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MAYIS ıeae 

YIL: at-3 

Sayı: 7308-t398 
tsTANBuı.; - Ankara Cadde!l 

Posta kutusu: 46 (lstanUu.1) 

Xelgrat ad.resi: Kurun 11 !sWıliul 
rI'elet. 21il3 (Yazı) 24370 (idare) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

Vekiller heyeti, ·dün mareşalın işti-
rakile mühim kararlar verdi 

serutta çıkan Oriyan gazetesi yazıyor: Vekiller heyetı 
"Türkler hatay intihabatında kaybedecektir,, 

Kanlı hadiselere mani olmak için 

A.nkAra, 16 (A.A.) - Vekiller 
Heyeti bngUn saat 11 de B&fve
kll Oeldl Dnyar'm başkanlı~da 
BilyUk Erkllnıharblyc Reisi Ma
reşal Fevzi Çakmak'm da tştlrak 
ettiği bir toplantı yapmıştır. Bu 
toplantıda bnzı mUhlnı mnkarrc
rnt ittlhaz edilmiştir. 

~eral M~ .. 
' ilbay Yevromiç .. 

Fransız mandası muvakkaten 
muhafaza edilmelidir 

Genç türklye cumhuriyeti halel gel
memiş muvaffakiyet listesine bir he
zimet kaydetmek istemiyorsa bunu 

kabul etmelidir 
formUl Fransız mandasının muvakkaten 
muhafazasıdır. Milletler cemiyeti kon
trol komisyonunun huzuru ile muntazam 
seçim yapıldığı takdirde netice Arap lis
tesinln bUtiln akibetlorile zaferi olacak. 
tır. lntihabat tehir edildiği takdirde An
karanm prestiji mUessir olmayacak vo 
her tUrlil hadiseden içtinap edilmiş ola
caktır. Eğer genç Türkiye cumhuriyeti
nin dirijanları henllz halel getirmemir; 
olan muvaffakiyet listelerine bir hezl. 
met kaydetmek istemiyorlarsa bu "eh-

(Sonu Sa.. 4 SU... 3) 

Sıhhiyede yeni 
tayinler. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Sıhhat 

Vekftleti teşkilfit kadrolarına yapılan 

ilave Uzerine müsteşar muavinliğine 

Birinci sınıf sıhhat umumi muavenet 
müfettişi Doktor Bay Zihni Uryen, 
Hıfzıssıhha. i§lcri umum müdürlüğilne • 

mezkfuo daire reis muavini Doktor Şe
rafettin Atamanoğlu, sicil ve memur
lar §ubesi müdürlüğüne içtima! mua

venet dairesi mUtehassralarmdan Dr. 
Salih Tezcan tayin edildiler. 

General Mariç 

Antakya 16 (A.A.) - Berutta çıkan 
Oriyan 14 mayıs nUshasmda Iskenderun 
husust muhabirine atfen neıırettiği bir 
yazıda bugUn resmen tahakkuk etmiş 
olan idare memurları dcğfııikliklerini res
men ve kati olarak yalanladıktan sonra 
Tilrklerln hudut mmtakaSmdaki köyler
de bile hezimet üzerine hezimet kaydet
tiklerini, aon Antakya hadiselerinin 
Türklere artık Alevilere gUvenmiyecek 
lerinl göstermiıJ olduğunu ve TUrklerin 
bUtUn kombinezonlara ve aiddetll propa
gandaya rağmen kaybedeceklerinin artık 
muhakkak olduğunu yazıyor ve varmak 
istediği neticeye varıyor: "Eti veya. gay .. 
rl Eti,, diyor. Sancakta seçim yapıldığı 
takdirde, Tllrk aleyhinde rey verecek-

I 

Diyarbakır dün 27 
Bu sabah hususitrenıe 

şehrimize geliyor 
(Yazısı 10 nıtncu sayfada) 

tir. 
Kanlı hacliaelerln önUne geçmek için 

buna mani olmak l!zmıdır. Pek tarzı hal 
intihabatın tehiri ile atatukodur. 

BUtUn partileri tatmin edebilecek tek 

defa sarsıldı 

-
Buğday ofisi 
llUkn.ıuct 17 milyon scı·ma>:cll bir 

buğday ofisi tcşkiliııo .knrur veruıiŞ· 
tir. lcaıı cdeı-se bu scrmaycniıı ınik· 
tarı artırılncaktır. Buğday ofisi 
ıncuılckctln içinde vo dışında bütiln 
buğclay Ucnrctinl eline alacak bir 
tcşekktil olacnktJr. Dört, beş sene· 
dcnberl hükumet buğday lşlcrlylo a
lAkadar oluyordu. Dnğday flyatlıırı 
l>lynsa<la ınnllyct dcrecesinClcn aşağı 
düştüğü znmnnlnr<la hükfımet Ziraat 
lınnkası ,·nsrtnsiyle belli başlı istilı· 
snı mcı·kezlcrlııdo nıüstnhsillcrl hl· 
:ııınye için yüksek bir fiyntla buğday 
satın nlıyor, bu buğdnyları geno Zl• 
l'nnt Dıuıknsmın mUrnknbcst altında 
<>larak sllolnrcfa muhafaza ettiriyor, 
sonra <lepolnrdnn tedrici surette da· 
lıllclc ve hariçte buğday satıyordu. 

Demek ki hükumet scnelerdcnbe· 
l'l buğılay ticnrctlylo fillen meşgul 
olup duruyordu. Bu usule bundan 
sonra <lc,·nm etmesine do hiç bir en· 
Gel yoktu. O halde acaba şimdiye 
lcadnr Ziı·ant Bnnı~ası ile yapılagel· 
rtı.ckte olan bn isi bırakarak yeni 
baştan bir buğd~y ofisi teşkil etme· 
{;c karar ,•cmıesi neden ileri gcll· 
) 'Ol'? 

nu ycııi tcı;;clılıü-;ün sebebi Şll su
l'ctıc iznb olıııınhilir: Zir:ı:ıt Dnn
knsının buğcluy t icnrdi ile meşgul 
01nınsı tabii cfotil<lir. Az çok usul ,. ~ 

0 111-ınmlnrı hnrlcimlc knlnn bir ih· 
tı ns lşicllr, Çlftçilcı•i him:ıyc lc;:ln 
~\'lcttn 7.nruri giirclüj::,rü hn ,·n7jfcyi 

cı·lnc nlncnk lm,.lrn hlr ınüc:,.scsc 
h ı ~ 
ttu unamnclığınclnn hn nlrn hül>:i'ıınc· 

n cnırı ile lm :roldn bir teşclll>ü c 
~fştfp, nnnnnln lı<'rnbcr bug'!nc 

l\clıt!' bn snhncla ;rnınl:ın tcrrübcl<'r· 

ASIM US 
KSomı: 81! :f· Silı 5.). 

Vergiler hakkında 
Meclise mühim bir kanun 

layihası verildi 
Buhran ve muvazene verğileri kazanç 

veeğisi ile birleşdiriliyor 
Ankara 16 (Telefonla) _ Vasıtasız keden sebep ve amiller mucip sebepler 

vergilerin hUkUmlerlni birlc11tirmek malt mazbatasında §Öyle izah edilmektedir: 'Diyarı7xı7Cırdan 

sa
dilo :Maliye Vekaletince hazırlanan "-Arazi ve bina vergileri, hayvanlar 

bir görünii§ .. 

fasılalarla 27 defa sarsm'fr olmu.,fur. ve.....tci, kazanç vergisi, veraset ve lnti· :Anlia.ra 16 (Telefonla) - Diyarba-
kanun lliyihasmı hilkiımct bugün mccll- •e.- .:ı-'·· lzclcd d l 'r.·teff· kal vergi.si kanunlarmda tahakkuk ve kıruwı.ı ze en o ayı .ıu.u 1Ş U· 1nsan ve hayvanca. zayiat yoktur~ 

Bu sarsıntılar kısa. fasılalarla ve §id ... 
detti olmadıklarından büyük blr basar 
olmamıştır. 

se vermiştir. ) munıl ile Vali mahallinde tetkikat 
~H:il:"k:iı:m~c-U_b_u_ı_a~~-h-an_m_~_n_z_~_i_M_w_v_-_______ c~s~~~u~:-S_a_.4_._s_u_._~_._l~~~~~~B~~mb~ 

T r ak va p uru dün ıere göre bugün Diyarbakmıa, kısa 

sabah geldi (ı.ünledn peşüulen: 

. 
Yusuf Ziya önia, Deniz yollan müdü
rü Rauf i Manyas ve Denizbank crkaru 
vapura çıkarak gezmişlerdir. 

Trak vapuru yakında tertip edilecek 
bir tenezzlihten sonra resmen Mudan· 
ya seferlerini yapmağa başlıyacaktır. 
Traktan sonra Etrük adındaki vapu
rumuz da. gelecektir-

Sebebi neoısagerek? 
Reşat Ekrem Koçu, Habcı·' de yazdığı turllil bir yazıda vaktlle ıs .. 

tanbul .k.adısı olan zatın adalet vazifesinden bnşka. ştnıdi lstanbul be
led17csinln meşgul olduğu tUrlU vazllelcrl do yaptıt"llll, ancak J11z se
ne evvel İstanbul kaclısmm elin den alman belediye işleriııln sonra
~ ibtlsap ağasına geçtiğini, da ha sonra da şehremaneti teşkil edile
rek ihtlsap ağasmdak:l vazifcle rin buraya del"l'Cdildil,rinl söyleyor. 

Evvelce ehemmiyetsiz bir fazla iş glbl İstanbul kadılarının gör
dtiklcrl belediye işleri iptida. lhU sap ağasına, sonra. şehramanetlne, on• 
dan sonra. belediyeye geçerken bir tara.ftan da gittikçe büyttyen idad 
tcşkllllt da kurulmuştur. Bununla beraber tcşkilAt bUyüdüğU bnldo 
gene işlerin istenildiği derecede tekcmmUlo ,·nsıl olmadığı yolundaki 
şik&yetJcrJn bir tUrlil arkası alınamnyor. Acaba bunun sebebi nocUrı 

l\lerhnın Ahmet Rasim bir gün kcndi~l ile konuşurken bu sebebi 
bana. şu suretle izah ebniştl: 

- İstanbul kadılığı, lhtlsap ağalığı, şelırcmnneU, yaliut belediye 
gibi adlar altında yapılan tc.4}kl lAtıar bUyUdükco şehrin ihtiyaçları ya
nında bir de bu idari tcşkllAtlarm kemli ihtiyaçları da büyüyor. Ta.
blldlr ki idari tcşldUUJarm kendi thtiynclnrı yanında şehir halkınnı 

ihtiyaçları da ildncl derecede ka hyor. Elimde bir kuvvet olsa bittiln 
bu tcşldHlh baştnn nşnğt kaldırırım." denılştf ... 

BASAN KUHÇAD 



BATA~Lll(TAN 
~~'iMDARATORİC.ELIGE 

----- ------ ------- . --

No.33 \'azan~ Kadnrcan KafBı 
Eteklerden iDdiler. Dd taraf sellm- 1 

laprken kulUbeDiD birinden bir örtilDilD 
dört klS§eelnf tutan dört kadin ~ıktı. Or
tuıılln içinde bir insaiım yattığı hemen 

belli oluyordu. 
- Ey saym Juz kardeşim, annem Se

zarya! Batakta bir zambak buldum. Sah 
te mücevherler takınıyordu. Günahların 
claD aıynlmuı, mUcevherleriR gerçekle
riDl takmmaın için aana getirdim. 
Ga~eri kUçUlmil§, çeneleri Jusılm11 bir 

halde Urkek Urkek baka kalan Teodon.
ya döndll, fıaıldadı: 

- Diz ~kilD! 
Genç kadın orada durmak bile isteml 

JWdu. S~a ona yakla§Q. Çatlak. ka

buklu, mosmor dudaklarını onun alnına 
dokundurdu. Teodora Urperdi: 

Sezarya: 

- Blr im kardeıimlz (Isa) ya gelin 
püyor! Ey Antlmoa kardeo, bu düğün
de 1811 de bulun! 

DedL Biraz evvel ölUyU kapmmm öntı 
ae çıtardıklan kulübeye doğru yUrildU. 

Antlmoa haç çıkardı. Dudaklan kımıl
dadı. Soma Teodoraya: 

- Şeytanlar daha Deri sokulamazlar. 
arkamdan ceı ! 

DedL 
om. kirden beUrsbı bir örttl 1lsttlnde 

ft )'9rde yatıyordu. Ytız kadar kadm 
n km at yaplDJl}arclı. Eğer gözleri 
kapalı olaa bunlar da ayağa kaldmbmt 
birer GHl w.nılıcaktı. 

(flıanm kanlan) alır bir duaya bqla

ddar. 
Soma öl0y11 alal"llk kulübelerin Uerl

lllDdekl kumluia gittiler. Orada birçok 
tllmlekler vardı. Bir çukurun bqmda 
durdular. Sezarya mezar bqmda kazına 
n kUrekler ayakta duran, diğerlerine 
sere dalla canlJ olan iki bdma bir eey 
Jer llDyledL lk1 kadın IOla doğru gitti
ler. Teodora oraya bakınca detUmlf bir 
mesar, parçalaanuf bir 010 ıördO. Ba
nu bir mt1aıun yaptJima tllpbe yoktu. 

Teodora bqmı eicU ve ytlztlnll avuç.. 
1armm içine alarak hıçkırdı. 

Antlma. mınldaodı: 
- Plptanhk cennetin e§fğid!r. 
Teodora birdenbire doğruldu. lri göz-

leriDI papua dikerek bir dakika durdu. 
Sonra birdenbire seriye döndü, kop ko-

Allttmaela beraber ayni yoldan Ia
kendedyeye dDnllyorlardı. 

- Uslllme, ey km kardeflm ! Bir ya
lan muhbire aldamııqtmı. Farkına 

ftl'dm. Beni de bir yaıı}Jftan kurtardın! 

- Baı. Antlmoe sana ve senbıkllere 
bwuyorum. l'üat.. 

- By km Jı:ardeetm, lnanmaJr ermek
tir. Jıfadem ld lnanıyorauıı, Iaa ve klll-
1eye her yerde hizmet edeblllraln. 

- Sayın babacıtmı. bu hizmeti en iyi 
teldlde yapabilmem için bana yardım 
edlalll 

• • • 
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ANTAKYADA-
Teodon. artık Iakenderiyede aktris 

Ye daıus6s olarak yapmadı. Antlmos ona 
ttlçtık bir ev tutmuo, sonra lskenderlye 
patrill Tlmoteosa tanrtılmtgtı. Patrik 
berinde amnalı haçlar bulunan muh
tetem elblse3ile ona bir kral gibi görün 
dll. Etrafm dekoru da göz kamqtınyor
du. Hatta altın ve gUmUole işlenerek, 
mllcevberler ç-alnlarak yapılan 111 Iaa 

ft Meryem resimlerinde insanı ister Is· 
temea •ygıya zorlayan bir hal vardı. 
JılaııaatJrdarı gözleri dehaetıe bUyUye
rek kaçan genç kadm bu resimlerin ö
ntlnde kendlllglnden diz çöküyor; haç 
~or; gözlerini yumuyor; dudaklan
m beW bellrslz kunıldatarak duasmı ya
Pl)"Ordu: 

- Ey Allahmı, beni dlledfklerime 
bvustur! Bunlan kendim için olduğu 

kadar senin için de istiyorum. Zira sa
aa daha ~k yarayan bir cariye olablle
eeflm. 

Bu imada patrlk onun ba.,ma bir ellnJ 
koydu. Genç kadm onu bir güvercin ka· 
Dadı kadar hafif ve sıcak buldu; hiç kı· 
BIJJdamadJ.. 

- Kmm. duam tekrarla! 
Teodoranm fmıltılari almdi daha içlen 

pUyordu. 
Patrik: 

- ar daha.. 

Dedi Teodora bu emre de uydu. Son
ra başka bir A.lemden gelir gibl au söz

leri ancak duyabildi: 
- Ey Allahım, bu dilekleri yapmanı 

ben de yalvarıyorum! 
Ayağa kalktığı zaman Timoteoa onun 

sırtını okgadı: 

- Her gUn buraya gel, duanı tekrar 
la! Allah, iatlyeııleri aeverl htemek de 
Allaha yakla,lurır. 

Teodora kilisenin büytlk kapıama doa?
ru ytlrllrken hayalinde zenılııllğiD panltı 
lan, ona kollarmı uzatan ve eğilen aa
ytSIZ insan sUrlisü görüyordu. Kuvvetlt 
olıqaıuıı hafülik Vt:! rahatını ltqruııtu ba
lindo de olsa hissediyordu. 

Antimos onu memleketinden kovul
muş olan Antakya patriği Severosa da 
taruttL Bu tunç yUzlU pehlivan yapılı ve 
keskin bakışlı adam Teodoranm üzerin
de daha derin ve iyi izler bıraktı. 

Severos ona her gilD kilisede nuıl 
dua ettiğini sordu. Teodora açıkça söy
ledi ve ili ve etti: 

- lyi bir hristiyan Iaanm ve kilise
nin uğruna llzım geline sahte mflcev
her takınır; bile bile kendini gUnab ba
taklarma da atar. DUpıanlarımD kuv
vet kullanıyor; biz niçin onlara k&rlJ 
ayni slllhla yUrUmlyellm ! 

StırgUn patrik bu ölerl bOyUk bir 
dikkat ve takdirle dinledi. Sonra onu 
alnmdan öptll: 

- Seni evlA.t ediDlyorum, kmm 'teo. 
dora ! Sende iyi bir hristiyan yUreğf var. 
Fakat bilgin eksilt. Her gUn gel, ODU da 
ben tamamlaymı! 

Dllnkll dansöz en sefil lmıanlar ara
mıdan sıyrılıp da lakenderiyeDiD en bü
yilkleri anumıa glrm1f olmaıım hla sar
bO§luğu lçindeycU. Onorlu adamlar, yük

sek idealler, sengin ve ptafath dekor
lar onun ruhunun asll lbtlyaçlanydı. lfte 
onlan, istediği kadar parlak olmamakla 
beraber, bulmuttu. Bunlar pdillk ODU 

avutuyordu. 
Severoaun hrlstJ~anlık hakkmda ver

dlıt dersler ilk zamanlarda onun boşuna 
wtttL Onlari dikkatle dlnledL AP' •· 
ınand& "babalığı olan hocasına en bUYtıt 
bağlılık ve saygıyı gösteriyor; kendisi
ni se,·dlrlyordu. 

Kostaııtinopliden haberler geliyordu. 
Asteryos öldUrülmUş. Blzansta yalnız 

venetolarm dedikleri oluyormuş ve ıehir 
onlarm ellerinde. olduğu için PrasiDolar
dan her gUn birkaç taııetd sokaklarda 
ölll bulunuyormuo. Onlan JUstlnyanoe 

himaye ediyormut ve bu yak11ıklı, dinç 
ve akılll prens fimdiden amcaamm otur 
dulu tabtm yarmkl sahibi olarak tanılı
yormUfe 

Jtıatlnyanoaun maceralan da Iüende
riyeye kadar duyuluyordu. Henila evli 
dei1Jm1'. Kendlaiııe vermek istedikleri 
prensesleri .. temJyormue ve son sevgili 
.. Aııtonlyayı seçenlerde birdenbire 
kovmutl 

Bunlar ısankt Teodoray:ı Blzansa doğru 
çeken sUılrU organlard.ı. O sırada Seve
ros ona Antakyadakl Monofizit papasla
ra gönderllccek gizli bir ınektupt&n ele 
geçmemesi için bunu kiliseyle hiçbir bal 
lant.ısı billnmlyen birisinin götUrmeal 
lhmı geldiğinden bahaettL Teodoranm 
g6zlerl parladı! 

- Çok saym babacığım. niçin bu ae
rett benden esirgiyorsunuz T 

- Korkuludur, kızım. ll'arkma vanr
laraa sana dllnyanm en bllyllk cefaımıı 
çektirirler! 

- Anlayacaklarmı hiç sanmam. Ele 
geçsem bile Iaa ve kilise için çekilen 
cefalarm herblrl öteki dllnyada biD mis
li saadet getirir. 

Tcodora birkaç gUn sonra lskenderl
yenin Do Porta (1) smdan çıktı. Bir ker
van içinde ve bir katır sirtmda gUneşln 
doğduğu ufuklara doğru yollandı. Solda 
ki engin deniz, sağdaki sonsuz çlll orta 
smda tarihin en parlak saraylarmdan 
blnne. zamanm en bUl Uk ve zengin tah 
tına adım adım yaklaşıyordu. 

Mısır hududunu geçmeden önce, en 
gizli yerine sakladığı mektubu açtı, o
kudu. Bu, Antakyada Madolaa admda bir 
papasa yazılıyor; naaı1 çalJ§acaklan hak
kında birkaç söiden 110nra burmaalrdan, 
arpalardan, yakında mahsullln iyi ola
cağından bnhsecUllyordu. Bunlar bir alf
re olmalıydı! 

.(Arl«m txır) 

Sl.lvrl nasıl zenA'ln bir 
sayfiye olabilir 'l 

t.tanbulun airln kaza mer~ed Silivri
DiD bir g~zme yeri olabilmesi için bir 
alhniyetln ortadan kaldınlıJusaı lizım gel 
diğlne tearet etmlftlm. 

Bir saat Sibl ima bir mdclet içinde u
falt yoldan gidilen SWvrlnfn bu zibDJ
yeU, ''fırsatı ganimet bilme,, dir. Ora

da her ıey Istanbuldan bahalıdır. ı.tan 
bulda jirınl kurup alınan Silivri yoğur
du orada da ayni fiyatla. hazan 25 kuru
l& satılır. latanbulun yağlı etlerine mu
kabil SUivrinln cıla kuzu etleri Jmk ku
l'Uftur. E1U paradan qagı yumurta bu
lamazsum ve çok mebzul latlbsal edilen 
barbunya balığmm klloeu yUz kuruatur. 

Sebebini sordum. Kaaap: 
- Her laf yerinde ağırdır •• dedi. 
Yoğurtçu göyle izah etti: 
- Vesait boldur. ıatanbula kolayca 

sevkedillyor. Kl.mse minnet etmiyor. Za
ten Istanbul yakın, yiyecek vesairenin 
Istanbuldan ucuz olması için hiç olmazsa 
Çorlu ka.dar lstaııbula uzak bulwımuı 
Jhmıdır. 

Silıvrilllerln güzel mmtakaları.. 
SWvri tapu memuru B. Mehmet, Ia

tanbuldaki ahbaplarmdan birine bir ku
zu hec:Uye cöndermek latemff. Bu 1tlerle 
meagul olan zata ımnarlamq: 

- Bana hediye olabilecek gtlzel bir 
kuzu_ getir demlf. 

Kuzu selmlf ve Oç Ura lateıımit. Bu 
gibi a1ıt verta hakkmda hiçbir f1krl ol
mayan B. Mehmet Uç Uray:ı verip kuzuyu 
almq. 

B!r müddet sonra bqka bir Si1lvrill 
zuyu satın aldıit zatı bulmuı ve: 

- Bu kuzu bir buçuk liradan fazla 
etmez.. diyerek bir buçuk llraya llç li
ralık kuzudan daha lyialni getlrmlf. Ta.

pu memuru B. Mehmet hemen ilk ku
zuyu •ti naldıit zatı bulmut ve: 

- Sb ne yaptmm. Insan bu tadat al
datılır mıf 

DeyiDce Slllvrill 10lut khlılıtuu boz
madan: 

- AJdMmamalJ ldin1z? CevabmJ 't'81'

mlf. 

l§te bu zihniyet gtlzel Sllivriden lstan 
bulluyu değil herkesi soğutur. Eğlen

mek Jatlyen de, hatta besabmı bilmeden 
para aarfeden de hareketlerinde 111uru 
nu kaybetmez. Jstanbulun plfklıı, btnbir 
dalavere yapabilen seyyar eanatmı bas

tıran böyle hareketleri hen hiçbir va
kit Silivrlnln yerli ah~e ya)u§tnıı-
mam ve: 

- Böyle hareket edenler muhakkak 
Silivri yerliSi değildir.. derim. 

Iataııbulun hiçbir aemtlnde bir eıine 
daha rastlanmayan bir plAja sahip olan 
Sillvrinln bu gibi kusurlarmı belediyenin 
derhal önlemesi icap eder. 
Bir Slllvrill diyor ld: 

- Malı ucuza •tınakla bir aey kua
namayız. Gerçi yumurta, balık, yoğurt 

burada ucuzdur. Maliyet fiyatı azdır. 

Fakat biz Iatanbuldakl esnaf gibi günde 
em, yUz kilo satamayız. Ancak on, on 
beı ldlo satarız.. 

Sili\'rll_i, bence bu aözil Ue açıkça ıunu 
söylemek lsteml§tlr: 

"Biz gUnde on, on bet kilo aatıela Ia
tan bu lda yUz ldlo •tıetaıı elde edilen 
Un almazsak bu !eten bir gey anlama
yız.,, 

Az satarak çok kazanmak fstlyen, mil 
Jetinin, yurddqmm bakkmı dtl§UmnUyor 
demPktir. Çok satarak klzanmık, çok 
insanı memnun etmek olduğuna göre 
yapılacak tek it. SWvrllly1 latanbulluya 
daha lyl tamtmak, daha çok gezici cel
betmek ve muhıkhk surette bugtbıkU 
ztlıniyetinl ortadau kaldırmak. 

O vakit Silivri her batta y11zlerce Ia
tanbullu ile dolup bop.lacaktır. Bunun 
netlcelerlni SIUvrlnlıı köyUlıll de, ıehir
Ilal de peU1l takc1lr eder. 

N. A. 

tıtanbul Sokaklan 
Yıkanacak 

Belec:Uye temlzllk leleri mlldUrltlğO 

bu yaz btaııbulun birinci smıf cadde ve 
aokaklanm yıkatacak ve sulatacaktır. 

Bunun için afmdtden hazırlıklara bqlaıı
mıştır. Bu sene yecU arozoz ile 32 araba 
bu illerde kullanılacaktır. Su arabalan 
tamir olunmaktadır. 

Almaa,a denizlerde yeni bir korsan 
barblml hazırlıyor ? 

iV 

Her istediği dakika 
Ulen bir casus 

Felemenkli zabit: 
- Ştaynhavzer mi? Dedi. Ştayn

havzer'i mi görmek istiyorsunuz? Ba
tavyada biz Ştaynhavzer isminde kim
se tanımıyoruz. Hayn laminde biri var 
yalnız.. Çok atıcı bir denir.eldir .. Her
halde tamnmıa amrmı. Denls harlta.
larmda bUyl1k bir ihtilası vardır ... 

- Bayır taıımıl)'Ol'UD1 
Bayn ıamtndeld bu adamı tanmu

yorum. Fa.kat bir gUn bana bu adam 
tarafmdan g6nderllen blrilinln pldl
ğinl ve benden bul denla harltalan 
istemiftl. Bende kendi tetldlderimle 
yaptığım çok kıymetli haritalar var
dı. Aylarca bunların berinde çallf
mılbm. 

Hayn'm tekllflııl reddetmietim. 
Bizim Felemenkli arkadqm bunlar

dan da haberi varmıw. Anlatıyordu: 
- s ... takım adalarmm çok iyi bir 

glzll deniz Uutı olaealı 86yleDlyar. 
Meselt, l5000 tonluk bllytlk bir gemi 
oraya girip gizleneblllr. Yalmz, ~ 
den gireceğini bilinesi lhmıdır. Bunun 
için de iki geçit vardır. Bu geçitler en 
ıiddetli f ırtmalara k~ı bile mahfuz
dur. Gemi bir kere buraya girdi ml, 
etrafa mayn de serper ve bUtUn dU. 
man gemllerinin yakt~uma mani 
olur .•• 

Zabitin anlattığına göre, Kiııunusa
nl ayında milliyeti meçhul bir gemi. 
buralarda dolafDU§ ve takım adalarm 
haritasmı çıkarmı§, denizdeki oer&o 
yanlan ve derinlikleri tesblt etmi§. 
Fakat ba§ı da belAya girmemi~ değil: 
Adaların aruma sokulduktan llOl1l'a 

yolu Bqrrmq, çıkamamış .•.. 
Bunun tl2rlne gemi, telsizle imdat 

çağırıyor. Fakat imdat İ§areti §lfrell
dir. Telsizi Felemenk gemilerinden 
biri alıyor. Bata.vyaya naklediyor. Bu
nun üzerine, S... takım adamlarmda 
yabancı bir gemi olduğu anlaşılıyor 

ve imdadına gidiliyor. Fakat bu gizli 
faali yetinden dolayı Hayn'a kimse bir 
eey alSylemlyor. 

Bundan bah8ederken zabit t(5yle 
aöylUyor: 

- Biz MilletlerarasJ Deniz kanunla
rına riayet etmek mecburiyetindeyiz 
Onun için. elimiz kolumuz bağlı kalı
yor. Hayn•a eğer: .. Sizin gemUerden 
ikisi müsaade almadan bizim sulara 
girmiş,, diyecek olsak kendlainl itham 
ettiğimizi ileri ıUreoek ve Amirallığa 
kadar bizi tikayet edecekti.. 

Almanyada Arap Dünyası 
Bir iki hafta sonra Karaşi'de idim. 

Burası yalnız Uzak Şark yolu Oarln-

mlş. Fakat buralardan geçen lCtlslU
manlar kendi topraklarına gelen yeni 
bir Vamus'dan bahsediyorlar. 

Bir 1ngUia bana: 
- HattA mezarm.m bopldıfım bi

le IÖylUyorlar, dedi. Vunua yapdıfı 
müddetçe de, ortadan kaybolmam her 
lhmı geldikçe bir kere ölmQftnr: tıp
kı Llvrena gfbL 

u Araplarm. onun balrlrmda, tekrar 
yer ytldlne geldiftnl 88ylemelert bu 
lbUmall uyandırabilir. Fakat, bugtln 
baJdkateıı af olmuı fltenebllir. Her 
halde, bugUn onun yerine geçenin fa
aliyeti onunttnden daha tehlikelidir. 
Yarın, 16Deleree evvel oldufu gibi, 11· 
ne hudutlarmmda bir harp alev ala
bilir. 

(DetJoma tıOr) 

Kadın Hekimleri 
Koqreaine lıtirak Ettilt 

IODetler U'UI bdm heldmlert lroa-
11'-' bu ilene Amaterdamda .toplanm11-
tır. Kongreye muhtellf mnıetıer "'mma 
birçok hekimler latlrak etmlftlr. Orta
klly Şifa yurdu sahip ve bqheldml Aamı 

Onur da bu kongrede bam bulunmuotur. 
Koqre hOJrOmet w ~a naınma 

Maarif namı tarafından açılmJI, muhte
lif milletlerin hekimleri llınt melallerlal 
koqreye bDcUnniolerdlr. 

Kongrede, doktor Asım Onur da bir 
tebliğde bulunm111 ve bu teblli alAka 
ne Jrareıtanmıeur. 

o 

EkmekNarhı 
Belediye nark komisyonu dthl toplan

Dl1'. ekmek ve francala flyatlanm lbka 
et.mlftlr. 

,-KURUN 
ABONE TARll-~l 

il 1111lekel llemlıkeı 

ı,ındı tlıııntla 

AJhk n 1~ K11-
3 ıyhk 260 ·~ • e ıyht '75 no • Yıllık 900 ıeoo • 

Tırlfe11nden S.lkln Blrllll için aydı 
otuı kunı, dü$1Uür. Posta blrllllne ıır. 
mıyen yerlere ayda yetmlt beter kurut 
aamuıedılır. 

Abone kaydını bildiren mektup •t 
&elarıl Ocrellnl, ıbune parasının poıl• 
Yeyı bankı ile JOll11nı Ocretlnl idare 
kendı Oaerıne ıhr. 

'l'llrkl11enln hır poata merklılndı 
KUHUN'a abont ll'Uılır. 

Adres dellıtırme Dereli U kunJıtur 
de bir uğrak değildir. Asya toprakla-

1
._ ____________ _ 

rmm lçerlerinden gelen Bliiclstan ve 
Afganlatan yollan da burada nlhayet 
bulur. Bu yollardan gelenler de bura
ya garip havadl-1er getirirler. 

lnglliz iltihbarat daireleri burada 
tetiktedir. ÇUnldl, mahut Vamwı'un 
eserleri henüa unutulmut defildir. 
Bu garip Alman maceraperesti bUtUn 
bU~ harp esnasmda, Afganlstanda, 
tek bquıa lnglllzlere karp çarpıemıe
tı. 

Vamus'un nüfuzu, o zamanlarda, İ
ran körfezine kadar mamyordu. 

Yine lngillzler unutmamışlardır ki, 
Hindistandaki son isyanlarda ölen ve
ya esir edilen yerliler U7.erinde bulu
nan silAlılar bqka bir memleketin ma
lı idi ... 

Vamwı 6ldU, diyorlar. Mean da bu 
denlzlerin kenarında, mız bir yerde l-

Dünkü Hava 
Una )'W'dun Trakya, Kocaeli, Ege ,.. 

cenubi Anadolu bölielerlnde bulutlu, Ka• 
radenll kıJı(lan cenup dolusu, dolU ,.. 
orta Audohıcla kapalı •• yer yer yatıtlJ 
ıeç1Qlf. rlbllrlu dolu Te cenubun dol" 
kısmı ile Karadenia kıyılarında ıarbl, df .. 
ler yerlerde umumlyelle tlmall istikamet
te orta kunette emılıtir. Dnn lstanbuJcl• 
hnı ekseriyetle ıçık ıeçmi1o rOzıAr cenaP 
prbfden saniyede 2 - 4 metre hızlı _.
mlıtir. Saat 14 de hnı tazyiki 784.3 mili" 
metre idi. SOhunet en yOksek 21 1'tl en ctO
ııık 7.5 santigrat kaydolanmuıtur. 

15 Yd E111Jel Bugiin: 
Hamldl11• kraoaz6rlf tliJn 61l~gfn K'

denlıe malefH!cclhen ıehrlmlıden har'!.1_ 
elmlıllr. Karadenlıln bOllJn ıalılll•~ 
11emldı ıla} ttörmeltte olan talebeler ııtJll 
edecekler 1111 avdıUtrlnde lmUhan ,,.rr 
etklırdtr. 



Fikir ve sanat meseıeıeri : 

Zolanın realizminden · 
yaratıcı ~~~}i;!~Ertem 

Emile Zola yeni romanı reel duy·} 

ıusuna irca eder. 
E. Zola'nm romantzme karşı ileri 

sUrdUğü bu tez de bUtUn velO.dluğu 
ile 19 uncu asır yaşamaktadır. 19 un_ 
cu asrın yalnız buy,u değil, ruhu da 
büyüktür. Ve bir kalite asrıdır. De
nebtllr kt ronesans ağacının en ol
gun meyvası 19 uncu asırdır. 

lnsanı ve tabla.ti anlamak davası
nı bir bayrak halinde kullanan Ro
nesansın insanda reel hissini canlan· 
dırmast, reel ı\isslnl bir estetik mik
yas ballne koymasr orta. zaman zlh
ntyetlnden kurtulan Garp Avrupalı
sının hayatında btr merhaledir. Bu 
merhale onun ruhundaki ahengin 

son şeklidir. I 

Reel hissi zaman ve mekAn hu-

kaldırılarak mUcerrct bir öl
dutıarı 
U ballnl alablllr mi? 

ç Duna. belki imkA.n tasavvur edile-

F kat insanlar arasında. reel 
bilir. a 

liteye nüfuzları nlsbetlnde 
hissi rea 

t kalmaktadır. Realite lle te
mahdu 

1 
rı ayni seviyede olmayan blr 

masa. " l hl 1" 
in insanlarda. ree as 

80syeten · 
hı::erdir Bir tarana reel sayı-

bir ma ~· · 
l tarafta. bir fantezi, bir baş-

lan ber i 
' (t yüzde yüz zayıf sayıla.b -

katara a 
Nitekim maceralar, sergUzeşt, 

lir. ahatıer yaşayanlar için bir reaU

::ydinleyenlor için çok defa. bir fan-

tezi tesiri yapar· 

1 ğ LevY • Bruhl, insanların 
sosyo o 

reel addettikleri blrcok şeyleri na-
" ettiklerini, haynlt sanılan 

sıl lnk~r k k 
ÇUnkU reel hissini kendine estetik bircok şeylerin nasıl reel olara a-

ölı-üsU yapan bir insanlık bu hissi 1 duğunu izah eder. Mesela 
~ bul o un .. h 

destekleyen bir takım ruh ma.Izeme- leketlerde rUya ile ruya a· , bazı ınem 
sine sahip olmuştur. Mesela. onun rl 1 biribirinden ayrılmış değildir. 
tabiat hakkında bil' görUşU va.rdır. c 1 1 le gBzU açık olarak konuş-

Bir s Y d 
Bu görUşe göre o bir kanuniyet Ate- kuda konuşmak arasın a 

nıakla uy bi f k 
midir. Ne ferdin arzusuna göre şe· Garbi Afrika yermerlnce hiç r ar 

kil alır, ne de dUşUnUlmllş olması var gUzetnmemcktedlr. .. . 
olduğuna del11 sayılan metafizik Herkes reel hissini kendi dun~ a-
kuvvetlerin emrinde blr kukladır. d ldığt intibalara göre tefsir 

1 sın en a k 
Bu zihnin bulduğu hakikatler n dl Eğer bu dünya. mUştere 

bl etmekte r. 
tecrUbe ne kontrol edtlebtıeceğl r bir hüviyete mallk ise insanlar ob-
dUnyadır. Bu dUnyada vahi yerini 'f h-kUmlere varacaklardır. 

rUb ter jcktı u 
zekAya, faraziye yerini tec eye Bizde realist ,iddlasiyle ortaya cı-
ketmlştlr. Deseartes'in belkemiğinl anların mUşterek bir mlk-
keştettlğl bir dünyada insan tabiatı ka~ r~~uıememesi henUz hepimiz ı-
sa.dece zlhnt hayatının lnktşafı hesa- yas a lf dU rrö çln mUşterek btr objekt nya " -
btna deltı, gündelik haya.tını kazan- il U doğmamış olmasındandır. 
dığı toprağın verimi ve tktrsadt kıy- rUş n n l r gör 
metl bakımından da reeli btr kıymet Çok romantik, çok Urlk yazı a -

dum 
kl realite timsali olarak kabul 

olarak kabul etmek mecburiyetinde-
dir. Çilnkil o, artık toprağın cömert- edildi. 
ıtğl ne geçinmek lmkAnından mah- üstUnde yüzdo yüz buram buram 
rumdur. baldkatln tüttUğU htı.dlsclcr önndc 

Sadece tabialin cömertliğinden is- hUlyaya, masal hUkmU verildi. 

Ufa.de ettikleri zaman insanlar ta
blaU tanımak, onun mahiyetini, lı
lismar tarzını öğrenmek ihtiyacında 
değildirler. Bu devirde tabiat dllşU
nUlen, ve düşUnüldUğU tein var olan 
uıvt, sat, aşka ve saadete benzer btr 
cevherin eseri, yahut kendisi sanılır· 

dı. 

Fakat insan eline kazma.yr alıp 
,gıdasını toprağın koynundan çıkar_ 
maya mecbur oldu mu, yahut, canı
nt tehlikeye karşı koymak ınecburl
Yetlndo kaldı mı tabiatın reel kud
retini keşfetmeğe çalışır. 

Sihir bunun ilk hamlesi idi. 

Roesans, insanının işi tablatledir. 
MUcadeJesl toprakla, hava ile, su tle, 
l'iizgft.rladır. Yeni adam ya serınaye
stnı, yahut ha.yatını bu mUcadeleler

den birine borcludur. 

Teozofl ile, yani ruhun necatını 
nıukaddes kuvvetlerin delAleUnden 
bekleyen mezhep ne olan muna. 
Sebettnl yeni adam no sermayesi, ne 
de kendisi hesabına uzun mUddet 
devam ettiremez. Ulvi mefhumla
rın yerini reel hisse dayanan tecrü
beler, ve kanuniyet fikri işgal eder. 

Ronesansın yeni adamına göre, 
dünya insan içindir. lnsan dtlnya nl
nıetıerlnl tadacaktır. Ve KurunuvUs
tanın bir lokma, bir hırka ve kendi 
kendine kifayet telA.kklsl yerine lh
liyaçları çoğalan insanın arzuları 
tUndcn gUne artmaktadır. Bu arzu. 
lar nı·tık dünyaya atttlr. 

Bir nevi somsüollzme dayanan sa
adet teIA.kklsi yeni insanı Eptkurcu 
~aI>mışhr. Bu tabiat dekoru içinde 
l'aşayan EplkUrpen insanın tabla.ti 
hah ve tefsir ederken somsüollst 
bir fdrA.ke varacaktır. 

19 uncu asır Fransası ise baştan 
~lhayete kadar lngntere hayranlığı 

Reel hissi tçtn nasıl bir mikyas 
kullanacağız? İhsaslar verdiği in
tiba, nihayet gene objektif kalma
ya mahkumdur. Halbuki reel bisst 
"objektif" idrAktn bir ptştarı ola-

rak nerl srUlmUştUr. . 
Reel hissini dar bir ampirızm hu· 

dudu içinde mUtalea etmek insanı 
sathi bir natürlzmo sovkodcr. Ayni 

d" hAdiscler karşısında sanat. zaman " u. 
kAr sadece passif kalmaya mahkum 

l r Gerçi bBylc zaviyeden görül
:~ş. hayatın intibaları büyük eser
ler vilcuda getlrmeğe ma.nl oımamış-

K endl iddiasına rağmen bazı e-
b~ B 1 k 
serlerlnde Vlctor HUgo, ve a za , 

rekten eser halketmlşler
Zola ger,.. 

dir. diln-
Reel hissini yalnız ihsaslar 

yasında aradığımız mUddetçe mUş
kUiatla. karşılaşılmaz. Fakat ~sik~: 
Jojlk ve sosyal ft.lemln birer reel 
dünyası vardır. Bu reel dünyayı gör-

k 
ksettirmek ye insanı ruhunun 

mc ' a kil dilr 
alevinden gccirmek do mum n • 

and" ••reel" ölçüsilnU glt-
Bu zam "" 

gide daha ziyade hafiflemiş ve ber· 
raklığını kaybetmiş göreceğiz. Psl-

al bir roman için artık reol 
ko - sosy 
hissini, kalabalığın tecrilbelcrln-

Bir akd hastası adliyey· 
birbirine kattı 

Eline ne geçirdise menıurların 
kafasına atan deli canıları da kırdı 

KumkaP.rda oturan Hristo admdn biri- ı· 

Okullarda talebe
ye içirilen su 

Kültür bakanllğı bu suları 
konturol ettiriyor 

Okullarda talebeye içirilcn sular et
rafında I<Ultilr dlrektörlllğU esaslı tet
kikler yapmağa karar vermiştir. Şimdiye 
kadar bazı hususi ve resmi okullarda 
bu iıse istenildiği kadar ehemmiyet ve· 
rilmediği görülmü§tür. 

Bundan sonra okul idareleri su mese
lesini tanzim edecekler, talebeye filltre 
den geçirilmiş temiz su içlrecoklerdir. 

Ecnebi Ve Ekalliyet 
Öğretmenlerinin Maaşı 

Bazı ccnebt ve ekallyet okulları öğ
retmcnlero verdikleri maa§larm otuz 
gUn üzerinden verilmesine itiraz etmek
tedirler. 

Okul idareleri nuı.aaları otuz gün Uzo· 
rinden değil dört hafta Uzerinden öde

mek istemektedirler. 
Bakanlığın bu hususta verdiği karara 

göre kıdemli öğretmenlerin maqlan ilo 
C\-Vclce otuz gün üzerine verilmeğe 
ba.§lananlar bu §ekllde maa.s almaya de
vam edeceklerdir. 

Dört hafta üzerinden ücret verme 
uııulü de yenilen tayin olunan öğretmen 

tere tatbik edilecektir. 

Yeni Bir Perükar Salonu 
Berberler cemiyeti reisi bay I.ımıall 

Hakkının Hasan ecza deposunun yanın
da yapbrdığı yeni perukdr salonu dUn 
bir merasiı:İılc açılmıııtrr. 

Merasimde, lstanbul vali ve belediye 
relsi Muhiddin Ustündağ, Oda ve esnaf 
cemiyetleri erkfını, gazeteciler hazır 
bulunmuıı vo kordcla kesildikten sonra 
''ali Muhiddin Ustilndağ salonun ilk mUs
terisi sıfatile tras otmuııtur. 

o 

Bin Koyun Geldi 
Dün lzmir mıntakasından bin koyun 

gelmiştir. Şirket tarafından on bine ya
kın kasaplık hayvan nlmmı~tır. Bunlar 
da peyderepey gelecektir. 

Esnaf Cemiyetlerinin 
Aylık Hesapları 

Ticaret odası, esnaf cemiyetlerinin 
gönderdiği aylık hesap cetvellerinin tot. 
klkine başlamıştır. 

Şimdiye kadar 28 cemiyet geçen dört 
aya ait hesap vaziyetlerini bildinnişler
<lir. Yalnız, 6 cemiyet hiçbir varidatı ol
madığı cihetle zaruri masraflarını bile 
karş1l3yamadıklanndan göndermemiş -
!erdir. Bu cemiyetler, saraçlar, yapıcı 

vesair küçük ııanatkfırlarm te§kil ettik
leri cemiyetlerdir. 

"'-

si, birkaç ay evvel polise hakaret suçun- MAHKEMELERDE 
dan cUrmU meşhut mahkemesi tarafın- ...;..,.;.;.. ___ ....;.........;.~-~;;..;..;;.;;;:;..;;;;;;;;.., 

dan yediği beş gün hapis cezasını, has 
ta olup yatamnyacağmı ileri sürerek, 
dUn milddeiumumllik ilrunat dairesine 
mUrncaat etmiştir. 

Hristonun elinde Bakırköy akıl hasta
hanesinden alınma ,bir de rapor bulun. 
maktadır. Fnkat, usulen kendisinin ta.. 
bibi adliye muayenesi l!zım geldiğinden 
llamat dairesindeki kiı.Ube kendisini ad
liye doktoruna yollamış, doktor Enver 
Karan muayene sonunda Hristonun has
talığının cezasınm infazına mani teşkil 
etmlyeceğl hakkında rapor ''e:ı:mlştır. 

Tekrar ilamnt dairesine gelen mah
kum, orada bazı ileri geri sözler sarfet

miş ve: 
- Bana bu raporu veren doktordur. 

Sebzeci değil, demiş ve jandarmaya tes-
lim olunca da: 

- Olürüm ama, beni hapishaneye gö
tUremer:ıiniz, diye ayak cliremiştir. 

Fakat jandarma kendisini zorla g(). 
tnnnek lste.}ince Hrlstonun birden gö~ 
lcrl dönerek, masanın Uzerinde duran 
tamponu kapmış, memurların üzerine 
atacak gibi yaptıktan sonra pencereden 
dışarı fırlatmı§ttr. Bundan sonra bUsbU
tnn kendisini kaybeden Hristo, masala
rın üzerinde, tabla, hokka. gibi no var 
ne yoksa etrafa a.tmağa camlan ktrmağa 
başlamış, ilamat dairesini birbirine kat

mıştır. 

Va.ka. yerine yetişen polis Refik ve 
:Fehmi tarafından gilçlllkle :zaptedilen 
Hrlsto baklanda hemen bir zabıt tutu
larak öğleden" sonra cllrmfi meşhut f§
lerino baakn asliyo dördüncü cezaya ve
rilerek duruşmasına baktlmı~. Hristo 
mahkemede: 

- Ben garsonluk yapnrım, ama nere
de çalıştı isem. mUşterilerlc kavga etti
ğim için kovuldum. Şimdilik boşta gezi
yorum. Son defa, tımarhanede yattım. 

Hapis ccznmı affettirmek için bu sabah 
ilamat dairesine geldim. Orada ne ynP
tığımı bllmiyonım. Esasen ben anadan 
doğma deliyim. Annem ve babam 15 fiCr 
sene timarhanede yatmııılardır. 

Mahkeme, şahitleri dinledikten sonra 
Hristonun, şuurunu muhtel bularak, 
adliye doktoruna yollaml§, doktor da 
müşahede allına alırunnk ilzcre kendisini • 
tıbbi ndliye göndermiştir. 

--<>-

Şehirdeki Çöp lstasyonlan 
Kalkıyor 

Hazirandan itibaren çöplerin denize 
döküleceğini yazmıut.Jk. Bu iş başladık
tan sonra Aksaray vo Zeyrekteki çöp 
istasyonları kaldırılacaktır. Diğer be~ 
istasyon daha evvel kaldmlmıı:ı bulun
maktadır. 

Belediye çöpler arasından çıkan pn. 
ça,,.ralan bir müteahhide ihale edecek
tir. Bu sefer bUtün Jstanbulun çöpleri 

Kapapino Acentesinin 
istediği Zarar Ve Ziyan 

Birkaç ay evvel Çannkkruede Nam 
burnu civarında ltalyan band.rralı Knpu. 
pino vapurunu çarparak batıran lspanyol 
Magallanos vapuru davasına, asliye bi
rinci ticaret mahkemesinde devam olun. 
muş, Kapupino vapuru vekilleri istedik.. 
leri znrar ve ziyan miktarmı bildirmla
lerdir. 

Geçen celsede ehl "lmkuf raporu vo 
diğer bazı delillerle Magallanosun kaza.. 
da suçlu olduğu tesbit olunmue vo iti
razları da reddedilmi§Ü. Kapupino \'llpu
nı acentasmın istediği zarar vo ziyan 
eudur: 

35,000 Ingiliz liram vapur için, 30 bin 
!ngiliz lirası, gemide yüklü olan 2000 ton 
buğday için, 1500 Jngiliz lirası 8 ton ke

reste vo 9884 lngiliz lirası da geminin 
navlunu için. 

Gelecek colsode davacı vekilleri, bu 
zararlarmm kon§imentularmı mahkeme .. 
yo ibraz edeceklerdir. 

Üçüncü Kattan Düşen 
Çocuk 

Evvelki gUn Beeiktautaki evinin 3 Un .. 
cü katından aşağı dii§erek başından ,.e 
vUcudunun birçok yerlerinden nğır yara 
lanan 1,!S yll§mdaki Solma çocuk, kaldı
rıldığı Etfal hastahnnesindo dUn sabah 
ölmür1ttlr. Adliye doktoru Enver Karan 
cescdi.DJ muayene ctml§, gömUJmcsi iQin 
izin vcrmi§tir. 

Zehrayı Kim Vurdu?J 
Birkaç gUn evvel sevgilisi Zehra kızı, 

6 yerinden sustalı çakı ile yaralayan 
Kfı.mil adındaki gencin diln sabah birin
ci sulh ceza mahkemesinde sorgusunu 
müteakip karan verilmiştir. 

K3.mil, Kocayusufta oturan sevgilisini 
şehir dı§ma Mehmetçik tepesine götür. 
mü~. orada bir müddet konuştuktan son .. 
ra, yaralamıştır. Hadiseye Zebranın ba
bıısmm kendisi ilo konuşmasrnı uygun 
bulmayarak karakola §iküyet etmesidir. 

I<fımil sorgusunda su<;unu inkar ede
rek: 

- Zehrayı ben vurmadım. demi§tir; 
insan sevdiği kızı hiç vurur mu? Ama, 
Zehnınm benden ba§ka bir tana daha 
dostu vnrdı. Vuran herhalde odur. 

Muayeneve Gitmeyen 
Kadınlar 

Asliye birlnci ceza mahkemesi dün 
sabah vo öğleden sonraki celselerinde 
haftalık sıhhi muayenelerine gitmiycn 
32 umumi kadmm .dunışmalarma bak
mıgtır. 

ihale olunncağmdan ~innl beş bin liraya 
ynkm varidat temin edileceği anla~ 
tadır. 

~esnmoe 
IHl6dlselleır : 

10 doludur. Burjuva Uberaıtzmlnl 
takııt ettiği gibi bUyUk hattını Ku
tunuvüstadan biri göstermekte olan 
'0nısualfst İngiliz felsefesine de hay
ran olmuştur. 
,, :tnıııe Zola'nın dilinde böylece 
t reel" bir dünya ölçUsU haltnl almış-

• !f - "' - . _.,,:..._1-, __ .... _......._:;;;:;....:a....;.ı;.;:.......~~.;u...iliiı..;..:!.-·......., ......... - -' ....... .,,... ...... ~-..... _.......:........_._ ............ 

. ' likleri hazırlıkları tamamlanmak üzcre4ir. Dün §Chrin üç stadında da 'birden genel provalar yaptlmı§hr. Dflnkü prooolar umumi 

ır. 
19 Mm.Jıs ta7";~:':arcketlcri idman Şenliklerinde giyecekleri cılbisclrlo yapm~1ardır. 

prooolar olmtl~ ve ttı c c 



Çekoslovakyanın südet
ler hakkındaki cevabı 

ingiltere hariciye nezaretinde 
etkik ediliyor 

Londra, 16 (A.A.) - Çekoslovak· f talarında Çekoslovakyanm ittifakla.n 
Y.&nm Südet Almnnları meselesine mü· ve bilhassa I<"'ransa ile olan ittifa.kl' 
teallik olan cevabı Hariciye nezareti- aleyhinde bir takım risaleler dağıtıl. 
tinde tetkik edilmektedir. mı§Ur. 
· Pra.g, 16 (A.A-) - B. Haynla~, Plzen'de bu gibi risaleleri dağıtan 
diln akşam Berlinden Aş'a gelmiştir. iki kişi kaı;mağa muvaffak olmuştur. 

Kendisi Berlinden dün öğleden son- T.reyntnov'da Hofman adında birlnln 
ra hareket etmişti. Bugünlerde Praga evinde yapılan araştırma neticesinde 
gelmesi muhtemeldir. zabıta tarafından 2000 risale miisadc-

Prag, 16 (A.A.) - ÇckosJovaliya re cdilmi§tir. 
Yahudiforinln dördilncU umumi kon - Prn.gda ve .Bohe.ıpya. llc .Moravyanşn 
gresi toplanmış ve B. Benes ile B. Ho- birçok yerlerinde paketlerle risaleler 
zaya sadakat telgraflnrı gönderilmla· bulunmuştur. 

tir. Yarı resmi Çcteka. Ajansı, bu rise-
Bu telgraflarda Yahudilerin ekalli- lelerin fena bir Çek lisaniyle yazı1mış 

yetlere ait istatütünün Çekoslovakya- olmasının bunların menıe.i hakkında 

i:laki 350.000 Yahudinin menfaatini §ilphcyc mahal bırnkmamakta olduğu. 
hesaba. katacağını ümit etmekte ol- nu ve tabi hatala.rımn da bunlarm ec
fiuklan beyan edilmektedir. nebi biİ- mem!ekette basılmıe oldukla-
. Pra.g, 16 (A.A.) - Cumartesi ve rmı göstermekte bulunduğunu beyan 
pazar günü memleketin muhtelif nok- etmektedir. 

Ciyornaıa ditalya gazetesinin bir 
baş makalesi. 

"italya - Almanya demir tesanüdü 
katiyyen bozulamaz,, 

Roma, 16 (A.A.) - Giornale Dital
lia gazetesi, bir başmakalesinde, İtal
yan ve Alman hattı hareketleri ile ha
diselerini, Roma ve Berlin arasındaki 
ka:reılıklı itimadın sanki zayıflamış 

olduğunu gösterir bir tarzda iraeye 
çalışan Fransızların bu husustaki mü
teaddit tefsirler.in4 dUşUncclerini te
barüz ettirmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
Bu, 1 talyayı Almanyayı birbirinden 

ayırmağı istihdaf eden maliim. hare
kete alt teşebbüslerdir. ,Bu teşebbUs
ler, daha doğmadım muvaff akiyetsiz
liğe mahkfımdur. 

Fakat bu manevralar, Roma ile Pa
ris arasındaki münasebetleri tav.zihe 
matuf diplomatik görüşmelerin yeni
acn ba~lamasına. tesadüf ettiği için, 
eµrası derhal teyit olunmalıdır ki, bu 
manevralar, ancak Fransız arzulıı.rı

mn aksi neticelerini verebilecektir. 
Bununla beraber §ura.smI &. ilave 

. eiielim ki, İtalyan - Fransız m.ilnase
'ibeticrindeki samimiyetin yeniden te -

sisi, ltalya ile Almanya. arasında te
sis ve birçok defa teyit olunan demir 
tesanüdü, ne bozabilir, ne de bu deırur 
tesanüdün yerini tutabilir. 

Fakat bu gibi manevralar, hadise
lerin realitesi ile taarruz etmekte Ye 
birçok defa, İtalya ile milnasebet1erin 
tanzimi için Fransada doğan faaliyet~ 
le çok fena çarp1ı.cmıaktadır. 

Tuna ve Balkan Avnıpasım, 88.llkt 
ttaıyan ve Alman milletleri arasında 
dc~nbir rekabet va.muş ve sanki İtal
ya ve Almanyanm çok ·bUyük hürmet 
beslediği hükümran devletler değil de 
Afrika ve Asyanın keşfedilmemiş 

mıntakala.n kabileleri mevzuu bahis-
1.m.iş gibi Alman ve İtalyan nüfuz 
mıntakalarma taksim iÇ.in sözde Mus
solini - Bitler jlfutları mevcut bulun
duğu hakkındaki icatlar da bu manev
ralara dahildir. 

Pilitikanm icaplarına Ye bilhassa 
hakikate hUrm.et etmek isti~orsa 
Fransız matbuatının bu sisteme bir 
nihayet vermesi llizımclır. 

Almanyada zabitler 
Bay hitleri kollarını kaldırmak 

suretile selamlayacaklar 
- Berlin, 16 (A.A.) - Zabitler,· zabit 
yekilleri ve askerler bundan böyle 
Führeri kollarını Hitlervari kaldır
mak sureölc selfunlayacaklarclır. 

Führcr'in bu baptaki emirnamesi, 
manevralar esnasında ordu erkfuımm 
kendisini dilekdikleri gibi sel8.mlama 
yUzUnden tahaddüs eden kargaşalık
lara bir çare bulmak zaruretllıi ileri 
sUrmektcdir. 

l!'llhrer'in k:ararı, Alman ordusunun 
eski ananesi ile olan alfil\ayı katet
mekte ve nazilestirme yolunda yeni 
bir merhale te§kil eylemektedir. 

Hatırlardadır ki, Alman yüksek 

kumanda heyeti ile nazl fırkası direk
siyonu arasında nokta.i nazar ihtiljM· 
lan tahaddüs ettiği ı.aman bi~oklan 
ha.len tekaüde sevkedilmiş olan gene
rallerin muhrucfeti yüzünden Bitler 
selamı orduya ithal edilememiş idi. 

Şimdiki emirname, eski askeri se
lamın yekdiğerini seHlınlıyan askeri 
erkW! araeında merl kahı.cağmr tasrih 
etmektedir. 

Fakat FUhrcre karşı gösterilecek 
hilrm.et nişanesine ait nizamnamenin 
yakında umumilegtirilip umumile,U -
rflmlyeceği suale Bayan görülmekte· 
dir. 

Emniye teşkilat k·anununun 
bazı maddeleri değiştiriliyor 

Ankara, 16 (Telefonla) - EmnJyet 
tc§killlt kanununun bazı maddelerinin 
dcği!Jtirilmesi hakkındaki kanun lfiyi
ho.sı :Meclise gelmi{jtir. 

Liyihıı esaslannn göre, zabıta teş

kilıltı wnumi ve hususi olarak iki kıs

ma ayrılmaktadır. Umumi zabıta sf

IMttr kuvvet olan polis, jandarma, hu
sus! zalnta ise bunlar haricinde kalan 

ve hususi kanunlara göre teşekkül e-

dip muayyen vazifeler gören za.b_rta 
kuv\ etleridir. 

Bundan başka polis kolı.arma, orta 
mektep mezunları alınacak ve kollcji 
ikma1densonra on bc5 sene bilfiil hiz~ 
met etmedikçe istlf a edemiyecekler-

dir. 
Bundan evvel istifa. edenler hiçbir 

hak talep etmiycrek devletle tahsille
ri için yapılan masrafı Mcyccekler
dir. 

Prens Pol 
Rotary kulübünun fahri 

reisliğine seçildi 
Belgrad 16 (A.A.) - Yug slav 

Rotary klübUnün 16 Mayısta burada 
akdettlği umumi toplantıda. Kral na.i· 
bi Prens Pot, kaydi lıayal şart.ile kl" ı
blin fahri reisliğine intihap edilmiş Vu 

bu intihap alkışlarla. kar§ılanmıştır. 

Bay Musollnloln 
nutku 

Cenevre, 16 (A·A.) - Duçe otomo
bille sahili takip ederek Ccnovadan 
Gestri Levante'ye kadar gitmi.' ve yol 
üzerindeki kasabaalrda. halk tarafın
d&n. alkı§lanmıştır. Duçc, her durduğu 
yerde menafii umumiyeye hadim blr 
mUcssesenln :küşat resmini yapmış

tır. 
Gestri Levante'de Duçe bir nutuk 

söylemi§ ve İtalyayı dünyanın en bü
yük devleti. mertebesine çıkarmak i
çin faşistlerin imanla çalışacakların· 
dan emin bulunduğunu beyan etmfg. 
tir. 

Duçe bundan sonra bir torpito muh
ribine. binerek Ccnovaya. hareket et
mi§tir. 

Millet mecllslode ka
bul edilen kanunlar 

Ankara, 16 (A.A.) - Büyük Mil .. 
1et Meclisi bugün Hilmi Uranın baş
kanlığında. toplanarak Orman umum 
mUdilrlüğilnün 1938 yılı bütçesinde 30 
bin, Posta. telgraf ve telefon tımum. 

müdürlüğünün bütçesinde de 23,650 
liralık münakale yapılması hakkında.
ki kanunları tasvip etmiştir. 

Ba.zr ihracat mallarımız için ltaıya 
tarafından verilen munzam kontenjan 
listesine mukabil İtalyanın yine itha
lat rejimimizden istifade etmesine, 

. eubay rütbe isimlerinde bazı değ~ik
Iikler yapılmasına &it kanunun ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul edilmi~
tir. 

Büyük Millet Meclisi ~ha' gU
nU toplanacaktır. 

lnglliz kabinesinde 
değişiklik oldu 

Londra, 16 (A.A.) - BugUn lngl
llz kablnesln~e aşağıdaki değişiklik
ler olmuştur: 

Lord Stanley, Domlnyonlar neza
retine, Makdonald MUstemlekM ne
zaretine, Kingsley Vud hava nezare
tine, Colville lskoçya. nezaretine ve 
Elllot ıslhbiye nezaretine tayin olun
muştur. 

Lord Hekllç ve Lord Süinton istifa 
etmişlerdir. 

Londra, 16 (A.A.) - Başvekil 

Çemberlayn, eskt hava nazırı Svln
tona. bir mektup göndererek, nazırın 
başlamış olduğu ıet bitirmek Ur.ere 
kabinesinde kalmasını tıek ziyade 
arzu ettiğini, fakat hava; nezar.etl i
tin dalma. gnyrl müsait v.azlyet varit 
olduğundan başvekilin bizzat kendJ
flinl tcl'tltkeye koyarak hnva nutrmı 
mUdafaa edemeyeceği hususunda 
Svintonun fikrine tettralt eyledtA'tnt 
bildf'rmlştlr. 

Hatay 
( tJ-st yanı bıtincf.de) 

veni ıer,, politikasını trudp etmelidirler. 
Ktnkhan 16 A.A.) - TUrk llstcıılne 

yazılmak lstiyen baba oiul iki Arap çar
"1 ortasında jandarmaların önUnde dlS
vUlmUş ve zorla ittihadı .anasır klUbUne 
götUrülmşlerdir. Tilrk cemaati namına 

Balkevi tara!mdan gerek hUkilmet, ıe
rok komisyon nezdil'lde te1ebbUsat ya
pılmıpa da her lldll de ademi sali.hiyet 
beyan etmteletdir. 

KURUN: Fransızlann Suriyede nael
ri efkfın olan Orlyan gazetesinin yazım 
Frıınsızlarm Hntııy ilini bu neticeye 
vardırmak istediklorlnI biltiln açıklığile 

meydana koyuyor. Nitekim Hntayda son 
zamanlardaki vckn)i de bunu isbat edi. 
yordu. 

Hatay davan, bUtUn Ttlrkiycntn vo 
Hataylılarm milli bir davnsıdır. Ttfrldj' • 
nln hiçbir zaman bu dava!tndan vıızgt'ç
meıslne imkln yoıtfur. 

BugUn matinelerden itibar n 

SA KAR VA sinemasında 
LILY DAMlTA ve (lnSi}iz Mauriec Chcvalier) si JACK Buchanan 

tarafmdau bir danı ve musiki harikası ikinci (Karyoka) filmi 

IKARAN~A 
ve ilivcten: Görmek fırsatı kaçırılmıyacak güzel bir film. 

YAKAN PUS ELER 
TİNO ROSSO. ViVtANE ROMANCE ve MlRElLLE BALIN 

Seanslar saat 2 den itibaren ooılar 

Vergiler 
h·akkında 

(Uat tarafl 1 incide) 
tahall usulleri füru ve temyiz müddet 
ve mercileri hususunda birbirinden fark 
lı hUkUmler mevzuları bulunması versi 
mckanizmamızda baaiUik ve kolaylık 
temin edecek. bir uekll arzetmcmckte 
gerek mlikellcflerin ve gerek vergi me
murlarının iş ve vazifelerinde tcrcddilt 
ve müşkülata d!l§Ulmektedir. 

Tatbikatın veyn yeni ihtiyaçların sev. 
klle kanunlanmızda yagılan zarurl değl
fJiklikler neticesinde vergi mevzuatmu. 
un biraz dağınık bir hal alıniısI da bu 
mil§kUlatı artırmıştır • ., 

Mnzbatrula bundan sonra ayni gUçlük
lerle ka?'§ılaşan bazı memlekCtlerln ve 
bu meyanda Fransanm ayni vaziyete ça
re bulmak Uzore müteferrik kanunları 

toplnmaıt ve ı:nn~tonık hUkUmlerl blrle§
tirmek Uzere bir "Tergi kodu,. vergi ka
nun mecmuası tanzimi yoluna gftliğf ip.. 
ret olunmaktadır. 

Va!rtasm vergilerin hllkUmlerlnI blr
le§tiren kanun liyilıası 337 maddedir. 
Llyihada araz!, bina, hayvanlar, sma.t 
ve ticart kazançlar, hWnet orbabr, ka,.. 

zanç vergisi, tican olmayan i§ ve mes
lek erbabı kılzançları, .maden vergbl, 
Veraset ve intikal vcrıisi kanunlarına 
nit hllkümler tasnifli olarak toP.lsnmı§, 
buhran ve mil'Vazeno vergileri kazanç ver 

ghıi ile birl~tirllmifl, tarh ve tahakku
kuna ait uau1lere mütecanis bir aekil 
veril.m~, kaza mercileri ve tahsilat gibı 
m~rek hükUmler ayrı birer kıs~ ha
linde tetkik ~Ur. 

Kazanç vergisi lflylhada 1 - Ticarl 
ve sınai kazançlar, 2 - Hizmet erba
bı, 3 - Ticnrl olmayan i§ ve meslek er
babı geklindc Uç kısma aynlmıı;tır. Bu 
tefrik mell§eleri ayn olan bu Uç nevi 
kıızancm ayn bir teklif zümresi gekJin. 
de miltale:ı ve tedvüıi lüzumundnn Deri 
gelmiştir. 

Hizmet erbabı l&ylbada ayrı bir tek
lif zümresi haline getirilirken bunların 
Ucretleri lizerino nıevzu üç ver~ "ka
zanç buhran ve müvazcne,, vergileri bir
Ieatirilerck tek vergiye çevrilmiD ve 
tavsiye neticesinde diğer zUmrelere na
zaran mükellefiyeti derece ve nlsbetl 
daha bariz bir eckil alan bu mükcllclle
rin vergi nisbeti tedricen makul ve adil 
bir hadde indirmek zarureti hisseililmi§
Ur. 

938 mali sonesinde müvazene vergi. 
sinde onda iki derecesinde bir tenzil 
yapıldığı na.un itibare alınarak 939 
mali yılından başlamak f.lzere dört sene
de tahakkuk ettf rllccek bir program 
kabul olunmuştu. Bu tavsiye ve tanzlnı 
smuımda tntbikatm gösterdiği ihtixaç
lar da nazarı dikkate almarak mulıtelif 
vergilerde bazı tadiller de yapılmıştır. 

Arazi ve bina vergilerinde mUhim bir 
dcğiıtiklilı: olm:ımıştır. Veraset vergisin· 
do intikal ve ferağ muamelelerini güç. 
lc~iı;en formaliteler kaldınlarakbu rnu
amelelerln geclkmeslnl önliyccek hü
kUmler kODmUftur. 

Llyihada umumt ve mülhak ve husu
si bUt;Çeıerle daire ve mlleaeselerde ya
pılım tediyclorle devamlı himıet kabul 
eden serbeıt mealeklor erbabı tediyesi 
sırasında keallmell lbmı gelen 193 ün
cü maddenin ikinci fıkrasındaki mUkel
loflerln vergileri ve idare mcclialcrlnin 
rcilıl ve nzalıırınm · huzur haklan ile 
bunlara hiMe senedi vo tahvilat mukn
bill olmaksıgın verilen temettü hisseleri 

Buğday ofisi 
(U8t tarafı ı ınoido). 

üen nı.i1Ji iktlbat. hesabına çok istifa
de eilllnü.')til'. Dnha cncl mcınlekc
tJınfadeıı ha.ıico bir •nede beş, on 
~agon bu{,"<lay gönderilemez iken 
Ziraat llnnkasıııın bu işe müdıılıalc
st sayesinde ~'ürldye bugün buğday 
ihracatçısı bir memleket lınline gol· 
miştir. 

Bu takdirde hepı çlft~lleri himaye 
etmek, Iıeın de memleketin ihrncatı· 
nı aı·tıımak noktnlıırından elicınmi

)'etl meJ dıtJuı çtknn bu :işi bırakmak 
doğru olamazdı. Un :ise Ziraat 
Dankuının cllğcr birçok bııııkncılık 
''azifeleri arnsıncln. üzeı-lno aldıf,rı bu 
işin yrunız devamını değil, nynl za· 
manda inldşat'ım da. temin cdcbll· 
mck için hususi bir t.cşldlAt vticudn. 
getirmekle mUnıkUn olabilirdi. 

İşte lıUkiimettn bnğdAr ofisi teşkil 
etmek yohuıda verdiği karar bu 
maksatla. alınmış bir tedbirdir. 

Buğdn..y ot'i l teşkilindeki esa lı 
maksat böylece anlaşıldıktan sonra: 
"Hiç devlet ticaret )'&pabillr mi?" 
diyealcre karşı veıilccak en kestir
me cevap da şundan ibarettir: 

Evet, devlet ticaret yapabilir. Ni .. 
tekim şimdi) e kadar yapmak.t.a. idtı. 
HattA Tilrkir:ede devletin meşgul<>"' 
Jacağı rekbir ticaret şubesi vusa bu 
da buğday ticnı·etidtr. Zira en aşağı 
on Jedi mll~ on liralık sernı.aycyo Ih· 
tlyaç gostcrcn lılr ticaret şubcsinl 

del'let eliııdcn başka ferdi vasıtalar· 
Ja idare. etmek mUmklln değildir. 

Vakıa şimdiye ka.dal! memlekette 
fertler parçA pa.rça. bu işi yapıyordu. 
Fakat bu parça parça teşc.bbtısler. 

mllll iktısat he<lefinl asla batıra g& 
tlrmcksizln sadece ferdi (llişUnccler
Je yüriiyordu. Türk mnhsul U olan 
buğdaylar yabancı piyasaların hiç 
birinde bir mevki olnmayordu. 

Zira böyle Türk buğdaylnrmıı böy .. 
le bir me,·ki ~erebilmek için Tüı·kl· 
yede buğday tJcnrcti ;rnpan fertler• 
den hiç birinin kıırşılaşrunndıklıın 

yabancı reknbctler ilo çarpışın.ak i· 
cap ediyordu. Dnt,"tlııy ofisinin mem 
Jekctc, mtlli iktısa.dn, milli istihsale 
yapnca~ hizmet bllhas a bn abada 
olncııkhr. nn teşekkül sayesinde 
Türk buğtlnyt cihan piyasasında 
moTld nlan hlr ihraç maddesi haline 
~eleccktlT ve nncnı~ bu sayede mmn· 
Jeltctln zfl"antt JAytk oldnfn inld,af 
dcrcc~stnı hulnt"nkttr. 

SiM US 

Hamldlye dUn 
Varnaya gitti 

Bulgar ve Romen lirrcanlannr ziya.
ret edcc-ck olan Hamidiye KruvuBrU
mi1z ougfuı saat 14 te Haydarpaşadan 
krukarak Karadenize hareket etmie
tir. 

Alemdar Sineması 
H ergün iki lilm 

1-Kartopu 
2 - R~s • Japon muha .. 

rebeleri 
Türkçe sözlü 

Başvekil ve Hariciye vclcilimlziıt 
Atina seyahatleri 

r.~ ..................... ~ ..... ~ ... veya ikrnmiyclcr vo her nevi mUessis 
ve intifa hlılsolcrl ve temettU ikramiye- Bu filrladıı yszılI dairo ve ınUelll!eısr 
leri ve murakiploro verilen ücret ve a.f. lor haricinde kalan bUOinum haldld 'ff 
datm kazanç vergisi 200 liraya kadar olan hUkmU ljahıslnr ynnmda çalılJtlnl&ra '1"' 
kısmı lçln yU:ıdc 14, 201 liradan -tOO ıı. pılan tediyelerdo 200 Unıya kadıır ?' 
raya kadar olanlara yUzde 16, 400 lira.. de 16. 201 liradan 400 llra~a ka.dat )111' 
dan yukarı olanlar idn de yüzde 18 tes- do 18, 400 liradan yukatt olalilar iciı'l 6' 
bit edllmi§tl?'". yUzde 20 olacaktır. 
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Brezilyada hükOmeti devirmek isteyenler 
isyanı nasıl çıkarmışlar? 

Otomobil durunca,. s rayı bizzat cunıhurreisi 
kızı müdafaa e nıiş 

ve 

Çingeneler kampından su lstlyeo yolcular, 
Vllhe:m Ebender elini kaldırır kaldırmaz .. 

aksedince. yabancılardan biri, ate3in 
yanından sesleniyor: 

Brezilyada geçen gün bir isyan hareke
ti baş gösterdiğini ı ı mayıs gecesi Rio 
de Janeiro'da hakiki bir dahili harp oldu
ğunu ajans telgrafları bildirdi. Gelen ha· 
berlerde bu muharebede bilhassa Cum· 
hurreisi Vargas ile kımuD büyük bir 
kahramanlık gösterdikleri işaret ol unu· 
yor ve asilere kar~ı nasıl çarpı:tJklan an
latılıyor: 

S'Gravenlıage denilen yer, Fele· 
menkte bir yerdir. Oradaki orman 
civarında iki gündenberl arabalar/• 
le, karılarlle, çoluk çocuklarile ve 
ha11vanlarlle kamp kuron çingeneler 
çelccl kardeılerden Vllhelm Eben• 
deri misafir bir çingene 11fatiule 
dostça karşılıuorlar. Mi.mflr, onlara 
kendiıinin Almanyada harbe git• 1 
mfk meclıuriuelinde kalılığını ve 
Polunualı olmasından dcılauı Al· 
manya hesabına çar111şmı1k isleme· 
di(J'ni, bir yolıınıı bıılııp oradan 
u·aU<ulığrnı sö11lı1uor. nu vn:iueti 
de hl'rkes akla mült.illlm bulablllr. 
Fakat cırndrr bu ''n:i11e.ll tamnmiııle 
akla mült1yim bıılma11an, hu va:lyt• 
te bir lürW akıl trdiumluen hirld 
vardır. nu adam da o sırada S'Gra· 
venhtmed~ askerlik 11apan bir rln· 
gtnedir. Bu rlnorne asker, saat 9 
dan Wbaren kı~lada vn:if e ifası 
mecbnrlyetinde bulunduğundan bo· 
hisle, kalkıp gidiyor. Devamı: 

Ertesi gUn. noseden bir otomobil 
geçip yol boyunca giderken, birdenbire 

§iddctli bir ses akis bırakıyor ve oto
mobil olduğu yerde duruyor. Bu oto
mobil, Ustu yelken bezinden tenteli. 
kocaman makineleri kuvvetli bir oto
mobildir. üstünün kapalı olması, her 
halde güneşten korunmak içindir; 
çünkü yaz sonu olmasına rağmen, gü· 
neş kızgındır ve bava bunaltıcı dere
cede sıcaktır. Şoför. hızlı hızlı söve 
sa.ya yere iniyor. MotörU muayenedn 
geçirerek, başını sallıyor. Birkaç defa 
makineyi işletmek için uğraşıyor; bo
şuna! Şoför. ceketini çıkarıp uğraş
masına devam ediyor. Bariz bir arıza 
görUnmiyorsa da otomobili harekete 
getirmek de imkansız! 

Bu nralık, birisi otomobilden inerek 
eoföre küfürle bağmp çağırıyor. ha· 
rcket etmeden otomobilde bir eksiklik 
var mı. yok mu. iyice tetkik etmediğin 
den dolayı c;ıkışıyor! Bu gidişle ne za. 
man varılacak Amsterdama? Hay 
geyta.n alsın! Halbuki mesele o kadar 
ehemmiyetli. ki gecikmemek lizım ! 
Otomobildeki başka iki yolcu da ine
rek. onlar da ayni eeyi tekrarlıyorlar. 

Toplanan birkaç çingene. bale bakıp 
gülüyorlar. Aralarında konuşarak 
alay ediyorlar: 

- Zengin kimselerin imtiyazıdır, 
otomobil kullanmak ve otomobil oldu
ğu yerde durup da yerinden kımılda· 
ıno.ma.kta inat etti mi, sövüp saymak! 
lia, ha! Zengin kimselerin adetidir. 
böyle yapmak! Ha, ha! 

Otomobildeki kibar görUnü~li: k ' 
lelerden biri, şöyle diyor: 

- Evet; §U halde ne yapılsa boŞ. 
:ne yapılsa fayda vermiyecek! 

Bununla beraber, o da ceketini SI· 
l'nıyor ve şoför arabanın altına. yer
de eUrUnerck girerken, o da motörda
lci arızayı bulmağı deniyor. Bu sırada 
~a otomobildekilerden diğer 2 kişi, 
tingeneler kampına doğru yUrUyor
lar; ağır adımlarla. va.kit geçirmek 
1~in gezinerek .. Gezinerek vakit geçir· 
lnek için! Otomobildeki anza bulunup 
da nıotör tamir edilinceye kadar! 

Çingeneler kampında n(?8eli neşeli 
alt'vlenişlcrle bir ate;, yanıyor; çinge
llelcrden 2 kişi, ate.~in yanında dur
~U§la.r. herbiri, bir cıga.ra. sarıyor. 
~ torn:>bilden inenlerden biri, onların 
~nına gelince gümU~ tabakasını u.za
b· or, cıgara ikram ediyor. O, otomo· 
t Uin arızaya uğra.masmda.n dolayı ar
~ deminki gibi muğber ve öfkeli ol-

Yarak, soruyor: 

..... :- Acnba aranızda bir çilingir var 
-ı? :e· lt · ızc bu işte ihtimal faydası do-
lUı.tırı 

cı ~ak~t. uzatılan gümil§ tabakadan 
lt~~a alan iki çingene. baelarmı sil-

Ycrek ve gülerek: 
g;- linyrr; diyorlar; aramızda çilin
le~ Yoktur, bizim. Çilingirlik, çingene· 
ll<!be elverieli bir sanat değildir. Bu 
n:ıe aramızda çilingir yetişmez!. 

den rlden, biraz aşağıdaki yol üstiln· 
ilatuate bir makine homurtusu 

_ Otomobil harekete geçiyor mu 

tekrar? 
Cıevap olarak bir ses: 

Evet evet! Llkin, su ister. Ka· 
p~ açık kalını§ nasılsa ve su akıp tü-

kenmiş! 
Ateşin yanındaki, buna karşı da 

eöyle diyor: 
_ Olur şey değil; fevkalMe şık 

t .. ' beraberinir.de cıgara ge ırın. 
Çingenelerden biri, bir kahkaha atı· 

yor: 
_ sumu ! Bizde sudan bol ne var 

ki! Her şeyimiz suyumuz kadar bol 

ols:ıydı ke§ke ! 
Şoförle otomobildeki yolculardan 

UçUncilsU, blr kova alıp ç~geneler 
kampına yaklaşıyorlar. Ate§ın yanın
daki çingenelerden biri, ıu alabilecek
leri yeri onlara göseriyor. Ve elini 
kaldmp işaret ederken: 

Ayni saniyede, diğer iki yabancı, 
birdenbire sıçrıyorlar, bu çingeneyi 
kıskıvrak ederek yere çökertiyorlar. 
Müdafaa denemesi için geç kalınmış 

demektir. 
Ancak şimdi zabıtaya mensup olduk 

lan anlaı:ıılan iki yabancı. bileklerine 
kelepçe vurulan çingeneyi otomoblle 
sUrUklüyorlar. Otomobilin kapısı içe
riden açılınca, çingene, arabanm içe
risine sokulup fırlatılıyor. Bir itişte! 

Sonra, memurlar, arkalarına döne
rek tabancalannı çıkarıyorlar; çUnkU, 
çingeneler tehdit edici tavır alarak. 
peşleri sıra ko§up gelmişlerdir ve bun
lardan biri de yumnık sıkarak kar~ı
laştığı ~oförUn Uzerine atılıyor. 

Fakat, çingeneler tabancaların ağız.. 
lanru Uzerlerine çevrilml§ görllnce, 
geri çekilerek ve kanl:ırmı siper ala
rak, bıçaklarmı kmlarma sokuyorlar 
tekrar! .• 

Şoför, makineyi işletirken, üç me
mur da arabanın içerisine sıçrayıp 

çingenenin yanma yerleşiyorlar • 
İçeride, elleri kelepçeli çingeneden 

ve memurlardan ba.ska biri de vardır. 
Otomoblldcn hiç çıkmayan bu adam, 
bir askerdir. Şimdi yavaş yavaş, otur
duğu yerde yarı doğrularak, memur
lara §(>yle diyor: 

- Evet; bu herif. Vilhelrn Eben
berdir. Ben onu Almanyadan tanıyo
rum. Jşte. sağ elinde de yara izi! 

Otomobilin içerisinde yerde yatan 
\

0 lhelm Ebendcr, çarpmıyor ve yır
tıc, -·r hayvan gibi askerin baldırını 
ısırıyor. Fakat, ete di& geçiremiyor; 
çünkil, asker çizmelldir; haydudun 
diıleri kaskatı derili kasa saba uker 
çizmesinin koncunu kemiriyor, sert. 
deriyi bo§una aşındırıyor!? .... 

(Arka.!1 var) 

Hamamcılar, Terkoa 
Ocretlerinde Yeni Tenzilat 

lsteyor 
Belediye hamamlara verilecek tcrkos 

suyunun metro mikAbmdan beı kuruş 
tenzilat yapml§tı. Hamamcılar bu tenzi
JJ.tı da az görerek yeniden müracaatta 
bulunmtı§Jardır. Belediye relslnln biraz 
daha indirme yapmasını rica etmişler-

dir. 

Şehir, 11-12 mayıs gecesi, her geceki 
gibi, sakin bir uykuda iken, geceyansına 
doğru, bir gürültü ba§lıyor •• Ahali, isit· 
tikleri sesler üzerine, pencerelerini aı;ı· 
yorlar. Sokakta büyük kalabalık vardır: 
Koşan ve batrrışan insanlar ... Sonra silah 
sesleri ..• 

Herkes biribirine: 
- Ne oluyor? diye soruyor. . 
Fakat sormaya lüzum yok; şehirde is

yan çıkmış .• 

lhti15.lciler, ellerinde silahlan ile ev
vela, cumhurreisinin sarayına gidiyor· 
lar. Fakat, vaktinde uyanan Vargas, der· 
hal vaziyeti anlıyor ve bütün saray hal· 
kını uyandırarak, mOdafaaya geçiyor. 

Memlekette bir ihtilal hareketi hiç 
beklenmediği için tedbir ve tertibat alın
mış değildir. Yalnız, cumhurreisinin bir 
tabancası vardır. Sarayda bir iki taban
ca daha var ve bir de eskiden kalma bir 
mitralyöz ... 

Saraydan asilere karşı ilk silAh çeken 
cumhurreisi ile kızı Jandira oluyor. Jh
tilAlcileri, pencereye çıkarak kar,ılayan 
baba, kız, derhal ateş etmeye başbyor
lar. lhtilllciler, karşılarında cumhurreisl 
ile kızını görünce biraz ~şınyorlar. He
le mOtemadiyen ateş etmeleri karşısmdn 
cec:aretlerl kınlıyor. 

Bu sırada saraydaki mitralyözün da 
başına k~tip1er geçmiş ve asnere ateş a
çılmıştır ... Biraz sonra, sarayt müdafaa 
için ilk polis ve aııker mnfTezelm geliyor 
ve fhtiJAJclter daha fazla duramıyarak. 
çekili vorlar .. 

thtitalciler. cumhurreisi Mrayınm ~ 
nünden çekildikten sonra. bahriye neza
reti binasına bQrom ediyorlar ve bina)'I 

- Bıı ıene kadın tlbfıtTtrlndt k11a mo-
da imi§ ••• 

- Desene tanıami11le hal/Ola ben:euectk. 

- '!? '1 • 
- OuTt ua. lınyat gibi kadın tlblıelerl 

dt htm kısa, hem pahalı! 

ı·· .. ···-·······- . ~---·-·-.. -----·--..------------------------·· -._...__.. ..... 
H ergün bir fıkra: 

Aramayınız! 

gml 
~ il me""ur birisi bir giln görUı;mek Uzere bir ahbabına 

1 Dal ıgı e ~ ' k · 
. geldikten sonra sigara yakmak istemi§. utu.sunu cebıııde 

1 gltmış. Eve ahbabma. hitaben bir pusula yazıp U§ağma Vermit. 
• bulamaym~ :ık kapıdan çıkarken. dalgın zat kutuyu yanıbaşmda bu· 
i Fakat v fi v arak pusulayı almış ve "Tabakayı buldum. Beyhu· 

l
ı lunca. u§agmr çagır ' diye başka bir pusula yazıp g6nderml§. 

de zahmet edip aramayınız,, 

--------------..-ıı---------------------------··-·------·----·--

ReisicumJıuıım 7Cızı Jaraina .. 

dinamitle uçuruyorlar. Şehrin diğer bir 
çok yerlerinde de yangµtlar çıkarılmış. 

silfıhlar patlamağa başlamıştır. 

Yata&11ndan fırlıyarak silahını kapıp gar
nizona koşan kumandan, derhal askerin 
başına geçmiş ve çarpışmaya başlarnıştrr. 

Brezilyadaki bu son isyanın gayesi 
meırilekette tekrar krallık kurmak ve 
tahta prens Petro Orlean Bragans'ı ge
çirmek olduğu zannediliyor. 

Cumhurreisi Vargas bundan sekiz sene 
evvel, bir ihtitıil hareketinin başında, hü
kQmetle muharebe etmiş ve nihayet ga. 
lip gelerek ,iktidarı eline almıştır. Ken
disini evvela muvakkat cumhurreisi ilan 
eden Vargas dört sene memleketi bu sı
fatla idare etmiştir. Bundan sonra, ka
nunen cumhurreisi seçimi için tayin olu
nan tarih yaklaşırken, kendisini cum
hurreisi olarak ilft.n etmiştir. 

Vargas son Qç senedenberi Brezilya 
millet meclisini feshetmiş ve memlekette 
sıkı bir idare kurmuştur. 

Bununla beraber, Brezilyada için itin 
kaynayan bir ihtilfil hareketi mevcuttur. 
Bu sefer de krallık lehine bir ihtilfil ha
reketine girişildiği görülüyor. 

Tahta geçirilmek istenen prens Petro 
çarpışma esnasında, cumhurreisinin sa
rayının bahçesinde bacağından yaralan
mışur. Zahiren sarayı müdafaa etmek 
i~in girenler arasında bulunan prensin. 
bilakis Vargası l>ldilnnek ve ihtilll kuv
vetlerile beraber sarayı derhal isgal et· 
mek istediği muhakkaktır. 

Poliste: 

Mersin Vapurundaki 
Kaza 

Limanımıza dlln gelen Mersin vapu
runda feci bir hadise olmtı§, vin<:le nh

tnna eoya çıkanlirken tayfa Mehmet 
başından çok ağır surette yaralanmıt. 

hemen hastahaneye g6turlllmU,tUr. 

Çarfıkapıda Küçük Bir 
Çocuk Ezildi 

Gerek polis, gerek asker kuvvetleri bu 
~şnada büyük bir sürat ve çeviklik 
göstermiştir. lhtilalciler çokluk olmaları
na rafmen, teşebbüslerinde hükQmet kuv 
vetleri ile karşılaşnuşlar ve hareketleri a- Dlln aaat yarım aularmda Çarvıkapıda 
kim kalmıştır. ~ feci bir otomobil kazası olmQftur. 

Gece herkes uykuda iken patlak veren Imdadı 8Ihhl otomobillerinden biriai 
bir isyanın bu kadar çabuk bastmlması Beyazıt meydanından sllratle geçerken 
derhal alman tedbirler sayesinde olmuş· ~nllne 8-9 yqlarmda kadar Nazik Aram 
tur. Mesela, sokaklarda, ihtila.kilere kar- hıimll bir 1m çocuğu çıkınl§ ve hemen 
şı çarpışan hOkilmet kuvvetlerinin başın- otomobilin altına dU1JD1U§tllr. Yaralı ço-
da pijama ile bir general görülmOştnr.. cuk hastahaneye kaldınlmI§br. 

Görüp düşündükçe : 

Korkunç rakkamları 
YAZAN: S.Gezgln 

Her halde vakti çok, ipiz bir adam 
olacak, ortaya çıkmış, çetrefil bir he
sa'P işine girişmig, aylarca dolaşmıe. 
yüzlerce kadına başvurmuş. Evvelden 
tasarlanmıg sorularla onları söylet.. 
mi§· Nihayet korkunç rakamlarla baş
başa kalnu&. 

Bu rakamlar, bir kadının, güzel gö
rUnmek uğrunda harcadığı zamanın, 

krunwnetreye vurulınua parçalarıdır. 
Saç tuvaleti, kaşların ve kirpiklerin 
boyanması, boyun, dirsek, yüz falan 
filan diye ayrılan aU.s fasıllarmm her 
birine dilşen saatler, günün bUyük bir 
kısmını yutacak kadar bUyü.ktür. 

Sabahleyin tatlı tatlı esnemeler, is
tekli gerinmelerle bqlıyan ve uzayıp 
giden jimnastikler tabi! bu yek<Uıun 
clı§llldadır. Yalıı.ız eu •gnzeı görUn
mek ... ,, davasını pek anlamıyorum. 
GarUnnıek olmıyan bir varlığı, iğreti 
olarak var göstermek demektir. O 
halde "gtlzel g6rUnmek,, yerine ••aı
datmak .. sözü de pekllS kullanılabilir. 
Demek kadınlar, ba§kalarmı aldatmak 
için. günlerinin bUyUk bir kısmmr har
cıyorlar. 

Bana kalsa. zamanla, saatlerin he
sabile uğraşmazdım. ÇUnkU sUs kadı. 
nı için zamanın hiçbir değeri yoktur, 
ki onu harcarken gönlünde bir acı 
duysun. Bence uıl dil§ilnillecek, §8§1· 

lacak oey. ŞU glizelleşme uğruna. k~ 
dmlarm kendi kendilerine yapfıklan 

i3kencedir. Yüzlerce ks,a telini birer 
birer cımbızla. çekmek, kirpikleri ''ri· 
mel .. le telörgUsUne çevirmek, sonra 
bir göz yaşarmasile dünyanın acısını 
duymak ... l3te asıl üstünde durulacak 
fedakfu-lıklar, bunlardır. 

Şimdi bunlan yazarken bir fıkrayı 
da. hatırladım: 

Bir gün gUzellik dUşkilnU; fakat ap
talca bir kadına. b~uk derisini yüz. 
dUrUrse. altından tıpkı gençliğindeki 

gıbl taptaze ve gergin bir deri çıkaca
ğını söylemiı;ler. 

Zavallı kalkmış, bir kasaba gitmiş. 
Varmı yoğunu önUne dökerek "Yila 
beni? •• falan demi§ ama, kadma 
beni!,,diye tutturmuı. 

Kasap önce: "Olmaz!,, falan C!emif 
ama. kadmöyle smıaşmıı, öyle yapıt
kanlık etmlı, ki kasap, kuanç hU'lm· 
dan ziyade hiddetine kapılarak, bq. 
lamış hatunu ytlzmeye. 

Kadmm canı yanar, kanı akar, r ... 
kat yine: 

- YUz kasap yfiz! GUsellildir! 
Diye avunurmUf. 
Dnııe kadar belki bu, bir masaldı. 

Fakat bugUn gu yilzme işi de "bedii 
cerrah!.. nln mmrlan aruma girdi 
gitti. 
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AYFA&_J 

Küçüklere masal: Hedlyell bilmece Biri karada biri Suda 

Mine ne oldu ?. 
Aytenin bir ta§ bebeği vardı. Göz

leri parlak kUçilk mineler gibi mavi 
ldl. Kmn.ızı yanaklarına doğru açılan 
kUçllcUk ağzı hep gülerdi. Daima be
yaz ktlçtlk di§lerini g&rterlrdi. 

Ayten bu güzel bebeğine gUnlerce 
isim aradı, nihayet buldu: Bu kadar 
sfU.el mavi gözlü bir ldlçtlfe "Kine,, 
den gUzel isim mi olurdu? Onun için 
bebeğin adım "llhıe,, koydu. 

Ayt.en ile Mine hep beraber ~ 
1&rdL Ayten iyi havalarda dıp.rıya 

pzmefe çıksa Mine 88Dki, arkaam
dan: 

- Beıı1 burada tek bqıma bırakıp 
da nereye gldiyomııı? Böyle arkadq
Jlk olur mu? der gibi bakardı. 

Bir gün Ayteniıı arkaamdan o ~ 
aar hubı hazin bakmıftl kf, kızcağız 
kendfnl tut.amamıı, uzun uzun ağla
m.ııtı. 

Ayten, Mineyi çok def& ktlçilk ara
buma oturtur, blr dadı gibi çekerek 
gadhir, bazan da tıpkı annelerin kfl
$Uk yavrularma yapbldan gibi elln
aen tutarak yam 8ır& yllrlltUrdil. 

BUlm yollan çayırlı, çlgekll kırla
ra plirdi. Kız, bebeği kadar çiçekleri 
ae eevcilii için çiçek toplamadan ed&o 
macll. o zaman IJebell, 1'Jlil ve kaba. 
çayırlarm berine yatmr: 

"Mineclğim, buran rahat bir yatak; 
8en de iyice yoruldun; burada rahat 
l'&hat uyu; ben gbe1 çlgekler topla.

_J}f döneceltm. Sen de .u..ı gU&el rtı.. 
rlllU" aflıilrllİl! derdl. 

Gerçe~ b6yle bir bebeğe y~l 
$&YJl'lardan daha iyi de yatak olur 
muydu? 

Bir gUn, yine hava glbeldi ve 'Ay
t.en, yine çiçek toplamağa gitmek is
tiyordu. Küçük kardeti Tekin: 
• - Ablacığım, papatyalar ne bda.r 
söZeıı diyordu. 

Kardeel de bu kadar çlçet toplamak 
fatedikten llODl'& b.iç evde duruhır 
muydu! · 

Beraber gideceklerdi; fakat Kine-
1.l ne yapacaklardı? 

!Kız bebeğini evde hJl"&kamazdı. O. 
nun için hep birlikte yola çıktılar. Bu 
llefer yl1rllye ytırUye gidiyorlardı. Be
bek çok bUyilk olduğu için yolda fena 
halde yorulmqtu. Onu çayırbğ& gel. 
aiklerl zaman, kaha çayni&rm tberf. 
ne yatırdılar; mıııl JJlJlı1 uykuya dal
l11ı. 

Minenin i1zerinf örtmeği de unutma.
iblar ve iki kardet çiçek toplamak D· 
~. uzaklqtılar. 

Birçok papatya topl&DlJllardı. Ko
p.rak bebeğe göstermek istiyorlardı. 
Fakat Mine nerede idi? Ortada ıık çt. 
menlerden başka hiç bir eey görilm)ıU· 
yordu. 

Ayten, bir taraftan bir tarafa Jio
IUJOr: 

- lıflneyi buraya, 111 çayımı tızeri. 

ne bırakmJttım. Uykuya dalmqtı. iyi
ce biliyorum. Minimini Mineciğim ne
redeain? diye sesleniyor, bir taraftan 
da ağlıyordu. 

Küçük kard,eşi de bir taraftan be
befi arıyor, otları, çayırları eliyle bir 
tarafa çekerek aralarına bakıyor, fa
kat bir türlü bulamıyordu. 

Eve de geç kalmıglardJ. Çocukların 
geciktiğini gören anneleri de oraya 
gelmifti. Onlara bu kadar seç vakte 
kadar ne yaptıklarım soruyordu. 

Vakit geçti, doğru ama, Mineyi bul
madan nasıl dönebilirlerdi? 

Tekin: 
- Dun babam aöylilyordu. Ablam 

burada bir tavpn görmtle: mutlaka 
Mineyi tavp.nlar götilrdil! diyordu. 

KUçtlk kız da içini çekerek: 
- Belki de periler almıtbr; belki 

de perileralmqtır ! diye sızlanıyordu. 
Fakat kUçilk Mineyi ne periler, gö

tUrmUttii, ne de tavpnlar •• 
o, rilzglrla dalgalan& dalp.lana. 11-

Rriııl adamakıllı örten uzun çayırla
rın arumda mıeıI Dllfıl uyuyordu. 

Ayten ile Tekin ağlaya ağlaya eve 
döndWer. Ktlçtlk bebeği de, artık, u
yanmıftı. Fakat ~ blr gUneein al
tmd& kapadığı g6zlerinl açtıll aman, 
kendini alqam karanbiı lçbıcle yapa
yalmz buldu. Ne kadar kederlenmı,tl. 
Şimdi tek bqma ne yapacaktı? 

Gökte parlak bir yıl OD& bakıyordu. 
o da yıldıza. balttJ: 

-:::- Bu ... g&ıltm'1 lmpmJacailm; 
btıtnıı gece uyanık duracağım. Belki 
de gelen olur! dedi. 

Gerçekten, sabahleyin erkenden ho
rozlar ötmeğe başladığı mman bile 
Minenin mavi gözleri açık duruyordu. 

Gilnq çıkar çıkmaz, etrafa bir eee 
işitilmeğe balladı: 

- Hıe! Hıı! H11! Hıe! 
Ne oluyordu? Bu nereden geliyor

du? 

Avcılar.tilkiyi takip ediyorlar. Fa
kat tilki kurnazdır; öyle k&n11k yol· 
lardan geçiyor ki, avcılan ıqırtıyor; 
hangi yoldan gideceklerini bilmiyor
lar. 

Siz bulabilir misiniz: Avcılar han
gi yolu takip etmeli ki, önlerine hiç 
mania çıkmadan, tilkinin bulunduğu 
yere kadar gelebilslnler? 

Bu mUsabakamız hediyelidir. Dof
ru yapanlara gURl ve değerli hediye
ler verilecek. Yaptığınız eekli bir kl
ğıda çizip BİR AYA KADAR aeafı· 
dakl ac1reae gönderin. 
''KURUN,, guetesl 

(ÇOCUK Sayfası)' 

tSTANBUL 
Zarflarmm açık bırakır ve ilzerine 

"GAZETE,, diye yazanınız, posta 30 
paraya kabul eder. 

Bilmecenin doiru tekli ve kaanan. 
larm ilimlerini bet hafta sonra bu&· 
cağız. 

Ycana.yam 01.duğumu untmu§tum, 
,ımcıı hahrlıyorum... Kanatm am1m 
~. 

Çayıra bakan bekçi otları biçiyor- iyice kanetıracak, toplıyacak, arum
du. Bir aralık kocaman bir demet ot d& bebefl arıyacaldardı. 
zavallı Minenin i1zerlııe yığıldı. Bebek Zaten bekçi de çayırdaki otlan top. 
kendi kendine: lıyordu. Onun için çocuklann bu arzu. 

- Artık ölüyorum galiba dedi, bir aunu memnuniyetle kabul etU. Bu au
dalıa beni kimııecikler bulamıyacak ! retle cnlar kenclfmne yardım et:mJt o. 
Gözlerini aımınkı kapattı. Jaco,alrJantı. 

Böylece akpm oldu; etteei gün gtı. X lklal de fit bqladılar. 
!lef yine doğdu. Klm8e pUp llineyi Vlnenl• HVlngten yQreği ~JYOI'· 
aranpyordu. Arbk zavallı bebeğin du. "Oh, timdi beni bulacaklar!,, di
kurtul.111 Umldi kalmamqtı. OUarm yordu. 
altmda ağlıyor kendi kendine: Bir dakika eonra AY.t;en, otlan top. 

- Galib& bUyUk amıelerine gitiler; !arken Mineyi gördll. 
beni unuttular; bir daha onlan göre- - Oh, benim güzel bebeğim; ana 
mlyeceğim! diyordu. tekrar ka\'Ulbllum& ne kadar aevin-

Gök ytlzUnde parlıyan kDğın güne,, dlm! diyordu, ybllnU, g&Untl öpUyor-
ot yığmlanm kurutmata bltlamJIU. da. 

Ayten lle Tekin, .zavalh Kineyl bı- Bebek daha ful& aevlmıütti. Fa.kat 
raktıklan yere bir defa dalı& gitmek •vlncinl bir tUrltl anlatamıyor, aizmı 
için evden izin Jstediler., aç&mJJ'Ol'du. 

Bu aefer ellerinde bahçe taraklan Yahus pembe dudalrJarmı açıp be. 
ve &i'abalan da vardı. Keailmll otlan yu dlfleriııi göatererek gtılflmsedi. 

Blltnlnls: DUn.yamm yuvarlaktJr f llnde deill de mcak m; ---~ J11&~ 
ve ortumda atet h&llnde, erlmJt ma.- lelir. Bunlara •pymr,, denir. 
dtnler vardır. Bunlar bir kabuk olan DUnyaıım. en Jnelhuı _......,.. ~ 
toprağı bum tuy1k eder. Zayıf bul- merlkad& Yelloetoıı (Yeelltq) flmDı 
duğu yerden f11kınr. Buna da yanar- dekl korunun ortumdadJr ve &dm& 
dağ denJr. "Old Fet,, derler. 
Yanardağlarm bum evvelden at.et Bu gayzer çok muntazam. bir llldl· 

fJtkırmılbr, 90nr& aömntıttilr. Bazıı.. de faaliyettedir. Her a1tmJe bit daJd.. 
n dair& "faaliyet balfnde,, dlr. Fakat kada bir, bir su atı.tunu fıl)anr. aı •· 
bunlar da daima &tef aaçm•r1•r• yal- e&k 811tam'10metreyeçıkar19 tek
ım zirvelerinden dumar Çikar... rar iner. Bu, bir mUddet devim ecler. 

Bu gibi yanardağlar bazan. birden· Sonra durur. Aradan &ltmJI bit c1akı. 
bire tekrar at.et açınıp bqlarlar. k& dalı& geçer, au tekrar ~ 
HattA, llÖDJlrl1I olan yanardağlar bile l:Jlelar. 
ara ııra tekrar culunr ve at.et pu.- Gayzer o kadar mımteam lfler ki. 
t.cı-n.. 'bu A&t Jntfmmma ppm.mak JrabU ·""·""· ... 

Faaliyet halinde bulunan yanardlf- 4elfJdlr ... 
lardan lftrl ve m IUlhuru. ltal1ada. 
Napoll cl.varm4akl VezO.v )'l.Dal'dall· 
dır. lld bin ... kadar evvel, lfddetll 
bir ptıaktlrmeal emıaamda, daim et. 
ğinde1d Pomepl eehrl yere batımf, bir 
gUn içinde mabvolmqtu. 

Vezilv yanardağmd&n dalma dunum 
çıkar . .Arada bir de, bu clumanlardan 
aonra, J:IZğm kt11 ve llv ya.idırmaya 
baeJar. 
Yanardağın etrafında tehir olma

muı lhmıdır. Halbuki VezU.v yan&r1o 

dağının civarmda çok eehfrler vardır. 
Bunun sebebi or&larm çok mtinbit 

bir arazi olmasıdır. lnsanlar, blr ta
raftan, yanardafmm at.et tehllkeein
den kaçarlarken, diğer taraftan, yine 
bu yanardaim etrafa eerptiği maden
lerle mitnbltlelen topraldara. kop.r
lar. 

Vezllv yanardafı 113'1 metre yUk
sekllfindedlr. Dağın ild ••mt.erf,, 
vardır ve bunlar, !~. 

"Krater,, diye, yanardaim ağzma 
derler. Vedlv'Un bu kraterlerinden bi
ri awdfr. Bu, pnlftlr. Eskiden ya
nardağ buradan fıtkmmltır. 
Soğuyup tekn.r atee pUsldlrmeye 

bqlaymca ortumda ikinci bir krater 
huıl olmUftur. llk krater ikincilhıin 
etrafım duvar gibi çevirmektedir. 

• • • 
Yerin dibindeki atee bum llv tek· 

OZRU B.ABABAPINDBN BOYUK 
- Bu ytl§fa cfganl ~ 1&41 
- .. yafta değil, tJoy arnm. •• n;. 

nne eweı lJa§Jadtm... 

BQyQk 
Macera 
Fllml: 10 Yiğit A·slan Merihte aorıller 

V-IAlt Aslanın 
Pa•lnda 



Şöhret avcıları 
Bazllarının dediQlne bakıhrsa 

Şöhret insanı köşe başında beklermiş 
Fakat asal meselenin onu muhafaza etmek 

olduğuna şUphe varmı 'l 
Koluna kaubetılkten 

ıonra gezmedik kapı 
bırakma11an kolııız 
bir /nglli% genel. Fa
kat bugün meıhurlar 

Macera gUıılerfnin IOD& erdiğine ve 
te§ebbllsUn netice vermediğine inan&
cak yerde, hiç Umit etmediğiniz bir &· 

da.mm günün birinde bUyük servet sa
hibi ve meghur bir adam olabilecek 
ihtimaline inanmak, daha çok yerin
dedir. 

Gerçekten, timdi, ıbu gibilerine pelt 
çok te.Badüf ediliyor. Daha geçenlerde 
Londrada, bir kadm tiyatro artisti, 
her zamanki gibi, çalıştığı tintroda. 
)>ti' eser temsil ederken, seyirciler ara.
amda oturan gayet methur bir rejisör 
taraf md&n görtlldU. Bu rejisör az sonı
ra kendisine yaklaşarak bir teklifte 
bulundu. Senede 50.000 lngillz lira.Si 
almak sureWe film çevirmeğe razı o
lup olmıyacağmı soruyordu. Kabiliyet 
olduktan sonr&ı b6yle bir teklifi kim 
geri çevirir. Mukavele im7.alandr. Ve 
gimdi bu kadm artist, paracıkları yı
iıP duruyor. Bu kadm artistin adI 
Yivyan Ley ve oynarken ba§ma talih 
kulu konduğu eserin lmni, "Fazilet 
mukesl,, dir. 

Dlfer taraftan i§siz bir ressam olan 
Gilbert Rom.losld isimli bir lngiliz 
gencl, 'bugün Londra radyosunun ba§
lıca ıahsiyetlerinden biri halindedir. 
Kaza neticesinde bir kolunu da kay
betmJı bulunan bu "bir zamanki bed
ba.ht,, sokaklarda dolaşır, ~almadık 
kapı bırakmaz, uğramadığı yer kal -
mazdI. Fakat gilnün birinde cebinde 
bulunan "İki peni,, den ibaret parayla 
h1r telefon konu§Illası yaptı. Ve haya
tını kurdu. 

Londra radyo istasyonuna telef on 
etmit ve kendi hayatının enteresan ol
duğunu, bu mevzu etraf md&, bir kere 
glSrilfmek istediğini söylemişti. Ka -
bul ettiler. "Hayatının hakikaten en
teresan olduğunu gördüler. Bu suretle 
kolsuz ressam; bir defaya mahsus ol
maz ilire. o akpmm ~ çok entere
san adanılan arasmda kendi hayatmI 
da, Londra radyosunun dinleyicilerine 
anlattı ama, onun sesini o kadar be
ğendiler ve mikrofona müsait buldu
lar ki, artık tamamile angaje etmişler
di. Diğer i§ler veriyor, hatta bazan o
yunlara dahi iştirak ettiriyorl:ı.r. 

BlR MlSAL DAHA 
Bugün lngilterenin otomobil kralı 

mesafesinde olan Lod Naffild isimli 
bir adam vardır ki, gayetle eli açıktır. 
lkide bir yarım milyondan aşağı ol
nıa.mak üzere hayır cemiyetlerine ve
rir. Xendisinin milyonları bir hayli f 
Yekfinu bulmaktadır. Fakat vaktile bu 
adam, sadece bir garaj sahibi idi. Lord 
N'affild de bir teşebbüs misali olarak 
gösterilebilir. Senelerde teksif edilmiş 
bir mesai ve nisbetile bugünkü serve
tini vilcuda getirebilmiştir. 

ŞÖHRET KlMIER1N 
BAŞINDA DOLAŞIYOR 

Servet ve şöhret, bugUnlerde ekse
riya filin sahiplerine ve sahne aktör
leriyle aktrislerine geliyor. :Meseli, 
bugUıı kitaplariyle pek çok tanınmış 
?.lan Valter Grinvud daha birkaç sene 
otıcesine kadar her gün aç dolaşıyor
du. Günün birinde kendi hayatmı yaz
tnağı düşündü. Yazdı ve meşhur oldu. 

R:eza, ona benziyen Dodi Smit isim
li bir kadm, bir Londra müessesesine 
~~Pari§ler temin etmekle uğraşırken, 
Jj ır gUn bir piyes yazdı. Meşhur oldu. 

Ugün on iki tane gayet muvaffak ve 
:eııhur piyeslerin sahibi bulunmakta

ır. 

Yarın kim meşhur olacak? Belki de 
~alıııtığrnız yerde, yanıbaşmızda otu
t~ a~m. Belki de siz ... Eğer, orijinal 
1 ırlerıniz ve azminiz varsa ... 

Jt· lrfeşhur mUhteri Edison, bilirsiniz 
1
' ~.aktiyle gazete satardı. 
Şohret daima kö..se başında bekliyor. 

AMA BöYLESl DE VAR 

ıu:a~at §Unu da unutmamalı ki, bü
~hret ve servet bünün birinde 
'1Q.. elıdm sidiveriyor. Mesela meş
~ aflr siklet boks şampiyonu 
hın ~ Godar'ı düşünelim. Bu İngiliz 
ıı.J>!l'Onu, vaktile yol tamirciliği ya
~ Sonradan boksör oldu. Şampi-

arasında... 

. 
Söhrele kavuıtuktan 
, 0nra onu muhaf a:a 
etmeılnl bllme11en bir 
bok66r. tıte... BugQn 
öhretl olcadar elinden 

kaçırmı, bulunuyor 
ki onu yeniden tuta
bilmek için bir 6lüm 
'1!açı bile uapmaua 

hazır ... 

yoıı oldu. Ve birkaç !ene evvel, artık 
ringden çekilerek, yumruklarıyla ka
zandığı parayı iıletmeğe koyuldu. 

Fakat talihe bakınız ki, işleri iyi 
gitmedi. Parasını kaybetti. 

Holivuda. film yapmaağ gitti. Mu-
vaffak olamadL 

Tekrar lngiltereye geldi ve bir hay
li işsiz dolqtı. Nihayet ameleliğe razr 
oldu. Kazaen bir kolu kınldr. Hasta
landı. lşte bu suretle hayatmm en bil· 
yük boks maçmı yapmağa başlamış -
tır. Ölümle mücadele maçı! ... 

Onu da kazanmak üzeredir. Şimdi 
hayata yepyeni bir gözle bakıyor. B~ 
kalını tekrar ne suretle ba§lıyacak!? 

Boks p.mpfyonlarmdan bir diieri 
de Tomi Nobl islmli bir delikBDlıdır 
ki vaktile sokaklarda dolaşırdı. Bok
sör oldu. 75.000 Sterlin kazandı. Fa.
kat talih bu serveti elinden de alıp 
götürmüştilr. 

Şöh..-et geldiği gibi gidiyor da!.. 
Şöhretin, fenaya inkılap etmeyip de 

gitmesinde bir beis yok ama, servetin 
gitmesi bir hayli ağır değil mi? Hele 
bu servet, veraset yolu ile olmayıp, 

insanın kendi çalı§ması neticesinde el
de edilmiı bulunursa ... 

- ,_ . 
··~ I ':3 ~~ H 
.. 

aD.---ı .an~ ı·•. 
ilhakı 

Şimdiye kadar kimler 
tanıdı, kimler tanımadı 
Milletler celnfyetinin son toplantısın

da, bUtiln mllletlerin, kendi menfaatle
rine göre Habellıstanm ilhakml tamyJp 
tanımamakta serbest olduklarma karar 

verlldL 
Bugiln ltalyan imparatorluğunu birçok 

devletler tanmıı§ bulunuyorlar; tanryaıı. 

ıar eunJardır: 
Arnavutluk, AI.manya, Macaristan, Yu-

goslavya, Romanya, Çekoslovakya, Is
viçre, Lehistan, Belçika, Tilrkiye, Yuna
nistan BuigariıstaD, Portekiz, Letonya 
Estonya, LltvanYB. Fiııllııdiya, Holanda, 
Şill, Kolonıblya, Kostarika. San Domin
go, san Salvador, Ekuador, Guatamata. 
Japonya, Honduras, Paraguay, Peru, 
Uruguay, Yemen, lrlanda, na.syonalist 

lspanya Vatikan. 
Tanımaya msait bulunanlar: !ngiltere, 

Fransa, Iaveç, Iran. 
Tanımamış olanlar: Yeni Zellnda, Çin 

Bolivya, SovyeUerbirliği. 

Zahire Borsasında 
Ziraat banka.si diln zahire borSasmda 

5 28 den 365 ton buğday ,satmıştır. Ay
~ca tUccar malı olarak 6 vagon buğday 
satılmıştır. Istekler devam ettiği için 

muameleler harareUidir. 
Yeni y1l arpa alivre ıatı§ları da başla-

mıştır. Yeni mahsulden 200 ton arpa aa-

tılmJltir. 

Babasınin rakiplerinden 
birinin kızına aşık 

Amerikan cumhurreisinin küçük oğ. 
lu da evleniyor ve bir müddet evvel 
evlenmi.§ olan ağabeysi gibi, o da ba
basmm rakiplerinden birinin kızım a. 
lıyor. 

Ruzveltin oğullarınm böyle hep ba. 
balarının rakiplerinin kızlarıyla ev. 
lenmelerl belki biraz tuhaf görünür. 
Fakat bunun sebebi basittir: çünkU, 
Ruzvelt, Amerikanın bütün milyoner
lerine dü§lllandır. Halbuki, oğullan 
da pek tabit olarak yüksek mevkili a
ilelerin kızlarıyla tanşyorlar ... 

Ruzveltin dil§ınan olduğu kimseler 
Amerikanın meehur altmı~ milyoneri. 
dir. Büyük sermayeleri ile, mem.leke. 
tin iktısadi hayatmda bir diktatör gi. 
bi hareket eden bu milyonerler Ruz
veltin demokrat idaresindeki birçok 
sistemlere rakiptir ve aralarmda da. 
daimt bir mücadele vardır ••• 

Fakat, Ruzvelt bu rakiplerinin şa
hıslarma karşı hiçbir düşmanlık bes. 
lemez. Onun için oğullarının bu aile. 
lere mensup kızlarla evlenmesine iti. 
raz etmiyor, seve seve razı oluyor ... 

Ruzveltin küçük oğlu Con Ruzveltin 
evleneceği kız An Klark ismindedir ve 
19 yaşmdadır. Con da 21 yaşmdadır. 
Ve ikl!i de henUz üniversite talebesi. 
dir. Biribirlerini bir baloda tammış. 
lar ve derhal sevişmişlerdir. Hazira -
nm 18 inde de evlenmeyi kararlaştır
mış bulunuyorlar. 

Mis An Klark bir müddet evvel baş. 
ka birisiyle nipnlanmıştı. Amerika • 
nm meşhur maliyecilerinden Riçard 
Vaytni'nin ilvey oğlu olan nişanlmm. 
dan bu ada.mm son mali rezaleti üze-

rine ayrılmııtrr. Riçard Vaytni bü -
yilk bir sahtekarlıktan dolayı on sene 
hapse mahkUm. olmuştur. An Klarkm 
nişanlısı bu adamın üvey oğlu olmak. 
la beraber, kız, bu aileye mensup ol
mak istememiş ve nişanlısından ayrıl
miit.Ir. 

. Şllpheslz ki, bugUn :Rusveltin oflu 
ile evlendiği için memnundur .•• 

Dört Kiti Denize Döküldü 
Halıcıoğlu fakeleaine kayıtlI sandalcı 

Ziya, Hayri, Zeki, Tevfik :lmninde Uç 
kJ3iyi sandalına almıf, köprüye gelirken 
yelken aÇJDiltır. Cibali açıklarmda ııan

dal birdenbire devrilmiş etraftan yeti
ıenler denize dUıenlerl kurtarml3lar
dır. 

Alan Satmı Kanununa Aylan Hareket 
Etınıı - Kapalıçar§ıda gUmll§çil Yuau
fun altın almı ve atnnı hakkmdaki ka
nuna muhalif harekette bulunduğu za
bıtaca haber almmr§, bir kadın vasrta
sile cllrmU meıhut yapılarak Yusuf yaka
lanmıştır. Yusuf mUddeiumumiliğe ve
rilmittlr. 

Danyel Daryo 
Annesi kızının hayatını anlatıyor 

r ~:, :m:nda Si:on Simonada :~800 -ı 
( dersı veren bayan Daryo diyor ki : 

ı 
Simonun sesi allah vergisidir. Şarkılannı _J' 

s?yle~eğe başladığı zaman şahsında ikinci 
bır yıldız doğacaktır. 

- ~ - 1-1 1- - ... - -' 2-2 

Danyel Daryonun annesi iki kı- -
zım da evlendirdi. Bayan Daryo henüz 
genç bir kadmdır ve Danyel Daryoda.ıı. 
başka., Simon Simona da piyano ~ 
ıres hocalrğı yapar. Kendisi ile konu
§an bir gazeteciye §unları anlatmı§
tır: 

"Evet.. İkinci kızım da evlendi. On 
sekiz yaşında idi. Danyel küçük kı
zımdan yirmi sekiz ay daha büyüktür~ 
!kinci kızını da beni bıraktı amma., 
bahtiyar oldukları için bir annenin 
duyabileceği bütün saadetleri yaşıyo
rum. 16 ya.ımda Olivio isminde bir de 
oğlum var. Babası gibi o da doktor 
olmak istiyor. 

Kocam.la 1914 senesi ağustosunda 
henüz evlenmişti. Harp ilm olundu 
ve 15 gUn sonra onu cepheye gönder
dik. Axa sıra izinli geliyordu. 1917. 
senesi bir mayıs günü Danyel dünya .. 
ya geldi. Onun dünyaya. geldiği gün, 
çok bahtiyarlık hisseden kocamın elin 
de kocaman bir bilketle başucuma gel .. 
diğini §imdi gözlerim.le görür gibi olu
yorum. Fakat bu Qahtiyarlık uzun sür
medi, kocam öldü. Ben ~okuklarımm 
iaşesini temin etmek üzere piyano 
der!i vermeğe ba§ladon. 

Musiki ve türkü söylemeği çok se. 
verdim. 17 yaşımda iken Bordo kon
servatuvarına devama. başlayarak bir 
kaç kere birincilik kazandım. Ondan 
sonra. "Shola Xaııtarum., ve Viaent 
d'Entlnfn kunılarma devam ettim. Ko
cam ise musiki AeıJa fdi O piyano ça
larken henll.z minimini Danyel dans
ederdi. 

Kocam tiyatroya girmekliğimi çok: 
arzu ettiği halde, Danyelin filmde rol 
alması kararlaştığı zaman f amilyamrz 
azalan buna mani olınağa çalıştılar~ 
Ben onlara verdiğim cevapta kocanım 
da en bUyUk emellerinden birisi bu idi, 
dedim .. 

Hususi olarak evimizde küçük Uç 
kız çocuğuna piyano ve ses dersi ver
meğe başlamıştım. Bunlardan birlsf 
kendi kızmı Danyeldi. Diğeri bir ar
kadqmı tarafmdan gönderilen bari· 
kulade güzel, ufak, tefek ve gyıf biln· 
yeli Simondu. 

Musikiye uyan fevkalade bir sesi 
vardı. Bu kızm bir artist olacağı belli 

Beş ay arka arkaya 
gösterilen bir filim 

Yapı,kan kacbntar filmhıhı bu sene gösterilen filmler arasmda en rcnçta J 
olduiu haber ,-eritmektedir. Parlste bir ıdncmnda beş ay arka arkaya gösterll

mllth'· :mmı Jlllel Beıt vo Jlurl Gara S)eVlrmlllerdlr. 

idi. ÇolC sevimli ve iyi kalpli liir yav
rucuktu. 

lki, üç ay içinde Sim.on deh§eili te
rakki etti. Çünkü çok dikkatli ve mun
tazam çalışmayı seviyordu. İlk evvel, 
ona Onegerin nefis operasmd&n Ali
nayı çalmayı öğrettim. Bu parçayı o 
kadar içten ve o derece ustalıklı çalı
yordu ki bir gün heyecana gelerek 
yanaklarım öptüm ve Vilemetin yanı
na giderek bu parçayı okumasını rica 
ettim. 

Simon buna cesareti olmadığını ve 
mahcubiyetten korktuğunu söyledi 
ise de, Vilemet kendisini derhal anga
je etti .. 

Simonu bundan sonra kaybettim, o, 
çok süratli olarak ı;ıöhretin zirvesine 
doğru yükseldikçe yükseldi ve bir giiıı 
bu sinema. yıldızmm en büyük ses ve 
musiki artistleri arasına da 1carıştığı.. 
nı duyacak olursam, hiç şaşmayaca.

ğım. Çünkü, Simonun eesi fevkal&de 
güzeldir. o istediği mnan, §&I'kılarile 
yeni bir şöhret çelengini başına koya
bilir ve Debusi Dilpark, Ravel ve Şo.. 
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"Derhal dönünüz!,, Eskişehirliler Sivasta hayvan nesli 
Yeni bir orta mektep istiyor • • 

SHr Persl Koks, dlp~omatlk ihtilattan çeki
nerek, hareketi bu safhada durdurmakla 

beraber •• 

&ktşehlr (HU8USS) - Şehrtmlzde or. ıs 1 a h e d ı l ı yor . 
ta tedrlaat lhtJyaemı karvtlayan muhte-

Tarih 1915 •eneılnln 'Nlıan (llJı/1 

Şircu. konsolostuuuııa JJuıelırdı:ıı 

naklen lauin otuıwruk Bertın dö1ıu. 
ıu Jatanbutdan geçip Jrana giden 
~iman koruolosu Vilhelm ~·a.mıuı, 

ıtmdi IJoraacnan ıehrlııdedir. Fer. 
leni k6yünde kendlıinl ker.vanlule 
beraber e!ir eden ıeuhin elinden 
kaçmrı ve Stepte bir ha/talık bir 
uotculuktan ıonra buradaki dostla
l'rnrn uanrna ııDınmııtır. Binbaıı 

Noel, kumandaıındakl kuooelle ken
dl8lnl ıorla almanı tcuarlamıı. fakat 
11erlller auaklanmıı ve Binbaşı Noe
lin talimat laltdi41 lnulllerenln Bu
ıehr konıoloıu Sör Perıl KoJ.:s, 
"Derhal dönünllıl,. dlue cevabı tel
grafla, ıtddet pldnınr tasvip etmedl
~lnl blldlrmtıtlr. Devamı: 

' •"Basra körfezinin taCSIZ Kralt,, di
)'e anılan Sör Persl Koks, bir sokak 
muharebesinin yapacağı diplomatik 
Jhti!Atı hesapladığı gibl yerlileri bu 
auretıe bilsbiltUn tahrik ctmeği de 
ma.n!sız bul.muş, soğukkanlılık ve sil
kfuıetle vaziyeti mUlahau ederek, gö
r.o çarpar bir eiddet göstermemeği 1 

tercih etmi§tl. Ancak, beraber, BüyUk 
Britanyanm Buşehrdekl konsolosu, tA 
başmdanberi kendisinin idare ettiği 
Almanyanın eski Buuehr ve yeni Şir z 
kon!501osu Vilhelm Vasmus aleyhinde
ki hareketi, bu tehlikeli safhada dur
C!urmuş olmakla beraber, onun peşini 
bırakmıyacaktı. Orada ve bu safhada 
eskiden av arkadaşı olan §lmdikl mu· 
hartp devlet konsolosunu, en mUsaft 
saman vıe yerde ele geçirmek için fır
sat kollıyacaktı; fırsat araştıracaktı. 
Ve mümkün olduğu kadar göze çarp
ma.dan, gUrUltll.sU.z patırdısız ele ge
çlnnek için! 

Onun peşini bırakmak mı? Bu, fm. 
k!nsızdı. Bu takdirde o kendislnin pe
llni bırakmıyarak, devleti aleyhine 
kargaşalık çıkaracaktı. Bu arada ilk 
olarak kendisinin konsolos sıfatlle 
bulunduğu Buşehrdekl garniwnu tah
rip etmeğe teşebbils edeceği, Sör Per
al Koka için bir mr değildi. Bu pli.nı, 
o çoktanberi biliyordu. Bol durmrya
ra.k "Entellcens Servis,, itin başlangı
cında haber alıp ıılAkadarlara ve bu a
rada kendisine rapor vermişti. O da. 
:Vasmusla hiç bir tanışıklığı olmıyan 
Ferjeni eeyhiyle anla§tlll§, bu suretle 
:Alman konsolosu İran toprağına gir
alkten bir müddet sonra, daha Şiraza 
•armadan eeyhm köyllnde kurulan 
bızağa dü§Dlil§tU. Hem de nasıl,.. ne 
kolayca! 

! Ah, GU firar hadisesi! Eğer eeyh, 
kolaylıkla esir ettiği konsolosun KA.e
gay Wnmm hedlyesi olan ata üaç ver. 
mek hilesine kanmasaydı, onun son 
koz oyununa aldanıp da bUtUn gece 
zorla ele geçirmek istemediği adamı, 
her yanın saatte bir ahıra inmek mU
eaadesinl vermeseydi, fırsattan istifa.
iie kedi gibi maharetle kaçıp kurtulan 
:Vilhelın VMmus, Borascan ııehrlnde 
cfostlannm yanında değil, Buşehrde 
misafiri bulunacaktı şimdi! Kendisi
nin misafiri?.. Evet; ayni zamanda 
~iri; fakat, ne de olsa misafir mua
melesi edecekti! 

Bahusus, kendi ayağlyle tuzağa glr
atğine göre, üstelik bu kadar gafll av
Jandığmdan dolayı teşekkür etmek ge
rekti ona! BilyUk Britanyanın bu iha
ta ve basiret sahibi konsolosu, artık 
ondan gelebilecek tehlikeleri önlemek 
için zihin yormıyacak, wnumt harbin 
bu nazik zamanında bitip tUkenmiyen 
başka i§lerle meşgul olmağa bol bol 
vakit bulacaktı. Halbuki, eimdi.. •• 

Sör Persl Koks, şimdi Borascanda 
C:lostlarmm yanında bulunan Vilhelm 
Vasmusun orada ne yaptığmı tahkik 
ve ora.dan çıkınca gideceği yerlerde 
kendisini takip esasından devam eden 
hareketi idare vaziyetindeydi; o, böy
le mUteyakkiz bulunurken, Vilhelm 
Yasmus ne yap;yordu acaba 7 

O da boş dunnıyordu. Sığındığı yer
den evvel! kervanın ne olduğunu tah-

atlar ve sandıklar?.. Sandıklarda.ki 
vesıkalarla altınlar? Bunların hepsi 
de, Fcrjeni köyünde eeyhin oturduğu 
yerde kalmıetı. Bunlar ne olmuştu? 

Vilhel.mVasmus, bu hususta ancak 
8 gün sonra malfunat alabildi. Kerva
nı tc.~kil edenlerden Alman arkadaşı, 
şimdi Buşehr limanında demir atan 
kruvazörlerden blrlnde İngilizlere mi
safirdi. Esir bir misafir! Hintlilere 
gelince, Büyük Britanya ordusundan 
kac;an bu askerler de, tevkif edilmit
lerdi. Atlar ve sandıklardaki vesika
larla paralar da Ingilizlerin eline geç
mişti tabii! 

Ancak, lngllfzler veslknlan nlıko
yup parayı geriye gönderdiler. Yani 
Almanların Şıraz konsolosuna! 

Vilhelm Vamnus, dü§ünceler yUrUt;.. 
tU. Ona göre, Sör Persi Koks, yarım 
bir iş yapmıştL Ve bu, ilk defa olarak 
yarıda kalan bir işti. O, ~ini daima 
tamam yapmasını bilirdi. Ve yarıda 
kalan bu iş, nahoş birtakım vaziyetle
re sebebiyet vermi§, demekti. Bir ke
re, bitaraf bir memlekette harbeden 
taraflardan birinin konsolosuna teca
vüz vakidi; bu, devletler hukukuna 
muhalifti. İngilizlerin parayı iade et
meleri, kendilerinin de böyle dU§i1n
dUklerine delildi. Devletler hukuku 
ihlal edildikten sonra, dnha ileriye 
varmaktan çekinilmiıti. Alman kon
solosunu ele geçirmek teşcbbUsUnUn 
yanda bırakılması ve paranın iadesi, 
çekingenlik ifadesinden başka ne ola.
bilirdi sanki? Parayı Alman konsolo
sunun İngiltere aleyhlnde kullanacağı 
malUmdu. Hal böyle olduğu halde ia
de? Bunun manası, usulsüz olarak mü
sadere edildiği kanaatini ifadedir. 
Hasma hUcum etmiııler, fakat hareke
ti sonuna kadar vardırmak cesaretıni 
gösterememişlerdir 

Vilhelm Vasmus, ıta.ıiyetl böyle kar
şılıyor ve bu düşUncelerinl yerli ahali 
arasma da yayıyordu. İngilizlerin ken
dilerine boyuna anlatıldığı gibi daima 

lit bir liae mevcuttur. Halen orta mut. 
lamu da lhUva eden Usemlzfn talebe 
mevcuda (1700), rakımmt 8fD1J1 bulun
makta ve ilk defa htlktmet binası olarak 
yapılan ve çok genJo olan bugünk11 Uae 
binamız talebe adedine kAfl gelmemek
tedir. 

Jılemleketfn kWttlr lhtJyaç ve IO!}'ete
sinl tebarüz ettirmekte olan bu fazlalık • bizi yen! düşünceler ve ihtiyaçlar ka!'§I-
SIDda bulundurmaktadır .. 

1700 mevcutlu llsemlzfn bu sene ve
rebileeeği mezun adedi elliyi a~ayacak 
tir. Buna mukabil llk okullardan mezun 
olacak talebenin adedi en ~ağı bir he
sapla 500-600 araııındadır. Mukayese f}ı... 

tiyacm dereceslnl göstermek itibarile 
pyanı dikkattir. 

Bu sebeple Eskiuehlr orta tedrisat 
noktal nazarından önUmllzdekl der11 yı. 
lmda yenJ mekteplere muhtaç bulun
maktadır. Bu lhtlyaç ancak yen! bir or. 
ta mektep, lbdast yahut muhtelit olan 
Jlsemtzin erkek ve Jm llslcri olmak O.Ze
re lkl llae haline getlrllmeısl ile giderl
leblllr. 

latanbulda ve birçok ıehlrlerfm.lzde 

orta tedrlaat lhtlyacmı Urgtlamak tııere 
yenJ, yeni mektepler açan saym Maarif 
Vekillmlzden Eaki§ehrln bu lhtiyacmm 
giderilmesini de dileriz. 

maharet gösteren kimseler olmadığı
nı, evvelce olduğu gibi gimdi de söy
liyerek, bu düşünceleri başkalarına da 
aşılıyordu. Ve yerliler, vaziyeti buna 
göre düşünerek, tereddüde kapılıyor· 
lardı. Söyliyen, haklı değil miydi kl? ! 
Söylediği doğru değil miydi ki?! 

Demek İngilizler tarafından !randa 
hem devletler hukukuna muhalif ha.
rekete girişllınl§, hem de hareket iyi 
idare edil.miyerek, beceriksizlik göste
rlltp, yanda kalmı§tı. Şu hale glSre de, 
tngilb:Ier, einidiye kadar kendilerine. 
anlatılagelenden ha.aka tOrlUydU. Tut
tuklarını koparırlar; sanılırken, J§te 
bak; aksineydi!? 

(Arkası uar) 

Uşak genç~er bjrliğ:n~n bir zaferi 

Uşa.!t (Husus!) - C. H. P. kupası için 
Halkevt spor komitesince Jki devreli 
olarak tanzim edilen fikBtUr sonunda 
Uuak Gençlerbirllğt mağlnblyct yllzü 

görmeden ve dalma Ustllnulllkle galebe-

yl hak etmio ve mevzubahls kupayı ka-
zanmı§tır. 

Bu kupa 19 mayıs gtinll merasimle ve
rlleccktir. Resimde kupayı kazanan genç 
sporcular glirlllllyor. 

Mersin 
köy 

halk evinin 
gezileri 

kik ettirdi. Yanında bulunan bir Al- MersJn (Husnst) - Halkevt k8y gezi !eri için tertip ettiği zengin programı 
ma.nla 3 Hintli ve 5 - 6 lrnnlı, •• Sonra tatbike bn§lo.ml§tır. Reslmde bu §ube üyeleri bir köy go ziainde glSrUIUyor. 

Bir şay·ak fabrikası kurulması için 
de teşebbüsler yapıldı 

SJvu (Husua!) -
SiVM baytar mll -
dUrlUğünde bUyUk 

~-M~~ ça1ışmalar ıöze çarp 
maktadr:r. Yanv ve 

daha ucuza temin için bir pyak fabrika 
ıı iaUyorlar. Kıymetli vallmlz Nazmi 
Toker Sivasldarm bu içten dileklerine 
tercUman olarak hllkfunet nezdinde ve 
Silmerbnnkta teoebbiltlero bqlamıetır. 

NAFlZ 

o 

hayvanlan ıal&h yUk 

aek encümeninin Sl· 
VBBta her yıl hazt:r. 
Iamakta olduğu at Emine Şarkısı Yüzünden 

>A yarışlarından ilk ba- Bir Yaralama 
Si008ın 9CJlıışkan ıar at yarJBlan ha- hmir (Husu.st) - Cumaovamnda Of· 
Baytar Direktörü mlıklarma başlan- tan anası köyilnde birkaç kfai toplanıp 

Akif TeUi.. 'lllUtir. Yarıv mey~ eğlenmeye baol&ml§tJr. Eğlence esna-
nı ctvannda bir •tadyom yapılmaktadır. amda cençler gramofona "Eminom, g. 
Hayvanlarmumı ıslahı hususunda husu- onlnem,, Plitmt koymuelar ve çalmağa 
ıt muhasebe tarafından köylere tevzi başlamt§lardtr. Mecl1ste buluıwılardan 
edilen boğalar her zaman kontrol altın Hasan Akçen, Emine admda bir km oı.. 
dadır. Bu lyi boğalardan hasıl olan da· duğu için, bu plAğm ~asma, hele 
naların damızlığa yarayıulan eeçllecek- gençlerin de plAkla beraber .. Eınlnem, 

tir. Emlnem,. diye minldanmalarma çok Jaz.. 
Villyette bu yıl altı avım duralı açd , Dllfttr. Nihayet sabredememlf bu plAfı 

m.ıetır. Bu duraklarda aşıma devam kaldınnalarmı &aylemtotJr. Bu yllzden 
edilmekte ve neell bozuk fena teaekkOI- mUnakaoa çılanq, alız kavga.mu bıçak. 
lU hayvanların rsl!hma çalıvmaktadır. larm çekllmest takip etml§Ur. ZavallJ 
Diğer taraftan ilkbaharda hayvanlar baba, arkadqlan tarafından ağır 8Ul'et. 
O.Zerinde zuhur eden haııtalıklarm kAmi- te yaralanmıe ve hutahaneye kaldtnl.. 

len önil alııumftır. mretır. Suçlular yakalanmqtır. 
VUAyet merkezinde yapılan asri mez-

bahanın kbUUln JıOksanlan bitirilme 
üzeredir. 

VUAyet çevresinde umum! hı1YWnat 

yek\uıu 1,798,690 dır. Bu miktar 936 da 
1,~5,270 ldi. Baytar direktörü Akif Tel. 
11 Sivns ve havallslnln baytarl !tileri üze

rinde bUytlk bir dikkatle çalıamaktadır. 
Sivas orta Anadolu yaylasının gb"bcğln 

dedir. Burada aUrU. ıilrll koyun beslen
mekte ve yılda 9-10 balya arasında ya.

patı fstihaal olunmaktadır. 
Sivas k6ylllsU yun v~ yapağıyı lptldal bir 
tekilde kendi tezglhlartnda dokuyarak 
giyim lolerlnl bu suretle kartilamaya ça. 
lı:§ıyor. 

Aynca memleekt d8rt demir yolu 
durağmm birleştiği noktada olmak iti
barile bir endüstri merkezi haline de 
gelmektedir. lstasyonda y(lkaelen bUyUk 
cer atelyesl ln§aatJ hızla ilerliyor. 
Yakında çimento fabrikasmm da ku

rulmnsma başlanacaktır. 
Sivaslılar bugün bUyUk bir dilekle ken 

di topraklannm ham yapağılarmı fole
mek ve halkın ihtiyacı olan cıayaklan 

( Kısa haberler ) 
--~ • Ziraatfne elverl§ll olmnyan bir ara

zide kurulm°' olan Halkalı Zirnat kllnt
ğine Ayamama çiftlfğl civarma nakli ve 
olmdlld mektebin depo olarak kullanıl
ması dllaünUlmektedlr. 

• B. Faik Kurdoğlunuıı Ziraat VckA
letlne getiril.meal llzerlne açık kalan Ik
tmat VekAlett mQsteaarlığma, B. HUsnU 
Yamannlı taYf.nl kararlaomıutn". 

• Her aeııe yatım pazar günUiıe miih
aua olmak O.Zere yapılan Adapazar - ls
tanbul tenezzüh t:reıılerlnin blrlncl.el bu 
pazar gU.nQ saat 6,M de Adaya gltmıı, 
ayni yolcularla akfam dlSnmU3tür. 

• Aııkarada yapılacak hukuk faktllto

ıl blnuma 8M bin lira aarfedllecekt.ir. 
• Denizbank Akay l§letme idaresi ye,. 

nl getirteceği vapurlarla Yalova • lstan 
bul yolunu 1,5 saate indirecektir. 

• Evvelki gUn oehrlmize lngUiz bandı
ralı Stramor vapurile 900 aoyyah gel. 

~Ur. 

Maraşhlar bir lise 
açıhnasını istiyorlar 
Maraşın kalkınması için tren hattının şehre 

kadar uzablması lazımdır 
Mara' (Husus!) - Maraş eskiden 

mühim bir ticaret ve sanayi merkezi 
· iken bu mcvkllnl zamanla kaybe~Ur. 

Bir tarihte ı;ok mlitcrakld olan doku
macılık l!Onrolan vaki aUl.k8.8IZl.ık dola
yısile hemen tamamile eönmtl§tür. Eski
nin binleri bulan tezgdh 58.}ısma muka.. 
bil bugün ancak M-60 tczgih ~tır. 
Kerestecilik de öyledir. BUtlln güney 
ve doğu havalislne önemli miktv.rda ke
reste ihraç eden Marao bugün bu ser. 
vettcn de mahrumdur. Ayni mevkii J3o.. 
zantı almıv bulunuyor. Mobllyecilik Ma. 
raşta çok mUtomkkidlr. Ya.Inız bu ha
vallnin fhtlyacmı tem.Jn etmekle kalmaz, 
bUyUk bir sa.nat eseri olan oda takımları 
Ankara ve htanbula kadar gi5nderllir 
ve buralarda da ayni revacı görUr. 

Marsı bir çeltik diyarıdır. Senede va.. 
sa.ti bir heM.pla altı milyon kilo çeltik 
istihsal edilir. Fakat, bu ziraatı himaye 
edecek devlet teekilAtı yoktur. SUmer
bankm çeltik fabrikasından başka kUçUk, 
büyük hiçbir mUcssese teşkil edilme
mi3tir. 

Mnraı dağlıı.n zengin ma.denlerle i5r
tü1Udür. Zeytuniye mmtakasmda zengin 
petrol damarlan mevcuttur. Bu civar 
halkı gazyağı fhtlynçlarmı hnm surette 

akan bu ıudan temin ederler. Kamnr, 
krom ve hatta altm madenleri de mebe 
ı;uJen mevcuttur. Fakat Maraş dağların. 
da hiçbir mUhendla ve mUtehatısm ges
memta, olduğu gibi kalDU§tır. 

Maraşm Tecimsel ve cndtl!triyel saha 

da lnld§afı lçiri tren hattının buraya ka· 
dar uzatılmasına ofddetle !Uzum vardır. 
Fevzipava • Diyarbakır hattJ cıehre yir· 
mi beş kilometre mesafede olan Eloğlu 
istasyonundan geçmektedir. Maraea bfg 
olmazsa bir §Ube hı:ıttı uzatılması çok 
yerinde olacaktır. 

Maraş, vatnnmuzm en. olgun ve mll
nevver bir muhitidir. Mara.§lı bunu mtl• 
ll mllcadelede bflfiil lsbat etmlştlr. B6yl• 
olduğu lınlde Mnra§ta hentlz bir Usa ııçıl 
mamıştır. Halbuki ilse için lilzumlu b!nS 

hn.ztrdır. Orta mektebin lşgnl ettlğf J..· 
rnorikalılara alt kollej binası her tnrıı> 
konforu ve ihtiyacI hıı.izdlr. Orta okul 
bu binalardan yalnız blrislnl f go.1 etınlŞ
tir. Geride iki liseye kMi gelecek vaztyct 
te ve en muntazam eckilde mUteaddlt 
yapılar halile ve metruk bulunmakta" 
dır. 

Herhnlcfe yiğit Ms.ra~ yiğit çocukl"° 
rmm kUıtllr sahamndald bu ihU)'60 
larm.ı gidermek r:amanı gelm.JaUr. 



Hakiki macera liıırAY8Ieri! 

ihsan başı avcıları 
Bana tercümınhlr eden delilranlı, r 

ca.dırmı& yaklqarak: 
- Buram mm tçin iyi bir -yer de

#ildfr. Bu köyün ahallaine, •1n.san bf.. 
il avcıları,, denir, dedi. 

- Bana fena görUnmiyorlar, de
dhn. Gerçi biraz aert inunlar .. Fakat 
aranız! .• 

- Si7.e öyle geliyor. Biraz benimle 
beraber buyurunanız, ne demek iate
diğimi anlatının. 

Pirinç tarlaalrmm Uurinde gUnee 
batıyor. Tercümanımla birlikte yola 
çıktım. Hava, dayanılamıyacak kadar 
sıcaktı. Bir yaprak bile kımıldamı· 
yordu. 

Köyün içinden geçerken rastladığı· 
ımz iki yerli, bize vahıi vahei baktı· 
lar .. 

Yürüdük. 
• • • 

Siyam'm timaline dilfen Vah isimli 
bir ülkede bulunuyorduk. Orada zen· 
iin madenler olduğunu öğrenerek, 
hakkmda malilmat elde etmek tızere, 
bUyük bir grup tarafmdan gönderil· 
mfttim. 
Tercümanım: 

- Geçen aene buraya gelen Çlnll 
mühendislerin ne oldlığunu hiç merak 
etmiyor musunuz? Diye aordu. Onlar 
da 8iztıı gibi maden arattırmağa gel· 
mitlerdi. Fakat yanda kaldı. 

- Ewt, dedim. Beni de hayrete dil· 
lilrüyor. Aca.ha, bu kıymetll madenle. 
ri neden böyle bıralup gittiler!? 

- Bunun cevabmı aha gegenlerde 
buldum, dedi. 

- Nedir? 
- Şimdi g&terfrim. 

• • • 
Biz, altı kitilik bir katile idllr. Ter

cUmanm ihtarına rağmen, çadınmm, 
bu va.hf1 ve huratatpeıwt 1Dllanlar 
lröyilııüıı yam bqma JaırmUfbık. 
Bundan bqka, o sengin madenler ha
~ gelmeden enet, yerlilerin 
nıuanen zamanlarda delıptll surette 
tehlikeli bir hale gc!cUklerinf bana ay
nca söyJemltlerdJ. Pirin!t ekecekleri 
8ırada, 'Tma nhlai',. 1 t,aıtiıJum .. 
l'l.fmdan uzülqbrmak IÇfn, bir taJmn 
IOpalarm fbmine korkuuluk nevinden 
in8an bqJ ta.layorlarnuf. 

Fakat bizim gittiğimiz gtln, bir.e 
herJıangi bir tecavil.lde buJ1mmam11-
lardı. Pirlııç ekimi bitmlt ve timdi bu 
hlcfüıeyi kutlamağa hazırlanmaktay
dılar. 

Gittiğimiz gilnüıı sabahı, bir hayli 
Pirinç prabı tedarik ebnJltim. Bunu 
bir ihtiyat tedbiri olan.k alıyordum. 

Pirinç taı'lalarma yaklqtığnnız 11• 
l'ada, tercüman: 

- itte. sirıe cevabım, dedi. 
Uzun sopalar tl.r.eriııe takılıiıll bir

takım bqlar göeteriyordu. 
- Aman ya Rabbi! Dedim. Bunlar 

Cinli mühendislerin bqlan mı? 
- Evet ... Bedbahtlar, yağmur mev· 

'iminden az evvel ~lmitlerdi. .. Bir 
daha dönemediler. 

• • • 
~Ne yalan söyliyeylm. O esnada ha-

katen korkmu§tum. Fakat tekrar 
~ıra dönerken hatuıma. bir fikir 
~ldi. 

~erlilerin çok hurafepereat oldukla-
biJdlğim için, hemen adamlarıma. 

~mıı etrafına birkaç kazık kak· 
~·sonra bu kazıkları iple birbi
k e raptederek çadınd etrafmı ku-
1/e brıazsmı ve iplere bir takım k!ğıtlar 

bezıeı. Mml8DU söyledim. 
Sonra tercümana. dönerek: 

tın - Sen timdi köye in ve bizim çadı· 
etrafındaki çenberin .. sihirli bir 

~ber,: o~d~ğun~ söyled, dedim. Bu 'berin ıçıne gırecek herhangi .kim· 
derhal öleceğini bildir? 

~ ~ gittifi sırada, karanlık· 
'eıtıkonu bumıştı. Fakat köyde, 
~ bir, IOnra iki ııığm belirdifinf 

k. 
~ ltöyde ne yapıldığım anlıyorduk. 
içJtt r:klar, meealeydl ve yerliler, bir 

Coıt enıtne hazırlanıyorlardı. 
1'ıt leÇmeden tercümanım, kota· 

...... ~geldi: 
"'ııhtı tUn köy çalkanıyor, dedi. Ben 
fıı? iyi görUYorum. Ne yapaca-

lierk 
~ As benim etrafmıa toplanm11-
': deta benden nrdım beklivor-

- Bende bir av tüfefiııden bqka 
bir eeY yok, dedim. Yapılacak eeY eo
ğukkanlılığı m~h~aza e~ektir: 

Sözlerimi bitırmıı, bıtirme~ışken, 
köyün içinden doğru bir gUrUltii i§itll-

di. 
içimizden biri: 
_ Geliyorlar!. Diye haykırdı. Geli-

yorlar! Bqımızı kesecekler! 
- Ne yapalım, dedim. Herkeı ken

di başını muhafaza etsin. (Sonra cfd· 
diyetle ntve ettim) her aey, 111 daki
kadaki hareketiniz.e bağlıdır. Vah'lar, 
timdi içkinin tesirile çılgın bir halde
dirler. Tehlikelidirler. Onun için, 
hiç pşınnıyarak. telAp. kapılmıyarak 
benim vereceğim ipretlere dikkat e
dlniz. Ben bu iıin içinden çıkacak bir 
yol buldum. • • • 

Fakat yerlilerin davullar çalarak 
)ruklalalar oynatarak mçraya 11çraya 
size doğru gelirken parlıyan gözlerini 
ve kalın dltlerinf g&sterip kıvrana 
kıvrana haykırmalan k&r1I11Dda iti
dali muhafaza etmek pek kolay olmı
yor. 
· K&.l'§ımıza geldiler. Bir dizi haline 

girerek •Qralll&kta devam ettiler. Bu 
f8kllde yan, y&ftf da Jlerlf~ 
Çadırlanmızm etratmdald ipe, bir-

kaç metre kalmcaya kadar yaklqmif
ken, tekrar geri gekildiler: 

Bu hareketlerinden, onlarm köye 
dönmeğe karar verdiklerini zannet
tim. Fakat reislerinin cesaret vermesi 
lDerine yeniden atıldılar. O kadar 
yakla§Mltlardı kJ artık hepimiY.de, en
di,e, aon haddini bulm\lltU. 

Beti ~ uçmue olan tercUman: 
- Bqlanmz için haykmyorlar, 

dedi. Ba§larmızt istiyorlar. 
Artık anl&§Jlıyordu kl, nÇtiııcU bir 

hamle ile, çadırm etrafındaki ipi de 
Jararak içeriye dalacaklar. ve bizi ke-
.eceklerdi. 

Derhal arkama dönerek gilndUzlin 
aldığım pirinç şarabı destlslni açtır-
dım. Ve tercnman.a: 

- Git, eor, dedim. Bizim mhlafiri· 
miz olurlar mı? Kendilerine bir miktar 
f&r&P ikram ediyoruz. Kabul etmek 
suretile bir.e eeref verirler mi? Dedik· 
lerimi reiıle anlat! Ve biltUn prabı 

onlara ver! 
Tercüman bizim heaabımıa deheet-

11 korkuyordu: 
_ Fakat bunun bir fayd88J yoktur, 

dedi. Sadece ölümünüz geciktirir. 
_ Budalalık e~e, dedim. Götür bu 

u1 v 1 
§arabı onlara ver .. Kurt acagız. 

(Sonu 10 uncu aayıfad/J) 

ı 'I MA YJS SA.LI 
"V AJUT YURDU" 

T 
AVLA oynayanların, her de· 
fasında da, ellerindeki :ttiçilk 

noktalı şeyleri kaybettiklerini görU· 
yorum. Bu kllçllk eeyler, ikide bir, 
tavla aandıtınm bir köeeslne çarp
tıktan sonra, karşıdaki oyuncunun 
evvel& karnına, sonra dlılne vura· 
rak kahvenin kanapesl altına gidi-

yor. 
Oynayan adamlar ne kadar ,ı,. 

man veya halalı olıa da, mutllk& e
flllp, bttmem ne kadar enerJI ıarfe· 

enupyanmk 
Fransa büyük bir erazi almak istedi 

64 Qnco arz derecesinde bulunan 
bu parça 1840 da keşfolunmu•tu 

Fransa, hemen hemen hiç bir J'ran. 
sızın haberi olmadan, eon gUnlerde 
büyük bir araziyi ilhak etmietir··· n
hak edilen arazi, İtalya, :lsviÇN, Bel
çika ve Holandanm mecmuu kadar, 
ayni bütün Fransa.ya yakın bir bUytlk
JUktedlr. 

Fakat Franaanm ilhak ettiği bu 
toprak bu kadar biiyllk olmaama rai· 
men pek mUhim değildir, çt1Dld1 mev
zuu balısolan arazi cenup kutup mm
takumdadır. Bqtan bqa bir buz aa· 
hasından ibarettir ..• 

Kutuplardaki arazi, hangi mlllete 
mensup biri tarafından ke§f olunuraa 
o memleketin malı sayılır. Bunun için 
de birçok memleketler arasmda daima 
ihtilAf çıkmı§tır. Çtlnktl, meeell bir 
Fransızın ke§fettiği yere, daha aonra, 
bilmiyerek bir İngiliz gemisi kendi 
milletinin bayrağım diker··· 

Geçenlerde yine böyle, lngiltere ile 
Amerika arasında paylqıtmıyan bir 
araziden bahsolunmU§tu. Fransanm 
bugUn ilhak ettiğini resmen bildirdlll 
araziden de cenup kutpu seyahatleri 
hakkmdaki yazılarmmda 11011 zaman
larda Parlate açılan bir deniz aerglai 
mUnasebetile bahaetmiltfk. 
Oınup yan kilresinin 6' ilncU arz 

derecesinde bulunan ve .. Adali arazi
li,, ismi verilen bn pnlt bu salıuı 
DUmon DOrvil lamindekl bir Franaız 
gemicisi tarafından 1840 aenesmde 
keşfolunmUftur. Kaptan, 1837 ııene
aindenberl deniae çıkmıltl ve ilç 1eDe 

fırtmalarla, soğukla mücadele ederek 
buraya varmıetr. 

DUmon Dlirvil bu yeni araziye kan· 
sının ismi olan Adeli adım vermifti. 

Gemiciler yollarma devam ettiler. 
Kaptan Dürvil kumandasmdaki 
"'Aatrobal,, gemisi ile, kaptan Taki· 
no'Jlım lmmandaPndakJ (r.ele) ..-. 
ylDe fJrtmalarl& ~ ilerlecUler. 
Buraları, cenup kutpumm - fJrtmalı 
ve aert havalı yerleridir. 

Bir hafta llODr& J'1Di bir arazi ile 
karfrlalıyorJardı. Be1lri burul Adell 
arazialnln bir devamı idJ. Oraya da, 
ikinci geminin kaptanı kendi kanamm 
Wnln.i verdi ve bu mmtakaya 1KJari 
arazisi denildi ... 

Acleli arazisi ekseriyetle kar altın· 
dadır. Birçok taraftan da kapalıdır. 
Bu kayalar da, Viktorya ara.zilinde ol
duğu gibi, kömüre tesadüf olunmakta· 
dır. 

Cenup kutpuııdaki bu arazi dllnya
nm en ~h bir yeridir. Burada, ae
nenln her gUnil mUtem.adlya fırtma 
vardır. Rtl7.g4r aaniyede 90 ilA 300 kl· 
Iometre aUratle eeer ... 

~ slYASl TARAFI 

AdeU arazial 400.000 kilometre mu
rabb&mdan fazladır. Hemen hemen 
Fransa kadar genit olan bu arazi ıim
diye kadar da Framanm mali idi. Fa· 
kat bugün Fransa buraamı remneıı il· 
hak etmi§tir • 

Bu ilhakı İngiltere müsait karfıla,.. 
mıştır. ÇUnkil burası yeni Zelanddan, 
Avusturalyadan ve Cenup Amerllra· 
11Ddan hayli umk bulunmaktadır. Bu· 
nun için, bu memleketlerin burada ha.. 

derek onu ara7or ve itin garibi; bu· 
Iuyorlar da ..• 

Bulamadıkları takdirde, kahveci
den bir yenisini lsteyorlar. Fakat o 
sırada, eskisi gö.zlerine llltecek olur
sa, yenlslnden vazgeçerek tekrar 
zahme.Uere girip, onu. aandalyenin 
ayak ucu~an veya bir duvarm di
binden, tozu, topratı, mikrobu Te 
rutubeti ile tekrar ellerine alarak. 
"ver yansın", yeniden bombardnn&· 
na başlayorlar. 

TAVLA OYNAYANLARIN çektik
leri bu zahmetleri ıördtıkge, aklıma 

va tlMU kurmalarma imkln yoktur. 
lngiltere iae, hava UuU cihetinden tat
min edllmi§ bulunuyor. 

Fr&nsanm Adeli arazisine en yakın 
,vlere Norveç sahip bulunmaktadır. 
Norveç hariciye nazın Koht da, bu 
meseleyi tetkik etmie ve Fransanm 
bu talebinin Norveçin menfaatlerine 
mugayir olmadığını bildirmiştir. 

İtiraz yalnız Avusturalya tarafın • 
dan gelebilir. Çünkü, Amundsen'in ce· 
nup aeyahati esnasında kendisile bera
ber buralara gitmiş olan bir gemici, 
burumm evvelA A vusturalyalılar ta
rafmdan keşfedildiğini, binaenaleyh 
Avusturalyanın sayıl.mut lizmı geldi· 
ğini ileri sUrmilftUr. Kaptan Risler liit:J!~~~-~ 
Lanen hımindeki bu gemici, bu mese-
leyi hal için, :Milletleraruı bir konfe- :--------------
ran.s yapılmasm.ı teklif etmiftir. istatistik köşesi: 

Bununla beraber, bugün Fransa bu-
rumı resmen kendi toprağı olarak i- Franaada 2,5 Milyon 
lin etmiftir. Avusturalya htıktimeü de Yabancı Nüfus Var 
resmen bir itlruda bulunursa belki si- Son senelerde Franaada ecnebilerin 
yut bir mUzakere bqlanabillr. çok fazlalqtıiı görlllmllftür. Franaaya 

FRANSA BU ARAZlY:t ıeUp yerleıen ecnebiler gUn pçtJkçe 
artmaktadır ve harpten evvelkine ııJa. 

NE YAPACAK? belle bUyUt bir yekibı tutmaktadır. 
Kutuplaıdald bot arazilere 80D u- 1911 senesinde yapılmıt olan bir mı. 

ra kadar biç ehemmiyet verilmezdi. fua aaymı.mda Fransada nllfuaun ytbde 
Fakat, yirminci asırla beraber, kutup 3,7 alnl ecnebi tetldl ediyordu ve bura
arazlaiııe de kıymet verilmeye bqlan- tam 1,520,000 ldL 
mııtzr. 936 dakl en son bir latatlatikte görill. 

Bu labada ilk örnek olan İngiltere- • dUğtlne göre, Franl&daki ecnebiler Od 
dir. mJall artmqtır ve nllfuaun yüzde 6,1 ini 

Bllyüll Britanya 1908 de Fakkland teıkll ederek 2,564,000 e ÇllmıJ§tır • 

ara.zilinin kendisine ait olduğunu ilan Bugün Franaadakl ecnebilerin millet.. 
etmif, 1917 de de Roz arazisini kendi- ler araamdald ıılabeU ıudur: 
ılne almıttL Bu iki arazi de bugün ltalyan (Fran.m nUfusuna göre yüzde 
Balina av( çok inkipf etmil ve bu bot 34,6 
araziler İngilterenin ticaret menbala- Almaıı yUzde 1,9 
rmdan biri haline gelmi3tir. Fakkland Belçilaklı yilzde 8,3 
araamda. 1906 dan 1937 aeDıeSine b- :bpanyo1 yUsde 16 
dar 9 mD70D varil ~ Çlbnl• JmareU J'bd• a.s 
m.11 ve aevkecmmtft,lr. Bu da ' milyar LeJıU yfbıde 18,1 
altm frank kıymetinde bir ticaret ma- Rm ylbıde 2,5 
h tetkil etmektedir. 

BW'ada aenede 30.000 balina balığı 
avlanmaktadır. 

Kutup mmtakalarmm bu iktıaadt e
tiemmtyeti öğrenildikt.en. aonra tay. 
metleri pek tabii olarak arttı ve dQn
ya tberlnde büyük bir rol oynamaya 
baıladı. 

lngiltere Fakkland clvarmdald de
nizlerde balık avı yapacak ecnebi ge
milerden fazla vergi almaya bql&ım1-
lardJ. Bunun berine, Norveç de, 1928 
wenesfnde, Ruve ve Birinci Piyer ara
zisini ilhak eW. 

Franaada Z1 Mart 1934 te Adell a
razi iiserinde hakkı olacağmı ileri 
atlrmu,tU. Bugün de resmen bu hakla 
ilin etmıı bulunuyor. 

Bugün kutup arazileri hava Us8l1 o
larak da bir kıymet kazanmqtır. 
Franaanm da bu araziden bu suretle 
istifade edeceği Umlt oıun,yor. Bun
dan bqta, orada kömUr bulunmuı 
ihtimall de vardır. 

• Dlhı f8hrlmls ticaret oduma Buda
pefteclen bir mektup ıel.mif, çon tanın. 
DUi bir flrmanm memleketimbde men
aacat boyacıbiı yapmak lstedltt bildlrlJ. 

mittir· 

bir ftklr gelir: Acaba tavla B&Ddık
larııun etrafma da, tenis kortlannda 
oldulu gibi, fırdola:rı bir tel kafes 
geltmet lmltbı 7ok mudur? •• Bu su
retle, bir banka kleealnl andıracak 
kafealn. k&J'fllıklı iki tarafına da . . 
ldlctlk birer kapaklı dellt 7aptırılır. 
Bir tarafın 0111ncuıu, o kUçtık nokta
lı pylerl alablldiltne atar: 0111nunu 
opar: peneereılnl kapatır. Sonra 
dlter tarafın 0111ncusu ktleilk pence
resini açarak oyununu oynar. Dakl· 
ka batında yerlere eflllp kalkmafa 
Itllum kalmaz. Her ttırlfl heyecanın 
tesahOrüne elverişli bir sistem! ... 

• • • • • - • w • • • 

Sıraar gelmişken söyllyeyfm: Her 
tavla oyununa başlamadan enet, o 
ktlçilk noktalı şeylerle, aa:rııı bil· 

Değerli bir romen 
Allml vefat etti 

BUkreş, 16 (A.A.) -Profesör Ma-. 
rineako, vefat etmlşUr, MUteveffat 
Parla tıp akademlsl Ue Avrupa ve A· 
merika akademilerinin ve mm cemi
yetlerinin ecnebi azuı ldl. Kendllll 
cllmlel asabiye hastalıkları hakkı~
da romence, fransııca, almanca, tn
glllzce ve lspanyolca olarak 950 den 
fazla eser neşretmJşUr. 

o 

Almaoyada soğan 
buhranı var 

Berliıı, 16 (A.A.) - Birkac haft,a. 
danberl ev kadınları soğandan mah· 
rum kalmışlardır. Soğan kıtlığı ge

lecek huat mevsimine kadar devam 
edecektir. Gaze~er, yahudlleri bu 
madde nzerlnde spekllllsyon yapa
rak dünya piyasasında soğanı azalt
makla itham etmektedirler. 

Ev kadınlan soğan yerine pırua, 
sarmısak ve Almanyada bulunan dl· 
ter baharatı kullanmata davet edil· 
mektedlrler. · 

mem kaçı bulan yauı, yuvarlak dUL 
melerl de bir antiseptik mahl6le ba
tırmak fena olmıyacak ... 

Elanekıiz Pazar 

DttN, taksi otomobillerimizin ren· 
gl ve çizgilerini beğendiğinden bah· 
settllimlz lnglllz seyyah, "lngll
terede pazar gllnll ekmek çıkmadı
frnı da" söylemişti. o gUn tınnlar 
kapalı olduğu için, herkes, ekmeği
ni cumartesi gününden alırmış. 

Desenize, bizim pazarlar, tngtlte
renln pazarlarmdan çok daha iyi! .• 
CllnkQ şimdiki halde, bizim ehemmi
yetli bir şey olarak dUşUndtığilmUz. 

cumartesiden traş olmaktır. 
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Danyel Daryo <!~a~!'!!,. 
(B~ tarafı 7 "ncide) 

"k" aıar·ı biltiln diln den, yahut idra.klnden veya sosyal 
son~- mus~~~ı~ 1 

e • bir Temanın işlenişi, mesel! kara.k-
yayx "aza.ncı.uı ır. terlerln izahı, muharriri 'ihsasların 

:Simonun sesi .Allah \•ergisidir. Gün
de yalnız birer saat talim yapaack o
~ursa ,gökyüzünde :ikinci bir Simon Si
mon yı1dıwım doğacağı muhakkaktll'. 

DANYELE GELlNCE 

Onun sesi de harikulade güzeldir. 
Fakat, kızım ses ile hiç meşgul olmu
yor. Kiiçükliığünde birlikte şarkı söy· 
lüyorduk, hatta bir defa o beni sus
turau ve: 

- Anne, burada yanılıyorsun, dedi. 
Evet, onun hakkı vardı. Çünkü gaf \ 

YB:PmJ&tım. Ben, ilk önce Danyeldcn 
Opera art.isli yapmağı düşünüyor

dum. Fakat dostlarımız.dan Merargu 
J>ir gün gelerek rejisör V andalm "Ba
lo,, filminde rolU al cak küçük bir kız 
aradığını söyledi. K:ıznn iıenüz on Uç 
yaşında idi, kısmetimizi denemeku 
hiç bir mahzur yoktu. 

Hayli tereddütten sonra bir dostu· 
muzun refakatinde Dan) eli gönderdik. 
20 kız arasından seçılip almmı§tı. Ay
ni günün akşamı beni Vandalin büro-

. suna ~lar. Dört senelik bir mu
kavele yaptık, Dan) el filmlerde oyna· 
yacakb. bte Danyclin snnat hayatı 
Jju suretle başladı. Ben bu istidada 
Y.Blnız yol gösterdim, :mani 'Olmadım , 

gUnkü .:her istidat teEvik edilmelidir.,, 

tveta Lebon, Simon °Simon '\re !Dan
yel Daryoya musıki hocalığı eden ba
yan Daryo yu1rnrdaki izahatı verdik
ten sonra, km !Danyel ile damadı 

Fransız mubnrrirlerinden Anri de 
Koamn bir arada çekilmiş resımle
rini göstererek; 

- Bir nnne için en büyük saadet 
!y.i evlftdn malik olmaktrr; dedi. 

Allaha. çok "Bilkür ki, bnna bu tfirlü 
evUitlar nasip etti.,, 

Eminönü Ha1kevinde 
19 Mayıs 

Eminönü llalkc\•indcn: 
19 Mayıs spor ve gençlik bayramı 

Evimiz tnrafındnn .nsağtdnki program 

~i kutıan:ıcaktır: 
l - Gilndüz saat 16 da Beyazıt mey

&nmda: 
1 

lı) IstiklCıl marııı 
' b) Gcnı; bir sporcu tarafından ooy
lcv 

c) Halkevi ba§kanı Agfı.b SIITı Levend 
tarafından söylev 

_ç) Jimnastik gösteri§lori. 
Ci) Meydan temsili (lstiklal ,piyosi). 

1 Bu §enlik toplanbsına bütun yurd~ 
Jarı davet ederiz. 
' 2 - Gece muı.t 20,30 da GUlhane va.r
ki içinde Alnyköşkünde: 

• a) Evimiz tlyelerinden Naki Tezel ta
rafından söylev. 

' b) Evimiz göstcrit f}Ubesi tarafından 

hariclne çekecek ve "tipik'." olabile
cek btr baktkt ifadeye sevkedecek-
tir. 

ı>sikolojik veyahut sosyal bir ro
manda "tipik" olanı bulmak günde
lik hayatımızın. herkes tarafından 

görü1en safhn.larmın dışınaa uğrnş
mış demektir. Bunda derinliğe ıin
mek manası ve mahiyeti vardır! 

DünkU reel 'hlssl m'ilphem ve m'll
şevvcş bir aunyadan ııntıbalar naltle
derdi. Çünkü onun dünyası, arzusuna. 
rağmen tamamen objek1t.1t olama
mıştı. Yani ideali <>lan kanuniyet 
huauduna bir türlll 'Varamamıştı. 

Halbuki bugUn reel hissi daha. entel
lektUel bir mana ve mnhlyet almış 

insan rlyn:ıl kaUyete yakın blr hn
vl,Yetle hAdiseler karşısında ldrAk!nl 
tanzim etmiştir. Bunu daba 'kısa. ifa
de etmek itin şöyle sl>yllyelim: 

Pt>ikoloJik ve sosyal dünyanın ım
ktı.nlnr.ı hududunu tar;ıyoruz. O ar
tık müphem hfs1er da,ğll, ecr.Ube e
dilmiş haldkatıerdir. Sanatklr ren
litc~-ı ;pnsslf ola:ra'k seyıretmekle de
gıı, alitlf bir şekilde yaratmakla, 
ter'klp ıe.tme'kle ide~ nllzme yeni bir 

snfha atab nr. 
Yaratmak heyecanı jpasslf mUşa

hedctlen daha az 'bUytık ısanat malze
mesi değildir. Elverlr kl bunu !ele
yecek bir sanatk~r-0lsun! Sanat lm-
1tA.nlnrın hududu içinde ilA.hlafmak
tır. 

SADRİ F..RTE f 

Boka Maçlan 
T. S. K. 1stanöul Bölocil Bo'k.ı ılt}arılr

~rndan: 

1 - JBölgemh: boks teşvik müsııbskala
Tınd:ın birincisi 21 - 5 - 1958 ıcumıırteSI 
gilnü -nkşnm1 snat 20,50 da Veznecilerde 

},fıin Sfileymıınlye klübii snlonunda 'YIP•

lııcnktır. 

2 - ıns:ıhaknlar serbest olduğundan 

hOlscmizde btilunnn bütün amatörler iŞli

rnk cclcbillrler. 
3 - 'Kıı:ı:nnan birinci ve ikincilere mn

dalyalar verıtecektlr. 

4 - 'l'ıırlılnr ayni gün saat 18,30 n '.ka
dar Süleymaniye klübünde ;ynpıln~ındıın 
müsalınkııyn gircceklerln nihayet bn snnte 
kadar milrncııat etmeleri lbımdır. 

5 - TaMıyo geç kolonlıır müsabnk1l1nna 
ıgiremedcr. 

(yalnız bir kelime) piyesi. 
Alaykö§kündeki gece mUsaınereShıe 

ıgelınek istfyenler davetiyelerini her gün 

Cağnloğlnndakl Evimiz bürosundan ala
bilirler. 

Bresıav panayırında 

Türk PCllVVOnu 

Almanyruım fDSihfm umulusal pn-
naymndan biri de her yıl mayıs aymdn 
Breslau'da açılmaktadır. 

Breslau panayırına nıemlekctimlz 936 
yılmdanberi muntazaman iştirak etmek
tedir. 
Beı giln devam eden bu yılki Breslau 

panayırı 4 mayıs 938 de Almanya. Ma
liye nazırı Gnıf S<:hveriıı von Krosiglt ta-

ra!mdan bllytik ıneraslmle açılmıştır. 

Hnbcr nldığnnıza göre, Breslau pana
yırına. lştlraklm1dn mtisbet neticeleri 
panayır esnasında g<Srillmü(Jtllr. Birçok 
Alman müesseseleri bu münasebetle 
memleketimizden 2,000,000 marka ya
kın değerde mal almıalardır. 

Resimde Türkiye paviyonundan bir 
parQa glSrilIUyor. 

-
Ç PRAZ 

Kelime bulmacası 
yeni bulmacalQIZ 

1 2 3 4 5 

General 
Busabahhusu 

şehrimize 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Bu sabah aehrimize gelecek olruı d08t 

1 

Bunlar zabit riltbclerini .harp meydanla.. 
ve müttefik Yugoslavyanm Harbiye :na- rmda alm1'1.a.rdır 

~ general Mariç, merasimle karuıl~- 1914 de mülizim riltbcr>ini clan Yevre
dıktan sonra Perapnlas oteline misafır moviç harbin sonuna kadar kendiBlnl da. 

edilecektir. ima. büyük bir keJıramanlıkla en 6n t!afta 8 .ı-..ı_-:1!!!!1.;. 

....ı,..-.;.,.._;.,_:. 

g 
General Mariç, eehrimizi gezmeği -gösterm1 tir. Aldığı bUYfilt .lilganlar bu 

ıronraya bırakarak, hemen bu nkgam hll- muvaffakiyetlerin milldl.fatmı teŞkll et. 
kflmet merkezimize hareket edecektir. mektedir. 

Soldan ıra 
1 - Yeşilköy, 2 - Aka, ras, 8 -

ZChir, 4. - iEia. 5 - Ağ&, öfke, 6 -
ud, fı.lA, "l - lmam. oda, 8 - Karanfil 
9- inek. 

Soldan sap: 
1 - Esrarı çok olıı.ıı bir memleket, 

2 - Sığmak, bir nota:, 3 - Kabahat.siz, 

demir ~ubıik, 4 - bizi doğunuı. 5 -
nskcrliktc derece, 6 - Bir nokta, 7 -
bir emir, bir gıda 8 - C§elt gibi bıığı. 
nuı, 9 - Tamamlle meydanda. 

u'knrdan aşağı: 

1 - Byllk bir dağ silsilesi, 2 - If -
mat, Rwııca bir 3 - Bağlayan nesne 
Alın teri 5 - Geçirmek, don olmaytın 
6 - Bir nota, §an, inin teri, 8 - Tabit, 
9 :- Afrlkada bir nehir, rabıt edatı. 

BORSA 

D!ln ae yazdığımız gibi genenile refi
kam ile Harbiye ve Bahriye nezaretleri 
hususi knlem dirclrtöril albay Yevremo-
vlç refakat etmdktedir. 

Yugoslavya bugUn bUtün dünyada bll
Ylik bir itibar görUyorsa, bunu ııphesiz 
ki ordusuna borçludur. Yugoslavyanm 
pek haklı olarak iftihar ettiği ordusu 
Yugoslav millt blltllnlllğil hedefinin ta.. 
hakkukun<la bUYfik bir rol oynamıştır. 

Bugün de Yugoslavya cmrüyet ve aulh 
için bnıılıca buna gllvenmekteatr. 

Bu orounun en değerli zabitlerinden 
biri de bugtlıikU uen olan Yugoslav Har
biye ve Babpye nazırı ,general ?ı!ari~. 

genel kurmay Başkanımız ma.rcaal 'Fev
zi Çakmağın ziyaretlnl iade etmek ille
re memleketimize gelmektedir. 

Genenil Mariç. memlekete biiy'ük biz 
metler otıriiş olanların birçoğu gibi halk 
nramndım yeti§Il1lo bir kumandandır. O
na mesleğinde muvaffakiyet temin eden 

•--- Ankara 15.5 •938 __ _. flEU' ne do~dald mevkidir, ne de ser-
veti. Yaln~ doğu§undan asker olmast 

lliınlarında )'ıldı:ı: haretl olanlar. ll:ı:e-
rerfnde ımunmele görenlerdir. !Rakam- zekllsı :ve çalı§masıdır ki kendisine a~ 
lar unt 12'de ka.panıı satı5 fi:ratlandır. kert .rlltbelerin bütün derecelerini ge,e.-

._ ___ Ç E K L E R , ___ __. rek bugiln 'i§gal ettiği ;yUksek ve mesu-

• Parla 2S 3825 • .Madrld ıs 0158 liyetli mevkie yilkselmeslnl temin et-
• Nevyor.k O 7921.60 • Berlin 1 9646 
• Mllftno 15 0510 • Varşova 41ss7 .mfatir4 General .Msriç bu mevkide bugün 

• Brfibel • 7017 • Budapeşte S 9S80 bllyllk t~tçı ''11.Slflar.mı i6stermekta 
• :Atına fr'l 1610 • .Bfikret 105 8780 devam etmektedir 
• Cenevre 3 4i50 • Bclgrad 84. 8825 GENEBAUN !l'EIWl.JMEI All 
• Sofya f~ 8755 • Y okohamı 2 7260 
• Amsferdan l '1120 • Stokholm 80790 Genenıl Mariç 1878 de Galovi.Çte doğ-
• Prd 22 77öl • Londra 630 muatur. Bu şehrin bulunduğu Uzice mm. 

Viyana • fıfoslrnva 2SS2?5 takası abnlisi esasen zekltarr, iyi asker 
istikrazlar 

olmaları "Ve bllj'ilk vatanperverHk1eri ne 
• '1933 T.Dor J 191751 •Ergani btfk. 9:5 

" w ., U S.Erzurum me§hurdur. 
" .. " I11 S. "Erzurum General Marit tahsilini Vallcvo lise-
Ef ektifi er verilmemlştlr. sınae bitlrmlş, 189T ae Beıgraa nskerl 

---------------·ı alı:ademlıiine, 1903 de ae yfilı:sek harp 

Hikaye 
(9 ımcu mıyı/adan deoo.mJ 

TercUman, yerlilere, onların lisa
nmca haykırarak: 

- Kardeşler! dedi. Yabancılar size 
şarç ikram ediyor, buyurun.. 

Ve bunu soyliyerek, destiyi arala.n
na bıraktı. 

Şarap, bir an içinde sihir gibi tesir 
etti. Yerliler atıldılar. On dakika için
de herkese bir miktar iQmCk nasip ol
mustu... Eskisinden daha çok hayla -
rıp tepinmeğe ba§ladılar. 

Tercüman: 
- G<>rüyorsunuz ya., dedi. İçtikçe 

daha fazla zıvanadan çıkıyorlar. ··Şa
raplarıru .içtik, §imdi kafalannı da is
teriz!,, diye bağnıyorlar. 

Tercümanr teskin «lcrek: 

- 'OzUlırte, dedim. Gel §imdi senin
le ~dıra ~ekilelim. 

okuluna girmi§tir. 1908 ae erklnıharp 

olarak mektepten çıkan :Marlç, 1912 de 
Fransız ord.usunila. staj yapmağa gönde. 
rilmiş ve burada askeri bilgtsl.c1 artxr. 
mı§tır. 

Srrbistanm, .mllU birliğini tahakkuk et
tirmek ~çin glriBtfğt her muharebede 
general Mariç çok mtihim evlrllcr nl
nuş ve kendisine k&l'!iı beslenen itima.
dm hnklr 9lduğunu isbat e~tir. Gene
ral, meharetini, ~llhassa 1915 <!eki Ka.. 
çanik muharebesinde göste.rmtu ve bu · 
harpteki yararlığı ile tebarüz etnııaUr. 

O sırada Brogalnika ftrkumm orkflnı
hıırp reisi olan general, b1r ıı.vuç bllkorlo 
adetçe pek faik olan tlOpanm barekcU. 
nl durdurmuş, 'Vtı S1rp ôrdasu.nu irlcatten 
kurtarmtşt.J orau bu hareki u~ Arnav\ıt 
luğa kadar hıcll. 

Bundan sonra Konuya gelen generaı, 
1918 deki taamıZ harekeUne kadar ora 
da kaldı. 1918 de Drlnadaki fırkanm r~
m olııtak dil§t?Uın ceph~ini yarmaktn bU-

llarpten sonra albay Yevremovfç tab· 
silini Parlstekl yüksek harp okulunda 
yapm13, sonra genel kurmaylıkta çnlıe
mıgtır. 

1925 de -kumandan rlitbeai aimıu ve 
936 da albay olmuştur. Albay Yevremo
viç 936 danberi Harbiye ve Bahriye ne
zareti hususi kalem direkt5rildür. 

Me s 
Pırlantayı bogup 
gömen yakalandı 

Yersin 15 (HususO - Nisa.Dm o
nuncu günü üzerinde külliyetli altın 
ve mücevherat f.aEıyan pn'lanta. e.dJ:n.. 
da ihtiyar bir adm lm.ybolın~ 

Pırlantanın parasına tama.an bir cl· 
na.yete kurban gittiği ihtimali 'ür.erJıı.. 
de duran Omrihuriyet MUddeiumumt
liği ve zabıta mesleklerinin biltthı in· 
celiklerini kullanarak talıldka.t:r bin 
yönden yürUtmUş1er ve 'katili bula:ralt 
cesedi meydana. çıkarmışlardır. 

Cumhuriyet MUddeiumum!si Enver 
tJııaı tahkikat safhası e'trafmda. oun
la.rı söylemiştir: 

" - Pırlanta. kaybolduktan sonra 
J>unun parasına. tama.an öldilrllldilğü 
ihtimali ür.erindo durduk ve zabıta 
a.rkada.§Jar.ı:m bütün gayretlerini bu 
aafha. Uzcrlnde sarfettilcr. Kuyumcu
lara da. eYvelce alfunat verilmişti. 

Evvclki gün bir .kuyumcu Eabrtaya 
müracaat ederek kendisine Ahmet 
Cingö~ adında birisinin bir altm yü.. 
zUk Mtttğmı söylemiştir. 

Zabıta. bu ip ucunu cldo <Cdinoe aer
ıhal 'biz.e haber Verdi. Miiddeiumu.mt 
muavini Şeref,, kıSmı adli :re\Si Sal!· 
hattin Özgen, kısmı idari reisi Cemaı. 

lettin KiikSal ve polis memuru MaJi .. 
mut &ra geceli gündüzlU çalşıuılt 
ve 'bu ip ucundan istifac\c etmelı:: su .. 
retile katilin Ahmet Cifig6z olduğunu 
meydana çıkarmı§lardır:. 

Maznunun isticvabmda. .Pırlantayı 

kenclisınin boğduğunu itiraf etmiştir.,, 
Ahmet Cingöz Pırlantayı iple boğ .. 

auktan sonra Mahf el civarındaki met.. 

rlık evin bodrumuna elbiseeile göm .. 
mil§tür. :R{rlantanm cesedi ,gömülÜ 
bulunduğu yerden çıkarılmıştır. Ceset 
taaffün etrniı;ı ve parçalanmıem. 

Ahmet Cingöz tevkif edilnıi§tir. 
CürUrtı ortağı olup olmadığı henUz bel· 
u a ğildir. 

• • • yük bir muvaffaklyet gösterdi. ~-----·--------"' 
Harpten sonra; 1910 aen 1930 a katlar 1 

Derken, yerliler, sıGnımağı, ha.ykır
mağı kestiler. Yiyecek gibi gözlerle 
bizim tarafa bakıyorlardı. Sonra ter
cüman haykırdı: 

- Bakınız, bakınız! Dedi. Birer bi
rer yere düşüyorlar! 

Ben bu manzarayı görünce, arka. 
daşlanma dönerek: 

-Tamam, dedim. Çabuk pılıyı pır
tıyı toplayın. Buradan smsmanın sı· 
rasıdır. 

Az evvel bağırıp çağıran, sıçrayıp 

atılan yerliler, gerçekten birbiri ar
dınca yerlere yuvarlanıyor ve öylece 
kalıyorlardı. Çok sUrmeden, ayakta. 
duran bir tek kişi bile kalmadı. 

TercUma.n şimdi: 

- Allah 1mdadmıza yetişti! Diye 
mınldanıyordu. 

- Allah belki beni bu tehlikeden 
kurtulmamız için sebep halketti, de
dim. Onlara verdiğim bir desti şara
bın içine külliyetli miktarda afyon at
mamış olsaydım, halimiz cidden ba
rapti! 

İngilizceden Çevid~; H. M.. 

general Mariç Saray Boanaaıı bulunan 
iklncl ordunun crkrı.nihnrp reisliğinde bu-
1 unuyor. 1930 da gencnil olan Marl~ 

Zaftep mmtaka!mdakl ordunun l.nınan
danlrğmı alıyor. 1930 da da•scnel kur
may ba§kanı riltbesinc yükseliyor • 

8 mart 1936 dan beri de general Mnrlç 
Harbi1e ve Bahriye nazındır 

Gizli p 
ha 

m k 
• 
1 

General, geçen mesl~k hayatı nel~ 

J"inde, hariçte de kendisine verilen va
zifeleri muvaffakiyetlo baiarmıvttr. Bun 
dan batkn, Bclgrad haı'p akademisinde 
sevkUlceylf profesörlilğü de ctmi13tir. 

Değerli mUtercim bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zlşkadan dl· 
llmize çevirdiği bu eser bugtlhkil 
dUnya hadiselerinin kaynakları· 

na varabilmek ıcın okunmruıı şnrt 
olan ba~lıcn. kltaplo.rdan blrldlr· 
Dün ve Ynnn tcrcilme kiCUyaun· 
dan 65 lnclel olarak ~ıktr. Her ıd· 
t.nvcıda bulunur • 

.-E!llmı:a•ıc:m11EK:...m:-' 
Gonenı.l Maric, ayni zamanda askort 

müharrlrdir. SevkülceY1 hakkındaki ese-
ri ve taribt tetklklori askerlik bilgtalıio 
bü,yilk yardxm1ar6a bulunmuştur. 

General Marlo bUYük bir Yug0tlaY 
aııkeri simasıdır. 

ALBAY l'EVREMOVJO 

Yugoslav Harbiyo ve Bahriyo neza
retleri hususi kalem direktöril albay, 
Yevremoviç 1894 do Yagodinnda doğ. 

muetur. Kendisi 1914 de küçük asker 
olarak harbe giden nesle mensuptur ' 



f·E..l'~Tı 
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ı - Lzmlrde şartname ve J)roJesl mucibince yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evlııln temel kazıkları loi 11 - iV - 938 tarihinde ihale edlleme
dlllnden yeniden kapalı zarf uıullyle eksiltmeye konmuştur. 

il - Ke9lf bedeli 87265 Ura 60 kurut ve muvakkat teminatı 6618.27 
liradır. 

111 - Ekalltme 20 - Vl - 938 tarihine rastlayan pazartesi gUnll ıaat ı& 
de Kabataıta Levazım ve Mtıbayaat şubeelndekl Alım Komisyonunda 7a
pılacaktır. Kapalı zarflar ayni gilııde en geo saat U de kadar adı reçen 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

iV - Şartname ve projeler 4.36 lira bedel mukabilinde inhisarlar Le
vazım ve Mtıbayaat şubesiyle Ankara ve tzmtr BatmUdtırlllklerlnden alına
bilir. 

V - Fenni eartnamestnde izah edilen eıaalar dairesinde yapılacak 

olan temel kazıkları işi Frankl, Rodiç, Sterıı, Simples, Brechtl, Abolo
renı, Miharlls, Mast vesair firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara 
mtı.uıaall sistemlere göre yapılacaktır. EJcalltmeye ltUrak etmek isteyen flr
mAlann fenni tekliflerini mllnakaaa gOnt1nden 10 gtln evveline kadar teı.. 
kit edilmek nzere lnhlsarlar Ttltnn feleri MndnrlOIUne vermeleri llzım
dır. 

VI - lsteklllerfn bir mimar veya nınhendlı olmalan veyahut blr mtl
b endlı veya mimar! lneaatm hitamı na kadar daim! olarak iş başında bu
lnnduraeafına dair aralannda teatl er\llmll' noterllkoe tasdikll bir teah
hllt kllıdı ile Nafıa VekA.leUnden alınmıı bu gibi tılerl yaptıklannı göste
ri r mtıteahhltllk vesikasını eksiltme gUnllnden en ceo tıo gtın enellne ka
da.r lnhlsarlar Umum MUdllrlllğtl İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca vell
ka almalan llzımdır. 

VII - Mnhnrın teklif mektubunu, kanuni vesaik ile VI mcı maclde
df' yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya 
mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarnar yukarda yaııldıtı nzere ek-

siltme gtlnll en geç saat 14 de kadar )"Uknrda n.dı geçen Ahm Komisyonu 
Batkanlıfına makbuz mukablllnde verllmlş olmuı lAztmdır. (2578) 

ı- ıı - ıv - 938 tarihinde ekalltmeıi tehir edllmio olan ıartname 'H 

proJesl mucibince tzmirde yaptınlacak Ttltllıı Bakım ve teleme evi lnıaa
tı yenJden tapalı zart usuıt7le ekılltmere konmuıtur. 

il - Ketlf be4ell 6'16.960 Ura 81 kuruı Te muvakkat teminatı 10.HI 

Un '' nruıtur-
nı - IJblltme 20 - vı - 938 tarihine rastlayan paıarteel gllntı saat 18 

da Kabatatta Levazım ve MUbayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 1'&

pılaeaktır. Kapalı zarfiarın a:ynl gtınde en geg eaat 16 e kadar adı geçen 
komlıyon başkanlıtma makbuz muka blltnde verllecektlr. 

IV - Şartname ve projeler 33.85 Ura bedel mukablllnde tnhlsarlar 
Levazım ve Mtıbayat Şubesiyle Ankara ve lzmlr BaşmlldllrlUklerlnden alı
nablllr. 

( t" eni lf eşrlgat ) ZArt 1 
_ Dördilncli şubeden aldığım 25 - 9 - 37 

ERTUQRUL SADi 
TEK TiYATROSU 

Bu ıece 
TBKIRDAG 

llALX Slaemuıada 

Y. - lateklllerln milhendla ve:ya mimar olmaları veyahut blr mtUıen

dls veya mimari inşaatın hitamına kadar datmt olarak lş başında bulun
duraeafma dair aralarmda teati edil mlş noterlikçe tasdikli bir teahhOt kA
ğıdı ile Nafıa VekAlettnden alınmış asgari 200.000 liralık bu gibi inşaat 
yaptıklarını gösterir bir mUteabbltllk vesikasını eksiltme gUnnnden en PO 
tıo dil eneli- kadal'tnlllearlar tap at 8abemle lbru eclerek ...,_ ... 
k• aımalan ıa..mm. 

lnMD tarih n 31/18682 numaralı lkMlet Pk
reml aJ1 ettim. Yenisini alae.iımdan ... 

Gecea Qdanberi ncın> INıfltata lla f1- kisinin bllkmtl 1'Ülar. - Bll,,OOda ç.,.. 
lir Te sanal mecmuasının Jla:JU •JIU lcallG cadde•I 30 nrımaratla Vail kın •a
lliunıllab Ataç, Hilnıi Z118. Bedri Rahmi, tlna llelohzl,,.. (2558) 

lluzalfer Şerif, Sabahattin Eyflbolla. Per- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ~~ 
tev Beratav, Sabri Biat. Ahmet AlaolJu, .!! -
llııatafa Şeklp llbl tanmmıı Wm adamla- D O K T O A 
ruıuııa delerll makaleleriyle intişar et- KALKACAK VAPURLAR 

vı - JıfDhtlrltl teklif mektabwı11 kanunt Teıalt ne 6 fncl maddede ~ 
zıh eksiltmeye iştirak vealkumı n muvakkat teminat paran nya mek· 
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zart Jann mt1nakasa gtlntl en geç saat ıs • 
kadar adı geçen Alım Komisyonu Ba,kaıılıtnıa malr.buz mukabfllnde Terll
mfş olması lAzımdır. (2577) 

llllıtfr. Neceetlln Ataugun 
ıssız adada 28 yıl Her gt1o ubahlan Nida buçufa 
Danlel de Fol'nla bütlln dünyaca tanın- akpmlan t 7 den 20 ,. kadaı Llle 

llllf olan bu pheserl Yapr Nabi tarafın- u ta)')'U• apartJNnlan lldud daire 
dan tercGme edllmif ve Kanaat Kitabevi l7 numarada baıtalanaı lrabuJ eder. 
tarafından tabedllerek neıredilmiştır. Cumartal aünleri 14 dm ao re b 

Ttbl, bu stııeı kitabın mukaddemesinde 
dar baatalarau p•ra• ı. Kunan. Ha 

:\nkara Kütllphaneıl adı albnda bir seri ber oku-ıııı!nlanm clalnıpoe muJm. 
~cuda getirmekte oldulunu haber ver- ' ---
!rlektedlr. h l ınrl ,. <nu~vrnt eder 1',..ı .. t 'Z:U•rt:-t 

Saat 
tJ 
t.SO 
ı.so 

20 
tt 
10 

14.30 
8.SO 

Katahua Sulh Hukuk Hdklmll6indtn: 17 

Vapann adı Glttfll flOf 
Cımıburiıet Xaradeals 
Ular hmlt 
Koeaell lladan19 
m.- Bandırma 

Merala Karülıa 
Analarla llersla 

GELECEK VAPURLAR 

Bursa Bartın 

tnıen Baaclırm• 
Ta nar Jmros 

ŞEHZADEBASI 
TURAN TiYATROSU 

Halt San'atkln Nqll 
·ve arkadaılan 

Mlçe Pençef 1'U')'9leal 
( Kahbe DQIQ1tJ ), 
Operet 2 perde 

( Kt111bolan Adam! 
Komedi 1 perde 

Dans, Solo, Dtlet. •• 

HALK OPERB'l'l 

Bu akpm Panplb 
Kurtulaıda. Çufamba 
Beflktaf Suat Part. 
Pertembe Babrka~ 
Mlltiyadl llaemala
rın da: (GGI Fatmcı 

Operet s perde 
Oatat llahlls Sabahat
tlnla en dzel eseri-

llazinei maliye ve ziraat bankasiyle Ahı 
lrbasan mahallesinden Fettah otıu Os
lban ve ölü Mehmet RlJştü varisleri Cemi
lenın şayian mutasarrıf bulunduklan Bü
>Gkcaml -ci'varında hudut ve evsafı sairesi 
llrtnameslnde yazıla 500 Ura muhammen 
~1Ynıelli bir dükkAn knblli kısmet olma
'lıtından satılarak şuyuun izalesine dair 
~erııen karar 1'-6-?38 Sah gllnO saat U 
ile nıahkeme kaleminde açık artırma ile 
~lılacakhr. Artırma şartnamesi 15 - 5 -
~8 den itibaren açıktır. Almak isteyen-

- KURUNun kitap tefuıde roman tefrikUL -

i' Y6zde on nlsbetinde teminat vermeye 
:ecburdur. Muayyen gllnde usulen bo-
4ıı 11ırılarak en çok artırana ihale olunur. 
l' et bir hafta zarfında parayı vermezse 
~ 1-le bozularak on beş gün mlldetle yenl
'ttie.,. rnnzayedeye konulur. Bu ikinci artır
~ •da ıcne en ziyade artıranın Ozerlne i
lt le olunur, iki ihale arasındaki fnrk ve 

111ernı_, günlerin faizi &nce alanclan tah
lr edıllr. işbu gayri menkuJlln lhnlco;in«' 
ı.~•r birikmiş vrrgl, belediye, evkaf borç 
aJ l'le 20 seneme taviz bedeli ve dellAliye 
'trı~na aittir. M11$terf ,artnamede yazılı şe-

ıu ta lr~t mnmen kobul ve itiraz lmkkını ııı-
~trnı, sayılır. Fazla izahat alm11k ı~ 
9.,.. ler Raş'kAUp muavini nezdlndekf 
vısııa d ) 1'h1J o~vıı<fa mevcut şartnameyi oku-

~~ o ., ••••• , ~ 

Gi~z Hekimi 
c. llr. ŞftkrO Rrta11 
l' bıotıu Nuruoımanlye cad. 1'10. 5 

el. 1256& (Dr. Osman Şerefettin 
apartımanı 

Bizam /mpara
torluiamm 
Tarihi 

Bi:anı mewuu 
UZUtl yıllar IJV" 
ayn tetlrik w te
tebbiı edilm{f bV 
n.evzu olduğu 1ıal
d6 bugUn bile ay
dınıatalmamlf btroo 
çok tara{14n wr
dır. TtN/Ur. Yetim
lioğlu tarafındara 
ıiaanımı.ıa ~ 
len Bizana impa
ratorluğunun ta· 
rihi adlı 1..itap 
bu aydınlattZma
mı~ tara{14n te3-
bit etmekte t1e bü
tfitt Bizana tariAi· 
no tona ederek 
Şarki A mupa im· 
paratorluğunıın 

bin aeneUk wku· 
atını 'lıik4ye et
mektedir. 

Fiyatı yik kil· 
1'Uf olup Mr ld
tapçıda bulunur. 
Toptan mDracaat 
mahaUi: - latan
bul, Vakit Yxrdu. 

ısmarladık Mister Alen! 
- Blr dakika durunuı, dedlm. Slı FranJaıııc 

evinden çıktıiınıı aırada, onun hlımf'tçlll Lul• 
bankadan geri dönmut mtıydll? 

Danyal Karen, tasdik yollu batını saııa1arak: 
- Evet. dedi. Bundan sonra kont. kendlalııe 

tzln verdi. Ateama kadar geıebllecetlnl .01le4l. 
lhtlyar ziyaretçim, dışarı çıkmak bere. .• Dl• 

ter odaya geçti. Fakat ben, gene peflnl bırakma
yordum: 

- Bir dakika daha durunuz, dedim. Yazıha
nenlzde biri daha bulunduğunu söylemlştlnlı. Ha· 
nl şu Bob Tlyer .. Bob Tlyer, Franjanın para aldı
lını hlllyor muydu? 

- Hayır ..• Hiç zannetmiyorum. Zlra, enelce 
de söyledlflm gibi ben para işleriyle meşgul oldu· 
tum sırada Tlyer yazıhaneden çıkmııtı. 

Danyal Karen dış kapıyı da kapayıp gittikten 
8onra. biraz, olduğum yerde durdu1:9. Bir elimle 
bnşımın acıyan yerini tutuyor, öteki elimle cebimi 
yokluyordum. 

Acaba Danyal Karen, bir cinayet ()ldufunu 
nerden haber nlmıştı! Her halde mnfettlş Armst· 
rong. havadisi gazetelere verecek kadar tedblrslz-
11 k etmezdi! Yoksa, Lulzl taıırtmak için bö:yle bir 
eer mi yapmıştı? 

~ DOLANDIRICIL&BI U 

kızı.uı, evvelce c1e &öy!ec.1l~im gibi, konta kartı dal· 
ma soğuk davrandığı için bu huıuata her.tıanıl bit 
merak eseri ıoetermek ve lararda bulwımak late
memlf. Bunun da sebebini anlatayım. 

Danyal Karen, oturduju koltuia 7aalalı4I, 

Elindeki yaprak sigarasını )'tlzUme dojru uza~ 
rak: 

Sen, dedl. Ted Ve7lok'u tanıyor muaunt 
- lltıteahhlt Veylok'u mu? 
- Ayni zamanda rehin e11a alıyor; faizle p .. 

ra veriyor. Ve kanuııuıı mtlaaade etUtınden 4• 
daha faıla faiz almak tarUle ... 1naafsız bir tefeci.. 
Senln anlıyacatuı, Veylok, bizim Kont Franja'7a 
da faizle para vermlftl. As buı para detu. Tam 
yirmi bin doları ... Ve bu tadar para71, arda J1llde 
on &lbl mUthlt bir faizle vermtı bulunuyordu. 

- Yok canım!! 
- Bvet... Diler taraftan kızım, aramudakl 

şartnameye göre, Hlendttl ıaman beıılm aene
tlmden bir kıamına sahip olacaktı. Kont J'ranJa, 
onun parasl:yle dahi, işlerini kısmen dbeltecellııe 
kaniydi. Fakat •on zamanlarda kıumm, Kont 
FranJadan sotuduğu ve evlenme lhtlmallnJn ftJ& 
dllştllğil havadisi Veylokun kulatıııa gldlnce lf 4 
tişmlş. Parasını geri alamayacall korku•te. 
kontu tazyik etmete başlamq. işte bu yUsclea 
FranJa, eline para geglrmek lcln, o samana kadar 
görtılmemlı blr latlcal gO.terl7orda, 



,. 90 :J'ektla 
SıraNo.. llllkellefln Uml İfl HaballMI Sokatı KapıNo Senesi Kauno Bulir&n % ıs um Lira K. . . 

Lln K. Ura JL Ura K. 
l NecaU Hall&ç Toz koparan T. Koparan 1 IH 2 '10 H 00 00 1 2, 
1 tsmall Lokantacı ,. • " .. 1 9H 61 1'1, 10 81 00 00 il •• 
a Kaluflk Sebzecl .. " 

KabrlıtaQ 18 936 a 18 00 61 00 00 a 11 

' Mehmet Rıfat Pansiyon, lokanta A. Keaclt A. Mescit . ıa 9H ısa so 42 23 27 H Ha a~ 
5 Sakaç Adolf Birahane •• A. Keıclt .. .. 48 ., 

'" 88 17 12 11 21 1oa aa 
6 Robero Kasad Itmat Tomtom İlltlkl&l 289/1-1 " lH 00 39 60 237 60 475 20 
'l Huan Ekmekçi Sarı Ltltfl Meırutlyet 171/l 918 11 aı 3 Ol 00 00 18 46 

8 Rıfat .. ,, .. " .. 938 4 81 
1
00 H 00 00 5 IS3 

9 Nurettin Tuhafiyeci Tomtom İstlkl&l 417 935 64 00 10 80 00 00 64 80 
10 Ahmet Ziya Saat tamircisi '.Asmalı M. Venedlk n .. ıs n 8 35 00 00 20 09 
11 Vahram Kunduracı .. .. Panalya u 918 37 '11' 'I H 00 00 46 25 
12 Ihsan ve Mustafa Kömtırcll Yazıcı Yazıcı n 935 1'1 29 a u 00 00 20 71 

13 Luka Paskalldls Bil feci Bedrettln Metrltlyet 20 
" 30 H 8 05 00 00 16 30 

u .. .. .. .. .. ,. 
" 28 60 6 '10 00 00 H 20 

15 Mehmet Fahri lçklll lokanta Toz koparan Dernt 47 938 6 18 ı 04 00 00 8U 
16 ,Yervant, Ohannes Demirel Katip Mustafa BOlurcu 28 .. 18 18 ., 81 00 00 2'1 78 
17 Panayot Kunduracı S. Ltıtfll Jurnal 6/1 " 10 60 2 10 00 00 12 80 
18 M. Mağllç Savata Lokantacı A. Kesclt Venedlk 21/1 914 10 at 2 08 00 00 12 88 
19 Andrlya Matbaacı Tomtom Llnardl 11/1 .. 10 00 6 00 00 00 16 00 
20 Civanı Malkner Yalcı S. Ltıtftl Tnnel meydanı 8 ti 1'1 88 '4 11· 02 88 24 6'7 
21 Hristo Harllos ve Şapka, kunduracı A. Mescit Venedtk 27 .. 18 40 3 68 22 08 H 16 

Leonlda 
22 Tatyos Lokanta, birahane Toz koparan Dervl' 49 911 H 80 ~H 00 00 29 H 
23 Albertşop ve 

Masaruş SUtçU '.A. Mescit Me•rntlyet 63/8 tH 10 11 J Ol 00 00 11 18 
24 Al kinaye Şapkacı " " Hamalbaşı 3/2 938 10 ır 1 Ol 00 00 12 13· 
2S .. .. •• .. .. .. " 19 69 IH 00 00 23 61 
26 A vram Nuvalr Terzi Tomtom fstlklll 286/2 " 98 et 19 88 00 00 118 10 
27 Kemal Galip .. '.A. Mescit Elhamra P. ıa " 110 88 1t 18 00 00 133 08 

Yukarda adı. işi ve eski adresi yazılı Galatasaray Maliye Şubesi mu kellefierl yeni adreslerini bildirme mı, Te yapılan araetırmada da bulu namamı' 
glSsterllen yıla alt kazanç ve buhran vergileri ihbarnamelerinin kendflerl ne tebllll mnmknn olamamıştır. 

Hu1rnk usum muhakemeleri kanunu hllkllmlerfne glSre tebltf yerine geçmek tızere keyfiyet nan olunur. 

1-,tanbul Beledi" esi llaı1ları Türk Hava Kurumu 
Temizlik işlerinde kullnılmak üzere lllzumu olan 4 tane kamyon pa

sarlıla. konulmuştur. Bunlara 11.000 Ura bedel tahmin edilmiştir. Şartna
mesi levazım mlldllrlllğUnde gtsrlllebl lir. lsteklller 2490 No. lu kanunda 
7&Zilı vesika ve 825 liralık llk teminat makbuz veya mektublyle beraber 
J6 - 6 - 1938 çarşamba gtınn saat 14 de Daimi Encnmende bulunmalıdır· 

Jar. (B.) (2901) 

Büyük Piyangosu 
2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

Çorlu Kaymakamlığındanı Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Göçmenler için beş yllz altmış iki tane ökllz satın alınacaiından ta- Bundan bqka: (15.000, 12.000, 10.000) liralık ikramiyelerle (10.000 

,..,. olanların 17 - 6 - 938 tarihinde Çorlu lakin Dairesine lllzumu mtlra· 20 000) 11-ı.,_ ,,_, adet aL.A•-.. dır ..,, ve . .u.nu.aa. .uu mWMIMnf var ... 
Uan ll&D olunur. (2890) 

M. M. V. inşaat şubesinden: 
Kllll Mndafaa VekA.letl inşaat şu besine kalörlfer ve sıhhi tesisat lşle

ıtnde miltehassıs olmak ve hizmete girdikten sonra iki seneden evvel ay
rılmamak ıartlyle Ucretll ve diplomalı bir makine mllhendtsl alınacaktır. 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

1111 c::1~~~ 
Türk ikizleri 

Taliplerin aşağıda yazılı vesalklo Ankarada Klllt Müdafaa Veklletl tn
ıaat ıubeslne bizzat veya tahriren ve istida ne mnracaatıarı. 

DablU7e Mtltehauıaı 
Puardan bap. ıUııJude 8iledcıı 
IOnr& IMt (2,5 tin 1 J&) bdaı 
lıtallbuda Divanyounda (104) u
marah 1maual kabinemde hutaJanm 
kabul der. Salı, cumartlli cUnterl 
aablla "9,5 - 12,. uatleri haldld 

• (!ocak Bslrpme .Karamaama 
yalı:tlJe bir alle klt.lpban• ola. 
rak butlrdliJ bmler Mrllblde 
da1ctutmıu bu eıbfJrHll ba ... 
..ı •• ıw1m11 "'1tk hlkAre klta. 
bı Ue doldlll'llllD11• ballQOl'lllle 

A - Kendisinin ve evU ise ailesi nln nUfus tezkereleri asıl ve tasdikli 
suretleri. 

B - Askerlik vesikası. 

, C - Zabıta ve adliyeden alınmı' htlsntlhal vesikası. 
D - Tam teşekknıtll heyeti sıhhi ye raporu. 
il - Şimdiye kadar cahıtrfl yerlerden almıı oldufu vesalli. 

'(668)' (H99) · ubraya mahauatur. lluaycııebano 
ve ev telefonu: 22398. 

• Ktıltlr bak&llhtı eHl'I tettlk 
etmlf, llt okul calmd&k1 cocu~ 
ıar lcln f&Jdalı eser o14utmıu tas. 
dit etmlttfr. 

• Alltara cactdeıdncle Vakit Kitap 
eYlnde ar&JlllD: J'l&tı eo kurut: 

Sahibi ASIM US N91riyat mildtlril Refik A. SevengfJ Po1ta lctn f kurut ll&Te ectınls. 

~ KURUN un kitap telinde. roman tefrikaaL -

D&111:al Karenin Y.UZtıne bakarak: 
- Mükemmel bir damatmıı dotruauı dedim, 
1ht11ar adam bu nüktemden hotlanmadıtuu 

ıo.teren bir Uade7le )1lztlıı ektlttl: 
- Ben, dedi. Zaten ondan asla hotlanmamış

ıun. BUttın bunlann sebebi karımdır.. Kadınları 

Sanının. Pek Unvan dutktınUdllrler. Damadının bir 
kont olacağını dllşllndllkçe, sevincinden dell7e dö
atı1ordu. Çtlııkll damadı kont olunca, tabii tızı da 
kontes olacaktı. "Kontes falan fllln ... " denllmesl1 

l&Dk1 ona ıeref verecekti. Her ne hal lse... Ben, 
Kont Franjanın yanından ayrılırken, Veylok'un. 
seldlllnl gördUm. O da, dolandırıcının blrldlr. Va
sl7et, çok fena ldl. Ben, lçerde bulundutum mUd
detce, Franjayı tazyik ederek blltiln hakikati iti· 
l'af ettlrmlttlm. Adamcatızın sinirleri son d~ 
rece gerllmlttl. Şimdi de Veylok geliyordu. Bit
tabi parasını isteyecekti. 

rlııl kaybederler. Olur kl, declljtn gibi kavga et
mltierdJr~ Şimdi tahmlnlerl bir 7ana bırakalım 

da, asıl makı&dımıza gelelim. Benlm demek lste
dllfm, bu Ve7lok denen adam hakkında tahkikat 
7apılması lQzumudur. Eler bir suçu yoksa, mese
leyi hallle bırakırız. Vana, ftlpheslz resmi zabı
ta71 haberdar etmek mecburl7etınde kalacaksınız. 
Fakat önce de söyledlllm gibi, kati.yen icap etme
dikçe: Ernanm lamlnl, bu meıeleye tarııtırmayı
nız. Banu bilhassa Te tekrar rica ederim. 

ihtiyara bir mUddet baktım. Sonra ounu sor
dum: 

- Birçok husuıl polis hafl7elerl var. Onlar 
arumda nasıl olup da beni secUnlz. Ve benimle 
anlatmak lattyoraunuz? 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa Mf"8o 
dilen Bimna im 
panıtorlllğu tan 
,.,, ile 66 cilt ta 
mamZanmıtftr. 

Bqlı ba§tna " , 
biitfi11 ilinı nven 
ım doyuraca1c tlea 
recede gllnl oltP.: 
bu kflfflp7wıne t. 
çfndtt iktıaadl, e 
debi "e ama met> 
zular azeriM yo.. 
..Zmt§ en yenı J 
tapları bulur,,.. 
nua, Tercameı.~ 

7'llrk o7myuclÜ . 
nnın go'k yaTcı.. 
dan tanulılı ~ 

aiyetler tııraft• 
elan yaptlm.,t•'· 
KttapZan topfa1t 
w muhtelif aerQe. 
ri pmıkende • 

\ 

1 !rMli dil Yı 
No. No. 

JI Jl/TI 
12 . H/'11 
H H/'11 

917 21/'lf, 
918 H/'11 
518 21/IC 
206 18/51 .. 18/IJ: 
161 18/40 

1098 18/11 
1111 18/41 

94 18/18 • 

146 uıa• 
146 14/8. 

60 H/88 
74 11/67 

171 11/41 
837 11/91 
lH 'l/H 
240 18/1'1 
910 uın: 

sı: Jl/H 

808 117151 
1076 18/1'1 

" 11/H 
11' 11/80 
ta 11/ST 

oldutlarmdan hlzalarmdı 

·c11111· 

- Yani, bu aazlerlnlıle ne demek istlyorsu
auzt Acaba Franjayı Veylok mu öldQrdQ? Mesel• 
".Ve1lokun içeri girip parasını istediğini farzedlyor
nnuz. Beriki zaten llnlrlldlr. Veremeyor. Vere
oeıc Taziyette deftldlr. Hiddetleniyor, ona ters bir 
lltlrc1ı 1G1le7or. Beriki kaldınp vuru7or, öyle mi? 
l'Aat parasmı almak tlmldlııl tamamen ortadan 
kalman bu hareketi, Veylokun yapacafını hlo 
sannetmem. 

- Nasıl mı aectlk? Bir ak,am bizim ahbapla
rımızdan biriyle eTde 7emek yiyorduk. Söz, banka 
hıraızlarma, clna7etlere Te bu mUnasebetle, polis 
haflyelerine intikal etti. Bu sırada Erna, hakika
ten aöztınlln eri ve cesıur bir pollı hafl7eslnln kim 
olabllecetlnl sordu. Misafir, sizin isminizi söyledi .• 
Nihayet batımıza bu hA.dlae gelince, o zamandan 
hatınmızda kalan size başvurduk. rü alaıana f• -==========:::z::ii~ 

- BIUl'lhı ki, otlum. tmanlar bazan kencttle-

Danyal Karen, bu sözleri söyledikten sonra 
ayafa kalkıp fapkasını aldı: 

- Sizi bana tavsl7e eden ahbabımızın )'Uztınl 
kara cıkarmaısınız her halde .•• Heaabnnız ne tu
tarsa, faturasını yazıhaneme ınnderlnlz. Allaha 
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