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Tarihten bir 
ibret levhası 
Yeni Türklycnlıı istik.HU tarihl ile 

ltaı7an.ın milli bJrllk tarihi arasın· 
da Fransız dostluğu bakımında.n ga
rip bJr benzerlik vardır. ıs:m tari· 
Wnde İtalyanın muhtelit yerlerinde 
is7an hareketleri başladığı ve Tos
kana, Parm gibi prenslikler ahalisi 
Sardonya krallığına iltihak ederek 
bir İtalyan birliği \'ücuda gctlrmcğe 
hazırlandığı zaman Avrupanm umu
m! siyasetinde dJğer bUyttk Avrupa 
dedctlcrlylc anla~amayan Napolyon 
Sardonya Baş,·eldll Kavur nczdin· 
de gizliden gizliye müzakerelere gt. 
rfşfyor l"C diğer Avrupa devletlerine 
k.artıı yeni İtalyanın dostluğunu ka
zanmak fçJn uıtraşıp duruyordu. O 
uman Na polyonun ağzı Ue konuşan 
Fransa, l tal7a.n blrlllfnl tem sil ecten 
Kal"llra en sa.mtml dostlukla rdan 
bahsediyor ve İtRlyıınlorı milli blrli
te teşTik eder görünüyordu. 

Fakat ttaJyadaki mJlli birlik ha· 
reketlert ilerlleyip d e, muhtelit 
prensliklerin Sardonya krallıj;"lna 

iltihakları cmrtvakl olduktan sonra 
Fransanın ttalyaya karşı gösterdiği 
dostluğun asıl mahJyetı anlaşılmış 
oldu. ZJra o gUno kadar İtalyan Baş· 
voklll Kavur'a dostluk teminatı ve· 
r en N apolyon bir taraftan Sa·nıva 

ile Nis'l Fransaya ilhak etmlş, diğer 
taraf tan ttalyada papanın bAldmlye· 
t1n1 milli fstlklAlo engel olarak tat
mak için nomadakl ordusunu Fran
sız geri çcl...-ı:nemek yolunda n e mUın
kUnse yapmıştı. 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 4. 8ü. 4.) 

Aşk dolandırıcıları 
a.dııulaki cep romanııwz bugün 

bltU. 

Fakat, okuyucularımızın, bü
tün diğer ncşrlyatımıza olduğu 

glbJ, forma halinde çıkan merak
lı zabıta romanlarımıza karşı 
scısterdlkleri alA.kayı cevapsız bı
rakmamak için, "Aşk dolandırı
cıları'' nın hemen ardından, ga
yet heyecanlı yeni bir romann 
daha başlıyacağız. Yarın başlı
Yacağımız bu yeni romanımızın 
adı: 

GörUnmlyen Çete 
"Görünmlyen çete" eserleri 

görünen fakat kendisi meydanda 
oJmıynn gayet esrarenglz ve kor-

} Adana, 24 (A.A.) - Büyük Şef bu-
gün 16 ya 10 kala hususi trenlerile 
Mersinden Adanayı şereflendirdiler. 
Bilyük Atasının geleceğini geç vakit 
haber almasına rağmen Adananın 
çehresi bir anda değişti. Her taraf bir 
anda bayraklarla süslendi. Sanki si· 
hirli bir ses bütün şehri dolaşmış ve 
halk büyük Şefine karşı duydugu has
reti gidermek için caddelere ve mey
danlara dolmuştu. 

Tren istasyona girer girmez binler. 
ce halk, Atasının her i~aretine, her 
emrine göz kırpmayarak atılacağını 
sesinin bütün kuvveti ile dünyaya ba,.. 
ğıran halk, binlerce genç istasyon 
meydanını ve caddesini alkış tuf anma 
boğdu. Fabrikaların düdükleri Şefin 
§ehre giri§ini selfünlryor ve Adana 
halkının duydugu 'manalı heyecanı çok 
uzaklara götürüyordu. 

(Sonu Sa.. 4 Sü. 3) 

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

Dahiliye Vekilinin Meclis kürsüsünden beyanatı: 

Köylerimizin kalkınma 
hareketi başlamıştır 

Ne bir elektrik, ne bir tramvay, ne bir vapur ve 
~ otobüs şirketi ferdin elinde kalamaz 

Ekmek asgari bir fiafla ve evsafı 
en iyi şekilde halka yedirilecektir 

~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

BUyUk lılillet lıleclllt bugUnkU to~ 
lantı.smda DahWye bGtçeaiDln mlbake. 
reaJ mllD.uebeWe Dahllfye Vekili ve 
ParU Genel sekreteri ŞllkrU Kaya IU 

Adliye Vekilinin sözleri 

Türk adliyesi 
Türkiyesine yaraşır bir 
yolda ilerlemektedir 

icra ve iflas 
maddesi 

kanununun 60 
değişti rilcek 

B. Şiik-rü Saraçoğlu, 

Ankara, 24 (Telefonla) - Adliye 
bütçesinin müzakeresi esnasında Ad
liye Vekili Şükrü Saracoğlu beyanat
ta bulunarak ezcümle demiştir ki: 

93 7 senesi Türk adliyesinin ilerf. 
yürüyüş ve hamlelerini kaydeden 1,1 

. 
ve mesut bir yıl sayılacaktır. Çün-
kü 937 yılı içinde tekmil icra dalre
lerlyfle ceza ve hukuk mahkemele
rimize ccmaıı 935.522 yeni iş gelmiş 
ve bir sene evveUndeıı devrolunan 
524.090 işle beraber görülecek fş 
yekQnu 1.459.612 ye baUğ olmuş ve 
ayni yıl içinde 955.971 iş tntiaç edl· 
lerek 938 senesine 603.641 iş devre· 
dJlmlştir. Halbuki 934 se·nesl 935 
senesine 695.684 iş devretmişti. Gö
rülUyorkl her sene adliyeye gelen ye
ni iş yekQnunun aşağı yukarı ayni 
blmasına rağmen seneden seneye 
devredllcn işler yeknnunuıı iki yıl 
evvelkine nazaran 190 kusur bin az
lık vardır ki bu selAhı münhasıran 
mahkeme ve dairelerimizin iş çıkar
mak hususundaki kudret ve kablll
yetıerinin artmış olmasına borçlu
yuz. 

Adliye cihazındaki daha fazla iş 
çıkarmak gayreti bir sınıf mahkeme 
müstesna ufak tefek farklarla bU

(Sonu: Sa. 10. Sü. f) 

B. ŞüTcr'ü Kaya .• 

, µahatJ vermlftır: 

T • ) Arkadqlar; 
Bütçe mUzakereel büyük mesullyet:. 

ter tevdi ettiğiniz ve bir çok noktalar-. 
da da mesullyetlne iştirak ettitmb ve .. 
killerin ve o vamtayla mlllet muvace .. 
hesinde bUtUn muamelttmda hesap veı: 
meııi için bir vesile te3kil eder. Bu he .. 
sap verimi, ayni zamanda yükaek mee. 
lisinizln daimi olan murakabealnde c!8 

~(Sonu: Sa. 10. SU. ~~ 

Dün M aliye, Dahiliye, Sıhhiye bOt
çeleri kabul edildi 

Bazı mebuslar dileklerde 
bulundular 

(Yazısı 4 ilnc1l aay/alJJJ 

B. Esat dün gömüldü 

kunç lılr haydut grupudur. Ko- A d ke d• h S b 
layJıkJa lshnt cdilemiyen hırsız- vrupa a n 1 e a ına OIUmü, irfan ve siyaset lıayatımız i

çin büyük blr kayıp teııkil eden eski 
Maarif Vekili ve Kamutay hesap encü· 
meni reisi Bursa saylavı B. Esat Saga,.. 
ym cenazesi, dün sabah Maçkadaki e
,ınden büylik bir kalabalıkla kaldırıla
rak Beyazıt camilnc getirilmiş ve ora
da namazı kılındıktan sonra, Merkeze. 
fendi bbristanmda aile makbereslne 
defnedilmi3tir. 

diye, bir çoli resmi makamlar ve lrf an 
müesseseleri tarafından çelenkler gön. 
derilmi3 bulunmaktaydı. Herkeı, çok 
haklı bir teessür içindeydi. 

lıkları, clnnyeUcrl meydana çı- okuyan talebeler 
kıp kendileri yakalanıncaya ka-
dar Londra zabıtasını bir hayli ' 

..... uı otmişoı •• bu tokmorak- M üfeft işler fa rafından 
~b~omanı m::;11:1:::~::: ı kontrol edı·ıecek 

..., HİHMET l\rt;1''1R 

Kerhum1U:\ «:enazeaiD.e YillY.et. be~ 

Zira uzun senclerdenberi askeri :ve 
sivil kültür hayatımızın mUhim bir rUJc. 
nünü teşkil etmekte olan B. Esat Sa
gay, son zamanlarda Maarif Vek&letln. 
de bulunduğu mralarda da, kendisfndea 
beklenen istifadeyi bol bol temla dt 
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Ark adaşını Ulldliren 
çocuk yakalandı 

Sllivrikapıda Sabahattin isminde blr 
arkadaşını bıçakla eırtmdan yaralıya

rak öllimUne sebep olan 16 yaşında ka
til Ahmet diln Slllvrikapıda dolaoırken 
ıabrta memurları tarafından yakalana
rak emniyet mUdilrlUğilne getlrilmi§
tir. 

Ahmed.in kanlı bıçağı bir çöp tene. 
ke~ı içinde bulunmuştur. 

Ahmet. kavgayı ayırmak llzere ara
larma girdiği arkada§lıırmdan Saba
hattinln kendisine bir kaç yumruk vur
ması Uzerine kızdığını, bıçağını çektiği
ni sOylemi&tir. Bugün adliyeye verile
cektir. 

Ticaret filomuz 
Haziran içinde ısmar

Jaoanlardan ikisi 
daha geUyor 

Denlzbank tarafından Denlzyolla
rı tein ısmarlanan yeni yapurlarımız 
önümüzdeki aydan itibaren peyder
pey gelmeğe başhyacaklardır. 

Ismarlanan vapurlar bUyUk, orta 
ve kUçUk olmak Uzcre Uç tiptir. Bun
lardan büyükler Amur, Hatusas ve 
lcdcnlz olmnk Uzere Uç tane olup 
Karadeniz hattında işleyeceklerdir. 
Beheri 5500 gnyrl safi ton cesame
tJnde ve sUratlerl saatte 16.5 mildir. 
Hepsinde 36 birinci ve 86 ikinci ol
mak Uzere 122 yatak, bir müzik Ba

lonu. bar, yemek salonu ve ılgara 
salonu vardır. 

Kamarnlardo. akar sıcak ve soğuk 
ııu tflrtlbatı ve salonlardaki havayı 
ısıtuıak ve serinletmek için terme
tenlt tesisatı mevcuttur. .Ayrıca 

gemilerde her an geminin bulundu
ğu mevkideki derinliği gösterir, e
lektrikli, otomatik iskandil Aletleri 
ile son sistem yangın söndürme A
letleri de vardır. Her gemide iki mo
tör ve lUzumu kadar da tam teçh!· 
zatlı can kurtaran sandalları, 4 am
bar ve 18 vinç de bulunmaktadır. 

Gemilerin beheri 227.400 İngiliz li
rası kıymetindedir. 

Orta derecede bllyük olan vapur
larımız dört tanedir. İsimleri Kadeş, 

. Etrüsk. Tlrhnn ve Şalondur. Meı"Bln 
hattına işleyeceklerdir. Bu tipteki 
vapurlarımız 3.500 gayri safi tonluk 
olup, makineleri asgart 2000 beygir 
kuvvetinde, sUratlerl de azamt 13.6 
mildir. Bunlarda da bundan evvelki· 
Ierde olduğu gibi mllzlk, sigara ve 
yemek salonları vardır. Ayrıca Uçer 
ambarı ve 6 şar vinci bulunmakta
dır. Bellerinin kıymeti 136.269 lngl
llz lirasıdır. 

KücUk cesametteki vapurlarımız 

Trak. Sus. Marakastur. kl bun
lar Marmara hattında çalışacaklar
dır. Gayri safi tonajları 1800 dür. 
Makineler Turln marka olup 3600 
beygir kuvvetindedlr. Saatte 18 mn 
ellratle gideceklerdir. 

Hususiyetlerini ve evsaflarınr say
dığımız bu vapurlardan Traktan 
sonra haziran ortalarında olmak ü
zere Sus, EtrUsk ve Mnrakas gelerek 
çalışmnğa başlıyacaktır. 

Adnlnr ve YaloYa için ısmarlanan 
Suvat ve Ulev vapurları da bunlar
dan sonra geleceklerdir. 

l>ünk li zelzeleler . 
Ankara, 24 (Telefonla) - Kll"§ehlr, 

Niğde ve Kö~kerdo bugün gene mUtc
adcnt aelzcleler olmuştur. Hasar yok
tur. 

Haliçte kurula
cak tersane 

A vao proje tekrar 
gözden geçirilecek 

Casus K(>ntes 
Almanlarca hangi suçlardan mahkOm edildi 

Dlr mUddettenberl Almanyada 
tetkiklerde bulunan Denlzbank fen 
işleri mildilrU Day Harun dUn şehri
mize dönmilştUr. 

Kontesin, başları balta ile kesilen 
kadın arkadaşları var 

Bay Harun, Denlzbank umum mU
dUrU Bay Yusuf Ziya Önlş ile görü
şerek kendisine yaptığı tetkikler ve 
Almanyada. inşa. edilmekte olan va
purlarımız hakkında izahat ve ma
liımat vermiştir. 

Öğrendiğimize sore, Denlzbank 
fen işleri mUdUrU Bay Harunun Al· 
manyadaki tetkikleri, vapurlardan 
ziyade Haliçte yapılacak tcrbane 1-

clndlr. 

Tersanenin avan projesi bugUnler
de tekrar ele alınarak hakiki ve a
sıl proje hazırlanacak ve yerinde De
nlzbank mühendisleri tarafından ya
pılacak esaslı bir tetkikten Bonra 
tersanenin temeli atılacaktır. 

Memleketimizin deniz hayatında 

bu tersanenin kuruluşu bUyUk bir iş 
sahası açacp.ktır. 

--0-

Bir Memura İşten 
El Çektirildi 

Son gUnlerde şehrimizde sahte şe
hadetname tanzim eden bir eebeke
nin yakalandığı malumdur. HAdiee 
etrafında yapılan tahkikata göre, 
suçlu kUltUr dlrektörlUğ\l istatistik 
şefi Safvettlr. Safvet yakın zaman
larda muhtellf kimselere orta okul 
tasdiknamesi ve millet mektebi şe
hadetnamesi tanzim ederk 25 - 60 
lira glbl muayyen bir ücretle satmış
tır. 

Fakat vaziyet. cnrmU meşhut ya
pılamamış. yalnız SafveUn kültür 
direktörlüi;"iindeki masası araştırıl· 

mış ve neticede bir takım şehadetna
meler bulunmuştur. 

Safve.te işten el cektirllmlş, mlld
delummnnık ve kUltUr dlrektörlUğU 
müşterek tahkikata bnşlamıştır. 

Tahkikat genişletilerek bu işte 

başka euc ortaklarının olup olmadı
ğı da araştırılmakta.dır. 

·-o-

Al~nyada müebbed hapte mahk\im 
olan Lehli Kontes Vielopolçkarun ko
cası ve küçfüc kızı tarafından yapılan 

müracaatlar üzerine, Lehistanda mev• 
kuf iki Alman casusile mübadele edi· 

leceği bildirilmİ§ti. 
Lehistandan verilen bu haberler ' 

Berlinden teyid olunmuyor. Yalnız, 

Bctlinde diğer Avrupa gazetelerine ve
rilen ıon mnIOmatla, Kontesin niçin ve 
naııl tevkif edildiği ve hangi vakalarda 
kabahatli görülerek mahkfim olduğu 

hc:ııkkında tafsilat el<k edilmiıtir. 
Kontes Vieloposkanrn casusluk hi

kayesi hakikaten bir romanı andırmak- >t 

tadrr. 

Kara Meleğin Hamisi 
Vaka büyük harpten evvelki seneler 

d O • B , . de başlamakta ır. zama•ı.ar · er.ın-
de Baron Sosnovski ismindeki birinden 
mütemadiyen bahsedilmekte idi. 

Lehistanın asilzade ailelerinden bi -
rine mensup olan Baron, eski Avus
turya - Macar ordusunda hizmet gör
mü§tUr. Harpten .ıaonra da '.terllnde 
lüks bir hayat yaıamaya ~kunıştı. 

Baron ''Kara Melek,, ismi verilen 
bir dansöz ile yakın münasebcttedir. 
Kara Melek, aslen kökil Kafkas kralla
nna kadar giden bir hanedan ailesine 
mensuptur ve harpten 10nra, Berlinde 
bu isimle meıhur olarak dansözlüğe 

baılamııtır. 
Baron Sosnovs1d de bu Kara Mele

ğin hamisi vaziyetindedir. 
Baron Sonvski ile Barones fon Berg 

ismindeki bir kadının da alakası VCJI'· 

dır. Bu da Almanyanın eski kral aile
lcriıden birine mensuptur. Evvelce 
mareıat Falkenhaynın karısı iken ay
rılmıı ve tayyareci Ristoffenin amcası 
ile evlenmi§, fakat biraz 60nra ondan 
da boıanmııtır. 

Uçüncü kocaıı olan Baron fon Berg, 
Siemens şirketinin müdürüdür .. 

Baroncsin evinde misafir eksik ol
maz. Bu husus işaret olunduğu zaman, 
yaşlı kadın: 

- Gençlerden hoılanırmı ben, wyc 
cevap vermektedir. 

" 
Kontes Vielopo7ska.. 

nuz, diyor. Yoruluyor .. 
Nazırın cevap vermesini beklemeden 

yine k§.tibenin annesi ili.ve ediyor: 
- Evet, fazla olarak çalıştığı saat

lerde aldığı para asıl maaşından daha 
ziyade tutuyor .. Orası öyle .. 

Hakikaten, genç kız annesine, neza
rette mesai harici çalııarak, tuvaletine, 
ıUsUne harcamak için para kazandığını 
söylemektedir. 

Daire Amiri meraka düşüyor: Anla· 
yor ki, kızın annesine bahsettiği fazla 
mesai bir yı.landan başka bir ~ey değil
dir. Çünkü, dairede öyle bir mesai ih· 
das cdilmemi~tir. 

Tahkikat açılıyor ve Alman Gesta· 
po (Gizii polis teşkilatı) derhal meııc· 
leyi meydana çıkarıyor: 

Baroncs fon Berg, evLıc gelen gen~ 
kızlardan, Baron Sosnavs'ctln~ıı talimatı 
ile, istifade yoltarına sapmıştır. 

Ele geçirdiği mektuplar veya fotoğ· 
rafları bir silıih olarak kullanan Barona. 
genç kızları tehdit etmekte, onlar da 
babaltı:-ından. kardeşlerinden, dayıla· 

nndan, amcalanndan devletin esrarına General Seyfi Tetkikler 
Yapıyor 

GUmrUk muhafaza umum kuman
danı General Seyfi dUn de şehrimiz
deki tetkiklerine devam etmiştir. 

Tetkiklerin bir hafta kadar devam 
edeceği anlaşılmaktadır. General 
gümrük muhafaza teşklla.tının bu 
seneki randımanını ve önUmlizdeki 
yıla girerken ne gibi ıslıl.hat yapmak 
icap ettiğini araştırmaktadır. 

Hakikaten Baronesin evinde görülen 
terin hemen hepsi nazır veya yüksek 
memur ve tayyare zabiti kızlarıdır. 

rafları bir silAh •>larak ku1hnruı L:.ro'lcıı. 
getirmektedirler. 

Esnafın Muayenesi Bir 
Haziranda Başlayor 

Esnafın sıhbt muayenelerine önU
mUzdekl ayın birinden itibaren baş
lanacaktır. 

Esnafın ne ayda bir yapılan mua
yenelerinin bu yıl blrlncl ve esaB

Baronesin evinde yapılan toplantılar 
çok hararetli olmaktadır. Esasen harp 
ten sonraki Bertin, ıampanyalann dal
galandığı, çalgıların çalındığı bir eğlen 
ec §ehri haline gelmiştir. 

Barones fon Bergin evi de bu eğlen· 
ce yerlerinden biri haline :gelrni~tir -
bilhassa genç kız ve kadınların topl~n
dığı bir yer .• 

Hadise Patlak Verdi 
Hadise ilk olarak, Hitler hükOmeti 

iktidar mevkiine geçtikten sonra pat· 
lak ıveriyor. 

Bir gün Barcneıı fon Matzncr kııı • 
nm §.mirine rastgeliyor. Baronr>sin kızı 
bir nezarette kAtip olarak çalışmakta
dır. Barones daire amirine: 

- Kmmı {azla çalııtmyonnıı~su· 
lısı olduğundan belediye zabıta me
murlarına Bıkı direktifler vermtştlr. l 
Muayenelere 1 Haziran gUnn be- · ~"""'"'~ 
tediye sıhhat mUdUrlilğUnde başla- J 
nacaktır. Muayeneye iştirak etme· 

1 
yop, cüzdanını, tasdik ettirmeyen es- ·li'i!rl!ıl~ 
naf yapılacak araştırmada meydana 
çıkarıldığı takdirde sanattan mene
dlleceğl g!bl ağır cezalara da çarp
tırılacaktır. 

o 

Zeytinyağı Rekoltesi 
25 Bin Ton 

Zeytin yetiştiren bölgelerimizden 
lstanbuldakl alA.kadarlara gelen ma 
lömata göre; yurdun hemen her ta· 

te eski yıllara nazaran çok tytdtr. 

Holivzıdda film ~ırilirken, erkek 
yıldız, kadm yıldıza §öyle diyor: 

- Seyirciler, yatağa girerken ayak
Toabılarunızı çc1oarmadığım1.31 bUaeler
di, kim bilir ne der18Tdi!1 ... 

Kızların Bl)t'onsa verdikleri vesika· 
!ardan biri olarak, Almanyanın I,,ehis
tana karşı hücum planı da Varşovaya 
gönderiliyor... Bir tayyarcl planı da 
mühim vesikalr.rdan birini te}kil et· 
mektedir. 

Başları Kesilen Kadınlar 
O zaman telgraflarla bıldir!ldiği ~i

bi, Barones fon Bt.rg ılc, bu işlerdt e:ı 
fazla rol oynamıı olan ve yukarıda 

nezaret memuru ile görliıtüğtinü an
latbğımız kadrnın kızı olan üaronı:s 

Matzncr, başları balta ite kc::i:erek i
dam olunmuıtur. 

Baron Sosnovski de m~hkum 1)1· 
muştu. Fakat ona mukabil Lehistan 
Almanyc.ya dört mtihim Alman casu
susunu iade ederek, Baronu teslim al-
mıJtı. 

- Tlaberin uar mı, rl'lorıiyorunı! 
Nışanlını nas ı l bir adam, ı :1ba1:a•ıım1 

- Bilrn.111ecck ne ııar bunda1 11cr· 
halde aptal. .. 

Bu bUyük caaualuk hldisealnde lt· 
ham olunan daha bir çok kadın vardı, 
Bunlardan ikiıi, o eırada Parite citnıek 

,:ızcre Bcrlinden geçen konte:a Vielop<'ls
kaya müracaat etmişler ve üıerlerindc 
bulunan çok mühim evrakı Fransaya 
geçirmesi ricasında bulunmuşlardır. 

Konteı, kendisine bir paket halinde 
verilen evrakın aık mektuplan oldu
ğunu zannederek, Franaa}'Q geçirdiği
ni söylem.ittir. 

İşte, bugün kontesin aleyhine hü
kfun verilmesinde rol oyıuyan hadise· 

lerden bir de bu aabıkaaıdır. 

Memleketimizde it 
Görmek isteyen Firmalar 

Son günlerde Avrupanın muhtelif 
yerlerinden ve bu arada bilhassa A· 
vusturyadan tanınmış ve tanınma

mış blrcok firmalar tehrlmlz Tica
ret Odasına mektuplar yollamıştır. 
Bu mektupların hemen hepsinde bu 
flrrnnlarrn meınleketlmtze iş yap
mak earUyle gelmek arzusunda ol
dukları bildlrllınektedir. Hemen he
men ayni mealde olan bu mektup
ların sık sık gelmesi alA.kadarlnrın 
dikkat nazarını çekmektedir. 

Bunların lçnlslnde, doktor, ecza
cı, avukat ve buna milmasll ticaret 
ve sanayi erbohından başka meslek 
sahlplerhıln mUraraatlarr rta vardır. 

Ticaret Odası bir iş bulma mUes
sesesl olmadığı cihetle bu gibi rııüra
cae.tınrın cevapsız bırakılmasını mu
vafık gôrmtiı;tur. 

B. Hasan Saka 
Kamutay parti grubu Asbaşkanı Trab-

zon eaylavı B. Hasan Saka, Ankaradan 
şehrlmir.e gelmiştir. 

B. Haean Saka annesinin rahataıı.lığı 

dolayısile f.!Eıhrlmizo gelmiş hulunma.k
ladır. Bir iki güne kadar Ankaraya dö
necektir. 

KURUN-
AUOSE fARIFESI 

Mtnılekeı Memlehı 

lcind• dışında 

Aylık 9~ J~~ l\rf. 
3 aylık 260 42~ • 
6 a,> lık 47~ R:.!O • 
Yıllık 900 11\00 • 

larıfesıııdtın llalkıııı UlrlıAl l~·ın aydP 
otuı kuruş du,Ultir. Posta blrliAıne gir
ıııt}'cn yerlere ayıla yetmiş beşer kuruş 
tonııııcdı lir. 

Aboııc kaydını bıldlren mektup n 
tl'lgral Ot'retıııl, abone paraııınıo poslu 

\'eye ııaııka ile ~·ollama Qcretını ldart' 
kendı üzerıne alır. 

1'ürl:iuenln her post(I m~rke:indt 

H.UJWN'a abone ua:ılır. 

Adre.~ dc~ıştıriııc Ocretı :t5 kuruştur L ____ _ 

...... 

TAKVtM 
25 MA \ JS - mas ÇARÇA~IBA 
llir.ri: 13ji - Rebiillevvel 25 

u•-• • ..,_ 
4,35 

.,._ ....... 
19,28 

Üllı:er fırtınası 
...- oııo uu ........ ..,.. h&• ..,..a 

2,t2 12,11 l6.Q9 19,28 21,22 2,2t 

Dünkü Hava 
Yurdun Marmara havzası ile KnradeniZ

1 · al kıyılarında ve Orta Anadolunun şııtı 
kısımlarında hava bulutlu, diğer bölgele
rinde az bulutlu setmiş, rüzgllrlnr Trsk>'1 

ve Karadenız L:ıyılanndn şimali, diler 
yerlerde cenubi istikametten orta kuV"et
le esmiştir. 

Diln lstanhulda hava açık ıetmiş, ri!S" 
;Ar cenubu ı;arbt islikametinden san!~ 
de 1 - 2 metre hızla e~miştlr. Saat 14 "" 
hava tazyiki 752.5 mllfmı:ıtre idi. snbtf 

n -net en yOksek 25.7 nen dü,mc 14.S s:ı 
grnt ka)•dolunmuştur. 

15 Yıl Erwel Bugün: Jd 
Darii.lf unan emaneti ne ıtmdl balaıt~ısl" 

binanın, ne de ıabık llarblue l'<ı'e:arel ,,ır 
biilün ilmi teıklldliule berabtr bü11Dk ı<Jf' 
dnrıilfanun (ç(n mıiıall olmadı/jınr "" ~ı
ftibare alarak. ArJrnpadakl darDlffl"°(,, 
nalarrndan en l11blnl model alarak ' /I'. 
bulda lıD11lik bir darlilf llnan blna&rıtıtl 
ıarına 1rmar oermtıtt,.. 



Mütehassıs (Prost) un raporu - dolayislyie 
il 

Y enikapı limanı 
ve Sirkeci 

İstanbul imar pl!nmın ta.."Uimi için ı durumunda eıash bir yol in~asma ba§lan 
çağrılan ve esaslı bir tetkik so!'l.unda va mıı elmasına bakarak daha '=> !?aman !s· 
. zües.ini bitirerek §ehrin nhmı planını tanbul limanı yeri için Y enikapıya ne· 

al!kadar makama vermiş bulunan Profe 
aör Prostun ıehrimiz için tcsbit ettiği e· 
aaslan bundan evvelki bir yazmıızda 

kısmen izah etmiştik. 
Bugün de raporun ve pUnın ihtiva 

ettiği diğer kısımlan ele alarak izaha 
çalışacağız. 

Profesörün raporunda, !iz erinde e· 
hemmiyetlc durulan mcs'clclerden biri 
olarak şehrin umumi ithal ve ihraç işle· 
rini idare edct.:ek olan liman işini görü· 
yonu. 

Memleket iktisadi hayatm;fa husule 
gelen esaslı inkilSp ve inkijaf neticesi 
olarak İstanbul limanının bütün memle 
ket üzerindeki eski hSkim ~lCvkii ıcne 
lerdenberi hayli aarsılDll§ bulunmakta 
ve buna mukabil Karadeniz ve Akdeniz
deki belli, başlı limanlarımız, kendileri 
ne edildikleri hinterl1ntlarile, gün geç 
dikcc chcmmiyetlcrini artcrmikıla ve 
memleket umumi münakale vasıtaları· 
nın her gUn daha biraz tekamüle v~ sa· 
liha doğru gitmesi neticeyi hızlandır· 
maktadır. 

Bu itibarla memleketin haricle temas 
temin eden umumi kapılan arasında ve 
meseli kömür havzaama yap:lacak li · 
mania Trabzon, Merain ve Samsun 1i· 
manlan gibi, iktisadi bakmı-:lan biri.'lcl 
derecede inplan lbmı telakki edilen 
limanlanmız için.de fstanb:.ıt fönanı ken· 
disine herhalde ikinci planda bir yer 
alabilir, sanırız. Çünkil lstanl:mlcb iyi, 
kötü bir liman mevcut olduğu halde o· 
ralarda tahmil ve tahliye j§leri senenin 
bilyük bir kısmında tehlike arzeder. 

Bununla beraber İstanbul li:naru, ka
naatnnızca, munhasıran tchircilik bakı· 
nımdan ele almrruya değer .. •ltn3nın fev
kinde bir ehemmiyet arzeden ve umumi 
tı:aret milvazencmizde yin~ ~:iksek bir 
ınevlde sahip olan bir limanciır. Ve bu 
limanın yerini tayin hususunda gös· 
tcrilccek veya gösterilemiyccck isabet; 
yalnız İstanbul üzerinde değil, daha 
gcniı bir havzada iktisaden iyi veya fe· 
na tesir uyandırabilir. 

Ehemmiyetine kısaca işaret ediverdi
ğimiz İstanbul liman yeri içb Prof esö
rUn Yenikapıyı seçtiğini gôrüyoruz. 

İstanbul limanı için Y enikapı mevkii· 
llin seçilmiş olması ilk defa nlarak Pro· 
fesör tarafından bir buluş değildir. Çiln
kü, gerçi pek eski devirl~i bilmemek· 
le beraber mesela meşrutiyet senelerin· 
de, İstanbulda bir liman inşası tasar -
landığı vakıt, o zamanın Natıa nazareti 
de liman yeri olarak Yenikapıyı intihap 
etıniş ve Avusturyalı bir ~irkete Saray 
burnu ile Yenikapı arasının sond<>jmı 
\re Y enikapı limanının projesini yaptır-

Qıııtı. lşe yarayıp yaramıyacağmı ve ilu 
tünün ihtiyaçlarına cevap verebilip ve· 

rcrtıiyeceğini kestirem~mckle beraber o 
\>akıt tatbik me\•kiine kon;mıanuı olan 
bu projenin arandığı takdirde eski Na
fra nazareti evrak mahzeninde buluna· 
bileceğini zannediyoruz. 

Cok .daha sonra, Cumhu~~yct senelc
l'inde, İstanbulda bir serbest liman in· 
l~sr diişanillmüı ve bunun yerinin tayi· 

1 ili i~in bir kaç vekaleti teınsil~n, vekil· ;r heyetin'.:e, teşkil edilen bir komiıs· 
0ııa vaziyet uzunboylu etUd ettiril-
?ıligti, 

f nu komsiyonun istanbulcil yirmiden 
aııa toplantı yaparak ve yer, yer gezip 
~Ctkikat ve tahkikat icra cetrek, hatta 
da~ rnutahassıalan dinliyerek ve onlar
dc~ raporlar alarak tanzim ettiği rnii
lti cı raporun ml.italeasmdan anlıyoruz 
it 0 Vakıt İstanbulda tesis cdilec"k bir 
, tbest mıntaka pınanı için icabeden va· 

l>r tf1a.rı haiz olan yerler arasında Yenika· 
)o lllevki de ileriye ıilııülmiit ve komis-

llun hemen her biri ayrı bir yeri Ji. 
~ i~ elveriıli gören aza5mdan o va· 
~ l>ahiliye Vekaletini ve Şcl:remane
huı teınsiJen komsiyonda aza ııfatı ile 

lcd· Unınuı olan şimdiki Valimiz ve be· 
'f

1
'!1c Reisimiz Muhiddin tistündaf da 
cnka 
~ pryr, hem de, §ddetle ltzam et-

ltlr. 

l>t~~at biz; böyle bir serbest lima:ı 
J~~n araıtırmalar yapu~auna bzş- j 
~ zdan evvel de Şehrcmanetin.:.e Ye· 
hfU Pı ile Unkaparu arasında Atatnrk 
~ cı'bi İltanbul için p.h daman 

vama karar verilmiJti, de:iz ve Profc
aör Proatu da kendi fikrine mülayim ge· 
len bu tasavvuru kabUI ve tasvip etmi§ 
farzederiz. 

Filhakika Profesör; lima.-un Y enika· 
pıda inşası için d!iılindükler:ni ve 'bu 
günkü dağınık vaziyetin istilzam ettiği 
zaruri masraflar yüzı:.in.den emtca ma • 
liyetinde görillen yükseklikleri rapo
runda tafsil etmekte ve bu günün mo
dern bir liman telakkisinde limanın 

riizğar!ara karşı mahfuziyeti keyfiyeti; 
istenen daha pe\c çok evsaftan ancak 
birisi olup Haliçte mevt.:ut bu mahfu • 
ziyetin diğer lüzumlu va.tııflarla ikmali 
mümkün olamıyaca~ı için bu günkü İs· 
tanbul limanına modem bir liman na -
zarıyla bakdmıyacağıru ve böyle birli· 
man haline .de getirilmiycccğini bihak· 
kın dermeyan etmektedir. 

Profesör; limanı Yenikap!<'"' tesis et
mekle liman hizmetinden madut olan 
tekmil hususatı oraya toplıyarak Hali
ci, ince bir filo halinde kaplamış olan 
mavunalann sakil varlığından, boğazı 

ta Beykoza kadar uzanan ~şya dc.:pola· 
nndan ve bilhassa kömür stoldanndan 
ve bir kelime ile İstanbul güzelliğini, 
hiç de layık olmadığı bilttin bu tufeyli 
tasalluttan kurtaracagrnı bize müjdeli
yor. 

Plin mucibince İstanbul limanı ye
nikapıda tecsglis edince Ru:ncli dcmil"" 
yolu hattının bUyük garı ~a <ırada in
şa eclilc.4.:ek ve gerek .denizden. gerek ka· 
:radan İstanbul için gelecek olan her ne
vi c~a; ı_nodern bir liman v: bir gar 
techizatı ıle en müsait ıerait altında ve 
en. az masraf ve kül{ etle depolara mal 
edilerek ve icabına göre gümrüJ.:lenerck 
§eh • •• ak 

nn uz • yakın her semfrıe en rahat 
bir §Ckilde idJ c-dilebilecektir. 

. Pro:csör Prostun I ·::ı:nda §imdiki 
Sırkecı garı elektriklenmesini ta · 
ettiği banliyö trenlerine hhsis edil::ıc~ 
tedir. 

Limanın Anadolu yakasr ile irtibab 
için de fcr~bot tesisatı dü~ünülll.lÜ§ bu
lunmaktadır. 

Filh'1kika İstanbul limanı için feribot 
da çok lüzumlu bir tesisdi:. Araba va· 
purlarının l ~g-a-~ak"ı hızm" tl . d - · e erın en 
m:istağni kalınamryaak olmakla bera-
ber büyük ve esaslr nakliyat irin b .. t .. 
b' ti' • ld .:ı • u un 
ır reru 0 uğu gibi, raylar i1z :-.ı • . . cru4.Ue 

ıçerısıne alarak ııakleden ve Y.cndisine 
mah~us olarak yapılacak yaruşma iske· 
I~Ienne tireni tam bir kompozisiyon ha· 
lınde çıkaran bu tesisin seferde olduğu 
kadar hazarda da hizmeti çok b:.iyük 
olur. Bu; ut.:uz ve rahat bir nakil ır.es' 
clesi olmakla beraber aynı z .. -~ .. .ı h • .. ... ,a.ı4,Ua a-
nç ~az~larda ihraç e§yam.zın mümasil 
rakiplcrıne tefcvvukunu temin m , 
I ·a· ese-esı ır de. 

Bunun için bizde, hatta, müstakbel 
İstanbul planını beklemeksizin bile 
mU?1künse hemen Haydarpl§a ile Sir • 
kecı arasında feribot tesis edilmelidir. 
Ç~nkil ileride liman yapıldığı 7aI:it tek
~l tesisat içinde deği§ecek olan; Sirke· 
cıdeki Yatıa§ma iskelesi olıt"aktır. Ve 
İstanbul feri botunun tesis mısrafr ara
sında mllhim k:ısnnlar, daha ziyade, va
p:.:rlar bedeli ile Kadıköy dalga kıranı
nın Kadıköy koyunu scnen\n bütün lo· 

Bir mahalle sütten zehirlendi 
Gece açık bırakllan sütlerin içerisine bir 

yllanın kusmuş olması ihtim91i var 
Fatih Halkevinin Konseri 

Bu Aktam 
Fatih Halkevi taraf mdan tertip e

dilen alaturka konser bu akşam saat 
20,5 te Fransız tiyatrosunda verile-
cektir. . 
A§ık Mustafa Çavuş, Eyyubi Bekir 

Ağa, Mustafa Itri, İbrahim Ağa. gibi 
üstatların eserleri çalınacaktır. 

Konseri idare edecek olan Mesut Ce
mildir. Bundan başka Muzaffer Ilgaz, 
Cemal Kamil, Nwıi Halil, Necmi Riza., 
Cıevdet Kozan, Kemal Niyazi, Sal8.hat
tin, Hüseyin Tolan gibi tanınmış ze. 
vat musiki heyeti arasında bulunmak· 
tadil". 

Bayram Günlerinde 
Yapılacak Tenvirat 

Resmi bayram gUnlerinde '§ehrin 
bazı yerlerinin elektrikle tenviri için 
h&.Zltlanan projeyi şehir mütehassısı 
Prost tetkik ederek beğenmiştir. 

Prost Sarayburnu sahilinin tama • 
men ve gü:r.el bir surette tenvir edilme
sini de tavsiye e~~. Proje tasdik 
edilmek ü:r.ere Dahiliye Vekfiletine 
gönderilmiştir. 

Dolmabahçeye İnen Y of 
Dolmabahçedeki gazhanenin başka 

yere kaldırılarak bunun olduğu yere 
bir spor sahası yapılmas~a. karar ve. 
rilmir;ıtir. 

Gümü§Suyundan Dolma.bahçeye i
nen yolun 14 metre genişlikte olması 
da tekarriir ettiğinden Gümüşsuyu 
hastahanesinin ve Mühendis mektebi· 
nin önlinden bir kısım yerler istiml!k 
edilecektir • 

Virajlarda yolun geni§liği iee 17 
metre olacaktır. Evvelce de yazdığı
mız gibi bu yol asfalt olarak faşa edi
lecektir. 

Doktor Mü§tak Vefat Etti 
Darülf ünün Fen fakültesi sabık Ar

ziyat müderrislerinden Doktor Mü§· 
tak dün saat on altıda Etfal hastaha
nesinde vefat etmiştir. 

Cıenazesi. bugün kaldırılacaktır. 

Merhum 1264 te Sof yada doğmuş, Ku
leli lisesini bitirdikten sonra Harbiye 
mektebine devam etmiş, bilfilıara as
keri tıbbiyeye geçmiş, ytizb~ılıkla 
mektepten çıknıı§tır. 1305 te kay
makamlıktan tekaüt olnıu.stur. Sonra 
Cniversite Arziyat profesörlüğüne 
tayin edilmi3tir. 

Florya Gazinosu 
Belediye tarafından inşasına. başla.· 

nan Floryadaki gazino 44 bin liraya 
çıkacaktır. İnşaat sonbaharda bit&
cektir. 

Vali, §ehir mütchasslsı ve fen heye
ti müdürü Floryaya. giderek ~lt§ma· 
ları gözden geçirmişlerdir. 

dos f ırtınalanna kar§I koruyacak dere
cede uzatılması masrafı olduğu için 
Sirkeci iskelisi mc.srafı bunlar arasında 
k:.içük bir rakam halinde kala.:akbr. 
Başka bir yazımızda plan muhtevi· 

yatını tahlilde devam edeceğiz. 

KAT.,AMIŞLI 

Evvelki gün bir sUtçUden sUt alan 
ktrkn. yakın insanda zehirlenme a1Ahnl 
ba§lamış, hepsinin vaktinde tedavlleı1 

yapıldığı için ölüm vakası kaydedilme
miştir. 

Zehirlenenler Unga, Kilçükayasofya 
Kumkapıda oturmaktadır. 

Bunlar seyyar siltçU Antakyalı lbra
blm oğlu Cemilden her zamanki gibi sut 
almışlar, içmiıılerdir. Fakat her içenin 
kamında bir mUddet sonra sancılar baş
layınca iı;ı zabıtaya aksetmiş, sıhhi im
dat otomobili çağınlmı5tır. 

Ikt tane olan sıhhi imdat otomobili 
ayni zamanda muhtelif yerlerden çağı. 

nldıklıı.rından hasta nakliye otomobili 
davet olunan yere gitmif;ltir. 

Bundan başka bir kısım insanlar da 
taksi otomobillerile Cerrahpaşa ve Ha
seki hastahanelerine gitmişlerdir. 

SiltçU Cemil biraz sonra yakalanmış, 

slilleri Kilçükpazarda toptancı Petrodan 
aldığını, Lft.ngadan KUçUkayasofyaya ka
dar uzanan sahada her gUnkU gibi sut 
satıp I.Angada karakol caddesindeki e
yine döndUğUnU söylemiştir. 

Zehirlenip hastahaneye gidenler §un
lardır: Kumkapıda Dllzoğlu sokağında 

S numaralı evde oturan Yuvan kızı 26 
yaşında Marl, kızı 6 yaşında Ipck, Un
gada Beı;ıiltçi sokağında 11 numaralı ev 
de oturan Aleksan oğlu 3 yaşında Agop, 
15 numaralı evde oturan 4 yaşmda Var
to, ayni sokakta oturan 4 yaşında SalA
hattin, Çadırcı sokağında 37 numaralı 
evde oturan 3 yaşında Vargel, Cami so
kağında 5 numaralı evde oturan Kegam, 
Sepetçi sokağında oturan 50 ya,emda 
Istelyano karakol caddeaiDde 29 numa
ralı evde sakin Ahmet, Dutoğlu soka
jmda oturan Şaşanik, Küçiikayasofyada 
Medrese sokağında 6 numaralı evde o
turan Mestan oğlu Klımil, 3 YS§mda Ze. 
ki, Ungada karakol sokağında 37 numa
ralı evde Niltola kızı Eftelya, Tanaş Ja. 
zı 2 yaşında Marlka, JAnga caddesinde 
41 numaralı evde Keğork, 15 numaralı 
evde sakin 55 yaşında Anna, Kumkapı-

• da, Saray sokağında sakin A1'§8k oğlu 
:Mihran, Nuruosmaniyede Sofçu hanın

da oturan polis memuru Asaf, ayni han. 
da 55 yaşında Turinadır. 

Bunlardan başka bazı kimseler do 
hastahanelere ha§ vurarak mldelerlnl 
temfzlettirmiıılerdir. 

Hastahaneye kaldırılanlar dUn çık

mışlardır. 

Adliye dün tahkiltata devam etmiş, 

bazı o\'lerdo içilmiyen s.iltlcr toplana
rak Tıbbı adli kimyabaneslno gönderil
miştir. 

Tahkikatı müddeiumumi muavinlerin
den Bay Reşat idare etmektedir. Adli
ye doktoru Bay Enver Karan da zehlr
lencnlcrden SalAhattin Varto, Agop, 
Kcgam, ipek, Marl, Mihran ve karısı 
Mariçeyi muayene etmiştir. 

Toptancı Petro sUUeri Ayayorgi k5-
yünde Mehmetten al~ söyleyince 
Mehmet te tutulmuştur. SUtlerln tahli
linden sonra içenlerin neden zehlrlen-

Jnhisarlar Jdaresinin 
Avrupaya Gönderdiği 

Heyet 
lJıbisarlar idaresinin 6 ay kadar evvel 

Almanya, Fransa, ltaıya ve Amerika. 
da tiltiln zlraatinl tetkik ebnek ve işle
me ~larmı öğrenmek için gönderdiği 
gençlerden milte§ekkil heyet bu ay so
nunda cıehrimize dönecektir. 

Heyet mensupları te
0

tldklerden aldık· 
lan neticeleri ayn ayn birer rapor ha
linde hazırlıyarak idareye verecekler, 
idare de bunları yapacağı yeniliklerde 
esas olarak tutacaktır. 

inhisarlar idaresi, memleketimizden 
tUtUn işinin ıslahı ve daha verimli bir 
ha.le getlrilmosl için bu yoldaki teııeb
bilslcrine devam ederek ikinci bir genç 
ler kafilesi seçerek muhtelif tutUn ye. 
tiştiren yabancı memleketlere tetkikat 
yapmak üzere gönderecektir. Temmuz 
ayma kadar yapılacak bir seçme mUsa
bakasmda kazanacak gençler A vrupaya 
g8nderll ecekl erdir. 

iki Amele Toprak Albnda 
Kaldı 

Bulgurluda Uç Pmartaşı ocaklarında 

çalı§aI1 lsmail ile Ahmet ismindeki iki 
amelenin tl.zcrlnc dUn sabah toprak yı. 
kılmış, ikisi do toprak altmda kalarak 
muhtelif yerlerinden yaralanIXU§lıırdır. 

Yaralı ameleler baygın bir halde çı. 
karılarak Hnydarpaşa Nilmune hastaha
nesine kaldrrılmııılardır. 

X eniden Laboratuvar 
Aletleri Alınacak 

Killtilr Bakanlığı lise ve orta okulla
rın fizik ve kimya laboratuvar teçhlza
tmı tamamlamağa karar vermiş, bu hu
susta siparişler yapmıştır. Yeniden 25 
bin liralık alet getirilecektir. 

imtihan Günlerinin 
Değiştiği Asılsız 

Bazı gazetelerde Kültür Bakanlığmm 
tesbit ettiği imtihan gilnlerini Bakanlık 
tarafından değiştirildiği ve imtihanlara. 
on be~ Hazirandan itibaren başlanaca

ğına muvafık görüldliğil yazılmıştı. 
AlAkadarlardan yaptığının: tahkikata 

göre haberin yanlış olduğu anlaşılmı~
tır. Okullaııa ve Ktlltilr dlrcktörlliğtlne 

bu hususta Bakanlık tıırafmdnn verllmfg 
hlç bir emir yoktur. 

dikleri anlaşılmı§tır. 
~ütün içine karI§tırılan sodadan ve

yahut kaplamı kalaysız olmasından zo. 
hirlcnebilcceği tahmin edilmektedir. 

Bundan başkn §Öyle bir ihtimal de f. 
lcrl sUrlllınektedir. 

Havalar sıcak gittiğinden sütler bo
zulmaması için çütlikte .sağıldıktan son
ra ağzı açlk kaplarla dışarıda bırakıl
maktadır. Gece bir yılanın gelip bu süt
lerden içmesi, sonra fazla içtiğinden bi
rlnin içine kusması vardır. 

Sütlerin böyle bir §ekilde zehirlen
mesi senelerce evvel de vaki olmu§tur. 

Kat'i netice rapor geldikten sonra 
belli olacaktır. 
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Bazı mebuslar dileklerde 
bulundular 

Ankara, 24 (Hususi) - Büyük Mil
let Meclisi bugUn Refet Canıtezin baş. 
kanlığında toplanarak 1938 bütçesi
nin müzakeresine devam etmiştir. 

Celse açılırken .Ahmet Saffet Ohkay 
(Elaziğ), Ethem Tuncel (Samsun) un 
vefatlarını bildiren Başvekalet tezke
releri okunmuş ve hatmılanna hür. 
meten bir dakika ayakta sükut edil· 
mi§tir. 

Müteakiben müz.akerelere geçilmiş 
ve kürsüye gelen Maliye Vekili Fuat 
Ağralı dünkU milzakereler esnasında 
söz alan bazı hatiplerin ileri sürmüş 
oldu.klan mütalealara cevap vermiş

tir. 
Bu izahattan sonra maliye bütçesi

nin fasıllarına geçilmi§ ve bütçe oldu
ğu gibi kabul cdi~lir. Maliye biit
çesini Gürnrilk ve inhisarlar Vekaleti 
bütçe.si takip etmiş ve mezkür biltçe 
olduğu gibi kabul edilmi§lir. 

Dahiliye Vekfileti bütçesinin müza
keresine başlanırken Berç Türker ida. 
re, emniyet ve jandarma. teşkilatının 
değerli hizmetlerinden bahsetmiş ve 
bir kısmı idare memurlarının maaşla
rına. ve aradaki farklara Dahiliye Ve
kilinin nazarı dikkntfni celbederek ba
zı temennilerde bulunmuştur. 

Dahiliye Vekili ve Parti genel sek
reteri ŞUkrU Kaya bu mütalealara 
k8.t'§I cevap vermistlr. 

Sonra Osman Şevki Uludağ (Kon
ya) İBtanbul suları meselesine temas 
ile KırkÇe§me sularından istifade e -
dilmesini tavsiye etmiştir. 

Dahiliye Vekili buna verdiği cevap
ta su meselesinin evveıa. hekim mese
lesi olduğunu ve doktorlarm bunu 
temiz addetmesi Ia.zmıgeldiğini ve an
cak ondan sonra vazifenin belediyeye 
CiUşeceğini blldfrmiştir. Bunu mUtea. 
kip Dahiliye bUtçesini:ı faslma geçil
mJş ve kabul edilmiştir. 

Matbuat umum mUdilrlilğü, emniyet 
umum müdUrlUğii ve jandarma. umum 
kumandanhğı bütçelerinin kabulün• 
den sonra lstemat Özdamar (Eskişe. 
bir), Emin Arslan (Tokat) söz alarak 
emniyet memurlannm ve jandarmala
rın büyük bir feragat içinde memleket 
asayiş ve inzibatını temin yolunda yo
rulmadan ve bıkmadan sarf ettikleri 
mesaiyi takdirle kaydederek kürsüden 
millet adına kendilerine teşekkürde 
bulunmayı vazife saydıklarını söyle. 
mi.slerdir. Bu beyanattan sonra Dahi
liye Vekili ŞükrU Kaya kürsüye ge
lerek emniyet memurları ve jand:ır -
malarmıız hakkındaki bu takdirlere 
teşekkUr etmiş ve Aemiştir ki: 

- Büyük Millet Meclisinden vaki 
olan bu beyanat kendileri için yüksek 
bir iftihar vesilesi ve gihel gayretle
rinin yüksek bir mükMatr olarak ka
lacaktır. (Alkı~Iar). 

Sıhhat Vf! 1s;tima.i muavenet Veka· 
Jeti bütçesinin mU.za.keresine baı:ılanır
ken söz alınıe olan hatiplerden Meh -
met Somer (Kütahya) Ankara ~ümu
ne hastahanesine muayene için müra
caat edenlerin çokluğuna işaret ede
rek bu yüzden hastahane önünde hu. 
sulc gelen izdihamın ve hastaların mu
Cr.yenesinin geçikmesine mani ol&eak 
tedbirlerin alınması temennisinde bu
lunmuştur. 

Osman Şevki Uludağ da Sihhiye 
bütçesinin mUcadelelere ait fasıllarına 
cüzam mücadelesi faslı U?.erinde du
rarak konulmu§ olan miktarın azlığı· 
na i§aret eylemiş, bunun delalet et
mekte olduğu mananm memleketi
mizde bu hastalığın ehemmiyet verile
cek bir derecede olmadığını gösterdi
ğine nazaran böyle bir fasla hacet bu
lunmadığını ve tahsisatmm sa:ıi has
talıklarla mücadele faslına konularak 
cUza.m f aslınm blitçedcn kaldmlma -
smm doğru olacağı mütaleasmda bu
lurunu§tur. 

Söz alan Srhhiye Vekili bu mütaıea
lara cevap ve.rmj~ ve onu takiben kür
süye gelen Sırn İçöz (Yozğat) vili
yetlerdeki hususi idarelere ait hasta
hanelerin umunır bütçeye almmasmı 
ve bu sureue idarei hususiyelerce bun
lara tahsis edilmiş olan miktarın ka
zalarda sibhi teşkilata sarfedilmesine 
imkan verilmesi temennisinde bulun • 
muştur. 

Srhhiye Vekili bu mütalealara kar
şıbk olarak da şimdilik bu hastahane-

terin ait oldukları hU8Usi idareler büt
çeleri ile idare edilmesi lhnngel~ği 
cevabını vermi§tir. 

Adliye bütçesinin mUza.keresinde 
adliye mesleğinin mazhar olduğu in· 
kişaftan dolayı adliye Vekiline teşek
kür eden !stamat Özdamardan sonra 
kürsilye gelen Adliye Vekili ŞUkrU 

Saraçoğlu adliye teşkilfthnm vaziyeti 
ve Meclise tevdi edilecek olan yeni kn
nunlarm umumi fıısıl!an etrafında 

izahat vermiı ve adliye bütçesi kabul 
edilmiştir. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) mit· 
znkerenin devamı esnasında. söz ahnı5 
olan Uç Vekilin vermiş oldukları im
batın değerini kaydettikten sonra. her 
Uç Vekil Cumhuriyetin on beşinci yıl 
dönilmUne yaklaştığımız bu memle
kette inkıla.bm neler yarattığmı gö . 
zilmO.Z önüne koydular. Bize bu büyük 
hazzı tathrdıklanndan dolayı kendi -
lerine teşekkür ederiz, demiştir. 

Adliye bUtçesinin kabulUnden sonra 
Meclis yıınn saat 14 te toplanmak li
zere içtimaa nihayet Yermiştir. 
Yarınki toplantıda bütçe harici o· 

larak ruznamede bulunan maddeler 
müzakere edilecektir. 

Çekoslovak meselesi 
Hodza ile Hayolayn mnldmal 

teati etmişler 
Prağ, 24 (A.A.) - B. Hodza ile B. 

Haynlayn arasında yapılan görtlameden 
sonra bir taraftan hllldiınet, diğer taraf. 
tan Sildet Almanlan tarafmdan neere
dllen beyannamelerinde ayni tAblrlerlt' 
ş5yle denilmektedir: "MıılU.mat teatisi 
mahiyetindeki g6rlifjmeler başlamıştır ... 

OnUmUzdeki görll§lllenin hafta sonu
na doğru yapılacağı istihbar edilml§tir. 

Iki taraftan hiçbiri dlln aqamki g!S
rU~e hakkında. mntaıealar aerdetmta
tlr. 

Avrupadaki 
talebeler 

Ankara, 24 (Telefonla) - Vekiller 
heyeti Avrupada okuyan Türk talebe
sinin kontrolü hakkında yeni esaslar 
kabul etmiı.ıtir. 

Bu esaslara göre kendi hesabına tah
sile gidecekler, ·gittikleri yerlerdeki 
Maarif mUiett.iBl~rinin elçiliklerin ve 
konsolosluklann kontrollerini kabul et
tiklerini bir senetle alakalı dairelere 
tnnhhilt edeceklerdir. 

Sınıfta kalan derslerle alakadar ol
mayıp ta mektebe devam eder gibi gö
rUnen talebeye döviz müsaadesi veril
miyecektir. Bir tahsil müddeti dört yıl 
olarak kabul edilecek, bundan fazla ka

lan talebenin de döviz müsaadeleri ke
silecektir. Çalışmıyan talebelerin veıı. 

leıino müfettifler tarafından malfunat 
verilecektir. 

Meclise verllen 
JAylhalar 

Anknra, 24 (Telefonla) - Birinci, 
Uçilncil ve dördilncn milfettfşliklerle 
muşavirllklerinln teşkilA.t kadroları 

hakkındaki kanuna ek bir proje 
Meclise verilmiştir. Bundan başka 
TUrk ceza kanununun ve ceza mu
hakemeleri usuıu kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da da hUkilmet Meclise iki ıft.ylhıı 

vermiştir. Lfiyihalar adliye encUme
nlne havale edilmiştir. 

Ceza kanunundaki değişiklik dev· 
letln emntyetı faslındaki bUkllmler
dedlr. Barom kanununun maarife 
ntt cetvelinde değişiklik yapılması, 

hava hUcumlarına karşr pasif koru
ma ve dnmga resmi kanununun ba
zı maddelerinin de!lştlrllmesl ve bu 
kanuna bazı hUkUmler çklenmesl 
hakkmda da lfiylhalar verilmiştir. 

-o--

Almanya tle Müzaliereler 
Ankara, 2f (Telefonla) -Alman

ya ile aramızdaki ticaret anlaşması
nın yeniden tetkikine başlanacaktır. 
Yeni mUzakerelerln Alman blokaJl
nln eritilmesi esası Uzerlne olacağı 

söylenmektedir. 

A a'far~ 
Adan ad 

(:Ust tarafı ı incide) 

Atatürk halkm ve askeri kıtalarm 
srra.landığı istasyon caddesini ağır a 
ğrr geçtikten sonra. Atatürk parkın ö· 
nünde durdular Ye biraz sonra piyade . 
ve topçu kıtaları büyük Şefin önünde 
geçit resmine b~ladılar. 

Her bölüğün önünde ve her batar
yanın geçişi halkm yeni bir muhab
bet ve takdir tezahfuiine vesile oluyor 
ve Büyük Şefin çehresinde memnuni• 
yet ve gurur intibaları göriilüyordu. 

BüyUk Atasının önUnden geçen her 
:Mehmetçiğin tunçlaşınış yüzünde yur
dun, emniyet ve §erefi için neler yap
maya. muktedir ve hazır olduğunu an· 
latan bariz bir ifadeyi görmemek im.. 
kAn haricinde idi. 

Geçit resmi bittikten sonra. Atatürk 
TUm komutanmm elini sıkarak kıta,. 
larda gördüğü intizam ve canlılıktan 
dolayı memnuniyetlerini izhar ettiler. 
Bundan sonra. Ulus parkım §e!'eflen
diren Büyük Şef burada. bir saatten 
fazla kaldılar. Vali ve belediye reis 
muavininden ı;ıehrin iman hakkında 

mufassal malfuna.t aldılar. 
Ulus parkından çıktığı zaman ca.d· 

deyi dolduran mekteplilerin teşkil et. 
tiği büyUk kalabalığın gösterdiği he-
yecan tasavvur edllemiyecek kadar 
büyüktü. Zabıta intizamı temin husu .. 
sunda büyük güçlükle ka.:rşılaşıyord\L 
Halk ölçüye srğmıyan bir heyecan i· 
çinde idi. 

Yığın yığın gencin Ata.türkün oto. 
mobili önüne atıldığı göriilüyordu. BU
yUk Şef bir an bile eksilmiyen sevgi 
ve hayranlık tezahürleri içinde istas. 
ypna. vardılar. 

Burada vagoıllarında Tüm komuta
nı, Vali, Belediye reis muavinini ka
bul ederek bir müddet konuştuktan 

sonra treılleri coşkun alkış tufanı i· 
çinde Adanayı terketti. Bu anda top
çu alayının bataryalan Şefe uğurlu se
yahatler dileyordu. 

---<>-

Dahiliye vekilinin 
beyanatı 
:cıo uncu sayı/adan devam) 

MEMUR MAAŞLARI 
Dahiliye Vekili geçen sene polisle. 

rin bir miktar terfi ettirildiğini, bu 
sene de nüfus memurlarmm ayrıca. 
maa§larına zam yapüdığmI söyledik
ten sonra ta.sra teşkiHl.t kanunundan 
bahsetmis, bu kanunun Meclis encli
menlerinde olduğunu, gelecek sene bu 
işin bitirileceğini, memurların muh -
taç ve lft.yik olduklan refah derecesi
ne çıkarılacaklarını söylemiştir. 

Vekil sonra ~ehirlerin imarı mese
lesinden bahsetmie, başta. İstanbul ol
mak Uzcre Bursa, !zmit, İzmir gibi 
şehlrlerin oralarda. oturanların ve ge
zenlerin refahını temin edecek şekil
de imarmm ciddi olarak düşünüldüğil
nü, lstanbulda. Eminönünden imara 
başlandığmı a.n1atmıştır. 

Dahiliye Vekili sorulacak suallere 
cevap vermeye hazır olduğunu söyli. 
yerek sözUnU bitirmistir. 

Emin Arslan (Tokat), kürsüye ge
lerek nüfus kUtUklerinin ıslaha muh
taç olduğunu, Dahiliye Vekfiletinin en 
çok ıslaha ihtiyacı olan dairefiinin nü
fus daireleri olduğunu söylem.iştir. 

Dahiliye Vekili kürsUye gelerek de
m.l§tir ki: 

- Bizde nüfus muamelUı bir sayım 
bir de yazım olmak suretile iki kısma. 
ayrılmıştır. Nüfus sayımmt her beş 
senede bir yapmaktayız. Ve yapaca
ğız. Nüfus yazımı ondan daha mühim 
ve mil.şldlldUr. Hazırlanan kanun, Şft· 
rayıdevletten çıkmış, Meclise tevdl e
dilmek üzere ve belki de tevdi edilmiş
tir. Yakın zamanda nüfus yazımı ya
pılacaktır. Eski harflerle olan hüvi
yet varakalarına gelince yeni yazı ka
nunu çıktığı zaman bunların tadili 
derpiş edil~i. Peyderpey deği3tiril
mektedir. Eski harflerin ortadan ta -
mamiyle kalkması nüfus yazımı ol
duktan sonra olacaktır. 

Nüfus ya.znıu ise hayli bir masraf 
ve zamana muhtaçtır. Bizim tahmini
mir.e göre iki, iki buçuk milyon lira}a 
mütevakkıfur. Bu kadar mUhim bir 
şeyde tasamıfa, askerliğe, hulisa. hu
kuki tasarruflara esas olan bir ie 
Cumhuriyet hUkiı.metinin daha ımmn 
zaman beklemiyeceğine emin ola.bi
lirler ... 

General Mariç 
ziyafette ordumuz 
hayranhğını söyledi 

izmirdeki 
hakkındaki 

hmlr 24 (Hususi) - Yugoslav Hfır
biye Nazın General Mariç Milll Müda
faa Vekili Kfıznn Ozalp ve General A
smı Gündüz, Generallerle birlikte sa
bahleyin Gazi Emire giderek tayyare 

garnizonunu gezdiler. Dafi tayyare ha .. 
taryalannm atış talimlerinde bulundu-

lar. Kumandanlan tebrik ederek asker

leri takdir eltiler. Sonra Kmlçullu köy 
muallim mektebini ziyaret eWler. Oğ. 
leyin ordu evinde ziyafet verildi. Son-

ra Bayraklı vapurile Körfezde bir ge
zinti yapıldı. General Mariç mtı.stahkom 
mevkii gezmi§, izahat nlmış, akşam ü
zeri lzmlro dönUlmtlgtür. 

Gece belediyede bir ziyafet verildi. 
General Mariç ilo belediye reisi samı-

mi nutuklar söylediler. General Mariç 
nutkunda her tarafta olduğu gibi hmir
de gördUğU samimi dostluk tezahtlrle

rinden memnuniyetle bahııetmlf, iki. 
dost mlllet arasındaki kardeallk ball&
rmm kuvvetini tebarüz ettirerek or. 
dumuz hakkındaki takdir ve hayranlık. 

lannı bildirmiş, Atalürkiln Silıhatlne, 

Türk milletinin saadetine kadehlnl kal· 
dırmışlır 

General Mariç saat 23 te buswd tren
le lmılrden ayrılmıştır. Giderken ... 
korl merasfmle uğurlaD.nlI§tı:r. 

General yaıın Bandırmaya muvaea. 
Jet edecek, oradan Kocatepe torpltosu. 
na binerek Çanakkale, Mudanya, hmit 
deniz Uslerlnt gezecektir. 

Meccani leyli talebeler mecbu
ri hizmete tabi tutulacak 

Tarihten bir 
ibret levhası 

(Üst tarafı ı incide) . . 
Bu tarihi hCl.dtsclerin neticesi 

olnrn.k ltnlya milli birli[;inl her 
devletten evvel tasdlk eden İngiltere 
ile dost olmuş, znhirdc İtalyruı blı-11-
ğln! tcı.,,·iç, hatta. teşvik ediyor gibi 
göriindU~rU hn.lılo hakikatte İtalyan 
birliğinin dilşmanı olduğu meydana 
çıktığım'ln.n dolnyı da. Fransa ile düş
man olmuştur. 1Uılyo. bütün Avrupa 

devletleri ilo ruılnştıktnn sonra dahi 
İtıılynnlann knlblnde 1'"ransaya kar
şı peyda olan tarihi düşmanlık hisle
ri bir tUrlU sillnememiştir. Son sene
lerin hAdiselerlne, hıı.ttA Habeşistan 
meselesinin geçlrdiftl safhalara ba· 
kılacak olursa İt.alynnlarm kalbinde 
Fransızlara klll'ŞI mevcut olan bu 
an'nnevt kinin eserleri pek açık gö
rillcblllr. Nitekim Habeşistan mese
lesinin ilk safbasmdn. Mm:ollnl • La.
vat anln~ma~ ile İtnlynn - Fransız 

dostlub'll yeniden kurulmuş snmldı· 
b" halde sonradan bu anlaşmanm 

filli bir ııeticesi ~.ıkmamış, l\lnsollnl 
ltnlyanm Akdcnizdc en bil) ük raki
bi olan İngiltere ile Romıı anlaşına
lnrmı lmzalndı~ı baldo Fransa Uo İ· 
talya arasında başlayan mUzakere
ler bir tllrlU neticclenememektedlr. 

Şlıntll İtalyanın mllJi bfTUk tarihi

ne n.lt olan bu va7Jyeti zihinde mu· 
hafazn. ederek bir do Türk m1ill is· 

tlkllll tarihine alt olan şu lovhaJI 
gözönüne getirelim: 

l\Iilli ınUcadole de,Tinde TUrklerle 
diğer devletlerden evvel anlaşma te
şobUsUne girişen Fransa olduğu ma.. 
l\iındur. Bu teşebbüs neticcsindedlr 
Jd Franklen Bnyyon muahedesi im· 
zalıınmıştır. Fransızlar bu muahede 
ile bir taraftan Türklerin fstiklAl da· 
valarını tanım1ş oluyorlar, ve Yeni 
Tilrkiyeye karşı dostluklarını tem.Jn 

ediyorlar, diğer taraftan cenup hu· 
dudomuzda husust bir mmtaka şek· 
llnde ayrılan İskenderun Sancağı 

Türklerine kendi kendilerini idare 
etmek hakkını verlyorlardL 

Halbuki o günden bugüne klldar 
vuL..""Un.gelcn hfldiscler Fransızların 

TUrldye ve Tilrklere kn.l'ŞI ifade ede
geldikleri dostluk hislerinin ne ka
dar snhto olduğunu n.çıkta göster· 
nılşttr. 

Bir kere Loz.ıı.n konferansı esna
sında TUrk mlllctlnin fsttklA.llnl mil· 

d.Afaa eden TUrk delegasyonu en bü
yük mukavemeti FransIZlardan gör• 
mUştUr; ~ansızlarm bu mukaTerne
ti ile sulhun tehlikeye düşmesine rn.
mak kalmıştır. Sonra sulh muahe
desinin tatbikatında gene en bUyUk 
zorluklar Fransndan gelmiştir. !\lem 
Jekct dalılllnde her biri birer kapltU
lAsyon mahiyetini almış olan lrntl· 
yazlı şirketlerin tasfiyesinde en bü
yük zorJui:,"lt gene Frnnsızlar ~ıkar
nuştır. Nihayet Frnnklcn Bünyön ,.o 
TJOznn mun.hcdeforlnd<' f c;l~cndC'run 
Sancağı n<lı ile tes\llt edilen lIRt.aJ: 

Ankara, 24 (Telefonla) - Mecca
ni leyll talebenin mecburi hlzmetle
rlne dair olan kanuna ek lA.yihn ma
arif encümeninden çıkarak nızııa· 

meye alrndı. EncUmen IA.ylha Uzerln
de bazı değişiklikler yapmıştır. Ll· 
ylhanın encümende aldığı son şekle 
göre resmi orta okullar ve liselerde 
parasız yıı.trlı olarak tahsilde bulu
nanların son sınıf talebeleri arasın
da liyakat ve kablliyetıerlne veklle· 
tin ihtiyacına göre yUzde yetmiş be. 
şl gecmemek şartlyle sectıecek olan· 
lar kültür bakanlığının gösterecefl 
yüksek tıı.hsll müesseselerinden bi
rine parasız yatılı olarak glrmefe 
mecburdurlar. Bu gibiler öğretmen 
olarak yetişince devlet okullarında 
meccani leyli olarak tahsilde bulun· 
dukları müddetin bir buçuk mlall 
kadar ktlltur bakanlığı emrinde ça .. 
lışacaklardır. Bu mecburiyet 1988 • 
1939 denı yılı tle bundan sonra ge· 
lecek yıllar içinde 915 numaralı 

kanun mucibince orta okullarla 11· 
sel ere parasız yatılı olarak almacak
ln.r içindir. Bu kanunun netrl tarl· 
hinde orta mektep ve liselerdeki pa· 
rasız yatılı talebe 1988 - 1989 ders 
yılı başına kadar vazlyetle_!f nt ta· 
yine mecburdurlar. 

-0-

Haldk Nihat 
Ankara Belediye Reis 

~luavini Oldu 
Ankara, 24 (Telefonla) -AnJıara 

belediyesinde ihdas edilen ikinci 
reis muavlnllğlne Çankaya Kayma• 
kamı Bay Ha.Hık Nihat Pepeyi ta;ytıı 
edilmiştir. 

Kurun - bu genç "'e çok çalışk&I' 
lda.re adamımıza yeni vazlfeslnde de 
muvaffnkıyctler dileriz. 

-o-

Hariciye Memurlarının 
Tecili Haklanda 

Ankara, 24 (Telefonla) -- Harl• 
ciye kendi memurlarının umumi 
seferberlik vukuunda tecile U.bl ııı· 
tutması hakkında bir kanun proJetl 
hazırlnmıştır. Proje miltaleala.rı alı# 
mak Uzere VekA.letlere gönderıırntt
tlr. ......,...,.,,. 

mmtalrnsı için teahhlit edilen ~~ 
idare şekli hiç bir vakit yerine ge 
rllmcmlşttr. Ha.tay davası da bu.D~ 
ileri gelmiştir. 61' 

Bu· iki lovhanm mukayesesfıld • 
cıııt· Tarmak istediğimiz netice f11 ~ 

Jleynclmilel hayat~ sulhtı ve Jı ~ 
kendisine en 1JU!1ik düstor ol• ttU' 
kabnl ctmllJ olan Türkiyenln 1'li d
<lünya devletleri ne kendi ar.s;sr 
hiç bir thttlAfJı · mesele ka)ırl 

11
,,, 

halde, milli mUcaC1ele devrtnd" ~ 
memleketten evvel Türklerle 11,.. 
olmnı;a teşebbüs cclcn Fransa 

110otf' 
lll thtlUlflı blr va7Jyette bulun°1 ' 
bnmın mC'.sultyeil bize de~I, ~ I>' 
nm 1nrfhi bir an'ane mahire ~ 
lan Te Fransızlardan b~ka lJJC.,.,. 
rnlllete in anlık hakkı tanrınt'1' 
meyen haris siyasetine aıttJt· • 

ASIM il• 



Balkanlarda üç hafta : 1 --

Yazan: Kurı ;';tromayer Tefrika Numarası: 38 

Ezberletilen sözler .. 
Istan bul dan Pireye giderken 
Beş vakit namaz gibi günde beş defa yemek! -

Oyuncak salonu - Ah, şu Rus kadınları ... -
Seyyah psikolojisi 

"Baban ne bir şey dedi, ne de bir şey 
yaptı! Sen çılgıncasına •• ,, 

1917 senesinde baıkorucu Birke· 
naverl öldüren ve suçu iabat edile· 
miuerek ber~t eden Miuuer, 1937 
senesinde de orman av IQİİ{ eltlıi 
llof manı öldürüyor. Suçu, ü:eriııe 
alması için oğlunu :orlıuarak, ktn· 
disine e:ciimle ıöule diyor: 

- Baban ne bir ıerı dedi, ne de 
bir ftY yaptı/ Sen o kadar rıluınca• 
ııınn bir hiddete kapılmıştın, ki lılr ı 
bir ftU gö:ün görmedi, kııla4ın hir 
bir ıeu tıilmedl, yalnız senin a:erl· 
ne saldıran memuru, sana uırar ver• 
mfuecek hale getirmek istedin, Bıı
nıı daima, tekrar tekrar söylemene 
mecburıııın. Ru .~ö11ledikltrlml ken
di kendine boyuna tekrarlıyarak 
ez.berltmellsln: re dediğ(mden ne 
f a:la bir ıeu a/1trndan karırmalısın, 
ne de eksik ıö11lemelidn. Benim nr 
dediğimi anladın mı1 

Oğul. başını sallıyor; babasının ne 
dediğini anla.mıetı! 

- O halde sana ne dedimse, hepsi· 
nl ayni ayninc. kelime!'i kelime5ine 
tekrarla., bakayım! 

Bu babanın oğlu, şimdi orada hep
aini tekrarlıyor boyuna; 1 kere, 10 k~ 
re, 20 kere! Tam~ile mekanik ve 
monoton olmak üı.ere! 

O 7.&Dl&n, uçkun benizli ve hatları 
çetin slı.raUı adam, memnun ve müste
rih başını sallıyara.k, ileri adım atı. 
yor, pencere yanında duranın omuzu· 
na el koyarak, parmak uçlariyle do
kunuyor, onu teskin etmek üzere, şöy· 
le aöylUyor: 

- Eğer böyle söylemeğe başlarsan. 
tıpkı tıpkısına sana ezberlettiğimi 
tekrarlarsan, ''aziyet, nefsi mlldaf a.a. 
çaresizliğidir. Hayır, belki de müda -
faa hali değildir de vefata sebebiyet
.tir; •. Eh, bunun da. cezası topu topu 
birkaç sene hapistir; mUaaadeeiz av
lanmaktan verilecek cezala beraber 
topu topu birkaç yıl hapisten ibaret! 
Yahut da, en fazla 5 sene hapse mah
kfuniyet! Daha fazlasına. çıkmaz. Eh, 
senin istikbalin için bu kadar uğra.. 
şan bir babayı kurtamı.ak için bu ka. 
da.r müddet kapalı kalmak, f a.zla bir 
f edakArlık mı? Bak şu eve, ıu tarla
ya, şu bahçelere; bütUn bunlar senin 
için! Eninde, sonunda hepsi sana ait! 
Hepsi de senin dönüşUnU bekliyecek ! 

Bab:ı, oğluna sıkı sıkı tenbih etti: 
- Sakın unutma., ha; benim üze

rimde ne tüfek vardı, ne bıçak, ne de 
bu kabil başka bir şey! Hiç bir şey! 
İ§ltiyor mısın? Tekrarla bakayım; be
nim üzerimde ne \'ardı? Cevap ver! 
Oğul, baba.Sına tonsuz bir sesle ce

vap verdi: 
- Hiç bir şey! 
Bundan sonra, ihtiyar, her kelimeyi 

alçak sesle ve kalada yer edecek şe
klldc teker teker söylerken, korkunç 
gözlerinin uzun uzun ba.Jaşiyle de söz. 
lennin tesirini arttırarak, tekrar göy. 
le dedi: 

- Vilhelm! Vilhelm, diiŞU.n bir ke
re iyice; eğer beni deliğe tıkarsan, 
ben senin kafanın da benimkile bera· 
ber celladın baltasiyle yuvarlanması 
lçfn elimden geleni yapacağım. Bu hu
susta hiç §Üphcn olmasın! Fakat eğer 
benim sana öğrettiğim gibi yapacak 
olursan, ikimiz de ucuz kurtuluruz ve 
aeıı, yaşadığın müddetçe, ömıilnUn '°"" 
ııuna kadar rahat edersin. O halde, 2 
81kt.an hangisini daha doğnı bulur da 
tercih edersin? Bit kere daha söyle! 
Sen 30 yaşındum, sen... yapılacak .. 
leYi .. kendin .. de .. takdir •. edersin .. 

Sük<ıt. Sonunda karanlık ma.M.ende 
bofuk ve tonsuz olarak ses, 11J cevap
la !WID.lıyor: 

- Ben, sen ne del'8en onu yaparım, 
baba! Dediğin gibi yapacağnn, baba! 

Baba, ileri bir adım daha atarak, 
Ofhuıu kucaklamak, kollan arasma 
llnıa.Jc iatiyor. Fakat o. bqmı öte ya· 
!la Çevbiyor, dehtete uÇamıı bir hal· 
cı.. tibınerek, kendiılne sanlmat is
~ babumı nefreUe geriye itiyor. 

U &rada Adeta can havliyle haykm· 
)ar: 

_ Bırak beni ..• 
Ve ansızın, yalnız kalıyor delikanl~! 
Yalnız keskin akisli korkunç bır 

kahkaha işitiyor ve bakmadan, baba. 
sının müthiş bakışlı gözlerinin daha 
lıfilA mahzende, etra.f ı araştırdığını ve 
ken1i Uzerine dikilip sabitleştiğini ve 
ebedi olarak kendi üzerinde saplanıp 
kalacağını tahmin ediyor. Ebedi ola,. 
rak! ? •• 

Katil olan, babası olan adam kendi· 
sine ne derse, onun oğlu olan ken
disi, yapmağa mecbur! Oğul, pençere 
yanında durduğu yerde kıvranıyor, o
raya külç~ halinde diz üstU çökUyor, 
çömelmiş vaziyette inim inim inliyor. 
Yaralı bir hayvan gibi inlemekte bu 
insan oğlu! Kendi kabahatini, kendi 
cürmünü uüşünmüyor o! Orada, yer· 
de iki büklüm, kımıldanıyor ve arada 
bir gözlerini biraz yukarıya kaldırdı 
mı, bıçak saplanır gibi ruhtma işJiyen 
müthiş gö~erin bakışları, kendi üze· 
rinde sa.bit, dinleniyor ..• 

Köppern üzerinden yeniden bir kara 
bulut geçiyor: 

_ Haberiniz var mı, ormandaki av 
müfettişi Hofman, eve dönmedi? 

- Evet; iki gündenberi kayıp! 
Bu yolda konuşan herkes, köyiln 

kenar kısmında ve orman yakinindeki 
eve doğru, Urkek bir bakışla bakmak
la beraber, hiç kimse, bu dehşetll ha
beri alınca ne düşUndüğünU söylemek 
için ağız açmıyor: bu nazik hususta 
bic kimse! 

Derken. böyle konuşa.n.larm arasına 
Yohan Vilhelm Miyger de k~ıyor: 

- Ne diyorsunuz? Hofman mı? A· 
ma.n ya Rabbi; sa.km başma bir ı;ey 
gelmiş olmasm zavallının? Ben onu l 
daha pek yakında görmilfttlm; 19 un. 
ou av mıntakaınndaki fidanlıkta! 

Oradakilerden biri soruyor: 
- Fidanlıkta mı? Senin fidanlıkta 

ne işin var ki? Ne arıyorsun sen ora
da? Çam fidanı dikineğe yardım mı 
ettin Yoksa? ... 

M.iyger, bu sorulan şeylerden hiçbi· 
rini işitmemiş gibi davranıyor; işit
menıezlikten gelerek: 

- İyi bir adamcağızdı; diyor; biça
re Hofman ! Hakikaten, ondan daima 
hoşlandım ben! Ne kadar sa.de, basit 
\'e alçak gönUIIU, .. sonra da hep vazi
fesinin başmda bir herif~eğiıdH Fa· 
kat, hemencecik te üzUntUye kapılma· 
malı; iki gün görünmemekle ölmilş 

olmaz ya mutlaka! Bir erkeğin arada 
sırada birkaç gün neden eve gelmedi
ğini kim kestirebilir! Ha ha ha! Yaşm 
artması, erkeği kadm göğüslüğüne el 
at.maktan korumaz! Sırasına göre 
~Iı b~lı herifçik de fingirdek bir 
yosmanın eteğinin ucuna yapışır, ete. 
ği kaldırıverir! Ha ha ha! 

Yohan Vilhelm Miyger, birdenbire 
etrafına bakınca, orada yalnız kaldı. 
ğmm farkına varıyor. Oradakilerin 
.hepsi, birer ikişer, Urkck \'e yavaşça
cık, onun yanından sıvrşmışlar, tUy
m~lerdfr ... 

Bunu gören ihtiyar, kesik bir kah
kaha atıyor: 

- Böylesi doğru! Böyle yapmak ve 
böyle olmak gerek i§te! Onlar benden 
korkmalı, hani ya! Kprku! İnsan, ca.
nı ne isterse onu yapmak ve yaptır
mak l8tMl mi, bu, en iyi çaredir! Son· 
ra... Hofmanı bulamıyacaklar, ya.. O 
da başka mesele! 

(Devamı var) 

Vapur yolculuğu tren yolculuğun
dan daima daha rahattır. Hele ba· 
bar aylarında, fırtınaya tutulmak 
tehlikesi do olmadığından, gece ka· 
maranızda sarsıntısız yatabilirsiniz;_ 
vagon tekerleklerinden çıkan ,.e 
rayları yutmağa çalışan canavarla
rın homurtularına benzeyen gürültü 
ile hırpalanmadan uyuyabillrslnlz;, 
Gündüz geniş gilvertelerde bgylu bo
yuna dolaşabillrslnlz; deniz havası 
ciğerlerinizi şişirir ve ılz kendinizi 
pembe bir ufukla mavi bir gökyüzü 
ve beyaz köpüklU sular arasında bir 
martı gibi hemen kanatlanıp hava· 
lanacak kadar hafif ve müsterih his
sedersiniz. 

Başvekllfn dost ve müttefik mU
lotlerln topraklarında yapacağı se
yahat sıralarında bu memleketler
de bulunmak üzere davet edilmiş o
lnn matbuat heyeU, Ba~vekllden bir 
kac gün önce gidecekti. tstanbuldan 
Atfnaya kadarki yolculuğun bir 
programa bağlı olmadıtınr, herke· 
sin hareketinde serbest olduğunu 

öğrenince deniz yolunu tercih ettik. 

Galata nbtımmdan Pireye git· 
mek Uzere kalkaeak olan ilk vapur 
bir Sovyet gemisi imiş. Odesa. ile 
tskenderiye arasında işlemek Uzere 
Danimarkada yaptırılmış ve hizme
tine yeni başlamış olan vapurun dı
şamlan görünüşü güzel, icerisl pırıl 
prnl temiz. her tarafı kontrpllke, 
kamaraları, Sa.ıonlan, korfdorlan 
snsıu n iyi d~şelt idi. 

Bir öğle ,·akti güneşli, aydınlık, 
güzel bir havada Umandan çıktık; 
vapurun kOpe,telltnde arkada bırak
tığım latanbulan ıllOetlnl seyreder· 
ken edebiyatımızda seyahat yazıları 
hususi bir nevi olarak yer almağa 
başhyalJdanbcri bu ayrılışın kimbl· 
Ur kaç defa tas\'lr edilmiş olduğunu 
düşündüm. 

önceleri ortada birinci mevki yol· 
cusu olarak bizden başka kimse gö
rünmeyordu; fakat yemek çanı çalı
nıp da salona indiğimiz zaman müm· 
klln olduğu kadar uzun boylu iki A· 
merlkalı kadının - yaşları biri birin· 
den pek farklı görülmemekle bera
ber ana kız olmak ihtimalleri var· 
dı - bir masaya, diğer lkl kitinin de 
başka bir masaya oturmak için ha
zırlandıklarını gör.<iük. Hemen şunu 
da Ut.ve edeyim ki yol arkadaşları· 
mız bundan sonra da ancak yemek 
saatlerinde kamaralarından çıkmak 
zahmetinde bulundular; bUtlln yol· 
culufu geceli gündüzlll uykuda ge· 
çlrmek gibi bir rekor peşinde olduk· 
lan zannedlleblllrdl; halbokl Sovyet 
gemisinde yemek, yolculuğu uykuda 
geçirmek isteğinde olanlara asla 
lmkA.n vermiyecek şekilde sıktır. Sa· 
bah kahvaltısından sonra saat on 1· 
kide, on yedide, on dokuzda ve yir
mi birde yemek veya yemekten daha 
tafsllttlı kahvaltı verildiğini söyler· 
sem yol arkadaşlarımızın bir günde 
beş dC'fa ça·n sesiyle - yuvalarından 
kı~kırtılmtş kuşlar gibi - kam arala· 
rından dı~arıya ~ıkarıldıklannı an· 
larsınız. 

Vapurun yemek, sigara, mUzlk, O· 

kuma, eğlence &alonlanndan başka 
bilhassa Uç şeyini kaydetmeden geç-
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1 h•er~ün bir fıkra : i 
i 

1 

i 
1 

1 

yaman bir hoca i 

yorum. Umarım ki, bundan sonra siz de kullanmazsınız. 

Hoca tUtUn ve enfiye gibi keyif verici şeylerin aleyhinde vaaz ve. , 
rlrken helecana gelip cübbesinin cebindeki tütiln kutusunu "kUt,. dlyel 
ytte dÜ§ÜrUnce, llOğukkanlılıfnu muhafaza ederek: 1 

- işte demiı. ben ıu körolasıcayr gözUnüzUn önünde kaldmp atı-

1 -.... .... -....-.... ......... _ 

Vapurun güuerteaiM.e gazeteciler 1'6 yolculardan bazı1an •• 
miyeylm: KUttıphanesJnln gtızeı- ı :Vapurun alt kat güvertesinde, en 
llği, zenglnllği; çocuk oyun odasın· arkada, parmaklığa dayanmış, ar
daki oyuncakların bolluğu, cazipll- kada bıraktıfımız maHlm fle ileri
ğl; iltUncll mevki yolcularına mah· mlzdeki meçhul arasında bir şerit 
sus yatak ve yemek salonlarının ge- gibi uzanan köpükleri seyrederek dil 
nişllğl, rahathğı.. şünilyorum: flfştiği köşede durup 

lstanbul kaybolmuş, Yeşllköy ar- dinlenmeksizin ağmı ören ve kendl 
kada kalmış, Adalar gOrUnmez ol· ağıpın tclnde mahpus kalan örUmce
muştu. Vapur UerJye doğru yol al- ğln ıstırabını dtışünüyorum. 

dıkça beyaz ve kesif blr sls tabaka- Bu, benim son aylardaki haltın· 

ıdrle sarılmağa başladık. Güverte· dlr. 
de nç adım ötesini görmek mUmkiln Oç başlı bir canavar gibi benl mil· 
olmayordu. Islak ve yapışkan blr ha- temadtyen hırpalayan gilnlük işlerin 
va elbiselerimin nstUnde sanki elle bir köşesinden ötekisine durup din
tutulabilecek glbl bir ız bırakıyor- lcnmekslzin gidip gelerek sabır ipe
du: turist salonuna girip kurtuldum. ğ1 ve g6znuru tte işlemekte olduğum 

tklnct ve UçUncn mevki yolcuları- hain ağ. yorgun sinirlerimin nstün
nrn oturdukları bu geniş, aydınlık do manevi hapishane duvarları şek
va pırıl pırıl sustu salonda Amerikan linde yUkeelmeğe başlamış da farkı· 
barın önllnda uğultulu bir kalaba· na varmamışım: yaklaşan tebllke
hk vardı: on lkl, on Uç yaşlarında yl etrafa haber veren halka halka 
sanşın bir kız cocuıu piyano çatr- can sesleri glbl şlddetH baş ağrıları 
yordu, yanıbaeıqda ayakta duran ea- işte kaç aydır beni günlUk işlerin 
mer bir deJlkanh kemanıa refakat hummalı faaJlyetl Jçfnde birden mo
edlyordu. Birkaç çift dansedlyorlar, törU bozulmuş bir araba halinde sar· 
kenarlardaki koltuklara uzanır gibi sıntılarla durdurdu. Bir zaman va
oturmuş kadınlar konuşuyorlar, llzlerlm camaşır ve elbiseden ziya· 
erkekler dilsiz, siyah bir sUkQt ile de enjeksiyonlar, kaşeler, şuruplar, 
maskeli, düşUnUyorlardı. Bunlar ya. haplarla dolu olduğu halde kış orta
rı Yunan, yarı Rus kanı taşıyan ve sında BUyUkadaya ceklldlm. Etra
şlmalden cenuba gelmekte olan mu- fımda hayat nehri şeltlelerle çağıl
hacırlarmış. Nerede yerleştirilecek- dayarak geçip giderken afaçhk bir 
lerlnl ve bundan sonra ne lş tutacak- taş parcasına tutunup yaslanarak 
ıarmı btımeyorlardı. Ah, şu Rus ka· hareketsiz kalmak, sessizlik itinde 
dınları ... Fcltkete bile dansederek dinlenmek ve - ftlrafı milşklll - ga
ve şarkı söyllyerek gidiyorlar! liba yıpranmağa başlayan vücudu· 

Sis mi dağıldı, vapur mu stst ya- mu payandalamak şeklinde vAht 
rarak geçip gitti de onu arkada bı- teöbirler ve zevkler aradım . 

nktı: tekrar gtlneşll havaya kavuş- Bu zamanmı şaşırmış sayfiye ha
tuk. Sanki gök dentze kadar inen yatından kazancım, ağırlığının üs
mavi bir fon, Gelibolu eırtJan, O· tilne eklendiği insanı bir kat daha 
nun ustllnde dekor ,;lbi duran ve iğrenç bir hale koyan birka.~ kilo e~ 
gitukc:e koyulaşan gölgeler ... Akşam le bir mOddet okuyup yazamamış ol

oturor. (Smuı 10 uncu savıfn.da) 

Görüp düşündükçe : 
Tehlike atlatma şampiy'onluğu! 

YAZAN: S. Gezgin 
Adale veriminin, kafa \'e ruh veri- ŞAka söylliyorum, sıı.nmaym, yapclı. 

mlndea ölçlllmlyecek kadar üsttln tu. ğmuz günlerin &a\TUk hal·asmclan, böy. 
tula,uııa. belki eskiden de örnekler bu. !e acayip deli rüzgirlanu eseblleceif. 
JunabUlrdl. Fakat buna, çağrmmn yal· ne samimiyetle inanıyorum. 
çm haldka.t yapan, büyük &a\'aftlr. ilkin muayyen bir ztlmrenln, fikir 

GUmrilk hamallarmm, bir nazırdan dünyasma glnnemif dellpnen blr azlı. 
tok kazandıklarını o günlerde görmllf. im ruhunda yerleıen bu tuhafiık, glt-
tllk. Bu "Adale dlltktlDlllğtt,, nün tepe ttkçe her yere sokuldu. 
za,iyelerlnde bul prpddıklar doiur· Zamanımız bile yeni bir nanıplyonluk 
ması bekleneblllrdL Nitekim, allmler, pe,Snde ••• Gazeteleri okuyorsanız, siz de 
bllyllk saaatklrlar, ta\'&D aralannda. benim glbl farkına vannıpmızdır, ki ı.. 
hastahane kifelerlade lııllyorek öJtlr. puya l"e Uzak Şark fotması kopalı be-
lerken, dtınyanm her kateslnde mllyo. rl, alyul barometreler eqkma döndü. 
ner boksörler tllrec11. Bu yumruk zen. Bir gün, "AlTUpa ofuklan ansmn ka-
gtnllğlnln tohuma, işte o adale \ptUAsllo rardı. "Tehlike varı,, dlye büyük mail• 

p.rpan yürek tarlalanruıa flllzlenmlıtl. ıctıerle gazetelerin ilk sayfalan dola. 
Madcli kuvnt lbtlruı bllendlkce "re. yor. Erte~ gUn daha kocaman bir baf. 
kor,, modası da kencllnl ı;östorclL hk: "Bo tehlikeyi de aft&ttık!" müjde. 

ııattA N obel mWfatmm prtaamcel, sini veriyor. 
şimdiye kadar nasıl deilpnedl, diye P. Dilli.sa, !}alllplyonluk hını, fikir ile. 
fil)"OTUID doğrusu, mllWatlar, flztk, feJ. mlnin dt~dald azbkJardan, bltun 411n· 
r1efe, edebiyat adanılan yerine gllreı, yaya yayılmakla da kalmadı. Cansız ve 
boks, futbol kabramanlanaa verUme. lhtlrusız samanlara blle blldm 0 Jmaia 
lfydl. Niçin hali bir K.rlpon, bir Demp. başladı. Tarih yapdığmuz günleri gali. 
ıııey, bir Q\·cns, akademisi kurulmadı ha "Tehlike atlatma f&lllplyonlaia dev· 
bilmem. rt.. c1fJ'e uaeüt ... 
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Gece yarısı 
Denize düşen kız 
Yedi saat sonra kurtarıldı 

19 Teşrinisani 1937 de "Lilian Lu
kenbah., ismindeki vapur, San Frnn
sisko limanından çıkıyordu. 

:Vapurda fazla yük ve yolcu yoktu. 
On, on 'beş Jdııiden ibaret olan yolcu
lar koca vapurda hiç farkedilmiyordu. 

Yolcuların a.rasmda Y.irmi dört 
yirmi beş ya.'.jlarında. ğenç bir kadın 
bulunuyordu. Bu, orta boylu, zayıf na
hif bir kadındı. lnco yüzünde soluk 
bir tebessüm görünür gibi oluyordu. 
Kendisine ibir kere baktınız mı hayali 
gözlerinizde yer ederdi. 

Bu zayıf çehrenin üzerindeki siyah 
saçlar başın kaldıramıyacağı derecede 
ağır gibi ıgörünüyordu. 

Vapura. lbinerken ismini Eleanor O. 
fut olarak vermişti. Adresi de Los An· 
celeste idi. Sonradan bu adresin uy
durma bir adres olduğu anlaşıldı. Bel
ki ismini de yanlış vermişti... 

:Vapur evvel~ cenuba doğru gidecek, 
Amerikanın garp sahili boyunca iler· 
liyccekti. Sonra Pnnama kanalından 

geçecekti. Nevyorka da Noel yortu -
sundıın evvel varacaklarını umuyor
lardı. 

5 KAnunuevvel. San Salvadordan 50 
mil kadar şarkta bulunuyorlar. Hava 
çok sıcnk. Yolcular bitap bir halde. 
Herkes bol bol içiyor ... ~ütemadiyen 
iskambil oynıyorlar. 

Yalnız Eleanor onlardan uzalC. Za
ten lbütün yolculuk esnasında böyle 
onlardan uzak bulunmuştur. Kimse i
le konuşmıyor. Güvertede bir aşağr, 
bir yukarı dolaşıyor. Boynundaki e
§arp rüzgarda uçmakta. 

Kimsenin Y.anına yakl~ak istemi. 
yen bu kadını, akşam yemeğinden son· 
ra, briç .tnasasınm başına çekmeye 
muvaffak olmuşlardı. Yanındakilerle 
derhal samimi olmuştu. Oyunda da 
kazanıyordu. 

Fakat, gece yarısına doğru, birden
bire elindeki kartları attı, sanki ken
disini acele çağırmr§lar gibi, yanında· 
kilere Allahaısmarladık dedi ve kama
rasına koştu ... 

Ortal!aYok 
Saat birde, herkes kamarasına. çe

kilmiş bulunuyordu. Güvertede yalnız 
bir gölge gör~lüyordu. Bu, :vapurun 
kadın kamaralarına bakmağa memur 
kadın kamarotu idi. Kaptanın yanma 
gelerek: 

- Mis Of ut ortada yok! Dedi. 
Kaptan derhal kadınla beraber aşa

ğıya indi. Hakikaten, o esrarengiz 1fis 
Ofut'un kamarasında kimse yoktu. 

Bütün vapuru baştan aşağıya ara
dılar: Genç kızdan bir eser bulunama.
dı. Yalnız işin esrarengiz bir tarafı ol. 
duğu meydana çıktı: 

Kızın kamarasında dört mektup 
bulmuşlardı. Mektupların dördü de 
kapalı idi. Mektuplardan birinin üze
rinde bizzat vapur kaptanı Cilbert 
Bravn'm ismi vardı: Mis Ofut'un kap
tana yazdığı bir mektup! 
Diğer ikisi Bruklin'e gönderiliyor· 

du. Dördüncüsü de yine vapurdakiler
den birine. 

Herkes birbirinin yüzüne bakıyor
du. Hepsinin gözlerinde manfilı bir ı
şık panldıyordu: Genç kızın geride 
kalanlara mektup yazarak gemiden 
nasıl ayrıldığını anlamıyorlardı. 

Kaptan, kamarada hazırlanmış du
ran 'bavullnrı i§aret ederek: 

- Böyle bir hadiseye kurban gide
cek kimse bavullarını hazırlar mı? De. 
di. 

Fakat, sualine cevap beklemeden 
derhal kamaradan fırladı ve makine
ye stop emrini verdi. 

Genç kız denize düşmüş ise kurta
rılmak imkfuu var mı idi? 

Hiç zannetmiyorlardı. Çünkü, ne 
zaman düştüğü malfım değildi. Şimdi 
saat biri geçiyordu. Mis Ofut, briç oy· 
nadığx kimselerden saat on ikiye çey
rek kala aynlmxştr. Aradan bir buçuk 
saat kadar geçmişti. Eğer o zaman de
nize düşmüş ise, bu müddet zarf mda 
geminin çok gerisinde kalmış olacak
tı ... 

Fakat, kaptan vazifesini yapmak 
istiyen bir adamdı. Gemi durduktan 
sonra denize filika indirtti, bütün tay
faları seferber etti ve geceyarxsı de· 
nize düşen kızı aratmağa başladı .. 

Bir saat kadar aradılar. Bu müddet 
zarfında gemi geldiği istikamette ge
ri geri gidiyor, filikalar da geminin 
dört bir tarafında denizi araştxrxyor
lardı. 

Bir şey bulamadılar. 
Herkes: 
- Milyonda bir bile limit yok, di. 

yorlardı. Şimdiye kadar çoktan boğul
muştur ... 

Fakat, kaptan inatçx bir adamdı. 
- Bekliyelim, dedi. Sabah olsun. 

Su civarda ise bizi görür. Biz de ken
disini görürüz ... 

Sabaha kadar beklediler ve sabah· 
leyin dalgnlann arası Meta birer birer 
arandı... Hayır, kaybolan bulunamı
yordu ..• 

Gemi, bütün Umidini keserek, telt· 
rar yoluna devam etmeye başladı. Bir 
müddet evvel geçtiği sulann üzerin
den, şimdi içinde ibir yolcusu eksik o
larak ilerliyordu ... 

Genç Kız Y aşayordu 
Bununl=ı. beraber, Mis Ofut ölme

miş, yaşıyordu. Fakat, yarı ölü bir va,. 
ziyette ..• 

Denize aUştüğü zaman, kendisini 
bitmez tükenmez ıboşluklara doğnı u. 
çuyor gibi hissetmişti. Nihayet sula,. 
rın etrafmı sardığmı duymuş ve yüz
meğe başlamıştı. Ne kadar yüroüğünil 
~ituıiyordu. Karanlrkta, ne tarafa git
tiğini ve yaklaştığı yerleri göremedi
ği için, yüzüp yüzmediğinin de far
kında değildi. Belki dalgalar arasında 
çırpırup duruyor, fakat olduğu yerde 
sayıyordu. 

Karanlık o kadar kesifti ki gözleri· 
nin kör olduğunu zannediyordu. Ha· 
kikaten kör olup olmadığını anlamak 
için elleriyle göz kapaklarını yoklıyor, 
fakat gözlerine perde indiğini düşün
mekten kendini alamıyordu. 

Artık, sularda çırpınmak kuvvetin
den de kesilmiş, arka üstü yatarak 
kendisini sulara bırakmıştı... Dalga. 
!arla beraber bir kalkıp bir iniyordu ... 

Nihayet, gözlerinin açılmağa başla
dığım hissetti: Yani, sabah oluyor, 
ortalık ağarıyordu. 

Gözlerine inanamıyan Mis Ofut, 
birdenbire, uzaktan bir vapur gördü. 
O zaman kendisinin yru;amakta oldu
ğunu ve öblir dünyada bulunmadığını 
iyice anladı. 

Fakat, gemi gözlerinin önünde bir 1 
hayat timsali olarak yUksel!rkcn, bir 

( Kısa haberler ) 
• İstanbul çöplerini imha içiu çöp fı

rınları kurulııınsııın knrar verilmiştir. · 
• Muhtelif ınnhallelerden Partiye )·apı

lan müracnatlar<la çe~ıııe azJığıu<lan şika
yet edilmektedir. 

• lıınit gümrüğünde tetkiklerde bulu
nan müfellişlcr dönmüşlerdir. 

• Sirkeli Hayriye yeni bir araba vapu
ru daha yaplırmağa karar vermiştir. 

• Deniz 'l'icaret l\lüdürlüğü Kumkapı

da 0975 llra sadiyle bir mendirek yaptı
racaktır. 

• Müzeler Müdürü Aziz Doğan lzmitte 
yapılan hafriyata nezaret etmektedir. Mü
ze Müdürü ay başında dönecektir. 

• Ziraat \'ekiıleti Macaristandan 50 baş 
kısrak ithal euccektlr. 

• Sokakların sulanması ve temiz tutul
m:ısı için alınan tertibat haziran birden 
itibaren tatbik edilecektir. 

• EmlAk Bankası, iskonto dairesinde ya
pıldığı iddia edilen ihtilas davasının mu
hakemesine devam edilmiş, bazı şahitlerin 
istinabe suretiyle ifadelerinin alınması 

için muhakeme talik olunmuştur. 
• Aksarayda oturan berber İbrahim, sar

ho, bir halde sokak ortasında yatmakta 
iken yak:ılanmış, Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesince 3 lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. 

• Sabıkalı Faris kızı Bahtiyar emniyet 
nezaretine, mahkum bulunurken, bir ay
danberi karakoln u~ramadığı için yakalan
mış; lınkkında te,•kif müzekkeresi kesil
miştir. 

• Son gGnlerde İstanbul piyasasına mü
him mlklnrdıı peynir gelmeğe başlamıştır. 

• Ziraat VekAleti ziraat mektebi çiflli-
Alnde bir kollel tesisine karar vermiştir. 

• Yazlık beyaz ayakkabıların çürük ol
du§u hakkında bazı ~ikAyetler yapılmı~, 
tetkike başlanmıştır. 

• Kamyon ve otobüslerin normal istiap 
harlcli hakkında Nafia Vekili Ali Çetinka
yanın vilAyetlere göndcrdij:.\i bir tamimle 
knznların önüne geçmek için alınacak ted
hlrlt>re rinyet edilmesi bildirilmektedir. 

• lktısat Vekaleti bilhassa cenup roınta-
kalarda thrac ve fstihl~k maddeleri halC
kında sarih malQmat istemiştir. 

• Gl inci ilkmcktep talebeleri tetkik ge
zisi için lzmlle gitmişlerdir. 

• H'.ıhrıs Tiırkleri ıelzele felAketze"dclerl 
için iane toplamıı~a haşlamışlardır. 

yandan da sabaha kadar, yedi saat 
çarpı§tığı, pençeleştiği dalgalardan 
daha korkunç bir tehlike ile karşıla.'.jı· 
yordu: 

Köpclt 'balıkları ... 
Denizlerin bu amansız cana.varları, 

dalgaların bile öldürmeye kıyamadık
ları genç kızr, taze bir ekmek lokması 
gibi yutmağa hazırlanıyorlardı ... 

Mis Of ut, •bir anda, o zamana kadar 
köpek balıkları hakkında işittiği bU -
tün hikayelerin, gözlerinin önilnde 
canlandığını görür gibi oldu ve .. göz
lerini kapadı. 

Gözlerini kapamış, bir yandan kur
taracak vapuru, biryandan kendisini 
bir anda ölüme slirükliyecek canavar
ları bekliyordu. 

SularA çarpan bir şeyin çıkardığı 
sesler üzerine gözleri açtığı zaman 
karşısında gemicileri gördil .. , 

Kaptan Cilbert Bravn, sabali olduli
tan sonra, denizde yaptırdığı ilk a.ra.ş
tırmadan sonra, vapurunu ileri sUr -
müş; fakat, çok geçmeden, denizde ne 
tarafa doğru cereyan bulunduğu aklı· 
na gelerek, ikinci bir ar~<dırma yap
mağa karar vermişti. 

lşte, bu ikinci araştırma esnasında, 
kaptan Bravn, genç kızı, eliyle koy
muş ıgibi, tahmin ettiği yerde bulmuş-
tu .. , 

Esrarengiz Yolcu 
"Esrarengiz yolcu", denizden tekrar 

vapura çıkarıldığı zaman herkes etra
fını sarmıştı. Fakat, kaptan Bravn 
genç kızı kamarasında rahat bırakma
ları için herkese sıkı tenbihlerde bu
lunmuştu. Kamarotlar genç kızın em. 
rlııe verilmişti ... 

Birkaç gün sonra vapur Nevyorka 
yanaştığı zaman, "esrarengiz yolcu., 
yu karşılamak için birçok kişi gelıni~ 
ti. Hadise, deniz ortasında iken nasıl 
duyulmuş, şaşılacak şeydi. Herhalde, 
vapurdakilerden biri, uğradıkları kü
çük bir §ehirden yolladığı bir mektup
Ja, Nevyorktakilerc hadiseyi anlatmış
tı. Bu da gazetelerde aallanıp budak
lanarak yazılmış ve herkesin malfunu 
olmuştu ... 

Fakat, esrarengiz yolcu vapurda 
yoktu! 

Kaptan Cilbcrt Bravn, aldığı tedbir
lerle genç kızı, gizlice sahile çıkarmış· 

tr. 
Bu suretle Mis Ofut'un esrarını 

kimse anlıyamadı. Bunı.1 genç kızın, 
denize düşmeden evvel kaptana yaz
dığı mektupla kaptandan ve kendisin
den ba§ka kimse 'bilmiY.ordu. .• 

MAHK:!:MELERDE - _ ... ,_,.... -- ~ 

Karısının yanında 
metresiyle eğlenen 

Son bir kavgada kadını 
pencereden aşağı fırlattı 

Kuruçe§mede oturan ve ayakkabı eskicı 
Jiği yaparak geçinen Nılzım adında bi
risi, 15 senedenberi evli bulunduğu ka-
rısı Zeynebin üzerine, Emine adında 

bir kadın ile mUnasebet peyda etmi.§ ve 
metresini sık .sık karısının yanında eve 
getirip eğlenmcğe başlamıştır. 

Bu yüzden aralarında sık sık ta kav-
galar çıkan kan koca dün de dövüşme· 
ğe ba§lamı1Jlar ve Nazım karısı Zeyne
bi kucakladığı gibi pencereden aşağı fır
latmı§tır. 

UçUncU kattan dtişen Zeynep kadın 

vücudunun muhtelit yerlerinden ağır 
surette yaralanmı§, hemen getirilen 
imdadı sıhht otomobiliyle Beyoğlu Zil· 
kür hastahanesine kaldırılmıştır. 

Azılı koca yakalanmış, diln adliyeye 
sevkedilerek 7 inci sorgu hakimliğince 
tevkif olunmuştur. 

Güzelliği Bozma Davasında 
Karar Verildi 

Bir milddet evvel Eli admda 20 ya
şında bir genç kız, asliye dördüncU ceza 
mahkemesinde bir apartımanda oturdu
ğu Hayriye adında diğer bir genç kız 
aleyhine yUzUnde açtığı tırnak yarası 

ile güzelliğini bozduğu iddiasile bir da
va açmı§, Hayriyeden yüklü bir tazmi
nat istemişti. 

Diln bu duruşma neticelenmiş, ehli 
:vukuf raporunda Elinin güzelliği bozul
madığı hakkında yazılan karar gözöniln· 
de tutularak, Elinin tazminat isteği 

reddedilmlgtir. 
Fakat, Hayriye darp suçundan 16 lira 

para cezaııma ve :;:5 lira da avukat Uc
retl &lemeğe mahk1lm eiınmı!!tlr. 

'.Ayrıca her iki genç kız birbirlerine 
hakaret etmek suçundan da Uçer gUn 

hapis cezasına mahküm olmuşlar, fakat 
haknret kat"§ıltklı olduğundan mahkft
m.iyetlerl Iskat edilmiştir. 

Bir Amele Kurşun 
Tesemmümünden Öldü 

Gazi köprUsU inşaatını yapan '.Alman 
§irketinin emrindeki amele Mustafa !§i
nin ba§mda çalışrrken, kur§UD tesem
mU.mU neticesinde zehirlenmiş, Alman 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Amele Mustafa dUn, kaldınldığı has-
tahanede kurtanlamıyarak ölmilştilr. 

HA.dise müddeiumumiliğe bildirilmiş 

ve cesedi muayeneye giden adliye dok

toruna hasta.hanece amelenin klll'!lun 
tesemmU.mU neticesinde olmayıp, za. 
tUrreeden öldUğU söylenmiştir. Bunun 
üzerine Enver Karan, Mustaranın ne 
suretle öldilğünUn tesbiti için cesedini 
morga kaldırtmıştır. 

Diğer taraftan müddeiumumi muavin
lerinden Fehmi de tahkikata başlam13 

bulunmaktadır. 

'.Avrupa madenlerinde ve 1:iu gibi 1ş
lerde çalı§an ameleler kurşun tesem
milne kal"§ı maskeler kullanmaktadır

lar. 

Tifoya karşı 
Şehrin muhtelif yerlerinde 
aşı istasyonları kurulacak 

Geçen sene tüo hastalığının korkunç 
neticelerini önlemek ve yurddaglara ti
fo a§ısının ehemmiyetini anlatmak mak
sadiyle Sıhhat i§leri direktörlUğU faa
liyete geçmietir. 

Okulların henilz açık bulunması dola
yısilo bütlin talebenin a§ılanma.sma ça· 
lışılmaktndır. 

Diğer taraftan eehrin muhtelif yer
leri-ne agı lstasyonlan lrurulaca.ttır. 

Y'urddaglara burada a§ı yapılacaktır. 
Gene tifo hastalığının ehemmiyeti 

hakkında Halkevlerinde ve radyolarda 
konferanslar verilecektir. 

-o
Müzelerde Talebe Günü 

Müzeler :idaresi talebenin müzeleri 
gezmesi için günler tesbitine karar ver .. 
miştir 

Bu gUnler ilk, orta ve lise talebeleri 
için olacaktır. 

Okullarda Yeni Bir Dera 
llk, orta ve lisede okutulan deraele~ 

arasına zehirll gazlerden korunma ~ 
!erinin de korunası etrafında Batınlrt

ça tetkikler yapılmaktadır. -

950 Seyyah Geliyor 
Haziranın on ııekizinci Cumartesi ztı.. 

nil Strot Ale isimli bilyük transatlant:Uı: 
le şehrimize 950 Ingiliz seyyahı gelece~ 
ür. 

o 
Davet 

Türkfye Tıp Endümenitı<lmı: 
Türkiye Tıp Encümeni 25 - ll.&ym •' 

1938 Çar§amba akşamı saat 18,30 da 
Etibba odasında. toplanarak Prol~ 
Dr. AbdUikadir Noyan ve Dr. Sallhat.

tin Çetinsoy taraflarından: Bit otu m. 
scmmümU ve Profesör Dr. ~ 
Noyan ve Dr. RUştü Oskay taraflaım.ı 
dan: Nitrobenzol tesemmümU mevm. 
ları hakkında tebliğlerde fbulunulaca2e 
txr. 

Muhterem meslektaşların teeriflerl 
rica olunur. · 

--0-

Elin'de Oynadığı ip 
Boynuna Dolandı · 

DUn sabah saat 10 smılarmda. l5ıS yq. 
larmda Kafkasyalı Şükril ndmda blrlal, 
Sultannhmette dikili ta!llll etrafındaki 

banklardan birisine oturmuş ve ellnde 
ki lpl can sıkıntısı ile parmaklığa bal· 
layıp çözerek eğlenıneğe başlamıetır. 

Fakat bir aralık fazla dol8.§an lpl p 
meğe uğra§an ŞükrlinUn kazara ayalı 

kaymış v~ ip boynuna geçerek aımn .. 
tur. Cesedi adllyo doktoru Enver Ka
ran muayene et.mi~, dcfnedilmeısine lzlD 
verml§tir. 

/ngillcrc orausmıila yeni JCıilldnılm'iiY,lt fljaş'?onttn ve gc9o'ı 1ıafta t 
bele1j ~ bir,~ 
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Yakın köylerden repoı l:eıj: 
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nıbaşında bulunan bu 
köyün de derdleri var 
Şu mCfhur Ayas· 

ağa cinayeti i~en- ,_ 
mcden evvel: ''Ayas 
ağa köyü hangi vila
yete tabidir,, diye ~iı: 
bulmaca tertip edilse .. ~ 
idi eminim ki, lstan
bulda halleden bir 
kaç yüzü geçmezdi. 

Ucuza giyinmesini bilmeli 
Şıkhk para ile değil, zevkle olur 

Takı;m • Bilyilk
dere yolu üzerinde 
vah~i bir ormana sa
pılarak cidilen A· 
yasağa köyü lstanbu - • 
lun gilzel gezme yerleri ~m'Oa bir 
mevki iıgal etmez, Fakat i'aktile Sul
tan Azizin yaz ıünlerlni geçirmek, 
banyo yapmak, !kahve içmclk için yaP.,· 
tırdığı me~ur köıkün önUne kUdar or· 
man içinden yUrüdilkten sonra kızgın 
.ıünCJ altında yarmı saat kadar daha 
terlemeğe katlanarak yolunuzu bu elli 
hanelik köye kadar uzatırsanız orada 
hayli enteresan tipler görür, 1..azı bilgi· 
ler edinirsiniz. 

Köyde ilk göze çarpan, halkın çalış· 
lı:anlığıdır. Durup dinlenmeden, etrafa 
bakmadan çalışırlar. Bir ark~aşnnla 
kızgın sıcaklar basmadan ıehir dışında 
töyle bir 6abah gezintisi yapmaya söz
leımiıtik. 

Taksimde baılayan bu kısa yilrüme 
Zincirli kuyuda bile nihayetlenmedi, 
aıri mezarlığa kadar, oradan çobanla
rın arasına, daha sonra koruya ve en 
nihayet Sultan Aziz köşküne kadar u· 
zanınca, bir köylünün: 

- Buraya kadar gelmiıken lı:öyü· 
müzü görmeden dönmeyiniz? sözü sa
bah gezintimizi Ayasağa köyüne kadar 

Yakında suya da kavuşuyoruz. İşi

miz bir elektriğe kalıyor ki, onu da 
söylediğimiz gibi hükOmctimizden bek· 
liyeceğiz. 

Dokuz çocuk babası Bilal: 
- Köyümüzde, dedi, Tiirkiyenin, 

Balkanların heryerinden gelmiş yurd
daşlar vardır. Kimi Dobricalı, kimi Er
zurumlu, kimi Adanalı, kimi Kastamo· 
nulu, ama hepimiz Ayas.tğabyız. 

'vaktile :ı3abıalide seyyar kitapçılık 
yapmış olan dokuz çocuk babası Bila
lin iki mühim arzusu var. Biri ç<:<:ukla-

Birçoklarımız şık giyinmek için !az
la para sarf edilmesi lazım geldiğini 
zannederler. 

Bazılarımız da bunun yanlış bir fi
kir olduj;'Unu bilmekle beraber, ~ok 
para sarf etmeden nasıl §ık giyinecek- . 
kri~bilmezle~ ~ 

Şık giyinmek için !azla para sarf e. 
dileceğinc inananlar, kendilerine ne
nin yakıştığını, neyin yakışmadığını 
bilmiyenlerdir. Onlar, pahalıya aldık· 
ları bir §eyin güzel olduğuna inanını§· 
lardır. Mesela, on be.~ liraya alınan 
bir iskarpini ayaklarında taşırlarken 
"şıklıklarmm,, büyük bir unsurunu 
temin ettiklerine emindirler. 

En pahalı satan bir mağazadan alı
nan kuma.,ıa en pahalı diken bir ter
ziye diktirilmiş bir robun da gayet §Ik 

olduğu kanaatindedirler. Eldivenler, 
şapka ve çanta da. bu tarzda alınmış
tır. Bunları giyip sokağa çıktıkları 

zaman da kendilerini şehrin en şık ka
dını sayarlar. 

Fakat ~üphesiz çok ki§i onları şık 
bulmaz. O zaman da, 'bir yolunu geti-. 
rip Uz.crlerindeki elbisenin, iskarpin 
ve şapkanın fiyatlarını söylerler ve 
bu suretle •'5ık,, olduklarım kabul et
tirmeye çalışırlar. 

Lakin, beyhude zahmet ediyorlar; 
Üzerlerinde belki yüz liralık eşya var. 
dır, fakat şık değillerdir ... 

Güzel ve şık giyinmenin fazla para
ya bağlı olmadığını bilenler ise, ekse
riya nasıl giyineceklerini kestiremez.. 
ler. Daha. doi;rrusu, onlarda da, öteki
ler gibi, malın fiyatı yine bir sabit fi· 

uzattı. rının çokluğundan ikramiye,, ikincisi kir halindedir. Birinciler: 
• • "' köye yakın bir yerde orta mektep, hiç - Bunu !ben pahalıya aldnn, şıktır! 

Kavurucu gUneıin altında çalışan olmazsa be§ sınıflı bir mektep a!iılma· Dedikleri gibi, ikinciler de: 
köylüler, ne i!im geldiğimizi merak - Bunu ben ucuz aldnn, güzel de-sı .. 
edip sormadan bizi köyün yegane kah· B" wl d d' E . "'- t k gwildir! Derler... ,1 - ır og um e ı, mırgd.lı or a me 
veıine götürüp kahve ve manda ile Şüphesiz ki, ucuz alman şeyler için-tebinde okuyor. Köyümüzden orta mck-
inck südünden kanşık leziz yoğurttan de, hakikaten çok fenaları ve çirkinle-

tobc ıgiden iki çocuk var. Yol uı:ak ol-
ikram ettiler. ri vardır, - pahalı alınanlar arasında 

mazsa bütün çocuklar okuyacak. 
Köyün baştan baıa gübre dolu bir da hakikaten güzel ve şıklarının bulu-

düzlüğü var: Ayasağa gcn~leri ona takılıyorlar: na.bileceği gibi. Fakat, nasıl pahalı 
- Bilal diyorlar okuyup yazma bil· 

- Sıhhate muzır değil mi? diye sor- mal arasında. hakikaten iyi ve güzeli. 

kağa çıkmak için şapka ile ayakkabı 
ye eldivenle çantaya i§ kaldI. 

Şimdiye kadar giydiğiniz iskarpin 
ve §apkalnr arasında. bu roba giden
leri herhalde vardır. Fakat, baştan a
aağl yeni olmak istiyorsanız, onların 
da ucuz ve §Iklarım bulabiliriz: 

Bunları seçerken de biraz evvel göz. 
önünde bulundurduklarmıı:zı unutnu
yalım: Şapkanın da, iskarpinlerin de 
pratik olması lazım; kırda, bayırda gi
yeceğiz. Ayni zamanda eık olmalı: Şe. 
hirde de caddeye onlarla çıka.cağız. •• 
Hasır şapka ibu elbise;:e gidecek o

lan en muvafık şa.pkadır4 Bunun ren
gini de elbisenin kumaşmdaki en koyu 
rcrikten intihap edeceğiz. Mesela, em
prime yünlU mavi ili.erine açık penbe 
siçekli ise, §3.pka.tım rengi mavi ola
cak; kırmızı üzerine san ise, ıapka
mızı kırmızı intihap edeceğiz. 

İskarpin için hiç dti§UnmeY.e lüzum 
yok: İskarpinlerin de kumaş olmam · 
18.znn. Şapkamız mavi ise bunlar da 
mavi veya biraz daha !koyusu, l!clvert 
olmalı. · 

Eldivenlerinizi de <Ieri yerine, ipe.K 
olarak intihap edeceksiniz. Ça.ntamz 
aa kumaş olacak. Hatta bunu atz de 
kendiniz evden biçip dikebilirsiniz. 

Şimdi bütUn elbiseniz ha.zır. Bunla· 
ra gidecek çorabı da aldınız mı, giyl· 
nip sokağa çıkabilirsiniz. 

Fakat sokağa çıkmadan eV\·el, du
run bir kere masrafmuz ne, bir hesap 
edelim: 

Lira Kllnlll 

Rop rtı 50 
ŞapKa. 2 50 
Çanta • 1 lSQ 

Eldiven 2 
Çorap 1 50 
İskarpin 6 50· 

21 50 

meden Babıatilde kitapçılık yaptı. 
dum. Gülüyor ve: ni tefrik etmek lazım geliyorsa, ucuz _..,,._ .. 

- Bir ay aonra dediler gübrelerin malların da güleiini ve hakikaten §Ik 

Bu yirmi, yirmi bir lira ile emin o
:Cun ki yilzlerce lira sarlederek giyjn.. 
mi§, fakat üzerine yala§tırmasmı bil· 
miycn bir kadından daha şıksınız. .. 

Geni§ Eşarplar Moda - Okumak yazmak bilmeden sad-
bulunduğu yeri tama.mile ekilmif gö- duracak olanını seçmek icap eder. 

kt d h razamlık, pattalık yapanlu da vardı B k ı be rürsünüz. Hasat va i e arman ye· '$ Bunun için de alacağımız §eyleri u e e klerdcn eldiveninizin ke-
ya?!.. b. rimizdir. evvelden, düşünüp taşınarak kararlaş- narına ır sıra, ortasına da bir gül if. 

Çalııkan köylünün derdi çok. Fakat Niyazi Ahmet tırmak ıaznn: liycbilirsiniz. 
kendi yağları ile kavrulup lbaşanyor- Mesela bir entari yaptıracağız. Se- Bir mUddettcnbcri büyük e§arplar 
lar. Köyün bir çeşmesi varmış, bozul- çeceğimiz kumaş lher cihetten iyi ve yine moda. oldu. Bilhassa bu senenin 
muı. Şimdi kuyu suyu içiyorlar. Şiddet güzel olmalı. ~yi olmak taraf mı göz- yaz modalarmda çok görülmektedir. 
li ııcaklarda kuyu da 'kuruyor. Hamldi· den geçirelim: Şimdi yaz; entariyi sık Eşarplar beyaz organdidendir ve 
ye auyu fabrikası Ayazağa köyünün sık yıkamak ister. O halde, yıkanılır, etrafı yine ayni kumaştan, dJl}galı bir 
15 dakika uzağırida olmasına rağmen ötülenir cinsten olmalı. parça ile çevrilmiştir. F.şarplarda kul. 
henüz getirilmcmiı .. Şimdi köy bütçe- Sıcak havalarda giyeceğiz: Kalın lamlacak kurdclelerde lbeyaz beyaz 
sinden Hamidiye suyunu köye kadar olup terletmemesi, ayni zamanda, pek çiçek i§lemcli penbe taftalar tercih o-
ıctirmek için tahsisat ayırıyorlar. Bu ince olup vücuda yapışmaması Ia.zım. lunuyor • . , ........................... ~·······································-···- ························-· .. ··-----huıua için altı yüz lira tamamıarum,. Sokaklar, yollar tozlu; toz kapma. Ga··nu··ı dertlerı· .• 

Elektrik kablosu yanı ba~lanndan ması l~m. GUneş altında dolaşaca· 

ıcçtiği halde bu nimetten de istifade ğız: rengini atmaması 18.zmı. .. 
edemiyorlar. Bu vasıflardan birçoğunu bazı ku. "Asr-ı başka Hava""ı başka 

- Şirkete istida verdik. dediler; mal}larda hep bir arada bulmak kabil U ' .. • 
tnemurlar geldi; yazıp ~izdi. Fakat bir değildir. Bazı bulduğumuz ku- Bir genç dert yanıyordu: Genç, bu sözlerle, sevgilisinin •asri,, 
daha acı seda çıkmadı. Galiba fazla maşlar da bizim "ucuzla şık,, prensi- "Sevdiğim bir kız var. Kendi. olmasından şikfl.yet ediyordu. Halbu· 
klr edemiyeceklcrini anlayınca uğrama- bimizc uymıyor. si taşralı. Burada çalışıyor. A- ki, asrilik ile ev kadınlığı !birleşmez 
dılar. Fakat, hiç aklınıza gclmiyen basit nası babası uzakta. Kendisile iyi iyi zıt ~y değildir. Bir genç kız, had-

1htiyar bir köylü ilave etti: kumaşlar var ki, aradığınız vasıfların görü§üyoruz ve arkadaşlığımız dinden fazla olmamak şartile, meslek 
- Şirket zaten halkı düşünmiyor hepsini kendinde toplamaktadır. Ucuz çok iyi geçiyor. icabı veya bayattaki tesadüfler vesi-

ki .. Şimdi !hükumete geçiyor. Elbette olmak vasfını da onlardan barıka hiç "Fakat, benimle iyi bir arka- lesile tanıdığı erkeklerle pekaUi arka. 
bizi nura garkeder. birinde bulamazsınız: daş olduğu gibi herkesle de öyle. daş olabilir. Bunlardan hangisinin 

Genç bir köylü: Basma, emprime yünlü veya çiçekli Benim bütün arkadaşlarımı ta· kendisini daha fazla sevdiğini bilmi-
- Elektriği dedi yalnız ışık için is· keten... nıyor. Bu tanışıklık meslek ica- yorsa, hepsine karşı ayni şekilde ha-

tiyoruz. Köyümüzün en mühim ihtiyaç Kumaşın rengini ve desenlerim de bı. Beni de çalıştığı iı;ıte tanıdı. rcket etmekte de haklıdır. 
ltrından biri de radyodur. Gazete geç güul intihap ettiniz mi, ucuza mal e- Benim gibi daha birçok arkadaş- Fakat, gencin anlatmak istediği tip, 
&:cliyor. Raldyo ile havadisleri vaktinde deceğiniz şıklığın ilk mühim kısmını ları var. asıl, "asrl,, değil, hoppa, havaimeşrcp 
•lırız.. tamamlamıa olursunuz demektir. ''Hatta, evli bir arkadaşımla bir genç kız tipidir. Bunlarla da aile 

:Sütun bunlarla lberaber köyün bir Şimdi kumaşı seçip dikmek kalıyor. da ayni vaziyette. Ve ikisi be- yuvası kurulamıyacağmı kendisinin 
de Yol derdi var.Eski yol !ccrul:lerinc!en Bu sade • zarif kumaşa, ayni §C-- rabcr gezmeye gittiklerini de ha· de bilmesi lazımdır. Bunların, tanıdık· 
lllındığı için köylü yeni yolu biran ev- kilde sade - zarif bir biçim gider. bcr aldım. ları erkeklere fazla alaka göstcrmele-
"'cl bitirmek için scf erber haldedir. Binaenaleyh, fazla terzi parası vere- rinc itimat edilemez. Bu alaka. ekseri-

1' "Çok sevdiğim halde, evlen- h 

d .~öy muhtarı Ali, ihtiyar meclisinin cek değilsiniz; hatta hiç terziye lüzum ya sa tedir; yahut da sahte olmasa 
mektcn korkuyorum. Bu kız b~ b ·ı 

,_ilirni ansı imam lbrahim köyün kal· Yeni nı<idalaraa erkekler için de ga- yok: Her ev kadınının bilmesi l&zım- 1 e, muvakkattir. 
'l;ın- ğ k b'l b. PC} k k d b' k. d'k" h h ld nn çok "asri,, geliyor. Halbuki Gen", ....... ~.·. bır· kızl", yani tahsili, ... ası u runda yorulma ı mez ır rip moclcllcr çılcmağa bct§ladı. fogiltc- t> ece ·a ar ıç ı ve ı ış er a e :t ......... .... 

ltıc1aai ıarfediyorlar. biliyorsunuzdur. Bu entariyi siz çok ben karımın, evine bağlı olması. terbiyesi, görüş ve yaşayışı ile zama-
rnam: reele, at yarı§l.arını seyre giden crl:c7c- güzel biçip dikebilirsiniz. nı isterim. Ben, kitaplarıma düş- nımıza uyan bir genç kızla evlenmek· 

-Dsrz 1 ~ kcı*li köyü için lcri11, Tcıyafct7criııdo 7XZ<Jmlan taklit Yalnız, güzel bir model bulmak kıi- kün, bahçe merakı olan bir ada- ten ümidini kesmemesi, çünkU böyle 
~ teY esirgemiyor. Yoktan var et· cttikü:Jri görülmektedir. fi. Buradaki model, işte, aradığınız mım. Onun bana bu cihetten iyi olmakla beraber iyi bir ev kadını ola-
d~1hliı yol bunun en bariz bir misali· Bıırada resimde eteği i.Jlcmeli geni§ modeldir... bir nrkndnş olamıyacağım anlı· bileccklerin buluna.cağına inanması 

~. ~~~~~bi~·r~pa~1~t~o~g~i~yn~ı~i§~bi~·r~cıda~~nı~g~5ru~·~·ı~ü~y~or~·~__:E~l~b~ise~nizi~·~d~i~k~U~n~iz:,~b~i~tti~'.~Ş~im~d~~~so-~~--~-~·-~~~·o;~;~;.,,_;··~'·~~~~~!l!!!l!!!!!!!!l!!~ta~:vaıy~·~emomliuniuri'i.~illllll8111İ .. ll• 
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ALMAl\!LAQIN LA\7Q!;:NS i @ 
~~~-~y?a1 
Büyük Britanya; 

Almanyaya darbe hazırlamıştır; konsotos 
bu pU\ııı tatbik etmeğl Şiraz valisine 

teklif ediyor !. 

• BugQ,n1..,-!1 tcfr~T,:ada geçen bir sa7ıne: Şiraz valisi ile BüyUk IJritanyanın 
Şıra;: konsolosu Mıster David O'Komıor, l:arşı kıır§ıya. .• 

Tarih 9 Te1ı:inlıanl 191511- ş;. , 
raz valııi, Bli11ük lJrilanua komotos
haneslnde, bu devletin Şira.: komo· 1 
loıu olaıı Dauld O' Konnorun mlsa. 
/iridir. ÇalıJma odasında onunlı.ı 1 
karıı karııvalar. Davld O'Konnor, 
nafi: ve tipi mütnir görilnüıli1 biı 
ıahliuettlr. Sö:.e oauet nezaketle 
ba,lıyor: 

- Ekııeldns, ıtri makamınızda vt
ua devlethantnl:de :lyartl edecek 
perde buraya kadar zahmet etmeni: 
ricasında bulunmam icap elti: al:i 
bu suretle vordugumdan dola111 ma· 
:.ur g{frmenl::t de ayrıca ve bilha$
sa rica ederim. Fakat böule yapıl· 
mlur ld:ımdı: rünkD, şimdi başba
~a aranıı:da konuşmak lstedfi11mlı 

mev:ıı, r1011elle mühimdir ve manle· 
ıe/ lecrı'1bcm1e ıabllllr, ki şimdi 

!randa, /rinde bir lnolli:in sör ıöy. 
ledlğl her eı•ln, her oda dört duııa
rının kulallı uardırl 

David O'Konnor, Şiraz valisinin 
gözlerinin içine bakarak: 

- Siz; dedi; benim pl8.nmu biliyor
sunuz. Yarın sabah harekete geçece. 
ğiz. Ve siz, ekselans .• 

Büyük Britanya konsolosu, bir lfilı
za duruşla. kelimelerine şiddet vere
rek, cUmlesini tekmflledi: 

- Plfuıı yerine getireceksiniz! 
Şiraz valisi, yerinden kıpırdamadı; 

olduğu vaziyette oturarak, ağız açıp 
da bir şey söylemedi. Yalnız yUzilnU 
ekşitmeslnden, bu işten hiç de mem. 
nun olmadığı anlaşılıyordu. 

- Yarın akşam bütün memurlar, 
bUtün zabitler, bütün candarmalar, .. 
lngiltero aleyhinde tema.yill besliyen 
memur, zabit, candarma, bunların 

• hepsi vazifelerinden çıkarılmış bulu -
nacaklardır. Bazı hoşnutsuzluklar, 

belki de hareketle ifade bulan birtar 
kını ho§llutsuzluklar olacnktır. Fakat 
siz, bunu bast.Jracaksınız. 

İngiltere konsolosu, bir el işaretile 
sözlerine §unu da kattı: ~ 

- Buradaki bUtUn Alman tacirlerin 
ve onlann bütün dostlarmm da, ya
rın akşam tevkif edilmiş bulunmaları 
lhnndır· 

Arayn bu sefer uzun bir sUkflt gir
di. Konsolos, validen göz ayırmadan, 
ne söyU:·eceğini beklerken, vali de ne 
cevap vereceğini düşünüyordu. Yü
zilnde fşmiza.z1a, söyliyeceği ilk şeyi 
tasarlıyordu. 

Uzun bir sükfltten sonra, söylediği 
şu oldu: 

- Demek yarın akşam, Şiraz, Bri
tanya hükimiycti altrnn girecek! 

Valinin sesi, derin bir iğbirar to.. 
nuy1a ak~e ti ve devamla: 

- Bu; dedi; o demektir! 
Bu mUtnleaya k~ı. konsolos, biç 

istifini bozmadı. Demindenberi olduğu 
gibi donuk, bir ifadeyle, gayet soğuk
kanlı duruşla, şu mukabelede bulun
du: 

- Nasıl isterseniz, öyle deyiniz. 

ce ehemmiyeti yoktur, isim beni arn. 
kadar etmez. Bununla. beraber, şunu 
ia söyliyeyim, ki.. 

Büyük Britanya konsolosu, Şiraz 

valisine gillUmsedi: 
- Siz; dedi; makamınızda kalacak. 

smız! 

Muğber vali, bir kat daha. heyecan· 
landı; hemen ayağa kalktı, odada bir 
aşağı bir yukarı dolaştı. O böyle do· 
taşırken, konsolos, ba.kı§lariyle kendi
sini takip ediyordu. Vali, birdenbire 
döndü, sağ elini belindeki sokulu han
çere koyarak, konsolosa yakl~ı. Sol 
eliyle, koltuğun arka kıenn kenarına 
tutundu. YU.ZU, kızarmıştı. Bir müd
det böyle dalgın durdu. 

Büyük Britanyanın Şiraz konsolo
su David O'Konnor, bu sırada yazı
hanesi kenanna ilişmiş, sol elini pan
talonunun cebine sokmuş vaziyettey. 
di. Sağ elinde kalemim tutup, sağ aya. 
!':'1le koltuğun alt kısmı kenarına bM· 
mıştı. Tirşe işlemelerle süslü tatlı sa
n renkte ipek abajurdan dağılan ay. 
dınhk donukluğunda, valiyle gayet 
yakm olarak, ka!"§ı karşrya; konsolos 
sa.kin, vali heyecanlı olmak üzere .• 
Sağ elini hançerine koyan vall, 

konsolosa bir sey mi yapacaktı? Ha
yır; böyle bir 5ey aklından geçirmi
yordu. Rastgele eli oraya gitmiş, ora
ya yerleşmişti! 

Fa.kat bir GeY söyliyecekti, değil 

mi?. Orası öyle! 
Şimdi söyliyeceğl ne? 
Şu: 

- Lakin, sizden emir alaeağmı. Siz. 
den emir almak ş.artile yerimi muba. 
faza et.inek! Fakat ben, Tahrandaki 
Şaha sadık kalacağıma yemin ettim. 
Bu, nasıl olur? DüşUnsenl?.e bir kere 
vaziyeti! Hem Şaha sadakat yemini 
et, hem de .. Vaziyetin nezaketini anlı
yorsunuz tabiU 
Buşehrdekl konsolos Sör Persi Kok5 

gibi Şirazdakt konsolos Mister Davld 
O'Konnor da, ikna kabiliyetini baiml. 

(Arkası oor) 

Memleketten resimler: 

Serbest güreş 
şampiyonluğu 
lstanbul mıntakası 
birincileri seçildi 
Gelecek hafta Ankarada yapılacak 

olan TUrkiye serbest güreş birinciliği 
mUsabakalanna. pazar güntl SUley
maniye klübil salonW1da başlamıştı, 
bu karşılaşmaların sonunculan evelki 
ak§8.m yine ayni klUpte yapıldı. Alı. 
nan neticeler §W1lardır: 

3 tJNCO DEVRE 
61 kllo: Halil GUneş, Mehmet Ka.

smıpaeaya 5 dakika. 25 saniyede tuşla 
galip. 

61 kilo: Ali§all GUneş, H8şim Beşik
taşa. hıı.smı gelmediğinden hUkmen ga
lip· 

66 ktlo: Hüseyin Doğanspor, İbra· 
hlm Doğa.nspora hükmen galip. 

66 Kilo: İsmail Kasımpaşa, Yahya 
Güneşe hasmının kilosu fazla oldu· 
ğundan hUkmen galip. 

72 kilo: Faik Galatasaray Mehmet 
GUneşe 9 dakika 5 saniyede tuşla ga
lip. 

72 kilo: İzzet Kasmıpaşa, Ham 
Beykoza 10 dakika. 45 saniyede tuşla 
galip. 

79 kilo: Hasan Koç Güneş, hasım· 
lan gelmediğinden hükmen ga!ip. 

87 kilo: Şevki Be.~lkta.s, Şevket Ga
lata.saraya 5 dakikada tuşla galip. 
Ağır sıklet: Samsunlu Ahmet Be

şiktaş, GUneşten Himmete 9 dakika. 
da tuela galip. 

DöRDONCü DEVRE 
56 kilo: Mehmet Beykoz, Mehmet 

Güneşe 15 dakikada hükmen galip. 
61 kiloda: Halil Güneş, Süleyman 

Doğanspora 3 dakika 25 saniyede tut
la galip. 

72 kilo Faik Galatasaray, İzzet Ka
snnpaşayn hUkmen galip. 
BEŞtNCl DEVRE 
61 kilo: Halil Güne~. Alif8,n Güneşe 

hilkmen galip. 
72 kilo: Faik Galata.saray, Halil 

Beykoza 5 dakika 30 saniyede tuşla 
gaiip. 

61 kllo Mehmet Kasımpa~, Ali~an 
GUneşe hUkmen galip. 

DERECELER 
56 K!LO: 
Birinci: Ahmet Yener Kasımpaşa. 
İkinci Mehmet Merd Beykoz. 
ÜçUncll: Mehmet Çelik Güneş. 
61 K1LO 
Birinci: Halil Yürcn Gü~eş. 
İkinci Mehmet Oktav Krumnpaşa. 
ÜçUncU: Alişan GUneş. 
66 K1LO: 
Birinci Hüseyin Karaca Doğanspor. 
İkinci: İsmail Şen Kasnnpaşa. 
Üçüncü: Mahmut Yarat.sal Beşiktaş 
72 KlLO: 
Birinci: Faik Göker Galatasaray. 
İkinci: izzet Kılınç Kasnnpa,.~ 
Üçüncü: Halil öztek Beykoz. 
79 KİLO: 
Birinci: Hasan Koç Güneş. 
YARI AGIR: 
Birinci: Şevki Akkah Beşiktaş. 
İkinci: Adil Oğuz Güneş. 
Üçüncü Şevket Yıldız Galatasaray. 
AGIR SIKLET: 
Birinci: Samsunlu Ahmet Be.sik~ 
İkinci: Himmet Oktem GUncş. 

Birinci ve ikinci olan pehlivanlar ge-
lecek haftaki f'.ehirler arası gilt'e~leri· 
ne hazırlık idmanlarını çarşamba, 

perşembe, cumartesi, paazrtesi ve sa
lı günleri sat 18 den itibaren Süleyma
niye klUbünde yapacaklardır. 

--il~ 
Erzineanda hırsızlık 
vakaları çoğaldı 

Po~is devriyelerini hemen ço
ğaltmak, yeni bekçi almak lazım 

Erzincan, (Husuıi) - Son zaman
larda ıehirde bazı hırsızlık vakalanı.a 

tesadüf cdflmek-tedir. 

Yirmi gün kadar evvel 'fazipaıa et.d
dcsindc kantariye üı:erino İJ ~mak· 
ta olan Ahmet kolatm magazaııma bir 
gece hrrsız girerek kasasını kırını§ ise
de kasa işinde acemi oldugundan bir 
ıey aırramamıJ yalnız: masıınm içgö· 
zünde bulunan üçyüz lira kadar bozuk 
parayı alarak &avuşmuştur. Bu it için 
polis tahkikat yaparak hırsızı ararken 
vakadan bir kaç gün sonra bu dükkfi
nın ycnındalti Acepşirlere vt .ua~a -
zaya girmek isteyen hırsız gece baca 
ve cb:nlarda dol~tıgmı görenlerin ba· 
ğırması Uzerine bekçiler vetljmlf ve 
hırsız kaçnuıtır. Yine bu \>akadan bir 
harta on gUn sonra bu civar Ja bir i1 ya
pamıyacagım anhyan usta hırsız po -
i!si şaşırtmak maksadile faaliyetini baş 

ka bir semtte gösterme7e ~alış.ııak 
Taşmağaza denilen ve topta:rıcılrkla i:ıı
tigal eden Oğu:ı:lularm ma~aı:;mna ge;e 
r;i::miı buradan da beıyüz kuruş kadar 
bozuk bir para alıp kaçmıştır. 

Mesele burada olmadığı ıüphesiz. 

ÇUnkU bu gibi hıruzlrk vakalarma her 
yerde tesadüf edilebilir. Yalnız Erzin· 
canda ~mdiye kadar pek az görülen 
hırsrzlık vak:<>lannın birder.bfre ııklaş

ması çok §ayam dikkattir. 

Zabıta bu hususta çalışmaktadır. Fa· 
kat bckcilerin azlığı ve halen mevcut 
bekcilere verilen ücretin kafi gelme • 
mesi. istifaya mecour olmaları yerleri
ne bekçl bulunamamtı:>ı ve bulunsa bi· 

le ~eni. alınan ?e~ler muhitini tanıyıp 
vazıfeyı kavrayıncaya kadar hırsrzların 
bu hallerden istifade etmesi gibi mah
zurları meydana getirmiştir. Polis kad

rosunun azlığı da bu hususta iyi Llr se
°.Jeb te§kil etmektedir, ıöylcki: otuz 

altı mahalle sayılan ve §İmdi dokuz 
bUy{ik mah:ıtleyc indirilen lchirde ev 
velce dört kol devriye çıkarken ıimdl 
koca bir §ehirde tek bir polis devriyes1' 
eezmektedir. Bunun için günden güne 
kalabahkla~n ve yurdun her tarafın
ıdan demir yollarında çalr~m··'c mak • 

ıadile Erzincana top1anan halkın kc· 
safctine göre polis devriyesinin I'.iç ol
rnaz!a iki üç koldan çıkması ve açık 
olan bekçi yerlerinin doldurulması 

memlekette şimdiye k:r:lar yok denebi· 
lecck bir v~ziyctte bulunan hırsı.rhk 

vakalarmı önlemiş olacı:k~ır. 

Bilhassa bekçi adedinin çogaltılma· 
sr lamndır. 

Bir Karı Koca F ıratta 
·Boğuldu 

Erzincan, (Hususi) - Kemah ci -
varında bir iö}ııde buluntn sürveyan· 
1ardan Btıhaddin isminde birisi karısi· 
le bir köprild~n ge~erlerken coşkun 
Fs:atın gözlerini karartması neticesi 
her ikiside suya düşmÜ§ cesetleri bu 
lunmadığı emniyet direktörlüğüne ge
len rapordan anlaşılm~tır. 

Br hafta evvel Mrgısr köyünde., Ha
nakudur ismindeki bir yere gitmekte 
olan Mustafa oglu Şerif fırattan ge
çerken suya ıdügmüı ve bogulmu§ bu· 
!1un da cesedi bulunamamıştır. Otuz 
yaşlarında olan bu zavallının ıuuru -
nun bozuk olduğu ıöylenilm<!ktedir. 

dan bir müddet evcl kahveci Mur;anın 
Akrabalarından birisini Mitini köyün
de öldünnU§ ve bu yUıden orıbeı &c· 

neye mahkQm olarak yedi buçuk sene 
yatmıı afttan istifade "1erek çıkmıştır. 
Moı:_ köyün.:ieki bu kavganın bir in
til:am hisS:lc olduğu da akla gelmekte· 
dir. Milddeiumumilik tahkikata başla
rru~tır. 

Erzincanda Umumi 
Hapishane 

Memlekette umum! bir hapisane 
yapılması düıUnülmektedir. 

Müddeiumumi tarafından mesele ad
liye vek!tetine yazılmıştır. 

Gösterilen 1U%Umun pek yerinde ol

duğu ve bu hususta da dördüno:i 
umum mUfetti~ general Abdullah Alp-
doğanın vaad ve tcşebbUste bulunduğu 
söylenmektedir. 

Şimdi binanın biran evvel yapılmacı 
için tahsisat beklenij"Ot'. 

Tarihi Bir Küpe 
Bulundu 

Ta.nus, 21 (Hwrust) -Tarsus Göz,. 
lilkulede yapılan kazıda milAttan 
2300 • 2500 yıl önC'eki zamana ait ör· 
nekle.rden iki çift altm küpe bulun· 
mUŞtur. Küpelerin zamanı Trova \'e 
Egemmta zamanma aittir. O vakitler 
bu ~kilde küpeler takarlardı. 

-o--

Memleketten kısa hahP.rler: 

• Dıyarbakır - Bitlis yolunda bir kıım
yon devrllıuiş dokuz yolcu ölmüş, altı ~ol
cu ölüm derecesinde :raralanmışlır. iki 
yolcunun ölüsü, dirisi bulunamomıştıı. 

• nilllsin Tııtınn kazasında bir ııdam 

karı ını kı~knnchk yüzünden balta ile pıır
çalamı~tır. 

• On giln ~·a~nn ~'tlğmur mnhsulMa rüz
de 25 zarar ''ermiştir. 

• lnegölde O men lı;mlnde biri keı:lf~i 
nAnrın altıııdn knlarak ölmilşıür. 

• Si\'asın Knryealanı köyünde sayımdan 
kncırılnn r111 koyun kurtlar t:ır:ıfındnn 

pnrcalnnnıı~tır. 

Pol;ste: 

Denizde Bir Kişi Daha 
Boğuluyordu 

BnkırkOyde Osmaniye köyünde o· 
turan Abdullah dUn öğle Uzerl yıkan· 
mak Uzere denize girmiş, yüzme bil· 
medfğinden suya batıp tıkmaya baş· 
lam1ştrr. 

Etrafta yüzenler Abdullahı g6re· 
rt!k yanına koşmuşlar, muhakkak 
blr öIUmdcn kurtarmışlardır. 

SICAKTAN FENALIK GELDİ -
Kıtlyoncuda 70 numaralı evde otu· 
ran 70 yaşında Olomptya tsmlncle bir 
kadın dUn sokakta giderken nzcrl· 
ne fenalrk ~elmlş. dUşmUş. bMmdall 
ynralanmrştır. 

Mühendislik imtihanı 
Bugün 

Narla fen mektebinden mezun "" 
lup mUhendls Unvanmı kazanmak IS" 

teyenler için 3074 numarah kaootl 
mucibince bugün ve yarın Nafia O" 

kulunda imtihan yapılacaktır. tıı:ıtl" 
hana iştirak edecek Nafta menıurıa: 
rı araaında. imtihanı kazanacakl61

' 

açılacak bir kursa devam edece:ıcıe; 
ve bu kurs nlbnyetlnde de yapılaca 
imtihanda mu'"affnk olanlar dlP

1
"' 

Gelin Almaya Giderken 
Şehre onbeı kilometre mesafede bu· 

lunan Molla köyünden gelin almai'!a 
giden muha.cir Nuri ve Hilmi ooınd;. 
ki §ahıslarla 'bu köyün kahvecisi Mu • ma nla.caklardır. ~ 

--~~~~~~~~---~ 
sa arasınka çıkan bir kavga neticesin- '· t d N • • Baıarköu cra Dalreılnden: 111, 

e urının att:ğı tabancadan Muııanın Mahcuz: olup satıtına karar "erııen 1111 

on onbcş yaglanncfaki çocuğu ağırca inek \'C hir dü,·c '\"C 20 saAmııh kO~fl de 
ve Mollaköyünde oturmakta olan ma- 3 • 6 - 938 cumn ıtünfi sııat 12 den 

1 ~
liye memurluğundan mahreç Kemah- kndnr Yeşilkôyde fstnsyon cnddeslt1ıte ~ 
lı Akab isminde bir zat ta ayağından tılncııltıncian tnllo otnnlnrın tarih "e yec•" 
yaralanmı§tır. carih Y"~alanmıştır. Al· '"e sııııtl ml'1kıirda mnhallfnde butı.111• 
drfım malt'imata &öre •.:arih Nu,ri bun- memuruna müracaatıım ftAn :~-a~~t;; 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=-~~=-:____~~~ 

Vaziyete ist,.diğiniz gibi isim vermek
te tamamiyJe serbestsiruz. hm.in ben· Erzlnoa.ncla bir illrokıilila seııbulirıien yaı•rular •• 
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"Perili Ev,, Harplerde köpeklerin ro 

Nefil söğüt a
ğa.çla.riyle kuşatıl

mış köyün az ile. 

Hangi cins köpeklerden ne gibi yerler e 
istifade edilebilir? 

risinde kalmt§ <>- Teknik, •evkülceyt, harbi iletle~ 
lan küçlik ve ol- motör ve tayyare gibi, milletlerin 
dukça. harap ev, askerlik işlerile meşgul olan miltehas· 
yıllardır boş duru- ıı~lan, köpeğin müstakbel harplcrlde 
yordu. oyruyacağı rol üzerinde de büyük c-

Çocukluğuma. i· 
sa.bet eden zaman• beınmiyetle duruyor. 
larda da., orası Bahis mevzuu olan köpekler, şıklık 
boştu. ıKöyde her- ve moda için büyük şehirlerin geniş 
kes, 

0 
evi, esrar- caddelerinde, bahçelerde, zengin ba-

engiz bir yer te- yanlann yanında görülenler değildir. 
IAkki etmiş ve içe- -~~M"""·· Harplerde orduların emrin.ele v.ızife ala-
risinde otunnak cak kuvvetli ve büyük köpeklerlden 

bahsolunuyor. §Öyle dursun, ya. 
nma. bile yaklaş Umumi Harpte köpeğe pek büyük 

maktan daima. Urkınüştü. Adeta peri- Kardeşim §imCli, {amamen şa.sırrnış vazifeler verildiği halde Almanlarla 
li bir evdi orası ... Perili ev var mı? bir halde: Fransızlar arasındaki garp cephesin-
Tuha.f bir rivayet işte ... Köyün çocuk- - Acaba bir sihirbaz mı? diyordu. de 1000 köpek kullanılmıştı. Bu bay-
lanna. varıncaya kadar, herkesin o ev - Budalalığı bırak, dedim. Sihir- vanlar içinde bazıları büyük kahra-
ka.rşısında duyduğu his, korku ile ka· bazlar ışığı ne yapacak? manlıklar göstermiştir. Fakat kahra· 
rışık bir çegingenlikti. Biraz daha sokulduk. mantıkları kaydeden bir kitap heniiz 

Ben, o köyde oturmıyordum. Fakat, Boş odanın 1bir köşesinde, ihtiyar yazılmış değildir. 
yaz tatillerimiz esnasında ekseriyetle bir kadın görülilyordu. Parça parça Alınanlarla Fransızlar harp ederken 
oraya giderdik. Nefti söğüt ağaçları elbiseler içerisinde ıgörünen bu kadm, cephede vazife alan köpekler arasın· 
ve köyün kenarından mırıl mml aka- bir ocağın yanı b:ışma oturmuş, ken- da büyük bir kardeşlik rabrtasr oldu· yanyanr, yabani iken terbiyeleştirilen 
rak geçen dere pek hoşuma giderdi. di kendine bir şeyler mırıldanıyordu.. ğu görWmüştür. dağ köpekleridir. Bunlar ötekilere na-

Ekseriya kız kardeşimle birlikte 0 • Çirkin bir kadındı. Yüzü bum.buruşuk- Köpek cinsleri arasırlda ~ çok işe zararı daha mukavim, ıceaur, kurnaz ve 
raya gider ve ailemizin eski tanıdık- tu. l tetiktir. 
)arından bir kadının evinde kalırdık. - Galiba hasta, üedim. Ve l{apıya abandım. Pirene dağlanhda yetişen k;;pckler bi-

Bahsettiğim ev, umumiyetle, "Pe- Kız kardeşim: Kolaylıkla açıldı. rinci derecede hizmetler ıgörmilştür. 
rili ev,, yahut "Tekinsiz ev,, adını ta- - Sanki ölecek, cevabını verdi. Şimdi ikimiz de korkmıyoraulC. Bunlarla rekabete girişecek olanlar 
eıyordu. Bir lahza birbirimizin yüzüne bak- Yalnız ihtiyar kadmı düşünUyQI', onu, yalnız Almanlann çoban köpekleridir. 

Bu 'perili ev,. hı tekinsizliği nere. tık. Sanki ne yapacağımızı kararlaş- uğradığı herhangi felliketten kurtar- Mütehassıslar, hali hazırda, bir harp 
den geliyordu? Kimse, etraf ile anlata- tırma.k istiyorduk. mağı istiyorduk. vukubulacak olursa hangi köpek cina-
mıyordu. * 4 ~ Sokak kapısından sonra, oda kapısı- terinin daha fazla i§e yanyac:ağı üze-

Yalıuz, erada, senenin muayyen Kız kardeşim bundan sonra.: ru da açarak içeri girdik. Fakat içer. rinde münakaşa yapıyorlar. Bunlara 
zamanlarında ihtiyar bir kadrom otur- dedi. Belki de yardıma ihtiyacı vardır, de gördUğümüz manzara bizi dehşet göre, köpeğin göreceği hizmet, ven1c-
duğu söyleniyordu. O kadmı kimse ta- içinde bıraktı. Az evvel, dışardan gör- cek vazifenin dikkatle intihap ve u-
mmadığı için, herkes, kendi hayaline - Evet, dedim. Bakalım kapı açık dUğümUz rşık §İmdi sönmUştU.. Ancak, yinine bağlıdır. Köpeklerden 'baclarx 
göre tarif ediyordu. mı? ay rşığınm soluk ziyası vunıyordu. n6betçilikte, bazı lan irtibat hizmetle· 

Ben, pek genç olmaklığmıa rağmen. Biz kapıya yaklaşırken, yüreğimizi Kadının bulundugu !köşeye doğru rinde, '1iğer bazılan da göı:çillülrte 
günün birinde 0 eve girmek arzusunu hoplatan bir ses ieittik. önce bu ses, koştuk. Fakat az evvel orada. lime 11- muvaffak olmaktadır .. 
duydum Yalnız ıı..-n degıY•ı kız ka.rde· bir iniltiye bcnziyordı.f. Sonra can çe- me elbiseler iı-inde go·'rdUğUmUz insan-• ~ · ' · ~ Köpek cinsleri hakkında tetkikler 
..t- d · · t ki d y ti ki=n bir adamın çırp. mmalannı andır- da kt o · Jdl ... Hk ııu.u e, aynı ıs e · e yanıyor u. e §· 'Y" n eser yo u. nun yenne "'" yapan doktor Baraya göre, harplerde 
tfrllic:ı tarzımızın backalıgmw dan 01 a clı. Adeta veri tırmalıyorlardı. Fakat küın' e halinde birtakım kuma..:. par"!!· 

':>' :ı 1 
- .J ")" ~ her türlü işlerde vazife görebilecek 

cak, "Tekinsizliğe". "Perili evlere,. biraz daha dinlediğimiz zaman, buse. lan görülüyordu. 
kul k · sin ve ıı..u tırmalamalann insan sesı'ne d olanlar bir kaç cinsten kanştmlmış a asmıya.n cınstcndik. O gibi ma- ·u Kardeşim korku içinde haykır ı: 
sallar, bize VIZ geliyordu.. benzemediğini gördük. Bu sesler, ftde· _İhtiyar koom, bir köpeğe dönüp melez köpeklerdir. 

Misafir kaldıgı-mız akrabamıza sor- ta tırnakla.riyle ,-eri k!l'""an ve ulu- k bold , rTr .... 1 1 B - ileri siperlerde irtibat vazifelerinde 
J -,J ay u .... n.a""'"'nn.... urası ugur-

1 
ku 

duk: yan bir köpeğin sesine bcnzemeğe suz bir yer!.. kullanılacak köpekler hissi kable vu 

- "Perili ev,, hakkında ne düşünü- başlamıştı. Ve bu çığlığı müteakip beni yapyal- sahibi, çevik, dikkatli ve temkinli ol· 
yo~un nine? Dedik. Doğru mu bu? Bu esnada. ikimiz de olduğumuz yer- mz bnııkarak dışarıya. koştu. -malıdır. Nöbetçilik eden köpekler, göz· 

Nine de inanmıyordu: de geriye sıçradık. Zira. az önce bak- Arkasından da ben çıktım. leri tecrübeli, uzağı gören, kulakları 
_ Saçma, dedi. tığımız pencereden bir şey hızla fırla- Başımızdan geçen bu vakanm hika- en kü~ük bir hareketi bile işiten cins-
Bu suretle, perili evi ziyaret etmek yarak, çayırın üzerine atlamıs ve iler- yesi hala köylünün dilinde dol~ır. ten intihap edilmelidir. 

için onun da iznini almış olduğumuz lere doğru dörtnala. sıvışmıştı. Fakat 0 zamandanberi dalına dU§Ü· Yaralıları arayıp bulan ve icabında 
için bir gece, herke.sin uyuduğu sıra. Bu sıçrayan §ey. kurşuni renkte bir nüyorum: Acaba 0 gece, 0 acaip evde hastalann yaı:idımma koşan köpekler 
da, kız kardeşimle birlikte "Perili ev,, köpekti! gerçekten bir acuze görmUş mü idik... ise, arayıp bulma kabiliyetinde olanlar-
e doğru yilrümeğe başladık. * Jf. ~ Yoksa, gördüğümüz şey; garip ışıkla- dan seçilmelidir.Avcılık hassalan meş-
Beş on dakika sonra e\·e vardığımız Kardeşimin kolundan tutarak: rm birbirine karı§ması içerisinde ken. bur senbemar cinsi köpekleri 'bu va-

~an. ö11ce bahçe knpısmm dışında - Derhal içeri girelim, dedim. Zi- di hayal ve kuruntumuzun bir aksin- zifeyi mükemmelen yapabilir. Kış gün 
durduk. Güzel bir ay ışığı vardı. Bah· ra., bu köpek zavallı kadına. saldırdı den fbaret miydi!? teri kızaklara k~ularak nakil işlerin-
Çe kapısının paslı bir reze üzerinde galiba! .. Zavallı kim bilir, şimdi ne lngili::ccdcıı çeviren: de kullanılanlar meşhur Pirene, Alp, 

_/ 

seçiliyor. Umumi Fiarpte bu cins k&o 
pekler General Guronun ordusunda 
kullanılarak istifadeler edilmiştir. Bun
ların gördüğil hizmetlerin mükafatı o
larak namlanna Fransanm Barlödilk 
rnevkiinde bir abide bile dikilmiştir. 

lşte lbu suretle istikbal harplerinde 
kimya Uiboratuvarlarile, fabrikalann 
ortaya koyacağı binlerle emrivakiler 
yanında köpek cinsinin de büyük fal. 
liyet göstereceği zannolunuyor. 

Maks Bir 
Çocogonon sihiıatı 

ilzerJoe and Jçtl 
Boksör Maka Btr. 

yavrusuna hayat 
verdiği gibi, 1k\ 
kere de, bir litre 

ı 
kadar kanını ver
miştir ..• 

KUçUk Maksi beş 
aylıktır ve zatUr
reeyo tutulmuştur. 
Doktorlar, çocuğun 

kann ihtiyacı olduğunu söyleyorlar 
ve kendisine kan verllmesi lüzumu
nu gösteriyorlar. Bunun Uzerine, 
Maka Btr, çocuğuna kendi kamnm 
verllmeslnl lsteyor. 

?ılaks Btr, yanusunun kurtulması 
için çok çalışmaktadır. Bntta., adak 
ndar gibi hlr vaatta bllo bulunmuş
tur: 

- Çocuğum iyi olursa, Mnks Şme~ 
llng lla Coe Luiz arasındaki macm 
ı;allbl ile carpışacağım, diyor. durduğu göıiililyordu. O kadar ki a~- haldedir? HtKMET M. dağlan c:fnslcrile Şimal köpeklerinden tığımız zaman gıcırdadı. Hafif bir ____ _.. _____ _. ______________ n;;.;.;;;;...:::ı:ı::m ________________________ ıcm_ 

rüzgar esiyor, yapraklar hışıldıyordu. 
Bundan başka, ortalıkta tam bir ses-

Esrarengiz evin bahçesine girdiği
Sİzlik hüküın sürüyordu. 

Esrarengiz evin bahçesine girdiği-
nı_iz vakit, kız karde§im sordu: 

- Şimdi ne yapacağız? 
- Bilmem, dedim. Ne yapalım? 
- Eve girelim! 
- Pekala. Sen gir. ben arkandan 

geuyorum. 
- Hayır. Evvela sen gir! 

le ~ihayet, evin kapısına. doğru birlik-
ılerledik. Büyük bir ihtiyatla yürü

~Orduk. Kız kardeşim de benim gibi, 
~ltndi bir asabiyet içindeydi. Etrafta 
~ak bir gürültü olsa, heyecanla bakı
l or, duruyor, dinliyor, ondan sonra. i. 
erliyorduk. 

ga_ lrapı önüne gelmeden az önce, yana 
~ Ptık .. Evin yan penceresinden içeri· 
e bakmak istemiştik. 

* ~ :t. 

~.ır iki adım yürümü.5, yüriinıemiııtik 
•l, kız kardeşim apansız <lurdu. 
g1-: ~ak, dedi. Evin i~risindeki ışı-
:~ruyor musun? İçcrdc birisi ·var! .. 

r 1rkaç dakika öylece kaldık. Sonra 
h1t-:r<'tinıizi toplayarak pencereye 

ı daha yaklaştık. 

BlR l.'AXUŞ '.I'~LAJ{l\.İNİ~ 
TA\'ZİHİ 

B U S'ÜTUNDA yazdıklarımı, 

kısmen şaka yerine alanlar 
bulunduğu gibi, yUzde yUz ciddi te
l~kki etmcğe lmkll.n vı•recek bir göz
le okuyanlar da varmış. Nurullah A
taç dostum, hayatın ve fikirlerin her 
veçhesini, tam hakkını ,-erecek mü
talen etmek kabilfyelinde olan bir 
nrkauaşımızdır. Geı;:enlerde onun. 
muharrirlere dair bir yazısından bir 
cUmlo alarak bu sütunlara geçirmiş 
ve altına da kcndillğlnıd~n hfrkac 
satrr eklemiştim. 

~urullah Atacın cUmlcsf şöyleydi: 
"Ucn. f<-krnrdnn kn-:numlnn "C\'· 

nt<-m ... 

Ren de ıiiyordum ki: "Nurullah 
Ataç dostumuz. bu dUşUncesfne, ga-
7.oto sahipleriyle okuy11c11larm1 da 
inandırsa, işimiz hayli kolaylaşacak. 
ntr1rnı; yıl C\"'\'Cl ynzdı~rmız yazıları 

tokrarııyarak geçinir giderız. Yeni 
mevzular aramak zahmeUnden kur· 
tulu ruz ... " 

• • • 
DÜN SABAH komşumuz "Ha

ber" e gittiğim zaman, Nurullah A· 
tac her zamanki gibi benimle konuş
tu ama, sesinin tadı değişmişti. 

- Yaptığını beğenmedim, dedi. 
Benim o satırlarla ne demek istedi· 
ğfml anlamadın mı? 

• • • 
NE YALAN söyliyoyim. Nurullah 

Ataç bu sorgusuyla beni mUşklll blr 
mevkle sokmuştu. "Anlamadım" dl· 
yemedim; şöyle böyle bir kablllyeti
mlz varsa, ondan şUpho edecekti. Ve 
hu, kendisine do nğır gelecekti. Zi
ra. Nurullah Ataç, "eli kı!lem tutan
l;ır" arasında beğendiği pek az kişi
den biri olarak beni de sayıp cesare
timi ve hatU.. - işte görUyorsunuz 
ya - <'ür'etiml artırmıştır. "Anla· 
madım'' demekle onu inkisara dO-

şUrmUş daha doğrusu, tahmininde 
yalancı çıkarmış olacaktım •.. "Anla
mamazlıktan geldim" diyemedim. 
Bu da, kapıldığım cUr'etln beni sov
kottfğl .meydanlarda, işlediğim tnr
ıu kusurları "ayıb" ın hududunu da 
nşan bir mesullyetslzlik dereceleri· 
ne vardırdığımı açıktan nçığa ı;6s

termek olacaktı. 
Sadece, hocasının önllnde haklı 

haksız, bütün azarlayışlan dinle
mekten fazilet uman bir talebe te• 
mlzllğlyle: 

- Sen söyle, ben yeniden yaza· 
yrm, dedim. 

• • • 
SÖYLEDİ: 

- Benim "tekrar" dan kastetti· 
gim şudur: İnsanda bazı fikirler 
vardır ki, bir defada söylenemez. 
:Müteaddit diğer vesilelerle o fikir 
tekrar edilir. Hatta, bir mUmlnin 
Fatibeyi tekrar etmesi gibi edilir ... 
Bundan başka, ben, edebiyatı, ll).an
madığım şeyleri yazmak şekllnde 

anlamayorum. Bence edebiyat. bir 
muharririn inandığı şeyleri yazma. 
siyle olur. 1nandı/;ı şeyleri ise, in· 

san, yetmiş defa da, yedl yUz yetmiş 
defa. da yazablllr... • 

• • • • • • , P. ' , • 

SAYIN Ustadıma, bu s<Szlerlndon 
sonra, ancak "Allah ömUrler versin" 
demekle iktifa. ederek edebimle ce· 
kilip gittim. 

• • • 
KIVIRCIK KADIN 

"SON PASTA" da İsmet Hulusi: 
"Kadın da koyun gibidir. Kıvırcığı 
hoşa gider" diyor. 

tyl, gUzel diyor ama, "altı aylık 

pcrmcnan'' olmamak şartlyle ... . .. . 
BiR SIRJ\: CAMBAZININ 

. HAYALİ 

D'ONKO GAZETEMİZDE okumuş
sunuzdur. Abdullah isimli bir sirk 
cambazı Filistin tahtına geçmek is
teyormuş. 

Bu adam cambazlığınn. glivcnlyor 
galiba ... GUnUn birinde dUşecek olur
sa, slrk cambn.zlığrnın verdiği cerbe· 
ze flo tekrar sıçrayarak kolaylıkla 

yerine g~eblleecğlni sanıyor: 
HİKMET MVN.IR 
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Türk adliyesi 
(t1st tarafı ı incide) 

tUn dairelere ve mahkemelere şamtı 
bir mahiyette olduğu için selflhı e
saslı ve devamlı teltl.kkl etmekte
yim. Nitekim yalnız mahkemeler na
zari ftlbare alınacak olursa her se
ne mahkemelere gelen iş yekununun 
iki yıl içinde 927.141 den 593.538 e 
çıkmasına rağmen seneden seneye 
devredilen iş yekfinlarında iki yıl ev
velkino nazaran 150 bin kadar az
lık vardır kl bu, azlık münhasıran 

lier sene mahkemelerimiz tarafın -
Clan intaç edilen iş yekununun 500 
binden 663 bine çıkmış olmasına 

b"orçluyuz. 
Mahkemelrde g6r0len bu eelAh

ta sulh cezalannın hissesi yoktur. 
BllA.kls orada vaziyet biraz daha a
lırlaşmıştır. ÇünkO bu mahkeme· 
ler 935 senesine 50 bin, 936 senesi
ne 59 bin, 937 senesine 62 bin, 938 
senesine de 66 bln iş devretmiştir. 
Halbuki bu mahkemelere gelen ye
ni işler miktarında 20 bin kadar 
noksanlık bulunması eldeki işlerin 
btlyUk bir kısmının sUratle çıkarıl -
.ın.asma ve vaziyetlerinin selAh bul
masına lmkA.n bırakıyordu. 

:Ağır eczalarla ticaret mahkeme
ierlnde selAh çok az mahsustur. Sulh 
liukuklardakl selAh şayanı kayıt
t.ır. :Asliye ceza ve asliye hukuk mah 
kemeleri 937 yılı içinde hepimizi 
memnun edecek bir ilerleme kaydet
mişlerdir. 

'.A..sllye cezalar 935 ~e 60 bin, 936 
da 70 btn, 937 de 77 bin, asliye hu
kuklar ise 935 de 100 bin, 936 da 
102 bin, SS1 de 139 bin iş çıkarma

ğa muvaffak olmuşlardır. 
lcra daireleri tkl sene evveline 

Jiadar seneden seneye 984 bin iş dev
rederken 937 senesinden 938 senesi
ne 254.477 iş devretmiştir kl bitta
bi bu büyük bir sclft.h eseridir. 

'.Ancak hemen söylemeliyim ki bu 
aelt'lhın tam yarısını pnra cezaları
nın tahsilini fcra dairelerinden ala
rak maliyeye devreden 3038 numa
ralı kanuna borçluyuz. Böyle ol
makla beraber seIA.h kuvvetlidir ve 
icra dairelerinin yavaş yavaş işlerin 
kumandasından bıkarak işlere ku
manda eden bir vaziyete geçmekte 
olduklarını vazih olarak göstermelt
tedlr. 

Buraya kadar söylemiş olduğum 

rakamlar Tilrk adliyesinin her saha
da her gUn biraz daha çok biraz da
ha çabuk iş çıkarmak hususundaki 
gayretini ve bu husustaki kudret ve 
kabfllyetlni vazıhan gösterC'n rakam 
lar.dır. 

.Adliyede çok ve çabuk iş çıkarmak 
kadar ve hattft. ondan daha fazla 
önemli olan, çıkan tşlerlnı' ilme ve 
kanuna uygun olması şartıdır. O
nun için şayet tuttuğumuz yolda el
de etmeğe başladığımız bu çokluk 
:ve çabukluk çıkan işlerin llme ve 

• kanuna uygunluk bakımından ya -
pılmakta olan fedakArlıklarla elde 
ed111yorsa bu çokluk ve çabukluğun 
herhangi bir kıymeti olmak şöyle 

ôursun, bUAkfs bir an evvel vazgcçn
m.esl lAzımgolen bir belfye tel!kki e
cmmesl lcabeder. 

:Acaba bu bakımdan cumhuriyet 
adliyesi ne vnzlyettedlr? 

Hemen habor vermeliyim kl cum
huriyet adllyesl kararlarının ilim 
ve kanuna uygunluk noktasındaki 

fütuhatı çokluk ve çabukluk saha
sındaki müsbet adımlarından çok 
daha bUyUk ve çok daha kıymetlidir. 
HJklmler kanununun tık tatbik se· 
nesi olan 934 yılından bugüne ka
dar mahkemelerimizden sadlr olan 
kararların temyiz mahkemesince 
tnsdlk nisbetlerl her yıl geı:en bir 
yıla nazaran devamlı bir yükselme 
knydetmlş ve 936 senesinde yüzde 
58 olan vasntt tnsdlk nlsbetl 936 da 
58 e, 937 de de 61 e vasıl olmuştur. 
,Yalnız hukuk mahkemeleri nazarı 

ftfbare alındığı zaman vasati tasdik 
nfsbetlnln 71 l tecavUz etmekte ol
Ciuğu görillllr kl bu da hl'ıklm sınır
la"94akt ehliyet Te bllsf farkından 
C2eğU, sadece memleketimizde huku
k! mevzuatın ve içtihatların istıkrnr 
bulmuş olmasından ve cezat mevzu-

atın da sık sık değlştlrilmeslnden i
leri gelmektedir. 

Adliyo Veka.letlniz işlerdeki çok
luk ve cabukluk ve kararlardaki U
me ve kanuna uygunluk sahaların
daki fütuhatın bUyUk kısmını hA.klm
ler kanununun anaprensiplerlne ve 
kıymetli hAklmler cemaatine borc· 
lu olduğu kanaatindedir. 

Tınn1z l\LUIKEl\IESt 
Diğer mahkemelerde görtılen bu 

selAh temyiz mahkememizde kendi
ni daha çok hissettirmiş bir vaziyet
tedir. 

Temyiz daireleri ötedenberl sene
den seneye 20 binden fazla iş devre
drlrdf. Bu devredilen iş yekfınu 

937 senesi başından yirmi bine, 938 
senesi başında 17 bine, 9 3 8 senesi 
mayısında 14 bine lndl. Bu devre
dilen işler içinde hukuk .dairelerine 
alt olanı senelerden beri normale 
yakın olan 6 bin kusurdur ki bu ra
kam bugiln de o kadardır. 

İki senelik meeal neticesinde biri
ken işler bakımından ceza dairele
rinin vaziyeti de normale yaklaş

maktadır. Ceza daireleri 937 sene
ı;lnde i4.440 iş devralmıştır. 938 e 
bu daireler ancak 9.991 lş devir ver
diler. İçinde bulunduğumuz mayı

sın birinci gUnU bu rakam 8.374 e 
dUştU. 

ı Mayıs 938 günü temyiz mahke
mesi teşkt1Atlarına ayrı nyrı g6z a
tılclığı zaman görillilr ki ceza ve hu
kuk ı.ımumt heyetlerinde bekliyen 
iş miktarı lkt aylık varide yekQnunu 
t ecavilz etmemektedir. 

U'cUncU hukuk, ikinci ceza, icra ve 
lflO.s, dördUncii hukuk işlerini gUnU 
gününe görür bir bale gelmişlerdir. 

Birinci ceza, ticaret, birinci hu
kuk, ikinci hukuk, UçUncU ceza dai
relerinin gUnU gUnUne iş görilr bir 
hale gelmesi artık bazıları tein bir
kaç hafta, bazıları için de blrkac ay 
meselesi olmuştur. 

Yalnız d6rdUncU ceza datre11l her 
sene 20 bine yakın iş çıkarmasına 

ve yıldan yıla devredilen iş yekQnu
nun her sene bin kadar azaltmasına 
rağmen elyevm bu dairenin ellnde 
de 4000 binden fazla iç mevcuttur. 
Bu dairenin de diğer daireler arası
na karışabllmeslni temenni ederim. 

Arzcttiğim gibi temyiz hukuk dai
releri normal .denebilecek bir vazi
yet içindedir. Dördüncü cezadan 
maada. ceza daireleri de hukuk dai
relerinin vaziyetine cok yaklaşmış -
tır. Temyiz mahkemesinde yıllardan 
beri beklediğimiz iyi vaziyete bu ka· 
dar yaklaşabilmek için sarfedtlen 
gayretlerde birinci reisliğin, cum· 
hurlyet baş mUddelumumJllğlnln ve 
alelumum temyiz dairelerinin sebke
den mesailerini huzurunuzda teba· 
ruz ettirmeyi vazife bilirim. 

İCRA 

İcranın hukuk kısmında son sene 
rakamlarmın kaydettiği selt'lba rağ
men yapılacak pek cok işlerimiz bu
lunduğu da. aşikArdır. Esasen bu 
iş için geçen sene sizlere vaadettl
ğim glbl yabancı bir mütehassıs cel
bettik. Bu zat büyük ve kilçUk muh
telif icra dairelerini tetkik ettikten 
sonra. hasıl ettiği kanaati ve g6tdU
b'il kusur ve noksanların isHlhı için 
yazacağı raporu bu ayın son unda 
göndereceğini va.adederek memleke
timizden ayrıldı. Bu mUtehassısla 

vaki olan şifahi temaslarımızda ic
ra ve lflAs kanunumuzun 50 - GO 
kadar maddesini tadil etmek tavsi
yesinde bulunacağını ve TUrk adli
yesinin bu mUşkillU yenebllecek bir 
kuvvet ve· kurette bulunduğunu ifa
de etti . 

OEZAEVLERt 
Ceza icrasına gelince: VekAletl

nlz bu hususta en .doğru yolu bul
duğu ve bu yolda hayllce ilerlediği 
kanaatindedir. Tuttuğumuz yolda 
sadece yilrilmenln, mahdut seneler 
içinde eczaların icra ve infazı bakı
mından adliyemizi gayesine isal e
deceği kanaatindeyiz. 

Pek mütevazi vasıtalarla başlıyan 
tmralı, Edirne, Zonguldak, !sparta 
yeni ceza evleri bugUn birer canlı 

varlıktır. 'Oc sene evvel met~k ve 

1 Da~!ı~~ı~•~> 1 Y ~~~H~~~ ~~ ~b~.~~~.!~!~ 
milhlmce bir vazifedir. Bu itibarla Da- da görUgUlmO§ ve grup tarafından ayn. larmdan ekmek olarak tevzii çare&n.l 
biliye Vekrıletine mevdu olan vazifele. lan komisyonlarca liiyıhaları ve men- düşünmekteyiz. Hatta bazı siparişleri. 
rt, huzurunuzda. birer birer açmak, bu balan hazırlanmıııtır. Idıırei hususiyeler miz vardır. Ekmek te asğarl bir fiyat. 
mevı.uun hududu gayri muayyendir de- için de ayni §eyi dil§ürunekteyiz. Bele- la ve evsafı en iyi sekilde temin edile-
nilebllir. Bu memlekette Dahiliye Ve- diyeler bankası olduğıt gibi ldarei huııu- cektir. 
kAletinln i§leri ne kadar az münakaşa siyeler için de bir banka tesisini dilgU- Hülfu;a arzedeyfm, ki belediyeler 
mevzuu olursa ve Dahiliye Veklll de nüyoruz. . ekmek, et vesaireyi ucuzlatmak için 
gerek millet huzurunda, gerek efkarı- Dahiliye Vekili bundan sonra §ehirle- ve halka kMi derecede gıda. aldıraıbil-
umumlye k8.l'tlısmdo. ne kadar az söz rin suları meselesine geçmiş, çok mil§- mek için uhdelerine vazife alanlar, el-
söylemcğe mçcbur bulunursa, Dahiliye kUl olan bu f"e bUyUk bir ehemmiyet !erinde vesaiti olsun olmasın, kanunJ 
Vekaletinin i§leri o kadar iyi gidiyor verdiğini, belediyeler bankasmm bir ve idari olsun, çaresini yakm bir r.a. • 
demektir. "Su proğramr., yaptığını, belediyelerin manda bulacaklar ve tatbik edecek • 

Dahiliye Vekliletine mevdu olan en sudan sonra plan, elektrik, harita ve !erdir. 
ba§taki ~. emniyet ve asnyiş meselesi- spor yerlerinin fnşaemn el atacaklarını BELEDİYELERE VERlLM.St LA-
dir. o IUbarla. Dahiliye VeUletinin me söyliyerek de~ir ki: ZIMGELEN SALAHlYETLER. 
sutu olduğu işin dünyanın her memleke- - 1941 de 58 şehirde temiz sular Belediyelerin bu vazif elerinl yapa.o 
te nisbeten çok yUksek söylemeğe ci- akıtılacaktır. Bunlann bir kısmı ihale bilmeleri için şimdiki halde kanunen 
billi tevazuumuz mlinl olduğu için hep- edildi. Bir kısmınm da projeleri hazır- bazı saliihiyetlerinin artt.trılması ve 
sinin fevkinde dememek kaydı no, n lanmaktadır. hilkfunetin de bir mtlddet i~ln kendi. 
lyl bir şekildir diyebilirim. Su meselesi halledilirken bir çok ee- lerine muavenet etmesi .Ia.zmıdır. Ka-

. Bunu evveleml.rde milletimizin Cum- hirlerimWn plil.n ve haritaları yapıl- nunt salruıiyetleri BUyUk Meclis, fca. • 
huriyet prensiplerine olan bağlılığını ve maktadır. Bunlarm bir kısmında da bmda. esirgemez. !ca.p eden yardmıla.n 
a!U ve ciblllt olan medeniyetine medyu- spor yerleri, stadyomlar ve diğer mo- da hükfunetinıiz esirgememekte -
nuz: Ikincl olarak ta bOyük Millet Mec- dem ihtiyaçlar vnrdır. Mezbahalar da dir. Diğer kalan kısmılarda da kendi 
!isinin kabul ettiği adil kanunların tat- buna dnhlldlr. menbalarma istinaden vergilerinin 
bikinin eseridir. Bu memlekette her turlil seyyiatma a.rtt.nlmaması §artile medent ve sos • 

Nihayet bu vazüe}i üzerine alan po- rağmen tek bir çeeme yapan adam asır- yal cihetlerde nerede imkan varsa bu 
Us, jandarma teşkilatımızın tekemmUl larca yadolunurdu, menbalan bulmak için icap eden ha.-
etmesi ve mensuplarının da cansipara- Bugün bütün §ehirlerinıize su getir- zırlrklar yapılımş olup gelecek ııene 
ne çalı§malarmm semeresidir denllebl- mek elbetteki halkı ilelebet rejimimi- bu bahiste Büyük Meclise ma.ruzatta 
lir. Eğer nsayie ve emniyet üzerinde ze bağhyacak ve bir iftihar vesilesi o- bulunmak fırsatı hasıl olacaktır. 
mutlaka bir söz söylemek icap ederse lacaktır. (Alkı§lar, bravo sesleri). Bu meyanda belediyelere ait bJrta. 
uununla iktüa edeceğim ki, polis ve Dahiliye Vekili bundan sonra anı- kım vevgilerin tenzil edilmesi mesel! 
jandarmamızm muhabbet ve himayeni- me hizmetlerinin ibelediyeleştirilmesi istihlak, eğlence vergileri gibi halkı-
ze IAyık bir unsuru emniyet olduğunu veyahut devletleştirilmesi meselesinin mızm, eğlence, tiyatro ve mU.zik dln-
arzedeceğim. Bizim Dahiliye Vektıleti- rejim icabı, Atatürkün direktifleri i- lemeleri gibi zevk ihtiyaçlarını biraz 
ne mevdıı olan işlerden başlıcası da vi- cabr, Celal Bayar hükfunetinin pro. gilçleştiren gerek maliyenin ve gerek 
lflyetlerde idari teşkilAt ~teridir. Sırası gramı icabı olduğunu söyliyerek de- belediyenin almakta oldukları bu gibi 
tıe başlamak lli.mn gelirse köyler, nabl- miştir ki: Vergilerde de tenzilat yapılacaktır. 
yeler, kazalar, vilAyetler ve umumt " - Amme hizmetleri hiç bir kapi- Hatta bunlardan bir kısmı için lia:-
mUfettişllklerdir. Bu te!}killt bütiln ha- talin istismar edcmiyeocği bir filet sa- nunıar hazırlanmaktadir. Bu kmım d& 
yallerlnl ve ideallerini yerine getire- hasıdır. tetkik edilmektedir. Umit ederim ki, 

N el k-4-:ı.: b. gelecek sene bUt""miz mevzuub·'---1 •• cek olan terakkt ile mütenasip olarak e bir e H.uA, ne ır tramvay, ne .. ıı- a.uau 

yUrilmektedlr dersem hakikati söyle- bir vapur, ne bir ot:obl.is şirketi ferdin dugu ıı:akit, sir.e bu işlerin ne kadar 
miş olurum. ÇUnkü memleketteki inkl- elinde kalamaz. Bunlar, belediye hu- yapı I§ olduğunu 817.etmi§ olacağız.,, 
gafı iktisadi ve içtima! inkişaf hudutları dutları dahilinde iseler belediyeye, be- (Sonu Sa..+ 80.. 3) 
kısaltmakta ve mesafeleri buna nisbet- lediye hudutları haricinde bulunup da 
ıe idare te3killtt idareyi de arttırmak- müteaddit belediyeleri al!kadar edi -
tadır. yorsa, devletin eline geçmelidirler. 

KOYJ,ERIN ;KALKINMASI Devlet, kar cihetini bir tarafa bırakıp 
Biz bu terakki ile mUtenadp olarak her §eyde olduğu gibi milletin menfa-

to~kil!t.muzı ikmale çalışıyoruz. Köyle- atine olarak bu gibi şirketlere ait 
rimizin kalkmma.sı hareketi başlamıştır. masrafları bütçesinde temin ve takvi-
Dabiliye encUmenindo bu köylerin in- ye etmek surctile yerine getirmelidir,, 
kişafı.na muvafık olarak bir kanun hn- Bay Şükrü Kaya belediyelerin eline 
mlanmaktndır. Niyetimiz köylerimizi geçen mıları bir varidat menbaı ola-
komiln eekllnde toplu bir halde idare rak değil, bir amme h\zmeti olarak i. 
etmektir vo kUçilklerinl de toplu bir da.re ebnenin esaslı prensip olduğunu, 
hıılde tdaro etmektir. Köy bankası teg- mezbahaların böyle iş göreceklerini, 

kili köylerin zlrat ilerlemeleri ve maa
rif yönünden de terakki etmeleri için 
hilkUınet arkadaştan elbirliğiyle çalıŞ

makta vo dil§ilnmektedir. 
KöylerimWn 18.yık olduğu refah mer

tebesine yakın bir zamanda geleceğini 
fiiliyatla göreceğiz. "Bravo sesleri,, 

BELEDiYE ŞLEB1 

Belediye işlerimiz memlekette çok 
zamanlar metnık kalmış bir haldeydi. 
Veyahut çok eski tarzlarda idare edili
yordu. Belediyelerle ciddi bir proğram 
dahilinde iştigal her gUç inlere olduğu 
gibi gene Cumhuriyetin eseri olarak 
başlanml§tır Bunların, kendilerinin ka
nunu yapıldıktan eonra kendilerine 
proğram verilmiş ve bu prôğramlar bu
gün tatbik edilmektedirler. 

Gelecek sene teıırii meclise bu hu
susta oldukça mUhim ve memleketin 
ihtiyacına klfi esa!lar getireceğimizi 

Umit ediyorum. Zaten bu e~Iarm bir 

halt bir a.da olan lmralıda bugUn 
Uç büyUk bina, iki atelye, Uç ahır, l· 
ki depo, bir balıkhane, bir idare ve 
jandarma dairesi, bir değirmen, mU

teaddlt binaları, im.ar edilen binler
ce zeytin ağacı, bağları, sebze bah-

çeleri, iskelesi, yolları ve binlerce 
dönüm zerlyatr ile bir mamure hali
ne getirilmiştir. Burada mahkfım
lar bir taraftan kendi kendilerini i

dare ederken diğer tarttan bu adayı 
zenglnleştlrmektcdlrler. Elyevm lm
ralı adasında 400 kişinin ektiklerini 
toplıyabllmek için geleeek ay oraya 
gönderilmek Uzero 350 mahkflm da
ha hazırladık. 

Edirne, kardeşi lmralının tuttuğu 
yolda emin adımlarla yUrUmektedlr. 
Elyevm orada bulunan 200 kişinin 
ektiklerini toplıyabilmek için gele
cek ay gönderilmek Uzere 300 kişi 
daha hazırladık. 

belediyelerin başka taraftan varidat 
bulunca bu işi böyle idare edecekleri
ni söyliyerek lstanbuhm inşa mesele
sine temas etmi~. etin ucuzluğunu te
min için devlet ve belediyf'ce yapılan 
fedakarlığı anlatmış, Gayet kasaplar 
halkın gıdasını ucuzlatmak için yapı
lan bu işe fili şekilde mümanaat ede
cek bir teşebbüse girişmiş olsalardı, 

yani dükkanlarını kapatıp halka. et 
vermeselerdi hükumetin ertesi günü 
Istruıbul halkının muhtaç olduğu etin 
iki mislini halkın ellerine ve emirle
rine amade bulundurmak için tertıöat 
aldığını söylemiştir. 

Vekil diğer şehirlerimime de bu bU· 
yük gıdanın bu za.ruıi hflcetin halka 
ucuz olarak verilmesi çarelerinin de 
muhakkak bulunacağını söyledikten 
sonra ekmek meselesine geçerek şöy
le demiştir: 

EKMEK MESELESİ 
Ekmek meselesine gelince, bunun 

Zonguldak madenlerinde elye\'lll 350 
mabkUınumuz çall{lmaktadır. Maddi noit
tadan en müreffeh bir vaziyette bulu
nan Zonguldak cczaevindeld muvaffakı
yetin sırrı, Adliye Vekaletinden ziyade 
oradaki maden mOdUr ve mUhcndislerl
nin hUsnUnlyet ve çalışmalarında mün
demiçtir. Onlar bizi, biz anlan seviyor 
ve anlıyoruz.. Mahkfu:nlar da her ikimizi 
seviyor ve anlıyorlar. Bu kar§ılıkh sev
gi Ye anlllf1Dladan sağlam köklil bir var 
ltk fı§kınyor: Zonguldak cezaevL 

Zonguldak madenlerinde çalışan mah
kfımlarm adedini yalan bir atide birkaç 
misline çıkarmak için kar§Ilıklı tedbir
ler almmaktndır. 
Arkadaşlar, bendeniz eahsan adliye 

i§lerimizin, hukuk kısmında olsun, ceza 
lmmımda olsun kanun safhasında hilkilm 
ruıfhasmda ve hatta ıcm ve infaz ııafhn,.. 
smda TUrk adliyesinin Türkiyesine 
yaraşır bir yolda ilerlemekte olduğu 

kanaatinde~ 

Ba!kanlarda 
(Be§inoi aayt/at14n devaım) 

m:ık Azabıdır. Eskisi glbl yorgun: 
ve ihtllA.clar iclnde bir baş ve gene 
eskisi gibi dUşflk bir tansiyonla eeh
re d6ndUğUm zaman ikinci bir ham
le olarak Mudanyadan baf]ayan~ 
Bursayı merkez yapan, Alayon~ tz• 
nlk, Bilecik gibi tabiat güzelllklerly
ıe dolu bir sahayı çevresi itine alan 
bir Anadolu gezintisinin sıhhatim f .. 

çln faydalı olacağını ileriye sUrdU· 
lor. 

Zengin bir tarih ve c6mert bir ta
biatın verimlerine insan himmet ve 
zekAsmın eserlerini ltrıve ederek 
konforlu bir seyyah şehri haline ge-
tlrllmes1ne calışılan Bursada Çelik· 
palas oteli birinci sınıf bir Avrupa 
istirahat ve tedavi evinden a,ağı 
kalma;>an tertlbatfyle, Anadolu için 
bir nimettir. Burada her şey rahat, 
güzel, sevimli idi; fakat ne yapmalı 
ki nisan ayı Bursada g6kyUzUnQD' 
yeryUzUne bUtUn ıa.netlertni slnet, 
pis, muz'lç, sinirlerin ilstünde teıte
re gibi işleyen fasılasız yağmurıar 
şeklinde boşalttığı aydır. 

Balkan memleketlerine davet e
dilmiş olan matbuat heyetine Utlhl'" 
kımr bildiren telefon haberi beni 
böyle bir zamanda Çelikpalas ote'" 
llnde buldu. Hemen Yalova Qstun
den lstanbula geldim ve i~te pıre 
yolundayım. Bir yandan seyahate• 
bahara bizden bir ay önce kavuoaıı 
cenup ikliminden başlıyacağım ıçııı 
vücudum ılık hava ile sarılmak ze1"' 
kine hazırlanıyor. öte yandan J[oııJ• 
şularımızın yaşayış ve ııerlleyltlerl .. 

-"f .. 
ne alt manzaraları yakından ev 
mek ve Türk karllerlne blldlrııJ•ı 
1mkAnlarını kazandığım i~ln nı•"' .. 
nnnum. 

Değişmek, hastalığı mesaf elert;, 
arkasında. bırakmak ve mcIJlıe1''sP· 
s:hhatu olarak dönmek isteyoı11 ııa 
Başka memleketler görmek, b~ 
muhitlerin havası Jle sarılmak, ... .... 
ka insanlar tanımak ••• !nsan, 011 .. 

dlslnden kaçmak için tnrıu yorl 4tr 

Iuklnra katlanarak diyar dfyar fi' 
laşır ve ne kdar bnşkalaşablllr••_,, 
yabntlnde.n o kadarboşnut kal•" 
nı sanır. 

Refik Ahmet S 



( Yeni !Veşrigat ) 
Kalem Dün -ve Yarın ( g Gilztde bir edebi heyet tarafın:fan ç· 

rercüme l{Ulllyat ı \ kanımakta olan bu kıymetti sanat ve 
1 inci Seri 5 edebiyat mecmuasıntn liçUncU sayısı dol 

\ ğun bir mUnderecat ile ~'~işaı '!tmıştir. 
No. tturtı~ g l~indc terbiyeye, edeoly.ıta, halk ede 
ı Safo 100 ;- biyatına. kitap tenkidine ait Dr. Halil 

2 Aile çemberi 107~ .,_ Fikrctln, HUaeyin Namrğm, Suut Kc-
3 Ticaret. banka, borsa ~ ~ malin, Ahmed Kutsinin, Mustafa Niha· 
4 Devlet ve ihtilll 75 ~ dın, Hasan Ali Edizin yazuarile, bir çok 
6 Sosyalizm '1~ İ tilr ve hiklyclcr vardır. 
6 Rasin ı '1~ i V a r 1 ı k 

7 ltçi euııfı lhUWi 60 ( ıs Mayıs 1938 tarihli t 17 ıncı sa • 
8 LAeuur 60 E yru Yaıar Nabi, Muamm'!r Nd.:ip Ar-
9 lsfahana doğru JOO ( ela, Cemil Sena Ongun, Peyami Safa, 
10 Rasin ll 75 ~ Nahid Sırrı, Naki Tezel, Behçet Ke • 

;

- <Bo seriyi birden alanlara ı Ura 83 \ mal Çağlar, H!mit Macit, Rtfat tlgu, 
kuru' ikram edlllr, Te z Ura aı lnıral e F. Husrev Tökinin makaıe, hikiye ve ' 
pcetn alınarak k&laıu ayda ı er lira· i ıilrlcdylc, Andreyef'den A. Gaffar 

\ dan ,·creslyo bırakılır.) 1 Güney tarafından tercüme côi!en Öm· 

( 
2 n c 1 E eri ~ tlimüzUn günleri a.dh piyesiyle ve bir 

b çok tercUmelcrle ÇJknuştır. Okurla • 
11 Gorlo Bnba 100 

1 
~ rımıza tav$iye ederiz. 

12 Deliliğin psıkoloJİBi 50 E -

~ ;:~:~~u ;: 1 Lililku~ 
- 16 Santimi saadet 50 

=c KAl.l\ACAK VAPURLAR 
\. E Saat l'apıırun adı (i(lliğl uol 

~ 18 l'lgen Bartın 

; 

17 lstallstlk SO e 
18 Çocuk dll§UrteıUer 60 = 16.30 Trok Mudanya 

I 
19 lllm ve reıeefe · 30 \ 20 Bursrı 11andırmrı 
20 Cemiyetin asıllan 100 E 15 Al-volık Kemal 

(ISo seriyi birden alanlara ı Ura so ~ Gm.ECF.K YAPURJ,:\R 

'

'5 ktıroJ ikram cdlllr, ve 2 Ura 20 kurut J ~;:~~ Ş~hurlyet K~~~~~l~! 
p~ln alınarak kalanı ayda l er Ura· ~ 6.30 t'Igcn n:ındırmn 
dan veresiye bl'J'akılır.) g 17.30 11artrn Ayvalık J 3 üncü Seri \ 16 tzmır lrmir 

e.

8 
21 

; ıa.ıs u~ıır fımıt 
! HOkUmdar mlllct 50 e 

22 YenJ Uml dhnlyet 7~ j -·------------
l 23 KomUnlzm 50 ~ 
~ 24 Günün lktısadJ leleri 60 i 
f 25 Cumhuriyet M i Bu sece 
i 26 Tercllme 100 ı: TEK!RDAG 

ERTUGnUL SADl 
TEK Tl\'ATROSU 

B Z1 Değl.şfaler 75 ( HAl.K Slnem:ısında •• 
j 28 LAokon ~o = ___ -----------
5. 29 Kapitalizm buhram 60 ( ŞEHZADEBAŞJ 
5 30 Salambo 12~ I TURAN TİYATROSU 
f (Bu •~ril1 birden alanlara t Un 2% !_ Halk S:ın'atkôrı Naşlt 
~ ~ ve arkaclaşlan 
E lnıru§ lkrnm edilir, \'O 2 lira 88 lnıroı ~ ~liç.e Pentef ,•nryetesi 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

l 
2 
3 
4 

5 
6 
7 

Yeni tM&.lmacamıa 

128456789 

1 1 1 1 ,. 

8 •--'-....1.2 ,.___"""--..... 

v •· ı _ıM, 
Soldan ıaqa: 

l - Dır çiçek. 2 - Eski bir Türk kav
mi, bir nota. 3 - Yıkanılan )"er. 4 - Acık· 
lı piyes. bir nevi simit, S - Söı dinleme
yen çocuk. 6 - Çc sıfat edatının tersi. 
bulanık olma:rnn. 7 - Sual, hı)'\·ana ve
rilir. 8 - nir notn, nakit dtaer. 
l'ukarulan a~ağı: 

1 - Yüksek 1·er, çıkmak için kullanılır. 
2 - Hay,·anl gıda, musikide durma ı,are
ti. 3 - Son. 4 - G:ıye. 5 - Sahillerde çok 
hulunur, clohl. 6 - Yüksek mektep. 7 -
Aylıklı ndnm. R - nişi. 9 - nır renk, u
zun tersi, köpek. 

DONKO BULMACA!>llZ 
Snldan ııaua: 

1 - Bo ketbo1 2 - Rnsputfn. 8 - As. 
4 - Ad:ıtepe. 5 - S11. 6 - Or, Okan. 7 -
Se!öU, ndn. 8 - Numnn. 

BORSA 
Ankara23·5-938 ---1 

Hlınlarında yıltfız fşaretl o1anlıır. Oze. 
terlncle munmete ~ören1ercflr. Rakam• 
lor !ltınt 12'rle kapanış satıs fh·atlarıdır. 

•---- C E K L E R ---... 
• Parla 28 88."i • Madrld 18 0625 
• ?\ev\•ork O 7880 • Der11n ı 9697 
• MllAno 15 • Var$0va 4 1000 
• Rrilkse1 4 69 • Hudıoeştf' 8 982."i 
' Atfna 870S71J • BOkre• 1060930 
• Cenctrt 8 462~ • Belıtrad 84 6875 
• Sofya 63 7992 • Vokohım• 2 78·l"ı 1 

• Amsll'rdnn 1 423 • Stokholm 80896 
• Pralt 2278 • Londra 627 75 

Viyana • Moskov:ı 2.'l 05 
l•ttkr•zlar 

• 111:13 'f. Uor J 19 80 , • ErJZnnl istik. ıt.~ 
.. .. .. JJ S. Erzurum 
.. •• .. 111 S. Erzurum 97 ( pc~ln atmarak kalanı ayda l er Ora· ~ KAFKAS DOGONO 

~ dan \'<'rC:.l) e blJ'akılır. E 4 perde Efektifler verilmemiştir. 
4 üncü Seri \ DANS, sor.o, DÜET •• ----------------·ı 

Locotor 100: Her yer Zahire Borsası 5 31 Raeln IV eo ( 
i 32 Metafizik 4.0 
\ S3 lskender 60 ğ 
§ -_ 34 Kadm ve sosyali.mı 100 i 
j 35 Demokrlt 25 c 
fi 36 Dinler tarlhJ 12" ~ 
§ ! 
- 37 Fllozofl ve sanat 40 g 

j :: ~~:kllt ı~~ J 
= 40 Ruhi mucizeler 75 i I (Bu !!eriyi birden alanlara 1 lira 4 f 
E kuru ikram edilir, ve ı Ura S8 kanı i: 
' ı•cşln alma.rak kalanı ayda 1 er Ura· f 
,. dan \'C'rCfilyo bırakılır.) ~ 

( 5 inci Seri ğ 
ı:: 41 OcprofUndla tıo \ 
~ 42 Cllnün hukukt ve lçtinın.I 75 ~ 
i meseleleri 'E 
I 43 EflAtua 85 ~ 

20; Pnradf 10 

HALK OPERl:.'T1 24 - il - eaa 
Bu akşam: Beşiktnş 

Suat Park, Perşembe: 
Bakırköy Millly:ıdl, 

Cuma: J>angaltı Kur. 
!uluş: (Perde arkaşı) 

Operet 3 perde 
t·~ıat Muhlisin 
en J;llzel bec;tesl 

Diş Doktoru 
Dlb>eytt OOç~ır 
Yalnız CU MAR'J'ES! GUNLER1 

YALOVADA, aaı giinlcr Kara
güı-· ··1( tramvay aurağınd3ki mu· 
~yenehanes.'nde haatalarıru kabul 
eder. 

Bu!lday yumuşak 
Bu~day sert 
Arpa Anodol 
Kuşyemi dökme 
Kuş)·eml cuvalh 
Tiftik mal 
Peynir he:rnı 
Pe:rnlr kaşar 

Belen 
Arpa 60 .. 
llu~day 6i0 Ton 
flrıtk 35 ,. 
B. peynir 2B •• 
Kuşyemi 7A .. 
Mısır 27 •• 
Un 45 " P. y:ıa 47 ,, 
Nohut 5 .. 
FMulye 6 .. ~ 

5 28 
5 20 

' 21 
6 23 
7 l3 

6-

4 23 

105 - 108 -
31 37 35 33 

50 -

Giden 
Kuşyemi 52 Ton 

1 EmUlk ve eytam bankası llAnları 1 w-.-------·----·---Kır alık DükkAo 
EsMNo. Yeri Nev'i Eski veya mu- Depozitosu 

hammen kirası T. L. 
14/2 Beyoğlu, '.Aeıklar meydanı DllkkA.n 185,- 2s.-

Cumhurlyet gazinosu lttısa-
Jlnde 4 Taj. No. lu 

Yukarıda adresi yazılı dUkkA.n bir sene mUddetlc ve açık artırma u
sullyle kiraya verilecektir. 

!hale 30 • 5 • 938 pazartesi gUnU saat ondadır. 
lstekJUerln bildirilen gün ve saatte depozito akçesi ve nUfus tezkcrele· 

rlyle birlikte şubemize gelmeleri. (73 6) (2975) 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Satına ima Komisyonundan: 

Ankara 

1 - Bir tanesine 180 kuruş fiyat tahmin edilen 43,000 yün fani!~ kapa-
11 zarf usullyle 2-G-1938 perşembe sil nU saat 10 da satın alınacaktır. 

2 - Duna ait şartname 887 kuruş karşılığında komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltmesine girmek isteyen lerln 6120 liralık teminat ve kanunun 

ve tıartnamede yazılı vesikaları mub tevl tekllf mektuplarının bellt gUn 
saat 9 a kadar komisyona vermiş olmaları. (1417) (2818) 

Akhisar Belediyesinden : 
Akhisar şehrinin tasdik edilen p roJesl mucibince elektrik şebekesi in· 

şası kapalı zart usullyle mUnakasıı. ya konulmuştur\ 

1 -işin muhammen bedeli 37813 Ura 63 kuruştur, 
2 - İstekliler bu işe alt şartname, proje ve sair evrakı 19 o kuruş 

mukabllfnde Akhlsar Belediyesinden alablllrler. 
3 - Eksiltme 26 Mayıs 938 tarı hine rastlayan perşembe gUnU saat 

16 da Akhisar Belediye binasında top lan an Belediye Encümenince yapıla
caktır. 

f - Eksiltmeye girebilmek lçln lsteklllerJn aşağıda yazılı teminat ve 
veaalkl ayni glln saat on beşe kadar Belediye Reisliğine teslim etmiş ol
maları 10.zımdır. 

A - 2'90 sa11h kanunun 16 ve 17 ncl maddelerine uygun 283 7 ııra
lık mu,·akkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar, asgari 20 bin liralık elektrik tşt 
yaptığına dair Nafıa Vekaletinin 938 yılınn alt mUteahhltllk vesikası. 

6 - Teklif mektupları ihale gUnQ saat on beşe kadar makbuz mukabi
linde Belediye Reisliğine verilecek tir. Posta lle gönderilecek teklif mek
tuplarınnı iadeli teahhUtıU olması ve nihayet bu saate kadar encümene gel
miş bulunması IA.zımdır. 

Bn le hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Akhisar Belediye 
Reisliğine mUracaat eylemeleri 11An olunur. (2695)' 

Bakırk6g Sulh 1/akak lfakimli~lnden: 
Om Saadetin mahkememizce tahrir e. 

dilen terektsl meyanında halı ve soba n 
snlr eŞ)'B 10 h:ızlrnn 938 cumn günil sant 
10 dnn lllbnrcn sııtılncoRından tnllp olıın
Jarın Bnkırköyfinde S:ıkız:n~ncmdo Vapur 
iskelesi cnddcsfndc 41 No. lu b:ılıknl Dl
monun evinde hazır bulun:ıcak memura 
müracanllan llAn olunur. :ev. P. 2455), 

Göz hekimi 
Dı.Muıat RamiAydın 
M uayenehaneslnl Ta.kalın. Tallmane 
l'arlaba.şı Cad. VRF A Apt. oma 

nakletmlstır. Tel: tlM3 
'azardan maada hergün: Oğleden 

ıonra saat ikiden altıva kadu 

HURl1/Va abone olu
nuz ııe edininiz 

Doktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKJM 

Dahiliye Mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
1stanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabincsndc hastalannı 
kabul der. Salı, cumartesi gilnleri 
sabah "9,S - 12,, saatleri hakiki 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398. ........ ______________ .. 

Z A \' l 

5803 sicil numaralı motosiklet ehli)'et
namcml zayi ettim. Yenisini çıksrııcıığıın
dnn eskisinin lıllkmil yoktur. - Kirkor 
llosep. .(25659) 
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53 Semr 40 i 
54 tımı felsefe 
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60 Yeni kadın 4<' \ bit etmekte ve bU-

(Ba scrl)1 birden a1anlnra 1 Ura 26 i tUn Bizans tarihi
kuroş ikram odlUr; ~e 2 Ura f karaı ~ 
P~tn almarak kn1anı ayda l er Ura· i 

} da.o vc~lye bırakılır.) ı 
I 7 nci Seri ~ 

~ 
61 Vikontun eınmu 30 ~ 
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83 Uza 100 ~ 

I 6' Evllllk 20 ~ 
~J 6:S Gizli pamuk harbi 50 ~ 

Satış Yeri: = 
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ne temas ederek 
Şarki A 1'rllpcı im-
paratorluğunmı 

bin senelik 1Jıt'ku

atını hikaye ct
ıncktedir. 

Fiyata yü:; 'ku-
ru..1 olup 1ıer ki-
tapçıda bulunur. 
Toptan müraoaat 
mahalli: - lstan
bııl, Val.."it Yurdu. 

'72 

&eJecok ve ben, o eaçma mane\'raurn bUtün esra· 
rınt boşuboşuna kendisinden nfcln glzledlClmi an· 
latnmayarak kUçUk dilşocektım. 

- Hnydi, Allaha ısmarladık Ustadım, dedim. 
İnşallah bir haşka ,·akad" gene buluşuruz. 

Armstrong, tehditle iltifatı blrlblrlne karıştı· 
ran bir çalımla: 

- GUle güle Aten! dedi. Fakat gelecek ıscfer, 
senf, blraı dnha değişmiş görmek isterim. 

- SON -

Tercllmo eden: HİKMET MtiStn 

. 
\ 
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Armstronga olan biteni söylcmekllğim ltı.zımdı: 
- Doğrusunu istersen, dedim. Ben her şeyi 

bllmeyordum. Hele katllln muhakkak surette BQb 
Tlyer olduğundan da emin değildim. Ancak, şura
sı vardı kl, Bob Tlyerln sant ne sularında, parkta 
kızak kaymak Uzere hazırlanması pek garibime 
gitmişti. Zira, o hazırlanıp çıkıncaya, nihayet par
ka gidinceye kadar gecikmiş olacaklardı. Bugün
lerde saat dört sularında ortalık kararıyor, değil 
mi? O halde, akşam karanlığında kızak kayılır 

mı? lşte bu nokta, bende şUphe uyandırdı. Bu su
retle kızak hlkA.yeslntn bir yalan olarak uydurul· 
duğunu sezmiş ve Dob Tfycr üzerindeki zanlarım 

kuvvetlenmeğe başlnmıştı. 

Armetrongun dudağındaki şeytan! tebessüm, 
şimdi, bent takdir ettiğini gösteren şefkaUl ve gU
zel bir tatlılık almıştı. Gözlerinin içi dahi gUlerek: 

- PckA.lCı., dedi. Mektuplardan da. haberin '"al' 
mıydı? Veyloka teminat olarak gösterilen aşk 

mektuplarından?··~ 

- Mektuplarrn gösterildiği bak kında maluma
tın var mıydı? 

- Burada kullandığım usul başka oldu mu
fettlş Armstrong. Den, işi o tarzda sevk ve idare 
ettim ki, maksadım Bob TJyer, Veyloku susturma
ğa mecbur etmekti. Nitekim etti. ÇUnkU Bob Tl
yer, kendisinin dP, Kont Franja rJbl bir "aşk do· 
Jandırıeısı'' olduğunun meyiana çıkmasını fate-
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fAlllba sld uM dokuda 8ulfaulımet 'ftbek Jktısat T8 'l'lcuet 
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Mahallesi Sokaiı Numarası Cinsi Mesahası 
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Vergi borçlarını ödemediklerinden dolayı tahslllt komisyonu karan 
ile 711karıda isimleri yazılı mükellefle rln uhdesinde bulunan arsa 1atılıla 

c;ıkanlmışbr~ isteklilerin Kadıkö:y: Belediye Tahsil şubesine mllracaatıa
rı tlln olunur. (B.), (3040): 

BllyUkçekmece, Bozhane ve Teke köy yatı okullarına lllzumu olan 1011 
metre Amerikan bezi açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine nt 
lira 53 kuruş fiyat tahmin edilmiştir. Bezin nllmuneafyle eartnamesl Leva
zım MU.dtırlUğünde görUleblllr. İstekliler ?""1 ~. lı 1c:ınunda yazılı veslka 
ve 43 Ura 31 kuruşluk ilk teminat maklJuz veya. ıno6tublyle beraber 
26 - 5 - 938 perşembe gUnU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

:et.). '.C17H)' 

Senellli muhammen kirası 600 lira olan Floryada Çimenli Te ıtqlı 

gazino 939 se·nesi Şubat ıonuna kadar kiraya verilmek Uzere açık artırma
ya konulmuştur. Şartnamesi Levazım MUdUrlUfUnde görlllebmr~ lıtetll o. 
tanlar 37 lira 50 kuruşluk Uk teminat mektup veya makbuzu ile 1·8-t81 
c;a!'fam'ti'& gtıntı saat 14: de Daimi Enctımende bulunmalıdırlar. '(B)"(IOll)' 

TUrk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

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

daudarma Genel Komatanlıiı Ankara Satınalma Komls -
JODUDdan: DOKTOR 

1 - Aşafıd& cellt. miktar, tahmin bedelleri yazılı ef7& hlzalannda gösterilen tarihlerde eksiltme UIUllY,· 
le aatın ahnacakbr. 

Neceettln Ateuıun 

Her cGn ublıbl•n llÜla basala 
üpmlarz 17 dm 20 ,. ..m UJe 
U ta,,are apartman!an UdDC:I c!afre 

17. numarada butalanm bbal eder. 
Cumartesi 1UD1eri 14 deD 20 ,. b 
dar baltalanm parasıs, Karım, Ha 

1 - Şartnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek bu eksiltmelere girmek lateyenlerln :tapalı 

sarf ekslltmeılyle alınacaklar için şartnamede yazılı belge ve teminat makbuz veya banka mektubunu muhtevi 
teklif mektupla!'ını eksiltme saatinden en geç bir saat evvel komisyona ver mlş olmaları ve açık eksiltme lle alı
nacaklar l~fn bu vesika ve teminat makbuz veya banka mektuplarl7le tam vaktinde komls1ona batvurma· 
lan. .(1941); 

Ond T• miktarı Tahmin 
Bedel! 

:t: - 8000 Portatif ça4nt 640 K. 
B- ersoo u.,ua 180 K. 
O - 14000 YBn eldiven 85 K. 

o- 1000 Tulga ~rso K. 
D- 9000 Liralık naftalin 97,IS K. 

SaJiibl :ASDI us 

' 'O :&ŞK DOiiANDJRIOIIiARI 

mezdl. Halbuki meydana çıkardık işte. 
Knfettlş Armstrong biraz dUşUndUkten sonra: 
- PekAlA., dedi .. Bu ahmak Bob .Tl1er, ilk a

juda Kont Franja7.1 neden öldllrmeğe kalkb ve 
öldQrdll?. 

- 'Ostadım, bu hususta Uç şeY, tahmin edllebl· 
lir. 

- Bana blr tanesi yetişir. Elverir ki, iyi bir 
tahmin olsun. 

- Peki.. Şu tahmine ne dersin?, Bob Tfyer~ 
J>elkl de, Erna Karenin Kont Franja ile evlenec~ 
llııl sanıyordu. Bir fırsat kaçıracaıxnı sanarak 
OJdQrdtı. 

:Armstrong bu tahmini beğenmemlte benzi .. 
ı:ordu: • 

- ötekini söyle, dedi. 
- :Yahut da zahire piyasasında kendisi için 

aörlllen kazanç fırsatını kaçırmamak Uzere llzım 
selen on bin doları almak maksadlyle öldllrm1* 
ıtır. Ne gibi diyeceksin .. Bu parayı Bob Tfyer, Vey· 
loktan alacaktı. Veyloka ise bir teminat vermek 
l&mndı. Ernadan. gelen aşk mektuplarını göster· 

~ .. Ben, bu kızla evleneceğim. Daha zengin ola· 
sana ~derim" iledl. Fakat diler taraf. 

lamı kontla evlenmesi lhtlmallnl dlltunerelt 
tamamen ortactaıı kaldırdı. 

- ıtolncl tahmhıln nuılt 

Teminat 

'165 Lira 
888.715 K. 
887.ISO K. 
887.ISO K. 

1&5000 K. 

Alım usnlll ihale tarlli gtln Te 1&&d 

K. Zarf 

" 

" 
" 

10/8/988 OuDıa 10 
11/8/988 Oamarted 10 
18/8/988 Pazarted 10 
18/8/988 Pazartesi 15 
14/8/988 Salı 10 

ber okayacuJanm C1akapaa .... 
bilinde muayene eder. Telef: 23953 
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339 • 340 ıeneslnC!e tstlklll Used 8 inci 

sınıftan aldılım laidlknuneyl :a'Ji ettlm. 
Yenisini çıkaracalımdan aklslnln htlbıtı 
1oktur. - lımall Kemal t(25S58); 

Ne§rlyat mUdUrll Refilr A. SevengU .. 

·-:- ~'l!Nun ~taP. aellnde roman tefrikaar. - · 

:&Ş][ DOLANDJBIOifiABJ '1 

le ali.kadardır. Blllyorsunuz Jd >:llzilk Kont Fran~ 
janındı, .Yani Kont Franja tarafından llrnaya nı .. 
şan yUzUfU olarak verllmietl~ Eğer. :mrna kontla 
bozuşacak olursa, yUzUk tekrar konta gidecektl.1 
Bob Tiyer bu ytizilfiln üzerindeki kıymet1' elmaa 
taşı çıkardı. Kont öldtıkten sonra clnayetlaln me:y:4 
dana çıkmayacağını bir taraftan tahmin ededur
sun, yilzllk hakkında da pek soru ıorgu olmıyaca.
ğını sanıyordu. trstellk yUzUğll hizmetçi Lulz tara.: 
tından çalınmış gibi göstermek üzere aynca bir de 
plAn tertip etmletl, 

:&:rmstrong: 
- :All, dedi. Zaten ben de o heriften mlltema-

Cllyen şüphe edip duruyordum. ~ .~ 

Bu sırada benim güleceğim tuttu. '.A.rmstrong 
kızmışb: 

- Evet, şimdi gUlersln, dedi. Ben bu işi ken .. 
dl şüphe ve tahminlerimi takip ederek kendim de 
çıkarırdım. Fakat etraftakller de hakikatleri aaıt .. 
byacaklan yerde açıfa vurarak bana biraz yar• 
Clım etseydiler •.. 

- Elbette, 'dedim. Elbette kendi bşınıza hal• 
lederdlniz. Sizin kudretlntzl herkes teslim etmlf"" 
tir natadım ... 

Bu sözleri söyledikten sonra hemen bir tına .. 
tını bulup smfDlalc latl7ordum. Zira, Armltronr 
benim lcusurl&l'IIDI birer birer _,rta'J'& 41GkJDel• 
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