar
§ılık olarak da şimdilik bu bsstabw
lerin ait oldukla.n husus! 1dare1- 'bit. 
çeler! ile idare edilmesi lbnnplcllll 
cevabım vermletir. 

Adliye bUtçesinln müza.kereebade 
adliye mesleğinin mazhar oldalta ta
kişaftan dolayı adliye Vekiline tll*· 
kilr eden htamat Özdamardan IOar& 
kUrsUye gelen Adliye Vekili IQJa1l 
Saraçoğlu adliye te&kllltmm vuıa,.tt 
ve Meclise tevdi edilecek olan ylld b· 
nunların umumt fasılları etrafmcla 
izahat vermiı ve adliye btitçesl bba1 
edilmi5tir. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) mi· 
zalcerenin devamı esnasmd& ~ al:mJt 
olan Uç Vekilin vermiş oldukları S.. 
hatm değerini kaydettikten sonra JMr 
üç Vekil Cumhuriyetin on beşilld Jd 
dönümüne ya.klaştığrmrz bu maaı.,. 
kette inkılabın neler yara.ttıfmı al • 
ı:Umüz önüne koydular. Bize bu blb1li 
hazzı tatt.Irdıklarmdan dolayı ktD4l • 
terine teşekkür ederiz, demiftlr. 

Adliye bütçesinin kabulünden IOllJ'& 

Meclis yarın saat 14 te topla.nm&k U,.. 
ure içtimaa nihayet vermi§tir. 

Yarınki toplantıda. büt~~ırma ~ 
lara.k r-UZ11amede bulwıa.n 'lWtllll8Jer 
mli~ere cdilec.ektir. 

iki vapura 

Dinamitle 
suikast yapıldı 

Kopenhag, 24 (A.A.) - Dün iki..,... 
ra kat"§J dinamitle suikastte ~ 
muştur. Failler meçhUldür. 900 er tmluk 
olan bu iki vapur Sen Sebastfya ı.. 
panyol sey:risefain şirketi hesabına yapd
mıstı ve 1937 mayısında bpanyd hlk6-
metinin \'ilpurlam teslimi hakkmdlJd 
talebi Danimarka mahkemesince ....... 
lıınmustu. 

Polis bu suikasti aydınlatmak iG!n *"' 
kikata ba~lamı~tır. · 

o 

Japonlar 
bir şehir 

zaptetmişler 
TokTyo, 2-4 (A.A.) - Japonlar l.llW' 

fong ~ehrini zaptettiklerini iddia ....._ 
tedirler. Şehrin içinde muharebelw _., 
yan etmektedir. 
Billlerln beyanatı aıabiJ'et 
uyandırdı 
Tokyo, 24 (A.A.). - Japon bariı:lfl 

nezareti, Japon kıtaatınm Amoya. ihra
cı üzerine tahaddüs ctmi~ olan 'flllııll7I 
hakkında geçen çarşamba ıünil Avıd 
kamarasında İngiltere hariciye masteprl 
Bütlcr tarafından yapılmış olan beJr 
natı, Tokyoda İngiliz sefiri n..stodf 
protesto etmiştir. Bu münasebetle Jr 
pon har kiye nezareti namına söı "1lr 
meğe ~alAhiyettar olan bir zat, bu ,,.._ 
ta yapılan tahkikatın Bütlerin iddflll" 
lannrn yatı~tığmı meydana çıkarnPf ol

Z f\ Yl - 1421 numaralı arabacı plaka- duğunu beyan ,.e mumaileyhtn beyd 
rin parkını ıereflendirmiştir. Bu arada mı zayi ettim. Y~nisini ç*aracağmıdan tınrn Japon mil?etinin şeref ve pterfllılll 
kaymakam ve Belediye reisin~en izahat 1 eskisinin hükmü yoktur. terini lekelemekte olduğunu il~\'8 d:J1M' 
almışlardır. 

Bilyük ıef Adanaya gelirken bir 
mUddet Tarsus ta kalmıı otomobille şeh· 

Atatftrk Ankaradan sonra Melımct tir. ~ 
şehrimizi şereflendirecekler lslanbul Gümrükleri Baş MüdUrlOğOndell 
Ankara; 24 - D:.iyük Ön.der Atatürk 1294 sayılı arttınr..a kiğrdmda kanuni safi ıikleti 1365 kilo 125597 llra ~ 

Cenup seyahatinden döndükten sonra de RE F (W) 865/D marka 1/15 No. stfi ipek mensucat 1-6·19!8 giln~ 
hazranı_n ilk ~(tasında da İst~bulu ıe- te Sirkecide Reıadiye Cad. Gümrük satıı u.Jonunda 2490 aayılt kanun h --.::-:...& 
reflendırecektır. dairesinde paz:arlıkla aktarmaya satılacaktır. İsteklilerden yil.ıde 7,5 pt1 ..,...-

Atatürk Yalovada bir müddet iıtira· ınakbuıiyle Ticaret odur vesikası aranır.Pey akçelerinin saat 12 ye kadar Veatl': 
hat buyuracaklardır. · 4-e yatı.rılma&l mecburidir. (2950). 
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Bu akşamki bUyOk 
alaturka kon~f..r 

Bu ak§8.m Fransız tiyatrosunda pro. 
gramı çok zengin tutulmuı, bir alal~
ka koneer verilecektir. Fatih balkevi 
nin tertip e~ olduğu bu e.şeiz kon
aerl ayni evin sanat eefi ve memleke. 
tfmldn en gör.de muııılkl sanatk!rla • 
rmdan Mee'ut ~ idare edet.-ekttr. 
Bu gece aaat 21 de bqlıyacak olan bu 
kOllllerde on yedinci, on aeklzlncl ul!'. 
lann en büyük aanatkirlannm eeerJe. 
rl ~ k.i, zanıanlanna göre 
ewçelrt.ea birer an.at barikuı olan '!Jlı 

-r.-erlıw U'Umda Eyliblil Bekir ağıınm 
(Mahur beete) .ı, Itrinin (Sf.gth ,._ 
mai) al İbrahim ağanın (Hicaz aemal) 
li, Atık Mustafa çavuıun (Hisar pu. 
selek prkı) aı, Tab'f Efendinin (Hft. 
ııeynt ııemalsi) ~ gene Itrinin (KArh 
gibi en yUbek parçalarla Anadolu '-e 
Rumen halk türJriilerinJn en l!leÇJnelPri 
vardır. Konserin icra heyeti arasında 
Kemal Niyazi, Nuri Halil, Cevdet Ko. 
zan ve Mes'ut Cemil gfbi memleketin 
en u.tad sanatklrlan bulunaea.ktTr. 

Van.rınlarda 
seyrtseferln kesllme

meMI ıeın •.• 
Şehrin muhtelif yerlerinde vukun 

gelen yaııgmlar esnaamda na.kil vuı
talannın itfaiye bortumlan U2rinden 
geçmeleri için yaptırılan köprüctıkler 
muvafık neUce verdiğinden, belediye 
bu köprüctıklerden çok miktarda yap. 
tmnq ve bUtiln itfaiye gruplanna da. 
ğıtılmııtır. Bundan ııonra hortumlar 
dolaymlyle nakli vurt.alan yollarm • 
dan kalmıyacaklardır. İtfaiye, husu • 
at igaretlerle, yangın vukuunda bt: ge. 
tit yerlerini gösterecektir. 

Tramvaylarm geçmeı!li için ~are ol· 
madığmdan kat1 bir lüzt1m hasıl ol • 
madık<;a hortumlar tramvay caddeleri 
Ozarinden gec;irilmiyecektir. 

Doktor MUşf ak 
Vt>f&l t-lll 

Darillfilniln fen fakültesi sabık Arfr 
)'at mUderriılerinden Doktor Mü§tak 
cS:ın vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün kaldırılacaktır. Mer
hum 1264 te Sofyada doğmuı. Kuleli Ji 
ıeıini bitirdikten sonra Harbiye mekte
bine devam etmiı. bilihara ukeri tıbbi. 
Yeye geçmig. yUzbaJıhkla mektebden 
Çıknuıtır. 1305 te kaymakamlıktan te
k.Ot olmuıtur. Sonra Üniversite Arzi· 
1'at profeaörlüğüne tayin edilmiştir. 

- o-

., araynr 
İyi tahail gönnUı, türkçe, almanca, 

'ııanamca. tngllizce ve italyanca bilen 
';fr bayan daktUo olarak ig anyor. 
'Haber) de (L. B.) rUınuzwıa yurt • 
"nuı. 

binaları 
Kendi kendine yıkılmadan 

Biz yıkmalıyız 

Minareyi c;almoş, fakat 

kıllfını hazıırlıyamamış •• 
B TNBAŞI Branfil isminde bir lngilizin Londra ve 

yakır.lannd:ı bir tuğla fabrikası vardı. Bu fabrjka 
uztm ıamandanberi işlemiyordu. Fabrika, otuz metre 

yübckliğindekı upuzun baca.siyle tA uzaklardan dikkati 
~eken koca bir bina gibi görünüyordu. Binbaşı fabrikasın. 
dar. çok uzakta, lngilterenin şimalinde oturuyordu. 
Fabrikada bek~i yoktu. 

Bir gUn orada dolaşan Şayer isminde 25 yqmda bir 
seyyar satıcı fabrikanın bahçe kapısım açık buldu. İçeriye 
girdi. Bir iki uf aktef ek eşya alip göturdü. Sattı. Bu iş de
likanlıya çok tatlı gelmi~ olacak ki her gün bu ziyaretler 

tekerrUr etti. Fabrikanın içersinde sökülebilecek ne varsa 
birer birer söküldü ve satıhlı. Artık fabrikada bacadan 
başka i.şe yarar hlçbib şey kalmamıştı. Delikanlı bacayı 

muayene etti. Bacadaki tuğla.dan istifade etmeye karar 
verdL Bacanın etrafına fabrikadan söktüğü tahtalarla 
bir iskele kurdu. Bu suretle bacanın tfı tepesine kadar çı
kabildi ve oradan bacayı sökmeye koyuldu. Üç ay zarfın. 
da bu l;,i tamamiyle bitirdi. Bacanın tuğl:ılan delikanlı. 

ya iki yüz elli lira kadar bir para temin etmişti. Bu sıra
da. binbaşı hiç.bir ~yden haberi olmadan !ngiltcrenin §İ· 
mallndekl evinde rahat ra.'lat oturuyordu. Bir gün binba. 
şmm eeki d08Uanndan biri bu civardan geçiyordu. Fabri. 
kanm eski halıni bilen adam bu yeru mailZ3ra k&r§ısmda 
şaşırdı, kaldı. Sahibine haber verdi. Sahibi de polise müra
caat etti. 

Hırsızın bulunması, mahkemeye verilmesi, ve suçunun 
sabıt .,ıarak Uç sene hapis cezasına mahkum edilmesi kı· 
sa bir zaman meselesi oldu. 

Bir köpek havladı, 
kişi öldü ••• 

Qç 

R OMANY ADA Bonşida clvannda r.engin bir köylü, 
oğlu ve karısıyla beraber evinin önündeki tahta 

kanape üzerine oturmuştu. O sıra.da, bir köylil kansı ve 
oğlu ile beraber evin önünden geçiyordu. Köpek yabancı. 
ları görilnce havladı. Bu havlayı§ geçenlerin canmı sıktı. 
Aralarmda hafif tertip k&vga batladı. Nihayet ev sahibi 
bir kazına yakaladı. Köylüyü, karısını ve oğlunu birer kaz.. 

mada öldürdü. 

1'11kllere süt veren 

kedlBer 
O ANIM.ARKA'da Kopenha.g civarında tilki yetiştir· 

mek Uure yapılnıI§ çiftlikler vardır. Bu çütlikle-
rin birisinde g~enlcrde bir günde 90 tane tilki yavrusu 
doğdu. Anneleri ilk günlerde yavrulara baktılar, süd 
verdiler. Fakat sonra anlaşılmıyan sebebler yüzünden ana 
tilkilere bir vahşet anz oldu. Yavrularını boğmaya bqla. 
dılar. Çiftlik sahibi tel~p düştü. Ve yavrulan anaların. 
dan aymnağa. mecbur oldu. Fakat ortaya çok mUhlm bir 
mesele çıkmil'tı. Bu yavruları nasıl besliyeceklerdi 1 çüt
lik sahibi radyo ile civar şehirlerden :ravrulu dişi kedi is
tedi. 

Çiftliğe her taraftan kedi yağdı. Bu kediler kendile. 
rlnden beklenen vazifeyi mükemmel bir surette yaptılar 
ve tilki y&\TUlarmı ölilmden kurtardılar. 

Danimarka gazeteleri. tilkilerle kedilerin hakiki ana 
ve evlat gibi .seviştiklerini yazıyorlar. 

Şehirden röportajlar 
Veni bahçe 

nasıl yerdir? 
Yazan: 

Osman Cemal Kaygılı 
Bundan beş, on gUn önce gazeteler

de yine Yenibahçenin dedikodusu ol. 
du. Darılmasınlar ama, bazı arkadaş. 

lar, ne isterler §11 zavallı Yenibahçe
den anlamam ki! 

Yenibahçe uzakmış! Nereye uzak 
acaba? bmire mi, Kastamonuya mı, 
Edirneye mi, yoksa Erzuruma mı ? 

Evet, Yenibahçe buralara biraz U· 

sak, fakat orada yapılacak stadyom 
bir İstanbul stadyomu olacağına göre 
orası İstanbul eehrinin tam göbeği de. 
mektlr. 

Oraya nakil \~.sıtası yokmuş! Bila. 
kis, !stanbulda o semt kadar nakil \'a· 
sıtası bol yer pek azdır. 

1 - Sirkeci • Topkapı tramvayla_ 
rı. 2 - Sirkeci - Edirnekapı tram\·ay
ları. 3 - Sirkeci • Topkapı otobüsleri. 
4 - Sirkeci . Rami otobüsleri ... 

Bu dört nakil vasıtasının geçtikle
ri, uğradıkları durak yerlerinden me. 
~el~ Çapadan, yahut Şehrcmininden 
Yenibahçc, en çok dört, ibeş dakikalık 
biz- yenlir. Acıçeşme ile F.dirnekapı. 
dansa orası sürsiln sürsiln, on, on iki 
dakika ya sürer, ya sürmez. Hem bun
lar şimdi i3lemekte olan nakil vruirta · 
landır; yarın oraya sta.dyom kurul
duktan sonra Çapadan, Şehremininden 
dört beş yüz metrelik bir hatla. tra.m. 
vay, stadyomun kapısına kadar gele
bileceği gibi, oyun günleri, Acıçe§me, 
yahut Edimekapıdan stada kadar bir 
çok otobüsler de pek ila iıliyebilir. 
Halt! Şi3li, Beyoğlu halkını doğrudan 
doğruya. Y enibahçeye kadar götür • 
mek jçin Şişli • Fatih otobüsleri ayni 
günler, seferlerini pek ila Yenibahçe
ye kadar da ya.pahilirler. Yenibahçe 
için bazılarmm ileriye slirmek istedik. 
Itri bu uzaklık, bu vasıtasızlık sözle
ri pek boşuna birer behanedir. 

Gelelim oraların bugün birer yangın 
yeri, birer harabe olması meselesine: 

Yeru'bahçenin civarında birçok ge. 
niş yangın yerleri ve belki bazı hara
beler varclır. İi'akat Yenil>alıı;enin ken. 
disi ta ötedenberi ne yangın yeridir, 
ne de harabe .. Ben kendimi bildim bi. 
leli Yenibahçe denilen yer baştanbaşa 
çayırlık, bostanlık bir yerdir. Burada 
vaktiyle adlarma. Yenibahçe ve hasta
ne çayırları denilen iki ibüyük çayır 
vardı ki, o zamanlar bu iki bUyük ça· 
yır tstanbulun en batın sayılan mesi· 
re yerlerindendi. Istanbul delikanhla. 
rmm binlercesi yazın her cuma bu 
çayırlarda. toplanıp oyunlarını oynar· 
lar, o 7.amanlarm birçok idmanları 

maçları buralarda yapılır, mektepler 
seyre, gezmeye buralara gelirler, bir. · 
çok aileler bahar ve yaz saf alannı bu. 
ralarda yaparlardı. Hatta o vakitler 
Yenibahc;edeki Kabal bağı denilen yer 
de tiyatrolar, canbazbaneler, saz ıre 
söz yerleri, yazlık gazinolar kurulur, 
tatil günleri buralar f evkali.de birer 
eğlence yeri olurdu. Kahal bağı deni-
len bu yerin Topka.pı ta.ra.f ma dü§en 
yilksek sırtlan ise o 7.8.Dl&n lstanbulun 
bir çegit sayfiyesi sayılır, birçok var
lıklı aileler ya.zlarmı bu sayfiyede ge. 
çirlrlerdi. 

Sonra.tarı, nedense gözden düşen Ye
nibahçe tenhalaştıkça tenhalaştı, ni. 
ha.yet o canım çayırlar, o spor, oyun, 
eğlence yerleri birer bostan halini al. 
dı. Fakat. yann stadyom oraya kuru
hmca Yenibahçe eski şerefinin belki 
yüz mislini birden bulacak ve bu su
reUe civardaki geniş yangın yerleri 
ile bazı hareketler de o zaman kendili
ğinden birer mamureye dönecekler
dir. 

Bazıları da (Sulukule) denilen yerin 
oraya pek yakın olmasını mahzurlu 
görüyorlar. Sulukule denilen yer ne. 
dir !&nki? Buruı atla. deve değil ki, o
ranın nasıl kaldmlacağı düşünülsün! 

Topu topu altmış, yetmiş kulilbe ile 
iki üç ev ve dükkandan ibaret olan bu 
yerin kaldırılması aza.mi bir haftalık 
bir iş bile değildir. 

Stadyomun Yenibahçeye yapılması 
lstanbulumuzun asıl göbeği sayılan o 
semti ihya. edecek ve stad oraya ku
rulduktan bir iki yıl sonra o civar, 
şehrin en mamur bir yeri olacak. bu 
yüzden o civardaki birçok fakir insa. 

~ Dtııamı 8 inddr 
Osman Cemal KAYGILI 
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Yaz:oo: Ş. Rober Düma -1- Çeviren : F. K. Yazan : M. s . •• 
Oleceqimi muhakkak saqıqorum • Mahkiımlar, elbise, ayakkabı gibi 

l •• b I ' ihtiqaçlarznı kendi aralarında 
intikamımı Q ınız, 1JUZ aşım • temin ederlerdi 

Mz. 29 tıunıaralı casus Harts. 
tayndl.ln Fransız askeri. istihbarat 
teş/cilatı şef Lcriııdcıı yüzbaşı Bcmı

aya: 

Yüzba°şım, 
Bana karşı siz dalına nazik davran

dınız. Millettaşlarım gibi bana bir ca. 
sus muamelesi değil, bir iş arkadaşı 
muamelesi yaptınız. Onların bütün 
madunlarma karşı olduğu gibi bana 
yüksekten bakmalarına mukabil siz 
öyle yapmadınız. İşte bundan cesaret 
alarak siroen son bir ricada bulunuyo. 
ruın: 

!ntika.mmıı alınız! 
Bu günlerde öldürüleceğimi muhak

kak sayıyorum. Neden? Çünkü Kurt 
Emmerih Pariste bulunuyor. Bu is • 
min sizin için hiçbir ehemmiyeti yok, 
fakat benim için iki kelimenin bir i
dam hükmü kadar ehemmiyeti var. 

Bu satırları okuduğunuz zaman ben 
ölmüş olacağım. Hayatın eninde so -
nunda ölüm muhakkak ama ben maruf 
tabiriyle "rahat döşeğimde., ölmeyi 
tercih ederdim. Ne yapalım, kader 
böyleymiş; ölümüm Kurt Emmerihin 
eliyle olacakmış. 

1şte yüzbaşım, size mektubu, öldü. 
ğüm zaman katilimin kim olduğunu 
bilmenizi istediğim için yazıyorum. 

ltiraflarımı ihtiva edecek olan bu 
defteri bavulumun içine saklıyacağım. 
Ölümümden sonra evimde taharriyat 
yapacak olan polisler, eşyam arasında 
bu def teri bulacaklar ve üzerinde is. 
minizi görünce size göndereceklerdir. 
Defteri koyacağım zarfın Ustüne is -
minizden sonra ••hususi ve mahrem. 
dir,, diye yazacağım için itiraflarımın 
sizden başkasının eline geçmiyeceğine 
eminim. 
Yüzbaşım, intikammıı alınız! Beni 

en çok üzen şey, ölümümden sonra, 
Emmerih'in hiçbir ceza görmeden ra
hatça yaşryabileceği ihtimalini aklıma 
getirmemdir. Bunu istemiyorum, ka -
tilim cezasız kalmamalı, beni zahmet 
çekmeden öldürebildiği için ütihar e. 
dememelidir. 
Aramızda eski bir kin yüzünden 

müthi.~ bir mücadele vardı. Bu müca-
, delenin ilk devresini ben kazandım. !. 

kinci devresini, korkarım ki, beni öl -
dürmek suretiyle o kazanacak. Fakat, 
ölmüş bulunduğum halde üçüncü par
tiyi ben kazanırsam öldüğüme gam ye 
miyeceğim. Bunun için size güveni -
yorum yüzbaşım. Eğer siz ve komiser 
Rokur, azmederseniz Emmerih imka-ı 
nı yok elinizden kurtulamaz. Ve inti
kamım alınmış olur. 

Şimdi sir..c hikayemi anlatayım: 1 
1931 de, Emmerihle ben, Reichs -

voherde askerdik. Kasselde bulunu • 
yorduk, o neferdi. ben onbaşıydım. 

Koğuşta yatak komşumdu. Ne çirkin, 
ne yakışıklı, "düzünede on üç tane eşi 
bulunacak derecede alelade,, tipte bir 
delikanhylı. Aptalca olduğu hissini 
veren bir hali bile vardı. Kendisine 
"Ferl;,clclıen,, lakabını takmıştık, bir 
süt domuzuna o kadar çok benziyor. 
du. Meğer o ne uyur yılanmış! Ab -
dallık maskesi altında ne oyunlar çe
viriyormuş! 

lyi arkadaştık. Beraber gezmeye çı
kıyorduk. Zengin bir çütçinin oğlu ol. 
duğunu söylüyordu ve meyhane ziya
retlerimizde hesabı hep o görüyordu. 
İşler böyle giderken bir gün arkada
şımın hususi i5lerine burnumu sokmak 
istemem yüzünden vaziyet değişti. 
Eınmerih haftada iki veya üç defa 

bana nereye gittiğini söylemeden gez
meye çıkıyordu. Israrlarıma rağmen 

ağzından bu hU'Susta tek söz kaçırmı. 
yordu. Bu işin içinde bir kadın mesele 
si olduğunu anlamamış değildim .. !'Gü
zel bir kadınla tanıştı. Kıskan~ğı i
çin benimle tanıştırmak istemiyor,, di
ye düşündüm. 

Esrarengiz gezintilerinden birinde 
arkadaşımı takip ettim. Şehrin garb 
mahallesinde bir eve girdi. Bir köşe. 
ye çekilip bekledim. Taliim varmış; 
on dakika sonra yanında bir kadın ol
duğu halde dışarı çıktı. Kadının, za
rif ve çok güzel olduğu uzaktan bile 
tahmin Mtlebiliyordu. 

Hangi istikamete gittiklerini kesti. 
rip, yan sokaklardan koşa koşa gide. 
rek, bir iki dakika sonra, gayet ma -
sum bir tavırla, sanki tesadüfmüş gi. 
bi, önlerine çıkıverdim. 

Emmcrih fena halde suratını ekşit
ti. Bense onunla epey alay ettim. Ni -
hayet çaresiz, beni yanındaki kadına 
takdim etır.eye mecbur kaldı. 
Kadın fevkalade hoşuma gitmişti. 

Çok güzeldi ve benimle tatlı tatlı gü. 
lüınsiyerek konuşuyordu. Romanlarda 
görüldüğü gibi, ona derhal, ilk görü • 
şümde, aşık oluverdim. Kadın beni de 
o akşam için yemeğe çağırdı. Belli ki 
bu davet Emmerihin hoşuna gitme -
mişti. Fakat ses çıkaramadı. Kadının 
sözünden dışarı çıkamadığı anla.~ıh • 
yordu. 

Işin sonu neye vardığını kolaylıkla 
tahmin edersiniz yüzbaşım, ayni kadı
na çılgınca aşık olan iki erkek ara
sında çıkması mukadder kavga bizim 
aramızda da çıktı ve soğukluk ya • 

1
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Birkaç gUne kadar İtalyan tiyatrosu (1) açılıyor. Annemin 
orada bir locası var. İtalyan musikisi dinlemek ve Fransız ope. 
rası görmek için içim tıtriyor. Artık manastırdaki adetlerimi 
bırakıp kibarlar aleminin adetlerine alışıyorum. Akşamları ya. 
tağıma gir inciye kadar sana mektup yazıyorum; şimdi saat on
da uyuyorum; annem de, tiyatroya gitmediği günler, o saatte 
sokağa çıkıyor. Paris'de on iki tiyatro var. 

vaş yava.~ müthiş bir kine inkı15.b et. 
ti. 
Kadın avlamak hususunda benim ne 

kadar mahir olduğumu bilirsiniz; hele 
Alman kadınlarını elde etmekte ade
ta ihtisasım vardır. Hizmetinizde kaç 
Alman casus kadınını elde edip cürmü 
meşhutla zabıtaya yakalattırdığımı 

herhalde unutmadınız. Halbuki Em. 
merihin sevgilisi ile iş böyle olmadı. 
Kafir kadın, aradan altı hafta g.çtiği 
halde, beni bala ilk günlerdeki gibi ye
rinde saydınyordu. 

Ancak yirmi altı yaşlarındaydı. İs
mi Lizet Grodnerdi. Uzun müddet Pa. 
riste meşhur bir terzihanede çalıştık. 
tan sonra Kasselde yerleşip kendi he
sabına bir terzihane açmak üzere bi. 
zim şehre gelmişti. 

Çok para harcayışı nazarı dikkati
mi çekiyordu. Bir gün bunu kendisine 
söyledim. Gülerek: 
"- Burada yerleşmek istiyorum, 

dedi. Bunun için müşteri çekmek üze
re şık gezmem, müstakbel müşteri • 
!erimin gözlerini knma.~tırmam lazım. 
dır. Lüks bir terzihane açacağımı u -
nutma; hindinin geleceği yerden ta -
vuk esirgenmez! Paristeyken biriktir
diğim biraz param var, bundan reklllın 
için harcamam lazım ... ,, 

Lizetin bu izahatı beni pek tatmin 
etmedi. Çünkü bu güzel kadının Em -
merih gibi kaba bir adama. bağlı kal. 
masına akıl erdiremiyordum. İşin için. 
de herhalde para vardı. Lizct, Emme
rihe parası için yüz vermekteydi. Bu. 
nunla beraber bir ~üt:çi oğlunun met
resini bu derece lüks içinde yaııata bil
mesi bana mümkün görünmüyordu. 
Hem alaka.sını gizlemeye neden lüzum 
görüyordu? 

Bu işin iç yüzünü öğrenmek kararı. 
le yirmi dört saatlik bir izin aldım ve 
bir güzel pazar günü Emmerihin kö -
yüne gittim. Ertesi gün döndüğüm za
man bizim "süt domuzu,, nun herkese 
yalan söylediğini öğrenmiş bulunuyor. 
dum. Babası çiftlik sahibi değil, ale
lade bir rençberdi ve Emınerih aile
sinden para almak şöyle dursun, bila. 
kis onlara arasıra para gönderiyordu. 
Bu parayı nerede buluyordu? Askerlik 
maaşı mı? O, aylığmm altı mislini bir 
günde harcıyordu. O halde? 

Lizetle gizlice buluşmaya devam e. 
diyorduk. Emmerih, akşamları bura
da 'kalıp çalışmaya başlamıştı. Bu sr. 
rada ben hemen kızın yanma koşuyor- / 
dum. Fakat bu hayat artık benim için 
tahammül edilmez bir hale girmişti. 

Lizetin, benden esirgediğini, Emmeri -
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On yıl Türkiyenin müteaddit hapi

sanelerinde yatmış, ömür çürütmüş, ha
pisone işlerini tetkik eylemiş bir va. 

tanıdaş sıfat ve salahiyetiyle söylüyo
rum ki, bu "usul,, pek sakattır. Bir çok 

suiistimallere yol açmıştır. öyle hapisooe 
müdürleri gördüm Kİ, icraatlarını ken
dilerine menfaat vesilesi addetmişler, 
hatta bu suçlarından dolayı mahkum bi
le olmuşlardır. 

Bunlar, sürgün listesine 60kulacak-
1arını bilvasıta zengin mahkumlara ih. 
sas ederlerdi. Mahkum korkar, uyku u

yumaz. Nihayet adım listeden çıkartmak 
için, al takke, ver külah pazarlığa giri:-

şirdi. Mali kudretine göre elinden bir 
miktar para koparılırdı. 

Bu gibilerin yaptıkları kurnazlıklar
dan birisi de şu idi: Hapisane mevcu • 
dunun fazlalığı hasebiyle bir kaç mah. 

kumun diğer yerlere nakilleri hakkında 
Adliye nazırlığından bir emir gelmiJ ise 
tehcire bihakkin layık .clanlan - tabii 
biraz dünyalık alınarak - bırakırlar, ses
siz, sadasız ve kimsesiz bir kaç mahku
mu kendi memleketlerinden uzak hapi. 
sanelere sürerlerdi. 

Hapis:ıneler sicillerinde "nakil,, aldı 

verilen sürgün işlerinin aksaklığı vaki 
şikayetlerden anlaşılmıştır. Nakline lü
zum gösterilen mahkumların isim ve 
hüviyetleri yüksek makama gönderil -
mek suretiyle nakil müsaadesinin talebi 
usulü ihdas edilmiştir. 

AÇIK BONO! 

Bu çok yerinde alınmış bir tedbirdir. 
Çünkü isim tasrih ve tesbit etmeden a
lınan m:ıkil emirlerini ellerinde açık bo
no gibi kullananların suiistimallerine bu 
suretle nihayet verilmiştir. 

SÜRGÜNDE !SABET VAR MI? 

Derler ki: 
- Bir mahkumu bir hapisaneden di. 

ğerine nakletmek, kendi bahçesindeki 
süprüntüyü komşusunun bahçesine dök 
rnekle müsavidir. 

Bunun açıkça manası, bir hapisane 
idaresinin, başka bir lPpisane idaresi
ne: 

- Bu adamı ben islah edemedim, ba-

he bahşettiğini düşündükçe çıldıracak 
gibi oluyor, eski arkadaşıma olan ki. 
nim bir kat daha artıyordu. 

(Devamı 1.r'ar) 

şa çıkamadun, sana gönderiyorum, aen 
islah eti .. 

Tarzında aczini itiraf etmesinden 
başka bir §ey değildir. Emri altmldald 
mahkumlardan bir kaçının naklini iste
mek suretiyle, bunlann isli.hından ici% 
olduğunu itiraf eden hapisane mUdüril 
dür k4 asıl bu nakle layıktır. 

Mahkumun diğer bir yere nakli ile, 
maişet hususunda •ıkıntı çektirmek 
suretiyle islihıru temin etmekse, bu da 
çok aksak bir düıüncedir •• Şunu bilmek 
lazumiır ki, ıstırabın ifratı, inaanlart, o 
acıyı, o felaketi, o eefbleti yadırgamı • 
yacak hale getirir. Hem de zaruretin 
hakim olduğu yerde nizamın tahakkU. 
müne pek te im.kan yoktur. 

HAPiSANELERDE MEZAT, 
AIŞVER1Ş ! 

Hapisanclerimiz, yakın vakte kadar 
harici hayatın mahdut bir muhite mün
hasır ufak bir benzeri idi. 

Mahkumlar, elbise, ayakkabı, çama
şır ve yiyecc kihtiyaçlarıru kendi ara
larında temin ederler. Hariçte olduğu 

gibi, bu işlerin hapisenelcrdc de mad. 
rabazları vardır. Gene bu kabil ve buna 
benzer iı1erde, biraz para biriktirmif, 
hatırı sayılı mahkumlar da fıraat lbe-k • 
lerler. Yeni gelen tecrübesiz mahpus .. 
lardan parasız kalanların elbiselerini, 
yataklarını satın alırlar, yok bılıuma 
kapatırlar. 

Bunlar tefecilik, faizcilik de yaparlar. 
Kumarda aoyulanlara emanet mukabi
linde para verirler. Sırtlanndald yeni 
elbiseyi, gömleği, fanilayı, hatti ayak· 
larınd<.ıki dcnu bile rehin alır, buna mu
kabil çıplak kalmamaları, öyle çıplak 

Mustafa gibi gezmemeleri için eskipüa
kü, yırtık pırtık don, gömlek, f anil!, 
pantalon ve ceket verir. Bunlar için 
de faizden baıka, ücret alır. Yeni ile es. 
kiyi biraz para vererek tırempa dderler~ 
Esrar müptelaları bunların daimi müt
terileridir. Bet altı şilteyi üstÜlte k°'"' 
yup üstünde yatan bu kabil madrabaz
ların sayısı oldukça kabarık bir yekiln 
tutar, 

Bu suretle toplanan, kapatılan yok 
bahasına alınan eşya çoğaldıkça muha
faza etmek gUçleşir. Muhtelif cıyaya 

bağlanan para azaldıksa ıbunlan birer, 
ikişer satmak, paraya çevirmek mecbu
riyeti hasıl olur. Kovuşlarda, bahçeler. 
de mezad başlar. Bu eşya arasında ipek
li boyun bağlarından tutun da lköylil 
çarığına kaidar her şey vardır. 

(Devamı var) .... YIA :Z·AN:, 'ONO RE DO :e AL Z AK 

m 
: Lui:::'de~ı Re~ıe'ye 

wr llkk4nun 

K ARDEŞÇ!CU.ı:, artık alem içine çıkmağa hazırını; fakat 

Cahilliğim de pek berbad! Çok okuyorum ama elime ne ge
çerse onu okuyorum. Bir kitabdan birine g-eçiyorum. Okuduğu. 
mun kapağında bir;caç tanesinin aclını görilp öğreniyorum: ama. 
bana bir yol gösteren olmadıi;ımıan can sıkıcı kitablara düştü
ğüm çok. Yeni edebiyatın elıme geçen kitapları hep aşka dair; 

Çeviren: NlYl ır lYIBDalhl ATAÇ 
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kendime, o alem için lazımgelen çeki düz.eni vermeden 
önce iyice bir keyf edeyim dedim. Bu sabah, bir silrU provadaD 
sonra, korsamı, ayakkabılarımı giydirdiler, belimi sıktılar, saç
larımı yaptılar, süslediler, püslediler. Düello edecek adam.tat 

bu mevzu bizi nekadar uğraştınrdı ! Elbette öyle olacak, biz 
kadınların mukadderatımız erkek tarafından ve erkek için ta. 

yine bilmiyor mu? ... Fakat bütün o muharrirler. birine beyaz 
meral, birine de cici abla denen iki kızdan, Rene ile Luiz'den bu 
husÜsta çok aşağı! Ah! kardeşçiğim! bilsen ne manasız vakalar, 
ne garib şeyler! aşk hissini de ne mızmızca ifade ediyorlar! 

Maamafih iki kitab çok hoşuma gitti: Korin ile Adolf (2) 

Bu m:!r.:ı.tc':.>ede babama, Madam dö Stal ile beni görüştürür mü 
diye sordum. Annem, babam ve Alfons gülmeğe başladılar. 
Alfons: 

- Bu kız nerelerde kalmış? dedi. 

Babam: 
- Nel'ede katacak! Karmelit mana.stırmd:ı, diye cevab ver- _ 

df. 

Annem bana tatlılıkla anlattı: 

' 

- Madam dö Stal ö!dü, kızım. 
Adolf'ı bitirince mis Griffil'e: 

- Bir kadın nasıl aldatılabilir? diye sordum. 
- Sevdiği zaman, dedi. 

Rene'ciğim, acaba bir erkek bizi de aldatabilecek mi? ... Mis 
Griffit benim tamamiyle budala olmadığımın, benim de kendi. 
since bilinmiyen bir usulde terbiye görmüş olduğumun nihayet 
farkına vardı. Biz, seninle, her şey üzerinde alabildiğimize dü

şünerek biribirimizc hocalık etmedik mi? Benim ancak zcvahi. 
rin cahili olduğumu anladı. Zavallı kadıncağız bana kalbini aç. 
tr. Tasavvur edilebilecek bütün felaketlcrimle bu kısacık ccva-
bı mukayese edince bir ürperti duydum. Griffit'çik bana, dün-

1 yada hiçbir ~eye kapılmamamı, her şeyden, bilhassa en çok ho. 
şuma giden şeylerden şiiphe etmemi söyledi durdu. Bundan 
başka bir şey bilmiyor, bir şey söylemiyor. Bu sözler de hep 
biribirinin ayni. Bu hususta. mis Griffit, ötüşü hep bir örnek 
olan kuşlar gibi bir şey! 

meydana çıkmadan evvel hani evlerinde idman yaparıarmıt: 
ben de onlar gibi gizlice "idman" yaptım. "Silah" larnnla ns.• 
sıl bir hal aldığımı anlamak istedim: bilmem kendime teveccil· 
hüınden midir? halimde, tavırlarımda, kimsenin karşı koya.J%ll'" 
yacağı şöyle bir şanlı muzaffer edası buldum. Kendimi jyice 
tetkik edip hükmümü verdim. Eski zamanların hakimi: "Kell
Jini tanı!" demiş; ben de bu güzel emre uyarak ''kuvvetleriJ11.İ11 

gözden geçirdim. Kendimle tanışmaktan çok büyük hazla! 
duydum. Benim böyle bebek oynamamr yalnız Griffit gördU. 
Bebek de bendim, çocuk da. Sen beni tanıdığını sanırsın, değil 
mi? ... Nckadar yanlış! 

(Devamı var) 

, (1) 01ı yedinci asırda~ı on dokuzunctı wrın hemen .aonııttd 
lvcula.r Paris'in en me~hur tiyatro h6'Jetl.erindl1n biri. 'Frenkle'f'ÖI 
1ıiiyiil.- aile ve ::;enginler localarını .~eneliT~ kiralar. 

(f) Corinne, madame de Sta<:l'in romanı; Adolphe, Benjd
miıı Constant'm. Adolph türkçeye Hüseyin Kcimi Akyüz tara
fından tercüme edikli (Hilmi kitabevi) . 
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Ayakkabı hırsızı 
milyoner Lord 

Montekarloda kaldığı oteldeki 
büf Ün müşf er ilerin 

agakkaplarını göl ürmüş ! 
lruıan, uzun müddet iş bulamaz, ge. 

çinecek ve maişetini temin edecek pa._ 
rası olmaz, gerek kendisi ve gerek ai. 
lesi §iddetli bir ihtiyaç ve zaruret i
çinde kalır da hırsızlığa cüret ederse, 
bir dereceye kadar mazur sayılır· 

Fakat, sebebsiz, lüzumsuz yere, 
mahza çalmış olmak için çalanlara, 
zevk için hırsızlık edenlere ne deme
li? Bunları da mı mazur görmeli? .. 

Evet; çünkü bunlar adi bir hırsız de 
ğil, merhamete ve tedaviye muhtaç 
hastalardır, hırsızlık illetine müptelA 
biçarelerdir. 

Bunların müptela oldukları bu hır. 
sızlık illeti öyle müthiş bir hastalıktır 
ki, komşuları ve dostları için de teh. 
ilkeli ve muzırdır. 

Bu illetin psikolojisi cidden garibdir 
ve tetkike değer. Bu illete: (Klepto • 
mani - hırsızlık hastalığı), buna müp
tell olanlara da: (Kleptoman . hır. 

sızlık illeti müptelası) dediklerini 
§Üphesiz biliyorsunuz. 

Kleptoman bir amatördür. Yani ke. 
. yif için çalan bir meraklı, bir heves
lcarrur. Adi hırsızlarla. ' kleptomanlar 
arasındaki fark pek büyüktür. Adi 
hırsızlar banknotları, altın akçeleri, 
yükte hafif pahada ağrr şeyleri çalıp 
götürdükleri halde, hakiki kleptoman
lar çaldıkları, aşırdıkları şeylerin 

maddi kıymetine ehemmiyet vermez • 
ler. Ve daima ayni cinsten olan şey. 
leri çalarlar. İşte birkaç misal: 

Kundllra hırsızı 
Birkaç sene evvel, Montekarlonun 

en büyük otellerinden birine, bir İngi. 
liz seyyahı gelir, birinci kat dairele -
rinden birini kiralar. On beş gün ka
dar kaldıktan sonra bir sabah erken. 
den kalkar, otelcinin hesabını görür, 
garsonların bahşişlerini verir. İlk 

trenle hareket eder. Lordun azimetin. 
den biraz sonra otelde bir gürültüdür 
kopar. 
Meğer lord cenapları, kapıların ö. 

nüne temizlenmek için bırakılan bütün 
kunduraları çantasına doldurmuş, gö
türmüş. Müşteriler, kunduralarını a
rayıp bulamayınca zillere basarak 
garsonları çağırırlar, bağırırlar. 

Nihayet otelci, müşterilerini kaçır. 
mamak için şehrin büyük kundura 
mağazalarından birine telefon eder , 
müşterilere birer çift yeni kundura 
getirtir. 

Lord ertesi gün Marsilyada bir o. 
telde kalmış ve oradan da bütün kuıı
duraları aşırmış, sabahleyin erken -
den savuşmuştur. 

. ~u otelci Pari szabıtasrna telgraf. 
la haber vermişse de Lordu yakala • 
nıak mümkün olmamıştll'. Zira lord 
Liyonda trenden inerek otellerden bi~ 
rine misafir olmuştur. 

Otelin sahibi, seyyahın kocaman 
Çantalarından şüphelenerek ve eşkali-
ni de, kundura hırsızının eşkfiline ben. 
zeterek kendisini tarassut altına al • 
mı§ ve lordu, birinci kattaki odaların 
kapıları önünde bulunan yirmi çift 
~durayı kucaklayıp odasına götü • 
l"ürken yakalamıştır. 

Lordun çantaları açıldığı zaman, 
~~tazam surette yerleştirilmiş yedi 
Yuz çift kundura bulunm~tur. Zabı
taca yapılan tahkikat neticesinde lor
dun 15 milyon lira servete malik, Lon. 
drada iki konağa, bir yata ve !skoç. 
Yada gayet büyük malikAnelere sahih 
olduğu anlaşılmıştır. 

ye düşmüşler. İlk evvel kimse buna i. 
nanmak istememiş. Birçok tereddüd • 
!erden sonra hükiimet, tüccarın evin
de araştırma yapılmasına karar ver
miş ve yüzlerce baston, şemsiye bu • 
lunmuş. Mahkeme tüccarın hastalığı_ 
nı nazarı dikkate alarak beraet kararı 
vermişse de o, kolleksiyonunu kaybet
tiğinden dolayı bir türlü teselli bula -
mamıştır. 

Yumurta meftuuu bir kadın 
Geçenlerde, Paris zabıta memurları, 

bir kadrom her gün pazara geldiğini 

ve yumurta satan dükkAnlarm önün. 
de durduğunu görmüşlerdir. Bu kadı. 
nm bir şey satın almıyarak daima yu
murtacıların önünde durması polisle
rin dikkat nazarmr çekmiş. Kadını ta_ 

rassut altına almı§lar ve yumurta çal. 
dığını görmüşler, arkasından takip et
mişler. 

Yumurta hırsızr; pazardan çıkmış, 
biraz yürüdükten sonra. gayet güzel 
bir konağın önünde durmuş, cebinden 
çıkardığı bir anahtarla kapıyı açmış, 
tam içeri gireceği sırada polisler üze. 
rine atılarak yakalamışlar. 
Kadının üstü aranınca hayrette kal

mışlar. Arkasındaki mantonun asta • 
rında birçok küçük cebler, bu cebler
de de birer yumurta bulunuyormuş. 
Eve girdikleri zaman hayretleri büs
bütün artmıştır. İlk dahil oldukları o. 
da yumurtalarla süslüym~! .. Masala. 
rm üstünde, dolablarm gözlerinde, 
raflarda. binlerce yumurta sıralanmış 
bulunuyormuş!.. Herbirinin üzerinde 
nereden ve hangi tarihte çalındıkları 
yazılıymış. Bu kadın altı senedenberi 
yumurta aşırır, bunların bir tanesini 
bile yemez, saklarmış ..• 

Çanta hırs1zı 
Para çantalarını seven, para çanta

larını çalan bu zat da bir hırsız değil· 
dir. 

Bu adam, para çantalarını sezdir. 
meden aşırırmış. Bir gün, bütün klep. 
tomanlar gibi yakayı ele vermiş, fa
kat kurtulmuştur. 

Muhakeme esnasında ,dört maruf 
tüccar, hakime müracaat ederek bazı 
beyanatta bulunacaklarını söylemiş -
ler. Arzuları kabul olunmuş. Herbiri, 
içinde 100. 700 frank kadar bir para 
bulunan çantalarını kaybettiklerini ve 
ertesi gün: "mösyö, çantanızın içinde 
bulunan parayı iadeten takdim ediyo. 
rum. Çantaya gelince, onu müsaade ~ 
nizle bir hatıra olarak saklıyacağım,, 
mealinde bir mektupla paralarını al
dıklarım, maznunun adi bir hırsız ol. 
madığmı söyelmişler. 

Bu şehadet üzerine mahkemenin a. 
demi mes'uliyet kararı verdiğini söy
lemeye lüzum var mı? .. 

Baston va şemsiye hırsızları 
1927 de, Bordonun en büyük ticaret 

:vlerinden birinin sahibi bulunan mu
t~ber bir zat, birdenbire hırsızlık ille- 1 ~-= 
ıne müptela olmu~tur. ~ ~ 

1
. Bu zat kahveye, berbere, tiyatroya ~ -
ıne • li ı:na~a, dostlarını ziyarete daima e. 
bot gıder ve eline geçen bastonları, 

ternalyeıert alır ge!irmicı 
ıı· ~· 

si kır gün bastonu !::alınanlardan biri. 
l'al endisine sokakta tesadüf etmiş. A- Fener bekçi8i - Bu gece feneri na. 

arında münazaa çıkmış, mahkeme- sıl yamcağ'ız1 

Çek mlllt takımı 
Prağ; 24 Fudbol federasyonunun tek 

nik komitesi, dünya kupası maçları için 
yekdiğerlerile birlikte 22 oyuncu seçmiş 
tir. Bidayete bunların 17 si Fransaya 
gidecektir. Geri kalanları lüzum görül 
düğü takdirde Fransaya sevk edilecek
lerdir. Seçilen oyuncular şunlardır: 

Kaleci: 
Planiçka (Slavya), Burert (Zideni

ce). 
Müdafiler: 
Burger (Sparta), Davçik (Slavya)-, 

Ort (Bratislavya), Çerni (Slavya). 
Muavinler: 
Koşçala ( Sparta), Buçe (Sparta)·, 

Kopevk (Slavya), Noraveç (Pilsen), 
Kroyts (Pardubiçe), Olski (Sparta). 

Mubacimler: 
Riha (Sparta), Simüne (Slavya)", 

Bradoç (Slavya), Ludel (Viktorya Ziz 
kov), Nekjedli (Sparta), Hermane 
(Parajubiçe), Sanecek (Sparta), Ze-

. man (Sparta), Puç (Slavya), Ra.do 
(Sparta). 

Akınspor 
Atletizm mllsa

bakaları 
Gayrifederelerin en kuvvetli atle • 

tizm takınma malik olan "Akmspor .. 
atletleri Fener sahasında 2 nci yıldö-
nümü münasebetiyle atletizm müsaba. 
kaları yapmışlardır. Alman teknik ne
ticeler şunlardır: 

100 metre: 
1 - Nevzat 12,2, İkinci Piero, ü _ 

çüncü 1mislof. 
200 metre: 

1-Nevzat 24,4; 2 - Plitas 25, 3-
Piero. 

400 metre: 
1 - Piero, 58,8; 2 - Holyafkin, 3 

Françis. 
800 metre: 
1 - Ali, 2.11.2; 2 F'rançıs, 3 - Kü. 

çükis. 

1500 metre: 
1 - Françis 5.5.5.; 2 - Küçükis. 
Yüksele atlıama: 
1 - Alfred 1.57,5 2 - Jirair, 3 -

Zmislof. 

Uzun atlama: 
1 - Nevzat 5.73, 2 - Plitas 5.42. 
S adım: 
1 - Plitas 12.52,2 öteki atletler de

rece alamadılar. 
Disk: 
1 - Kostas 27,12, 2 - Ali, 3 - Al-

fred. 
Cirid: 
1 - Alfred 37. 70. 
Ginle: 
1 - Kostas 9.90. 
Sırık: ' -1 - Alfred ve Stavro 2.60 atlamış. 

Jardır. 

Gençler arasındaki karşılaşmalar: 
80 metre: · -...., 
1 - Petro 10, 2 - Cemil. 'ı 
150 metre: 
1 - Petro 19, 2 - Taso. 
300 metre: 
1 - Botaro 44.7; 2 - Çiçoviç. 
600 metre: 
1 - Botaro 1.45. 2 - Çiçoviç. 
Uzım atlama: 
1 - Petro 5.50, 2 - Taso. 
Yüksek atlama: 
1 - Botaro 1,38; 2 - Gi. 
Gülle: 
1 - Cemil 9.12; 2 - Zaharias. 
Dislc: 
1 - Cemil 22.11; 2 - Zaharias. 

Nazilli .Sümerspor 
birinci takımı 

Brezilya milli takımı 
Paris: 24 - Dünya kupaır maçları

na iştirak edecek olan :Brezilyalılar, 23 
oyuncu, federasyon azaları ve gazeteci· 
lerden mürekkep 30 kişilik heyet ha
linde Parise gelmişlerdir. 

:Brezilya oyuncularr arasında, Cenu
bi Amerikanın en mükemmel fudbolcü 
Ierinden biri olan zenci Domingos ile 
meşhur muhacimlerden Herkül de bu· 
lunmaktadır. Şimdilik: St. Cermende i
kamet eden heyet, Lehlilerle :karşılaş
mak üzere bir kaç güne kadar Straz
burga hareket edeı.:ektir. Bu maçın ga
libi Holanda·Çekoslovakya maçının ga
libi ile karşılacaktır. 

Fransa milli takımi 
Paris: 24 - Fudbol federasyonu 

Fransada yapılacak olan Dünya Kupa
sı maçlarına iştira edecek olan Fransız 

milli takımının oyuncularını seçmi§tir. 
Takım şu oyuncular arasından ay.rıl

mı~tır: 

Aston, ~ngas, l3urbet, Nikola, Ja.&a· 
ron, Pavion, :Ben :Bouali, Zatclli, '.Bas· 

tien, Deffur, Heyserer, Dö Rili, Van 
Doren, Brilso, Lens, Veynant, iyan, jor 
dan, Kurtua, Dilerto, Aeenave, Matler. 

Bu takımda bulunan viyanalı oyuncu 

lar Pobvolni ile J ordan Fransız tabii ye 
tine geçmişlerdir. .,,,, \ 

Beynelmilel müsabakalar 

Lehistan - lrlanda 
Varşova; 24 (,/>;. '.A.) - Geçen giln 

Çekoslovakya milli takımı ile berabere 
kalan İrlanda milli takımı Lehistana 
6-1 mağl11p olmuştur. 

Cenubi Almanya 
muhtellti 

Roma; 24 (A. A.) - İtalya B mil
li fudbol takımı ile karşılaşan Cenubi 
Almanya muhteliti 5-0 mağliip. olmuş.. 

tur. 

Avrupada 

f uf bol maçları 
ALMANYA 

Münih; 24 (A. A.) - 7. ıö spor klü 
bü fudbol takımı ile Çekoslovakyarun 
Slavya takımı arasındaki maç 10 bin sc 
yirci önünde yapılnuş ve 3-3 beraber
likle neticelenmiştir. 

ÇEKOSLOVAKYA 

Prag; 24 (A. A.) -:Bu hafta yapılan 
fudbol maçlarının neticeleri şunlar.dır: 

Sparta-Pilsen : 1-0 
Slavya·Preston Northcnd : 6-1 

Merkezi Avrupa 

kupası 

Prağ; 24 - Merkezi Avrupa Kupa
sının ilk turunda Fi.:. Milano le Mila

noda, Slavya Haşk yahud Gradyaniski 
ile Zagrebde zidenice, Ferensvaro~ ile 
Peştede, Kladno, B. S. K. ile :Belgrad 
da karşılaşacaktır. 

Daı~ns kY~aso 
Roma; 24 (A. A.) - Davis Kupası: 

İtalya bire karşı iki zaferle Polonyaya 
galiptir. İtalya şampiyonu Stefani Ade

lesinden biri koptuğu için beşinci set

te oyunu terketmi§tir. 

• 

Alman milli takımı 
l3erlin: 24 - Fransada yapılacak 

dünya Kupası: maçlarına iştirak etmek 
üzere ayrılan milli oyuncular §Unlar
dır: 

Ruhlof, Jakop, Raftı, Milnzenberg, 
Şmaus, Straytel Galdbrüner, Kitzingcr, 
Kupfc.r, Skonal, Vagner, Gavşed, Gal 
Kupfer, Skonal, Vagner, Gavşed, Gal 
leş, Lahner, Noymar, Passar, Skling, 
§tro, Uepan. , 

Alman mim takımı ilk maçt Pariste 
İsviçre ileı yapacaktır. 

Berlin; 24 - Almanya fudbol bölge 
§ampiyona ma;Iarr nihayete ıermiştir. 

Gal ipler Şekle 04, Fortuna, Hambur
ger Sportferayn, Hanoveı: 96 ekipleri· 
dir. 

Alman milli talaım galip geldiği tak
dirde istirahat etmek üzere tekrar Al
manyaya avdet edecek ve dömi final 
karşılaşmasmt yapmak için 12 haziran· 
da Lilde bulunacaktır4 

Barutgücü - Demirspor 

Maçı neden yarıda kaldı? 

Bakırköy Hallı:evi tara.f mdan tertib 
edilmiş olan gayrifedere klüpler ara • 
smdaki turnuvanın geçen hafta oyna. 
nan final maçında Demirspor Barut· 
gücüne 2.1 mağlub vaziyetteyken o
yunun yarıda brrakıldığım yazmıştı~ 

Bugün bu mesele hakkında Barut • 
gücünden aşağıdaki mektubu aldık: 

''Sayın gazetenizin 2272 No. lu ve 
21-5.938 cumartesi günkü nüshasının 
sekizinci spor sayfasının 3 üncü stü -
nunda (Demirspor galib) başlıklı ya
zı bütün Güçlüleri hayrette brra.kmış.. 
tır. • 

BakırköY. halkevinin tertib ettiği ku 
pa turnuva.sının finaline kalmış olan 
Barutgücü • Demirspor arasındaki 

maç, sahamızda. yapılmıştır4 l:ık gol 
Demirsporlular tarafından yapılmışsa 
da. Barutgücünün beraberlik golü dev
re sonunda değil, bir dakika sonra ia
de etmek suretile vaki olmuştur. Bi
rinci devre bu suretle 1.1 bitmiştir. 

İkinci devrede 15 inci dakikada De. 
mirspor ikinci golünü ofsayttan yap
mış, hakem hernedense bu ofsaydı gol 
addederek Barutgüçlülerin birinci dev
rede olduğu gibi ikinci devrede de he· 
men golü iade etmeleri için adeta. tek 
kale vaziyetindeyken sahada hiçbir 
suretle vazif edar olmıyan Jaalettayin 
bir seyirciden farkı olmryı.n bir baY. 
tarafından Demirsporlulara adeta. 
kaptanlarıymış gibi direktifler ver • 
miştir. 
Müsabakanın bitmesine 38 dakika. 

kala Barutgüçlüler ha.kim bir oyun oy. 
narlarken yan hakeminin elinden bay .. 
rağr da almış bu vaziyeti hakem de 
bir vesile addederek maçı tatil etmiş
tir ve saha komiseri olan halkevi me
muruna da bir şey söylemeden oyun. 
cuların ve halkın arasında bu maçı ye. 
niden Taksim, Fener veya Şeref stad
larmdan birinde fahri hakemlik etmelt 
suretiyle tekrar edeceğini söylemi~ ve 
sahadan çıkıruştll'. 

Keyfiyet olduğu gibi halkevi başka
nına sahada arzedilmiş ve her iki ta
raf oyuncularına halkm içinde halke. 
vi başkanı (hakem hata etti, başka 

bir zaman bu maçı yaptırırız) dediler. 
Vaziyet bu tarzda cereyan etmiştir. 

Böyle bir müddet içinde on gol de 
atılır ve on gol de yenilirken bir tara. 
fr galib göstermek çok haksızlık ve 
beynelmilel futbol kaidelerine aykırı 

bir hareket olur. 
Gücümüz, gelişigüzel teşekkül etmiş 

bir varlık değildir. Tamamile teknik 
kaidelere uygun ve kaideleri kendisi
ne program ittihaz etmiş bir birlik • 
tir. Esasen bundan bir ay evvel Fe
nerli Yaşarla da takviye edildiği hal. 
de ayni takım 5.1 gibi büyük bir fark· 
la gücümüz tarafından yenilmiştir,. . 
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T B ık D VenDbaın=uçe una ve a an ev• ınasıD yercdlftır? k d k k } 

2lS MAYIS - 1938 

_.Başlaraft5lncide çı masın an or u uyor 1 eti erini b i r a r a Ya :.::.ulmıyacak d•recOO• yn,;ı 
Yeni yapılınıı ve bir ucu tA Florya.-

e t 1• r m e 1 ·ı ya. kadar daya.nan kale dışındaki mun. g tazam asf altm bir iki yıl içinde oracı· 
ğı, yani Edirneka.pı ile Topkapı arası

ÇU rçfl, bugUo için Almanyanın htr kara nr ne hale getirmiş olduğunu her pL 

' 
1 d r. U 1 U za.r görüyoruz ve görm.iyen de kalma-

ba r b De b&ztr 0 me 1,,101 8 Y yor Ve mıştır. Hani kışın Beyoğlu caddesi ne 
.. l~tf k halde daha k UVVelll bir ise yazın da. Topkapı ile Edirnekapı a. 

ekibe muhtacız,. diyor rası hemen hemen ayni manzarayı al· 
maktadır. 

Londra, 24 (A.A.) - Çörçil, Çink- l renin de buna ayni derecede azimle 
fort'ta ııöylediii bir nutukta demiftir mil.ıaberet eöstenncsidlr. 
ki! Sovyetler Birliğinin, Polonyanın ve 

"Çele meaeleıinln ıulh yoliylc halle
dilebilecellni hali ümit ediyorum. Çün 
kü Henlayn•ın Londrayı ziyzretinde 

bana bahsettiği neviden planlar Ç~ko .. 
lovak hükumeti için hiç te kabul edilo
me.1 mahiyette değ\ldir. Eğer ümit et-

tifim glbf harbin önUne gc~UmiJ ise 
bu, kollekttf emniyetin kaba taslak da 
olsa bugünkü 2ekUnden mUtevelHttir. 

Çckoslovakyanrn c:ebren ele ~eçiril

meslnln önilne geçebilcc:ek gey Fransa
nrıı aziınk!r hattı hareketi ve :lngilte-

hepıinln Ustünde Çeklerin memleket
lerini mildaf~ için harbe hazır bulun
maları birinci derec:ede !mildir. 

Yükaek makamat Almanyanın ho
nUz büyük bir kara harbine hazır ol
maıdıklan kanaatinde bulunuyorlar. 
Fabl 1939 da ve 1940 da ne olacak? 
tıtikbalde daha kuvvetli bir ekibe muh 
tac:1~. Ne için 6u1h lehinde Tuna ve Bal 
kan devletlerini bir araya gctinniye
lim? Ve ne için burılardan birisine bir 
bileuın olursa tngiltcre ve Fransa on
lara yardım etmesin? 

Dost Yugoslav gaz~tesl diyor ki 

Hatay işi Atatürkün şahsını 
alakadar eden meseledir 

Baştara/ı 1 lnclde 
Hatay halkının yüade '115 ini baıımak 
hayalini beslemekte yalnız değildi. Zi· 
ra barikadm öbür tarafında bulunan 
fiikMk bir tahıiyet el., daha e~elden, 
müatakheJ lı*:liate .W mebuduktan 22 
mebusluiu Türk cm.atine ttrüAte 
idi .... 

Muharrir bundan sonra, bugU.n.kü 
listelere yaıtlına mıeliyesinin hakikt 
bir pleblıit mahiyetini ah:mJ oldutunu 
anlattıktan ıonra yazı•ın• töyle devam 
ediyor: 

"Bu plebiıit Kemaliat uttaıriar için 
hekiki bir mağlubipıt olacak cibi cö. 
zilkrilekttcli1'. Kayıt muemeleleriııtin ni· 
Jıayete erdiği lskenderun •e Kırıkhan 
kaaalannda, 6600 Tüıice mukabil 6800 
pyıi Türk -vardır. Şurqmı kaydetmek 
ioap eder ki, bizzat Türkler anamda 
Kemalimı aleybtan mevcuttur. 

· Sancairn en büyük 1-zası olan An· 
takyada kayıt muamelelerine baılaıı. 
mııttr. K.at'i müc::ndele bureda cereyan 
edecektir.,, 

Resmi istatistikler gimdlye kadar 
hi~ bir suretle ı~icilerln ırki menşele
rini değll, fakat din c:emaatlerlni na
un dikkate almasından doğan tahmin
lerdeki gilçlüklere rağnıen gazete töY.. 
le ıöylemektedir: 

''Antakya kazasında 1 Kinumılftni 
1936 da meveut 24.000 MÇ:idden, 
11760 ıi Sünni, 8700 Alevi. 3100 Ü 

Rcun " Ermeni n &eri laılanlan da 
~iier cemaatlere ait bulunlJYOl'du. 
tl.750 •raunda 2000 den fqia Arap 
mevcut olduğu tahmin edilemez. Pek 
muhtemel olarak kayıt muamelderi, 
24,000 seçiciden 10.000 Türk meydana 
koyacakbr. 

Bu ıuretle bütün Sancakta, Türkler 
38.000 kitilik meamıdan 18.000 e va· 
racaklardır. Bn d• :rüzde 47 clanektir. 

Geçen Haziranda,· Sancalnı TürJd. 
yeye muhteme) bir ilhakı lehine bir~ 
rar alabilmek için Kemaliıt hükume
tinin mccliıte ~ayıi Tül"k bet. yahut 
6 müme ... Uin reyini aabn almaaı kafi 
reJeceğini bildirmiıtik. Statünün bida-

yetteki prensibini tadil ettirmekle Tür
kiye, tescile hakiki 1'ir plebisit kıyme
ti verdimüttir. Meclisin teacil netice. 

&inde muba)if olarak Yerecefi her Un. 
al bir karar, açık •urette ~icilerin 
serbcat surette izhar edilen iradeye 
muhalif bulunıı.caktrr. Eğer Milletler 
Cemiyeti tarafından emredilen tadiliı.t, 
yalnız böyle bir ihtimali bertaraf eyle
mek avantajmı, verse dahi lıiZt bu me
mt müdahaleıinden dolayı T~r,. 

bükUmetine minnettar kalm&byız.,. 

Anarto!u ajansının notn 
Lübnan reisicwnhurunun akrabasın

dan bulunan ve yüksek •omiserin naşiri 
efklrh~ yaptığı maltım olan bu lm
ıa ne ntılan bu makaJe, bizzat yükı:;ek 
komf~rlilln Hatayda cereyan !den tn
tihabatta Türkiyeye karşı anla~malar .ıih 

niyeti dahilinde hareket edecek yerde 
yavaş yava~ böyle makalelerle meydana 
çıkmakta olan gizli maksatlannı yerine 
getirmek için hasmane hareket ile orta
da prensip olmadığı ve mmtaka gayri 
askeri bir hale k<llbedilmiş bulundu~ 
halde askert kuvvet getirilerek polis. 
jandanna. milsellah köy bekçisi ve suni 
olarak uydurdukları ittihadı anasrr kulü
bü tethişçilerine bir de Afrika zenci as· 
kerlerinln deh~ti nıve edilrniştir. 

Bu manzaranın - efldn umumfyede 
tebeyyün etmeie başlryan neticesi zaval
h halkı biran evvel bu tethi~erin elin
den \."Urtarmak olınalıdır. şeklinde tebel
lür etmekte vo Orientin biribirini tak1p 
e.den neşriyatı bunu teshil eylemektedir. 

Romanyacdla 
Merakh 

mahkeme 
Oemirmubafızlar şett ihtilal 

hazırlamaya teşebbüs 
etmediğini söyliyor 

Bükrc~; 24 (A. A.) - Eski De.mil"· 
muhafızlar reisi Cordreano :nııahkeme· 

de reisin suallerine ve müddeiumumi
nin iddianamesine c:evab vererek kendi· 

ıinin devletin emniyetine kat"§I hareket
te bulunduğu ittibarmntn kimse tarafın 
dan yapılamıyac:ağınr. başında bulundu 

ğu harcketiıı daima kanun çerçcvegi i
çinde kaldığım ve hiç bir vakıt ihtilal 

hazrrlamağa tc~ebbils etmediğini söyle
mittir. 

Codereano, taraf tarlan nezdinde bu 
lunan aiJihlar hakkında da, bunlarm ea-

ki silahlar veya harb hatıra!ı olduklan 

rır ve bugün bu n:ıodası geçm~ş sllahlaı

la devlete kar§ı bir ihtilal ve isyan ha

reketi batarılamtyaoağrnı kaydeyle· 

mi§ tir. 

Mahkeme, bu ifadelerden aonra haf? 
celse akdetmi41tir. 

Süvarilerimiz 
Lehlstandakl mils!I· 

bakalar cumart esi 
yapılacak 

Slivarilerimiz R<ımada kazandıkları 
büyük muvo.ffakıyetlerden sonra Var
govaya gitmi§lerdi. 
Va~vada süvarilerimizin iştirake. 

d1:ıcekleri müsabakalar 28 mart cu • 
martesi gilnü yapılacaktır. 
Diğer tarafta.n haber verildiğine gö.. 

re, lngilterede yapılacak ve süvarile. 
rimizin iştirak edecekleri mtisabaka· 
lar geri bırakılmıştır. Bunun Uzerine, 
blnicilerimizi.n, Londraya gitmeden, 
doğrudan doğruya Lehistandan TUı ki
yeye dönmeleri muhtemeldir. 

Kalenin dışarsı gittikçe ma.murlaş
makta, şenlenmekte, bir hareket ve 
neşe kaynağı olmaktayken, bırakmiz, 
içersi de dışa.rsından elli kat da.ha ma. 
murlaşsm, şenlensin ve o zaman yıl
lardanberi dalmış olduğu gaflet uyku. 
sundan uyanarak orası da bir hare
ket, neşe kaynağı olsun! Sonra, Yeni
bahçenin mevkii, arazisi, duruşu, ınan.. 
zarası, hali, tavn. biçimi stad için ls
tanbulda en biçilmiş kaftandır. Kos.. 
koca şehrin içinde onun kadar spor 
işlerine uygun ve onun kadar insan 
kalabalı.ğını ferah ferah içine ve etra· 
fma dolduracak başka bir meydan 
yolctur. 

Hava ve ikliminin güzelliği de caba! 
İnanmıyan gider, bir pazar gtlnU, ora
ları gezer, tozar dediklerimi gözieriy. 
le görilr, sonra da akşama doğru Su
lukulenin ortasından dış asfalta açıl. 
mış olan yeni geçitten dışarıya çıkıp 
orada.ki (Beylerbeyi çeşmesi) denilen 
bol gölgell ve serin bahçenin önünde
ki mevsim pazarlarına mahsus (ma• 
nıl panayırı) m seyreder! 

Bir Fransız 
gazetesi 

Sabiha Glikçenden 
bahsediyor 

Kadm tayyarecuer guu g~llli.çe büyük 
rekonar ı..mnaKtacur. n.acuruaruı navaıa. 
ra n3..Klmıyetı o derecedır ki, erkek tay
yarecıterın isımlerı adeta duyuınıaz 01-

mu§tur. Bılhassa son glinlerde merhale. 
siz tın uzun mesate rekorunu biribiri ar
kasına iki kadın tayayreci kınnıştır. 
Havaları hakımiyetieri altına aıan ka

dmlar ara~mda kahraman bir Türk kı
zının da ismi bulunması göğsümüzü if. 
tibarla kabartmaktadır: 

Bugünkü posta ile gelen f ransızca 
1'Erıtransijan,. gazetesi ''1938 de hava 
kahraman1an yalnız kadınlar mı ola
cak!,, başlığı altında neşrettiği bir yazı
da bu sahada şimdiye kadar büyük mu
va!fakiyet gösteren kadın tayyareciler 
arasında Sabiha Gökçenden de sitayi§le 
bahsetmektedir. 

Bilhassa en büyük §()hret sahibi olarak 
sayılan dört kadın tayyareci arasında 

'Türk kadın tayyarecisinin ismini göril
yoruz. 

Merhalesiz en urun mesafe rekorunu 
kıran son iki Fransız kadın tayyarecisin
den - Elizabet Lion ile Madam Düpey. 
ron'dan -, çıktığı oon Okyanus seferin
de kaybolan Amerikalı kadın tayyareci 
Amelya Erlıarttan ve Beril Markham
dan bahseden gazete, Türk kadın tayya
recisi hakkında da şunları yazıyor: 

Tiirkiyenin sevgili çocıe21t (Atatürk 
kızı) tayyareci Sabiha Gökçene gelince 
kendisi askeri ünif orma;ıı taşımaktadır! 
Sabilıtı Gökçen, gelecek ay, Balkanlarda 
dolaşmak üzere, bir filonun başında ha
reket rdecektir! 

Yakın bir harp 
Tehllkeslnin lh1Une 

l{eçllmtş 
Kont Çiyano ile Lord Pört 

bu noktada mlitlefik kalmışlar 
Roma, 25 (A.A.) - Kont Ciyano 

Lord Pört'ü kabul etmiştir. Resmi 
mahfeller bu mlilakatm mahiyeti hak
kında •büyük bir ketumiyet göstermek· 
tedirler. 

Bunu mu konuştular ? 
Patis, 24 - Romadan bildirildiğine 

göre İngiliz sefiri Lord Pört ile Kont 
Ciano dün görüşmüşler ve son günler
de beynelmilel v«ziyette görtilen fev • 
kalade gerginliğin daha büyilk bir nik· 
hinlikle karşılanabilec:cği ve yakın bir 
harp tehlikesinin önilne geçildiği nok· 
tumda mutabık kalmı§Jardır. 

_.. Baıtarafı 1 incide 
rin başlangıcı olarak telllii edilmekte
dir. 

Miltfuttan sonra Henlayn, umumi 
karargahı olan A§'a gitmiştir. 

Kaza kurbanlarının cennze 
merasiml 
Cwnartesi günü vukubulan kaza es· 

nasında ölenlere bugün yapılacak olan 
cenaze merasimi dolayısile Henlayn bir 
nutuk söyliyecektir. Çekoslovakya hü
kfuneti ile Hitler birer çelenk göndermiş
lerdir; Hitlerin gönderdiği çelengi Al
manyayı temsil eden Pragdaki Alman 
askerl ataşesi taşıyacaktır. 
Hükılmet muhtemel bir karga,,~hfa ı 

mani olmak için ciddi tedbirler almıştır. 
Egerde hemen bütün evler direklerinin 
ucuna siyah kurdelatar bağlanmış bay· 
raklar asmışlardır. Henla.yn taraftarları 
c-enaze merasimine pek mutantan bir şe
kil vermPk istemektedirler. tki kaza kur
banının hatrrasım yadetmek üzere 
0 Horst Vessel Lled,. nevinden bir nıru, 
besteleneceği söylenmektedir. 

Fransız ve lngitiz elçileri 
Resmi bir tebliğe göre başvekil Hod.ıa 

dün sabah Fransa el~sini, öğleden sonra 
da İngiliz sefirini kabul etmiştir. Mül~
katlarda, günün meselesi etrafında ko. 
nuşulmuştur. 

Nazırlar meclisi, idart dahilt ve beynel
milel siyasete müteallik meseleler hak· 
kında mil.zakerelerde bulunmak ilzero 
dün bir toplantı yapnuştrr. 

Çekoslovak milletinin dört şubesini \'t 
AJman, Polonya, Macar ve Rüten milli· 
yetlerini temsil eden kırk bin çocuk bu
gün Prag şatosuna gelecektir. Bu çocuk· 
lar. reisicumhur Beneşe am tazimat ede
ceklerdir. Her şubenin mümessilleri. hi· 
tabeler irat edeceklerdir. Ben~. bunlara 
ayn ayn cevap verecek ve gençliğe hita
ben bir masaj olruyacaktrr. 

Çek bfikdmet erk!nı hakkın· 
da yalan haber1er 
Ba~vekil Hodza, bütün gazeteleri, ilk 

sa.yfalannda büYük harflerle 1'baz:r kim
Sl!lerin Çekoslovakya hükOmet erkanı a
lP.yhinde yalan haberler işae ettiklerini,, 
yazmağa davet etmiştir. Bu gibi haber
ler a>"l1İ zamanda muhtelif mahallerden 
İjaa edilmektedir. Bu itibarla teşkilatlı 

bir fesat ocağının faaliyette bulunduğu
m! ~üphe edilmemektedir. HükUınet hal
kı bu şekilde faaliyette butunanlan ta.
mngeten makamlara haber vermeğe da
vet etmiştir. Hükfunet makamları, yatan 
haber işaa edenler h::lkkmda şiddette ta· 
kibatta bulunmaktadrr. 

Almanya plebleit mi teklU 
etmiş? 
I ngiüzce "Sandey Ekıpres,, gazetesi• 

nin Prag muhabiri gazetesine şu mektu
bu göndermı§tir: 

Almanya Çekoslovakyadan ültimato
ma benziyen bir talebde bulunmu§tur.Ya 
Sildetlerin bulundu~ yerlerde asayişi 
temin etmek, yahud da burada Alınan
yaya ilhakı isteyip istemedikleri hakl,..-m. 
da plebisit yapmak. 

Südet Almanları erk~ndatı birinin 
söylediğine göre, Almanyanm bu talebi 
halen müzakereye mevzu olmaktadır. 

Almanyanm Çekoslova1."Yay1 bu !)Uret
le sıkrştırmasmm asd sebebi Ç.ekoslo· 
vakya ile Rusya arasındaki ittifakı boz.. 
maktır. 

Çekoslovakya. ispanyada Frankonun 
zaferine mani olmak için çalışan Sovyet 
tayyarelerinin yan yol merhalesidir. Bu 
tayyarelerin, Frankonun hava kuvvetle· 
rini te<şkil eden Alınan ve İtalyan tayya
relerinden çok daha mükemmel olduğu 
görülmüştür. Bu suretle, diktatörlerin 
tayyarelerine karşı büyfik bfr tehlike teş
kil etmektedirler. 

Çf'koslovakyada bir üs bulamazsa, bu 
tayyarelerin Rusyadan ispanyaya git
meleri çok müşkül olacaktır. 
Di~er taraftan, Çeko~lovakya Rusya

mn müttefiki kaldıkça Almanya da Rus 
tayyarel~ri taraf mdan kolarca hücuma 
uğrayabilir. Almam"3 ise bu tayyareler
den yok korkmaktadır. 

Mttsolininin son nutkunda Fransaya 
C'ttiği hücum da bu plana dahil otan 
hir M:lnevraclır. Muwlini bu manevra!'ı 
ile Hitler C~kieri tazyik ederken, Fran-
"'3nın mUttefiki olan Çekoslovakya.ya 1 

yardım etmemesini temin etmek isterni~

tir. .J 
Çek meselesi etrahoda ya
bancı gazeleleıin fıkirlerl 
Bütün Rumen gazeteleri Çekoslovak 

diplomasisinin ~caat ve kiyasetini met
hetmektedirler. Preuntul gazetesi §Öyle 
yazıyor: 

''Çekoslovakyanm müdafaa hareketi 
hir maharet, §«Mt ve şeref nümunesidir. 
İngiltere diplomasisinin takdire şayan o. 
lan hattketi, Çekoslovakya için çok a
ciillne bir milldfattrr.,. 

Alman gazeteleri, Ç".ekoslovak Mdise
lerinden ve Çembedaynın Avam kama
rasmdaki beyanatından bahsediyorlar. 
Gızetelerin mütalealanna göre. Prag 

hnkOmetile Sadet Atmanıan arasındaki 
m'fizakerelerln muvaffakiyetle neticelen
mesi için ha\'adaki gergintiği izale et .. 
mek lbnndrr ve bunun için de işe Çek 
ordusunun terhisite baştarnak kap !der. · 

Berliner Lokal Anzeiger diyor ki: 
"l..orıdra, Prag üzerine p;özlerlni açma

lıdır. Prag, Alman budutlanna tecavüze 
başlamıstır. Bundan dolavı Çekoslovak 
ıimamdarlarma gayet şiddetti bir lic;an 
knYlanm~Tıdrr." 

8'vaıt mti~abltler endişeile 
Paris 25 (Hususi) - Mtişahitler pa

zartesi günü Henlayn tarafından Hoclza. 
ya bildirilen taleplerden bilhassa endişe 
etmektedirler. Südet lideri bilhassa ,un
lan istemiştir: 

1 - Südetlerln bulundtııu mıntakada 
inzıbatm bizzat Südetler tarafından 

temini. 
2 - ç.eJc gami.t0 ·J::l•.,e,..;ıc.;.eıc Majino 

battı.,ndan gerl çıe..?ı.ifesi. 
Bu şerait altında gelecek iki pazar gü. 

nü yapılacak intihabatın geçen pazar gU.. 
nü yapıtan intihabat gibi sük1lnet içinde 
geçmemesinden korkulmaktadır. Diğer 

cihetten bazı siyasi mahfillerde Alman
yanm Çek hududunda aldıtl askeri ted
birleri kalıılrrdığma inanılmamaktadrr. 

l:Serlindeki tngmz elçisinin Von Ri
bentrop ile yaptığı ilk iki millakatm mev 
zuunu bu tedbirler teşkil ettiğini hatır
lardadır. 

Müşahitler İtalyanın tavrı hareketini 
alAka ile takip etmektedirler. Geçende 
kont Çiano ile Lord Pört arasında yapı· 
lan mfilfilcat neticesinde İtalya hü.kUıne
tinin bir Avrupa harbi tehlikesine inan
madığı anlaşılmıştır. İtalyan matbuatı
nın İtalyan - Alman matbuat itilafına 
rağmen Alman gazetelerinin Çekoslovak 
ya meselesi hakkmda ileri sürdükleri id 
dialara makes olmadıkları keyfiyetine 
husus! bir nazar atfedilmektedir. 

Feci bir kaza 
_. 8Q1tara{ı 1 in~lde 

cağından ağır surette yaralı olduğu gö. 
rülmüş, kendisinin ayni zamanda sarho~ 
olduğu da anlaşd.mıştır. 

Yaralı adam, 30 yaşlarında. eski mali
ye tahsil katiplerinden Cıelat oğlu Bed
ridir. Yaralanmanın bir otomobil "·eya 

tramvay tarafından çarpma, yahud da 
tramvaydan dilşme neticesinde vuk"'Ua 
geJdi~ zannolunuyor. 

Bedrinin hayat? tehlikede görülmekte
dir. Zabita tahkikata devam ediyor. 

'PO LtSTE ' 
Pencereyi 

sanmış 
Galata sakızlar sokak, 6 numarada o. 

turan 80 yaşındaki Hotepsin. yukarı kat 
taki komşularına pencereden başını çr· 

kararak seslenmek için pencereyi açık 
sandığından başını bütün hıııyle camla· 

ra vurmuş ve ağrr surette yaralanmı~tır. 

Kendisi şimdi Beyoğlu hastanesinde 
yatmaktadır. 

Peynir den zehirlenmı,ıer 

Gemlik ile İstanbul arasında is)iyetı 

Gülbaba motöründe tayfa tsmail. Hü .. 
scyin ve Muhterem, dün akşam üstü bir 
dükk!ndan aldıkları beyaz peyniri yedik· 
ten sonra zehirlerurJşler ve Cerrahpa~-ı 

hastanesine Y-'tmlmı~ardır. 
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Bulvar. Bir kanape üzerinde iki a
dam oturuyor ve · hararetli hararetli 
konw;juyorlardı. Bunlardan biri uzun 
boylu, geniş omuzludur. Saçları kmr
cik ve uzundur. lkincisi, kısa boylu, 
dazlak kafalı ufaktefek bir adamdır. 

Uzun saçlı - Bugün hava çok gü. 
zel. 

Dazlak kafa - Tamamen haklısı -
nız. Hakikaten güzel bir hava. 

Uzun saçlı - Galiba yağmur yağmr. 
yacak gibi görünüyor. 

Dazlak kafa - Tamamen haklısı -
nız! Galiba yağmıyacak. 

Uzun saçlı - Maamafih ufukta şüp 
heli bulutlar dola§ıyor. Akşama doğ. 
ru yağmur yağRcağmı umuyorum. 

Dazlak ıtl.kıerı n • .,,·atı .. kyü ... 
•• -- ,.ıı. e go zune 

bakarak) - Ta:İıfaı.ı~n haklısınız. E
vet dola§ıyor. 

Uzun .saçlı - Bakm, bakın akasya. 
nm. üz,erine bir kanarya kondu. 

Da.ılak kafa (heyecanla) - Tama
ınen haklısınız!.. Kanarya.. 

Uzun saçlı - Hay allah belasım 

\7ersin! Yanıldım yahu! .. Bunun nere. 
~ kımarya ? .. Bu düpedüz. bir serçe. 

Dazlak kafa (daha bUyük bir heye
canla) -- Tamamen haklısınız! Ser • 
çe. 

Uzun saçlı - Akasya da hani hiç 
akasyaya. benzemiyor. Sararmış, bir 
§eyler olmuş. Bulvarla.rımrz da çok 
bakımsız. Cidden çok baknnsız. Müsa
adenizle belediyenin bu bulvarlara hiç 
göz kulak olmadığını söylemeliyim. 

Dazlak kafa - Tamamen haklısr • 
nrz! .. Hiç göz .kulak olmuyor. 

Biz bu sahada henüz Amerikadan ~k 
uzağız. 

Dazlak kafa - Evet, tamamen hak· 
lısımz!:Çok uzağız. 

Uzun saçlr - Fakat ayni zamanda .• 
Dazlak kafa - Tamamen haklısr. 

nız!. 

Uzun saçlı - Ne? Ha.klt olan ne? 
Haklı olan kim? 

Tamamen haklısınız ! 
G. Rıklin 

Dazlak kafa - Tamamen haklısı -
nız ... Evet, ruhunuz! 

Uzun saçlı - Şuracıkta, yanımda 

böyle a.~ağılık bir insan bulunduğu i. 
çindir ki ruhum ağrıyor. Istırab çe
kiyor. 

Dazlak kafa (otomatik'. olarak)' -
Tamamen haklr ... (Hatırlryarak) mü. 
saadenizle ben gideceğim. (Acele gi
der). 

Rusça.Oan 96Vircn: Fcro}ı, Fcrrıih 
Dazlak kafa. (ürkek) - Şey •.. Umu

miyetle, yani Amerikayı düşünerek 

söyledim.. . 

Uzun saçlr - lşte 'böyle .. Faliat sö. T İ F Q B İ l ~, 
zümii kesmeyin!. Fikirlerimi bitire -

yim. Dr. lhsan Sami 1 

Dazlak kafa (af diliyen bir tonla) Tifo TC pa.ratifobutılıi:lmna tut 
- Tamamen haklısmrz. Sözünüzü. 

ruımak için ağtıdan ılının tifo hap- 1 
kesmemeliyim. !arıdır. Hiç rahatsızlık Terme.x. Her 

Uzun saçlı - Mesel~ Amerikayı, kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
hatta Avrupayı almız. Teknik ilerle. lliil••••••••••••••i 
yiş bakımından hiç şüphe yok ki .. 

Dazlak kafa. - Tamamen haklısı -
nız!. Hiç şüphe yok ki ... 

Uzun saçlı - Fakat biz de onlardan 
geri kalmıyoruz. Dev adnnlarla. yürü. 
yonız. 

DazlaR kafa - Tamamen haklısı -

Göz hakimi 
Dı.Muıat RamiAydın 
MuayenehaneslnJ Takslm.Talimane 
Xarlabaşı Cad. ı1 RF A Apt. nma 

nakletml3tlr. Tel: 41553 
~azardan maada hergün: Oğleden 

nız! Dev adımlarla yilrüyoruz. •onra saat ikiden altıya kadar 
Uzun saçlı - Fakat Avrupaya ye. I~~~~~~~~~~~~~~~ 

tişmek imkruu yok. 

Dazlak kafa - Evet tamamen hak
lısınız. Yetişmek iriıkanı yok. 

Uzun saçlı - Memleketin inkişafı. 
na imanı olmıyanlar böyle söylerler
di. Halbuki biz fiiliyatta Avrupaya ye. 
tişebilcceğimizi gösterdik. 

Dazlak kafa (korkmuş bir halde} 
- Evet baklrsrmz! Yetişebileceğimizi 
gösterdik. 

Uzun saçlı - Hay Allah belasını 
versin! Gene dişim tuttu. 

Dazlak kafa -Tamamen haklısınız. 
Gene tuttu. 

Uzun saçlı - Doğrusunu isterse -
niz ağrıyan dişim değil ruhumdur, ru. 
hum. 

--------------·--

ŞEIIZADEBAŞI 

l'IJRAN TİYATROSU 
Halk San'atkan Naşit 

ve arkadaşları 
il içe Pençef varyetesi 
KAFKAS D0Gül\1J 

4 perde 
l>ı\NS, SOLO, DÜET .. 
Localar 100; Her yer 

20; Paradi 10 

HALK OPERETİ 
13u akşam: Beşiktaş 

Suat Park, Perşembe: 
Bakırköy Miltiyadi, 
Cuma: Pangaltı Kur
ıııluş: (Perde arkası). 

Operet 3 perde 
üstat Muhlisin 
en güzel bestesi 

Uzun saçlr - Biliyor musunuz? Be
nim size hürmetim var. Ayni derece 
kana.atıednize de saygım var. Gördü. 
~e nazaran siz kaf alr bir adamsr
nrz! Fakat beni mazur görünüz, bu iş. 
te sizinle tamamen mutabık değilim. 
Belediyemizin muvaffak olduğu bir -
tok sa.balar var. Bunu da inMr ede • 
meyiz, Hem de pek çok muvaffak ol
duğu sahalar var. 

Dazlak kafa - Tamamen haklısı. 
~Jz! .. Hem de pek çok muvaffak oldu
gu sa.balar var. 

. ~ 

lJzuıı saçlı - Demek siz de temin 
Cd" ıyorsunuz Fakat dostum belediye. 
bl~zi.n muvaffakıyetlerini bu kadar bü
Yüt.ınek de doğru değildir. Muvaffakr. 
retleri Yanında bir yığın da noksan-
arı var. 

1 bazıak kafa - Evet, tamamen hak. 
ısınız!. Bir yığın da noksanları var. 

1 litun saçlı - Mesela telefonu ala • 
lln. .. 

nıı~aüak kafa - Tamamen haklısı • 
· Telefon lJ . 

?lUn ZUn saçlı - Ne telefonu? Telefo-

BAŞKURT 

• 

Çatal, Bıçak, Kaşık 
Fabrikası 

Balkanların birincisi ve Avrupanın 2 incisidir. ÇK • 
TAL, KAŞIK ve BIÇAK aldığınızda muhakkak BAŞ 

KURT markaaıru arayınız. Patlanmaz, sararmaz ve kml
maz. Avrupa mallarından daha yüksek daha ucuzdur. 

Toptan Satış Yeri: 

Tahtakale caddesi No. 51 

Zonguldak Valiliğinden: 

llııt ~urada ne münasebeti var Affı. 
SO~l rı~ ederim, dilim kaydı da. öyle 
tı. ~dırn. Hatta biraz da tuhaf kaç
bı.ık· arndan dü§er gibi telefon. Hal • 
Zhn 1 ben mezbaha demek istedim. Bi-

rnezbaha çok kötü. Mukaddema. kapalr zarf usuliyle ck~iltmeye çıkarılıp da talip çrkmıyan 
llıı~ziak -~~a - Tamamen haklısı· Zonguldak. Devrek yolunun 6 XOOO .·i7XOOO kilometreleri arasında yapıla. 

lJ Çok kotu. cak 15367 lira 68 kuru§ keşif bedelli şose esaslı tamiri işi arttırma eksiltme 
bıkı ZUn saçlı - Ben de sizinle muta. kanununun 40 ncı maddesi mucibince 6- 6- 938 pazartesi günü saat 15 de 
ha i~· ~akikaten ge!lcn sene mezba- Zonguldak vilayet daimi encümeninde ihale edilmek üzere yeniden kapalı zarf 
§inı:i e:ı pek kötü gidiyoru. Halbuki usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

nai}ışler Yoluna girdi. Eksiltme şartnameler ve buna müteferri diğer evrak .0iafia müdürlüğünde 
llit!. ~k ~a.fa - Tamamen haklısı. ve Daimi Encümen kaleminde görülebilir. 

lJ~ı akıkaten yoluna girdi. Muvakkat teminat 1152 lira 57 kuru§tlır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin ta. 
l'l'ıUtek~ saçlı - Fakat dostum şöyle ılimatnıımesine tevfikan Nafia vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesi. 
da gij~~11• m.ezbahaları ancak Şikago- ıkalariyle Ticaret odasından bu yıl için alınmış vesika ve muvakkat teminatlarr 
haları bi -lı~ın!z!. Ah oradaki mezba • ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki ~.inde ihale saatinden bir saat evve. 

r gorscnız; ne ideal §eylerdir. iline kac!ar vilayet daimi encümen reisliğine vermeleri ilan olunur. (3015) 

Lüzumlu T elelonlar 
Yangın: 

_JI 

25 MAYIS - ÇARSAMBA 
Hicri: 1357 - flelıifilen·el 25 

o•-•• • .,.... 
4,35 

cı•uşt• b•hll 

19,28 
.. bılb l\lll lldD'1 Akp.,. lat.. 1--.lı 

2~42 12,11 16,09 19,28 21,2~ 2,24 

İstanbul için: 24222, Beyoğlu için: 44644, X:ıdıköy fcin: 60020, Üsküdar 
• için: 60625. 

Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarabyn, Büyükdere,Fcnerb:ıhı;e, Kandilli, Eren. 
köy, Kar lal, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, jçin: Telefon muhabere memu
runa yangın demek kilfidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Deniz ., ., 36 •• 20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galala yangın kulesi: 40060. 
Sıhhi imdad: 4.C!l98. Müddeiumumllik: 22290. Emniyet müdürlügii: 24382. 
Elektrik Şirketi: Beyoğlu: 44801 - İstanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoğlu: 4'783. Beşiktaş: 40938. Cibıtli: 20222. Nuruosma. 

niye: 21708. Üsküdar. Kadıköy: 60773. 
Havagazi: İstanbul: 24378. Kadıköy: 60700. BeyoAlu: 44642. 

Taksi Otomobili I stemek I çin 
Beyoğlu ciheti: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. füıdıköy ciheti: 60447. 

Denizyolları 
İstanbul acentelil?i: 227l0. Karaköy: 42362. 
l\fudanyaya: Pazıır, Snlı, Perşembe, Cuma gıinleri saat 8,30 da Tophane 

rıhtımından. 

Karablgaya: Sah ve Cuma günleri saat 19 da Tophane rıhlımmdan kalkat 
ve Tekir~ağ, Mürefte, Erdek, Şarköy iskelelerine u:nyarak Karabigaya vanr. 

.Akdenız postası: Yarın sabaat sn:ıl 10 d:ı hareket edecek olan vapur; Ca· 
nakk:ıle, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Rados, Dal)•on, Fethiye, Kalknn, 'Kaş, Finike, 
,\nt:ılya, Aliiiyc, i\fcrsin, Dörtyol ve Payasa ıığr:ırlıklan sonrn lskcndcruna gider. 

füırndeniz postası: Yarın saat 16 da hareket edecek olan vapur; İnebolu, Si. 
nop, Samsun, Ünye, Fnts:ı, Ordu, Trabzon ve Rizcye uğn)arak Hopaya gider. 

M:izeler 
.Ayasor>:a, Roma - Bizans, Yun_ıın e!;erleri ve ÇfnUi Köşk, Askeri Müze ve 

snrnıclar, Tıcaret ve Sanayi Müzesı, Sıhlıt Müze: 
(Bu müzeler hcrgün saat 10 dnn 16 ya kadar açıktır.)' 
:ıül'~ u lş}fwıt!lıWr)çrJ'1JlÜ~i P~rtesiden başka bcrgün saat 1Q. dan 16 ,yıı. 

~adar ve. Cuma günleri 10 g,an 1.7- ~e kad~r açıktır. 
Topk:ıpı Mftzesf: Rcrgihı "Sa:tt·13 efen 16 ya kadar açıktır. t' 

Memleket Dışı Deniz Seferleri · 
Romanya vapurlan: Cumartesi günleri 13 cfo Köslenceye: Salı günleri 18 'de 

Pire, Beyrut, lskcnderiye. 
İtalyan vapurları: Cuma günleri saat 10 'da Pire, Brendizi, :Venedik, Triyeste. 

~vrupa Hattı 
Sirkeci İstasyon Müdürlüğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupaaan ıelenl 

sa:ıt 7,25 te Sirkeciye rnuvasal:ıt eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de gelir. 
Edirne postası: Hergün saat 8,50 de hareket eder, 19,33 ae gelir. 

Anadolu Hattı ' 
IIergün hareket eden şimendiferler: _ 
_Saa~ 8 de Konya, 9 da Ankar:ı, 15,15 de Diyarl:iakır ve Samsun, 15,SO "da 

Eskışehır, 19,10 da Ankara ekspresi, 20 de Adapazan. 
Bu trenlerden saat 9 da hareket eden Ankara muhteliti Pazartesi Carfaml>a 

ve Cuma günleri Haleb ve Musula kadar sefer etmektedir. • ' 
MÜNAKASA İLANLARI: • 
Zonırnldakd:ı yaptırılacak şehir oteli ve gazinoya ait proje ihıaı·i işi müsa. 

haknyn çıkarılmıştır. Teklifler 30 h:ıziraıı 938 perşembe gününe kadar urbaylı
ğa teslim edilmiş olmıılıdır. 

GEÇEN SENE BUGUN NE OLDU? 
Yedi tocuk babası h:ımal Yusuf yedi )"erinden Ijıcaklanch. 

• Yuna.n kralı başvekilim izi kabul etti. 

SİNEMA VE TİYATRO 
BEl'OCI.U 

TÜRK 

Melek 

ipek 

Saray 

Sıimcr 

'Al kazar 

Sakarya 

Kurfı1luş 

ŞIK 

ISTANBUt 

MIU.I 

: Paris eğleniyor ve Baş
kasının kılığında 

~ 3 ahbap çavuşlar ''e :Ma. 
vi Tuna 

: Sahte şoför ve Teksas 
iec!aileri 

ı: .N'amus lekesi ve Gökten 
f.lüşen kadın 

: Gör işit söl leme ve 3 
modern kız 

: Hudut haydutları ve 
Şeyh Ahmet 

ı Çalı kuşu ve Cezair ba
t:ı klıkl:ırı, 

: Karyoka ve C:ınav:ırJar 
v:ıdi~i 

: Karanlıkta utuş ve Teh
dit mektupJarı 

.Aşıklar yolu ,.c K:ınh 
s:ıvaş 

ibak •: P:ırisli kız ve Manya 
Vabevoska 

'Atem"dar ~ Kı?ıl rahip, Volg:ı mah. 
'kiımları, 

llfLAl, Esrarengiz hotör 
Pcrah ·: Beyaz :ıllıların intikamı 
KADIKÖY 

Tl AT.P. l\fihracen in ~öz desi • 
.;. • 1(. 

ERTUCRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Bu ı::ece 
TEKİRDAÖ 

HALK Sinemasında" 

ım:rı:ı:~ı 
lstanbul Radyosu 

25 l\IAYJS- ÇARŞAMBA · 

18,30 plakla dans musikisi, 19,15 konfe. 
rans, Doktor Salim Ahmet (Hayat nedir), 
9,55 borsa haberleri, 20 Nezihe ~e arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,45 havcı raporu, 20,48 Ömer 
Rıza tarafından nrapça söylev, 21 klAsilı: 
Türk musjkisi, Nuri Halil ve arkadaşları 
tarafından, (saat ayarı), 21,45 orkestra, 
22,15 :ıjans haberleri, 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22,50 son ha· 
bcrlcr ve erle.si günün programı 23 son. 
BÜ KREŞ: 
• 18,15 salon orkestrası; 21,15 opera or
kestrası, 21,35 kabare plakları, 22,45 sere
natlar, 
BU DAP EŞTE: 

19,20 viyolon<.cl konseri, 20,20 plak, 21, 
40 Belho,·cn konseri, 23,SO sigan orkestra
sı, 24,10 cazbant. 
BERLIN: 

18, keman, piyano ve flüt konseri, 19 
küçük orkestra, 20,10 İskandinav haYal:ırı 
(plakla), 22 caz plakları, 23,30 cazb:ınt 
1, balalayka orkestrası, Te cazbant. 
RO.ll.1: 

18,15 cazb:ınt, 21,20 hafif 22 temsil nak
li, 23,30 cazbant. 
VARŞOV.4: 

18,15 şarkılı konser, 0,20 kon er, 21 caz
pllıkları, 22 Şopen resitali, 23 operet mü. 
z.i~i. 
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Büyük Millet Meclisinde bütçe müzakereleri esnasında 
Adliye Vekilinin izahatı Dahiliye Vekilinin verdiği izahat 

• 

Ad ı iyede s tt r at Köylermizin refaha erişti-
ıcra ve iflas kanununda mü- w • • • • 

~ 24 ~!~~k~,~~ ... ~~~·!~~~~~~r. g ı n ı yakında f ılı yatla 
Millet Meclisinde Adliye bütçeeinin Yalnıa hukuk mahkemelerl nasan •• w e 
mllakereei esnasında. Adliye Vekili itibara almdılt zaqıan vasati tudlk g o r e c e g 1 z 
§Wa1l Saraooğlu beyanatta. bulunarak nlsbet.lnln 71 1 tecavnz etmekte ol-
azcOmle deımittir ki: duğu cornınr kl bu da hltlm amıf-

917 ıeneel Türk adllyealniD ilerl larmdakl ehliyet Ye bllcl farkından B 7 d • • 1 • b •• ••k Jı • f . 
Jtlrll)1lf n hamlelerlnl kaydeden fyl değil, sadece memleket.lmhıde hutu- eıe ıge ışıerıne uyu e emmıqe 
ve mesut bir yıl sayılacaktır. cun- ki mevzuatın ve içtihatların ısukrar kt . k T t b Q 

verilecek 
tıı 937 1111 içinde tekmil ıcra daire- bulmuş olmasından ve cezar mevzu- E 1 e r ı , r anı vay, va p u r, o o s 
lerlylle ceza. ve hukuk mahkemele- atın da sık ırk dellttlrllmeslnden l- i k t 1 f d 1 e 11 nele k 1 ama z 1 
rlmlze cemah 935.622 yeni iş gelmiş lerl celmektedlr. ş r e er n a 
ve bir sene evvelinden devrolunan Adliye Vekllettnlz işlerdeki çok- Ankara, 24 (telefonla) _ Büyük etmektir ve küçüklerini de toplu bir Iatanbul halkmm muhtaç olduia etin 
524.090 işle beraber g6rülecek iş luk ve çabukluk ve kararlardaki 11- Millet meclisi bu günkü topl&nbamda halde idare etmektir. Köy bankası tef. iki mislini halkm ellerine ve .trle
yekQnu 1.459.612 ye bnlif olmuş ve me ve kanuna uygıınluk ıahaların- dalıilive bütçesinin müzakeresi mlinL kili köylerin zirai llerlemeleı1 ve maa- rfne amade bulundurmak için t.rtlbat 
ayni yıl içinde 955.971 iş lntlaç edl· dakl fntuhatın bUyUk kısmını htklm· sebeti.yle ·dahiliye vekili ve parti ge- rif yönünden de terakki etmeleri için aldığını söylemiştir. 
lerek 938 senesine 503.641 iş devre- ler kanununun anaprenılplerlne ve nel Sekreteri Şükrü Ka.ya. izahat ver. hUkılmet arkadaşlan elbirliğiyle çall§- Da.biliye vekilimiz ekmelt meeeleei. 
dilmiştir. Halbuki 934 senesi 935 kıymetli hA.kfmJer cemaatine borc- miı ve dahiliye vekaletinin tiz.erindeki makta ve dUeUnmeırtedir. ne de t.emaa ederek demi,tir ki: 
an11f ne 696.684 it devretmişti. Gö- lu olduğu kanaatindedir. işleri işaret ederek bu işlerdeki mü- Köylerimizin lA.yık olduğu refah mer. - Ekmek de asgarl bJr fiatl& ve ev-
r11Jilyorkl her sene adllyeye gelen ye- TEMYİZ MAHKEJrlESt kemmeliyetin, milletin cU.mhuriyet tebealne yakın bir zamanda geleceğini aafı en iyi tekilde temin ecm..lllJ:r. 
nl lf yekQnunun aşalı yukarı ayni Dlfer mahkemelerde cörülen bu prensiplerine otan bağlıhğma ve po- fiiliyatla göreceğiL "Bravo ıealert,, Htıa.& anedeyim, ki ~ 
olmasına rağmen seneden seneye selA.h temyiz mahkememizde kendi- u. ve jandarma teşkllltmm vazifeeL BELEDiYE IŞLEBI ekmek, et veealreyi ucmlatmak için 
devredilen işler yekQnunun iki yıl nl daha çok blS1ettlrmlt bir vaziyet..- ni tamam yapmasına mecbur olduğu. Belediye ltlerlmiz memlekot.te çok ve halk& kafi derecede gıda aldınbil-
evvelklne nazaran 190 ktllur btn az- tedlr. muzu aöyl«.!Jlt ve demJ§tir ki: zamanlnr metruk kalını§ bir haldeYdL mek: için Uhdelerine vuife alaıtJar, el-
lrll: •ardır kt bu selA.hı mnnbaııran Temyiz dalrelerl ötedenberl sene. ••-Eğer uaylf ve emniyet tızerlnde Veyahut çot eül tarzlarda idare edili- lerinde vesaiti olsun olmaam, kamın! 
mahkeme ve dalrelerlmfzln f~ çıkar- den eeneye 20 binden faıla it devre- mutıab bir 6 llSylemek icap ederse yordu. Belediyelerle ciddi bir proğram ve idari olsun, çaresini yaJan bir m -
mat hususundaki kudret ve kabili- drlrdl. Bu dnredtlen lf yekQnu fUDUnla. iktif" edeceğim ki, polls ve dahilinde i§tlgal her cUç illere oldufu manda bulacaklar ve tatbik edee9k • 
yetlerfnln artmış olmasına borçlu- 937 senesi batından yirmi bine, 938 j&lldarmamJlln muhabbet. ve himayeni- gibi ıene Cumhuriyetin eeeri olarak lerdir. 
yuı. senesi başında ı 7 bine, 938 senest ze llyık bir unsuru emııtyet oldutunu başlanmıatır Bunların, kendllerfntn ta- BELEDİYELERE VER.tLMEat LA'-

Adllye cihazındaki daha fazla iş mayısında H btne lndt. Bu devre- arzedeceitm. Bbim Dahiliye Vekllett.. nunu yapıldıktan 10nra kendilerine ZIMGEI..ıE:'i SA.LAHtYmrLllt. 
çıkarmak gayreti bir sınıf mahkeme dilen •ler içinde hukuk dairelerine ne mevdu olan lglerden başlıcası da vt- proğnun verilml§ ve bu proıJramlar bu- Dahiliye vekili, bu itlerin ,anMlbll· 
mUıteana ufak tefek farklarla bU- alt olanı aenelerden berl normale llyeUerde ldart teetlllt l§leridir. Sırası gün tatbik edilmektedirler. meal için belediye A16hi)'9t]erln1n 
tQn dairelere ve mahkemelere şamil yakın olan 5 bin killurdur ki bu ra- ile bqlamak 1lımı ıeUrae köyler, nahl· Gelecek sene tetrll mecliae bu hu. arttırılması lbnnplcliğini eöylemjt ve 
bir mablvet.te oldu,ıı..u l"ln seh\hı e- kam buctın de o kadardır. yeler, bzalar, viliyetler ve umum! ıusta oldukça mWılm ve memleketin demiftir ki: 
... ıı ve devamlı te~Akkl etmekte. iki senelik meaat neticesinde biri- mtlfettifllklerdir. Bu teıkilf.t bUtUn ha- ihtiyacına kifi es1U1lar ıetirecelimlzl Bu meyanda belediyelere &it blrt&-
Jtm. Nitekim yalnız mahkemeler na- ken işler balrımmdan ceza dalrele- yallerinl ve ideallerini yerine getire- ümit ediyorum. Zaten bu esaslarm bir kmı vergilerin t.enzil edilmeai meeel! 
Ari it.ibare alınacak olursa her se- rlnin vaztyetl de normale yaklaş. cek olan terakk! De mUt.eDUip olarak çotu, Cumhuriyet Halit Partiııi grubun- istihlftk, eğlence vergileri &"ibl halkı-
n• mahkemelere gelen lf yekQnunun maktadır. Ceza daireleri 937 sene- yürilmektedir dersem hakikati söyle- da görll,Ulmilı ve grup tarafından ayn. mıım, eğlence, tiyatro ve mtbtk din· 
iki yıl içinde 9!7.141 den 593.638 e ftlnde 14.HO lf devralmıştır. 938 • mi§ olurum. Çllnkll memleketteki inld- lan komisyonlarca llyıhalan ve ~en- lemeleri gibi aevk ihtfyaçlarmı blru 
çıkmasına rağmen seneden seneye bu daireler ancak 9.991 tı de"f1r ver- l&fı iktl8adt ve içtbnat lııklpf hudutlan baları hazırlanmıftir. Idarel huauılyeler rüçleıtiren gerek maU,.un .,. serek 
devredilen iş yekQnlarında tkl yıl ev- dtler. lçlnde bulandutumuı mayr- kısaltmakta ve mesafeleri buna nlabet.. için de ayni ıeyi düşllmoekteyiz. Bele- belediyenin &lm&kta oldukları bu libi 
velklne nazaran 150 bin kadar az. ım birinci gttntı bu rakam 8.374 9 le idare, teıkilf.tı idareyi de arttırmak- cllyeler bankalı olduğu gibi ldarel huau- vergilerde de tenzillt Ja.pılacaktır. 
ilk •ar411' lıl bu azlık mtbıhuıraa fttttl tadır. alyeler için de bir banka tealaiDl dtlfU. Hattl bunlardan bir 1mml IGID b· 
her sene mahkemelerimiz taratm - ı Mayıs 938 gonn temyiz mahke- KOYLEBIN KAUDNMASI ntıyoruz. nunlar hulrlanma.ktadl. Ba. kmm da 

B:. bu terakki ile mUtenası·p olarak Dahı'liye ·nekilı' bundan sonra aeblrle- tetkik edilmoktedir. Umit ecleıim ki, C!an intaç edilen fş yekfınunun 600 mest teşkllttlarına ayrı ayrı g6z a· .. " ıt , ___ ,_ 

tetkllf.tımw ikmale çahtıyoruz. Köyle rin sulan meıeleatne .,.e....,,i•, N\k mil§- ıe~A sene bütçemiz mevzuubablol· binden 563 bine çıkmış olmasına trldığı zaman görillilr ki ceza ve hu· • • _... ~~ d v kit · bu · l · ,_,. ... 
..ı-ı..ı- L-11rm-••ı hareketi ı.... .. lamr•~- kül olan bu ı'§e bü .. ta. bir eh•--1 .. et ugu va ' sıı.e ı§ enn ne -borçluyuz. kuk umumt heyetlerinde bekllyen rnuwu - .... ucr.v .,ı.u-. ,,.... ___,, im ld v .. _ _._, .... 1.-a.. 
n. .. 11'··e enc"-eninde bu "'"yleriD m· ve~ı;;; .. ; beledlye'ıer '---'--~...... bır' yapı il 0 ugunu _.,_.... -.-.,, Jıfahkemelrde görfllen bu seltli- tş mlktan iki ayht varide yekQnunu ..,......,, uua AU - • ....,._ utUUUlll-

ta ıulh cezalarının hissesi yoktur. tecavüz etmemektedir. Jdfafma muvafık olarak bir kanun ha- "Su proğramı., yaptıimJ. belediyelerin MEHUR KAAŞLAlU 
Blllkls oraAa vaziyet biraz daha • - u ... uncU hukuk, ikinci ceza, icra ve mlamnaktadır. Niyetimis köylerimizi audan sonra plan, elektrik, harita ve Dahiliye Vekili geçen aene poUlle. 

"' ....- ... Lu- ld '""""r yerlerinin '"•a•ma el ata--"'Iannı rin bir miktar terfi e++ı..1ı,;u.1.1.ı bu tırJatmıfttr. CUnkU bu mahkeme- Ulls. dördünctı hukuk ttlerlnl gilnl komlln ıe&UUde toplu bir halde are -...- aue- ...a - .. -.~ 
Jer 935 senesine 60 hin, 936 seneıl- '"'"nUne görUr bir hale ıeJml•lerdlr. llÖyliyerek demifür ki: aene de nüfus memurlaımm aynca 

... v yeni ceıa evleri bugün birer canlı l ma vıap11.1 • .:r.-. ~ı-'k ne 59 bin, 937 ıenestne 62 bin, 938 Birinci ceza, ticaret, birinci hu- - 1941 de 58 ıehirde temiz sular maq ar zam .r~ "446""'" -..;, ~ • 
varlıktır. Uç sene evvel metrnk ve ten 80I11'a +·- + .... Jdltt Jranun:andan 

senesine de 56 bln iş devret.iştir. 

Halbuki bu mahkemelere gelen ye
ni işler miktarında 20 btn kadar 
noksanlık butunmuı eldeki işlerin 
bllyilk bir kısmının sUratıe çıkarıl -
muma n vaılyeUerlnln Hllh bul
IDUIDa lmkln bırak17orc111. 

:Alır cezalarla ticaret mahkeme
lerlnde selA.h ~ok a2(.mahsustur. Sulh 
hukuklardakl ıellh şayanı kayıt

tır. Aıllye ceza ve asliye hukuk mah 
amılerl 937 yılı lçlndı heplmtıl 

memnun edecek bir llerleme kaydet
mtılerdlr. 

Alll:re ceıııar 935 de 60 bin, 938 
da 70 btn, 987 de '17 bin, asllye hu
kuklar ise 935 de ıoo bin, 936 da 
JH bin, U7 de 189 bin lt grkarma-
1& muvaffak olmuelardır. 

!cra daireleri iti 11ne eneltne 
kadar ıeneden Hneye 984 bin lt de'f· 
n4erken 937 seneılnden 9181enesl
ne 354.477 it devretmiştir 11:1 bitta
bi bu bOyttt bir selA.h eseridir. 

~ tıe1oili bM ra1cGm1.ardo gih'ül
~ gibi. adlıtyeml.tıtle t,lmin 901c ue 
f(Clbuk gıktığını işaret etmı,, foJcat 
,,...,._ anı. w kanuna muvafık oıa. 
ra1t yapılıp ~ptlm.ad~nm am§tını -
nıaaı lci:ımgeldiğini :töylemif ve detnif
tır ki: 

Hemen haber vermeliyim kl cum
huriyet adliyesi kararlarının Uiın 

ve kanuna uygunluk noktuındakf 

fltahatı eokluk 'YI çabukluk 1aha
an4akt mtılbet adımlanndan çok 
daha b0y11k ve çok daha krymet.lldlr. 
Hlldmler kanununun ilk taU>ik se. 
DHI olan 93' 1ılında.n bugllne ka
dar mahkemelerimizden sadlr olan 
kararların temyiz malıkemestnce 

fudlt ntsbetlerl her yıl gecen bir 
)'da nazaran devamlı bir yflk1elme 
kaydetmiş ve 935 senesinde yüzde 
ıa olan vasati taadik nlsbetl 936 da 

kuk iki 1 h k 1. n u .. d l akıtılacaktır. Bunlarm bir kısmı ihale ....... """'il' • ne u u .. , ç ne" ceza a • hali bir a.da olan lmralıda bugün bahse~-ı., bu kanunun Meclis encil· 
relerinin 

'
"-" '""' Un l örü bir edildi. Bir kıammm da projeleri hazır- WU'9 """ ... n 8 

' g r ııo büyük bina, lki atelye, üç ahrr, 1- menlerinde olduğunu, gelecek 1111e bu 
hale gelmeıl artrk bazıları tQln bir- ki depo, bir balıkhane, bir idare ve !anmaktadır. Iıln bitiril....J; .. ı, memurların muh • 
ka,.. h fta b•• 1 l"'tn d bl k Su meseleai halledilirken bir çok ue- ~"" .,, a • - 1 arı .,, e r aç •1 jandarma dairesi, bir dettrmen, mu- taç ve llyik oldukları refah deNcell-

1 l 1 t hirlerimizin plln ve haritalan yapıl-
mese 95 0 muş ur. teaddlt binaları, imar edilen blnlor- ne çıkarılacaklarını wı~:-1_.-. 

Y 1 d .. dU U d t ı h maktadır. Bunlarm bir Jmmmda da U4M.&UMMW~ a nıı ur ne ceza a res er ce aeyt.ln afaCJ, ballan, 1ebze bah- Vekil sonra tehirlerin imarı ...-
1ene 20 bine yakın lf çıkarmasına apor yerleri, stadyomlar ve diler mo- ....... __ . 

çelerl, tıtele1I, yolları ve binlerce dem thtJyaçlar vardır. Mezbahalar da lesinden be.hlletmf§, bqta ~bul ol-
ve yıldan Jıla devredilen lf yekunu· dönOm zerfyatr ne bir mamure hall- buna dahildir. mak illere BUl'I&. İmıit, hmJr ı!bl 
nun her sene bin kadar azaltmasına ne ıet.trllml,tlr. Burada mahkum· eehirlerin oralarda. oturanıaruı. ~ ce-

li- l b d ı ı 11 d Bu memlekette her türlü se~ )'iatma ra.men e yevm u a ren D 8 n e Jar bir taraftan kendi kendilerini 1- u-n:erlii refahını temin edecek flkil• 
d 4000 bl d f 1 l tt rağmen tek bir gefDle yapan adam aaır-e n en az a ç mevcu ur. dare ederken diler tarftan bu &dayı de imarmm ciddi olarak dfttU,ntll4Uftl-
B d 1 l d .. ,. d t l !arca yadolunurdu. İ u a ren n e u e.er a re er aruı· Hnılnleşt.lrmekt.edfrler. Elyevm lm- nO, sta.nbulda Emhıantlnden tmara 
na karışabilmesini t~mennl edırtm. ralı adasında. 400 kitinin ektiklerini Bugün bütün tehlrleri.ml7.e ıu pt!r· bqlandılmt anlatmııtır. 

İCRA l§LERt toplr7abllmıt için gele~k ay orara mek elbetteki halkı ilelebet rejimimi- Nüfuı itleri 
lcranın hukuk kısmında son 1enı gönderilmek üzere 350 mahkQm da- r.e baflıyacak ve bir iftihar veelleai o- Emin Arslan (Tokat) m zıtifua ktı. 

rakamlarının kaydettlli sellha rat- ha hazırladık. lacaktır. (Alkışlar, bravo sesleri). 
DaJıiUv. Veklll bundan sonra &m• tüklerinin ııılaha muhta; oldutuzau. 

men yapılacak ~k çok işlerlmlı bu- lldlrne, kardeşi tmralının tuttuğu ~- Dah.11 ek"''.J.:-:- ,_ ........ ""-
me hiameUerinin beledivıA1~1-llmeel ı ye v cuıı:ı~ eıı ço-. -.- plO' 

lunduğu da atlk&rdır. Esasen ba yolda emin adımlarla yUrUmektedlr. ,,_ o09w.ı. tiyaCJ olan daireainiıı ııUfua ~ 
iş için gecen ıene sizlere vaadetU· b l 200 l ı l veyahut devletlettfrllmeal meteleainln ..ıı-ı.,..;r 

Elyevm orada u unan k f n D rejim icabı, AtattırkUn dlrektifleri 1• olduğunu söylemesi üzerine ~ 
tım ıibl yabancı bir mUtehauıa cel· ektiklerini toplryabtlmek ı~ın cele- k" 
bettlk. Bu •at. bu..ıık ve kll,.ük muh· k ,. ,.. ca.bı, Celal Bayar hUkbıetinln pro. ı: • ,, .. " cet ay gön.dertıme uıere 300 kt.,. -"il 
tellf ter& dairelerini tetkik ettikten ırarnı icabı olduğunu töylfyerek de- - Biaie nUfu.t muamelltı bir • ..,_... 

sonra haaıı ettlll kanaati ve gördU.. 
ftı kusur ve noksanların lıl&hı lçlıı 
ya.zaca&'ı raporu bu ayın ıonunda 

göndereceıtnl vaadederek memleke
timizden ayrıldı. Bu milteh&Nrıla 

vaki olan •lfalıl temaslarımızda lo
ra ve lflAs kanunumuıun &O .. 60 
kadar maddeatnl tadil etmek taTıl-
yesinde bulunacafını ve Türk adli~ 
yeslntn bu mllşkllln yenebilecek bir 
kuvvet ve kuret.te bulundulunu ifa
de etti. 

OEZ& EVLERi 
Ceza lcruına gelince: VıklJeU

nlz bu hususta. en dofru roıu bul
dulu n bu 70lda haylice nertedttı 
kanaatindedir. Tuttuğumuz yolda 
1&dece yflrf!menin, mahdut HDeler 
fotncle cezaJann icra Ti intan batı
mından adliyemizi garııln• t1a1 •· 
deceil kanaatindeyiz. 

Pek mQtevaıl vasıtalarla başlıyatı 
tmralı, Edirne, Zonguldak, İlparta 

daha hazırladık. miltir ki: bir de yazım olmak eUNUla ikl 1ad 
Zoftau1dak madenlerinde elyevm · 3:50 •' - Amme hizmeUeri hiç bir kapl- ayrılmıştır. Niüus sayımmı ıı.r bel 

mahktllnumwı çalqmaktadtr. Maddi noa- talin istismar edemiye<ıefi bir alet aa· aenecıe bir yapmaktayız. Ve yapa~" 
tadan en müreffeh bir vaziyette bulu- hasıdır. ğız. Nüfus yazımı ondan daha mUJılıll 
nan Zonıuldak cezaevindeki muvaffakı- Ne bir elektrik, ne bir tramvay, ne \'e mll§kUldUr. &mlu&n kaınm, V 
yetin mn, Adliye Vekllettnden ziyade bir vapur, ne bir otobüs &irketi ferdin rayıdevletten •lnn11t t&dJ1e tevdi r 
oradaki maden mUdür ve mühendisleri- elinde kalamaz. Bunlar, belediye hu- dilmek tı.zere ft btlld de t.vdl edtıd 
nin htııınilrıiyet ve çalqmalarmda mUn- dutları dahilinde iseler belediyeye, be· tir. Y&kın '&Nnd& ntlfus YUlml fit:' 
demiçtir. Onlar blıl, bls onıan seviyor lediye hudutlan haricinde bulunup da pılaca.ktır. F..kl barflerle olan biti" 
ve anlıyoruı. Mahkümlar da her ikimizi müt.eaddit belediyeleri alakadar edi • Yet varakal&rma pltrıce yeni Y .. *'; 
.. viyor ve anlıyorlar. Bu kareılıklı sev- yoraa, devletin eline geçmelidirler. nunu çıktığı •mın b~ ... ~· 
si ve aıalapıadan aailam kökltl bir var Devlet, kf.r cihetini bir tarafa bırakıp derpiş edilnıittL Peyderpey CJelllW
lık fıtkırryor: Zonguldak ceaaevl. her teYde oldufu gibi milletin menfa· mektedir. Eski harflerin orta4aıa ~~ 

Zonpldak madenlerinde çalılan mah- atine olarak bu gibi tirketlere alt mamiyle kallcmaaı nllfua yu11111 ~
kQmlarm adedini ;yakm bir atide birkaç muraflan bUtçeeinde temin ve ta.kvf. duktan llOJl!'& olacaktır. . ... l 
misline çıkarmak için karııhklı tedbir- ye etmek ıuretile yerine ıetfrmelidir,, NUfus yamru ile hayli bir ~~ 
ıer &lmmaktadır. Şükrü Kaya et.in ucuzlufunu te• ve zamana. muhtaçtır. BiJdm t:aJaJD-: 

min lçln devlet ve belediye~ yapıl&n mbe göre iki, iki buçuk milyon ~ 
fedakb'hğt aiılatmlf, pyet kuaplar müteva.kkıftır. Bu bdar mUhiJD o
halkm gıdumı ucuzlatma.k için yapı- eeyde tal&i'nıfa, aakerltp, hul&I& JJ lf 
lan bu ite !Ut tekilde mümanaat ede· kukt taaamıflara eau olan 1'11' 
cek bir teatbbüte gtriemlş olsalardı, Cumhuriyet hUkilınetlnln dab• ~ 
yani dUkkAnlarmı kapatıp halka et zaman beklemiyeeefine emin~· 
vermeselerdi hükfımetin ertesi günü lirler . ., 

Arkadatlar, bendeniz şahsan adliye 
lfleıimiain, hukuk kıamında olswı, ceza 
lulmmda oı.un kanun l&fhalmda hOkllm 
Mfhumd& ve hattf. icra ve infaz ıafha-
11ında Tllrk adllyetinin Tilrkly,ıine 

:;arafJr bir yolda ilerlemekte olduğu 

Jranaatlndeytm. 
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-------. -Turbinli GeneratUr------
lktısat Vekil eti iç ticaret Bir kilovatlık 1 urbinli Jeneratör 
Umum Müdürlügv ünden: c 1 b ık ı ıat d s. s. . . Fa r a arı mamu ın an 

Türkiye cumhuriyeti ile Soayaliat Sovyet cumhu- Yüksek keyfiyette malzemeden 
riyetleri ittihadı hükUmeti araıında aktolunan tica- imal olunmuştur. 
ret ve seyriıefain mukavelesi hükümlerine tevfikan 
Türkiyedeçalı§maıınaizinverilen S. S. C. 1. müeaaese 

1 
idarel İ Ve UCUZdUr 

ainden CSoyuzneft Eksport Neft Sendikatl müesse- Mufas!al malCımat almak için: Telefon: 442&2 miln.cut ediniz. 

sesi Türkiye mnumi vekili Dimitry Artemeviç Kri 
janovaki bu defa müracaatla haiz olduğu salahiyete is-
tinaden faaliyet mıntakaıı Türkiye hudutlan dahil 
olmak üzere Sovyet tebaasından fraklı Sevaatofu ve
kil tayin ettiğini bildirmit ve kanunen lazımgelen vesi
kalan vermittir. 

-~ADEMi i K Ti O AR~-• 
GEVŞEKLIGDNE ve B rE L 

Keyfiyet tetkik edilerek 
KARŞD 

• • .... ~ ' '. • . . • . ~ . : ... ~ ~l 

1 la ilan olunur. 
- - ·- ---;..;_ _____ ..,_ __ ...... ~~ ...... --~~~~~':'.'.:'-----. HORMOBiN 

·- fabletlar• Kar cczanade ara1ınız. { Paaı. kutusu 1255 Hormo!Un l -· 

İ§ bulmak için Zongulda.k'a gidecek olan vatanda§larm orada sefil bir \Ta· 
ziyete düşmemeleri için yanlarında en az 15 günlük iaşeleri ve icabında. mem
leketlerine dönebilmelerine yetebilecek kadar para bulundurmaları aksi takdir
de ora.da hUkfunetten, belediyeden ve sair makamlardan ya.rdnn istememeleri 
illn olunur. (B) (2992) 

,J 11! 1 ijı ı l ! ı ı: 1t1 ! ı: fJ il 1 ! 1 1 11 i ! i ' i ~; : : ! : 1 ! ' 1 r u= .. =:==;=.;~Ka;;:-ı " 
İİ Röntken Mütehasaııı 1 
•İ Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 -
1 ye kadar Belediye. Binbirdirt.k Nuri- • = 

Sie 

oonlm sokakta Aslaner apartıman fi 
Senelik muhammen kirası 60 Ura olan YeŞilköyde Şevketiye parkı içindeki 

gazino 939 ve 940 ve 9·'1 seneleri Mayıs aon~a ka.dar kiraya. verilmek ili:ere 
açık arttır.naya konulmuştur. Şartn&mesi Levazım MUdUrlüğünde görülebilir. 
lstekli olanlar 4 lira. 50 ku.rşluk ilk teminat mektup veya. makbuzu ile 30.5.938 
Pazartesi günii saat 14 de Daimi Encümende bulunmahdn-lar. '11111111:a:m:nmm:lllllll am iilWI mem iltihabı 'V9 ça.tlaltlar, flegmonlar, yamkla.r, traş yaralan, ergenlik· 

(B) (2859) ler, koltuk altI çıbanlan, ANTMROS ile 
Tedavisi en erken ve en emin bir surette temin eder. 

ŞARK İSPENÇiYARi LA.BORATUARt T. A. Ş. ..fi 
~ .. ~--rı-7 Diş Doktoru 

Hepsine 331lira83 kuruş fiat tahmin edilen itfa.iye anbarında. mevcut hor. 
tum, ba.hçe ra.koru. hoparlör, teneke makas ve saire gibi muhtelif cins köhne 
eşya. satılmak için açık arttırmaya konulmuştur. Bu eşyanm liste ve şartna
mesi levazım müdUrlUğü.nde görülebilir. tst.ekliler 24 lira. 88 kuruŞiuk ilk te.. 
nıina.t mektubu veya mak'bu.ıile beraber ihale günU olan 26-5.938 perşembe gü. 

l\lecati PAKŞi 
Türk Hava Kurumu nü saat 14 de Daimi Enciimende bulunmalıdırlar. (B) (2726) Haatalanm bel'KÜD aabab aaat 

10 dan akpm 19 a kadar kabuJ eder. 
Keşif bedeU 814 lira ola.n Merkezefendi meza.rlığmın yeni yapılan duvarına 

konulacak tel k&fes ve demir kapı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrak:i. 
le şartnamesi leva.zmı müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
Yazılı vesika. ve 61 lira 5 kuruşluk ilk teminat makbuZ veya mektubile bera .. 
her 26-5.938 pereembe günU sa.at 14 deDaimt Encümende bulunma.hdır-lar. 

Salı ve cuma gÜııleri saat 14 ten 
18 e kadar paraaızdır. 

Adreı: Karaköy Tünel meydam, 
Tersane caddeıi h3fmda No. 1/2 

Büyük Piyangosu 
2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

(B) (2721) 
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____________________ ,_,, ______________________ _.. ________________ _ 

Bu ilk yemtkte, Vervil, şövalyenin 

büyilk bir hüziln içinde bulunduğunu 
anlcıyarak, onun bardağını mütemadi
ytn doldurdu, onu eğlendirmek için ba· 
ıırıdan geçen gülünç vak'alan ve bir 
•ilrU anekdot anlattı ve ba!riki centil
menlere haı bir incelikle onun hali ha· 
.ıırda.ki vuiyetini v~ bapiıcneye celi
~ndelri ıebebi kat•iyyen ima etmedi. 

M<'.iiıma!ih, bütün gayretine rağmen, 
Jiivalye nezakete nezaketle mukabele 
etmekle beraber, üzerine çöken hürnü 
giı:lemeğe muvaffak olamıyordu ve bu
nu gören Vervil de, d' Assıu'm, hapsiyle 
inkıtaa uğrayan bir a§k macerasından 
dolayı mahzun olduğunu düşünerek o. 
n~ mütemt1diyen eğlendirmeğe çalışr· 

yor ve kendisine ne suretle hizmet ede
bileceğini soruyordu. Fakat §Övalye 
onun bütün tekliflerini büyü.le bir ne
nket ve hararetle reddediyor ve sade. 
t"I dostu kont dö Sen - Jennene bir 
mektup göndertmesini ondan rica edi
yordu. Vervil bunu maalmemnuniye ya .. 
pıcağına aöz verdi. 
Yemeğin 10nuna doğru. muhafız ku

'D'~mı, söz arilSmda ve Lüayd bir ta. 
\'lrla, çok ıevmeğe ba§ladığı bu yeni 
dosta geniı bir müsamaha göstermek 
için. ondan aadece kaçmak teşebbüsün· 
~ bulunmıyacağma dair !Öz istedi. 

Fakc)t hayretler içinde, mahpusun, 
1''.ı arzuıunu reddettiğini hayretle gör
dü. 

Ve zabit bunun bir çrlgrnlık ok!u
l~nu söyleyip onu bundan vazgeçirmek 
1~in israr ~ince, şövalye, kend.i&ne has 

' 
0~ bir mertlik ve samimiyetle, onun 
%anettifi gibi ehemmiyetsiz bir mahpus 
o~rnadrğmı, siyasi bir ınahpll9 telakki e. 
dıldi- · . . gını ve buradan yalnrz Bastiy ho:">-
f'tsanesine ve belki de darağaema gide
ceğini söyledi. 

Erkekçe bir ıoğukkanlıbk ve metanet 
J.. söylenen btJ sözler zabiti ürpertti ve 
•damcağrı. hayret ve dehşet içinde mı. 
rtldandr: . 

- Aman ya Rabbiml Demek mesele 
bu k rdar mühim, hal.. Neden bu kadar 
düşünceli olduğun uru §imdi anliyorum l 
Fakat buradan firar etmek! •. tmkanarz !. 

Ve bu dü§ünce ona öyle saçma görü
nüyordu ki, omuzlarını silkti. 

D'Aasas, gayet sa.kin bir halde, mu
hafız kumanda:ıımn bir karar vermesi
ni bekliyordu. 

Vervil ayağa kalkttuş ve oda.da asa
biyetle dolaşarak mmldanıyordu: 

- Vay aksi şeytan vayl •. cidden ca
nım aıkıldı ... Çünkü bu tüdirde vazi. 
yet değişiyor. 

Bir sevki tabiiyle kapryı açarak kori· 
ldora çıktı; gelip geçerken adamlarını 

teftiş ediyor, pencerelerdeki demir çu· 
buklara bakıyıor, hatta naza:-lariie ken· 
dilerini yerden ayıran mesafeyi ölçü· 
yor ve sanki mahpusunun, bütün bu 
manileri yencmiyeceği hususunda kani 
olmak isitiyordu. 

Nihayet, iyice düşündükten cs.onra, 
karannr verdi, §övalyenin yanınr.ı gel· 
di ve heyecanla ona §Öyle dedi: 

- Dinleyin, şövalye, sizin haliniz ba
na büyük bir sempati telkin etti. Sizi 
şerefim üzerine temin ederim ki, size 
karşı samimt •dostluk hissediyorum. Ve 
bunu size ispat etmek istemem. Sizin 
hakkınızda lrı:ıa hususi talimat venne· 
diler. Böyle bir emir almadıkça, ıiz be· 
nim nazarımda hafif suçtan buraya J;e
tirilmi' bir meslekdaşsınrz. Ve öyle ka· 
tacaksınız: binaen:•1eyh size karşı olan 
muamelcmi değiştinniyeceğim ve siz 
bur3da istediğiniz gibi .gidip gelmekte 
serbestsnh:. Yalnxz, bu şartlar içinde, 
sizin dışansile temas etmenize müsa· 
ade vermeğe im.kan yoktur; tabii anlr
yorsunuz, d~ğil mi? .. Buradan kt•;mak 
meselesine gelince, inanın bana ı~:. 

buırlan vazgeçmeniz çok hayırlı olur .. 
K·•'} gibi havalanmadıkça ... Bu bir çıl· 
g:nlıktrr! .. 

KcndiF-ine karşı gösterilen bu mu· 
habbetlen son derece mütehassis oiıcr.ı 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

CJ.." 
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--------------------------------------------------------------biiyle doğruldu. Fa.kat mösyö Jak ça· 
bucak: 

- Ne yapıyorsunuz, yavrum! dedi. 
işinize devam edin. Unutmayın ki ben, 
eizin gibi aıil bir lkadımn kendisi için 
rahatsız olaıruyacağı mütevazi bir mü· 
ccvberatçıyım. Bu münasebetle size ha
tırlatayım ki, size getirdiğim gcrd~ • 
bğı biç çekinmeden krala gösterip, bu
nu satm aldığmızı söyleyebilirsini% ••. 
Yüksek bir fiyat söylemekten çekitm\e
yin, çUnkü bu gerdanlık bir servete mu
adildir. Artık gidiyorum: rica ederim, 
hizmetçinizi çağrnn .• Bir dakika durun. 
Bu d' Assas•ın pmresi cidden çok gü
zel .• Fakat düşünüyorum da, Madam 
d'Etyol, buradaki yalnızlık anlarında, 

her balde, sizin gibi resim yapmakla va
kit s~çirlrdi. Burada hiç tablo veya re. 
sim bırakmı§ mı acaba 7. Q 

Jülyet, hayretle: 
- Evet, diye ceV'ap verdi. şurada bir 

hayli karton var. 
- Ya! .. Bunlan bana gösterir misi

ruz?. 

Genç ka:im, bir köşede duran kar
tonlan getirerek: 

- !~tel .. 

· Dedi mösyö J ak da bun lan dikkatle 
gözden geçirmeğe başladr. Bunlar, 
muhtelif mevzuları temsil eden resim
lerdi, fakat hemen hep& bitmemişti .• 

Mannafih, mösyö Jak bunlann için· 
<le, ikmal edilmiş bir iki resim buldu 
ki, bunların altında bir "J" imzası var. 
dx. 

Mösyö Jak, l'bunlara bir müddet bak
tıktan sonra sorldu: l - Kral bu resimleri gördü mü?. · 

- Zannederim ki görmedi. Fakat bu· 
nu niçin s~ruyorsunuı?. 

Bu suale, esrorengiz adam başka bir 
sualle cevap verdi: 

- Yaptığınız eserlerin altına imza 
atmaktan hoşlanır mısmız, sevgili yav
rum?. 

- Ben mi? Bilmem! Anlamıyorum! .. 
Niçin soruyorsunw:?. 

- Çünkü, böyle bir §eyden hoşlan
mış gibi gilzel bir ~detiniz olsaydı, şu 

bizim d' Assasın bu cidden güzel port. 
resi altına, tıpkı buna benzer bir "f' 
imzası kordunuz • . Sontia bu resmi de di
ğer resimler arasına koyar ve kralın bu 
resimleri karıştırmasını temin edecek 
bir çare bulurdunuz. 

- Anlryorum; kral bu resmin ma
dam d•Etyol tarafından yapıldığını zan
ned~ck ve madam d•Etyol böylelikle, 
tamaımiyle .•• 

Mösyö Jak, gizli bir istihza ile, genç 
kadının ıözUnü tamamlayarak: 

- Tamamiyle gözden düşecektir .. 
Çok zekisiniz, yavrum. 

Dedi, bir maksadı olan Jülyct de de
vam etti : 

- Diğer taraftan benim ismim de ' 'J,, 
harfiyle ~Jadığı için, beni hiç kimse 
sahtekarlıkla itham edemez. 

Ve genç kadm içinde bir tereddüt se· 
zilcbilen memnun bir tavırla ilave etti: 

- Şu halde size bir şey itiraf ede
yiın mi?. 

Mösyö Jak keakin nazarlarını genç 
kadının gözlerine dikerek - Jülyet bu 
nazarlardan kat'iyyen sarsılın0dı - Ce
vap verdi: 

- itiraf eldin, yavrum. 
- Ben de bu portreyi sırf bu maksat-

la yapmıgtım. 

Bir kaç saniye müddetle mösyö Jak, 
vazarlanru genç kadmdc.cı ayırmadr, 

jülyct te güHimseyerek, 'bu garip na
nrlara mukavemet etti. 

Bunun üzerine mösyö Jak, cnun 
göılerini indirtmeğe ve düşüncelerine 
nüfuz etmeğe muvaffak olamadığı için 
eğildi ve §Öyle dedi: 

- Şu halde ilave edeyim: Siz cidden 
%eki ve kuvvetlisiniz!.. Çok kuvvetli! .. 

Kcnldisinden emin ve onu imtina et
tiğine kani olan genç kadın zili saldr, 
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r-----.------~, Güzel, sağlam 
ve neşeli 

·çünkü 

Radyo/in 
Kullanıyor 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişlerinizi 
muntazaman fırçalayınız. 
Dişlerdeki leke, pas ve küfekileri 
temizler. Ağızdaki mikroplan im-

ha eder. Dişlerin çürümesine 
mani olur. 

--------------

BOLULU 
Alaturka ve Alafranga 

Ahçı 
Birinci sınıf ahçılardanrm. Alaf-

ranga ve alaturka yemek, tatlı ve bö
rek yaparım. Elimde yüksek yer
lerden bon::ervislerim vardır. 

1 
Beyazıt ahçılar kahvesinde Bolu

dan yeni gelen Ali Rıza. 

Bağdan Kadeh, 

l'UİSKET SAR'A.BI 

200 "'. 
fO • 

; es.k~ 

' , .. , 

S.OF.RA 
SARAPl ... Alll 

HO rl. 
200 • 

•fQ • 

lurmız • • •r." • dôml· ·~ 

iNMiSAR 5A.RAPLARI 
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• Mideniz bozuk, 'diliniz paslı 

KABIZ 
çekiyorsanız siz de on binlerce kl~I ıibi 

tecrübe ediniı. MiDE n barsaklan 
yormadan ve alıştırmadan ishal eder 

-ve temizler. 

Hazımsızlığı, Mide Ekşilik, 
Şişkinlik ve yanmalarını 

Giderir 
İştiha ve sıhhatinizi düzeltir. lçilıııesl 

gayet lAtH; tesiri kolay -ve müleyyindir. 
Son derece teksif edilmiş bir tuı olmak
la mümasil hiçbir müstahzarla kıyas 

kabul etmez. Maıon isim, Horoz: marka. , 
sına dikkat • .......................... 

-- Birinci sınıf Operatör 
Or. CAFER TAYYAR 

Umumi cerraht ve sinir, dimağ estetik 
cerrahisi mütehassısı 

PARlS TIP FAKULTESt S. 
ASISTANI 

Erkek, kadın ameliyatları, dimai 
estetik "'yüz,. meme, kamı buruşuk

luğu ve gençlik ameliyatı,. 
(Nisaiye ve doğum mütehassısı)] 

Muayene sabahları M e c P I o e n 
8 den 10 a kadar b U 

1 
Oğleden sonra Ocretlidir. Tel 440861 

Beyoğlu. Parnıakkapı, Rumeli han. 1. 

il DOKTOR ÇIPRUT 

1 
Cildiye ve Zühreviye miiteha11111 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı 

'-ari--ında Por ıokağı köteainde 
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sakin bir tavırla işine devam etti ve 
içeriye giren Nikola: 

- Mösyöyü teşyi edin, dedi. 
Mösyö Jak ta, rolünü sonuna kz.dar 

oynayarak, yerlere kadar eğilmek ve 
teşekkürlerde bulunmak 6Uretiyle, ge. 
ri geri yürüyerek dışanya çıktı. 

Fakat kapı kapandığı zaman doğrul
du ve çehresinde gizli bir erıldişe ifade
si belirdi.. 

Hizmetçi kız onu dış kapıya kadar 
teşyi etti, mösyö Jak da sokağa çıkma
dan evvel ona küçük bir kese uzatarak 
kulağına bir şeyler fısıldadı: 

Nikol keseyi cebine yerleştirdi. Gü
zel bir reverans yaptı ve alçak 6esle 
cevap verdi: 

- Merak etmeyin, mösyö, benden 
memnun kalacaksınız. 

Bu sözler üzerine mösyö Jak dışarıya 
çıktı ve doğru şatoya gitti. 

xıv. 

ŞATO HAPISANESl 

Versay şatosu hiç te hapisane vazi. 
fesi görebilecek bir şekilde inşa edil
memişti. Maamafih, bu devirde, hapisa
ne, kralın oturduğu her yerde elzem ve 
mecburi bir mütemmimdi. 

Binaenaleyh, şatoda, tam manasiyle 
hapisane bulunmamakla beraber, bu va
?ifeyi görecek yerler vardı . 

Hapisane olarak, son kattaki bir kaç 
oda ayrılmış ve bu od211arın pencerele
rine demir çubuklar, kapılarına da sağ. 
hm kilitler konmuştu, Öyle ki, buraları 
da, her hapisane ,gibi, içinden kaçması 
müşkül bir hücre haline ifrağ edilmiş
ti. 

Bu hücreler saıdece oldukça geniş ve 
konforlu 'bir şekilde döşenm.iş, yatak 
odalarıydı ve lbunları işgal edenlere, 
kral hesabrna oldukça iyi bakılıyordu: 
Çünkü evvela, mahpusların buradaki 
ikamet müddeti kısa sürerdi. (Ağır oee
zalara çarpılanlar büyük hapisanelere 
nakledilirlerdi.) Saniyen de, mahpus-

lar, ekseriya mevki sahibi asil insanlar
dı. 

Bu odalar ayni zamanda, disiplin ce. 
zalarına çarpılan zabitleri de barındmr· 
dı. 

Bundan başka, tedbir olmak üzere, 
on asker ve bir çavuştan müteşekkil 

bir muhafız bölüğü vardı ki, !bunlara 
kumanda eden zabite küçük bir apartı
man tahsis edilmişti. 
~ Zabit ve askerler her en beş günde, 
b\r defa ldeğişirlerdi. Bu müddet zar
fında şatoyu terketmek kat'iyyen yasak 
olduğundan, muhafızlar da, muhafaza
ya memur oldukları suçlular kadar 
mahpus sayılabilirlerdi. 

Hücreler boş olduğu z~an, bu va. 
zife nisbete çekilir bir hal alrrdr, fa- : 
kı.t bir tek hücrede bir tek mapus bu-
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lundu mu iş cidden tahamınülsüzıdü. 

Çünkü emir kat'i ve sıkıydı. 
Bu vaziyetlerde, hususi emirler ol

IT'aiiıkça, muhafız kumandanı ekseriya, 
can sıkıntısını gidermek için mahpusile 
b-.raber kapanır ve böylece ikisi de, 
vaktin nisbeten hoş geçmesini temin e
derlerdi. 

Mahpus bir zabit olduğu zamanlar, 
muhafız kumandanı, belki de, !bir gün 
k~ndisi ayni vaziyete düşeceğini na. 
zarı dikkate alarak meslektaşına elin ... 
den gelen her kolaylığı gösterirdi. O- , 
nun masasında yemek yer, isterse onun
la kumar oynar, bir metresi varsa ona 
mektup götürüp getirmek vazifesini 
üzerine alır ve hatta mahpusu görmeğe 
gelen arkadaşları bile bu arzularından 
r.lahrum etmez ve ekseriya Şc--mpanya

lar içmek suretiyle yaprlan bu görüşme
lerde bizzat hazır bulunurdu. 

Hülasa, vazifesine halel getirmemek 
şartiyle, meslektaşın hemen her arzu· 
sunu yerine getirir ve ondan ancak, 
kaçmryacağına d<Air söz alırdı. 
Şunu da söylemek lazımdır ki, bu ka

dar müsamahakar ve tdostça 'bir şekil
de davranan bu muhafız kumandanı en 

küçük bir firar teşebbüsünde d'1hi mah-
1 pusunu öldürmekte asla tereddüt et. 
mezdi. Maamafih, şu da var ki, o devir
de asilzade, veı:idiği sözü tutmakta bü
yük bir kıskançlık gösterir ve tesadü
fen hapisanenin bütün kaprlarr önünde 
açıls21, imkanı y.ck verdiği sıözden dön
mezdi. 

Bunun içindir ki, mahpusun verdiği 
namus sözü muhafız kumandanı zabit 
~in çok mühim manevi bir garantiydi. 
Fakat bu garantinin dışında bir ide 
maddi garanti vMdı ki bu da firarın 

Ç'>k müşkül oluşuydu. 
Bütün hücreler, geniş bir koridorun 

dibinde bir sıra üzerindeydi ve biribir. 
!erinden kalın duvarlarla ayrılmıştı. 

Muhafızların ldaima hazır bulunduklan 
geniş salonun kapısı da son derece 
s21Jlamdr ve ortasında bulunan yirmi 
santimetrelik deliğin üzerinde de ka
lın demir çubuklar vardr. Bu kapı dar 
bir koridora açılıyordu ve bu koridoru 
sol taraftaki üç pencere aydınlatıyor

ldu: Koridorun sağ tarafında ise, gene 
ayni derecede sı:ığlam yedi kapı vardr 
ortadaki küçük merdiven ise bir nevi 
taraçaya çıkıyordu. 

!Ik kapı, muhafız kumandanının, kü
çük bir antre, bir salon ve bir yatak o
dasrndan müteşekkil apôırtımamna açr. 
lıyordu. 

Diğer dört kapının her biri ise, gayet 
iyi döşenmiş birer yatak ddasına açılı
yordu ve buradaki karyolalar o kadar 
genişti ki odanın hemen hemen yunsr
m işgal ediyordu, 

Nihayet son iki kapı da, bir salon ve 
bir yatak odasından müteşekkil küçü
cük iki apartnnana açılıyordu. 

Her .oda, kalın demir çubuklarlaı kap
lanmış bir pencere/den hava alıyordu. 

' Mahpuslar, damda bulunan taraçaya 
çrkıp hava '<:ılmak hakkına maliktiler. 

Biitün bunlar şatonun arkasında bu. 
lunuyordu ve kırlara nazırdı. 

Bu vaziyet dolayısiyle, görüldüğü 

veçhile, kaçmak kolay bir iş değildi Bi-r 
tek açrk kapı muhafızların ibulundukla .. 
rı salona açılıyordu ve buradan geç
mek için, müsellfilı on bir kişinin ce11e
di üzeriri:ien geçmek lazımdı. Taraça ise 
öyle yüksekteydi ki oradan atlamağa 
kalkm,ık, ölmek demekti. Geriye döıe .. 
meler kalıyordu. Fakat alt ikatlarda bir 
5Ürü zabit ve asilzade ikamet ettikleri 
için, gayri tabii en küçük bir gürültü 
bile nazarı dikkati celbeder ve herkesi 
ay.,klandmrdr. 

Mahpusları gibi kapanmıı olan mu. 
hafız alayı, aldaınlarma, kapının orta .. 
sınadki delikten nezaret ediyordu ve 
dışarıya çıktığı zaman, kendisini ~ \t
mak mecburiyetindeydi, öyle ki, mı,ıı .a .. 
fr:ı: kumandanının yerine baıka · b'I 1si
nin çıkmağa kalkışmasına imkan , .~ok .. 
tu. 

Bu sıralarda, yegane mahpusun, ıer .. 
best kalıp Jaru himaye edebilmek için 
her şeyi fedaya razı bulunan şövalye, 

ki'Assas elan bu hapisane işte böyle bir'. 
yerdi. 

Şövalyeye zabitin apartımaru yanın· 
da bulunan (1) numaralı odayx; ıver .. 
mişlerdi. 

Kral, bu mahpus hakkında, hiç bir 
husus emir vermediğinden, Vervil a .. · 
dmdaki muhafız kumandanr, bu mes ,. 
le\ctaşı, sadece disiplin cezasına çarpıl" 
mış ve bir kaç haf ta sonra çıkıp gide • ' 
Cf'k bir mahpus zannediyordu. \ 

Bunun içindir ki, onu çok iyi ve sa-· 
mimi bir şekilde kaı:§rlayarak, !kendi 
masasında yemek yeyip, apartnnanrnaı 

kandi apartımaru nazariyle bakmasmı 
ondan rica etti. Ayni zamanda ona her 
tNafr gösterdi, taraçaya çıkarak güzel 
manzarayı seyrettirdi. Sonra yemeğe 
iodiler. · • 
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Mahpusun mertlik ve samimiyet ifa.. 
d"! eden çehresi muhafız kumatıldanına 
daha ilk anda büyük bir emniyet uyan· 
dırmış ve ... ona büyük bir semp.ati _teUcin_ 
etmişti, 


