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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Başvekil bu sabah Ankaradan şehrimize geliyor 

Celal Bayar ve Vekiller teknik komisyonlarla 
birlikte memleket içinde seqahat edecekler 

!Adapazarıjandarma 
karakol kumandanı 

Hükfımet, zıraatte esaslı bir şehit edildi 
Başçavuş, hapishaneden kaçan 

kalkınma programı hazırlıyor 1.~~0 ~~!.~~~)yi ~~~i~.~k~~~!!~~~~mlv•· 
Bir suikast -p.anı 

Franıa hükumeti Hariciye Veka
letinin notaıma cevap verniiı. Bu ce
vap Türkiyeyi Franıız doıtluğuna i· 
nandırmak için en kat'i vaatlerde l>ulu· 
nuyormuı. "Yakında Hatay meselesi 
Türkleri tatmin edici bir neticeye bağ· 
lanacakbr.,,' diye teminat veriyormuı. 

Bu teminata kartı Cumhuriyet hü
kumeti son bir tecrübe olarak bekle
mek kararını vermiıtir; :t'ürlıC milleti 
de ıüpbesiz hükumetin izi üzerinde yü• 
rüyece"tir. Fakat ıunu da itiraf etmek 
lazımdır ki bütün bu yazılı teminatlara 
rağmen Ha\ay meaeleıin"de Türk efk.a
numurniyeıinin hauaıiyeti bUgün ek· 
ıilmit değil, bilakiı 1.rtmııtır. Bunun 
ıebebi de Franıız Hariciye nezareti 
bir taraftan Türkiye Hariciye Vek:.!:
tine en kat'i dostluk teminatı verirken 
diğer taraftan Franaız Dahiliye neza· 
retinin taıvibi ile Hataydaki Ermeni
leri TGrk davası aleyhine harekete ıre-... . . . ... .,, .. .. . . . . 
bi~ kita; neıredilmiı olmaaıdU'; bu ki
tabın bapna da müta~keden sonra A· 
danayı i1ıal eden Fransız kuvvetleri
nin kumandanı General Brcmon'un Ki
likyayı tekrar bir Ermenidan yapw.nk 
vaadile bir takriz yapınıt bulunmaaı
Cfır. 

Franıızlar Hataydaki Ermenileri 
Türklerden ayırmak için neırettikleri 
bu kitap ile ıöyle bir telkinde bulunu· 
yorlar: 

- Ermeniler Türkler ile birleıirıe 
Hataydaki Franıız mandaıı kalkar. B:ı· 
rada bir Türk idaresi kurulur. Halbu
ki Halayda bir Türk idareıinin· kurul· 
:rnası ileride Kilikyayı Ermeniıtan yap· 
rnak planının tahakkukuna engel o
lur.,, 

Fran11z.larm Ermenileri iğfal için 
lnıllandıklan bu dilden biz Türklerin 
anladığ:mrz mana iıe ıudur: Büyük 
harpten sonra Adananın işgali ile Türk 
vatanı aleyhinde ortaya koyduğu ıui
lcasbndan Lozan muahedesinin imza-
ımdan sonra vaz geçmiı değildir. Su
riye mandasını ıadece üç ıene için al· 
dddan sonra bu tam idareyi orada e
bedi bir Fransız itıali haline getirme. 

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

IBüylYık eğDeınce-
11 m\Ysabakamoz 

iki ylldız birbirini 
arıyor 

---- No. 82 

Ankara, 30 (A.A.) - Başvekil Ce
lal Bayar, bu akşamki ekspresle şeh
rimizden 1stanbula hareket etmiştir. 

C-elal Bayar, istasyonda vekiller, 
mebuslar, Hariciye Vekaleti umwnt 
kt\tibi, vekaietler erkanı ve vali Ye be. 
lediye reisi, mevki kumandanı, emni
yet direktörü tarafından selamlanmış 
ve uğurlanmışlardır. 

Ankara, 30 (A.A.) - lcra Vekille· 
rl heyeti bugün Başvekil C-elfil Bayarm 
reisliği altında toplanmış ve muhtelif 
işler hakkında kararlar almıştır. 

Ankara, 30 (Telefonla) - Hüku· 
met, Büyük Millet Meclisinin ayın 

yirmisine doğru tatilinden sonra önü· 
müzdckl faaliyet devresine yetiştiril
mek üz~e alınacak tedbirleri tesbit e
derek büyük bir program hazırlamak
tadır. 

Bu program bilhassa 7lraat saha
sında geniş ve esaslı bir kalkınmayı 
istihdaf etmektedir. 

Haber aldığıma göre, &§vekil ve 

--~ 

B. Celdl Bayar 
Vekiller beraberlerinde telmik ve ili. 
tisas komisyonları bulunduğu halde 
memleket içinde tetkik seyahatine çı
kacaklardır. 

izmirde sarhos.luk 
yüzünden cinayet 

B:r sabıkah da üzerine saldırdığı 
memur tarafından yaralandı 
lzmlr, 30 (Hususi) - Keçeciler 

caddesinde sarhoşluk yüzünden sa
bıkall Şeri! ile berber Ali Ulvi kav
ga etmişlerdir. Şerit bıçakla All Ul
yfyl kalbinden yaralıyarak öldürmüş 
ka1:arken tutulmuştur. 

Bundan başka metresini ölUmle 

tehdit eden sabıkalı SUleyman da 
kendisini karakola. davet eden zabı
ta momurunıi karşı gelmiş, bıçakla 
memurun Uzerlne saldırınca polis 
memuru SUloyman tarafından taban 
ca ile ayağmdan yaralanarak yaka
lanmıştır. 

Franko tayyareleri 
Dün bir Fransız vapurunu 

bombalayarak yaktılar 
Valensiya, 30 (A.A.) - Sekiz Fran

ko tayyaresi bugün saat 19 da limanı 
ve civarda Grav ile Kabaneli bombar
dıman etmiştir. 

Bombalardan biri limanda bulunan 
Fransız Eljen vapuruna isabet etmiş
tir, vapur yanmaktadır. 

Marsilya, 30 (A.A.) - Valensiyada 
Franko tayyarelerinin hücumuna uğ- r 
rayan ve bir bomba yiyen Eljen va· 
puru kumandanından buraya gelen 
bir telgrafta mürettebafln kurtarıldı· 
ğı bildirilmektedir. 

Madrit, 30 (A.A.) - Madrit bu sa-
bah iki saat müddetle büyük çapta o-
bUslerle bombardıman edilmiştir. O
büsler eehrin merkezindeki maballe
lere dü§müştür. 

:; 

Umumt emniyet direktörlüğünden ~ 

.bildirildiğine göre bombardıman neti. 
cesinde ikisi çocuk olmak üz.ere üç ki
şi ölmüş, beş kişi yaralanmıştır. 

HÜKÜMIITÇİLER TARAFINDAN 
VERILEN HABER 

Barselon, 30 (A.A.) - Havas A
jansının muhabiri bildiriyor: 

Pirene cephesinde Cumhuriyetçile
rin kumandam mukavemet mevzileri· 
nt ıslah etmek \'e yeni gelen kıtalan 

tecrübe için ateşe sokmak istemiştir. 

ispanyada muharebe gören bir 
şchirdmı bir görilnü§.· 

Alınan neticeler memnuniyete §ayan
dır. 

200 kilometrelik bir cephede Cum
huriyetçiler muhtelif noktalarda mev· 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 4,) 

şam, Adapazarıncla, bUtUn halkın rllcn kl>Y. yolu Uzerlnde şehit edil
sonsuz tecssUr ye ıstırabını mucip o- mlştır. 

lan kanlı bir vakıı olmuştur. Jandar- Adnpazarındnn gelen maHimata 
ma karakol kumandanı, şehre 2,5 (Sonıı: Sa.~ Sü. 5) 

Dün Millet Meclisinde 
Posta, 
yolları 

orman, Vakıflar, Hava 
bütçeleri kabul edildi 

Ankara, 30 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Canrtezin başkanlığında. 
toplanarak P. T. telefon umum mü
dürlüğü, orman umum müdürlüğü, 
vakıflar umum müdürlüğü ile hava 
yolları: devlet işletme idaresi bütçele
rini müzakere ve kabul etmi§tir. 

Bunlardan posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü bütçesile bu idare
nin 1938 mali yılı, masrafları kar§ılI
ğı olarak verilen tahsisat 9.949.102 u .. 
radır. İdarenin varidatı da aynı mik ... 
tarda tahınin olunmuştur. 

'(Sonu Sa. 4 Sü. 4), 

Harbe hazırlanan Çinli gönl.illiller .. 

150000 Çinli 
japonlara karşı şiddetli bir 

taarruza geçtiler 
Kanton ve titang şehirleri japon tayya
releri tarafından bombardıman edildi 

Hankeu, 30 (A.A.). - Resmi teb- ' civarındaki §Chirlere deniz hücumlan· 
liğ: ruı. yeniden başlamışlardır. 9 düşman 

Lunghai demiryolunun §ark mınta.- gemisi, dün Titang'ı bombardıman et. 
kasında Lan Feng ve Lovang istas· tikten sonra Tatung'a doğru hareket 
yonlannın şimalinde ve aynı zamanda etmi§tir. 
Vcyşuvang civarında §iddctli muhn.r&o Tokyo "O (AA.) _Do i A · • 
be 1 ktad 

. 
1 

.. . t• , u . me Jansı 
ler oma ır. Çuı kıta arı, uç ıs ı. na gelen haberi ·· 24 'r- sta 

k tı~ d k b'l h"' ere gore .ı.u.öYJ 
ame ı.cn a~ ~man a mu a 1 u- zaptedildiği bildirilen Hanfeng §ehri· 

cuma geçmı§lerdır. nin etrafında vaziyet karışıktır. 
Japonların Lanfcngi aldıklan habe-

ri asılsızdır. Honan'in eimalinde Tao- Son gelen telgraf haberlerine göre 
gingin garp bölgesinde düşman kuv • Genemi Huntsung?an ~um~dn_sında 
vetleri mühim miktarda fazlalaştml- bulunan 150.000 Çinli §ıddetlı bır mu· 
mıştır. Bunun U7.crine Çinliler de düş- kabil taarruza geçmişlerdir. 
manın sarı Nehri geçmemesi için, ih- Knnton, 30 (A.A.) - Japon tayya-
tiyat tedbirleri almışlardır. releri Kanton üzerine üç akın yapa.-

Yangtse cephesinde Japonlar, Vuhu ra.k birçok bombalar atmışlardır. 

Bir iki güne kadar .....__ ______________ ,_, ______________ ,_, ________ _ 

Korku yatağı 
ingilterenin en n1uktedir zabıta roman
cısı Edgar \Tallasın şaheserlerinden biri 

Edgar Vallnsın romamnı okuyup ta lıeyecan 
duymaya imktln yoktur 
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No.47 \'azan: Kadırcan Kaflı 

Çi~in- beşte dör
düne sahip adar11 

Diyerek zorladılar. Bir taraftan da 
ukerler zorla kapı .dıpn attılar: 

- Nankör, apı.l ı 
Balk bu haberi öğrenince ptırdı. 

Çoiu bu Jtadar iyi kalpli bir Vasiliaa 
.. klanda kötU dÜflindü.kleri isin de 
9tnddar. 

Birkaç gUn sonra Yanakiıle arkadaı 
lan ıördnmez oldular. Klmiıi: 

- Kaçm11lar 1 
Kimiai de: 
- imparatoriçe onlan viliyetlerde 

Jilbek birer ndf eye gön dermit 1 
Diyorlwdı. 

Çotu bu iki &azUn ikincisine inan
Dftr. Halbuki ıenç pirle arkadaıtan 
bir ıccc Ye ayni zamanda ıehrin ayn 
8Jrı yerlerinde ıe11bce yakalanmıı; 

imparatoriçenin ... ayına ıötUrülmUt
Jerdi. Orada, suçlu upklarla köle ve 

~A UJ5J rnmpnpawı~n~ uy.Jaıa.<p~ 
it yapılmıı olan dndanlara atılmıtlcıc-
dı. 

l'eodora onJann ıuçlaımu tek MSı:le 
1D170rdu. Oevuellk •• 

Gevezelik yapmalannın ilk cezası 

olarak dilleri kesilmif, çırçıplak soyu
larak a1ü kırbaçla dövWmUtlerdi. 
§badi kimisi açlıktan lilmeye, kimili 
tql._ O.tünde ballı kalmaya, kimisi 
4e pde birbç saat bapıatı asılma· 
,. mahkOm olmu91ardr. 

Veaetolar tehlrde tmparatorlufun 
polllladın daha bUyilk bir kuvvetti. 
- Teodorıınm sayesinde erittilderi 
lshl onun her dedllini hemen "'e iste· 
nUdipden daha ıU.el yapıyorlardı. 
imparatoriçe adına ban adamlann giz
.. c aı:ulaımalan, devtllmel:rl, nle· 
rladen kaldırılıp ıürüJmeleri, ıindana 
atı1mı1•n •e helı "'ilice lHdUrWme
llft itini yapaalar 11dece V entto fırka
.._ sorbalanydı. Bunlar lmparlıtorl· 
111* emrinde ~ blr ordudan fark
.... Prulnolar fmı1d can sekifiycrlar· .. 

lalom0t19':jh4ifl:fed• lil\~eır hrtltl· 
,.. lmliftnr -aıat .. k cöldeld barbar
llra atıyor dl7t yabJındı. Sokaklarda 
SUCSldJdL Halll tarafmdan tUkUrUk, 
1lllpm, gllrtlk Jemlt" tq ,almuruna 
tatuldu. Soma teillUu onun 61dOrtlldU 
lbl balJrdılar. Ha1bukl artma bir IJ'I ,_.kiti pydlrllenk kaine konulmu1r 
JUsaasa 16ndırilmi1ti. 

Eak1 faiaci insanlıktan ~lmuı. ıer
pkten çok ihtiyar ve ölUm halindeki 
bir ayıdan farkı kalmamııtı. Bir meta· 
JenJn aydmlılmda" llndan kap11ında 
~eodorayı ıardop saman yerlerde 
lnayruğundan yaralanmıı bir kertenke· 
le slbl ıUrtlndU •• yalvardı. 

- AJtü flhudl 1 Yaptrfın madra
lubldann yils bla tanesi ceıam kal
• bile bir tanesinin belki de kalmlya
catmı dllfODemedin, delil ın1? 

- tat.cslitnia kadar yalvırll}'lm. Hep 
il um o1aun 1 Hriltlyanlıp kabul td&o 
Jlm. tanın bir kölesi olarak bir çöl 
--.tırmda ton pOmO bekleyeyim. 
c-nam baAJaym 1 

- bd prtım vwl 
.:. Bmredbds 1 
ihtiyar yahudinin ifrenç ·y(bi1nde 

llnaı bir ıydmhk s8rWdU. 
- BneJl bOtUn mallannı •e paranı 

wnceblıı; IODra da hadım edilecek· 

•• 
. - Blrlnclılnl yapayım, fakat lkinci-
llaL 

- luel Bence Udndli daha~ ıa-
mmdır. 

Yahudi boynunu bllktU. 
Ttodon kltlbe emretti: 
- llıllannm •e gerek saklam!§ ol

iupu ıerek alacaklı bulu~dufu pa· 
nara defterini yap. Eksik söylemesin. 
Ctmıdl IDrlnllln yeptrft defter e!tmlı:
dedir ve ekıilcaiz olınadıiz anlaplmıf· 
tır. 

Kiriniıten de defter lıtendL 
ikili k.-pla1tınldı; vekilin dcfterin

ie daha P 16ıterillyordu. Teodora kız
dı: 

- Getirbı fU herifi.. Beni aldatına-
1• kallapıanm ne demek oldutunu 
ptere)'lın 1 

Klrtm. ptirUdl. Defterin ealdleri 
tlmamlandı; sonra yatınlarak çıpfok 

llrt:ma elU kırbaç wruldu. 
A..,...•lu bayım bir lıalde 

daki çiftliğine çekildi ve bir daha Bl
zanata g1Srülmedl, 

Salomos hemen yapılan bir ameliyat 
ıonunda artık koca kandan fark11• 
olmuıtu. Yara yeri kızıın demirle dağ· 
lannuı, cUnlerce inlemişti. Ustelik aç 
da bırakılıyordu. 

Yüz milyona yakın dadüşmanı var 

Salomo!, mukaddes saray ı:ındanla
rından çıkamadı, açlıktan inleye inleye 
can çekitmeye batladı. 

Son ıUn Kapadokyalı Yoaniı Bizan-
1a döndU. Teodoranın sarayına yirmi 
torbayı sır tlarında güçlükle tqıyan 

iıi yarı ve genç yirmi kölenin ardında 
girdi. Bu torbalarda altın vwdı. 

Anlatıyordu: 

- Gider gitmez valiyi hapse attır
dım. Sonra herkesin ne kadar verıi .er 
mekte olduğunu yazdırdım. Çıkan ye· 
lclinu bet defa büyüttüm. ÇilnkU hiç 
kimıe ıelirini tamam söylemeı. Fakat 
bildirdikleri sayılar dofruıunu bulmak 
için uğlam ip uçlarıdır. Bulduğum sa· 
yıyı Strldyosun vali olarak oralarda 
bulundutu yıl sayram• vurdum. Sara· 
ya g1Snderdiklerinl çıkardım. Valinin 
timdiye kadar .. 

Ko)'nundan blr kiğıt çıkardı ve bak· 
tı: 

- Yetmiı iki bin sekb ,U. doksan 
dört altınlık bir parayı hazineden çal
mıt oldufu meydana çıktı. Birçok pa
ralann tahlil edilemedlif.nl töyledi. 
"Madmı1d bu lfi yapamıyonun, mu· 
kaddes imparator ve lmparatoriçemis 
teni korkuluk mu dikti?., dedim. Hap
" attırdım. Blru 11rtını okpdık, IOD· 

ra mım denıirı. kaba etlerini dalla· 
dık. Baylelikle parumm nerelerde ol· 
dutunu 6trendik ve elli bir bin sekiz 
ytu altın aldık. YlrmJ bir bln dokun 
dert altın borçlu kaldı. Burada verebl· 
Jecetlni töyledl. Fakat paruı kalma· 
dıfını timdi mukaddes V•llilamıaın 
önünde oldutumu naaıl blllyonam o 
kadar lyl biliyorum. imparatora stlft-
nl~. 1'etlt tl8yft ıdecekı lsendlllal da 
ırumracakmıı t Bu Jıte hakim NiJd· 
tula kumandan Bilue1in bUyilk yerdım 
larmı ıörıdUm. 

Teodora bunlan battaft ıona kadar 
bUyllk bir dikkat ve takdirle dlnlemif
ti. tmparatorlulun kUdretlnl ıhter• 
bilmek, haızlneyt senılnlettlrmek lçin 
itte böyle adamlar lhrmdı. 

imparatoriçe, kltip PriıkU1e baktı: 
- Nikitaıla Bützesi · bana hatırlat. 

Hıyıtlarını da öiren. 
Sonra Y oanlae döndO: 
- Bu iti bu kadar iyi ve çabuk yap

mıt oUuğun için sana teşe:Ckür ederim. 
lmparatorlufun muhtaç oldutu yüksek 
11 adamlarından blrl oldulunu, ıatter· 
din. Şimdilik nna bin altın hediye edi· 
yoru.ı. Yann ak§am ıel, imparatora ta
nıtacap. _,_ 

ZORAKi MiSAFiR 
YUıtinyanoa yemekten sonra kana· 

na yaklattı : 
- Kendilerine gUvendiğimlı adamla• 

nn blsl aldaıtmalan pek fena olur. Dlln 
bat mabeyinci Xalopodyoa, Koetanti· 
noplu · vallıl ödemoniıln Elefteroe il-

Çindc üç bilyilk iaim uyılmaktadır: 
Bunlardan biri ölmü§tUr, fakat kendi
sini memleketin her tarafında hiaaet
tirmektedir. tkili sağdır, bunlann bi
ri ordunun batındadır. Dilerinin hiç
bir ünvaru y?ktur. Fakat Çinin beşte 
dCSrdU onundur .. 

Sun Yat Sen Çini, Mançulann bo
yundurutundan kurtaran ve Çin cum
huriyetini ilk kuran adımdır. BugUn 
lSlmUt otan bu bilyilk adamın lmünl 
bütün Çinliler bir allah &ibi anarlaır. 

Mırepl Çanı Kay Şek ordunun 
batmdadır, hillrQmetin bapdadır ve 
bütUn Çin onun emri ile hareket eder. 
Kamı ile beraber, kendisini vatanm 
istikllline venni§ olan maıreplın gün
lerce evine kapanıp kaldıfr, plln ha· 
nrladrfı ve nihayet ordunun batın• 

seçerek yeni bir taurusa ılrlttiti ,cs
rillUr. Marqalm kansı ite, onun ya· 
nında dl'lml bir arbdattır " Çang 
Kay Şek onun fikirlerinden çok isti· 
fade eder. 

Çhıln UçOncll bQyilk phliyetl lae, 
Unvan itibarile bir Çin ntandatıdrr, 

fant. memleketin en senrln adamıdır, 
dllnyanın da en senıüıJerinden blrL 

Dihi Y etittiren Bir Aile 
Bu, T. V. Sunl'dur. Çlnde kendlll 

o kadar IMfburdur ld, herkes ond1n 
)'alıus T. V. dlye bahietmeyl klft ı&
rllr ve bu lld hatfl, lnıUb fivell Ue, 
Ti Vl diye okurlar. 

T. V. Bunı ımarepl Çanı X.,. te
kin kayınbiraderldlr. Çlnln bugünldl 
mukadderatına hllcim Uç Jm evl&t y• 
tittlrmlt olan Sung aileli, hakikaten 
dikkate f&yandır. Amerikada ve Avnı. 
pada tahıil etmiı olan Sunı kardeıler 
buıiln kocalan ile beraber Çinin ba· 
ımda bulunmaktadır. 

Sııq ailefPM Ot la~ blri Çta 
ctınıburlyetlnl kuran Sun Yat Senin 
kar111 idi ve sağlrğmeia kendisine ıiya 
ıi hayatında bilytlk yardım etmiıti. 

Diğer kudttleri de maretal Çanı 
Kay Şekin karısıdır. UçüncilıU ise, 
Çia maliye nuırmın hayat arkadap
dır, o da marqıııhn kan11 ıfbl, lrocaıı
nın iılerinde bUyük bir yardnncıdır. 

T. V. Sunı da kıs kardqlerl gibi 
Amerikada tahsil etınJttir. Ve Runelt 
ile yakın bir arkadatlriı vardır. Buıün 
o da, reaml bir Unvanı olmamakla be
raber, yeni Çinin idarecilerinden biri· 
dir ve Çinin malt ve iktisadi hayatına 
tamamile hAkiındlr. 

manında gemilerden iki miıll para al· 
dıftnı, bu paranın yanımı kendi ko
nağına cönderdiğini söyledi. Sorut
turdum. Anlqıldı ld Ud mlıU pwa •• 
renler geçen aene verıilerlni venniyen 
lermiı ! Ve ödemoniı gemicilerden sa· 
dece eskiden kalan borçlan a1mıt olu
yor. Paranın bir kısmını kendi evine 
göndermekte de hakh çıktı; ~ün kil taç 
giyme 11raıında yapılan bil'C}Ok maı

raflan kendi ke1e1lnden 8demit 1 
(Arkan wr) 

C,iiH,ktüı pefi,1tde1t : 

Gençllk yaQı 
Ulu'un deterli lıkraew N. Ba1dar IOD 11Wlannm birinde "aenç 

kalmanm birkaç 111"1'1" m llp edl7or. Fakat arkad&fD"mm Uta ettJll 
bu sll'lar kendi bulaşa deillmJf. Kırk mekb 1•tma prdiil halde lna
mlmı7acak derecede sen~ ye stt~el kalDUf bir kadın bu 111rlan bir 
mektup lle kendlahıe yumJf. Börle pluıı tanınmıt blr kadının raptıtı 

ifşaat içinde bllhwa bir taneat orijinal oJmMJ IUbari1le cllkkate çar. 
pı7or. 

Genç ye sttzel kalmanın Sll'nDI kırk ,.Uık bir tecrllbe Ue ke,fet
mege muvaffak olan bu safDI baran mektubunda tö1le cl17ormut. 

- Haftada Ud defa fbQme bol seftlnratı drer, ber ltln alrdlllm 
ban1onun suyuna iki kaşık .e7tln7aiı katarım. Dandan b&fka zaman 
zaman kendim de 1arım fincan se,ıtn1alr l.çerlm." 

Gençllll ye lbeWtt mahata bakmımdan :1e7Un1&imm bab oldu· 
in bu hassayı öğrendJkten 90lll'& tatbW ba kadar kola7 olan ba mal· 
den erkekler de istifade etmeli. Hem de udece J1lze pe se,Unrağı 

sllrmekle, banyo solanna birkaç kaşık ze,Unratı llAve etmekle, nlha-
7et ıuabahlan birer tine-an zeJtlnya~ içmekle kalml\mah. Sabah ve ak· 
şam ycmeklerlnı1P. de hol bol scj'tlnyaıh yemekler yemeli. Nihayet bu 
kadar kıymetlt bir ha.oııııaıııı olan y~ admı da deilştlrmcll, bundan 
eonra zeJtln1air 1ertne "Gençlik .ralı" demeli. 

Çindeld bUtOn demiryollannr, ban
kaları, deniz itletme itlerini, tuyyare 
seferlerini idare eden odur. Siyali ha· 
yatta da mllhlm bir mevki almıt ve 
Çlnl uaun müddet Cenevre birlltinde 
temsil etmittir. Bu çinll it adamı da 
ve diplomatın mahareti ve aotukkanh 
lığı birçok •iyaaileri hayrette bırakmıt 
tır. 

Yüz Milyon Kitinin 
Dütmanı 

T. V. memleketinde evveli phd o
lualr çaltımıı, bu ıuretle it hayatında 
bUy{lk mlleueset~r kurarak, sengin ol 
muıtur. Çinin ilk terakki gtlnlerind'9 
onun Amerikadan getirdiği yeni bilgi 
ve g1Srgüden iıtifade eden sanayi ve 
ticaret ıaha11, T. V. nin Ö• malı ola
rak inldpf etmiı ve marepl Çııng 
Kay tek!n bymblıadert Çtnt 1teddi t-
li ile j••ırııt.n•! h"'· ..; 

Buıün memleketin kanndığı bu 
ae"etten, bUtOn bu ıdemiryola, vapur, 
hava nakliyatı teşekkUlterl, malt ve 
iktiaadl müesseselerden ıonra, T. V. 
Sunı hOkGmetln cirlttili terakki ham 
lelerine de ittirak etmit, bilha11a or
duya tayyare alımrken bu itin bqında 
çalıımııt?r. 

Bugün, Amerikadan ve A vnıpa mem 
leketlerinden onun yaptığı mU..kere
ler neticesinde birçok ta.yyare ve ordu 
malı:emesi alınmaktadır. 

140 milyon Çinlinin tapınırcasına 

sevdiği bu adamın 100 mlly<ma yakın 

' 'Zafer JcaılJ\rnak ne mi olacak di· 
yorıunud Bundan niçin ıüphe edili
yor l Biae bir yardım eden olla. •• 

Burada T. V. Din eeai biru yavqlı 
yor: 

"Biae bir yardım eden olsa. •• Bil bu 
yardımı Hla unutmDyı.S. Kendimbe 
edilen iyilil! unutmamak biıiaı mui
yetlerimbden biridir. Hatırlamak da 
muiyetlıriaılıden birini tetkil eder. 

"'BUtUn dUnya devletlerinin karar 
nnnelerl Ye hanp tarafı tutacaldwım 
tayin etmeleri lbım. Bu, hırkni aıa. 
kadar ect.n bir mueledir • ., 

Müvazene Vergiainde 
Yapılacak Deiitiklikler 
Muvuene vergisinde defllikllk ya

pan kanun birkaç gUn evvel Millet 
lheHafnct HtbuJ edihrıifti" Bu kanuıı 
dUn vtl~ teblll oJnnmuı~ Hazi. 
randan ıtibaren tatiilk olnnacaıit.ıf:~~ 

o 
Beyoğlu Halkevinde 

Sergi 
BeyOğiu halkeviııbı biçki • dikil. 

1&pk&Cihk, çiçekçilik lrural&rmda çab. 
ea.n kadınlar, ha.zırladıklan elbiseler, 
ppkalar ve çiçekleri göstermek Uaere 
bir Rrgi tertip etmtelcrdir. 

Bu aergi bugün Beyoğlu Halkevinin 
Tepebaşmdaki binasmda açılacaktır. 

Sergiyi her iatiyen gemebilecektir. 

l da düımanr vandır: Japonlar, Çinde r 
en bliyük nUf uz sahibi olarak T. V. 
Sungu tanırlar ve onun ölmeli ile Çi-

KURUN, 
ABONE fARl..-ESJ 

lltmldtt Mtmltkeı 
nin yıkrtacatı karıutindedlrler .•• . 

Bunun için, Çinin Oserine yafd·n· 
lan kurıunlar arasında bir tane de dai· 
ma T. V. Sungun hoyatını tehdit et
mektedir. 

Hayatı en fulı tehlikede olan adam 
lsml T.V. ye hiç tereddüt etmeden v~ 
rilcbilir. 

BiltUn Çin ve ke~Iİ bunu bilmek· 
tedlr. Onun için do T. V., Çinin en 
esrarengiz adamıdır. Onun nerede o
turduğunu hemen hemen kimse bile
mu. Kendiıile görütmek iıtiycnler a
radıklan zaman bulaınular. 

Fakat, T. V. hiç aramadığını• zaman 
da kartınıza çıkar. Çin ıeneralleri ile 
bcrllber ekıeriya orduyu teftit eder, 
barelretlerde ha.zır bulunur, manevra· 
lıra gider ... 

T. V. Sungun hayatı büyük bir em
niyet altına al·nır.ıştır, Amerikada, mil 
yonerlerin ııngsterlerden korundutu 
gibi, onun et?afında da daima, adamla 
nndan mUtetclrkil bir kale nrdır. 

"Çine Bir Yardım Eden 
Olsa ••• " 

T. V. Sung, bir Franıız gazeteciıine 
bulundufu beyanatta memleketin bu 
harp günlerindeki vaziyetinden bahse
Jcrek ıunları aöylemittir: 

''Binlerce ıenedenberi kimseye harp 
açmamıı olan Çin, timdiye kadar gördü 
ğilm en büyük hilcum olan bu taarruza 
karşı da koymağa karar vermiıtir, Bu 
nun için, paraamı da, zamanını da a-
damlannı da aarfedccektir. Nihayete 
kadar dayanacatu. 

lrtnd• drırndo 

AJhlr 9$ 165 Kl'f. 
3 aylık 260 42$ • 
1 aylık 476 820 • 
Yıllık IOO 1800 • 

farıfesı ndıtn Ralkaıı Hlrllll için ayda 
oluı kurut dO,ülür. l'ol'la bırlıllne 11 ı r • 
roıyıın yerlere ayda yelmlı be .. r kuru• 
ıanııııed ı lır. 

Abone lıeydınr blldlreD mılrtup 1H 

teltıraf tkrellnl, elJUne panııanın post• 
veya banka ile yollaıoa ücretini idare 
kendı üzerine alır • 

rarklu•nln h•r posla merkezinde 
IWHllN'o obanı unıılır. 

Adres deti•llrme ilfor•tl n kunııtur 

Dünkü Hava 
Hava Yl)rdun Ete, Karadenlı kıyılan H 

cenubt doğusunda az bulullu, d iğer böll•· 
!erde bulutlu ıeçmlı, rll111Arlar bütün blU
gelertle ~imali lstlkameııen orta kuvveta. 
esmiştjr. Dün lstanbulda hava açıktı, ,.0.
ıAr tlmall lsUkamette • • 6 metre bısl' 
esmltllr. 

Saat 14 ae hava taıylkl 780,7 nıUlııs•: 
idi. Sühunet en yüksek 23.8 •e en dOt 
13., santigrat kaydolunmuştur. 

15 Yıl E1JVel Bugün: 
Bulgarillanla akli mukarrer olan nı~ 

dtntl muahedulnl mlJıaker• •tnı•lt ,p 
lı11ec fi• muahede miJrakeratının bit~ 
btkltnfyordu. l111ıcle muahede tnırtl lllJ 
mrı ve lıvec ıef irt Valltnber11 ıeJar~lfl 
diJnmnııib'. M 

Tlarlclye mllmeıılllmfı Adnan bı• :; 
Mö1111ö Radofa Bulgar mdmtıılllilltl~ 
uoret etmiıUr. lllUalcırata ,,uında. 
nacalctu.. 



eni nesil ne yapı~or?1 
l'tar Nabi entereaan bir kitap 

ttı. 

tıtabın adı ilk bakışta insana hiç 
•ıı.teresan değil gibi gelir. HattA 

luaana belki de korku verir. 
1l :Yqarın yeni kitabı bir anto
, Antoloji bizde kavganın, e· 

ltatta meydan harbinin mUtera· 
l&yılır. Lehinde olanlar, aley
• bulunanlar boğaz boğaza dö
ler, sanki antoloji zaptedllme

~rurı olan bir kaledir. 
'nankör bir eserdir. ÇUnkU böy

bt,. eserde metbedilenler kendi· 
ilden az b:ıhsedlldfğinden, lehle· 
• söz söylenmtyenler aleyhlerln 
bıııunuldufundan şlkAyetçidlrler. 
-'rkadaşımız hlklye antolojial ile 
le bir sabaya girmiş bulunmak· 
"· "Gene neslin en gUzel blkAye· 
•• antolojisini sUbJektlt bir Şekil~ 
la.hm edenlerin hiddetlerini ve-
11.eşelerlnl bir tarafa bırakarak, 
l'.ttabın objektif manzarasını işa 
•tmek isterim. Kitabın entere
lıtını ancak bu objektif görüşle 
itana çıkablllr. 

l"llŞar Cumhuriyet devrinden son". 
'debi hayata girmiş l 1 muharrl· 
htkt.yelerlnden ve hayatlarından 
etmektedir. Her hlk&yecl için 

lan biyografide insanın dikkati· 
~lbeden lkl hususiyet var kl a~ 
yukarı blltlln mubarrlrlerde 
rektlr. Bu müşterek noktalar 

lleslln karakteristiğini tayin e
t kadar ehemmiyetlidir. 

't_,ar Nablnln yeni nesll ·blklfe· 
barririnde buldufu vasıflardan 
• "realist,, lfk, ikincisi "ualtlp,, 
kaçmaktır. 

-lr nesil muharrlrlerJnln ruhunu 
biryan "reel., hlBSI olsun. Usltıp
kaçınma arzusu olsun bugUnkb 

at şartlarımızın edebiyatta bı· 

~lığı tabii lnlklslardır. . 
'l'urk muharririnin "reel,, hissi· 
l'.avramış olma11 kötü romantizm 
becerlkılz bir aanUmant.-llzm 
tinden kurtaTuşunun alA.metlc!lr. 

lt.eaıtteye hayatında bllyllk kıymet 
n bir dllnyada yaşıyoruz. 

'ızım dünyamız realitenin se· 
11. gUzel ve faydalı oldutu hak· 
a sahip olduğumuz şuurun bir 
esidir. 

labtatl lşllyen, tabiatla kavga e-
• tabiatı emrine almaya çalışan, 
atı mUsbet ilim ve ka
Yet hudutları içinde esrarsız 

llem olarak tasavvur eden bir 
lret bizi kaplamaktadır. Bugün 
t bir hakikat hUvlyetlnl ta-
11 bu esrarsız dUnya, meseJA 
dan yirmi beş sene evvelki ce· 
•tın tasavvur ettiği esrarlı dUn· 

11 ne kadar çok farklıdır. 
... tettflnl bile uhrevi hislerden 
"taramıyan bir insan topluluğu 
"ıaveral hislere olanca kuvveti 
t.tme atan bir devrin eatetifi 
ı..~ da uatalıkça olmasa bile· çUn. 
"OJJe bir iddia yalan olur - ma-
't itibarile bUyUk fark vardır. 
'lctır dünyayı olduğu gibi kav-
1' his devrini temstl eden mu
rın bariz \"asırlarından biridir. 
1,, hlBBlnl dllnyanın her köşe. 

' bir zihniyetin inkişafı, ilmin 
t ifadesi etmesi, ve insanın ta
Yllzde yllz nilfuı etmete çalrş

h.~lle başbaşa yQrllmOştOr. 
:'ter bir cepheden de realiteyi 

ltlak onu görmele tahammlll 
~·~. onu izaha çalışmak, ve Umlt 
~lk demektir. Tabiatı sevmek. 
ıaba çalışmak, mane\"f dilnya-

>,llında maddeyi olduğu gibi 
. 1•t •anıldığı kadar kolay değll· 

:tldat insanla tabiat karşı kar 
ilidir. BllAkls insanla tabiat 

t\ ita bir znmre zırh gibi mane-
Jtt '1'1a, lel!kklsl vardır. Tabiatı 

lltavaa11t dUnyaya göre izaha 
t. 

ı. •ııcak teklmUlilnUn son mer
tlllde tablaUa başbaşa kala· 

"'". Cinlerle, perilerle. Tabu· 
~lnıtş fakat ormanda yaşı

lhlflka nazaran llboratuva-

YAZAN: Sadri Ertem 
rında <;alışan ve etrafı sun'l vasıta· 

Jarla kaplı insan daha çok tabiata 
yakındır. 

Realizmi şuurlu bir müşahede 

kudreti tamamlar. Türk cemiyeti şu
urlu mllşahede devrine girmiştir. 

Bunun en bariz sıfatı bazı geri 
temayllllere ve mistik aksülAmelle
re rağmen realizmin muzaffer olma
sıdır. 

Realizmin zaferini bir yolun lpU
dasr olarak fşaret ediyorum. ~unun 
ıslndir kl kıymetlerden teker, teker 
mu vaftakryet seviyelerinden. bahset
miyorum. Yeni devrin edebiyatı re
alizmin bayrağı altında kemalini bu-
lacaktır. 

Yeni hlklyecllcrin bariz vasıfla

rından biri de "Uslup" yapmamaktır. 
Bu söz umumiyet itibarile cok mllp
h_emdlr. Ve kadrosu içinde pek ı;ok 
mefhumlar yer aJablllr. 

Uslflp insanda söylenecek fikir, 
ortaya atılacak mesele kalmadığı 

zaman sözün yegAne tOvaletl halini 
alır. 

Usitıp merakı fikrin öldUfU: his 
olmak, ruh olmak, eserin kam ve 
kemiği olmak meziyetini kaybet
tJfi zaman tek can kurtarandır. Be
şerin böyle devirleri olmuştur. Bu 
devirde fikir ayıp sayılmıştır. 

insanın hakikati sadece beş has
sası ne kavradığını kabul edenler 
Jcln, ruh ancak parça, parça ldr!k
lerden mUrekkeptlr. Ve yalnız bir 
"an" ın şuurunu kavrar. Böyle bir 
insan için hayat blr fanteziler yekfl
nudur. Ve aan'at sadece bir usltlp
tur. İlim, imtldat. kanuniyet böyle 
bir zekA için birer sembolden başka 

bir şey değildir. 
Fakat dünyayı neden sadece bir 

felsefe cereyanının ışığı altında gör
melidir. Her hayat telA.kkisinin ara
sında bir felsefe cereyanı, her fel
sefe cereyanının aydınlığında. bir sa
nat hareketi vardır. Sanatı ister i
dealist, ister realist bir çerceve için
de tellkkl ediniz uıutıAk&. .l\alls 
sanat •adeoe eeklldeıı ibaret ·ere: 
ğUdtr. Şekil onun şartlarından biri 
olabilir. 

Her sanat hareketinde Aristonun 
tasavvurlarının hllA. canlı ve kud
retli olduğunu görmek mUmkUndUr. 
Maddeye - bu madde ister ruh, is
ter clelm olsun - ona gayesine uy
gun en gUzel şekli vermek gerektir. 

Bizim aanatımızın kusurlarını, 

meziyetlerini, bu noktadan aramak 
llzımdır. Yani ne yalnız şekll, ne 
de sadece madde estetiğin miyarı o
labilir. 

Devrimiz, bu bahis Uzerlnde tUr
lil, türlü mUşkUllerle karşı karşıya
dır. Bunun lçln sanatta şekil mese
lesi c;ok lhtllA.fh bir mevzu halinde
dir. 

Sanatın şeklt teklmUJU, teknik 
vasıtaların tek!mlll tarihine benze
yen bir seyir takip etmiştir. ŞUpbe
slzdlr ki en yeni tayyare motörO ne 
en iptidai manlnlA arasında bir ben 
zeylş vardır. Buna mukabil motör
de zamanın merh~le. merhale bUtUn 
tekAmUl safhaları bir yekun teşkil 
eder. Fakat teknik şartlar, tş haya. 
tı, umumi surette hayatı anla
yış ve zevkin yeni mlkyasları sanat
ta şekil meselesini baştan başa değiş. 
tlrmektedlr. 

Mesell eski sanat derinin ilstilne 
boya vo renk IJAve ederek kudretini 
g68terirdl. Yeni sanat derinin gU. 
zelllğinı, bizzat tabiatın sırrını keş
fetmeğe c;alışmaktadır. Dlrl gerçek
ten kul işi, beriki yaratıcı hamlesi
dir. tnsan derisini boyamakla insan 
derisini ha.lketmek arasındaki fark 
bir kllltllr ,.e dUnya görUşU farkıdn;. 

Bu renk, duzgUnUn rom bir ne
vi idealizm halketmektir. Deriyi ya
ratmak tabiatı yeniden inşa etmek 
demektir. Bu ruhu yaşayan insan 
artık on beşinci Lul biçiminde bir o
danın kıvrımlı perdeleri. yahut Sul
tanahmet çeşmesinin nakışlarını 

mnzellk bir zevk saymaktadır. DUı 
duvarın, ve nakışla soysuzlaştırıl

mamış mermerin zevkini tatan, ya
hut beton bir dekor içinde hayatı gör 

Yakalanan dilenciler mah
kemeye gönderiliyor 

E ir ihtiyar dilenci on beş günde 
45 lira kazanmış 

Lise bitirmesinde 
sözlüye kalanlar 
lmtlbanlara bugUn 

başlanıyor 
Lise ve orta okul öğretmenleri ka. 

naat notile geçecek talebelerin durum
larını tesbit etmek üzere dün, okullar
da bir toplantı yapmı§lar ve orta bi
rinci ve ikinci sınıflarla lise 9 - 10 un
cu sınıf vaziyetlcrjni tetkik etmi§ler
dir. 
Diğer taraf tan bugünden itibaren 

liselerde lise bitirme imtihanlarında 
sözlüye kalan talebelerin imtihanları
na başlanacaktır. Bu jmtihanlar 14 
hazirana kadar devam edecek, 14 ha
zirandan sonra olğunluk imtihanları 
tesbit edilecektir. 

Ecnebi Okullar için 
Müıterek Talimatname 

Ecnebi okullar için hazırlanan mUş. 
terek talimatname önümüzdeki Eyhil
den itibaren tatbik mevkiine konacak· 
tır. 

tık tatbik edilecek talimatname 
Fransız okullarına aittir. Franaız o
kulları imtihan işleri etrafmda bazı 
yenilikler yapılmıştır. 

Diğer taraftan bazı Müsevi okulları 
müşterek talimatnamelere itiraz et • 
mişlerdir. Bu okulların dunımiyle 
Kültür Bakanlığı meşgul olacaktır. 

tlkokullarda Dersler Bitti 
llk okullardaki tedrisata vilayet ilk 

"".....tar.;w•µu Tel' 
re bugUnden itibaren son verilecektir. 
Yarından itibar en de imtihanlara baş
lanacaktır. lmtihanlar 14 Hazirana 
kadar tamamlanmış olacaktır. 

17 Hazirandan itibaren ilk okullar
da el işleri sergileri açılacaktır. 

Y eniköy :Vah Okullan 
Açılıyor 

Önümüzdeki bir eylillden itibaren 
§ehrimizin muhtelif kazalannda üç 
köy yatı okulu açılmasına karar veril· 
mi§t.ir. 

Yatı okullarının hazırlıklarile Kül. 
tür direktörlUğünde bir komisyon 
meşguldür. 

Anadoluda Tetkike Çıkacak 
Oniveraiteliler 

Üniversite talebelerinden mürekkep 
muhtelif gruplar önUmUzdeki yaz ta
tilinde Anadoluya tetkik gezileri yap
mağa çıkacaklardır. 

---o
Tercüman Kasketleri 

Belediyece tercUmanlann ayni tip 
ve renkte kasket giymeleri mecburi
yeti konmuştur. Yeknesak elbise giy
meleri de tetkik olunmaktadır. 

mlye calışan insan için sanata şekli 
meselesi yeni bir hendese ve yeni bir 
da çadır. 

Garp Avrupası da sanatta şekli 
işinde lbtllUtan kendini kurtara
mamıştır. 

Bize g~llnce, harflerin değişmesi, 
zihinlerin değişmesi, dllln defi9me
sl, hayatı idrlk tarzının dettşmeel; 
snuat !leminde en aşağı şeklide bir 
istikrarsızlık doğurmuştur. Osmanlı 

ze,·klnden, Osmanlı zevkinin ifadesi 
olan Osmanlı cümlesinden, nabvın

dan, battA gramerinden nefret duy
maktadır. Bu nefret zaman zaman 
bizim edebiyatımızda şekilde nlh
lizm hal nl almaktadır. 

Bir ter eddiden kurtulmak için bu 
devreyi zarurt görmelidir. Meselesi 
olan bir edebiyat için sakının zlncl
rlnl kırmak ve hamle yapmak tabii 
bir harekettir. Yeni nesil de bunu 
yapmıştır. 

Belediye zabıtası memurları umumt 1 ' 
yerlerde ~Ola§an dile~cileri sıkı bir su- Bir tramvay 
rette takıp etmektedırler. Bunlar ya-

kalanıp Darillacczcye ve mahkemeye arabası tutuştu 
sevkolunmaktadırlar. 

Evvelki gün Beyoğı~ ~ana:m~ Sirkeci - Topkapı hathnda 
dolaşırken yakalanan ihtiyar bır dı- • • 
ıenci Darülacezeye gönderilmiş, bir yolcular heyecan geçırdı 
müddet sonra yıkanmak üz.ere mües
sesenin hamamına scvkolunurken üs· 
tü başı aranmıştır. 

Bu dilencinin cebinde 45 lira çık· 
mıştır. 

Dilenci 45 lirayı on beş gün ~ 
fında topladığını söyliyerek demi§tir 
ki: 

" - Rica ederim beni serbest bıra
kın. Çünkü yedi nüfusa bakıyorum. 

Bunlardan dördü benim, üçü de geçen 
sene ölen kardegimindir. Eğer burada 
günlerce kalırsam açlıktan ölürler •. 

Bundan. bir müddet evvel yine bir 
dilencinin üzerinde 30 lira bulunmu1-
tur. 

Havalar düuldiği için Darül3cem
deki dilencilerin miktarı hayli ua.1-
mıştır. 

Sirkeci - Topkapı h&ttmda lfliyen 
32 numaralı tramvay arabaaı dtln ak· 
p.m iberi içi yolcularla dolu olduğu 
halde Çarııkapıdan geçerken tramvay 
teli birdenbire kopıııue, vatmanm ö -
nündeki motor kısmından dumanlar 
çıkmııstır. Bunu g<Sren yolcular bO.yUk 
bir heyecana kapılarak kendilerini 
tramvayd&J\, qağı atmışlardır. 

Tramvay §irkelinin memurlan ye.. 
tl§ml§ler, tamir arabası çaimlımf, 
kopan tel yapılarak seyrUsefer tem.hl 
edilmigtir. 

Sekiz Xapnda Bir 
iYankeaici 

DUn saat beı buçuk sularmda BeY.• 
oğlunda, Yeniçeriağası sokağında bir 
otelin müzayede ile sablan tlYILll ~ 
nünde toplanan kalabalık arumda 8 

RumeliJ;ıiaan JçinC:le yq1armda kadar bir yankeeicl ~ 
ya.kalanmıştir. ' Y ılalacak Binalar KJsa pantalonlu ve kumral bir ço. 

Rumelihisarının içindeki biııalarm cuk olan bu yankesici, orada b1r &a.. 
yıkılmasma karar verildiğini yazDlJ§- mm cebinden 8 Ura çalm1e, fakat ya
tık. Bu binaların istimli.ki için bele- kalanacağmdan korktuğu içln, mlla• 
diye bütçesine 30.000 lira konmll§tur. yede için ÇikanlmJı olan bir dolabm 
Binaların sahiplerine tebliğat yapd. içerisine atmıetJr. 
DU§br· Çocuk, polile t.eaUm edilmiftir. 

Bu evler kaldırıldıktan sonra stirun OTOBÜS ÇARP.l'I - 3287 numara· 
içi tanzim olunacak ve seyyahlara 1ı Sirkeci• Bakırköy otobU8'1 di1D C51· 

•rrıutli:> .. '#.1111~ ...... 9 Jt&Mlqlm ~-
-0-

Japonyanın Moıkova 

Büyük Elçisi Şehrimizde 
Bir kaç gündenberi memleketimiz. 

de bulunan Japonyanın l4oskova Bü
yük elçisi B. Namonı Sigemiçu diln 
Ankaradan. gelerek Perapalas oteline 
inmiştir. 

Mezuniyet müddetini geçirmek Uze
re Balkan memleketlerinde bir seya. 
hate çıkmış olan B. Sigemicu bu sabah 
Ankaraya gidecektir. 

--0--

lki Motör Çarpı§b 
Evvelki gün Marmaradan. lstanbula 

gelen Kaplan adında motorla. Kum 
motoru akıntı yUzUnden birbirlerinin 
üzerine dilşmUgler, Bozbunm mevki
inde şiddetli bir çarpl§IDadan 80nr& 

her iki motor bagtankara yaparak o
turmU§tur. 

Dün limanımızdan Bozbu.runa giden 
Emek vapuru Kaplan motorunu yede
ğine alarak limana getirmi§tir. 

Bugün bqka bir motor ikinci mo
torun imdadına gidecektir. İnsanca 

hiç bir zarar olmamııtır. Deniz TiCL 
ret mUdUrlUğU hAdise hakkında tah
kikata başlamıgtır. 

Muzir Hqereler itlaf 
Edilecek 

Ziraat Vekileti önllmüzdeki yıl 

mahsulAtmm daha mebzul ve ran.dma· 
nının tam olmaamı temin için şimdi
den tedbir almağa karar venni3, muh
telif mıntakalarda nebaU hastalıklar 
ve muzir hqerat olup olmadığını tet
kike bqlaımştir. 

Yapılan ilk tetkiklerde birkaç mm
ta.kada bilhusa fazla haşerat görlll
düğUnden bunlarm derhal itWı için 
Avrupa.dan 900 küsur sandık hqerat 
itllfma mahsus i!Aı; getirilmi§tir. 

Bu sandıklar yakında Veldletin lil. 
zum gösterdiği yerlere gönderilerek 
kullanılmağa başlanacak, ekim mevsi
mi be.flamadan bütün haşerat öldilrll· 
lecektir. 

12 yqmd& bir çocufa çarpmJI, tebr. 
tekler albnda kalan çocuk bepndan a
ğrr surette yara1anaralt Ce?Tahpqa 
hasta.hanesine kaldınlmıştır. 

o 
Memlelietimize Gelecelt 

Ecnebilere Kolaylık 
Hariçten menlleketimirıe gelecei 

yolculara ellerindeki paraianm koJar.~ 
!ıkla kullanmasını temin etmek p,._ 
sile Merkez Bankaaı tarafından Uzun.. 
köprU, Sirkeci, Galata, Kaputlu, lall
hlye ve GUrcUkulalt mevkilerinde bı.. 
rer kil8 açılacaktır. ı 

Bu kitelerde Merkez Bankamca ta
yin edilecek bir veya lld memur bulu. 
nacak, memleketimlae ayak buan ya.. 
bancılarm ellerindeki paraianm ala • 
rak TUrk paruile defilt:1recektl, 

Bu suretle yolculara tam ve mtıekil
lltsız bir gekilde memleketimhdn her 
tarafmd& kolaylıkla. dolqmak fmldm 
temin edilmlı bulunnıaktacbt. 

Prens Bibeıko Bugün 
Dönüyor 

Ankarada bulunan beynelmilel ha
vacılık kursu reisi Prens Blbeeko, dUn 
tayyaresile eehrlmi7.e gelmif ve ~ 
yi Perapalas otelinde geçirmletir. 

Dost memleketin gilaide hanem, 
bugün Bükrege dönecektir. 

Deri Piyaauı. 
Mevsim geçmekte olduğandm &. 

yun ve keçi derial pfyuada naJmıfa: 
bqlanıışbr. Bu ytımen ftatlarda yük
selme görülmektedir. 

Cihan plyasalarmda ise keçi derisi 
fiatleri zaten yUkselmit bulunduğun • 
dan bu hafta içerisinde bu ma.1 beri· 
ne hiç bJr ihracat yapılamam!fbr. 

Buğday Piyaaa.ıı 
DUn Ticaret ve Zahire borsaamda 

5.28 den 595 ton sert, 5.20 den SO wa 
yumupk buğday satılmıftır. Bundan 
bqka ttlccannalı olarak 5.35 ten 5 va• 
gon muamele görmtıettır. ı 

Piyasa istekli vaziyetini muhat.
ettiğinden Ziraat ba.n.kumm Jıararet.. 
ll aatıılanna devam edeceli umul
maktadır. 

• 



Amerikada bir avukatın 
çocuğu kaçırılmıştı 

30000 dolarhk fidyeinecat 
verilmeyince cesedi bulundu 
Nev-Oclıelle: Amerika 30 (A.A.) -ı etmek istemi§ ise de buna muvaffak 

Polis dün 24 Şubatta kaybolan 12 ya- olamamıştır. 2 Martt& oğlunun el Y~ 
emda Peter Levinenln dağılmaya yüz zıSI ile bir mektup daha almıfbr. 
tutan cesedini bulmu§tur. Çocuğun el- Çocuk bu mektupta istenilen ara. 
lerl ve ayaklan baflıdır. nın verllm~inl rica etmekte idi. İki 

Çocuk .kaybolduktan 15 gün sonra gün sonra avukata gelen Uçilncfl mek· 
Nevyorkta avukatlık eden babam tupta kendisinden 30000 dolar istenll
Murn.y Levine 60000 dolar verdiği ınekte idi. Avukat radyo ve •lnem& 1· 
takdirde oğlunun kendisine iade edf· Jfuıları vasrtasile haydutlarla görfll. 
Jeceğhıe dair bir mektup e.Imıp:ı. mek istediğini bildirmiş lse de buna 

:Avukat. oflumı kaçıranlarla temas muvaffak olama.nu§tır. 

Tokyo olimpiyadın
dan evvel 

japon, ita/yan sporAlman, 
cuları karşılaşacak 

Berlln, 30 (A.A.) - .Tapon ama
~r •por federasyonu, 1940 ollmpi
l):atlarmdan evvel, bu yıl Japonyada 
!Alman, ıtalyan ve Japon sporculs.n 
~uın.da muhtelif spor mUsabakala
n 1apılmıun için teşebbUlte bulun
muştur. 

~!&kalı federasyonlar bu müraca
ata ınu·ufakat cevabı vermiş olduk
l&nndan Uç memleket 11porculannın 
a lktnciteşrlnden 23 lklnclteşrine 

bdar Tokyo T8 Ozakada k&1'tlat
malarma karar verilmiştir. 

Bu karşılaŞmalara Almanya, U 
hafif atlet, H el topu oyuncusu, 12 
hokeyci, 5 jlmnastıkçt, 5 &ilreşc;i, 2 
atıcı, 2 halterci, 2 yelkenci He; ltal
ya, 10 hafif atlet, 10 el topu oyun
cusu, 5 boksör, 5 bisikletçi, 2 fiörecl 
ile iştirak edecektir. 

Futbol mllll takımlarının da bu 
münasebetle aralarında bir turnuva 
tertip etmeleri muhtemeldir. 

100.000 yene varacak olan kartı· 
Jaşma masraflannı Japon federu
yonu nzerlne almıştır. 

ingiltere müdafaa nazırı 
lnglllzlerl imparatorluğun mfid faası !çln 

hazırlanmaya çağırıyor 
Londra, 30 (A.A.) - )ılilll müdafaa. 

N&Zil"ı, bu akgam nwlyoda söylediği 
bir nutukta. btitüıı lngilizleri memle
ketin ve imparatorluiun mtıdafaumı 
hazırlamaya yardıma~- Ve 
aemıttJ.r ki: 

"'Gençler, 1at.er fili kıtaatta, ister 
J:l.r'dımcl kıtaatta himwıt etmekte le!'

-.wr. l'aal kuvvetlere iltihak ede. 
meyeııJer ve bilhuu. 7qlan ~ 
elanlar hava hilcumlarma kartı mU.. 
&faa hizmetlerinde çahpbilirler. 

tn.Jdp, bununla beraber Büyük Bri
lanya.nm hedefi sulh olduğunu ve bl1-
tb aükadar memleketler tan.fmdm 
gösterilen ttid&lin çok endqell olan 
geçen haftayı tehlikemce atlattığım 
86ylemiftir. 

Südetlerin Zaferi Almanya· 
da Alkıflamyor 

Berlin, 30 (A·A.) - Völkişer Beo
bl.hter gazetem Çekot1lovakyad& dün 
yapılan intihaba.tın netlcelerlni "Hen
lei.nin mferl" olarak tavsif etmekte 
:ve evvelki gece Slbenberg'de vukuage. 
len hldiae mU.t.na olmak Ur.ere inti. 
habatın sük~netle cereyan ettiğini iti
raf etme~tedir. 

Bu gaz.eteye göre en karakteristik 
netice Gablonz'da al~ta. Bu te -
hlrde bulunan Almanlar reylerinin 
yüzde 97.4 ünü Südet partisine ver -
mi§lerdir. 

J>raı, 30 (A.A.) - Dünkü belediye 
~eri, geçen paar günkil seçim
lerde ıözilken 10la doğru ilerlemeyi 
teyit etmiı ve daha ziyade fazlalaştır
mıştır. 

Pragda diinkt1 seçim, ınllll sosya
listlere ve komUnlstlere 9 bin yeni rey 
getirmJ§tir. Müfrit saf cenah 10 bln 
ve Henleyn partisi .:SOO rey kaybet -
~. 

Seçimde·kaza.ııan, evvelce B. Bene -
lin mensup olduğu ınilll aoeyaUat par. 
tüddir. K8ylerde daha bu parti IOl1 1eo 

Süvarilerimizin 
Varşovadakl 

mu valf ak 1 yet teri 
Vartova, 30 (A.A.) - Atlama kuv

veti Konkuru, Akrobat atı Ozertnde 
Belçikalı teğmen posvlk tarafından 
kazanılmıştır. Ünal Uzeriude y(lzbatı 
öncü 15 inci, Efe Uzerinde teğmen 
Akal 17 net ıelmifttr. 

Polatkan, öncü, Kasar ve Gllrka
na Şeref kordelaları verllml,Ur. 
Varşova, 29 - Busun yapılan millet
ler arası kudret mU1&bakuının b&f
langıcında, 1,60 metre irtifada olan 
maniaları yalnıı beş mütabık &Jma
ğa muvaffak olmuştur. Bunlardan 1-
kiıl Tilrk ekibinden Yüzbaşı E)ilp 
öncll ne Tetmen İhsan Atal'dır. 

Bu mlllabakaya Türk ekibinden 5 
süvari girmiş bulunuyordu. 

çime niabetle yttzde 22 nisbetinde ka
zanç kaydeylemi§tlr. 

Müfrit sağ cenahın maftnbiyeti, ge
rek şehirlerde, gerek köylerde çok a
ğırdır. Fqlltler yüı.de 73, c:Uier parti
ler yüzde 20 kaybetmiolerdir. 

Çekoslovakyanın Alman ekseriye
tini haiz nahiyelerinin heyeti umuml
yeslnde, Henleln partisi, belediye a
zalıklannm ~r.de 67,25 in1 kazan. 
mıJt,ır. 

Bu nahiyelerdeki 2503 belediye aza
lığı §U suretle taksim edllıniı bulun
maktadır: 

Henlein partisi 1937, sosyalist de
ınokraUar 185, komünistler 160, Al • 
m&n demokratlen 2, Çek partisi 259. 

V1U"3ova, 30 (A. A.) - Vitsor Var
§& vaki gaıetesinin Carlsbaddan aldığı 
bir habere göre Çekoslovak hududu 
kapalıdır. Ve yollar ağaç kUU1klerl ile 
örtUlUdUr. Her tarafta ~betçller .ıa. 
7.e çarpmaktadır. 

Merbo m Sabri 
Toprağın teklifi 

Encümenler tara-
fından reddedildi 

.Ankara, 30 (Telefonla) -- .Manisa 
mebusu merhum Sa.brl Toprağın ya
bancı memleketlerden gelecek Türk 
olmayan yabancı göçmenler hakkın
daki kanun teklifi ve bu husustaki 
encümen mazbataları ruznameye a
lındı. Teklifi tetkik eden hariciye, 
sıhhat, dahlliye encümenlerinin hep
si bunu reddetmll}ler ve ecnebi ta
biiyetindeki mueevilerl istibdat e
den bu teklifin, ahkA.mı mevcudenin 
klfayetinden lüzumsuzluğuna kani 
olmuşlardır. Sıhhat encUmenl bu 
mllnaaebetle mazbatasında şu mUta
lea:rı )'Urtıtmektedlr: 

.. tıtln kanunu ve TUrk vatandat· 
lrfı kanununda teklif olunan gayeye 
uygun bulunmak üzere Tllrk kUIUl
rUne bağlı olmayanların göçmen o
larak memlekete kabul edllmemele
rlnl temine Jtlfi n devletin )11kaek 
menfaatini koruyan ve mfllf duygu
ları söıeten ahk&m mevcut olduğu 
gibi, hUk6met ınzumunda her tUrlü 
tedbirleri alabilmek ısalA.hfyetlnl ha
iz bulunduğundan yeni bir kanun 
tedvlrlne ihtiyaç olmadıtına karar 
verilmiştir. 

Gençlik parkı için 
toplantı 

Ankara, 30 (Telefonla) - .Ankara. 
d& kunılacak bUyUk Gençli~ Parla i
çin bugün Nafia VekMetfnde bir ko
misyon toplandı. Toplantıya. mUtehas· 
hut Davi riyaset etti. Parkın bu sene
ki inşaat masra.!ı olarak 140.000 lira 
harcanacaktır. 

nk hazırlıklara başlanmıştır. 
--0--

ZU...t Enstitüsü 
Profesörlerinin Maatlan 
Ankara, 30 (Telefonla) - Anka

ra yüksek ziraat enstltilsü kanununa 
muvakkat bir madd• eklenmeaı

ne dair lAyiba Jrlecliı ruznameılne 

alındı . .Madde şudur: 
"Ankara yüksek ziraat enstitllsü

nUn teşkillnden evvel ıtraat, baytar 
ve orman yükselt mekteplerinde mü
derrislik yapmıt olup da enstiUlnUn 
teşktltnden sonra bu enıtltUye do
tentlllde glrmlt n bllA.hare büyük 
muvaffakıyetlerinden dolayı vaktin
den e-rveı profesör1Ute tern ettirll
mlt olanlara terfi tarihlerinden iti
baren profesörlilk maaşı verilir.'' 

----0--

Bankacılar Geliyor 
Ankara. 30 (Telefonla) - Lon

dradaltl bankacılar heyeti yann ts
tanbula muvasalAt edecek, çartam· 
ba gUnü de buraya gelecektir. 
~ 

Spor Tetkili.b Liyih&aı 
Ankara, 30 (Telefonla) - Spor 

tefkllAtına daJr hazırlanan lbiha 
bugün .Meclise verildi. 

---<>--
Almanya, Avuıturyamn 
Borçlannı tanımayor 

Londra, 30 (A.A.) - Avusturya 
lstlkrazları hakında Almanya ne ln
glltere arasında yapı1makta olan 
mUzakerelere dair buraya gelen ha
berler bu meselede Almanların mUş
kllllt çkardıkları blldlrllmektedlr. 
Almanyanın Avusturya bankasın

~akl bllttln mevcudu mllsadere ettik
ten sonra Avusturya lstlkrazlarının 
mesullyetlnf kabul etmek fstememe
ıi Londra maliye mahaflllnde fena 
btr tesir bırakmıştır. Bununla be
raber Avusturyanın dogrudan doğ
ruya İngllterede aktettlğl yüzde ye
di faizli lstlkrazlarla tngilterenln de 
garanUsl bulunduğu beynelmilel is
tikrazlar arasında fark gözetllmek
tedtr. 

Yllzde yedi faizli istlkrazlardan 
borçların tevhidi thtlmall derpiş '!-

.(Vst tarafı 1 lndde) 

zilerini ıslah ve Se.rot, Balaguer, 
Tremp gibi mühim :mevziler civarında 
diilmanm husule getirdiği çıkmtıları 
inal etmişlerdir. 

Pa.zar günü muharebelerin giddetı 

zail olınıı~ ve bütiin hafta durmadan 
atet eden toplar daha. seyrek ateş et,. 
meğe bqla.mı§tır. Cephede sükfuıet 
tedricen avdet etmektedir. 

Vala.ns, 30 (A.A.) - Havas Ajan. 
sının muhabiri bildiriyor: 

Geçen Cumartesi gilnündenberi a
siler Teruel'in cenubu §8.l'kisini tazyik 
etmektedirler. 

Escandon mıntakasında &iddetli 
muharebeler cereyan etmektedir. Bu 
kIBmıda cephede hafif bir değişiklik 
olmuştur. 

Franko tayyareleri gece Vals'm li
man ve dış mahallelerini birkaç kere 
bombardıman ctmiılerdir. Haaarat 
mühimdir. 
Bombardıman kurbanlarının adedi 

henüz tesbit edilemeıni§tir • 
Dün akşam saat 22,20 de Madridi 

müdafaa eden hilkfımct }>ataryalan 
Frankist mevzilerine karşı şiddetli bir 
ateş açmışlardı,r. 

FANKO KARARGAJm..'JN l'EBLlGl 
Salamanka, 30 (A.A.) - Umum! 

karargfilı tebliğ ediyor: 
Düşman dün Trens, Falgona ve Ba

laguer köprUsU mmtakala.nnda. taar
ruza. devam etmiş. fakat her tarafta 
ağır zayiatla geri püskürtülmUştU.r. 

Castellon cephesinde krtalarmıız 
:Ares Del Maestre•yı geride bıraknug 
ve 635 esir almı~ır. Tenıel cephetıln
de ileri harekete devam edilerek 13 
kilometre derinliğinde bir saha 1§ga1 
edilml§tir. 

Santa Barbara ve Partlllera. aağlan 
ile Puebla de Valverde kıumbası zap. 
tedilmiştir. Bu havalide 407 esir alm
nuştır. 

600 1TALYAN YARALI 
MUHARtP .DöNDU 

İspanyada harbeden İtalyan lejiyo
nerlerlnden 600 kişi daha yaralı ola
rak bir hastahane gemisilo Napoliye 
d6andlft1lr. 

V,ıara hJsı,., bOyiiw t~ 1r•'!'8Tlı:ı9'1-
DU§br. (Tayms) 

--0-

Millet 
Meclisinde 

.( V ctara/ı ıi.neiil.e) 

Orman müdürlüğünün masarif ve 
Varidatı 4.462.346 liradır. 

Vakıflar idaresinin de maarafları 
kar§ılığı olarak 2.915,585 lira tahmin 
edilmektedir. 

Hava yoiları devlet .işletme idaresi 
için de verilen tahsisat 1.522.720 lira
dır. Bu idarenin varidatı da aynı mlk. 
tar olarak tahmin edllmi§tır. 

Mülhak bUtçelerln bu suretle kabu
lünü müteakip Adliye Vekaleti te§ki
ıat kadrolarında yapılacak defieiklik 
hakkındaki kanun ile Da.hlliye Veka
leti kadrolarında ve gene bu Vektle
tin merkez te§kilat ve vazifelerine ait 
kanunda bir değişiklik yapılmasma 
ait l&.yihalar mllstaceliyetle mllzakere 
~e kabul edildi. 

Ylne haklarında müstaceliyet k~ 
n verilerek bugünkü toplantıda ınt1-
za.kere edilen Maarif Vek!leti 11\erkez 
te§kilat ve vazifeleri hakkındaki ka
nun ile vilayet hMusi idarelerinden 
maaş almakta olan ilk tedrisat mUf et
tf§lerfnin umumi müvazeneye alınma_ 
lan hakkındnki kanunu müteakip 57 
milyon liralık fevkal!dc tahsisat veril
mesine, Milli Müdafaa. VekAletinde zat 
i§leri son tetkik mercii 'teşkiline ait 
kanunların ikinci müzakereleri yapıl
mı§ ve kabul edilmiştir. 

B. M. Me<:lisl Çarşamba günti top· 
!anacaktır. 

dilmekle beraber ıfkfnclsi hakkında 
tngilfz malfye mabaffli hiç bir ta
dllde bulunmak fikrinde değildir. 
Londrada öyle l1mlt edtılyor ki, Al
manya bu mes"lede İngiltere mali
ye mahaftıinl boı, yere gUcendirmek 
istemeyecektir. ÇUnkn tngtltere muz 
tar kalırsa klerfn~ hesabından ale.
caklarrnı tasfiye edeblltr. 

,( tJ at tora.it l 

ai, W.uauı bu iıaal sabunu 
mmtakaıına da teımil etmesi 1 

topraklanna .kartı olan sizli 
açık bir delilidir. 

Bu defa Hatay intibabatma 
jandarmalar ile yapılan tuırildll'I 
müdahaleler, Türkleri her ne 
oluraa olsun azlıkta bırakımk ipi 
fedilen gayretler de hep bu pli 
lerin bir neticesidir. Zira F 
FranJden Buyyon muahecle.ile 

leri Kilikyaya doğru bir süıı sent 
lemek ümidiyle Hataydaki ukdf 
gallerini tutmak iıtiyorlv; Ha 
Fransız mandasının 1cana..m. 
yacW•i gizli emellere kat'i surette 
etmek demek olacafım dütiinü 

Vaziyet böyle olunq Hatay 
ıinin ehemmiyeti Türkiye için bit 
daha biiyümüı olur. Şimdi1e bcl.ı 
tay :meaele•İ Türkiye ipn 
Türjderin hayat :baklanıu malMlll' 
etmek, ayni amanda cenup ha 
rmuzda Jc:asakçdrk ve..U. l'IDi 
bldara kar]ı bir emniyet mmtlllırd 

cuda getirmek mahiyetin~c1i. 1ı 
Hataydakj Fransız ukeıi itc.u.l 

gün tekrar Anadolu içerlerine dold 
rümelc: için bir ileri karakol tedbiri 
yan Franırzlann bü türlü ., .. ;ı.._,.. 
açıfa çıkbktan 80IU'a artık "- MiJ1 
va Türkiye için en hayati bir 
meaeleai olur. 

J\danadaki Fraıuız iıpl lnn......t• 

ne kumanda eden General s~ ...... 

dükten aonra on .ekiz IDİl70la TH 
pzlerini dört açacajııaa -. 
yonız. Arbk Türklerin F'raııı.azll.-r 

• stediği §eY yalnız Hatay 1111Dıı.llM11tıı! 
ki Türk nüfuıun inaanbk JuıkJan 
iildir; Türkiye TürkJ.i ..... 
.._i.J'1811eri ~ 4h Fnıa•c1e1I' 
mmtakaundaki aslitra lfplj ,.,. 

evvel bldınnuım iatiyecStir. 
takdir.de jJQ memleket ........ 
olur da doıtluktan veya aulaten 
.cfilebilir? 

--0-

Adapazarında 
cinayet 

(V•t taralı 1 

göre, vaka şöyle olmuştur: 

Katil suçundan cezalarını 
3 suçlu, birkaç ay evvel hapS. 
delerek !kar etmefe muvatıaı 
muşlardır. 

Jandarmamız bu firarı ta 
izini son günlerde bulmUf, J> 
dukları mcvkU de teablt e 
Başçavuşun .nezaretinde 10 
~andarma. ve iki kılAvuz, dtlJl 
•aat 23 de Yardan mevkJJDcl 
çerlerken çalılar aruınd& bir 
tı olmuttur. Başçavu9 hemd 
trlk feneri ile hıeutının cel 
rafa bakmış ve lAhzada aU&hJlll 
rafa bofaltmağa b8.flamıttırı 

lşte bu e•nada kimlıı tar 
atıldığı bllJnemlyen eerHrl bit 
şun at Uzerlnde bulunan ça 
hlt etmiştir. 

Bu arada kıl&vuzlarm 1 
kaçtığı görlilmUştUr. Zan ve 
lere göre, Başçavu9 pusuya 
mllş ve kılA.vuzlar tarafı~ 
edilmiştir. Bu adamlar, flcl 
ranmaktadır. 

Vaka yerine ,·alimiz JI&Jlllt 
vllAyet jandarma ala:r ~ 
Şerafetth:ı. jandarma Jtoııı:r, 
nan Sökmen ~mnlyet mtld ,_, 
Hikmet, Adapazarı mtlddei11 

gitmişlerdir. 

Pek halflkfl, temiz ve -~ 
gibi bir genç olan B~ -' 
feci şaha.detl, Adapazarıııd:,..,
Jerfnde sonsuz bir elelll 4 

tur. 

y 



Yazan: Kur ;tromayer Tefrika Numarası: 4ll 

Geqik vak' ası 
Ve buna benzer mel'uoca vak'alardao son· 
ra, Almanyada hayvanları korumak işine 

kat kat ve kesenkes ehemmiyet evrildi!? •• Doktorun karısı kom~ıannı ainliyor. 

''Orman Cinayetleri,, tefrika· 
aı, bugUnkU numara Ue bitiyor. 
Dün çıkan kı.!ımdan Mklen "lw· 
nwunun tam o aralık çı1oagelme
ai, bir talih.aizlik mahiyetindey· 
eli. Kendi, f eUi.ket sebebini kendi 
hazırladı. Onun Mylc geliverme
ai, fc14ket sebebi oldu. Eğer üze
rime gelmem~ ol.'laydı, ben de 
ate§ etmiycccktlm e'Ebette!,, Bu 
'ldk,rdıyı, VUrttembergde Aalen 
yakınında bir korucuyu soğuk· 

kanlılıkla vurup yere aeren bir 
yabani, mah~ karşı81nda 

a6ylüyor. Bu yabani, 151.dilrdUğU 

korucunun ceaedini acılla.nrt ede· 
rek bir tarCJ8nt ku26.ri altına gô. 
tUrUp oraya atmıttır. Bundan 
mabadı da, aanki korucu yuka· 
ndan muvaztıneyi kaybederek 
yer8 dllfmf14 dd bu aralık kendi 
ailtihı da kendiliğinden af6f tJl
m&§ ve çıkan kurrunun iaaheti/,ş 
vurulmuş, intUxıını uyandtr· 
mak1' •. 

Bu ka.til, cinayetten birkaç aaat 
l!IOnra, çocuklariyle beraber ormanda 
ınantar ara.mağa çıkıyor: 

- Haydi, çocuklar, göreyim sizi! 
Mantarların en iyisini kucak kucak 
toplayın da getirin bana! Bakm, IU 
tarafta mantar boldur. Haydi, o tara
fa gidin! 

- Şu tara!a mı? 
- Ya, o tarafa! 
- Hani Gurda kule glSrllnUyor? 
- Ev t, itte o kulenin görUndUğU 

tarata! 
Katil, cocuklarm. kahlllvllt.I nlahe

Unae maharetle dlnje ederek, ta.ras-
ıut kulesine doğru eevkediyor ve on· 
1ara korucunun cesedini bulduruyor: 

- Baba, baba! 
Çağırıldığı zaman, o, tarusut kule

einden hayli uzaktadır; zaten kendisi 
t<>cu:kiarını mantar bahanealle kule 
tarafına aevkederken, bulunduğu yer. 
den bir adım blle o tarata atmamıe. 
kendisi bulunduğu yerde kalmııtır. 

- Baba, baba! 
O, böyle çağınlacağmı evvelden bi· 

liyor, fakat önce ieltmemlı de aonra· 
dan le1tmiı gibi davranarak, ıiper al
dığı çalılıklar aruından neden aonra 
ba.eını kaldırıp, aealeniyor: 

- Ne var, ne oldu? 
Şimdi çalılıklar arumda onun ba.

llnı glSren oocuklar, korkmut halde, 
telA~la kendfılnden tarata kotuyor
lar: 

- Baba! 
- Ne var, canım? Söyleseniz, e! 
- Biz artık o tara.fa gitmeyiz, ba-

ha! 
- Neden? Yoksa mantar bulama· 

dınız mı? 
- Mantar dolu, ama .. 
- Aması ne? 
Çocukların gördUkleri eeyl anlat

~~~ bir tUrlU dllleri dönmüyor; kor. 
''«lan tlr tir tltfrlyor, elleriyle boyu· 
~.o taraf1 gösteriyorlar; taraasut ku· 
'C81nin bulunduğu tarafı! 

b· - Ne var ki orada? Yoksa va.hıi 
t ır hayvan mı saldırdı Uzerinir.e? TU-
Cğf rn de yok kl benim! 

ı...._Cocuklar, cllerile isaret ederek, yut
'IUla yutkuna aöylUyorlar: 

- Orada bir adam yatıyor, baba! 
l:l -Adam mı?. E yatıyorsa, yatıyor! 
~1~nda şn~cak, korkacak ne var aan-

b -b Yatıyor, ama canlı değil, kanlı, 
a a! Bir korucu! ÖlmUş! 

?tı - Ne?. Sakm elze öyle gelmiş ol
asnı? 

- Yok, yok; sa.hl, baba! • 
h~a~ıı baba, çocukların l!kırdısma 
ile ınanrnış, yarı inanmamıe göril
~ek, tarassut kulesine doğru yUrU
tibı ~ Cle!cdf ancak o zaman görmUş 
lttı' birdenbire teli6 göstererek yak. 
~ Yor, Y&kından bakıyor ve geriye 

vakaya muttali olmue gibi davranarak 
derhal vaziyeti resmi yere ihbarla, 
rol yapıyor, bu suretle her türlü şUp
heden kendisini tentize çıkarmak p11· 
runı tatbike yelteniyor. Ukin evvelce 
bilinen ahlaki temayülleri, hal ve h~ 
reketl, sonra başka bazı alakalar göz.. 
önünde tutulduğundan, tahkikat ve 
takibattan, binnetice de fa.z.lasile har 
kettiği lkıbetten sıyrılamıyor; teni 
suçunun cezasını, mUebbed ağır hapla 
cezası §eklinde çekecek! 

Umumt harbi takip eden edenlerde, 
ormanda polis vazifeleri de uhdesine 
verilen orman memuru, haydutlara 
kar§ı hemen hemen muhafaza.sızdı; 
tamamile koruyucu vasıtalardan mah
rumdu. Yabaniyi tevkif etmeden ya
hut ona kurşun sıkmadan 3 kere se. 
lcnerek ihtarda bulunmağa mecbur. 
du; nefoini konımağa, ancak bundan 
sonra sıra geliyor. Uaule riayeti göz. 
önUnde tutan ve takyitleri noktası 
noktasına hesaphyan korrekt bir ko
rucu, ihtarla ikaz olunarak kaçan ve 
hattl kaçrp da müsait bir sipere sığı
nınca takipçisi Uı.erine kurşun yağdı
ran yabani haydut üzerine tam zama
nında kul'§un sıkmak imkanına heınen 
hemen sahip değildi gibi bir §ey; bu
na mukabil yabani haydut, isterse 
kaçmakla iktifa ediyordu, isterse de 
taklpc;islnt temizliyordu. Sonra da or
manda keyfince ağaç kesiyor, keyfin
ce hayvan öldürüyordu. 

Eskiden hizmet nizamnamesi, tali. 
matname ahk~mı, onnanlarm muh&· 
fa.zası iel kendilerine ısmarlanan bu 
klm-ldJ'l., ulAhim•tl.,I t.alrvit .MA,..lr 
onlan yabanilerin euç faaliyetlerine 
kar§t hareketlerinde serbest bırakmı
yordu. Ve dolayısile de orman, kendi
l'linin en sadık koruyucuları arasmdan 
sayısız kurbanlnr istiyordu!? ... 

BugUn vaziyet hayli değişmiltlr: 

ealahiyet hudutları geni~letilmiş, or -
man memurlarına süratli ve katt ha
reket imk!nı verilmiştir. Av kanunu 
ve yeni hJzm~t nizamnamesi, talimat
name ahk!mı, korucuların ormanı ve 
orman hayvanlarını korumak i§ini es
kisine niRbetle çok daha kolaylaştır

mıştır; kesenkes korumak esasmdan 
yeni yeni esaslar ... 

Şimdi, "Tüfekleri temizleyiniz!., dl. 
y_e Alman avcu ve orman memurları 
yeni bir av yılma çağmlırken, bu yı· 
lm vatanları uğurunda maktul dilşen 
kahramanların adına da tahsis edildi· 
ğini tahattur sırasında, geçen yıllarda 
ölen vazifesine sadık ye3il ceketli yi
ğitleri de unutmamak gerektir. ÇUtı
kU onlar, ormanlarını ve hayvanları
nı yalnız kendileri için korumadılar; 
ayni zamanda senin ve benim için de .. 
Demek oluyor, ki onlar bizim için de 
ölmüş bulunuyorlar!? .. 

Bf'ITI!! ... 

Yeni Valde Ham 
Eminönünde yıkılmakta olan Val

dehnnmın belediyeden alman 260.000 
lira parası ile postahane binasının 
karşısında yeni bir han yapılacağı ya
zılmıştı. 

Hanın projesi haurlanmıe, alftkadar 
makamca tasdik olunmuatur. Yakm 
bir zamanda mUnakasa. açılacaktır. 

( hısa hanerıer 
• Son günlerde .ErelUiden çok fazla çilek 

ıehnlt ve kilosu 25 • 30 kunıp kadar düş
nıüşlilr. 

• Adalara ve BoAaziçlne taşınmalar baş
lamı,lır. Aka)'ın yaz tarifesini tatbik et
meden başlayan göç, havaların birdenbire 
iyı lc:;-nıcsi yüzUnden olmuştur. 

• Yazın ezik meyva aatıhnaması için 

icap eden tedbirler alınacaktır. 
• Belediye Çukurova ve Ege mıntaka

sından mühim miktarda kasaplık ha>-van 
getirtmiştir. 

• Belediye şehirde otuz kadar otobfis 1~ 
tetme~e karar vermiştir. Otıııar yolcu alı
cnk olan otobilslerfn ııntın alınma işi ne 
meşgul olmak iızcre bir .komi!lyon teşkil 

edilmiştir. 
• G:ııi köprüsn inşaatı sür'ntle ilerlemt'k 

tedlr. Onumüıdeki Alustosa kadar bltlrilc
ce~i umulmııktadır. 

• Zabıtai ahlAkb·e şubesi ile kaçakcılık 
bürosu bir hazirandan itibaren Udnci şu
be miiılürliiiıü emrincle çalı~acaklardır. 

• İstanbul arşiv idaresi Topkapı sara-

yındaki mesaisini bitirmı,, yüı milyondnn 
fazla vesikayı ihtiva eden baılnel evrak
tald ta5n1Clere başlamıştır. Kadro yakın
dn ıen!,letile~ektir. 

• Mıılh·e Vekôleti fstanbuldakl blnatan 
yeknasnk bir fekildc yllptırma:ra karar ver 
ml$tl::-. 

• Müvaıene •er;binde yapılan tenıllAt 
dolayıslyle bu ay maaflır yQzde iki 

fazla ''erilecektlr. 

Vilayetlerde : 
• Havıada eski lmnrethane kQtQphıne 

haline getirilecektir. 
• Konya hastahanesi etrafı lstlmlAk edi

lerek bOyiltfılecektlr. 
• Trekyada gUlcülük (!ittikçe llcrlemek

lıl\ıtir. Edlrnede ca\ıi!!n.Jil.lrs glizel bir gül
JOlı vtlcada ptlnn fH' • 

• Ya, nınm satışları gün ;eçtlkce art-
maktadır. 

• Karabük hükClmet konal!t yakındıı jn. 

~a edilmcae başlanacaktır. 
• lımirdc eötmenler için yeniden 502 

e• yapılmıştır. 
• lmrııh hapishanesine 28 mahkQm se•

kedilmiştir. Haziran ayında buradaki 
mahkumların adedi &00 il bulacaktır. 

• Hur5anın vııkınar köyü minaresi yıl
dırımla yıkılmıştır. 

• Buraa imar plAnının dn B. Prosta ve
rileceAi hnkkınrlakl haberler teeyyüt et-

mt'klerlir. 
• Şarkışlaıia bckrliye tarafından bir otel 

vQcuda ıtctirilmlştlr. 

Galata Rıhtımına Bir 
Sundurma Yapılacak 

GUmrükler BqmUdUrlUğü, Galata 
nhtımmda bir sundurma yapmağa ka
n.r vermigtir. Mühendisler sundurma
nın yerini tesbit etmek U7.ere tetkik
lere başlamışlardır. 

Yeni 11undurma sirkecideki eundur
maya nazaran ~k daha bUyUk ve ge
niş olacak, inşaat da o nisbette geniı 
tutulacaktır· 

Galata sundurmuına İzmir ve Ka. 
radenl:a hattına c;alıpn vapurlar yana
şacaktardır. 

Bir Bakkalın Mektubu 
DilnkU sayımmla ErenköyUnde Şq

kmbakkalda Kemal Aksakm çırağı 
Fillbe kızarak başına bir kava.noz ka
rağını attığını yazmı~tık. 

Bakkal Kemal dUn bize gönderdiği 
bir mektupta hMisenin böyle olmadı· 
ğıru söyliyerek tekzibini istemektedir. 
Bu haber ar.niyet ikinci şube istih
baratından almmı~. 
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1 H erg ün bir fıkra : 1 

saka.lı tama.mile ağarmış olmasına rağmen b~ıoda hiç beyaz yoktu. 
Sebebini sordular. Meclistekilerden biri hem hiddetini teskin etmiş 

hem de bir nükte ile onu su.sturmuş olmak için: 
- Bilinmiyecek bir şey değil, demiş. Malfundur, ki, hangi şey çokl 

kullanılırsa çabuk eskir. Efendi hazretleri de çenesini çok kullandığın
dan sakalı eskiyip ağarmış, beynini asll kullanmadığından saçlarına' 

ı,ev olmamıg.,, 
......... .-ouw; ••-••---

Var yete artisti 
kadın 

2000 reyle Amerikada bir şehre 
belediye reisi seçildi 

Mi.8 Billi halka nutuk tıerirken 

Sinek, kaplan
dan da tehlikeli 

Kaplandan bin kere tehlikeli bir hay
van.. Bunun sinek olduğunu söylesek 
biraz tuhaf görünür. Fakat hakikat bu
dur. lşte rakamlar: 

Siyamda kaplanların parçaladığı insan 
lar senede 50 kişi kadardır. Halbuki si
neklerin öldürdüğü 50 bin kişidir. 

Sineklerin tehlikesi bilhassa uyku has
talığı ve sıtma aşılaması ve diğer hasta
lıklan nakletmesidir. Uyku hastalığı a
§ılayan sınekler bilhassa sıcak memle
ketlerde ççl)tur. lngil'z JJ\pdistanında 
her sene, bu hastalığa tutulanlar 100 

Söiilüt. Sftfif.I W'fttkıP A'flDmtıfmır 
tutulup çah5ınaktan aciz kalanların mem 
lekete iktisadi sahada büyük zararı var
dır. Yapılan bir hesaba göre, bu yüzden 
İngiltere senede altmış milyon lngiliz li
rası zarar etmektedir. 

Sivrisineklerin taşıdığı ısıtma da her 
memieket için bir flfettir. Sıtrnalann 
fazla görüldüğü Avrupa memleketi olan 
Romanyada sıtma mücadelesine bu sene 
büyük bir gayret sarfedilmektedir. Halkı 
sıtmaya karşı tedbir almaya teşvik için 
muhtelif propagandalar yapılmaktadır. 

Milletler cemiyeti sıtma mücadele ko
misyonu sıtmaya karşı yeni bir korunma 
usulü tavsiye etmiştir. Buna göre müte
madiyen kinin almakla yapılan tedavi 
usulü .artık kalkmıştır. Yeni tedaviye 
göre, sıtmalı bir kimsenin ~ altı gün 

Amerikada, vaktiyle varyete ar. 
tistliği etmi§ bir kadın, sonradan Dis. 
ney §ehrinln me~ur bir siması olu
yor ve belediye seçimi hazırlanırken 
namzetliğini koyuyor. 

Kendisinin seçilmesi için yaptığı 

propaganda esnasında da halkın hoşu. 
na gidecek birtakım valdlerde bulunu
yor. Mesela, şehirde, görülmemi~ eğ. 
lence yerleri açacağını, hemen her 
gün, bayrammış gibi şenlikler yaptr. 
racağını va.adediyor .. 

Seçim yapılıyor ve Billi Beyker is
mindeki bu kadın, 2000 reyle belediye 
reisi seç1liyor. 

Kadm belediye reisi, ie ba§ma ge
çince va.adini tutuyor. Eğlence, oyun 
esasen onun sevdiği şeyler. Öyle ki, 
şehir baştanbaşa çılgın bir hale gelL 
yor: barlar, danslngler, müzikholler 
gece gündüz i§liyor, şehirde yeni yeni 
birahaneler, eğlence yerleri açılıyor. 
Ahali vur patlasın, çal oynasın şek
linde kendini eğlenceye veriyor ... 

Bu çılgınlık dört gUn sürüyor. Dör. 
dilocü gün polis müdürü iae mUdaha. 
le ediyor: 

Zevk ve i§?'et içinde kendini kaybe
den Disney eehri, bir eğlence yeri ol· 
makta beraber, ayni zamanda mUthif 
bir cinayet ve kavga memleketi ha. 
line gelmiştir. Her gün, her gece bir· 
kaç kişi vuruluyor, hemen her eğlen. 
ce yerinde kavga ve döğüş oluyor. 

Bunun Ü1.e.rine, pol~ mUdUrU: 
Artık yeter! diyor ve Mbn tukene. 

rek, ~ehre bir beyanname dağıtıyor. 
Beyannamede ~unlar yazılıdır: 

''Ben oozife ~cıında oldukça hiçbir 
kadının şehri altüst etmesine mil$aa
d.e edemem.. .. ,, 

Bundan sonra, polis memurları faz. 
la kanpkhlc> çıJan eğlence yerlerini 
kapatıyorlar, l!lıkı tedbirler alıyorlar 
ve eehrin eğlence çılgmlığı nihayete 
eriyor... · 

-o-

Çöp Kongresi 
Temmuzda Viyanada bir çöp kon

gresi toplanacaktır. Buna Istanbul 
belediyesi de davet edilmişti. Belediye 
namına bir zatın mura1ıhas olarak bu 
kongreye gönderHmesine karar veril
miştir. 

arka arkaya 1 veya 1,20 gram kinin al· 
ması lhımdrr. Bu tedavi, hastalık yeni
den ba~iadığı zaman tekrar edilebilir. 

Bununla beraber, bu uıulü doktorun 
tavsiyesini almadan tatbik etmek dolru 
olmaz. 

Görüp düşündükçe : 

Karın hududu nedir? 
YAZAN: s. Gezgin 

Dillerde "Ticaret serbesttir!,, diye 
manası pek bulanık bir söz dola§cr. Bu 
serbestlik, onun bailannı kopardığını, 
bir dağ havası batı boıluğuna kavuıtu· 
iunu mu anlatır? Şüpheıiz hayır. Fa
kat bazı adamlar, ticaretin aerbeatisini 
böyle anlıyorlar, kurduklan tezgahın 
arkaımda böyle İf görüyorlar. 

Bunun acı bir ömeğİnİ dün gör4üm. 
Beyoğlunda bir lokantaya, iki arkadaı· 
la rinniıtik. Orta halli bir yemek 11-

marladık. Kebabın yoğurdu, değil birin 
ci eınıf bir lokanta için, bir köıeba.tı köf
tecisi için bile ayıp sayılacak derecede 
ek§oi idi. Oç kap yemek bir meyveden 
ibaret gıdamıza alb lira aldılar. Zihnen 
bunların maloluılannı ıöyle bir heaap
ladım. Hepsi bir lira bile etmedi. Ka· 
zanç, teıebbüsün, baıanşın, alm terinin 
tabii bir neticesidir. Hiç kimseden bu 
hak alınamaz. Ama, kazancın da bir 
hududu, baıka yurddaı menf antlcrine 
dayanan bir tarafı vardır. Birinin ka
zanç ihtirası, ötekini batıran bir para 
uçurumu haline girerte, mesele berbat· 
laft1', çünkü o vakit, au borusundan 

eıyarak ev eoyan bir bırıızm, yolda 
kellesini koltuiuna alarak yol keeen 
bir haydlldun vurgununa dıa kazan~ 

demek lizrmselir. 
Bu lokantalann yüzde bin kazanç 

PC§indcn koımalarma nasıl söz yuma• 
luyor?. 

Eğer )'allll.llll)'oraam, bu gibi müeı· 

aeıeler, listelerini keyificri istediği gİ· 
bi değil, belediyeden alıdıklan direktife 

göre yaparlar. Belediyede bu iıle uğ
r&§"nlar .da tabii harç fiyatlannı göz
den Airirler, piıme paylamu ayırır
lar, maırafian çıkarırlar, en sonra ı 

e11eeenin de makul kazancmı katarak, 
yemeklere paha bkerler. 

Pazarda kilosu kırk bet lnıruf8 ıa
blan etin bir poniyonu naıd elli lcu· 
ruta müıteriye aolculur? ... 

Böyle bir fiyabn elbette hükumet ve 

belediye tarafından keailmit olmaaına 
ihtimal yoktur. Şu halde, bu lokanta
lar bütün o kayıtlan çiğniyerek, yağ· 
macılığa kalkışmışlardır. Alakadar ma· 

kamlnrın bu itle yakından ve sertçe ui
raımalan pek yerinde olar lalUIWD. 



Hindistan yolu üzerinde mühim bir mevki 

Kıbrıs adası 
lnglllz bahriye nazırı Samuel Hor 

geçen yıl Akdenlzdekl İnglllz mUs
tahkem mevkllerfyle deniz Uslerlnl 
tefti' ettiği zaman, Habe' - İtalyan 
harbinden sonra sevkUlcen itibariy
le ehemmiyeti artan ~ıbrıs adası n
zerlnde duraklamı,tı. 

Samuel Hor, İngiltere yanmada
sını Hindistan ve Uzak Şarka bağ
layan Akdeniz yolu Uzerlndekl Kıb
ns adasmın o zamana kadar ikinci, 
hattA UçU.ncll derecede oynadığı ro
llln, blriııcl pl&na alınmasını lstemlt 
ve tnglltere hllk6metl, bahriye nazı
rmm noktal nazarını kabul etmlş
u. ÇllııkO. İtalya Şarki Afrlkaya yer
letmekle İngllterenln Akdeniz plln
lanm altUSt etmlttı. Kıbmtan bir görllnilf .. 

Umumi harp yıllannda lnglltere-
----------------------·----------------------------------ntn mnatahkem bir mevkii olarak 1 

mlllılm ask9rl vazifeler gören Cebe
ltıttank yanında, umuml harpten 
sonra MaJta adası da merkezlslkletl 
Uaerlne almıştı, Habe' harbinden 
sonra lıe ılklet merkezinin bir kısmı 
Kıbrısa yükletildi. 

Müstemlekeler: 65 milyon. 119 da meş 
Umum nüfusları (müstemlekeleri yaşın • 

ile beraber) İngiltere: 503 milyon. h k 
Fransa: 107 milyon. ur emancı 

Akdenlzln tam ortasında addedl· 
len Malta adası fevkallde mUstah
kem bir mevki ve blrlncl derecede 
J»lr deniz UssUdllr. 

l'akat, yukarıda da söylediğimiz 
Jlbl, Babeı harbinden ıonra Malta
nm lifi gelmedlliDI gören İnglllz
ler, Akdenlzln ,ark kısmında da lsU
nat edllecek kuvvetli blr mevki bu· 
lund'llrmak icap ettlllne karar ver
dller: bu karar lcabatından olarak 
da Kıbrıaı tahkime ko711ldular. 

Dünya nüfusuna göre lnğiltere yüz
de 25. 

Fransa: Yüzde :S. 
İngiltere ile Fransanm, milstemleke

leri ile beraber, arazileri: 
İngiltere; asıl memleket: 242.000 

metre murabbaı. 
Müstemlekeler: 33013.000 metre 

murabbaL 
Fransa; asıl memleket: 551.000 

metremurabını. 

Müstemlekeler: 11.885.000 metre. 
murabbaı. 

Yekfuı - İngiltere: 33.255.000 K. 
M. K. dünya mesahasına nazaran yüz
de 24. l~ll~erl bö>'l• miWq paralar 

1artMlrftirııtandlfı& ... --. a..~•••••••·• 
hılllerln bııtmda bombardıman tay- sabasına nazaran Zde 9. 
7arelerl gellr. Mesafeleri kısaltan Bu suretle, mgiltere ile Fransa bir 
bombardıman ta17arelerl lnglllzle- arada dünya nüfusunun yttzde 30 Wıu, 
re, yalnız Maltaya istinat etmenin mesahasmm d& 33 Unil 'telkil ediyor. 
korkulu olabllecetlnl anlattı. Bahu- lki memleketin harp halinde 20 ile 
sus ki Malta İtalyan tanare karar- 45 Yat arasındaki nüfustan mürekkep 

derhal çıkarabilecekleri asker mikta· 
glhlannın çok yakınındadır. Bunun n (Asıl memleket nüfusundan) : 
için bu çellk adaya lcap ettiği dere- İngiltere: 8,2 milyon 
cede gtıvenllebllecell tllphell görUl· Fransa: 7,0 milyon 
mele başlandı. Yekfuı: i5,7 milyon 

son lnglllz - İtalyan anlaşmasın- 1938 1 d dU d ki ta senes n e nya a yyare 
4an sonra tnglllzlerin Kıbrısta tah· kuvvetlerinin yUme 16 sım, orduya a-
:ttmata devam edip etmeyecekleri lmabilecek asker adedinin de yüzde 21 
henllz mal6m delilse de tlmdl7e ka- ini teşkil ediyor. 
ktar 7apılan hazırlıklar da az delil- İki memleketin altm stoku (Eski 
~r. albn dolar hesabile) 

Samuel Bor ildeniz! geçen 711 
İngiltere: 1.994 milyon 

;tolqmafa çıkmazdan önce İskende- Fransa: 1.524 milyon 
rlJ, hatıl Ha7fanm lnglllz do- Yekfuı: 3.518 milyon 

ı nanmasma birer aıtmak haline ko- lki memleketin beraber istihaalleri 
nulacatı zannedllmt,u. Fakat Sa- (Dünya iatihaalltma nisbetle) : 
muel Borun intihabı Kıbns tızerlne 
Dldu.. lılal6m oldutu veçhlle cot· Maden kömUril: Yüzde 
rafl mevki ltlbarlyle Kıbns adası, Elektrik kuvveti: 

Çelik: 
oellkle Grtılen bir deniz tıssUne ve do- Font: 
ı\anmanm barmmasına çok mUsalt-

27 
20 
18 
17 

Evlenirken ne 
yapacağını şaşırdı 

Dünyanın en genç p r o f e s y o-
ne 1 k e m an c ıs ı, Yahudi Menusin 

19 yaşında bir A. 
vustralyalı kızla 

evlenmiştir. Fakat 
evlenme merasi
minde kansmm 
parmağına yllzil
ğU takarken eaşır
mıştır. 

Usulen ytlztlk, 
önlerine aÇJlan di· 

"'W 1tltab'M U*lne 
konulmuş ve orada bir miktar durduk
tan 80ll!'& parmağa geçirmek llzmı· 
ken, genç kemancı, yüzüğü cebinden 
çıkarır çıkarmaz karısmm parmağına 

takmak iatemfttir. 
Yahudi Menusin şahit getirmeği de 

mıubnUftu. Kimin tahlt olacağı ken
disine sorulduğu zaman yanıbaşmda 

anııealle babasına bakB.rak: 
- Bunlar phlt olsunlar, demiştir. 
Her halde ilk evlenişin sevkile ola. 

cak, genç kemancı usul ve erkanı pek 
becerememiş. 

Ticaret Odasında Toplanb 
.fatanbul Ticaret odası riyaset di

vanı dUn öğleden sonra Ticaret odası 
salonlannda mUhim bir toplantı yap

mış, 938 malt yılma girerken odanm 
umum! vaziyeti etrafmda görUlmtlf, 

buhUIU8ta lktısat Vekletine bir rapor 
hazırlanarak gönderilmesine karar 

verilmiıtir. 

MAHKS:MELERDE -- .. 
Kim vurdu? 

içki aleminde yaralanıp sonr 
ölen Mükerremin katili aranıyo 

Birkaç ay_ evvel Topkapıd& kale\ liğine verilen Ane kadın, hlldııı.fıl 
duvarları ilsttınde ya.pbklari bir içki gösterdiği lüzum bed:De muayen& • 
ileminde, arkadaşları MWterremi bı- dilmek Uz.ere adliye doktoruna yollaD' 
çaklryarak yaralıyan maznun Niyazi Dll§bl'. 
Kuşgöz ile Hasan Piç'in duruşmaları- Adliye Tebligat Müdürü 
na dUn ağırceza mahkemesinde baş· Adliye tebliğat müdüri1 Mustafa 
lanıldı. Erse7.en adliye teftiş heyetinin g&rterı-

lki suçlu tim.diye kadar çekildikle- diği lüzum tl7ıerine adliye encUmenl 
ri sorguda ve polislere verdikleri ifa- kararile Veki.let emrine a.lıımutbr. 
delerinde suçu birbirlerinin üzerine K cfık•• Sulh Mabk • 
abnışlardı. a oy emeaı 

Dilnkil celsede fahlt olarak dinlen!· Kadıköy Sulh mahkemesi haziran 
len komiser muavini 7'eki de IU şekil· ayı içinde, timdi bulunduğu binadan 
de ifade verdi: çıkarak, .Moda caddesinde eski au efr. 

- Milkerremin vurulduğunu duy- ketinin binasına nakl$Jecektir. 
duk. Vaka mahalline gittik, kendisi Sütten · Zehirlenenler 
yaralı idi. Karakola getirdik ve ifa- Etrafında Tetkikat 
desini aldık. Mükerrem verdiği ifade- Bir hafta kadar evvel Kumkapı ve 
de ''beni vuran Niyazidir,. dedi. Bu. havalisinde blrçc>k kimselerin sehirleD 
nun ü.zeriDe Niyaziyi yakaladık. Fakat mesini mucip olan zehirli alitler etra• 
Mükerrem hastahaneden ~ktan fmd& yapılan tetkikler bitmietfr. 
sonra, verdiği ikinci ifadesinde ise Sıhhat mUdUrlilğll, Bilt kaplarmm 
"beni Niyazi değil, Hasan Piç vurdu,, yıkandığı suyu tahlil ettirmif ve bu• 
diye söyledi. Biz de bu sefer Piç Ha- nun mikroplu olduğu g&illmtlftQr. Su
sanı yakaladık. · daki mikroplar st1te kanpıca Ure-

Fakat duyduğumuza göre, MUker- mekte ve içenleri zehirlemektedir. 
rem hastahaneden çıkınca, Niyazinin Bu vaziyet karşısmd& Sı'bhat mile 
arkadqlan kendisine para teklif ede- dUrlUğil bütün belediye 111belerlııe bir 
rek, suçu Hasana yüklemesini söyle- tamim göndererek süt kaplarmm ,-. 
mişler. kandığı suların daimi bir kont.rol aı.. 

Mahkeme, şahitten sonra, hasta.ha- tmda bulundurulması lUzumuna Jpret 
neden çıkmca yarasmm iltihabı neti- ~bnietir. 

cesinde ölen Mükerremin evvelce alm- Diğer taraftan stttlerin tahlil ecın.. 
Dll§ ifadesini okudu. Mükerrem ifade- diği adlt tıptan milddeiumumtlife he. 
sinde diyordu ki: nilz katı npor gelmemİ§ oldulmidan. 

- Kalede Basri ve Arap Mehmetle mal'ldıra 88.hibi ve satan ba»Jndald 
içki içiyorduk. Az sonra yanımıza Ha. takibat beklemektedir. 
san Piç, ile NiyuJ Kuegöz geldiler. 
Karşnıuza geçlp., oturdular. B~ "ma· 
7.amıza buyu.rsanua!,, diye kendilerini 
davet edince, Hasan Piç Niyazi Kut· 
göze göz kırptı. Merale ettlın ve ken
dlalne ~ ~ attıi!Jıı llOıdıua. Ha,. 
'\tan lri1tffr etti ve 'htr-a.hıt Cf>li-~k Us
tünıe saldırdı. Ben korkup lt~ağa 
başladım. Hasan Piı de arkamdan ko
valıyordu. Ayağım kaydı ve yere 
dl1ftUm. 

Bir müddet sonra kendime gelip 
gözlerimi açınca yanımda. Niyaziyi 
buldum. Hasan beni vurduktan sonra 
kaçmıştı. 

Mükerrem komiser muavininin tut
tuğu iki ifadesinde de kendisini vura
nm Hasan Piç olduğunu söylUyordu. 

Mahkeme, şahit celbi için duruşma. 
yı baeka bir gUne bıraktı. 

Diıleriyle Eltisinin 
Kulaklannı Kopannıı 

Malt.epede oturan ve iki kardeein 
karılan olan Ziyneti ile Ane, dttn sa
bah çocuklarmm birbirleriyle kavga 
ebneleri ilzerine, kendileri de kavga.
ya tutuşmqlardır. 

Kavga sonunda Ayee kadm,eltisi 
Ziynetinin kulağını, dielerini geçire -
rek koparmış, parma.ğım ve ellerini 
de parçalamıştır. 

Yakalanarak UskUdar sorgu hlkim-

Sinemanıtı me,7ıur linwı~ 
8ita Lor8ll 

tlr. Adada yaşayan 400.000 TUrk ve 
;runanlınm da dost lnglltereye kar
tı olan mutavaatları, tnglltere7e btı
)'llk blr itimat ve gtınn veriyor. Ba
va kunetlerl lc;ln İngiltere lle Af
rika ve Hindistan mlllellesl araam
da Kıbrıs çok mUsalt bir kararglh 
vazifesi de görebtlecektlr. 

Artistlerin farkında olmadan 
yaptıkları hareketler var 

bu huyundan vaız geçirdiler. ÇOnktl, 

10nradan bu hareket onda yerlefip ka

lacak, farkında olmadan da yapma,
baıhyacaktr. 

Fakat, Mey Vest'in de böyle, blrd 
aacına aoluna ullana ullına yUrUmr 

ıi bilildı onun teaıhirkar vaaıflarmdlll 

biri olarak kabul edilmiftir. 

ista tıstik köşesi: 

Dünya ve ingil
tere ile Fransa 
BugUn Avrupanm kantik siyaseti 

karpsmda Fransa ile İngiltere elele 
vermif bulunuyorlar. Bu itı"barla, iki 
memleketin dtınyadald vaziyetini ra
kamlarla gözden geçirmek faydab o
lacaktır. 

lngiltere ile Fransanm, milatemle
Jıeleri ile beraber nUfuslan: 

haC•e, _. -ruekette: 47 mil,_ 
Jlilatmllebler: 4116 milyon. 
1"1-. ..ı memJelreU.: '2 mft. 

Fakat bunların bazıları da pek yapmacıktır ••• 
Artistlerin çoiu sinirli kimselerdir. 
Sinirli olmalan belki biraz haldı cö

rülilr. ÇilnkU meslekleri kendilerini ai 
nirli bir hale cetirmektedir. Onun için 
ainirlili1derinden ileri gelen bazı ha
reketlerini de sinema bot cörmekte
clir. 

Meseli, dikkat etmipeniz görmilt
sünllzdUr: Gabi Morlay ainirlendiii 
zaman elindeki mendili bWUfturur, 
bir elinden tibUr eline alır, ağzına gö
türür, yırtacak &ibi olur ... Elinde men
dili tutmakta ıda hakbdır. Çünkü her 
an ağJaman ihtimali ..ardır ... 

]an Piyer Omon hiddetlendiği za
man boyuna yutkunur. Saçlannı • 
rqtınr. 

Annabella'da da bir huy vardır: Si• 
nirlendlil zaman elini afzma &6ttlrllr, 

ftlllılft ....... --

varır ve çeker. Kaç kere böyle yapmıı, 
bunun için f"ılmin en gilzel sahnelerini 
kesip atmak 1lmn celmiıtir. 

Jill Beri - Affedenllüi • burnunu 
eliyle siler. Fakat parmaiı burnuna 
o kadat Çllbuk pder gelir ki kimse far
kına varmaz ... 

Eleanor Pavel, dansederken elini 
karnına kor .... 

Valas Beri arama elini yiizUne cö
türilr, aanki ıu ile yıkanıyormuı gibi 
bir ldolaıtmr ve burnunu bastınr ... 

ReymU parmağını yakumdan içeri 
sokar, unkl boiuluyormuı gibi bur
nunu yukan kaldırarak derin bir ne
fes ahr. 

Greta Garbonun da bir huyu vardır: 
Aralll9 bflarmı kaldırır, baflDl öne 
iter. 
,....,111M.,ı& ... -~ .. ".111~~7 

etrafına bakanlar bile vardır. Bunlar
dan biri Miıel Simondur. 

Simon Simonun da kızdığı diJlerini 
sıkmaamdan bellidir. Bunu bazan ıdal
guı olduğu zamanlar da yapar. Di§le· 
rini aıkarak bir konuımaaı vardır ki 
insamn gillmemeıi kabil değildir. 

Sonra, Simon Simonun çabuk çabuk 
1'cnuımıaı da mefhurdur. 

Fakat bu, biraz da yapmacık değil 
midir? 

Hakikaten, artistlerin, farkında ol· 
madan yaptıktan hareketleıiden (tik'· 
lerden) baıka, istiyerek yaptıklan hı· 
reketler vardır. Meseli, ktiçük Şirley 
Templ yürürken iki tarafına aallanma
yı ve kollal'JJ)J asker pi muntazam 
hareketlerle ullamayı bir vaatler ·
det edinmiati· Bunıı &oculduktan, mah· 
ıua ~ :ır.a-.•~ ...-ıa 

Şqa Gitri'de mütemadiyen, iki 11-
Jarctıdt bir: 

- Aman Allah! Aman :Allah 1 4" 
clunıt. 

Hatta, Fraom aktar ve piyes _. 

haniıi kendisindeki bu huyu kllld" 
manlanna da vermiı ve eeerıerinCJdl 
birinde bUtün phtslara: 

- Aman Allah! Aman :Allahf '*' 
dirtmittir. 

Lorel, konuıurken, ikide bir d~ 
ceye dalar ve kafamu kafa. ı.-

Deanna Durbiıt de "YU.S erMI• 
kız., filminde yUzünU cözilnl ~ 
rur. Bu huyu, ayni filmde, 1aôa ~ 
er rolünU O}'IU)'8ll :Adolf Mea~ ela 
mıı ve o da 1azma nrp ~ 
tcreçek tarzda yilzily~ bir 



Yalovada 24 saat 
~ ı._:ı ~ - -

Yalova ile Millet çifliği 
arasındaki bahçeler 

inkişafı için bazı çareler Kazanın 
daha düşünülemez mi? 

Tra.k vapuru lstanbulla Mudanya 
arasındaki yolu çok kısalttığı ve Bur 
sa yolcularına konfor ve büyük ra
hatlıklar temin ettiği için Yalova. i
le Bursa arasında işliyen otobüsler 
müşterisiz kalmıya başlamış. 

Yaz tarüesine göre sabahları saat 
dokuz buçukta köprüden kalkan va
pur BüyUkadaya uğradıktan sonra. 
saat on ikide Yalova.ya yanaşıyor. 

Yalova kasabasına vapur yanaşırken 
karşı ba},rlarda yeşeren çimenler in
sanın içinde bahar ufukları açıyor. 

iskele meydanı ve kaza.ya giren cad
de geniş, ferah ve modern bir stil
aedir. Buraya ilk gelenler Yalovaya 
sihirli bir elin değdiğine derhal hük
mediyorlar. 

Yalova. banyoları hakkında simdi-
ye kadar pek çok yazılar yazıldı. Ben 
l:iu yazımda Yalova kazasından ve 
köylülerden bahsedeceğim. 

Yalovaya ip, meyva ve sebze götüren köyliiler 

Burada muhtelif esnaf ve ticaret sı için teşebbüsata geçilmiştir. Yalo-
va ile Millet çiftliği arasındaki met

erbabı ve kasabaya gelen köylülerle 
ruk bahçeler halka ve memurlara da

yaptığım görüşmelerde, ilerleyişin ve 
ğıtılmış, fakat memurlar başka yerle

modernleşmenin yalnız kasabada ol- re nakil ve becayiş olundukları zaman 
madığmı 32 köyU ihtiva eden ı.engin 

aldıkları bahçeleri başkalarına dev
ve münbit kazanın da son süratle ik- retmekte ve bu suretle ortaya bir mu-
tisadt ve zirat sahada ilerlediğini öğ- vazaa işi çıkmamaktadır. Bunun doğ-
renerek sevindim. Bursadaki ipek bö- ru gekli tam maaşla tekaüt olan 500 
ceği enstitüsünden bütün köylülere zabit ve memuru buraya celbedebil-
tohum dağıtılmıştır. Senelerdenberi mektir. 
ziraat memurlarının meccanen ver- Hilkfunetten aldığı tekaüt maaşile 
diği eut fidanları eskilere ilave edil- maişetini temin eden bir memur, bu-

miştir. raya. gelip yerleşecek olursa ve bu gü-
. Koza ve ipekçilik yakın seneler i- zel bahçelerden beş, on dönümlük yer 
"çinde Yalova kaz.asının geniş servet meccanen verilirse zümrüt gibi yem-
JCaynağı olacaktır. 

yeşil olan bu cennetlerde modern 
Bağcılık bütün köylere yayılmaja k6fkler ve evler yllk.elecektlr. 

başlamıştır. Köyliller arumda bu bu Burada. görilştüğüm bir çok kimse-
susta rekabet de vardır. ler hep bu fikri ileri sürüyor ve Ya-
. Haftanın cumartesi günleri kuru- !ovanın daha fazla inkişafını bu şekil-
lan pazara. bütün köylüler geliyor. de buluyor. 500 memur buraya yerleş-
'Yalovanın enerjik kaymakamı Hüsnü tirilecek olursa, bir inşaat kredi koo-
Ergin Modern bir pazar yeri kurdur- peratifi, maaşlarından tedrici öden-
-mağa başlamıştır. Burada esnafa mek şartile, kendilerine evler kurabi-
mahsus tuğladan çepçevre dükkan- lir. Bir çok mütekait memurlar hayat-
larla, hayvanları sulamıya mahsus lannı ucuza temin edebilmek için Bur 
'büyilk bir havuz yapılmıştır. Esnafa saya gidiyor, halbuki bunlardan bir 
liolaylık olmak üı.ere pazar mahalli 
'Kapılarla kapatılarak bir bekçi konu- kısmını Yalovaya oelbedebilmek 

mümkündür. Çünkü Yalova civarında 
lacak ve esnaf, malını dilkkfuımda 
muhafaza. edebilecektir. yemiş, yağ, meyve, sebze yerleri var

dır. Hayat burada bahalı değildir. 
Yalovadan Baltacı çiftliğine giden Yeni bir çok evlerin kurulması sa-

5 lira verilince iki, üç odalı ev kira
lamak mümkündür. Kasabanın yega
ne derdi su meselesidir, ki çok çalış
kan olan belediye reisi bu mühim işi 
de başaracaktır. Deniz kenarına rıh: 
tım yaptıran, sokakları gece gündüz 
temizleten bu çalışkan zattır. 
Kasabanın bir mızıka heyeti, genç-

ler kurumu, memurlar klübil, spor 
klübü vardır. 

Solak oğlu isminde müteşebbis bir 
Türk burada bir kan kurutma fabri
kası açmıştır. Bu fabrikada çalışan 

yirmi, otuz kişi kesilen hayvanların 

kanlarını pişirip kurutmakta ve toz 
haline getirilip çuvallara doldurulan 
bu kan hülasaları memleket dahil ve 
harleme llanıi•M,. J ._.. Bea ı .. ,.. 
yevt igler için kullanılan kan hUlisa
ları için evvelce memleket dışına çı

karılan 70·80 bin Türk lirası bu mü
teşebbis Türkün ı.ckasr sayesinde Ya
lova içinde kalıyor. 

Buraya serbest iskan suretile yerle
şen göçmenler kendi gayret ve çalış
maları ile kasabanın ticari hayatında 
mühim yer işgal ederek müreffeh bir 
bale gelmişlerdir. Bunlardan bazıları 
zahire ticareti, bakkaliye, dericilik iş
lerine girişmişler ve lstanbulda büyUk 
tüccarlarla, hatta Almanya ile doğru
dan doğruya muamelelere başlamış

lardır. 
yolun Uz.erinde çok büyük ve geniş yesinde kiralar eskiye nisbetle çok u· 
modern bir garaj inşa olunmuştur. ı t Mahmut Necmettin Deli-0rman Bursa, Eskişehir ve ta A.nkaraya ka- .-c_uz_amı _ _ ş_ır_. _ ____ ______ ___________ __ _ 

aar işli yen otobüsler kasabanın için- \ u. 1 • k t kd . . "' . b . k d 
ae bırakılmıyarak bu garaja sokulu- nıtıerın ço a ır ettıgı ır a ın 
yor. Garajm su, temizlik ve bütün 

modern tertibatı var. Yine kasabanın K d ,_ F •• h 
ienarında bir jandarma karakolu ile a 10 u rer 
~ir de hapisane yapılıyor. Bu büyilk 
binayı ikmal etmek üzere ameleler 
teceli gündüzlü çalıştırılıyor. Pazar 
Yerine giden yolun üzerinde bir park 
nıeydana getirilmek üzeredir. İskele 
nıeydaru istimlak edilerek şimdiki hü 
kfımet konağı, karakol ve diğer bi
llalar ortadan kaldırılacak; burada 
'açılacak geniş meydanlığa Atatürkün 
"'bir biistil konulacaktır. Belediye büt
tesi fakirdir. Fakat kaymakam ve ay 
bi zamanda belediye reisi olan Hüs
hU Ergin kasabanın suyunu temin i
Çin çalışıyor. 

(Paşaköy) na.mile maruf güzel bir 
ıu kasabaya geitirilecektir. Bursa.ya 
tiden yolun her iki tarafı açılıyor. Bu 
l'aya bir çocuk bahçesi yapılmak üzre 
etkiden sokakları ayıran çalılar kaldı
?ılnıış ara sokaklara kaldırımlar dö
lenmiştir. 

Kasabanın her iki tarafından Ata-
• tilrkün millete hediye ettiği Baltacı 

"e Millet çiftlikleri uzanıyor. Fakat 
kızanın işlenecek toprağı amır. Tü
tttn, meyve, sebı.e, koza, üzüm yetişti
ren köylüler yiyecek zahirelerini Ya
~adaki za.hirecilerden satın alıyor
..... 'llth, t~ w Rlneden aldığı pa
ta:rı c!a buğday ve arpaya veriyor. Bi-
naenaıeyh, boş ne kad:ır çiftlik arazi
li 

Nişanlı genç kızlara 
mektep açtı 

Almanyada niıanlı kızları ev kadını 
yetiştirmek için me~tepler açılacağı 
haber verilmişti. 

Bu mekteplerin ilki Berlin civannda 
açılmııtır. Buraya, Alman gençlik teş
kilatına dahil nişanlı kızlar ayda 40 li
raya yakın bir para ile tahsil görüyor
lar ve ~bu tahsil 1,5 ay devam ediyor. 

"Niıanlı mektebi,, inde genç kızla

ra, bir evli ka.<lının bilmesi lbım ge
len ev bilgisi, çocuk bakımı, yemek, di
kiş ve evlilik hayatının sıhhi bilgisi 
öğretilmekte ve nişanlılar kadınlığa, a
nalığa hazırlanmaktadır. 

S.S. harfleri fte gösterilen "siyah a
lay,, teşkilatına yalnız Alman tipinde
ki genç kızlar alınmaktadır. Bunun -
çin de en aıağı 1. 7 3 boyda ve sarışın 

olmak lazımdır. Bundan başka, Alman 
ırkı vasıflarını haiz olmak ta şarttır. 

Alman genç kız teşkilatının başında 
Almanların kadın führer'i ismi verilen 
bir kadın bulunmaktadır. Nazi partisi
nin kadın kotu denilen bu teşkilatı Ba-

Kadın Führer verilen itibar bizzat 
Hitlerin kendisine itimat beslemesidir. 
Hitler bayan Şoltz Klink için: "Yüz· 
de yilz Nazi,. ve ''Tam Alman,, demiş
tir. 

Şoltz Klink beş çocuk anası olması
na rağmen daha kırk yaşında yoktur. 
Orta boylu, balık etin.de bir kadındır. 
Kendisi bütün Alman kadınlannca bir 
ideal sayılmakta ve hakkında büyük 
bir hürmet beslenmektedir. 
Kadın Führer kız talebe teşkilatı 

ile yakından alakadar olmakta, onla
rın kamplarını kendisi ha.nrlamakta
dır. 

Bugün Almanyada 500 kız kampı 
vardır, ki her kampta 40 kişi bulundu· 
ğuna göre, kamplardaki genç kız a.<le
di 20.000 dir. 

Genç kızlar kampındaki bir günlük 
hayat şu program altında geçer: 

Sabahleyin saat beşte kalkarlar. 6 
ya kadar jimnastik yaparlar. Bundan 
sonra açık hava.<la çalışma başlar. Öğ-

Haftanın res im leri 
1 l 

• 

Memleketine ava.el eaen misafirimiz General Marif Anaaolu seyaha.ti.>Ül.d 
Tayyare fabrikası önü,nde., 

Graluım V:al isminac bir smuıtkar yumurtalann üzerini boyayarak ve ufak 
mukavva parçalarını yapışttramk hey7~elcik1cr yapmaya başladı. Bilhassa Dük 

ve DU§esin hey_kelleri Q<>k satılmaktadır ... 

lngilterenin bisiklet şampiyon1arınaaıı birinin icat e1tiği yeni bir 'bisiklet. Bu. 
suretle karı koca şampi!JOnlar çoculdarıııı da beraberlerinde 

rahatça ta§ımaktaclırlar •• 

lngilterenin en büyük ı•e en ağ1r su
rette techiz edilmiş silahlarından biri. 
lngiltcre bu çcşitt~n 16 düströyera 
maliktir. 

da genç kızlar tarlalarda veya çiftlik· 
lerde iı ğörürler. 12 de yemek yerler. 
Öğleden sonra tekrar tarlalarda veya 
çiftliklerde çalışırlar. 
Akşamleyin, sa:ıt yediden sekize ka

dar nazari ders görülür. Bu derste kız
lara ev bilgileri öğretilir. Akşam ye· 

f 
-.t 

dan sonra ateş başın.da toplanılır ve 
konuşulur ..• 

Şoltz Klink'in nişanlı kızlara bir mek 
tep açılmasını teklif etmesi Hitlerin 
çok hoıuna gittiği söyleniyor. Bunun 
üzerine, Almanyanın her tarafında böy 
le bir çok mektep açılmasına karat ve-

' . ttir. O~·~rilaıaiatıır.__~---'--.:......-.....ı.ııı...-.-liıiıll• 
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ALMA~LARıN LAvR[~s; e 
~7~_/ıfuı/v?l/a5}a} 
Gelecek cevap!? ••• 
Şiraz valisi, başını saltada: '•Relslll vUzera 

m Dsald karşıladığı takdirde, tabii ı,, 
Tarih 9 Te§Tinwni 191511 .. 

8va.ı valisi, BUyUk Britanya 
konaolo8hane8inile, bu .devletin 
Şiraz konsolosu olan David o·
Konnorun misafiridir. Çalışma 

odasında onunla karşı karşıya

Jardır. Almanlar aleyhinde lngi,. 
lizlerce hazırlanan bir planın va. 
Ji tarafından yerine getirilmuini 
'8tiy6n konsolos, · konuşmanın 
devam 80/haBında, valinin bazı 
Uirazl.anna mukabelelerde bulu· 
nuyor t,,'6 valinin hllkümetile te
ma,, Mmek llzere ~ gün mtıhlet 
i!tem&ine karşı da, ertui sabah 
şrken4tJn W<Jp eden tedbirleri. 
almaaında ısrarla, Tahrandaki 
ee/fr delöletile lran Başvekilin
d6n, alınması zaruri tedbirleri 
mU8amaJı.a ile karfılıyarak tas
tnp tememıisinde bulunduğunu 

lldvs ediyor. Bonra ela müsait ce
vap beklediğini belirterek, "Size 
ee/irimfzin cevabi telgrafını gc;s. 
tereceğim!,, diyor: 

Şimdi yeniden bir mUl~hazaya va· 
rarak, gözlerini Büyük Brltanya kon
eolosunun gözlerine diken Şiraz vali. 
ili, onun, bu konugmanın son safha· 
amda sorduklarmı zihnen tekrarlıyor· 
du; "Nasıl? Memnun musunuz? Mem
nun ve mUeterlh oldunuz mu eimdi, 
EkselAn.s ~" 

BUyük Britanya konsolosu, kendi
•lle alay mı ediyordu? Gizliden gizli
ye bir 18tihza? GörUnUşU, hiç de öyle 
değildi; David O'Konnor, işte, karşı-
8mda en dostca tavru fle, bunları sor
muştu. 

Demek bugUn öğlenden sonra Tah
rana telgraf çekmiş, Tahrandaki İn. 
giltere sefiri gidip alA.kada.r makamla 
görilşecek, yapılacak şeyleri tasvip 
yollu bir netice alarak buraya bildire
cek, gelecek cevabı da konsolos, ken
disine gösterecek!? .• 
Şu halde, daha fazla tereddüt caiz 

mi? Eğer Tah:nndan gelecek cevap, 
mUsait olursa, artık validen günah 
gitmiş, demekti! Artık onun mesut 
görülmesi, muaheze edilmesi varid 
olamazdı; varid olaınıyacağma göre 
de, Tahranca mUsait karşılanan bir 
pl!ru yerine getirmek hususunda, ne 
diye tereddüt etsindi?!. 

Koruıolos, telgraf çektiğini söyl~ 

mekle her halde dÔğnı söylilyordu; 
yalan söylemeğe tenezzül etmezdi. Ba
h U8U8, ki gelecek cevabı kendisine 
göstereceğini bu sözüne katmıştı ... 

Bununla beraber, ihtiyatlı davr~ 

1Wl Şiraz valisi, başını önüne iğerek, 
b lr müddet daha dUşUndU. Kendisinin 
tlzerinde durması icap eden hiç bir 
noktayı ihmal etmemek i çfn, şöyle bir 
etraflıca bir kere daha mUIAhnzaya 
'Vanp, neticede, sözlt uzatacak esaslı
ca bir eey bulamadı. Ancak, şu araş
tırmaya girişti: 

- Telgrafı bugün öğlenden sonra 
çektiniz, demek? 

- Evett 

Konsolos, müsait netice tesbit eder 
bir cevap gelmediği takdirde, gelmiş 
gibi davranamaz mıydı? Bu suretle 
bir oyunla valiyi atlatan:ı.a.z mıydı? 
Şiraz valisi, bunu da zihninden geçi
recek kadar ihtiyatlı; fakat, konsolo
sun buna da tenezz\ll etmiyeeeği kar 
na.atinde .• 

Ve hem, kendisi son dakikada "ben, 
bu işe karı§mıyacağım!,, derse, İnği· 
lizler resen, doğrudan doğruya hare
kete geçebilecek olduktan sonra, ne 
diye mutlaka valinin delfiletini temin 
etmeği gözetecekti? Delilet ederse ne. 
:\lA; etmezse de 8.la? O zaman kendisi 
bir kenarda bırakılarak, arada kendi· 
si olma.dan tatbikat başhyabilecektf. 

Şiraz valisi, bu imkan mevcut ol • 
dukça, David O'Konnorun uydurma 
cevapla oyun oynamıyacağı dilşünce
sini benimsendi, için için iyice itimat 
edindi ve bir taraf tan da kendisinin 
son dakikada •'Ben, bu işe kanşmı

yacağım !,, demesi imkfuıının mevcut 
olması, yüreğine biraz su serpti. 

Evet; arkasında yumurta kUf esl 
yoktu, ya! Hele sabah olsun da, ister 
yapar, isterse de cR.yardı ! ? ... 

Hele saban olsun da? 
"Gün doğmadan meşimei §ebden ne

ler doğar!? .. ,, dı; değil mi ya? Şakm 
bir şairi, böyle söylerken, herhalde 
nefsinde tecrübe ederek, yahut da b* 
kalarının nefislerindekl tecrübeleri 
mUşahedeyle böyle söylemiş, bu sözle 
bir hakikati üade etmek istemi~tt! 

Bu sefer de öyle mi olacaktı aca
ba!? .• 

Bunu zaman gösterecekti; hem de 
uzun değil, kısa bir zaman! Şimdi sa
at 10 buçuğa gelmişti; handeyse ge. 
ceyarısı ve daha birkaç saat ... ve son· 
ra da sabah! 

Bilyilk Britanya konsoloshanesinde 
konsolosun Ç$1.lışma odasında, David 
O'Konnorla. misafiri vedalaşıyorlar. 

Konsolos, gayet nazik; misafirini biz. 
zat teşyi ediyor. Ederken de: 

- Ekselfuuıımz; diyor; sabahleyin 
konuştuğumuz ve kararhştırdığımız 
:.edbirlcri almak üzere, istirahat bu
yurunuz! 

- Rei~ülvüzeranm vaziyeti nasıl 

karşıladığı hakkında sef irinizden bir 
cevap gelir gelmez, beni derhal malft
mattar etmenizi rica ederim; herhan
gi bir uyku saatinde de olsa, beis yok 
bence! 

-. Ekselansınız rahatsız edilmeğe 

tntfen katlandıktan sonra, ben de bu 
hususta tereddUt etmem; hay bayi 

Ve tam teşrüatlı bir teşylle, Şiraz 
valisi, Büyük Britanya konsoloshane. 
sinden çıktı!? ... 

(ArloaM var) 

RlıRlı/Va abone olu
nuz v~ edininiz 

Balkan~ararası J 

iki haziranda bir otomo
bil yarışı yapılıyor 

"Yunan otomobil klilbli,, tarafından 
''Balkanlara.rast,, adiyle bUytik bir o
tomobil yarışı tertip edilmiştir. 2 Ha
ziran Perşembe günü baJJlıyacak olan 
yarışa Türkiye, Bulgaristan, Roman. 
ya., Yugoslavya otomobil klüpleri de 
iştirak etmektedir. 

Yarış ogUn saat 9 da Edirne istika· 
metinde başlıyacaktır. Bu hususta ko
laylık gösterilmesi için, gümrük ve 
inhisarlar Vekfiletinden bUtUn güm. 
rüklere bir tamim yapılmıştır. 

Çok alakalı geçeceği umulan yarış
ta birinciliği kazanan otomobil sahibi 
Balkanlara.tası otomobil şampiyonu 

ilan edilecek ve Yunan otomobil klU
btl tarafından bilytlk bir mUkUat ile 
taltif olunacaktır. 

--0--

tspanynda denl2allı 
po~talerı 

ispanya Franko kuvvetleri sahile i
nerek Cumhuriyetçilerin Barselona i
le Valen.siya hUkfunetlerini birbirin
den ayırdıktan sonra bu iki parça ara
sında muvasale kesildi. Barselona ile 
Valensiya ne karadan, ne de denizden 
mUnasebatta bulunamıyor, Frankocu. 
lar bu muvasaleye kara ve deniz kuv
vetleri ile müdahale ediyorlar. 

Bunun üzerine, Cumhuriyetçilerin 
iki arazi parçası aralarında muvasa
lesi deniz altından temine karar ver
mişlerdir. Barselona ile Valensiya a
rasında bugün, deniz altından posta 
Sf'..ferlerl ihdas olunmuetur. HUkfunet
çilerin bu iki büyük şehri, resmt mu
haberatını, posta ve hazan da yolcu 
nakliyatını tahtelbahirlerle yapmak
tadır. 

Tahtelbahir posWarında kullanıl· 

mak üzere, İspanya hükiimeti bir de 
yol çıkarmağa karar vermiştir. Bu ilk 
defa olarak denizaltı posta yolu ola. 
cağından tedariki için yol meraklıla
n şimdiden faaliyete geçmişlerdir. 

-<>-
Almanya tle Ticaret 
Anla§ması Bitiyor 

Temmuz sonunda Almanya ile ara· 
mızda. mevcut ticaret ve klering an
laşmasının müddeti bitmektedir. Bu i
tibarla her iki memleket arasında alış
veriş çok hararetli bir safhadadır. 

En iyi alıcılarımız arasında bulu
nan Sovyet Rusya da memleketimiz
den her zaman almakta olduğu mad. 
delerden başka Sisam, zeytin, taban 
almak isteğinde olduğunu bildirmiştir. 

-<>--
Zincirli Orta Okulu 

18 Nisanda Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin Üstündağ tarafından temeli 
atılan Karagümrükte Zincirli ortao· 
kulunun inşaatına geceli gündüzlü de
vam edilmektedir. 

Bina önümüzdeki tedris deVresi ba
şında. bitmiş olacaktır. 

Maarif mildilrU Bay Tevfik Kut ile 
Nafia mUdUrU Bay Bedri Onesl sık 
sık inşaat mahalline giderek yapı fa
aliyetini gör.den geçirmektedir. 

ZAYİ 

3769 numaralı oorör ehliyetnameml zayf 
ettim, yenisini tıkaracaltımdan eski~inin 
hilkmil yoktur. - lımail. (25710) 

- Ne zaman cevap alacağınızı tah. 
mln ediyorsunuz? 

- Ben, bu gece cevap bekliyorum. 
Urfada Cumhuriyet parkı 

Gecenin her hangi bir saatınde gelir· 
ile gelsin, sizi malftmattar ederim. 
Gerçi geç va.kit rahatsız etmiş olacak
aam dL. 

- Onun ehemmiyeti yok; fakat.. 
David O'Konnor, devam etti: 
- Ve her ihtimali de hesaba kata

rak, cevabın geçiktiğini farzcdince de. 
en geç yarm sabah elime değeceğinı 
umuyorum! Bu takdirde de, gene me
eele yoktur, değil mi, Eksellns '! 

Şiraz valisi, başını salladı : 
- Evet; ancak .• ReisUlvüzera mU

salt karşıladığı takdirde, tabitl 
BUyUk Britanya konsolosu, gUlUm

eedi: 
- Memnun ve müsterih olabilirsi

niz, EkselAna! Gelecek cevap, size bu ı 
pllm tatbik etmekten el çektirecek 

11kflde, tahminimin aksine çıkmıyacak
tır. Bünu hiç değilse kuvvetle umdu· 
ğuma göre, bu yüzden endişeye ka
pılmamaluımız ! 

Urfa, {Hususi) - Belediye, birçok 
tabiat güzellil;leı ini üzerinde toplamış 
olan meşhur Aynı Zeliha mesiresini 
modern bir park haline getinneği ka
rarlaştırmıştır. 

Cumhuriyet ismi verilen yeni park
ta şehir planının emrettiği şekilde ta· 
dilat ve ilaveler yapılacak, bu suretle 
Urfa yeni ve güzel bir esere daha ka-
~mu§ olacaktır. · 

Menemen 
Susuzluk derdinden kurtuluyor 

Menemen, (Kurun) - lzmirin, en 
güzel üzüm çıkaran, en nefis tütün ya
pan kazalarından birindeyim: Mene
men. 

Yıllarca evvel içinden birkaç defa 
gelip geçtiğim Menemenin eski dur
gunluğu kalmamış. Bilmem nedendir, 
bu sefer Menemeni hakikaten sev&
bilecek bir şehir halinde gördüm. 

lmar hareketlerinin, bir memleketin 
çehresini değiştirmekte büyük rolü o
luyor. Menemeni bugünkü sevimlili
ğe kavuşturan muhakkak ki birkaç 
senedir devam edegelen imar çalışma· 
larıdır. Menemenin eski vaziyeti Ue 
bugilnkU hali arasında fersahlarca 
mesafe var!· 
Şehri caddeleri, meydanlıklan, an

treleri eski çirkin manzaradan tecer. 
rUt ederek bambaşka şekiller almış· 

lar. Balıkesir ile lzmir vilayetlerini şo.. 
se yolundan birbirine bağlıyan meş- J 
hur Gediz köprüsü yapıldıktan sonra 1 
Meııemenin, transit olmak bakımın

dan, ehemmiyeti çok artmıştı. Fakat il 
her geçen kimse ''bura.c~ı da şehir diye 
mi geçiniyor?.,, diye dudak büker, bir 
saat bile Menemende kalmak istemez
di. Her şeyden evvel şehirde bir su
suzluk derdi hkfmdi. 

Menemenin: İzmir Karşıyakasınm 
Yamanlar dağından getirdiği su, esas-

mz şekilde dÖ§enen borularla çeşmele
re taksim edildiği için yarısı yollarda 
heba oluyor, bu yüzden şehirde su kit
lığı hüktlm sürüyordu. Çeşmelerin ba· 
şmda 2. 3 saat nöbet bekliyen mahal· 
le kadınları arasında ,ok zaman kav
galar edildiği görülürdü. 

Menemen belediye reisi Avukat İd
ris Tınaz bu mühim ve hayati derde 
nihayet vermeği dü§ünerek memleket! 
hesabına hayırlı bir teşebbüse giriş.. 

miş ve muvaffak da olmuştur. 
24 kilometre mesafede gayet zengin 

bir kaynaktan su getirmekle §ehrin bu 
en mühim ihtiyacına cevap verilebi
leceğini düşünen bu zat, projeleri ha
zırlatarak Vekalete göndermiş ve be. 
lediyeler bankasından yardım istemiş
tir. 

Yapılan keşif, su isalesinin men • 
hadan depoya 83 bin liraya mal ola
ca.ğmı anJatmıştrr. Belediyeler banka
sı bu parayı verecektir. Buna karşı 
Menemen belediyesi gümrük hiseesile 
mezbaha varidatının dört bin lirasını 
belediyeler bankasının emrine ayır
mışt.ır. Vekalete gönderilen su pro
jesi tasdik edilerek iade olunmuştur. 

Hali hazırda bu işle VekAletin bele
diyeler imar heyeti ilğilenmekte; Me
nemende bu işin neticelenme!li sabır. 
sızlıkla beklenmektedir. 

Denizli ceza • 
evı 

G üzel v e nıuntazanı 
bi r h ale soku:du 

Denizli, (Kurun) - Buradaki ceza. 
evi Ti.irkiyenin en kötU hapishanele
rinden biri idi. Son zamanlarda eski 
İzmir umu.mi hapishanesi müdürü 
Fevzi Dirim'in Denizli cezaevi müdür
IUğüne tayin edilmiş olması bu kötü 
ceza yerinin ıslahını temin eylemi§· 
tir. 

Uzun senelerdenberi tamir görmi
yen koğuşlar tamir ettirilmiş, mah
kumların sıhhat ve sağlıkları sağlan
mıştır. 

İçilen su sıhhati tehdit edecek vazi
yette iken bu defa arteziyenle 24 met
reden iyi bir su alınmış ve eski suyun 
içilmesi menedilmiştir. 

Halihazırda Denizli ceza evinin dU. 
zeni hayret edilecek kadar şayanı tak
dirdir. Bina dahilinde evvelce kumar
bazlık almış yürümüş, önüne geçilme
si güç bir hale gelmişti. Şimdi kuma
rın ismi anılamıyor. 

Evvelce mahk~m ve mt?vkuflar mü
teaddit partilere ayrılmışken şimdi 

böyle şey kalmamıştır. Vaktile her ne 
suretle ise içeriye girmiş olan elliyi 
mütecaviz bıçak ve çakı, oyun kağıt
ları, kemik zarlar tamamen toplattı
rılmış, bu suretle içeride f yi bir sUkftn 
yaratılmıştır. 

Şapka kanunu hilAfma olarak içeri
de giyildiğj anlaşılan puşu ve örtülü 
takke gibi acayip şeyler Denizli müd
deiumumisinin sıkı emirleriyle orta. 
dan kaldırılmıştır. 

Bun!a.rdan maada kalem muamelatı 
da dUzene konmuştur. Mahkftmların 

giriş ve çıkışları saat ve dakika ile 
tesbit ediliyor. MUdüriyet dairesiyle 
mobilyesi pek fena olan denizli ceza. 
evi şimdi bir de güzel müdüriyet bi· 
nasına ve iyi mobilyeye kavuşmuş

tur. 
Gardiyanların kılıktan değiştiril

miş, mahkumlardan ayırt edilmeleri 
gözönünde. tutulmuştur. 

Mahkfunlar arasında sanat işlerine 
ehemmiyet verilmesi i!:in icap eden 
tertibat alınm1~. vesait temin edilmiş, 
herkese sanatı Uzerinde iş verilmiştir. 
Mahkmlara sık sık direktör tarafın
dan dersler verilmekte, okuma yazma 
bilenlere de insanlTk telkinleri yapıl
mall;tadır. 

BUtün bu i~lerin kısa bir 1,aman i
çinde yapılması şayanı takdir olduğu 
gibi mahkf.un ve mevkuflan da çok 

:;;pı 1 '4 •• 

memnun etmiş, cezaevi müditrüne 
karşı içeride ve dışarıda. iyi bir sevgi 
uyanmıştır. 

Deyo~lu Birinci Sulh Hukuk Hdkimli• 
4lnden: 

lnıa Kapikyanın AAavnl Vartanuş ve Ni· 
oan aleyhine açtığı devanın cari duruş• 
masında: Müddelaleyhler e\'velce Kadıköy 
Uıunhafız sokaııında 108 No. da mukiın 
iken halen ikamctgAhları meçhul oldujJU 
bildirildijJinden ve mahkemece tebliğ:ıtın 
on beş gün müddetle llftnen ynpılmıı~ın• 
karnr verilmiş olduğuncfan muhakeme gil· 
nü olan 20 - 6 - 38 snnt 10 da mahkeme
ye bl7.zat veya bilvekAle gelmeniz tebliA 
makamınıı kaim olmak üzere llftn olunur. 

(25712) 

Cebelibereket Asliye llukıık Mahkeme· 
sinden: 

Davacı Osmnnl::rcnln Cumhuriyet mı.ı.hnl· 
lesinden eski öAretmcnlerden Yusuf zıya, 
karısı ayni mahalleden Durdu Mehmet kı• 
zı Fatma aleyhine açmış olclu#u boşsnrt19 

davasının cari muhnkemesinde mnd-
deialeyha Fatma namına gönderi• 
len dava arzuhali ve danıtb'C ... 
nin ikametsllhının meçhul bulunduğıınd~: 
teblığat yapılamamış olup hukuk usu 
muhakemeleri kanunun 142 nci rnndde; 
si mucibince flAnen tepliğine ve illlnı.ı. 1.;e 
Ankara<la tntlşar eden Gorun gazcıesil U" 

nl'şrine ve muhakemenin 17 •• 6 • 938 c tş 
mn ı;ıiinii cınot 9 a talikine karar ,.crll~el 
olcftıltnnılnn mer.kt'\r ı;ıünrle Cebelfbcr~ıısı· 
a~live hukuk mııhkemesinrle hnzır tıı\ dC 
mncfı~ı ve bir vrkil ı;ıönrlcnnedifti tııkd ~fi 
muhakemenin ı;ııyııbında devam edcc 
UAn olunur •. (25715). 



Dile gelen aşk 
ilk tenezzüh seferi nasıl oldu 

Fazla yolcu güzünden birinci mevki 
bilet alanlar ikincide ger bulamadı 

Ç dört arkadq oturuyorduk. 
Lisan öiretmeni Hortl, talebe

biri !berinde harcadıtı emeklerin 
atsız lraıldıtıman tiklyet ediyor, 

tifnin bazı tatarı: cilveleri olduğu· 
18yUlyordu. 

ltcrtı, "Vitldon Akademi., ıinde 
•ızca okutuyordu. Sözlerine Ati
Lir hakim ıibi mağmum bir eda 
ba~ı ve sonra pek enteresan bir 
ilan hiklyeaine ıöyle devam etmek 

- Birk~ seqe önce bir talebem var
ki, ona harcadığım emeği lrimaeye 

mamrıtım. Emek harcamıı. zaman 
ttmiı. itina ve sabır ıöıtermfı ve 

bunlara ratmen ıöaterdiii ah
lc karıııında onu öldürmemek 

tabia~ın f evlrinde bir kuvvetle ken
&Uç zaptetmiftim. 

lfortt. önündeki içkiden bir yudum 
Hepimiz, kanapelerimize yerleş-

- Bu talebenin adı Bilkiaıti, dedi. 
kaç eenedenberi akademimizde tah
etmektc ve bir ticaret imtihanına 

rlanmaktaydı. Ticaret imtihanını 

abilmek için bütün lüzumlu olan 
erden baıka, halen kullanılmakta 
yabancı dillerden birini de bilmek 

tır. Bilkinsin aileai, oğlunun fran
dili öğrenmeıini iıtemiıti. Ben 

onun franaıı:ea öiretıneni idim 
olmaz olaydım. Kim bilir ecdadım 

&Unah itlemiıti ki, onlann ceza11nı 
ecekmiıim. Zira bu çocuta lisan 
etmek gayretile baııma celmcdik 

dı. 

laiıkinıin aileli, büyük mağualar it· 
namuskir insanlardı. önce, otal 
lisan bakrmından fevkalbad bel 

Wllla ..... ıken, sonradan muvalfakiyet
iinl &örünce üztllmele yese düt

le batlamıflardı. Bununla beraber. 
iıtı"kbaline çok ehemmiyet verdik 

için, herhangi taraftan gelecek 
leri dinliyor ve hemen ifaya ifri· ... ,--"-* 

liruı htısnUniyet llhibi tanıdık, 
kabiliydaiz ıörünen Jcimıelerin 

plarlle beraber bir odaya kapatılıp 
den de kilit vurmak ıuretile bül

libi konutmap bafladıldanndan 
·•~!li·yor, eve, hiç tnıilizce bilmiyen 

hizmetçi almak teldlifinl ile · 
llriıyor, hatta, delikanlıyı bir Fran
ltızma nipnlanmaiı tavıiye edi

dı. F&Cat bütün bu tedbirlerden 
"liıün, bizim ıenç Bilkinae yara
tarafı yoktu. ' 
•aziyette Bitkinsin ailesi, ben

IOn bir tedbir iıtedi. Genç BiJJdnı 
nlar, henüz on dokuz yaımday-

onu. 
Hiç mi? 
lliçl 

Bir tek kiti bile 

Ö,le iae, dedim. Yapılacak bir 
~or. Bitkinsin imtihanına, daha 
\ •1 var. Bir sene için onu Parite 

iz. Orada tanıdık kimıni ol· 
için herkeale konutmala ve bin· 
franaızcayı atrenmefe mecbur 

. öiretmenalı: ve kitapsız Ji
'trenen çoculdan ıörmüyOI' mu· 

Bunu doturan zarurettir ve 
t,"i OIJunuzun lisan (Sfrenmeti için 

Uaul de bu olacaktır. 

\"azanı 

V. A. Svineg 
(Tanınmı, f nglllz hlklyeclllil) 

Pariae ıittillnin Uı:erlnden bir sene 
kadar ıcçmit ve artık Londraya ıel

meli aamanr yaklapyordu. Ben, Parite 
ıidecek oldum. Arada bir, böyle bir 
ziyaret yaptıiımı bilirsiniz.Bu defa, ha 
zır gitmitken, bir de Bilkinse uğramak 
iıtemiıtim. Aileıine uiradım. Bana Bil 
~~--~ ... -:--

Ailesi, bundan pek memnun oldu. 
Adresi verdi. Pariae gittim. 

Bilkinı, Parisin, Monmartr semtin
de, küçük bir apartımanda oturuycr
muı. Kapııını çalarken, timdi birden
bire beni karıııında görünce, düıeceği 
hayreti düŞUnüyordum. 

Kapıyı Bilkinıin kendisi açtı ve 
ıerçekten öyle hayrete düıtü ki, ıöz
leri yerinden uğruyor sandım. ''Vitl
don Akademiıi., franıızca öiretmeni 
olan beni değil de, o aaat, o dakikada 
kapaaının etiğinde On DördilncU Luiyi 
ı&rmüt olıaydı, itte bu kadar f&tabi
lir4i I 

- Hallo Bilkinı! deıdim. Ne haber? 
Ne yapıyorıun? 

Billdnı, heyecanındıwn kekeliyerek: 
- Aman bu ne ıilrpriz hocam, dedi. 

Nereden çıkaıeldin? Beni naaıl bul
dun? 

BİR M18RAIN BAKlKI 
MANASI 

U LUS'un fıkracısı, eski arka
daşımız Toplulğne, son gün

lerde mektep imtihanları etrafında 
yapılmıt bir mUbabue dolayıstyle, 

mabut mısraı hatırlatıyor : 

tmtlbanm ~ddetlnden dalgalamlr 
Akdeniz! 

Bu mısra tasni edlldlil zamandan
beri, belki ilk defa olarak baklkl 
manasını, son birkaç sene içinde bet
li etti: Siyası fırtınaların başgöster
mesi Uzerine. Akdeniz gertekten 
dalgalandı. Tabtelbahirler batıp 
çıktı. Gemiler yaralanıp denizin di
bini boyladılaı-. Akın akın askerler 
gidip geldi. Top, mitralyöz, bomba, 
torpil arasında bQ)'tlk bir şiddet ve 
hiddetle imtihan edilen AVRUPA· 
NIN SULHU JdJ ! 

Şimdi de karada. imtihan var. 
DUnkU. slyul imtihanın tlddetlnden 

- Buraya zaten ıeliyordum. Gelir
ken annen ve babandan adresini al
dım. Ne güzel bir apartımanda oturu
yorsun? 

Hakikaten güzel bir apartımandı. 

Mini mini, fakat güzel.. Kilçilk bir sa
adet yuvası gibi bir ıeyıdi 1 Zevkle da
ıenm:ıti. Tertemiz parıl parıldı. Bil
kins büyük bir teliı içinde bana ctu
racak yer gösterdi. Ailesinin sıhhatte 

olduğunu, kendisine selamlar gönder
diklerini söyledikten sonra, ilk defa 
olarak kendisine fransızca hitap et
tim. 

_ Parisi nasıl buluyorsun Bilkins? 
dcdım. Artık fransızcayı da bir Fran
sız ka;iar konuşuyorsun herhalde .. öy
le değil mi? 

Şayanı hayrettir ki, franaızca ola
rak sorduğum bu iki çift baıit sual 
kerşısında o, alık alık bakmağa batla
dı. Sualimi tekrar ettim. Silkut 1. U
ç üncü defa olarak söyledim. Yüzünde 
görmefe pek alışmış olduğum ifade
den sezdim ki dediklerimin bir keli
mesini bile anlamıyordu.. Aman ya
rabbi! 

Bir sene Pariıte kaldıtı halde azıcık 
claun Fransızca öirenememiı olmak! •• 
Bu kabil miydi? Tam bir sene Fran
ıız1arla beraber, yesin içsin, yapauı, 

böyle iki kelimelik franıızca bir suali 
anlayamasın! .. Hayret edilecek ıeydi 
vallahi.. Hayret 1. 

Bu yazımı; iki yU.ıden fazla inıanın 
it ve ~:içlerini bırakıp bir günlük ei
lence baha11na katlandıktan bin bir 
müıkiilitr alikadar makamlara duyur· 
mak imkinım bulamıyacaklan için, 
cene bu iki yüzden fazla inıanm, ku
rulutu akabinde yurda ne .Cerece bil· 
yük hizmetler yapacatını göateren mil
n bir müeueaemiz için fena propaıan· 
daları vasıta olacaklannı bildiğimden, 

ve en nihayet bu yazmu, allkadar 
makamlann tiddetle nazarı dikkate ı
lacaklannı kuvvetle umduium için 
hem meıleki, hem de millt bir vaı:ife 
teliklri ederek yazıyorum. 

Ş tMDt, bir hayli hayret ve biru Transatlantiklerin kUçük bir nilmu-
da korku içinde aoruyoı+.:fum: nesi diye tanü edilen Trakın Puar 

- Bilkinı, evlldım .. Bir kelime fran- goankü Mudanya seferinden bahsedece· 
sızea bilmediğin halde burada naaıl ğim. Bu firin, konforlu ve daha düne 
yapyabiliyorsun? .kadar kafamızda yqıyan meaafe ölçü· 

Bilkins bUyUk bir ııkıntl içerıinde aUnü güzel bir ıilrprizle değiıtiren 
dudcıklannı ıılatarak: Trak Pazar tenezzüh ıeferinde kucağı-

- Doğruıunu iıtenen hocam, "dedi. na dolanları ne kadar hayran bıraktıy· 
Doğrusunu istersen.. aa. o kadar da onlara ııkıntı, üzüntü, 

(Bilkins burada durakladı. Dudakla- sinir buhran ve yorgunluğunu vermiş 

rını dilile yeniden ıslattı, yutkundu ve oldu. 

evlichm biraz ıu iıkemlende otura· 
yım !,, dedi. Aldırmadım bile. 

- Birader bilseydim, bidm eski ka-
napeyi getirir, yanımda da iki kiti o
turtup ıevaba girerdim. · 

- Bir haftahk yorıunJuğu pder
mek için, bir aylık yorulacağız plk 

Gördüklerimden bir kap: 
Birinci mevki bilet alanlar lilt ctl

vertede halatlar araamtla otma,ar. 
Bet kitlJik bir aile hl( iakemle,

on beter dakika milaavebe ile oturup 
dinleniyorlar. 

Ayakta kalanlar bir an için ppbst
nı koyup aandalyadan kalkanların he
men yerlerini kapıyor ve derhal bir ie
kemle kavgası baıJıyor. 

Bunlan untmağı Hlzum yok. Mu
danyada Buna otobüsleri huırdı. Bu 
kısmı muvaffakıyetle neticelendi. ı.. 
tanbullular Buna.da iyi bir cUn ceçlr
diler. Yediler, içtiler, yılı:andılar. ·Te· 
miz hava, ucuz cıda alddar. 

GörUiilyordu iri. Buru lataııballuJa· 
rın hakiki bir cemıe Ye eflenme yeri 
olabilmekte ve arzu edilen ralbet ciS-

:.z;~~-·11 · iilfliiieıciıciili. s .. -,...... .. Sab,.ahilliriiill ~iliWl@l~.Qii!5Ullli.-..,'8Wur ..... ~· 
tilıhmin ediyorum. 

Ben, ileriye doğru eğilerek: 
- Neyin? dedim. 
- Kanm, !diye cevap verdi. 

(Sonra kelimeleri birbiri ardınca 

dökmeğe batlıdı.) Ben evlendim. Bu 
itibarla buraya geldiğinize çok iyi et· 
tiniz. Londrıya döndüğünüz ve annem, 
babamla tekrar buluttufunuz zaman, 
onlara vaziyeti anlatrraınız. Bu suret
le, benim gelmemden evvel, evlenme 
keyfiyeti hakkında zemin hHTrlamıı 
olununuz. Çünkü onlann daha bundan 
haberi yok. 

- Ne kadar zamantdanberi evliıin? 

- Sekiz ay kadar oluy.cr .. Bakınız, 
anlatayım: Pariıe geldllfm zaman 
deh§etli canım sıkılıyordu. Kimıenin 

ne söylediğini anlayamıyordum. Bu 
(Sonu 10 uncu aa.yıfada) 

deniz harekete geıtrken, bugUn top
raklar oynayor. Bakalım BAYAN 
SULH, bu imtihandan nasıl çıka

cak!? 
Bugiloe kadar aldıtı notlara bakı· 

lacak olursa, lkmale kalacata ben· 
zeyor ... 

l\IOLA TAŞLARINI iCAT EDE.ı. 
HAMAL 

SIRT HAMALLIGIN pek tabii 
ve medeni bir zaruretle tehrlmlzde 
de yasak edilmesinden sonra, tama
men "lllzumsuz" bir hale glrdltln
den dün babeettlflml "Mola taşları'', 
bir rivayete göre, latanbulda Dör
dUncfl Murat tarafından fbdas olun
muş. 

Bu adam, ıı akit vakit muhtelif kı
lıklara gtrerek şeblrde dolaşırmıe. 

Bir gUn, de hamal çocuğu kılıfına 

glrmlf. Ona, o zamana kadar manen 
bile J11kleıımele atıemadılı bir >11· 
k1l ytiklemlıler; atır bil: çuval nre-

tuk değil ilişecek bir yer bulamayn1.:a 
ilk dil1ündüğUm gezintiden vazgeçmek 
ti. Fakat ben de, benim gibi ayakta ka
lan iki yıüz insana verilen: 

- Biraz bekleyiniz, yer bulunacak .. 
vaadine aldandım. 

lki buçuk aut yolculukta duydukla
rımın bir kaçmı kaydedeyim: 

- Rahat edelim, diye biletleri dün
den almıttık. 

- lnaan yer bulmak için geceyi bu
rada geçirmeli ... 

- Paranla eziyete girmek bu kadar 
olur. 

- İtin bayle olacağını idare edenler 
de biliyorlardı. lsbatı da ıu koltukla-
rın araaına sıkıttınllDIJ çarpık bacak
h kahve iskemleleri. Onlann vapurda 
iti ne? .. 

- İnsan nezaketini de unutuyor. 
ihtiyar bir kadm .. Diılerim titiriyor 

rek bir eve kadar taşımasını emret
mişler. 

Adı verHen adrese gidinceye ka
dar Muradın imanı gevremiş .•. Brte
sl gQn, hemen lstanbul 7ollarının o
rasına buruıııa mola taşları yapıl
masını "irade eylemlo". 

Bu suretle DördUncU Murat, mem
lekette sırt bamallılını daha kolay 
bir mihnet haline ••Urerek tefvlk 
edip kölr.IetUrdlkten batka. padltah
bk devrinin muıete, zaten yQklemıe 
oldutu atır )1lklere. bll'\nl daha per
çlnlemtt bulun117orda. 

"SON POSTA"' gazetesinin yazıla
nndan birinin başlılı eöyle bir sual 
hallnd.r: 

- lnsan H YJlda, karısının adını 
unutur mu? 

- KadJD, lırtedlll ctbl çıtqıayın
ca, daha b!rfncl gtınden bl1e adını 
unutmak isteyenler çoktur. 

ADI malzeme ile yapılan eşyayı, 
"yerli malı'' dl7e g&ıterenler baJun
datunu ölrenl7oruz. 

Otobüaler yol.-ulan 11&t bet buçuk
ta Bunadın Mudanyaya tqryacaklar
dı. 

Vapur yorıunlujunun KlllDI sıJra
ranlann çotu otobilse binerken bekle
medikleri bir hldiae ile karp1qtılar. 
Bir çok yolcunun elindeki otobila bi
letlerinde (Mudanya - Bana) yanlıy
dı. 

Otobüsçüler itiru ettiler: 
-Bu bilet. dediler, Muduyadan 

ıelmek içindir. Gitmek ~ Buna • 
Mudanya yuılı olması 1bım. 

Yolcular: 
- Fakat bize verilen biletlerin hft 

ikiıinde Mudanya· Buna yudıt 
- Bu bizi aWradar etmez. Sis bel

ki gelftte bqka bir vasıtayla ıeldinis
de timdi otobUale &idiyor-.ım. 

f t poliae akıedecek kadar olduktan 
(Lut/en 8t1.!JlftıYt reviri•J. 

- Bu hareket, bazı ztlppelerl tat
min ıcın. yeril malmı Avrupa malı 
glbl göstermek kadar kGtldll'. Ma
demki bazı yerll mallanmn A.Tru.p& 
malları derecesini bulmuttur: nectea 
bu mllkemmellyeU llln uıtalılm& 
mal etme il 1 •. Sonra nloln bu tllrll 
bir muvaffakıyete IG• geUrecet 
kimselerin aramızda bulanmuma 
ihtimal vererek rabataıı olalım f 

BtR GAZBTJC övtlnerek haber .,. .. 
rtror: 

- Bu sene raf sebıe ve ıoe)'Ta 

çok bol! 
- lntallah Ufo 8flll latu70Dlarım 

da o nlıbette artırmak llzımgelme11ıo 

ŞBHRllıllZDEKI haremağaları tara
fmdan kurulan "harematal&n taa
vtııı cemiyeti" kongreal toplanaralf 
blrtblrlerlne yardım etmek eıuıan
nı glJrOtmtıeJer. 

- Eh, ıecım dl1D1uı! •• İDl&ll br. 
terden Tazceçeblllyor: tatat ..,..._ 
zmın f htlyac;Jarından blr tirli fera
gat edemiyor. 

• 



Bir Tecavüz tddiuı 
lzmir, 30 (Hususi) - Foçanın 

Bağarası köy mektebi talebesinden 
H yaşında. Haceri kirlettiği iddia o
lunan başmuallim Osman adliyeye 
vertlmlştir. Tahkikat devam ediyor. 

aonra bereket versin halledildi. Biletle
rin bir yanlıthk neticesinde verilmiı 

.,. olduğu anlaJıldı. 

Otobüslerde konuıuyorlardı: 
- İner inmez doğru vapura ..• 
Şoför cevap verdi: 
- Biz onuncu otobüsüz ..• 
Herkea f&flrdı: 
- Fakat otoblsler aaıt beı buçuk· 

u kalkacaklardı? .• 

- Öyle ama bazı yolcular aözbirliği 

etmiıler: 
- Biz gelirken ayakta kaldık. Şimdi 

erken gidip biletlerimizi alalım diye 
§Of örü ııkııtmp hareket etmiıler •• 

Anlaphyordu ki, bunlar bir iki aa· 
atlik Buna ı:ezintiaine iki buçuk aaat 
:raJMıt koltukta oturmayı tercih etmit

lerdl. 

Ayakta durma buılarına o kadar ta· 
haımnül edilmez gelmiı. ki bir kaç yol· 
cu Bursaya gitmekten vaz ıeçerek Mu· 

danyada eğlcnmiıler ve vapur gelir ıel-
mu yerlerini iıgal etmiıler. 

Gellti rahat koltuklarda geçirenler 
C!önüıte ayakta kalınca yaygarayı onlar 
kopardılar. Fakat yapılacak bir ıcy 
yoktu. Ban memurlar: 

- Bugünlük böyle oldu. Bir daha ol· 
mıyacak .. diyorlardı • 
D&ıUJln bir de yemek derdi vardı. 

Yemekhane, kombine bileti hamil ol· 
myanlar için memnu mıntıkaydı: 

- Kombine bileti olnuyanlar, kombi 
blletlilerden sonra yemek yiyebilirler; 
4!endl. Fakat yemek yiyenler dıprıda 

yer bulamryacaklarını bildikleri için 
dIJ&n çıkmafa hiç yanaımadılar. 

Bu bir kaç satrrla anlatmak istediğim 
yolcuJuk, bizim de her veaileyle dün
yanın ~pis bir turist ıehrl olarak kiai-

ma ve haklı olarak tanıtmağa çalııtı
'ğımız Bursada geçirmek istiyenler i· 
çfn çok Uailcü ve sıkıntılı oldu. 

Trü:'a iıtiabmdan faı:la yolcu bin
mal, Bunanm rağbet gtirmefe bqla· 
Cbf? neticesini verir ki, bu heplmis i· 

~ övünç verecek bir hadisedir. 
Hilriye mCfhurdur: 
~bdWhamidin bir papıı atla Bursa· 

ya gidiyormuı. Uzun yolculuk paıa 
baıretlerini caleyana get:irmif olacak: 

- Yahu, demiı. padiphımzzın ne 
çok arazisi var •.. 

lıu pqanm cehaleti kadar bugün 
isin mühim bir noktayı da i§a.ret et
mektedir. Bu uzun mesafe bir günde 
iki defa katedildikten baflc:a gOn, ıün 
tdiliyor. 
7rakm kalabalık ve istiabmdan fada 
ınemnun etmek için ne mllmkünae yap· 
blar. Tabii her şey imkln dereceain· 
ese yapılacağmclan blltOn yapılanlar a
yakta blanları, birinci mev:kie bilet 
almıJlteıı ikind mevkide yer bulamı· 
JUlları tatmin etmedi. 

,Şunu da bbu1 etmek tbmıdır ki, 
•llencesi için yola çılianlar ıu veya bu 
mueretl kabul etmefe kendilerini mec 
bur a&"mesler. 

l'rak kalabalık ve istiabmdan iazla 
)'Olcu ile eeyahat yapmasının ikinci ve 
~ mühim zaran bizzat vapuradır. O 
ticili bicili perdeler, kanapcler, kama· 
n1a.r bir sene aonra kUlüatUr vapurla· 
rmkine beıuiyebilir. 

Hiç tüpbe etmiyorum, ki Denizbank 
müessesesinin baJmda bulunan değer
li airektCSr B. Yuıuf Ziya, hallan isti· 
rwtini ıelbedecek en küçük bir hldi
aeye meydan verilmemesi için icap e
'den tedbirleri derhal aldıracaktır. Bu 
tedbirler, halkın ve bilhassa Pazar ge
zisine i,ıtirak edip bir daha bu ıerait 
altında )3uraaya gitmemeğe söz veren
lerin de kulaklarına kadar &iderek ilk 
taıezzüh seferinde çektikleri aıkıntınin 
acısını çıkarmaya aevkedecektir. 

btanbul • Mudanya yolu iki buçuk 
aat etse de bu meaaf eyi .ayakta geçir· 
mek yolcu için külfet ve bir yolcunun 
dedlli gibi: 

- Bir haftalık yorıunlufu gidCT· 
me yerine bir aylık yorulmaktır. 

tyl bir yolculukla yapılan Bursa te
neut!hthıln b1d1d mlnuı lteı 

- Bir aylık yorgunlufu bir ıünde 
:riılmnektir. 

NiJazi J\lımet 

Bir katil 
12 sene hapse 
mahkll.m oldu 

Balıkesir, 30 - Ağırcezada bir ci
nayet davasına başlaruru§ ve muhake
me bir saat gibi kısa bir zaman içinde 
neticelendirilmiştir. 

Bir buçuk ay kadar önce KepsUdiln 
Danahisar köyünden Mustafa kızr Ar
zu adında bir kadın bu köyden Meh
met oğlu Halil tarafından çifte tüfeği 
ile öldürülmüştü. 

Şahitlerin hepsi geldiği için dünkU 
muhakemede dinlenildi, dosya içinde 
mevcut e~İ< okunduktan sonra iddia 
makammm mutateası soruldu. 

Müddeiumumi B. Necmettin Ye§il, 
suçlunun cezalandırılmasını istedi. 

Müzakere neticesinde mahkeme he
yeti, iddia makamının iddiasmı varid 
ve uygun görerek talebi ~hile ıuç. 
luya, 12 sene milddetle ağır hapse 
mahkflm edildiğini bildirdi. 

Bundan bqka Okçukara mahalle -
sinden MUberra adında sevdiği bir kt· 
zı tabanca ile yaralıya.n B. Şevki oğ
lu Sermetin mevkufen devam etmekte 
olan duruşmasına da ağır cezada de
vam edilerek muhakeme neticelendi
rildi. 

A vukatlarm yazılı mUdafaalan o • 
kundukta.n sonra mahkeme heyeti mU· 
zakereye çekildi. 

Müzakereyi müteakip suçlunun 8 
sene 8 ay hapse mahkfun edildiği bil· 
dirildi. 

Hikaye 
(9 uncu ıtayıftıdan devam) 

sıkıntımı gidermek için arada bir eğ
lence yerlerine ridiyordum. Barbarı 

ismini taııyan karıma o yerlerden bi· 
rinde rastlaıdım. Barbara bir barda re. 
vil artisti idi. Danı ediyordu. Gayet 
tabit bir surette birbirimizi sevdik .. 
Zaten o da benim gibi, hiç franaızca 
konu11mıyordu. Bu yüzden birbirimize 
daha çok bağlandık. Şimdi biç ayni· 
mayacak bir vaziyetteyiz. Vaziyetimi 
anlatabildim. delil mi? 

- Sana bir ıey söyleyecek mevkide 
delilim, dedim. Yaıını baıını almqauı. 
Bu, zaten ailenle hallolunacak bir me
seledir. Fakat senin, beni alibdar ci· 
betin, franıızca öğrenmek mecburiye
tindir Çünkü, franaızca bilmeden im· 
tihanını kazanmana imkAn olmadı&ını 
biliyorsun .. Anladığıma göre, karınla 

daima ingilizce konuşuyorsun. tmtiha
nuıa da bir aydan dalla az bir vakit 
kaldı. • 

Hortl, hikayesinin en meraklı yerine 
gelmiıti. 

- Sözümün burauııda durmağı mec 
bur oldum, dedi. Zira, kapı çahnmııtr. 
Bilkins kapıya koıtu ve içeriye min
yon, esmer ve güzel gözlü bir kadın 
girdi. 

Genç Bilkinı bu kadını bana: ''Ka· 
rım,, diye tanıtırken, 6en de, bittabi, 
bu tanıımadan memnun oldufuınu, ka
rısına ingilizce olarak söylemiftim. 
Karısı, söylediklerimi anlamadığını 

cöateren bir görfe bana baktı. Sonra 
kocasına döndü. iıte ondan IOllra, o 
apartımana girmekle, periler ve muci
zeler diyarına ginnİ.§ olduğuma hük-

mettim.Zira Bilkina birdenbire cotaralı:, 

benim söylediklerimi, han1cutlde gü
ı:el bir ispanyolca ile .kenaına tercüme 
etmeğe bqlanu§tı!, Evet, Barbara, Se· 
vil fehrinden gelme bir fıpanyoldu. 

Rcrtla sorduk: 
- Pekl11.. Billdnıin imtifi.arıı ne 

oldu? 
- Ne olacak, mükemmel surette Jca. 

zandı. Akademimizden meıun olmak 
için yabancı bir lisan Sfrenmek zaru
reti ·nr ama, bunun nnıbakbk fran. 
sızca olması lhrm defildl. Bllkins, 
fransızca yerine İspanyolcadan imti
han verdi, hem de, uıun boylu Madrit
te kalarak ispanyolca öğrenmiı olan
ları fersah feraah geçecek bir numara 
almak auretile .• 

Tercüme eden: HiKMET MONIR 

B A 
--- Ankara 3t-S-938 __ ..,., 

Hizalarında ytldız işareti olanlar, Clze. 
zerinde muamele görenlerdir. Rakım· 
lar saat 12'de kapanış satış fiyatlarıdır. 

.----ÇEKLER----.1 
• Paris 28 625 • Madrid 18 162 
• NeTyork O i950• • Berlin ı 9770 
• Millno 16 10 • Vaf'80T& 4 2184 
• Brüksel 4 7070 • Buda peste 4. 0125 
• Atlna 87 72 • Bilkreş 106 87 
• Cenene S 4868 • Delgrad 84~18 

• Sofya t5008 • YokohanıF 2 755• 
• Am~tcrdan 1 •896 • Stokholm 81182 
• PraJt 22 873 • Londra fi23 

Viyana • l\fmıkovıı 23 7775 
latlkrazlar 

• 1933 T. Bor 1 19 19 ı • Er$1anl İstik. • • 
.. .. .. il S. Erzurum 
.. ., .. 111 S. Erzurum 2.'i 

Efektifler verilmemiştir. 

Zahire Borsası 
31M15-938 

Buğday yumuşak 5 28 5 37 
Buğday sert 5 20 5 33 
Arpa Anartol 4 22,5 4 25 
Tiftik deri ı 80 -
Peynir beyaz 32 8 36 4 

Pamuk yaA 33 - 38 -

Keten yağ 52 20 
Sansar derisi 2300 - 35 75 -
Zerdeva derisi 3250 -
Kunduz derisi 800 - 1250 -
Tilki derisi 525 - 900 -
Porsuk derisi 330 - 400 -

Gelen Giden 
BuAday 975 Ton Yapak 3,1/4 Ton 
Un 167 .. B. peynir 45 .. 
Arpa 75 .. Nohut 15 .. 
Kepek 30 .. Bulgur 15 " 
Tiftik 45 .. Mısır 43 .. 
ÇAPRAZ 

Kell me bulmacası 
Yeni bulmacanın 

123456789 

Soldaıı fağa: 
1 - Yazın çıkan kanatları renkli böcek. 

2 - Ad, ltalyada bir nehir. 3 - İnce fp. 
• - İade, evet. 5 - Yapmak, nehirde ka· 
yık gibi ku11anıhr. 6 - Bir çalgı, yüzsüz. 
7 - Başarma. 8 - Acaip, tabi olma. 9 -
Parmaklarına kırmızı sürmüş. 

Yukarıdan aşağı: 

ı - İyi bilenmiş, beyaz, 2 - Fal açan. 
3 - Bir çalgı, ıeceyi aydınlatan, bir emir. 

' - Harpte dilşmandan alınan asker, gö.
cebelerin topluluiu. 5 - Yersiz yurtıuz. 
6 - Bir emir, bir renk. 7 - Nöbet. 8 -
HelAJ olmayan. 9 - AyaAı sakat. 

DONKÜ BUf~l\fACAMIZIN HALLİ 
Soldan s~a: 

1 - Atmeydanı. 2 - tt, ar. S - Tad, 
das. 4 - netebed, 5 - Arab. 6 - Art, efe. 
7 - Ena. 8 - Mine, an. 9 - Ufak. metre. 

Saat 
12 
9.30 

16.30 
20 
l9 
10 

14.30 
11.15 

6.30 
17 

ŞEHZADEBAŞI 

l'URAN TİYATROSU 
Halk San'atkArı Napt 

ve arkada~lan 
niiyük varyete numa. 
raları, (Reyhanın hi

lesi) Komedi 3 perde 
l>ANS, SOLO, DÜET 
Localar 100; Her yer 
20; Paradı 10 kuruş ..• 

KALKACAK VAPURLAR 
Vapuran adı Gilliği uol 
Erzurum Karadeniz 
Utur lzmit 
Trak Mudan79 
Saadet Bandırma 
Seyyar Karabi4;a 
Ç· nakkale :\fcrsin 

GELECEK VAPURLAR 
Bursa Bartın 

Trak Modauya 
Saadet Band ma 
Tayyar 1mroz 

MOhlm llAn 
Ortaköyde Muallim Naci sokağında 47 

numaralı dükkanı BeyoAlu Altıncı Noteri
nin 045 numaralı 'Ve 30 Mayıs 938 tarihli 
bir kıta satı, genedi mucibince Ortaköyde 
Yelkovan .ıoltajında 17 No. lu hanede mu

Or. SOreyya Ata mal kim Bay Ali Varuşdan devren salın aldım. 
()perat&r 'O 

1 
Satın alına iarihlndcn itibaren 15 gün 

• ro og zarfında dükkandan nlacakh olanların 
Beyoğlu· Parmakkapı tramvay du. müracaatlan ve 15 gQnQn hitamından 
rağı, No. 121, birinci kat. sonra hfc bir mftracaatın kabul edllmiye-

Muayene eaatl: 16 • 20 celfni jlAn e!derim. - Or:talcö11de medcı1r 

ı•-------------·•I dBkdıu satra alan HQJJrm Kıulol't/a. 
~V. P. 2413,t 

Viyanadan 200 yahudi 
getirtiyoruz 

İngilizce haftalık ''Mançester Gar. 
diyarı., m yazdığına göre Türkiyeye 

Avwrtu.ryada.n 200 Yahudi doktOrU ça. 
ğınlacaktır. 

Bunlar İstanbul üniver&itesinde tıp 
müesseselerinde ve diğer hastahane
lerde çalışacaklardır. Bu doktorlarla 
temasa geçmek için bir Türk heyeti 
Avusturyaya hareket etmek üzeredir 
ve bu Yahudi profesörlerin Türkiyeye 
gelmelerine milsaade edilmesi için 
Türkiye ile Almanya arMmda müza
kereler cereyan ebnektedir. 

HULL'ON BtR SöZO 
"Amerikanın müteyakkız 

bulunması lazımdır" 
Nevyork, 30 ( A.A.) - Long lsland· 

d& Fares Parkda ölüler günU münase
betile yapılan merasimde bir nutuk 
söyliyen Hull ezcUmle demi§tir ki: 

Milletler ailesinin bazı azası kuvvet 
ve tehdidi bir milli siyaset Aleti ola. 
rak kullanmnğa devam ettiği milddet. 
çe Amerikanın müteyakkız bulunması 
lhmıdır.,, 

Hull netice olarak şunları söylemi§
tir: 

''İyice sillhlanarak ta.anım defi!, 
mUdafaaya hazırlanmalıyız. Ve harbe 
girmek jçin değil, harpten uzak kal· 
mak için hazır bulunmalnn"-

-~--n 

İran Veliahtı Ni§&lllandı 
Tahran, 30 (A.A.) - Bl§vekil, Ve

liaht ile Mısır Kralı Faruk'un kız kar
de§inin nip.nlanmıa olduklarını parl!. 
mentoya blldirmi§tir. 

Başvekil icap eden muameleleri ta
ınamla.mak üzere yakında Kahireye 
gideceğim ısöylemi§tir. 

Romanya Harbiye Nazırı 
Var§ovada 

Va.rşova, 30 (A.A.) - Romanya 
Erk5.nıharbiye reisi General Jonesko 
bugün Polonya erkfuııbarbiye reisi 
General Sta.5iyeviç ile ilk temaslarda 
bulunmygtur. 

Bu ınülAkat hakkında .aaJihiyettar 
mahafilde beyan olunduğuna göre, 
mezkfı.r temaslar iki müttefik orduya 
müteallik bir takım teknik meseleler 
üzerinde mutat olan malfimat teatisi 
cilmlesindendir. 

General J onesko Mareşal Riydz 
Smigliyi de ziyaret etmi§tir. 

hURl1Na abone olu
nuz ve edininiz 

Yine aynı gazeteye göre, nm:ıuu•- • 

timize getirilecek doktorl~ 
profesör Henrih Nopm.aıı da v 
ki, bu doktor eski lngiliz kralı 
n tedavi ve iyi etmi~. 

Türkiyeye çağınlacak doktorlar 
hassa kaplıca mUtehusmlarıdir. 
lardan istifade edilerek meml 

mizdeki kaplıcalar daha fazla 
ettirilecektir. 

A vusturyada çalışmaktan 
len Yahudi doktorlarm sayım 
kadardır. 

lngilterede Tayyare 
Fabrikaları Kuruluyor 

Londra, 30 (A.A.) - Deyli 
gazetesinin bildirdiğine göre, 
Nuffild tarafından Birminghamda 
şa edileoek olan fabrikalar senedi 
bin tayyare teknesi yapabil' ecell1'11 
dir. 

Büyük bombardıman tayyareleri 
malt iiY.ere ya pıla.cak olan bu te 
re Rolls • Roys motorları koınaıı:a.11:'111 
lnpatta 1!5000 amele çalıpcakbr. 

r Or. .~;;~ Kayar 1 
! Röntken Mütehaaaıaı 1 
H
.. Hergün öğleden sonra saat 3 teD l 

I
• ye kadar Belediye, Binbirdittk N \ 

c:onker sokakta Aslaner aperbmd D 
No. 8-10 \ 

..m::nn 'I 2 'IW im 

~" ''.1 t 

ÇünkütASPlRTN s~aen~ 
• 

her, fürlü:soğukalglnlıklanna - ve ·at' 
rılara lcarşıilesiri şaşma~ bir .. Ud 

olduğunu isbatiefmi~fir. 

AS Pi R i N in'tesirinden eiiiintoliii"""ıd!l..d 
E0 

.. ' ., 
lütfen. markastna dikkat ediniz. 

-- -



) Dün ve Yarın % 

) rercü me .Külliyatı ) 
i 1 inciSer~ ~ 

~ No. K urt1ş j 
- 1 Sa!o 100 ~ 
(. 2 Aile çemberi 100 § 

1 : : ~E;:~::~ .. bO... 60760;~ :~=-~--_:=_: 
"' 7 lşçl stnıfı lht\lill 

-_;_:: 8 Laşuur 
100 

E:_ 
- 9 lsfahana doğn.. 
~ -
~ 10 Ra...;in ll 7f> g 
j (Bu "eriyi birden alanlara 1 Ura 38 ~ 
~ kuru, ikram edillr, ve 2 Un S2 lrlırq ~ 
f pe,ıo alrnarak kalanı ayda J er Ura· ~ 
~ dan veresiye bırakılır.) ~ 
::: -
( 2nc i ~eri ==) 

:: 11 Gorio Baba 100 

( 12 Deliliğln psıkolojisl M ___ ) 

j .. 13 likbanar .-selleri 70 ~=-=~:-~==-14 Engı:ırek di.ığümü 60 
15 Rasin llJ 'l5 

16 Samimi saadet W 

;:::~- 17 istatistik 30 ~==-=-~--= ~ 18 Çocuk düşürtenler 60 
19 ilim ve felsefe 30 

:: 
~: __ , 20 Cemıyetin asılları 100 g 
_ (Bu seriyi birden alanlara 1 Ura SO % 
:: 
~ kuruş ikram edilir, ve 2 Ura 20 kuroıı g 
s peşin almarak kalam ayda 1 er Un· ~ 
~ dan veresiye bırakılır.) § 
~ = 
~ 3 Oncü Seri ~ 

__ ). 21 Hükümdar millet M 1§'=_=-==-_-=-- 22 Yeni ilmi zihniyet 75 

( 23 KomUnizm 50 
::: 24 Günıin iktisadi işleri 60 

25 Cumhuriyet 50 

26 Tercüme 100 
27 Değişifler '16 

28 Liokon 80 
29 Kapitalizm buhranı 50 

~ :; (Bu ıeriy1 birden alanlara 1 Ura Z2 % 
~ kuru, ikram edlllr, ve 2 Ura 88 kunıı j 
e peşin alınarak kalanı ayda t er Ura· \ 

{ "••·;.,,.~·:~~··Seri ~ 
~ 31 Raabl IV eo °j 
~ 32 Metafizik 40 ~ 
s : 
:: 33 18kender 60 
::: 
~ 34 Kadın ve sosyalizm 100 

J 35 Demokrit 2.5 (1 

( E :::fi~..... ::, =_ ı 
~ 39 Herakllt 25 
% 40 Ruhf ·mucizeler 75 ~ 1 (Bu '4Crl31 birden alanıa .. t Ura 4 ~ ı 
~ kuruıı ikram cdlllr. ve 2 Ura S6 lnuıı" ~ 
::: 
~ ııeşln alınarak kalaru ajda J er Ura- ~ 
~ elan \·er<'-.lye bırakıbr.) ~
;::: 

~ S inci Sera g 
~ 41 DeprofUndie ~ ~-:::: 
~ 42 GUnün hukuki ve içtimaı 75 ~ 
~ ::: meseleleri ~ 
,!! 

~ 43 Ef!Atun 35 ~--= 
~ 44 Gizli harpler 75 

f ~ Diar.ıelinln hayatı 100 

Karaatniz Ereğli icra Dairesln'"den:-

Doaıra nwnarası 935/450 

Bir borcun temini istifası için mahcuz 
olup paraya çevrilmesi mukarrer bulunan 
ve vaz'illyet ve taktiri kıymet zabıt vara
kasında hudut ve evsafı saireleri yazılı 

Eresli çar~mnda Köprübaşı mevkünde 
1500 lira muhammen kıymetli bir bap kar
gir kahvehane ve tahtani ekmekçi fırını 
ve Ere~linin Kışla köyO hududu dahilinde 
40 Ura muhammen kıymetli kara Jncfr tar
lası ve keza ayni mevkide 300 lira mu
hammen kıymelfnde Hendek ve sene ayni 
mnklde 60 Ura muhammen kıymetli Ka
rasoknk tarlalarının tamamı üç hisse iU
bariyle bir hissesi acık artırmaya cıka

rılmışlrr.. Birinci artırması 29 - 6 - 938 
tarihine tesadüf eden perşembe ırünü saat 
14 den 16 ya kadar Ereğli icra d.:dresinde 
icra edilecektir. 

İşbu gayri menkulün artırma şartname
si 10 • 6 - 938 tarihinden itibaren berke
sin görebilmesi icln icra dairesinde acık 
hulunmaktııdır. İsteklilerin muhammen 
kıymetin % 7,5 nisbelinde pey akçesi ve-
ya mlllt bir banka teminat mektubu getir
meleri IAzımdır. 

İJk artırma gününde teklif olunan be
del muhammen kıymetin % 75 ini bulma
dıih takdirde ikinci artırma 16 - 7 - 938 
cumartesi gllnü saııt 10 den 13 e kadar 
keza icra dairesinde ve en fazla bedel tek
lif edenin üzerinde bırakılacaktır. İpotek 
sahibi alacaklılarla diğer ııl:ikadarların ve 
irlifıık hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki hakları, hm;usiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu il~n ta
rihinden itibaren yirmi g!in içinde evra
kı mü!ibileleriyle birlikte memuriyetlmiıe 
biMirmclcri icap eder. Aksi halde tapu 
sicilliyle sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Gösteren günde artırmaya iştirak eden
ler artırma şartnamesini okumuş ve Jil
zumlu malômat almış ve bunları tamamen 
kabul elmiş ad ve itibar olunur. 

Gayri menkul kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı ''ermezse ihale kararı feslıolunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte bulu
nan kimse arzetmiı, olduğu bedelle almağa 
razı olursa veya ve ona razı olmazsa veya 
bulunmazsa hemen on beş gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. 

lkl ihale orasındaki fark ve geçen gflnler 
icln % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu
nacağı ve razıa nıaliımat almak isteyen is
teklilerin yukarıda yazılı dosya numarasi
Ie Karadeniz Erc~lisi fcra dairesine mü
racaat etmt'leri iU\n olunur. (25720) 

~ ........................ . 
lloktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
lstanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hususi kabinesnje hastalarını 
kabul .ier. Salı, cumartesi günleri 
sabah ''9,S - 12,, saatleri hakiki 
ıkaraya mahsustur. Muayenehane 

Je ev telefonu: 22398. 

............................. ~ 

';\. 

~ 46 Metafizik nedir 25 Bizans /mpara· 
~ 47 YenJ adam 75 l "' " tor ugunun 
~ 18 lrslyetln tesirleri 7 ~ 5 Tarihi 
\ 49 Politika felsefesi 75 ~ Bizan3 met'ZttU 

~ ~ Est-:ıtik 25 : m:ı.m yıllar 01Jrı 20 

• 

Koradenlr Bre(Jlf icra IJ1ıtre:tf'tttU'h: 1 tRlcdfrde U/tn'ifr tı'ftı~li Y8 -1'- g31f ardıır. , 
Dosya No. 93i/1321 tesi günü saat 10 dan 13 e kadar keza icra 

Bir borcun temini istifası tein mahcuz dairesinde ve en fazla bedel teklif edenin 
olup paraya çevrilmesi mukarrer bulunan üzerinde bırakılacaktır. İpotek sahibi ala
ve vaz'ülyet ve taktiri kıymet zabıt varaka caklılarla diğer alacaklıların ve irtifak hak 
sında hudut ve evsafı sairesi yazılı Ereğ- kı sahiplerinin. gayri menkul üzerindeki 
il çarşısında Kanar! mevkiindc kAin bir haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair 
bap 500 lira muhammen kıymetli bir fırı· olıın iddialnrını işbu ilan tarihinden iti
nın 256 hisse itibariyle 144 hissesi acık haren yirmi giln içinde evrakı müsbitelc
artırmayo çıkarılmıştır. Birinci artırması riyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
29 - 6 - 938 tarihine müsadif perşembe icap eıler. Aksi halde hakları tapu sicil
günü saat 14 den 16 ya kadar Ereğli icra line :ı;nbit olmadıkça satış bedelinin pay-
dairesinde icra edilecektir. J::ışmn~ından haric kalırl::ı.r. 

İşbu gayri menkulün artırma şartnamesi Gösterilen glindc artırmııya iştirak e -
10 - 6 - 938 lıırihinden itibaren herkesin deıılcr arlırma şartıııımesini okumuş ve 
görebileceği icra dairesinde bulunmakla- lüzumlu malümat almış ve bunları tarn:.ı.
dır. lsteklilerln muhıımmen kıymetinin men kabul elmiş Ad ve itibar olunur. 
% 7,5 nisbetinde pey akcesi veya milli bir Gayri menkul kendisine ihııle olunan 
banka teminat mektubu gelirmeleri lazım· kimse derhal vrya verilen muhlet içincle 
dır. parayı vermezse ihale kararı fesholuna-

İlk artırma gününde teklif olunan bedel rak kendisinden evvel en yüksek teklifle 
muhammen kıymetin o/o 75 ini bulrnadı~ı hulun on kiın~e nrz<'lmiş oldıığıı lıcrlelle :ıl-
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mağa razı olurıı;a veya ona razı olmazsa 
veya bulunmazsa hemen on beş gün müd
detle artırmaya çıknrıhp en çok artıran• 
ihnle edilir. İki ihnle arasındaki fark ve 
geçen günler için o/o 5 den hesap olunaC'ak 
faiz ,.e diğer ıarnrlar alTlCa hükme hacet 
knlm:ıksızın nıemuriyetimizce alıcıdan 

tahsil olunıı<':ığı ve fa7.la mal\imat almak 
isteyen isteklilerin yukarıda yazılı dosya 
num:ırasiyle Kar:ıdeniz Ercğlisi lcrıı Dai· 
resine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(25719) 

KİRALIK EV 

Üç oda, tavan arası bahçe ve kuyusu 
mevcuttur. Kumkapı Nişanca Mühre 
sokak No. 5. İçindekilere müracaat. 

GORtimrtrn~ ÇETE 17 
~ (Bn acrlyt birden alanlan 1 ltra ~ ayn tetkik ve te
~ 59 kuru" ikram eıJmr ve 2 lira 36 ku· ~ tebbü edilmiş bir 
~ ruşu peşln alınarak kalam ayda l er ~---= rııevzı' olduğ1' hal-

Jıerliyorlardı. r1mda kaldığına göre, o, biraz korkak bir tiptir. 
Biraz sıkıştırınca, bize bazı şeyler söyllyebillr. 

f liradan \'ereslye bırakrlrr.) _ de bugün bile ay. 

~ 51 E!ıt": cı Seri 100 :::_-~ __ :s dınlatılmamı~ bir-
~ 

52 
çok tarafları var-

~ Para 25 "'_a dır. Tevfik Yetim-
:sa Sezar 40 lloğlu trırafından 
54 llmi felsefe 40 ~ Usammıza çevri-
55 Karmcalann hayaU 75 = len Bizans lmpa-

56 Denıosten 35 :::=_=~ ratorluğunun ta-
"i? Çlçcro,n • rihi adlı kitap 
58 Hipnotizma 100 ~ bu aydmlafılma-
59 İnB8.D Mı ~ mış tara/lan tes-
flo Yeni kadın 4' 1ı bit etmekte ve bü-

fBu ıııeri)·I birden a.Ianlııra ı Ura 26 E tiln Bizans tarihi· 
kuruş ikram edilir: \'e 2 Ura 4 kurn~ ~ ne temas ederek 
llcştn almarak kalanı ayda t er lira- ~ Şarki A tırupa rm-

\ dan vcr&.;lye brrakılır.) ~ paratorluğunun 
~ 7 nci Seri ~ bin senelik vuku-
~ 61 Vikontun ölUmU 30 atını hikôııe et· 
~ 6?. Enelt n 100 mektedir. 
{ 63 Uza 100. Fiyat1 yılz ku· 

1 
~ Evlilik 20 ruş olup her ki-
'IQ Glalt pamulr harbi Pl(I tapçıda bulunur. 

I Yeri: ~I Topta11 müracaat 
.... ı\ k =ı mahalli: - /starı-., n nrn r.:11Me~i \'\l\l·ı l\ıl:ıhl'\'i .................. İIİıiililliimlİlmİİııilİiİlıi• bul, Vakit Yurdu. 

Sonra, hAdlseler blrlblrlnin ardınca sUr'atle 
cereyan etmeğe başladı. OtomobHi!ı. içinden blrt 
çıktı. Evin geniş bahçe kapısının kanatlarını açtı. 
Sonra otomobili oradan içeriye sokmak Uzere geri 
döndü. 

Karabatak Lester yerinden çıktı. Haline ba
lnlırsa bir sarhoş adam taklldi yapıyordu. Tekrar 

otomobtıe dönmekte olan adama çarptı. Derken 
üçilncU bir adam ayni yerde bellrdl. 

Müfettiş Marlov koşmağa başladı. Komiser 
Brodl lle diğer memur ayaklarını eıklac;ttrarak, 
üç adamın bulunduğu yere yaklaşmak için istical 
ediyorlardı. 

Üç adamın bulunduğu yerden şimdi hJr mü
nakaşa sesi işltilfyordu. 

Karabatak Lesterln sesi: 

- Vallahi ben bir şey almadım. Ben bir şeyi-
nize el sürmedim. 

Fakat, otomobilli adam: 
- Polis, polis, diye haykırmağa başlamıştı. 
Ayni zamanda Lesterl yakalamış, tutuyordu. 
Marlov yetişerek: 
- Dura.dayız, dedi. Biz zabıta memurlarıyız. 
Sonra beraberinde bulunan memura işaret 

etti. z 
Mamur, derhal Lesteri, Ju • jutsu usullyle 

Komiser Brodi, 111.tlfe yollu: 
- Bir kere ben kendisiyle meşgul olurken, 

karnıma bir tekme vurmuştu. Müsaade et de. ken• 
disinl ben sorguya çekeyim, dedi.. 

Marlov, Brodinin bu sözleri üzerine gülümse· 
dl. Önünde kalan raporlardan sonuncusunu da, 
okunmuş raporları ihtiva eden sağ taraftaki tel 
sepete koyduktan sonra ayağa kalktı. Parıl pard 
yanan ayakkaplarında toz bulunması ihtimaline 
karşı ayaklarını bir iki kere yere vurdu. Sonra yan 
taraftaki raftan bir elbise fırçası aldı. Ve ilzerinJ 
sUpUrmeğe başladr, bir taraftan da: 

- Canım, biraz dışnrx çıkıp gezmek 
dedi. Bir otomobil çağırtır mısın? 

isteyor, 

Yarım saat kadar sonra, emniyet otomobille· 
rlnden biri, mllfettiş l\lnrlov ile, komiser Brodiyl, .. 
"Karabatak Lester" in oturduğu mahalleye getir .. 
mişti. Hafiye Ferrls rapor vermeğe geldiği sırada 
yerini işgal eden diğer bir sivil memurdan izahat 
alıyorlardı. 

Bu yeni memur diyordu ki: 
- Solak Sktner, bir müddet Karabatağın e· 

~inde kaldıktan sonra ~ktı. Çıktığı zaman saat 
tam dokuzdu. Doğruca btr tramvay istasyonuna 
giderek tramvaya bindi. Fakat Karabatak çık-
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fiayao JjeylA yazıyor: 

HER S AB AH 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

"Uyanır uyanmaz, hemen el ay
namı alıyor .•• Ve kUcük buruşukluk
lnrımın tamamen zan oluncaya ka

dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemall hay
retle görüyordum! ... ,, 

.. Ancak bir hafta suren 
bir tedaviden sonra bu 
derece gUzelleştiğime şa
şıyorum ... Bütün arkadaş 
larım böyle daha genç ve 
daha güzel görUnmem i
çin neler yaptığımı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
Utifat ediyorlar.,, 

Yalnız bir hafta zar
fında binlerce kadın, ca
zip bir tene kavuşmuş, 

birkaç yaş gençleşmiş ve 
bUtUn buruşuklukları 

kaybolmuştur. Allmler, 
buruşuklukların: lhtl
yarladığımızda cildin bes 
leytcl ve ihya edici bazı 

unsurlannı ka7betmeıtn

den herJ geldiğini keş
fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurlan 
cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
leşecektlr. işte; Viyana 
t!nlversltest ProfesörU 
Doktor Stejskal'ln keşfi 

bu derece ehemmiyetli 
ve caziptir. Gene; hayvan-

Bayan Le7l&'nın 7alnız 

bir haftalık tedaviden 
sonra almmı11 ve rötut 

görmemiş hakiki 
fotoğrafı 

lardan istihsale muvaf
fak olduğu ve "Biocel" 
tabir ettiği bu canlı hU
ceyreler hUilsası, şimdi 

pembe rengindeki Toka
lon kreınl terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi 
besleyecek ve genc;leşti

recektlr. Bir hafta zar
fında bUtUn buruşukluk· 

• Jarınıa ka7~oı,ca~ ye ıo 
yaş daha gen~ ~örUne

cekslnlz. GUndUz lc;ln 
(Yağsız) beyaz rengin
defi Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gün 
zarfında siyah benleri e
ritir, açık mesamelerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatn:. 

1 
Bayanların ftBZlfl Dittıtiıe : 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 

büyük bir k'f)'Dletl vardır. Onlan bayilnlze iade 
ettiğinizde beheri için 3 kuruş alacak, ayni za
manda kı)'mettar mtlkAfatlan bulunan Tokalon 
mllsabakasma iştirak hakkını veren bir bilet 
takdim edecektir. 

..IanW ma Genel Komutanlığı Ankara 
Satıoalma Komisyonundan: · 
ı - Bir tanesine 180 kuruş flat tahmin edilen 43,000 yUn fanila. kapa

lı zarf usullyle 2-6-1938 perşembe gUnil saat 10 da satın alınacaktır. 
2 - Buna alt şartname 387 kuruş karşılığında komisyondan alına

blllr. 
3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin 5120 liralık teminat ve kanunun 

ve şartnamede yazılı vesikaları muh tevl teklif mektuplarının belli gün 
saat 9 a kadar komisyona vermiş olmaları. (Hl 7) (2818) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyan gosu 

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

- KURUNun kitap §eklinde roman tefrikası. -
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Marlov, Brodlnln yUzUne bakarak: 
- Karabatak Lesterln evine utramak doğru 

olmıyacak, dedi. Eğer, aralarında bir şey kararlaş
mışsa, biz, kendimizi belll edeceğimiz yerde sakla
sak daha iyi olmaz mı?. Bu suretle, ne yaptıkları
m öğrenmiş oluruz. 

Bu söz Uzerlne, polis müfettişi Marlov, muavi
ni Brodl ve diğer memur, Le11terln evine doğru 

gözlerini dikmiş oldukları halde, beklemeğe baş
ladılar. 

Olduktan yerde \IZun boylu beklemııdller4 

Saat on bire doğru, kısa boylu yankesici, basık e
vinin karanlık kapısından çıktı. Bahçesini geçti. 
~UrUdU ve bir sinemadan çıkmakta olan kalabalı
fa daldı. 

t!ç hafiye de, az daha onu gözden kaçırıyor
lardı. "Karabatak Lester" o kadar çabuk hareket , 
etmlşU. 

Az ilerde Lester, bir taksi çağırdı. t!ç polis o
nu takip ettiler. Takip devam ediyordu .•• 

Gerçi Lester, umulmadık usuller icat ederek 
yankeslclllkte bir hayli llerl gitmişse de. otomo
blJıle izini kaybetmeğl pek becerem~yordu. Ken
disini takip edenlerin g"özUJM!en kurtulabilmek lc;ln 
'9f .. nemada• etkan lcalab~Lhla katılmak, yeglne 
bUesf lmtı. 

Elmbtur, beltl de taktp e4tlmedfttnf sanıyor. 
t u.. Ukba 

19 

daha azılı haydutların bile, bu gibi vaziyetlerde 
dikkat ettikleri görülmUştUr. "Karabatak Lester" 
dosdoğru gidiyordu. 

Lesterln taksisi muayyen bir yere kadar gel
dikten sonra birdenbire sağa döndü. Ve az ilerde 
- ki nlsbeten tenha bir yerdi - otomoblll durdu
rarak indi. 

Sonra yaya olarak yllrUmeğe başladı. Polisle
rin otomoblll de ışıklarını söndürmüş olarak uzak· 
tan kendisini takip ediyordu. 

Sonra, "Karabatak Lester" yana döndtı. Ve 
kenarda bir yerde mevki aldı. TA. oradan, ikide bir 
saatini çıkarıp baktığı ve sigarasının ışığı, farke· 
<Ullyordu. 

Daha sonra oradan da ayrılarak bir miktar 
daha ilerledi. Ve bUsbUtUn tenha bir yolda bir aga
cın altında durdu. 

Bu afac; bllyUk bir evin bahçe duvannın önUn· 
de ve yol üstündeydi. Derken; gayet lilks bir oto
mobil gelip, evin önllnde durdu. Ayni zamanda, yo
lun diğer tarafından bir başka insan gölgesinin 
daha yUrUyerek otomobile doğru yaklaştığı gö .. 
rUldil. 

Polis müfettişi Marlov: 
- Hazır bulunun, dedi. Burada bir vaka ol· 

mat Uıere! 
'Oçtı de otomoblllerlnden zaten 

Sim bOJQk llb oıo.01»11~4 

Dün V e Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa ne§Te. 
dilen Bizans im 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cilt t11 
mamlanmı~taT. 

Başlı başına v 
bütün ilim aeve7ı 
Zeri doyuTaook tü ... 
recede güzel ola~ 
bu kütüphane .. 
çim:l6 iktısadi, ,,_ 
debi ve ilmi m~ 
:ular üzerine yo
~lmış en 11erıi ı " 

tapları bulura .. 
nuz, Tt:rciimelf-t f 
TüTk okuyucul . 
nmn çok vak ... 
dan tanıdığı ph.

siyetler taraf1rı 

dan yapılmtft•· 

Kitapla" toptu .. 
ve muhtelif ~erflb. 
ri perakende c>la 

rak alanlaTtJ , m. ~O lANT rildt yapılır. ıwa. 
raooot yeri: ta
tanbul - Vakff 
Yurdu. 


