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'r-a'h) .. İMDARATORİCELiGE 
No. 55 \'azan: Kadnrcan Kaflı 
~Mu taraya çıkardı. Delikanlı 

ba emri tutmadı Venetolann reisine 
,anlan ild satır üzerine bir öğle aıca· 
tında genç kumandanı evin:Je bastılar. 
Kaçtı ve imparatıora tıimmak istedi. 
Fak~ saraya giden bütün yolların tu
tulmuı olduğunu öirendi. Bu scf er 
Praalnolarm reiıi Vltalyanosun kona
ima sığındı. Bu fırka ya yazıldı. Bu 
hareket Yilıtinyanosu da kızdırdı. Ya
bJanra111 için eıiıir verdi. Tutuldu. 

Basyanos halk tarafından sevilen 
bir delikanlıydı. Pml pınl zırh ve el
biaeleriııln içinde ve ukcrlerinin 8nUn 
de atını oynatarak ıeçerken her taraf
ta hayranlık biıleri yaratırdı. Bunun 
isin fdılrde aptı yukarı herkeı bu ite 
merak ediyordu. 

Mahkeme ıerek ıuçluyu ve gerek 
pbitleri diııledi. DeHJranlı mahkQm 
oldu. Uaerinde yalnız kara blr gömlek 
w '81•Unde yafta oldutu halde bilyilk 
bir meydanda tefbir edildi.. Ona acı
JU)ar 'ft kurtarmak latiyenler pek çok 
ta. Or9da tıç liln kalacak ve sonra 
llaı-e atılacaktı. Fakat gece kaçtı. Hiç 
olm•aa bayatını kurtarmak için Aya 
JlihaD Jdliaeline 11tuıdı. Teodora kö
plrdO: 

- Suç Oattıne ıuç 1.. AhWnu, iğ
naç herifi Mukaddes kiliıeyt de kir
letti. 
Kımuna ralmezı klliaeye ıirdiler. 

l>elibnbyı atlrWrliye ıUrilkliye dıpn 
pbrdılar. Yeniden mahkemeye verll
cl. Praalnoların reiılerinden büyük bir 
devlet adamı olan Diyojen maznunu 
Sok ctlzel m1ldafaa etti. Kanunlann bir 
talam barialere oyuncak oldufwıu 93y 
JeclL Halk mahkeme 6nUnde toplana
rak: 

- Buyan<>1 ıuçımdur ı. tftira edl
JOrlar. Onu bırakınul Aldalet iıtiyo
rml 

Diye haykırdı. Fabt hiç bir teY fay 
da •ermedi. Paruile mallanrım tutan 
aray hazinesine tqmırken kendlst de 
B~r ~rdan ftrbU olan aiıf 
danlarına atıldı. Bir daha ba§ka yerde 
ı&rUnmedi. 

Dlyojen onu kurtarmak iıtedi. tm
puatonm kendisine karp gösteıdiği 

'"P ve aygıya dayanarak i§in içyU
dntl oldutu gibi anlattı. fmparatıcduk 
prefinbı kirli ellerde redl olduğunu 
e&ylemekten bile çekinmedi. 

Teodora İmparatora: 

- Dlyojen timdi kana elinden ahn
IDll :yahut kotasını ~dımuı bir adam
dır. BLıaııam mukaddcı bağrını bu il· 
nnç, lhllk~ heriflerden temizleme
ildir. 

Dedi. 

Diyojen ~e mahkemeye verildl Teo
iora onun Hirleri arumdan phitler 
pbnyordu. 

Bu sefer hDkimJere emir ıCSnderdi: 

- Sizden adaletle it görmenizi iate
rlm I 

§ahitltrin yalancılığı meytdana çıktı. 
~eoclora yılmamııtı. Maznunun yalan 
akrabumdan Teodcru yakıılattı. Onu 
kendi arzuıuna ıöre phitlik yapmam 
için zbrladı. Adam bunu kabul etme
di. Teodora da:1ak attırdı: kolundan ve 
baeafmdan astı. Gene !dilediğini yap
trnmadı. O zaman bir öküz sinirini 
ı.tpnm etrafına dolattı: yanı yavaı 
llktırdı. Adamcağız mUthlt ağrılarla 
inliyordu. Fakat boyun eğmiyordu. 
CeUltlar siniri o kadar tıktılar ld za
ftllmm c6zleri yuvalanndan fırladı. 

Halk mahkeme 6nUnde toplanmıttı. 
Hakimler ıuçun itlendiği hakkında 

açık deliller l>ulunmadığından mamu
nu aahverdiler. Diyojen halkın allat
Jan araamda ~vine gitti. Bu vaka tehir 
de bOyOk bir sevinç yarattı. Ote tara!ıa 
Teodoranın ağzını bıçak açmıyordu. 

Deme'k ki her adamı mahkeme vası. 
tafle yere ıermek q;ıtımkiln .değildi. 
T~anm dayıu çok geçme~en ku

mandaJI tJmamile Bellıere bırakarak 
411SamUttfL 

getirdifi değerli hediyeleri takdim et
miıti. 
Heckeı Belizeri alkıflıyordu ve hep 

onu konuıuyorlardL O zamana kadar 
tehirde kumandan olarak en çok göze 
ç~pan Prisküs, silik bir hal almııtı. 

Teodora ondan öç almanın tam za
manı olduğunu keaürdi. 

Atanina ile konuıtu. Böyle zengin, 
patlak ve imparatorun çok sevdiği bir 
kumandanm sahneden atılması Bellze
rin ıcle elbet iıine gellrdL 

Ayıcı ile sürücünün kızlan hemen 
anlattılar. 

Prisküı saraya giderken yolunun üı
tünde Belizerin askerleri bir cürUltil 
çıkardılar. Muhafızhır: 

- Savulun! 
Diyerek onları dafıtmak istediler. 

Kavga koptu. Kılıç plartıları ve kil
f ürler ortalığı sardı. Araya kıhçb aopa· 
h aiviller de kanıtı. Bir kısmı Prlaldl
ı\lıı etnimı alclılar. Birkaç saniye için
de ala§lğı edileli. Muhafalar seriye 
baktıktan zaman kumandanın yaka pa· 
ça götürilldilğünU gardUler. Kurtarmak 
için koıuıtular. Fakat i&inl bulmak bile 
buil r,lmadı. 

Priıkilı biru aoDra Teodoranm kar· 
paında kırbaçlaınyordu. Hiç kimse onu 
kurtarmak iatememlı, yahut iıteae bile 
bunu yapamamııtı. 

llılrur kumandan, terbiyesizlik yap
tığı için ceza aören bir köleden fark
st=dı .. 

Şimdi yalvarıyordu. Hiç olmazsa c&• 

nını ve hesapsız denecek kadar çok 
olan parunu kurtarmak istiyordu. Te
odora: 

- Senin nankörlUIUn hiçbir ıuret· 
le merhauıet edilemlyecek kadar alçak
çadır. Buna ratmen acıyorum ve öldür
niyorum. Benim gösterdiğim ma
nastıra kapanarak gUnrolannı yıkama
na fırsat veriyorum. Eğer uslu duracak 
ve artık dünyayı unutacaksan zindan
da b~J.arı~ aıtlarak ölmekten 
kıırtulursun 1 

Dei:tt. 

PriıkUı, geçinecek kadar bir para ile 
uzak bir köye çekilmcaine izin iıtedi. 

Teodora bu arzu üzerinde biran bile 
aurmadı: 

- Pazarlık yok! 
Prlsküs o sabah ipekler ve altınlar 

içinde yata~ken ayni günün alqammda 
k•ldan bir gömlek giymif o)duğu halde 
Bukaleon limanından bir ·gemiye bin· 
dirildi. Marmaraya açıldı. 

Gemi (Si.sik - Erdek) limanına cir· 
di. Priıküa orada bir mınaıtıra g6ttı
rilldil. Adet olduğu Uzere baprun orta
amı bir !daire teklinde trq ettiler. BG
tün qyaıı ottan bir dtifekle bir desti 
ve blr çanaktan ibaret olan bauk blr 
oda.ya kapadılar. 

PriıkUsiln ha.ıineai saraya kaldı
nldı. Yüıtinyanoa bile paranın çoklu
ğunu hayretle kartıladı. O da artık eski 
cCSzdeainin namualu blr devlet adamı 
olm~ığmı kabul etti. Hatta böyle bü
yük bi!" huinenln elde edilmesine ae
bcp olduğu için kanama sevincini an
latmalrtan kendini alamadı, 

(Arktm tıar) 

• latanbul lflmrillder ba,mndürO Musta
fa Nuri Anıl dün Ankaraya hareket et
mi,tir. 

ingiliıtayyareci
si Mollison 

Sarhoş pilotluk yapmak 
suçundan tevkif edildi 

Mfıohur İngiliz 
t&yyareci8l Cim 
Molli.soD Parla ci. 
varındaki bir ha
va istaısyonunda 

tevkif edllmil ve 
ikl saat alıkonul • 
duktan 80DI'& 1181' • 
best bırakılmıştır. 

Tayyarecinin 
tevkifine aebep 
sarhot olduğu hal

de ta~ kuJlanmuıdJr. Bu wretle 
kendisinin ve bqkalarmm canmı teh
likeye koymak cU.rmUnden dolayı tev
kif edilen tayyareci hakkmda, adli 
takibata girigilmeml, yalnız, vaziyet 
lngiliz havacılık klUbUne bildirilerek 
tayya.recinin elinden pilotluk ehliye~ 
namesinin almmuı istenmiştir. 

Denizbankla Belediye 
Arasında ihtilaf Yok 

Denizbankla belediye arasmda Ga
lata nhtnnmda yapılması mutuavver 
Park dolayısiyle bir ihtlllf meydana 
çıktıfı p.yi olmuştu. Gerek Denlzbank 
gerekse Belediye mehafllinde yaptığı. 
mız tahkikat böyle bir ihtillfm mev. 
cut bulunmadıfım ve nhtımdald par. 
maklığm da kaldırılmasmm mevzuu -
ba1uı olmadıfmı meydana koymqtur. 

--o-;.-

El Arabalan için 
Mühlet Uzablmayacak 

FADuı.f celnlyetleri tarafından bele
diyeye mUracaat edilerek el arabalan 
için verilen mUhletin Jma oldufu bll
dirilmiıti. Belediye evvelce illn edilen 
müddet mrfmda nUmuneye muvafık 
el arabalarmm yapılabileceğini tesbit 
etmif, bunun tl.ıerine on bet gUnltlk 
mühlet vermi§ti. Yeniden bu mtıdde
tin uzablmaama lüzum görtılmemek
tedir· 

Belediye ılmdl aeyyar emıafm kul. 
l&DfLca.kla."1 araba tipini teablt ile met
gµl olm&ktadlr. Sonra. ekmek aaUcıla. 
rmm arabalan da tesbit olunacaktır. 

ÇOCUK ARABALARI MODA.si 

Ç OCUKLUGUMDA küfe içer
ıinde, bir kadın hamamına &ö

türüldüğ ilmil hatırlarım. 
Bunaan, bittabi, çocukluğumda içki 

kullanıp ''küfelik,, olduğuma hükmede
cek deiilıinlz.. Bundan baflca. küfelik 
içki içecek çağa gelmiı bir adamı da, 
ka~mlar hamımına almular dejil mi? 
Şu halde, .. çocuk arabam,, yerine, bir 
"küle,, lçersinde hamama ıötUriildüiil· 
mü söylemek iltiyorum. 

Evet. Allembin hal ve vakti, çocuk 
.. buı "'saire aibi • o aman için he
nllr lillı:t ve biru da ''kibarlık,, allme
ti sayılan - qya almala müaait detll
dt Annem zayıftı. Sonralan da öldO ya 
biçare .. Beni tııtıyamıyordu. 
Hamamın yolu uzaktı. Ben birteviye 

yUrilyemiyordum.. tıte, bu ıebepten, 
arada blr, o zamanın 9deti Uzere bir kU
fecinin 11rtına yUkletildiiim oluyıor.. 

muı.. Ben bu hali enikonu batırlıyo-
rum. 

Güneşin cinayetler· 
de tesiri var mı ? 

Bir alim insanlar üzerinde güne· 
ş:n müessir olduğunu söylüyor 

Günet ıualarınm yeryüzündeki IO

fufa, sıcağa tesir ettlil clbl inaanla
nıı tabiatı iberinde de müellir oldutu 
iddia olunuyor: 

Bu kanaat buıUn birçok llimler ara
tmda kuvvetlenmlt. hatta ba haauata· 
ki tetkikler bir ilim halini atmııtır. 

CHlnq fUA)amwı yerytırindeJd teai
rini mUtalea eden bu i1mbı baflıca 
ilimleri arumda, ıeçende kendilinden 
bahsettiğimiz ve elektrik sandalyesi
nin mabkfunlan öldürmediği hakkında
ki iddianın sahibi doktcr Anen Anon
val de vardır. Elektrik ve radyo ıuala
n hususunda büyük ihtisası olan bu 
ilim bu sahada da tetkiklerde bulun· 
maktadır. 

.. Komıobiyoloji., ismi verilen bu ye
ni ilmin en bUyUk ilimi sayılan Fran
IIZ profe~rtl Mori8 Fordur. 

Doktor For verdilf bir beyanatta 
tayle diyor: 

"GUnetln tınrinde bugtın yedi leke 
&8rillmektedlr. Bunlann berbiri dDn
yanm ilzerinde ayn ayn tetir kra 
eder. UçU. 13, 15 ve 17 mayıı gtırıleri· 
ne tealr etmiıtlr. Diğerleri ide bundan 
aonrald ıUnlerde tesirlerin! ı&terecek 
!erdir. 

u9z15 danberi gUneıteki bu lekelerin 
aayıaı ve bUyWdUp o kadar fuWat
mııtır Jd, cUnetln Userinde bllytık ka
raltılar tqldl etmiftlr. 

"O valdttenberi yeryillUnde de ka
nların, f ellketll hadiselerin çcğaldılt 
garWmuttUr. Meael!, cinayetlerin ~ 
lalmau cUneıteki bu lekelerin teairi
ledir: Güneı f\lalarır.nı gayri tabi! bir 
hal ılması, yeryUzUndo: yqayanlann 
rı ı.ıan W:erine teair c-cliyor ve inunlar 
ılMn mOvannelerinl kaybediyorlar. 

••ıtabul edilebilir hiçbir sebep yok
ktn-ttıeneıa--eluyetler bqb nasıl iaal\.. 
o1uııabilir? Dikkat edilecek olursa g<S-

Geçen ıUn, onuncu ayına baımıı 

ikinci çocuğunu, modem bir araba içi
ne koyarak, umumi bahçelerden birine 
gelıni§ olan bir tanıdık bayanla konu
ıuyordum. Bayan dedi ki: 

- KUçUk bir çocuk arabaaı deyip 
geçmeyelim. Bunun için yetmiı, sek

r~Ur ld bu nevi cinayetler aramıda 
bir ben.zerlik vardır. SarhOfluk uııra· 
aile itlenen dııayetler naaıl birbirine 
benzene bu tebebl anlaplamayan tu• 
haf cinayetler de birçok noktalarda bit 
birine bemer.,, 

Doktor Por, prip cinayetlere mital 
oJatak 65 J811Ddaki bir ad•mm, 28 ~ 
~ciaki kanamı, kendisine kahve pifir
mc-dili için aldtırmeainl ıöateriyor. B
ğc.r bu adamın W:erinde görünmez bir 
kuvvet tesir icra etmemiı olaaydı, ka• 
rııını öldUrmlyecelcti. 

"Xomıobiyoloji,, lliml ıtıneti fth> 
ma devam ediyor: 

- Cinayetlerde olduğu gib!, kaza· 
larda da vuiyet aynidir. BakJraaıııs 
bir ,erde bir trerı kuau olur: ayni cUn 
ba§ka yerl~rde de büyük bir tren veya 
tramvay lruaaı olmuftur. Bir yerde 
bfrdenbire bUyUk bir yangın çıkar, &J'" 
nl umanda bqka bir yerde. veya bir 
çok yerlerde de yangm olur .. 

"Buan ıUrıetfn tetlrlerirıl ayrıl za· 
m:mda batka batka sahalarda görtıyo-
ruz. 

"MeatlA, 15 klnunuaaniden 28 Ira
nunutaniye kzıdar f1mal fecri hadiaele· 
ri ıörUldü. 26 lrAnunusarıide de Fransa 
da bir llboratuvarda inf'ılilr olmuıtur. 
Daha ertesi ıün de iskoçyada bir ter
sanede infilik oluyor. Daha erteti cün, 
yarıi 28 lrAnunuu.nide de Romaya 50 
lrılometre mesafedeki blr barut depo
•ı.mwı ateı aldılmı herhalde unutma· 
m:pmudır. 

"O &ünlerde ıtlnetin Uzerindeki 1e
ke1erin de fula miktarda görUldillünU 
jlive edersek bunlarm gilnqtoıı ileri 
geldiiini herhalde kabul -edeniniz.. 

"GUnet lekelerinden buıJarmm _. 
yıtta tesirlerini giStterdiğinl aöylemft
tinı. 13 ve 17 mayısta Fransamıı dört 
phrlP"-~ baJ:Dk yangıırçtkımJtır. 
Bunların hepsi de maiazalar.da çıkarı 
yangtnlardır-

"15 aaayıata üe OrHde bir tayyare 
kazaaı olarken, Trabluagarpte de iki 
otomobQ kaauı oJmuıtur. Yine ayni 
glln, Franıa.nm iki yeriıide orman yan
pu, rm:atf'de de bqka blr yanpn cö
rillmilftilr. Atlııata da 27 kitinin atdtı· 
ğil ote? yar.r,mı da ayni gün olmuıtur.,, 

Gelecek ı.y Niıte toplanacak olan 
bu kongrrde ilimler, güneı tualarmm 
dünya ve lnaanlar üzerindeki tesirleri 
baklanda görUıecekleıdfr. 

ıen liraya kadaır harcadığmu• oluyor-. 
Sonra ıık 11k modası değiıiyor. f 
Daha çocuıumımm biri arabadan çıkıp 
yUrilmeie batlamadan anee, altındaki 
arabanın modalı seçiyor. bir yenisi çı
krye>r. Velhuıl, bucllnlerde çocuk btl
,.Utmek aor, çok aor • 

KURUN 
AJJONB fARll'BSl l 

llemı.teı lleml•lt• 1 
dııında 

AJ'hk H IS& Kl'f. 
S ay lılr llO •21 • 

GardUnh mil olan itleri 1 Bu mOta
leayı bamlanmıa ititae ne der? Hele 
benim ölen annecitlm duyuydı ne dl· 
7ecekti? •• 

Çocuk arabalarının bu1Unkil babab
hlı ve moda ,UçlOIO ka1111mda, dıcia· 
cak çocukların, analannm kanundıın 

çıkar çıkmu yUrilmeie baflamak ıure
tile, • modaıı çarçabuk ıeçerek bbl 
maıraftan masrafa aokocak olan • 

1 •Yhlı O& l20 • 
Yllhlı 900 llOO • 

Tırlfftlndea Ralkan Hlrllll ıeta •"9 
1>tuı kuru, dOı;ülür. f'uıte birllltae ıır. 
ınl)'tD yerlcrı 11da 1ıtmlt beter kurut 
ıanımedlllr. 

Ahnne kaydım blldlrea mektup Ye 

lelırar Ocretını. •bone parasının post• 
HY• bankı ile yollam• Ocr•llnl idare 
kendi Oıertae ahr. 

J arabalar satın almai• lüzum kalmamı· 
anıı temenni etmekten bqb çare yok 
detenlse •• 

Tarkl11enln her Pf»fa merltertntlı 

KllHUNa obanı ,azılu. 

Adres del•ttlrme Gereli 25 koruıtur 

TEŞHiSTE GOZBEBEKLERININ 
ROLU 

Şimdi de ıazbcbekleri aaıyetinde ka
tilleri, hımzlan tanımak mllmkUn olu· 
yormnı. Zira hiç klmıenln ıazbebell 
birbirine ben.zemezmlı .. 

Ayni ıurette kulak eptlinla ve ke
mik 6JçU1erlnin de, aabıkalılan tefhlse 
yaradıtma dair birkas yuı okumut-
tum. . 

Bunlar çok IJf, çok filzel --. lnaan 
larm •11 Olarak ,aratıldı~ 93ylenlr. 
Yani bu dtınya ,u.tıncle daima bir 
adam, diler adama tıpla tıplmma ben· 
urmif. 

Dünkü Hava 
Yurdun Dola Anadolu bötıellnde bu

lutlu ve menü '81ıoJı, Karadenb~D f&l'k 
Hoe)erinde ve Trüyada aı bulutlu dflef 
bölgelerde açık teçmlı, rilzılrlar umumJ• 
yelle flmall istikametten orta kunette es
mlıtlr. 

Dlln latanbalda huı acıt ıe=lf, rll* ılmall tarkldea unl)'ede f-8 metre 
hızla esmiıUr. Sııet 1' de han ta~ 
781,5 milimetre idi. Sllbunet en Jflkaek 
tf.7 ve en dQşllk IS.f aanutrat b7dolaa
maıtur. 

On be, yıl eooel bagiin: 
Belistt kendisinden beklenen uatalı&ı 
p~ tranblan DaryUıte bozıu· 
na utratmıttı. Bizansa zaf ede dön· 
mBttO. •taniıı~ııı kocası ha)çkında ver 
dili raP9.1"1-f bu adamın i~paratora çok 
1ıeiJı ~~ ıa.teriyordu. Teo®ra-

• ~~ :bülOka.nı ile e&Umlt. 
Oatao. - Al/edt!fMiı, bclfAm. &11" Grtiatlere tWfa ~. lCOMUc 

_,.,.,..,.. feiİllCe.,.,.. ~ ...... ~ 

Tqhla l1ınlnlıı bu kadar ileri pttitl, 
bir devirde, bir katilin, bir hırsmn .. ewı., 
olarak yaratllmlt bulıwnQ ne fena 1 

lilDll,T, MONIR 

Se(alnl learbl11ımlıln lnnllı naltlf tdat
rDr etmlıtlr.. Bddıma lerıanıdı lbıntralı 
bltecelt oltın t1eml(erlmiı /ımtıe ndledl• 
lecelttlr, lımllttH bahrl11e dalreıt De ,,. 
Hnıhta-bl,,ut nltltlea ,,,..,,.. ola ,,,,.,. ti•,_,..,.,, ~ır .. 



ARGO bahsi 
Osman Cemal bu meselede 

şöyle diyor: 

H HAZiRAN 193& 

Yerine göre yazıda her şey kullanılır, iş 
hellkızın geıiollğ1 gibi gündeliğe vurma .. 

mak, kabak tadı verm~mekllr 
Arastada bulunan eserler 

YAZAN : Osman Cemal Kaygılı Bunların toplu bir halde te.şhiri düşünülüyor 
l Sultanahmette Arasta sokağında f -

yapılan eski Bizans eserleri araştır- İ k İ 
masına başlanmıştır. Hafriyatı yapan 

'Yazıda (Argo) 5Özler kullanılmalı 
?tlı? Kullanılmamalı mı? 

'i erine göre bazan kullanılır ve yi
ne yerine göre ekseriya kullanılmaz. 
~eseli bir hikayede, bir romanda, bir 
Piyeste konuşturulmaları lazım gelen 
iki klil.1ıan beyi, iki bıçkın, iki kopuk 
hayatta nasıl konuşuyorlar, hangi şiveyi 
lehçeyi, .J.sllıbu, ahengi kullanıyorlarsa 
tabii hikayede, romanda, piyeste d-e 
Öyle görüşe'.:ektirler ki vak; hakikata 
uysun ı Hani, geçen kış, Şehir tiyatro-
•unda oynanan, Fikret Adilin (Toka) 
adlı piyesinde olduğu gibi.. Tokanın 

~cya o ayardaki t.a~ka bir eserin iki 
kopuk kahramanı hikayede, romanda, 
Yahut sahnede l:at~ı karşıya geldikleri 
Z.°\:nan argo fer.adır, argo çirkindir, ar
go ayıp şeydir tliye şu tarzda konuştu
tulabilirler mi acaba: 

- Bay kardeşim, berldenize bir cı

tara lütfeder misiniz? 
- Memnuniyetle takdim ederdim 

rnonşer ama maatteessüf bendenizde 
de kalmamış 1 

İstenirse onlar, hikayede, romanda, 
sahnede böyle de konuşturulc:ıbilir. La
kin o zaman da i~. çifte kavrulmuş ta
rafından mizc:ah 1 kz,;ar 1 

Nice zamandır, yine bu sü
tunlardaki manzum ve mensur yazıla
tile 1 Size de yakından t~ıtmı§ oldu
ğum benim meşhur balıkçı Haçiği ben 
tutar da nasıl bir sal~ adamı gibi söy
letebilirim? Ge~nlerde (bir tepsi kuzu 
'dolınaH ve bir tepsi tatlı 1) başlığı ile 
çıkmış ve gülmeden katıla katıla okun
muş oi:ın bir hikayemin iki kopuk kah
ramanını ben nasıl olur da başka bir 
dıUe konuşturabilirdim? 

Demek ki yazılarda yerine göre ar
go da kullanılab!lirnıiş .. Fakat argoyu 
olsun, bazı halk tabirlerini olsun vara, 
Yoğa kullanmak; Dclikızın gelinliği gi
bi onları her gün gündeye vurmak el
bette gayet saçma bir §eydir ki vaktile 
bunu bazı arkadaşlar pek çok, hem de 
okuyan!:ıı:ı kabak tadı verinceye kadar 
Yaparlardı! 

Sonra bir de şu mesele var; bir şeye 
bilen de karışıyor, bilmiyen de; bir işe 
bilen de özeniy.or bilmiyen de.. Yani 

•demek istediğim şu: Bazı kimseler, 
Yazılarında ve meseli hiç de münase
beti olmayan bir yerde argo diye halk 
tabiri diye argo kullanıyor. 

Peki ama, a mübarek adam, a be
nim iki gözüm, yerini, yurdunu, ma
nasını, medlulünü nerede kulla
nılıp nerede kullanılmayacağını pek iyi 
bilemediğin, kestiremediğin bu sözü, 
bu tabiri, ne diye kaleminin ucuna ta
kıp onu rastgele satırların arasına ser
Piştirirsin? 

Rahmetli üstad Ahmet Rasim.le da
ha çok zamanlar aramızda görmesini 
candan dilediğimiz diğer üstat Hüseyin 
~ahmi Gürpınar ve Aka Gündüz bu 
hususta en ufak bir falso bile yapma
tnışlar, bütün yazılarında bunları kul· 
bnmanın sırası gelince hepsini de san
tim şaşmadan yerli yerlerine oturtmuş 
lardır. Ne ise, bu ciheti şimdilik bir 
tarafa bırakalım ve zaten bize şimdi 
Orası lizım değil .. 

Biz gelelim şimdi bir başka mescle
l'e: 

Daha geçen akşam, ben, genişçe ve 
ll'leydanımst bir yerde sekiz, on çocu
ğun küçük ve porsuk bir topla sözüm 
Yabana bir futbol ekzersizlerini gör
düm. Aman Allahım, o toz toprak, ve 
lcan ter içindeki koşuşmaların arasında 
Ortada hiçlıir lüzum ve sebep yokken 
bu çocukların ağızlarından birbirlerine 
k~ı-şı öyle fena, öyle çirkin, öyle ağıza 
alöımaz sözler s:ıvuruluyordu ki ora
'Clan gelip geçen koskoca adamlar bile 
hu sözlerden utanıyorlardı. Burada te 
essüflc söylüyorum ki bütün bu iğren
tlrı i!tıenci sözltt ırasında bir tek bile 
•rgo yoktu. Yani çocukltır birbirl~rine 
karşı utanmadan, iğrenmeden savur
dukları bu iğrencin iğrenci sözleri, hiç 
olmazsa ar onun sembollerile bile m()S 

kelemeye lüzum görmüyC>llardı. Ana, 
avrat, kız kardeJ, sinsile, ervah, din, 
iman .• Hiç durmadan ulu orta giıdiyor
lar; arada bir bu çirkinin çirkini küfür 
tere onlardan daha çirkin bir takım sı
fal!iar, miirekkep sıfatlar ekliyorlardı. 

İşte asıl mesele burada 1 Meydanlar
dan, mahalle aralarından bu pisliği, 
mundarlığı, kepazeliği doğuran ruhu 
kaldırmükl 

Yoksa küfrü yalnız argo ile etmi
yeceksin 1 demek, onu sembolik bir 
tarzda değil ıle apaçık, yani vuzuhla 
et de ne dediğini herkes anlasın 1 de
me;rten bira7. farksızdır. Halbuki bugün 
gönüllerin istediği §ey ne küfür, ne 
günah, ne <ırgo, ne! margodur. İstenilen 
şey kılığı, kıyafeti, tavrı, edası, üsllı

bu, ahengi, ı.dili ve kalbi tertemiz, çiçek 
gibi, fakat pazuları da çelik gibi biır 

gençliktir! 
Oıman Cemal 

istimlak 
kanunu 

Yakında Me~Hse bir 
tatil tek lifi yapllacak 

Belediye istimlak kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi lüzu 
munu his.setmiş, alakadar makamlara 
bu hususta müracaatte bulunmuştur. 

Nafia Vekaleti bu mtiracaati tetkik 
ederek tadilatın yapılmasını lilzumlu 
görmüştür. 

Yakında Meclise bir tadil teklifi ya.. 
pılacaktır. 

lstimlak kanununun mevcut madde
lerinden bir kaçı yüzünden istimlak i
şi çok uzamaktadır. Nctekim Eminö -
nündeki bazı binalnrd.a böyle olmuş
tur. Kanuna göre hisseli emlakten sa. 
hıplerinin her birini bulup ayrı ayrı 

Z t• v tebliğat yapmak zarureti vardır. Bu ey 1 n ya g formalite ise çok uzun sürmektedir. 

k • Belediyenin yeni teklifinde, bir kı. on gres 1 sun hissedarlara tebliğat yapılıp uyu. 
şulduktan sonra diğerlerine ait ~ 

toplanıyor nın doğrudan doğruya bankaya yatı
rılması şekli vardır. 

Mahltlt yağ satışının -<>-

önüne nasıl geçilecek Yusuf Ziya Öniş'in Valdesi 
Vefat Etti 

lktısat Vekaletinin memleketimiz • 

profesör Bakster dün kendisile görü-
şen bir arkadaşımıza hafriyat etrafın
da şunları söylemiştir: 
''- Bu yılf..i hafriyat ha::ırlıkıarını 

tanıanıl<ıdık ı·c hafriyata da bugünden 
itibaren başlıyoruz. Yalnız §imdiye 
lauıar bulunan eserlcrhı ne şeJ..-iı ala
oağı he>ıifa belli değildir. Bu. hıısu.sta 
gerek m.iizcler waresilc, gerekse bele
diye ile görüşeceğim. Eserlerin tc§hir 
edilmesi, ve bir milze haliııc kmıması 
·meselesi görü.'tiilecck i§lcrin en ba§ın
da ge1mel;tcdir. 

Bu vaziyeti tcsbitten sonra hafriya
ta ba§lıyacağım. Bu yılki hafriyat 
Sondaj şeklinde olacaktır. Sondaj yer. 
Zeri yakında kararla§tırıZacaktır. Bu • 
rada şimdiye kadar çıkan mo::ıayıkl.a. 
rın diüıy<Ula eşine tesadiıf edilmemiş 
mozayıklar olduğu büW.n arkeowğ 
mütcha.ssıslarınca takdir edilmiştir.,, 

Profesör Boksterin şimdiye kadar 
meydana çıkardığı mozayıkların brur 
lıcaları şunlardır: 

Çoban, çobanın muhtelif hareket. 
leri ve çobanın koyunları; kulup, mer-
kebe ot veren bir Bizanslı. Oyun oynı
yan çocuklar; Hint tavukları; cana -
var; kartal; av ve ava gidenler .. 

Yeni kazılarda daha kıymetli mo • 
zayıklara tesadüf edileceği tahmin e -
dilmektedir. 

---o-de zeytinyağı satışlarını tanzim etmek Denizbank umum müdürü Yusuf 
ve karışık yağların piyasada muamo- Ziya Öniş'in valdesi esbak Konya me. Gümrük Kimya 
le go··rmesm· 1· muayyen prensı'plere busu ve ReJ·i başmüdürlerinden mer - L" b a oratuvarı bağlamak maksadile alakadarlara ba- hum Bay Şakirin refikası Hayriye dün 
zı tetkikler yaptırmakta olduğunu vefat etmi.stir. lstanbul gümrükleri kimya labora. 
yazmıştık. Merhumenin namazı, bugün üskü • tuvarı, komşu devletler kimya ıaborn~ 

dar Ycnicamiinde öğle vakti eda edile. tuvarları yanında çok iyi bir randıman 
Bu defa yeniden aldığımız malfuna- ··eren mu··kemmel bır· kı"myahane hali. 

ı af rek Karacaahmetleki aile kabristanı. ~ 
ta göre, ktısat Vekaleti bir tar tan nı· almıQ bulunmaktadır. 

v f na defnolunacaktır. ~ 
bu tetkikleri yaptırırken diger tara - Son defa kimyahanenin kimyager 
tan Ankarada 23 Haziranda bir kon. Büytikdcreden cenazeyi alıp ÜskiL 

w dara getirecek olan Kınahada vapuru kadrosunun arttırılmış olması labora-
gre toplamaga karar vermiştir. 9. da Köprünün Haydarpaşa iskele- tuvara gelen işlerin çok iyi ve çok 

Bu kongreye zeytinyağı ihracat is - süratli yapılmasını temin etmiştir. 
· Einden hareket edecektir. 

kelelerinde bulunan tanınmı~ zeytın. Evvelki ay laboratuvarda 2762 nü -
yağı tUccarlarından birer mümessil Merhume iyilik sever ve herkesin mune tahlil yapılmış idi. Mayıs ayı i-
davet edilmiştir. Bu arada şehrimiz - hürmetini kazanmış oir kadın idi. Ve- çerisinde de evvelki aya nazaran kim
den de zeytinyağı tüccarlarımızdan B. f atı bütün tanıdıklarını çok mütees· 
Sezai Ömerin gitmesi tekarrür etmiş- sir ctmi~lir. Muhterem oğlu Yusuf Zi- yahanede 512 adet fazla olmak üzere 
Ur. ya Önişe samimi taziyetlerimizi suna. 2674 nümune tahlil yapılmıştır. 

Kongrede, bütün murahhasların rız. Mevla rahmet eyliye. -<>--
muhtelif bölgelerden getirdikleri ra - -o-- Bu Ay Şehrimize Gelip 
porlar birer birer tetkik edilecek, zey- Sayfiye Gazinoları Gidenler Çok 
tinyağı satıelarının tanzimini hazırlı. 
yacak bazı esaslar tesbit edilecektir. Teftiş Edildi Mevsim dolayısiyle bu ay zarfında 
Bu suretle kanşık yağların satılması. Bel~diye zabıtası memurları pazar şehrimize gelip gidenlerin sayısı bir 
na ve halkın aldanmasına set çekilece. günü sayfiye yerlerindeki bahçeleri ve hayli artmıştır. Gümrük yolcu salo • 
ğinden alakadarlar kongreye büyük gazinolarla kahveleri sıkı bir teftiş • nundan tesbit edildiğine göre; son bir 
ehemmiyet atfetmektedir. ten geçirmişler, belediyenin tasdikli ay içerisinde lstnnbul yolcu salonuna 

Edirneden 300, Uzunköprüden 624 ki-
--"-0- fiat cetvellerini herkesin görebileceği 

bir yere asmıyan veya müşterilere kişi olmak üzere 924 kişi gelmiş, bun-
. Buğday Fiyatları ıardan 669 kişi dönmüş gitmiş, diğer. 

tasdiksiz tarife verenler hakkında ce-
Mersinden alınan malümata göre d lcri lstanbulda kalmı~tır. Ayrıca, Ka-za zaptı tutmuşlar ır. 

yeni yıl buğday mahsulü tamamen pi- pukuleden 176 yolcu da yolcu salonu-
yasaya arzedilmiş ve satışlara başlan. imtihanlar Devam Ediyor na gelmi§, bunun 63 ü dönmüştür. 

. mıştır. Yeni mahsulden ilk olarak ki. Liselerin ve ilk okulların imtihan- Çe~meler Kirletilmiyecek 
losu 5,5 ten 175 ton buğday satılmış. larma devam edilmektedir. İmtihanlar ~ 
tır. 14 Haziranda tamamlanacaktır. Belediye, şehirdeki çeşmelerin iyi 

Bu hafta içerisinde Mersinden yeni Liselerin son sınıflarından sözlüye bir şekilde muhafaza edilmeleri için 
mahsul üzerine mal gelmeğe başlaya- kalmadan geçen talebelerin sayısı 3 al!kadarlara emir vermiştir. Çeşme 
rağından buğday fiatlerinin bir mik- bindir. Kati netice 14 Haziranda belli yalakla.rmın içlerine öteberi atılarak 
tar düşeceği umulmaktadır. olacaktır. kirletildiği görUlmüştür. · 
..:..::..:._~..:_:_:_::.__:___;_ __________ _;_~----------~-------------------
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dilencinin 
beraeti 

Birisi dokuz aylık 
gebe, diğeri çocuk 

anası imiş 
Birinci sulh ceza mahkemesinde dün 

meraklı iki dilencilik suçlusunun du· 
ruşmaları yapılmıştır. 

Bunların ikisi de kadmdır. Birinci
si, 35 yaşlarında. Mercan kadın, Aksa
rayda dilenirken yakalanmışlr!"· HA • 
kim Reşit kendisinin 9 aylık gebe ve 
çalışamıyacak halde olduğunu gözö
nünc alarak, hakkında beraet kararı 
vermiştir. 

Diğer suçlu Güllü kadm da 4: çocuk 
anasıdır. Hakim Reşit bunun için de 
beraet kararı vermiştir. 

Çünkü 4 çocuklu bir kadmm filen 
çahşamıyarak, kendini ve çocukla.rmı 
beslemekten aciz olduğu neticesine 
varmıştır. 

Ecnebi Okullarda 
Türkçe Öğretmenleri 

Ecnebi ve ekalliyet okullarında çL 
lı§a.Il ve okulun türkçe ve kültiJ.r 
derslerinden başka ders okutan öğret. 
menlerin maaş vaziyetleri dün topla
nan bir komisyon tarafından tetkik e
dilmiştir. 

Bu öğretmenlerin maaşları 30 - 40 
lira arasmda olacak ve eskisi gibi 10 -
20 lirn arnsmda çah!ltınlmıyacaklar • 
dır. 

Bundan başka Türkçe ve kültür 
dersleri okutan öğretmenlerin de kr _ 
dem müddetleri ve raporları t.etkik e. 
dilmektedir. Raporları tesbit olan öğ
retmenlere zam verilecektir. 

Tiftik piyasası hararetlendı 
Tif tık satışları yeniden hararetlen

miştir. Sovyet Rusya son bir kaç gün 
zarfında memleketimizden yeni olarak 
650 balya tiftik almıştır. 

Diğer memleketlerden istekler de -
vam etmekte olduğundan tiftik ihra
catının bu sene çok iyi bir safhaya gi. 
rcceği umuluyor. 

o 

800 Seyyah Geliyor 
18 Haziran Cumartesi günü Stra.t. 

hard ismindeki Transatlantik ile şeb. 
rlmizc 800 İngiliz seyyahı gelecektir. 
Seyyahlar ogün 1stanbulu gezdikten 
sonra ertesi günü ayrılacaklardır. 

Hellas vapurunun seyahati geri kal. 
mıştır. 

Belediye Bütçesi 
Belediye muhasebecisi Kemal An • 

karaya gitmiştir. Belediyenin 938 büt
çesi etrafında alakadar makamlara i -
zahat verecektir. 

Bütçenin bu ayın sonuna doğru tas
dikten gelmesi muhtemeldir. 

. ' 



4-KURUN 1938 

bom a 
·ngiltere ve Genera1 Franko, 

FranşanJn mütare e 
redde ti 

tekliflerini 

Salamanka, 7 (A.A.) - Umumt 
karar9 h tarafından neşredilen bir 
ebllğ9e, Fr.anşız to.Pr~klarınm Fran 

kist tayynreleri tarafından bombar
dıman dildiğine dair bazı Fransız 
gazeteıe.rinJn verdikleri .haberler ka
ttyetıe tekzip ed,llmektcdlr. Tebliğ
de, Frankist ,te.yy.arelepnin Fransız 
hududun~ yakla~ma!l1klar.ı bildiril
mektedir. 

"Bu, Fransız ya,purlapna kar.şı ye. 
nl ,Alarruzlar pazırlamakta olan ts. 
pan7ol marksf,st ~JderlerinJn yeni bir 
manerrasıdır. Bunlar, ıefkArron:ı.uml
yeyi iğfal ve yeni bir Avrupa harbl 
Jhdas etmek nzere tafl.rruz Jçin kul
l~ndıJtları tanarelerl Ff anklst renk 
lerlyle boyamaktadır)ar.'' 

l>ALADlYENtN TEFTİŞLERİ 

Per,ı>lgnan, 7 (A.. A.) - Cenup hu
dudunda hava mUdafaa tertibatını 

teftiş etmekte olan Başvektı Daladi
ye, Banyola gelmf§, hava müdafaa 
kıtalarını teftiş etmtş ve müdafaa 
vasıtalnrınm mUk mmeliyetlnden 
memnuniyetini Jtade etmiştir. 

Başvekll demiştir ki: 
~lınan tedb1rler ve kullanılmakta 

olan vesait, arazinin müdafaasını te
min için tamamlyle kft.fldlr. Bura
daki seri ateşli hava müdafaa topla
rı, bu mıntakada her tUrHl tayyare 
akınlarına karşı mUesslr olabllecek. 
tlr. 

Maamaflh bUtün müda faa vasıta. 

ıarı daha ziyade fnzlalaştırılacaktır. 
BUhassa daha fazla avcı teyyarelori 
geUrllecektlr. 

lUtlTAUEKE KABUL ED1LMİYOR 

Hendaye, 7 (A.A.) - Havas A
jansının muhabiri blldiriyor: 

24 saatten az bir zaman zarfında 
aktedllen ilç nazırlar meclisi içtl • 
maını ve başlıca kumandanların iş. 
tlraklyle yapılan bir toplantıyı mU
teakıp Franko, İngiltere ve Fransa. 
tarafından ya,Pılan tavassut tekliile
rlni kabul etmemeğe karar vermiş
tir. 

Burgos'a davet edilen generaller. 
askeri vaziyetin pek milsalt olduğu. 
nu mUtteflkan tasdik ederek başku
mandana teklif edilen şartlar dahi
llnde bir mlltaroke kabul etmemesi
ni tavsiye etmişlerdir. 

Diğer cihetten söylendiğine göre, 
Frnnko, İspanyada çarpışan ecnebi 
kıtalar gerl ahnmadan evvel sulh 
aktetmek istememektedir. Filhakt
lta İspanyada 40.000 İtalyan ve 10 
bin Almanın mevcudlyeti 1labllde 
ve hariçte thtılMlar dol:;rurabllecek 
mahlycttedi r. 

HUKOMETÇlJıER t.Kl FRANKO 

TAYYARESt.''1" DUŞURDULER 

Valenaiya, 7 (A.A.) - Franklst 
tayyareleri, bugün Şark cephesinde
ki hllkumetci mevzilerini bombardı
mana tetıebblls etmiştir. 

Cumhuriyetçi tayyareler iki Fran 
kist tayyareyi dUşUrmüşlerdlr. Pa
raşütle yere inen bir Alman pilot e
sir cdllmlştir. 

'Is ıosı öLDU 

yUk gemisine Uç y,Alnguı bombası at,.. 

mıştır. Plğer bir Jngillz gemisi da
ha .bombalara maruz kalmıştır. Haı
sar mühimdir. oıu ve yaralı »ıiktaııı 
mnlüm değildi,-. 

AlJkant1 1 (A.A.), - Son alınan 

baberıe.re göre, bombardımandan 

'Torp~nhaven ve ~ngtiş Tanket ln
JSIU,z gemUe,rl bugp.nkU bombar.ı.lı

maJid ıı ınlltcesslr olmuştur. Birinci 
gemiye bir bomba dUşmllş, yangın 

cı)unış l.se de .nemen söndUrjj.lmüşttir, 
lklncl gemi ise htı.IA yanmaktadı r. 
lns nca za.Yiat yoktur. 

Şehre düşen bombaların adedi elJI 
kadardır. Bombardımanın biri kili· 
aeyl tahrip etmiş ve bir diğeri de Bcl
çllm konsoloshaneslne düşmUştfir. 

Konsoloshanede insan zayiatı yok. 
tur. 

Dllbao, 7 (A.A.) - Rcsmı bir teb
liğde blldirlldiğine göre, Franlko 
kuvvet 'erl mayıs ayı içinde 70 şebi r 

ve köy ile ~600 kilometre murabbaı 
toprnk ele geçirmiştir. 

Bugünkü harp raporunda cephe
lerde mUhim bir deği~lklik olmadığ ı 
blldirlliyor. 

AERİKADA BO~ffiARDDIA..1' 

MESELESİ GORtiŞVLDU 

:Vaşington, 7 (A.A.) - Hull, Wal
les v& hariciye nezareti Avrupa lş. 
lerl şefi Mo!fat, lspanyada yapılan 

hava bombardımanları hakkında 
tahkikatta bulunmak üzere bitaraf 
eksperlerden mürekkep bir komis
yon teşkiline dair İngiltere tarafm
dan yapılan tekllfl tetkik etmişler 

ve bu hususta. Londradan tafsilat al
mağa karar vermişlerdir. 

Hull, matbuata beyanatta bulu. 
narak, İspanyada. yapılan bombardı
manlar hakkında tahkikatta. bulun
mnk üzere bitaraf blr komisyonun 
teşklllne iştirak etmesi için !ngllte
re hükQmetl tarafından kendisine 
şifaht blr tokltf yapıldığını, fakat 
bu hususta henüz hiçbir karar ver
mediğini söylemiştir. 

Perpignan, 7 (A.A.) - Başvekil 

Daladiye, sant lG,35 de tayyare ile 
buradan Parlse hareket etmfştlr. 

-o---

Mayıs ayında 
Amerikadan 

SIU\h alan devlet 
Va§ington, "l (A.A.) - Hariciye 

nezareti, Mayıs ayında eilfilı, mühim. 
mat ve tayyare ihracı !~in veriJ.mia o.. 
lan ruhsatnamelerin miktarını neşret
mi§tir. 

J aponyn, ikinci ve Çin dördüncü m· 
ra.da gelmektedir. Verilen ruhsatn& • 
melerin natık olduğu mebaliğ, 5 mil. 
yon 588. 706 dolara baliğ bulunmakta
dır. 

Birinci gelen Brezilyadır. 1.{94.82• 
dolar kıymetinde mal almıştır. Brezil· 
ya, bilhassa tayyare mUbayaa. etmiş • 
tir. 

ikinci gelen Japonya da keza. tay
yare aatm al.mı§ olup mübayaatmm 
yekilııu 1.346.608 dolardır. 

Barselona, 'l (A. A.) -.Son saatte UçUncU gelen İngilterenin yapmt§ 
haber verlldlğlne gOre, dün, Allkan- oldUo~ mübayaatm yarısı tayyare, ya.
tın tay reler tarafından bombardı- rrsı da infilil.k edici maddeler ve mit· 
maru netlceslndo 78 kişi ölmUş ve 40 ralyözdilr ve yekfınu 637-000 dolar • 
klşt yaralanmt,tır. dır. 

Alt nt. '1 (A.A.) - Majorka ada- DördrmcU gelen Çin. bilhassa tay • 
srndan gelen bir Franklat deniz tay- yare satın almwtır. Mübayaatı esma.
yaresı gece yansı llınnnda demlrll I nınm yekfuıu 523.298 dola.rdır. 
bulunan c-emllerf bombnrdım n et- Bitarnflık kanunu ile ihticac edil .. 
mlştir. memekte olduğundan hariciye nezare. 

Tropenhaven ismindeki tngntz ti, Çine ve Japonyaya Ihracat ruhsat-

arasında telgrailar 
Ankara, 7 (A.A.) - Afgan isUk

ıa.Unfn yıldönUmU mUnasebetiylo, 
,Reisicumhur AtatUrk ile Afganistan 
kralı MuJı~mmed Zahir Han arasın
da aşağıdnki ~elgraflar. teati olun
muştur: 

Afgan JstiklAllnfu .yJl.dönU.mtl mU
nasebetiy le Majeste erine en bara.
retp tebrlklcrimle birllJttetinhsi SAa

detleri ve kardeş Afgan milletinin 
refahı hnkkmdnld tcmennllertm.ı 

takdim ederim. 
;K.ATATVBK 

Nazik tebriklerinden dolayı Ekl!le. 
IAnsınıza teşekkür eder ıve şnhsl 1'&.a
detıertyle kardeş milletin refahı 

hakkında. s mlmt temennilerimi ar. 
zeylerlm. 

Afganistan Kralı 
l\Iuhammcd Zahir 

Çindeki harp 
Kant.on., 7 (A.A.) -Japon tayyare

leri, bu sabah Say~en ve f.l'ug§a.nı 

bombe.rdınınn etmi§lerdir. Tayyarele. 
rin cevc!Am yalnız on dakika ka.dar 
devam :etmi§tir. Tayyareler, altı bom· 
ba atmışlardır. Bu bombalar, pek ha
fif OOzı lhasarlara. sebebiyet vemıi§ • 
tir. 

Hankeu, 7 (.A.A.) - Çin barlciye 
nezaretinin yakında Yuanfuya. nakle • 
dileceği hakkındaki rivayetler yalan • 
lanmaktadrr. 

Son gUnlerde Kordiplomatikte.n ba· 
ZI .zevat, münaka.llt kolaylığı sebebile, 
hariciye nezaretinin :Yuanfuya nakli 
nin Çmkinge naklinden daha. iyi ola.ca.· 
ğıru ileri ı!iinnilşlerdir. 

Hariciye nezareti erk8.nından bazx • 
lan da. bu filai terviç eylemiitl Fakat 
M&re3al Çank KaY. Şek bu nakil i§i· 
ne razı olm.a.ıru§tır. 
Eğer Hankuya teh Jit fazlal~Imi, 

hariciye nezareti, bu suretle Yuanfu. 
ya değil, fakat altı aydan'beri diğer 
devlet dııirelerinin bulunduğu Çunki. 
ne naklolunacııkbr. 

-0--

Paşabahçede rakı 
fabrikası yapılacak 

Ankara, 7 (Telefonla) - GilmrUk 
ve inhisarlar vekAletlnce hazırlanan 
bir kanun lAylhası Meclise gönderil
miştir. LA.ylhaya göre, karşılığı 1939 
malt yılı inhisarlar umum mildürlü
ğü bütçesine konulacak tahsisattan 
temin olunmak üzere 1zmirde şarap, 
Paşabahcede yaptırılacak rakı fab
rlkalan inşaatı lcin 760 bin liraya 
kadar teabhUde gtrişmeye gümrUk 
ve inhisnrlar vekili mezun olacak. 
tır. 

KVTAHYA ÇtNILERt MU.UmLE 
VERGİSİNDEN tSTJSNA EDiLİYOR 

:Ankara, 7 ,(Telefonla) - Mallye 
encilmeninde vasıtasız vergiler ka
nun lAylhasının müzakeresine baş

lanmak Uzeredlr. Vergi htikUmlerin
de ufak tefek tadiller yapılıyor. Bu 
kanunda muvazene ve buhran ver
gileri kazanç vergisine kalbolunu
yor. 

Bundan başka Kütahya çinlleri
nln muamele vergisinden istisnası 

da kabul edilmektedir. 

nameleri vermekten imtina. edememek· 
tedir. 

Maamaf ih B. Hııll'un son protesto
sunu nazarı itibara alım Amerikan ef. 
kfi.numumlyesinin B. Ruzvelti Çin • 
Japon ihtilAfı muvacehesindeki hattı 
har&ctln1 tadile sevkedebllmesi muh· 
temeldir. 

Zira bitaraflık kanununun bu ilıtil~
:ta tatbik edilmesine imdiye kadar ta. 
raftarlık etml§ olan kimseler, bilha.5-
sa Japonya~ ziyade Çinin bu siya
setten istif de etmekte olması eyfi· 
yetine fstlnat etmekte idiler. 

Nüfus denem 
Meclise 

yazım kanunu 
verildi 

Ankara, '1 (Telefonla), - Dahtll-ı ınldığı yerin idare heyeti karartrW 
ye .YekAletince hazırlanan nllfus de- 10 llradan 60 llraya kadar para ce
neme yazım kanun lft.yjhası Meclise ~ 

---..--~------------------gönder 11 mi ş tf r. L!ylha esaslarına 

göre, memleketin muhtelif kııımla
rında de,neme yazımlş.rı yapbrmayA. 
DahlUye Veklli mezun olacaktır. 

Valf, aymakam, nahiye müdür
leri okur yazar eşhastan münasip 
gördüklerini bu !§te IJcullanablleceJc· 
lerdlr, Yazım v~ kontrol memurla. 
rına vazife ve s.alAhfyetlerl fle yazım 
haıırlıklarr, yazımın suretJ terasını, 
zabıt11\rııı şekli, bunların neleri ih
tiva edeçeğl fE) ne suretle dolduru
Jacağı )lQ.kkıqdş. hükil"Iqete salAhiyet 
verilmiştir. 

Yerli ve yp.bancı mls§.fir, herkes 
~endislni veya allesl efradını, vel!
yet ve veııayet ve hizmetinde bulu
nnnları, otelciler, hancılar, paJıslyon. 
cular misafir ve kiracılarını, resmt 
ve hususi mUesseselerin meµıur, mUs 
tahdem ve işçilerinin şabst hallerini 
hnkfkf surette göstererek zabıtlara 
yazmaya ve yazdırmaya, lstenllen 
maHlmatı vermeye veya göstermeye 
mecbur tutulacak;lardır. 

Ordu, jandp.rma, polis kıta ve mn. 
esseselerJnln !mfr veya mUdUrlerl 
mafyettertnde bulunanları yazdırma 
hususunda aynl mükellefiyete tAbl 
olacaklardır. 

Makbul mazeretler olmaksızın 

teklif edilen wazım ve kontrol me
m urluğu vazifesini kabul ve ifa et
meyeler ve memurların istedikleri 
malılmatx vermiyenler, doğ:u olmı. 
yan vesika gösterenler 7aznnın ya-

.. .............. -----·-------.. ~ 
ı i 
~ FAVDALI~ 
i i 
~ADRESLERı 

Çok mühimdir 1ı OKUYUNUZ 
~ i i İdaremiz i:Ok sayın müşterile- E 

rlnden gördüğü bU;rtlk al&ka ve 1 
rağbete güvenerek Haber ve Ku
run gazeteleriyle yaptığı bir an-~ 
!aşmada gerek müşt.erilerlne bir: 
hizmet vo gerek bu gazeteler o-1 
ku7ucularına bir kolaylık olmak . 
Uzere 15 Hazirandan itibaren 
bu gazetelerin muayyen günle· 
rinde ve muayyen bir sayfasında 
(FAYDALI ADRESLER) siltunu 
açtıracak ve her türlü iş ve sanat 
erbabının adresıartnl neşratme- ı 

ie ve kendilerini halkla tanı9tır
mağa hizmet edecektir. 

Blltlln bu hizmetler için gayet 
ucuz bir tarife tatbik edilmesi 
kararlaştmlmıetır. 

f Doktorlar. Dişçiler. Sanatklr-ı 
S tar. Satılık evler. DUkkAnlar. 
i Mağazalar. Eczahaneler. Xnçnk 
: gazinolar. Küçük etnaflar. Tak· • 
S sllor. Babı.;clcr. !ş arayanlar. !şçt i 
5 isteyenler. Hizmetçi arayanlar. I 
1 Hizmetç111k isteyenler. Oteller, i 

pansiyonlar. Klralrl!; evler, dUk- f 
kAnlar. Apartımanlar. Satılık o

l tomoblller. Satılık eşyalar. Ka-J 
! dın ve erkek berberleri. Bakkal

lar. Kasaplar. Ders verenler. 
Ders a.l~ak isteyenler. Küçtık 

terzller. Dikiş mekteplerJ. 
HUIAıııa, herhangi bir ihtiyacı 

olan her vatandaş bu hlzıneUmlz-

Hor gtın en sert vasıtalarla on 
den derhal istifade edebllfr. f 

1 

binlerce okuyucunun eline geçen 1 
bu gazetelerden istifade ederek 
kendilerini tanıtarak işlerinde 

1 muvaffak olmak isteyenlere bun-
1 dan daha mUkemmel bir fırsat 

1 
olamaz. Vakit geçirmeden derhal 
mUracaat ediniz. E 

ı Mektupla müracaat edenlere i 

1 
cevap verebilmek için posta pulu 1 
göndermelidirler. 

ı A<1reso dikkat: 
İ Kemaleddin lrcn: 11!.ncılık 
İ büro u. Ankara. caddesi No. 105 
1 lstnnbul. Telefon: 20335; Posta 
! kutusu: 748 İstanbul. 
1 .. .................. _____ ..... ...._. .. -... 

Blumun 
beyanatından 

<Vst yanı 1 incide) 
ruı;. Bwıa ka,roı bir tek mukabele ~ 
eh.- ve F.ransanın sulhperver mukabe' 
!e.-;i, )?qg!lıı serbestisini ~smen ~ 
alması olabilir, 

B. Blumun lspanJa meselesi ha). 
kındaki ı;özleri, şiddetli ~arl&-
tl~ ve bunu müteakip B. Bl\f1 

1936 senesinÇe iktidar mevkilne gM 
hatırlatrn?B ve takip olunan aosyal P" 
litiknnm lüzumunu ve iJ11iklerini t.t • 
baruz ettir:ınijJ, elde edilen neti~ 
kaydeyl~ ve nihayet ~velüas.Y9 • 
nun pjr meclmriyet halinde bul~ 
olınasnu bildirdikten sonra~ tal
tiJ>le.rin ~özlerine cevap vermek ilzeıt 
yeniden d13 pqlitika~ dönerek d~ 
tir ki: 

"Versa.y muahedesinde belki b~ 
hat.aıar vardı. Muahedelerin ta.dili tr 
~bbüsilne .ıamanmda galip öevletı.r 
ta.rafından baıla.ıun.t§ olsaydı, b~ 
güçlilklerin önüne geçilebilirıj.l, F~ 
b~, muahedelerin ~ ötesinde ~ 
lunuyoruz. Bugün önUmU.zdekl, .ı\we' 
pa..nın ''iki .imparator,, Hitler ve MtJlô 
aolini anu:nıd& ta.kaimi plAnlan kaıwt 
smdayız. 

Roma. • Berlin mihverinin hfilA. re~· 
getilebileceğini sanan sözde realistl4ıfı 
Avrupaya çok fenalık ya.pınrolardır. 

Diktatörler, ha.r:bi, hedeflerine va" 
rabilmek için kulla.nılmMı muhtemel 
bir vasıta olarak telakki etmekte<Uf. 

Bugünlrli vaziyet i§te budur. Tot& "" 
Iiter devletlere med halinde bir deııiJ 
gibi, Avrupa.ıun veyahut dünyanın bir 
kısmını ka.plrunalar• müsaade et • 
m.ekBizlıı sulhU idame eylemenin çan
leri aranmalıdır. 

Bugüıı de hün-iyeti ve sulhU temm 
eylemek için yegfl,ııe vasrta. kolektif 
emniyettir. Ha.rbin önüne geçmek için, 
bazı d1-kikalarda ba.ıı ris)üer almma• 
lıdır.,, 

B. Blum, bundan sonra, Fransa • 
SoyYetler BirUği paktı da dahil olınd 
Uzere Fra.nsa.nm iblitün paktlarmm L 
Ciamesi lehinde bulurun~tur. 
KONGREDE V AHtM HADiSELER 

Paıis, 7 (A.A.) - Sosyalist kon " 
grcsinlıı. toplantısında dahili siywıetiD 
müzakeresi sırasında vahim hadiseler 
olmuştur. · 

Eslddahiliye nazırı Dormua ko11oo-re
ye yaptığı bir tebliğde Blt ı:ri.la be:-aber 
gelirken kapı önünde hakarete uğra·; 
dıklarmı bildirmiştir. 

Bunun üzerine Blumım muarızlarile 
tara!tarlan arasında şiddetli bir ağız 
kavgası başla.mI§, lbu esnada elektri.IC 
cereyanı kesilmiş ve ayni zamanda o. 
parlörler de susmuştur. Reis celseyi 
tatil etmek mecburiyetinde kalml§t.ır, 

riyeste 
limanı 
(l.Jat yanı 1 inci 8ayıfada), 

Şim:ı.1 dcnlıindckl Alman limanla.rma 
kadar dcmiryolu tarifelerinden yüzde 
10 daha aşağr olacaktır. 

Resmt tebliğ, aynı tarihte imzala • 
nan ve bir ta.nesi İtalyan vatanda31 
Yahudilerin Avu.sturyadaki müktesep 
haklannr garanti etmekte olduğu bil• 
din1en diğer Alınan anla,,.ı::malan hak• 
kmda !her hangi bir tafsilat venxıo • 
mektedir. 

~ 

BEYNELMtLEL ÇOOUX 
ESİRGEME '.KONGRESİ 

Ankara, 7 (Telefonla) - Çocuk El
sırgeme Kurumu başkanı Fuat U• 
may tıe merkezlumumiden Faik (Jl

dirne) Frankfurttaki beynelmil.Z 
cocuk esirgeme kongresine lşUrnk e~ 
mek Uzere bu akşam !stanbula bar8" 
ket ettiler. 

ADLtl."E ENot1ME.ı:ltm>E 

Ankara, 7 (Telefonla) - Adli,. 
encUmeni meşhut suçlar ve adli,. 
teşkllAtındald tadiller hakkmd~ 
kJ kanun l!ylhalarını müzakere e• 
mektedlr. LQylhıı. bugUnlerde uın\Jıl 
mt heyete sevkedtıecekttr~ 



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

,_ No. a 1 
- Fakat oen k~ııc.ıısıle guyet nazik tarzda yaptı. Gün ortasında, soğuk

konuştum ve bir centilmenden bekle- kanlıhi;~ı kaybetmeden iki polisi, ta. 
ilen Şekilde hareket ettim. banca ile öldUrdU. Ve kaçtı. Sonunda 

Rider Raviniye dikkatle bııktıktan bittabi kendisini yakaladık. Yakalan. 
sonra: ' masına ben yardım ettim. Ne yalan 

- Eğer nazik konuşmamış ve cen. söyliyeyim, çok iyi yardım etmiştim. 
tilnıene yakışmıyacak bir harekette lşte onun için dostu.muz Ravini'yi de 
bu.luıunuşsan, dedi. Bu akşam seni dU.şUnüyorum ya. .. Zira, Flek'i iki bin 
l~krar gelip göreceğimi ümit edebilir- liraya mukabil bWın elimize vermek 
sın. Hem de yalnız gelmem Ravini... suretile ona ihanet eden adam Mister 

R.ider'in bütün söyledikleri bundan Ravinı'dir. Pazarlığı ben yapmıştım. 
ibaret oldu. Ravini bu tehdit altında Ravini de bir diğer c8.ni olduğu için. .. 
~Uuniştl. O kendine geledursun, Rider Ma.rgrit ağzı açık bir halde, Rider. 
lle himaye ettiği kız, ayrıldılar ve ka- in yüzüne bakakalmıştı: 
labalık içinde kayboldular. - Şu İtalyan mı? dedi. Yok ca· 

IV nı:m!? .• 
Magritıe birlikte bir araba içinde Rider "Evet,, make.mında ba.şmı 

giderlerken, Rider, Raviniyi kastede- salladı ve sözUne devam etti: 
Tek: 

- Ne enteresan bir adam, diyordu. 
boğrusunu istersen Ravini, şu daki. 
ka tanıdığım en enteresan adamdrr. 
Onunıa burada ka.rşıla.şmaklığım ta. 
?na:ınen tefadüst olmuştur. Fakat par
llıağına. HU elmas yUzilkleri takmasa ... 

Rider bunu söyledikten sonra yan 
gozıe Margrite bakmıştı ... Sordu: 

- Ey, söyle bakahm ?... Gittiğin 
lteri sevdin mi? 

Ma.rgrit heyecanla: 
- Güzel bir yor, dedi. Fakat Lon

dradan bir parça uzak. 
Rider'in çehresi değişti: 
- Yoksa gitmek istemiyor musun? 

'l'eklif edilen işi red mi ettin? 
Margrit oturduğu yerde, yarı dö • 

llerek: 

- Mister Rider1 dedi. Siz benim git
lnekliğimi istiyorsunuz galiba. 
Tuhaftır ki, Rider, bu söz üzerine 

kulaklarına kadar kızardı. 
- Hayır, evet, diye kekeledi. Yani, 

dernek istiyorum ki... Orası güzel bir 
Y6r, lyi bir iş teklifi karşısında bulu
nuyorsunuz. Hatta muvakltat bile ol
sa, Yine iyi ... Gerçi si~ özliyeceğim, 
artyacağı~. Evet Mis Margrit. .• Sizi 
atayacağım. Çünkü (Rider eimdi yut. 
kunarak konuşuyordu) ~tinkü birbir. 
liınfale pek iyi arkadaş olmuştuk de
ğil mi? Fakat, kafamı meşgul eden bir 
~ey var... Böyle bir jş ki, doğrusunu 
isterseniz beni endişeye düşürüyor. 

Rider bunu söylerken arabanın iki 
Yanına bakındı. Sanki birisinin, ça
murluğa çıkmış ve bir kenara tutun. 
llluş olarak dinlemekte olmasından çe
kinıyordu. Sonra sesini alçaltarak: 

- Size, dedi. Şimdiye kadar söyle
lnediğim bir şeyden bahsetmek iste -
riın. Kısaca, mesleğimin hoşuna. git • 
?rıiyen bir tarafını anlatacağım. Flek 
8.<lında bir adam var; yahut vardı .... 
~· L, E, K! .... Hatırlıyor musunuz bu 
lSmi? 

-Hayır. 

- Ben hatırlryacağmızı zannettim. 
Cünkü gazetelerde insan baza.n öyle 
§eyler okuyor ki, onlar arasında bunun 
~ sizin gözünüze iliştiğini tahmin e. 
~1Yordum. Fakat nihayet benim dedi
~hn adam, bundan beş sene evvel ga
~teıerin mevzuuydu. Beş sene evvel 
$e, siz bir çocuktunuz. 
ee - Fazla kompilman yapıyorsunuz. 
b' ş sene önce ben, on sekiz yaşında 
ır bayandım. 

. - Yok canım ... Beni hayrete dü.~ü. 
~Y?rsunuz!. Her ne hal is.e ... Flek öy
e hır adamdır ki, insan onun gibisine, 
~ca.k, hayatın ihtimallerini ve ha.k:i-
atıerini dikkatle göze almayan he -

~eca.n meraklısı bir müellifin roma • 
llıllda rastlar. Usta bir cani! ... Ayni 
2aınanda, bir konfederasyon vücuda 
t:tirnıiş, yahut - avamın dediği gibi 
~Yliyelim: - "Çete kurnıuş,, bir a. 
"'arn. 

- Ravini, Flek'in çetesiyde temas· 
taydı. Bu suretle Flek'in nerede bulun. 
duğunu öğrenmişti. Neticede onu, u
yurken yakaladık. O esnada Flek, 
benim hakkımda ~k acı ve ağır söz
ler söylemiştir. İnsanlar, tevkii edil
dikleri zaman, kendilerini tevkif eden. 
ler kusurlarını ekseriya büyütüyor, 
fazla mübalağa ediyorlar ... 

- Muhakeme edildi mi? 

- Evet, edildi. Adam öldürmek su. 
çun.dan muhakeme edildi ama, kendisi 
deli idi. Suçlu bulunmakla beraber, 

mecnun olduğu anlaşılarak, deli cfuli
lcre mahsus Brodmur timarhanesine 
götürüldü. 

Rider, ceplerini araştırdı. Pek yu
muşanuş bir sigara paketi çıkardı. !. 
çinden bir sigara çekti. lçmek Uz.ere 
Margrit'ten mUsaade istedi, Yaktı. 

Şimdi Margrit, onun alt dudağına ta
kılı olarak sarkan o nemli beyaz şeyi, 

ve geçtikleri çayıra batacakmış gibi 
bakan düşt\nceli gözlerini seyrediyor
du. Mister Rider, gerçekten, tabiate 
pek merak sarmış gibi görlinilyor, 
manzaraya öyle bir alaka ile bakıyor
du. 

Margrit sordu : 

- Fakat bu anlattıklarınızın, benim 
taşra.ya giderek orada bir ia almaklı. 
ğımla. miinasebeti ne? 

Rider ağır ağır gözlerini çevirerek 
Margrite baktı: 

- Flek, çok kinci bir adamdır, de. 
dı. Gayetle de ?.eki bir adam.dır. Fakat 
hakikaten böyle ... Hele, bana dehşetli 
bir gayzı var. Eh, o, bu kadar z.eki ve 
kinci olduğuna göre, her halde benim 
sizinle olan mUnasebetimi çok sürme
den keş.f edeceği ve .... 

Bu sırada, Ma.rgrit, aklına bir şey 
gel.mi~ gibi, tamamen değişerek Rider· 
in kolunu yakaladı. Ve: 

- Benim başıma bir şey gelmesin 
diye Londradan uza.kla.şma.klığımı is. 
tiyorsunuz, öyle mi 1 diye sordu. Fa· 
kat başıma ne gelebilir? Flek, Brod
mur timarhanesinde kapalı değil mi? 

Rider, çenesini kaşıdı. Yukarıya 

doğru baktr. Sonra: 

- Bir hafta önce, timarha.neden 
ka~tı, ded1. Zannedersem IJU dakika.da, 
Londrada bulunuyor. 

· (Devamı yarın) 

Konferans Ve Konser 

Kızılay Siıli Şubeşinden: 

Kızılay hartası münasebetiyle Haziranın 
9 uncu perşembe gOnil akşamı saat 21 de 
Nişanlaşı Rumeli caddesinde Şişli Halke. 
vi .salonunda Profesör Salıh Murat tarafın. 
dan (ZclzC'lc) hakkında faydalı bir kon
ferans ve bir dan~lı çay verilecek ve Kl
zılayn ait muhtelif eğlenceler yapıJacak- I 
hr. 

Otuz yaşında 
bir büyük anne 

Fransamn, belki dünyanın en küçük 
haminnesi 1von Delpot't isminde, otuz 
yaşında bir genç kadındır. 

Bir oğlu vatidrr ve bugün on yedi ya
şında olan bu delikanlı bir çocuk sahibi 
olmuş, annesini de büyük anne payesi· 
ne çık~rrnıştır. 

tvon Delport, seyyar bir tiyatro kum
panyasında çalışan annesinin yanında 
yaşamaktadır. Bugün 49 yaşında, to
rununun çocuğunu gören bu kamn, 
fchıhkla ve bazı ihtiyar kadın rollerin. 
de çalışarak geçinmektedir. Kendileri
ne hem araba, hem vv vazifesini gören, 
araba - kulübe içinde en genç büyük 
anne, bu ''hadiseyi,, şu şekilde anlat • 
maktadır; 

''- Bir giln oğlum, koş~ koşa yanı
ma geldi ve: 

- Anne ben evleneceğim, dedi. 

-Acelen ne, oğlum? dedim .. On ye. 
dl yaşındasın .. Daha gençsin, vaktin 
var .. 

Bunun üzerine ,oğlanı bir keder al
dı. Somurttu bir kenara oturdu .. O za
man anladım ki bunda bir iş var. Sor· 
dum. Söyledi •• 

lvon Delpot 

Ben de evlenmesine müsaade ettim. 
Doğrusu sevinmi~tim: Bu yaşta gelin 
sahibi olacaktım, biraz s.cnra da toru. 
numu görecektim. Bu sevinç arasında 

oğlumun kabahatini de affettim. 

Annem de, bu hadiseden benim ka. 
dar memnun olmuştu. Çünkü o da he· 
nüz pek ihtiyar olmadığı halde, toru -
nunun çocuğunu görecekti. 

Oğlumuzu evlendirdik. Bu, bir köy
lü km idi ve bir fabrikada çalışıyordu. 
Evimize gelin geldikten sonra, lchusa 

hazırlığına başladık. Oğlum para birik· 
tirdi. Bu mes'ut h!diseyi zengin kimse. 
ler gibi karşılamak istiyorduk. 

BugUn, işte bu görıdüğüniiz yavru 
dünyaya gelmiş bulunuyor: Doğduğu 

anda öyle sevindim ki, öyle aklım ba
şımdan gitti ki: 

- Otuz yaşında büyük anne oldum, 
diye avaz avaz bağırarak sokağa fır

ladım. 

Ahali başıma toplanmış, deli oiıdu -
ğumu zannederek biraz korku ile, bi· 
ru da hayretle beni seyrediyorlardı. 

Birihirlerine: 

- Burada! Burada! diye sesleniyor. 
lar, beni gösteriyorlardı. 

Ben, mütemadiyen zıplamakta veba
ğırmakta idim. Nihayet deliliğimin far· 
kına vardım ve hemen kendimi topar ~ 
ladım. Eve koşup, çocuğu kuCC)khyarak 
öptüm. 

Diyebilirim ki ismini Lilyan koydu· 
ğumuz bu küçük km annesinden, baba. 
sından daha fazla ben seviyorum. ,. 

tvon Delport, 12 yaşında iken evlen
miştir v oğlu ilk çocuğudur. Oğlunu 

erken evlendidiğine sevitıiyor ve bun
dan ıonra bütün ailesine erken evlen
melerini tavsiye ediyor. 

bQ Ridcr bil lfillza gözlerini kapadı. ve 
<l Yleee, sanki bu gUnahkar cAni için 
~ Ua ediyormuş gibi durdu. Sonra. de • 
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1 Her nün bir fıkra : i 
aı:n etti. 

- İtiraf etmek ağırdır. Fakat doğ· 
~YU söylemek lAz.mıgelirse, gayet r.e. 

1 hl rcfuıi. Üstelik deli. 
oı -~Fakat siz, bUtUn dnilerin deli 

dugunu, daima söylersiniz. 

J::>e:;.~a bu adam hakikaten delL 
\· • 1 1ıg1 de onun için bir kurtuluş yo
li t .ıyor. Umulmadık şeyler yaptı. 

e .ı)sini de, deliden beklenecek bir 

i ~ . 1 
=Döne nle dönmiyen = 

Hacı Bektaş Mevlfuıaya sormu§: 
- Siz nasıl ibadet edersiniz? 
Mevlana gülümsemiş: 
- Allah der döneriz.. 
Hacı Bektaş: 

- Fakat demiş, biz Allah der ve dönmeyiz. ......................................... ·--·-···· ..... ···-· ......... , ____ .., _________ ....__~ ... ı 

Hayal dünyasında 
bir izdivaç 

iki kör sevişerek evlendiler 
!Ik bakışta !şık olmak tabiri, körler 

arasında ilk işitişte sevmek şeklindedir. 

Hakikaten, dünyadaki bütün güıel şey. 
ler, onlarca, el, ağız, burun ve kulakla 
hissedilen şeyler olduğu için, biribirled· 
nin güzelliğini de ancak bu suretle kabul 
ediyorlar. 

Körlerin sevişmesine dair en iyi misali 
iki kör arasındaki aşk macerasında bu. 
luyoruz. 

Frank Tunk isminde bir erkdc ile Alis 
Cenkins ismindeki bir kadın ama, ikisi 
de binbirlerinin sesine 8.şık olarak seYiş.. 
mişlerdir. Yalnız bunlardan evvela aşık 
olan, erkektir ... 

Frank ve Mis A.lis 

Frank, 30 yaşında bir adamdır. Ço. 
cukken, pek küçük yaşta kör kalmış ama 
mektebinde okuyarak yetişmiştir. Ama
ların çalıştığı bir müessesede iş alan 
Frank, burada ellerinin mahareti ve ze. 
kasının kuvveti ile kalem sapı, ağızlık. f ,, _____________ , 
döğme gibi eserler yaparak hayatım ka.. Alemdar Sineması 
zanmaktadır. 

Bir gün, tezgamnın başında, kendisini 
işine vermiş çalışmakta iken, Frank bir. 
denbire başını kaldırıyor, kulak kabartı
yor: 

Güzel bir ses. .. Bir kadın sesi ... 

Yaradılışta sanatkar ruhlu olan Frank 
Tunk, bu sesi duyunca hayalinde bir 
rüya dünyası açılıyor. Orada mesut bir 
hayat görüyor ve biranda kendisini baş. 
ka bir !lemde bulur gibi oluyor ... 

Güzel ses devam etmekte ve büyük bir 
ahenkle konuşmaktadır. Frank kalkıp O

raya doğru gidiyor ve sesi daha yakından 

dinliyor. 
Sonra, arkadaşlarına söylüyor ve "bu 

güzel kadınla,, kendisini tanıştırmalarını 
istiyor. 

Tanıştırıyorlar. Mis Alis Cenkins de, 
kendisine takdim edilen kör arkadaşmın 
sesini işitince ftşık oluyor ve sevişmeye 

başlıyorlar ... 

Mis Alis, on iki senedenberi kör kaL 
mıştır. Dünya hakkında, Frank' dan daha 
fazla malftmata sahip bulunan kadın, 
karşısındakinin işittiği ses üzerine, haya
linde güzel bir erkek tipi canlandırıyor. 

lki kör genç, seviştiklerini biribirlerine 
söylüyorlar ve evienmeye karar veriyor. 
lar .. 

Düğünleri olmuş ve beraber yaşamaya 
başlamışlardır. (Allah mesut etsin). 

JKl FJLM 

1 - Romeo Jülyet 
2 - Lüi: Sütçü, Boksör 

OQLE NEŞRİYATI: 
12,30 plakla türk musikisi 12,50 hava

dis 13,05 plakla türk musikisi 13,30 
muhtelif pl&k neşriyatı 14,00 SON. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 
18,30 plakla dans musikisi 19,15 kon

!erans: Şişli Halkavi namına: Doktor 
Niyazi Ali (çocuklarda düteri hastalı
ğı korunma çaresi) 19,55 borsa haberleri 
20,00 Nezihe Uyar ve arkadaşları tara
fından tüt k musikisi ve halk şarkıları 
20,45 hava raporu 20,48 Omer Rlza ta
rafından arabca. söylev 21,00 Cemal Kıt. 
mil ve arkadaşları tarafından tUrk mu
sikisi ve halk garluları (saat ayan) 
21,45 ORKESRA: 

1 - Rode: Fantom A minüvi. 
2 - :M:usorsky: Dans de persan. 
3 - Ganne: Extaz. 
4 - Siode: Sure.ya 
5 - Bize: Antrakt dw karmen. 
22,15 ajans haberleri 22,30 plAkla 80· 

lolar, opera ve operet parçalan 22,50 
son haberler ve ertesi günün programı 
23,00 SON. 

-------

Gi)riipg_.dz;Şiih'dükç~ : . 
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Define hastalığı ! 
YAZAN: s. Gezgin 

İspanyol nezlesi, grip, tifo gibi has
talıkbrı, insan, gövdesinde taşır. Bun. 
lar da bulaşıcıdn'lar. Kiminde biri ak. 
sırırken, öteki nefes alırsa, hemen ya. 
kalarur. Kiminin sirayeti daha başka 
§artlara bağlıdır. 

Bu tlirlü hastalıkları hekimlere bı
rakalım. Fakat §U son günlerde türe. 
yen bir define hastalığı var, ki tama. 
mile ruhidir. Kimi ruyasında: 

- Ne duruyorsun, kalk ya hacı! Si
zin evin bodrum katında kıble köşe
sine doğru bir define var. Kaz, çıkar, 
hayrat yap! 
Hitabına eriyor. Zangır zangır tiL 

reycrek uyanıyor. San altın malarya. 
sile damarları tutuşuyor. Y~ma ba
şına bakmadan kazmaya yap~ıyor ve 
sallarken sallarken, beyin kanamasın
dan "nefzi dimaği,, öteki dünyaya göç 
ediyor. 

Kimi bir aile rivayetine kanarak, 
yine böyle define hulya.sile evinin te.. 
mellerini sakatlıyor. 
Doğrusunu isterseniz, ben, bu türlü 

aranışları pek yadırgamıyorum. Defi
ne hastalığını, bana tabii gibi göste. 
ren, iki sebep var: 

1 - Memlekette mahşeri andıran 
bir kaynaşma olmuştu. Ordular çar· 
pışmış, istilalar yapılmış, göçmen ker. 
vanla.rı, sınırdan sınU'a in.san akt.a.rip 
durmuştu. 

Bu meddüc~r iki kere Türk yur • 
dunu çalkafandrrdı. Herkes evini, bar-

kını, çiftini çubuğunu bırakarak, yal
nız bir kuru camın kurtarmağa uğra.. 
tı. Malın, yükte hafif pahada ağır o
lanları bile kaçırılamadı. Bunları a.s.
ker kıyafetine burlinen haydutlar yağ
ma ettiler. 

Fakat aramı7.da belki gömmeğe va.. 
kit ve fırsat bulanlar da olmuştur di. 
ye düşünenler az değildir. İşte define 
hastalığının ilk tohumu bu türlü dü
şüncelerle atıldı. Zaman zaman bu 
mikrop, bir zihne giriyor ve bu zihnin 
zavallı sahibine artık uykuyu haram 
ediyor. 

Sinirler gevşeyince, aksi gibi anten· 
lerimizin kuvveti artar. Dört taraftan 
hatefi sesler avcılığına başlarız. 

2 - !kinci sebebe gelince: Biz, hi. 
şa, yaradılıştan değil, ama, yetişme 

bakımından, biraz hulyactlığa. elveriş
liyizdir. Çocukluğumuzda dinlediğimiz 
masalların tortusu i~imizde yaşar du
rur. 

Tayyare piyangosuna. bel bağlıya. 
rak hayallerinde serap sarayları ku. 
ranlar az lDl? Kolay kazanç isteğinin 
en verimli tarlası, elbette nihayet işte 
böyle kuruntular olur. 

Gazetelerimiz bu mevzu ile yakın. 
dan ve inatçı bir ayak direyişiyle uğ
raşsalar yeridir. Bundan her söz açılı
şında dillerimizi en rehirli alaylarla 
bilemeli ve o biçe.releri şu define c:ler. 
dinden kurtarma.lı~ 



Sesli • 
sınemanın 

Kör bir halde 
içinde 

babası 
ve sefalet 

öldü 

ugüst Baron ve mucit sayesinde güzel scsi11i din7ediifimiz Zarah Leander .. 

Seli sinemanın babası ismi verilecek 
bhyük bir alim, geçen gün, 83 yaşında 
olarak ölmüştür. 

Bu, Ogüst Baron ismindeki Frans·z 
alimidir. On sekiz sene kör yaşadıktan 
sonra ve sefalet içinde hayattan uzak 
la:şmı~tır. 

Ogüst Baron, sesli sinemaya esas 
olan icadını 1897 de yapmıştır. Bu, 
ayni zamanda hem resim alan, hem ses 
kaydeden bir makine idi. Makinenin 
ilk tecrübesi bir tiyatroda yapılmıştı. 

Fakat bir piyesin hem filme alınması, 
hem seslerinin xaptedilmesi o zamanki 
vesaitle sok pahalıya mal olmuş, alim, 
altın pM"a olarak, bu iş için iki yüz bin 
frank harcamıştı. 

Ogüst Baronun diğer icattan arasın-

da, bir tayyare fot~ğraf makinesi var· 
dı r ki, bu alet tayy<>re giderken kendi 

f 
kendine işler ve cam değiştiremeye lü-
rn m göstermeden, yüzlerce kilometre
lik yerin resmini alır. Bu fotoğraf ma
kinesi bilhassa askeri keşiflerıde çok 
' şc yaramıştır. 

Işık ve ses bahsi üzerinde tetkikle
rine bütün hayatını vermi§ olan alim, 
gözlerini de bu s'4ıadaki çalışmaları 

esnasında kaybetmiş ve 1920 denberi 
l:ör kalmıştır. 

Bunun üzerine, çalışmasını tatil et
meye mecbur olan alim, fakir bir ha
yala düşm:.i_ş, nihayet bundan yedi se
kiz sene evvel hükumet kendisine y-dl"
dım etmiştir. 

Edebiyat ve sanat: 

Mütareke Destanı 
~Çanakkale Destanı) şairi Halilk 

Nilaat Pepeyi bu güzel eserinin ikinci 
parçasını (Mütareke) adı ile neşretti; 
(Çanakkale) muayyen bir maksada 
do~u ablmı~ ilk muvaffakiyetli adım 
idi~ (Mütareke) bir daha geri dönme
mek Ur.ere atılan ilk adımın tereddüt. 
süz ilerleyişidir. Onun içindir ki bu i
kinci eserden sonra milli mücadele ve 
inkılap hareketlerini de safha safha 
milli destan serisi içinde zevk ile oku. 
mak kanaati içimizde kendiliğinden 
beliriyor. 

Çanakale şairinin Mütarekede gös
terdiği edebi kuvveti anlamak için 
baştan aşağıya değil, sadece destanın 
okuyucularına hitap eden başlangıcı· 
nı okumak kilidir. Bu başlangıcı o
kurken öyle bir ıstırap alemi içinde 
bulunuyoruz ki burada kuşlar bizden 
kaygılı, çiçekler yastan karadır: 

Olmü~ çehreler gibi §airin yıldızları 
içi boşalan güneş karanlığın yıldızı 
Yeşermiyor ağaçlar, doğurmuyor yu-

valar, 
Dağa düşman kesikli hiddetinde" ova. 

• Zar. 
Acıdan bir nehirdir akıyor hayatımız, 
N~ rüzgar bizi taşır, ne ~hlamr atı. 

Dağwrı didikliyor -vahşi yüzlil kar. 

tallar, 
Karanlığın ardında yine karanlıklar 

var. 
Bir Tabut ağırlığı herkesin omuzunda 
Ölillcr rehberidir kalan yolu mu~n da~ 
Yola geçit vcrmiycn o aW.yllır ne oldu1 
'Nerede ovaların gördüğii binbir ordu1 

. Halfı~ Nihat bu ikinci destanında f 
bıze Mutarekeden evvel Sibiryadaki 
müttefik ordulara mensup esirlerin 
halini tasvire girişiyor. Bu esirler a
rasında Selim isminde bir Türk suba
yı da görüyoruz. Sonra Rusyada Kı
zıl inkılap kopuyor. Sibiryaya esir 0 _ 

larak sevkedilmek sırası Beyaz Rus
lara geliyor. Sibiryadaki harp esirle
ri kurtuluyor. Bunlar arasında Selim 
de Akdeniz yolu ile ve bir esir vapuru 
ile lsta!!bula dönüyor. Bu sırada artık 
Osmanlı İmparatorluğu her gün bir 
parçasını kaybediyor. Bu mUthiş man
zara karşısında Marmara denizi dert. 
li göğüsler gibi kabarıyor. Selim öyle 

bir esirdir ki memleketine avdet etti
ği halae esirlikten kurtulmuş olmıyor. 
Bfift.kfs bütün hıilletin esirler haline 
geldiğini görüyor. Şair bu vaziyeti 
sanatkar kalemi ile tasvir ederken 
böyle bir ıstırap alemi içinde bulunan 
Türkleri yine yeisten kurtaran bir 
kuvvet bulunduğunu da haber veriyor: 

Sizi unutnuımı§ttr, tutan Anafartayı 
Samı vücudunuza şu 1uıritayı 
Alı ciham gezen bir ırkın kanı sizde 
Bugün tanımasa d/J.-dünya göziirtüzde. 
Sizi bir bayrak gibi dağlar çekti ba§ı· 

M, 

Kanımızı borç diye katıp (Nil) in ya· 
şma, 

Ehrama okuttunuz yararlık destanı 
Ôğrenmiyen kalrrıMı Tiirk X~mnı. , 
GeçmtnJin lıf armarayı bakın uyanı-

yorlar 
Bu toprağın altında sizden fazla in8an 

var. 
Havayi dolduruyor öliilerin adları 
Yine elele vermiş boğazın evlatla:.ı. 
llemcn saldıracaklar, çalmasın bir bo. 

. razan, 
Esır 11aşamakdansa bötJZe ölmeli in.san. 

Diyor. 
Bundan sonra Mütarekede İstanbul 

1~ütarekede Anadolu güzel ve olgu~ 
bır destan dili ile Türkün edebiyatına 
mal ediliyor. Onun için Çanakkale 
Destanı ile Milli Edebiyat sahasında 
bize büyük ümitler veren Haluk şairi. 
miz Mütareke Destanı ile bu ümitleri 
tahakkuk ettireceğini bir kere daha 
temin ettiği için kendisini takdirler 
ile tebrik ederim. 

ASIM US 

NEZLE G~ÇMEZ GÖMLEK 
VE MENDİLLER 

Bir dokuma fabrikası yeni çeşit bir 
mal çıkarmıştır. Bunlar, bir nevi "el"!. 
zalı,, iç çamaşırları ve mendillerd!r. 
Bunlardaki ecza, insanın vücudun3. hiç 
bir tesirde bulunmıyor; güzel bir ko. 
kusu da var. 

Bu gömlek ve mendillerin faydası 

''nezle geçmez,, olmasıdır. Kumaşa do
kunurken sürülen ecza, mikrop öldii -
rür bir ilaçtır. Öyle ki, bu kumaştan 
yapılan gömlek, fanila ve mendiller 
mikrop tntmıyor ve salgın hastalıkl:ı

n, mikroplarını öldürerek \'Ücuda geç· 
melerine mani oluyor. 

rN~~~.~1 1· 1 sOöazda bir bahkçı 
TELEFON iNTiKAM ile konuşma 

'ALET/ OLUR MU1 

Telefonu intikam ~leti olarak kul -
Janmak istiyen ve kullanan bir İngiliz 
daktilo kızdır. Fakat bunu kaldırıp, 

kendisine hiddetlenliği daire müdürü
nün kafasına atmıyor da başka şekil
de kullanıyor. Bakın nasıl: 

Mis Gladis Conson ismindeki bu kız, 
kendisini işinden çıkaran müdürden• 
intikam almak için, şehirde, telefon 
edilen yerleri dol~ıp duruyor. Hep • 
sinden o ticarethaneye telef on edi • 
yor. Fakat öyle bir usulünü bulmuş ki 
telefon açılıp kendisine cevap verile. 
ceği zaman, çaldığı numara "meşgul,, 
işaretini veriyor. Bunun üzerine, ken. 
disinden para almıyorlar. 

Bu suretle, bedava telefon etmek 
çaresini bulan Mis, tam üç gün, sa -
bahtan akşama kadar, eski çalıştığı 
yerin telefonunu miltemadiyen çaldı
rıyor. Öyle ki, bu üç gün zarfında b~
ka kimse ticarethaneye telefon edemi
yor ve ticarethane sahibi dehşetli za. 
rara giriyor. 

Mesele nihayet keşfediliyor. Adam 
kızı mahkemeye veriyor. Fakat mah. 
keme beraet ettiriyor! 

40 SENE B!RBlR1Nt 

BEKLlYEN SEVGİLİLER .. 

Peştede, kırk senedenberi birbirini 
bekliyen ve nihayet evlenen 80 lik iki 
ihtiyarın düğünü yapılın~tır. 

Bunlar birbirlerini sevmeye başla. 
dıkJarı zaman ikisi de 40 y~larında.
dır. Kadın bekardır, fakat erkek evli
dir. Karısından da boşanamıyor. 

Nihayet, kırk sene sonra bugün, a
dam karısından boşanmaya muvaffak 

l olmuş, daha doğrusu onu nihayet bo
şanmaya razı etmiştir. 

Adamın sevgilisi de bugün 80 y~ı
na gelmiştir. Karısından boşanan ihtL 
yar derhal 40 senelik sevgilisi ile ev. 
lenmiştir ... 

(Allah bir yastıkta kocatsın!) 

3MlLYON 

OKUMA YAZMA BİLMlYEN 

lngiltercde neşredilen bir istatisti. 
ğe göre, Amerikada bugün 3 milyon
dan fazla okuma yazma bilmiyen var
dır. 

Bundan sekiz sene evvel, 1930 da, 
Amerikada okuma yazma bilmiyen 
büyük kimselerin sayısı 4 milyon 250 
bindi. Ruzvelt Cumhurreisi olduktan 
sonra, okuma yazma bilmemekle cid
di bir mücadeleye b~lamış ve 500 mu· 
allimi, yaşJı kimselere okuma yazma 
öğretmek üzere seferber etmiştir. Bu 
muallimler Amerikanın en uzak köy
lerine kadar giderek, birçok kimseleri 
okutmuşlardır. 

Bugüne kadar, halk mekteplerinden 
bir milyon kişi diploma. alm~tır. Bu 
suretle, yaşlı olup da okuma yazma 
bilmiyenlerin sayısı 3 milyona inmiş. 
tir. Mücadele devam etmektedir. 

R VRlJ!\ta abone olu
nuz ve edininiz 

Hovarda delikanh biraz da 
manzara ile doyuyoruz, diyor 

Balrkçx evvell 
- Rak! içer misiniz? 
Diye sordu. 
Sonra: 
- Midenizi, sıhhatinizi sever misi

niz? 
Dedi ve cevaplarını da kendisi ver

di: 
- Şöyle püfür püfür esen rUzgara 

karşx taze balık mezesi ile içilen nkı
ya doyulur mu? içtikçe yedirir. Yedik
çe içirir .• 
E~er midenizi, sıhhatinizi seviyor

sanız, balıktan faydalı gıda aramayınız. 

Onda ne yok, ki .. 
Durdu. Yüzüme baktı: 
- Ama.. Ama.. Bundan bize ne .. 

Çünkü biz ne buzlu rakıyı şöyle tara
çamızda, evimizin bahçesinde içeriz, ne 
de bütün hayatımızı vakfederek ögren
diğimiz sanatın mahsulü balıkları şöy
le kabarık bir iştah, keyifli bir oturuş
ta yiyebiliriz. Tuttuğumuz balıkları 

satarız ve gördüğünüz gibi aldığımız 
parayı ata §Una buna güç yetiştiririz. 

- Demek kazanmıyorsunuz? 
- Canım söz gelişi söylüye>rum, ka· 

zanmak, ölmeyecek kadar yaşamak için 
değiMir elbet. Bu işle karnımız dcyu
yor. Doyuyor ama ne çocuğumuza mi
ras bırakabiliyoruz, ne de onlara iyi 
gün gösterebiliyoruz. 

- Sebep? 
- Sebep az para getiriyor. Boğaz-

içinde oturanların hepsi balık yer, fa
kat çoğu almaz. En kibar kadınlar, kız
lar, erkekler ellerinde oltalarla Boğaza 
dökülürler. Balık yalnız balıkçının ağı· 
na, balıkçının oltasına gelmez ya .. Hele 
onlar bir balık tuttular mı, bıkmadan, 
usanmadan saatlerce tutarlar. 

Kışın Bı:.ğaız kibarlardan, zenginler
den ayrı kalır. 

- Demek güç ve kazancı az iş? 
- Her iş giiçtiir. Fakat iş sahibi 

mesleğini sever. Eğer para getirirse bu 
sevgisi ala.kase kat kat artar. 

- Peki kazrıncı artırmak için ne 
yapmalı? 

- Onu da mı biz düşünelim. Bizim 
yapabildiğimiz balık tutmak. 

Mesela tstanbula yakın yerlerde ba· 
zt insanlar: 

- Ah balık .• 
Diye iç ~korler. İşte oralara sevk• 

edilse, harice gönderilse elbette çok 
balık satılır. öyle olunca da biz ae'll· 
nir, ferahlarız. Bir vakitler İzmit bele· 
diyesinin hayırlr bir işe giriştiğini duy· 
muştuk. Tne balıklan bir haftalık yol• 
lara canlı canlı sevketmek için Avnıpa· 
dan fı)ılar ısmarlamışlar; ne iyi ıey •• 
Balıkçı derdini uzun uzun anlattı. Dal· 
yanlar, vasıtaları olduğu için nisbetetl 
kazamyorl:n-mış. Fakat küçük mikyasta 
geçinmek için balık tutanların balıkla• 
rı birkaç elden geçtiği için kendilerin· 
iden ucuz alımyormuı. 

Benim konuştuğum balıkçı biraz; da 
hovarda meşrep olacak: 

- Biraz da Boğazın .güzelliği ile do
yuyoruz. dedi. Ya kötü bir yerin balık• 
çısı olsak .. 

Scınra bizim burada bir de hocalığı· 
mız var .• Balık avına meraklı genç kız .. 
lar çıkıy-;r; onlara balık tutma dersi 
veriyoruz. Oltaya nasıl takılır, balık 

vurduğu vakit nasil çekilir vesaire 'Ve
saire .. 

Geçipip gidiye>ruz işte .• Havası au· 
yundaın biraz ıcia fazla yaşarsak buhU 
da balıkçı olmamızdan kazandxk de
riz. 

Niyazi Ahmet 

Kodilste yeni 
bAdlseler 

Kudüs 7 (A.A.) - Tulkerime doğru 

gitmekte olan bir kamyonun altında 

bir bomba patlamıştır. Bir İngiliz ne· 

feri ölmü~, iki İngiliz neferi de yara

lanmıştır. Ayni mıntakada kain bir 

Arap kasabasında silahlı bir çete, kasa

ba eşrafından birini oğlu ile öldünnii§· 

!erdir. Zabıta, birçok kimıeleri tevkif 

etmi§tir. 

• Habeşistanın umumi valisi Düli 

d'Ooste, tayayre ile assaba gitmi§tir .. 

Buradan 1talyaya gitmek üzere vapura 
binecektir. 

Al y(lrışlarını scyret1en nıcra7.:1ı bir Fas7ı grubu .. Şimdiye 7.«ular at yan~1arın(la (lainıa 7~am7arm öıı p?aııaa ge1iliğt 
ve §apl.:alamıı teşhir ettikleri gör iilm ii§i'ii. Acalm eli l:ulaymtla olwı yeni bir şapka modası 

bu Raslılardan nıı ilham alacalc dersitıizf. 



Fatihte bir konak harabesinde 

Bir arabacı dostunu 
bıçakhyarak öldürdü 

Katil kaçtı ş'ddetle aranıyor 

Katil l't!ahmut •• 

Evvelki gece Fatihte Sinanağa ma
hallesinde, !skender bey admda birinin 
ko•ıak h()rabesindeki arsada feci bir ci
nayet işlenmiş, Mahmut isminde bir 
arabacı Hatice adındaki dostunu bı

çaklayarak öldürmüştür. 
Zabitanın yaptığı tahkikata göre va

ka şöyle olmuştur: 
Öldürülen Hatice kadın 9 scnelden

beri Rifat adında birisi ile metres ha
yatı yaşamaktadır. H<.ıtice bir müddet 
evvel Cibalide Halidin odun deposunda 
arabac.ılık yapan Mahmutla tanışmış ve 
ve ~alarmdaki bu münasebet gitgide 
ilerlemiştir. Hatiı:e sessiz ve kendi ha
linde bir adam olan metresi Rifatı sık 
&ık atlatarak Mahmutla gizlice buluş
makta ve eğlenmektedir. 

Fakat Mu.~mut, Haticenin tamamen 
kendisile oturmasını istiyorsa da ka
dın Rifattan memnun olduğunu, evine 
iyi baktığını bahane ediyor ve serseri 
bir hayat yaşayan Mııhmudun yanında 
oturmayı katiyen kabul etmiyc1". Bu 
YUııdcn iki sevgilinin arası da açılmak 
Üzeredir. Fakat bundan bir ay kadar 
evvel, Mahmut bir gün Zeyrekte ça
maşır yıkamaktan dönen Haticeye 
rastgeliyor. Kendisile uzun uzun ko
nuştuktan s?nra nihayet kandırmağa 
muvaffak oluyor ve Hatice, Mahmu
dun B3latta bulduğu bir eve girip ka
panıyor, Rifat o geceden itibaren met
resini beyhude yere bekleyip duruyor. 
Anccık bu vaziyet, çok ldevam etmiyor. 
Hatice yeni hayatından dört gün için
de bıkıyor ve dördüncü gün Mahmu
dun tuttuğu evden usulcacık sıvışıyor, 
tekrar Rifatın yanına kaçıyor. Külhan 
bey tabiath bir adam dc:wn Mahmut bu
nu öğrenince, hırsından adeta kudu
ruyor, her önüne gelene, Haticeyi ide 
Rifatı da, öldüreceğini söyleyip duru
yor. işte bu günlerde, Mahmutla Ri
fat, Balat iskelesinde karşılaşıyorlar. 
Mahmut, Rifatı altına alıp fena halde 
!dövüyor, etraftan yetişenler zavallıyı 
zorla kurtarıyorlar. Hadiseye polis va
ziyet ediyor ve bir evrak tanzim edi
lerek Rifat ve Mahmut cürmü meşhut 
mahkemesine veriliyorlar. 

Bütün bu hadiseler, MahmuJdun ki
nini büsbütün artırıyor ve birkaç ak
~am evvel, içip içip Haticenin RifatJa 
beraber oturduğu kulübenin civru-ına 

tcliyor ve evvelki geceki cinayetini daha 
o akşam işlemek için fırsat kolluyor. 
i§te bu sırada Mahmudun niyetini an
layan ve hadiseleri bilen birkaç tanıdık 
arabacı kendisine nasihat veriycdar. 

- Ayıptır, günahtır, yapma etme, 
bir ka!dın iki kişinin olamaz. Ne yapa
lım kadın Rifatı istemiş, onunla otu
ruyor, gibi sözlerle, Mahmudu zorla 
kandırıp geri gönderiyorlar. 

Evvelki gece sa<:Jt 9·10 arasında Ri
fat kulübesine dönüyor, çok yorgun 
oldu~unu söyliyerek hemen yatıyor. 

H:aticenin heniiz uykusu olmadığın
dan siy,ara içip vakit geçirmektedir. 
Saat 11 raddelerinde kulübenin önünde 
bir homurdanma oluycr ve Hatice daha 
ne olduğunu anlamadan, kulübenin in
cecik tahtalardan yapılan kapısı müt-

hiş bir omuz darbesile kırılıyor. Mah
mut kanlı gözlerini Haticenin üzerine 
dikerek içeri giriyor. Biçare kadın bir
denbire o kadar §aşırıyor ki, ağzını 
•çıp bir şey söyleyemiyor. Fakat Mah· 
tnUldun birdenbire bıçağını çektiğini 
görünce: 

- Rifat, Rifat, öldürecek beni. Kur
t<>r beni 1 diye feryat ediyor. 

Daha fazla söylemesine meydan kal
mıyor. Mahmut bıçağını kadının vücu
duna sokup çıkl)rmağa başlamıştır. 

Dördü göğsünün sol tarafından ikisi 
k:>lunda:l, ikisi ide sırtından olmak üze
re tam sekiz yara açtıktan s.onra, cana
var katil, kulübeden k<tÇmağa kalkı-

yor. 
işte o zamana kadar, belki korkudan 

belki de, uyku sersemliğinden yatağın
dan kalkamayan Rifat katilin peşine 

düşmek istiyor, fakat Mahmut bu va
ziyeti görünce bıçağını Rifata da çevi
rip: 

- Ulan şimdi seni de temizlerim 
ha! diye üzerine yürüyor. Rifat da ku

lübeye geri geri kaçarken ayağı yere 
takılıyor, arka üstü düşüyor. Mahmut 
bunun üzerine, yemenilerini ae orada 
bırakıp yalınayak kaçmaya başlıyor. 

Rifat tekrar kendine gelince kulübe
den dışarı fırlayıp Mahmudun arka
sından bzığırmağa başlıyor. 

Ve bir taraftan da polis karakoluna 
koşarak haber veriyor. Bu sırada, Ha
tice vücudunl::laki yaralara rağmen ku
lübeden arsaya çıkıyor ve ancak birkaç 
aı:lım yürüdükten sonra, takati kesilip 
cldu~u yere yıkılıp kalıyor; biraz son
ra da ölüyor. 

Yersiz yurdsuz tc:ıkımından olan ve 
ekseriyetle atlarının yattığı ahırda, ha
zan da Cibalide Sultanın kahvesinde 
yatan Mahmut, zabıta tar~·fın::lan sıkı 

bir şekilde aranmaktadır. 
Bugün yarın zabıtanın eline düşme

si muhtemeldir. Katilin dün polis ta
rafından ele geçiıilen yegane resmi 
müdüriyette teksir ettirilerek her ta
harri memuruna dağıtılmıştır. 

Poliste: 

Kaşla Göz Arasında 
Yok Olan Çanta 

Sabıkalı Haşim oğlu .Muharrem dün 
Aksarayda. tramvay tevakkuf mahal
linde bckliyen Hayriye kadının yanına 
yaklaşmış, kaşla göz arasında kadın
cağızın cebindeki para çantasını ça
lıp kaçmağa başlamıştır. 

Hayriye kadının farkına varması ü
zerine, kaçan yankesici yolda para 
çantası ile ~akalanmış, mahkemeye 
verilmiştir. 

tki Kızkardeşin Marifeti 
·Atik Mustaf apaşada oturan Behiye 

kadın, yine ayni sokakta oturan He. 
diye ve kız kardeşi Mihriye ile kavga. 
ya tutuşmuş, iki kız kardeş Behiyeyi 
döverek taşla kaşından yaralamışlar. 
dır. 

Suçlular yakalanarak cürmü meşhut 
mahkemesine verilmişlerdir. 

KARNINDAN YARALADI - Ba
latta Makarnacı sokağında 10 nu
marada oturan hamal !sak oğlu Sala
mon, arkadaşlarından Yasef ile kavga
ya tutuşmuş, kavga. sonunda Yascf 
Salamonu çakı ile başından ve karnın
dan ağır surette yaralamıştır. 

Yaralı Musevi hastahanesine, suçlu 
da karakola teslim olunmuşlardır. 

ALNINDAN YARALAN'DI-Mah. 
mutpaşada Küçük Yıldız sokağında o. 
turan Necatinin beş yaşındaki oğlu 
Ayhan, dün akşam üzeri ayni sokak. 
ta Dilberzadelere ait yük balyalarının 
üzerinde oynarken düşmüş, alnından a_ 
ğır surette yaralanmıştır. 

Yaralı çocuk imdadı sıhhi otomobili 
ile baygın bir halde Haseki hastaha
nesine kaldırılmıştır. 

Zahire Borsasında 
Ziraat Bankası dün Ticaret ve Za

hire borsasında 5.23 den 150 ton yu
muşak, 5,20 ten 70 ton sert olmak ü. 
zere 220 ton buğday satmıştır. 

Tiiccar malı olarak da dün on vagon 
buğday g1>lmiş, 6. - 5.30 dan hepsi 
muamelesi görmüştür. 

Yeni plaj 
kıya/ etleri nasıl? 

Spor elbiseleriııüı en çok rağbet 

görcliiğil yerin Avr11padan daha ziya- ( 
de Amerika oldııyıt muhakkaktır. O. 
rada genç T~-ızlar Bcrlin, Lorıdra ve 
Pariz kızlarındcrn çok fazla spor elbi. 
sesine ehemmiyet vcrnıclde, ve gerek 
p7aj gerekse diğer sayfiye 7;nsaba7a
rında oıılah giycrel~ 1.-cndilcriııi ÜhJhir 
etmektedirler. işte Amerikalı kızların 
bu arzlm rnı terziler çok iyi bildi7dcri 

içitı yeni birtakım pl<ij nwdelleri ha-
zırlamı§lardır. . ~ 

Resimde genç ve güzel iki Amerika. 
lı h,-ı::m yeni model §azıl..a ve elbiseleri 
tc~hirdmı çok memnwı oldukları gö
riiNlyor. 

Ev, kadın: 

Hem yastık, hem 
çanta! 

Yazın en lUzumlu şeylerden biri de 
y;ıst:ktır. Bahçede otururken, kırda 

otlar üzerine uzanırken, başınızı koya- ~ 

cak kolunuzu dayayacak bir şey araır~ 
, t 

sınız. Bu, her yerde bulunmaz. Fııkat, 
bahçeye çıkarken de, kıra giderken 
yanınızda niçin bir yastık götürmez -
siniz? 

Şüphesiz ki, götüreceğiniz bu yas
tığr, oturma odanızdan alacak değilsi
tiz. Bunun pratik ve yerine göre yapıl· 
mış olması lazımdır. Evvela, yastığın 

kumaşr, otların, taşların üzerine konu
lacağı için, biraz sağlamca ve kalın 
olmalı. Sonra, renıgi güneşten çabuk 
solınamah. 

Böyle bir yastık için en iyi kumaş 
yollu dokumadır. Bu yolların açıklı ko
yulu renklerden müteşekkil olması la-· 
zımdır. 

Çünkü, kumaş ne kadar iyi olursa 
olsun, boyası muhakkak ata~aktır. 0-
mın için, düz renk olmayıp da birkaç 
renkle olursa, rengi attığı zaman da 
bunların eskiden ldaha koyu renk ol
duklannm farkına varılmaz. Halbuki, 
çiçekli bir kumaşın, renginin solduğu 
derhal farkedilir, çünkü çiçekler, yap
raklar, kumaş 60lmadan evvel hangi 
renk verilmiş olduğu malUmdur. 

Şimdi, böyle bir kumaş bulduktan 
sonra yastığın yapılmasına gelelim. 

Bu kumaışr, eski bir yastığın üstilne 
de kaplayabilirsiniz; yeni bir yastık da 
yapabilirsiniz. Eğer yeni yapacaksanız, 
yastığın biraz bol olmasına ldikkat et
melisiniz. Yastık, kırda, bahçede az 
çok zora geleceği 1çin, sıkr olursa ça
buk patlı:ır. Halbuki, bol olduğu takdir~ 

de taşınması 'da kolayoır, ikiye katla
nıp koltuk altına da alınır. 

Fakat, bu yastığı taışımak için, bir 
köşesine bir kulp yaparsanız daha iyi 
olur. Buradan tutup yastığı şallaya szıl
laya götürebilirsiniz. 

Şimdi yastık oldu. Gelelim bunun 
çanta kısmına. 

Bunun için, yastığın ilzerine, ceP. 
şeklinde bir parça ilave edeceksiniz. 
Bu parçayı yine ayni kumaştan keser· 
siniz. Keseceğiniz parça, yastığın bü
yüklüğilnden, her kenarından 4 santim 
kadar eksik olacaktır. (Bu ölçüde, yas
tık 40-50 santim büyüklüğiinde olarak 
ele alınmıştır). 

Parçayı, yolları yastığm yollannın 

aksine gelmek üzere, üzerine dikersi
niz ve tabii, bir kenannı açık bıraka
rak, cep haline koyarsınız. 

Bu cep bilhassa örgU ve el işlerinizi 
koymağa yarayacaktır. Yumuşak bir 
yerde durması lazmı ıgelen iğne ve tığ
lar için de bundan daha güzel bir çan
ta olamaz; 

Yastıktaki bu cebe, ayni zamanda 
kitap ve gazete de koyabilirsiniz. 

l
1 

__ ıs_t_a_n_h_u_ıd_a_n __ A_n_k_a_ra_y_a __ o_to_h_u_.s_ı_e_I 
Bursa - Eskişehir yolunda 

Şoförler kaza 
satın alıyor 

!stanbulda 40 kuruşa scwt.ılan etin ki
losu Bursada elli kuruştur. Beşinci de
recedeki lokantalarda bir tabak yemek 
istanb11ldan daha b<.ahalı .• 

Çok güzel bir su şehri olan yeşil 

Bursanın türistik bir şehir olabilmesi 
idn de otel ve lokanta fiyatlarını bele
ı:İiyenin ucuzlatması lazımdır. üçüncü 
derecede bir otelde tek yatak 70 kuruş 
olduğunu söylersem ucuzluğu dillerde 
destGın olan Bursamızın bilakis seyyah 
şehri olabilmekten henüz uzak olduğu 
anlaşılır. Atatürk heykelinin bulundu
ğu hükumet dairesi önündeki büyük 
meydanlıktan sokak içlerine doğnı gi
dilince, at ve merkep gübrelerinin yer
lerde süründüğü görülüyor. Hanların 
önleri, otobüslerin durduğu yerler kar
makarışık iptidc.ıi bir manzara içinde .. 

Yalnız Merinos fabrikasının inşasın
dan sonra iktısadi hayat biraz daha 
yükselmiş ve fakir hc:ılk tabakasının iş 
bularak refaha doğru ilerlemesi temin 
e:iilmi~tir. Fakat, sokakları supuren 
temizlik amelelerinin gündüzleri cad -
delerde Hiübaliyane dolaşarak: s:>kak • 
lan pislikten kurtaramamalarma ne 
diyelim? 

Seyyahların her şeyden önce .ziyaret 
ettikleri Ulu camiin civc:ın bile temiz 
değildir. 

Bursada Bayrak Merasimi 
~abah ve akşam hükümet konağı 

üzerine çekilen Türk bayrağı, muzıka 
ve ihtiramla selamlanarak havaya yük
selip indiriliyor. Sivil muzık:aı heyeti 
sancağın indirildiğini selam havası ça
larak ilan ederken cadde, ve meydan
larda yürüyen insanlar da oldukları 

yerde ihtiram vaziyeti alıyorlar. Dük
kan ve mağazalarda yarım dakika bü
tün işler duruyor. Akşam sabah tekrar 
lanan bu merasim Bursa ve Bursayx 
ziyaret e'clenlere Türk bayrağının kud
siyeti öğretiliyor. Ne güzel bir mera
sim., 

Otobüs Ve Otobüscüler 
Bursadan Eski~ehire işliycn otobüs· 

ler bir kişiye 150 kuruş ücret alıyor. 
Bu gayet ucuzdur. Yenişehir, Paza.r • 
cık, Bözöyük Eskişehir, Konya ve An
karaya muntazam seferler yapan oto· 
büslerle seyahat etmek çok keyifli olu
yc-if amma, şoförlerin haşin ve müna
sebetsiz halleri olmasa .• 

Bursadan sabah saat dokuzda hare· 
ket edeceğimiz söylendiği halde bir sa
at gecikme ile Bursanm içinde otobüs
le dolaşmağa başladık. Bütün yolcular 
içeri yerleştirdiler ve ~far sokaklardan 
dolaşarak tüccar mallanru otobüsün 
üstüne istife başladılar. Yalnız bir fab· 
rikadan 30 küçük torba sabun yükledi
ler. Bu torbaıların her biri 25 ~er kilo· 
idi. Bundan sonra şoför bizi otobüsü 
ile birlikte eski bir han kapısı önün'de 
b~rakıp kayboldu. Yolcular arasında 

Dinarlı Mehmedin kardeşi İsmail peh
livan, Mahmut pehlivan ve ldı:ıha dört 
pehlivan vardr. Şoför yarım saatten 
fazla ,görülmedi. Pehlivanlar kızdı ve 
bağırmağa başladılar. Çok üzücü bir 
şekilde Bursayı terkettik. inegöle doğ
ru giderken Bursamn kenarında Gürsu 
deresinden geçtik. Kereste ve kömür 
yüklü araba kafileleri ile karşılaşıyo
ruz. Dut bahçeleri arc:ısından ilerlerken 
üstbaşları düzgün köylüleri görüyoruz. 
Bursa ile lnegölün arası 33 kilometre
lc:Hr. 

Bu kadar uzun bir mesafe kamil en 
ağaç bahçe ve fidanlarla dolu. Türk 
nerede yaşamışsa ağaç yetiştirmi§, 
alelacele bir değirmenin etrafı yüzlerce 
yüksek ağaçla ~evrili. Bursa ovası lne 
göle kC)dar düzlük, İnegölden sonra 
yüksek dağlara tırmanılıp iniliyor. 
lçinde birkaç kahve, dükkan ve berbe
ri elan Aksu köyü çok güzel bir yere 
örülmüş, bütün evler kireçli ve kire
mitli. Köyün civarındc.ki tarlalar işlen-

(&mu ıSa 8-ıs'U ~), 
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Zen Vilhelm Vasmus, Iranın oe. ni zamanda İrak taraflarını da gözö. ısllkrazıar 
nıtp tara{lanndaki kö1jleri dokı· nünde bulunuurınak, icap eder! 
şarak, köylüleri lngilizler aley- - Şüphesiz! 
hine gayrete getirnıeğo uğra§'!- Büyük Britanya. harp erkiinı heye-
yor ve bıuıroda onlara §Ötjk:: di. ti, geniş masaya yaydığı bUyUk harl
yor: ta fuerlndc tetkikat yaparak, harita 

_ Eğer Bllyllk Brit<.mya., u. Ur.eri.ne iğilen başlar, biribirine yakla
mumi harpte nihai ooferi elde şarak, gözler muhtelif yerleri araştı. 
ederse, yeryllZUnün 5 kıt'asında ı nyor ve parmaklar, muhtelü yerleri 
daha f azkı bilyllmek istiyecck, gösteriyor. 
8'iz!n petrol menbalariyle dolu, Nereleri? .. Cenubi !randa Buşehri 
zengin, mllnbit topro1;larmızı da ve Irak cephesinde .. Ki'ıtülammareyi ! 
hudutları arasına alma.ğa girişe- Kfltülammare! ? ... 
cek; kendi haritasına, sizin hari- BüyUk Brltanya harp meclisi top. 
tanızı da deği.Jtirmckl6 yeni bir Iantısrnda, müzakere sürüp gidiyor: 
§ekil vermeği gözetecektir! U. - Ne :kadar asker göndereceğiz? 
nutmayın, ki·. -Evet; ne kadar? 

nuıa.sa. .. Alınnn 1 arın Llı. \'Tensi"' 1 • • ra.n.ın cenup köylerinde boyuna faali-
yette! Bu suretle yerlileri İngilizler 
aleyhinde devamlı surette harekete 
geçire geçire, onların cenubi !randan 
geriye çekilmelerini, uzaklaşmalarını 

temin ediyor; ancak .... 
Ancak, Bu§ehr, şimdi de Büyük 

Britanyanm cenubi lrandaki sağlam 
makamdır. Tarih 1 Kanunusani 1916.. 
cenubi !randa tek İngiliz yok artık; 
fakat Buşehr mUstesna olmak il7.e· 
re!? ... Bu mlistahkem mevki, orada 
henUz mUthlş bir engel olmak Uzere, 
tehditkar, yükseliyor! 

Diğer taraf tnn da, Büyük Britanya 
harp erkanı heyeti, canı sıkılmış bir 
halde vaziyeti müzakere ederek, neti
cede İrana yeniden askeri kuvvet gön
dermeğl kararlaştırıyor. Vilhelm Vas. 
mus taraf mdan bo~ıına karışıklıklar 
çıkarıldığına, İngiliz cephesi muhtelif 
şekillerde zorlandığına göre, Iranın 
cenup tarilfı lh:mnl olunamazdı!? .• 

- ~U§ehr, dayanıyor; şimdiye ka· 
dar müteaddit saldırmalara, sık sık 
sıkıştırmalara rağmen, Buşehr, mu
kavemet etti. 

- Halbuki Vilhelm Vasmus, daha 
umumi harbin patlak verdiği zaman
da ilk hedef olarak Buşebri seç:mişti. 
Oraya hazırladığı taarruzu, Buşehr 

konsolosu Persi Koksun tertibi Uzerc, 
Ferjenl eeyblnin eline esir düşmesile 
yerine getiremeyince, aradan bir za. 
man geçti ve sonra, Çekuta şeyhi HU. 
&eyini kandırarak, ecyhi oraya hücum 
ettirdi. tık safhasında §eyhin mağlfl
biyetile neticelenen bu tnarruz, ikinci 
safhada bir kısım kuvvetlerimiz.in ha
rekete gelmekte geçikmesile, daha 
doğrusu birinci safhanın tahmin olu. 
nan zamandan önce bitmesile, tama· 
mile mağlubiyet şeklini almamakla 
beraber, az, çok aleyhimize netice 
verdi. Sonra da Vilhelm Vasmus Şi -
razda yerlilerin yardmıiyle bir muva!
fakiyet elde etti. Ve bundan sonra da 
lranm cenup hava.lisindc bulunan ln. 
gilli:ler, bizzarur daha cenuba çekildi. 
ler: 

- Evet, bu suretle Almanların ca-
8USU, meydanı boş buldu, fakat buna 
rağmen cenupta.ki bu şehri ele geçire
medi. 

Ve nerelere ne kadar asker, ayni 
zamanda silah, cephane v.s. yollana -
cağı tesbit edilerek, gece yarısına ka
dar süren milznkere sonunda., btitün 
bu cihetler hallediliyor. 

Binnazariyye ! .. 

Bu suretle, Şiraz konsolosu David 
O'Konnorun konsoloshane başkAtibi. 

ne 10 Te3rinisani 1915 de işaret ettiği 
darbeyi indirmeğe hazırlık tam ola -
caktı. O tarihten 1 Kanunusani 1916 
ya kadar, tam şiddetle bir darbe indi
rilmesi geçlktlril.miş ve Vilhelm Vas
musun tahrik ettiği yerlilere karşı 
mevzii mahiyette ufak tefek mukave. 
metler gösterilerek, yer yer geriye çe. 
kilmek iltizam edilmi§ti. Dolayısile 

o tarihte Cenubi lrandan bUtUn lngi
lizler 'ıızaklaşmış bulunuyorlardı. 

Tam darlxı indirilmesinin geçiktiril
mesindeki sebep de, umumi harbin na. 
zik devresinde garp yerine şark cephe· 
sinde kuvvet israf etmemek esMınm 
gözetilmesiydi. Ancak, bundan sonra 
da bu tarzda hareketle iktifa oluna
mazdı. Çünkü, daha fazla vakit geçir
mek, lngilizlerin Cenubi !randaki bi. 
riclk istinat noktası Buşehrin de teh. 
likeyc düşmesine göz yummak, demek
ti!? ... 

Ve diğer taraftan Irak cephesine de 
yardım ebnckte gecikmcğe gelmezdi. 
Ktillammare denilen yer, .• 

Evet, bu KiitUlammare denilen yer, 
gittikçe daha sıkı bir çenber içerisine 
alına.:-ak, sarıldıkça sarılıyordu!? .. 

( Arl:aaı var) 

Şuşnig 
(9 unau sayı/adan Mtxım) 

pol oteli binasında.ki tecrid kampına 
kapatılmı§tır. 

Kontesin Şuşnigle evlenme muame
lesinin yapılmasına bunun için karar 
verildiği zannediliyor: Eski başvekil 
Almanyaya nakli ihtimali üzerine, 
onunla ayrılmadan evvel resmen ev • 
lenmi§ olnıak istemiştir. 

Fakat, nik~h merasiminde Şuşnfgin 
bulunmasına müsaade edilmemi§tir. 
Kilisede Şuşnigi şahitleri temsil et • 
miştir. Bu şahitlerden biri babasıdır. 
Merasim esnasında ŞuşnJgin kardeşi 

kendisini tutamıyarak ağlamıştır ... 

• t 933 1'. Hor 1 19 19 ı • r~rııonl htık. '• 
• ., .. il S. Erzurum 
.. .. " 111 S. Erzurum 
Efel<tifler verilmemiştir. 

Ankaraya 
(1 inci sayı/adan devam) 

miı. Çavdarlar insan beline kadar yük
selmiş, manda, inek, kuzu sürüleri ova
farda dolaşıyor. 

Bursay<.ı 27 kilometre olan Yenişehir 
şosesi Aksu köyünün yanından ayrılı· 
yor. Güzel bir asfalt yol Uzerinde oto
büs kayıp gidiyor. 

tnegölde 
İnegöl kasabası geni1 bir saha üze

rindedir. Otobüs tepelere tırmandıktan 
sonra kasabaya doğru bakılınca 9Ck gU· 
zel bir manzara görülür. 

Sadece kasabanın sokaklarından içeri 
girilince yeıil yosun tutmuı piı su bi
rikintileri göze batıyor. Adapazan tic> 
ret bankasının burada bir ıubcsi var. 
BüyUk bir meydanlıkta güzel bir ha -
vuz. Onun karşısında h<llkevi, idman 
yutldu, ve hükômet konağı. Halkevinin 
penceresine oturtulan bir radyo maki
nesi kahveler önünde konuşan aha
liyi §Cnlendiriyor. Srot tam on ikide 
bir canavar düdüğü kulakları tırmala
mağa başladı. İnegölün nüfuıu 14,000 
dir. Birkaç sandalye imı.lathanesi ile 
bir iki un fabrikasından başka ıda sa
atle çalıştın oncak beş, on memur var
dır. Bu canavar düdüğünün kulakları 
öfke ile ne için tırmaladığını doğrusu 
anlayamooım. 

Kasabada bir kilo kuzu eti 35 kuru!f, 
fok<!ntalar ucuz, suyu çok lenetU 
amma, kaS<'ıbanm içinde temizlik yok. 

Pazarcığa Doğru 
tne::>ölden çıktıktan aonra iki kon· 

trol memuru otobüsü durdurdu. Ayni 
zaınanr:la otobüsün sahibi elan şoför 

Halil hemen yalana başladı. Memurlar 
fazla yolc\ı ve tüccar eşyası sordu. U
übali şoför başını arkaya d.cğru laletta
yin çevirdi ve beni h<'jı ile memurlara 
göstererek-, otobüsün üstündeki san • 
dıkların bana ait olduğunu söylerken 
gözünil krrptı. 

Fena halde kızdım, hayır. Benim 
kilçük bir ?Jllam var. Yukarıt:laki eş
yı.laı la al!kam yoktur, dedim. Şoförün 
çığırtganlığı, soytarılığı arasmda be
nim şözlerim ititilmedi. Memurlar 11· 

rar etmediler; otobUs hareket etti. Fa
kat ıoför bana içerlemişti. Memurlar
dı:n birkaç kilometre ayrıldıktan son· 
ra "ulan, benimdir o C§yalar diyeme
din mi he,, diye çıkıgmağa ba§ladJ. 

Benim .c:lmayan ve içinde ne bulun
duğunu bilmediğim meçhulleri nasıl 

olup da benimdir diyebilirdim. tnegöl
den Pazıırcığa kal:far rastladığımız yol
cu ve ~ya ile dolu biltiin otobüsleri 
ıoför Halil durdurdu ve memurlann 
beklediğini, fula yolcu ve e§ya vaua 
indirmelerini tenbih etti. Halbuki, oto
bUslerin çoğu tıklım, tıklım dolu idf. 
Bende kalDn intiba gudur ki, Bursadan 

Eültilrparlı."ta yap-ı'Um motosiklet yolu.. 

lımir (Hususi) - İnhisarlar idaresi, 125 bin lira sariile bir bina yaptıracak-
938 İzmir enternasyonal fuarı için klil· tır. Klüp arsası aatJn almmışttr • 
tilrparkta bir kapalı atıı paviyonu in- Başvekilimiz B. Celil Bayar, tmıir
şı. ettirmektedir. Paviyonun temeli 1 de deniz ıporl21rına karşı alakayı artır-
atılmış, inpata bqla.ntıu§br. Yeni bir mak için İzmir denizcilerine Uç yale 
eğlence yeri addedilecek olan atıf pa· hediye etmigtir. İzmirli sporcular, Bat 
viyonu, kültlir parkın guk kısmında vekilimizin hediyelerine çok ıevinmiş· 
yapılmaktadır. lerdir. 

VC)ktflar idaresinin paviyonu da yUk 
selmektedir. Çatısı kısa bir zamanda 
kapatılacak, dahili taksimata ba§lana
cc:ıktır. Fuar komitesi, fuara iştirak 

edecek Ticaret odalarının biran evvel 
harekete geçmeleri için bir tamim 
gön<dermiJ, bunda eıyaların ne suretle 
ve hangi tartlar altında teşhir cdilebi
leı:eğini hildirmittir. 

938 İzmir enternasyonal fuannın 

hususiyetlerinden birini de, kadın ve 
erkekler arasında motosiklet yanşlan 

teşkil edecektir. 
Kiiltiirparkın etrafını çeviren otomo 

bH ve motosiklet yolları:lın in;;ası sona 
ermek Uzcredir. iki tarafı ağ~Jarla sev~ 

rilmiş cılrın bu iki )"Ol, yekdiğerine mU
·ıazi olarak uzanmaktaıdır. 

Fuar komitesi, bu yolda iki motosik
let koşusu tertip decektir. Biri kadın
lar, discri erkekler, üçüncüsü de koşu
da kazıınan kadın ve erkekler arasın
da olacaktır. 

İzmirli bayanlardan bazıları, şiırııdi· 

den motosiklet koşusuna hazırlanmak

t~. civar köy ve kazalara tertip edilen 
ge::intilr're i§tirak etmektedirler. 

Başvekilin İzmir 
Sporcularına Hediyesi 

tzm;r (Hususi) - Karşıyakada bir 
Yut k1Up açılması için vaki teşebbüs
ler mü.sbet bir neticeye varmıştır. Yat 
klUbü için Denizb<:ınkm İzmir §Ubesi 

Eskigehire igllyen otobUslerin ~förleri 
kaza, bel!yı satm anyorlar. 

Mahmut Necrneddin Deliorman 

--0.

Konya Köylerinde 
Yapılan işler 

Konya (Hususi) - İlimiz köylerin
de köy kalkınma programının tatbiki· 
ne devam edilmektedir. Ilgın ilçesinde 
geçen ay içinde apğıdaki işler başa-
nlmııtır: 

Tamire rrııhtaç yollardan üç bin 
metre köy yolu ve be§ köprü onanl
mııtır. l<ôııtre köyü mezarlığınm !ela 
etrafı duvarları yaptırılmııtır. 

Cihanbeyli ilçesindı: mayıs içinde fU 
itler lıaşarıJµugtır. 

Evler önündeki gübre ve küllükler 
kaUırılmı§, her evin çukurlu ve üstü 
örtülü hetaJan yapılmıştır. Köyler 
içindeki çukurlar doldurulmuş, çeşme 
başlan birikintileri ve mecralan yoluna 
~nmuşh!r. Köylerin cumhuriyet olan 
tarı düzelmiştir. Köy evlerinin dış ve 
içleri badana ettirilmiş ve her köye 
birer ecza dolabı aldmlmışttr. 

Yeniccoba mektebinin temeli atıl· 
mıştır. Sülüklüdc yapılmakta olan yatı
lı okul binası inşaatına devam edilmek 
tedir. 

Kolayhk Evi 
Umum eml!k ve arazi alım satım 

kiralama ve idaresi 

Cezbi Çetintaş 
Sabık Kadastro ve Kartal Tapu 
memuru Kartal HUkfimet caddesi 

No. 3/1 

Bir yılan bir deli· 
öldürdü kanhyı 

D:kmenler 
korku 

Balıkesir (Hususi) - Savaştepe na
hiyesinin Dikmelerköyünde bir yılan 
bir adamı zebirliyerek öldürmüştür. 

Dikmelerköyünden Emin oğlu 18 
yaşlaıında Hüseyin bir iş için sabahle· 
yin erkenden Konakpuwr nahiyeıinin 

Bigatepe köyüne gitmiıtir. Hüseyin, 
ayni güniin akgamı Kadıoğlu Mebme
din tarlasında ölü olarak bulunmuı

tur. 
Ölümiin sebebi anlaşılmak için cenC:t

ze memleket hastahanesine getirilerek 
otopsi yapılmıştır. 

Bu Mtretle HUseyinin büyük bir yı
lanın hücumuna uğradığı ve uzun bir 
mücadeleden sonra hayvan ttwrafından 
ııımldığı ve zehirlendiği anlaşılmıştrr. 

Bu hususta yapılan tahkikata na
zaran Hüseyin; Blgatepe köyünden dö-

köyü ahal:si 
içinde 
nerken valronın cereyan ettiği tarlaya 
giderek dinlenmek istediği ve eskiden 
beri bu civarda sık sık görUlen, biltün 
köylünün çekindiği çok büyük yılanın 
ant ıaldırışınd8!1 kendini kurtaramadı
ğı anlafılmr§tır. 

Hadise köyde derin bir heyecan u
yandırmıştır. 

Şimdi o civarda t<ırlası olanlar bu 
yılandan korkarak tarlalarına gideme· 
mektedirler. Oralardan geçmek mec
buriyetinde bulunanlar lda evvel! ken· 
dilerini müdafoa edebilecek şekilde ha
zırlık yapmaktadır. 

Bazı köylüler de ikinci bir felakete 
daha sebep olacağını düşUndükleri için 
yılanı öldürmek için aramağa başlamış 
lard ı r. 
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8 ı ça kla yüzünden 
yaralanan kadın 

Güzelliğinin bozulduğu iddiası . \ 

ıle mahkemeye başvurdu 
Marmara 18.kabiyle maruf tanınmış 1 

Babıkalılardan Hasan 3 ay kadar evvel 
ınetresi otuz yaşlarında Nuriye ile • 
kavga etmiş, kadını bıçağı ile yüzün
den Yaralamı§tır. 
~uriye kadın aradan Uç ay geçmiş 

0~1llasına rağmen yilzilndeki yara izi
nın zail olmayıp yüzüne çirkin bir bal 
verznesi Ü?.erine evvelki gün adliyeye 
ll1üracaat ederek, ikinci sulh ceza 
Zllahkemesinde Marmara Hasan aley -
hine güzelliğini bozduğu iddiasile bir 
da'l/a açmıştır. 

Hakim Salahattin Demirelli duruş· 
lllaya baktıktan sonra Nuriye kadını 
adliye doktoru Enver Karana. muaye
ne olunmak Uzere yollamır;ı, Enver Ka. 
ran da verdiği raporda bir doktor, bir 
IXıUharrir ve bir de beykeltraştan mü. 
rekkep bir heyet tarafından Nuriye 
kadının yüzünün tetkikini istemiştir. 
Duruşmaya yakında bakılacaktır. 

l evkifhane Pencerelerini 
Kesenler Hakkında Karar 

Geçen sene bu vakitler tevkifhan~ 
nin pencere demirlerini eğe ile kese· 
?'ek ve kapıya anahtar uydurarak ka
çan 24 senelik mahkümlardan vezne
darın katili Abdullah ile Antakyalı 
'l'eVfiğin dün asliye üçüncü cezada du
ttıı;maları bitirilerek haklarında veri • 
len karar bildirilmiştir. 
Ayrıca jandarma HW'§it ile gardi. 

Yan İsmail Hakkı da vazifelerini ih • 
ll'lalden dolayı muhakeme olunmakta 
idiler. 

Mahkemenin verdiği karara göre 
jandarma Hurşit ile gardiyan İsmail 
lia.kkı 2 şer ay ve Abdullah ile Tev
fik te birer ay milddetle hapis yata
caklar, 3 er ay da amme hizmetlerin· 
den mahrum kalacaklardır. 

Ayrıca Abdullahm ağır cezadaki 
24 senelik mahkiimiyeti kesbi katiyet 
ettiğinden hapis ccza.ı!ma 15 gün da.
ha ilave olunmuştur. 

Bu hesaba göre Abdullah tam 24 
sene bir ay on ber;ı gün hapis yatacak. 
tll'. 

Ölümde Enjeksiyonun 
T .. v ? 
esın ar mı ... 

Ispartada eczacılık yapan Em.in a.. 
dında birisinin ensesinde bir çıban 
Çıkmış, Em.in tedavi olmak U7.ere !s • 
tanbula gelmiştir. 

Bir haf ta kadar evvel Emin bura
daki doktorlardan Hasan adında biri
sine giderek kendini baktı:rmış, dok -
tor çıbanı kesmiş, sonra da enjeksiyon 
Yapmıştır. 

Fakat birkaç gün evel Eminin vücu. 
du şişmeğe ve zehirlenme 8.ra.zı gös • 
termeğe başladığından derhal Beyoğ. 
lu hastahanesine kaldınlmış, birkaç 
gUn evvel de ölmüştUr. 
Diğer taraftan Eminin akrabasm • 

dan Ali adında birisi dün adliye dok. 
toru Enver Karana müracaat ederek, 
JQninin doktor Ha.sanın yaptığı en -
jeksiyon yüzünden zehirlendiği ve 
hastahanede öldüğünü söylemiş, mor
ga kaldırılarak, otopsi yapılmasını is
teı?ıiştir. 

Müddeiumumilik Beyoğlu hastaha • 
nesinden rapor istedikten sonra, ceset 
ınezardan çıkarılarak morga kaldırı • 
lacaktır. 

Kendisine Muharrir Süsü 
Veren Talebe 

Kadıköyilnde Caferağa mahallesin • 
de Anka sokağında oturan ve İtalyan 
ticaret lisesi üçüncü sınıf talebesinden 
17 yaşında Mehmet, Kadıköy Ermeni 
tnektebinde okuyan arkadaşlarının sı. 
nıf geçip geçmediklerini anlamak 
lllaksadile mektep idaresine kendisini 
gazete muharriri olarak tanıtmış, ar • 
kada.şlan için tetkikat yaparken me· 
SCle anlaşılarak yakalanmıştır. 

Mehmet nilfus tezkeresine "Muhar. 
tir \'e gazeteci ,, kelimelerini de yazdı. 
ihndan cürmU me~hut mahkemesine 
Verilmiştir. 

Polis Hasan Basriyi 
öldürenlerin Muhakemesi 

Birkaç ay evvel Dizdariyede polis 
Ha.san Basrinin evine hırsızlık için gi. 
rip, sonradan yakalanınca Hasan Bas-
riyi öldüren ve iki bekçi ile bir polisi 
de yUzUnden ve kulağından yarala -
yau Nazım ile suç ortağı bahriyeli Sa
libin dün Mliye üçüncü ceza mah.ke · 
mesinde muhtelif semtlerde yaptıkla
rı birçok hırsızlıklardan dolayı duruş. 
malarma başlanmır;ıtır. Hırsızlar, 

Ulelide oturan Emniyet Sandığı 

şeflerinden Kamilin evine ikinci kat 
penceresinden girerek 400 liralık mü. 
cevherat, Karagümrilkte Mustaf anın 
üçüncü kat penceresinden yatak oda • 
sına atlıyarak 355 liralık mücevherat 
ve diğer muhtelif yerlerden de birçok 
eşya çalmır;ılardır, 

Evleri soyulanlardan Kim.il, Musta,. 
fa ve Hatice kadın dün mahkemede 
şahitlik etmişler; e§yalarmm çalın -
dıklarını fakat hırsızları tanıyama -
dıklarını söylemişlerdir. Bunlardan 
sonra. Balatta. kahvecilik yapan Şev
ket demiştir ki: 

- NB.zım ile Salih bir gün bizim 
kahveye geldiler. Nazım cebinden bir
kaç elmM yUzük ve bir gümüş sigara 
tabakası çıkardı. Bana terhin etmek 
istedi. Ben kabul etmedim. Sonra sa. 
talım öyle ise, bunlar Salimindir. Ken
dısi bu paralarla bir iş yapmak isti • 
yor, dedi. Ben yine kabul etmedim, 
başka. bir şeyden haberim yoktur. 

Mahkeme, diğer müştekilerle r;ıahit
lerin ça.ğrrılmalarına karar vererek, 
duruşmayı başka bir güne bıraktı. 

Bir ihtiyar Tramvay 
Albnda Kalarak Öldü 

Kurtuluş - Beyazıt seferini yapan 
133 numaralı vatman Salibin idaresin
deki tramvay dün sabah Tepebaşmdan 
geçerken, Galatada Büyükhendek so -
kağında 60 numaralı evde oturan 65 
yaşında Klara Bahar tramvayın. önüne 
çıkmış ve ansızın yere düşerek tram. 
vayın altında kalmıştır. 

Ağır yaralanarak imdadı sıhhi oto. 
mobili ile Beyoğlu hastahanesine kal. 
dınlan Klara Bahar orada ölmüştür. 

Adliye doktoru Salih Haşim dün 
hastahaneye giderek Klarayı muayene 
etmiş, ölümün düşme neticesi mi, yok. 
sa tramvay çarpması yüzünden mi vu
kubulduğunun anlaşılması için cesedi 
morga kaldırtmıştır. 

( Yeni Neşriyat ) 
Evlilikte Sağlık 

Sıhhi}·c müfettişlerinden Doktor Şükrü 
Kamil Tnlimcioğlu, son günlerde "Evli
likte sağlık - Niçin, neden, nasıl evlen· 
meli?" ismiyle vücuda getirdiği mühim 
eserini intişar sahasına koydu. Şükrü KA
mil ismi kırk yıldır matbuat ve neşriyat 
hayatında görülen mütefekkir bir imza
dır ki hem bekim, hem haktm bir varlı
ğın iradesi olarak tanınmıştır. Üstadın 
seyrek yazması, isminin belki pek sık 
söylenmemesini intaç ediyor; fakat bunun 
hakiki sebebini onun dilegelmeği arzu et
meme~inde aramalı! 

Gazete ve mecmualarda intişar etmiş 

birçok makalelerinden maada halka sa~
lık bilgisi ,·erme yolunda on tane kitabı 
basılmış, çıkmış olan Doktor Şükrü Kd
miıtn dört yüz sayfa teşkil eden yeni e
seri tıbbi, içtimaı ve fclsen kıymeti olan 
bir kitnptır. Fakat muharrir, ilmi bir 
ctfit vücuda getirmekten ziyade ilmi hal
ka indirmcği ve yaym:ıih maksat edindiği 
için eserini gayet sade ve herkesin kolay
lıkla anlıyabileceği bir lisanla yazmıştır 
ki bu da kitabın meziyetlerinden biri ola
rak sayılmalıdır. 

Evlilik hakkında umumi bilgiler, evli
likte kadına ve erkdc düşen vazifeler, ni· 
le, aşk, cinsi münac;ebct me,"Zuları, hasta
lıktan korunma yolları, bu vadideki has
talıkların tedavisi, do~ım şekilleri ve ne
ticeleri, neslin ıstıfasını temin edici çare
ler, aile geçimsizlikleri, ,·craset, yaşama
mız için lüzumlu bil~ilcr bu kitabın baş
lıca muhteviyatını teşkil eden bahislerdir. 
Evli, bektır hcrke~e !Azım ve faydalı olan 
bu csc•ri, okuyucularımıza tavsiye ederl:r:. 

Şuşnig resmen' 
evlendi 

Fakat nlkAh merasi· 
mlnde bulunmasına 
müsaade oıunmadı 

Eski Avusturya 
Başvekili Şu.şnig. 
in resmen evlendi
ği ve kilisede ni-

•M•I kahınm kıyıldığı 
haber veriliyor ... 
Yalnız, bu mera.. 
sinde kendisi bu. 
lunmamıştır, nik!i· 
hı "bilvasıta,, ol
muştur ... 

M:alftmdur ki, AYusturya Al.manya 
tarafından ilhak olunduğu günlerde 
Şuşnig'in evlendiği haber verilmişti. 
Bu haber evvela garip görUnmüş, fa· 
kat sonra hadise tabii telakki edilmiş
ti. Çünkü Şuşnig'in evlendiği bildiri. 
len Macar Kontesi Fuzzer Czernin A. 
vusturya Başvekilinin en sıkıntılr 
günlerinde kendisine dert ortağı ol -
muş, Şuşnigin birkaç sene evvel bir o
tomobil kazasında annesini kaybeden 
oğluna bir ana gibi bakmıştı. Kendisi 
de dul olan Kontes dört çocuk sahibi. 
dir. 

Kontesle Şu.şnigin evlendikleri ha.k
kmdaki ilk verilen haberler, ayni yer· 
de yaşa.maya başlamalarından ileri 
gelmiş olacak. Çünkü, eski başvekil 
Belveder şatosunun bahçesindeki 
köşkte, sıkı bir tarassut altında, hapis 
gibi y~ma.ya mecbur edildiği zaman 
kontes de onunla beraber bulunmayı 
tercih etmiş ve şatoya gitmişti. O, 
dört çocuğu, Şuşnig ve Şuşnigin müte· 
kait general babası hep bir arada ke. 
derli günlerini yaşamaya başladılar. 

Şyşnigin dokuz, on yaşlarındaki oğlu 
. da gece yatısı bir mektepte okuyor; 

hafta tatillerinde onları görmeye geli
yordu. 

Şuşnig'in son gilnerde Viyana.dan 
Berline veya Almanyadaki bir tecrit 
kampına naklolunduğu haber verilmiş
ti. Bugün katiyyetle bildirildiğine göre, 
Şuşnig Belveder §8.tosundan naklo· 
lunınuş, fakat Almanyaya götilrülme
miş, yine Viyanada, Avusturyadaki 
siyasi mahpusların konulduğu Metro· 

(Sonu. 8 inci 8<lyı/ada) 

Bir sokak köpeğinin 
macerası 

- Arkadaşım Hikmet Münire -

Yazan: 
Yekta Ragıp O nen 

O nu, anası diğer kardeşleriyle 
birlikte ahşap ve köhne bir 

evin arka tarafındaki ~öplilkte do
ğurmuştu. Mahalle çocuklarının sık 
sık uğradıkları bu yerde Uzerlerine 
kapanan analarının memelerini, göz 
Ierl görmemelerine rağmen ağızla
rına alıp şapır şapır emmişler ve 
böylece gecen günlerden sonra artık 
emeklemeğe başlamışlardı. 

Başlarını iki tarafa sallıyarak ve 
paytak paytak yürüyerek karnını do
yurmaya giden analarını kesik fer
yatlarla aramak çağına gelince ço
cuklar tarafından tıetllmişlerdi. 

Pencer.elerdon sokata frrlııtrlan 

ekm , peynir ve hazan da kemik 
parç arını bir hamlede bütun çöplU
ğe koşan analarmın bu mUtemadt 
gayreti sayesinde memelerinden fış-

kıran sUtıe kısa bir zamanda eni ko
nu bUyümUşler, evcik ve köşekapma
ca oynayan cocuklnrın bacak arala.
nnda dolaşacak hale gelmişlerdi. 

GUnler geçtikçe irileşen altı kar
deşten bacaklarına güvenenler bu-
1 und ukları dar muhtu terkedlp ana
larının peşinden yola, bozuk kaldı
rımlar Uzerine çıkıp yakın kapılat 

önUnde dolaşıyorlardı. Bunlardan, 
bUyUdükçe renkleri parlayan ve se
vimli olan iki tanesi kUçllk çocuklar 
tarafından kucaklarında sımsıkı tu
tulup, öpUlUp okşandıktan sonra ev
lerine göturUldU. Diğer fkfsl de önle· 
rinde havladıklan bUyUkce iki kapı
dan içeri alındı. Diğer birinin her 
nedense ömrü uzun sürmedi. Sonun
cusu diyelim, yahut çocukların tak
tıkları isimle analım: Karabaş da 

Gönül dertleri : 
l bir gUn dağılan yuvada yapayalnız 

kaldı. Ne kardeşleri döndil, ne ana
sı .. Anasının başında sevda yelleri 

1 esmiş olacak ki uğramaz olmuştu. 
.. - __ ,,_, 

"Eski zaman k•zı,, 
ve "Asri,,! 

Geçenlerde bir çayda iki genç ile 
tanıetık. Bunlar ikimizin de hoşuna 
gitti. Onlar da bize çok alaka gös
terdiler. Hep onlarla dansettik. Ay. 
rılırken bizi, bir gün gezintiye 
davet ettiler. 

Davetlerine gittik. Otomobille bir 
kır gezintisine çıktık. Bir aralık 
durduğumuz yerde bi?.e hoşumuza 

gitıniyecek §ekilde muamele etmeye 
başladılar. Bu hücumları bizi hem 
şaşırtmır;ı, hem korkutmuştu. Fa
kat, soğukkanlılığımızı muhafaza 
ettik ve şiddetle itira.Ma bulunduk. 

Bunun üzerine, iki genç, bizimle 
alay ettiler ve yilzümüze karşı gül. 
düler. Tekrar otomobile bindik ve 
şehre geldik. 

.. Bi?.e, Allahaısmarladık bile de
meden ayrıldılar. 

Bu, çok ağrımıza gitti. Acaba biz 
mi haksızız? diye düşünüyoruz. 

Çünkü gençlerin bizi "eski .zaman 
kızı .. bulduklannı, bizim 'asri,, ol
mayışımızla alay ettiklerini anlıyo
ruz. 

Sonra kendilerini tekrar görmek 
tc istiyoruz. Ne yapalım? 
İki genç kız hareketlerinde haklı 

olduklarım, şüphesiz ki kendileri de 
biliyorlar. Yalnız, yU.zlerine karşı alay 
edilmiş olmaktan dolayı duydukları 

bir şaşkınlık içinde böyle düşünüyor
lar. 

Yaptıkları hareket en doğru hare. 
kettir ve bu, "eski zamanda,. olduğu 

gibi, yirminci asırda, 1938 de de doğ. 
rudur. Haksız olan erkeklerdir ve böy
le bayağı düşünerek kendi tıynetleri
ni göstermiş oluyorlar. 

Binaenaleyh, kızların da onları u. 
nutmaları lazımdır. O iki genç kendi
lerine kıymet verilecek erkek değil· 
ler ve genç kızlar onlarla beraber bu
lundukları zaman kaybederler, bir şey 
kazanmazlar; halbuki onları bir da,. 
ha görmemekle kaybedecekleri bir şeY. 
yo~tur. 

Karabaş artık çocukların bir o
yuncağı idi. Ekmek peynirini bir taş 
üzerine bırakıp oyuna dalan çocuk
ların yiyeceklerini kaparak, yahut 
içlerinden merhametli olanların ev
lerinden taşıyıp getirerek verdikleri 
yiyeceklerle karnını doyuruyor, son· 
ra yalınayak, başıkabak mahalle ma 
halle koşan çocukların peşinden se .. 
vinç havlamaları arasında kuyruğu
nu sallıyarak onları takip ediyordu. 

Bir yazı böyle geçirdikten sonra 
kış adamakıllı bastırdı. Mahalle ÇO• 

cukları artık cöplüğe uğramaz ol .. 
muşlardı. Aç kalamazdı ya! Semtin 
çarşısındaki kasap dUkkA.nlarının 

önUnde nafakasını aradı. Kediler
den ve dilencilerden artan nesne 
kalmıyordu kl karnını doyursun! 

Yolda giden insanların peşine ta
kılıyor, sebze ve yiyecek sepetlerin
den intişar eden et ve balık kokula
rını iç çekerek derin derin koklayor
du. İşi biraz azıtıp da dllini temas et
tirecek olsa: 

- Hoşt! ... nidası ile ya kovalanı
yor, bu kA.fi değilmiş gibi bir de be· 
llne tekme yiyordu. 

Gene en tnsaflıları mahalle çocuk
ları idi. Mektep dönllşll pencereden 
birkaç lokma bir şey atıyorlardı o
na! .• 

Kışı yarı aç, yarı tok geçirdi. Uk
bahar gelip de çocuklar gene sokak
lara fırlayınca. gilnU gUn oldu. Artık 
eskisi gibi karnı iyice doyuyordu. 
Sonra alçak boylu duvarlardan aşıp 
kapısını aralık bulduğu mutfaklara 
da girmeyi öğrenmişti. Fakat bu öğ
reniş çok fena oldu. tık zamanlarda 
her girdiği yerden kaptığı et par~a
larım bUyUk bir lezzet ve iştiha ile 
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yemeslnş ıroukabil ]lllahnllenln pısı
nk fe dedikoducu kadınları kapıyı 
açık bırakmıınrn knbahntinl ltendl-
erine Jmlmay1p, ~{aralıa~m ncıkgöı .. 

~Ulliğilnü bir kusur nddettfler. ~oc~
tarma stsyleyfp dayak attırmaya 1Jnş
lndılar. Bundan başka mutfak kapı
larını sözde kendileri Jçcrde yokµı uş 
~ibi YJlrı açık bıfakıp içeriye dalan 
Karabaşı bir fllşangtl.h ittihaz. etti
ler. 

Bir gün hemen biittin evlerden ne
fis .et kokQları yayıldı. Kurban bay,. 
ramı idi. ~urban kesmenn bUe ka
saptan birkaç okka et almıştı. Kara
haş mahallede bir){ c dovlr yapma
sına rııtmen nld1r,ş eden olmadı. Va
kit ilerlemişti. Karnını doyurmak 
lAzımdı. 

Çocuklardan eser yoktu çöplUktc .. 
Kimisi bayram yerine gitmiş, kimisi 
de evlerinde idi. Her ı,eyl gözüne 
aldı. Birkaç duvar atıadılctan sonra 
bir ocağın başında arkası bnhçcye a
çılan mutfak kapısına <lönük bir ka
dın koca bir tcnccrodo ot Jnzartıyor
du. Biraz gerisinde ~·eni yılcnnmış, 

yağlı parçalar duruyordu. 'Ürkek a
dımlarla yaklaştı, yaltlaştı. Yaşlı ka
dın bUyUk tahta kaşıkla habire kav
rulan etleri karıştırıyordu. Bu kı
zarmadan hasıl olan ıeızı:rtılnr ara
sında Karabaş biraz daha yaklaştı, 
yağlı parçalardan birini bir haıulede 
kaptı. Aksi şeytan! DUyükçe olaca
ğını tahmin edcınp_dJği bu ktımlkU 
parçayı dişleri tartamadı. Yere dU

eUrdU. 
Basıl o1an gtırtılt!lye yaşlı kadın 

dOndU. Sağ tarafında duran satırı 

kaptığı gibi mutfaktan dışarı fırla
yan Karabaşın arkasından fırlattı. 

Cadaloz o kadar mı nişancı idi, 
yoksa ters tarafından mı kalkmıştı. 
Satır arka bacağına isabet etti. Acı 
ve boğuk feryatlar içinde uluyarak 
uzaklaştı, kendisini tUplUğe e.UI. 

Ayn.ğı kırılmıştı ... O, günlerce a
yağının ıstırabını çekti. Sonra Uç n
yak UzerJnde ve geı1slndek1 ayağı 

saıı:ı.nn sallana karnını doyurmaya 
çıktı. 

:au seter çocukla.rm merhem.eti 
ıdahn zlyA+Jeleşrolştl. Ana ve babala
rından gJzll gtzll ona öte beri getiTl
yor)BrO.ı, •. 

:aacağının Jurılan yeri tyl 9lunca 
.çocukların arkatiında:n sekerek keş? 
:maya. bih• başlıı.mıı;ıtı. Bu topal ay.ak
la J1Zaklar kadar gidiyor, hcmcins
ledylo dpla.,şıyor, oyııaş.ıyor.du. Fıı

kat ne de olsa mahallesinden, çocuk
luk arkadaşlarından a.:rrıla.mıyprdu. 
Öyle ra; ~uklnr kendisini öptuk
leri gibi o ca onlnrm ~llerlni, yj}zle
rinl yalamamış mıydı1 

Blr gün ~olı erken bir ~afJ.tte l!O

ikakları ı(Jola5may~ cıkm1ştı. Dlr ~e
tıard.a tel et doln bir ekıne~ ;parçası 
gör4tl. :Bunu hanetıe karf}ıJaÇlı. Bu 
ıtendtJl lçln hazıflnnmamı§tı ıya; 

ısen, bir n.yağını feda ~ını~ı ictnıt~r

~P edllmit bir pyun sandı ~unu. Yak 
lqmadJ, llerJeyen öıı<l~ki ~ki natrı
Ju sağlam ikalan ticUnoll ayalı: geri ce
~er gfl>I ol(Jy._ Aman .dl~katJ J3enl 
if~a etmeyjn dıır gibi iı:ll. Gözleriy
ile lrnpılan, pencer.elerl tılqır fddır 
aradı. Ortalıkta ı;ıes se!la 1Pktu. Blr
kac kert) sokU. Der~Jll iokın~ya ~

,tılıp bir haml~de yuttJJ. Sonra uzak
l~tı, ilerde bir lo~nıa D.abn. buldu. 
!()JJ.JJ da ,Y~ttu. Karpı fcv~.l).l~Q~ doy
:ıp~tu ..•.• 

.Aradan şöyle böyle varım s~at ka
dar geçmişti ki karnmna le.et saneı
!ar ~p,~gB.ışterdj. Ne oluyord~ ncaba? 

Eu sancılar kısa 'lbi:r zam.an
da o kadar şlddetiendf ıki :k"ndis1nl 
kayıbetU. 

Şimdi yere yuvarlanmış, iiç ayağı
nı havaya doğru dikmiş, zamnn za
man flerlyo doğru fırlntıyor, karnı
ınrn üzerinde dönliyor, ağzından kö
pffkler sa.çıyordu. Artık ha:vlafama
:yordu 'bile! ...• 

Bu ~ırpınmaları gene çocuklar 
gl.Srdü. Koşuştular. ~aşma sular CHHt
tUler. Yoldan geçen bir 'kadının ct
'Vardakl bak~nidan aldırdığı bal yo
ğurttan başucunda ,sarmısaklı ayran 
ıapıldı. Agzı açılıp dökUldU, dökül-
41. Saatler geçtikten sonra kendlsl

nj ~6p1Ukto etratı t.nş)şrlp. çevrilmiş 
t>lr yerde buldu. Bir iki gUn sonra 

gene ayağa :lcalkıp dolaşmaya. ba.,lar 1 
dı. Birkaç ay geçti .. 

Bir sabah iı'i bir ad{lın tarafın .. 
dan durup ,dururken yakaland.J. Se· 
vilecek sandı. Fakat blrilZ sonra ar .. 
ka tarafından bir sızı geldi. DijnUp 
baktı. Kuyruğu yarısından gitmiş

ti. Ilu kpyruk par,cası bir saat sonrlJ. 
25 curuşa satıldı. J31r gp.n sopra da 
birçok kuyruklarla birlikte bir ara,. 
l:>adao <}entzo döküldü. Gitti. 

Karabaı.; artık akıllaıımıştı. Ço
cuklardan başka ne kimsenin yanı .. 
:na yaklaşıyor, ne dükkA.nlara soku. 
Juyordu. Çocuklar ı:ıe verirler§e onu 
yiyordu. Hele gündüz kendisi i~in 
yapılan yerden dı~arı pek nadiren 
cıkıyor, geceleri elayıık kcsllfnce pr
talıltta dolaşıyordu. 

Böylece birkaç ay daha geçirdi . 
Soğuk bir gecede yuv~şıppnn çık

mış, yavaş yavM dolaşıyordu. Bir
den uzakta bir kapıya ıt;fzlenmiş a
damlar gördU. ŞUphcli \nvırlnrı vıı.r
dı. Yolunu değiştirdi. Adımlarımı 

lıızlnştırdı. Uzaklaşlyordu. Arkasın
dan: 

- Grav! ... Grav!.. dJye .sesler işit
ti. Bir iki sa~ma ı;ırtma glr.DJlşti. Fa
kat daha e:\'Vel kaçm~ya paşladığın
dan postunu lbu seter ıde kurtarmış
tı. 

Karabaşa bu mahallede artık ra
hat yoktu. Şüpheli adamlar gece 
gtindüz dolaşıyorlardı. Bir gece, kil· 
cnk ço.culdarın kengisi için taşlardan 
yaptığı yuvanm başmda havladı, 
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Kelime bulmacası 1 

l 
2 

Yeni bulmae&DlQ 

123•66789 

·--.-...... a 
~ ı-...ı....-ı.......;.,..~....,,..,..,..,...~.=::,,.--,,~ı 

5 
l6 
7 
8 
~ 

Soldan ~pğg: 
l .- )3ır .şey, çok duşünen. 2 - Eski ki

lo, dahi. 3 - Oruç ayının bir harf eks@. 
4 - K~pının aı açılmış Jınli . !i - Bir kız 
ndı. G - lş:ırct edatı, lın) ret sesi. '1 - De
va, Arabistıında bir ~·er. 8 - Kapsız, P 
lharrinin arapça .söylenişi. 9 - für nevi 
baJık. 

l'ukarrdan {lfaqr; ı 

COLUMBiA'nın 
YENi BiR 

MUVArFFAIKDVlETI 
Şimdiye kaıiar lJiçbir 2nJ•tin nail olmıdığı kutsal bir ~rcfe erişen 

sesinin gürlüğü ve güzelliği, kt-ndisine mahıuı okuyuş tavn ile mazhar 
clduğu pu yüce iltifatın fi'li delili olarak Ankaradaki konserleri ve Ar>.· 
kj!ra ra4y.osun<Jaki s nslariyl~ ıl)alk.& kendini ~ış ve scv"lnni~ ol&A 

M LEK TO GCZ 
Memleketin tanınmış Lıestek~n SADEDDiN KAYNAôIN 

ıureti huausiyede beıteleld.iği 

17 .455(;öRPOM SENl JUR GON YENt AÇ\flŞ CULE DöNDON 
~ GECEMiZ KAPKARA SAKI SUN ELiN NUR OLıSUN 

ile BESTEKAR TANBUR! FAİZE 'VC NEF1SE'nin 

17456SEVERtM HER COZELt SENDEN ESERDiR DlYEREIC 
B.ADEYt VUSLAT tÇtLSIN .KAsEıyt FAG.FURDAN 

~3rkılarını muhtevi plaklar s.:ıtı1a çıkanlmı§tır. 
Bu ~arkılara bestekar T ANBUR! SA'LAHADDlN -ve 1 

NUB,AR TEKYAY ıre!akat etmişlerdir. ------1 - Eşek • .2 - Tayyare. a .... Büyük lıi- ı 

~~y~J~.4-GeLiro~plrmcyq.5 -- $u jj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ k:ıynatılır, r.ımca bir. 6 - Bir erkek odı. ..ım P.I 

7 - Güzellrşlirme. 8 - Memnun bir nd~- i 
mın iınli. fl ,_ :tyf, eski ı;erpuş. \ lilJ•rlillJll•ll•lil•IJRI 

·z~~~~~ ı~~~H~e-k~.,-m-~~~~~~~~~~ 
Bu~day yumıışnk 5 28 5 31 
Buğılay ~ert 5 20 6 ..... 
Bllldııy :kızıJca 6 :28 
Mı>n ~na4o1 4 23 
Y~laC 5 10 
Sıısıı~ 16 25 
J3ııdcnı işJ tııtlı 90 -
Yapak An:ıdol 47 20 

sonrn. yola. cıktJ2 Başını IJl.gıı,, gldi- Peynir heynz 

~ordu. Gelen 
30 22 85 -

Giden 

Devlet Demiryolları tşletmelerln de '}"e ;µıuhtellf ~·erler<Ie atık ıbulunP11 

heklmliklere tayin edllmek flzere 8 hekim ile ]!:skJ,eehlı"de bulunan ldare 
hastıı hanesi i~in bir röntgen mUtchas sısı ,a.Jınacaktır. 'il'a.Uplerl.n doğu.rn ,-e 
mektepten çıkiŞ tarihlertnt ve şimdi ye kada,r s;alıştıklan }'er~erl bildirir 

1>1r tercilmet hal varakneı ve bir fotot rafı lstls'.alarına ,bağlı olarak An kara
da Zat işleri mUdfirlüğttne mftracaatıa rr. (1'122) (8360) • 

Birçok l30knkhır geçti. KnlaJ>aJık Ruğd:ıy 420 Ton Kuşyemi '21,1/4 Ton ~··••@@ı••••••••••••••••••••llllll1141ı 
yerlerdeA iiolaştı. Y9rg~p. !lU•m.U"- Arpa 46 ., Afyon l/4 ,, 

" o; Tiftik 16 tU. Vpnırı{la ,J>Jr arpba beJlrdl. :Teker- Un " Yopak 15 ,, TASHiH 
leklf)rlnln nltmda lrnlm.amAk trtn z. 1.nıı 6

5
3
2 

" tı. peynir 86 ,, 
"6 ,, iF~suJye il 0,1/4 ,, 

şöylo kenara çekllirkı:m kı,Şkıı.ç glhl Mısır ao " :Kaşar 12 ... 
7 Ha:ziran 938 l4rihli ~e'732911419 numaratı Ku

run gazeterofa:in onuncu sayfasındaki Sc1aruk Banka-pir §ey J>ellnden yakalayıp h!V&}·n 
knl<lırdı. Birkaç saniye sonra da kr,n 
disini karanlık pir ~orde buldJJ. Göz-
1erl kararılığn ,ıı.}ışıp 4a .etJ'.nfma ba
kınça. ku~ruklp., kuY,ruksuz lıir~9k 

h!3mçlnslerhıln ıne~·cut olduğunu 
gördü. 

Araba s;ırsıla sarsıla jltrle41. ~azı 
kere ..dı,ırduğu, "'kapmm ı().çıldığı olu
fOt, a~ablJJ.do ((le k~r~IJJıc :.er,e bir 
kövek aaba atJJıyorıJu. 

Ne4f)n sonra araba Qı,ı.rı}u. J):ap.csı 
a.f;:Il(lı, ~ranlık y~r1n birk~ saatUk 
sakinleri ku7ruklarını oynatarak 
yere atladılar. Etrafı tellerle çevri
li bu bahçede ikram UstUne ikratı) 

gördüler. 

Günler böylece geçiyor,Pu ... lit?psl 
her gµn flkn.nıypr, temJzlentyor, ı:;a
bab akşam karınları doyuruluyordu. 
Bahçeye gelen kadın, er){eklerden 
bazıları: 

- Ha şu benimki, di;t•e birini alıp 

eöt~rüyor, yahut snhipsJ.z olanlar- sı A tertibi hiaae senetleri ilanının birinci sütununda 
dan b1 ı i beğenilince yola çıkı.rordu. yirmi ikinci satırında geç ıkelime&indeıı sonra ye Hazi· 

On ~iin ge~miştl. Karabaş bu gör- r.M kelimeıiııden ev.vel 15 rakkamı unutulmu•tur. 
dü!il lıjmayç sayesinde adamakıllı :ı; 

gelişmiş, ~cl}tiği .acıları tamamen u- Tashih o1unur. Ve g~e ayni ilanın on birinci sayfada 
nutmuş glblydl. Bir ptııı bahçede iiçüocii sabrda l K. :sanide kelimesinden sonra ve 31 
abbnp oldu~u .sekiz nrks.deşly!e Jıp.- K. e~el kelimesi~ ~elJ;.B A Ş L A R) kelim~ 
,palı bir yere kondular. l{Jmbllfr :ne 
gi)Jl sevinilecek bir 1en1Jlk göreceJc- si unutulmq§tur. Tashih olJ.J_nur. 

lefdl? lilll•••••••••·-············ tel tamamen çinko döşeli, bu yerin 
kapısı biraz soııra kapandı. Kap
karanlık bir yerde kalmışlardı. Da
ha. gl.Szlerl karanbğa alışyıil-Qan bir 
delikten ıtç.erlye: 

- Fıs .... di;c hlr }ıav,ıı. J?irdl. Ve 
sonra ..... Bu dokuz bahçe arkadaşı 

karanlık yerin çinko zemipln,c boylu 
boyunca uzandılar. 

, 

Ertesi glinU Karabaşın cesedi, 
kuyruğunı,ısı atı)(lığı yerden mavi 
denizin da'ı.nlı:ırı arasına fırlatıldı, 

gitti... Yekt:a Ragıp Ö:\"EN' 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2 .. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

Beyoğl~ Vaklf lar Dir~ktörlüğü:'.il'anlar ı L 
Maballest 

" 
Tophane Ekmekçit>aşı 
Galata Yenicami 
DUyUkdere 
Beşiktaş Yenimahalle 
Galata Yenicamt 
Beyoğlu Kuloğlu 

Nişantnş Muradiye 
Kasıınpaşa. Emlncaml 
Şişll Ferlköy tkincı kısım 

Pangaltı Ferlköy 
Beyoğlu HUscylnağa 

.. " 
,, ,, 

Ortaköy 

" 
Beyoğlu Kft.tlp htstara Çelebi 

.. .. " 
Beyoğlu HUseylnağa 

Tophane Ekmekçibaşı 

Kiralık l~mlilk 
Sok.ağı l\"o. su 

Boğazkesen !128,126 
Mehmet Alt paşa ban Ust kat 63 
Çayırbaşı ;I.6 
Ihlamur caddesi !1.~.H 

Mehmet Ali pş.şa. han aU kat 39 
Ağahamam 3 Uncu va}}ıf han :J uncu daifıre 
Galip dede ~6,41 

Samancı Ağ 

K!ğıtııane ca(ldesl ;t.2/62 
Ayazma , o Akasya ı4il/H 

Ar,abacı ;u 
Misk rr 

,, 
BUyUk J\yp.zma 
Taşp 

Büyült Parmnkkapı 
Telgraf 
Yenişehir 

Boğ:ı.zkesen 

3/84 
p 
20 

lS .. lB 
5 
182 

ctn!d 

DtlkkAn 
Oga 
Dük Un 
E:v 
.Oda. 

Daire 
PükkAn 

., 
1ki odalı~iijkAB l./~ pjı;sc 
Ev 
Ev 
DUkkA.n 

" 

.. 
~O.tıp Mustafa ÇelebJ muezzln odası 
E:v 

!DUkk!n 

Aylık kirası 

Lira !lir. 
2J..OO 
J-0.-0() 
Of.~0 
26.00 
06.{)0 
~6.0Q 

03.~0 

ııs.oo 

J)S .{}/) 

.02.00 
~O.Ol) 

25.00 
26.00 
4)2.00 
09.00 
03.00 
2~.00 

~7.00 

OG..00 

Sütlüce Mnhwudağa Knraıı*a~ 07.00 
03.00 
27.pp 
05.00 
08.0.0 
.06.0,0 
.os. 75 
U.00 
02.00 

Galata Yenicaml hela r.ihetlndekl iki aja.dan kapı cihetin.deki oda 
Galata Yenicamt ban dahili 
Kabataş Ömer .A'l·»i Dolmabahçe 

ı• " " .. .JI .. 
" 

,, ,, 
Galata Şabku}u 
~c9iktnş Sinan P~. 

Tram;vav c.ad4esl 
K~Jeıkapı 

Vşpur iskelesi 

21 
195/208 
199/!!07 
197/20p 
193 
24 

DUkkln .. 
" 
" Karakol mahallt 

~partıman ıi Uncu ~at 
Baraka. Çatal kll,fık fa'bri
kusmm deniz tarafından 
bitişik. 

Yukarıda yazılı vakıf ma)J.ı~.r SJ 15/ 939 gUnU sonupş. ~~gar kJr,ayp. v~rjl meb: üzere ı.ı~1Jt p.rtırm~yn, s1kar1lmıjtır. 
lbalesi 13/6/938 pazartesi gUnU saat 14,30 da yapılacaktır. lstcklilerin Beyoğlu Vakıflar MUdUrlilğil Akarnt şubesine gelmeleri. 



oprak işleri 1 anı 
TOrklye 8Dy8k Millet Meclisi lnıaat 

ko111ısyonu Relsllğloden ı 

Jandarma Genel 
Komisyonundan ı 

1 - .Ap#Jda Ç81lt, miktar tahmin bedelleri :;v.uılı 911& lı1za1armda pterileıı tarilılerde ebiltme U8Uliy1e ~ 
tm almacaktlr. 

B. '14. 1 
- 11-1-93'1 tarihli Ye 3090 numaralı kanun mucibince 1apılacak T. 

lllJa~ lıl. Saran ile teferrllatınm .,. Başvek&let ile Harict1e Vek&lett bl-
2 nıu tneaama alt hafriyat ve tml& işleri eksiltmeye çıkanlmıştır. 

- Keett bedeli 129.850 liradır. 

2 - Şartnameleri paraam olarak Komisyondan almabllec:ek bu elr:siltme tere girmek iatiyeıılerlıı kapalı zarf ek
ailtmesile almac.aklar için p.rtnamede yazılı belge ve teminat makbuz veya Banka mektubunu muhtevi teklif met· 
tupla.rmı eksiltme saatlnden eh pç btr la&t evvel Komisyona vermiı olmalan ve açık eksiltme ile almacaklar için bo 

lllla)' I - lDltaUtme 1 '1-6-988 cuma ctınO 1&at 11 de T. B. M. M. hıpat ko 
onu odasında kapalı zarf uaull1le yapılacaktır. 

teını' - Eksiltmeye girebilmek 1çin isteklilerin '1742.60 liralık muvakkat 

vesika ve Umıfnat makbuz veya Banka mektuplariyle tam vaktinde Komisyona bq wrmalan. (29il) 
Cinai ve miktarı Tahmin Teminat Bedeli Alım usultl ihale tarih, gtln ve aaatl 

nat vermeleri llzımdır. 
A - 3000 Portatif Çadır 640 K. 765 Lira K. Zarf 10 /6 j938 Cuma S. 10 

he 6 - MOteahhldln bizzat yQuelı: mOhencUa olmuı veya bir 70kaelı: mtı· 
b.:dfsfn mesullyetl altında bu teabbDde gtıiımest ve bir kalemde "ytlz elU 
....; llraht blr teahhllt ııtnl muvaffak11etıe ltmam etmlt bulundutuna dalı 

lk ibraz etmnl prttır. 

B - 6500 M.at.ra 1 130 K. 633. 75 K. ,, U f"1 /938 Cmna.rteal S. 10 
C -14000 Yi1n Eldiven 35 K. 367.M K. Açık 13/6 J38 Puartea1 S. 10 
Ç-1000 Tlılga •M K. 337.M K. " 13/6j38Puarteei15 
D - 2000 Uralık Nattaıin. 27,SK. lSOOO. K. ,, U~6f38 Salı 10. 

1 S • - Umumi ve fenni ıartnameler, ketH Ue pl&nlar ve hesap cetvel! 
• O lira mukablllnde T. B. M. il. lnpat komisyonundan &lınablllr. 

'l - lsteklllerin tek.Uf mektuplanm a IDcll maddede 1uı1J saatten blr ı 
::ı 9nellne kadar lı:omllyon relsUllne makbuz mukablltnde nrmeleri l&· 
._dır. Poeta Ue gönderilecek tekllfnameler teahhDtlO olmalıdır. Postada 
kubuıacak gecikmeler kabul edllmeL (181 'l) (8185) 

• 
Sallanalunel O~IJm:IJ Sulh Hulcuk ilah· 

kem elinden: Askeri Mekteplere Maaşlı 
aranıyor 

!"1111ı>aşada lCQçQk Piyale maballe-
1( ilde Abdülkadir ~avu, mektebi. 
tlı Olkada Mollakestel mahallesinde 

21 
kurbostan sokağında Tat handa 

il -2&-7-80-31 N. oda. 
ıe::lehanekapısmda Karebq mahal
•· llde Nttutacı Sadıkefendt mek
.. bl 
11'-ttde Haseki medreaeslnln 18 N. 

~· 
~loflunda Hadım Huanpqa med-
t inde aralı,. 

1 
•Daltçal'l}ıda Ce"(ahlr bedeetanında 
M. dolap. 

:-Pahçal'l}ıda Cevahir bedestanmda 
Ilı N. dolap. 
taDalıçarşıda Cevahir bedestanında 
lt-t N. dolap. 
t&Dahçarşıda Yorıancılar eokatm4• 
41lpa,a hanının 11 N. ocluı. 
ll:apaııçarşıda Takkectler aokatrnda 
22 N. dllkkA.n. 
lte.taltçarşıda Yenlparçacılar mka
hlda 16 N. dftltln. 

abouttd& Takkeciler ıokaimda 
l N. dDJtk&n. 
Jc.paııcarşıda Reuam aokalmda 1'1 
M. dlltkA.n. 

Senelik muhammen 
JdJuı 

120 

H 

u 

48 

6 

12 

10 

12 

H 

H 

• 
18 

tık teminatı 

ı.u 

9 

1,80 

1,80 

8,60 

0,45 

0,90 

l,H 

0,90 

1,80 

1,80 

0,41 

1,85 

Zebra ve Medibanın f8ylan n mOtlere
ken mutasamf olduklan latanbul Hoca
papda EbOssilud caddesinde 30 numaralı 
n 1500 lira kıymeU mubammenell 3 oda 
ve iki bela n bir bodrum bb ve kesa 
ayni mahalde 32 numaralı " 2900 Ura 
kıynıeU muhammenell •e 9 oda Te S hela 
.,.. 2 sofa ve ı methal •• ı mutfak •• ı 
kftmilrlilk •• bahçeyi bul iki bap hane
nin tzalel fUJ111l 11mnında ftıruhtu tekar
rilr ederek a)'n am mtbayedeye •uolan
moıtur. 

Birinci açık artırma 13 • 7 - iSi tari
hine mllsadlf çal'f&mba ıtıntl uat ondan 
on ikiye kadar icra olunacaktır. Kıymett 
muhammenelerlnln 7tlsde yetmif beşini 

· buldulU takdirde o IJilD ibalel katlyelerl 
yapılacaktır. Bulmadıtı takdirde en son 
artıranın teabbOdtl baki kalmaJı: here on 
bel ,On müddetle temdit edilerek ikinci 
açık artırmalan 21 • 7 - 131 tarihine mtl· 
sadlf perpmbe lhll saat ondan on ikiye 
kadar icra kılınacak •e o lfln en çok .,... 
tirana ihale edilecektir. 

ipotek ublbl alacaklılarla diler allka
darlann lfba p)'rl menkul Ozerindekl 
haklarını hususiyle falı masnfa dair o
lan lddialannı eTl'ala mtlsbltelerlyle 20 
ıtın içinde bildirmeleri lbımdır. Akd 
halde haklan tapu ılclllerlyle sabit olma
dıkça sahf bedelinin paylaflllasından ha
riç kalacaklardır. 

MDteraklm •eriller borçlan nlabellnde 
hissedarlara n del1A11ye •e •akınar ka
nuna mucibince verilmesi lbımıelen 20 
senelik tavlı bedeli •e ihale pala ve taı>u 
masranan mn,terlye aittir. 
Artırma şartnamesi lfha llln tarihinden 

itibaren mahkeme divanhanesine talik kı· 
hnmıştır. 

Talip olanların kıJmeU mubamınenele-
.. ~ı rtnla 7Dade 79dl ~ aWMltlnde ~ 

atceslnl hamilen o ıtın ve saatte tıtanbaJ 
Divanyolunda Dalref mahsus8!1ında Sol
tanahmet 3 llnctl Solh Hukuk Mahkeme-

Yukarda semU, ıenellk muhammen kiralan yazılı olan mahaller ki- 11 BaşkAllbine 31/18 numara ne mOncaat-
lorı il!in olunur. (25811) 

OPERATOR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 

raya verilmek nzere ayrı ayn ~ık artırmaya konulmuştur. Şartnamel"rl =iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
levazım MlldUrlllğQnde görOleblllr. leteklller hizalarında gösterilen Uk •-•• 
teıntnat makbuz Ye1a mektublyle beraber 22 - S - 988 carşamba gUnD saat 
lt de Dafmt Encllmende bulunmalıdırlar. (!.) (3377) 

öğretmen 
1 - Kınkkale Aakert San'at llBeslne riyaziye, Erzincan askeri orta o

kuluna riyaziye, tabll Ulmler, Konya askeri orta okulu lle Ankara Gedltu 
erbq hazırlama orta okuluna birer riyaziye ölretmenl almacattır. 

2 - lateklllerdon: ktlltOr ötretm eni olanlann veya ölretmenllle ka
nuni ehllyeU bulunan devlet memurlarının mtlkte1ep haklan sazontme alm
mak şarttle 30:40 lira asli maq. 

Yüksek okul mezunlarmdan olup yeniden llk mem11ri1ete seçeceklere 
de barem 12 dereceden maq nrilece kUr. 

3 - Otretmenllk ı~ın başlıca şartlar eunlardır. 
A) Otretmenllk kanuni vasıf ve ehUyeUnl haiz olmak 1anl '(Lise için, 

Unlverslte rtyazlye şubesinden, 71lksek mühendis mektebinden Te1a ytt.. 
sek Gtretmen okulu riyulye ıubealnden mezun olmak.) 

Orta mektepler lcln: Yukarıda yazılı Uç ,.Okaek okuldan Te)'& orta 
ölretmen okulundan mezun bulmıma k ve 1ahut Unlversltede imtihan ..-.. 
rerek ehll1etııame alllllf olmak. 

B) Yatı 45 den )'Uk&n olınamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askeri okullarda en u tıo sene hizmet! tartsıı olarak kabul etmlt 

olmak. 
4 - Tutanda 1uılı ıartıan tamamen tafı1anlardan latekll olaıılama 

dilekçeleriyle birlikte hal tercllmesl, hillnUhal Yarakası, nOfua tukereal 
aureU ve noterlikçe muaaddak dlplo ma Yeya ehll1etname ıuretlerlııl An· 
karada Askeri Liseler lltlfetttıllttne göndereceklerdir. 

1 - 'OçQncü maddede 1asılı evrak Ye nsalk Ye genel tartlara nuaran 
ölretmenlllt uygun görOlenlerdeıı 11 ıumlu dlfer evrak sonradan istene
cektir. (8'19) (1082) 

1 - 1938 JZI{lJr ~11"',~ınqa tartname ve projesi mucibince yatptırılacalı: 
.lahlaarlar P'~opıaJnıV:tt Jw>M»rl uaullJ'le eblltın•7• koıımqtur. 

n - Ket!f bedeli 11588 llra 10 Jturut Te mu?akkat teminatı 1011 li
radır. 

Ill - Eksiltme 16 - VI - 938 tarihine rastla1an pertembe gbtl 1&&t 11 
de Kabataşta levazım ve mnba1aat ıubeslndekt alım komıs1onunda 7&Pl
lacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 68 ku ruı bedel mukabilinde lnhlsarlar le
vazım ve mUbayaat tubeslrle lzmlr Ye Ankara BatmlldllrlOklerlnden alm&
blllr. 

Askeri Müze Mü- :::~~-
V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve naalklnl 

ihale gtınUnden 3 gtın evveline kadar inhisarlar Umum !ıılOdtırltılO lnpat 
şubesine ibraz ederek aynca monakasaya lşUrak vestkuı almalan lbml· 
dır. 

timam No.: 1 (Sakarya Sinemam) 

dürlüğünden: ·Thor-:=~=:.-ı 
Yeni kanuna göre Haziran batm dan IUbaren ıenel tatil gDnlerinde I•• Telefon: 

36 
• 99 1 

4*kert !ıılllze strit biletleri (6) kuruştur. (11) (13815) l 

VI - MUhllrln teklif mektubunu kanuni vesaik ile 5 inci maddede~ 
zıh eksiltmeye lşUrak vesikasını ve % '1,5 gtlvenme paruı Te1a mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarının eksiltme gQntl en geo saat 10 a kadar 
yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkanhfına makbuz mukabilinde 
\"erilmesi 1A1.ımdır. (3200) 
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KALKACAK VAPURLAR 

Vapurun adı Glltlll JJOl 
t!Jıren Bartın 

Barsa Bandırma 

Trak Madanra 
Kemal AJValık 

GELECBıt VAPURLAR 

EnarmD Karadeab 
Ular 
Trak 
Barsa 
Bartın 
hmtr 

bmlt 
Mudanra 
Bandırma 

.\7Talık 
hmlr 

$EllZADEBASI 
TURAN TiYATROSU 
IJalk San'alkln Nqlt 

ve arkadıtlan 
'i eni varyete naman· 
ı:ın, (EneJ ıımın 

·~·inde) komedi a per· 
ılc, Dana. IOIO. dilet, 
•aryete.. Localar ıoo 
Her"'° 20; Paradi ıo 

HALK OPERETi 

< 10) Razlnndın IU· 
baren yaz temılllorl

ne boılayor .. 

Din V • Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa ,.... 
clGm BUau ı,,.. 

paratorlulu tari 
M U. 66 cilt ta 
tnamlan m1ff1'. 
Bqlı baftna o 

batan fllm lft)tll 

ım doyuraca1c tfl,. 
recede gf1ttl okr: 
bu kfltaplwıne .. 
ç«JSde i1ctıaadf, , 

debi ve flmt met· 
adar a..~u yo
nlml§ en t/t-ffi J 
taplan hlwra .. 
"""· r~cameı.' 
rark nkuyucu. 
nınn çok ya1r .. 
da,. tanıtlı~ı fOA.
tri~tler tarafı· 
da11 l/fJptlmtff 
Kftapkm toptı. 

ve mu1ıtelff ~ 
rt perakende cela 
rtık alanlara t .. 
ıildt yapalar. 1 ' 
raaaat Jlerf: , .. 
tanbul - Vcl/cft 
J" UJ'dM. 

- KURUNun kitap tekllııde roman te1rika.sı. -

Jpt geveettl ve torba11 cıkardı. Kendlslıı1 tekrar 
serbest bulan Madlen, dakikalarca, 1alnız derin 
derin nefes aldı. Fatat tam serbeatllle kavutmuı 
delildl. lDlleri h&l& balll1dı. 

Ortalık karanlıktı. !ııladlen )'&lzıız, hemen 
önlerinde duran blr kam1onun arka kapmmı gö
r01ordu. 

Tanımadığı iki adam, otomobilden indi. Onu 
derhal alark, kam1ona götUrdOler. 

~adlen bu iki adamla konutmat istedi. Fa
kat sonra fikrini deıttf.lrerek h&1'lJrmak, etraftan 
imdat tstemele karar verdt. 

L&kln onun bu karannı, aeımltler gibi, der
b&l atıına blr bez kapadılar ve bu bezi, batının 

arkasmdan sıkı sıkıya dllltlmledller. 
Madlenl götllren iki adam, onun mntemadl 

surette torba lcerislnde kapalı kalması nettcealn· 
de boğulması ihtimalinden korkmut olacaklar ki, 
metodu defltUrmlelerdl. 

Kamyon hareket ettt. Yolda giderken hablre 
tala sola dönllşleri, Madlent bllablltlln fqırt11or, 
nerede bulundutunu, nere1e gltUlinl ula kesti
remiyordu. 

Yalnız, alzı ve elleri batlı oldutu halde göz .. 
lerlnl faltaşı gibi açarak arada bir kurtulmata 
benzer hareketlerde bulunuyordu. 

Nihayet, iki adamdan blrl konuttu: 
- Sam! .• Bunlar dolu muf Bot mu acaba!? 

GORttNMIYBN (JJCTID • 

ll blrk~ ay olmuşken, birdenbire sizi ıörmelı: 18-
teyltl de hayli manidardır. 

sır Ruben anlatmasına .devam ederek: 
- Ben, dedi. Onun uzun zamaudır burada Ol• 

dutunu bilmiyordum. Anlatışından, henoz btrkao 
gün önce gelmiş olduluna hllkmetUm. 

Marlov, Prat'a dönerek: 
- VakUmlz gltUkçe daralıyor, dedi. Şlm41 

sıra sizde... Bana yazıhaneye celdtllnlz saman 
söylemek istediğiniz sırrı anlatır mıamızT 

Prat asabiyetle dudaklannı 11ır11ordu: 
- Ah, dedi. Bunu keşke daha önceden 161le

seydlm. Her ne lee .. Söylemek latedlllm tu: Ta
raçamızın parmaklıklanndan birinin blr kenan
nın sıyrılmıı olduğunu gördOm. Adeta bir tpla 
sUrtllnmeelnden hasıl olmuşa benzlyen blr ll)'rlk• 
hk var ..• (Prat bunu söylerken gtlUlmsilyordu.) 
Bana öyle geliyor ki, Madle'ıılıı lncl gerdanlılma 
bir lp bağlanmıetı. Kimse bakmadılı blr saman· 
da bu iple gerdanlıtı çekip aldılar ••• 

- Fakat o zaman, çete azaamdan blrlntn bala· 
cede bulunması lA.zım deltl ml 1 Bununla bera
ber, hiç blrşey ihmal edilemez. Ne de olıa, bir Is 
ele geçtrmlşslnlz. Gerdanlitın ka7boldutu ııra
da, o parmaklık sizden ne kadar ötede14lT 

- Dört beş adım kadar ötede •• Nasıl olduh
nu fillen de anlatabtllrim. L6tfen tarac&J& kadar 
zahmet eder mlıtnlzf 



l~llDIMH~Atl»A 
Istanbul-Edlrne yolunda asfalt kapJa111alı 

şose inşaatı eksiltme llAoı 

Nafıa Vekaletinden : 
1- Kırklareli vilD.yetl dahllinde LUleburgazdan itibaren Edirne istik:~ 
tinde takriben 38700 metre uzunluğnudakl yolun tesviye, slnal tnı ıt
Şose ve asfaltlı kaplama ve teferruatı inşaatı kapalı zarf usullyle elt~f 
meye c;ıkarılmıştır. Bu inşaat ile iki senelik miltcmadl tamiratının 1' 
bedeli "1.480.059,, lira 67 kuruştur. 

CAN KUQTAl21rl 
.,ı•· 2 - Eksiltme 16-6·938 tarihine mUsadlf Perşembe gUnU saat 16 d& d• 

fla VekA.letinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasın 
yapılacaktır. .. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mliteferrl diğer evrak 37 lira ınult 
bilinde mezkflr Rclsllkten alınabillr. t 

4 - Ekslltmeye girmek lstlyenlerin 58.125 liralık muvakkat tenıtD• 
vermeleri ve Nafia. Vckfiletinden alınmış müteahhitlik veslkaslyle btr d~ 
fa en az 400.000 llra bedelll asfalt kaplamalı yol veya milmaslll Jnşaa 
muvaffakıyetle ikmal etmiş olduğuna dair şose ve köprüler idaresi reli' 
llğinden alınmış vesika ibraz etmeleri lAzımdır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırııyacalt• 
ları kapalı zarflarını ikinci maddedeyazılı vakitten bir saat evveline , .. 
dar komisyon Reisliğine makbuz mukabllinde nrmeleri muktazfdir. pot-
da olacak gecikmeler de kabul edilmez. (3119) 

Plyanko Genel DlrektUrlUğllnden: 
Direktörlüğümüz muhasebe servisinde çalışmak Uzere (Y.ilz). llra ucret-

le imtihanla iki memur alınacaktır. 
Bu memurların: 
1 - Yüksek Ticaret mektebi mezunu olması, 
2 - Yaşlarının azamı otuz beşi mütecaviz olmaması, 
3 - HüsnUhal sahibi olması, 
4 - Bir hastalıkla malul bulun maması, 
6 - Askerliğini bltlrmlş olması Uzımdır. 

Yukarda yazılı şeraite uygun oldukları şahadetname ve tasdlknauıf" 
lerle tevsik edecek taliplerin 9 Hazl ran 938 gUnU akşamına kadar lstaD• 
bulda Bahçekapıda Piyango Genel Direktörlüğü Muamelfit servisine mura• 
cantta bulunmaları ... 

AHENK VE MANDOLİN ALMAK lÇlN 

Ahenk ~lucldl Süleyman Suat Musiki Tlcarethanest 

Eskişehir. 

Adresine mUracaat ediniz 
Memnun kalırsınız 

- Birinci sınıf Operatör - ı 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komls -
yonundan: 

l~~~c!~~~!.~!r.!!I . cerrahisi mütehassısı 
PAR1S TIP FAKOLTES! S. 

ASİSTANI 

ı - Aşağıda mtktarr, tahmin ve flk teminat bedelf yazılı ce~lt eşya hl zalarında gösterllen gUn ve saatte sa
tın alınacaktır. 

Erkek. kadın ameliyatları, dima~ 
estetik "yüz,, meme, karın buruşuk· 

luğu ve gençlik ameliyatı., 
2 - Bunlara ait şartname parasız olarak komisyondan alınabllfr. (Nisaiye ve doğuın mütehassısı) 
3 - Eksfltme ve pazarlıklarına girmek isteyenlerin vaktinde şartnamede yazılı belge ve teminatı muhte

vi teklif mektuplarını komisyona Yer mcleri ve açık eksiltme ve pazarlık için de bunları komisyona ibraz et
meleri. (3269) 

Muayene sabahlan M e c c ~ nen 
8 den 10 a kadar U 

Öğleden sonra Ocrctlidir. Tel 44086 
Hcyo~lu. Parmak!rnpı. Rumeli han. l. .............. , .... _. tahmin İlk teminatı Almı 

Ena cins ve miktan >edeli usul il Eksiltme vakti Saat ---------------
Kunış Lira Ku. 

1-2000 Liralık kundura yağı 66 Kilo 150 A.Eksiltme 20/6/938 Pazartesi 9 
2- 600 h> kolan 48 Tanesi 21 - Pazarlık 20/6/938 Pazartesi 11 
3-3000 Arka çantası 450 .. 10 12,CiO K. zarf 21/6/938 Salı 10 
4- 800 Hayvan velensesl 1100 ,, 660 K. zarf 22/6/938 Çarşamba 10 

==· IK &it± :::::::::21 l:IB=:ımllWWI 

~ llr. irfan Kayra f! 
H Röntken Mütehassısı H 
:a Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 e 

6- 32 Askı tertibatı arka tezke- 4000 Tamamı 300 A. eksitıme 23/6/938 Perşembe 10 

'

. H ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri-ı 
H conker sokakta Aslaneı apartıman resi 240 kablo bobini 

H No. S.10 
--cam :: •• ı--:a:.:a==ır:a Smi:.mı 

Sahibi ASIM US Neşri;at mildüril Refik A. Sevengil 

---~-----------------------------~---------------------'."""'.""------------------------------------------fOman tefrikası. -- KURUNun kitap şeklinde 

!IO GORt~"MtYEN ÇF.TE 

- Şimdi benim için daha mühim olan, Mis 
Matllen'dlr. Telefon başından ayrılamam. Ona 
dair gelecek havadisi bekliyorum. Etraflıca tet
kik eder, ölçer biçer ve size bir plAn hazırlarız. 

Derken telefon çaldı, Marlov çarçabuk tele
fonu eline aldı, kısa kısa konuşuyor; ötekiler de, 
heyecan içinde can kulağlle dinliyorlardı. 

Marlov sonunda, teletonu yerine koyarak: 
- Madlen'in otomoblll bulunmuş, dedi, yol 

fizerlnde, boş olarak bırakmışlar. Hemen gidip 
gözden geçireyim. 

Prat derhal ayağa kalkarak: 
- Ben de sizinle beraber geleyim mi? 
- isterseniz geliniz. Fakat Slr Rubeni bu-

rada bırakmnğa mecburuz. Zira, o giylnlnceye ka· 
dar bekleyecek vaktimiz yok. 

v 

Sir Ruben'in kızı Madlen, haydutların hücu
muna uğradığı zaman önce mukavemet göstermek 
istemiş fakat sonradan bunun fayda vermlyeceğl
nl anlayınca, kendini bırakmıştı. 

Başına küçük lılr torba geçirmişlerdi. Sonra 
H torb&1U11 ağzı, boğazının etrafrndan sıkı sıkıya 
lıaflanmlftı. Bu torbanın kokusu, branda koku
sunu andırıyordu. Bundan da lnglllz askerlerine 
verilen torbalardan olduğu anlaşılıyordu. 

GÖRt"NM1YES ÇETE 51 

::\ladlenin ellerini de yakalanmış ve arknc.l.an 
blrllıirine bağlanmıştı. 

Bunun fizerlne Madlen yUksek ökçeli ıskar• 
ı;inlerlyle olsun, haydutları tepmek istemişti. F'a
kat birdenbire ayaklarının yerden kesildiğini 

hissetti. Birkaç adım götürüldUkten sonra, - hiç 
de nazik denemlyecek bir tarzda. - kendi otomo· 
bilinin nrka tarafına atılmıştı. 

Bütün bu korkunç maceraya rağmen, Macllen 
lıiç kendisini kaybetmemişti. Gayet vazıh dilşline
billyordu. 5imdl, uşağın kendisini bekleyeceğini 

ldrAk ediyordu. 
Madlen şöyle dUşUnUyordu: "Şimdi bunlar, 

beni bu kıyafetle yaya olarak götliremlyeceklerl
ne göre, her halde otomoblllml harekete getire
cekler ve otomobilin gUrUltilsUnU işiteceği pek 
tabit olan uşak, garaja gelecektir ... " 

Fakat vaziyet, Madlenin dUşUndtiğU gibi çık· 
mamıştı. Otomobil birdenbire sessizce yerinden 
oynamıştı. Dundan da, arabanın, motöril harekete 
getirilmek suretiyle değll, arkasından ltllmek 
E>uretiyle yürütüldüğü anlaşılıyordu. Derken bu sür
at daha attı. Yokuştan aşağı itikleri bclllycll. 
Sonra, motörün horultusu başladı. Artık alabildik
lerine hızlı gidiyorlardı. 

Neden sonra durdular. Madlen, karasına ge
çirilmiş olan torbanın içinde bunalmış gibiydi. Ba
şı ağrıyordu. Bir el, boynunun etrafında dolaştı, 

Bizans 1 mpara
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzuu 
tı..."'Un !11llar ayrı 

ayrı tefl·.."ik ve te
tebbU edilmiş bir 
nıevzu olduğu hal
de bugün bile ay
dınlatılm.amı~ bir
çok tarafları var
dır. Tevfik Yetim
lioğlu tarafından 

lisanımıza çevri
len Bizans impa
ratorluğunun ta· 
rihi adlı kitap 
bu aydınlatılma· 

mı., tarafl.arı tes
bit etmekte ve bU
tün Bizan3 tarihi
ne temas ederek 
Şarki Avnıpa im-· 

para torlu ğunun 
bin senelik wTı.-u

atını hikaye et
mektedir. 

Fiyatı yiiz ku-
ruş olllp her ki
tapçıda bulunur. 
Toptan müraoaat 
mahalli: - lstan
bul, Vah.it l'urdu. 

~ 
•• 

~OLANTS[ RAN~ 
UNi NY.. 


