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Posta kutusu: 46 (lstcınbul) 

Telgraf adresi: Kurun • lstanoul 
Telef'. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

Bugü~n 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
10 · para 

Cumhuriyet devrinin en yüksek 
250 milyon lira büt • 

esı: 

yeni bütçe münasebetile 
Maliye Vekili beyanatta bulundu 

verilen Meclise 

1Varidat fazlalığı geçen seneye 
19 milyon lira 

Mersinde Atatürk 
denizde nazaran •• • uz er~ Dün akşam 

motörla bir gezinti yaptılar Çimento, porselen, kimya sanayiine ait fabrikalar kuru-
--- ıacak Ergani madeni Kanunsanide faaliyete geçecek -~- ... 

~leı·siu, :!3 (A .• \.) - Şchl'imi.dıı uz.iz misafiri .UUyük ~erlıııiz ~ b 1 • • • k d b ı 
Atatüı·k düu de ıık~nurn kaclur ki>7kleıfodc lllC$tıl olııını;:lar, ıık~am istan u tersanesının ınşasına ya ın a aş anıyor 
u~tıı saat 17,30 dn rıuıJyetlcrirıclekf zc \tıtla lıiı·likte nıotörle Lıir deniz 
gezintisi ynpılmı!;'tır. l>i~er bir motiirde \'ıtli, bclctliyc l'Cl:sl ve tUm- Ankara 23 (Telefonla) - Millet Bere Türker, Hüsnü Kitapçı, Fazıl 
koırıutan bulunuyordu. Ha\·n gUzcl deniz ı;ok snkimli. Snhlllerılo rn Meclisi bugUn saat 14 de toplanarak Ahmet ·ıe diğer bazı mebuslar söz a,. 

938 senesi bu··t,.esinin mUzakeresine larak bütçeden dolayı memnunı'yetl"-bllhnssn şehir plUjıncln toplaıınıı ve lcı;l'iflcrinJ sahıı·sı:t.lıkln bekle· :. ... -
başladı. rini izhar etmişlerdir. 

yen binlerce halk tarnfındırn hnraı•et le nlkı~lnn::ın Ulu Ünclcl'lnıiz, 
Bazı daireler bütçelerinde değif}ik- Sözlerden sonra Millet Meclisi, Rı .. 

kondlJC'rlni sclt1mlnnıak suretiyle illi fottn hıılıııırıııı~lnrchr. nu ge. 
zlntl snnt 20,30 n ka<'lnr dcı·nm etıııiştiı·. Ak-;:am yemeğini kiişkle-

likler yapan kanun müzakere ve kabul yaseticumhur, Divanımuhasebat, Baş.. 
olunduktan sonra reis Maliye Vekili vekilet, Şurayıdevlet, İstatistik umum: 

rln<lo yemişler, ,·nll ile heJcıllye rcbi ni ,.c tüm knnınıulnnım sofra. Fuat Ağralıya söz vermiŞtir. müdürlüğü, Devlet Meteoroloji ensti .. 

..... _ı_n .. r1_,:_d_!,,...,4_ı_1:__·0..,>_·11,..1_11 ş ... ı_n_~_11..,:__· .-.----------------------- Maliye Vekilinin nutkundan eonra tüleri bütçeleri kabul edildi. Meclis 
yarın 14 te toplanacaktır. 

Harp tehlikes~ 
geçti mi? Elektrik şirketi 

Dünku g'Uzctclcrtlcn l.Ju· ı~ıı.sııu Oı·

ta An·upa ,·azıyetindcn unhsctlcrkcu 
harp tcW1kc.ı.iue İ!iurct cc.lıl ortlu; <li

ğer bir kısmı ise tclıllkcnin nı'tık 

geçtiğini bildiriyoı·du. llil'iblı•ino tn· 
mamen zul gibi ı;iirilncu Lıu iki gü
rüıjten ikisinin do cloğ'ı·u olduğunu 

söylersek lıayl'et etmemek lftzımdu·. 

Satın alınma nıukave
ıesi dün imzalandı 

Nafia Vekilinin gaze
Hakikaten 4.nuııada bJr harp teh· 

ilk.esi rnrdır. llu tehlike dün gene 
bu sütunlarda işaret ettiğimiz gibi J 
Çckoslo\•akya.dnki ı:.üdct Almanları } 

temize beyanah 
ile Hitlor Almanyasmın dunımlnrın
dan ileri gelmektedir: SU<let Alman
lan buglinlerdo umumi bir bolccliye ,. 
intihabatı ynpıyorlar; lııtihab:ıtta 

blr karışıklık olması, bu karıo;;ıkhk 
neticesinde Alınnnyanın nskcri bir 
müclahnlede bulıınnıası ihtimnl şek

linde batnlarn ~cJlyordıı. Ilu \·nzi
yet belediye intihahntı olurken Al

rnanyadan Çeko 10\'nkya~·n giren iki 
Almanın huclnt. knrn kol hckçH<>rl tn· 
l'afınilan \'111°1lltıl'nk mclürülmcsi üze-

ASIM US 
(Sonu: Sa. 4. Sü. 5) 

B. Ali Çctüı'kaya .• 

Ankara 23 (Hususi) - Bugün öğ
leden sonra Nafia Vekaleti salonunda 
Nafia Vekili Ali Çetinkaya ile İstanbul 
elektrik şirketi mürahhası B. Hanri 
Spesyal arasında satınalma mukavele
namesi merasimle imza edilmiştir. 

Bu imzadan itibaren temmuz iptida
sına kadar dcvrclunmak üzere İstanbul 
elektriği hükQmet idaresine geçmiş de
mektir. 

Çctinkaya ile şirket murahhası ara
aında imza salonunda dostane hitabeler 
yapılmış ve fotoğraflar alınmıştır. 

İstanbul elektriğinin imtiyazlı şirket 
vaziyetine nihayet verilerek hükümete 
intikal etmiş olması cumhuriyet ve 

(Sonu S6 4 • Sü ~.) 8QylUı lk e~Delfllceo 
Dl ırnıuQısabakamo::rg 

iki ylldız birbirini 
arıyor 

Eski · Maarif Vekili 
Es at vefat etti 

No. 29 

Eski l\Iaarit Veklli Bursa Saylavı 
Esat Sağay evvelki gece vefat etmiş
tir. Merhumun cenazesi bugüp saat 
11 de Maçkada Narmanlı apartıma
nından kaldırılarak namazı Beyazıt 

camiindo kılınacak, Merkezcfenclt-
(Sonu Sa. 4 SU. 3 > 

............................................................ 
Yarın 

istanbulun imarına doğru 

Venlkapı limanı 
ve Sirkeci .......................................................... 

.. 

B. Fuat Ağralı .• 

Ankara, 23 (A.A.) - B. M. Mecll• 
aiDhı bugilnkü toplantıiında, 1938 yı• 
h biltçe müzakerelerinin b~aması 
milnasebetile Maliye Vekili Fuat Ağ .. 
ralı tarafından irat buyurulan nutulC 
aşağıdadır: 

"1938 mali yılı bUtçesi Büyük Meo
lisin kıymetli tetkikine a.rredilmi§ bu ... 

(Sonu. 10 tmcu sayı/ada} 

Çekoslovak meselesi 

Çemberlayn avam kama~ 
rasında izahat verdi 

Hotza ile Henlayn gö. 
rüşrnelere başladılar 

Londra, 23 (A.A.) - B~vekil B· ı 
Çemberlayn, Avam kamarasında Çe
koslovakya hakkında beyanatta bu
lunmuş ve Çekoslovakyada vukuage· 

len son hadiseleri kısa surette hulasa 
ettikten sonra ezcümle demiştir ki: 

İngiliz hükfuneti, bir sükUn hal SU4 

(Soıııı Sa. 4 Sü.1) 

Cjüntedn peşinden : 

ingiliz parlamantarizmi 
1nglllıler Anuııada pal'lfunantarizm usulünilıı baba_ı sayılırlar: 

fakat bugüne kadar ynı:ılı bir kanun haline gct.idlıııiycn İngiliz teşld .. 
Ultıesaslye usullel'inin bazı ince tikleri , ar ki anlamak müınkiln de· 
ğlldlr. 

l\leselA son gUnlcrde İngiliz Ba!;o\·cldli ÇcmlJcrlnyn lrnbinesindo 
bir değişiklik yaptı. Lord olan na zırlıu·dan ikisi çekil<li, yerlcl'ine a\·aın 
kamarası Azasın<lruı iki mebus geçti. Bu dcğl~ikUğin sebebini lznb eder .. 
kon, İngilizlerin lord olan nazu ıarwm hoşlnnnııulıklnrmı ileriye SÜl'Ü• 

yorlar; lord olan nazırların A\·nnı kamnrasmda hüküıucttcn soruJııcnk 
suallere şahsan cevap veremedik teri do bir sebep olarak gösterllebilir. 
Nitekim Hariciye Nazın Lord Ha lifnks'ın iham knnıuı·asındn bir suale 
cevap vermesi lAzım gelince onun yerine bizzat Dn:;;rnkU Çcmbcrlayııin 
söz söylemesi icap ediyor. 

Asıl garip olan cihete gelin cc, İngiliz knnnnuc aslsJ mucibince 
nrnlarmda bu kadar bU>•Uk fark lnr gözetilen lordluk ile ıuebnslu.k bn· 
znn ayni şahıs üzerinde birleşir; bu cümleden olarak a\·am kamnı·a
sından sömürgeler nazın Om~by Goro'nin Iord olan bııba..ııu bo defa öl
mli';l, bunun üzerine Jordluk oğluna geçmiı;;tlr; fakat Bay vrnsby Gore 
lord olanca naZll'lıktan çckllırieğo mecbur olmuştur; bu "1!retle lord 
olmak mukabllinda nazırlılt'mı kaybetmiştJr. Bu öylo btr kAr ve za .. 
ral' hcsnlmhr ki kllrlar ne zararlar bir yere toplnndıb"l vakit netıcecle 
hangi tarafın daha tazla olduğu nn nncnk İngilizler nıılı$ ablllyor! 



. 
BATAKLl"TAN 
İMPARATORİCELiGE: 

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

Napolyon'un ı~·i~ . il~Zh 

Talleyra~ı 
No.40 • Vazan: Kadlrcan Kaflı Fransız diplomatı 125 sene kadar evvel şöyle demişti: 

''Avusturya ortadan kalkarsa bit
mez, tükenmez, karışıklıklar çıkar,, 

8anJıcl Btzuı Inıparatorluğu bUtOn 
lhtipmmı oraya taennıttJ. Mozayik re
sfmlerle snsın kubbenin kenarlarmdan 
man lflk1ar misafirlerin tıatlertncleJd 

altm vı mQcevher lflemelerde renk 
renk aklller yapıyor; ı&I kamqtırı.. 

yol'4a. Duvarlardaki rellmlv unki bu
na 16rmek için canlanmak iatlyorlardJ. 
KGfelertnde bUytlk kartal Nlllmlerl -.. 
Joaa heybet veriyordu. 

Karpdak1 ltlemell perde ajır aiu 
kalktL 

lmparator altm üzerine mtkeüer ... 
Jemell taht üzerinde görllndU. Sağında 
patrik vardı; onun elblaeleri diierlerin
den daha muhteıemdi, altm lılemeli 

mantoeunwı iri baçlan, mantonun altın
dan aarbn cUppealnln IÜllll eteklerlle 
ikinci bir imparator ıanılJyordu. 

JllaUnyanoe imparatorun solunda ve 
ayakta duruyordu. Dimdik. yakı§ıklı, 

kendiaine güvendiğini her haliyle anla
tan ısevimll bir görllnUtU nrdı. Killçe 
halindeki imparatorun yerine ondıın 

bJn defa llyıt olduğuna 11Uphe yoktu. 
ODJana udmdua en parlak elbbıele

rl,S. 1&r&y adamlan, mabeyincller ve 
namlar dlzilmlflerdL 

Blun•m bBytlklerl imparator aört\nUr 
16rllnmez ut ellerlnt kılıçlarmm üatU
ne koyarak efildller ve doiııı!dW&r. 

Berkee lmpartorun ayaldarmm ucuna 
~u. klona Uk defa strmll olan 
bNllan arama göılerlnt imparatorun 
alma lllemell km! mantoswıa, onun o. 
tarduiu ve mihraba benzer bir yerin 
OatllDdekt renJıli ve moayik l• reaml
ne, keaarlardaJd mermer ve eomatJ di
reklere, duvarlardald ltlemelereı yer
deki sQzel balıJara hayran hayran da
lıp PlfyorlardL 

imparator lallk fakat Mrt 1ılr tesle 
1181 belJıdı. Yeleni Jlllünyanos'un 
yapblı hllllıeUert, meıtyeUerlnl kısaca 

taydı. 8oara OD1l herkea Hvdlit için 
lı•rkeeln U"IAIR llHrbae imparator yap.. 
utma 1ılldlrdL 

Patrik Eplfano1 ıraım selfle dua ettJ. 
Hulr bul•mulann (Amin t) Jeıt Qul
ta baJlllde daftr " kubbelere Ubler 
yapsyorda. 

JUatinyanOI lmparionm &ıbde d1z 
ç6ktil: lbtbv imparator, elmu, yakut 

llmrtlt incilerle ltlenmlt olu alta ta· 
C!I kendi eUyle OD111l batma koyd~ ve 
eekftdt. O uda btltb aPJ&rdan ""Ya· 
1&11n ! .. •esteri )'WııleldL. 

Genç imparator arblmda imparator
luk manton "19 bqmda ~ oldufa hal· 
de halka '6ı:'1Mtl ve blabalJlı ae11mJa. 
dl• Halk ODU tiSrtllmeınlt derecede çd· 
ptC& alkJllıyordu. ''Yqa !,, atuıtuıan 

blttm 11ny dvarmdan. hlpodrımıdan, 

tehıtn dtrbllfllae dotnı btltb cadde, 
me)'daa ve IObklardan tatarat ııskJe. 
n cda;yordu. 

T• imparator adet o1c1aP ıDı1 ... 
Jrvlen büfil vereoelbü 11b etti. 

'l'eodon da haDaa fakir ta1-lı:Hma 

• ve manutırlara, yiyecekler ve hediye
ler atladerdL 

O Üllllll earayda TrtkllnyGın denflen 
mabtetem laJonda bir ziyafet verile· 
cıektl. 

Teodora bu alyafeUn hamlıklanna 

J'Ümclan bak:Qor; epls olmana dlkbt 
edl)ıordlL Şimdi onu glSrenler ftktUe 
hipodromda ve seqinlerbı ayaf eUefbı. 
de )Vldu OOk GIPlü oldDl1l baJde dg. 

.... orta malı bdm olclufwıa inan· 
mulardl. imparatoriçe oldufu san bile 
h•19C&D& kapılmıyor; bu il için yaratıl
cblmr bDen bir insana benziyordu. 

Sa1oD lkJ kıaımch: Blrllf lmaparator 
hala prelLllere, en ileri gelen uray ve 
devlet adam1arma ma1ıauatu. On dom 
Mdll' n ba ledlrlerln lSntlnde llçer a· 
1Ülı ~ ma•Ju vardı. Dtfer blmı· 
4ald ledirlertn 1aymr no ybc!Q ve mJ-.. 
ftrler onlarda yan uıanarak yiyorlar
dı. ilam Ye bndWerbı titrek ı11kJan 
altmda. IW9k IOfranm, prelı: kubbe 
De duftl'lann IUaleri ve mJafirlerln 
ınbtetem elbllelerl b09bUtOn zenıtn· 
l811Jwdu. 
Y-a lı:aplan hep altmc1udr. Yemlf· 

leıta lroauJdaiıı altm kaplar o kadar 
blyüt8 ki elde tatamuyor; Jmmm •e 
t* ...... bm•ı•arla bpll, renk renk 
mlı'IYtaw lllemell el araMlan ~ 
~: mıMJıra da tavandaki mab· 
..... PClltlmll olu lpleıte bldmll-

yordu. Bu iplerin Ustlerl bile yaldızlı 
deri kaplahmııtı. 

En tatlr, yiyecekler, Akdeniz Jnyıla· 
rmdan, ltalyadan getlrilmif olan güzel 
f&r&plar vardJ. 

Kenard&kl çalgıcdar zamannı en ıe· 
vilen beetelerile ınllaflrlerl ellendlri· 

Fransa, tarlllteld bllytılr hD6Jnet 
ada.mi Talleyruun ytbOncU &tim )'lldö. 

yorlardr. nUmUnll anryor. 
Diler tarafta bol bahtlt alan uker- Talleyran tam yaran mr &bul hayat. 

Jer YUstlnyanoa aerefine içiyorlar; Bi· ta çalıpnlf, on altıncı Luidg. ve Lut 
All8Dl kıvrak ve çapkm kadmlarile lı:u· P'illp devrine kadar yedi tdare ve bet 
calı: kucağa yaaıyorlardı • kral amanmda hllmet etıniftk. 

Venetolann semcl çok COflnmda ve Napolyon zamanında Harld)'e nam"· 

bu zaferlerini Teodora~·a borçlu olduk· lrğr etmlg olan Talleyran hakkmda Şa-
larmı unutmuyorla.rdJ • tobrlan flSyle der: 

Prasinolar birer kenara sinmişler, ''Talleyran hadiselere imza atardr, 
kötU kötU dilfUnUyorlardr. onlan kendlai yapmudL,, 

Fakir halkın ve maıaastırlardald ke- Bu cUmle alyaainln Napolyonuıı ar· 
gl.llertn çoğu da imparatordan ziyade mauna ıısre it gördUtllntı anlatmakta. 
imparatoriçeye karaı 11Ukran hlalerl du· dır. Bununla beraber, Talleyran Ue Na. 
yuyorlardı. polyon ekseriya birbirine muanz kal-
~ylelikle kan koca tahta çıktıkları mrflardır. 

aman Bizansm yüzde donanı tarafm· Delaluua da. habralan arumda. Tal· 
dan sevilmek gibi bir saadete ermif bu· Jeyran hakkmda ıunu anlabyor: 
lunuyorlardı. Bir ,Un, arabada ıtderlerken, Napol-

Ber ıey bu lra4arla bitmiyordu. BI- yon, Talleyranm &n8nde, ytlbelı: Hile 
zanata merasim çoktu ve pek ehemmi- kendi kendine pnlan llSyttlyor: 

yet veriliyordu. "lngilizler beni llltanbul yolunda dur· 
Paskalyanın UçUncl gUnO yeni lmpa- durdular.,. 

torla imparatoriçe Ayasofyada takdi8 Sonra, kendiahit hayallere kaptırarak 
edildiler. O gtın her taraf kalabalıktı. ilave ediyor: 

Yeni imparator gene kenarları mtı. ..Cenupta manl olduldan weyJerl belki 
cevherden birer prttıe çevrilmft olan bfr IÜJl ıb'DIJde )'&l*&lirll . .,, 
altm iıtemeli, kml mantoyu gfymiftl. Talleyran hiç 11ealnl çılıamuyor. Ya!. 
JılUcevherll bir kemer belini kuptJyor, mz, aonradan tanıdllı bir bdJna ~ 
altından bir toka omuzunda parlıyordu. ğt mektupta: 
MUcevherler ve tncilerle parlayan im- "Bilmiyorum, bu adam acaba deli 
parator tacım bqma koymtl§tu. Ayakla- mi?,. diyor. 
nnda altm ltlemeU Jaimm clzmeler var. lt1n fellkeUDe büm ki. bu mektup, 
eh. bir mUddet llOllra Napolyonun eline ... 

lmparatorfce de lı:owımm JUl!DdaY· ~or. Tabii bu da Napolyoiıla Talleytan 
dı; menüte km1ı reqtnde 1ıtr manto arumda yeni bir NhDeye Mbeb olu. 
pymlftl. Mantom etelbıde çepçevre yor. 
ve ıenlt altm lflemeler vardı; Pırıl pı- Iki ~ araamclakl bu aahaeler met-
ni kıvrmılarla 9U'kıyar, lrf11Habl renk htudur. 
renk mosaylklerl latlDI )'&Ylbyor; bir Talleyran, Napolyon lladrttte iken. 
~ .... ~ ~ q. laWltaıett• I~ barbme brwı aleJk 
dmyon!u. ıamx qogurma;r11 çat•tımtu. napoıyun 

B&,m~ nö nü mtıeevııer1e li- bunu haber ~ Madltttu ,.nr ı~u 
1enmll. alta tao 1llo de yabuleı pJml. Talleyrana. berk89ln lSntlnde, en alır 
JWda. Ommlarma larbD ~o b- 16zler aarfetmlttJ. 
dar biciye, mUcevhere " elmua bil- Faüt Talleyraa bl~ aldırıl etmiyor, 
l1tlmllftl ld lı:Ulleyt sQn41ae ralmen geri geri çekilerek odadan dıp.n çtkJ. 
tmparatorbge 2 yor. Tun bpıdaa gıkartea: 
ancak yan karaDllk yapabilen mwnlann - Ne ya.ak! diyor. Bu kadar bUylllt 
titrek aydmlılmda, tos halhıe ıelmif. bir adam bu kadar terbiyem Qlttua! 
bir arkaulylllıı ftUlilf1lne belliyordu. 'Napolyon, numnı ao kere 61tbnle 

Teodora blru 8olgundu; bu halile ki- tebdtt etmlttlr. Hllktımet bqmdan Ol· 
lisenin dffarlarmdul (bakire) realm- klldifl zaman da: 
!erinden biç farkı yoktu. - Ild Jdtlyl, Ta1leyranJa ll'lllflJI ... 

BUtb ıeçln)t plert. J>ataklarda ıe- tırmq ollaydım, tahtta kalırdmı, deınlt
çlrdllf yb Jmartıcı maceralan hl~ ha- tt. 
tırlat.mıyordu. Sanki en qafıbk bdmın NapUyonun lmpuatorlula lltredlllr-
btle aunula hayata bqladıktan eonra ken, TaIJeyran Ue on Hklllnd Lal ara
anumdan doldutu zamanki ıtbl temiz 

1 

llDda anlatma çoktan hasır bulunuyor. 
olacaiml llbat edlyordq. du. On eekblnct Lal, TaDeyranr ıneclta 

(Arlıul ,,.,.) relal yaptL 

Hü<nnet reialert, Talleynm bul el· 
hetlerdea Mvmedtlderl halde, maiyet. 
l•rlnl de kabul etmttler ve bunlardan 
fattfadeyl bllmlflerdlr. 

TAL:.EYRAN VE AVUSTURYA 
8qtblkl la&llb .,_.,.ye aum 

Bat K•per flOll llJllerde, TaQey. 
raa hakkmda bir eeer neşreUlllıt
llr. Kitapta blJD Fraaaa ..,._.. 
.Wa bayatı ,.e mealeğl, yine bir 
al7uet adammm görtııü ile anla
ttı.akta ve tahlil edlJmektedir. 

Dal K•per, Talleyranm Napol. 
J'Oft 1.....a1Bclald ve A \-uaturya 

meaelC9bld«'kl faall7etinden bahtı
...,._ ,.alan •latl)'or: 

Napolyonta Aleksandr, llı:tnci. defa 
olarak, Etrut da güreıtiler. lmpara. 
torla prens aramıdakl a)'nhll da bu 
sörtıfm• eanaamda kendialnl daha faz
la sfteterdl. 

Napolyon, Alebandrdan ıu teminatı 
almak lltlyordu: 

Avutarya kendisini meogul edecek 
oluna. Napolyon RU9 orduauna ıuvcne
billbl. 

Talleyran, Napolyona bu teminatm 
verllmeatni istiyordu. ÇUnkU, onun fik
rince, Avusturya Avrupada bir bUtUn
lUlı: tef]til ediyordu; eğer tahrip edile
cek oluna bitmez tükenmez kanvıkhk
lara aebep olacaktı. 

Talleyran, bu fikir ile, llltediği gibi 
çahpnaya da imkln bulmU§tu. ÇllnkU 
Rus lmparatorlle her ıtın Prulya krall
çe11tnln kardeot olan preMeSin ptolun
da ,&rt!ftlyordu. 

Ertart mtlııakereterfnden llODI"&. Tal. 
le)'l'&ll sWen dilftü. 18H de niyabet 
mecJW ... olunca BurboD banedanJ. 

- teknıl' tüt. pttrlllllflllld ıntıdafu 
etmeye DBfJaaı;; u aman un ıcx~eı 
Lut kendllıbd Karicl,. aum tayin etti 
ve Vlyaöadald llonp'eye pderdl. 

Talleyru 23 eyUUde Viyan&)-& &idl· 
yıor " lroqre ı tepinlenelde toptan. 

raıteyranm bu konfel'Ullta llclıiJ n<'-
ticenin, ondan aonrakl hadiseler ilzerin
de büyUk tesiri görUlmil§tOr. 

En uzun 
mesafe rekoru 

300 kilometre farkla ikinci 
defa kırıldı 

Bir iki~ ev
vel kuılan merha
le.Jz en uzun me
eaf e rekorunu tek 
rar kıtma.k arzu
su ile &etere Fran. 
sız kadm tayyare
ciai Madam DU • 
peyrondan b i r 
mUddet haber alı
namamı§. Amel -
ya Erhart gibi (). 

nun da. kaybolduğu za.nnedilmi§ti. Fil
hakika, daha az tehlikeli olmakla bera· 
ber, Madam Düpeyron, evvelce bu kadın 

tayyareclnin kurdufu rekor ciminden 
bir rekor kırmaya Çıknuftı: Amelya 
Erhartm 1932 deki, kadınlar aruında 
merhaleetz en uzun mesafe .rekorunu, 
birkaç gUn evvel, ilk defa olarak, Eli
zabet Uon kmnqtı. 

Son gelen haberlerde Madam Dü
peyronun Bura civarında yere indiği 
knAt..ı1-~. ----~ ~~.,·.ı:..• • 
et kaöm f3GO ktıometre ınç durma-

dan ıtderek Elillhet Lion'un rekonı
nu 300 kilometre farkla Jarmıfbr. 

dığı halde. dört bUytlk devlet: Rusya, ( 
.,_,., A ftlturya ve tnıtıtere mllmea. 
llllertnhl çoktan anlafmlf olduklamu 
ı&ilyor. Kortıtuju da ba kil 

KURUN-
ABONE fARlt"ESJ 

llımldal •1mlake1 
ı,ındı dııınd11 

Talleyruı aralarında aalqtJldarnu da 
glrtlnce, J'rarıaanm onlara yardim ede
celtni ııöylemekten ıert kalmıyor onlar, 
Fr&DN, bllyü devletıerta arasma gfr
JDIM de oJalıüir dtlfQneelindedtr. 

l'rullll diplcımatı. llk&Yet etmiyor, 
anl••ya dabU olmü i!;ID de mane... 
atta bal11D1Dayor. Talim, takip etıntk 

llı.dlll llyUetl ~- O nretlı ki, 
ao e,.ı6Jde. Kettenaa badllla' 1taa-
11 bir ..... .,. da.et ediyor. 

AJlık H I~ K .... 
3 aıhk 280 ·~ • 
1 aylık 475 120 • 
Yıllık "° ıeoo • 

farır .. ındea Halkın Blrlill lcln a7da 
otuı kunıı dOtlUOr. Potta btrlltıne lfr. 
mı,.n yerlere ıyda Jetnılı beter hnıt 
unın11dtllr. 

Abonı bydını blldtren meltup " 
telini lerellal, abone peraaının polta 

ft)'a blnlla 111 JoUalDI Gcrellnl tdare 
kendi eserine alır. 

ınglltere ile a kdettlQlmlz kredi anlaşması mUnasebetlle T'llrkl"'"'" INr po1lo mttkeılndı 
ICUHUN'o ebona llfltılır • 

Taymisin Türkiyeyi takdir 
eden mühim bir makalesi 

DUnkU posta. ile gelen Tayms gaı.e. 
tatnln, Inıtltert tıe eoa ya.ptığunm 
kredi &nlafDlUmdan bahseden b&f
makaJe.tnde diyor 1d: 

"lngiltere ihracat kredileri garanti 
ofisi ile, Tllrk bankacılan komisyonu 
anamda, geçen Şubat ayindanberi ce
reyan eden mllzakere!er, muvaffak!· 
yetle neticelenmJittr. öntımll.adeki 
hafta bapd& iım.alanacak olan an
lqma, TUrldye htUrlbnetlne 16 milyon 
t.ıerun kredi yapılmumı tazammun 
ediror. Tllrkiye, kömür, krom, bakır 
gibi mUhfm madeni menabU thtlva ~ 
mektedtr. Ayni wmanda maden! ... 
nayil ilerletmek için Uç amelik bir 
plan huırlamıt bulunmaktadır. Türk 
banhl•n, lnıilia kNdilerinl, yukar. 
da tmni pçen mudinl ve dtpr .ervet 
menabiini itletmeie yarayacak maki· 
neleri atın almak, fabrikalar kuıınak 
ve memleket.inin mllnablltmı ve U.. 
manlanm ~lerletmek gibi abalarda 
kullanacaktır. 

tnsms c6d De TQd[ m8n z11illerl 

a.r&llD4a cereyan eden müakeırede 
raetlanaıı mutktmt, bqbr.a, lngilte
renln, bugUne kadar, Almanyanm ak· 

Kapıcılar Hallerinden 
Şikiyetçi 

Han ve a.partıman kapıellan bele -
diyeye be.§ vurvak kendileri hükm
da belediye amtw tallmat.namMln
de bir kayda t4aa4Uf etmedlklerinl, 
h&Jblllki JekQma 1Nnlen varan kapı· 
adar bülrmda da ahldm Jrmulmuı. 
nm ook iyi oıacatmı .,..,,lf1tr4ir. 
Kapıcdar bllh&ll& u 1111'& ile ili

nin ,trml dört aatlnde QalJlbnldlk· 
larmdan flklyet etmekte41rltr. 

Tarihi Eserler Komeri 
l'atlla Ba1bvl ~ ...... tll'aflD. 

dan da llMut CemlJbl ...... kla· 
r..t altmda ÇU'IUllba SOnll ... ytr. 
mi birdi l'nnm 'n~ wrtı. 
.. -- ikinci 1m' ... Jaulrlm. 
llllfbr. Ba kouerdt cm ,.sbacl w on 
wkfllncl uır TUtk beltelllrlanmn e. 
........ 'DM&ktlr. 

.. o1arü TUrkl,..S. pek mahdut 
miktarda mal alır bir vaziyette bulun· 
mumdan çıkmlfUr. O eebepten para 
n-.lslııde teudlif edilen stıçltllc ı. 

.... tein epey~· 
Bu mtlA.kerelerin muvaffaklyetle 

neUceltmnif olınul, hiç fllpbelliz ki, 
lngilten ile Tll:rt1ye arasındaki mu. 
nuebatı ~-Bundan 

baaka. b~ TUrk - Alman ticare
tine mani oJnuyac:&ktır. 

DJı- cJhetlerden qtlDkl uıq.. 
ma. umuml,.t lttb&rtyle bir memau. 
niyet wmı.idtr. TllrJder, hlg .Upbe 
,.. ki, cliP:r milletler atbl .UAhl•nı· 
)'Ol'lar. 11'1.kat tamamen tedafUl mahl· 
)'ette bulunan bu llWılınmaJın, on· 
lan ... ~ olan Anadol1IJu ko
lonbe etmek, Uarletinekt.en alıkoynu. 
Yol'· Tekrar doidutu 1922 tarihiada
bert Belkan'Vda w Yüm larllta au1la 
ft i9tlkıv lmlU oJuı blytlk Wr mil
lete, ba blytlk 9UlfNlnde yardnn w 
ceeant •mette J'Dg'ilteft hUk6metl 
Jabet +awkt«llr • 

Adreıı deltıllrme GC"retl 2~ kuruttıır __________ J_ 

TAKViM 

24 MA YJS - 1938 SALI 

Hicri: 1S&7 - RebllUevvel 24 
!Mıwtl•..... .. ....... -

4,36 19,27 .... -- ............. , .. .,.,,_,, 
2,H 12,11 11,09 ıt,27 21,11 ı.-

DUnk\i ffa va 
Yurtta tıan Kıradeniı kı)'llanndl ti 

bulutla dlier' böllelerde acık ıtÇmitt ra-
prlar Orta Anadoluda ıtman, dlAer ~; 
terde umuml,.tle ıırbt tıtikametten 
kunelte eamtıtlr. 

Dlln lst1nbuldı ban açık ıeçnılft; 
dr cenaba prbldea aanl,.de ı · t 
bııll eamlttlr. 

Sut 1' dı bua taJlkl 7H.8 mlU:::: 
ldt. Stlhunet en JDkaek 2'.I •• ın 
1'.0 untlınt bydolanmuttur. 

IS Yıl EıJUel Bqiin: 
flalllflll lltbaıa JlaleolU'ıtlıı •"~ 

dan doltlfTI dllçon ,.,,.,.,.olan 11111~-" 
Hrı umrunl"ulnln lcltaptlel ~ 
llofPtkll Jluolfıtf,.,,. ,.,. ,,,,,,., ~ 

tltıt """" .-kllıul• ,.,,"..,,,,'' 
ltenllı ltılıaklmk almıını,ttr. ti' 

Selırlml:ln 1aldhl11ellllr lllfl]ta/111""
na dair mdllmaf mncaıt d.,,ldlr. 



Fi'/C,ir ve hadiseler:. 
,/• 

Saadet eiçeği ve 
gaflet saksısı! 

Yazan: t-fakkı süha Gezgin 
Geçenlerde, "Andre Moruva" nın l Filmi o, deşifre ediyor, profesör ya

bir kitabını okudum. "Harpten son- zıyor. 

ra" dfinyasının, sayılı şahsiyetlerin- Karısının Parisi, çocuklarını, has
den biri olan bu adam, derin tetkik- ta anasını düşündUğUnü, sonra koca
leri, kaplayıcı telhislerl, ince ve sa- sının ihmalinden ötürü kızdığını, 

hırlı tahlilleriyle tanınmıştır. vaktile kendisini isteyen başka bir 
Hele lnsiliz cdebiyaUylc, Fransa- erkeği lezzetle zihninden geçirdiği

da galiba "lpolitten" den sonra o- ni, onunla evlenseydim, belki daha 
nun kadar uğraşmış kimse yoktur. mesut olurdum, dediğini, bir gün a
. Yalnız "Bayron" ıcın iki kocaman ğaçlar altında istekle titreyen kuv
cilt yazdığını söylersem, bu uğraş- vetli kolunun beline nasıl do1andığı-
manın genişliği hakkında bir fikir 
odinllebllir. 

"Konfcransya" mecmuasında !eri 
halinde erkan konferansları. bu kon
feransların ilim ve sanat muhitinde 
uyandırdığı fikir dalgalanışı da, 
hükmümUzUn ayrı birer şahididir. 

İşte böyle ağırbaşlr bir adam ola
rak tanıdığım, romanlarında blle il
minin saltanatını yaşattığını gördü
ğUm "Moruva" bu son eseriyle beni 
şaşırttı. 

Kitabın adı, "Düşünceleri okuyan 
makine!" dir. Mevzuu kısaca şu: 

"Parlste, adı başka memleketlere 
yayılmış meşhur bir proresör vardır. 
Bir gün, Amerlkadan bir üniversite 
rektörü, onu ziyarete gelir. Bllglnli
ğini över, ve bu bllgiden Amerika 
muhfünl istifade ettirmeğe davet e
der. Bu cağmşta maddi tarar da u
nutulmamıştır. Teklirin yanıbaşın
da dolgun bir para da vardrr. 

Düşünülüp, taşınılır, gltmeğe ka
rar vcrlllr. Profesörün karısı da 
cağırılmıştır. Yola çıkarlar. Zengin 
bir üniversite çevresi, onları karşı
lar. 

Moruva, birkaç yaprağa bütün bir 
ilim muhitinin dekorunu sığdırmış. 
LAboratu~ıırlıı.r. seminerler, bUgin 
ır.-·~-oıorl, man:rQk protcoısr .ıvıorı, 

çok canlı olarak gösterilmiş. 
Fakat bunlar, hep aslın salçasıdır. 

Eserin özü, bundan sonra başlayor. 
Bu üniversitede gene olmasına 

rağmen dünyanın en tanınmış fizik 
Alim Terinden sayılan bir profesör 
vardır. Her yıl yeni bir buluşta keşif 
Alemini zenginleştiren bu tngiliz
Jc, l<"'ransalı misafir, dost oluyorlar. 

Bir akşam, İngiliz fizikçi Fransız 
Profesörünün zihninden geçirdiği şey 
lerf kelimesi kelimesine söyleyor. A
damcağız büyük bir şaşkınlığa uğ
rayor: 

- Acaba, gözleri açık mı sayıkla
dım? 

Diye dUşünüyor. Fakat dostunun 
üzUldüğUnü gören kA.şif: 

- Merak etme, diyor. Bu, benim 
Yont bJr keşfimdir. Zihinlerden ge
çenleri okuyan bir Aletin son tecrü
belerini yapıyorum. 

Ve sonra, ruhun, fikrin resmini 
~eken makinesini gösterip anlatıyor. 
l3u Aleti elinde bulunduran adam, 
karşısındakinin bütün iç dünyasını 
fetheder, diyor. 

Profesör, o akşam evine adama
kıllı dalgın dönmüştür. Karısı onu 
biraz soğuk karşılar. Çünkü makine, 
0nıarı kendilerinden geçirmiş ve va
kip epey ilerlemiştir. 

~ıtesi akşam, fizikçi, Aletini pro
fesöre verir, nasıl kullanılacağını 
~österir. Makine, zihninden neler 
~cçfrdiğfni öğrenmek istediğimiz in
;anın iki metre yakınına konursa, 
ş tamamdır. 

Profesör de öyle yapıyor. Karısı
~ın fikir filmini alıyor. Halbuki bu 
llı:n alındığı gecenin akşamı, ka.dın, 

:ene kocasını beklemiş, lizUlmü~. si
h~rlcnıniştir. Karşılaştıkları ukit 
ıraz sitemli konuşuyorlar, azıcık 

~e'kışır gibi oluyorlar. 

le l<:adın, divan Ustiinde bir kitap o
tl~3·or. Fakat yapraklar pek seyrek 
b~llliyor. Genç, yuvarlak alnında 
~an d.erln clzgller katlanıyor. 

nı zeYkle andığını öğreniyor. 
Eve dönüşte tabii ka,·ga başlayor. 

Kadın şaşırıyor, ağlayıp, çırpmıyor. 

Aleti öğrenince de: 
- !çimi, ruhumu çalmışsın! İğ

renç keşif! 
Diye tiksiniyor. Fakat ayni şeyle 

kocasının ruhunu, içini çalmaktan 
cekinmeyor. Bir ziyafet gecesinde 
kocasiyle çok sıkı oturan. burun bu
runa konuşan genç bir dulu kıskan
dığı için bu iğrene işi o da yapıyor. 
Ev cehenneme dönüyor. Bereket iki
sinin de ruhlarında affedilmiyecek 
şeyler yoktur da yuva bozulmayor. 

Kitabın hikA.ye tarafı burada. biti
yor. Ama, bence asıl daYa, bu bitiş
tedir. Söylenmeyen, fakat ister is
temez okuyanın zihninde düğümle· 

nen tez şu: 
"Mesut olmak için bilmemek, gör-

memek gerek!" 
Fikret de bir şiirinde: 
"Göz a.çıld!kça ruh perdclenil'!" 
.Mısraiyle ayni şeyi söylemişti. Bil-

ttin eski ve yeni filozoflar da eser
lerinde bu noktaya en aşağı bir kere 
dokunup ayni neticeye varmışlardır. 

Acı bir hüküm: fakat doğru. Böyle 
bir makine, kocanın. fı.şığın, ana ba
banın, dostun, arkad~ın hill!sa 
~unyaoftwi he rugın...ıcı,w......,...._ ... 
ttıtlklAb, ye?')11zUnden ifaa'detl kal(frr
maktan başka hiç bir şeye yaramaz. 
Çünkü saadet çlçeli. gaflet saksısın
da ac;ıhr. 

Kırşehir Felaketzedeleri 
Menfaatine Konser 

Kırşehir zelzelesi f elaket.7.edelerine 
yardıın edenlere mahsus olmak üzere 
Beyoğlu halkevi ile konservatuvar ta
rafından mütereken hazırlanan büyük 
alaturka konser perşembe akşamı 

Fransl% Tiyatrosunda verilecektir. 
Konserde en eski Türk musiki üs

tatlarının pek nadir işitilmiş beste ve 
şarkıları çalınıp söylenecektir. Kon • 
ser memleketimizin tanmmıe üstadla
rı tarafından verilmektedir. 

Biletler gişede satılmamakta, Bey
oğlu Halkevinden verilmektedir. 

Evlenme töreni 
Türk Maarif Cemiyeti Yönetim 

Kurulu Başkanı, Halkevleri MUfet
tişt Urfa. Saylavı Bay Refet Ülgen 
kızı AJ!ye Ülgen ile Türk Maarif Ce
miyeti Ankara Kolleji Resim Öğret
meni Bay Şinasi Barutçu•nun nikAh 
tören lerinln dün An karada icra kı-
1 ındığı memnuniyetle haber alın

mıştır. Yeni e'•Jilere bahtiyarlık ve 
saadet dileriz. 

u M~rıs ıtss 

------ -----~ 

25 köy okulu yapılacak 
Yeni okullarımızın hepsi de ayni tipte oluyor 

Gümrük Memurlarına 
.Yardım Cemiyeti 

Bu sene başında İstanbul gümrük 
memurları tarafından "gümrük me -
murları Yardım cemiyeti,. adiyle ku
rulmuş olan cemiyet bugüne kadar 
çok hayırlı işler görmüştür . 

Bu arada gümrük memurlarından 
ölen dört kişinin ailelerine 150 şer li. 
ra nakten verilmiş ve bazı hususi yar
dımlarda da bulunulmuıtur. 

Gümrük ve :lnhisarlar Vekaletinin 
sok iyi bir maksada hizmet eden bu 
cemiyete senede muayyen bir tahsisat 
ayırarak vereceği umulmaktadır. 

-o-
.Yeni Bir Vapur Daha 

Satın Aldık 
Denizbankın yeni aldığı Trak va -

purundan sonra limanımıza. "S'lis,, a· 
dmda büyük bir vapur daha gelecek
tir. 

Vapurun tesellüm muamelesini yap
mak üzere Denizyolları kaptanlarm
dan Vedat tayin edilmiş ve Almanya. 
ya hareket etmiştir. Yeni vapur Trak
tan biraz daha büyük olacak ,.e Ban
dırma hattında çalışacaktır. 

Hangi Medreseler Kiraya 
Verilecek 

Müzeler idaresi belediyeye mUraca
at ederek medreselerin tamir edil
mesini ve kiraya verilmesini istemiş
tir. Alrnacak kiralarla medreseler da. 
imi surette tamir edilecektir. 

Bu suretle medreseler hara.biden 
kurtulacaktır. Müzeler hangi ımcdre • 
.selerin kiraya verilebileocğini göst.e
ı:en cblı: listeyi belediyeye. göndermiş· 

Yeni Bir Turizm Şul>eai 
Bursada yeniden bir turizm §ubesi 

ihdas edilmiştir. Bu ştibe İstanbul be
lediyesi turizm §ubesi ile müştereken 
f aaliyett.e bulunacaktır. 

Bursaya gelen seyyahlar İstanbul 
tercümanları tarafından gel.dirilecek
tir. 

Sirkeci Gümrük Ambarları 
Sirkeci gümrük ambarlannm devlet 

Demiryollanna devri işine yakında 
başlanacaktır. Bu hususta yapılacak 
muameleleri tesbit etmek üzere Dev· 
let Dcmiryolları idaresi ile gümrük i
daresi müştereken bir talimatname 
hazır:lamıştrr. 

Kükürtten Alınacak Resim 
Eti bank taraf mdan ithal edileock 

3000 tona ve bir defaya mahsus ol
mak üzere 745 A numarasına dahil 
bağcılıkta. kullanılan kükürdün beher 
yüz kilosundan 4 lira yerine badema 
25 kuruş resim alınması kabul ve key
fiyet alftkadarlara bildirilmiştir. 

Kılıçalipaşa Camii 
Tophanede iKıhçalipaşa cantli Ev

kaf tarafından tamir olunacağı gibi 
önünde bulunan sekiz köhne dükkfuı 
da kaldırılacaktır. 

Evkaf bunun için belediyeye müra
caat etmiş, bura.sının planda ne şekil
de göst.erildiğini sormuştur. 

l Kültür Bakanlığı muhtelif vilayet· f 
!erde köy okulu yapılması için vilayet 
bütçelerinde ve umumi bütçede tahsi· 
sat ayrılmasına karar Yermişti. Bu 
karar üzerine vilayet hususi idare büt
çeleri faaliyete geçerek hangi kaza 
köylerinde köy okulu yapılacağını tes
bite başlamıştır. 

Türk Kadınlığı Hakkında 
Malumat isteniyor 

Avustralya Üniversitesinden bele
diye turizm şubesine gelen bir mek
tupla Türkiyedeki kadın ve kadınlık 
hareketleri hakkında malumat isten. 
miştir. 

Yeni şekle göre lstanbulun mülha
kat kazalarında 20 - 25 köy okulu bi
nası yapılacaktır. 

Okullar tek dershaneli olacak, öğ. 
retmcn odası ve köy kurumu odası da 
bulunacaktır. 

Bu tek dershaneli okulların planı 

bütün vilayetlere gönderildiği için 
hepsi ayni tipte inşa edilecektir. 

İnşat işlerine haziranın ortalarına 
doğru başlanacak ve Cumhuriyet bay
ramına kadar yeti§tirilerek bayramda 
açılma törenleri yapılacaktrr. 

Kültür Direktörünün 
Teftişleri 

İstanbul KültUr direktörü Bay Tev
fik tedris yılı sonu münasebctile muh· 
telif köy okullarını teftişe başlamış
tır. 

Dün yanında ilk tedrisat ispckteri 
ve sıhhat ınüfettişi olduğu halde Şile 
kazasına gitmiştir. IKazanrn Teke kö
yündeki yatı okulu ve bazı köy okul
larının randımanı gözden geçirilmiş _ 
tir. Bugün Şileden döneceklerdir. 

inkılap Kütüphanesi 
İnkılap kütüphanesinde eserlerin 

tasnif edilmesine karar verilmiş vo 
Kültür Bakanlığı tarafından alaka
darlara bildirilmiştir. 

Tasnif ieiyle derleme direktörü B. 
Selim Nüibet m T olniakWitr. 

kısa l>ir zaman .sonra tamam. 
Janacaktır. 

Kampta Vazife Alacak 
Öğretmenler 

Gerek öğretmen ve gerekse talebe 
kamplarında vazife alacak öğretmen
leri yetiştirmek maksa.dile 19 Hazi· 
randan itibaren ibir hazırlık kampı a
çılacaktır. 

Kampta öğretmenlere yü1.mc, türlü 
çocuk oyun ve şarkıları öğretilecek

tir. 

Kıdem Zamları 
Ecnebi ve ekalliyet okullarında va

zife gören öğretmenlere kıdem zam
mı verileceğini yazmıştık. 

Verilecek kıdem zammı için öz.el o
kullar bütçelerine tahsisat konacak
tır. Kıdem zammı miktarı yakında 
tesbit edilecektir. 

Seyahate Çıkacak 
Öğretmenler 

Yaz tatili müna.sebetilc taşraya. ...e. 
ya yabancı memleketlere seyahat et
mek istiyen öğretmenler hakkında 
Kültür Bakanlığı yeni bir karar ver
miştir. 

Bu karara göre öğretmenler bu iş 
etrafında Kültür Bakanlığından bu -
Iundukları vilayet !Kültür direktörleri 
yoliyle izin alacaklardır. 

Diğer taraftan Avustralyadan bir 
kısım scyyahlann Ağustos ayı zarfın
da Çanakaleye gelerek mczarlıldan 
ziyaret edeceği de bildirilmiştir. 

Gümrüklerdeki Teftiş 
Raporları 

Şimdiye kadar gümrük müfettişle
ri tarafından memurlar için verilmek
te olan teftiş raporlarında yalnız tef
tişi yapılan memurların vaziyeti de
ğil, amirlerinin mütealcalan da yazıl
mak idi. 

Bu usul Vekfıletçe mahzurlu görül
düğünden bundnn sonra her memur L 
çin bir dosya açılması ve ümirlerden 
başka Vekaletçe de memur hakkında 
yazılacak mütalearun dosyaya kontıl
ması muvafık görülmüş, bu hususta 
muamele yapılması bütün gümrüklere 
bildirilmiştir. 

Taksi Ücretlerinde 
Tenzilat Y apılamayacalC 
Benzin fiatıcrinin şişe ba.~ında yüz 

para kadar inmesinin otobüs , .e oto
mobil ücretlerine -tesir edip etmiyccc
ği etrafında tetkikat yapılmış, yüz ki
lometrede ancak 10 kuruş kadar tesir 
gösterdiği tesbit edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında taksi ve oto
büs ücretlerinde bir tenzilat yapılamı
yacaktır. 

Kızılay Pulları 
Kırşehir felaketzedelerine yardım 

olmak üzere kullanılan Kızıl ay pulları 
bu ay sonuna kadar devam edecektir. 

Bu suretle 1000 • 1500 lira arasın
da bir yardım temin edileceği umul
maktadır. 

Ayrıca gümrük idaresinin satış an
barlarında satılamayıp kalan eşyadan 
da Kırşehir felaketzedelerine 8700 li
ra değerinde bir yardım yapılmıştır. 

Kızılayın Teşekkürü 
Şi§li Kt::ılay ŞıWcsindcn: 
21 Mayıs akşamı tertip ettiğimiz 

gece eğlencesine iştirak eden Bayan 
Mualla, Bayan Baha Gelcnbevi ile 
Bay Bimcn Şen ve Bay Nihat }{ızıl
tana ve kendilerine refakat eden ar
kadaşlara, Garden, Londra, Turanbar 
sahip ve artistlerine, kıymetli hedi
yeler yollayan Bayan Calibe, Bayan 
Zehra M.üfit ve Bayan Güzideye ve 
diğer mağaza sahiplcrile biletlerimizi 
dostlarına satmak lütf unda bulunan 
bayanlara teşekkür ederiz. 

Konferanslar 
Beyoğlu, Ila11ccvinikn: 
1-24 - 5 • 938 Salı günü saat 18,30 

da Evimizin merkez binasında Prof. 
B. Salih Murat tarafından "Türk ri
yaziyecileri., mevzuunda konferans 
Verilecektir. 

Resımue 
Haıaıs&ıer ... : --.. ba rtcsı sabah, lA.bcratuT"ardn film 

hı nro ediliyor. Fizikçi Alim, olgu'n 
)er llezakctte bu işe lransızca bllme-

ll bir muavinini memur etmiştir. Rugiin lzmirc mııtvuıa1ct eden "rrost mf.saffrimi: General Mariç §e'hrimizdc karşılandığı sırada. Edirne • lstanbul arasınaa ry<ipilan bisiklit ~ 
7.aaını lotıza"°"lar .. 
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Menfur şayia tlzerlne Halaydan Mersine 
bir heyet gelecekti 

Hükumetimiz, bu sıralarda 
Hataydan ayrllmamalarını bildirdi 

Ankara, 23 (A.A.) - AtatUrkün 
sıhhati hakkında. çıkarılan menfur 
§&yialardan müteessir olan Hatay 
halla namına 'bir heyet halk Partisi 
Başkanı AbdUlgani Ağanın riyaseti 
altında Mersin'e giderek Bilylik Şefi
mize hislerini ve tazimlerini arzetmek 
·arzısunu izhar etmişlerdir. 

HükCımct, intihabatın devam ettiği 
bu esna.da. vazifeleri başından ayrıl

mamaları daha muvafık olacağını ve 
ziyaret arzularına saik olan sebebin 
Atntilrkün yüce huzurun& arzıedilece
ğini ve bu hissiyata. lbüyük önderin 
çok mütehassis olduklarmı lftıDdileri
ne tebliğ ettirmiştir. 

Çemberlayn avam kama
rasında izahat verdi 

Hotza ile Henlayn gö
rüşmelere başladılar 

. (Üsta tarafı 1 incide) J Henderson, ayni gUn yaptığı üçün· 
cü müracaatte Fon Ribbentropa şun. 
ları söylemiştir: 

retine doğru bütün gayretlerini tevcih 
eylemi§tir. 
Öğrendiğime göre, B. Henleln ya bu 

a.1işa.m ya yarın saba.h Çekoslovakya 
.Başvekili Hodza. ile buluşacaktır. Şim
öilit vaziyet nisbeten gerginliğini 
kaybetmi§ gözükmektedir. 

İngiltere hUkmeti, kendi fikrince 
vaka1arm önUno geçmek için bütün 
tedbirleri almanın ve Südet mesele
sinde devamlı ve tam bir hal suretine 
varmak için h~ şeyi yapmanın ea,ya
m temenni olduğunu Çekoslovak hU
kfunatine bildirmiştir. 

lngiltcrc hUkfuncti, bu hususta 
Fransız hükmetinin tam muzaheretine 
nail olmuştur. Çekoslovak hükmeti, 
Ingilterenin bu "tc§ebbüslcrine, kendi
lerinin de çabuk ve tam bir hal sure. 
tine varmak fikrinde bulunduğu ceva
bmı vermi~. 

İngiliz hükfuncti diğer taraftan, Al· 
man hükumetine de müracat ederek 
A.vrupada sUkn idamcsini temin ede
cek bir hal sureti arzu eylediğini bil
dirmiş ve Alman hüknıetinin bu hu
susta. işbirliğini ta.lep eylemiştir. 

İngiliz hUkfımeti, Alman hükfilıeti
ne Pnı.g neminde yaptığı teşcbbtisleri 
ve Çekoslovak hUkmeti tarafından 

verilen teminatı da bildirmiştir. 
Alman hariciye nazırı, bu gayretle

ri selamladığı ve Alınan hükfımetinin 
lngilterenin temennilerine tama.mile 
iştirak eylediği cevabını vermiştir. 

Lord Halüa.ks da Lordlar kanıar~ 
smda aynı beyan.atta. bulumnuştur. 

SEÇİM :NET.1CELER1 
Prag, 23 (A.A.) - DUnkü seçimin 

umumi neticeleri Çekoslovakya politi. 
liası bakımından ızudur: 

Seçim, sola. doğru umumi bir harc
Jiet gÖIStcrmi~. Sağ cenah ve bilhas· 
sa nasyonal demokratlardan mürek
xep olan müfrit sağcılar, çok kaybct
mi§tir. Çünkü seçimi gadipleri, sağ 
cenah partilerinin dağılmasından isti
fade eden B. Bencşln milli sosyalist-

. leri, sosyal demokratları komünistler 
ve ~iftçilcrdir. Pragda sol cenah parti
leri 67 bin yeni rey kar.anmış, sağ ce
nah ise bin rey kaybctmi§tir. Diğer ta. 
raftan bilhassa nllfusun yükselmesin
den dolayı seçime iştirak edenlerin 
miktarı fazJalaşmı§tır. 

Prag, 23 (A.A.) - Çekoslovak a· 
jansı, Bohcmyada Alman ekseriyetini 
haiz kanunlar arasmdan lalettayin 
yirmi tanesini ele alarak bunların, u
mumi vaziyeti gösteren neticelerini 
§Öyle tahlil eylemektedir: 

513 reyden, Henlayn partisi 359, 
Çek partileri 103, Alman demokrat 
pa.rtisi 51 r:ey almıştır. Seçim sistemi 
tamamile nisbi olduğundan, Südet 
partisi, bu kanunlarda halkın yil7.de 
70 ini temsil eylemektedir. Geri kalan 
yüzde 30 bu parti aleyhindedir. 

Prag, 23 (A.A.) - B. Henlein, bu· 
gün öğleden sonra Praga gelınistir. 

Prag, 23 (A.A.) - Başvekil B. Hod
za lbu ak§a.m saat 18 de B. Hanlaynı 
kabul etmi§tir. Saat 20,30 da görüşme 
h!la devam eylem!'kte idi. 

HATAYA DÜŞMEMELİ! 
Paris, 23 - Jngiltcrenin Berlin el

~lsl Hariciye nazın Jle yaptığr son 
f8r0.şrnede f..ondranın, Çekoslovakya. 
ya kartı hücum siyasetine kuvvetle 
muanz olmakta devam ettiğini bildir· ..... 

"1914 teki feci hata 1938 ~ tekrar 
edilmemelidir.,, 

Henderson, Alınan hükfunotine Jn • 
giltercde hlssolunan endi§eyi bildir
miştir. 

LONDRANIN PRACA ıTAVSIYESI 
Londra 23 - Fransanın Londra it

güderi Roje Gaston dün Hariciye ne
zaretine giderek Lord Halifaks ve Sir 
Con Sayının ile görüşmiljtür. 

Fransa ile fngiltcre arasındaki te· 
masları işaret eden gazeteler, Çekoılo
vakya hücuma uğradığı zaman, Fran
sanın bu hüktlmete yapacağı yarldmu 
fngilterenin takviye edeceğini yazmak
tadır. 

Londra hükOmeti, bir taraftan Al· 
manyaya, Çekoalovakyanın taarruza 
uğramasına muarız kaldığını bildirir
ken, diğer taraftan ela Çek hükOmetine 
Südet Almanlarının mümkün olan ta
leplerinin yerine getirilmesini ti.niye 
otmi ti•.~-~~~~~~-

PRACDA HENl:.AYNCILER AZ 
KAZANDI 

Prağ 23 - Seçimlerin ilk neticesi 
olarak ilk rakamlar tesbit edilmiştir~ 

İntihabat, 56 Alman olan 256 nahi
yede yapılmıştır. 70 nahiye seçime i~ 
tirak etmemiştir. Çünkü buradaki par
tiler seçime lüzum "gönneden araların
da anlaşmışlardır. 
Prağda sosyalist nasyonal partisi 

azasından, 142,500 rey ile 105 ki§i, ko
münistlerden de 8900 rey kazanarak 21 
kişi seçilmi.Ştir. Henlaynciler 15,000 
rey alını§lardır. 
ROMA VE MOSKOVA NE DiYOR? 

Londra 22 - Deyli Herald gazetesi 
her hilkumetin Çekoslovakya mealcti 
hakkındiiki mütalcalannı işaret etmek
tedir: 

Roma, Almanya ile Çekoslovakya 
araSJnda bir ihtilfi.f çıkarsa bitaraf ka
laeağınt tekrar lbildirmektcdir. 

Moskova Çekoslovakya hücuma uğ
radığı takdirde ihtilafa iştirak edip et
meyeceği hakkında bir fikir beyan et
mekten çekinmektedir. 

Elektrik şirketi 
(Ust taralı 1 incide) 

milli hakimiyetin son aıraya eelen bir 
muvaffakiyctidir. 

Mukavelenin imzasından sonra Na
fia Vekili Ali Çetinkaya §U beyanatta 
bulundu; 

"- iatanbul elektrik firketinin sa
tın alınması yeni Türkiycnin Lozan mu
ahcdeaile temin ettili iıtildll n baki· 
miyctinin ve beynelmilel hale menfaat 
ve münasebetlerine taallQk eden teref 
ve itibannın bir zarureti ve r~liteei· 
dir. 

Bugün Atatürkün bayralı altında 
benliğini ve varlıfını ve iıtikWini duy• 
muı olan Türk milletinin eon bet sene 
zarfında gösterdifi fen ve sanat ka.1>i
Jiyeti ve terakki umron istidadı Türk 
milletinin ruhunu okşamaya ve iftiha-
ra değeri vardır. • 
Buludduğu coğrafi vaziyeti itibarile 

beynelmilel, siyasi iktısadi yola yük
sek mcvkiini almak !Urumunu takdir 
eden yeni idare ve yeni nesil yolu üze
rinde duran imtiyazlı ıirketler gibi ma
niaların da biran evvel bertaraf edilmit 

General Yague 
intihar etti 

Parla. 23 (A.A.) - Maten gazetesi 
Londradan aldığı aşağıdaki telgrafı 
neşretmektedlr: 

CebelUttarıktan bUdlrlldlğlne gö
re, lepınrada dahut harbin baştan
gıcından beı i mlihlm bir rol oynamış 
bulunan Te son zamanlarda 1t&Jy11.n 
aleyht&n blr .nutuk slSyledlğlnden 

dolayı tevkif edllmiş olan General 
.Yague, intihar etmltUr. Haber alın
dığına göre General Yague'nin mah
pus bulundutu .hücreye bir gUıı ev
vel tabanca bırakılmıttır. (Hnvas). 

lNlltSABLARIN SERMAYESi 
80 MiLYONA (JIKABILIYOR 

Ankara, 23 (Telefonla) - ln· 
hisarlar tdareBlntn mUtedavil ser
mayesini otuz mtıyon liraya çıkaran 
kanun llylhası meclts ruznameslne 
alındı, 

lş dalrost bölge Amirleri bugiln öğ· 
leden sonra mnzakerelerlne devam· 
Jadılar. Du mllzakerelerde her bir 
b6lge lmlrl iş kanunu tatbikatının 
kendi bölgesinde ,.ur0ynşnntı ve bu 
sırada rastgellnen ban gUçUlklerl ve 
ıo hayatının lnktıarı bakımından 

tesblt ettikleri thtlyaclar Uzerlndek1 
dlleklert hakkında kararlar alındı. 

Müzakereler bu hafta nihayetlene
cektir. 

Eski Maarif 
vekili 

(Vıt tarafı ı incide) 

deki aile kabrlıtaıııoa defnedilecek· 
Ur~ 

Merhum lCaat Safay 187' de Ka
raferyede dotmut. UakilP.te mektebe 
başlamıı, 1888 de Kulell aakerl lda
dlalnl Te 1893 de Harbiyeyi piyade 
blrlncisl olarak bitirmiştir. Ayni ıe
ne beDIDct orduya tayin edilerek 
1895 - 1896 senelerinde CebelldUruz 
J,Jyanı ıpüpasobetiyle yapılan as eri 
hareklta lvtlrak etmtı, 1898 de Har· 
btr.e mektebi almanca hocahtına ve 
ders nazırlıfına tayin olunmuştur. 

1906 dan 1908 e kadar Berut a&· 

kerl rüştiye mlldUrlUğU, sonra tekrar 
Harblyedekl vazlfestne dl)nmilş, 

1910 - 1913 de Hanovrda tahsııtnt 

lkmal etmJvtir. 
Balkan harbinde 91 lncl pirade a

lay, kum andanlıtı vaztfeslnt ita e
derken yaralanmış, sonra Harbiye 
dairesi piyade şubesi mUdllrltılftne, 

Harbiye dairesi reisliğine, umumt 
harpte de 26 ncı piyade fırkası ku
mandanlığına getirilerek A.nafarta· 
ıarda dUşmanla carpışmrş, 1919 da 
kıtaatı fenniye ve havaiye genel mU
:fetUellllnden tekaUt olmuştur. 

927 de belediye mecllsl azahfına, 
sonra. Bursadan BUyOk Mlllet Mecli
si Azalığına seçtlmlş, 930 da Maarif 
:Veklll olarak 9~2 de lsUfa etmlş, 

meclis relı veklll olmuştur. Halen 
meclis hesap encQmenl reisl ve Bur
sa saylavı tdt. 

Cok çalııkan, yUkHk bllgtll bir zat 
otan Esat Safayın eınmu memleket 
için bllytlk bir kayıptır. 

:Atlesl efradına en derin taztyetıe
rlmizl blldtrlrtz. 

olmayı &örmeyi haklı olarak istemekte 
idi; 

lıtanbul Türk anonim elektrik firlEe
tinin imtiyuh adı artılr tarihe dnrolun 
muttur.,, 

Bundan sonra firketin murahhaıı ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

.. _ gz3 denbcrl yeni bir refah çağı· 
na eren 'Vltannmda iane hiametlerl 
mUeueaelerinhı memlekete maleldilme· 
lerl ıuretindekl politikaya brp cidit
menin imklnuzbfını anladım. Elektrik 
flrlretini satın ıbnakla bükt\metiniz par 
lak bir it yapmrıtır. Fakat bu itin ku
rulmaıına teıel;büı etmit olanlarla onu 
idare etmek mcsuliyethıi üzerine almıJ 
olanlar bu memlekette kendilerine kar· 
fi memnuniyet izhar edilmesini bekler· 
ler. 

Nlfia Veldlinhe dediğim gibi Tlir
kiye ecnebi aermayeycsine düpnan de· 
ğildir. Bundan dolayı saadet hiasctti
iimi beyan ederim. 

Cumhuriyet 
devrinin en yük

sek bütçesi 
(10 UllCU aa.ytfadtJn d~wı) 

müzdcki senelerde de meıgul olmak ve 
ıbilt~e müvucncaini boanayacak im
kanlar buldukça yeni tahfifler yapmak 
usaretini bize vermektedir. 

"Maaımafih bu husustaki mesaimizin 
yalnız tahfif cihetine inhisar etmiyecc
ğini, bu vergiyi zirai irat vergisi §Clı:li
ne koymak imk!nlanm da araştırmak
tan geri durmaıyacağınuzı arzederim . ., 

AtatürkUn yüksek direktiflerinde 
iprct buyurulan ve hükumet progra
mında yer atan vergi ıstihatında, hiz
met erıbabının veqilerinde yapılaoak 

tahlifi bu sene müvaı:ene vergisi il.ıe

rinde tatbik ediyoruz. Tahfı.f e bu ver
giden ba1l1mamrzın sebebi, müvuene 
vergtsinin iıtiınaları en dar ve binaen 
aleyh şümulü en genit bir vergi olma
•r, çok büyUk bir mükellef kUtlcaini a· 
lakadar etmesidir. Bu vergide, bir ta
raftan niabeti yüzde 8 e indirmek, di
ğer taraftan muafiyat tahdidini geniı· 
letmek ıutttile bir tahfif y&pmrf olu
yoruz. 

Bunun rakamla ifadesi 4,S00,000 li
raya yalandır. Yukanda maaraf bUtçe
alne ait izahat vesileaile de anettifim 
gibi bütün wnumi hmnetlerin •e b&l
hasaa milli müdafaa ve nafia ihtiyaçla· 
nnı tamamen arıılamak için her ıe
ne bütçelere yapmaya mecbur oldu
ğumuz samlar göz önüne gctirilirwe 
ihtiyar edilen fedakarlığın ehemmiyeti 
daha ziyade göze çaırpmıf ve takdir 
edilmit olur aanmm. 

Bunlardan başka tıbbi ve ispençiyari 
müstahzarat üzerindeki iıtihllk vergi· 
si ve damea reanıinde afır görülen ba
u ıüıbctlerin tahfifi hakkında yüksek 
meclise takdim olunan layihalar da en
cümenlerde tetkik olunmaktadır. 

DöVIZ VAZtYETIMIZ 

Döviz vaziyetimizin 936 müvazenei 
umumiye kanunu ile kabul olunan bir 
madd~e istinaden bUtUn d&vU ihti
yaslarrmzz naızan itibere alınmak •u-
retile tanzlm ve icra vekilleri heyetince 
tasdik olunan cedvcllerle idare edil
mekte oldufu malQmunuzdur. Takvim 
senesi itibarile yapılan bu cedvellenle 
'gelirlerimiz için yaptığımız tahminler
ide, tıpkı bütçemizdeki tahminler gibi 
isabetle ve fazlasile tahakkuk etmekte
dir. 

937 yılına ait gelir tahminimiz 
2,500,000 lira fazlasile tahakkuk etmif 

Harp tehlikesi 
geçti mi? 

(Uat tarafı 1 IAdde), 
rine daha aı,.ado ,·ehamet pe7da et• 
mlf görlnl)·ordu. Bwnm üzerine her 
tarafta "Harp tehlikesi!" işaretleri 
,·erildi. 

Bu tehlike bugün geçmiştir. Zira 
Sildet Almanları tarafmdaa 7apıl· 

makta olan bolodiye intihabatı .aktl· 
netle geçmektedJr. Ayni umuda 
Almanı• dahi tngUterenin t,efebbllı
lcrine tat.ınin edici ccwaplar TermJ~
Ur. Fakat belediye intlhabiatı dolaJJ· 
1d.7Ie me7dana çıkan t.eblike ber· 
taraf olduktan aonra artik "9koelo
valcyada her ~7 normal bale dön
memiştir. Çekoslova1cyada llidet Al· 
manları )1izllnden bir harp çıkmuı 
lhtfma ll de kal kmıı delildir. Çlbaktl 
Çekoslovakyadald bclecUıe Jatlba
batı bir pye değil, sadece btr ilk 
merhaledir. Bu merhalede dde& Al· 
manlarmm ekseriyet alacaklan na
bl)'eler anla,ıldıktan sonra bu uhi-
79lerin dahil bulunduiu )'el'lerin 
hududu otonomi ile ÇekoBlOY&kya
nm merke:ıd olan Pragdaa &71'J)acak 
mmtaka71 taTfn etmiş olacaktır. 

BuncJan eonra ısldet Almanlan idari 
muhtariyet istedikleri mıntaka lcln· 
de bir mllU meclJ! toplapoklardır. 
Bu meclis Tasıtaslylo idari môtari· 
7cU UAn edeceklerdir '" ud harp 
tehlikesi bu meclisin te,ekkllbclen 
sonra meydana çıkacaktır. 

Sidet Ahnanlarmm topla;yacalda
rı böyle bir mecltstn kararı Çekoalo
vakr•nın kabul edebilecell lmdadu 
geçlbilr. Ba takdirde &tide& Alman· 
lan ile CekosloTaklar arumda TU• 

kua gelecek mllsademeler Al··~a
Jlln miclahaleslni, Alm&IQ'&llDl mil· 
dAbalesl de Fransa ile RuJ'&IUD mlt· 
dalıaleısini mucip olabtllr. BU ne ln· 
Silterenln dahl icabmda Jranpcatı 
umumi hlr harp demektir. 

lfte bqtln İngllblerin bitin PJ'• 
ntl ufukta belirmlf olaa bu tehll· 
lıteJl bertar,.ı etmok noktuma ıop
lAılmıt uuluuuyor. LOnclnı.cl.a •"""-
haberlere göre Bllftlk Britallya btl· 
ktmeti ddet Almaıllarmıa memle
ketlerine observatör olarak memar
lar gön(lermek fikrindedir. Hw bal· 
de din oldağu gibi bagtln dahi Orta 
A:vrupanm utuJdanndakl babdlaı 

henb t&mamiyJe d.atılDllf cJellldtr; 
onun için Avrupa sulhu ile •''kalı o
lan her mE1D1lekotin dlkkaU Çekoelo
n.kya ttzerlndedlr. 

tir. Döviz sarfiyatı için bu cedvellerde ASIM US 
kabul ettiğimiz miktarların da tecavüz •--------------
edilmemesini, bilyük bir dikkat ve iti-
na ile takip etmekteyiz. Ancak dünya 
sillhlanma y<Mıgı karımnda Türkiye
nin de ıerefli vaziyetinin muhafazasr 
ve sulhun idameıi yolunda kendine 
dÜfCn vazifenin ifast için lüzum gör
ldüğümüz mUdaf aa veaaitinin takviyesi 
uğrunda ihtiyari icap eden döviz sar
fiyatından kaçınmamak ınecburiyetinde 
yi~ 

İ§te bilhasaa bu mühim amilin tesi
ri altında bütiln tabyyDdatımın, çok 
ciddi ve hayatı olmayan muraflarımı
zm tahdit edilmcaine ve uamı tasar
ruflar yapılınaıı yolunda icap eden bü
tün te0birlerin alınmasına raltnen dö· 
viz vaziyetimizde bu ecne içinde bir 
ferahlık arzedemiyecefim. 

Bu variyetin ilcasileldir ki, sakıt im· 
paratorluktan müdevver harici borçla
rın yüzde ellisini dövis iı. ödemek hu
ıuaunda alacaklılarla mutabık kaldığı

mız eıaaın tadilini teklif etmiı ve bu 
borçlanmuın Tilrk parasile muntaza
man adenecelr olan taklitlerinin tama· 
mmın Tilrkiycden mal mUbayaaaı ıure
tlle transferinin lcruı J!Olunda allka
d•lara tebUcat yapmıı bulunuyonu. 

Ciddi bir mütkillit neticesi olan bu 
teklifinıUtn aWradarlarca takdir edile
ceiine ve bu meıuu Uzerlnde yalanda 
baflayacak olan mlbakerenin h6sn0ne· 
ticeye varacafma inanıyorum. Şuraunı 
da arıedeyim ki, bir taraftan sanayileş
me procnmımınn hipbir tadile ufra
makaısın tatbikine devam olunmuı ve 
diler cihetten döm IDliclenlcrimbin 
latihaaılAtının tesyidi yolunda alınan 

tefebbUa ve kararlar ve bilhassa Erga
ni bakır madeninin yakında bizim için 
yeni bir döviz meınbu yaratması gibi 
huıuslar, döviz vuiyetiminn ulih ve 
kuvvetlenmcai ümitlerini bize wrmek-

tcdir. 
Harici ticaretimizi gösteren rakam

larda bu bakımdan ümitleri kuvvetlen
ldirmcktcdir. 
Şöyle ki: 937 •enesinde (114,37g,026) 

lira ithalata mukabil, (137,983,551) 
liralık ihracat yapılmıt ve bu auretl• 
(23,604,525) lira bir ihracat fulası ~ 
min olunmuıtur. 

Harici ticaretimizin de bu inkitlfı 
büyük memnuniyetle kayde depr bit 
keyfiyettir. 

MiLLi PARA 
Büyük Önder Atatürkün milU par•" 

mızın kıymt'tinin muhafazau h~" 
da verdi~i direktif yilbek h~ 
bu maksadı iıtiWaf eden karaf'lan W 
imi gaz anünde bulundurmakta ve ınfl
lt paranın korunması ve filt lltf1aarlS' 
devanu için icap eden bUtiln tedblr1" 
ahnmaktadır. 

Dünyanın bugilnkli nazik C!~ 
dahi pe.rammn iıtiknrınm ~ 
bulundufunu bir dcf a daha ifllde .eser 
yi YUife bilirim. 

1 Yübek huzurunuzda ceçen .- tS 
bütçesini izciı ederken borsa had~ 
alınıp satılan Türk altınının ~ ....... 
terem.le meylettiğini ve bu teı-•

muhtelif ecnebi paralannın c:ı..aıUld'°'" 
nunun da milellİr oldufunu 'M 1>11.::: 
.etmenin yeraia bulundufuDU 
mittim. _. 

Sebepsiz bir ktmn vatan~.,,. 
rannı :müeddi olan bu hare~_,. 
rinde tetkikler yapılmıf •• I~ 
tedbirler alınmııttr. Aldılrmd ,-_ 
ler neticesinde, 1115 kurup lladlf -.; 
aelmit altın, bugib1 meml•~-.. 
tarafında 1000-1035 kurut 1'd # 
muamele ıörmeğe batJaauftlr ld ~ 
dünya altın fiyatlarına nuard 
le çOk yalan addedilebilir. 



Kur. ;tromayer 

Baba ve 
Numaras1: 

oğul •• 

Amerikada muhakeme 
edilen Alman casuslar 

Fikrine baş vurulacak b~r şahit 
birdenbire ortadan kayboldu 

Soluk soluğa bir mDddet sustuktan sonra, 
ihtiyar, suçu delikanlının üzerine alma

sını istedi ! 

Nevyorkta gfüülmckte olan bir casu -
luk da\'asında esrarengiz bir safha daha 

açılmı~tır: 

Oa\'ada N1hit olarak kendisine müra
caat edilml§ olan doktor lgnats Griebl 
birdenbire ortadan kaybolmuştur. 

Köppern kouıinde uenl eo yaptı. 
ran lhli11ar Mluocr, "1917 ıeneıinde 
ba~korucuuu 6ldüren katili hiç ua· 
kaltuamtıdılar mı? Ouıe lubludi, 
kibar adamdı ki o baş!.·orucul" tli· 
uen dülgere, başını ıallıuarak gaueı 
dddile,erek: "llauır: diyor: Karl! 
Bu işim hir lılr ştll rıkmadı, katU 
belli olmadı1 Ben. ktrıdi htsabımcı 
katilin kim otdubıı cınln~ılma.Hnı 
candan isterdim doğrıı~u: rünlm , 
halırlarıın ya, ben o :amnn bıı uii:· 
den halm: olarak ınnnallıtıdn fıu· 
lundurulduml Maıum oldu/jıım fınl· 
tir, miirrim ınnılrlım! Rıınıın ü:r· 
rimdrki lr.ıir(n( omrnmn nldrrtml

Vet'tğim." 

nln aksi işitilmietl Ne vukua geldiği-
ni daha hiç kimse bilmiyor... . 

Yohan Miygerln ynptığı mahzen kı
leri, hemen hemen karanlıktır. Pata-

tes ve et kokusu etrafı kaplamıetır 
Mr:' snrcı~ı sardı§ı aırada ktmlf11i kur· 

Orman hayvanı eti kokuyor. Bu ara. tnrmaticı grltrı ilf aiuuiyr., ihliuar l.-aı/111. 
da yağ d11man1. Orası tamamile ses- şöyle diyor: 
siz. Sadece iki insanın soluk aldığı - TJrlil.anlı, indlrirkt'n oıdıklayıp snr• 
duyuluyor; hem de pek belli .. Soluyan· kınlılık falan "'mi11cccksin, hn!? ....... 

!ardan biri, patates çuvallarının yığı- Poliste: 
h durduğu köşede: onun solukları. ar-
ka taraftaki o köşeden kulağa deği- Bir Çocuk Sütten 
yor. Ve şimdi, hançer gibi sap!ayıcı Zehirlendi 
gözleri. bodrumun yan k~rnnhgında Küçükayasofyada Medrese sokağın-

Va.ka.da.n bir müddet sonra... galiba 
4 • 5 ay sonraydı, birkaç talebe, tüfe: I 
ği Av iskelesindeki yiyceek teknesı 
altında buldularsa da, bu da fayda 
\'ermiyerek, ba§kac& hiç bir UCY öğr~ 
nilemedl. Belki de kili derecede ara· 
mamışlardır, çünkU böyle bir haydu
dun eninde sonunda ele geçmesi lfızını. 
gelirdi, değil mi? 

Dülger, b~ile tasdik işareU yapı-
yor: 

- Evet, böyle olmuş olabilir; eğer 
katı derecede aransnydı ... Evet! 

- Yer yUz\inde baza.o acaip şeyler 

dönUyor! 
Yohan Miyger, böyle diyerek dal

ğln dalğın yeni evini seyrediyor; hul
yaya dalar gibi bakışlarla.. Sonra 
mUsterlh ve memnun halde başını sal· 
hynrak, memnun ve müsterih. oğulla. 
rı ve :IUlgerle beraber. akşam yemeği 
yemeğe gidiyor. lşten sonra hepsi de 
öyle acıkmıılardır ki.. MÇ§hur sözle. 

"1 il ı a.Clkmıs VP. ·~t .. ı.ı.,,ır,ısırı •-7 

Blr gUn, 16 Nisan 1937, sakin sa
kin uyuyan Köppren köyilnden, or. 
manda atılan bir kurşun sesinin aksi 

i~itiliyor. 
Umumıyetle muayyen sistemde bir 

siliıh scalnln boğuk boğuk aksini işi- ı 
tenlerden hiç kimse buna hususi bir 
ehemmiyet a.tf etmiyor. Zat.en orman· 1 
dan ısık sık slltth sesi aksedcr; bunun- 1 
la beraber, şunu da söylemeli, ki yal- 1 
nız bu mevsimde orman umumiyetle 
sakindir; sessiullr. Ormanlarında bu 
Tav:nusun ses, seda kesilir bu mev
simde; bazı bazı ses ak3etse bile, si
lah sesi değildir; fakat bqka za.man
hlrda., aksine. .. 

Birkaç dakika sonra iki kiti geniı 
adımlarla ormandan geliyorlar. Koru
culuk binası ile kendileri anamda ye. 
ni zarif bir ev bulunuyor; tuttukları 
yol, böyle anlatılabllir. Bu yeni zarif 
evde de Yohan Miyger oğlu Vilhemle 
genç kansı oturuyorlar. Şimdl i§te 
tam o ev istikametinde yürUyorıar. 
kuı;kuda blr çift hayvan gibi etrafla. 
l'Jna bakınıyorlar, sonra, aralarında. 

kısa bir mcsaf e bulunarak, geni§ a· 
dnn.larla ağaçsız. açık sahayı acele a
<!ele geçiyor ve 18.hzada M.tygcrin kil· 
Ç\ik evinde gözden kayboluyorlar. 

Bu iki adamdan birini kim görmUş 
olsaydı, ödU kopardı; oradan geçen
lerden biri bUtün koruculann hem ta
?Udıkları, hem de tanımadıkları Tav
rıus ormanının şeameti adamdı; "ben· 
ıi uçuk asker .. di; "Yabani avcu .. Y· 
<lu ol Çok eski Mkt askeri kaputunun 
etekleri havalanıyor: bu hayalet ada-
2'1ıın benzi bu sefer her zamankinden 
daha uçkun! Şimdi bu adam, kovala· 
llıyormuş gibi alelacele Miygerin evi
?ıe girmişti: yıllarda.nberi ula Köp· 
~rn köyU yakininde gorllnmlyen, bll
<tltis çok defa sadece Kaper&burg cl
\>o.rındrıki sonsuz ormanlarda bir ha
~aıet gibi orta.ya çıkıp orta.dan kay. 
~lduğu görülen adam! Toprak Ustün. 
~ ~Yıı.kkabı izleri bulunmasaydı, .. öl
lt sune göre başkonıcu Birkenaverin 
rı atilinin ayakkabı izleri ile gö:r,e çar
~ derecede benzerlik gösteren ko
d an ayakkabı izleri bulunmasay
b1" • ''benzi uçuk uker,. bu sefer de 
ır hayalet samla bilecekti! 
~Pt>ern kCSyUnden bir kurşun sefli· 

ışıklanıyor, parlıyor. Ötckı pencere - da 6 numaralı evde oturan Uç, dört 
nin yanında duruyor ve h~r nefes. ~- yaşlarındaki Zeki çocuk sUtten zehlr
hşta bütiln vücudü Urpertıler geçırı- lenmiştir. Zeki hastahaneye kaldırıl
yor, titriyor. Onun soluyuşu. gittikçe mıştır. 
azap duyan bir adamın iç çekmesi gi. lKI OTOMOBİL ÇARPIŞTI - Ü. 
bi kulağa akse.derken, diğerinin, bod- nlversite Doçentlerinden Muhterem 
nımun dip tarafındaki soluması, git· Gökmenin idaresindeki 661 numaralı 
gide sakinleşiyor. HattA gövdesile bir otomob!lle Celll Sez.armanın kullan -
parça ileriye doğru. geler~k. korkun~ dığı 2863 numaralı otomobil lstiny~· 
ye hıleyici ba.kı§lı gözle.rinın çerçeyesı de çarpışmışlardır. Her iki otomobı· 
olmak üzere solğun renkte, fakat sert lin ön tarafları ha.sara uğra.mıetır. 
haUı bir surat seçiliyor. CAMLA MAŞINDA.• YARALAN· 

Bu surat, bir parça daha .ortaya ÇI· Dl _ Galata.da Sakızlar sokağında 
kıyor. Ve surat böyle tebarüz ettikçe, 6 numaralı evde oturan 80 yaşında E
pcncere yanında duranın şekli o nis· leni isminde bjr kadın kendisini çağı· 
bette küçUlUyor, ıstırap ifade eden iç- ran komşularına bakmak Uzere pence-
çekmc.si, artıyor; bu, bir inlemedir! reye doğru gitmlg, camı açık za.nne-

- Vilhelm! derek başını uzatmı~. alnını cama çar. 
Bir ses, ya.va§ ve 8.mira.ne aksedi- parnk ağır surette yaralanmıettr. Ele

yor mahzende.. Pencere yanında du- ni hastahaneye kaldmlmı§lır. 
ranın nefes aldığı duyulmıyor artık.. AYAGI EZII~Dt - Orta.köyde Mu. 
lnleme kesiliyor. Şekle gelince, pencc- allimnaci caddesinde muhallebici 30 
re yanında duran adamın eekli, bu i. yaşında Sadettin Sarıkaya dUn dUk· 
simle kendisine seslenilince, Uıerinde k~n kepengini kaparken dikkatsizlik· 
bu tek kelime bir çekjç dar.Wi te81r.i \p 111 sı nA dü rmU . Ml n ezil-
cl•nC)"C'rC • u'"""12urdup;..;7""'•"'•1ielie'-1tc1C1tttı~Fı~~m:iı;:ftfrtr't.""'asa"iae~t+tt1nlı asta ha neye a ınl· 
leıtirlyor. mı ıtır. 

Ses, tekrarlıyor: AYAGI KAYMIŞ- Aksarayda Te-
- Vilhelm, babana. bağlılık göste· vekkUl hamamında. oturan Şevki sar

riyor mu un, yoksa göstermiyor mu- hoş olarak Beyoğlunda Hava soka. 
sun? • ğından geçerken ayağı kayarak dil§· 

Bu kelimeler, yılan ıslığı gibi ve a- müş, kafasından yaralanarak hasta· 
mirane aksederken, uçkun benizli a- ha.neye kaldırılmıştır. 
damınomUthlş bakı61ı gözleri, öt.ekinin PARA YCZO!'.roEN KAVGA -
§eklini d-3lip kemiriyor sanki! Galata.da Şerbethane sokağında. 44 

Pencere yanındaki, bir an mütcred· numaralı evde oturan Ester ile Serçe 
dıt; cevap \'ermekte geciki~·or! sokağında oturan Reşit Albayrak a-

0 zaman, uçkun benizli adam, bir rasında para meselesinden kavga çık-
ndım daha ynklaım··or. Ve o zaman... mış, Reşat jiletle Esteri yUzünden ya· 

Pencere yanında duran, te?a§la §ÖY· ralamı§tır. 

le diyor: --------------:-
- Evet, baba! Sana bağlıyım. Su. • Ta§delcn suyu için getirilen yeni 

çu Uzıcrime alıyorum. makineler bugünlerde yerine konacak 
Rengi uçuk, hatları çetin suratlı a- ve membadan gUnde elli ton su alına· 

dam, rahat bir nefes alarak, susuyor. bilecektlr. 
Fakat bir sııniye sonra, sesi yeniden 
yılan ıslığı gibi ve i.mirane çınlıyor; 
bu arnda gözleri de kıvılcım saçıyor: 

- O halde sana nasıl hareket et· 
men lwmgcldiğini bir kere daha söy
liyeyim. Hofmanm birdenbire homur
danarak, bağırarak senin üzerine sal
dırdığını, 'seni yakaladım fşte sonun
da, it!.. diye bağırdığını söyliyecek
sin. Hofman, bu sırada bıçağını çek. 
miş olacak. Sen de o aralık kW'§ıın 

sıkmış bulunacaksın. Nefsini mUda -
faa halinde kalınca! Ve o. kurşunla 

ölmiyerek daha hala kendini müdafaa 
yollu karşı koymak istediğinden, ona 
bıçak sapla.dm. Böyle diyeceksin. Ba· 
ban mı? Evet, baban da oradaydı. Ya
hut hayır, baban orada değildi...La-
kin, ihtimal babanı de gören olmuştur 1 

oralarda! O halde pck~lıi, baban da o. 
radaydı, orada. bulunmU§ olsun o da! 
Fakat, baban kurşun sıkmadı, bıçnk 
saplandı ve ağız açmadı. Baban ne 
bir şey dedi, ne de bir şey yaptı! Sen 
o kadar çılğrncasına bir hiddete ka
pılmıştın. ki hiç bir fCY gözün görme
di, kulağın hiçbir şey işitmedi, yalnız 
senin üzerine saldıran memuru. sana 
zarar \'ermiyecek hale getirmek iste. 
din. Bunu daima. tekrar tekrar söy
lemeğe mecbursun. Bu söylediklerimi 
kendi kendine boyuna tekrarhyarak 
ezberlemelisin; ve dediğimden ne faz· 
la bir şey ağzından kaçırmalısm, ne 
de eksik söylemelisin. Benim ne de· 
diğimi anladın mı? 

( A.rka.! var) 

·····················•••H•••••••••eaıee••••••••e ... Meeea••••• ... eeeeeıNeaıMı••• ... '' ......................... : : : 

j Herf!Ün bir fıkra: · 

~ 
! 
: Ben nereden bileceğim 
~: Yahudi düşmanlığı şiddetle tatbik edilen bir memlekette biri tenha. 

yoldn rastladığı Yahudiyi yakalamış ve: ! 
~ - Haydi §İmdi hesap ver bakahın. lsa Efcndimiüi asmanın ne de-~ 
: mek olduğunu ben §imdi oğretirim. 1 i Yahudi hemen yerlere kapanmış ve: 1 
: - Aman ef cndlm. demiş. Bin bu kadar sene cV\•clki hMlsoyi ben 
i nereden bileceğim. 
:........................ .................................................. .81t4 .............. --·· 

Doktor, bir gün karısına: 
- Ben yanm saate kadar gelirim, di)'e 

çıkmış. hir daha görünmemiştir. , . 
Yapılan tahkikata göre, doktor ~rıebl 

Almanların ''Bremen .. vapuruna bınerek 
A\'rupaya hareket etmiştir. Doktor.böy:e 
bir yolculuğa çıkmayı evvelden hıç du
ı:;ünmiiş değildi. üzerine ne para almış· 
tır. ne de pasaport çıkannıştır. Bunun i
çin. adamın kaçırıldığı zannedilmektedi:. 

Doktor 1gnats Griebl kaybolalı bır 
hafta olmu~tur. Buna rağmen Amerikan 
polisi doktor hakkında bir haber alama· 
mıı;tır. l3u da, adamın muhakkak Ame
rik~dan uzakta bulunduğuna dair olan 
kanaati kuwetlendinnektedir. 

.Mevzuubahs olan ha.disc. Almanların 
''Avrupa .• isimli Transatlantik vapurun· 
da Yohanna Hofman ismindeki berber 
kadının tevkifi ile ortaya çıkan ca_uSluk 
şebekesidir. Bu §ebeke~·e mensup oldtlk
ları süphesi ile bugün ı 7 kişi te\'kif e
dilmis ,.e mahkemeye çıkanlmı~ bulu-

nuyor. .. 
Diğerlerinin cünnü hakkmda henuz 

kati bir kanaate varılmamış olmakla be
raber, berber kadının casus olduğu mey
dana çıkmıs ve hakkında 4 sene ağır ha· 

pis cezası istenmiştir. 
Diğer taraftan. ''Avrupa .. '\"apurunun 

kaptanı Oskar Şarj ~evyorkta iki ~t 
isticvap edilmiştir. Kaptan. lgnats Grı
eblin kaçırılması hakkında bir ~ey bil
mediğini söylemiştir. 
Şahit olarak kendisinden en faıla ma

lômat alınması beklenen adamın ''Bre
men .. vapuru ile Ame.rikadan uzaklaştığı 

.alımnaı.. luner:ikanJ)Olisi JıMiseyi 
derhal Franuya habtt"'~iatır. 

Vapur, ilk Fransız limanı olan Şer
burga ufradığı zaman polisler tarafından 
tevkif edilmek istenmiştir. Fakat. Bre
menin kaptanı vapurun tevkif edilmesine 
mani olmuş ve Hamburga doğru yoluna 

devam etmiştir. · 
Doktor Grieblin niçin ,.e nasıl kaçırıl-

işaretler: 

Almatı oopurmıım casusu olduğu aıı
la§ılaıı kadın bcrbcı'i ve oopunm istic. 

oop edilen .sfüxırisi •• 

dığı hakkında casuslukla itham edilerek 
muhakemeleri görülenlerden maIQmat a
lınacağı zannedilmekte ve bu husu~ta 

kendileri sıkı§tJnlmaktadır. 
Bunlardan biri eski bir Amerikan za

bitidir. Güstav Rwnriç ismindeki bu a
dam. casus kadına hükQmet esrarını bil
dinniş olmakta itham edilmektedir. 

Bu adamın evrakı arasında Grieblin 
i mine rastgelinmi§ ve doktor bunun ÜT.e

rine muhakemeye çağnlmı,,.tır. Fakat, 
bugün, muhakemede henüz bir kelime 
söylem~i kabil olmadan kaybo1mu5 bu
lunuyor. 

Doktor Grieblin casuslarla ali.kadar 
olmasından ziyade, casusların sımna d
kıf olduğu zannediliyor. Kaçırılma ı da, 
casuslar hakkında malCımat vermesinden 
korkulduğu için olacaktır. Çünkü. ken
disi evvelce Almanya hesabına çalışmış, 
fakat sonra Amerikan tabiiretine geç
miştir. Ewelden Amerikada nazi birliği 
reisi olan Griebl. arkadac:ları ile ara5ın
da çıkan ihtiUHtan dolayı çekilmiş \"e a
deta bir nazi düşmanı olmuştu. Bu ci
hetten kaçınlm~ olması muhakkak ı.";5-
rülmcktedir. - • Adliye sarayı prcjesi Vekalete ve-
rilmiştir. Saraym kurulacağı hapishane 
binası haziran ayında yıktmlmağa bat· 
lanacaktır. 

c ~O bin lir~ıya ihale edilen Maltepe -
Kartal yolunun inşaatına baı;lanmıı· 

tır. 

- .. Bir sergıoın manası 
v AZAN: Sadri Ertem 

Daha sergi evinin kaııısındnn gi
rerken karşınıı.da dönen çarklar in
sana yepyeni bir havnnın vnntlldtör
lerl hissini veriyor. Bu çarklar bir 

devrin knrakterlstik sembolleridh'. 
Harap olan, parça, parça eriyen, ezi
len, c;ürUyen, kaybolan çıkrılı:tan 

sonra makineleşen bir dünyanın işa-

retleridir. 
Bu çarkJaı·ın arkasında sırlarını 

saklayan Alem taze bir heyecan ,.e 
kemale susamış insanların taşa, çe
liğe, bakıra. demire. tahtaya, ipliğe, 
kumaşa verdikleri mnna ''e şekiller
den mUrekkepUr. 

Çıkrık devrinden makine dürıl'·ası· 
na geten Tilrkiyede bu ha-
rlkula.de oluşun sırrı ustanın 

yerini nıektobc, çırağın yeri-
ni talebeye terkcdişl bir tab
lonun ustUndc bir yanıp bir slincn 
feerlk ışıkların gölgesinde vuzuhla 

secnmoktdclr. 
Koyu yeşll ışıkları, beyaz aydın-. 

lıklnr, turuncu. nıor, kırmızı, sarı, 
açık yeşil. ma\'I, snrı ıtıctvert parıltı-

lar takip ediyor. 
Bu renk sağanağı mektep ve tale

be )'okunu kadar. hnttA ondan da
ha fazla bir kaUtenin ifadesidir. Bu 
renk. renk parıltılar mektep ,.o ter
biye da'\"asının dönüm noktasını da 

işaret etmektedir. 
11MektoP yaln1z dünya için demek 

k!fl değildir." ÇUnkU dünyanın '1fl· 

tUnde l5yle insanlar ,·ardır ki, tabln
to hUlcm('tmek istemezler. Onlar 1-

cin mekte~. ancak birlbirlerlne mak 
sntlnrını tahriren anlntmnyı hedef 

edinmiştir. 

Osmanlı imparatorluğunda uzun 
bir devrenin mektep siyaseti ger
çekten hlr "mahreci aklnm" olmak
tan dnha ileri secememlşU. 

1ş hayatı loncanın nezareti al
tında usta Ue çırak arasında taksim 
edilmiş. terbiyenin gayesi de "iman 
selt\mcti" oll\rak tesblt cdllml~tl. 

Osmnnh imparatorluğunun son 
asrı kat't inbil(ll asrı oldu. Lonca YJ· 
kıldı, el sanatlnrı mahvoldu . lmpa.
rntorluğun imanı göçtü. 

Bu çökUntU denebilir ki yüz sene 
sUrdU. Bu yUz sene içinde zaman, za
man tamirler yapıldı . binalar dea
teklcndl. Do.zan irticaa, bazan inkı
lfı.ba çalan tedbirlerle bulamk, bn,·ı

yctten mahrum bir hava yaratılmak 

istendi. 
Yont terbiye siyasetimizde "iş" 

mefhumunun esaslı bir surette yer 
tutması TUrk hudutlarından giren
lerin kulaklarına fabrika seslerinin 
çarpmasından sonra başlar. 

Çıkrıktan makineye geçmek iste
yen btr dünyada en bUyUk rol kUltUr 
mUesseselerlne dUemUştUr. Ankara 
serl?;i evinde açılan "Snn'at okulları 
\'e kız enstitüleri" sergisi Maarif Ve· 
kflletlnin bunu nnsıl ve ne tekilde 
başardığını ve yeni fn.brlka kadroen
nu nasıl hazırladığını anlatmaktadır. 

Serginin psikolojik manasını btr 
b:ışkn 3·azıda tıab cdeccflz. 
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Kınalı Tavşan

ların esrarı 
P OI.IS hafiyesi Nat Pinkerton, öğ

le yemeğini biraz erkence yemek 
üzere saat on iki sularında klilbe girdi
b'İ zaman, genç bir ceza avukatı olan 
Harkeri gazeteler içerisinde gömülmti§ 
olarak pek mc§gul bir vaziyette buldu. 

- Hayrola, dedi. Ne havadisler vnr? 
Avukat Hnrker, gazetelerden birini 

Nat Pinkertona uzntnrak: 
- Şu Mil caddesi cinayetini okuyor

dum. Anla§ıldığınn göre Jakobun muha
kemesi bitmig ve kendisi ldnm edilmek 

Uzcredir. 
Pinkerton §eytant bir tebessümle, 

genç avukatı süzdükten sonra: 
- Bence, Jakob idam edilmiyecektir. 

Zirn, katil o değildir, dedi. 

Avukat, bu sözlerden bir §ey anlamı
yordu: 

- Fakat nasıl olur? diye sordu. 
Jakob, muhakemenin ba§ından sonu

na kadar, cinayet mahallinde bulunmadı
ğını isbat için bir sUril yalan ettiyse de 
hiçbirini tutturamadı, cinayeti onun i§
lediği tahakkuk etmiı:ı bulunuyor. 

- Bana bak Harkcr ! Eğer ben senin 
yerinde olsam, bu adamın suçlu olmadı
ğı lddiıısile müdafaasını Uzerime alırım. 
Çünkü hakiknten suçlu değildir. 

- Pinkerton, dostum. Sen gayet zeki 
bir hafiyesindir ama, burada yanılıyor
sun sanırım. ÇUnkU gerek zabıtanın, 

gerek iddia makamının, bu adamın suç 
lu olduğuna dair ileri sürdüğü deliller 
gayet vazıh .. MeselA. §U teferruatı bir 
kere gözden .geçir: Marobl isimli bir 
adam yatağında ölU olarak bulunuyor. 
Boğnzı, bir kulağından ötekine kadar 
ustura ile kesilmiştir. Bundan sonra ya
tak odasındaki ufak bir kasndan da beş 
bin lira çalınıyor. 

- Fakat Marobinin, başka dilı:ımanla
n olduğunu unutuyor musun? Çünkü, o, 
öyle bir adamdı ki, dost, edinmekten 
zlynde düşman kı:ızanml§tı. 

- Evet, orada haklısın. 
Mil caddesinde bir mUcevherat dük

kanı bulunduruyor, kendisi de orada 
oturuyordu. Ayni zamanda rehin eşya 

alarak pek az para veriyor, murabaha
cılık yapıyordu. 

Bu itibarla fazla parası olduğu mu
hakkaktı. V o bu paralar gayri meşru yol 
lnrla kazanılmıştı. Fakat bunlar, Jakob 
aleyhine mevcut olan pek inandırıcı de
liller karşısında neye yarar? Biliyorsun 
ki, cinayet, dükkanın çıraklarından biri 
tanıfmdan haber verilmiştir. Bu çırak, 
her sabahki gibi dükkana erkenden ge
lip zili çalıyor, fçerden cevap alamayın
ca, tereddüde düşerek polise haber ve
riyor. Bunlnrm hepsi sana maınm •• 

- Evet ama sen devam et. Söyledik

lerin beni alakadar ediyor. Ben de sa
na bunların mukabilini isbat edeceğim. 

- Pekala .• Polis haber alır almaz, 
dilkkiı.nın arka yanındaki demir parmak
lıktan atlayarak, Marobinln oturduğu 

odanın penceresi önüne geliyor. Ve bu 
pencereyi sanın demir parmaklıklar ara
sından geçilmiş olduğunu görüyor. Içer
de kan lekeleri llo bir ustura da göril
lUyor. Bir diğer polisi çağırarak içeri 
giriyorlar. Mücevherlerin yerleri altüst 
edilmiş .. 

Marobinin cesedi, karyolada kanlar 
içinde yatıyor. Karyola bir tarnfn çeki
lerek kasanın yeri açılmış ve lçersinde
ki paraların hepsi götürülmüş. Yerde 
kasa açmağa mahsµs bir takım aletler 

görUlUyor. 

- Fakat bunların hiçbirisinin Jakoba 
alt olduğu tesblt edilemedi. 

- Oyle ama, zabıtanın gayet mukni 
olan delili o değil ki .. Pencerenin öniin

dckl demir parmaklıkların arasından an

cak Jakob kadar birisinin geçebileceği 
tesbit edilmiı:ıtir. Jakob herhalde pen
cereden girip cinayeti işliyerek parnla

n çaldıktan sonra, tekrar pencereden 
çıkmış olacak. Zira dükkfınm çırağı er
tesi gün geldiği zaman pencerenin ya

nındaki kapıyı kilitli bulmuştur. Böyle 
değil mi? 

Pinkcrton, piposunu yakarak: 

- Evet, dedi. Devam et! 
- Sonra bir polis müfettişi bu mese-

]('yle meşgul olmak üzere tavzif edili
yor. Onun dn tahkikatı netic('sfnde an
la ılan şudur: Cina:> etin işlendiği tahmin 

cdıl n saatlerden biraz sonra, o chıırda 

sokak başında iki adamın bir para mese
lesi için kavga ettikleri bir polis memu
ru tnrafından görUlmUştür. Adamlardan 
birisi gayet iridir. Diğeri ufak tefek .• 
lklsl de bir mUddet çekiştikten sonra 
ayrılıyorlar.. Küçük boylu adamın eli 
sarılıdır. Polis memuru onun kıyafetini 
de hatırında tutabildiği için, arııştırma 

yapıyor. Nihnyct Rişar isimli bir ev sa

hibi detaletlle buluyorlar. 
Ev sahibi Ri§tlr, bu küçük boylu ada

mın kend~ kiracısı olduğunu söylüyor. 
Cinayetin vukua geldiği gece geç vakit 
eve geldikten sonra, odasında aşağı yu
karı dolaştığını ve ertesi günü de bu 
Uç dört aydanberi birikmiş kiralarının 
hepsini birden verdiğini anlatıyor, kira 

ticretler-iıfi, büyük bir para destesinden 
çıkararak vermiş. 

Halbuki, adamın iki Uç gün evvel beş 

parası olmadığını gayet iyi biliyormuş, 

polis, bunun Uıcrine o kUçUk boylu ada
mı tevkif ediyor. Bu küçük boylu adam 

da Jnkobdur. 
Vo Jakobun, mücevheratçı Marobinin 

yanındaıı iki sene evvel, hırsızlık dola
yıslle kovulmuş, bir sene hnpis cezası 

yemiş bir sabıkalı olduğu anlaşılıyor. 

Hatta, gUnUn birinde bunun acısını ken
disinden çıkaracağına dair Marobiyi teh
dit etmiş oldugu da öğreniliyor. Canım 
lıiltiln bildiğin §eyleri bana anlattırıp 

durma.. 
- Çok rica ederim devam et! 
- Sonra Jakob sorguya çekildi. Para-

yı, bir at yarışı sahnsındn bulduğunu 

söyledi. Belki de çalmıştı diyeceksin. 
Fakat o günkü at yanşını t;ısvir edebi

liyordu. Kimin kazandığını, kimin at ilze
rinden düşerek yuvarlandığını bUtün te
ferruatına kadar anlattı. Fakat bu taf

silatı gazeteden de okumuş olabilir • 
Sonra geç vakit evine dönüyor. Fakat 

yolda kendisini soymnlarından da kor
kuyor. Zira ondan evvel bir kavga yap

mış ve elini kanatmı§tır. 
Yolda gelirken bir araba kazasına tc

sadUf ediyor. Vakit gecedir. Durduğu 

yerin ilerisinde bir köyün ışıklarının gö
zilnc çarptığıııı söylUyor ki, araba kaza

sının olduğu yerden bakılırsa, bir köy 
görünme.sine imkan yoktur. Çünkü köy 
çok ilerde ve bir çukurdadır. Işıkları 

oradan görilncmez. Bu suretle ikinci bir 
yalanı meydana çıkıyor. 

Nat Pinkerton burada söze karışarak: 
- lşte, dedi. Benim için asıl mühim 

olan cihet burasıdır. Bence, Jakob, at 
yarl§ı sahasından gece geç vakit kendi 
başına dönerken, araba kazasının olduğu 
yerden bir takım ışıklar görmllştür ve ya. 

lan söylemiyor. 
- Ben bu tarafı hiç dllşUnmemiştim 

Pinkcrton. Fakat sen hakikaten Jnkobun 
o akşam ışıklar gördüğlinü tcsblt edecc>k 
olursan işin mahiyeti tamamen değişe

bilir. 

Nat Pinkerton bir lahza kendi kendine 
dUşiindü. Sonra Avukat Hnrkere: 

- Bugün öğleden sonra işin var mı? 
diye sordu. 

- Hayır.. Eve gidip bir roman oku
mağı düşünüyordum. 

- Oyle iso benimle beraber gel. Bu 
işi halledelim. 

••• 

H AFlYE Nat Pinkerton, ceza avu
katı Harker ile birlikte, §imdi, 

Jakobun,, araba kazasına rastladığı yer
de bulunuyorlardı. Jakob buradan ışıklar 
gördüğUnU iddia etmişti. Nat Plnkerton 
Jakobun bakmış olduğu istikameti göz
den geçirerek, kendi kendine gülümse
di. Sonra, avukatla birlikte az ileriye 
doğru yürüdüler. 

Pinkerlon bu defa, ağzındaki piponun 
dumanlarını vakit vakit istim salan bir 

baca gibi kısık kısık çıkaracak bir tarz

da enikonu gülUyordu. 
Avukat, az çok sinirine dokunan bu 

esrarengiz hal karı:ıısnıda Pinkertondan 

sordu: 
- Ne diye gülüyorsun. ününe bir ta

bak sUt konmuş kedi kadar neee içinde

sin. 
Pinkerton cevap vermiyerek sadece 

ortasında bulundukları çayırın üzerinde 
görülen ı:ıiııe kırıklarına, konserve kutu
larına, orasında burasında yanmış çalı 

çırpıdan hasıl olmuş kUl kUmelerine işa

ret etti. 
Avukatın zihni daha çok karı§mıştı. 

Pinkerton, arkadaşını bundan sonra daha 
aşağılarda bulunan köye götilrerek on
dan biraz müsaade isteyip köyUn meyha

nesine girdi. Biraz eğlendikt9n sonra 
çıkıp geldi. 

- Tamam, dedi. Her uey düşündüğü
mün ayni olarak çıktı! 

- Ne demek istiyorsun? 
- Şunu demek istiyorum ki, Jakob 

araba kazasının olduğu yerden filhakika 
bir takım ışıklnr görmilştlir. Bu ı§ığın at 

yanı:ıı olduğu gün alı§ veriş • fazla olur 
Umidile bu mevkie kurulmuş olan pana
yırda yakılan ateşlerin son kMlcımları
dır. Çünkü panayırı kuranlar tizeri tası
nı tarağını toplayıp gilmiuti. Yine bura
da kırılmış olan bira şişeleri, açılıp etra
fa bırakılmış konserve kutularının uzak
tan ay ışığı altında. yaptığı parıltılar da 
Jakoba bir köyün ışıkları gibi görünmüş 

olabilir. Şimdi seninle birlikte cinayetin 
vukun geldiği eve gideceğiz. 

-Fakat içeri nasıl gireriz? 
- Tıpkı polisin girdiği gibi.. 

- Yani? 
- Yani arka taraftaki parmaklıktan 

atlayarak. 

• • • 

P lNKERTON şimdi, mUccvhcrci
nin hem evi hem dl' <llikkanı olan 

binanın arka yanındaki bahçe(IJ• içeri 

girmiş, arkndnıılle birlikte Jakolıun oda-

Birgünlük büyük 
zabıta hikayesi 

ya girmiş olmasına ihtimal verilen pen
cerenin parmaklığı önünde durarak, ar
kadaşına izahat veriyordu. 

- Şimdi dikkat et! Sana Morobinin 
katilinin bu eve nasıl girdiğini göstere
yim. 

Pinkerton, demir parmaklıklı pencere 
nin üst tarafından ufak bir ameliyat 
neticesinde açtıl;'l pencereden içeriye 
elini sokup hemen yan tarafta bulunan 
kapının kilidini açmış ve evin kapısı 

açılmıştı. 

- Buyurun, dedi.. Görüyorsunuz ya 
bu kapıyı açmak ne kadnr kolaydır. Ben, 
o kadar fazla uzun boylu olmadığım için, 
açmakta biraz mUııktilfttn uğradım. Fa
kat benden daha uzun boylu ve uzun 
kollu birisi, bunu herhalde daha kolay 
açar. Seni temin ederim ki, buraya gi

ren adam, penceredeki demir parmak-

lığı biraz açmak ve kapıyı çekip girmeıt 
kapıdan değil, pencereden girildiği 

zannını vererek Morobiyi öldüren ada
mın küçük boylu bir adam olduğuna 
inandırmak istiyordu. Fakat benim söy. 
lediklerimi not ediyor musun? Çünkil bir 

kaç gün sonra yapacağın müdafaada bü
tiin bu teferruat sana lazım olacaktır. 

Bununla beraber henüz ısana göstere
ceklerim bitmedi. Benimle beraber 

gel.. 
Dışarı çıktılar. Nat Pinkerlon, Jako

bun muhakemesinde ileri sürillmUş bir 
diğer noktaya doğru yUrüdü. Bu nokta, 
bahçenin belli başlı bir köşesiydi. Jnko
bun, içeriye girmeden önce, Morobinin 
uyumasını beklerken, bu noktada bir 
hayli sigara içmie olduğunu iddia etmiş

lerdi. Zira orada birkaç sigara izmariti 
bulmuşlardı. Fakat Pinkerton, oraya 
eğilip, cebinden çıkardığı pertavsızla 

yeri adam nkıUı tetkik ettikten sonra, 
gülümsiyerek birkaç tUy parçası aldı ki, 
avukat Harker bunun sebebini hiç an
layamadı. Hatta, bu gibi ufacık şeyleri 
nasıl görebildiğine hayret ediyordu. Son
ra Pinkcrtonun. evine geldiler. 

• • • 

N AT Pinkerton, doğruca labora
tuvarına gitti. Getirdiği tüy par

çalarını mikroskop altında iyice gözden 

geçirdikten sonra: 
- Azizim Harker, dedi. bunlar, tav

şan tüylcridir. Sen, belki pek farkede
mezsin ama, benim bu hususta ihtisasım 
vardır. Tavşan tilyleri, mesela beygir 

til~'llnden, inek tüyünden, hele köpek 
tüyünden tamamen farklıdır. 

- Pekiı.la, ne demek istiyorsun? 
- Şunu demek istiyorum ki, buraya 

gelen adamın beraberinde getirdiği alat 
ve edevat çantası, vaktile içersindo ta·:
şan taşınmış, yahut tavşanların bulundu
ğu bir yere bırakılmış, ve üzerine tüyler 
takılmış bir §e.ydi. O ağacın altında bek-

lediği sırada yanıbnşına koyduğu çantadan 

tüyler, buradaki otlara yapışmıııtır. Fn-

kat tavşanlara ayrıca bir kıymet vermeli 
onların görülmemiş bir neviden olduğunu 
inandırmak için, tüylerine kına yakılmIB 
olduğunu da ilave etmek istiyorum. 
Çünkü tüylerde sun! kırmızı renk görü
yorum. Şimdi benim ne yapacağımı tah. 
mln edersin? 

- Ne yapacaksın? 
- Gazetelere il§.n vereceğim.. 

"Şu cins ve şu renkte satılık tavuan. 
Iarı olanlar, §U adrese getirsinler. Me
raklı birisi tarafından almacaktır.,, diye 
btitün gazetelerle ilan edeceğim. Çok 
sürmeden neticesini alacağız. 

O nk§am avukat Harker, ak§am yeme
ğini Nat Pinkertonun evinde, Pinkerton. 
laı birlikte yedi. Sonra ayrıldılar. Erte
si gün vo daha ertesi giln, gazetelerde 
birbiri ardına çıkmakta. olan ilA.nlarm 
neticesini bekliyorlardı. Nat Pinkerton 
§imdi çırağa çıkarmqı olduğu eski hiz
metçilerinden birinin adresini vermi§tL 
Birkaç kimse istenilen cinste tavşan ge. 

tirdllerse de, renkleri kırmızıya çalmı
yordu. Eski hizmetçi, mUracaat edenler. 
hakkında, daima Pinkertona haber ve
riyordu. Tavşan getirenlerden bazılan, 
getirdikleri tavşanlarm reddedilmesine 
kızıyorlar ve: 

- Kırmızı renkli tavşan olmaz, diyor
lardı. Onu size kim gösterdiyse, muhak. 
kak boyamıııtır. 

••• 

B ffi giin yine Harker, Nat Pinker
tonun evino gelmiş, Pinkerton ona 

bir viski ikram etmiş, henüz konuumağa 
başlamııılardı ki, kapı vuruldu. Pinkerton 
Harkerc içeriki odaya geçmesini ıııaret 
etti. 

Az sonra odaya, bir sepet içorsinde 
iki tane tavşan olduğu halde bir adam 

girdi. Arkasından da Pinkertonun eski 
hizmetçisi .• 

- Aradığınız tavııanları bulduk zan4 
n"'"'""I"' ;ı;,._ • .,,._ 

Pinkerton tavı:ıanlara bakarken bir. 
miktar tUylerinden alarak: 

-Tamam, dedi. Fiyatıan nedir? 
Tav§anları getirmiş olan iri yapılı 

adam: 

- lklsi iki yüz elli lira, dedL 

- Babalı .• 
PiJıkerton, Uç a3ağı, be§ yukan pazar 

lık ederek nihayet taV§anlarm çiftini 
150 liradan almağa razı oldu. 

- Fakat, bir do fatura verebl],ir mL. 
siniz? 

- Hay hay .• 

- lsminiz.. 

- Vilton .. 
- Pektllil. .. lı:ıto ben size blr kAğıt ha-

zırladım. Şuraya yazıp altına imzanıu 

atınız. il ter l en fild ! 

Tavşanları getiren adam, kendisine 
Vilton adile değil de, Mensfild lsmlle 

hitap edildiğini ieitir iı;ıtmez, hemen ka
lem ~iiğıdı bırakıp arka cebine saldırdı: 

Fakat deha evvel hazırlanmış olan 
Pinkerton otomatiğini ateş ederek, Men
sfildUabanca tutan kolundan vurdu. 
Sonra içeriki odaya dönerek: 

- Harker, dostum gelsene, aramız

da bulunmana hiçbir mani yoktur. 
Harker, hayretten ağzı açık ve gözle

ri fırlamış bir halde içeri girdiği zamnn 
Pinkertonun ııu hitabı ile karşıla§tı. 

- Lütfen zabıtaya haber verir misi

niz? 

Ç OK sürmeden iki memurla birlik· 

tc içeriye giren polis mUfettişi, Pinker
tonun yanı bıışında duran iri boylu adn· 
ma bakarak, ne olduğunu anlamak is

terken Pinkerton izahat verdi: 
- Buyqrun, size aradığınız adaınI• 

yani Morobinin katilini takdim edcrin1· 
Hakiki ismi Mensfilddir. Ayni zaınandcla 

u 
Morobinin de damadıdır. Karısı bir ın tli 
det evvel ölmüştür. Morobi ile dcb§C 

kavgalı idi Ve Morobi bnunla asin kon~: 
mazdı. Mensfild pazar yerindeı JJlerıı 

. lıUlCt' 
lılar tarafından beslenılcn bazı e aı-
tirilmiş hayvanlar satmakln iştigal c ıı:ı• 
yordu. Ben kendisini, cinayet akea~~ 
danberi takip ediyordum. Bundan a• 

- d& kan 
ka, Jakobun masum olduguna dc1cl 
at getirdiğimden, onun ifadelerin •nP" 
doğruluğu isbat için aynca tetklknl ;ıar" 
mıştım. Ve bu tetkikatı, nrkadaeıın • 

- '(Sonu 8 inci BtJ'J/!-~ 



Siı ivriKapid9 Haftanın Resimleri: 
işlenen cinayet 

Aşk bir baş ağrısıdır! 
Franşot Ton bu isimle yeni 
bir film çevirmeğe başladı 

Bunu söyliyen meşhur artist 
Franşo Ton'dur ve bu isimdeki 
filmi çevirmek için de hayli b~
ağrısı çektiğini itiraf ediyor ... 
Franşo Ton bu filmde bir ~· 

zeteci rolündedir. Rolü öğren
mek için ne kadar zorluk çcktt
ğini ve nasıl çalıştığını kendi& 
şöyle anlatıyor: 

Biz artistler gazetecileri sevmeyi:a. 
Fakat, ben bunda ne kadar haksız ol
duğumu anladım. Diğer arkadaşları

ma da tavsiye ettim: Gazetecilerle 
ahbap olmaya başlasınlar. Çünkü bel
ki bir gün onlara da bir filmde gazete.. 
ci rolü verilir. 
"Aşk bir baş nğrısıdır,. ismindeki 

filmde bana baş rolü verdikleri za
man: 

- Gazeteci olacaksın! dediler. 
O zaman, vakit vakit benimle gö. 

rüşmeye gelen, ekserisini kabul etme-
diğim, bazısı ile de bir iki dakika gö
rüşüp atlattığım gazeteciler gözümün 
önünden geçmeye başladı. 

İlk pişmanlığı da o zaman duydum: 
• - Keşke, dedim, onlarla uzun u

zwı görüşüp huylarım, hareketlerini 
öğrenseydim ... Ahbap olsaydım ... 

Hakikaten, gazeteci rolünü yapabil
mek için kendimde hiç bir malumat 
olmadığını hissediyordum. Ne yapa
caktım? 

Başka çare yok, gazetecilerle müla
kata gitmek lazımdı ... O zamana ka
dar benim kapıma gelen gazetecilerin 
ayağına şimdi benim gitmem icap e
diyordu. Bir mülakat vereceğim c4iye 
çağıracak olsam hepsi koşa koşa ge. 
lirlerdi. Fakat, mülakatı verecek olan 
ben· olmadığım için, onları ayağıma 
çağırmak yakışık almıyacaktı. 

Hemen gazetelerden birini telefonla 
aradım. 

Karşıma çıkana: 

- Alo! Dedim. Ben artist Franşo 
Ton .. Sizinle görüşmek istiyorum. Ne 
zaman rahatsız edebilirim? 
Meğer karşıma çıkan, Amerikanın 

en meşhur gazetecisi imiş... İsmini 
ben bile tanıyordum. Belki mülakat 
için müracaat ettiği zamnnlar onu da 
reddetmiştim ... 

Randevu verdi, gittim ve konuştum. 
Vaziyeti anlattım ve gazeteciler 

hakkında fikir edinmek için gerek on
dan, gerek lütfen vereceği malümat
bn istifade etmek istediğimi söyle
dim. 

- Beni Amerikanın meşhur gnze
tecilcrinden biri sayıyorlar ama, de
di, hiç anlaşılmamış olan bir gazeteci 
varsa o da benim. Halk tuhaftır: yaz. 
dığmıza, sizin düşündüğünüz manayı: 
Vermez. Bazan öyle olur ki yazınızdan 
sizin anlatmak istediğiniz şeyin tama
ll'l.ile aksi mana çıkarırlar. 

"Bunda kabahat ne bizimdir, ne de 
halkın. Esasen bunu bir kabahat diye 
ele almamalı: Bu ıböyle, bu!,. 

İlk görüştüğüm bu gazeteci çok iyi, 
hoş bir adamdı. Beş dakikada ahbaJ> 
Olduk. Kendisinden hakikaten çok is
tifade ettim. 

Görüştüğüm diğer gazetecilerden 
~iri de bana onların mesleğindeki di. 
ger mühim bir meseleden bahsetti: 

Bunlar maske altında iş gören kim
Selere benziyorlar. Mesel§, bakıyoı'Su
lluz, hariçteki hayatı gülüp söylemek· 
le geçen bir adam, ga1..etcdcki masa
sının başında ciddi şeyler yazmağa 
lnecburdur. Bunu anlatan gazeteci ba
lla: 

Fran§ot Ton ve karısı çeııir<likleri 
bir filrnde .• 

Onların da kaynanalarından tutun da 
kısa pantalonlu küçük kardeşlerine 

kadar uilelcri var... İşleri bittikten 
sonra evlerine döndükleri zaman da 
belki herkesten fazla zevk duyuyoc. 
lar ... 

İşte, gazeteciler hakkında malumat 
sahibi olduktan ve onlarla epey konu
şup hallerini, hareketlerini aldıktan 

sonra "Aşk bir ba.s ağrısıdır,, filmini 
çevirmeye ba~ladım ... 

Bu işte benim de hakikaten başım 
ağrıdı ... 

Katil çocuk henüz 
yakalanamadı 

Evvelki akşam Sillvrikapı haricinde 
Tepebağındn 16 yaşında bir çocuk, 17 

yaşında bir arkadaşı tarafından bıçak -
}anarak öldürülmüştür. 

Evinin :Penceresinden sokakta oyna
yan arkadaşlarını seyreden 16 yaşında 

Sabahaddin, çocukların bir aralık fazla 
gürilltü etmelerine sinirlenmiş susına
larını .söylemiştir. Fakat yaptığt bir 
münakcışadan zaten sinirleneu 17 ya
şındaki arkadaşı Ahmet ise kendisine 
ters bir lakırdı söylemiş, Sabahaddin de 
sokağa çıkarak kavgaya başlamı~lar
dır. 

Kavgada dayak ).iycccğini anlayan 
Ahmet, birdenbire cebindeki çakısını 

çıkararak arkadaşının iki kürek kemiği 
arasına hızla indirmiştir. 

Sabahaddin yere yıkılmış, Ahmet do 
var hızla şehre doğru kaçmıştır. 

Cinayet tahkikatına müddeiumumi 
muavinlerinden Kemal Tan vaziyet et
miş, adliye doktoru Enver Karan cese
di muayeneden sonra defnine ruhsat 
vermiştir. 

Arkadaşını öldürdükten sonra firar 
eden Ahmet, dün akşam geç vakte ka
dar yakalanamamıştır. Kendisinin §ehir 
dahilinde olduğu sanılmaktadır. Fakat 
Silivriyc doğru kaçmış olması da göz 
önünde tutularak yakalanması için jan
darmaya talimat yazılmıştır. 

Alacak Yüzünden İşlenen 
Cinayet Mahkemede 

Dün Bostancıda bir gece yarısı arka
dnı,ıı kasap Hüseyini bir alacak meselesi 
yllıünden istasyon civarındaki parmak -
lık önünde, aptest bozarken tabanca ile 
vurarak öldüren Arnavut tebaasından 

celep lsliımın ağrrceza mahkemesinde 
duruşmasına başlandı. 

Katil islarn, mahkemede vakaya öle
nin sebebiyet verdiğini ileri sürdükten 
sonra ,dedi ki: 

- Kasap Hüseyin benimle sık sık 

alış veriş ederdi. Son defa aldığı 

liöY'Jnların parası 'olan 50 liramı \lerme
~~Nline Olr. do ~abanca vermiştim. 
O gece yakaladmı, paramı ve tabanca. 
mı ver, dedim. Bana küfürle mukabele 
etti. Aldırmadım, vo yemek yemek üze
re aşçı Salihin dUkkfinma gittim, o da 

geldi. Karşıma geçip lfı.f ntrnağa başla

dı. Artık dayanamadım, ben de muka
bele eltim. Aşçı Salih bizi ayırmak ilze
re aramıza girdi. Sözlerini geri alması
nı istedim. Sonra da karşılamak Uzere 
dışarı çıktım. 

Fakat arkamdan, Hüse~in de geldi. 
Yine küfüre başladı. Ustelik bir yum
ruk atarak beni yere de yuvarladı. Ken 
dimi tutamadım, sonrasını bilmiyorum. 

Halbuki, cinayetini bu sözlerle anla
tan maznun, ilk tahkikatta verdiği ifa
desinde bunları da söyledikten sonra 
diyordu ki: 

- Hüseyin ile beraber giderken, o 
su dökmek üzere kaldı. Ben de tabanca
mı çektim; üzerine ateş ettim. 

Reis buna ne diyeceğini sordu. 
Katil: 
-Ben böyle ifade vermedim. Yalan

dır, dedi. 
~fahkeme, duruşmayı şahitleri çağı. 

rıp dinlemek üzere başka bir güne bı-

r:ıktı. 

85 Santim Boyunda 
Bir Dilenci 

85 santim boylu, 18 yaşında, Samsun
hı Ramize adında bir dilenci kız dün di
lenirken yakalanmış, adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Cüce Ramize, sorguya çekildiği ikin
ci sulh cezada suçlu sandalyesine otur
duğu zaman kaybolmuştu. Hş.kim Raşi

din suallerine karşı: 
- Ben, hiç dilenmem; fındık fıstık 

satarım dl'rnişlir. 

Fakat hakim ıtamizenin tıbbi adlico 
muayenP.sinc lüzum görerek, kendisini 
doktora yollamıştır. 

ce;b~ıraksalar, diyor, kafamdan ge- ... Ti. F Q Bı • l 
el ın saçmayı yazarım, okuyanlar ,-------------, ..,..1 lt a ~ül~ekten kınlırla:r. Fakat gazete, 

Yeni 1Jir .~iıırma yıldızı: Li;;et. 

arııeıine ciddi şeyler de vermeye Alemdar Sineması ı Dı. Ihsan Samı 

?ı li'akat, hepsinden edindiğim bir ka- 2 _ Volgn mahkfıml:ırı. :ındır l liç rahaısızlıl: verme;ı;. 1 lt>ı 

... !.li • 
Tanınmış Fransız piyes muharrirlcriııdcn Hanri Bcrn§tayıı ile Burcaenin Ko-
medi Fransc:::.c kabul edilm;ycıı bir eser meselesi yü:::iinden dücllö ettiklerini 
haber vermiştik. Her iki muharrir dii cllöııün en hC?Jeoanlı bir dakikasında .. 

TlabC§ lmparatorıı Ila!le Scut<riycnin torunzı ve Rcs Destanın oğlıı Prens Dcsta 
Londrada, 011 ya§mdan a§a ğı çocuklar arasında yapılan 

bir ko§ııda birinci gelmi§tir .• 

Lonclracfo iki frenin çarpışmasından ileri gc1en bir Tuızada 6 ki.§i ölmilş, yedi 
kişi yarnlanmıştı. Bu kaza Dun lra treırlel'i arasıııda vuka gclcıı 

kazaUırm en büyiiyüdifr •• 

llLliyar Japonlarm en çok cğleııce mcvzımmı teşkil ellen oymı1araan biri Cle 
sahal mUsabak~sulır. llarp bütün Japonyayı sardığı halde Japonlar bu eğ. 
lcnccyi bir türlii. bıralvamıyorlar. Sotı günlerde de en uzun sa'h-al 11tüsabakası 

yapılm1§ ve birrok J avoıı iştirak ctmi.§tir .. 
,. 

~:~~Urdur ... 1şte, bu vazifo de bize H ergün iki film 

1 

f°ifo ve paratıfohutılıklanna ıuı 1 

rnlş, ne yaparsın! 1 _ Kızıl Rahip. nıamıi: için ağızdan ıiınan tifo hao 1 
aCat Var ki O ela 15u: 1 bT K '.'iS K 
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liLM~LA81N LA\lR[NST . ' 
~~-~il:._ ? 
Şirazda bir ziyaret •• 
Vall, BOyOk Brltanya konsoloshaoeslnde, 
konsolosla karşı karşıya; gayet milblm bir 

mevzu konuşulacak l 
Umt!ml harbin devam etll6i tar.lh, 

1915 ıenui .. "Almanların Ldvrenıl" 
denilen \'llhclm \'aımuı, lranın ce· 
ruıbunda /nglltt.re aleyhine faaliyet. 
le bulu1U111or. Simdi bu faalluclin 
11ınl bir ıa/hası açılıyor: 

Tarih 9 Teorlnlaant 1915! ?. 
Şiraz fehri, Teerinisani gfuıe§lnln 

keskin ıeıiJyla aydınlık ... Genie, düm
dilz sahada., bembeyaz binalar yilkse. 
liyor; bir zamanki ihUıamm §ahitleri 
ve oimdi de bu yerlerin ehemmiyetini 
bildiriciler .... lşt.c bu Şirazda bir 7.a· 

man İran Şahları hUkUm sürdüler, 
bUyUk pir Hafız, burada gömUIU, ya
tıyor. Ve gimdi de bu eehlr, bir irfan 
mekam ve sanayi merkezidir; Iranın 
muhtelif yollan, burada birleşir; bir 
hayli yol ... Şiraz, Cenubt lranın en 
mühim eeJırldlr. 

F&kat bUti1n Şiraz eehrini ve bUtUn 
vfllyeti idare etmek sala.blyetini ne!· 
sinde cemeden kimse, bu aa.la.biyetl ve 
makam debdebesi ile bugfuı kendini 
tatmln edici mevkide saymıyor. Şahm 
valili, bu 9 Te3rinisanl 1915 tarihin· 
de bir çalJ1Dla odasında atıl ve ceeaı
ret.aız bir halde pincldiyor; bu çalış.. 
ma odam kendisinin değildir; BUyük 
Britanya konsolosunundurt 

Evet; Şiraz valisi, eimdi Bilyilk Bri
t.anya konsoloshanesinde, bu devletin 
Şiraz konsolosu otan David O.Kon-
110nın misafiridir. Çalışma. odasında 
onunla karvı karşı karşıyalar. 

David O'Konnor, nafiz ve tipi mü~. 
str görllnil§lil bir phaiyetUr; dik du
ruşlu, sağlam bünyeli, çehreeinin hat
lan zekl barlzlettiren ve husus! haya. 
tında lyillk eder hayirhah, munis bir 
phsiyet. .. Fakat, o, timdi orada dev

leti tem.ail ediyor ve faaliyetinin mu
ayyen bir hedefe varması gerektir. 
Krallık ve İmparatorluğun Şirazdakl 
mllmemlll, orada devletin menfaatle
rini koruyacaktır, bunu temine yara. 
yıCI ne yapmak icap ederse, ODU ya
pacaktır. Şahat hayatım mUmkUn ol. 
duğu kadar tem.sil işinin icaplarına 

Hikaye 
( Allıncı sa}'ı/adan dıvam) 

Jrerle derinleetırcrek bu neUceye var
dık. 

Cinayetin vukuundanberi uğrqtığnn 

mevzu etra!mda yaptığım tahminler, 
tet.klklerimln aonunda tamamen iaabe • 
tJn1 ptermiftir. 

Meuflldin kollanıun uzunluğuna dit· 
kat ediyor mutunuz? Pencereden ne Jra.. 
dar kolaylıkla eunı aokarak o kapJyt aça. 
btllr, cinayeti lfledlltten IOlll'a çekip 11-
derelr, bOtU.n 1Upheleri kendisinden u. 

• ak1qtmp. ancak o pencerenJn parmak 

lıklarmdan rfrebUecek cU..ede bir ada
mın berinde toplayabillrdi. Menamlld, 
pllnmı tamamen kendilinden daha ufak 
yapılı bir adamı 1stllıdaf ederek hazır. 

laDlll ve bunda muvaffak olmuetur. Fa
kat lfte, nihayet kendfal de ele dUooıUş 
bulunuyor. Yine hu.sual olarak yaptığım 
tahkikat. Mens!ildin son gUnlerde muta
dmdan fazla para sartettlği ve hayli iç
tiğini göstermioUr. Çaldığı paranın bir 
kı:ımımı, belkJ dUkklnmda, belltl evinde 
bulacaksnm. 

Meuflld, bir yandan tolunun acm • 
bir yandan da yakalanmıe olmanm lurai-
le mmldanıyor, bir ecyler söylemek 
iaUyorsa da IÖyledfği eözler maruwz bir 
hmltı dereeealnl geçmlyordu. 

Plnkerton, polis müfettışlne: 
- Lütfen bu adamı alıp gölllr11n!lz 

yanımdan, dedi. Kendisini rahauız etti
fimden mUteeulrtm. Tavtanlan da be
raber alabUinılnlz. Bana lUzumu yoktur. 
Fakat muhakemeai esnasında herhalde 
ihtiyaç h!saedeceıwnız. 

Plnkerton sonra, avukat Harkero dö
nerek: 

- Bu hadise, sana da bir denı olsun, 
dedi. Bundan sonra, öyle birdenbire ka
rar verme, olmaz mı. 

kan§tırmamağa gayretli ve resmi ha.
yatında, hususi hayatında olduğundan 
daha başka tUrlU görünüşte; daha çe
tin ve mUtehakkhn! 
Şimdi misafirinin karşısında takm· 

dığı çehre, biltiln kuvvetini zekA ve 
ihata ile baUannda bir araya topla· 
mıg bir çehredir; ba.kıelan, karşısın
dakinin içine işler tesirli ; bazan do
nukla.§ıyor, bazan da alev vururcası
na parıldıyor. Diğer taraftan, tavrı, 
dalma clddt; hareketleri ağır ve he
saplı; şiddetli mUliı.ha.znlarmı belirten 
kelimeler bile hep bir ölçülü; kendisi. 
ne ha.kim, sarsılmaz iradeli bir tip! 

Ne istediğini bilen bir adamdır bu 
David O'Konnorl 

Ve İngiltere, böyle kendilerine gü
venilir sarsılmaz iradeli adamlarla 
arz küresinin yansını f ethetmit bulu
nuyor. Şimdi de, bu umum! harp yıl
la.rmda da., gene onlarla 1ranı kendi· 
sine tabi kılmak istiybr; Almanyadan 
1 misli geniş a.ra.zlye sahip olan bu 
memleketi de! 

BUyilk Britanyanın Şiraz konsolosu 
David O'Konnor, söze gayet nezake~ 
le bqhyor: 

-Eksel~11. sizi makammızda. \•e
ya devlethanenizde ziyaret edecek 
yerde buraya kadar zahmet etmeniz 
ricasında bulunmam icap etti; gjzf 

bu suretle yorduğumdan dolayı ma,. 
zur görmenizi de ayrıca ve bilhassa 
rica ederim. Fa.kat böyle yapılması li.. 
zımdı; çilnkil, şimdi ba.§başa aramız. 
da konuşmak istediğimiz mevzu, ga
yetle mühimdir ve maalesef tecrUbem· 
le sabittir ki, oimdi !randa, içinde bir 
lngfllzin aöz söylediği her evin, her 
dört duvarınm kulağı vardır! 
~biran suit\L MIBaflrl, hiç 

ses çıkarmadan dinliyordu. 
Böyle bir an karıılıklı silkut! 
Ve sonra. ... 

( ArkıMt wr) 

Sırk canbazı 
Abdullah 

Flllstln tahtına 
geçebilecek mi? 

i'llistln tahtında 

bir saman eıı bUyUk 
kralar otururdu. Fa 
kat UJUD bir aman 
danberi de Fllisttn 
talıtaa ve taçmzdır. 
Şimdi, bu topraklar 
da bir taht yüksell
yor. FUiatlndeki ın. 
ıtlis taraftan Arab
tar tara!mdan seçil
mio olan Abdullahm 
tahtı. 

Filistln talstma namzet gösterilen, 
Abdullah, pek yakın vakitlerde btitUn 
Avrupayı bir sirkte yılan oynatmak ıu. 
rctile dolaşDU§t:rr. Bu mealekl de baba

sllc bazı me11elcler dolayulle araaı açıl
dığından terclh ederek ceçinmek yolu. 
nu tutmuştu. Genel eavetan eonra tek. 
rar FH!stine dönen Abdullah Tranjordan 
da babasmdan tevarüs eden hesapsız ve 
hadsiz cmlfilte konın~tur ki bugün ser
vetinin miktarmı kendisi de hesaplaya .. 
mamütadır. A vrupada kaldığı müddetçe 
tbnlssuudun yanında müteaddit ıeyahat
ler yapmış ve onunla bqbq& senelrce 
kalmt§t.ır. 

lbnisauud Abdullha 1an derece Jtfmat 
etmiştir. Abdullahm 1tk &tk götilndUğtl 

yerler, Aden, Şam, Berut ve KudUatllr. 
KudUııe geldiği vakit Caabah denilen ve 
Arap beylerinin oturduğu yerlerde ea~ 
ranç oyunu oynar. Fakat, buradaki bey
lerden blçbirlal kenclJ.stnl ıtmdfye kadar 
mağlnp ctmeğe muvaffak olamamıştır. 
Bu arada lbnisauudun erkAnıharbfyesin
den birçok lr.lmaeleri tanmuf, onlarla 
sıkı bir doaUuk peyda etmefe çalıpnı~ 
t:rr. Abdullahm bir kılıç kollebiyona 
olup bunun için beı milyon tnıilb Uruı 
vcrmlıılc.rdir. Fakat, katfyen bunlan elin. 
den çıkartmam13tır. 

Doktorluk ta.hallinde bir oğlu vardır. 
Fukaranm tedavisi için .lk1 hastahane 
yaptrrtm11tır. Nutu.ıu gayet kuvvetlidir. 
İngiltere Maverayı KudUate kurmak fa. 
tediğl Arap bUkQmeUnhı tahtına tenaf
sini namzet g!Satcrmlıtir. 

I<'akat, henllz kendiıine Emtr denU
me;)ip ancak tahta çıktıktan aonra bu 
lalmle çağnlmağa başlanacaktır. 

• 

Adana, (Husu -

si)-Halkevl köy

ciller şubesi çok 

§&yanı takdir bir 
çalışma eseri gös
termektedir. 

Mevsim dolayı -
elle yeni köy gezi • 
terinin programı 

hazırlanmıştır. Bu 
geziler Adana. ci • 
varındaki bütün 

köylere yapılacak 

ve halkın arzulan 

yakından dinlene· 

. cektir. 

Resimde halk

üyelerinden 
kısmı bir 

köy gezisinde gö

rülüyor. 

Sivasta merasiriıe onbin!erce 
• 

halk iştirak etti 

Kemalpaşa 

hapishanesinde 

Mahkum bir kadın 
eğlentiy~ kaçırıldı 

lzmfr, (Hususi) - Evvelki gece 
Kemalpa.oa hapishanesinin kadmlar 
koğufunda bir hadise olmuş, mahküm 
bir kadm kofultan kaçırılarak bir ev. 
de eğlenceye götilrülmllş, mettele ha -
ber alınarak cürmümeşhut yapılmış -
tır. 

Tahkikata göre mahkUm İpek is
mindeki kadını Mehmet oğlu Bodrum
lu Mustafa ve arkadqı Mehmet ka
çmnıotardır. 

Bunlar bir merdi~e kadmlar ko
ğuşuna inmişler ve İpeği alarak çatı· 
ya çHtarmfliar, arka: tarafta bir Oda· 
ya aokmueJanbr. CUrmll meşhut eğ. 
lence em.!18mda yapılmıg, kadın ve er
kekler yakalanmışlardır. 

Siva.5, (Husu -
sI) - Yurdun her 
tarafında olduğu 

gibi §ehrimizde de 
gençlik bayramı 

olan 19 Mayıs ko
tu alanmda topla
nan okulların ve 
on binlerce Sivas. 
lının iştirak ile 
kutlandı. 

Törene saat 10 
da bandonun çal
dığı ve bütün top~ 
lananlarm hep bir 
ağızdan söyledik-
leri lstiklfil marşt 

ile başlandı. Vali 
l Nazmi Toker talebe ve sporcuları se

lim ve sevgi ile karşıladılar. 
Valimiz ve erkek Muallim mektebi 

beden eğitimi mualliınl Ke.nal Enöğ
düın birer söylev verdiler. Okulun ve 
sporcuların resmi geçitleri de çok gü-
7.el old1L Kız ve erkek talebelerimizin 
beden hareketleri ~.ok beğenildi. Öğle
den sonra. birçok atletizm mUsabaka. 
lan ve güreşler yapıldı. Gece halke
vindc bir balo verildi. 

AT YARIŞLARI 
'Şehrimizde yarış ıslah yüksek encü. 

meninin her yıl tertip ettiği at yarış
lannın ilkbahar ko§ularma. 12 Hazi· 
randa başla.naca.ktır. Şimdiden icap e
den hazırlıklara geçilmiştir. 

1LK OKUL SERGİLERİ 
Ilkokullarm her yıl ders sonunda 

vücuda getirdikleri el i§leri sergileri
ne ilk okulda devam edilmektedir. Ser
giler bir haziranda açıla.caktır. 

GORüN KAYMAKAMI GELDi 
VilAyetimlzfn yetiftirdjği kıymetli 

ve çalııkan gençlerimizden Kelkit kay. 
makamı c.em DUker bu kere tayin e
dildiği Gilrlin kaymakamlığına ba§la
mak Ur.ere eehrimize gclnı~. 

Doğuda yenilikler 
iki büyük betonarme köprü 

daha ihale edildi 
Diyarbakır, (HU8ua!) - Doğu illle-ı-

ri gittikçe bayındırlaşıyor. Doğuya Memleketten kısa haberler: 
yolu dü,enler, bu illerde aeyaha.t eden· . . 
ler Doğunun, aosyal bayat, kUltUr v liraya ~n§a ett!rilmektc olan 
bayındırlık bakımmdaıı ektrlkh tren ışlc;)·ecek ol:ın 

• 1,235,000 
e ve bi!Aharc el 

le nuıl U ledi~ ... ~ dev adımlarl Cumhuriyet bayramına ka-
er auu, cumhuriyet yılle.. ecektlr. 

. Aziziye tüneli 
dor ikmal edıl 

• Bursada rmda nelere kaV\lftllğunu ilk bakışta eskiden çok sarfolunan rakı 
artık ehemmi) gWUrler. ·etini kaybetmiş, daha ucw: 

Bu bölgedeki yol ve köprU çahpa
Jan iyi neticelerini vumep bafl"""t 
Doğuya kWtUr, para. bayat ve neee 

, 

getimıl§tir. 

Bilhaasa, köprtiler Doğunun muhte
lif yerlerinde birer Cumhuriyet Abide
si halinde yUkaelmektedir. 

Birinci genel müfettişlik bölgesi i 
çinde Van, Muş, Siirt, Bitlis lllerinı 
garbe bağhya.n a.na yollar, bu yolla 
Uz.erinde en eon teknikle ve TUrk mU. 
hendialeri ta.rafından yapılan beton 
arme köpıiller.. Bunlarm bir k:rmn 
inşa edilınit ve geliı gidife a.çılmılbr 
Diğer bir kısmı da in§& halindedir 

-
r 

-
J 

. 
Diyarb&kırla Siirt arumdaki Pa· 

tur, Siirtte Geaer, Diyarbakır - Urfa 
arumda.Jd Hacıldmll, Siirtte Aviaki 
köprtileri bitlrilmlo birer Cumhuriyet 
eeeridir. 

ve faydalı ola 
~ Etibank D 

n ıarap aatııları artmıştır. 
lvrlk demir madenini işlet
tır. Mühendis Yusuf işlet
ne tayin edilmiştir. Karabük 
O senelik demir ihti)•acını 

evheri havi madenin ilk is

mele başlamış 
me müdürlilAü 
fabrikasının S 
temin edecek c 
tlhsalleri 938 nihayetinde sevke başlann-
caktır. 

• Geyvenln 
köyünde başla 

Tnıkli nahiyesine bağlı Ça;:\" 
yan şfddetll heyelan netice
ahceler, ekin hnrap olmuş. 

crt de yıkılmıştır. 
ıılnde bd ve b 
kllyün baıı evi 

• Nafıa \'ek Aletinde yapılan Trabzon 
vilAyetc gclmlşllr. Projeye 

amal mıntaka, liman, ha
Umanı projesi 
söre Trabzon 
reket merkezi, 
llzere beş kısm 

Eskişehir, Yenişehir olmak 
a ayrılmaktadır. 

• Hınıs köyü nde kafası kOrekle kesne
ş bir ceset bulunmuştur. 
Çobanisa arasında 13 ) .. ,, 
uk şimendifer hatta ozerin· 
k bulunmuş, çocuk ted•.,f 

rek ~uya alıtmı 
• Turgutlu -

Jannda bir çoc 
de yarah olara 
edilemlyerek öl 

• Akşehlrin 
mü~ü~ i 
Yallşihar köyünden ell 
nn sahm.~aklan dfişcrt1' 61' ya~lnrında Kczb 

mOştllr. 

• Ha'\'Za Amns 
yon rtevrllmlş, 1 

=··== 111 = : 

ya ~·ntu Ozerlndc bir katt'' 
2 kişi )'aralanmıştır~ 

Bunlardan ba§ka Diyarbakır • Çer
mik yolunda muhtelit boyda birçok 
köprüler yapılmaktadır. Gene Bitlisi 
Diyarbakıra bağhyaca.k olan Diyarba
kır • Silvan ve M.elefan • Bitlis ara • 
sındaki iki bUyük betonanne köprii de fan Kay.ra B llr. lr .. 

1 Röntken ihale edilmiştir. Mütehassısı 

Nafia Veklletl tarafından yaptırı- eden sonra saat 3 tefi 1, 
lan bu köprülere vilAyetlerin yaptır- ı ye kadir Belediye, Binbirdırek NUfİ 
dıklanm da il!ve edersek, Doğuda.ki 
köprü çahJJDalannm ne kadar ileri ve corum sokakta Aslaner apartırn"' 
hızlı oJdup meydea çıkar. iiııım---•Nı•o•. 8--10_.__ .. ~ 1 1 111 ,,, 
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General Mariç 
't#üksek misafirimiz dün izmire 
muvasalat ederek şehri gezdi 

lzmir, 23 (Telefonla) - Yugoslav ( 
Harbiye Nazırı General Marfı;, Milli l 
:..Iüdnfaa :Vekllimiz KAzım Özalp ve 
General Asım Gündüz husust trenle 
lzmlre geldiler. Basmahane istasyo
nunda vnli, müstahkem mevki ku
mandanı, belediye reisi tarafından 

karşılandılar. Askert bir kıta sel!m 
durdu, General askere türkçe "Mer
haba'' dedi. Halkın sürekli _alkışln
rına da gene türkçe: 

- "Yaşasın Türkiye" dire muka
bele etti. Halk da: 

- Yaşasın Yugoslavya, diye hay

kndı. 

General ve refakatindeki zevat 
Egepalnsa misafir edildiler. f ı:;tira· 
hattan sonra resmt ziyaretler yapıl-

dı. Sonra Bornova ziraat mektebi, 
haşarat enstitüsü gezildi. Buraya ge
len Lovcen isimli Yugoslav gemisin
de verilen ziyafette bulundular. 

Öğledeu sonra müzaler, Kırıkka
le, Fuaı·, millt kütüphaneyi sezen 
misafirimiz, akşam şehir gazinosun
da vil~yetin ,·erdiği ziyarette bulun
du. 

Burada vali ve general karşılıklı 
çok dostane Ye samimt nutuklar söy
lediler. Yarın Gaziemirde tayyare 
dafi topların atışında bulunacak 
olan gcnera.I öğleden sonra Bayraklı 
vapuriyle Körfezde bir gezinti ya· 
pacak. akşama Bandırmaya hareket 
edecektir. 

Askerlerin zat işlerine taalluk 
eden davalar 

Tetkik ve muhakeme usulü yeniden 
teshil ediliyor 

Ankara, 23 {Telefonla) - Milli 
Müdafaa Yekdletinde zat işleri son 
tetkik mercli encümeni teşkili hak· 
kındakl kanunun değiştirilmesine 

dair General KAzım CevüJttekin (Di
yarbakır). ve Şükrü Koçak .(Erzu
rum) un kan un teklifleri encümenler 
den gc~erck meclis ruznameslne a
lındı. Kanun tekli Cinin encümenler
de aldığı son şekilde askerlerin zat 
işlerine taalluk eden davalarının 

tetkik ve muhakeme usulü yeniden 
tesbitlenmlştir. Askeri şahısların zat 
işlerine taallük eden ve idare yolu 
ile aleyhine müracaat imkA.nı kalma
mış olan kararlar ve muameleler 
hakkındaki davalar bu kanun hü· 
kUmlerine göre askeri temyiz mah· 
kemesl11de götUlerek karara. bafla· 
nacaktır. 

LA.yihanın ikinci maddesine göre, 
:mevzuat hükümlerine uygun olarak 
salA.hiyet dairesinde yapılan tayin, 
tcbdiJ, nakil hakkındaki muamele 
\"e kararlar ile tallm, terbiye, sevk, 
idare, emir. kumanda. ve disiplin iş· 
lerine taalluk eden kararlar ve mua
:ıneıeıer idari dava mevzuu olamaya
caktır. Aşağıda yazılı olau davalar 
askeri temyiz mahkemesinde hallo
lunacaktır: 

A - ikinci maddede yuıır mesele
ler dışında kalan zat işleri hakkın· 
daki idari kararlar ve muameleler
den dolayı hukuku muhtel olanlar 
tarafından acılacak davalar. 

teşkili, her dairede dört askeri, dört 
adıt a.za bulunması, mahkemede iki 
askeri, iki adll Aza mülAzimi bulun
ması tekliflenmektedlr. 

Azalar ve Aza mUlAzlmleri iki se
ne mllddetle tayin olunacak, Azalar 
tuğgeneral ve daha yukarıdaki rüt· 
belerden. Aza müUzimleri albaylar
dan seçilecektir. Zaruret halinde 
Azanın albay, Aza millAztminin yar
bay rütbesinde olması caiz olacaktır. 

Abdülhamidin 
• 

mirası 
Dava daha hail bit
medi! Muhakeme de-

vam edly.er 
Abdülhamidin vaı:ialeri arasmdaki da. 

va senelerdcnberi devam etmektedir. 
ve b!lA. bitmemiııtir .. Bu davaya Buda
pe3te mahkemesinde bakılmaktadır. 

Abdülhamidin oğlu Abdillkadir tara
fından mahliemeye verilen yeni bir isti
dada Abdillhamidin miruçıları yalnız 

yirmi kifi olduğu, başkalarının mirasa 
hakları olmadığı bildirilmiştir. Bu suret
le, Meziyet Fatma ile kızı Nesilşah mi
rasçılar haricinde kalmaktadır. 

Abdülkadirin izah ettiğine göre, ken
disi ile evlendiği zaman Fatma 15 yaım
da imiş ve ondan evvel de iki kocadan 
boşanmı~ bulunuyormuş. Prens eski ka
n.smm Suriyeli olmadığını, Selanikli bu
lunduğunu, babasının da mülAzim oldu
ğunu ve nihayet Fatma ile, Abdülhamit 
öldükten sonra evlendiğini, bunun için 
mirasa haJdcr olmadığını söylüyor. 

Göz tedavisinde bir usul 
Ruhi telkin ile göz tedavisi yapılabildiği gibi 

Gözleriniz gülmekle de 
tedavi edilebilecek 

Bir müddet evvel !ngiltereye yap
tığı seyahatten dönen bir yolcunun 
bagajları, Nevyork gümrüğünde açıl
dığı zaman ,muayene memurları hay 
ret içinde baka kalmışlardı. 

Gördükleri man7.ara, bir yığın göz
lükten ibaretti. Eski gözlükler, yeni 
gözlükler.. Bağa gözlükler, madeni 
gözlükler .. Çerçevesiz gözlükler, kele· 
bek gözlükler .. Hülasa göz arızasının 
her nev'i için kullanılmış muhtelif çe· 
şitlerde gözlüklerdi bunlar! 

Bu yolcu, Amerikalı profesör A
dams idi; bu gözlükler onun başlıca 
eşyasını teşkil ediyordu. 

Pr. Adams lngilterede altı ay sü
ren bir seyahat yapmıştı. Ve bu altr 
ay, iki sene süren büyük bir dünya 
seyahatinin bir kısmı idi. 

Şimdi siz şaşıyorsunuz değil mi? 
kendi kendinize "acaba bu adam bu 
gözlükleri neye taşıyor,, diyorsunuz.. 
Acaba tuhaf bir kolleksiyon merak· 
lısı mıdır? Yoksa, garip bir hediye 
yığını mıdır? 

Halbuki ne o, ne de öteki!. Pr. 
Adamsın taşıdığı gözlükler. göz iıı· 
zalarının tedavisinde yaptığı büyük 
deği5ikliktcn sonra lüzumsuz l>ir hale 
gelip atılan çerçvelerdir. Sayısı 300 
zü bulmuştur. 

Pr. Adams, iyi görmiyen gözleri, 
gözlüksüz tedavi yolunu bulmuştur. 

Fakat bu tedavi, yalnız "fizik şekil
de,, yalnız "inan kuvveiile,. veya. 
"yalnız kendi kendine telkin etmek 
suretile,, olmayıp üçünün bir arada 
tatbikinden meydana gclmiştir. 

Filhakika .bugün lngilterede, 300 
adam, Pr. Adamsın tatbik ettiği usul 
say.esinde gözlüklerini atın.ağı\ muvaf 
fak olmuşlardır. Pr. Adama de, bo§ 
bir çanta ile geldiği Avrupadan, hatı
ra olarak o gözlükleri-alıp götürmek
tedir. 

Her güzellik. başka bir göz aoza. 
sını gösteriyor ki. bugün gözlüksüz 
giderilmiş bulunmaktadır. 

Bugün 73 yaşında. bulunan Ameri
kalı Adamsın gözleri pek fena vaziyet 
teydi. İşte bu sırada, bugünkü tedavi 
şeklini vücuda getiren esasları düşün
meğe başladr. 

Muhakemesi şöyledir: 
Insan ruhi, zihni ve bedeni olmak 

üzere üç kısımdan müteıeJ<kildir. ln
san vücudunda herhangi bir arıza ol· 
duğu zaman hiç şüphesiz, üç bakım
dan tedavi etmek lli.zmıdır. ~ani yapı
lacak tedavi, kısmen ruhi, kısmen 

zihni kısmen bedeni olmalıdır. 
Bugüne kadar tıp atemi. bu mese

lenin bedent kısnnlarile meşgul ol· 

muştur. Bedeni tedavi lfizımdır. Fa
kat kafi ıdeğildir. Göz doktorlan ' 
ve cerrahları harikulade muvaffaki
yetler elde etmişlerdir. Fakat gerek 
bedeni te<lavi, gerekse cerrahi ile göz 
arızalarının artması önüne geçileme
miştir. Bir taraftan boyuna körler için 
yahut yarı körler i~in hastahaneler 
yapılıyor. 

Pr. Adamsın, kendine göre, bedeni 
bakrmdan göz tedavisi de vardır. Fa
kat evveıa. kendisini ruhi bakımdan 
tedaviye nasıl başladığını gözden ge
çirelim: 

Amerikada metafizik ve psikoloji 
okutan Pr. Adams diyor ki: 

"Gözlerimi kapadım ve ~u esas ha
kikati kendi kendime tekrarladım: 

"-Benim bedenimi ikmal eden ru· 
humdur. Bunu muhtelif defalar ken
di kendime tekrar ettim. Gözlerimin 
görüşü biraz iyileşti. Fakat bu deği
şiklik yarını saat sonra kaybolmağa. 
başladı. 

Lakin. bu kanaati içerimde yeret
rnek için çok çalışıyordum. Her gün 
biraz daha muvaffak oluyordum. Bu
nunla beraber, yalnız böyle bir mu
marese de kafi değildi, 

Zihni tedaviye başlama]{ laznndı. 

Zihni tedavi, bir nevi !kendi ikendine 
telkin usulüdür. Gözleriniz bozukluğu 
ne kadar zaman evvel baş1amı~ olursa 
olsun. aldırmayın ve iyi olup olmaya
cağınıza da şüphe etmeyin. Daha iyi
leşeceğinize emin olm.ağa. çalışm. 

Bu çeşit tedavinin zihni tarafı §U· 

dur ki siz gözleriniz ile değil gözleri. 
1ıi::in içi1ıde1ı 'doğru gördüğünüze ken
dinizi inandırmalısınız.,, 

Pr, Adams bu ıSUretle hastanın-eli· 
ne kendi f~~veri
yor, "iyice baJCmız!., diyor. Ve sonra 
soruyor: 

- Bu fotoğraftaki resmimde, kol 
ôüğmelerinin herkesinkinden baş
ka olduğunun, yakamın düzgün olma
dığmm ve elbisemin bazı cihetleri 
kimseninkine benzemediğinin farlon
da mısmrz? 

Resme, !her zamanki bakışı ile ba
kan adam bittabi bir fark göremiyor. 
Lakin işte kusur buradadır. Sizin zih
ni kuvvetiniz, gözlerinizin gayesine 
yardım etmiyor demektir ... 

Nihayet, Pr. :Adarn.s. göz arızasını 
bedeni bakımdan tedavi ediyor. Bu· 
nun için de göz adalelerinin, elastiki
yetini iade için bir takım idmanlar 
tavsiye ediyor. 

Bu suretle tatbik ettiği teda\•i usu
lü o kadar tesirli olmuştur ki, pro
fesörün !kendisi 929 scnesindenberi, 

gözlerinin mvetini gözlül{süz olarak 
bir hayli artırmıs bulunmaktadır, 

Şimdi Pr. Adams, dünyanın ba.slıca 
şehirlerinde açmış olduğu kliniklerde 
bir hayli hasta tedavi etmektedir. Son 
altı ay zarfında Londra, Birmingham 
Brlstol, ve Edinburg gibi başlıca ln· 
giltcrc şehirlerinde de yeni klinikler 
açmıştır. 

1şte size Amerikalı profesörün tav
siye ettiği göz idmanlarından birisini 
söyliyclim: 

Bu idman, şimdiye kadar göz <iolt· 
torlanmn "güneşe bakmak zararlı

dır,, şeklinde verdikleri tavsiyelerin 
tama.mile aksidir. 

Şöyle ki: G<izlcri hafif olan adam, 
gözlerini kapataralC güneşe bakaca'k 
ve böyle kapalı bir halde gün ışıklan. 
nm altında beş dakika kadar kalacak
tır. 

Profesör diyor Jd; 
"Bunu ben kendim tecrübe ettim. 

Hatta beş dakikadan da daha fazla: 
kaldım. Neticesinde gözlerimin sükü
net bulduğunu ve istirahat ettiğini 
sezdim.,. 

Pr. Adams diğer taraftan "gülmek· 
le tedavi,, gibi ibir usul daha ileri sür 
mektedir. Ve lngilterede baza.n has· 
taları bu yolda tedaviye baş vurmuş
tur. Zira, gülmek, :insan sıhhati üze
rinde çok iyi tesir bırakıyormuş. Bü
tün vücudunuzu hava. i!e dolduruyor .. 
muşcasma geniş bir nefes aldıktan 

sonra, giilmeğe b~layacak ve ha.fif ~e 
öne iğilmek suretile tedricen havayı 
dışan verecekmişsiniz. Ve bunu, üç 
defa yapacakmışsınız. Bu suretle kan 
başa sıçrar ayni zamanda sa.rsılmali· 
lığınız, şayanı hayret. derecede canh· 
hk getiriyormuş. Haydi Allah şifalar 
versin! 

vasıtalarile muntazaman devam olun .. 
maktadır. 

B - Zat işlerine dair olan idari 
kararlar ve muamelelerin şekil sa
lahiyet, maksat, esas cihetlerinden 
biri ile kanunlara ;e nizamnamele
re veya talimatnamelere aykırı ol
c:lukıarından dolayı iptali için men
faatleri haleldar olanlar tarafından 
a~:ılacak davalar. 

C - İktidarsızlık ve asked şeref 
"e ıneslekt ahllka uymayan fiiller
den dolayı tekaüde sevk hakkında 
111llft.hlyetli üstlerin sicillerde yazılı 
ttıuıa.hnza ve kanaaUeri üzerine itti· 
haz olunan kararların ve tatbik olu
llan muamelelerin ancak şekil sa-
1lhlyet, esas cihetlerinden biri ile 
llle\'zuat hükümlerine aykırı olmasın :an dolayı iptali iı;:ln menfaatleri 
<l aıeldar olanlar tarafından açılan 

Ne var, ne yok? Motörlü Kayık Gibi iYüzen 
Otomobil 

ll\'aJar. 

t l..a.yihanın muhakeme usulüne datt kısmındaki sarahate göre idari 

1 ll\·aıar arzıhal ile açılacak toplu o
trak dava açmak yasak olacaktır. 
ır. 

1 1\ıecııste ve Şurayı De,·ıette Ye zat 
Şlerı 

1111 tetkik encümeninde tetkik ba-
larde buıunan iddialar ve milracaat
~ir ~~kkında bu kanunun merlyete 
ı~irı~gl tarihten itibaren doksan gün 
lellı e al~kalılar tarafından askert 
ita Ylz mahkemesine a.yrrca dava i

l :e edilmek suretiyle müracaat o· 
~ ~;ııe<'cktir. Dii;cr hir lftyi
l(''ltte de nskr>rf temyiz nınhkemcsi 

ltLtı SC'nlşlctHınc-ktr. iki daire 

Doktor Voronof'un 
Bir Sürprizi 

Prağl:ia çıkan gazeteler, ihtiyarları 

gençleştiren meıhur V.cıronofun çok 
dindar bir yoldan yürüdüğünü yazıyor
lar. Kocasından elli yaı küçük olan ka
rısı da koc..,sr gibi her gün sin~goga 

giderek dua etmekte imiş. Meşhur 

doktor, insanları gençleıtirmek için 
daha pratik bir usul keıfetmek üzere 
olduğunu ve beıeriyetc 938 yılı içinde 
büyük bir sürpriz hazırladığını ~öyle
miştir. 

5.000 Liraya Bir Köpek 
tngilterede Derbide yapılan büyük 

köpek yanılannda lngilterenin en zen 
gin kadrnlarından bayan Yotun Jübile 
adh köpeği birinciliği kazaınnuştır. Me· 
raklr bir Amerikah milyoner bu köpe
ği satın almak istiyerek bayan Yota 
5000 lira tekliC etmiş ise de red ceva
bı almıştır. 

Yazıları En Çok Tercüme 
Edilen Muharrir 

f,,itcrariıe V cpt adh edebt Alman 

mecmuasına göre. Tomanlan en çok 
tercüme edilen muharrir, Amerik~h 

Sinkler Lovistir. Tercüme rekorunu 
kıran muharrir Edgar, .Valasi de geç
miştir. Muharririn rcmanlarr 552 kere 
tabedilerek 34 muhtelif lisana çevril
miştir. 

Muharririn muhtelif romanları Rus
yada 104, Almanyakla 36, japonyada 
30, İsveçte 23, Danimarkada 27, isviç
rede 21 kere tabcdilmiştir. Tercüme 
edilen lisanlar arasında Hindçe, Yahu· 
dice, Arabça da vardrr. Fakat, Sinkler 
paraca en çok kazancı ingiltereden te
min etmiştir. 

Franko Kardetler 
İspanyadaki ihtilali idare eden ge· 

heral Franko ile meşhur tayyareci Ra
mon Franko kardeştir. 1913 yılrnda 

Madritte b1r boğa güreşi yapılırken iki 
kardeş kavga etmiştir. İspanya ordusu
nun birisi piyade diğeri havacılık şube
sinde hizmet alan kardeşlerden Franko 
Fasa .gönderilmiş ve gösterdiği liyakat 
üzerine generalliğe terfi edilmiıtir. 

Ramon ise Atlas denizini tayyare ile 
uçarak meşhur olmuştur. 

Fakat 930 yılrnda monarıist aleyhta
tan ihtilale kanJtığı için l6panyayı ter· 
ketmiş, ihtilalden sonra tekrar Maldrite 
dönerek hava nezaretine tayin olunmuş 
ve kardeşi Frankoyu hapisten serbest 
bıraktırmak Fasa göndertmiştir. 934 yı
lında Astoryadaki sosyalist ihtilaline 
karışan Ramon ise, ihtilali bastıran 
kardeşi tarafından kurtanlmış ve Por
tekiıe kaçmasına imkan verilmiştir. 

Denizaltı Postaları 

Katalonyanın İspanya cumhuriyet 
hükumetinden ~rı bir parça olarak 
idaresindenberi denizaltı gemilerile 
posta nakiyatrna başlanmıştır. Katalon 

0

ya ile cumhuriyet İspanyasının diğer 
mem1eketleri arasında tahtelbahirler 
vasıtasile muh.:ıbere ddiliyor. Hususi 

denizaltı posta pullan bastırılmıştır. 

Alelade mektupların fiyatları iki misli 
taahhütlüler on misli daha bahalıdır. 

Yeni usul pogta nakliyatına denizaıltr 

Darmştadlı bir Alman nehir ve 
denizlerde yüzen bir otomobil icat et
miştir. Hans Tripler jsmindeki bu Al
man birçok otomobil yanşfannda birin 
ciliği kazanmış olup, yüzen otomobil 
imal etmek fikrint bulduğu zaman ce
binde yalnız 500 markı varmış. Karada 
50. slfda 20 kilometre süratle giden mo
tör - otomobil, kapalı bir banycya ben
ziyor. Ve sekiz yolcu ile 1800 kilo ağır· 
Irk taşıyabiliyor. 

Eyfel Kulesinde T eleviz 
Merkezi 

Mütehassıslar telsizle gönderilen 
resimlerin ne kadar yüksekten gönderi
lirse o derece d\ha güzel, büyük ve 
yan olarak verildiğini iddiaya başla
mı§lardır. Bunun için Fransadaki ilk 
televizyon merkezi Eyfel kulesinin te
pesinde tesis edilmiştir. 300 metre uzun 
luk ve 12 ton ağırlığında bir kablo, tc
leviz merkezinin enerjisini yerden yu
karı vermektc!dir. Kabloyu kulenin tc. 
pesine kadar yerleştirmek çok zer ol
muştur. Zannedildiğine göre merkezin 
kuvveti 30 !kilovat olacaktir 



Cu uriyet devrinin en yüksek 
bütçesi: 250 milyon lira 

(Ust tarafı ı incide) ki rakam arasındaki 12 milyon lira- 1938 bütçe8indekl zammm 4 milyon laiyete i.stinailen Adana, Iğdır, :rar- &ra.smd& bir muxaye!e yapar!i runa .. 
Junuyor. Bu biltçe 250 milyon liraya hk fark fevkalade menbalardan temin lirB.!'lt da, geçen aenelerde alınmış ve aus • Mersin, Kerma.sU • Menemen ~t vereceğim. 
yaklaşan umumi yckfuıu ile Cumhuri- edilecek karşılıklarla. idaresi caiz ve önümüz.deki sene alınacak fevkala.de mmt&kalarmdaki su itleri kısmen i· 1935 senesinde bütçeden ve fevka
yet devrinin en yUksek biltçesicl teş- mümkün olan şimendifer inşaa.tr ve tahsisat karşılığını teşkil eden borçla- hale edilmiş bir kısmmm da projeleri lMe menbala.rda.n 231,4: milyon Ura. 
kil ediyor. maden tetkikatı ve taharriya.tı gibi rm ödenmesi için 1937, de düyiinil u- huırlanml§tır. tahsil ve 217,l milyon lira tediye e. 
Şu noktayı derhal knyt ve işaret et. hizmetlerin bu menbalardan elde edi- mumi~ büt.çesine konulan 6 milyon SUMER.BANK dilmittir ki aradaki fark 14,3 milyon 

meliyim ki, birçok memleketlerin büt- lecek varidatla karşılanması suretile Ura.ya. eklemni§tir ki, bu suretle mez. Sa.na.yileonıe faaliyetimiz, progra.- lln.dan ibarettir. 
çe tevazününü temin için vergi nisbet- adi bütçede bu hizmetler için mevcut kftr borçların ödenmesine 1938 eene- mı dahillndo ilerlemektedir. Çimento, Bundan, sene sonunda bütçe ema· 
}erini. arttırmaktan başka. çare bula- fahsisatm tenzili ve buna mukabil sinde 1 milyon lira tahsis edilmiş olu. porselon ve kimya sanayiine ait ınUte. netine almmak suretile ertesi seneye 
madıkları §U sırada., biz, uzun sene- dünyanın sil8.hlanma yarıeı müvace • yor. addit fabrikalann tesisine önümüzde- borç olarak devredilen 6,6 milyon lira 

• Jerdenberi teessüs etmi§ ve Cumhuri- besinde memleket müdafaasının !stil- Şu noktaya bilhassa. yüksek na.zar. ki sene başlanacağı gibi demir sana- indiriİirse hesap devresi 7,7 milyon 
yetin umdcleri arasına. girmi§ bulunan zam ettiği müdafaa tahsisatının tak. lannızı celbetmek isterim ki, Cumhu- yii inşaatı meyanmdakl yüksek fu- liralık bir fazla ile kapa.nmıe demek
denk ibütçe hayatını, halkımızın vergi viyesi için ihtiyar ve terviç edilen şe- riyet maliyesi gerek kısa, gerek uzun runlardan biri de işlemeye ba§lamıo tir. 
mükellefiyetlerinde her sene mühim kil ve zaruret icaplarından doğmuş- vadeli olarak temin ettiği ve edeceği ola.caktrr. 936 senesinde ise yine büt~eden ve 
ta.bfifler yapmak yolunda cesaretle tur. kredileri mUnhasıran memleketin ilrtı· Bu mali sene zarfında Sümerba.nkm fevkalade membalarda 271 milyon lira 
yürürken ve hiç bir vergi menbalan- Bu noktayı da işaret etmeliyim ki, sadt inkip.fmda. ve sanayi programı- sanayileşme saha!ında. sarfma. muh • tahsilat yapılmıJ ve bunlara mukabil 
mızda zam yoluna. gitmeksizin muha- bu sene için ihtiyar olunan bu deği· nm tatbiki fle fabrikaların kurulması, taç olduğu paralar bu ' müessesenin 240 milyon lira tediye olunmuştur ki, 
faza ediyor ve her sene denk bütçe şikliğin bütçelerimizin müstakbel in- madenlerimizin igletilmesi, deniz Uca. haiz olduğu kredilerle temin oluna· aradaki fark 31 milyon liradan ibaret-
çerçevesi içinde umumi ve hayati biz- kişnfla.rmdan istifade edilerek kaldı- retimizin ilerlemesi gibi derhal seme• caktrr. tir. Bundan ıene 10nunda bütçe cma· 
metlere ayırdığımız tahsisat miktarı. rılması ve Cumhuriyetin takip ettiği resini elde edeceği fa.yda.lr hizmet- ETİBANK netine alınmış olan 20,2 milyon lira 
m ehemmiyetli nisbette yükseltmiş mali sisteme göre bu hizmetlere de ler için kullanmakta ve bu borçların Maden i§leri; tenzil ediline; Heap devresinin bir se-
bulunuyonız. ileriki senelerde yine adi blitçede yer ödenmesinde büyük bir hassasiyet ve Etibank tarafından i§]etilen Zon. ne evvelld 7,7 milyon liraya mukabil 

Sayın arkadaşların, her rakamı ü- verilmesi düşüncelerimizin başında. - dikkat göstermektedir. guldak kömür madeninin 1937 deki ia- 10,8 liralık bir fazla ile kapandığı gö-
zerindc tekavvuf ettiğine şüphe et- dır. Bu faslm bu sene 10 milyon liraya tihsal miktarı 400.000 tondan ibaret rülür. 
mediğlm bu bütçenin ana hatlarının Arkadaşlar, milll mqıiaf aam:ıza ta. • çıkarılma~JI bu sözlerim.in kat! ve filt iken istihsalatm tezyidi için alınan Bu rakamlar yilksek meclisin her iş
tahliline girişmeden evvel, hayatının allf.ık eden hizmetler üzerinde yüksel delilini t.eşkil eder. tedbirler ea.yeeinde 1938 mali yılmda te olduğu gibi dıitna isabet ve hassaıi
son günlerini yaşıyan 1937 bütçesine heyetinizin gösterdiği biiyük hassa.si. önümüzdeki senenin inkişafından istihsal edilecek lava kömür miktarı yetle verdiği kararlam istinat eden büt
nazaran görülen 19 milyon liralık yetle mütenasip olarak bu hususta. da- da yine ibüyilk bir hisse ayırmak su. 600,000 tonu bula.caktrr. Bu miktar ve çe vaziyetimizde tahmin ile tatbikatın 
yüksekliği tesbit ve huzurunuza. ar- imi teyakkuz halinde bulunan hükil • retiie bu fasıldaki tahsisatın arttınl· programı dahilinde her sene artmak ne kadar birbirine yalan oldufunu ve 
zederken realitelere istinat etmiş bu- met, zammın yarısına ya.km miktarını nıası emelimizdir. Müfredatını bu SU• suretile 1934 senesinde (1.100.000) 1 aradaki ufak farkın da bütçe müvaze-
lunduğumuzu ifade ve izah etmek is- 15.300.000 lirasını bu hizmetlere ayır- retle an.etmi§ olduğum ra.kamlar ha· bulmuş olacaktır. nesini kuvvetlendirecek mahiyette ve 
terim. Varidat tahminlerimizde 10 ay mıştır. ricinde kalan ve yekfuıu 2 milyon Ji. Ergani bakır madeni önümU7.deki tahsilat fazlast §eklinde bulunduğunu 
zarlmda yaptığımız tahsilat ile bir ev- Bunun 8,5 milyon lirası kara, deniz raya yaklaşan. diğer zamlar da., muhM KA?lunusaniden itibaren faaliyete baş· göstermek itiban1e cumhuriyetin bu 
velki senenin son iki ayında yapılan ve askeri fabrikalar için hazırlanan ve telif dairelerin müteferrik ihtiyaçla· lryacaktır. Senelik kapasitesi 7.500 • eser ve neticesi Uz erinde iftiharla du • 
tahsilat rakamlarını birleştirmek ve kanunu ahiren kabul buyrulan 125,5 rma tahsis edilmi§tir. 8.00.ton olan bu madenden 1938 mali rulmağa !değer. 
önUmüzdeki sene için yapılan talıfü- milyon liralık programın ilk seneye a- 1938 malt yılr masraf bütçesine ya.. yılı içinde 3.000 ton elde edeceğimizi :VARtDAT BUTÇESl 
leri derpiş ve tenzil etmek suretile it karşılığıdır. pılınış olan zamların tahlili burada tahmin ediyoruz. 938 mali yılında normal mcmbalar 
tahminlerimizin sağlam ve samimi Bu miktarm 1939 da 12,5 milyQn li- bitmiş oluyor. Divrik demir madeni i§lemeğc ba§- dan elde edileceğini tcfımin ettiğimiz: 
olmasına. dikkat etmiş bulunuyoruz. raya. çıkarılması mukarrerdir. Silah Varidata. ait izahata. geçmeden ev- lamıştrr. Önümüz.deki mali yılı içinde varidat miktan 250,040,000 liradır. Bu 

Gerek umumi hizmetlerin selametle ve mühimmat ihtiya.çlarmuzı mümkün vel mahiyetleri itibariyle adt bütçede 100.000 ton maden cevheri iırtihsal e- miktar 937 malt yılı bütçe muhamme· 
itasında, gerek hazine itibarmın mu- olduğu kadar dahilde temin için öte- yer a.1nuyan ve esasen iki senedenberi debileoeğiz. Ely-evm hali faaliyette natına nazaran 19 milyon 29 bin lira 
hafaza. ve ilasmda muvaffakiyet te _ denbcri sarfettiğimiz gayreti bir kat fevkalade varidatla ka.ruıJanmakta. o. bulunan krom madeninin 50.00Q ton- fazlada. 
mhı eden bu yollın müsbet neticeleri- dahat kuvvetlendirmek üzere, askeri lan hizmetlerden önümüzdeki sene dan ibaret olan istihsilinin indelihti- t~inde bulunduğumuz; senenin 10 ay-
ni saymak surctile kıymetıı· vakrt.ini"zı· fabrikalar tahsisatına 125,5 milv.nn • programma dahil bulunanlar ha.kkm.. yar 100.000 tona. çıkarılması jrin l!-~- ~ :r Irk bakikt tahsilat rakamlarına istinat 
almak istemem. luk programda tefrik edilecek mikta- da maruzatta. bulunayım: zmıgelen tesisat J}imdiden tanıaınen 

Yalnız yokfuıen bir sene evvelki nn haricinde olarak daimi imal!t ih. Bu hususta. takdim etmiş olduğu - ikmal edilmiştir. 
bütçeye nazaran yüzde ona yakın lbir tiyacı için aynca 2.200.000 liradan i- muz kanun lAyihasile mevzuubaha Senelik kapasitesi Ergani gibi 7500 
fazlalrkla bağlanmış olan 1938 yılı baret olan fabrikalar. bütçesi yüzde hizmetler için 88.rfma. mezuniyetinizi 8000 ton olan Murgul bakır madeni 
!bütçesinin bu ehemmiyetli yüksekliği, 72 fazlasile 5.255.000 liraya çıkarıl • jst;ediğimiz tahsisat ıniktan57.000.000 ile Bulgardağı Keban altın ve kurşun 
bir taraftan memleketin iktısadi ha- mıştır. Geriye kalan 4,5 milyon lira liradan ibarettir. Bunun 25 milyona madenleri için icap eden tesisata da 
yatında görülen devamlı inkişafın (li- milli müdafaanın muhtelif ihtiyaçla· ya.km miktarı dentlryollar inşat ihti· önümüzdeki sene başla.nacak ve bun. 
ğer cihetten vergilerimizde ve mali e- rma karşılık tutulmuştur. yacı içindir. Demiryollar inşaat.I için lar dahi progra.mlarma. göre i§letile-
sas ve mevzularımızda yapılmakta. o- MAARlF 1938 mali yılında. sarfı lh:nn ~len cektir. 
Ja.n rslahatm neticesi olduğunu ve her 1938 mali yıh için maarif bütçeeine miktar 30 milyon liraya. yakındır. 
ikisinin doğrudan doğruya yüksek he- 2.440.000 lira 'Zam yapılmı~trr. Geçen Bunun 4:,5 milyon llıur Sivas • Er
yetinizin aldığı :İsabetli kararlar ve yıl bütçe hakkında maruzatta. bulu - %Urum istikra.zile karşılanmaktadır. 
ibüyük Şefin çok kıymetli direktif ve nurken her sene muntazaman arttr - Bakiyesi de fevkalade tahsisatla. kar .. 
ir§atlarınm malısulü bulunduğunu te- ğmdan ve 1937 de beş sene evvelkinin şılanacaktır. 
iba.rüz ettirmek benim için bir vazife iki mislini geçmiş olduğundan bah • Memleketin içtimai ve iktısadi va. 
teşkil Cder. settiğim bu bütçeye yapılan mütema- ziyeti bakmımdan olduğu kadar mü-

Bütçe hakkındaki bu umumi manı- di ilavelere rağmen, halknnızın maa· ?a!a.ası bakımından da demiryollar 
zatım.dan sonra müsaadenizle ana. rüe ka.rı:ı gösterdiği emsalsiz heves ın~tma. ötedenberi verdiğimiz ehem. 
hatlarının tahliline girişeceğim: ve rağbeti işaret etmek ve Cumhuri- mıyet yüksek heyetinizin malOmudur. 

1938 mali yılı için hükfunetçe tek- yetin bu feyizli neticesini görerek bu- Bunun için çizilen programm ta • 
lif e.dHmiş olan ·bütçe layihasında., va- rı.u kllr§ılamakt.an büyük zevk duydu- nıamen tatbikine şimdiye 'kadar oldu4 
ridat ve masraf yekUn.Jan 248 milyon ğuınu huzurunuzda arzetmek isterim. ğu gibi ayni hızla devam edilecektir 
300 kusuı• bin lira olarak tesbit edil- Bu netice her saha.da feyzini göste. önümürifeki ıııene lyinde Şa.rk vil~ • 
mi§ idi. ren Cumhuriyet devrinin ddden en Yetlerimizin mühim bir merkezi olan 

Hakiki ve samimi bütçe muvazene- çok iftihar edilecek büyük eeerlerin • Erzinca.ns. V8l'mII olacağız. 
sini, devlet maliyesinin ana. prensibi den biridir. lstediğimiz tevkaJ!de tahsisa.tm 21 

. sayan hükfunet, varidat tahminlerini NAFİA, 1KTISAT, ZİRAAT milyon 220.000 lirası da milU müda • 
bütçenin t8.nzimi sırasında elde bulu- Nafia bütçesine 2 milyon, iktısa.da faa hizmetlerine kareılıktrr. Bu saha-
nan 8 aylık kati tahsilat ra.kamlarma 861.000, ziraata 1.030.000 lira zam ya.. daki ihtiyaçlanmıza, gerek 8m bütçe. 
göre hesaplanmış ve umumi hizmet- pılmıştır. Nafia bütçesindeki r.aınmm de gerek fevkallde Programda bUtün 
lere ait muhtelif ihtiyaçları bu suret- 888000 lirası doğrudan doğruya bu ve- diğer ihtiyaçlara tercihan yer ayır _ 
le bulduğu n1uhammen varidat yeku- katet ihtiyaçlarına, bakiyesi muhtelif makta olduğumuzu bu rakam dahi 
nunun mUsa.Mesi nfsbctinde karşılı. vekaletlerin nafia bütçeainde topla .. ifade eder. 
yan 'bir masraf bütçesi hazırlamıştı. nan inşaat ihtiyaçlarına ayrılmıştır. F~vkal!de tahsisat1n 2.300.000 lir&
Hükfunetin takdim ettiği layiha üze- Ziraat bütçesine yapılan 1 milyon SI bil~ haricinde brr&kılan maden tet 
rinde bütçe encümeninin tetkikatı he- liralık zam bilhassa geçen eene kabul kik ve araıııa enstitüsü ile elektrik · 
nüz tama.mile bib:neden evvel elimize buyurduğunuz kanun icabı olarak zi· lcri etüt dairesi ihti~lanna, 2 mii: 
jçinde bulunduğumuz senenin 10 aylık raat teşkilatmm takviyesine talıeis o- yon lirası muhacir iskan lll.a8raflan-
tahsiUit rakamları da geçmi11 bulunu- lunmuştur. na,. 1:200.000 lirası Ankara tıp faJriil-
yordu. EMN!YE'r VE JANDARMA tesı ınşaat ve tesieatına ı milyon li-

Bu son rakamlara göre ve bükfiıne- Dahili emniyet ve inzibat te~kil!tı- ruı İstanbul - &lime Y,Olunun inşa.-
tin teklifile vaziyeti yeniden g6zden mızın muhtelif ihtiyaçları jçin emni- 8m& 1 milyon lira.ısı hava yolları dev
geçiren encümen varidat muhanıme- yet umum müdürlüğü ve jandarma. let işletme idaresi ihtiyaçlarına 4 
na.tını yine hiikfunetle tamamile mu- bütçelerine 1.736.383 lira zam yapıl- ~ilyon lira kadarı muhtelif mşu't ve 
ta.hık kalmak suretile 250.049.000 lira mı§tır. ımar hizmetlerile mlitefenik iktmadi 
olarak tcsbit etmiş ve bütçe muvaze- SIBHAT VE tçrtMA! MUAVENEr zirat işlere tahsis edilmi§tir. ' 
nesi zaruretile k~ılaıunıyan ve kıs- Zammın 1 milyon lirası sıhhat ve iç.. SU İŞLER! 
men sonradan çıkan ihtiyaçlara ait timai muavenet hizmetlerine tefrik e. Cumhuriyetin iş programında yer 
tekliflerimizi de tetkik ederek bunlar. dilm.i§tir. alan büyUk mevzularmımlan biri do 
dan lüzunllu gördüklerini nazarı iti- MALİYE su işleridir. Evveloe hUl5USi ka.ııunlar-
bare almak suretile masraf bütçesini Maliye bütçesindeki ı.300 kilsur bin la verilen salahiyet dahilinde ihalesi 
249.954.020 lira olarak bağlamağı mu- liralık farkın 500.000 liruı posta ve yapılmış ohı.n '.küçük menderes ha.vza
vafık görm~tUr. telgraf ve telefon, 400.000 lirası or· sı bu sene tama.mile bitmi§, Cıelltt be.-

Buna nazaran önti.müzdeki seneye man umum müdürlükleri mülhak büt- taklığı kurutulmuş bulunacaktır. Ni
a.it masraf bütçesinin umumi yekunu çclerine yardım olarak 1937 bütçesin- lüfer nehrinin Bursa. ovaamd& yaptı-
1937 den 18.934.000 lira fazladır. de mevcut tahsisata ilavedir. Gerisi ğı tahrıöatm önüne geçilmesi ve Ter

Muhtelif dairelerin bütçelerine ay· umumi muvazeneye dahil dairelerin me batakhğmm kurutulması i§i de bu 
n ayrı yapılan zamların yekunu ise müşterek ihtiyaçlarına. mahsus muh- sene ikmal edilmiş olacaktrr. 
31 5 milyon lirayı mütecavizdir. Bu i- telif tertiplere k:onulınu.,tur. 3031 numaralı kanunla verilen sa-

DENlZBAN!K 
Deniz Ticaret filomuz ıçın hu

susi kanunla verilmiş olan sal&h.iyet 
istimal edilmI§ ve s.ipariş olan vapur
lardan biri bu ay içinde getirilmiş ol
duğu gibi, bir kısmı da önümUr.deki 
sene teslim edilmi§ bulunacaktır. Mil· 
ll bankalarımız tarafından te~kil edi
len "Sosyete şilep,, faaliyete geçmiş 
ve şimdiden 3 eilcp mübayaa. etmiş bu. 
lunmakta.dır. Gerek harict ticaretimiz, 
gerek döviz sarfiyatı tasarrufu bakı· 
mından memlekette bu sosyetenin te. 
min edeceği faydalıır çok ehemmiyet
lidir. 

Yukarda arzcttiğim kanun ile sar. 
f ma mezuniyet verilen 10 milyon lira
dan (}imdiye kadar hazinece temin e
dilen 6 milyon liranın üst tarafı De· 
nlzbank müeee3esince kendi kredile
rinden temin edilmiş bulunacaktır. 

Denizbank mevzuuna giren işlere 
temas etmiş iken, önümUr.deki mali yıl 
içinde lstanbulda aza.mi beşer bin ton
luk ve defaten 12 bin tona kadar ge. 
mi inşa. edebilecek kapasiteyi haiz ye. 
nl bir Tersane kunılmağa ba§la.nma
sı mukarrer bulunduğunu da. arzede
yim. 

HA VA YOLLARI 
Hava yolları devlet ~letme idaresi

ne normal hizmetler için adl bütçeden 
450.000 lira yardnn edilmiı, fevka· 
lMe tahsisattan da bir. milyon lira 
tefrik olunmuştur. 

Mevcut hatlara ilaveten önümüı.ıde
ki mail yıl içinde Ankara • lzmir ve 
Ankara - Adana hatları açılacak, An. 
kara - Diyarbakır hattı için istihza
ratta bulunulacak ve bu servisler için 
:icap eden vesait de mübayaa edilml§ 
olacaktır. 

İki eenedenbcri bütçe haricinde fev
knllde menabiden temin edilen k&r§ı
lrklarla idare olunan hizmetlere ait 
maruzatım bundan ibarettir. 

Bütçenin masraf kısmım e.W<adn.r 
eden maruzatıma Bilyük Meclise tak
dim edilmiş olan 1936 mali yılı hesap 
katisile bir sene evvelki hesap kati. 

eden tahminlerimizde hayvanlar ve 
.mi.ivazene . vergilerindeki tenzilltın ge· 
lecek sene varidatında. yapa~ twr 
ldahi nazan itibare alınmıg olmaamaı &Ö
re, hakiki faı:lalık 25,629,000 liradan 
ibarettir. 

Görülüyoı:. ki bütçe muhammenatma 
naı:aran 936 mali tahailltmda cörWen 
fazlalık ayni eeyirle 937 mali yılmda da 
devam etmiı ve içinde bulunduğumuz: 
ıenenin 11 aylık tabailit yekUnu daha 
§imdiden senelik varidat muhammcna· 
tını S,366,000 lira geçmiştir. 

Tahsilattaki bu fazlalık belli ba§lı 

bütün vergilerimizde kendini göstermif 
olmakla beraber bilhassa muamele ver· 
giıidde bcı, gümrük resminde üç, ietih 
lak vergilerinde iki milyonu, kazanç 
vergisinde bir buçuk, damga resminde 
bir milyonu mütecavizdir. Iktxsadi h> 
yattaki inkişaf ile vergi sistcmimiı:deki · 
ahengin ve vergi kanunlarında alm&Jl 
nıllh ve temsile tedbirlerinin semereli 
tesirlerine borçlu bulunduğumuz: bu ııe
ticeyi huzurunuzda memnuniyetle kay· 
dediyorum, 

V~rgilerimi.ıi bir .taraftan milli istı"h• 
sali koruyacak, diğer tara.ftan da mUt· 
tehlikleri tazyik etmiyecek §ekilde ,,, 
ileri memleketlerin tatbik ettiği en iyi 
uıulleri, milli bünyemizin icaplarile te
lif ederek inkiJaf ettirmek i~n teaP 
eden ıslahatı dikkatle takip etmekteyiı· 
Ulu Onderimirln yüksek direktiflerin: 
uyarak, mühim bir vatandq kütlcsitıi 
alakadar eden hayvanlar vergisi {lzc• 
rinde evvelki sene olduğu (ibi bu ıen' 
de mühim bir tahfif yaptık. Buna ,Jt 
kanun layihaaı geçen ay bidayetlerinde 
yüksek heyetiniz tarafmdan kabul 1"1" 
yurulmuştu. 

Bu sene elimiz:de bulunan yeni şetl~ 
kayıt neticesine göre, vergisi tcııı;, 
edilen sığır hayvanlar~ da 632,557 çlf ı· 
likte, 93,657 ve hisbir tenzil yapıtııı1, 
yan koyunlarda 1,330,000, diğer ~0, 
vanlarda da 53,957 adet fazlalı~ ~;11, 
edihniştir. Bütün hayvanlardaki !•-;,,, 
ltk adedinin yekünu 2,111,00Z ye ~e 
liğ olmaktadır. Bu euretle yaptığ ~ 
tahfifin tevlit ettiği varidat noıc-Bflııstı' 
üçte biri şimdiden telafi cdilıni~ b1l fifi' 
maktadır. Bir taraftan vergi talı 11' 

nin yapttğı tesir, diğer taraftarı ~t 
manın yapılmasında gösterilen d 

11
,tf• 

ve itina saymnde elde edilen btl 6"d' 
celer. hayvanlar vCf'gisi üzerinde #İJ ~ 

(Sonu: Sa. j. S 



Haftalık 
RADYO 

2• - MAYIS - 938 - SAJ.T 

öGLE NEŞRİYATI 

Saat: 12,30 PIAkla Türk musikisi. 12,50 
Havadis. 13,05 PJAkla Türk muşlklsi. 
13,30 Muhtelif plAk neşriyatı. 11 Son. 

AKSAM NEŞRİYATI 

Saat: 18,30 PJAkla dans muslkhi. 19,15 
Konferans: BcyoAlu Halkevi n&mına Avu
kat Mustafa Tunalı (Halkçılık). 19,55 Bor. 
sn haberleri. 20 Vedia Rıza ve arkadıışları 
tarafındıın Türk musikisi \'e holk şarkıla
rı. 20,45 Hava raporu. 20.48 Ömer Rıza ta
rafından arapça söylev. 21 Tahsin Kara
kuş ve arkadaşları tcırafından Türk musi. 
kisi ve halk şıırkıları. (Saat ayarı). 21,45 
ORKESTRA: 1 - Ofenbah: La vi Pariz:. 
yen. 2 - Ponclelll: Danz:a delore. 3 -
Translatör: Rev dün nüvi dö bal. 22,15 
Ajans haberleri. 22,30 PJlıkla sololar, ope
ra ve operet p:ırçoları. 22,50 Son h::ıbcrler 
'\'Cr ertesi günün programı. 23 Son. 

25 - MA \"IS - !138 - (:AR$AMFI.\ 

ÖGJ.E NESRIYATI 
Saat: 12,30 Plakla Türk musikiı.i. 12,50 

Havadis. 13,05 Pliıkla Türk mu~ikisi. 
l 3,30 l\fııhlPlif pllık neşriyatı. H Son. 

AKSAM NESRTYATr 

BORSA 
Ankara23·5-938 ----1 

Hlzalarınc!H \ıldız lsaretl olanlıır. Oze. 
ıerlnde muıımele görenlerdir. Rakam-
lar nal J2 ıle kapanış salış fiyallarıılır. 

•---- Ç E K L E R ---.. ı 
• Parlı 2d 19 • Madrid 18 011'>8 
• Ncvvork "7ilf,,qoo • Berlin ı ı~ıo 

• MilAno ıJ 94'4 • Varso"• • 1857 
• Brük~el 4 5,30 • Budapeşle l:! ı:ıtt~2 
• Ati na ·6 7450 • Bilkreı 105 7142 
• Cenevre ıı 4fı12 • JlelJ:rad 84 5643 

• Sofya 185714 • 'ı'okohnmı 2 i2i0 
• Am~tcrılan 14268 • Slol\holm SOiS5 
• Pra,:t 'l'l 628.~ • f.ondra tı30 

\"i~ıııın • ~lo<iko\n ı.~ ııs:>o 

••tlkrazlar 
• rn:ı:ı T. Bor 1 19 80 ı · Er~aııi hıik. 1<~ 

- •• •• 11 S. Erıurum 
.. •• .. 111 S. Erzurıını 9i 

Erektifler verilmemiştir. ... __ 
Zahıre t:jorsası 

23·5·938 
lluğday yumuşak 

Buğday sl'rt 
Arpa Anadol 
Kuşyemi 

Btıdem içi işlenmiş 
Ce\'ll\ .. 
Peynir beynz 

Gelen 
Uuğdar 1439 Ton 

IArpa :~i 

1'i ftik 48 
" 

5 28 
~ 20 
4 2J 
i fı 

105 -
50 -

ı; 35 

4 22,5 
7 15 

:13 35 :ı:> 22 

G!dan 
Razmol 2t Ton 
Kuşyemi 20 .. 
Mısır 5i .. 

ÇAPRAZl 
Kelime bulmacası 

Y ~ni bıılmac:.amra 

12;{45 6789 

1 1 1 ı 1 • ! 1 ., 
.... ı•ı._ı••JL•• 

ı 1 1 1 1 ı 

5 
6 
7 •• 

8 ' 1 1 v .. p --ı::ııı•L-...................... -
Soldan sağa: 

1 - Topla o:>·nanan bir o:t·un. 2 - Meş

hur bir Hus papazı. 3 - Tehlike. i11arelİ· 
nin son iki harfi. 4 - Bir dcniıallı gemi. 

ıniz. 5 - Hıırarcli dindiren. 6 - Cieneral 

rüllıclerindc sö~ !enir, Bahrinıuhil. i -

Sözlü olın:ıy:ın siııemıı, ctl'11fı su. 8 - mr 
crkr.k arlı. 

Yu ~arıdan n~ayı: 

1 - Meşhur bir Türk denizci i. 2 - Kii

çük nr.hiı·. 3 - Deniz Yesnitini durdıı

ı on, bir nota. 4 - Gaz: :r!ı~ı. 5 - Şiddetli 

ncfrc•ı, 6 - En çcık ses çıkartın harp ~leli. 

i - Edat, şöhret. 8 - Dahi. 9 - İlin ter
si, hr.r l:ırafı .suyun kııplanıası. 

• • 
Islanbul .Belediyesi Ilanlaı·ı 

t - Umumun yJylp itnıeslno, ya tıp knlkmasma, taranıp temizlenme
sine, eğlenmesine mahsus lokanta, bl rahane, gazino, kahvehane. kıraatha
ne, meyhane, han, otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve bunlara 
benzfyen yerlerde Belediyece musad dak fiyat tarifelerinin bir anda göze 
çarpacak surette iri harflerle ve en az 35/55 eb'adında bil)•Uk levhalar 
halinde yazdırılarak bu mUesseseletl n kapılarına ve iç tarafla rma müna
sip bir veya icabına göre milteaddit yerlere asılması ve bu tarifelerin kU
çUk matbualar halinde ayrı ayrı her masa üzerinde bulundurulması, Be
lediye zabrtnsı talimatnamesinin 525 inci maddesi mucibince mecburfdlr. 

2 - Musa.ddak fiyat tarifesi olmı yan veya bunları birinci fıkrada gös
terilen şekle göre knpılara ve diğer icap eden yerlere asmayan Ye masa

lar ilzerinde bulundurmıyan Ye tarife den fazla ücret isteyen bu gibi mües
seselerin sahipleri umuru belediyeye mlltenlllk nhkAmı cezaiye kanununa 
söre cezalandırılacaklard1r. 

3 - Yaz mevsimi dolayuıiyle bil hassa sayfiyelerde hnlkın serinlen
mek ve dlnle~mek ihtiyacile tehacüm gtsstereceği bazı mesire ve bahçeler
le pHUiarda yukarıda yazılı huı=:u~la ra riayet etmiyen müesseseler görül-

dUğü halde derhal en yakın zabıta merkezine •eya Belediye lktısat 1şlerl 
MUdilrJUğ"Une keyflyeti haber \"ermeleri sayın hemşerilerden rica olunur. 

(B.) (2947) 

Bakzrköy icra Dairesinden: ( 

B:ıkırköyüncle Cami soknk 13 :\o. duk. !flt•••••••••••••••I. 
kilnda mahcuz olup ıı:ıtılıııasınn karor \'e-

DOKTO~ 

Saat: 18,30 PIBkla dans muslkhi. 19,15 Un 70 .. Kepek ıı .. DCNK{' nt.;J.:'ofACAMfZl~ llı\T.1.1 

Solılan .~a(ja: 

T'llcn paspal, yul:ıf ,.e kepek \"e arpanın 

2 • 6 - 938 tarihine mfü;adif perşembe SÜ· 
nii saat 12 drn U de k:ıdnr salılar

0

nğınrlan 
lalip olanların mez:kQr gün 'Ve saatte m:ı
h:ıllinrle bulunmaları ilan olunur . 

Necaettln Ata•agun 
Her gi1n ubahlan ıekh buçuğa 

ak;ımlan 17 den 20 ye kadar Llle 
U tayyarı aputmanlan ikinci daire 

17 numarada butalamu kabuJ eder • 
Cumartesi gilnleri 14 den zo ye b 
dar baatalarmı para!'•ı, Kurun. Ha 
ber okuyucularım dakupon mub· 
b;linıit" mu:tvcnc eder. 1'Pl#'f· 2:-{~5~ 

Konferans: Doktor Salim Ahmet (Hayal B ı o . peyn r .,a .. \'ulaf 7 .. (V. P. 2453) 
nedir). 19,55 Borsa haberleri. 20 .:\eıihe Rıılıııır ır. .. Nohut 2 .. l - t kemle. :? - Ur. 3 - Ccmııat, fz. 

4 - Etem. 5 - Separyo. 6 - Ari, an. i -
Amc:ı. 8 - Dr:ım:ı. 9 - Aykırı. 

Z A \" l Te arkadaşları tarafından iirk musikl!ii ,.c 
halk şarkıları. 20,45 na,·a raporu. 20,48 o. 
mcr Rıza tarafından arapça söyle,·. 21 
fülısik Türk musiki:o;i: :\ııri Halil •e arkıı
dnşları tarafından. (Saat ayarı). 21,45 
ORKESTRA: 1 - Çaykov.sky: Uvertür mln 
y:ıtür. 2 - Çaykon;ky: Marş kartıkleriı-tik. 

3 - Çaj•kol'sky: Dnos dö fe - DraJe. 4 -
:ıykov.sky: Trnpa. 5 - Ç:ıykol'sky: Dans 
nrap. O - Ç:ıyko\·sky: \'aJs de flor. 22.15 
Ajans haberleri. 22,30 Plökla 501olar, opc. 
ra \'e operet parçaları. 23,50 Son habrrlcı 
-re ertesi sünOn programı. 23 Son. 

26 - l\IA YIS 938 - PERŞF.~fRE 

ÖCLE :\"EŞRIYATI 

Saat: l2,30 Plakla Türk musiki'ii. 12,:;o 
Ha,·adls. 13,0S Plakla Türk musikisi. 
13,30 Muhtelif pliık ncşrh·atı. H Son. 

AKŞAM NEŞRiYATI 

Sa:ıt: 18,30 PIAkla dans musikisi. l9,15 
'Spor ınmsabahcleri: Eşref Şefik. 19,5~ 
Borsa haberleri. 20 Sadi Ho~seı ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
~arkıları. 20,45 Hava raporu. 20,48 Omcr 
Rız:a tarafından arapca söylev. 21 Radife 
~eydik ve nrkada~lorı tarafından Türk 
ınu5ikisl ve halk şarkıları. (Saat ayarı). 
2l,45 ORKESTRA: 1 - Rosinl: Barbiye 
dö se\'llya fantezi. 2 - l\faslne: Er dö vale 
3 - Glinka: l\laz:urka. 4 - Holmes: Sere
nad. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 P16kl:ı 
ııololar, opera ve operet parçaları. 22,50 
Son haberler ve crfe§i gfınfin programı. 
23 Son. 

27 - MAYIS - 938 - CU~IA 

ÖGLE NEŞRiYATI 
Saat: 12,30 Plakla Türk musikisi. 12,aO 

llavadis. 13,05 PlAkla Türk musikisi. 
13,30 l\fuhtclif plAk ne~riyatı. 1 t Son. 

AKŞAM ?1."EŞRtYATl 

Saat: 18,30 PJlıkl:ı dans musikisi. 1!1,Hi 
l\onrcrons: Ali J<Ami Akyfiz (Çocuk ter
hi:vesi). 19,55 Borsa haberleri. 20 Muzaf. 
fer Jtkar ve arkadaşları tarafından Türk 
l'rıtısikist ve halk şarkıları. 20,45 Han ra. 
lloru. 20,48 Omcr Jlıza tarafından arapça 
ııö)•lcv. 21 Miircyen ,-e arkarlaşl:ırı ıora
'1ndan Türk musikisi ve halk şarkıları. 
:s:ıııt ayarı). 21,45 ORKESTRA: ı - J\fıın-
rl'd: Ton,·eln. 2 - Str:ı,s: Ylener 'Rlut 

~'ııls. 3 - Glinkıı: 1.n donte. 22.l:l Ajan~ 
:ıberleri. 22,30 PHıkla ~olol:ır, opcnt ve 

0l>eret pnrcal:ırı. ,22,50 Son haberler w 
trıesı güniin programı. 23 Son. 

28 - l\f,\ YIS - 9311 - c:ti~I.\ RTF.St 

ÖCtı:; NEŞRiYATI 
lı Saat: 12.30 PIAkla Türk musikisi. J2,50 

13a'·:ıdis. 13,05 Plakla Türk mu~ikisi. 
.ao ~luhtelif plAk ncşriy:ııı. H Son. 

Jıl{şAM NEŞRiYATI 
l\()Saat: 18,30 PIAkla dans musikisi. mı~ 
lts~rctcıns: Cnil'ersile namına: Tıp Fakül
Sa~ l>rofesörlerlndcn Doktor Akif Şakir 
'la ;r: (Oenlz: kı~·ıl:ırının insan vücurlu· 
le. u:yo}oJik tesirleri). 19,55 Rorsa h:ıber-

rı. 20 ,. · n 
I" , nccmcttın nızn 'VC nrkadaşları la-
~O ~ 1rın Turk muslki'ii '"C halk şarkıları. 
"arı .-ı Hava rnponı. 20,48 Omer Hızn tn
~ıı.11 lldan Arapça söyle\•, 21 Oc!mn \"C nr
~lll:~ları tarıırındnn Türk mmikl!il ve 
'tnA.ŞarkıJarı (S:ıat ayan). 21,45 ORKES. 
Oıtıaj 1 - Suppc: T.:okaço. 2 - Hcrınnn: 
llehıı, \'alıı. 3 - Roscy: Entcrmcız:o. 4 -
l trı"~r: l.arhr dö noc-1. :?2,15 Ajnn~ hn
"•t ll · 22.30 Plaklıı ~ololcır. oılrrtı ''f' opr. 

ı '«i~~~:ılnrı. 22,50 Son h:ılıcrlcr ,.c erit--
un Progrumı. 23 Son. 

. - ---·---------
ı;nn·ı-;RliL SADt 
TEK TİYATROSU 

Bu gec~ 
TEKIRDAG 

HALK slnema~ında 

HALK OPERETi 
Salı: Azakta (3 yıldız) 
Operet 3 perde 2 tablo 
ı.:ıırşambn: Beşiktaş 

"iuaı Park; Perşembe: 

Z A \" l 
1700 sicil numaralı :;antlokı ehliyetna

mem ile k:ız::ınç af kôijıdımı zayi eltim. Ye
ni~ini çıknrac::ıliımdan e~klsinin hükmü 
yoktur. - Sandakr liva. (25Gt9) 

G39S sicil numaralı amatör otomobil eh
Jiyclnnmem i 593 plAkoh otomobilimin mo-
1ör mun)'cne cürdanını. sıhht muayene 
c01.d11nımı, askeri \"esaili nakli:t•e komis
yon11ndan aldıAım kAğıdımı otomobilin 
dahilinde ka:t·hcllim. Bunların yenisini tı
k:ırar:ıi(ımrlan eskilerinin hükmü olmadı~ı 
il:in olunur. - Dr. Sttıil Akay. (25650) 

Bakırköy 1\filliyadi; 
Cuma: Pagallı Kurtu
lu~ıa: (Perde arkası) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
1 

Klrahk EniU\k 
Operet 3 perde 

Muhfü Sabahattinin 
en l{Üzcl brstesi 

Sinemalar 
: Alibaba, B?ra 
: .Mihracenin göıdcsi 
: Mihracenin sözdesi 
: Demir adnm 

:'\fa hailesi: 
Galatada, Yenlcaml 

,, Kulekapı 

.. Yenicami Mehmet A1i pa .. " 
•"I .. 

Sokağı 

Perşembe pazarı 

Yazıcı zado Ceddeikeblr 
paşa. han dahili 

•• 
Yenlcaml avluau 
Yapur fıkeleal 
Kadiriler 

Numara ·ı Oinsf 
1 
16 DUkkAn 

647 ve 1/3 Arsa 

55 Oda 

52 " 1kl odadan bJr küçük oda 
21/29 Maa oda dUkkAn 
3/3 Dükkft.n 

MEi.EK 
iP.EK 
SAHAY 
so~um 
S.\KARYA : Kao;ırgn. Yakan buseler 

Beşiktaş, Sinan paşa 
Tophane, F1ruzağa 
Beyoğlu. Kuloğlu .Ağahamam 3-üncü Yakıt han S-ilncü daire 

J\ı\I.KACAK \'APt:Rf.ı\R 

Vnpımuı arlı Gilfiıii ynl 

" 
Şişlt, Meşrut.tyet 

Tophane, Firuzağa 

Sarıyer 

" 
Pangaltr, Feriköy 

.. 
Ebe kız 

Ağahamanı 

Ortaçeşme 

Sakızağacı 

" l·Inci daire 
26/28 Apartıman 1-incı dairesi 
1 Dükkft.n 
26/22 Dükktm arsası 
28/20 .. .. 
13/15,75/77 Ev, dilkkfm Snat 

12 
16.30 

Tarı Kıır:ıdeniz: 
,, " Eski Frenk kilisesi 1-'Cnt Satncı 12 Ev 

9.30 
111 
10 
20 

Trak :'ılurlnnya 

Uğur lzmit 
Seyyaı· J\:ırahiga 

~fersin ~fersin 

Snndet Bandırma 

(;F,f,ECEK YAPURT..\R 

" .. .. .. .. .. .. .. Çimen 
Çayır 

.. 
•• 

,, .. 16 ,. 
H .. 
100 .. 
93 

" 

11.15 
6.30 

H.30 
17 

Trak 
Saadet 
Bur~a 

T:ıyycır 

Murlonyıı 

B:ındırma 

Bartın 

fmro:r. 

Yukarrda yazılT Vakıf akaret 31/ 5/939 sonuna kadar kiı·aya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 
thales.i 26/5/938 perşembe günU saat 16 de y&prlacaktır. 1steklllerin Beyoğlu Vakıflar MüdürlUğü Akarat Şu
besine gelmeleri. ( 2911) 

Bizans I mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bi::mı~ mevzuu. 
uzun yıllar mırı 

ayrı tetkik ı.-e tc
tcbbU edilmiş bir 
nıevzu olduğu hal
dfJ bugiin bile ay. 
dınl.atılmamt§ bir· 
çok taraf lan var
dır. Tevfik YeHm
lioğlu turaf mdaıı 
lisanımıza çevri
len Bi::an.' lmpa
ratorlufjunun ta· 
rihi adlı kitap 
bu aydınlatılma

mış tarafları tcs
bit etmekte t·e bü
tün Bizan,, tarih İ· 
>ıc tema.! ederek 
.Şrırki Avrupa im-
paratorluğww ,ı 

bin senelik vııl.-u

atıııı hikaye et
mektedir. 

Fiyatı yilz lw· 
ruş olııp her ki
tapçıda bulwıur. 

Toptan müracaat 

mnhalli: - 1 sf rrn- ı 
bııl, l'aTdt l'urdrc. 

- h."URUNun kitap şelinde roman tefrikası. -

bir nsılzade paça\"Tasına verilmek istenirken •. di
ğer tan1ftau bir haydudu seviyor. Sonra beri ta
rafta nice namuslu bekft.r dolikanlılar var ki u
ğurlu bir kısmet bekleyip duruyorlar ... 

Kızın ağladığını gören müfettiş Arnıtıtrong, 

babasına dönerek: 
- Kızınızı e\"inlzo götürünüz Mister K:ıren, 

dedi. 

Sonra polislere dönerek. ellerinde kıskıvralc 

tuttukları Bob Tlyere, btr kere şiddetle baktıktan 
:ı::onra: 

- Bunu da mUdUrlyete götilrilnüz! diye emir 
Yerdi. 

Bob Tlycr, müdüriyete gt.itUrillmek Uzere dışa~ 
rı çıkarılırken, blraz çabalamak. boş yere polisle
rin elinden kurtulmak istediyse de. iri boylu n 
kuvvetli polis memurların çelik gtbl kabznlarından 
Jrnrtulmasmn imkfın yoktu. 

Veylok da ikametgAhı tcsblt edilerek serbest 
bırakıldıktan sonra milfetttş Armstrong, çıplak 

başını bir defa daha eliyle yoklayıp dudaklarındn 
şc;rtant bir tebessümle bana döndU: 

- Demek, dedi. Sen bUtUn bunları biliyordun 
ha ... BUtlln bunları biliyordun da. bana bir şey 
E;öylemeyordun, fakat bu yanlış tabtyen neticesin• 
<le lıll!yor mUfıun ne olacaktı? nen. haksız yere 
lrn:ı zannaltrn:ı alıp tevki( (llUrecck tim. 

Bıı kadar açıldıktan sonra artık 'beninı lle 

Bu sırada Bob Tlyer kendini toparlamıştı: 
- Yalan, diye haykırdı. Yalan ... Alen, benim 

aleyhimde bir tuzak kuruyor. 

Müfettiş Armstrong her şeyi olduğu gibi gö
rüyordu şimdi ... Hob T1yerin polislerin elinde ça
balıyarak haykıran suratına şöyle bir baktı: 

- Yok cnnım, dedi. Alon senin aleyhinde, hiı· 
tuzak kuruyor öyle mi? Veylok senin yediğin bü
tün haltları meydana Yurmağa başlayınca, onu öl
dürerek susturmak istedin değil mi? Şaşkın, bu
dala! ..• 

Bob Ti:rcr, burada dn bir kurnazlık etmek is· 
tecli: 

- Hayır •• dedi. Öldürmek istemedim. Elim 
kazara tabancaya gitti. Tabanca kazara pntlndı .• 

Bob Tiyer kime ne söylüyordu acaba!? Söyle
diklerine kim ehemmiyet verirdi? Zaten Armst· 
rong, şimdi kulak kesilmiş, yalnız Voyloku dinle
mek isteyordu. Nitekim Veylok dn, Bob Tiyerln, 
kendini yalancılıkla itham etmesinden nhnm1ş, 

hlddetlonmlş görUnüyordu; ona dönerek: 
- PckUA., dedi. Bana bu sabah getirip mü

him bir para mukabilinde rehin ımnktığın elmas 
yUzUk taşına ne diyelim? O da mı yalan. Elimde, 
senin imzanı ta;ıyan bir senet ynr. 

İşte lmrada, Ernn Karenin, yUzük taşının ne
reye git.tıği, geceleyin mmıluk taşındn \ınutulduk
tan sonra kimin tarafından ne suretle alıoarak 
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0.?vlrt Dem1ryol/a7ı ve Limanları işlPf "'nP 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 18.000 Ura olan bir adet plA.n freze tezgahı 8-7-1938 
Cuma gUnU saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile Ankarada İdare binasında. 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1350 liralık muyakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni giln saat 14,30 a kadar komla yon Reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank arada Malzeme Dairesinden, Haydar
paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2988) 

Demiryol yolcularıon 
Demlryol teşkilAtr, trenlerde bilet satmağa müsait olmadığından sa

yın yolcuların, biletlerini trenlere bin nıedeıı C\'\'el almaları icabeder. 1 
Temmuz 1938 tarihinden itibaren bl let alamadıklarını haber veren yolcu
lardan, tevakkufu müsait ilk istasyona kadar olan mesafenin ücretinden 
başka fazla olarak 30 kuruş alınacaktır. Biletsiz bulunan yolcular hakkın
da <la, biletsiz katedilen mesafeye ait ilcretten başka ücretin iki misline 
kadar ceza almaktan ibaret olan muamelenin tatbikine devam olunacaktır. 

(3019)' 

Muhammen bedeli 7750 lira olan 50.000 kilo bllama karbonnd dö sud 
2-6-1938 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşa<la gar binası içindeki sa
tınalma komisyonu tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik resmt gazete
nin 1-7-1937 tarih ve 3645 No. lu nils hasında intişar eden talimatname dal .. 
resinde alınmış ehliyet vesikası ve 581 lira 25 kuruşluk muvakkat temi
natlarını muhtevi teklif zarflarını ek slltme günü saat on dörde kadar ko
misyon reisliğine Yermeleri lAzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpa şa.dn. gar binası içindeki komisyon ta .. 
rafından parasız olarak dağıtılmakta dır. (2806) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

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

- Birinci sınıf Operatör -
Or. CAFER TAYYAR 

Umumt cerrahi ve sinir, dimağ estetik 
cerrahisi mütehassısı 

Dok tor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 
il 1 

ÇOCUKLARINlZ.ıN 

En güzel bir kitap 
Bakırk~u Sulh llu/.:uk II<ikimliuiııdcn: 
BnkırklSy emr:ızı akliye hastahanesinde 

tnhtı tedavide iken 1 - 1 - 938 ta-

PARIS TIP FAKÜLTESİ S. 
ASİSTANI 

Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetik ' 'yüz., meme, karın buru~uk-
1'.ığu ve gençlik ameliyatı,, Türk ikizleri 

:<Nisaiye ve dobrum mütehassısı)' 
Oalıiliye l\lütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
lstanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabincsn;ie hastalarını 
kabul der. Salr, cumartesi günleri 
sabah "9,5 - 12,, saatleri hakiki 

8 Çocuk Eslrgcmo Kurumunun 
vaktllo bir nııc kütüphanesi ola. 
rak bnstırılı~ı i kizler serisinde 
duyıhığnnuz bu ckstkli;._rt bu gtt. 
zcl ,.o rc~lıııll hü)ük hl~ı\ye k ita. 

bı Uo doldurulmuş buluyoruz. 

rihinden 31 - 3 - 938 tarihine ka

dar ölenlere ait metruk eşya 25 - 5 - 938 

çarşamba günü ı;aat 13,5 dan itibaren mez

kur hastnhanede açık arttırma ile salıla

cağındnn talip olanların vakit ve saat ve 

mezkfırda mahallinde bulunacak heyete 

mürncanlları ve ölenlere borçlu ve alacak

lı olanların kanunumeıleninin 561 ci mad-

Muayene sabahları M e c c !! n e n 
8 den 10 a kadar U 

1 
Öğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 

Be\'ni!hı Parmaklcapı. Rumeli han. 1. 

ZAYİ 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 
vı: ev telefonu: 22398. 

................................ 
• KUltilr bakanlığT eseri tetkik 
etmiş, ilk okul çağındaki çocuk
lar için faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

desine tevfikan bir ay içinde alacak ve 

borçlarını defleri düyuna kayıt ettirmele

ri :zımnında mahkemeye müracaatları ve 

gene ölenlerden iddiayı veraset edenlerin 

kanunu nıeueninin 53( üncü maddesi mu-

!stonhul seyrüsefer d::ıircsindcn aldığım 

42H sicil nuııı:ırolı şoför chliyctnaınem ile 
muayene c-iizdanımı, nüfus k~ğıdımı ve 

tarik bedeli ,.e kazanç makbuzlarııula be

raber 4178 numaralı makbuzun muayene 

cüzdanları ceketimle ber::ıber zayi ettiğim

den bu kere yen ilerini çık:ı.rtacağımdan 

eskilerinin lıükınü olmadığı ilan olunur. 

Sahibi ASIM US 

Ne.~riyat müdürü Refik A. Sevengil 
• Ar.kara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayınrz: Flatt &O kuruş; 
posla için 4 kuruş llhe eüıntz. 

cibince ile ay içinde isbalı verasetle mah
kemeye gelmeleri aksi takdirde melrükiı
tın hazineyi maliyoye devredileceği alll
kadarların malUmu olmak üzere ilan olu
nur. (Y. P. 2452) 

.._ KURUNun kitap şelinde roman tefrikası. - · 
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:>:ok edildiği anlaşılıyordu. 
'l'ahkikatımız, gayet orijinal bir manzara ar

zediyordu. Hiç birimizin bilmediği şeyler, kendili
ğinden birer birer meydana çıkıyordu. Polis hafi· 
yeliği yaptığım müddet içinde, talihin bu kadar 
zoruna uğradığım, fakat sonradan bu derece yar• 
dımını gördüğüm hiç bir vaka hatırlamayorum. 

Fakat şunu da söyliyeyim ki, Erna Karenin 
yüzüğündeki taşın nereye gittiğini biz bilemediği
miz gibi, o zamana kadar Erna Karen de bilıne
yordu. Nitekim, Dob Tiyerin bu sözünü işitir işit
mez, yüzünü buruşturarak küçük bir çığlık kopar
dr. Ye sonra, ddeta intikam alırcasına her şeyi bü· 
tün tcfcrrüatlylc anlntmağa başladı: 

- Ilir dakika, diyordu. Bir dakika beni din
leyin! Şimdi kimin ne olduğunu ve ne peşinde 01 .. 
duğunu anlndım. Size işi baştan aşağı anlatayım. 

Den bugün öğleden sonra bu apartımana geldiğim 
zaman, Bob Tiycri burada bulmuştum. Kont Fran
jnnm cesedi yerde boylu boyunca yatıyordu. Dob 
Tiyer benim boynuma atılaral{, Kont Franjayı öl

dürenin kendisi olmadığını, onu orada öyle bulclu· 
ğunu temin etti. Ben de inandım. !şte onun için
dir ki, ıize ifade verirken, Dob Ti~eri sonradan te
hfonla ea~m'Jrf!ımt snyledim. l\Iademlci (j!dürme
mlştl. Herhangi suretle valen yerinde bulunup dn 
işe karışmış olmasın diye böyle hareket etmiştim. 
Meğer ne cahillik etmişim, ne hata eylemişim, ne 
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büyük suç işlemişim yarabbi! 
Erna. Karon, bu sözleri söyledikten sonra 

Bob Tiyerin yüzüne bir baktı. Eh .. ne yalan söyli
yeyim, öyle blr bakışın benim yüzüme teveccüh et
mesini istemem. Cehennem gibi, can alıcı bir ba· 
kış! ..• 

Erna. Karen şimdi Bob Tiyere hitap ederek 
sözüne devam ediyordu: 

- Nasıl oldu da anlayamadım, diyordu. Sen, 
benim ytizüğlimü çaldığını ileri silrerek kabahati 
Luizin üzerine atmak isteyen bir alçakmışsm. Ba
sit bir düğme hlk~yesint de o tarzda anlattın ki, 
babamın üzerine şüphe getiriyordun. Ben seni 
çoktan başımdan savmııJı imişim. Fakat ah, aşlc, 

insanın gözlerini bağlayor. Lfi.kin ne kadar yanıl
mışım. Sen beni, bütün teminatına, yeminlerine 
rağmen zerre kadar sevmcyormuşsun. Zerre ka· 
dar ... 

Bunun ilzcrine Erna, babasına döndil. Vo o
nun omuzuna dayanarak hıçkıra hıçkıra ağlama· 

ğa başladı. 

.Manzara. çok hazindi. Aldatılmış bir genç kı· 
zın, neden sonra duyduğu nedamet hislerinin sı
caklığı ve samimiyeti içinde omuzlarını oynata. 
oynntn ve dudaklarını lılikerek ağlayışı!.. .. 

Falrnt o kadar da gilzel görünüyordu ki!. 
Şu gorl p dUnyanın haline bakınız : Genç bir 

kız ... Güzel •.. Zengin ..• bir taraftan ünvan sahibi 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre. 
dilen Bizans 1 mı 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cil t ta 
mamlanmıştır. 

Başlı başına v 
bütün ilim seven 
Zeri doyuracak ek~ 
recede güzel ola:: 
bu kütüphane i. 
çinde iktısadi, ~ 

debi ve ilmi mev 
zular üzerine yo.
zılmış en yeni 1 • 
tapları bulurs._._ 
1tuZ, Terciimelı

Türk olLuyucw 
nnın çok vah. .. ,._ 
dan tanıdığı şc·h,. 

siyetler tarafı,. 

dan yapı7m1şt •1 

Kitapları foptı~

ve muhtelif .cıerik. 

ri pcra7>emle c·'a 
rak alanl.ara t ...,._ 
ziüit yapılır. z.ıa. 

raoaat yeri : f ! 

tanbul - VtıJd:. 

Y urdu. 


