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Fransa Hariciye nazırı Bone 
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Nazır Heruttakı manda maKamatına 

Anlaşına hükümlerinin tamamen 
tatbikini tebliğ edeceğini söyledi 

' 

Havas Ajansı sefirimizin görüşmesini tagyir ediyor 
Anadolu Ajansının tavzihi 

Bulgar Krahnın 
güzel sözleri 
:Uulgar J\.ralı Majeste Ilods'in Hd 

ıün cn·el dört senelik bir fasıladan 
•onra bu defa. t-01ılanan Sobranya 
Meclisini atarken söylediği nutuk 
Balkanlar tarilılmle yeni bir devrin 
başlamak üzere olduğunu gösteren 
:me•ut bir işarete benzeyor. Zira 
Kral Borls bu nutukta Daş,·ekillmlz 
CelAI Bayamı son Dclgrat ıerahaU 

nıllestrle Sofyaya uğraması hAd.i· 
•ealne temaa cd"rek. bundan dolayı 

Wlıilk bir memauDlJet. c\\IJ:d.Uiıuu& 
kU~etU .a.le1e ifade •utal~ 
ne bu mllnuebctJe Bulsarlstan ile 
Balkanlardaki komşuları arasındaki 
mllnuebetlerden bahsederek Bulga· 

riatanla Yug0Mla\·7a \'e Törki)'e ara
nnda hiç bir lhtllAf bulunmadığını, 
Romanya ve Yunanistan lle deme,·· 
cut meselelerin Jyl birer hcal 7oluna 
slrmek bere bulundutunu kayde7· 
lemJtUr. Fakat aaıl mllhlın elbet 
Kralın nutkundakJ sözlerden zirade 
Bulgarlstanın •on umanlardakt u
mumi siyasetiyle bu ıözlerin birleş· 
mMlnden hasıl olan J)illk ha,·uıdır 
ki ruhlarda yeni bir sulh ve emniyet 
du7gusu yaratıyor. 

Bulgar Kralı Majeste Bom, dört 
aene eTvel parti ka,·galan arasında 
tehllkell bir uçunıma 7ut'arlanmak 
btJdadınr gösteren memleketini 
Jrunetll bir irade ile tuttuktan aon
ra Köselt'anof gibi mahir Ye baı;;iret· 

U bir diplomatı hUkCııuet başına ietl
l'erek akıllne blr idare ile bütün fe· 
lAket. lmlllerlnl birer birer tedad 
etmiş, tedal'i kabul etmeyen nokta· 
lan da ameliyat ma8ası üzerinde te· 

blJzlemlştir. nu saycdcdlr ki şimdJ 
lıalaart tanda yepyeni bir rejim ile 
)'epyeni bir Sobranya Meclisi intihap 
edilmiş Te ba suretle Rulgarlstanın 
11Jnaml hayatı tamamen yeni bir de\·· 
~fe girmiş buhınmaktadrr. 

Di}rt TJl enci Dnlgarlstnn bitmez 
tlken.meP. parti mUcadelelerl içinde 
bip Kahos manzarasını nrzcderken 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 4. Sil. 5) 

Görünmiyen 
çete 

Kendisi uıcyckında olmıyan esra
rengi: ve 1:orkunç bir haydut gru
Pıtttu>ı heyecanlı scrgü:c§ti. 

Hlh.'"MET MÜNİR 
lngili~den çeviren: 

Buaün aon aayıfamızda 
...._ foma halinde ba§ladı 

P;ıriı 25 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Türkiye büyük elçisi B. Suad Davaz, 

Fransa Hariciye nazırı, B. Boneyi zi
yaret esnasında, geçen haftaki müla
katında Iskenderun Sancağı hakkında 

giriJmİJ olduğu teşebbüsü tamamla
mıştır. Söz arasında Çekoslovak me
lesinin mevzubahs olması üzerine, ·bü
yük elçi, bu meselo:ieki Fransız - İngi

liz tam işbirliğinin umumiyetle Avru
pada hasıl ettiği derin intibaı tekrar 
cylcmiıtir. 

ANADOLU AJANSININ NOTU: 

Hatay meselesinin bu had devresi 
esnaaında Türkiye Pariı büyük elçisi
nin Hariciye nazırına vaki olan ziya· 
retlni Çdsoeloftkya m..tftiııl sirit
meye matuf cfbl cıs.teren bu telrraf, 
Ankara mahafilinde hayretle tellkki 
cdilmiıtir. 

Pariı büyük el~imiz B. Boneyi Orta 
Avrupa meıeleıinin inkipfatı üzerin
de fikir teatisi için değil, ıtrf Hatay 
hakkında hadisatın icap ettirdiği esaslı 
teıebbüıatı yapmak için ziyaret etmiı
tir. Bu ziyaret esnasında Fransa H> 

(Sonu Sa.. ~ sa. 3) 

ilk tedrisat 
müfettişleri 

Umumi muvazeneye 
alınıyor 
(Yazısı 4'üncü sayfada) 

"' 

....... , ................................................. . 
Atatürk 

DUn öğleyin Anka· 
raya döndü 

Anknru ~S (A.A) - U.elsicum
bul' Atatürk, cenup dlAyetlcri
ııılzdo yaııtığı kı ıı bir seyahat· 
ten sonra lıugün saat 13,30 da 
şehrimize a\'det buyurmuşlardır. 

Atatürk, J\.ayaş istnsyonunda 
Baş\•ekll CclAl Dayar, Dahiliye 
Vckill l'e Parti Genel Sekreteri 
ŞUkrU Kaya ilo Ankara Yali "Ve 
Belediye Reisi Nevzat Tandoğan 
tarafından. Ankara garında da 

1 
bllJ1Ui ~ .... ,.. nllll ....... f 
,aı Fenl Çakmak, Tekiller, me-
buslar, bii7llk erkAnıbarbl7e ile 
M1llt Müdafaa \"ekAlctl ve diğer 
vekAletlcr crklhu, daireler u
mum mfülUrleri tarafından istik
bal edilmiştir. 

Ankara, 2:; (Telefonla) - A· 
tatürk Anknraya. mu,·a..o:;alat bu· 
JUrduktan sonra gardaki huıı~si 
dairelerinde bir müddet istirahat 
etmişler, bu sırftlla naşvektl Ce
lAl Dayarla, Mareşal Fevzi Çak
mak, Rarki~·~ ,.cklll RUştll Ara
sı nezdlcrtncle nhkoymuşlardll'. 

Rehilr.nmhunm önUmUzdckl 
~ünler 7.artrmln tstanhnhı şeref· 
lenc1Jrme1erl mnhtcmcl<llr. 

. ........................................... _ ...... ...... 

General Mariç lzmirde iken .• 

Gen.erat Mariç 
Bugün şehrimize geliyor 

Dursa, 25 (Telefonla) - Yugos
lav Harbiye Nazırı General Marl<: 
bu sabah saat 11 de Mudanya yoluy. 
la Bursaya geldi. Merasimle karşı
landı. General misafir edildiği Çe
llkpalasta istirahatten sonra vllAyet 
makamını ziyaret etti. Vali ile bir· 
tikte şehri, fabrikaları gezdi. Gece 
vllı\.yct tarafından şerefine hlr ziya
fet verildi. 

Vali, mlsaflrl selAmlayan bir nu-

tuk söyledi. General fransızcn mu
kabele ederek Türkiyede gördüğü 

misaflrperverllğl unutamıyacağını, 

Türklyede her sahada bilhassa eko
nomik alanda gördüğü ilerleyişleri 

tebrik etti. 
Yarın saat 8 de Mudanya yoluyla 

tstanbula gidecektir. 
İzmit, 25 (Telefonla) - General 

l\larlç yarın sabah Gölcüğe gelecek, 
bUyUk meruimle karşılanacaktır. 

Çek tayyareleri 
Dört defa Alman 
hududunda uçtu 

Fransa, Anıerikadan 
yardl.ın işöyor ı 

Londra, 25 (A.A.) - İngiliz kabi-ı mdanberl enternasyonal vaziyette ha
nesi bu sabah haf Wık toplantısını sıl olan inkişafı tetkik eylemiştir. 
yapmış ve bilhassa son kabine içtima- (Sonu: Scı. .t. sa. .J.) 

Adliye Vekilinin Meclisteki beyanabndan: 

19 bin mahkiimdan 
sekiz bini katildir 

''ictiryıai büyük bir dert~ 
ıe karşı karşıyayız,, 

Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlunun 
adliye bütçesinin müzakeresi münase
betile 'Meclisteki beyanatının ilk kı -
sımlarını dün ne§Tetmiştik· Bugün de 

beyanatın çok enteresan bir kısmım 
dercediyoruz: ..... 

., - Millet ve \•azii lCanun bakımm· 
(Sonu. 8a.. 6 Bil 3) 

Millet Meclisinde dünkü müzakereler 

Muvazene vergisini indi
ren kanun kabul ediJrl; 
Ankara 25 (A.A.) - B. 'M. 'Meclisi 

bugün reis vekili Fikret Sılayın baş
kanlığında toplanarak ruznamede bulu 
nan muhtelif maddeleri müzakere ve 

kabul etmiştir. 
Celsenin açılmasını müteakip milli 

saraylar müştemilatında ve Yalova 

(Sonıı Sa. 4 Sü.1) 

Katli bir ana 
izmir memleket hastahanesinde 

çocuğunu öldürdü 
lzmir, 25 (Telefonla) - Karnın

da bulunan urdan kurtulmasını iste
yerek memleket hastahanesine mU
racaat eden Ye kabul olunan Torba
lı kazasından Dudu adındaki dol ka
dın seceyarısı heltıda gizlice doğur
muş, <;ocuğunun göbeğini kopara
rak öldUrmUştür. 

Mesele lınstabnkıcılar tarafından 
meydana ~ıkarrlmış, kadın adliyece 
tevkll edilmiştir. ' 

Büyük eOlence-
01 müsabakamız 

i'ki ylldız birbirini 
arıyor 
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~BATAK(ll(TAN . 
~İMDARATORİCELl(;E 

f Sab~ha Gökçen MAHK~MELEROE 

No.42 Vazan: KadD1rcan KafOı · 
Dualar kfüsenln kubbelerinde ve du

varl&rmda derin akisler yapıyordu. Pı
rıl pınl bir ihtişam içinde başlarını eğ. 
mi§ olan mağrur kuınandanlar, zengin 
senatörler, dik kafalı papnslar, alaycı 

halk bu dunlara Amin diyordu. 
Patrik onların başlarma mukaddes 

zeytin yağını sorpmıe, takdis !§ini bi
tirmişti. 

mlisedcn çıktıktan zaman çılgınca 

alkışlanıyorlar, yollnrmm UstUno çiçek
ler yağıyordu. 

BUtUn bunlar bazılarına rUya gibi, 63-
ka glbl geliyordu. Sanki birdenbire gök 
ten bir el uzanacak ve bu oyunu hoza
cnktı. 

Yeni imparatorla imparatoriçe hipod· 
roma gidiyorlardı. ÇUnkU . balkm uıl 

bUyilk knnnı onları orada bekliyordu. 
- Yap Vaellovs .. Y~a Vaııtlisa! •• 
Sesleri Bizans Uzerinde uahlanryor

du. 
Şair Romanot1 bu gürUltUnUn ortasm

dakl Yoldan dalgm dalgm yürUyor; onu 
Meryem derecesine çıkaran bir kMide. 
nin eon satırlarını heceliyordu. 

Alim AntonyUs, filozof Teo!ilosa sor
du: 

- Bu f~e ne dcnıin? Pontiyakosun 
ziyafetten hatınmııda kalnnlar mı rilya, 
yoksa bunlar mı? ' 

Filozof onun koluna girdi: 
- Eğer takvim olmasaydı ve hesap 

denilen §Cyi de, birµ bilmeseydim ken
di kendime ne diyecektim, billr misin": 

- Bilmiyorum. 
- OimUrıUm de yeniden dünyaya geJ. 

Milli kıyafetlerimizi 
gösteren bebekler 

Viyanadan şehrimiz ticaret ve P· 
nayi odasına bir mektup gelmif, t.anın
mı§ bir firma milli kıyafetlerimiz örnek 
tutularak memkelctimizde yapılan be· 
beklerden mühim miktarda aatm almak 
isteğinde oldu~unu bildirml§tlr. 

Tiftik piyaaaaı 
Bu hafta tiftik' &atı§ları yine h.-ra

retli olarak geçmlıtir. Muhtelif yaban
cr memleketler piyasamızdan mUhim 
miktarda tiftik almıştır. Bu arada Sov
yet Rusya 114-J 15 kuruı arzıısında 3000 
balye tiftik almı§tır. Sovyet Rusya fi. 
yatlar 40 kuruıa kadar dUttUğü takdir 
de yapağılard n da mUhim miktarda 
mal tJ!acağrnı alakadarlara bll:firmit
tir. 

Dahili piyasada bu hafQ içerisinde 
70-80 kuru§ raaında 100 balye kadar 
deri malı tiftik satılmıştrr. 

Birinci yatı okulunun 
verdiği müsamere 

Yıldızdn açılan birinci yatıokulu ta· 
}ebeleri <liln yıl sonu münasebctile okul 
bahçesinde talebe velilerine ve öğret
menlerine bir cimna&tik ıenli~i vermiş
lerdir. 

Ş~nliklere btiklAl margile ba§lanmzv 
aaha sonra talebe bir geçit resmi yap
mııtır. 

Hareketlerden sonra bayrak yanşı, 
ıUvari yarışı, top lama oyuıılan ya
pılmı§tır. Oyunlardan sonra yine kız ve 
erkek talebeler Aydın zeybeği oynamıı
ur Ye k8y !Şarkıları söylcmf§lerdir. 

hl~'2..1b.t ruhsatnameleri kim· 
lere verilecek 

Belediye hududu içinde yapılacak 

ber tilrlU ingaat ruh&e:ıınamelerinin 

kimlere verileceği lıakl:ında Şehir mec
lisince kabul ve tasdik edilen talimat
name tatbik mevkiine konmuştur. İnşa
at ruhsatnameleri mühendis ve mimar· 
lardan ba§ka kimseye verilcmiyecektir. 
Bunlardan bagka herhangi bir yapının 
f cnnl mesuliyeti de kimseye verileml
yecckt!r. 

Nafia fen mektebi mezunları Ue kal
falara dokuz metreden a§<lğı ısokaklar
daki inşa.at ile maliyet! 2500 lirayı geç

miyen basit binaların v iyet ve tek· 
nik değeri olmayan binaların tamirle· 
rt i~in ruhsat verilecektir. 

Peynirden zehirlenenler 
Gemlik ile htanbul arasında igliyen 

GUlbaba mot8rUndc tayfa lsmail, HU
ıeyin ve Muhterem yedikleri peynirden 
zehlrlenmiglcr, Cerrahpaıa hastahane
ııine kaldınlmı tardır. 

miglm. dlyecekllm. 
- Hindlllerln lnandıklan gibL. 
- Fak&t işte o kadar dU§man oldu-

ğum takvimle h~bı ilk defa olarak be
nim t15ime yaradı ve tuhafı eu ki !eJee. 
!eye htmıet ettiler! 

- Nııetl? 
- Beni tekrar dllnyaya gelmie san-

maktan kurtardılar. 
- Sesini alçal tanık devam etti: 
- Vaııilisya Teodora ile dansöz ve 

sUrtilk Teodoranm bqka baoka §eyler 
olmadığında ~pbem kalmadı. Allah, her 
turlil (loğerl ııoyda.. sopta, ilimde, kuv
vetle, namµsta dalın bunun gibi eeyler 
de ııananle.nn yüzlerine lUkUrUyor. Ve 
toto onlar: "Ey Allahım ne gtızel yag
murı,. diye t~ekkür ediyorlar. Dtlı:ıya
da uil olan yalnız iki ooy var: Güzellik 
ve zekl .. 

Bu sırada Teodora kocalile beraber 
Katizmaya çıkmıotı. VakUlo s~bek attı. 
ir yorl&rl ıoyredlyordu. Vaktfle onu 
dansöz ve ııfirt.Ok olarak, alk13layanlar 
bugün lmpa&rtorlçc olnrak aliu~lıyorlar. 
dı. 

O, hlpoldrom tiyatrosunda, günahlarla 
ta~landmlmı n& ıaterler kaaznınıotr. 

Hayat Uyn.trosunda da ayni ustalıkla oy. 
namış. ka:anmıı vo parla.nneu. 

RUyalan hakikat olmu~tu. 
Uç ay sonra, bet )111 ~rml :redl ııene

ıl ağu,tosunun birinci gilnU Ytiııtinüı 

öldü. 
Artık yalnrı Teodora Yüattn~nos kal

dı. 

- nmt:scı Ki MIN SO~lJ -

Hafriyat işleri hasat mevıİ· 
minde yapılmayacak 

ArlceoJoji miltehaşsıslan 'W'C üniver
ıite talebesi tarafından yapılmakta olan 

hafriyat işlerinin haaad mevsimi olan 
temmuz ayında yapılmaması için al!-

. kadarlara emir verilmiıtir. 

H. V. Huauıi kaleıp müdürü 
gehrimizde 

Haric:iyc V eklleti hususi kalem di
rektörü B. Refik Amir, rahatsıılıir do. 

layııile ıchrlmtıe celmi1. Perapalas 
oteline lnmiıtlr. Gazetemiz, kcndiııine 
serf afiyet diler. 

Pro t Kadıköyü geziyor 
Şehir mütehanııı Proet ~dıköy ve 

civannı gezmeye baflarruştrr. Miltehas-
6lS foto~raflar almaktadır. Sonra UskU· 

darı gezip tetkikatını bitirdikten son
ra tNan projeyi yapmaya ba~layacak
tır. 

Tepebaşında yapılacak 
iıtimli.k 

Belediyece Tepebaışr caddesinin ge· 
niıtetilmeıinc karar verilmlıtir. 

Tepeba§ında Asri •lnemanm yanın· 
dakl kısım ile kar,11indaki binalann 
önUnden latimlAk yapılacaktır. 

Şazi T ezcanın ehliyeti geri 
verildi 

Uç ay evvel !utbol federasyonu ta
rafından Fener bahçe • Enoıis maçmda 
çıkan blr hadise yüzUnden ehliyeti elf n· 
den alınarak hakcqılikten menedilen 
Şazl Tczcanın ıpor Jınırumunca yapılan 

tahkikatta ccıayı mUıteJzim bir hare
keti görliJmemiş, ehliyetinin i.adesirıc 

karar verilmigtir. 
Şazi Teıun bundan sonra yine maç

larda hakem duracaktır. 
Futbol federasyonunun bu knrarınr 

yerinde bulur, değerli arkadaırmıza 

gcçmiı olsun deriz. 
Şazi bu cumarteıf gUnli Takıim ııta

ldında yapılacak olan Galatasaray • tlç 
ol< maçrnr idtıre edecektir. 

Nakil va11talannın kontro· 
lü devam ediyor 

Emniyet müdürU Salih Kılıç tarafın 
dan iki ay evvel verilen ıııkı emirler 
üzerine vesaiti nakliyenin dalmt suret
te kontrolU baılamıştı. 

Du kontrol dev'ı:n etmektedir. Son 
bir hafta zarfında yalnu: emniyet al· 
tıncı §Ube memurları tarnfından 200 
ot-:>mobil çevrilml§, şoför ve sahipleri 
hakkında zabıt varakası tutularak ce
ınl;:ı:ıdırrlmışlardır. 

Zabıta merkezlerince çevrilen 
mobHJer bu yekundan hariçtir. 

oto-

Bir Fransız gazetesi tayya .. 
recimizden bahsediyor 

-- -2-=-'- ,_,,,__. ,_, twwwı~ ~ı:wz - ~ -

Harbiyede bir cese 
bulundu 

Adamın sarhoşluk yüzünden oto
mobil altında kaldığı anlaşılıyor 

Kaı~ın tayy<Jrec:iler gün geçtikçe 
büyük rekorlar kırmaktadır. Kadınla
rın havalara hakimiyeti o derecedir ki 
~rkek tayyarecilerin isimleri adeta 
duyulmru: olmuştur. Bilhassa aon gün· 
terde merhalesiz en uzun mesafe reko· 
runu birbiri arkasına iki kadın tayya
reci kımıııtır. 

Havaları hakimiyeti altına alan k• 
dınlar arasında kahraman bir Türk kı· 
zının da ismi bulunmıısı göğsümüzü 

iftiharla kabartmaktadır. 

Dür.kil posta ite gelerı Fransızca 

"Entransijan., gazetesi "938 de hava 
kahr~:nanları yalnız kadınlar mı ola
cak!,. başlrğı altın:la neşrettiği bir ya
zıda bu sahada şimdiye kadar büyük 
nıuva!fakiyet g<Ssteren kadın tayyc:ırcc:i 
ler arasında Sabiha Gökçenden de si
tayişle bahııetmcktedir. 

Bilhassa en büyük §Öhrct sahibi ola
rak wyılan dört kadın tayyaroej ara
sında Türk l;adrn tayyarecislnfn ismi· 
ni görüyoruz. 

Merhalesiz en uzun mesafe rekoru· 
nu kıran son iki Fransız: kadın tayya
rccisin'dcn - Elizabct Lion ile madam 
DUpeyrondan • çıktığı son Okyanus 
ıseferinde kaybolan Amerikalı !.:adın 

tayyareci Amelya Erharttan ve Beril 
Markhamdan bahseden çazete, Türk 
kadın ttıyyareciıt hakkında da 1ımlan 
yazıyor: 

Türklyenin sevgili çocufu (Alıltürk. 
kızı) tayyareci Sabiha Gökçene gelince 
kCTıdiai agkcri üniforma taıımaktadırl 

Sabiha Gökçen, gelecek ay, &!kanlar. 
da ctola§mnk üı:cre, bir filonun ba§mda 
hareket edecektir. 

Yalova seferleri 
çoğaltılacak 

Yalova kaplıcaları Deniı:bankt\ dev· 
redilclikten sonra halkın rağbeti son 
derece artmıttır. 

Geçen hafta pazar tünü Yalova kap 
lı::alanna 200 kişi gitmi§tİr. Onümüz
deki haf ta bu miktarın iki mitıline çı· 
kacağı umulmaktadır. Halkın a Ylo-;aya 
rağbeti daha fazla arttığı takl:iirde, J?e
nlzbınk idaresi gerek oradtoki otel Uc
rctlerinde gerekse vapur fiyatlarında 

yeniden buı tenzilat yapmak taaa'f'VU· 
rundıdır. 

Diğer taraftan haziran Gf'taaındcm 
sonra tatbik edilecek olan yeni tarife
ye göre adi günlerde köprüden 9,15, 
13,30, 16 de, Yalova!dan 6,30, 14,15, 

17. 15 ve paıar gilnleri de köprUden 
S,25, 10,S, 21, Yılovadan, 6,40, 14,45 
ve 18 de vtıpur hareket edecektir. 

Evvelki gece soot iki raddelerinde 
Harbiyedeki BetvU gazinosundan Çt· 

kanlar, kapnırn öqünde sızmış bir &ar· 
hoş görmüılcr, ayıltıp f'vine yollamak 
Uı:ere kaldırmak iııte~lerdir. 

Fakat çok nrhOJ olduğu etrafa ya
yıloo kokudan anlaşılan adamın, ba§ı 
yanlmı§. UstU başı kan içinde ve vUcu
cudu ezilmiı bir halde ölü olduğu an
la§rlar&k vaziyet polise bildirilmiıtir. 

Ceset hemen bir otomı:;bille Beyoğ
lu Fransız; hastahanesine · kaldınlmıt. 
dün adliye doktoru Enver Karan hCJS· 
taneye giderek kendisini muayene et· 
mi§tfr. 

Vakaya müddeiumumi muavinlerin· 
den Rifat eJ kcymug, tahkikat sonun· 
da ceset sahibinin eski maliye tahsil 
katiplerinden Ce111 oğlu Bedri adında 
biri olduğu ve fevkal!de sarhoı bir 
halde caddede gızdrfı sırada da geçen 
bir otom<>bilin kemliıini ezdiği anla~d

mrıtrr. 

Bedrinin defnine ruhsat verilmi§tir. 

Arabadan atlayan çocuk 
otomobil albnda kaldı 

Şiılidc otur1.0 Vahid adında 9 yaş
larındaki ıbir ~uk dUn sabah Şitliden 
Mecidiyeköyünc doğru giden bir ~ke 
ri otGCnobilin arkaıuna takılmı§, yolda 
arabadakiler tarafından ~örülerek aşa
ğı inmesi söylenmi§tir. 

Fakat Vahid birdenbire korkmut ve 
muvazenesini kaybederek yere yuvar
lcmmıştır. 

Yere dilıcn çocuğa bu aırada arka
dan gelen şoför HulQsinin idaresinde
ki otobüs ~rparak altma alnu~, ezmi~
tjr. Vahid, hemen kaJdmldığı Etfal 
ha11tahaneeinde ölmil§tür. 

Ceaedini muayene eden a;;lliye tabi· 
bi Enver Kııran, hiçbir yaraya tua· 
düf etmemiş, ne suretle öldülünUn 
tcsbiti için morga kaldırtmıştır. 

Yakalanan suçlu §Oför Hulii$i diln 
ak§am sorguya çekildiği ikinci trulh 
ceza mahkemesinde, çocuğun birdenbi .. 
re önUne çıktığını ve baş:nr otobUınn 
sol tart•'ına çarptığını kendisinin kaba 
hatl olmadığını söylemi . hakim Sall
Halddin de kaza ve keşif raporuna göre 
tevkifıne mahal olmadığına karar ve
rerek evrakını müddeiumuın!Uğc iade 
etmııtir. 

Küçüle katil tevkif edildi 
Geçen p<!ı: r gilnil Silivrik~ıda. Te

peba&mda arkada~ l 7 "Jlf1da Sabcı
lla1dini bıçakla vurarak öldüren 16 ya· 
gmda katil Ahmet ~uk diln adliyeye 
ecvkodilcrek ikinci aorgu h~kimliğinc 
verilmiJtir. 

Ahmet elleri kelepçeli olduğu halde 
adliye koridorlarından geçerken yliı:U
nU kapıyor, çok mUtecs,ir iÖrUnUyor· 
du. Ayaklan yalınayak ba~ında f&pka 
yoktu. 

KUçUk katil dUn kendisiJc görUşcn 
bir arkadaı:mrıa cinayetini ~öyle m
latmııtcr: 

- O sabah arkada§larla ç.ayıra top 

(ıünkcin peşiHckn: 

Bir Türkün yediği bahk 
Dfr Japon senede ıso kilo, bir lnglllz do en aşağı ı~ kilo halık yer. 

Alnınn1ar Jrnndi rcdJklerl balık mlktarnn hc~nr etmişler. Senede bir 
.Alınnnın 5 kJJo hnlıl' yediği neti c<'~inc ,·n11nı~Jnr. Bunun lizcrine Al· 
mnnlıır bnhk nrflyntı bakımın dn.n biç olmaz a lnı;tUzlere yetişmeli 
için tcrttbnt nhyorlnr. 

Türklycnln ahl11eri, nıcmle ket hudnclunnn tförtte üçü, Almanru
mn snhlllcri fse tıuntersJ keıı<1f hndutlarmm nncak dörtto biri dere· 
rcslmle<Ur. Uöyle iken mrJıılcke tlmlzde ,;nrfecJllcn hahklar Alnuınln· 
nn 5arflyntrnn hile yaklnşnmayor. Türklerin :r~c11Jtl bahklnr hc"np 

edilse n<lnm bnşnm dUşcn mlktnr b ş k11o;ru <lci;riJ, 1>fr klloru bile hn· 
lnmn,;. 01 a ohın. Türklycclckl bo. hk ımrllyntı nUfus ba~mıı hfrknç 
grnmdrın ibarettir! 
Şn 1·nzlp•t mcml<>li:cttmb:<lckt ba hkçıhğın ac1kh hAlfnJ pek fyi tll~vir 

cfliyor. nf'inlzdcn halık çıkararak frigorifik 1·agonlar ne yalnız ha
rlco d<."j'.,rfl, ayni f:nmnncln Annrlolnra twltlyıtt yspat'ak .bir mc1·kldo 
olnn tstnnhnlnn hlll\kls !tcıu'll tstlhll\k cılccc~ eti An-n.ı1ohıdnn bekle· 
mest. .. No hnzin mnnTıt\·n değil mi? 

HASM~' JUJ'?\IÇA'i'T 1 

oynamağa gitmiıtik. Dönü§te maktul 
Sab<:ıhaddin lle kardeıi Mecide ratt· 
geldik. Mecid, elimdeki topu ptere
rek: 

- O da top mu sanki? Yüz para w
reyim de bana sat, dedi. Ben: 

- Sen o yllz para ile Tahtakaleye 
git, orada daha iyisini satın alırım, 

dedim; buna Stıbahalddin kızdı, üzeri
mize atılarak, arkadaıım Mehmet ile 
beni dövmeğe batladı. 
Y~mruklar yüzüme ve vücudaıaıa ar· 

ka arkaya inerken, birdenbire e1ba ~
bime gitti: çakımı çıkararak Setiıahı•· 
dinin arkasına bütün kuvvetimle ep
ladım. Sonra yaptığım iıin b~"6 
kar§rsrnda korkarak kaçtım. ..,. tik. 
landım, fakat ertesi günil pi§DYn ola· 
rak, kanlı bıçafr sakladığım yerden -
dım, karakola gidip teslim oldum. 

Küçük Ahmet, sorgusu &Qnunda tev• 
kif olunarak, tevkiföaneye gönderil
miıtir. 

lıtanbul Şehir Tiyatl'OI$ 
Ankara da 

İsWıbul Şehir Tiyatrosu 21 Kayıa 
Cumartesi gUnU Ankara Hal11Mrir.de 
temsillere başladı. Perdesini "Söztln 
kısası,, komedlsile açan sa.natklrlar, 
bu gece Yunan mUclliı1erlnden l?an
deli Hornun (Fidana.ki) eseriıı1 tılsn· 
ail edeceklerdir. llk ve ikinci ııan.atn 
programı eöyle tesbit edilmi§tir. 

25 Ma;>ıs Ça.rıamba: "Bil~ .26 
Mayıs (Ate§ Böceği) 28 Mqa QHr 
Adn.rn Yaratmak) 29 Mayıs eocWcJa
ra temsil (Mavi Boncuk) ge• (Bir 
Adam Yaratmak) 30 Mayıe (Toka) 
31 MaYJ• ve 1 Haziran <P~a 
Haf}ran (Satthk Kiralık) 3~ 4, ~ ~ 
ziran (Kral Lir). 

(Bir Adam Yaratmak) ile (l(tal 
Lir) i Ertusruı Mtihsln bft74.t mnail 

dcetktfr. 

Kaıımpa§a deretl 
Ka ımpaıa dereeinfn Uıcrl g-•· 

ne lcıimen beton nfalt olarak ~it 
tU. Bu •ene de Ycniıehre hıdar olmı 

krsmın üıerlnln örtUlmeıine ,..._. 
mııtır. 

r 
AUONR l'ARlfliSJ 

lltmltbı 

telndc 

Ayhll 
3 ayJık 
8 aylılı 

Vılhlı 

95 
~60 
4 7!> 
900 

• 
8~0 -

1600 • 

rarlf~sınden Balkan lfüll ı için •,,S. 
otuı kuruş dQ~OIOr. Poıta blrllQlne slr• 
ıntyen yerlere ıydıı yetmiş beşeT ita .... 
ıaınmedııtr. 

Abone kaydını bildiren rııekt• " 
hılsrar Ocreılııı, alwne parıuımm ,... 
veya bınhı ile fullaruı Ocretıııt tdlN 
lı..:n•h üıerınc alır. 

Türklutnln hu poıto mukeılrtd• 

lı.llHUN'o abone ua:rlır. 

Adres deSlşllrme Orr:_: kuratturJ 

Dünkü Hava 
llo\·o )'Urdun Doğu ,.e Orta AnadÖhl fl

Karulcniı kı)·ılarındn çok lıulutla ff ret 
)·er yo~ışlı, diAer bölselerdc de llflMll.O 
gecmlş. rüzsArlnr: Korndenlz kı)' .. ~ 
~imali, di~cr blllgclcrdc cenubi istlkıiıiel .. 
ıe nrıa J;uvveııe esmiştir. Dün lstanb11ld• 
hnn kısmen bulutlu secmiş, rüzı•r-;::; 
tıın saniyede 1-2 metre hızın csmlttir. 
14 de ha\'a tazyiki 7:ı2.0 millmcır·a..aıııu.ı1~,~ huncl en :t·iıksek 21.7 l'e en düfQJc 
snntlgrtıt lı:ıydohınmuşıur. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
A.\'KARJ\ - f'ronsı:lar tarafından eı_. 

hududumıırda ikinci bir taarru:da to 
naldu611 1ıaberl atlmlıtlr. ikinci 1tt11 1 



Fikir ve hadiseler: 

Bir adalet kibarlığı 
Yazan: Hakkı süha Gezgin 

Dünkü gazetelerde iki mahkeme ka
rarından alınmıı, hüküm parçaları var
dı. Adliye tarihimiz için yeni sayılabi
lecek iki hüküm. Benim pek hoşuma 
gitti. Bu hoşlanışın hızı, içimden 
boşalmadan, onlar hakkındaki düşün

celerimi yazmak istedim. Bu satırlar, 

iıte böyle bir intibaın verimidir: 
iki kararın biri güzelliğe, estetiğe 

aitti. Güzel bir yüz, tırnaklamakla çir
kin olur mu'! Olmaz mı? Düğümünü 

çözüyordu. 
Mahkeme heyeti: 
- Çirkin olmaz 1 
Hükmünü vermi§. Tabii, tırnak izle

rinin derinlikleri, yanaklarda bıraktık
ları lekeli çizgiler, .göz:ıden geçirilmiş, 

bunların yüzldeki güzelliğe zara verip 
"Vermediği 0t'aştırılmıştır. 

Hüküm, elb~tte böyle sağlam ve et
raflı bir inceleme ile verildi. Fakat gü
zelliğin, güzel telakkisinin ferdi bir şey 
olduğu düşünülürse, hükümde hangi 
Zevkin sultasına U·yulduğu bir hayli 
ıu götürür. 

Bu mahkeme kararı, bana çocukluğu 
mu hatırlattı. Bize coğrafya okutan 
hoca, oünyanın yuvarlak olduğunu 

ıöyleyince hep şaşmııtık. Gözün ala
bildiğine dümdüz uzanan denizi, ufuk
ta uzun ve çok kamburlu bir hayvan 
gibi yatan yüksek !dağları, ovaları, yay 
lalan, yine dağları, yine denizlerile şu 
koca dünya, nasıl yuvarlak olabilirdi?. 
Hocamız, bu şaşkınlığımızı görünce, 

gülümsemiş, ve: 

- Evet, evet yuvarlaktır. Bir porta
kalın üstündeki pürUzcükler nasıl onun 
}'Uvarlaklrğına mani değilse, şu dağlar, 
denizler de dünyanın yuıvarlaklığına 

engel olamaz. Çünkü en yüksek tepe
ler bile, dünyanın büyüklüğü yanında, 
o pürüzcüklerden de küçük kalır 1 

Diyerek akan suları !durdurmuştu. 

Acaba mahkeme yaralanan dilberin 
:Yüaündeki tırnak i.ılcrini, pottakal pü
rüzlerine mi benzetti? Onlar <la l>enim 
gibi tedai iatHyonlarına ufrayarak 
kendi çocukluklarını, kendi coğrafya 

derslerini mi hatırlayarak bu hükmü 
Verdiler? 

Ama bence bu yeni davanın ehemmi 
:Yeti, hükmün mahiyetinde değil, aç
tığı, açacağı çığırda, peşinden sürükli
:Yeceği başka davalardadır. 

Korkarım, ki çok geçmeden mahke • 
?tıelere birer güzellik laboratuvarı, bi
rer bediiyat kurumu da eklenecek. Ad
lıye kadrosuna estetik ''ehli hibre,, si 
adile yeni heyetler ilave edilecek. 

İkinci davaya gelince .. Gerçi bunun 
lllevzuu başkadır. Fakat adli bakımdan 
llıahiyetleri bir sayılabilir. 

. Bunda da protoplazmayı kadın teş
~ıl ediyor. Ancak burada "yalan., ı 
?tıübaıh,, !aştıran bir hüküm var, ki 

)cnilik de işte bu noktadadır. 
liakim: 

- Bir kadın huzurumuzda yaımı 
•-klar ve bunu bilerek de yapsa, yala
ııt •uç değildir. 

l>iyor. 

Yalan, kadının varlrğmdan, bir par
~ llU~ır, ki ond()O ~ıkışı suç olmasın? 
~~lcaa 'bu, tıadece bir adalet galantrisi 
-'ldir? 

'ttıi lia?g.isi olursa olsun, mesele, ehem
\i~ctını .kaybetmez. Bugün ince bir 
\~ rlık kılığına bürünen bu hüküm, 
~ ha yarın daha derin ve daha daıllı 
'ttJq ~klı suçları ıda bağıflamağa yol aça-

ı mı? 

- liayırl 
~tnlek için elimizde bir senet yok. 
~ 0 irusunu isterseniz, bu mesele, 
~l~~Çok kadın muharrirlerin konusu 

li &a liyik bir mevzudur. 
'1.la ele _aıkcrlik eibi eırf erkekliğe mah 
'd~j~~tin itleri bile kadınların bcnim
bcn:' ~ir çağda, onları böyle derin bir 
~-}'ıf elcle bizden ayırmak, ytt:adılıştan 
"'- tutmak, pek de hoşlarına gitmez 
~rnn . 

..\rı::ı. . . 
t\l~ .nıçın inkar edeyim, benim ho-
İtrj gıtti ve bu hükmü veren hakim
~n alkııladım. 

~· Yeni Yapılan evler 
~n . 

'P.ırtınıa ayında htanbulda 24 ev, 12 
"• ~ n }'apdmıı. 4 7 binaya kat i14-

lt. 191 bina tamir olunmuı-

• 

ingn;z liberalleri 
Sulh için 

Diğer fırkalarla teşrikimesa!ye 
hazır olduğunu bildirdi 

lngıltere Liberal fırkası Asamblesi 
toplanarak, mühim bir karar vermiş· 

tir.Bu karara gört Liberal fırkası. ma-. . 
hiyetini ve istiklalini muhafaza etmek 
şartile, sulh ve dahili ısla.hat uğruna 

herhangi fret veya te§kilatla teşriki 

mesai etmeğe hazır bulunmaktadır. 

Teşrikimesaiye hazır oldukları fer
din veya teşkilatın, Milletler Cemiyeti 
misakını yaşı..tmak, dahili hükumet 

şekilleri ne olursa olsun bütün millet· 
lerle birlikte sulh emellerini takip et
mek azminde olmayı ve tngiltere da. 

bilinde içtimai adalet bakmıından Li
rebal siyasetine aykırz bulunmaması 
şart koşulmaktadır. 

ispanyaya giden silah ve . 
ınsan 

l"iyuz Kronik! gazetesinin Roma 
muhabiri yazıyor: 

Faşist mehaf ilinin iddiasına göre, 
son birkaç hafta içinde Fransadan 
Pireneleri aşmak suretile. Katalonya

ya 5000 Çek gönüllüsü, 50.000 Mav

.zer tüfeği, 792 makineli tüfek. 75 a
det çapı malum olmıyan Şnayder to· 
pu, 1500 Hoçkis topu ve 500 kamyon 
gitmiştir. 

( Kısa haberler ) ---
:>J. Üniversite arkeoloji talebeleri öğ

retmenleri bay Müfitle birlikte muhte-

lif vilayetlere giderek arkeoloji tetki
katı yapacaklatidır. 

"' On yapndallci öz kııına tecavliz 
ettifi !ddihı ile mah'kemeye vern~n 

Alibey köylü Alinin muhakemesine dün 

dördüncü asliye mahkemesinde gizli 
ıelarak devam edilmiştir. 

"' Dört beygir kuvvetinde bulunan 
Beyazıt kulesindeki düdük deği!tiril-

miı. ıdaha kuvvetli aletler konmuştur. 
• Konya sıtma mücadele heyeti re

isi yeni tayin edildiği İstanbul &ıtma 

mücadele reisliği vazifesine başlamış
tır. 

* Mimarlar birliği İstanbul şubesi
nin kon.gresi dün Alay köşkünde yapıl
mı~. yeni idare heyetine mimar Arif 

Hikmet Höltay, mimar Zeki Sayar, 
mimar Faruk Çeçen, mimar Sedad El
den ve mimar Adaman seçilmişlerdir. 

"' Şehrimizde bulunan Sovyet Rus
Y •'nln Ankara sefri B. Tirntiyof An
karaya gitmi!tir. 

• Hazirandan itibaren Haymanc:ı::Ian 
mühim miktarda kasaplık hayvan ge
tirilmeğe baıtanacaktır. 

lzmlr enternasyonal 
Fuarı 

En ucuz alı§ veri§, bol eğlence ve 
birçok yeniliklerin doğduğu yer1dir. 

Mutlaka i§tirak ve ziyaret ediniz. Mil· 
yonlarca müşteri, mallarınızı bekliyor. 

20 Ağuıtoı - 20 Eylul 1938 

l 
~ - lit:ttL~ 

istanbullular fazla et 
ye~eğe başladılar 

iki ay 
zar an 

zarfında geçen seneye na-
19194 fazla hayvan kesildi 

izmir fuarı 
Sergideki pavyon adedi 

ziyadeleştirilecek 

lzmir 938 enternasyonal fuarı 20 
ağustosta açılacaktır. Serginin açılma
sına bu hesaba göre; daha 2,5 aylık 
zaman olduğu halde paviyonlardan 
mühim bir kısmı şimdilden tutulmuş

tur. 
Sergi komitesi bu fazla talep karşı

sında sergideki paviyon adedini tem
muz !onuna kadar artırmak tasavvu
rundadır. 

·Şehrimiz Ticaret odası İktısat Ve
kaletince gösterilen lüzum üzerine İz
mir enternasyonal sergisi işile daha 
y~kından alakadar olmağa ve yapılan 
müracaatlara büyük bir alaka ile iza
hat ve malumat vermeğe başlamıştır. 

İzmir fuar komitesinden dün şehri
miz ticaret oı.Iasına yeniden ve mühim 
miktarda İzmir fuarını temsil eden afiş 
ler gönderilmiştir. Bu afişlerde bağ 

bozumunda bmirin üzüm ve incirlerini 
toplayan güzel bir köylü kızı görül
mektedir. 

Afişler şehrimizin muhtelif yerlerine 
ve tanınmış muesseselerin koridorları
na asılacaktır. 

--0--

Karıtık takım 
Eminönü Halkevinden: 
Evimize bağlı klüplerden teşkil edi

len karışık takımın son şekli 28-5-938 

cumartesi günü saat 16 da Karagüm
rlik sahasında yapılac,•ğından takıma 
seçilmiş oyuncuların spcr levazımlarile 
sahada hazır bulunmaları bildirilir. 

Şikayetler, temenniler 

Hattat Tahsin so
kağına IAmba 

Bir ?kuyucumuz yazıyor: 
Beşiktaş Türkalı mahallesinde 

Hattat Tahsin sokağı; Nişan taşı, 

Mur;;diye, Valdeçeşmesi ve Maçkayı 
Beşiktaşa bağlayan yegane işlek so
kaktır. Bu sokak senelcı:ldenberi ka
ranlık ve bozuktur. Hele geceleri ge
çilmez bir haldedir. Sokağa bir lam
ba konulması için müteaddit defalar 
kaza k~ymakamhğına müracaat et
tik ve llmbanth · konulması için ka
ti söz de aldık. 

Fakat maalesef müabet bir netice 
elde edemedik. Ana caddeler dere-

cesinde i§lek olan bu sokağın mü
nasip bir mahalline diğer sokaklar
da olduğu gibi 41caba ne vakit bir 
lamba konacak? 

l Nisan ayında mezbahada 13121 ka
raman, 1651 dağlıç, 2179 ktvırcık, 

52046 kuzu, l 50 keçi, 902 oğlak 1803 
öküz, 44 inek, 250 dana, 3 boğa, 286 
manda, 66 malı:•k kesilmiştir. 

Et fiyatları üzerinde yapılan tenzila
tın istihlaki artırdığını evvelce yaz
mıştık. Geçen seneki istihlak ile bu se
neki karşılaştırılırsa et satışının arttı
ğı meytdana çıkmaktadır. 93 7 senesi 
martınd<> İstanbul halkı 55387 davar 
cinsinden, 2017 sığır cinsinden kasap
lık hayvan istihlak etmiş olduğu halde 
bu senenin mart ayı içinde 6fo351 da
var cinsinden, 2037 sığır cinsinden 
hayvan istihlak etmiştir. Şu hale göre 
937 senesindeki kasaplık hayvan istih
lakine nazarurı bu sene mart ayındaki 
istihlakat yüzde on altı nisbetinde ço
ğalmıştır. Yine tetkiklcrıden anlaşıla

cağına göre, İstanbullular 937 senesi 
nisanında 59464 davar cinsinden ve 
2017 sığır cinsinden hayvan istihlak 
ettiği halde 938 senesi nisanında 

69248 davar cinsinden ve 2482 sığır 

cinsinden hayvan istihlak etmiştir. Ara 
daki çoğalma nisbeti mart ayındaki gi
bi yüzde on altıdır. İstihlak fazlası ra
kamla ifode olunursa mart ayındaki 

fazlalaık 9217, nisan ayındaki de 
9977 adettir. Geçen yıla nazaran iki 
ayda 19194 adet fazla hayvrwn istihlak 
edilmiştir. 

Çnümü~deki aylarda istihlakatın da
na fazla o1a1cagıüm'it cditm&tidfr. .n 

Fuara küç~ük sanat sahip
leri de iştirak edecek 

Iktısat V ekaletix memleketimizdeki 
bütün küçük sanatkarların ve evlerinde 
clişleri yapan kadınlarımızın hazırla

dıkları elişlerinin İzmir fuarında teşhi

rini faydalı bulmuştur. Bunun için Ti
caret odasına bir tamim gönklermiş, bu 
şekilde evinde elişi yapanların mutlak 
surette fuara iştirak etmelerinin temi
ni hususunda icap edea teşebbüslere 

derhal geçilmesini bildirmiştir. 

ilk tedrisat ispekterlerinin 
vaziyeti · 

Vilayet hususi idare bütçelerinden 
maaş alan ilk tedrisat cspekterlerinin 
bir hazirandan itibtJren umumi müva -
zene bütçesine alınacaklarını yazmış - · 
tık. Bunların yerine umumi bütçeden 
maaş alan Kültür bakanlığı ve kültür 
direktörleri memurları t:la vilayet büt
çesine verilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında ilk tedrisat 
cspekterlerine 30 lira makam parası ye
rine birer kıdem zammı verilecektir. 
Bakanlık ilk tedrisat espekterlerinin 

sayısmc çoğaltacaktır. 

Yeniden kadroya Gazi terbiye ensti
tüsünden mezun olan gençler alını:ıcak
tır. 

Genel espekterlik kadrosuna da üç 
ilave yapılacaktır. 

Ri .. sımue 
:Hıae11nseuer.: -

' istinye tamir 
atelyeleri 

Yeni bir projeyle genil'le
tilecek, işçi alınacak 

Denizbank İstinye tamir atelyelerin
de şimdiki halde 300 işçi ve üç mühen
dis çalışmaktadır. Atelyeler Denizban
ka devredildikten sonra iş hacmi bir 
hayli artmış, yerli siparişler yanında 

yabancı birçok siparişler de verilmiş
tir. Fakat fabrikanın teşkilatı ve tesi
satı bütün bu siparişlere cevap vere

cek vaziyette olmadığından Denizbc:ınk 
idaresi atelyelerin gerek kıymet gerek 
se keyfiyet itibarile genişletilmesine 

karar vermiştir. Hazırlanan bu proje-- -- \y- ... 
ye göre; fabrikanın atelyeleri artmla-
eak, yeni mühendisler ve işçi alınacak
tır. 

Atelyclerin artırılması yeni tezgah
lar almak suretile olacaktır. Mühendis 
bulmak işine gelince bunun için de 
memleketimizde deniz vasıt21lanndan 

anlayan ve tamir işini bilen mütehassıs 
olup olmadığı araştırılacak, bulundu
ğu trıkdirde derhal angaje edilecektir. 
Aksi halde Denizbank hesabına Avru
paya talebe gönderilerek mühendis ye· 
tiştirilecektir. işçi° m~elesine gelince 
Bu atelylcrde çalışan işçilerin hepsi 
senelerdenberi ve babalarımn yanında 
çalı§mak auretiJe yetipııi§ miiteh&Hıs 
işçilerdir. 

İstanbulda mütehoosıs işçi ise pek 
mahdut olduğundan tamir atelyclerin
deki işçi adedinin artmlması meselesi 
alakadarlan Son lderece .Cüşündürmek· 
tedir. Bunun için fabrikaya evvela nam
zet işçi alınacak muvaffak olanlar bi
lahare asil işçi olarak vazifeye geçecek
lerdir. 

-o--

Köy okulların.da okutulacak 
dersler 

Uzun zamandanberi haızırlanmakta 

olan köy miifredat programı tamam
lanmıştır. Programın esas noktalan 
köy işleri ve köy ziraatı etrafında top· 
}anmaktadır. Günün ders saatlerinin 
yarısı ziraat ve bahçe işlerine verilmiş· 
tir. Haftalık 26 ~aatlik dersin 13 il de 
bilgi !derslerine ayrılmıştır. 

-<>
Buğday piyasası 

Ziraat bankası ldün zahire 'borsasın• 
da 5,28 den 492 ton yumuşak ve 5,20 
den 105 ton sert buğday satmıştır. 

'.Ayrıca, tüccar malı olara'k dün bor
sa da 5,27. kuruştan 260 ton buğday 
satılmıştır. 

Piyasa istekli vaziyeti muhafaza et
tiğinden bu hafta içerisinde muamele· 
lerin daha hararetli olacağı umulmak· 
tadır. 
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ilktedrisat mü/ ettişleri umumi 
müvazenege alınıyor 

Çin tayyareleri Orman koruma kıtaları men-
Japon adaları 

Uzerlnde suplarının kıy af etleri 

Hizmetteki müfettişlerin 
dereceleri yükseltilecek 

KAzım Özalp 
Hankeu. 25 (A.A.) - Reemt tebliğ: 
Çin tayyarecilik tarihinde ilk defa 

olarak Şarki Çin denizini &&an mühim İzmir 25 (Telefonla) - Yug'Oelav 
bir Çin tayyare filosu, Japonyanın ce- Harbiye ve Bahriye nurnndan ayrılan 
nubunda ve şarkındaki birçok §ehirle- Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp bu 
ri tama.mile htikmü altında. tutmuştur. gün Ankaraya gitmek üzere buradan 

Ankara, 25 (Telefonla) - Viltyet 
husust idarelerinden maaş almakta 
olan ilk tedrisat müfettişlerinin u
mumi mUYazeneye alınmalarına dair 
kanun JAylhası encUmenlerde.n ge
çerek ruznameye alındı. LAyihaya 
merbut bir cetvele göre bu mUfettlş
lerln on beşi yetmiş lira, otuzu elli 
beş lira, elllsl kırk beş Ura, sekseni 
kırk lira, doksanı otuz beş Jlra. yüz 
yirmisi otuz Ura nsl! maaş alacak
lardır. Bu kanun merlyete girdik
ten sonra ilk tedrisat müfettişliğine 
ta.yln edilecek olanların Gazi Terbi
ye EnstıtUsünden veya ecnebi mem
leketlerdeki mümasil mekteplerden 
ıue~un olmaları şart olacaktır. 

İlk tedrisat nıUfettişleri evvelA 
atajlyer olarak tayln edileceklerdir. 
Stajlarını muvaffakıyetle yapmış o
lanlar doğrudan doğruya mUfettlşU-
1.e geçirileceklerdir. Staj sonunda 
muvaffak olmayan veya ınUfettışlik· 
le kalmaları vek&letço uygun görül
. meyeu müfettişler menşelerine göre 
laylıı olunabfloceklerl okulların öğ-

• retmenllklerine müktesep maaşla
riyle naklolunacnklardır. MUebet 

mesaileri veka.Iet müfettişlerinin Te· 

ya maarif mUdUrlertnin raporlarly· 
ıe sabit olanlar barem kanununda
ki esaslara göre terfi ettirilecekler
dir. Halen müstahdem olan Ut ted· 
rlsat müfctllşlertndeıı bu kanun mu
clblnce umumi muvazeneye alma· 
caklarla bu kanunun merfyetlnden 
evvel ilk tedrisat mü(etlişliği yap
mış olup da müfettişlikten ayrılarak 
e.c.nebl mernlelı:eUere tahe.Ue gitUll1 
Te tahslltnt bltlrmlş olanlardan tek· 
rn.r ilk tedrisat müfettlşllfine tayla. 
edilenlerin yeni te.kaUt kanununun 
neşrinden ıonra hususi idarelerde 
gecen hizmet mUddetıeri tekalltltik· 
ltrlnde sayılacaktır. 

Öğretmenll~e nakledilen nıllfet

Uelerin müfettişlikte geçen hizmet· 
lerl de huıusl idarelerce tekaUtlUk· 
terinde sayılacaktır. Bu kanun ay 
sonunda merlyete konacak ve bu ta• 
rlhte mUstahdem olan ilk tedrlaat 
müfettielerfnden maatları otU'I lira· 
dan fazla maa~ı olanlar da halen 
almakta oldukları maaş d~recelerl· 
ntn birer derece yUksdlne ttkarrla· 
caklardır. 

Bununla beraber Çin tayyareleri, hareket etti. Merasimle uğurlandı. 
bomb& atmaktan içtinap eylemiş ve --------------
bomba ywine, Ki1.11i adasında.ki şehir
ler Uıerine ve köylere, Nagasakiye, 
Fukuola ve Saseboya birçok beyanna.. 
meler atmakla iktifa eylemiftir. 

Bu vuiyet, Çin tayyarecilerinin ar
zu ettiği takdirde Ja.poııyayı bombar. 
dıman cyliyebileceğini tam olarak 
göstennektedir. 

v 

Bone'nin sefi
rimize cevabı 

(lJ~t taro/ı 1 incide) 

r1'iye num büyük elçimizin Berutta
ki m~da makamatına anlatmalar hil· 
kümlerinin t~ami t<!lt.bikini katiyetle 
emir ve tebliğ edeceğini temin etmiş
tir. Bone • t5avaa mülakatının esası itte 

Çek tayyareleri 
( Vst tara/11 tncids) 

Lord Halifaks sulhün muhafa.zuı İ· 
çin lngilterenin yaptığı diplomatik 
hareketler neticesinde elde edilen mü. 
sait neticeleri arkadaşlarına anla.tmıg
tır. 

Kabine mezkur hattı hareketi tas
vip etmiş ve Avrupa için çok vahim 
bir ihtilAt mevzuu olan Südet Alman
ları meselesinin kati surette halli için 
Ingilterenin diplomatik hareketlere 
devam etmesine karar vermiştir. Bu 
hususta 1ngiliz hareketinin inki§afı 
bakımından al3kadar1arla temaslar 
muhafaza edilecektir. 

Parls, 25 (A.A.) - Çekoslovakya 
Sefiri B. Osuski, dlin akşam Praga ha· 
reket et.mi§tir. 

bundan ibarettir. . Berlin 25 (A.A.) - Alman istilı-
Antakya 25 (A.A.) - Anadolu ajan- barat bürosu tarafmda.ıı neşredilen bir 

sının hususi muhabiri bildiriyor: tebliğde son 24 saat içmde AJ,man hu-
Berutta çıbn Elbelag cazeteıi Arıp duduna Çekoslovak a.skerl tayyareleri 

ajansının bir muhabirine deteıe Garo ta.rafından dört kere tecavüz edildiği 
tarafından verilen ap.ğıdald beyanatı bildirilmektedir. 

Millet Mecllstnde dünkü müzakereler 
neırediyor: Bertin, 25 (A.A.)" - Viyanadan D. 

*Hükumet, partiler hakkında seyyar\ N. B. ye bildirildiğine göre bir Çekos .. 
muamele yapmaktadlt'. İntihabat tam , lovak aakert tayyaresi dün saat 9,30 
ıerbeati jle cereyan edeeektir. Sanc.ak- ' da Jedenspegen ya.kmmda hudut üz.e
taıki Tilrklerin Arapları isnat ettik- rinde uçmuttur. İki satıhlı bir askeri 
teri hareketleri haddi zatmda kendile- tayyare olan bu tayyare, Man ür.erin-

Muvazene vergisini indi
ren kanun kabul edildi rinfn yaptıklarmı ve Arapların mubak· de hududu geçmiştir. 

kale nferi anUnde Türklerin timdi in- Tayyare, Altnan topraklarmda inşa. 
tlhabatı tehir etmek iıtediklerinl Arap ed 

(Vıt tarafı 1 incic.!e) 
kötklerinde bulunan eıya hakkındaki 
meclis hesaplan tetkik encümeni mu
~t11Uc, barut ve mevadı infil1kiye 
fitü inbiaar idare.inin 934 yıh hesabı 
kaüai hakkındaki divanı muhasebat 
encilmtni mazbatası okunmuştur. 

Divanı muhasebat teşkilatını. devlet 
demiryollwr bir kısmı inşaat iJlerinin 
sureti idaresine, ispen~yart ve tıbbi 
müataluarlar kanununun bir makldtsi• 
nin değiıtirllmcsine ait ı.nun liyiha
larile tayyare resmi baklandaki kanuna 
ek kanun layihasuıın ikinci müzakere
leri yapılmıı ve kab'4 edilmiıtir. 
Müv~ene vergisi kanununda ba.ır 

değiıiklikJer yapılmasx hakkındaki ka
nunun müzakeresi esnasında Ber~ 

Türker tarafından ileri ıilrülmü!} olan 
mütalealara kartılık 'ftttn bütçe encü· 
mai mazbata muharriri Rajf Karade
• temilin yalnız küçük maaıta~an 
1-fbmamıı ve bütün maaı esbabının 
llerbirinden bu tahfifin yaptlmıı oJdu
Jmıu bydeylcmiJtir. 

·Bu inhatr müteakip baun, ap.ğtda
Jri tekilde kabul edilmi§tir: 

Madde 1 - 26-5-932 tarih ve 1980 
• sayılı müvazene vergisi kanununun bi

rinci maddesinin 5 numaralı fıkı-ası aıa· 

'.izdaki tekilde değiıtirilmiftir: 

''- Bir ay içinde her ne unvan ile 
ile oluna olaun aldıkları paralann 
mecmuu kazanç, iktısaldi buhran ve 
ve müvaıene vergileri indirildilrten 90n
ra 20 lira ve ondan aıağı daı,enterin 

dtibbklan ve 80 kurup kadar iıçi 

ıündeliklerile 120 kurup kadar ol.ı 

pndeliklerin 80 kuruıu bu vergiden 
müstesnadır. 

Hem gündelik, hem maktu ücretle 
çalqanlann bir ay içinde aündelik ıve 
maktu ücret olarak aldıklan paralann 
yekunu kuanç, iktıNldi buhr.ı ve mü
vuene verıileri indirildikten sonra 20 
lira ve ondan apiz düıenJerin iatilıkak
lan dahi bu verıidm muaftır. Muhte
lif cihetlerden ıündeliii olanlann mu
afiyetten iıtifadelerinde ıUndeliklerinin 
mecmuu nuan dikkate alınır.,, 

Kanunun clifer bir maddesi hilkmU
ne söre de: 

MO..zene vergiıi, istihkak ve tediye
Jerdaı kaunç ve iktıudi buhran nr
cilerl çıbnldıktan IOllra kalan tediye 
miktanndan )'ibde sem nhsbetiııde 
ahmr. 

Bundan sonra. miut müdafaa veWe
tinde nt lfleri son tetkik mercii eıı

ciimenf tttkili meccani l.,ıt tı1Jeharin 

mecbuti hizmetluinc ait kanunlar \as- ajansı yazabilir.,, ilmekte olan sedlerin fotoğraflarım 
almıştır. Bundan sonra yarım bir tur 

vip edihnittir. ANADOLU 'AJANSINJN NOTU: 
Meclisin buıünkü tcplantısında ka- yapan tayyare, Çekoslovakya arazisi-

bul ettiği kanunlar arasmda 57,918,000 Elbelag gazetesinin neırettiii bll ha- ne dönmilştilr. 
liralık fevkalade tahsisat T«rilmeaine her eğer doğru iııe. B. Garonun haki- Berlin, 25 (A.A.) - B. Fon Ribben-
ltirbnW\ liyihau da b~ idi. • •katen külliyen muhalifı beyanatta bu- trop, Almanyanm Prag sefirini Çe-k 

Jr{. M~disj yuın "at H de topla· lunduğunu kabul etmek lbnn gelir. aakarl tayyareleri tarafmdan Alman 
narak 938 bütçesinin müıakereıine de~ Filvaki bu millikatın içinde nkıaların toprakları üııerinden uçmalarını Çek 
vam edecektir. bir tek dofru üadtn ıörülmemektedir. hUkfı.metl neminde şiddetle protesto 

57 M!L YON NERELERE Şuraauu da Ube etmek lbım felir ki et.meğe memur etmift.ir. 
HARCANACAK? fimdiye kadar ki intihabatta cebren ia· Paris, 25 (A.A.) -Avrupadaki va

tihal ettirilen bir zafer vana o da bil- ziyeün hakiki vahametini B. Bone'nin Ankara 2.5 (Telefonla) - 57918000 
liralık fevkalade tahsisata ait llyiha bu haasa Ermeniltrin Araplar üzerindeki geçen Puar günü Amerika sefiri B. 
gün mecliste kabul edilmiıtir. Bu ta.h- zaferidir. Çünkü ilci Jı:uada Türk ekse- Vilya.m Bülit'den Fransa ile İngiltere-
sisat 938 mali yılı içinde fevkalide mem riyeti azimesinden sonra gelen en kuv- nin Çekoslovakya meaeleai.nde aarfet-
balardan elde eldilecek nridatla verile- vetti cemaat Ermeni cemaati olarak ınekte oldukları uzlqtırm& meaiıine 
cektir. gl>rülmekte ve bi.nat Pransızlarm neı· Vaşington hükUınetinin m.ilJaheret et-

Bu paranrn 850 bin Iiraır hükfunet rettikleri istatistiklere nazaran dahi mesini talep eylemesi göstermektedir. 
konaklan inıasına, 3240000 llraır demir garibe ıeldinde tecelli eyliycn bu ne- Fransanın Vaşingtondaki sefiri B. 
yollar inıaeı için ~ıkanlan ha~ne bono- tice intihabat için hariçten naaıl taraf- Sen - Kenten'e ayni me1eleye Ameri· 
lanna, 120000 lirası jandarma ıilahla· tarlar getirildiğini açrkça röstennekte- ka hariciye nezaretinin na.zan dikka-
nnın yenilenmesine ve cephane müba- dfr. tini celbetınesi için müteaddit defa ta.. 
yaasına, 700,000 lira Ankara tıp fakül- ~ Hm.at verilmiştir. B. Bone, dün akşam 

B. BWit ile gö-"'"m;ıriur. 
tesi inıasına, 2210000 ura muhacir is- Nisandaki harici '":.- '49'" 

kan itlerine, !700000 lira maske üna- V~ington, 25 (A.A.) - Çekollo-
latına, 899000 lira Ankarada yaptla- tf CB ret f m f Z vak me!elesinde gerginliğin izalesi i-
cak mekteplerle İstanbul ünwersitesi- Ankara. 25 (A.A.) _ tstaÜıtik u- ç.in Berlin nezdinde yapılan mwılihane 
nin inıaatma verilecektir. gayretlere Fransanın Amerikanm da 

mum mDdllrlillU 1938 senesi nia&n a-
Nafia Veklleti emrine 25689000 lira mUıahereUni araştırmakta olduğuna 

yı harici ticaret istatiaüklerini ta- d tahsis olunmuıtur. air Paristen ~ikan haberler hakkm-
maml&mıttır. d Anı ·k h "cf Bunun 1000000 lirası birinci, 32000 a erı ·an arı ye nezareti 6U be· 

Alınan neücelere göre, 1938 nisan -4, b 1 
lirası ikinci. 614000 lira~ üçüncü umu- .,anatta. u unmuştur: 

ayındaki ithallt kıymeti H milyon 
mi müfettiılik mıntakalannda yaptla4 "Hiç ıüphe yok ki Amerika hükfı-

665 bin ve ihracat kıymeti de 9 mil-
cak inpat ve tamirata, 825000 lira. Sam meti sulh Un her tarafta. muhafazasile 

yon 408 bin liraya ba.lli olmuştur. 
sun bölgesinde yapıla.ak yollar ve köp- alakadardır. Avrupa vaziyetinin inki-

Bıı miktarlar 1937 nlaan aynıa na- şa.f 
rülere, 500000 lira Anka.rada yapılacak nıı uaml bir dikkatle ta.kip etmiş· 

zaran lthalltta 6 milyon 201 bin Ura t• A - ·k lise binaama 300000 lira Ankarada. ır. ~~.merı Bllın bugüne kadarki hare-
ve ihracat da ı mil.Yon 551 bin Ura k ti b · h. ım· · yapılacak gençlik parkına, 150000 lira e una ın ısar e ıftir. 

Meriç nehrindeki ıslihataı. bir milyon artış göstermektedir. Şeb, 25 (A.A.) - Şeb Mdi.sesinde 
lira İstanbul • Edime asfalt yoluna, bir -o-- ölen iki Südet Almanın cenaze töre-
milyon hava yollan idaresine 518000 Matbuat kanununda- nine takriben on bin kişi iştirak etmiş 
lira içme suyu için Trabzon belediyesi- ve mera.sim esnasında hiç bir hadise 
ne, 206.50000 lira demiryollan inpatJ ki mllrurozaman olmanııetır. 
bilGmum maaraflarma verilmtktddir. Ankara. 25 (Telefonla) - Adllye Şeb, 25 (A.A.) - İki Südet Alma. 

llctısaıt Teklleti emrine 2400000 lira encümeni bugtin adliyeclntn tıtira- nm cenue merasiminde Henleyn'in 
aynlmııtır. Bunun 100000 liram yq kl7le toplanarak rejimi korumak kaymakamı mebu8 F:ı:a.nk, töyie de -
meyYe n sebzelerin ihracına, ilci mil- maba.cll1'1• ceza kanununda yapıla- miştir: 
yon liram maden tetkik enstitüsüne, cak dettflkllfe dair llylhayı mtııa- iki ınaaıi milll fikir için can ver-
300000 lirası elektrik itleri etd idare- kereye bqladı. Matbuat kanunu- mitlerdir. Yapa.cağmıız bir t.ek dua 
ıine verilmektedir. muzdaki mUruru zaman möddeti altı \Vdır. O da. bu ölillerin Almanların 

Millt mildafaa veWeti emrine aydan bir yıla çıkanlmattadır. daha iyi bir iatikbalin müjdeciai ol • 
1930000 lira verilmiftir. Bu paramıı muzdu'. DUtm&n ölümden korkma • 
dört milyon liruı top ve cephane~ Giz hekimi makta. olduğumuzu ve nasyonal - ao.-
Uç milyon liraıı leıvurmr ukerlye. ~ ya.Hat gayenin zaferi için ça.hemaktan 
milyon lir111 motörıu vasıtalar mübaya- Dı. Muı at RamlAyttın tartı olmıyacağunızı btlmelictir. Biz. 
ama. 450000 lirw tcdıintr askeriye, llua~ Tt.hfm T••hnane ler alııek de Almanya yapmalıdır. 
ild milyon liruı infaa.t masraflarına, 1'arl&bqa Cad. l!B1' A Apt. mm B. Henleyn, bir iki ııöz ~ f. 
3.50000 lirası GölçWrte yapılacak malı- aatıetmifUr. Tel: '1B ki St1det Alm•nm 6lftmilnden mlltevel· 
fwı tankalara 25000000 lirası cephane ?azardan m•w her~n: OiJeden lit derin tewürlerinden bahsetmiı ve 
imalttı intaat n tesiaatma barcanacak- Jllı-IO•n•,._ .... __ ik.iden--al•bliy•a•lradıar--_.J matem alı\ıneti olarak bayrakları yarı 
ar. çekilmMlni emretmittir. · 

1 
Ankara, 25 (Telefonla) - Orman 

koruma kıtaları subay, gedikli erbat 
ve erbaş onbaşı ve eratının tearetıe· 
rl ve kıyafetleri hakkındaki karar
name Veklller Heyetince taadtk e• 
dildi. 

Bu kararnameye göre orman ko
ruma kıtaları piyade 11ın1fındau .... 
yıJacaktır. Subay Ye gedikli erbqla• 
rm diğer sınıflardan tefrik tçfn şap
ka kokartlarlyle ceket yakalarma 
konacak işaretler şu şekflde olacak-
tır: 

Subayların yakalarındaki eınıf ı .. 
şarctlerlnln ortasına gelecek veçhi• 
le açık fillzt renkte çuhadan bir 
main konacaktır. Şapka kokarttan 
jandarma ve gUmrilk muhafaıa teş. 
kfilert kıyafetlerine kıyasen nefti 
çuhanın ort~trıa. fltfzt renkte :ru• 
varlak çuh:ı. konacaktır. Erat ya.ka· 
larrna n<'ftl OUha ortasına nlfıt ÇU• 

hadan blr main konacaktır ve ,ap\:a 
kokortıarrnm altına btr numaralı 

plAka konacakt1r. 

Bulgar Krahnın 
güzel sözleri 

.<Vat ttm1/t 1 Mcidıf ). 
bu memleketJn mllkadd..-... • 
koran mecml makamlal\'laıı be~ 
milel hayatta mua17en bir _., ... 
beklenemezdi. B11 itibarla dört Bal· 
kan devleti arasında Balkan Antan• 
u ~sasları kurulduktan 90nra Bal· 
garistanm bu antant çe.,,evest orta. 
sındA ıssız bir a<!a gibi kalmMI, J[ö.. 

selvanof htlktmetlnJn ko~ 
karşı az çok mlctemp dtll"IDU1 bil" 
Cferecere kada.r Jzah olnnabillr tııt. 

netlcec'ltr. Sokak politikan lçtacle 
bfrtblrlerlnl firen Bulpr pantlerl 
kaldmJarak bir nerl dtktat.6rlllt 
tecrlbestne g1r1,en Mr Bulpl' hft6· 
metl kendisine memleket etkAnq.. 
mum.t~Mtnde satlam hh-üflnat nok• 
tası temtn etmeden barkJ ı~ 
cesurane bir harekette· bulnnam ... 
dl. 

Jl'akat bugUn artık bu Tazl7et de
ifşmiştlr. tnUhabat yapılmıt, SotJ&
da toplanan reni Sobn.ııJ& XecUel 
fçiılde bUkCllnet JmvvetU bir ea.rt .. 
yet bulmuştur. A:rtık Jtöse!va.ııof ld• 
Jdimetl bu ekseriyete daranarak 
memleketi için tafC)alı ıördüitl :mu• 
a77en bir straset tutabilir. lfte bu• 
nun içhı Kral Borisin SobranyaJt ., 
çarkcn söyledJr,"1 nutukta harici .ı
yasetc temas eden ıözler Köeelvaaof 
hiikbıetlne karşı verilmlt en.alı blt 
direktif sayılabllir. Bu dlrektlfl_.. 
de biD memnun eden cihet iM Ma
jese Borisin Balkaaluda &eı'ÇC'ID' 
ten samltul bir anlaşma taraftan ol• 
doğunun anlatılmasıdır. 

Celftl Bayar Bel~rat döalfiiW'• 
Sofyaya uğradığı zaman Kral ~ 
tarafından kabul edll<lill sihl K6-
ı-ch·anof ile de konuşmuftur. Safd 
Başvekilimiz bu temaslardan çok ltf 
durıularla a.ynlmı,tır. Dijer taf9f" 
tan DahlliJe Nuın Doktor Nlkol., 
yetin Bulgarist&ndald Tlrk ~ 
n hakkında insani straset tatbik ,; 
meje bafladıtı görlllmeldecBr. 

Bunlar BulpıUtanm Ba.lkaa t1t' 
yasetlnde esaslı bir detiflklik cAI' 
ğmıu pt,e.rmeje klfl aıa.:;:::; 
Bununla beraber Bulpr 
KöselTa.nofun iki yıl enel ~ 
konferansmda Bulgar del...,.,.... 
na ~kanlık eden ve orada Tir"_. 
zine mlzaheret etmek saret;lle ~ 
cfk&mımnmlyeslnde hakfkt bir 9" 
pat! uyandırmış olan Doktnl' ?fffı"' 
ıa,.efl dahflfye naZll'I olarak~ 
olmMT bile ha.rfd siyasetim• dl 
ınetlnl a:rdınlatan bil' hldlsedh'· ıı _.
halde, ~. altı yıldanbert pk ~ 
map a11'hJmnz ahenksiz lı9 (1tf# 
rln artık sonu gelmiş demekt~ 
:AlTOpa ufukla.nnm ber valdt p" 
fazla karan'lığl şu gtlnlertle tJtl1". 
kanların dijter sfrut me~ ~ 
<len oldu.#u gibi SofJ'&Claa we~ 
haberlerin de b'11ndan sonra •1l~ 
l!ll'Ukamcttnde olm~~· 
trnlh tar&fta.rlarmı ae •• a 

Atllll ~ 



Yazan: Kura Ştromerer TefrikK Numarası: ae 

Balkanlarda üç hafta: 2 

Yunanlı· memleketine nasıl 
"1 ek başıma beni?,, hizmet ediyor ? 

" ... ben yaptım, 1apan yalnız benim!,, diyen 
oğul; idama motıhftm oldu.. · Pire limanı 

dürdükleri 
- Zapyon bağçesinin bana düşün-
- B!r fazilet - konso:oshanem.zde 1917 aentalndı baıkorucu Birk~ 

naıuıri 6ldliren 11• ıuçu iıbat ed~l•· 

mi11,,ek bera•t eden Jli1111er, 1937 
aenealnde de orman av miif elllıt 
Hof manı öldürügor. ot Olla Vlllıt:l· 
mi, ba ikinci auca, i!zırlnc almağn 
ikna ctlf11or. K6ppern k611ltUerl, 1101 

ıiıllinde dnrmuf, aralnrında Hofma
nın iki 11Qndür ortada Q6ri1nmıdi· 

llndtn balıaederltrlten, lhtl11t1r lıliu
fltr de ltJkırdıua karı,ruor: ondttn 
hem korkan. hem de tikalnın t.·~u· 
lüler birer birer yanından a:akln. , 

ırVorlar. Bana #Ortn ihtloar ktılk 
bir lralıkaha atı11or 111 onların lctn. 
dislndın korkmalarından mımnan 

olu110r. hndl kendine konaıa11or 
H~n~: l 

Tam bu aralık. Alman hıclleıiııden 
bir ka.f ile, onla.rm arkuı il!'& da Ci· 
vardaki kır yuvuından gelen bazı 
gençlerin tefkll ettifi ka!Ue, köyden 
geçip ormana yollanıyorlar. tld koru· 
cu kendtJerini köyden geçirerek or
mana götürtlyor. Oraya varınca, ağaç. 
lar aruma dalarak gölJden kaybolu
yorlar. 

İhtiyar Mlyger. arkalanndan bir 
müddet ablt bakıtlarla, dalgın datgm 
bakakalıyor. Şahadet parmağını da 
birkaç kere kıpırdatıyor; 1&nkl thU· 
ya.tla bir ttlfek ele alıp atetJiyecekınif 
gibi bir el ve puma.k hareketi Fakat 
8\llU'a birdenbire bqmı Allıyor: 

- Hayır.. Ne kadar analar Hof · 
manm ceaedini bul&nıu1ar ! 

Ve uçkun 'benlall adam, heıen he
men, dah:ı iki rUn evvel ormandan e
'\ .. dönerken oldufu cfbl telqh, alell· 
eele evine dofru Mftrtiyor. 

J.'alW:, ltu'i,-. ıtnaiJ.GI'· .....,. 
--~r; _.tl balı"~....,_. 
IQypr, ~· ,ol1lml tutunea. bir 
av yakalamap huırlanmrt aokulur 
gibi. bUJoiarmt yavqlatıyor, hafifle· 
tt,.or, admılarmm duyulmamumı rö-
seUyor. 

Orada, b&hçede tuellğt belıt bir tarha 
ekllmiı duran, tarhı dU.ltmeldt uğ
rqaa insana, vahfi bir hayvan. bir 
canavar gi~i adnn adım IOkuluyor. O. 
rada çalıpn, pliba, r.ebirli dikenler 
&ibi batıCJ, can acıtıcı i§lek baklf}ann 
herhangi bir taraftaıı kendi u.rtne 
çevrilip aaplandı(lnı ıene hl11ettifin· 
den, boylu boyunca doğrulunca, irkili· 
yor; ilikluine kadar bir ürperti ile ti· 
tiriyor; rene karıl8Ulda, itte! .• Her· 
hanrf bir tıltilmemlı, ıörillmemiı 
kaprlıln kendi halinde. ualu btr adam 
d:egı'\t'JnUtUne sokup da ortaya koy
~ J~ıı hlr fe;;tanm göalert, •• uçkun be
nlzlı. ~etin ha~h surattakl iolek baluı
Jr gözlet, .. tcte gene k1.11111nda, .. ge· 
ııe! 

Gelen adam. bahçede çatrean delt
Jranlıye gtllUyor. Suratı bir •rrrtrf, a. 
ltı genloliyerek suratı bir mrtrı yır. 
tar gibi.. Ve ayni zamanda bfr ''zehri· 
lsand"! 

Şöyle diyor: 
- Onu bulamuJar! Sakta ol. fÖY· 

ııünU ferah tut, Vilhelm? Belki de her
h&nıi bir sorguyla k&rfılqrp da a;ız 
açmana bile hacet kalmıyacak anin! 

· Ve birdenbire, bu inan kılıfındaki 
teytanın suratı tekrar ciddi bir göril· 
ııu, takındığı gibi ayni zamanda bU... 
bütün uçkunlaşıyor: 

- Fa.kat eğer bir §eY söylemek l· 
cap edene ... mutlaka bir teY söyle
mek r.onında kalınan... ne söylemen 
IAzımreldifini ıtmdi de biliyor muaun? 
Haki kat eyle olduğu, i~ln dofrusu öy. 
Je oldu'1J i~fn ne söylemek mecburi· 
Yetinde bulunduğunu hatırlıyor mu · 
8Un? Unutmadın. ya?. Haydi, bir ke
re daha söylt, bakayım .. Ezberledtfini 
t~krarıa .. Lakin yavae, .. hafif ante! 

- Ben hepelnt btılyonım ! 
Oiul, Adeta kUkrUyor; o ~e 

bir ldlkreytı, kl baba, ürkerek prtye 
c.lrili)'OI' ve tam bu sırada baba, oful 
kartılatanlarm bulunduktan bahçeye 
Mm yerde olan evin trapı çerçewıeln. 
41 11Dç J\lay Klypria bqı 1MnU-

Jlmreriıı p1a~ k&mmu· 

Genç Vahelm Mif19cr; ••yabani av
cu,, deni:lı>t tlıtiyar babtı.!mtn işlediijt 
klınlı suçu. iJ.::crinc almt~tı .. Bu resim, 
d~Waınlı11ın mrthtıkeme Mı/huıMtı çe. 
kilMiştır .• 

nm yilztlnde, eaşırmıı bir halde bulun. 
dufunu gösteren bir ifade seçfliyor; 
böyle, kapı qiğinde dururken .. 

Delikanlı, tekrar ba.ftnı çeviriyor 
ve gene eğilerek, tarhı düzeltmekle 
metgul otuyor. Böyle lflne devam e· ı 
derken, glSz ucuyla ll&fa, eola.. etrafı· 
na bakmıyor; ona u.nki her ta.raftan 
takip ve taramıt edlliyormue gtbt ıe· 
Jiyor. 

Derken doğrulup arkuına dönüyor. 
Evet, ihtiyar Miyger daha h!li. orada! 
GQılerl, daha Jıjli otlwıun tlJerincM 
,.,,._.,.1~--··'~ 
bit. barekeUS. b&Jnflar.. ve ba içe if! 
llyen bakıflarm te.friyle kurtulUf, 
aerbestleyie çaresi arar gibi, delikan
lı içini çekiyor, inliyor: 

- Öyle ya; bunda ne var ki? Sen 
beni zaten çoktan haydut yaptın. Çok 
zaman önce ... Daha küçük yaşta. bir 
re~ken, bana ormanlarda avlanma.ğı, 
rasbetmeği ve yalan l!IÖylemeği öğret. 
tin. ı, itten geçti eimdi; artık hepsi 
müsavi! Ben de bir haydudum ... Senin 
ıibi! 

thtiyar Miner, içi rahatlamıı hal. 
de, oradan aynlıyor. 

Haritada bapa başka noktalarla 
gösterilmekte olmuma rafnıen bugiln 
hakikatte Pire ve Atina diye iki ayrı , 
şehir yoktur; Pire, vaktile ·arkadaki 
Atina eehrine demir yolu ile ballı bir 
limanını§; bugün Atina ile Pire ara· 
smdaki mt1afe uf alt yolun usunluğu 
boyunca iki taraflı dUJck!n.Jar, evler, 
binalarla dolmuetur ve trenden ba!ka 
tramvay. otobüs servisleri. ardı arka
ıı kesllmiyen otomobiller Pireyi Ati. 
nanm bir mahalte1i haline getirmi1-
tir. 

Denizden uzaktan bakılınca bi~ok 
hendesi tekillerin, dört klSfeli hacim. 
Jerin gUne,in altında boz bir renge bil· 
rilnerek yanyana, Uıt.Ulte, arka arka
ya sıralandığı görWUyor; bunlann a· 
rumda yükselen Akropol, her tarafa 
hAkim dört cepheaile eehre hapıetli 
bir tarih daıngaaı vuruyor. 

Vapur yaldqtıkça Pirenin binaları 
birinci pl!na geçip de~ derece VU• 

zuh ve azamet peyda ediyor; işte lilo, 
işte meşhur Papastratoe tütün fabri· 
kası, itte askeri mektep .•. 

Pire limanı, son seneler Yunaniata· 
nmm ehemmiyetli eaerlerinden biri· 
dlr; yedt yıl önce buradan ~Ufim 
ıaman yapılmakta olan liman tesisa· 
tmm yerini gudlrtp röetermiclerdi: 
birkaç yJldrr transit gemiler için ayrı, 
kabotaj vapurJan itin ayn, Yunanlı. 
tanla. dıt memleketler anamda tıli· 
yan vapurlar fçln ayn ~Imeleri, nh· 
tımlan, antrepolan. yUkteme ve bo. 
§1.ltma tertibatı He modern bir liman 
yanı bqunma tnt.ium ~e faati1ıtle .....,... 
Kap~Jrfa brfr alntn n ted· 

birlerin netıcee! olarak ttmınm için· 
de mutlak bir disiplin göı:ıe çarpmak· 
tadrr. Vapurumuzıuı kılavuz alıp içe
riye girmeğe başladığı yerden uhile 
kadar olan geniı sa.ha içinde hiç bir 
21andala rutgelmedik. 

Vapur bir taraftan yan&§ırken bir 
taraftan da daha evvel gemiye girmi§ 
olan memurlar paaportlarımızı vize 
ettiler. ne kadar döviz getirdiğimizi 
öfrendiler. F.lklden "para ile imanın 
kimde olduğu bilinmez.. derlerdi; ıim· 
di bunlardan biriıi kaldı mı bilmem. 
faka.t. ötekisini aaklamqa - hele Be· 

ya.hat edenler için - imk!rı kalmadı! 
Yolcuların lüzumsuz yere ürktUkle. 

"A.füııı ~chrinin ve Akropolım 

förii bile Türkçe konuıuyordu; Kayse· 
rili imiı. 

Atinada otomobille dolap.n bir sey
yah için tık önce kendl:!inl hiaettiren 
şey, Jehrin her yerinde muhtelif itrti· 
kametlere doğru uzanan asfalt yolla
rm temin ettifi rahatlıktır: denir.den 
ağaçsız. kunı, bir araya gelip kütle· 
Jeşmlı taş binalardan ibaret gibi gö. 
rtınen .,ehrin genif yollanna pl~nlı 

bir şekilde yer~irilmlı olan yeflllik
terin ve ~lann göz avki nokta•rn· 
dan temin ettifi hazzı da. hemen kay
detmek li.zrmdır. 

Atina, fe}uin ortasmdaki Zapyon 
bahçesinde nefa alıyor . .Methur zen
gin Za.pa'nm vaktlle teeil edip vatan· 
dqlamun istirahati için vakfettiği 

büyük. muntazam, güz.el park, eehrin 
aBıtnltttermden bfridtr. '!:ı*i çağ· 
ı..... ....., --·•••:il, ......._ mem
Jôetfmhlde de memleketin umranı 
ve milletin refahı noktumdan hayır
lı neticeler veriyordu; filan camii, 
fllAn medreseyi, filan çeşmeyi ve fil~ 
binayı ıu veya bu ıenginin yaptu-ıp 
memleketin istif ade:!ine bıraktığını. 
o vakf m yqayabilme.!i için lhımge· 

len varidatı da birlikte temin ettiğini 
hepimiz biliriz. 

Memleketimizde tanzjmattan sonra
ki yıllarda vakıf eski ehemmiyetini 
kaybetti; bugUn memleketin umranını 
da, milletin refahını da maalesef hep 
hülrlımetten bekliyoruz. 

Yunanlsta.nda va.!tıf mUesae:!eıi, hU. 
kfunetin yUkUnU ehemmiyetli aurette 
hafinet..ec.,k mahiyf!t ve kuvvettedir. 
Yunaniıtın. her •ne çocukla.rmdın 

birçoğunu ~Iıımak ve para kazanmak 

işaretler: 
-

uzaktan güriinü§il. 

için dıe memleketlere gönderir; laken
deriye, Marsilya ve bazı Amerika ıe· 
hlrleri Yunanlı tacirlerin ehemmiyet
li surette hAkim oldukları ticaret pi
yasaları arasındadır; böylece memle· 
ket dı~ında kuanılan paradan mühim 
bir kısmı mutlaka anavatana getirilir 
ve hastahane, mektep, stadyom, hat
U cadde halinde vatandaşların istffa
de.!ine vakfedilir; Yedi yıl önce mer
mer anfisinde oturup Balkan atletizm 
mUaabakalannı zevkle seyrettlitm 
1ekaen bin kl§ilik meşhur ata.dyomun 
böylece bir p.hıs tarafından vücuda 
getirilip ~hre bırakılmıı olduğunu 

öğrenmiştim: Üniversite binası ayni 
suretle vücuda getirilmilf.ir; tehri do· 
11.11rken sağlı eollu muazzam binalar 
gösteriyorlar ki, umumi hizmetlerden 
fillnca w flllnca ~ tcır.a edil. 
mı.tir, ..... ar ~ flllnm 
malıdır. 

Yunaniatanm bu faziletini hürmet 
ve ibretle eellml&yalım ! 

Şalııılann memlekete bağlılık ve 
hizmet borçlarını ödemek için yapıp 

bıraktıkları binalan, müeaeeeeleri bil· 
kümetin ve belediyenin ehemmiyet ve 
itina ile muhafaza ettiğini de yazma. 
dan geçmiyeyim ; demek ki fazilet iki 
ba§lıdır. 

Atina caddelerinde bir uçtan bir uca. 
dolaoıyorum; mağaza vitrinlerinin ön
lerinde durarak. sağımdan solumdan 
akıp geçen kalabalığın ruhunu hiaaet
meğe çalışarak, meydanlardaki ~bide
leri seyrederek, hangi büyük binanın 
ne iı için kullanıldığını öğrenerek ve 
§ehrl pek yakından tanıyan arkada-

(Sonu 10 uncu sayı/ada) 

Fakat tam bu aralık da ormanda 
dehşetli bir keeifte bulunulmuftur; 
çam döktlntUJori altından orman av 
müfettlıt Hofmanm ceaıedt meydana 
çıkarılmıftlT. Orada yatan bu adamın 
vileudUnde bir kurşun yarası, birçok 
bıçak yaruı ve boynunda da gırtla.ğl· 
na eurlmak. boğazı ankılmak suretlle 
bofmak tecrilbeli mahiyetinde ıtd
detli tazyik göırterildlffnl belli eden 
iller görülüyor. Ölü, öldUrWmüı; ih· 
timal av eti kaçakçıhfı yapan, orman· 
larda yasak hil!!ına hayvan vuran 
yabani aveular tarafından, en vahşice 
tekilde katledllmtş ... 

ri aıkı gUnuilk kayıtlan, bizi yolcu 
salonunda nezaket ve telbillUa lellm
ladı; teşekkür ederek dıeanya ~ıktık; 
iıte Galata. yolcu salonunun dışı ... O· 
tomoblllerl, hamallan, vapurdan çı· 
kacak yolculannı bekliyen ahaltılle, 
hatU ld5pdeld bUyUk kahvebanaile ... 
O kadar ki bindlfimiz otomobllln to-

't' eni ad amın yaradıhş metodu 

Tavnua ormanları ortUrnda. vazife
si uğurunda. ölen bu avcu mennuıın 

batma dikilen izciler, cesedin yanında 
nöbet bekliyorlar; bu suretle kendisi
ne 11.yğı pteriyorlar. 

- Müttehim; ıimdi \•akanın nuıl 
oldufunu iyice anlatınız! 

( Arkaat t'l4r) 

OLOM 
Merhum General Olllnan Nurlnin 

büyük oflu Kuleli Alkeı ı JlMSi mOdü· 
rlyet ka!eminde UçUncU anııf ukerl 
muamellt memuru Retit ~ı mUp. 
tell oldufu .haıtahktan kurtulamaya· 
rak vefat etmlttir· 

Cenar.ıeıi bugün Haydarpqa NUmu· 
ne hutahanHlnden k&JdmlaraJc afle 
namazı Selimiye Camilnde kılınıp aile 
mezarhfl olan UıkUda.r Kan.caahmet 
tehitlitfne defnedilecektir. 

Svri evinin alt katma iniyorsunuz. 
Burada ıili karfıbyan artık ince, na
rin Jcum&llar, itlemeler deflldir. Bu
har ve elektrik makineleri harekete 
hazır, tılemefe müheyya bir haldedir. 
Motör m1armJ vermek için btırllndü
iü h~ybetli kabuklardan aoyuıımuş
tur. Tomalar yarıp hazırlanmakta
dır. Eyeler ditlerini çeljje geçiriyor. 
Elektrik demiri kaynatıyor. Çekiç. 
rende tekilaia cilfmlere suret veriyor. 

---------------------------l HendelMi• hım madde yavq, yavag 
...................................... ""' ....................... "'''""'"'"'"•••••••••••••••" ......... ". kötelefiyor. HuJAaa buruı makine-

H erttün bir .&ıkra : ı.pnenın "llboratuvandır., Makineyi 
6 J 1 yeni tanımıyoruz. Makineyi dUnyanm 

birçok yerleri de yeni tanımıyor. Fa-H o c: af kAsesl kat makineyi •ırlanndan soyarak ta-
., nımak onu esrarengiz bir Alem haline 

tncltiçavu§ padieahın misafiri iken babası gelmie, tngili babuına koymak yepyeni bir görllee sahip ol· 
yaklqarak: mak demekt.ir. 

- Sen buranın Adetini bilmezsin. Padi,ah ne vtriree öp, bqma 
koy. sonra koynuna &akla.. Demi§. 

Padiıah evveJA elma vermif, 10nr& IOfraya börek, d&ba IOnr& 

g-elmif. TabU İncilinin babası birer birer hepabıl nptıp koynuna koym111-
Blr aralık hopf kbeal gelince adamcatız evveü etratmdaldlere bak· 
mıı,. eonra lncillye dönerek: 

- Peki. demi,. Ya bunu ne yapayım!. --- .. __ ......................... _,_ .............. ""'-~-----..-.-

• 
Miıtik dünyanın ıırlarmı arttıran 

en ·bUyWc kuvvet bir yabancı diyarın. 
dan relen ve hayata bUttın cepheleri 
tıe irtibat peyda etmlyen bilgilerdir. 

Maell tren, tayyare, elektrik, rad. 
yolar çolclan için hllA etrarenıiz bir 
kudntln tima!ldlr. . 

YAZAN; Sadri Ertem 
Bisiklete binen bir delikanlıyı ıö

ren köylü kadının hayretini ben hl1! 
unutmıyorum, kadın 111nlan anlatı• 
yordu: 

- Bu ne biçim mahlük, Allah ne. 
ler de halkediyor? Ot yemez. et ye
mez! Bu bir kıyamet allmetidir!. 

Köylü kadının bisiklet için dlltijn· 
düklerini radyo hakkında her gün a· 
taiı yukarı muayyen farklarla. tekrar 
eden ne kf:l~ar çok insan vardır. 

Makineyi şeytani ve esrarengiz kuv• 
vetlerin gizlendiği acaip cisimler san· 
manm korku:!u insan ruhunda uzun 
bir devre intikal etmi§tir. 

Makinenin insanlar için ıırlardan 
kurtulması, beşeri fikir. hesabına bir 
ku.ançtır. Türk maarifinin belkemiği 
olması ururi olan ''i§" in böylece 
kıymetlenmesi ve kendisini cU111eli bir 
halde orta.ya atması yalnız, bbıe iJıBa. 
nm demirl, çeliti nasıl ifledifini deitl, 
kendini nuıl yarattığım da göeter. 
mektedir. Ben serginin alt kat salcm
nunda yeni insanın yaradılıı metotla• 
rmı aeynttim. 
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On senedir 
adam uyumayan 

Anıerikada değil 
istanbulda yaşıyor 

Nedense Amerika dünyanın en ga
rip memleketi ve Amerikalı da gar~ 
beti seven bir insan telakki edilir. Bir 
kaç gün evvel gazetelerde gene Ame· 
rikada senelerce uyumayan birinin bu-

' lunduğundan bahsedildi. ; 
Okuyanlar herhalde: , 
- Bu Amerikada neler olu yer?. de-

miılerdir. , 
Halbuki mesele hiç üe böyle değil

dir. Amerikalılar, reklamı bilen insan
lardır. Bir müddet evvel gazeteciler 
arasında münakaşalara mevzu olan 
"Pireyi deve yapma,, Amerikaya has, 
yahut Amerikaldara mahsus bir has
talıktır, Türkiydde ne garip hadiseler 
vardır ki, Amerika tarihinde bunun 
e§ine bile rastlanmaz. Burada bunun 
bir misalini, üç sene bir saniye uyanma 
dan yatan ve on sene de bir s!lrıiye 

uyumadan yaşayan bir vatand&itan 
bahsedeceğlm. 

• • • 
Şimdi belediyenin au memurluğunu 

yapan Kıbrıslı Ali Yayla, ıık sık derin 
nefesler alarak müşkül bir moodcle h'•l
leder gibi alnını buruşturarak anlat
mağa başladı: 

- Umumi harp sıralarıydı. İngilizler 
lıtanbula gelmişlerdi. Ağızdan ağıza: 
''Şehirde uyku hastalığı var,, diyorlar
dı. Ne idi bu hastalık, nereden gelmiş
ti Merak bile etmemiştim. 

Fakat bir gün "uyku hastalığına tu
tulmuı,, diye bir ses duydum. Uzak bir 
diyar yahut başka bir dünyadan hafif 
bir rüzgar, bir fısıltı halinde gelen bu 
ıes kimindi? Kimin için söylüyorlar
dı? 

Gene bir gün gözkapaklarmun demir 
bir kepenk gibi açıldığım hissettim. 
Işık bir hançer gibi gözüme saplanı

yordu. Ve ben hiç tanımadığım insan
lar arasında, hiç tanımadığım bir mu
hitte bulunuyordum. 

- Tatlı bir rüya görüyorum.. diye 
düşündüm, demir kepenk kaklar ağır

laımı,ı göz kapaklarımı tekrar indirir
ken ıiddetli bir sancı ile kıvrandım ve 
göz kapaklarım kuş tüyü hafifliği ile 
açıldı. Kolumdan bacağımdan şişler 

saplanıyordu sanki.. 
Bu sefer etrafımı daha iyi gördüm. 

Bir sürü genç ve güzel yarı çıplak hu
ri gibi kızlar etrafımda dolaşınağa baş
ladı. Çenemi okşuyor, ellerimden yaka
lıyor, çimdikliyor, kahkahalar atıyor

lardı. 

Gene: 
- Tatlı bir rüya .. dedim. Fakat bir 

daha gözlerimi kapayamadım. Çünkü 
genç kızlar beni yakaladıkları gibi ha
valandırmışlardı. Evvela büyük, geniş 

bir yatağın içine fırlattılar. Sonra ken
dimi bir kanapede buldum. Daha son
ra yüzümü güzel kokular okşadı. Ter
temiz süt gib1 beyaz eller vücudumdan 
uzaklaşmıyor, kookahalar dinmiyordu. 
Onlara: 

- Siz kimsiniz. İn misiniz, cin mi
siniz? diye sormak istedim. Bana İtal
yanca: 

- Come Sta? 
Dediler. 
Kim olduklarını sormak için 

zamanı idi. Soı1dum: 
- Chi e c11a? 
Hep birden cevap verdiler: 
- Hepimiz: seniniz •• 

tam 

Bereket versin tam zamıınmda ağa-
beyim imdadıma yetişti: 

- Ali Ali .. diye beni çağırdı. 
Bu da beni ilk anda şaşırttı: 
- Peki onun burada iıi ne? diye ıdü

§Ündüm. 
Yanıma geldi: 
- NasıJsın?. diye sordu. Sonra ben

den cevap beklemeden devam etti: 
- Çek şükür kurtuldun artık. Göz

lerin açıldı? 
- Kör mü idim?. 
- Yok Allah srı!dasın .. Fakat hasta 

idin. Bak anlatayım. Biz şimdi İtalya
dayız. Sen istanbulda uyku hastalığına 
yakalandın. Tam üç sene uyudun.,, 
Dimağim uyuşmuş gibi idi. Silkin

dim, bir ıeyler hatırlar gibi oldum. 
X:ulatımda buı ıeılcr çınladı: 

' 

On scncd;r uyuyamıyan B. Ali 

- Bu iyi olmaz. 
- Başka doktora götürün. 
- Belki kendiliğinden açılır .• 
Bunlar istanbu~:iaki doktorların söy

ledikleri idi, 
Uyanmadığım aylar beni doktordan 

doktora götürmüşlerdi; ve tedavi gö
rürken söylenenlerin bazılarını duyu
yordum. Fakat hiçbir şey anlamadan.,, 

Bay Ali ağır ağır, nefes ala ala ve 
terleye terleye hikayesini buraya ka
dar anlattıktan sonra bir müddet din
lenmişti. Yüzüme baktı: 

- Ya, dedi, işte üç sene uyuduktan 
sonra ltalyada iğneler ve kızlarla ayıl
dım. Hem öyle ayıldım ki bir daha göz 
kırpmamacasına.. Bilmem sekiz on kı
zın birden etrafımı alıp gözlerimi dün
yaya çivilemek isteyişlerinden mi ol
ldu, nedir? Binbir gece mas<"lını andıran 
uyanma fazla devam etmedi. Dotorlar: 

- Mesele ayıltmaktı. İşte ayıldı .. 
dediler ve: 

- Hepimiz seniniz .. diyen İtalyan 

kızlan da hep birden beni üç senedir 
tedavi için varını yoğunu sarf eden ağa
beyimle kupkuru bir odada bıraktılar. 

İstanbula döndüm. Karım bana üç 
yaşındaki oğlumu hediye etti. Hasta
landığım vakit gebe olan karım doğur
muştu ve çocuğumu üç yaşına geldik
ten sonra görüyordum. , 

ttç sene görmiyen gözlerim on sene
de yirmi sene gördü. Tam on sene bir 
saniye gözlerime uyku girmedi. Gün
düz dolaştım. Gece dol~tım. Eliıride 

avucumda kalanları da doktorlara ver
dim. En sonra bütün doktorluğu inkar 
ederek koşeme çekildim. 

- Yoktur, dedim doktorluk.. 

r 
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AdliYe vekilinin beyanatı 
(Üst tarafı.1 incide) 

·dan çok ıafcialı olduğunu zannettiğim 
bazı rakamlar ve mülAhazalar arzede
ceğim. 

Türk mahkemelerine 937 senesi i. 
çinde 250 bin küsur ceza davası ika..
me edilmiştir. Bu davaların nevi ve 
vasıfları itibariyle binden fazla olan
larının en büyüğünden başlıyarak sı-
ra ile an.edeceğim: . 

937 senesinde 47425 müessir fiil, 
25528 hakaret ve !Övme, 24 705 hırsız
lık. 

Bu üç fiile ait davalarda 937 sene
sinde mühim bir ~nakus kaydedilmiş
tir. Bu tenakusta meşhut suçlar ka -
nununun büyük bir imil olduğu kana· 
atindeyim. 

13048 Orman yakma, 9083 ağaç 
kesmek. 

İkisi birden yekfuı edilirse her sene 
22 bin küsur davanın ağaç ve orman 
yüzünden mahkemelere geldiği anla
şılır. 

Her dava için asgari iki maznun 
tasavvur etsek 40 • 50 bin vatandaşın 
bu cürümlerden dolayı mahkemelere 
sevkedildiği meydana çıkar ki, cidden 
hepimizin üstünde durarak tedbir ara
yacağımız bir mevzula kar§ı karşıya 
olduğumuz görülür. 

13824 itiraz, 5446 hususi kanunlara 
muhale! et, 7518 tehdit, 6816 emre mu
halefet, 7409 izrar, 4260 yasak fişek 
bulundurmak, 6172 vazifeye müdaha..
le, 5208 ırza geçmek, 4 786 vazifeyi su
iistimal, 4891 kaçakçılık, 2378 ölçüler 
kanununa muhalefet, 2593 adam öl
dürmek. 

- Adam öldürmek suçunun üç sene 
içinde süra.tle eksilmesini me§ht suç
lar kanununa halkın içtimat seviyesi
nin tedricen yükselmesine, tedris, ta· 
lim ve terbiye saha.sının gittikçe ge
nişlemesine medyunuz. Burada tana • 
kus çok bariz, çok canlı ve çok şaya
nı şükran olmakla beraber memleket
lerimizdeki bu cürüm hiç bir memle
ketle mukayese edilemiyecek kadar 
çoktur. Bu, mevzu üzerinde biraz son
ra birkaç kelime daha söyliyeceğim. 

3546 eve taarruz, 3036 sıhhat kanu· 
nuna. muhalefet, 3203 sarhoşluk, 2297 
hafta tatili kanununa muhalefet, 3346 
kız ve kadın kaçırmak. 

- Bu cürmün gün geçtikçe artma
sı bizi cidden endişeye düşürecek ma-

- Gene uyumuyor musunuz? 
- Şimdi uyuyorum. 
- Günde kaç saat? 
- Ne günü efendim .. Haftada iki 

saat uyursam keyfimden geçilmez. Bu
na alı§tım, zarar da vermiyor. Tam 102 
kilo geliyorum. Fakat bağ ağrısı beni 
bitiriyor. 

Gene bir müddet durdu. Sonra: 
- Ha, dedi unutuyordum, beni şim

di haftada bir iki saat uyutan nedir 
biliyor musunuz. Sarmsak.. Tavsiye 
ettiler. Sabahlara kadar yiyorum. , 

Niyui :Ahmet ... 

hiyettedir. Hukuk davaları sırasında 
arzedeceğim bazı izahat ve bulacağı· 
mız tedbirlerle bunun bir dereceye ka
dar önüne geçeceğimizi tahınin ediyo. 
ruz. 

1971 beyanname vermemek, 3058 
emniyeti suiistimal, 1856 kendiliğin

den hak almak, 1772 rüşvet almak, 
2526 yalan şehadet. 

- Bu cürmün artmış olmasını bir 
tek haqiseye hamlediyoruz. Hukuk 
kısmında yaş tashihi davaları müna
sebetile arzedeceğim izahat ve alaca -
ğımız tedabirlerin bu cürmü memle
kette çok azaltacağını umuyoruz. 

1939 yangın, 868 gasp, 1259 kumar 
oynatmak, 1908 cürmü meşhut, 3203 
sarhoşluk, 2297 hafta tatili, 1527 sah· 
tek~lık, 1509 dolandırıcılık, 1889 hay
van sağlık zabıta.sına muhalefet, 1048 
silah atmak, 894 adam öldürmeye te
§ebbUs, 1906 araziye müdahale ve te· 
cavüz. 

- Bu cürmün artması endişe veri
ci bir mahiyet arzetmektedir. Buna 
bir an evvel tedbir aramak ve bulmak 
mecburiyetindeyiz. 

1078 adam öldürmeye sebebiyet, 
1097 pasaport kanununa. muhalefet, 
2155 sıtma mücadele kanununa. muha. 
lef ettir. 

- Bu rakamlar arasında hususi ka
nunlara muhalefet yüzünden doğan 
davalar ayrıca nazarı dikkati celbede
cek bir mahiyettedir. 

HUSUS! KANUNLARA MUHA· 
LEFET DAVALARI 

13048 orman ceza davaları, 9083 
ağaç kesmek, 4260 yasak fişek bulun
durmak, 4891 kaçakçılık, 2318 ölçüler 
kanununa muhalefet, 3036 sıhhat ka· 
nununa muhalefet, 2297 haftatatili 
kanununa muhalefet, 1971 beyanname 
vermemek, 1489 hayvan sağlık zabıta
sına muhalefet, 1097 pasaport kanu
nuna muhalefet, 2155 sıtma mücadele 
kanununa muhalefet, 5446 diğer hu· 
susi kanunlara muhale! et. 

51111 ki, ceman, bu rakamların bü
yüklüğü vazihan gösteriyor ki, bun. 
dan sonra. hususi kanunların ceza! hü
kümleri üstünde biraz daha müteenni
yane hareket etmek ve mevcut kanun
lardaki cezat hükümler üzerinde de 
ayrı ayrı tevakkuf ederek başka ~are
ler aramak ve mevcut hükümlerde ta· 
diller yapmak zaruretindeyiz. 

Maamafih hususi kanunların isti! -
zam ettiği ceza davalarının 60 binden 
50 bine düşmesi kanunların birçok 
müdahalelerin yavaş yavaş milli bün
yeye intibak ettiğine delalet etmek· 
tedir. 

Hususi kanunların istilzam ettiği 

ceza davalarının çokluğuna rağmen 

umum ceza davaları yekfuılarmın art
mamış ve hatta eksilmia olması en bil.. 
yük hayır alametidir. 

Hatta bu hususi kanunların istil • 
zam ettiği davalar olmasaydı ceza da
vaları adedinde de daha mühim bir 
tenakus kaydetmiş olacaktık. 

Bundan da içtimai bünyemizin yük
selmekte olduğunu ve mücrim adedi
nin gittikçe tenakus ettiğini memnu· 
niyetle istihraç edebiliriz. 

HUKUK DAVALARI 
MAHiYETLER! 

Şinıdi de aynı şartlar dahilinde hu
kuk davalarım arzedeceğim: 

937 senesinde mahkemelere ceman 
316297 hukuk davası ikame edilmiş
tir. Bu davaların adedi 935 senesinde 
250 küsur bin idi. 

lkttsad.i ve mall noktadan normal 
ve hatta normalm üstünde seneler ya· 
şadığımıza göre bu davaların artma
sı hukuki müna.sebatın yıl geçtikçe 
genişlemekte ve artmakta ve biraz da 
bazı kanunların bünyemize uymıyan 

hükümlerinin bu davaları artırmakta 
olmasına atfetmek icap eder. 

93384 alacak, 61806 y~ tashihi.. 
Görülüyor ki, bu rakam iki sene i. 

çinde hemen iki misline çıkmıştır. Bu 
rakamlara biraz aşağıda bulunan ev
lenmeye izin davası olarak iki bin ra
kamı da ili.ve ederek olursak feci bir 
rakamla. kar§ı karşıya olduğumuz te
barüz eder. 

Bu davaların Ankara, İstanbul ve 
lzmir gibi büyük merkezlerde yaptı
~ımız tahkikatın öğrendiğlmizo gö
re, yüzde doksanını tecavüz eden bir 
miktarı evlenme yaşının kanunen 
memleket ve iklime uygun olarak 

tesblt edilmemesinden doğmaktadır, 
Bu mahzuru ve bu davaları bertaraf 
etmek tein evlenme yaşını iklimin I• 
caplarma. göre tenzil edici bir k&• 
nun lAyihasını Büyük .Meclise sevke• 
diyoruz. Umuyoruz ki, bu altmış kil• 
sur bin davanın yüzde doksanmı ce• 
za kısmında gördUğilmUz yalan ıa• 
hadet davalarını mühim bir kısmmr 
kız, kadın kacırmak davalarında 

cüz'i bir kısmını bertaraf edeceğiz. 

937 senesinde 29003 verasef, 
24865 meni müdahale. 

- Bu davalar daha ziyade lekA.ıı 

sahalarında artıyor. 

16725 boşanma, 12708 sulh teşeb• 
büsü, 7496 nafaka, 5496 istihkak, 
118 tedbir ve müteferrik davalar, 
5113 vasi tayini, 3661 izalel şuyu. 
2672 tahliye, 2195 Tazminat, 1705 
Borçtan kurtulma, 2948 :Veraset Is· 
batı, 1814 Kayıt tashihi ve terkini. 
"Müteferrik", 1822 !alm tashihi, 
H 74 Nüfus kaydının tashihi, "Bu 
artışa sebep soyadı kanunu", 1029 
vesayet, 2264 İhtar, 1336 Menkul ve 
gayri menkul taksimi, 3 7U Ecri 
misil, 1634 Tapu ve tapuya kaydı 11>4 
tali, 945 Senet iptali, 2085 Evlen• 
meye izin, 1030 Şuf'a. 

Ceza ve hukuk davaları hakkında 
arzettiğim rakamları teferrüatiyle 
tesbit ve takip etmek Türk hukuk 
devletini miııt kanunlara götürecek 
kıymetli esaslardır ki, adliye vekl• 
Ietımiz bu rakamları büyUk bir has• 
sasiyctıe toplamak, tesbit etmek ve 
onların mana, delA.let ve irşatların· 
dan istifade ederek kanunlarımızın 
milletin bünyesine intibak edemlyen 
yerlerini o bünyeye uygun bir bale 
getirmek Icin icap eden teklifleri Bil 
yük Meclise yapmak fırsat ve kolay .. 
lığını bulacaktır. 

CEZA. EVLERİ MEVCUTL"'ARI 
Ve SUÇLARIN MUKAYESESİ 1 

Aftan evvel ceza. evlerimizde mev• 
kut ve mahkum yekünları 35 bin el• 
varında. dolaşıyordu. Af kanıunı:: bu 
rakamı 23·2' bin arasına. clQl\lı:dU. 

Aradan lki sene gecmeden bu raka· 
mın yeniden 28-29 bine çıktığını gör 
dük. Son Uç sene iclnde mevkuf ve 
mahküm miktarları artmıyor ve ra• 
kam 28-30 bin arasında dolaşıyor. 

Biraz evvel arzettiğim hususi ka• 
nunlar mubah birçok filllerl blrlbirl 
arkasından cürUm yaptığı halde mali 
kum ve mevkuf miktarlarının art • 
maması ceza davaları faslında IÖY.• 

ledlğlm gibi içtimaı bünyemizin yük• 
selmesine vo cilrilm istidat ve kab111• 
yetinin azalmasına bariz bir deUl• 
dir. Bu mahküm ve mevkuf yekO:• 
nuna başka memleketlerde suç ıa.. 
yılmayan ve takriben ikl bin kadar. 
olan para cezalıları ve amme borçla• 
rı mahk\ımları il~ve edilecek olurı• 
rakamın 30-32 bin arasında lhtfzas 
ettiği görUlUr. 

Mahkum ve mevkufların yUzde 11• 
çil çocuk. yUzcle i.lçi.l kadın, mUteba
kisl erkektir. Türk kadınının ruhi 
asaletin! ve cürümden nefretini g6ı .. 
teren bu nlsbetl memnuniyetle ifade 
ediyorum. 
Mahklım ve mevkuflar arasında 

en büyük rakamı maalesef katiller 
tutuyor. Türk ceza. evlerindeki 19 
bin mahkümun 8 binini, ve 10 blD 
mevkufun 3800 ünü katil ve katli 
maznunları teşkil etmektedir. 

lctimat bünyemizin büyük yaraıı• 
nr apacık söylemek ve bunu millete, 
:Meclise, Hükumete ve Matbuata mal 
etmek suretiyle ve ancak elblrllfi1.• 
le bu bUyUk yaraya bir ille bulung. 
bileceği kanaatindeyim. Katil da• 
valarmm son iki sene içinde ve şa• 
yanı şükran bir derecede azalmaıı• 
na rağmen yara hA.lA. Ustilnde duru• 
lacak kadar ağırdır. Bunun fclıl 
Adliye VckAletiniz katil cUrmUnU11 

saiklerini toplamakta fayda mutA•
1 

haza etmiştir. 
!çtimat bilyilk bir dertle karşı Jcal"' 

şıyayız. Bu derdin teda,1sl için J..d.
llyc VckA.leU vaki olacak telkin ,.e 
irşatları memnuniyetle karştla1•• 
caktır. 

l<IJRl1Na abone oııı
nuz ve edinin~ 



- /l."e yupıyrır bu adam öylct 
- Efendim T;cndisinde bahçe mera-

kı Jazladır drı .. 

Ağustosböceği 
ile karınca 

- Lakin bu hikaye Lafonte
nin değildir -

Kış ortasında bir gün ağustosböceği 
karıncanın yuvasına gidip ondan bir 
miktar kışlık yiyecek istedi. Karınca 
mil8tehzi bir tavırla. ağustosböceğine 
asordu: 

- Peki ama, yazın biz durmadan 
çalışıp kışlık erzakımızı hazırlarken 

sen ne yapıyordun? 
Zeki ağustosböceği hemen vaziye· 

ti kavrayıp §U cevabı verdi: 
- Yazın o sıcak günlerinde siz, 

kanter içerisinde kışlık erzakmızı 
toplarken ben de tıpkı yürüyüş yapan 
askerlerin önünde onları, bu yürüyüş-

~ leriı:ıde te§vik ve teşci için çalman ban 
dolar. gibi sizi o gtirel musikimle ça. 
lışınanızda bir kat daha teşvik ve ara 
sıra da yorulan ruhunuzu runlendir
mek için tatlı tatlı earkılar söyliyor
dum. 
Ağustosböceğinin bu kurnazca ce

vabı karıncanın ho§una gitti ve anba
rmdan ona münasip miktar kışlık yi
yecek hediye etti! 
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y epyeni bir dondurma 
Kitapçı Semih Lfıtfi geçen akşam, 

kendi evinde müellif Aka Gündüzle 
Mahmut Yesariye bir ziyafet vermiş
ti. Yeyintl ve içintilerin sonunda or· 
taya şık tabaklar içinde acaip renkli 
bir dondurma geldi. Aka da, Mahmut 
da çeşnisinden pek hoılandıkları bu 
dondurmaların, yerken ne dondurması 
olduğunu bir türlü anlıyamadılar ve 
sonunda Semih Lutfiye sordular: 

- Bu yediğimiz dondurmalar ne 
oondurması idi böyle? 

Beriki: 
- Bu dedi, benim icadım olan ta

ban • pekmez dondurması idi ama hiz
metçi bunu yaparken içine biraz da 
yumurta sarısı çalkalamayı unutmuş! 

Tramvayda derse 
çalışıyormuş ! 

Arkadaşları arasında (Şeftan Çeki· 
d) diye çağırılan küçük (Armağan) 
geçen gün tramvayda, öndeki kanepe
de oturan bir bayanın mantosunun 
arkasına tebe~irle boyuna rakamlar 
Yazıyordu. 

Bir aralık işin farkına varan kadın 
geriye dönüp Armağanı tersledi: 

- Ne yapıyorsun oğlum, parmak
larınla sırtımda, sen çıldırdın mı? 
Armağanın annesi: 
- Kusura bakma bayan teyzesi! 

bedi. Allah, kimin varsa bağışlasın, 
Yavrum pek çalışkandır, bakınız, 
tramvayda bile hesap dersine çalışı. 
Yor! 

Karagöz soyadı 
Mü§teri - Bu ne balığı böyle? 

. Balıkçı Haçik - Ona derler istav
:tıt ! 

:t lfii3teri - Demin karagtiz diye ha· 
61rıyordun ya! 

lfaçik - htavrit asıl adı ise kara
IÖts de IOyadıdır ı 
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Yaz serenadı ! Nizamettin Nazif şair oldu ı 
Hapı yuttu kilimler, yorga>ılar, vclenaeler, 
Daha §imdiden pişti, kebap oldıı enseler. 
Kömürcii<len kaçanı dcn.dıtrnıacı enseler! 
Ver hele şu. babaya bir tabak portaT;allı, 
Nerde ise sıcaktan bayılacak .sakallı! 

işte i lk yazdıAı şiir: 

,,. * • 

Aklıma esti, tuttum bir §iir de 'ben yazdım, 
Vezni nedir ankımam, hiç çakmam kafiyeden! 

Sana ne 'be budala, geç yazdım, erken ya:::dım, 
ilhamını lrullandım iradı safiycden! 

~ * "" 
Daha 1'! ayısta böyle /itı,t'1"1.tlursak sıcaktan, 
Ha:.:iramro yolların fark"'& kalmaz ocaktan! 
itfaiye su sıl;.ar her köşedeJı, bttcaktmı: 

Bende llham öbelde, 1."•ulaçla, kantarla.dır, 
Benim kafam nuıhsulü bol bir yamaıı tarladır, 
Bizim Nurullahuı.sa i§i hep mantarladır. 

Yandım aman çağıran ba!JGnlann üstüne, 
Karpus kabuğuna basıp kayanların ii.stiine! 

l§te böyle yazılır şiir cafcafiycden! 

.AŞIK GARİB NİZAME'ITtN NAZiF 

Zabıta hikayesi : 

Küfelerden çıkan kadın başları 
Bu hikayeyi ben uydurmadım ... Ben 

bunu geçen Pazar, öğleden biraz son. 
ra bir kır kahvesinin bol gölgeli bah
çesinde esnaf kılıklı, gençten biri, ya
nındaki arkadaşlarına anlatırken on
dan nasıl dinledimse aynen yazıyorum 
işte: 

- Şimdi benim size anlatacağım 
vaka sizin anlattıklarınızdan daha tu· 
haftır. Belki bilirsiniz, bundan bir, i· 
ki yıl önce ben bu civarda candarma
lık yapıyordum. Tam, böyle bu za -
mandı, tam bugünlerde, marul, erik 
vakti idi. 

Pazar akşamlan, yine şimdiki gibi 
buralar adam almıyordu. Yine bir Pa
zar akşamı idi. Ben, bir arkadaşla şu 
yarım saat ileridelü kırlarda. devriye 
geziyordum. 

Vakit epeyce geçti, güneş batalı on, 
be3 dakika kadar almUftu. Ogün, sa. 
bahtan akeama kadar Allahın kırla
rında, bayırlarında devriye gezmek
ten çok yorulmuş olduğumuz için or
talığın bir hayli tenhalaşmasından bi
raz istifade ederek Çiftef ıstıkların al
tma biraz ilişmiş, birer cigara tellen
diriyortluk. 

Bir aralık, bizim arkadaşın gözleri 
sağımızdaki bayırdan bize doğru çık
makta olan iki küf eli beygire doğ
ru dikildi. Beygirle aramızda henüz 
iki yüz metreye yakın bir mesafe var
dı. Onun, bu beygirin geldiği tarafa 
doğru dikkatle bakması benim de me. 
rakıma dokundu. Kendisine sordum: 

- Ne o, o tarafa pek dikiz ediyor
sun, bir şey mi gördün? 

- Bir şeyler görür gibi oldum a
ma dedi, bilmem ki! 

- Ne gibi bir şeyler? 

Arkadaş gözlerini oradan ayırmıya
rak cevap verdi: 

- Beygiıin sırtındaki küfelerin i· 
çinden dı§arıya ikidebir, birer kadm 
başı gibi bir şeyler uzanıyor galiba! 

- Dalga mı geçiyorsun yahu, o pis, 
mundar gübre küfelerinin içinde ka
dın başının işi ne? 

- Ben de onu düşünüyorum ya iş
te! Hem de genç, şık iki kadın başı! 

- Sen yorgunluktan hayal görü-
yorsun galiba! 1 

- Hayal mi, hakikat mi şimdi bey
gir önümüze gelince anlarsın! ... - . ' ... 

Eliyle küfeleri işmarhyarak: 
- lşte, işte, işte bak, soldaki küfe

den uzanan başı gördün mü? 
Evet, bu sefer, soldaki küf enin için. 

den, hakikaten bir genç kadın başı dı
şarıya uzanmış ve bu başın uzanma
sile küf enin içine çekilmesi bir olmuş
tu. Artık mesele mühimdi. Böyle pa
zar ak~aını, ortalıktan el ayak çekilir-

ken iki genç kadının, kırların ortasın
da ve bir bahçıvan beygirinin gübre 
küfelerinin içinde, ikide bir başlarını 
dışarıya uzatarak §ehre doğru seya
hatleri, herhalde hayra yorulacak bir 
§ey değildi. Beygirin on on beş adım 
gerisinden gelmekte olan genç yanaş· 
ma, hayvan biı.e yaklaşınca küfelerin 
içindekilere yavaşça bir §eyler söyledi 
ama, ne dediğini biz duymadık. Hiç 
şüphesiz onlara: 

..:.. Amanın, burada ba.smızı çıkar. 
mayın, jandarmalar var! 
Demiş olacak ... Uzatmıyalım, hay

van ıhlaya, puflaya tam hizamıza ge
lince bizim arkadaş olduğu yerden 
fırladı ve: 

- Çüüş! 
Diye beygirin yularına yapıştı. 'A

man Allahım, o zaman küfelerin için· 
den kopan kahkahalarla karışık çiğ
Iıkları bir duymalıydınız. Biz meseleyi 
önce oldukça ileri derecede bir sar
hoşluk i§i sanmıştık. Fakat, küfele -
rin içinden yarı bellerine kadar dışa
rıya çıkıp bize ağızlarım hohlayan iki 

Bir 1."<klın 7;,arikatüriste göre, erkekler, 
f evkalddc pis1Joğazmt.:ılar. ll!cselü .şu 
koca, 9cce cı1c geç geldiğinden karısı
na 1tcstıp verecek yerde mutfağı kart§• 
tınyor: 

- Karnım zil çalıyor, cicim; peynir, 
sardalya, hıyar •. Şunlardan bir parça· 
cık yiycyi1n del. ı ı ,,-t Q4 !j L{ ;;: 

Bir kaclın 7-.-arikafliiristc göre, erkek
ler, sol~akta ellerinde bir demet çiçek 
götürmcl:tcnsc, sırtlarında piyano ta. 
§ımağı tercih edcrlcrmi§. Bir erkek, 
w:tresinc çi7ck alıyor: 

- IJir menekşe buketi; Zd'/dn, palto
mun cebine sığsm herhalde! .• 

genç ve sık bayanın nefeslerinden ka. 
tiyyen rakı kokusu alamayınca büs
bütün şaşaladık. Arkadaş, çok kurnaz 
bir şehir uıağı olduğu için bu iki kil· 
çük ve ~ık bayanın küfelerin içinde 
hala ağlamalı bir fıkırtı ile isteksiz 
gülüşlerinden başka şeyler şüphelendi. 
l{ulağıma eğilip: 

- Sakın, dedi, bunlara kırlarda 
başkaları tarafından esrar, eroin filfin 
çektirilip bu hale getirilmesinler? 

Sonra, genç ve aptal yanaşmaya 
sordu: 

- Bunlar kim böyle küfelerin için· 
de, nereye götürüyorsun bunları? 

- Kim olduklarım tanımam ama, 
biraz daha ileriye götürüp şehrin ka
pısında indireceğim! 

- Nereden bindiler bunlar bu kü
felere? 

- Kavakhdereden? 
- Ne Jı;in bindiler, ~bu pis küfelere, 

deli mi bunlar? 
- Deli değiller ama, zavallılar bi

zi bu küfelerin içine bindir, şehrin ka· 
pısına yakın bir yere kadar götür, sa
na yirmi beşer kuruş verelim! diye 
çok yalvardılar. 

Bu sefer bayanlara dönüp: 
- Lfıtfen, dedi, aşağıya iner misi

niz bayanlar? 
lki genç kadın - belki de henüz 

kızdılar kim bilir? - bizim ve yanaş. 
manm yardımı ile gayet mahcup ve 
yüzleri kıpkırmızı bir halde küfeler· 
d~n indiler. Ah, o vakit zavallıların kı
lıklarını görmeliydiniz. O fantazi e
teklikler, bluzlar, hele ipek çoraplar 
yer yer gübre, ısırgan lekeleri içinde 
idi. İkisi de küfelerden yere indikleri 
zaman iskarpinleri yok, sade çorapla
rı vardı. Arkadaş sordu: 

- İskarpinleriniz nerede? 
Biri eliyle küfeleri gösterirken öte

ki §U cevabı verdi: 
- Ah o iskarpinler, ah o iskarpin

ler, o yere batasılar değil mi 'bizi böy· 
le maskara eden! 

Gayet yüksek ökçeli, ince burunlu 
ve cicili bicili iskarpinler küflerden 
çıkarıldığı vakit mesele anlaşıldı. Me
ğerse pazar gezmesi için bir gün önce 
çarşıdan ikisi bir örnek olarak almış 
oldukları bu cendere gibi daracık is
karpinler o sıcakta, zavallıların ayak. 
Iarıru o kadar sıkmış, o kadar sıkmış 
ve onları o kadar yürüyemiyecek bir 
hale getirmişti ld gezmeğe çıkmış ol
dukları ve uçsuz bucaksız kırların 

otomobil ve araba geçmez tarafların
da eğer 'bu küfelere de rastlamamış 

olsa imişler, muhakkak geceyi orada
ki bir bahçıvan kulübesinde geçire
ceklermiş ... 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

- 'Af/edersiniz alışk4nlrk. Zaten 
buraya trende biletsiz seyahat etmek 
suçundan gctirilmi§tim. 
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ŞlkAyetler, Dilekler 
Karısından şikdyet eden Bay! 
Bizim bayanın dilinden artık illallah! 
llle bana yazlık iki çift iskarpin de is. 
karpin daha! Diye tutturmuş ... Halbu
ki evde kışlık ve yazlık tam altı çift 
iskarpini var. Ben bıktım artık ... Ne 
yapayım, bu kadının ağzını nasıl ka
patayım! 

Be§il..i<ı§ta Boşver 80kak 
(999) rnmnarada 
Ali Tosuncuk 

Bayanmızın ağzını kapatmak için 
dudaklarım tutkalla yapıştırmaktan 
başka çare yoktur. 

Eşinden şikayet eden Bayan 
Eşim Bay Veli Sungur oldukça va

kit ve hali yerinde lbir zattır. Fakat, 
böyle olduğu halde bana bu yıl yazlık 
olarak ancak bir kat yeni rop yapfir· 
dr. Herkesin eşi ise 1karılanna l·azlık 
ve kışlık kat kat elbiseler yaptırıyor. 
Eşimin bu yakışık almaz hareketinin 
muhterem gazetenizle elfileme teşhiri. 
ni diler ve saygılarımı sunarım! 

Kadıköy Aldırmageç sokak 
;(888) numarada 
N cbahat Gülhan 

-o-

Aşçı çırağının zekası ! 
Müşteri - Oğlum, bu et ne kokuyor 

böyle kötii !kötü? 
Çırak - Naftalin kokuyor bayım! 
Müşteri - Ne münasebet? 
Çırak - Dükkanda sinek ~ok da, 

bu pis hayvanlar yemeklere koruna
sın diye! Her yemeğe yarımşar kaşık 
naftalin attım! 

• 
Yerinden kaçarken ..• 

Dilnsabah Kadıköy vapuru tam is
keleden kalkacağı sırada Doktor Maz. 
har Osman alt kat kamaraya inip o
rada, bir köşeye yaslanınış kitap oku
makta olan Nurullah Atacın kar§ısma 
oturdu. Nurullah Doktoru tam karşı
sında görünce sinirlendi ve yanındaki 
bir kişilik boş yere çekildi. Bu sefer 
de Doktor Fahrettin ~erim gelip kar
§ısma kuruldu. 

Şimdi daha fazla sinirlenen .Nurul
lah hafiften söylenmeğe başladı: 
. - Bak şu Allahın hikmetine, ben 
bırindeıı kaçıyorum, o ikisini ibirden 
karşıma dikiyor! 

iLAN 
Jstanlnıl Belediyesinden: 

AŞIBOYASI İSTENİYOR! 
Şehir mütehassısı Bay Prostun pla

nında Halicin penbcye boyanması ka· 
rarlaştırılmıştır. Bunun için iki yüz 
elli bin kilo penbc aşı boyasına ihtiyaç 
vardır. Bu kadar boyayı vermeğe ta
lip olanların her gün belediye levazım 
direktörlüğüne başvurmaları ... 
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"Bu takdirde, biz lnglllzler; l{ÖzDnOze RÖ· 
rllomlyeceğiz, görünmez kalacağız, gUzD

nUze balmıyacağızl,, 
Tarih 9 Teırlnlıanl 10151?- Şlra: 

vallıl, Büyük Brllanya koruoloıha· 
nesinde, bu devletin Şiraz koıuolo· 
au olan Dauld O'Konnorun misali· 
rldlr. Çalııma odasında onunla kar. 
ııkarııyalar. Ertesi akfaııı, lnglltere 
aleyhinde ıemaylil besltuen bütün 
memur, ıabll, cnndarma, bunların 
heplinin va:lf tlerlndtn çıkarılmı• 
bulunmalarını ve buradaki biıtün 
Alman tacirlerin ve onların bütün 
doıtlarının de tevkif edllmlı bulun. 
malarını isteuen ktınsoloa, bu pldnr 
lranlı valinin uerlne oeflrmesi ar
:usıınu or,fa11a koyarak. ktndldnin 
makamında kalaca/Jını s6:e katınca, 
ı•all, ş6ule diyor: , 

- Ldkin, sizden tmlr alacağım. 
Si:den emir almak şarfl;Jlt yerimi 
muhaftmı etmek! Fakat ben Tah
rnndald Şaha (adık kalaca{Jıma 11c• 
min elllm. Bu, nasıl olıır1 Düşiinst· 
nl:e bir kert vaıiuetll Tlem Şahn 
aadaTaıt 1Jf'mlnl et, hem de •• va:f. 
uttln ne:akellrıi anlayorsıınu:. la· 
bll! 

§imdi kalemin ucunu bir daha, bu &e. 

fer batırırcasına dizine değdirip, du· 
dakla.rında tekrar tatlı bir gülilmseyig 
beliriyor: 

- Size nasıl anlatayım?. Şöyle ifa.
de olunabilir; bu takdirde, biz İngiliz. 
ler; gozünüze görUnmiyeceğiz, görtin· 
mez kalacağız! 

Ve ucunu dizine batırdıfı kalemi çe
kerek, parmakları &raSında çevirir
ken, şu cümleyle de izah etti: 

- Gözünüze batmıyacağız! 
İran devletinin Şiraz valisi, şirndi 

bir ıtirazd& daha bulunacaktı. Fakat, 
tecrübeli BUyük Britanya diplomatı, 

vakit bırakmadı: 
- Faltat aksi takdirde, başka ted· 

birlere başvuracağız. Mutlaka yerine 
getirilecek pl!nı, başka yoll&rdan tat· 
bika girişmek icap edecek, ki bu tak· 
dirde de göze görünmemek, görünmez 
kalmak, gözünüze ba.tmamak, imk~n. 
sı.zdırt 

Caıısuluk va.kaları Avrupa memle • 
ketlerlni bugünlerde yine çok meff\ll 
ediyor. Bu vakalarm kahramanları da 
ekseriya kadın: 

Amerikada, Almanla.mı .. Avrupa,, 
transatlantiğinde tevkif edilen berber 
ka.dm, son de!a. olarak Berlinde mil· 
ebbed hapse mahkü.m olan Lehli kon
Uıs bunların arasındadır. 

Bu gün de, İngilterede Amerikalı 
blr kadın şüpheli görülm.Uş ve memle. 
kete eoku1mamıı;ıtır. Misis Bik.ford is. 
ı:nindekl bu kadının casus olduğu he- • 
nllz tesbit edilmemişse de bu şüphe 
hlkimdir. 

Yirmi beı y~larmda ,güzel ve l!I&· 

rıgm bir kadm olan Misis Bikford, 
u.Utekaid bir Amerikan generalinin 
k ansıdır. General Bikford Amerika • 
mn iş hayatında. tanınmıs simaların • 
dan biridir. Bilhassa ağır sanayi işle· 
riyle me§glll olmaktadır. 

Generalin karısı birkaç ay evvel İn· 
g iltereye gelmiş ve Londrada kalmış. 
tJr. Misis Bikford Londraya bundan 
evvel de 11ık sık gelir ve uzun mUddet 
k&lırdı ve kocası Nevyorkta nasıl meş
h ursa, kadın da Londranın kibar mu· 
b itinde tanınmış bir sima idi. 

Yeni Afyon 
Altı yllhk bir çalışma şehri 

yepyeni bir şekle soktu 
---............... ~~ ~ _,.- ~- »6- --·-..... 

" 
. 
1 

Buştthrde'l.:l konıoloı Sör Ptr.~f 
Kok& gibi Sira:dakl konsolos Ulster 
Dnvid O'Konnor da, lb7a kabfli11t.• 
tini hnl:dl: 

!randa tngilU!re)i temsll eden nafiz 
şa.hdyetleröcn bu Şira1.daki, Şiraz va
lisinin itirazına. k&r§ı. çehresinde ka· 
sılan bir hat can sıkıntısı izlerlndire· 
rek, ağız kıstı; fakat, sesinin tonu de. 
ği!5?Iledi: 

Ve alınını kmştırarak, açık sarım
sı ka.şlannı bitiştirip, bir cümle daha 
yerleştirdi : 

- BütUn hUmüniyetimtze rağmen! 
Şiraz valisi, itirazını söylemekten 

gene geri kalmıyacaktı. Bunun !arkı
na. varan nüfuzuna.zar sahibi kurnaz 
ılyaset adamı, şu cümlelerle de m\l11. 
hazasmı takviye etmeği, daha açık 
söyliyerek itirazı evvelden zaafa uğ -
ratmağı gözetti: 

Hatta bir müddet evvel, kadınla, İn. 
titiz siya.st mahafili.ne mensup birisi 
arasında bir aşk macerası geçtiği şayi 
olmuş, fakat mesele bir skandal halL 
ni almadan kapatılmıştı. 

Son hldise dolayısiyle, bu mesele 
ylne hatırlanmış ve onunla bir alAka
sı olup olmadığı suali sonılmaya ba§· 
lıuımıştır. 

.Afyon ValiM .yeniden -~~na ba~ lanaıı yü:J yataklı 1uısta1ıanenin temel 
atma merasiminde ııe Belediye Reisl ile be-raber ilkokul yavrulanna hediyeler 

- Heyecanlanmanız, lüzumsumur, 
ekselans! 

- LUzumsın: mu? 
- Evet; çünktl Uzillmeniıe hacet 

yoktur. HUkUmda.rmız, attığınız admı· 
lan müsait bakışla kargılıyacak, ha· 
reket hattınızı isabetli bulacak, tasvip 
edecektir. 

Ve kont!IOlos, parmaklan a.rumda 
uzun kalemini çevirerek, devamla: 

- EeMen; dedi; bütUn bunlan tek
rar konu~a.nın:a hemen hiç de lUzum 
yok gibi bir şey! Sizinle biz bunları 
evvelce de müteaddit defa konuştuk. 
Mevzuu etraflıca müzakere ettik. Ve 
siz. hakikıı.tte hayli zaman evvel bu i
şin böyle olacağına kana.at getirdinb:; 
ancak .. 

- Ancak, şimdi pllnm tatbikinden 
çeki.İıiyorsunuz. "Acaba istenilen şeyi 
ben yerine getirmeli miyim, pliru ben 
tatbik etmeli miyim, yoksa?.,, kendi 
kendinize bu suali soruyorsunuz, sll'f 
lbu noktadan mUteredditsiniz! Yoksa .. 

Konsoloe, dudaklarında ibeliren gU
lilmscyişi btra.ktı: 

- Yoksa, bu plfuım tatbik edilece
ğinden şüphe etmiyorsunuz! 

- Sizin bu hususta bir rey ve ka· 
ra.rmız olamıyacağr, aksine bir vazi. 
yet almanızın, yapılacak eeylerl e.ka. 
mete uğratamıyacağr, pek~li. maltl
munuzdur. Bu vaziyette bir t.ercih 
hakkmız kalıyor ld, o sizin bileceğiniz 
§Cydir; ya biltUn bunlan bizim amı 
ettiğimiz şeyleri kendi a.mmu.zla yap
mak yahut da i§i tamamile bfae ter. 
ketmek ! Bu 2 şıktan lbirini tercih e. 
debilL"'Siniz, tabii! 

Büyük Britanya konsolosu, tra.nlı 
Valinin bir şey söylemesine v:ı.kit bı. 
rakmadan bir nCJktaya da.ha işaret e
diyor: 

- Buna. da siz sebep olmuş olacak· 
sınrı. Şahmıza kartı bunun bUtün me-
8Uliyetlni siz kendi kendinU;e yilklen
miş bulunacağmızı gör.önünde tutu· 
nuz. Bu, phımmn menfaati balumm
dan ehemmiyeti haiz bir keyfiyet ma. 
hiyet.tn:de bulunduğu ki.dar' Şahınız, 

hillrlimetiniz, devlet ve milletiniz, 
memleketiniz bakımından da. ehemmi· 
yeti haiz bir keyfiyettir. Ruyet ve tak· 
dir ufkunuz gen.iı olsa gerek, Ekse
lhs ! 
Şunu da ili.ve e&yim kf, Ekselms, 

siz yalnız İI:gilU!renin servetini öğren
miş vaziyettesiniz-; İngilte.renln kuv • 
vetini öğrenmekten aakmmız. Serveti
le birleşen, servetine dayanan bu kuv· 
vetin bir kudret olduğuna, filen tanı· 
madan kavlen tanımakla iktifa edip, 
lnanmız. Yanlış bir eeye inanmış, al· 
datılmış olmıya.cağmızdan emin bulu. 
narak, Ekaelhıat 

( Ar1iıı8\ 1'm') 

Son hftdise şudur: 
Misis Bikford son defa Londrada 

birkaç a.y kaldıktan aonra geçen gün 
tAyyarcyle Berline gitmig ve cuma. ile 
puan orada geçirdikten sonra, yine 
~yya.reyle İngiltereye dönmUıtUr. 

Fa.kat, Kroydon tayyare meydanına 
r..ldiği zaman polisler kadının İngil. 
tereye ayak baııamıyacağını kendisine 
b;ldirmlşlerdir. 

Misis BUdord şiddetle itiraz etmio, 
fakat kendisine, dahiliye nezaretinin 
emri böyle olduğu, derhal tayyareyle 
'Berline dönmesi llzmıgeldiği söylen • 
ıniştlr. 

Amerikalı kadm, o sıra.da tayyare 
istasyonundan kalkan tayyare ile Al· 
manyaya gönderilmiştir. • 

Bu haber Londrada bUyilk bir he
yecan uyandmnıı ve merakta karşı. 
lanmıştır. Resmt makamlarda kadı • 
om cuuılukla itham edildiği söylen· 
mlyorsa da, kendisini uzaktan tanı
ya.nlann birçoğu böyle bir f{lphenin 
ınevzubahs olabileceğini ileri sü.rUyor 
tar. 

(Sonu 10 uncu sayı/adıl) 

dağıtırken •• 
Afyon (Husuıi) - Şu son iki ay J 

içinde güzel Afyonu görmek fırutlan· 
ru Uç defa ele geçirdim. Afyonun takın 
dığı cazip çehre buraya her ıelcnl tek· 
rar gelmek için kendine çeker. On yedi 
sene önceki Afyon kayalıklar arC!lllına 

geliti eUzel ıerpillvermit bir köyden 
farkaız imi§. Millt aavaıtan sonra lda 
bir yığm kor halinde kmllara bürünüp 
harabeye döndüğü için köy ıeklinden 

bile çıkmıştı. Şimdi, yanıp klil olan k.os 
koca bir memleketin yerine modern bir 
şehir kurulmuıtur. 
Anad~lu mcmlcketlertnin hemen hep 

sinde her noktı:ı:Ian ileri hareketler gös
terilmi§tir. Bu hareketler ıehirlerimizi 
kuabalanmızt güzelle§tlrnıi§tir. Ancak 
aralarında baır farklar 'bulunduğunu 

kabul etmeliyiz. Mukayese edenck A· 
M'3olllda hayret verici inkişaf k<!W}'d· 
eden ba11tca §ehirler arasında Afyonun 
da cumhuriyetin yapıcıhk vasfmdan bir 
parça daha fazla hisse .-.ldığı neticesine 
varınz. 

Afyonda gördü~ümilı: imar ve um· 
ran vaziyeti cumhuriyetin ilanı ile be· 
ra.ber ba,tamıştır. Ukin asıl hareket 
altı aenedcnhcri gösterilmi~tir. 

Altı yıllık bir kalkınma çalıtması bu 
tarihi beldemizi ancak albnrJ yılhk 
faaliyetle elde edilmesi mümkün olan 
bir neticeye ula§tırmrştır. 

Kısa söylC'mek lazrm gelirse Afyonun 
ilerlemeıinde adeta dev adrml<Jrr ile 
yürünülmüş olduğunu ileri sUrmek 
icap eder. 

Afyonda bugiln gördüğUmUz gUıel· 
!iği yaratan kıymetli idareci vali Ahmet 
Durmu§ Evrendilek, halihazır vaıiye· 

ti de kafi bulmayaürak mütemadiyen 
çalıııyor. Şehirde istihl!k ve ln,aat fa. 
c:ı'iycti bütün hızile !devam ediyor. O· 
na, Jehrin buiilnkil durumunu ve ha
len devam eden imar hareketint sora· 
hm; bir Jey yapmadrfınt ileri sliimek 
gibi tevazu gösterecektir. 

Diln buradan Iımire geçen aziz: mi· 
safirimiz Yugoslavya Harbiye ve Bah
riye narın Orgeneral Mariç. şehirde 

yN"ım saatlik bir 'Keıinti yapmışlardı . 
A~z misafir Afyonda gördükleri ft'v· 
kallde lnki~h takdirle karşılamışlar, 

kın zamanda vücut bulan bu terakkiyi 
hayranlıkla annırJ!ardır. 

Afyonda vil!yet bütçesile yrıprlmış 

olan kıymetli eserlerden başka belediye 
tarafından da vücuda getirilmiş eserle· 
ri anmadan geçmemeliyim. Afyon na· 
sıl kıymetli bir valiye kavu~mttş ise öy
lece enerjik bir belediye reisine de ma
liktir. Zaten bugünkü Afyon her iki 
makamın olgun ve kudretli elemanlw
tara[ından temsil edilmiş olmasr saye· 
sinde gilzelleşmiştir. 

Vali, vilayet bütçesinden büyilk işler 
yaparken belediyeye terettüp eden va
zifeleri i,aret etmiş. reis bay Haşım 
bu i§aretleri hüsnü tel!kki ederek ÇC'I· 

lışmıgtır. İşte Afyonun bugünkü J;irin 
çehresi bu samimi birleşmenin mahsu· 
lüdür. 

Zonguldakta korkunç bir cinayet 

Karısının aşığını parçaladı 
Zonguldak. (Husust) - Dört gUn ne çulla.nmış ve ta.banca tutan bileği· 

evvel burada çok feci bir cinayet iH. ni şiddetle bükm"6tllr. 
lenmiştir. Zabıta tahkikatına göre. Bu sıra.da tabanca ates atmıe ve 
Mdisenin tafsilatını yazıyorum: kendi silahından çıkan kurşun, AhnıC· 

Ereğli kömürleri işletmesinin Çay - din göğsüne isabet etmiştir. · - Eğer teklifimizi kabul eder de 
ortaya konulan planı siz, kendiniz gö
nül rizasiyle yerine getirecek olursa
nız. memleketinizin daha. ziyade lehi
ne hareket etmi~ olursunuz. Bizce bu 
tercihe daha şayandır. Hem kendi he. 
sabmıza, hem de bizim hesabmııza... 

Çtinkil, Iran milletinin hissiya.tmı ren- , 

damarı ocağında çalıf!an Vakfıkebirli Bunu gören Mehmet, hasmının elill' 
Mehmcdln 15 senelik nlk!htı kansı den tabancasını ~kmi{i. Uzerine iki el 
Havva, maden J~llerinden yine Vakfı. daha boşaltmıştır. Ahmet can acısı iJe 

, kebirli Ahmetle sekiz aydanbcrt gay- belindeki saldırmaya. dn.vranıp Melr 
mcdc karşı koymak istemişse de ta.ıltt ri me~ru milnasebct tesis etmiştit. 

Ahmet, 6 Mayıs cuma g\inil a.kşa. 

cide etmek, hiç bir zaman aklımızdan 
ı mı, yine metresinin evine gelmiş; ko· 

geçmez. Milletiniz aleyhine fena bir 
m&ksadımız yoktur. !Kasdimiz, bize ,,..._. 
burada mUtküllt çıkaran Almanlara 
karşıdır. Planı yerine getinneği siz il· ., ..,...~ •c· .. ~ - .~ ... 
zerinize alırsanız, biz de bilmukabele --~-~~~ · -~~~~., .,...,_ •. ;;:_..,... . 
milletinizin hll;siyabna. herhangi bir Kayseri (Hıu!ı~l) - Kay.,tride 19 Mayıs bayrn,,,ı; ve Kayseri Atlıklilbii· 
tarzda dokunmamağt şimdi olduğu gi- nan yaptığı bir kır gezinti.si .. Klüp Pa~r günleri khy'lere ve ıı::ak mesafel~c 
bi ön plAnda bulundurmakta devam- go...--intilor yapmaktadır. <kçen hafta Kayserinin Ilirnmetdede nahiye.!ine bağlı 
la, bu hususta. milmkün olan her ~yi .~O kirometre mcMıfede bulunan Yamul.a Myüne gidip gelnıek 8tlrctilo 80 kilo
yaparız. Bu takdirde, biz lngilizler;... m.etre m(J~/8 'kıc&tctmiftir. Ayni gün® Halkevi d-0 kırk tki k"i§ili.k bir kafile ile 

David O'Konnor, bunları söylerken bu kl>y~ giderek gerekli etildlcri yapmıştır. Atlıspor klühü bıı Pazar da 35 kil(). 
boyuna elindeki kalemle oynuyordu; metre mCMf1:de buluttaM 1nCC8U kmırı8'tno gidip gelmiştir. 

casınm uykuda bulunmasından istifa. 
de ederek onu zorla e\'den alıp götUr· 
nıek istemiştir. 

Fakat kadın, kocasından ~ckinerck 
bu tc:kUfi kabul etmemiş. Ahmedin 

tabancasiyle t~hdit ederek kolundan 
tutup sürüklemesi üzerine de feryada 
ba.şlamışt.rr. 

Karıımnı haykırmasına uyanan 
Mehmet. kapıya inip vaziyeti g5rüncc. 

nten bu kadın yilzünden eskiden de 
ka\•gah oldukları için, Ahnıedin üzeri· 

kan kaybetmeğe b~la.dığından buna. 
muvaffak olamamıe ve yere yığıln11"' 
ti~ ı 

Artık gözUnU kan bUrüyen kati 
Mehmet ise, yere dU~n ve hAl~ ysŞl' 
dığmı sandığı Ahmedin W-erine çull~ 
nıp. yere dü~n saldırma. ite onu 

0
• 

d - allltŞ• 
beş yerinden kıyma gibi oı;: r-
korkun,. icfai bitirince de, ölUnliil }(s. 

1' ':I ·~-
§Isına geçip cigarasını teııe.ndirıl11 

t
. ~ 

lr. . •. 
b cıısı> 

Mehmet, bundan 50nra. ta an o!-
le gidip polis karakoluna teslim 
muştur. 



er GürıBir llifiaye Hint yerlilerinin esrarı 
Bir pudra kutusunun 1 Ateş üzerinde y~rüyen ve yılan 
çıkardığı hakikat . HinUll•rİ••srarrh•kkmd~~alan ınsanlar 

Nakleden; Hikmet Münir meraklı §eyler yazılmı§tır. Siyah deri

F ER1DUN Sa
L1H haya-

tından memnun bir 
adamdı. Nlcln ol-
masın ? Feridun 
Salibin gayet iyi 
bir işi vardı. Ban
kada btrlkUrdlğl 

paradan harcamak 
zaruretine asll dUş 
memiştl. lşln arlp 
tarafı, Ustcllk ga-
yet itaatli, sessiz 
ve mazlfım bir de 
karısı vardı ki yir-
mi senedenberl ev
liydiler. Pakize a
dmı taşıyan bu zayıf ve kara götlü 
kadının günlin birinde kalkıp da ko
casına karşı bir tek dik IAkndı sC>y
lediğini, bir iddiada bulunduğunu i-
şilen olmamıştı. 

Feridun Salih kırk )'aşını bulmuş-
tu. Fakat ne yalan söyllyelim, biraz 
çapkınlık da yapıyordu. Karısından 
başka. dışarda iki, Uç kadın daha ta-
nıyordu. 

Fakat Feridunun bu ufak kaça -
maklarından Pakizenln haberi yok-
tu . lZra Feridun. kılı kırk yararca
smo. bu i şle ihtlynth hareket etmiş
ti. GBrUnüşe bakılırsa, ideal bir ko
ca rolün~ oynayordu. Evinden de hiç 
bir şeyi eksik etmeyor, karısının kü
çük bir arzusunu velev ima yoluyla 
anlatılmış olsa dahi, tekrar ettJrmc
yor, hemen tatmin ediyordu. Bu su
retle Pakizeye kat kat elbiseler al-
mıştı. 

Ye arada bir, l>\'ünerek şöyle .der
di: 

- Bizim ailenin erkekleri, kadın
larına daima iyi bakmışlardır. iliz, 
boylcyiz! 

Arada bir fark varsa, Feridun Sa
lih, kadınlarına iyi bakmakla işti-

har etmiş ailenin bir ferdi olarak 
Yalnız bir değil, birkaç kadına bir
den bakı~·ordu. Biri lçerde, ikisi, ti
çU dışarda ... Hepsinin de gönüllerini 
hoş ederek hiç bir eksiğini, gediğini 
bırakmayordu. 

Pakizenin sessiz, itaatli olması; 

dışarı A.lemle aiti.kasız bulunması, 

bittabi Feridon Salibin daha çok i
Şine yarayordu. Daha emniyetle çap
kınlığını yapıyordu. Diğer taraftan, 
lc<'ndish•in asla. yanlış ve haksız bir 
hnrekette bulunmayacağına dair 
lcarısmda uyandırdığı histen de is
tifade ediyordu ... 

• • • 
lJundan kıstı bir zaman C\"Yel bir 

flkşam gene sofra başına oturmuş
l\tlar. Pakize o akşam, her zaman
ltindcn biraz daha sessizdi. Fakat 
ı·c-rıdun Salih bunu farkctrnedi. Çün
ltu o, kf'ncll zlhnlndckilcrle meşgul
ııu. 

1 
boğrusunu isterseniz, Feridun Sa

ıtı o dal\ikada, dışarıya çıkmak i

~ltı karısına ne gibi bir mazeret uy-
~tncnğmı düşünüyordu. Hoş, Paki
> ilin ·•nereye gidiyorsunuz? .. , "ne 
> 'ı>acnksınız?" gibi sualler soracağı 
0ktu ya .•• }"'akat bir evin erkeği 

I' halde sellcmehüsselAm kapıyı 

111
1<in dışarı gidemezdi. İki ~ift IAkır

,1 1le bu gidişinin sebebini anlatnıa-
1lııın dl. 

> t:lir akşam ev,·cl. Feridun Salih, 

1 
~'hanede geç vakte kadal' çalıştı

t 
111 l\6yJcmlş, işi atlatmıştı. Daha 
ıı~E!IJ<ı akşam ise, klUpte içtima ya-

1~11 '~ını ileri sürmüştü. Fakat Feri
. allhln durmaksızın harcamak

()Jtluğu "mazeret akçesi" tüken-
;e başlamıştı. 
~~lidun Salih bir akaşm enel gc
ıı ~ı hayatr dUşilndü . Aman yarab
: d<'Iiliklcıı yapmıştı' ... 'Feridun 

11 
°turdu~u yerde zevkinden, 

1 k<'ndlnf" gUlürnscdi. Pakiz<', 
tı ~ e daldı. 

Bir müddet sonra Pakize. utangaç 
lılr eda ile kocasının adını çağırdı: 

- Salih! 
Feridun Salİh, kaşlarını çattı. 

Böyle hayaller içerisinde yüzerken, 
birdenbire kendisine ,·aki olan bir 
hitaba, ters bir ceYap vermeğe ha
zırlandığr anlaşılıyordu. Fakat Pa
ktzenin yüzüne baktığı zaman, her 
ne söylemeğe hazırlanmışsa, sözler 
dudaklarında kayboldu. Zira Paki-
ze. halinden de belli olduğuna göre, 
hfr endişe içindeydi. 

li insanların a.rnsından çıkan fakirle-
rin, Avrupaya gelerek gösterdikleri 
marifetlerin §arlatanhktnn başka bir 
§ey olmadığı da malfımdur. 

Fakat,lngilterede mevki sahibi, mü
nevver bir şahsiyet olan H. Böniş, bir 
arkadaşı ile birlikte Hindistanda göz.
lcrile gördüğU bir hakikati bildiriyor 
ki, bu, çok meraklı bir hikayedir. 

Böniş ateş üzerinde yürüyen insan
lar hakkında gözlcrile gördüğünü şöy
le anlatıyor: 

"Hindistanda gizli bir mezhebin sa
liki olan (ateş üzerinde yürüyen) in
sanlar hakkında,· Hindistanda ibulun. 
duğum müddetçe Avrupalı dostlarım
dan pek çok hikayeler dinlemiştim. 

Fakat, bu gizli mezhep hakkında 
sarih hiç bir malumatım yoktu. Bazı 
Hintli dostlarımdan da 1tilit namı 
verdikleri ve Kali llillcsine tapan bu 
insanlara dair sorduğum suallere tat
min edici bir cevap alamıyordum. On
lar benim suallerime: 

"Fazla alakamın hakkımda iyi ol
mıyacağını, çünkü Kali'ye tapanlann 
intikamı müthiş olduğu, cevabını ve
riyorlardı. 

Bu tavsiyeler üzerine bu acaip mah
llıklara karşı olan alakam geV§emeğe 
başlamıştı. 

Fakat, Şark Hindistan kumpanya
sında memur olan dostum O Keli, bir 

Pakizcnln sesi titriyordu. giln Kalkutadaki evime geldi ve San. 
- Salih, dedi. Hakikati niçin ben- darband taraflarında bir av partisi 

don glzleyorsun? Artık beni se,•me- tertip ettikleri, benim de ava i§tirak 
diğlni Ye arada bir başka kadının edebileceğimi söyledi. 
bulunduğunu niçin söylemeyorsun? Ganj nehri ağzında olan bu rutubetli 

- St>yle, dedi. Ne \'ar? 

• • • 

Feridun Salih, itiraz edecekmiş ve zehirli yılanlarla dolu kaplanlarm 
gibi bir takım tavırlar takmdı: işa- hüküm sürdükleri yerlerde zahmetli 

retler yaptı ama. Pakize: "Boşuna 
uğı·aşıyorsun" der gibi ümitsizce ba
şını salhynrak: 

- Yazık ld, dedi. Vaziyet bö)·Ie-
dtr. Ah, ben ne budala imişim. Sen
den bir an bile şüphe etmek hatırı-

ma gelmemişti. Eğer dün akşam giydi
ğin elbiselerinin ceplerine bakıp da 
bunu bulmamış olsaydım, belki inan 
mazdrm, fakat ... 

Pakize bu sırada, FFeridun Salibe 
hir şey uzatmıştı. Bu şey, kUçük bir 
pudra kutusuydu. Ferldon Salih bu 
kutuya baktığı zaman, artık, inkAr 
etmenin lmkA.ııı kalmadığını gördü. 
Dernek ki dün gece beraber bulun
duğu seygflllerinden Katına, ilk iki 
kadehi yuvarladıktan sonra, bu kü
çük kutuyu cebine atmıştı. Ertesi sa
bah Feridun Salih. ceplerini adama~ 
kıllı bir araştırmağı ihmal etmişti. 

- Pakize, dedi. Çok, ama çok mU
teessirim. Fakat yazık ki iş işten 

geçmiş bulunuyor. Hakikati öğren
mişsin. Artık ben bu ya:ıiyet karşı
sında ne yapabilirim. Rey sende ... 
Beni hu seferlik affedemez misin? .. 

Paklzenin gözleri dolmuştu. Islak 
bir sesle: 

-Hayır Salih, eledi. Bunu benden 

RIR ntxı ı · BtX şt ı~nEDEI,t\I 

O TOBÜSLER, bü:rlik istasyon
lara geldikleri zaman, mü~

tcrl çnğıl'mak için ne kauaı· çok bek
liyorlar ... Ve aman; ne karlar fazla 
korna öttürü.rorlar! 

Fakat gene şükretmeliyiz ki, 

klAkson çalmaları memnudur. 

Hani Nasrettin Hoca bir gün, kes

tane kabağı tarlasına yakın bir ce

viz ağacının altında oturuyor Ye ce

vizlerin neden kabaklar kadar bü

yük olmadıklarını dUşUnUyormuş. 

Derken kafasına bir ceviz düşmüş ve 

alnı yumruk gibi 'işmiş! 

bir ava çıkmağr canım pek istemiyor-
du. Fakat O, IKeli'nin bir tek 18.fı bü
tlln vilcudllmil el&ktriklendil'di. Doe -
tum, gideceğimiz yerlerde ltiliti'leri 
göreceğimizi, onların ''Ateş üzc.rincle 
yürümek,, bayramının yakınlaştığını 

söylemesi merakımı tahrik etti. 

itilitilere doğru 
İki gün sonra Hindistan kumpanya

sınııı rnotörlü bir kayığı ile Putapura 
mevkiinde bulunuyorduk. Burası sa
hilde, karanlık ve rutubetli bir köydü. 
Bizi bekliyen siyah derili rehberleri -
mizle hemen yola !koyulduk. 

Üç saat yol aldıktan sonra oldukça 
büyilk bir H!ntli köyüne gelmiştik. Si
yah sarı benizli, sıtmalı, hastalıklı bir 
takım insanlarla karşılaştık. Bunların 
yüzünde korku alametleri görünüyor. 
Bizden çekiniyorlardı. Yıkık, pis, 40 
kadar kulübeden ibaret olan köyün ke
narında bir ova Uzcrinc çadırlarımızı 
kurduk ve köyün etraimı görmeğe 

sıktık. Birkaç inekle, zayıf beş on kö. 
peğe rastladık; karşımıza çıkan köylü 
Hintliler korkudan yolun kenarına çe
kiliyor, bizden gizlenmek ister gibi va
ziyet alıyorlardı. 
Arkadaşım Hıntçe çok güzel konu

şuyordu. Bu insanların bizden hu de
rece korkmaları merakımı celbetti. 

Ertesi gün O, Keli bunlardan birini 

Hocn merhum, bunun üzerine is
tiğfar ederek: 

- Töybe yarabbi! demiş. Sen işi
ni bilirsin. Yn bu cc..-iılerin, yerine, 
hu ağnçtn kesnane kabakları bulun
saydı ve bu kaza benim başıma gel
seydi. klmbiliı· halim nice olurdu. 

Bizimki de onun gibi... Bereket 

'ersin şehir dahilinde klAkson çal

mak memnudur. Belediye Ye Emni
yet teşkllAtı, işlerini çok iyi biliyor

lar. Zira, otobüslerin bugUnkü ifratı 
karşısında klftkson çalmalarına dn 

müsaade edilmiş olsaydı, artık klm

hillr kafam1z nasıl şişecekti ... 

Bir binip bin şllkrcdelim! 

çağırdı; hizden ne için ]{açbklarını, 
neden kuı ktuklarrnı. soıdu, Hintli tit
rek bir sesle: 

- Bizi aldatıyorsun, sahip, dedi; 
biz sizden kaçmıyoruz ama, şüphemiz 
var. 

Hintlinin sesinde ağhyacak gibi bir 
korkaklık vardı. 

• ~u.~vaQ bizi tatmin etm.iın$eU.:.~ 
i~ ,yU.mnU &J?ıljUD~ 1'iJı ~ rtft~ 
Nihayet Lapandi namındaki ibu Hintli 
meselenin mahiyetini aydınlattı ve: 

- KöylUler dedi ; sizi polis zannedi-
yor. 
Karşımızda bir yılan gibi büklüm 

bÜklüİn olan zavallı Hintliye polis ol
madığımızı yeminlerle temin ederek 
bizden korkmamalarını söyledik .. 

Lapandi, hiç bir kabahatleri olma -
dığını, yalnız ilk yaz mevsiminin gel. 
diğini fakat ... 

- Evet dedi; şimdi ilk yazdır. Bay
ramımızı kutlayacağımız günler gel
miştir. Fakat ... HUkfımet, bu hayra. -
mm yaşatılmasını yasak etti. Halbuki 
Kali ilahesine kareı olan ubudiyetimizi 
yerine getirmek bizim ananemiz hük
müne girmişti. Hük\ımetten gizli biz 
adetlerimizi yerine getirmek mecburi 
yctindeyiz, sizi polis ?.aDnctmi8, onun 
için korkmuştuk. 

Hintliyi adamakıllı temin ettikten 
sonra, bayramm yapılacağı yere gö -
türmeği Lapandi bize vaadetti. Papa
sın bu hususta müsaadesini istiyece· 
ği tabii idi. 

Bir gece avdan dönmüştük, tam ya
tıp uyumağa hazırlandığımız sırada 
çadırın kapısı yavaşça vuruldu. O, Ke. 
li açtı .. 

MtKnonu, SAHİBİNİ 
BIRAJ{l\llYAN HASTA"1J\: 

MUHARRİR Osman Cemal, kim
se tarafından tnclz edilmeksizin ya
zı yazabilmek için evinin kapısı üze
rine: "Burada sari hastalık vardır. 
Glrmeylnlz!" levhası asıyor; keyfine 
bakıyormuş. 

Osman Cemalin hastalığı, olsa ol
sa "San'at hastalığı'',, "Orijinal mu
harrirlik hastalığı" dır. Bu hastalık 
da öylccllı· ki, sıtması geçer de, cok 
arzu edildiği halde KENDlSt, haki
katen geçmez. San'at hastalığının 
mikrobu , nedense pek nz kimseler
den hoşlanıyor ve beraberce doğdu
~u \ilcudu, ancak, pek gayri tabii 
nh,·al içinde güçlükle tcrkedebUi-
yor ... Onun için, Osman Cemalin "sa
ri hastalık" diye illin •etliği tehlike
nin bu ne\'lden bir garip illet olup, 
y-alnız mftplelA.sına zarar verdiğini 

Ayni Hintli, - Sahip. Geliniz, De
ıaber gidelim, ba.)Tam başlıyor, dedi. 

Simsiyah bir gece-c Yıldızlı gökyü
zünün ışıkları, palmiyelerle, ka.rşımm
daki çalılıkları gölgelendiriyordu. La
pandi, bizi bir ı~ığa doğru dar bir yoF 
dan göturüyordu. Yüksek palmiyeler, 
dikenli çalılar yolumuzun önüne çıkı
yor. Bunlara basa, basa ilerliyorduk. 
~yaklarımız rutubetten CIVIklasa,n: yu
muşak topraklara. batıp çıkıyôrdu. Ka
ranlıklar ortasında bazı insan gölgele
rinin gidip geldiği belli oluyord\L Bu 
biçareler bizim yüzlerimizin beyaz ol. 
duğunu f arkederlerse birer tarafa çe
kiliyor; hiirmctkfu' vaziY,Ct alıY.ordu. 

Ateşin yanında 
Karşılardaki dağın içinde büyük bir 

ateşin yandığı biı.e doğru gelen kırmı
zı lavlardan anlaşılıyordu. lnsan se • 
sinden husule gelen bir uğultu kulak
larımızı tırmalıyor, biz yakınlaştıkça. 
uğultu daha fazlalaşıyordu. Ateşin 
yandığı yere çok az bir mesafe kal
mıştı. Orman içindeki büyük bir mey
danlığa gelmiştik ki, yUzlerce erkex, 
kadın ve çocuğun muhtc~ bir ateşin 
etrafını çevrelediğini gördük. 

Ate§ bir yanardağ gibi göklere yük
seliyordu. Bu, tehlikeli bir ateşti. Çün
kü ch·ardaki ormanı tutuşturması ih
timali vardı. Beyaz insanların kendi 
aralarına karıştığını gören Hintliler 
şaşkın, şaşkın bakmmnğa başladılar. 

Onlara mani olmamaklığnnız için o. 
lacak ki, hiç bir tek insan bile bir teıt 
söz söylemeğc cesaret edemiyordu. 

Meydanlığın ortasında yanan ateşin 
etrafında ellerini göğsüne çapraz bağ
lamış bir papaz duruyordu. Purohita 

(L'litfcn sayfayı çeviriniz) 

bilseler, gene de yakasını kurtara
mnzdı. 

V.ı\PUR JlADl'OLARI 
YAZ l\1EVS11\11N1N gelmesi dola

yısiyle, Şirketi Hayriye, her sene ol
duğu gibi, bu sene de, vapurlarına. 
radyo tesisatı yapmak üzereymiş. 

Yolculara hoşcn bir vakit geçiı-t

ınek gibi hüsnü niyetle alman bu 
tedbirin, bir kusuru varsa, o da, yol
cular arasındn kederliler bulunduğu 
zaman dahi, radyo musikisinin neşe 
içinde haykırıp çığrışmasıdır . 

Fakat, yolcular arasında kederli
ler bulunması muhtemel diye ağır 

ve hazin parçalar çalmak veya - her 
iki tarafın da hakkını gözeterek -
hazan neşeli, bnzan hazin şeyler çal
mak mümkün olmadığına göre. bu 
sahada yapılacak bir iş yoktur; ge
çelim ..• 



·---- M MA•t• ~ • 

Casus kadınlar 
(8 inoi ıoyı/""1411 dev<.011.) 

Diğer taraftan, arkadaşları kadının 
masum olduğu kanaatindedir ve Lon. 
clr&y& aoiculmaınasJDDl •ırf keodiaini 
~ buı kimselerin teşviki ile 
t'lduğunu söyl&yorlar. 

Misis Bikford, ekseriya Loııdranuı 
eğlence muhitlerinde, balolarda, bar .. 
lıırda görUlürdü. Kendisinin artistler
den ve ~ kulamıdan arkadaf
ları n.rdL Berliııe de Amerikalı var. 
yete artiatlerinaeD Nina. Peinıon ile 
beraber gitmifti. Nina. geçen ay Con: 
Kirke ilminde bir lngili.de evJemrdfti· 

MD Bikfordun Londra.da. oturdu
ğu apartmıanda, ayni katı ilP1 eden 
bir kadm, kelıdiai baldrrnda pek fazla 
bir blldili olmadığmı llÖylemif. :pl -
mz: 

··- Berllndeyken benden para üıt,e. 
di, dmıiftir. Bana telefon etti ve ora. 
da paruız kalctıpu ~ derhal 
para iate&. Ben de hemen telgraf ha. 
valesi ile ikencDaiDe para gönderdim.,, 

lngitiz pOtm, pneraı Bikfordım ka· 
nsmı Loadraya 90lrmadrimı A:meri • 
kan lefaretiDe de bildirmitür. 

ismini wrdikleri muavini ele yamnda 
Jdi. Bu adam g&leriaI ıtepm kurala
pn -OC1ma parçaluma. korlaım aram
da ıuralrtan kmDıpn molo& tq1arma 
dikmif. 111attud, giıdhıil tmpmad.uı 

hakJ)IDr' • .pmı oynatarak bir oeyter 
oku yarda. 

:Aradan beş, OD dakika daha geç
mi§ti, ki ağnndan ~defa IWi - Ka
U - tcali kelimeleri cl5kü!dtl. Cmıut 
arumda bır kımılchınmı: bir barek~ 
te gelme oldu. 

Purohita, kolunu bir mum gibi yu
karı blclırdı. ElilliD pannülanm oy· 
nath. Cemaatin arumdaki erkekler 
kadınlardan ayrılarak bqka bir tara
fa doğru çekildiler_ Bunlar ellerinde. 
ti UZ1Dl demir mqalarla atetin etra
tmı bnttırar&k dar bir patika lwıır
lamafa bqladılar. 

Knmm atetin :korlarmı bir ta.rafa, 
bu ~orlar arumda areaktan kpmıaıla
pn tq parçalan bafka bir tarafa ay
rılıyordu. Huırlanan patlbıYa aıcak 
tq1ar Dil' in11&n ayafmm buabilec& 
il pni31ikte sıralandı. Yerden duman 
Ç1kıJor ve moak tqlar toprafı yakıp 
lr&TGruyordu. 

BOtilıı cemaat bir ajmılan vahtl bir 
liula "Kali Kali,. kelimeJeriııi tek
nıtamağa ba1Jaddar. iKadm, erkek, 
~'k. htgl bağmyorlardı. 

Genç ve ihtiyar kuıim tqlarm «ra
f!Da toplanarak bir halka oldular. Kol· 
lar göiGa berinde ~aprulandı; bq1ar 
h dofru !fildi. Hep yere mıhlanmJ§ 
lfbl 1dL Bir saniye ve dakika daha 
~edller, yine Purohita baj1rdı. 

Xali .•• Bütün imam, qkı lle yılanla°': 
mı mtumcıa olan ölil iskeleti ve iMe
Jet hlw içln4e duran Kali illhmı _.. 
la qor411. KaU tahripklrllfnı illheel 
!dt... 

N'ılıqet. p&pHID bir tek ifareti Ü
mrine bCltUıı ertrekler tır.erıerindeld el
tılae pu'Gllanm bir anda ~ 
J!ID'e attll&r. Banlar bu halletiyle 
ircmwJen bav be7Jr.eJe ben.li10"du. 

• ~k J.Qbelen Jurmuı alnlerin 
bnlımda bll aiJ&h dtrili lıasanlarm 
ll1tetl l&'llecek bir mamara Uıtlril 
Wfyontu. 

Papaa atet önünde 
Kerulmden aonra bqmı yukarı di

fıen J111>18 admunı sıcak tatlar Uz.eri· 
ne llttr. BUttln çıplak erbkler onu ta
kip etti,. 

Bütila CllDHt 8eebai '1ilkselte, ,uk· 
llelte çıplak aya.klariyle, ve papa «5nde 
olarak, mcak tatlar bminde Derleme
p Oatladı 
· Bla çıplak ayaklar titremJyeeek, 

~. atrı yapnuyaeak. huta· 
lanm,acü mı idi?.. HaJD'.. Hiç bir 
..,. C>lmadı.ı 

Gaderiıd bile kırpmadan bo kalaba
ıu. topnk üzerine buarlcen, bir kere 
''Ol,, cffımedea at.etten patika berin. 
ile JQR)anea,a kadar ~tı. Korla
pn atetia ibıerine be.U. Çrplat fmu· 
lar 1N pce yara HYlal' ieiude dans
ettL. iKa1i - XaJi - Kali .. Diye bafl· 
ra l'9iın &Daaeyi yerine gıetirdi. 

:aı •1nmç maman. karfumd& ar· 
W.... '99 ben ha,m; içinde taJm11-
tık.. 

O, Keli elimi eline alarak bir demir 
~ Jibi 11knuf, bu cahil adamhna 

J!' ... .,....... bıpmda baka· 

Balkanlarda BO SA 
(Bopeoi ... ~ ~) H•-- Anls•d3-6o838 --.. ı 

§tmla 1!0hbet ederek dolaşıyorum. fftsalarında yıldıı 1$areU qlanlar, üze. 
B d "Ik mlnij U 1"nO'l"Sllm bari lıerlnde muamele ıörenlerdlr. Rıkam. 

ura a 1 
6'"' m z, P·~e·- - lar saat 12'4-~apaaıt sahş fi~llındır. 

cinde tenbelltk ve istirahat JUnünıUz. ç E K t. E • ----. 
dilr; elçlnüz. Ba§Vekilimi&I hu4ıatt&n • Parls 281476 • Medrfd ıs l2 
kar§damak fçtn Piti yon istasyonmıa ' Nnyork o 791696 • Berlln 
gittiği için setarethaneye bir kart bı- • Milhıo 15 0480 • Var&0n 
rakip ayn1dık; koJ110lo11dıaaea11- ,gL • llrlbel 4 7fY72 • Budapesle 4 
llettk hariciyemizin pek deP!'H men- • Ati• 87 44. • BDkret t06 66 

• Cenevre 8 '766 • Bel«rad MM --'·-dan Komıolonmu KAmil A-
~·.. • Sofya tl(l8 • Yokohamı 2 7461 
kayı ziyaret ettik. Kibar. sevimli, • Ama~rdın t '11915 • Stokbolm 8 tllM 
:mmtefit ve lfıt.ufkt.r bir sat ki bir.e • Pnlt 22• • Londra ..ı5 
Ymwıiatanda bulunduğwnus iki haf- .YIJ'U• • llodıoıra ~84lı0 
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Türk koD80108hane8ile np)rtan yakın- • 1933 T. Bor 1 19 06 ı • E,....t btlk. w.\ 

dan temu etmll olan bedesten de • • .. il S. Ernnım .. .. .. m s. Ersannn 97 
methini dhıJedik, 9eVinclik, aıvundUk. Bfektlfler verllmemittir. At.in& ve Pire Bqkomo10lluğumuz, ... ____________ _ 

sahilde hlll Paplimam clıtıdlen koyda 
en güzel binalardan bblndedir. 

F.ce denidnill kıımaır4a pul bir 
bahçe i~ ltomolıolıhanemiz, 
bula leyl.hathniıı daha ilk ı&nierinde 
olmama raimm. anavatana doğru 
paareUe açılmq bir pencere gibi gö· 
riindü. 

REFİK AmlET SEVENGtL 

Hikaye 
(9IUIOl&~deoom) 

isteme ... Artık duam edemeyl2. Ma
demki Ha belli aldatl)'ordun ve ben 
pmdi bu acı h&klk&tt Jtretim yana 
7ana Gfrendtm. Artık nuıl devam e
deblllrl&! .•• Ben anııemln 7anma dö
neceğim. Belld, klmblllr. aradan va
kit seçerae uuatarum da... Evet, e
Tet. Annemin yanma döneceğim. 

• • • 
Kadmlanna dalma tyl bakmak, 

onların hatmnı kırmamakla. iftihar 
eden bir ailenin ıııensubu sıfatile 

Feridun Salih, karısının bu arzusu-
nu da yerine getirmek Uzere: 

- Peki, sevgilim, dedi. Nasıl is
tersen öyle olsun! Yalııız Paklzecl
Jim, halletmek lıtedttım k1lçUk bir 
mesele var. Para meselesi. ÇUııktl 
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ben, ailemin asll aıkıntıda kalma- Deterll mnterctm ba7 Hauıdl 
smı istemem. Sana lhUyacm dere- VarothlllUll Alltu&a Zltta4u dl-
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~----
Soldan aaia: 
1 - Yeni kurulan bir banka ı -

Tatlı yapan böcek, 3 - Eti kaplayan 
4 - Kinin teni, öpmekten alır. prt 
edatı, 5 - Kapayan. MJ'retta ant, 6 
- Şeref, adliye itleri. 7 - Geçim mec
buriyetinde olanlara nrilir, 1 -Yakın 
olmayan, ann terli. 9 - Parlak ferit. 

Yukardan •talı: 
1 - Çelriıtirme, 2 - Tarlackn alı

nan, izin akıi, 3 - Renkli cekinlelderi 
ol~ bir meyve, bir yabancı ad. 4 -
Büyük, uzak, S - Emir, 6 - Uae, 
crimiyen, bir hububat, 7 - Akia, a -
Sual, duvarın ilıt tablDu, 9 - Latife 
dabt. 

Sml Vçıınn alı 

12 Anbra 
9.30 Tayyar ' ' • 

18.30 Trak 
20 

t1aldldar bll11c Hultrık Hülnıllll..aa: 

ceslnde para temin etmeliyim. llmlae cevlrdlll h ... , buattnktl 
,,., f'~l~1te~n~ ıteklltınl ştd- ~· JaadlMleffllln l'lldıan- iP 
detıe reddederek: D& nrabtımıt ltıla otullmm prt ~ 

- Para mı? dedi. "Oıtellk blr de olaa başlıca tıtaplardan biridir. 

Kıdıkö)'linde Acıbademda Balplf& ..,_ 
kalında 5 No. la hanede MUUUl"Jn. &a
dı1cöy Yeldelfrmenl tlctıncfl tıkobı br· 
,ıtında Mellaae han 7 No. da ut tedıtaat 
mOfetllılerinden Slml AJtll aleYlılM aç. 
tllı boşanma ctnuındaıı dols7ı ed'ıMll• 
ale)"b Sami'ye lf)aderilen Cine lddlSI 
sureti müddeialeyhin nerede bulunchalano 
ve fkamelglhını da .bilen olmadıll edilen 
tahklbttan antıışıldılı şerhne bnl teblll 
iade edilnılş ve mahkemece de on bet -ıs
~ urfındı da'ta llUdatlna cıeftP •er
l'Dlk.,. J'8TIDil nauanenınde ıaabbmer• 
gelmek üzere ilAnen tel>liAat lcna&aa lla· 
rar Terilerek daya istidası sareUFle t!5 • 8 
- 938 çarşamba saat ona t!aml ~utuam· 
mırı 'Wttetftıme tte mallteme ~
nl! asılmt$ otduıtttndan mftddttı meMH 
nrfıtıd• it11-n tsttd•sıM et'fa~ •~ " 
yemO ınu'litrda m•h'kemert ttlmtk ._ .. 
re keyfl)'tt llAn olonUT". • 

para mı tekltf ec11yorsun! Beni, pa- Din•• Yamı terdlmı ktt!ll7atm- l-IOLANlSb ~AN~ 
ra ne başından ıııavabtımte olmak 1- 4u H lnctsı olarak cı1ıtt. Ret 'ti· 

., t ı teme-- t.apçıda bahınv. 

c;in mi. •.. stemeyorum. s .JV-ı·------------rı ı __ ·u·Nı· N.\ '. ~ p rum ... Llnet olsun ıentn.... ı...:....__ .V.~ 
• • • • • • • • • • • 

Bir ıaat ıonfa Paktıe, aıınet\ntn 
evinde ve bir çocuk rtbi onun diz
leri dlblndeydt :auuın olan biteni 
anlatıyordu. Sonunda: 

J 

f ,· 
<'·-

t 2648' 'J 

- Bir şeye yanmam anneclflm, 
dedl. Herlfln ıöıleri o kadar 4önmilt 
ve tnkAr etmesine ımkln olm&Tt.n 
ıUnahının altthiı altında o k&4&r 
ta•kınlatm••tı ltl, aofra4a keıı41ıd1l& 
uıattılım pudra kutuıuuun, benim 
pudra kutum. oldutunu bile farlıet.
medl. Ketrealarln4en birinin p11dra 

i· /' , I . . ,, 

·'\'/\ ·-
/'1 /\.'· 

<·~~ 

TiFOBIL -ı,_ , , 
Or. Ihsan Samı 1 Aletnd~r ~~aa 

il er•un ıkr lilm rifo ve paratifohastalıklanoa tuı 
nıımı't için atudan al.maD tifo bap 1 ı - ilırMGaa 
tandır. Hiç rıhıuu:lır ftl'DJeı. Her • - Loren•Bardl ~ 

ı... •llblllr. ltotutu 55 ıır. l , __ , 
kutusu ıanarak hemen ltlr&f etti. 
Kendisine kurduğum t11s&k. t&deet 
onu imtihan etmek içtıı41. Fakat i· 
şln atttndan bUyük bir f~aat cıktı. 
Ben ne talthılzıntştm anne!.. Ne ta-
1lhılım tetın ! ... 

Merkez Bankası 
vaziyeti 

..... AKTiF 'I'... PASiF 

TUrklye Cumhuriyet 
21/6ı1Q38 

Pakize hıçkırıyordu. .,... ....... .,._ 11112 m ... ıte.om.oof 611 r . , , 
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( Yeni Neırlgal "7) 
Genç neslin en güzel hiklye
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leri antolojUi 
Kanaat Kitabevi tarafından neıredi-

&na .a ~ g os, 81? 12.786-0'2. 
.ıtıaa tall'fllt blıll ........ 

't911i~deJııS ............ 

Dll'llbte -- •rralu Mktıll't 
BnuntiD 6-S inci madde
...,. ~lkaa ııutDa ........ len Yapr Kabinin bu dert yeni nesil ......... 

hikiyedlert hakim*!a toplu bir fikir l>tıw ~ " ._. 
vermektedir. ldlıtlla ._...,.. • • • • 

kM ........... Neıfr ım11mc!a bllha .. a ~Uk "81'\lblll ..., enaıa uw,. 
yecilik tanatmda muvaffak olmut ı~ ~• 
imsaların tereflmel haUertnt ~e hM- Kanunun 6 - 8 inci mad· 
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pevlet Demrrqolları ve Limanları işltttme , 
Umum idarf'si ilônları ' 

Avrupa hattında arpa Te ıalr bu hu bata tcnzil6t .. 
1 llaılran 1938 tarihinden ltlba ren hububata, tohumlara "'e çekirdek· 

iare mahsus tenzllli tarifeye "Arpa Te snlr hububat" da fthal edtlmlştfr. 
Pazla tafıilA.t lçtn lstaayonıarı mUra caat edilmelidir. (3072) 

O uncu İfletme Müdllrliibden: 
Sirkeci • KUçtıkçelımece banliyö katnrtarr raz serTIBi I·VJ·l938 tari

hinden itibaren baelıyacaktır. 
Ycştlköyden saat 8,20 de hare ket etmekle olan 19 numaralı katar 

bu ser\"fae ithal edflememıeur. 
Yolculara. mahıuı cep tarifeler! kleelerde satılmaktadır. 
Fazla tafılllt fc;ln istasyonlara müracaat edilmesi ricn olunur. 

(3063) 

Muhammen bedell JS.000 lira olan bir adet pl~n freze tezı;thı 8·7-1938 
Cuma gUnQ saat 16,80 da kapalı zarr usuıu fle Ankarada h~are binn.sında 
satın alınacaktır. 

Bu ite cfrmek isteyenlerin 1850 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayfn ettltt vesikaları ve Nafta MUtcnhhllllk veslkuı ve tekliflerini 
ayni gUn saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri ltmmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank nrada Malzeme Da\reslnden. Haydar· 
pnş:ıda Tese11Um ve Sevk Şeflfllnden dağıtılacaktır. ( 2988) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Lira Kura§ 

Beyazıtta Emin bey mabaıtcslnd e Tiyatro Bokağ1nda klln 
\'e eski 8 yeni 7, 9, ll sayılı olan ,.e Ustllnde oda· 
Jarı bulunan iki dUkkftnın 40/120 payı. (İkinci 
terUp mübadil tasfiye ,·eslknslle) . ı 300 00 

.Beyoğlunda AğacamU Htiserlnağn mahallsslnln lstiklıU cad· 
desinde kAln ve eski ve yeni 39/41 sa)"llı olan 

maa dUkkln evin 1/16 payı. •oo oo 
Beşiktaeta SlnanpaE1&1r atik - Köyfçl mahallesinde 1mam 

zade · eaddeelnde kAln ve eski 13·15 yeni ıı 
ve 13 111.yılı olan dtikkAnın 1/2 payı. ı 100 00 

Pangaltıda Pangaltı mahnllcstnln Çayır sokağında ktıtn ve 
eski 5 ve yeni ıı sayılı olan evin 1/2 payı. S:!O 00 

fiamatyada Kocamustafapaşa mahallesinin T<lrkor kalfa 
sokağında kft.in ve eski ve yeni 3 sayılı maa 
bahçe evin tama.mı. 450 00 

Beyoğlunda HUeeylnata maha1leslnin Ka\'Un sokağında vA
kl ve eski :?7 ve yeni 21 ve Irmak sokağında 

vf.kl eski 13 ve yent 81 sayılr olan ,.e 97 metre 
murabbaı sathında hu lunan iki arsanın ta-
mamları. 67 90 

Yukarıda yazılı otan mahaller 7. 6 - 938 salı günü &aat 15 de salılA 
ca.ktır. Satı• bedeline mukabil istikra ZI dahllf tahvili ne % 5 faizli hazini• 
tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçclerlnf muayyen vnk· 
tinden evvel yatırarak mezkur giln ve s"tto Defterdarlık ?ıftlıt Emlfil> 
51Ud0rl11#Unde mllteşeklcll satış komisyonuna mUrncaatları. (M.) (2985) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşlt bedeli (33679) lira (20} kuruştan ibaret bulunan Polatlı Hay. 

mana yolunun ıo + 000 - 39 + 000 kllomotrclcrl arasında şose tamiratı 
ile taş lhzarnt işi kapalı zart usı:liyle ckslltmeyo l\onuhnuştur. Eksiltme 
6 • G • 938 pnzartcsf gUnfi saat l6 de Ankarıı ,·ilftyet daimi encümeninde 
yapılacaktır. lstnklller tekli! m,~ktuplarr, Ticaret Odası \'eslkası. :!525 Ji. 

ra 94 kuruşluk mu\'llkkat tflmfnat mektuhu \•eya makbuzları Te 1':1t!ıa 

Yck!letlnden 38 takvim yılına mahıus olarak aldıkları miltcahhltllk ,·e· 
ılkalnrlylc birlikte l!IÖ7.!l geçen ~On<le saat H de kadar Encümen Refsltğt. 
ne vermfl1Prl. 

Keşif ve (!artnamefli Nafıa MüdürlüğUnde görebııtrler. Cl427l r2823) 

·=RAD'Y~ J

1 

-= Programı 
ÖG~E NEŞRlYATI 

Bizans /mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

J 1 - KURUN 26 M A Y I S 1938 

istanbul Defterdarhğından: 
Ticarethane adr~i 
Hamidlye caddesi 24 

u .. 
Orhanlye 8 
Demirkapı 2 
J{öprUIU han 51 
Pnrmakkapı 17 

.. 

Altıparmak H. 20 
Molataı,ı 45 
ça,·uşbaşı hun 22-!!3 

Hasırcılar H 

,, " 
l\lahmutpaşa 154 
Mahmutpa~a 155 
Emir Ankara Iokantaıı.ı 
Vezir Çelebi 3,6 

" .. 
Tahmis 65 Ucuzluk bakkalı 
Ankara caddesi 181 
Agopyan han 13 
Mahmutpaşa 8 t 
Mahmutpaşa 157 
Yonicamı 13 
Tahmisönü 15 
Hamdibey geçidi 53 
Topanlıyan han 53 
Marpuççular 21 
l\furadiye 17 .. .. 
Mahmutpaşa i5 

tştigallnln ncv'J 
Lokantacı l'aranuhl .. .. 
Otelci Tevfik 
Otomobil levazımı 
Avukat HUsamettln 
Saraclye Şltra lrakoevaya 
Gömlekçi Babikyan 
Manıraturacı A~ak UtU<.'iyan 
Pasta imali Dlmltrl Koço 
Kahve kavurucu Hü· 
ıe.yln ve Dtmltrt .. ., ,, 
Kunduracı Agop 
Kavaf Kfrkor Oğ. Agop 
Kerim 
Otelci Menahem 

,, .. 
Cafer ve lbrahlm 
Kahveci Mehmet 
Kaskctc;t İbrahim 
l\f antraturacı Davlt Lcvt 
Manifaturacı Zaharya ., 
Tomateon 
Tavukçu Ahmet 
Kundura atc1res1 Salt 
Kunduracı Salt 
Kırtaılrecl Jak Zara 
Halep otett Süleyman .. .. 
Tuhafiyeci Mehmet KAzım 

\ "erginin ınlktnrı J b barnamc N, 
4.09 l/79 
1.78 1L73 
9.24 11/91 
9.24 11/52 

20.69 11/95 
6.74 10/66 
8.11 5/4'2 

18.09 12/25 
39.45 4 /!l6 
15.32 12/24 

12.62 6/16 
7.05 6/30 

16.83 4 /8S 
881.37 8/16 

6.63 2/19 
5i.52 2/lS 

2.34 7/22 
26.65 2/7 
38.25 5/45 
69.10 4/S 
59.10 6/2 
60.56 7/37 

8.H 5/73 
6.15 8/33 

78.H 4/37 
6.84 7/35 

30.80 '2/15 
5.61 2 / 70 

70.92 5/6 

Hoeap:ışa Maliye Şubesi 934 ma 1t yı1ları mUstabdem kazanç "ergtstn den barçlu olan yukarıda fsim1Pri '"e 
eski fş yerleri yazılr bulunan mUkellcf lorln terki ticaret etmiş olmaları ve yapılan tahkikatta fş ,.9 fkametdh 
adreslerinin meçhul bulunması ltlba bnriyle vergf lhbarnamelerln,n tebıt A"t mllmkUn olamamnEıma binaen hu
kuk usuıu muhakemeleri kanununun 141 ve 144 Uncn maddelerine tevfikan tldn yollyle t<'bligat tfasınn. lü· 
zum görülmllş ve yukarıda müfredatı razıtr işbu vergttere flAn tnrlhlnden ftfbarcn 30 gUn itinde itiraz olunnrn
dığı takdirde kntiyet kesbedeceA'l t'b llğ olunur. (3085) 

HALK OPERETi f 
ııu akşam Bakırköy 

\liltlyndi; Cuma ok-
> ımı Panıalll Kurlu· 
hış (Petdt Arkaaı) 

Ptıarteal •kt•mt 
J\adık6y Süteyya 

ŞEHZADEBAŞl 

l'URAN T1Y.\TROSU 
lfalk San'atUra Natlt 

•e arkadatlan 
\liee Pençd varJ·etesi 

RAHMETLi 
Komedi 3 Ptır'de 

n ... ~s. sor.o, Of'ET .. 
ı.oealıır 100: llen·er 
:!O: Pıırarfi 10 kurue .. 

ımrur.nuı. SAnl 
TEK TiYATROSU 

Bu gece 
TF.RfRD.'.l. JlAf,I\ 

Sinemn!lındtı .. 

'l A Y 1 
Mnhdut mesuliye!li umum nrııkknhıcı 

sıınatkArlnrı kooperatırinden almış oldu· 
~m heş adet yirmi beş (25) liralık his~e 

ııenedimi zayi o•Jedlm. \'enlılni alar.ıııtım· 
d:m hiikmii olmadıftını ilAn ederim. 

Cnr~ıf."0111 Ytnlcerlfer caddeııi Si '/\'o. 
Kundura. lla~cın f'ehmf. 

(V. P. 2450) 

Askeri Mekteplere Maaşh 
aranıyor öğretmen 

ı - Kırıkkale Askeri San•at Li ııeatne Riyaziye, Erzincan Asker! Orta 
Okuluna Riyaziye, Tabii ilimler, Kon ya Askeri Orta Okulu He Anknra Ge· 
dikli ı-:rbaş hazırlama orta okuluna birer Riyaziye öğretmeni alınacaktır. 

2 - lstcklllerden; kültür öğretm eni olanların Yeya öğretmenliğe l\n
nunt ehll;>·ett bulunan de\'let memur larrnrn mUktesep hakları gözönUne 
alınmak şartlyle 30:40 lira asli maaş. 

l'ü~ek okul mcz,unlnrından oluJl yeniden ilk memuriyete g~e.cokl<'re 
do barem la 4erepee141.Q nı....., T4tdle ccktlr. 

3 - Öğretmenlik için başı ıcn şart Jar funlardır. 

A) Öğretmenlik kanuni yasır ,.o ehliyetini haiz olmak yani (Lise ic;itı 
Uııh·erstte riyaziye şubesinden. yUk sel< mUhendlB mektebinden ,·eya yük· 
sek öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yulrnrıdn ynzılı Uç ;Uksek okuldan veya orta öğ
retmen olrnlundnn mezun bulunmak ''C yahut Unh'ersttede to:ıtlhan \'ere
rek ehtlyetnnme almış olmnk.) 

D) Yaşı 45 den yukarı olmamak Te emekli bulunmamak. 
C) Askeri okullnrdn en az uc sene hizmeti şn.rtsız olarak kahul ~ 

mlş olmak. 
4 - Yukarıda yazılı şnrtları tamamen taşıyanlardan istekli olanm 

ılllekçelcriylo blrllkto hal tercüme si, hUsr:ıUhal \'arakası, nüfus tez
keroo;i sureti ve noterlikçe nıusnddnk dtr.loma veya ehliyetname suretleri
ni Ankarada Askeri Liseler MU!ettlşll ~\n'• göndereceklerdir. 

5 - Oc;Uncü maddede ya?.ıh e\'ra l: \'O vesaik \'O genel şartlara nar.aran 
IJ~.retmenllğl uygun g6rUlenıerden ıu z•ımlu diğer e\·rak sonradan lstene
r-pkfir. (8i9l <3082) 

- KURUNun kita_p şeklinde--;oman tkfrikası. -

"' 
Saııt: 12,30 P!Aklıı Tilrk musiklıi. 12,50 

Havadiıı. t 3,0:> Pliıkla Türk mm.ikisi. 
J3,M ~fulı!P.llf p!Ak ncşrlyntı. U Son. 

Bizaııs mevzuu 
uzun yıllar ayrı 

ayn ftJikik ı·~ tc
tebbU cdUmi~ bir 
tııf!tı:arı o1du!J" hol· 
de bugiln bile ay
dınlatılmnmr~ bir· 
çok torafları tıar. 

dır. Tevfik Yetim· 
lioğlu tarafmdon 
lisanımrta çcvrE
lcn Bf:cımr lmpa· 
ratorlu!Jnnm f(1 · 

kahknhaları, yüksek perıleclen konuşmaları lettlll· 
yordu. 

Kurun cep romanı: ~o. 5 

AJ\$AM !\"ESRlYATr 

Snsıt: 18,30 Plukla danı musikisi. 19,Hı 
Spnr mu~ahııheleri: Eşref Şefik. l!l,55 
Bor~:ı h:ıhcrlcri. 2U Stıdi Hoş~es ve arkıı
daşları tarafından TOrk musikisi ve halk 
şırkılan. 20,.Ca Hau raporu. 20,48 Ömer 
Rııa ltırohndtın ıırnpça SÖ) lt\", 21 Radife 

~e:rdlk \"e orkadaşları tıırafından Tür!; 
musikisi \"C hnlk şarkıları. (Saal a.raıı). 
21,4~ ORl\f.STRA: 1 - ttoslnl: Rarbiyc 
nad. ~2.15 Ajans haberleri. 22,30 Pliıkl:ı 
sololar. opera ~e operet P•rtnlan. 22,50 
Son haberler \'C ertesi günOn programı . 
~ - Gliokıt: Mımırko. 4 - Hohnes: Scrc-
23 Son. 

mm -~ llr. lrfau liayra 1 

1 
Röntken Mütehauuu 

1 
Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 

Ye kadar Beledi)·e. Binblrdirek Nuri 1 
COriker sokakta A1'laneı apartıman 

f\to 8-10 
..... ı::ttmn1a:ı:::a:m ı-na;;ım• 

rihi (J(llr kitap 
bu. aydınlattlma· 
mrtt tarafl.<m frs· 
bit etrncktt! re bü· 
tün Hizmrs frtriTıi· 

'"' 1tmur~ rdcrck 
Şnr1.i A trrupn ;m. 
71aratorlıığunw1 

bin lfenrlik vu1.-u
atını hikdytı ef. 
nıelctctlir. 

Piyatı 11i1.: l:u-
ru.ş olup 1ıtr 1:i· 
tapçıda bulunur. 
Toptrm mDrrıoaat 

mrıhtJlli: - /sfoıı
brtl, l' al•ıt }'urdu. 

lceri!!i pek fazla sıcaklaşmrş olduğu fçln tiç 

hlşiden ibaret olnn bu kUctik grup, biraz serin ,.o 
temiz ha'\'n almak Uıere taraçaya çıkmıetılar. 

D!ipedUz mormorlorle döşenmiş olan bu tara
c;anın Bnlinden geniş bir merdivenle bahçeye inlll· 
yordu. Dnhcc kaplrnr:ınlıktı. Yalnız renkli hirtakm1 
kdğıt fı~nerlerl nğnı:ların arasından ateş hli<'cği 

gibi dn.lga dnlga yanıyordu. Bu bnbçA. şimdi ka· 
ranlıkta kalmış oln.n yUksek bir tuğla ı'IU\·ıırlr 

kuşntılmıştı ,.c bu e"· topyekün. geniş bir mel't!:ln 
h~ın ortasında dururdıı. Gnzel ve fenlı Mr yıı· 
evi!. .. 

Taraçadn bulunan Prat flc Defipnrdf: - ı:-:tt 

Rı1b11n'ln - kmna ;ıldl\ı1UmU hrırlfyrsi l'll:ıtP.k ~t1r· 

dl ~I lnl't gpr~ nh~r ~ö7.(lnn gel'fri'\'nrlnrdr. A m rı 11 

nn kPiltır ıı:Uzrl bir fi~Ydl bu! ... BUUln tnnr.larl Yll· 

vnthık. pf rn:r.11üz ve blrlblrlnfn tama.mrın a'\'nf bO· 
yfikını:ta f/11. MPrllfln ntnnıtnç bir tavtrls. fnrl «PT· 
,..,,,,.,,.~T f'tl'l"n"nı'i;ın çıkArm's '\'e "rıh ı::ıırb,,~•"" 

t .. ,..;ıı,. ,.An~,.~t içtn elden C'le gcçm~l• U1trP .-,.,ın

rs '\'tırml ti. 
:R11nt1an ı.nnra l'rırevan rtlen hAc1fs"l•r ~R~"t 

f"'lihlrıı,,ır. ft """"" h'r "'ll"t f!e"~"rl"n "",,ıı"n "1 
l'n'·~n rıolf"' JrnttılE:Prl ft""''l'ııln. ,.Mrii'rrı"-'"' ,,,,. "!!· 

llfT1 'l ""~"'ı tı•tklknt ~·aptı!ını fionra anlatar11~1ı. 

ı:;fmdf t.-krın· tuaca ·a gelE11im: 
{)ok meraklı zabıta romanı 
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Jandarma Genel Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

,.ı ....... !1!111111 ............................................ .. 

Sihirli GUz 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Bu yeni ve 

ıihramiz 

renk] eri 

tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kuUanırlar ve 
yüzleri suni "makyaj görmüş,, bir şe
kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamış görünürler. Yeni icat e
dilen şayanı hayret "Chromoscope,, 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerlerine bir çok ta
bii renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkanını vermiştir. Artık yüzü
nüzde plakalar halinde yapışan adi 
pudralara nihayet veriniz ve bugün-

Artık $izi yaşınızdan fazla ih· 
tiyarlamı§ gösteren vı yüzünüzdı 
"Plakalar,, halindı 'yaln§an adf 
pudraları bırakınız vı bir güzellik 
mütchassısının dediklerini oku
yımuz: 

den Tokalon pudrasını sihramiz renk
lerini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da ı 
başka renle bir pudra sürünüz ve cil
dinize hangisi daha uygun geldiğini 

görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak, 
cazip, sehhar ve adeta tabit bir gü. 
zellik temin ediniz. 

nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolarının 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 
iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, I•-.. 
ayni zamanda kıymettar mükafatları bu-

\ lunan Tokalon müsabakasına iıtirak hak-
- Birinci sını ıoperatör .- 1.. kını veren bir bilet takdim edecektir. 1 

1 - Bir metresine kırk beş kuruş fiyat tahmin edilen vasıf ve örne
ğine uygun doksan sekiz bin metre yatak ve yastık kılıflık bez kapalr 
zarf usuliyle 10-6-938 pazartesi glinU saat 15 de satın alınacaktır. 

o r c AF ER TA y v A "I ~ .. .-.111ı11111ııııırınrn11111ıınnııııı111ıııııımııı11111ııınmııımıııııııım1111nınm111ıııııınuımııı11111111rıımıııın1t••-, 
Um~ cerrabt ve sinir, dimağ estetik --------------------

cerrahisi mütehassısı 
PAR1S TIP FAKULTESt S. l«tta11b11I Beledi~esi IJanları 

ASİSTANI 2 - Şartnamesi iki yüz yirmi kuruş karşılığında komisyondan alına

bilecek bu eksiltmeye girmek isteyen terin 3307 lira elli kuruşluk ilk temi
nat makbuz veya. banka mektubu tle şartnamede yazılı vesikaları muhte
Tl teklit mektuplarını belll gUn saat on dörde kadar komisyona vermiş ol
maları. (2!140) 

Erkek, kadın ameliyattan, dimağ 
estetik "yüz,. meme, karın buru~uk

luğu ve gençlik ameliyatı" 
,(Nisaiye ve doğum mütehassısı)' 

Muayene sabahlan M e c c ~ ne n 

Belediye vergi ve resimleri kanununun 10 uncu maddesine göre alı· 

nan otomobil, kamyon, kamyonet ve otobUslerin pla.ka resmi Umum! 
Meclisce 3 lira 50 kuruş olarak kabul ve tesbıt edllmiş olduğu alA.kadar• 
Jarın malQmu olmak üzere na.n olunur. (B.) (3087) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

8 den 10 a kadar U 

1 
Öğleden sonra Ocretlidir. Tel 44086 

Beyoğlu. Pannak.1<apı, Rumeli han. 1. 

Z A 'i 
935 5encslnde Nazilli mektebi idadisi 

<ıevreyi Aliye ikincl sınıfından almış ol
duğum 97 N. lu tasdiknameyi zayi ettim. 
Hükmü olmadıih ilan olunur. - Ztuntlct. 
bidin Acıkdtni:. '(V. P. 2~58) 

lttafyeye alrnacak bir tane fabrl ka yapısı şoför mahalll kamyon şas~ 
sl llo bir tane otomobil açık eksiltme ye konulmuştur. Buna 3000 lira bede) 
tahmin edilmiştir. Şartnamesi Lova zım MildürlUğUnde görülebilir. tstek· 
liler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 225 Uralık ilk teminat makbus 
veya. mektubiyle beraber 27 • 5 • 938 cuma günll saat U de Dalmt Encll• 
mende bulunmalıdırlar. (B.) (2723) , 

-------------~--------------------------------------~~-- ~ 
Sahibi ASIM US Büyük ikramiye 45.000 Liradır. Neşri~at müdüril Refik A. Sevengil 

·. -:- KURUNun kitap şeklinde roman tefrikası. - # 

Görünmıyen Çete 

~ I--; . 

Sir Ruben Gorlng, gazetelerin birkaç gUnden· 
beri heyecanla. bahsettikleri "GÖRÜNM!YE~ 

ÇETE" nın ilk kurbanı olmuştu. 

,. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa nC§Te. 
dilen Bizans im 
paratorluğu tan 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanm~tır. 

Ba§lı ~na u , 
bütün ilim seven. 
Zeri ®yuracak <Üıı. 
recede gü.zel olaıt 

bu kütüphane ı. 
çinde iktt.8adi, '-· 
debi ve ilmi met1-o 
zular üzerine yu
zılmış en yeni ı ·• 
tapları bulurs.
nuz, Tercüme'lrr 

il 1 
ÇOCUKLARINIZı.N 

En gÜzel bir kitap : 

Türk ikizleri. 
\ 

• Çocuk Esirgeme Kununmım1 

vaktlle blr aile kU.tUphanell ota. 

rak bastırdığı tklzler serisinde 
doyduğunuz bu ekslldtil bu l'
zel ve reslmll bll)'Uk blkA7e kita
bı ile doldurulmuş bul111orm. / 

• KUltUr bakanlığı eseri tet:tııt 

etmiş, tık okul çağmdakl çocu~ 

tar için faydalı eser oldulunu tü:' 
-·- .-

dik etmlştır • 

• Ar.kara caddesinde Vakit Kftaf. 
eTlnde arayınız: Flatı 60 kuruta 

posta için 4 kuruş na.ve edlnls. 1 
Vukuagelen ha.dlse, o kadar inanılmıyacak 

bir şekilde cereyan etmişti ki, Sir Ruhen şaşkına 
dönmüştü. 

Türk o7.:uyucu1 "'· ~ ....................... .. 

Sessiz ve ay ışıksız bir gece idi. Saat on birdi. sır 
Ruhenin evinde, kızı Madlenln doğumunun 21 in~ 
el yıldönUmU kutlanıyordu. Bir ara, Sir Ruben ile 
kızı Madlen; evin taraçasındaydılar. Beraberle· 
rinde, l\iadlenin nişanlısı Prat ve güleryüzlU Dr. 
Despardi vardı. O gece için muvakkaten tutulmuş 
olan garson Luka, elindeki tepsi lle, az önce iste
nilmiş olan bir parça buzu kendilerine doğru ge .. 
tirlyordu. 

Arkalarında, evin pencereleri içinden bir caz. 

rının çok ya.kul-
dan tanıdığı ~ 
$İyetler tarafı• 
dan yapılmt§t.

K itap lan topfaıt 

ve muhtelif s~ 
ri perakende cıla 

rak alanlara t• 
dUit yapılır. ,, .. 
raoaat yeri: lı
tanbul - _ V akıt 
Yurdu. 

DOKTOR 
Necaattln Atasagun 
Her gilıı sabahlan selda buçula 

ak1amlan 17 daı 20 ye kadar U1' 
U tayyare apartmanları ikinci dald 

17 numarada hutalanm bba1 ~ 
Cumarteal &{lnleri 14 dm 20 ,. 111 
dar baıtalanm paraı•a, Karma, S
ber olnıyuculanm düupoa maJIW 
bılinde muavene eder. Telef: 239$J 


