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Japonların Sovyet arazisinde iki tepeyi işgal etmeleri 

Sovvet askerleri h 
•• • 
uzerıne 

mukabil taarruza 
utt.a 

geçti 
Hudut üzerinde 

iki gündür 
llıuharebe oluyor 
Japonlar, işgal ettikleri araziyi Sovyetlerin geri 

almağa teşebbüsleri tak dirin de harbi 
muhakkak görüyorlar 

,Japonlara gHre 

Sovyetler 
Kore 

·köylerini 
topa 

tuttular 
5JF:. Yazısı 12 incide 
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f'O>ı p· zyadcleri bir: yitrı7yiiş/c t't ma ncvra esnasında, Soııyetlcriıı bir bomba a fıct makinesi ..• 
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~t;;h hit,su ;:k®;s~ --~:i:Tu::: -ı 
1 Q i n e gecı· k m esı· ne C. H. P. Genel Sc"krcterıiğind.cn: ~ n · Cumhuriyetin 15 inci yıldönümU 

• hatırası olarak, bir tarafında BU. 

1 ti• ra z edı· yor yük Önderimiz Atatürkün kabart. 
''lıe ma. bir resimleri ilo Altıok, diğer 

Yaz,,, değil de kışa doğm başlanır sn ben iki misli masraf ederek zarara tarafında Cumhuriyetin 15 inci yı. 

~ \ flıdiki hagirpcccğiıism.,,hdcamr.nklcedir. binasında hnı tcsbit eden yazı bulunmak Uze. ~ l re Partimi1.ce bir madalya yaptm· 
t\ı... lacaktır. Sanatkarlarımızın, açtı-

'11 ah k ğımız bu mUsabaknya iştirakleri ~ 
.\ d . a mlar verem mi oluyorlar ve hazırlıyacakları n.ümuneleri A. 

ı.._ ı ğustosun onuna kadar C. H. Parti-
~ tnas · si Genel Sekreterliğine gönderme. 

j APO N DENİZİ 

.o 
Ruı - Japon hadi&~sinin cereyan elliği yeri gösterir· harita . 

"Tara11mış olan yerler Japonların bir da ha gözden gcfirilme.sitıi istedikleri Sibir. 
ya • Matırıı • Kore 1ıırdııt hatltnı göster mcklcdir. Koyıı taranmış olan kısım iso 
mttlzokkak surette tetkikini ta1tP ellikle ri yerlerdir. Zopttdilcn dağlorm bıılım_ 

duğıe ;rer, Çattka göliiniin şimal ve gar hında (X} lcrlc işaret edilmiştir.,, 

Bulgartstnnla Balkan antantı anlaştl 

Trakya hududundaki 
gayriaskeri 

mıntaka kaldırıldı 
Herhangi bir ihtilaf için birbirlerine teca

vüzde bulunmamağı taahhüt ettiler 
Selanik, 31 (A.A.) - Başbakan 1 ciye nezareti yüksek memurları ve 

Metaksas, beraberlerinde Hariciye ne Balkan antantı devletlerinin elçileri 
zareti müsteşarı Mavridis, Hari- Devamı 12 incide 

Almanyada ve Sovyet 
Rusyada iki komplo? 
Bir Fransız gazetesi Hitlerin eski hir 
arkadaşının ve Stalinin muhafız teşkllAh 
l<umandanıoıo tevkif edildiğiol bildiriyor 

...ıqllan 1 Y e sarayaı inşasının 1 muhtelif fikirler, vaziyeti düzelteceği ı 
lltııi h 1 ~çin yıkılması Hizım gelen yerde her gün bir parça daha karıştır- leri rica olumır. 
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Ütıkü at yarışlarında Kesik baş cin.ageti 

1-iaber'in tahminleri sugu1u6vımız 
doğru çıkh Sayfadır 

. 
Katil bugün 

Adliyeye veriliyor 
IYnısr spor sayfamızda) .-: y a..."18ı 4 fincllde 
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3laclısdec,fi,Aickc 

Bulgaristan ve 
Balkan paktı 

Yazan : Nizametlln Nazil 
- Balkan paktı askeri hükümleri 

muhtevi delil midir?. 
- Bir tedaf ilt minUJ olduiuna .gCS

re, elbette ••• 
- Ya tecavüzt bir mana? Belki böy

le bir hava uyandınlmamaktadrr, ama 
paktın, ruhunıda bunu bulmak müm
kün delil midir?. 

- Delildir, ıUpheliz .. Balkan paktı 
devletlerinin ne tarafa, kime tecavilz 
etmeleri ihtimali sizi dil§ündürebili· 
yor?, 

- Faraza Bulgariıtana .. Dört müt -
tefik devlete mensup yUk.aek aalihiyetli 
aıkert ricalin, uman saman baıbq• 
verip konupnalan Bulgariıtanı haklı o
lank kut'kulandrrabilir. Haritaya fiSyle 
bir bakmak, lXSylc bir tecavüzün Bulga
riıtan için ne korkunç olabilecelini an· 
lamala kafidir. Bir Bulıariıtan ki ai
Wılanmak hakkırldan mahrumdur. 
Milli ve hayati menfutleri etrafında en 
ufak bir teıebbUae kailaımaıı derhal 
korkunç tehditlerle Jcartılapyor. Bal
kan paktı Bulgariıtanı dört taraftan 
umut. abluka ıetmiıtir. Bulıariıtanla 
milnaıebetlerini kesip hudutlan kapa -
mala.rı bile s. M. Bori.ain hükumeti il· 
serinde u korkunç bir tazyik_ mi olur? 

B6yle muhavereler, düne kadar harcı 
llem siyasal konuımalar arasında mü
hiın bir yer tut.maktaytdı. Bulgaristan
daki Türk azlıklarma karıı, eski Bul
gar idarelc,rinden intikal .etmiı usuller 
ve hlikUmlerle muamele edilltinden do
ğan haısasiyet devrelerinde bir kat da
ha alevleniyordu • 

Hiç unutmam, bir gUn, Floryaya gi
der1cen, Sirkeci garından hareket eden 
bir Edime postasında kırk elli aaker 
bulunduğunu gören bir yabancı gazete
ci .soluiu matbaamızda almrı ve ciddi 
ciddi ıormuıtu : 

- Hudutta aakert nUmayif1ere ml 
bqlanıy«?. 

- Ne mUnaıebet? Kime karıı?. 
- Bulgariıtana karıı, ıüpbesiz. la· 

tanbul ve Sofya araaı~ki son müna
ltaplardan sinirlerin pek gercin bir hal 
aldığını biliyorum. 

Bunlar her şeyi biliyorlardı. Yalnız 

Balkan paktı devletlerini müteıanid bir 
kütle haline sokan psikolojinin farkında 
delillerdi. Bunlar her şeyi anlıyorlar
dı. fakat tarihleri, biribirlerlyle devam
lı bir harpten ibaret gibi ıözükmUt bir 
takım !devletlerin, biribirlerine, yalnız 
devamlı bir sulh için, milıterek inlripf· 
Jar için, temiz ve iyi hudutlarını her 
an ceniıletmeıe hasır bir anlapna 
yapmıf olabileceklerini anlamryortardı. 

H•le, yeni TUrk devletinin çarkla.mu 
çeviren ıiyaaal metodlardan tan:uımiyle 
pfil l>ulunuyorlardr. Azlıklar meaele
ainiıı Orta Avrupada doğurduğu keı
mekeıin Balkanlara aynen nakle:dilebi
Iecelinl umduran ıebeplerle karıılaıtrk
lannı sanıyorlardı. Türkiye dıfbıka
nı doktet" Arasın, Bulgaristanı Balkın 
paktındaki yerine devamlı ıurette da· 
vet edlpdeki Kemaliıt ıamimlyete 

nasıl akli erdirebillrlert:!i 1 Bu sa:r.imiyet 
anc;ak B&Ikanlıla.nn aıılayab'Jeceii bir 
dildi. 

• • • 
Bulgaristan namına Koseivanof un 

ve Balkan paktı namına general '.Me
taksasın imzaladıkları antaıma. Balkın 

paktı devletlerinin, allt Bulgariatana 
tecavilz emeli beslemediklerini açıkça 
l.lah etmektedir. Bu anlaımanın Nöyi 
91 Lozan muahedelerinden bahseden 

HABER - ~ksam PoBta.r 

~ 1111111~ lı:lllıi 

Almanyada ve Sovyet 
Rusyada iki komplo? 

B~r Fransız gazetesi Hitlerin eski bir arkadaşı
nın ve Stalinin muhafız teşkilatı kumandanının 

tevkif edildiği bildiriyor 
Framızca "Entransljan,, gazetesi Hel· 

alnklden aldılı fa haberi nqredlyor: 
Staline karvı bir suikast teşcbbUsil 

hatta hareketi hakkında şayialar ekse
riya buraya kadar gelmektedir. Bu ha
berlerin umumiyetle tevsiki kabil olma
maktadır. 

BunUnıa beraber bu günlerde ısrarla 
haber verildiğine göre, bizzat Kremlin 
aaraymda bir lıi.diae olmuş ve Stalinln 
hU8Ull muhafaza §Cfi tevkü edilmig, mu
hafaza efradının aillhlan elinden alm
ml§tır. Kumandan ve arkadaglan, muha
fazaya memur oldukları Staline kargı bir 
sulkut hazırlamıglardır. 

Bu pyialarm, Rusyadaki Japon ca -
ıwılarma karıı mücadele için yeni tali
mat verildlit hakkındaki haberlerle bir 
mUnuebeti olacaktır. 

Bir taraftan uzak ısarkta Rus ve Ja
pon askerleri arasmda hudud hadiseleri 
olurken Moskova Tokyo casuslarının ye
ni faaliyetinden bahsetmektedir. Stalin 
bUtUn Sovyetıer birliği dilamanlarmm 
"itll.fı,, hakkında son derece IIkı tali
mat verml§ ve )'lllnız uzak prkta değil, 
Avrupa Rusyumda da birçok klgl idam 
edilmiftlr. 

Bitlerin tevkif edilen 
arkadttşı 
Ayni gazete Berllnden aldığı fU habe

ri 4e vermektedir: 
BftSıftt "'&rır ~n'lr fçlnde c~rtıyan eden 

bir tevkif hftdise!I Berlin mahafilinde 
muhtelif tefsirlere yol açmaktadir. Tev
kif edilen, HiUerin en eıld arkadaşların
dan biri, halkçı partiıılnln Rayhgtagdakl 
mebualarmdan Raynhold Vulle'dir. Vul
le, kansı ve Vullentn bqbca meslekdq
larından birisiyle kamı hapse konul
muttur. 

Raynhold Vulle tıc Hitlerln arkadag
hkları Hltlerin iktidar mevkiine gclme
ıiııden çok evvel bqlar. Vulle marep.1 
rn5ring'in de en yalan arkadqlarmdan 
biriydi. Göring ve Hftler, ekseriya ona 
mia&fir olmuşlardır. 

Bu tevkifin bir ıulkaat te,ebbUsU ile 
allkadar olduğu ve suçluların vatan hı
yaneti davalarına bakan mahkemeye ve. 
rilecekleri söyleniyor. 

Raynhold Vulle "Siyut mektublar., 
ilminde bir m~cmua neşrediyordu. Ge
cen aene "Siyut mektuplar" m birçok 
ıayısı poliı tarafından müsadere edil
mişti. Mecmua son zamanlarda nearlya
tmı tatil etmiıtL 
Zamıedlldiğtne glSre, h&diae Hltlerden 

ziyade hükfımete k&l'fl hazırlanan bir 
ıulkaattır. Fakat 1938 Ahnanyaamda 
Hltlerle idare biriblrinden ayrılabilir 

mi? Birine kargı auikaat yapmak, .diğeri
ne kartı bir ırulkut demektir. 

Haber - Yukarkl haberler allkadar 

Arap memleketleri 
parlamentolar 
konferansı 

Şam; 31 (A. A.) - Suriye hUkQme
ti, komıu Arap devletlerile 6nilmllzdt
ki teırinievvel ayının ilk haf ta11 içinde 
bir parlimentolar aruı konrreai tertib 

etmiıtir. Parllmer.to rejimine malik ol· 
miyan arab devletleri ıneaul siyasi ph 
liyetler rlSndermeJr ıuretile kendilerini 
temail ettireceklerdir. Kongre tarafın-

dın lttiha.ı edilecek olan kararlann A
rab memleketlerinin siyaseti üzerinde 
umum! bir tesir ve 1umulU olacaft tah. 

min edilmektedir. 

iki memleketin ajansları tarafından ve
rilmemiş olduğuna göre de kaydı ihti
yatla te!Akki edilmesi lAznngellr. Evvel-

ce de buna benzer haberler ,ayt olmuıs 
ve tekzib edilmişti. Bunların da o nevi
den olması uzak bir ihtlmal değildir. 

lngiJterenin sivil as~er.eri 

lngillcrenin, bir 'milyon kişilik bir sivil 1ıava oi(lmu 1mracofını yaznr~tı~. Bu 
tc1kilôta kadın erkek hnkes girebilecek ve haııualık dns'Uni görerek naulılnıcl bir 
harpt vazife almak üzere lıazır olacaklar dır. 

Resimde, teşkilata yazılan ilk kadın azalar görülmektedir. 

lngilterenin yeni bir transatlantiği 

lngiliere, "Mauretania,, isminde yeni bir tramatlantik yapmış ve vapur geçm 
gün denize indirilmiştir. 

Malamdur ki ''Mauretania., ilk büyük trasatlantiklerden biriydi ve zamanında. 
"Doyçland,, ismindeki Alman ıemisinin Avrupa Amerika rıkorunu kırarak, yimcl 
sene bu rekoru kendisinde mulıaf aza tt mişli. 

''Mauretania,, umumi harpte de büyük bir rol oynam~tı. Bozulmak üzne lıaou· 
za çekildili zaman da halk çok müteessir olmuştu. Onun için bugün ymi yapılan 
transatlantikt bu isim verilmiltir. Yeni gemi eskisi kadar büyüklüktedir, yalnız 
eskisinin dört bacasına mukabil iki bacası vardır. 

KaıpekDere gaız maskesi 



insem ğl.unu 
s vmek 

-
1~K bUyük muharrirler, insan 

2'lı h Oglıuıu sevebilmek için ondan u-

>'&ll11ııı_~ lizımgcldl,1nl söylerler; 
&Otıııtı n hakıJnıca bizi inciten zaaflan 

lJ rnıu,. 
tlette . 

411§İlııdiik lasıyan adnmm, insan oğlunu 
'· hace Yalnız 1~1 taraflarını hatır • 
ı.ı. , tta " 
~tt comerd hayalinde ona, ha· 
>etıere 

1 
rne,·eud olmryan blrtakrm mczl-

'lı)( 1uı.re etme ı knlılldlr. Faknt ka
~"'ıı tine kansıp da çok kimselerle 
·~- nca 4--~lrı:ı 0 ı..atlı hulyadan uyanır ,·e: 
lııı ltııl"d: kadar ylik.<ıclttlğim insan oğlu 
Olıııa 1

'" diye irkilh"crlr. Dunun böyle 
4 oı~. i 1 
'blcblr t c n ° adamın ~ a insan hakkm· 
~lerı 

1 
atlı hulya be lemcmcsi, yahut 

•· nn"u ... ııırı on ndeldni gerçekten görüp 
" :ltna5 r Oialtıaz 1 azımdır. Tc,fik Fikret: 
t,lıat in anhyan, gören mes'ut,, diyor. 
~ıınu~ıu:•nlar arasında dolaşıp herkesle 

~'l'an :;rı halde kendi hayallerinde 
llıetıııe ~"1dan başka hiçbir r:ey gör • 

lle11 d scıer az mıdır? 
'a)( l"l e, in an oğlunu ancak ondan n
'Onı .... ktnak r;artiyle sevehlleceğlmlzl 

~""t'k d •ııı bııı eğlum. Gerçi onunla tema -
>"otıtııı :k erlya Jncittlğtnl hıkir ctml
~tırr '

1 
aJ<at bu lndnmcmlz ne~i ispat 

'e)( bir ~~~n hakkm<la çok temiz, yük -
~icat u liuccmtz olduğunu ve bunun 
4,,. O U''ln d - , 
"gıııtı " a ıb'lnı gorilnce keder day-

ll tızıı d -ı ~: lııs t'g l mi! Ama biz de insa • 
~r dij ~n hakkında öyle temiz :\'Üksek 
11 -,un " 

11.ıı 0, 1 co be lememlz de insan og"iu -
ı.. J e d" .. 
'"'Pat et usuncelcrc muktedir olduğunu 
-. bir ::_ez ınl? niçin kendimizi mU tcs· 
-. -· .. hıA hoı t Uk sayalrm! ... ilk temasların 
~~ da~lrlnden yılmayıp da hemclnsi
tal'ii~ Ya.kından tanunağa çalı ırsak 
~bit ki blıtın o gUzel "hulyalarımız,, 

&t,. ~~k kinıselerdc, hııttü her in an
t. ~o ... \'a .... 

I ..,'ıı •uır, 

~Ilı: ~ihınun bilhassa kUçUk, çlrkln, 
. ~~ fllflarmdan hah ettikler! lı;in 

nı, hakikati olıluğu sfhl görüp 

'11f.\llı) 0~ ~eklnmıyor sananlar çok :;r.n,r '-r. Evet, hakikatte bu kötü 
"ııı aıt da rne, cuttur; fakat bütün bun

"1ıı.ı. lllcJa •· k ~ltı lı Y'U sclmek arzusunu, hulya-
~1111 guıın ale Yaklaşmak, erişmek he\'c
~. Jı.lti~Yenter, ondan da bahsctmlyen
>ar a,31~ tam olarak göriip gösteri -
~"llıt zlar. 

:rıetde ltlndir ki bütün bedbin muhar-

1 'r>, l>ar~~lerinde çok bü~iiklerl \"al'-

11lrlııe fa~ Zekalarına, goz alırJ kudrct
lltıtır, On:'Cn dalma bir cl<siklik hlc;so
~· dohu lln cscrlcrinl okurken: "doğ-
tleQıl ama daha bir ey \'ar ki onu 

SOtbi 
~ le 1 r, onu söyle~1nce bizde bı-
t lataftıı !ltCdikiert deh ctU intibam bo· 

;b~ liın~ 1tbnlzde ümidin )ine hütün 
t. ile (loğacağmı biliyorlar,, dc-
lf ,Si 

~L . r, 'te,-r·ı 
ılJ ""r: •• 

0 
1 < Fikret de, onunla he-

): t~ııı"r dlarnaz anlıyan, gören mes'ut., 

1 'l'trıı anı 
0 aldanıyorlar: yarım gören, 

~1111ıı tt 
1
'l"an nıcs•ut olamaz; insan oğ-

~ "-t k~lne bakanlar, ilk rasgcldlklerl 
4 ... deh ra bulutlardan korkulan ne 

1 ~tlııı r>'· llctıı olursa ol un ~ine daha 
rı, ~oıınck is 
~ 'n oğı tlycnler me 'ut olur, 
ı11 lıır ac~ se\'mek, ona inanmak l~ln '""•n al~ bulurlar. Çünkü o kara bu-

t~I bir •nda, en kötü insanda blle, 

'"11..'aıı oğ~:a bulunduğunu görürler. 
dl tnı, 0,. 11 se,"lllok lı;in ondan kaç-
'I .. ata krn 

ille lctn hile sa dan bakın, belki ken-
.\ ~c. 1'c>ndı rneçhuı hazlnclerlnl gör --•I ı._ sine d " " '"'kllcat . o gostcnncgo çahşm. 

liınldde, nlkblnllktedlr. 

l\"urnllah ATAÇ 

Floryada ağaç ycliştirilmcsi ve orasının sadece bir kum çölii olmaktan rıkarıl ması Jaaüyetine acvam ediliyor. Plajla mı arkasına binleue akasya ve ram 
fidam dikilmiştir. Birkaç sene sonra F lor)•anm manzarası bu faaliyet sayesin de çok dzğişecektir. 
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Resmi 
dairelerde 

Yeni mesai şekli 
başladı 

lstanbul gibi geniş hudutlu ve halkın 

biribirinden uzak yerlerde oturduğu bir 
şehirde yaz mesai saatlerinin tatbikine 
imkan görülemedığinden vilayetin verdi
ği karar mucibince bu sabahtan itibaren 
dairelerde saat 9 dan on ikiye kadar ve 
öğleden sonra saat 13 den 14 de kadar 
çalışılmağa başlanmıştır. Ticaret odası 
ve zahire lxırsası idare meclisleri yaz 
rnec:ai şeklini esasen temmuz sonuna ka
dar kabul ettiklerinden onlar da bu sa. 
bahtan itibaren yeni şekle dönmüşlerdir. 
Gümrükler iı;c esasen saat 16 ya kadar 
çah~maktaydı. 

Akay ve Şirketiha}'ri}re bu sabahtan i· 
tibaren tarifelerinde yeni şekle göre ta
dilat yapmışlardır. r:,·yelce erken saat • 
lere konulan sık postalar şimdi sabahları 
bir ı:aat sonraya alınmış buna mukabil 
saat 16,30 dan itibaren gene sık postalar 
konulmuştur. 

B anliyö trenlerinde de bu şekilde deği
şiklik yapılacaktır. 

--0--.-0-

Motörlü 
vasıta!arda 

) 

Yakılacak yerli ınud
deler araştırıhyor 
15 Ağustosta Ankarada Sanayi U

mum mUdürlüğünde, motörlü vasıtala
ların hangi madde ile işlemesi hakkın
da bir karar verilmek üzere bir toplan
tı yapılacaktır. 

Toplantıda büyük vilayetlerin ve 
vekaletlerin makine mütehassısları bu· 
lunacaktır. 

Memle'ketimiz;de henüz benzin ve 
petrol çıkmaması yüzünden nakliye ve
saitinin diğer bir madde ile işlel'ilmesi 
yolunda tetkikler yapılacaktır. 

Bu arada havagazi ve s~a da ma
zot ileri sürülmüştür. Fakat havagazi· 
nin pahalıya malolacağı düşünülerek 

sun'i mazotun daha çok bu işe elveriş
li olacağı tahmin cdilmekteıdir. Alaka • 
darlar memleketimizde çok zengin mik· 
tarda bulunan linyit madeninden sun'i 
olara'k benzin de istihsal edilebileceğini 
iddia etmektddirlcr. Toplımtıda hava-
gazi ve linyit madeninden benzin istih
sali etrafında münakaşalar olacağı u
mulmaktadır . , 

Camilerin tamirine Yerli . '!'adllar 

1 1 t b ld 350 sergısın e ya n 1 z s a n u a Gelecek !eneden itibaren Mali· 

b • ı • h mutpaşa manzarası olmıyacak 
1 n 1 ra arca n 1 yor Yerlimallaı: sergisi dünkü pazar gü· 

. , . nil havanın müthiş sıcaklığına rağmen 
Vakıflar idaresinin, Istanbuldaki bU.. 

tün tamire muhtaç tarihi ve mimari kıy. 
rneti olan camileri tamir için ayırdığı 
350.000 liralık tahsisat gelmiştir. Bu tah 
sisatla, cumhuriyet de\Tinde olduğu ka
dar hiçbir devirde tamir \'e ıslahına çalı

şılmamış olan 1slarn mabetlerinden ~hri
mizdc bulunanların tamiri işi tamamlan 
mış olacaktır. 

B? l~stede ı:-:unı~smanıy~, Şe~de. c:cı- en kalabalık gü!1ünü yaşatruştır. Bilhar.
mılerıle Yenıca.'llı olmak uzere uç büyük { sa akşam üzeri bah~e o kacar kalabalık 
cami ile üç orta cami ve bir çok küçük 1 t ki · · k b' .. · ·mı · b 1 ak d A o muş ur sergının apanmasına ır 
camım 1s1 en u urun ta ır. ynea 
h ı · d b 

1 
beş b"'yük . saat kala kapıların kapltılmasına mec-

a en tamır e u unan u camı. 
in taıınirleri de süratle ikmal edilecektir. buriyet görülmüş ve ancak bu müddet 

Vakıflar idaresi, bu tahsisatla tamirleri 
yapılacak camilerin listesini yapmıştır. 

Atatürk 
Oahtllye ve Hariciye 

Veklllertnl kabul 
etti 

Dün öğleden sonra Reisicumhur Ata.. 
türle, Başvekil Gelal Bayar ve Dahiliye 

vekili Şükrü Kayayı kabul etmişler ve 
hilahare saraya gelen l Iariciye vekili 
doktor Arası da kabul buyurarak nezd. 
terinde uzun müddet alıkoymuşlardır. 

(A.A.). 

Camilerin tamiri işi her şeyden evvel 
minareci, kubbe tamircisi, taşçı, camcı 

ve nakkaş gibi. bir takım ihtisas erbabı. 
nm bulurunasına vabeste olduğundan ve 
bunların da cidden sanatkar olanları az 
bulunduğundan tamir işlerine istenilen 
sürat verilememektedir. 

Aksu vapurunda 
avarya olan mallar 
Şubat başlarında Sinop limanı ağzın· 

da lnceburun rnevkiinde karaya oturan 
Aksu vapurundaki eşyanın büyük avar
ya hesaplarını tetkik eden heyet mesaisi
ni bitirmiş ve geminin sahibi olan Deniz
yollan idaresile yük sahiplerinin yüzde 
18,88 le zarara iştirak etmelerine karar 
verilmistir. 

,:Ocğ_rtı değ.El · mi~? 
Tuz fiatları 

daha ucuzlanabilir 
lnhl.-sıırlar İdaresi ozon müddettenberi yaphğl tetkikler 80nunda halka pahah 

gelmekte bulunan sofra tuzu fiatlanm on beş Ağustostan itibaren kilo.da bir kuru' 
daha indirnıcğo karar \"ermlstlr. Şlmdiyo ka<lar fnhlsann sofra tuzunun kilosu top
tan 9,5, prakendo 12 kuruşa satılmaktaydı. Ağusto an on beşinden ltlbarcn iso top
tan 8,5 perakende 11 kuru~ satılacaktır. 

Maamafih, bir tuz m<'mlckett olan Til rklyede ,.e alelade mot.örlli tesisatla ~-
1ı,an tuz lmalathanelerlnln bile, inhI"ann ki kadar temiz n~ nefis olmasa dahi sof
ra tuzunun kilosunu 5 • 7,:S kuruşa verdik lerl gözönündc tutulursa, bu flatın da pa· 
hah olduğuna söylemek lazımdır. Tuz satan bakkallar, inhisar idaresinin tok mü
kemmel bir §<'kilde yapılmr!ll olan tuz san dıklarmı kendilerine bıraktığını, halbuki 
yalnrı tuz nakliyatında kullanılabilen bu s nndıklar geri alm!I& ,·eya ortadan kaldı
rılsa en aşağı kıymeti clll kurul' olduğuna göro yalnıı: bu ~ekltdc kiloda bir kuru~ 

daha flatlan indirmek kabil oJabileceğtnl ftcrl sürmektedirler. Bu, pek bo~a atılacak 
bir iddia değil sanırız. 

En güzel dlvar kağıtlarını 

DEKORASYON 

zarfında da, içerideki halk dışarı çıka-

rılabilmiştir. Dün Sergiyi gezenlerin 
elli binden fazla olduğu tahmin ıedil • 

mektedir. Bugüne kadar olan gün içi 'l· 
de bu miktar 300 bin .geçmi§ti,r. Bu ı i-

neki sergide bilhassa büyük müesses;. 
lerin satışsız: paviyonlan ço'k iyi netice 
vermi§tir. 

Çünkü böylelikle bu paviyonlarda 

!dekorasyona ve diğer tesisata daha zi

yade ehemmiyet verilebHmiştir. Bun

dan sonraki sergilerde de içilecek ve 
yenecek maddelerden ufat tef ek ma-

• 
mutattan başka satışlı paviyon yapıl • 
nuyacaktır. Böylelikle Y erlimallar ser· 

gisi gittikçe hakiki hedefine yaklat
makta ve tam bir sanayi sergisi halini 

almaktadır. DUn akşamki kalabalıktatı 

sonra sergideki emniyet tertibatı ldaha 

fazlala§tmlmıştır. Kalabalıktan ve 
sıcaktan dün bir kaç kişi de sergide 
baygınlık geçirmiştir. 

EminUnll rıhtımı 
Eminönü meydanının yıkılan Valide 

hanı önündeki sahil parçasına rıhtım in-

§3.Sına başlanmıştır. BilMıare köPrllBa
hkhanenin yanına alınınca bu nhtJTl\ 

şimdiki Sirkeci nhjnnı ile birlestirilecek
tir. 

Zehir 
kaçakçlları 

DUn de beş kişi 
yakalandı 
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iki sabıkalının zarf oyuni'e 
296 lirasını 
.;aldıran köylO. 

Mcvıim dolayısiyle Anadoludan bir 1 
~ok kimselerin muhtelif sebçplerle 11-
tanbula a'kın etmelerj yUzUnden son 
gUnlerde y nkc ıcilik, manitacılık ~ibl 
muhteJif ıvik'alar ~ğalmı~tır. Bir çok 
safdil kbylıilcr bu usullere aldanarak 
ceplerindeki varlarını, yoklarını bu a· 
çıkgö .. lcre kıptıı maktndırlar. 

Mahmutp ~a civannda bu şekilde 

dikkate -değer bir hadise olmuş ve bir 
köylü 296 lirasını çaldırmıştır. Hadise 
şöyle Vllkua gelmiıtir: 

Babaeskili Mehmet, bazı alışverişler
de b:.ılunmıı.k üzere lstanbula gelmiş 
ve Sir}çeçide bir otele inmi;tir. Meh· 
met geldiğinin ikinci gUnil ~arşıya git· 
mek istemiş ve Mahmutpaşa yoku~unu 
tırmanmağa ba§lamı§tır. Fakat işte bu 
11raJarda caddenin kalabalık olma&ına 
rağmen birdenbire meçhul bir adam 
Mehmo\!in ayıı~larma do rru eğilmiş ve 
gene derhal ayağa kalkmıştır. Bu vazi· 
yetten ga,ıran :Mehmet tanımadığı bu 
adama bakınca elinde sak}amak ister 

gibi tuttu~ı.ı bi.r zarf görmüştür. 

Burada adam ıarfı Mebmcde ver· 
mit vo ''- Sen tyl blr adamı benıi) er .. 
ıun, ben ıenin tılctimino rı1ıı;yım, ıl 

ıunlan dı yırııını bına ıver, diğer yı· 

.rıı;ınr da ıen al,, demiJtlr. 
Meh,lct nrf ~ ılmıf, fıklt lıte ta~ 

bu 11rada t0kdrn diler bltındAn telle .. 
h telitlı blr adımın ıcldlğl sörlllm • 
tür, M!am ikisinin yanını :yaklaıır l 

ağlımağ• b15lamıt ve: ''- Amın bU· 
tün servetimi kaybettim. Acaba slr ~ôr 
dünüz miH., diye ıormuıtur. 

Para dolu zarf Mcnmcdin elindedir. 
Ve Mehmet de eaklamağa lUzum gtir· 
mcden: 

"- Parat.rın bunlar IJllP.,, diyerek 
zarfı bu gdımı ~ratmııtır. Paralı!; n 

eahibi oJıduğunu söyliyen bu pbıs ~•rfı 

sevinçte almı~. fakat btraz yok1adıkten 
sonra: 

"-Bu ıargın içinden pırılann ço2,ı 

alınmış .. ,. diye bağırma~a baştamı§tır 

Mclımed kırşısındakfQj inandırmak 

için yeminler etmlf, fakat blr tUrliı 

muvaffak olamamıştır. 

Paraların sahibi ille Mchmedin üst;j 
Me~hul şahıs bu sırada Mehmedin 

l:cndisini görmesinden çekinmiş gibi 
y;ınına ıokulmuş ve: nii aramak istemektedir. Nihayet adanı 

cağız razı olmu§, ve üstünü başını ten
ha bir 'kötode tamamen arıtmııtır. 

- Aman seılnJ çıkarma, seninle or· 
tık oluruz. Bir zarf bl!ldum, içi para 
dolu .. demiıtir. 

Ayni zamanda usulcacık zarfı açarak 
göstermiş, ıdikkatle bakan Mehmet te 
bunun içinde bir çok Türk ve ecnebi 
paralarının dolu olduğunu görmUştür. 
Eiraz_ilerlemişler ve adam, Mchmede: 
"- Gel şu sckağın içine girdimde §U 

paraları pay edelim.,, demiştir. 
Mehmet vaziyetten hiç şüphelenme

miş ve hiç yoktan para sahibi olmak 
sevinciyle meçhul adamı takip ederek 
sokağa girmiştir. 

• Pazarlıksız s:ıtıŞ' kanununun tatbiki 
fcln hnzırlıklarn devam olunmnktadır. 
Usul cvvelıl hububat ile sebzeye tatbik e .. 
dilecek, ıonrn her iki, üç ayda bir diğer 
maddeler üzerinde pnzorlıksız satı, mua. 
melecıi yapılacnktır. J 

• Topkapulo, şehir pl6nıno göre, büyük ı 
bir mcydon açılacak ve şehirden çıkan ' 
yollnr burodnn oyrılncnktır. 

• lzmirde işliyccek olan otobüsler Al. 
mnny:ıclıın selmiş ve dün lrcriibcleri ya 
pılını5tır. 

• Ankara .. 1stnnbul _ İzmir fayynre se. 
ferleri hu sene )apılnmıyncaktır. Hnva 
postnlarıno gelecek sene, Jnslllcreyc slpn. 
:riş edilen tnn nreler geldikten sonra boş 
lan:ıcaktır. 

• T:,Alence yeı !erinde l'llpılnn tenzllAt~ 

ton sonra dün bu gibi )'erlerden bir çoftu 
teftiş edilmiş, tnrifelerindeki tenzllı\ta 
riayet edip etmedikleri kontroİ olunmuş. 
tur. 

• lstanbul sokaklarına yeniden 2000 
elektrik liımbası konulmuştur. Nafia ve. 
knleti ile ynpılan temastan sonra 2000 lnm 
ha dnha konuJacoklır. 

• l~dirneyc l>ir sezi yapmış olan Bur. 
so ölretmcnlerl dönmüşler ve bir gün şch 
rimlzdc knldıkton sonro Dursnyn hareket 
ctmi;lerdlr. 

• Adliye vekı'Ucli, ağır cczn suçlarında Av 
rupnnın bir çok memleketlerinde old~ğu 
gibi, juri usuliınü tatbik etmeyi düşün. 
mel.lcdlr. Simdlki hııldc, hu usulün tatbik 
edilip edllemi)cccRI tetkik olunmaktnclır. 

Arama sonunda bir 9ey ~ıkmadığı 

için her lki me~hul ~hıs ta ayrı ayrı 

veda ederek Mehmedin yanından ayrıl· 

mışlardır. Mehmet çar§ıya glrtnl§ vt 

öteberi almak Uzere cebine el attığı va 
kit cüzdanı yerinde bula.mamıştır. He
men polise Jcoşan, ı:avallının tarifi liıe· 
rlne bu İ§i yaptığı anla~ılan sabıkalı 

"Hır Ati,, ikinci §ube üçüncü kısım mc 
murları tarafından yakalannuı ve para 
run mühim bir kısmı bulunarak sahibine 
iade edilmiştir. 

JJll;iAIUJA: 
• Romnnyada dün o1'ş•m Kurtea Aı:rc~. 

de rnüıe,·cl(Q vıılide kraliçenin fstlr;ıh;ıll 
ruhu lcln )'ııpılan Ayinde kral, veliaht, hıış 
vekil patrik Miran J<rcştea ve bütün nn. 
zırlar hoıır bulunmuştur. Ayni saatte ınenı 
lckelin bütün dil' er kiliselerinde de {ı~ .11 

!er yapılmıştır. Kotroceni s:ırayının !. ıli .. 
suinde yapılan ftylnde Yugoslavya valide 
krııliçesl ?thıri, prense!! Eliıobet n Arşi. 
dü~c!I lıeana da hazır bulunmuştur, 

• Dün L>Otürı Sovyet Rusyada demlryolu 
nakllyıılı ıcnnü kı:tlıılonınışlır. BütOn ıs • 
lanyonlarda bu mOnıuehetlı mitingler yı .. 
pılrnış ve şehirlerde halk eğlence toplantı. 
ları yapılmıştır. ~foslcovaılı t>ııyrıım, kili. 
lür parkında yapılmış ,.e toplantıya 100 
bin kadar kimse iştirak etmitlir. 

• Ortada dolaşmış olan şı:rfılara raAmen 
müteveffa Dolfusun dul ze,•cesi Almanya
ya asla dönmcmt~cı kııror vermiştir. Ken. 
dişi yakında t vlcredcn ıynlacok n to. 
cul:Jtırlle birlikle tn;illercde otıır~colctır. 

• Tlrnnn ve eh·nrında müthi' sıcııkl•r 
hfikilm sfirınektedlr. Sıcaklık, gölgede 37,5 
dereceyi bulmuştur. 

Papa - Musolini 
münakaşası 

Roma Sl (A.A.) - Gazeteler, Papa 
run nksılığı ve bilhassa faıiımin nk· 
çıhk temaylillerine karıı yaptlğı bey•· 
nata Mus?lininin verdiği cevabı te· 
barüz ettirmektedir. Gazetelerin ilk 
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Bulgaristan 
Fransız bnnkularmdan 

800 mllyon franklı.~ 
k redt alıyor 

Sofya, 31 (A. A.) - BulgıırJstE. 

mımfHtleri olnn blrsok Fransız bar a
lımnın mUmcsf;lJIOrl paıı:amsi gilnU : u
raya geJoco!tlcrdlr. Bu mUmesıılll "'r, 
J3ulgarl3tana takriben 300 milyon {ra k
Jık bir tlcarl kredi açılmıısı ıcın Bul r 
hUkflmetlle mUzakcrelcrde bulunacak • 
Jardır. 

Kesik baş 
cinayeti 

Bakırköy civarındcı O mMl lmnindo bi
rillnin, ırkadqı Mehmedi kafasını kes
mek suretiyle 61dUrdUğünU yaz)llıştık. 

Bu feci cinayet hakkındaki jandarma 
: 'lıkfkatı tamamlanmııthr. 

.~atil O:ımanın Mehmedi, kız karde§i 
'· nineye tecavüz etmesi yüzünden ö'. lür 

"' ğü hakkındaki tahminlerin doğru ol -
" :ıchğr 411lqıJmııtır. Diğer taraftan Os

rı ın ve Mehmcdin İfakat lsmlnde bir ka 
d.ııa tutkun oldukları ve cinayetin de 

ı.:ı1kançlıktan llerl geldiği hakkln '.ıkl 
.ı.:1unccler de zayıf bir ihtimal dahı tn
(J ..:ir. En mühim scbeb olarak define a-

1 .!!Jlak mP.seleısi göıönüno ahnmakt.'! lır. 
Cierek jandarmanın, ve gerekse mUd<le-

1 ımumiliğin yaptığı tahkikat bu neti eyi 
,·onntıtlr. Osmanın define aramaktan 

vazgeçtiği lçin Mohmedi kızarak ölc.lilr

dUğU anlqılmakladır. Katil Osman bu
(ltlrı evraklyle birlikte adliyeye teslim 

odllecckttr. HA.dlsenin kat'i §ekli bu 
günlerde tamamen meydana çıkmış ola
caktır. 

ünkü kaza!ar 
Otomobil ve motosiklet 

çarpışımıs yle 

CJç kftşl 
yaa:-a uaı uıcıı ı 

Dün biri Suadiyede diğeri de Kalamış. 
ı;.ı iki feci motosiklet kazası olmuştur. 

Saat 23,30 da Suadiyede Şaşkmbakkal 
Ja elektıikçilik yapan Yaşar motosikleti 
Uc Ba_ğdat caddesinden geçerken Yugos 
lav tcbeasından 65 yaşlarında Reşideye 
~rpmış ve başından a~ırca yaralamıştır. 
Yaralı kadın kendini bilmiyecek bir hal
de numune hastanesine kaldmlmış Ya.. 
şar yakalanmıştır. 

lkinci vakada da bir gencin bacağı kırıl 
mıe ve muhtelif yerleri de ağırca yaralan 
mı§tır. 

Saat 12 de Fenerbahçeden Kızıltopra 

~a doğru gelmekte olan 2182 numaralı 
otomobil, Kalamış caddesinde önüne çı. 
kan tramvaya çarpmamak üzere birden
bire fren yapmıştır. Fakat bu sırada ar
kadan gelen KAmilin idare~ndeki moto.. 
siklet bütün hızıyla otomobile bindir
mi' ve çarpma şiddetinden yere f ırlıyan 
Kamilin de sağ bacağı kınlmı~ ve vücu. 
dunun birçok yerleri de eıilmiştir. 

Bunlardan baJka saat 20 de Osman 
beyde de bir kadının ağır yaralanmasilc 
neticelenen bir otomobil kazası olmuştur. 
Şoför Rıfatın idaresindeki 1751 numaralı 
otomobil Hnrblye mektebi karşısında 60 
ya~lannda Terfok isminde bit kadma 
çarpmı~. baG ve kollarından ağırca yarala 
mıştır. Yaralı Etfal hastanesine kaldın!· 
mış şoför yakalanmıştır. 

Hap"shane binası 
meselesi i~ 

zıda Hüseyin Cahid bilhassa, t 1ııııaıı 
umumi hapishane binasında l:>ıl "' 
mahkumların yüzde dcksanını~dddıı· 
remle müsap olduğu yolunda rnu e it'' 

_.. Ba~taratı l ıncıd" 
Bir taraftan müze mimarlariyle eski 

eserleri koruma cemiyeti aı:aları ve di
ğ:r taraftım 1stanbul adliye erkinı kar
şıhkh miltalealar ileri sürmektedirler. 
Fakat daha henüz bu yolda bir netice 
elde edilememiştir. Çünkü, umumi ha· 
pishane binasının eski bir uray oldu • 
ğunu iddia edı..nlede, burasının bir a
hırdan ba§ka bir tey olmadığında israr 
edenler, vaziyeti tamamiyle aydınlata· 
cak tekilde söılerlni iıbat edememekte· 
dirler. 

Bu suretle de ufaktanbaşl ıyan iş git· 
tik>c biiyümekte ve hemen herkes u
mumt hapishanenin yıkılıp yıkılmaması 
hakkında fikirler beyan etmektedir. 

Diz bu hususta bir mütalea derme • 
yan odccek değıliz. Yalnız bir mütealı· 
hitten hapishane bina11nın yıkılması işl· 
nin diğer bir cephesini meyaana sıka

ran bir mektup aldıl::, bunu yazacağız. 
Bir müdd t evvel henüz dedikodula: 

başlamadan yapılan münakasada umu
mi hapishane binasının yıkılması i:;ini 
üzerine alan müteahhid Rasim Es~in 

mektubunda §qnhı.n yazıycr: 
"- Istanbul umumt hapi.sanetini 

yıkma işi 8 ay evvel Defterdarlık t2-a· 
fındanbize ihale edildi.Fş.'kat bir müd 'et 
ıonra tahsisat verilme ıekli yanlı~ .:uıı 
diyerek ihale bozuldu ve Nafiaca aylar· 
dan sonra tekrar ihaleıi yapıldı. Fiyat 
pahalı görüldü. Nihayet 50 gün evvel 
tekrar mUnakasası oldu. Bu defa da ge
ne ben 6000 kUsur lira tenzilAtla iti ll· 
dım, mukavelesini yaptım, plan ve 
maktalarını çok masraflar ve emel:ler 
aarf iyle aldırdım. 

Ve Nafiaya, binayı teslim edin de 
başlayalım dedim. Boşalsın vereliın, 

dendi, adliyeye baıvurduk, daha emir 
almadık, cevabını verdiler. 

Adliye Vekaletine gittim. Bina r~a
rıatika imiş, İltanbulda bir heyet te);il 
ettik, tetkikat yapacak, neticeyi be'!tle· 
mcnizi tavsiye ederiz, dediler. NihE} et 
kanunun emrettiği §ekilde harek .le 
alakadar dairelere protestolar yolladım, 
alacağım cevabın ne olduğunu bilme
mekle beraber ortada kalmış bir v;. i
yette olduğuma mütteessir bulunup.r 
rum. 

Şimdi sormak isterim bu bina ha!:i
katen asan atikadan ise bu saydı6:m 
ihale, ilan ve muamelatın cereyanı müd
detince aHikadarlar neden işi tamame:ı 
inceleır.eden ihale etmişler ve tam kız
mayı vuracağımız bir anda bu tetk ı !.a

ta başlanmı~ta yok yere bizi bir çok 
dairelerle ihtilaflı vaziyete sokmur' :ır, 
bir kaç bin lira teminat, mukavelf ve 
bir çok masrafları yapmama r;ebep ol • 
muşlardır? B udoğru mudur, çalı~ na 
mevsimi gc~tikten sonra kıım iki rr :şll 
masrafla işi yapmağa mecbur kalır ak 
zararımızı kim verecek. Aliikadarlarıo 

bu şikayetimi görmeleri ve kararlarını 
çabuk vermelerinin temini için bu m.k· 
tubumun neşrini rica ederim.,. 

Diğer taraftan Hüseyin Cahid Yal. 
çın, bugünkü çıkan bir yazısında, Cum
huriyet müdc!ı:iumumisl Hikmet Ona· 
tın bu husustaki sözlerini ele alarak ba
zı ihtirazt kayıdlarla, bunlara itiraz et
mekte ve gehri imar edeceğiz, diye ta
rihi kıymeti haiz eserlerin yıkılmasınu 
asla cevaz verilemiyeceğini ileri sur. 
mektedir • 

HUl!sası ''Sabah gazeteleri ne di· 
yorlar?.,, sütunumuzda bulunan bu ya. 

1 

. . .. 1 ...ı·ğ· 1 ,., ı;i;i~ler 
mumıoın şoy e1o1ı ı yazı a •• 
ret etmektedir. bllt~ 

Müddeiumumi Hikmet Onat, ı;fj· 
ı bu iddialar karşısında kendişi~ly~c~I 

§en bir arkada§ımıza şunları so 

\
1 

tir: 'b' ır --·rn gı ı, 
t - Evvelce de i~ret ettı~ı iN 'lff' 

ı 
mumt hapishane binası hiçbır tar,., etil"' 
meti haiı: değildir. Ve bu husuıt• ft!''
de deliller mevcuttur. Buna rJ ı>etr 
herkes kendi fikrini söylemekte ~er 1-~· 
tir ve bu fikirlere hürmet edcrıın~Jcen• 
cak ortnda mantıki sebepler ıne~cufc ,t
bu binaya tarihi bir kıymet ıı•, bU 
mek her halde doğru olmaz •• so~~· ~ 
hassa şuna da işaret etmek ıste~ ıtaO 
ben adliye ıarayının muhakkak ı~n1'r 
ahmette yapılmasına taruftar 0 bil' 
dan değilim. HükOmet bu hususta 

elbette bir yer gö.sterecektir. yllld' 
Hapiıhancdeki mahkumlarıll tıiııl' 

doksanının verem olduğu ve bıJ uııd' 
nın bir verem mikrobu yatağı h•l~~ 
bulunduğu yolunda da bir feY ıöY.~ 
değilim. Yalnız burasının g•Y~ı.Jfıı' 
bulunduğunu igarct ettim ki, btJ .~ 
uıun nmandır göz önünde tutul~ ,ı
vc hükumet tc icabcden tedbirle ıct•' 
mak için karannı vermi§ bu}ıının' 
dır,., ~ 

Dit IPr le Haricl)e 
Nazırı arasınd8 
lhtilAf çık nııŞ ~el' 

Londra, 31 (A.A.) - SandcY }'litl'' 
ri gazetesi, yüzbaıı Viduna~11\sf f°'. 
ile Ribentrop arasında çıkarı ıh~. ;pıal 
ıUnden Londra seyahati projesırıı ,ıfe' 
etmig olduğunı.ı istihbaratıll1 yaı' 
yazmaktadır. Bu gazeteye göre! 1' ,., 
başı, Lord Ha lif akı nezıdindeld '~ııı~· 
ıifcsini if ay.:ı nazırın maıamatı 0 

•ızm memur edilmiştir. tııt•' 

Ribentrop, İngiltere ile olan r~lli 
!arına ve ahiren Londrada bulııtıııt" 
olmasına rağmen nn::l fırkasını~ @' 
tere aleyhtan grupunun reisid•~· e d' 
ring, Ingiltere ile itildf taraftarı • trOf 
Göbeli, Himler, Rudolf :Heı, :Rlbef\ 

taraftarıdırlar. ~ 

b~~ 
~~· 
._ - - -~ - ~ 

Yapma ve yıkı118 cid' 
Baş tarafı 2 ~" ı~·~· 

)'OC k olursa lmer etmek lstedi~ıııı::r1-fl~' 
bul şehrini Okmeyd.:ınının arl:O 
kurmak daha muvahk olur.,, . eııııtıı>", 

• Sonnyi umum müdürlüğünde ayın on 
beşinde .> npılncok lılr toplantıda motörJü 
vasılabrın hangi mnddcJcrlc işletileceği 
meselesi görüşülecek ve benzln 'e petrol 
)'erine hnvngnıl kullanılması lekliCI tetkik 
olıın:ıcaklır. 

sayfalarında, "Du5enin kuvvetli sözle. 

ri,. ''Duçenln sarih ıı8ı:leri,, gibi man· ll~İiiiiiiiiiii!iı!ıiiiiiiiı'liiiİiiiiiiiiii 
getler vardır. Muıolininin "zrk me· 
tıclesinde de ileri gitmeğe devam oluna 

caktır.,, rumleıl de gayet büyük b.rf-

t •• • ... J '\.: ~ ~..-.-:.. ~. • • • .. • • 

Deni hu moknle He mesele>'' etı ~ıııil il 
JI suretle <Jttaya olmnğ:ı sevkeden ıJıl· ~ 
hn fıkrndıı gördü~ilm zihn ()•el 0 10ıı (f 

ıfhnlyct hOkümron olurs:ı tsıonb~ıırı' ~ 
liln gllı:elllRlne, bnıon tarint kı>'fl\ •" 14,. 
medeni dej':lerlne bir fotihıı ok0~11rill ol" 
eder.ektir. lstnnlıul başlı başına yıl>O: ııt· 
mek be o tarihi ~'IPratmnAo• tı•" ( 
rnahvetınrSc hakkımız yı>ktur. J3lrıııe1 l~~ı 
ye cnholel hnsrhlylc, tnrlht kt)' rı ı• 4ı 
etmek gOlün.;tlir. Falcnt hnkfktı1~ır ıı•;ı 
kı)'nıelf holz olrluıtu mütehassıs bC3-c, ~ 
torohn<lan lemin edilen bir h3r9 0ısıı11; r 
lııınsl bir lnı.:ır moksodllc oıurso 1.,~,t1,1• 
~ürmck mcdı•ıılyel nemınıı bir c ı;o) 

5 
Cünkfl bizim lmnr naml)le orts)~etl fi" 
Rımız şeyler hokfkt tnrlhl ı.n ~,.u'1 ~ 
hnrnhelcrin bir taşı kadar rnıırı11 ıı81'0 , 

• güıel s:ınııtlor bnkımından kı>'ınc bite! fi~ 
lnnıaılor: Milyonl:ıra mnlolsnııır 11rııl'~•' 
nu11 itin, lstanbulun tarihi 11~111I 111 
mahvetmek pahasına, yapılnctık ~·doıı~,. 
hareketine alt faaliyetin Okı~ı~r .. <J<' 
arkn tarafın<laki çıplıık toprak e1' d 
sın:ı ıevclh crlılmesi sercekıen ~ 
olur... ~ 

• Anodoluda zclıclcclcn hnrap olan köy 
!erin lerinc lcnllı•rlnln in~nsı icin hnıır. 
lıklar dcvom ctnıcktcclir. Köylerin )'erleri 
le lıil cclllmlo Ye mazbntolnr tasdik edil
mek üzere l>ahllıyc Ycklllctinc gönderil. 
mlştlr. 

• Orscnernl Fr hreddln Allııy Tcklrdn. 
Aındnn Pıfalknrnyn Ritmi \•e s<'klzincl ıılıı
)'D töı nlı:ı :ıncok 'er niştir. 

1erle dizilmi~ bulunmaktadır. 
0 'Glornale d'italia., gazetesinde Gay

tda, ırkçı politikasını, İtalyan entcle'k

tüellerinin son beyannamesi ile iıah 

ctme!e ve ırkçıblr ilk defa olar•' A· 
merika birleşik devletlerinin tatbike 
başlamış olduğunu isbat eylemeğe ça~ 
Jıımaktadır. 

Matbuat emekdarları 
İşçilerin hasta, malul ve ihtiyarları menfaatine 

Büyük Gardenparti ve Müsamere 
6 Ağuıtoı 938 Cumartesi ak§am1 Sarayburnu park 

gazinosu alafranga kısmında 

Caz, saz, milli oyunlar, varyete numaraları, dan• 
müaabakaları ve zengin program 

"Matbaa işçileri Errliği'' i~hu müsamereye herkesin 

1 
İf tir ak edebibnesi için tthuliye ücretini gayet ucuz 

Kcşıf hedelı 956 lıra 79 kuru~ olan Kere tecilerde Tekirdağı iskelesi yanında yap 1 yaptığı gibi fevkalade ehven surette bir de büfe temin 
tmlmasma lüzum hasıl olan çöp iskelesi pazarlığa konulmu§tur. Ke~lf evrakile prt /il eylemİ§tİr. 
name 1 levazım madarHlğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. 1r kanunda yazıtı ve· 

sikadan h:ışka Fen ic:lcri müdürlü1tünden a lacaklan fen ehliyet vcsikasilc 71 Ura 761 Rlletler CoğnlolUu l'Okuşunda nıriik merkcıindc sııtılmoktadır. 

kuruc:luk ilk teminat makbuz veya mektu bile beraber 2-8-938 sah ııilnü saat 11 de •••••••••'•••••••••••••llil 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar • .(B.)_ (4823)1 • 

Padişah. 
kelleıert 
V aı :1:a ını: iMi • ~· 

Osmanlı tarihine dısyanaralı 'it~ 
lanan bu tarihi roman, olııJ 
değer bir kıymettedir. •dı ~· ı 

J 
Ynlcın bir zamanda HABE~ ~ 
vacalnrnız. ~. ..... .. ............. -



~ Acusros - 1933 

~&ec'cten JAtilie 
., HABER - Akşam postan 

Loyd Corcun Versay 

IMıE .. ~ i"iCEf ..... , . ......_~ muahedesi hiltaralan: 22 

• 

8 ~ılkraıar 
nııdı~;:n k~ç yd evveldi. Çok 5eVdiğim 
kurok re:n hır zat, neşe ve gurur içinde 
tordu· oglundan bahsediyoıdu, şöyle di-

Biz e plaj fiyatları görül- Okyanustan 
memiş derecede pahalıdır. K~radenize 

. 
..... 0·1 . . 

deııiın.gsum nınenı ne kadar eversin~ 
tıe katJa u oda kadar, dedi. Oğlum benı 
dedı. OID 5eYersin? ev kadar babacığım, 
~llrld um anneni ne kadar seversin? .. 
kadar u, dü1ündü, sokakların tavam 
''Cöı se~e?m onu! dedi. 
~cr~zU,, kelimesini bilmiyen, fakat 
~ ın aıarnetini du} m\1~ olan bu yav .. 
~1' b~ güzide babanın elinde mubak~ 

llilıneır kıymet olacaktır. 
~ rn kaç Yıl evveldi. Gülceınal va. 
~o\'\ın~ deniıyollanmıroa i§lirordu. 
taı~bts· an \e kıyafetinden bir orta okul 
~. ~oldu~nu tahmin ettiğim bir 
}'tlltıe( adıhoy vapurunda arkadaşile 

..... Anıse le konuşuyordu.: 
tran~u ~ıYorum .. diyordu. Koca koca 
dr~i antikleıin birer bacaları iki~er 
baca 1 ".~r da bu Gülcemalin ne diye iki 

Sonrc: e dört dire~i var! 
tinde ~ancak müneV\ er bir aile muhi
hırd'"' . 1anılabilen umumı kültUrüniln 

~•ıı 1 e· 
'Cüt . 

tada kim~ Amerikaya da gltmi~ .. O 
}·e ila\e ı~ır, daha komik olmuştur! dL 
a ' edıyordu. 
told~ ka~ yıl evveldi. Gene ayni 
ları ~ r baqka çocuk, limandaki vapur 
'anıl§. ~ederken birdenbire yerinden fır
ııar'k abasının elindeki gazeteyi ka
ttlakıııeYc0ınd~n geçti~imlz bir §ilebin 
tereı : aıresınden boşalan sulan göste-

' Sı tıı 'U n~' anladım babaclğım denizin 
b Ye ;:cıen geliyonnu 1 
t.f~t ayhr~nıştı. Ah yavrucuk! 

l\ir ... Ccnıııın riyaset ettiği klasik 
ık ·••U!ıiki ~ bir konserine yakın akrabam. 
. ; o~t:CU-kla gitmiştim. ltrfnin nefis 

t .. j çotuk Çılgınca alkıc.!anırken, bu KV

tııu~tu: kulaklarını tıkamış, bana sor. 

ify' !'\itin 
ka cırıunuı• alkı~lıyorsunuıl? Ni,in alkış-
~boıuyo .? Kulağımdaki güul sesler 

r,, 

ij}' \'al>u liabere gel"rken, gene Kadı
f.adııı.1 ıı l'Urdn karşıma genç bir İtalyan 
otıırdu. ~"~u:1_opu gibi iki çocuğu geçti 
~ar ı;-llklardan büy~nUn elinde 

t~dızt;ın .Y:ızıbnı , bol resimli, renk
~ıı. ~İ!\i r ır;ınde nefis, enfes bir ltal. 
·~ Vardı. Çocuk, gözümün önün.. 

~~ııa, ~~1 birkaç satırda okudu ve a. 
~~~ h tandıra ballandıra. hatt~ bir 
~ı~dı oca tavrı takınarak anlatmağa 

tl:~~tnnııın umumt kültürüne ·~ok 
~ltteri~~t VenneJiyiz. Romancılarımız, 
~~inıızz, gnzetecilerlmiz ve hatt~ profe 

ıı. caıııi·tarfht cihan 5anat cereyanla
~~~ kaldıkça ... 
tı:ı Uğra r k rnızın umumi kültürü üzerin· 
~ dı!ü~tl:n. onlann tarih bilgilerini, 
'incıe , 1 Yapılmı~ bir sanat çerçive. , __ 1" • 

·••uQıyız. 

Reşat Ekrem KOÇU 

h"zmetçi 
aranıyor 

~CIJk 
~ ı suı hl 
•r,11 •tı}al'ak r &ile yanında ev işlerinde 

11 
1lor. A 'korta Ynşh klmsesh: bir kadın 

1 8hındnn fl~ra c:ıddcslnde Orh:ınbey 
n en isine mfirocaat. 

Komş1UJmuz "1U1nsıl1i1~s~enda ve ~aırna ıoaırcclk 
memuelkeit:Oeır©'le nııaon< pDc&BDaıra 5 - <5 ktU1.r1Y1şa 
gın relb>Dll Jyara 

Plaj fiyatlaıını ucuzlatmak için biz ne qapmalılJız ? 
Plaj ve deniz. in an 
lar i>in yalnız bir 
zevk işi değil, bü ,.. 
}iik bir sıhhat i~i

dir de ... 
Hele biz İstanbul -
tutar glbl. l'a§ama 
§eraiti çok gayri 
t>Jhhf bir ~ehirdc o. 
turan insanlar. de -
niz ve plaja ne ka. 
dar dü~kün olsak 
yeridir. Sıcağın 

bunaltıcı saatle -
rinde serinlemek, 
gayri sıhht evleri -
mizden, razıhane • 
terimizden, dUk -
kftnlanmızdan kur
tulup biraz da gil. 

"' ... 

nesin hayat verici ~ualarmdan istifade 
etmek için h p pla;ıara ko~arız. 
Boş zamanlarını plajlarda geçirmek 

istiyen vatanda§lann adedi bugün plaja 
gitmekte olan \•atanda§lann adedinden 
belki on kere fazladır. Diğer kısım bü
tün arıusuna rağmen plfijlann yanına 
bile sokUlamıyor. Çünkü pltlj, bizde en 
pahalı yerlerden biri olmuştur • 

Sörle FHoryaya girip hiçbir yerde o. 
turup yiyip içmeden, yalnız bir denize 
girip geri dönmek bugün bir liranın ka
pmdır. Şehrin en yakm, plajına 50 ku
ruş sar(etmeden gidip gelemezsiniz. Hele 
pl~jda ve prnj civarında §(>yle bir de 
yemek yemene veya kahvaltı etmeye 
kalktınız mı, işiniı tamamdır! 

Günde bir lira pln.j parası harcayaca1< 
babayiğit içimizde pek az bulunduğu i.. 
çin, pltıja girenlerin adedi de fehrin nü
fusuna nisbctle çok az oluyor. 

Hele 5.6 kj5ilik bir ailenin plflja gi
dişini dü~ününüz aile ahibinin haline a. 
cımamak elinizden gelmez ... 

Halbuki, gcçenleı de Yunanistana git
miştim .... Pireden I\alipadaya kadar u
zanan sahiline dizilıni~ yarım düzüneden 
fazla plajlarını dola~tım. Bizimkilerden 
katkat konforlu, olan bu yerlerde gördü. 
ğüm ucuzluk karşısında hayertten dona 
kaldım. 

(5) drahmi yani bizim paramızla 
(6-7) kunı~a giriyor. ve bundan ba~ka da 

Fi/orya plajından bir göriirıiq 

on para harcamaz, jsterse üstelik bir ma
yo temin edh•or. 

Denizden sonra da iyi su ile duşunu 
ahror. Hatta isterse kendisine sabun 
da \"erirorlar. 

Falcro, Elerıikon, Klifado, Vulermeni 
plajları hep bu usulü tutmuşlar.. Fakat 
kalabalıktan da iğn eatsalar yere düş. 
mü}or. Yalnız ecnebilerin ve aristokrat 
kısmen geldiği Eden isminde Jüks bir 
plaj daha var ki, burada fiyatlar, çok 
yüksek!.. 

Çok ytiksek diyorum ama, bu ancak 
Yunanlılara göre bir kelime, bizim pl~jla 
rın en lüksünden daha temiz ve güzel 
olan bu p1aja bizim en kotü pl5jda_n da
ha ucuza girellilirsini~ ller§ey dahil bir 
kisi jçin alınan para (25) drahmi, yani 
bizim paramızla (30-35) kuruş. 

Filhakika burada, iki üç kiı;ilik karyo. 
lalı, fal"ln mükellef od.ala var ama, bun 
ların da fiyat 100-150 kuru§ içinde: lşin 
güzel bir tarafı daha var. Atina ve Pire· 
den yani §ehirden oldukça uzak yerlerde 
bulunan plajlara halk otobüslerle gidip 
geliyor .. Otobüs fiyatlannın en kabada. 
yısı i c 6.6 kuru§ içinde .. 

Bu vaziyetle bizim halimizi karşıla~tı
nrsak, acı hakikati derhal anlarız. Halk, 
dlinyamn hiç bir yerinde denize ginnek 
için bizim kadar eok para harcamağa 
mecbur edilemez de .. 

O kad:u ki, Parls, Bertin, Peşte Vl-

yana gibi şehirler ta 
bif deniz nimetin • 
den mahrum olduk. 
Jan için milyonlar 
sarfite suni havuz 
lar ve plajlar yap • 
mışlardır. Buralar. 
da dahi banyo fi· 

· :yatları, bizimkiler • 
den çok aşağıdır. 

Hem insan dü~ • 
nüyor. Plajlara bu 

_..,. ' kadar yük~ fiyat 
korunası için ne ~ 
bcb gösterilebilir .. 
Denizin seımayesi 

nedir ki.. 
IIiç d iyece k si 
n i z. Hakiakten de 
hiçdir. 

Birkaç tahta baraka, iki üç müstahdem 
den ibaret masrafı, hafta arası bir gü
nün hasılatı kapamağa kafidir. 

Fakat belediyenin çok yanlış bir siya. 
set yüzünden, bizde plajolık büyük ser
mayeli bir iş haline gelmiştir. Mesela Fi
loryada plfij tut.mM için, belediyede 
25-30 bin lira senelik kira vermek l~ım 
dır ki. btı da bugilnkli pltlj fiyatlarında.. 
ki yüksekliğin en tabil bir Amili olmak
tadır. PJajcı 25 bin liralık sermayesini üç 
dört ay içinde çıkarıp üstelik bir de Mr 
etmek için, ha!dı olarak her çareye baş 
vurmakta, ve pl~j fiyatlarında da ister 
istemez azami bir tarife tatbik edilmek-
tedir. .. 
Hifbn,kL.J?a;ı." .111111*1.rUıuJeo M 

yerleri bizzat belediyeler işletirler .. Hal-
kın sıhhati ile alakalı olan bu işten para 
kazanmak şöyle dursun, çok zaman da 
cepten eklerneğe hiçbir mahzur görmez. 
ler. 

Taki, plaj fiyatları sudan ucuz bir hale 
gelmiş olsun ye halk buraya ke5esine 
'yıkım olmadan, her istediği dakikada 
rahat rahat gelebilsin .. 

Bizim belediyenin bol büt~esi Jçinde 
pl!jlardan temin edilen tahsisat o kadar 
devede kulak kalır ki, belediyemizin bir 
an eV\'el bundan sarfınazar edip, İstan
bulluları ucuz plaja kavuştunnağa çah~
masmı beklememiz icap eder. 

HEBERCI 

Şalf0ma\nı 0 Dın taıcaınu 
~eıronın !ka(Ç)~D <e\CmDycır 

01F08s <etdlen m~cevınıeır 
mno ~uyumcu mu'? 

A VUSTURYA Almanya tarafından ilhak edildiği zaman, 
Viyanada bir müzede bulunan Şarlınanm tarihi tacının 

Bcrline nııkledllmesine karar vcrilml.§ti. 
"Parisuar" gazetesinin yazdığına göre, tacın Bcrllne nak

linden bugün vazgeı;ilmlştir. ÇUnkU, bu i§ i~ln Berlinden gelen 

S ENELERCE meraklı bir davıınm kahramanı olarak 

mahkemelerde görUlmUı olan bUyllk bir Parisli ku

yumcu ölmU§ ve onunla da bu yılan hlkAyesi kapanmllbr: 

\' müzeler mUdUrtl, tacın üzerinde Süleyman peygamberin ka.-
A.ı 8 t ı h 1l k ı ı bartma resminin bulunduğu ve altında. da ifıminln yazılı oldu. 

M. Val i~mlndeki bu kuyumcu bir gün Parlsin .sanat ve 

maliye mahafillnde bir fırtına koparmıetı. li!n ettiği hakikat 

cıuydu: 
!~ 1 Galıp n C n 8 ~ ğunu görmştUr. Yahudi ırkınm bUyliklcrlndcn bir! olan SUley-
~l\i Agop ~·e Mehmet Nuri yazıhane· J manm resminin bulunduğu bir tacı Almanyaya göturmck mli· 

lltırtıara~an hanından, Voyvoda hanı nasib göriilmemlş ve olduğu yerde bırakılmasına karar vcril-
Ya nakletmişlerdir. miştlr. 

* BcylYlırıı e<ğıme'1'eın z0uraı1Fa 

1 SKOÇY ADAK! Kostorfin hnyvanct bahçesi, lngııtere
dekl Kli!ton hayvanat bahçesinden bir zUrafa aııtınal

mıgtır. Jorj ismi verilen bu hayvan tskoçynya girecek ilk 
zürafadır. Hayvan bir kamyon içersindc lskoçyayo. getiriUr
ken, kamyon ancak 4 metro yilksckliğinde olan bir köprtlnUn 
altından geçmek mecburiyetinde Juılmıetır. Uzun boyunlu 
hayvan kamyondan lndlrilmiıı ve köprünün altından geçiril
mek lstonm~tlr. Faknt m:ığrur hayvan, gUzel boynunu eğ. 

Volterin meşhur heykeltraş Hudon tarafından yapılan bl.r 

alçı heykeli mezaddan bir iki franka (kırk, em kuruşa) alın

mıı, fakat sonradan meşhur bir zengine 600.000 franga ( 40 -

rıo bin liraya) satılmıştı ..• 

Bu blr ihtikar mıydı? hayır. ÇlinkU heykelin aaıl kıymeti 

esasen bu kadar yUluıektl. Fakat, suç, onu kırk, elli kuru§a 

eatan müzayede komltesindeydl... 

I.Jıkin, kuyumcunun bu hakikati böyle ortaya çıkarmaaı 

•'mUznyede komitesinin kıymet takdlrlndekl hUrriyetine hak&· 

ret,. sayılmııı ve M. Val mahkemeyo verilmişti. 

O sıralıırda kuyumcunun tJcaretlıanesl de lflaa etmiş ve a. 

damcağız bir de bu ytlzden mahkemeye ıevkolunmuıtu. 

Sıberyadan 
Adriyatiğe 

kadar 

Harp ' • 
En büyük mUJkUIAt bir arazide bangı 

milliyetin ekseriyet teşkil ettiğini tll -

yin etmektL 1910 da imparatorluk hU
kümcti tarafından yapılan sayının göre, 
Slavlar, bütün Avusturya - :Macaristan 

nU!w;unun yarısından biraz fazlruıını teıı. 
kU ediyordu; .Almanlar dörtte birinden 
biraz fazlaydılar; Macarlar beııte bir, P..o 
menler de on yedide bir nispetinde bu
lunuyorlardı. 

Fakat, bu ırklardan herbirl bazı ara· 
zide oralara Slav, Çek, Alman, Ma.car 
\'e Romen mahiyeti verecek ıekfide ek-
serlyet teokll ettlğl halde bazı yerler de 
\•ardı ki, oralarda muhtelif un.surlar bi
ribirlne çok karl§mış bir §ekllde bulunu-

• 
yordu, hangisinin ekseriyeti teşkil etti-

ğini tayin imkansızdı. Nllfusundakl ırk 
ekseriyeti :\'azılı bir gekllde teısbıt olu
nan mmtakalann ortasında bile baznn 
lSyle yerlere tesadiif ediliyordu ki, ta -
mamlyle bl.ribirinden farklı unsurlardan 
ın\lteşekkUdL 

• 
lstattsUkler de birlbirlyle o kadar bU-

yük bir lhtil!f gösteriyordu ki! herbiri 
kendi arzusuna göre unsurları olduğun • 
dan az veya çok işaret ediyordu. Hep
sinde kasden hata yapıldığına kani ol -
mu§tum. 

Bir an geldi kl Romanyayla Yugoslav-
ya hemen hemen çarpışmak Uzere bu -
lunuyorlardı. lkl ordu biriblrine karşı i
lerliyordu. lklsi de, konferans hudutları 

tesbit etmeden evvel miimWn olduğu 
kadar arazi işgal etmeye çalışıyordu. 

Paris yUksek divanına, kan dökiltme
ılne scbeb olacak bir h!disenin çıkmak 
üzere olduğu haber verilmi§ti. Bunun 

Uzerine Parls divanı biribirlne karşı iler
liyen Yugoslav ve Romen ordularının or 
tuma iki Fransız ordusu göndermeye ka 
rar verdi. Bu ısurello iki rakib arasına 

bir perde çekilecektL 

• Nllfuslcın knt'iyetle tesbit edilemiyen 
yerlerde reyilim yapmak için vakit ol
rıaydı, vaziyet derhal dUzeltilebillrdi. 
Fakat, reyiii.mda serbestiyi temin etmek 
ve tazyiklere mani olmak için her mın. 

takayı itJlli dcvlctlerlnln askerleri ta
rafından işgal altına nlnınk ltızımgele -
cekti ki bu da bir zaman meselesiydi. 
Diğer taraftan, en aşağı 50 yerde reyi
Am :oı•apmak ltızımdı. Onun için, reyliıma 
tmk!n görtllemiyordu. 

Yalnız bir 1k1 yerde reyiılm yapılm13 

ve asayiş iyi bir oekilde temin edilmlıı
tl, çUnkU az olduğu için itilaf devleti 
kuvvetleri onlar Uzcrine temerkUz et -

mlıı bulunuyordu. Fakat bu re~r 
çok uzun ve o yerleden bir ikisi - mese
la Silezyo. - fUIA.f devletleri arasında ba. 
ıı fhtil!flara sebebiyet verdL 

Dundan başka, BüyUk Okyanusdan 
Karadenize ve Baltığa, Siberyanın, buz
lu nehlrlerinden Adri}·atiğin gUne§li sa-

hillerine kadar uzanan geni§ harb sa
hıısmdan gelen çnrpı§ma haberleri mU
temadiycn müzakereleri yarıda bırakı • 
yordu. 

Siberyada ve cenubi Rusyacla Kızıllar
la Beyazlar arasında cereyan eden hrldf
rıeler hcnUz kimsenin unutamıyacağı 

kadar korkuuctur. Şeytan orada birçok 
zamanını kaybetmiştir. 

Fakat büyük harbler Rusyadan ziyade 
bizim yanımızda oluyordu. Cenubi Avru. 
pada isUklAlc kavugan unsurlar, ölmüıı 

imparatorlukların mallarını kap~ak ib: 
tirasiyle biriblrlerinin boğazına sarıl -

1 meğe bir tUrlU razı olmamı§, bil~kia bıı§nU bir kat dahıı dik· 
leetinn~tir. Berabenndekl adamlar bir merdivene çıkarak 
hayvana zorla boyun eğdirmek istemi.§lerdlr. Fakat nafile! 

M. Val'm nıal}kemede bir sözU Yardır kt daima batırlatı. mışlıırdı. Lehlerle Çekler Teşende çar-

Şimdi zUrafoyı tekrıır Kllftona götill"mek lcnb cdJyor; hay. 
van omdan Bristol yoluyla lskoçyaya götUrUlccektlr. Brlfıtol 
yolunda köprU yoktur. Briııtolde hayvanı gemiye bindirecek-

hr: Kendisine: :rn"ıyorlardı. Yine Çeklerle Ukraynalılar 

- İflft.sınıza 11eheb nedir? diye sorulduğu zaman kuyumcu 

nu cevabı vermiştir: 

C'TSliçyada muharl"be halindeydiler. Ro -
menlerle Sırplar da Macarfstanla Avus
turyayı parçnlnmakla mc>ı1guldUlcr ..• 

(DC\'aDU \'ar) 
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Yazan: Rahmi Y AUIZ 
LQıtfl bey sarayburnundan çokan 

destroyere doğru baktı 
-49-

- Siz, Mannaraya düşman tahtelba
hirleri girdiğini duymadınız mı? 

\ - Duydum... Ama söylediğim gibi 
pala\Ta. Yalan bütün bunlar ... 

- Niçin bunu doğru diye kabul et
mek istemiyorsunuz? 

Süvari gene dudaklamtda toplanan 
alaylı bir tebessümü yüzünde dağılırken 

cevap verdi: 1 
- Yalandır.. Bunu söyliyerJer kim. 

Tabii biliyorsun. Cahil motör ve yel
kenli kaptanları. Bu adamlar kafalann
da doğan, hayallerinde seyir tutan bir 
korkuyu böylece adlandırırlar. Onu ha
kikat kisvesine büründürüyorlar, zaten 
tahtelbahir hakkında hiç bir fikri olmı
yan görgüsü kıt halk ta bunu sahih te. 
IAkki ediyor. Mesele bu ... Bir kere dü
şün azizim. Bin bir mAni, bir bu kadar 
da tahrip vasıtasiyle örülü ve örtülü bo
ğazdan değil bir tahtelbahirin, iri bir 
yunus balığının bile selAmetle geçmesi 
ne kadar imkansızdır! 

Sahilleri toplar, topçular, tarassut kı
talariyle kaplı, rnyun :•üzü, altı ve de. 
rinlikleri karşılayıcı vasıtalarla dolu bir 
kanaldan koskoca tahtelbahirler nac:d 
geçer? ... Geçtiğini biran için kabul etsek 
bile donanmamızın cirit oynadığı, ales
ta durduğu İstanbul sulanna nasıl gelir. 
orada na~ıl i~ görür, rica ederim. Bu 
mantık kabul eder, akıl alır bir iş mi 
hiç? 

Izzet kaptan mukabele etmeyi lürum
suı gördü. Süvari Lütfi bey de belki de 
aylarca ~tıl durmaktan · doğan bir hisle 
tuhaf bir itiraz iptilası baş göstermiş, 

her söylenen söze menft bir hiddetle iti· 
raz eder olmu,tu. 

tş meydandaydı. Apaşikar anıa,ılı

yordu ki, Jimanda bu sabah bazı fevka· 
lidelikler cereyan etmi~. bir çok hMi
seler, belki de hiç umulmayan inkişaf 

§ekilleriyle etrafı veh'eleye vermişti. 
Durup dururken yapılan destroyer 

toplarının salvoları, torpido patla},sına 
benziyen infilaklar herhalde boşuna bir 
~eyler değillerdi. 

İzzet kaptan kahvaltısına devam etti. 
Süvari LQtfi bey de biraz daha bu mevzu 
etraf mda söylendikten sonra tekrar ma
sa ba5ma döndü, taze ve demli çaydan 
yeni bir fincan doldururken İzzet be;·in 
durgun tavrına baktr. fikrini deği~tirmic; "' . 
iibi söylendi: 

- Maamafih belli olmaz .. Umulmadık 
taş baş yarar derler .. ne bilirsin .. Belki 
de senin dediğin gibi bir hal vardır. He· 
men Allah encamımızı hayırlara çevir. 
sin! 

lki kaptan iştiha ile kahvaltılarını bi. 
tirdiler. Gemide geç yatılryor, geç kalkı· 
lryordu. Öğleye yakın yapılan kahvaltı 
saat 11 den çok sonra bitti. 

Çaylarını içtikten sonra sigaralarını 

yakan Pelengiderya süvarisile ikinci sü
vari birlikte güverteye çıktılar. 

İstanbul, bu sabah en fevkalade bir 
görünüşle yüze gülüyordu. 

Nisan güneşinin okşayan ılıklığı, par. 
lak suyun sathında hareler yapan ışık 
kıpırdanışlarını göze sıcak gösteriyor, 
masmavi enginde hafif bir buğu içinde 
uyuklayan adalar bir sıraya dizilmiş iri 
balina balıklarının silüetini andırıyor
du. 

Ilerde, Saraybumunun rnüselJes çıkı
ıı. kar~ıSJna düşen Kızkulesini kucakla. 
yacakrnış gibi ona doğru uzanmış, ara. 
smda, harpten evvelki zamanların yüz. 
!erce transporundan ibaret kalabalığın 
}"okluğunu yadırgar bir mana ile yüze 
iülüyordu. 

Lutfi bey İzzet kaptana burayı işaret 
eti: 

- f ~e. biraz evvelki haksız §eylerin. 
yersiz ittihamlann bu manzara karşı
sında tamamen ifl~s ediyorlar .. Şu sükQ 
ta bak.. Sanki her taraf tam bir emni. 
yetin, mükemmel bir ac:ayişin içinde u
yuklar gibi kendinden geçmiş! .. 

f zzet kaptanın cevap \'ereceği sırada 
ı:ı;özQ Sarayburnundan görünen bir duma
na flişti. Bunu Lutfi beye isaret etti: 

r 

troyer olacak. 
- Hani nerede? 
- Bak.. Şuraya, Saraybumunun ucu. 

na doğru bak .• Dumanı görünüyor .. lşte, 
işte çıktı .. stümüze doğru geliyor .. 

Lfıtfi bey Sarayburnundan çıkan dest. 
royere doğru baktı. Güvertede duran bir 
nefere seslendi: 

- Bana bak o~lum .• Su benim dürbü
nü getir. 

Bir saniye sonra dürbünü eline geçiren 
sü\·ari dikkatle, gelen gemiye baktı, İz
zet beye mırıldandı: 

- Acaip şey .• Gemi harp hazırlığı ile 
ilerliyor .. Mürettebat top ba~ına .. Yarı 
Yardiyadalar galiba!.. 

lzzet bey de dürbününü getirtmişti .. 
O da oraya baktı: 

- Sahi öyle.. Ne var dersin Lfıtfi 

beyi 
LQtfi kaptanın gönlüne bir ~ühe kur. 

du düşmü,tü: 
- Bilmem! 
Derken, dürbününü tekrar o tarafa çe 

virdi. Zihninden hangi ihtimalin destro
)·eri bu halde ve bu süratle harekete ge
çirdiğini aşağı yukarı keşfe, tayine uğra. 
şıyor, gözlerini gemiden hiç ayırmıyor. 

du. 
Izzet kaptan, kalbinde !:abahtanberi 

sıkıcı bir yumru ile başgösteren tuhaf bir 
his,.ikableh'Ukuu def etmeğe uğra~ırken 

artık dürbün mesafesinden çıkan ve .. git
gide Pelenge yaklaşan destroyer etrafın
da mütalea yürüttü: 

- I.utfi bey: 
- Buyurun! 
- Bu gelen Muavenetimilliye değil mi? 
- Oyle , .• 
- Hareketindeki tuhaflık galiba bir 

takibe başladığını gösteriyor .• 
- Bilmem! .. Limanda ne takibi olur 

dersin? 
- Ne takibi olacak .. Sabahleyin benim 

top se,.Jerine ve infilaklara verdiğim ma
na .. Yani bir tahtelbahir takibi falandır. 

Süvari hiç !;esini çıkarmadı. 
Muavenetimilliye yalnız koşmuyordu .. 

Arkasından Ta~z. Yarhisar, Boyabat 
destroyerleri de geliyorlar. Bu haltın ic:.. 
kele kıç omuzluğunda da bunlarla kolo
na teşkil ile beybi bot frrka'sından ~ 
gemi etrafa köpük saça c;aça uçar gibi a. 
dalara doğru kayıyorlardı. 2 gomine me. 
saf eden LOtfi kaptan megafonla seslendi: 

- Hayırlı yolculuk .. nereye böyle? 
Mua\•enetimilliye süvaric:i (1) Rıza 

kaptan megafonla cevap verdi: 
- Tahtelbahir kovalıyoruz. 
LQtfi kaptanın rengi attı .. Beti · benzi 

kül oldu; bir taraf tan da tefsirinin ta
hakuku karşısında mağrur bir tebessüm
le muhavereyi dinliyen İzzet kaptanın 
gözlerinden utanır gibi oldu. sordu: 

- Tahtelbahir limana mı girdi? 
Rtza kaptan gemisi uzaklaşırken şaka 

eder gibi anlattı: 

- Yahu siz sahiden uyuyorsunuz bura. 
da .. !.iman allak bullak oldu. Yer terin 
den oynadı. Donanma hac:kma maruz 
kaldı .. Neredeydiniz Allah aşkına .. Şim 
di vaktim yok .. Dönüşte anlatırım. Zaten 
biz dönmeden siz anlarMnız ya .. Kendini 
ze mukayyed olun tehlike henüz savu~ 
turulmuş değil! 

Kolona hattında Marmaraya doğm 
uzaklaşan muhrip filotillac:rnm verdiği 
malumat Lutfi kaptanın aklını başından 
almağa yetti. . 

Onlar uzaklaşıncaya, Adalar önünü bu 
luncaya kadar arkalarından haktı. Son. 
ra yanı bac;ında se"siz "adasız duran lz. 
zet kaotanla konuştu: 

- Hakkın varmış lzzet bev .. Ama. bu 
mclQntar na~rl giriyorlar boğazdan? 

İzret bey istifini bozmadan mukabele 
etti: 

- E .. Harp hali bu .. Su uyur ama düş
han uyumaz derler .. Bütün gücünü ts
tanbula denizyolundan gelme~e hasreden 
düşman kuvvetleri bir yolunu bulmuş. 
buraya birkaç tahtelbahir c:ahvermiş. 

terdir. 
(Devamı Var) 

(1) Kastamonu mebusu iken gtçenler-
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Seyahat notları 

Dahiliye Vekaleti tarafından 

Bütün viliyetlere örne 
~ ' 

gösterilen Muğla valisl1 
Cç sene içinde M11.11ğOayı tanıanmıyaıcak l!<ad:ı 
de~ıştıren blYıylÜlk kaDlknnma haıreketnna anıatı~ 
Muğln, 20 temmuz - Onu kaybettik

leri için önce !zmirli tanıdıkları, sonra 
da Tokatlılar hayli lizUldiller. O, nerede 
memuriyet verdiyse, halkın sadece say
gısını <teğil, a) ni zamanda kalbini de ka
zanmağı pek iyi bildi. Yaman, fakat ye
rinde olan otoriterliği, enerji ve ateufn. 
Hği kendisini mUstesna idareciler arası
na pek çabuk soktu. Bugün onun adına 
"Çizmeli vall., diyorlar. 

Onu 1zmirden ve Tokattan tanının. 

Sessiz ve mlitevazıane çalışır, lakin mu
hakkak başanrdı. Gösteri§ten ho§lan -
maz, al!)igi hiç sevmezdi. Onu bu defa 
Muğlada da biç değişmemiş bir karakte. 
rip sahibi olarak buldum. 

Muğlayıı nasıl ve niçin geldim? 
Bu, seyahat için çizdiğim programm 

haridnde bir yolculuktur. Orta Anadolu
nun vilayetlerinden birindeydim. Bir ta
mim okudular. Dahiliye vekfi.Ietinden 
gönderilmiş ve valilere hitab eden bu 
tamimde Muğla vulisi Recai GUrcllnin 
isminden takdirle babsolunuyordu. Ya • 
nl Recai GUrelinin eserleri altmış vu 
kadar vilayete örnek olarak gösterili .. 
yordu. 

O halde Muğla ve mülhakatı çok deği3 
mit olmalıydr. Değişen bu ~ideyi gör. 
mek arzusunu duydum. Biri bu. 

Bir de başka 11ebeb var: 
Denlzliya geldiğim zaman değerli 

mlHklye müfottlşlerlmizden Nihad Ş~n -
mania karşıla.~mıştım. Bana, mUhim te ~ 
bcddüllit gördüğünden bahisle Muğlayı 

muhakkak surette görmemi ısrarla tav
siye otti. Bir tenkld adamının bu sözleri 
Muğlayı görmek için doğan arzumu kuv· 
vetlendlrmcğc yetti. 'Oç ~cnelik bir fası
la ile Muğlayı ikinci defa görUyorum. 
Şehirde bUyUk bir dcğişllclik var. Kaza
ları ve kazalara giderken yol üstUnde bu 
lunan bazr köyleri de gördüm, hepsi de· 
ği§mlş. Vilayetin heyeti umumiyPsinde, 
bir kalkınma hareketi vücut bulmuş. 

Köy ve köycülilk davası üzerindeki has
sasiyet bilhassa bu kalkınmayı temin e. 
den lmillerin başında geliyor. 

Sifad lstasyonlan, fidanltklar, an l! -
lah istasyonları, tavuk ıslah istasyonla
rı ... Köylerde damızlık hayvanlar, yeni 
okullar, en sarp ve tehlikeli zirvelerde 

yollar, temiz içme sulan, su isaleleri, köy 
yollan, köpfiiler, köy konaklan ve daha 
birçok §eyler yapılmış. Merkezde ve 

- ve: 
L:cvabiyle mukabele eden f 

bize tJ 
- Bir eeyler yapryorsaın. 

vazifelerden fbarttfr! 

Diyen, sonra da: .ı' 
dJ!:'" 

- Yaptıklanm, yapmak fste f6 tı' 
mln yanında pek küçUk katdıfı ığl ti 
tibarla beni tatmin bile etıned ıd1' 

~ 'I "muvaffak,, tabirinin israf oıund 
' · nmdaynn. te 

' Sözlerini earfeden saym iJbSf•~ 
1 ederim ki, Ml! o bildiğimiz te' 

J ' yanyana bulunmaktadır. 

M11ğla t•alisi Recai Güreli '"'° 
mUlhakatta yeni jn§aat faaliyeti ise ha
raretle devam ediyor. Vilaeytln 500 
bin liralık daraCık bütçesiyle bu bir yı
ğın muazzam işler nasıl ve ne §ekilde vU 

cuda getirilmiştir ve halen devam eden 
faaliye t ne suretle yaşıyabiliyor? 

Bu noktalar bu mektubumda sır ola
rak kalacaktır. ~fuğladaki intibalarıma 

alt notlarımı müteakip mektuplarımda 

uzun uzadıya tafsil ederken bu sırrı ü
ııa edeceğim. Zira büyük ve tamamen 
ciddi olan bu kalkınrMa, bUyük bir dava
nın tahakkuku bayıılyetini taşıyor. 

Buna rağmen Muğla kalkmmasmrn 
kıymetli elemanı Recai Güreli MIA o 
bildiğimiz tevıızuun içindedir. 

- Nasıl muvaffa koluyorsunuz? 
Diye sorduğum suale, derhal: 
- Böyle bir iddiada bulunabilir mi • 

yün? 

\ 

Onu hangi sahada söylet.nıeJı ı:ıı 
olduğunu bildiğim için dediın 1tl= 

- Neler yapmak istedi~ 1 

söyler misiniz? 

Cevab verdi: ,ı 

- IAkin bunlar ~ kadar çoJctlS' 
kaç sözle kestirip atıvermek b 

imkansızdır. lnkıllib TürkiyQıl!lı. 
line alırken yurd bir harabtiei 

U. Yapılacak i§, heyeti uıııu~,J 
riyle, harabeyi mamureye çe 
yesinl istihdaf eder. Biz ,'8ıne~e' 
mlze aldığnnız vazifeyi bu cepb ,.-r 
talea edince yapacaklarunızın_ 
rımrzdan çok daha fazla oldU~ 
etmek mevkiinde kalınz. ~ 

Azmi her şeyin üstünde tutaJl ~ 
jim muhakkak ki her sahada ısı 0e 
olur. Her vali arkadaşım gibi ~eıı. 
na bir hisse katmaGa çalışııcağıı!J .I_ 

• ,, bit ...i 
- Siz ayni zamanda "kaycU ~r~ 

''° siniz. Gazetemizin okurlarII18 e4e 
yU Bizin görilşUnUzle nasıl tart! 

rim? ~ 

- Ben köy ve köylUyil ~te~. fi; 
ytlzUnden okumak lstemfştın s.IJ ·~ 
kelime yanyana getirildiği ıaılJ 1'. :Jı 
mız:ı hemen Türkiye bUtUnlUğil ıJV;, 
lktısadiyatı gelmelidir. KöY bit ti fi 

mcvzuudur, köyJU ise meınlcl(tl 
ta tutan bir kuvvet. ı/ 

manzar a l a r 
t ' Bu gilzel sözleri dikkatle ııo 

1 
Yurttan 
---- isterken dcğerll vali: ~' 

- Bu mevzuu yerinde tettt11' 

.. 

•• 

Karaman, eski 
eserleri çok bol O• 

lan bir yerdir. Bu 
eserlerden biri de 

resimde gördüğü. 
nüz medresedir. 

Bu modresenin 
adına ''Nefise Sul-

tan,, diyorlar. Bu 
bina.yı, vaktiyle 

Karaman oğulla -
rma mensup bir 

kadın yaptırmış • 

tır. Bugün hay 

li harap bir halde 

bulunan bu med

reseyi evkaf ida

resi tamir ettire -

cek ve gelen tu

ristlerin istifade -

Jerine arzeyleye • 
cektir. 

ha faydalı olmaz mı? ~ ~ 
evO P 

Diyerek covab vermeıne ısı ~ 
rakmadan zile bastı ve w~ri 
demeye: 

- otomobilimi hazrrlssll11sr!d61JI 
Emrlnl vrdikten sonra b3ıı3 
- Buyurunuz .•• 

Dedi. ~· 
Onunla uimdi köy yolunda> 

• 1 ou-' Hulu!I 

e'I 
Manisa Hallı 

ihale edfld! ~ 
Akhisar, (Hususi) - V .,.,ff" /,. 

Lfıtfi Kırdarm himmet ,,e biltilt' J ~ 
Rifat Yenalın gayretiyle ı-tal~e ' 
sanları ikmal edilmiş cıarı .uıde .~ 
hazırlığı bu defa binanın > 

1 
ed'./ 

lçonto ile (54000) liraya ibll; ~I 
le neticelenmiştir. inşaata be biJl' V" 
başlanmak üzeredir. galk "\f'lel 
gençlik Halkevinin bir an e di'4 
cını sabırsızlıkla bekleılle1'te 
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Saııc, ~ ~ 
'akk kız - B . 
~ abıar, bu ~ fıyaıa kclepirdır. Dıı 
l;f e11ı. fıyaıa nasıl bırakıyorlar 
. t- l!flerj _ • 
'lC/ıcl k li. aça.) 

. ız- 8 . 
ılmenı, şefe sorayım! 

·~~~ 
t ~ arabasında t 'k' . . . . ....., ""il: ya an ı ı mınımını 

ı\n lı.taasaııaıı' . 
\er ~eı; Ee • dedı, ne güzel ~lar. 

ıli: vınç ve iftiharla malumat 
'lk· 
'V Ildır efenct· 

a? Ik· ırn. 
"t 11 

de sizin mi? 

~ra 
ırılhl deırso 

lotd ıı ıı l'llek . 
u tebınde muallim talebeye 

'ı\ 
, 1111cı ş . 
~in ' arlın babası kimdi? 

'l> k cı Sarı 
(' e 1 bırj . · 
-11frrırıcı ncı Fransuvanın? 

Franı::uva! 

'l{ 
' er le ~ı:cı Y hazır mı? 

·'F'ak 
t\ı] at rocuk nerede? 

,~ bDOsDffD? 
"-·~ ha tonu k 
, ı:ıtı ı~j arınıım sırtında kırmıı::. 
~~ \ ably~:den Yaptınz? " 

1rıı bil bay hfilcim. Bastonun kı· 
,, ın hiç yapar m1rdım? 

~lıo tıey --
l'ıılo • Yardım k 

a/adın 1 a oşım. Galiba bir ba· 
ı. 

l'eı.._ 

IEn<dllşe 
lızet Muhiddin sabable~in yelyepelek, 

kan ter itinde matbaaya geldi. Oturdu 
vo çnlışmaya başladı. Aradan birkaç da
kika geçince hnllndc bir sinirlilik oldu
ğunu farkettik. On bee dakika kadar 
sonra lzzet mruıasındnn kalkıp telefona 
sanldı, 05 i ÇC\'lrdi: 

- Allo. ŞikCıyet kalemi mi? 
- .... 
- Bizim telefonda bozukluk var ga

liba. Bu sabah beni kimse telefonla a
ramadı. 

HD~metçl 
Milstahdemin idarehanesinde genç ba

yan arzusunu anlattı: 
- Benim istediğim hizmetçinin elin

den her iş gelmeli, çarşıdan öteberi alma. 
lr. daima emrime hazır bulunmalı. bana . 
aksi cevap ,·ermemeli . 

- Fakat bayan siz hizmet,Çi değil koca 
arıyorsunuz galiba? 

Siyaset hatibi ilan aşk ediyor! 
- Fransız karikaliirü -

-Azizim para, gene para, daima para! 
Hayatta p:ırasız hiçbır ~ey rapılmaz. 

- Nao:!l yapılmaz? Parasız b<?rı; yapıl 
maz mı? 

---

- Adamcalız tehlikede, kadın onu bir 
grin birakwerecek. 

- Neden? Di~leri sa~lanı delil mi? 
- llayır, rok gevezedir! 

RABER - :ı\\sam oostl\A' 
. 

Gaıip lara/Larile, Londra bir alemdir! 

11ııım10nd 1 rı 

' • Sesoı snnema vil~\Yın<91 ffJ)an m k 
holOe1rDU1 aırtnstDern, nıCYJm<aır Daırouııo v Uııltlı eır
Beırınn şDmdlD kaDcdluırımDaıır©Ja <gJösteırlyoırDaır 

Sokak ressamları - yol ortalarında kedilere et dağıtmayı uğur sayan ingili:ııı ln7.1Ar• -
En ~enginle en fakiri bir ara ya evşiren seyyar barlar ve saire vesaire ... 

..._ 

tngtıfı kral ve krallteslntn Farisi } 
:r.lyaretlerl mlinnsebctlyle İngiltere ve 

1nglllıler hllkkmdn Pran ız gnzctcle -
rlnile slitttn sütun yaııbr r;ıkt1. Size bu 
~lia bunlnrdıııı, Londrnnm garlb ıta • 

raflarını nnlntnn bir 3 nzryı hulilsıı c
dJyoruz: 

Londrada Haydpark önUndc boğazla
rını yırta yırta konferans veren hatibler 
yeryüzilnün her tarafında meşhurdur. 

Burada günün hi~bir saati yoktur ki kon
f eranssız geçsin. Sabahın saat altısında 
bakarsınız bir muhafe.znkar, mUttehld 
ve kuvvetli bir imparatorluğun lngilte
re için bir hayat meselesi olduğu etra
fında bir saat söz söyler. O sözilnü biti. 
rir bitirmez, yerinQ bir sosyalist geçer 
ve i~çinin haklarını muhafaza etmek la

ıım olduğunu anlntır. Daha sonra temiz 
kıyafetli bir katolik papası gelir, dinin 
faziletlerind.:ın dem vurur. Papnstan son
ra sıra meselll bir doktorundur. O da 
hayatta mercimek yemenin kıymetin -
ni i..1.ah eder. Doktoru müteakip, incili 

bir deli saçması olarak tavsif eden din
sizin nutku dinlenilir. Orada bulunan in
s:ınlar hatiblerl alkışlamadan, kızmadan, 
tenkid veya takdir göstermeden dinler
ler. Aralnrmda hafif hafif konuştukları, 
mllnakaşa ettikleri nadirdir. 

Bu haUbler arasında öyleleri vardır ki 
on senedenberl her gün ayni fikri, ayni 
kanaat ve imanla fakat başka bnşka ke

lime ve cümlelerle mlldnfaa elmiş, 
halka slndirmğe çalışmı§lardır. Onuncu 
senenin son günU lrnd ettikleri nutuk
ta, ilk gün söyledikleri sl>zler kadar 
kuvvetlidir. Fakat içlerinde öyleleri de 
vardır ki hemen her gün ba3ka başka 
mevzularda söz söyler; bilhassa kısa boy 
lu, saçlan kırlaşmış, derisi gUne§ten 
yanmış, iri gözlüklerinin altında ufacık 
gözleri kıvılcım saçan bir hatib en ikna 
edici cümlelerle bugUn mlldafııa ettiği 
fikrin ertesi gUn tamamiyle aksini söy
ler. 

Bu hatibi e\inde de görmek şerefine 
nail oldum. Yanındaki adama adrf!sini 
sorduğum vakit bana: 

- Hatibe müşteri olmak arzusunda. 
sınu: galiba! dmr.işti. 

Bu cUmlooen bir şey anlamamakla be
raber (evet) cevabını vermek sayesin
de istediğim adresi öğrenmiştim. 

Hatib bizi kUtuphanesine aldı. Birer 
clgara ikram etti, kendisi de bir cigara 
yaktı ve: 

Kedilert ti solan satıetlar'dan biri, scy 
yar bar; sokak ressamları; kibar dilenciler 

ve kaldırımlarda numara yapart sabtk 
müzik - hol artistleri ... 

hangi mevzua dafr btr kÖnferanıı istedi
ğinizi kısnca anlatınız, dedi. 

BanL'll - kendi tabiriyle - bir mUşterl 
olmayıp sadece her meraklı hddiseyi 
öğrenmeye çnlış:ın bir gazeteci olduğu-
mu tiğremnce giildU ve: · ., • -

- }>öz cöylf'mPkte movzut n pek az e-
hemmi} eti vardır, dedi, asıl ehemmiyetli 

olan, halkı etrafında tutabilmek, onu 
söylediğinizi dinlemeye icbar cbnektir. 
Hatib icabına göre halkı gUldUrme}i ve j 
ağlatmayı bilmelidir. Bu benim elimden 
geliyor ... Onun için bu işi meslek edin
dim, geçinip gidiyorum. Galiba hayret 
ettiniz.. Fıı.knt şaşılacak bir şey yok. Her 
insan fikrini başkalarına knbul ettirmek 
ister, bu onun için bir ihtiyaçtır. Fakat 
fikrini lznh ve mUdafaa edemeyince kn. 
naatinl pek fi.la birisine müdafaa ettlre- ı 
bilir. Bu tıpkı suçlunun avukat tutması 
gibı bir şl'ydir. Mesela geçen gün bura-

' ya bir kaduı geldi, fareleri zehirlemcği 

ınsana yakışır bir iş snymryormUB. Fik
rinin müdafaasını kabul ettim ve Hnyd 
parkta bu fikir etrafında tamam iki sa
at söz söyledim. f~tcsi gün emekli bir 
albay paranın ortadan kaldınlınası ve 
mübtı<lele usu!Unün ihynsı hakkında bir 

konferans verdirdi. Dün de yine bir mllş 
terim hesabına, umumt yerlerde sllz 
söyliyenlerin insanları ynnhş yollara 
sevkcttik!eri, söz htirrlyetinin kaldırıl -
masr, bilhassa Hayd park civarında hal
ka söz söylenmesinin meni Uzerine bir 
saat çene çaldnn. Mevzularım ekseri~ot
lo böyle garib şeylerdir, eimdiye kadar 
evlenmenin, ailenin, açık havanın, al -
kolUn, feminizmin, çıplak gezmenin, ne
baUa beslenmemin lehinde ve aleyhinde 
sözler söyledim. 

Bazıları bana böyle bir fikrin hem le. 
hinde, hem de aley::'!ndc söz söylemenin 
al t.ka uygun olı:ıadığını söylediler. On
l:ırn babıthun bir ~özil ile cevab verdim: 
Babam bana daima, "Con, derdi, unutma 
ki her madalyonun bir tersi ve bir yUzü 
vardır!.,, 

Sokakta ~alış tn aktörler 

Bunlar neler yapmıyorlar neler'? bir 
delikanlı, gazeteyi katlıyor ve ellyle ke
serek tenteneler ve gayet muntnzam 
şektlltır yapıyor. Diğer biri.Si koltuğti al
tında taşıdığı kocaman halıyı caddenin 
orta yerine, iki taraftan akan otomobil 
dizUerinln araa'AA cri~or ~.e bu balı n_ 

1 ~erinde.. şUkCiyotJ,c cnnbıızlık hünerlerJ 
yapmnğa bnşlıyor. 

Bazılnn da tek tek değil, tnkım halin· 
de geziyorlnr. Jön prömye, Prlma ı:ı lnna 
kadın ve erkek aktörler bir el arabasına 
mcharetle yerleı,ıtirilmiş piyanonun a • 
hengine uya,o.Jç operet oynuyorlar. Ar· 
kalanndan bir canbaz tnkmıt yolun as· 
fallı Uzerinde plmmldler yapıyor. Bil • 
tnn bu sanatkfırlnr numaralarını bitir • 
dikten sonra şnpknlannı çıkanyorlnr \'O 

parsa topluyorlar. 

Kedilere et 

Londranm hususiyetlerinden birisi do 
"kedılere et satan,, satıcılardır. Bu 
damlara lbun olan eşya bir el arabası, 
bir sepet, bir bıçak ve bir et tahtasıdır. 
Et almak için de mezbahaya giderler. O· 
rnda kendileri için hazırlanmış etleri a
lırlar, bu etleri sıcak suda hqlarlnr. Ke. 
diler bu ha§lanmış ete bayılır. 

El arnbalarlyle et satanlara Londra -
nm iş merkezi olan Sitlde dahi sık sık 
tesadur olunur. Bunlar sokaklarda do • 

laşırken "kedilere et,, diye bnğınrlar ve 
arkasından da kedi gibi miyavlarlnr. Ke
dUer bu sese çok al~kmdırlar. Bunu i§i
ten kediler merdivenleri dörder dörder 
allar, kaldırımda satıcının ayaklarına 

silrünerek dolaşırlar, adet! el arabası
nn sıçraya sıçraya hilcum edenler bile 
olur. Bu ndamlnrdan et alıp sokak kedi
lerine dağıtmayı uğur snynn birçok genç 
kızlar vardır. 

Herkes, kedilerin ufak ufak doğran ,. 
mı§ et Pt\rçalarmı kapl§B kapışa yedi -
ğini zevkle seyreder. Kibar bir lngilizir. 
yUz paralık et o.ldığl, ve ufak parçalar: 
şişe dizer glb1 bir kamışa dizdirip elinde 
sallaya sallayn evine doiru .,Y,ollandığı 
da görülür. 

Seyyar barlar 

"1<ır t 
' baka 

Yım, cesaretin varsa dersimi bilmediğimi bir daha söyle! 
- TiltUn Aleyhinde bir konferans ha

zırlamakla megulUm, vaktim vnr, trı:tfen 

Sesli film Londranm meşhur otuz mU 
zlkholünU Qoşalttı. Bunlardan ekserisi 
kapılarını knpadilnr, ynbut slnClJlll oldu
lar. Bu salonlarda çahşn,n eski artistler 
de tabit açıkta kaldilar. ~imdi bu sanat
ki\rlar numaralarını salonlarda değil, so
kak ortasında yapıyorlar, halk da onla
rı seyredip alk1ı,ılamak için dakikalarca 
sokak ortasında bcklcmeğe katlanıyor. 

Bunlar sokak ortasında tamamen giyin
miş vo maklyajlı olarak duruyorlar. So
kaktaki bir bina, bir ağaç ve salro de do 
kor vazifesini görUyor. 

Londra soknldarının diğer bir garibe
si de seyyar barlardır, Bu seyyar barlar, 
alçak tekerlekli, geniş blr yllk arabasnı. 
dan lbarctllr. Kamyonetin Uzerine bfzlnı 
meyhane tezgahlarını andıran yarım cla
ire §eklinde bir tezgfıh yerle§tirilml§Ur. 
Beynz ceketli garson bu tezgahın nrka
smdadır. Kamyonetin ytlksek olan arka 
tarafmdnki raflara, tUrlU tUrlU eandviç
ler, keyklcr, muhtelif markalı cignra pa-

Dcvamı 15 incide 
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Dı"in l' clief endi rayımıda yapılan at ya rışlaruıda se.yirrilerdr.n iki grup ı·c en Tıc yecanlı yarışlardan biri başlarken 

Dün yapılan 
Çifte bahsi kazananlar, 

at varış 

bir liraya mukabil 
200 Jira aldılar 

yarışlarda Haber'in Bütün 
favorileri 

lstanbÜldaki at koşularını tertib eden- ı 
ler, bu gidişle, pek yakında, iki ıııktan 
birini intihnb ('~nek mecburiyetinde kn- ı 
Jacaklardır. 

1 - Ne yapıp yapıp büyük bir lpod
rom inşa ettirmenin çaresini bulmak. 

2 - At koşularını Hi~rvetmek. 
lfilhnkika, "Veliefendi" koşu yerinin 

dar çerçevesi, bin bir yol milgltUlatrnn 
rağmen ata olan sevgi ve merakmı yc
nemiyen İstanbul halkını, artık istiııb e
demez oldu. 

Yukarda mcvzubahs §ıktan ikincisi, 
Türkiycde nt neslinin ıslahrnıı mühim bir 
öarbc indireceği ve binaenaleyh atçılığa 
büyük ehemmiyet veren hükumetin pro
gramına aykırı bl r hareket olacağı için, 
bunda ısrar ctıniyecek ve ikinci §ık üze
rinde ehemmiyelle duracağız. 

Ayni sütunlarda defalarca yazdık ve 
yine her fırsattıı yazacak ve tekrar ede
ceğiz: 

• 
lstanbulda, ııehrin merkezine en ya • 

km bir yerde inşa edilecek büyük lpo
dorm, Türkiyede at neslinin ıslahına ve 
ntçılıh"ln inkişafına asgari birkaç misli 
hız verecektir. 

Atçılığmıızın menfaati nammn, temcld 
pilavı gibi, ısıtıp ısıtıp ortaay koyduğu
muz bu ehemmiyetli ve elzem ihtiyacı 

bir defa dnha tekrarladıktan sonra ge
lelim dünkü koşulara. 

Koşuların bilaislisruı hepsi, büyük bir 
zevk ve heyecanla takip edildi ve, dör· 
dUncU koşu müstesna olmak ilzero inti· 
zam içinde yapıldı. Filhakika, iki yaşın. 
daki taylann girdikleri "Yalova koşusu,, 
nun deparı, viraj Uzerinden verildiği f. 
çlıı "kord" da bulunan bir iki tay asgari 
on metre nvnnsla çıkış yaptılar, pi.qtin 

Clışarsmdaki taylar ise, 800 metre gibi 
kısa bir mesafede kapanma.qı çok mUş
kUl bir mesafe kııybettiler. !ıerdeki kı
l!a mesafeli ko~ularda bu cihetin nazarı 
ffikkate alınacağını Umid vo zannediyo· 
hız. Esasen böyle koşularda yer için 
kur'n çekmek ve hayvanların çıkı~ vazi
retlni bahsımUştereke girenlere bild!r
inek dünynnm her tarafmdıı adettir. 
l3izdo do ayni usulü tatbik etmek, bah
~ımüşterek oyuncularına, yabana atıl • 
maz bir avantaj vermek olur. 

BiltUn atlı sporlara ve bu meyıında at
koşularına sütunlarında daima mühim 
bir yer ayıran Haber karilerini, dilnkU 
koşularda da bir hayli tatmin ettiğimiz 
için, biz de ayrıca bilyük bir zevk duyu
yoruz. Filhakika, dünkü koşulardan ev
vel yaptığımız tahlil ve tahminlerde bü
yük bir isabet gösterdiğimizi, beş yarış 
için vC'rdiğimiz favorilerden dördünün 
birinci vo ancak birisinin ikinci oluşu, 

bütün vuzuhu ile meydana çıkarmakta· 
dır. 

Fakat, maateessüf, mühim bir cinaye
tlll tahkiki dolayıslyle, piyasaya biraz 
ı~ çıkan gazctc>mizi, at meraklılanndan 
blrı:oklan vaktinde almak imkanını bu
lamamrşlardrr. Bu gibi ihtimalleri bC'rta-

kazandı 
raf etmek için, buodan sonra koşu hak
kındaki tahlil yazılarımızı cumartesi gUn. 
lcrl dercedeceğiz. 

DünkU koşuların neticelerini sırasiylc 
veriyoruz: 

Birinci koşu 

Dört \'O clalıa ~ ukan yaştaki yarnnlmıı 
.Arnb \'O haUskan Arab at \'e kısrakları
na mnh u (200 - 400 - 600) liraya sah!i 
koşusu. 

l\l c afc: 2000 metre; ikramiye: 155 
Jlra. 

1 - Ceylan \ 'il (R. Ölçrllk): Gnn· 
ynn : 160; Pliisc: l 00. 

2 - l\lu ııl (Salih Temel) i plase: 215. 
8 - JJilo (K. Köktcn~r) ııtasc: 260. 
J>liiso olnııyanlar: ~lchnık, Acele, Do• 

ğnn , Uçar, Ce~litn, K<'kllk, l)\imf"r. 

Bu koşu Jçin favori olarak Ceylan 
VII ile Musulu vermiştik. Depardan kı
sa bir müddet sonra başı alan Ceylan 
VIl rahat bir ko§uyla birinci, Musul da, 
ayni rahat ııekilde ikinci oldu. 

ikinci koşu 

Bu sene zarfındaki kazanı:ları f>OO JI. 
rayı doldunnıyan ü~ ya:;mdakt yerli ha
Jh.knn Jnı;lllz erkek YC di~l taylara mah
s us. 

~lesllfc: 1800 metre: ikramiye 355 li
ra. 

l - Şlııka (F. Knraosmnn); Ganyan: 
ııo. 

2 - .Ate ( •• Omurtag). 

Bu güzel koşuya, maateessüf, ancak 
iki at iştirak etmişti. Beklenilmedik bir 
hadise, daha doğrusu kaza olmadıkça, 

geçen hafta da bir birincilik kazanan 
Şipkanm, bu yan§t da alacağına muhak
kak nazariyle bakılıyordu, netekim öy. 

le oldu ve herkesle beraber bizim de 
favorimiz olnn Şipka, hiç rahatsız edil
meden birinciliği kazıındı. 

Üçiincii koşu 

Dört \ ' O ,]aha ),ıkan yaştaki yarım

kan Arab ve lıııllsknn Arab at l'C Jnsrak
larmıı mnh uı;. 

Mc nfc: 2400 metre: :ikramiye: 190 
lirıı. 

.. 
l - Sarık aş (Talat Çevik) ; <laıı~·nn; 

4:>5, pıa .. c: 200. 

Fransa turu 
nihayetlendi 
ltalyarı Bartali 

birinci oldu 
l>ari.3, 31 (A. A.) - 4550 kilometrelik 

21 merhaleden ibaret olan Fransa bisik
let turu bugün bitmiş ve İtalyan kO§IJCU 
Bıırtali bu mesafeyi 148 saat 29 dakikn 
12 sanlyC'de almak suretiyle birinci gel
mı,,tır. 

Atyarışları11da heyecandan kendilerini tutamıyan seyirciler. 

Jtt yarışlarınaa l'alova koşttstmım aeparı. 

2 - Bahtiyar (Şems<'.ddln); ıılllsc: 

220. 
PliLso olm ıyanlar: 3 - 'ünlü, Al l>c r

\i , E~der, Jlıum.Janl. 

Bu ko§u için de biz Cavori olarak Sarı
kuşla Bahtiyarı vermiştik. Koşu ba§la
madan evvel bahsimU5terek heveslileri
nin - nedense - ÜnlUyo iltifat cttlkleri
nl gördük (herhalde saçlarının "altı ay
lık ondüle,, ve kendisinin de bir hayli 
gösterişli olmasından olacak). Fakat Ün· 

lil tarnftarlannı inkisan hayale uğratır
ken, geçen sene, !iehrimizde müteaddid 
koşular kazanıın ve c;ok güzel bir yarım
kan olan Snrıkuş birinci, Bahtiyar da 
ikinci geldi. Gazetemizi okuyup, bu ko
§Udaki "ikili bahiste" Sarıkuş - Bahtiyar 
çtrtlni oynıyanlar da, ı liraya mukabil 
955 kuruş aldılar. 

Dördiincii koşu (Yalova koşusn) 

Hiç ko:r:u kazanmamış, iki ~aşındaki 

Profesyonel güreşler 

Tekirdağlı lliisryinin giireşinrlcn bir enstantane. 

Geçen haftadan geri bırakılmış olan me,.hur profesyonel serbest güreş mfü::aba· 
kaları (!) dün Taksim stadında yapıldı. Günün ilk güreşlerinde PehlivanköyHi 
Mu tafa Homanyah Mehmedi. Mola Meh met Adapazarh Arifi, 13 üncü dakikada 
yendi. 

l\Iülayim Manısalı Halil müsabakası 15 dakika sonunda beraberlikle bittikten 
sonra sıra Jorj 1\lodrin Kara Ali maçına gelmişti, bu karşıla~a yenişinceye ka
dar devam edecekti. Müsabaka çok çetin cereyan etti ,.e 17 inci dakikada Kara A
li Yeni Zelandalı rakibini havaya kaldır ıp yere sa,·urarak sırtını yere getirdi. 

Son olarak yapılan Tekirdağlı Hüse yin ile Babaeskili lbrahim arasındaki gü 
rcş 45 dakika sonra Baba ec;kilinin raki binden 25 kilo ek ik olmasına rağmen be. 
rabcrliklc bitti.. 

1Jiicr satıcla b·ı 
İstanbul oelediyesi ll~ 

· sı Dar bhane proJe ,0f. 
Dü1ı, V cliaf endi çayırwda, toz.~ 

içinde kalarak güneş aıtındO ~ti~ 
bunalarak koşuları seyrcdc7ılr1' Jaf'•~ 
}'0.000 den aşağı değildi. A~ )'~ısıl 
f cna şartlar içinde böyle bır kJStlİ. 
toplayabıliyorsa, Ankaralıl~rı dr~ f 
racak dcrcccdo güzel bir HıP0 ;s~I' 
tığınız gün, seyircilerin birkaç 111 .t1 
cağıtta inanabiliriz. IJ(#fı'J 

Gece gündüz, gelir kaynal'd'yt.sil 
zekasım tiikcten lstanbııl bele ~aı~; 
re bir Hipodrom kazandırsrs0 ~' 
imar lıamlesi j'aPmış olm~z,YO er';~ 
mcraklılamnm Velicf endı 111 tar~ ~ 
cehcmıcm azabı çekmekten kt~ /Jİf 4t 
maz: boş kasalarını doldııraca 
lıane de kurmuş olur. ıocal• V 

At sporu meraklılamrd<ıtı 0 f{Al3f} 
yır dua caba. 

====~ ~' 
yeril hııliskan İngiliz erkek ,·o 
larn mahsus. . fi 

ı,·c· 
l\lcsafc: 800 metre; ikranı J 

rn. 
• j 

ı - Oya (F. Atlı); (tans an · 

ıılfıse: 410. e: ıt 
2 - Eco (Salih Temel) i pli! -•~ 

l·ı!Jl'Y 
l'lı1sc olmıynnlnr: S -

l'afnğ:m, Untıray, Knranfil. 

dll~J 
Bu koı;ıunun deparı, yukard11 {!' 

jJıdCll• ~ 
diğimiz veçhilo, viraj Uzer d~ 

ş:ırtlar içinde verildi ve bU >.uı ı-'J:/ 
ların bazıları bir hayli ın~s~~c {ll~I 
tiler. Bunlar meynnmdn, bızı nfil 0e 
larnk verdiğimiz Ece ile J{arıı of" _ı 
dL lyi bir fırlayışla önden çııcııııdC ~~ 
keyinin ustalığı sayesinde bir 'I ı,ıt 
alınca, hiç bcklenilmfyen, k

013

1'1e ~ 
ıincilik kazandı. Ece de gUçlil 9~bl 
oldu. Birinciliği kazanan at }.tJJ'' 
ismi, programda sadece "f'. tef b 
gösterildiği için birçok ki!ll~ tııı 
"Fikret Atlı" şklinde okt1Y11 ıııe 

tcbf 
nınmış ve kıymetli ntçınıtzl ·ıtlC~ 
tularsa d'.l, Fikret Atlı bu tct>J1 ~ 
şekkürlerle mukabele eıınck~. 161' 
Oya'nm, "Fahri Atlı,, ndınd ~0w' 
ait oldu{;runu da ilave etnıeY1 

Beşinci koşu (HandikılP) tll! 
.,,,ı 

Cı; ya.5ındakJ yerli yarıınklll1 
kek \'c dişi taylara mahsus. ·C ~~ 

· •·rıınıl) MC'sarc: 1400 mc>trc: .,,. 

rn. ,J 

. G'°'' 
1 - Uintcpe (Celiıl Bııftlr)' .,;' 

450; pli'Lse: 170. r,1' 
1• ,-ıl '!o 

2 - Kop (l\lllr<'şnl 'c '(/ 
ıılfısc: 170. <li"' 

~ I cc. 
l'lüse olmıyanlar: S - ı 

1.nn. 
t•' 

• Afıt1lı ııı' f 
Bu koşu için işaret ettı= ıctıfll' 

ri BintC'peyle koptu. Nctcl<iJJl., .. ,11~ 
· ı .v"· ıe r('şal Fevzi Çakmakla Ccl•1 uc-'4r (f 

iki atı arasmdn hafif bir Jlll ~tıll1 
Pes 

geçti vo Baı;:bakanın Biııtc .. 6' 
hat birinci oldu. ,4ıııı·. 

·ttrct ıe~ 
Kıymetli antrenöril f'ı_ 

111 
115) d ı 

"hC'nüz iyi hazırlanmadı,, ğl ııııı•~ 
bu güzel at, bir de i;>i hıızlr 
atların çekecekleri var... ·ddcıı ~ / 

Hulasa, dilnkil koşular ~~til<tcıı. c t 
zel oldu. Hele, koşular bı çift~ JV4 

çifte bahiste Oya - BinlC'P
0 rıı'' ~" ~ 

ııııılll "P" /1 
namak tnliine mazhar 0 

1 
rllJ(' 1 Y. 

} • ....,, B S. 81'1' 
ya mukabil tam 200 ıı.. dCI' ,,- ıı 
işten böyle anlarız işlC··"'. ilJ)rt~'.J 

·ıcrııır ..ı4~ 
metli bir tavırla, kendı ıcıP ~· 

d çı 
bakan na7.arların altın n 
görülect1k bir sahneydi. ~· ~ 



Dıin Beykom 7.1 gibi mükemmd bir ne tire ile yentn matbuat takımı. maç"ttın bir tmstan1ant, mağlup Beykoz tekaiitleri 
~----------------------------~~~----------

atbuat takı 1nı dünkü 
nıacını d3 7-1 ·kazandı 

l)Uo bü y ü k bir intizam içinde yapılan 

Yelken teşvik müsabakaları 
lstanbul yelken teşvik musabaknlarının ikınclsi dUn Modada yapıldı. Ha\'anın 

sert oluşu yüzünden bir hayli geç başlan an müsabakalara on bir §arpi iştirak <'t

mişti. Çok ze\'kli \'O muntazam bir şekild o cereyan eden milsabakalar neticesindC' 
Galatasaraylı Feyyaz birinci, elli motre farkla Anadoludan Salahaddin ikinci, )in<' 
Galatasaraydan Niyazi Uçüncü oldular. Kaba voleler arasındaki karşılaşmalarda ise 
Galatasaraydan .Mes'ut birinci, yine Galat asaraydan Ekrem ikinci, Marmaraspordan 
MP-lih de UçilncUl~ğü aldılar. 

~ 

19 
Gazeteciler , 

avkoz tekaütc 1
1 

lerJ lkarşosonda 
:e"kaıade güzel 

1
"' ovun çı kardı lar 

blil.Iatbuat takımı dün Beykoz çayırında 
Ylik • k hır se~ircl kütıcsl tarafından alli.-

d ayıa takip edilen zevkli bir müsabaka-
an son 

zı ra Beykozun tekaüt oyuncula -
lldan u 

)·ıw ın rekk<'p takımını bire kaf6ı 
l 1 

kolifl mağlüb etmiştir. 
d ki haftadanb<'ri dedikodusu devam c
en b 

llıath u CntC'resan maçı yapmak Uzcre 
at uat takımı oyuncuları, köprüden sa-

on b' ltoıa_ ırde harek<'t eden vapurla Bey -
lttııd Yollandılar. Bu neşeli kafileyi ya
guv"an ııessizce takip ediyordum. üst 

cf'Sh·~!ede Yerleştiler. Hep maçın neti
~lubı nıeşgul oluyorlar. Kaptan lz:- t 
ku,,.,.ddin Apak çok telli.§ta ... Takımın en 

·vetıı 
tııl'lld 0 Yllncu13nndan sayılan ErcU -
llliye Vapura yetişememiş. Acaba gel 
~ ce1t :mı? diye pek UzUJUyor. Osman 
llıı ~tan da haber yok! •. Tali Beykoza 
('llıin 1

l'cek ? •• l<'<'nerll Sedad kendinden 
lltı .. ~e korku~·orsunuz nasıl olsa bir 

gol " ' 'ar"U tıkarım: diye arkadaşlarmı ce-
\ra eııdiriyor .• 

aa., :
1
11

r Beykoz Lııkclcslııc yanaşınca 
l~ tt Yahlıların sempatik idarecisi Ke1-

•0tah· 
glllet ını her zamanki ne§eli tavn ilo 
l CCllC'rj k f;!Jtln 

6 
arşıladı ve hC'men iske -

davet illinde bckliyen hususi otobüse 
etu ... 

llir s . 
13 Uıkast m1 ? 

den u~ıcakta çayıra kadar yürümek cid

fil'pC'rvr bir iş .• Beykozluların bu misa -
lt Ctliği d' tın1 Ilı ne ıyccek yok. :Matbuat ta-
tobUtıe adları bUyiik bir memnuniyetle o-
li' Oldu} alcat b ar .. .Araba hareket etti ... 
loför d u da ne demek. Sahayı geçtik, 

urrnu,. 
J\hın ,,or .. 

et 1hea • ...... y n. 
l'afetı ahu, nC'r<.>yc'gidiyonız? Yoksa zi
l C'Yuuu 
•dııar !3aaa) tepesinde mi hazır -

h lııe~··l.iuh . 
l~tın •il iddın hayret içinde ... Bu ne 

11ncıa n 1l>riz ... {)ğle güneşinde dağ ba
Otobue Yapacağız?. 

~"t 8 3l'rpf b • 
(lrlıer . ey bagında durdu. Ga-

rı. ile bi ~lıtehayyir. Ne bir karşılayı-
o• b r '>l'Yk 1 0 Us har L oz u \'ar .. A •.• bu da ne? 
C\ f'~ı:.•t lı bir kaf'( . Olti. Kadınlı erkekli ko-
a ıııa b 

1 e~ 1 böyle güneş altında dağ 
tıu 'takmak 

thiddN t da ne demek? .. Herkes 
hıı ' ozu d 
1,.. otobusun urnnna katarak uzakla-
! r 't'nrrı t arkasından yola dUzUldU-

r 0 uz b 
1 C:oı l!Pyaha • eş dakika devam eden 

halde tind,•n sonra pek bilkin 
d, . tal'ıra d'" 
... ruıe oyn <ıncn gazeteciler ken-
·ı.ı kJ anan bu 
11 "rden k oyunun acısını ye -

0 ;rn b:ı.şınal:ı annayı düşUnerek derhal 
'ııta b' geçtiler .. 

~ıı • ır ahçını 
\u' :ldığı aşikar n nczar('ti altında ha -

l.ılJara . olan Yemekler yorgun 
f'. ~ilt Ycnı bir . 
ı . trı"dilE>r 

0 
zındclik vermekte 

lıJııt · ere k len 8 ennrmda kahveler 
' d onrn Ya ./\., ıı ı. f zzflt l vaş Yavaş hazırlıklar 

l"I 
1 ll'ı t lh13a luhiddln, Ulvi Yenal ve 
• nd:ı.n nı" 

P. d0rhaı . urekkep teknik ko -
1tr), ıçtinıa d 

nı tertib e erek matbuat ta-
l(al"cl. Ntiler. 

~llh · Foto N 
~r 1ddin Ap k nnıık - MUdafiler: İzzet 
.ı u"\'inler· oa (kaptan) \'C Ercümend 
"~Ilı · srn · 
ca • Saıahadd' an Kavrak, Ahmet A -
~· trı\tt ""n ın. Muhacimler: Şati Tez-
-. .._ al, S0dad Ali ô C.. • . mer Bo -

bucaıt h 
azırlanan 

matbunt taluını 

Diinkii maçta, tekaiU babalarmın nıa· 
çını scyrrlmcyc çocuklar da gelmişlerdi. 

Fenerli Şabanın mağazasında hazırlan

mış olan dUz lacivert pantalon vo yeni 
formaları giymiş olarak ;ok temiz bir kı
yafetle sahaya çıktı. Beykozun tekaüt
ler takımı da yUzbaşı Hüsameddin, SU
leymaniyell Ahmet Ağabey, Kelle İb • 

rahim, Vefalı Muhsin ve Settar ağa gi

bi meşhur simaları kadrosuna alarak: 
Necati - Ahmet, Kamil - Rlza, Kelle 
İbrahim, Settar - Hüseyin, Hüsamed -
din, Muhsin ,Fphri, Ahmet §eklinde ve 
çok zorlu bir ~alde karşı tarafta dizildi. 

Tarafeyn kaptanlnn Kelle İbrahimlc 

İzzet Muhiddin Apak, hakem Ahmet 
İhsanın daveti üzerine santraya geldi -
ler. Uzun bir seremoniden sonra maça 
başlandı. Parayı kaz.'lnan Beykozlular 
gUneşi vo rüzgarı arkalnrma alarak hU

cuma geçtiler. Matbuat takımının mua. 
vin hattında kırılan bu hücuma gazete -
ciler Ömer Besim vasıtasiyle cevab ver
diler. Şazi birinci dakikada eski klübü
ne günün ilk golünü yapmak fırsatını 

kazandı. Fakat bundan istüade edemedi. 
Üçüncü dakikada Osman Kavrağın geri-

r.- Devamı 14 1incıidc 

Şişlinin 

Muvaffakiyetle 
yapıldı 

r 

Gayrif edere klUplerin en kuvvetliJe. 
rinden olan ve bu sene federe olmıyan
lar arasında futbol §aIIlpiyonluğunu da 
kazanan Yeni Şişli klübil tarafından ter
tib odllen atletizm bayramı dUn sabah 
Taksim stadyomunda bilyük bir kalaba
lık önilnde yapıldı. Alman teknik netice-
ler ışunlardır: ı 

J 

Altılar mu 1teJiti dünkü müsaba
kada mağlup oldu 

tzmir fuarında 1struıbulu temsil ede
cek olan altı klüb muhteHti dün Beykoz 
sahasında yine aynl klüblcrin oyuncula
rından kurulan ikinci bir muhtelitle kar
şılaştı. 

Oyun mütevazin başladı. Fakat daki
kalar ilerledikçe genç takım daha ha
kim oynryarnk birinci kısmı 1-0 galib bi
tirdi. 

İkinci dc,·rede üstiinltiğü açık bir şe
kli alan B muhteliti rakiblerinln kaçırdı
ğı bir penaltıdan sonra bUsbiltün nçıla-

atletizm 

rnk Uç gol daha atmağa muvaffak oldu 
ve maç da böylece 4-0 Altılar karışığı. 
nm mağlüblyetiyle neticelendi. 

Bu karşılaşmada iki muhtelit de şu 

şekildeydiler: 

A karışığı: Mun\hhid, Ruhi, Banadır, 
Abdus, Kemal, Dıınlş, Turhan, l\luhtr
"Cm, Şebab, Hüsclio, Kazım. 

B karışığı: Safa, Halid, Burhan, ~luo;
tafa, Kamran. Cahid, Ali. Zeki. t~kTenı. 

ŞükrU, Gazanfer. 

bay ramı 
.. 

100 metre: 
} 1 ·-!:;;;;;!§~==~ ~==::::-;....;..;~~-=;:.. 

Birinci Kalpakçıyan, Jkincf Polatkan, 
iiçilncU Grlag. Derece: 12. 

200 metre: . 
Bhincl Kalpakçıyan, ikinci Dilanyan, 

llçUncU Anıen. Derece: 24,6. 

400 metre : 
Birinci Kalpakçıyan, ikinci GUlbenk

yan, UçUncU Ditanyan. Derece: 54. 

800 metre : 
Birinci 1stcpan, ikinci Arsen, UçüncU 

Gillbcnkyan. Derece: 2,17. 

1500 mtre: 
Birinci Artin, ikinci 

Arsen. Derece 4'130,2. 

8000 metre : 

Scrkis, Uçüncü 

Birinci Artln, ikinci Serkis, üçUncU Ba
ronyan. DC'rC>cc: 10,29,9. 

l.üksck atlama: 
Birinci Hallacyan, 

Derece: 1,55 mP.tre. 

Uzun atlama: 

ikinci Ostanynn. 

Birinci Giragosyan, ikinci lstepan, U
çüncü Ostanyan. Derece: 6,27 metre. 

Oç adım atlama: 
Birinci Girngosynn, ikinci Şahin, de -

rece 3,04 metre. 

Olrld a{Maı 
Bitine! Pagaryar ~inci Kurdyan, li

çUncil ZeMfyan. Dwece 10,89. 

niısk atmıı : 

Birinci Yavruyan, ikinci Ohanı;ısyan, 

licUncU ~v.a.a 9erece: .3.!LU.. 

""' 
r. , 

-'geçit - ..... -..-
Şişli bayromınnan iiç inttba: BaJ•rak nıe riıilmi, 'Jiak'tmler resminde ~ 

laaltn müıabakaltm 



Yazan: Ş. Rober Düma -25- Çeviren: ~a 

Metre gecelerin ·; (1 el} e man 
vatanını satmı tı 

• 
şere nı ve 

Sonnı. o iğrenç pazarlığı kabul etmek 1 
alçaklığını göstermi§ti. "Ne diye ken • 
dinizi öldürmeğe kalkıyorSunuz? O Uzel 
bir mevkilniz, nerıs bir metresiniz, aile
niz var. Bu vaziyette bl.i' insanm intihar 
etmesi budalalıktır. Kumarda kaybedi • 
len paraya gelince; o da mesele mi ya? 
size onu temin eden biri çıkabilir. Mese
l! ben! mukabllinde ne ml istiyorum? 
Gayet lia.Sit. Dinleyiniz.,, 

işaretleriyle dolu bir kağıdı tetkike ko- } Odadan çıkarak karısını dalgın ve dU-
yuldu. Unceli bırakıyor: erkekler ne tuhaf -

Saat dördU on geçe kapısı tekrar vu- tirlar! Ho.t:ırlıyor musun diye de soruyor. 
ruldu. Hatırlamaz olur muyum hiç? herhalde 

- Kliiı o? ondan daha iyi hatırlıyor. Çünkü hiç u-
- Fraıtz, her dlrelttor! nutmnmıştır. Mes'ut, gUIUmsüyor. 
- Giriniz! Veygelman §imdi gene yazıhanesin • 
İiademe kapıda belirdL dedir. Masasının liaşına geçiyor. İskem-
- Her direktor, general fon Rogvtç lesini biraz geriye çekip masanın çelt • 

Veygelman kabul etmi§U. Metresi 
gecelerl.ıi satt.J.ğı gibi o da vatanını ve 
§erefinl satmıştı. Hükümetinin parasını 
çaldıktan sonra ona bir de ihanet etmek 
suretiyle ilk suçunun cezasından kurtul
mUjtu. "Konuştuklnrımız aramızda ha • 
lacak. Kimsenin öğrenmesine imkan yok. 
Hiç merak etıiıeyiiilz.,, Cnsus ! Evet, 
:Veygelman casus olmuştu. Ah! o meçh\il 
Mcımm altınla yrudıilıı.IUilIŞ ikna. edici 
dili ah!,, Hans BrUnel onun alçaklığını, 
o madnk1 bitkin halini nekadar kolay
lıkla lstlsriiar etmişti. 

sizinle görli§mek istiyor. Yanında iki zat mesini açıyor. 
var. 

- Ynnmda iki ktııi mi var? 
- Evet her direktor! 
"Cevnb vermek, bir şey söylemek la

znn. Çabuk!., Hademe ona vaşkm eaş

kriı bakmaktadır. "Heyecanımı farkede
cek. Belld de farkettl.,, Kekeliyor: 

- On dakika ... Evet, on dakika kadar 
mUsaade etsinler. Özür dilediğimi söyle. 
Rakairilar UZerlnde çalıştyorum, şimdi bu 
igi yan brraknmam. On dakika Franz, 
anlam mı, on aakika ... Yaliiız on dakika
cık! 

Alçaklığı Uç senelik bir maziye malik- Heyecanına bir tnruı mana veremi -
tL ·Fransaya teslim ettiği bir trllrU gizli yerek dışarı çıkan hademenin arkasın. 
evrak Veygelmanui götleri llnllnde ııim- dan kapıyı sUrmelJyor. Pencereye koşu
di geçit resmi yapıyorlardı sanki.. Ya yor, perdeji hafifçe aralayıp dı§nnya 

sonuncusu, zehirli gaze dair olanı? dos- bakıyor. A§tı.ğıda iki yabancı adam bek
~ K. F. D. 2341 l§aretinl kapıların lemektedir. Fabrikatörün kalbi yavaşlı
Ustllnde, duvarda, kasanın Uzerinde her yor, düşmemek için masaya dayanmağa 
tarafta görllyor, bu işareti teşkil eden muhtaçtır. Blrdn yeniden kuvvet bula. 
harf ve rakamlardan canlıymıglar da o.o rak tuvalet odasına ko§uyor, pencere -
nu boğacaklarDUB gibi korkuyordu. nin altında gene iki adam vardır. Koea-

Hans Brlinel onun gizli bir Vazifesi ol. rak yatak odasına gidiyor. Oradan da 
Cluğunu neredense 6ğrenmi3 ve Monte- 'l!löbet beklemek vaziyetinde iki adnm 
karloda hiçbir harekelliıl gözden kaçır- • 11Pö ı lis,, 
mamış, kumar oynayışlarını se3-Tetnılg, d1iiı yatağ bırakıyor. Karşıda du-
tnukndder sukutunu taklb etnı!ştl. Onu \',llr ıınatl, dördU çeyrek geçiyor. Beş 
ölUmUn yanıbaşmda yakalıyarak hayata dakikası kaldı. 
rakat iğrenç ve sefil bir hayata atınl§tt. Tuhaf §ey. deminki aeyecanlı adam 

Faknt işte birdenbire hcsab verme birden sakinle§mlgtir. Vaziyellnl; hM1 -
Baatl gelip çatmışa benziyordu. "Haydl seleri, mukadder akıbetini ııaşılacak bir 
canım! nereden bilecekler? bilmeleri • siifuhat ve vuzuhla görmektedir. Artık 
ne imklıl var mı! belki §tlphe ediyorlar. korkusundan, telAş ve endi~eslıiden kur 
Fakat delilleri olamaz. Delil bulamular tultnuı,ıtur. 
ld!,, Blti!;!lk odaya geçiyor. Karısı, sadık 

Fransızlara hizmette devanı edecek, JertrUdU orada, brodöri yapmaktadır. O. 
buna mtiltiı.bll aldığı parayla sevdiği kn- na yaklaşıp kucaklıyor vo 6pUyor; fakat 
dmnı, gece renginde saçlı, gUneu gibl .eenelerdcnbtıri Adet ediiıdlği eekllde al
göz kaıruı.Btmcı güzel aıınsözUn vUcudu- nından değil, evliliklerinin ilk senele -
nu, çıldırtıcı ok§ayIDlarını daha uzun rlıide olduğu ğlbl dudaltlarmdiın... Ka • -
'Ul.Uddot kiralıyabilccekU. "Cemıret Vey- dm şaşıyor: 
gelıiıaııl ellerinde delil yoktur, olamaz!,, - Nen var? ne oldun? 

Her doktor Veygelııinn odasında sinir- - Hiç! yeni ovUllğinilii hatırladım. 
il sltılrll dola§ıp duruyordu. Kapısı vu - Son de haürlıyor musun? 
ruldu, bir ses igltlldi: -Ah! lıatırlamaz olur murum? 

- Saat Uç buçi.tlt her direktor l Dlrektöfün ayanklarındaıi aşağı yaş. 
Veygelman elini ter içinde ktılıih al. lar Slli:UlUyor. 

nına götUiil. ''Haydi iş başmal,, - Ne oldun? Nen var? rengin sapsa-
Kapıya giderek sUnneyi çekil. Masa- n ... 

ıun ba§ına geçti. Kimye\tt formUlleiin - Hiçbir goyt.nı yok:. Mctıik etme. 

Dışarda e,eneral fon Rogviç yanındaki 
lkl adamla birlikte, hademenin peşinden 
direktörün yazıhanesine doğru ilerliyor
lar. On dakika bcklemi§ler, glmdi direk
törü ziyarete gidiyorlar. H:ıdeme kapıya 
vuruyor. lçerden hiç ummadıklıı.rı bir 
ses cevab veriyor. General haykırıyor: 

-Eyvah! 
Fon ROgviçin yanındaki polislerden 

birl kapıyı omuzluyor. 

Veygelman y'laU halıda, hareket.siz 
yatmaktadır. Yanıbqmda, namlusundan 
elb duman çıkan bir tabanca ... 

Genoral, yanındaki ild slVil polis ve 
hademo çMlenıiıf§ ğlbl kapı eelğinde du
raklıyorlar. 

Polislerden blrl eğilip Veygelmanın 

kalbini dinllyor ve cloğrularak generale 
hitab ediyor: 

- ÖimUg, ekselAns. 

XIV 

Erna o akşam, Berlinde indiği Adlon 
otelliıin lokantaSında yemeğini tek ba
ema yeaı. Salonda]ti bUtllıı erkeklerin 
arzuyla kendisine baktıklarının farkın

daydı ve bundan, cazibesinin kudretini 
ölçmeğe imkan bulırtaktan Deri gelen, 
garib bir zevk duyuyordu. 

Yemeğini bitirince kalktı ve gUzelllği
nl sUzcn nazarlara ehemmiyet verme -
den salondan çıktı. Odasından evvelki 
snlonda kocaman bir sepet çiçek dikka
tini çekti,. Yaklaşıp çiçeklerden birinin 
s!kı Uzerlne iliştirilmiş karttaki ismi o
kudu. GUIUmsedi ve zile basarnk biz -
metçi kızı çağırdı. Kartı uzatıp sordu: 

- Bu zatı tanıyor musu~uz? 
Hafifçe kızaran kız cevab verdi: 
- Evet madam. Bu otelde oturuyor. 

Çok kibar, çok zengin bir zat .. 
- Ayni zamanda bahşişte çok cömert 

zannederim. Lfıtfen çiçekleri "çok kibar, 
çoıt zengin zat,, n. götnrilnUz ve bu oteı
dek! işinizde 'kalmılk iStiyorsanız bir da
ha benim için bu eekllde vazüeler ka • 
bul etmey:iniz. 

(Dot•cımı Var) 

•ı••ıımınIEDrn•ı~ınaııW®IMlmn• . . ...... . ' . . . .., ,, 

XLI 
Baronnc dö Maku~cr'den Kontes ôü l'Estoraa'a 

Parts 
Zavallı meleğinı, çektiğin aznbları öğrenlııce Miıkumer de, ben 

ele, geçen mektubunun o kötU kötU sözlerini affettik. O çifte fUkon
cenin tafsilAtnti okurken titredim; anne olrliadığıma arlık eskisi 
kadar lliıUimUyorum. Sana mUjdem var: Lui'nin işl oldu, artık ofisi
ye rozetini takabilir. Sen bir kız istiyordun, bu seferki çocuğun lıi· 
&allah kız olacaktır. Yine de bahtiyarsın, Rene! 

tr ---.-..-~~ , 

Çeviren: 

sini bana kıyas edince pek budala, pek alık bulo.caktır. 

-== ... 
l AOI ~r~-1~8 ~ 

Birçok geceler sabahlara kadar 
boba Turnerle birlikte oturarak, 

hikayenin temelini kurduk. 
-25-

Blisoda harada ben işbaşı iken ya. 
ban manıdalanndan bir sürü vardı. Bu
rada mandalarla içli dışlı tanışını§ ve 
huylarını öğrenmiştim. Bundan maada 
bir mandayı gUreşte yenebileceğımi hep 
habnmdan geçirir dururdum. 

Şurasını da itiraf edeyim ki, dün· 
yada yabani bir manda boğası kadar 
sert ve inatçı bir güreşçi, ayni zaman 
da yenildikten sonra bu hayvan kadar 
kavgayı kolaylıkla bırakan hiç bir peb. 
livan yoktur. Bir çok kimseler benim 
fazla attığımı ve hakikati değiştirdiğimi 
zannede;rler; sakın ha 1 Akıllarına böyle 
bir şey gelmesin. Bir manda yere çar 
pılıp ta yenilince ve artık partiyi kay
bettiğini görUnce, hemen oracıkta u. 
zann, bUyük bir kederle ölümü bekler. 
Manda efendinin onuru kırılnu§ oldu. 
ğundan, kalbi elem içindedir, bu vak'a
yı hatırlamamak için artık ya§amak is
temez. 

Cumartesi sabahı şimendifer istas
yonuna gittim. Heyetin trenden indi. 
ğini gördüm. Takıma direktörlilk ya
pan zat kendisini Otis Turner diye tak
dim etti. Bu ı:atı eski sinemacılann 

hepsi ''Baba Turner., diye tanırlar. 

Yanında film çeken adam vardı. 0-
nı.1 da Tom Persons adıyla tanıttılar. 

Bu fotoğrafçı ile sıkıfıkı ahbap ol. 
dum. Dostluğumuz bütün kuvvetiyle 
bugüne kadar devam etmektedir. Tren ... 
den daha bir çok aktörler indi. Bunlara 
bakmadım bile.. Kadın yıldızımız tam 
bir hafta sonra geldi. 

Bana Mis Myrtle Stedınan adıyla 

takdim edildi. 

Bu kızın Oklahomaya uğranuı insan
ların en gUzeli olduğunda şüphe yoktu. 
Matma.Zeli alıcı gözüyle baştan tırnağa 
kadar süzdüm. Mis Stedmanın sinema 
ticaretinde mütemadiyen kaldığı tak • 
dirde, bu işin benim için de intisap edi
lecek en iyi bir meslek olduğuna karar 
verdim. 

Baba Turner, beni oteline götürerek 
filme alacağımız hikayeyi okudu. Bunu 
kimin yazdığını bilmiyorum ve hiç bir 
vaklt te öğrenmek istemem. Hayatin • 
da Nevyor'Kun en şık caddelerinden dı
şarı çıkmamış olan bu muharrir, koca. 
man bir gehrin sokaklarında, kırtnızı
dcritilerin &allapatı dolaştığını ve yaban 
mandalannın adeta bir cambazhane 

mak vazifesi bize düıüyor 1 • dedi· 
da otıı· 

Bir çok geceler sabahlara ka r nill 
rarak, baba Turnerle birlikte hikaye 1 
temelini kurduk. Mevzu hatırımda 'ita. 
dığma göre şöyle idi: 

geıı· 
Şarktan genç bir adam geliyor. da· 

disi bir mühendis .. Köprü, bina "e ıı 
ha bilmem ne gibi inşaat pllnlan yaP' .. 

ıte" bir adam. Şurada burada dolaşır di 
nasılsa yerli Amerikalılara tahsis e el 
len topraklara giriyor ve çok gtit r 
olan genç bir kırmızıdcrili kadınla k• • 
şılaşıyor. 

11 
Aman, kadım çok güzel ve caıibCJ<İ 

yapın 1 Hatt§. o kadar güzel o.~ab ıta· 
ben bile ou cins bir kınruzıdenh "e 
dınla karşılaşsaydım, hala Te>tas ~e 
yahut Oklahomada bulunurd:· ıııst. 
ise bu Şarklı genç, kirmızıde de· 
mazele delicesine Agık oluyor, ıann~ 
rim kadına Go - Wan - Shosho a,,,., 
takmıştık. Kelime Osage dilinde 
levli ok,, manasınaöır. p 

Bizim genç, iti mühendisçe bir he
511 
... 

i)e e• 
la altmış altıya baglıyarak kart 8• 

leniyor. Elimizdeki edebi şahesere ~. 
zaran Osageliler, bir beyaz adarnıt1 1 ıa 

k . . ü el ıcıı lanna atışıp ellerındeki en g ı l)ıl 

evlenmffini de pek hoı gönnUyor. ~· 
kız için kaç tane kırmızı derili genÇ• )' 
nıp tutuşuyorou 1 

1 • 
Bundan maada, mUhendis, ıorırı1\. 

derililerin adet ve an'anelerine de rı.,e 
yet etmemişti. Beraberinde at, sığır.~ • 
davar gibi gelin hediyesi -getif111C1111

5
e

ti. Bu gibi incelikleri yapmıyan ~ dı· 
lere, Hindliler iyi gözle bakiiiıYorltl! . 

Kabile reisi, madam mülicn8ise, ~· 
casını alarak topraklarından çıloP gıe· 
mesini ve bir daha butatarda gö~ rı 
mesini kat't bir lisahla anlatinJ§t1· ~ 

gtôW 
koca civarda kUçUk bir kasabaya. ertııl 
ce buradaki beyazların da, 'kendıl , ,. 
tipkt kırmızıderilUerin yaptığı gib1j,tı 
faroz ettiklerini gördüler. Kirnse otı 
kabul etmek istemiyordu. 

~ıı 
Böylece kırmınderililer ıarafı11 ıD • 

kapı dışan edilen ve beya.zltır ıarat,ftt' 
dan yüz biıtanuyan getı~ kactın b 
baş roliimUz:U oynayacaktı. 

ıırS 
Daha başlangıçta türlü tUrlU eı• rUJ 

maruz kalan genç kadın, en aşağı ge· 
metrelik filmi üzüntü ve ıstırapla ııd' 
. ,_ • b T • . yarısı . 

meydanında gezinir gibi, seyrüseferi çırecedı. Ba a urnere ışın tsil1' 
durdurduğunu zannetmiş.. zavallı kadıncağıza merhamet e~retıli 

Baba Turnere bu masalın zırva oldu- söyledim. Ben tabiaten yufka yli 
ğunu söyledim. bir adamım , 

- O halde oturup bir masal uydur- (Devamı var) ·-

lf.IBI• l!JIQK•Jlil W•EIC!JOIROllld ~-
Maria'smı, eski nişanlmını, prenses Heredla'yı, haısılı ilk bul):>'\}ll' 
nın katlımın hayli abdal billduğunu Bayledi. Kardeşçiği.ın, ben e~C· 
cu klzlannaan da beter olmll§um, ondan böy1e hakaretle 1>311~~ 
sine pek sevindim. Felipe'ye yongeııiniıi fransızcayı doğtU oı ede' 
konuşamadığını, birtakım harfleri bir tUrlU becerip te1Aff g.Sl /9' 
mediğini söyledim; doğrusu gUıel ama zariüeU yok, ıtonuıı:tı l)liS16 

Jan da hiç tatlı değil. Kendl.sliıe biri bir konıpliı:rlen yaP89fclf pC' 
§eylero alı&ık olrnıyan kadllılar gibi ahk alık baltıyor. Ben 1'f1' P' 
nin huyunu bllirim, o ktıdınla evlense:fdi iki ay geçmez, b~ uıbW 
derdi. Soriıı dUkU Don Fernando karısına tam uymuş: ge ~-
tında nsalet var ama ıımınrtılmı!j blr çocuk olduğu besbll1U. r ı;ıı· 

"" • .1 ce dedikoduya kalkI§Sam seni hayli gUldUrecek eeylci:illl ır ~c>' 

Biz Paris'o döner dönmez ağabeytmlc madmazel d6 Morsof'un 
düğünleri de yapıldL Ağabeyimin bUyUk kayınbabiısı dUk dö Lö
nonkur - Jlvrl ki'alllı ba§mabeylnclsidlr; gerçekten çok lillcenab 
olan kralımız dUke: 

- Bu vazife sizhı unvanml%a bağlıdır, diyerek bUAbare onu kat· 
deuiine \'ereceğini vadetıniş. 

Babamın yerden g6ke kadar hakltı varmış. Ben servetimden 
va.zgeı;meseydlın bunların hiçblii olnltyaCiı.kü:. Babıiliıla annem 
dUğUn için Madrid'den geldiler; benini yarın yeni evliler eereftno 
vereceğini balodan sonra da yine yerlefüıe dllnecekler. 

DUnyaya bir lbni - Serrac getirmediğime pek esef etmiyorum, 
çUnkU ôüRes Pnris'de doğuracak ve çirkinleşecek; oğlan olursa a
Bını, gurbette yaşamağa mahküm amcasının şerefine Fcılipo koya
caklar. Tesadilfiln cllvcsino bak ki bu sefer de vaftiz anası ben 
olıics.'run. Allahaısmarladık, kardeşçiğim. 

günlük sadece olup biteni söylemekle iktüa edeylnı. Din b 
kat, meleğim. 

XLll 

Bu sene karnaval ı;ok parlak olacak. Soria dUltU ile dllŞes Paris· 
deler; onlann burada bulunması beni biraz korkuluyor. Maria He
redia hiC şUpheslz Avnıpa'nın en g\lzel kadınlarındah biri; Fellpe
bln ona bakışı 11iç hoŞUmn gltinl~ or. Bunun lçlrtdlr ki ben de sev
gi ve ecfkatl bir kat daha arttıı'drftı. Gerçl l! .. elipe'ye: "O kadın se
ni benim kadar sevemezdi!" demek tehlikeye meydan okumiı.k gibi 
olur; ben de onu söylemiyorum, söy1miyorum ama biliyorum ki o 
her bakııanndo., her hareketimde yazılı. Görsen neklidar süslen.. 
dim, zarlfleştlnı; kendimi gtlı1el göstenp beğendirmek için ellmden 
geleni yapıyorum. Daha dün madam dö Mofrinyöz: 

- Kızım, doğrusu hiçbir kadm size karuı çıknmruı, aedi. 
Hasılı Felipe'yi o kadar eğlendiriyorum kl hiç ~Uphesiz yenge-

...---···-

Bu ytl Şantplör'e erken gideceğim, ı;Unkü seyahatlmizde para su 
gibi glttı; Mart sonuna doğru Nivernc'ye çekilip orada masrafımı 
Jtısacağım. Zaten Paris'de sıkılıyorum. Benim gibi Felipe'nin de, 
ba§bll§a gezeceğimiz o büyUk bahçemizi, serin sayırlnnmızı, kum
la11 nltnı pul gibi parlıyan o eşsiz, emsalsiz L\ıo.r'ımızı göreceği 

geldi. 1taıya'nm debdebesinden, şatiıfat:ıııdan sonra Şantplör bana 
ktmblllt ne tatlı gelecek! çilnkU, ne de olsa, ihti!;!am insanı sıkıyor, 
bir (iiık bakışı da bir Capo d'opcra'dan, bir bel qu&dro'dan elbette 
daha güzeldir! 

Sen1 do Şantplör'e bekleriz, bu sefer kıskançlık çıkarmam. Ma
kumer'ln kalbini bildiğin gibi yokla, esef mi ediyor? UzUntlilert mi 
var? bul, çıkar; sana onu ihtişamlı bir illiiıadla teslim ediyorum. 
Roma'dakl geceden sonra Felipe, beni eskisinden 6e fazla seViyor; 
brma dUn, omuzumun W:eiifıden bllkarak, yengesini, gençliğinin 

ut cadaeyu Bi orn ıçerıye ı;u ..... - . 

Reno'den La1z•e 
.ıP' 

Kıztm iki ayını bitirdi; annem vaftiz annesi, r..urnrn bil~;~~ 
calarmdan bir ihtiyar da vaftiz babası oldu; adını Jan • U 
koyduk. ~· . ~ 

Ellni değer değmez Şantplör'e sizi gönneğe gelectıgtıtl '--ıııl1 -r: 
kadından da korkup §Uphelenecek değilsiniz yal vaftiz ~et 61 
tık senin adını söylilyot ama k'yı beceremediğinden t\I~ 1'oe9~ 
yor; görsen çıldırırsın. Artık bUtUn dleleri çıktı; şiıXldı bcll 1 
bir delikanlı gibi et yeyip keçi gibi koşup ııçnyor. .A.tıı9 111tD~ 
hep morakla bakıyorum. Doğurduğum zaman doktor bS:ıuıı'I" 
le6bltlerlne lilzum gôrdU, kırk gUn ôdıımdıın çıkmadI1l11 0 

yanıma alamadığım için Uzlildüm durdum. 



~~STOS-1938 

Londra 
h~.Okakları 
•rıuz~k - Hole 

döndü 
~ l'e 

1 
.... Baştaruh 7 incide 

\ ltıtıJıt. r e§tirUmlştir. MadenkömilrU 
~iııt •eınavere benziyen fakat bat
~ e le eaı bir Aletten mlS gibi ÇB)' ve 
'ç1~kuauy1a meşbu hafif bir du • 

barı r, l3tr Ford otomoblll bu aey • 
~i)'a <;elter. 

~ ~lar gecenin saat onundan 
~ :tıııa do. c;all§ırlar. Bilhassa gece
•. ~ k gru sinema ve tfyatrolarm 
~. te~antıığı -vaım buraları dolar, 

~isterse rtr. <lolar. Hava ISler açlk ol· 
IQ ~hı i'liıglr essin, yahut pkır 
~·~~, llJj Ur Yağsın, Löndttililar tiyat. 

l'latı eına dönUşU ayakta bir bar-
Q tlııe d:'llhüt 11ıcak bir çay içme6en 
P;la.r ~nnıerneğı Met etmişlerdir. 

bıt "eruiktrlarda İngilizlerin çok kıy
-~ kaı1ta ert ic;Unıat seviye farltı or -

lıır, lk;· Serserher, beyaz kravatlı 
tlirtıerı ~ilz inglliz lirası kıymetin-

t l'!yıe ld altıntıa muhteerım lınlo tu-
llJ1a 

8 
bar kadınlar, buratarda 

t, andvl 

, HAHt:R - Aktam pOetU1 

r-----·------·---------, 

1 

Şirketi Hayriyeden : 
l Ağtistos 1938 Pazartesi gn\lnden itibaren: 

ı - Mesai saatlerinin değişmeli Uzerine 4 Temmuzdan ttlbaren tarifede 
yafıtlrrtıu olan tadil ve ilaveler mülgadır. 

2 - 16,25 de köprliden bir vapur hareketle Me§iktq, Kandilli, A. Hl.sa. 

n, Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçe ükelelerlne uğnyarak Beykoza gidecektir. 

(Bu sefer Cumartesi gUnlerl yapılniat). 

• 3 - Saat 16 da JföprUden Harebı ve Satacağa Elden vapur 15 dakika son-

ra hareket edecektir. :::J 
4 - KöprUden 16,10 da Yeniköye kadar yapılniikta olan 146 No. lu se

ferin 5 dakika Bonraya alındığı ilin olunur. 

l>r. KAmll Oöreo 
... ----·· Şiıli Çocuk Haıt:ıneıi Röntıen Mütehuım 

Beyoğlu Taksim, iıtiJ;Jal Caddeıi (Oskeperan Apartımanı No. 1) 
Mavi köşe üatU Telefon: 40128 

Pazardan başka hergiln eatt 15 den 19 a kadar 1 
PORTATiF R O N T G E N VARDIR. ------------Dr. S A A O ET KAmll Gören 

Emrazı intaniye Haıtaneıi Röntgen müteba11111 

Kadıköy Röntgen Apartımanı No. 1 - Telefon 60149 

Emniyet MUdUrlUğUnden : S ç Yerler ve kalivc tçer-

Okak 
tı '-lt " ressıımlan 

Polis hayvanları lcin 101375 kilo yulaf 109500 kilo yemlik ot 73000 kilo ya. 
taklık sap saman alınması kapalı zarf u sulile eksiltmeye konulmustur. ~ o~vıet Demıryolları ve 'Limanları işlı-t.-ne 

~ bel'tıi~ d.okuzu olmuetur. Gök -
~IQI tara llt d sısıı ve bulutlu: Taymis 
~~,.~~tlbıııYôr, OtobUslcr müoterilo • 
it,~ Olob\la lra döküyor, Londrah bir 
~'l'lııe ten indiği zaman kaldırım
~th . . lıJç .:lrnlıJ renkli bir rcıılm gö. 
~lal'Jn az. Bu reslmlcr sokak 

Ek~ilttne 6-S-938 cumartesi günü saat 11 de Def terdarhk muhasebecilik daire • 
sinde yapılacal<tır. 

·. · .. . Umum idaresi ilanları 
Hepsinin muhammen bedelleri 11902 lira 19 ve muvakkat teminatı 892 lira 67 

leuruşttir. 
Muhammen bedeli 5100 lira olan ele}< trik teli erile muhammen bedeli 24900 lira 

olan oksijen kaynağı için tel ve çubuk 16-9.938 cum agünü saat 15,30 da ayn ayn 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

isteklilerin şartnameyi görmek üzere müdüriyet muhasebesine müracaatları ve 
teklif mektuplarını da muayyen gün ve saatten bir saat evvel komisyona verme
leri. (4685} 

Bu iıe girmek istiyenlerin elektrik kaynak telleri için 382,50 ve oksijen kaynak 
telleri için de 1867,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini a}'IÜ gün saat 14,30 a kadar komis.. 
yon reisli~ine venneleri lazımdır. 

';. n resıı~~n elinden çıkm13tır 
~ --..ını • 

Ct , kaı~r, sanntıarıru sarı renkli 
~ . l'fııdeıı ları Uzerlnde gösterirler. 
~ı.~ · tlEı .. !:lkardıltları renk renk te-

kArlsnn kazancı yerindedir. Fakat yal· 
mur bu ressamların en korkunç düşma
nıdır. 

tllmenin ıapkası &adaka toplam için 
Şatttıameler parasız olarak Artkarada malzeme dairesinden, HaydarpaşMa tesel

lüm ve sevk eefliğinden dağıtılacaktır. !(4978)' "'lll .. ele 
~ eıbe r Y:ıpınazıar? me§hur tab 

açık olarak yere bırakılmıştır. 

~~~~ ~: ı:Izıımio kopyaları, peyzaj. 
t 'ıtlllllal'lla ll%araıan, periler lleml. .. 
~ tabıoıa heınen on adımda bir bu 
,hılltır h~ ı-aagellnce, reseam ese
ll ~(Ue!'lıılrrnea kultetiı\i çıkarır, 

Kıbur dilenciler 
Her gUn traş olurlar, elbiseleri mun -

t.Azam ve kusursuzdur. Her haliyle kibar 
bir centilmeni andırırlar. Bunlar en ka
labalık yerlei'do kemanlarını çeneleri • 
ne daynrllır, hkoçya havalan çalarlar; 
yanlarmd:ı da. mutlaka kaldırım üzerin -
d~ duran bir rrta.ymun vardır. İ{ibar cen-

Çalgı ile dilenen dilenciler vakıa yer 
yilzUniln başka taraflarında da vardır. 

Fakat bunıar ya işsiz kalmıı lıçller, ya
hut başka bir iş yapamıyacak halde bu
lunan sakatlardır. lngilteredekiler ise 
bu işi kendilcr:liıe meslek edlnml.i adam 
Iardır. Bu yUzden çok muntazam ve mU
rcffeh bir hayat geçirmeğe kafi gelecek 
kadar da bô1 para kazanırlar • 

Muhammen bedeli 20.000 Ura olan 200 aded vagon muşambası 8-9-1938 p~ruem
be gUnU saat 11 de kapalı zar:( usum ile Ankarada. !dare binasında satıilalmacat

re( p Banat sevkliie mUraca-
ij%r ara toplar. 

.ran gÜnlcrdc bu sanat-

-------
t6s 
~ BURfDAN 

Yıııt <'I 
f~ da. a a ,~Unya beğensin ı.,, deldi. Son

Sı"'tan • "- l31 • 
dedi b r !ey i8ylemem, merak etme, 

. ocni 
dırı, ıenı b tehdit ettin, paralarımı at. 
lcııılı:lı ltib 1raktın. Fakat senin gibi ya
tıaııarına ar bir nlıanlının bu kadarcık 
tıı Oltır tahanunuı göstermezsem doğ-

f>, ntu?. 
'lllt'ı~ 

hrıYan b tanı kendine llyılc bu 'kaldına 
tırıın kab alttı. llu ınethinden koltukla. 
~ttı. Jiyo:rdığını anlatır glbl hareket 

11 harek U bunun farkındaydı. Or.un 
ltıa1t ben.\ ne dişleri arasından: .. Ah
tatar1ıru 1 0r1tutmatııfi ve çaldığın pa
Sıltaraca~ acısını yUı kere fazlaslyle 

u sıın ı a C\Onttt . ., edt. 
lkisi d: ?alr:slne gelmi§leıidi. 
\r aı.. ıçerıye girdiler. 

.. va· ...... . 
).ı Jiyon 
dı atcngt l'.i • dedi. - Bizim kahraman 

&ı Yetı'b arlnyinin kızının aaklan-
- Uldu, 

~Olt '.M:eınsen ö 
a'ltıııtd Y ti Matengr, çok zeki, , ır, 

tcutd~v~t.. Şiındi b·· • ti lt ı., o uyuc km konaga 

11
e· ~iııltti ~lı sana teslim cdeccfim ... 

t- l'ldcki L. hırsın .. Senln GUllU bahre 
Qan 111ztner :1 

a gene eın _ındcn haberdar ôeğil.. 
- h nıyeti vardır 

" 
0 un · ~'k' · a §Üphe · d 1 ıtiınad :nı var, monsenyörl. 

Ctı İtltrıat ; r:.ksa bile, ben ona yeni· 
'h - Jiyo c ın edebilirim. 
'lund n, sen b 1 , an sonr u unınaz bir kadınsın. 
ını S a sen k . tt eni ça artı benım adamım. 

tı...,. ?'> ınaşırhaney .. ..1 " • ' ''· ou h e muJur tayın lııc enı ınil}ı. 
llıtıriYcttl ım, hem de karlı bir 
-M r. 

l~t onsen". 
Ufta but ,,or, cariytnize bü ü~ bir 

'il-'- l3u a .. ~huycr unuz. y 
C\r~a • <uıa lOtufl 
lıtrı ıyi bakın 1 arıhun başlangıcı ... 
~tanlar, rıe a: ~ın .. Ne konakta bu
b· lı.!t Olduğ ı~rıdan ktır.!e kızın 

;ılltt u Unu bltm 1. . w 

(J. "'tnac "v eme ıdır. Eger 
ıy 0 gren' lt 0ıı ~ğiler '- ıtse, dilini koparırım. 

• e,.. ıı•ı· . 
c 'Yakı • arn vtr8ı.) Yanına 

Hattı\ Malengr bile ... Eğer ldm1enin 
gördUğünU ıduyarsam evvela görenin 
g6zlerini, sonra da seninkileri oyanm .• 
(Jlyon tckrat eğilerek 1elArn verdi) 
Eğer buradan, ister ıenin, ister baı • 
kasının bir hatası yilztinden kaçmıya 
muvaffak olursa, sen ve cürilm ıerik-
1erin, 'Konağın alt katında ate§te yakı· 
Jacağıhızı pek iyi bilmeli•in f (Jiyon (l. 

çUficil defa eğilerek aelimlldı) • 

Kofit, Mirtiyin kaçması ihtimalini 
dUşüttUnce hıılıca ncfeı aldt. Sonra Ji. 
yonun itimat edilir bir .ıındancı olduiu· 
nu hatırladı. Sözüne devam etti: 

- Kendisint bugün gtfrmek laterim. 
Sen kcnakta, onun ııaklı katabilecefi bir 
daireyi ıeç .. Sadakatinin n tedbirli 
bulunmanın sana sen·et katahdıracağı
nı düşün .... 

Jiyon cevap verdi: 
- Mon9enyör bilirlet 'ki cariyeleri 

kadar saıdık baıka bir kim~ buluna • 
maz. 

- Bugline kadar bana büyük hiz
metler ettiğini bilirim .• 

- Tedbitli olmama gelince .. Efendi· 
mizin emirleri açık ve yetlrıtle .. Bunlar 
karşısında .... 

- Haydi git, Malengr aana genç 
kıtı teılim ettikten Sônra beni gelip 
Tamplde bulacak, vekilharcım da ine. 
diklerini )'apacak .• 

Jiyonla, Malengr kontun iıareti üze· 
rine odadan çıktılar. 

Malengr: 
- Görilyoraun ya 1 Artık zenginliğin 

yolunu tuttuk .. Seni korkutarak bu sır
rı ağzından almakla ne kadar iyi hare. 
ket ettigimi anladın. Sayemde de çama
şırhane müdürü oldun .. Jiyonl Ne za· 
man evleneceğiz?. - dedi. 

Bir tesadüf olacak .. Malengr Öl'/lrün. 
de ilk defa samimi konuşuyordu. Jiyc
nun serveti daha §İmdiden gözlerini 
kamaştırıyor ve onun bulunmaz bir ni· 

tır. 

Bu işe girmek fstlyenlcrliı 1500 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiğ 
vesikaları ve Nafia mUteabhltlfk veslknsı va tckllilerj.ni ayiıl gtln saat 10 a ka 
komisyon reisliğine vermeleri laznndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesirtden, 
sellüm ve Sevk Şcf).iğlndcn-da~acak\ır. (4781) 
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------------------------------=====------------------------------Yalnız Filip bir !ey söylemedi. O
nun benzi sararını§tt. 

Bu sırada Strajildo aslanları yola ge
tirmişti: 

- işte, - !diye bağırdı. Nihayet yola 
geldiniz .. Canları çıkıwcalar.. Hiç ol-
mazsa ziyaret günleri sakin durutıuır: .. . 
Senyör kaplanlar, ne §eref sizin için .. . 
Fransa kraliçesi Margarit dCS Burgony, 
ıid ziyarete geliyor. 

Büridan: 
- Kraliçe gelecekmi§ 1 • diye homur

da:ıdı .. 
Gotye ditlerini gıcırdattı 

1 
- Katil kraliçe gelecek 1. , 
ölü gibi aararan Filip te: 
- Margarit gelecek miş ! - dedi. 

-40-

v ALUVANIN SEVINCl VE 
KORKUSU .. 

Kral Liıinin büyücU kız diye Mabelle 
konuşmak Uzerc Tample geldiği gece
nin geri kalan kısmını, Valuva mUste
rih geçirdi. Kral memnundu. Şimdilik 

lazım olan da bu değil miydi? DüşünU

yordu: '' M irtiyin yerine gelen kadının 
yakılıp yakılmaması üstünde duru1mrya 
degmez .. Kralın, onu Luvrda görüp 
görmemesinin de ehemmiyeti yok .. 
Kral hilenin farkında olamaz.. Kadın 

Mirtiyi kurtarmak için kendisi gelmiye 
razı olduğuna göre ihanetine de ihtimal 
verilmez. 

Korkmak lazım getirse ancak Ma-
rinyiden korkmalıyım. O C!a Mir· 
tiyifi babası olduğuna göre! .. ,, 

Bu dil§Üncc, or.un korkulu bir gece. 
sin\ söylediğimit gibi sakin geçirmesi
ne sebep oldu. 
Sabahleyin, Simom.ın nerede olduğu

nu sordu. Tample dönmemişti.. tki saat 
kadar bekledi .. Nihayet sabrı tUkenıdi. 

Belki konağa dönmil~tür. diye konağı· 
na geldi. Onu oratia da bulamadı .. 

Mirti i bulmadık. 

ça, beraber götürmedikçe, konağa dön
memiye karar vermişti. 

Askerlerle Valuva, Mabeli götUridilk· 
ten sonra o, tekrar perili eve girdi. Kı· 
zı arayıp bulaca'ktı. Fakat dtl§UndU. 
Kendisi tavan araaıru ararken bodrum. 
dan, bodrumu ararken tavan arasından 
kaçabilirdi. Buna fırsat vermemeliydi .• 

Malengr önce, askerlerin yıktıkları 

ltapıyı tamire başladı. Kapıyı gUzelce 
yaptı. tçerıden kiliciledi, Sanki mUhim 
bir muhasaraya ev içinden kat§ı koya. 
takmış gibi kapı arkasına eline geçen .. 
leri yığdı. · 

Bu iş bititkten sonra ellerini uğuş

turdu. Şimdi ev i~ihdc hem kendisi, 
hem ôe Mirtiy mahpus kalmıftI. 

Kendi kendine: 
- Artık aramıya lbaılayabiliritn. De. 

mir pannaklıklr pencerelerden atlama
sına imkan yok .. Kapıyı nçmasina da 
keza ... Bunun için en az iki saat lazım. 
Elime geçti ldemektir .. • diye &öylendi,, 

Bodrumu aradı. Duvarları dinledi •• 
Yere vurdu. Burada olmadığına kat'ı 

bit kanaat getitdiltten sonra iıynl işi 
zemin katında da yaptı. Eline bir şey 
geçlrcmcdi. Yorulmuştu. İ§in gece ya· 
rısı karanlıkta y~pılaınıyacağtnı rda an. 
lamıştı. Sabahı bcklcmlye karar verdi. 
Kapı önUne gitti. Uzandı. Tek gözle 
uyudu. 

Sabahleyin yeniden aramalarına ko
yuldu. öğleye do~nı sıra çalııma oda
sının aranmasına gclınişti. 

boğrusunu s8ylemek tıizım gelirse 
kızın bu evde b:ılundu~u:ıdan şüpheye 
bile düşmüştU. Şimdi bütün ümidi bu 
odadc:ıydı. Burada cia bulam:ıısa kendi· 
sine, yeminle burada bulunduğunu te. 
tnin ettiği Valuvanın kendisini asaca
ğına emindi. ''Beni muhakkak asar. Ben 
onu bilirim. Hiddetli zamanlarında hep 
Myle hareket eder. Fakat sonra da piş· 
man olur, ağlar .. Şimdi km bulamaz
sam ben ne yaparım. Yapacalım ıey 
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1 R1111-•r DA 

Sihirli 

• 
HO • N '"' 

fabletlerı t.er eczanede arayınız. ı ~asta Kulu•u 1255 Hormoban ı -· 

öZ TORK 
ÇOCUKLARININ 
MALI OLAN HALK 
TRAŞ BIÇACI 
YERDE ARA 
VE KULLAN: 

10 TANESİ 

15 KURUŞTUR. 

Unutmayınız kı Türk ogıu Türkten 
başkası yar olamaz ,. ~ 

Bu yeni ve 

sihrimiz 

renkleri 

tei:rübe ediniz. 

Pudra renklerind 
inkilap yaptı 

On kadın da dokuzu tenlerine uy- tazl' ~ 
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve Artık sizi yaşınızdan ~~ 
yüzleri suni "makyaj gömıüş .. bir şe- tiyarlamış gösteren oe 1t' ~ 
kil aldıkları gibi yaşlanndan fazla '4Pldkalar,, halinde yafftl;,; 
ihtiyarlamış görünürler. yeni icat e- pudraları bırakınız fi~ bir .ı i o 

mittehassısının dedıkltr111 
dilen şayanı hayret "Chromoscope,. 

Sahibi: Fehmi Ardalı Mehmet Bozkurt - İstanbul Alemdar Sineması 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı· yunıtz: --
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev- ~ 

r--·-----------------~ 
tKl FiLM 

cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz den Tokalon pudrasını si i,iıil11İI. 
nisbette pudra renkleri arasındaki a- terini tecrübe ediniz. Y ~ 

DE_. tZBA.NK ' HalkKahramanı 
Kral Eğleniyor 

hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon tarafına bir renk ve diğer ili tf 
müessesesi kimyagerlerine bir çok ta· ba~ka renk bir pudra siif{lıl 
bil renkleri esaslı bir tarzda mezcet- dinize hangisi daha uygtın ıCtıll 
mek imkanını vermiştir. Artık yüzü- görilnilz. Bu yeni pudrafl bil~ 

Oenizyollan işletmesi 

izm1r Fuarına Te.nzilath Bilet 

nilzde plakalar halinde yapışan adt cazip, sehhar ve adeta ta 
pudralara nihayet veriniz ve bugün. zellik temin ediniz. 

r~ .. , ..... BAY~AN'LA'RTN-1 
l - !zmir fuarını ziyaret edecek yolculara mahsus olmak üzere bütün 
iskelelerden !ımir için yüzde 50 tenz!H\tlr gidiş - dönüş biletleri veri
lecektir. 
2 - Bu biletlerin satışma 10 Ağustos 938 tarihinden itibaren başla· 

nacak ve 9 Eylül akşamı nihayet verilecektir. 

Diş Dr 
Necati Pakşi . İ nazarı dikkatine: l Satın aldığınız T okalon kremi ... ·azolannt11 

§büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 
3 - Du biletleri hamil olan yolcuların tabi oldukları şartlar biletle
rin arkalarında yazılı olduğun dan bunların kemali itina ne okun-
ması rica olunur. 1 Her gün muayene Karaköy Tünel 

meydan No 1 - 2 Salı günü parasız. 
ı•--ı iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, 

J ayni zamanda kıymettar mükafatları bıı· 
\ lunan Tokalon müsabakasına iştirak hak· tzahat almak için acentalarımı ~IJ. ıuiiracaa.~ edıilmelidir. ___ ' _______________ i 

! 
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basit .. İşe Jiyonu bcğmakla başlar, son. 
ra da kaçarım!.,, - diye düşünüyordu . 

Tam bu sırada bir gürültü işitti. Bu 
gürültü oıdarun köşesinden geliyordu. 
Simon boynunu gürültünün geldiği ta
rafa uzatarak bir müddet kımıldama -

. lan dinledi. Tekerrür ediyoııdu. Ma
lengr şahadet parmağım burnunun ya
nına götiirerek tebessüm etti ve başrnı 
salladr. 

Bu hali pek korkunç ve vahşi idi. Bu 
sessiz güJüşünü görenlerin korkmaması 
kabil değildi. 

Kendi kenıdine: 
- Kız orada, - de~i1 • - Eh, eh l Ya· 

kaladım artık 1 Gürültüsü bir fare ke. 
mirmesine benziyor 1 Acaba neden gü· 
rültü. yapıyor? Benim güzel sıçamm, 

· öyle kuvvetli kemirme! Sonra ben işi
. dirim. Muhakkak kadını çağırmak için 

vuruyor. Bir gürültü ıduymadığı için 
· kurtulduğuna kani. Evde kimsenin bu
. lunmadığmı s·amyor zavallı. 

Bu sırada Mirtiy saklandığı yerin 
k:ıpısını açmıştı. Odanın crtasmda a. 
yakta ıduran Malengri görünce şaşırdı. 
Bir şey söyleyemedi.. Bir müddet baktı. 
Malengr tatlı ve alaycr bir sesle: 

- Hey! - dedi. 
Mirtiy titremiyc başladı. H~rifin gü

lüşü zavall~yı pek korkutmuştu. 
- Haydi güzel kız 1 Çrkımz .. Görü

yorsunuz ki sizi bekliyorum .. 

Kızcağız korkusundan bir kaç sanL 
ye daha hareketsiz kaldı. Sonra vücu · 
dunu kaplayan asabi titremiye hakim 
olarak bulunduğu yerden çıktı ve Ma
lengrin yanına yaklaştı. Herifi tepeıden 
trrnağa süzdükten sonra: 

- Burada ne işiniz var? İçeriye nasıl 
gidiniz?. - diye sordu. 

- Nasıl mı girdim? Kapıdan güze. 
Jfm. Kapılar hep girilmek için yapılmrş 
ıey1erdir. Burada işim mi ne? Sizi 
bekliyordum. Böyle emir almrştım. 

- Emir mi aldınız? . 
. - .. 

- Evet... Buraya bir kaç kişi gelmiş· 
tik. Işe o muht~rem kadını tevkif ede· 
rck başlaıdık. • 

Mirtiy sarardı: . 
- Tevkif mi ettiniz? Niçin? Ne ka

bahati vardı?. 
- Kabahatini bilmiyorum. Yalnı"J 

tevkif edildiğini gördüm. işte bu kadar. 
Bana da sizi burada beklememi emret. 
tiler. 

Genç kmn solgun yanaklanndan iki 
damla yaş aktı: "BÜridarun anJ?esi tev
kif edildi har .. Onu sevmiye başlamış
tım .• O .da beni seviyordu. Acaba başı· 
na bir felaket mi gelecek?.,, • diye dü
şündü. 

Malengr, genç kıır, dessas gözlerin
den ayırmıyordu. Bununla beraber şim
diki hali o kadar kc-r"k.unç değildi. 

Mirtiyin hayreti geçince, Mabelin 
düştüğü felaketi düşünmiye başlamıştı. 
Malengr de Valuvanm kendisine ver • 
diği işi muvaffakıyetle başarınca, genç 
krza büyük bir nezaket göstermeği k?
rarlaştırmıştı. 

- Yavrum, - dedi .• Beni takip et
meniz lazım. Görüyorsunuz ya size na
sıl nezaketle muamele ettiğimi? Uma. 
rım ki beni şidıdct göstermiye mecbur 
etıniyeceksiniz . 

- Sizi takip etmek mi? Nereye gide
ceğiz?. 

- Nereye gittiğimizi tabii görecek· 
siniz. Sizi, size P.Ck iyi muamele edile. 
cek muhteşem bir saraya götüreceğim. 

Mirtiy, muvafaltat ,etmediğini anlatır 

bir şekilde ve ciddiyetle başım salladı. 
Simon sanki genç kızın itiraz işareti

ni görmemiş gibi davrandı. 
- Şimdi aşağıya ineceğiz; ldışarıya 

çıkacağız .. Sokakta, uslu uslu yctrumda 
yürüyeceksiniz. 

Mirtiyin gözlerinde bir ümit pmlda
dr. Malengr bunun farkına varm:ıştır: 
gülerek: 

- Tabii... . dedi. - Sokakta kaxmak 

, lanı veren bir bilet blkd1m efleceldir. . .... ·-..... ,. 
..-.ı11111ı111ıııuıınınm111nıııııııı1111111ıııııııı111111111ııııııııı1111111mııııııu111ııııı1111ıı11111ıınıııın111rııııınıııın11111ııııııııı11111ııııu 

BURlDAN 1~ 
1......-------------------------------------------~f teşebbüsünde bulunabilirsiniz .. Bu si· lcr. Malengr, genç kızı bır odaya 
zin için pek kolaydır. Kaçmanız beni yarak koşa koşa efendisine gitti· ııJll' 
üzer .• Halkrn etrafımıza da toplanma- Kendisini kontun huzurunda bıJ 

. sına meydan vermeıden ben de srvışırım. ca: t' 
Güzel gözleriniz için sopa yemek hiç _ Monsenyör, kuşu yakaladı" 
te işime gelmez .. Şayet böyle bir şey dedi. . ele bi< 
yapacaksanız, yapmazdan önce bana: Valuva titredi. Meyus gözlerırı uıill" 
"Gidiniz!,. de deseniz ben giderim.. ışık parladı. Güneşten kararmış Y 
Yalnız serbest kalmanızıdan fayda değil. de bir sevinç dalgası ıdolaştı. ş111ıtl 

zarar görürsünüz. İsterseniz buraa da Malengrin bakrşlanndan heye' 
kalabilirsiniz ... Beni takip etmek mec~ gizlemiye çalışarak: ~~ 
buı:iyetinde değilsiniz .. Gideyim mi?. - Nasıl yaptın bu işi?. Bağı~·· 
Ne dersiniz?. mı? Gündüzün böyle bir şey yaP elle~· 
• Malengr hem gülüyor, hem· konuşu- Pek tehlikeli olabilirdi. Mutlaka. 1<9p#' 
yordu. Devam etti: ni, ayaklarını bağladın ve ağzını 9d~ 

- Fakat size haber vereyim ki bu. dm .. Kendisine l.ıir fenalık yapıtl 
rada tevkif edilen kadın.. . değil mi'!. 

Mirtiy titredi.. . Malengr iki büklü:n ohdu: . ece~ıı' 
' - ..... Eğer vaktinde yetişmezsek a- - Beni tanımıyorsunuz, d1Y' ıcııttl 
srlmış bulunacak .. Günah benden gitti geliyor, monsenyör! Kendisine. · tıil' 

. bunu söylemekle ..• Artık ister kaçmız, büyük bir muhabbet beslediğirııı:Jill" 
ister kaçmaymız, ister burada kalınız . diğim genç kıza fenalık yapıııa.1'1'1,tıl" 
Tabiidir ki kadının asılıp asılmamast den gelir mi? Ne ellerini, ne aya "J,C~ 
beni alakadar etmez. baJladtm, ne de ağzınr tıkadrll1 .. 114ıı"' 

Simon Malengr, genç krzın kendisini disine parmağtmla bile dokıırırtlıııısıc'' 
takip edip etmiyeceğine ehemmiyet bi- ıdiyebilirim .. O da ne bağırdı, Jl~ ~p 
le vermeden başım bil.e çevirmeden vemet gösterdi. Beni kuzu gibl 

. ~r 
merdivenlerden inmiye başlardı. Aşağı- cttı. rıı ı .. • 

ya indi. Kapının arkasına yığdığı eşya~ Malengr, bunu söyledikte~ :~~ilJıı' 
yı yavaş yavaş kaldrrmrya başladı. vaffak olmak için takip ettıgı <1,fff 

anlattı. Valuva uşağının bu 01\J '""'"r Mirtiyin sesini yanında işitti: O"" 

- Çabuk öyle ise .. çabuk .. daha ça- kıyetinden dolayı pek me~~~tl 11,ş'' 
tu. Tebrik etmekten kend1s111ı buk.. 

D A 
dr .. 

- emek karar verdiniz. la.. Me- t 
k k Sonra: . . bıJt• $ 

ra etmeyin va tinde yetişiriz.. _Haydi gıt te, bana Jıyontı 
- Demek ben gidecek olursam ... tir!. _ dedi. ı.lol 

- Kaıdını asmıyacaklar .. Sizi orada Malengr koştu. Jiyonu kapalı "e# 
bir saate kadar görmezlerse .. asılacak... odadan çıkardt. Kontun yanına g 
~~: ~= . ~ 
- Yürüyelim!.. Yürüyelim!.. - dedi. _ Jiyon, _ dedi. Şayet, ara ıcof 
Dışarı çıktılar. Malengr telaşsız ve geçenleri anlatırsan ben de pa.:-a.ıeriısf' 

genç kızın kendisini takip edip etme - mak için çevirdiğin dolapları so'/ 
diğine bakmadan yürüdü. Yarım saat Susarsan zengin oluruz ..• 
sonra küçük bir kapıdan, kimseye gö- Tiyon içinden: "1' 
rünmeden, Valuvanın konağına girdi- . "- Hele sabret sen, bir intı 

• -•1-a ,. • .,..,.,..DM 


