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Hatay ·kızları Türk bahriye
lilerini nasıl karşıladı? 

H<§lnnıücdlüyeye V<§l= 
iP o o <§1 n t e~<§l h lCl11r ca t 
H a t a y d a s i· y a s i 
partiler feshedildi 

As~erlerimiz Hatay 
teminde vazife almak 

• • • 
asayışını 

Üzeredir; 
~Wiıletler Cemigeti, Hatagdaki 

kumisl}onun vazifesine 
nihayet verdi 

Antakya, 24 (A. A.) - Fransız ku- ı 
mandam alb1y Kole bir emirname 
neşrederek Hataydaki bütün siyasi 
partıleri feshetmiştir. 

Arab reislerinden Arsusinin tevkifi 
dolayısiyle Antakyanın Arab mahal
lesinde protesto grevi devam ediyor. 
Albay Kole grev nihayet bulduktan 
Uç gün sonra Arsusinin serbest bıra
kılacağını Arab rUesasına bildirmi~ • 
tir. 

H!m suçlu, hem gftçlft f 
Antakya, 24 (A.A.) - Hataydakt 

Mıllutler Cemiyeti komisyonu Mil
letler Cemiyetine bir telgraf gönde
rernk Türk - Fransız askeri müzake
relerini, bu müzakerelerin Fransız 

Peel iki kazanın 

mandası ahkAmına mugayir olduğu. 
nu ileri sürerek, protesto etmiştir. 

Komisyonun vazifesine nihayet 
verildı 
Cenevre, 24 (A.A.) - Anadolu A

Jansmın hususi muhabiri bildiri -
yor: 

Hataydakl komisyon, intihabat 
muamelesinin ayın yirmlslndenberl 
tatil edildlğlnl ve işlerini tamamen 
tea' iye ederek bir batur sar.bade 

Hatayı terkedeceklerlnt Mtlletıer 

Cemiyeti umumt kAtipliğlne telgraf. 
la dUn bildirmişlerdir. 

Umumi kAtip, komisyon reisinin 

~ Devamı 12 incidı 

habercileri mi? 

Marm8rada boş iki 
sandal bulundu 

KadıkUyde sahibinden habersiz bir sandal 
alan bir genç kızla erkek bu sandallardan 

birinde mi idiler? 
Dün gece biri Marmarada ve diğeri de 

limanımızda sahipsiz iki sandıd bulun
muştur. Bunlardan birincisini Tınaztepe 
torpido muhribi Marmara adası açıkla
rında görmüş ve yanına giderek meçhfil 
sandalı güvertesine almıştır. Sandalın 

içinde bir kadın çantası ve bir de ipekli 
eşarp bulunmuştur. Sandal numarası 

4915 dir. Yanında da Azapkapıya ait ol. 
duğu yazılıdır. Bu sandalın geçenlerde 
Kadıköyünde kaybolduğunu yazdığımız 

''Seyyar,, ismindeki kayık olması muh
temeldir. 
Kayıkçının öteberi almak üzere sa

hilden uzaklaşması üzerine ortadan kay. 

bolan bu sandalın bazı kimseler bir kız 
ve erkek tarafından götürüldüğünü söy
lemişlerdi. Esasen sandalda bulunan bir 
çanta ve ipekli eşarp da bunu açıkça gös. 
termektedir. Yalnız sandalda insandan e. 
ser bulunmaması bunların bir kazaya 
kurban gitmiş olmalarına ihtimal verdir· 
mektedir. Ayni zamanda sandalın kürek. 
leri de yoktur. Tınaztepe torpidosu sü
varisi dün gece telsizle polis ve liman re. 
isliğini hadi&eclen haberdar etmiştir. A. 
lfil<adarlar ehemmiyetle tahkikata başla
mışlardır. 

ikinci meçhfil sandal, Galata rıhtımı 
~ Devamı 12 incidı 

---

ispanya Başvekili Negrin 

. ························································5 
Atatürk e 

Marmarada 1
1 

yatla gezdi 
1 Erdekte donanma 1 

tarafından 
selAmlandı 

htanbul, 24 (A.A.) - Reisicum
hur Atatürk "Savaronan yab ile 
Mannarada bir gezinti yapmak Ü· 

zere, bugün öğleyin lstanbuldan 
hareket etmiıler ve saat on sekizde 
Erdeğe vasıl olarak, orada bulunan 
donanmamız tarafından eelimlan· 
mıılardır. 

Atatürk, yatlannda donanma ko. 
mutanı Şükrü Okanı küul buyur. 
muılardır. 

Savarona yah Erdekte, bir müd
det kaldıktan sonra taat 22 ele ha-

reket etmiıtir. : 
• • • 

Macaristan naibinin doiduiunun 
yıldönümü münasebetiyle Reisi
cumhur Atatürk ile amiral Horti •· 
raaıncla telgraflar teati olunmuıtur. 

!·-·--········-····-··--························· 
Fransa da 

Zehir kaçakcılığı 
yUzUnden 

Yakalanan 
istanbuUu 

Yahudi kimdir? 
Zengle n dı·ıencı• nı· n Dünkü posta ile gelen 21 Haziran 

tarihli Le Temps gazetesinde şöyle bir 
havadis görtlük: 

terekesi• yu·· zu·· D den "Emniyeti umumiye müfettişleri 
Dordonyde, geçenlerde Liyonda yaka. 
lanc:cı uyuşturucu zehir kaçakçılarının 

Ve rle len kara r bir suç ortağını tevkif etmişlerdir. Bu 
adam dö Toledo isimli 45 yaşlarında 

Alt 1 _.Devamı 12 incidı 
ın sikke erin, kulp veya zincir llAv~slle ---------

harice f;ıkarılmasınııı UnUne gecikecek 
Maliye vekaletinin, altın alım ve sa- tınlarının hariç bırakılmış olduğu naza· 

tımında, ziynet altmlarile meskukat ne- n dikkati celbetmiş ve akabinde bu va
vine giren altınları yekdiğerinden ayır- ziyetten istifade eden açık gözlerin beşi 
ınayı temin eden yeni bir karar alması· 
nın garip bir saiki vardır. bir yerde, iki buçukluk, liralık, yanm-

Bµndan bir müddet evvel altın alım lık ve lira çeyrekliklerine bir ince zincir 
ve satımını disiplin altına alan karana- veya bir kulp lehimliyerek ziynet altını 

me nşedildiği zaman bundan ziynet al W": Devamı 4 üncüda 

Bugünkü sayımız 

16 
Sayfadır 

Kadın ve çocukların bombar
dımanına son verilmezse 

lspanvoı 
tayyareleri 

İtalyan 
şehirlerini 

bombalayacak 
Roma gazeteleri ltalyan tayyarelerin\ 

lspaoyadak 1 faaliyetlerin in tafsllAtlle (/ 

Çemberlayn, muhaliflerin t~ 
dolayısile, siyasetind~a 

• l'e/el'.· 

edemıyecek 
1

'
11t us); 

.n Paris, 25 - Londradan gelen ha- Bu takdirde İspanyol 
berlere ıore lspanya cwnhwiyetl bil- Frankoya açıkça yardım ve ·trll 
kftmetinin Londra elçisi, İngiliz bari. eden devletlerin gemilerini ve ltalyau 
ciye nazrını ziyaret ederek İspanya şehirlerini bombardıman edeceklerdir. 
§ehirlninin bombardımanına ve sivil İspanya cumhuriyeti son bombardı -
ahalinin öldürülmesine mani olacak manlardan İtalyanın mes'ul olduğunu 
tedbirler süratle alınmadığı takdirde iddia etmektedir. 
İspanya cumhuriyeti tayyarelerine İngiltere ve Fransa pek vahim neti-
mukabele bilmisil için emir verilece- celer doğurabilecek mahiyette gör • 
ğini bildirmiştir. _.. Devamı 12 incide 

Coe Luiz 
Babasının intikamını 

almak için 
boksör olmuştu 

1932 de babasmı bir beyaz dövmilşlil. Coe Luiz o zt man 
mukabel~ edemediği bu dayağm intikamım boksör olup 

birtok beyaz döverek aldı 

Coe Luiz, annesi ve kanıjyle aile yuvasm'da.,, : r. • 

~~aı a ~el 11.1-fada), 
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Çinin bir 

''müttefiki,, 
Çin on bir ay.:kınberi Japonyaya kar

şı yalnız başına harbetmektedir. Millet
ler Cemiyetinden limit ettiği yardım 

gelmedi. Uzak Şarktaki statükonun ko
runmasiyle alıikadar olan In~iltere, 

Rusya ve Amerika biribirine itimat e
demedikleri cihetle Çine maddi yardım
da bulunamıyorlar. Binaenaleyh yalnız 
kalan zavallı Çin, bir seneye yakın bir 
zamandtınberi Japon askeri tazyikine 
mukavemet etmekteydi. 

Fakat son hafta içinde Sarınehir Çi
nin imdadına yetişmiştir. Çin için asır· 
lardanbcri bir felaket unsuru olan bu 
nehrin bu defa taıması, Çinin yeni 
paytahtı olan Hankov gehrinin Japcn
lı:ır tarafından İ§gallne mani olmu§tUr. 
MalUmdur ki Sarınehir Tibet dağların
dan çıkar ve sulan bu dağlardan Çinin 
geni§ ovalarına yayılır. Nehrin mecrası 
bazı yerlerde ovalı:mdan sekiz, on metre 
yüksekliktedir. 

Binaenaleyh yaza doğru karlar eri
mcğe başladığı zaman, Sarmehir ta1Cl
rak yilzlerle ve hatti binlerle köy su al· 
tında kalır. Batan bu sel, Çin için, bin
lerle insanın boğulmasiyle neticelenen 
bir feJ&ket mahiyetini alır. 

Bunun içindir ki Sannehir ylikıek 
ve sağlam bendlerle zapt ve rapt altına 
tılınmııtıt. Japonlar Suçov'u aldıktan 

sonıa i\ehr~ m~vazi olarak inta edilmit 
olan Lungbag ıimendifer hattı boyun
ca ilerliyerek Çang • Kay - Şekin ka
rarg:ihı olan Hankov üzerine yürümek. 
te iken bendler yıkılarak Sarınelıir tag
mıştır. Bendlerin kimin tarafından YI· 
kıldığı kat'1 olarak malQm değildir. J• 
p~nlar, bunlann Çinliler tarafından 
kasten yıkıldığını iddia etmektedir. 
ler. 

Çinliler ise bendlerin, Japon tayya
releri tarafından atılan bombalarla yı
kıldığını söylUyorlar. Hangi iddianın 
doğru olduğu iyice bilinmiyor. Belki 
de bendler bakımsızlık dolayısiyle yı
kılmıştır. ÇUnkU bendlerin yıl:ılımısr, 
Japon askeri tabiyesini altüst etmekle 
beraber, binden fazla Çin köyünü de 
tahrip etmiş ve bir çok Çinli boğulmu§. 
tur. 

Binaenaleyh Çinlilerin bu fellketi 
kendi ba§larına davet etmek iıteyetck
leri şüphelidir. 

Diğer taraftan Japonların da 
harp planlarını altüst etmek gibi bir 
netice verecek hareketten kaçınmaları 
beklenir, Amili kim olursa olsun her-, 
halde, Sarınehir, bugiln Uzak Şark bo-
ğu§masına ehemmiyetli bir unsur ola. 
rak müdahale etmig bulunuyor. Bu 
mUdahalenin neticesi ıudur ki, bir çok 
Çin k8yil sular albnda kalmıı ve bir 
pok Çinli boğulmuıtur. 

Fakat Japonların Hankov üzerine 
ileri hareketleri de durmuıtur. Bundan 
böyle Lungbttg §imendiferi boyunca 
ilerleyip de Hankov ıehrini almak ba
his mevzuu olamaz. aponlar bu tabiyeyi 
inkigaf ettirmek için aylarca uğragmıg
tar ve hayli telefat vermi§lerdi. Suçovu 
alarak gimal ve cenup orduları arasın. 

da muvasale temin etmek sonra da 
Lungbag yolu ile Çin paytahtını almak 
plinından vazge~ilerek daha uzun, da
ha masraflı ve drıha killfetli bir yoldan 
yilrilmek icap ediyor. 

Soğukkanlılıklariyle meşhur olan 
Japon devlet a-damlarmın, son hafta 
içinde asabiyete kapılarak Çini sanki 
fiilen yapılan harpten daha müthiı imig 
gibf, harp Uaniyle tehdit etmeleri bun
dan nerl gelse gerektir. 

A. Ş. ESı'1ER 

On milyon zenci bayram yapı9or 

Coe 
in ti 

Luiz babasının 
ajnıns almış! 

anır lb>Dır 1fabırllka ys'\t ~lQ>aışoso zencn bc&gsör«lın 
babasoırııo naısoo yıuımırQJJl}(Baımaş? 

Coe Luis - Şmeling maçı, iki kuvvet· 
li boksörün çarpışmasından başka, be. 
yaz ve siyah. ırk arasında bir müca
dele mahiyetini almışbr. 

Bu gün, Amerikadnki on 
zenci bayram yapmaktadır. 
kendilerinden olan biri, bir 
mağlüb etmi§lir. 

milyon 
Çünkll 
beyazı 

Bu, onlarca bir intikamdır. Çünkil. 
n·kçı ınJlletlcr gibi Amerikalılar da 
zencileri kendilerinden a§ağ1 görUrler 
ve onl:ırı en ufak l:ftr fırsatta döğme. 
ye kalkarlar. "linç kanunu" zencilere 
tatbik edilen en feci bir işkencedir. 

Coe Luis, bir beyazı ringde döğerek 
hem bütün ırkının intikamını almış 

oluyor, hem de babasının. Zenci bok
sör, bu intikamı esasen başka yerde a
lı.nazdı, çünkü Amerikada bir zenci 
yumruğunu ancak ringde kullanabilir, 
o da yine sonradan linç edilmek teh. • 
likesi içinde. 

Bundan yedi sene evvel, Amerika
daki Ford otomobil fabrikalarından 
birinde çahean baba oğul iki zenci 
vardı. Adam orta yaşlıydı, oğlu he -
nUz 17 yaeındaydı ve gUçlü kuvvetli 
bir delikanlıydı. 

Oğıunun metre
sini zehirlemek 

.. istedi I 

Coc Lıtiz... Göz1filflerlnln 
aık'(.lt ediniz! 

iizcrlııo 

Fabrikada onun bu kuvvetinden is
tifade etme.sini bilmişlerdir: en ağır 
işleri Lufa Cosef BaıTo ismindeki bu 
çocuğa g8rdürliyorlardı. Oğluna çek
tirilen bu eziyete babasının yUreği da. 
yanarnıyordu. Nihayet, bir gün usta
başıya gidiyor, bu halden şikayet edi-
yor. 

Ustabaşı: 

- Ne <lemek istiyorsun? diyor. Ne 
hakln şikdyet ediyorsun? 

koşuyor ve ustabaşının üzerine atıl • 
mak istiyor. 

~'akat babası tutuyor. Yalvaran bir 
sesle: 

- Yapma, oğlum, diyor. Adamı dö
ğersen seni linç ederler, öldiirürler, ne 
§İmdi, ne de sonra benim intikamımı 

' almaya kalkma sakın ..• 
Bu hıidiseden sonra baba oğul fab· 

rikndan ~ıkarılıyor ve bo8ta kalıyor. 
Jar. Coc Luis nihayet kendisine biı· iş 
buluyor. Bu, yine vücudunun kuvveti. 
ni haşkalarmın hesabına işleterek ya. 
pacağı ağır bir ~tir. 

Boksa çal§an amatör sporcular var. 
Bunlarla döğüşecek ve onların yum
ruklarını yiyecek birisi lizı.nı. Bu iş 
için ge~ç zenci delikanlrsmdan daha 
iyisini bulamazlar. 

Coe Luis boksa, işte böyle, boksör
lere tecrübe tahtası olarak başlıyor ve 
acemi boksörlerin yumruklarım yi ·• 
yor, kendisi de hafif tertib mukabele 
cjiyor... Fakat bu, onu bir boksör 
yapmağa kafidir. Yumruk yiyerek 
bol:s öğrenen Coc Luis, o kadar Jyi 
oynuyor ki bir gün kendisini bir boks 
antrerörü görüyor, hayran oluyor ve 
onu oıtaya atmak istiyor. 

Bir zenciyi boltsör yapmağa te§eb
blis etmek de hayli cesarete bağlı bir 
iştir. lo'akat arlam, aldırmıyor ve ilk 
defo olarnk, Tim isminde bir boksör. 
le Coe Luls arasında bir maç tertib 
ediyor. M?~ta kazan~ı.na -~1' · dolar. 
verilecektir. Çtlio~ataların içine 

ustalıkla zehir 
yerleşlirwiş 

\ · BOJTo baba: Tahmin ca'ildiği gibi, zrlaçı , "zenci 
kazanıyor, beş doları alıyor. Fakat, o 
nihayet bir sevinç içindedir, çünkü, bir 
beyaz adamı döğerck babasının inti
kamını almıştır. 

Londrada, oğlunun metresini zehırlc.. 
mek istiyen bir kadının muhakem~ı gö. 
rülmektcdir. 

Anni Barber ismindeki bu kadın, ha)·· 
li ihtiyardır, oğlu da 30 yaşlarındadır. 

Fakat, zehirlenmek ıstenen kadın ondan 
daha yaşlıdır ve anne, evlfldmı elinden 
almak istiyen bu kadını gizlice öldurmiye 
karar vermiştir. 

Bu iste kullandığı silah pek tatlı bir 
şeydir: Çikolata. Gabriyel Greg isminde
ki kadına gönderilen bu çikolatalar kre. 
malıdır. Fakat, üzerlerindeki kaplar us
talıkla ve hiç bozulmadan çıkarılmış, 

çikolatanın içindeki kremin yerine insa. 
nı tedricen öldürecek bir zehir konul· 
muştur .. 

Norman Barberin metresi, kendisine 
meçhfil bir şahıs tarafından posta ile 
gönderilen bu çikolataları yemekte hiç 
bir mahzur görmemiştir ve Norman, 
bunların bir başka erl{clden geldiğini 
düşünüp de kıskanmasın diye ona ne bu 
çikolatadan vermiştir, ne de bahsetmiştir. 

Fakat, çikolataları yer yemeı hastalan-
' mıştır. Nihayet kendisini bir doktora gös 
teri~·or. Doktor, bunun tedrid bir zehir. 
lenme old$nu söylüyor. Bunun üzeri. 
ne Gabriycl Grcg, rneçhfil bir şahıs tara. 
fından gönderilen çikolatalardan şüphe 
ediyor. Çikolatalar tekrar geldiği zaman 
yemiyor, muayene ettiriyor. O zaman. 
içindeki kremin zehir olduğu anlaşılıyor. 

Bu çikolataları gönderen kimdir? 
Kadın polise müracaat ettiği zaman. 

tahkikatla bunu meydana çıkarmak ga· 
yet kolay oluyor: 

tik c:üphe Normanın anncsindedir. Pa
kctleri~n üzerindeki yazı ıle kadının di~er 
yazılan karşılastmhnca, çıkolataları o. 
nun gönderdiği derhal anlaşılıyor ve bu 
zehirleyici kadın tevkif olunu}'Or. 

Anni Barber mahkemede suçunu inkar 
etmektedir: 

- Şikayet et.ıniyorum, diyor. Hiç 
olmazsa oğlumun ücretini biraz ~rt. 
tırsal"ız. .• 

Bir zenci bu kadar bilyilk ''klistah
lıkta,, nasıl bulunabilir? ustabaşı kı. 
zıyor ve zavallı~ babanın suratına bir 
tokat indiriyor ... Luis Cosefin babası 
bu tokata mukabele edebilecek bir 
kuvvettedir. Fakat edemiyor, çünkü 
biliyor ki. beyaz bir adamn vuracağı 
bir tokat onu ölüme sürükliyecek ka
dar fena bir 11eticc doğurabilir: fabri
kadaki bUtUn beyazlar onu derhal linç 
ederler, öldUrUnceye kadar döğerler ... 

Yerde yatan ve elini bile kaldıramı.

1 yan babasının halini Luis Cosef (ya
ni bugünkü Coe Luis) göıilyor, derhal 

Bundan sonraki maçlarında da, üç, 
dört sene gibi kısa bir zamanda, yir
miden fazla galibiyet kazanan Coe Lu. 
is nihayet bu gUn. her kategoride 
dünya şampiyonu olarak son zaferini 
temin etmiş bulunuyor. 

Harbden evvel de diğer bir zenci 
boksör Cnk Conson dünya şampiyonu 
ıdi. Fakat zenciler kendisini Coc Lu
is kadar sevmezlerdi. Bu da, zencile. 
rfn Coe'ye, beyazlardan kendilerinin 
intikamım alan bir ırkdaşları olarak 
baktıklarını gösterir ... 

RURUN 

Pariste gül günü 
ıNGlJ,/Z kralı ve kraliçesinin gelecek 

ay J>arisi ziyaret edeceklerinden 
balıseden llasan Kumçayı bu :iyarelin sl. 
yasl bakımdan llilleri11 Uoma ziyar,eline 
bir mukabele olmakla beraber arada nıaıı. 
:ara bakımırıclan fark olacaflını işaretle 
diyor ki: 

"Zira Hitlerln Homayı ziyaretinde en 
çok göze çarpan şey türlü harp silahları, 
top ve tüfek gürültüleri idi; lı:ılbuki Fran. 
sızlar ln1ıiliz kral Ye kraliçesinin Porls 
ziyaretini siUıh ile de(iil, gül ile temsil el
meğe karar vermişlerdir. Yüz binlerc::c gül 
ıı;marlonmış, kral ve krollçenln geçecek. 
lerl caddelerin, oturacakları blnoların het 
torarını gül dcnıclieri ile süsillemek için 
tedbirler alınmıştır. Uu suretle Bcılln • 
.Roma mih\'erlnin sembolü kılıç ise Lon
dro • Pnris mih\'crinin sembolü de gül o. 
lşct1'klır. 

Güzel bir tesadüf eseri olarak lngillz 
kraliçesi Eliznbetin en çok se,·diği çi,ck 
de gül imiş. Bahar mevsiminde çiçeklerin 
kraliçesi olan sıül Parisln kral YC kr:ıli. 

çcsi gününü süslemesi şüphesiz 1nglllz 
mllletlttl rle memnun edecektir.,, 

CUMHURiYET 

Tercüme tuhaflıkları 

M lıklarmdan bahudeuk ba:ı misal 
• l( klar111dan bahset!erek bazı misal. 

ler veri11or: 
"Fransızcayı gülüçieşlirmekte Mah. 

şer Midillisi Jakabilc şöhret alan eski Şch, 
remlnlcrlnılcn Kftmil Beyin müstesna bir 
kuılrtıl gösterdi~i yıllardnnberi söylenir, 
durur. Bu :ı:at lilrkçc düşüniir, fransızca 
konuşıırnıuş. Bundan dolayı da gayet sü. 
lünç tercümeler yaparmış. Mesela bir zJ. 
yafet secesi ecnebi misafirlerin önüne 
koyduAu şu listeye bakın: 

Kulak çorbası - Soupe d'orell/es 
Kadınbudu - Cuisse de f emme 
Karnıyarık - Ventrc f tndu 
Kazandibi - Fond de chaudron 
SarıAıburma - Turlıan torda 
Onun AbdülAılz namına Üçüncfi Naı>ol. 

yona takdim edilmek üzere Frnnsa~·a gö. 
tilrdilljü güzel hfr atı, incitmeden lı!arsll. 
yaya uloştırdıAını Babıfıliye müjdelemek 
Için yazdıRı şu telgraf da meşhurdur: Moi, 
anlmol arriv~ bonrıe san/et 

Tc,şrlfnl müdürü iken ve Fransa clç1slnl 
hünklrıp yaıp'Y,l gölilrürken kabul nlonu 
kapısında sôylcdi~i .,u söz he gerçekten 
gülünçtür: 

Monsleur l'ambassadeur srıive= mon 
dtrri~rt/,. 

"Dün yepyeni bir tercüme tuhaflıftı fi. 
zerine arkadaşlardan biri dikkntlml cel
bedi11ce bu gntünc örnekleri hatırladım. 
Fakat yeni garibeyi bunlardan da üstün 
bulup kahkahalarla gülmekten seri kal
madım. Arkadaşımın sôyledl~lnc glJrc ter. 
cüme türkçcden fransızcaya yapılmıştır. 
Tuhaflnşlırılan t'Ünılc timi Sina'nrn hal 
tercümesine taalhik eden bir kitnbdan n. 
Jınıp oslınıla şöyledir: "Büyük iılim ölüm 
döşcftlnde ,.e can çekişme vozlyctinde i. 
ken lf.:ıyı hatematla meşgul oluyordu.,, 

Bıırarla muharririn hım bir O~m:ınlı mü
ellifi slbi dn,·ranarak kullandıAı hatemat 
kelimesi hatmin cem'i olduğundan ibare
nin mefhumu şu olmak ltızımgellr: "Ba: 
' 'Ük ftlim, ölmek üzere bulundıı!Ju sırada 
Kur'an okumakla meşgul oluyordu . ., 

Halbuki mQlerclm hatematı mfihQr ma. 
nasına gelen halemin cem'i sandılhndan 
ibareyi fronsızeaya şu mefhumu söstercn 
~eklldc tercüme etmiş: "Büyük Alim ölüm 
d6şe1Jlnde boyuna mühür hası:ıı·ordul,, 

• • • 
Bıı miltıa!ebetle bl:de aklrmı:a gelen bfr 

kac tercüme tuhaflı!Jını ııralr11alım: 
Comit6 e:ucutif 
"İcrat komite,, diye ddil "/dam komi. 

lesi .. diye tercüme edilmiş "e bir kaç sene 
evvel bir gazetede hu şeklide çıkmışlır. 

Bir aralık şl5yJe bir tuhaf cümle de sB· 
raJmfiştü: 

Bcı6vekll koltuğunda peçete trenden idi. 
Mütercim evrak çantası manasına gelen 

ıervietlı kelimesini peçete manasile anla. 
mışh. 

Fransızlar b::ışvekile birinci nazır mana 
sına peremierdc derler. Makdonald Amerikı; 

ya giltiği zaman bir hn\•adis filminin türk. 
çe izahııtında şl\yJe hlr cümle Ftônnfiştfık: 

Amerika111 :lyarete nelen ilk lnqlli: olaıı 
Makdonald ... 

Yaktlle şöyle bir tercüme hatası yapıl. 
dıltını da r:ıhmelli Hıısnn Redrcttin söy. 
lermiş: 

"Peçeli karlın gitti,, cümlesinin rrıınsır.
ca~ındakl voil6 kelimesinin mann~ını an. 
lnmnk için H\g:ıte müracaııt eden mütercim 
yelken m:ınr. !ıını almış ,.e cümlc)'i şô:'ı•le 

tr.rr.üme etmiş: 
Kadın, badban kı11a11i a:lmel oldu/ 

Mısır Raşvektll 
istifa etti 

Kahire, 25 (A.A.) - Ba§vekil Mch· 

- Benım böyle bir şeyden haberim 
yok. diyor. Bu kadını ben ne tanırım. 

ne ismini işitmisimdir. Tanımam. fakat 
tanımak isterdim, çünkü oğlumu üç sene 
cf ir baştan çıkarmak istiyen bir kadındır 
o! 

Muhakeme devam etmektedir. 

A nwrikanm lt!iyami mrntak.as-mda Gaş ~smlndc bir milyonerin çocuğl(;ıit 
kaçıran vo öldUrc1ı 1ıaydıtd nihayet yal:alanmt§tır. Bu Mck Kol adHu· ta§ı· 
yem 1>ir gençtir. Burada, idamı muhakkak olan haydudıın ilk isticVdbını 
g/Jrli.yorsunuz. 

. met Mahmut paıanın istifa ettiği bildi
rilmektedir. K{al, kendisine bir n;ıilli 

birlik hüktl~eti tegkili vazifesini tevdi 
etmiıtir, 
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:l(~~ata dait ................... , ..... 
Kar a göziük 

K ARA gözlüklerden şimdiye ka
• dar elbette bahsetmişimdir; 

zarar yok, bir daha bahsedeceğim, on
lara nckadar kızdığımı, sinirlendiğimi 
bir daha söyliyeceğim. Ama siz: 
"Faydası ne?., diyeceksiniz. Hiç! 
kimsenin kara gözlük takmasına mani 
olamıyacağımı biliyorum. Ben komşu. 

mun, pencereleri fora edip radyo ban. 
gırdatmasına da mani olamam. Fakat 
bir fayda~ı olmaz diye homurdanmak
tan, kendi kendime şikayet etmekten 
de mi vazge~eyim ? .•. O kadar da fay. 
dasız değil, hiç olmazsa dert dökmeğe 
yarar. 

Kara gözlük takanlar günden güne 
çoğalıyor: çoluk. çocuk, kadın. erkek. 
İçlerinde hani şu rabıtalı denilen cins
ten kimseler de var. Ümid edelim 
ki onlar modaya uymak için değil, 
gerçekten hC'kim tavsiyeıııi ile o kara 
camlara katlanıyorlardır. 

Göz1Uk zaten <;irkin bir şeydir. Fa. 
kat ne yapalım? insan oğlu, bozuk 
gözler ıçin, henüz daha iyi bir şey icad 
edemedi; demek ki biz. uazaktan veya 
yakından iyi göremiyenler, gözlerimiz 
önünde cam bulundurmağa mecburuz. 
Gerçi bu zarureti kabul etmek iste. 
miyenler var ; m<~ela semantik ilmi
nin banisi Michel Brcal, uzaktan he
men hic görmemesine rağmen yine 
gözlük takmaya razı olmamış. lşin bu 
derecesi, kahramnnlık sayılacak ka
dar hayranlığa f}ayandır ama öyle her 
babayPğitin elinden gc!mcz. İhtiyacı. 
rmz varsa gözlük takalım. hatta renk. 
!isini de takabiliriz. Fakat lüzum yok
ken kalkıp da gözümüze renkli. renk
~ · ·. c:ift veya tek cam takmak kadar 
nı.ınasebetsizlık olur mu? 

Yaz günleri güneşin ışığı gözleri 
boz:ırmış!... Laf! bunca yJldanberi 
bunca insan yaz günleri c::ıplak gözle 
gezmişler de ne olmuşlar? bazı zayıf 
gözlerin tahammül edememesi kabil
dir, onlar taksm. Fakat her gUn kara 
gözlükle gördüğümüz binlerce vatan. 
daşımızm gözlerinin zayıf olduğuna 

pek inanamıyorum. Zengini, fıkarası o 
kara camlara düşkün. Sokaklarda be. 
davaya yakın fiatlara satılıyor. 

Yarabbi! ne de çirkin şey! birtakım 
yakışıklı delikanlılara, güzel kız. 

tara sakat hali veriyor. İnsan içinden: 
"Zavallı! diyor, zararsız tazeymiş a
rna felek edeceğini etmiş, gözlerine 
hastalık vermiş!,. insanı hastaya ben
zeten hiçbir şey güzel olamaz. 

Hem o kara gözlüklerin insanı ra. 
hatsız etmesi lazım: gerçi güneşin 
ışığından biraz korur ama kara oldu. 
ğu için hayli ısıtır ve sıkar; 
o da çekilir mi ya! fakat mo
da bu! her turlü çirkinliğine, 
kusuruna, insan oğluna bir bostan 
dolabı beygiri hali vermesine rağmen 
la.kılacak . Bundan bir an evvel kur· 
tutabilmek için bir tek çare görUyo
rum: hepimiz birer tane kara gözlük 
takalım. bir tuhaflığı kalmıyacağı i. 
çin yazın en güneşli yerlerde çıplak 
gözle gezmek moda olur. 

Nurullah ATAÇ 

Göçmen ler bu Mene 
Tuzlaya 

çıkarılmıyacak mı ? 
Sıhhat vekaleti, göçmenlerin ilk l<o· 

nak yerini teşkil eden Tuzlada her 
türlü ıstirahatlerinin temini için yeni 
tesisat vücuda getirecekti. Burada 
göçmenlerin misafir edilt"bilmeleri i
çin her türlü tertibatı bulunan üç mi-
8afirhane binası inşa edilecekti ve 
sıhhat vekaleti bu Uç binanın inşası i. 
Sin elli bin liralık tahsisat vermişti. 
Şimdiye kadar Tuzlaya gelen ve bu

tadan sevkedilen göçmenler ekseriya 
Çadırlarda misafir edildikleri için ra
hatsız oluyorlardı. Halbuki bir kafile
lıin bazan uzunca bir müddet Tuzlada 
kalması ve hatta kış aylarının bir kıs. 
ltıını burada geçirmesi iktıza etmekte
dir. Yeni yapılacak iina'arla göçmen
lerin hava ~eraitinden müteessir ol • 
nıaJarı mahzuru ortadanı kaldırılmış 
olacaktı. Fakat, sıhhat vekaleti bazı 
8ebebler dolayısiyle bu inşaattan sar. 
frnazar edildiğini alakadarlara bildir
Jniştfr. Sıhhat vt"kaletinin bu kararı 
dolayı~ivle gö"'menlerin baı:ıka bir is
tısyondan memlekete sok~lmalanna 
ihtimal verilmektedir. 

"' ilk ve orta tahsil ~ıağııı.daki tulebcn ' ıı bilgi raııdnuı111 ölçiilmektedir. Bu 
münasebetle dün Edebiyat fakültesi pedagoji cnstitfutii tarafrndan 500 ta
lebcys f08 aıuil .wrulmu*, talebelerin inıtilımı ranclm.aıılarıyla notlar ara. 
Hındaki nı iinn.ttebf!t J.·nııt rol ('dilmi:Jtir. 

$ IE IHI ii llt ID> IE VIE 
Un~versitede 

Yeniden 14- dor;entlik 
mOnhal 

Gayri mübadiller 
kanun projesinden 

Üniversitede, her sene yeniden bir 
çok doçent alınmasına rağmen, gene memnun olmadılar 

13 

Muallim ine 
bıçak çeken 

lzmlrll tale l>e 
mabkftm oldu 

bmir 24 (Hususi) - KarııyC)kada 

tabiiye muallimi bayan Edibeye b1çak-
her ders senesi sonunda muhtelif fa
kültelerde birçok doçentliklerin inhi -
lal ettiği görülmektedir. Belki de do. 

H az l 11 e bonoları verJI mesl nln es:: 1 bono la- ıa tecavüz eden orta mektep talebesin
den Mehmet bu sabah yakalanmıf, cür-

f I kı ymetten dUşllreceJil nl söyllyorlar mü meıhut mahkemesine verilmiştir. 
çenUerin tamamen tatmin edileme -
miş olmasının bir ncticeıııi olan bu hal 
bu sene de tekerrür etmiştir. Bütün 

Gayrimübadillerin istihkak bakiye. değiştirileceği hakkında bir şayia çık- Mehmet, öğretmeni korkutmak maksa-
lcrini itfa için maliye vekaletince bir mış ve bunun üzerine bono kıymetleri dile böyle bir harekette bulunduğunu 
layiha hazırlandığını ya7.ınıştık. Bi- birdenbire yüzde altmış yetmiş nispe. söylemit. yatının küçüklüğü nazarı dik-

fakülteler ders senesi sonu münasebe
tiyle reklörliiğe. münhal bulunan do -
çentliklere ait listeleri vermişlerdir. 

dayette mahiyeti ıyi anlaşılamadığı tinde düşmüştü. Şimdi yeni istihkak. kate alınarak iki gün hapse mahkum ol-
ve istihkak bakiyesini teşkil eden yüz- lar için hazine bonosunun verilmesi J muştur. 
de ellı iki buçuğun kısmen nakit ve elde henUz itfa edilmemiş olan bono-

Bu listelere göre hukuk fakültesim1
• 

Roma hukuku, ceza hukuku ve devlet
ler umumi hukuku, iktısat fakültesin

de umumt iktısat ve iktisat doktrin.:. 
teri tarihi. fen ve tıbda fiziyoloji, 
mikrobiyoloji, histoloji. hayati kim -

ya, tecrUbt fizik ve edebiyatta orta 
zaman garb tarihi doçentlikleri açık. 
tır. 

kısmen bono halinde t"erileceğini sa- n~rın kıymetlerinin büs~ütün düşme- Har ·1 cı· ye Umu m~ı 
nan gayrimübadiller buna c;ok sevin. sıne sebeb olacaktır denıyor. 
mişlerdi. Bunun için gayrimübadiller, arala- k ..,. l • b • 

Fakat Hiyiha hakkında tafsilat alı. rında toplanarak bu hale bir çare bu. a 1 1 

Üniversite rektörlüğü bu münhal
ler için yeni doçentler almak üzere 
imtihanlar açmaya karar vermiştir. 

imtihanların kat'i gUnleri tayin edil
memekle beraber. ilkteşrinin birinci 

nınca işin zanncdıldiği gibi olmadığı lunmasım ev hükumete hak ve men. 
ögrenılmiş. bu ,-aziyet gayrimübadil- faatlerini koruyacak \•e de\'let için de 
lcri yenide!'! harekete sevketmiştir. J ağır olmıyaCAk. Qla,n. Aitı ıteklü:...yap\1-
Çünkü gayrimübadillere göre hazırla- masmı konuşmuşlardır. GayrimUba -
nan layiha ile, senelerdcnberi müzmin dillerden mühim bir kısmı bunun için 
bir hal almış olan gayrimübadillcr i- derhal kongrenin toplanmıunnı iste • 
şi tasfiye edilmiı; olmuyor. Bilakis mektedirler. 'Eğer kongre bu günler. 
hem hak bakıyesi kalıyor, hem de de tor,lanamusa gayrimübadiller ce. 
mevcut bonoların kıymetini düşürecek miyetinden bir heyet Anka.raya gide
tehlikeli bir vaziyet ihdas edilmiş o. rek maliye vekaletiyle temasa 1;eçe • 
luyor. cektir. 

haftası zarfında imtihanlara başlan -
ması takarrür etmiştir. Kadronun bu 

defa tamamlanacağı \'e bu münhal 14 
doçentliğin doldurulacağı ümid edil. 
mektedir. 

Layiha~a göre maliye, alakadarla. 
ra istihkaklarının yüzde onu nispe • 
tinde haz!ne tahvili verecektir. Hazi
ne tahvillerinin kıymetlerine rağmen 
evvelce bonoların hazine tahvillerile 

Esnafı dolandıran 
a~ıkgözler türemiş 

Esnaf dispanseran de~ i 
parasız tedavi için para 

. ahyorlarm;ş 
Öğrendiğimize göre, pazı açık göz- masrafları esnaf cemiyetleri müşte -

lerin esnaf haetanesi ve dispanserinin rck yardım bütçesinden yapılmakta -
1sta.n~ul eııı~af~na n:cccanen yaptığı te. dır. Bu iş için bu sene de 27000 lira 
davıyı bir ıstısmar vasıtası yaparak tahsis edilmi~tir. 
birtakım esnafı dolandırmsğa kalkış

tıkları haber alınmıştır. 
Duyulduğuna naı.aarn. bu adamlar 

esnaf dispanserinde yatan ve ya kli
nik tedavisi gören esnafa müracaat 
ederek sahte kağıtlarla para istemek-

Esnaf cemiyetleri müşterek merkez 
heyeti başkanlığı llu hususta bir ta
raftan a!:ikadar makamlara müracaat 

ederken, diı;er taraftan da esnafa bir 

tamim yaparak herhangi bir şahsın 

te veya diğer esnaftan da hastaneye para talebi karşısında derhal zabıta. 
yardım taleb etmektedirler. Halbuki ya müracaat edilmesini bildirmiştir. 
gerek kurulmakta olan esnaf hastane. 
si, gerekse esnaf dlspanSC'ri iktısat v:?-
kaletince tasdikli esnaf cemiyetleri a. 
zaları için meccani tedavi yapan mü. 
es&'Seler halindedir. Bunların klinik 

ToD'iıton amca
nın vena aşıkı 

Yllhk mezuniyet 
Oazelecller l~ln de 
hak olarak tanılıyor 

Ankara. 24 (Hususi) - Bugün
lerde Mecliste görii§ülecek Ba -
sın birliği kanunu projesinde gazete
lerde çalıtan muharrir, muhabir, müaah 
hih ve fotoğrafçılarla gazete idaresinin 
mukavele yapması mecburiyeti kon-

muıtur. tı kanununda olduğu gibi her 
iki taraf mukaveleleri .fesh için muay
yen müddetten evvel haber verecekler 
dir. Feshi istiyen tazminat verecektir. 
Çalıganlara yılda muayyen mezuniyet 
hakkı projede yer almııtır. 

Bu sene şehirde 
yapılacak yollar 

fki yıllık yol programiyle yapılacak 
olan §:?hir yollanna ait tetkikler ne
ticelenmiş ve yollar müdürlllğü bu 
yeni yapılacak yollara ait projeyi ta

mamlamıştır. Hazırlanan programa 
gQl'e, bu sene yeni asfalt ve beton as
falt yollar yalnız Istanbul ve Beyoğlu 
taraflarındaki kazalar dahilinde yapı. 
lacaktır. Diğer kazalarda bu iki sene 
tarfmda yeni yol yapılmıyacaktır. 

Yapılan hesaplara nazaran bu sene 
yenid\°ln inşa edilecek yollara 507,453 
lira sarfolunacaktır. 

Bu sabah Ankaradan 
şehrimize geldi 

Almanya ile aramızdaki ticaret anlaş. 
masının metni üzerinde yapılacak deği
şiklikleri müzakere etmek üzere Berline 

gidecek ticaret heyetimiizn reisi harici~ e 
vekaleti umumi kAtibi Numan Rıfat Me--
nemencioğlu bu sabahki ekspresle Anlca. 
radan şehrimize gelmiş, istasyonda ... ali 

muavini. emniyet direktörü ve dostları 

tarafından karşılanmıştır. 

Numan Rıfat Menemencioğlu pazarte. 
si günü heyetle birlikte Almanyaya gi-

decektir. Heyette İktisat vekaleti namına 
Türkofis umum müdürü Burhan Zihni 
de bulunacaktır. 

-~o--

Veni nikel paralar 
Darphanede büyük bir faaliyetle ye

ni nikel paraların basılmasına devam 
edilmektedir. Tesbit edildiğine göre, 

şimdiye kadar 10 kuruşluklardan 13 
milyon, beş kuruşluklardan 35 milyon 
1 kuruşluklardan da 30 milyon liralık 
basılmıştır. 

Bu paralar bir o kadar d&ha bası. 
lacak ve bunların basılma işi yılba

gından evvel bitmiş olacaktır. 

GUmrOk için yeni 
motörler yapılacak 

Gümrük muhafaza teşkilatı deniz 
kuvvetini arttırmak için bir proğram 

hazırlamıştır. Yakında Haliçte yeni ve 
sür'atli motörler inpsına bt1lanacak -
tır. Bu motörler makineli tüfeklerle ve 

bir de küçükü topla mücehhez olacak
tır. Motörler inıa edildikten sonra aa • 
hillerimizdeki bütün muhafaza tetkili

tı olan yerlere ve bilhassa Akdeniz sa
hillerine gönderilecektir. Eski motörle
rin hem sür'atleri az ve hem de gürül
tülü olmaları yüzünden kadro harici e. 
dilmeleri karartaıtmlmııtır • 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğin. 
den: 
Kalamış Tevfikpaşa S. 10 No. da mu

kim istiklal harbi malfillerinden Hayri 
Ertürkün haaiyle kendisine İstanbul 
Gülhane hastanesi inzıbat bölüğü ko. 
mutanı yüzbaşı Vehbinin 21.5-938 tari· 
hinde vasi tayin edilmiş olduiu allka. 
darlara ilSn olunur. 
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• Liselerde olgunluk imtihanları dün 
b şlamış ve ilk imtihan lürkçeden tohrlr'.I 
oJarok yopılmıştır. 

• Eski odll)'e blnaııı molozlarının, miltc
ahhldln im lşl ikmal etmemesi üzerine 
hoıJncye irat koydedlJen 3000 Jirnlık le. 
mlnot okcesl ile knldırılmosınn ve bunda 
belediyenin yardım etmesine karar veril. 
mfşllr. 

• Dıalıkhancnln )'eni bir şekilde inşası 

için ıtmdlkt yıkılacak, )'enlsl belediye 
halinin yanında yapılacaktır. 

• Yeni belediye znbıte nizamnamesi da. 
lml encümen tarafından tetkik edilmekte 
ve bunun için hartıde iki toplantı yapıl. 
maktndır. 

• Sirkeci garıı ın etrafı ncılırken karşı. 
sındnki cami de yıktırıl:ıcnk, şimdiki ara. 
ba npuru iskelesi beton olarak inşa edile. 
cektlr. 

• l\l:ıkıu fiyatın satış kanunu tatbik mcv 
kiinc girdikten ııonrn hlıl işi kontrol için 
belediye znbıla memurlarının nrltırılına. 
sına knrar verilmiştir. 

• Şehz:ıdeb:ışındo, uzun müclccltıenberi 
in~ası yarım ''C metrOk k:ılan eskt talebe 
yurdu b i n:ı~ı Maarif tnrnrından Evknrtan 
alınarak lnş:ıal blllrrJmlşlir, Yüksek öğret
men okulu bu sene buraya nnklolunacak
tır. 

• Vail ve belediye reisi Atlnaı1an paznr. 
lesi günü aynlacnktır • 

• Amstcrd:ımda toplanan millctlerarası 
'k':ı"d m hastalıklnrı toplnntısıno memleketi. 
mız nnmınıı iştirak eden he)·et dün dön. 
müştiir. l\furahhaslarımızdan dcıl;.tor ıl.h

met Asım Onunın tcbll~I J:ongrccle nlftka 
i!~ karşılnnmı~tır. 

. • Almanca "Frıınkfurl~r 'J'saytuııg., 

gazetesi siyası muharrir! lıforgoret l.loverl ı 

bir müdclellcnberi bulunduğu şelırlrııiıflen f 
Triycsteye iilmek üzere ayrılnııştır. 

• Tükkuşu talebelerinden 37 kişi clün 
Ank:ıradan fnönü k:ımpınıı hnreket rtml~. 
tir. 

• Pamuk mnhsulilnün bu yılki ilk lhro_ 
cntı, Trabzon yolu ile Almıınyııyn yapıl. 
mıştır. 

• Yttnanlııtenın Ankara cicisi Rofnel dün 
şchrjmizc gelmiştir. 

" lhracat 1nnllnrının standıırdlnştırilm:ı. 
sı hususunda :ılınacak tedbirleri almak ü
ıere p;ııprtl!sl günfı lücacrlar Hk toplantı 
larını y:ıpacoklıırdı:-. Toplantıhtr 23 teın. 
mu:zn kad:ır i'levom edecektir. 

• lstonbul müdcCHumumisi Hikmet O. 
n:ıt, bazı işler hakkında vekllletle temasl:ır 
<l:ı hulunmnk 01.cre cllln Ankarnya git_ 
mlştlr. 

• Dün Karadeniz boğazı n~zında, sis yü_ 
zünden biri Norveç, dlı(eri f nı:lllz bandı
ralı iki 'apur karayn oturmuştur. Vapur. 
1:ırın kurtıırılmasına çahşılmaktndır. 

• Elektrik idaresi mOdilrlilAilne tayin 
edilen Nnria münakalat müdürü Kadri dün 
Ankaradan gelerek ihzari mnhlyettekl va. 
ıHcsine h:ı şlnmışlır. Yen1 kndro bugOnlcr_ 
de tebliR edilecek, idııre fıınll)•clc ay ha. 
şınt1an itibaren boşlıyocaktır. 

• Yalova kııplıcn yolu için alınacak oto. 
hüslcrin ilk nümuncsl getirilmiş ·ve tec
rübesi dün yapılmıştır. 

• Denizbankın Almıınyarlıı yaptırdıAı 
"Efr~ .. ve "Su~,, vapurları dün Hambıırs. 
önn hareket etmişlerdir. 

• Ynhııncı mcınlelıctlerde tahsilde bulu_ 
n:ın ,!ıettcler fl!lkcrJlk hlımetlerioi, getire, 
ceklorl tahııll vesikalarına «8re 3, 2, \'e 
ya 1 oy hnzırlık kıtıılarındn tnlim ve terbi
} c ile sörııceklcrdlr, 

• Cçüncü umumi mtifrtılşllk kongresi 8 
aAııstosta Trabzonfüı toplanarak motettlş. 
ll~e dnhll yccll \"llfı ·etin mektep işleri ~ö. 
rüsülcccklir. 

• Ilıcadan Enuruma gelen tren yoltlan 
cıkmış ve knıtı neticesinde beş kişi yara. 
Jonmıstır. Jklslnln yarası ARırdır. 

• Belediye pek berbat bir halde bulunan 
Yıldız _ 7.lnci rlikıı)·u yolunu esııslı hir şe. 
kilde t:ımir ettirmclıc katnr \'etmilşir. Ta
mire derhal haşlnnacaktır. 

• nu nyın 21 inde J.ondrndıı topltınan 

Osmanlı bankası lıcycti umumi) esinde bu. 
Junnn Borsa ' 'C O~manlı bankası komiseri 
İhsan Rıfııl birkaç gftne kadar şehrimize 
dlineeck ve Anknraya gidecektir. 

• Orscnernl Fnhreddln Altoy ı:ırnfından 
Atatürk a<lınn Sarranboludnkl piyade alı. 
yın:ı merasimle sancak vcrilmlştlr. 

• Kadıköy halkc"inden ll!ıe ,.e orta o. 
Jrnlarclnn ikm:ılc kalan tnfehelcr için kurs 
acılclı!ıınclıın, lııtcklilcrin iki re~lmle mrı. 
racaııllnrı !Otumu hlldfrllıtıoktcıllr. 

Almanyada mecbur i 
iş kanunu 

Bcrlln, 24 (A. A.) - Dört senelik 
planın tatbikma memur mareşal Gö
ring, devlet h izmetlerine ait bir tem. 
muzdan itibarC!Jl merlye~ girecek ye
ni bir errtJrnnmc çıkarm1~!.ıt. 

Bu emirname mucibince, kadın er. 
kek blltUn Almanlar m~lekleri her ne 
olursa olsun hUkCımetçe kendilerine 
göste rilen işi yapmakla mükelleftir. 
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Sovyet Radyolarında Giyecek eşyası 

Türk gecesi 

DIŞARDA: 

• ltol)•anın Londrn piynsnsında kredi elde 
etmeAe çolıştı~ınn d:ılr çıkan haberler Lon 
radakl tııılyon bilyük eJclllğince tekzip e. 
dllıneklcdlr. 

• Polonya ekalllyetinln ttıleblerl hak. 
kındnkl muhtıra dolnyıslle Alman dahiliyı 

1 
nazırı Dr. Frlk, J>olon)•a ckolliyctl birliAI 
delegelerini kabul ctml~tlr. 

• Entcrnaııyonal ha"ocılık federııııyonu. 
nun 88 inci konferansı dün Ilerlinde ta')·
}0arccller evinde mareşal Göring aılın:ı 
general lıfich larıfındıın acılmışfır. Kon. 
fcrons, altın madalyeyi bayan Jan Batte
ne ''ermiştir. B:ıyan, altın madnlyeyi alan 
ilk kodnıdır. 

• Vorşo,·a _ Budobeştc ho,·a h:ıtlarının 

tesisine ,.c işlemesine müteallik olan Po. 
Jon:ra - l\loc:ırl s tarı itilfıfı, Varşornda imzrı 
edilmiştir. 

• Polonya f!enelkurmay reisi pazar günü 
ı.etorıya, Estonya ve Finlündi) a crk:inıh:ıı 1 
biye reislerinin son ıiyaretlerlni iade et. 
mek üzere Yarşovadan hareket edecektir. 

• İngiltere kral ve kraliçesinin önümüz. 
deki oy icln.ıe Parisi ziyaretlerine :ıi1 
programın bidoyelle tanzim eılilmlş olaı 

progr:ınıın O)'ni olnca~ı resmen 
bildirilmektedir. 

• Buclaucştede dolaştın şayialara nnz:ı. 

ran baş\ ekil lmredl, ihtimal berabcrinclr 
hariciye nazırı olduğu halcle temmuz a)·ın 1 
da Roma)·a gidecektir. nu seyahat, Moenr 
Jı:ış,·P.kilinin ftalyan hükumet reisi ilo ya. 
pacağı ilk lrmaı; ol:ıc:ıktır. 

• mrrikada Montıınıı<l:ı l\lllk nehri va. 
dlsin(ic lılrçok su hortumu hAdlseleri ot 
muş, nehir tıışnıı~tır. 9 kişi boğulniuştur. 
Blrı;ok ki ilerin k:ıyboıılmu' olduğu haber 
\'crilmekll'clir. Çirlçiler, sular t:ırafın<lan 
tahrip er!ilmi5 olan e' leriııclen çıkmışlnr. 
<+ır. Deınlryolıı nıün:ıknliıtı tamnmlle bo. 
zulmıı,tur. 

• Mııı;olini norca Delin f.amlnoledekl 
s:ıvfiycslndcn llomnya dönmüştür. 

l st:ıııhul Müddeiumumtliğinden: 
ı\sliye 5 inci ecza ın:ıhkeme<ıi kiıtlplcrin. 

den Şina!ll Yılmnzın acele memuriyetim!. 
ıe mürncoııt elmeııi... 

Almanyada birinin 
daha liafası kesildi 

BcrHn, 24 (A.;A.) - Biberah'lr 
J}:awgJb ~m.~ bu ... sabnb. kafası baltn 
ile ke:Jilmek suretile idam edilmiştir. 
Kendisi bir ecnebi devlet hesabına ca
susluk yapmış olduğundan dolayı 2!! 
Şubat tarihinde halk mahkemesi ta. 
rafından idama mahkum edilmiş idi. 

Yeni neşriyat 

Ze_qtın dağı 
Palih Rı\krnın hu eseri 
ikinci defa bası'.dı 

BUyilk Harp yıllttrında Kudüstc dör
ldüncü ordu kumandanı Cemal (paşa)• 
nın yanında vazif!= gören Falih Rıfkı 

Atay, bir kaç sene evvel, o devre ait 
mUşahedelcrini ve hatıralarını anltıtan 
bir kitap neşretmişti: Zeytlndağı .. 

Zeytirtdağı, dördUncii ordu kararga
hının üzerinde bulunduğu bir tepenin 
adıdır. Çok kısa zamanda mevcıidu tü. 
kenen bu eser, bugUn yeniden basıl

mış bulunuyor. "'ilk intişarında münev
ver tubaka a511sında bilyük akisler u
yandıran ve bUtün gazetelerde kendin
den bahsettiren "Zeytindağı,, nın mu. 
kaddemesin:fo, muharrir, eseri niçin 
yazdığını şu satırlarla anlatıyor: 

"Zeytindağında tarihin hakkını 

tarihe, Cemal Paşanın hakkını Ce
mal Paşaya verdim. Eserimde Ce
mal Paşanın, sırası geldikçe, büyü
yüp pllrladığı görülür. Zaten doğru
sunu isterseniz, Meşrutiyet §ahsi. 
yetJerindc cıer yuılrnak değeri gö
renlerden -değilim: Fakat bizzat 
•"1e§rutiyeti anlatmak laumdır. 

Zeytindtığını bu maluatla yazdım. ,, 
Değerli arkadaıımız Nurullah Ata-

çın "Zeytindağı,, hakkında vaktiyle 
yazdığı yazıdan §U parçtıyı alarak, ese
rin kıymetini tebarüz ettirmek istiyo. 
ruı: 

"Zeytind~ğını ıeve seve okudum. 
Zaten başladıktan sonra bırakmak 

kabil değil. Bence bu yeni kitabında 
Falih Rıfkının üılubu, öbür kitap
larından daha göz kamaştıncıdır ve 
zıınncderim, en güıel haline vasıl 
olmutlur. Zeytindağı, 'bugünkü 
Türkçe ile ne kaclar kuvvetli imag'· 
lar yapılabileceğine ıağlam bir ~c
lildir.,, 
Zeytindağı, her Türk münevverinin 

kiltilphaneıinde yer alacak kıymetli bir 
eserdir. Tavsiye ederiz. 

28 Haziranda Yüzde yirmi nisbetinde 
Azerbaycan ve Kırım UCUZlfttJIOCftk 
havaları çalınacak 
Moskon, 24 (A.A.) - Tas :ıjansı bildlrl. 

yor: 
28 lıazl,-aııılıı, .Mosko,•a s:ıatıle s:ıat at 

den 21,45 e kadar, yani Türkiye saaUle 
ual 20 den 20,45 o kadur, 'fürkiye içirı 
hususi l.ıir radyo konser verilecektir. 

Bu konser nş:ığıdnkl !stasyonl:ır tarafın 
dan neşrolunncaktır: 

Kısa dalsu: Hki 19,89 metre, 
Uzun dalga: R'·-8 1500 metre, 
Uzun dll.lga: R'·.21 i80,5 metre, 
Uzun dnlga Rv.iS 349,2 metre. 
J{onscrln programı şudur: 
Dirinci kısım: A:zcrboyc~n musikisi. 
Jln>k şarkuı "Yac'lımn düştü,. Sovyctler 

lıi rliği hnlk f'Jk ek artisti boyan Mımedo
,.a tarafından, 

Gomayev, "Şah lsmail,, opcrnsının ü. 
'"•rtürü ve d:ınsları, Ruıotamov idaresinde 
~.ı rk nımikt nlctlcri Azrrbarcan orkestrası 
tnrnrmuon. 

J\ııroe''• "Kalp şarkısı.. kwo ve Azer. 
b:ıycon orkestrası tnrofınıltın, 

lkincl kısım: ı\lekscye,· idaresi nele milli 
musiki alcllcri orkestrası ,.c yüksek mu
ganniye frmn Ynunzcm. 

Zolııycviç, Kıı:z:ık m:ırşı, orkestra tarafın 
d:ın, 

Knzak halk ş:ırkır;ı, "Giizel kacıno,, or. 
lı:estra ,.e Younzcm tnrııfındıın. 

Tarenkov, "\'oro~ilof şarkısı,, orke~tra 
Ye Yaunzem t:ırnfınfl:ın. 

Gcrınnno\'1 "Basil Sovyct ndnını,. Yaun. 
:zem ve orkestra tar:ifından. 

:'ıforozov, kaznn t:ıtorl:ırı dansları orkes
tra t:ırafındon. 

Xirn:ın, "oy dihiııde bir cicik,, Kırım la 
tarları dansları, orkestra tarafından. 

Tiirkçl' Kırım tatarları halk şarkıları 
\'C Jlus halk şrtrkısı "fıicllyôrum, gi<llyo. 
rum,. orkcstrıı rdıık:ıllndc trma Yıtıınum 
tnrafındnn, 

Vommlnn o J;Cn(' kadın, . ve Niman, 
"Ay 1ş1Jh •• orktstro toraf1ndan. · 

Slovaklar 
Çekoslovak yanın 
başına yeni bir 
lı(alle açabiUr 

• Varşova, 24 (A.A.) - Polonya ajan
sının Presburgdan istihbarına göre, Çek 
makamatı muhtariyetçi Slovaklara karşı 
tazyiklere ba,ıamış ve muhtariyetçi nü
mayi~çilere i~tirak edenler arasında bir 
çok tevkifat yapmıştır. Gene bu cümle. 
den olarak üniversite rektörü muhtaıi

yetçi talebeye diplomalarım vermekten 
imtina etmiştir. 

Slovak mebuslarlle mülakat 
Prag, 24 (A.A.) - Başvekil Hodza, hu 

sabah Hlinkanm Slovak halkçı ve muh
tariyetçi partisine mensup be~ mebusu 
kabul ctmi~ ,.e kendilerile iki saat görü~
mU~tUr. 

Heyet, IIodza nezdinde Slo\·akra ma. 
halli hükfunct makamları tarafından 

alman bazı tedbirleri protesto etmişler. 

dir. Bu tedbirler arasında ezcümle, Slo
vcmıka Pravda gazetesinin kapatılması 

ve parti bayraklanmn mfüadercsi de 

vardır. 

~ n o asta lfllde 

Çeteciler 
Bir volcu tireni ne .. 

taar ruz e t tller 
Yafa, 24 (A.A.) - Asilerden mU. 

r ekkep bir çete, Yafa . Kudüs hattın
da lşliycn bir yolcu trenine taaruı et. 
mlşlcrdir. 

Bir yolcu, ağır surette yaralanmış· 
tır. 

Tclaviv ve Yafa mıntakalan hududun
da tahaddüs eden kanlı bir vaka doları· 
sile zabıta, himaye sistemini takdye et. 
miştir. Diğer mıntakalarda müfritlerin 
faaliyeti s istema tik surette artmakta ve 
endişe hüküm sürmektedir. 

Yahudiler 
Viyan oda do parklara 

ve bahçelere 
~lreınlyecekler 

HtikCımetimiz ilk olarak gıda maddele· 
rinden başladığı hayat ucuzluğu siyase. 

tini hemen bugünlerde mensucat ve bil. 
tan diğer maddeler üurinde de tatbjk 

etmek hazırlı~ girişmiş bulunmakta. 
dır. Bu i~. ilk olarak Süınerbanka bağlı 
ve ınamuıatmı Sümerbank mağazalann
da satan bütün Türk fabrikalan e,yasr 
üzerinde ba~lanacaktır. Bunun için bu 

mamulatın ucuzlatılması hakkında bir 
program hazırlarunı~tır. Program buiün- 1 
lerde Sümerbank umum müdürlüğünün 
tasdikinden geçecek ve bir tenunuıdan 
itibaren de Istanbul, Ankara. lzmir, 
Mersin ve yakında açılacak Adana yerli 
mallar pazarlarında tatbika başlanacak
tır. 

Ucuzlayacak e~yatar arasında, ku. 
maş, kundura, manifatura. battaniye, 

• 

l-iinlü ve pamuklu mensucat, iJ)fldi ku. 
maşlar ve netice itibarile dahilde yapılan 
bütün maddeler vardır. Tenıillt nisbeti 
yüzde yirmiyi bulacaktır. 

JıhhlAk vergiıi de iodirileeek 
Ankara 24 (Husust) - lstihllk vergi

~ini aıaltan yeni bir kanun llyihası hü
kfunet tarafından hazırlanarak meclise 
verilmiştir. 

Yeni layihaya göre, ~ayak, yünlü, bat.. 
taniye veya bu 11e\iden diğer eiyecekl('r
den alınan istihlak verıisi esaslı suret. 
te indirilecektir. 
Diğer taraftan, hayatı uaıılatmak için 

alınan tedbirler arasında. yerli malları
nın fiyatlarım da indirmek dtl§ün1llmfiş
tür. 1 temmuzdan itibaren yerli mallar 
pazarlarında tenzil!t ~apılacaktır. 

Sabiha Gökçenin 
son muvaffakiyeti 
Mecliste alkışlandı 

Ankara, 24 (A. A.) - B. M. Mec. J k~milrilniln gilmrUk resminin indiril· 
lisinin bugtinkil toplantıımda hava ır- l meslne alt karaırnarnelerin tasdilderin• 
nıfı mensuplarına vetnecek zamlar 1 ait ka~un l!yihalanru kabul etmiıtir. 
ve tazminler hakkındaki kanunwı mü- Bunlardan başka yine bucilnkü top-
zakere ve kabulü vesilesile, Ki.mil Jantıda t~prak mahsulleri ofiıi teıkili· 
DurS'Jn (İzmir) kilrfliye gelerek şu be- ne, Türkiye cumhuriyet merkeı banka 
yanatta bulunmuştur: sı kanunun bazı maddelerinin ve or-
"- Hava mensuplarına ait bu ka.nu. man koruma teşkilatı kanununun bir 
nun kabulü münasebetile pyanı ifti- maddesinin deli§tirilmeaine mevn fi-
har bir meseleyi yüksek huzurlarınıza yat Uzerine satı~ mecburiyetine ait ka· 
arzetmeyi münasip gördüm. Atatürk nunlar adliye harç tarifeıi kanuna ek 
rejiminin her sahada memlekete kanun ltyihası da müzakere n taavip 
yaptığı h:unetler saymakla tükenmez. edilmi~tir. 

Asırların f stiap edemiyeceği bu terak. B. M. Meclisi pazarte&i ıünii .ut 
kiyatın en mUhlmlerfnden biri de ha. 14 de toplan~cakbr. 
vacrlrkta katedilen bUyUk merhaleler· 
dir. Gerek genel kurmaylık makamın. 
ca, gerek millt mUdafaa. Vekiletlnce 
ve bir cilmle ile Cumhuriyet hUkO.me. 
timizcc sarf olunan resmi mesaiden 
başka Hava kUPUtnu vaaıtaeile mille· 
timizin gösterdiği yüksek alakayı bu
rada iftiharla zikredebilirim. Ve bu 
münasebetle her vakit takdis ettiği. 
miz büyük ordumuzun terefU bir ıu. 
besi olan tayyareciliğin biltün men· 
suplarını ve bu arada her vakit kendi 
semalarımızda yüksek kabiliyetini 
gösteren ve bu defa da Yunanistan, 
Yugoslavya, Romanya gibi müttefik 
memleketler semalarında ve Sofyada 
Türk kudret ve kabiliyetini ve bu ka. 
biliyetin genç kıılarımır.cla dahi vücu. 
dunu gösteren Büyilk Atatürk kızı 
muhterem Sabiha Gökçeni yüksek his. 
siyatınıza tercüman olarak tebrik et
meyi ve kendisinin bUtun gençleriml. 
zc çok iyi bir niimune olmasını candan 
dileriın.,, 

Mecliste dlinkil müzakereler 
Ankara 24 (A.A.) - B. M. Meclisi 

bugün Hilmi Urayın başkanlığında 

ytıptığı toplantıda Türkiye • Sovyet 
ticaret ve tediye anlaşmasrna bağlı lis
tede deği~iklik yapılmasına, hava sını
fı ne ,denizaltı sınıfları mensuplarına 

verilen zamlar ve tc:ııminlere ait kanun 
llyihaları ile genel ithal!t rejimi ka
rarnamesine bağlı listede yazılı bir kı
sım eşyanın gümrilk resminde yapılan 
zam ve tenı:iller ile ecnebi memleket
lerden ithal edilen yirmi bin ton kok 

Zengin dilenci 
_.. Baştarıh ı incide 

imis gibi alıp satmaya ,.e herkesin ıöıil 
önünde rnemleketWı çıkannaya başla

dıldan görülmUıtu. Bu vaziyet kar§ısın· 
da derhal raporlar yazılımş, nuan dik
kat bu noktaya çekilmle. projeler hazır· 
lanmıj, fakat, her nedense bunların ta
kibat sahasına konulmaM g~kmi~. 

işte tam bu ~ırada şehrimizde Cafa· 
lo~Iundan Bayezide kadar olan mmta
kada yarı meczup haliı.de titriyerek do
la~n bir dilencinin ölümü işe yeni bir 
~kil vermiştir. 

Herkesin acıyarak kendisine sadaka 
vermeyi adeta borç 'saydığı bu dilenci 
ölünce, varisi olmadığından terekesine 
mahkeme(e vaz'ıyet edilmi§, o vakit bU 
zavallının yüzlerce evrakı nakdiyesi ve 
ıilinüs paralarile beraber 22 tane de 
kulplu veya zincirli beşi bir aradası çık
mıştır. Bunlar birer ziynet altım adde
dilerek belediyenin iaJ1dal bedestanma 
sevkedilmi; ve orada müzayede ile satd
mı~tır. 

İ§te böylece bir kulp veya ıincir illve 
edılmiş olan altınların mevcut nizamna
meye aykırı bir tekilde bedestanda sa

tılması alakadar makamlar için resml bir 
misal olmuş ve bunun üzerine Maliye 
vek!leti sikke halindeki altınlara yapı

lacak n~,·elerin sikkelerin sekli deliıirae 
bile mahiyeti asliyelerini boznuyacalJ 
,.e binaenaleyh ziynet altını olamıyacak 
lan karannr vermiştir. 

-• • HER ·Al\ŞA \1 ·-~---

TA. K Si M 
Belediye Bahçesinde 
HAMDVET 

ve 

BAGDAT REVÜSÜ Viyıı..na, 24 (A. A.) - Polis direk
törlliğilnün bir cmirnnıncsl ile yahudi. 
lcr, Viyanadaki parklara ve umwnt 
bahçelere girmekten ınencdilmlf,ltir. 

Bu tedbire sebeb olarak "halkı devam- ı T • L. 43 7 7 6 1 
lıbhrl~~~nkMumaklUwmu,,i~~J~•--•••••••••••••••••••••••••••· 
sürülmektedir. 
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midin nu~ 
zaman Oaıro lfila 
aıt gravtYırrueır 

Ta.bla.t Uzerinde yapılmış resimlerin 
tarih veslknsı olarak büyUk bir kıy. 
metl vardır. Benimse bu çeşit gravür
lere, oforlara bliyük bir hayranlığım 
vardır. Üniversite kütüphanesinin al
bUın kollekslyonu içinde 8712/ 4 nu
maralı albllm geçen gUn gözlerimin ö. 
nune yakın geçmiein canlı bir panora. 
muı halinde seriliverdi. 

Günlük ı;azetelerin tarihi tefrikala
n arasnda ikinci Abdülhamid devri 
muhtelif imzalar tarafından pek çok 
na.kledflmi§tir. Fakat hiçbir muharrir, 
hl~bir gazete, bu mevzuları, o zaman
dan kalma ve bir sanatkArm imzasını 
taııyan resimlerle canlandırmak zah
metine katlanmamıştır. 

Yukarda numarasını kaydettiğim 

albüm, 1923 • 1924 Sırb ve Rus muha. 
rebeleri sırasında çıkan almanca, İn
gilizce ve fransızca resimli mecmua -
]ardan kesilmiş resimlerle vücuda ge
tirHıni§, güzel bir cilt içinde ikinci 
Abdillhamide verilmiştir. 

Bu albüm tanzim edilirken ilmi bir 
usul gözetilmemiş, çok büyük bir nok. 
ean olarak, mecmuaların isimleri ke. 
silip atılmış, ve ayrıca sayfaların bir 
kenarına da i~aret edilmemiştir. Re
simlere gelince, bUttin Avrupayı ala
kadar eden bu şark harbinde, harb 
sahnesine gönderilen ve bu günün fo
toğrafçılarının yerini tutan gayet kuv. 
vetli gazete muhabiri ressamların elin. 
den çıkmıştır. 

Ben, buraya, faydalı bir işaret yap
tığıma inanarak bazı resimlerin mev
zularını kaydediyorum: 
· lkincl AbdUlhamldin Eytibde kılıç 
alayı - Sırbistanda. ba§ıbozuk asker
leri - 1stanbıı 1 da ikinci Abdillhami. 
din cülus şenlikle:-1 - Selinlkte bir 

-emmmtr ahzıasker ~uoes'inae orduya 
jlihiUil kl)ydı - 1293 • ~ll ae Os
manlı ricali - 1293 de Edim.ede başı
bozuk askerlerinin kışlası - Abdill -
hamidin saltanat kayığı ile Eyübe git. 
mesi - tstanbulda ulema ile medrese 
talebelerinin camilerde toplanmaları • 
Bir cuma selamlığında at üzerinde 
Abdtilhamid - İngiltere elçisi Hanri 
Elyotun huzura kabulü - Belgradda 
bir Türk kahvesinin içi - Belgradda 
eski Türk mahallesi - lstanbulda bir 
sünnet alayı (bu harikulade güzel bir 
Vesikadır) - Osmanlı karargfilımda 
koyun sürüleri, fa~e meselesi - Tuna 
nehrinde muvaffakıyetler gösteten 
Mesudiyede topçular - Gönüllü top. 
la.mnası, eski kahveler. 

Reşad E'f..7cm KOÇU 

Tıbbi konferans 
Budapeşte Onh-crsitcsi :profesörlerin. 

<'len Prof, Helnss 27-6.!l38 :pazartesi günü 
saat 8,30 dn Tilrk lıb cemiyeti merkeılndr. 
~t çocuğu midesinin fizyoloji ve patoloJiı;I 
hakkında '·ereceği konferansa azanın ve 
bütün mcslcktaşlarm gehneieri rica edil 
ınektedir. 

Kongre 
Davutpaşcı Gençler Birliği Umumi 

Sekreterliğtnden: 
3-7.1938 Pazar günU saat (10) da 

birlik merkezlmlz~e senelik kongremiz 
yapılacağından Ui§ik Uyelerin gelme. 
lert, ve gelmiyenlerin yazı ile salahı • 
Ye't vermeleri ehemmiyetle rica olu
nur. 

Tiyatro sanutkz\rJar birliği 
kongresi 

Blrll~lmıı gayeslnrtc dnh:ı. esaslı bir su 
rette calışmak ve aldkcıdarlarn vorlı~ın; 
l'aymak maksadi)'lC 26.6.938 pazar günü 
saat (15) re Beyoğlu halkcvlnde temsil 
sııoounda umumi bir toplantı ynpncaktır. 
l3irlii;iimiz1e nlfı kada rlafin teşrifleri. 

•.. _ ..... .__._ ..... __..t 

'~-~~-~!:~' 

Turizme ehemmiyet 
verirken ... 

Evvela memleketteki otelleri kat'i bir 
tabi tutmak icap eder. 

ıslaTıata 

!ktısat Vek:i-
letinde bir turizm 
bürosu kuruldu. 
Bu büronun başı
na, bir müddet 
evvel Basın Genel 
direktörlüğün • 

den çekilmi§ olan 
doktor Vedat Tör 
getirildi. 

!ktısat Vekili 
Şakir Kesebir, ye 
ni büronun kuru-
luşunu valilere 
tamim ederken 
bir ''İlk üç yıllık 
turizm planı,, ha
zırlanacağını ve 
planın azami dere 
cede isabetli bir 
tarzda. hazırla· 

nabilmesi için de 
"Bütün alakadar 
makam, milessc-
se ve eahsiyetlerin mütalea ve bilgile
rinden istifadeyi çok lüzumlu tellk· 
ki ettiğini,, bildiriyor. 

18-6·1938 tarihini taşıyan bu tami
min bir sureti ile Vedat Tör imzasını 
taşıyan ve gaıetecilere hitap eden bir 
''Musahabe '"J ta.mim,, 1, otelciliği muh 
telif bakımlardan umumt bir inceleme 
mevzuu olarak sunan bir "ek,, i, bir 
banyo ve yatak istatistiğini ve otel
ciliğe ait bir emirnameyi ihtiva eden 
büyücek bir zarf ta bana gönderilmiş 
olduğu için, turizm balısinde lktısat 
Vekaletinin ve yeni büro şefinin, müş
tereken, benim mütalea ve "bilgi,, te
rime de kıymet vermek nezaketini 
gösterdikleri anlaşılıyor. 

Doktor Vedat Tör arkadaşımdır. 
Üzerine aldığı işi kendi haysiyeti ha
line koyar. Onun başarabileceğine i· 
nanmadığı bir vazifeyi kabul etmesi
ne imkan tasavvur edilemez. Sinirli 
sinirli ve hümma içinde yanarak ça· 
hşır. Verebileceğinin en üstününü ver 
mek için enerjisini ve bilgilerini aza
mi surette istismar eder. Binaenaleyh 
bu arkada.§m bizi, en kestirme yollar 
dan güzel neticelere yaklaştırmağa 
çalışacağını şimdiden tahmin etmek 
hata olmaz. 

• • • 
Turizm mevzuu etrafından en çok 

yazı yazmış olanlardan biri de benim 
sanırım. ''Müze - şehir,, ve "Müze • 
memleket,, hakkındaki düşüncelerimi, 
bilhassa son üç buçuk yıl içinde, muh
telif menşurlardan geçirerek tekrar 
tekrar neşir ve tahlil etmiş olduğu· 
mu hatırlıyorum. lç turizm bakımın
dan da az konuşmuş bulunmuyorum. 

aı icab eden işler
den bir de aptesa.. 
ne davasıdır. 

Bu itibarla O· 

tel, lokanta, gazi. 
no, kahve. sinema 
gibi umumi yu • 
lerdeki, yatacak 
müşteri kabule • 
den hanlarla büro 
ve ticarethane o
larak kullanılan 

hanların abdest • 

Bııraada yapılan kap11ca®1ci yen! otc!imiz 

. hanelerin her an 

. temizliğini temin 
edecek bakım ve 
bunun daimt kon
trolü huswmnda 
alınma.ar Jcab e. 
den tedbirler hak 
kında. mütaleanız.. 

dan istifa.de et • 
mek isteriz.,, 

Bu ciheti hem ekonomi, hem kilitli· 
rel bakımlardan bir hayli işlemişiz. 

Turizm işinin nokta ve mevki mesele· 
si halinde mutalea edilmemesini. mın 
taka halinde mütalea edilmesini doğ· 
ru bulanlardan olduğum da mallim· 
dur, sanıyorum. Garbi Anadolu ve 
Marmara turistik mmtakalarma. her 
fırsatta. temas etmek ve hele ıiiU lstan 
bul şehrinin imarını istemek ise eski 
bir kalem itiyadımız halini almıştır. 
Av yerleri, ormanlar, lokantalar, o
teller, rehberler, nakil vasıtaları, Uc
retler yollar, propabanda vesaire gibi 
mevzuları da ihmal etmi~ olduğum 
iddia edilemez. Binaenaleyh turizm 
işf etrafında benim, söyliyebileceğim 
yeni hiç bir şey yoktur, diyemesem 
bile eski söylediklerimi bana bir de
fa daha tekrarlatmaymız, diyemez 
miyim? 

Abdesthanelere, banyolara dair o
lanlarına varıncaya kadar turizmi a
lakadar eden fikirlerimi hep söyle
dim. Belki bu son mevzuu bir daha 
ele almağa ve ortaya. attığım bir fik
rin ehemmiyetle not edilmiş bulunma 
sından mütevellit sevincimi kayda 
lüzum görebilirim. 

lktısat Vekili Kesebir'in gazeteci
lere hitap eden tamiminde ıu satırla
ra rastlanıyor: 

''Memleketimizin ihtiyaçlarından 

millhem olarak hazırlamak istediği
miz otel, han, pansiyon kanununun 
ihtiva etmesi lazııngelen esaslar ve 
prensipler hakkında.ki dilşfuıcelerini
zi alaka ve minnetle karşıhyacağız. 
Memleketimizde otel, han, pansiyon 
davasile hemahcnk olarak ele alınma-

Belki garip ge
lecek ama, bunun i~in benim ilk ta.v. 
siye edeceğim oey, §U ola.caktxr~ 

Memleketin her tarafındaki zabıtai 
belediye memurlarına abdestane ve 
banyo denilen teşkilatın ne olduğunu 
gösterip anlatmak. 

Bir insan bir şeyi görmeden anla
mıyor. Bir Petürgeliye, bir Siirtliye: 

-Cadde ... 
Dediğiniz zaman onun hayalinde 

canlanan mefhum PetUrge veya. Si
irt'de hUkOmet konağı önUnden g~en 
yoldur. Onun Ankaradııkf yeni bul
\'arlarr, Beyoğlu caddesini, Ta.kaim • 
Şişll yolunu anlamasına Jmk!n yolC
tur. Abdestane de b8yle. 

Banyoya gellnce ...• Arkadaşımız Ve 
dat Tör bi:t.e gönderdiği iıtatiatik ra
kamlarına inanıyor mu? 

Faraza 29 otel yatağı bulunduğun
dan bahsettiği Denizli'nin üç otelin
den yalnız birinde, söylendiği gibi telt 
banyo vardır. Vardır ama bu banyo 
ile yıkanmak kabil midir? 

Ne gezer. Geçen yıl bu banyoya gir
diğime gireceğime pişman olduğumu 
hatırlarım. Şöyle bfr sabunlanayım, 
dedim, arınacak damla su bulama· 
dım. 

• • • 
Otel bahsinde gayet kökten hare· 

ket lhım. Uç beşi müstesna geriye 
kalan bütUn otelleri setedip sulama, 
silahlanma, endu .. trileşme program 
ve planlan gibi bir de otellendirme 
programr yapmaktan ve bu programı 
kimsenin göz yaşına bakmaksızın tat
bik etmekten başka çıkar yol yoktur. 

Ensari BÜLENT 

Şaırng - Kay .. Şek0Dn 
eccflada 

Model onan güzelllk 
l!<ırallçesn 

B ELGRAD'da hayatını Sloven aileler.inin Geceresini 
tcsbit etmeye vakfeden bir Sloven alimi, elde etti-

ği yeni vesikalara. göre, Mareşal Şang • Kay . Şek'in Slo

ven ırkından olduğunu iddia etmektedir. Bu lllme göre 
Slovanyad:ı, Şek hccosiyle biten bir çok soy adları var
dır. 

F RANSIZ posta ve telgraf ve telefon nezareti yeni bir 
posta pulu tabettirmiştir. Pulun üzerinde elinde bir 

§arap kadehi tutan çok itiıel bir sampanyalı kız resmi var. 
dır. Bu resim bir ressamın hayalinden doğma değildir. Brük 
sel sergisindeki güzellik müsabakasında birinci gelen Fran
sanın Şampanya eyaleti güzeli Jani Perjan bu puldaki resmi 
yapan ressama modellik etmiştir. 

Ka<dl o ır;ı s uz 

Bu Alimin Savinjo.da, Naza.rot echri evrak mahum.lnde 

buldutu vesikalara. göre Fransuva. vo Mart Şek isminde 
bir karı kocanın bir oğlu doğar, büyUr. Bu delikanlı 1610 

tarihinde Fransisken papası olur. Daha. sonra. !gnaa is-
1 yl bl r tesvl yecl mini alıırak Cizvit tarikatma girer. 

fş arıyor Tgnae Şek 1620 senesinde miıyoncr olarak Çine gider. 

K ADII\TSIZ memleket denince hatırım.ııa tabii Aynaroz 
gelir. Fakat me~erse lngilterede kadınsız bir köy var

mıs. Mandanın şimali garbisinde birçok fakir köyler vardır. 
Burada yasıran genç kızlar i$ bulmak maksadile büyük şe.. Elinde calıştı~ı ınuhıcıır resmı \'e gayri Çindo ilk l!enelcri sakin bir hayat gP.çirir. Sonra Çin za. 

rcsnıı mDcsscsolerin hii sniihol ve iyi ı, ci dcglnındnn birisinin kızına. fi.şık olur. KonfUçiyUs dini. 
Olduğuna dair '·eslkaları hıılunon iyi bir • . . 
tesvJycci çok nın~:ıit şeraille iş ornınııkta- , nı kabul eder, Çınde parlar. Hatta Çın imparatorunun bae-
dır. Anaaoluya da Jıidchilir. t~ırklilerln mUııaviri olur. 

'B<!şU.:ın~ Rılıçall rııı~n cfıı Sin~nr:ı~:ı ~te~cit Sloven Allm, Çin~ kadar giderek aramalarına ora.da de-
sokllk 34 ntımnradn Cr,·nt Tuıncr adrcsınc 
rnektupJa Ycya resen mfırıır:ıalları. vam etmeye karar vermi§tir. 

birlere giderler. Ve bu suretle bu köyler kadınsız kalmağa 
ba,ıar. Bunlardan biri olan Kulbuva köyünde &On evlenme 
tam 35 sene evvel olmui ve o ıündenberi tek bir eYlerune 
kaydedilmemiştir. Otuz bei sene evvel evlenen köyün son 
kadını kız çocuk doğurmadan geçenlerde ölmü2 ve bu suretle 
köy tamamen kadınsız kalmıştır. ,,, 

· ''Tatıı güınlerın .. 
de ateşHnl 

s©tFil©l lYı ırem uweını 
~<afl)ÇOD~oo 

Yazan: Dr. R. ADASAL 

S ON asır terakkilerinin kah ce· 
henneınlere, kah açık timarha

nerele döndürdüğü büyük şehirleroe 

bütün gün motörlerin kokularmı tenef· 
füs etmek, kulak zarlarımızı binbir gü. 
rültü ile patlatmak gilıi kafa yıpratıq 
vaziyetler karşısındn zaman zaman ta
biata dönmek arzusu bir ihtiyaç, hatta 
bir itiyat hükmünü aldı. 

Bütün insanlar için tatil mecburiyeti 
gibi insani bir nazariye, mektep s~ 

cuklarımıza mühim bir ders olarak yük· 
!ettiğimiz açık kır kamplarında en ge-
niş tatbikatını bulmıya başlamrştır. Fa. 
kat ne çare ki bunun dışında kalan ge• 
ni~ halk tabakaları, baştan bap bir 
gençlik bize büyük bir cömertlikle &İ• 
neıindeki sayısız güzellikleri uzatan 
tabiattan lfi.yıkiyle istifade edememek· 
tedir • 

Hele iatanbul gibi başlı baıma bir 
atem, bir yer yüzü cenneti olan bir ıe• 
birde pazar günleri bile dumanlaı köıe 
kahvelerinin mutcmadiyen dolup bo • 
şalmasma mukabil deniz kıyılannm; 
Çamlıca tepelerinin insan yilzüne has· 
ret çektikleri muhakkaktır. 

On beı giln önce, sinir geren ve he-. 
yecan öldüren bir futbol maçuu sey .. 
rettiğime pişman olduktan sonra ıeya .. 
bat meraklısı bir dostumun otomcbi .. 
tinden istiade elderek Taksimden Yedi· 
kuleye, Yedikuleden Kir~burnuna 

kadar süren uzunca bir şehir .gezintisi 
yapını§ ve muhtelif kademelerdeki in • 
san topluluklarının tatil günlerini na .. 
sıl geçirdiklerine dair umumi bir fikit 
edinebilmiştim. Muhakkak ki şehrin 

en büyük kısmı, ağır ve boğucu bir ha .. 
vaı altında uyuklayıp duruyoı:ldu; '.Ak .. 
saray, Beyazrt, Sirkeci gibi se.mtlerin 
bütiin kahveleri ağıztanna kadar dolu 
ve buram buram teıliyen yağtl-vücut 
kokulan ve zar takırdıları içindeydi. 

Garip ve ataCalı bulacalı kıyafetleri, 
vaktinden evvel zenci derilerine dön .. 
dilrmiye yeltendikleri ~mer tenleriyle 
kncldilerine sporcu süsünil veren bazx 
gençler ya ağaç ,gölgeleri altında ve 
yahut kayıklarda bol mezeli rakı içiyor
lardı. 

Bütün gün taze ve genç adalelerini 
yorarak denizde yüzenler de soktu. Dü .. 
§Ündüm; bütün gün, bUtün bir sene 
klh kafalarını §işirerek ve kah vücut• 
larınr yıpratarak çalı§an bu insanlar ga. 
zinalarda içer, sabaht.."'111 akşama kadar 
denizde yüzer ve yhut bir ağaç altınlda 
hareketsiz olarak yatarken eğleniyor

lar, dinleniyorlar mıydı?. 
Bir tatil gunünde mütefekkir bir 

inıan, bir dcktor, bir gazeteci için din• 
lenms maksadiyle sırtüstü ybtmak na .. 
cıl ki bir istirahat veya eğlence te§kil 
etmezse, zaten günde on saat ayakta 
bütün adaleleriyle çalışan bir işçinin ve 
ya •porcunun gene ayni maksatla dur• 
maldan yüzmesi ve cabalaması da bir 
istirahat olmaktan ziyade bir yorgun. 
luktur. Onun içindir ki her meslek a .. 
damının, sağlamkırın veya yarı hasta
ların, kadınların veya !jocukların tatil 
iÜnlerinde yapacaklan hareketler ve 
sporlar bir değildir. Bu tatillerden isti· 
fade etmesini bilmek, az müddet ııır

fmda çok şeyler yapabilmek bir hüner. 
idir. 

Maamafih geçen hafta Uç dört mü
nevver dostumla Polonez köyilne ka
dar yaptığım bir hafta sonu seyahati, 
tatil gUnlerlni öldürmeden ve azamt bir 
sıhhat randımanı ile ıgeçiren akıllı ve 
ıportmen gençlerin de mevcut bulun
duğunu yakmdan görmek ve hattl bir 
müddet aralarında ya§amak fırr.atını 

bana veı1di. 
Kml gilneşin yemyeşil tepeleri ııyr. 

rırcasına battığı 11rada misafiri bulun• 
duğumuz evin kiraz ağaçları altında 

hazırlanan sofraya oturmıya koyulur .. 
ken civardaki korudan birdenbire yük
ıclcn bir ses ruhlanmıza nüfuz edecek 
kadar tetirli idi ve filmlerde göridüğü .. 
mi.iz Tarzanın sesini taklid ediyordu ~ 
Korunun azı.meti ve koyuluğu içinde 
;taman .zaman büyük bir ateş böceği ıi . . 
bi yanıp sönen bir ışık ~ gözlerlmiı;e 
vurunca hepimizde oraya kadar gitmeli 

1' _.. Devamı 11 ~e 
Dr. Rasim °'ADASAi: 



Yazan: Rahını }' Ali /Z 

IOk ırıYıırB< meırmasn0 A~amemırııullil 
~o ırllıl Dl so fiil o li11 ~ ırlYl~aı seıreın n n n 
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Umumi bir forsa daha )apacak; topla. 

rmm bütün deh;;etini oon bir defa daha 
Türk sipcrlerile tabyelerinde deneyecek, 
kruvazör fırkasile Boğazın Turkler tara
fından kapatılan geçidine bir hücum 
gô terecek; de troyer filotillalan mayin 
tarlalarını, manı hatlarını tahrip edecek. 
lcr; saffıharp zırhlılarına yol açacaklar!. 

Taarruz esna ında Bozcaada ile Eşek 
adaları arasında bekliyecek olan denizat. 
h filo;,u verilecek ilk işaretle komodoı 

Teodor Brodeyin kumandasında Kum. 
kale önlerinden suya dalacak; Boğazı 

deniz altından geçecek, Marmaraya gire
cek, orada Boğaz müdafilerinin deniz it
tisal yolunu ke ecek, ve daha mühim ol::ı. 
rak; forsayı karşılamak için 1 tanbuldan 
hareket eden Türk donanmasını tehdit 
edecek; onun Boğaza gelmesine mani o. 
lacaktı (2) 

Saat 8,30 da Kumkale önlerine gelen 
itilaf devletleri donanması hemen taarruz 
tertibatına girişmişti. 

Dörobck telsizle itilfıf ordusu kuman
danı ~eneral Hamiltonu buldu: onunla 
taarruz esası etrafında görü~tü: 8.45 de 
kuzgun sürülerini andıran · bir akışla 
Malta istikametinden gelen 6 şar tana. 
relik 6 hafa filo u da donanmanın üze. 
rinde dönmeğe başladığı zaman umumi 
taarruz işareti verildi. llk mermi Darada 
nos istihkamından atılmış; bu ilk Türk 
topunun patlayışı birinci hatta ilerliyen 
Ağamemnun zırhlısının prova serenine 
isabet etmiş, müthio;; bir çatırdı ile parça. 
lanan, ü t kısmı zırh güverteye yıkılan 
direk İngiliz müretebatmm maneviyatı
m baltalamı~. Agamemnun saftaki yeri
ni terketrnişti. 

Bir saniye içinde cereyan eden bu ha. 
diseyi donanmanın sah·olan takip et. 
miş, Hamidiye. Mecidiye zırhlılannın 
,.e Dardano3, Orhaniye, Kumkale, Sed
dilbahir, Kilye ve diğer Osmanlı tabye
lerinin ayni dh5flle cevap verişi karşı ın 
da heve filolarının bomba saldırışları 

boğaz sularını kulak dayanmaz gürültü
ler, ateş sağanakları altında titretmiş; 

Çanakkale sabahın ilk saatlerinde bir ce. 
hennem sarsmtı~ile u~ kudan uyanmı5tır. 

Amiral Dörobek, sinirleri gerilmiş, yü
zü katılmış, sesi kı ılmış, bir halde King
jorjun kumanda köprüsiinde duruyor; 
zırh kulenin mazgallarından uzanan dür 
bünile harekatı takip ediyor, lasa ve ke.. 
sik cümlelerle verdiği emirler müteamz 
deniz kuvvetlerini müteakip harekata 
geçiriyor; denizin ü tünde yükselen su 
sütunları arasında ilerlemeğe çabalayan 
donanma, Türk toplarının çelik yağmuru 
altında güçhikle yol alıyor; forsanın du. 
raklamağa, akim kalmağa mahküm bu
lunduğu pekftla anlaşılıyordu. 

Etraf dehşetli duman perdesi altında 
kalmıştı .. Yeryer silinen dumanın her 
kalkan parçasının altından bir facianın 

izleri kendini gö teriyor; karada çala çak 
mak döğü5fn Türk kuwetlerinin kudret
li süngüleri Avu tralya ve Senegal fır

kalarını eski mevkilerine dönmeğe mec. 
bur ederken denizde çırpman yüzlerce, 
binlerce lngiliz bahriyelisinin iç tırmala. 
yan çığlıkları top gürültüleri arasında e
riyordu. 

Birinci zırhlı fırkac:;mm teşkil ettiği 
ileri hatta duraklama kendini gö termic: . ~ 

t1. Dörobekde içi içine sığmayan bir hal 
le takip ettiği yuniyüşı.in akametine fena 
halde içerlemi ti. İngiliz zırhlı fırkasının 
sa w, cenahını ateş ba kısı altında bulun. 
durmak vazife ile Kepez önlerinde duran 
lrezi tibl sınıfı üç gemiden mürekkep 
zırhlı fırkasına işaretle ileri emrini \·erdi: 
Başta lrezi tibl olmak uzere derhal ha. 

rekete geçen bu fırka, lndikatibil. \"e ln
feksibil, ile birlikte ıkinci hatt~ bordala. 
dı; ikinci hattaki Fransız zırhlı fırkası

nın (Şarlman) m sakatlanmac:ı ve geriye 
çekilmek mecburireti karşıc:ında kalma 1 

üzerine Fram;ız zırhlı fırka ı l,omodoru. 
nun uarile lndikatibil esas vazifec:inden 

ayrıldı. Geldı, ~artmanın yerine muha. 
rebe hattına gırdı. 

lrezi tibıl bulun hızıyla ılerı) e atıl
mı~; üzerıne teksıt edilen Türk toRÇusu. 
nun aleşını mühımscmıyen bir seyirle ha 
reketine devam ediyor; sağına soluna dü
şen mermilerin yükselttiği ~u sütunları 
arasında yol alıyordu .. 

Dörobek, bu zırhlı fırkasının açacağı 

yoldan zırhlı kruvazör fırkasını taarru. 
za geçirmek kararını vermiş; ayni za. 
manda Kumkale önlerine kadar sokulan 
ve emir beldiyen tahtelbahir fırkası ko 
modoru Brodeyi yanımı çağırtmış; Kin~
jorjun kumanda kulesinde Dörobeki bu
lan E 13 sü,•arisi de insanın iliklerini 
donduran forsayı amiralle birlikte taki. 
be koyulmuştu .. 

frczistibil, mesafeli surette kendisini 
takip eden lnfleksibilin de ates yardımı 
ile ileriye doğru sokuldu .. Birinci zırhlı 
fırkac:ının sağ cenalına kadar geldi. Bu. 
rada, borda toplarının ateşini Türk sahil 
tabyelerine çevirdi: bütün sürat ve kud
retilc ateşe başladı .. Emsalsiz bir cüreL 
le i'Stihkfımların burnuna kadar sokulan 
bu tek zırhlı, yalnız başına olmasına rağ 
men Türk topçuları için büyük bir teh
like teşkıl ediyordu. İreziştibil ilk ateşini 
yaptı; hunu ikinci ve üçüncü salvolar 
takıp etti. 

O:;manlı i tihkamlan birdenbire üzer. 
lerine boşanan bu gülle sağanağı karşı. 
sında önce duraklar gibi oldu. Fakat, 
aiftıtMlt s11'blnnn ealvoları, rakamlarını 

ırmağa ffi~ Türk toplarının ce
\1lbr beklenen tesirle birlikte lrezistibil 
üıerinde kendini gösterdi. 

Yerli sarsan bir gümbürtünün gönder. 
diği gülleler 1 ngiliz zırhlısının güvertcsin 
de yeryer duman sütunları çıkarttı. İ

kinci ateşi muteakip, lrezistibilin baş 

tarafı duman içerisinde kaldı, gemide 
yangın çıkmı~tı. Çok geçmeden baş taret 
sustu; vasat ve kıç taretlerle borda top. 
lan ateşe de\ am ediyor; zırhlının ba) 
tarafındaki yangın bütün gayrete rağmen 
önlenemiyor, söndürülemiyor, bilakis bü
yumek istidadı gösteriyordu. 

Bu sırada i tihkamların topları bir da. 
ha gürledi. Vasat tarete arka arakya iki 
i ahct oldu; taret kapağı büyük bir gü
rültü ile yerinden fırladı; top namlusu 
bir dağ zin·e inden uçan çığ yığınını an. 
dmr hışıltılarla suya kaydı. 

Zırhlının bacasını yerinden fırlatan 

bir Türk güllesi kazan dairesinde infilak 
etmi~; bu infılfıkın neticesinde iskele ta. 
reti bozulmu~. Irezistibil tek makine ile 
manena yapamıyacak bir hale ~elmişti. 

Gözünü budaktan sakınmıyan bir hrun 
le ile, Türk istihkamının yanına kadar 
okulan zırhlı ceza mı görüyordu .. Arka
daşının bu feci hali kaşısında aradaki 
mesafeyi kısmağa, ona sokulmağa cesaret 
edcrrıiyen lnfleksibil, ikinci hattın Fran. 
sız zırhlı fırkasının iskele baş omuzlu~u 
hizalarında mevki alını~. ateşile arkada
~ma yardım etmek gayretkc51iğine dii~
müştü. 

Artık. bulunduğu noktada mukavemet 
değil. muharebeye devamı bile imkan. 
sız gören lrezistibil dönmek. harabe ha-
!ine gelen geminin batmasına meydan 
vermeden geriye çekilmek. ateş menzili. 
nin, muharebe hattının dı~ına çıkmak 
kayguc:;una düştü .. 

(Devamı Var) 

(2) Amiral Şoson Türk donawnaswı 

1 slin)'cdc slim ı7zP.Tinde bulundumyor: 
Boğaz forsalarrnm neticelerini bekliyor
du. Omm planına göre f<>rse mıwafjak da 
olsa Boğazın en dar ve girintili yerinde, 
Nara bumunda bekliyecek olan Yavuz 
ve Osmanlı donanması buradan birer bi. 
rcr geçmek mccbmiyelinde bulunan in. 
giliz donanmasını ateşle imlza edecek ka. 
biliyclic idi 
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Cenup hududumuzda Türk şehameti
nin bu yalçın abidesi yeniden kuruldu 

l\Iilattan yüz yıl· . ~ 
!arca evvel kurul
muş olan tarihi Ur 
fa şehri bir çok is
tilalara rağmen 

Türklüğünü dai -
ma muhafaza ve 
müdafaa etmiş, bil 
hassa kurtuluş sa
vaşında yurdu uğ

runda kahraman
lığın harikuladesini 
göstermiştir. 

gelmi~ oldu. Binanın birinci katında be
lediye dairesi için bir k ısım ayrıldığı gi
bi önündeki meydanlıkta gayet güzel, 
planlı bir park haline getirildi. 

Bu işleri yol faaliyeti takip etmiştir. 
~ Hükumet caddesi açılarak bulvar halin 

de asfalt döşenmiş, diğer bütün cadde
ler 15·20 metre genişliğinde açılarak ek
serisi kaldır:mları da dahil olmak üzere 
parke, ş0se halinde döşenmiş, sokaklar
daki pürüzler kaldırılmış, eski ve harap 
çarşılaJ;", adeta can çekişen mağaza ve 
"dükanlar yıkılmış, bunların yerinde be 

tonarmeleri yükselmiş, göze fazla gözük 
müdafaası milli ta· miyen ve muntazaman de\·arn edip gi-
rihimize altın ka- den bu faaliyet bütçenin mühim bir kıs 

Filhakika, Urfa 

lemle yazılmaya mını işgal etmiştir. 
layık bir hadisedir. Çelil; iradeli Ur-fa kızları smı kıırtu1uş bayramııı<la Su meselesi de hallediliyor 
Şehri dört yandan sarmış olan galip bır senelik bütçe ni:::betinde borç birik· t;rfa belediyesinin faaliyeti bunlardan 
ve son sistem harp vasıtalarına malik rnişti. ibaret değildir. Hatta geride kalanlar 
bir düşman ordusu aylarca çırpındığı Bir kaza merkezi için dahi çok az o- saydıklarımızdan daha mühimdir. Saya
halde sindiği yerden bir adım bile ilerle lan bu para ile büyük bir şehrin imarı lım: Belediye şehir harita ve planını 
yememiş ve neticede bir avuç Türk mü· bitip tükenmiyecek kadar çok olan ihti· yaptırtımıştır. 
dafii tarafından kamilen imha olunmuo:- yaçlarının giderilmesi ve bir kelime ile Yeni mezarlık ve şehitler için bir abi
tur. • yeni bir şehir inşa"ı elbette mümkün de tesis etmiş, ayar saati dikmiş. elek· 

Urfa, baştan başa şahamet ve hama· değildi. Bu, ancak memur maaşlarının trik işini ele alarak şirkete hissedar ol· 
set menkıbclerile dolu olan bu zaferi el- tediyesine kafi bir para idi. Bütçe bu mu, ve şehri baştan başa nihayete ka· 
de etmek uğrunda binlerce evladını şe· halde. bu nısbet ve raddede kaldıkça en dar ışıklandırılmış, örnek ev insa edil-
hit vermiş ve düşmanın savurduğu on ufak bir eser meydana getirilmesine miş. nihayet belediyeler bankasından 
binlerce mermi şehri adeta bir harabe- maddi imkan yoktu. akdolunan istikrazla şehrin en mühim 
zara çevirmiştir. Bunu takdir eden genç belediye reisi. ve hayati ihtiyacı olan su tesisatı mü. 

Fakat, öz yurdunu, bunca mahrurni· her .şeyden e\·\·eI bütçeyi kabartacak teahhidine ihale edilmiştir. Tesisat 939 
., k d" · ı · k,.. k yılı kinde tamamlanacak ve bu "Uretle yete ragmen müdafaa etmesini bilen yi- ve ·en ısıne ça ışına ım ·anı \·erece a- .. -

ğit Urfalı harap yurdunun enkazı üze. kar teminini düşündü ve işe bu yol. yüz yıllardır eksiklij?i hisedilen bir ihti-
rinde mamur bir belde yükseltmeyi de dan giri~ti. tık eser olarak bugim sene- yaç giderilmiş olacaktır. 
bilmiştir. de yirmi bin lira gelir getiren \'e o:ıhhat Biivük bir park yapılıyor 

Cenup hudutlarımızda süratle terak-
ki ve inkişaf eden şehirler arasında mu 
hak.kaktır ki, Urfa başta gelir. Tabiatın 
zaten büyük bir itina ile ::;üslediği güzel 
~ehir sarfedilen gayret ve himmetlerle 
k ıc:a zamanda C$kisinden çok daha ma
mur, medeni ve modern bir yüz ta
kınmıştır. 

Yenide n yapılan Urfa 
l:rfa, bilhassa son beş senedir özlü 

bir imar faaliyetine sahne olmuştur. 933 
de belediye reisliğine getirilmi5 olan Bay 

Ömer Alay bu 5 yıl içinde hakikaten 
sayısız eserler vücuda getirmiştir. urra
nın zengin ve asil bir ailesine mensup 
olan bu kı} metli genç. belediyenin ba· 
şına j:(cçti~i tarihte ,·aridat biitçesi yal
nız kırk beş bin liradetn ibaretti. Ayrı<!a 

bakanlığının plan \'e şartlarına tamami· Belediye. yalnız Urfanm değil, bil· 
le uygun bulunan bir mezbaha inşa tün memleketin en güzel mesirelerin. 
etti. Bunu 53 dükkanlı kasap çarşıc:1 ta den olan Aynı Zelihayı da ele alarak 
kip etti. Her iki müessese belediyeye buranın asri bir park haline getiril • 
senede yirmi be~. otuz bin liralık bir • mesi karariyle çalışmaya başlamış ve 
varidat temin ettikten ba;ka medeni bir bu mes: -Qcki gölden çık ıp şehrin 34 
şehrin en mühim iki ihtiyacı giderilmiş muhtelif yerinde açıktan akan ve bir 
oldu. takım mahallatta halk tarafından j. 

Urfada her hangi bir ziyaretçiyi mi:::a· 
fir edebilecek bir otel yoktu. Sinema 
yoktu. tiyatro binaı.:ı yoktu. Modem bir 
~ehir için lüzumlu olan bu te~isat ayni 
zamanda belediye için kazançlı bir işti. 

Ra~landı ve iki sene sonra Türkiycnin 
pek az şehirlerinde teı:adüf edilir mü· 
kemmeliyette her türlü konforu haiz 
bir otelle geni~ :;alon ,·e hir zengin de
kora malık bir sahneyi mullll vi modern 
bir şehir sinema ve tiyatrosu meydana 

Jfu?uarınm met haline blr baT..'1§ 

çildiği için bilhassa çocuk vefiyatına 
sebebiyet veren pis suların Üzerlerini 
kapatmı§, evkaftan istimlak ettiği es· 
ki mevlevihanede esnaf birliklerini 
toplıyarak esnaf arasındaki tesanüt, 
irtibat ve imtizacı temin ve esnaf yar· 
dım sandıkları ihdas eylemiştir. 

Modern gazino inşaatı 937 de bit.. 
miştir. Umumi temizlik için arozöz ,,e 
arabalar getirtilmiş, bando tesis olun
muş, fidanlık açılmış, şehir binlerce 
fidanla ağaçlannuştır. 
Beş senede şu randmanr almış otar. 

belediye. herhalde birçok emsaline 
örnek vaziyete gelmiştir. Bütçesini 
125 bin liraya çıkarmış olan bu faali
yet kaynağından ve belediye reisi baY 
Ömer Alaydan memleket için faydalı 
birçok eserler beklenebileceğinde şüp
he yoktur. 
Tıcaret 
Urfa, her şeyden evvel bir çiftçi 

memleketidir. Nasıl olmasın ki, Mew 
potamyanın en münbit ve zengin par -
çalarından olan Haran O\"asına malik
tir. Dünyanın g~yet bereketli toprak· 
larma malik olan bu ovada bire alt• 

_mrş, yetmiş mahsul almdrğr seneler 
:<Deoom1 15 incide)' 

AU Enver. TobtY!/. 



Hıkave: 

Tayyareıı Haydut 
Loe AnceJol civarmda. Nev - otomobil Loeı Ancelos iltikame-
~ bllyOk bir k6lkGn mO - tine dolru yol alarak biru IOn· 

keueı •loaunda toplanm11 o.. ra buraya ıetdi, büyük l9hri lfÇ 

.... bir ~ arkadq. birkaç ay • ti ft vur bahçeli gQıel bir mali-
danberı bC1tln Kallforniya ve ktnenin önünde durdu. 
~ heyecan içinde bs- Polis hafiyesi otomobilden ine 
rakan bir bldiııeden bahledlyor· rek. mqhur sinema yıldmrun 
!ardı. · inmaine de yardmı etti. Tam 

- Siz bu mesele baklanda ne bu mada ıenç kadın hafif bir 
dersiniz, mölyö Tommi Spen - dqet çıilıiı kopardı, çehresi 
filet. Siıin fikrinizi cidden öl - apmı kesildi ve ayni zamanda 
l'enınek iaterdik. Çünkü ıiıin Iİ· Tomrni Spensfilde ~le 
bi !Defbur bir polis hafiyesinin bir yeri ipret etti. 
bu tsrarenciı bAdiee bakkmda. Polis hafiyesi, ~enin ;öl-
berbaıde enteresan bir fıkri var- ıtlinde aiaçlann altında yarı 
dır. liılemniı bir halde bulunan. 

Bu ııözlere muhatap olan sene siyah boyalı küçük bir tayyare 
~ Y3k1§1ldı adam sadece cewp gördil. 
\ıerd.i: Spensfild biran hareketsiz dur 

- Azizim Bob Sidvud, ben de du. Sonra. §6yle dedi. 
Iİzin gibiyim ... Bu htdise cidden - Bahçenizde gördülümUı bu 
harikul!de bir oey.. §eY bir tayyare değil bir otojirdiı 

- Demek slı .. Siz Spensfild Kocaman pervanenin ufki kanat 
hiçbir l'Y bilmiyorsunuz .. Sizin tanna bakın .. Belki de. aylar -
tibi büyük bir polis hafiyesi.. danberi güzel Kaliforniyayı so-
Poliı hafiyesi onun sözünü kes yan haydut karpsmda bulunu. 

ti.· 
- Hayatmı1 tehlikeye atmak 

icap ~tse bile, bu esran aydın -
latinak yolunu bulacatrm .. Fa
kat itiraf edeyim ki, bu çok güç 
biri~! 

Bob Sidwd biran sustu. sonra 
l&Yle dedi:. 

...._ Hadiseleri ıöıden ıeçire.. 
Jinı.. Birkaç aydanberl, bütün 
ICaıitomiyada çok mühim sir -
lrat1er vukubulmaktacbr.. Hır • 
'1ı veya hmnlar her saman bah 
~i bilyilk k~leri intihap edi
l'or •• ~ etrafmdaki W 
lt~~QVlrlu da en ki1çUk 1* 
iı bulunmadllı halde kötkfin 
icapııan Qzerinde iıler var .• El 
izleri namma bir şey görmek ka 
bil d~il .. Her defasında mühim 
bir llrrmhk yapılıyor ve failleri 
biı: türlü bulunamıyor •. 

Tommi Spensfild arkada,Ia -
'1rım töılerini tamamladı: 

- Evet, haydutlan veya hay. 
dudu hiçbir ıaman hiç kimse 
&6rınemi:itir. Nereden çıkıp ıir
diklen maıam olrnadrlı gibi, en 
~ )ilriiltü dahi duyulma • 
lbııtır. Bu adamlar tercihan al
tın. mücevherat, &Qmilı takım
ltr ve nakid paralar çalıyorlar •• 

Salondakiler uzun müddet dü· 
IObceye daltblar .. 

Holiwd\m me§hur artistlerin 
den olan Mis Dolli Vabon içini 
Çek rek dehşet içinde mmldan
Cfı: 

- Ben. etrafı bahçeyle çevril
'-'it bir kafkte oturuyorum. E. 
" Y81nıı başıma dönmekten kor 
kuYQrum.. Buna raimen sizleri 
~tmem azım. çünkü yann 
labah erkenden stüdyoya &itme 
li~.. Erkenden yatmam icap 
ediYOr .. 

Sinema yıldızı sözünü bitirin· 
et, Polis hafiyesi Spensfild nazi 
~ bir tavırla ona fU teklifi 
)lptı: 

- Siai evinize otomobilimde 
~ünnemi ister misiniz, Mis 
Yat90ıı? 

GQzel aktris ıülümsi)·erek bu 
telcıifl kabul etti: 

- Tetekkür ederim, Spensfild 
2ilten sizden bu teklifi bekliyor
duın. 

Genç kadm bu 9611eri güler 
~e eöyledikten !Ortra hemen 
Clddiyetle IAve etti: 

- Derhal gitmek lbim .. ÇQn. 
\tı.. 

Pakat polis hafiyesi şim<tiden 
~~ sellmhyarak kapıdan 
~"IQ.Gmç kadının, mantosunu 

llY!llesine yardım etti ve biraz 
lonra Ddsl birden, polis hafiye
,. nin ilk otomobiline bindiler. 
Bt-.ı SDenafildin idare ettlli 

yoruı. Siıin evde bulunmama -
nrıdan istifade etmiş.. Siz de er. 
ken dönünce, onu işte böylece 
tam faaliyeti esnasında yakala
mı~ oluyoruz. Otomobil kullan. 
masnu biliyor musunuı. miı 

Vatson? 
- Biliyorum ml5sy6 Spensfild. 
- Çok iyi, haydut biJi henüz 

görmedi. Derhal otomobilimle 
Los Ancelosa gidin. Dostum 
olan polis müdürilne gördülü • 
nOI eeyi anlatın ve ona birkaç 
polfsle buraya gelmesini söyler -
siniz. Ben de bu otojir - tayya
reyle metıUl olacalım. Haydi 
bakalım! 

Polis hafiyesile ıenç kadın 
el sıkqtJlar ve sinema yıldızı. 

mümkün oldulu kadar az ıürQl· 
tQ yapmala çalışarak süratle 
uıaklaştı. 

Spensfil yalnıı kalınca, aktri. 
sin kö§künil çevreliyen parmak
lıkları qtı ve bahçedeki çimen
lerin Uıerine atladı. 

Sonra. gizlenerek otojirin ya
nına yaklaştı ve içinde hiç kim 
senin bulunmadığına kanaat ge. 
tirince içine lirdi. 

Büyük bir ihtimalle a;iılene

cek bir yer aradı. 
Dqandan gelen bir gürültü o

nu ürpertti. Bunun Uıerine der
hal, pilot mevkilnin yanında 

bulunan büyük bir sanchiın ar. 
kasma ıtzlendi. 

Biraz !Onra bir gölge yalda,a. 
rak otojire tırmandı. 

Polis hafiyesi bu adamın yüıil 
nü ıörmele muvaffak olamadı. 
Adam arkasında Spen-fildin giı 
lenmiş olduiu sandıirn içine bü
yük bir paket attı. Sonra hare
ket etti. 

Otojir hemen hemen şakuli bir 
hat üzerinde havalandı. 

Polis hafiyesini en fazla hay. 
rete dfl§Qren ~Y, motörOn hiç 
gürültü yapmamasıydı. 

- Şimdi meseleyi anlamaia 
başlıyorum. 

Diye mmldandı ve uzun bir 
sükdttan sonra töyle dedi: 

- Hiç §Uphesiı bu asri hay
dut beni inine ıötilrüyor. Cmit 
ederim ki bu pek uıakta delil. 

Otojir, birkaç dakika müddet
le daha, RSSizce ilerledi. Niha. 
yet, hareketinden bir saat sonra 
yere indi. 

Soluk bir hava polis hafiye -
sini titretti. 

- Aman yarabbim .. Ne eo -
luk.. Ne soluk •. Herhalde yük
sek bir yerdeyiz, çünkQ derecei 
hararet bir hayli aşalı .. 

Spensfild haydudun Otojirden 
indiifni gördü. Ayak sesleri hay 

Şen Fıkralar 

Bankada 
Servis şefi (daktilo 

M 
bayana) - Bayan 
lutfen bankanın 

meclisi idare reisi. 
ne söyliyeceğim 

mektubu makinede 
razm .. Hazır mısınız? 

Bayan - E\'et, bayım. 
Servis şefi - Pekala; şu haldt? 

yazın: •·Bay rei • son gbgrüşme· 
miz esna~ında, cahil. aptal ve ü:ı 
lelik ukala bir adam olduğunu. 
za bir defa daha kanaat getir • 
dim. Size, ~k sudan gelıncere 
kadar <fayak atmadığıma hala 
hayret ediyorum. Evet. iz. dün. 
yada gordıığüm in!'anların en bu 
dalası ve en cahifüiniz .. ~ctret. 
!erimin kabulünü rica ederim .. 

Bayan - Fakat.. Bu mektup 
meclisi idare reisine mi gönde
rilecek? 

Servis şefi - Hayır. gönder. 
miyeceiim. Şimdi bu mektubu· 
yırtıp atabilirsiniz, fakat bunu 
yazdırmış olmam beni bir hayli 
teskf n etti. 

E~LENCE 
~--~---------------

Açık gözlDk 
- Azizim, ben işlerimi ba~ 

larına yaptırmanın yolunu bul. 
duğum için rahatını. 

- Nasıl yapıyorsun bu i~i. 

- Bak sana bir misal göste-
reyim Geçen gün, öteberi ekmek 

için bütün bahçeyi kazmam la. 
zımdı .. 

-E? .. 

Bunun üzerine kendi adre

sime. urdurma bir imza>·la bir 
kart postal gönderttim. Kart 

po talın üzerinde şu satırlar ya. 

zıhydı: "Bahçende bir sürü i. 

l~h gömülJidür .. Dikkat et ba

şına bela gelmesin .. 

- Anlayamadım. 

- Ama aptalsın ha. Tabii bir 

sürü jandanna geldi ve bunlar 

hep beraber bahçeyi kazma kil

rekle altüst ettiler .. 

- Sonra? 
- Sonra ne olacak?.. Ben de 

ekeceklerimi rahatça ektim. 

Rakamlarla işaret edilen yerleri aşağıda ıösterilen renklere 
boyayın: 

Numarasız yerler: siyah 
O: san, 
1: Kumın. 
2: Açık ıri 

3: Koyu gri 
.f: GQmil§i veya çaık ırf 
5: Açık kahve rengi 

6: Kahve renıi. kmmıı kan· 
§ık 

7: Koyu kahve rengi 
8: Mor 
9: Ten reqi 
A: Beyaz • 

., --~-. - ,_ -2-~- .-. uaus -

dudun uzaklaştıtmı haber ve • rulaıak nişan aldı. Tam atq e-
rin~. polis hafiyesi de yere in • deceği sırada haydudun yeni bir 
di. kUfi'U1U §Bpkasmı delerek geç. 

Spenfild gizlenerek haydudun ti. Spensfild süratle yere yattı. 
gittiği yeri görmeğe ~alıştı fa· Tam zamanıydı. Müthiı bir 
kat bir şey bulamadı. yaylım atqi üzerinden ıeçti. 

Etrafı büyük kayalarla çevril· Polis hafiyesi yerinden kımılda-
miş bir meydanlıkta bulunuyor. madı ve haydudun ağır alır ken 
du ve gölgelerde ancak, güçlükle disine doiru ilerlediğini ıördil. 
bir yarık görünüyordu. Bunun üzerine artık bilAtered. 

Polis hafiyesi: düt hiç nişan almadan, atet et-
- Bizim haydut şQphesiz bu- ti. Bir çıilık yükseldi ve haydut 

raya gitti. yere yıkıldı. Spensfild bir tuzak 
Diye düşündü ve bu yarıp tan çekinerek. hiç gürültü yap.. 

dotnı yürüdü. madan yeniden yerde yatan VÜ-

Fakat tam bu anda, karanlığı cuda doğru sürüldenmele ba:ila. 
bir kmlam deldi ve bir taban.. dı. Fakat, haydudun yanma gel-
ca sesi duyuldu. diği zaman, onun öldüğünü gör. 

Haydut Tommi Spensfildi gör dil. 
müş, ona ateş ediyordu. - Kurşun hedefine isabet et. 

Bir kurşun, sonra bir ikincisi, miş. Dotnısu yazık. Böyle milt. 
polis, hafiyesJnin kulaklannda hiş bir haydudun alzmdan. po-
vııladı. Us hiç şüphesiz birçok bakla çı.. 

Bunun üzerine Sperısfild der • karabilirdi •• Herhalde Sierra Ne 
hal yere yatarak otojirin arkası· vada da bulunuyoruz. Los Ance. 
na saklar.dı ve ~binden koca - los veya Nevbale nasıl dönece. 
man bir tabanca çıkardı. lim? 

Sonra, kendisini kafi derecede Polis hafiyesi otojiri görerek 
mQselWı hissedince, gizlendili mmldand: 
yerden çıktı ve yerde sürOnerek - Bu garip tayyareyi idare et-
demin gitmek tstedili yanlm mele çalıpcaltm.. Fakat ıQn.. 
yanında gördOld gayri sarih bir dil%0, yani havanın alarmasmı 
gölgeye ~ Herlemele başla beklemem IAnm. 
dı. Hava alardılı zaman, polis 
N'ıhayet durdu ve hafifçe dol- hafiyesi kayalıklar arasmdaki 

f ___ B_il_ıv_o_r_m_u_s_u_n_u_z_?_. __ _ 

1 . 

' . 

Cava adasında yetişen cesim 
bir nebat 28 ıün i~inde dört 
metre uzayabiliyor. 

-tc * * 

Fransa filozoflanndan Pierre 
Gassendi 16 Y31larrnda iken Di. 
gne üniversitesinde profesördü. 

* * * 

Eski Peru yerlileri tarafından 
yapılan bu cidden garip tfle, bot 
oldulu zaman düdük vazifesini 
de ıörilyordu. 

us - _ ... ___ .. -
yanla girdi ve bir mQddet eon. 
ra, elinde bir süril mOc.evberat 
kutulan ve küçük sandJklar ba. 
lundulu halde dıpnya çdrtı. 

Haydudun aylardanberi çaldı 
lı bOtün kıymetli etYB bu esra
rengiz indeydi. Spensfild bütün 
bunlan otojirdeki büyük sandı
im içine yerleflirdi ve çabucak 
bu korkunç yerden aynldı. 

Otojiri idare etmesini iyi biL 
memekle beraber mf aıekAll sa. 
yesinde Nevtıole gelfbildi. 

Orada kendisini büyQk bir te
zahüratla kar§ıladılar w artık o 
na, hakikaten Amerikanm en bil 
yük polis hafiyesi naıarile balc
tılar. 

Fakat Spensfild, kendisine ya. 
prlan bütnn iltifatlara şu mO. 
tevaıi cevabı verdi: 

- TesadQf neticesi! •• 

Bir Fransız mec -

.. 

muası. mizahı çok 
andıran şu garip 

haberi vermekte -
dir: Fransada yeni 
bir endüstri can -

lanmaktadır. Bu endütsri, mü -
him miktarda örümcek yetiştir. 
mektiı'. 

Tabit hayret edecek ve örüm -
cek de yetiştirilir mi? diyecek • 
siniz .. 

MalQm olduğu veçhile, Fran
sa bir şarap memleketidir ve ge 
ne malQmdur ki, şarapların en 

makbulü eski praptır. 
Fransızlar mahzenlerinden, 

tozlu ve örümcekli şarap şi~i 
çıkanp misafirlerine ikram et • 
ınekten çok büyük bir zevk ve 
ıurur duyarlar. 

Tabii meseleyi anlamala ba,. 
lıyorsunuz değil mi? 
Şık bir lokantada, bir müşteri 

bir ~i§e 1903 ''Puyi,. şarabı ıs

marlıyor. Lokanta sahibi bizzat 
mahzene inrerek, tozlu ve örüm· 
cekli §i§eyi getiriyor .. 

Tabii müşterinin şüphesi kal
mıyor: Şarap eskidir. 

Ama belki de, bu şişe, yeni ö.. 
rümcek endüstrisi sayesinde böy 
le süslenmi§tir ... 

Dünyanın en m~ur bestel<Ar 
Janndan olan Lüdvig fon Bet· 
hoverı Viyanada iken Jozef 
Hayden'den ders alırdı. Beş der 
sin bedeli, bizim §imdiki para· 
nmla, tam dört kuru§tu. (1792) -·- 1-'-1---

Yukariki resmi önünüze koy. 
duktan aonra elinize alu adet 
toplu iğne alımz. Bunlan beyaz 
noktalardan altı tanesinin üze • 

rine koyunuz, ve her amudt beyaz 
çiqinin fi.zerinde yalnız bir tek 
toplu ilne, her ufki hat üzerinde 
de gene yalnız bir tek toplu iğ
ne bulunmasına dikkat ediniz. 
KöeeJerdeki beyaz çizgilere ge
lince bunların üzerinde de iki 
veya daha ziyade toplu iğne 

bulunmayacaktır. 

Bütnn bu noktalara uygun o.. 
tarak bilmecemiıi haleldenler 
biıe eekli kesip gönderirlerken, 
ijnelerin yerini de siyah kalem. 
le yaptlmış birer darb işaretile 
göstermelidirler. 
Bilmecemiıi kazananlardan 

birinciye bir konsol saati, ikinci , 
ye bOyQk bir :iİ§e losyon, üçün. 
diye bir IİI' kolonya ve aynca 
200 okuyucumuza muhtelif he • 
diyeler verealiz. 

HABE~ 

ÇOCUK SA Yr-" AS 
Bilmece hpona 
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F enerbahçe .. Beşiktaş 
maçını ki ~n kazanacak? 

Mevsimin 
bize güzel 

bu son mühim maçında, iki takımın 
İngiliz bol<sörü Eddi Filips cenubi Af .. 

riaklı Ben Ford ile l ngilterede ağır 5İklet 
~piyonluğu için yaptığı maçta, doku .. 

bir hayli müşküldür. Fakat siyah be. zuncu rawntta rakibini nakavt etmiştir. 

bir f ut bol seyrettireceğini umuyoruz 
Yarın Fener stadında, Beşiktaş • 

Fenerbahçe takımları, şild şampiyo • 
nası final mnçını yapacaklardır. 

Futbol mcvsimimizin, hiç şüphesiz, 
son mühim karşılaşması olan bu ma -
çın çok bilyük bir alaka uyandıracağı 
ve her iki takımın şild şampiyonlu • 
ğunu kazanmak için, bütün ga~Tct ve 
imkanlarını sarf edecekleri muhakkak. 
tır. 

Bilhassa Fcnerbahçenin • milli kü
me ikincisi olan Beşiktaşı yenmek su
retiyle - milli küme maçlarından sırf 
zayıf düştüğü için çekildiği şeklinde. 
ki dedikoduları tekzib ettirmek ve 
taraftarlarının kendisine daima gös
terdiği sarsılmaz sevgiye Jayık oldu
ğunu göstermek istiyeceği tabiidir. 

Diğer taraftan, siyah beyazlılar da, 
hiç eUphesiz en kuvvetli rakipleri o. 
lan Güneşten kurtulduktan sonra, ar
tık şild şampiyonluğunu kaybetme -
meye ve böylelikle, bu mevsim zar • 
fında "Tayyare kupası,, birinciliğini, 
milli küme ikinciliğini ve şild şampi
yonası birinciliğini kazanarak mem
leketin en kuvvetli ekipi olduklarını 
ispat etmeye çalışacaklardır. 

Her iki kuvvetli takımın, rnuhak • 
kak yenmek azmiyle yapacakları bir 
maçın nekadar heyecanlı ve belki de 
zevkli olacağım söylemeyi ise zait bu
luruz. 

Kim kazanacak ? 
Maçı şu veya bu takımın kazana

cağını kat'iyctle ifade etmek, muhak. 
kak ki kehanete yeltenmek olur. 

Buna rağmen, bazı tahminler yü
rütmek mümkündür. 

Fenerbahçenin, geçen hafta Atina
Iı futbolcüleri yenmiş olan kadrosunu 
muhafaza edeceğini zannediyoruz. 

Hüsameddin • Yaşar, Fazıl - Meh
met Reşad, Angelidi.s, Esat - Naci, Rı
za, Şaban, Ya~r, Fi"kret .•• 
şeklinde çıkacak olan bu kadro Fe • 
nerbahçenin milli küme sıralarındaki 
kadrosundan daha kuvvetlidir. 

I 

Kadınlar boksör 
olunca 

-

Diğer taraftan antrenmanlarına 

muntazaman devam eden, son iki ma
çında Rumenlerle Atinalıları yenen 
sarı laciverlliler kendi çimenli saha
larına da rakiplerinden daha fazla a. 
h~ık olduklarından, bu kendileri için 
mühimce nddedilebilecek bir avantaj
dır. 

Beşiktaşa gelince, bu kuvvetli eki
pimizin hangi kadroyla oynıyacağını 
iyice bilmiyoruz. 

Siyah beyazlılar son iki üç maçla. 
rını, randmanları hazan yüzde elli a
zalan muhtelif kadrolarla yapmışlar
dı. 

Yarınki maça, Beşikta~m. zayıf bir 
takımla sahaya çıkmıyacağı muhak _ 
kak olmakla beraber, en kuvvetli şek
liyle oynayıp oynamıyacağı da şüphe
lidir. 

Bunun içindir ki, son zamanlarda 
biraz toparlanan Fenerbahçeye karşı 
ne netice alabileceğini kestirmek de 

Beşiktaş - güneş 
Ma;mdakl kovalamaca 

hadisesi 
Disiplin divanına 

verildi 
i\1illi kümenin Güneş - Bc~ikta~ müsa. 

bakasında Güne~li i\1elihin :::ert bir ~arj 
neticec;inde Beşikta~ kalecisi r-.ıehmet A
liye vurduğu tekme yüzünden Hakkmın 
kendisini saha ortasrnda kovalaması ha. 
disesinin tahkiki, futbol federasyonu ta
rafından İstanbul mıntakası disiplin di
vanına havale edilmişti. 

Disiplin heyeti dün akşamki ictimada 
dinlemek üzere Beşiktaştan Hakkı, Gü
ne~ten Melihi. bu maçın hakemi Adnan 
Akınla yan hakemleri Tank ve Fahreddi 
ni davet etmisti. 
Hakkı ile 1\lelih bu davete icabet et. 

memiş olduklarından disiplin divanı dün 
kü içtimaında hakem Adnan Akın ile 
yan hakemlerinin c:orgulannı yanmı~hr. 

Kadın boksör olunca, herhalde kavga, döğüş hevesini erkekten fazla duyu
yor ve karşısındakine yalnız yumruk ın dirmckle iktifa edemiyerek işe tekmeyi 
karıştırıyor. 

Kadınlar arasındaki bir boks maçın a, ayaklarına da boks eldiveni giyerek 
sahaya çıkan bu iki yumruk ve tekme boksörü, burada çarpışırlarken görillü
Y.Or, 

yazlılar: Ben Fordu mağlOp eden Eddi F ilipfiln 
Mehmet Ali - l/Usnii (veya Nuri),· bir sol yumnığudur. Bu ağır darbe üze.. 

Rifat, Feyzi (veya Hiisnii), Fuad (ve 
rine boksör yere yuvarlanmı~ ve sağ baya Feyzi) _Hayati, Muzaffer, Ilakkı, 
cağı bir müddet, felce uğramış gibi, hava

Şcref, Eşref .• 
şeklindeki kuvvetli kadrolarını mu • da kalmıştır. Filipsin şimdiye kadar bu 
hafaza edebilirlerse 0 zaman vaziyet kadar kahir bir yumruk vurmadığı söy. 
tamamiyle değişir ve Fenerbahçe . leniyor. 
Beşiktaş maçının tahmin terazisi bir- Resmimiz, maçın son dakikasını gösteren 

denbire, gö~e görülür bir vaziyett~ ~~~-cl~b_k_e_n_s_ta_n_~~-ed-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
siyah beyaz tarafta ağır basar. 

Bu takdirde - normal şartlar dahi
linde • Bcşiktaşın kazanmak ihtimali 
bir hayli artmış olur. 

Her ne olursa olsun, her iki takı
mın. mevsimin bu son mühim maçın
da, bize çoktanberi hasret kaldığımız 
temiz ve zevkli bir oyun seyrettirme. 
!erini bekliyoruz. 

Adnan akın 
Bu haftaki m;tçı idare etmek 

istemiyor 
Beşiktaşla Fenerbahçe arasındaki ·şilt 

maçının bu hafta oynanacak olan final 
karşılaşması hakemli.~!ne - iki tara. 
f m arzusile - tayin edilmiş olan Adnan 
Akın, kendi ·ine haber verilmeden ilan 
edilme işine itiraz ederek bu maçı idare 
etmiyeecğini mmtakaya resmen bildir
miştir. 

Bu vaziyet karşısında yarınki entere. 
san müsabaka için iki taraf gene müza
kereye ha~lamıştır. Uyu5ulmak imkanı 
olamazsa futbol ajanı salahiyetini kulla. 
narak istedi~i bir hakemin.; -•.., ·.,,lf' bu 
maçı Yaptıracaktır 

t' arın ki güreşler 
Halkevi tarafından idare 

edilecek 
Gerek yerli ve gerekse Avrupadan ge. 

tirilen pehlivanlarla yapılmakta olan 
profesyonel serbest güreş müsabakaları
nın ciddi bir ~ekilde cereyan edebilme
sini temin için bundan sonraki organizas 
yontar Eminönü halkevinin kontrolü al
tında olacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere yarın öğte. 
den sonra Taksim stadyomunda Tekir. 
dağlı Hüseyin, Kara Ali, Mülayim ve 
Babaeskili İbrahim güreşeceklerdir. 

Dünya şampiyonu Jak Şeri ve Avustur 
ralyalı meşhur şampiyon Corc Modrin 
şehrimize gelmiştir. 

Corc Modrin ilk güreşini Kara Ali 
ile yapacaktır. Bundan başka Tekirdağlı 
ile Mülayim bir revanş maçı yapacaklar
dır. Güreşin hakemliğini dünya ~ampi. 
yonu Şeri Deruhte etmiştir. 
Tekirdağlı hakeme itiraz 
ediyor 
Di~er taraftan yarın l\lülayimle kar

şılaşacak olan Tekirdağlı Hüseyin buma 
ça hakem olarak tayin edilen Jak Şeriye 
itiraz etmekte ve: 

- ''Jak Şeri hakem durursa ben gü. 
reşmem. Çünkü bir müddet sonra karşı

lasacağım bir güreşçi yakında durursa 
benim oyunlanmı öğrenir .. demektedir. 

Deniz bavramı 
T. S. K. Su Sporlar Federasyonu Baı

kanlığından: 

1 O • 7 • 1938 pazar günü lzmitte ya
pılacak olan büyük deniz bayramı hak
kında görüşmek üzere su sporları ile il
gili klüplerimizin salahiyetli birer mu
rahhaslorını 27. 8 - 1938 pazartesi gü
nü akşamı saat 1 7de Çağaloğlunda C. 
H. P. binasındaki Spor Böl2esine gön-
dermeleri rica olunur. 

~ÜID kl\JllP)©l~D 
Niçen istenildiği kadar 
nıuntazanı olanıadı? 

\'azan: Naili Moran 
19 hazir:ın günü :yapılan Gül kupası at_ l llüylikleri halkın hatırı için kilçükleri isi 

leti:mı ınüsalı:ıkaları etrafında yapılan esas temelini teşkil etmiye :yüı tutLukJarl 
neşri) atı a!Cıka ile okuıluııı. 

~luhlelif muharrirlerin seviye ve <lü. 
şüncelerilc mütenasip bulduğum lıu yazı. 

!arın çoğunu çok :yerinde gördüm. Ancak 
gazeteler v:ısıtasile Tiirk sporuna keııclile
rini ):ıkın his elmi)e ç:ılışaıılnrı tenvir 
edehilme!c için aşağıdaki izahntı vermeyi 
kendime horç bilılinı. 

1 - S:ılı:ı müsabakalar esnasında cidden 
Hiwnısuz bir kalıılıalığın istil:isına maruz 
kaldı. 

;\lüsııb:ık:ılıırın lınşlıyacağı s:ınlle allet
lerimizi lıund:ın önce senelerde olduğu 
gihi scır:ın z:ılııtıı Taksim stndının delik 
deşik parııı:ıklıklarınııı fır:ısınıl:ın seyre 
f;elcceği uııııılan on dokuz ki~ilik bir kiil. 
lenin salınyn çıkmnsına mani olmak için 
he5 polis göndermişti.! Biriken iiç hinden 
ziy:ıde hir ins:ın kiilles ine pek cüzi olan 
bu ktı\'\'eli ki'ıfi gördii. Oparlörle ynpıl:ııı 
müte:ıddit ricnlnr:ı hile hürmet etmeyi bil 
ıniycn hnzı insnnl:ır, hinbir ıııüşkfılrıtla 

tertip edilen programı lüzumsuz huzurla. 
rile lolıril: elmiye de,·nm etmişlerdir. 

Bu hareketten müteessir ıkğilim. İlk 
C\'Vel hastalığı teşhi s etmek sonra da onu 
tedavi etmek, in sanların içerisinde saklı 
bulunrın lı:ıtnlon ortaya çıkartııınk Ye 
sonrnıl:ın t:ıshih etmek her z:ırıınn için lıir 
raydatlır. 

Gül kıırı:ı~ı bana Isı:ınbulrla bir :ıtleliznı 
müs:ılı:ıkasının n:ısıl seyrcılilecrğini öğret 

menin lıir zaruret halini almış olduğunu 
gösterdi. nizde pek yeni ohın hu spor:ı 

knrşı düşünce ,.e fikir düzgüııliiğü henüz 
Jliyık olduğu ıne\'kiye sığınom:ımıştır., 

Çiiııkii şimdiye ka<lnr bizde atletizm de
nince göziin öniine ilıtiynrlanı:ığ:ı :rüz tut
nıu, 18 genç gelirdi, bunların birisi de 
miisrıoılcııizle lı<'ndim. 

Znııı:ınla ij~renilecek dersin tamimi için 
şiiplıl'~iz trrtib:ıt ve pek esaslı tcrtih:ıt :ı. 
lırıııcuklır. Halkın o giinkii istiliisı lıcni 

utnndır:ır.ak hir koz değildir. l ' t:ııı:ıcak o. 
lan \'ar~:ı mulınrrirleri tenkit ynzıl :ırı y;17.. 

ma~·a sc,·ketıniş ol:ın ve p:ırınııklıkların 

:ırk:ı~ııı:ı sığın:ıııııy:ır:ık sel gihi s:ıh:ırn dö
klilrııil5 ol:ııılarrlır. 

2 - En ufrık g:ı7.e!elcrılcn tııltııııı:ı: rl:ı 

yt?nııt gıızr.lrlerimi1in ıııuh:ırrirlrriııe ka. 
rl:ır hiidrclini celıine inıliren krnıli~inde 
s:ılıayn çıkmak s:ıliıhiyrlinl .ııörmil ştiir. 

Her JW7.Clenln rotoğrrıfı;ıl :ırı için, f:ıknt 

mulı:ırrlrleri kendilerine ortn trilıiinde 
lnlısis edilıni-ş olnn ı;l:ıdın en iyi yerinde 
ı::örınck giiniin lnzılı:ıtı için çok dalın el. 
Yeri~li olıırclıı. 

:l - Miis:ıhak:ıl:ırın çok marlı;lını ya. 
1:ınlar o•ınııştıır. r.m kııpıı~ı mii~:ıhakııl:ı. 

rı proı::rrıın mıırihinrc l\:Hlıkö\' ~ınılınrl:ı 

yapıl:ırıktı. Fencrh:ıhı-c kliihü hıın:ı rnnni 
olıınr:ı T:ıksirıı <;t:ırlınılnn i~tif:ııle rlınrk 

mcl'lııırivrti lı:ı~ı l olılıı. Tek lıir nllnııı:ı 

!ınYıızıııırlnn i~lifnılc rlınrk ~ıırl'fill' ıl:ıhn 

:ı1hir1:ırıı:ııııl:ı k:ıl'i nrliı-r\·r \':ır1ln111ı11r!ı. 

için reua etrııcyi diişüııemezdim. 
Gelecek yıl yapılac:ık Gül kup:ısı müs•· 

lı:ıkalarrnın koııkurları için muhakknk sıı
reıte üç ha yuzll:ın ve altı allama çenberin. 
<len istifnde edilecektir. 

4 - llcri sürülen derece düşüklüğü ıne
sclesine gelince o sert ruzgarda ve o pislı
te daha h ·isini beklemek bir hata oıurd\lo 
Bununla 

0

lıer:ıber birinci sınıfın tuıtuJO 
derecelere haknrnk ıııütale:ı yiirütnıektcıı• 
se on yedi yaşındaki Ahmedln sekiz ;)'İİ'" 
de iki dakika sekiz saniye gilıi bir derece 
tutmuş olın:ısı, gcııe :ıyni yaşta iliğer b~I'. 
nllelin ·100 de elli allı s:ıııiyeyi, diğ?r b ~ 
atletin dritıe kırk iki küsur nıelreyı bll 
muş olnıuları nazarı itib:ıra ulınııı:ıJıdır• 
(iüçmeye daha yrıkın olan srnıftan zirad' 
onların verini tut:ıcakları bulınnk Ye ıneY" 
dana çıkarmak hayırlı olur. Meselii biriıt• 
el kategoride uzun atlamada birinci gcJell 
nllelin 6.33 üne mukabil dördiincü kad<>' 
. d~ 1 "k" 5 ·2 ~· rnle on urt ynşını :ı ı · ı yaYru .ı 

5.91 yaparak hirinci Ye ikinci olmuşJ:ırdı~· 
1ştc bu gibi mukayeseler etüde değer b1r 
rııc,·ıu şeklini :ılalıilir. 

5 - Ilakeınlcri lıeğenmiyenler de ,.ıır .. 
ılı. Kull:ınıl:ın h:ıkcmlerin yiizrle 58 1 d•· 
Yel edilen kiımcJercli. flu cl:ıYet Cılilell fla.. 
kemler ise y:ı ı•ski Ycya yeni teşkil:it il" 
r:ıfınılnn lis:ınsiye edilmiş kimselerdi. e~# 
ki tcşkil:'lt :ıdnmlarının nnz:ırt ol:ırak ·ye .. 
tiştirrııcyi foyd:ılı hulmuştıı, hen ise ılo~; 
rmlan doğruy:ı :ımeli olar:ık eski ve işbill 
nrk:ıd:ı5ların ynnında vazife vermek sure.. 
tile yetiştirmeyi tercih etmekteyim ki bd 
ıla ancak uzun mün:ıkaşal:ıra yol aç:ıbile
cek bir görüş farkıdır. 

flugiin fazla hakeme ihtiyacımız "ar# 
dır. nir sene sonrn atlet kadromuzu M~rf 
etmek için mevcut olan 15 kişilik bir ı;J"\Lo 
pa ılcilil 150 kişilik bir grupa ihtiyacırt111 

ol:ıc:ıklır. 
6 - ;\leslc~im olduğu için Tiirk AtıctiS# 

minin YiikeslnıC'o;;f Yolunıla hiitün varııAııt1 
\'e hil;iıııle c•linııl~ olan hiilçeıne sığın•· 
rıık çıılışıyonım. 

Son ve k:ıl'i nelireclen pek eminim. fa• 
k:ıt s:ıhırlı pek sahırlı, trihiinrlen görınl .. 
:receğiıniı lıir mü~:ılı:ık:ının neticesini ~·e. 
r1111izrlcıı :ı~Tılmaılan op:ırlörılrn dinli)'e.. 
cek kadar s:ıhırh olmak l:izımrlır. 

,\ 'aiti UOR~ 

1:1araton şampiyonası 
bu pı:ızar yapılacak 

T. S. K. Atletizm Federasyonu Saf' 
kanhğından: 

26 - 6 - 1938 pazar günü yapılaca1' 
olan birinci Türkiye Mc-ıraton ıampi" 
yonasına i~tirak edecek atletlerin r•· 
porları ile birlikte yarış günü saat 14# 

de Fenerbahçe stadında hazır bulunma" 
ları lüzumu ilan clunur. 
~----~~~~~~~--~------___.,.. 

_H_A_l_k_~_v_l_t_R_lı_ı_m_ı_o_ı_n_ Bu haftaki hususl 
müsabakalar 

m 8Ç1ar1 Bu hafta Boğaziçi lisesinin Arna,-ut~ 
1 - lki yıldanberi Eminönü halke- köydeki sahasında yapılacak olan hustl 

., ~·· vine bağlı on sekiz spor klübi1 fudbol futbol maçlarının programını aşağı; 
muhtcliti idmanlarını bitirmiştir. Bu dercediyoruz: 
sene yaptığı ilk maçta Feriköy takı. Galata Gençler - Boğaziçispor gef1Ç 
mmnı 3-2 ile mağlfıb etmiştir. takımları saat 14,30 

2 - Bu hafta yapılan miisabakada Galata Gençler - Boğaziçi~por B t!I· 

cfa Şeref stadında ~iimer kliihii :1-0 kıml::ın s::ıat IG, 
la muhtelit takım tarafından yenil • Galata Ceııçler - Eoğ:ıziçiı;por A tıs· 
miştir. kımlan saat 17,30 
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KADIN 

G •• ll r • uz e eş l il 1 /, Çok güzel olmak demek mutlaka kU sursuz bir yüz, ve noksansız \'ÜCUt hatları • 
.. ı malik olmak demek değildir .. Her ka drnın kendisine mahsus bir güzellığı ,·ar· 
dır. "Güzelleşiniz .. demek, hususi güzelli itinizin sırrını bulunuz ve onu meydana çıkarınız demektir.Aşağıdaki satırları.ken 
dinizi düşünerek okuyunuz. Belki i'tifade edeccl'tiniz bazı bilgiler bulur~unuz. 

ı - Birçok kadınlar "yüzüm fazla JP niş .. diye üzülürler. Bir takım gece tuva (etleri de bu uzunluğu birkat daha meyda 
na çıkarır. Bunu örtmek için pudralama dan evvel yüzünüzün kenarlarına hafifçe 
göz kapaklarınız için kullandığınız Fard' dan sürünüz Sonra pudralanınız. Eğer 
bu işi farkına \'arılmıyacak surette yapa bilirseniz yüzünüz geniş değil. ince görü.. 

ncccktir. 

Yazlık şavka/ar 
Bu senenin yazlık şapkalan tamamile 

deği~mıştir. Şapka modellerine bakarak 
her kadın kendi çehresine uyacak şapka

yı seçebilir. 
ı numaralı resimdeki şapka kaba ö

rülmüş ha ırdandır. Güneş altında türlü 
renkler alarak karelenir. Czerindeki kor. 
delası robun rengine göre siyah \'eya ma. 
\ i taftadan yapılır. 

'2 numaralı re~imdeki şapka, yazlık 
şapkaların en güzelidir. 1nce. yumuşak 
l tal yan hasırından yapılmıştır. Czerin
deki fiyonk maron renkli kadifcdendir. 
Şapkanın tülü dahi maron rengindedir ve 
üstü beneklidir. 

3 numaralı rec::imdeki şapka. hakiki 
panamadır. Hengi mavidir. Boyundan 
ba~l<l:ıan saz şeritler de daha koyu mm i 
renktedir. 

T ... l''-'.rai;; ı 11 a~ı· nrn 'ıa"ına o' unuı '? 

. ~ 

1 u l'~ :ı~l.ırı, lııllıass:ı yazın iki gün grı;I i mi ck~ilcşi r, lrz. 

zclini dcl1ışirir. 

Jştc, lcrc)ağıııın tJzcliğiııi cıı nz lıir lıurt:ı ııı u lıuf:ızo cllc

IJilıııe~ ıı;in ı;ok s:ıllc lıir u,,uı: 

1'erl"vnğın ı holra .; ıı d:ı i~ İ<'e yıka~ 11111.. Sıınrıı hir k:hı•yc, 

1, "ısrn ele so~ııl, sıı c:ııhı hir k:ı l ıııı iı,:İlll' kııy:ınık ıılı·.,iıı ii~ti'ıı ı . 
el• ı ılıııız, Soıır. lıırnkıııız, ~oğıısıı ı ı. To ı lıı"ıı kiı'l'llİıı clıhıııe 
topl,ınır ve >;:ıf ).ıg kal ı r. lltııı ıı , ~cııiılcn lıi r lı :ı)ka kiısl')c 1,o. 
l unuz. llcrgün SUl unu değ.şi iriniz. 

2 - Boyun ekseriyetle yüzden daha es mer görünüz. Ilele makyajınız da fazla ise 
o ,·akit bu esmerlik daha fazla meydana çıkar. Bunun için pudralandıktan sonra, 
fakat çok dikkatle, yüzünüz için kullandı ğınız ruju boynunuza da hafifçe dokun. 

durunuz. 
3 - Tırnaklarınız kırılıyor, parmakla rnız bozuluyor mu? Bir küçük kase içerisi. 

ne ılık zeytinyağı koyunuz. Ellerinizi iyice fırçaladıktar. sonra, oraya parmaklarınızı 
batmnız, ve heş dakika bırakınız. Sonra ellerinizi kurulamayınız. Fakat yağı iyice 
emmesi için uğuşturunuz. El derinizin yu mu~adıhrınr \'e güzelleştiğini görerek mem

nun olacaksınız. 
4 - Bazı çehrelerde çenenin hiç ehemmiyeti olamaz. Fakat bazı çeneler, bilhas 

,.1 içeriye doğru olanlar yüze kararsız bir mana verirler. E~er çeneniz böyleyse. 
kullandığınız pudra -

.. ". 

Ocqli 4leti 
~u0 ~lYltr©leuaı~ aı ırDaı s €Jı s DlUı 

lQ) o lYı (g. lYJ 

nasoD ©ıre(Q)DODır5 011llD~ ? 
En güzel örgüler en basit olanlardır. Resimdeki bluza 

bakınız. :\e kadar sade değil mi? Fakat üzerine ila\'e edil. 
mi~ kordelfi.larla, bu bluzu ne kadar cazip ve ne kadar oriji. 
nal bir şekle koyuyor! Bu bluzu siz de örebılirsiniz. 

Bunu örmek için: 300·325 gram yün, 2 112 numaıa bir 
çift örgü şişi , 8 tahta dlib'TOe, 4,5 metre 1 santim eninde şerit 
lazımdır. 

Or_gü, basit örgüdür. Bir düz düğiim, bir çapraz diiğüm. 
Kenarlar da fantazi örgü ... Kenarlarda bir santimetre jerse 
örgü de örülebilir. Bu bluz şemada gösterildiği gibi amudi 
olarak örülecektir. 

Ölçiiler: 
Bu yazıdaki ölçüler 42 beden bir bluz içindir. Bundan 

daha geniş beden istiyenler kol al tlarına bir santim ilfıve et
meli, bluzu da takriben üç santim uzatmalıdırlar. 

Öriiş tarzı: 
On: Orta kenardan ve sağ taraftan ba~lamadı: 34 san. 

t im örmeli. Sonra bir sıra küçük örgü i~kmeli. Ünden sonra 
~u '3ckilde devam etmeli: nir santim jerse bir santim çapraz. 
Kenarın iki santimetrelik yerinde bir ~ırada $ekiz ilik )'L'rİ 
bırakmalı . Yakaya en yakın ilik yeri yakadan bir santimetre 
uzakta olmalıdır. Her ilikte 4 ilmik eksiltmeli, ondan sonra. 
ki .::ıra.::ında ek:;ik ilmikleri tekrar etmelidir. 8 santimetre ol. 
duktan ~onra yaka için daima hirer ilmik arttırmalıdır. 11 
:-:antimetre örüldükten sonra şiş üzerinde 43 santimetrelik 
örgü bulunacak surette arttın~ devam etmeli. (34 xg kro· 
kiye bakınız) Omuz başı için her heş sırada bir örgü eksilti
lir. Kul yerleri münasip eksiltmeler ile 14 santimetreye ka. 
dar iner. Onün diğer tarafı da tamamen bu şekilde örülür. 
Fakat örgü ic:tikameti tersine olmalıdır. 

ı\rka: Ofirt c::antim yukarını rlnğnı iiriilmcli. Sonra 3 ş:ın 
tim ayni dikamctte örgiiye devam etmelidir. Bundan sonra 
bir sırada 2, ikinci bir sırada be~ arttırmalı, da.ha sonra kol 

- .. 

.. 

dan daha açık renkli 
bir pudra ile bol hol pudralayımz. Ve eğer alt dudağınızın 

biçimi güzelse bu dudağın boya51 çok açık renk olsun. 
5 - Eğer alnınız darsa açık renkli pudra ile pudrala)'l· 

nız. Bu sizi olduğunuzdan daha genç gösterecektir. Bu tak. 
dirde kaşlarınıza ufkiye yakın gayet hafif bir inhina vermek 
şarttır. 

6- Ellerinizin derisinin yumuşak durmasını isterseniz 
kat'iyyen ıslak bırakmayınız. Islak bırakılan eller gayet ça. 
buk bozulur. Kışın çatlar, yazın esmerleşir \'e yeryer lekeler 
hasıl olur. Islak eldeki su, tozlan da kaparak deriyi sertle~ 
tirir. Ellerinizi kurulamak için daima kuru, hatta sert bir 
fırça kullanınınız. 

7 - Burnunuz biraz büyük mü? Öyleyse hemen burun 
kenarlarına göz kapaklarınız için kullandığınız Farttan biraz 
sürünüz. Gectleri bu işi korkmadan yapabilirsiniz. 

~ ı Yaz ~eldi... Tabii kollarınızı açacaksınız. Eliniz, dir 
sekleriniz esmer ve sert ise zımpara kağıdiyle ve limon suyu 
ile u~ruşturarak beyazlatır ve yumuşatabilirsiniz. 

9 - Bu yazın modası saçları biraz uzun bırakıyor. Eğer 
tamamen modaya uymak ic;terseniz saçlanmzı düz fırçala~·ı . 
nız, bukleler boyun üzerıne dökülsün. 

yerlerini 17 santim olacak şekilde örme· 
lidiı:. Omuz başını 11 :X1.ntim bırakmalı 

sonra yakarı çıkmağa başlamalıdır. 

~--
t ... 

G°\ 

--
t ,,.. \. 

..;:--
/~ Kollar: önden başlamalı. Yükselir

ken daima birer örgü arttırmalıdır. Kol 
örgibü 10 santimetreyi buluncaya kadar 
bu arttışa de\'am edilir. (Krokiye bakı
nız) sonra düz örgü ile devam edersiniz. 
Eğer örgü mikyaslan size biraz kanşık 

geliyorsa bluzun krokide santimleri gös
terilen hakiki büyüklükte bir patronı.ı 

mı ynpar. ve hu patron üzerine örgiinw· 
zii tathik edebilirsiniz. 
~ Devamı 15 incide 
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ı- - - -

;-:J 
-~ 

- - r• -i :,tt .. ~ 
1 r:~ 

. a' .... ·ı 
( 

-
::, ... 

~11 
~'t~ ""ı "" ..._ "'-ANtı.oıE 

J. - :..ıJ_ 

• • i 



10 HARER - :2\lsam poet'ftn 

Yazan: Gerald Keltcm -21- Çeviren: F. K. 

!vasıl olduğunun onlar da farkına 
varmadan kendilerini birbirlerinin 

kollarında buldular. 
- Güzel ama ne yapalım ki biz 

Montekarlodayız, kotra tskoçyada \'C 

üstelik size göre biribirimize dUı;ma. 
nız! 

Denize bakarak sustular. Genç kız 
mırıldandı: 

- Hakkınız var. Ne yazık! bana se· 
nelerdenberi hasretini çektiğim bir 
hayat tarzını hatırlatmıştınız, sakin, 
temiz ve geniş bir yaşayış ... 

- Kotram çok ktiçUktür! 
- Sizinle benim ve ihtiyar gemici 

için kfil'i! 
Dcnis irkildi ve dönerek Erikanın 

gözlerinin içine baktı. Hayır, bu güzel 
ağız yalan söylese bile gözlerin de ya. 
lan söylemesine imkan yoktu. Erika 
samimi idi. Bir an öyle bakıştılar. 

Sonra biraz şaşkın gözlerini çevirdi
ler. Denis söylendi: 

- Çocukça şeyler konuşuyoruz! 
- Öyle olmadığını siz de biliyorsu-

nuz. Fakat ne yazık ki. .. 
- Erlka! ... 
Genç kız süratle bahsı değiştireli: 
- Denizde bir gezinti yapsak nasıl 

olur? bir motör kiralıyamaz mıyız? 
Motör kiralamak kolay, fakat sahi. 

bini kendileriyle beraber gelmekten 
vazgeçirmek o nispette zor oldu. De
nf s diplomatlıkla bu işi halledince 
hemen tekneye atlayıp açıldılar. 

Akdeniz sakin ve rengi hemen he • 
men turizm afişlerinde görüldüğü ka
dar maviydi. Motör orta sUratle sula
n yararak JlerJfyordu. Tekne alellde 
bir kayııttı. Biraz gUrUltülU, fakat 
kuvvctllce motörü sonradan ilave e • 
dilmişti. 

Teknenin kıç taraf mda, daracık 
yere sığışarak, yanyana oturmuşlar
dı. Konuşmuyorladı. Kolları birbirine 
belki lüzumundan fazla temas ediyor
du. Baza.n gözgöze geliyorlar, fakat 
derhal bakışlarını çeviriyorlardı. 

Denis motörU evvela Mnrten burnu 
istikametinde sevketti.. Yan yolda, 
biraz evvel bahsettikleri güzel yat bu 
Junuyordu. Yakl~cıtıkları vakit, bu se
fer yakından, bir kere daha yatı tet· 
kik ettiler. 

Denis alay etti: f 
- Yatm zengin sahibi şimdi kama

rasında olmalıdır, dedi. Belki de öğle 
yemeği için hazırlanıyor ve hangi 
kravatı takacağını düşünüyor. 

- Şimdi o adamın bahsini etmi
yelim. Gezintimizin şiirini kaçırıyor. 

- Böyle bir adam mevcut olsaydı 
belki, fakat hayatınıza karışmış ve 

ya karışmak üzere bulunmuş böyle 
bir adamın mevcut olmadığına ina
nıyorum. 

- Mevcut, fakat biraz evvel 
anlattığım şekilde değil... . Ah! 

• 1 
nıs ..... 

size 
De-

Nasıl olduğunun onlar da farkına 

varmadan kendilerini birbirlerinin 
kollarında buldular. Biran için bütün 
dünyayı unuttular ve nefesleri kesi· 
linceye kadar süren bir öpücükle du
daklarını birleştirdiler. 

ilk söz söyliyen Erika oldu: 
- Acaba bizi yattan gördüler mi 

dersiniz? 
- Ne çıkar? Bana. göre mesele de

ğil, fakat belki sizin canınızı sıkar. 
- Evet Denis. Çok canımı sıkar. 

Ah! Denis ne fena kadınım! 
- Hayır, siz bir meleksiniz! 
- Hayır, maalesef! Yatın yakının 

dan geçmemeyi tercih ederdim. 
- Ben bilakis yatı yakından iyice 

görmek istiyorum. 
- Ilayır, hayır! Rica ederim be

nim dediğimi yapınız.. 
- Peki. Arzunuz benim için bir e

mirdir! Açık denize doğru ilerliyelim. 
Akdeniz bizim olsun! 

Motörün istikametini değiştirdi, E
rika onun göğsüne yaslandı ve mırıl· 
dandı: 

- Hayat böyle ne iyi! 
- Evet, fak at değişmemeniz §arti-

le ..•• 
- Değişmeme JnıkAn var mı? De· 

nis sevdiğime göre artık JMoıı'dan 
nefret edemem. 

- Jascn'dan nefret etmemek kMi 
değil. 

- Ne yapmalıyım? Seçip kabul et
tiğim bir vazife var. 

- Ben de sizi btitün hayatım için 
arkadaş olarak seçtim. lkisi beraber 
olamaz. Hangisini seçiyorsunuz sev
gilim? 

Cevap vermedi. Cevap vermesine Hl 
zum da yo1\tu. lkisi cevabın ne oldu· 
ğunu biliyorlardı. 

- Fena bir ruyadan uyanır gibi 
oluyorum Denis. Hep böyle benim ya
nımda kalınız Denis, beni hiç bırak-
mayınız. 

- O cihetten merak etme sevgilim. 
- Ben yalnız sizin için korkuyo· 

rum. 
- O cihetten merak etmene ise 

hiç lüzum yok. Ben yirmi beş senedir 
bir sürü tehlikeli işlerden yakamı kur 
tarmasını bilirdim. Hem o zaman ha-

.. 1111'.Daınıntr1cı•11ErnWD11uı~:ıoc:mnı•• 

yatta yalnızdım. Şimdi ise iki misli 
ihtiyatkar olacağım. Çiinkü artık ha
yatta yalnız değilim. 

- Nasıl bir tehlikeye maruz oldu· 
ğunuzu biln.iyorsunuz. Sizinle bugün 
niçin buluştuğumuzu biliyor musu
nuz? Niçin ihtiyar ve zengin bir dost. 
tan bahsettiğimi biliyor musunuz? 

- Bilmiyorum ve bilmek te istemi· 
yorum. Şu anda sizden başka hiç bir 
mevcudiyetle alakadar olmak niyetin
de değilim. 

- Fakat bilmeniz lazım. Bir hile 
bularak size yatı gezdirmek üzere e
mir aldım. Baron dün gece talimat 
verdi. Bugün Palm Biç'deki öğle ye· 
meğinde ajanlardan biri ihtiyar flşık 
rolUnü yapacak. Ben de bir fırsatını 
bularak hep beraber yatı gezmeyi tek 
lif edeceğim. Ah! Denis, Baron size 
fenalık yapmak istiyor. Korkuyo
rum. 

Denis mırıldandı: 
- Fikir fena değil. Belki de tuza

ğa kolaylıkla düşecektim. Güzel bulu· 
şu için dostum Her fon Störhnyma 
bir aferin! Fakat ben yata gittikten 
sonra ne olacaktı? Onu merak ediyo
rum. 

- Hem de sizi oraya ben götüre
cektim. Aman yarebbl! 

-Bir saattenberi hayatımız değiş· 
ti Erika ... Mazi için, mazide yaptığı
mız veya yapmak istediklerimiz için 
kendimizi Umıckte mana yok. 

- Bana elan itimat ediyor musu
nuz Denis? Söylcdikl~rime rağmen i· 
timadınız sarsılmadı mı? "Kadınlara 
güven olmaz,, derler halbuki.. 

- Ben kadınlara güvenmiyorum, 
yalnız Erikaya güveniyorum. Arada 
fark var. 

Yatı geride, epey uzakta bırakmış
lardı. Erika mesuttu, çocuk gibi se
viniyordu. En tehlikeli anlarda bile 
kendinden emin, sakin kalmasmı bi· 
len bu adamı kollarında sıkarak şar
kı söylemek, onunla beraber dünya
nın bir ucuna gitmek, diğer insanla
rı, onların entrikalarını, hırslarını ve 
kinlerini geride bırakmak istiyordu. 
Hayatında Hk defa olarak hürriyetin 
ne olduğunu hissediyordu. Siyasi mü
cadeleler, kin, memleketinin bütün 
dünyaya hakim olması arzuları ar
tık onun için maziye ait duygulardı. 
İstikbal sadece kendisinden ve sevdi· 
diği adamdan ibaretti. Milletıere, şe
hirlere, siyasi ihtiraslara sırtları-
nı çevirmişlerdi: bunlar şimdi ehem· 

.. · .: :;, 

Filosoflarm veya vazii kanunlnrın yanlıelannı çıkarmağa 
kalkacak değilim, biribirlerinin kusurlarını kendileri daha iyi 
bulurlar; fakat. kardeşçiğim, nikAhın feshine cevaz vermemek
le, nikılhı herkes için bir ve aman bilmez bir düstura bağla
makla her izdivacı, diğerlerine kat'iyyen ben1..emez bir hale ge. 
tirdiler; fcrdler biribirinden nekada aykırı ise izdivaclar da 
o kadar ayrıdır; hcrbirinhı kendine mahsus dahili kanunları 
vardır. Karı ile kocanın daima başbaşa yaşadıkları bir köyde. 
ki izdivacın dahili kanunları, hayatın her gün bin bir eğlence 
ile değiştiği bir şehirde kurulan ailenin kanunları bir olamaz: 

Çeviren: [NJ lYJ ır QJI o o aı İfil 
-39-
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Ölüm cezası 
Vazalnl: Mo Sa 

hangi sebeplerle 
seneye çevrilmişti ? on beş 

-45-
Adı Hasandı. Öyle uysal, halim, ~ 

kin, öyle soluk almaktan bile korkar 
bir hali, bir tavrı vardı ki, bu adamın 

boynunu ipten kurtarmı~, on be~lik bir 
katil olduğuna inanmak pek güçtü. 

O cezc:ılarm en ağırına müstahak bir 
cinayet işlemişti: Kardeşini öldürmü§
tü .. Buna rağmen öli.\ın cezasından kur
tulmuştu. 

Nasıl oldu bu iş?. 
Ölüm cezası hangi sebeplerle on beş 

yıla çevrilmişti?. 

Ortada cinayetin planlı bir surette 
yapıldığına dair deliller bulunmaması, 

ş<ıhitlerin bu hususta kat'i bir şey aöy
lemeyişleri onu idamdan l:urtarmış, vic. 
dan kanaatinden on beşi yemişti. 

içeri ilk dUgtüğü gün, üstü başı pe
rişan, sefil bir haldeydi. Bir çok yerin· 
den yamalanmış pantalonu liyme liyme 
sırtındaki ceket parça parça olmuıtu. 
"y.:ılm ayak, başı kabak,, bir haldeydi. 

Babası paralr, zengince bir adam ol· 
duğu halde, kardeşini öldüren bu hayır
sız ve uğursuz evlada bakmıyor, bir 
metelik bile yollamıyordu . 

fJstte, başta ve ayakta olmadığı gibi, 
yatacak bir şiltesi, hatta üstüne kıvrıla
cak bir postu bile yoktu. Yorgan, örtü, 
b~taniye nasıl, ne biçim şeylerdi, içeri 
düştüğü günden beri bunların şekillerini 
bile unutmuştu. 

ADEMBABA KOGUŞU 

Hasan, pis, yırtık pırtık elbisesi 
içinde, sefaletin bir timsali haline gel
mişti. Bunun için onu ne (karantine) 
ya koymuşlar, ne kovuşlardan birine 
vermişler, doğrudan doğruya (Adem 
baba) kovuıuna atmıılardı. 
Niçin bu adı taknuılardı buraya? 

Nasıl bir yerdi (Adem baba) kovu· 
şu? 

Anlatayım: 

Eski, epeyce eski yıllarda, bulunduğu 
kovuşlarda serkeşlikler yapan, dahili 
inzibatı bozan, Adem adında bir mah
busu buraya koymuşlar .. Bu mahpus, 
Hazreti Adem gibi, yaT. kış yarı çıplak 
gezer, soğuktan müteessir olmaz, aç· 
lıktan şikayet etmez. günlerini neşe i
çinde geçirirmiş .... 

Bundan sonra adet olmuş, hapisha· 
neye donsuz, gömleksiz, yarı çıplak bir 
mahkum geldiği ?.aman, başka kovuş-

miyetsiz şeylerdi; önlerinde bir kı
ristal gibi saf ve parlak istikbal açıl
mıştı; meçhul, hudutsuz, fakat fev
kalade güzel olacağına inandıkları bir 
istikbal. ... Dini hisleri olmıyan Erika 
o dakikada Allaha inandı. 

·ı lara vermezler, hemen buraya atarlar· 
mış ... 

Kovuşta oturanların hepsi de yarı 
çıplak oldukları için, Hazreti Ademin 
çıplaklığından kinaye olarak buraya şu 
ad takılmış: 

A<lem baba kovu§U ı.. 
KEDi KEBABI! 

Yıllardan yıllara, mahpuslardan mah 
puslara intikal edip gelen rivayetlere 
göre, Adem baba, zorlu kış günlerinde 
kedileri keser, kebap yapar, karnınr 

doyururmuı. 

Çıplaklar kovuşu, Adem babanın öl
lümünden sonra da adını muhafaza ve 
zamanımıza kadar intikal etmiştir. Bu· 
gün umumi hapishanede bu isimde bir 
kovuş vardır. Fakat yakında yıkılacak 
olan umumi hapishane ile beraber, bu 
isim de tarihe kanşacaktır. 

Adem baba kovuşu hapishanenin en 
alt katındadır. Benim içerde bulundu
ğum yıllarda buradan ayaklan kırılmış 
tahta kerevetler vardı. Kerevetlerin a
ralıkları, budak yerleri, yanklan yaz 
kış tahta kurularile doluydu. Hem ne 
tahta kuruları? ... Tıkız mı tıkız! .• Her 
biri Selanik fasulyesi büyüklüğündey
di. Hele fareler, mübalağasız söylüyo
rum, toraman kedilerden daha büyük
tü. Gece gündüz meydanda ıdotaıırlar, 
çıplakların yanlarına kadar sokulurlar, 
onların nafakalarından kendilerine de 
hisse çıkc:.rmağa çalışırlardı. 

Pencerelerinde cam yoktu. Buranın 
sakinleri, §ilteleri, ot minderleri falan 
olmadığı için, kerevetlere uzanırlar, 
gazeteleri yorgan diye kullanırlardı. 
Çok soğuk gecelerde de, ikişer ~iş~, 
birbirlerine sarılıp yatarJardı. 

"" Hasan, (Adem baba) da bu halde bir 
ay kadar, belki de daha fazla kaldı. 
Sonra bilmem nasıl oldu, bir giln onu 
aramızda gördüm. fJstü başı temiz, dü
zenli idi. Bulunduğum kovuşta dam 
()ğasırun, şunun bunun işlerini görü
yor, çaylarını pişiriyor, çamaşırlarını 
yıkıyor, yataklarını serip kaldırıyordu. 

Galiba, dam ağası, sokulgan, sessiz, 
iş görmeğe hazır halini görmüş, acı
mış, yanına almı§, kıyafetine çeki dü
zen vererek, sefalet ve mihnett'"' kur· 
tarmıştı. 

Hasan, kovuı işlerine bakmağa baş 
ladıktan sonra yaptığı cinayet etrafın
da her kafadan bir ses çıkm21ğa başla· 
dı. Herkes bir fikir söylüyordu. Ve ni 
hayet bUtiln fikirler bir noktada top
lanıyordu :. 

- Karde§İni kazara def:l, bile bite 
öldürdü. Bir miras ortağından kurtul
mak için ... 

ı Devamı vıır) (Devamı oor) 

•1Dı•mm.ı:w·ı:t•)ıjıw.x.J&1JNl·t•-~ 
racaksın biz, evlerimizdeki saadeti devam ettirmek için başvu. 
racağımız çareler yüıünden ancak kendi kendimize ve Allahı
mıza karşı mes'ul olabiliriz: o gayeyi temin edebilen hesab da 
evlerimize matemi, kavgayı veya dirliksizliği sokabilecek olan 
dUşüncesiz aşktan elbette hayırlıdır. 

Paris'de hayat bir sel gibi akar, taşrada. o kadar hareket yok. 
tur, o halde Paris'deki aile ile bir taşra şehrindeki aile bir o
lur mu? 

İzdivacın dahili §nrtlan bir şehh-den öteki şehre bu kadar 
deği§irse muhtelif insan mizaclannın tesiri nekadar büyük o-

~ lur, bir düşün. Bır dahinin karısı kocasına tabi olup yaşıyabi
Ur; halbuki bır budalanın karısı, kocasından akıllı olduğunu 
hissederse, derhal di7.ginleri eline almalıdır, yoksa en büyük 
felaketlere uğrar. 

kanunları kendi zararına olarak öğrenir. Biz yaşta kocaya va. 
nlınca on iki tane kadar çocuk doğurmak kabildir ; fakat bu
na rıza gösterirsek on iki cinayet işlemiş, on iki f elAkete mey
dan vermiş oluruz. Birtakım sevimli mahlukları sefalete ve ye. 
ise teslim etmiş olmaz mıyız? halbuki iki çocuk doğurmak, iki 
saadet. iki nimet, bugünkil kanunların ve adetlerin, ahengine 
uyabilecek iki varlığa can vermek demektir. 

Ben, zevcenin ve aile annesinin vazifelerini yüreğim sızhya 
sızhya öğrendim. Evet, sevgili meleğim, vazifelerimizi ifa et
mekle birer asil jnsan oluruz, fakat bunun için birtakım ulvi 
yalanlara katlanmamız l!zımdır, Lui'nin beni birden değil de 
her gün biraz daha fazla tanımasını istediğim için beni riya. 
kflrlıkla ittiham ediyorsun; fakat karı ile koca arasındaki 
dirliksizliklerin asıl sebebi, biribirlerini pek yakından tannna
ları değil midir? ben onu, kendi saadetini düşUndUğUm için, 
zihni benimle meşgul olmasın diye çok şeylerle uğrqtırmak 
istiyorum; halbuki ihtirasın hesabı böyle değildir. 

Şefkat tükenmez ama aşktn sonu gelir: aşkı bütUn bir hn.. 
yata . münasib bir surette taksim etmek namuslu bir zevce 
jçin gerçekten bUyük, şerefli bir iş değil midir? beni nefrete 
şayan bulmam da göze alarak söyliyeyim ki fikirlerimde ısrar 
ediyorum ve bunun için kendimi bUyük ve a1icenab bir insan 
sayıyorum. Fazilet, tecellileri muhite göre değişen bir esastır: 

Belki de düşUnce ve akıl insanı nihayet, ahlak fesadı denen 
hale sevkeder. Bizim için ahlak bozukluğu, hislere hesab ka
rıştırmak değil midir? ihtiras ancak irade haricinde olmak 
şartiyle, her türlü hodgamlığm önüne geçen ani ve ulvi hamle. 
Jeri göstermek şartiylc gUzeJdir; dilşünmeğe, akıl yürütmeğe 
kalkan ihtiras bozulmuş, mahiyetine fesad karı§mış demektir. 

Tabiatın kanunlarıyla insanların kurdukları kanunlar biri
birine düşmandır ve biz onların çarpıştıkları saha oluyoruz. 
J{urduğu ailenin kendi kendini yeyip mahvctmemesine çabalı. 
yan bir kadının gösterdiği akıllılığa ahlak fesadı diyebilir mi
sin? hesabın bini de, biri de göntilde her şeyi harab etmeğc ye
ter. Siz de, sizi taparcasına seven adamın bahtiyar ve mağ. 
rur karısı olduğunuz zaman bu feci hrsaba katlanacaksınız, 
benim güzel baronu (1) dö Mnkumer'ciğim: yahud ki o Ustun 
adam sizi bu mecburiyetten kurtaracak, yani o hesabı kendisi 
yapacak. 

Provans'ta, fstanbul'da, Londra'da, Paris'de faziletin tezahür
leri biribirine benzemez ama yine de fazilet olmaktan çıkmaz. 
Her insan hayatının örgüsünde, hlrihirinc hiç uymaz şekiller 
bulunur ama bunlar, biraz uzak bakılınca, hep bir örnekmiş 
gibi gözükür. 

'(Devamı var) 
• 

Ka.rdcşçiğim, riya derken susmak cesaretini gösteren kadı
mn ıUkQtu kastoJunuyorsa, riya ve kin istikbali hesaba katmak 
zarureti kastolunuyorsa ergeç sen de: "Evet, bir kaClın için 
riya da korsa kadar lüzumlu bir şeydir,, diyeceksin. Her evli 
kadm, ekseriya tabiat kanunlanna bir tUrlU uymıyan içtima! 

Görüyorsun ki, sevgili çılgın kardeşçiğim, medeni kanunu, 
karı koca n§kı bakımından tetkik ettik. Sen de öğrenip anlı-

( 1) Bir baron'un karı8ı demek oln.n baronııe 1:cUnıcsi'ıi. 
müzekkerindeıı ayırmalc i_çi11 i.1..-i ''>ı" ile ııaznuığı mUnasib gör. 
rliim. 
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Türk .askeri, karada olduğu 
•• gibi denizde de çakı gibi 

J! azif esini. tam bir muvaf f akiqetle bİışaracak 1 ürk deniz 
siLQh !anmasının mak ul haddi ne olabilir? 

Deniz harp kuvvetlerimizi arttırma
ğa karar vermiş bulunuyoruz. Muam
mer Erişin, Londrada ımzaladığı mali 
anlaşma. deniz silahl<ınmamıza, mevcut 
bütçeden fazla olarak, ''6" ır.ilyon 

sterling ı * ) tahsis etmemize imkan ve

riyor. 
Dünyanın her tarafında ıtara ve hava 

silahlanmasın& müvazi bir de deniz si. 
Iahianması başladığı bir devide, milli 
müdafaa kuvvetlerine azami dikkat sar
feden hükumetimizin bu ciheti unut
ması nasıl kabil olabilirdi?. 

Cumhuriyet hükumetinin deniz harp 
kuvvetlerine her zf.ı:nan layık clduğu 

ehemmiyeti vermiş olduğunu kabul et
mek lazımdır. Eğer harp gemilerimiz, 
sayı bakımından, şu ana kadar deniz 
hu::Jutlanmızın asgari ihtiyacı ile mü
tenasip bir dereceye yükselmemiş gibi 
bir zan uy<•ndırıyorsa bunu, alakadar 
bulunduğumuz denizlerde sulhün ebedi 
surette bozulmıyacağına dair bir za . 
manlar, her tarafta tahassül etmiş u-
mumi kannte uygun hareket etmek 
gibi bir dürüstlüğe ve sulh dostlYğu

muu atfetmelidir. Bununla beraber 

·. 

• hükumetimiz, deniz harp vasıtalarını 

asla paslandırmamış, çakı gibi bir filo ... 

yaratmış, bilhassa. talim ve terbiye ba-
kımın:lan fevkalade mühim bir deniz 

h:ırp kadrosu meydana getirmiştir. 
D:niz harp vasıtalarımızı arttırır.ağa 

karar verdiğimiz bugünlerde, deniz 
harp kadromuzun subay ve personel 
bakımından göze vuran zengir.liği mem 

lekete gurur verebilir. 
Gemi yapmak için paıra ve zaman 

bulmak lazımdır. Fakat gemiyi fay 
dalı bir tarzda kullanacak eleman ye_ 

tiştirmek için para kafi değildir. Ar. 
zamanda bu işi başarmak. ha deyince 
iki, iiç kruvazör, sekiz on destroyer ve 
on beş yirmi denizaltı donatacak per

sonel bulmak mümkün değildir. 
Demek oluyor ki deniz silahlanması 

h!r materiyel meselesi olduğu kadar 
(belki daha ziyade, muhakk<•k ki daha 
zivade) bir pers~nel işi, bir kadro işi

dir. 

Bu işi büyük bir dirayetle ve bir an 
ihmal etmiyerek başarmış bulunduğu 

için, "esasen Cumhuriyet hükum eti. a
zami, deniz silahlanması programının 

)'ilrrsını çoktan tahakkuk etirmiş bulun
maktadır., da denilebilir. 

• 

Acaba. İngiliz deniz inşaat tezgahta. 

ruıda açılan 6 milyon ıterlin~lik krcdi
aen ne tarzda istifade edec~iz ?. 

. .......................................................................................... . 
f Dr.ııız 1w r;ı rc.~ıf auırı mızı arttırmağı:ı lmrnr vcrdi(jinı ız ! 
1 bw tünlt!rdc, deni:. harb k.adromu::ıoı subay ve personel ~ 
j ba1\mımdan pü::r vuran ::enginliği karşısınila !/IH"'llT duyu- ; 

Bunun etrafın•Ja henüz resmi ve yarı 
resmi bir malumc:ıt elde etmiş bulun • 

muyoruzu. Yalnız biliyoruz ki devlet, 
ticaret gemilerimizi olduğu gibi harp 
gemilerimizi de kendi tezgahlarımızda 
yaptırmak ve bu sahooa daima kendi 
zekamızla işçiliğimize güvenmek hede

fini gütmektedir. Acaba bu kredinin 
i-!r lıtısmı mii1i deniz inşaat tezgahtar:, 

tersane ve havuzlar için mi kullanıla

. . 
: yornz : . ........................................................................................... . 

bu pr-.:>gram mucibince daha üç mayın 
gemisi, dört destroyer ve iki kruvazör 
yaptıracağımızı kabul etmek lazım ki 
bu ınşaatın tutarı da ~'lağı yukarı otuz 

mİl)•ınu apr. Hele gemilerin silahlan. 

!'flası, cephaneleri ve yedek cephaneleri 
.. esaba katı~acaıc oıursa btr hayli DŞar. 

~K-tır~ 'Bu cihet kestirilcme~. Fabt he. ı; .. '11.t \lır- )""' <ıc1?11nu. ı 93 7 ~alname
~eti:: ou sahay;a e:ii milyon lir-• tah- ,erindekı pro2ram nııııınca dimizde 
~f etece~ıne \'C tezg~hlan:t tedricen tl.ı!'"ötltI a '~ 111,'t V lt ttoıhyetieri yüksek 
~at.llltına aaır ôteC1enberi clQne:ı rı.- ı ~~ıit\1eraen nı\l~eıt~cp -ıı-oyıe hır deniz 
~~n:tıer, Ingilterede!l &J.man kr~cllrıir. J kuvven ouıunacı:eıı.: 

• ,ııD~A '-•'1:ı~umıyece~ır.:. t-etKı t • 
"" ~'it: """"""• IY;trıi V:ı vı• ~ 
~• fı'l:r'e'GSl.l"Je '.-:~,. ~m~oı nasreaııe- ı 

Ct.tlnl SOy°lemeğe müsaittir. 

Bu t21kdirde. bazı maddelerinin 193 7 
deniz salnamelerine aksettiğini gördü -
ğümüz programı hatırlamak ve üze. 
rinde konuşmak doğru olacaktır. 

1937 salnamelerinde, sekizer bin 
tonluk iki kruvazörle beheri 1250 ton
luk dört ::lestroyer, dört deniz altı ve 
dört mt•yın gemisi yapmağa karar 

verdiğimiz yazılı idi. Bunlardan iki de 

nizaltı şu anda lstanbulda te,.gahta
d?r. Diğer ikisi de Almanyada yapılı· 

yor. 

E~er genç bir deniz mühendisimizin 
yaptığı mayın gemisini hesaba kzıtarsak 

~ekızer bın tonıuk ıttı kruvazör, 

8 :lestroyer, 

9 denizaltı, 

3 hücum botu .. 
Şu gemilerden mürekkep bir de ye. 

d~k iilo: 

Hamidiye, Mecidiye, Berkisatvet, 
Peykişevket. Basra. Samsun, Taşoz. 

Ayrıca.. beş adet mayın döken gemi 
ile 3 arlet mayın tarayıcı gemi. 

Bu kuvvete, mÜttt'fikimız Yunanista· 

nın gemiler ini de katacak olursak ilk 
ağızda Egede hatırı sayılır yeni bir do-

nanma tahanüdü ile kar§ılaşılnıış oh•r. 

Akdenizin şarkında sulhün ve inti. 
zamın şuurlu, devamlı bir bekçisi ol
mak azminde bulunan bizim gibi kıyısı 

çok bir devlet için bu kadar gemi azdır 
bile. Bu gemileri yaptırm~kla bizim 
"fevkalade bir deniz silahlanması, ,ari

fesinde bulunduğumuz iddia o:füemez. 

Genç Mısırın bile iki hafif kruvazör, 

iki denizaltı, iki destrcyer ve iki mayın 
gemisi birden sipariş ettiği bir devirde 
bizim deniz silahlanmasında ne mü_ 
tevazı bir halimiz olduğu anlaşılır. 

Acaba hiç kimsenin yanlış tevil et
mesine meydan bırakmadan, her hangi 

bir müdafaa zarureti karşısında vazife

sini tam bir muvaffakıyetle başaracak 
bir Türk donanmasının makul haddi ne 

olabılir?. 

Aklımıza şöyle bir kooro geliyor.: 

2 Birinci saf kruvazörü. 

2 tane 10 bin tonluk cep gemisi, 

1' tane 8 bin tonluk kruvazör. 
4 tane 5 _ 6 bin tonluk kruvazör, 

24 açık deniz torpidosu, 
40 tane küçüklü büyüklü denizaltı, 

40 tane sinek gemi. 

Y ~zan : S 3dık Duman 

f --

Bir kısmı deninltı olmak üzere bir 

cHizüne mayın gemisi... 

Böyle bir donanmanın baş cıdemiye· 

ceği hiç bir tecavüz yoktur. 

Demek oluyor ki elimizde Ycıvuz ol· 

duğuna göre ona bir eş yaptıracağız . 
Ayrıca onar bin tonluk 2 gemi ve sekiz 
bin tonluk iki kruvazör ısmarlamak ü
zere olduğumuza göre bu modelde iki 
tane d'1ha yaptıracağız. 1937 programı 
realize edilince 8 destroyere sahip ola
cağımıza göre, daha 16 destroyer, dört 
orta kruvazör, 30 denizaltı ve 37 sinek 

gemi ile 8 mayın gemisi katacağız. 
Bunun için aşağı yukarı iki yüz mil. 

yon Türk Jirc:ısı sarfetmek lazım. 
Böyle bir programı beş yılda başar

sak her yıl kırk milyon, on yılda başar-

sak her yıl 20 milyon vermemiz icap e
decek. Takriben her ay bir milyon yedi 

yüz bin lira. 
Harp gemilerinin. hiç bir memleket

te yirmi yıldan önce kadro harici edil. 

medikleri düşünülecek olursa bu parayı 

kimse çok görmez. 

Sadık DUMAN 

(.ı) Takriben 40 milyon T ürk lirası. 

(J.ö.c~lec : 
aa Ta'lt:ID gtJıınıUeırDını· 

de ateşnnn 
sön<dllYıırem Dyeın 

geınçODlku 
Yaz~n: Dr. R. ADASAL 
~ Baştarafı 5 incide 

tecessüs ve arzusu uyc:ınmıştı. Çocuk
luğumda Robenson Krozoe macerasım, 

Jül Vernin seyahat romanlarını okudu
ğum zaman tabiatteki bütün buluşları 
küçücük bir insan kafasının nasıl yarc.
tabildiğini !düşünür ve tatlı hayallere 

kapılırdım. 

Halbuki gece ilerledikçe ancak meh
tap sızmtılarınrn pek hafif aydınlata • 
bildiği bu loş ve heybetli korunun bir 
köşesinde canlı bir alem, küçük bir in-

san cemiyeti ile karşrlaşmca bütün ha
yallerin birer hakikatin ifadesi olabil· 
diklerini bir daha gördüm ve bir ıC'l 

içinde sade hayalleriyle yaşayan bir 
çocuk hayatına ıdöndüm. 

Muhtelif mesleklerde alın teriyle ek. 
meklerini kazanan dört gürbüz delikan
lı yüksek ve gün görmüş ağaçl<>rın ha
riminde iki günlük bir arkadaşlık kam

pı kurmuşlardı. Etrafta gördüğümüz 
elektrikli portatif çadır ve yemek kap. 

larr, bir an bile söndürülmiyen atcı gi

bi bütün ıeyler, bu gençlerin hislerin

de ve işlerinde tam bir iştirak ile zevki 
selimin hakim olduğuna ş.:~adet edi • 

yordu. 

Yemekleri: yumurta, taze yoğurt, 

meyva ve esmer köy ekmeğinden iba. 

retti. Bu açık tabiat kaşanesinde zaman 
mefhumunu sade güneşin batı'ı ve do
ğuşu ifade edebilirdi. 

Fakat bir gramofcn s;ı';'ldığını bo-
şaltmak suretiyle pratik zekaiarının 

şahane bir eseri olarak meydana getir
miş oldukları portatif ra.dyolarını dün. 
yanın bütün mesafelerine ve mekanla
rına bağlıyordu. 

Civar pansiyonlardan bizim gibi me
rak saikasiyle ve yahut ta gündüzden 
davet edilerek buraya koşan bir kaç 
genç kız ve erkek ile genişliyen ocağın 
tıtcşi mütemadiyen kuru dallarla besle· 

niyor ve cşeleniyordu. 

Yumurta kabuklarından kadehlerle 

bıze ikram ettikleri mandalin" likörünü 
içer ve radyonun çaldığı Çardaşı ilahi 

bir vecd içinde dinlerken, bu coşkun 

ateş karşısında eski ~manın tarihi 
Vestasrnı ve Vestal ismini alan tıteş 

eşeleyici güzel bakirelerini hatırladım. 
Hayvani hırsların, şehvani arzuların ve 

lüks ihtiyaçların birden silinerek yal
nız tabir..t aşkının kalbleri tutuşturduğu 

bu unutulmaz orman köşesindeki bü
tün bu olgun kafalı ve duygulu gençle
re "'Ateşi sönmiyen gençlik,. adlı bir 
yazı yazmayı vaad etmiştim. Bu Ro. 

manesin canlı hayat t~·~>losunu kuvvetli 
fırçasiyle ve yahut ta kudretli kalemile 
tasvir edebilen bir san "atkar ol~rr.adığı

ma müteessifim. 

Duyabildiğimi if~ı:le edemedimse bi

le, hiç olmazsa bir tesadüf eseri olarak 
güzel fstanbulun bütün iradeli vatan· 
daşlara açık olan geniş tabiat kö;elerin
den ancak birinde gördüklerimi aynen 

nakledebilmekle gene bahtiyarım. Yaı: 
nız bu müşahede yaz tatillerimizi tam 

bir sıhhat ve neş'e içinde ve çok ucuz 
olarak nasıl geçirebileceğimi göster -
meğe kafi gelmez mi?. 

Dr. Rasim ADASAL 
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Fransada zehir lspanyol tayyare eri 
B:ıştnrah 1 incide 1 

dükleri böyle bır hareketi önlemek i-
çin çalışmayı kararlaştırmışlardır. 

ltalyan gazetelerinin itirafları· 
Roma, 24 (A. A.) - İtalyan gaze

telerinin İspanyada.ki hususi muha -
birleri İtalyan tayyarelerinin ~ark cep 
besindeki geniş faaliyetini kayda de. 
vam ediyorlar. Hususi muhabirlerin 
y~ıklarına göre, garnizonları Bale
arda bulunan lejyoner İtalyan filola
rı, hüklımetçi İspanya kuvvetlerine 
karşı harekette bulunarak son üç haf
ta. içinde asgari o.ltı hükfımetçi gemi. 
yi batırmışlardır. 

La Tribuna gazetesi muhabirinin 
yazdığına göre, 66 İtalyan lejyoner 
tayyaresi, general Valinonun Rio Mi
jares mmtakasındaki hareketine mU
essir surette yardım etmi§lerdir. 

lngili z ticaret gemileri silah
lanacak 
Londra, 24 (A. A.) - Avam kama

rasında dtin cereyan eden müzakere. 
lerden sonra mebusların intihabı, nas
yonalistler tarafından İngiliz gemile
rine lcal'§ı yapılan hücumlara karşı 
hükfimetin §imdiye kadar aldığı ta -
mamiyle menfi hattı hareketine de • 
vam edemiyeceğl merkezindcdlr. 

Bu sabah avam kamarası koridor
larında söylendiğine göre, kabine, 
hattı hareketini az çok değiB . 
tirmck mecburiyetini hissetmiştir. 

Netekim bu sebebden dola -
ytdır ki Burgos nezdinde yeni bir te. 
§ebbtis yapıldığı ve Dokgsona derhal 
Londraya gelerek vazi~si hakkında 
şahsan malO.mat vermesi hakkında e
mir göndcrlldlği bildirilmiştir. 

Yine ayni sebebden dolayı malların l 
tahliyesi esnasında İngiliz gemilerinin 

emniyetim temin maksadile iki İspan
yol hükumeti ile halen yapılmakta o- ı 
lan görü§meler hakkında da mallımat 
veı ilmiştir. Njbayct kumpanyalara, 
hüklımetin müzahereti olmamakla. be. 
raber, kendi paraları ile kendi gemile
rini teslih etmek hakkı ita olunmuş
tur. 

Bombalanan ingiliz gemileri 
Londra., 24 (A. A.) - Franko tay

yareleri tarafından bombardıman e .. 
dilmiş olan İngiliz Stanvel ve Stanhop 
vapurlarının kaptanları avam kama- 1 
rasmda başvekil Çemberlayn tarafın
dan kabul edildikten sonra. gazeteci
lere yaptıkları beyanatta, vapurlarına 
taarruz eden tayyarelerin 'adedi, ta • 
r ihleri ve hangi şartlar altında yapıl
dığı hakkında ba(ivekilin muhtelif su
allerine cevnb verdiklerini söylemiş
lerdir. Kaptanlar cUğer biı~k parlft. 
mento ausile de görüşeceklerdir. 

Stanhope, Barselonada ve Valensi • 
yada da 8 taarruza uğramıştır. Hal
buki geminin güvertesine İngiliz bay
rağı resmedilmişti. 

Jspanyaya sevkedilen Faslılar 
Tanca, 25 (A. A.) - Havas ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
lyi bir kaynaktan alınan haberler. 

de Septe limanında yeniden İspanya
ya gönderilmek üzere vapurlara irkAb 
edilmekte bulunan yerliler arasında. 

herhangi bir karışıklık zuhur ettiği 
kaydedilmemektedir. 

Ayni haberlere göre SeptedenlO 
bin Faslının İspanyaya sevkedildiğine 
ve Franko cephesinden ~kilecek olan 
Almanlıı.rla ltalyanlarm yerine ikame 
edilmek Uzere 50.000 Faslıdan mürek 
keb bir ihtiyat kuvvetinin teşkil olun. 
duğuna dair hiçbir malumat yoktur. 

Fransada bir casus 
şebekesi yakalandı 

Yüz casusun isimleri tespit 
edildi ve evrakı ele geçti 

''Deyli Hcrald,, gazetesinin Paria 
muhabiri bildiriyor: 

Biarritz'dc yapılan arkı bir takibattan 
sonra, Franaada; Franko, belki de Al
manya ve İtalya hesabına çalışan 100 
kadar casus tcsbit edilmiştir. 

Bunların başında İspanyol Marki 

ide Revalso bulunmaktadır. Marki, iki 
arkada~ı ile beraber, Bordo askert hapi
sanesine kapatılmıştır. 

Casuslann çok mühim evrakı bulun
muş ve bunlar tahkikatla meşgul oları 

18 inci askeri alay kumandanı emrine 
verilmiştir • 

Polis hafiyeleri kendisini tevkif et· 
tikleri esnada Marki bir otelden çık -
maktaydı. Bu sırada elinde, kapamağa 
çalıştığı bir evrak çantası vardı. Polis -
lcr kendisini tuttuktan sonra çantayı 

derhal elim:len almışlardır. Çantada ca
susluk teşkirntının bütün evrakı bulun-
muştur. 

Bunlar arasında teşkilatın Fransa
daki adamlarının isimleri ve Dldıkları 
paraları gösteren kağıt vardır. 

Halayda siyasi 
partiler feshedildi 

.-: Baştarafı 1 incide 
bu telgrafını bu sabah konsey Azala. 
rma tebltğ etmiştir. 

Paris, 24: - Paris radyosu bu ak- • 
5am Hatay meselesi etrafında şuma
lftmatI vermi§tir: Cenevredcn gelen 
son haberler Milletler Cemiyeti ko
misyonu ile Türkler arasındaki ihtilii.f 
Jarm halledildiğini bildirmektedir. 
Milletler cemiyeti umumi katipliği, bu 
günkü vaziyet karşısında Hataya gön. 
derilen komisyonun hiçbir lüzumu kal
madığına kanaat getirerek vazifesine 
nihayet vermiştir. 

Fransız hariclye nazırı ile Türkiye 
elçisi arasında. Parlste müzakerelere 
devam edilmektedir. Müzakerelerin 
bir anlaşmayla neUcelenmekte oldu
ğu söyleniyor, hariciye nazırı Bone 
eylül ayında Ankarayt iadeten ziyaret 
ettiği zaman Atatürk tarafından da 
kabul edilecektir. 

~skerlerimiz Hatay11 girmek 
uzere 
Antakya, 24 - Salahiyettar maha-

Baştorarı 1 incide 
fil Türk • Fransız askeri konu§ma.la
nnın çok milsait bir vaziyete girmiş 
olduğunu ve bu günlerde kat'i bir an
la~aya varılacağını söylemektedir -
Jer. Bu suretle Türk askerinin bu 
günlerde Hatayda asayişi temin vazi
fesini yapmaya başlaması kuvvetle 
muhtemel görülmektedir. Fesad ve 

tahrik yüzünden duran kayıt işinin de 
yeniden yapılması Jfızımgelmektedir. 

liir köyde çarpışmalar 
İskenderun, 24 (A.A.) - Ceyld 

köyünde isdar edllmlş bir mUzekke
re ile birisini te\'kif eylemek lste
·yen jandarmalar ile köy halkı ara
sında şiddetli bir carpışma olmuş.. 

tur. Taşla ve silAhla hücuma uğra
yan jandarmalar silfth istimaline 
mecbur kalmış ve iki mütecaviz öl
mUştur. Jandarmalardan fkf kişi ya
ralıdır. 

Payasta bahriyelilerimiz ha· 
raretle kttrşıhrndı 
Paya.s, 24 - Hamidiycnin burnya 

gelmesi emsalsiz tezahürata vesile ol. 
muştur. Kız ve erkek bütün mektep 
talebeleri Hamidiyeyi ziyaret etmiş -
lcr ve bahriyelilere Hatay çiçeklerin
den yapılmış buketler hediye etmi§
Jcrdir. Bütün kızlar, başlarına, üzerle. 
rinde "Hamidiye" yazılı bahriye şap
kaları giymektedirler. Bahriyeliler de 
Hataylıları gcvinçle karşılamı~lardır. 
Kalpsiz Garo 
Bcrut, 21 - Parise giden eski Ha

tay delegesi Garo eu beyanatta bu -
lurunuştur: 

··- Pariste hariciye nezaretiyle te. 
masta bulunacağım. Kalbime çok ya
kın addettiğim bir davayı terkediyo -
rum. Maamafjh hariciY.c nezaretinde 

kaçakçıhğı 
~ Baştarnfı ı incide 

İstanbullu bir Türk ? tür. Sekiz ay ka-
dar evvel V ergte Monsio ~atosunu 

200 bin Franga satın almış olan bu a

dam ora-:la karısiyle beraber şaşaalı bir 
hayat sürmekteydi. 

Polisler şifreli bir çok mektup ele 
geçırmişlerdir. Türk? ve k<ırısı istin
tak hakimliğine teslim edilmek üzere 
Parise götürülmüşlerdir. ,, 

İstanbullu ve Türk tabiiyetinde ddu
ğu yazdan bu dö Toledo kimdir?. 

İstanbulda dö Toledo isimli bir çok 
yahucli ailesi vardır. Fakat bunlar ara 
ısında telefon rehberinde ismi bulunan
ların hep~i. Fransada bu isimde bir ak· 
rabal~ı bulunmadığını söylemektedir • 
ler. 

llr. Stoyadlnovh:'ln 
Başvekillette UçüocU 

yılı 
Belgrad, 24 (A.A.) - Stoyadinoviç 

hükumetinin üçüncü yıldönümü bugün 
Yugoslavyanın her tarafında mutan -
tan surette tes'it edilmiştir. Çok büyük 
milli gayretler sarfcıdilmiş olan bu üç 

.sene zarfında Yugoslavya büyilk terak
kiler tuhakkuk ettirmiş ve mill faaliye-
tin her sahasında devamlı neticeler elde 
etmiştir. 

Marmarada boş 
sanda1 bulundu 

Baştararı 1 lncldo 
önlerinde ve rıhtımda bağlı olan İzmir 
vapurunun yanına doğru devrilmiş vazi. 
yette bu sabah bulunmuştur. Bu sandal
da numara olmadıktan baska nereye ait 
oldutıuna dair de bir işaret yoktur. Ters 
yüzüne kapanmıs olan sandal çevrildiği 
vakit içinde hazırlanmış bir palamut dol 
ması bulunmuştur. 

Palamut kayığın tahtalan arasına sı. 
kışmış ve denize düşmemiştir. Bundan, 
gece ~lentiye çıkan birkaç kişinin bir 
kazaya uğradıkları anlaşılmaktadır. Po . . 
lis derhal ehemmiyetle tahkikata başla
mıştır. Sandal rıhtıma çıkarılmıştır. Ren.. 
gi açık gridir. 

Birkaç kişinin yiyebileceği büyüklük
te bir palamut dolmasının bulunması 

sandaldakilerin kalabalık olduğunu gös.. 
termektedir. Kazanın limanda vukubul. 
ması muhtemel olduğu gibi ba~ka bir ta· 

rafta olup sandalın sularla rıhtım önleri. 
ne kadar sürüklenmiş bulunması da göz. 
önünde tutularak tahkikat yapılmakta. 
dır. -------------412 sene evveo 
öneın vauaınıtnno 
Bugün bir Ameri

kalıyı zengin 
ediyor! 

Rudolf Valantino bundan on iki sene 
evvel olduğu gibi, bugün de bütün A. 
merikayı tekrar peşinden sürüklemekte. 
dir \'e belki bu yeni aşk dalgası yakında 
A vrupaya da gelecek. 

Öleli on iki sene olan bu ''dünyanın 
çok sevilmiş erkeği., bugün beyaz perde
de tekrar hayalini gösterrneğe başlamış. 
tır. Amerikada herkes yazlığa çekilip bü
tün sinemalar hemen hemen tamamile 
kapandığı halde, Rudolf Valantinonun 
eski filmlerini gösteren sinemalar sabah.. 
tan akpma kadar dolup boşalmaktadır. 

"Şeyh., ve ''Şeyhin oğlu .. filmleri her. 
gün muhtelif şehirlerde, binlerce ki~i ta
rafından seyredilmektedir. Bu seyircile. 
rin ço~unu kadınlar te~kil ediyor. 

Rudolf Valantinoyu tekrar canlandn
mayı dü~ünen Emil Yansen isminde bir 
adamdır. Geçen sene, artistin otuz eskı 
filmini 150 dolara alan bu adam, bugün 
film başına 50.000 dolar kazanmaktadır .. 
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Hatay işine yardım edeceğimi Umid 
cdiY.orunı.,> 

25 HAZiRAN - lt3, 

Dırngnnteıre<dle btYıyıYIB< bDr tarlGııT aseı 

3000 Sene evvele 
ait bir mabet 
Hafriyatta çalışan ameleler, asırlarca evvel 
yaşamış dedelerinin iskeletlerini kendi 
ellerile çıkarıyorlar 

!ngilterede, tarihten önceki devirlere ninelerinin iskeletlerini kendi elelri ile 
ait büyük bir m!bed yer altından çıka- çıkarrnı~lardrr .. 
nlmakta ve eski haline konulmaya çalı
şılmaktadır. 

Bu suretle meydana konulacak olan 
tarihi eser P o m p e i harabeleri 
ve Mısırdaki Luksor m!bedi gibi, mazi. 
nin en bürük abidelerinden biri olacak. 
tır. 

Yerin altından çıkarılmakta olan m!
bet harabeleri Marlborg'dan dört mil u. 
zakta Averbaridedir. Burada büyük bir 
tarihi eser bulunduğu bundan beş sene 
evvel farkedilmiş ve yer kazılmaya baş
lanmıştır. Arazi kazıldıkça, biribirinden 
gayet uzakta bir takım taşlara ve kırık 
sütunlara rastgelinmiştir. 

Bugün, mabedin 300 sütundan müte. 
şekkil ve çevresi 1500 metre kadar geniş 
bir daire teşkil ettiği anlaşılmı~tır. Bu 
çevreyi teşkil eden bütün taşların çıka. 
rılması için arazi kazılmaya başlanmış
tır. 

Bugün, beş sene uğraştıktan sonra çı. 
karılan taşlarla mabedin bir kısmmı as.. 
tındaki gibi tekrar teşkil etmek mümkün 
olmuştur. 

Mabedin tarihi bundan 3000 sene ev. 
vel olarak tesbit edilmiştir .. Bu itibarla 
mabed, o zaman dünyanın en büyük bi-

nalarından biri imis ve orası herhalde o 
devirdeki insanların klbesi veya kudusü 
sayılıyormuş ... 

Averbaride mabed harabelerine ilk 
rastgelindiği azman, biribirinden çok u. 
zakta yalnız 16 sütun parçası \'e taş gö
rülmüştilr. Bunlar, mAbedi teşkil eden 

sütunların ancak yirmide biri idi. Beş 
sene çalıştıktan sonra bugün bulunan ve 

meydana çıkarılan sütunlar m!bedin 
ancak dörtte birini t~il etmektedir. 

Geri kalan taşların çıkarılması \'C rna. 
bedin mUmkiln olduğu kadar eski haline 
getirilmesi için en aşağı on sene llmn ol. 
duğu hesap edilmiştir. 1948 veya 1949 se 
nelerinde lngiltere, Pompei ve Luksor 
gibi büyük bir sanat eseri göstermek için 
seyayhları topraklarına çağırabitecektir. 

Mabet hangi kavm!ndi ! 

Mabedin bundan 3000 sene evveline ait 
olduğu bulunan mezar, iskelet ve eşya
lardan anlaşdıru~tır. Bu mezarlar, Mısır. 
lıların mezarları gibi hücreler şeklindedir 
ve içinde, ölülerin yanıbaşına bazı eşya 
konulmuştur. Bunlar arasında bir çanağa 
rastgelinmiştir ki bunun yapılış tarzı ve 
yapılmasında kullanılan madde milattan 
on asır ev\'eline ait olduğuna şüphe bı
rakmamıştır. 

Bundan sonra, o devirlerde oralarda 
yaşamıs olan kavimler araştırılmıştır. 

Ayni zamanda, iskeletlerin sekli ile de, 
bunların eski Bretonlar olduklan anlaşıl. 

mıştır. Uzun boylu, çene kemikleri geniş 
sağlam yapılı bir ırk olan bu ·kavim, 

miH\ttan 1800.1900 sene evvel Bretanya 
dan İngiltereye gelmişlerdi. 

Mabed ve mezar harabeleri arasında 

bulunan iskelet \'e eşyalar • bu kavmin 
medeniyeti hakkında da bir fikir edinil
mesine yaramı~tır: 

Eski Bretonlar, kadınlarına erkeklerle 
müsavi muamele ederlermi,. Kadınların 

mezarlarının da erkeklerin mezaflarından 
farksız olduğu bunu gösterm,ktedir. 

Bunların demokrat, bir kavim oldukta. 
n da anla§ılıyor. Çünkü, rei terine mah· 
sus bir mezarda bulunan iskeletin de çok 
çalışını~ ve yıpranmış bir adama ait ol. 

duğu göriilmü~tür. Eski Bretonlarm re. 

Mabet 
yıkıldı ! 

nasıl yapıldı, nasıl 

Mabet, çok iri ve kaya gibi taşların 
üsstüste konulması ile yapılmı,tır. Bun .. 
lann bugün toprak altından çıkarılarak 
tekrar kurulması hayli uzun ve müşkül 
olmuştur. Fakat, asıl mfişkül!t binanın 

yükseltilmesinde değil, hangi ta,ın aslın 
da hangi taş üzerine konulmu, oldu~
nun bulunmasındadrr. 

Bu tesbit edildikten sonra, binanın 

yükseltilmesi ga~·et kolay olmu, ve çok 
eski bir nazariye kökünden yıkılmı~tır: 
Şimdiye kadar Mısırlıların ehramları, 

m!bedleri gibi büyük abidelerin seneler. 
ce süren bir çalışma ile yapıldı~ zanne· 
dilirdi. Halbuki bugün Averbari ~be .. 
dinin tekrar inşası esnasında görülmü~
tür ki, bu büyük eseri tamam.ile ortaya 
çıkarmak için on ki~inin bir ay çalı~a
sı k!fidir. M~bedin methalinden itibaren 
ilerliyen uzun bir yol vardır ki) burada. 
ki sütunları dikmek gene on kişinin iki 
ay çalışması ile kabildir. Bu he$8ba gö· 
re, m!bet üç, dôrt nihayet nihayet altı 
ay içinde yapılmı,tır. 

Bu kadar kısa bir zaman içinde yapı .. 
lan bu büyük sanat eserinin yıkılması 
asırlarca sürmüş \'e nihayet bundan iki 
yüz 5ene evvel tamamile toprak altında 
kalmı~trr. 

MAbe<li harabe haline getiren !miller 
tetkik edildi~i azman binanın bundan 
700 sene evvel hemen hemen tamam.ile 
sağlam bir ~ckilde bulundu~ anlaşılmış. 
tıf. On ikinci asır adamlarının bu ~
bedden· belki haberleri vardı. Falfat ım·: 
met vermezlerdi; belki de. bu ch'!rda1t6Y' 
\-C kasabaları olmadı~ için farkmda bile 
de~llerdi. 

Yalnız, on dördüncü asırda buraya i~ 
san elinin de~diği ve tahribin de, za.ma· 
nın elinden başka !millerle bilhassa o za .. 
man başladığı anlaşılmıştır. 

Mabed en fazla 300 sene evvel, Krom 
vel devrinde harap olmuştur. O zamanki 
adamlar, mabedin taşlarını alarak kendi 
binalarında kullarumşlardrr. Yalnız, bu 
büyük taşları kaldırıp götürerniyecekleri 
ve o şekilleri ile kullanam1yacaklan için, 
bunları parçalamışlardır. 

Bu büyük taş bloklarını parçalamakta 
da kendilerine mahsus bir usul kullan. 
mışlardır: 
Binanın duvarı dibinde, ch·ardan top

ladıkları dalları, odunları yığarak, bü
yük at~ler yakarlarmış. Saatlerce devam 
eden bu a~n harareti ile taşlar kızar 
ve kıpkırmm bir hal alırlarmış. O zaman 
ateşi söndürürler ve taşların üzerine su 
dökerlerrniş. Kızgın taşlar, bittabi soğuk 
suyu yeyince birdenbire çatlıyor ve par
çalara ayrılıyor. O zaman, bu parçaları 
da adamlar istedikleri gibi kullanıyorlar. 

Bunun için m!bedin en f aıla on ye
dinci asırda tahrip edildiği §Üphesizdir. 
O devirdeki insanlar burasını, yapacak. 
lan binalara malzeme temin eden bir taş 
ocağı haline koymamış olsalardı, herhal
de bugün A ver bari mabedi gene ayakta 
duracaktı. 

Mabedin ta§lan üzerinde on sekizinci 
asm: tesirleri görülmemiştir. Bu da, bi
nanın o devirde tamamen toprak altında 
kaldığını göstermektedir. 

Mazinin büyük bir eserini meydana çt 
karan bu hafriyatı Aleksander Keiller is
minde bir alim idare etmektedir. 

isi herhalde tahtında kurulup otunnamış --• •••• .. ••••••• .. 
milleti ile beraber iş ba~mda çalışmıştır. ' OPERATÖR 

Bu kavmin, bugün lngilterenin o mm- H l"t z· K ı 
takasındaki insanların dedeleri olduğu Dr. a ı 1ya onura P 
da muhakkak görülüyor. Çünkü, Averba Tıp Fakültesi lktncl Cerrahi 
ri mjbedinin hafriyatında çalıştmlan Klinigi Doçenti 
yerli ahalinin, topraktan çıakrılan iske. tstiklll Caddesi Elhamra Apar .. 
letlerle ayni ırktan olduğu. ilk bakı~ta tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
görülecek kadar aşikardır: Bugünkü ne- Muayend aaat~: Pazardan maa-1 
sil de, o zamanki dedelerinin kafatası ve da 71.ergUn 34lıt 15 • 19 Tca<Iar. 
bünye şeklini taşımaktadır.. Telefon: ,,5 - 99 

Tesadüfün garip bir cilvesi olarak, bu !il•• ı••••••••ı•••• 
adamlar, üç bin Eene evvelki dedelerinin. 



----- ----

25 HAZİRAN - 1938 HABFR - 'Alieam ~ 13 

- Ne var, ne oluyor, Bedia?. Niçin 
beni aılelitele çağırdın?. Yoksa nihayet 
karar verebildin mi? Artık Fuadla ev
leniyorsun, demek .. 

Genç kadın, her kadın gibi, merak 
içerisinde idi. Bedia biraz &akin, biraz 
da da\gın: 

Muzaffer E8en 

dia ve Rezan zaafın heykeline benziycn 
bu o:ı:lamr zor tanıdılar. 

Necla coımuş anlatıyordu: 

- Geldiiine teşekkür ederim, dedi, 
öğleden sonra işin yoktur inşaallah .... 
Seni bueün akşam.- ka:dar burada alı
k~ymak niyetindeyim. 

Fuad bekiirken istediğıni yapabilir, is. 
tedi~i kadınla yaşayabilir. Necla ismin
deki bu artistle olan münasebetlerini 
bana kendi ağzıyla anlattı. Şimdi bu 
kadından ayrılmış .. Bu işte beni tered
düde düşüren nokta bu kadın değil. 

istenmiyen 
tecrübe 

şı Fuadın canını sıktı.. Fakat kendine 
hakim oldu ve sıkıntısını hiç belli et
medi. Bununla beraber tavrı hergün • 
kiinden daha ağır, yüzü daha ciddi idi. 
İki kadın gevezelik ediycrlar, erkek çok 
az konuşuyordu. 

- Bana baksanız a ... Burada beni in
san gibi sessiz, sedasız dinlenıeniz, ben 
ıde s6yliyeceklcrimi insan gibi söylerim. 
Yok bana hakarete kalkar, r.ğzınızı bo
zarsanız o vakit ben de bayrakları aça_ 
rım .. Bir defa da ağrımı fljtım mı, yedi 
mahalle bir araya toplansa beni sustura
maz .. Buraya niçin geldim bilir misi
niz:? Bu herifi size bağışladığımı söyle
meğe .. Evet bu maskt•rayı size hediye 
ediyorum .. Bu adam bir ay evvol bana 
geleli, yalvardı, beni terketmek, sizinle 
evlenmek için izin istedi. Peki, dedim. 
Enayi sahi ı;andı .. Siz bu adamı bilmez. 
ıiniz: .• Ben dört sene onunla beraber 
yaşcdım. Ne mal olduğunu bilirim. Bu 
müddet içerisinde ben cnu avucumun 
içine aldım, parmağımın üzerinde oy
nattım. Bu maymun suratlı herif ö
nümde, ıslık çaldığınız vakit size ko
şan, tdı:me yediği vakit kaçan bir köpek 
gibi hareket eder. Eğer böylesinden 
hoılanırsttnız, alınız, size mübarek ol. 
sun .. Şunu da söylemek isterim. Ben 
bugüne kadar bu sersemi her vakit al
dattım. Papellerini sızdırdım ve kendisi 
ile alay ettim. Her gün, herkesle aldat
tıklanm caba .• 

- Hiç bir işim yok .. Hem sen iste -
dikten sonra işim de olsa bırakırım ... 
Fakat deminki sualime hti.Ui cevap ver
medin .• Fuadla evleniyor musun? 

- Daha karar vermedim. Seni de 
bunun için rahatsız ettim. Birazd'ın 
Fuad buraya gelecek. Tahmin ediyorum 
ki bu gelişi kat'i karanını öğrenmek 

içindir. Halbuki ben daha onun sualine 
cevap vermek istemiyorum. Sen burada 
bulunur&an Fuad tEJbii evlenme mevzu. 
una yanaımaz. Bu gün de geçmiş olur. 
Ben de düşünecek vakit bulurum. 

- O halde ne! 
Bedia, arkadaşının yüzüne baktı: 
- Fuad beni korkutuyor .. Mükem

mel bir koca <:lnbilir. Ben de onu seve
bileceğimi hissediyorum. Buralan çok 
doğru .. Ben bilrr:em neden bu '•damdan 
korkuyorum. Sen de onu korkunç bul. 
muyor musun? Uzun boyu. yanık ren
gi, simsiyah bıyıkları .. 

- Zannederim ki yapar .. Çok müte
hakkim olduğu belli, bütün böyle adam
lar çok kıskanç olurlar. Kaşlarını çattı· 
ğı vakit bu mana yüzünden okunuyor. 
Gc!ren gün yazıhanesine gittik. Önün -
de bütün katipleri, memurloın titriyor. 
lar. Koırn;urken öyle şekilde söz söy
lüyor ki hiç kimse ağzını açmağa, itiraz 
etmcğc cesaret edemiyor, bana inan 
kaı deşim, o her geçtiği yerde korku 
saçıyor. 

Fuadı gözden geçiren Rezan arkada
şının dü§üncesinde haklı olduğunu his
setti. Fuadı güzel, kibar, fakat hakika_ 
ten korkunç buldu. Gözlerinde insanı 
ürperten sert ve keskin bir parıltıı var 
dı. Böyle bir adama hayır demek kol"'}' 
bir iş değildi. 

- Bıyıklarını tıraş edebilir. Rezan tlüşünüycrdu .. 
- Rica ederim Rezan, manasız şey- Bedia devam etti: 

Fuadrn geliıinden yirmi dakika son
ra kapı çalındı. Biraz sonra hizmetçi sa
lonun kapısını açtı: 

- Bir bayan sizi ... 
- Bu tereddüde aklım ermiyor .. Fu

adı her halde beğeniyorsun .. Beğeni! -
ıniyecek adam değil ki.. Zeki, kibar, ya
kışıklı, kırk yaşında yok bile .. Zengin .. 
l§leri yolunda ... Seni de çok seviyor .. 
Sen de esas itibariyle evlenmeğe k<ırar 
verdin. O halde niçin hala düşünmı.-k 
istiyorsun?. 

- Bilmem ki .. Fuad hiç te fena a· 
dam değil •. Hatta beni istiyenlerin en 
iyiıi.. Bir çok hallerinden ço:k hoşlanı • 
yorum .. Beni sevdiğini biliyorum. Ben 
de onu sevebileceğim .. Fakat .. 

Arkadaşı, Rezan, Bedianın sözünü 
kesti. 

- Evet ... Anladım ... Demek oluyor 

ki bu dedikoduyu sen de işittin .. Bana 
söylemişlerdi de inanmamıştım .. Güya 
Fuadın bir kadınla alakası varmış ..• Bu 
kadının adını da söylemişlerdi, ama u
nuttum .. Şantöz mü imiş, varyete artis
ti miymiş?. Her halde böyle bir şey ... 

Demek bunun için tereddüt ediyorsun .. 
Bedia omuzlarını silkti: 
- Rezan, ben gözü yıldızlı gökler

de dolaşan hülyalı bir genç kız değilim. 
Hayatın ne demek olduğunu, menfaat
lerİfllin ,nerede bulunduğunu bilirim. 

ler söyleme .. Uzun boyu, yanık rengi, 
simı;iyah bıyıkları, vakur, bir parça 
hiddetli gibi dur(\n yüzü, kara gözleri -
nin sr:ıbit ve mütehakkim bakışı, aşkını 
anlatırken bile bir emir ~ibi çınlıyan 

sesi.. Bütün bunlar da bir tahakküm, 
bir istibdad manası var. 

- Haklısın, Bedia, bu müşahedele -
rin doğru., Fakat seni sevıJikt~n sonra .. 

- Beni seviyor .. Fakat sevmek baş. 
koı, mes'ud etmek gene başka .. llk ko
cam biliyorsun bana hiç ta!ıakküm et
miyen mükemmel bir adamdı. Dört se
nedenberi dulum .. İstediğim gibi yaşı
yorum. Hayatımı bildiğin için bu cüm. 
leme kötü mana vermezsin .. Serbest cı
rnak, mutlaka çirkin şeyler yapmak de
mek değildir. Fakat körükörüne bir a
dt•mın bütün iradelerine inkiya.d etme
ğe, her şeyde ona tabi olmıya, onun is. 
tediği adamlarla görüşüp, istemedik
leriyle görüşmemeğe, gittiğim yerlerin 
nasıl vakit geçirdiğimin hesabım ver
meğe, elbiselerime dair mütaleasını al
mıya, nezaret altında esir gibi yaşamı
ya tahammül edemem. 

- Tabii benim de düşüncelerim, ar
zularım var .. Ben de tabiatlarımı de 
gı~tıreınem .. Vakia müstebit, fena 
huylu, bir kadın değilim. Fakat muaL 
liınınin öni~,de titriyen çocuk da olmak 
istemem. Bana haksız yere müdahale 
ederlerse taşarım. Lazım olduğu vakit 
fikirlerimden, zevklerimden, adetlcrim
den fed , ıkarlık yapabilirim. Yalnız bu 
fedakarlıklar, bu müsamahalar karşı -
lıklı olmal~drr? Fııad bunu yapabilir 
mi? Bu hususta çok şüpheliyim. Eğer 

.Fııadı bir deli gibi sevseydim, o vakit 
her arzusu önünde eğilebilirdim.. Fa
kat bu evlenme, bir menfaat evlenmesi 
olduğuncı göre bunları düşünmeğe mec
burum. İşte bütün bu sebepler yüzün -
den onu biraz daha tetkik t:tmck istiyo
rum .. Geçen gün bana yalvararak aşkı
nı anlattı. Ve bugün için kat'i cevap 
h:tediğini söylerken çok heyecanlıydım. 

Az :::ılsın ağzımdan beklediği evet, ce 
vahı çıkıverecekti. Fc:•kat kendimi topla
dım ve düşündüm .. Eğer beni bu kadar 
korkutmasaydı .... 

Arkasından birisinin i~eri girmesi 
hizmetçinin sözünü &ğzında bıraktı. Bu 
çok süslü, fazla boyalr, saçları fazla kı
zıl bır kadmdı .. Keskin bir koku kaıdın. 

la beraber odaya girdi. Kadın salonun 
ortasında durdu. Fuada, BedilW)'a baktı 
ve kahkahalarla güldü. 

Fuad sapsarıydı • 
Gelen kadın sert sert: 
- İşte geldim, dedi, beni beklemi

yordun değil mi? Bayan ... Ben bu ada
mı takip ettim. Buraya girdiğini gö
rünce biraz bekledim ve kapıyı vurdum . 
Demek Bedia sizsiniz, öyle mi?. Ben 
Neclayım .. Ateş saçlı Necla, nasıl tanı. 
mıyor muydunuz?. Yazık beni bütün 
İstanbul tanır ... 

Hiddetinden boğulacak gibi olan 
Bedia: 

- Bu ne demek oluyor, dedi, bu ka
dını çıkarsanız a ... 

Necla güldü ve devc:m etti: 
- Fuad bu işi beceremez .. Hele bir 

kere suratına bakınız .. Surat değil, pa
çavra. 

Fakat ne iğrenç adam, bir bilseniz, 
bu omuzlara, pehlivan yapılı vücuda ba
kınız .. Böyle bir aıdamda aciz ne çirkin 
oluyor değil mi? Fakat bütün kusurla
rına rağmen onu daha size vermiyecek_ 
tim. Fakat talihi varmış köpeğin .. On
dan daha güze], dahzı zengin birisini 
buldum .. Onunla yakında Romanyaya 
gidiyorum. Binaenaleyh Fuad sizin ol
sun, tepe tepe kullanınız.. İtaatlidir, 

doğrusu .. Her şeye razı olur, hiç bir 
arzunuza hayır demei . Tıpkı bir köpek 
gibi. 

Necla cevap beklemeden rüzgar gibi 
salondan çıktı .. Kısa bir sükut salon'da 
titredi. Nihayet Bedia Fuada döndü: 

- Bu ne demek oluyor, diye söze 

1 

ba~ladı. 
Fuadın gelişi Bedianın sözünü kesti. Yeniden Fuadı gösterdi. Fuadın çeh

resi o kadar bozulmuş ve kendisi is 
kemle üzerinue o kadar ufalmıştı ki Be-

Fuad perişan bir vaziyette sözünü 
kesti. h;ıfif, titrek bir sesle yalvardı: 

w- neı•amı 15 incidr 

- Fuat böyle şeyler yapar mı der. 
sir.?. 

Rezanla beraber çay içmek için küçük 
salona girdiler. Bedianın yalnız olmayı-
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lüyorum. 

Kral bu sıraı::lı. Marinyiyi yakalamıı 
ve biraz evvel orada bulunanların üzeri
ne eğildikleri masaya sürüklemişti: 

-Bakınız - diye devam etti . Bakı-
ruz .... 

Marinyi baktı. Kutuyu, kutunun 
içindeki, sırtına bir kral mantosu ve 
kalbine bir iğne S:•planmış heykelciği 

gördü. 
Başvekil bu heykeli eline alarak dik

katle muayene etti. 

Kral: 
- Bunun ne olduğunu biliyor mu

sunuz .• diye bağırdı. 
- Evet şevketmeab ! .. Bu, Parisi ve 

btitün memleketi mülevves vücudl<ınn
dan kurtarmamız icap eden bi.iyücülerin 
vücu:ia getirdikleri bır büyüdür. Bunun 
ntı haşmctmeleri için yapıldığı anla-
1ıbyor. 

Kont dö Valuva krala yaklaşarak ku
lağına: 

- İşidiyor musunuz, Şevkctmeap ?. 
dedi. 

Bu ıözü İ§iden Marinyi: 

- Şüphesiz, . diye cevap verdi. - Bu
nun itiraz götürecek bir yeri yok .. Bü -
yük kralı öldürmek için yapıldığını an
lam-•!< istemiyen ancak kralın düşmanı 
olabilir. 

Başvekil Valuvaya müthiş bir kinle 
bakarak ilave etti: , 

- Yoksa. haşmetpenahın amcası 

monsenyör bu hususta şüphe mi edi
yorlar?. 

Bu sefer Valuva da Marinyinin yü. 
züne ayni şekilde baktı. 

- Şüphe etmek şöyle dursun, kralın 
hayatına kastedildiğini sizin yerinize 
ben haber verdim .. 

Marinyi dişlerini gıcırdattı. Müthiş 

bir cevap vermiye hazırlanmıştı. Fakat 
onuncu Lui omuzuna elini koyar«:ık 

--------------
ı.J.aıiııyı bu §Upheyi anlamakta ge

cikmedi. Soğuk bir ter döktu. Bu şüp
heyi ııale edemiyecek olursa teveccü • 
hünü kaybedeceğini ve hatta kral ka
tillerine yapılan işkenceler altında can 
vereceğini biliyordu. 

Onuncu Lfli: 
- Marinyi _ dedi. - Bu büyünün 

mevcudiyetinden haberiniz clmadığına 
yemin e:ler misiniz?· diye sordu. 

Kral bu sözü öyel bir tonla ve öyle 
bir tavırla söylemişti ki orada bulun:ın-
1<•::- kendilerini titremekten alamadılar. 

Marinyi yerlere kadar eğilerek ıdoğ • 
ruldu·. Vakarla ve gür bir sesle: 

- Asilzadeler. senyörler, dükler ve 
kontlar! .• diye söze ba§ladı. - Şevket

mcabımızın babaları, haşmetli Filip 
hazretlerine hizmet uğrunda hayatını 

yüz ve ervetini bin kere tehlikeye ko
y;., bir adam vardır. Bu adam, Fransa
nın düşmanlariyle yaptığı muharebe -
lerde kanını akıttı. Bu adam, kralının 

rahat uyuması için kendi uykusunu fe
da ederek gece giindüz çalışmaktan ge. 
ri ka~nadı .. Bu achm, kral hazinesinc:e 
on para kalmadığı günlerde varını yo
ğunu satarak kralına para verdi. Bu a
dam isyan eden P <=•ris halkını kraldan 
af dılemiye mecbur etti!. Eğer haşır.et
li kral Filip hazretleri, bir ay önce ya
tırdığımız mezarından çıkmış olaydı, 

buraya gelir hepinizin yüzüne bakarak 
sorardı: "llükfımetin hizmetçisinc!en 
başh bir şey olmıyan bu adamdan şüp_ 
lenmek cesaretini gösteren kimdir? Ma
rinyiden krala sadık olduğuna dair ye
min istiycn kimdir? Yüzündeki maske
yi atsın ve meydana çıksın, onu derhal 
gebertiririm 1 diye bağırırdı. 

Marinyi bunları bağıra b-·gıra söyle
miş, hançerini yarısına kadar çekmiş ve 
cür'et ve kuvvetine güvenerek Valuva. 
yı kindar bakıştan altında ezmişti. 

Sapsarı kesilen kont biraz geriler
ken, orada hazır bulunanlar adeta tit-
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tatlı iJir dille hitap ediyor. Ben de, 
şu pencerenin <Jrkasında, adam olarak 
yaratıldığıma hayflanarak ağlıyorum. 

Büridan: 
- Adam olduğuna üzülme .. Daha a

dam olmıya çalış.. Sevmenin ne 
demek olduğunu bilirim. Sevdiğim kız
la hayatımı birleştirmezsem, ben de 
betbaht olurum .. Böyle olmakla bera
ber dostlarımın karıılaştıklan tehlike
yi unutmuyorum. 

- Haklısınız. Bu sabahtmberi ha. 
yatlarımızı birleştirmiş bir haldeyiz ... 
Beni affediniz .. Müthit bir mücadeleye 
girıştik.. Ölmeyi düıünmedeo düşma
nı:nıza galebe çalmayı düşünmeli ve 
hatta galebe çalmalıyız. 

- Sizi tehlikeye göğüs geren, Ma
rinyiye meydan okuyan bir kahraman 
g-ördükçe, bilseniz ne kadar seviyorum .. 
Hazırladığım plan ~u: Marinyinin, dö
ğüşmek için Preoklerke • gelmiyeceği 
muhakkak .. F'•kat bizi orada tevkif et
tirmek için icap edenleri göndereceğine 
ide eminim .. Bilir ki biz craya her ne 
bahasına olursa olsun gi:.leceğiz.. Bu 
yüzden dikkat ediniz, ben hiç te 
Tampl veya Şatölc zindanlarındm bi
rinde çürümek niyetinde değilim .. Dün
ya kaldıkça dillerde dolaşacak bir mü
dafaa hazırlıyorum. 

Gotye: 

- Y2şa be!.. - diye bağırdı. 
- Bu gece bazı cesur ve mert deli -

kanlılarla buluırı:ağım. Pre Oklerke, 
kralı sarayında titretecek arkada§larla 
gideceğiz. 

Gotyc masanın üzerine bir yumruk 
indirdi: 

- Deme be! .. Demek dövfüıeceğiz ... 
Yalnız başımi!I yirmi askeri yere ser -
mez, sağ kalanlarına yirmi çift kulak 
getirmezsem gözüm açık gider. 

Bilridan ayağa kalktı: 
- Şimdilik Allaha ısmaırladık •• de

di. - Bu sabah gösterdiğimiz cenretle 
Pre 

Oklerke ,gittiğimiz zaman büsbütün 
layret edecekler. Ancak oraya gidinci
ıe kadar tedbiri elden bırakmamak la
zım. Filip kraliçeyi, Gotye sen depren
sesleri görmekten bir müddet vazge_ 
çiniz. Dışarıya tepeden tırnağa kadrır 

silahlı çıkınız. Meyhaneye giderseniz 
bardağınıza konan şaraptan evvela 
meyhaneciye içiriniz .. Sokakta, yanını
za bir kimse yaklaşmak isterse kılıcı • 
nızı çektikten sonra konuşunuz. Çünkü 
Marinyinin en çok kullandığı silah han· 
çerle zehirdir. 

Büridan ayrıldı. O ıdışarıya çıktıktan 
sonra Gotye kapının zincirini takmak 
üzere bulunduğu bir sırada kapı çruın
dı .. 

Gotye de kardeşiyle Büridan kadar 
cesurdu. Bununla.beraber sırtında so
ğuk bir şeyin dolaştığını tüylerimin ür. 
perdiğini hissetti. Hele Büridanın ih
tarından sonra ... Bu metruk şatoda o. 
tu11duklarını kim biliyordu. Nasıl kork
masın nasıl titremesin?. 

- Kim o? - diye ırurıldandı. 
- Mühim bir iş için Filip ve Gotye 

dö Nelle görüşmek istiyen bir adam .• 
Gotye: 
- Haydi defolun! - diye mırıldanır

ken Filip ve soğuk kanlılıkla: 
- Aç!· dedi. 
Gotye, kapıyı, hançerini çektikten 

sonra açtı. Dışarıda yüzü maskeli, başı 
kukulatalı bir adam duruyordu. 

Yabancı rıdam alaycı bir hürmetle 
yerlere kadar eğildi .. 

Filip adamın yüzünü teşhis etımk 

için beyhude uğraştı. Sonra: 
- Bizim bu gece burada olduğumuzu 

nereden biliyorsunuz? - diye sordu: 
Adam: 
- Maksat sizi bulmaktı. Ona bakın! 

Ötesini ne yapacaksınız? - diye cevap 
verdi. 

- Giriniz! .. 
- Lüzumu yok .. Size yalnız iki çift 

sözüm var .. 
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hiı;:ır 

Pınar: fll'~·lerhe) i is. 
kele halıçeı;inıie 

lliiylik Operet 
Orke">tr:ı 
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Gotye: 
- Bizi cehenneme çagır.•n !iC. 1 t .... n 

mıs n, nesin? Söyle bakalım. - uiyc mı
rıldandı. 

Herif titredi. Filip: 
- Söyleyıniz, dostum, dedi. 
O zaman yabancı adam kendilerine 

doğru eğildi: 

- Sizi müthiş bir tehlike kcvalıyor, 
• dedi. - Bundan kurtulmr•k ıster misi
niz? Düşmanınızı mahvetmek istiyor 
musunuz?. 

- Kim:lcn ve neden bahsetmek is
tediğinizi anlıyorum, Fakat sizi kim 
gön'.ierdi?. 

- Sizi bugün Mofokonda gören ve 
düşmanınıza kin besleyen iktidar sahibi 
bıı i. Öldürülen annenizin intikamını ı.1-
mak istiyorsanız bu gece saat onda 
Sen nehri kıyısınd:ı pulununuz. Size 
(M;ırinyi) diyecek ve kcn:lisinc (Mofo
kon) cevabını vereceğiniz ad<.mı takip 
•.diniz. 

- Sen nehrinin han,,i kıyısında?. 

- Ne! kulesinin dibinde .. 
Yabancı ad •:n, bu cümleyi söyler 

söylemez se:am vererek eski dö Ncl 
şatcısunun sall:ın .m merdiveni altında 

göden kayboldu. 

Bı.iridan arka:laşlanndan ayrıldıktan 

sonra Hal tarafına giderek Fruvc1 dö 
Ma'ltel s~ka ;ına sapmıştı . 

Daha on ad m kaclar yürümemi~ti ki 
köşelerden birinden çıkan bir kadın 

yanma yaklaşarak kolundan yakaladı. 
- Bonsuvar Jan Büridan ! - dedi. 
Büri::lan cimi hançerine götürürken 

sür'atle etrafına bakındı. Sokak tama -
miyle tenhaydı . Kend'sıne söz söyrvcn 
kadını sıizdü. Bu yüzü ma ';"li. b:ışı 

kukulatalı kadını te?n nı yordu. 
- Sen sihirbaz nıı ın. nesin' Adımı 

nereden biliyorsun'. 
Büric1anın bu su:::linc kaJ.n y.ı-.c1 ça 

cevap verdi: 

- Belki!.• 

- .C.e oıı...san uf.. Benden ne istc..~i
ğıni söyle .. Uenı sihiı bazların toplantı
sına ça~ıracaksan başka bir gün gele -
yim. Çünkü şimdi çok acele bir işim 

var. 
- Bı.iridan ! Marinyiyi altctmek ister 

misin?. Seni mahvetmek için fırsat bek
liyen bu adamı avucunun içine almak 
is:iyor mıısun?, 

- Sorar mısın?. 
- Sen fakirsin ve istikbalin emin de-

ğil.. Para sahibi olmak istiyor musun? 
- Bu da hoşuma gider .• 
- Aıa ! Sana bunları temin edecek e-

lan iktidar sahibi insan, bu gece nat on 
buçukta seni bekliyor. Biri sana (Ma
rinfi) diyecek, sen de (Mcmfokon) ce
vabını vereceksin. O adamı takip et .• 
Söz verdiğin saatte bulunur musun?. 

- Evet! .. Nerede ?. 
- Nel kulesinin dibinde .. 
Meçhul kadın diz bükerek selam 

verdikten sonra aleHicelc sessiz so
kakta gözden kaybolrlu. Sokaklara sap
tı ve nihayet Luvr sarayının önüne ge
lince kapıdan içeriye girdi. 

Bir çok avlulardan geçtı, gizli b:r 
merdivenden geniş b:r koridora girdi .• 
Bu koridorun nihayetindeki küçük bir 
ibadet ndasmda sarı renkli ve kalbi çar
parak b::kliyen bir kadına kavuştu. 

Bu kadın, kulrn1:1talı kadına s-:;rdu: 

- Oldu mu Mabcl?. 
- Evet haşmctmeap ! . 
O zaman kraliçe :Margarit bir eliyle 

çarpan kalbine basarak iba;let odasın
dan çıktı. 

Mabet, kraliçeyi gözden kayboluncı
ya kadar takip etti. Sonra kukulatasmt 
çıkardı, maskesini açtı. A tcş saçan 
götl ... rinin kin bürümüş yüzüne daha 
ko;kunç bir renk verdiği görülüyor ve 
mmldandığı işidiliyordu: 

- Haydi bakalım .. Yürü.. Etrafına 

~erdi ~im ağa gir .. Başının, vakti gelin
r.c celladın satırı altına ~iıı;iiğini göre • 
ceksin. Bunun olması için bir tek sö-

-------------- - ·- --.--. 
züm yeter. Fakat sırası gelince.. bele 
ban<l çektirdiğin ıstırabı sen de tad .. 
Hele sen de benim gibi bir anne ol.. 

Kadının hıçkırığı söylemesine mani 

oldu. 
Bir müddet bulunduğu yerde dalgın 

ve hareketsiz durdu. Sonra yavaş ya
vaş iki elini güzellikten cs.!r kalmamış 
alnına götürdü. Gene hıçkırıkları içinde 
yavaşça: 

- Büridanın bir adı da jan .. Yav. 
rumun da adı Jandı .. - diye mırıldandı. 

- 6-

ANGERRAND DO MA RiNYt 

Giıllü bahçeden acele çıktığını gör
di.ıgümiız Mirtiyin babası vardığı salo
na etrafındaki b •şiarın eğildiğini gör. 
mıye alışkın, sert bir adam gibi girmiş

ti. 

Luvr sarayının önüne geldiği zaman. 
Güllü bahçeye giderken, giydi~i man
toyu ç karmış ve ıı~ağı Tristan. derr.ir 
haç kabzcli büyük kılıcını beline tak
mıştı. 

'!\fa.-iııyi ı:;irdi~i od •nın nihayetinde 
duran bir grupa .:ioğru yürüdü. 

Kral onuncu Liıi sapsarıydı. Bu gru
pun yanında a)'akta duruy~rdu. Galc. 
b~sind::n memnun ve miitebessim gö
ri.ınen Şarl dö Valuva, başkumandan 

Goşe dö Şatiyon, Jeofruva dö Malet
ruva., kralın ır.aiyeti kumandanı H ük 
ve daha bir çok senyörler başlarını 

bir masa Üzerine C"ğerek, orada dur;on 
bir kutuya korkulu gözlerle bakıyorlar 
ve başlarını sallıyorlardı. 

Marinyi : 
- Şcvketmcap efe:ıdimizin emirleri

ne muntazırım! - dedi, 
- Bir saattir sizi bekliyorum. 
- Haş.:r.etmcabımız, llıtfen kusuru. 

mu af buyursunl~ır .. Konağımdan uzak 
bfr yerdeydim. Hizmetçilerimden biri, 

k:ııl hazretlerinin mühim bir mesele 
için bcndelerini çağırdıklarını bil::lirince 
koşarak geldim. 

Marinyi elini kılıc nın kabzesine koy• 
muş, orada bulunan senyörlere dikkat
le bakarak bekliyordu. llerkes başını 

çcvırdi. içlerinden yalnız J eofruva dö 
Malctruva dikkatle kendisine bakmış 
ve kimsenin Iarkedemiyeceği bir şekil
de işaret yapmıştı. 

Bu işaret Marinyinin rcngıni sararttı. 
Bununla beraber kaşlarını çatarak kuv. 
vctli görünmiye çalıştı. 

Parislilerin o sabah "Kavg.•:ı,, laka
bını takt klan kral Lui küfre benzer 
sözler h~murdanarak dolaşıyordu. O 
aralık önüne gelen kıymetli taşlarla 

süslü bir masayı, indirdiği bir tekme ile 
devirdi. Pencerenin önüne geldi. Çer
çeveye vurduğu şiddetli bir yumruğun 
tesiriyle cam\:ır kırıldı. Kıman camlar 
elini kanattı. Hırsı daha sidcletlendi. kü
fiirkr b!ribirini takip C'tti. 

- Dünya:la benden daha sefil bir 
kral var mıdır? • diye bağırıyordu· Be
ni alçakçasına öldürmek istiyorlar. 
Grev meydanının bir köşesinde patlı· 
yan bir hayvan laşesi gibi benim de pat

lamamı istiyorlar. 

Gene sandalyelere, masalara tekme· 
ler. rast gele yerlere yumruklar yağmı• 

ya başhdı. 

Bir kaç dakika içinde kralın odası, bir 
hırsız istilasına uğramışa dönmüştü. 

Marinyi sakin ve metin görünen ha. 
liylc tehevvürü nihayet bulmasını bek

liyordu. Nihayet onuncu Lui, başvekilin 
karşısına dikildi. Kollarını çz,prazlıya -
rak: 

- Ne olduğunu biliyor musunuz. 
mösyö? - dedi. 

Marinyi : 
- Şevketmeab ! • dedi. • Faris 

neş'e büyük ve geniş memleketiniz asa
yi~ içindedir. Başka bir şey varsa onu 
bilmiyorum. 

- B!lmiyorsunuz öyle mi? Beni öl
dürmek istediklerini bilmiyor musu• 
nuz? Sizin her .ıcydcn haberiniz olma. 
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Hakave 

istenmiyen 
tecrübe 

09"" Baştara/ı 13 üncüde 
- Riea ederim, beni mahkum etme

l'iniz .• Bu nankör ka:dına meylim vardı. 
Şimdi anlatacağım, müsaade ediniz de 
Çekileyjm .. ~k fena oldum .. Yalnız ri
ca ederim, izin veriniz de daha ümidimi 
gömmiyeyim. Size o kadar stt.nimi, de. 
tin bir sevgim var ki... Sonra, size bir 
fenalık yapmadım değil mi?. 

Titreyerek çekil:li. 
Rezan ve Bedia yalnız kaldıkları va 

kit salonda tekrar sessiz bir kaç daki
ka geçti. Bu sükutu Rezt<n bozdu: 

- İşte Bedia, sana eğlenceli bir ma
sat. Şimdi artık Fuadın tahakkümün
den, şiddetinden, istipda•:hndan kork • 
ınazsm .. Znvallı adama adeta acıdım. 

İstediğin tecrüb: oldu, biraz beklen -
ıniyen ve hoşa gitmiycn bir tecrübe 
aına zararı yok .. Fuad artık seni kor
kutmuyor değil mi?. 

Bedia güıdü ve omuzlarınr silkti: 
- Korkutmak mı? Deli misin Allaha 

aşkına .. Fakat bu adamın korkaklığın
dan iğrendim doğrusu. Kadından bu 
kadar korkan adamla evlenemem!. 

Kahraman Urfa 
(Be§ tarafı 6 rncıda) 

kaydedilmiştir. Bir zamanlar olduğu 
gibi Urfa yine cenubi Anadolunun za
hire anbarıdır. 
Eğer bu ova kanallar açılmak su _ 

retiyle sulanacak ve biraz alaka gö -
tecek olursa tahmin edilemiyecek ge. 
?ıişlikte bir servet menbaı halini ala
caktır. Bu tnkdirde pirinç ve pamuk 
tiraati de önemli mevki tutabilir. 
Zahire ıhınca'ı yapılamıyor · 
Ne yazık ki, hububat ihracatında 

l'lllihim maniler vardır. Başlıcası Fran
sız lrnmpanyası tarafından idare edil. 
ll:c:,tı:? olan cenub demiryollarındaki 
t<ır:.rcnin haddinden pek fazla yüksek 
o:u;;udur. Maliyet fiatını bulan bu ta
rife yü:>sekliği yüzünden mahsulün 
t .ırn'lounm jhracı mUmkün ol!WlJı.<>r 
\·e u hat licfu çiftçiyi hem de taciri 
rııut"z"rrır ediyor. Urfa buğdayları 
birç..>k ~eneler kendi ambarında çürü. 
l'll ~!:t::-dir. 

İiti.:" i mühim ihraç maddesi sade 
~ağdır. Blitün dünyaca meEhl!r olan 
nfcJ ynğı da Urfa ycti§tirir. Haleb 

hndidi adını taşıyan rncrgub yağlar 
l:rr;ı r:cralarmda beslenen da\'arlar
tlan al.mr v~ Urfaya yağcılık mühim 
~ayı:acak bir para getirir. 
Kiilıiir hnrt•l<et eri 
~.!lıi rd .? b!r orta ve yedi ilk okul 

\·arJır H:ıilmı maarife kar~ı eevgisi 
~oı: aı tır:tır. Ne orta, ne de ilkokul. 
~ar bu rrünUn ihtiyacını kar§ılıyamadı
~ı ;-ril:ı. lisesizlik de ortayı bitiren ve 
hlali Ynziyetleri başka memleketlere 
git.."'1::-J .: mUsait olmıyan bir kısmı ta. 
1t!b ... nin tclısilsiz kalmasını intaç edi
~·or. Bilh:ıssa köylUde okuma ve okut. 
ll'ıa zevki son derece uyanmıştır. Kad
ro _ \·erildiği takdirde mektep yapıla. 
C:ı.gına dair birçok mUracaatlar alın
tııı f} tır. 

Sıhhat işleri 
h Tesis tarihi eski olan elli yataklı bir 
ast:ıne ile bir belediye dispanseri 

\·ardır. Modern techizatıa takviye e
cl~k:ı memleket hastanesi Uç servisli. 
clır. Her yıl yü::lcrce hasta yatırılmak
ta, on bini bulan poliklinik muayenesi 
~arılmakta ve en müşkUJ ameliyatlar 
lrıuvaffakıyetle neticelendirilmekte • 
<lir. 

k·SeyYar sıhhat memurları her hafta 
~ ~) leri c'lola~makta, ilaç dağıtmakta 
~~ır hastaları snğhk yurduna kaldır. 

a:.tadır. Sari hastalıklarla amansız 
~Urettc mücadele edilmektedir. 
d lJ~~ trahom mUcadele mmtakasın:ı 
h:~ıı~.ır. ?,n ~·ata~lı bir hastene) le 
b' gun yuzlerce çift göze ilaç koyan 
t ır di.cıpansc.:- açılmıştır. Bu teşkilat
~-ın sonra hast9.lı3ın nispeti yarıya kn-
ar dü§müştür. 

,..._ SATILIK HANE ' 

Ak::la:-ny Gureba HüEcyin rı:ahal
ı~~i Uzunyusuf 6oknk, No. 6. Gez. 
ı:-- ~:. isteyenler Aksaray Yusufp<rıa 
ı· . 1 J ı tktısat ba~;kaliyc mağaza-

~s:.; d.ı b1y Hasana müracaat. -

HABER - :4bam nnstı:ı~ ı~ 

•• 
Orgü işleri ilhan Tarus'un 

Küçük hikayeleri 
Doktor Ba§laraf ı 9 uncuda bluza dikiniz \'e o gün bir küçüle Agraf ile kapatınız. 

Eğer örgü mikyasları size biraz kanşık geliyorsa bluzun 
krokide santimleri gösterilen hakiki büyüklükte bir patronu 
nu yapar. ve bu patron üzerine örgünüzü tatbik edebilirsi
niz. 

Yaka: Yakayı 9 santim düz bir§erit halinde örmeli. Son 
ra boyunun baitlerine göre yükseltilmeli. Monro'nun 

Mektubu Birleştirme: Kol altları ve omuzları dikiniz. Dikiş yer
lerini ütü ile eziniz. Sırt için 110 örgüden ve ön taraflar için 
58 örgüden t~ekkül eden birer band örünüz. Bu bandları 

Kordelalar: Bu maksatla örülmüş köpük örgülerin üzeri 
ne dikilir. Dyğümelrin her iki tarafında 3 kordela vardır. 
Her kol üzerinde de üç kordelA bulunur. 

Kol ağızlarında da, 2 sıra tığla örgü örerek ağızları büz~ 
mek lazımdır. 

- Yakında çıkıyor -

Devlet · Demırgollari i,e Limanları iş(tttme . 
. · · -. . . · Umum... idaresi ilanları . · · · 

. ' . . . . 

Muhammen bedeli 15200 lirS; olan on adet büyük ve 60 adet küçük para 
kasası 26·7-1938 Sah günü saat 15,30da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1140) liralık muvakkat teminat ile kanım.un 

tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
saat 14.30 a k:ıclar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olara!: Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa-

da tcselliim ve sevk r;rfliğinden dağrtTlcc1ıitır. (3806) 

Muhammen bedeli 36400 lira olan 130 ton renkli veya beyaz üstüpü 
l . 7 - 938 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankaraci4 idare 
linasında sat:n alınıı:aktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2730 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ayin ettiği vesikaları, Nafia müteahhit l:k vesikası ve tekliflerini ayni gün 
·attt 14 c kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lfizrmdır. 

Şartnameler 182 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-

:adır. (3720) 

Muhammen bedeli 8500 lira olan 500 htre Parex. Delmolin w veya emsali 
haşarat öldürücü mayi 15.7-1938 Cuma günü saat on be3te Haydarpaşada gar 
binası dah!lindeki komisyon tarafından kapalı zaruf usulile satmahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 637 1/ 2 liral ık muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaik ve resmi gazetenin 1. 7-193 7 gün ve 3645 No. Ju nüshasında intişar 
etmiş olan talimatname dahilinde alınmış vesika ve tekliflerini muhtevi zarfla. 
rını ayni gün saat on dörde kadar Haydarpaşa gar binası içindeki komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname!er komisyondan parasız dağıtılmaktadır. (3594) 

Muhammen bedeli 2536 Era 20 l:uru ş olan 1140 adet muhtelif renk ve eb
atta lokomotif fener camı 180 adet muh telif eb'atta duble kırmızı ve yeşil cam. 
la. 100 adet vagon için çerçeveli ayna 4-7 .1938 pazartesi günü saat 10,30 on 
buçukta Haydarpaşa gar binası içindek i komisyon tarafından açık eksiltme ile 
~a tınalm:ı caktır. 

Bu ite gtrrnek 1sti)~nlerin Ranunun tayin ettiği vesaik ve 190 lira 22 kuruş
luk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gUnil saatine kadar komisyona 
milr:ıcaat:arı lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşad a gar binası dahilindeki komisyon tara-
fından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3563) 

l'itanbul Belediyesi ilanları . 

Polis tarafından b~ı boş olarak bulunan bir kurt köpeğinin sahibi Uç giln 
zarfında Beyoğlu belediye muhasebesine müracaat etmedi.ii takdirde satılaca-
ğı ilan olunur. (B) (3862) 

İstanbul r;ehrinde: 
1 - Asfalt betonu, Bitüm betonu, Katranlı ve katran betonu ve çimento be. 

tonu ile yapılmış olan yollarda atideki evsafr haiz olmıyan hayvanla çekilen 
ara baların seyriseferi yasaktır. 

2 - Her arabanın doğrudan doğruya tekerleklere tesii eden bir freni bulu
nacaktır. Arabalarda takozlu frenden b a§ka bir vasıta ile tekerlekl~ri tevkife 
mahsus tertibat bulunması yasaktır. 

3 - Arab:ıların tekerlekleri bariz bir surette yalpa yapması ıazmıdır. 
4 - Yukarda mevzubahs edilen yollarda tekerleği kırılan bir arabanın te. 

kerleği tamir edilmedikçe veyahut bu t alimatnamedeki §artları haiz diğer bir 
araba üzerine alınmadıkça olduğu yerden hareketi memnudur. 

5 - Arab:ı.lann tekerleklerinin bandajları (Taban Demirleri) tekerleğin 
her noktasında en az beş santimetre genişliğinde olacaktır. Bu bandajlar üze. 
rinde çıkıntı halinde ~ivi başı veya kab arcık bulunmıyacaktır. 

6 - Arabalar yaylı olacak ve teker ]eklerin kutru 75 santimetreden aşağı 
olmıyacaktır. 

Bu talimatname 1 Eylül 1938 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. Muha. 
lif hareket edenler 160S sayılı kanun a hkarnına göre cezalandırılacaklardır. 

ı.~lanlıııl Birinci Ticaret lıl<ıhktmes(n. 

den: 

Sahlb ,.e maliki bulunduğu 31 Mayıs 
J 938 ınrih '\"C 23746 numaralı hnmiline mo

hnrrer 376/i3 lirnlık cekin znyl olduAun. 
dan bahisle iptaline k:ırar verilmesi Çnk. 

mnkçılnrtln Sünbüllü handa 24 numarada 

Molz K:mcli lnrafırtdnn bihırzuhnl talep e
dilmiş olmnkln Ticnrct kanununun 638 in

ci nı:ııldcsi mucibince mczkılr cekin bulan 

tarnrından ~ giln zarfında mahkemeye1b. 

razı ''e ibraz edllmedilU takdirde hu mOd

dctin hitamında iptaline k:ırar verileccAi 

llôn olunur. C259fi5) 

(B) (3786) 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk mahkeme
sinden: 

l~llDJMH~Atl!A 

1\lnrikn Amelyo tarafından .Beyo~lu Ağa 
hamam GO numnrııd:ı 3 üncü d:ıircde otur_ 
mııkta iken halen ikametgiilıı mechUl bu.. 
Junıın Sokrııt aleyhine mahkememizin 
938.33~ ~o. 1ı dosynsilc açılıın boşanma 
davasının ınlıkikntı sırasında: Müddcin. 
leyhin ik:ımclgi'ıhı meçhUl olması hnsebilc 
lnhklknt günü iliincn tebliğ edildiği halde 
mahkemeye gelmediğinden hakkında sı

yap kararı lıllltihaz beş gün zarfında mı. 
nınn Ye müddei Lnra(ındnn mülırcz listede 
i~iml<'ri yazılı ~ahitlere dn'feliye gönde. 
rilmesine, keza müddei tarnfından evlilik 
\"Cslkası ibrazına karar verilerek tahkikat 
13.9.938 snh ı::ünü sant 10 n talik k11ınmış 
olduğundan mumnlleyh Sokratın mezkür 
gün ,.e snnttc mahkemeye gelmesi ,·cyn bir 
vekili knnuni göndermesi ve oksi takdir
de gıyabındn tahkikata de,·nm olunnrıık 

hir dnha muhakemeye kabul olıınomıyoca.. 
~ı tebliğ mnknmına kaim olmnk fü:ere ilan 
olunur. (Y.P. 2490 

CA.N V<UQTAQ.lrl 

-..... • , .. -

lstanl>ul ~ ıincii icra J\ftmıırlııbımdan: 
Orhangazinin Sölfrı köyünde oturmakta 

iken halen iknmetgfıhı mechul Hollm o~lu 
Hnsnn. 

Şükrünün bir kıt'a ipotek senedine 
müsteniden zimmetinizde alacağı ol:ın lıeş 
l·üz llr:ının icra m:ısarifi ve faizi ile bir-

likle tahsilini istemi, ve dairemizce de yan 
gındnn evvel 933/375 snyılı dosya teşkil 
edilerek mezk(lr dosyanın icrai takibi es. 
nasında rehnin pnrayn cevrilmesi yoluyla 
tarafınıza gönderilen ödeme emri iknmct-

glılıınızın mcchul olmasına mebni bilntcb. 
il~ inde edilmiş ,.e bilôhare adli~·e yan
gınında dosya yandığından yenilenmesi 

istenilmesi üzerine merci hakimliğinin 
verdiği devamı icra kararında ödeme em
rinin tebli!;ine kadar ol:ın icranın dc'\"a. 

mına knrnr verilmiş ve bu suretle - icrat 
takibin devamı esna~ında iknmetglihınızın 
mechul olmasından dolııyı mezk(lr ödeme 
emrinin bir ny müddetle ilônen tebliğine 
karar Yerilmiş olduğundan borç ,.e mns
ranorı işbu illin tarihinden itibnren bir 
oy :z:ırfındıı vermeniz ve bir itirazınız Ynr 
ise gene hu müddet iclnde istid:ı ile Yeya 
şifohen icra doiresine bildirip beda\'O ve
sika olmanız Uiı:ımdır. Bu müddet %arfın
da itiraz etmez ' 'eyn bir ay icindc horcu 
ödemezseniz rchnin s::ıtılnc:ığı mıncn leh. 
li~ olunur. "(11375r 

lOIKTO~ 
Ncaettln Atasagun 

Her gUn sabahlan ıekiı buçuğa 
akıamlan 17 den 20 ye kadaı I.lile 

U tayyare ıpartmanlan ikiııcl daire 

17 numarada hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye~ 
dar baatalarmı parae·z, Kurun, Ha 

ber okuyuculanm da.kupon mub· 
"'ıılinti- rnuııvt-nr •drr 1', ı , f <.>:~t ,!\-ı 
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MiDtUil 
Bozuk' dllln ı.z paslı, M A Z Q N tecrübe ediniz. Mide ve barsaklan yormaz ve alıştırmaz. İçilmesi latif, tesiri 

A T Z kolay ve müleyyindir. Hi'.ibir müstahzaratla kıyas kabul etmez, sünkU ıotl 

kabız çekiyorsanız MEY nu derece teksif edilmiş bir tuzdur. On binlerce kişi gibi siz ele MAZON isteyinİI 
ID Ut I ak 8 ve müşabih isimli ve taklitleri re3dediniz. Horos markasına di!<kat~ 

-Turbinli Generatör 
1 Bir kılovatlık 1 urbinli )eneratöı 

s. s. c. ı. Fabrikaları mamulatından 
Yüksek keyfiyette malzemeden 

imal olunmuştur. 

~'~~l!t1 ~mak~;~ Tolc~ ~S~~~o~z~ 

r-----------------1 
---------• Js ·rarah Her sobada ve Her ocakta ·"' t En çok tutuşan, en çok ısıtan, en idareli yanan, en sürekli 

TORK ANTRASiTiNi 
KIŞA BIRAKMA, YAZDAN AL 

Türk Antrasit En ucuz maltız 
kömürüdür. 

SATIŞ MERKEZi 

GILKRIST VOKER ve Ksi Ltd. 
Galata, Yolcu salonu karşısında Tahir Han 5 inci kat Tel. 44915 

Hayan 

HE 
I..eyla yazıyor: 

SABAH. 
f E"KmZAııırından kituımak içiııl:'Uykusuzluklard: • 

1 1 Umumi bir rağbet 
kullanınız. Binlerce bastayı kurtarmışhr Ec1:;elerden isteyinii'. l(;:ıza n m l Ş O 1 an :_ 

K 
lstaobul - lzmir - Pire seferleri 

27 Haziran tarihinden itibaren İzmir hattına ilave bir posta kaldırı
lacaktır. Bu postayı yapCICak ofan (Konya) vapuru her pazartesi günü İs
tanbuldan clcğru izmire hareket edecektir. Postanın 6eyir programı 
§Udur. 

GiDiŞ 
tstanbuldan hareket pazartesi 16.00 izmire varış. Sah 18.00. 
izmirden hareket çarşamba 14.00 Pireye varış. Perşembe 10.00. 

DONDŞ 
Pireden hareket perşembe 16.00. izmire v<•rış cuma 11.30. 
İzmirden hareket cumartesi 10.00 1stanbula varış pazar 12.00. a Navul ücretleri ve saire hakkında tafsilat almak için Kc:ıraköy acen. g tcliğine müracaat edilmesi. 

1 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı;ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınhk, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 

o o 
o o 
O D 

Ne nehat.' ne kim
yevi zehirli hiç bir 

madde yoktur 

g oooooooo~ooooooooooooooooooğl 1 

o o ................................ .... 
D O 
O D 
o o 
O ROMA TIZMA, LUMBAGO, StY A TlK ıoiuk algınlığından ileri gelen O 
O tiddetli ağnlan teskin ve izale eder. O 
o o 
DOODOOOODODOOOOODOOOOOODODOOOO 

r- KURTULUŞ __ , 
1 Doktorlar, Bankacılar, Katipler, Mektebliler velhc.ısıl bütün 

mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürekkebin 
ceplerine akmasından, kurumasından, ve ucur> 
bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi tas.Jik olunduğu gibi 
Almanyanın bu icadı mürekkebli 
ktilemle yazı yazmak mec· 
buriyetinde olan halkı 

hakikaten bu eziyet- ·' 
ten kutarnuştır. 
TIKU ucu aşın

maz, bol mü
rekkeb alır, 

Açık bırakıl

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur-

sun mürekkeb akmaz ve 
kurumaz. TIKU en sağlam 
ve en kullaınışlı mürekkebli 

kalemdir. 

Siyahtan maada yeşil, mavi ve kırmızı 
renkleri de ayni fiatta satılmaktadır. 

Her yerde a:-aymız. Fiatı 3 liradır. 

Deposu: Havuzlu han No. 1, İstanbul. 

kuvvetli 
basılırsa 

3.4 ko~ 
ya çıka· 
rılabi!ir. Taşraya poıta ile gönderilir. •• 

-
IİIİIİllıiıııl .:....;;, ____ .._ _________ •• ...... .. 

Naha Vekaletinden: 

1 ICAŞE 

GR • 
1 

sızı günlerce 
kurtarır. 

1 N 
ıztırap çekmekten 

1 En şiddetli baş, diş, adale ;ığrı- ~ 

Jarmı, üşütmekten mütevellit bü- ı 

1 
tün sancı ve sızıları keser. Nezle
ye, romatizmaya, kınkhğa karşl 

1 
.. 

çok müessirdir. 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrek_ ,,., 

leri yormaz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat. Taklitlerinden sakı
nınız. Ve Gri pin yerine başka bir 
marka verirlerse şiddetle reddedi
niz. 

mıııu111111• VllllllllNHllllBlllllllll11II111111111111rııınıwıınomw11111ııınııı.... 

Daha Genç Görünüyorum! .• 
"Uyanır uyanmaz, heruen el ay

namı alıyor ... Ve küçük buruşukluk
lnrımıo tamamen zail oluncaya ka

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

"Ancak bir hafta süren 
bir tedaviden sonra bu 
derece güzelleştlğlme şa
eıyorum ... Bütün arkadaş 
larım böyle daha genç ve 
daha gilzel görünmem ı. 

çln neler yaptığını ı soru
yorlar ve şayanı hayret 
bir şekil alan tenim için 
iltifat ediyorlar . ., 

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

birkaç yaş gençleşmiş ve 
bütün buru-,ul<l u kları 
kaybolmuştur. Alimler, 
buruşuklukların; lhti
yarladığımızda cildin bes 
leylcl ve ihya edici bazı 

unsurlarını kaybetmesin
den ileri geldiğini keş

fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları 

cilde iade ediniz. Yeni
den gençleşecek ve taze
Ieşecektl r. fşte; Viyana 
Üniversitesi Proresöril 
Doktor Stejskal'in keşfi 

bu derece ehemmlyetll 
ve razlptlr. Genç hayvan-

nayan Lcyltl'nm yalnnı 

hlr hnrtalık tedaviden 
sonra alınmış ve rötuş 

~örmcmiş hakiki 
fotoğrafı 

lardan tsUhsnle muvaf· 
fak olduğu ve "Biocel" 
tabir ettiği bu canlı htl· 
ceyreler hUIA.sası, şimdi 

pembe rengindeki Toka
lon kremi terkibinde 
mevcuttur. Akşamları 

yatmazdan evvel tatbik 
ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi 
besleyecek ve gençleştl· 

recektlr. Bir hafta zr.r· 
fında bütün buruşukluk· 
larınız kaybolacak ve 10 
yaş daha genç görüne· 
cekslnlz. Gündüz için 
(Yağsız) beyaz rengln
deği Tokalon kremini 
kullanınız. Birkaç gün 

zarfında siyah benleri e· 
ritlr, açık mcsamelerl 
sıklaştırır ve en çirkin 
ve en esmer bir cildi yu. 
muşatıp beyazlatır. 

Bayanların ~oz~rı Dit~otln~: 
Satın altlığıııız Toknlon krenıJ ,·azolarrnm 

büyük bir kıymeti ,·ardır. Onları bnyiinize iade 
ettiğinizde beheri i~ln ü kuruş nlncnk, ayni za
ııınmln kıymettar nıüki\fntları bulunan Tokalon 
müsabaknsma iştirak hakkını veren bir bilet 

1 • 
1 Ağustos 938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada vckfüet binasında mal

ume müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 7000 lira 
muhammen bedelli iki adet Emilsiyon cihazı emilgatörün kapalı zarf usulile 
eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve tcfcrrüatı bedelsiz olarak An
karada vekalet malzeme müdiirlüğündcn alınabilir. 

takdim edecektir. 
~Birinci sınıt Operatör~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

·~~:2 c!~~~~,;~ ~i!a~ es~,'.~ 1 Muvakkat teminat 525 liradır. 
lstcklilcrin teklif mektuplarını talim atnnmesinc göre vckftletten alınmış 

malzeme müteahhitliği vcsikasile birlikte ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. (1838) (3537) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

3. Üncü keşide 17 1 emmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

cerrahisi mütehassısı 1 

PARIS TIP FAKOLTESl S. 
ASiSTANI 

Erkek, kadın ameliyatlan, dimağ 
estetik ''yüz., meme, kann buruşuk· 

luğu ve gençlik ameliyatı., 
{Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

f\1uayene sabahlan M e c c ~ nen l 
8 den 10 a kadar U 

I • Oğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 l 
H• \'•••ltı P:ırm:ık'-::ınt. Rumeli han. 1 [ 

- ı 

lsııııılıul Asliye iiçüncü hukuk mııhke_ 

nı~~~·
1

t
1

i
1

1\~;~rl devam elliği miidcdtçe kcn. -()Ü KTO R ÇIR PUT ·ı 
disini düğcn ve söğcn ve evine b:ıknııyoıı 1 Cildiye ve Zühreviye mütehasıııı 
kocasının 1 l cncdenLcri hanei zcvciycli B:yoğlu Yerli Mallar Pazan 
ıcrkedcrek h:ılen ayrı yaşamakla olılukl.a- karşısında Posta sokağı köşesinde 
rınc~an h:ıhsilc lıoşanm:ıltırına. kar~r verıl. Mevmenet apartıma .. ı. -:-~ı: t3353,... 
ıııesı hakkında Ahmet kızı 7.ıynctı Akhu- _.-
ini lur:ıfındon Tohtokoleıle Yavaşça Ş:ıhin 
ııınh:ılle-;inclc \'C solrnllında 2:J numnralı 

Zckiycnin C\'in<le kiracı koc:ısı, ll:ı<;:ın rasıııo dair ,·erilen karara te,·fik:ın cln"11 

Hüseyin nlcylıinc ın:ılıkerncmizin !l3S_li!lli 
ıııırnııralı dosyası ile açılan ıia,·aıl:ın ıloln. 
yı mii<lılf'i:ılf'yhc hf'r:ı~· ı fı>lıliğ ı:ıiinılrrilrn 

orıiilı:ıl <;İirrti, nııını:ıilrylıin iknııırlgiılıı 

nı ll'rkt'ılerck lıir semti ıneı;lıi'ıle ı:ıill iı:li 

nrziihali sureti mahkeme diYanhan~sfne 
inlik cd ilınlş olduğundan miidclcialeyh Jlll 

~nıı llii~«'~ inin lıir ny 7:trfındn ınfirnrıı:ıtlC 

ıırziilıal sıırel i ni telıellii~ elrne<; İ Hizurııll 

şcrlıilc i:ıılc Pı'İilııwkll' il:"ıııC'n lchligul ic- ilf111 olunur, 


