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Otomobil cinayetinin 
esrarı çözülüyor 

Cesedi Hacıosman hayırına 
bıraktıktan sonra 

Katil, otomobille lpsalaya kadar giderek 
hududu geçmeğe teşebbüs etti 

Maktul kimdir? Otomobildeki kadın ve diğer erkek kimlerdi? Hududda çevrildikten sonra aralarmda niçin 
kavga edip biribirlerini yaraladılar? 

2972 numarah taksi otomobili cinayeti son 
senelerin en esrariı cinayet hadisesidir 

Katil 

Af kararının teşmili .............................. 
için 1 icalar çoğalıyor 

15 seneye mahkum olan 

Nazım Hikmetin 
affı için de 

müracaat edildi 
lstidalar Adliye 

•• • 
encumenıne 

verildi 
Yüzelliliklerin ve onlarla beraber bir 

kıaım ıiyaai mahkUmlann cumhuriyetin 
on befinci yıldönilmü münasebetiyle 
affedilmeleri hakkında bir kanun layi
haaı hazırlanmaıı üzerine memleketin 
muhtelif hapisanelerinde bulunan mah
kömlardan Bilyük Millet Meclisine 
mektup, telgraf ve arzıhal ile müracaat 
edildiğini yazmıı, bu,.milracaat sahiple-

·-

rinin kendilerinin affedilmeleri için yal-
V e a r k ada Ş 1 arı vardıkıannı bildirmiıtik. · 

Bu tekildeki müracaatlann tevali et-
'15 se11elik ma1ıkıtmiycliniıı affı irin 
avukat7.a1 ı tarafından mıiı'acaat edilen 

Nazım Hikmet 

Jtaktıılfln 4 sene<rfr beraber yaşadığı Melek mıt7ıarrirlmize izahat vcriyrır. 
Bağda Mı:Zcyin yakından alnımı§ bir resmi-

y aka landı ıırDevamıı2ınc1do 

~=:~;"2::=:=~ Halayda çapulcuların 
desi polisin gayreti sayesinde yirmi dört s ı· ı a· h 1 a r 1 to p 1 a n d 1 saat zarfında sıyrılıruştır. Hadiseyi anla-
talım: 

Dün sabah saat 8,30 raddelerinde ls. Parls müzakereBerlnde 
tinycdc Bilezikçi çiftliği korucusu Hüsnü Y•"' safha . 
Hacıosman baYJrmdan Büyükdereye dol 
ru inen yolun kenarındaki hendekte, yQ. Fransa ile dostluk muahedesi 
zükoyun yatan bir adam görüyor. tik an.. 

:~i~:~~a~}~~~k::ı~:!ın~~ akti için görüşülüyor 
ziyeti şüpheli görüyor. Sesleniyor cevap Adana, 11 (Hususi) - Hataydan Şamda galeyanlar olmuştur. Halk 

_.. nevamı 12 incide gelen haberlerde Fransanın Suriye nezaret binalarının önünde toplana -
fevkalade komiseri Kont dö Martel'in rak "Türk dostluğunu korumak lazım-

.......... RnllM1Hllllll""'"1ıın1•111tıN11 .. ~ 

Bugün 
son değişikliklerden· müteessir olarak dır, Türk dostluğu feda edilemez!,, di-
istifa ettiği bildirilmekteyse de, bura- ye bağırmışlardır. 
ya gelen haberler bu istifanın, istifa işler yoluna giriyor 
değil, azil suretinde olduğu şeklinde- Adana, 10 (Hususi) - Buraya, An-

Tttyyare piyankosunda 

Kazanan 
dir. takyadan gelen haberler, Hataydaki 

Kumandan Kolenin, Kont dô Mar. vaziyetin günden güne salaha doğru 
telin yerine fevkali.de komiserliğe ge- gittiğini bildirmektedir. iş başma ge. 
tirileceği söylenmektedir. _... Devamı 12 lnrlıte 

CesP.t dün bulıındıı{iu yerde (üstü çalılarla l>rlülü) jandarma mıthafa
oosında~ ken 

numaralar ·Harici bor~larımızı 
1111.-=-.- mal ihracile 

Alman gazetelerine göre... Başvekil 

Barselonayı ltalyan bugün· 
geldi 

tayyarecileri bom- Haydarpaşadao dot· 

b d 
. ruca Do1ma 1abçeye 

a r 1 m a n et m 1ş1 er Başvekil eeı~'!~. bu gün öğle-
lnglllz kabinesi buaflo fev~alAde bir ye doğru şehrimi:r.e gelmiştir. 

,.. Başvekilin bulunduğu tren saat 

1( 
toplantıya \'Bğırıldı 11,38 de Haydarpaşaya muvasalat et. 

ad• k ı · 1 • ı • d miş, Celal Bayar garda hariciye Veki. 
J S t m an 1n1 n g 1 1 Z 0 nan- li Tevfik Rüştü Aras, dahiliye vekili 

~ b b d t . Şükrü Kaya, Riyaseticümhur umumi 
• ı ıa sının om ar ıman e mesı katibi ile başyaveri, vali, komutanlar, 

emniyet direktörü, şehrimizin mali ve isteniyor iktısadi müesseselerinin müdürleri ta-
t.o rafından karşılanmıştır. 

biru ~a. 11 (A.A.) - Milli denizciler l ''Bir çok gemicilerden mürekkep bir Başvekil Acar motörU ile Dolma-
... : ~umi katibi Spence, matbuata grup birliğimize bir istida ile müracaat bahçe sarayına gitmiş ve cUmhurrei-
~ki beyanı.tta bulunmuştur: _..Devamı 4 üncüde , simi.ze mülaki olmuştur. 

IE:. 13 Kapiten 
Teodor Bıodeg 

ödemek istiyoruz 
Maliye Vekili mali vaziyetimizi 

anlatan beyanatta bulundu 
Paris, 10 (A.A.) - Ajans ekonomik 

finansiye Türkiye servisi direktörüne, 
Türkiye Maliye vekili Fuat Ağralının 

yaptığı beyanatı neşretmektedir. Fuat 
Ağralı muharririn muhtelif suallerine 
cevaben §U beyanatta bulunmu~tur: 
''- 1938 bütçesi Türkiye cumhuriyeti. 

nin 15 inci bütçesidir. Cumhuriyetin 
bütçelerinin bariz vasfı, Kemal Atatürk' 
ün direktifleri mucibince, mütevazin ol. 
mak ve koruyucu, kurucu ve verici işlere 
her sene bir evvelkine nisbetle daha faz
la hisse ayırmaktır. 

Türkiye cumhuriyetinin ilk bütçesi • 
ki 1924 dedir - 140 milyon Türk lirası i
di. B.M. Meclisinin kabul ettiği ve 250 

~Devamı 8 incide Maliye Vekili Fua(l Ağralı -:ı -
Bugün 
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Milli abideler 

~ STANBUL adliye sarayının ba. 
1 §ından geçen haclıse, şehir i

marcılığı ile mılli ve tarihi abideler 
meselesinin yeniden münakaşa edilme. 
sine vesile olmuştur. Biz bu davada es
kidcnberi iki ifrat, ve bir tek de hal 
çaresi görüyoruz. İfratlardan biri, i
mar ve yem hayat ihtıyaçlarını hiç dü. 
eüıımeksizın, mazinın b1.1tun hatırala
nnı muhafaza etmek merakıdır; diğe
ri mazi hatıralarına biç kıymet ver. 
meksizin, yeni imar planlarını tatbik 
etmek arzusudur. Hal çaresı de §udur: 
Milli ve tarihi fibideleri tasnif ve tes
bıt etmek! 

Tarih, bizim toprağımızın en büyük 
hazine.sidir. Kat kat medeniyetlerin 
Ustilnde oturuyoruz. Bu hazneyi yal-

nız turistik istifadeler değil, mlllt ve 
beynclmllcl araştırmalar, tetkikler, ci. 

han~Umul ilim ve sanat namına müda
faa ctmeğc mecburuz. 

Fakat her eskice şey, bir kıymet 

midır? Bır fıiehrin her taraftan hava
sını kesen bir sur, son harabe duvar 
parçasına kadar korunmak mı Hi.Lim. 
dır? Evet veya hayır: Bu sualın müs
pet menfi cevabları, milli ve tarihi a-
bideleri ile meıhur memleketlerde çok. 

tan verilmiştir. Bizde de bunu tayin 
etmek vazif csi Kültür Bakanlığına dil
güyor. 

Herhangi bir c.:.erin abideler liste
sine alınması için bir takım miyarlar, 
ve bazı mes'uliyetler vardır: Tesbit o. 
lunan her abıdc ı<:in bütçede bir de 
masraf faslı açmak lfı.zımgelir. Çün

kü onu sadece belediye imarcılarının 
elinden değil, zamanın tahribinden de 
kurtarmak gerektir. Eğer ölçil 
pek geni~ tutulacak olursa, pek zen
gin memleketlerin blle başaram1ya. 

cakları bir külfet altına girmiş oluruz. 
Eğer bir abidenin gerçekten milli 

ve tarihi dc~cri vo.rsa, imar planının 
hiçbir zarureti onun feda edilmesine 
sebeb teşkil etmez. Mazisiz !ilehir ve 
memleketlerin, bır küçük tarih hatıra
sı icad etmek için ne sıkıntılara uğra
dı darım bir defa tasavvur ediniz. 
Sonra insanlar yeni .zamanın oldiırücü 
yekna aklığındnn süratle yorulmakm, 
kendılerini tabiat ve tarihin teselli 
kucağına atmaktadırlar. İmar edilm~ 
olan, fak at mazı si kıymetlendirilme _ 

miş olan İstanbul ,.e KüçUkasya, bir 
gün, diınynnın en cazıb seyahat hede

fi olabilir. Türkiyede iyi bir plfuı, §e· 

bircilik, tabiat ve tarih zaruret ve i. 
cab'arını telif eden pliin demektir. 

Eski eserlerden henUz yaşamakta o
lanlarını devam ettirmek için - bunu 
bilhassa kendimiz için söylüyoruz, 
çünkU hem hududsuz masraf yapama. 

yız, hem de yaşamakta olan eski eser
leri en çok olan memlcketlerdenız -
bina'yı vazifelendirmek lazımdır. Kül. 
tür Bakanlığı eski İstanbul medrese
lennden bir kısmını Unıversitenin 
muhtelif tht·ya :anna göre tam·r ve 

yenJ v:ızif lere tahsıs etmiş olmakla, 
hakık ten pek hayırlı bir harekette 

bulundu. lstarıbul d şında bugüne ka
dar harab olup gideceğinde şUphe oL 
mryan b zı binalar dahi, böyle .vazi
felendirilmek suretıle kurtarılınr§lar -
dır. 

Eğer dediğimiz tasnif ve tesbit işi 
etlratle bitirilirse, her yenJ mesele ile 
bfr daha tekrarlanan münakaşalar or. 1 

tadan kalkar ve maziyi, bizim imar 
davamıza mUşkUlat çıkaran bir öliller 
tahakkümü değil, memleketin en yük
aek kazanç kaynaklarından birini teş
kfl eden bir işletme mevzuu olarak 
görmeğe başlanz. 

F.R.ATAY 

Hapishane kaç
kını ''Pijama,, 
yakalandı! 

En emin yer, polis 
karakolunun 
eı \'arıymış! 

İngiltercdc, uzun müddettenberi a
ranan bir hapishane kaçkını nihayet 
yakalanmıştır. "Pijama" ismiyle ma
ruf olan Con Del adındaki bu mahbus 
hapishaneden, bir hastaneye götürUI. 
mek üzere çıkarıldığı esnada kaçmış 
tır. 

Apandisit olan mahpus, hastalığı 

kendisinin muhakkak bir hastaneye 
yatmasını icab ettirecek derecededir. 

Hakikaten, bir nıliddet sonra Con 
Del kendisi ge!erek teslim oluyor ve 
hastaneye yatırılıyor. Fakat "Pija . 
ma,, buradan ikıncl defa olarak tekrar 
kaçıyor. Bu giln nihayet tutulan "Pi
jama,, Con Del, başından geçenleri 
kendisi şöyle anlatmaktadır: 

''Tecrilbelerimle ispat etmişimdir 
ki, kaçan b;r adam için en emin yer, 
polhı karakolunun civarıdır. ÇUnkü, 
oralarda bulunmıyacağı düşüncesiyle 
polis, kendine yakın olan yerleri hiç 
araştırmaz. 

Kaçtığım mman derhal böyle bir 
Y.ere saklandım. Fakat, bir yandan da 
hastalığım sıkıştmyordu. Bir hasta
neye yatsam orada yakalanacağım 

şUphesizdi. O zaman cezam daha f a.z
lalaşacaktı. iyisi ml, gideyim kendim 
teslim olayım dedim ve teslim oldum. 

"1',ıı.knt, ameliyattan sonra haetane. 
den kaçmak zor bir şey olınadı. Bir 
glln, hastnbakıcı kapıya doğru gitti
ği zaman, hemen pencereden atladım 
ve kaçtım. 

''Bundan sonra, derhal tngiltereden 
çıkmanın yolunu buldum, Parise git
tim. Pariste gnyet serbest yaşadım. 
ÇUnkU beni İngllterede nn.yorlardı. 
Paris~ aranmak ihtimali J·uvvctıe. 

ninoo, İspanyanın yolunut tuttum. is
panyada bu günlerde, i§ini bilen i1;ln 
çok karlı bir yer. Her türlU ticarette 
büyük kar var. Birisiyle beraber, çok 
karlı bir işe başlamı§tım. Fakat, iş i. 
cabı, ccnubt Afrikaya, Johannesburga 
gitmek lcab ediyordu. 

"Oraya gittim. Oradan da tngilte
reye gelmek icab etti. Londraya gel
diğim zaman da yakayı ele verdim ... ,, 

Heykelin saç 
tuvaleti! 

Heykel kadnun saç 
ları daimi ondüleli 
dir, fakat gene üze
rinde biraz oyna _ 
mıya lüZlL.n görül _ 
rnii;tür. Çünkü bu 
h~ykel, İngiliz kral 

\'e kraliçe::ıi Parise 
~eldikleri zaman on 
ları ilk karşılıya _ 
cak olan Fransız 

çehrelerinden biri
ni teşkil etmekte • 
dir. 
Parisin büyük bir 
merdanmda bulu. 
nan bu heykel, 
Fransayı temsil e _ 

diyor. Fran~. İngiliz kral ve kraliçesi gi
bi hOyük misafirlerinin karşısına çıkara. 
cağı bu heykeli yenibastan temizlemkte 
ve parlatmaktadır. 

--o--

Harp akadem:si 
Harp Akademisi son sınıf talebesi ya

nn 25 gün devam etmek üzere Şile ve 
Adapazarı mmtakasında harp tatbikatı 
yapacaktır. 

Bu yıl orduya katılacak genç erkanı. 
harpler bu tatbikattan sonra imtihana 
tabi tutulacaklardır. 

Pazar günü sabah saat 9 da Harp Aka. 
demisi tatbikat için araba vapurile Us. 
küdara l 150 at, iki kamyon, üç araba 
geçirilecektir. 

Tatbikatta mektepten alakadar profe
sörlerden maada birçok generallerin ha. 
zır bulunacatrı da söylenmelctedir. 

HARER - :ı\fcsam ı>onn 

... 

Bu ga.rib hadi· 
se lngilterede ol

muştur. Kızın ko. 
ğulduğu mektep 
bir manastırdı r . 
Mirabel ismindeki 

kızın kabahati de 
bir müsamerede 
bedii raksetmesi 
ve bunun için bir 
az çıplak bir kıya

fette sahneye çık. 
masıdır. 

Mirabel Muller, 
din! tedrisat ya -
pan ve bir manas-
tıra bağlı bir mek. 
tepte okumakta-

- dır. 18 yaşlarında, 
· "'> .+e * gUzel bir kızdır. 

Kızın annesi, çocuk kUçUk yaştayken 
ölmüş ve ölürken kocasına: 

- Evladımı manastıra yazdır, ora. 
da okus1m, bUyUsiln, diye vasiyette bu 
lunmuştur. 

M!rabel'in babası beden terbiyesi 
muallimidir. Kızını bir sporcu olarak 
yetiştirmek hevesindedir. Fakat, çok 

sevdiği karısının vasiyetine riayet e. 
diyor ve Mirabel'i manastıra yazdırı
yor. 

Bununla beraber, kızmı, mUmkiln 
olduğu nispette, yine kendisinin iste
diği gibi yetiştirmeye çalı§ıyor. ML 
rabel, tatil günlerinde, babasının yanı
na geldiği zaman, Mister Müller, kı. 
zına beden arekctleri, bedii rakıslar 
öğretmektedir. Kızın vücudu, bu id -
man ve hareketlerle gayet endamlı ve 
sağlam olarak inkişaf etmiştir. 

Kızı, o mUsameredeki role çıkaran 

da yine babasıdır. Bir hayır mUesse- 1 
sesi tarafından tertib edilen bu mUsa. 
merede mister Muller oyunları tanzim 
vazifesini fu.erine almıştır. Temsil e
dilecek şarkılı ve danslı bir oyundaki 
rolU de kızma vermekten kendisini 

lki kardeş 

menedemiyor. Mirabel'in de o sırada 

birkaç günlUk izni vardır. Bu müddet 
zarfında babası kızına, oynıyacağı o. 
yunu öğretiyor. 

Müsamere günü Mirabel, hakikaten 
rolüne yakışır bir şekilde sahneye çı
kıyor ve oyunda çok muvaffak olu -
yor. 

Ertesi gün, Mirabel mektebe gitmek 
Uzerc hazırlanırken, babasına bir rr.ıık. 
tup geliyor. 

Mektup, mnnastır müdilrlüğünden 

ve şu §Ckılde yazılmıştır: 

"Kızınız, mektebimiz adab ve cidd
tına mugayir bir §ckilde oyun 01.J174. 
mı§tır. Bundan doUıyı, mektepten kay
dını silmek mecburiyeti karşısında bu
lunuyoruz.,, 

Miste.r Muller mektubu derhal kızı. 
na gösteriyor. Mirabel, mUteessir olu
yor. Çünkü, oyunu ve sahneyi sev. 
mekle beraber, mektebine karşı da bir 
sevgi beslemektedir. Senelerdenberi 
orada yeti§Illi§, bUyUmU§tür. 

Fakat, bahası bu hadiseden dolayı 
bilakis çok memnundur. Çünkü şimdi 
artık kIZIDI kendi istediği gekilde y&
ti§tire bilecektir. 

Mirabel de, babasmm sözleri Uzerl· 
ne, bu vaziyetin hakikaten kendi le. 
hinde olduğunu teslim etml§tir. Esa
sen sanate karşı olan sevgisine ma • 
nastınn mlni olduğunu anlıyarak mU· 
teessir bulunuyordu. 
Mirabel bugiln, sinema artisti olmak 
arzusundadır. Bulunduğu bir beyanat
ta diyor ki: 
''- Sinema beni daima me§gul et. 

mi~tir. Beııim gibi, cır~l.arıın da, 
Jıcp 3incmayı sr:vcr.k ve -.:artist olmtık 
isteriz. Ben, bugün bu neticeden mem
nunum. ÔnUmde büyük bir istikbal cı. 
çıktığını görüyonım.,, 

Manastır hayatından kurtularak si· 
nema artisti almaş birçok genç kızlar 
vardır. Bunların arasına yakında MI
rabel 'in de katılacağı anlaşılıyor. Bel. 
ki bir gün Mirabel Muller ismi en meş
hur artistler arasında yer alacaktır. 

tayyareci 
Şeyla ve Mabel 

Glas ismindeki bu 
iki genç kız kar • 
deştır ve ilcisi de 
tayyarecidir • 
Tahsillerini beta • 
her yaparak tayya
reciliğe giren ilci 

--~-sıı kardeş, ayni za. 
manda muvaffak ol 
muşlar ve, biribir • 
lerıle rekabete giriş 
mekten ise beraber 
çalışmayı kabul et. 
mişlerdir. 

İki kardeş son ola
rak bir hava müsa. 
bakasına girmi~ 
!erdir. Fakat, mü _ 
sabaka başladığı es 

nada, yaptıktan bir hata üzerine, tasfL ye edilmi~er ve bir müddet sefer yap. 
maktan menedilmişlerdir. 

Az zamanda büyük muvaffakiyet ka. zanarak herkesin takdirine mazhar olan 
bu genç kadın tayyarecilerin bu cezalan birçok kişiyi müteessir etmiştir. 

Atlet olmaları lazımmış! 
FBşlst Partisi idare erki\oı imtihandan 

geçirilecekler 
Taymia gazetesinin Roma muhabiri 

bildiriyor: 
Faşist partisi idare erkanı hakkın. 

dakl yeni nizamnameye göre, bunların 

yalnız tam bir faşist ve iyi bir idare
ci olmaları artık kMi değildir, a.yni 

zamanda atlet olmaları lazımdır. 
Nizamnamedeki yeni hükme göre 

parti idare heyetinde ve vilayet mer

kezlerinde çaheanlann bir atlama, 
binicilik ve yüzme imtiha.nından geç· 

mclcri lazımdır. (İmtihanda ~ndek. 

lerden, tanklardan, at Uzerinden atla. 
ma tecrübel~i yapılacaktır). 

Bu karan tefsir eden gazeteler bu

nun alınmasma iki scbeb gösteriyor
lar. Birincisi, faşizmin sağlam kafa 

lle beraber sağlam vUcut istemesi; i
kincisi de bu funirlcrin İtalyan genç. 

liğint yeti§tlrecck bedent kabiliyette 
olmalarıdır. 
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- KUttUN 

Türk milleti saygı ister 
A SiM US, Alman gnzetelerinln, Türk • 

lnolli: mail anlaşma.Ti karşısında 
yaptıkları neşriyatlcın bahsediyor. Malılrn 
olduu ı üzere, Almanlar, bu anlaşmanın 
kendi menaf allulne aykırı oldus)u kanaa
tindedirler. Başmuharrir, şö11le diyor: 

"Alınan gazeteleri bilJrJer ki bugünkfl 
Tilrkiye Almnnynnın müıleliki ol:ıı·ak u. 
mumt harpte ma~lCıp olan ve dağıJnn Os
manlı imparatorluğundan bambaşka bir 
mılll bllviyetlfr. Hu mllU hüviyet, Lozaııda 
İngiltere başın olduğu halde \'ersay mua• 
hedeıılnde lmuısı bulunan bütün muh:ırip 
devletler ile hukuk müsavatı esası üzerıne 
sulh yapmıştır. Siyast, iktisadi mail istik
Hiline taınamiyle sahip olan yeni Türkiye 
İngilizler ile yaptıAı anlaşmanın bir aynı• 
nı Almanlarla yapabllirdi.lşlerine ı;eliJ'Orsa 
Almanlar da Türkiye ile böyle hir mall 
anlnşmaya girişebilirlerdi. Nitekim bun
ll.ın sonra da bu imkan kapısı kupanmış 

değildır. Şu halde Türkler ıle lnsilizler a
rasında yapılan mali anlaşmanın Alman· 
ya lciıı zararlı olması nedendir? 

Türkiye ile dost gecmmek, bahusus fş 

yapmak istiyeo memleketler şunu iyice zi· 
hinlerine yerlcştirmeliılir ki Türk top. 
raklarında hiçbir memlekete ve millete 
mahsus bir menfaat yoktur. Turkiyede yııl 
nız Tfirk menfaati vardır. Bu esası tanı• 

mak ve Tfirk menfntine hürmet etmek şar
tilcdlr ki herhnngi bir memleket müstakil 
Tfirklye ile muamelede bulunabilir. Bu 
surellc yapılan muameleden dolayı da baş 
ka bir memleketin "Türkiyecle mcnfnathn 
bozuldu,, diye sızlanma~a asla h:ık' ı yok 
tur.,, 

TAN -Antioche bir hayva 
ismi midir? 

M. ZEKERiYA 11a:ı11or: 
,, 

"Son gelen Parfs • Solr gazetesi Pran. 
sanın Hatay meselesinde Tilrkiyeye kafa 
tutmasına kızıyor ve soruyordu: 
"Fransız vatandaşı daha Hatay nerede

dir? lskenderun veya Antakya şehirlP.rl 
yeryüzünde var mıdır? Bunların bile far
kında deAıldir. Fransanın ve Fransız va
tandaşının hayatında bir karınca kadar. 
kıymetli olmıyan blr yer için Türkiye ıle 
dosllu~ıınııızu hozmnğa deJıer mi? \'eı in 
Türklerın istediAlni ve halledin fU Jhti 
IAfı" 
~\\ dü~l1a~ .. .Fransız vatandıışınrrr-\.ıOşü

nüşfidllr. Her işte en doğruyu gören, en 
doğru dQşllnen vatandaşın fikri. 

HattA gazetelerden biri Fransızlar ara-
sında bir anket yapmış, onlara sorduittJ 
sual şudur: 

- Antloche (Antakya) nedlr1 
Aldığı cevaplar Fransa hükOmetinf ulan 

dıracak kadar giilllnçtür. Klmhl bunu ilk 
devirlerde yaşıyan dev cüsseli hayvanlar 
dnn biri ııanmış, kimi bir hayvan oldutu· 
nu bllmekle beraber ne vakit ve nerede 
yaşadığını kestlremedilini söylemiş. 

Bu anketi neşreden gazete ill\ve ediyor: 
"Framnz vatandaşı hAIA bir hayvan 

mı, yoksa bir şehir mi olduğunu bllmedlğl 
bu yer için mi Türklerle harbedecektir.,. 

Fransız: vatandaşı icln bir Hatay me!le· 
lesi yoktur. Fakat Fransa hük't'ımclf için 
bir Hatay meııelesl vardır. Cfinkü o emper 
yallst olmaktan kurtulamamıştır. Her em· 
peryallst devlet gibi onun da başka top
raklarda gözO vardır. 

Bugiine kadar Fransa hükOmeti halkı· 
nın dU)fnl!ilJnll VC gôriişfıne tercüman ol
mak istemedi/ti için Hatay nıeselcşi uza
mış ve iki tnrnfı dn hayli üzmüştür.,. 

Cmeır 
o-oa~~"vaım'oın rü• 

banueıro ve 
DnglUDzOeır 

Büyük Iran şairi Omer Hayyanurı 

rubailerini ingilizceye tercüme eden Fitz.. 
Geraldm bugün 55 inci ölüm yıldönwnil 
kuUularuyor. 

Fitz Geraldm arkadaşı Kavel, §aJ'kta 
İran ve Arap kültürünü tetkik ederken. 
ona rubailerin el yazması bir nüshasını 
göndem1iş ve kendisine bu şark şairini 
tanıtmıştı. Fitz Gerald da iranhca bilir• 
di. Kendisini Omer Hayyamı tetkike ve. 
rerek rubailerini ilıgilizceye tercüme et
ti. 

On dokuzuncu asır lngilteresine bu şi
irler yabancı gelmemış, bilakis Sadinitl 
memleketinden güzel bir gül kokusu ge
tirmiştir. Bu şark havası İngilizleri ~ 
teshir etmiş ve Fitz Geraldın çok mu~ 
fak tercümesi derhal layık olan ral 
bulmuştu .• 

Rubailerin ingilizceye tercümesi örnd• 
Hayaymın bütün Avrupaca tanınmasın' 
yardım etmiştir. Bugün, lngiliz edebiY8" 
tında Omer Hayyamın tercümesi ile bat" 
lı basma bir yer alan Fitz Gerald da .1;; 
Pseri ile kendisine büyük bir edebi ~bı 
dikmiştir. 
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Lt1ata 
Tiyatro 

daic --tenkidi 
S ELAMI 1.zzet Sedes, Türk mu

harrirleri arasında, tiyatroya 
belki en ç.I':, herhalde en devamlı su
ı ette hizmet etmi~ olanıdır. Yıllar

dan beri makalelerle, konferanslarla 
halka tiyatro zevkini aşılamağa, piyes 
yazanlara ve oynıyanlara yol göster. 
rneğe çalı§ıyor. Bundan yüz sene son
ra zamanımızın tiyatro tarihini yaza. 
cak olanlar herhalde Selami İu.et Se
des'e uzun bir bahis ayıracaklardır. 
Onun hükümlerine İ§tirak edecekler 
mi? yoksa onu ağır bir tenkidden mi 
geçirecekler? bilmiyorum; belki, he
men her münekkidın başına geldiği 

gibi, yarı o, yarı da bu olur. Fakat 
herhalde Selami !u.et, hiçbir Türk ti. 
yatro tarihçisinin unutmağa hakkı ol
mıyan adamdır. öteki tiyatro milnek. 
kidlerimizde daima bir amatör hali 
vardır; yazılarında tiyatroya tesadü
fen gittiklerini, asıl işlerinin piyesleri 
takip etmek olmadığını hissettiren bir 
şey vardır; halbuki Selimi İu.et öy
le değildir: yazılarını okur veya söz. 
lerini dinlerken • ileri sürdüğü htı. 
ktimler, iddialar hakkındaki düşüne&
miz ne olursa olsun - onun tiyatroyu 
sevdiğini, en büyük zevkinin tiyatro 
tenkidi olduğunu kabule mecbur kalL 
rız. 

Yazdıklarını gazete sütunlarında 
bırakmayıp kiıab halinde topladığına 
da çok iyi ediyor. Her cildini baştan 
sona kadar okumak li.zımgeldiğini 

sanmıyorum; zaten hiçbir tenkid ki. 
tabı, isterse Sainte - Beuve'ün olsun, 
öyle roman gibi baştan sona kadar o
kÜnmaz; bunu ancak o mUnekkid hak· 
kında bir tetkik yazmağa kalkacak 
başka bir münekkid yapabilir. Sade. 
ce istıfade etmek, şu veya bu eser, şu 
veya bu mesele hakkında fikir edin. 
mek istiyen kari ise bir gün bir, bir 
gün de ~iıei parçayı okumakla iktifa 
eder. Bu suretle, farkına varmadan, 
bütün kitabı okuduğu çoktur; fakat 
o, ayrı b!r meseledir. Selami izzet Se
des'in kitablarını edinip kUtUphanele
rintl" s:ıl:hyacak olanlar da onlardan 
çolı istifade edeceklerdir. 

Bu küçük kitablar ıimdiye kadar, 
~·a!1ı"mıyorsam, Uc;U buldu. Son çıka
nı Tıy ıtroya dair (1) adını taşıyor ve 
o adda bir konferansla başlıyor; bir 
ı>lycsin sahneye korunası meselesin. 
den opera meselesine kadar muhtelif 
ınevzuları tetkik ediyor ve 1936, 1937 
Yıllarında Istanbul Şehir Tiyatrosun. 
da oynanmış piyeslerin tenkidi ile bi
tiyor. Bence SelAmi lzzet'in büyük bir 
haksızlığı var: tulflat kumpanyaları. 
mızın temsillerini takip etmiyor, ki· 
tabmda onlara hiçbir yer ayırmıyor. 

Tiyatroya dair'i okurken bazJ cUm.. 
leleri kaydettim; bunlardan ikisini a. 
lryorum: 

"Her ne şekilde olursa olsun vic
~~ istibdadı ba§lıyan yerde tiyatro 
oluyor.,, 

''Tiyatroda ikna kuvveti yoktur; ti
l'atro ikna etmez, coşturur.,, 

Bu iki htikm:An mutlak surette doğ
!'U olduğunu hiçbir istisnası bulunma. 
~.ğını iddia edecek değilim; fakat hiç 
§Uphesiz ki içlerinde birer büyük ha. 
kikat vardır ve bu cümlelerin daima 
tekrar edilmesi lazımdır. Yalnız tı
)'atroyu değil, sanati seven herkes 
(çtlnku o iki cümlede "tiyatro" keli
~~i l'erine "sanat" kelimesini koya
._1hrsiniz) , onları söyleyip tekrar etti. 
ti için Selami lu.et Sedes'e teşekkür 
etıneud· • ır. 

Nurullah ATAÇ 
t' (1) 1!8 ıny/a, 50 kuT'U§ (muhar. 
~rafından baatırılmı§tır ). 

Amerlkada 
Çoeuk kaçıran şofllr 
CıUrmünO itiraf 

etti 
tak~' 11 (A.A.) - Uzun bir istin. 
~ sonra kamyon §Oförü Mak Kail, 
\re Kaşı, beşikte yatarken çaldığını 
b' batırmasına mani olmak i~n ağzına 
d~~ ~!kaç koyduktan sonra evine götür. 
~ü i~iraf etmiştir. Eve geldiği zaman 
di n oldüğünü görmüş ve küçük cese. 
~vardaki çalılıkların arasına bırak
dı.ıL_ • Ceeedin bilahare burada bulun. 
"" rnaıOındur. 
""~ak Kal, §eriki olmadığını iddia et. 
~tedir. 

Avrupa.da birçok müsabakclarda ka~ r n rc 'c TfÜZİimil::ü giiT.düren süvari subaylarımız şerefine a. H. P. tarafıtıdan dün ak~m Serkl norı1anda bir akşam 
ziyafeti verilmi§tir. Resimlerimiz, diğrr sütı 111.arda trr.fs "l{itıııı Oh"U?Jacağınız bu ziyafet esnasında alınmı§tır. 

( $1EIHüRIDIE VE IMllEIMllLEKETllE ) 
Denizaltıların 
mürettebatı 
zam alacak 

Subaylar azami 40, gedikli 30, 
erat 15 lira alabi'ecekler 

Ankara, 11 (Hususi) - Denizaltı 

sınıfı mensupl:ırma verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanun layihası 

meclise gelmittir. Deniztdtı kurs tale· 
belerinden kursu ikmal edip de diploma 
alan denizaltı subay, gedikli, erbat ve 
erata hizmet seneleri itibarile her ay 
denizaltıcılık zammı verilecektir. 

Deniz~tıcılık zamlannm üçüncü hiz
met ıeneıinden itibaren tezyidi deniz· 
aıltıcılrkta ilk iki senenin hitamını ta· 
kip eden mali senenin iptidasından 

başlayacaktır. Denizaltı kurs talebele
rinden dalıf talimlerine batladıldan 

tarihten itibaren diploma tcırihine ka
dar her ay 20 lira tahsisat verilecektir. 
Yedek kadrosunda bulunan denizaltı· 

tıcılar da denizaltı gemilerinde bilfiil 
çalıştıklı:m veya her altı ayda en az 1 S 
saat dalrş yaptıkları takdirde bu zam· 
lardan istifade edeceklerdir. Gece dalış 
yapan denizaltıcılar beher gece için 
sub:ıylara üçer, gedikli erbaşlara iki
şer, ve erata birer lira aynca gece da
lış parası verilecektir. Seyahat ve ma
nevralarda 24 saatten fozla herhangi 
bir limana demirlemeden ve sahilden üç 
milden daha açık sularda yapılacak 

gece dalı§lannın beher gecesı için su
baylara beşer, gedikli erba§lara üçer 
ve erata birer buçuk lira verilecektir. 
Dahşlarm zamlan subaylar için ayda 
40, gedikli erbaşlar için 30 ve erat için 
1 S lirııyı geçmiyecektir. 

Celep komisyoncularının 
inatları kırıldı! 

Belediye ile rekabet edemeyince kasephk 
hayvan getlrmeğe tekrar başladılar 

HUkQmetin İstanbul halkına eti ucuz dikleri kadar et alabilmek imkanına ka-
yedirmelıc i~in yaptığı müdahaleden vuımuılardır. 

Edirneye 
gezinti sef erlerı 
Bu haftadan itibaren 

yolcu: u k gece 
yapılacak 

Devlet demiryollan idaresi, Edime
ye tertip edilen gezinti seferlerinde ba· 
zı değişiklikler yapmağa kara rvermit 
ve bu yeni ıekille bugün yeni bir ge
zinti seferi tertip olunmuıtur. 

Bundan evvel yapılan gezinti seferin· 
de, tren tstanbuldan paz<:ır sabahı kalk
mıı ve o ğün öğleden sonra F.Jdimeye 
vasıl olduğundan tenezzühe ittirak e
denlere Edirneyi gezecek ancak iki aa-

atlik bir vakit kalmııtır. Bunun için E
dime gezinti seferlerinin cumartesi ak· 
pmı Sirkeciden kalka~ bir katarla 
yapılması ve pazar günü kalkacak tren· 
le pazar akşamı tstanbula dönülmesi te· 
karrür etmi§tir. 

Bu ıekilde ilk tenezzüh treni bu ge
ce aatıt 23,20 de Sirkeciden hareket e
decek veyann sabah saat 8,30 ~a Edir· 

nede bulunacaktır. Edirneye gidecek • 
ler, akşam 15,30 a kadar ıehrin her ta
rafını gezdikten sonra Istanbula hare
ket edecek katarla yann akşam 23,15 
de ıehrimizde bulunacaklardır. 

Çankırıda zelzele 
Qlnkm, 10 (A.A.) - Son 24 saat için. 

de üç hafif zelzele olmuştur. 

~~~n~~~~-T-------.----------d--------C--1-cuıar garip bir V"'1:iyet talanmı§lar, İl· a k s 1 m m ey a n 1 n a 
tanbula kasaplık hayvan getirmemiı· 

ler, mezbahada hayvan kesl1\,emeğe bat- c h • b k d 
lamıtlardı. Bu hareket devamlı bir §e· um urıget ayramına Q ar 
kil aldığından nihayet l!>elediye hilkQ- Su mahzenıer·ı ve helaA 1ar metin de · müzaheretiyle Anadolunun 
muhtelif yerlerinden ve Trakyadan ka-

saphk hayvan getirtmiı ve kesmeğe kaldırılacak 
ba1lamı1tı. 

Bu vaziyet lstanbulda et itini yoluna 
ıokmuı olmakla beraber bir mz.ıtzuru 
bulunuyordu; öt9denberi celep komiı • 
yoncularla veresiye muamele yapan ve 
tehrin her tarafına yayılmıı olan ka· 
saplardan bazıli:lr1 • belediye pc§İn )>a
ra ile aatı11 yaptığmdan • et alamaz ol
muılar ve bittabi et satmamıılardJT. Bu 
yüzden şehrin her tarafında istenildiği 
miktarda et bulunamaz olmuıtur. 

Bu hal bu haftaya kadar devam et
miıtir. Fakat nihayet celep ve komis -
yoncular bu vaziyetin dev<ı:n etmiyece
ğini görerek eskisi gibi lstanbula ka • 
saplık hayvan getirtmeğe v:: kesmeğe 

baılamıılardır. Bu suretle ıehirde et 
birdenbire bollaımıt ve kasaplar iste-

Istanbulun iman proğrammm bir 
başlangıcı olan Eminönü meydanınına
çılması işinin eylül ayına kadar ikmali 
mukarrerdir. 

Yıkılmasına bqlammı olan Valde 

hanının enkazı bu ay sonuna kadar ta· 
m.amen kaldırılmış olacaktır. Bundan 
ıonr<:ı, karıı sıraı:ia köıeden başlryarak 
Balıkpazarının methaline kadar elan 
binalar yıkılacaktır. Bundan sonra da 
Yeni camiin sol cephesini kapayan la-

Tonton amcaya. 
hediye 1 

ıımlcırın açılmasına başlanacaktır. 

Taksim meydarunm açılması ameli • 

yeline de temmuz ayı içinde baılana • 

caktır. Belediye reisi, Taksim meyda· 

nmı Cumhuriyet Bayramına kadar yo

tiştireceğini vaadetmiıti. Binaenaleyh, 

Cumhuriyetin on beşinci y ldönümüne 

kadar Taksim meydanının bir krsmı a

çılmış ve tanzim edilmiı olacaktır. Bu 

kısmı, meydanın su mahzenleri ile he

lilann bulunduğu sahadır. Bunun kar

§Illnda bulunan gazino ve dükkinlzınn 

istimlaki ve yıkılması iti 939 
içinde bitirilmitti olaealıctır. 

aenesi 

~1 ......................... -

K a ıra ağaç • Süt• 
lüce 

Hav·ası ağırlaşmış, sulan kan ve Yal 
içinde olan Karaağaç ve Sütlüce sahille.. 
rinin bir zamanlar Istanbulun baharlı.JC 
semtlerinden biri olduğuna, bu sahil par .. ' 
~sı üzerinde İstanbul en meşhur dörC 
beş muhteşem }'ahsının bwundutıuna 

kim inanır?.. 1 
Karaağaç, bu güzel adını, Haliç kıyı. , 

sından gerideki tepelere doğru uzayıP. 

yayılan bir Karaağaç korusundan ötürll 
almıştı. Evliya Çelebinin kaydına göre. 

' on yedinci asır ortalarında defterdarza.. 
de İbrahim paşanın mülkü idi. Rind, za.. 
rif, ayyaş, ve kelimenin en kuvvetli ına.. 
nasile müstebit bir hükümdar olan dör .. 
düncü Murat, burasını pek sevmiş, h~ 
men daima Karaağaç korusu sahilind-. 
tyş ve nOş eder olmuştu. lstanbul haL 
kının kayıklarla Kağıthaneye koştukla.. 

nm seyreder, kayıklarda "cephesi pür,. 
nfir, dic!esi mahmOr, gerdanı kiffir, sa.. 
idi billOr; gül yanaklı, kiraz dudaklı, in.. 
ci dişli, türlil türlü söyleyişti,, nevcivan.. 
lar görerek mütelezziz olurdu. Bu suret. 
le Karağağaç bahçesi miri emlak arası .. 
na intikal etmişti. Kardeşi ~lu dör,. 
düncü Mehmed de bu bahçeye bir kast 
yaptırtmıştı ki Evliya Çelebi bu kasra 
şu tarihi söylemişti: ' 

Diriler Evliya bu caya tarih 
lehi kasrı sere/razı humayun. 

Sene 1083 l 
Fakat bu kasr pek küçüktü. MüverriH 

Fındıklılı Mehmet ağa, dördüncü M~ 
met Karaağaç kasnna naklettiğinde, pa.. 

1 
dişahın maiyetini teşkil eden iç oğlan.. 
lannın gene mtri emlakten bitişiğindeki 
Yusuf efendi bahçesine yerleştirdiğini 

kaydetmektedir. 
Karaağaç bahçesi ve kasrı, üçün.o 

cü Selim zamanına kadar Osmanlı pa.. 
dişahlan tarafından bahar ve gQz mev .. 
simlerinde bilhassa tercih olunurdu. Ha.. 
dikatülcevami'e nazaran bu kasrın hare.. 
minde bir kapı üzerinde üçüncü Ahm'-4 
din şu beyti yazılı imiş: 

Kaddi dilber gibi dil eğlencesi 
Gam küsarim Karaağa, bahçesi. 

Vasıftan da hicri 1169 vekayii arasın. 
da üçüncü Osman, 1173 vekayii arasın
da da üçüncü Mustafa için şu kayıtları 
nakledebiliriz: ''Sonbahar geldi, padişali 
Beşiktaş sarayından Karaağaç sahil sa. 
rayına nakletti. Bu mevsimlerde burası 
cennet gibi olur,, ''Karaağaç sonbaharda 
gönül açıcı bir yer olduğundan padişali 
muharremin ortalarında oraya nakletti.,; 
Karaağaç bahçesi üçüncü Selim zam3.! 

nında itibarını kaybetti. Kasr bakımsu 
kaldı. Harap oldu. lkinci Mahmut KL. 
ğrthaneyi yeniden ihya ederken haraP, 
bir halde bulunan Karaağaç kasrını yık .. 
tırdı. Enkazı Kağıthaneye naklolundu. 
1242 de,Asakiri mansurei Muhammediye 
için yeni kışlalar yapılırken, duvarlarının 
ta~ları buralara götürüldü. Arazi tama. 
men hali kaldı. 

Evliya Çelebi Karaağaç bahçesinin 
yanında sanavber ağaçlarile müzeyyenı 

güllü bülbüllü Ebussuut efendi bahç~~ 
nin, onun yanında da bazirg~nbaşı b:ı. 
~mm, bu bağa bitişik olarak da fıstık 
ve servi ağaçlarile müzeyyen eski Yusuf 
bahçesinin bulunduğunu kaydediyor. 
Halbuki, üçüncü Selim ve ikinci Mm 
mut devirlerine ait elimde bulunan dör1 
vesikada, Karaağaç bahçesinin yanında 

Reşat Ekrem KOÇU 
(LUtfen aayfays çeviriniz) 
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iÇERDE: 
• Devlet Demlryolları idnreslnln sebze 

ve meyve s:ıtın almak üzere sntın a1dılfı 

22 yeni vagon Alman)adan önllmüıdcki 

hartn sclmc~e başlıyacaktır. 
• ''Trak,, vapuru hnftnda iki gOn sefer 

yapmıyacaktır. Bandırma hattına işliye

cek olan "Sus,, vapuru geldikten sonra da 
Bandırma ve Mudanya seferlerinde yeni 
bir tarife yapılacaktır. 

• llkolml öğretmenleri talil devresinde 
~chlr ve memleket dahilinde geziler yapa
caklardır. Bu nrndn Bursa ve Edlmeye gi
dilecektir. 

• Bulgar askeri ataşesi Dop DIJlnof Bul
saristanda bn.lrn bir ''a:zifeye tayin edil
miştir. Yerine tayin oh>n.:ın yeni askeri 
ataşe Mnnhavlciyef dün şehrimize gelmiş
tir. 

• Ynlovııyn araba vapurları seferleri lcin 
yeni bir tarife yapılmıştır. Vapur 20 ka
dar otomobil veya 16 kamyon tl!şıyablle
cektir. Bir otomobılin Yalova)a sldip gel 
mest lcln 10 Ura nlınmaktndır. Otomobil 
10 snn içinde ne :zaman isterse geri döne
bilir. 

lstnubul gümrüklerinin 1937 malt yılı 
varidatı 61 milyon lirayı geçmiştir. Bu ra
kamda gecen senekine nn:zaran hOyfik bir 
artma vardır. Du sene varidatın dalın fn:z
ln artaca1Jı tahmin edilmektedir. 

• Vakınar kanunu mucihince eknlliyet 
~akıfian için "tek miltevcm., intihabına 

h:ışl:ınmıştır. Nnmzctler nyın 27 sinde im
i ihan edileceklerdir. BeyoRlundakf vakıf
lar için 120 den fazla mütevelli namzetdi 
:vardır. 

~ • Valf ve bcll'diyc reisinin Atına seya
hati bu ayın orta ında olmak üzere hrar
Jaştırılmıştı. Bu seyahat, bazı sebcblerden 
dolayı bir oy geri kalmıştır. 

• Eminönü mc) el anının açılması lcin 
Bektaş hanı perşembe ı;ünü yıkılm:ıya 

mıııumııııını ıuınuau 
gene miri emlakten Yusuf efendi bahçe. 
si görülmektedir. Bundan da Ebussuut 
bahçesile Bazirganbaşı bağının bilf!.hare 
satın alınarak bu iki miri bahçeye ilhak 
edildikleri anlaşılıyor. 

Yusuf efendi bahçesinde bulwıan bir 
kasr, yukarda da söylediğim gibi, padi. 
§ahlar Karaağaç kasrına geldikleri vakit 
iç oğlanlarına tahsis edilirdi. 

Yusuf efendi bahçesinin yanında Ih. 
rahim hanzadelerin iki tarihi yalısı var
dı. İbrahim hanzadeler, meşhur ve bü. 
yük Türk veziri Sokullu Mehmet pa~a 
ahfadıdır. Sokullunun Esma sultandan 
doğan oğlu halk arnsında ''İbrahim han., 
diye §()hret almıstı. Beylerbeyiliğe kadar 
yükseldi, ıo:a de öldü. "Sicilli Osmant,, 
bu büyük ailenin şeceresini ölüm tarihle.. 
rile §Ö>'le gösterir: İbrahim paşanın oğlu 
Mehmet bey (10ü7), onun oğlu Ali bey 

1(1127), onun oğlu hattat Bahir 
lsmail bey (1164) , onun oğlu 

Ahmet hey (1196). Müverrih Cevdet J>J
şa da tarihinin altıncı cildinde: "Sokullu 
nun lbrahim han adındaki oğlun1l!l nes. 
li elfuı bakidir ve Mehmet paşanın evka. 
fma mütevelli olmaktadırlar,, diyor. lb
rahim paşa ve oğlu Mehmet !eyle mua
sır olan Evliya Çelebi, Sokullu Mehmet 
paşa bahçesindeki meyvelerin ve çiçek. 
lerin her bağda bulwımadığıru söylüyor. 
İbrahim hanzade yalılarının büyüğüne 
''Mütevelliler yalısı,, denilirdi. Eyüp 
başimamı Sakibin rivayetine göre Sokul
lunun kanlı gömleği bu yalına imiş. Her 
Ramazanın 17 sinde bu ulu cedlerinin 
ruhuna mcvIQt okuturlar ve onun kanlı 
gömleğini çıkarıp ziyaret ederlermiş. 
Mütevelli şi~an Ahmet beyin zamanın.. 
da bu tarihi yalılarla beraber yamnış. 
Bu zatın ölüm tarihine rastlamadım. Yal 
mz, Enderun tarihi müellifi Tayyarzade 
Ata, İbrahim han hakkındaki tamamen 
yanlış malQmata rağmen: "Elan sillfile
si olduğu rivayet edilir, Sütlücedeki yan. 
mış sarayların da arsası mevcuttur,, dL 
yor. 
üı;üncü Sellin zamanında küçük H ü~ 

seyin pa~nm Derya kaptanlığı sırasın
da, lbrahim haru:adeler bahçesinin Ka. 
raağaç tarafmd:ın 12,000 zıralık yer satın 
alınmış ve burada beylik şalupalar için 
10 gözlü bir kayıkhane yapılmıştır. 

Ibrahim hanzadelerin yalıları yanında. 
üçüncü Selim zamanında tebdil hasekisi 
lspir ağanın yalısı vardı. Bu yalı da bilfi.. 
hare tüccardan Çen(l'el Osman ağaya in.. 
tikal etmisti. Bu yalının yanında Sütlü
ce iskelesi b şmda Agop isminde bir Er. 
meninin yalısı vardı. Altı berber dükkfi.. 
mydr. Üçilncü Selim devrinin Enneni 
zenginlerinden olan bu adam bu d(ikkan 
ve yalının yerinde bir de~irmen yap!ırt 
nuştı. BugQn enkazı durup dı.1rmaclığmı 
'Jmivonı 

başlanacaktır. Hnn lıoşaltılmaktadır, ihale 
ıi pazartesi günü yapılacaktır. 

• Hatic şirketinin hisscdarlan ikf)•e oy. 
rılarak bir kısmı şirketin tuffyesinl, bir 
kısmı ise şirketin tekrar belediyeden alın
mnsını Jstcmcktedir. Bu hususta belediye
ye yapılan r.ıilrncaat İktisat vekAletine bil
dirilmiştir. Vekillet kararını yakında ve
recektir. 

• lsveçin )'eni Ankara elçisi Gllen Ştrl
na dün me:zunen memleketine gitmiştir. 

• Okme)danının ıhyasınn "ve burasının 
ok ve cirit oyunları itin salın olarak tah
sisine hOkCımette karar verilmiş ve bu 
husus beledbeyc bildirilmiştir. Burası, 

fcln de Prost tarafından bir pltın hnzırla· ı 
nacaktır. 

• Tr:ımvn)J şirketinin yaz tarifesi dlJn-
den itibaren tatbike başl::ınmı~tır. Yeni 1 
tarlfede 1 ilhnssn pazar günleri lıütfın hat. 
lora yeni seferler un.ve edilmiştir, t 

• Delcdıyenln bütün şubelerinde çalışan 
şoförler makine m iürluğü, billün müstah 
<lemlerle nıneleler temizlik işleri mudllr1ü· 
ğü emrine verilmiştir • 

• llferlnos koyunlannı memleketle firet
mek işini üzerine nlmış ol:ın mütehassıs 

b:ıron Von Çeto şehrimize gelmiştir. Mü
tehnssıs, l akında, sanayiimi:ze lii:zım olan 
bntlln yünü yerli Merinos koyunlarından 
al:ıbileccğiml:zi söylemiştir. 

• lzmir sergisinde ressamlnnmızda e
serlerini tl'şhir edecektir. Bunun icin sil· 
?el snn:ıtkl'ırlnr birllAi, müstakil ressam
J:ır ve D grupu tarafından 200 tablo hazır
lanmıştır. 

• Devlet dcmiryollarının Zonguldak 
hnttı tein o1dığı otomatik komilr VtıBOn
l::ınndan 10 tanesi gelmiştir. 30 vagon da
lın getirilecektir. 

• Şirketi ha:> riyenin üç aylık ahonmnn 
biletlerinin sntışına husünden itibaren 
haşl;ınılmıştır. Birinci mıntakndn üc aylık 
bilet birlnri mevki 11,88, ikinci 0,45, ikin 
cı ınıntakalnrda 14, 11, üçüııcü mıntnka· 
larda ela 15,75, ve 13,5 liradır. 

DIŞARDA: 

• Bclçikadn hükOmrtin bir ecnebi is
tikrazı akdettiği teyit olunmaktadır. Bir 
Holnnda konsersiyomu, hükCımele, üç ay-
lık vadeli b:ı:zinc bonolnrı mukabilinde 
yiizde 4,50 faizle 35 milyon florin ver-
miştir. Diğer taraftan, 25 mllyon lsvicre 
franklık olu ııy vadeli bir istıkraz için de 
bir İsviçre konc:ersiyomu ile müzakere ha
linde bulunulmaktadır. 

• Birkaç ~a:ıt silren lı:ırnretli mü:znkere
den sonra Bulgar mebusan meclisi, komü
nist mebus Georgiefin mebusluktan ihra
cınn karar 'ermiştir. l\lchusan mecl!sl, 
diğer dört komünist mebusun ihracı hak
kındıı verilen talepleri de yakmda tetkik 
eclcccklir. 

• Lehistan relsicumhııru, birkaç hafta 
istirahat etmek icin pek yakında 1taJyadn 
Abba:ziaya gidecektir. 

• Prenses Fevziyenin Iran velinhdine 
nişanlnnmnsı O:zerinc, Şahinşah Peblevl
nln r:ıl Farulm mektup "C diğer hediyele
rini hıımıl b:ışvekil b:ışkanlığındnki lran 
heyeti saat dörtte tskeııderiycye muvasa
lat etmiş ve p:ırla nıer:ısimle lrnrşılanmış

tır-

• Paraguay hükCımeli, Şako ihtilafını 
Ltihey adalet div:ınına lı:ı,·ole etmekten 
vazgeçmiş ve hu huc;usta nşn~ıdnkl knrar 
sureti olııımışlır. "Partıguay hiikCımcti, Pn 
r:ıgunym I.fılıey adalet dıvanı stntüı;ünün 
36 ıncı mn<ldesinin ikinci fıkra!.ındn mu
sarrnh divana mecburi mfırac:ınt koydınn 
iltihakını geri :ılmıştır,,, 

ıe Lchi~t:ın reisi<'ıtmhuru Yarşovada I.e
hic;tanın Anl:nra büyfık elçisi Sokotnikbi 
kabul etmiştir. 

• Baltık devlcUerJ konferansı, dün saat 
17 de Rıg:ıda Letonya h:ırlclye nazırı 

1.Junster5in rlynsetin(le topl:ınmıştır. Daha 
evvel reisicumhur Ulmnnius J.itv:ınya ve 
Estonya h:ıridye nazırları J..oznrnitls 
ve Setl".rnsı knhul etmiştir. :Konferans, 
mesaisini yarın billrecektlr. 

• Dün Snrny Ilosn:ıdn Yugoıı:lovyad:ıkl 

Müslümanların dini şefi reisülülemıı Spn
ho Fehim, n:zifC'slnc merasimle başlamış
tır. l\fernc;ime kral namına Sfı:ıhoyu, Yu-
goslavya reisiilfılemnhsınn t:ıyin eden kral 
niyabethin kararnamesi okunmakla baş
l:ınmışhr. 

• Fr:ınsız hariciye nızırı Done, Polon
ya ve Çin büylik elçileri ile . Yugoslavya, 
Yumınisl:ın ''e Romanya elcilerini kabul 
etmiştir • 

• Maliye vekili Fuat Ağralı dün gece 
bütçe cncüınc.ni az:ıları şrrC'finc Çubuk 
barajında hir :ziyafct vermiştir. 

-<>--

B ıgün temeli 
atılacak llkmektep 

Bugün ssnt 15 te KüçUkmustafapa.. 
ş~da E ref p::ı~a konağı arsasında ye
ni yapılacak olan ilkmektep binasının 
t mt'l ..,+.,......., """"',..'1,.;,.;.,; "'·"~'1",_..,lrt,,.. 

Hl\BER - ~lcMrn oostas1 

~al l9> rr O ~aı O aı ır©J a 
Mesleki kurs ar 

LAyiha Mecliste 
kabul edildi · 

:Ankara, 10 (A.A.) - BM. Meclisi 
bugün Hilmi Uranın başkanlığında yaP
tığı toplantıda askeri hastaneler için ye. 
tiştirilecek hem~irelere, fabrikalarda mes 
lekt kurslar açılmasına, katt titnret mu.. 
ahedeleri akdi için müzakereye ba~lan
mış veya başlanacak devletlerle muvak.. 
kat ticaret itilaflan akdi için verilmis o. 
lan salahiyetin iki yıl daha uzatılması
na, Türk - Isveç ticaret ve klering anlaş.. 
malanna bağlı protokolda deği.ıklik ya. 
ptlmasına ve Türk • Sovyet ticaret mu.. 
ahedesinin 15 iqci maddesine ait olarak 
teati edilmi~ bulunan notalara meriyeti 
hakkında Icra Vekilleri Heyetince alm
mış karann tasdikine dair kanun layiha. 
lan ile mühendis ve mimarlara ait ka. 
nun layihası müzakere ve kabul edil
miştir. 

B.M. Meclisi gene bu toplantıda ser
mayesinin tr.manu dcvle.t ~raf~ndan v:- f 
rilmek suret le kurulan ıktısadı eşr!~kul 
!erin teşkilatı ile idare ve mür aı abeleri
ne tütün ve tütün inhisarına ai~ t·amın 
Jayihalarım da müzakere ve kabul tmiş.. 

tir. 
B.M. Meclisi pazartesi günü tekrar 

toplanacqktrr. 

arse onayı 
bombardıman 

Baştnrafı ı incide 
ederek lngiliz ticaret gemilerinin ba. 
tınlmasına bir mukabelebilmisil olmak 
üzere İngiliz donanmasının bir Fr.an -
kist limanını ve tercıhan Kadiksi bom -
b:ırdı:man etmesini istemiştir. 

Almauya<la alaka 
Berlin, 10 (A.A.) - Havas Ajansı-

nın muhabiri bildiriyor: 
İspanya h~diseleri dolayısiyle inkişaf 

eden beynelmilel vaziyet Almzınları her 
şeyden ziya:de meşgul etmektedir. Al
man gazeteleri, sayfalarında bu vaziyete 
Çekoslovakya meselesinden daha bü. 
yük bir yer ayırmaktadırlar. 

Döyçe Algemanye aZytung ile diğer 
bir çok gazeteler, Barselonun İt<ılyan 
Lcjiyonunun tayyarecileri tarafından 
bombardımanını t<:ıfsilatiyle bildiren a
jans haberleri neşretmekte ve bu hadise 
lerin İngiliz muhalifleri için yeni bir 
hücum vesilesi teşkil ettiğini kaydede -
rek bu suretle Çcmberlayn hükumetine 
karşı çıkarılabilecek müşkülattan uzun 
uı:al:hya bahsetmektedirler. 

Fölkişer Beobahter ,gazetesinin Lon
dra ımuh.:ıbiri İngiliz bandırasını taşıyan 
vapurların bombardımana maruz kal
maları tngiliz • ltalyan Akdeniz itila -
frm tehlikeye sokup sokmıyact:•ğmı su
ale şayan bulmaktadır. 

Muhabir, Fransız - İtalyan müzake
relerinin muvakkaten inkitaa uğramoor 
ile ispanyada muharebenin ve Çinde 
mücadelenin devam etmesi keyfiyetleri
nin İngiliz siyaseti için çetin bir imti. 
han mahyetinde dduğunu ilfive etmek
tedir. 

Ingiliz kabinesinin fevkalade 
içtimaı 
Londra, 10 (A.A.) - - İngiliz dipfo -

matik m;.ıhfellerinde söylendiğine gö
de İspanyol limanlarında bulunan ec
nebi gemilerin bombardun:ınına mani 
olmak için henüz hiç bir lrerar ittihaz 
edilmemiştir. 

Bununla beraber hariciye nezaretiyle 
amiralhk makamı servislerinin müşkül 
olduğu itiraf edilmekle beraber vaziye. 
te çaresaz olacak tedbirleri tetkik et 
mcl:lc meşgul oldul.1arı: i!uve edilme, .. 
tedir. 

!yi haber <.ı!an parH'imento ımahmclle
rinin bildirdiğine göre, parlamento ka
pandığı gündenberi beynelmilel vazi -
yettc hasıl olan değişiklikler hakkında 
nazırların biribirleriyle istişarede bu -
lunmalannı tcminen kabinenin yarın 

(bugün) fcvk<:•lade bir içtimaa davet e
ldilmesi ihtimali vardır. 

3 gemi dnha bultı 
Valans. 10 (A.A.) - Bir Frankist 

tayyaresi Denin. limnnmm Ustünden ! 
uçarak bundan evvel yapılan bir akın 
esnasında mUhim surette hasara uğra. 

iz mır e tebd.iç 
e enin ha 

ne t••kürd·· 
Mütecavizlerin muhakemesi esnasında 

ifade veren mektep mildUrfi 
teessüründen ağladı 

!zmlr 10 (Husust)-Bucada Kültür 
llsesl mUdürU Haydarı tehdit eden 
Zeki, Ahmet, Sabahattin lsmf.ndekl 
talebelerin muhakemesine bugün 
brrşlnndı. Müdür Haydnr uzun mek
tep hayatını, çok talebe yetlştlrdltl
ni, mektebi ıslo.ba calıştığını anlattı. 
Ağlayarak hl\dlseyl izah etti: 

• - Maamafih bu Uç talebem den da-
vacı değllfm, dedi. 

Talebeler reisin sualine karşı ha.. 
dfscyi inkar ettiler. Kendilerine if
tira edildiğini söylediler. Reis şöyle 
dedi: 

- Burada sizler icln ağlayan, sizi 
affeden bir adam nasıl olur da ya
lan söyler? O istuse sizi daha evvel 
moktcpten kovabilirdi. 

Şahit olarak dinlenen bir ta.lehe 
suçluların, mOdUr'ın odasına gitme
den evvel yatakhaneden tabanca, 
bıçnk aldıklarını söyledi. Diğer şa
hitlerin celbi tein muhakeme 17 ha-
zlrana bırakıldı. 

Salonu dolduran ve korldorlarr 
kaplıyan halk, jandarma muhafaza
sında g6t0rillen maznunlnrın yüzüne 
tUkUrerek "Alçaklar!,, diye bağır

dı. 

erl Kolecde 
oma tevzii 

A er· a elçisi terakki hareke-
tim .zden ·hayranlıkla bahse i 
Robert Kolejde bu seneki mezunlara 

diploma dağıtma merasimi dün yapılmış 
ve merasimde Amerikan elçisi, birer nu. 
tuk söylemişlerdir. 

Amerikan elçisi Makmurey nutkunda 
Türkiyenin terakki hareket:nden hayran.. 
lıkla bahsetmiş ve bilhassa demiştir ki: 
"- Türkiye 2srrlardanberi tarihin en 

işlek bir geçit yeri, en velveleli bir harp 
meydanı olmuştur. Bu hadiselerin neti
cesi olarak memleket ağaçsız kalmıştır. 

''Türk milleti bu eski memleketi genç 
bir millete layık bir hale çıkarmak için 
mücadeleye atılmıştır. Bu mücadele dün 
yanın umumi şartlan bakımndan en müş 
kül dakikalarda cereyan etmektedir. Si. 
yasi ve iktisadi bakımdan dünyada bu. 
gün istikrar yoktur. Yarın meçbQl ihti. 
mallerin tehdidi altındadır .. 

"BUila rağmen, Türk milleti her türlü 
zorluklan cesaret.e karşılamış ve modern 
b:r inkişaf hareketine atılmıştır. Hedef, 
diğer memleketlerle iktisadi müsavata 
varmaktır. Böyle bir mücanele, bilgi, e
nerji, ve seciye bakımından genç Türk 
neslinden pek çok gayret ve feragat bek. 
liyor.,, 

Sefir sözlerini şöyle bitirmiştir: 
"- Genç mezunlar, modern bir inkişaf, 

başka memleketlerle teması ve onların 
tekni~ine uymayı icap ettir. Türk millE!-4 
tinin elbette ecnebi milletlerden öğrenece 
ği şeyler vardır. Fakat bu öl:;trerune ve 
uyma ihtiyaçları, hiçbir zaman Türk mil 
Jetine ait yüksek hususiyetlerden, mezi.. 

yellerden ve ideallerden f eclakftrlık etmek: 
manasına gelemez. Fert ve millet sıf~ .. 
tile varis olduğunuz milli kıymetlere ba~ 
h olmak, Türk mefhumuna sadık kal
mak, dalına Türk gibi düşünmek ilk \'3-4 

zif enizdir. ümit ederim ki Robert K°" 
lejde tahsil görmeniz Türkluğünüzü zaa. 
fa uğratmanuş, buna ancak Amerikaya 

mahsus geniş görUş tarzını ve verimli 
çalışına usulünü ilave etmi~tir. Zaten 
Türk ve Amerikan milletleri arasında 

demokrasi sistemi bakIIDindan iştira1' 
van.iır. Bu mektep de iki memleket ar3'4 
sİnda bir dostluk köprüsüdür.,, 

Bundan sonra mektep mütlüril talebe.o 
ye terbiyevi bir konferarıs vermiştir. BU 
sene mektepten 20 talc~ mezun olmuş.. 
tur. Bunların on üçü Türktür. 

ya 
en kömürü 

mecburiyeti a 
,,.,. 

Resmi üesseselerle umumı 
binaiuc.;r · çin bu sene başhyacak 

Ankara, 11 (Hususi) - Mnhru- darelerin ve belediyelerin doğrudaJl 
kat kanunu Meclis ı uznamesine alın. doğruya veya iştirak suretile işlettile• 
ıru§tır. leri müesseselere mahsus binalar. . 

Layihanın aldığı son şekle göre nil- B - Kışla, polis ve şehir içindeia 
fusu iki binden.aşağı olmıyan ve bele. jandarma karakolları ile resmi ve ıııı· 
diye teşkilii.tı bulunan yerlerde aşağı. sus! mektep, h stabnne, sanatoryoJll 
da isimleri yazılı bin:ı.ların tcshinin - ve dispanserler. 
de her nevi taş kömurü, linyit, trop C - Hlikmi şahsiyeti haiz §irket ,·e 
gibi maden kömürlerilc kok, yarı kok müesseselerle teş~iki sanayi kanun~ 
ve briket gibi iı:;Ienm·., şekifterinin dan istifade eden veya istifade edebı 
kullruulması mecburi olacaktır. lece}t vasıftaki müesseselt!I'in fa.aliyct-

Bu binalarda havagazi, petrol müş- !erinde kullanılan binalar. 
takları ve benzerlerile elektrik dahi D - Borsa, ticaret ve on.nayi odal~ 
teshin vasıtası olarnk kullanılnbile _ rı, klüp ve her türlü cemiyetlere nın 
cektir. sus binalar. 

Bu binalar §unlardır: E - Sinemalar, tiyatrolar, ba.r1~ 
A - Resmi dairelerin bulundukla- dansingler, gazinolar, birahaneler' 

rr bütün binaı.~.rla devletin hususi i . meyhaneler. 
---~~--~--~~~-------~----~~~~-------~~--------

Kışta görülmemiı fılmlcri 
1 .. --~~ 

Yaz mev :minde birinci defa olarak gösteren 
aa 

ER Sineması 
ESRARI • 

1 BET 
yan Brisbane Fransız vapurunu batır- 26 kısı~ tekmili birden: Ve ilave olarak: 

mr§tır. İnsanca zayiat yoktur. su·· VA Rı· E k ı· p , .. m ı· z le n 1 
Londra, 10 (A.A.) -Mııdridden bil. 

dirildiğine göre, Kastellrn ve Alikan- !sfanbuln muvas~Hitlarıoda BUYttKDERERDEN itibaren yapılan coş-
tede tayyareler bombalarile hasara 1 l ın tezahiiratı gösteren YER1NDE ÇEKİLMİŞ SESI i, SöZLÜ 
uğrayan İzador ve Torpelhaven lngi- film CEVAD GURKAN'm nutku ----------
l;o,; "'"""'n"-i r.,4-,.., • .,hr. ·------ - ----- -
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Sun'i yağmur 
Voıgaoın suları tar
lalara pUskUrtillecek 

Sovyet Rusyn.da Kuybişev şehri ci
varında Volga üzerinde Samara döne. 
mecinde halen inşa edilmekte bulunan 
çok kuvvetlı hidroelektrik santral, 
Volga nehrinin sularını yükseltecek ve 
hu suretle kurak mmtakalarm irva ve 
iskasını miimkün kılacaktır. 

Sovyetler birliği ilmt arqtırmalar 
enstitUleri, bu i~ için, sun1 yağmura 
benziycn sulama çareleri araştırmak
tadır. Hid!'oicknik ilmi enstitüsü, bir 
tulumba, borular ve uzun mesafelere 
8U fışkırtan bir aletten mürekkep bir 
BUn'i yağmur cihazı hazırlaınıştir. Bu 
cihaz, tarlalara götürülerek bir trak. 
tör tarafından hareket ettirilecektir. 
Böyle bir makine, bir mevsimde 90 
hektar arazi sulıyabilecektir. 

Volga mıntakalarmda yapılan tec
rUbeler, sun'i yağmurun hububat ran. 
dımanmı yüzde 12 ili. yüzde 60, pata
tes verimini yUzde 20 il! yttı.de 125 
nJspetinde f azlala§tırdığmı ispat et • 
Jnlştir. Asgari ve az.ami fazlalık ara
atndaki fark ise, iklim, sulama zama. 
ııı ve saireye bağlıdır. 
Kuybişev santralinin 1943 • 44 te 

ilk kısmının inşaatı biter bitmez, VoL 
ga sulanndan bir kısmı, bir milyon 
hektar arazinin sun't yağmur sistemt
le sulanmasında kullanılacaktır. 

Ankara borsa 
binası 

Evkaf idaresi tara
fından yaptırılacak 

Vakıflar İdaresi Ankaralda Bıınkalar 
Cllddcsi üzerinde Ziraat Bankası ve Sü
lntrbankrn bulunduğu bina ile Oamanh 
~nkasr arasınd:ıki arsaya büyük bir 
bina yaptınnağa karar vermiştir. :Mali
)'e Vekaletiyle Vakıflar !dareai arasın
da yapılzcı anlatma mucibince Ankara 
!'cnkul Kıymetler ve Kambiyo Borauı 
ı!c acente) r.i bu bioaya ııakledilecektir. 
:Su sur tle Ankara borsası Osmanlı vo 
Ziraat Bankalariyle Sümerbankın, Em
lak ve Eyt-mı" Bankası, Belediyeler 

ve İ§ Bankasının bulunduiu 
tQiii a1ca üzerine yerleımiş olacaktır. 

\r ak:nar idaresi, timdi İltanbulda 
::~~n Vakıf Paralar İd~esinin mer
"· ı de Ankarada borsanın yerl~ecc
&t bu yeni binaya nakletmeğe karar 
~i tır. 

Bu suretle Ankarada kendiliğinden ::u b"r n:uhit teşekkül etmiş cfo:ak 
kı Bankalar Caddesi cidden ilmine ya

,_.n bir şekil alacaktır. 

Ehıtyelslz tUtlln 
eksperllğl yapıla
.... mıyacak 

~tun eksperliğini resmi bir mealek 
e koymak üzere hük\ımet bir ni· 

~ame hazırlamı! ve bu nizamname 
~· nıetnıekette eksperlik ~bilmek 
it n eksper ehliyctnamesini haiz olmak 

rt koıulmuştur • 
)tt'l'fltUn eksperliği nizamnamesi mer'i
~girdikten sonra teşekkül elden im
~ konıisyonlan piyasada mevcut 
~rlere, nizamnamede tasrih olunan 
tıa Yetlere göre imtihanlı ve imtihan-

~~laraJc ehliyetnameler 'VCnnİ§ti. 
laaıı •~nuıame hükümlerine göre, imti
~eyctleri iki sene de bir toplanarak 
"- en elcsperliğe talip olanlan imti
~ıde~~k, muvaffak olan ve muayyen 
~er h ... ız bulunanlara ehliyetnameler 

CCektir il . 
....__ u •ene yeniden eksper olmka iıti
,,.qı 300 ki . 
~ §ı vardır. Bunlann Samsun, 
1-aı h uı ve !zn irde imtihan edecek o
~ CYetler temmuz ayı içnde teıekkül 
~aaliyete geçecektir • 

l'~l 
~~k toton mecmuası 

"-trı:leket tCltOncülüJü hakkında faydalı 
~ 1~~ ~ulun:ın Türk tütilnü mecmua-
1tltıııı lh ncı sayısı çıkmıştır. Kapağında 
'ilıl huı rac lımızı gösteren renkli bir rc
'•b llnan mecmuanın bu seferki miin-

Jlıı tok zengindir. 
~nshada ih ac:ıt vaziyetimiz, 938 re
~ ~lh~zırhkl:ırı lütün ekicilerinin dilek 
~ .:Jlna t lünil, Brllanyada tfitün ve 
)\ IGta:•Yll haklnnda mukayeseler, diln
atlt.tar cCUiik haberleri, röportajlar, ka-

'l'ııuı~e r ııinıler 'ardır. 
Clıa ille erimizin harici propagandası I· 
~ hatcrnuanın hi kısmı da almanca ola
~ırlan ıştır. 

dat'lanna tavsiye ederiz. 

RARER - ~lCeam poetam 

lznıir Fuarı 
lzmiri turistik mıntaka gapmak 

vermektedir. 
büqük bir 

imkanları 
lzmlr fuan bu 

yıl çok eeyler va
adediyor. llk açılı. 
şmda basit bir 
köy panayırından 
pek f arkaız olan 
bu Fuar, evveli. 
yavaş yavaş gUzel 
leşti. Sonra bir • 
denbire hızlan • 
dı, dev adımlan 

atmağa başladı, 

Evvelki yıl ve ge
çen yıl iae, hem 
bir tehircilik ese
ri, hem de bir 
memleket eseri 88-

yılabilecek dere • 
ceye ulqtı. 

J.ı 

ruz, ytızilnUz g6 • 
zilnüz tozdan de
ğişir, üstünüz ba. 
§lnız ve hatta cL 
ğerleriniz harab 
olur. Ham şimen
diferle seyahat 
dahi sizi bu toz 
bulutundan kur -
taramaz. Zira İn· 
giliz kumpanya. 
smm burada yap. 
tığı demlryolu gt. 
bi bir yolu İngiliz.. 
ler Kenyad a k l 

~ · müstemlekeleri n • 
de bile yapma. 
mı§lardır. 

Şimdl, lmıirin 
bu iti tamamiyle 
bqka bir tanıda 

anlamaya. bqladı. 
ğı g&illOyor. Ya -

lzmtr Gtızi abidesi ile G<ızi parkı ııc (9 Ey1itl 934) beynelmilel paıuıyınn
dan bir manzara 

Eğer bu yonar 
ve oteller yapıl. 

sa İzmir fuarına 
geleceklere ne gO
zel tenezzUhle r 
yaptırmak mum -

ni lzmir belediyesi, Fuarın eğ

lence tarafını mükemmelleştir -
meyi de ihmal etmemek lilzumunu 
anlamış bulunuyor. Fransanm 1938 
güsellik kraliçelerini lzmire davet et. 

mit bulnuması, yabancıların en tanın
m11 gtlreşçilerinden birçoğu tarafın • 

dan lzmirde müsabaka yapmak için 
gösterilmiş olan temayUlU yabana at-
mayıp hemen konuşmayı kabul etmiş 
olması bunun bellibaşlı delillerinden • 
dir. 

lzm.ir gueteleri Fua.rm devamı 
müddetince daha bir çok eğlenceler 

dtl§lhıWmilf olduğundan da bahsedi • 
JO!iar. Faraza, muhtelif balolar, tem-
siller ,!}an ve orkestra konserleri veri. 
lecek. Muhtelif spor müsab:ı.kaları ya
pılacalmıq. 

BUtUn bunlar ileri hareketler. 

Acaba umumt gezintiler de tertip e
dilecek mi? Program henüz elimize 

geçmediği 1çin bilmiyoruz. Eğer ter. 
tip edilmişse çok iyi bir iş yr..pılmış • 
tır denilebilir. Zira İzmire gidecek o
lanla.rm bir şehirde kakılıp kalmıya. 

caklannı, bUtftn bir mmtakayı dolaşa
bileceklerini, bir çok yeni yerler gö-

ıebilcccklerıni bilmeleri çok faydalı • 
dır. 

Alsancak ve Üçok klüplerfnin, ya • 
but Istanbuldan ve Ankaradan getir.1 

tilecek birkaç futbolcuniln • oyununu 
seyretmek herkes için, tahrik edici 
bir numara olamaz. 

Şüphesiz, belediyenin umumi gezin. 
tiler meselesini tek başına halletme-

sine imkan yoktur. Bu i§ İzmir bele
diye reisinden çok bmir valisinin ve 

hatta nafia vekaletinin başaracağı bir 
i.§tir. Evvela yollar yapılmalı ve aa • 
faltlanmalı; motörlü vasıtalan bugün
kü alaylı ve başıbozuk hallerinden 
kurtarılmalı, sonra da umumi gezin -
ti yapacak kafilelerin en az üçer be. 

şer yüz kisilik olacakları hesaba ka. -
tılarak İzmir mmtakasmm muhtelif 
yerlerinde bunlan doyuracak lokanta
lar ve barındıracak oteller yapmalı • 
dır. 

Fakat her şeyden evvel yolların ya
pılması ve bugünkü müz'iç tozlardan 
kurtarılması 19.zmıdır. Haddiniz var • 
sa, Bayındırdan Ödemişe, yahut Tor. 
balı.dan Bucaya otomobil veya oto • 
mobille veya. otobüsle gitmeye kalkı. 

kündUr-
Faraza bir programda şöyle numa. 

ralar görmek fena. mı olur: 
1 - lıfanlaa bağlarında bir Bakus 

günü. 
2 - Bir aylı gecede Bozdağda veri· 

lecek bir kır balosu. 
3 - Y aınanlarda piknik. 
4 - Ödemiş bahçelerinde Piknik 
5 - Bayındır ve Çepe kaplıcala

rında birer gün. 
6 - lıf.ilet, Bergama, eu ve bu hara. 

beleri.ıde arkeolojik gezintiler. 
• • • 

Jzmir fuarının, bir turistik mm.ta
ka kurmak için pek geniş ve eşsiz im
kılnlara, zenginliklere malik olan 1z -
mir bölgesinin, bu hedefe doğru inki
şafında rolü daima. büyük olacaktır. 

Acaba İstanbul Festivali için bu 
yıl. yeni neler hamiamyor? Bunu 
aormanm artık aıraa1 · gelm.iltir sam • 
n&. 

İstanbul bu gibi işlerde en az ''İz. 
mirden fazla,, denilebilecek derece<le 
muvaffak olmaya mecburdur. Bu, yal-

nız daha büyilk şehir olmanın değil, 
daha geniş imldnlara malik olmanın 
da yüklediği bir vazifedir. 

Enaari BOLENT 

AmerlkaDıDar bayağı 
aşk fllmlerı görmek 11 

Bir Fransız köyünde 
g~çen sene hiç çocuk 

doflmadı istemiyor R 

A llERİKALILAR, gazetelerde yapılan umumt an
ketlere cevab vermeey bayılır. 

Amerikada bir gazete "'hangi mevzularda film seyret
mekten hO§laııırsınız?" diye bir anket açınışt.I. Bu anket 
dikkate değer neticeler vermiştir. 

FRANSAYI tehclid eden birçok tehlikeİerden birisi 
de Fransız köylerinin mütemadiyen bop.lmastdır. 

1921 de Eavar köyUnde 323 ki§i vardı. Bugün bu köy hal. 
kı 280 kişiye inmittlr. Geçen sene bu köyde tek bir do
ğum olma.mı§tır. 

Köy, günden güne bo§alıyor, fırıncı, bakkal, kasab, kö. 
mürcü biribiri arkasına köyden ayrılmı§lardır. Köylüler 
ekmeklerini kendileri yapıyorlar. On beş günde bir ko-

I 1 

Hlr bata-. 
Son Telgraf ilk aayfaamm &öbejinl, 

Frankonun bir resmi ile sUslemlt albn
da şu satırlar okunuyor: 

''Dünyada sulhun bekası veya harbin 
hemen patlaması alacağı vaziyete ballı 
olan bir şahsiyet.,, 

Arkadaşımız beyhude tellp dUpıüı, 
ve Frankoya haddinden büyük plye 
vermi§. O, ne sulhiln bekası için bir pa
yandadrr, ne de patlayacak bir harp 

bombasının fitilidir. Sulh yUzsUzletti • 
Makamlz.rına dört elle aanlmıı memur. 
lara benziyor Yerini harbe terkctme

mek için harpten beklenilen her ıeyi 
yapıyor. Japonya bile, bütün gayretine 

rağmen onu yerinıdcn oynatamadıktan 

kelli, Frankonun şu veya bu k.cııran kaç 

para eder. • 

• • • 
iki gUn aşırı yazıyor 

Yeni Sabahın üçüncü eayfaamda gün 
aşın görünen Orhan Seyfi iımuı dün 
"Süvarilerimiz,, baılıkh yuıauu taylı 
bitiriyordu: 

''Tiirkün, henüz beyaz mı, siyah mı 
olduğunu bilmiyen kimbillr kaç milnn
ver Avrupalı, her ilci minasiyle de )'G· 
zümüzün akı ile bizi ilk defa Roma '" 
Varşovada tanıdı.,, 

Hiç bir kalem san'atkln, bu cUm. 
leyi, mazur gösterecek bir mukadd~ 
ye bağlayamaz. 

• • • 
"Ylldızlaarın aal .. tın •• 

da •• ,, makamlle 
okunacak 

Nadir Nadi, Cumhuriyetin, bir bç 
gündür dikkatle göze vurmak ve okut· 
mak istediği Viyana mektuplnrmdaıı 
ilkini diın neşretti. 
Romantik gen~ .• Ray aralıklanna w. 
ran tekerleklerden CO§kun bir valı tem
posu almış. Satırlannda, pzel mni 
Tunanın kıyılannda görillmilf riyalar 
buğulanıyor. Senelerdenbed buretinl 
çektiği bir rejime kavuşan bir Viyana 
bu1uyor. Ve hasret çektiği rejime ka
VUJan bu Viyanad• g6faDne mımfyetlnl 
göze vuracak bir rozet takmımanm bile 
bir yabancı isin, ltahramanhk ayıla· 

bileceğine bizi inanclırdıktan toma \tL 
yor ki; 

""Evet, renğim cmıerdir. Ama olduk
ça sevimli, bilhassa profilden bnkıldıp 
zaman pek muntazam bir bıınıum "ftl'· 
dır. Kat'iyyen yahudiyc bemetilemem.,, 

Genç ve romantik muharririn bunm• 
lar ve profiller etrafında yapılmq bul 
neşri:;: ata fazla itibar etmit oldup 15.. 
rülilyor. T.arihi llemin 5000 yd ewo
lini kavrayan Ahdiatik ve dilnyamn 
dört bir tarafında dola§an bitaraf ı&s. 
efsanelerdeki ve hayattaki F.aterledn, 
Rqellerin günahına girmemeli lılH 
emreder. 

Bumu şekilsiz Te profili boluk ynhu
di yoktur demiyelim nma, bunın do -
nilen nesnenin, pot, kambur, kemerli 'ft 
patlıcan nevilerinden nice niceleri Te 
insan profilinin birlbirinden berbat nL. 
ce nice nümuneleri, bol bol bulaınur, o 
taraf1ann yahudi olmıyanlannda, yani; 

Güzel, mwi Tunanın layılanndL.~ 

Kara DAVUD 
Ankete (700.000) den fazla cevab gelmiştir. Ankete iş

tira~ edenlerden yüzde 46 sı bayağı aşk hikayelerinden 
nefret ettiklerini söylüyor ve içtimai filmler istiyor. 

Bu netice sinema şirketlerinin göziinü açmı3 ve ekse
riyetin istediği şekilde mevzular aramaya başlamışlardır. 

yun kesiyorlar, kömür ve öteberi almak için de on beş ki. Bi • r O ~• 
lometre uzakta başka bir köye gidiyorlar. - rıncı ımı pera""r -

~ 

Kadın gömleğnnn 

deOlştlrmek istemezse. 

P ARİSTE Preguvar sokağında oturanlar, ayni so
kakta oturan bir kan kocanın kavgalarını işide 

ifide bıkımt usanmışlardır. Geçen gün yine kavgacı karı 

kocanın evinden gOrilltüler işitilmiştir. Kom§Ular "'Marsel ,....._ 
yine kansını döğüyor,, demi§ ve aldmnamışlardır. Fakat 

bu defa. kavga ehemmiyetlidir. Kadın kanlar içersinde 
yerde yabyôr. Kocası elinde bir kelepçe yanıbaşında du
ruyor. 

Kadın hastaneye kaldınlınış, muayene edilince başm
daki çekiç yarasından başka kolunda da bir bıçak yarası 
gf)rlllmüştUr. 

Kadmcağızm kabahati ne.ymi"i ı.mr misiniz? Kocası 
"gö:n:eğini değiştir:" denıi!J. Kadın "Gömleğim temizdir, 
yarm değiştiririm,, cevabını vermiş. 

Köyde son bir dükkan kalmI§tı: nalbant Geçen gün 0 Or • CAFER TAY YA H 
da d:ülrkinmı kapamış ve hicret etmi§tir. Umumt cerrahi ve sinir. dimal estetik 

* Maskell haydut 
6 Haziran gllntl saat sekizde yüzü maskeli, eli ıili.b

lı bir delikanlı Budapeştedeki bir bankaY..a. girmiş 
ve: 

- Eller yukarı! diye bağırmıştır. 
Sonra, elindeki silAhı rasgde atet etmeye başlamıştır. 

Bereket versin ki kurşunlar kimseye isabet etmemi.§tir. 
Bankadaki btltUn memurlar 1&1km bir halde oldukları 

yerde dona kalmışlardır. Yalnız kapıcı SÔğukkanlılığmı 
muhafaza edebilmiı ve mUtecavi&in üzerine a.t:ılmıitn". Bu 
suretle her ikisi beraber yere yuvarlanmııtır. Fakat mas-

cerrahisi miltehassm 
PARtS TIP FAKULTESI S. ' 

ASiSTANI 
Erkek, kadın ameliyatlan. dimal 

estetik ••yüz., meme, karın buruaak· 
lu~ ve gençlik ameliyatı,. 

(Nisaiye ve dolum mQtehM!lll), 

Muayenesabahlan Ml''l lll 
8 den 10 a kadar 1111 

O~lcden sonra Ocretliclir. Tel 44086 
Beyn~hı Parmakkapı, Rumeli ban. 1. 

keli adam kapıcının kafasına &ili.hmm sapıyla vurm113 ve --------------

onuı::;:ı:x::a~ gitmif ve kasadarm elinden zorla a- - DOKTOR çı PRUT 
·nahtarlan almıştır. Bu sırada da ilk müşteriler bankaya 1 Cildiye •e Zühreviye mlt+n -
girmeye başlamışlardır. Maskeli hırsız sili.bıyla müşteri· Beyoğlu Yerli Mallar J>u:m 
leri de korkutm113 ve hepsini bir od3.ya götürerek kilitle- karııımda Posta sokağı ~de 
ıni§tir. Fakat haydud bilinmiyen bir sebeibden Urkmüt ve. Mcvmenct apartımaı ı. Tel: ~335S 

kasadan hiçbir şey almadan kaçmıştır. 
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-1 
- Amiral donanmadan ayrıhyormuş 

öyle mi? .. 
- Limbos paşa mı? Bilmem; haberim 

yok benim! 
- Burada da mı atlatmak!.. Vallahi 

omürsün lhsanl Amiral gitmiş, yahut 
donanmada kalmış, bundan bana ne fay
da olur ne de zarar!.. Niçin saklıyorsun 
anlamıyorum! 

- Seni temin ederim Hilmi, böyle bir 
~eyden haberim yok benim! Şimdi sen. 
den duyuyorum! 

- Oo, al bir ma~llah daha sana ... Sen 
komodor başkatibi ol da amiralm donan 
madan ayrılacağım bilme! Olur şey de. 
ğil.. Yavrum bunu sade ben değil, do· 
nanmadaki herkes, Erdek ahalisi hattfi 
ta ... Mısırdaki sağır sultan bile duydu! 

- Canım, sen rivayetlere, ~yialara 
kulak asma ... Herkes bir şey söyler, bi. 
risi bir yalan uydurur, alt başına geçer 
bunun doğruluğuna kendi de inanır!.. Or 
tada böyle bir rivayet var .. Var ama bu 
resmen teyit edilmedi kil .. 

- l{a .. Şu mesele ... Senin resmiyet 
hastalığın konuşmamızı bile bak bir mü. 
naka~ haline soktu ... 

1914 temmuzunun 18 inci salı günü ... 
Osmanh donanmasının Akdeniz mancv. 
ralannda, Erdek önlerine yaslanan fi
lonun komodor gemisi Barbarosun gü. 
vertesinde iki Türk bahriyelisi şezlonkla. 
rma yaslanmışlar; güverte tentcsinden 
süzülen dehşetli harareti, gö&rüslerini 
Marmaramn eteklerinden kopan serin 
yıldız rüzgarına açarak dindirmeğe, se. 
rinlemeğe uğraşıyorlar. Beyaz, yazlık 

elbiselerinin omuzlanndaki apuletlerden 
kısaboylu, tıknazca ve yakı~ıkh olanının 
yüzbaşı; uzun boylu esmer ve dik sesle 
konuşanının da teğmen olduğu anlaşılı· 
yor .. Bunlar, komodor başkatibi yüzbaşı 
lhsanla birinci bölük teğmeni (megafon) 
ismile anılan Hilmi... lki kafadar, iki 
samimi arkadaş!.. 
Erdeğe geleli 6 gün olduğu halde do. 

nanma yeni bir harekete hazırlanmı. 

yor ... Bunun da sebebi var. 
Meşrutiyettenberi Osmanlı donanması 

na ehemmiyet veren hükfunet, lngiliı 
muallimlerin eline bıraktığı deniz kuv. 
vetlerinin devamlı talimler ve tatbikat· 
!arla meşgul oldutrunu görürken, A vru. 
pada kararan siyaset havası bir harp bo. 
rasmın patlamak üzere olduğunu haber 
veriyor ... 

Diplomatlar seferber vaziyette, payi. 
:.ııhttan payitahta mekik dokuyorlar ... 
Tuhaf ve zıt devlet paktları almış yürü· 
rnüş; kabına sığmayan Almanya taşkın 
hareketler, dünyaya meydan okuyan 
jestlerle bir terane tutturmuş; Kayzcı 

Vilhelm bağırıyor: 
- Avrupa haritası tashihe muhtaçtır. 

Bu tashihde, yeni hudutların çizilmesi 
Alman kılıcına verilmiş bir haktır. 

Diyor; Londradan yükselen Loyd Cor. 
cun sesi: 

- Avrupa haritasının tashihe muhtaç 
olduğu inkfu" edilemez; fakat bunun Al. 
man kılıcı ile mi, Fransız süngüsü veya 
Rus bombasile mi yapılacağı kestirile. 
mez ... A vrupada, biribirine hudut kom
şusu devletler istedikleri gibi hareket et
mekte serbesttirler. Yalnız bütün müna. 
zaalan, muharebeleri bu kıtanm içinde 
kalmak şartile!.. diye cevap veriyor, biı 
taraf tan da Akdenizdeki donanmayı 
kuvvetlendirmekle ananevi İngiliz siya. 
setinin icaplannı tatbika uğra~ıyordu. 
Uzağı gören bir göz, hele bir diplomat 

gözü bu gürültülerin neredeyse büyük 
bir harbe müncer olacağım kestirmekte 
tereddüt etmezdi... 
Osmanlı imparatorlui:runun idare me· 

kanizması, devlet kudreti, İttihat ve Te. 
rakki fırkasının elindeydi.. Bilhassa par. 
ti tarafından devlet reisliğile nezartlcrr 
geçirilen kudretler. sadrazam Talat pa5<1 
ile bahriye nazın Cemal ve harbiye na. 
zm Enver pa~ların uhdelerinde bulu· 
nuyordu ... Bu adamlar; gözlerini budak. 
tan sakınmıyan. komitacı ruhile yetiş. 
miş. atak, hadid genç iktidarlardı ve ... 
Alman muhibbi idiler. 

Temmuz nihayetlerine doğru Saray 
Bosnada patlayan bir tabanca A vustur. 
ya - Macaristan veliahdi Arşidük Ferdi. 
nandı kanlar içinde yere serer sermez, 
bütün korkulan ihtimaller biranda te. 
eyyüt etti ve ... Arşidükün Bosna toprak.. 
lanna damlayan ilk kanını, kütlelerin, 
milletlerin tonlara baliğ olan kanları ta. 
kip etti; 1914 ağustosu, bu kanlı hadise 
ve onun ardı sıra biribiri arkasına ilan 
edilen seferberliklerle Avrupa boğazlaş
masının tarihi oldu ... 
Osmanlı donanması kumandanlığında 

bulunan İngiliz talim heyeti reisi Lim. 
bos (paşa) daha bu hadiselerin arifesin. 
de kendi hükOmetinden aldığı talimat
la, Osmanlı imparatorluğunu böyle bir 
harp vukuu halinde buna karıştırtma
mak vazifesile tavzif edilmiş; Erdek ma. 
nevrelcri sırasında harp ihtimalinin ta. 
hakkuk etmek üzere olduğunu gören a. 
miral var ku\'\'etini pazuya vererek talim 
ve tatbikatlardan ziyade işi gücü Bahri
ye nezaretindeki tesiri arttırmağa, biL 
nassa kabinenin nafiz erkanından olan 
Bahriye nazın Cemal pa~ üzerinde bu 
tesirin azami dereceye çıkarılmasına ça. 
lışmağa başlaınıştı. 

Onun için amiral, manevra sıralarında 
iki gün donanmada varsa (5) gün yoktu. 
En küçük fırsatta irtibat destroyerile 
lstanbula gelen Limbos pa~ türlü baha. 
nelerle ikide bir nazırı görüyor; ona muh 
telif çareler, donanmaya ait detaylar, 
lalim ve terbiyenin seyir şekli hakkında 
propaganda mahiyetinde malOmat ver
mekten geri kalmıyordu. 

Cemal pa~ Limbostan pek hazzetmi
~·ordu. Pa~. arkadaşları gibi Almanya
mn kuvvet ve satvetine inanmış; Avru. 
pada bir hercümerç meydana gelirse bu. 
nu gene hakimiyetle bastıracak biricik 
kuvYetin, Kayzerin elindeki şöhreti ciha. 
nı saran Alman orduları old~ kanaa
tine saplanmıştı. 

Limbos, arkadaşlarile bu hususu enine 
boyuna düşünmüş, taşınmış, ve her ne 
olursa olsun Osmanlı imparatorluğwlun 
Avrupa harbine kanşmamasmı temine 
azmetmişti. 

Erdek manevralea sürüp giderken a. 
miralin böyle sıksık lstanbula gidip gel 
mesi türlü rivayetlere yol açmış; donan. 
mada yayılan bir şayia amiral Limbosun 
değiştirileceğini her kulağa aksettirmiş, 
herkes buna inanmıştı. lşte, komodor 
katibi yüzbaşı İhsanla Barbaros birinci 
böliık teğmeni Hilminin konuştukları da 
bu şayianın ortaya att·ığı ihtimallere te.. 
mas ediyordu. 

Amiral, iki gündeberi lstanbulda idi. 
Bu akşam Muavenetimilliye ile onun 
donanmaya geleceği sabahtan haber ve
rilmiş; başkdtip yüşbaşı lhsan da ami. 
rali beklemeğe başlamıştı. 
Akşam, geç vakit Muavenetimilliye 

Erdeğe geldi; kendi demir mahalline de
mirledi; Barbarostan ayrılan amiral for. 
sunu hamil istimbot, biraz sonra Limbo
su amiral gemisine getirdi. 
Amiralin yüzü asık duruyor, yanında da 
iki İngiliz daha bulunuyordu. Bunlar 
gene talim heyetine mensup tol'J)ido mü. 
tehassısı yüzbaşı IIalifaks ile harita mü 
tehassısı miralay Treskort'tu. 

Limbos gü\·erteye çıkar çıkmaz kendi. 
sini karşılayan başkatibe sert bir sesle 
sordu: 

- Yeni bir şey var mı? 
- I la yır amiral! 
-Peki! 
Ve, yanındaki iki mütehassıs ile bera. 

ber doğruca amirale mahsus büyük sa
lona yürüdü; dairesine girdi. 

Güvertede bylunan ve amirali karşıla
mağa çıkan Barbaros zabitleri Limbosun 
halini pek beğenmemişlerdi. Hepsi, me. 
rak dolu gözlerini biribirlerinin gözbebek 
!erinde dolaŞtıra dolaştıra, kulaktan ku. 
!ağa fısıldamı~lardr: 

- Amiral çok çatkın; galiba istifa et. 
ti! 

Sonra, bu mevzu etraf mdaki ihtimaller 
almıc; vürümüc;, kafalarda türlü tahmin-• J • 

tere yer verilmiştir: (Devanu var' 
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Seyahat notları ~ 1F'1' c n <dl a 
Yeni bir stad 

yapıhyor 

Sandıklı ve Bolvadin kazala-

Konyada eok zengin 
madenler bulundu 

rmda elektrik tes"sa tı yapılıyor 
K e n y a vaıODsn yapılan araştırmaları 

ve alınan ne t ice leri anla tıyor 
Af yon, (Hususi) - Orta Ana.dolu

ya kapı vazüesini gören güzel Af
yon, dün bir yangın yerinden ibaret . 
ken bugün iç şehirlırrimizin en güzel
lerinden biri olduğunu iddia edebile _ 
cek bir çehre aldı. Buranın sadece is
tasyon bulvarını doya doya seyret -
mek insanın gözlerini cilalamağa ye. 
tiyor. Ufakt.efek bir eserden bahset -
tiğimi zannetmeyin; Ankaradaki bul. 
varları istisna edersek diyebilirim ki •t 

bu eserin bir eşi Türkiyenin hiçbir 
şehrinde yoktur. 

İşte bu en güzel eserin uzandığı sa
ha üzerinde yine yepyeni bir eser vü
cut bulmak üzeredir: Afyonun yeni 
stadyomu. 

Bugün Afyonun değerli valisini zi_ 
yaret ettim. Stadyom yerinde bazı fa
aliyet gördüğümden bahsederek beni 
tenvir eylemelerini rica ettim. Ahmet 
Durmuş Evrendilek bana şunları söy. 
ledi: 

Konya vi7ayeti sadece dilmdiiz bir ova değildir. Oracla içinde birçok maden. 

"- Afyonu her sahada Heri yürüt
mek azmini elde tutarken bilhassa 
gençliğe f.a.zla kıymet vermek mevki
inde bulunduğumuza §Üphe yoktur. 
Gençliği cevval, ~teşin, daima hare • 
ket halinde görmek, ona imkanlar ha
zırlamış olmakla daha çok kolayla • 
şır. Ben Afyonda, yarın için kendi
sinden çok şeyler beklenebilecek bir 
gençlik bulunduğuna yıllarca evvel 
kanaat getirdim. Gençlerimizde kafa 
hareketi, fikir hareketi, düşünce ve 
söz hareketiyle birlikte ayni seviyede 
yürümesi lazımgelen "beden hareketi,, 
elbet de ihmal edilemiyecek işleri~iz 
arasındadır. Bu hareketi temin ve vi
layetin her yanına teşmil edebilmemiz 
için güzel bir stadyoma çok muhtaç _ 
tık. İhtiyacımızın giderilmesine pek 
az zaman kaldı. Stadyomun keşif ve 
plAnları bitti, münakasaya kondu. 
Orada bir faaliyet gördünü~ yarınki 
muntazam çalı~malarm bir ba.5langı -
cıdır.,. 

Valiye, bazı kazalarda elektrik ha. 
zırlıkları yapıldığı hakkındaki dil -
~lincelerimin doğru olup olmadığını 
sordum. 

"- Doğrudur, dedi, Sanlıklı ve Bol
vadin kazalarında elektrik yapıyoruz. 
İkisinin de bina temelleri atıldı. Bol
va.dinin elektrik tesisatı 20000, san -
dıklınınki 24 bin liraya ihale edilmiş. 
tir. Bunlardan başka "Şuhud,, nahiye
sini de ışıklandırmak için tc§ebbüsata 
giriştik.,, 

Deri Hır sız/ığı 
Bartıoda hayvanları kesip 

y:ılmz deriler ini çalı yorl ar 

Bartın, (Hususi) - Son zamanlar
da kazamızda garib bir hayvan hırsız. 
lığı ba.::Jlamıştır. 

Muhtelif cshnsa ait inek ve manda 
gibi hayvanlar çalınmakta ve sonra 
bunlar ırmak kenarında kesilmiş ve 
derileri yüzülerek alınıp götürülmüş o
iarak bulunmakta.dırlar. 

Bu, hayvan derisi hrrsızlığmın bir 
sebebi de şudur: 

Numaralan mazbut hayvan tezke. 
releri ihdas edildiğindenberi kazadan 
canlı hayvan sürüp götürmek güçleş
miştir. Bunun için hırsızlar bu çareye 
başrnrmuşlardır. Hayvanları yakala -
yıp hemen ırmak kenarında kesiyor_ 
lar ve taşınıp saklanması ve sarfı güç 
olan etlerini bırakıp yükte hafif pa
hada ağır olan derilerini alıp savuşu. 
yorlar. 

Zabıta, bu çalınan derilerin dahil -
de istihlakine mani olacak tedbirler 
aldığı gibi hırsızlıkları kökünden kal
dırmak için de faaliyete geçmiştir. 

Zer sa1;lıyan böy'UJ arızalı kısımlar da vardır 

Konya, (Anadolu muhabirimizden) 1 
- Konyadaki muaz:ıam su davasının 
nasıl tahakkuk devresine girdiğini 

geçenlerde vali Cemal Bardakçının ağ 
zmdan dinliyerek yazdım. Bu gün de 
valinin ba.~ka bir beyanatını gönderi • 
yorum. Bu beyanat, vilayetin ikinci 
safta takip etmekte olduğu yine mU
him bir davaya mütealliktir: maden. 

Ben bu mevzuun ehemmiyetini "su 
işleri blirosu,, nda yaptığım tetkikler. 
den anladım. Cemal Bardakçının su 
işlerine taalluk eden izahatı, vilayet
te sondaj ameliyeşinin epeyce ilerle. 
eliğini ve binaenaleyh muhtelif yer -
lerde jeolojik f aaliyct belirdiğini an
latıyordu. Arazinin teşekkülü bakı -
mından Konya rnmtakasmda çeştili 

madenlerin mevcut bulunacağı akla 
geliyordu. Onun içindir ki valiye: 

- Yeraltı tetkikleri devam ederken 
madenler buldunuz mu? .. demiştim. 

Bu sualim Bardakçının bitmek üze_ 
re olan su izahatını yenileyiverdi. Mü
him bir mevzııa ili§tiğimi ileri süre • 
rek bana su işleri bürosunda tetkikler 
yapmamı ve sonra kendisinden izahat 
almamı tavsiye etti. Öyle yaptım. 

Su iş leri bürosunda 

Su işleri bürosundayım. 
Burada şeflık vazifesini gören Ziya 

Çalık isminde tanıdığımız gazeteci bir 
arkadaş vardır. Konyadaki günllik E
gekon gazetesini yıllarca çıkaran bu 
cevval arkadaşımız gazetecilikten fen 
işlerine atladığı gündenberi burada 
da muvaffak olmuştur. Bürodaki mu. 
amelıit, muhaberat;"harita, planlar ve 
müze kJSmı bende ilk müspet kanaati 
yaratıverdi. 

Şimdi buradaki görüşlerimi kısaca 
izah edeyim: su işelri jeoloji servisi 
evvela vilayetin her yanını karış ka
rış gezmiştir. Ve gezdiği yerlerin ''a
ziyetini tesbit ederek bunu 1/400000 
mikyasında bir harita üzerinde işaret 
etmiştir ki, su ve maden işlerinin na
sıl seyrettiğini bu mükemmel harita
dan pek iyi bir kavrayışla anlamak 
kabildir. Zıra buna mütevazin olarak 
bir de ufak mikyasta müze meydana 
getirilmi§tir. Harita.da tesbit edilen 
noktalar müzeyle canlandırılmaktadır. 

Müze ve harita Konya vilayetinin 
giriştiği büyük iş için gayet iyi bir e
sas vaziyetinde bulunuyor. Gelecek o. 
lan mütehassıslar için ''yeniden araş
tırmaya başlamak., gibi ikinci bir yo. 
ruluşa, ikinci bir masrafa ve daha mU
himmi zaman kaybedilmesine lüzum 
kalmıyacaktır. 

Valinin beya natı 

Şimdi Konyanın değerli valisini din 
liyelim: 
"- Bilirsiniz ki Konyanm ilk ku., 

rulu.ş tarihi, tesbit edilemiyecek dere
cede geçmi5in derinliklerinde gizlen
miştir. Şehrin kuruluşundaki esatirl 
menkıbeleri biliyoruz. Vilayetin her 
tarafında yeryer Eti eserlerine tesa • 
düf olunuyor. llk kuruluş hamurun& 
cedlerimizin elleri girmiş olan bu ku. 
rak bölgede cazibe ne olabilirdi? 

Bu geniş ovanın zaman zaman dev· 
redip çatan kuraklık yılları, salpetrik 
topraklara ne gibi bir kıymet iza.f e e.. 
derdi ki bu topraklar için bu kadar 
çetin savaşlara lüzum hissedilmiş ol· 
sun .. 

Fa lcat, tarihi bir hakikat vardır ki, 
burada birçok kavmler barınmışttr, 

hakiki bir medeniyet kurmuşlardır· 

Öyle kuş uçmaz, kervan geçmez yer· 
ler var ki, ne ekilecek arazi, ne de ta· 
mah edilecek bir varlık olmadığı bal. 
de köy harabelerine tesadüf ediliyor, 
Hatta stratejik bakımdan da bir kıy· 
meti yok .. 

Oh alde, bu meçhulü çözebilmek için 
toprak üstüne bakmak değil, toprak 
altına nüfuz etmek ıazım. 

Etiler hakkında yaptığım etüdlerd6 
ecdadımızın madenciliği hususun -
da kayıtlar gördüm. Bu tetkikat jeo
loji servisimizin mesalsiyle bir kat da
ha esaslandı. Bu hususta yapılan e -
tüdler bizi kıymetli minerelcrle kn.r§l· 
!aştırdı. 1 

Bugün umumi bir surette Akşehitı 
Ilgın, Kadınhanı, Cihanbeyli, Beyee .
hir, Seydişehir, Bozkır, Hadım ve Er
menakda birçok değerli madenler ol " 
duğunu biliyoruz. 

Bu minereler, altın, kurşun, slıJlli 
kurşun, krom, Pirit, civa bakır anı • 
yant, kükürt, demir, boya, manyanitı 
manganez gibi birçok çeşitlidir. 

Miİıere ''jizmanları" nm jeoloji bil· 
kınımdan hazırlanan raporları, a.ıınsıı 
nümur.cleri maden tetkik ve arıuns 
enstitüsüne gönderilmektedir. Bu~~ 
sai, vilayetimizi enstitünün istikş-

programma ithal etmiştir.,, . 
Vali burada bir parça durdu ve bit' 

sigara ateşledikten sonra sözüne de ' 
vamla: 
"- Karşılıksız döviz getirecek ıxıs

dcnlerimizin, dedi, ulusal ekonomi Jçil'
mühim olduğu kadar, yer yer linYit-,,g 
lerle de ormnnlarımzın korunması 
halkın yakacak kolaylığı temin etıJl~ 
si gibi çok mühim hususlar b3JarıllC• 
mış olacak ve faaliyet başladıgı ts _ 
dirde birçok vatandaşlara da iş bulı.ıJı 
muş olacaktrr. d 

Değerli gazetenizin sütunlarJlll ~ 
ha fazla işgal etmek istemem. yal ca
nız şunu ilave edeyim ki biz, yaP8 ,. 

ğımız işleri vilayet bütçesiyle yııP ıf 
maya çalışıyoruz. YapamıyacaP,,. 
büyük işlerin sadece projelerini ıııııt 
lıyoruz.,, tle 

Konyanm kıymetli valisini hilrJl'le 
se15.mhyarak ayrıldım. 



Hnkave: 

ESiRLER 
Röleliğin, uzun uırlar müd. 

det.ince, be§eriyetin en kor • 
kunç feliketlerinden birisi o
larak devam etmiı olduğu 
lbalbıdur. Okuyucularımıza 
hl& köleliğin betbaht kurban. 
ltrnıda.n bazılarmm çektikle -
l'1 itkenceleri anlatmayı fay. 
dalı bulduk. Anlatacağımız hl
klye, efendiıintn bütün aile
lbıi YBngmda.n kurtardığı için 
~Urrtyeti iade edilen ve keo. 

•kbile çalı§kanlığı saye -
lbıde, kendiliğinden Amerika. 
'ın meehur muharrirleri ara
~ yer ala.o bir zenci tara
-.uan yazılmıştır. 

• • • 
- Bir gfln, arkadaşlarımdan 
'1 kişiyle beraber, ben de, A. 

ertkada, Çarleston pazarına 
leykediidim. Ellerimize, esa -
l'etln basit bir nişanesi olan 
~PÇeler geçirildikten sonra, 
vqı bir vapurun ambarma tık. 
tılar ve biz burada, güçlükle 
:::.alabilecek bir şekilde sı-

~Uratıe ilerlediğimiz bir sı
J>ıı.ıı.L mUthif bir ~a ka. 
;;j"· Geminin sallantı ve 
bir Palan, dara.cık ve karanlık 
~Yere k1patılm11 olan biz 
btr er için, tahammül edilmez 
detı hal am11tı. Fırtmanm şid
teba bir kat daha arttı, mUret. 
~ tnı çığlıkları, eğilen di
)aı,_~ gr.ntılariyle, y'rtıla.n 
~er dehtetimizi t JsbU • 

arttırıyordu. 
!lir müddet sonra, geminin 

"- aldığı görUldU. Bunun üı.e-
~= n çtılar, bizi güver. 
2lıfıt Jar ve kelepçeleri. 
ıh .. ~ ~kararak sulan boşalt • 
~ııt emrettiler. 
>ah~ köpüklil ce!lim ve si
'- 1lnaı dalgalar uçurum ca. 
l'ıa ~lan gibi üzerimize doğ
bb- Ueunı ediyordu. Klh mayi 
~ u~un dibine dUşUyor. 
~e bu uçurum bizim Ustil
~apanıyordu. Klh bir su 
~ n üzerinde havalana. 
botı lllbayetsız ve cotkun bir 

1lk Beyrediyorduk. 
"1~ berbat bir haldeydi. 
~ gayretimize rağmen, 
'dl lÇerfye girmekte devam 
~l'du ve kaptan gemiyi 
l;l.11.rtnanın imkansız olaca • 

1 llııladı. 
~11b içln, hareket hazır -
le k a batlandı. Muavinleri. 
~lldisi tabancalarla kılıç • 
~ltl aldılar ve mürettebatı 
l'ıaaa 1 eden adamların bazıla-
,: J>alalar verildi. 
~ liaiye sandanlarmdan 
" de dalgalar alıp götürdUy. 
~ bUytlk yelkenliyi denize 
~iz ere nıuvaffak oldul r. 

4'aı Projeyi henüz anlama. 
~el mürettebat büyük 
'a& lttıı biıuneye baıl•mııtı. 
~ d......!_arkma varınca, ile
,_. -vgru atılarak bl7.e de 
._ ~elerini, yalvararak ri 

~· 
be~~llar bu hareketi zaten 
~ erinden bizi karşı -
~ ~lanmışlardı. Ba
~ tabancalarla ateş 
~la hr diferleriyse bizi pala. 
'. aladılar. Ayni zaman. 
>t:lıt Ceruememızı aöyliyerek, 
~tal! hazı:rıanmca bizi de a-
~aadettiler. 

1aa c~ bir tereddUd a
'ai leuf ve nıUrettebat bun
~ ederek gemiden -. .. _ -. . 
~ but -UOiınizi toplamağa va 

' lllbadan yelkenli açıl. 
aı. s': terkedildlğimizi gö
~ ~t çıfhğı kopar-

hlteııi Uç dört zeval-
~ lYe Yetlpnek Umidile 

l1l1lrl bir hareketle deni. 

ze atıldılar. Hepsi de bir an l. 
çinde, korkunç dalgalara gö
milldUler. Yalnız içlerinden 
dev cüsseli bir zenci, fevkalbe 
şer bir enerji sarfederek, ar
kadaşlarından daha ileriye a. 
tılmıştı. Ve bir dalga onu yel. 
kenllnln arka tarafına kadar 
sürükledi. Bunun Uzerlne o, 
elini uzatarak dümeni yakala
dı. Kaptan tabancayı onun ka
f asma sıktı. Fırtınanın gürül 
tUsUnU bastıran hanhı:rq bir 
çığlık duyduk ve betbaht esir 
ebediyen dalğalara gömüldü. 

Bizi saran dehşet hakkında 
bir fikir vermeğe imkan yok. 
tur. Güvertenin Uzerlnde Uç, 
dört yaralı kıvranıyordu. Ko
yu bulutlarda dolatan ölUm, 
kurbanlarının adedini sayıyor 
gibi idi. 

Gemi henttz mukavemet gös 
tcrmekle beraber, köpUklU dal 
ğaiar mUtemadiycn üzerimiz. 
den aşıp geçiyordu. 
Eğer pompaları bırakrp sula 

n boşaltmazsak geminin bat
makta geçikmiyeceğtni anla. 
dım. 

Bunun tlzerine hentız kendi
lerini tamamiyle kay\..rtme. 
miş görilnen adamlara hitap 
ederek, vaziyetimizi anlatma
ğa çalıştım: fakat, beni duya 
cak halde delillerdL 

Son bir Umidle, ileriye doğ
ru atılarak biitUn kuvvetimle 
bağırdım: 

- Pompalara yapJtJD, ar. 
kadaşlar! Hayatınız mevzuu 
bahsoluyor. 

Bu cümle, kaptanla muavin
lerintn. bi8ba. ~ lda. 
re ederlerken, miltemadıyen 

tekrarladıklan cUmleydi. 
Arkadaşlarım bir nevi insi. 

yakın tesiri ile, bu emre itaat 
ettiler ve Pompaların etrafına 
toplandılar. Gayretleri gemiyi 
hafifletmemekle beraber hiç 
olmaz.sa, onu saran ant felaket 
ten kurtardı. 

Herkes bUyUk bir cesaret 
ve enerji ile çalıttı. Fakat bu 
defa da pompaların blrl kın· 
larak diğeri de itlemiyecek bir 
şekilde tıkandı. 

Bu aralık fırtına hafiflemiş 
ti ve Uınidsizliğiml7.e rağmen, 
gemi hlll su tU.erinde duruyor 
du. Sonra yavae yavaş yUk. 
selmeğe bulutlar oeaim taba
kalar hatlnde topla.narak kay. 
bolmağa başladı ve biz, muh
telif fasılalarla güneşi gör
dük. 
Güneşin battığını mı, yoksa 

doğduğunu mu bilmiyorduk. 
Fakat uzını bir münakaşadan 
sonra, sabahın dokuz veya o. 
nu olduğu neticesine vardık. 
Aramızdan bir kaç kili, a

şağı inerek, ambarlara inmek 
cesaretini gösterdiler. BUtUn 
yiyecekler ıular yUzUnden za 
rara uğraımftı. Maamafih, ye 
nebilecek halde bulunan iki çu 
val ekmek meydana çıkanldı. 
Ve biz de mükemmel bir eekil 
de karnmıw doyurduk. 
Yemeğimiz henüz bitmişti 

ki bize doğru gelmekte olan 
bir gemi gördi\k. 

Yelken parçalarını sallamak 
suretile bu geminin nazari 
dikkatini celbetmeğe çalıştık. 
Gemi durdu ve bize bir kayık 
gönderdi. 

Kayıktaki tayfalar yanmu
za yaklaşıp da güvertedeki 
sahneyi görünce hayretlerin
den dona kaldılar. 

Zabite,esır olduğumuzu, ge. 
minin terkedildiğlni ve gUç
lilkle kurtulduğumuzu izah et. 
tim. 

Zabit, derhal gemisine d8n
dllve oradan kaptanla bir uata. 

(şen folkraDar/ 
i\'1Ukemmet bir 
deniz seyahati 

- Nasıl dostum, 

K
- ilk seyahatiniz iyi 

r _..._ !ieçti mi? 
r- - Mükemmel bir 
~--- _........, - - seyahat, dostum; 

gü.zel bir gemidey-
dik; hatta, eğer mütemadiyen 
deniz hastalığına tutımasaydıın, 
denizde bulunduğumun farkın· 

da dahi obmyacakum. 
• • • 

Garajda 
- Bana elli lit· 

• 

re benzinle iki lit
re yağ verin .. 

- Baıüstüne, .. . .. bayan. 

Sonra. llstiklerimi de §İ§İ
rin. 

- Fakat bayan, sizin IAstikle
riniz peka11 ei,ıtin. 

- Olabilir, fakat sekiz gün ev
vel şişirtilmiş oldulu için, her 
halde içindeki hava bozulmut-

' tur .. Tazeleyin! .. 

Uyk u IUlcı i l 
Uykusuzlukta D 

• • • • • • • §iki.yet eden bir 

m adam doktora mil-
racaatla, buna ça· 
re bulmasını ister, 
doktor da kendisi· 

ne, yatağına girince, uyuyunca· 
ya kadar ı. 2, 3, 4, 5, ilAhiri .•• 
saymasmı söyler. 

Ertesi günil doktor tekrar ge
lerek sorar: 

- Tavsiyem veçhile hareket 
ettiniz mi? 

- Evet, doktor. 31.794 e ka
dar sa;dün. 

- Eh! Sonra uyudunm ya, 
inşallah? 

- Hayır doktor, kalktnn. 
-Neden? 
- Çünkü sabah olmqtu. 

Zeğl satı cı •• 
Muhtelif firma-

~~ı !:° ilQ :~=Si~ 
~ nuşuyorlar: 

Birinci satıa -
Bu i§i nasıl yapı

yorsunuz dostum? .. Nereye git
seniz muhakkak size bir şey ıs
marlıyorlar. 

İkinci saba - Madem ki so
ruyorsunuz. size aöyliyeyim. 
Her şey küçük bir hamleye bağ 
bdır. Kapısını çalamn: bu kapı 
açan kadın kaç ya§Jnda olursa 
olsun, ona şöyle sorarım: •'An
neniz evde mi, kızım?,, -getirdi. Aralannda görüştük
ten sonra, gemiyi N orfolka gö 
tilrmeğe ve milrettebatlarm. 
dan bir kısmının ihtimamına 

bırakmağa karar verdi. 
Usta derhal, pompalarla, au 

yollarını tamire koyuldu. Ge
miye gelifi güzel bir direk ya. 
pıldı, yelken dikildi. 

Sonra hareket ettik. 
Bizim lmdac:lmıu.a gelmie o 

Rüyet hattaso 

Rüyet hatası, bazan bakika. 
te uyımyan manzaralar arze
der. 

Bu rüyet hatası eıyanm ni• 
betlerini, mevzilerini ve yahut 
~enpectiv kanunlannı bozar 
gibi glSrUnilr. 

tıte bir miaaI : 
Kalın çizgiler birbirine mail 

ıibi 18rUnilr. Halbuki tama. 
men mUvuicllr. 

Bu resimde gördUğilnUz in
san gölgelerinin biribirinden 
büyük olduklanru görUyorıu-

nuz. lJalbuki ölçerseniz hep
a!Din -Mribiriııe millaTl olduk. 
lannı 18riir&Unilz. 

Tecrübe ediniz. S numaralı 
gölge l numaralı gölgeden bü
yük gözüküyor. Bir ölçelim. 

Bir Penpectiv bata&I. Bu 
mik'ibın dip dılılannm daha 
büyük olduğu görülüyor, hal
buki ölçelim: A, B, C dılılan-
mn A, B. C, dılılannın tulün. 
de olduklarmı görürüz. 

lan geminin ismi AretUz idi; 
belki yardnnma ihtiyacımız o ~ 
lur diye hrzmı yavaşlatarak 7 
yanımızda gitmeğe başladı. 

Akşanı olmndan evvel, 'Ka
ranın görüldüğü haber verildi. 

Ertesi sabah Norfolk linıa
nına girdik. 

AretUz, rıhtıma yanaşır ya. 
naşmaz, bizi derhal karaya çı
kararak §ehir hapishanesine 
kapadılar. 

B:Sylece, cesaret ve enerji. 
miz sayesinde sefil mevcudi
yetlerimizi ölUınden kurtarma 
ğa muvaffak olmakla beraber, 
yine de korkunç bir vaziyette 
bulunuyorduk. Çl1n1d1 yine de 
esir olarak kalmıftık. 

Bu resimde B hattmm A 
hattının temadisi clduğunu 

zannedersiniz. Bir cetvel ah-
ruz ve bakınız. Görecekıiniz ki 
C hattıdır A hattının temadisi. 

HASEP 
ÇOCUK SA y;. AS 
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Biliyor musunuz? 

Sinek avcılarına 
Bir tek sinek ödilrmekle 

neler imha ettiğinizin f arkm
da mısJDJz? 

Değilseniz izah edelim de 
bakın: 

Bir sinek vasati olarak 600 
yumurta yumurtlar ve bunlar 
dan takriben bir ay sonra si
nek çıkar. Bu 600 sinek de yu. 
murtladı mı üçüncü sinek nes. 
!inde miktarları 360.000 i bu -
lur. Bunların hepsi de yu. 
murtlasa dördüncüde 216 mil
yon ve nihayet be§incide de 
129.600.000 sinek meydana ge 
lir. Altıncı sinek neslinde 77 
milyar 760 milyon miktarmı 

bulan sineklerin hepsi de yu. 
murtlamağa kattılar mı bu 
mUz'iç mahlftklann adedi 
466.560.000.000.000 i bulur. 

l&te sizin, bazan bir bez ve 
ya defterle, ehemmiyetsiz te -
Iakki ettiğiniz küçük bir jes
ti yaparken gördüğünüz kor. 
kunç bir it-

Fakat bereket ki, bUtUn yu
murtalardan sinek çıkmıyor. 

Sinek avcılarının haberi ol. 
eun! 

Çinde her sene 4.000 ton 
zambak çiçeği kullanılır, daha 
doğııısu yenir. Bu çiçeklerden 
gayet beslejlel olduju iddia 
edilen garip bir çorba yapıl -
maktadır. 

Tiburan adasında yapyan yer 
liler, resimde gördüğünüz veçbi
le, bizzat yatpıklan garip ''yu
va .. lar içinde yatarlar. 

1521 de, yani Panama b
nalmm inşasından 4 asır evvel, 
Jil Gonzales adındaki fspanyol 
gemicisi, gemisini küçük parça
lar halinde, her ne bahasına o
lursa olsun, katetmele karar ver 
diği Panama'dan, kiraladılı yOa 
lerce esirin omuzlarında geçirtti. 

Çinde, verıi 
makbuzu, küçük 
bir bilezikten iba
rettir ve mükellef
ler, vergilerim iki 
defa ödememek 

için, muhakkak surette bunu ta 
ıımak mecburiyetindedirler. 

Şikago şümendüfer kumpanyatanndan. biri, ~ kilometrelik ~ 
saf e üzerinde seyrüsefer eden bır lokornotıfte, komür olarak, ekp
miş sütten imal edilen tuğla kullanım§ ve bir teaübe yaptırmqtır. 
tki ton ·•sut tuğlası,. yakan bu lokomotif on bir vagonu kolaylık· 
la sürüklemi3tir. 

Afrikada yaşıyan bazı ipti· 
dal kabilelerin, av illhlanm 
temsil eden heykelleri vardır. 
Bu ilMılara kurban olarak, av-

. larm eti ve ka.nı verilir. 

Resimde gördUğllntız garip 
nakil vasıtası 1895 de, NUyork 
şehrinde bir Amerikalı tara
fından yapılan ilk otomobiller 
den biridir .. 

- - -
Bilmece 
, ,. -

111- 1 
000 

Yukarld dört mustaWln içi 
ne onlann altmda duran liyah 
parçalan öyle bir tekilde yer
leştirlnlz ki, siyah lmJmJar. 
dan arta kalan beyulıklarm 

her blrl bir harfin eekllnl al· 
sın ve bu harflerden biri, 
Memleketim1zln fsrnfntn ilk 
harfi, diğeri bUtUn. dUııyada 

gençlerin ve lhtiyarlarm pek 
sevdikleri bir hareketin b::.ıt 

harfi, UçilncUIU de, btme pek 
çok revaç bula.o bir spor ha. 
rekctinin remzi olsun. 

Bu bilmecemizi halledenler 

den birinciye bir kol 1&1.ti, i

kinciye bir hokka takmıı, tı

çüncUye bir oişe kolonya ve 
ayrıca 200 okuyucumuza da 
muhtelif hediyeler ~ 
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Süvarilerimiz şerefi
ne ziyafet verildi 

Cevat Gürkan diyorki: 
" Bize kuvvetli rakiplerimizi 
yenmek kudretini Atatürk verdi. 
Hu sevinci ona borçluyuz. ,, 

İstanbul Valisi ve Halk Partisi Baş. mamiyle arzetmeğe heyecanım mani o
kanı Muhiddin Ustünıd"ğ, Avrupa tur- luyor. Biz Atatürk çocukları, sayın bü
nesinden büyük bir muv"ffakıyetle dö. yüklerimizin her zaman gösterdiği ala· 
nen kıymetli siivarilerimiz şerefine dün ka ve hiç cksilmiyen şefk"tlerinize gü. 
gece, Serkldoryanda bir ziyafet ver- venerek, her sahada ve her suretle mu-
miştir. vaffak olacağımıza eminiz. 

Halk Partisi namına verilen bu ziya- Aranızda Lulunmakla duyduğumuz 

fette, Orgeneral Fahreddin Altay, İs. sevinç çok üstündür. Bu .geceyi biç u
tanbul komutanı Korgeneral Halis Bı- nut:r· ,.·-- - ~tz. Sağclun, yabancı illerde 
yıktay, Donanma komutanı Tümamiral yabancı m;~letler büyükleri önünde on
Şükrü Okan, Tümgeneral Mürsel, lan temsil eden tanınmış subaylariyle 
Merkez komutt•nı Tuğgeneral ihsan, karşıJaştık, ve onların elinden alarak 
Binicilik Mektebi, Askeri Tıbbiye okul getırJiğimiz kupalarla bu küçük öd~vi 
müdürleri, bir çok kurmay subaylar, yapabildiysek ne mutlu bize. 
belediye ve parti erkanı ve şehrimizin Bizler Atamızın çocukları olduğumu
ldaha bir çok tanınmış zevatı bulun- zu isbata çalı~ıyoruz. Her türlü vazife. 
muştur. mizi yaparken Atamızı ve onun yarattı-

Binid subaylanmız general ve vali ğı milletimizi düşünüyor ve her muvaf. 
ile karşı kz.rşıya oturmuşlardı. fakıyctimiz! onun varlığında buluyoruz. 

Çok hoş ve samimi bir hava içinde Bize kuvvrtli rakiplerimizi yenmek 
geçen ziyafetin sonunda, Muhiddin Us- kudretini o verı.!i .Bu sevinci ona med-
tündağ bir nutuk söylemiştir. yunuz. 

V«li Muhiddin Ustündağın nutkuna Yaşasın Atatürk, yaşasın büyük Türk 

yfü:başı Cevad Gürkan aşağıdaki nutuk 
la mukabele etmiştir: 

••. - Sayın ve aziz büyüklerimiz; biz· 
lere gösteP1en ırok candan sevginize ar. 
kacbşlarım nLımına şükranlarnruzı ta-

milleti..,, 
Ve son olarak Orgeneral Fahreddin 

Altay, hüklımete, halk partisine binici
lerin nihayetsiz teşekkürlerini bildiren 
kısa bir nutuk söylemiştir. 

Harici bor.;larımızı. 
mal ihracile 

ödemek istiyor uz 
~ Başta rafı 1 incide 

milyon lirayı bulan 1938 bütçesi ise 
cumhuriyet rejiminin en yüksek bütçesi. 
dir. Bu suretle bütçe hemen hemen yüz_ 
deyüz artmış bulunuyor demektir. Bu 
tedrici yükseliş başlıca, yava~ yavaş e
konomi ve endütsrinin inkişafından ve 
bunun neticesi olarak da varidat heyeti 
umumiye hasılatının artmasından ileri 
gelmektedir. 

Son seneler içinde, yeni vergiler koy. 
mamalda beraber ve hatt~ mevcut vergi. 
lerin haddini arltnmamış olmamıza rağ 
men d.:ıvlet varidatı yalnız evvelki sene. 
lere nbbctle değil, hatta bütçe muham

menatma nisbetle de fazlalık göstermek. 
ten hali kalmamıstır. Varidatın bu su. 

retle artışı bir taraftan vergilerde tenzilat 
yapmak, diğer taraftan da bütçeler tuta. 
nnı bugünkü ihtiyaçlarımızın seviyesine 
çıkarmak imkanını vermiştir. 

Cumhuriyet bütçelerinin tanziminde 
takip olunan yollardan biri, mütevazin 
bütçe kadrosu içinde kalmakla beraber 
memleketin ihtiyaçlarını karşılamak ve 
verimi olmıyan masraflarda azami tasar
ruf yapmaktır. Cumhuriyet rejimi kuru. 
lalıdanberi, verici işler müstesna olmak 
üzere istikraz usulüne müracaat olunma. 
mıştır. 

Bildçe fazlaları 
Bütçelerimiz, a~k verilmeksizin tatbik 

edilmiştir. Bilhassa, son beş senedenberi 
bütçe oldukça hasılat fazlasile kapan
mıştır. Bu netice, bütçe tahminlerimizin 
tanziminde gösterilen titizlik ve samimi
yeti açıkça isbat eder. 

1938 bütçesinin geçen seneye nisbetle 
olan fazlalığı (231 milyona mukabil 250 
milyon) evvelki bütçelerde de oldu!'.,'11 
gibi evvela Milli müdafaa ve sonra cko. 
nomi ve nafia işlerine, kültür ve ziraate 
tahsis edilmiş bulunuyor. 1 
Şunu da kaydetmek lfızımdır ki par. 

lamento, alelade bütçe haricinde f evka. 
Jade menabile karşılanan 57 milyon lira
lık fevkalade, tahsisatı da kabul etmiştir. 
Bu tahsisat bilhassa milli müdafaa, na. 
fia, ekonomi, kültür ve ziraat masrafları 
içindir. 

Şefimiz Kemal Atatürkün vergiler hu. 
susunda çizdiği direktiflere ittiba ederek 
millt istihsal faaliyetini ve bilhassa ver. 
rilerin bizzat kendi matrahları üzerinde
ki tesirlerini gözönünde bulunduruyonız. 
Vergilerin azaltılması keyfiyetinde de 
gene ayni düşünce ile harel-:et ederek bil. 

hassa istihsalden alman vergileri hafif. 
letmcğe çalışıyoruz. İstihlak resimlerine 
gelince, bunları, seviyeleri itibarile hayat 
pahahlığuu arttmnalanmn önüne geçe. 
cck bir tarzda tatbik ediyor ve o suretle 
tanzim eyliyoruz. 

Cümhuriyct, mevcudiyetinin daha 
ilk senesinde "aşar,, ı kaldırdı. Bu ver
gi ziraat mahsulatı üzerinden alınan 

vergilerin en mühimmi idi. llk bütçe
mizin 138 mılyon liralık mütevazin ye. 
kununun 39 milyon 900 bin lirasını bu 

''aşar" vergisi teşkil ediyordu, köylü
ye yüklenen sayım vergisi de 1933 den 
beri tedricen azaltılagelmiştir. Bu ke. 
re de gene çok mahsus bir tenzile da
ha. uğramıştır. 

Bizde endüstriye tahmil olunan ver
gi yoktur. Bu sahada vergiye tabi o. 
lan istihlaktir. 

Bizim mali senemizin başladığı 1 
hazirandan itibaren, vergilerde yeni 
birtakım tenzilat daha yapılmıştır. Bu 
tenzilat kazanç vergisile maaşlılardan 
alman vergiler ve keza pul resmine a
ittir. 

Netice olarak şunu söyliyeyim ki, 
size hulasa ettiğim metodların tatbikı 
sayesinde mali vaziyetimiz tamamile 
mücmmendir. 
Osmanlı borçlarının taksitleri 
Harici olsun, dahili olsun, borçları. 

mızın servislerine ait tahsisat tama
miyle bütçeye konulmuştur. 

Fakat münakale müşkülatı, harici 
borçlarımızın servislerini döviz olarak 

tediye etmemize imkan bırakmıyor. 
Binaenaleyh bu tediyatı yil7.de yüz 
Türk lirası ile ve Türk malı ihracı su
retiyle yapmak niyetindeyiz. 

Bu münakalat müşkülatı, Türkiye. 
nin mes'ul olmadığı sebeblerden ileri 
geldiğinden (silahlanma yarışı) mec
liste de söylediğim gibi öyle zannedi. 
yorum ki düyunu umumiye hamilleri· 
le girişilen müzakerat bir anlayış ha
vası içinde cereyan edecek ve memnu. 
niyeti mucib bir neticeye varacaktır. 

Kırahk hane 
Bostancıda Adalara karşı geniş 7 

oda, telefon, 2 dönüm bağı ile 3 dönüm 
muhtelif meyvası olan sırasında 3 bö
lük kullanılabilen bir köşk kiralıktır. 

Taliplerin Tel. 44688 de Bay Rifa
ta veya Bostancı Kasaplar No. 27 ye 
müracaatları. 

:::. 

--
AıP@ve M a tftlFilft B<upasoıno iki m kaızaıınıacak? 

Şişli - Galataspor 
Turnuvanın son maçını garın sabah gapıgorıar 

Gayrif e<lere klüpler arasındaki Apo. 
ye Matini kupasının final müsabakası 

pazar sabahı gene Taksim stadyomunda 
geçen hafta Perayı mağlOp eden Şişli ta.. 
kımile bu seneki karşılaşmada büyük 
muvaffakiyetler kazanan Galatasporun 
genç timi arasında yapılacaktır. 

Geçen seneye kadar ikinci sınıf bir ta. 
kım olan Galataspor, bu mevsim başm
danberi gençleştirdiği onbirile şayanı 

hayret neticeler almakla muvaffak ol. 
muştur. 

Galataspor bu sene içinde yaptığı kar. 
şılaşmalarda Kurtuluşla Şişliyi birer, 
Amavutköyle Eseyanı ikişer defa yenmiş 
Pera ile de berabere kalmıştır. 

Hem ince bir oyun oymyan, hem de 
enerjik olan Galatasporluların Vahabın 
çalıştırdığı ve geçen haftaki Pera maçın. 
da çok güzel bir oyun oynayan Şişliye 
karşı ne netice alacağı merakla beklen
mektedir. 

Kaleci; Yamalı, mürlafaa: İhsan ve Ri. 
fat, muavin: Braya, Paskal, ~Iuzaffer; 

Yarmhi nıaçm galibine vcrilecc7: olan 
kupa ile taraf cyıı tal~ıml.aruwı l~ap· 

tanlan Şİ§lili Vahab ı,.e Gc.latasporlu 
A11gclicli8 

Muhacim: Estefanidis, Angelidis, Nikoı 
Niko, Petrikastan mürekkep GalatasPoı 
takımının müdafaasında: Yamalı, Rifat, 
Paskal, Muzaffer, muhacim hattında da 
bilhassa sağ taraf, Estefanidis ve takıın 
kaptanı Angelidis çok güzel futbol oynı
yan gençlerdir. 

Şi~li ise bu pazar günü en mühim ele 
manlanndan biri olan Nubardan mah· 
rum olarak sahaya çıkacaktır. Kırmızı 

siyahlıların bu gayretli merkez muavi~ 
Galatasarayla Yugoslavyaya gittiği için 
yerini Şükrüye bırakmıştır. 

Bir ay kadar evvel ayni rakibi 3.1 mağ 
IOp eden Galataspor bu haftaki maçta 
ayni neticeyi almak için ne kadar çalışa. 
caksa; gayri federeler şampiyonu Şişli 
de hem eski mağlCıbiyetin acısını çıkar• 

· mak, hem de _ kurultu kurulalı alamadı· 
ğı, Apoye Matini kupasını kazanmak i
çin uğraşacaktır. 

Bu kupanın turnuvasında bir takımıll 
elemine olması için iki mağlubiyeti bu
lunması icap ettiğine göre, pazar günkil 
karşılaşmayı Şişli kazanırsa ayni klüplet 
gelecek hafta tekrar çarpışacaklar. eğer 
Galataspor galip gelirse Şis!i elemine ol. 
muş olacaktır. 

Saat dokuz buçukta yapılacak olan Şiş 
1i - Galataspor maçından evvel de, Tak
sim stadı kupası müsabakalarında biret 
golle berabere kalmış olan Pera ve Ese.
yan birinci takımları revanş maçı yapa. 
caklardır. 

Kara Ali 
Tekirdağlımn lzmir gazetelerinde 
çıkan sözlerinden bazı imalar 

seziyormuş 

Beşiktaş - Güneş 
"Ben anlaşmaya ge

lemem,, d iyor 
Profesyonel serbest güreş pehlivan

larımz bu hafta 1zmirde müsabakalar 
yapacaklar. Bir iki ay evvel biribirle· 
rine meydan okuyarak Taksim stadın· 
da çarpışan ve neticede Tekirdağlınm 
galibiyetiyle neticelenen Kara Ali • 
Hüseyin güreşinin revanşı da bu Pa. 
zar lzmirdc olacaktır. 

Tekirdağlı Hüseyinin 1zmir gazete· 
lerinde çıkan biraz ürkek sözleri üze
rine sabık başpehlivan Kara Ali, Ye· 
ni Asır gazetesine şu mektubu gön • { 
dermiştir. 

Serbest güreşlerin ciddiyetini ( ! ) 
açıkça gösteren bu mektubu enteresan 
bulduğumuzdan aynen alıyoruz: 

"Ben, Tek"irdağlınm bC?;crnatında 

bazı irruılar seziyorum. Eğer yanlış an. 
lam1yorsam bir kombine:xnı teklif cili
yor. Ben anlaşmaya gelemem. Çiüıkü 
§(]iCf ve namıumyla giireşc>ı 'l:e kendi· 
sini böyle tanıtan bir Türküm. Türk, 
er m<n;danırnla kat'ıyyen hile yapmaz 
ve hile vrıpaııları da sevmez. 

llalkm bana li:arşı clainıa gösterdiği 
sempatinin manası da burada toplanı. 

yor. Kıymettar rnlduim Tek"irdağlı be. 
ni lstanl•ıılda idmansız yaJ...YLıamış ve 
fırsattan iyi istifade ederek yenmişti. 

Şimdi ise antrenmanım yerindedir. So
mma kadar karşısında rmıkavemet e
deceğim. Eğer er m.eydanınd.a beni 
yenemeyince bir anla.Jma ümid cdi • 
yorsa şinıdirlcn vazgeçsin. Kendisine 
bu ciheti efkarı tımumiye öniüule bil. 
diririm. Çiinl-di kendisini mutlaka ye. 
neceğime giivcniyorum.1 , 

Mülayim pehlivan 
Bu hafta güreşiyor 

Bu hafta Şehremini İnşirah bahçe
sinde birçok serbest güreş müsabaka. 
ları yapılacaktır. 

Bu müsabakalara ba§ta Mülayim 
pehlivan olmak üzere, Karamürselli 
Hilmi, Lüleburgazlı Ali Ahmet, Ada· 
pazarlı Servet, Beşiktaşlı Mustafa, 
Şileli Rahmi, Karamürselli Ali, Çatal
calr Receb, Bursalı Ali, Bursalı Topaç 
Ahmet, Adapazarlı Celal, SilhTili Is. , 
mail ve Çatalcalı küçük Recebin işti
rak edecekleri ilin edilmektedir. 

Yarın Şeref stadında şilt maçının 
kardUfloahnı oynayacaklar 

doldurulmasına rağmen • aksadığı g~ • Şild maçlarının kar dö final kar. 
şılaşması bu pazar Bcşiktaşla Güneş 
klübleri arasında Şeref stadında ya
pılacaktır. 

Mevsimin sonunda yapılacak olan 
bu müsabakaya senenin son ve en mil· 
him futbol maçlarından biri denebi -
lir. Bu ~neki lik ve milli küme çar. 
pışmalarmda biribirlerine rakip olan 
bu takımlar gerek İstanbul birinciliği 
ve gerekse milli küme şampiyonlu. 

ğunda kUçiik farklarla yanyanadır -
Jar. Bu iki takımın milli küme için
deki karşılaşmalarının bir defasında 

berabere bitmesi, diğerinde de bir tek 
gol atabilmek fırsatını bulan Güne -
şin sahadan galib olarak çıkmış olma. 
sı yarınki müsabakanın ehemmiyetini 
arttıran hadıselerdir. 

Şild galibini - aşağı yukarı . belli 
edecek olan Güneş - Beşiktaş maçını 
hangi iakım kazanabilir? sualine ve
rilecek cevab bu gün için bir hayli 
müşküldür. Buna sebcb, her iki on bir 
arasında da bir ay evvelsi ile kıyas 
edilmiyecek bir farkın göze çarpması. 
dır. 

Geçen hafta Galatasaray maçında 

zor bir oyun çıkaran, bilhassa ikinci 
devre ortalarından itibaren rakibinin 
hii.kimiyeti altında bocalıyan Güneş, 
bugün milli kümedeki kudretini kay
betmiş bir timdir. Müdafaada Reşadın 
bulunmaması bu mevkiin • İzmirli 
Hakkı gibi beynelmilel bir elemanla 

Barut~ Ucil 
sahasındaki maçlar 

Pazar günü Barutgücü alanında ya. 
pılacak olan maçlar: 

1 - Bakırköy Rum ve Bakırkoöy 

Barkohba genç takımları saat 9 da. 
2 - Barutgücü 3 ve Barkohba genç 

takımları saat 10,30 da. 
3 - Tophane gençlerbirliği ve Ba -

rutgücü 2. genç takımları saat 12 de. 
4 - 'l'ophane gençler birliği B. ve 

Barutgücü 1. genç takımları saat 14 
de. 

5 - Fatih gençlerbirliği ve Barut
gücü B takımları saat 16 da. 

6 - Fatih gençlerbirliği ve Baı-ut • 
gücü A takımları saat 18 de karşıla· 
şacaklardır. 

rülüyor, 
Zaten pek kuvvetli olmıyan muavi11-

ler önü.'1.dey~e yaşlı hilcum hattuıJO 
güzel uyuşmasına, sıkı şütlerine nıu• 
kabil n~fessizliği göze çarpıyor. 

Galatasarayla beraber YugoslaV)'&
ya giden Şereften mahrum siyah bt" 
yazhlar, tam formundaki Güneşe te1' 
golle yenildiklerinin acısını çıkarnıv 
için bir hayli uğraşacaklardır. 
Hakkı, gerideki arkadaşların& ye:r 

dım için müdafaaya çekilmez de ıı;t 
reflc beraber rakip müdafaayı zorW 
dığı takdirde yarınki maçı Beşiktfh"' 
lılarm kazanmaları büyilk bir ihtiIXl~ 
dahilindedir. ___________________________ ,__../ 

futbol Balkan mllli 
takımları 

Ankara, 10 (A.A.) - Haber alındı~~ 
göre, haziranda Balkan milli futbOl 1" 
kımlan arasında Ankarada yapıla~ 
ilan edilmiş olan karşılaşmalar, Tiir1'01 
fut bol federasyonunun ileri sünnii~ ~ 
duğ tarihler üzerinde mutabakat . ll~iı· 
olmaması yüzünden sonbahara talile e 
miştir. _____________________ ___..,,, 

Yunanistan, lngi1teı1;' 
den Julbol antrenÖI 

getirtti 
teııl" 

!ngilizc: "De~~i Hcrald,,. gaı.e ~ti• 
nin yazdıgına gorc, Yunanıstan, bit 
nalı futbolcüler için lngilteredeil .. 

·~ '" antrenör getirtmeye karar verıll1 tll'· 
bu hususta müracaatta bulunınu§ttsS: 

Bunun üzerine, Yunan spor fede ,,1i! 
t b

. te,. 
yon una tal ya tarafından ır . .,. bıJ 
yapılmış, ve Yunanistanm is~edi~~ce' 
antrenörün İtalyadan gönderıle~ı ~· 
ği bildirilmiştir: İtalya, YunaJll~ece1' 
iki futbol antrenörü gönderebl re .. 
ve bunların ücretlerini kendisi ,.~st~ 
cektir. Bunun, 1talya ile Yunan biYl" 
arasındaki tarihi dostluk selJe 
yapılacağı da ilave edilmi§tlı'· uııe • 

Yunanistan bu teklifi kabul .~·ı 1l11' 
riıiştir. Çünkil sporcularını ~ngı 1 eıctc· 
trenörlerinin yetiştirmesini ıst~eııôt' 
dir. Bu iş için 1ngiltereden aJl 
Bagget getirtilmiştir. 



•• 
Ocq/i i~f eri 

Bu b 1uzu nasıl 
örebilirsiniz? 

R ESt~ml:. ;.ııuuğünuz bluzu örmek 
ı~·ın çok ıı.ce 'e yumu~ak bır yün 

SC~·ın I\ l<ilimdtr. İ\İlemeJer, Şemada gÖ. 
rwln..ı:,u t:ıbı her ~ıı ada bir dcla geçirileu 
ba~ a renl,tckı ıplc yapılır. 

Bu bluz ıçın. 250 gram kadar ınce yün 
ipı, 2,1/ l numaralİ bir çıft örgü iğnesi, 
bır ) umak esas ıpten başka bır renkte 
yun lazımdır. 

A~a,sıda \'erilecek izahat 42 beden için. 
dir. Bundan daha geniş yapmak btenir
se her numara için arkada 18, önde 26 
örgu ilave etmeli, bluzu da her numara 
için 3 santimetre kadar uzatmalıdır. 
ORCŞ: 
Onu - Başlarken 70 ilmek vurmalı .. 

8 sıra kapalı orgü olarak devam etmeli. 
Sonra Jerse denilen orguyu yapmağa 
ba~lamalı. Yalnız kenar taraflarını örer. 
ken 8 ilmeğı gene kapalı örgü olarak ör. 
nıelidir. Diğer taraftan bunun tıpkısı i
kinci parçayı kapalı örgü kenarları yan
Yana gelmek üzere birinci parçanın iğne. 
sine geçirmelidir. Sonra gene Jerse örgü 
olarak devam etmelidir. Her sıranın ke. 
narına gelince takriben 2 santimetrelik 
uzatmalıdır. Boy 3 santimetre olduktan 
sonra kol yerine gelinmiş demektir.O va. 
kit orglileri her taraftan evvela beş, son
ra uç, sonra 9 defada birer ilmek azalL 
malı. Boy 36 santimi bulunca dekolteye 
ba~lamalı ve her sırada ortadan üçer il. 
rnek eksiltmeli ve kenarları açık örgü bı. 
rakılmah .. Sonra kenarlardan ewela ü
çer. c:onra ikişer ilmek daha sonra da bi. 
rer ıl :nek ekc:iltmelidir. Omuz kısmı için 
9 :l" imetrelik örgü kafidir. 

ı::::--- ~~~~~~~~~~~~~ 

~ ld1 ln'la 00 ~@S'lt6=ll k 
~eme~noo <91e 
<dl nycebn on ırn~ 

Şarpalarmızın, yas• ık' rmızın kö -
§elerine işliyebileceğiniz güzel bir nıo
:~ı. ~aksıdaki muhtelif çiçeklerin şe. 
ıllcrını kumaş veya kadife parçala

~~ı keserek yapabilirsiniz. flzerlerinc 
:lı.Yeceğiniz markalar yün, ipek \'eya 

1 
eten ipliklerle yapılabilir. Bu marka. 

1 ar~ dostıarmızm, sevdiklerinizin isim-
e.rınden seçebilirsiniz. 

Arka - Aşağından 122 ilmek ile işe 

başlamalıdır. Kenarlar içın tıpkı bndekı 
gibi hareket etmeli. Kol ağızları ıı;ın ılk 

sırada her kenardan dordeı ilmek eksılt. 
meli sonra 9 sırada birer ilmek azaltmalı. 
dır. Omuzlar ön tarafta olduğu gibıdır. 

Kollar - 68 ilmek ile başlamalı. Sonra 
7 sıra bir ilmek arttırar.ak örmeli. Sonra 
dört yahut beş sıra ördükten sonra bireı 
ilmek arttırarak örgüye devam etmelidir. 

Kol 14 santimi bulunca her iki sırada bi
rer ilmek eksiltmeli. 6 santimetre bu su. 
retle ördükten sonra her sırada birer il. 

mek eksiltmeğe başlamalıdır. Ondan son. 
ra da sıralarda 2, 3 , 4, 7 ilmek eksiltme
lidir. Sonra kollan omuz ba~larına ge. 
çirmelidir. 

Yaka - 6 santim örmeli. Yaka yerinin 
bir buçuk misli uzunluğunda ve müsavi 
kapalı örgüler yapmalıdır. Yaka ken!ırı 
iç tarafa getirilerek dikilir. 

l:.'Ilcrinizin ıizerine krem siirmeği 

frımııtmayzmz 

I.imon elin için çok fa)'dalulır. 

K AD INLAR. ellerinin ~üzdlığini 

muhafaza etmeğe çok dikkat eder. 
!er. Fakat ellerimize bakıyoruz derken 
hepsi de ayni şeyleri yapar. Bu hatalıdır. 
Çünkü ellere yapılacak ihtimam kadın. 

dan kadına değişir. Hiç iş gfümiyen ka
dının ellerine bakma tarzı ba~ka.sayri 
yede bahçe işlerile uğrac:maktan ze\ k a. 
lan kadının ellerine bakma tarzı ba~ka. 
dır. 

Elin Rilzel durması için ciaimi rlikkat 
şarttır. Ellerini e\' işlerini göriirken uzun 
zaman su içeri-sinde hırakmağa mecbur 
olan ev kadınları lastik eldiven kullan-

Yazlık . gece tuvaletleri 
V AZIN da gece toplantıları olur. Vakıa, bu toplantılar kı. 

şın oiduğu kadar sık değildir. Bu senenin yazlık gece tu. 
\aletlerndc Jerse hakim mevkiini muhafaza ediyor. 

S:ığda gördüğünüz model, pilise çok güzel bir robdur. Bu el
bisı.!. yürürken ıre dans ederken çok güzel görünür. Yüksek dan
t<'la. kemere önden bağlanmı§. ince şeridler geçirilmiştir. Yaka, 
kollar, E-tek pi!isizdir ve tentene geçirilmiştir. Elbise beyaz ipek 
vuva 1dendir. 

Altta gör düğünüz elbise hakikaten çok güzeldir. Beyaz jer
Sf'ıien dıkilcn bu rob, bol \'e geniş kesilir. Bu boUuk, robun etek 
lurnunın ön tarafında toplanır. Lame bir kemer bu topluluğa 
hfı'dmdir. f''zerindeki kap, koyu yakut rengi kumaştan yapıl. 
mı ~ r. KPn-ıı ma kıvırcık bir zıh geririlmiştir. Bu elbise !!iyil. 
ct ·i \'.:t:dt, kola, kcmeıe uyacak şekilde bir bilezik takmak şart • 
tıı·. 

Eller 
" ® 

" 

tırnaklar 
malıdıı. <;atışırken tırnak ardlarına biı 

parça sabun sürmek çok 1aydalıdır. I~ 
ibttıkten sonra eller ve parmaklar dikkat 
le kurutulmalı. lki üç damla badem ya. 
ğile yağlanmalıdır. 

Bahçe işite uğraşan kadınlar ellerine 
e kı deri eldı\'Cnler giymelidir. Iş bittik. 
ten sonra elleri bol sabunlu sıcak suda 
yıkamak lazımdır. 

1 lergun parmakları yanın limon içeri. 
sın le çevirmek, parmaklan beyazlatmak 
\ e tırnağı parlak bir hale getirmek çok 
faydalıdır. Bilekler ve ellerin üzerine 
hergün bir iki damla limon damlatarak 
Ob'll1ak ellerin sıhhati için unutulmaması 
tazımgelcn bir tedbirdir. 

Bazan tırnak kenarlarında küçük deri 
parçalan kalkar. Bunlara "şeytan tırna
ğı,, derler. Bunlar hem müz'içtirler, hem 
de adeta ıstırap verirler. Bunları kat'iy. 
yen koparmayınız. Keskin ve ince makm; 
la kabı! olduğu kadar derinden kesiniz. 
Yerme bir damla limon bır damla da ba. 
dcmyağı damlatınız. Birkaç gün içinde 
şc) tan tırnakları bir daha çıkmamak ü. 
zere yok olurlar. 

Tırnakları kesmeli mi, törpülemeli mi? 
euııun iki:sının de ayrı ayn taraftarları 
vardır. Fakat bu hu::ıusta en doğru fikir 
şu olabilir: Hergün ellerine ve tırnakla
rına feda edilecek bir saati olan kadın. 
lar törpülesinler .. Tu\'aletine sarfedile 
cek bu kadar uzun vakti olmıyanlar da 
maka~la kessinler. 
Tırnaklann şekline ~elince çok kısa 

ke-;memeli. fakat çok uzun beyzi veya 
çok sivri de kesmemelidir. Tırnaklar ba. 
dem biçiminde kesilmeli ve parmak u 
cunu pek az ~eçmelidir. Tırnak hoya<:ı 

daimi olarak kullanılmalıdır.Çünkü tır 

na$:rı hava tahakac:ından tecrit eder. Ve 
tırnağın kolay kolay kırılmasına sebeh 
olur. 

Mizc>nfıj 

REŞAT EN1S 

IE ifil gı n ifil a ır k c n s e ırv es n 
50 enginarı konserve halinde hazırlamak içinl,5 litre su, çeyrek litre zey

tinyağı, bir kahve kaşığı kara biber, 6 limonun suyu, 10 tane ufak soğan alınız. 
Enginarları da ayıklayınız. Limonlu suda yıkayınız. Sonra hazırladığınız mayii 
baynatınız. On dakika fıkır fıkır kaynaması lazımdır. Bu suya bir avuç tuz na.. 
ve ediniz. Tencerenin alabidiği kadar enginarı bu kaynar suya batırınız. 25 da
kika kaynasın. Sonra enginarları çıkarır, kavanozlara koyarsınız. Üzerlerine 
kaynamış sudan enginarları kapayıncaya kadar dökünüz. Sıkı sıkıya kapatınız. 
Sonra bırakınız soğusun ... Bu §ekilde hazırlanan en~inarlar aylarca taze kalır. 
la.r. 
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}'azan: Gerald Kelton -8 Çeviren: F. K. Yazan: M. s. 
es 'z/iği içinde bir kadın Beni diğer mahpusların yanından 

· h k alıp, hücreye koydukları gün, 
Gece 

, 

( 

katil var! dige aq 1rd1 ölümün yaklaştığını anladım 
- Sizden bir şey rica edeceğim. 

Deöi. Ne oldum bilmem, fakat bugün 
kendimi hiç sebebsiz yere çok sinirli 
hissediyorum. Benımle beraber eve ka
dar gelmek HH.funda bulunur musu • 
nuz? Konuşa konu.sa gideriz. 

GUssi, Mordavntın gayet ciddi ko
nu§tuğunu anlamıştı. Harb geçiren ba 
zı kimselerin arasıra böyle sinir buh. 
ranları geçirdiklerini de biliyordu. Ha
yatmın dört senesini harbde geçiren 
Mordavntın da böyle bir buhrana uğ
raması muhemcldi. 

- Hay hay dostum. Hava çok gU.. 
zel, ben de gezmiş olurum. Nerede o. 
turuyorsunuz? 

- Kondaninde... Çok uzak değil, 
bir kilometre kadar •.. 

- Haydi gidelim. 
- Te~kkür ederim. Benimle belki 

alay edeceksiniz ama, bu akşam yal
nızlıktan kilçük bir çocuk gibi kork,t-,., 
yorum. 

- Dostum, sizin biraz hava değiş
tirmeniz ıazını. Benim.le birlikte In . 
giltereyc gelmelisiniz. 

- Dil§üneyim. Belki de haklısı -
ruz. 

Ancak birkaç adım ilerlemişlerdi ki 
Mordavnt başını çevirip gölgesi hali. 
ne gele niki kişinin kendilerini takip 
ettiklerini gördü. Güssiye dönüp dam
dan düşer gibi: 

- Denisin golfa çok meraklı oldu. 
ğunu bilir misini?.? 

- Evet. Çok iyi de oynar. 
- Ona bir §ey söylemenizi rica ede-

ceğim. 

- Siz kendiniz neden söylemiyor _ 
sun uz? Den is Yarr!l a.k.53-Dl geliyor. 

- Belki hnsta olurum, yahut ba~ı· 
ma bir knza gelir de onu göremem. 

- Saçmnlryorsunuz dostum! 
- B~lki ... Onu herhangi bir sebeblc 

görcmczrzem benim tarafımdan Denise 
sözlerimi bildirmenızi rica edeceğim. 

Ona golf ba0tonlarımı ne ~ekilde ıslah 
etti 'Hmi söyliyece~iml vaadetmiştim. 
Bu bastonlıırı bir gün ona vermiş, o 
da çok güzel bulmuştu. Ona tarafmı
dan deyiniz ki, ''golf bastonlarımın ye 
'ıi sup1arınila11 /cv1:a1adc memnunum,, 
Unutmazsınız, değil mi? 

- Bana çok mühim görillllI}ilyor n. 
ma merak etmeyin, mademki istiyor
sunuz, söylerim. 

- Size güveniyorum Güssf. Golf 
bastonlarmıın snplnrındnn çok mcm. 
nun olduğumu Denise söylemeği unut
mayınız! 

Tam bu sıra.da gecenin sessizliği i. 
çinde bir kndmın feryadıyla oldukla
rı yerde durakladılar. 

- lmdad ! Katil var! 
Denize ve rıhtıma muvazi olarak 

kara tarafında uzanan yolun tenha 
bir tarafındaydılar. Otuz metre ka • 
dar aşağıda sahil yolu görUnüyordu ve 
zikzak bır merpiven iki yol arasında 
irtibatı temin ediyordu. 

Gilssi ile Mordavnt yolun kenarına 
kO§tular. lmdad sesleri aşağıdan ge
liyordu. Gilssi tereddüd etmeksizin 
merdivenlere atılarak aşağıya koştu. 
Mordavnt ise duraklamıştı. İmdad 
seslerinde bir tehlike sezmişti. Mer . 
divenin karanlığına girmektense yo
lun aydınlığında kalıp tehlikeyi cep. 
heden kar~ılamat;'I tercih ediyordu. 
Güssi merdivenin alt başına gelince 
karanlıkta bir kadının bir erkeğin kol
larından kurtulmak için çırpındığını 
gördü. Güssi görlinünce mUtearnz bir 
küfür savurarak kadını bıraktı ve ka. 
ranlrk arda kayboldu. 
Kadın bağırıyordu: 

-lmdad! 

.. 

Güssi bu sesi tanıdı, taarruza uğrı· 
yan Olga Bedruşkaydı. 

Genç kız hıçkırıklarla ağlıyordu: 
- Beni soymak istedi. Eğer gel • 

mcseydiniz belki de öldürecekti. Ha • 
yır! Hayır! Onu takip etmeyiniz, kim. 
bilir ne tehlikeli adamdır. 1 

- Yakalayıp herife bir iki tokat at
mak isterdim. Fakat mademki arzu 
etmiyorsunuz, peki ..• 

Olga, halas karım tamm8ıtı: 
- Ah, siz misiniz? diye bağırdı. Ne 

kadar cesursunuz! Monte Karloda ge. 
ce dolıışmanın tehlikeli olacağı doğru
su aklıma gelmezdi. 

- Sakin olunuz. Şimdi artık emni. 
yettesiniz. Y.ukarıyn, aydınlığa çıka. • 
lnn. Arkadaşım orada bekliyor. 
Mordavntın kendisini takip etme _ 

yişine pek şaşmıştı. Onun gibi cesur 
bir adamdan böyle bir hareket bekli
yemezdi. Maaınafih bundan memnun. 
du, Olgayı kurtarmış olmak şerefini 

bu sayede başkasiyle paylaşmıyacak -
tı. 

Genç kız delikanlıya sarılnu5, kor. 
kudan tirtir titriyordu. 

- Hayır, diye söylendi. Buradan 
şimdilik kımıldamıyalım. Haydud bel
ki de uzakln~mam15tır. Bize arkadan 
saldırmasın. 

Gilssi, memnundu. Sevdiği krzla 
sarmaş dolaş vaziyetinin bir mUddet 
daha devam edeceği için şikayet ede
cek değildi ta.bit... Birkaç dakika böy
le kaldılar. Sonra merdivenlerden yola 
çıktılar. 

Mordavnt orada yoktu. Güssi genç 
kızı Paris kahvesine götürdü. Bir ka-

deh konyak içmesi için ısrar etti. KL 
zın heyecanı hala geçmemişti. 

vrr 
GUssi ertesi sabah gayet neşeli u. 

yıı.ndı. Keyfi yerinde olması gayet ta
biiydi; sevgilisinin herhalde epey g6-
zUne girmişti Aziz dostu Denis o ak
ı;ıam gelecekti. 

Banyoda bile şarkı söylüyordu. Gi. 
yinirken ona yardım eden uşakla ge. 
vezeliğe başladı: 

- Bu kadar somurtkan ve kederli dur 
mayın Jak. Bak hava ne güzel! 

- Mösyönün hakkı var; hava güzel. 
Fakat kederli duruşumu mazur göril
nUz. En iyi dostum öldü. 

GUssi o gün herkese iyilik etmek is
tiyordu. Zavallının gönlUnU almak lü. 
zumunu hissetti: 

- Çok milteessir oldum Jak. Akra. 
banız mıydı? 

- Benim için bir akrabadan daha i
leri bir dosttu. Hakiki bir centilmen. 
eli. 

Güssi, uşağın gözlerinde yaş gördü. 
- Kederinize iştirak etmek ister

dim J'ak. Ölen demek bir centilmendi: 
- Bir İngiliz zabitiydi. Onunla be. 

nim dost oluşum size garib gelir ama 
doğrudur. Size bunun hikayesini an. 
!atmak isterdim. 

Gazetesini okumayı tercih etmekle 
beraber Güssi yumuşak davrandı: 

- Sizi dinliyorum. 
- Umumi harbin ilk aylarında ben 

Kadoda 123 üncü alayda onbaşıydım. 
Oradaki Iskoçya alayıyla daimi temas 
halindeydik. Bu alay evvela fevkalô.ae 
dayandıktan sonra f alk kuvvetler kar
şısında ricate mecbur kalmıştı. Biz de 
ricat ediyorduk. 

Yorgun ve açtım. Kıt'amdan uzak 
kaldım. Y ~tişmcğe !:alışırken nal ses
leri duydum. Baktım, üzerime doğru i
ki Alman süvarisinin geldiğini gör
düm. Benim için ölüm saati gelmiş 
çatmı§tı. Scvkltabii ile gözlerimi kn -
pattım ve bir silah sesi ü?.Crine aç -
tım. Süvarilerden biri yere düşmüştü. 
İkinci bir silah sesini müteakip ikin
ci süvarinin atı yere yuvarlandı. 

Biraz ilerde bir tümseğin ilzerine o. 
turmuş olan bacağından yaralı genç 
bir lngiliz zabiti tabancayla ateş et
mişti. 

Atı ölen Alman süvarisi yaralanma
mıştı. Düştiiğü yerden doğruldu ' e 
tabancasını çekti. İngiliz zabitinin tek 
rar ateş etmesini bekliyordum. Fakat 
ateş etmedi; tabancasında kurşun yok 
tu. Alman bunun farkına V2.rınl",n se. 
vinçle bağırdı ve iyice nişan almak i-

1 •• • . .: ;i·· · .. · ... ~·· ~ · .. "· 
Babamın sözlcrmi keslim: 
- Ben Devlet için ne yapabilirim? dedim. Doğrusunu is

terseniz beni, Aileler Jan d'Ark'ı olup manastır denilen ateş· 
te yavas yavaş kebap edilmek için kendimde hiç bir istidat 
göremiyorum. 

Bab~m: 
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Olan olmuştu ne çare .. Kendim! top 

ladım, üstümü başımı mümkün mertt> 
be temizledim. S:mra doğruca rıhtıma 
koştum. O gün kalkacak vapura atla
yıp Rusyaya savuşmak istiyordum. 
Ceplerimi aradım, taradım, meteliğim 

yoktu. Yalnız pasaportum duruyoı<du. 
Kararsız, sersem bir halde düşünürken 
bir sürü polis etrafımı sardı. Çare yok 
teslim oldum. Hadiseyi baştan sonuna 
kadar anlattım. 

Muhakeme olurken Noniğin başını 

ezdiğim beyaz taşı getirdiler. Tam 
( 40) kilo ağırlığında imiş. üşenmemiş 
ler, başka işleri yokmuş gibi tartmış
lar! 

MAHKEMENiN VERDIGt 
KARAR: iDAM! 

Muhakemem tamam Uç yıl sürdü. 
Kanlı ustura, tabanca bulundu. Bütün 
tahkikat, deliller hep aleyhimdeydi. 
Mahkemeye her gidiş gelişte ne hele
ctcılar geçirdim bir bilsen 1.. Nihayet 
idam cezasını yedim. Artık her -dakika 
ölümü, azrailin kapımı çalacağı saati 
bekliyordum. 

Beni diğer mahpusların yanından 

~·lıp. hücreye koydukları gün, ölümün 
yaklaştığını anladrm. Ateşli, ıztıraph 

intizar içinde kıvrandığım bir gece, hüc· 
remin kapısı açıldı, bir kaç kişi içeri 
girdı. 

Ölüm gelmiş kaprmı çalıyordu. Diz
lerimin bı:.ğı çözüldü .. Ayakta duracak 

kuvvetim, takatim kalmamıştı. Ol<lu· 
ğum yerde yığıldım kaldım. 

MOJDE: ASILMAKTAN 
KURTULDUN! 

Gelenlerden gözlüklü bir adam, önr 
rümde unutamıyocağım tatlı bir sesle 
konuştu: 

- Müjde! Millet seni affetti. Asıl
maktan kurtuldun 1 

Hayatından, yaşamaktan Umidini 
kesmiş, mezara tek ayrığı değil, ikisini 
birden atmış bir adam için bu sözün 
o dakikada ne kadar büyük bir kıyme 
ti olduğunu anlatmak, bu hissi trı:ıvir 

ve tarif etmek, oohh, bu işte kabil ol
ııuyacak bir şeydir. Bu hissi hiç bir 
kelime, hiç bir elimle ifade edemez. 

Deli gibi yerimden fırla:imı. Gözlük
lü adamın ellerine st.ınlıdım. Ağlaya 
ağlaya sordum: 

- Nasıl oldu bu iş? •. Anlat efendi
ciğim .. 

- Bu gece belki son gecen idi. Fa-

çin yavaş yavaş zabite yaklaşmaya 
başladı. 

(Devamı var) 

var. 

kat bir saat evvel bir af karan çıktı. 

ÖHim cezan (15) seneye indi. 
Sevinçle, minnetle haykırdım: 
- Allah millete, devlete zeval ver

mesin. 
MAHKEMEDE ÇILDIRAN 

MAHK'OMI 
Mahkiımların içinde, alallannca a

daletin pençesinden kurtulmZık ümidine 
düşlip te delilik alaimi gösterenler de 
ç.oktur. Bunlardan birisi de Cideli Hü
seyin adında birisiydi. 

Hüseyin, ha pisaneyc yirmi defadan 
fazla girmiş, çıkmıştı. Ötedenberi hi
kayesini işittiğim bu tehlikeli mahlfık
la içeı de karşılaştığım zamoo, macera. 
lannı bir de kendisinin oğzından dinle
mek istedim. 

Kendine mahsus usulleri, kurnazlık
ları ifşa etmek istemediğinden, yaptığı 
hırsızlıkları, mliheyyiç 11oygunculuk 
vak'alannı bir tiirlü söyletrmedim. Q . 

yalnız İzmirde Eşref Pırşa da yapılan 
bir hırsızlık işinden bahsediyor, ne za
man eskiden yaptığı işlerden bazılanru 
söyletmek için, bir kolayını bulnuya ça
ht,>Sanı, hemen lafı tzmirdeki hırsızlık 

vak' asına getirerek: 
- Şimdiye kadar bir çok hırsızlıklar 

yııptım. Fakat bu işi kat'iyyen ben yap. 
ınadım. 

Diyordu. 
Kabil değil, onu söyletemedim. Ağ

zır.dan bır macera, bir vak'a dinleye
medim Hüseyinin!.. 

Mahkemede de, hapisancıde bana 
söylediği gibi: 

- Bu işi ben yapmadım!. 
Diye ona isnad edilen suçu reddetti. 
Nih<:•yct şahitlerin dinlenmesine baş-

landr. İlk şahit bir polis memuru idi. 
Reisin karşısında dikildi. 

HUseyjn, polisin arka tarafında par
m:ıklık içinde dinliyordu. 

Polisin: 
- Evde ilk keşfi ben yaptım. Ka. 

pının kilidi bir aletin garip tazyikiyle ... 
Diye başlooığı sözü bitirmesine mey
dan bırakmadan, arkada oturan Hüse
yin, sağ ayağından çıkaıdığı kocaman 
kundurayı, önünde durtın polisin kafa
sına olanca kuvvetiyle indirdi. Kundura 
polisin başında bir yara açtıktan sonra, 
bir top gibi fırladı, reisin yanında otu
ran azrının başına rastlıyacağı sırada, 

aza eliyle geri itti. Kundura bu defa da 
riyaset kürsüsünün aşağısında bulu • 
ııan zabıt katibinin masasına düştü. 

Hokka devrildi, katibin yüzü, gözü, 
clbiı:ıeleri mürekekp içinde krudı. 

(Devamı var) 

- Sizden kOrlnılar, dedi. Ne zaman ciddi bir şeyden bah· 
setsem nln.ya kalkıyorsunuz; şaka cdınce de bir sefirmL~siniz 
gibi cevaplar veriyorsunuz. 

- Aş:~ tczatlarl:ı. beslenirmiş! dedim; gülmekten gözleri 
yaşardı. 

Çeviren: iNi lYI lrlYI U llca1 !hl ATAÇ 
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lki gi.indenberi kendi kendimle münakaşa halindeyim, baba
ma artık ispanyolca öğrenmek iskmiyorwn deyip o Henarez'i 
savdırmaya karar veriyorum ama sonra yine, o adamı gördU. 
ğUm zamanki dehşetli heyecanla sarsılmak ihtiyacını duyup: 
"hele bir kere daha gelsin, sonra söylerim,, diyorJm! demin, 
dersi bitirip giderken, beni ne dereceye kadar alil.kadar ettiğini 
farkeder gibi oldu ve benim elimi tutup öpmek ister gibi bir ha
rekette bulundu, ama tamamlyle hürmetkarane bir hareket; 
sonra gösterdiği cesaretten ve aşmak istediği mesafeden kendi 
de korkmuş olacak ki bu arzusunu yendi. Gerçi belli etmemeye 
çalıştJ n.mıı ben anlamıştım; gülUmsedim, çUnkü aşağı bir sı· 
nıft.an ve haddini bilip bozulan bir adamın bir hamleye kalkı$-

Size anlattıklarım üzerinde dUı;ünilrsUnUz,-dedi ;Gizin!e 
böyle konuemuş olmamda ne kadar itimat ve bUyüklUk bulun
ğunu da takdir edersiniz. Ümit ederim ki hfı.dise!erin de be
nim tasnvvurlarıma yardnnı olur. Biliyorum ki o tasavvurlar 
senelerce güce gideee''• haksız düşüncelerdir; bunun ic_:inrl'r ki 
onlan tasvip etmeniz için hislerjnize veya hayalinize değil, 
aklınıza müracaat ediyorum; siz, benim tanıdığım ıns:ınlar i· 
çinde, a.klr ve muhakemesi en kuvvetli olant=ım1:-... 

Ben gülümsiyerek: 
- Kendi k ndinire iltifat euiyorsunuz, delim, çünkü ben 

sizin k•z1mzım ! 
- Hac;ılı, dedi, s .. ıerimin bnolm, horeket1erimin ba~ka ol. 

masmı i '"fyemem Y" ! bir gayeyi elde etmeye ralısan ona giden 
yolları d::ı. kabul ediyor demektir; bizim etrafımıza örne1c o1-
mnmız da lazım. KilçUk a1aooyinizin serveti temin ed!lrne'.lik. 
çe sizin bir Ee.I'\'ctiniz olması do~ değildir; ben de sizin bütün 
parnmzta ona bir "meşruta" vUcuda getirmek arzusıındayım. 

- Ama, dedim, servetimi size bırakınca benim istediğim 
gibi yasayıp mes'ut olmnma izniniz var, değil mi? 

- Sizin anladığınız mannda ya.~amanrn ailenizin §Crefine, 

gördUğU itibara ve f}anlı namına bir zararı dokunmazsa ... 
- Hani, dedim, demin benim yUlrnek bir aklım olduğunu 

söylUyordunuz? doğrusu o mevkiden pek çabuk azlettiniz. 
Acı acı bakıp: 

- Frnnsa"da, dedi, en yüksek asalete mensup bir kızı dra
humasız alıp ona hır servet bağışlıyacak kimse bulunmaz. 
Döyle bir koca çıksa bile muhakkak sonradan görmüş burjuva
lar arasından ~ıkar; ben de bu hmıusta hala on birinci asırda. 
nım. 

- Ben de, dedim. Fakat her Umidi kesmeye bir sebeb yok; 
Fransa'da ihtiyar fiyan kalmadı mı? 

- Maşallah, Luiz! dedi, nekadar da ilerlemişsiniz. 
Sonra gülümsiycrck ve elimi öpUp gitti. 
Mektubunu o sabah almıştım ve benim düşebileceğimi iddia 

ettiğin uçurumu düşünüyordum. !çimden bir ses bana: ''düşe. 
ceksin!,, diye bağırır gibiydi. Bende buna karşı tedbirler al
dım. Henar~z artık bana bakmaya cesaret ediyor, kardeşçiğim, 
onun gözleri de beni bir tuhaf ediyor: ancak derin bir dehşete 
benzctileblleoek bir his. İnsan kurbağaya na.sıl bakmazsa ona 
da bakmamalı: hem çirkin, hem de insanı çeken bir kuvveti 

mak arz~unu görmek kadar insana rikkat veren hiçbir şcY 
yoktur. Bir burjuanın bir asilzade kızınn gönUl vermesinde 0 

kndar cüret var ki! gi.ilümsemem ona cesaret verdi; zavallı n. 
dam şapkasını arıyor, fakat görmüyor, bulmak istemiyordu: 
ben şapkayı alıp ona vakarla uzattnn. Gözleri dolu dolu oımu'i
tu. O kısacık anda bütün bir his ve dUşUnce alemi vardı. Biribi
rimizle o kadar iyi anlaşıyorduk ki öpsün diye elimi uznttınl· 
&iki bu ona, aşkın aramızdaki mesafeyi doldurabileceğini söY· 
lcmekti. Vallahi nasıl oldu da yaptım, bilmiyorum: Griffit ar
kasını dönmüştü, ben Henarcz'e iftiharla beyaz elimi uzattırn .'·~ 
duda!clarının, ancak iki iri ·gözyaşı ile biraz serinleşen ateşırıı 
hıssettim. 

Ah! meleğim, koltuğuma mecalsiz düştUm, düşUnceliyd~ 
ama nasıl ve niçin olduğunu bilmeden içimde bir baJıtiyar~ 
da duyuyordum. Benim o anda duyduğum şiirdi. Şimdi utan ~: 
ğım o alçalma, bana bir bUyilklük gibi gözüktiyordu: beni san 

1 

büyülemişti, işte bütün özrüm. 
:<Devamı 1)(1f) 



Devrııen çam 
Kırdığı potlar, devirdiği çamlarla 

me§hurdur. Geçen gün onun bulundu. 
ğu bir mecliste konutulurken yq1 on 
bq senedenberi otuzunda çifte demir 
atmış bir bayan şöyle demiş: 

- Kocam her sene, doğduğum gil
nUn yıldönUmilnd~ bana bir inci he
diye eder. 

Bizim meşhur gafçı ne dese beğe • 
nirsiniz? 

- Hanımefendi, kimbilir gerdanlı
ğmız nekadar uzun olmuştur! .. 

Yaz·ıkl 

Aile hekimliği yapan ihtiyar dok. 
tor bir iş için seyahate çıkmaya mec
bur olmuştu. Fakillteden yeni çıkan 
oğlunu yerine bıraktı. Seyahatten dö
nilşUnde oğlu ona sevinçle haber ver. 
dl: 

- Baba. Senelerdenberi b•mnıız. 
hktan §ikAyet eden bay Akili iyi et. 
tim. Şimdi sapasağlam. 

- Hangi Akil? Şu zengin adam mı? 
- Evet baba. 
- Yazık! Sen tahsilini o adamm 

JnUzmin hastalığı yilzll.nden yapabil
din. İlmim senin kadar değil miydi sa
nıyorsun? 

Çare 
- Yemek dolabında kocaman bir fa 

re gördüm. . 
- Dolabın kapısını iyice kapa, aç. 

llktan geberir? 

Terıt kadın '(Mt>Ml kt.n glJatererek) 
...... Bayanın koca8ı kumaşın güzelliğini 
eZiyJe yoklıyarak anlamak iateme.ı mır 

- Amerikan karikatilrll -

L..ı 'lt.04ı" - Bana bir rob yaptırmak 
~· .. lr....._ •• JHJram yok,, diyordmı. Halbuki 
~ 4patıdiaitten ameliyat ettir • 

'Otta para bılluyoraun. 

Benzeylşler; 

11 ,, b ld mi - ~lm'di blr 'tanı t181mn•tfJm... • - ... a u u .,,, 6 ~ 

._ Fakir sevgili ...... .., gw Zengin sevgili ...... ili 1 G&tlllmlln aohiblsin, her giln yonımda bulun, 9 jj Y.iireğlmd<ı ........ , takip ettim M1'aclan, ı 
Ü Bq üatUnde yerin var, olmasın paran, pulun! H u Aflkınıı olm"ffıım si.ı çılc;(ırJeen bmıkodan! 1 
il lıte benim emrini yaptJCalc aadık kulun, fi 1 Bakın muhabbetimi aanmayınız fakadan, il 

I
~ B"f üatünde yerin var, olmasın paran, pulun! ili L A§lkım.% olmU§tı.m .ı. ÇllaıTıı..n bankaclanl r..:. 

Zatn giJnlUm neldex kanaate ahfık, H O zengin tuool6tle gidiyortlu:rıua tlanaa, r 
Bak, ben tle aenin gibi değilim, pek 8il8W, şık, i! ; Bize A»ı."U~k için ~lam.alt avansa, iİ 

B"f lıati.ınde yerin t>ar, olmaaın paran, pulun! A,ıkınu olmufhım af= çıkar1cen ban1oadanl il 1 
B6yl6 geginip g(deJ' iater86 i1d Gfık, ı· ft Bayıldım, ko~ ri.rdii.ğU.nli.a eaııznacs, ii 

Dlll'Miii •anım 1 11ııum::.-:~.!~~=ızmw••= m•::.-::::::u:mm11mm:&m.!=.:1::::c::=:m:U 

Daha fenası ı 

Kolu, a)'Mlan, yllatl MJ'll)ar lobi .. 
de, yatağma 1118DIBJI, ahlayıp otııya.. 
rak kukumav gibi düşünmekle meş • 
gulken bir arkadaşının geldiğini ha. 
ber verdiler. 

- Buyursun. 
Ziyaretçi geldi ve arkadaşmı gö • 

rilııce: 

- Geçm.if olaun, dedi. Batına bir 
kaza geldlfini ifltmi§tim ama bu ka. 
dar mühim olduğunu bilmiyordum. 

- Sorma kardetim. Ucuz kurtul • 
dum. 

- NUil oldu? 
- Geçen gün bizim izzet davet et-

mifti ... 
- Bu davetten sonra oldu değil mi? 
- Evet. Epey içmiftim, fena halde 

sarh()ftum. Her taraf dönüyor gibi ge. 
llyordu bana... Geç kalmıştmı, son 
tramvayı kaç:rrmıyaymı dedim ve ha· 
reket halinde tramvaya atlamak iste. 
dim. 

- Anladım. Tramvaya aUadm, fa
kat tutunamadın ve muvuenenin kay
bederek du,ttln. 

- Hayır. Daha fenası; ortada 
tramvay yokmut! 

Çekiştirme 
Bir kadmJ çekiftiriyorlardı. Çirkin. 

lığini iddia edemediler, çthıkU oldukça 
güzeldi. Fakat kadmlardan birisi ku
sur bulmaya muvaffak oldu: 

- Aizı garaj kapısı gibi! Hiç 111 • 

kmtJ çekmeden kendi kulağına lAf söy 
liyebilir! 

- Bu marktıyla yanm Clf1.ittne men. 
dil iatiyonıml 

- lngiliz karikatilrti -

Kadın - Siz kimslniz1 Ben bavulu
mu hamala tıermi§tim. 
Delikanlı - Bavulunuzu tqtmak 

için hamala para 1'6f'dim. 

Düiün hediyesi 
Saatçiye giderek: 
- On beş tane masa saati var. De

di. Satınalır mısınız? 
Saatçi şüphe ile sordu: 
- On beş tane mi? Nereden buJ. 

dun.uz bu kadar saati? Çalmmı§ mal 
olmasın sakm? 

aıımedDD<lern .. 
Sem, RJUMIU'da otomobil maraluDa 

. diJpıflttU. Borç harç elden dll§me bir 
otomobil aldı. Maslak yolundan sürat. 
le geçerken bir polis onu durdurdu. 

- Niçin durdurdunuz? 
- Çok hızlı gittiğiniz için .. 
İstihfafla dudak büktü: 
- Hızlı gidiyorum ama, otomobil 

kullanmasını da iyi biliyorum. Benim 
otomobil idaresine dair bidiklerim kL 
taplar doldurur. 

Polis cevab verdi: 
- Olabilir. Bilmediklerinizin i~e 

hastaneler dolduraca.k kadar fazla ol. 
duğu gidişinbden belli oluyor! 

ıt•raf 

içinde yüzlerce sabCI, memur çalı· 
şan büyük birkaç mağua sahibi olan 
Ii:ohen ölüm halinde idi. Kansına iti. 
rafta bulundu: 

- K&nCiğım. Ölmeden evvel sana 
bir itirafta bulunup affını kazanmak 
laterim. Ben seni iki defa aldattım. 

- Peki affettim, Uztllme •.• Şu halde 
ben de sana itiraf edeyim: benim de 
iki defa sana ihanet ettiğim oldu. Bir 
defa yefeninle, bir defa da mağazalL 
rmm mdstahdemleriyle .• 

Aceıemız yok 
"'Yeşilay,, bir afit yaptırmqtı: 
Alkol YIJOOf 6Zdirms bir zehirdir! 

Ayyqm biri afişteki bu cümlenin 
altına oöyle yazdı: 

Ne mrarr A celemk yok kil 

llo1c ,_ .. 
~"'r - AI rak etmeyin, haatalığınu fok ".:un ailrmea, Franaada kabine el& 
--~ kGdar ge~! 

- Yok canım. Ben geçen hafta ev. 
lendim. Bunlar dtlğtııı hediyeleri! 

- Şem.!iyemi tututs. 
-rma.mete değma; mtn ubldml. 

Zararına ••• 
Kumaşçı mUşteriye teminat verdi: 
- lnanm ki bu kumaşı size zararı

na satıyorum. 
- iyi ama sizden her kumq alı • 

eımda böyle söylersiniz, hiç kir al • 
madan satış yapmanızın imkanı var 
mı? 

Kumaşçı cevab bulmakta güçlük 
çekmedi: 

- Kumaşı paket yaptığım klğıtla 
sicimden biraz kuanmakla iktüa edi· 
yorum. 

Amerikan 
'fıkrası 

Binanın kırk beşinci katından soka
ğı seyrediyordu. Birden asansöre koş
tu ve sokağa fırladı. Rasladığı güzel 
bir kadının boynuna sarılıı,> iki yana • 
ğından öptU. 

.Kadıncağız pşırmıştJ. Ne yapaca • 
'ğını tayin edemiyerek sordu: 

- Çıldırdınız mı? 

Beriki eliyle işaret ederek cevab 
\•erdi: 

- Ben sizi §11 kadarcıkken gördüm. 
Öpmemde mahzur yoktur! 

Nükteclk 
O akşam keyfi pek yerindeydi; nUk. 

teleri ve hos fıkralariyle yanındakini 
neşeye boğuyordu. Zekasınm pek faz. 
la olmama.siyle maruf biri de bir nUk. 
te savurayım dedi: 

- Ayol. Ama tuhaf, sen zekt bira
dammışsın yahu! 

Nüktedan zat cevabı yerleştirdi: 
- Tuhaf olan şey, senin bunu far. 

kedişın ..• 

Ha.kim (zenci katlına) - Bu ada
mın sizinle C1Jlenmiyeceğ1ni be§ r.ocuk 
aahibi olduktan sonra mt anladtnsa:r 

- .Amerikan k<ırikatürU -

KELiN iLACI OLSA ... 
- Doktor, aizden zayı{latıos bir Udg 

T6Çeteai rica ediyorum. 
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alamayınca, çalıların arasında upuzun 
yatan adamı9 yanına sokuluyor. 

Ters çevirerek ba~ını örten ceketi a. 
çıyor ve i~te bu anda, mütlıi~ bir cina
yetle karşı kar§ıya kaldığını anlıyor .. 
Yerde yatan bir öldür ve kanlara bulan
mış ba~mm tam şah.ağında bir kurşun J 
yarası vardır. \ 

Kolcu Hüsnü, gene ceketi eskisi gibi 
l 

tersine çevirip ölünün ba;ına örtuyor l 
ve koşa ko~a Derbent jandarma karako. 
Juna girerek görduklerini anlatıyor: 

Jandarma karakolund<ın S<..rıyer jan. 
öarma kumandanlığına, oradan zabıta 
ikinci şube müdürlüğüne ve ayni zaman.. 
pa adliyeye haber veriliyor. 
Öğleden sonra nıüddeiumumi muavin

lerinden Hakkı Şükrü ile tabibifıdli En. 
:ver Karan, Sarıyer janrlarına h-umanda. 
:nı yüzbaşı Salim Ozalp, komic:er Hüsnil 
Gürsan vaka yerine giderek tahkikata 
elkoyuyorlar. 

Ceset, Hacıosmanbaymnda gazinodan 
sonraki birinci '\ıirajm sol tarafında gö. 
rülınüştür. Yolun kı>narmdaki hendekte 
bulunan ceset buradan çıkarılıyor, biraz 

' geriye çekilerek muayene ediliyor. 
Cesedin üzeri arandı~rı: :zaman 615 ku 

ru~ miktarında Türk parası ile iki şilin 
bulunuyor. 

Elbisesinin her tarafr aranıyor fakat 
ne hüviyet cüzdanı, ne de ufak bir kağıt 
parçası bile bulmak kal,>il olmuyor. 

Doktor tarafından yapılan muayenede 
bu adarnm ba~ma sıkılan bir kurşunla 
5ldürüldüğü tesbit ediliyor. 
Kurşun adamın sol şakağından sıkıl. 

mış. başının sağ tarafından çıkmıştır. 

Kurşunun gudiği tarafta barut izleri ol. 
Huğundan kurşunun hemen şakağa daya.. 
narak sıkıldığı meydana çıkıyor. 

Cesedin ilk bulunduğu yerde yapılan 
araştırmalarda az mıktarda kan izlerin
iien ba~ka bir şey bulmak kabil olmuyor. 

- 34 _ 35 yaşlarında. olan bu wlıı.m u. 
zunca boylu, esmer balık etindedir. 
:Or.erinde temiz bir elbise vardır. Ya
pılan tahkikat sonunda. vanla.n kana
ate göre, hu c m başka bir yerde 
iSldilrülm\iş ve otomoQille getirilerek 
yolun kenarına atılmı~. Başka bir 
lhtimalc göre de, hemen orada, fakat 
otomobllin içinde öldilrülmüş olabilir. 

' Cesette başkaca yara ve bere izi yok
tur. 

Ceset ak§am fueri morga kaldırıl-
mıştır. 

· Tahkikat baş ıyor 
- Hadisenin meydruıa çıktıf;ı dakika. 
·amı itib:ı.ren polis ikinci şube cinayet 
. masası nıemurlnrı çok sıkı ve devam.. 
"'ıı bir surette çalııµırak bu karanlık ci
r ııayetin esrarını çözmeye uğra.smakta-
aır. 

Bu çalışmalar dün akşam semeresi
·nı 'Veriyor ve evvela mrurulün hUviye. 
-a iesbit ediliyor. 

MaldUI kim? 
r Cesedi bulunan adam, Tra.blusgarplı 
·Musa oğlu 323 doğumlu Mehmet Lfü. 
~ fidlr. :Kasım paşada. Zincirli kuyu ma -
lıallesinde J.lı'lll sokak 15 numarada 
'~turma.ktadır. lşi şoförlüktür. 
~ lşin bu kadarı anla~ılınca, artık tah
kikatı ilerletmek kolayla~ıyor ve katilin 
ide hüviyeti tesbit edihyor. Ancak, zabıta 

1 tahkikatın işkfil edilmemesi için şu da. 
kiakya kadar katilin hüviyetini ve cina. 

1 
yet hakkındaki tafsilatı matbu -

1ata bildirmemtktedir. Bütün suallere, kı. 
saca: 

- Yarın herşeyi öğreneceksiniz, cevabı 
yerilmektedir. 

Bu arada, biz gazeteciler tabii bo§ dur 
mamış bulunuyoruz. Kendi vcsaitimizle 
tahkikata giriştik ve cinayetin esrarını 

hemen hemen çözecek bir çok malUmat 
toplamağa muvaffak olduk. Evvela, mak 
tulün ilk tespit edilen Kasımpaş:ıdaki 

adresine g~ttik. Maktul, Fırın sokağında 
birçok ailelerin oda oda oturdukları 15 
numaralı evden tam 4 sene evvel çı'k:rp 

gitmişti. Bu ev $beyisi havuzlar idare
sinde amele hacı Snide aittir. Ve maktul. 
le ağabeyisi 4 senedenberi dargmdrrlar. 

Hiçbir §eyden haberi olmıyan Hac' Sa 
it bu sabah bcr mutat i~ine gitmişti. Bizi 
kamı kat§ıladı. Vo sorduğumuz sualler 

cinayeti 
mağa kalkUk. Kimse mah"iulü tannm.. l 
yormuş. Bu sırada, Hacı beyin e\inden 
çıkan gözleri yaşlı ve şaşkın bir halde 
bizlere bakan genç bir kadınla karşıla~ 

tık. Bize doğru ilerledi : 
- Ne olmuş, dedi. Öldürmüşler mi? 

Doğru mu bu haber?! •• 
Müşkül vaziyette kalmıştık ama ha. 

kikati söylemeden evvel biz ona sorduk. 
- Siz kimsiniz, Omer LQtfinin nesi o. 

lu}'orsunuz? 
- Karısıyım. Nikahımız yok ama, 

dört sene beraber oturduk. 
Artık bundan sonra, sual üstüne sual 

yağdırmağa başladık ve aldığımız cevap 
!ardan §unları öğrendik. Maktul, Yalo
valı Melek ile dort senedenberi Beşik. 
tasta Abbas ağa mahallesinde bahçe so. 
kak 35 numarada oturmaktadır. Kendisi 
takside şoförli.ık yapmaktadır. Haşin ta. 
biath bir adam olan Mehmet, yakın za
mana kadar evine muntazam gidip gel
mekte, katiyen saat 11 den geç kalma. 
maktadır. 

Fakat son zamanlarda bu intizamı bo
zulmuştur. Maktul bazı geceleri de eve 
gelmemekte ve metresine de işi çıktığı 
nı söylemektedir. !'.felek ilk zamanlar 
buna inanmış fakat sonra, Mehmedin 
başka bir kadınla alakadar olduğu _şü~ 
hesine \-armıştır. Hatta bundan emındir 
de .. Fakat korkusunden işin farkına var. 
dığmı kendisine katiyyen yüzletl}emek
tedir. 

:Mehmet Lutfi, son def n. ~:rınuta.d 
salı günü sabah erkenden evden çıkıp 

gitmiş ve o akşam eve dön:?emi~. 
Metresi bundan endişeye duşmemı~. 
fakat ayni vaziyet çarşamba gecesi 
de tekerrür edince fena halde merak i
çinde kocasını aramaya çıkmıştır. Ev. 
vela garaja uğrıytn Melek, sonra da 
Kasımpaş:ıya, Mehmedin ağabeysinin 
evine uğramıştır. 

Bu kadının söylediğine göre, Meh -
medin üzerinde 15 liradan fazla para
bulunması icap etmekteydi. lngiliz pa. 
ralanna gelince, Mehmet son zaman -
la.rda bir hayli seyyah ta§mıış oldu • 

ğundan, bu paralar aldığı bahşişler -
dir. Sonra, hüviyetine dair bütün ev
rakları Mehmet daima üzerinde taşır
mış. 

Melek'in kanaatine göre cinayetin 
sebebi, muhakkak bir kadın işidir. Ka. 
til Mehmedin son zamanlarda alaka. • 
dar olduğu k~dınm ya dostu, yahut 
da kocn.sıdır. 
Katil Trakya hududunu 
geUmiye , e ebbUs etmiş 
Diğer taraftan, hadise ile yakından 

alakadar olan şoförler muhitinde yap
tığımız tahkikat, va.kanın bir hayli 
karışık olduğunu henüz, pek kat'i ol
mamakla beraber, insanı bir havli dü. 
§tindüren ve yine bir neticeye vardıra. 
mıyan bir vaziyetin mevcut bulundu
ğunu göstermektedir. 

Şoför Mehmet Lfitfinin Nikonun 
mal sahibi bulunduğu 2972 numaralı 
taksi arabasından Hacıosman bayırın 
da ölüsli :bırakıldıktan sonra katil a
rabayı biz:at idare ederek ağlebi ihti. 
mal Çorlu, Keşan, Malkara yoluyla 
!psalayn. varmıştır. Otomobil 1938 mo. 
deli ve Plimut marknlıdır. Bu yüzden 
bu uzun yolun mUmkün olduğu kadar 
kısa bir zamanda katedildiği ahmin 
edilmektedir. Otomobil hududu geç. 
mek teıjebbüsünde bulunduğu sırada 
karakol tarafından görülerek çevril. 
miş ve içinde bulunanlar sorguya çe
kilmistir. 
Otomobilde başka 
kimler var-dı ? 
Söylendiğine göre, otomobilde, oto

mobili idare edenden başka daha iki 
kişi bulwıuyordu. Bunlardan birisi 

kadın, diğeri de erkel..1:i. Sol1gularmdn., 
alınan cevablar şüpheli görlildUğU i
çin, İstanbul polis müdiirlüğüne çeki. 
len bir telgrafla keyfiyet bildiı·ilmiş 

ve polis mUdiriyeU tarafından da 
"bırakmayınız!,, cevabı alınmıştır. 

İşin bu şekilde sarpa sardığını ve 
hudutları aşarak yaptıkları cinayetin 
cezasından kurtulamıyacaklarmı his
sedenler, aralarmdo. pıünaka.,a. başla
mış ve düştükleri fena vaziyetin mes. 
uliyetini iki adam biribiri tızerine 

yUklcmeye kalkışmıştır. Bu y\izden a. 
ralarında çıkan mUnazaa, kısa bir za
manda mUthlş bir kavgaya. ve boğufJ
maya vnrmıştır. Bu boğuşma netice.. 
sinde de biribirlerinl yarnlamışla.rdır. 
Hnttii. birinin aldığı yaralar yUztln. 
den öldilğil, diğerinin de fena bir vazi
yette bulunduğu söylenmektedir. Oto
mobilde bulunan kadının da. bu daki. 
kada !psnlada bulunduğu rivayet ed.J_ 
liyor. 

Katilin sablkalılo.rdan Ali Rıza oldu. 
ğıı da. gene rivayetler cUmlesindendir. 

Otomobil sahibi Niko poli müdl
riyetine müracaat ederek kendisinin 
hiçbir dahli bulunmadığı bu hMisede 
otomobilinin kendisine teslim edilme
sini istemi~tir. V rdiği istidaya müs.. 
pet cevab alırsa. bugün hususi otomo. 
biliyle hareket ederek lpsalaya gide
cek ve otomobilini alıp getirecektir. 

Katil öldü mü ? 
Son dakikada duyduğumuza göre 

katil İpsalada ölmüştür. 

Af kararı 
DS"" Baştaraf ı 1 incide 

tiği gelen huberlerden anlaşılmakta -
dır. Ayrıca mahkfunların ailelerinden 
de müracaatlar yapılmaktadır. Bu mıi
rxaatlann b"psi af kanunu layihatmr 
müzakere etmiş elan ndliye enclMlCni
ne havale edilmiştir. Bunların mecı:sin 
parti grupunda tetkik edilmesi ih m 1 
dahilinde görülüyor. 

Vatan hainleri olarak bildiklerimizin 
affı yanında suçlan bunlarmkile kıy~ · 
edilmiyecek bir takım mahkfun 
ve maznunların aftan istifade edem~ 

mesini hazin gören, mUracaatçılann bu 
fikrini mülayim bulan mebuslar bulun
duğu gibi siyC)St mahkfunlann affındaki 
istisna kaydına itiraz eden mebuslar da 
vardır. (MaHlm olduğu Uzere ha
zırlanan af Hlyihasmda siyasi mahkum
lardan suçlan ceza kanununun 141 inci 
ve 142 inci m3ddelerine mevzu olanlar
aftan istisna edilmektedir.) Fakat affa 
büsbUtün aleyhtar olanlar da yok de
ğildir. 

Mevcut af layihzısırun istisna kaydı
na suçu uygun olanlar arasında şair 

Nazım Hikmette bulunmaktadır. On 
beş sene ağır hapse mahkfun olan ve 
bu mahkfımiyeti geçen ayın 28 inde 
tasdik edilerek kesbi kz,t'iyyet eden 
Nazım Hikmetin avukatlan - Cumhu
riyet gazetesinin bildirdiğine göre -
müekki111erinin de affedilmesini bir ar
zrhal ile rica etmişlerdir. Arzıhalin son 
cümlelerinin Cumhuriyet arkadaşımız 

şöyle olduğunu bildiriyor: 
''- NAznn, memlekette milncvver

ler tarafından sevilen bir adamdır. Fa
kat sevilen tarafı şair tarafıdır. Binna
zcıriye ceza da nasıl ft.mmenin nefret 
ve heyecanı cezanın sebeplerinden bi· 
riyse, afta da Ammenin şefkat ve sem
patisi affın sebeplerinden biridir. Bina. 
cnaleyh, milletin ilclebed menfuru ka
lacakJar affedilirken, mahk&niycti ha
linde dahi fimmenin sempatisine maz
har olan bir vatımdaşın boynunun bü
kük bırakılması hazin olur. Türk mil-
Jetinin 'Vicdanını temsil eden Yüksek 
Meclisin bu mUlfillazalan dikkat naza -
rmdan uzak tutmıyacağına eminiz.,, 

Bulgar - Yunan 
hududunda hAdise 
Bul ar 

un an 
hudut karako,ıar iki 
askerin] öldürdüler 

karşısında garip garip yüzüme bakıp Sofya, 10 (A.A.) - Bulgar - Yunan hududunda CV\elki gün kanlı bir hadise 
kocaman bir (lahavle) çekerek başka tek olmuştur. Bulgar. Yunan hudut karakolları arasında çarpışma olmuş ve iki Yu. 
bir kclime ~öylemeden evden çıkıp gitti. nan askeri ölmü~tür. 

Maktu\Un karısı anlat.yor Bulgarlara göre, hadic:e esnasında mezkur iki Yuna~ askeri Bulgar topralda. 
Civardaki kom~lardan tahkikat yap. rında bulunuyordu. 

aza nan 
5 000 

numaralar 

Lira kazanan 

32. 255 
Sonları 55 le biten numaralar 

2 şer lira amorti ahrlar 

12 000 
Lira kaza an 
2 • 249 
10 000 

L·ra azan an 
31. 26 

3000 
Lira kazananlar 

7734 
1000 

Lira kazananlar 
37671 35424 

500 lira kazananlar 
5249 10941 25583 5444 28582 5697 

15616 

200 lira kazananlar 
26948 6269 4320 34510 31829 7578 
12874 254 34093 5596 37492 22126 

1650 1796 35642 22388 4294 22969 
11202 14815 820 24235 1452 37128 

17470 10556 4670 4894 

100 lira kazananlar 
27311 6932 13432 14.99 15388 1018 
25192 4487 16207 29292 28967 1980 

6960 11476 34385 9621 31388 34432 
24202 21670 33699 34907 22027 :1206 

50 lira kazananlar 
7092 38671 342817403 3823513194 
4591 29601 27760 30552 24884 27475 
9274 37840 37494 15715 23994 20486 
3810°31553 14540 14143 37538 37538 

39793 15740 
513 31990 35748 39997 25006 152991 

11585 11125 36843 14625 39460 3054 
16206 20708 12081 663 

328!\6 985 32975 6894 38770 21278 
19696 29300 8061 3435 29296 32149 

5206 24627 19677 9576 5364 4144 
28310 17533 5677 37014 17624 34481 
11436 13219 7206 33809 8300 5009 
1867 37 441 29086 18313 26503 31885 

12818 30457 2454 294 76 35972 32056 
25534 38084 31803 27834 10168 30067 
28896 20707 10706 37646 13682 35719 
11549 25717 1704 7 4 765 13584 3639 

521 20~42 29845 22332 22000 4275 
14356 53775 4416 1366G 22540 15933 
15732 24193 23420 15012 28105 6399 
19925 11200 3421 l 100 9900 20626 
34504 38520 13097 33295 37798 10930 

2615 15675 17583 16409 

30 Jlra kazanonlor 
46 5691 33342 12681 36585 10320 

31728 272~2 11608, 7Q<"J() 28744 39838 
5549 10620 5113 15841 34799 34345 
6533 28303 25950 17231 8923 15915 

26943 3024 3257 36789 4308 3036 
22813 195~4 7517 37776 5790 23291 
37219 5482 31980 38660 33952 39817 
24845 39415 19471 5303 5853 16189 
l9283 35680 3364 
27153 12617 1222 37414 18648 13042 
25036 5864 7184 10422 19153 17998 
19816 18038 3302 19560 28600 19907 
35116 30670 1292-! 22107 31611 20027 
32628 31428 31432 34686 26075 10877 
3998 39157 31147 177~5 26015 28752 

19747 30709 25152 33712 24719 3986 
21 17994 16944 26147 35207 32506 

17869 25792 28674 25151 27578 29201 
11911 17298 6037 19720 28873 31351 

425 35189 24380 23280 26618 1615 
31179 26668 26135 606 22243 22479 

7940 8060 13121 15149 22692 38058 
2105 31238 30412 36018 21851 6154 

34007 25504 26564 20333 1585 32961 
32070 34777 30267 20764 21960 9178 
39161 27971 37~5 26517 36091 26784 
1520 15398 29319 10365 30141 30124 
5860 21692 19982 181 33363 29677 

26989 11363 13593 8512 24321 6755 
24477 2202 25848 21040 13932 11866 

3336 13385 7158 16235 18688 16670 
37757 11583 38623 8239 16498 4831 
9082 2589136488 646 27239 

20 Çift çorap çalmıf 

Dün saat 12 raddelerinde Beya.."Itta 
KitaPÇllar çarşısında 41 numaralı Koç~ 
lunun çorapçı dilkkanından 20 çift çorap 
çalıp kaçan Küçükpazarlı Mehmet Ali 
isminde birisi, cürmümeşhut halinde ya. 
kalanmış ve derhal mahkemeye sevkedil
mi§tir. 

tay davamız 
Baştaraf ı 1 incide 

çen, Türk ekseriyetinin idareyi eline 
alması yolunda gayretleri görülen ve 
tesbit edilen kurnandan Gole tuttuğu 
yolda bUyük bir azimle çalışmakta -
dır. 

ldare mekanizmasında değişiklikler 
devam etmektedir. !ş başına haJkm i
timadını k~ış kimseler getiril -
mektedirler. Bu arnda sabık delege 
Garonun avenesi birer birer Hatay
dan uzaklaşmEtk rıdırlar. Kumandan 
Knle, Garonun istihbarat zabitini, da. 
biliye müdurünü, hususi sekreterini, 
zabıta scrvıs şef ini ve kadın daktilo. 
lan istifaya davet etmiştir. 

Garonun fesat çıkarmak, ortalığı 
karıştırmak için çapulculara dağıttığı 
silahlar tamamen toplattınlmıştır. 

Yine tahrik yaparak ortalığı karıştı
ran iki Arab gazetesi - Elliva ve Elu
rube gazeteleri • kapatılmıştır. Suri -
yeden Hataylı diye getirilenler Hatay
dan çıkarılmaktadır.lar. 

Tedhiş altında yapılan seçim kayıt
ları hUkümsüz sayıldığı için yeniden 
kayıtlara başlanmıştır. 

Fransız Hariciye Nazırının 
Anknra ziyareti 

Anko.ra, 10 (Hususi) - Mev
suk bir membadan aldığım marnma
ta göre, Parlstekl mUzakereler yal
nız Ha.taya inhisar etmeyip Fransa 
ile ar mızda munlHUtta bulunan di
ğer meselelere de şamil bulunmak
tadır. 

Fransa h"'rlciye nazırı Bonne'nin 
nıcmlolcetimizf ziyaret edeceği res
men bildirilmiştir. Bu ziyaret eylU
lün ilk lıaftalarmda olacak ve Fran
sa genel kurmay başkanı Gamlen de 

Türkiyeye gelecektir. 
Paris, 10 (A. A.) - Havas ajansı 

tebliğ ediyor: 
Türkiye büyük elçisi ile Bonne ara.. 

smda İskenderun sancağı hakkın
da on gündenberi devam etmekte o
lan müzakereler bugün yeni bir saf· 
haya girmiştir. Filhakika bu muza· 
kereler son kayıt muameleleri esna· 
smda. mezkur topraklarda zuhur e· 
den hO.diselerden ayrılarak iki mem· 
leket arasındaki münasebatı tanzim 
etmeğe matuf umuml mUzakereler 
çerçevesi içine tekrar avdet etmiş
tir. 

Dıı.ha geçen senedenberi derpiş e
dildiği ve gerek Ankara gerek Pa
rla tarafından temenni olunduğu il· 
zere, bu müzakereler bir Fransız -
Türk dostluk muahedesinin, uçUzIU 
bir Fran ız. Türk - Suriye muahede· 
sinin ve bir de kurmnylnr anlaşma· 
sının aktlnl istlhdnf eylemektedir. 

Sancağa ait hususi mesele, tek- ' 
rar ele alınmış addolunabilecek b\l 
umumi müzakereler sırasında tarzı 
oalllni bulacaktır. 

SalA.hlyettar Fransız mahafili, 
Türle - Fransız konuşmalarının uzuJl 
sürmiyeceği mUtaloasmdadır. :ssa· 

usen Ankara hilkfimeU mezkür um 
mt müzakereleri kabul etmek ve bil 
suretle de Sancak meselesinin uzlat' 

8uıı'1 ma yoluyla halledflmesl arzu 1t 
göstermekle bu miltnlcaya iştira 
etmiş bulunuyor. o-

BugUn - kl Türle kabinesi bil ) • dr 
la girmiştir - Parlste hakiki bir t-
tant (gerginliğin izalesi) t.ezabUr ;a 
tiği ve bunun, temenni edilen aııl~ ot• 
lara süratle e~ebileceği zannedil Y. 
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---------- ---------------
Rıza, sen bu satırları okurken ben 

dünyadan aynlıruş buluntıcağım. 

- - - - -----------------~ ~-----------------------

Şaşırdın değil mi? Hakkın var .. Vü
cudu sağlam, sıhhati yerinde, parası 

çok, mevkıi yüksek bir adam durup du· 
rurken ölümden bahsederse buna şa. 

§ılır ... Fakat h<:ıyret etme dostum.. Bu 
nıektubu okurken ben ölmüş bulunaca
ğım. 

~~~~~~~QNut: 
r 

Babamın oğlu 
Faikten Uızaya 

yüzünden kaç defa yumruklandığıtnı, 

babamın küfürleri, annemin tokatları 

altınd ... ezildiğimi itiraf edeyim. 
Bir gün hiç unutmuyorum, daima 

nğlayan, çirkin, kirli suratında ııilmilk
leri parlak iz halirlde parlıyan bu ço
cuğu gene benim kollarımın arasına 

vermiştiler. Onu gezdireyittı, ıuıtura
yım, eğlendireyim diye .... Ben; kolla
rımın arasında çocuk odadan çılı::tım. 1 

Onu yavaş~<> bahçeye inen tat merdi • 
venlerin üzerine bıraktım ve s&YUftum. 

* • senin halledebileceğin bir para ve in. lariyle korkunç, çok korkunç .. M. E • 

Bu istiyerek ölümün sebeplerini sa
na anlatımya çalışacağım. Öyle zanne
diyorum ki hayatımda beni yalnız ren 
anlc:ımıştın .. ölürken de beni ölüme ka
<Iar sürükliyen, hiç bir kalbin duymadı. 
ğı vahşi, garip, fevkalabeşer hislerimi 
sana emanet ederek, sana bırakarak ay· 
rılıyorum. Hayatımı ebedi bir ıstır3p 

zinciri şeklinde bana sürilkleten, ve 
nihayet bugün s~n bir hiddet çıklığı 
son bir haysiyet hamlesi şek1inde beni 
Ölüme kadar götüren bu garip, bu ma
razi acıyı, ölümümden 'bir kaç dakika 
evvel ilk defa olartık sana açmak, sana 
söylemek istiyorum. Bu itiraf, bana 
kendimi bütün insanlardan yukarida 
gösteren gururumdan yaptığını bu feda
karlık simdi bile ellerimi titretiyor. 

tikam meselesi bıralCıyorum. 
Yarın sabah, ldaha doğrusu öğleye 

doğru, niçin odamdan çıkmıyorum diye 
merak eden hizmetçiler odrr.nın kapısı
nı açtıkları vakit orada iki ölü bulacak
lar ve derhal polise koşacaklar. 

Bunları okurken, alı{ında, gözlerinde, 
çehrende çizilen sayısız sorgu işaret

lerini ben burooan görür gibi oluyo· 
rum. Yanlış okumıyorsun ldostum, ya. 
rın odamda iki ceset bulunacnk.. Çün
kil bu dakikada tam yazıhanemin kar
şısında yerde yatan bir ceset w:ll". 

Odam bir mabet gibi ynrı karanlık .. 
Çünkü bu cesede tavandan dökülen 
bol ışık altında bakmağa CeS<)"et ooemi
yorurn. Onun için bütün elektrikleri 
söndürdüm. Şimdi yalnız masamın fi. 
zerindeki yeşil abajurlu küçük lamba 
yanıyor. Bu daha fena, aıdzim, daha fe. 
na .. Dikkat ediyorum. Buradan dökü
len yeşil ziya altında" bu adam sapsarı 
çehres!. S"r'c•r:.ı<> dlP, rno· rnm; d • hk-

Bütün cesaretimi topladım. Hikaye
me başhycrum .. Sarı ve solgun çehresi
le upuzun yatan bu adttm daha on daki. 
ka evvel yaşıyor ve benimle konuşuyor. 
du. Karşımda yalvaran, inliyen biı ifa
desi vardı. Fakat bu ifadede gizlenen 
öyle amirane bir eda var ki. .. YZılvaran, 
bir köpek gibi yaltaklanan bu adamı 

ben öldürdüm. İri boynunu, zayıf ve 
ince parmaklarımla ben sıktım. Onu 
susturmak için bütün kuvvetimi topla· 
dım. Ve o, nasıl oldu bilmem, birden. 

bire sam~ın dolu bir çuval gibi parmak
larımın arasından kaydı ve yere düştü. 
Artık nefes almıyordu.. Ölmüştü. 

bir çocukken annemle babamın arasın
da hayat birliği, anlaşılamamrızlığın 

kör düğümiyle ldüğümlcndi: Babamı A. 
nadolunun uzak yerlerinden birine ta
yin etmişlerdi. Annem tstanbuldan ay
rılmak istemiyordu. Babamın tı::ıhak -
kümü, annemin inadiyle çarpıştı. Aile 
yıkıldı ve ben enkaz altında kaldım. Bu 
vakadan sonra zavallı ben babamla bir 
vilayet merkezin:ı:len ötekine sürüklen
dim, durdum. 

Annemin yerini şimdi başka bir ka. 
dın işgal ediyordu. Ben bir çok gün
ler bu kadının yumruklan, bir çok ak
şamlar bab<:ımın gürliyen sesi arasında 
hıçkırdım, duılduın. 

Akşıım evde milthi~ bir kıyamet kop
tu. Beni azarladılar, durdular. Anne
min şu cümlesi hali kulaltlamdda çın
lıyor: ''Zavallı yavrucuğu ta§laır üzerin
de bırakmışsın. Halbuki o el değil ki., 
kardeşin.,, Bilmem nasıl oldu. İtiraza, 
haykırmıya cür'et ettim ve "hayır .. o 
kardeşim değil .... Babamın oğlu,, cüm. 
lesi renksiz dudaklarımdan diSküldü. 

Anne .sevgisinlden ayn, bayatta dert 
dinletecek bir kucaktan uzakta büyü
düm. Gençliğimin en ateşli günleri leyli 
mekteplerin soğuk yatakhanelerinde 
dondu. Annem yalnız yaşamıya çok tz.. 
hammül edemedi. Babamdan ayrıldık -
tan iki sene sonra bir hastanede hay
kırarak, elbiselerini parçahym-ak öldü. 
Bu haberi benden gizlediler. Beni an. 

Başladığım bu mektubu yırtmak, ö
lümümün esrarını ccsedimle ebediyete 
kad.:ır götürmek istiyorum. Fakat bu 
elim:lcn 1 i· :>,.. c~ 1tJ ~ 1..,ua yalnrz 

ts 

)8 

- L •• da:ı eminsiniz, o:ıle mı? Bu 
-=m:r de sizin de parmağınız bulunması 
icap eder. 

J ülyt-t kız.::ı::-dı. 
I{rebiyon bu kızarışı gör1dü ve §iddet. 

le ok urmeğe başlayarak, ayni zaman
da d'Assas'a y~ bir nazar atfetti ve 
mırıldandı: 

- Bu delikanlıların gözü cidden bir 
şey ömıüyor 1. 

Julyet tekrar sordu: 
- Buraya nasıl geldiniz?. 
Krebiyon, şbvalyenin cevap vermesi

ne vakit bırakmadan, nazikane ilerlcıdi 
ve hurmetkfir bir vaziyette eğilerek: 

- Madlm, dedi, mademki dos
tı1m, mösyö lö şövalye d'Assas, bunu 
Ya!Jmak ces;ıretini gösteremiyor, müsa. 
ade edin de kendimi takdim edeyim: 
Mösyö Prosper Jolyo dö Krebiyon, il
ham perilerini doyurduğu halde kendisi 
aç kalan ve çok müsamahakar ve nazik 
insanların kabiliyetli gördükleri müte • 
vazi bir şair ... 

Vaktiyle de söylemiş olduğumuz veç
hile, şair gö .. terişli bir adam değildi. 

Di0 c rtaraftnn, Jülyet te, her gün 
son derece nazil iltifatlarla karşılaştığın

dan, o devrin mağrur tavrını benimse. 
lllcğe vakit bulmuştu. 

DJnun içindir ki, teşrifat kaidelerine 
Uym ya.1 ve "Tiyatrovari., jestler ve ke
linı ... Ierle yaprlan bu ta 'edim merasimi ü
zerin,. şaire istihfaffiT.iz bir nazar at
fetti. 

Bu nazar, bizim babacan ayyaştan 
bas!:asını muhakkak ki mahcup ederdi. 

Pıkat §<lir, bunu katiyyen görmemiş 
~1~ i yaptı ve gayet sert bir hnlde, gü
luın~iyerek, devam etti: 

- Zannederim ki, madam, buray .. na. 
!!ıl celdiğimizi bize sormuk ~ercfini bah
§~tmi thiz.. GLzelliğiniz karşısında 
lt1v~n l:nla·ak. dilini ~üphesiz, yalan
l?lıya t htıis eden mösyö d'Assas cevap 
~c:-~-~~ h:ılde olır:.adığır.dan, müsaade 
cdın de artık yaşını ba§ını alan ve onun 

Bu adam kimdi, biliyor musun dos
tum?. Onu bir türlü tahmin edemez
sin .. Bak ben sana söyliyeyim. O be. 
nim bablmın oğluyidu. Kardeşim mi 
diyorsun .. Hayır, hayır .. Ktırdeşim de
ğil. Sadece, yalnızca babamın oğlu .. 

Asırlar kadar uzun ve yıpranan ay
lan sürükleyip duruyordum. On dakika 
evvel öldürdüğlim adam babamla anne
min yerine gelen kodınrn oğluydu. 

İşte hiç kimsenin bilmediği hayatı- Herşeyden üstün tuttuğum gururu. 
mu bir deha f<'da ederek sana bu çocuk mın 1 ·ı. 

-- ~ılııloMoı .... --------------

t.. .... .ı ~ 1an beıı, size iz ': ~ta buluna -
yım. 

Krcbiyon, genç kadına bu sözleri 
söylerken, ayni zamanda d'Assasa sus
masını ve h ... rşeyi kendisine bırakması. 
nı yalvaran bir nazar ~tfeıdiyortlu. 

Şövalye bu bakışın manasını derhal 
anladı. Esasen kontese izahat vermcği 
aklından bile gcçirmediginden, bu işi 

d~stuna bırakmakta hiç bir mahzur gör
meC:i ve hatta bunu memnuniyetle ka
bul etti. 

Genç kad n da, şövalyenin sustuğu
nu görünce, öğrenmek istediği şeyleri, 

biraz komik görünen bu garip şairin ağ
zından dinlemekten başka çare, bulun. 
madığını anladı ve ona dönerek şöyle 

dedi: 
- Şu halde, sizi dinliyorum, mösyö .. 
Bunun üzerine Krebiyon devam etti: 
- Mösyö d'Assas, dostlarınızdan 

değilse bile, hiç olmazsa, tanıdıklarınız
dan madud bulunmak şerefine nail ol
ır...ıştur. M.;:demki kralın bu sabah onu 
Bast:ye nakletmek hususunda emir ver
diğini eövlüyorsunuz, demek dostumun 
ş<>tcxh. mahpus bulunduğun•ı biliyor -
ciunuz. Fakat onun niç:n tevkif edildi. 
ğini ve hangi cürmü işlediğini biliyor 
muydunuz?. 

- l [ayır. mösyö. bu tcferrüatı bilmi
yorum. 

- Şu halde, şunu bilin kı, madam, 
bu :nC'rt çocuk, krala büyük bir hiz
mette hulunm<•'t üzere, onun yanın<> g:t
me~ gibi, cidden gaıip bir düşünceye 

saJ..ılar.mıştr .. Halbuki, bü} ük adamlar, 
hamı biliy'>rsunuz, ve yııhut ta bilmi. 
yorsunuz, kendilerine, talep etmedikleri 
bir hizmet ve iyilikte bulunanlara fena 
halcie kızar} •r .. Sevgili hükümd.,rıı.,ıı -
d ı. şirrdi huzurunuzda bulunan §ÖV?l
yeyı derhal y.ık.,lanmak suretiyle, mü
ka!athnchrdı. Fakat insan, 'llÖsyö d'As. 
sasın yaşında ve hele onun fevkinde o
lursa, bir höcrcnin dört duv<-n hiç te 
zarif bir manzara arzetmez ve akla ge-

(l../utfcn S'J,yfayı çc1'iri.ıiz) 

& 
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~---------------~--~-------------_...-----------P~k te sabırlı bir genç olmıyan d As. 
sas bu adı:ımın sert ve kaba cevabını 

duyunca, tehditkar bir jest yaparak, o
nu haşlamak için ağzım açtı, fakat Kre
biyon ondan evvel davranaro:Jı:, gayet 
tatlı bir bal verdiği sesiyle şöyle dedi: 

- Çıkıp gitmek mi? Zaten bizim ye
gane arzumuz da bu! .. Fak:ıt, keı:tir

me yolu tercih etmemiz için bazı mü
him Sl'beplcr var ... Her halde burada, 
bu kapıdan başka çıkılacak bir yol da
ha var. Bizi oxı:lan çıkarın, o zaman 
sizi üzen huzurumuzdan kurtulmuş o
lursıını•z. 

-·- Amma açık gözsünüz ha! .. Sizi e
ve alacağımı mı zannediyorsunuz? Işte 
o zaman tam:ı:ndır işim ! .. 

D'Assasla Krebiyon oldukça •;asi bir 
bahçede bulunuyorlardı. Hatta buna 
küçük bir park demek daha doğru olur
du. Uzakta, ağaçl::ı::-m arasından, büyük 
olma nakla beraber gayet güzel vr zarif 
bir köşk görünüyordu. 

Bütün bunl:ır, tesadüfün onları zen
gin bir asilzadenin malikanesine attığı
nı gösteri}'Ordu. 

Krcbiyon düşünüyor ve, plfinı mu
vaffak olursa, yeni d'Etyclla Jorj ro1-
lerini iyi oynarlarsa, peşlerine takılmış 

olan askerlerin, Paris yolunu tutmak 
için tekr~·r kuçük kapının önünden ge
çecekleri neticesine varıyordu. 

Bu anda, bu kapıdan çıkmak, mucize 
kabilinden bir tesadüf neticesinde güç 
beta kurtulduk!arı bir tehlikeye tekrar 
atılmak demekti ve gayet ihtiyatkar 
bir insan olarak ç.·ı:r, kendilerini takip 
edenlerin atları aras na aptalca bir şe
kilde atılmanın hiç te hoş bır şey olma
dığını düşünüyordu. 

llert ve cesur şair, şahsen, kendisi 
için korkmuyordu. 

Ele geçirilmek istenen firo<ı;i kendisi 
d::ğilcli, bunu pekala biliyordu. 

Fakat, l:er. disini y<lkalam:ıktansa en 
çılgın tehlikelere atıl nayı tercih eden 

d Assas'ın delice hnreketlerde bulunma
sından korkuyordu. 

Bunu niçindir ki, genç dostunu, kor
kunç neticeler tevlit etmesi pek muh
temel, böyle f-.na bir tesadüften koru
m<:ık istiyordu. 

Krelıiyon, sırf bu maksatla !bahçıvan
la münakaşa ediyordu. Çünkü böyle -
lıkle, kendilerini, askerler tarafından 

takip edilen yoldan uzakb~tıracak ser
best bir yol elde edemeseler bile - ask
kerler geçinci}'e kadar • vakit kazana
caklardı. 

Ve gene sırf bunun içindir ki, d' As
sasın sinirlendiğini gören şair, ona bir 
işaret yapmış ve sükunetini muhafaza 
etmesini anlatmıştı. 

Krebiyon bahçıvanın sualine biç de
ğişmiycn sak:n ve tatlı tavriyle, ıu ce. 
v-tıbı vc~di : 

- Görüyorum ki, zengin bir asilza
denin malikanesinde bulunuyoruz ve 
bu küçük paık cidden güzel bir itinanın 
eseridir .. Eğer bu eser sizinse, cidden 
tebrik ederim.. Fakat biz de, yabancı 

insanlar değiliz, dostum ve efendiniz 
ne kadar zengin olursa olsun, eminim 
ki, iki namuslu asilza!deye yc:ı:-dnn et
mekten asla çekinmez. 

- Efendim zengin olduğu kadar 
kudretli ve büyi.tktür de .. : Öyle boş şey
ler için rahatsız edilmez .. Esasen ken
disi burada değil ... Ve burada olmama. 

sı sizin için cidden büyUk bir talih ese
ridir, cünkü o, sizin gibi, krclın as.ker
lemden bu kadar itinayla kaçınanlara 
yardım eden insanlardan değildir. 

D'Assas. artık dayanam:ıdı ve bağır
dı: 

- Aptal!.. Efendin ne kadar büyük 
oluras olsun, il:i asilzadenin kendisiyle 
biraz konuşmak şcreline nail olmalt is
tediklerini ona soyle. 

- Er·er kimin mali1'5.ne.,inide bulun. 
duğ:.ınuz·ı bi!seydiniz, bu evin efendisi
ni görn:.ck isten ez ve derhal kaçarc4nız. 
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yok .. ulluk iç ... risinde imişler.. Benden 
yardım bekliyorlarmış ... Ölen babamın 
namına, annemi çıldırtan, beni hayatın 

11 HAZlRAı~ - 1938 

11 IIAZIRAN - 1938 ccııIARTESl 
Hicri: 1357 - Rcbiültihır: 12 

nemin .acı dakikasında yanında bulun
mak saadetinden de mahrum ettıler. Ba
bam gene benden uzakta bir eşkıya ta
kibinde bir kaza neticesinde öldü. An
nemin yerine gelen kadın, onun ne ol. 
duğunu öğrenmek bile istemedim. 

en yüksek zevki oıan sevmek ve sevil- l s tan bu 1 Radyosu 
mek hislerinden uz<ı!c bırakan babamın 

aa..,.ın • .,... 
4,28 

oıa,..ıa bat,. 

19,42 

namına! ... 12 HAZIRA~· - 1938 PAZAH 
~bab oııe ntınfı ........ ,.,.. ._. 

2,27 12,13 lG,13 l!l,42 21,41 2,09 

Hayata becerikli bir iş adamı olarak 
girdim .. Seneler önüme binlerce lira 
yığdı. Fakat bir damla sevgi, bir parça 
şiir getirmedi.. Ben hissiz. kuru bir dal 
gibi yaşadım. Kadın benden kaçtı. 
Bu acıyı kimseye duyurmak istemiyen 
zav<:ılh ben, ıstırabıma gurur, özleyişi. 
me nefret ismini verdim. Ve kadınd~ 
kaçar gibi göründüm .. Riya azizim .. 
Ben kadından değil, kadın benden ka
çıyordu. 

Onu kovdum, sırıttı "Ben sizi tanı. 
mıyorum,, ıdedim. Yaltaklandı .. ''Baba-
mın oğlu olduğunuzu ne bileyim? . ., 
Nüfus tezkeresini gösterdi. 

Çıldırdım. Hayatta her gün beni ta
kip edecek bu kara gölgenin üzerine a
tıldım ve öldürdüm .. 

Şimdi senden istediğim şu.. ölü
mümden sonra bu kadın, annemin ye. 
rini Eılan bu dişi param için yanacak ... 
Halbuki ben onun di~lerini kendi eti

18,30 plakla dans musikisi, 19,15 kon
ferans, Pror. Salih Murat (radyo dersleri), 
20 Grcnvic rnsathanesin<len naklen asal a
yarı, 20,02 Nihal ''e arkııclaşlorı lı:ırııfıntlan 
Türk musikisi ve halk şarkılıırı, 20,45 ha· 
va raporu, 20,18 Omcr Rıza tarafından O· 

rapça söylev, 21 klasik Tiirk musikisi, Nıı
ri Halil ve arkadaşları tarafınclan, 21,45 
orkestra, 22,15 njııns hı:ıherleri, 22,30 pliık 
la sololıır. opera \"e opr.rt't p:ır~olıırı, 22,30 
son haberler ve crıe~i sünün prosrıımr, 23 

Lüzumlu Tele/onlar 
l'angın: 
lstıınhul için: 24222, Beyoğlu için: 44644, Rodık~y için: 60020, Uskildnr 

için: li0G:!5. 
'ı cşrlklly, Bakırköy. Belıck, l':ırul..ıy:ı, Büyükdere,Fen<'r!,nhçe, Kandilli, Eren

köy, Karini, llu} uka<lıı, ile:, lıcli, Burgaz, Kınalı, için: Telefon muhabere meınu. 
rıırıa ):ıngırı dcıı•ck kllfr<lrr. 

Rami ilfaiyı!si: 227-11 
Ucnı-ı .. ., 31i • .20 
lle.nıııl kulesı: ~ l 9!Jli. (;nıııın yı:ın~ın kulesi: 400GO. . 
.Sıhhi ııııd:ııl: H!J!JIS. Muılılcıuıııuıııilık: 22290. Emniyet mriıHirtri~il: 24382. 
Cleklrrk ~rrkelı: lleyuğlıı: 44801 • lstnnl..ıul: 243i8. ~on. 

ne batırarak açlıktan ölmesini istiyo Sular: ld:ıre~ı: lleyoAlu: 4478:t Beşiktaş: 40938. Ciball: 20222. Nuruoı.ma. 
niye: 21708. {iı;kııdnr - l\:ıtlıköy: !i0773. 

flıırngazı: htnııtıul: 21378. Kadıköy: fi0i90. Beyo~lu: 44642. 
Gene son gecen:n hikayesine geliyo

rum .. Akşam her vakitki garip ve y.:ıl. 

mz hayatımı yaşıyordum. Koskoca e
vimde yapayalnız .. Dimağımdaki ateşli 
burgu, gene şakaklarımda zonkluyor -
du. Sokakta bir köpek havladı. Ürper
dim. Sonra kapı çalındı. Siikutu acı acı 
yırtan bu sesle saçlarım diken diken 
kafa tasıma battılc:ı·. 

rum. Bütün servetimi hayır müessese
lerine sarfedilmek şartiyle emrine hıra- , 
kan vasiyetnameyi masanın gözünde 
bulacaksın. 

Alemdar Sineması 
Taksi Otomobili istemek için 

lle)Uğlu cılıclt: rnoıu. llC'lıt'k cılıeti: 36. 101. K:ıdıköy cihell: 60447. 

Yalnız sı:ına yalvarırım, o kadına me. 
telik bile verme .. tKl FtLM 

Dcnizyolları 
ı~ııınhııl ııc-cıılclığı: 227rn. Knraköy: 4231i2. 
l'az:ırlcsi Tophaneden tG,30 l\tud:ınya, 20 Bandırma 

Pencereden bakıyorum .. Ay tıpkı ba
bamın oğlu gibi sırıtıyor. Daha bir ne
fes bile almıya tahammülüm yek, 
Rıza .... 

1 - Romeo Jülyet 
Salı 'foplı:ıneden 9,30 lzınit, 16,30 Mudanya, 19 Karnblga, 20 Bandırma, Ga

latod.ın 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 

Kalktım, titriyerek koriclcra çıktı;;. 2 - Lüi: Sütçü, Boksör <.,:arşııııılıa Toplı:ırıede1' lG,30 Mudanya, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 \y\'D

lık, 18 Bartın. 
Etrafımda gölgeler koşuştular. Pence
relerden dolan rüzgar ölüm nefesi gibi 
yüzümde dolaştı. Yaprakları dökülmüş 
ağaçlar boğru:ımı sıkmak istiyen kemik 
ten kollar gibi camların üzerinde göl
gelerini yürüttüler. Kapıyı açtım, karşı
ma o çıktı. Hiç tanımadığım o .. 

:.~=.;.:::::::: Kolaylık e v i ::::::::!! 
- Umum emUl.k ve arazi alım, :: .. 

!! c~;,·;tç:ati~~:;; li 
~~ Sabık Kadastro ve Kartal Tapu =.·:.=::.:' . 

~~ memuru. Kartal Hükümet cad. 

:: No. 3/1 ::• .. .. ···-·----·· .. ········-········ .. ·······---········ ı -····--· .... -········· .. -....... .........-..... -.. .... 
A.:7ad .... !u Hattı 

Hergiln lınrel;el eılerı şimendiferler: 

Şehzndebaşı Turan 
tiyatrosu 

llalk snnntkCırı !'\a. 
,,, ve nrkadoşları 

yeni varyete 
numnrnlorı 

A~ILlBEL KAii -
llı\MANr operet 3 
perde Dnns, Solo, 
ılüet, varyete 

Perşemlıe Tophancıfen 9,30 lzmll, Hl,30 :'lfud:ınya, 20 Bandırma, Galatadan 
12, K:ıradeniı, 

Cuma Toplınneden lli,30 Mudanya, 19 Karabiga, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Toph:ıncden 14, l\fud:ıııyıı, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, AyYnlık, 

18, Barlın 
Pazar Tophnneden 9. lmroz, 90,30 lzmit. Galaladan 8,30 :\fudnnyn, 10,30 Iz. 

mir Sür, 12, Knrndeni1, 22,:!0 Muıloııyo, 
Ynrın hareket edecek vapurlar: sanı 9, da lmroz, 9,30 da İzmit Tophaneden, 

8,30 :'ltudnnyn, 10,30 hnıir siirat, 12, Knradeniz, 22,20 Mudanya seferleri Gn
lntn rıhtımından kalkacaktır. 

r~"'!.eler 
Ayac;ofya, Boma - Rizan'I, Yunan eserleri ve Çinili Röşk, Askert Müze ve 

snrnıçlnr, Ticaret ve Sannyi Müzesi, Sıhhi Miize: 
(Ru müzeler hergiin ~nat 10 dan 18 l'a kaclıır açıktır.) 

Bana ilk sözü: "Ben sizin kardeşi -
nizim .. ,, cümlesi oldu ... "Ne istiyorsu
nuz?,, istifhamı boğazımda düğümlendi. 
dudaklarımdan akamadı .. Onünden çe
kildim .. O içeriye girdi ve teklifsiz a
dımlarla, aralık kalan kapısından bir 
ziya demeti fışkıran odama doğru yürü. 
dil. Ben de arkasından. 

Sıı:ıl 8 de Konyn, !) do Anknr:ı, 15,15 de l>iyıırhııkır ve Sıırn~un, 15,:rn da 
J-:-;J.:i5ehır, 19,10 ılo Ankara ekspresi, :!O <le Adııpaıarı. 

Türk ve tsliim e<;erlcri miize<;i: P:ıznrtesiılen başka herg{ln saat 10 dan 16 ya 
kaclar "e Cuma gilnlerl 16 dan 17 ye kadıır açıktır. 

Topknpı Müzesi: Hergün s:ıal 13 den 1G ya kadar açıktır. 

Masamın y:ı:ımdaki koltuğa oturdu 
; benden bir cıgara istedi. Verdim, 

yaktı .. Garip, garip güldü .. Ve: "Ma
şallar, dedi, ben içecek izmarit bula
mazken siz ucu yaldızlı cigara içiyor
sunuz ... 

Bu lrr.nlcrılen sa:ıı 9 d:ı lı:ın•kel eıl<'n Ank:ırıı nıulılı•lıli Pazartesi, <.,:nr~nmlı11 
,.e Cıınııı gfirıleri llıılelı ,.e Musıılıı kaıl:ır sefer etmektedir. Memleket D;.şı Deniz Seferleri 

Ilomonya vapurlıırı: Cumartesi gOnleri 13 de Rôstenceye; Salı günlerf 18 i'fıt 
Pire, Beyrut, fskenderi~·e. 

M ON Al{ASA !LA.:-.:LARI: • 
Devlet dcmiryollnrı idaresi için muhammen bedeli 7400 lir:ı olan 1400 adet 

ıııuhtdif eh'ndd:ı Türk hayrnğı 16-li·938 perşembe günü s:ıat 15 de Hayd:ırpoşn

dıı Yar hinnsı içindeki Satınnlıııa komisyonu tarııfın<lıın kapalı zarf usullle sntın 
nlınnl'oktır. 

lıalynn vııpurları: Cuma günleri snııt 10 do Pire, Bren<lizt, Vene<llk, Trlyeste. 

Avrupa Hattı 

Scnra yalvrırmıya başladı .. Babamın 
ölümünden sonra her !:eyi E<Jtmı~l~r ... 
Şimdi ,.. " i• le b~- ' ::-r c: ,,...,uz bir 

GEÇEN SE;-\E BUGON NE OLDU? 
• fardinrle petrol hulundu. 
• Zirııal ''ekili Mııhlıs i-.IHn rlli, yerine Şakir l\eschir tayin <'dildi. 
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------------------------~~~-------~-------------------------LJ Assas, dikkatle etrafın:ı bakına

rak: 
- Olur şey değil! Neredeymişiz biz 

öyle?. 
- Bu malikGnenin sahibi .. iyisi miı 

mösyöler, derhal çıkıp gidin, bu sizin 
için daha h~yırlı olur. Yoksa şimdi a
damları çağınrım ve o zaman .. 

- Ne oluyor, Gaspar?. Kime bağın-
' yorsunuz öyle?. 

Bahçıvanın sözlerini yarrda bırakan 
bu iki suali, y.c:ın taraftaki ağaçların a. 
rasından .geldiği anlaşılan bir kadın se
si sormuştu ve bu sesin sahibi henüz 
görünmemekle beraber, bahçıvan geniş 
şapkasını sür'atle çıkararak, hürmet -
kar bir twırla mırıldandı: 

- Madam!.. 
Hemen o anda, ağaçların altında, 

pembe ipek klımaştan harikulfide bir 
elbise giymiş elan emsalsiz derecede gü
zel bir kadın göründü. 

Bu ka:lın, mücevherler ve danteJ1i),ır-
1a süslenmiş bir bastona dayanarak ga. 
yet ağır adımla ve haşmetli bir tavırla 
ilerliyordu .• 

Bu kadın h<ıyali. etrafındaki dekor
lar içinde en dahi res'"am1ara bile em
salsiz bir ilham vereceke kadar hariku-
ladeydi. • 

Buna rağmen, bu enfes kadın, d'As
sastn üzerin.de müthiş bir tesir yaptı. 

Krebiyonun elini kavrr•:lı ve asabi bir 
hareketle bu eli sıkarak lfü isim söyle. 
di. Bu isim şairin de üzerinde ayni te
siri icra etmiş olacaktı ki, o da, hür
metkar bir vaziyette duran bahcıvana 
bir nazar atfederek dişleri arasında mı
nldandı: 

- Şu Gaspar'ın - mademki ismi Gas. 
parmış - hakkı varmış .. Onu dinleyip 
gitseydik daha iyi olacaktı. Hatta as
kerlerle dövüşmek bah;-.:;ına olsa bile 1. 

Bu sırada kadın da yaklaşmıştı ve 
ciddi olmakla berahcr tatlı sesiyle tek
rar soruyordu: 

- Ne oluyor, canım?. 

.t<altJt bu suali sorar sonm.ı: iki firari. 
yi gördü; çehresi bir ölü çehresi gibi sa
rardı; olduğu yerde kaldı ve uzun bas
tonuna iki eliyle, öyle büyük bir heye
can içinde yaslandı ki, Krebiyon onun 
bayılacağını zannetti. 

Bu kadın, kontes dil Baırriydi 1 
Bu küçük park, bu zarif köşk ise, 

kralın hususi zevklerine tahsis ettiği 

malikanesiydi . 

Meş'um bir tesadüf, şüphesiz kralın 
emriyle, kral askerleri tarafından takip 
edilen d'Assası, kralın hususi malikane
sine sığındırmış ve tehUkeden kurtul • 
duğunu z.trnnettiği bir sırada, onun kar
şısına, amansız ıdüşmanı nazariyle bak
tığı kadını çıkarmıştı ve bu kadın onu 
şüphesiz teslim edecekti. 

Bu vaziyette yapılacak şey neydi?. 
Her şeyi mukadderata bır,•kmak. 

D'Assas da, içinde büyük bir ümitsiz
likle, böyle, düşündü, çünkü, her şeye 
rağmen, kontes onun için bir kadındı 

ve zayıf bir mahluka karşı ş~::ldet kul -
lanmak, onun bir an bile, aklından geç. 
medi. 

Kontesin besbelli olan heyec,ı:ıı on
ların gözünden ka~adı. Hatta onun 
çehresini d'Assasdan daha sakin bir 
halde ve daha büyük bir dikkatle tet

kik eden Krebiyona öyle geldi ki, bu 
genç ve güzel kadının gözlerinde, çok 
ağlamış clmt•'ctan mütevellit bir kır

mızılık vardı. 

Yalnız bahç:van Gaspar hiç bir şeyin 
farkında olmadı ve, şimdilik, bu yer -
lerin hanımı addettiği genç kadının su. 
a 1ine cevap verdi. Bir an evvel mes'uli
yetten kurtulmak için, bu iki yabancı
nın içeriye nasıl girdiklerini ve nasıl 

dışarıya çıkmaktan imtina ederek, ev 
sahibiyle görüşmek istediklerini bütün 
teferrüatiyle izah etti. 

Bahçıvanın tafsilatlı izahatt, konte
sın. kendisini toplamasınaı vakit bırak

tı .. 

Sirkeci lstnsyon MOdürlü~ü Telefon 23079 
Semplon ekspresi hergiin Sirkeciden saat 22 de kalkar ve Avrupadon geleni 

-:ant 7,25 te Sirkeciye muva!lıılat eder. 
Kon\·ansnnnt'I 20,30 rl:ı kulkıır, 10.22 de gelir. 
l~.Jirıw ıı:, .. ın~ı : !Trr~iin oı;:ınt 11 ,;,o ılP hıırrkr: l'll<'r t!l,33 ele gelir. 

MARKİZ DÖ PAMPADU} 

------------------------~--~-------~----~-------------------------r:s.:sen genç kadın, bütün bu izahat. 
tan, bir tek noktaya ehemmiyet vermiş
ti : Şövalye kaçmış ve bu OCıhçeye sr
ğınmıştı. 

Fakat, bir gün evvel, büyük bir:'üs
talıkla krala oynadığı sahne sayesinde 
şövalyenin Bastiy'e nakledilmesi husu
sunda, kralın emirler vereceğinden e. 
min olduğu htJde, nasıl oluyordu da 
o. bu sırada serbest bulunuyordu?. 

Genç kadın kendi kendine bu suali 
soruyor, fakat cevabını bulamıyordu. 

Bahçıvan, izahatını bitirmiş olduğun

da:1, hürmetkar bir vaziyette hanmının 
emirlerini bekliyordu. 

İki fir:-ri bir tek kelime söylememiş, 
bir tek hareket J'Clpmamışlardı. 

Kcntes nihayet kararını vererek, tat
lı bir tavırla şöyle ıdedi: 

- Çok iyi, Gaspar, vazifenizi yaptı
nız, sizden memnunum .. Gidebilirsiniz .. 
Ve mademki bu mösyöler, ev s:•hibiyle 
konuşmak arzusundalar ve mademki ev 
sahibi burada değil, belki de söyliyecek
lerini bana söylerler .. Siz gidin 1 .• 

Bahçıvan iki büklüm eğildi ve çeki. 
lip giderken mırıldandı: 

- Madzı:n cidden çok alicenaptır! .. 

Jülyet onun iyice uzaklaşmasını bek
ledi ve onun kaybolduğuna emniyet ge
tirince, yerlerinden kımıldamadan bek
liyen iki erkeğe dönerek uzun uzun 
d ·Assa sa baktı ve hiç bir şey söyleme
idi. 

D'Assas, insiyaki bir hareketle vtıkur 
bir vaziyet aldı ve kolları göğsiinde ka. 
vuşmuş, gözleri düşmüş kadına dikil
miş olduğu halde, dudaklarındaki istih
faftimiz ifadeyle s::ı."lki şöyle !demek is
tedi: 

- Beni teslim etmek için ne bekli
yorsunuz?. 

Krebiyon, görünüşte gayet sakindi; 
yalnız içlerinde kurnaz bir kıvılcım par. 
]ayan gözleri, genç kadının yorgun ve 

mustarip çehresini tetkik ediyor ve a-

rası:a aLıylı bir istihzayla genç dostu
ne dönüyordu. 

Ve derin bir mü:lekkik, endişeli zih
ni de daima uyanık olan şair, büyük bir 
menuniyetle, kendi kendine şöyle diyor

du: 
- Demek, işte zavallı Janın ve bu ya. 

kışıklı delikanlının amansız düşmnru ... 
D~ğrusu şaheser bir kadın 1 .. V c eğer 

ben yirmi yaş -daha geqç olsaydım, onun 
şimdı şövalyeye, aşk işlerinde bumu -
nun ucunu bile gönniyen toy şövalye -
ye baktığı şekilde bana btıkması için 
bir çok şeyler feda ederdim .. Ah 1 bu
günün delikanlıları 1 .. Benim zamanım· 
da, bizim nesil çok daha açık gözdü. 
doğrusu .. Ne ise, bu zalim kadın bizi 
henüz teslim etmedi.. Çok garip 1. V c 
hrıtta, şövalyenin ismini, bu mübarek 
Gasparın önünde teUiffuz eqniyecek ka. 
dar ihtiyatkar davrandı ... Yoksa, aca· 
ba? .. 

Bu !Irada kontes, heyecanın titret
tiği bir sesle şöv,ılyeye şöyle diyordu: 

- Siz? Siz?. Burada! •• 

Ve genç kadının en küçük hareketle
rini bile gözden kaçırmıyan Krebiyon, 
bu nidaların, amansız bir düşmana 

kat'yyen yakışmıy"11 garip bir tatlılıkla 
yükseldiğini farketti. 

Kontes: 
- Demek, serbestsiniz?. 
Diye devam ediyor ve Krebiyon şöy

le düşünüyordu: 

- Cidden garip 1 Bu genç kadm bu 
cümleyi tıpkı: "Sizi nihayet serbest 

gördüğüm için son derece mes'udurn •• 
dermiş gibi söylüycr ! .. Çok .. amma çok 

garip!. ... 

Kontes hep ayni tavırla ilave ediyor. 

du: 
- N:ı31l oluyor da serbestsiniz? Hal· 

buki kralın, bu sabah Bastye nakledil
meniz hususunda emir verdiğine eıni
niın .. 

D'Assas soğuk bir sesle sordu: 
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rFAVoALII 

• 

ADRESLER 

Çok mühimdir 

OKUYUNUZ 

İdaremiz eok sayın mUşterlle
rinden gördüğü büyük alA.ka ve 
rağbete güvenerek Haber ve Ku
run gazeteleriyle yaptığı bir an-
!aşmada gerek müşterlJerlne bir 
hizmet ve gerek bu gazeteler o
kuyucularına bir kolaylık olmak 
üzere 15 Hazirandan itibaren 
bu gazetelerin muayyen günle· 
rinde ve muayyen bir sayfasında 
(1''A YDALI ADRESLER) sütunu 
açtıracak ve her tUrlU iş ve sanal 
erbabının adreslerini neşretme· 

ğe ve kendilerini halkla tanıştır· 
nıağa hizmet edecektir. 

BtitU n bu hizmetler için gayet 
ucuz bir tarife tatbik edilmesi 
knrarlnştırıl ınıştır. 

Doktorl a r . Dişçil e r. SnnatkA.r
lar. Satılık e\'ler. DilkkAnlar. 
l\fa~a za lar. Eczahaneler. Kilçilk 
gazinolar. Kilçtik esnaflar. Tak 
stler. Dahceıcr. lş arayanlar. lşçi 
isteyenler. Hizmetçi arayanlar. 

1 
Htzmetclllk isteyenler. Oteller. 
Pansiyonlar. Kiralık evler, dük· 
kAnlar. Ar.artımanlar. Satılık o
tomobiller. Satılık eşyalar. Ka
dın ve erkek berberleri. Bakkal-
lar. Kasaplar. Ders verenler. 
Ders almak isteyenler. Kilçük 
tcrztıc r. Dikiş mektepleri. 

Ilillft.sa. herhangi bir ihtiyacı 

{,]an her vatandaş bu hlzınetimfz. 
d"n derhal l8tlfade edebilir. 

Her gün en sert vasıtalarla on 
binlerce okuyucunun eline gecen 
bu ı;azP.telerden istifade ederek 
kendil e rini tanı tarak l"lerlnde 
nıu,·affnk olmak isteyenlere bun
dan daha mUkemmel bir fırsat 
olamaz. Vakit geçirmeden derhal 
::rıOracaat ediniz. 

\ Mektupla milr acaat edenlere 
cevap' cr<'bllmek için posta pulu 

ön "! ermelldirler. 
Adrese dikkat: 
Kemaleddin lren: lltmcılrk 

l>Urosu. Arkara caddesi No. 105 
lst anbul. Telefon: 20335; Posta 
':utu ını: 743 fRtanbul. 

-........!..·~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Be ıktaş icra memurluğundan: 
Bir borçdan dolayı tahtı hacze alınıp 

l>arara çevrilmesine karar verilen tuvalet 
talcnnı ve aynalı sarı renkde komodin ve 
sarı renkli karyola vesair eşyanın bilmü. 
~Yede ve açık arttırma suretile Rumeli 

1sarında Arpaemin mahallesinde Ka-
~ SOkak 3 numaralı evde satılacaktır. 
~~ peşindir. ve yevmO satış olan 25-G 

• tarihine rastbyan cumartesi günU 
saat 10 dan 12 ye kadar mahallinde ha. 
ztr bulunacak memuruna mUracaat eyle.. 
~!eri il~ olunur. 

ZA YI - İstanbul Ithalat gümrüğüniln 
13

9408 numaralı 23.3.341 tarihli güm
:: rtıakbuzunu zari erlediğimden hük. 

U olnıadı~ırı ilan ederim. 
"Beyoğlu 5<' '·sı sokak ZJ numarada va. 

" t oğlu B 1ğos Pek 

l
~m:::==:-::::llilema::a:a::m:am 

)r. irfan h·ayra n 
ftöntken Mütehaaaıaı i! 

1 
liergon ~leden tonnt saat 3 ten 7 g 

Yt kadar Beledı)e. Binhırciirek Nun.

1
n
1
., 

Ü Conktt sokakta Aslaner ·ipartrman 1 
~ ~ 
~ No. 8-10 İ!' 
~::ıı.:_:::::z::::::nı •••::::::::::: 

l)oktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

!> l>ahlliye Mütehassısı 
'°azardan başka günlerde öğleden 
t,;ıı• •aat (2,5 tan 6 ya) kadar 
Ilı anbudd Dıvanyounda ( 104) nu-
araıı h ltabu •1•usi kablncsn;Se hastal1rını 
~~~ ~tr. Salı, cumarteıi gUnlerı 
fıııc sa,5 - 12., saatleri hakiki 
"t arı,_ ınahsustur. Muavenehant 
,,, telefonu· 22398. 

HABER - ~ltnm ı:>Ottan 
==========================i=''==~'""== 

1 

COLUMBjA'nın 
YENi BiR 

M UVAFIF AKIVETI 
-=~ 

Şimdiye ka;iar hiçbir 2niatin nail olmadiğı kutsal bir terefe eriıen 
sesinin gürlüğü ve güzelliği, kt-ndisine mahıuı okuyuı tavn ile mazhar 
olduğu bu yüce iltifatın fi'li delili 'olarak Ankaradaki konaerleri ve An
kara radyosundaki scanslariylc halka kendini tanıanıı ve sevdirmiı olan 

MELEK TOKGCZ 
Memleketin tanınmıı bestekarı SADEDDiN KAYNAÖIN 

sureti huıusiycde bestelediği 

17455 GöRDOM SENi DlR GON YENi AÇ\flŞ GOLE DöNDON 
GECEMiZ KAPKARA SAKI SUN ELiN NUR OLSUN 

ile BESTEKAR TANBURİ FAiZE ve NEFtSE'nin 

17456SEVERtM HER GOZEU SENDEN ESERDiR DiYEREK 
BADEYt VUSLAT IÇtLSIN KASEYi FACFURDAN 

t:ırkılannı muhtevi plaklar satııa çıkanlmııtır. 
Bu §lrkılara bestekar TANBURl SALAHADDİN ve 

NUBAR TEK YAY refaka
1
t
1

e
1
tm.illlelrldil'r
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lgE ve en mZA"M"iuNn 
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Muhammen bedeli 5075 lira olan 4 kalem muhtelif kazma ve kürek sapı 27-6-
1938 pazartesi günü saat 15 de ka)'alı zarf usulile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 380,63 lira hk muval~kat teminat ile kanunun tayin 
ettiği \'esiaklan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de 
kadar komisyon reisliğine vermeleri l!zmı dır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa tesel-
lüm \'e sevk şcflilinden dağıtılacaktır. (3359) 

9 ncu işletme. dlrektörlllğilnden: 
Edirneye tertip edilen tenezzüh katar tarının ikincisi 11 Haziran 1938 Cumar

tesi glinil saat 23,20 de lstanbuldan kal karnk 12 Haziran 1938 Pnznr günü saat 
8,39 da Edirneye varacak ve ayni gUn oradan saat 15,35 de kalkarak !stanbu
la saat 23,15 de dönecektir. 

Biletler 10 Haziran 1938 tarihinden itibaren kişelerde satılmaya başlana-

caktır. (3385) 
Sirkeciden Edirneye gidip - gelme Ucretlerl: 

1 inci mevki: 606 ktı.n13 
2 inci mevki 438 kuruş 

3 üncü mevki: 283 kuruş 
Fazla tafsilat için istasyonlara mııra caat olunması rica olunur. 

12 • 6 - 938 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işlctmiye açılmıştır. Han· 
gi trenlerin içmelere gideceği istasyonlara tebliğ edilmi~tir. Fazla tr.ofsilat için 
istasyonlarımıza mUracaat edilmesi ilin olunur. (3383) 

Tokat Vilayetinden: 
6-S.938 cuma günü saat 14 de villyet Encilmeninde kapalı zarf usulile eksilt 

mcsi yapılaca~ı evvelce ilan edilmi' olan Zile kaza merkezindeki (21629) lira (50 
b.-uruş ke~ifli ılkmektep inşaatına ait eksiltmede talibinin ibraz ettiği vesaikin nok· 
san ol~ görülmesinden eksiltmenin bir ay itinde pazarlıkla yapılacağı ilan olu
nur. (2827) 

Y~N i T~SLiMAT 
iLMüMABERLERiMiZ 

DAl-IA YUKSEK .. 
rAi~, DA~A EYi 

- r -

ŞARTLAR, T~MiN E:D~R. 

ı.IOLANTS~ QANK-UNi NY. 

.................................. 
Hayan 1,eyUl yazıyor ı 

HER SABAH 
Daha Genç Görünüyorum! •• 

"Ancak bir hafta enren 
bir teda\'lden sonra bu 
derece gUzelleştlğlme şa
şıyorum ... BUtUn arkadaş 
Jarım böyle daha gene ve 
daha gUzel görünmem 1-
eın neler yapt1ğınıı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim tein 
lltl rat ediyorlar.,, 

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

birkaç yaş gençleşmiş ve 
buton buruşukluklan 

kaybolmuştur. Alimler, 
buruşukluklarm; lhtf
yarladığımızda cildin bes 
leylcl ve ihya edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den ileri geldiğini keş

fetm lşlerd lr. 
Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
leşecektlr. 1şte; Viyana 
Unl\'ersltesl ProfesörU 
Doktor Stcjskal'ln keşfi 

bu derece ehemmiyetli 
\"e caziptir. Gene hayvan-

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

dar günden gUne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay
retle görüyordum! ... ,, 

Bayan Le71A'nm yalnm 
bir haftalık teda\·lden 
sonra alınmış •e rötut 

görmemiş hakiki 
fotoğrafı 

lardan istihsale muvaf
fak olduğu ve "Diocel11 

tabir ettiği bu canlı htl· 
ceyreler hUlA.sası, ,ımdl 

pembe rengindeki Toka
l on kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamlan 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi 
besleyecek ve gencleştl

recektlr. Bir harta zar
fında bütUn buruşukluk
larınız kaybolacak ve 10 
yaş daha genç görUne
cekslnlz. GUndUz tein 
(Yağsız) beyaz rengln
değl Toka1on kremini 
kullanınız. Birkaç gUn 
zarfında siyah benl~rl e
ritir, açık mesamelerl 
sıklaştırır ve en elrkln 
ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır. 

Bayanların nazarı Oi~tBtine: 
Satın nldığınız Tokalon kremi vazolannın 

büyük bir kı7metl l"&nlır. Onları ba)·finlze iade 
ctUğlnlzde beheri için 6 kunış alacak, ayni za
manda kıJ mcttar mllkftfatlan bulunan Tokalon 
mUsahakasma iştirak hakkını ,·eren bir bilet 
takrllm crlec·cktir. 

• 
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Bozuk, dilin;z pash, 
kabız çekiyorsanız 

mutlaka 

MA ZO N tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. İçilmesi latif, tesiri 
kolay ve müleyyindir. Hiçbir müstahzaratla kıyas kabul etmez, çünkü son 

derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz de MAZON isteyiniz 
ve müşabih isimli ve taklitleri relddediniz. Horos mal"kasma dikkat. MEYVA TUZU 

·----· İstanbul halkının çok rağrbe;t._.g_o ..... ·s,.,..te ... rd-igı_~·--4117'"'"1"~~~~·' p Her ak_şam ··--- --------- "' 

çuGAZIN~ND~Lu TAKSiM Belediye BAHÇESiNDE 
Bundan böyle Bayan 

SA Fi YE 
Her pazar günü mükennne) 

Bir saz birliği ile 
Seanslarına devam edecektir. 

Hariçten meze, yemek ve müskirat 
kabul el::lilmiyeceğini sayın müşterileri. 
mize şimdiden bildiririz. 

-----
.t•ıııs NDhayet, B U AKŞAM -

MemlP.ketin en lüks müessesesi haline konulan 

PANORAMA bahçest 
Şarkın eşsiz ses sana'tkan Bayan 

SAIFüVE 
ile dillerde c!ola§an en güzel şarkılann lbeıstekan 

TanburT Salahad din PINAR'I a 
sahnesini şereflendirmek muvaffakıyctini temin etmiştir. Aşağıda; 

Bayan SAFiYE'ye refakat edecek güzide san'atkarlann isimlerine 
de göz gezdirirseniz 

PANORAlı-f.A BAHÇEStNIN ba~rdığı BUYUK MUVAFFAKIYETE 

Hiç tereddütsüz inanırsınız . 

Kemençeci : ALEKO Piyanist : YORGO ve FEYZi ARSLANGI 
Klarnet : ŞEREF Cünbüş : CEMAL ve DRAMALI HASAN 
Neyzen : NtHAO Okuyucu : YAŞAR, HAMiD 

Okuyucu • 
BayanJar • 

MAH.'1URE ŞEN SES, SUZAN, AFIT AP ve BlRSEN 

il~~~. ·:.., 1 •• "' • • ..... .. ı .. .. . ·. . . . • " ~ ". : *"'~' · •... · ".. • . 

s·•t•;n ağrıları n panzeh·ridir 

Beyhude ıztırap çekmeyiniz 1 
B!R TEK KAŞE 

G i Fi N 
En muannit baş ve diş ağrılarını 
süratle izaleye kafidir. Roma
tizma, evcaı, sinir, mafsal ve 
adale ıstırapları G1R1P!N'le 
tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bron:;; ite karşı en 
müessir ilaç 

GR i P i N ' d ir 
kabında günde üç kaşe alma. 
bilir. !smine dikkat, taklitlerin_ 
den sakınınız ve GR1P1N yeri. 
ne başka bir marka verirlerse 
şiddetle reddediniz. 

\ . . ... ... ' . . . ' . •• 
r - KURTULUŞ __ , 

1 Doktorlar, Bankacılar, KatipJer, Mektebliler velhzısıJ bütün 
mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucun 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU OULML\ l\.t\LEMi 
Avrupada dahi tasjik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürekkebli 
kalemle yazı yazmak mec-
buriyetinde olan halkı 
hakikaten bu eziyet
ten kutarmıştır. 
TIKU ucu aşın-

maz, bol mü-
rekkeb alır, 
kuvvetli 

1 basılırsa 
3-4 kop· 
ya çıka-

Açık bırakıl· 

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullc:ımşlı mürekkebli 

kalemdir. 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a :-ayınız. Fiatı 3 liradır. 

Deposu: Havuzlu han No. l, İstanbul. 

SAHRA Y ILDIZI 
BEDRiYE AHMET 

SAZ 
KF ... '1AN: NOBAR, CEVDET. 
KANUN: AHMET, tSMAIL 
KLARNET:ŞUK.RO 

H AMtYYET 
BACDAD RAKS KRALlÇESl 

NAZHAT 

HEYETi 
PiYANO : ŞEFiK 
BANÇO: ABDI, ŞEVKET. 

• KEME NÇE: SOTlRt ' DARBUKA:: H. T AHSt N 

Okuyucular: AGY AZAR: CELAL, MUSTAFA ÇAGLAR, YAHYA. 

BAYANLA R: MAHMURE ŞENSES, RADtFE, AYD~ DURDANE, SAADET. NAZMlYE. 
Telefon: 43776 ......................................................... 

EOKALMiN l\ 
GRiP - NEZLE 
BAŞ ve 

NEVRAL.JI 
DiŞ 

AGRILARI A RTR iTi Z .M 

/Wt,,~ ~.~ • ,,,, •. 
. . 

ODEON No. S ODEO:ll No. 1 ODEON No. O 
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.-Turbinli Genera tör-------.. , 

1 
1 

Bir kilovatlık 7 urbinLi }eneratö,
s. S. c. i. Fabrikal a n mamulatından 

Yük sek keyfiyette m a lzemede n 
imal olu n m uşt.ur. 

idareli ve ucuzdur 
Mufas~al malumat almak için: Telefon: 44262 müracaat ediniz. 
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RMOBiN , 
t.er c.czanede araymız. ! ~osta Kutusu 1255 Hormobl n J """" 
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