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Sayısı heryerde 
100 _para 

B a ş v e k i 1 İngiltere ve Fransa tarafından Çekoslovakyaya 

c. H. partisi kamutay gurupunda Yunanistan Alman metalibatına uysal 
seyahatini anlattı l 

italyanın boğazlar mukavelesine · d b•ld• .1 . iştiraki alkışlarla karşılandı a vranması ı ırı dı 
Dünya bir 
çıkmazda 

Ankara, 4 (A.A.) - C. H. Partisi 
Kamutay grupu, bugün saat 15.30 da 
Trabzon saylavı Hasan Sakanın baş
kanliğında toplanmıştır. 

Prağ, 4 (A.A.) - Çekoslovakyanın ·r:======---=----------------==--.,...

Geçen gün \ a~in;;lon l'arlanıcntosun

da. mebuslardan biri Jl.ırfoi~ o Nazırı 

1\oı·del Hula ::öyle bir sual sordu: 

- Ameril.a ile muahede akdetmiş o
lan devletler arasında imzalarına riayet 
etmiycnler lıan~ilerlıllr? Ahitlerine sa• 
dik kıılmıyan bu dm'letlerin bir listesinJ 
parlamcni.oya getirebilir miı.iofa? ,, 

Amerikan Hariciye Nazm iptida me· 
busun bu teklUine mu\'Bhlt cc\·ap yerdi. 
Çünl>il böyle bir suale cevap \'ermekte, 
Aıncrikaya kar<;ı iınza \·cnııl, de\·Jctler 
lçiude sözlerini tutmamı, olanları açık· 
ı:a parı:imento az::ı.larma bildirmekte hiç 
bir mahzur görmedi. 

Halbuki sonradan meselenin terfikine 
Giri:?ilince bu i~in hiç de öylo iptid:ıdan 

"ndüğü ;lbl basit olmadığı anlaşıldı. 
....Aıruııe11>·e Nazırı Kordel Jlul parlimento 
,.._:auMı:..karşı \·ernıiş olduğu sözü unut

. lı;ln ı::ırelcr aramağa ba~ladı. zı
. r,M ı- ~tkllilcrin ncUccsl şonn ortaya 
.t1'!>~~tsoo güalcrdc Jngiltero ile ltaı
~ da aktcdilcn anlaşma meşhur 

V""~ paktının en açık surette ihlalin· 
bai'ika bir şey değildir. Halbuki di

ğer taraftan Amerika Cumhurrcisi Ruz-

vclt lnglliz • Ualyao,.. anla5masmı dünya 
sullıil için Jıa ·ırlr bir eser olarak tclik-

.. ki etmektedir. 
· • -~~ı. · .Ve eğç_r bakikııtcn imzaladıkları mu-
) 1 • • 

-~ ~he4eler1 hareketleri ile bozmuş olan 
d .. evl~erin tam bir JistesioJ yapmak li.· .. ... 
mng~e böyle bir liste haricinde kala-

... cak ~lan "memlelrntler pek azdır. Tabü 
• olara~ böyle bir Jisto yapılırken umumi 

-... ~rı>. ~rçlarmı Amerikaya. vermemiş o
. ~ devletleri isti na. etmek mümkün 

."' ~aktır. Bu takdirde borçlarmı ver· 
miycn \"C sözlerini tutmıyan devletlere 
yardım etmcği meneden Yohanson ka· 
nununun bülınıünii tatbik etmek icap e
decektir. Bu l.;anunun tatbiki ise yeoJ
dcn bir clcooomlk buhran içerisine dü
şen Amerikanın mllyonlarca işslzlorino 
iş bulmak için Avrupa devletlerinden 
harp le\'aınnı sipariş beklediği bir sıra
da kendi zararımı olacaktır. 

l\lallıdur ki Orta A nupadn Almanya.
nın son zamanlardaki hareketlerinden 
tela~a. diişcn Ingllterc bü~iik siJahlaoma 
programrna yeni bir hız verdi. Bilhassa 
logillz tayyare fabrikaları bu progra
mın icap ettiği mili.tarda tayyare yctiş
ti.rmcğo müsait olmadığı için lngiltere 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 4. Sü. 5) 

~ tYı'"' lYı l}( ® <ğJ o e li1l ©<® a 

on mlkiısaılb>a~=ımo~ 

iki yıldız birbirini 
arıyor 

No.13 

Bu toplantıda söz alan Başvekil Ce
lal Bayar, beraberlerinde Dışişleri Ba· 
kanımız Dr. Tevfik Rüştü Aras da 
bulunduğu halde Yunanistana yaptık
ları ve dün sabah avdet ettikleri se
yahatten ve esaslarını da hatırlatmak 
suretile Atinada imzaladıkları mun
zam muahedename muhteviyatından 

bahsetti. 
Başvekil Celal Bayar, Yunanlılar 

hükümdarı Majeste !kinci Jorjun he
yetimizi nasıl samimiyetle kabul et

(Sonu: Sa. 4. Sü. 4.) 

Paris orta elçisi Osuski Prağa. gelmi§tir. 
iyi maliı.mat alan mahafilden öğrenil

diğine göre, Osuski Südet Almanları me
selesinin halli için Fransanın ve lngilte· 
renin tavsiyelerini getirmektedir. Pam 
ve Londra hlikumetlerl Çekoslovakyaya 
Alman metalibatma karşı uysal davdan
ma!!mı, ve ezcllmle Çekoslovakya dev • 
letinde Çek, Alman ve Çekoslovak lisan- . 
larma aynı hakkın verilmesini, mektep 
sahasında muhtariyet kabul olunına.smı, 
mahalli muhtariyetin geni§letilmesini 
ve devlet siyasetinde, sipaıi§lerinde e
ka11iyetlerle göriişülmesinl tavsiye et -

(Sonu: Sa. 4· Sü. 5) 

Antakyada 
Halk partisi mensupla
rından birini vurdular 
iskenderunda intiha~ nasıl yapılıyor? 

Garo şerefine v~iTıen ziyafetten sonra 
-------------- Antakya 4 A.A.) - Anadolu ajans.mm 

Amerikanın deniz silah- hususi muhabiri bildiriyor: 

lanma proğramını Seçim komisyonu Iskenderun §ehrile 
Iskenderuna bağlı lskenderun ve Arsur 

Ayan meclisi nahiyelerinde kayrt muamelesine ve 
Kırıkhan şehrile Kırıkhan ve Beylan ve 

k abu 1 etti Aktepe ve Orhaniye nahiyelerinde 4-5 
de başlanacağını remen bildirmiştir. An-

46 harp gemisi 950 tay- takya kazasında başlama tarihi henüz 
l k tespit edilmemiştir. 

yare yapı aC8 GUnde her tarafta 200 - 300 ki§inin 

Vaşington, 4 (A.A·) - Ayan Mec. kaydına çalrşxlacaktır. Bü.rolar saat 8 
Iisi 1156 milyon dolara baliğ olan de- den 18 c kadar açık bulunacaktır Fakat 

niz silahlanma kanunu 1§.yihasını 28 (Sonu: Sa. 4. Bü. 4) 
reye karşı 56 reyle kabul etmiştir. 

Ayan meclisi birçok tadilat yapmış 
olduğu için l§yiha gene parl3.mento
ya. sevkedilecektir. Yapılan tadil~t 
mucibince 35.000 tondan yukarı zırh· 
lı yapılmlyacaktır. Ancak başka dev· 
Jetler daha büyük tonajda. gemiler in· 
şa ettikleri takdirde Reisicüm.hurun 
kararı üzerine tonaj miktarı a.rttın
lacaktır. 

Layihada zırhhlarm tonaj yektinu 
parlamentonun kabul ettiği 105.000 
tona mukabil 135.000 olarak tcsbit e-
dilmektedir. 

Ayan meclisi layihada. derpiş edilen 
iki tayyare gemisinin tonajını da 15 
binden 20 bine çıkarmıştır. 

Deniz silahlanma layihasmm heye
ti umumiyesinde 46 harp gemisi, 950 
tayyare ve 26 muavin gemi inşası der

piş edilmektedir. 

Varın • • 
Okuyucnlaronıza tam bir forma. ha

lindo gaıetem.Jze ilave olarak güzel 
bir hediye veriyoruz: 

Kurun cep romanları serisinden 
dördUncüsünü teşkil eden 

~Dır gece b~ırc.dlauıı 
s <0 ifil ıra 

Sevdiği crl•ek tarafından koğulduk
tan sonra kendini bara atmış yalnız lıir 
luznı, bir gece, bardaki facialı serkü
zc~tini anlatan , .c bunu müteakip ye
niden knmlmu~ bir hayatın ibret \ 'C• 

rici JılkUycsl .• 

Yazan: 

Hikmet Münir 
Vaşington, 4 (A.A.) - Harbiye 

nezareti hıırp vukuunda Amerikada 
10 bin fabrikanın derhal silah ve 
cephane imaline başlıyacaklarmı te -
m~etmf§t~ .................... , 

Bitlerle Musolini 
dün görüştüler 
Çekoslovakya meselesinde 

Musoltnl iogtllz ve Fransız teşebbüslerine 
muzaheret edecek 

(Yazısı -1 ihtci1 sayf<Uüi) 

' • • Vilhelm Vasmusun urnumt harp içerisinde geçirdiği eon derecede he
yecan vcrlcl, merakla nUrUkle~1ci casusluk mac:eralan .•.• 

lnglllıderln Lurenal glbl, o da bedeli .l(ıy•fetino giriyor. 'Yaptıktan da· 
ha az cUretkirane ve esrarengiz doğllıllr. Fantaıtlk lılr tip olan bu tannuıut 
~us, Umwnl Barp lçertsln~o lstanbuhlan g~erek tr•k vo İnil tarafla. 
nna yollanJYor. Oralardan ınndıstan lizcrlne eıırkarak ı glllzl kaçırıyor. • ' n erln rahatmı 

111 o ne 
iP 

a • • 
Tehllkoll oyunlara giri§il'Or .,0 ,_.hlor ta f d . . . . • :.- .; ra ın an tuzağa 

lngılızlere teelım cdılecek; derken birdenbl re .. ,, 
d Ü§ilrUl Uyor~ 

''Parayla tabancaları 
getirdin mi ?,, 

Şarkta grçr.n bu hakllti f'l\9t18falr ınarcraltırmnı tcfrfbıt.'11DS. rann ba,. 
)ıyoruıt ... 



Kıskançlık cinayete hak verir mi? 

No. 22 Yazan: Ka<dl n ırcaıra KafDı 

Pontiyakos yerinden fırladı, her
kes onun g·bj yaptı yalnız Ora
niya sedirin kenarında kalmıştı. 

- Sağ bacnğmı kınk" Solunda yara 
var •• Belim fena halde ağrıyor. Yavae 
ıatürUn! Şuradan tutun, euradanl" 

Diye bazı yerlerini gösteriyordu. 
Dediği gibi yaptılar. Dipte ktiçUk bir 

odaya götUrdWer, kenardaki kUçük ot 
yatağın UstUne yatırdılar: 

- Kardeo, yaraların nerede? gösteri 
- .Muhterem papaıı, her ,,eyden ev-

vel sizin en büyüğünüzle konuamak la -
terim! 

Uzun boylu olanı afrr ağır cevap verdi: 
- Bizde bUyUk küçük yoktur. BUyük

lllk ktlçUk.IUk kalplerlmlzdekf Allah eev
PJnln dereclsyle ölçWUr. Bunu da Al

lah billr. Ancak aramızda ielerimlzi ko
Jaylqtırmak için benim lll>zllmU tutarlar. 

· Bu gece bUtUn gönüller gene Teodora
yl akıyordu. Fakat ona kar§ı da duy -
duklan arzunun gözlerinl later isteme& 
bağlııyorlar, yanlarındaki kadınların du
daklarına uzanıyorlardı. 

Teodora Pontlyakosun sağmdaydJ, o
na blitUn dişlerini göstererek güli1mtll -

yor; kocaman ve kuvveW kollle omuz -
Jarmdan sararken genç bir A§ık, bir pir 
cibl ona tay le diyordu: 

- Ey Blzanam bir tek gilnetf," Bu 
gUnkU zafer yalımı senin eaerlndlr ve 
aenln ıereflne içiyoruz. 

Sonra onun pembe yanagmı lkf par -
mağmm arasında lllkıştmyor, devam e
diyordu: 

Avukat irfan Eminin fikri 

Öldürenin sevmeğe hakkı olduğu 
kadar ölenin de yaşamaya 

hakkı vardır. 
Kıskançlık yUzUnden vuku bulan 

clnayetıcrin efkArıumumlyede uyan 
dırdığı hisse tercüman olan ve ted
birleri söyllyen avukat B. Kenan 
Tekçe ve avukat B. Sallhaddln Arıt 
ten sonra mütefekkir bayanlarımı

zın da fiktrlerlnl tesbft etmeğl dU
filnUyordum .. 

Yolum, beni avukat frfan Emin 
Kösemthal oğlu ile karşılatşırdı. 

Ayni zamanda bir şair ve edip olan 
irfan Emlnt bulmueken aynt sualle 
r1 sormadan uıaklaşamazdım. 

Tanınmış avukat bu içtimai mese 
leyl sabah gazetesini ac;a.r açmaz 
okumuş: 

- Kıskançlık anketi mt? dedi. 
- Evet .. Size geliyordum. 
- Kıskancırt derece derece ma. 

bep olduğunu kabul etmek insanlı .. 
ğın değerini alçaltır. 

Bence hakiki bir hastalık halinde 
tezahUr eden vakaların ortasında 

kıskançlığın en kUcUk bir himayeye 
bile tstihkakı yoktur. Eğer işin içi
ne atır tahrikler girene, burada 
krskançlığa değil, suç lşlemeğe sU
rUkıtyen Amillere bakmak icap 
eder. Ceza mevzularını romantikleş 
tlrmek zayıf ruhlu kimseleri ve bil
hassa telkine mUsalt olan genclerl 
zehirlemekten başka. bir netice ve
remez. Bu cephede bir roman mu
harriri glbl değtl, cemiyetin mUdafa 
asını dUşUnen bir insan gibi hareket 
etmek l!zımdır ... 

- Karısını htyanet hallnde yaka
layanın Oldllrmeslnl nasıl bulursu
nuz? 

- Katlyen hayır.. Bir tarafın 

eder. Ye gene eUphe yok kl, ceza ka-
nununda idam cezası yazılmasına 

rağmen bazı kimseler gene adam 
öldüreceklerdir. Llkln tsttsnalarm 
kaldeleşmeslne mUsaade etmemek 
her cemiyetin ve her medeni ada-
mın vazifesi olmah idi.., 

N. A. 
- SJalnle yalım konuemak istiyorum ı 
tJç papu hemen dıtarı çıkWar. 
Biru aonra bq papu blrtakmı mer -

hemler, aarııtar latedi. Yaralının yUzU

ııU yıkadı. Pathyan laf g5zflnU, ezilen 
burnunu, boydan boya kesllmJe olan eol 
1&D&iım temizledi; sardı. Yaralıya: 

- Yilstlnyanosdan fırkamızm hA.m1sl 
olınaıımı istedim, efer bu gece buraya 
gelirse rlcamm kabul etmıı olacak. Bay
Je lllzlertfk. 

Slrokkoım bulup l&klamalarmı, lfln 
meydana çıkmrunaar Jçln icap edene m
dUrmelerlnl emretmlfU, Slrokk011 karp
plıkta kaybolmut ve bir daha izi bulu
namamııtJ. A:rtik ne Teodora ne de Pon
tiyakoe onu dllşUntıyorlardı. 

razt ruhiyatın çerçevesine giren pal. 
koloJlk bir hadise olmak ltlbarlle 
cezat mevzuların gerek lmtıler ba
kımından, gerek tatbikat cephestn. 
den içerisine girmemesi bazı netJ. 
celer vermemesi kabil değlldlr. Cün 
kil hakim "suçu., değtl, "sucla., yu 
muhakeme eder. Dıı ltlbarla irade 
zaaflıkları, ruh hastalıkları, sUrUk
Ifyen ihtiraslar, ruhi aksUJAmeller, 
mukavemeti aı,nıdıran tahrikler el. 
bette zarurt olarak adaletin miza
nında yer alırlar. f şln bu kadan her 
zamanki mescelenin dekoruna da
hildir. 

sevgisi ve namusu varsa, diler ta- f--------------
rafın da yaşamak hakkı vardır. Ka- B d t b • • 
nunun bu son hallerde cezayl iki se- e en er ıyesı 

- Slrokkoe OldQ i sen artit "Yorıoe 
brd91.,aln. 

Dedikten eonra Uç papam fçerl aldı. 
Dlfer kınk, çıkık ve yaralarını da ~ 
dtlar. 

Slrokkoe ancak o zaman bqma ce.Jen
Jerl hatırbylLblldJ: Antokyoe kapmmdan 
cıktJlı zaman arabayı Koetantln forU -
mUne dofru •llnnllo, fakad caddenin ağ
mnda hipodromdan boaanan kalabalıkla 
kareıJw1ıya gelml§tl. Bunlann bir km
mı ODll yakalamak lat.iyen Prasinolar, bir 
kısmı da kurtarmak laUyen Venetolardı. 
Sirokkos için her Od tarafm eline dflı
mck de blrlblrlnden kötU olurdu. Bunun 
için yan ROkaklardan birine tıapDU?Jti. Do
lambaçlı ve daracık yollatd8.n kMirg8 

gibi geçlyordu. Bir köneyi dönmtl§ttı ki 
karakol gezen sekiz on atlı De burunbu
runa geldi. B91 altı at blrlblrine çarp

tı; dtııenler, aövenler oldu. Slrokkos 
henıen arabadan atladL Bqka bir 10 -

bğa saptı v& eakaliyle bıyığını yolarak 
en yııkm evin bahçe duvarından attı. 

Fakat &bilik bitmiyordu. Bu Hfer Yetll 
kUlAhlı ve alWılJ tlç adamla karplqtı.. 

Bunlar Aateryo1UD emriyle Slrokkoeu a
rayorlardL Bl1ttlıl Omltlerlnl kaybettik -
lerl bir ııurada onu &'6rml1flerd1. Slrokkoe 
bçtJ ve onlar kovaladıJar. Şimdi halk -

tan başka ukerler de onu arayorlardı. 
Çak geçmeden iki yılın arumda kaldı; 
Prulnolarla Venetolar blrfbirlerine dal
C!ılar. Slrokkoe bir tnrltl kalabalığı yarıp 
01kam•mllf,J. YUztlne bir tıııo çarptı. 

eal c6zllne bir bıçak battı. Çiğnene çiğ
nene, ytlztlnden &öztlnden ve bacağın -
\'!an tanlar akarak .UrUndil. Bir evin yı
kık k6tealne lindl. Karanlık baarken 
mrblı aUvarller dlSrt nal ıeldiler. HalkJ 
labg ve mızrak altında, auı ve yaralıla
n '11nJyerek, çarptıklarmı yere sere -
rek dağrtWa.r. Slrokkoa tete ondan aonra 
manastıra ıelnıletL Artık ne esti lrov -
vet. ne de o g1lzelllk katmıatJ. Glizlerln
C!en birinin yerinde lt!nU bit oyuk var
dı. Burnu dlbelemezdl. ~anağıtıdakl ya
ra boydan boya bllsUlecek, iğrenç blr 
hal alacaktL Baealı herhalde topal ka -
lacaktJ. Artık Teodoranuı Qrııııma na-
8ll çıkacaktı? 

Blrkao eaat evvel zaferle çarpan, Bt
nltldekl yeşil yuvada Blzansm en g1lzeJ 
""8 sek! kızlyle ceçlreceğl lilmez yıllan 
dllttlnen delikanlı eimdl bir 'mer.arda 
bulunuyor; tek glizUnden yqlar akıta -
tak hıçlara hıçkıra afhyordu. 

Bu sırada Pontlyakoırun earaymda, 
çalgılar, danalar devam ediyordu. Mep
lelerfn kızıl alevlerinde kadm tenleri, 
daha çekici, erkek ytlzlerl daha lftahlry
dı. Bugün de l&irler -oktan, filozofiar 
hudan, scnaUSrler halk denilen ıUrUden, 
senctnıer eon defa satm aldıktan 

renk renk k.Jslarla olJan.lardan bahH -
dlyorbudr. 

8araptardan bol bot lı:lyorlar: en ku

durtucu mezelerden bot bol ytyorlardı. 

B11ytlk atyatet salonunda yan çtplak 
kadınlarla yan ~lak erkekler kanna
lranpktı. 

Komlto en kenarda MegaJo Gotetf
Bhı (1 ~ genç oflu Teodorla ba§bap. dOn
yayı unutmuıtu. 

!ndaro De .Mlknıla ondan qafı blmı
)")rlardL 

Antakyadan hentıs gelen Muedonya 
kqarlanmq dansllzdil. Hep zengin c;ap. 
kmlarla konu~uyor; ~ktan ziyade gilzel 
im ve kadm ah§ verlıl yaptığı aniaeıb -
yordu. 

Yeni p:ırlamnğa başlıyan dan!(Sz Ora
nlya gen~ zabit Adrasm g8ğ8Unde §1m -

diden S!Zmış gibiydi; g6zlerl kapalı, ba
caklumdmwbll\I rutge1e bir tarafa atıı
ıvl'• bir ~ei'ler mmldanl}'ordu. 

Bir u~ak hwa lçerl gtrdl: 
- DlSmestlkos (2) Posftiyanos buraya 

şeref vermek Uzeredfr. 
Diye bağırdı. 
Pontlyakos yerinden fırladı. Herkes 

onun gibi yaptL Yalnız Orani}-a sedirin 
bir kcnRrmda kalmqtt. 
Kapıda o zaman otuz f1d yqmda ,.. 

gençliğinin en parlat zamanmı yaaıyan 
genç kumandan ~rUndO. Omuzlan daha 
genlşlemlo. YO.zt1 olgunlaşmıştı. Geniş al
'DmI ve eakaklarmı eevrellyen dalpb 
saclar daha gt1r ve parlakt:J. Sol kolun
da kumral bir kadın vardı; ktlçtlk boyu, 
ince vOeudfyle, bir çama yaslanın" fida
nı andırryordu. Bu, NDı:omedya vallalnln 
m:rydı. Vaktlyie sengin olan baburm 
ı;rtgmea muraflan, ıehfrde c;rbrd~ re
zaletler ve yaptrfı hafiflDı:lerte tf1ls et
tlrml~tl. Son aylarda genç ve gilzel An
tonfya YDııtlnQ.sUn sarayında glirOtnnce 
babam da valf o?muştu. Yllst.lnOsUn ka· 
mn Otemlnfn onu tocasmm ye~enf Renı; 
Yn11tlnyan011a almak istedi~ ~y!enmlı, 
fakat (()~ lnanmamııtr. Demek ld ya -

tan defilmlt! 
(ArkaM om') 

(1) MaTiye nam'I C2l Ordu 1nnn&ndan1. 

Para hını, lnUkam duygusu, aç
lık ve yoksulluk rıtrrabı, parti lbtl. 
ras, mefkOre sevdası i'ibl muhteıtf 
t..mlller arasında kıskanc;Iı!ın da iş. 
gal ettf tt bir köşe vardır. 

"Kıskançlar OldUrmell midir!,, 
nya "stıç işlemeli midir!,. ıuall 

b19nce van4 deltldtr. Suc için mase
ret, ancak meşru müdafaadadır. tl'st 
tarafr, suçlunun manevi cepheden 
gösterdllt çökUntUlere göre derece 
derece kanunt akıbete lltlhtak ke .. 
beder. 

Knkanetrk tabii olarak u ook ber 
tnte nr4ır. l'atat ller teJ1n ifratı 
gibi o 4a ba44lnl qnıca ncldma 
mtlnkallp olur. 

llarul tmtanetıtıar daha eok 
adli tabipleri al&kac!ar eder. Fakat 
normal olarak Jcmkanetrtı bir no 
mazereti u7111a7a kaltıtmat lıakt. 
ti hayat sahnesinde bir takım ro
manları, sinemaları taklit etmekten 
başka bir netice vermez. 

Maaleııef romanlar ve tılnemalar, 
bu gibi telkine fazla kabnt;retıı kim 
selerl ceklp sUrUklemekte Te bazı 
kfmselert nettcelerfnl dUşUnmeksl

ztn mUcrJm yapmaktadır. Jürt usuıu 
tatbik edilen memleketlerdas mUtrlt 
hlıı hamlelerine karşT gl5sterllen sem 

patfler maalesef bu gibi 11a;yıflarr 

cezalandırıp sllA.h 1 andırmak tadır. 

Jtete insan kanına glrmlo olmak 
tein kıskP..n<:hğrn tek başına btr se. 

4ünkriff oeşiıcden : ............................ 
lnğiılz bütçesinin açı{lı 

lnglll• Mallye nazın Slr Con Saymen 1938 • 1839 büt(Minl Avun ka

marnıuns \•enfl. Bllyttk cihan btıhranmdan t10Dra böJUk devletler aruaıda 

llk defa olarak mttvueneslnl bulan lnı;Ub btl~l yeni J1lda tabmlnler hll&
fma olarak 80 milyon sterlin açık glisteriyor. Sonra açığm bUt(ede .kalmı
yapacap, •ene Acerbılnde almaeü yeni tabsbatlar Ue daha ziyade artaeap 
da Mall7e Nazmnm labatmdua anlaeıl11or. 

Fakat dikkate deler lılr aoldadır ki lngfllz efklmnnumlyeslnln hayretle 
b.Jottlacbjı lftı ~ dola11 hlo bir elklret sesi J1UaıelmomlfUr. Her taraf· 
ta mUtevekJdl bir itaat g6rlllU7or. imparatorluğa tehllkeclcn kurtarmak için 

1tı1m a.eeeao elWılanmaktaa bqka çare bulanmamumm bu lnmıata bllytik 
rolll olmakla beraber lastJb J1al17e N:mrmm plısl tesiri de vardır. Zira Slr 
Ooa 8aymea Ma111e Namn olmudan evvel avukat idi. Avakatlddan eene
de kuanCI I0.000 sterllnl bahıJOl'da; halbuki lngllb Maliye Nanrh&ından 

aldıjı m.., eade 1eaecle 1.000 .terllnden lbaPetttr. Demek ld Oon 8a)"lllen 
avakathlı bırakıp nazırhlJ kaba! etmekle Jngtıb mJUetl hesabına 11enec1e 
15.000 sterlin bir fodakl.rWıı yapmıf, ,.m oah11I btttt"Mlnc1e bu kadar bir 
çl& vermı, oluyor. lngUtere blttçes!nln ~lnu kapatmak ~ ba cJereeec!e ph111 
fcdakirlıkta bulunan M&117e Nannnm memleketlndea fazla vergi fedaklr
biı iste.mest karpamda tabii lllpuz.leı de sea ~yor .... 

BASAN KVMÇATJ 

ne kadar dUşUrmeslnl pek lhtlyath 
bulmam. Hele eskl mevzuatta açık 
tan açıCa. muafiyet esası kabul edil 
mlştlr. 

Unutmamak lAzrmdır kt, taassu
bun her tekil dalma kötUdUr. Taaa
ıup kuduz bir iman veya Tahşl bir 
duyrudan bqlt:a bir eey deflldlr. 

Dtnde, &hlltta ,namusta, mım. 

7ette btıa taanup dalma saldıran, 
kıran, tahrip eden bir lmtldlr. On
lar da bile medent bir adam ceml
J'etln mOşterek emniyetini koruma. 
yı, kanununa hilrmet etmesini bil
melidir. Yokııa lbtıraslannın dizgi
nini tutamamak bahaneslle kendi 
kadar hayat hakkını haiz olan bir 
ldmte:re kastetmek - kendi cln11ln
den olanları yemeyen • vah~t hay. 
vanlarda btle g6rUlmtyen bir yırtı· 
cıht teşkU eder.,. 

Bir den, bir nutuk ve mtıhlm blr 
davanın mtldataaaını 7apar ctbl tay 
llJ'8D Ustada mt mt aual sormak 
mtlmklln olmuyordu. Fakat lnıana 
kudedenln cemiyet içinde hatta 
medeni kine altında mevkll olama 
J'&Calmı ıöylemeal bana 111 ıuall 
.c>rma fınatını verdi: 

- Hl yan et edenler, içti mat' niza
mı lbt&l etmekle böyle btr atlbetl 
kendileri haıırlamıt olmuyorlar mı! 

- Hayır, dedi ve tılve etti: 

- içtimai nizama karşı gelenler 
tein cemiyet kendi kanunlan lle 
esasen mukabtl cepheyl tutmuş bu
lunmaktadır. Kanundan ziyade ada 

letll olmak adaletin muka.ddes roınnu 
lnklr etmekten başka bir netice 
vermez. 

- O halde kıskançlıktan mtıtavet 
llt cinayetlerin önO nasıl allnabtllr? 

- Dfr aralık intihar hadiseleri 
çoğalmıştı .. MUntohlrlerln 61Um fa
cialarını şllrle silsleme ytızilnden bir 
çok zayıf ruhlu kimseler kendi can 

} larına kıydılar. Her nedense .insan
lar esprtdlmitasyon denilen taklit 
temayülüne kolayca sUrUklenmek ta. 
tldadını göstermektedirler. 

Çocuklarda, gençlerde ve sayıf 

ruhlu kimselerde bu baleti ruhiye 
fazla mikyasta göze .çarpar. tntlhar 
lçln dll$llndUğtlmUz11 buna da tatbik 
edeblllrlz. Bence kıakançhk hlklye 
lerlnl, işlenen sucu mtıbah göııtere
cek tekilde yazmak, tiyatrolarda, 
si nemalarda göstermek bu nevl ha
diseleri çoğaltmaktan batta bir ne
tlco vermez. Bundan dolayı kitap ve 
gazete sayfa.lan ile &abne dekorları 
içinde krskaçlık yllztınden yapılan 

cinayetleri alkrşlamata varan, hak 
sayan misalleri g~termekten çekin 
mek bir dereceye kadar bunun ene 
ne geçebilir. Sonra ~pbe yok kt, en 
başta metin bir terbiye, -şuurla ha
rekete ıeTlt:eden saflam bir ktlltnr 
ve trskanc;h#i tahrik eden hallere 
meydıln vermlyen ctddt bir basiret 
bunun en normal çarellnl tettu 

Dersler Haftada iki Saate 
Çıkanlacak 

Lfııe ve orta okullardaki beden ter
biyesi işlerini dtızeltmek üzere Anka
rada genel beden terbiyesi direktör
JUğil tarafından tetkikler yapılm~ 
dır. 

Haber aldığımıza göre lise ve orta 
okullarda beden terbiyesi dei'lll aat
lerinin değltfuilmesi icap etmett.Ur. 
Beden dersleri dJğer derslerin inklpfı 
için de bir 7.emln ha.zırlandığmdaıa iti 
ve daha sonra Uç saate çıkanlacaktır. 

Beden terbiyesi derslerhıln bfDwı

sa sabah dersleri teşkil etmesinıe çok 
ehemmiyet verilmektedir, 

Kaçak Sigaralar 
DUn gUmı1lk muhafaza memurlan 

tarafından Çatalcadan gelen bir oto
bO.s eDphell g&illmtle, yolcmıun bir 
kımnı tbleriııde ve otobUsUn muhtelif 
yerlerinde yapılan ırkı bir arqtrrma
da 107 kilo kada.r kaçak köylft sifara
sı bulunmU§tur. 

1 -KURUN 
.\BONE TARiFESi 

lltmltktt lıltmlthı 

trlnde dııında 

Ayhk 95 155 Kl'f. 
S aylık 260 425 • e ıyhk 05 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

Tarıresıoden Bllkın BlrJlli irin ırd• 
otua kuruş dütGlür. Posta blrllline 11r. 
mlyeo yerlere ayda yetmtı beşer kuruı 
zammedilir. 

~bone bydını bildiren mektup .,e 
h:lgraf Ocreliol, ılıone parasının poıte 

veya banka ile yollnmı Ocretlnl idare 
kendi Oı.erlne alır. 

Tarkluenln her poıla merke::lnde 
KUIWN'a abone ua:ılır. 

Adrea dellştlrme Ocrctl 25 kuruştur. 

Dünkü Hava 
Son %0manlarda muhtelif •uretlule bil. 

hassa bahlf ı aıulil ile rüsumattan bir 
rok tlY<ının rume tabi tutulmayarak ka.. 
trılmaıı u.ıerlnt, rasumat miJ.düriuetl ıu. 
be dmir.ltrine ıtddetll emirler vermiı, 
bilhcusa herhalllli bir memurun Yeml#n 
bahıiı aldı~ı daire dmlrine bildirecek 
olan ,alıMJ maket/atı nalcdiue vuilece(Jlnl 
blldlrmljlf r. 

15 Yıl Euvel Bugün: 
Diln ;rurdun Ese n cenubi Anadolu böl 

ıeıerinde hna kapalı 'Ye memt )'aiışlı. 
diler Ml8elerinde kapılı n yer yer )'a. 

Aışiı ıeçmif, rtlzglrlar Trakya, Kocaeli, 
Ete Te cenabt Anadoloda timall. diler 
yerlerde eenabt latibınetten orta kanet 
te esmlttfr. Dlln btanbuldı hna; kapalı 
vtt N•th fdl. 2' eaat sarfmda J'8fııın 
metre nnırabbtrtnı bırattıitl su mlttan !UI 
ttlolnmt memmn., rtt .. ır ffman lstfb. 
mettn aabede 2-' metre hızlı amalfftr. 
Saat 1C de hava tazyikı 7S3,4 mntmetre 
idi. Suhunet en yüksek 144 "Ve en dilşOk 
12,t santısrat byilolUDJ11111tOr. 



Münürün konserınde 
Ymn: Hakkı sUha Gezgin istanbul değirmenJeri satın ahnıyor 

Fırınlara ekmeklik unlar belediye taraf ınd'an verilecek 



Boğazlardan geçen gemiler 

Hükfimetimiz yıllık 
Yozgadda zelzele 
Divrikte bir 
Köy kaydı 

Yeni bütçe 
mayısta 

müzakeresi 
başlayacak 

22 

Ankara, ~ (Telefonla) - Meclfa 
Bütçe encümeni yeni bütçe müzake
relerini bitirmiştir. Encümen Maliye 
Vekili hazır bulunduğu halde son bir 
içtima da.ha yapacak, yekflnu ba.flı
yacaktır. 

raporunu neşretti Fırat yükselmekte 
devam ediyor 

Başvekil 
(Uat yanı Birincide) 

tiğini ve Şefimize karıı derin bir mu .. 
ha.bbet ve alAka. gösterdiğini söyle
dikten sonra AtatUrk'Un Selanikte 
lçlnde doğduklan evi ziyaretinden 
bahsederken Sellnik ~arbaylığınm ib
raz etmekte olduğu çok dosta.ne ala
kayı memnuniyetle kaydet.miı ve Yu· 
nan devlet reisi ve hük11met Şefine iz.. 
har ve teyld edllmiı olan sa.mlmt tet
rf ki meaai kanaat ve kararlarını, ve 
dost Yunan hudutları içinde, her zar 
man ve her yerde, necip Yunan mil
letinin kendi ~ahsında Türk milletine 
ve Türk milletinin bUyük Şefine kar
ii gösterdiği fasıla sız sevgi tuğyan
ları ve tezahürlerini tasvir etmiştir. 
Baivekil bu muhabbet asarının Şefi
mizin, bütün Türk milletinin ve Cum
huriyet hükümetinin kardeş Yunan 
milletine, onun haşmetli hükümdarı
na, kralJık bükftmeti reisine ve krallık 
hUkilmetine karşı besledikleri uml
mi duyguların tam bir in'ikbı oldu
ğqnu ve bu suretle tecelli etmekte bu
lunan ve hep böyle devam edecek o
lan bu Tilrk - Yunan tezahUra.tmm 
Balkan müttefik ve dostları arasında 
yaşıyan müııasebatm iyi bir tiıruıali 
olduğunu sırasiyle anlatmıştır. 

Hitlerle Musoli-1 
ni dün görüştü 

Ankara, 4 (A.A.) - Boğa.zlarm i
daresi hakkında.ki Montrö anl~rnıun
na tevfikan Boğazlar komisyonuna 
ait vazifeler 15 Ağustos 936 tarihin-
den itibaren Türkiye hükümetine in
tikal etmi§ bulunuyordu. 

Ankara, 4 (Telefonla) - Yo.zgat
ta.n gelen haberlere ıöre kısa fasıla
larla. blr iki sarırntı olmuo, Selfunlı 
köylerinde H kadar ev yıkılmııtır. 

Roma, 4 (A.A.) - Rö)1.er: Bugün 
Bitler ile Mussollnl arasında yapılan 

konutmalarda, Berlin - Roma mihveri
nin hanıt bir aureUe olursa olsun kati· 
yen zaafa ufradığı görUlmemittir. Bu 
cihet ıerek ltalyan gerek Alman ma -
h&fillnde beyan edilmektedir. 

Bununla beraber ltaıyan beyanatında 
hafit bir endlıe htaaedllmektedir. Meı
Jrllr mahafilde, A vusturyanm Almanya 
ile blrleımeıi neticesinde, liftler hududu 
tahkim etmiyeceğine dair verdiği aöz:U 
tuttuğu takdirde, ltalyanm Brenerdeki 
HVkUtcey§l vaziyetinin katiyen zaafa 
~yaeağı kaydedilmektedir. 

Alınan mahafili Çekoslovakya mesele
alnbı ırıllnhasıran iatl§arl mahiyette mev 
wbahs eylemektedir. 

~unla beraber öyle zannediliyor ki 
sollııl Alman metallbatı ka?Dmmda 

'l;ıtarat kalmaya amade olmakla beraber 

C
lilr modus vivendi bulunması yolunda 

sa ve lngilterenln yapacağı ııiyast 
ı:; bbU.e mliza.heret gösterecektir, 
~Her halde, Bitler ile Yussolini arasm
}a vukubulan son mülakattan biri cere
~ eden hldlseler !talyanın mevkilnl 
bvvetıendirmlettr. 

: ıtom.a, 4 (A.A.) - Düçe saat 10 da. 
~berinde nazırlardan B. Ciano, B. 

aae, B. Alf iyeri ve mil.st&§arlar-
8an B. Büff arini-Gidi olduğu halde ~ 
t.cılnobil ile Kardinal sarayına. vasıl 
olmtı1 ve meydanda saflar te§kil et
m.11 olan askert kıtaat ve sarayın kral 
DJuha!ıdan tarafından selimlanmış. 
tır. 

Dilçe, 1talyanm misafiri Hassına 
t&haia edilmiı olan apartımanın salo
nunda B. Hitlere fadei ziyaret etmiş
tir. Bu eenada nazırlar, bekleme oda
amda kalmııiardır. 

Saat 10,15 de Alman nazırları Fon 
Ribbentrop, Hee, Göbbela, hUcuın kı
ta.atı tefi Himmler, Kirinal sarayına 
relmi§ler ve bekleme odasında. !nti
ar halinde bulunan Alman nB.Zil'ları
na. iltihak etmi§lerdir. 

Roma, 4 (A.A.) - Öğleden birkaç 
aakika evvel Führer ref aklltinde Al
nı.uya Hariciye nazın Von Ribben .. 
trop ve nazırlardan Hes ve Göbbe!.s 
olduğu halde Venedik saraymda. Du
~yi ziyaret etmi§tir. 

Roma, 4: (A.A.) - Hitler, Roma
yı siyaretinin bir hatıraın olmak üze
re Mu11<>Jiniye bütün rasat cihazını 
llıtJva eden Zeia teleekopu hediye ~ 
mfştir. 

Hitler, Musaolinin Berlin ziyareti
• alt bir :f otoğrat kolleksiyonu ile 
Ollmpyad filmini de vermiıtir. 

Londra., 4 (A.A.) - Havan Ajan
.lpm muha.birf blldirJyor: 

lCnıin bir İtalyan menbaından öğ
renildiğine göre Mussolini ıahsi nil
ftızu.nu kullanarak SUdea ekalliyeti 
mMeleeini Franııa. ve tngflterenin ar-
21U8Una tevfikan halletmesini Hitler
'den istiyecektir. 

Roma, 4 (Radyo) - Kral bu akşam 
Bitler ıerefine Kfrfnale earayında bir 
afyafet vemıiıtlr. MuMoUni saat 20 de 
otomobil ile gelı:nlı ve derhal ziyafetin 
huırl•nnı11 otdufu Perl aalonuna alın
JJUIUr. Sofrada Kral, kraliçe, preM Ma
falda ve Marya Duı;c, Rlbbentrop, 
Hess, Gobels, Kont Çlno, Straı;e ve 
AUnert ile Romanın Berlln ve Berlinin 
il.oma ıefirlerl amlraUer ve generaller 
bulunuyorlardı. Kralın yanında Madam 
Ribentrop ve Hltlerln yanında Krali~e 
Elena yeralmışlardı. Ziyafette kral ve 
Hitler birer nutuk söylcml§lerdir. Hitler 
e.tc:Umle demif Ur ki: 

İtilfilnamenin 24 UncU maddesi ah
kimma tevfikan Türkiye hük<ımeti 
Milletler Cemiyetine ve itil!fnameye 
vaziülimza devletlere Boğa.zlarda.n ge.
çecek yabancı harp sefineleriyle tica
ri ve deniz ve hava faaliyetlerine ya,
rar yıllık bütUn malumatı bildirmek
le tavzif edilmi§ti. 

Buna binaen hükumetimiz Boğaz • 
lardan geçen gemiler ile Akdeniz ile 
Karadeniz arasındaki tayyareler f aa
liyeti etrafındaki yıllık rayorunu alt.. 
kadarlara bildirmi§ bulunmaktadır. 

Ticari gemilere ait olan ikinci kı
sım ise, htanbul limanının bir kroki
si ile bu limana alt talimatnameyi, 
kıla \1lzl uk istasyonlariyle tarifelerine 
meteorolojik işaretleri, telsiz te}gra!a. 
ait Türk kanununun bir hülbaaını ve 
deniz ticaret faaliyetine ait bir ista.
tistiki föti\'a eylemektedir. 

Bu istatistiğe nazaran 15 Ağustoe
dan 31 llkkB.ııun 1936 ya kadar Bo
ğazlardan geçen gemiler tonaj yekU
nu 4.781.232 tona varmıetır. 

1937, yılı içindeki ticareti bahriye 
faaliyeti ise 12.957.364 tona varın!§ 
bulunmaktadır. 

Bu miktar da muhtelif bayraklar 
arasmda §U suretle inkisam etmekte-
dir: . 

Safi tonaj olarak, İngiltere 2 mil
yon 601.497, ltalya 2.167.779, Yuna
nistan 1.648.211, Fransa 1.261.999, 
Rusya. 1.111.351, Norveç 959.654, Al
manya 754.434, Romanya 207.536, Ho
landa. 469.165, Amerika 207.013, Le • 
histan 187.289, Bulgaristan 180.379, 
İspanya 144.077, Belçika 75.584, la • 
veç 75.086, Panama. 72.372, Danimar
«a. 45.567, Yug(>sla.vya 57.438 Japon
ya 39.220, Macaristan 18. 788, Mısır 
30.307, Filandiya. 5.801. 

Raporun üçüncü kısmı ise, harp ge
milerine ait hükümleri, Boğazlardan 
gerecek harp gemileriyle muavin ge -
milerin istifade edebilecekleri telsiz 
istasyonlarını askeri merasime ait se
lam bataryalarını, ~oğazlardaki mem
nu mıntakaları Trova harabeleriyle 
ha.rP,, .~ezarlıklarmı ziyaret yollarını, 
Izmit körfezi geçit yerini gösteren 
krokileri ihtiva eylemektedir. 

Dördüncü kısma gelince, bu da, ha
va seyriscferine ait bulunmakta ve bo
gazlarda tayyarelere ait memnu mın
takalarr tasrih ederek Akdeniz ile 
Karadeniz arasında .se}Tisefer ede~k 
l!livil tayyarelerin takip edecekleri yol. 
ları tayin eylemekte ve bunlua ait 
krokileri ihtiva eylemektedir. 

Matbuat heyetimiz 
Attoadan SelAolğe 

geldi 
Selanik 4 (Yunanistana giden ar

kadaşımız bildiriyor) - Seli.niğe gel
dik, konsoıosumuzJa Makedonya mat. 
buat Müdürü SelAnik gazetecller birli
ği reisi azaları karııladılar. 

Ayrıca Divrlk kazasının Sancak na
hiyesine bağlı Akbaba köyünün bir 
kııım arazisi son yağan yağmurlar 

üzerine heyelln etmiotfr. Köy tehU
keli bir halde olduğundan boşaltılmı1-
tır. 

Fırat nehri Erzincan mmtakasında 
yükselmelerine devam etmektedir, o 
havalidekl birçok köyler su altında 
kalm11tır. 

lııaa.nca, hayvanca, zayiat olup ol
madığı henüz belli değildir. Maddi za
rar da tesbit edilmektedir. 

Abide Tamirine Dört Yüz 
Bin Lira Harcanacak 

Ankara, 4 (Telefonla) - Abidele
rin esaslı surette tamiri için Vakıflar 
Umum mtidürlilğqne verilen iki yüZr 
bin liralık tahsisatın k3.fi gelmediği 
anlqıldrğında.n bunun dört yüz bin li
raya çıkarılması zaruri görülmüştür. 
Buna. dair l~yihanm bütçe encümenin
dekl müzakeresi sırasında. encümen 
iki yilzbin liranın vakıf paralar ida
resinden f ai7.siz olarak bir istikrazla 
temin edilmesi muvafık görillmU§tUr. 
Ayrıca. Vakıflar idaresine bu yıl tz
mfr fuannda. kuracağı pavyon içinde 
yirmi bin liranın !arfma izin veril
mektedir. 

Hayfada 
Araplarla yabudller 

gene çarpıştılar 
Hayfa, 4 (Hususi) - Bugün yine 

Araplar ile Yahudiler arasında müt
hiı bir çarpıma ohnuı atılan kur.~un
lardan yirmi dört ki§i ölmüştür. 

Kavga bir arabm yahudilerP- küf
retmesinden ileri gelmiştir. Ç'.arpış~ 
maya ancak, müdahale eden kuvvet
ler güçlükle mani olabilmişlerdir. 

Madrit bombar
dıman edildi 

Franko kuvvetleri yakında 
madride gırecekmiş 

Madrit, 4 (A.A.) - Franko kuv
vetlerinin bataryaları gece Madridi 
§fddetle bombardıman etmeğe başla
mıılardır. Birçok obU!ler şehrin muh
telif mahallelerine düşmU§t.tir. 

Madrit, 4 (A.A.) - Dün aqam 
Ma.dridin Frankiat bataryaları tara
fından yapılan bombardımanı kurban
lannın miktarı bugUn öğle zamanı 13 
öJU ve 28 yaralı olarak tesbit edil
miştir. Bombardıman esnasında beş 
yUr.e yakın oblis atılmı§tır. 

Burgos, 4 (Radyo) - Bu gece, bir 
nutuk söyliyen General De Liana Ge. 
neral Franko ku~tlerlnin önümüz
deki hafta Jçerfsinde Ma.dride girnıi§ 
olacaklarını bildirmiştir. Makedonya umum vali8ini Kolordu 

kumandanını, belediye reisini, kon.so
lOllumuzu ziyaret ettik. Öğleyin Sela
nik g&%eteciler birliği, ak§8Jn beledi
ye ziya!et verdi. 

Nutuklara Ercüment Ekrem cevap 
verdi. Şehir gezilirken Atatürkün 
doğduğu evi ziyaret ettik. HükUınet
çe satın alman nıUze yapılması karar
laştmlan evin etrafı fıimJAk edilmfı, 
park yapılıyor, Selfi.nik belediye refıi 
ya.kında bf r heyetle Ankara.ya gidip 
evın anahtarmı Atatürke takdim ede
cektir. Yarın Sellnlk civannı gezece
ğiz. Cumaya Belgrnda hareket edece
ğiz. 

KUçUk antant konse
yi dUo toplandı 

BUkre§, ~ (A.A.) - Bu aıabah .saat 
9,15 te B. Stoyadinoviç ile B. Krofta, 
Sina.ya'ya vasıl olm~lardrr. Kendile
rini iıtuıyonda Romanya Hariciye 
nazırı B. Komnen istikbal et.mittir. 

GeM bu Abalı iki devlet adamı, bu 
sene Romanya Hariciye nazırı tara • 
fından riyuet edilmekt.e olan KUçUk 
ltil!f kon.eyinin meeaiaine tıtirak et
mlflerdir. 

Ba§Vekil Celal Bayar, Atinada. im
zala.nan munzam muahedenamenin 
bu devrede, Kamulaya sunulacağını 
ve partimizin tamamen tasvibine 
mazhar olacağından da şüphesi olma
dığını ilave etmiştir. 

Ba§vekilin bu beyanatı partide ha.
raretli ve stirekli alkışlarla karıılan
mı§br. 

Bunu müteakip Ba§v<'kil, 9 Mayıa
ta Dr. Arasla birlikte Belgradda. bu
lunmak üzere önümüzdeki Cuma gU
nU Ankaradan hareket ederek, Yu
goslavya &.§vekilinin, iyi hatıratı 
hepimizin gönüllerinde mahfuz bulu
nan, ziyaretlerini iade etmek ve gi
mal Balkan müttefikimiz olan necip 
Yugoslav milletine Türk milletinin 
selam ve muhabbetlerini götürmek i
le mesut olacağını ve diğer Balkan 
müttefikimiz Romanyaya kar§ı bu 
bahtiyarlık ya§atan vazifeyi sonba
harda yapacaklarını söylemiştir. 

Başvekilin bu söderini alkı~lar ~ 
kip etmi3tir. 

Başvekil, hundan sonra sözü gilnUn 
diğer hadiselerine naklederek, ltalya.
nın Boğazlar mukavelesine iltihakı
nın Türk - ltalyan dostane mllnas&
betlerinin yeni bir tezahUrU manAsı 
üzerinde bilhassa tevakkuf etmiştir, 
Grup azası bu haber üzerindeki mem
nuniyetlerini de alkı§la göstermi§ler
dir. 

Antakya da 
(Ü8U:ı tarafı 1 incide) 

bfiro reisi mesaiyi saat 19 a kadar de -

vam ettirmcğe salahiyettar olacaktır. 
Komisyon, kayıt muamelesinin tesrii 

için her köy ahalisine, mUrnkiln olduğu 
kadar toııtu bir nckllde muhtarlarmm i
daresinde mUracaa.tı tavelye etmekte -
dir. 

Antakya, 2 (A.A.) - Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

DUn akşam tizeri mühim bir vaka da
ha olmuş ve halk parüıinln hutus! me
murlarından Yusuf, mahallo aruında a
yağmdan kurtunla wrulmuıtur. 

Türk heyeti bu 1abah komisyon tara
!mdan dinlenirken bu vakayı da kay -
detmlıtir. Komisyon, Türk heyetlne ıl
k&yetleri dekümante ederek mahkeme
ye ı:nUracaat etmesini aöylerolıtlr. . . " 

Bugiln lskenderunda kılyıt bUroıunda 

''lııfajoıteniı yenJ ltalya ile yeni Al -
:manyayı birfblrine bağlryan sıkı rabıta

lardan bahıetti. Bu memlekette bana 
~terUen ı.&vfr edilemez kabul, faşist 
ltalyanm, Almanyanm kendi.sine samimi 
ve saraılmaı bir dost olduğuna kani bu
Iuııdufwıu labat eder. Bu karııhklı do11t
Ju, yahi11 iki mflletin cnınlyett lçlıı de-

------------~~--~--ğll umum! sulhUn de bir raranUıldir. ,, 
Konf erane, Palu Otelde topla.nmı1-

tır. 

reisin milsaadeıiyle iki Nat kadar hazır 
bulundum. MUracaat edenin evvell nll -
fus kağıdı görülüyor. Sonra reis tercU
man vasıtaılyle kendilllne hanıt camia
ya mensup oldufunu beyan etmek late
diğini soruyor ve alman cevapta kaydı 
yapılarak her camla için ayrı renkte 
mevcut bir ıeçlcl kartı veriliyor. 

Saat 22,15 de aalondan çılulJDlf ve 
Hitıerl Duçe lltuyona kadar teıyt ede
rek 22.30 da HiUer Napollye mUtevec
cihen hşreket etmif tir. Almaıı devlet 
adamı ııyni Romada olduju sfbl kartı • 
!anacaktır. 

Bü~reşten gelecek olan Kral Ka.rol, 
SlJ'laya 1atoa1,1J1& aabahleyin vuıl ola
cak, B. Stoyadinovic Jle B. Kroftayr 
kabul ve hariciye nuırları oeref ine 
Kral Şato.unda verilecek ol&ll ziya
fete Jıtirak edecektir. 

TercUman auall arabcaya çevlrdiltnden 
evvel! tUrkçe yapılmuı için Türkler ta
rafından müracaat huırl&nmtfUr. 
Komiıyon &zumdan seçim mUf ettiş

liğine aynlan Bel~lkalı Lagrange, bana 
bunu temin edecefiııl töyledL 

HUkiımetin teklifi aşağı yukan ka
bul edilmekte, posta Ucretleri gibi b~ 
zı fasıllarda ufak tefek tadilAt yapıl. 
maktadır. BUtçe rnllzakerelerine Mec
lis umumi heyeti Mayısın 22 sine dof
ru başhyacaktır. 

Muvazene vergisinde tadiller yapan 
kanun 18.yihnsr da bütçe encllmenJn
de görUşülmli§tilr. Layihanın müza
keresi önümüz.deki toplantıda ikmal 
edilecektir. 

Dünya bir 
çıkmazda 

(Usta tarafı l incide) 
hükQmetf Amerikan fabrikalarına tlpa
rl~te bulunmak lüzumuna duydu. Şimdi 

bu maksat ile bir JnglUı heyeti Ame· 
rikada bulunmaktadır. lııgiltere ne yeni 
askeri ittifak yap11111 olan Fransanın da 

ba yolda lnglltcre &ibl hareket cdeceif 
anJ&§ılm&ktadJr. Jktaadl buhrandan do· 
layı l!;5lzllk izhrabı i~lnde olao Amerika 
fabrlblamım menfaati ise • sadece )'tiz· 

do yirmi be~I tesliminde verilmek, geri• 
si kredi ı;urctinde ödenmek üzere • bu 
slparl~lerl kabul etmek1e bllyUk bir 
menfaat bulmaktadır. Böyle bir , ulyet
te Ruz,·cltin umunıi ha.rp bors=Jarmı ta
mamile ödemediler, ''eya Kellog paktı. 
m bozdular dJye Amerikanm IJ aahuı
lll Jngiltore \ 'C Fraruıa gibi A vnıpanm 
Ud büyük de,·Jetin kapaması bizzat 
Amerikan efkin omum.Jyeslnde protc .. 
toJar uyandıracaktır. 

Bir Amerikan mebutunDD parlimen
toda sorduju sual Uıerlne ortaya 'ıkaa. 
bu hakikat ıunu gösteriyor ki umaml 
harptenbcri dilnya ,Uz:Unde tedrici H• 

rette olan dcğf,ıkllkler mühim bir ıaf
haya girmiıtır. Beynelmilel hayatın re
alltclerl ile be,...eımneı kanunlar ara· 

IQJld& büyük bir açıklık, bir ara.ram Mı· 
zadlan nrclır. Büyük dünya meseleleri· 
n1 yeniden tanzim etmek beynelnıUel 
realiteler ile beynelmilel kantUllan 7e· 
nJden bir yere toplamak, aradaki bliJ'tlk 
tezadlan kaldınn&k zamanı gelnılıtlr. tı
te Jnı;Ufı Baf'·eklU Çomberlaynm aon 

zamanlarda ltal) a ile umumi bir anlat
ma imza etmesi, sonra lngtltere ve 
Fransa arasmdaycnl bir ittifak J'&pd
ması, Fransanm ltalya ile anıa.,ma mtl· 
zakercslno hazırlanması, nihayet lngtı. 
tero llo Fransanm Almanya ile do an• 
ıa,ma yollannı konuşmağa baılamaıı 
hep beyne1rnUel realiteler De beynelmi
lel kanunlar arasmda mevcut aykınlık· 
lan kaldırmak ilbl bir maksadı istihdaf 
ediyor. Fakat beynelmllcl realiteler ile 
beynelmilel kanunlar arasmdakJ aykm
bJdann bugUno kadar A vnıpada husule 
gctlrdlil müsbet ve menfi ihtiras lnı
tuplannı dti3ünUrsek ıtlddetll bir umumi 

harp mu ademcslne ''Brmaksımı ıulh 
yollan flo dUnya l~lerlnl tanzim etmek 
mUml•Un olup olamıyacağmı benttz kes· 
tirem eyiz. 

ASIM US 

Çekoslovakya 
(Ü8ta ta,rafl 1 incide) 

ınektedlr. Muhtellt bir teeekkUl bu ted
birlerin tatbikini kontrol edecektir. 

Prağda, Hltler Berllne d8ner dönmez 
lnıiltorenin Alnıanya nezdinde teıeb • 
bUsde bulunmuı bekleniyor. Ingiltere • 
nln Cekoslo"akyaya Almanya ile anlq • 
malt husuıunda anlay11 göatermeainl 
bilhaaaa ta\·slye eylemektedir. Alman 
maha!Uiode ise, Almanlann nokta.1 na· 
sanrım Henlayn tarafmdan son nutkun· 
da &!:tk olarak blldirtldifl kaydolwunak· 
tadır. 

Londra, 4 (A.A,) - Havu ajamı mu· 
hablri, lngtıtero Hariciye nezaretiııbı 
Franaa hUkClmeUndeıı bir muhtıra a1znJt 
olduğunu iaUbbaratma atfen blldlrmek
tedir. Fransa hUkümeU. bu muhtırum • 
da lnailliı ve Fraıım naıırlan aruında 
yapılm11 olan ıörUımelerin neticeli ola• 
rak yakında Prağ hUkOıneU nezdinde ic
ra edilecek te~ebbUslerl izah ve turiıı 
etmektedir. 
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ğmda bir zamandır mU!ıaadeefz olarak admı aramaama devam ediyor ve &. 
adamakıllı avlanılıyor; bu yabanice fendislni 80Dunda bir bayıra l"türtl
harekct hayli dU§ündUrUyor. Arada yor; bu bayır, biraz yukarda, tatlık 
sırada, şura.da. burada da. ormanda k.a.. araziden mahdut bir kayalık sahaya 
rakterfatik ökçeli bir ayak izine rast,. isal eder. Korucu, müsaadesiz orman 
lamlıyor Bu bir kadm Jskarpininde· hayvanı avlıyan r.allın yabanı haydu
ki gibi d~ blr ökçedir; böyle olmakla. dun nerede saklandığını, ffmdi çakı
beraber ayakkabı bir erkek ayakkabı- yor. Bayırın yan yultarısmda, kumlu 
sıclır. Son zamanlarda yukarrda Rön- taş yığınlarmm çökmesile mağaramsı 
de işlenen muhtelif gasp suçlan üzeri- bir oyuk haaıl olmuştur. Bu korucu, 
ne yapılan araet.Jrmada ayn! izle kar- va.kille o mağuaya gizlenen bir yaba
~ılaşılmrstır; bundan maada misafir- niyi oradan çeki~ çı~arar-!t, s~kle
hanelerde ve köylll evlerinde dışardan miştir. Korucu, şımdi de agrr agır ba
içerlye girilmek suretfle yapılaıı ve yır yukarııına doğnı çıkarken. bayır. 
sayısı 7 den daha az olmıyan hmnz.. daki her ağacı ve her ta§J, kendlılne 
lıklarda da hep ayni iz! Bunun yanı siper etmeği gözetiyor. F~kat. tam, 
aıra küçük bir köpeğin ayak izleri, arkasmdaki mağarayla önündeki..,. 
mesafenin bazr kıt1ımlarmda görillU· hayı saklıyan bir t.epe üzerinden baeı
yor; fakat daima bazı kısrmlarmda.. nı uzatırken, av köpeği bir hamlede 
bundan başka ha}Tet uyandıran bir Jleri sıçnyarak, hiddetle havlamağa 
cihet de, insan ayak izlerinin daima başlıyor. 
köpek ayağ lzlerfnln aksi istikamette Tam bu aralık da korucu, bir kad.J
yUrüyüş belli etme~i ! Candarma.lar nın oyuk yerde kaybolduğunu seçiyor. 
bu vaziyet karşısında. bunun içyilzü- Köpeği zincirine asılarak geriye çeki
ne akıl erdirebilmek için boeuna kafa yor hızla; çUnkü karanlık methalden 
patlatıyorlar ve ahaliye gelince, ahali bir tüfek namlusu uzanmış, ayni za.. 
de bu acaip işaretleri yavaı yavaş es- manda aa bir tabanca kurfunu bava,. 
rarenglzlikle teft1ir ederek, cin, peri yı kırbaçla.nnştırl 
masallariyle karıştırıyorlar!. o zaman, korucu, tehlikeyi kavrr-

Derken, gilnUn birinde mmta.ka ko- yacak kadar talihlidir; tek başına, ya
rucusu Ştrukman, ıık bir çalılık kena- payalnız. ya.ıımdald topu topu 7 fişek
nndan tutarak, çiftes1nl de doldur- le hiçbir teY yapa.mrya.cafını aklı ke
mUftur. Gene her r.amn.n olduğu gibi sfyor. Hemen koşa koea, gerisin geri
kadm iskarpini ökçeli iz ilzerine iğfl- ye bayırdan iniyor ve yardımcı kuv
mı,tır. lzln hemen yam blfmda da. vet alıyor. 1 muhafaza memuru, nıa
ufacık bir dal bulunuyor. Memur, bu ğarayı muhasara. ediyor; yavq yavq 
dalı yerden kaldrnp, her tar&fmdan arayıp tanyorl&rBa da, çok geç; onlar 
dikkatle gömen geçiriyor. Bu arada pldlklerl il.illan, mağara çoktan bo
da.lm vaziyetini bozma.mala da dikkat talblırultrr. Bobbo§tur? 
ediyor. Çl1nktl bti dalın tımi tue gö- Ayni zamanda, Vazungen ve May
rftnüşll yeni yontuldufuna delMet e- ningen arasındaki köylerde mal~ o
der §ekilde yontulmuttur; ~da, ~u- lan, dilden dile dola§an, kulaktan ku
ayyen bir istikamete !p.rettır •. Ni?a- lağa ulaşan blr şey, 3 erkek çingene
yet ufacık dalı tekrar eski vazıyetine nin o civardan kaçı.' halinde geçtikle
getirerek yere koyup, usul usul, admı ri! 3 erkek çingene karıları ve yn
admı, yontuı111la gösterilen istikamet- murcaklariyle beraber... ve yanla.rm
te duruyor. 20 adım ytlrildUkteıı aon- da bir de Ufacık beyaz klSpek ... 3 er
ra da, ayni tarzda yontulmue ve yere kek çlngene? Bunlar. katil Ebender 
konulmuş başka bir ufak dalla karp- kardetlerdir! Candarma.lar, yakalıya-
18.§lyor. Bu dal, yontulm111 olan yll.z(l- mıyorlar· candarma.lar enııelemeğe 
niin ~ağ k<>§e~indeld yontulue biçimi- davranm~aya kadar, k~ar, çoktan 
ne gore, §imd.ıye kadarki istikametten görünmez olmu§la.rdır bile! Jçerlsinde 
başka bir istikamete danUyor. Bu ee- vahşi hayvan avlıyarak, yakm kôyle
fer. korucu, başka bir çalılığa kadar rt soyarak bir haydut çetesi hayat.J 
gelıyor ve uzun müddet aramaksızm, geçirdikleri sık ormanlara dalmışlar
burada böyle 4 tane tuzak lp.reti bu- dır! 
luyor; bu tein tuzakla allkadar oldu
ğunu, o çoktan anlamıvtrr zaten! 

Orada bu\unan 4 tane tuzak ip.ret!, 
bir geyik tuzağına alAmettlr. Bir saat 
kadar yorucu bir çalışma.dan eonra, 
korucu, 60 dan fazla kement ele geçf. 
riyor. Bunlar, bellenmie t.abirle, çin
gene dUğUmtl &eklinde dilğUınlenmi§
tir. Bu lm'Tllmı§ tuzak ipleri arum
(!an, bunlardan birinden o aralık can
vermiı, daha boynuzlan Bağlam bir 
teke çıkarıyor. Bu hayvant!ığr mu:ıye
ne edince, ne deheetli ıstıraplar çeke
rek canverdiğini anlıyor. Tuzak ke
mendinin etra.fmdakl toprak, yel.9 içe
risinde debelenmeyle çepeçevre ve ta
mamile aşın.mı§, oyulmu1', dökülmtle
tür. 

Memur, bu suı;u l3liyen z:ı.Iime hid~ 
detle yumruğunu sıkıyor, fakat kay
bedecek çok vakti yoktur. İn.san peei-

Buna rağmen, candarmalar nöbet 
beklfyorlar. Cinayet muuı memurla,. 
n. katillerin izleri pqindeler. Sıkı bir 
aramayla. Hilnfeld clvarmda Oberş -
toppelde bulundukları tesblt edilerek, 
çarçabuk çağtrılan ve derhal toplanan 
candarmala.rla köyliller tarafmdan 
sarılıyorlar. Ebenderler, her blrl 2 e. 
linde birer tabancayla, adamabllı bir 
yaylım atee açıyorlar ve gene kaçma,. 
ğ~ muvaftak olarak, uza.klqıyorlar. 
Yakınlarda bir para dolabı kırarlar
ken de, yakalarma ya.pışılmak il.zere 
yetl§iliyorsa da, bu sefer de ayni dere
cede talihlidirler; yaylım ate:le ferti
ği çekip canlarını kurtarıyorlar! 

( Ar1'mı var) 

Kasaplık Hayvanlar 
Belediye ile kasaplar §irketl §imdi

ye kadar Ceyhan mmtakasmdan ko
yun getirtJyorlardı. Dünden itibaren 
Egeden de kasaplık hayvan getirilme
ye başlanml§tır. 

Bu aym sonuna doğru et fiyatalnn
da bir miktar daha tenezzül olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bunl4rdan 1ılıngt,; Gandit Bulamadı· 
mıaa bfz aöyıiyelim: Solcf41d.. 

Gandi'nin ben
zeri çıktı ı 

Benzerlik O Kadar Büyük ki 
Herkes Hayrette Kaldı •• 

1naaıı çift yaratılmlf, derler· Her
kesin. yeryüzünde bir benzeri vannıe. 
Mesell ıizin bir benzerin1a kim bilir 
nerede? 

Fakat, meehur olduğunuz d&klka
dan itibaren bemerlnlz hemen orta.. 
ya çıkar. (Yahut, ılzin benzerhı.iz 
me§hur olursa ıb ortaya çıkanmrz!) 

Methur yıldızlardan blrçoğumm 
benzerleri ortaya çıkmrt ve kendileri 
de mefhvr olmuştur. Fa.kat, seyahat 
aahuındaki meohurlann benzerleri 
tanmmaktin ve o btlyllk adama ben
zetilmekten çekiniyorlar. 

Meeell, HiUere benziyen blrialnln 
macerası geçenlerde anlatrlDllltr. Bir 
Fransız olan bu adam, kendisinin Bit
lere son derece benzemMlnden dolayı 
birçok yerde başına ahali toplanmış, 
kendisi müıkUl vasiyete girmlltir. 

Bununla. beraber, meşhur adamlar
dan bazısına. benziyenler daha. fazla 
benzemek istiyorlar. Bunlardan biri 
son günlerde lngilterroe ortaya çık
mıı ve herkesi hayrette bırakmııtır· 

Cim ?dakdfn !mnlııdek! biı ad'am bir 
lskoçyalıdır ve Gandiye son derece 
bellemektedir. Gandi, Hintlilerin bu 
milli reisleri, kendisine çok kişinin 
benziyeceği bir tipten değildir. Böyle 
olduğu halde 4~ yqmdaki bti İskoç
ya.lı, boy itibariyle, zayıflık ve çehre 
itibariyle tamamen Gandiıılıı aynidir. 
Gandiııin bir Hintli, Qni Mak Linin 

de bir lngillz oldufwıu dilflhıUnenlz, 
biri>lrinden ne kadar farklı olan ba i
ki tipten ild kleinln araalrmda ben
zerlik bulunmasına eaamamak kabil 
defildir. 

Gandf, 80!1 derece zayıf, esmer, bqr 
saçarz, kulaktan baemm iki taratma 
açılm11, tipi kendisine baa bir adam
dır. 

Fakat, İ!koçyalı Cim de ayni tip~ 
dir. Gandi ileolan benzerliğini daha 
fazlalaştırmak için, onun gibi giyin
mekte, daha doğrusu, soyunmaktadır! 

Malfımdur ki, Gandi, ilzerıne geniş 
bir beyaz örtü alarak gezer . Gözünde
ki gözlükten ve bu örtüden başka, ü
zerinde ba.şlta hf çbir şey yoktur. 

Cim Mak Lin, Gandiye olan bu ben
urliğinin farkına çoktan varmıştır. 

Etraf mdakiler ve kendislni tanıyan -
lar da. onun Gandi ile olan bemerli
ğini f arketmlşlerdir. 

Fakat, çehre ve \1lcut, Gandf ye ne 
kadar benzer benzesin, ceket ve pan
talon içinde, ppka attrnda. benzerli
ğinin yansını kaybeder. 

Bir gfuı kendisini plljda gören ar
kadaşları, Cim'ln, Gandlye ne kadar 
benzediğini daha tuıa farketmııler 

e de saldıracak usulde atııtınlmrş o
lan av köpeğine bUtün ipleri koklatı
yor ve sonra, ayakkabı izinin yer et
tiği yoldan tarafa gerisin geri dönü
yor. Köpeği ayak izi Uz.erine eevkedip 
burnunu oraya ıUrtUyor. Sonra birka~ 
defa köpeğin zincirini çekiyor: çUn1dl 
köpek boyuna izin takip ettlft istika
metin aksine, yanlıı i.Btlkamete doinı 
burununu uzatıyor. Ve rllhayet köpe
ğin bu ısran kal'§tsmda dilfOnceye 

.------ -···-----------------·· 
varan memur, tekrar yere lğilerek, a.. 
yak izlerine bir kere daha ve daha ttı
nala bakıyor. O zaman ayak izlerinin 
tersine yer ettiğinin f arkma varıyor. 
Kurnaz haydut, ökçeleri terBlne mıhlı 
ayakkabılar giymiştir; öyle ki ayağı
nın parnıaklariyle topuk yeri l5kçeye 
bumışt.Jr. Bunun blSyle olduğu. ayak
bbmm bir parça derince olarak yere 
g6mUldUğU o yerdeki tetkikle, olduk
ça kolaylıkla meydana f;lkıyor. 

Bunun llzcrine memur, köpeğe tlbi 
oluyor. Köpek, av köpeklerln.M mev-

Hergün bir fıkra: 

Papas ve saman arabası 1 
i 
İ Gayet &Jşınan bir papas blr giln katırla kırda gezerken ak§alil ol-

ı duğunu görmüş. Rastladığı bir çobana: 
1 - Kuzum, demiş. Acaba eehre girebilir miyim? 

ı Çoban papası battan ayağa kadar sümükten sonra.: 

1 

_ Tuhaf eey demiş, koca saman arabalan girebiliyor da siz ne 

diye giremiyesiniz? .............................. ------==·------------

40 ından sonra ..• 
Birdenbire azan adamın 4 ÜzLÜ 

macerası, mahkemede 
Hayatta ciddi, atır başlı insanlar 

da hazan çılgın bir maceraya kapılı 
yor, böyle bir macera geçlrlyorlar. 
Sonradan hareket tarzlarını izah 
ve tefsirde güçlük tekecek tarzda 
hareket edenler de, bu arada görQl. 
mlyor değil.. Mesel& Amerika en. 
dllt1trlyellerlnden Ytıyem Rabelerin 
ancak 2 gtln süren nişanlanma ma
nisi de, bu arada zikredilebilir. şı. 
kagoda herkesin merakını uyandı. 
ran, sansat1yonel bir da'\"a şeklini 

alan bu cılgınca macera!? 
Fabrikatör Rabeler. sinirler\ de

mir gibi sağlam bir tiptir. Beraber 
çalıtşığı adamlar ve dosttan, kendi 
ılnl böyle tanırlar. O, her gUn 16 
saat cahşrr ve :?O senedenberl hiç 
durup dinlenmek, şöyle ya.ngellp 
lıtlrabat etmek bllmemlştlr. O, biç 
mi biç tatil devresi geclrmfyen, işe 
ballı olan bir adamdı ve sıhhati ye
rfndeydl; kendisini mesut ve mnste
rlh hissediyordu. Bu vaziyet, geçen 
kışa kadar böylece sUrUp gitti. 

Geçen kış, şfmdt 4 8 yaşında bu
lunan bu adam, ilk defa olarak in
sanlık tarafı harekte gelerek, heye 
canlandı. Sonradan ruh mntehasst9-
lan, onun gecen kış vaki otan hare 
ketin! bHyle muşa.hede, tııhlll ve tet. 
kikle, bu suretle manalandınyorlar. 

Kız knrdcşl Mlyamlde bir ~ocuk 
dotnrmuştu ve fabrikatör Vllyem 
Rabeler cocufun vaftiz babası ol. 
mRk arzusuna. kapıldı. 

Bu kararla seyahate cıkarak, çd-

ve tendialne bir fikir vermltJmllr: 
Kıyafet itibariyle Gandiyt taklit et

mek ve g6zllne, onun gibi göztnk ta
karak dolqmak ... 

Cim M.ak Lin, bu kıyafetle bqka 
bir §ehirde sokağa çıkmca, hiç istis
nasız herkes Şll.§ırmış, bU.tün eehirde: 
Gandl gelmie ! Gandi gelmiş! tazlerl 
dolqmala badlabUltft'. 

Bir milddet oymıu.nc!a devam eden 
Cim, butttn ahaliyi aldatmaktan bil
yUk bir r.evk duy.muş, fakat eonra 
kendisinin Gand! değil, fakat Gandl· 
nln bir ikincisi olduğuna herkes anla· 
mııtır. 

Şimdi, ikinci Gandi, ara sıra bu Jn. 
yatetıe gfü11ıunekte ve tnglllzlerl ef
lendirmek lmi3 ... 

cuğun dünyaya geldiği yer olan Ml
yamlye gitti. Vaftiz merasiminde 
hazır bulundu. 2 gUn kalmağı ta
sarlamışken orada, .Miyamldekl mi
nik yeğeninin yanında 8 gUn kaldı 
\•e sonra da Şlkagoya dönecek yer
de Nevyorka yollandı. Du başlangıç 
la da, hal \•e tavrında muamma gibi 
görünen tahanuı baş gösterdi. Nev 
yorkta. ftlyatlarınm tamamlle zıddı 
na olmak Uzere en kibar otellerden 
birine indi, muhtelif eğlence yerle
rine gidip geldi ve daha ilk akşam
da Misis Hlcclnsle dansettt: ayni 
otelde yatıp kalkan ve açıkça beltt 
olduğuna göre yeni bir evlenmenin 
getireceği saadete can atan genç bir 
dul kadınla! 

Rabeler, onu 2 Clefa dansa kaldı
rarak, sonra dul kadının masası ba
eına oturdu, birkaç dakika sohbetle 
bu konuşmayı mUteaklp kEındlslnta 
zengin sanayici Rabeter oldofuno 
acığa vurup, Misis Hlcclnse, kendl
t1lnf nlklhlamaktan daha bDrtık bir 
saadet tasavvur edemedlflnl slSyle
dl. J\:adrn, ı saat mnhlet lstecll, ö 

mllddet zarfında Aşık mllroner hak 
kmda. tetkikat yaptı ve ayni geee 
de, nişan, merasimle teBlt edildi! 

Ertesi sabah, yeni nişanlı, nabot 
bir eUrprlzle karşılaştı. Nişanlısı mfl 
yoner, gllzel bir kızla kahvaltı edi
yordu. Bu kız, bir diplomatın kltl
beslydl. Mtlyoner, gecelertn nfşaıı. 

landığı kadmı sanki tanıml)'ormuı 
gibi, davranl)'ordu. Bu vazl1et kar
şısında Misis Blcclns, öfkerle 1&10-
nu terkedlp, derhal avukatlle teıba 
sa geçerek, ona Rabeler alerhlne 
bir dava acmak sallblyettnl Terdi. 

LA.kin, ayni gUn Hğlenden aonra 
da gUzel sekreter kız, inkisara uf. 
radr. Mister Rabcler onunla da çar
çabuk nişanlanmış, hatta arş.da, 411. 
tun banr~ım drllUmQftS Jlel
bakl diplomat sekreteri kız. eTleae 
cefl adamı, akşam ilzerl başka bir 
kadınla g6rclf1. Fabrikatör, o kadına 
da kendisinden ayn yaşarama7aca. 
fmı söyllyerek, hanı hanı qkındb 
bahsetmekle meegotdD! 

Ve ertesi g1ln, fabrika~r. bir de
fa daha nişanlandı. :Akşamın uat 

(Sonu 10 uncu trayı/amtııtla) 

Karaköyde bir kaza 
Bir otomobil bir yağcı dük

kanının içine girdi 

DUn öğleden sonra Karaköyde bir 
otomobil kazası olmuş, iki kişi yara
lanmlftlr: 

Şigtide oturan Jomf basmacıyanm 
idaresindeki 1523 numaralı otomobil 
Tophaneden Karaköye gelirken yolun 
sağındaki kaldırımdan bir adam sol
daki tramvay durak yerine geçmek il
zere ileri fırlaml§br, Jor,ef 'Basmacı 

bu adama çarpmamak için dlreblyo. 
nu birdenbire sol tarafa kırmlfbr· 

Otomobil yaya kaldınmma çıkmı§. 
Durak yerinde bekllyeıı Rlfat oğlu 
Cevat tle RoJdye isminde bir kadına 
çarpmış, ıonra fierliyerek yağcı dUk
kAnmm cameldnma !:&rpmr§tlr. 

Cevat ile RWdY.8 J>ac&klarmduı ~ 

ralanmıı, yağcı dtlkklnm ca.meklm 
parçalanmretrr • 

Yaralılar ça.ğırılan albhl imdat oto
mobili ile butalıaneye kaldırılmJfbr. 
Jozef Basmacıya bir ee1 obnunp. 

Seyyar lebzeci t.man de dtlD ~ 
nalıçeşmeden geçerken Onnlk idare • 
sindeki 1728 numaralı h1llUll cıtmo
bil çarpmre, laman muhtelif ,.te. 
rlnden )'U'&lamnJp;ır. 

Bundan bqka beJedl,.m 122 -.. 
maralı kamyonu katran Jlkıtl o14alu 
halde Keeldlye t6Jlne g1&ırm •· 
meni mearblt &18nc!e e1ettrlk fbb
tl tarafından açılnı11 olan çukurtan 
dilfmtlf. blrgok yerleri kmlmılbr· 



Bizde ramanlar 
nasıl yazılır? 

Bizde nasıl roman yazılır ve romanları 
kitap halinde basanlar bizlerden nasıl 
roman isterler?. diye vaktile bir iki ya
zı çiziktirmiştim. Şimdi yine, ve miisaa
denizle ayni §eyin bn.ska tUrlfilcrinden 
biraz bahsedeceğim. 

Bir tabi, bir arkada§m ısrariyle, bu 

kııı benim romanımı almış ve kış sonla
rında basmaya söz vermişti. Romanın ba

sılacağı sıralarda adamcağız bana ne de
se beğenirsiniz? Demesin mi ki: 

- Bu roman çok uzun, ll§ağı yukarı 

on be5 forma var, bunu altı, yedi forma 
kısaltamaz mısm? 

Şaşırarak cevap verdim: 
- Nasıl olur? 
- Basbayağı olur, içinden altı, yedi 

formasını çıkarırsın! 

- lmkfinı yok! 
- Hiç olmazsa beş, beş buçuk forma-

l!ını da çıkaramaz mısın? 
- Bea be3 buçuk formasını değil, 

hattA içinden be3 satırmı bile çıkara -
mam! 

- Sen bilirsin! Hani bu dediğimi ya

parsan eserini derhal basar ''e parasını 
da peşin veririm! 

- Dediğin şey ktı.bil değil! 

- Niçin kabil değil, §imdi romanları-
m basacağım, arkadaıılardnn bazılarının 
eserleri de böyle uzundu, söyledim, is
tediğim kadar kısalttılar! 

- Belki onlarınki ıastik)idir, uzatıp 

kısaltmaya gelir! 
- Şu halde ... 

- Şu halde, ziyanı yok, benimkini 
bamnazsmız. 

Kimi de uzablmasını 1 
Bundan birkaç giln sonra bir başka ta

bi beni yakaladı: 

- Azizim, senden satın aldığını ro -
man kısa geldi! 

- GUldiim ve : 

- Alırken niçin mezora ile ölçmeden 
aldın be mUbarek adam? 

- Ne bileyim ben ... Bari nunu sana 
Jade edeyim de sonuna bir aeyler ekle, 
biraz daha uzat! 

- Amerikan bezi mi bu, yoksa tavan 
sUpUrgesi mi, biç öyle şey olur mu? 

- Canım, hiç olmazsa sonuna ba§ka 
bir kısım ilave et! 

- Sinema perdesi değil o 1 
- Yapma Allahaııkma, sonra kitap o-

kuyucunun eline ince gelecek! 

- Sen de kaim bakkal k'1ğıdma. bas! 
- Alay etme rica ederim! 
- Alay etmiyeyim de ne yapayım? 
- Istcni1diği zaman uzayıp kısalan 

~ipsten değil ki o! 
- Uzat şunu biraz! 
- Oyle ise kitabm sonuna başlı bn-

§lna bir b:ı.şkıı hikaye falan bir §eyler 
koyalım! 

- O, olur! 
Ve gerçekten o oldu ama bir daha se

ne ben böyle §eyler yazarken kitapçıla
ra soracağım: 

- Siz kaç metre boyunda, yahut kaç 
kilogram nğırlığındn yazı istiyorsanız 

peşin söyleyin de ben de işimi baııtan o
na göre hesaplı tutayım! 

Osman Cemal J{A YGfi,I 

- Doktor, bende bir gayritıal;iilik 
bu sene hala griP. olmadım. 

1 

Kulelerin de 
yerleri 

değişiyor 
Belediyece kabul edi

lip yakında tatlılkina ba§
lanacak olan Prostun pHl.
nmda Istanbuldaki yangın 
kulelerinin yerleri değiş
tirilecektir. Plfın tatbikina 
başlanır başlanmaz Bayc

zid kulesi , olduğu gibi sur 
haricine, Galata kulesi de 
Çamlıca tepesine nakledi
lcccklcrdir. 

Prost incir 
dikiyor! 

Herkesin yılda bir ağaç 
dikmek mecburiyeti me
selesi üzerine belediye a
zasından Adalı Bay Avni 
imar mütehassısı Prosta 
sormu3: 

- Bu mecburiyet dola
yıslyle siz Istıınbula ne 
ağacı dikeceksiniz? 

- Ben !stnnbul kalele-
rinin diplerine incir dike
ceğim ya! Bu kifi değil 
mi? 

1 

1 

I 

- Artık beni sevmiyorsun. Eskiden 
babam seni tekme to7Mt yanımdan 

kovmııyınoa gitmezdin. Şimdi iki de· · 
f adtr onı.m geleceğine yal."'l.n gidiyor. 
sun. 

Kadınlar - Elbiselerimizin ku:nı

ması için oda ayırmanıza çok te§eklciır 
ederiz. Fa.kat her iTd dakikada bir kö· 
milr getirmenize acaba lü::um var mı 1 

. ' ;, -, < - . ~ - . ~J 

Bahar 
Manileri 
Sc,·gllimin adı Sumru 

Amıın ne de nazlı kumru! 
J~ııtarlsl salkım sııı:ak, 

lsknrpinl yamrı yumrul 

Ylirüyüı;il cdalıca, 

Kt-ndbl ho' sadalıca, 
Kimi diyor karamandır, 
Kimi benzetir dağlı~a 1 

S:ıçlan enseden burma, 
Güıcl badem, bumo hurma, 
Bu gül, bülbUI mc,·simindo 
Gel de böylesini kurma! 

AŞIK GARlP 

Bir kazanı o tarifi 
Tiren birdenbire durmu§tu. Yolcular

dan biri yerinden sıçradı. Ve az sonra 
kapıda görünen kondoktöre sordu: 

- Ne oldu? 
- Ehemmiyetsiz Madam. Bir inek 

çiğnedik. 

- Allah Allah inek tiren yoluna mı 
çıkmıştı? 

- Hayır. Biz, kendisini ahıra kadar 
takip ettik. 

Tam bir yıl 
istirahat ! 
- Ne o birader, senl 

bugilnlerde neııell görüyo
rum, hem benzin betin de 
ba§kalaşmış, yilzilne kan 
gelmiş, yanakların allaş. 

mış! 

- Tabii öyle olacak! 
Bir buçuk ay var ki delik
siz bir istirahat içinde ba
§tmı ve vUcudilmU dinlen
diriyorum! 

- Çalıştığın yerden bir 
iki ay izin aldın galiba! 

- ÇalI§tığım yerden de
ğil, fakat hukuk mahke
mesinden Kan koca bi
ze tam birer ytl deliksiz ist 
tiraho.t verdiler! 

Balıklar lçiyormu§ 

Çoçuk - Baba bu ka
dar çok yağmurlar yağ
dığı halde denizler niçin 
taşmıyor? 

Baba. - Taşmazlar, 

çUnkU o suların birçoğonu 
balıklar içiyor! • 

TAYYAREDE 
- Sarsıntı htıva boşluğundan mıt 

- Hayır. Garson. 7ookteyl yapaooğı-
nı pilota 1ıaber ucrmi§ti de .. 

- "Bir numaralı. halk aü§manı,, 
s~siniz değil mi1 Burada ·kaçırılacak 
iki çocuk var, aman çabuk gelin! 

RC YADA TAAŞŞAK! 

Bir fılcm ı,ı poyrazı loilosundan fark ızdır, 

o alemde ~· n;:-:ıyan dümen iıdir, t:ırksızdırl 

Ulr fılcm );j oıarısı turUll<'Usumlun açık, 

O fücmden ka~mıynn ya. dahidir, ya katık! 

llir fılcın l•i iklimi lıalıar ız. kimyon uzdur, 
De' clcri ı;orap. ız, lcyh•ldcı·i ılonsU7.ılur1 

Yazan: SaıDllhl ~ekn Oktay 
0 alemde ~aJrin çekeceği l<>hrap: 

Jüpitcrln çektiği enli~·cdcn sonsuıdur! 

llcıı dün ;;ece 'uruldunı can C\lındco mercana, 
Rüyada işık olmak nasip olmaz her cana ı 

Temize çeken: 
HALİT F.\lmt OZ1\XSOY 

. .. 
ı: 

il 

H~metçi lctıdın - Rob?tnu.z güzel 
bayan .. Bıkınca bana oorirseniz ben 
de 1ıevesimi alırım! 

-----<>-

Hindilerin de Sahtesi Çıkb 
Aka GUndüzUn canı evelisi gün bir 

hindi dolması ister. Ak~ama doğru U
eenmez, Kalkar, gider, Çarşamba paza
rından semizce, yağlıca bir babahindi a
lıp eve getirir. Vakit geç olduğu iç.in 
hindiyi ertesi gtin kestirip, doldurtup 
fırına göndermek Uzere hayvanı evin 
bahçesine salıverir. Bir de dUn sabah 
kalkıp bakar ki pazardan seçerek alınq 
olduğu o simsiyah hindi geceki yağmur
dan bembeyaz kesilmemiş mi'! 
Meğerse pazardaki matrabaz, k~tan 

artakalan kazları siyaha bOl'.ılYID hindi 
diye pazarda satıyorm~ ! 

---o--

l" ekirdağlı Ama .• Kurabiye 
D ..... , 
egı • 

Başpehllvan Tekirdağlı Hüseyin, ıe -
çen yaz Nuruo3lllaniyeden geçerken o
radaki karpuzculardan birisi bağtra ba
ğını. karpuz aatıyormu3: 

- HanI ya Teklrdağmm kurabiye! 
Bunu duyan Hüseyin hemen karpuz. 

cuya dönüp demiş ki: ı 

- Tekjı:dağhymı ama değilim kura
biye! 

Tam bu aralık oradan geçmekte olan 
§alr Nudettln RUştU de şunu yumurtla-
m~: ı 

- Nerede deve bağırtan, ;ııerede Ta-' 
rabya? 

--ı--

Otomobilim Geliyor, 
Destur! 

Osman Cemalin (Sandalım geU· 
yor, varda!) isimli bir kitabı çıktığı
m gören Köroğlu başmuharriri Bur
han Cahit de şimdi (0tomob11lm ge
liyor, destur!) isimli bir roman yaz
maya başlamıştır. 

Sayıklamamanın Çaresi! 
Gazeteci arkadaşlardan 1. Salt 

Kesler, Doktor Hafız Cemale sordu: 
- Doktorcuğum, ben kaç gecedir 

uykumda. zıpzıp zıplayorum, bunun 
çaresi? 

Doktor biraz dUşUndUkten sonra 
şu cevabı verdi: 
-Akşamdan yatarken kendini ça

maşır ipleriyle karyolaya sımsıkı 

bağla! 

J\adm - ]{arını ve cıı iyi dlJstunu 
nldatnıaklan 'l.danmtyor mU3'ım1, Hani 

~"~- "q?öirtfl"'"', "V 



• 

GlSrdüğilnüz evlerin her birisinde deli bir aile oturur .. 

Deliler pansiyonu 
Bel\'lkada bir k6yUn aballsl kAmllen dell 

Bu müthiş hastahğın ted"visin· 
de yeni bir usul bulundu 

Altıncı asır bitmek tlzereydı. Ir
landa kralının kızı Dimfne, annesinin 
ölllmilnden sonra gittikçe olğunlaşa
rak akıllı ve güzel bir kız oluyordu. 
Neşe ve §€.taret içinde gençliğin cin
siyetine girmeye çalışan kızın saade
tini geytan kıskandı mı, ne? Bir gUn 
babası onu evlendireceğini bildirdi· 

Hiç ummadığı ve istemediği böyle 
bir teklif karşısında kalan Dimfne 
büyük bir ccsareUe reddetmek mec
bwiyetinde bulundu; fakat babasının 
vereceği giddetlJ cezadan kurtulmak i
çin hocası JereberniyUs ve bir hizmet
çi ile birlikte gizlice memleketten ka
çarak Anvers'e gitti. Geel clvanııda 
bir lmlllbe yaptırıp orada oturmaya 
bqladı. 

Kralın adamları az zamanda kızın 
izini ke§federek Geel'e geldHer. Onu 
hocasiyle birlikte yakalayıp 1rlanda
ya götilrdUler. Yolda hoca öldürüldü, 
Jm da bizzat kral tarafından batı ke
ll!ilmek suretilc idam edildi. Zavallı 
aehidin ölüsünü melekler kaldJrarak 
göttlrdUler. 

Deli bir kemancı ve 1oendi.!inin Çar 
eldıığun11 Wta eden -diler Mrı 

Prenses Dimfne şeytana uymamak 
fçin babasına itaatsiz belki de delilik delileri bUyjlk bir ustalıkla ve hiç bir 
etti ve bu hareketinde sebat ile şehit sarar vermeden tıraş ediyor. Bir diğe-

ri kemancıdır. Kendisinden Modelon'ı 
oldu. BUtiln deliler de geytanm birer çalmaamı istedik. 
phidi değil midirler? Onlan da cin _ Hayu-; 0 pek amiyanedir, size 
çarpmıyor mu? Kralın kızı bunlann Bah'den bir parça çalayım dedi. Ve 
velisi olmuştu. Geel kasabası bu mü- yayı kirialer üzerinde gayet maharet
barek Prensesin hatırasını muhafaza le gezdirmeye başladı. Biz hayretle 
etti; asırlar geçtikçe bu efsane büyü- dinliyorduk. Öteden biri yanımıza gel-
dU, büyüdü, nihayet onun yaptırdığı dl, büyük bir vakar ile selam vererek 
kulübenin yerinde bir kilise vücuda kendisini ta}cdim etti. 
getirilerek duvarlarında bu esfane re- - Ben çarmı, dedi. . 
simlerle tasvir edildi. Kilisenin yanı- Fakat halinde deliliğe de1llet ede-
başında da delilere mahsus bir ika cek bir geyi yoktu. 
metgfilı yapıldı. Bir de ressam gördük. Levhalan o 

Velileştirilen kızın şöhreti memle- kadar ciddi, 0 kadar Ustadane ki bir 
ketin her tarafına yayıldı. Deliler bu- resim sergisinde yüksek mUkAf~b ka
rayı ziyarete gelmeye başladı, yahut zanacağmdan şüphe edilemez. HatU 
getiriliyorlardı. O kadar çok ki ev Brilkselden, Berlinden \!serlerini gör
bı:nları alamaz oldu. Prensesin cf sa ne meye ve satın almaya gelenler çok. 
olan hayatına bir azizin hayatı kadar mu§. Bu uslu delileri gardilkten sonra 
inanan halk r.avallı dcJileri evlerine şaşıkdılt. Kafalarmıız dönüyor, pkak. 
misafir ediyorlardı . . 

,._ larımız 'zotıkluyordu. Bunlar da biZim 
~te bu adet yavaş y:ıvaş deli pan- gibi akıllı insanlar mıydı, yoksa biz 

siyonlarının vücut bulmasına m<.>ydan 
açtı. deli mi idik?,, 

Bir Fransız mecmuasının muharriri DEL1LtGİN TEDAVtslNDE 
bu yerlere tesadüf ettiği delilerden YENi BiR USUL 
bazılariyle konuşmuş, onlar hakkında Diğer taraftan delilik meselesi bu- • 
§ÖYiece maltlmat veriyor: gün bir taraftan içtimaiyatÇılarr, bir 

''Bir evde deli bir jandarma vardı. taraftan ruhiyatçılan me~ ediyor. 
Kendisine uniformasını ta3ıması izni Geçenlerde nefl'OlUJWl bir istatlstft 
verilmişti. Zavallı adam her giln sa- biç de illADJ se&direcek bir haber 
bahtan yol üstüne çıkar, akşama ka- vermiyor: DUnyalı!& her aene cleDlerlD 
dar geçen arabalara, otomobillere, adedi o kadar artıyorm111 ki, bU iıJ8.ı 
kamyonlrıı·a ciddi bir tavırla ceza ke- bet dalalliııde gidene, btrbÇ 'ytia 1eDe 

serek zabıt yazar; akşam olunca bu sonra, bOttln dünya deli kesilecetmilt.· 
zabıtları karakola götürür. Jandarma İçtimaiyatçılar delillltn neden ileri 
bunun bu z.evkini bozmamak için: geldiğini araştmrlarkell. Ruhiyat 
"Bq üstüne, çavuş, hepsi hakkında doktorlan da buna çare aramakla 
rapor yazacağız,, . diyerek baştan sa- meşgul oluyorlar. Geçenlerde topla
varlar. Fakat işin kötü tarafı, bütün nan ruh hutabklan konferansında 
vesaitJ nakliye sahipleri telqa düşe- okunan raporlarda, delilikle mleadele 
rck, haksız yere yazılan cezalar bak- için, yeni bulunan usuller mUnakaea 
kında şikayete, prutestolara başlarlar. ve müzakere olunmuı, doktorlar, yap-
Hatti bazıları da mebuslara, be!fdiye. tıkları tecrübeleri anlatmıılardır. 
ye baş vururlar. Bu hayali eczaların Bunlar arasında bir tanesi deliliği 
kaldırılmasını ist~rler. Tabii mesele- kati şekilde tedavi edebilecek bir usul 
nin ciddi olmadığı anlatılır. gibi görünüyor. F.aasen 10n r.amanJar-

Llkin bütün deliler bu jandarma da diğer hutabkJara tatbik edilen bir 
gibi değildir. i çler inde <Sylelerf var ki usulUn, akıl hutaJıklamıa da t-efml-
akılb olmadıklarına inanmak katiy - tinden ibarettir. 
yen ca1s değildir. Mesela bunlardan Son zama,nlardaı yeni bir usul 91a-

Otuz yıldızla aşa -~ - - -
Holivutta yıldızların en cana yakını 

Klodet Kolber 
H OLlVUT yıldızlarmm araamda en 

&Uzel ve çapkın baklflarlyle ta
nınmıı yıldız Clodette Colberttlr. Ar
tistin vücudu o kadar mükemmeldir ki 
anlatmalı: için kelime bulmak müşkül
dür. Hele bacaklannm narinliği._ 

Holivudda kendisine hafif bir un

van verliınittir: Bacak kraliçesi "The 
leg qucen,. !. Yapılan umum! mUsabaka 
ve binlerce iştirak eden kızlar arasında 
artiatin bacağı kadar cazip bir kız ba
cağına raıtıanamamıotır. Bu kadar töh
rete malik olan yıldız bacaklarmı (50) 

bin dolara sigorta ettirmlttlr. 
Hollvudda tanl§tığım sinema artistleri 

arasında bana en çok arkadaşlık eden 
artlati elci Clodette olm111tu. Artlatln 
hatıraaını her zaman yad ederim. 

Bir gtln "Paramount Studio,, IUD an
tresinden çıkarken fevkalide zarif gi
yinmiı ve kürk mantosunu omuzlarına 
almış, tellşla stüdyoya giren g(lzel bir 
bayanla çarpııtım. 9<>k aksi tesadnt ki 
bu ara ayağım yıldızın o zarif (minyon) 
ayağının tlzerine bastı. Acmmm gijzlerll 
ayağının üzerine bastı. Acısından gözle
rinin lçl doldu ve derhal: 

- Auuuu ..•. 
Diye haykırdı. Acısı devam ederek in

liyordu. Tabii bu vaziyet karşısında pek 
mahçup oldum. TesadtlfOn aksiliğine ba
kmız ki böyle bir kabalık yapmış bu
lundum. 

Kızcağız ayafmm latırabmdan topal
laya topallaya atOdyonun antresfndekl 
sıralardan birine oturdu. tskarpinlnl çı
kararak ayağmm ezilen kıammı eliyle 
masaj yapmaya bqJadr. 

Yanma giderek: "'Beni IOtfen affedi
niz!,. diye tarziye vermek istedim. Ka
dıncağız dl!Slnl sıkıyor ve cevap vermek 
istemiyordu. Mahcubiyetimden, dolayı 

affmı rica ederken atildyo kapı -
8mdan bir Amerlbh mHJeırtqmı strdf. 
~ bqbqa balundufamu gtSrUn
ce: 

- Hayır ota. Bir kaza mı geçirdiniz? 
Diye sordu. Kendlabıe lbllntWll vak

adan bahsettim. PiPfn Amerikalı: -Ca
nım sen de lıllaa Clodette Colbertin ayak
lan sigortalıdır fazla Uztllme ! diye tatJ
fede bulundu. Amerlkalı mealektaşmım 
bu kızcağızla pek samimi olduğu anJqı
ltyordu. Fakat ~zlerl mahcubiyetimi 
bir kat daha arttırdı. fttıı en tatn tarafı 
Amerikada tanınmış bir sinema artıati
nln ayafma basmak en bOyllk bir tah
kir tellkkl o1unurm1Jf. 

Yıld!ZID ayafmdald labrap blru ba
fifleylnce lüarplninl cfydl, ylldme bak
madan atelyeye d~ yllrQdl. 

YAZAN: Turan AzizBeelr 

Türk pzeteclsi olduğunuzu söylemiş

lerdi ..• 
Yıldızm merak ederek bana sorma

ama pek memnun olmuştum. Onun için 
kendiaiııe ,memleketimde pek sevildiğini 
anlattım. 

Aklına bir şey gelmi§ti; hemen sor
du: 

- ~emlekethWıife en ~d':" ve 
yenilen Yofurt değil midir? •• Sis de Za
ro lamlnde çok yapyan bir adam vardı. 
Ölllrken etrafmdalı:ilere vaatyet etmif. 
Benim gibi (160) sene yapmak tster
aenla yoğurt yeylnlz demi§ ... 
Yıldmn bu sözll beni gWdilrdU: 
- Bunu nereden öğrendiniz sayın 

bayan? dedim. 

-

biri ,bir berberdir. A.rkada'1an~-·~oı~an~~filJii:~~~~[ori~llf3~~iiıt 
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-··-SAF HAYAT 
Oileden llODI'&, babalan o muhte

lllD ailkbunu kaybetmeye baıladl. 
Artık on1an bir ttlrlil aklmduı Git. 
ramıyordu. Yoldalar- ama kim bWr 
ilerde? Petteye dojra )'Olda•v- ama 
JO!a çıktılar mı blblDD T km bUtr 
Oetende'den Blrlble ~ bdar 
ne mkmtJ oeb''tJer, ne mtltkWlUa 
karplapnllarcb! .Mab& biF..., mi ol
muıtu r laaJD", llqır:I baglln JOlca tl
nnlettne ehamnl1'l ftrildlfl yok, bir 
~ blrlnde 1lllDl mtıddet bek
letmlllerdlr GllJan... pn1armdül o 
-~kim bilir• mkmtJ gelrmlt..... 

..... bltOn bmdan, ,.mm baDJan 
.......... icap edl,ar. GelmlJOl'lar 
mJar hll&I 

BüalanDm böyle ı.tuJonc!a, s&'ll
dlte ....... mt1eree dolqmuı, 
Jaımandınlarfa beraber ohnı•, Jıer. 

Jaalde .,......,lf• memurlarmm, d. 
Wçl ubrlerln t0phe91Dl uyandıran 
aütı. 8lmdf, Jmınanduılannm )'UlJDn 

c1a a&dtUderl için, memmllr ve ~ 
mı.., .nn gt)'lnmfl yUlaıek rlltbeU '* ab1t pllba diye dtlttlnllyorlardJ. 
Belld kumandandan daha ,.mu.et rtlt
bell bir sabit, belkl de eivil polla. .. htl. 
U., YUlfeel orada beklemek olan bl1 

1'1811 
Ba•ırn: "Acaba •••alandılar mıT 

dlJe c!QfOnllyordu. l'abt eonra içine 
... ba korkulan brp pllyor: böJ· 
le laa,.ıJerle .... Jradm verecek ta. 
m put m111Ul blltl 41Jordu. Bun
._ ~ tlre1a pllrler elbette!" 

Rlklb.ten - - Urenlerden biri 
ile pldiler. ~ clııan eark: 
81J1 olan PauJa behlnu uzaktan 
i&'mtlf, el aDı••,a betJam!fb. 

Tirenden Dk IDmı cıaı.r oldu. Enen 
a Klan. mme lnd.,.JlllOI lmcaimda; 
IODl'a Scttwedrr, ~ ~ da Paula, 
elinde blb11k bir l8p8tlea. . 

Damlan: 
- Kaneıinnl WI bir, Kiara amı&-

11 lmcülayıp 8pttlkteu, baeka bir 

"'~ Sama Jum'11 aldı bcafma, bqla-
• p.pur IUPl1I' o,....,.. Sonra Paul&
,. anldı, nptl. Aa bl8m Bhotoeater'e 
• .anlıp ~ .... badini tuttu, 
ı.aJnm ellDI ... 

Bil 16yllyeytm T a.rbk hiç 6fkem kal, 
madı, kendilerinl Ağ ve ...um tekrar 
bulduium lcln IDtlllldum. Baoiarmdan 
- pçtllJal bu& oklutu gibi anlat.. 
malan lçba - J'ap&J'lm , __ 

'"Tek dftpnandu Al•"'MJ'& Jıudu
dnıldıld llOll tbw blwek mtaı
dak,, mu "ellllı. dl cma T 1aba b: 
palarm tlnne namı hlcam MUJrlerl· 
Dl mi T tlnD llihaJWt BlrUD JQ1mıu 

tutmlllbL Kompartmwlda tam - iki 
ldtl ..q ..q bul ....... Oaduı 
IClll1'aJd vagm da )'ilk ftl081l idi. ... 
lunduklan bu ftlODU da ,. ~ 
yapmam• oJmıJın Allabtudl. 

Ondan llOJll'a yirmi d&t aatl De 
mlltkWlUa geçJrdlk1erlDI mi anımın. 
lar? o, 80mtıklllbaoek sD>l Pim tl
nm, &dJm blpnda bir darll)Gt, aüer 
kJtalarma 101 ftl'l.Jordu. Jnha,.t 
Berlindekl Wncl derecede ....,..._ 
1ardan birinde durdu Ur& 

o llçtlnctı IDU:f otelin ldlcllelk ~ 
Jat odıemda, bndilll'bd brJo1uam, 
bnepenln berine DUd attııdanm mı 
uılatamlarT bu oda lçlD bir ~ 
ne otu mark vermlelerdl- OJ1e mı p. 
bl ,... 1l)'UIDUf}ardı ld, DDlaJtt ıs. 
rmlan acıbuf da ~ .,......,... 

Yol-. Jum'ml birdeDlüe, 1111 
lapkmmla kelllllp nuı1 alla4Jlım mı 
an•atam•arf ooeatmı her halde ateel 
nntı ama, hanntlDe babmJ10dardı 
ki; derece o bJt>olan blJlk bavulla 
beraber ıttmlttl Ne,118, nihayet mr. 
la bulduklan bir bdm doktor çoea, 
tun hutalıfmm fazla ~ 
ibaret oldufmıu l6ylemlftL 

Sama, l8tuyonda bDet wrthnecUfl
nl duydukları aman a,ıe fma obmlf. 
lardJ kil bilet~. J'C)lca tl
renleri kalkınıı, diyorlardı. Kim bilir 
•ama• IU tbıa pl111ldl A:~ 
ya~I · Budapeete De telefonla kofıflt. 
mat lltemltlerdi ama, konuttmmL 
IDJllardı. 

Bir malaada •tim bdm mtltJdl.. 
llt çıkanmfb: 

Klan anne blrbç to çamqın ne o 
eepetl almıpı ordan. Satıcı ~ UJe, 
diyordu, parayı frank olarak ftl'8eek.. 
•iniz. Nihayet mrla bba1 ettirdiler 
Macar a1tm paralarım. ( Arlms t1t1r) 

Diinya şampiyonluğu 
Maks Şmellnge tekrar açıldı I? 

1 
Bttelcıie...,. .......,_..,.._ .... a. ıır..r, ... ...t ..,. I E ft WU ' F .. 0 •• l 

biricik ~ 4-llea •• ... , •• o.. Llllll ı•••MIH bnıae _.,__ 

·*iJll 5 

7 S' 2 

1 .... -.... -
Malta $me1İng, en yeni 
olaralc Hambar.ıa Hon
•nl• · Hallede J1G1Jfıiı 
ma~a, hnıliainılen 7 YOi 
lıiipjlı olan oe timd~ 
lıaılar lai~ nal«ıot aarefile 
mailiip olmayan Ameri
ltalı Steo Datl.,,. S inci 
rallanllda 6a ..., etle 7.,.. 
diı ~a 6a Amerikalı 
tam 7 dela raimde prii
len oasiyette yere lcapalı. 
lanmlffır. Burulan aonra 
da Mah Smeling, "Bre
men,, oaparıma binmi,, 
Ameriltaya wifmiltir. 22 
Hairanlla Siluıao oeycı
ltaf da Neoyorlda fimdilG 
alır altlel dünya fOIJIPİ. 
Yona senci Co Lııisle ~ 
paeağı maça lıasrrlılı an
trenmanlarına Amerika .. 
tla tlevam etleeelıtir. 936 
tla nal«ıot etlerelı yendiği 
Co Laiu, 938 Mah ş,,... 
lingin tlalıa miilıenunel, 
1.,,,.it oltlaiaraa gidere • 
celi 1uınaati oartlır 11. ....... 

Ş llml 4e. aötdf AIDWU: 

4a oldap slbl. 4tblJ&da bir 
ook spor lı&dl•ı.ıt ol1IJOI', Kulatellt 
eahalarda epor brld ... alan J&PI• 
~r. Bunlarm lıepml 4e 4wece dere. 
oe al&b ile tUtp e4llmekte411'. l'a. 
kat, flmcllkl eathacla en tul& merak 
•7&1l4traa ak QOr llacllMtd -~· 
Bw llPOI' 11aerı11 -.. 'Altf1~ 
lıt eamııf1oı\Jafu lehl Mtf f&mpt10n 
tartan Kab tmennsle tlmdlkt fUll 
piyon Co Lulsln lc&l'f118'11lur411'. 
o.- lıaftalarc!a aa haftalık .. ,, 

ba1armc!an 1JalıHttll!mls bu mao 
lıurrtrlmrn lıamtdt nftıatan bile, 
t1m11111 Mr ta1rf1t menn teeMJ et. 
melrtttt!lr. H lıastranda ,..,,rtaeak 0: 

lan ltfr mae. ctalıa lıamtık aflıa1&: 

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

rmclQt• ftll,..ı bu mert..ıe otur 
... ... 4alıa sl1&de 7Ül&f1Dc&, 
&Jlla.nm daha ne lı:&dar hararetlene 
calf, hele mao sini D&IIl aleTlene-

--~.-~ .. ~!lil19!_1Nlmk. 

n, •ki ..... 11tlet cllnJ& tamp!Jaa. 
Janndan Olıı Tuae7, Almuala l8JIC:I 
iki rakip p.mplJonlut Damwedlntn 
il laulranda ppacaklan maotakl ......................... ,. ... 
nan mtıl&hazuını aöylemlşttrı 

Televizyon için .... Paula•• elinde koca llpeU 
~= 

-Banebafcledl. 
manevra 

23 hulranda 7apılacat mac, boka 
tuihlıade llmcll19 lı:aclar ka7declll
memlf .. kilde bir mao u~m&Jıt&. 
dır. Çlnk9 •11 ıadece bir laUtam 
macı olmakla talmlJOI'. Bler Al· 
maa, Amerikalı •nclJt 19nene, 
ltbael defa olmalı: tlSere 41DJ& alır 
mtet f&JDpl70nJ11tu Jcemerhd bfa. 
ucalctır ki bir kere tampl7olll11la 
b)1>ecten bir alır 11Jclet bok88rtlnla 
lklnal defa dlnra tamPl10D11 ot4uh 

- Ben, Oo Lu181D Kab ımeuna 
brlmmda budaa iki Mile enellda 
4ea 4aha tellllkell blr rakip olarak 
oıJr•eCnH bbal etmekle hraber, 
fm•Uqla musatıer olmuı DaUmaJL 
al 4alıa lmnetll hl11JOl'1Ull. o-.ı 

1.1118. IJrl .... eneDI •alltblJ'et:I. 
nla amamı u11tmaprü, Datlptb 
d°"llllell ...... de, 71Dll1'111ı:. 
lqmanm 1a.,..." llararetble b
pdmaa, laerll&Jde bpab .,..._.,. 

' O amlD, Klara anne ilk defa ola. 
nJı atamı açtı. o kıpkırmızı oımue 
s&lerf yapnb: 

- Bavullarm hepsL. dedi, hepsi 
IWçlbda b.ybolda... bilmiyorum, 
belld de 10lda b.Jboldu. Bu eepetl 
Berllnde aldık... içinde, Oetende'den 
llb.rJım arkamna gl,.Ullmfs çama
ID'lu' ftl'• Ştmdl arkamma bulllll&D
Jvı da Berllndea aJdı1r .. 
• K1ara ume, tam bet gllndUr yıkan-

-·- Gbe1 bir buıJO yapıp br-
111111 ...... ft tıbbua doyurup ,.. 
tak odamndıld um kanepeye mndı
lı aman: 
·~ ba ,.., ..,.ııat bak

landa Dl ~ bndlllneT clfye 
dltlbdlJordu. Ne IOJUJeYim? TabU 
11111& danlacü: G&dtlD mtl lıte di;v. 
eelr, ..,. - ... pUn dedifim .. 
- plJ!lecllnl•T ne beJdedtnls ba b.. 
mı diJ90lk.,, 

Paula, )'U'l ll)'lm halinde: 
"Ne deyeylm babama? diye dtletl· 

lll)ardu. Olup bite!µ kendieine DUJI 
ulatınm T kabahat ne de olaa bende. 
Ufacık gocuk değilim ben artık. Ne 
J&pıp yapıp bndmp getirmeli idim 
cmu. Kahlbat bende, elimden bir eey 
plmedl, J&Jna kendisine kır.dmı, nef
nt ettim, a.Jrandun, Balbuld, kendJ
pdlll llskele brp mlldafaa etmem JA. 
-.Sı ... Artık oocuk dejillm ben! ... " 
ıı.at bir halde, birinden ötekine 

lialarba. beblılan da: 
"Ne ~ ben onlara? diye 

MIJ"111;tw11u. Ne ll&yll~ de ~o. 
•• '&Ja bqlumlar? .azumn dinle
•• ""'s e,. lrendllerlıie olan kırgın- lngiltereü teleol.ıyonla 1&aı7ca, 1&m111 1ıilcumlanna karfl mMafaa ,...MPN

blmam artılr petlflni llUll anlata- l !an g&terllm.el•ted.V. B• cırada muhte meı bir Aavca 11.bmKna lcıarfl AaN top
,_, ... ~ mbraptan do- lGnllUI Lmldrvys Lolldroys wtZ ... , .... ,...,,.,. .. ~ ..,. 

_.. • ..,,.. .. ,......,, ... Baslı, ••ıır rh,. tllew.- 1111111•1 .,, • .,,, 

ltob tarihinde tlmdl7e Jcactar soraı. 
memlttlr. 

Ka7bettlll atır •ıklet tamPl10n. 
ıutun11 tekrar ele seolrmek lohı ut
,...., ubı1ıı: tampl7onlar aruında 

llab 8mellns dereceebacle S&7Nt bu 
s&J'911 lledet edinerek caıı.u. b11 
hedefe ftrlllak lclD hem boruna 111D 
bir antrenman ppan, hem 4e ara4a, 
H9I unılmu dereoec1e Mltam bir 
bobOr SOrllmedlltnl de Alm&lllar 
bUbuu tebarb ett1rl10rlarl 

B1I antla her llclelnln ete TUIJet. 
lerl tekrar tekrar stslden ıeclrlle. 
reıt. "Miller bomba,, 4eDl1en Co Lut. 
8ln iki .... eneı Jlab emellng t&n 
rafından atır bir matlQblyete utra: 
tıldıkaa eonra pek lı:&Jde eleler m• 
Taffak17etler elde ettllhaclea " a-. 
en MDe hulranm4a 4a BıMoku 
dlnp 1&1DPl1on1ula 11DTum'1JIM
cUalıae s~rdllbadea babeedtlmekte 
Ye ancak Br&dolı:11 1 inci rann44a 
bU,.tle 1•n eerea senolntn, bu11 
mlteatlp B171k Brlt&D.7& 1&111"70-
n117la 15 raY11n4 lt1rea cetıa bir uı. 
rqm&dan eonra, maoı ancak clare
dar puvan lle1ablle kuaııablldlll 

nottuında durulmaktadır. h&Te 
olaralı: da, Co Luleln eon maclannda 
iki ralclbllll utan nretlle yendllt, 
lı:artmDda Natl Manm tlelncl ra: 
Y11Ddda, Ham Tomum betlnct 1'&r 

wnda lı:adar da1anablldlll, hesaba 
lratılmattacıır. Rulba, Co Lul8ln 
lffmdlkl lıatde o14ukoa mlealt Tazl. 
rette b11l11nd11tu netfce81ne nnJI. 
10I': oldutoat 

Kah Şmellnse setince, bu, re. 
09tıde RambUJ'Cd& Haııseaten ba11e
de .lmerllcall SteY Dac!am parlak -. 
,.ı.a Mr Ue ,_et.ta.,._ 

bıratacat. aoılc 1tlr ,.. ...... 
J11mruk 19fleetirmeıdne fınat Y--. 
cektlr, 1&1U70rum. Co Lu... ll&b 
emellngten oolı: 4aba llıılrllcllr " 
&Jlll samanda tldc!etll Y11rutlar4an 
pet mlteeatr4tr. iller Smellq, al 
J11mrutun11 onun nulk bir ıerta• 
indirip de hummı anana. Ollc1aa 
aonra Co Lulsln ftltretl llaklkata 
nutlı:leetr. Diler taraftan sencl 1tolı:. 
lfJrb seret aol, senle al J'11Dlruı:;. 
tan dinamit tettrD otc11111lndaa, 
Smellndn, fastaca J'1llllr11k ıem• 
mele blJJıaaa dikkat etmul foap 
ec!er. Top,.ettn 88flennmeat 7erl•4• 
otan""' tSmellndn olguntufunun, 
Jıunetlnl teblf ederek mertesb ... 
met kabltl1eUnln n dalma 1)1 
formda 1t11t11nmumm, netlce71 kes. 
eli lehinde hane nrancatmı hT• 
..Ue 11mc111rc!11fac!11r! 

Cla Tua•Jln mll&basHı, bu War 
dır. Diler taraftan, bahal mutterea 
glrealerla ftlt7etlnden 18Wıncta 
baluuna, iki Hne enellclııe m.. 
betle, senclre k&rfl temaJ1ll, flmcll 
o tadar lmnetll dellldlr. O samaa 
Amerlk&da umuml7etle senet t11ta
ıu1or, Smellııs kutWDda da ona 
muvaffalclyetl belcle11J7or411. Ha11,• 
ti, m&dal7enln ten tarafı 1111 se.. 
terdi, tahminin alı:el oıttı. Amel'lt&n 
lrlar bunu llaurıa,..rak sancl llea.: 
ltma ltallH sfrmelcte mtltereclclltUr. 
ter. R19 delll• Almanı da mlu'°' 
mnkfcle rerere1ı:, eeklnrenatrtır. 
Bundan batka, "eemer bomba,, mn 
llcl eene enel ,aptalı maota 784111 
clar1te1erl c1alma hatl1'1ararak, eot 
ihtiyattı harekete ea1"8Calı, halbu
ki bunun ela teaatllnlla ldlnma • 
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ller Gün Bir Di.ft.Age A skeri bahisler : 

ik-i ibrahim Vefa 
Uzak Şarkta 

Rusya ile Japonyayı her dakika harbe 
tutuşturmaya hazır bir ada 

Nakleden: HDlkmet Münir 

Sah alin - Ooo! .. Ma§a).la.h, İbrahim Vefa 
Beyefendi maşallah ... Sizi tekrar a.ra
mıooa gördüğüm.U7.e ne kadar mem
nun oldum bilseniz. Demek kesbi afi
yet ettiniz? 

Yolda giderken tanımadığınız bir 
adam birdenbire karşı (nıza çıkarak e-
1 ıni uzatır, yüzünüze sırıtır ve haya
tınızla hiç münasebeti olmıyan şu yu
kariki sözleri söylcmeğe kalkarsa ne 
yaparsınız!? .. Ben, bir müddet durak
ladıktan sonra elimi uzattım ve müm
kün olduğu kadar kendimi zaptede
rek: 

- Pekfıla, pek güzel amma, ben 
!hrahim Vefa değilim! 

- Ne? Sen İbrahim Vefa değil mi
sizin? Bu, ne zamandanberi böyle ol. 
du? Sen deli misin? 

- Ne deliyim, ne de lbrahim Vefa! 
- Haydi canım l~tifeyi bırak şim-

di! Bu bıyıklar, bu şapka, bu sesle 
sen benim eski ve aziz dostum lbra
him Vefadan başka kim olabilirsin .. 

- Ben, kendim olabilirim. Benim ' 
adım Ahmet Şerif! 

di bakalım şimdi içeriye, yemek oda
sına gel. Biraz konyak vereyim sana 
biraz da fondan .. ısınırsın. 

- Şayanı hayret bir şey. İbrahim 
Vefayı da tanımıyorsunuz öyle mi? 
Hiç birbirjnize tesadUf etmediniz mi? 
Beyoğlunda Tuzlupınar sokağında, 35 
numaralı apartımanmm dördüncü ka
tında oturan İbrahim Vefayı tanımı
yorsunuz, öyle mi? 

- Ne apartımanr. ne katını, ne İb
rahim Vefa. denilen adamt."l, hiç biri
ni tanımıyorum. 

- Buraya bak azizim. Ben bir şey 
üzerine mütemadiyen ı~rar eden a~ 
damla.rr sevmem. Kendim de onlardan 
biri olmak istemem. Fakat bana ka
lırsa, sizin gidip bir kere İbralıim Ve
fayı görmenizi rica. ederim. Deyiniz 
ki "beni Cemil Bey gönderdi.,, Birkaç 
daJdka içtnde çok güzel eğleneceksi
niz. Amma tasavvur edemezsiniz, nar 
sıl birbirinize benziyorsunuz. İbrahim 
Vefa ile yüzyü?.e geldiğiniz zaman, 
kendinizi aynaya bakıyor sanacaksı
nız. Evet, tıpkı tıpkısına birbirinizin 
benzcrisiniz. Adeta. ikiz ... 

Bu tuhaf adamdan ayrıldıktan son
ra, bana bir merak sardı. Dudaklarını 
da İbrahim Vefanın adresini birkac 
kere tekrarladım. Sonra adeta kendi: 
Jiğimden oraya kadar sürüklenmişim. 
"l'uzlu Pinar., sokağı 35 numaralı a
partnnan ... 

Apartıman kapıcısı görünürlerde 
yoktu. Fakat ben bütün tafsilatı al
mıştım. Doğruca yukarıya 1 Uncü ka
ta çıktım. Kapıyı !;aldım. Zavallı İbra 
him Vefa .. Belki de şimdi hala hasla 
yatryordu. 

Kısa boylu, pöti kare kumaştan ce
ketli ve siyah eteklikli şişmanca bir 
kadın cıktr. Ve koridordan yarı ka
ranlık muhiti içinde hayal meyal gö
rünen heyetime şöyle baktıktan son
ra: 

- Ah, sevgilim dedi. Niçin btıkadar 
geç kaldın? hem neden kapıyı çalı -
Yorsun? Anahtarın yok mu? zaten yor 
gunsun, bir de ben gelinceye kadar 
kaprda mı kaldın? Fakat hastalıktan 
sonra ilk defa sokağa çrkrp ta bu ka
dar dışarda kalmak doğru değildir. 
:r\eye böyle yapıyorsun?. Doğrusu pC'k 
nıerak ettim. Gel, beni kucakla baka
Ynn. 

Hakikati bidenbire açıp ortalığı 
daha çok kan§lırmamak için, bir ta
raftan da sıvışmağa vakit kazanmak 
lizerc mendilimi çıkarmakla oyalan
dını. Ben, ne İbrahim Vefa idim, ne de 
Be\•giJi !. 

Şişman kadın benim mendilimi çı
kardığımı görünce hiddetle : 

Şişman k~sa boylu kadm bu söz
leri söyledikten sonra içeri girdi. 
Şimdi ben ne yapacaktım. Paltomu 

c:zkarıp içeriye mi girecektim? aman 
alla hını. başıma neler gelmişti! .. He
men oradan sıvışmak isterdim. Ev
den sıvışmak .. Fakat bu dafa bu za-

::r, 

~ 
~ 
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vallr bayan Gül tür ne diyecekti? Da
ha iyisi ona hakikati anlatmak doğ
ru olacaktı. 

kerde. kısa boylu şişman kadın 

benim alnımı uğuştururkcn yavaş 
yavaş anlatmağa savaştım : 

_Bayan, dedim. Ortada bir yan
lışlık var ... Yolda gelirken ... 

Fakat daha ilerisine gidemedim. 
Zira şişman kadın birdenbire ayağa 
kalkarak yUksck bir sesle: 

- Aman alla.hım. dedi. Kocam tb
rahimin uğradrğı felaketlere bakm . 
Delirmiş kocacığım. Yarabbi ben sana 
karşr ne kusur ettim ki, bana bunları 
rem görüyorsun? 

Tele fon kullananlar Git -
tikçe Artıyor .. 

'l'elefon bugilnkil hayatın en Juzum
lu bir yardımcısı haline gelmiştir. 
Bilhassa son 30 sene zarfında. A vru· 
pa. ve Amerikada telefon çok taam
müm etmiştir. 

Şişman kadm bundan sonra. oldu-
ğu yerde sallanmağa baJladr. Ba.ygm 
hk geçiriyordu. Kendisini zor kavra
dım; ve az ilerideki bir kana.peye O· 

turttum. 

Böyle vaziyetlerde ben pek şaşır
dım. Ne yapacağımı bilemediğimden 
hemen tutup benim bir kadeh konya. 
ğımı onun dudakları arasından dök
tüm. Bir yandan da onu teselli için: 

- Korkma, birşey yok, diyordum. 
Kocan delinnedi. tbrahimciğin şimdi 
gelecek biraz sebret, şimdi gelerek. 
Çabuk İbrahim, çabuk ... İbrahim! .. 

Bu son kelimelr, ayak .seslerinin 
gittikçe yaklaştığını işittiğim birisine 
hitap ediyordu . .Netekim biraz sonra. 
kapıyı çalmadan, anahtarla açmak su
r~tile birisi içeriye girdi. Bu adam 
benim ben?.erim olan hakiki İbrahim 
Vefa idi. 

!çeriye girer girmez önce bizim va 
ziyetimize ve karısının perişan hali
ne baktı. 

- Ah yavrucuğum ne oldu sana 
diye bir sayha. kopardı. 

Ben söze atılarak : 
- Birşey yok, dedim. Merak et

meyiniz. 
- Vay, demek siz onu bu hale koy 

dunuz ha? Siz kimsiniz? ben olmadt
ğım bir zamanda. burada. ne yapıyor
sunuz? Bilhassa böyle bir halde! •. 

- Bir dakika milsaade ediniz, bay 
İbrahim Vefa, şimdi anlatacağım. 

- Sizi tarumayorum. 
- Fakat ben de sizi tanımıyorum. 

Yolda gelirken bir tanıdığınıza. rast
ladım. 

- Siz bir sahtekarsmız. 
Ne oyun oynadığınızı anlatınız ba
kalım?. 

- Sus!.. Aman karınız kendisine 
gelmeğe b~ladı. 

' '- İbrahim, lbrahimciğim. Sen
misin Ah ne kadar korkmuşum. Ha
kikaten sen misin? Ben seni aklını 
kaçırmış sandım. 

Kadın kendine geldiği sıra.da., Iö
rahim Vefa da ben de onun başına ko§ 
muştuk. Zavallı kadm her ikimize bir 
kere bnktr. Sonra doğru kollarını aça. 
rak: 

- Gel, beni kucakla. kocacığım, de 
di. Geldin geleli beni kucaklamadm, 
seni yaramaz seni. Ve siz İbrahim de
ğilsniz. Defolun buradan? defolwı •. 

Bu defa İbrahim Vefanın halini 
görmeliydiniz. 

- Demek ki dedi sizi istiyor, (Son
ra karısına dönerek) aklmı kaçıran 
o değil, senmi§Sin. Beni, kocanı tanı
mıyorsun ha ... 

lbrahim Vefa bu sözler üzerine ka
rısına yaklaşıp bana doğru dönerek: 

- Siz defolun buradan ve bir daha 
yüzünüzü görmeyeyim. 

Ben, söylenen sözlere aldırmakst· 
zın kadına : 

- Allaha ısmarladık bayan. dedi. 
ahbabınız bay Cemil, size bütün vazi. 
yeti anlatacaktır herhalde ... Fakat 
bunlara gülen de kendisi olacak. Zira 
bize, bunun istemediğimiz bir tarafı 
düştü. 

Bu sözlerden sonra, cakanu da bo;ı; 

fazla taammüm etmesinin sebebi, o
tomatik usulün tatbik edilmesidir. 
Fakat bu usulün tatbikinden sonra 
bile santrallarda çalışanların adedi 
fazlalaşmı§tır. 1913 de bütün dünya
daki santrallarda 7.952 kişi çalıştığı 
halde, bugün 17.362 kişi çalışmakta
dır. 

Uzak Şarkf.a bir Japon 1Cıt<ıM •• 
1000 kilometre uzunluğunda ve 1800 senesinde yabani ormanlar. 

200 kilometre genişliğinde olan Sa- la dolu ve gayri meskün bir yer olan 
halin adası ham maddelerle dolu- Sa.halin adasına. yabanı hayvan av. 
dur. !şte bu ham madde zenginlik- lamağa. gelen birkaç Rus buralarda 
!eridir ki Rusya ile Japonyayı rakip yaşamanın mUmkUu olamayacağını 

birer dUşman vaziyetinde karşı kar- anlamışlar. Bunun Uzerlne ldaya. 
şıya bulunduruyor. kürek mahktimları sUrgün edilmeğe 

Bütün dünyayı meşgul eden Uzak başlanmıştır. 

Şarktaki yangının parlamas1nda Sa- Fakat gecen asrm nihayetıerine 
halin adasının da tesiri olduğu söy- doğru adada ham maddeler bulundu 
lenirse, mUbalA.ga edllmemlş olur. ğu ve ktsmUr damarları olduğu an
CUnkU, Japonların esas maksadı Çin laşılmca kıymeti birdenbire arttı. 
topraklarını istila. etmekten ziyade, Yapılan tetkiklerde Sahalin ada .. 
Rusyanın Çin toprakları üzerinde- sındakl maden ~ömUrü ve antraslttn 
kl nüfuzuna mani olup kurmaktır. miktarı 554: milyon tondur. Japon. 

Esasen Mancukuda gayet az lar bu miktarın lkl milyar ton oldu 
miktarda Japon yaşar. Buraları Ja. ğunu da. iddia ediyorlar. 
ponlara yarayışlı değildir. Fakat 1875 senesindeki tetkikler Uzerı. 
şimali Çindeki vaziyet bambaşka- ne Japonya lle Rusya. arasında bir 
dır. Şimdt Japonların eline geçen anlaşma yapılmış ve Sahalln Rusya. 
yerler için iki devletin rekabeti çok ya, bu ada clvarildaki dlğer adalar 
eski zamanlardanberi başlamrştrr. da. Ja.ponyaya terkedilnıişti. 

1904-1905 senelerindeki harbi Fakat 1905 senesinde Portsmııt 
Japonlar kazanmıştı. :Muzafferiyet sulhu akdedllfrken Koril adalarının 
Rusların ÇJn üzerindeki nilfuzunu bir kısmı Rusya tarafında kaldı Ce
kırmış ise de, iki devleti Posiedo ne nup tarafrn<fakl adalar Japonlara 
Sahalin de hudut yapmıştı. Şimdiki bırakılmakla Rusların aldığı diğer 
Çin • Japon harbi buralardan çok adalarda çok zengin petrol mnden• 
uzak yerlerde cereyan etmekle be- lerl meydana çıkarılması lki devlet 
raber, Sahallnfn sfyasf -ve asker! arasrnda milth:fş bir ihtirasın doğ. 
chemmfrel gayet bilyüktür. masma. sebep oldu. 

.Japonya petrol cihetinden çok fa. 

maksrzın dışarı çıktım. 

Aşağıda apartman kapıcısına rast
ladım. 

- Şaşılacak [}ey, dedi. Tekrar soka 
ğa mı çıkıyorsunuz İbrahim bey? Siz 
sıhhatiniz yerinde olduğu zaman bile 
böyle havalarda sık sık sokağa çık
mazdınız?. , 

- Evet, dedim. Tekrar sokağa ÇI· 

kıyorum. Derhal geri dönecek de de
ğilim. Vereceğim kendimi dağlara 
taşlara... Gezip dolaşacağını. Bıktım 
artık ''İbrahim bey., olmaktan. 

Kaprcı hayretini hala yenememiş 
ti .. Ben ayrıldığım sırada başmr iki 
yana sallayarak şöyle mırıldanıyordu: 

- Tuhaf şey! herkese ha.stııktan 
sonra bir hal geliyor ... Bizim İbrahim 
beye de böylesi gelmiş ... Zavallı İbra
him Vefa bey! Zavallı kiracnnrz! .. Sen 
hayırlı şifalar ver ya Rabbi! ... tek! .. 
tek! .. tek! ... 

dilmesidir. Bundan iki yüz sene evvel, 
ı 738 de, Buvcd Loziye ismindeki bir 
Fransız, cenup Okyanusuna. gitmiş ve 
ora.da mühim keşiflerde bulunmuştu. 

Diğer taraftan bir yıldöniimü, 1838 
de. yani bundan yüz sene evvel, Dü
mon Dürvil ismindeki Fransız gemi
cisinin cenup kutpunda Şetıand ve 
Prkad arazilerini keşfetmesidir. 

kirdir vo A.merikadan petrol satın 
ahr. Harpte muzaffer oldukları 
halde Portsm uttakl sulh mfizakere
lerl eenasrndn ada.larm Ruslara ter. 
ki Japonları emrivaki karşısında: 

btra.kmrştr. O tarihten itibaren Ja .. 
ponlar Sahalln adasına diş bileme .. 
ğe başladılar. 

Umumt harp nihayetinde Rus ih
ti!All esnasında Japonlar Sahaiinln 
şimal kısmını işgal ettiler. 1925 se. 
nesinde Amerikanın mlldahalesi ile 
Pekinde akdedilen bir muahede de 
Japon askerlerinin geri çekilmesi 
şartlle petroıterden bir kısmının tş
letilebilcceğl kaydı kabul olunmuş. 
tu kl adadaki petrol miktanı 17 mil 
yon tondur. 

Pekin muahedesi 10 sene mtiddot 
le imzalanmıştı. Bu muahede 927, 
senesinde genişletildi ve Japonlar 

(Ltft/cn sa.y-ı/ayı çe-L'iriııiz) 

memleket vardır. Bunlardan biri A. 
merika, diğeri Ingılteredir. 

Bir Amerikan aliminin yazdığına 
göre, İngiltere bu kıtayı Amerikadan 
çalmıştır. Çünkü, 1820 de burasmt bir 
Amerikalı gemici keşfetmiş ve harita
sını çıkarmıştır. 

- Işte, dedi. Yine soğuk almışsın. 
.Ben sana söylemedim mi? Yataktan 
çok erken çıktın.. Hem de nasrl bir 
mendil o bakayım. O mendili nerede 
buldun. O mavi mendil sana nereden 
geldi? .• 

- Fakat Müjkancığım seni temin 
ederim ki. 

1913 te bütün dünyadaki telefon 
merkezlerinin sayısı 310.000 iken, bu
gün 1.481.000 e çıkmıştır. Yine bu 
müddet zarfmda, bütün dünyada tele
fon kullananların adedi 45 milyondan 
242 milyona yükselmiştir; yani, yüz
de 438 ııisbetinde artmıştır. 

Cenup Kutbundaki Ke,iflerin 
Yıldönümü 

Üçüncü tarih, bundan yüz sene ev
vel, Meksikada, oradaki muharebe es.
nasında zarara uğrayan Fransız men
faatlerinin intikamını almak ıçın 

Fransızların San Jan d'Mlloa'yı zap
tetmeleri<lir. 

Fakat, her nasılsa bu harita ve 
planlar İngilterenin eline geçiyor ve 
iki sene sonra, 1822 de. İngiliz bükü· 
meti cenup kutpundaki araziye lıir 
heyet gönderiyor. 

Bu heyet de orada, ikinci defa ola
rak, Şetıand arazisini keşfediyor ve 
İngiltere bayragını dikiyor ... 

- Bana niçin ~föjkfın diYorsun? 
bC'n im n d rm <llilt er de".'i 1 mı· .; . 

I> • 

- Sizi giildiirmek için bayan ... 
- Benim giilecck vaktim yok. Hay Telefonun son senelerde birdenbire 

Pariste açılan bir sergi ile, Fransız 
denizciliğindeki 3 tarihin yı:ldönüm
leri kutlanmaktadır .. 

Bunlardan biri, cenup kutpunda 
Fransızlar tarafından bir arazi keşfe-

Cenup kutpundaki keşiflerin yıldö
nümü münasebetile oradaki Fransız 

topraklarına bayrak dikilmiştir. 
Diğer taraftan, cenup kutpundaki 

Şctland kıtasma hak iddia eden iki 

Şimdi Amerikan alimi buranın ken
di memleketine ait olduğunu iddia edi
yor ve Amerıkan bayragının dikilme
sini istiyor .. 



Hayvanları koruma 
cemiyetinin faaııveti 

Geçen yll 7803 kedi, 3716 köpek, 20 
beyğir, iki ayı öldürülmüş 

Kırkından 
sonra 

Deliler 
memleketi 

(Ba., tarafı 7 incide) 

Hayvanları koruma cemiyeti 1937 )ılı 
çalJ§ma raporunu hazırlamıştır. Buna gö
re cemiyet 937 yılında 15365 hayvan e
le geçirmittir. 1936 yılında bu miktar 
6169 adetti. Bu· aene miktarın kabarık 
olına8ı, lstanbul belediyesinin 6588 adet 
batıboı sokak kedisinin itlaf ettirmesı 

olıııuttur. 

( Kısa haberler ) 

- Sinci aayıfadan devam -
6 sına doğru da, otel hesabını temiz 
ledl n Nevyorktan uzaklaştı. Sankl 
2 gUn içerisinde orada tek klaı•eylo 
tanışmamış ılbl!. Ve • nteanhıı da, 
arkasından baka kaldılar!? 

tı,te, ağır baiJlı fabrlkatörUn 40 

ından sonra 'eçlrdlği çılg•ncasına 

macera, budur. Ve Mister Vilyem 
Rabeler, bir hafta fabrlkadald bllro 
eunda oturup e.klsl glbl çalışmakla 
meşgul olmuştu, ki sabahleyin er
kenden gece geç vakitlere kadar 
durup dinlenmek bilmeden çalışan 
adama, posta, tik dava celbanamesi 
nl setırdt. 

rak kabul edilen tedavi, tedavisi zor 
bir hastalığı, teda\isi kolay bir has
tahfa kalbetmek ve bu ikinci h11talı
ğı lyi etmeye ballama.ktır. 

Bu usulün deliliğe ve diğer akıl ve 
ruh hastalıklarına tatbikini evvelft. 
düşünen Avusturyalı doktor Sakel'dir. 
Fakat Jlk defa. olarak tatbik eden, Ma
car doktoru Meduna Laslo olmuştur. 

Cemiyet )1rml dakika süren bir film 

G•vtrnıiftir. Bu filmde cemiyetin faali· 
yeti pterilmektedlr. Filmin bir kopye 
ai Anadoluya ıönderllmlftir. 
Ayrıca on bir yapııı ıeçmle beygir, al 

ve kııraklara verilmek Uıere vUlyetin 
mUaadeal ile çıkanlan ıetkat madalya. 
lan butınlmıı, ve ılmdiye kadar lkl 

hayvan l&hlbtne verllmlttir. 
Amerfkanm KaU!orniya eyaletinden 

11.avemcroft adlı bir bayan, ıokakta g&
rtllecek yaralı hayvanlan tqunak için 
bir otomobil alınmuı için cemiyete 1000 
dolar teberrU etmlfti. Cemiyet, böyle 
blr otomobilin 1enede bin lira masraf ya
pacafnu hesap ederek bu masrafı temin 
etmek bugUn için mUmkUn olmadrimı 

~ııilnde tutarak otomobili aatuı ala
mam11tır. Parayı teberrU eden bayan, 
teberrilniln blr bankada saklanarak ce
miyet otomoblll fjlctcbilecek hale gel
dlll vakit otomobilin almmasmı bildir
IDJltfr. 

Cemiyet 1936 yılında 1068, 1937 yılın~ 
da 904 hayvan tedavi etmigtir. Geçen 
•eae tedavi gören hayvanlann, 68 i a
meliyat edilmiftir. 19( kedi veya köpek 
blmayel hay....anata alındıktan sonra sa
hibi bulunarak rerl verilmi§Ur. Cemiyet 
1936 yılmda 38t8. 1937 yılında 3714 kö
pek, 1936 yılmda 1331, 1937 yılrnda 7803 
kd, 1P36 yılında 42, 1937 yılında 20 
be1sfr, 193& yılmda 2, 1938 yılında ge
ne 2 merkep, 1937 yılında bir katır, 1937 

yılmda 2 ayı öldUrmUıtnr. 1937 yılmda 

88 ıabıt tutulmuı, 729 arabanm yUkil ha
fitlettlmif, 334 öltıe, 19 af, 120 kafes, 
2J2 kus, M sapan mUıadere edllmiatir. 

Berberler Cemiyetinde 
Berberler cemiyeti idare heyeti in

tftı&bı dOn F.cıaf cemiyetleri merk~ 
zin&J yapılıruıtır. Yeni idare heyetine, 
•Jd Berberler eemiyetl reisi tsmail 
Hakkı yine relı olarak seçllmi§, ayn. 
ca uabldara da Berber Ahnıet Süku
ti, han, Adem, Mustafa Turan, Veli 
Aamı getlrllmiBlerdir. 

llutların ellndekl adanın diğer yarı 
ımı ela ıaptetmek istediler, Fakat 
Ruılar buna mani oldıılar ve mua
lıedentn daha birkaç ıene uzatılma.
•rnı, ancak kabul edebilirlerdi. 1şte 
Vıak Şarkm bu zengin toprak par. 
cuı4ır kt Ruıya ile Japonya arasın 
da çok yakında patlamaıı ihtimali 
olan bir barut fıçısı addediliyor. Se
neler c~ttee adanın Uzerlndeki 
.bulutlar taranyor. 

tıT aeneılnde iki devleUn slllhlı 
kunetJett bu ada ıctn Amur nehri 
bo,-unda çarpıştrıarsa da, alelAcele 

bulunan bir tesYlye yolu ile bUyUk 
bir harbln önUoe geçildi. Rus asker 
Jerl de zaptettlklerl yerleredn geri 
eektlml~lerdl. Maamaflh Japonlar 
kira ite aldıkları bazı kısımları işlet 

"' Birka'Ç gündenbcri limanımızda bu
lunan yeni Bakır ellepimiz yarın Zon
.ruldağa gidecek oradan kömür yükliye
' ek Maraflyaya rötUrecektir. Deniz U· 
aret mlldllrlUğU ıeminin tescil muame
.!Sini yapmııtır. 

4ro Uç aylık maq aahiplerlnin ma)ıs 

JSS nnı aylık yoklıun&lan majıam bo
ılnden yirmlllne kadar yapılae&ktır. 

).'oklama heri\ln ıaat 9 dan 12 ye ve 
13 den 17 ye kadar mu.o aahibiniıı ma
aıını aldıtı malmUdUrlUiünde yapıla -
caktır. 

"' Son Avrupa ıiyuf hldileleri ilzerf· 
ne, memleketlmiı allkadar makamları
na, batta Mae&riatan, Romanya ve Çe
kosıovakyadao olmak il%cre birçok tek~ 
llflcr yapılmaktadır. Teklüler, bu mem
leketlerdeki bUyü.k ıınal mileneıelerip 

memlckctimlıe nakledJp burada icabın
da bir Türk ortak ile çalı§mak isteme
le ri §Cklindedir. 

Talepte bulunanların hemen hepsi 
Musevidir. Al!kadar makamlar yilıe ba
Jiğ olan bu müracaatlan merkeze bil
dinni~lerdir. 

"' Geçenlerde Fenerad&SJ kayalıkla -
rına bindiren Saadet vapuru, latinye 
dokuna alınarak muayene olunmuıtur. 

• Sanayi ham maddelerinden güm -
rükten her nuılsa çekilmemiş olanlan 
bir defaya mah8uı olmak üzere ithal o
lunacaktır. 

:ıf. Kuleli Askerl lileai 937 • 938 yılı 
mezunlan için cuınartesi ıünll Cenıel
köyü Askeri Jile binumda bir veda mU· 
sa.nıeresi yapılacaktır. 

• Ankarada yapılan Türkiye • Ame
rika ticaret mtiıakerelerine ~vvelkl ıün 
de devam olunmue, konutmalar mlilait 
bir safhaya girmiftir. 
Diğer taraftan Almanya ile ticaret 

mUzaltereainde bulunmak üzere bir he
yetimiz nıayn ayı içinde Berllne gide· 

cektir. 
"' Çanakkalede Erenköy civarmda fe· 

ci bir kamyon kazası olmuttur. Şoför Ha- • 
lilin idaresindeki kamyon 42 yolcusu ile 
ıelirken virajda kaymq iki taklak ata
rak devrilmigtir. Yolculardan on beıl a
ğır surette yaralanmıılır. 

lf. I.ondradn bulunan Milli banka eli -
rektörlerimiz bu hafta sonlarına doğru 
memleketimize döneceklerdir. 

• Kuvvetli bir ihtimale göre Ziraat 
enstitüleri teaekkU!Une dahil zirai u -
natlar ile tabilt ilimler fakilltelerl ilga 
olunacak, buraya devam eden talebeler 
tahsillerini ziraat fakUlteııinde bitirecek
lerdir. Diğer taraftan bir reı;ina ensti
tüsü kurulması etrafında tetkiklere ba§
lanmıııtır. 

lf. UskUdarda 17 fırmcmm iııtiraki ile 
kollektif bir ılrket kurulmuatur. Fırın

cılardan beııl mesut aza diğerleri ko -
mandlter olarak i~tirak etmişlerdir. 

lf. Geçen yaz Çanakkalede Nara bur
nu clvarmda ltalyan bandıralı Kapopino 
vapurunu carjıarak batıran Magellanos 
vapuru davası dUn ikinci ticaret mahke
mesi tarafından bitirilmiıtir. Duruşma 

sonunda :Magellanos ııUvarisi euçlu gö -
rülmU~tUr. Karar bugünlerde bildirile-

Re.beler, celbnameyi elinde bay. 
retle eYlrlp çe\•lrdl? Herhangi bir 
v.aman herhangi bir kadın veya kız 
la nişanlandığını hatırlayamıyordu. 
DilşUnUp taşındı, kendtal de bir mu
kabil dava açmağa karar vererek 
kara.rını hemencecik yerine getirdi. 

Bu sırada arerlye kalan 3 nt;ıanlt 

da. dava acını' bulunuyorlardı. Me. 
sele bir yandan da gazetelere akset
mişti . Bütün ıazeteler, milyonerin 
sansasyonel nlşanlanmalarını hlkft. -
ye edip, bir çırpıda 4 nlean macera 
ıını uzun uzadıya, ballandıra ballan 
dıra anlatlp duruyorlardı. Sanki bu 
adam, bir eYJcnme dolandırıcıydr. 

Bu yolda dtşt mahlClklardan para. 
sızdrrmağı deniyor, eankl kadın ve 
kızları soymafa girişiyordu. Yahut 
da, blr <;ılgınlık nöbeti haıtnde, ne 
yaptığını bilmiyordu!? 

tık muhakemede, milyoner fabri
katör, ~öyle söyledi: 

- Ciddi sl}ylUyorum, kl derin bay 
ret fcerlslndeylm! Nerede, nasıl nl
ı,anlandım? Ve kimlerle? Böyle 4 
hadise deffl hatta tek hadise bile 
hatırlamıyorum dolrusu! 

Hakim, bu cfC!df ve ağır başlı 

adamın dürüst olmayan, dolambaçlı 
birtakım oyunlar çevrilebileceğini ak 
lı almadrğınd1'n, celsenin devamını 
başka gUne bırakıyor, lşt sinir ve 
ruh hekimlerine havale ediyor. Ve 

8 tanmmış mutebasııım, 'fabrlkatOr ve 

milyoner adamı müşahede ve mua
yeney_le, eh 11 vukuf sıfatile rapor 
hazırlıyorlar. 

Hekimler tarafından hazırla

nan rapora. göre, Mister Vllyem 
Rabelcr, Ne..-yorkta gecirdlğl 2 glln 
zar!mda aklı başında olmayarak, 
zihni altUst bir halde hareket etmiş 
Ur. Muhtemeldir, ki dimağındaki bu 
karmakarışıklık, 20 sene mütema
diyen iş, gUçle bunaldıktan sonra, 
birdenbire minik yeğeninin Yaftfzln 
de bulunmasrndan Heri gelmişti. Bu 
saikle heyecan duymuş, durgunluğu 
çalkanmıştır. Bu dimağı te!]O''YUŞ. 

rnht bir reaksiyondur. Bu tıp Ale
mini alAkalandıracak bir aksUlft.mel 
dlr!? 

Hakim, verilen bu rapora dayana
rak, 48 yatında 4 nzıu bir macera 
çılgınlığı geçiren adamın bcıraetine 

hUkrnetmhı ,.e 4 nişanlı, tatlı bir 
rUyanın hatıraslle mUteselli cılmnk 

carcstzllğlnf yeter görmek suretlle, 
bu işten .. 

Bir bakıma ne kA.rlr, ne de zara r. 
lr ı;:ık1p .. tşte bu kadar!? ...... .. 

Doktor Meduna keşfine eu yoldan 
gitmiıtir: 

Balemi§ ki, saralı kimselerde hiç er
ken bunama hastalığına rastcellnmi
yor, o h&lde, diye dti§UnmUı, bu iki 
hastalık birbirini def etmektedir. J3i ·• 
nacnaleyh, bu ruhi hastalığa uğramış 
birine sara. aşılarsak, o hastalıktan 
iyi olacak, n.ray& tutulacak. Bir nevi 
akıl hastalığı olan erken bunamanın 
teda.visj kabil olmadıjl halde, saranm 
tedavisi ka.bfldir. Sarayı tedavi ede
rek, hastayı tamamile iyi etmig olu
ruz ... 

Doktor Meduna bulduğu bu keşfi 
evvela bir hastaya tatbik ediyor ve 
çok iyi netice alıyor. lkbıci, üçUncü 
tecrilbeelrinde de muvaffak oluyor: 
.Sara aşıladığı erken bunama. haııtala
rı, birinci hastalıklanndan kurtulu
yorlar, ikinci ha.atalıkla.n da. tedavi 
ediliyor ve geçiyor ... 

Macar doktoru, bu hususta 500 tec
rübe yapmı~ ve hep&inde muvaffak ol
muştur. UııulünU de, her tecrübede 
daha tek!mül ettirmi§tir. 

Doktor Med.una, bu usulün her akıl 
ve ruh hastasına tatbik edilebileceği
ni de lsbat etmiıtlı-. Sinir bozukluğu 
ve beyindeki muvazeneeizlikten ileri 
gelen difer akıl hastalıkları ve deli
likleri de aynı usulle tedavi etmek ka
bildir. 

Kendisine sara. aşılanan hasta, derl 
hal kendini kaybederek, "koma,, har 
lfne diltınekte ve sara nöbetleri geçir
mektedir. Fakat, vUcudünün sarsıntı 
halinde, dilini ısırmama.sr, başını öte
ye beriye vunnaması için, evvelden 
tedbir alınmakta, iki çenesi arasmda 
bir tampon konarak, aizı açık bıra
kllmaktadır. 

Hasta, sara. nöbetleri içinde yarım 
dakika, vey11, bir dakik& çırpınıyor. 
Nabzının atıoı 120 ye kadar çıkıyor. 
Sonra, birdenbire kendisine geliyor: 
Etrafına artık deli gibi değil, f abt 
yeniden dünya.ya gelmiş bir iıuıan gi
bi bakıyor ..• 

Fakat, saradan kurtulmuş defi!dir. 
Bu feci hastalık ara sıra kendl8ine, 
§iddctli nööetler halinde gelecektir. 
~te o zaman doktorlar onun üzerin~, 
sara tedavisine başlıyorlar ... 

Bu tedavide çok büyük azim ve se
batla çalışmak lbımdır. Bazan hasta, 
iki, üç sara nöbetinden sonra iyi ol
makta. ve eski deliliği kalmadığı gibi, 
son hastalıktan da kurtulmaktadır. 
Fakat bazan, hastanın sarası, ancak 
yirmi, yirmi beıı nöbetten sonra geç
mektedir. 
Diğer taraftan, bu usulün tatbiki 

için, tedavi edilecek kimsenin kalp 
hastalığından muztarip bulunmaması 
lizımdir. Aksi takdirde, sara nöbeti 
esnasında sektei kalpten ölmesi ihti
mali !uladır. 

Bununla beraber, yeni usul, delili
ğin tedavisi sahasında yeni bir ufuk 
açmış bulunuyor. 

mekte 1ıe de son aylar içinde vazı. cektir. Şampiyonluk 30 yıldızla 7et yeniden gerginleşmiştir. Bu ger- -.:::::===========::
•tnllie eebep .de, birkaç Japon ne ( Yeni Neşriyat ) 
Rusun tsldUrillmcsidir. 

Ruslar, buraya yeni Japon amele 
lerl geUrllmeslne mani oldukları 

clbl Japonya ile imtiyazlı mıntaka 
arasında muhabere eden radyo mer 
tezini de yıkmışlardır. 

Bu itibarla, iki devlet arasındaki 
:nzlyet çirkinleşmekte devam edi
yor. Japonlar, zenkln petrol kuyula 
rına malik olan Rusyanın bu adaya 
ihtiyacı olmadığını ve adayı Japon . 
lara karşı ellerinde bulundurmakla 
Rusyanın Japonyaya karşı fena nl
:retıer beslediğini iddia ediyorlar. 

Ruılar ise, iki devlet arasında bir 
harp olursa, buna Sahalln adasında 
ki zengfnllkler yllzUnden Japonların 
aebebtyet vereceğini ileri sUrmek 
tedlrler. Bittabi bu vaziyet karşısın
da her iki devlet dalma askeri ha
zırlıtlar flzerlnde bulunuyor. 

llalkevlerinin aylık kültür organı olan 
ÜLKO'nün 63 sayılı Nisan nilshası cık
mıştır. 

Jçerislndo "Yirmi üç Nisan,, Falih Rıf. 
kı Atay, "mimar Sinanın hayalı,. Rıfkı 
M. Meriç,, "Ahlitkl düşüncenin dinamiz. 
mi,, F. Jlnuhtan çeviren Ziyacllin Fahri, 
"Orta zaman Türk - İslam dünyasında 

köleler,. Prf. A. Mezden çeviren Cemal 
Köprillü,, Amerikan sosloyojisi "Niyazi 
Her kes,, Osmanlı imparatorlultunıla toprak 
mc.!il"lesi "Ömer Rarkan, "Oyuncular,. Ti. 
)"atro Nahid Sırrı. "937 ~·urd ekonomisin 
den hım rakamlar . ., gibi kıymetli yazılar 
,·ardır. 

DlŞ HIFZISSIHHASI HAKKINDA 
KONFERANS 

Bu akşam saat (18) de EminönU 
Halkevi Merkez salonunda Doçent Su
at Ismail tarafından umuma (Diş hıf
zıasıhhası) mevzulu bir konferans ve
rilecektir. 

(8 inci sayıfaıadn devam) 
vilşıne metoduna uymadığı düşünül
mektedir. 

Gerek bedenen. gerek ruban sağ 
lam vaziyette görülen Maka Şmelln
gln, uzun zaman bekledikten ıonra 
22 haziranda ~amplyonluk mac:ı rin
gini! çık&rken . diğerinden daha gil. 
venilir bir vaziyette olacağı kanaati
ni banlmsfyenler, zlyadecedlr. Al-

manlar. sporun esaslanmrş usulleri
ne uygun har1>ket Ntilseydl, geten 
rıene şampiyonluk maçr için Co T.,ufs 
dPğll, krındfsl rfnı;te Hradokla kar

şılaşarak belki de şimdi dünya şam
piyonu olmuş bulunacak Maks Şme
llngln. yakında yapılacak maçı öte
denberl ken<ılst itin bir ideal bildi
ğini kazanacağından emin olarak 

biran evYol Amerikalı zenci Co Lul
se yumruk sa,·urmak için yanıp tu
ıu,tufıınu da ortaya atıyorlar. 

( B~ tarafı 7 inci sayıfadtJ.) 
ıene devam ettim mektep direktörü be
ni sonra artist tellıllına takdim elti. Bu 
eekilde stUdyolardan birine figüran ola
rak yerle3tim. Uzun seneler bu i§le 
me3gul oldum ve buıünkil mevtle reçe
bildim. 

Artist ile uzun uzun kouu§tuk. Niha
yet tıabah ka11ı ıehre döndük. Bilyeli 
ve otomobillnl villlsınrn önUnde bıraka
rak otelime takel ile dönmek mecburi
yetinde kaldım. Colbert ile sonraları iyi 
arkada§ olduk. Karakteri, tabii hali çok 
hoşuma gitti. Holivudda onun gibi mü
tevazı ve bonkör bir artist tasavvur e
demezsiniz ... 

Toran Aıiz BELER 

Eğer bir mani, herhangi bir engel 
çıkmaz da, 22 haziranda Amerikada, 
Şlkago Yeya Ncvyorkta bu maç ya
pılırsa, dünya boks tarihine emsal
siz bir sansasyon geçecekUr!? ....... , 

[RAn·vo ı 
Programı 

5 Mayıs 938 Perşembe 
OGLE NESRIYATI: 
12,30 plıikla türle muılkisl 12,50 havadis 

13,05 plakla türk musikbl 13,30 muhtelif 
p!ıik neşriyatı 14,00 SON. 

AKŞAM NEŞRiYATI: 

17,00 lnkıl{ıp tarihi dersi : Üniversiteden 
naklen: Yusuf Hikmet Bayur 18,30 pJAkla 
dans musildlil 10115 ıpor nıusahebılırl: 

Eşref Sefik 19,55 borsa haberleri 20,00 Sa • 
<li Hoşses ve arkada~ları tarafıııdaıi tllrk 
musikisi ve halk şarkıları 20,45 hav• rı. 
poru 20,48 Ömer Rıza tarafından erabca 
söylev 21,00 Radife Meydik ve arkadaşlan 
tarafından tfirk musikisi ve halk şarkıları 
(snat ayarı) 21,45 ORKESTnA: 

ı - Mozar: Lanoıı dö figaro. 
2 - Arıemi)·er: Potpurri rüs 
3 - Tavan: Moresk 
4 - Siede: Fatima 
22,15 ajans haberleri i2,30 plAkla ııolalar 

opera ve operet parçalan 22,50 son haber. 
ler ve ertesi günün programı 23,00SCON. 

Fatihte Bir Sarnıç Bulundu 
Fatihle Çar§amba araamdald caddenln 

solunda ve Darügaefakamn karaı tarafın
daki bo3 arsalardan birinde ev yaptır
mak için oradv.ki büyükçe bir tePtde b.
zı yapılırken bea metre enliliifııde, Be· 

kiz on metre uzunluğunda ve dört beı 
metre derlnllğiıide tuila ve honaanla ö· 
rülmüıı. eıkl zamanlardan kalın& bir tar
nız meydana çıkmııtır. 

Şimdi bu eski sarnıç amele taraf m· 
dan zorlukla ),kılmaya uğr&fılınaktadır. 

Buğday Piyasaaı 
DUn Zahire bonıumda. ziraat M&

kur na.mma 5.28 den 285 ton. yumu. 
§ak buğday, 5,20 paradan 120 ton llel't 
buğday ıatılmı§tır. 

Ayrıca tüccar malı olarak 6.5 • ~SO 
dan 60 ton yumuşak buğday, 16.20 • 
16.25 ka.da!' 30 BW!a.m, ve 30 ton ka.-
dar da arpa. Htılml§t.ır. · 

Poliste 

Kanıını BöğriinClen 
,Yaraladı 

J{adıkay\lnde 'Mleıı.kı mııır sok~ 

da. 25 numaralı evde oturan 52 yaom; 
da Durmu§ kamı A;yeeyl Suoehrlne 
götürmek istemiı, Ayşe gitmeye rm 
olmayınca aralarında kavga çıkm11 • 
tır. 

Dunnuo ktzmca. bıçafmı çelmüe, 
karısını sol bUğrUnden ağır surette 
yarala.mıetır. AY§e Haydarpaıa. has
tahanesine kaldırılmış, Durmuş yaka. 
lannuetır. 

Bir Aile Ka vgaıı 
Şehremininde K~tibiadil soka#md& 

41 numaralı evde oturan Mukadder 
evvelki gece baemdan yaralı olara11 
karakola· gitmit. kocası SUleymanın 
kendisini ve annesi Ayşeyi bqmda.n 
ıiee ile yaraladığını iddia. etmiotir. 

Yaralılar Haseki hastahanesina 
kaldırılmış, Silleyman ya.kalanmıftlr. 

Evin Penceresinden Düıen 
Çocuk 

Beıikt.aşta Ca!erağa sokağında ye
di numaralı evde oturan Bahriye bq. 
çavu§larmdan İhsanın bir buçuk ya
şındaki kızı Sevim dün sabah evin 
penceresinden sokağa bakarken düt • 
müe, mulıtelif yerlerinden ağır 11~ 
te yaralarunııtır. 

Zavallı kız bir mü~'-t sonra ölmtlf
tür. Zabıta kaza hak~da. tahkik&t 
yapmaktadır. 

Denizde Bulunan ceset 
Evvelki sabah Yeşilköy feneri dl· 

binde denizden bir kadın cesedi çıka
rılmıştı. Yapılan tahkikat neticesinde 

bunun akıl hastalığına müptela Ruki
ye olduğu anlaıılnuş, deni7.e ka.z.a. ile 
düşilp boğulduğu tesbit edilmiştir. 

Yağmurdan Zarar Gören 
Evler 

Evvelki günkü yağmur yüzünden 
olan kazaları dün yazmıştık. Zabıta
dan aldığımız maliımata göre, Tak
ıimde Ayazma sokağında 15 num&n.
lr boş dilkkAnın üzeri ile büyük Be • 
bekte yalı sokağında iki katlı emvali 
metrUkeye ait bir ev çökmil§, nUfue
ça zayiat olmamı§tır. 

Yenişehircle, Kasımpa.şada. BoM:.an 
mahalleleri basan l!lular da dün itf ai
ye tarafmdan bopltılmJ§tır, 
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KURUŞ 

j~~~AKi 
lÇIYORUM., 

e Her Tiryakı bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

f Çünki:' 
e Tıryak1 sigarası on· 
ların uzun zamandan· 

' berf bekledikleri siga· 
radır. 

•Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
.b. • .. ' f Ü1 

gı ı ıçımı ve ne ase 
~de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI i Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ ,,,. 

TiRYAKiDE 

BULABf Lf RSINIZ! 

llEBStNl>E DEKIRYOL lSKELBUOBB'l'LBBt :INDlJl.tlMllflf& 
1/Mayıa/1938 tarihinden lUbaren Meninde idaremize alt llkelett.a 

geçirilecek tuz, kereste, çimento, her nev'i lşlenmlt ve ltıenmemte demir. 
ler, her neT'I maden kömtlrlerl, maden ceYherlerf ve zahllerden beher Yb 
kilo ve kesrinden bir kurut ve dlfer emtea eşyanm keza yi1z kilo keartn. 
den iki kul'Uf, Mayvan batına btlytıklerden beş kurut, Orta boylardan 'Oo 
:turu,, ktıçtıklerden bir kurut. Adi yllk ve binek arabalarmnı beherlnden 
yirmi kul'Uf, otomobll Te dlter mot örltı vuıtalarm beherlııden 119 kurut 
lıkele tlcretl almacaktır. Vinç Ucretlerl de muamele bqma no )1lJI kuıııttaıı 

az olmamak ıartıle ton batıııa beherparçumm atırhlı bin bet Jb kilo. 
ya kadar olanlardan 7frml kurut. bin bet yilzden Uç bine kadar altmıt ku
rut. Uç binden fazla olanlardan no yilzkuru9 olmak nzere defttfrllmlıtlr. 

Beher parçası 3 UA 9 ton atırhfmda bulunan atır ctslmler4en 1/Ha
zlran/938 tarihine kadar, daha ehven olan, eski tarife Ucretlerl almacaJt.. 
tır. Fazla tafıllAt için istasyonlara mOracaat edllmelldlr. (1289) (21158)' 

Muhammen bedeli 17920 lira olan 16,000 adet ka)'Dl atao 18/6/HI 
çartamba gtlntl saat 15,16 de kapalı zarf usulll ne Ankarada idare bbıa. 
•mda aatm alnıacaktır. 
Bu ite girmek lıt17enlerln 18U liralık muvakkat teminat ile kanunun ta7ln 
ettlil veslkalan Te Nafia m11teahhlWk vesikası ve tekllflerlııl •7ııl ctm 
saat 1',16 e kadar Komisyon Relsllilne vermeleri 11.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Ra7clarpa. 
tada Teselltım ve Sevk Şefllltııden, tzmlr ve Eskltehlrde idare matuaı.. 
rmdan dalıtılmaktadır. (2628) 

l'itanbul Beledi"esi 11anları 

Senelik muhammen İlk teminatı 
klruı 

Be7otl11 Takılmdekl hel& 300 23,60 
Yetllkö7de Yeplkö7 parkı içinde 
ŞeTket17e gastn011u 60 4,IO 
Mercan Uzunçartıda 269/168 No. lı 
4tlkkl.n '1J S,40 
Mercan Uzun oartıda UI/ No, 1ı 
cltkkln H '·" Mercan Unıı oarpda 1661288 no. h 
dtıkkl.ll H e.ao 
Mercan U111n çarşıda 8/2H No. lı 
dlkk&n '11 1,40 
Mercan Uıun çartıdakl 1/208 No. lı 
dtıkkl.ll 72 S,.tO 
JDJtıpte Gtımltauyu ıokatnıda 1'10 
metre murabbaı metruk mezarlı~ 

anuı 12 0,90 

Fatihte Manlıalı Kehmetpqa ma. 
la~eıdacte ~ller •~ela 111 
,. ... fr dfitı'ltW .. .. .. 
Fatihte Hafızpaıa caddesinde 618 
No. Iı dtlkkl.n Te ana tCJ '1,10 

Hu köyde Kumbarahane ıokatmda 
.t8 No. lı eT 11 1,11 

Jandarma Genel Komotanlıtı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

l'atllı ıalla ~ lmid llaldınllllnden ı Yukarda semti, ıenellt muham men kiralan 7anlı t>Ian mahaller 111 
ssısts lbnb1mJa. da• ohman kansı senesi ma)'IS sonuna kadar ayn ayn kiraya verilmek tızere acık artırma. 

aleyhine açtılı aullı fef9h,."6sil daYasında ya konulmuttur. Şartnameleri LeTazım K11dl1rlnttınde g«Srllleblllr. !etekli. 
ıer hlzalannda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektublle beraber 
1216/988 perşembe gtntı saat 14 de Dalmt Encilmende bulunmalıdırlar~ 1 - Bir metresine yirmi beş kuruş flat tahmin edilen iki yUz .dokuz 

J>ln metre vasıf ve örneflne uygun çamaşırlık ve astarlık bez 23/6/938 
puartesl g(lntl saat 10 da kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (iki yilz altmış iki) kuruş karşılıiında komlıyondan 
:almablllr. 

3 - Ekllltmeslne girmek lstıyenlerln (3862) llra (50) kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya banka mektubu ve şartnamede yazılı vesikaları muh 
ini teklif mektuplannı belll gUn saat 9 da komisyona vermiş olmaları. 

(1270) (2669) 

Sahibi ASDıf us Neerfyat mUdUrO Refik A. SevengD 

dava olanamn fkamea,A,lunı bllea olma. 
dılı anlqılchluıdan lllllea tebllpt icra.. 
sına karar ftl'ilmlf olmakla 25/SllU ta. 
rihlnde saat 10 da Fatmanın mabktmede 
bulmaması. aksi takdirde ıuabında mah. 
kemeye bakılacdı teblll maltamına kaim 
olmak Ozere ilin olall1U'. .<V. N. 25'53) 

ZA Yt - 4171 sicil ıdlıilctı ebllyetnameml 
zayi eUm. Yenisini alacalımdan eskisinin 
hOkmfl )'Oktar. ~(V. N. 25451). 

Bl11aa 

KURUN'un 4 Mayıs 938 tarihli aa1111na lllveler1: Numara: 2 

1 AŞK DOLANDIRICILABI 

lLAN 
Bmnl11et Saıulılı JIQdQrllJllbıden: 

Be1lerbeyt Fıstıkh caddesi No. 58 bayan 
Vesime - tarihinde Sandılmııza bırakb 
lı milcevber fçln Terilen &;208 numaralı 
llmfthaberl ve mllhllrll kaybetlilnl Bayle. 
mittir. Yenisi Terllecelfnden eskisinin 
hllkmO olmayacalı llln olunar. 

' 

:<25482 V. N.) 

Bimna lmpara 
torlaianan 
Tarihi 

illan bir harekeUe birdenbire ıaeırmıı olarak: Genç kız, nihayet, sözlerinin pek illik, anla
tılmaz şeyler oldu&ıınu anlamıt bulunacak ki gU. 

ltlmsememete çalışarak gayet açık bir lf ade ile 
ıu teklifi 7aptı: 

Bi.ıaM tMWW 
UZUtl yülar ayn 
ayn tetkik w te
tebbU «lil""t bir 
mevaı o'ldKğu 7laL 
de bugfin WJe G'!J• 

(!) '(H0'1)' 

DENiZBANK 
DENIZVOLLARI 

ltLETMESI 
Acentaları: Karaköy -~ 
Tel. 42382. Sirkeci Yolcu alama 

- Tel.227t0 

Mersin Poata-.ı 
6 J(a)'IS cuma sona ilanla PGl

tuma kallcacak (Sadlbade) .,._ 
punı bu ıefere malıau olmak be 
re meıkar gUn Galata nhtmım. 
dan ıaat 16 da kalkacak.,. tsmı. 
re pazar sabahı varacakbr. (1111) - Ha71r, ha71r, dedi. Bahsettlilm adamm 

aaien göz albnda bulU'lldurulmasım iltemlyorum. 
Dllun htıvlyetlnln izlerini takip edecekslnlz. Nasıl 
I07ll7eylm? Meseli., bu işi oturdutunu )'erden de 
78pablllrslnlz. Yazıbanenlzden dqan çıkmanı. 

1m ... 

- Benim tahkik ettirmek istedlflm adam, 
Kont Franjadır ..• Rudolf dö Franja. lote bu ada
mı, tahsen takibe mecbur olmaksızın uıl htıviye
tl ile meydana çıkarmanızı lstfyorum. Hakikaten 
"Kont,, mudur, deill midir? Otrenmek istiyorum. 
Bunun için de meseli. Parlı, Viyana gibi 7erlertn 
pollllerlne telefon etmeniz ve bu adamm Kont 
olup olmadıtını tesblt etmeniz kati gelecektir. 
Eter Kont defllse, o zaman ben yapacalımı bili. 

danlattlmaml§ 1M- ------------

- Bnt .. Ve ben size bu ite karşılık olarak 
bet 7'ls dolar veririm. Eter hlviyetlnt tahkik et. 
tlrmek latedlilm adam, ıahte çıkana o zaman 
lise bin dolar veririm. 

Ben ayafa kalkarak: 
- Teşekkür ederim. dedi. GörUttnttımtıze 

:memnun oldum. Çıkarken de dikkat ediniz. Kapı 
ita fllltilste iki basamak vardır. Ayaltnız ltlrçOp 
a1paeyealnlz. 

- Ne dediniz? 
- Çıkarken kapmın eşitine de dikkat ediniz! 

1llfmlyeıılnlz, dedim. 
- Ne demek lstedlfinlzl anlamıyorum. 
- Sizin bu lstedttlnlz işle utrqacak kUçUk 

~ifa )'eni bqlamış bir de detektif bulsanız daha 
bl ectendnlz. Hani eu oturdatunuz yerden itleri 
llalleGyerecek ve size raporunu verecek biri. Fa
bt 8ne91 de meıfeleyl pek mahrem tutamaz ıa
IUJ'Orum. BC1Aunda da b&flllıza bir it çıkması ııı. 
Uta~ea batka .. 
~~--al~fllti••etim.~ 

rlm. 
- Fakat siz bunu, alle avukatınızın delAle. 

tfle daha kola7ca başarablllrılntz! 
- Benim için lmklnsız.. Zira, ben, bu hare

ketimden ne ailemin, ne de Kontun haberi olma. 
muını istiyorum. Sebebini de söyllyeylm: ÇQnktl 
ben bu, Rudolf dö Franja denen adama nleanlı
yım. tkt haftaya kadar evlenmemiz kararlaşmış. 
tır • 

- Demek evleneceJlnlz tarihin yaklaşmasın
dan memnun detllılnlı. 

- Asil! 

' go'k tarG{lan Wt'• 

dır. 'l'tNfUc Ydirn
Zioğltl ':at'afwlan 
ZiaMımwa ~ 
Zen Bimu l,,.a
ratorZufKnwa ta
rihi adk 7eitop 
bu ayduaJtmZma • 
""f taraflan tea
bit etmekte '"' bU. 
tfin BfDıa tmihı. 

ne fema.t ederek 
Şarki Atmıpa im-
pcmıtorZuğa&tnm 

bin NMWc wku
atını 1ıik4ye et
mektedir. 

.riyan yaz 1cu.. 

"" ., 1&er ld
tapgula bulemtır. 
!l'optan miftlcaat 
WIMclli:-lafllft. w.. l"ttllt r.._ 

'Dıkadu ikinci ıalh luıht ltaltlmlllfaa 
ilen: 

ClkGdardaPuarbqımalıallealndeBa. b- yeni Jtlhnbet So. l Te 1 Dmııaralı 
\tMtde muta,arrtfen ıaklıı '" Kadıtlıb 
M Aziziye sokalında Aziziye bamamınm 
bdınlar kısmının flstllndekl bir odada 
JStmakta iken mezk6r odada 1121131 ta. 
rlhlnde Tefat eden hamamcı llaJ'IDI olla 
Kaspar Kasparyanın mahkemece JUJlmıl 
olan eı)'alan 1715/931 aaJı lllntl aut 10 
da mezk6r Azlzi7e hamammda aeıt artır 
ma ile satılarak para1a çnrl)ecellnclea 
talip olanlann mahallinde bUlr balaa. 
malan Te 6Hl Kaspardan alacak Te Jiol'O 
fcldla edenlerin bir ay Te Teruet lddlulll 
da bulunanlann da llç ay ı•de ~ 
'" seııadatı bnuııl78lerlle blrlllı:te mllab 
meye mllracaadan Ye üst taHlıd• baa 
nu nıeclenhdo mnadı ......... Mldmı 
tatbik olimacalı llln ohuıar. XV. K *'il 


