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Büyük Millet MecJisinin dünkü celsesinde 1 Ş ı· v J ...A.. 

Türk-Afgan muahedesinin temdid°lııe Bütü~~m .. ~.~~ m~u~~.n~o~iı 
Şmeling - Co Louis boks maçı dün ge- kaçmıştır. Şmeling bir kroşe vurmak 

dal•r protokol tasdik edildi ;ed~;:~~:~ır.Yankistedyumda saat ~~:~;uz~:c~:i~ ~~~i;~;, ::~~rı:~ 
Ringe çıkan iki boksör de ciddi idi- sayıldıktan sonra kalkamamış, bu ıuret 

Rüştü Aras beyanatta bulundu 
Bu muahede ile, iki akit taraf bir harp vukuunda menfaatlerine muvafık olan mu
ıip kararı ittihaz etmek üzere vaziyeti aralarında görüşmeyi taahhüt etmişlerdir. 

''Suriyenin de yakın bir günde istiklaline kavuş
tuğunu görmekle bahtiyar olmak isteriz,, 

Hataya Türk 1 

askeri ne vakıt 
gıdecek? 

liilkCUuet, l\lilletler Cemiyetine IJır 
llot4' \"erdi. Hatayda kendi adına hu- 1 

l'eket eden beynelmilel komisyonu j 
tanımadığını, bu komisyonun Azası 
ile alAkasını kestiğini bildirdi. Diğer 1 
taraftan Sah g\inU Cumhuriyet Halk , 
l>artisinin Meclis Gurupu içtimamda 

9Öz alan llaş\'Ckil Celili Barar hafta 1 
'°lluna .kadar Hatay meselesi hak. 
kında kat'i beyanatta bulunamazsa 1 
)"az tatiline girerken Büyük Meclhı-

11: , ten \"aziyctln icap ettiği tedbirleri 
~ ~lmak üzere hükumetin salAhiyet ı.. 
'fıe1oceğin1 söyledi. · 

Af· Bizim gerek H!Uctler Cemiyeti 
•ezdln<lc yapılan teşebbüsten, gerek 

Dr. Rii§tü Aras 1:. M. M. fülrsüsündc .. 

Ankara, 22 (A.A.) - B. M. Mecll- keresi mUnasebeti)·le sı~ alan Jlarl
slnln bugünkü toplantısında Afga. clye Voklll Dr. Tevfik RUştU Aras sık 
nlstan hUkümetl ile mUnaklt muha- sık sUrokll alkışlarla ve tasvip ses· 

ler. Halka takdimden sonra maça baş- le mağlüp olmuştur. Ve Şmeling dün-
ladılar. İlk saniyelerde Maks Şmeling ya şampiyonluğunu alamamıştır. 
hücuma geçti. Sağa sola dehşetli yum-...................................... 
Fransız Hariciye Nazırının dUokU beyanatı 

Ankara ziyareti 
\ 

iki devlet arasındaki sami'mi 
münasebatı parlak bir tarzda 

teyid edecektir 
Paris, 22 (A.A.) - Ecnebi gazete

ciler birliği bugün hariciye nazırı 

BOnne eerefine bir kabul resmi tertip 
etmiş ve bu kabul resminde diğer bir
çok rical hazır bulunmuştur. 

Bay Bonne, yaptığı beyanatta e-:: • 
cümle Ankaraya gideceğini teyit et • 
miş ve demiştir ki: 

''Bu ziyaret, Fransa ile Türkiye 
arasında m : vcut samimi ·.münasebatı 
parlak bir tarzda teyit edecektir. 
Fransız ve Türk mümessilleri lskerı. 
derunda bir dostluk muahcC · -''li mü. 
zakcre ediyorlar. Dıı muahr • • Uçüzlii 
Türk - Frli.nsız - Suriye mdllhedhE' \ "C 

(' · · · .ııharbiye. anJrcnııılari~·lc t nma"'1. ~ 

) 

... ~_.._..~JA. W-~.r.JAMA.. .-öt.la• 
"\den çıkaı·ılığınuz mana şudur: Ha-

~ .•. 1ıay mesele i artık sa,·snklamalar ile 
meslnln t~';d1l1d1i-h;;kındak~ ;rot~...,,~v .. e .. rm.-..lş_.,t .. I r ... : ~--...-. • .-.· _...._-.ıka.AJl~~~~~:::=:::::::::==:;:===:::==:!:!:;::~~'.::.:~~"!.3:.::::::_:~:_::::.:_ 
kolılin tasdikine alt kanunun mllza- (Sonu: Sa. ırı. Sü. ~) 

1:
c<:lştirnıek \ "C \ 'akJt kazanmak dev. 
ini bitirmiştir \'e Hataydaki bey
chnilel komisyonu tanıma<lığmnz 

hakkımla Cene"rre müessesesine \'C-

Meclisin dilnkil e~lses1nde 

rllcn nota bir ne,·i ültimatom de
rnektir. Hükumet bir hntta gibi kısa 
bir müdc.let zarfında hu mc.sclcnhı 
kat'i bir şekilde hal yoluna ı:irmc~i
nı istemektedir. 

Eleklrik Şirketinin satın ahnma 
mukavelesi tasdik eruldi 

Acaba büyle kısa IJir zıımnu zaı·rnı. 
da gene mesele halledilmeyecek O· 

Jursa hüküıııct .Meclisten alacağı sa
lahiyeti ne ~ckilde kullnna<·nktır'? 
l\[eselcnln bundan enci ge~irclij:;I 
safhalar, öyle snıııyonız ki. bu hu
su ta şiiyle \'Cyn büyle hir ta.lımin 

)'Urütnıeğc mü alt bir nydmlıkıachr. , 

Ali Çetin ·kaya 
izahat verdi 

~lalüm<lur ki bugün Hatayda hir 
Türk askeri heyeti bulunuyor. Bu 
heyetin ,·azif<'si Türkiye ile Pı·an"ıt 
arasuıda Hnıııy mintakasınııı t>nınl

Jetinl temin edc<·ck tcdhlrl<'rln pliln. • 
lannı hıızırlnmnktır. Zira <'ene,·r<' 
anlaşmaları rııudhlncc Hatay ülke 
•inin harici emniyetini temin etm<'k 
vazifesi nıüşteı·cken Türkiye ile 
Fransnnın garnntl"'I altına ,·erihul~ 
tir. 

B. Ali Çrfiıı7:aya 

Ankara 22 (A.A.) - Bugün Refet 
Canı tezin başkanlığında toplanan B. M. 
Meclisi İzmir vilayeti turistik yolları· 
nın inşaatı hakkındaki kanun layihasile 
damga resmi kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
hükümler ilavesi hakkındaki kanun la
yihasını müzakere ve kabul etmiştir. 

Ruznamede bulunan ve Türkiye ile 
Afganistan arasında münakit muheode
net ve teşriki mesai muahedenamesinin 
meriyet müddetinin uzatılması hakkın 
daki protokolun tasdikine ait kanun ıa
yihası Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüş
tü Arı:.sın alkışlar ve tasvip seslerile 
karşılanan izahatını müteakip kabul 
olunmuştur. (Sonu Sa. 4 Sil. 4) 

Fakat il nt:ıy mmtukasınm enuıi. 

rctlne alt tedbirlerin ııliinları hazır
landıktan sonra bura~ a Türk askeri 
girecek ıni<lir? lluraya girecek olan 
Türk askeri He :Fransız askerleri 
dostça bir iş birliği tanzim edecekler 
midir? 

inhisar istihbarat memurları 

Garlı>tlr ki bir gün hile J;C<:irmck
slzin tasrih c<lilmesi Iıizııngclen hu 
nokta hakkında l•'ransızların ağzın. 
dan şimdiye kadnr ıu;ık hir süz ~ık
ıııamıştır \'C lılzc ityle gcllyor ki Hn
taycla hütün şlkAyct lerln nsıl kayna
ğı sadece hu noktada huhınmakta. 
dır. 

Hukuki \·aziyetl R(."ık olarak ızi) . 

reUm: Hat.ıt)'ın harici emniyeti Tür
kiye ile J1'ransa arasında kabul c<lil
nılş mü. terek hir ,·azlte olclu.!:11 \"<' 
f<~ransanın burada klifl cle>rr<"ccle as

keri hnlunclu~ıı halele Türkiyenln 
henüz tek hlr neferi yoktıır. Bir kf'. 
,.. .. MR ile Tlrkly.- arn~mılnkl nn 

ASIM lJS 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 5) 

Dün Arnavutköyde b~r eroin 
imalathanesi meydana çıkardı 

inhisarlar istihbarat memurları tara
fından dün Arnavutköyde bir heroin 
imalathanesi meydana çıkarılmıştır. 

Takibat müdürü b"y Mazhar, üç 
gündenberi Arnavutköyde Kireçhane 
caddesinde L·Üyük bir köşkü tarassut 
ettirmeye başlamıştır. İstihbarat me

murları geceli gündüzlü civardaki tar
lalar içinde ve hendeklerde yt•tarak bu 
köşke girip çıkanları tarassut etmişler 
dir. 

Diin tıkımma cln~ru nıemuı lar bahçe 
duvarından atlayarak ansızın içeri gir
mişler ve 45 y<ışında görünen bir ada-

mı köşkün temelinde büyük bir çukur 
kazarken yakalamışlardır. 

Alt kattaki o:Jalardan birinde heroin 
yapmaya mahsus vesait ve malz:emc bu
lunmuştur. Evde yrıkalanan Ibrahim 
Hakkı ismindeki kaçakçı sorguya çeki
lince bu köşkü aylığı sekiz liraya tut
tuğunu . heroin imal etmek üzere hazır
lık yaptığını söylemiştir. 

Mt"murlar bu söze itimat etmiyerck 
köşkte araitırma yapmışlar ve musluk 
t ·•:ı:ıı yoklarken taşın salla:vlığını gör
mlişlerdir. Taş kaldırılınca altında iki 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 5.) 

Pazarlıksız satış 
Kanun e11cÜmt:nlerden geçerek 

alındı 
• Meclis ruz.nameszne 

evvela hangi maddeler 
edllect•ğlne Vekiller 

karar verecek 

Pazarlıksız satışın 
hakkında tatbik 

heyeti 
(\'azısı 4"1lncU sayfada) 

ij)üntecin peşinden: 

Deli 
Almanyalla nıjstlk bir adanı çıkmış Nasyonal sosyalizm sutemlne 

tamamen dini bir mahiyet ,·ermek istemiş. Bu ıua~Mtlla &.afll:.1111la hlr 
muadele kurmuş \'e bu muacleleyi hallederek şöyle bir neticeye uır
uıış: 

JsA + Haç + İncil = llitlcr+ Gumnlıhnç + Dnyn Iinmpt. 
Oüı·ülüyor ki nasyonal sOs)·alizıuılc Hitlcr ile onun Gaıualıhaçı \"e 

Mayn liampf adında.ki kitabı ge~ekten hırisliyanlıktaki JsA ile onun 
ha<:ma \'C inciJlne taınamiyle muadil bir kıymet ifade ediyor. O halde 
niçin hıristlyanhğın bu Uç unsuru yerine nasyonal sosyalizmin Uç e
sas unsurunu ko)·nıayalım, diye clüşünınüş. Bunu da milli Alman kt
llscslnln programı olarak hlr tebliğ ile lliln etmiş. 

Milli Alman kilisesi adına ortaya ~ıknn adamın Alınanyada deli 
cllye tutulclu~u \"C hnpsedildlj':lni hu iliuulan bir ı;iin sonra iiğremllk. 

FakRt hu adamın süzlerine bakılırsa hütUn bütün cl<'ll olduğuna da in
san hükmedemiyor. Zamanı gelmeden ortaya çıktığı için sfizlerine de
lilik alAmctl damgası nırulmnş olması ihtimali de hatıra gc-llyor. Kim 
hllir. hir giin gf'llr, hf'lkl ~imcll fl<'li oMuia'ıınn hlikmeılil<'n hu adamın 
hlr ılıihi olduğu anlaşılır ... Zira mistik delinin Uıin <'<lilmcmcsl zihin. 

lcr<le bi>ylc bir şüphe uyandırıyor. HAS~~ liUl\IÇAYI 



BATAK[ll(TAN 
~ İMDARATORİCELiGB: 

-- --- --- - -------- Genç bir kız 
taarruza ugradı Vazan: Kadlrcan Kaflı No. 68 

wrmuyor, vakit vakit yeni dostlarla 
ıörünüyordu. Fakat bir gün ccrçekten 
qka tutuldu. Bu delikanlı nanrlardan 
Hermojeniıin oğlu SatürninUstO... 

SatüminU. ıenç kıza aldırmıyordu. 
Çtınkil nipnh bulunuyoıdu; nipnlıaı, 

temi& ve iyi bir aileden çok güzel bir 
kızdı. lki taraf da birbirlerini ıeviyor
lardı. 

Dansözün kızı aıkmdan vugeçml
yor, arzuıuna ermek için hiçbir 1eyi 
yapmaktan çekinmlyeceği an18'ılıyor· 

du. Hrisomallo da Hermojenisin çok 
sengin clduğunu dütllnerek Jmmm ·~ 
kını körüklemekte acele ediyordu. 

Eski dansöz bu iti Teodoraya aı;tı. 
Biricik kızının deli gibi olduğunu, bu 
yüzden yavrucuğunu kaybetmekten bi
le korktuğunu yana yakıla anlattı. 

Teodora: 
- Uzüldüiün ıeye bak, emrederim, 

olur. 
Dedi. 
Teodora Hermojeniai çağırttı. Lhım 

ıelen emirleri verdi. İhtiyar nazır p· 
prmıftı. imparatoriçeye yalvardı. Kıs 

tarafına verilmit bir 1iÜrü söz bulundu
pu, zaten iki gencin birbirlerini çok 
1e'V'diklerlni 16yledi. Fakat bunlardan 
hiçbir fayda çıkmadı. Teodora anlattı 
ki eier bu emir yerine ıetlrilmezae 
kendisi için de bayırh olmayacaktır. 

BUtUn mal ve parumın almmaaı, 

ellrcUn, dndan, dayak, batta ölüm bile 
haapta vardı. 

iki nltanlı ister istemez göz yqlan 
d8kerek birbirlerinden ayrıldılar. 

Çok ıeçmeden Hrilomallonun km 
evlendi. 

Delikanhnm yüzü bilablltün aaıku. 
Dostlanna dert yanıyor: ıellnin kıs 

otlan Jm çıkmadığını çekinmeden ve 
açıkça söylüyordu. Sonra illve ediyor-
du: 

- Ne olacak 1 Anaama çekmiı ! Öy
le bir kadının Jmmdan namuı beklenir 
mi? 

Bu sözler kaynananın kulağına &it
ti: o da Teodoraya IByledl. 

Vllilila fena halde kuldı. Hemen 
adamlarma emir verdi: 

- O gevezeyi çatma. Kendllilin-
4en gelmezse tutup getirin r 

Satüminüı pprdı. Saraya cirdiil 
saman sapan ohnuıtu. Teodoranm 
anOnde yerlere kapandığı saman bir 
daha kalkabileceğinden ıilpbesi vaı:ıdı. 

Teodora ıert bir ıesle: 
- Katkı 
Dedi. Delikanlı dotruJdu. 
Toodora ona hiçbir teY sormadan ve 

IByletmeden, bir kenarda duran Narae
ee dlSd<lü: 

- Buna tfmdiHk yirmi IOpa attır. 
Eğer gene gevezelik edene, dilini tut
masını öğretinceye kadar yirmlter yir
miıer çoğaltın r. 

İki upk hemen Satilminilsiln kolla
rma cirdiler; nvallı delikanlı onlar 
tutm"5alar belki olduğu yere dütilve
recekti. 

Yeni gilvey dayağı yedi ve artık kay 
pnasile kansına karıı mum oldu. 

Sicilyadan bir rezalet haberi geldi ve 
Teodora bunu büyük bir dikkatle din
ledi: . 

Antaninanm Masedonia adında bir 
oda hizmetçili varmıı. Bu kadın her 
hangi bir sebeple hanımına kızımı ve 
ya ceneral Belizer de Fotyosun uyan
dırdığı şüphe üzerine sorguya çekilmif 

. -·--fi - O, ol Bravo! 11tm dt ıtrgfnln 111; gii. 
'"ıalılmış" ha'! Ttbrlk tdtrlm! 

- 011nattınız mı? Oradaki "aalllnııı" 

lan, meınaaa o6re lablollllll adıdır/ 

olacak ki Teodoıyüsle gizlice buluıtuğu 
yeri aöylemiı, generalin iki kölesini de 
phit cöıtermit. 

Bunun Uzerine Bellzer hemen Teo
dosyüıün yakalanıp öldürülmesini em
retmif. Fakat gardiyanlar onun zayıf 

tarafını pek iyi bildikleri için mabpuıu 
lSldürdükleri takdirde Antaninanm bu
nu affetıniyeceğini, herhalde intikam 
alacağını biliyorlarmıt. Bunun için de
likanlınm kaçmasına göz yummayı da
ha uygun bulmuılar. Teoldosyüs Efez 
kilisesine aığmmıı r 

Mütecavizler kızı sevgilisinin 
kaçırdılar sandalından 

Bir hallaç da karısının yanaklarını doğradı 

Antonina bunu öğrenir öğrenmez ko
caaının karıısına çıkımı : 

- Teodosyüı günahsızdır. tftira 
ediyorlar. O bizim oğlumuzdur. Çeke
miyorlar, uıaklarla kölelerin hırsızlık 

yapmalarına meydan bırzıkmadrğı için 
sevmiyorlar r 

Demiı. 

Generali aıkrttmnrf· Ona iıin iç
yiizllnü haber verenlerin kimler olduğu 
nu M>yletıniı- Maaedonia ile iki k81e· 
nin, önce dillerini kestirmiJ, aonra da 
bir çuval içine koyarak denize attmnıı. 

Bundan b~ka Teodosyüsiln geri çağ
nlmaamı da istemif. Belizer buna razı 
olmut. Fakat Fatyosa artık bak verdiği 
için onu Sicilyaya çağımuı. 

Fotyoa sert ve ıerefli bir gençti. 
Eğer Teodosyüıü generalin evinde gö
rüne her ıeyi göze alarak onu aJdilre
ceğini, bu ıuretle namusunu kurtaraca
ğmı aöyJemiıti. Bunu ititen Teodoayüs 
Sicilyaya gitmiyormuı. 

- Fotyos uzaklaımadıkça gelemem, 
diyormuı. 

Antaninanın karakteri &ittikçe Teo
dorarun botuna gidiyortdu. Bu iki ka
dından biri Bizanı imparatorunu, diğe
ri de en meflıur ve büyük generali 
dilediJderi gibi kullanıyorlardı. Böyle
Jilde ikili araaında konutulmadan ya
pılan bir anlaıma oluyoıtdu. 

Antanina kocaama: 

Evvelki gece saat 11,S aıralarmda 

deniz ortasında bir genç kızla bir er
kek iki kiti tarafından taarruza uğrai 
mıtlardır. Vaka §Öyle olmuıtur: 

Nuruosmaniyede Şeref aokalmda 
oturan ve tesviyecilik yapan tımail 

adında 20 yaıında bir genç birkaç glln 
evvel 19 y211Jında Hermine adında bir 
kızla tanıtmıt ve kendisini evvelki ıe
ce Y cnikapıda bir gazinoya davet et
mittir. 

Gazinoda geç vakte kadar oturan iki 
sevgili evlerine gitmeden evvel bir de 
deniz safası yapmağı tasarlayarak bir 
kayık tutmuşlar ve denize açılmıtlar
dır. 

Fakat gazinoda oturduklan müddet
çe etraflanndan ayrılmayan ve Hermi
ne kızı gözlerine kestiren Süleyman ve 
Munffer adında iki kiti de peılerinden 
bir kayığa atlayarak kendilerini takibe 
bqlamıılaırdır. 

Sahilden adam akıllı açılan iki aev
giU, yanyma oturmuılar ve kendile· 
rinden &esmit bir halde iken, lamail 
bir hııırtı duymuı ve bqmı çevirmeie 
fırsat bulamadan kafaıma bir odun ye
mittir. 

Bunu ikinci bir darbe takip etmiı ve 
ismaU bayılarak undala düpnuttilr. 

Miltecavizler bundan aonra batmp 
çaiJrmağa baılayan Hermineyi kendi 
aandallanna alarak tsmalli yaJrus bırak 
mıtlar ve uzaklara doğru açılmııtaırdır. 

Az sonra kendine gelen tsnuıil sahil-

den feryatlar üzerine celen kayıkçılar 
ve polislerle mütecavizleri takibe çık
mıı; nihayet uba karp Samatya sa
hillerine yanaprken kendilerini yaka
lamaia muvaffak .olmuf)ardır. 

Dün adliyeye ıetirilen Hennine im 
vakayı f8yle anlatıyordu: 

- İlmail odunu kafaaına yiyip bayı
lınca, beni kollarımdan tutarak sandal· 
larına aldılar. Ben evveli korktuğum 

baiıramamıttım. Fakat üıtilme atılmak 
istedikleri zaman f eryadr bastım ve 
kendimi denize attım. 

Beni tekrar kayığa almak için tut
mak istediler. Evveli kaçtım, fakat 
kuvvetim kesilince iıter istemez kayı
ta binmeğe mecbur oldum. Kendileri
ne bana dokunurlarsa yine denize ab
lacağımı IByledlm. Bir müddet bir tcY 
yopma.dılar; fakat yeniden taarruza 
ceçince kendimi bir daha denize at
tım. Ondan sonra bana dokunmadılar.,, 

Hermine im dlln adliye doktoru 
Enver Karan tarafından muayene olun 
mut ve kendisi bakir bulunmuttur. 

Muzaffer ile SWeyman yedinci sor
CU haJdmliifne verilerek tevkif olun
muflardır. , 

Kanmun Y anaklannı 
Doirayan Hallaç 

tmrahorda hallAçlık yapan Tirebolu
lu Mustafa cğlu Hamdi dört aeneden
beri evli bulunduğu kanaı Sefer kızı 

Fatmanm kendisinden bopnm2Jk Uzere 

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

General bunu da yaptı ve ancak on
dan 10nra Teodo.yUı Italyaya dönerek 
evvelki aık oyunu yeniden batJ.adı. 

Evlilik hayatında bu kadar ıerefıiz 
olan Belizer Italyada zaferden zafere 
koıuyordu. Bizanıta ona kartı besle
ne hayranlık artıyor ve dilfmanlan bi
le ayni hisleri duyuyorlardı. 

Çok geçmeden Oıtroıot krallığı or
tadan kalktı. o. her cittiii yerde lalı
cma boyun eğdirdili milletlerden ken
disine bir ordu daha topluyor; bunlar 
ıenerale candan hizmet ediyorlardı. 

ÇUnkil Belberin kumandaaında bu
lunmak zafere kavuımak demekti. Za
fer ise aslcerliği it edinmiı olan kimse
lere para. mal ve kadın getiriyordu. O 
adamlann -dünyada bütün arzulan bu 
üç ıeyden ibaretti. 

Ostrogotlar da ona ha1ran oldular. 
o kadar ki: 

- Bizim kralımız ol 1 

Bunu yapmak kolaydı: Çllnkü din 
ka1rgalan yüzünden R.cma ile Kostan
tinoplinin aralan bozuktu. Bundan 
bqka ordu onun elinde bulunuyordu. 
Bu usta askerler imparator Yüstinya
nosa değil, doğrudan doğruya Belizere 
bağh idiler. Onun her emrini ve arzu
sunu yapm* için can atıyorlardı. 

( A rlca.!ı oor) 

••• • 

KILIBIKLIGlN DERECESi E VLt olanlara soruyorum: 

Para hanginizin elinde? Refikanın 

mı? Yoksa sizin elinizde mi? 
2) tcap ettiği zaman çocuktan kim 

haılıyor? 
3) Bir yerde otururken: 'Haydi ar

tık eve gitme zamanı geldi,, diyerek 
mecliıd bozup pitmit ap ıoğuk su ka
tabilmek cesaretini kendinde bulan 
kim? Refika mı, ıiz mi? 

4) Elbisenizin bıçimini, gömleğini

zin rengini, kravatmızm desaenini ta
yin eden kim? 

S) Bir akpm, davet edildiğiniz bir 
arkadapnızda kalmak için, refikadan 
muhakkak surette izin almanız lhım 

geliyor mu? 
6) Hangi sinema veya tiyatroya ci

deceğinizi kim kararlaıtırıyor? 
,, . . 

Sıwyın okuyucularım, bu ahret sual
lerini niçin sorduğuma ihtimal hayret 
e.1iyor, bunun faydası ne olduğunu 

araıtrrıyorl Fakat bu sualler, herhan
gi evde her iki tarafa da sorulup ce
vaplan abndı mı, kimin hakim ve ki
min mahkfun vaziyette olduğunu mey
dana çıkaran bir nevi kılıbıklık ölçüsü
dür. 

- Naırr~ Kfll#ttft 1rlrn: 11'u()r~nn, lıa'.' 1 - Bu 1rn1m,. dtğlrm~nl dtlf't de R ıllln-
C,.klrd.•klerlni ntrrye t1/'1Jorı11n, l}a? dirlik olomo/til. ha? Vnellk sendtn evvel 

- Nah, ıa otııralın lçine/1.. dOnuanın en renfin adamına aitti. 6ule 
ml1 Kime? 

- HelU'l Fonla/ 

YENi TEDAViLER 
Bir İngiliz gazetesinde merakımı u

yandıran bir fıkra okudum. Dit tedavi 
etmek hususu, Viyanada bir bayii iler
lemiı .. O krodar ki, bugüne kaıdar g8r
mediğimiz bir uıul bulmuılar. 

Bugün dit tedavisi dediğimiz ne
dir? Bin türlü helecanla doktorun san
dalyesine oturununuz. Bir taraftan 
gözlerinize pek yakın konulmut olan 
fiyat listesini gözden geçirirken ağzı
nız da ardına kadar açılmııtır. Derken, 
dudaklarınızın altına yer yer pamuk 
döıenir. Sonra ~ra tap pbl bir 
ıey, ditlerinizcJen birili üzerine yerlq
tirilerek • biltiln içinizdekileri. donmuı 
bir kalıp halinde IBkUyormuı ıibi - it· 
Jer . 

Fakat buıllnkü uıul bayle değil. 

Diıçi, çilrUk olan ditlnizi oıdulu gibi 
çıkanyor. Elceğizile bir e1mu tratJar 
gibi enine boyuna itJ.eyip tedavi ediyor. 
Birkaç gün sonra yeniden diKiye gidi
yonunuz. Bu tamir edilmit dif, tekrar 
yerine konuyor. 

YapıJan müteaddit tecrübeler, dit 
k8kleriniıt yerinden aynlmıt olmakla 
beraber, tekrar koiuğuna awet edin
ce, dit etlerile uyutmak kabiliyetini 
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kaybetmedilini g8stermif.. Ve bun
dan sonra - fındık kırmak: müstesna 
olmak üzere o diıi eskisine yı-km bir 
emniyetle kullanabiliyor muısunuz. 

Bu tecrübeden anltı§Ildığına göre, 
ilim; sökülüp takılmağa elveritli her 
türlü azamızın, mütebaasıılann muaye
hanelerinde tedavi edildikten sonra, 
posta ile bize iadesine vanne"}'a kadar 
kolaylıklar gösterecek bir istikamet ta
kip ediyor. 

Bunun bütün mahzuru bir yanhılık 
olup, baıkalannm ditlerini, gözlerini 
17esair uasmr abp takmaklığımu ve 
bu yüzden onlann iyi kötU, mtiteceaais 
veya azgın buylamu almaklıfımrı:dır 

ki, küçük bir dikkatle bunun önüne p
Cjilir aanıyorum. 

Bir uzvun çıkanlıp tedavi edildikten 
sonra, yeniden talalmaamdan mütevel
lit üzUntUy~ gelince, - artık bot görlir
ıünüz değil mi? - Bu çetit kiltmerli 
icadın pfte ıztırabı olmak tabüdir. 

HiKMET MONIR 

mahkemeye müracaat etmesine ıasıDllr 
mahkeme de aleyhine karar verip kart' 
11na nafaka vermeğc mahkQm edin'' 
güzel bir intikam almağı kunnuıtur· 

Mustafa oğlu Hamdi uzun uzun dU· 
tUndükten sonra nihayet kararını vet
mit ve evvelki gün karısının Aks&raY
da oturduğu eve &iderek, banıınaJarlSU 
yeniden evlenmelerini teklif etıniıtİf• 
Kadmcağız bu teklif üzerine, )f uataı
oğlu Hamdi ile banımıt ve sabık katı 
koca o gün aktama kadar orada buf8da 
'"erek eğlenmitier; nihayet koc&JllSI 
teldlfi üzerine hallaç dükk&nma gidiP 
yatmafa karar vermitlerdir. DUkkJn'" 
da dikilınekte olan dötck ve yorgaııtar· 
dan kendilerine &Uzel bir de yatak ya
pan kan koca güle oynaya yatınıflat 
ve Fatma hemen derin bir uykuya dal· 
mııtır. 

Mustafa oğlu Hamdi sabaha Jcarf 
dört buçukta karısının iyice uyuduğU· 
na kanaat getirince yavaı yavq yatak
tan aıynlmıt ve cebinde evvelce lıasıt" 
ladıiı keıkin ustura ile kansının yanak 
lamu doğramata baJlamqtır. Neye ul'" 
radığını anlayamayan Fatma kadıO 
hemen bağırıp çağmnağa, karanJıtta 

kendini rastgele müdafaa etmek iıte
mit ite ~e Hamdi bu arada kafllllllO 
yanaklarını, memelerini lcemıft, vUcU• 
dunun birçok yerlerinden yaralamıttıı'• 

Gürültüyü ititenler dükkln ka~ 
yüklenerek kırmıt1ar ve azgın kocafl 
elinde uatura ile yakalamqlardır. 

Tahkikata müddeiumwn! muaviftlr 
rinden Fehmi el kcymuı, Faıtma JcadıO 

H.:.~.~·~~~e_. ~~ 
adliye ~ Salih Hap kendiıblt 
19 gün istirahat vennİJtir. 

Kızı Kandıran Hapis 
Yatacak 

Kiryakiçe adnida bir kızı kandırara~ 
Tahtakaledeki evine götUrerlve orada 
ırmıa geçen ıeyyar &atıcı Ahmet Güıl
gör dün apr ceza mahkemeli tarafıll'" 
dan altı ay mllddetle hapis cezuıo& 
mahkQm olınuttur. 

KURUN 
ABONH fARl•~I 

Mımtıkeı •emııtıı 
lclndı dııındo 

AJhk H J55 &.,. 
S aylık 280 C2$ • 1 ıyht '71 820 • 
Yıllık 900 1800 • 

l'arlfestnden Balkan Hlrlllf için ırb 
ıtuı kurut do,oıor. Post. blrllllne ıtr. 
ıılyen yerlere l)'d• sretmı, .,..er kurut 
ıımmedlllr. 

Abone ll11dın1 blldlrea mektup " 
ıetaraf Ocrellnt. abone paruınm posta 

11e11 bloke ile Jollama 6c:retlal tdart 
"endi üzerine alır • 

Tllrkluenln h•r poıla mtrltezlnd• 
K.UHUN'o abanı JlfUllır. 

Adru dellttlrme Gereli 2S kuruıtur 

Dlllkü Hava 
Hava Kar1alii6ba şark kıyılan ile Do

lu Anadobada * bulutlu, Orta Anadolu· 
nun ~ ~a bulutlu, diller b61SC
leriP* 14taJ -.mı,, rüzıir timall isti-
ka~ .... Orta Anadolu ve KaradenJ.. 
ıJn Mdt ayılarında kuvvetlice, diler yer• 
lerde ena kuvvette esmiJtir. 
D~ litanbulda hala açık ıeçmJş, rilJ· 

ıAr flmall şarklden saniyede 8 • 8 metr• 
hızla e.smlştlr. Saat ıc de hava taıylkl 
765.2 nıµimetre idi. Sllhunet en yQksek 
güneşte -.e. ıöigede 25.8 ve en dQşük 
13.6 saQJ!jrat kaydoJunmuştur. 

IS Y d Evvel Bugün 
ANKA~ Vektfld htfkimlerln hır ıe,.. 

iki rapor htmtlerlnl bir aıul olarak koll
muıtur. ılır httklm raporlarının blrfncl
•lnde, o lt!n~ rarlında ftlebba tlllll batı 
ha/tfiki11e ,,, kanunlar hakltındald matalt• 
alını rJe lklnclalnde de o •ene rarfında rı· 
kan kanunlarımızın tatl>lkatında gi;rdf16il 
noksanları ve bu baptaki mattılealarırıı 
aerdedtctldir. Ba raporltıl' hdklmlır..ln ftt• 
fllalndc mtıualr olacaktır. 



ŞAA:A: 

l\adından asker 
Yazan: Dr. Camii Süleyman 

'4ııldan memur, kadından 
«. 4ottor, kadından mllhendla 

kadından asker niçin olma. 

1&da kadınlar, bU\zlarını, 11-

h,_:ııl atıyorlar; ayaklarına 
:"'oto bir çizme geçiriyorlar; 
'-»ıp hudutlara kotuyorlar ••• 

harbinde Anadolu kadın
~edtk ml? ..• Göklerden a

ten, siperler alevler için
ken, canla başla çalrıtılar; 

• 11yecek ve mühimmat ta-

dın, memleketi için ölemez mi? ... ö
lllr ama, acıya nasıl dayanır? .. Me
şakkate naeıl tahammül eder? .•. Ya
ya yUrllrae yorulur diye süvariye ay. 
rılıa, günde on saat at llzerlnde ceb
ri yUrllyUf, çekilecek şey mi? ... Bu, 
kllıtbane sırtlarında ıönUl eğlen

dirmeye benzemez ki .•. Atın tımarı 
var, yemi var, ıuyu var .. nöbetçi o
lup ahırda yatmak da var .•• 

İpsala cinayeti tahkikatı devam ediyor 

Ali Rıza Muhiddini nasıl öldürdü 
can ipsaladan gelen dosyada 

vukuu anıatı:ıyor cinayetin 
Nakliye kollan daha ehven görll- P.acıo• man bayırında başlıyarak 

nO.r ama, insana, cephane yUklU ak. Yenı· açı~acak lpsalada biten üçüzlü cinayet etra. 
ıl bir katır tesadnt eder; gölgesin- fında P-dliye ve polis tarafından yapı. Ekmek 

sandıkları den llrker; vadiye dofru yollanır gl. ı·ık okullar lan tahkikat c!evam etmekte, Yanola 
der. Arkasından kota& çifte atacak, her tarafta şiddetle aranmaktadır. 
öntıntı çevirse kulaklarını kısarak B 9S f d lV Bir sabah gazetesinin ortaya attığı 
dltlerlnl ıöıterecek. Zavallı kadın U 8f De •' 0~ Um• iddiaya göre Yanolanm Filibeye kaç- Bozuk ve kırık rar 

mUsadere edlleee k ne yapablllr? ..• Yapsa yapsa bir ta. Jular BhlU) Or mış olması alakadarlarca ihtimalden 
tm natllne oturur: çantaeından ipek uzak gör:.i'mektedir. Diğer taraftan 

Şehrimizin orta okul ihti~·~cı tetkik ~on günlerde şehrin her yerinde l ıt

mek nakline ve satı§ına mahsus san. 
dıkların içlerine muzir hayvanların 

kolayca girebilecek bir şekilde kapak
lannın bozuk ve kırık olduğu, iç tah. 
tatarının pis ve çinkoların açılmış bu. 
lunduğu görUlmüştür. 

mendlllnl çıkarır; göılerlnln yaşını Alı Rizanın evvela Yanolayı ö'dürmüş 
i§ı tamamlandıktan sonra şimdi de ilk 

Jçlre tçlre, içini çeke çeke atlar: yal- olması dn varit görülmemel:'-... di:r Zi. 
okul vaziyeti etrafında araştırmalar 

varır: ra öyle olsaydı cesedi aradan ge<;en 
yapılmaktadır. 

- Kuzum Mevlud Onbafl, şu ka- bu 19 gün zarfında mutlaka meyc:ı.na 
Bu hususta meıgul olmak üzere bir 

tırı tutup getlremes mlıln? ... komisyon teşekkUI etmiştir. ÖnUmUz- çıkacaktı. 
Zavallı, asker delll .. iç acısı... Dün müddeiumumiliğe lpsalada 

deki ders senesi başından itibaren 
• • • Muhittin öldürüldüğü sırada bulunan 

şehrimizde yeniden biri Ta:>simde, di· Bel~diye Reisliği şubelere bu husus
ta bir tamim göndermiş, bu gibi san
dıkların müsadere olunmasını. kon. 
trolü yapmayan memurların cezalan
dırılmasını bildirmiştir. 

Bir kadın meclisinde mllnakaşa şahitlerin ifadelerinin suretleri gönde-
ğeri Yenikapı Langa taraflarında ol-

edlJlwordu. Galiba mlUngln ertesi rılmiştir. Şah!tler bu ifadelerinde şöy. 
" mak Uzere iki ilk okul daha açılması 

-nowdQ. Sinirler gergindi. Bahsin, le demektedirler: ... " dUşUnülmektedir. 
takaya mizaha tahammllltı yoktu. Bundan başka diğer semtlerin ilk. - Ali Riza Muhittini görünce pe • 
Bir hanım söze başladı: şinden koştu. Omuzuna dokı··,arak 

okul ihtiyacını kareılamak üzere mev. 
- Meseli. ben .. dedi. Bir erkefln kendisini çevirdi. Muhittin Ali Rizayı 

cut ilk okullara şube açmak suretile A k s· K d 
-o--

yapabllecell her tşt başaracağıma · talebe kalabalığınm önünU almak ea birdenbire karşısında görünce irkildi. fi ır a m 
size söz veririm. Alkerllk de ne lmlt Etrafa şaF.kın şaşkın bakmağa başla· Sevailiıinin Ba•ma Neler mümkün görülmüştür. Komisyon her • -s 
sanki? ... On saat mi diyorsunuz, ben okulun şube vaziyetini tesbit edecek- dı. Ali Riza Muhittine diyordu ki: Getirmit 

it t ..nro.ro. ' U,. gO.n ye - iki çocuğum var. Karımı da çok on a ı saa .,.. m.... " • tir. Süleymaniyede bi:J~ırcılık yapan Bur-
k aklıma gelmez' şı11.. seviyorum. Gel etme, eyleme, bu sev_ me yemesem, ··· r Bu yıl ilkokullara 931 doğumlular haneddin 9 ıene evvel tanıııp beraber 

manlamamak için bu kadar rejim kabul edilecektir. dadan vazgeç. Hem beni, hem de ken- yapdığı Zeynep kadınla son zamanlar-
A k 1 k ... ı dini yakacaksın. 

yapıyoruz. ç ama • as..er 0 un- 932 doğumlularm ancak okul kadro. da geçinememeğe ba•lamı• ve Zeyncbe 
U k l k d Muhittin de: :s :s 

ca başka mı?··· Y us11z u ene· larında yer kaldığı takdirde tahsil ,.a. artık ayrılmalarını ve kendisinin ev-
kl b 1 k 
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- Vallahi benim Yanola ile bir ala. nlz, zannediyorum •ona en m a. ğına gelmiş ve inkişaf etmiş olanları lenmek iıtediğini ıöylemiıtir. 

dar tabammtıl edecek kimse yoktur. alınacal:tır. kam yok, kendisi ile katiyyen seviş-
i miyoruz. Seni istedigvin cıekı·ıde temı·n Burhaneddini çok ıeven Zeynep ka-Zaman olur, ıuvareden ıuTareye b r v 0 edebı"lirl Ba · r dın buna razı olmamı•, aralarında dün 

hafta gö~tıme uyku girmez! ... Öltım... 1 T ki Ed K d m. na ınan. :ı f a P en a ın Diyordu. çıkan bir kaveada üzerine atılıp tok~-
0,her yerde btr! .• Ha kurtunla, ba B 
bir hastalıkla, yahut eceJlyle! .... Er- ayıldı Ali Riza bunun üzerine: lamağa batlaımı. üıtünü başını yırt-

Dün Vilayete bır· ı·a takı"bı· ı·çı·n ge. - Yalan söylü~·orsun, diye cevap mıştır. Burhaneddinin tikiyeti üzerine kekler sanki bizden başka t\lrlU mu v " 
•=·-------""""J~erü:fft;ka.dın~atlı4~.. erek-sağ ~! He :Mfüklerifti c;ıbr.. ~kalanarak cürmü meşhut m~keme-

Bir ba,ka hanım: 
- Askerlik neyse ama, ben stllb

tan çok korkarım doğrusu... Bizim 
Semih bazan kulalımın dibinde ya
lancı tabanca patlatır, aklım çıkar. 

- A, yalancı tabancadan biç kork
mam .. ama, sahici olursa o başka ... 

- Ne olur, kulaklarına pamuk tı. 
karsın ... 

Bir ba,kaeı: 
- Ben sahiciden de korkmam ..• 

.Yalnız, top atılırsa o fena ... O kadar 
gQmbtırde.ı"ml• ki, insanın kulağının 
zarı patlarmı, ..•• 

- Zarı patlarsa ne olur •• Daha ı. 
)1 •• tnsan kem söz l•ltmez. Ya o kılıç, 
ya o sUngO.! •.• Haydut slbl herlfier ..• 
insanın bir tarafından sokup öhllr 
tarafından çıkarıveriyorlar ... 

Blr hanım, eliyle gözlerini kapa-
7arak: 

- Aman söyleme .. Göznmnn öntıne 
geldi, flmdl bayılacaınn .•• 

- Ferldenln hakkı var .. Ya lnıa.
nın :ytızO.ne ıellrae ! ..•• 

- A •• yerinde dursun muharebe ... 
Benim ev kadınlrtım bana yeter ... 
Ne oluyor halime?... Muharebeye 
gldecetlm diye bir yerine gülle isa
bet etaln .. Kaşın göztın blrlblrlne ka
npın, &leme maskara ol. .. llrkekler 
ne gUııe duruyor .. Ne halleri varsa 
görstlnler .•. 

- Sen de pek korkakmışsın kar. 
dq.. Sen Naclyenln palavrasına ne 
bakıyorsun? ••• Hiç bizi harbe sokar. 
lar mı? .• DUımanla mı bofuşacak

lar: bizimle mi utrqacaklar? .. Be
nim, tlmdtden ılnlrlerlm oynamata 
batlaBı .•• DUfQD bir kere .. Toplar sı. 
perlerl dövecek; tayyareler tepemiz
de uçacak; bomba yatmuru altında 
ölen ölene.. Kolları, bacakları uçan 
uçana .• ~afur göztı patlayan patla. 
J'&n& •• Orada blı ne yapanı? •• Zaten, 
ben, tan göro.r ıörmes bayılıverlrlm. 
Artık herkesin elinde kolanya tlte· 
al, lokman ruhu.. Muharebeyi )11ztltı· 
tllne bıraksınlar •• Bu olacak teY mi? 

- Hem bir gün delll, iki gQn de. 
fil .. KO.çtıklllltımde söylerlerdi.. Btı
Jlllt bir muharebe olmuş. tamam 

Ltıftln'iıilndei*dUIU~ be)rdmı-~mri~J:!~~~--ahıBiİiiliİainiİıİJlii~~~·~MA.·~~ ... ~iis\WffiıWP, 
Hemen bir doktor çağınlmış, kadı. çıkardığı tabancayı birdenbire Muhit- eza mahkemesinde duruşmaları yapıl

mn sıcaktan bayıldığı anlaşılmış, mü- tinin göğsüne tutarak arka arkaya üç mak üıere kapıda beklerken, hırsını 
davatı yapılarak ayıltılmıştır. el ateş etti. Muhittin cansız yere yı· alamamıı ve: 

Ağzı Açık Kuyular kıldı.,. - Beni kolay kolay baıından ata-
K 1 k Dün mvastan gr; .. n haberlere göre mıyacakıın. Alimallah seni parça par-

apab aca Yanola orada da bulunamnmıştır. A. ça edip ciferlerini sökeceğim; kebap 
Belediye Kadıköy tarafındaki ağzı rama bütün şlddetile devam etmekte. yapıp yiycceiim, diye bağırarak yeni-

açık kuyulann sahipleri tarafmdan dir. iden Burhaneddinin üzerine atılmış, el-
kapatılmuı için on beş günlllk bir !erini boğazına geçirerek var kuvvetile 
mühlet vermifti. Qt b 11kmağa baılamııtır. 

Bu mühlet dolm111, birçok kuyula- 0 ÜS da Va S I • Burhaneddin iri yarı ve çok kuvvet-
rm kapatılmadığı görillmUştUr. Bun. li olan Zeynep kadının elinden, yetişen 
lann belediye tarafmdan doldurulma- na dün ba klldı poliıler ve halk tarafından güçlükle 
.11na başlanmııtır. kurtarılmıı, Zeynep kadın hakkında da 

Fatih Merkez Nahiye Asliye 1 inci Ceza mahkemesinde ikinci bir zabıt tutularak her iki suçtan 
Müdürlüğü bakılan otobüs davasına dün de de- mahkemeye aevkedilmiştir. Hakim B. 

Fatih Merkez Nahiye müdürlüğüne vam olunmuş ve Sahur Samlnln ve- Kimil Zeynep kadını 34 gün müddetle 
Z'I numaralı Başkomiser Kemal Gökçen klll Sadi Rıza söz alarak Ahmet E- hapiı cezasına mahkum cıderek, derhal 
t&yln edilmittir. mln Yalman aleyhine attıkları dava- tevkif etmittir. 

Uğun Suyu ile Sulanan nın 39 celsedenberl devam ettiğini Zeynep kadın tevkifhaneye götürül-
Boıtanlar anlatmış ve dava menuJarını izah mek üzere adliye merdivenlerinden in-

ederek: d' ·ı· k '--Bostanların I~ suyu ile sulan. ın ır en ar-11ndan glen Burbaned-
malan ve llğun muhteviyabm gübre - Ahmet Emin Yalman, mUek. dine yumrufunu saJiıyor ve hüngür 
olarak kullanmalan yasak edilmişti. klllme kasten hücum etmiş, balkın hüngür atlayarak: 

Belediye hutalığa sebep olan bu husumetine maruz bırakacak şeklJ. - Kurtuldum, zannetme, bir ay son-
pisliğin önüne geçilmesi için sıkı tef. de yazılar yazmıştır, demiştir. ra yine kal'§ı karıryayız, diye bağınyor-
tişler yapılmasını, bu gibi bostanlarm Sadi Rıa bu yazıların iddia ma- du. 
derhal kapatılacağını bildirmiştir. katnının söyledlfl şeklide açık lb-

Mayıı Ayında yapılan bar mahiyetinde olmayıp tenkit ma-
Evler hlyetlnl de haiz bulunmadıtı ve doğ-

rudan doğruya hakaretin devamı 
Mayıs ayında tehrimizde 4 7 ev, 30 

apartıman, 6 dllkkin yapılmış, 311 bi- neıriyat ile sabit olduğunu ileri sn. 
na tamir edilmiştir. rerek; Ahmet Emin Yalman ne Tan 
Apartımanlardan 17 si beş katır, neşriyat Mlldürll Sabri SaJlmln ceza-

11 ri Uç katlıdır. Evlerden de otuzu landırılmalarını, istedikleri tazml-
iki katlıdır. nat ile kendi vekllet tıcretlnln de 

1200 Seyyah Geliyor karşı taraftan alınmasına karar ve. 
rllmeslnl istemiştir. 

Temmuzun otuzuncu gUnil Roma 
vapuriyle 700, iki Ağustos Sah günil Sadi Rızadan sonra söz isteyen 
de Markopolo vapurlyle 500 seyyah Ahmet Emin Yalmanın vektu Nazmi 
gelecektir. Nuri gelecek celsede yapacağı müda-

Jzmlr Enternaıyonal Fuarı · 
En ucua alıt veriı, bol •ilence ve 

oir çok yeniliklerin doldutu yerdir. 
Mutlalra iftirak ve dyaret ediniz. 
Milyonlarca mUıteri, mallannuı 

20 Ağuatoı • 20 EyUll 
1938 

faasını izah etmlf, mllekklllnln ya
zılarının kimseye hakaret maksadı. 
le yazılmayıp umumun menfaati 
gözetilerek yolsuzluklann anlatıl

dıfını söylemlttlr. Nazmi Nur! sö-

o 

Cumhuriyetin 15 inci 
Yılı için 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönUmü 
için Denizbank idaresi geniş mikyas
ta hazırlıklar yapmağa başlamıştır. 

Bayram dolayısile Denizbank idare. 
si limanı ve nhtımı şimdiye kadar gö. 
rillmemiş teklJde danatacaktır. 

Emin Yalmana karşı tezvir hazır
landıfını, bunda da Recai Nllzhet 
Baban ile Avni Bayerln en mtıhlnı 
rolü aldıklarını, böylece mllekkiltne 
karşı afır bir hakaret yapıldığını 
söylemiştir. 

Bundan sonra celse kısa bir mtld. 
det tauı edilmiş ve Nazmi Narinin 
yukarıda izah ettiği mtıdafaasını ya
zıp hazırlaması ve Recai Baban'ın 
vekili ile A vn! Bayerln de mlldafaa
lannı hazırlamalan tçtn duruşma 
başka bir .gQne bırakılmııtır. 

4ört sene etırmtlf! .. . 
(Smlu 10 ... ıay/GIÜI) 

bekliyor. 1 
J .................... ... 

ztıne devam ederek, bir gazeteci
nin memleket meselelerinde aldıfı 
rolleri ve l.mme menfaati tlzerlnde 
yaptılı faydalı işleri izah ettikten 
sonra Ahmet Emin Yalmanın hUvl
yeU etrafında izahat vermiş ve 
yaptıklan netrlyattan dolayı Ah'llet 

Ahmet Emin Yalmanın vekllt 
Nazmi Nuri, şifahi izahatına o gün 
de devam edecetttr. 



Japonya Çine il3nıharbe 
karar vermiş 

Japonlar dün bir adayı işgal etti 
Tokyo, 22 (A.A.) - Dolaşan bir şa. 

yiaya göre bazı hükiimet erkanı ve 
bilhassa. dahiliye nazırı İmral Suetsu
gu, beyanatta bulunarak, devletleri 
bitaraf memleket me!uliyet vazifele
rini kavramağa icbar etmenin yegane 
çaresi, Çine kaU surette harp ilan et
mek olduğunu söylemişlerdir. 

Nişinişi gazetesi, hariciye nazırı 

General Ugaki'nin bu tedbiri makul 
bulduğunu yazmaktadır. 

Svatov, 22 (A.A.) - Japon bahriye 
ail8.hendazlan Namoa adaıımı işgal 

etmiılerdir. 

Paris, 22 ( A.A.) - Dün hariciye 
nazırı B. Bone lle yaptığı görüşme es. 
numda Japon büyük elçisi, Çinlilere 
yapılan yardım dolayıBile Japon hari
ciye nazırı General Ugaki'nin büyük 
Cl9YJetleri itham eder mahiyetteki be. 
yanatJn hassa.tan Fransayı istihdaf 
eylemediğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan Haynan adasının Ja. 
ponlar tarafından muhtemel bir işgali 

bahsinde, resmi mahfillerin fikri şu • 
dur: 

Fransız hükumetinin vaziyeti, 1907 
anlaşmasına dayanmaktadır. Bu an • 
laşma mucibince Fransa ve J aponya, 
kendi idarelerinde bulunan mıntaka • 
lara yakin bölgelerde emniyeti ve ka. 
§llıklı hükmi vaziyeti temin için bir
birlerine yardım mecburiyetindedir • 
ler. j 

Paris'in fikri, Tonken körfezine h1. 
kim bulunan ve büyük bir Stratejik e-ı l 
hemmiyeti haiz olan Hainan adasının 
işgalinin, Fransız menfaatlerine karşı 
bir ihlal hareketi tefkil edeceği mer
kezindedir. 

Hankeu, 22 (A.A.) - Santral Ni • 
yuz Ajansının bildirdiğine göre, San 
Nehrin ta~ması Ur.erine, hareklt sah. 
r.esi. Ankueyin garbına geçmiştir. 

l':ona!idaki ,Tapon krtaları Ankuey 
civarına, Suçeu'daki Japon Jotaları i· ı 
se, Tientsin. Pu.keu demiryolu vasıta. 
sile, Yangtse cephe!ine nakledUmi~ -
tir. 

Kudüs müftüsü 
gene kayboldu 

Kudtıs, 22 (A.A.) - Kudlls mUf':' ( 
tilsünUn izi, gene kaybolmuştur. Müf-

ttı, geçen tlkteşrlnde iltica etmiş ol

'duğu Berut'tan sırra kadem bas
mıştır. Kendisinin SUTlye erazlsl da

h11fnde kA.in ıssız bir yere sığınmış 
olduğu rivayet edilmektedir. 

MilftilnUn ortadan kaybolmasının 
sebebi, kendisinin sıkıntı veren mev
codiyetfnden Suriyeyi kurtarmak i
çin Fr:ınsız fevkalA.de komiseri Ue 
'.Arap kralları arasında cereyan et-

miş olan müzakereler olduğu tahmin 
edllmektedlr. 

Kudüs, 22 (A.A.) - Tetbiş hare
ketleri dün de devam etmiştir. Tulil
kerim garnizonuna karşı çeteler ta
arruzda bulundukları gibi Telaviv
de sınır arkasında bir bomba patla
mış ve bir Yahudi yaralanmıştır. Di
ler bir bomba da KudUı aokakların
dan birinde patlamıştır. Çete reisle
rinden Alabed yakalanmıştlt'. 

ispanya satiillertnde 
Bir ingiliz gemisi daha batırlldı 

Valensiya, 2"ı (A.A.) - (Röyter) 
Burada dolqaıı pyialara göre dün li
mandan ayrılan İngiliz Gloksinca va
puru bombardıman edilmiş ve batmış. 
tır. 

Barselona, 22 (A.A.) - Saat 4,3 da 
Frankiatlerin 8 tayyaresi, Barselonaya 
50 bomba atmışlardır. Halihazırda 20 
kadar maktul ve 30 kadar yaralı ta. 
dad edilmi§tir. 

Madrit, 22 (A.A.) - Dün saat 
17.45 te dört Frankist tayyaresi Ali· 
kante limanı civarma birkaç bomba 
atmqtır. 6 kişi yaralaDmıf, birkaç 
yerde yangın çıkmış, bazı binalar da 
hasara uğramıştır. 

Burgoe, 22 (A.A.) - Kastil'de bu
lunan Franko kuvvetleri 4 kilometre 
ilerliyerek Teruel - Sagonte yolunun 
sağında mühim bir mevzi iggal etmlg. 
ler ve bu yolu 31 inci kilometrede kes
mişlerdir. 

Meclis ruzna-
mesine a. ınan 

layihalar 
Ankara 22 (Telefonla) - Adliye 

harç tarifeli kanununa ek noter huç 
tarifesi kanun layihası meclis ruzna
meainc alındı. Layihanm aldığı son 
tekle cörc, açık ve kapalı vuiyetname
lerin kabul ve hıfzında her imza batma 
200 kurut almmaıı esaıı kabul edilmiı
tir. Maktu harçlara tabi olmayan bilQ
mum ıened, mukavele ve kağıtlardan 
itin mahiyetine göre deleri 10 liraya 
kaklar olanlardaki beher imzadan 20 
kuruı, elli liraya kadar olanlardan 40 
kurut. elli liradan yüz liraya kadar o
lanlardan 80 kurut harç alınacaktır. 

Bunlardan fazlası için her yirmi lira 
da bir kuru9 zammcdilecektir . 

·- ~· ~ - - - -- - ·---- - -~--

Pazarhksız 
satış 

Ankara 22 (Telefonla) - Pazarlık

sız satxş mecburiyetine dair kanffn !;. 
yihası encümenlerden geçerek meclis 
rU%Damesine ahıımııtrr. 
Uyihanın aldığı sen şekle göre bu 

kanun hükümlerinin tatbik edileceği 

yerlerde veya bu kanuna tabi tutulan 
maddeler hakkında perakende ticarette 
pazarlıksız satıı m,~cburi olacaktır. Pe
rakende surette satış yı.ıpılan dükkan 
ve mağazalarla sair satış yerlerinde sa
tılan maddeler \Uerine bunların fiyat
lannı ve aynca vasıflanru gösteren bir 
etiket veya başka bir işaret konacak
tır. 

Pazarlıksız fiyat ve ayırıcı vasıflar
dan da biri veya ikisini gösteren etiket 
veya işaret konması mecburiyetinin en 
evvel hangi maddeler hakkında ve ne 
suretle tatbik !dileceği tktısat V ekale
t:nin teklifi üzerine İcra Vekilleri He
yetinin kararile tayin olunacaktır. 

Bir m<Jlın tesbit edilmiı.t olan fiyatın 
dan aıağı veya yukarı fiyatla satılması 
yasak olacaktır. Satılan maddeler üze
rine fiyatlarını ve ayrıca vasıflarını 

göıteren etiket koymak veyahut liste 
asmak mecburiyetine riayet etmiyen • 
ler 20 liraya kadar hafif para cczasile 
cezalandmlacaıklardır. 

Etiket koyduğu ve liste astığı halde 
bunlarda yazılı miktardan aşa~ı veya 
yukan fiyatla mal satanlardan bet lira
clan yirmi liraya kaldar para cezası alı
nacak, bu fiillerin tekerrürü halinde 
para ceza.sile dükkan, mağaza, ticaret
!lanenin bir haf taya kadar kapatılniaaı
na da karar verilecektir. Ve cezaya çarp 
tmlanlann isimleri dükkan, mağaza ve 
ticarethanelerinin halk tarafından ko
laylıkla görülebilecek bir yerine aaıla
cak yafta ile veya varsa mahalli bir ca
zete ile itan olunacaktır. 

Cezalara o yerin idare heyetleri ta
rafından kar~ verilecektir. Para ceza
larına dair hükümler kati olacak, hiç
bir mercie itiraz olunamayacaktır. Dük 
kan, mağaza ve ticarethanenin kapatıl
masına dair olan kararlara hükmün teb 
liğinden itibaren üç gün zarfında itiraz 
~ecektlr :A:trıııre!k p;ııınrıe...,::ıı.arz ·~ 

mahalli belediyelere ait ola~aktır. 

Hataydaki 
komisyon 

Cenevre, 22 (A.A.) - Anadolu A. 
jansınm husus! muhabiri bildiriyor: 

TUrkiye daimi delegesi Necmettin 
Sadak bugün Milletler Cemiyeti umu
mt kitibi M. Avenolu ziyaret ederek 
Hataydaki komisyonunun vaziyeti 
hakkında görüljmiiş ve hUkümetinin 
bu husustaki noktai nazarım tebliğ 
etmiştir. 

Paris, 22 (A.A.) - Türkiye Büyük 
Elçisi Suat Davaz bugün öğleden son
ra hariciye nazın Bay Bonneyi ziya
ret etmiş ve Türk unsurlar aleyhine 
olarak Hatayda bulunan Milletler Ce. 
rniyeti komisyonunun gösterdiği ta • 
raf girlikten dolayı Türk hükfımetinin 
bu komisyonla işbirliği yapmakta de
vammm imk!nsızlığı hakkında Millet.. 
ler Cemiyetine tevdi edilen nota.dan 
Fransız hariciye nazırmı resmen ha • 
berdar eylemiştir. 

Valans, 22 (A.A.) - Villareal mm. 
takasmda Milisler, mezarlığı geçerelr 

.Frankistleri Mija.re!I nehrine doğru 
püskürtmüşlerdir. 

Ticaret Mukaveleleri 
Hakkındaki Salahiyet Hatayda vaziyet 

Cumhuriyet tayyareleri mücadeleye 
iıtirak etmektedir. 

Baraelon, 22 (A.A.) - Nazırlar 
Meclisi dün öğleden sonra toplanm11-
tır. Hariciye nazırı hava bombardı -
manla.n hakkmda tahkikatta bulun • 
mak il7.ere beynelmilel bir komisyon 
İeşekkill ettiğini bildirmi§tir. 

Zongoldağıo işgalden 
kurtulduğu t{iln 

kutlandı 
Zonguldak. 22 (A.A.) - Zongulda

lırı Fransız işgalinden kurtulduğu ve 
mllll Jdareye kavuştuğu mutlu günün 
yıldöııümil Halkevlnde törenle kutlan 
mıttır. Bugün aynl zamanda bilyUk 
TUrk t.llnıt lbnlslnanın 901 inci yıl. 
dealmllne rutladıtı için Halkevtnde 
'rerlJen söylevde bUyUk hekimin eşsiz 
dehası, bayatı ve eserleri anlatılmı' 
ve ebedi adı saygı Ue anılmııtır. 

Ticaret mukavelesi veya Modüs .Vi
vendi akdetmiyen devletler ülkelerin
den Türkiyeye yapılacak ithallta !dair 
memnuiyetler nya tahditler veyahut 
tagyirler tatbikine dair olan kanunla 
büktlınete verilmiı sallhiyet müddeti
nin 940 temmuzuna kadar temdidi hak 
kmdaki liyiha ruznameye almdı. 

Hava Ve Denizalb 
Menıuplannm Zamlan 
Hava sınıfı menıuplarr ile denizaltı 

mensuplarına verilecek zamlar ve taz
minler hak':!ondalri liyihalar meclis ruz 
namesine alınmıttır. 

Bu layı1ıalar kanuniyet keıbettikten 
sonra haziran bapndan muteber olma
ları için biltçe encUmeni llyibalara bi
rer hüküm koymu§tılr. 

Uç Liyiha 
Devlet :demiryollan ve limanları iı

letme idaresinden aıynJarak Nafia Ve
kiletine baflanan in§aat daireainin bu 
aynlınadan dolan YUiyetin tcabiti bak 

Antakya, 22 (Hususi) - Ha.tayda 
anarşi devam ediyor. Jandarma ku -
mandanı, nahiye müdürü ve noter de. 
ğiştirildi. 

Delege Kole beyanatta bulunarak 
§Öyle dedi: 

'' - Vaziyet günden güne iyiye doğ. 
· ru gidiyor.,, 

izmitte Bir Ceset Çıktı 
Beykoz ac;:ıklarmda sekiz kitinin 

boğulması ile neticelenen feei deniz 
kazası tahkikatı devam etmektedir. 

Botulanlardan dördünün cesedi btı. 
!unmuş, dördiinUn bulunamamıştı. 
Dün cesetlerden biri lzmitte çıkmış -
tır. 

kındaki llyiha ile İzmir ~elefon teaisa
tlnm tese11fim ve işletme muameleleri
ne dair kooun l~yihasr, ve yüksek Uctı
ut ve ticaret mektebinin Maarif Ve-
1dleine devri hakkındaki kanun layi
hası mec1ts ruznamesine alınmıştır. 

Ali Çetin kaya 
(Üsta tarafı 1 incide) 

Kanunun milzakereıi münas.ebetile söz 
alan Rasih Kaplan (Antalya) bu güzel 
vesile ile iki kom!U millet arasındaki 

kardeşlik tezahüratına ait bir hatırayı 
yadetmeyi yerinde gördüğünü söyliye
rek demiıtir ki: 

'"Türk milletinin kurtuluş mücade
lesine atılmış olduğu ilk günlerde Türk 
ınilletini bu mücadelede teşçi için gel
mi§ olan ilk Afgan sefaret heyeti Mil
let Meclisi namına karıılamaya memur 
heyet arasında bulunuyordum. Sefaret 
heyetile beraber Mamak köyünü geçip 
de Ankara görünmeye baıladığı za
man sefaret heyetinin ilk ifade ettiği 

cümle ıu olmuıtu: Bunu tarihe malet
mek için bu kürsUden söylüyorum: .. 
Kurtulmak istiyen milletlerin kabcsi 
Ankaradır.,, 

Hatip bundan sonra Afganiıtan ile 
olan kardeflik bağlarının geçen yıllar 

içinde bütün dünyaya örnek olacak su
rette bir kat dZıha kuvvet bulınuı oldu
nu kaydederek eğer demiştir, bütün 
dünya milletleri sulh işlerini yolunda 
yürütmek istiycrlaraa iıte nümuneıi .. 

Rasih Kaplan sözlerine devam ede
rek Türk milletinin hiç bir millete 
karşı bir ihtira.s beslememekoo oldu • 
ğunu ve her birine ka.r§ı saygı, sevgi 
duymakla beraber hiç bir zaman da 
haklarmdan vazgeçebileceği bir fikre 
kapılmaması lmmgeldiğini hatırlat

tıktan sonra böyle bir fikre kapılDU§ 
olanlar varaa. böyle bir fikri kafala
rından çıkarmaları li.zımgeldiğini 

kaydeylemiş ve mevzuu müzakere o
lan m\Ulhedeyi kutlayarak Türk ve 
Afgan milletlerine saadetler dile~ş. 
tir. 

Muahedenin tasvibini müteakip 
devlet demiryollan ve limanları te§. 
kilat ve vezaifine ait kanun kabul e
dilmiş ve İstanbul elektrik şirketi im. 
tiyazlı ilo tesisatının satın almmasma 
ait mukavelenin tasdiki hakkındaki 

kanunun müzakeresine geçllmiştir. 
Bu münasebetle bazı hatipler tara

fmdan ileri sürülmüş olan mütaleala
ra karşılık olarak izahat venni3 olan 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya şirketin 
kuruluşu şeklinden ve imtiyaz muka
velesinin hllkllmlerlTI""'" v~ mn'h+Plif 
tarihlerde yapılan mukavelelerle şir. 
ketin kendi lehinde olarak kabul et. 
tirmiş olduğu tadilattan ve 1921 den 
1937 ye kadar olan devre içindeki bi
lançolarına ait rakamları bildinni§. 
tir. 

Nafia Vekili bundan sonra satm al

Hataya Til 
askeri ne vak 

gidecek?. 
( () sta taraf•~ 

laşma muka\•cleleri yazılı~ 
maktan çıkarak filli bir~. 
bilmek için bu esaslı şarf:lll 1" 
kuk cttJriJmfş olması, 11•~ 

0 
kadar F'ı·ansız askeri ,.arsa 
tarda Türk askerinin fçertff 
bulunmMı litznndrr • 

Tilrklcrin bu talcplerf01 

Fransızlar: 

- Pek güzel am:ı, ştındl JI 
çfn bir harici tehlike ınet'":. 
clfr. Ne \'akft böyle bir tehlf 
dana. gclfrse o \•akft Türk • 
nskcıi te~rikimesnlsine 

edilir." 
Diyemezler. 
Çünkü Fransızlar pek tfl 

ki devletler harici bir ıe!ı1Bt1' 
nız olmadıkları zamanlard'l 
mirleri altında hazari kJf.lll1ll' 
dururlar. Antakyanm k~!._. 
dan hazari asker almmaCD8,_. 
Cenevre anlaşmalan mucfbtoC' 
hazari kıtalann Türkiye tle 
tarafından ikamesi tabtl .,e 
değil midir? 

Dahili emniyete geıtnce, bit 
dahili emniyet de harici 
bir par~asıdır. Sonra dünf~ 
memleketinde dahili emnfr-.. 
reeelerlne göre sivil pollslJl 
sizliğfnde askeri kuvvctıeıfO 
halesi icap eder. Hatayda b• 
bir mUdahaleyl sadece F 
bırakmak bahse me,·zu ol~, 
re anlaşmalarının esasını 

o halde bütün bu muta.le • 
oıot· sonra şu neticeye ,·arılmıŞ ~ 

Bugün Hatayda Fransız al 
lunduğu halde onların yaııındl 
askertıiın bulunmaması doğtll 
<lir. Bir gtin blle \'akit geçi 
Hatayda ne kadar Fransız ~..a 

yarsa o kadar da Türk ask.et• 
derilmesi yalnız ahvalin tc•f 
bh· lüzum değil, ayni zama~"!, 
- Fransız anlaşmalarının i~ ~ 
+iM ~·- .,. • ....,..,,,. ... 1.. 'An __..i'-
ahdi neticeye göre dahi Mec .... 1 
IAhlyet alacak olan htlkfbn~..d' 
racaat edeceği ilk tedbir FrP"". 
kert ile teşrikimesai ooece1' 
Türk kıtalarını Hataya göıt..:.• 
olacaktır. ~-

ma işinin geçirdiği s~aları ve mü- 1 ~ti ada vallmlze ,, 
zakereler csna.cmda şırket rarafından 1 . n ' 
ileri sürülmüş olan metaubatın rnaht rt bemşerlllk Uof 
yetlerini izah etmiş ve nihayet varıl. verildi 
mış olan netice hakkında da demiştir 
ki: 

''Nihayet on bir milyon 11ra üzerin· ! 
de anlaştık. Bu suretle aramızda tam , 
bir mutabakat hasıl oldu. Şimdi buna 1 
mukabil menfaatimiz ve asıl mUhim 1 
nokta şudur, bunu da arzedeyim: 

1933 te 5.175.000, 1934 te 5 milyon 
140.000, 1935 te 5.253.000, 1936 da 
5.211.000, 1937 de 4.944.000. Yani va. 
sati olarak, senelerdeki farkın sebe. 
bl her sene tarifelerde tenzilat yap -
tırmamızdandır. Bunu prensip olarak 
koyduk. 1937 senesinde bunun için 
dört milyon dokuz yüz kiisur bin lira
ya düşmüştür. Vasat! olarak bugün 
5 milyon lira varidat getirmektedir. 
Netice ve hulasa bundan ibarettir. 
Arkadaşlanmm encümenlerde gös. 

terdikleri alika ve etıbabı mucibe lAyi. 
haamda yaptıkları teşekküre karıı 

minnetle BUyUk Mecliae ve encümen· 
lere teşekkür ederim. Yaptığımız va. 
zife nihayet sizindir (Alkıılar). 

Nafia Vekilinin bu izahatını miite
akip maddelere geçilmiş ve satın a
lmma mu}{avelesi tasdik edilmiştir. 

Meclisin bugUnkil toplantısında ye
niden yapılacak su işlerine 31 mil)'OD 

lira tahsis ve bunun için gelecek ee. 
nelere geçmesi taahhüdat icraama 
mezuniyet verilmesi hakkındaki ka. 
nuna ek llyiha da müzakere ve kabul 
edilmiştir. 

Meclis, hUkf.amet tarafından tevdi 
edilml§ bulunan ek kanunun il kanu
nuna ek kanun liyiham ile matbuat 
kanununa ek kanun J.ayihuınııı şu 

ka.nunlarm evvelce tetkik edilmiı ol. 
duJdan muhtelit encilmenleree tetkik 
etmelerini, gayrimübadiller iflerinin 
tasfiye.ei, takııitıe hükUınetten mal a. 
lan vatandaşların taksitlerinin tecile 
ait kanun layihalarla sinem& ve tiyat-

Dost ve müttefik Yunan bil 
nin misafiri olarak Atinada b 
Vali ve Belediye Reisimiz Ba'Y t 
tin Ü stüncıağın şerefine payta.l' 
zırı Bay Koçyas evvelki gün. . 
hususi bir öğle yemeği ve~ 
yemekte Başvekil Metaksas da 
bulunmuştur. 

Vali ve Belediye Reisimiz.B 
Fahri Hemşeriliği Unvanı veri 
Yunanlılar Valiyi geçtiği 
''Yaşasın vatandaş,, nidalariyle 
lamışlardır. 

Vali önümüzdeki Salı gilntl 
hareket edip Çarşamba günU 
ze gelecektir. 

Kendisine refakat eden tkııs: 
dUrU Bay Asım Süreyya Atına 
liden ayrılıp Belgrada, orada.11 
ve Bükreşe gidecek, oralarda ef 
ye iktısat işleri etrafında. tetkiki 
pacaktır. 

Eroin fabrik8; 
(Vata. tara/1 J. • 

kilodan fazla heroin bulunmuıtıı'• 
İbrahim Hakkı otomobille e 

miidürlüğilne getirilmi§tir. sot 
yapılınca suçunu itiraf etmit• 
beş bin lira kad~ bir sermayesııJıl 
yana uğradığından müteessir o1d11 

söylemiştir. 

Metresi ile diğer sekiz kiJİ Si 

altına alınmıştır. 

rol.ardan alınan resimlerin 
ait I&yihanın maliye, dahiliye~ 
çe encUmenleri tarafından 
ken müzakere edilmelerini ~ 
lemiıtir. 

B. M. Meclisi Cuma günU 
caktır. 



Feci bir kaza 
daha 

• - JCURtJN 

Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallas Çeviren; H. M. 

.__ ________ No.1e _________ , 

Traoıvaydao atlamak 
lstiyen ~ocuğun 
bacağı kesi idi 

Eski Avusturya 
başvekili 

tıktan sonra: teşkil§tm ardında bir de, Con Flek-
nidcr :Jınıi bı. ıki kere §::ıpırdat· ı ınanncagmız geliyordu. Zira. bütün bu DUn Aksarayda çok feci bir kaza 

olmuştur: 
Karısı ile evlendi; fakat JiörUşemiyor 

- Hmm ... dedi ve zili çaldı. ın kafası vardı. 
Uşağı rlerhal içeriye girdi. Vaziyet bu merkezdey~en, Rider, A-
- Bir şey mi istiyorsunuz efendim? merikalı hırsız Svayzer'i cürmümeş. 

d
. llider bir mUddet bir şey söyleme· but halinde yakaladı. lki arkadaşile 
ı , Sonra: birlikte Bedford sokağmdnki posta 
- Süt, dedi. Sütü söyliyecektim. dairesinde bir knsa soymağa te- 0 bbüs 
Uşak şaşırmıştı: etmişti. Rıderle karşılaştığı zaman 
- Süt mU dediniz ef'endlm ? ... Aman biraz bctelenmek istemişse de, Rider. 

erendim; sUt tazedir. Buglin öğleden 
tonra aldım. 

çabuk da-..Tanmıştı. 
Gırtlağının, kendini boğncak kndar 

sıktldığmı hisseden Svayzer. 
- Bırak. bırak diyordu. Boğulara-

Aksaraydan Yedikuleye gitmekte 
olan vatman Süleymanm idaresindeki 
tramyavm romorkuna bağlı 405 nu -
marah romorkun sağ ön basamağına 
dokuz yaşında bir çocuk atlamıştır. 

Aksarayda Manastırlı Hifat sokağın. 
da oturan Engin öztok ismindeki ço. 
cuk bnsamakta CelJatçeşmesi yanına 

kadar gitmiş, burada yere atlamak is. 
temiştir. 

Fakat bu sırada sol bacağı tramvay 
basamağına <;:arpınca yere düşmüş. sol 

.- Her halde sUtçUdcn a.ldın değil 
llıı? Bir şişe içinde olduğu halde ka. 
~1ınıun önüne koymuşlardı'! Öyle de
si! mi? 

ğım. barağı tek •rlek altına g iderek kesil · 

- l!."vet efendım. 

Ridt:>r, Svayzer'in bileğine kele:pc:cyl miştir. Yaralı çocuk hemen Haseki 
vurdu. Sonra beraberinde sürüklüye. hastahanesine kaldırılmıştır. 

d
. Rider, bu havadise sevinmiş gibi f. 
ı: 

rek diğer iki hırsızın yakalanmasik iki Kişi Pencereden 
mc.~gul olan arkadaşlnrının yardımma Düştü 

- Mükemmel, decü. Bundan sonra, gitti. Aksarayda Sofular caddesinde tay. 
~lUtü, doğrudan doğruya siltçilniın e. Bir akşam da, Karıton otelinin 10 • yareci Orhan sokağında oturan 16 ya. 
ı. lld.en nlmağa dikkat edeceksin. Sen kantasmda yemek yerken. Adolf \.ik. şındR Nuı iye su leğenini pencereden 
Qenu b · · l'b ., tU\·ar'ı tevkif ettiler. z u siltten içmemışsın ga 1 a. dışarıya dôkerken muvazenesini kay. 
t· - Hayır efendim. Sadece çay iç. (Doı•amı yarm) betmiş. sokağa düşerek yaralanmıştır. 
a'trı. Zal n çaya sUt koymak adetim istatistik yıllığına göre Bundan başka Tabak Yunus mahal. 
eğildir. _ lesinde tP-rzi HUseyinin oğlu yedi ya. 
llider glililmsiyerek: s 1 • t t • k şında Hikmet de pencereden düşerek 
- Elbette, dedi. Şimdi hayatta ol· 

1 UÇ af Q 1 1 Ç e yaralanmıştır. lklsi de tedavi altına 
llıanın sebebi de budur. BugUn aldığın ..., ' alınmışlardır. 
~UtUn nltyanınt bana getir. Ve yeni ÇO g a 1 y Q r KAMYONDAN KAÇARKEN - Si· 
it "ay bardağı getı'r. Ben de sütlü ı · · ·1 I •· b l d · ı· j'> 

1' Seklz.sPnede ne mık· ıvrı J e S'-i'l.n u arasına ı~ ıyen ... 
"a" içmiyeceğim. , numaralı kamyon dün Karagümrük 

- Süt sevmiyor musunuz? tar SUÇ 1 U y 8 k 818 Od l caddesinden geçerken çöpçU Halit ö. 
- Süt severim. Fakat irerisinde nUne çıkmır::tır 

:. İstatistik umum müdürlüğü tara. ~ · ~lrikı.in zehiri olmamak şartile ... Bu fından hazırlanan 19::;4, 1935 vıllarına Halit kamyonunun altında kalma-
d aftamızın pek enteresan hadiselerle ait istatistik yıllığı çıkmıştır: mak için sola doğru kaçmış, bu sırada 
h olu olacağını tahmin ediyorum. Sen Yıllıktan aldığımız bazı rakamları yere dUşmüş, başından ehemmiyetli 
~ ayatta; yalnız mısın? Yoksa bakma. surette •·aralanarak h tah k l 
r. aynen neşrediyoruz: · • as ancye a -
"a ınecbur olduğun kimseler var mı"· dırılmıatır 

1926 yılında 74,098 maznun tutul. ~ · 
- Bir ihtlvar annem var, efendim. B1R .MA..~1TACI YAKALANDI 

,J muş. 11.433 ü firar etmiııtir. Ayni se- -
- Sigortalı mısın? ne 32.855 kişi hapse girmiş, 32.372 Zabıta memurları yaman bir ma.rita-
- E\•et. ' kişi hapisten çıkmıştır. cıyı yakalamışlardır. Bu adamın ismi 

cı· - Evet. Bu hafta pek enteresan ha- 1927 yılında clirüm işleyenlerden 77 Arnavut İsmail Hakkıdır. Bir hafta 
ıseler b~ımızdan geçecek. bin 698 i yakalanmış, 8.886 51 

firar et- zarfında Dcmirhisarh !brahimin 80, 
~ 1:_i~:_r böyle söyledi ve dediği gibi miştir. Bu sene 33.517 kişi hapse gir. Diyarbakırlı Şakirin 32, Tursucu Şük. 

t~IJllŞ, ~ı.O:;I U 's~J\lU)!)t.H. _ µ•iinün r;, l{.JU>f.Al"lı~hnnl~U.__._.. Q> A 

IX 1928 senesinde cUrün. işleyenlerden do.pazarlı Cercisin 22 lir3.sını eoı;;;-. 
h :on. ~lek'in timarhaneden kaçtığı 89 bin 92 si yakalanmış, 6.016 sıfirar et dırrnıştır. 
h~\iadısı Londraya yayılınca, kiminde miştir. 36.572 kişi hnpse girmiş, 

36 
BİR KURŞUN HIRSIZI TUTUL.. 

hiddet, !:iminde korku uyandı. BüuHk DU Hek' wl Al' 
ı ,, .. bin 583 kişi hapisten çıkmıştır. - ımog u ıpaşa ve Merkez-ı_ tsızhklar yapan korkunç bir sabı. efendi cam·1 · d k 

ıtal 1929 senesinde 7 bin 17 suçlu yaka. 1 erın en urşun çalan sa-r şimdi herkesin arasında bulunu bık 1 l d k'. H 
~·o • lanmış 6 bin 910 suçlu firar etmiatir. ·a ı ar an or asan kurşunların 
,., r. demekti. Böyle bir hfı.dic~, kanu· :; b' k lk' 
"a Ayni sene 47 bin 107 kir::i hapse gı'r. ır ısmım evve ı gün satarken ya. ıt&at ederek yaşıyan namuskar in. :; k l 
sa miş, 50 bin 818 kişi hapisten "Ikmıs- ·a anmıştır. k nlar için iyi bir haber değildir. Fa- ... ~ ---o---
,.:-t ~on Flek'in kaçt1ğı havadisi, an. tır. 

ispekterlerin 
kıdem zamları 

bk bır hafta sonra veriliyordu. Halk, 1930 yılında 66 bin 325 suçlu yaka.. 
,_Unun sebebini soruşturuyordu. Bu lanmış, 4 bin 657 suçlu firar etmiş. 
badar hayati bir alfı.kayı haiz bir h:ı... tir. Ayni sene 43 bin 877 kişi hapse 
... erin, niçin herkesten saklanmış oldu- girmiş, 38 bin 958 kişi hapiqten çık-
~ m~~ 
b. a kızanlar vardı. Bu kadar mühim Zamma hak k 
lrhb. 193lyılmda9lbln407suçlutevkif uzanan-ı.. a crın saklanmasına sebep olan 1 

"'lındi G t edilmiş, 8 bin 260 suçlu firar etmiş. ar bakanhg" a mUra-~ı· · aze elerin büyük hıtrflerle di. tir. Ayni sene 50 bin 11 kişi hapse gir. 
ı başhklannda hep böyle sualler caat edlyo 

8oru1 d mi§ 40 bin 784 kişi hapisten çıkmıc- r uyor u. Benet sokağında cereyan :; 

)eden hadise dahi, herkesin ağzında do- tır. llk tedrisat ispeklerlcrinin mali se-
"~ıyordu. Bu suretle Rider, herkesin 1932 yılında 108 bin 577 suçlu tev. pe başından itibaren hususi idare büt. 
""~kadar olduğu bir mevzu haline gir. kif edilmiş, 6 bin 942 si firar etmiş, çesindcn alınarak umumi müva.zene 
ll:ıışu. 35 bin 868 kişi hapse girmiş, 65 bin bütçesine nakledildiklerini yazmıştık. 

n·d ki 993 kişi hapisten çıkmıştır. lspekterlcrin hususi idare bu"tçesı·. t 1 er, es olduğu kadar da son de 
itki kaçışile kendisine hus~et il~ 1933 yılmda 108 bin 972 suçlu tu. den aldıkları makam ücretlerini kar-

etını b 1 tulmu. Ş, 4 bin 738 suçlu firar etmic, şılamak üzere umumi büt,.....ye nakl". 
h. ş u unan yeni düşmanı Con 49 b ~ 1t"' " 

"'ek'i düşünUyordu. ın 980 kişi hapse girmiş, 43 bin dilirlerken birer kıdem znmmı veril-
"'l 808 kişi çıkmıctır. mic:tı'r ~ · ek çetesinin esas itibariyle üç a· ~ v • 

~ı vardı. Con, Core ve Ogustus... 1934 yılında 110 bin 661 suçlu ya- Fakat bu yıl kıdem zammı almağa 
;sunıarın Uçü de, hırsızlığm birtakım kalanmış, 4 bin 993 suçlu firar etmiş, hak ka7.allmıa olanların kıdemleri u· 
4<!lUıi tal 48 bin 794 kişi hapse girmiş, 40 bin mumi kıdemle üç sene daha geriye a. 
ı:>ıı vru;ı ardan istifade ederek ya. 200 kişi çıkmıştır. tılmış olmaktadır. 
la~P ~lk şlardaaşkınflıklan uyandırdık • ihtisas Mahkemelerın· de Halbuki verilen kıdem zamları ma. 
~ man aaliyete başlamışlar. 
le~·.~ zamanlarda, mesela kasanm Adli, aEZkeri ve salahiyettar ihtisas kam maa~larmı karşılamak üzere ve. 
sc-~ hdıni eriterek açmak, harikulade bir mahkemelerinde 1932 yılında 4 bin rildiğindeıı bu sene kıdem zammı r 1 _ 
~y sayılıyordu. 456, 1933 >te 5349, 193·1 yılında 4 bin mağa hak kazanını§ olanlar mnğdu· 
ı.._ Ogustus Flek, Lombord sokağında.. 641 k~iye para ve hapis cezaları ve. rıyctlerine meydan verilmemesi için 
~kçisf tarafından öldilrUlmtiştü rilmiştir. bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına 11:1 "rr- · ,_,___________ başvurmuşlardır. 

• nar bankası,, nı soyarken, gece ' 

i Üç kardeşlerin genci olan Corc Flek Alemdar Sineması Netice Bakanlığın vereceği karnra 
se B d göre belli olacaktır. clo' on sokağındaki bir hırsızlığı 

ltt1 layısiyle on sene ağır hapse mah _ tKJ FiLM 

isticvaba hala devam edilmekte 
Eski Avusturya baş 
vekili Şuşnig, son • 
günlerde resmen ev 
lenmis olduğu ka-

nsını. l~enüz gör • ı 
memıştır .. 
A vusturyanın Al

manya ya ilhakı es
nasında Belveder 
şatosunun bahçe -
sindeki bir köşke 
kapatılan Şuşnig, 

orada babası ve 9 
Şıış111ğ111 yem karısı yaşındaki oğlundan 

ha5ka hır genç kadınla beraber bulunu
yordu. Bu, Kontes Fugger idi. 
Şuşniğın, bu kadınla evlendiği de haber 

,erılmışti. Fakat bu izdivaç resmen bun. 
dan bu hatta kadar evvel, Viyanadaki 
bir kilisede aktedilmiştir. Yabu;r.. bu me
rasımde Şuşnig bulunm!mış, nılcfill gı. 
yabında kıyılmıştır. 

Bugün Şuşnig Belveder şatosundan Vi 
yanadaki ~letropol oteli binasına götü
rülmüştür. Alman gizli polis t~kil~tının 
Avusturya şubesinin bulunduğu bu bina. 
da Şuşniğe bir oda verilmiştir. Bunun 
yanındaki yazı ve çalışma odası ise yal
nız Şuşniğin isticvabında kullanılmakta.. 

dır. 

Halbuki, Şuşnig. l\Ietropol oteline nak
ledilmeden evvel, şatodan bir otomobil. 
le "eşyaların,, nakledildiği görülmüştü. 

Bugün anla~ıldığına göre, bunlar eşya 
değil, eski Başvekilin dosyalarıdır. Polis, 
bunlar üzerinde daha derin bir surette 
ara~tınna yapmak için şatodan çıkarmış, 
polis merkezine götürınü~Hlr. Bu evrak 
üzerinde yapılmakta olan tetkikler es
na~mda Şuşnig de sorguya çekilmekte ve 
u i ticvaplar hazan saatlerc.e sü~kte-

E~ki ba~vEkil buraya nakledildikten 
sonra karısıle resmen evlenmiş, fakat bu
güne kadar, karısını görmesine milsaa. 
de edilmemiştir. 
Şuşniğin kansı da bugün Bekeder §a

tosundan çıkmış bulunuyor. Buraya yat_ 
ruz eski Başvekilin babası mütekait ge
neral Şuşnig otunnaktadır. Şusniğin ka. 
nsı ise, kainbiraderi Artur von Şusnigle 
beraber Viyanada bir apartıman daire
sinde oturuyor. Şuşniğin oğlu d:ı, bir 

geceyatısı mektcbindedir ve tatil gün
lerinde ya büyük babasını görmeye 
geliyor, yahut da amcasının yanma 
gidiyor. 

A vusturyadaki son darbe üzerine 
sefil bir vaziyete düşen bu aile ile be
raber bugün hatırlanması llizımgelen 
bir nile dnha vardır ki o da evvelkı 
başvekil Dolfüsün karısı ve çocukla_ 
rıdır. 

Avusturyndaki bir hükumet darbesi 
esnasında öldürülen Dolfüsün karısı 
ile biri on, biri y<'rli yaşındaki iki ço. 
cuğu, bugün Çekoslovakyada Bratis· 
Java şçhrinde bulunuyorlar. Avustur. 
yanın akıbetine derhal anlıyarak vak. 
tinde Çekoslovakyaya kaçan kadın, 
ııimdi de dnha emniyette olmak için, 
Amerikaya gitmek niyetindedir. 

Kendisine, Ç!>koslovakyadan pasa
port verilmiş, bu pasaportu Amerikan 
sefarethanesi de imza etmiştir. Fakat, 
DolfüsUn karısı ve çocukları, paralan 
olmadığı için Amerikaya gidemiyor -
~ar. B.~nun üzerjne kadın, bugün Al. 
manya tarafından mlisadere edilmiş 
bulunan Avusturyadaki mallarının sa· 
tılmasını ve paranın kendisine iadesi. 
ni jstemiştir. Buna henUz bir cevap 
gelmemi§tir. 

Bir Kadın Çakı ile 
Yaralandı 

Ca,ğak:ğlunda Hüseyin p~a medre
sesinde oturan bir çocuklu dul Fatma 
Halide üç a> evvel !darülaceze şoförle
rinden Sami ile tanışmış, evlenmeye 
karar vererek beraber yaşamaya baş
lamışlardır. 

Bir müddet evvel Sami nikah mua
melesi yaptıracağını söyliyerek Fatma 
ıH.ııHdenin nüfuı;ı kSğıdıeı lrnı,. :lıem 

muameleyi yc:ıptırmamış, hem oe nüfus 
kAğrdmı geri getirmemiştir. 

Bu yUzden aralarında kavga çıkmış, 
Sami kadmı ldövdüğü gibi çakı ile de 
başından yaralamıştır. 

Sami kaçmıştır. K<Xlın hastahaneye 
kaldınlmışttr. 

h VRl1Na abone olu
nuz ve edininiz 

. Görüp· düşündükçe ·: 

Bu elebaşılığa 
d• ı· ? ne ıye ım. 

YAZAN: S. G e z g in 
"Milletler cemiyeti,, bir fikir olarak 

ortaya atıldığı gün, hakkına razx her 
kes, bunu alkışlamıı, onun kuruluşuna 
crınla. başla çalışmıştı. 

Pek kanlı bir savaştan çıkan insan
lık. ruh bakımından, zaten böyle susa
yış içinde idi. 

Bu susayış onu seraplara inanC!JCak 
bir hale koymuştu. Çünkü ellerinden 
silahı atanların yeneni de, yenileni de 
yaralı idi. Yurdlar yıkılmış, mamure
ler, çöllere dönmüş şen yuvaların çMı
larr baykuş tüneği olmuştu. 

Böyle bir .zamanıda, insanlık hakları· 
nı, silahtan daha büyük ve daha .asil 
bir kuvvetle koruyacak bir varlığın, 

doğmasını elbette herkes alkıglDrdı. 

Netekim öyle .oldu. 

şurasıqa burasına dokundular; vidala
rını sıkı§tırdılar, yrığladılar, yaldızladı

lar. Görünüşündeki güzellik arttı. Fa
kat yine işlemedi. 

''Tarih,. in akışı da, .c:ıksi gibi, sanki 
bu güzel varlığın maskara bir şey ol
duğunu mutlaka isbata ~alışıyordu. 

Uzak Şarkta Japon - Çin davasını, 
A vrupada ispanya trajedisini doğur
du. 

~ ın olmus ve hapishanede ölmüştU. 
0 alnız, bu ailenin deli ustası, Con FJek 
"':tada kalmıştı. Ve şimdi, ne takip e. 
~1lebT 1 ıyor, ne de yakalanabiJiyordu. 

1 - Çölde bir Türk genci 
<Türkçe Sözlü> 

2 - Son casuslar 
S Anıerikalı bir kasa hırsızı olan 

"ayzcr'i çeteye sokan oydu Keza T • F Q 8 • l 
:~lı haydutlardan Alof Vikt.-var'; lwr 1 1 ~I' 
a ataya alan o idi. /Jı. Ihsan Samı 

Bir Çikolata Günü 
Yapılması Düşünülüyor 
Şelçiknda yeni kurulmu§ olan bey

nelmilel çuukulatn ofisinden dün şeb. 
r!miz çukulatn fabrika ve imalatha· 
nelerine yeniden bir mektup gelmiş, 
beynelmilel bir çukulata günü veya 
haftası y pılması teklif olunmuı:;tur. 

Cenevre, dünyanın yeni bir ]:abesi 
gibi yükseldi. Bu kabede bir tek mabut 
bulunacaktı. Adına ''hak,, denilecekti. 
Ona uym~n hiçbir inanış, bu k5.be
nin çatıları altında yer bulamayacaktı. 

Bunlar, cemiyeti vazife başına çağı
ran korkunç hadiselerdi. Kan dökülü
yor, göz yaşı akıyor ve bomba yangın
ları şehirleri silip süpürüyordu. Bunla
rın karşısın':fa cemiyetin şnnlr, heybet
li postu düştü. Çırılçıplak kaldı. Artık 
halS onun ctrafın'da duranlar, bir 
şey umdukları için değil, sırf bu zaval
lr hasta, bitkin varlığa acıdıkları 
onu bu halde bırakmağı vicd.;ına sığ· 
maz bir hareket saydıkları için çekilip 
gitmiyorlar f 

Fakat ''Hatay,. davasında ona inttna
rak, haksızlığa engel olmaları için ka
bul ettiğimiz komisyonun bizzat hakkı 
çiğnemekte ki ele~-ışılıI:rına ne diyelim? 

Bunlar haricinde çetenin başlıca a 
~ kısmen ölmUş, kısmen hapsedil. ilo ve paratifohasta!ıklanna tut 1 
d9"" de, f.eşkfl!tm. her zamankinden ııamas için ağızdan arınan ılfo hap 
liaaha~ kuvveUi olduğu gCSrUIUyordu. ~ndır. Hiç ralmsıılıl: verme:r.. Her 

tt.a ~n kuvvetli bir halde olduğunı: 'il••k11e•s •ıı•la•b•iJ•ir•.•K•ut•u•s•u•S•S•K•r•. •llİil 

Bu teklif fabrikalarımız tarafından 
son derece isabetli görülmilş, derhal 
ofise cevap gönderilerek bu teklifin 
memnuniyetle knbul ettiklerini, bu hu. 
susta llizımgelen hazırlıkları yapma.ğu 
amade olduklarını da bildirmişlerdir. 

ilkin samimi bir hamle olan bu fikir, 
aradan günler geçtikçe, bulutlandı. Sis
li maskeler tL"'ıktı. Bir takım ha~iseler, 
şurada burada patlak verdikçe, bu gü
zel makinenin işlemek kabiliyetinden 
mahrum olduğu göze çarptı. Ustalar, 

işte l:fün gazetelere hükumetin verdi· 
ği tebliğ, kemiğe dayanan bir bıçağın 
ifadesiydi. 



Ev, kadın: 

Akşam tuvaletleri 
Akpm tuvaletlerinde moda olan 

bir ikı modeli sayabillriz:. 
Beyaz üzerine kilçük mavi yaprak 

şekilleri ir' · 1. iş emprime krepten 
rop. 

Leylak mavisi mat krepten rop; a
çık yakasının etrafı çiçek işlemeli. 
Açık mavi krep rop; göğüs kısmı 

açık yeşil yapraklarla işlenmiş. 

üzeri geniş yapraklarla süslü beyaz 
emprimeden dar bir rop. 

Siyah bir dar rop; üzerine ayni ku. 
mastan bir ceket. Yalnız, ceketin ya. 
ka ve kol ağızlan ile etekleri san ipek 
ile çevrili. 

Çok uzun, beyaz krep bir rop; gö
ğüs kısmı son derece dar ve üzerinde 
hafit işlemeler ... 

Çiçekler 
Şapkanızdaki, elbisenizin göğüs ve 

yakaamdaki çiçekler yapmadır diye 
~tekilerden ayn tutmaya hakkınız 

yok. Bunların da mevsime tlbi olma
ları llzımdır. 

Meaell. kışın eapkanızda ve robu •. 
nuz.da taşıdığınız çiçeklerin bu mev
ıimde aolmuı olması llzımdır. Şimdi, 

bu mevsim hangi çiçekler varsa siz. 
deki yapma çiçeklerin de onlardan ol. 
ması icap eder: Mine, papatya, gül, 
gelincik gibi. 

Yalnız, bazı çiçekler vardır ki, kış 
yaz üzerinizde taşıyabilirsiniz : Ma. 

nvlya, i:ıci<'ic:eği. menekee bunlardan· 
dır. 

Sanat aleminde 
.......................... 

Mimar Brunotaut sergisi 
\'azan: Şevki Balm umcu (mDmaıır) 

Güzel Sanatlar Akademisinin mi
marı kısmı profeaörtıntın aergiılnin, 
istifade etmek makaadlyle gezdim 

ve tetıııi erllm. 
Sayın profesör eserlerini tarih sı

raslyle tasnife uğratmış bul••nuyor. 
lar: 

A - 1908 • 1918. 
B - Harpten sonra. 
C - 1933 • 1936 Japonya. 
D - 1937 • 1938 Türkiye. 
1908 - 1918 d-evresindekl eserıe-

rln birinci mllkAfat kazanan (Ha
vel) arazisi tanzim plAnından gayri. 
etnln plAnlarını görememekteyiz. la. 
mi geçen umumi plAnın i fadelerin
den bulunan k r okiler fevkalA.de 
muvafıktırlar. Bu devreye alt eser
l erden memur istirahat evleri ve be
lediye binası projesi Alman sanatı
nın ağdalı aealetinl ihtiva ediyorlar. 
Çok samimi ve samimiyeti derecesln-
4e muvaffak olan bu iki eıer, mlma
nn hakiki karakterlnl veren kıy

m eUerdlr. 
1009- 1810 

1910. 1911. 1912 de yapılan kira 
evleri Te büro binası lle çamaşır yı
kama fabrikası bir lnkılAbın mebdel
nl tearet eden eserlerdir. Yenlllk 
gayesiyle yapılan bu işler, iki yıl ev
vel~! tarihin mahsulleri yanında pek 
zayıf, pek soluk kalıyorlar. Fakat 
gerek büro binasında, gerekse çama
ıır fabrikasında iptizal yoktur. 

1913 de devlet mükA.fatı kaza
nan (Demirin Abidesi) pavyonu şa
nan (Deydln Abidesi) pavyonu şa

yanıdlkkat bulunmaktadır. Hacmin
den bir iki misli ( bUyüklUk tesiri) 
vermek kudretini taşıyan bir form
da bulunan bu pavyon ıergi mevzuu. 
nun muvaffakıyet sırrını bulmuştur. 
Ancak (Demirin Abidesi) olarak ka
bul edtlmesl mUşkUldUr. Alınan form 
ve tatbik edilen kontrUksiyon demir 
malzemenin ruhunu tutmuyor, ka
naatindeyim. 

Eserin karşısında tae ve betonar
me inşaatı da hatırlayablliyoruı. 

Demirin daha çallk, daha zinde, da. 
ha hafif bir if«de bahşetmesi IAzıru. 
gelmez mi? Fikrimce çelik pu·yoıııı 

madde kıymetini daha ınuntral<ı . 
,.eue ifade etmektedir. 

(Alplne Archltektur) n aft PtUfl 
ler mimarın kafa zrnglnllğl ve artlR
tlk kıymeti için isabetll hükümler 

Pro/earJr Taut 

verdirecek kı.) ıııeUer<llr. 

Cam pavyonu heyeti umumlyesiy
le kuvvetlidir. Mimar her halde ser
best fikirlerde pek mu\·affaktır . Fa
kat bu pavyonda kontrükslyonu ve 
maddeyi (güzel fikirlere) feda eden 
bir eda var. 

Cami parça parça doğrayıp miln
hant bir kubbeye boyunduruklamak 
muvafık mıdır? Cami elmas mer
tebesine yükseltmek, camı camlık-

tan çıkarmak olmaz mı? 

HARPTEN SONRA 

Şimdi serginin ikinci kısmını tet
kik ediyoruz. Bu kısım 1908 • 1918 
devresine nlsbetle çok daha zengin 
görlllUyor. Mimar bu devrede kla
sik mimari motiflerinden ve onu 
takip eden moda mimarisi tesirlerin
den tamamlyle kurtulmuş bulun. 
maktadır. 

Bu lklnc·I devredeki işler üzerin
de mimar pek hAklmane çalışmış gö
rülüyor. Kısmı azamını (sıra evle
rin) teşkil ettiği (harp sonu) eser
leri mimarın olgunluk deninln lfn· 
,Jelerldir. 1922 hAl binası muvaffak
tır. 

1914 • 19 28 ( Brltz} sıra e\·Jerl 
1927 • 1932 (Zehlendorf) sıra evle
rine nlshetle (umumi plA.n armonl
ıd) hakımından bira?. hendesfdfr. 
1 !127 • 1 !132 ~ıra e\ lc-rlnln knrulu
şunda sanat tPınhllril tam bir lnkl!ıaf 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

. 

Tekirdağlı ile Çoban Mehmet 
önümüzdeki ay içinde güreşecekler 

F ederasgon bu maç için b-ir def aya ·mahsus 
olmak üzere hus.ısi müsaade verdi 

Memleketimizin güreı meraklılan 

önümüzdeki iki ay içinde iki çok mü
him &üreş müsabakasını seyredecek
lerdir. 

Bunlardan ilki 24 teınmuzda Tak~im 
.tadyomunda yapılı.cak olan Galatasa
ray - Güneş güreş karşılaşmalandır. 

Galatsaraylı Çoban Mehmetlc Güneşli 

Büyük Mustafanın birbirlerine defi et
melerile başl<»yan Çoban · Mustafa gü
reşi bugün bir Galatasaray • Güneı 
karşılaşması halini almıt bulunmakta
lır. 

Böylelikle iki rakip klüp memleke
timizde ilk defa olarttk takım halinde 
güreş maçlan tertip etmiş olmaktadır
lar. 

ikinci enteresan güreş de milli takı
mnnızın en sevilen rüknü Çoban 
Mehmetle profesyonel serbest güreş 

ccilcrden ve Türkiye başpehlivanı Te· 
kirdağlı Hüseyin arasında y21pılacak

tır. 

Çoban Mehmedin müracaatı üzerine 
federasyonca kendisine bir profesyonel 
le çarpışmasına müsaade edilıniş oldu
ğundan ÇobM - Tekirdağlı güreşi ağuı 
tos içinde yine Taksim stadında ola
caktır. 

Çoban Mehmet TekfrdağTı Hiıse!Jin 
---------------------------------------------------------....,,,,,,,..-

Vefa takımı 
Avrupadan getirilen "ekmeklik,, gü

reşçilerle haftalarca mabaadlı müsaba
k<alar yapan serbest güreşçilerimizin 

foyasını meydana çıkaracak olan bu 
karşılaşma senenin en ehemmiyetli spor 
temasların:lan biri olacaktır. 

Bursadaki maçını nasıl oynadı 

-0--

Pera, Galatasaray Ve 
Şiıli ile Karşılaşacak 

Geçen pazar günü Fenerb<tbçeye 2-0 
magh'.ip olan Yunan muhtelit takımı 

şehrimizde üç müsabaka daha yapacak
tır. 

Her üçü de Taksim stadında ytıpıla· 
cak olan bu karşılaşmalann birincisi, 
perıembe günü saat beş buçukta gayri 
federe klüplerin en kuvvetlilerinden 
Pera ile, ikincisi cumartesi günü yine 
saat beı buçukta Galatasarayla, üçün
cüsü de saat dokuz buçukta gayri fe
dercler pmpiyonu Şişli ile olacaktır. 

Yunan muhteÜti • Pera maçı hakem
liğini Şazi Tezcan, Yunan muhteliti 
Galtıtasaray müsabakasını da Ahmet 
Adem edecektir. 

Yüzme Antrenörü 
İstifa Etti 

Denizcilik federasyonunun yüzme 
antrenörü Macar Freuşvi hastalığı ha
sabile işinden istifa etmiştir. 

Kıymetli bir hoca olan Freuşvi mem
leketimizde bulunduğu 3 sene içinde 
birçok sporcu ycti~tirmiş idi. Kendisi
nin vazifesinden ayrılması yüzücüleri· 
miz hesabına büyük bir kayıptır. 

Bursa 20 (Hususi) - Pazar günü 
Atıcılar sahasında İstanbuldan &elen 
Vefa takımı ile Acar İdman arasında 

yapılan maçta Vefa 4-0 galip geldi. 
Maça Mustafanın hakemliği altında 

başlandı. Oyunun ilk anlarınlda aahaya 
a.hih!u vl•UG.) w.u . .. : ... ... L! . U.;:,tlUd4.Uj l.U.6 

anlarından Acar İdman forları istifade 
edemediler. Rüzgara karşı oynayan 
Vefalılar yavzış yavaı sahaya alışarak 

Acar kalesine inmeğe başladılar. Ve bu 
sıralarda Muhteşem takımının ilk sayı

sını kaydetti. Acar forlan da aca sıra 
Vefa kalesini ziyaret ettilerse de kar
şılaştıkları fırsatlardan istifade e:leme
diler. 
Vefalılar zamMla hakimiyeti tama

men ele alar:.~. Acar kalesini sıkıştır
malan arasında oyun devam ederken 
yavaş davroomalarından birkaç gol ka
çırdılar. Nihayet oyunun sonlarına doğ
ru ikinci sayılarını da yaparak ilk dev
reyi 2-0 bitirdiler. 

i KiNCi DEVRE 
İkınci devreye Acarlılar daha cilnlı 

başladılar. Ve bu hızla Vefa kalesine 
indilerse de Vefa defans hattının güzel 
oyunu karşısında bir ıey yapamooılar. 

Vcfalıların bir hücumunu Acarlılar fa
vulle durdular. Verilen penaltıyı Hay
dar kalecinin ellerine atarak Acttrlılan 
bir golden kurtardı. 

Acarlılar bu golden kurtulunca tek
rar canlanarak Vefa kalesine inmeğc 

başladılar. Fakat bu da kısa sürdü. 
Tekrar Vefa hakimiyeti ele alarak Acar 

Kültür Bakanlığı Riyaziye Direktöri4 B. Faik Reşidin şehrimize gckliğini 

yazmıştık. Direktör Vniiversitede dün yapıl.an top'Uıntıdan sonra ayrıca kitap
çıların yaptıkları bir toplantıya da riya.<ıct etmi§, mektep kitaplannın aat'§ 
oo::iyetini konuşmuştur. 

Evvelki gece Ayaspa§adan Ga::haııeye doğru inen yol üzerinden yuvarla. 
11aıı otomobil .• 

\ 

nısıf sahasına yerleşti. V e bu de91 
de Haydar ve Şükrünün attıktan 

golle maçı 4-0 kazc.ıdılar. 
Bu oyunda her iki taraf da iyi er' 

dılar. Maç, zevkli geçti. Acarla ar•' 
da klb farkı olan Vefa, ıfifterdiiij 
UU4' ~ C ~ ~\.~ V, uU~ .UC -»Ul ~ 41 

sempati ve takıdir uyandırdı. • 
Bu maça Vefa ıu takımla çıkmıtd' 
Muvahhit • Saim, Vahit - Muı; 

Lütfü, Abdüt - H ü1eyin, Muht• ...... 
Haydar, Şükrü, Zeki. 

--0-

Atletizm 
FllANSA • LEHiSTAN 

Varşova, 21 (A.A) - Burada Y" 
pılan müsabakalarda Lehistan atıe-' 
tizm ekibi Fransa ekibini mağlup et' 
miştir. 

Nt:ticeler şunlardır: 
230 Metre: 
1 - Lehli Zaslona 22.2 saniye. 
800 Metre: 

8 1 - Lehli Gassovs 1 dakika 55-
sani!;.?de. 

2 - Fransız Eor 1 Dakika 56.5 9'' 
niye. 

5000 Metre: 
1 - Fransız Joji 15 dakika 7.2 ,,_ 

niye. 
2 - Fransız El~azi 15 dakika sJ 

saniye. 
400 Metre: 
1- Fransız Joye 54.1 saniye. 
2 - Lehli Jasevski 55.6 saniye. 
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Favton!ar tarihe karışırken IRuzve;tin karısı 

altın 

_____ ...._________ Kocasının hangı işlerine 

Dem i r ha 1 i ne g e 1 en Amcdka~:u~~~;,~.~ Ruzvclt gc- ' 

b l• ı ez 
1
• k çenlcrde söylediği, nutukta, Amerika da, 1 

halkın üçte birinin giyinme, yaşama ve 

\'azan; NDyazD Alhlmed 
gıda alma şeraitinin fenaı olduğunu 

söylemişti • • 
A vrupada Amerikalıların refah için

.ie yaşayan bir millet olarak tcmındığı 
için, bu sözler herkesi hayrette bırak
mıştı. 

I 

1'.ırılı"' 1..·arJ._~nuık ii,,zere c. 7'Ut f ayto'lt 
arabası •. 

Bele:Hye, atlı arabaların tabi olacak
ları şerait hakkında bir talimatn.o:ıne 
hazırladı. Bu talimatnamede arabala 
rın y "Ylı olması, kutru 7 S santimetre
den aşağı olmaması, takozlu frenlerden 
başka bir vasıta ile tekerlekleri tev
kife mahsus tertibat bulunmaması mec· 
buriyeti vardır 

Bunları okurken düşündüm. 
Medeniyet, dev adımlarla ilerliyor 

tren. otomobil, tayyare icat edilinceye 
kaJar atlı t•raba kim biJir kaç asır in
sanların en liiks ve süratli bir vasıtası 
idi. V t gene kim bilir atlı araba icat 
edilınceve kadar insanlar kaç ı-sır sü
rati ya bacakları veya çıplak hayvan
ların üstüne binmekle temin ediyorlar· 
dı. 

Atlı arab ılar artık tarihe karışmak 

Üzeredir. Otomobilin girmediği yer 
kalmıyor. 

halde! diye bir <le alay ederler. 
Miıuarckler, hJyv.11ın kocaman ara 

ba ıle ne kadar ko§abıleccğ:ni ya düşü 
nemiyorlar veya düşı.lnmek istemiyor 
lar.,, 

Netice şu: Medeni şehirlerde fayton 
artık müzelik oldu. Yaylı arab<•ların da 
ömrü pek fazla olmasa gerek. Hatta bu 
gidişle yarım asır sonra ctomobillcrin 
bile ayni akibete uğrt•:nayacağını kim 
idd:a edebilir? 

Apartımanların damlarına konabile
cek küçük tayyareler icat edilir, kanat 
l~ uçma tecrübeleri iyi neticeler verir· 
se, otomobiller de bugün yaylıları uğ· 
rattıklan akibete uğrayacaklardır el
bet. 

Niyazi Ahmet 

İzmir Fuarı İçin Toplantı 
Yapılacak 

Cumhurreisinin karısı ile konuşan 

bir Fransız kadın gazetecisi bayan 
Ruzvelte, bu mesele hakkındaki fikri
ni s~ruyor. Memleketin içtimai işlerin· 
de büyük bir faaliyeti olan bayan Ruz
veltın verdiği cevap şudur: 

- Benim fikrim şu: Kocam verdiği 
bu rakamda pek faz:la insaflı davran
mış. Hakikatte çok fena hayat şartla
rı altında bulunan vatandaşlarım nü
fusun üçte birinden pek daha çoktur. 
lşte, benim faaliyetim, onları bu vazi
yetten kurtarmak gayesini güdüyor. 

Ruzveltin karısı hükfımctin halk iş
leri ile ugraşan komitesi başkanıdır ve 

Ru.zvcltitı kansı .• 
birçok dahili meselelerde kocasının ve
receği kararlara bu hususta müessir 
olur. 

Bayan Ruzvelt Amerikada zencilere 
karşı tutulan siyasetin de aleyhinde
dir. Yine o beyanatında diyor ki: 

7.- KURL .. 13 HAZiRAN 1931 

Leyaz perde üzerinde 

ilk meşum kadın 
Meşum kadın .. Maceraı'larda erkekle

ri felakete ıürükliyen efsanevi Vampir. 
Bunlar, beyaz perdenin hem güzel, 
hem korkunç, fakat tamamile sehhar 
ıcahramanlarıdır.. Bunlar arasında bu 
gün Marlen Ditrih ve Greta Garbo sa
yılıyor. 

Fakat, ·daha dün bu ismi ilk alan ar
tistin şimdi ne olduğunu biliyor mu
sunuz? Veyaı hiç merak ettiniz mi? 

Beyaz perdenin ilk meşum kadını, 

Muzidora bugün bir köye çekilmiş, 

münzevi ve sakin bir hayat yaşamak
t'tdır. Kendisini çok seven ve cınun da 
çok sevdiği bir kocası vardır. Bir de 
yedi sekiz yaşlarında bir erkel. çocuk
tan. 

Muzidoraı sinemayı bırakmakla be
raber, sanat hayatından ayrılmı§ de
ğildir ve kendisini eskisinden daha faz
la sanata vermiştir. Yalnız, bu, sessiz 
ve kendi halinde bir sanattır: 

Muzidora hem şairdir, hem heykel· 
traş. Fransanın bir köyünde geçirdiği 

sakin günlerinde, bazan şiir yazar, ba· 
zan heykel yapar .. Heykellerinde ona, 
bilh •• ssa oğlu modellik etmektedir. Oğ
luğunu model olarak yaptığı ve "kü
çük Bakhus,, ismini verdiği büst mü
kemmel bir sanat eseri sayılmaktadır. 

Muzidora, sinemanın eski ve ilk 
Vampir kadını, bugün kendisini eski· 
sinden fazla mesut bulmaktadır .. Diyor 
ki: 

''Bende eskidenberi bir ıaıir ruhu 
vardı. Pariste ıdoğdum ve çocukluğum 
sanat adamları arasında geçti. Bana 

derin bir edebi1at ve aaMt..WUtürü. ver-

tesbit edilen bacaklar nihayet sinemada 
da görünecektir. Bu güzel şeylere ma
lik olton Marta Rey "Bana bir gemici 
gönder,, isminde bir film çevirmeye 
başlamıştır. Filmde güzel bacakları ile 
bol bol dansedecektir .. 

• Doroti Lamur ''Şimal çocukları,. 

ismindeki filmi çevirmeye devam edi
yor. tık defa olarak bu filmije hakiki 
büyük vapurlar stüdyo civarına getiri
lerek resimleri alınmıştır. Bundan ev
vel filmlerde gördüğümüz bütün gemi
ler ve vapurlar küçük mcdellerin bü
yütülmüş şekilleri idi. Vaktile İstanbul sokaklarında insan

ları taşımak için kiralık at, katır ve 
eşekler bulunduruluyordu. Bunlar me
sela Eminöniinden Faıtihe kadar adam 
götürürler, efen:li eşeğe binmiş, uşak 
ark.moda tıpış, tıpış yürürlerdi. 

-Bugün İzmir fuarına · stfrak ede -
ceklerjn fştirakilc Ticaret odasında 

mühim bir toplantı yapılacaktır. 

- Bu, hakikaten, bizim memleket 
için korkunç ıve ;halli çok üç bir me· 
scleôir ~a'lea( nerhNcfe liu mesele, on· 
dan kaçınmakla halledilecek değildir. 

Zencilere karşı düşmanlık şeklindeki 

bu ırkçılık siyaseti devam ederse bila
kis her şey daha fena bir çehre alacak
tır. 

~~ 
rı 1 

*-Şirky ft~ bfr :!'flıJtdç ~A g!T'rf& • 

Bu devirden sonra atlı arabalar ço
ğaldı. Sultan Mecid zamanında başla
y •:ı ve göz kamaştırıcı bir nakil vası
tası olan arabalar ancak saray mensup 
larına ve zenginlere nasip oluyordu. 
Ortaya otomobil çıkmağaı başlayınca 
§chır binlerce araba ile dolu idi. Beya· 
zıt meyd onında yüzlerce allı pullu atlı 
arabalar beklerlerdi. Fakat otomcbil 
ve tn:nvay yavaş yavaş hepsini eritti. 
Şim:li İstanbuldaki fayton adedi onu 
geçmez. Civar semtlerde ürkek ürkek 
müşteri taşırlar. 

Bir gün faytona binenler seyircilerin 
önünden gurur ve azametle geçerlerdi. 
Şimdi faytano binenlere herkes biraz 
hayret ve bir o kadz,r da istihfafla ba
kıyor. 

Abdülhamid zamanının en meşhur 
faytoncusu Hasan, şimdi Beykozda me
ıirelere adam taşımakla meşgul. Eski 
günlerini anlatırken: 

- Ah bz-yım, dedi, ben Beyoğlunda 
İ§ yapar ve kazanırdım. Faytonum cad· 
deden geçerken herkesin ağzının suyu 
akardı. Kazanırdım da.. Tramvay ile 
otomobil gelince kendimi buraya aıttım. 
Şimdi burada d, iş kalmadı. Bizim git
tiğimiz yerlere iyi yollar yapıldı. Oto
büs işliy-::r. Hayvanlar kış yaz yem is· 
tcdiği için bakalım bu işe ne kad<?lr da
ha tahammüı edeceğız. Vaktile sanat 
altın bilezikti. Ama bizim altın bilezi
ğimizi zaman demir haline getirdi.,. 
Atlı arabalar şimdi Florya Küçük

çekmece, Şişli · Zincirlikuyu, Sarıyer 
içmeler, Büyükdere ve civarı, Hayıdar· 
paşa civarı Boğazın birkaç kalabalık 
ıemtine inhisar etmiş. Topkapı ve E
odirnek •pı dışlarında da yakın köylere 
ka1ar giden birkaç araba var. 

Bunların hepsi şikayetçi. Hepsi: 
- Hay•;an yem ister .. Yazın doyu

racak para alsak bile kışı geçiremiyo
ruz, diyorlar. 

Ve süratin insanları ne kadar büyü
lemiş olduğunu da şöyle izah ediyor
lar: 

- Milsteriler dt- değişır.işler. Ara· 
baya bindiler mi: 

- Arabacı hızlı sür.. Kaplumbaga 
&ibi yürüyorsun, akıama varırız her 

Toplnntıdn Oda umumi katibi Ce. 
vat Nizami ve oda sanayi şubesi di
rektörü Avni Abacı da hazır buluna
caktır. 

Toplantıda lslanbuldan İzmir Fua. 
rına ıştirak edecekler· ... kati vaziyeti 
görüşüleceK, iştirak nisbcti ve bunun 
için icap eden teşebbüslerin yapılma· 
sı hususunda kararlar ittihaz oluna. 
cnktır. 

Sus Vapuru 
Temmıızun başında limanımıza gel

mesi beklenen Sus vapurununun Al
maııyada son tecrübeleri yapılmış, çok 
iyi neticeleri alınmıştır. 

Sus vapuru bu tecrübede 18,66 mil 
yapmıştır ki bu miktar son derece iyi 
bir sürat addedilmektedir. 

Orta hovda ısmarlanmış olan dört 
vapurdan Etrüsk vapuru denize indi. 
rilmi•:tir. 

''Bu itib2rrla, fırsat buldukça, Ame· 
rikadaki "siyahilere,, karşı olan sevgimi 
göstermişimdir. Daha geçenlerde bir 
zenci kadın konferansına başkanlık et· 
tim ve hepimiz birbirimizden memnun 
olarak ayrıldık ..• , f 

t 5 Çocuk Bahçesi Açılacak · 
Çocuk kamplarından sonra çocuk 

bahçelerinin de açılması hususunda 
hazırlıklara bafllanmıştır. Bu yıl 15 
çocuk bahçesi açılacaktır. 

Bahçelerde talebenin istifade ede. 
bilmesi ve iyi vakit geçirebilmesi için 
radyo, 1;nzete, mecmua gibi yardımcı 
vasıtalar bulunacak, ayni zamanda 
öğretmenler tarafından türlü oyunlar 
' ? şarkılar öiretilecektir. 

''Sinema benim için yanlış bir yol

du. Senelerce meşum kadın oldum ve 
aşkla korkuyu birlettirdim.. Fakat 
içimde aşk ve saadet arzusu her şeyden 
fazla idi ve herkese bunu verııwk isti
yordum. 

"Bugün huzur içinde yaşıyorum ve 
hasretini çektiğim bu sevgi ve saadeti 
kocamla oğlumdan görüyor ve onlara 
veriyorum .. 

"Şairlik 1 Ne güzel şeydir 1 Sonra, in
sanı öyle gençleştiriyor ki! Bugün ken
dimi ç.ok genç hissediyorum. Halbuki 
sinemada olsaydım çoktan ihtiyarlamış 
bulunacaktım .. ,, 

Genç kalmanın sırrını maceralı ha
yattan çekilmekte bulan Muzidora bu
nu bütün Holivuttaki yıldızlara tavsi· 
ye etmektedir, - bilhassa meşum kadın· 
lara .. 

Yıldız Serpintileri 
• Dünyanın en güzel bacakları ıd.iye 

1 

miş, yüzünden yaralanmıştır. F~k:'.t, 

kazadan sonra bayılmış olan artist der 
hal kendine getirilerek, oyuna devam 
ettirilmiştir. Ancak o sahne bittikten 
sonra Şirley Ros hastahaneye kaldırıl· 
mıştır. 

• Otomobil yarışçısı, Coel Torn ay
ni zamanda iyi bir artisttir ve tehlikeli 
sahnelerde kendisinden yardım isti· 
yenlere Coel yakında böyle tehlikeli 
bir otomobil yarış sahnesi geçen bir 
filmde çalışmaya davet edilmiştir. Ya
rışçı artist ayni zamanda milyonerdir .. 

* Krı:.I olsaydım,, isminde bir film 
hazırlanmt>ktadır. Bunda en birinci Lui 
ve sarayı mevzu olarak ele alınmıştır. 
Film için 20000 dolarlık "tarihi eşya,. 
yapılmaktadır. 

Yedinci Edvardın Devri 
Filme Alınıyor 

Ayın 28 inde Parise gelecek olan İn
giliz kral ve kraliçesine Fransızlar he
diyeler arasında bir hediye daha hazır
lıyorlar.: 

Kral dedesini sinemada görecek •. 

Yedinci Edvard üzerinde çevrilecek 
olan bu film, ayni zamanda siyasi bir 
mahiyet de taşımaktadır. İngiliz - Fran 
sız dostluğunun kuvvetlendiği ve daha 
kuvvetlenmesine çalışıldığı bugünlerde 
'ki devlet arasında ilk dostluk bağlan
-ıı kurmuş olan yedinci Edvardın ha
yatının sinemada canlandırılması iyi 
uir teşeb1lüs ol•ı:aktır. 

Filmin ismi "yedinci Edvard devri.,. 
Bu itibarla, film yalnız Ingiliz tarihi 
içinde kalmıyor, bütün Avrupa ve 
dünya tarihinin, nisheten yeni devirle· 
rini de iç:ne alıyor. Filmde İngiliz kralı 
{edinci Edvardla beraber, kraliçe Vik
torya, Disraeli, Bism~ırk, Gambctta da 
bulunacaktır. O zaman)ci genç Gal 
prensi ve büyük sahne sanatkarı Sara 
Bernar d:ı filmin aşık ve maşuka rolle
rini al •:aklardır. 

Lord Kiçner de filmin baılıca kah· 
ramanlarmdan birini teşkil etmektedir. 

Çar ikinci Nikcla, imparator Franıu
va Jozef, bugünkü Başvekil Çember
layn, eski Fransız Brışvekili Klemanso 
da filmde görünilyorlar. 
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~BATAK(ll(TAN . 
~İMDARATORICELl~li 

"Seyh tuzağı,,? 
KAşgay hanının hediyesi olan cins ala 

binip kaçmak te~llfi karşısında şeyh 
boyuna enfiye çekiyordu l 

Ticaret odası 
idare meclisi 

Dün toplandı bazı 
kararlar verildi 

İki haftadır ekseriyet olmadığı içln 
toplcmamayan ticaret odası idare 
meclisi dün oda ikinci reisi bay Ziya 
Tanerin başkanlığında toplanmıştır. 

Toplantıda geçen celsenin zabtı 

l'ilhelm Va.mıu.!, bir an ken. 
dini Fcrjeni Şeyhinin kar§18ın

daymı§ hissetti. Umumi harbin 
ba§langıcmda B114ehrden nak~ı, 
_ lstanbul yoliyle Berlin dönil. 
~ü _ stepi geçip de kenxınU:ı 

Ferjeni MyU1.e uğrayan .Alman 
1ro:ısolosu, orada saygılı karşı

ıanmış, fakat Şeyhin refakx:ı~inde 1 
odaya girer ginnez eı141ı agızla
n kend.i8ine sessiz sedasız •· H o§ 

Ferjeni Şeyhini kandırdığım gibi kan
dırmağı tecrübe etmekten çok uza -
ğım ! Belli 'ki sen ondan çok daha a
çıkgö1.SÜn ve aldanacak göz yok sen. 
de! Sen, bilakis aldatmakta yektasm 
ve o derecede, ki kaç zamandır bana 
dost ~örürunekte hiç falso etmedin, 

okunmuş, bundan sonra Vekfiletin ya
pılması lazım gelen tadilat dolayısilc 

iade ettiği odanın 938 senesi bütçesi 
mevzuubahs olmuş, bütçeye okunarak 
heyeti umumiyeye mtılCımat verilmiş

tir. Buna göre, oda bütçesinin 938 se
nesi geliri 182220 gideri de 182220 
lira olarak tesbit edilmekte idi. 
Bunun haricine bütçede bir de odanın 

be!'abı katiye nazaran varidat fazlası 

26563, 15 lira olarak kaydedilmişti. Pa
ranın yüzde 1 O nu oda ahkamına göre; 
oda memurları namına teavün sandığı
na ayrılması mütebaki kısmın da ileri
ide yapılması mutzısavver oda sarayı 

, 
geldiniz!,, demi§ti. Sonra da kcn. 
di.sile kar§ı kargıya oturduğu o 
Şeyhin, sakin ve 8iluti vaziyeti! 
tıpl.."ı şimdi bu Şcyhinki gibiydi; 
arada1ci fark - şimdiki hal<UJ -
bunun, yapacağı şeıJi tasdik et
tne17l&iydi; öteki Pcrai Koksla 
görfl4tüğünil ve kendi8ini ona 
teslim edeceğini, 3'11.al üzerine 
hemen tasdik ettiği holde, bu, 
Ldvrensle temasını vo kendiaini 
ona teslim edeceğini Mld söy'le. 
miyordıt! Vilhelm Vasmus, o t>e 

lm vaziyeti ziTmen mukx:ıyeseye 

'ko1JUldu!1 ... 
Ve zihnen yaptığı bu mukayese ne

ticesinde de, bu Şeyhin cevap verip 
vermemesi üzerinde durmıyarak, dilş. 
tüğü bu yeni ''Şeyh tuzağı" ndan da 
geçen seferki gibi kurtulup kurtula. 
mıyacağı noktasında zihin yormağı 
tercih edecek kadar kendine geldi. 

Gerçi vaziyetin hangi sa!ha:smda 
bulunduğunu, Şeyhe bir oyun oynı
yarak kendisine bir kurtuluş yolu a. 
ça.cak kadar vakit bulunup bulunma
dığını bilmiyordu, ama farzedilsin ki, 
ancak beş dakikacık vakti vardı; böy. 
le bir vaziyette bunun da kıymeti yok 
dcğildil Bo,a 4urmakt.ansa~ 
Boş durma.lrtansa - neticesi ne o

lursa olsun - harekete geçmeğe ka. 
rar veren Alman casusu, tekrar Şeyhe 
döndü: 

- Şarkta. ''SUkflt, ikrardan gelir!,, 
denildiğı, sence de malüm, bence de! 

Bu itibarla senin sükutunu bu nokta. 
dan iltizam! sayarak, ikrar mAnasma 
alıyorum. Şimdi de, sana bir teklifte 
bulunacağım! 

'"Teklif,, sözü i.irerine Şeylıin gözle
rini araladığını f arkederek, yutkun. 
du, hafifçe öksUrdU, sesine atiphe u
yandırmayıcı bir ton katmağa gay. 
retle: 

- Teklifim; dedi; baruı :.son bir fır
sat vermendir! 
Şeyh kendini tutamayıp da gülmek. 

ten kendini alamıyormuş gibi bir fı. 
kırdayışla, akik tesbihini gene kuşa
ğına sokarak, duvara dayalı yastık U. 
zerindeki sedef kaplı abanozdan enfi· 
ye kutusuna parmaklannm ucunu do. 
kundurdu: 

- Saruı son bir fırsat vermek mi? 
Yoksa Kiışgn.y Hanmm sana hediyesi 
olan cins at, gene mi hastalandı? Ve 
sen de gene mutlaka o ata binip de mi 
Ui.vrcnsin yanına gitmek istiyorsun? 
Şu halde de yarın sa.baha ltadar her 
yarım saatte bir serbestçe ahıra gidip 
ata. ilaç vermek ve onu bu suretle te
davi etmek Uzere benden müsaade is. 
tiyeceksin galiba? 

Şeyh, Vilhelm Vasmusun vaktile 
Ferjeni Şeyhine tatbik ettiği oyunu 
noktası noktasına hatırlıyordu, işte; 
şimdı sabık olan o zamanki konsolos, 

benim tam itimadımı kazanmak için 
hattiı bazı tehlikelere karşı koymağı 

da göze aldırdın! 

Ve ıslık çalar gibi bir sesle, buğz 
lc:erisinde böyle diyen Almanların es. 
bak Buşehr ve sabık Şiraz. konsolosu, 
teklifini eöyle açığa vurdu: 

- Beni 5 dakika için serbest bırak; 
yani, bw·adan dışarıya çıkmama göz 
yum! Eminim, ki dışarıda İngilizler 
bekliyor, etraf sarılmıştır. Ben, bu 
çenber arasından geçip gitmeğe te. 
eebbUs edeceğim! Bunda muvaffak ol
mam ihtimali, gayet zayıftır. 100 de 
1 derecesinde zayıf bir ihtimal! La. 
kin, ihtimalin bu kadar zayıf olmasile 
beraber kaçabilirsem, sence ;mesele 
olmamak lmmgelir: çünkü, bana bu 
kadar zamandır dost gibi davrandık· 
tan, birçok mahrem hususu Mna söy. 
lemekliğime zemin hazırladıktan son. 
ra, - içyüzü ne olursa olsun - ara
mızdaki bu alaka icabı, bana böyle 
bir f rrsat vermie olman, tabiidir; bu.. 
nun ak.<Ji galritabii olduğu kadar. 

Şeyh, bu teklif fu.erine, ~imdi elin
de tuttuğu sedef kaplı abanozdan ku. 
tu içerisinden aldığt 2 nci bir tutam 
enfiyeyi burnuna götürüp, hapşürtily
le çekerek,: 

- Yani; dedi; gene at sergüze§tl! 
Hiç ştlphesiz kaçmak teşobbUsüne, 
K~Y. Hanmın hediyesi olan 89.Ila a
II§km cins at .üzerine atlayıp da girJ. 
§eceksin! 

- Neden öyle olmasın? Evet; öyle! 
Eğer İngilizler beni ya ölü, ya diri ele 
geçirebilirlerse, sence mesele var mı? 
Yok! Eğer ne ölil, ne diri ele geçire
mezlerse, o zaman da mesele yok gibi 
bir §eydir! Sen, nasıl farzedersen, öyle 
olur; netice itibariyle, senin mUlAha. 
zana göre var veyahut da yok .... mese
le! 

Sustu ve Şeyhten cevap bekledi. Fa. 
kat, Şeyh de susmakta berdevam! Bu
nun Uzerine tekrar sordu: 

- Teklifime karşı cevabın nedir? 
Ya "evet", ya da ',hayır!,, Bu ikisin. 
den hangisi ise, çabuk söyle! ... 

Halbuki Şeyh ikisinden birini söyle. 
mekte acelesiz, ağır ağır enfiye çe
kiştirmekle me§guldU: 

- Hele hele! Dedi; sahurlu ol, Vas. 
mus! ''Acele işe şeytan karışll'!., Şal" 
km bellediği sözlerin hemen hi~ biri 
meçhulün olmadığına nazaran, bu da 
malumun olsa gerek! 

Ve İranlı Şeyh, ayni medlülil, şu 
tarzda tekrarladı: 

- "Elaca?etl, minee.şcytan; Etteen. 
nf, mlnerrahman,, ! 

Ve bu mukabele üzerine, Şeyhin ~ 
zü uzatarak va.kit geçirdiğini hesaplı.. 
yan ''Almanların Uvrensi" birdenbire 
yerinden kalkıp yere ayak bastı!? •• 

(Arkası var) 

Okuma Odalarının Yerleri 
T eabit Edildi 

İstanbul ilinin muhtelif semtlerinde 
yeniden okuma odaları açılacağını 
dilnkU sayımızda yazmı!}tık. 

için bankaya yatırılması lazım geliyor
du. Oda Vekalete gönderdigi bütçede 
bu varidat fazlasını yüzde onu ayırma
dan toplu çlarak göstermişti. Bunun 
üzerine mUnakaıalar olmuş, azadan 
birçokları yeni bütçeyi V ekiletc arz. 
ederken bunun bu tekilde oda ahka
mına uygun yapılmasını birçoktan da 
buna hiçbir 1Uzum çlmadığını V ckale
tin bu iıten pekala haberi bulunduğunu 
ileri sürmilglerdir. Neticede vaziyetin 
Vekilcte bildirilmesine lüzum olmadı
ğında ittifak edilmiıtir. 

Bazı hahamların ıünnet, düğün hu
zur, nezaret ve kıraat ücretlerinden ne 
miktar kazanç vergisi alınması lazım 
geldiği etrafında tetkik yapmak üzere 
defterdarlıkta teJekkül edecek komis
yona ticaret odasından istenen iki aza 
için bay Feridun Mi!lnyas ve Ahmet 
ıeçilmişlerdir. 

Bundan başka, vapur büfelerini top
tan kiralayanların kazançlarının takdi
ri. Sarıyer ve Beykoz kazalarında ve
raset ve intikal vergilerinin vaziyetini 
tetkik etmek üzere teşekkül edecek 
komisyonlara odadan ikişer aza seçil
mİ§tir. 

Vçilncü olarak ticaret ve zahire bor· 
sası 938 nis2'n fiyatı tetkik edilmi§ ve 
tasdik olunmuıtur. 

Borsa mukarreratına muhalif alım ve 
satım muamelesi yapan üç tüccann 
tecziyesi etrafında idare heyetine y._ 
pılan teklif kabul edilmi!, üç tüccarın 
para cezas.ına çarptırılmasına karar ve· 
rilmiıtir. 

Menıe şeh.OOetnameleri masrafının 
alıcıya mı yoksa satıcıya mı ait olduğu 
etrafında odanın yaptığı tetkikat mec
lise arzedilmiş, bunun üzerinı-de de mü
nakaşa olmuş, .c<ia umumi katibi. Cevat 
Nizaminin §U sözleri üzerine masrafın 
alıcıya ait olacağı kabul edilmiştir. 

Cevat Nizami şunlan söylemiştir: 
"- Bu hususta geniş mikyasta tet

kikat yaptırdım. Birçok ithalatçı mües
seselerle temas ettim. Esasen 34 devle
tin iştirakile teşekkül eden beynelmilel 
ticaret odasının hazırladığı esaslarda 
bunu bu şekilde bir teamül oltırak gös· 
terdiğinden bu masrafın alıcıya ait ol
duğu zaruretini kabul etmek lazımdır. 

Oda aynca satı§lara ~t menıe ıeha
detnamesinin masraflannın kime ait ol· 
duğu etrafında bir tetkik daha yapmak 
tadır.,. 

En son olarak oda meclisi azasından 
Ak Osman zade lzzc!.in vazefesinden 
mazur görülmesi hususunda gön· 
derdiği mektup okunmuı. kabul cıdile
rek celseye ıon verllmiıtir. 

--0--

Boraadaki Hadise Vekalete 
Aksetti 

Bir milddet evvel Bursada bazı Sov. 
yet tüccarları ile anlaşarak mal satıp 
alan bir kısım tüccarların satım ve a
lım muamelelerini borsaya kaydettir
memeleri yilzünden borsa holünde çık. 
mış olan münakaşa Vekalete akset
miştir. 

--~ 
izci teşkilatı 

Manisada yeni baştan kuruluyor 

Meksika izcileri bir 

Manisa, (Hususi) -- \'a'i L.fılfi I<ır 
dar ort:ımektcbin izci adedinin ge
nişletılmcsini arzu ettiğinden okulda 
buna doğru geniş bir adım atılmıştır. 

Milli gilnlerde zengin bir kadro illi 
Manisalıların takdir bakımlarına at
zedilen izci teşkilatı bir yandan ort~ 
okulda kuvvet bulurk~n di~er yanda 

•• 

geçit resminde.. ' 
d:ı Halkevı spor şubesine yeni bir ktı''• 
vet aşılanmaktadır. 

Vali Kırdar, ''l\Ianisada yarına bil
zırlanmış bir gençliğin ·vücut buldu· 
ğunu görmek en ileri arzularımdan 
biridir,, demektedir. . 

Resimde Manisa izcilerini bir geçıt
te görüyoruz.. 

Tire - Odemiş yo-
l unda bir ceset 

Alacah köyünde de bir adam .. 
beraber yaşadığı kadını öJdürdU 

!zmir, (Hususi) - Tire - Ödemi§ l 
yolunda ve Tirenin Alacalı köyilnde ' 
iki cinayet olmuştur. Şehrimizdeki a. 
15.kadarlara gelen malumatla. bu iki 
d:ıayet hakkıntla aşağtdakl tafşiUi.t 
verilmiştir: 

Tireye iki kilometre uzakta Tire.ö
demiş yolunda sırtından ve başından 
iki tabanca kurşunile öldUrUlmUş bir 
adamın cesedi bulunmuştur. 

Tire adliye ve zabıtasınca tahkikata 
başlanmış, cesedin hırsızlık ve yanke
sicilik su~larmdan emniyeti umumiye 
nP.zıtretinde buliınan Milaslı Caba 
Mustafa oğlu Ahmcde ait olduğu an. 
ln~ılmıştır. 

Cinayet yerindeki izler \'e suç delil. 
lcri üzerinden tetkikata devam cdil
mi~. sabıkalı Ahmedin. Tirede lhsani. 
ye mahallesinde oturan Nuri Pulat 
tarafından ö~dilrüldüğü sabit olmuş
tur. 

Vakadan sonra cinayet mmtakasm. 
dan kaçan l'\uri Pulat. tabancasile 
birlikte jandarmalar tarafından tutul· 
muş ve adliyeye verılnıiştir. Nuri Pu. 
lat, cinayetin .sebebini söylememekte, 
gizlemektc-:lir Tahkikata devam edi -
Iiyor. 

lkiııci cin.ayet: 
Diğer cinayet Tfrenln Alacalı kö

yünde olmuş, Kadir oğlu Alinin biz_ 
metkarı Çankırılı Mehmet oğlu Ya
§ar, epey zamandanberi ynnında ka. 
patma olarak bulunan 35 yaşlarında 
Ayşe Taylanı sopa ,.e bıçakla yaralı
yarak öldilrmUştUr. 

Cinayetin sebebi kıskançlık w ge. 
çimsizliktir. Katil Yaşar, tutulmuş, 
adliyeye verilmi~tir. 

rarlaştırılmı§tır. Şimdiye kadar su· 
suzluktan "Ok sıkıntı çeken ve pek f e. 

'lJ 'tl 
na şartlar altında içme suyunu temı 
eden Kayserinin Hacılar nahiyesi hal· 
kı temiz ,.e çok leziz bir suya kavuŞ• 
mak üzerc"tlir. 

Nahiye civarında bulunan bir kar· 
nak SU\'U demir borularla nahiye iÇC• 
rısinc ğctirilmek üzere proje ve keşif· 
lcri yapılarak tasdik edilmek uzcre 
sıhhat ve içtimaı muavenet \'ekalc • 
tine gönderilmiştir. 

Kayserinin Hacılar nahiyesiyle Hi. 
sarcık köyündeki :Jkmekteplerin in
şaatı ihale olunmuştur. lnı:aat bugün
lerde baE]lamak üzeredir. 

--o-
Ud Kamyon Kazası 

İzmir. (Hususi) - Urla yo • 
lunda, Gçkuyulaı mcvkiinde bir kanı· 
yon kazası olmuş ve bir gene; ağır su
rette yaraJanmışlır. 

18 numaralı Urla kamyonu, şof er 
A bdullahm idaresinde Urladan tzrnire 
gelirken Oçkuyular mevki inde bır n· 
ra bayla karsılaşmıştır. 

Araba yolun bir keııarında duruyor. 
du. Bu arabayı idare eden Süleyman 
oğlu Mustafa. yolun bir kenarından 
karşıya geçerken kamyonun 1:arpm:ı
sile ağır surette yarnlnnmıştır. Yar:ı
lının omuz kemiği kırılmıştır . .Müdc!l'. 
iumumilik hadiscy" el koymuştur. 

Evvelki ak~am da saat 18 suların
da Menemenden lzmirc gelmek üzere 
har ket eden (Kırkağaç 3) sayılı 
kamyon. Aliağa iskelesinde Kabil o• • 
lu !smail· isminde 4 yaşında bir çocu
ğa çarparak iki yerindt>n yaralamış
tır. 

Kayıedde Jyi Bir Su 
Bulundu 

Kayseri. (Hususi) - Kayserinin 
7 - 8 kilometre uzaklığında bulunan 
Krranardı köyünde çıkan mikyasi maı 
bir olan iyi bir su vardır. 

İsmail, bir göçmen çocuğudur. Yıı
rası ağır değildir. K<'ndisi imdadı sıh. 
hi otomobilile !zmire getirilerek Mem
leket hastahanesinde tedavi altına a.
lmmıştır 

Bu suyun fıçı ve damacanalar içe. 
risinde Ankaraya da gönderf1mesi ka-

• !)lrketllınyrlyenln yoz tarifesi pa1 ır 

o vakit Şeyhi tıpkı tıpkısına böyle 
kandırmış ve sabalıa karşı, nöbetçi. 
lerin kendi yeknesak gelip gidi§ine 
bakmaktan bıkıp da uyukladıkları 
lfilızayı fırsat bilip, ahırın bulunduğu 
avlu duvnrına tırmanmıe, atlamış, 
kaçmış, kurtulmuştu. Kedi gibi, usul 
usul kaçıp kurtulnıU§tu!? ... 

- Kedi gibi kaçıp kurtulmağı mı 
tasarlıyorsun gene, Vnsnıus? 

Vilhelm Vasmus, kendisine kıır8ı bu 
derecede açıktan açığa meydan okur 
davranan Şeyhi, dikkatle silzdU: 

- Beni dinle! Dedi ; senden bu son 
fırsatı niçin istediğimi saklamıyaca • 
ğım; zaten eaklıyacnk olsaydım, ne 
''son,, derdim, ne de "fırsat,! Seni. ı 

Okuma odaiarmm yerlerini tesbit 
etmek Uzere ayrılan komisyon diln 
Eyilp, Fatih ve UskUdar cihet .. rinde 
okuma odası olmaya elve"işil yerler 
aramıştır. Yeni verilen karara göre 
yeni okuma odalarmrn sayısı 10 tane 
olacaktır. 

Zahire Borsasında 
DUn Ziraat Bankası Ticaret ve za

hire borsasında 5.20 • 5.28 den 250 
ton buğday satmıştır. 

Piyasa iste!di halini muhafaza et • 
tiğinden bugün de mühim miktarda 
mal Ba.trlacağı anla~lmaktadır. 

Vekntet bu hususta alakadarlardan 
izahat istemiş, kaydedilmiyen mua. 
melelerln mlktan ile bu i§i yapanların 
isimlerini sormu5tur. 

Zahire borsası bu hususta icap e.. 
den raporu hazrrlıyarak birkaç güne 
kadar gönderecektir. l 

Bu hafta bu EJekilde kaçak yapılmı§ 
olan satı~lar tiftik piyasasına. son de. 
rece tesir etmie, bir kısım tüccarlar 

arasında tereddildü mucip haller ili -
das etmi§tlr. Esasen İtalyanların 
klering hesaplarına göre memleketi • 
mize borçlu kalması ve Almanların 
kontenjan listesinin müsait bulunma
ması bu memleketlere olan münase -
bat ve faaliyetimizi tevakkufa uğrat. 
m·~tır. Tiftik piyasasındaki endi§enin 
işlerin genişlemesi için zail olması 
beklenmektedir. 

ııünnüden illhıırcn tatbik edilecektir. '\ c. 
ni tnrıfcye göre köprudr.n ilk \'tıpur ııu
melı yoktısııın ö,15 de, Anadolu :rokoc;ıııa 
da 6,25 de kalknctıklır. Cumartesi ve p:ız. r 
günleri Yenimohollcden köprüye ~ece saat 
1 de bir \'npur '·:ırrlır. 

• ('nh·enıile profesör ''e dot"cnllcri, iırı
tlhnnlarclnn ııonro An:ıdolunun muhtrtiC 
yerlerine tetkik seyah:ıtlcrinc ı:ıkncokl:ır .. 
dır. Bu aradn Anadolu lehçeleri plı1ğa alı. 
p:ıcnklır. 

• Y:ız tatili mürlılctiııcc ilkokul h:ıhcc· 
!erinin ı;ocukl:ır:ı :ıçılm:ısı kararı ışlırıl
nıışlJr, Dunun iı;in tesbil Pdılcn altı çorıık 
bahçesinde oyun \'es:ıfll hazırlanmaktadır. 



4YA.TIMIZDA baz.an öyle me-
< ~lelerle karşılaşırız ki, halle
Ji·· Yolunu bulamayız; vakalar, 

1gıııden faciaya doğru yUıilr ve 

KURUNun bU\iOk hikayesi"' 

~a bit:r. 
• ta_cagım hikaye, yakından ta. 
Cuı ~~i ki§iye aittir. Bunlardan 
~ ' 0 teki Murattır. 

at, Guı·u ilk gördüğü zaman, 

Yolunu ___.aşıran Aşk 
~ .söyliyelim, bir hoş oldu. Zi· 
ett 1Stninin tam tersine olarak, 

~-'len, gilzelikten mahrum bir 

0 d ahut da ilk gençlik anlannda 
~ erece kaba görünmüştü. 
a.d.~k ç~tin delikanlılardık. Çı • 
~lıgr.rnız haclise bırakmıyorduk. 

lil ı:rın envaını yapmıştık ... Mura.. 
~~sı, hali vakti yerinde bir ailey. 
r adın istikbali hakkında mühim 

~llt de dUşünüyorlardı. 
~·dediğim gibi, baza.n hıidise

Une geçemiyoruz. Ve onlar, 
~~ bir tekerlek gibi gittikçe ar
~~ hızla faciaya doğru gidiyor ve 
~ a bitiyorlar .. Muradın istikba. 

is kıda düşünülen planlar da. ta
.le böyle bir cilvesine uğradı. 

• • • 
özo uzatmıyalım. Günün bi.. 
~inde Gül, bir delikanlı ile flört 

c~?a başladı. 'Pabii bu havadis, 
c~'n kulağına gitti. Çok geçme· 
~· herkesin malı oldu. Ben o z.a. 

ta,· henüz pek genç denebilecek 
ldırn a:ına, yasımın müsaadesin
eaba. çok biliyordum. Gençlik he-
du~ ~aıına en iyiyi elde etmek isti. 
~·Olur olmaz yüzlere bakmak, 

&'elınediği gibi, bu yüzden yap· 
1~ kabalıklar da bizi hiç üzmü. 
b·Öyle ferah ve mcsuliyetlerden 

~~ ır hayat yaşıyorduk. 

1:unu biliyordu. Bizim (iyi) ye, 
~ e karşı merakımızı sezmişti. 

rağmen, gerek Murada, gerek 
ı:ı:k~l:ınaktan geri kalmıyor, iki· 

. bırini elde etmek için elinden 
k atdına kaymıyordu. Fakat biz, 

a· Ulak asmıyorduk. 
•t nı··d t . u det, hayatımız, hiç arıza • 
~~1• Ancak bir akşam, bir şenlik 
ı r, Yeni birtakım hadiseler geç
llıukaddermiş ... Gelecek şeyleri 
~~üyor ... Biz de, başımıza ne 

~ e~ıni görememiştik. 
{'~k .. gecesi diye, birçok içkiler ir 
~b· agırıp çağırmalar oldu. GUl, 

HiKMET 
MONiR 

· Kara Z6kiniıı, yerinden 
~ sıçram.asile, ll!uradın hafa. 
l sma, birbiri ardınca ii{; 
vwnıruk indirmesi bir oldu. 

ci diye aşağı görmelC istiyorsun. Bu 
kadrn bir kere benimle beraber gel· 
miş. Senin, değil buraya kadar yak. 
laşıp beni atlatmağa, uzaktan bakma
ğa bile hakkın yok. 

Ortalığı birdenbire acı bir sessiz.. 
lik sarmıştı. İçki içenler kadehleri bı. 
rakmıılar, çiftler birbirlerinden uzak
la§arak şaşkın şaşkın bakmağa başla. 
mıştılar. 

Kara Zeki sözleı-ini bitirmemiş gibi 
idi; gözlerini Murattan ayrrmayarak: 

- Haydi yerine dön, dedi. Kafanı 

patlatmıyaynn. 
• • 

BU tehdit, Murat için de, benim için 
de, biraz fazla gelmişti. Fakat Murat, 
daha çok alınmış olacak ki, benim mü· 
dahaleme meydan brrakmaksız.ın, ''kL 
min kafasını patlatıyorsun,, demesile 
Kara Zekinin üzerine aWması bir ol
du. Fakat heyhat. Kendi kuvvetinin 
derecesini bilmekle beraber, Kara Ze. 
kiye nisbetle ne kadar mecalsiz oldu. 
ğunu asla tahmin etmemiş olan zaval
lı Murat. o siyah heykelden birbiri ar. 

/ 

ifmca lia.fasma yeaiği Uç yumrultla 
yuv:ır!anınca, elime geçen bir odun 
parçasını Kara Zekinin ense köküne 
indirerek onu da boylu boyunca ben 
yere serdim. 
Muradı alıp eve götürdüm. Kara Ze· 

ki hala yüzüstü yatıyordu. Gül, birkaç 
ı.ı.ki~a i~inde olduğu yere cereyan e. 

den bu küçük vakanın heye-caniyle co-
şan ahali ile birlikte ortadan kaybo - • 
luvermi§ti.. Fakat ben onu, sonradan 
görmeğe azmetmiştim. 

Günler, geçmiş günler... Vakanın 

~~ her zamanki gibi, herkesin 
. 1~11in takıldığı insandı. Çünkü, 
~ ~~u kadar şirin görünmüyor. 

11' bırçok kimseleri kendine bağla· 
~O lllünasebetle herkesin gözleri 
aııı~ılıyor, kalıyordu. Fakat bizim. 
~~· ... 
\~ın gözlerimiz, dolup boşalan 
~~" larıınızın gömüldüğü renk renk 

NE VAR, NE YOK? 

9
·k sergisi içinde dolaşıyordu. Fa· 

~rıu da bilmeli ki, Gül, bir şeyi 
•eta azmetti mi, muhakkak alır; 
i ~ ~a nasıl alrr. Orası ehemmi. 
~a egıı. Sadece alır .. Bizim hakkı~ 

.,. hUna benzer bir kararı ne za. 
1 eıınişti bilmiyoruz. Fakat o yrl. 
g:cesi onun küçük bir işaretini 
ege başlamıştık. 

QOt. • • • 
i son zamanlarda, bizim "Kara 'I <iiye çağırdığmuz yarı Zenci bir 
a a münasebet peyda etmişti. Eh .. 
a.~ <':ki de, müsaadenizle, oldukça 
~}gı tutar takımm<landır. Eline 

<ıJ •• 
~ ' oyle pek kolay kolay btrak-

~ '· 
~ie bir çayıra çıkmış, ay ışığının 
\ıig~ ağaç. diplerine kurduğumuz 

erde eğleniyorduk. Gül, nasıl 
r1
1~• Yapmış, Kara Zekiyi de bizim 

~lir llıtza getirmişti. 
~ ~t tuhaf bir çocuktur. Ayıkken 
~gibidir de, biraz kafayı çekti mi. 
t~ ı.8ebepler, onu harekete getir. 
il "lati 1' •Uı ge ır. 

Deliler Artıyor 
İstatistikler her memlekette delile

rin gittikçe fazlalz~tığım göstermekte
dir. Bu artış bilhassa son senelerde nis
bet kabul etmiyecek bir hal almı§tır . 

Geçenlerde Pariste ruh hastalıkları 

doktorları bir toplantı yaptılar. Bu kon
greye Amerikanın Nortvestern üniver
site profesörlerinden, tanınmış ruhiyat 
Slimi Eberhard başkanlık etti. 

Eberhartın dediğine göre, Amerika
daki hastahanelerde yatan hastaların 

yüz<le 61 i deli sayılmağa layiktir. 
Bunlc.rın bir çoğu öyle hastalıklardan 
muztariptir ki, bu hastalıklar bir nevi 
deliliktir veya deliliğe varacak ruh has
talıklarıdır. 

Bunun üzerine, Fransızlar da mem
leketlerindeki delikleri hesap ediyorlar. 
Parisin mensup bulunduğu Sen vilaye
ti için'deki nüfus arasında 20,000 deli 
vardır. Bunların bir kısmı o vilayet da
hilindeki timarhanelere yerleştirilmiş-

- -
tir, bir kısmı da Fransanın başka timar 
hanelerin dedir. 

Renvilayetindeki timarhanede 924 

de 1700 deli varken, geçen sene bu ra
kam 2, 700 e çıkmıştır .. 

Yine kcngrede söz söyleyen doktor
lardan Harding dünya üzerinde bir is· 
tatistik göstermiştir. Buna göre bütün 
dünyada delilerin adedi son birkaç se
ne içinde yüzde otuz nisbetinde artmış
tır. 

Doktor diyor ki: 
- Bu nisbet bu suretle devam eder

se bir asra kadar bütün dünya deli ke
silecek .• 

Bundan birkaç hafta evvel, bu endi
şeli meseleyi Hcrrio başka bir cihetten 
ele almışb: 

Hastahanelerde teıdavi edilen delile
rin herbiri için hükumet senede 8000 
frank s<:ırfcdiyor. 

Şimdiye kadar delilere yapılan mas
rafın nelere baliğ olduğu kolayca he-

. ' D~vlı-t Demıryolla1'ı ve L,imaniô.rl.': ';Şf;tme ~~~· 
t~ara Zeki ile birlikte karşımı- : . .t . ·- .. Umum. . idaresi. ;ı~ l ; •• . , "~' . :..it ... ;~~.:-:· .... ~· '~ 

~ . ' . . . ,. . •• - ' l . ,. ·' ~ . ·J.ı!f, . ~: .. t*o:11)t'. •' . 
~ - -.....- -

Muhammen bcdell 23500 llra olan 250 adet iç ve 250 adet dış kam-

ı U 1.s Kara Zekiyi, yumuşak diz. 
b;:ıne yatırmış ve gözlerile bay- • 
h· ~gın Murada bakarak ve ağzı. !'it köııesile gülümsiyerek onu 

~ etıneğe savaşıyordu. 

yon ve ctobüs l!stiği 25-7-1938 pazartP.sl günü saat 15.30 da kapalı zarf u . 
sulil ile Ankarada idare binasında sa tın alınacaktır. 

'tıı~at. sarho(5 haliyle Gül'ün bakış. 
el' dayanamadı. Hele o baygın 
~ ''e o gülümsiyen ağız. gittikçe 
:ıı-a,0garip bir davet ifadesi alınca, 
~a. 1 ~·anıbasımdan fırlayarak Gül
hi:ına kadar gitmiş ve Kara Zeki 
~ ~eyler b nııısurk~n gördüm. 

~la~ wrmrğe lllzum yoktu. Zira. 
/

1 ı~inde neler olduğu görülüyor, 

Bu işe girmek isteyenlerin 1762, 50 liralık murnkknt teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon refsllğlne vermeleri lfızımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank arada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dnğıtrlmaktııdır. ( 2805) 

tslanbul Uoiversitesi rekt~rlüğünden: 

- -
sap edilebilir. Halbuki bunlar sağlam 

insan clsalardı bilakis memleketin ka
zancına hizmet edeceklerıdi. 

Kadınların Çok 
Konuşmaması için 

Buna çareyi Lehistanda bulmuş

lar. Fakat, şimdiki halde yalnız bir yer
de tatbik edilebiliyor: 

Telefon muhabere kulübelerinde. 
Postahanelerde veya birçok umumi 

yerlerde bulunan bu kulübeleri şimdi 

camdan yapıyorlar. İçeri girip uzun 
müddet kalan bir kadın dışarda sıra 

bekliyenleri ve kendisine bakanları gö
rünce herh<:ılde biraz sıkılacak ve ek
seriya uzun olr.n muhavereyi kısa 

kesecektir. 
Bu suretle, az muhavere parası ve

receği için herhalde .. ko::cası da kar et· 
mi~ olacaktır .. 

Fakat Varşova belediyesi bu cooı 
telefon kulübeleri hakkınld.aki karar için 
başka sebep göstermektedir. Cam ku
lübeler hem daha sıhhi olacaktır, hem 
de canı sesi iyi n'•kletmediği için, dı
şardaki gürültü içerden duyulmayacak
tır. Ayni zamanda, içerdc konu§ulanla
rr 11a dışardakiler duyamay<r:ak .. 

(-:--__ k_ıs_a_h_a_b_e_rı_e_r~) 
• İngiliz sclıırcthnncsi ıırkıısıııdakı Ay_ 

nnlıccşmenin, lıclcıliye tar:ırıııclıın yolun 
ııtılmnsı için yıktırılınıısı düşlinülmü,, fa_ 
kal ıııfü:clcr idaresi tarihi kıymeti dolnyı
ı.ilc yıkılmasınn mnni olmuştur. 

bütün teferruatı hatırımda kalmamış. 
Zannederim ki tam on iki saat, Murat 
kendine gelememistl. Ailesi benden 
sorup sual ediyor, hadisenin sebeple. 
rini araştrrıyor, fakat benim ağzımı 
bıçak açmıyor. 

Bir aralık meseleyi kendileri tahkilC 
ettirip beni mesul göstereceklerini 
söyliyerek tehdit yoliyle ağzımdan laf 
almak istedilerse de, ortada, vakayı 

gördüği.inü itiraf edecek bir ~ahit bu
lamadrkla rr, - herkes kaçtığı için -
bundan vazgeçildi.. Bir kaza deyip 
geçtik .... Lakin. hayatımıza düşkün 

bir Gülün açtığı bu maceralı yol he -
nüz bitmemişti. Şer kokuları hala g~ 
liyorclu. Yahut, bize, o Gillün kokusu 
öyle geliyordu. 

• • • 
HUSUSİ bir menbadan öğrendiğime 

göre Gül beni arıyormuş. Kara Zeki. 
nin de boynu sakatlanm1ş olduğu hal
de hastahanede yattığı. fakat çıktığı 
zaman bana ''göstereceği,, haberi. a... 
ğızdan ağıza bir fısıltı halinde yayı. 
hyordu. Bu tabii bir histi; kendine 
nasıl mukabele etmek Hl.zımgeldiğini 

az çok kestirebiliyordum. Fakat beni 
şaşırtan Gül'dü. 

Gül acaba neden beni arıyordu? Bu
nu anlayamıyordum. 

Hadiseden üç hafta kadar sonra 
Gül'ün bulunduğu yere uğradım. Yal. 
mzdı. Kendisine karşı aYutucu, yauş· 
tırıcı bir lisan kullandım. Savurduğum 
bazı tehditlerin ciddi olmadığını, ken. 
disine karşı hiç bir kin beslemediğimi 
söyledim. Muradın vaziyetini konuş
tuk, hatta o gece onu sinemaya gö -
türdüm; getirdim. Gül, güzelleşmişti, 

• • 
Aradan altı ay geçti. Gül, bana kar

şı tamamen emniyet getirmişti. Bir 
gece, onu evime çağırdım. Geldiği za. 
man Muradr da bizim eve getirmiş 

bulunuyordum. Murat, tam mruıasilc 

kendinde değildi. Doğrusunu isters~ 
niz, 'Murat, o hadisenin vukua geldiği 
gecedenberi asla adamakıllı kendine 
gciememişti. Doktorlar, ancak birkaç 
sene sonra tabii hayata avdet edebi. 
leceğini umuyorlardı. Fakat şimdiki 
halde, onu bu vaziyetten kurtarmalC 
için yapılacak bir yolıtu. Sadece itidal 
\'e sessizlik lazımdı. 

Gül odaya girip de, Muradrn öyle 
~ g'OZICI'Uf'l.llr n~yıreı gıor SCSSlZ ve 
hareketsiz baktığım görünce, bana: 
döndü. Ve: 

- Niçin bunu buraya getirdin? De
di. Benim çektiğim istirap bana yet.. 
miyor mu? 

GUl bundan sonra oturup hıçkrra 

hıçkıra ağlamağa başladı. Kendisini 
elimden geldiği kadar te3elli ettim. 
Yaptığım işten cidden pişman olmuş. 
tum. Fakat ne yaparsınız. bir kere <>"' 
lan olmuştu. 

• • • 
GÜL'e biraz hava aldırmak maksa. 

dile balkona çıkmağı teklif ettim. lki· 
miz de bir şey söylemiyorduk. Fakat 
GUI'ün yüzü, çektiği acmın bütün iz. 
ierini gösteriyordu. 

Bir asmanın yapraklarından dü~n 
gölge onun yüziinle oynadığı sıralarda, 
içimde bir duygunun kımıldadığını 

sezdim. !nanılmıyacak bir duygu ... O 
zamana kadar bilmediğim, sezmedi
ğim ve anlamadığım bir 3ey! Durup 
ona baktığım ıni.iddetçe, bu muhteşem 
duygunun dalgaları, beni arasına al
ınıştı. Kendi kendime, "Hayır, diyor. 
<lum. Hayır, buna imkan mr var. Böyle 
şey olamaz ..... Fakat baskınına uğra· 
drğım bu manevi selin mevcudiyetini 
ne kadar inkar etmeğe çalışsam, ka. 
bil olamıyordu . inkar edemiyordum: 

Gül'c aşıktım. 

Sesimde hafif bir titreyişle ona an· 
hıtmağa başladım: 

- Senden özür dilcycmiyecck kadar 
hüsran içindeyim Gül, dedim. Gerçi, 
:şiediğin günahın acısını sana tattır. 
~tıak istedim. Fakat duyduğun ıstıra
bın üstüne bu korkunç işkence de bi. 
nince kim bilir ne cehennemi bir azap. 
la yandın ve yanmaktasın ... Gül! Sana 
garip gelecektir. Fnkııt inanır mısın, 
ben seni seviyorum! ... Bunu henüz bir
az evvel anlamış bulunuyorum ... lnan 
Gül.. 

Bu itirafıma inanmanı isterim. 
Gül, gölgelerin !aıl ı~ıl oynadığı 

yüzünü kaldırıp yıldızlı gözlerile ba. 
na baktı: 

- Maalesef Osman, dedi. Fakat bil· 
mem anlayabiliyor musun?... Benim a. ,, i;~·:cndiği açıkça ic:itiliyordu. 

~"':ı. oyağa kalkmı!j: 
~ ll~rası Amerika değil.. &n kime 
dıye haykırıyorsun. Kimı, Zen. 

Üniversitede Roma Hukuku Ceza Ilukuku ve Devletler Umumi Hu
kuku, Umumt tktısııt ve lktısat Dok tir!ıılm·ı Tarihi, Fizyoloji, Mikrobiyo
loji, Histoloji. Hayati Kimya, Sinir hastalıkları; Umumi Kimya, Heyet, 
Tecrtıbt Fizik; Orta zaman Garp tarı hl doçentllk1erl açıktır. Talimatname 
mucibince llktcşrin 1938 ayı başında imtihanları yapılacağından isteltli-
lcrir. Jtektörlüğc başvurmaları. (3798) 

• Beyoğlu kaynıak:ımlıı:lınriıı Eminönü 
kaymakamının da işlirakı ile yapılan 

hir toplnntıdn, temmuzun blrinıkn itibıı. 

ren başlayacak olan sinema ve eğlence 

yerlerinin ucuzlııtılması meselesi görüşül
müştür. Yerilen knrnrlar:ı göre, ı;inem:ı. 
lnrd:ı çocuk matineleri 10 kuruş halk nıa_ 
linclcri sinemasına göre 10.15-20 kuruş, 

olacaktır. 

• Akar işletmesi, Adnlar _ Anadolu ve 
YaloYa hnttı için yaz t:ırifcsini dün sahnh 
lnn itibaren tatbika bnşl:ımıştır. 

1 
scvd iğım M'.urn t trr ! 

Nak'leclcn: 
HİKMET MÜNİR 



dünkü celsesinde Büyük Millet Meclisinin 
----.:..--------------------------------------------~----------Türk-Afgan muahedesinin temdidine1 

dair protokol tasdik edildi 
Rüştü Aras beyanatta bulundu 

Bu muahede ile, iki akit taraf bir. harp vulıurınJa menfaatlerine muvafık olan mu· 
aip kararı ittihaz etmek üzere vaziyeti aTalaruwla göriipneyi taahhüt etmi§lerdir. 

(Usta tara/t 1 incide) gu taşımak l~in hlç bir ıebep yok- :faaUcriııe ve kudretine daha uygun 
Arkadaşlar: tur. Ancak ıamimt bir dostluğun i- telakki edilen hallerde bile sefer-
Geçende tudiklnlze iktiran etmiş damesl yalnız bir tara.fll olarak u- berlik yapmak: suretiyle bitaraflığın 

olan Türk. Yunan muahedesi mUna- zun uzadıya temin edilemez. Suıi- daki tecavüze uğrayan tarafın mU
sebetfyle maruzatta bulunurken Bal- ye halkının vatanpnnr ekseriyeU- dataasını azamı teshil edecek mahl
kanlarda takip edegeldlğtmiz siya. nln bizim duygularımıza tam bir yette tatbikini temin eden hükum
setln anahatıarınr arzetmlş idim. karşılıkla, blıe karşı kardeşlik hla.. lerlnl ve hemhudut olmak hususlye-

DugUn de yUksek tasvibinize arzo- lerl beslediklerinde ştıphemlz yok- tinin istilzam ettiği karşılıklı vecl-
lunan Türk - Afgan muahedesinin tur. beleri de Uıth·a etmektedir. 
temdidi vesllesl:rle mUstakll olduğu Şu kadar var kl hllldımetler mtl- SlYASI UL1'1>MOZ 

cUndenberl bu kardeş devletle pllrüz- letlerlnln hakiki temayilllertnl cöt- Sözlerimin başında. Garbi Asyanrn 
anı devam eden dostlu!}um uzun kı- teren yollarda yürtldilkçedlr ki kar- bu kardeş devletleriyle yapılan m a
ea bir tarlhcesinl ve bu münasebet- şılıklı n anu ettikleri mllnuebet- ahedenin arzın bu geniş ve kıymet
le Garbi Asyada kanaat ve hararet- !erin lnklşafiarın.a hizmet edebilir- n kıtasında hep birlikte tak P ettl
le takip etmekte bulunduğumuz si- Jer. Bir tarafta Yelev tahrik ve ltfal &imiz siyasi illkü ile Ahenktar olma
yasetln esaslannı arzetmek isterim. ile olsun diler taraftıı aleyhine fu- sına daima dikkat edildiğine i aret 
Bu suretle Türkfyenln harici müna- zuıt ntıma)'işler ,-apıldıkça ve hUtO.. etmiştim. Şimdi de huzurunuzda 
aebetlerde hedef edindiği lllkUnün metler bunlara mllsalt oldukça dl- bu slyul illküden tekrar bahsetme 
samlmtyetl ve berraklığı huzuru- ğer tarafm tyt duygulan n& kadar isterim. 
nuzda bir defa daha tczahnr etmiş samimi olursa olsun ve ne kadar Derhal ~ura.smı bu bahiste gene a
olacattır. kuTTeUl bulunu.ru bulunsun alha- tıkta ve minnetle tebarüz ettlrmell-

1920 de lstiklAllne kavuşan Afga. yet bir glln rencide olma.at iııs&ııJ bl.r yim k.l. bu sf,rast lllkümllz. İran Şa
nlstan flk esaslı lttlfak muahedesi- netlrodfr. Ttırklye - Suriye kard~ hlnşahı Hazretlerlnln yüksek görüş 
nl 1921 de Tiirklye lle yaptı. Bu mu- Uk rnünasebctlerfnl ~:rte uibettu Te teşebbllslerlle Saadabad misakı 

ahede 1928 de yeniden gözden geçi- korumayı istiyoruz. \To biz dalma halinde olarak bugUn tahakkuk et
rllerek bir teşrlklmesat ve kardeşlik dostluk için çalıştık ve talışıyoruı. mlş bulunuyor. Arzettlğim bu ml
lfadenamesl halini almış ve içinde f şln bu cihetini olduğu gibi söyle- sakıu fmzaS1 münasebetiyle Tahran
bolunduğıımuz diinya şeraitine daha memiş olsaydım bütün ali.kadarlar&: da söylediğim bir nutukta ifade et-
11ygun bir hale getirilmiş ve kardeşi- karşı olduğu kadar kendimize ka~ı mlş olduğum gibi Gnrbt Asyayı mllş
mlz tran devletiyle aramızda mev- da samlmfyetlmizde ku!ur etmiş o- terek bir kardeşlik vatanı haline ge
cut olan muahede fle telif edll:ı:nlş- lurdum. tiren bu misakın, misaka dahil dev
tır. Böylece 1928 Mayısının 25 inde TUrk - Afgan muahedesinin tem- letıerln müşterek komşusn ve dostu 
imza edilen Tllrk - Afgan muahede- dldi milnasebetlyle yaptığım bu ma- olan iki büyük devletin yani dostu
ıf Türk • tran muahed~sinln lrnnla ruzatıma nihayet verdirirken, siya- muz Sovyet Rusya ittihadı ne diğer 
hemhudut olmak hu~uslyetl haricin- ıetimlzln şu cihat.ini de kaydetmeli- dostumuz Bill Uk Drltanya lmpara:
aeld ahklmının siyası prensiplerine ylm ki, dostıukluımrzın bir mUeyyi- torluğunun muvafakat ve hatttı. mU
muvafık ve Garbt Asya. dovletlertylc desi de dost hllkiimetlerln biriblrl- zaharetleri inzimam ederek yapıl

hep birlikte gUttilğUmUz siyasetle a- mizi anlayarak bu mUnasebetln 1da- mış olması ile kendllerlmize oldu
henkdar ve mutabık bir ~ekil almış- meslne karşılıklı çalışması bdar bu ğu kadar bUyUk komşularımızın da 
nr. dostıukla.rın milletler arasmda ku- yüksek menfaatlerine uygun ve dün-

Ancak bu emel ve gaye ile yapılan rulmuş olmasıdır. yanın mUhlm bir kısmında sulha aa.-
~rk. Afgan muahedesh:ıln kendisi- rk aşı nm; h lyatım s~;y- m miyet ve clddiyol1e hadim bir mu-
ne .mahsus bir hususiyeti de şudur Iediğlm gibi diğer komşularla olan azzam eser meydana gelmiştir. 
ki, fkf bUyOk Akit taratm memle- mUnasebetlerlmfze fnltlsatını da Bt1Yt1K ESJ.;Rt.N tsTtKnAiıt 
ket ve milletlerinin terakki ve tea- etntfiyle izaha çahştıiım Türk - Af- AÇIKTffi 
llsl !cin bir tarafta mevcut ve diğer gan muahedesi tahdidi protokolUnil Bu bUyük eserin istikbali emin ve 
taraf için faydalı olan ve ihtiyaç his- tasdik buyurmanızı istirham ede- acıktır. Kurulmasında A.mll olan ar-
sedlleıı her turıu vesail ve vesaiti rtm. zettlğlm asil zihniyet sayec:Inde sul-
:aynca tertip ve tanzim edilen veya EMt~ SAZı\K'IN BİR SUALİ hun hizmetinde bu eserin vaadettiğl 
edllecek olan husus! muka- Bu ızahntı mUteakıp, Emin Sazak inkişafları basit tahayyülleri aşacak 
:veleler ile temine ve bu suret- (Eskişehir), bir sual soracağ1m, de- mahiyettedir. Komşumuz ve dostu-
ıo onun lhtlyaclarını teshil ve teh- miştir: muz trakın bu mtsakta. ken-
vlne çalışmasının taahhüt edilmiş "Düyffk Britanya ve komşumuz dine l!ylk olduğu yeri tutmuş 
t>lmasıdır. Sovyet Rusyanm muvafakatlertyle olması misaka dahil devletlerle Is-

Bu muahede ile iki bUyUk akitler- muahedenJn lm"zalandıtını şimdi tlkla.lterlni can ve g6nfilden lsteye
"den biri aleyhine başka. bir veya bir dinledilc. rek çörmek bahtlyarlrğlna nan ol
kac devlet tarafından basmane bir Gercl Ankara hilk\ımetl iyi komşu. duğumuz Arap a.ıeml devletıert ara
hareket vaki olduğu takdirde diğer Iuk hisleriyle komtularma bağlıdır. sında ayrıca yeni bir rabıta daha teş 
akit taraf ve tecavUznn men'i emrin- Fakat komşularımız buna muvafa- kil etmiş bulunuyor. Son zaman
~e bUtiln gayret ve mesaisini sar- kat etmeseydi bunu yapamayacak- larda bllyUk bir sevinçle öğrendlğl
letmeyl ve bu mesaiye rağmen harp tık gibi bir fieY anlaşılıyor. Bilmem miz tran imparatorluğu hanedanı 1-
emrlvakl olursa iki hllk\ımet yllksek ama, bu tabir bana alıştığımız şekle le diğer kardeşimiz Mısır krallık ha.
menfaatlerine muvafık olan mustp uygun değil gib1 geliyor." nedanı arasında sıhriyet husulüne 
kararı ittihaz etmek nzere vaziyeti Hariciye Vekili Aras, arzedeylm, dair olan haber, taaAdüdUnU dalma 
aralarında tekrar hayrıhahane ve 1- arkadaşlarımın malumudur ki, Sov- dilediğimiz bu rabıtalara yeni, me
llna ne mUtalea etmeyi taahhUt et- yet Rusya ile Türkiye arasında mert sut ve kuvvetli bir bnğ daha katıyor. 
mlşlerdir. Gene bu muahedenln n. ve ahiren temdit edilen muahede- Kaldı ki memleketimiz Arap lleml 
tnncn maddesi akit taraflardan her mlz mucibince iki tarafın yakın kom devletleriyle doğrudan doğruya pek 
blrl başka bir veya blrkac devlet ta- şulariyle her tki taraf lçfn herhan- çok kardeşlik mUnnsebetlerine ma
ratmdan. diğer akıt devlet aleyhine gl bir siyasi bir muahedenln muza- lik ve onları daima: takviyeye sallk-

.levclh edilen hl<; bir ittifak veya el- keresine başladığı zaman blrlblrlne tir. 
:rast, asker!, 1.ktısadl ve mall hlc bir haber vermek ve im.za edebilmesi 1-
!tfllf& ve bundan başka bir veya bir- çl.n de muvafakatini almak zaruri. 

SURiYE HAKJU.ı: ·nAKt 
TEME. ~l\1J;ER 

liaç devlet tarafından diğer akit ta- dir. 
rafın askeri emniyeti aleyhine tev- Diğer taraftan gene arkadaşları
cih edilen hnsmane hareketlere de mın da malfimudur ki, Şark misakı 
lştlrak etmemeyi taahhUt etmişler- llzalan, afuında bulunan Iraltın ln
~Ur. Ayni zamanda iki yllksek akit glltere ile ittifak muahedesi ..-ardır. 
taraftan her biri bu muahedename- Herhangi bir misaka imza kaymak 
AJe tayin edilen karşılıklı taahhUtıer ıcın lnglltere devletinin muTafftkatl 
haticindc diğer devletler her tilrlU zaruridlr. Binaenaleyh bu misak iki 
xnlinase.batta hareketlerindeki ser- bllyUk komşu devletin muvafakatıe
bcstiye tamamlyle muhafaza etmiş. rlnl ve hattA. mtızaherotlerJnln lnzl
Ierdlr. mamlyle yapılmıştır. Onun için bu. 

Kardeşimiz 1ranla da aramızda rasını böyle ifade etmli bulunuyo
mer'l muahedede Tilrk • Afgan mu- rum. (Çok gUzel sesleri). 
abedeslnln hususiyetine dair işaret Tevfik Rişttt Aruın bu cevabı n. 
ettiğim kısımdan maada olan esaslı zerine kanun IAythası okunmu~ ve 
vn karşılıklı taahhütler tamamlyle kabul edUnılşUr. 
Tardır. Dundan başka gc.ne bu Tllrk - İran muahedesi birimizin has
nln :Mısırla, Irakla, Hicaz ne ve Ye- mane bir tecavüze maruz olduğu za. 
men ile ldameslne itina ettiği mUna- man itinalı ve samimt mllşavere ne
sebcUerl en beliğ surette ifade ot- tlceslnde iki ak1t tarafm beraber yll
mektedir. rümelcrl lhtimall kuvvetli olmasına 

sevdillmJz Suriye l 'i.lkı hakkında rağmen, diğerinin bitaraf kalması 

bundan batka türlü ve daha az duy- iki memleketin yilksek ve mllll men-

Garbt Asyadan bahsederken ya
kın komşumuz Suriye hakkında da 
dUşUndUklerlmlzl hüll\sa olarak söy
lemeliyim. 

Mllletlmlzln her v. ldt hakkında 

bir kardeş muhabbeti taşıdığı, Surl
yenln de bir gün ve yaknı bir gUnde 
istlklA.llne kavuştuğunu görmekle 
bahtiyar olmak isteriz. Arap tıleml
ne karşı yUreklerlmlzueki samlmt 
muhabbet ve saygıyı yeni TUrktye-

Üniversitede Bir 
Toplanb Yapıldı 

DUn Univcrsitede Rektör Cemil Bil
selin başkanlığı altında fakülteler de
kanları ve KUltür Bakanlığı Yayın di. 
rektörü Faik Reşidin iştirakile bir 
toplantı yapılmı§tır. 

Toplantıda Cniversitenin Yayın fa. 
aliyeti tetkik edilmiştir. Yeni yapıla~ 
cak yayınlarla Üniversite gençliğinin 
okuma ihtiyacı temin edilecektir. 

Mimar Brunotaut ser 
( Altma sayıJaaan devam) 

halinde bulunuyor. 
Bu sıra evlerin münferit pltmla

rı (seri ve ekonomik evler) in mu
tat katılığını ta~ımaktndır. l•'akat 
plAnların tertibinde alınan tedbir
lerle harlct manzara kurtarılmıştır. 

Umumiyet ltlbarlyle bitişik sıra 

eTlerde görülen (sort blokçuluk) i
fadesi ve santraç sisteminde pence
re tertibi hevesi, ınünferit 'o sıra 
evlerin tatbikinde görillmemekte, 
bu bakımdan ikinci kısma dahil e
serler daha gönlll alıcı ve okşayıcı 
bulunmaktadırlar. 

1927 - 1928 Elchkamp münferit 
sıra evlert her mimarın elde etme
ği gaye blleccil guzel, muvaffak e
serlerdir. ÇıinkU insani ve gUnlUk ta
hassUsatımızı yadırgatmamaltta, te
fekkUrden yorulan kafalarımızı ye
ni bir takım iddialarla, müdahale
lerle hırpalamama.ktadırlar. Huzur 
ve sandet endişelerimiz gözönUnde 
tutulursa bahsi ge<;en evlerin mu,·ar 
fakıyetlerl teslim edilir. 

Harpten sonra adını taşıyan bu 
partide mevcut bUro binası gerek ye
rini tutmasından ve doldurmasından 
gerekse mevzuuna uygun bulunma -
sından dolayı büyük bir ehemmiyeti 
haiz görUnmektedir. Bu eserin taşı
dığı mimari nlsbetler ve heykcltraş 
( Belling) in kabartma heykellerJ 
tebrik ve tetkike şayandırlar. 

1930 (Berlln adliye sarayı) 1931 
(:\losko,·ada tiyatro) projeleri kuv
vetll ve hfiklm bir mimann mlltekA
mil vasırıarını taşımaktadırlar. Yal
nız (doskovada tiyatro) projesinin 
maketi ölçU ml]tyaslyle olan Ulfetl
ıplzl altüst edecek mahiyettedir. Bu 
sürpriz makette detayların ihmal e
dJlmesinden ileri gelmektedir. 

11)26 uıimarın kendi evi hayll ek
zan.trlktir. PlA.nı rubn daire olan 
temiz evinP, yüksek sanatk!r, daire
nin de merkezine tesadüf eden köşe
den girmektedir. Gerek methalde, 
gerekse dahilde g6rtilen sadelik mt
marm zevk Te :ıtıı.ralrterl h!Jkkmda 
iyi JnUbalar veriyor. 

Bu (ev) in ve (Moskovada tiyat
ro) ile (Berlin adliye sarayı) nın 
pIAn ve mütemmim resimleri maale
sef sergide görUlememektedir. Pro
fesör mimar umumi bir serginin bil
yUk ve ağır teknik vesikalarla bir 
kısım ziyaretçileri bunaltmamaları
nı dü"ünmUşlcr. 

Şimdi serginin (harpten sonra) 
salonunu terkederek (1933 • 1936 
Japonya) kısmına giriyoruz. 

Du salon profesörlln tezyini sanat
lar ve mobilya sahalarındaki ince 
zevkini ihtiva etmektedir. Slgarnlrk
Iar, şamdanlar, kol dilğmclerl, şem
siyeler ve tabft mikyasta mobllyc de
tayları bu salonu tezyin etmekte
dir. 

Bu arada neşeli vo geniş edalı bir 
Japon mal sahibi ile titizlenmiş Al
man mimarını karşılıklı oturmakta 
gösteren bir fotoğraf göze çarpıyor. 

1'""otoğrafm altında (mimar ve mal 
sahibi) kelimeleri, biz mimarlara 
pek manidar görUndU. 

Japonyada yapılmış iki köşklln bü
yütillmilş iki detay Cotoğra fı karşı

sındayım. Tam bir fikir alınamadığı 
için bu. eserler Uzcrlnde söz söyle
mek imktmmı göremiyorum. 

Fikrimce 1933. ınG pavyonunun 
en zengin tarafı mimarın, sanntkrır 

Kambiyo Müdürü 
Bır haf ta evvel Ankaraya. gıtmiş o

lan şehrimiz kambiyo mUdürU Bay 
Salih dün sabah lstanbula dönn1Uş -
tür. 

Bay Salih Maliye Vekaleti döviz ve 
kambiyo işleri etrafında ve bilhassa 
son defa çıkarılmış olan takas karar. 
namesinde vaki olan tereddütler üze. 
rinde temaslarda bulunmuş, bu husus
ta bazı direktifler almıştır. 

Bay Salih bu direktifler etrafıı:ı.da 

toplanacak ilk takas tetkik heyetinde 
malllmat ve izahat verecektir. 

• Sucu dükk·nıannın kontrolDne baş. 
lanmıştır. Butla sojutulan suların 30, so. 
ğutulmamış suların 20 parnya satılması 

t:.zımgclirkcn buna riayet ctmiycnlcr ce. 
zaya çnrotırılınıştır. 

• Selilnik scrgisfne lstanbuld:ın ve iz. 
mirden birçok firmalar i~irak edecektir. 

mizacını ua.n eden ve J:ur 
yapılmış bulunan resıın1er1 ,;,. 

Heyeti umumlyeslne J•l'° 
tlbaları deyeblleccğlmiz blJot pf. 
lerln yanlarmda ŞÖl le bir 11 ttt' 

"Doğrudan dogruya tabi• 
ıarl• 

l;ll, tabiattan alınan ihtiSa! 
radan yapılmıştır." 

1 
Fakat ne derece kuvvetli ı•tl' 

rt var. Hiç bir resimde san•t•tl' 
hunu bu kadar çıplak, san• reC' 
yecan ve intibalarını bu de 
dmlık görmedim. 

1 Şimdi serginin 1937 - ı9S 
nundayız: 

11
11 

Bu kısımda Tilrk gUzel ~J.ll 
akademisi profesörünün t~ 
Dil, Tarih, Coğrafya FakUl Jf 
(Ankara operasının Ilk eski' 1 
(Atatürk yolu tekniği) ıı.tııtedl 
ıı!i kyaslı bir plAnını ve ınll 
resim lcrlnl görüyoruz. JJtl 
gayri bazı orta mektep, ııse 
riyle, Boğaziçlndc bir e~ e (' 
parH\mento müsabakasına 
baka dışında) gönderıınılŞ ~l 
var. Ayrıca Ünh ersite ınab8 f' 
Sillcymaniyenln bağlanınası rJ 
tesblt eden bir malcet görfllll1 

Bir kısmı tasavvur ,.e bir 
1 nal) 

tatbikat safhalarında bu u aft 
işler üzerinde, proje dosya! 

111 bulunmadıkca, esaslı ve kat 
ler vormeğe imkl'uı yoktur. sf 

Serginin heyeti umuınl>'e 
cıkardığım netlce: b 

Mimar (Taut) un yuksek tl~ 
yete dayanan kuv\ etil bir ar ... 

erle'" duğudur. Kendllerlnln es deD 
rinde nazarı dikkati celbe 

) ıar kuvvetli taraflnrı (nüans t 1"• 
Prof sör, biraz fazla ıneto 

slplinle katılaşmış bulundulll, 
atini taşıdığım Tilrk ouzel s;ıt 
Akndemtsl mimari kısmı IC 
halde faydalı olacaktırlar'· o> 

Kendılerini tebrik eder. ft 
lannda başarılar dileriz. 

ŞEVKİ B 

(Vçüncü sayıfada'IJ ıı•ıe 
- Dört senede kadın ne f 

lir! ... lnsan bir baloya gfdl~~ 
gece uykusuz kalıyor; rengi~ 
gözleri çukura. giriyor; ıten 
dinden geclyor!... 491~ - Yaver olmak da :fena 

ma... ll'd 
- Ben olsam olsam erkAn1 

lurum! ! !... gi 
- Sanki onlar muharebe>'e 

mi?... 1 
- Ne yapalım, muharebe~! 

ıer diye aşcıya cırak mı ola fl8 
- o da fena .. lnsanın ön.il 

i ıer .. vallarla soğanı boşaltıver r 
yoksa. ayıkla ... 

Nedense btzlm hanım, 0 

kadar, galiba kutudan baına~, 
ğlni çıkarır diye sabırlı sabır 
ıeyordu .. Soğanı işitir işlUJles 
dinden gectl: 

- Ne dediniz, ne dediniz?·· 
mı ayıklatırlar? .• Onu zor ~t 
Biz oraya soğan soymaya. 
ruz .. Memleketi mildafaa tçln~ 
dökµıeye gidiyoruz!.. sız evlJl 
turun biz gideriz .. Hem göt , !! . 
niz, ön safta harp edeceğiz~1ı 
manı boğazından yakalaya 

Derken, aklıma bir sUrprlJ 
1 

Hizmetçi kızı yanımız.da.ld ~ 
gönderdim; birkaç tane lteB • 
şeğl getirttim .• Hanım aya.ğ 
m ış, büyük jestler yaparalt 

yordu: 
4
_, 

- Bvet .. Düşmanı gırtlağın 
kalayınca!!!!!........ 1 t 

Pat çat, p:ı.ta çat, pat pa ' 

p t.... oJ: 
Odanın içinde bir panik 

Görülecek şeydi!! 1 ! ····· 
Herkes, kanapelerin, saıı4 1' 

rın tıstüne çıkmış, biri pencer:r 
manmış: bir başkası kapının aJ 
na sinmiş: bizim hanım ka~ac ıfo 
bulamadığı için beni siper aııo 
hk cığllğa bağrışıyorlardı: ", 

- Böyle şaka olmaz .• ınsaJl., 6 
1•r.ı}IP beri olmadan ... Buna mııı~-... 

ler .. G ç karşıma da öylo pa 
Dak, korkar mıyız!! 1 !. ........ . 

- 14 Haziran 1938 - ~, 
DB. CEMİL sVLJ!i~ 
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Otıe neşrıyatı: Saat 12,30 PlAkla Tilrk 
ltıQıikJsı. 12,50 Havadis. 13,05 Plıikla Türk 
~llsiklsl. 13,30 Muhtelif plak neşrl)·nıı. 
C Sorı. 

~\fırn neşriyatı: Saat 18,SO l'tlıkla dans 
~•ikisi. 19,15 Spor mQsahabeleri: Sşref 
tı· ik. 19,55 Borsa haberleri. 20 Saat aya. 
~· GreııYiş rasathanesinden naklen. 20,02 
ltı dl Jfo~scs \'e arkadaşları tarafından Türk 
tıo IJ.tlrisl ve halk şarkıları. 20,,5 Hava ra. 
ll' ru. 20,48 Omcr Rııa DoArul tarafından 
a •ı>ça söylev, 21 Semah:ıt Ozdcnses ve 
:•daşlan tarafından Türk musikisi ''e 

Ilı ıarkıları. 21 ,45 Orkestra: 1 - BelJI. 
b: '?<\orına fantezi. 2 - Siede: 1'1lttervo
>ıtn. 3 - Çaykovsky: Süvit Lirik. 22,15 
t J~ns haberleri. 22,30 Pltıkla sololar, opc
~ l'e orıeret JHtrçalan. 22,50 Son hnhcrlcr 
~si sunOn programı. 23 Son. 
'ti - ... 

GQız IHlelklmR 
L>r. ŞilkrU Ertan 

Cağaloğlu Nuruoıımaniye cad. No. !ı 
l'cı. 22566 (Dr. Oıman Şcrcfcttln 

apartımanı 

1•tunbul Dtf[ncl icra Jlemurlu4undan: 
A( lıilyijkçckmecede Falih mahallesinde 

1 
1lhalbey hanesinde mukim iken elyCTm 

1~elifıhı belli olmayan Albaylıktan mil
tCaıt Hüseyin Hüsnü Dalyancl:)'8. 

Satd Alanın bir kıta noter senediyle a
lacaAı olan (475) liranın fhtl)·atl haciz 
'1lısrarıarlyle beraber % 5 faiz ve % 10 
Gcrcu vckiıletle tahsili hakkında açtığı ic
tat laklp <lzcrinc 938/879 numarıı tahtın
da ırönderilcn icra emri ikımeliAhınızın 
beııı olmama11ından doları tebllA edilmek. 
~ıin geri seımı,, hu kerre icra emrinin 

1
1r ay rnfıddctle IJAnen teblilU icra ııııkim. 
1tlncc kararklr olmuştur. 
~ llıı rnüddet IC'lndc borcu ödemez "e tet
ik ınercilndcn ''e)'n temyiz ,.e yahut l:ı. 

deı muhakeme :roltı ile nit olduğu mnhke. 
~eden icranın geri bırakılmasına dair bir 

~rar ıclirmedlkC'C cehri fcra l'apılacııAı 
~e lene bu müddet içinde mal beyanında 
Ulunmanız ve hıılıınmıızsnnız h:ıpisle t:ız

)'ilı: olunacağınız ve hakikate muh:ılif be. 
)anda hıılumırııanız haplııle ceztılandıra
~lflız lcbliil olunur. (25955) 

~ 
Soaı 
l2 

BUGÜN KAi.KAYAK VAPURLAR 

ı> ~o 
lı,, o 
20 

Vapurun adı Gllllğl uol 
Erzurum Karadeniz 
Uğur lımit 
Trnk Mudanya 
Sn adet Bandırma 

GEi.ECEi\ VAPURLAR 
Trok 
Saadet 

Mudanya 
Bandırma 

ÇOCUKLARINlZ1N 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
fi Çocnk •:slrgeuıe Kunımunun 
"•ktlJe bir aile kUUlpbanest ola
tak hashrruğı ikizler 11erlshute 
duyduğunuz ho eksikliği bıı gtt. 
~ı ,.e resimli hiJyUk hlkArc klta. 
bı IJo dnldurıılnıuş buluyoruz. 

.Kültür bakanlıCı eserı tetktk 

etmiş, ilk okul cağındaki cocuk. 
lar tein faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir • 

• A~kara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayınız: !i'latı 60 kuruş; 
ı>ostn için 4 kuruş llAve ediniz. 

Yeni çıktı 

ilk aş 
H. Rifat - Türgenef 

ÜÇÜNCÜ BA.SIŞ 
Şimdiye kadar fiatı yilz kuru§ 

olan bu me~hur eser UçUncU defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından 
ne r.>lunmuştur. 
!10 kl'"U<ı fiuat lıı 

OPF.:RATÖR 

Or. Halıt Zıya KonLirdl p 
Tıp FakUltesi lkinC1 rcrrahi 

Klinigı Doçenti 

1 

l~lUJIMH5A11ıA 
CAN KUQTAQl[l 

-.... 

BiR 

ı Dün ve yarın ) 
\ 'l"ercüme Külliyatı l 
( 1 1NC1 SEnt ' 

E No. Kuruş ğ 
- 1 Sato 100 ~ 
ı 2 Aile çemberi 100 f 
~ S Ticaret, banka, borsa 75 -~ 
- f Devlet vo ihUUil 7tı 

İ :S Sosyalim> 75 \ 

)
' 6 Rasin I 7tı ~-==_=c~:--7 lşı;:I smrfı ihlilfı.U 60 

8 L5.euur 60 

'= 9 Isfahana doğru 100 E 
ı 10 Rasin ll 7~ i 
i ( Bo serl31 birden aJa.nlara 1 lira SS ~ 
İ kuru' ikram cdlllr, ve 2 Ura 82 hnq ( 
\ pc:tln alınarak kalanı ayda 1 er Ura- ~ 
1 dan ''ereslye brrakılu.) ~ 

f ıı Gorlo ~:el SERt 100 l 
.E 12 Dellllğln psikoloji.si 50 İ 
s 13 ilkbahar aelleri 7~ ~ 
~ 14 Engerek dUğUmU 60 İ 

~=; ı: = !aeı : {_= 
17 İatatiJtlk 30 s E 

i 18 Çocuk dilillrtenler 60 5 
~ 19 lllaı ve felsefe SO İ 
f 20 Cemiyetin aaıllan 100 1 
\ (Bo sorlyt birden aJanlua 1 Ura SO } 
E kuruJ ikram e4lllr, ve 2 Ura 20 lnınıt f 
\ pc~ln alınarak kalanJ ayda 1 er Ura- ~ 
f dan \'Crcslye b~kılır.) { 

!=~ 8 UNCU SERİ J 
E 21 Hil1'Umdar mlllct 60 \ 
i 22 Yeol llınt zihniyet 75 = 
f 23 KomUnlzm 50 ( 
\ 2~ Gilnlln iktisadi falerl 60 ~ 
Ş 25 Cumhuriyet 50 ~ 
\ 26 TercUme lOO § 
i 21 Değijifler 76 ~ 
= 28 Llokon ZO s J 29 Kapitalizm buhranı 50 ~ 
i ao Satambo 125 ~ f (Bu seriyi birden alanlara 1 lira 22 ~ 
~ kuruı ikram edlllr, ve 2 lira 88 kurut ~ 
E p~ln alınarak kalanı ayda l er Ura- ~ 
~ d:ıo \'Crcslye bmllnhr. E 
f 4UNOUSE~ ~ 1 31 IWiiı lV 80 i 
::: 82 Metafizik 40 s 

~1 : ~=:d: sosyalizm ı: ı 
85 DemOkrit 25 ~ 
36 Dinler tarihi 125 °ğ 

c = 
'i 37 Fllozofi ve sanat 40 f 
l 38 Etik& 100 ~ 
! 39 Herakllt 2~ ~ 
E ::. 
:: 40 Ruht mucizeler 75 El 
~ (Bu seriyi birden alanlara 1 llra 4 ~ 
! kuruJ ikram cdlllr, ve 2 lira 86 kurut § 
s = E peşin almarak kalanı ayda 1 er Ura- g 
~ dan veresiye brralnlrr.) § 
~ 5 tNot SERİ ~ 
\ il Deprofündls 50 j 
I 42 GUoUn hukuki ve içtimai 75 ~ 
l meaelelerl § 
E 43 Eflitun 36 c 

\ 41 Gizli harpler 75 J 
i 45 Dtsraelinln hayatı 100 g 
i (6 Metafizik nedir 25 ~ 
j 41 Yeni adam 75 \ 
~ 18 fnılyetln tesirleri 75 j 
J 49 Politika felsefesi 75 : : E 
\ 50 Estetik 25 § 
ğ (Bu seriyi birden alanlara 1 Ura 
\ 69 L"UruJ ikram edlllr Te 2 Ura S6 !ru-
j ruşu pe§ln alınarak kalanı ayda 1 er 
~ liradan ,·ereslye bırakılır.) 
E 6 NCI SERİ 
= s 51 Eme!t I 100 
i 
i 52 Para 2lı 

i ~ Sezar 40 
f 54 llml felsefe 40 
i ~5 Kamıcalarm ha) atı 75 

~ 56 Demostcn S~ 
İ 57 Çiçeron -ı 
~ 58 Hlpnotimıa ıoo j 
j 59 tnsan 50 

i 60 Yeni kndın 40 ~ 
j (Bu seriyi birden alanlara 1llra26 ~ 
a lmrus ikram edilir; ve 2 lira 4 lnıraı ~ 
~ pc~ln ahnanık kalanı ayda 1 er Ura- ; 
~ dan ,·creslye bll'&lnlrr.) ~ 

§_-_=_ '1 ·ot SEB.1 
30 

= __ --__ -s 
61 Vikontun ölilmli 

( : ::it D ~: :_:_-_=_-

----------------~------ ~ 64 Evlilik 20 
z A y J 28 • 1 • 936 tarihinde nldı~ımız 1153 No. 

ııı men,e şohnılrtn:ımc ı zayi olmuştur. SahibJ ASIM US S afiş Yeri: 
--------------------- =--=-=--= 65 Gizli pamuk harbt 50 --==:-_-_ 

Yrni ini çıknrncaAımızdnn ~klo;lnin lıiik- S Ankara r.nıtdc!>I - VAKiT Kllnhcvl g 

lstıi<lal Caddesi ı-:ıhamra Apar. 
lımanı No.: l (Sakarya Sineması) 
Muayene saatleri: Pazardan maa.

1 d.a 'ltrrqQn aal 1!> • rn 1mif01. 

7 
1 

' •ı; ••ı Mıır..ırı,lıın:ı ihrnc cıtı~ııniz. S A m:ırko 

•-• •••••••~•••••mı•li' !'\o. 63 ı BJI) u tOG lolo kuzu derisi için mü kalnwrııı~tır. - llasinı AJ.tar m: Orlal:. Neşri} at müdürü Refik A. Se\•engU 
1 btanlıul Tic:ırcl 'e San:ı) i Odasınd:ın, tarı. (V. P. 24 !l O 
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c 
Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz; istifade 

edersiniz. 
NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde 

yurdu altında Kemaleddin lren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 
Vakit 
20335 

Şerait ehvendir. 
Kiralık apartıman 

Beyoğlu BekAr sokak 10 numara 3 oda 
sofa mutlak ve saire ehven kiralıktır. 

Kapıc~ıya müracaat 

.Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak ıstıyenlerın Vakit Yurdunda 

Bay Orhana müracaatları . 

En sabit esanstan \'e tuvalet levazımatını 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. İstanbul 

llaçlarınızı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYtN HOSNODE 

daha çabuk yaptırabilirsıniz. 

Doktor Fahri Celal Göktulga Yazlık kira lak 
Sinir hastalıkları ve kekemelik müte. Kısıklıda Küçükçamlıca cadesinde 2 o. 

hassısr Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu da 1 hata ı mutfak bahçe ve elektrik var. 
Tel: 2078.5 r dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat . 
Devren satılık atölye ---------- ---

Kartvızit tabı makinesi ve resim atöl
yesi devren satılıktır . Tafsilat P.K. 
743 lst. 

En nefis dondurmalar ve en 
İyi limonata 

İstiklal caddesinde Saray sineması 
karşr~ınrla 07 "iittP hıılunur . 

t:.n iyi ıeıli sinema 
Tertibatını Necip Erseı: Yapar lstan. 

bul Galata Sesli Han. 

Turbo Jeneratörleri 
S.S.C.l. Tıcaret mümessilliğinden teda. 

rik edebilirsiniz. Jstiklal caddesi İstanbul 

Westinghouse buz dolaplan 
Galatada • Helyosdadır. 

Hizmetçi aranıyor. 
W ki~ik bir. aile için ..kimsesiz ve dinç 
bir bayana ıihtiyaç vardır. Acele htanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

En iyi klişeler 
Aılı'KARA caddesinde VAKİT Yur. 

dunda PAKAR Kilişe Atelyesi yapar. 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti· 
yenlerin civarı. evsafı \'e mevkii hakkın. 
da mulassal malfunat \'e son fiyatıle bir. 
likte Istanhul 743 posta kutusuna yaz-

maları. Vacıta kabul edilmez. 

Açıldı 
Mevsimin en güzel ve en liıtif 

mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .. 

Fiatlar her keseye elverişlidir. 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

İstanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
haleflerinde bulabilirsiniz. 

Tokalon müessesesi 

Vazolarını 5 kuruşa geri 
almaktadır 
unutmayınız. 

Florya Küçükçckmece istasyonu 

Otel - lokanta - birahanesinde 
Tabldot 75 kurustur. En iyi istirahat 

yeridir. 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Tat. 

silat posta kutusu 743 İstanbul 

Gra vor radyo gramofonları 
Galata 

ELEKTRA 
müessesesinde satılır. 

Satılık motosiklet 
HARLEY DAV1TSON markalı 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlerin istiklal caddesinde 
YENiÇERi Ağa sokak 21·1 numaraya 

milracaatleri. 

Satılık köşk 
Kısıklıda Kfü;ükçamlıca caddesinde 9 o. 
da va_i bahçe içinde tatlı kuyusu ve e. 
lektriği mevcut bir köşk satılıktır. Kısı:t. 

lıda Ba}' Ademe müracaat. 

Küçük yalıda müfrez arsalar 
Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. 
Satın almak istiyenlerin Ankara cadde. 

sinde 105 numaraya müracaatleri. 

Ahenk ve ~.1andolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Eskisehir adresine müracaat ediniz. 

El arabalan 
Avrupa mamulatı el arabalan Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman lmrede 

bulunur. Bahçekapı 

KAUIKOYLllLERE 

Meşhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

~ - l • " . • 

.... . , 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Baokası 

18 ı 6 ı 1938 vaziyeti 

PASiF 

FENNiN YENi 
BiR HARIKASI 

2 Dakikada BU 
ve DONDURMA 1111al 

Elektriksiz • Motörsüz • 

Gazsız El tulumbaıile 

Sıkleti 9 kilodur 

Dağ başında, ırmak kenarında, or 
man ortasında, otomobilinizde, kd'P' 
larda, sahra hastahooelcrinde, ınadell' 
lerde, Nafia iş yerlerinde, mütcaJıbİt' 
terin yol inşaatında elektrik oltnJY'° 
h<'.lstahanelerde, velhasıl buza de~ 
lüzum olan bilcümle yerlerde bit 
POMP AGLAS sizi derhal buza )I' 

··ıı-vuşturur. Talep vukuunda izahat I° 
derilir. 

Satış yerleri: O S K A 
İstanbul: Sultanhamam :Mesadet 

han, Tel: 20674 - Ankara· Anafartalat 
caddesi No. 66. Tel: 2111 -1zrnir: 
Hi!k\ı'T!rt "a-lot'si Tel: 2737. 

Y~NiT[SLiMAT 
iLMü~ABERLEQiMiZ 

DAl-IAYUKSE:IC 
rAiZ, DAl-IA ~Yi 

ŞARTLAR. TrMiN ro~R. 

_ ............................... ... 
Şirketi 

Hayriyedeo: 
Boğaziçi yapurlarına mahsus yaz tarifesi 26 Ha

ziran Pazar sabahından itibaren tatbik edilecektir. ta
rifeler gişelerde satılmaktadır. 

.... 1 ............................ 96! 

Lira .._, c.t\KTIF , l 
Aıua Mı! ldlopu117 U>2 99.~ 2.t.127.065.90 
8&&1mor. • • • 17.287.2J3.-
l1taklılr., • • • 1.273.310.94 42.687.610.8-1 

Dlı""detı1 llüakrtls • 

...... ,. ... • • • 
1 1 t 

Adi " tn·k&lad.. • • 1 • 

BUIUSS • • • • ı • 

l 
2.712.234.11 
6.000.000.-

Köşk satılıyor 
Acıbademde Karakol karşısında ki sokağın sonunda eşcarı mUsmtretf 

havi on dört dönUm bahçeli Uç katta on iki odalı, zemininde hamam ve çJ' 
maşırlığı, bahçede su deposunu muh tcvi (lsa Ruhi paşa köşkU) nauıtl' 

15.000.000.- maruf köşk ehven fiyatla satılacaktır. 

Lira 

l'QrJI ttna 1 • • 

llarlfteld maJaalıılrterı 
~ at1 ldloeru ıı 054 614 
~tma tuTW utı11 ........ .......... 

410.430.97 410.430.0':' 

1'ed&Y1lldekJ B&nlmoUar: 

lcnbında bedelinin tediyesinde kolaylık göst<'rllecektlr. lstckuıerlO 
Bahçe kapıda Taştan altında Türk Tica ret Bankası A. Ş. dlrektörlUğtlne IJlıı-8. 712.234.11 

1>119' cır ··tzıa ft borçta 

kUrtııa baldyeıert , , • • 

....... lıUYlllel'lı 

'DerU!ıte ediıeıı •T1'&1o D&ktlye 
lr'll"!!'lıfL 

Kaıw.n\ın 6 - 8 inci mad
delertM C.vtlll&D Rum• tare> 
fllldu ftlC tedtyat. 

••••• C!Cl&damı 

....... baaolan. ••• 
'J'llO&Jf ~ti• • • • • • • 

....._ " ra.Ttıaı ce.dıulıı 

p>wüc. edil• nT&1a .. -. 

al~ brphfl idam .. 
ftant!lt ltflıaı1 tlym.U. 

• ~ eetıanı " taıı'lflat 
& ......... 

· &ıtm "dtm nsert.. 

12.736.038.33 
19.050.:>D 

9.5:>7.3ı51. 76 

C>uubt4 edilen etT&Ju D&kUye 

Kanunun 6-8 inci madde
ıeri.De ı.evtıkan tı&Zln• taratm. 

22.312.440.68 d&D nkl tediyat., 

Deruhte e<!ileıı eYT&la aaJtU,. 

168.748.563.-

15.057.949.-

bakiyeG, • • • 143.690.614.-

ı~.748.563.-

l 5.0:J7 .040.-

4.200.000.
:>3.443.1 :>9.4:> 

39.D07.90l .:;1; 

6.S>00.4 73. iti 

102.738.fJJ 

143.600.014.-

Kartıııgı tama.meıı altm olllr'U 
ııaveteo tedavül• vazedilen 

Kee111toof mukAhtll ll&Yetea ted 

vuecı 

J'ılrll Uruı Mndu" 

Olhis J'u.bhödabı 

il Altını tahTfll kahil dôY1zln 
57.0,13.150.4:- oı~,, <11\v' ~, ... alac&klı 

11 cllrtıu ıuı ktyeJeı1 , • , 

Hu.bteW 1 1 1 1 t 

4o.ooı.4o:;.a · ı 

D.24 7 .170.7~ D.3.ıU.020.3; 
4.500.000.

rn.:;oo.393.24 

Yed9 341.0 l 7 .0;)2.8;'; 

19.000.000.-

1 ~.000 .000.- 175.690.614.-
21.l70.446.70 

408.1 J 

31 .arn.011.5.ı 
31.3l0.ö09.6R 

88.015.188.36 

30.017.0:>2.S."' 
1 Mart 1t33 taı1l\tndft IUbaren: lıkonto tıadct1 VflZdl' /\ 1..7 - Altm ,,,.,.n.a. IYllftJI }'11zı'lı • IJ 

Türk Hava Kurunıu 
Büyük Piyangosu 

3. Üncü keşide 11 1 emmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

:.-::::::. - ---:& ••• ::•• Ll& ::::u.ı::=::ı 

H l>r. irfan Kayra f! .. .. .. .. 
ii Röntken Mütehassısı !! 
" :ı 1 ye Hk::; :!ı~~:."'s~:i:::.: ~:n1 ı:• 
Ü conker sokakta Aslaner apartım:ır i 
!: No. 8-10 İ 
~-=-.:::::::::::::::::::::::::::=-r.a11::111HK::m 

racaatıarı. 

,, 
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&öylersin. 

l\tadlcn, Pratm göğsüne sokularak: 
- Telefon olsa da, babama "geceniz haY1t 

olsun" deseydim, dedi. 
Birkaç dakl kn sonra, bUtUn bir kafile, cebeli' 

nem gibi bir suratla tozu dumana katarak LondrlY 
nm yolunu tuttular. Marlov cebinden cıkardıl1 

yaparak sigaralarından birini kendi dişleri arasıo• 
Eıkıştırıp diğerini komiser Brodlye uzatarak: 

- Sesimin gUzel olmasını çok isterdim, decl1• 
lçimden öyle bir şarkı söylemek arzusu geıırot 
ki .. Ilu akşam keyfim pek yerinde .. 

- SON -

TeııcUme eden: HİKMET Mthl.11' 


