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Roma ve Berlin ispanyayı 
askeri misak yapmağa zorlıyorlar 

Romanya Tzariciye nazırı hariciye vekilimiz ve Baştrekilimizle beraber.Misafir nazır fftiiunu söylerken . ., 

Romaya Hariciye Nazırıyle 
......... - p .... , 

I 

Ankara 
müzakereleri 
Resmi temaslara bugün de 

..__.\akara, 12 (A.A.) - Muhte· Saracoflu, Adliye Vekili Fethi •1' . ·r :-·. Eb ".ıt ~ ,. 

."Ql ı ı ısa mmız, euı ,.el.n 
'i ınısaflrlmlz Romanya Harl- Okrar, :Muhaberat ve MUnaka-
~e Nazırı ekselA.ns Gafenko, llt Vekili Ali CeUnkaya, lktııat 
8t.a •abah Hariciye Vekili ŞUkrU Vekili HUsnu Çakır, Sıhhat ve 

1 rcotıu ile görüşmelerde bu- lçtlmat Muavenet Veklll Doktor 
~llllıuttur. Bayan Gafenko ise, Hu16sl Alatq, GtlmrtıJt ve Jn-

fatatfnde Rumen gazetecileri hisarlar Vekili Raif Karadeniz, 
~dutu halde, Gazi Terbiye Ene- Ticaret Veklll Cezml Brçln ve 
lbltııunu ziyaret etmiştir. Ru- refikası, Devlet Ş6rası Ralsl ts-
0 en ıaaetecilerl, ayrıca, usta mail Hakkı ve refikası, Meclis 
tuı gezmişlerdir. Grup Reis Veklllednden Hasan 

4 
8anetn Doktor Refik Say- Saka, hariciye enctımenl maz• 

,:ııı.. Anadolu klUbUnde Ro· bata muharriri Muzaffer, Ra. 
lllya Hariciye Nazırı ve Ba· manya Ankara bUyUk elçisi B. 
~ Gafenko şeertArlne bir öğ- Stoyka, ve Bayan Stoyka, Ro
ı' Ziyafeti vermiştir. Bu ziya- ma ve BUkreş bUyUk elçileri· 
~Hariciye Vekili ve Bayan (Dıflanıt 4 lincüdt ) · 

Devletin bir yılhk bütçesinden 

42 Bin memura 
Hariciye vekilimit ziya/ıtte nutuk söylerken ... 

120 milyon/ 
Meclis, yeni barem . 

Gazeteci heyetimiz 
ingilterede fevkalade 
hüsnükabul gördü 

Heyet azasından bu sabah dönen 
layihalarının Asım Us intiba-

tlıüzakere~in~ başl~dı J;~;;:~~~:r:ı 
Bazı devlet daırelerınde baş dondu- üzerine üç hafta evvel İngiltereyi 
rucu zamlar yapllmış; bazı yerlerde, ~=.!i~!ü;~e:!~~~ ~:~! 
İki Uç yerden maas alan memurlar ~ı~k=~n!n:ı~~~rn .ekspr~ 
Ya ? lnr;il~eredeki resmt ziyaret p~ 

rmış 1 ramı tamamlandıktan sonra heyet 

b..~· 12 (A.A.) - B.M.M. Sütlet Alman menatikı ile Türkiye azasından Falih Rıfkı Atay, Bur 
~ Dr. Mazhar Germenin baş- ara~mdaki ticari mübadellt ve t.edi· han Belge, Anadolu Ajansı umum 
iaQk~ toplanarak bazı idam yata ait Türkiye • Alman anlapna. müdOril Muvaffak Menemencioilu 
tala Gınıeri~in ta dikine ait mazba. sı~ ta.~i~erine ai.t kanun -~yiha·~irkaç .~.için ~ndrada kalm~ 

l rı. t~!l\ıp etmi~tir. lanle Turkıye • lngıltere muzeyyel ~r. Huseyın c:aıııt Y~çın ~ A~~ 
11 Ü?kiye - lsviçre ticaret ve kle- ticaret ve klering anla§D13lannda ba din Daver Parıse geçmı~. Hu• 

1'1t lnlqmasile merbutatınm vl · {Dna.ı 5 iftdtltA _' 'f.Dnfmlı 4'İbridi}J t Çoruls saylti~-Uı · · 

Madrid 
tereddütte 

ispanya askerlik 
iki seneye 

müddetini 
çıkardı 

Paris 13 ,(A.A.). - Madritten zakert.lerde bulunduğu ve Serraııo 
bildiriliyor: S\lner i!e Kont Cianonun bu top-

Romada cereyan eden son l tal· la? tıda hazır bulunduğu İspanyol 
yan • İspanyol görü§llleleri esnasın· telgraf ajansı tarafından bildiril· 
da bir l talyan - l spanyol - Alman ımktedir. Bununla beraber. lspan· 
:ıskeri paktının imzası mevzuubahs yol matbuatı henüz bu haberi ner 
:llduğu bildirilmektedir. Bununla retmediği için Madritin askeri bir 
beraoer İspanyol liderlerinin büyük pakt imzasına şiddetle muhalefet 
b•: hs'lımın böyle bir pakta taraf· ettiği zannı hasıl olmaktadır. 
·ar olmadıklan söylenmektedir. '(Devamı 4 üncüdı) 

lsparıyol askeri ve bahri heyeti· 
ni~ dün ttaıyan askert şeflerite ma. Yeni tefrikalarıwuı 

Luvr mUzesinden 
Oç milyon 
franklık bir 

tablo çahndı 
Plril, 13 (A. A.) - Lomıe .mi. 

zeslnde, 1913 te .Joconde'mı çalm· 
masmı hatırlatan ansuyonel bir 
'3irkat bldlsesl olmqtur, Hadise, 
3anat lleminde bilyUk bir heyecan 
tevlld etmlftlr. 

Cilretll bir hırsız dUn &fleden 
sonra galeriler kapanmadan biru 
evvel 18 inci aarm Franm BaDat 
eserlerinin en kıymetlilerinden bL 
rinJ çalmJltır. Çalınan eser "Ll
kayd" isminde Antolne Vatteau.. 
nun meghur bir tabloeudur. Tablo
nun U%Ullluğu 25 santimetre, gen.iş
liği 20 santimetredir. Eaerin kıy _ 

meti 3 milyon frank olarak tahmin 
edilmektedir. 

ÇERÇEVE 
. ..-

MASAL 
ÇOCUKLARI 

1918 Nobel edebiyat mlk&fatmı b. 
anan ADIN'Jkah kadın 

Pörl Bak"m lmYmll Çlncle 

heyeeuıh bir eseri... 

lngilizceden çeviren : 
VAHDET GOL TEKiN 
Per~embe günü nepiM bqlty 
ruz. 

8 ir matbuat davası 
Köprüden kalkan Kadıköyü va paranda, bir havmı llzeıtadeld sini 

sinekle r gibi kaynapn gazete milvenllerL. Banlardaa biri haJlmı· 
yor. Ajzmdan çıktılı glM kaydediyorum: 

- Maç geldi, )(aç, Slnemond, Parva, llarJul 
Uzaktan bir bqka BM: 

- Ko~ var, K-11dau, nJastruy-. VI, Dedektif, Vaal&I 
8aidu soldan blrbo 1e1: 

- Parlauvar, Parlsuvar, Parlsavarl 
Kannakanpk 11et1ler : 
- Marlkler, Çaytang, Baketo ! 
Operada, tenor, bariton, bu, soprano MU avu hy~m tem.. 

po tatua edm sealer halinde blrka9 IDUU de, ~ cıba mec. 
maa ve gazete isimlerini ge\'&Uyor. 

Ba sahllenln ne milthlı blr ifadesi oldal1ma kanamak lcla töyle 
bir le\·ba tuarlıyalım : Me&eli Parlsteslab ve Fl'all9IS mllvealler , .... 
kuvvetleriyle Ttlrk gazete \ 'e mecmaalarmm lalmlerlnl ha)'lm!Jor. Ne 
baynılarf 

Deill Fnnsada Türk gazete ve mecmuası, dil.ayanın hlcblr köte
abule hiçbir yahuleı ne§(r nsıtaaı; ba kadar hararet, bu kadar ma.. 
babbet, bu kadar ellretle satılıp alınamaz. Katti bir milstemıekeıle, 

mllstemleke sahibinin eserleri bile bu tarz ve mikyasta sllrillemes. 
Burada kalemlmln öfkesini tutuyorum. Ne demek lstedlllml &a• 

byonanmo 
KabMat kimde, satmada mıf Asla! Alanda mıf Oldakça! Yuak 

t>bnlyende mi f Yüzde yüz evet! 
Btlldbnetlıa bu glbl itlerle meff'DI olmuı \'e gözilnl dört ~ 

gerekea fUdr ,.e • auaaiyet merkeslerl, 'belllltaıh lhU~ ..wblerlae 
vellb 1m1blllll aboae bllla vermek ıarWe, ba ınorta mah ...-. 
nfat Jdlltlr lletlerlne kapdanmm ııa,.•alr. 

Gllmrilk, yalnn lktııwlt faktöre baifı \"e ya1nJZ (Coty) fabrlkur. 
nm kolmlarma kal'll cJelUdlr. 

Necib ·F~SMftlREK 



\'AKIT dafaasını tazammun ediyor. 
Sadri Ertem, idare makinesinin hariçten ı:ıelecek bir tecayüze knrşı 

ıslahı adıyla yazdıı:.lı başmakalede, mi.idaraadn ilfıve etmek Dnfüanlıırı 

:Mecliste konuşulaı1 barem kanııııu- bütün büti1n sükun ve emniyete kn
nun orloya devlet hizmetlerinin tam vuşturm::ız mı?,, 

blr şeklide kadrolıı~ması işini de 
koyduğundan halı~elmekte ve irl:ırc CmlliURlYET 
makinesinin ıslaha muhtaç olduğunu Yunus Xadi, bugünkü makıılesini 
dn-lr de~lşli!{i halde memur zihniye· totaliterlerin hayat sahuı hahsinr 
tinin eski zihniyet olclu~unıı, işlerin hasretmişti. (Onların hayal sahası a. 
iyi yüriimc-!!Rini, kırtnsiyecilik ha- dını verdikleri şeyin hududu rııaHiıı 

kim olduğunu söylemekle ve meka. olmadığı için bu, eskisine rahmet o 
nizmanın ranlııhl bir hale ~okulııbil- kutacak bir şekilde yeni bir düny, 
mesi için gayret Jizımgeldiğini SÖ) • harbine i~orettir~) diyen Yunus N:ı 
!edikten sonra şöyle diyor: dl, hayat sahnsını yalııız totallterleı 

0

13 HAZİRAN - 1939 

"Fakııt bu iş hıırcm kanunile la· hakımındnn değil, diner devletler hu 
mıımlananınz. O ancak a5gıırl YI! nzıı- kımındon da millnlcn ederek, her de' 
mt hadleri tayin etmeli ,.e o kndarlu Jetin bir hayat sahası oldu~unu bu. 
kalmalı. Hizmetlerin nevilerini mü_ mın biri kendi hudutları içi, diğeri_ 
tehassıs heye!ler cicldi mes::ıt ile ha- nin de diğer devlellerle miinnsebelı 

Fatihte inşasına karar t•erilen yenimaliye tahsil şııbesile, malmildürliiğü binasınw dütı temtlatma merasimi yapılmıştır. Merasimde t•ali, dtJ 
terdar ve maliye erkanı Jıazır bulunmuştıır. 

zırlamalıdır. ohluAunu söyliyerek diyor ki: .. ' . 

Ht1b~i> 
Cumhuriyet Türkiyesin de idare Bizce blitiln zorluk milletler . ara· 

makinesinin böyle bir reYizyon işini 
en iyi şekilde, yani titizce takip erle· 
cek şnhsiyel ancnk muhterem Refik 
Saydamdır. 

:ı'AN 
l\l. Zekeriya, G:ıfenkonun Anknrıı 

);ey:ıhati hakkında yozdı~ı h::ışmnkr.

lesinde, H.omanyanın Ye TUrkiyeniı. 
:vaziyetini tetkik ettikten sonra, bu 
sey:ıhatin ''e Ank:ırada y::ıf)ılon lrn
nuşmoların, Balkon paktınm sarsıl_ 
aığını iddia edenlere büyük bir ders 
olduğunu, Balkan paktının sarsılmak 
~öyle dursun belki daha ku,·velli bir 
~·aziycte girmiş bulundu~unu söyle
~lkten aonr:ı dlyor ki: 

"Bugüne kadar dünya için bir sulh 
t>rneği olan Balkanları, dünya buh
ranı ye sarsıntılarından masun bir 
Jlnle getirmek için alınması lbım 
~elen bazı tedbirler olabilir. lki_ dev~ 
)et hariciye nazırının bu tedbırlerı 
~kik edip tııkip edilecek hareket 
hnttı hakkında mutabık k:ılm:ıları d:ı 
istikbalin ve sulhun bir gnrantisi o
labilir. 

Onun için Ankara miizukcreleri. 
nin T~rkiye ve Romanyanın Balkan
Jdr ~ sulhu idame hususundaki azim 
}erini kuvvetlendirecejtini umuyor 
ve bu konuşmalara bu bakımdan bü· . . . 
yük ehemmiyet verıyoruz . ., 

TF..Nİ SABAH 
Hüseyin Cahit Yalçın, prcn!'I Po

lün Berlin seyahati günlerinde çıkan 
şayiaların , doAru çıkmamasından 
memnuniyetle bnhsederek ve Balkan 
nntnntına dair yazılnuların bu seya_ 
hat sonunda uydurma olduğunun an
laşıldığını söyliyerek bu sefer de ~n
f('füı gazetelerinde çıkan ve Berhn
'dcn nlınıın bir haberi Jrnydetmekte-
'dlr. 

Bu haberde, Yııgoslavyanın Türki. 
ye - İngiliz kati anlaşmasından hariç 
o\a'rak Balkanlara dair bir kayıt kon
maması için Türkiye üzerinde tesir 
yapaca~ıdır. Ancak böyle olursa Dal· 
Jrnn misakı - Balkan devletleri için 
miltekabil emniyet Aleti olarak de. 
'·am edebiilrmiş. 

Hüseyin Cahil Yalçın buna karşı 

şu suali soruyor: 
"Balkan devlel1erl arasında yapı· 

lan misak Balkanlıların kendi arala
rında çık;bilccek ihtilafa karşı mü-

imtihan 
talimatnamesinde 

tadilat 
Devams ız talebe 

sırnf geçemiyecek 
Ankara, 12 (A. A.) - Ortaokul 

sınav t.nlimatnamcsinin 12 inci, lise 
sınav t!ı.li.ruatnamesinin 21 inci ve 
öğretmen oktıllan smav talimatna. 
ıııcslıiliı 20 inci n::ı.!.!delerinin birin
ci fı:kra.iarmm ~ağıdaki §ckildc de
ğiştirildiği maarii vekilliğinden teb 
iig olu':mluştur: 

Bir ders yılı içinde talebenin de. 
ı.-amsızhğı, devam mtiddetinin Uçte 
birındcn faz!a olursa o talebe sınıf
ta ıbırakılrr. Ancak yatakta tedavL 
yi veya amelirıı.tı icab ettirmiş bu
lunan bir has~:.."".(tan - dolayı de
vam müddetini doldurmıyruı tale. 
be: 

a - Hal ve hareket notu kırıl
m.amış ölmak. 

b - Ders yılı içinde aldığı not. 
i.ar kat'i ofa rRk sınıf geçebileceği 

kanaati~ vcrmı~ bulunmak. 
c - I\tı.stalığı tasdikli doktor ra

poru ile tev~ik edilmiş olmak. 
d - Hastalığına ve bir yukarı 

smıfı takip edcbilece~inc okul dl 
rcktörltlğllncc kanaat getirilmiş bu
luo.nı.ak.. 

§artiyle oka! df.rektö:tt.\ğ\lnün tek. 

sında iktisadi münasebetlerin, ticari 
muamelelerin uğradı~ı müşkülüttn

dır. Tehlike ihtimallerine karşı her 
memleket sillUılanmaya çok.para har 
camakta, kıymellerini kaybeden po· 
ralardan ve ticari mu::ıveze zaruretll' 
rinden dolayı mübadele işleri bir 
zorluk içinde yüzüp gitmektedir. Hiç 
bir husu~t hayat saha~ı bu mil~küliitı 
ortadan kaldırmış olnmaz. Yalnıı ha
yat sahası iddialarının meydan vere_ 
ceği harpler sonunda yeniden yeni· 
ye kurban veriiecek milyonlarca in· 
sanla mahvolacak milyarlarca servet 
lerin harnbelerl kalır. 

Yalnız birkaç memleket için değil, 
yeryi.lzünde milll vııtan sahibi biilün 
milletler için sağlam hayal sahası, 

yanlış hareketlerle bozulan dünya h:ı 
yat ve iktisadiyatının ısJahındrıdır. 

Bütiln dünyada kıymeti sabit bir 
para '·eya paralar yar::ılılaınaz mı? 

SiIA.hlanmn~a snrfolunan milyarların 
yarısı bu işi düzeltmeğe yeterdi. Bu 
i5le muvazi olarak mHlellerarası mü
badelelerin in müşkülü it da ortadan 
kaldırılınca o zaman yaln ız mtın ve 
falan yerin değil, bütün dünyanın 

bütün dünya millellerine en geniş 

mikynsh bir hayat sahası teşkil elli
ği görüşülebilir. 

Meseleyi halletmek için bazı re. 
jimler danayı kuyruğundan çek
mek ve arabayı tersine yürütmek is-
tiyorlar. Muhali farzelderek onların 
ic;til~ politikaları muvarfok bile olsa 
hayat sabasL gene elde edilmiş ol-
ma:ı:. 

!stllA poliük.n.ı;ının 4göülreceğl...tek 
akibet ancak ve ancak harpten ibn· 
ret olabılir. Bundan ise büyük küçük 
her millet kendi varlı8ile haklarını 
miidaraa için ne Iedakl\rhk Hizımsn 
yapacaktır. Varlıklarını ve haklnrını 
müdrıfna için bir araya gelen millet. 
terin teşkil ettikleri cephe ise yalnız 
maddi kudretin değil, en yüksek mıı· 
nevi kı) metlerin aşılmaz kalelerin. 
teşkil eder. 

Millellerarası hukukunu inkur e· 
ll'nlere karşı insanlığın vicdanında· 
ki hüküm kudretini tebarüz elliririz. 
Hakkın dahi kuvvetle müdafaa edile· 
ce~i malO.mdur. Fakat münhasıron 
kör kuvvelle Heri götürülmek islcnL 
lecek haksızlığın deYamlı olarak rlJ· 
yanabileceği hiçhir temel yoktur. 

İngiliz Krah Ame· 
rikadan ayrıldı 

Hydepark, 12 (A. A.) - İngiliz 

Kral ve Kraliçesini Kanadaya gö. 
türecek olan tren bura saatile 3 
de Hy.derpark'dan hareket et _ 

miştir. Cumhurreisi ve Bayan Ruz 

velt gara kadar misafirlerle birlik
te gelmiş ve İngiliz Kral ve Kra • 
liçesini bir vatanclaş dostları::ı.r 

te§yi ddiyormuş gibi merasimsiz 
lıir tarzda selamlamışlardır. 

Kral, hareekt ederken Ruzvel. 
te gerek kendisinin ve gerek A -
merika milletinin misafirperverli _ 
ğinden dolayı teşekkürlerini ifade 
için altın bir hokka hediye etmiş. 
tir. 

Saint-John. _ Quebee, 12 (A. 
A.) - İngiltere Kral ve Kraliçe
sini hamil olan tren, bu sabah A • 

. . . . . . . ' ,. . ' ~ 

Bir Temmuz 
Denizciler 
bayramı 

1 temmuz denizciler bayramı için 
hazırlıklara devam edilmektedir. 
Ttlrk limanlan arasında kabotaj 
hakkmm yalnız TUrk bayrağını 

taşıyan vapurlara inhisar otmeııi • 
nin yıldönümil ola.n bayram, büyük 
merasim ve tezahüratla kutlulana
caktır. 

Dlln akşam saat 16,30 da İııtan
bul liman reisliğinde bir komisyon 
toplanmış ve bu yolda çalışmıştır. 
Diğer taraftan alakadarlar tara.. 

fından yeni bir fikir ileri sUrillmüş
tUr. Bu, ~arbaros ihtifalinin de ay
ni güne tesadüf ettirilmesidir. Bu 
suretle bir temmuz günü tam bir 
denizciler bayramı olacaktır. Yal -
nız bu hu.susta henüz kat'i karar 
yoktur. Bu gUnlerde donanma. ku
mandam ŞUkUr Okan v e vali L~L 
fi Kxrdarm iştirakiyle bir toplantı 
yapılacak ve bu mesele görllf Ule -
cektir. 

hfl h o o-
Toros yolculanna 

kolayhk 
1rak Şimencliferleri hat komi-

seri M. Gurcu geçenlerde memleke 
timi.ze gelmiş, Ankara ve !stanbul
da şimendiferlerimiz hakkmda tet. 
kik ve temaslarda bulunmuştu. 

M. Gurcu tema.alarmı: bitirmiş ve 
Londraya gitmiştir. 

1rak hattı komiserinin bu seya
hati Londra _ Bağdad yolculuğunu 
temin eden Toros ekspresinin daha 
mükemmel bir hale getirllmesile a
lakadardır. 

Şimdi Toros ekspresi yolcuları 
lrakta seyahatlerinin bir kısmını 

otomobille yapmak mecburiyetinde 
kalıyorlar, eylfılden itibaren demir
yolu inşaatı tamamlanacak ve bü • 
tün hat boyunca başka bir vasıta 
kullanmadan seyahat edilemsi te -
min edilecektir. 

Böylece hem seyahat yolu kısal. 
mış, hem de yolcular aktarma zah
metlerinden kurtarılmış olacaktır. 

Acık l ı bir ölüm 
Milli Müdafaa Vekaleti İstanbul 

yollama müdürlüğü memurların.. 

dan, emekli binbaşı bay Bahaed
din Özcoşkun, duçar olduğu h2sta
lı:ktan kurtula.mıyarak bu gece sa. 
baha karşı vefat etmiştir. 

1 Onbeş senelik imar 
programı hazırlandı 

Belediye bu programın tatbikatına 
45 milyon lira sarfedecel< 

Belediye imar müdürlüğü !stan- 4 - Unkapanı • Şehzadebaşı yo-
bul imar planmm tatbiln için lazım ıu. 

olan programı hazırlamıştır. Dün 5 - Koska ~ Bc:,·azıd yolu. 
vali ve belediye reisi LO.tfi Kırda. 6 - Karaköy - Taksim ana cad_ 
rm iştirakiyle program esaslan U- desL 
zerinde görüşUlmUştür. Program 15 7 - Yolcu salonu - Karaköy cad 
senelik olarak h&zırlanmıştır. Her desi. 
beşer sene için 15 milyon lira sarfe 8 - Barbaros Hayreddin cadde. 
dilecektir. Senelik imar işleri de bu si. 
esaslar Uzerine taksim edilecektir. Bu program belediye imar mU-

dürü Hüsnü ve harita müdürü Ga. 
İlk beş sene içinde 15 milyon 1L lib tarafından bu akşam Ankaraya 

ra sarfedilerek a.çrlacak 
!ardır : 

yollar şun götürUlerek nafia vekaletine a rza -
dilecektir. Açılacak yollar için sar-

1 _ Em.lnönll _ Unkapanı yolu. !edilecek paranın mühim kısmı is. 
timl!ke harcanmaktadır. Açılacak 

2 - Karaköy - Azabkapı yolu. bu yolların her iki tarafındaki yir-

3 - Azabkapı _ Tozkoparan ya- mişer metrelik e..rııale.r belediyeye 
lu. kalacaktrr. 

Münakale VekAletinin kararları 

lngiltereye ısmarlanan 
vapurların ihalesinde 
usulsüzlük tesbit edildi 

Bu on bir vapur tipleri . tesbit 
edilerek yeniden sipariş olunacak 

Ankara, 13 - M ünakele V e
kaleti için yeni bir bina inşasr dü 
şünülmekteldir. Münakale V ekili 
AH Çetinkaya 'teşkilata ait kadro 
ve bütçeleri yerlerinde tetkik ede
Cf'ktir. 

V ekalet Krup tezgahlarında 

yapılarak denize indirilen iki va· 
pur.dan birine Savaş, diğerine de 
Eğemenlik isimlerin i vermiştir. 

Vekalet tarafından yapılan tet
kiklerl:le evvelce İngiltereye sipa
riş edilen 11 vapurun münakasa 
kanunu hükümlerine aykırı olarak 
usulsüz şekilde ihale edildiği an
laşrlınıştır. Bu vapurlar tipleri ve 
fenni şartlan tesbit edildikten son· 
ra yeniden münakasaya konacak -

trenlerde numaralı mevki biletle
rinip satışı perşembe günü başh
yacaktır. 

Bu satrşlar, (1) ve (2) numarı· 
lı Anadolu süra't katarları ile haf
tada dört gün işliyen 3 ve 4 nu. 
maralı trenlere mahsust ur. Yal
nız birinci ve ikinci mevki yerlere 
münhasır bulunan numaralı yer 
kuponları için ayrıca ufak bir üc· 
ret konulmuştur. Birinci ıumf yer 
kuponu 25, ikinci 20 kuruştur. 

Merhum, uzun seneler askeri tır . 

Kuponlar Haydarpaşa, Ankara, 
Pulatlı, Eskişehir, Karaköy, Bile 
cik, Arifiye ve İzmit istasyonla • 
rmda satılacaktır. 1 ve 2 numarah 
ekspreslerin bütün yerleri numa • 
ralı olacağın.dan trenin hareketin 
df'n evvel kupon alınıp yer kapa • 
tdması lazımdrr. mekteblerde hocalık etmiş, ve Bil- Ankara ile İstanbul arasındaki 

yük harbde Adapazar askerlik trlefon hattına bugünlerde yeni. 
şubesi reisllğinde ve muhtelif vazL den ·dört devre ilave edilecektir. 
felerde muvaffakıyetle çalışmış, Bu devreler iiin t esisat iki ta
kendini amirlerine ve maiyetine ı:aftan ilerlemiş ve hatların birleş· 
daima sevdirmiş kıymetli bir as- ;:n~si için arada 15 kilometre me
ker ve iyi bir insandı. sı.t! • kalmıştır. Bu devreler açıl • 

Cenazesi buglin öğleden sonra dıktan sonra Ankara - İstanbul a· 

3 ve 4 numaralı trenlerde ku. 
ponsuz yolcular için serbest va
gonlar bulundurulacaktır. 

T atbikatta karışıklıklara mey • 
dan vermemek için sıkı tedbirl.:r 
a!uımııtır. ------

merika - Kanada hudı.:l:Iunu geç _ 
miş ve Saint.John'a vasıl olmuş _ 
tur. Kral ve Kraliçe, burada kes~f 
b!r halk kütlesi tarafından alkış -
lanmıştır. 

Beyoğlu Bekar sokak 6 numarada- rasrnda mükaleme ya pmak için 
ki evinden kaldırılarak, Eyübdeki fazla beklcmeğe lüzum kalmıya • ===============-·:.:· aile mezarhğına gömillecektir. ::aktır. Yeni inşa edilecek Milna

lifi üzerine maarif vekilliğinin mü- Merhum, Arkada.şnnız 1.zzet Mu.
1 

kale V ekaleti için Milli Mü.dafaa 
saadesile devam milddetini doldu- hiddin Apak'm büyük teyzesinin l Vekaleti yanındaki arsa muvafrk 
ran talebe gibi muamele görür. zevciydi. 'göriilmektedir. Binan.rn inşasına 

Amerikada yeni yapılacak 
tayyareler 

Vaşington, 12 (A.A. ) - Par . 
lament o bütçe encümeni harbiye 
nezaretinin istediği 292 milyon 
dolarlık tahsisatı kabul etmiş _ 
tir. Bu tahsisatın 189 milyonu 
2467 y en i tayyare ya.pılm.asma 
sarfedileoektlr, 

Bütiln mesleki tahsil mtie:wesele. Arkadaşımıza ve kederdide aile- başlanması iç.in Maliye Vekiletin· 
rinde de bu karar hilkümlerine gö- sine taziyetlerimizi sunarız. l:len tahsisat istenmi§tir. 
re hareket oJunur. İstanbul • Ankara arasmda.k:i 

Yannki lstanbul 
YerU mallar sergisinde 
bu isimle bir pavyon 

hazırlanacak 
Maarif vekaleti tarafından An -

karada açılan neşriyat sergisinin 
aynen eehrimizde kurulma.eı ka • 

rarlaşmış ve bu yolda hazırlıklara 
başlanmıştır. Bu işle vekalet yayın 

direktörü Faik Reşid meşgul ol· 
maktadır. Neşriyat sergisi 22 tern
muzda Galatasaray lisesinde ac:;-la· 
cak 11 inci yerli mallar sergisinde 

kurulacak bir pavyond.ı açılacakUr: 
İstanbul belediyesi de bu senekı 

yerli mallar sergisinde "Yarınki 15• 

tanbul" ismini taşıyacak bir pavyon 

kurmağa karar vermiştir. Bu paV• 

yonda şehrimizin ilerde alacağı şe· 
kille imar planının ne şekilde tıı~ 
bile edileceği projeler ve maket • 

lerle halka gösterilecektir. Bele " 

diye imar müdürlüğü bu iş uze • 
rinde hazırlıklar yapmaktadır. 

-o--

Çarşı kapıda 

Bir otobüs 
devrildi 

Bu sabah Çarşıkapıda bir kata 
olmuş, Beyazıttan Sultanahınede 
doğru gitmekte olan 3089 nu.tll3 ' 

ralı Sirkeci - Kocamustafap3.§Cl 
otobüsü sağ taraftaki arka teker • 

!eğinin birdenbire yerinden fırla· 
ması ile yan tarafa devrilmiştir. 

Y okulardan hafif yaraıanantar 
o.muş, otobüsün camları Jorılınlf 
trr. 

Yunan Veliahdi 
kara yolile dönüyor 
Romen Kr:ılı Karolun tahta. çı, 

kışının yıldönümü merasimine jşti· 
ua.bt1 rak etmi.cı olan Yunan ve 

prens Pol ve mıı.iyetindeki zevat.Dl 
nt" buglin Romanya vapuru Ue J.iXllS. 

mıza gelmeleri bekleniyordu. 

Fakat vapurda bulunınadıkl~ 
anlaşılmıştır. Yunan veliahtı, şl " 

mendifer yolunu tercih ettiğindeıl 
Bükreşte kendilerine tahsis edilell 
trenle Belgraddan geçerek yuna. .. 
nistana. dönecektir. 

Yeni Neşriyat 

Mezar kazıcılar 
C" 

Akn Ciindliıiin en son tııh.('di~enro· 
seridir. Eclclıi, ~·ok kıyınetlı lıır 

11 
1 1 . . . eşrh·::ılt 

manır ır. nkıl.ıp kıtabcvı n · 
dandır. 

Amerikaya kaçınıan 
Türk kızı 

. · n ıııı 
lskender Fahreddin Sertellını o-.. tııı 

romanının l inci tabı 3000 _n~s Jıir 
!arak bastırılmış ve iki ay gıbı ıız c;ii
zamanda me\•eudu kalmaıuıştır. 1 t ı:ılJJl1 
rülen rağbet Uzerine 2 inci 
bastırıp piyasaya çıkarmıştır. 

oJ • 

Hayatımın e_r~e~1~ ;,ııi· 
VA-NO.'nun güzel uslubılc _,, ' er:ı , ... 

ze nakletliRi bir aşk ve JllOC'i ·ııllll' 
mnmdır. tnkıhp kitabevi neşr ) 
dandır. / 
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lf ·1111..at · Yeni bir telemetre sayesinde 
~AM POSTA9t 

~~~ sabetli endahtlar yapılabilecek 
...:. ............. : 23lm 
lift • • : 24370 

'

·1Vö.a· ·.•1..ı · ~~ •• TLARI 
1 .... ,...,. '-

.... :: ..... "'· .,... ... 1 
·-- ,... • ~. 1 

L,ı."' .... .. .... . 1 -.:=.r-.:=. ... .....___ ____ _ 
Hangi devir ? 

lsveçlt methar profelÖr Erik 
/ agerholm bet senelik ça11Şmadan 
sonra çok mükemmel bir telemet
re vUcuda ıetirmeğe muvaffak ol-
muıtur. 

Profeaör, yeni llet hakkında 

verdiii izah&t aırumda tunlan da 
aöylemiftir: 

"Topların at~ ohası arttıkca, 

SANA 
. . dam] iki"d top menzilleri uzadıkça isabetll nL 

T,fıkır a arına e • almaktaki mil§lrilllt da art -
b" 1 "H . d . d .,an 
~ ır. sorar: a::, angı evır e m11trr. BUhaMa l!lahil toplarmda bu 
de ıst~r~ınız." Bu su~ pek gün kullanılan meafe tayini llet • 
deri~ d~.ldır: ~v~p ver~~ın en leri Wnamiyle ıa.hlh bir ıekllde 
~etnayüllennı gosterebılır. Za· mel&feyi tayin edemiyordu. Bu l
ıstik zdan kurtulup maziye veya ıetıer yalnız mesafe tayininde de -
dir· bale kaçmak elbette kabil ~ei_i!: ğil, hedeflerin bulunduğu noktala
~~t zaman zaman kendımızı rm teabitinde de yanılıyordu. 

yapıştıracak, bu nretle mUeMir ft 
kari bir ate§ temini imklnını el
de edecektir . 

"Benim yaptrğun telemetrede en 
yeni olan taraf, zaviyelerin ölçtl • 
llleUnün, gayet küçük milryuta u 
vlyelere intikal ettirilerek yapıl -
maaıdır. Bu sayede seyyar hedef. 
ler ufak nispette oynarlar. Meaafı 
değiştirirse lletle yeniden ölçme 
yapmağa ihtiyaç kalmıyacaktır. A
let işletllirae ölçme ilini kendi ken
dine yapacak ve otomatik bir au • 
rette btıtün heu.blarmı yaparak te 
lefonla gerideki merkeze bildire -
cektir. Bu llet, ll&bilden 3000 • 
4 000 metre uzaktan giden n .._ 
atte 30 mil •tlratle hareket eden 
bir geminin on aaniye f&ltlalarla 

ıı veya gelecek asrrlann ~rai-
H._ B nim t - t 1 metr d ve elli metreye kadar olan men.-~ tabi tasavvur etmekten hoşla· e yap ıgım e e e e me 
llırız. sate pek az bir bata ile tayin edi- fe tebeddtlllerini tesbit edebilir. 

~!erine böyle bir sual soruları lebilmektedir. Bu llet sayesinde Yeni telemetrenin bir faydası da 
~tolu. istikbalden ziyade mazi ~pcu, ateıini t~in için bir ):ahut elektrik motörlerlyle hep birden 
ilin bir de · · .. t · le . rünk" ·u· iki tecrilbe obllsü endaht ettikten endaht imklıılarmı kolay)Aftmuk 

vrını gos enr r, ~ 
t@I... .... . , 1 ~ k b'l m sonra tiçtlncU obnan tam hedefine olacaktır. 
~ n ne o acagını pe ı e e· 
biJcİ halbuki mazinin ne olduğunu 

1 
1 Şehadetname meselesinin şehitleri 
1 . 

1 

Yazan : 1. DALKILIÇ 

V ENt Barem &anman daba Uk ...._ 1DM1:aa ol4aja llNda 
tlipkme- Jm kuumdald ıolil ,.e mevkii meeelellal bb 

ortaya attm. Ve ı. kaaaa pıoje91Dla avaet .nlıllellaıl• eeu 
olan ehliyet ve D)'&kat preulplal lım.J ettlllnl ı..11 edtnk t.ee
rüe, elallJet ft IQalııa& , ....... da açdmuı .ı.tembıln behemehal 1 

kalJell llmnpWllBI, prek diploma ve prell e...,.. )'ollarmm 

da maanea kontrol •temıertae Wıl ......,.. •Mtte '* nllee 
a1mmuı t..Mnmm yaratılmumı Deri .ttrdD. 

"•••• MI ..,_ mlakereye kOIUllW m• se'8tlle ..,_ 
.... = • , ,, ........ c1e t.ebar Jwvetle _.,.. ele 

aJdaim ft ltw '- apl aetlcıe19 vted oldapu memauL 
1fltle lkiJ'ora. 

Dllw tanftıla .. wle .,.. ............ ,.... 
•h"lll • m• ... 3 ...,,. aıtma Unak lftıl lılr ...., bl.. 
..,. ....... ..... .. ıt'nln ..... ti ft ..... .......s-
....... ı.a &llı1 t* Mılk lllMÜllelt ....... dil lcla lllltew 
ale,Me ,....,_,.._ _... elml!lhr ki, ba da pek tabiidir. 

Dm.elıl --...... Man cllplelup ......... laJIDet 
w Dk ftletalll ek _...,_ 1ılr mlBI kllt9r " memlebt te"
ye.I ....... ..... ..... lılllr ld ......... ,.... ...... lılr 
Mil •ıHıl•, falıat lılr IUfet pre111lt1 cleil· .. ...._ ... 
cı.Jrp ..... ıp, ,..s taWJ ~reeealne .... 1ılr iıü bhl 
...... .... .... fi '* lıareket olank ........... . 

l'lilıU ... Jımıtan ....S. hayat Jaaür T8 ellJl7e* _. 
...... •ı•tUll' .. ......ı dlplamadad bek•• f~ da.-. 
vedecektlr, eder ve ediyor. Zlıa IEanaa ba mltrtt ft tek tual. 
b •unleel1Je dlplamafl p,. hallae koJ111111 olu ld, ı. k1IMr !arı 1iinıizi vehmederiz.Tarih kitap Fı l b l d • 

'1r. bizde ~u tat.lı.hülyarı uyandı ırınc l ar e e ıııe 
~bukı mazıyı de gerı;ekten ta '.:I 

1 ~::::,er~ı~:,:·t ı·le bı·r türla·· 
alstemlmbl kof 1ılr maldJete malak6m edeeektlr. NaaettleJll ... 
nmıda llJab& 7olaa acllk ı.IudaraJmuı Jlbek plWllpler _. 
bebl7le unuWlr. DlplomaJ& ela &stln hak küal oı- JIDe 
memlekeU. J1bek premlplerl eebeblle t.ahllcllr, fabt Ma,.a. 
tabdlc1 edilmek ~-'e an şartlan ezeli zanneder 1 

!ara dtınün ins.1nlarmın da az çok on· 
1 

t tabi olcluklan kanaatindedir a laşamır ııorlar 
Yani y..ı barem Umuıaau J9d 1laldAr lllt.md MJlece •· 

~l de Coulanges la Cite anti· n ::1 
}' te, eski Atina'da veya Roma'da 

~~:!i1:'! :1a!:Z:: lmaliye ücretine yapı~an zammm, bakkallara onda-
:~ ~ttir. Eski Atina deyi!)- llkla ekmek verilmemesi üzerine 

-'llJllbıa büyük pirler Sok. 
~ ~bi fitosonar, Pm""':' kaldınlması dUşUnUIUyor 
~ idare ~ sıyaset adaml~ geh· Fumcdma bMh•ra w diler Halbuki djpr taraftan belediye 
~ 0 devir ~m .batJI ıtikatla· .... ..,...,_ ilki fi,.ıla ek. bu fikirde delildir. Allkadar bir zat 
f~ ~ bir tabii b~....,, .......... ili1e ckılrudan dcJK· bu hususta diyor ki: 
oı1.---.ae korkta)danm. bia ba. u .. ı: -.--a: • • L6tf 
"'~ Dlılt ıülOnç gelecek ~in - hQ· N)a uuı ft ._.,. Rlll M 

1 
.. _ Ekmeğin imaliye ücreti..,un.. 

~ biç diŞinmüyoruz. Eski Kı~ ~ ..=:· ~~ dan bir müddet evvel ekonomik is· 
tiQa hakkmda ~ .mecıe -sama- beleflb'e ~ ..=.. tipıe heyeti tarahndan 193 kuruı· 
S ~ ettili bir fikir var w...,.. ·~~-~....... .1 

•• ' tan lA3 kuruşa indirildi. Fakat son-
"11 • • o.erine 11nxııuw mm,,_ reısım 
Jh..1~ o fikrin Atinas!nda yap· davet t . kendisinden bu hu· r:ı1an fmncılarm bakkallara ver· 
.~ ıstiyoruz.tstikbali tasavvur:i .... .e mhaı~t vlemı tır 1ikle:ri yüzde onlar nazarı itibara a. 

b. k · d k d" su.,ıa ıza a ş · 1 k · ı· ü tl · 13 k ıa,.__ --_ ır aç kımse e gene en ı ır. ra ırna ıye ere enne u~ 

~aruun şartlarına göre fikir Bu temaslardan sonra fırıncılar zammedildi. Fmncılar şimdi ma· 
'"'lltüyorlar. cmıiyeti reisi Ahmet Rıza §unlan ~mki bakkallara ondalık vermek 

~devirde yaşamak isterdim? söylemi1tir: istemiyorlar, bu 13 kurut zammı 
~ircie ... Dünde ve yan~. .._ ff bakkallara elemek vermi· almağa da haklan yoktur. 
l!&ir, a~ kuruluşunda çalışa~ bır yecc~iz ~:medik. Yalnız şimdiye ka Yeni narh tesbitinde b~ de ima· 
'kencııne ~ra~ ~~ptıran bır ~- dar yüıde on ucuza veriyorduk. tş· liye ücretlerini 1'3 kuru§tan hesap-
1'd Juı' ~oma da bır martd yrb ... Mur te bu ondalıklan artık vermeğe im." lıyarak ekmek fiyatında ~t 

maml hatlar ve prmalpler he)m•nndaa da mltalea .,....... b
nunc!a bl.ldm olmul i&mnplea pyenla ebU)'et --.. leü etllll, 
fakat diplomaya latan bir laak bbaJtldn ... .., ...... ...... 
etmek tti;rle ._, ....._ bam takvt.fe edeceil tebutls ... . 

N.eeldm tle ............ prek memleutm ldllUlr pJWI, 

I• pnk ie\·W """ftl lala .....,., ıerek memur llUlan .._. 
........... felce ilini' lıl ...... lıerlmb de ftlpllelb lnmludlr. 
~ ._...,,, " ••••Nllı wleel lıle ltlD pratik tanıfl. .... 

nn. 
• Yalnız ıarac!a bu meeelecle ~eltUmlt olan tek ltlrm 4la 
1 kartılamak laterlı. 

1 
DealllJwlll. ,_. ..._ J'Üllll ......,. . .., .. nıeMıj ... 

fır Te tawlyedlls ,_,.... lalM pçeeeldtr .......... mf dlpJo. 

ma petbtc1e koful bir tahall ımoUll ,........ .... lllllllr ~ 
1 1 leslle de bir alikuı yoktUT. 

1 
Rlhhl ..._ • • Mlltlrtln yeline mtle)'Jedell baan

ar. 8lılllJm .......... abmE kanuna üil. lılr ~ 'a' •••• 

•ı 

1 
as ........ 1 ........ tııame meeeleebaln bir lu;Jaet 

ler telıitllil otn llkalpua. 

lstanbu lda bir fuar 
açllacak 

lngiliz seyyahları 

1 

DOşündüAüm gibi: - -- -
Şahadetnameli ve 
şahadetnames~z 

memurlar 
Yazan: SUAD DERViŞ 

Diln, cenç bir memur oldutu
nu yazan bir okuycuni:la.., mek • 
tup aldım. Yeni barem kanunu 
bakkmda buı ıuetetmrniz.:ie 
yapılaı nqriyattan baheeden bu 
renç okuyucu. me-nuua bu huıuı 
ta tfmdi7e 'kadar leh ve aleyhte 
16ylenilen bir çok ı8zler araam -
da hiç temM edilmemi! bir cephe· 
den lwbakta " dütUDcelerini 
f67le lime etmektedir; 

"Yeni barem kanunu muhakkak 
ki cer• dnlet mekanimıallftlD 
mtkemmel ve en iyi randımanla 

ftlemainl temlft Te gerek memur. 
lama phst memuriyet hayatlarını 
tamim belmnmcl.aa ~ok faydalı 

" Sok ltlsamludur. Artık mües.. 
aeutta çaııpn memurlarm da te
ra'ldd n ilerleme imklnJarı ta1ilıin 
elinde bir oyuncak olma.km çıka· 
cak ve mua17en prtlarm tekev· 
YliDUne ballı, mua17en mecra ve 
İakiflfı olan mubut ,. mahdut ra 
Jramlarla fida edilebilir ilm! bir ht· 
w.. oı.cum. 

"Ancak, bu esaı pye karpııı· 
da teferrllat bbillnden 'btmuma 
raimen badı!i zatinde çok ıetıif, 
bir Jdtlenbı menfaatlerini çok ya· 
landan •ll]r.adır etmlll ve takip e. 
dilen ilmi yol O.Zerinde halli icap 
eden bir nokta pürüzü tefkil etme
li itibciyle cuetelerde bir ta • 
Jam bakla Detri,ata ftliJe oln 
dip1cna•• • diplomuıs meauar me 
..--ı. de Jsedıli fllba! 1&11. 
tflmle temaı etmek anuaunu ÜJ• 
dum. 

L. - ıanus'un ordusun a ır as· . ı · al 
~ ıı:__, _ • • 

1 
k!n göremıyoruz. stıyen bakk a- yapacağız ... 

1't_' UUKrates'e baldıranı ıçıren ce · 1 •st . • almaz tatanld nli ve beW119 rela DQ.n u.bü Aıucllr Star ftPD rem bmmanan bir mtltearifeat. 
\l,,_0_ filosofun etrafına toplanan ır 1 emı~ en . lst:mbul frnncılan defirmencile- Ul.tfi Kırdar, tebrimia ecneblJeri ru ile liman.muza gelen ...... ..,_ ar. llmat davanmm hallinde ba 

gittiler 

-Y...ı Buem kanunu proje· 
liacle ftZli kanun .Uplomalı me • 
marlar hakkında diplomaaazlar 
için tanımadılt bir takım lWdar 
tanmalr earetiyte diplomalı me
murun cliplomuız memura olan 

tefnwk " nlÇham bhul etmiı 
bulunmak114aır. Tani vazii kanuna 
,are elinde diploma• olan, tabiri 
dlled• ak1mat .. mar, diploman 
olmJ,an, yani da1ıa az okumuı me. 
murla ayni iti yapnıağa davet edil
dift zaman bu memur, ötekine na. 
aran daha fada bir randıman le· 
illin eıtecek n o lfde daha fada 
mut11ffak olacaktır. Aynca bbiU 
tnftnabp otan bu nokta. ,_t ba-

~dan biri olmak isterdim. Esasen bakkallar ekmeği narhtan rin kendilerine fena un verdiklerini celbedecek turiatlk teAtrlere ccık yahlan, dlln rece yarwna kadar mttteuifeden yiirtiyecek oturak 
~ Ya~ak,ls.tanbulda yaşamak yukarı bile satar. Müşteri .veresiye iddıa etmektedirler. Oelirmericiler ehemmiyet vermektedir. Vali. ı. ~ pmq!er, el'lence w 1&• bümız ne kadar prip bir aetic:e-

' ten evvel gelıp matara d~arla aldığından ~ razıdır. Bır ~~ de bu iddialar karşısında toprak makeatla latanbulda beJaelmllel tll yerterlnde dolapslllar4ıJ'. ye ftnyonu. 
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SON DAKiKA 

lngiliz - Sovyet müza
kerelerinde vaziyet 
Londra. 13 (A.A.) - Maiski, dun Strange Yerilen talimatın akk 

ıeri hakkında görü~mek üzere bu sabah Lord Halifaks ile buluşacaktır. 
Lond:-.ınm Sovyet mahfillerinde hasıl olan kanaate göre vaziyet 

müsait bir şekilde inkişaf etmektedir ve bu hafta içinde kati bir ,,#

ticeye doğru mühim adımlar atılmış olacaktır. 

Almanya ve Brezilya ba nşhlar! 
Bcrlin, 13 (A.A.) - Almaı.ya ve Brezilya hükumetleri, mütekabı

ıen Berlin '\'e Rioya yeniden büyük elçiler tayin etmişlerdir. Bu husus. 
iki memleket arasında husule gelmiş ve 1938 birinciteşrininde sefirlerin 
geri çağrılmac;ı üzerine son haddine vasıl olmu~ olan diplomatik gergin 
liğin hitama ermiş olduğunu göstermektedir. 

Almanyadan kaçan Yahudiler 
Bukreş, 13 (A.A.) - Panama cumhuriyeti bayrağını taşıyan Ma

nara vapuru, evvelki akşam Almanyalı 500 yahudi mülteciyi hamil ol
duğu halde Romanyanm Mangalia limanından hareket etmiştir. 

Ayni günde Aghio Nikola vapuru, 552 yahudi mülteciyi hamil ol
duğu halde Balcic limanında bulunuyordu ve hareket için müsaade 
talep etmişti. Ancak bu vapura hareketi için istediği müsaade verilme 
rni~ti r. Bu yo!cular arasında 152 mülteci, Dachau'daki taha}~üt kam 
pından gelmişti. Bu mülte::iler. memleketi terketmek için üç ay 
danberi Köstencede intizar vaziyetinde kalmışlardır. I\lemleketi ter
ketmek için vaki teşebbüslerininakamete uğraması üzerine tekrar 
Köstenceye dönmüş olan bu mültecilerin vaziyeti vahimdir. 

Bundan başka 1.300 mülteci, Tuna nehri üzerinde üç nehir vapu 
ru içinde yollarına devam etmek imkanını güzlemektedirler. Bu mülte
ciler pasaportlarını Şanghay için vize ettirmişlerdir. 

Bir Alman generali Baltık memleketlerini 
ziyarete gidiyor 

Berlin, 13 (A.A. )- Ordu, erkanıharbiye reisi toı>cu generali 
fla1der, Estonya erkf..nıharbiye reisi general Reck ve :Fi:ılandiya ordu· 
su kumandam general Osterman taraf mdan geçenlerde Alman~·aya ya
pılan ziyaretleri iade etmek maksadile bu ayın sonunda Estonya ve 
Finlandiyaya gidecektir. 

Denizaltı tahlisiye çanı 
Paris, 13 (.\.A.) - Fransa hükumeti, "Skalus .. tahtelbahiri efra· 

dının kurtanlması için kullanılan tipte"" dört tahlisiye çanı satın alma 
ğ:ı k~rar vermiştir. 

Roma - Berlin 
Madrid paktı 

-
(Devamı 4 üncüde) 

Askerlik müddeti 
Madrit, 13 (A.A.) - Oğrenildi. 

ğine göre hükılmet, askerlik hizmeti 
müddetini bir seneden iki seneye 
çıkarmağ'a karar vermiştir. Efrat, 
19 yaşında silah altına davet edile
cektir. Şimdiye kadar askerliğe da· 
vet yJ;ı 21 di. 
Halihazırda silah altında bulu· 

nan bütün efrat, 1936, 1937, 1938, 
193~. rn ıo sınıfları müstesna olmal; 
üzere, terhic; edilecektir. 

ispanya dahiliy~ numnm 
beyanatı 

Roma~ 13 (A. A.) - Stefani a_ 
jansrnrn oir muhabirine beyanatta 
bulunan lspanya dahil!ye nazırı 

Serrano Suner, İspanyanın ltalya, 
Almanya ve Portekizle olan dostlu
ğunu medh ve sena etmiııtir. Muma
ileyh, demokrasilerin ve onların 

çember içine alma teşebbüslerinin 
aelyhindc bulunmuştur. 

Scrra.no Suner, demiştir ki: 

memleketlerin tezlili manasrna gel
mekte olduğu düşüncesinde bulunu
yorlar . ., 

General Franco'nun geçenlerde 
söylemiş olduğu nutka telmih eden 
İspanyol dahiliye nazırı, şu sözleri 
söylemiştir: 

"- Bazı memleketler, memleke_ 
tiınizln inkiı;afına mani olmak için 
İspanya'run etrafında bir iktısadi 
örfi idare vUctıdn getirmek istiyor
İo.r. lspanya, kendisini ihata et _ 
meğe uğraşan yahudl çemberini 
kırmağcı. hazırdır . ., 

istanbulda süt 
içmek tehlikeli 

oldu 
Dün de Sarıyerde yedi 

kisi zehirlendi . 

Dahiliye Vekili dün 
belediyede şehir 

işlerini tetkik etti 
Şehircilik mütehassısı Prost, Vekile 

esash izahat verdi 

giqen lngiltereye 
gazeteci heyetimiz 

SS- Baştara/ı l mcidı j ğa uğra~ı}•oruz. Herhalde anlayaca~ 
se~·in Cahit Yalçın bir müddet !ardır· ümidiml 0 viz J • • , ._ •• , • !\' 
Karlsbadda kalacak, diğerleri yakın ln.::lterecie dikkate değer bır rı<>· 
da memlekete döneceklerdir. tada mecburi askerlik usulünün feı 

-"'!" .ı\c:ım Us, Sirkeci garında kendisi. kaıfıce memnunivetle karşılaıı.w 
ni karşıhyan bir muharririmize, 1n· o ma:-ıdır. Hatta- bu usul, geçen~· 
giltere seyahati intıbaları hakkında 'ul·'t>r, evYel tatbik edilmiş olsa)' 

1 

. u izahatı \'errni~tir: \-.•rup~daki emrivakiler yapılaJll3ı 
- Bize lngilterede son derece iyi jı; diyenler vardır. 

l:abul gösterdiler. l\lemnun etmek i- lngılizleri:ı. Türklere karşı öt~ 
çin ne mümkün.e yaptılar. Ziyaret beri mevcut olan sempatisi bilh8~ c· 

l 
lerimiz, resmi program hududunu iki memleket arasındaki son anl:ı, 
a~an bir samimiyet ve do,,tluk ha· madan sonra fevka!fide artrnı~tıf· . ,..,,:. 
ı·a~ı içinde cereyan etti. Türklere .\nlaşma tam zamanında yapııı•· u 

Dalıtıiye \'Clt.ili lc;tanbulun imar ıılii.ııı etrafıncla izahat nlıyor 

Dahiliye Vekili Faik öztrak ! Bu caddede bura:la ikiye ayrı
dün Yalovadan şehrimize gelmi~ \ lacak, biri Yenikapıya ve oradan 
ve öğlelden sonra bdediyeye gide- Yrnbahçede yapılacak Kültürpa:-. 
rek bazı şehir işleri ile meşgul ol· ka uzanacaktır. Beyazıttan ayrıla

muştur. Fen heyeti binasında top· cak diğer caddelde ağaçlıklı ola -
Jantı halinde bulunan süt heyeti rak Aksaraya kadar sürecek ve 
ile görüşmü~. vekil, kendilerinden burada ikiye ayrılacaktır. Bir yol 
süt işinin nasıl halledileceği hak· Fatih ile Şehremini arasındaki de
kın.da izahat almıştır. reyi takiben Kültürparkta nihayet 

Heyetin hazırladığı rapora göre 
Rumeli ve Aanadolu yakalarında 
olmak üzere iki süt fabrikasının 

bulacaktır. tstanbulda at koşusu 
şim:iiki Bayrampaşada olacaktır. 

Bir ço'k ana caddele koşu yerini 
ş·!bre bağlayacaktır. 

çok ra::mlık ,.e bağlılık gösteren ln.. Türklerin kendilerine en tehli~e. 
~ilizler. heyetimize ordularını, do· ;ı ·,rla el ıızattı~ını. bunu hiçbir \·g 

nanmalarını Ye en ~on sistem harp '.'1t t.ınutamıyacaklarını söylı.i)'~r1:.ı;~ 
vam1larım gösterdiler. İngiltere f wriltercdc bulunmamızdan istıf8 

~ . t 
')a~\'e:...ili Çemberlayn ile görüşmele· ~derek bizi yüksek bir çok tngiJıZ, 
im:z hir gazeteci mülakatı çerçe\'e ile!erile tanıştırdılar; ünh·er:ıitC•( 
indt' ol•namı~. hasbihal ~eklinde rinde, bir takım terbire mü:s~~ 
:::ınu~ulmu~tur. !\1. Çemberlayn, lerincle etüdler yapnf.ımıza ıffll"'" 
>lilün samimiyetile dünya sulhunu ,·erdiler. 
nuhafazaya çalı~an büyük bir in· I Iülaı:a, siyasi, idari ve askeri '~ 
andır. ziyetle:-ini anlayabilmemiz için ~~-
IIasbihal esnasında bize dedi ki: ka ile çalıştılar ve misafirpcı:''~ ,-e 

''Bizim sulhçu fikirlerimiz, karşı ta· gösterdiler. lngiltereden çok ıY1 • 

raf efkarı umwniyesinde henüz ta· unutulmaz dostluk intıbalanle S) 

mamile anlasılamamıştır. Anlatma-! nldı:ı::.,, 

Romanya Hariciye Nazırının 
Ankara temasları 

inşasına Iüzum vardır. Bunların 

müteaıddit yerlerde süt toplama 
mahalleri bulunacak, buralarda 
toplanacak sütler fabrikaya götü. 
rülerek pastörize edilecektir. 

Bu sütleri satmak için süt müs. 
tah sil ve aatıcılarının da hisse.dar 
olacakları büyük bir anonim şirket 
kurulacaktır. Şirketin şehrin her 
her tarafında bayi teşkilatı olacak· 
tır. 

Diğer taraftan Eminönünden 
ayrılacak üç caddeden biri Kapa· 
lıçarşının sol tarafından Divanyo
luna, diğeri ide üniversite meyda- l 
nına çı':acaktır. t.Jçüncü yol da I 

Unitaµanına .doğru açılacaktır • . 

Dahiliye Vekilinin, imar işlerin 
de iktısadi, sıhhi ve bedii bakım· 
!ardan ne gibi noktaların esas tu· 
tulduğu hakkınldaki suallerine şe. 

hircilik mütehassısı şu cevabı ver
miştir: 

~ -
R h . • ı· d' . . ftı:ı o manya arıcı_w nazırı şcre ınc ııcr • -.: zıya · 

nutuk söylerken.. . ~ Süt meselesi hakkında izahat a· 
lan Dahiliye Vekili bundan son'ra, 
fen heyeti Nurinin odasına gitmiş 
burada bulunan şehircilik müte
hassısı Prosttan imar i~leri hak· 
kında bazı malumat istemiştir. 

.• ı• 
(l]a~tarafı I irıcl<lc) delilini teşkil eylediğini ~ ·ı.ıl~ 

"- İktisadi müesseseler, fabrika. mlz Hüseyin Hagıp Baydur, gazeteler hususi muhabırıcrı .,. 
lar Halicin iki tarafında kurula- Eiamdullalı Suııhi Tanrıöver, \•erdikleri haberler de Tlirt;l~rt' 
caktrr. Sabahlan işçiler \'e tüccar- hariciye vekl\leti umumi kAUp nin hükfımet merkezinde et ııı· 
lar bu iki sahile akacak, akşamlan nuavinl Nebil Ilatr, hnrieiyc \'C- ran eden mUzalterelorln elif' 
~ene dağılacaklardır.· ]\aleti müsteşarı _-\gı'ıh Akse], ıniyeti:ıi tebarüz cttirlyorııı~;(c Prost tarafından verilen iza-

hata göre, E minönünden Sirkeci
ye: doğru sahili takip etmek üzere 
iki ca.dde açılacaktır. Sahili takip 
edecek, cadde Yeni kapıda inşa e
dilecek olan garı dolaşacak ve 
Mevlanekapıdan sur haricine ka
dar uzayacaktır. 

.protokol dairesi reisi Fun t Kc· ., ( A A ) - Tllrl> · 
Ewdcc abideleri gözönündc bu· ;cci, Ankara m{"vki kumnndan: Ankara. J w • • rı tı~ 

lundurdum. Uzaktan bakılınca A· ınntbunt birliği tarafında t 

yaoof ya. Sultanahmet, Nuruosma. 
niye, Şehzadeba~ı. Fatih, Sultanse· 
lim camileri gibi büyük abidelerin 
~öriinüşiınil lüzumlu gördüm. Bun. 
ların ctraf ındaki inşaat kademeli o· 
lacak ve abidelerin civarındaki bina Caddenin Sarayburnundan son· 

ra takip edeceği istikamet hakkın- !arın irtifaı hiçbir zaman son cema-
da henüz kat'i bir karar yoktur. at mahallini geçmiyeccktir. 

Eminönünden ayrılacak ikinci 1 ~ulta~a~~etteki ~ükumct ~.~~~!
yol da Gülhane parkının yanınd.:- l::ııle \ enıkapıda r) ~pılacak kuç~k 
ki Çinili köşke kadar gidecek, bu- lıman ve ~ar~? \ enıkapıya naklını 
ra<lan Sultanahmede dönecektir. muvafık gordum. Bu mıntaka f s;tan 

bulun en gtizel yerlerinden biridir. 
Bu yolun takip edeceği istika· ~iste olduğu gibi burada da güzel 

met hakkında henüz Nafia ile mü- ~azinolar, eğlence yerleri, banyc 
tchassıs arasında kat'i bir anlaşma mahalleri yapılabilir. • 
olmamıştır. 

1mar planını hazrrlarken şehrin 
Bu iki yolun arasındaki saha ;ıJıhi vazivetini de e1:aslı bir surette 

iktı~di . dairel.erin kurulmasına ı ;özönünd~ tuttum. Her şeyden e\ 
tahsıs edılecektır. vel ziya, hava meselelerini düşün

iüm. Sokakların btikametlerini ta· 

'cneral Kemal Gökçe, muhafız gUn şehir lokantasıııda ıuııJlce' 
~l:ıyı kumandnnı lsına!l Hakkı gazetecilcrJ şerefine bir zlf11 

l'ckçe \'C refikası, hariciye hu· 
ıusi kalem direktörü Abdullah 
~eki hazır bulunmuşlardır. 

Romanya elçisinin ziyafeti 
Ankara, 12 (A.A.) - Romnn

vn bUytik elçisi ve Bayan Stor· 
'rn bu akşam Ankarnpalastu 
Romanya Hariciye Nazm ve Ba
yan Gafenko şerefine bllyUk lıir 
ziyafet vermişlerdir. 

Ziyafeti parlalt bir kabul res· 
mi. takip etmiştir. 

istikbal merasiminde 
bulunan sefırler 
Ankara, 12 (A.A.) - Hoınnn-

rnrilmlştir. 

Atina ziyareti 
- Rotlla111' AUna, 12 (A.A.) pef 

Hariciye Nazırı Gafenko ~ 

Şembe gUnü Atinava geıecc1' I' 
. titl 

dört gUn Yunan hUld'ıınc 

misafiri olarak knl.acalt~ 

LALE' · . snyiil< _, 

r n ın Progr~~ıı~r{ 
Büyi.ikValsın Dahi RcJ15 ıts 
JUL!EN DUV1VlER'in 

zırladığı... ~' 
Ateşli vıvtANE noı.rı~ 

CE ve Kudretli JE~N ? ıii~ 
BlN 'in Canlandırdıgı :BU} 

Havat I<1lmi 

SON . SANS .. 
Sultanahmette adliye sar:ıymın 

·•- 1•ftı,·a, /ı . .lm&n'-·a ve Portekiz Dün Sarı yerde yedi kişi sütten · _,.1 "'· - w f • ı·n c'lert-en bunlarm etrafına dizi-.... " ,, ınşa eo\.lı ecegı ycrın sag tar:: ma .. •• 

yn Hariciye Nazırı n. Gafenko· 
nun Ankara garında istikbali 
'snasında Yunnnistan elçisi R 
Rafael, Bulgaristan elçisi ılok

tor Kritof, Estonya elçisi D 
MarkUs ve Yuı?;oslnvya mnslıı 

lıat~Uzan B. Tomasseo da huzıı 

ve 111, 

Dünya bahriyesini 1?~tcpe 
sokan Amerika ve tngıbZ 

11
r. 

. kazasıı 
:ile oltn dostıu;·ımuza sadlk kala_ zehirlenmiştir. Bunlar Maden ma· vilayet ve belediye binaları yapıla. ' t>cel: binaların bol güneş, bol ha\'a 
cağmıız nı:lk:ir·l:l'. hıp:ınyanın mtiş hallesirl:ie oturan Mehmet oğlu caktır. Ticaret Mektebinin yerine Jlmalarına dfükat ettim. Caddelerin 
kUl zama.niarındol:i dosllarını inktir İsmail, Bilal kızı Hayriye, Meh- ele ı 50 metre yüksekliğinden bir ~tralındaki inşaat bahçeler içinde 
edecek ve !sp:m) :ı ııın istihlüsı har met kızı Fatma diğer Mehmet kı- inkılap abidesi kuru1aca1•tır. ~vle~den ibaret olacaktır. 13ilhassa 
bini ka.yb~lmt! ı için blltün gayret- zı Fatma, Mehmet cğlu Mustafa :addelerin uzun istikametli olması 
lc>rinl sarfct.ııiş elan ve halihazır_ ve karısı Cavide, Mehmet kızı Sultanahmct camii:·le adliye 11 esas tuttum. 
da re3men gıriı;mi!'; olöukları ta - Sabahattir. sarayı ve vilayet bin.,l:rı arasmda 
:ıl!hütlerln yerine getiirlmesini mü btiyük bir me. ı..:<l;ı vUcuda getir:· 
tcmadiyen t<.'hir eden devletleri, o Dün sabah sokaktan geçen süt· lcce!<tir. 
dostlarımıza tercih edeceı;imizi talı- çüden süt almışlar ve içtikten bir 

Merasim sırasında resmi geçit
min edenler, lspanyanm düşmanı müddet sonra müthiş sancılarla 

ler bu meydanda yapılacaktır. 
olanlardır.,, kı\•r:ınmağa başlamışlardır. Derhla 

Bundan sonra bazı zC'ngin dev • :ağrılan belediye doktoru hepsi-

Jetlerin propngandnl:ınnd~ bahse _ nin zehirlendiğini tesbit etmi~. has 
den Serano Suner, şöylo demiştir: taneye kaldırılmış!ar<lır. 

"- Bazı memleketler, sulhün 
kendilerinin mUstefid oldukları bn. 
zı haksızhklarm idamcs.i ve diğer 

M&.Ien sokağında otural'I. sütçü 
Adem oğlu İbrahim yakalanmış, 

tahkikata başlanmı~tır. 

Divan yolunu takiben Beyazıda 
kadar giden cadde Beyazıtta iki
ye ayrılacak, bunlarl:ian biri şim:li
ki İnkılap müzesinin üst tarafın
ve Beyazıt nahiye müdürlüğü bi
nası istikam:tinden Şehzadebaşı· 

na varacaktır, 

Pıost bundan sonra esas lima· 
nın Haydarpaşa ile Salacak ara. 
snıcla kurulacağını, kömür depola· 
rının da Kuruçeşmeden kaldın· 

!arak limana ya':ın bir yere nakle
dileceklerini, şimdi bu işler üze· 
rinde etUdlcr yapmakta ol.duğunu 

ilave etmiştir. 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak Mı· 

sırçarşısı için hazırlanan planı da 
gözden geçirmiştir. Vekil akşaın 

treniyle Ankaraya .dönmüştür. 

bu 1 u nm uşlartlır. 

Romanya gazetelerinin 
neşriyatı 
Blilucş, 12 ( A.A.) - BiilUıı 

n.oınanya. matbuatı. Hariciyr
:'.'{azırı Gafenkoııun Anlull"a zi
yaretinin ehemmiyetine sütun 
Iar tahsis etmektedir. 

Gazeteler bu ziyaret hakkın· 
da uzun tnfsilCıt vermekte ve 
pazar akşamı Anknrnda verilen 
~iyafette Saracoğlu ile Gnfenko 
arasında teati edilen nutku tarr 
metin olarak neşretmekteulr. 

Gerek tstanbulda, gerek An 
karada Gafenlrnya yapılan he 
yecanlı kabullln bozulmaz TUrk 
- Rumen dostluğunun yenl lıir 

niz Altıl~rının Fecı tııtl 
bütün teferrüatmı yaştı 

Denizaltı D.i 
- ı· ı··nsı) (Fr:ın..;ıua yf'nı ,oı .• 

.. eril.: 
Bu Film pek çok muş~. eri' 
· · · · rası uz rımızın arzu ve ıs 

ne bilhassa getirtilmiştir. ' 
s 

Onümü7.Cleld Pt:nŞeMUt;J)l"',, 
rn:ı-;111 
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Bti.HtF~ Tıın ı Bf?lldR@!ir~@@@rillmBIR 
Ada~a istasyonu modern Meclis yeni barem l8yihala-
Ada~~"'" ~~~!~ros~~~~!~Y~!aredir. rının müzakeresille başladı 
Mühim bir kısım yerlerde halka yeni 
tapular verildi, emlak ve arazi davaları 
bu yüzden çok azaldı 

) Adana, (Hu u::i) - Adana istas· Nitekim geçen gün öğrenmen okuh ... 
~ tok modem bir ~kle sokul· talebeleri yeni şehir stadında bit 
~ ta::ıır. Garda bir müddet evvel "müzikli spor müsameresi,, verdı· 
't'oı IYan in~at devam etmek!edir. ler. 
~ cu salonunda çok muntazaır. Adana kadastrosu 
dı d ~e salonları yapılmıstır. Şim. Şehrimizdeki kadastro teşkilat 
it~~ ~onda bilet ve muamelat gı· faaliyeti devam ediyor. Kadastr< 
~ tnın inşasiyle meşgul olunmak- :lairesi şehrin şimal. orta ve kısmer 
bir ~ ~alonun sol tarafında açılan cenup kısımlarının kadastrosunu b 
~ orıdorla, bundan böyle yoku tirmiştir. Şimdi de şehir hipodromt 
~ eşyası doğrudan doğruya pe· ile Şakirpaşa istasyonu tarafları ve 
~ ra çıkmış olacaktır. Bu ~uret. Akkapının kadastrosuna başlannıı~ 
ı!.0lcuıar i'in büyük bir kolaylık 
~n h~ 

1 edilmiş oluyor. · Adananın çınarlı mahallesinin ye 
~·onun arka cephesinc!ckı ni baştan tanzim edilen muntazam 
ltlı lık günden güne daha gü· tapulan da bir haftadanberi halka 
~ektedir. Burası yaz kış yeşil tevzi edilmektedir. Bundan başka 
~ tropikal nebatlarla süslen· Haru~urbu Ye Döşeme mahalleleri· 

tedir. nin de kadastro işleri ikmal edil· 

~ Muallim yetiştiren miştir. Bunların da tapurlan ikmaı 
Qlr f edilmiştir. Bunların da tapuları biı 
~k ır an ocağı aya kadar ikmal c:ii!ecek ve sahip 

&.~ · ~rovanm en yaşlı kültür mii 
, ""l:!es !erine verilecektir. Kadastro saye· 
lıııud ı Adana erkek öğretmen o. sinde Adanada emlak ve arazi da· 
tıı, .~r. Bu emektar müessese Türk 
""qrıf vaları günden güne azalmaktadır. 1Qıı •ne büyük hizmetlerde bulun· 

Bazı hatipler tenkit ve 
temennilerde bulundular ICHRDE: 

* lllüzclcr idaresi şehrimizdeki ta· 
( Başlara}ı ı ıncidc) ıranın her sene mükelleften alına- i murlardan dil bi1e?lere verilen rlh.t H~r~clcrden on dördünü tamir 

:ı tashih ,.e ilave!er hakkındaki ka· rak memurlara verilmesi suretile 1 derece farkının yerınde olmadı • cıtır~ıştı~. . . . 
~ · · · · ·· · h 1 1 · 't' - '' hAd' · bil ;ı;..nı yaba"'"'ı dı'l bı'len "e fakat * Şehrımızdckı ıJkmeklep binaln· 1un layılıasmın ıkıncı muzakerelcr• ası o an ıçı ımw a ısenm • c.• , '"" • . . 

' • .J' • '-'Ük hassasiyetle üzerinde durul. hiç bir şubede ihtisas sahibi ol. rındnrı ~3 tnnc~ı tnmıre mulıtnc gö-·apı.mı~ ve tas\'lp e...ıılmıştir. J b" f dil b'l' rüJmüştur. TutıJ zamanında tıımirut 
Ruznamede olup ikinci müzake:e. ması icap eden bir mesele oldu • mıyan ır memuru sır ı ı . .rnpılncnktır. 

~ri yapılacak maddeler arasında :1unu izah etti. Baremin bu ka • yor diye faik addetmenin diğer * tıkmektcplerılc dün akşamdan 
mlunan Jstanbul • Tram\'ay ve Til dar geç kalmasile maddi ve ma - memurlar için bir onur meselesi j rnbaren dersler kesilmiştir. Mczuni. 
ı.el şirketlerinin imtiyaz \'e tesisa· nevi büyük zararlar doğduğunu, olduğunu ilave etti • yet imtihanları ayın 15 inde başhya-
tının Jstanbul beledivesı·ne devrine memur ailelerinin seoolerdenberi cokıır(: 

~ iLK MEKTEP MUALLiMLERi * nh·ersite yab:ıncı diller mekte· ait kanun layihası da tasvip edildik ha geliyor, ha gelecek, ha çıka • bi yaz kurslarına 19 haziranda b::ış-
ten sonra devlet memurları aylıkla· cak, ha çıkıyor gibi sözlerle çok Hacer Dicle (Kastamonu)• pro lnnncnktır. Kurlnrn ders senesi için· 
rının tevhit ye teadülüne ait kanu buhranlı günler geçirdiklerini jelerde yüksek tahsil sahibi olan- de de,·nm müddetini doldurnmıynn 

· · söyledi ve bu barem layihasının tarın 3, dig-erlerinin 4 senede ter. ün İ\'ersltelilerdcn başka Jise lale bele nun bazı madde!crinin değiştırılme. 
sini ve mahsus bir kanunla devlet· adının 'teadül kanunu,, olduğunu fi etmeleri esasına temas ederek ri de iştirak edebilecektir. 
ten bir hak temin eden veya serrna· 
yesinin yamından fazlası devlete 
ait olan banka ve müessese memur 
lannm maaş ve ücretleri ve hizmete 
giriş ,.e terfi usulleri hakkındaki 

kanun layihalarının müzakeresin€ 
geçilmiştir. 

söyliyerek bu projeler kanun ol- ilk mektep muallimlerinin zaru. * Limon risliği deniz kazııl:ırmın 
duktan sonra alakalı daireler a. rette olduklarını ileri sürdü. On. cc-ğ:ıldığını görerek içinde sandalcı 
rasında hakikaten bir teadiil te- ıarm da üç senede bir terfi et • bu!unmıynn tenezzüh sand:ı11nrının 

1\irtıY:4 verilmemesini alıiknd:ırlnra tirilmesinin çok yerinde olacağı. hilılirrr.iştir. min edilip edilrniyeceğini bütçe 
encümeninden sordu. Bunu müte. 
akip barem münasebetile son za. 
manlarda aldığı bir çanta dolusu 
mektu ha naklederek dedi ki: 

nı ifade etti · * Senenin ilk buğdııy mnhsulü bu. 
Projede, bu noktadan tadilat g!in ''apıırln Mersinden gelecektir. 

yapılmasının zaruri olduğunu, l\lnhsul dnlı:ı yoldıı iken 4 kuru5 25 
bütün ilk mektep öğretmenleri • paradan sotılmışlır. 
nin hep dil, tarih fakültesine ve * Tünelden Şişliye kadar olan bi· 

~ ~e üç binden fazla muallim Ticaret o:lası seçimi 
ı.ı..~llniştir. Bu okul bu yılda, Adana ticaret ve sanayi odası ye· hat vererek bunların ihzar ve tan. 
~ öiretmen kadromuza 223 ni idare heyeti seçimi yapılmı~tır. ziminde hakim olan fikri ve istih. 

-""~n daha Yerdi. Yapılan intihabta azahklara. lbra· caf ::''Jıb.~ekte ohın maksadı izah 

Bü:~ ~ encümeni reisi Sanisi 
=·: Baysal meclisin t:ısvibin 

arzcdilcn bu kanunun üzerinde iza 

- Bazı devlet dairelerinde baş 
döndürücü zamlar yapılmıştır. 
Bunu blitçe encümeni nazarı iti. 
bara almış mıdır? Bazı yerlerde 
iki üç yerden maaş alan memur_ 
lardan encümen haberdar mıdır? 
Ve nihayet encümen hükumetin 
projeleri üzerinde büylik deği§ik. 
likler yaptığına göre acaba hil -
kümetıe bu ~ekil üzerinde hem • 
fikir midir? 

naların nyni renge boyanm:ısı h'.ık· diğer fakültelere gitmek sureti. kında görüşülmek üzere bugün ant 
le meslekten ayrılmağa çalıştık - 17,30 d:ı Beyoğlu halkc\'inde bir top 
larım ila\·e etti. ınnıı y:ıpılac:ıktır. 

Refik İnce Manisa - Barem * \'ali n belediye reisi Uıtfi Kırdar 
:ierecelerindc terfi müddetlerin. Lu akşam Y:ılovaya gidecektir. daStbnrı iki kilometre kadar dışın. him Burduroğlu, Abidin Ramazan· eylemiştir. 

~tınan, güzel bir bina işgal et· oğlu, Osman Altıkulaç, Hasan Atıl Bir~ol: hatipler bu mevzular Ü· 

~ Olan ölretmen okulu, tedris İzzet Koçak, Salih Eroğlu, Ziyn zerinde bazı n::ıksı>nJar~ işaret ey. 
~ ~ olduğu gibi, içtima! saha Kurttepeli, Nedim Kozacıoğlu, Ha~ !emişler ve temennilerde bulun • 
1ir da &tniş faaliyetler gösterrndde kı Salih, Arif Cemal Akın~. ?a~11 muşlardır. 
~· C4'Q geçmez ki, Adana öfret· Girici ve Raşit Enve~ . ~ıl~ış!:r. Faile Baysal hatiplerin bu mü · 
tr:tı, n Oltıııu, bir müsamere, bir tö Reisliğe !zzet Koçak. ıkıncı reısl:~e talaalarına ayrı ayrı cevap vermiş 

' bir spor .ıösteri§i yapmas1n Ha~ Atıl !Yıı\~tır. ve bu izahatı müteakip heyeti u . 
..........____ tt -Hhbrt CM•>zr tı ed .... mumiyesi üzerinde müzakere kafi 

Is. p arta hal ı o ı l ı g" ı n da gö~~1~~\~:ie~:e ka~:~i11:~ş~~~ 
:naddclerin müzakereı:inc çarşam -
°Ja günkü toplantısında devam e · büyük inkişaf 

Bugun merkezde ve köylerdeki 3 bin tezgAh 
Yüz bin metre murabbaı halı çıkarıyor. 
Eskiden bu miktar 20 bindi 

~rta. (Hususi) _ 1sparta ha- bırakma olmuş, kumpanyalar Uc • 
~it 0 kadar eski değildir,. Ana. retleri bir misli arttırmak mecburi
~Icılılda tın alan aehir <> ve yetinde kalmışlardır. 
~ lr &raamda lspartanm adı Isparta halıcılığının milllleşme -
' ~ lsparta - Burdur halıcı- sinde iplik fabrikasının himmet ve 
f.ı;la Paratorluğun aon çağmda yardımı çok mühirrdir. Silmcrbank 
~. 'tdt, Önırtı me3rutiyetle yaşıt_ la mahalll müteşebbislerin 300 bin 
~~ 'kat lsparb. halıları gerek ka lira sermaye ile kurdukları bu fab 
'"e terekse sağlamlık baknnm- rika biltiln iptidai malzeme IŞini 
'~un en çok tutulan ve a. halletmiş, Avrupacian iplik boya-

t\. 
11 haıııan oldu. mak için getirtilen arazinden başka ...... ltı l 

~'tı hurıYetten. evvel bu bölge ha bUtUn ihtiyacını memleket içinden 
'~ı Yabancı 11ermaye ve kum - temin ve tedarikini mUmkUn kıl • 
~llııta arın elin1e bulunuyordu. mrştir. 
~~!> l'ttı en kuvvetlisi eark halı Şark hah kuınpanyMı senede 20 
~ltıyaaı ldl. !eparta ve Bur - bin metre murabbaı halı çıkarmış, 
'bbı.~ekku1 ~en tek tUk mU. bugün 2000 ı merkezde 1000 i köy_ 
\ dt ler, o zaman kumpanyala • ıerde 3000 tezgahta 80 - 100 bin 
lı Yltıatak 1§ görebilirlerdi. metre murabbaı kadar hah dokun -

~llılıt harpte muhtelif kumpan. maktadır. Bu dileliş yerli milteıeb
~ :'hadan çekildi, mevkilerini hislerin o miktar il çıkaramamale. 
~. ah nıilli eirketıere bıraktı - rmdan değil, son senelerde Avru.. 
C~h pa ve Amerikaya ihracatın gUçleş-

\ Qao Uriyet devrinde Şark halı mcsinden ileri gelmektedir. 

'O" "" Netekim 038 senesi istihsal tının 

• ~~··tir. 

~ ~~ebusların 

4emennileri 
Ankara, 12 (Hususi) - Bugün 

Büyü!t Millet Meclisinde barem 
kanunu projelerinin müzakeresi. 
ne başlanmıştır. 

Bu münasebetle ilk defa söz a. 
lan bütçe encümeni reis vekili 
Faik Baysal, projelerin urnumt 
hükümleri hakkında umumi he _ 
yete izahat verdi. 

Refik Ince bütçe umumi yeku. 
nu ile maaşlar yekunu arasında. 
ki nisbetin ne olduğunu sordu, 
müst:ı:dl grup reis vekili Rana 
Tarhan haremle b:.itçede temin e
dilecek tasarrufun miktarını öğ. 
rer...mek istediğini ifade ederek bu 
:_:>rojelerin maas tahsi~atının te. 
zayüdüne mani olmak malu::ıdi. 

le hczzrlandığı halde projelerin 
mucib sel:eplerini gösteren layi • 
halarda bilakis tezayüdün işaret 
edildiğini anlattı. 

Faik Baysal memur sayısının 
162 kadar azalmış olduğunu, ma. 
arif ve adliye teşkilatw.da ha _ 
kimlerin ve muallimlerin terfi -

Müstakil grup namına söz a. 
lan Rize mebusu Fut Sirmen büt. 
çe encümeni reis velfüinin ~e~'cir. 
ği izahatın mensup olduğu grup 
azaları üzerinde iyi tesir yaptı. 
ğını söyliyerek teşekkür etti ve 
bazı mahzurları işaret etti. 

Fuat Sirmen, yt.ni vaziyetle u. 
mu.mi kadrolarda, ücretli memur 
diye hiç bir sınıfın mevcut olma. 
ması temennisine~ bulunduktan 
sonra devlet hizmetinde büyük 
kabiliyet siiy ve gayret gösteren 
memurları teşci edici hükümlerin 
projelerde yer almamış olduğu • 
nu işaret etti. Ekalliyet mektep
lerinde çalışıp ta devlet kadrosu. 
na geçen muallimlerin kıdem 

haklarının tanınıp tanmmıyaca. 
ğmı sordu ve çok çocuklu me • 
murlara yardırn yapılmasını e . 
hemmiyetle istedi. 

Doktor Hasan Vasıf (Gire • 
sun), e~rli memurlar için projele. 
re yeni hükümler konulmasını is. 
tedi. Bu suretle çocuklu ailelerin 
terfihinin yerinde olacağını ila -
ve etti. Ve bu paramn bekarlar. 
dan l:esilmesini teklif etti. 

de yapılan yeniliklere işaret et· , * Ynkınnr idaresi lleyoğlunda Toz 
U. Bu IAyihanın adıyla Yaadetti. kopnrnnıln hüyük ve modern bir gn

zlııo ynplırııcııktır. Pliinlar lınzırJnn· ği teminat arasında bir mUna. 
rnıo;lır. Keşifler yapılmaktadır. 

sebet bulamadığını, baremin * ll:ıhatıız bulunan eski Arnavut 
memurlar arasında tevazUnU 
temin etmeıti ldzımgeJlrken bu 
mevzua qep.ı~n biç yaklaşmadı
ğını söyliyerek bunların arasın

kralının kız kardeşine lılzımgelen 
l<'da\'i yap!Jmış "e A Yrup:ıyn gidehL 
lecı·:ii krnıllslııe doktorlar tarafın· 
dan bilılırilıniştir. 

da en mühim bir. meselenin de-------------

Strang tayyare ile 
Var şova ya gitti 
Londra, 12 (A.A.) - Sir Vil. 

bl bir parayı 42.000 memura Ham Strang, tayyare ile bu sa • 
vermekle her memurun vnsatl bah Heston meydanından Var • 
200 lira aldığını Ye bu paranın şovaya ve Moskovaya hareket et .. 
bizim gibi bir memleket için miştir. B. Strang, Varşovaya ka
çok fazla olduğunu, bu nlsbetin dar tayyare ile, oradan Mosko. 
75 liradan fazla. olmasının ka. vaya da trenle gidecektir. 

memurlara verilen bu paranın 

blltcemlzln yUzde kırkını buldu. 
ğunu, halbuki komşu memle
ketlerde yüzde yirmt beşi gec· 
mediğlni ve 120 milyon lira gl. 

tiyen doğru olmıyacağını ve ma· Sir Villiam, Londradan hare .. 
aleset: yeni haremde buna kar- ket etmeden evvel Başvekil B~ 
şı hiç bir tedbir alınmıyarak Çemberlayn ve hariciye nazırı 
bütçeye yeniden 2,5 milyon lira Lord Halüax ile görilşmüştür. 
gibi bir yUk yUkletildiğlni na.. Lord Malifax, bilihara Sov " • 
\'e etti. yet büyük elçisi B. Maiskiyi ka. 

Refik ince, bundan sonra ter- bul ederek B. Strang'ın Moskova. 
L1 derecelerine temas ederek bu ya götürdüğil forrr.ülün esas hat.. 
işte de Uizım olan hassasiyetin larını kendisine bildirmi~tir. 

gösterilmediğini bildirdi. Terfi B. Strang'ın Moskovada ne ka. 
ve terfilılerde çalışkanlığın, ka- dar kalaca.ğı belli değildir. Bu 
blllyetin esas olacağına işaret müzakerelcyde kaydedilecek te -
ederek iltimasa meydan verme. rnkkilere bağlıdır. 
mek suretiyle devlet meknniz Varşova, 12 (A.A.) - Strang 
masının ancak işleyebHeceğinl saat 18,30 da tayyare ile Londra. 
söyledi Ye bu hususta verilecek dan buraya gelmiştir. Yarın sa -
sözün tutulmasının memurlarıı balı trenle Moskovaya hareket 
itimatla mesailerine devam im- edecektir. 
kAnı vereceğini beyan ederek ı. Londra, 12 (A.A.) - Siyast 1n 
lAYe etti: giliz mahafilinde beyan olundu • 

~-t~ .,,.nesine kadar tutunabı'ldı', A hine çalışıldığını, ordu mensup • 
~ı lı:ırınm tatmin edilmesi için de 

,. dır lsparta halıcılığı Tilrk mühim bir kısmı dahili ihliyacn rılmasmı söyledi. ruz. 
ıı.. Je ""' fazla tasarruf temimine imkan Hikmet Bavur (Manisa) -~illa..: • .. ı.ır-k bilgi ve Tllrk ele - sarf olmuş Amerikıı., Fransa ve ln- J 

- Ne herhangi bir banka mU· ğuna göre Strang, Baltık mese. 
durunun birdenbire 300 lira ve. lesinin sureti tesviyesi hakkmd& 
rerek terfi ettirdiği bir memur l\loskovaya geniş talimatla. git " 
görmek istiyoruz, ne de devlet mektedi1:: ı:u su:e~e St1'.111g Mos.. 
kapılarında ekmek parası bek- kova hukumetının mütaleaları 
leyen memurlar görmek lstlyo mucibince bazı noktnları orada 

l:endiliğindcn halledebilecektir. 

Emin Sazak (Eskişehir), Uc . 
retli mmcurlarla maaşlılar ara . 
sında bir fark bulunmasının çok 
yerinde olacağını, masa başı me. 
murları ile dağbaşı memurları _ 
nın yaptıkları işin aynı olmadı. 

ğını söyledi. Memurların bir kıs. 
mını ücretli yapmaktan maksa • 
dın ne olduğunu sordu. Eğer faz. 
la para vermekse bunun veril • 
mediğini, onlarm da günün birin. 
de maaşlı olmak için çalıştıkla . 
rmı ve aradaki bu farkın kaldı • 

~ ''Yle YtirUyor. giltereye az mll:tarda halı gönde - bulunmadığını söyledi. DiL BiLEN VE BILMIYENLER Kapitalist lngllterede ve komu. çe encümeninin projeleri geri a· 
lltil Ziya Gevher Etili (Çanakka - nlst Rusyada zeka. ve kablllye. larak teklif edilmiş bulunan ~. Q• 

11 
hu nıUteaebbı's Türk tile. rUmiştir. Geçen yıl en çok halı lh. le) B · 1 ı Rasih Kaplan (Antalya) llyi 

l;.:"l't .,, - aremın ya ruz memur s - • - tin esas tutuldulunu eöyliyerek ilA\·e ve tadilleri yapmasını, on-~:'<\"'- L.lrııaında aerma'-·esi 300 bin raç olunan memleket Almanya 01 • nıfmı alakadar eden bir kanun hanın memurların lehinde oldu • 
~ ... ııı J bUtU d ·let teşkllltında zeki dan sonra mUz:ıkcreye devam O· ~l 'dar Yilkselen olduğu gibi, muştur. olmadığını, mükelleflere vaki o - ğunu, :hiç bir memura ve hiç bir n e~ lunmasını teklif etti. 

'b1•!1 da birleşmek suretile da Şu noktayı da Ulve edeyim ki lan yu"kü ile de dolayısile bütün müesseseye zarar vermek için ve faal memurlara mUkA.fat ver 
tıı,,~",,"lı: me usuıunun konulmasını, dev. ~lıeı lelere ..ı.1.şmek imklnmı bu..ı1n halıcılık sanayiinin mlllt ser- milleti alakadar eden bir kanun yapılmamış olduğl.:.nu, muvaze · 

a..... ... 
6

.. 1 t ı t n bu suretle daha Baysal, hatiplerin temas cttflt--ı.ıll' k k - 1 neyi temin için 18.zon gelen her e craa ını k~ • maye ve teşekkUlelre hıra an ıar oldugunu, binaenaleyh mem eke: • i .ıı.· 
1 

t b u ıeri nol<talar hakkında encU-~ ~lrıYalar zamanınca halda- halı ihtlyacmı yine bpartadan te- tin içtimai seviyesini yakından a. türlü hükümlerin layihada mev • mUtenzin ş görece6ın e ar 7 

~~ ~: ltıtlzcıncal hariçten gelir, min ediyor. llkadnr eden bir mevzu teekil et. r.ut bulunduğunu, terfi esasında etUrdl. Çocuk sahibi memurla· men namına cevaplar vr.rdl. 
ı .. , • M 1 du··ru·'stlilk, ç:ılışkanlık ve ehliyet ra da yardım etmenin her vakit Bundan sonra bnşka söz tste· ~it,. teknur ı-lerde TUrk obDJ- Dokumacılık sanatmrn inkftafı tiğinı işaret etti. emur ara ve. 

1 
d .ıı. d dd 

1 1 d '!il n"le ...... maa"_lann senelı'k tutan 0 _ olması lazım "'eldigıw'ni, terfi ve mevzuubahis olduğu halde yal- yen o mn ıbın an ma e er n 0
Yar, en bUytik zahmet ve Burdurda hahcılığm brrakılmaeuıa •• · e. işi u k 

1 
n i k t lan 90 mı.iyon ku"sr lı'ra ı'le mü • te' rfihte bu hususiyetler gözetil • nız söylenip geçildiğini, bu n m za eres ne geç mes ne •-Çeken ve yüklenen Tnrk ıebeb olmuş, buna mukabil tapar- k elküll 

\ 'lfat)o'Jı: Pabaama çalıftrnlıyor - tada kumpanyalar zamanında çc:ık tekaitlere ve malfillere verilen diği takdirde devlet mekanizma. • sureti katiyede bir karara bağ. rar verildi. Va ıt ıge n: 
' tl 327 • 327 senelerinde İl- daha ileri halı sanat ve ticareti bae paralar da bu yektl.na ilave cdi • sınm tam bir şekilde işlemesinin lanmaeı lAznngeJdlğtnl UAve et- den çarşamba gUnU toplansnü: 

•e lıurcıurda umumt bir il laımftJr, lince 12() mil~on lir& gibi )>ir p_a. kabil olacağmı ifade etti. :Me .. ti. Ye kUrsllden ayrılmadan bilt· Uzcre ceısev,.e nihayet nril4t, 

Tekrar kUrsUye gelen Faik 



Prag muhteliti 
Berlin muhteliti futbol 
tak ı mmı 2 - O yendi 

Prağ, 12 (A.A.) - Berlin muh. 
teliti ile Prag muhteliti arasında 

bugüne kadar yapılan karşılaşma
ların sekizincisi Prağ muhteliti 
lehine 2 - O neticelenmiştir. Maç. 
ta 25,000 kişi hazır bulunmuştur. 

1940 Olimpiyatları 
Ananevi meş'ale 

lfol :Jinkide ynpılacnk ,.;an 1940 
olimpiyndlan orgnnizasyı t u kom.i
t esinin Finlanıliya u.'ıimcı ~m. enter 
n:u;yonal olinıpiyad kcmıi.l ı:.ine mü_ 
ra~aat cder~k, olimpiyad oyunları
na l:J3G da olduğu gibi, c!ilTJpiyada 
ateşlenip c·?dEn c!e JJer·ıne, oradan 
da Helsinkiyc gctiril<.ct.k olan bir 
m<'-:aıe ile baflanmasını hklü et _ 
miştir. 

-0--

Programda değişiklik 
Entornasyr.nal olimpiyad komite

Aİ l!HO olimpiyad oyunl&ı ınnı pro
graı:ıını değ~ştirmiş+ir. 

Hnzı !!zül:n ııı Il"!slnl jde yaptla_ 
C'ak oj'\!r.i:ır a:-asında el tq,u ve bas 
ketbolün <.le bulunmuıı: E.-trafmda. 
falı:ır ettikleri arz;:.ı FinlaudiyalıTa

rın itirazı :le k:ırşılanmışm , 

Enternnsyonel komi.t~de, F inla.n_ 
tliya üzerinde bu hususta. L:r tazyik 
~·apm:ık imkanını gt•rem~ıdştir. Zi

ra rvkyonun olimpiyad ey-unlarını 

tertlb elmr k ten vazgeçmesi üzerine 
Finlandiya oyunların 1.el t~l:::ni, pro
gramın tahdid edilmesi J;::.rtile ka
imi etmiştir. 

---0-

Bükreşteki' binicilik 
müsabakaları 

Bükreş, (A. A.) - Burada ya_ 
pılmakta olan enternasyonal binici
lik mUsabakalarında Alman yüzba_ 

§I Binkmann, bindiği Votanbruder 
adında.ki hayvanile Romanya sil -
vnri mUkilfatmı kazanmıştır. 

Bu mUsabaknda 2 dakika 18 sa
niyede yüzbaşı Brinkmann birincL 
liği, Belçikalı Gonze ikinciliği al -
mtştrr. 

Almanya bisiklet 
turu 

Viyana, (A. A.) - Almanya tu_ 
.t'llnun 301 kilometrelik sekizinci 
et-ahını teşkil eden Pa.ssau - Viya
na arasında koşunun neticeleri §Un 
Iardır: 

ı - Langhoff, 8 saat 59 dakika, 
20 saniyede. 

2 - Spiesscns Belçikalı. 
3 - Şok (Fransız) 

4 - Şild (Fransız) 

5 - Şmit (Fransız) 

G - Vengler (Fransız) 
7 - Bautz. 
8 - Lachot (Fransız) 

9 - Jacobson (Danimarkalı ) 

10 - Gruppe. 

Umum! tasnif neticeleri şunlar _ 
dır: 

1 - Jorj Umben Hauer, 57 sa
nt.. 6 dakika, 23 saniye ile. 

2 - Fritz Schcller 57 saat 20 da_ 
kika 51 saniye. 3 - Zimmerma• 
(İsviçreli) 57 saat, 20 dakika, 5-. 

4 - Erleh Brrutz, 5 - Oubron 
(Fransız) 6 - Thierbach. 7 - Vi
crinek (Belçika) 8 - Vengler, 9-
Peterıson (Danimarkalı) 10 - Gry. 
solle (Belçikalı) 

Ekiplerin tasnüinde: 
1 - Diamant (Almanya) 172 sa

at 37 dakika, 3 saniye. 
2 - İsviçre 172 saat, 43 dakika. 

11 saniye. 

3 - Belçika 172 saat 43 dakikr. 
47 saniye. 

4 - Fransa 173 saat 9 dakike 
44 saniye. 

5 - Muhtelit ekip 174 saat, 2 
dakika, e aa.niyc. 

~ED~N ir~~~DVle:S n UMUM 

General Cem'i[ 
Spor işleriDıiz ve yapılan tenkitler 

hakkında izahat verdi 

General Taner 
Dün Galatasaray klubünü 

gezdi ~ 
'"dU• 

Beden Terbiyesi Umum rnu .. 
11 

rü Tümgeneral Cerril Taner du 
11 

İstanbul bölgesindeki t~_P~~ntı~~
sonra Galatasaray klübunu, rn t 

tepteki spor müzesini gezerek te • 
kiklerde bulunmuştur. 

"Bütçe en iyi bir şekilde hazır :anmıştır, tenkitleri yapanlar işi ya tetkik etmemişler yahutta anlamamışlardır ,, Federasyonlaruı 
Birkaç günden beri şehrimizde ~ - lüğünün vazifesi yurttaşın fizik l:ısı:~rnı bir mütehassısın bildiğini t k • k h ti eri 

bulunan Beden Terbiyesi umu:n ve mora! kab_iliyetini yükseltmek. kafi <lerecede bilir unsur yetiştir- e n 1 eye 
müdürü General Cemil Taner. tir. meK ist;yorum. O" o . Tk ureŞ 
dün sabahtan akşama kadar böl· Maarifin vazifesi, yurttaşın ka· Bu kursu, daha iyi elemanları Un 00IZCI I ' Q · 
ge merkezinde spor işlerimizle fa kabiliyetini yükseltmek. Bu - toplu olarak istanbulda bulabile· V0 atletizm heyetleri 
meşgul olmuş ve muhtelif mevzu- ırnn için 6 milyon müvazenei :ı· ceğim için bı:rada ve disiplin, ye· lop lan d I 
lar üzerinde çalışmıştır. mumiyedrn, 14 milyon müvazenei mek, içmek, , ·esaitte ucuzluk için (sin· 

Spor işlerimizin kıymetli reisi husu~iyedcı1 verilen ceman 20 Kuleli,le kuruyorum. Dün Cumhuriyet Halk par ~aŞ' 
öğleden sonra da vali ile bulu~r milycn ücret cok görülmüyor da Gür.de bir saat nazari, müte . de Denizcilik federasyonu .. bll'ı 
muş ve Dolmabahçede yapılaca::: !ir i!: ve mora\ ~kabiliyetini yükselt bakisi ar.ıeli olmak üzere bir '<an vekili Abdurrahman, .!ur. c'/· 
stad işi hakkın!da epey konuşmu~- mek için veri'en 240 bin lira çok program yaptırdım. Bu birinci S_ıtkı, Ş~zi. :rezcandan mut~Ş A· 
tur. Şehircilik mütehassısı Pros • ~örülüyor. ~urs tecrübe mahiyetinde ola • k;I D~nızcılık, Bur.han. Felek:nuw 
tun yeni planına göre, stad evvel· Ben fırka kumandanıyım. As- cak, ileride daha tekamül ettirece- dıl Gıray, İrfan, Şınasıden . t~ 
ce tayin edilen ve bugün hazır • k:::rliktc ne alıyorsam, burada da 1 ğiz.. şekki! Atletizm teknik hey~tıvc:l1' 
lanmakta olan yere sığmamakta _ onu alıy"rum. Bir sivil gelmiş ol· Kafi derecede talep olmazsa Bc.nkasında Ahmet Fetgerı, 111~ 
dır. saydı 600 lira alacaktı. Velev ki yapmıyacagız. 20 kişi bulurşak bi, Seyfi Cenap, Sadullah) tan Jetİ 

Gazhaneden de bazı istimlak ya· Beden terbiyesi genel dircıklörit öyle olsaydı bizim gibi Başveka- ba§lıyacağız. Kurstan çıkanların tc~ckkil Güreş Teknik hey:t se· 
pılması icap etmektedir. Halbuki general Cemil Taner !ete bağlı müdürlükler 600 lira a- istikbali iyi olacaktır. federasyonların hazırladıklar tk'~ 
bu u zun zaman ve masrafa ba<Tlı lıyor. Bu çok değil de Beden Ter Bugün teşkilatta vazife gören- nel·k faaliyet programlarını tc: 
iı'lı- iştir. 0 B ütçe işlerinde Maliye V ekale- biyesi Umum Müdürlüğü alınca lcri, hariçten alıyoruz, ama ensfr "çin top/anmışlardır. 

Ger ek vali, gerekse general, ti mümessili de dahil olduğu hal· neJcrı mevzuu bahsolsun ?. tüm üz açıldıktan sonra ensitütle:-
stadın evvelce karar verildiği şe· de 10 kişilik istişare heyeti tara· Şahsen daha iyi çalışabilmek çıkan gençler yerine gelip otura 
kilde yapılması için bütün imkan· fından elenir. O radan Maliye Ve· için asker maaşımla vazife gör - caktır. Bugün bunlar olmai:lığı için 
ıarm aranmasını şehircilik müte- kaleti üzerinde durur. Oradan lıüt mek istedim, lakin daha evvel hey- hayattaki tecrübesiyle yetişmiş 
hassısına tekrar hatırlatmışlar, çe encümenine gider. Her mebus eti vekileye kabul ettirememiştim. gençlerden istifade ediyoruz. 63 
bunun üzerine P rost ik i gün lda- lıirer sual sorar. Cevap veririz . Sonra encümende kadroda göste· vilayet var ve her vilayete beden 
ha müsaa.de isteyerek arazi üze· Muttali olurlarsa heyeti umumiye· rilen muamelede askeri rütbe ile terbiyesi kadroları yapılacak olur. 
rinde t etkikler yapmagva başlamış ye gider. B urada ya çıkar ya çık· kul~aı.ılanlar askeri rütbelerinin k 1 d sa urs ar an ve enstitüden çıkr 
tır r..az. Umum Müdürlüğün bütçesi maaşını <!lır, kaydını koydurdum. k • c:ı lar oraları işgal edeceklerdir. 

General T aner, s tad işinin kat'i iki üç eLden geçmiş esaslı tetkik e· Umum müdürlük genel sekre· 
neticesi, alınmadan tstanbuldan l;iilmiş, çıkmış bir bütçedir. terliğir-in maaşı 500 liradır. Başın 
ayrılmı:yacaktır. Generalin, İs- Böyle dokunaklı fıkralar ya· Ja buhman Bay Cemal Miralay
tanbuldan Kocaeline gideceği ve zarken düşünmelidir. Bence tet · dır. Miralay maaşı alıyor. 
orada su sporları faaltyeti ile meş kik etmeden bu şekilde yazı ya· Maaşın beşte dördü masrafa, 
gul olacağı anlaşılmaktadır. zanlar, yaşı k üçük ise yaşı büyil· beşte biri spora gidiyor, denilmek 

MalOm olduğu üzere Bdden ğe saygısızlık ediyor, bil gisi az is-: tı:cir. Çok yanlıştır. Valiler mın · 
Terbiyesi Umum Müdürü, pek bilgisi çok olana saygısızlık edi · takalarına spor işlerini idare ede

haklt olarak su sporları işi üzerin- yor. cek, üğrctecek mütehassıslar isti -
de büyük bir titizlikle durmakta Ben de böyle birini sporcular a- yN. Biz bunları yetiştiriyoruz, ye· 
ve memlekette yüzme bilmiyen rasına kabul etmiyorum. Sport· tiştirece~iz. 
kalmaması icap ettiği kanaatiı~i menlik budur ki, büyükse küçüğü Trenlerle sporcuları oradan ora· 
beslemektedir. Kocaeli seyahatin· sevecek, onu iyiye doğru götür • ya taşıyoruz, masarif olmuyor da, 
de generale su sporları federasyo· miye _çalışacaktır. Değilse bera- öğreticilrre sarfd:lilen mi masraf 
nunun çalışkan başkanı binbaşı berce arkaidaşça gidecektir. oluyor. Bugün 20 bin lira kurs 

Abdurrahman da refakat edecek • Yüksek ve fazla maaş verildi- masrafı var. 

tir. ğinden bahsediliyor. 4 ecnebi ant-

Enstitü açmak için 2 milyon li· 
:-a tahsisat liizımdr. Olmayınca 

zaman kaybetmemek için altışar 

aylık kurslarla işe !devamı müna
sip bulduk. 

Hakem otoritceini t emin için 
verdiğim cezalara hükmü karakn· 
şi diyorlar. Ben bunu durup du· 
rurken çıkarmadım. Madar de • 
vam ederken bana bir ceza kağıdı 

getirdiler. Baktım, 8 ay evvel iş

lenmiş bir suç, buna futbolcu iti· 
raz etmiş, disiplin heyetine gir 

miş, heyet 2 ay toplanmamış. Son· 
ra tasdik etmiş. Ankarada yüksek 
disiplin divanına gelmiş, kağıtlar 

Dün kenldisini ziyaret arkadaşı· renör var, 23 vilayette beden ter
mıza, general Taner, bir çok mev· biyesi eğitmeni var. Antrenör ve 
zulara temas eden uzun bir be· eğitmenleri ücretsiz ve maaşsız 
yanat vermiştir. çal•ştırabilir miyim?. 

Sporumuzun kalkınması, mem· öteki idarede çalışanlar amatör 

İşe başladığımda belli başlı bir 
program yoktu. Evvela fahri ola
rak çalışan arkadaşlardan 6 aylık 

bir program istedim. Kanunuev -
\•elclen bugüne kadar bu programı 
kamilen tatbik ettik. Tatbik etme· 

burada da kalmış. O da tasdik et 
miş. 8 ay çocuk her maçta hakeır 
karşısına çıkmış, mütemadiyen ' 
dilini çıkarmış. Bu şekn:le hakeır: 
o~oritesi kalmaz. 

ga= 
Hmmı kızlarım sağlam ı•e 

.. l . . k . . ıt11ır.11> .trnl 11 yclışlınne ıçm ı . ·tsJ 
mı lıer tarafında beden ıerb'j ti 

mclaepleri açılmıştır. l'ııkart ç, 
lekette faydalı ve geniş bir beden müş. Bu idare başındakiler de a· 
terbiyesj h areketi doğması etrafın· matör o;malıdır !deniyor. Bu ola
dabir çok yeni haberler veren bu maz. Amatör idareciler, klüplerin 
beyanat, bazı gazetelerde hiç ba~ında bulunmalıdırlar. Oraları 

tetkik edilmeden yazıldığı anlaşı- iaare edenler devletin memurları
lan bir kaç makaleye de cevap teş· dır. Nasıl askeri vazifesini yapan 
kil etmekteldir. Generalin sözlerini bir vatandaş çalışmasına mukabil 
şöyle hülasa edebiliriz: bir şey isteycmezsc sporcu da iste-

''- E vvela bütçe münasebctile yemez. Askeri ildare eden zabit in 
bir iki gazetede çıkan yazılara maaş aldığı gibi bütün işini, gü
temas etmek isterim. Çünkü bu cünıi bırakıp spor idareciliğini ya
yazıları yazanların bütçenin nasıl panların da maaş almaları tabii· 
çıktığından haberleri olmadığı an· dir. 

diğimiz yalnız kurs işi kaldı. 0-
r.u da tetkik ettim. Bu ay açaca· 
ğım. 

Geçen sefer Ankara'da açılan 

kurs daha ziyade bir futbol antre· 
nörü kursu idi. 

Ben §imdi vilayetlerde valilere 
teknik müşavir olacak sporun her 

Hakem adalet yapamıyor. Ka · 
rarların seri verilmesi lazımdır. 

Benim ceza için bir kanaatim 
yok. Sorduklarım da şöyle yapa
cc.ğız, diyemedi. Askeri usul üze· 
re harekete karar veıidim. Disiplin 
divanı da görmeden yapıyordu, 

biz de okuyoruz. Seri olması için 
kestirme karar veriyoruz. Bu esas 
üzerine hareket edeceğiz . ., 

General Taner bundan sonra, 
gelecek senelerin programları hal: 
kın.ela geniş izahat vermiştir. 

!aşylı yor. Beden terbiyesi umum müdür· Bunları da yarın yazacağız .. 
~~---~~--------------------------------------~------~------..L....---------

939 sene.<oln!n ortaya c:ıkıırd :ğı plltf'nll l•e~ tslmll yeni ,·o f "1"· c"i hl" c;;porclan en elcc tı 7.lın u111n balı c;~tmi5tlk. Dfülln<'İl'rle tnr"nm u -
) t\klıınnn ıı:ıt en gi) iıı y:ırı:itıkla rı \ C t•k,, ... riyu da biribir:eıiııiıı il~ .;.ı -. d}i ı üıı kafa gl;z r:ıtl:ıt ıl.~arı bu sıı:u.ı t.n,lı •• i.11 ı.l-.\ ··aJaue ra;;bct ~ös
h •rnwktetlir. Uu ~:ı.rlb va.ıiyctin haJiik.i olıluğunu daha iyi anlaınalı: 11,: in gc·~enlerdc Lonılrııda Amerika. \e .\uupa kadın takımları arasın_ 

da yapılan mUsabakada. atmmı, olan yukarkl resmo bakma!• kafidir sanınz. 

· · ıde ı resim bu mekteplerden bırıt ;.,~ 

rn!lamıı giizellcştinneğe çalı§r.11 

man kızları göriiliiyor. 

----------------------~-___....,, 
Süleyman iye 
Klübünün 29 uncu 

yıldönümü 
Büyük merasimle 

kutlulanacak ni)c 
su:cymaniye terbiyci bede !İl' 

l.Jjjbüııün 29 uncu yıldönürnU e~ıc 
liln ilk Jıafta.11, büyük ınerB5 , 

t dJJ1 
yapılat•:ıl-. tır. ~lileynınnlye 5 3 

11 , 
da ynpılncak :ı;;idün ımU için §ebi~ 
rimiz:in büyük tııkm:larmdan dıl-

ol 
davet r<.lilccP.ittir. Gec;cn :- '"ne ··ıe'~ su • 
ğu gıbi r.ınthımt takımı dn, .. b r 

· t k ·· ı · · ·nı· gun ınaıııye t- ,ıu~ crı .e ll) 

r.ıaç yapneak•.ır. rtılı 

Yı!döniıi .ü müs:ıbnkı1l ıı1 .nı ~ ,ete 
edecek koın ı~ c y:tkın.!ıı raıı ) 

oaşlıyncaktır. 

-o- d ~et 
Fut bol hakemlerini !01 , 

Beden Terbiyesi latanbul 
'lesi Futbol Ajanlığından : ·el~' 

nın 1 
Middlesex - Fener maçı 

939 
pe' 

·e tarzı hakkında ıs-~ 30 o' 
~ :mbe günü akşamı saat .1!· ıa, 
Bölge merkezinde bir kntık ) 'le 

1 y d l" • bııkern 
pı acagm an ısansıye rner • 
namret arkadaşların Bölge 

1 
ricll 

kezine teşrifleri ehemmiyet e 

olunur 
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Dört yıl karısıyle YAZAN: L. Busch 35 Yıhm vahşiler arasmda geçirmiş bir Alman seyyahı 

kokusu sindiği Ormana insan 
hayvanlar kudurmuş 

1 1 

ıçın konuşmıyan adam! bir halde ... 
<< 

>> 
1914 Harbi başlar başlamaz, karısıyle 
selam sabahı kesmiş, evde yeni bir oda 
yaphrarak pıllnısı pırtısını taşımış ; sene-
lerce yapayalnız yaşamış ! 

kUçUk Meksikalı hizme~i her 
tanıanlti gibi sabah gazetesini efen. 
~ önUne koydu. sessizce çe -
"'-idi, gitti. 

tvin efendisi Vilhelm Engels 
~vaıtı masasında karısıyla karşı 
lrşıya oturuyordu. 
Gazeteyi eline alarak sayfalarını 

lçtı ve yUzUnUn üadesi birdenbire 
deg~· 
. l§U. Zira 191 ı, 5 Ağustos ta -
~li bu Meksika gazetesi, büyilk 

1 ltflerıe lngilterenin Ahnanyaya 
blanı harb ettiğini yazıyordu. Vil
lıel.ın Engels sükünetle bütün sa -
~ları okudu. Bitirdikten sonra 

~ıleri bir müddet takılı kaldı. 
ta ııra hiddetlenerek gazeteyi bir 

rara attı. Sofradan kalktı. 
b nır lngiliz olan karısı, kocasının 

11 
hiddetinin sebebini keşfetmekte 

gE!cikrnemişti. Çünkü yerde yatan 

~~etenin İngiliz - Alman harbine 
aır kocaman satırları halfı. göze 
Çarph:ıaktaydı. · 

l<endi kendine mırıldandı: 
- 'Yarabbi, ne müthiş bir şey! 

.\ lngUiz kadınının bu söyleniııl, bir 
1
1llan ole.n kocası Engels'de tesir 

)°\Ptnadı. O sadece evden dışarı 
Çlktı • 
" · Birkaç saat sonra tekrar e. 
IJ. e döndüğü zaman beraberinde iki 
\,dUlger getiriyordu. 
~helın Engels, karısının seli -
~ aldırmaksızın, dUlgerlerl e. 
ı '-t katma çıkardı. Bu dillger
er ı.._ k" 

' ~ bir zaman içinde oraya u 
'btı- gahfma odası kurdular. Ve 
dı· eıs bu odaya bir yatak çıkar
ı..~ bir masa getirdi ve bUtiln kitab
~ı taşıdr 

'l'anı dört
0 

sene Uç ay, bu Alman 
::-;k - milletleri düşman vaziye -
~ e bulunuyor diye _ İngiliz karı-

la konuşmadı. 
ı. İnguiz kadın kocasının bu hare. 
~er · 
'llıin kat'i olduğunu daha baş -
~ . Çtan anlamış ve 1918 sene.si 
~ l'inisanisinin 11 ine kadar ko
li 1

na bir tek söz bile söylememiıı-
l'. 

d ~akat akşamları sofrada bulun
;:Ça, _biribirlerilc. konuşmamala -
llltiı.tagmen, !ngilız kadını, harbde 
~ lılerin muvaffakıycitnden bah 
hı den gazeteleri kocasının önlinde 
l'aıtıyordu. 
~an kocası da bunun lntika -
~ alınak Uzere Alman zaferle -
h ... den bahseden gazeteleri karısı -
"il ön·· • ~ Une seriyordu. Harbi umumı-
~ devanı ettiği dört sene içinde 
eı b~giliz kadınıyla Alman koca -

lrt.~Yle yaşadı. 
\>ııL Utareke ilan olunduğu sene, 
~~EHtn karısını kucaklayıp öptü 

ille söylediği şey şu oldu: 
~~ .Akşam pişirdiğin kahve pek 
~dU sevgilim. Şu kahvenin ı;e

olsun değiştiremez misin? 
•e;-.. lıaybay sevgilim. Nasıl ister-

\> 0Yle Yapayım. 
teıe e BYni günde ~ine Uç · dülger 
clay !'ek evin Uzerindeki fazla o -
ber 

1 ~~tUler. Fakat ondan sonra 
de1frı.Utiaı için de mUthiş bir felaket 
l'tcia açıldı. Şimdi Engds, Meksi
~id lllnıış yedi yaşında olduğu 

\1·e bir ağacın tepesinde yaşıyor. 
a~iilhecı1nı Engels, ailevi bazı hu_ 
~e~~tıer dolayısile Almanyadan 
lıııt ikaya hicret etmekle kalma • 
lııt ~ ?deksika ihtilalinde rol oyna-

ga b 
'\1· l§lamıştı. 

lıııı llhelın Meksikayıı. Meksika da
ııe harbi zuhur etmeden birkaç se
~de\>veı gelmişti. San Angcl §eh-

e b· belıtı ır ev satmalıp yerleşen Vil-
ı ~U Çok sürmeden Panşovilla ih
loııç ne kanşmış, hatta Villanın 
Jı n: kurnandanı ve en iyi strate. 
~ tadı general Felip Angelesin 
tıı d il ostu olmuştu. 

~f-

di. Birçok suikastıer orada tertib 
olunuyor ve Vilhelm her an tevkif 
edilmek tehlikesi geçiriyordu. 

Villanın ihtilali bastırıldıktan 

sonra Federal ordular, general An 
gelesi esir etmiş ve idama mah
küm eylemişti. 

Generalin yakın arkadaşı olan 
Vilhelm onu kurtarmak için elin -
den geleni yapmağı kararlaştırdı. 

Neticede idam hükmünU, "memle
ketten dıııarı nefyedilmek,, cezası

na indirmeğe muvaffak oldu. 

Bununla beraber bu, bir kurtu
luş sayılamazdı. Çilnkli Meksikada 
nefy cezası demek, nefydildiği sı

rada, menfinin bir kazaya getirilip 
yine öldürülmesi demekti. 

lki yüz kilometrelik bir tren se_ 
yahatl eanaamda onu öldii.ı;;ecekler_ 
eli. Fakat Engels ona bu hususta 
da yardan etmeğe ahdetmişti. O
nu sağ salim memleket dışına çı -
karınağa çahşacaktı. 

Bu maksatla, generalin bindiril
diği trene Engels de bindi. Menfi
leri göturıneğc mahsus olan bu es
ki trenin berbad vagonlarından bL 
rine karşı karşıya yerleşmişlerdi. 

Vagonda tek b:.ışma giden birta. 
kon sessiz insanlar görUlilyordu. 
Sonra bunlardan bir kaçı ortadan 

ba.~ladı. 

Bu suretle yaralananların inilti 
ve feryatları ortalığı çınlatıyordu. 

Fakat tren yoluna devam ediyordu. 
Birkaç kilometre ötede yeniden 

bir ku~un sağanağı başladı. Tren 'Antonoziıf e kaıfmlar 

içindekilerden bir kaçı daha yara - Nan·Huta ayinlerinin ormanın - .Neden? 1 
landı, öldü. Bu defa mitralyöz sa- içinde yapılacağını hazırlıklardan _ Yırtıcı hayvanlar bu şeytan 
ğanağıydı. biliyorduk. ışığına gelirler! Ormana bugün in· 

Her ölüm sağanağı yağdıkça Nitekim, kulübemizclen dışarı çık san kokusu sindiği için hayvanlar 
Vilhelm ''yere yat" diye haykırı - tığımız zaman meydanda Bazuto· sürülerle kudurmuş bir halde gezi_ 
yor, fakat bu harekete geçinceye !ardan hiç kimse görünmüyordu. rorlardır! 
kadar birkaç kişi ölUyordu. Meydan tenha bir haldeydi. Fakat Baharangoya teminat verdim. Ge· 

Hükümet askerlerinin bpşalttığı ı:::ılıarangonun son derece mütehey. rek benim ve gerek Hansın zaten or· 
bu kurşun yağmuru, seyahat mUd- yiç görünmesi bana hayret ve şüp· man avcıları olduğumuzu, sürüyle 
delince üç defa vagonların içine he verdiği için Hansa çok ihtiyatlı hayvanı birden öldürecek ,(bomba) 
yağdr. Dö§emelerden bir kan dere- V'! müteyaklciz olmasını tenbih et· dediğimiz silahlanınız olduğunu 
si akıyordu. mP.ye mecbur olduk. söyledim. Zira, Baharangonun bu 

Nihayet Meksika hududuna var. Baharango yolda bundan başka sözlerle bizi korkutmak tecrübesin· 
dılar. General Angeles kurtanL hiçbir şey konuşmadı. Sessiz bir (:e bclunmak istediğinden §Üphe e. 
mıştı. Fakat Vilhelmin akıbeti he- halde önümüzden süratli adımlarla diyordum. Ona hiç bir §eyd~n kork· ' 

nUz kendini göstermcğe başlamıştı. yürüyerek bizi meydanın cenup kı~ mıyacağımızı katiyen anlatmak 
Arkadaşını bir nevi selamete s:ı- mma doğru götürdü. Ormana her- istedim. 

kardıktan sonra Vilhelm ayrı1dr. halde hiç kimse tarafından görülıni Ormanın sık ve kalın gövdeli a 
Fakat asilere gösterdiği bu muza- yecek bir yerden girmemiz lazımge· ğaçlan araEından güçlükle yürü· 
hcretinden dolayı kendisini işten B d H b' d b' e 

liyord..ı. yorduk. u .~!.ra. a ans ı~ en ır K af/er kadınları bayram kıya]e.tle-menettiler, emlaki müsadere ve ka k r_,,.,.. - 1 1 ta 
Güneş henüz batmamıştı. Fa at durdu. ~tıgımız yo un 501 • ra· rile (Afrikanın bu en vahşi kadınla rısı hapsedildi. k nlık h 1 d 

giineşin batması yakın olduğu için fmda, derin bir ara a ın ~ rının siise ne kadar diişkün olduk· Fakat iş bununla da bitmemişti. k - 1 d -
B2!ıarnngo acele ediyordu. Karan. toplanmış olan yükse· agaç ara og ları göriilüyor). İngiliz kadını öldü. Kocasının ke - hkta ormanın bu hali yerlerinde kal ru elini uzatarak heyecanla: 

deri o dereceyi buldu ki, bir orma- baki ş 
mak tchlike:-i vardı. - Kaptan! dedi. Hele . ura. na çekildi. Bir ağaç üzerine kUçUk 1 ı 

b. kl .. b k ıkt 0 JJ::ılb·:ki Hans ormanın daha şim· d1ki ağaçlara .. Bir adam asmış ar. ır u e yapara oraya ç ı. - · - 1 ? 

rada çok sevcliği fakat dört sene diden karanlık bir ~alde . oldugunu -· Ada~ mı asmış ar. dim. Fakat Hans fenerini o istika• 

dar karışık bir halde vurdular ki 
ben birdenbire sarih bir şey göreme 

konuşmadığı karısını tahayyül ede görerek boynundakı fenerı y~ldı. . ·· - Evet.:~ .. . . . mete çevirir çevirmez ağaç!~ ~-
rck kendi başına "'aaıvor. L:ı..nu gören Baharango bırdenbı· .Hans. g<.)gsundekı fen~n. bırd_en rasmda korkunç bir gürültü ı_şıtil• kayboldu. Ve tren sliratini arttı - "' "' J b t k t d Fakat 
Arkadoaları ''abani ha"vanlardır. re deh~etie: 1 ıre 0 ıs 1 ·ame e çe~ır 1• • ·~ di. Gayet iri bir gölgenin ağaçlar,. rıp da iki sarp kaya ortasından ....,.. J J 

1 
1 b kt - d 1 

geçmekteyken, vagonun içersine J 

1 
k l ı k Ve ha'-·atı, balta girmeTl§· ormanı - O! diye bağırdı. Bu şeytan ışı- Hansın_ ıayret e_ a. · ıg .. ı e.rın ı_ge. dan bü\.rük bir gürültüyle atladığım 

havatı. g-mı \.·akmayın! kalın agaç arın O) U go ge en O a n~ a~a,.ların dallarını çatırdıJarla bir 'Kurşun yağmurudur yağmağa "' , _ ~ ~ 
_______ :.:.:.__:...:_::.._:..:__!_ __________ _ _ _:_ ____________ - kırarak ormanın içine kaçmaya ba~ 

Mll<i iŞ 'n._ - Fakat bu gölge sanki arzın ildn· A~/t\.~- g~ vA-.A.-.lvczS-i~LN tadığını hayal meyal gördük. 

\l)Aı:r '[) 1 .S .-.J..y .r=- ci (jura) devrinden ormanda kal-

-- - . ---- - -- ... - - - - - - · - . __._ -- - mış Mamut gibi bir mahlUkun göl· 

Gjlix; 8A>l. 
l\'.!\LJ:\ ~ 

.S iRl< E Tı ~. 
DEN &ı~ 
VE:'Z.l'IE -
DA~ 

~RANDıG J .. 
Nı HABER 
• 4LM tS Dı~ .. 

HAF"T'A.DA iKİ ' 
L. i ı? A il E 'fE>'E K DE VE 
Q i yo~uM 

I gesi gibi bize son derece büyük, a
ğdçlar boyunda muazzam bir gölge 
gibi görünmüştü. 

Hans bu muazzam mahllıkun gü. 
rü!tüyle ve yıldırım süratile ağaçlar 
arasından atlayarak, muazzam bir 
kaya parçası gibi ormanın içine yu
\'arlandığmı görür görmez: 

- Goril! diye ba~rırdı ve taban
casını ateş etti • 

- Goril mi? 
Fakat o anda yanı başımızda bir 

çığlık işittik. 
Baharango, Hansın bu meçhQl 

hayvana ateş ettiğini görünce bir 
çığlık kopararak yere kapanmı§tı. 
Telaşla Hansın büyük tabancası

nı tutmakta olan eline yapıştım: 
- Hans! ne yapıyorsun! 
Şu mereti vuraydık! Bana goril 

gibi geldi.. Fakat pusuda bir yam

yam da olabilir! 

- O insan değildi Hans! Öyle 
fil büyüklüi'.,ründa insan olabilir mi? 

_ Ben de iyice göremedim! 

- Acaip mahlfık ayağa kalkmış 
bir halde yürüyormuş hissi verdiği 
için herhalde goril olsa gerek! 

- l yi ya .. ! Şu münasebet$iz gori
li avlayı\'ereydik a!.. 

· ı ~ lnUnasebetle Vilhelmln evi, 
ilıtilillcilcrin yatağı haline gel! ! .. -----' !!!!!!!!!• 

- Sen deli misin Hans! Bir go
rili vurmak gayet tehlikelidir! 

(Devamı var) 
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Yazan: Mu~affer M uhlt'U:Du 

" 1 aşa tutun, meluneyi taşa 
tutun. Asmalı kahpeyi! ,, 

- r-.Iongardın hakkı vardı. He· 
pimizin susması lazımdı. 

kayınbiraderimin intihar 
nasıl zahip oldu? 

Zabıta 

ettiğine 

- Ne yaptığımı anlayamadınız 
~aliba? 

öğrcnemiyecek, fakat ben biliyo· 
rum ... diyordu. 

Mongard bu malumatım hayatik 
:idedi. Benim 1\fongardı ziyaret eL 
tiğimi zabıtaya söylemiş miydiniz: 

- Hayır. 

- Peki söylerim. Şişe kmklannı 
ben de görmü~tüm. Bir dakika bek· 
leyin. 

lleılis biraz sonra para getirip 
"erdi. Sütçü gitti. 

Fakat ne garip fikir! Hellise mut· 
takta bir ~ey eksilmiş gibi geldi. Bulak cevap vermeden elini ku -

§ağının arasına sokarak ufak bir 
torba çıknrdı. Bu torba üç yerin -
den milhilrlil idi. Bulak hürmetkar 
adımlarla Mirııym oturduğu sedire 
kadar yanaştı. Ve torba yavaşça -
cık Miraym kucağına koydu. 

Miray bu torbaya bakmadı bile .. 
Ve Bulak: 

- Bu yine sende dursun, dedL 
Şimdi söylediklerimi can kulağile 

dinle.. Ben bugUn öğle Uzer! oehir 
den ayrılacağrm... Sen §ehirde Uç 
gün beklersin.. ÜçilncU gUn sara -
ya gider .. Olcaytonun huzuruna çık 
mak Uzere mllsaade istersin. Söy
llyeceğin sözlerin mUhim bir dev -
let sırn olduğunu, bizzat İlhanı a
zamdan başkasına söyliycmiyeceğini 
anlatır merak uyandırır ve encamı 
meraka nail olursun. 

Olcayto ile karşılaşınca ona: "Ha
kanını, dersin, ha.şundan akla 
hayret verecek bir sergilzE!tit geç -
ti .. Ak§am haneme giderken önüm
de bir kadın ~yda oldu, bana iş -
mar etti, kıyafetinden sarayı 11aha -
nelerine mensup nisvandan olduğu 
ayan ve beyan belli oluyordu. Havf 
ve tereddUt araamda mUtehayyir 
kaldım. Fa.kat merak galebe ettl, 
yanaştım. Hatun bana, sen mert 
bir adama benzersin.. Hakana ve 
devlete bir hizmet etmek istersen 
bu torbayı al ve bizzat hakana ver 

diyerek bu torbayı elline sıkıştırdı 

ve bir hayal gibi uzaklaeıp nabedit 
oldu.,, Der ve torbayı sunarsın. Son 
ra hakanın huzurundan derhal çık
mnğıı; teşebbll8 eyle, eğer hakan tor 
bayı sen orada iken açarsa Kelle -
nin uçma.s, da mUmkUndUr. Bu badi 
re;i sağ ve sallın atlatabilirsen 
Tcbrizde bir iki gUn saklanır, Af -
rodltl'nin akibetini beklersin.. Fa -
hişenin ölUmUnü haber alrr almaz 
derhal Tahrandan çıkar, Kazvin"de 
bana iltihak edersin. 

Bulak cevap verdi: 

- Emirleriniz harfi harfine tat
bik edilecektir. Uğrunuzda canım 
ve baeım fedadır. 

Miray: 

- HaydJ kardeşim, yolun açık 

olsun •. Tann muinin olsun .. 

* * * 
Afrodcüti bu gece bir turlU uyu

y:ı.mıyordu. GözUnUn önünde hayal 
IC'r birbirini kovalıyor, hUnkar Oıı -
manı dU~UnUyor, onunla vedalaetı -
ğı anı hatırlıyor, alnında Osmanm 
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öpU~ünU yenJdcn duyuyordu. Sonra 
bir an için Gazanı dilşilnUyor, al
dığı her vazifeyi yerine getirerek 
Gazanı kendi elilc öldilrdUğü daki
kada vücudunu saran Urperigl blr 
defa daha duyuyordu. Bin bir hfilya 
içersinde geçen bir dalgınlıktan 

sonra gözlerini kapadı fakat biraz 
sonra klbuau andıran korkulu bir 
rUyanm bUtiln heyecanile titrlyerek 
uyandı ve rilyuını dUşilnmeğe bae
ladı: 

BUyUk bir meydanın orta yerin -
deydL Kalabalık bir meydan .. Bağı 
ran halk birbirini itiyor, sokaklar 
bir sel gibi bUtUn insanlarmı mey
dana bogalbyorlar. Herkesin ağzın
da ayni ses yUkseUyor: 

- Recm 
din. 

edin !ahlseyl, Recme-

- Taşa tutun, meluncyl taşa 

tutun. 

- Asmnlı kahpeyi, asmnlı .. 

Afroditi kendini bir direğe bağ -
laruruş gördü. BUtUn halkın gözle
rinde okudul;ru intikam ve nefret 
manası kendisini bekliyen nkibeti 
anlatıyor, halk halli bağırıyor: 

- Hakanımızı o öldürdü ... 

- OldUrdU .. öldilrdil .. 

Birdenbire ufuk kararıyor .. Bar
daktan bo§anırcasına bir yağmur 

başlıyor .. Bu korkunç sağanak kar-
şısında halk tıpkı meydana gell§i gl 
bi birbirini ezerek uzaklaşıyor ve 
sokaklarda kayboluyor. Şimdi mey
dan bombogtur. 

( De .. ·amı ur) 

- Alt'ıncı kata çıkıp boş kovanı 
tabancaya koydunuz. değil mi? 

- Evet. 

Titredi ve mırıldandı: 

Genç kız ayağa kalkarak devaır 

etti. 
- Annemin yanma dönmeder xvıı 

önce sizinle ~örü~üp hakikati söyle
mek ve ayni zamanda bir şey sor· 
mak istedim. Sorabilir miyim? 

Patis emniyeti umumiye müdürliİ 
ğünde komi~r Tülliye, arkadaşları 

- Demek b• işi yapan sizdiniz~ _ Rica ederim. komiser Taylfer ve Şapsüye, isti
1
n· 

tak ~.!\kimine vermek üzere hazıra· 

- i\e korkunç bir haldi o! 

- Evet, bendim. Evvela kork _ Hakkımda ne düı:ilnüvorsu · A kaclaQ )/ ~ dı~ı raporu okwnaktaydı. r_ · . )l tum ve bu işi yapamıyacağımı san· ? 0 b 
nuz. lan o okudukça tasvip ettiklerını 1 

dım. Fakat yapmak lazımdı, bunıı _ Hakkınızda mı? 
mecburdum. Aksi takdirde ben de Jirıyvrlaıdı. 

· Hellis hislerini açıg~a vuracak ka. "18 n i s a n 1889 da Pari$fB bir katilin şerıki cürmü olmak töh 
meti altında kalacaktım. Korkudan Jar cüretkAr olamadı: dolmuş ve 1919 da lngiliz tabii/t• 
titriyerek, ölünün yam başında du· - Siz böyle maceralara karışma· tine geçmiş olan ilk ismile Ogiisten .. 
ran tabancayı aldım. ğa llyık değilsiniz. Anneniz ıstırab sonraki ismile Osten Parson parıstt 

Delil ister misiniz? işte .. 

Çantasını kan~tırdı. 
- lşte, tabancadan çıkardığım 

ku~un. Mongard boş ko\'anı yeni 
bir kuı]unla değiştirmişti. Niçin? 

çünkü lekesiıdim. 

çekiyor. Onun yanına gidiniz. Sizi zengin bir ecnebi maskesi altr~do 
itham etmeğe nasıl cesaret ettiler? ecnebi bir det'let hesabına gizli aı~~ 

- Bu itham beni korkutmadı. lık j•apmaktaydı. Faaliyeti J9J 
den itibaren nazarı dikkatimizi rt": 
mişti, ar:·ak katı bir delil elde tdı· 

Dü5ünmeden, gayriihtiyari bir ha Iımıediği için lıareltete geretııiyor· 
re ketle genç kızın ellerini tutarak b k · Ja11• duk. Uımunla erabcr sc ız ay . 

Hellis cevap ,·ermeksizin kurşu- mınl<landı: beri faali}:cUF bulımmuyor gibiydı· 
nu aldı ve tetkik etti. Bu. Parso· - Ben sizin lekesiz olduğunuz· Şim-!iki lıcı:dl' Parsonım sekiz l1) .. 

nun yazr masasınrn çekmesinde gör- dan emindim. dır faalipıtte bulımmamasile, knı· 
mücı olduğu kurşunların aynıydı. Genç kız ellerini çekmedi. Gülüm· disiııin Rizlıre tarassut edilmesi o· 
Çekmede gene kur~unlar vardı, genç sedi ,.e tatlı bir sesle: rasmda bir miinascbrt bıılımıtP b~r 
kızdan aldığını da onların arasına _ Tesekkür ederim, dedi. lımmadığını kestirmek miişküldfl1• 
koydu. f ~ç k~n~şmadan böyle dakikalar· Muhbirlerimiz onun yaşayış t~~· 

Matmazel Verpenin cesareti onu ca elele ~rnldılar. nı değiştirmediğini ı:e göz Jıapsı 1 

hem hayre!e düşürmüş, hem mem. bıılunduğundan da haberdar ol"'' 
nun etmişti. Kızcağız öyle mahcup dığ&nı temin ediyorlar.,, 
,.e pamk cinsten değildi. Muvafa· XVI Şap-ü: art 
kil etse Hellis için ne fevkalade bir - Fakat, dedi, Irma onun d 
yardımcı olabilirdi. He:Iis. matmazel Verpen gittik. senedenbcri daha seyrek serahJte 

_ Fakat hadisenin bir intihar ol- ten svnra oturmuş, hayalata dal· çıktı~mt söylüyor. e1· 
mı~tı. Kapı çalınınca birdenbire uy· _ Öyle ama trmanın elinde t• 

du~ yolundaki neşriyat Mongardı . •o,. 
kullan uyanmış gibi yerinden sıç· kilen K:ıt21ina gibi bir muhbır ) '.-\ 

ı;aşırtmış ve bilmediğimiz planını 'l c:ıı•· ra9!. ı:ı.u sefer kim gelmiliti? tu. Binaenaleyh eşki vaziyetı e ~ altüst ~tmi~ olmalıdır. Buna kızmı~ ·"'f --, •et 
göründü mü? Kapıya koştu, kim ler yoktu. dikini rr.uk?.yese edemez. r .ı,-

Bu hılenin gayesi ne olabilirdi? Dı' Parsonun dansözle alakası ~ .. ~ 
- O mu? Bilakis büyük bir yük· şarı çıktı. Haşım kaldırıp yedinci lan nazarında şüpheli ~ö~ldu 13~· 

ten kurtulmuşcasına memnun oldu. kata, i!1ilip be;inci kata baktı, kim· bu se .. bebl.e onda·n· çekı.ndı.ler. edi· 
Gazeteler "intihar,.dan bahsettikleri k d .. erm se p,örünmilyoı du. nun uzenne en ısıne 1ş rttİ" 
güne kadar onu sinirli ve heyecanlı İçeri girdi. Kapı gene çalındı. ler, yahut Mongardın gizli neza 
görüvordum. O gün bu hali değişti d ı 

J • d" . d k b' · · ne ver ı er. ve bana "gördünüz mü? doğru söy- Servıs mer ı\'enın en çı an ınsı d . 
d K k Tayller atıl ı: · 

lü'-·ordun. Hadise bir intiharmış,. kapıyı çalıyor olmahy 1• oşara . K 1 ı J k kag"ındal'' 
J .. • d' .1n. b' d - Oı.u o one a so ...d 

demeg" e bile cüret etti. Ben de ken. mutfaga gır ı ve sı c:uıını ce ın c .. .. t par::ıv . . binada n~runce şa .. ırrnıc: ım. 
lisine kısaca: "Öyle ise ben artık hazırlayıp kapıyı bırdenbıre açtı. ,.. . k• d • kulrnaJ' 

• 
1 

•• •• nun yanı ba~ma a ar so 
1idebilirim, değil mi., dedim. lnkısarı hayal. karşısında kuçük muvaffal: nlmuş. 

Gitmeme itiraz edemezdi. Biribi· sütçü kız Marinin arkada~ı duruyor Komis~r: ... ~re11 
rimizden gayet soğuk, el sıkışma- du. - Bu Sl.i~ulmanın sebcbinı 0 

ft 
dan ayrıldık. Bana elini uzatsaydı - D:lh~iş için geldiniz değil mi? meliyiz. dedi. '!'-fongard ~ yt O' 

Skalus ııe Telis dmizaltı gemilerinin batması, biıtiin diinya milletle- iksintiden ölebilirdim, bu katilin ~ırın içeriye.. bu zahmete girmedi ya? RaPor\J 
rinin nazan dikkatini, denizaltı gemilerinin mifrettebatını kurtarmak elini sıkamazdım. Te~e.ckür ederim efendim. Kı. kumağa cle\·aın ediyorum:. . il' 
için kııllanılan vasıtalar iizcrinde topladı. Tıtlonda denizaltı gemileri- _ ~Iongard katil değildi. Dü5ü rılan -;i~e için de rica edecektim. "Ostoı J'nrsrınım. Kata/ırıa ıs;,r 
>ıi çıkaracak kocaman bir vinç mevcuttur. Bu muazzam makine ile tec- nün sonunda 

0 
da öldürüldü. Paronlarıma ~işenin kmldığım SÖ} tanılan rr 1 ı ilkleşri11 1905 de ;. 

riibeler yapıldı. Bir denizaltı gemisi batırıldı. Makine de arkasından lerseniz para~ını benden kesmezler. pinyımtln do~11:u~ Roz Fon/C~~ıı·ı·k 
- Katil kim o halde? ö denize daldı. Denizaltı gemisi kun:etli zincirlerle f'ince ballandı ı·e Şi~eyi ~ı. Parsonun intiharındaı. simli bir ııı ctr.-•s ı ı•ardı. Dans .;sflıt 

biraz sonra lıer ikisi de suyıın yüziine çıktılar. Resimde bu tecriibeden - Bilmiyoruz. Mongard kim:eyi Jir gün eYvel dü-;ürüp kırmıştım. yapa7ı bıı kadın lıakkuıda ,ı:ı 
iki ı:aziyet görWiiyor: Yukarıda sular üzerinde vinç, aşağıda balan itham ediyor muydu? O da gördü. Çünkü kapıyı kendisi malumat almıştık. 

gemi çıkarıldıktan sonra. - Hayır. Yalnız ara sıra "kimse açmıştı. (De,amı , .• ,~ 
•......................................................... ILl .. lllllİ .. İlll .................... IP!IRllllllll~l!llillii .. aii-•'rZEllilllillllllllll"':' ..,,,,,, • J!• 

Zeliha yatağının üstüne nöbetçi adam buldum. Adam getirdim. İşte 
doktor iğildiği zaman onu tamdı. beş lira .. O çocuğa kanını \'erecek .. 
Demek hiçbir şey rüya ve kabus Ona bu beş lirayı veriniz.. Sonra 
değildi. Böyle rüya, böyle kftbus o. ben ona daha çok para vereceğim. 
lur muydu? Çok para, doktor bey çocuğum öl· 

Doktor karşısmdaydl. mesin.. Çocuğumu kurtarınız:. A 
dam dışarda dışarda. otomohıl vaı. 

Gecenin bütün tafsilatı gözünün 
önünde canlandı. lşte doktor, i~te 

kan istiyen adam. lşte bütün ilmi· 
dini bağladığı insan kollarım ona 
doğru uzattı. 

Yerinden kımıldamama ı tekraı 

Otomobilin içinde adam kan satı 

yor. 

- Siz rahat durunuz. Üzmeyini1 
!cendinizi .. 

- Kuzum, doktor bey. 

lekctlerde yüzlerce köylülerin çalış 

tı~ı çiftliklerim var benim oralar. 
dan para getiririm. 

Doktor hastabakıcıya bir ~eyle: 
f ısıld::ıdı. Hastanın asabını biraz 
uyuşturmak için bir müsekkine ih. 
tiyaç vardı. 

- Oldü diyorlar. Hep i öldü di· 
yorlar ona doğ:u mu bir kere do~· 
ru o1up olmadığım öğrensem .. Dok 
~or Al!ah a~kına, evrntıarın \1lrS." 
onların ba~ı için ~öyle... Çocuf:uır 

kan zayi etmeme i için onu omuzun _ Peki kızım. Yorma kendir' öldü mü? Pe!d .. O ölünce ben ht 
dan tutanlann hiçbirine değil artık yavrum istediğini ben alıyorum. 'Jeş lirayı ne yapacaği.m .. Sana S< 

doktora bakıyordu. ·urorum mfü:lliman değil misini lr 
- Ama ben a:ılomıyonım dokto ·an dt>ğil misin .. Sana soruyorun-

- Doktor bey diye "'ımsıkı tut· 
luğu ellerini açtı. Sağ yumruğunun 

ı içinde buruşmuş ve kanlanmış bir 
!Jcşliralık vardı. 

bey ben .. Ben anlayamam.. Dan~: Jo!ttor bey .. Bu beş lirayı ben şirr. 
;ocuğumun ö!dUğUnü 2nlatnmaz!:ı· li ne yapa~ğım diyorum . 
nız .. Ben:m böyl~ (eye nklım e.me: 
Bu olmaz şeydir na ·;:~ ı:;; a:mayı Do'.~tor konu~muyordu. Zelıha 

mış olan annenin koluna bir moı :ıp:ırtıman kapıcısına bir sıgara t r 
rin şırınga ediyordu. marlam::ık istedi. Ceplerini k3~1:d~1 
-- Onu görmek isterim .. Onu göı dı. Bozuk para bulamadı. Bı ği' 

mek ist,,.:im. Onu görmek .. görmek .. lc!aldcn para aldığı zama~ yeleli' 

b
" nin cebine ihtiyat olarak bır ~ş .... 

Zaten anlaşılmıyan sözler us· ·r ı >" 
bJti:n biribirine karıştı. ralık sakladığını hatırladı. E ınbııl" 

)eğinin cebine soktu. Para)'l 
H:ısta biraz sonra dalmıştı. 

m::ıdı: 

*** 
Do!dor odasına doğru giderkcr 

't·;:- dc,run p~ncercsinden içeri saba 
'ı ın ılk ı-;ıkları !lüzülüyo:-du. 

- Çok şükür dedi sabah oluyor. 

--18-

- Allah .. Allah 
ı.df11l bunu da 

\'e:rmişim! diye düşündü. 

*** g·r 
O sabah korn:;ta kendinden ...... 

~ . "ıtı•·" 
'cin biı halde y~tan anncnın ti4> bı! 
1ııılireıı do!,tor bey ha:icmcye lİ' 
c~·J~?" söYle:ii. thtü ka:ılı bir beş···· 

• ~ • . l'v" .. oı..ı .. 
·a b"ır tnbutru\'a verılerek .,. ' ~ • JA 
ıa yepyeni bir tabut yaptırı uı. 

*** 
gi:1 

l : ta,bul •"1rinde ha,•nt tir ·~· 
Durml:l:ın çı:-p:nıyor kalkıp g:t. Zeliha konu~tuğunu zannediyor· 

mek i tiyor .. Bütil!l bu ihtilt; ve du. Her dakika öksürük ge"me~im 
buhran He lmlbini gitgide zayıfiatı· v~ nefe:si tıkan...-nrına rağm~n ko. 
yordu. :ıu tuğu kanaatinde idi ve bunlan 

n B · 1 ı.. 1 ·~,·am etti. ız. en•m e ı:~n ::ın:l:- m:rmı 

Yavrum ölür m:i b::: 1' :ı.. A"n ız bı 
·)~ lirarı ka:ı \'C. !nlz c":ı.. I :a 
!>enim ç1k pa ·nm ,.:ı • .. T :n-ı:ıı çocr 
"turna vere:~!< onu ktı t" -: .. •: n:ta 
mı ben ihya e.le im .. lncile ım nı 
benim. dizi dizi incı'cdm va:-.. Pan 
istedikleri para değil mi? .. 0;-ılnI1' 

avuç avuç para veririm. Uzak mem 

- Tabutu obuT" .. Ycpre:ıi oJ<:un. 
\1 \.u ce: ll :-ayı .. Al bu !::!~ li ~n:. 

::vi:ıt'::ı:mın ba~ı için, şe\•dik:crinir 

Ert~~i rnl::ah daha a'aca kn~anlık· 
~a e~ki vezne:ları merkez:lcn müdii 
·iyet: sevkettiler. O müdii~iye!e gı 
le·1te, el'erind'! ke:~p;ebri1e Avni 
'stint:ı'.• M:dmllğ:ne g1i~ürü'Uynrdl' 

!\luha·c':;eci \ !i: "cenat<'m var, 
1iye o "31Jaı1 mu11::ırebe ~efine hal:x
·makarak ha taneye gitti. 

..... w • • ... nodJ <· 
~V\ e!kı gıbı h:!p aynı t.nl,• ı• r 

b 
•, ve 11 

:am e:liyo ·d.ı. hun u un ... 
• • • '1" ,.,ı " . 

;iinü baıı1nmış, yenı ı>ır ........ 
n~ıyo;·du. 

IIac;tabakıa baş:ıem:i ..... , i 1·yan 
Jırdı.. Başhemşire nöbetçi dokto· 
ı u kaldırdı. 

.. * * 

iiylüyordu. 

- Doktor b~y söyle:likleri doğru 
mu? Memduh öldü mü? şôyleyiniz 

. öldü mü? O!medi değil mi? Den 

aşı için doktot b:!y al bunu da om 
Le.temiz bi rtabuta, yepyeni bir ta · 
'Juta koyunuz .. 

Hastabakıcr mukavemeti kalma-

Prens o~man da bu sabah müt· 
hiş bir başal;mile uyandı. A~zı pas 
gibiydi. Bir ,·otka içtikten sonra l 

BiTTi 



t'l'\·cıkı tcfrikalıınn hüla!!öası: 
Beudere istaıuon ,eli Althmel 

Alinin karısı Zeunep do§ma bii
lliime oralıdır. Genç ve cok 11ii
teldir. Okudukları. 011da bilme
di61 1chre '"yüksek hauat,,o. kar 
fı büyuk bir merak ve tueuüı 
lllJandırmışlır. 

Mehmet Ali onu, ht.r erkeqlu 
her 11ü:el kadına c/uuabllr.ccğı 
bir ıevgi ile sevmektedir. FaTmt 
bu alıH.:a, Zeunebi latmlıı etmek 
ten u:aklır. O L:t:rıdisilc dahc ::i
llade aldkadar olunmasını, ktn-
dilf de pek farkmclrı olmadaıı, 
lcten lre ar:ulama/;ladır. 

Günün birinde Zeynep lsta11-
bııta oitmck vcaiuelile kıırşılaşı· 
llor. lsta11bulda akrabasından bl
~I Ölmuştür. Zeunep miras mcse· 
t.sl icin oidccek, parauı alıp dii-
tıeccktir. 

Nihauet gene kadın bir guıı 
8eudereden trene blrıiuor. Beu
dercdc bir ı .. crcsle (abrika11 ar 
flıış olan K ckllk:odelerfıı oğlu 
11iisrev de ttıadıi/cn aurıi ırcll 
dı:rlir. 

t;enr L·ac.ınta a1tikadar oluyor. 
O.ııı •ılJeec{ji vere kadar otomo
lıillıc: oi;tiıriınor ve geceleyin be 
ru/.ı:r oe:.ımjl teklif ediyor. Bu 
lel:lıf 111 ı cı1'tcdilmcsl ü:erine 
0:ıa llıti;mftm telefon numarası 
ıız bırakruor. 

Zeuncp mirallan hisuıint. dü-
~en 300 lirayı aldıl.."ian ıonro 
'Yoğlunda dolaşıyor. 

* * * ~ \itrinler o kadar güzeldi ki 
\ ilde dakikalarca durdu~u hal 

c;Se}'fine doyamıyordu. 
lıı a~te ve mecmualarda gördü
~es.inılerle hcrşeyi bildiğini san
~a hata etmişti .. Hakikat çok 
İşt J>arlak \"C güzeldi. 

to e böylece, ağzı açık ve biraz 
~~ ınavi robun bulunduğu vit
\ llı ôıınne kadar geldi: Uzun 
~ l>,,Jı uzun bir rob vitrinin yega~ 
~asını teşkil etmekteydi. 

Ciıı. n rengine bayıldı. Değil bu 
~1• böyle renkte bir kumaşa bile 
~ ~!!rede tesadüf imkftnsızdı. Ro
li d· l'ran ha}•ran baktı. Biraz yü
~ ı.ı. Geri döndü. Heyecandan kal. 
'~ıyordu. Bu robu, hayatında 
ııt . 1~ §ey için du}•maclığı bir arzu 
;sı1l'Ordu. 
~~rar uzaklaştı, tekrar döndü. 
~-ti bir kere daha uzun urun sey
' ~ihayet ant bir kararla mağa-
~t .. ıçeri girdi. 

1~&iiıada her şey sessizdi. Kar
~ i .çıkan san saçlı ve çetrefil 

.hır kıza vitrindeki mavi robu 
~ ığini SÖylediği zaman bu cesa-
~~ kendisi de şaştı. 
~ sonra o şaheser rob geti .. 

, ~m sı~lı kız: 
~ Söl·Ie buyurun bayan, dedi. Ü 
)t ~ escyye edelim. 

t':ıtdlıtn kullandığı kelime}i bilmi· 
~· Ölçtı alacaklannı sandı ve 
~ D' kuın ~inden prova odası-

(>ıtdi, 

l\'.encr · tıı;~ti ısıne garip bir cesaret g"l· 
~ · lıahat lüzwnunu duydu ve 
taıa ~el olduğuna inandığı bir 

11 attı· ' . 
: ~. ~Yahatteyim. Ankaradan gcl-
~%-k avuııaruru henüz alamadım. 

~ti. en vitrindeki rob dikkatimi 

lı~U ilk • d'Y' •• l b' . "<l!tek gır ıgı zaman şoy e ır 

t1Cl harir tertip dudak büken 
~ kıı, bu yalana inandı veya 
~ş ~öründü. Içinden "parası 
~ h böyle bir robu almağa gel. 't erhalde .. 11 diyordu. "Fakat ne 
~\' ~a fena giyinmiş. Elbisesi 
İ>to anından çıkını~ gibi .... 
~~a Oda!;ında Zeynep, boyatıl
~ ~ann daralmış elbisesini, bir ha-
~ eclen kurtulurmuşçasına. 
'~· :~niyetle çıkardı. Robun kadi
'~duna değdiği zaman zevkle 
ı\ . ' 
~ilanın önüne geçince, kendisine 
tı:ık t eden kızın yüzündeki şas

"ı ~i \•e ha~ı-anlığm sebebini anla. 
1 :ıat. kendi · de b~r r~bua ~ \ 

~ İ•· u kadar dcğiştırebıle~ıne 
'<lllbe~ .ihtimal vermezdi. Aynada 

a.ka bir kadın görüyordu. 

-4-
&ydere istasyon memurunun karı· 
~ı Beyderede kalmıştı. Buradakı 

son derece şık, harikulade güzel bir 
kadındı. Saçları, ağzı, \ÜCUdundak' 
bu tenasüp her zaman bö;·le miydi? 
Yoksa ma\·i rob sihirli bir tesirle 
onu birdenbire güzelleştirimivermiş 
ti? 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

- Fi~ratı ne kadar? ·Madam Puanın müdafaa sistemi 
- Yüz seksen lira bayan! 
Başına tokmakla vurulmuş gibi 

sarsıldı. Ağlamamak için kendini 
zorlıyarak aynanın önünde kalakal 
dı. Mirastan aldığı üç yüz lira yıp· 
ranmış çantasında duruyordu. R.ı· 
bu bununla aJc:a? 

Çeviren : SUAT DERViŞ 
Jandarma çaYUşu ıordu: etrafını araştJnyordu. Kendilerini - içimizde bulunan bazı insan.. 
- Oğlunuzun iJ'k günah çıkar. ihbar eden düşmanı tanımak isti- lar sussalar çok daha iyi ederler. 

ma bayramı ıçın toplandığmız yor gibi bir hali vardı. Evlerin HırSJz kadın: 

zaman misafirlerinize ikraın etti - pencerelerinde oturup perdelerin - Susmak mı? diye bağırdı. 

Satıcı kız mırıldandı: Karar vermediler. ğiniz otuz konserve kutusunu ne- arkasından onu seyredenler: Susmak har .. Evvela ıiz ıusu-

redcn atd.nız?. - Dönmüş. her halde çamaşır- nuz .. Siz her gün müşterilerinizi 

Mai:iam Pua kısacık boyunu larmı ahım diye yollamqlardır. soymuyor musunuz?. Sattığınız 
- Ne kadar güzelsiniz! Rob da - Düşünmek istt'rim. 

size ne çok raraştı. Sizin için yapıl· Güzel robu, heyecandan titriyen 
dimdik tutmağa çabalayarak: Tabii onu gene tutacaklardır r. her üç bezelye tanesinin arasında mış gibi.. ellerile. çıkarıp soyundu. atıcı kız: 

- Hangi dükkanlardan alrıve· Diyorlardı. Halbuki onu, o gün iki tane taı var. Litre ile sattığını' 7J(!ynep hiçbir zaman böyle bir hi~ - Bu rob \'e kap size çok yara~tı, 
böyle bir saadet, sarhoşluk duyma. bayan. diyordu. lstanbulda hiçbir 
m.ıştı . .Aynaya baktıkça kendiken- yerde böylesini bulamazsınız, çün. 
dine mütemadiyen tekrarlıyordu: kü modeldir. 

riı ettiğimi kimseye söylemcğe yeniden götürmediler ve erte&i prabın yarnıı su .. Ya sütünüz? ı .. 
meclıur değilim! gün Madam Pua büyük bir küs. Bir kere kaçakçılık bürosu bu iıc 

Cevahını verdi. tahlrkla bakkala gitti. burnunu soksun, buraya tefti§e 
Bir müddet Madam Pua ile jan. Bu. ba'kkalm en kalabalık oldu. gelsin, sütünüzün ne oldu,ğunu da "Bu kadın ben mi};m?,, Zeynep "biliyorum, biliyorum.,, 

darma çavu~u bu ahenk Uzerinde ğu saatti. içeri giren hırsız ka- o zaman anlanz 
Bu robu muhakkak almağa karar diye düşünd~ Çıko.r~Jğı robdar. 

vermi§ti. 'e olursa olsun alacaktı. ayrılmadan once son_ bır defa .tuta
Koca ına hayatında ilk defa ralan rak kuma~ı ok~a~ı .. sonra ~ınden 
söyliyecekti. Götüre~i miras panı: kovalıyorlarmış gıbı, adeta k~ar:ak, 
sından bes on lira eksik olsa ne mahcup ve meyus mağazadan çıktı. 

münakaşa e t t i k t e n sonra dm, büyük bir hiddetle ldeta küf Hiddetten bembeyaz kesilen 
çavuş: jandarmalara, elkrine kaz- reder gibi: balda} kadm: 
ma, kürek almalarını emretti. Yer- - Bana bir kilo ıeker veriniz. - Gelsin, dedi .. Haber venntz 
Jeri kazdılar ve toprağın altında Dedi.. Dükkana girdiği zaman, de gelsin! .. Benim bir teyden kor· 
hasırlara urılmış ~rap Jişeleri, onu herkes görmeme%life gelmit- kum yt"k .. 

çıkardı? (Devamı var) her biri birtr obüs kadar ağır, kon ti. Fakat bu kadar cür'et ve terbi· Fakat, yaptığı mücadeleci<! galip 
serve lu•tulan, ve daha neler, ne- yesizlik bütün kadınların sinirin: çıkan hırsrz kadm kapıyı vunnuı 

ler çıkardılar. dokundu. Hepside hiddetlenmiı ve dıpnya çıkmı!tI. Bakkal ka. 

PUXŞ U 

12. F: le sac de dame (le sac 
a main) 

12. 1: the hand • bag 
12. A: elle Besuchstuche 

( daa Ti.schchcn) 

13. KE:\IER 

a kemer tokası 
13. F : la ceinture 

a. houcle de la ceinture 
ıs. t: the hlct 

a the belt buckJe v.ith 
the tongue (also called 
pin) 

13. A: der GUrtel (Gurt, Leib
gurt, Leibriemen) 
a daıı GUrt.elschloB (elle 

Gürtclschlieae, Gür-
teı., GurU!chnalle) 

14. KOI.LUK (bileklik) 
H. F: la manchette (le mi

ton) 

14. t: lhe luıitted cuff . 
H. A: der Pulswirmer (der 

odcr die Stauche, da.s 
Müffchcn) 

15. ÇİFT YAKA 
a koka (agraf) 

15. F: le col drape 
a l'agrafe 

13. 1: the draped collu 

108 

a the clasp 

A: der Seha! 

Bir kaç gün evvel bir bakkal tavırlar takındılar. Bakkal kadın dm: 
dükkanını ıuymıqlardr. Oradan a· kestiği jambonun üzerine biraz - Aman Allahım ne kadm!.., 
Iınmış olan şeylerin hemen, he. daha eğilerek itine devam etti. AL diye in1edL 
men hepsi burada bulundu. dınş etmedi. Tam bu sırada ma. Onun bu aözüne kimse iştirak 

Bundan EOnra küçük şehrin her dam Puanın sivri ve cırlak ıesi etmedi. Bütün mü§teriler, sustu -
evinde Pua ailesinin bir kaç gün gene dük:kinm içinde öttü: Jar. Ve hırsız kadm tarafından 
evvel vermiı olduklan örte riya.. - Hey maiiam .. Ben ıirocn da- bakkala yapılmIJ olan hakaret ha· 
'f:ti!"ıden bahsolunuyordu. ha evvel geldim.. valı:la aaılı kaldı. 

Hırsızlık malıyla bütün ~ehre Artık bu kadan da fazla idi. öğleden sonra, sıcak bir mart 
rasll da caka satmııiardı 1 • Hiddetli bakl}Jar ona çeTrildi.. güneF etrafı ıatnmJtı.. Herkes 

Titb'kikat ilerledikçe yapılan Fakat namus, -.re §erefi kaJmamıı penceresinde veya kapmm önün• 
bırsubğm yahuz ba olmadığı mey kadm bütün bu bakııJara meydan de oturuyordu. Hınız kadın kom
.fana sıktı. m&yÖ J>u.a Te lrarrtJ, okudu: §Uları yanında at~li bir propagan. 
yalnız bir bakkal 90y111akla iktifa - Ne bakıyorsunuz bana ayle? ya ba§ladr. Evveli hükUmete ça
ct~Hdi. Derüz mewiım ge- · Suratımda maymun mu oynuyor? tıyordu: 
linciyr kadar pancurlan kapalı tu- Yoksa pe.lr mi §i~rm, çok - Hiilı:Gmet kendisini, nazrr. 
t .. ılan bütün villllara da gizli, gi.ı- defiştim? Biraz daha bana ba- Jara ve mebuslara ıoylduruyor. .. 
li gimıiıler, kabili nakil ne bul - karsaruz panaxırda o}duğu gibi Fakat onlar nazır ve mebus olduk
muı!a!.sa ahmpardı. parsa toplayacağım •• Sanki kıya- larr için kimse -onlara heup eora-

Heyecanlı hldileleri pek krt met lropmuı. içe içe artrk ağrzJa- mıyor. Fakat ravallr namuslu n. 
olan ıthirde herkes bundan b.hse. lanna bir yudum içki koyamrya • ttndaşlar ufak bir !CJ' yaptılar mı, 
diyordu. Ve bzu kan kocanın se- cak hale gelmit bir takım earhoı- ktyamct kopuyor. Evet, evet çok 
nelerce hapislerde aünıldenec:ekle- latdan ilci ıite !Clfap almıo diye mi namuslu insanlar tutuluyor, baki
ri tahmin eldiliyordu. Fakat bu bana böyle bakıyonunuz?. kt hrrsrz, hakild soyguncular hiç 
tahminler hilafrM olarak gaıtte- Bakkal kadın, müıterilerine ! yakalanmıyorlar. 
terin: "Pua kadm,, diye bahact- Jrarıı buna müdahaleye ~cbur ol I Ertesi gün htrsız ka.dın mahalle
tikleri Madam Pua. aekia gün aon- tluğunu hiaetti.ve ufak bir tor- nin göz bebeği olmu§tu. Çünkü 
ra C'rine döndü. Kefalete npten. baya kahve doldururken .anki ken ı gayetle iyi bir müdafaa sistemi keı 
muvakkaten Qhliye edilmifti. l di kendine konı.:"1r gibi. mUnaka- fetmi~ti. Burası küçük bir §ehrin 

Küc;ük vücudunu dimdik tutu- p. kabul etmez bir teklif ortaya fı1ı:ara mahallesiydi .. Herkes zen• 
yor. hid:.ietten büyümilf gözlerle attı: (Ltl'tfe?t MJYfayı çeıWiniz) 

m 

a die Agra!fe 

16. l' AKA BALlNASl 
l 6. F: le support col 
16. 1: the coUar bone (the 

collar support) 
16. A: da:ı Kra.genıtibchen. 

17. CIRCIR (fmnın·ar) 
a sürgü 

17. F: la fermetcure eclair 
a la tirelte (Je glbseur) 

17. t: the zip _ fasteııeT (the 
zipper) 
a the slidlng cam 

17. A: Der ReUlverachhıG 
a der Schieber 

18. PETEK 
18. F: la nıche (le ruche) 
18. 1: the ruche. or ruffle 
18. A: die Rilsch' 
19. KUl\l.\Ş KE~IER 

19. F : la ceinture drapee 
19. ı: the sruıh 
19. A: elifi Sch!irpe 
20. MA:SŞET 

20. F: la manchette 
20. l: tht gauntlet cuff 

ı 20. A: dle Slulpe 

5~ 
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ginleri kıskanıyor, onlardan nef. 
ret ediyordu-. Maıdam Pua gece 
yarılan kapılannı maymuncukla 
açıp girdiği zengin köşkleri hak
kında bütün fakir komşularına 

yakası açılmadık malCımat veri -
yordu. 

Şehadetnameli ve şehadet
namesiz memurlar 

- Yazı burada geçirmeğe gelen 
zenginleri sokakta öyle şık gö. 
rüp te sakın evlerinde de öyle ya
şadıklarını zannetmeyiniz. Roi
telel villasının içini dışını gördüm. 
Bir tane keten yatak takımları ve 
bir tane kıymetli sofra örtüleri 
yok .. Hepsi biçimsiz, ucuz şeyler .•. 
Onlar vakıa: ''burada yalnız hiz
metçi çamaşırları bıraktıklarını, 

iyilerini Parise,, götürdüklerini 
söylerler. İnanmayınız.. O kötü 
cinsten, fakat işlemeli, süslü ma. 
sa örtüleri üzerinde her halde 
hizmetçiler yemiyordu ya 1 "İyi • 
lerini Parise götürüyorlarmış., Laf 
olsun!. Ben, Prens Levan tenin 
villasında öyle yatak örtüleri 
gördüm ki .• içinde köpek yatmaz!. 
1}i keten çamaşır içinde yatmağa 
alışık olanlar, olsalar burada bun
ların içinde yatmazlardı. Zengin. 
mişler !. Paralarını rahat rahat ya· 
şamak için değil hep gösterişe 

veriyorlar. 
Hele "Manhatan,, villasının şa

rap mahfeni •. Ben içinde likör -
ler, şapmanyalar bulunur zannet· 
miştim .. Halbuki bir !düzüne Vişi 
maden suyu şişesinden ba§ka bir 
şey çıkmadı. Ah eğer benim ken
di param olsa, villalanm olsa on. 
lar nasıl döşenilir ben bilirdim. 

Birde utanma.dan bu antika şey 
leri kaybolmuş diye gooip şikayet 
ettiler. İnsanın öyle kötü eşyası, 

çam.aşırtan olursa, utanır, poliste 
ortaya çıkar diye sesini çıkarmaz. 

Ama hasislik!.. Sonra, herhalde, 
daha iyisini yapacak paraları da 
yok! •. Hele bakkal •. Onun da kon· 
servelerinin on kutusundan biri, 
muhakkak bozuk çıkıyordu. Kö
pek bile yemez onları .. Böyle bo -
zuk mal satmaktan utanmıyorlar 

da, bir ide zavallı insanları polise 
şikayet ediyorlar. 

Madam Pua, kendi hakkında 

şehirde dönen dedikoduları ua 
bildiğini anlatıyordu: 

- Küçük şehirlerde oturanlar, 
budala insanlar ... Benim bir daha 
evime ldönmiyeceğirni zannediyor
lardı. Neye dönmiyecekmişim ? .. 
Zavallı kocam Roncis bir hata iş.. 

lemişsc bana ne? Çiğ yemedim ki 
karnım ağrısın .. Al giymedim ki 
almayım!.. Kocama gelince, o da 
kanuni cezası neyse görüyor ... 

(llaşlarafı 3 il11cü)de 

içinde mücadeleden mağlup çıka
bilir? Bu adam teşekkülatı itibari
le gayri tabiidir. Normal inkişafı. 

nı yapamamıştır veya ruhi bir has 
talrğı · vardır ve binaenaleyh esa
sen bu mücadeleden galip çıkma

sında bir fayda yoktur. Yahut bu 
mücadele müsavi şartlar için· 
de cereyan etmemiştir. 

Yani mücadele sırasında birisi 
bilinmez nasıl bir gaye ile on ya. 
şındaki çocuğun eline bir silah sr· 
kıştırmış ve çocuk bu silahla ken· 
disine kat kat faik kuvvette olan 
delikanlıyı mağlilp etmiş ve gayri 
meşru bir şekilde mücadelenin ga
libi olmuştur. 

"Şimdi böyle bir ihtimal düşü. 

nülerek on yaşındaki çocuğun ide· 
likanlı ile yapacağı her mücadele· 
de onun elini kolunu bağlamak 

rnz1mdır ki o böyle meşru olmıyan 
mücadele vasıtası edinmesin ve 
hakkı olmadığı halde mücadeleıde:l 
daima galip çıkmasın?. 

· "Bana kalırsa, çocuğun elini 
bağlamaktan ise ona silah veren 
taraftarları bulup meydana çıka:-
mak, onların böyle fuzuli müda. 

Mesele yok .. Canım büyük şehir
ler, böyle değil .. Orada böyle u
fak tefek şeylerin lafı mı olur!. A
ma buralarda iş, güç az .. Hepimiz 
burun buruna oturuyoruz. 

Bir dakika susuyor, !düşünüyor 
ve sonra şu neticeye varıyordu: 

- Hayatta her şeyi bilmek, her 
§eyi tanımak tazım.. Eğer ben o 
köşklerin içini sahiplerinin hiç bek 
lemediği saatlerde gidip gezme. 
seydim, ben de hfila sizin gibi on
ların evleri jçinde büyük bir lüks 
olduğuna inanırdım. . Halbuki bu 
yaz, villalarının kapısın.dan çıkan 

süslü kadınları gördüğüm zaman 
onlara haset etmek şöyle dursun, 
bilakis villalarının içlerini düşü

nüp onlara acıyacağım. .Esasen 
nasıl yaşadığı öğrenilmek isteni
len adamların evine, haberleri ol. 
madığr saatte girilmeUdir. diyor
.du. Ve küçük şehrin meraklı ka
dınları villaların sırnnr öğrenmek 

için madam Pua ile ahbaplığı kes
miyorlardı. 

Mac!am Pua, şimdi küçük şe

hirde eskiden çok ldaha fazla da· 
vet edilen, her evden kendisine 
kahve, çay ikram edilen ·bir insan 
olmuştu. 

.. 
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F: Le• vOtement• it C loth l ng ( A e qula ltea) 
A; Kleldung (Zubehö r) 

ı. l'AKA (dantel yaka, yu- ı 
' arlak yaka) 

ı. F: le col (col de dantellcs, 
eol rond) 

ı. t: the collar (the lacc col-
lar) a 

ı. A: der Kragcn (Spitzen_, 
Bubikragen) a 

2. l\ll:XDİL 

a dantel gamı 
b marka 

2. F : le moucholr 
n la gnrniture de dentelle 
b le monogramme 

2. t: the pockct handkerchlef 
or hnndl-:crchicf, coll. 
hanky 
a tho faney edge 
b the initials (the mono
gram; n sign of owncr. 
sbip) 

2. ı • dus Tasehcntuch (Sack, 
Schnupftuch) 

• 11 die Zierspitze 
b das Wfischrzeichen 

(Monogramm, die ij 

tM 

Bucluılaben; Eigen-
tumszeichen) 

3. ÇA:"\lAŞIR MARKA 
KALIBI 

3, F: le poehoir pour 
marqucr le linge 

3. 1: the stencil for mark.ing 
the linen 

3 • .A: dic Schablone zum Wli.

sehezeichnen 

4. a FULAR (boyun at· 
klsı) 

·1. 1'': a le foulard 
4. t: the scarf

0 

or mufflcr a 
·1. A: der Kragenschoner 

(Schoner, das Hals-
tuch) a 

5. ÇE~GELI.t t GNE (sUd· 
nine iğnesi ) 

5. '.F : l'epingle de sflrete (l'e, 

pingle de nourricc) 
5. t: the safety pin 
5. A: die Sicherheitsnadcl 

6. a KOPÇA, KA .. 'liCA 

b dlşl kanca 

halelerine imkan vermemek daha 
makul ve daha insaflı bir yol o
lur. 

Bu suretle içindeki ve kafasın· 
daki cevherle kendinden on yaş 

büyük bir .delikanlıyı mağlilp ede
bilmek enerji ve vasfına malik o
lan çocuklara gadredilmemiş, on
ların da mücadelelerinde müsavi 
şartlara malik olmaları temin r · 
dilmiş olur. 

"Bu yol, belki aşılması çok güç 
manialarla doludur. Fakat bu 
müşkülat karşısında yol .değiştir
mek ve, mühimce bir fire vermek 
suretiyle gayeye kestirme yoldan 
gitmekten ise büyük ve ana yolda. 
ki maniaları teker teker · yıkmak, 
o yolu temizlemek ve her vatanda
,Şın bu yolda serbestçe yürümesi· 
ne imkan hazırlamak doğru olmaz 
mı?. 

" Gerek beynelmilel sahada, ge
rekse ıdahiJi davalar.da mevzuumuz 
la kabili kıyas olmıyacak kadar 
halli müşkül illetleri bazik bir ta
bib görüıü ile teşhis ve bir opera
tör ııür'atı karar ve enerjisi ile 
kökünden kesip atan hükumeti -
mizin bu sahada güçlük çekece -
ğini düşünmek dahi bana abes ge. 
liyor ve bugünlerde yapılacak mü
zakerelerde bu illetin .de kökün -
den halledileceğini kuvvetle ümit 
ediyorum.,. 

Tam yeni barem kanunu mev
zuu bahsolduğu bu sırada, mektu. 
bundan, kendisinin de yükse'k 
tahsil görmemi~ olduğunu anladı
ğım bu okuyucumun sözlerini ve 
mütalealarını haklı buldum. 

VAK 1 T 
C ep tKütüplhlaınesn 

Şahadetname aramaktansa, liya· 
yakatsiz insanların, iltimasla yük
sek mevkilere geçmesine mani ol
masını, yani iltiması kökünden kal 
dırmasını ve dürüstlük ve titizli -
ğinin sayısız nlimunelerini vermiş 
olan hükQmetimizden istemenin 
daha doğru olacağını o okuyucum 
gibi ben d e kabul ettitimden mer· • 
tubunu bir kelimesini deği§tinne -
den ne~recliyorum, 

Yeni barem kanunu yapılırken 

esasen tahsillerini yapamamış ol. 
dukları için hayatta mağdur adde
dilecek bir vatandaş zümresine 
şahadetname denilen bir kağıt par 
çasının değil, zekinın, gayretin, 
ve çalı§kanlığrn birer terakki ami
li olduğunu telkin edecek yeni bir 
şekil tasavvur eldilmesi elbette ki 

Ne.. 
1 
2 
3 

Yazan ve Türkçeye çevirenin adı 
Kncler (Volterden) Asım Us 
Olimpiyad oyunları Vildan Aşir 

.. ~ ...... - .. " ., Sayıra Kr.ş. 
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" 5 

Kıler:ıns Terr:ıs esrarı (G:ılopin'den) G. V. 
Yugoslavya sey:ıh:ıt notları Asım Us 

6 
7 

Şark Ekspresinde cin:ıyet (Christie'dcn) V. G. 
Etrüsk Vazosu (Prosper l\leirnıe'dcn) Ilaycl:ır Rifat 
Her memlekette birk:ı.ç gün ( :ıtuhtclif müelllflcrden) 
Ahmet Ekrem 

8 
!) 

Son korsan (Fon Liikncrde'dcn) Fethi Kardeş 
K:ıfk:ıs hik{ıycleri (K:ııbek'tcn) !\iyazi Ahmet 

doğru olur. Suat DERViŞ 
10 
11 

Son Ehlisalip rnuh:ırebeleri ( Kollins'ten) Ahmet Ekrem 
Futbol kaideleri Küzhet Abba~ 

PLANŞ 14 

6. F: a l'agrafe 
b !'~illet 

6. l: the hook a and the eye b 
6. A: der Haken (das Hiik

chen, der oder das Hef
tel) a und die ôsc b 

"1. BOl'UX ATKISI (fular, 
eşarp) 

7. F: le fichu (le foulard, 
l'echarpe) 

'1. İ: the ııcarf 
7. A: da.s Halstuch 

8. UZUN D'CG!\IE 
R. F: le bouton allongc 
8. t : the spindle • shaped 

button 
8. A: der (knopfartige) Kne

bel) 

9, Dt'Gl\lE 
a don düğme ı 

b kırılmaz düğme 
e \ 'C d c:ıtçıt (fermjüp) 

9. F: le bouton 
a le bouton de culotte 
b le bouton incassable 
c ctd le bouton-pression 

!>. t : the button 
a the trouser butlon 

n 

tener (the snap fa.ste· 
ner) 

9. A: der Knopf 
a der Hosenknopf 
b der \Vaseheknopf 
c und der Kruckknopf 

10. PİLİSE (akordeon, plll e 
eteklik) 

1 o. P: le plisse (la jupe plis. 
see) 

10. t: the accordion pleating 
(the plcatcd skirt) 

10. A: das Plisse ( dle Fiillc
lung, der Pliııseerock, 
plissierte TI.ock) 

1 ı. EI.DİVEX <--nah~r ('}dl. 

Hnl
1 

mu_kctcr) 

11. F: le gant (le gant mous
quelairc) 

11. t: the glovc (Ulc gauntlct 
glove) 

11 ı. A: der Ilıındschhuh (Stulp 
Stulpenhandschuh) 

b the linen bulton 12. KADTh' ÇA~TASI (el 
e and d the patent fa.s_ lj çantası) 

107 

120 10 
30-i 20 
112 10 
360 20 

M 20 

352 
3iG 
120 
2i6 
~o 

20 
20 
10 
20 
10 
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VAKiT Kitabefi 
.. ..,e 

Dün ve yarın tercLI"' 
kü ll iyatı 

No. 41.50 5 ci seri 

41 05 Profundis 

42 GünUn hukuki 
meseleleri 

43 Eflatun 
44 Gizli harpler 
45 Disraeelinin hayatı 

46 Metafizik nedir? 
47 Yeni adam 
48 İrsiyetin tesirleri 
4 9 Politika felsefesi 
50 Estetik v' 

610 
1ıır· 

ıcurıı• • 
Bu 11erinln flatr 610 O 1~~ 

Hepsini alanlara yüzde 2 llı1~ 
to yapılır. Kalan 4.SS ~ 111ııt~ 
1.88 kuruşu peşin alın~e~e 
hakisi ayda birer ura 

·ıanırUzere ilç taksite bag 

---~ • 
Vakıt Kitape~ı 

·· f11e 
Dün ve yarı n tercU 

küll iyatı 

No. 31-40 4 cü ,eri 

31 Rasin külliyau fil 
32 Meta.fizik 
33 lskender 
34 Kadın ve eosyaliıtJl 
35 Demokrit 
36 Dinler tarihi 
37 Filozofi ve sanat 
38 Etika 
39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler 

fJ' 
60 

'° fP 
j~ 
'J~ 

j~~ 
40 

l~ 
t/J 
1' 

1; 
ştııf 

6 50 lrllf'\l ofl 
f1u Sl!'rin!n fiatl • "0 1'~ O 

..UzdC "" ı~ Hepsini alanlara } ıcllf1I·,e· 
tt yapılır. J{nlıın 5·

20 
nl< ı11°·' 

1ınar.. rP' 
120 kuruşu peşin 8 rra z;deıı 

bakls! ayda birer 1 ır 
b fJan • 

üzere dört tak61te ı.ı 



IN~tr-P=;k'ŞiT! 
1 

P Diı doktoru S! 
t d azardan maada hergfin saaı 1: 

an ak ıc 

l 
"1 şam 18,SO ı:a kadar has· ı 
~datını kabul ve tedavi eder. 
l' tea: Glata Tünel meydanı 
trsane caddesi başında 1121 

H A B E R - Aktam Poıtaıı 11 

M.AZON MEYVA 
Hazımsızlık, ıtşldnllk, bulantı J• N K 1 B A z karaciğer 

gu, sancı, mide Sanlık, safra 
bozukluğu, barsak ataleti 

~ lı muayenehane. ""C:= H 
~ G07. HEKf:'ıfl 

~12 llrad Rami Aydın 

bütün M l D E, B A R S A K bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. Son 
derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan mümasil müstahzarlardan daha çabuk, daha 

~ k ardan bıışkn her giln :o;nnt 2 • '' 
'Da:ıdar Taksim • Talimhane Udn 
~41653. 

kolay, daha kat'i bir tesir icra 'eder. Yalnız toptan satış yeı:.i· Mazon ve Boton ecza deposu. 

,. •• KUŞTOVC ~--·• 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız 
Vazın sıcak havalal'da yorgun ba~ınızın serin ve yumuşak 

le kuıtüyü yastık ile rahatını temin eder. 
111tiiyij yorgan, tilte ve yaıtık fiatlarmda mühim tenzilat 

l'lpddı. ( 1) liraya alacaftnız bir kuıtüyü yastık Du ucuzluiu 

.\ iıpata kafidir. 1 
r· l>RES: İstanbul Çakmakçılarda Sanda1yacılar sokak kuş· 
~YU fabrika.s.r. Satıı yerleri: Ankara ve Beyoflunda Sümer 

""'iJ nıt \'erli mallar pazarlarında satılır. 
'-..:::: 

1 iktisat Vekilliğinden 
~ k;- ~Ialen F. O. B. Zonguldak 17 lira 25 kuruş olan bir ton sömi
~ ı~ lllurü fiyatlan 15·&939 dan itibaren Zonguldakta limanda ve. 
~ij 5Yonda teslim (tahmil masrafı dahil) 15 lira olarak tesbit edil-r. 
2 

':ı <!·- Ankara, İstanbul İzmir ve çok miktarda sömikok istihlak e· 
t ltr §ehirlerde mahalli fiyatlar yukardaki F.O.B. fiyat esasına gö· 

'<tır ZClrurt masraflar ilAvesi suretile belediyelerce tayin ve ilan oluna· ""--= (2267) (4197) 

. Yıldız tUrkUsü, 7 - Keman taksi_ lts_939 Salı 
ıa-ao mı, 8 - Uoak oarkı YM ile geçti 
~'tot~eııııeket aaat ayan, ajans vı• zamanım. 9 - Blmen Şen • Upk §ar. 
t.ıı ıı OJf haberleri, 13,15 Müzik (ka. kı _ Bahar erdi, 10 - Retlk Fersan _ 
,, (tanı . Pi.), 13,45 _ l4 Ko. Uı,ıak prkı _ Kız bUrUn de oaıma, 
l, 1 ICacıuı aa.au Ev hayatına da 21,00 Konutma, 21,15 Mllzlk (Opera _ 
~e:.cıo Program, •19,05 Mtlzlk (M~ Pl), 21,45 Haftalık posta kutusu, :2.00 
~ tı' İli.), 19,15 TUrk mllzlğl (Ka., MUzJk (KUçUk orkestra _ Şet: Necip 
''tık rog~rn) 19 40 Türk mUztğl A§km), 

eııebı ' ' l - Hanns U>hr _ Memleketten 
'20,00 ~l saz şairlerinden örnek_ memlekete (mı,ıhtellt tn~mleketierln li 
' "t rn.~leke]lt ıaat a{Jrı,2 a • rnclodlleri Uzer;n~pso~i), - A ois 

Y eıi Postane arkası No. 31 İstanbul 

~ , . . ...... .:_ "' ~ ·...: ·. • ..... "~'"- , ... c· ........ . . . * 1llo •• ~ ~ • • • ~ • 

Kadıköy -Haydarpaşa tarifesi 
15 Haziran 939 Perşembe gününden itibaren yeni tarife 

tatbik olunacaktır. Tarifeler iskelelere asılmıştır. ( 4215) 

·lstanbul defterdarlığından: 
Muhammen 

bedeli 
Lira K~. 

Amavutköyi.inde Abdülhak !\folla sokağında (11) sayı

lı gayrrmenkulün enkazı 
Arnavutköy: Polis karakolu arkasındaki harap binanın 

enkazı. 

Galatada c\·kafa ait bedesten içinde mevcut muhtclifül. 
cins kull3nı:ını~ eşya. 

Küçükpazar: maliye tahsil şefliğindeki mfü:tamel masa, 
isk·~mle sandatra ( 17) parça 

Beyoğlu: Balıkpazarında kain 22 sayılı dükkanda mev-

50 00 

80 00 

20! 70 

8 30 

cut (770) kilo makarna ,.e şehriye.(Kilosu 3 kuruştan) 23 10 
Yukarıda mevkileri yazılı gayrimenkul enkazlarile, müstamel eşya 

\'e mevaddı gidaiye hizalarında gösterilen muhammen kıymetleri üze· 
rinden açık arttırma ile satılacaktır.!ha!e 15-6·939 tarihine müsadif per 
şembe günü saat 14 te dir. Taliplerin yüzde 7 ,5 pey akçelerini vakti 
muayyeninden evYel yatırarak mezkur gün ve saatte defterdarlık Millf 
Emlak müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3731) 

Laarif Ve illiğinden: 
1 Pllklar rolo haberi ' O, ı> PacMrnen Vlyananın cazlb•I, 3 -

~it P • R. 2o.2o TUrk muzıgı B. Kutsch _ tapanyoı kaprlat, 4 - vaı_ Maarif vekilliğince ~259 sayılı kanun hükümlerine göre yaıdınlma 
\ı, t he~), Anka~ Radyosu ter Borchert • Btr gecenin hlklyesı, dıklan irin hususi tabiler tarafından bastırılmakta olan okul ders ki. 
~. l ..._ aa' ldare eden: lııle!Ut Ce. 5 - Hermann Dosta! • Marş, 6 - > 

;,J• .~% yatı araban pe,revı, 2 - Zlehrer Viya.nalı kUçUk kız, 23,00 tapları için tenzilatlı gümrük tarife ine tabi tutularak memlekete it· 
beıt:ğıı~n . br.yau araban bl. son aja~ haberleri, ziraat, esham tah. hal edilmek üzere filigramlı kağıt müsaadesi verilmesi ve bu kitapla· 

f/J 
1 

'taııl!I - evcıvanım, 3 - Saduı_. vi!At, koml.ılyo _ nukut borsası (fiyatı, rın satı~ fiyatlarının da bu esasa göre yeniden tesbiti kararla;mıştır. 
• !!ıııtıu; bayati araban ikinci bes. 23,20 MUzlk !Cazbant _ Pl.), 23,55 - Bu kitap'.an basanların 20 haziran 939 tarihine kadar maarif ve· 

1' \. ~ı'b u dU ey cuıu rana, 4 - 24 Yatınkl program, killigyine müracaat ederek hangi sınıfların kimler tarafından '-'azıtan 
~ .~ &tanın bayati araban ağır - ---------- J 

~ ........... ~ ............................ _ 

VENOS kadar güzel olmak İsterseniz ... ! 
Meşhur Alman güzellik mütehassısı profesör Doktor E. Winteı 
tarafından formülü yapılan ve dün}•ada mevcut müstahzaratın r mü~~;~;Je~lik müst~•ratı kllilaru=~ 
1fli'oN~i,~0: : 

#lf ,,,, : ·~ (J· ... 

PUDRA~r. 
R\ME~~. 

~\.\.~~. 
~~.~:~~-

·• :-::~-;~. . . . . ,.--
• t ···.: ....... ,':" 

Umumi d~p0su: Nureddin Evliya zade Ecza, 2 ~t ve ıtnyat 

deposu İstanbul 

Dahiliye Vekaletinden : 
Kızılhisar kasabasının 150 hektar vusutundaki meskun ve gay 

ri meskOn sahanın halihazır haritalanrun alımı eksiltmeye çıkarıl
mıştır. İşin maktu bedeli 3000 liradır. Eksiltme 23 - 6 • 1939 cu 
ma günü saat 15 te Kmlhisar belediye dairesinde toplanacak eksilt
me komisyonu tarafından yapılacaktır. Muva'kkat teminat 225 
liradır. 

Şartnameleri parasız olarak Ankarada belediyeler imar heyeti 
fen şefliğinden ve Kızılhisar belediye reisliğinden alınabilir. 

Eksiltmeye i§tirak etmek isteyenler belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden vaktinde iıitirak vesikası almaları ve bunu teklif mektup 
larına koymalan lazımdır. Tekliflerin tayin edilen günde saat 14e 
kadar Kızılhisar belediye reisliğ.ine vertnesini veya posta ile bu sa
ate kaı:lar göndermiı olmaları lazımdır. (4153) 

\ • ltakseyley c k 15 _Ney tak " ERTUGRUL SADİ TEK hangi kitaplarını ne nevi ldiğıt üzerine ne miktarda bastıracaklannı ve 
\' :- nı Seıı~e 'Muhayyer ıar: Ş~hzadebaşı <~URAN> bunun için ne kadar kağıda ihtiyaçlan bulunduğunu ve bu kağıdı ne 15-6-939 tarihinren itibaren katarlarmıızm hareket tari-
'°' lt~tt.torıcaı Jl&Z1k ·terin. 7 - var_ Tıy~~~o~~~~t 3 rı~rd:ece vasıta ile hangi tarihte getirteceklerini bir beyanname ile bildirmeleri fcleri değişecektir. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi 

Pevlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

<:. t >.Jırrı•t • MUhayyer şUnbUle OKU\'UCU AYSEf, rica olunur. (2161) (4012) rica olunur. (4187) 
\~q Y rıUıaU tıve, 8 - Lemlnln --------------------------------------------------------------~--------~----~~~~------

"'' •raba.n .. arkı Bakaaız hUs • 
•ıı"e .. • -

, ~ 11tne anma, 9 - Rahmi be. 
~. tt~ hu araban ıarkı _ Bana sey. 
~ llıaııncıır, 10 - Saz semaisi. 21 

• ~ 21,15 MUzJk (Radyo orkeı_ 
7 r: l>raetorluB), l - Fr. ŞU, 

'. ,_~cı ıenfonl Do Majör, a) An_ 
Co ·tıro, ma non troppe, b) An. 

\... ~ rnoto, c ı Scberzo _ Trio 
~~ 0 V!vacc, 22,16 mtlzlkll ko. 

• ~l-laııı B .. cıu Yönetken taratın. 
~ tıı~~bert H.). 22,30 Müzik (Ne. 
·~t11 - Pl.)>, 23,00 Son ajanl 
· ıııı\ Ziraat eaham t&hvila.t. kam. 
(~~t boraaaı (fiyat). 23,20 mu_ 
~~~- Pl.), 23,M - 2i Ya. 

1
..,o \g_S39 Çarp.mba 
ı•· ~.ao 

la,0ollr0ıram, 12.315 Türk muzığl 
'ı.o lıleınıeket aa.at ayarı, ajans 

~~ \ ıS::1oJı haberleri, 13,115 - U 
6 ' l'lttk program Pi.), 19,00 
.o 't\~~· l&,0(5 'MUz1k (Soİı - Pl.), 19 

iJ lıtt'l!Uzıtı (Fuıl heyeti), 20,00 
jrfJ ha •&at ayan, ajana ve ınett. 
tp ~~ be11erı, 20,1, ~efeli p'Aklar , 
j~ ~lııtı'rtıtk mUztğı (MU;terek vt 

4o I), l - Hicaz peşre,·ı. 2 -

o0 ~ «111,~aıtın • Hicaz yUrUk aema. 
l S >l:ı il\ 8&hru çemen, 3 - Şev. 
~ ııo~u bıcaz prkı • aıımıyoruır 
1' ~,'1~ • - Lemlnln • Hicaz şar. 

' ~it aıını bana yeatm, ~ - Tek 
lllı, e tUrküııU _ Ay doA'dU bat 

- Tek .. zıa ha.'k tUrklltıll 

~~.;. IRF AN KAYRA · ı 
~Ur~ CE:N MOTEHASSISI 

1 ~t t, Bozkurd Kıraathane. 

1 ~t '~1nda eıki Klod Fare; 1 
~ l t :ı. 8 • 10. öileden son 

Ctı 7 ye kadar. 

36 JOZEF 

- Tamam üstünüze yıldırım 

dü§tÜ, araba.da ko~ulu atlardan 
birini öldürdü, diğeri de ko§Um· 
}arını koparıp üzerindeki sürü. 
cüıoüyle beraber kaçtı .. 

- Arkadaki hayvanları idare 
eden adam nerede?. 

- Arabanın arka tarafına gi:-· 

di. 1 
- Ona bir !ey olmadı ya?. 

- Hiç bir ıey .. 

- Emin misiniz?. · 

- Her halde sağ ve salim bir 
adam gibi attan yere atlaldı • 

- Çok şUkür ... Tam vaktinde 
bana yardım eden siz, bu hadise
ler cereyan ederken nereclcyJi· . ) 
nız .. 

- Madam, fırtına birdenbire 
ge).1iğin?en şu karanlık yere il
tica ettim. Orası bir taş ocağı
nın kapısıdır. Oraya girdiğim 

sırada yolun köşesinden dört na. 
la giden bir arabanın gelr.liğini 
gördilm, hayvanların ürkmüş 

ve ge:ni azıya almıt olduğunu 

zannettim. Yaklaş nca usta ve 
ve kuvvetli bir el ile idare edil· 
mekte olduklarını gördüm.. O 
z:ıman milthiş bir gök gilrültü
süyle yıldırım düştü ki kendimi 
bile vurulmuş zannederek bir 
dakika kadar yerde baygın kal
ldım, bütün size anlattıklarımı 

bir rüyada gibi gördüm. 
- O halde arkadaki atları ida. 

Bı\LSA~IO 

re ~den a::!amrn arabaya eirc!iğı· 
ne pek te emin değilı:i:.iz ·. 

- Ol madam, buna şüp~ıe 

yok! Çünkü kendime geldiğhn 
zaman o, arabaya girdi .. 

- Rica ederim, orada mı? Bit 
kere bakınız .. 

- Nas.l bakayım?. 

. - Kapıdan dinleyiniz, eğer 

orada ise iki ses işidirsiniz. 

Arabanın yanına sokulup ku· 
lağını kapıya dayayarak: 

- Evet madam oradadır. . 
Madam, başıyla tasdik ettik-

ten sonra çenesini ellerinin üze
rine dayayıp bir müddet derin 
bir düşünceye daldı. 

Bu kadın, }'irmi üç, yirmi dön 
yaşlarında, esmer çehreli, mavi 
ve yıldız gibi parlak gözlil, si
yah saçlı, gayet güzeldi. 

Gür ve kıvrım kıvrım siyah 
saçları vardı. Nefis boynu üze
rine do'ltülmü~til .. 
Kadın b!r şeye karar vermi' 

olduğtmu gösterir bir tavırla: 

- Mösyö burası neresidir ? 
diye sordu .. 

- Strazburg<;l:ın Parisc giden 
yol.. 

- Yolun hangi noktasında 

bulunuyoruz?. 
- Piyerfitten iki mil mesafe .. 

de .. 
- Piyerfit nedir?. 
- Bir kasaba.dır madam ... 

JOZEF 

yer. Aşarat bu ot, Pleinin söyle
diği, şimdiye kadar alimlerin bu
lamadığı ve yahut bilemediği bu 
ot 1 .. Bir baygınlık zamanında bu 
nun ismini Lorenzadan sor. 

- Peki üstad, merak etıhe so
rarım .. 

Alim, derin ıderin içini çekerek 
devam etti: 

- işte bu defa da eksir bozul· 
du, tekrar Uç defa on beı gün 
çalışmak lazım gelecek.. Aşarat 
öldüğilm gün sen de benim ka
dar mutazarrır olursun. Bunu 
düşün. 

ihtiyar bu sırada d şardan ge
len bir gürültüyü duydu: 

- Bu gürültü nedir? Araba 
gidiyor mu?. 

- Hayır üstad, gök gürlüyor. 
- Gök mü gürlüyor?. 

- Evet, hem de yıldırımlarla 

dolu 1 Hatta az kaldı, hepimiz 
mahvolacaktık .. Bilhassa ben e· 
ğer ipek giymemiş olsaydım, 
şimdi ölmüş bulunurdum. 

İhtiyar, elini dizine vurarak 
bağırdı: 

- Gördiln mil bir kere? Gör
dün mü senin çocukluğun bizi 
ne tehlikelere atıyor. yıldırım 

ile ölmek, hayvan gibi mahvol· 
mak .. Halbuki, eğer vaktim ol
sa idi, o yıld.ırmıı fırında eksiri
mi kaynatmağa mecbur eder -
dim. · 

- Affedersiniz üstad, bu f.11· 

• 

BAI.SAMO 

dmmı kullanmak meselesini ba
na tarif etmemiştiniz .. 

- Nasıl söylemedim? Elektri
ği gökten karaya nakil için yap
mak istediğim u~urtma nazari· 
yesini bilmiyor musun? Ben ek
siri bulursam bunu tekrar ıana 

tarif ederim, anlarsın; şimdi vak
tim müsaid değildir. 

- Demek ki yıldırımı kullan
mak mümkün olacak?. 

- Y almz kullanmak değil 

belki arzu olunan yere sevk üe 
:nümkün olacak .. Bir giln, ikinci 
elli sene mi ikmal edip üçüncü 
eninin bitmesini rahat rahat bek· 
]emeğe muvaffak olduğum za • 
manda yıldırıma bir gem ve yu· 
!ar takarak, senin Ceriti idare 
ettiğin gibi onu istediğim yere 
sevkedeceğim. Şimdi tekrar ri
ca ederim. Aşarat, borunun üze· 
rine bir kapak koydur. 

- .Merak etme .. Yakında ya. 
parım .. 

- Yaparım! yaparım! Daim:ı 

itsikbal sığası! GCtya istikbal e· 
limizdedir ! (Oturduğu yerde 
üzüntü ile kıvranarak): Hiç bir 
vakit sözlerim anlaşılmıyacak 1 .. 
Merak etme diyorsun? Eğer ilç 
aya kadar eksiri hazırlayamaz -
sam, artık benim için hayat kal· 
mıyacak .. Bir kere bu seneyi bi
tirip diğerine geçer, gençliğimi 
tekrar elde dder, etraf ve azaım 
dilediğim gibi kullanmağa mu .. 



Piyango N 1· M E T 
L-,.:a licesi ABLA Bir günde 8 büyük ikramiye birden kazan

dırmakla rekorların rekorunu kırdı. 

____ , 
Bu keşide dahi : 

NJMET ABLANIN uğurlu eliyle verdiği 26178. 1/ 5 numaralı biletle Sultanahmette Tütüncü Bay Habibin yanında çalışan BayResula en büyük ikramiye olan 

4 S O O O L. t - 5 Bilet 9 o o Q • ıranın hesahile • L -1 r a 
Yine, Nimet ABLANIN uğurlü eliyle verdiği Cihangirde Kuloğlu sokağrnda Bay Sayfiye 17836 numaralı 1/2 biletine ikinci ikramiyeolan 

1 S • O O O Liranın ~~~~b~;}:t 7 • S O O L i ra 
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NiMET GiŞES i sahibi NiMET ABLA 

- · Saç Bakımı~~ 
Güzelliğin en birinci ~artı 

etrol 
Kepekleri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri milccrrcb bit 

ilaçtır 

r t l bi ılı . .. . ~ 1 
y r e ıso en mucssır 

Tavsiye mektubudur 
Amerikan modasi: Uzcrlnc 

çalışır 

' 
Yavuz Sezen 

Parls kadın ve erkek terzilllı 
•akademilerinden dlplomal. 
113 Beyoğlu Parmakkapı 

Gayret apartımanı TUrk Fo· 

to evi UstUnde.. 1 

fi Çocuk llckimlM ' 

~~;ımA~~~~b~~~~!~ ~~~ 41 
Pazard:ın ma:ıda her gün 

sa:ıt 15 den sonra. Telefon: 40127 ...................... 

Çocu l ım l 

"l " • • 
l n 

Bütün münevver anneler 
FOSFATiN ' i bilir,ler. 

F o s F A T • N 1 • 
• 

Fo'ifatlr, Vitaminli bir gıdııdır . 

F o s F A T • N 1 • 
• 

Çocukların, 3 aylıktan itibaren tagaddilcrini kar~ılar. 

F o s F A T • N 1 • 
• 

ı:n kunetli tocuk gula!>ıclır. 

F o s F A T • N 1 • 
• 

Rcnk-.lz yanaktan pembele;1irir. 

F o s F A T • N 1 • 
• 

Canlı, kanlı, kon-etli yanul:ır yetiştirir. 

FOSFATIN: Fransadan gelir, taklitlerinden sakınınız . 
FOSFATiN FALYER markasiyle isteyiniz. 

Taşra Tüccarlarının nazarı dikkatine 
1\lrmlekctimiıdc büyük bir rağbet gören 

TA 1 
Sandalyelerini satmak isterseniz 

Istanbula geldiğinizde fabrikamızı ziyaret et
meyi unutmayınız. KART AL sandal yaları 

çok sağlam, 

!Ok UCUZ ~ :. 

YC ~~ ~ çok zariftir 

Siparişl erinizi Mahmulpa~~ - Kürkçü iç han :\o. 12 w Yermnni~ ......................................... 

Bir çift kara 
sinek bir ayda 
1.500.000 olur 

~· 
Malarya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara hu~a, '':.ııtj 

§arbon, kolera gibi birçok salgın hastalıklar taşıyan sınek, 
kurusu, pire, güve ve bütün haşaratı. 

ile imha ediniz. 

• ·di'' 
FAYDA b ütün haşerab öldürücü mayilerin en iyisi ve ınüc55''

1 

;le 

Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu latif ve sıhhidir. Adi ga:ı:s bO~:f" 
karıştırarak ve sü~lü Avrupa ve Amerika etiketi ve mnrK851 

rak FAYDA yerine satmak istiyenler vardır. Sakın111ıı· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------------------------~----~D~e~p~o~s~u::~H~a~sa~n~d~e~p~o~su~,~Sirkeci Liman hanı al~~ 
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. apar . 
mnda 12 N o. lı Bel kın ... 1.1 iı'et 

vaffak olursam o vakit kimseye 
ihtiyacım kalmaz, o zaman kimse 
bana yapacağım demez, ben ken
dim yaptım, derim .. diye söylen
di .. 

- Bu yaptım kelimesini bizim 
büyük tasavvurumuz için de bir 
gün telaffuz edecek misiniz ? 
Bunu !düşündünüz mü?. 

- Evet, evet 1 Eğer elmas 
imal edeceğime emin olduğum 

kadar eksiri bitireceğime emin 
el sam ... 

- üsta.d demek ki elmas için 
kat'iyyen eminsiniz?. 

- Şüphesiz, çünkü şimdiye 
kadar yaptım .. 

Yolcu telaş ve hayretle sordu : 
- Elmas yaptınız mı?. 
- lşte gözünle gör. 
- Nerede?. 
- Orada, sağ tarafta, şişelden 

kasenin içinde .. Tamam işte o ... 
Yolcu, sür'at ve telaşla ihti

yarın gösterdiği kaseyi kavrad:. 
En halis ve güzel bih1r.dan ya· 
pılınış olan bu küçük kasenin di
bi ve etrafı gayet ince bir toz ile 
kaplıydı .. 

Hayretle bağırdı : 

- Elmas tozu 1. 
- Şüphesiz elmas tozu ya! .. 

içine güzelce bak.. 
- Evet, ıördüm, kum tanesi 

büyüklüğün::le bir elmas ... 
-- Büyüklilğünün ehemmiyeti 

llCik, bütün bu tozları birleştire-

rek bir kum tanesini buğ

day kaldar, buğday kadarla
n b i r 1 e ş t i r e r e k nohut 
ve hatta fındık kadar yaparızı 

fakat Aşarat Allah rizası için ol
sun, sana karşı taahhüt ettiğim 
bu hizmete mukabil ocağın üze
rine bir kapak yaptır.da artık fı
rına yağmur yağmasın, arabanın 

üzerine de bir paratoner koydur
da yıldırım başka yerlere gez
meğe gitsin .. 

- Evet, evet merak etme .. 
- Gene bu söz! Gene bu söz! 

Daima, (merak etme), ldaima va. 
at, bu çocuk beni çıldırtacak ! .. 
Ah gençlik 1 Gençtik! •• 

Yolcu: 
- Üstad, ocak sönüyor, pote 

soğuyor.. Potede ne vardı!. 
- Al da bak ... 

Yolcu poteyi açtı, içinde ufak 
fındık büyüklüğünde tebellür 
etmiş bir kömür parçası buldu • 

Hayretle bağırdı : 

- Elmas! Fakat lekeli.. Ta
mam .değil, değersiz .. 

- Çünkü ateş söndü, çünkü 
ocağımda kapak yoktu, işidiyor 
musun?. 

Yolcu elmas parçasını elinde 
evirip çevir.dikten sonra: 

- Affedersin üstad, affeder. 
sini Fakat rica ederim biraz ye. 
mck yeyiniz .. Kuvvetiniz gelir. 
diye yalvaı13ı. 

- Lüzumu yok, iki saat evv:::l 
bir kaşık eksir içtim .. 

- Yanılıyorsunuz .. Eksiri bu 
sabah saat altıda içtiniz .. 

- Peki, şimdi saat kaç 1 • 

- Akşam saat iki buçuk .. 

- Yarabbim! Gene bir gün 
gitti 1 Mahvolup uçtu! Günler 
mi kısaldı ne oldu? Şimdi gün
ler yirmi dört saat değil mi?. 

- üstad, yemek yemek iste
mezsen bari biraz uyu da istira
hat eldersin !.. 

- Evet, iki saat uyuyacağım, 
fakat iki saat sonra, saatine bak, 
tam iki saat sonra gelip beni u
yandıracaksın .. 

- Size vaad ederim .. 

- Aşarat görüyorsun ya! Ben 
uykuya yatarsam bir .daha uyan
mıyacağımdan korkarım, her 
halde beni uyandıracaksın, öy
le değil mi? Vaad istemem, ye 
min et ... 

- Yemin ederim Üsta!d .• 
- İki saat sonra? 
- Evet iki saat sonra .. 

Bu sırada dışarıda .dört nala 
koşan bir atın ayak sesleri işidil
di, hemen o anda hayret ve deh
şeti gösterir bir ses duyu~:lu . 

Yolcu kapıyı sür'atle açıp ye. 
re atlayarak : 

- Bu ne demek oluyor? .diy~ 
sordu. 

-3-
LORENZA FELiStANI 

Arabanın içinde yolcu ile ihti
yar alimin anlattığımız göri.: ş

mesi esnasında arabanın dı§ında 
da şöyle hadiseler geçiyor:lu: 

Atlardan birini öLdüren ve di
ğerini kaçırtan yıldırımın çarp
ması ve dehşetli gürültüsü üze
rine · arabada bulunan kadını:ı 

bayılmış olduğunu görmüştük . 
Korkudan husule gelen bay

gınlık geçtikten sonra, kadının 

yavaş yava§ aklı başına geLdi .• 
- Ah yarabbi, burada böyle 

kimsesiz mi bırakıldım? Bana a
cıyacak ve yardım edecek kimse 
yok mudur, diye bağırdı .. 

Korkak bir ses cevap verdi: 
- Burada ben varım, eğer 

size bir hizmet görebilirsem ...• 
Arabanın pek yakınından ge

len bu sesi duyar duymaz kadı:ı, 
doğrulup arabanın meşin perde
leri arasından başını çıkardı, O• 

rada duran bir delikanlıyı karşı
sında gördü .. 

Kadın: 

- Bana siz mi cevap vcrtli-
. ' nız .. 
- Evet madam ... 
- Bana yardım vaad eden siz. 

siniz değil mi?. 
- Evet madam .. 
- 1lk önce ne oldu? Onu an· 

latınız ... 

nın:ia mukim Ahmet ogl 8~ıtıf 
iflası 3 • 4 - 939 tarihine ~~ 

f • . . a· k'lde yapı tas ıyesının a ı şe ı ... darı : 

na karar verilıniş oldugun rııı 
... otaf\18 ., 

ı - Müfliste alacagı 
1 

fllıı-

ve istihkak iddiasında bU :ıarıt' ' 
· · tihka bıl rın alııcakıarmı ve ıs tstıı.t1 

dan ilamdan bir ay içinde 'le ı:s\ ' 
.k. . "flA d . . e getere S ,,,t 
ı ıncı '1 as aıresın . • ( e 1 
dcttirmeleri ve deJillerı11\re) 8~1 
ve .defter hülasaları ve ~ i te\ 

tıcrın 
veya musaddak sure . 
eylemeleri. ,,s,ı 

h reket ··(.' 
2 - Hilafına a alC il .; 

mes'uliyeti müstelzim olrtlni 1"il • 
re müflisin borçlarının a)' bOr~I•'' 
det içinde kendilerini ve 

nı bildirmeleri. ııer 11' 

3 - Müflisin malları~de b~; 
1 n eııerı · d' sıfatla olı:rsa o su uzerıfl ııı'I' 

lunduranların o mallar "zere 1> ·rt 
hakları mahfuz kalmak ~ de ôB' ~ 

· erisın ıl'' tarı ayni müddet ıç etrtle • 
· ve s emrine tevdi etmelerı ıuolll 
. bl1 ı:· 

se maKlıul mazeretierı "rafıı'11 
• 

1• te ııg g.ı 
dık~a cezai mesu ıye ından ıı1 
tarı V" rucban haklar ... ıı· 

rum kalacakları. artesl ·gtl' 
4 - 17 - 6 • 939 curn ·ık ı~ 

ktıların 1 il 
nü saat onda alaca n· jle f11 '1 

mü ıs ııerı maa gelmeleri ve kefi ·rtl 
1 ın ve ı: ı 

terek bcrçta olan ar 6air 1 
ve borcunu tekeffül edeln rı 0tdıl" 

ad hak a 
seluin toplanın a 
illin olunur. 


