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Adi suçlardan mahkum olanlara da 

Teşmil edilecek mi? 
Meclis mahafilinde . 
bu yolda kuvveti~ 
bir cereyan var 

Cumhuriyetimizin on !beşinci yıldönümü münascl>etiyle bir af ilanı 
mukarrer olduğunu ilk defa yazmıştık. Bu haberimizin intişarından nncak 
bir hafta, on gün sonradır ki Ankaradan b ir af layihası hazırlanmnkta ol
duğu, bu arada yüz elliliklerin Jdc affedileceği hakkında aıaberler gelme· 

ie 'ba§ladı. 
Malum olduğu üzere yüz elliliklerin ve siyasi cürümler '«lolayısiyle 

memleket haricinde bulunanların affedilmeleri hakkında h ükumetçe h a
zırhınnn layiha Millet ı~eclisi encümenlerinde 11\Üzakere edilmektedir. 

Duyduğumuza göre, yüze\liliklcl'le memleket dı§ındaki siyasi müc. 
rimler için hazırlanan bu af karannı diğer ba:zı suçlulara da §Ümullen
dirmek için Büyük Millet Medisi mahafi1inde fbir cereyan hasıl omuştur. 

Memloket ve milletin bütün me\"cudiyetleriyle bağlı bulunduğu re
jimin on !beşinci yıldönümü fcutlanırken ve bütün vatan bayram yapar· 
ken herhangi beşeri bir talihsizlik ve idraksizlik neticesi olarak hürriyet
lerini kaybetmiı olan yurddaşların bu saadetten mahrum edilmemeleri 
yolunda ba~lıyan arzu, af layihasının tetkiki sırasında mütebariz ıbir ma. 

hiyet almıştır. ' 
~ ncuamr 12 incide 

lngilter e 
Ge mile rinin ispanyada batırılması 

dolayıslle 

Ne yapacak? 

Protestolarla iktifa 
devri geçmiş! 

Londra, 9 (A.A.) - Bütün gazete
ler, protestolar devrinin geçmiş oldu
ğunu ve İspanyol limanlarındaki İn
giliz ticaret gemileri bayrağına hür
nıet ettirmek için doğrudan doğruya 
tedbirler alınması muktazi bulundu
ğunu beyan hususunda müttefiktir
ler. 

'Adliye Vekili Şilkrü Saracoğlıı 

IFI Dlstl ınde 

Çeteler 
fedblş faallyetlerlne 

hız verdiler 
Kudüs, 9 (A.A.). - Şimali Filistin

de kain Havita kolonisinin bir çiftli

ğinde patlıyan bir bomba neticesinde 

kolonlardan bir kişi ölmüş, iki kişi 

de ağır surette yaralanmıştır. 

Tethişçiler, mahsule ateş vermişler 
ve Roşpina kolonisinde bir kolon 'u öl 
dürmüşlerdir. Müsell8.h bir ~te, Bi

ram hudut istasyonundaki bir karan

tina istasyonuna taarruz etmiştir. 

Diğer bir çete, Hayfa yakınında 

Bctşalono kolonisine taarruz etmiş-

se de muhafızlar tarafından tardedil· 
miştir. 

Askeri makamlar intizam ve asayiş 

tertibatını takviye etmek maksadiyle 

iki büyük askeri kamp inşasına teşeb 

büs edecektir. Bunlardan birisi Aki 

yakınında diğeri de Hayfa civarında 

olacaktır. 

Kadınlar 
Ordu h iznıetinde 

çalışacak 
ilk olarak hastabakıcı sıfatile 

orduda vazife görecekler 
Ankar<.ı 8 (Telefonla) - Askeri has

ta bakıcı hemşireler hakkındaki kanun 
layihası meclis ruznamesine alınmıştır. 
sıhhat müesseselerinde hastabakıcı 

hemşire yetiştirmek üzere milli müda
faa velikilliğince üç sınıflı bir ordu 
hastabakıcı hemşire okulu açılacaktır. 

Bu okula milli müdafaa vekaletince 
tesbit edilecek şartlar dairesinae talebe 
kcfbul olunac~tır. 

Askeri tıbbiye talebesi gibi iaşe edi
lecek elan okul talebesine her ay beş 
lira ve elbise ve techizat verilecektir. 

1 

Bu hemşireler mektepten çıktıktan 

sonra altı yıl mecburi hizmete tabi ola

caklardır. Bunlar 20 sene hizmet ifa 

ettikten sonra tekaüt kanunu mucibin

ce tekaütlüklerini isteyebilecekler, 55 

yaşını doldurc:.nlar sin tahdidine tabi 
tutulacaklardır. 

Bu mektep Gülhane tatbikM oku
lunda açılacak ve üç sınıflı olacaktır. 

Askeri hastabakıcılar üç yılda bir 

terfi ettirilecek, asli maaşları 16-17,5, 
20 lira olacaktır • 

Süvarilerimiz 
Bugün coşkun mera
simle karşılandllar 
Avrupada birçok beynelmilel müsabakalara giren ve büyük muvaffakiyetler 

kazanan, kıymetli süvarilerimiz, gazetemi zin inti)ar ettiği bu saatlerde memleketi... 
mize avdet etmek üzeredirler. Şu dakika Jarda, binicilerimizi ta~ıyan Polonya \'3.ı 
puru Galata rıhtımına yanaşmaktadır. Yalnız rıhtım değil, hatta bütün yollar, 
kıymetli subaylarımızı karşılamak istiyen kalabalık bir halk kütlesi ile doludur. 

Rıhtımda aynca merasim de yapıla caktır. Suvarilerirniz, nhtıma çıktıktan 
sonra, doğruca Harbiyeye süvari binicilik mektebine gideceklerdir. Okwun talim 
meydanında da kalabalık bir halk kütlesi süvarilerimizi beklemektedir. 

Bugün saat 17 ye doğru mektepte bir çay ziyafeti verilecektir. 
DlKKAT: Bugün süvarilerirniz içm hazırlmnıs olduğumuz sayfayı 9 uncu da 

okuyunuz. 

Japonlar sivilleri 
bombalamıyorlarmış! 
Japon Hariciye Nezareti pro
testolara böyle cevap veriyor 

Tokyo, 8 (A.A.) - Domei Ajansı 
bildiriyor: 

Hariciye nezaretinin mUmesslli, 
ecnebi gazetelerin bircok süallerine 
verdiği cevapta, Japon tayyareleri· 
nin Çin sivil halkına şimdiye kadar 
asla taarruz etmedikleri gibi bun
dan böyle de etmiyeceklerini ve ra
kat müstahkem şehirleri ve ezelim· 
le Kanton ve Hankeu'u bombardı

mana devam eyliyeceklerini söyle
miştir. 

Hariciye nezareti mtimesslll lngi
llz büyük elçisinin Kanton bombar-

_.. Devamr 4 iinciıde 

Çi11dc bonıbardınıan kurbanı 
bir çocuk 

Sık sık ileriye sürülmekte olan tek
lif, deniz karakolunu takviye edecek 
bir hava karakolu vücuda getirmek 
§eklindedir. Gaz.eteler, bu tayyarele
rin ve lspanyol limanlarında demirle
illi§ olan bitaraf gemilerin mütearrız. 
lara ateş edebilmelerini teklü etmek
tedirler. Gazeteler, iktısadi mukabclei 
bi~misillerde bulunmasını, frankist ge
mıierin zaptedilmesini ve icabında 
Burgos'taki İngiliz Ajanının geri çağ
rılmasını da teklif olarak ileri sür
ntektedirler. 

(E:I 41 CSl Kapiten Ma . d 
~a U ~ Teodor Brodeg rffi8f 8 8 

- ~ Devamı 12 incide 

lngiliz Hariciye Nazırı Lorcl 
Ilalifaks Büyük harpte 

. Askeri fabrikalar Marmaraqı 
ışçileri tekaüt hakkını 1 

kazanıyorlar 
Nlüdafaa Vekaletince hazırlanan 

layiha mecjise gönderildi 
rikAnlcara, 9 (Telefonla) - Askeıi Fab. 
d :~ar Umum l\Iüdürlüğü teşkilatına 
u~ ıl bil~ü~le memurlarla müstahdemin, bat ve ı~ılerin tekaüt ve temini istik. 
kat ~ndıfı kanunu Milli Müdafaa Ve-

etınce hazırlanarak l\ leclise gönderil. 

miştir. Bu kanunla müstahdemin, usta 
ve işçiler ilk defa tekaüt hakh"lnı kazan. 
mış olacaklardır. 

Müdafaa encümeni lfıyiha üzerindeki 
tetkiklerini bitirerek maliye encümenine 

_... Devamı 12 incide 

haraca kesen 
Dıognonz 

Derrnıza Dta ·s o 
Rahmi Yağız, H ABE R iç.in bu ente

resan ve son derece meraklı tarihi ese
r i hazırlamak uğruna aylardanberi ve
sika topladı; Mannarada düıman de
nizaltısının taarruzuna uğramıı harp 
gemilerimizin aağ bulunan ıüvarilerile 
konuıtu. 

11 h azira n 
CU MA~T IES D, 

11üyü1' Harbin patla]Jl·11 lstmıbulda misli göriilmcmiş bir heyecana sebep 
olmuştu ..• Sokaklar hrncahmç insan ka '!.abalıklarilc dolmu§; uzun kılıclı polis
lerle tüf ekli devriyeler inzibat tedbirle ri almağa koyulmııştu ... 

Bu binbir macerayla dolu deniz 
tefrikamazı okumağa beılıyacağınız ta
rihtir. 

Unu tmayo n Dz 



2 

&ABER 
A K $ A M P O S TA S 1f"· 
:sotıilli ,,.~Neşriyat Miiıliiri.i)b'. 

H••an'\Raslm<. U• 
fiDA RE EV I ı lstanbul Ankara caddHi 
t!!"- nı-t ....- ııt. T......, lld .... I -1>111 HAllla 

Yazı lt~eltfonu:i23872 
ldareı,, :;;J -~- ': 2 4 3 7 O 
11an , "••' ".. : 2 o 3 3 5 

16 ABONE 
r ..... " .. 

8 •Vhll :s ........ 
t •v••ll 

ŞARTLAR& 
.,._,..~ - .. ····· .... .., ...... ,.. ., ····· .. ••• •• ••• • 
t Ol • 100 • 

,......, ................. .,., ......... _. .. .. 
Umumi affa 

doğru ..• 
Yazan~ Nizamettin Nazif 

Hapishanelerden bir dilek yükseldi. 
Mi cürümler işledikleri için mahküm e. 

dilmiş olanlar; 
- Çıkacak afdan biz de istifade ede. 

mez miyiz? 

Diyorlar. HükQmet, adliye bakanlığı 
vasrtasile öğrendiği bu dileği saylavlara 
duyurmakla iktifa etmiş. Demek ki hü.. 
kUmet affın adi cürümlere teşmilinde 
hususi bir mahzur görmemektedir. Gör
müş olsaydı saylavlan aynca tenvire de 
lüzum görmez mi~;di? 

Anlaşılıyor ki hükıimet, bu ciheti ta
mamile Kamutaya bırakıyor. Zira Ka. 
mutay, milletin kendisidir. Hastalanan 

uzuvlannm tedavi edilip edilmediğini 

milletin kendisi kadar iyi kim kestirebi. 
lir? 

Biz, Kamutayın affı umumileştireceği 
ni sanıyoruz. Bunu temenni edenlerde
niz de. Zira yüzelliliklerin affı asla siyasi 
bir af değildir; tam.amile sosyal bir aftır. 
Böyle olmasaydı affedilecekleri du}'Uidu
ğu zaman her tarafta bir hayret uyanır. 
mıydı? 

Yüzelliliklerin çoğu ''siyasi adam,, ad. 
dedilebilecekleri için değil, menfi rol oy
namasından çekinilen siyasi bir mühim 

hüviyet halinde kabul edilerek değil, 

kangren olmµş bir kol 'veya pıhtılaşmış 
bir yara kabuğu addedildikleri için iç. 
timai bünyemizden sökülüp atılmışlar. 

dt. 
Niçin affediliyorlar? 

Zira. on beş yılın fevkaladelikleri ile 
tedavi edilmiş olduk.lan sanılıyor. 

Böyle olunca, kimi nezleye tutulmu5 
bir buruna, kimi kirden tıkanmış bir ku

lağa ve bir çoğu da çapaklanmış gözka
paldanna benziyen adi cürümlüler neden 
tekrar aramıza karışmasınlar? 

Kangreni teda,·i eden mucize, nezleyi 
tedavi edemez olur mu? 

Nizamettin NAZiF 

Fransız sosyalist 
partisi ikiye bölündü 

Paris, 8 (A.A.) - Sosyalist partisinin 
Piver tarafından idare edilen ihtilfilci sol 
cenahı sosyalist partisinden aynlınış ve 
işçi ve köylü sosyalist partisi namı altın. 
da bugün yeni bir parti kurmuştur. 

Yeni parti ilk toplantısını Pariste tem
muz ayında yapacaktrr. 

Dilnya ptr.IM} 9t0tnt!ttlkasma ee
vam edilmektedir. Sıra İngiltere ile 
Holanda şampiyonlan arasında çar
pışmaya gelmiştir. lki memleketin 
şatranç kralları, geçen gUn Londrada 
karşıla§DlIŞlardır. 

Bu resimde fkf şampiyon §atranç 
~tası başında düşünürlerken görtilü
yor. (Soldaki İngiliz, sağdaki lfolan-
da §8.lllpiyonu) dur. · 

RABER - AiSBm ~ 

Garip bir iddia . . . . , 

Bizans ve vur.an 
tahtlarına varismiş 1 

Kaptanlar casus 
değilmiş! 

Ser hest bırak1Jan 
süvariler 

memleketlerine döndüler J 

Amerıaıı.:dakı Alman casusltık naaı:>t::.ı 

1 
devam etmektedi~. Hadise hakkında şa
hit olarak dınlenecek olanlann bızzat 
casusluk teşkilatı ile ala.kası olduğunu 

ve bunların, serbest bırakılınca Alµıan. 
yaya kaçtıklarını gören Amerikan poh
si bılhassa Alman vapurlarına karşı sıkı 1 
tertibat almıştır. 

Bu arada, ıki Alman \'apurunun bp
tanı tevkif edılmişti. Bunlardan bin 
''Hemnitz,, vapurunun kaptanı Hayn
rih Lorentı, diğeri de ''Hindenburg,, sü. 
varisi Franz Frisk'dir. 

lki kaptanm, geçen gün birdenbire, 
"Avrupa., transatlantiği ile Nevyorktan 
alnldıklan görülmüştür. Fakat bunlar 
Amerikan polisi tarafından serbest bıra. 
kılarak memleketlerine dönmektedir. 

~u91ülnl0 fFraı[flllkO oırdusurnıda 
ClYlmlı'ıılYlırDyeltçDDeıroe çarpoşuycr 

lspanyada, general 
Franko taratın. 

da çarpışan prens 
Laskaris Kom -
nen ısminde bir Y \l 
nanlı, kendisinin 
Bizans ve Yunan 
tahtına varis oldu 
ğunu iddia etmek .. 
tedir. 
Kendisinin söyle -
diğine göre, prens 
Laskaris son BL 
zans imparatoru .. 
nun ahfadından • 
dır. İstanbul Türk
ler tarafından a. 
lındıktan sonra, im 
para tor ailesi A vrupanın her tarafına 
yayılmış, muhtelif devirlerde muhtelif 

yeri~ yaşamışlardır. Prens Laskaris 
bu ailenin son ahfadmdandır ve bugün, 

ecdadı gibi, ''hata Bizans tahtından vaz
geçmiş değildir.,, 

dmdan olduğunu hatrrlatmıştır. Fakat, 
bu talebi cevapsız kalmıştır. 

Prens Laskarisle beraber, oğlu da bu.. 
gün Franko askerleri arasında, lspan. 
ya cumhuriyetçilerine karşı harbetmek
tedir. Harpten evvel Saragosda bulunu.. 
yordu ve avukatlık ediyordu. 

Casusluk hadisesi ile yakından alfil{a.. 
dar oldukları zannedilen bu iki Almaıun 
serbest bırakılması Amerikada hayTetle Son defa, Yunanistanda cumhuriyet 

ilga edilip memlekete kral getirilmek is. • 
Prens Laskaris son Bizans imparato.. 

runa kadar olan ecdadının listesini çı. 
kardığı gibi, imparatordan daha evvel
ki ecdadını da birer birer saymakta ve 
ta Eneaya kad~ çıkmaktadır. 

· karşılanmıştır. Birçok gazeteler, Ameri-
kan polisini, bundan evvelki Mdıselere 
rağmen, hila ihtiyatsız da\Tanmakla it. 
ham etmiştir. 

tendiği zaman, prens Laskaris Komnen 
kendisinin kral yapdmasmı istemiş ve 
eski Bizans - Yunan imparatorluğu ahfa. 

Bunun üzerine, Amerikan adliyesi ta. r••• 
rafından ne,redilen bir tebliğde, bu ikı ' 
Alman kaptanının esasen yalnız şahit o. ı ;ı 
!arak sorguya çekildikleri, casuslukla suç 
lu olmadıklan bildirilmiştir. 

Alman kaptanları da. memleketlerine 
giderken, Amerikan pplisi ne zaman arzu 
ederse ~ dfe~y:I g~miye haZıf' 
olduklarım söylemişlerdir. · 

Fakat, onların da Almanyaya gittik
ten sonra casuslarla alAkadar olmaları. 
nm meydana çıkmasından korkulmakta
dır. 

~ 

ın~nnteır~nnn en 
ktYıçlYI lk <gJaze'ltesG 

tngilterenin en küçük gazetesi 200 ün.. 
eti sayısını çıkarmıştır. Bu, dört sayfa
lık ve her sayfası üç sütun. küçük bir 
haf talık gazetedir ve mahpuslara dağıtL 
lır. Gazeteden her hafta 8000 nüsha ba. 
sılmaktadır. 
''Haftalık Haber yaprağı.. ismini ta. 

şıyan bu gazetede bir haftalık harici, da
hili ve diğer hadiseler hülasa olarak bil. 
dirilmektedir. Gazetenin arka sayfası spo 
ra tahsis edilmiştir. Burada en fazla 

kı·iketten bahsedilir, fakat atlı sporlar 
dan bir haber \'erilmez. 

Gazetede bilmece ve bulmaca da var
dır. Mahpuslar, havadisleri okuduktan 
sonra bu bilmecelerle uğraşarak vakit 
geçirirler. 

Gazete, Meydston hapishanesinde mil· 
rettiplik ve matbaacılık bilen mahpuslar 
tarafndan tertip ve tabedilmektedir. Salı 
günü hazır olur ve asıl çıktığı gün olan 
perşembeye kadar her tarafa dağıtılır. 

Joııgııterede nazı 
pıropagandaso 
lngilterede Alman kızlarının, bilhassa 

zabit evlerine hizmetçi olarak girip, ca. 
susluk ettiklerini Londra gazetelerinden 
naklen haber vermiştik. "Deyli Herald,, 
gazetesinin yazdığına göre, İngiliz polisi 
lngilterede nazilik propagandası yapan 
90 almam son günlerde memleket harici
ne çıkarmış ve gerek propaganda ve ge. 
rek casusluğa karşı sıkı tedbirler almış
tır. 

Bu arada, zabit evlerinde çalışacak 

hizbetçilere polis tarafından vesika veril
mesi lazımdır. Bu müsaadeyi haiz bu.. 
lunnuyan hizmetçi kullanan zabitler ceza 
görecektir. 
Diğer taraftan, ayni gazetenin yaidı.. 

ğma göre, tngilterede Alman propagan. 
dası bugün kendisini başka bir · vasıta 

Almanyada 'halk için uruz otomobil çıkarmak ı~zere bir fabrika kurulduğu lıa_ 
ber verilmişti. Fabrikanın temeli bizzat Hitler tarafından atılmıştır. Amerikada 
Fordun yaptığı gibi, Almanyada da ucuz otomobil çıkararak herkese otomobil lemin 
etmek için kurulan bu fabrika yakında faaliyete başlıyacaktır. Resimde, llitler, 
merasim esnasında görülüyor. iki otomobil de fabrikada yapılacak otomobillerin 
nümunesidir. Bunlar bizim paravıızla 300 liraya kadar satılacaktır. 

Cenubi Amerikada 
harp tehlikesi 

Peru ile Ekuador arasındaki lhlllA.I 
şiddet len dl 

iki taraf hudutlara asker 
sevketmeğe başladı 

Londra, 9 - Peru ile Ekuador ara-· .. 
smdaki hudut hadisesi bir harbe se. ı 
ile göstermektedir. Lisanlarını. ilerletmek 
için Almanyadaki talebe ile almanca mu 
habere eden talebeler, gittikçe siyasi mev 
zulara daha fazla temas eden cevaplar 
almaktadırlar. Mesel~. son günlerde bir 
İngiliz talebesine bir Alman tarafından 
yazılan mektupta şu cümleler vardır: 

"Edenin hariciye nazırlığından çekil. 
~esi bizi memnun etmiştir .. Belki artık' 
memleketiniz bize karşı düşmanlığı hıra. 
kacaktır.,, 

1)ep olabilecek mahiyet göstermekte
dir. 

Hadisede Ekuador'lu iki askerin 
öldürülmesi halk arasında büyük bir 
galeyan do~uş ve nümayişlerde 
Peru'ya karşı harp açılması istenmiş
tir. 
Halkın bu arzusuna :mukabele ola

rak yeni bir kabine teşkil edilmigtir. 

Diğer taraftan, hududa JCıtalar ·gön

derildiği ve hudutta Bikl tedbir · alın· 
r 

dığı haber verilıtıektedir. 
Peru, hadisenin Ekuador'da .iz.anı 

!t HAZiRAN - 1938 

- ~ - ••tıscda .... _ 
'f AN -Kültür propagandası 

M. ZBICERtfA ımı11or: 

"İstanbuJda, buılanmn iddiasına göre, 
förk~ pnte ve metmuadan fazla, yaban
cı memleketlerin ••ıete ve meemuaları sa
Wır. 

Hele BeJOllnnda ve Kadıköy iskeleleri
le istasyon1ardaki satış yerlerinde A wupa 
ga:ıete ve mecmualanndan başka birşey 

göremezsiniz. 
Bu gazete ve kitap satıtını burada Fran-

s1z Haşet küUiphancsUe Alman kitapçı 
dükklnJarı idare ederler. 

Bn bakımdan bu kitapçı dilkk!nJarı, 

Avrupanın Tilrkfyede birer faal propagan
da merkeıidirler. Propaganda merkezi o· 
larak .çahştıklan şununla da iddia edile
bilir ki, bu kitapçı dükkanlarını gene o 
memleketlerden ıönderilen yabancı me
murlar idare ederler. 

Ltberl M'ondiyalln başında bir Fransız 
memÜr bulunur. Alman kitapçı dilkkAnla
nnı da Alman memurları idare ederıer. 

Bir defa Tilrklyede tşHyen biitiln mü

esseselerde çalıfanlann yerli olması, bil
has.q Tilrk olması zaten kanuni bir zaru
rettir. Fakat kitapçı dilkkAnlan gibi birer 
kültür propaganda merkezi o1an müesse
se1erde ecnebi memurların bu1unnıası, 

hem kanuna uygun delildir, hem de daha 
zararlıdır. Yabancı kültürün memlekete 
pervasu:ca u kayıtsızca böyle girip yayıl
masına karşı da JAkayt ka1mamahyız. Pro 
pagaıidanın ne büyük silAh olduğunu ar• 
tık anlamıyan kalmamıştır. Mekslkada 
bükO.meti devirmeye teşebbüs eden ast ge
neral bile, tA lstanbula kadar propaganda 
broşür1er1 göndermeyi ihmal etmemiştir. 
Propagandanın en müessiri, en kor• 

kuncu da kfiltilr sahasında yapılanıdır. 
Memleketin ve bilhassa lstanbu1un ecnebl 
propagandasına bu kadar açık bu1unması 
herhalde dilşilnü1ecek ve tedbir alınacak 
bir meseledir.,, 

CUMHURiYET 

Verimli çalışmak 

A ADIR NADi baımakale ıatunlarında 
umıyor: 

Bizde de, haziranın on be~lnden ey 
J<ılilb - on be~ine kadar devam etmek tiıcre 
re$1Dl .dajrderde mesai saatıerinin~ka· 
riki şkilde değiştiri1eceğini öareniyoruz. 
Birçok nrlerde muvaffakiyetll neticeler 
vermesine rdmen usulü Türklyede şim
dilik bir tecrübe olarak kabu1 edebiliri:t. 
Fakat tecrübeyi niçin genişletmiyelim1 
Meseh\ yarıresml bankalar da neden yaz 
ayları zarfında, ayni mesai saatlerini tat
bik etmesinler? Müşteriyi memnun etmek 
menuubahs ise bu, alışkanhk meselesidir. 
Bankalar saat üç buçuktan sonra muome
liıtı tatil elli~rl halda klmııenin şlkfıyet 
ettiği lşltilmiyor. Buna mukabll yaz saat
lerine başlanddh zaman banka1ar sabahla· 
rı bir saat daha erken mfişlerl kabul ede
cekler, yemek vakti o)şn on iki ile bir anı
sında da gene onun emrinde bulunacaklar 
dır. . 

Yaz aylarında resmi dairelerden iyi ne· 
tlce1er alındılı takdirde teksir edilmiş 
mesai usulOnü bfitnn sene lcln kullanmak 
faydalı olur; içtimaı hayatımızda bir tem
po inkılAbı doğurabilir. Memur saat dol

durmak ve gün öldilnnek için maı;a başın-
da oturan bir otomat olmaktan çıkar. Bel 
ki dairede daha az "saat,, bulunur fakat 
ışUpheslz daha çok çalı~ır, Halk, işinin 
süratle bitirildiğini flÖrür, devlet kullan· 
dıih elemanlardan daha fazla istifade e· 
der. 

Teksif edilmi' mesai sistemi, verimli 
çalışmanın en mühim şartıdır.,; 

Nadir Nadfnfn diğer bir ıaufadaki "Vi· 
vanadan röportajlar,. yoımnda kendiıfrı• 
den bdhiı ,öyle bir cilmle Dar: 

,;Evet, rengim esmerdlr. Fakat oldukça 
sevimli, bilhassa profilden bakı1dı~ı ıa· 
m1m pek muntazam bir burnum vardır.,, 

Eu karileri Du'1duk du11madık demt"frı 
lıD.l Ve 1~aret edelim ki, arkada,rmı:r. hena: 
evli delJildlr. 

edildiği şekilde olmadığını ileri sür• 
mekte ve bir anla§JD.aya vanlmaıııns. 
çalışmaktadu-. 

Kuito (Ekuador'un merkezi) 8 (ft.· 
A.) - Buraya gelen haberlere göre 
Peru kıtaatı Ekuador hududunda ts: 
ha~Ut etmektedir. Bilhassa. Tuınbe' 
civanna üç alayla altı bombardmıaD 
tayyaresi gelmiştir. Penı'nun PizartO 
limanmı tahkim ettiği bildiriliyor. l{e 

za Peru'nun Guvayakll körf ezinitı 
methalinde Mata:falo adasını da işgal 
etmek fikrinde olduğu söyleniyor . 

. EJmador htıki\meti bu tedbirlere 
karşı protestoda bulunmu§tur. pertl 
hilkflmeti henüz bu proteatoY,& ce\'8-P 
vermenUftir~ 
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afmµıta dait 
Hatıralar 

1 Kt tilrlil Mtırlamak vardır: biri 
hatıraların kendiliklerinden, bi

zim' pek müdahalemiz olmadan, hatti 
belki bizim sıynlnak istememize rac-
men bizi sarıvermeai, öteki de hatıra-

latımızı bizim çaiırmamu:. Bunların bi
rincisine h•brlamak, ikincisine de 
anmak deyebiliriz. 

Hatırlamaktan kaçıt:ak kabil değil

dir. Bazı anlarda hatıralar, yani eeçmiı
teki hil)'atımı.z bizi kavrar, fiddetle 
bugünden 'düne doğru sürükler, eski 
hazlarımız gibi ııtıraplanmrz da uya. 
nır, adeta aktüel olur; güleriz, seviniriz 
veya ağlarız, hüzün duyarız. Onlar, hiç 
ıüpheaiz, bizim aonradanki hayatımız
b da zenıinleımiıterdir, eskisinden da
ha fazla bir tiddet peyda etmiıteıtdir. 
Biz, nail oldufumuz bir iyilifi veya 
batımıza ıeten bir kötWüğU daima bü
tün mahiyeti ile kavrayamayız: bunun 
için bir zaman geçmeıi, bizim - belki 
pek farkına da varmadan • onun üze
rinde dütünmemiz lbımdır. Hatıra, it
te bu dütilnüıten sonra ıetdiğinden 

daha fiddetli, daha tümulludur. 
Anmak bizim elimizde olan bir teY 

dir. Onu pek ıevmem: geçirmekte ol
duğum anı yapmak, geçmiı anlan tek
rar yaıamaJttan daha hoıuma &ider, 

•Fakat onun da lezzeti, hattti faydası 
vardır: bize dünümü.zil de, bu&ünümü. 
zü de daha iyi anlarnağa hizmet eder. 

Anmak, ekseriya birden f aıla insan 
arasında olur: Milli anmalar, zümre 
anmaları ,aile anmaları. bir kaç ahb<ep 
arasında anmalar. Bunların birincili, 
bir cemiyet hay~ında elbette çok li
zımdır; biri birini tanımıyan, keıidileri
ni biribirinden ayrı, hatta biribirine 
düıman sanan fcrdlcri, aralarında bir
lik olduiunu düıünmeie sevkeder. 
Milli bayram ve ya mitli yu günleri .. 

Aile veya dost anmaları için bir teY 
aöyliyecek defilim; bunlar, gündelik 
his hayatrmızın tabii icaplarıl:br. Fakat 
hazan onlar da, zümre anmalan gibi, 
tehlikeli olabilir. 

... ,., J. -

.c.iımrc .:.ımaları tehlikelidir~ ~kü 
ta1Utniyle aaf bir niyetten doğa bile; . 
inaanlan biriblrinden aynlmala. mfit. 
terek vasıflardan ziyade Farkiarı dü
ıünmeğe sevkeder. Zümre anmaları, 
Çoğu zaman da, aun'i olur: f>ir ımıfa 
\'eya bir zümreye mensup insanlar ara
•ıııda bir takım aahte nabralar y21ratır. 
:Suna en iyi misal Galatasaray mekte
binin her yıl yaptıiı ve ~ına ''piliv,. 
dediği anma günüdür. Ben de vaktiyle 
0 mektepte bulundum: fabt hiç bir 
1tl o ''pilb,, a gitmedim; çünkü ben. 
den yirmi yaı büyük veya yirmi yaı 
lrüçük bir adamla aramıada - benim ai
ltnıden değilse • milli hatıralardan baı
ka müşterek bir hatıra bulunmasını ak
lıftl almıyor. Oraya gitsem çoculduiu· 
llıu .da bulcımam: bütün yüzler. her teY 
değııtnrıtir. Biz orada iken kimimiz ak 
~allı, kimimiz bıyıklan daha yeni ter
bernit değildik. Orada hatıralann tatlı 
e:v.ecanınr değil, ancak ıeçmifle onun 

ltarikatilrü arasındaki farkı görüp &ill. 
llıelc ihtiyacını duyabilirim. 
•• . Galataaaraylılar her yıl öyle !tir 
hP•liv &ünü,, yapıyorlar, çünkü ıümre 
la ususlyetleriyle ile iftihar eden adam
. rdır. Mektep, öteki mekteplerimizden 
l>idi 
ır.. r veya f enadrr demiyecefim, baı-
llı dır; orada terbiye görmilı olanlar da 

CJıılelret ekseriyetinden bafka türlü 

~~tınitlerdir ve bu batb tilrlil oluıu 
1 ır l!le.ziyet sanıp mütemadiyen pddet
:.lldirmek istiyorlar. Kendilerini, ferdi 
ıu:flan dolayısiyle defil, muayyen bir 
h reye mensup olmalan dclayıaiyle 
:,kesten üstün bilip kendilerinden <>t. 
q aıt herkni hor 1önneğe Jralklf'l)'Or• 
ter. Bu zUmre nahveti kadar ta:larz bir 

Y bilmiyorum. 

""--.... Nurullah AT AÇ 

flarıcıyede tayinle; 
Çil~' 8 {Telefonla) -,Sofya el. 
kl:b ~ bl.§kltibi Faik Haaan ikinci 
~lire i ~enıaı C'aıani, Tokyo bqkltibi 
den 1 ttUı Akmcı. BUkre§ ldtiplerin -
lar. il.et Tahsin merkeu naldolundu-

lu ~tiplerinden Ridvan Kocaoi· 
1biJı Aıı kltipliğine, merkezden Se
lar1ı&..._lakya bqkonaoloetuğu kancı. 
~.,aq, Pertev 'Kandemir Viyana 
hfı..°:°108hılu muavin komolOllu. 

Yhı edilmitlerdir. 

ı ; , t~t."f< - Al ,, ... , 

Pro8t pldnının tatbikiy~ fehırde bfr çok değifikliklere fahit oüıcağız. Bu arada., Galata8aray li&eainitı yt.ınında bulunan ve tünek giden caddeyi aaral· 
tem çıkıntı da kaldırılact.ıktır. Buradaki eaki Galatasaray merke::i binası vıktı nlaC!lk, yerine Siimerbank tarafında11 ycptırılacalı: yeııi bina daAa içeride t"ffl 
edilecektir. Mektebe biti§ik diğer bina da kaldınkıO<Jktır. 

Şirket Hfl1/rlyt. de, Kabat"§ iskeleMni modern bir ıek'le sokmağa karar vermi§tir. Şirket, isk.ele civarındaki bi>ıala rı 8atınalacak, 'burada yeni btr iakde, 
gazino ve beni;,.· ntıt ileri yaptıraqikttr. 

( SrEHIRDE VE MEMLEKETTE ] 
Menba sularında 

hilenin önüne geçmek 
mümkün olamıyor! 

Denizbank 
125 milyon lirahk 

Hisse sonedl ~ıkara
rak sermayesi 
genişletiliyor 

Denizbank tarafından 125 milyon lira
lık hisse senedi çıkarılacaktır. l tibarl 
sermayesi 50 milyon olan banka, kanu. 
nunda yazılı olduğu gibi, denizcilik işle.. 
ri üzerinde kredi açmağa ve her türlü 
bankacılık muamelesi yapmağa ıneıun.. 
dur. Denizbank, bu ilk hisse senetleri i
le, itibari sermayesinin beş misli bir is. 
tikraz yapmış olacaktır. 

Belediye, lstanbulda, bilhassa kırkçeş 
me ve Halkalı suyunun kesilmesinden 
sonra istihl,!ki gittikçe artmı, olan men.. 
ba sularına. hile kanştmlmaması için, 
şimdiye kadar alınan bütün tedbirlere 

rağmen damacanaların ağzındaki mü
hürlerin herhangi bir §ekilde açılması 

ve içine Adi sular doldurulduktan sonra 

tekrar kapatılınası veya §i§elerin aizın. 

daki kapakların aPiı kısmılanndan a. 
çılmaSı sutetile sulara hile kanştınlmak. 
ta Old\ılUnu görönünde tutarak menba-

suları fite ve damacanaları için x~ J:»-: 
ıı ~rter almağa limım görmilftilr. 
~ mc ii Cütal: itie w ._.,., 
naıann lllzd Ç$lle bqlannda wrulan 
bir yuvarlak cam bilyanm damacan8la. 
nn ağımı kapatması §eklini tetkik et. 
mektedir. Bu §ekil muvafık görülürse 
muayyen bir muddette damacanaların 

bu ,ekle sokulması mecburiyeti konula. 
caktır. 

--0--

~~hlstanın bizden 
alacağı toton 

Lehistan tütün rejisi ba§eksperlerin -
den M. Şol oehrimize gelmiş tütün mah
sulümüz ve satı,lan üzerinde tetkiklerde 

bulunmuı ve buradan Suriyeye hareket 
etmiıtlr. 

Haber verindiğine göre, Lehistan Po. 
lonya rejisinden bir heyet de aynca şeb. 

rimiıe gelecektir. Bu heyetin gelişi mem. 
leketimiıden bu reji hesabına satın alı
nacak tütünlerle allkadar bulunmakta. 
dır. 

Diğer taraf tan Çekoslovakya tütün 
rejisinin de iki milyon kilo tütün almak 

üzere yakında yeni bir münakasa ilAn e. 
decefi söyleİımektedir. 

Deniz ticaret mUdUrU 
Bir müddettenberi mubte!if limanlan. 

mızda deniz ticaret işlerini ve liman re
islerinin faaliyetini teftiş etmekte olan 
deniz ticaret müdürü Müfit Necdet ZOn. 
guldaktan fehrimiıe dönmüştür. 

Deniz ticaret müdürü, teftiş ettiii li
manların idarl ve fenni vaziyet ve ihti. 
yaçlan üzerinde iktisat vekAletine bir 
rapor gönderecektir. 

mühürleri değiştirmiştir. Eski iki katlı 

kabartma alüminyum mühürler yerine 
tenekeden tek katlı ve içinden tel alına.. 
maz §ekilde mühürler yaptırılmıştır. 

Bunların üzerinde suyun ismi ve hangi 
çeşmeden doldurulduğunu gösteren mı. 
maralar bulunmaktadır. 

Belediye şişelerin hiçbir §ekilde açıl

maması ve içine başka su konulmaması 
için eskiden gazoz şişelerinde olduiu gibi 

Hisse senetleri çıkarılması için hazırlı. 
la bqlannuştır. 

Askeri memurlar 
kanununda tadilat 
Dün kabul edilen layiha ile 

kati şeklini aldı 
Ankara 8 (A.A.) - B. M. Meclisi 

bugün Fikret Sılayın baıkanhğmda 
toplanmııtır. 

Celsenin açılmasını müteakip ıene
ral Kizrm özalpırr arzuhal encümenini 
haftalık karar cetvelindeki 1564 aayılı 
kararın umumi heyette mü.ıakereıine 

Urfa mebusu general Ahmet Yazganm 
ve Karahisar mebuıu Ali Rıza Eeenin 
Ankara yüksek zir•t enstitilllU kanu
nunun 20 inci maddesinin tefsirine ait 
takrirlerinin geri verilmesine ait tak -
rirler okunmuttur. 

D. D. yollan ve limanlan ifletme 
umum müdürlüğü ile Evkaf umum 
müdürlüiü 934 malt yılı hesabı katisi
ne ait kanun ltyihalan ile devlet me-
murları aylıklarının tevhit ve tadiline 
ait kanuna bağlı cetvelin maarif vekl-

Ruznameyl alınan 
U\ylhalar 

Ankara, 8 (Telefonla) - Oyun llet. 
!erinden belediyelerce ve köy idarele
rince almacak resim hakkındaki llyl
ha ile mü1.e ve rasathane teşkilltmda 
ihtisas vazifelerine tayin olunanlann 
kadroya göre değil, kıdem ve sınıfla
rına göre maa~ almalarmı temin eden 
layiha Meclis ruznamesine almmı§tu'. 

Tonton amca 
para biriktiriyor 

Jeti kısmında değiıiklik yapılması ve 
aakeri memurlar baklandaki kanunun 
maddelerinin değiıtirilmeıi ve yeniden 
bazı maddeler ilbe edilmesine ait ka
nun llyihaları mllzakere ve kabul edil
miıtir. 

B. M. Meclisinin bugünkü toplantı
ıında ikinci müzakeresini yapmıı oldu
ğu kanunlar arasında devlete ait icare
teynli ve mukataah gayri menkullerin 
kıymetlendirilmesine, Türkiye ile Çe
koslovakya arasında imza edilen tica
ri mübadeleleri tanzime mütedair an
latma ile Türk - Yuıoalav ticaret ve 
ıeyriaefain muahedenameıine munzam 
protokolun tasdikterine ait kanun llyi
haları bulunmakta idi. 

B. M. Meclisi cumartesi günü topla
nacaktır. 

Maliyenin 
bir tamimi 

Ankara, 7 (Telefonla) - Maliye 
VekA.letJ alA.kadar dairelere gönder

dlfl bir tamimde, lktısadl buhran 
ve muvazene vergileri kanununda 

yazılı olan 20 - 30 liralık muafiyet

lerin bir aydan noksan calışan hl::ı:

met erbabı latlhkaklarına ne suretle 
tatbik edileceğini bildirmiştir. 

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

.... , ............................. .. 
1313 de bir 

Bursa seyahati 
Trak vapurunun Mudanya yolunu 

§enlendirdili §U günlerde. kırk elli y1l 
evvel kaleme alDUDJ§ bir Bursa seyaha~ 
namesi herhalde dikkat ve zevk ile göz
den geçirilir. 

Bahriye kettbesinden Nafi zade Ah. 
met Fuat efendi 1313 de bir bayramdan 
istifade ederek Bursaya gidip gelmi1o bu 
vesile ile de ''Meanuai hatıratundan 

bir iki yaprak yahut ilk seyahatim,, diye 
54 sayfalık bir risale nqretmi§. Muharri... 
rin pek toy olduğu daha eserine bqlar. 
ken anlaşılıyor: •- Allahaısmarladıt. 

bir daha teIW arıusu yüreğimi şiddetle 
ip ettiğini beyan ile iktifa ederim!
Bu sözleri ben söylüyorum, han de bil
ciimle ailem huzurunda söylüyorum. 
Bundan anlıyorsunuz ki anlardan milfa. 
rekat etmek üzereyim! .. ,. Bu acemi mu. 
harrir, kuvvetli mü§ahid de olamamqtır. 
Fakat bütün bunlara ralmeıı bu küçük 
Bursa seyahatnamesinde gene bir çok 
§eYler bulmak mümkündür . 

• Mudanyaya gidm vapurlar apita~, 
""""""""""" iolkarlardı - ''Hanen\.. 
den çıktJlmı zaman pek erkendi. Sirke-
ciye kadar indim. Malzemei seferiyeyi 
§Öyle bittedarik sahilde ham bulunan 
sandallardan birine atladım. Sandalcıya 
parmağmıla siyah dumanı çıkan vapuru 
göstererek oraya dolru kürek çekmesini 
söyledim. Biraz sonra. vapura çıkılacak 
merdiven etrafma tecemmil etmiş bulu. 
nan birkaç sandalı ayırarak o merdivene 
yanaştık. 

• ldarei malısusamn Edremit vapuru -
Vapurumuz ldarei Mahsusa vapurla. 
nndan idi. ismi .,Edremit., idi. Kaptanı 
mektebi bahriyei şahanenin yeti~iii 
kolağası Rıfat beydi. VapllnDl merbut 
olduğu §81'D3J1dıradan halatmı fekketmek 
ve mahalli maksuda müteveccihen hare.. 
ket eylemek ıamaru hulQl etmifti. Vapur 
dahilinde öte beri ufak tefek satJalarla 
yolcu olmıyanlara bir ihtarı mahsus ol· 
mak üıett Edremit vapuru kalınca 
düdüğünü çekti. 

• Yolculule müddeti - Saat yedi bu. 
çula gelmiş oldulu halde hareketimiı.. 
den tamam on saat üç çeyrek münır ey. 
ledi. Vapur Mudanya iskelesine Yanat
masına takriben on dakika bir zaman ka 
lmca kamaradan güverteye fırladmı. 

• Bursada otıl - Memleket dahilinde 
Setbqı tabir olunan bir mahalde Naz. 
lıyan misafirhanesine vastl olduk. Bu o. 
tele dahil olduğumuz zaman saat on biri 
(alaturka) gösteriyordu. Bu misafirha
nenin altı gazino idi. Setbap denilen bu 
mahalde bir köprü vardır ki buradan 
ka111Ya geçilip biraz yürününce Galiçya 

oteline vasıl olunur. Biz, bu misafirha
nenin bahçesinde terennilmu olan ha. 
nendegln ve sazendeglru dinlemek için 
oraya gittik. Bahçede oturduk. Zamanı 
seyahat bayram olması münasebetile mi-

safirhane o kadar kalabalık idi ki yeme
li de, yatacak mahalli de güççene bulduk 

• Bursada nereleri gezilirdi - Bir arc1. 
baya bindik. idadi mektebi (şimdiki li. 
se) arkasından Çamlıca denilen yerden 
dolanarak teferrüç mahalline geldik. 
Burada ilci çınar aiacile lltif bir çepne 
vardır. Buradan hareket ettik, Molla A
rap mahalesini, Molla Arap camiini, Ta. 

J tarlar mahallesini, kale mektebini, fabri
. (Ut/mı •Yl"Y' ~), 

'Rqat Elrr"" KOÇU 
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iÇERDE; 

• Gfimüşsuyundan Dolmnbahçeye, inen 
yolun beton inşası bitmişti. Üzerine mo. 
zayik döşenecektir, 22500 liraya ihale edi· 
len mozayik döşeme işine n~·ın on beşinde 
h:ışlanacaktır. 

• Bin:ılnrın numar:ı Jcvh:ıl:ırı için J2,5 
kuruş konmuştur. Düşmüş, ,.e yeniden ta· 
kılacak numaralardan bu ücret alınacak 

tır. 

• \'i)nnalı tanınmış dahiliye rnütehassı· 
sı doktor Otto Pürgaz ı;ıhhi~ e nklteli em· 
rinde çalışmayı kabul etmiştir. Doktor 
yakında memleketimize gelecek ve Ankara 
nümıınc lıastnnesinde çnlışacnklır. 

• Cn ivers itcyc yeni ıılınncnk ccnebt 
profe ö rler lcin müırıkercler bilmek üz.ere 
dir. Bu nrad:ı radyoloji kürsusnnc Skallt
zer, iktisat fnkültesinc ıle Gratz üni\'erslte 
si rektörü getirilecektir. 

• Onh·crsitede bu sene esn ~lı inşaat yn
pılacek, bu arada merkez binası tamir sö 
recek l'C Siilcymanlye tarafına 3000 kişi· 
lik bir konrerans salonu inşa edilecektir. 

• Kadnstro işleri Fatih knınsının Fe
ner nahiyesine bnğlı Haydar \'e Kü~·iik· 
mustnrapaşn mahallelerinde dünden itiba· 
ren başlamıştır. Bu mahallelerdeki ev sn. 
bipleri kadastro esnasında evlerinde bu· 
lunacaklardır. Bulunmadıkları tak(llrde 
memurlar kendilerine verilecek evraka 
söre muamele yapacaklardır. 

• Anadoluda turneye çıkmış olan şehir 
tiyatrosu artistleri 1stnnbula dönmü$ler
'dı r. Sıınatkfırlar aliuslosta lzmir sergisine 
jidcrck temsiller \'ereceklerdir. 

• Askeri müzenin talil günlerinde ziya. 
ret Ocreti beş knruşn fndlrllmlştlr. 

• Ç6p arabnlnrının gürültü cıkarma 
Jarınıı mnni olmak icln arabalara "celik 
mnkns,, konulmnsınn karar verilmiştir. 

• Galata rıhtımı üzerinde yapılmakta 

olan yeni yoJcu salonunun inşaatı yakın
da biteccktır. S:ılonun dahili tertibatı Jçin 
40 lıln liralık talısisnt konmuştur. 

• Ticaret oçln51 umumi heyet toplantı. 
sı dün, ekseriyet olmadığından, selccck 
car~amhaya kalmıştır. 

• Mühendis ve mimarlar hakkındaki YC· 
nf kanun lıiylhasına eklenen bir madde:re 
ıtöre, dc,·lct hizmetinde calışnn mühendis 
ve mimarlar rnualliptlik de l'tıpabilecek· 
!erdir. 

• Adliye lnrnhndnn gönderilecek celp 
ve lhh:ırn:ımclerin şahıslara posta vasıta. 
sile ll:ınması hakkındaki kanun yakın· 
da Mecliste müznkere olunacaktır. Posta 
idaresinin bu glbi evraktan alacııtı ile· 
ret hu kanunla ıesbit cdile<:ekUr. 

• Ham madde huhraıurıa hrşı kail bir 
tecjbir olıırnk, Amerikadan gelecek bu gibi 
bazı m:ılların hiçbir kaydn tabi tutulma
dnn ilh:ıll karnrlaşlırılmıştır. 

• Oyun ı'ılet ve vasıtalarından alınncnk 
resim hakkındaki knnun llyihıısı meclise 
\·erilmlşlir. l.Ayih:ıya gllre, belediyelerce 
biliirdQdıın 5, diğer lılctlerden 3 er lira re
sim nlııınc:ıklır. 

• bınnbul h;ıpişhancsindeki mcvkufl:ı
rm, Edirne, Mersin, Sıımsun, ,.e Durso ha. 
pişhnpelerine nakil dc,·am etmektedir. 
Bina boşaltıldıkt:ın sonra yıkılmasına ya· 
kında hnşlnnaeaktır. 

• Cenazelere örtülecek bayraklar hak· 
lnndıı dahiliye veklletlnden vilA~etlerc 
tebliij ~·npılmıştır. Buna göre, balrak Ytıl-

- - a• , a1fll9 
l,{atör Osman beyin köşkünü geçtikten 
sonra bir kahveye vasıl olduk. Burası da 
bir mesiredir. Beş dakika dinlendik, Ulu 
c:;amie gittik. Sonra Yıldırım Beyazıt tür. 
besini ziyaret ettik. Türbedar efendi bize 
Beyaııdın a~·eti kerime yazılı olan hır
kasını çıkardı. 'Üzerinde hayretle bir çok 
dakikalar durduk. (Zırh altına giyilmiş 

bu gömlek buiün Türk - lsli.m eserleri 
müzesinde. Okuycularıma gidip aörme
Ierini tavsiye ederim) . Buradan Yeşil 
camie ~ittik. Yakınında bulunan bir kah 
vede oturduk. Sonra arabacı biıi gayet 
güzel yQUardan geçirerek Bursanm kala. 
bal\k olan çarşısına getirdi. Oradan Os.. 
man ve Orhan beylerin türbelerini gidip 

gezdik. Burada ~yet metin ,.e müı.eyyen 
bir de saat ku\eşi vardır. Resmi ve dini 
günlc:rde atılmak üzere iki tane de top 
bulunuyor. Buradan Hisari~i. Üftade 
Sultan denilen yerden Pmarbası mesire. 
sin~ geldik. Bayram münasebetile ççık ka 
Jabahktı. Bir tarafta oyunlara mahsus 
yerler, diğer tarafta salmcaklar, dolap. 
lar1 kahvehaneler vardı. Bir kahvede sey 
yar kebabçıların birindE:Il ke.bab yedik. 

Kahve içtikten s.onra Kadı k~üne git. 
tik. Burası bağlık ve yüksek bir yer. 
lhth·ar bir adam bir kulübe içinde kah.. 
vecilik yapıyor. Orada Bayraklı dede, 
Fırladı dede, Hançer dede. Gürgür dede 
isimlerindeki zevatın kabirlerini ziyaret 
ettik Buradan da ha tane. t slahhane 
. (sa.ııa.tlar mektebi) önUnden geçerek çok 

nız memlekete bfiyük hizmeti dokunmu,, 
veya vazife başında ölenlerin cenazeleri· 
ne örtülecek ve buna mahallin en bü~ 
mülk! Amiri bin verecektir. 

• Halic vapurhınnı ~!elen belediye 
limqn idaresine tlUyet\e bulunarak, Ha· 
1ictekl birçok fnbrikalann, tıcllerinl "en~ 
dl motör1erile nakletmelerfnln nlıamnı· 
meye mugayir oldulqnu bildirmif1fr. 

• İstanbul ~iman reisi ZlltıUl Bıaııdırm• 
reisli({ine, htanbula ren heyeti aııl11nn 1 

dan Hayrettin, Bandırma liman re.isi de 
İstanbul fen heyeti azalıihna tayin edilmiş 
terdir, 

• Veremle mücadele cemiyeti, tlrketı 
hayrl:renin iJ numaralı vapurlle 6nfim0ı· 
deki cumartesi günü Adalara :ıve Bo~aılci· 
ne bir gezinti tertip etmjştlr. Gezinti öJ. 
leden sonra yapılacaktır. 

• Ankara sergi evinde acılını~ olan kıı 
enslilüleri ve sanat okulları aergisinl 15 
gün zarrındn 59900 kişi ziyaret etmiştir. 

DIŞARDA: 

• Meksikada ec.ncbl petrol kumpanyala· 
rı tarafından, istimlfık !kanunu aleyhinde 
yapılan davayı ve petrol tesisatının ken 
dilerine iadesi hakkındaki talebi Mkim 
red<letm iştir. Maanıafih hüküm et tarafın
dan müsadere edilmiş olan dosya ticaret 
bonoları ,.e bankalardaki paraların kum
panyalara iadesine karar vermiştir. 

• Mısır hnşvekill Mahmut paşa gazete
lere kapiUHÜS)'ODlarrn İIJUI hakkındaki 
l\lontrö mukavelesi hütfin alfıkadar dev
letler tararından tasdik edilir edllmez 
mezkür devletlerle hir ikamet mukavelesi 
nkdi için Mısırın müzakerelere girişeceği· 
ni hildirmiştir. 

• Urugvay mebusan meclisinde bir sos. 
yalist mebusun talebi üzerine meclis Uu· 
rugv:ıyd:ıkl nnzl mextehlerlnln tarzı mesa 
ileri hakkında tahkikatta bulunmak Oze· 
re bir komic;yon teşkil etmiştir. 

• Fransada ıan·arecl Rossl, saatte \"asa. 
il 401 kilometre 300 metre ile 5 bin kilo
metreyi 12 saat 27 dakika as saniyede ka· 
!etmiştir. Hossi, bu suretle fiç enternas
yonal sürat rekonı kırılmış olmaktadır. 

• Amerika reisicumhuru Ruzvelt, ecne
bt memleketlerde mfıesses hükfımetlere 

karşı isyan edenlerin yanında hizmet a· 
lan Amerikan tayyarecilerinin pilotluk 
diplomalarının geri nlınacdını bildir
miştir. 

• Frnn!iıı lltfrlcl~e nuırı Bone, dfin 
Ayan meclisi harkiye en<'Umcninde D•· 
ladr) e hOliOme\inih teşelıkQillndenberl dlf 
politikadaki faaliyeti hakkında izahat ver· 
mlştir. 

• Avusluryo istikrazlan sendikaları bu. 
gün Londrndıı içtima edecek ve Almanya-
nın bu islikrozların faizleri hakkındaki 

hallı harekeli neticesinde ortaya çıkan 
vaziyeti tetkik eyllyeceklir. 

• Doktorlar Jnıdllz krallçeslne birkaç 
hafla dışarı çıkmanın)'! tav iye elmlıler
dir. Kralice ncıfoden rahatşız.dır. 

• Panktkot bayramı talilini Derllesga. 
dende geçiren Hitler dün llerllne dönmüş
tür. 

• Meksikada ast general Sedillo tarnf· 
tarı ve eski Sanlui ''alisi albay :Nelro hQ. 
kOroete teslim olmuıtur. 

• Avnıpa ekafüyeller konsresl, bu sene 
25 ,.e 26 a~ustoşta Stokholmdı toplanacak
tır. 

meşhur olan Hacıvat türbesini ziyaret 
ettik. Buradan da eski kaplıcaya gittik. 

• Kaplıcada geçirilen ıece - Eski kap 
lıcanın kapıdan girilince ortasuıda bir 
ha\ıız vardırı suyu soğuktur. Etrafında 
odalar vardır ki her birinde dörder be~er 
karyola mevcuttur. Buralarda so;ıınulup 
banyo.t\agirilir. Yıkandık. Biraz dinlen
dik. Sonra Bekarlar ve Kara Mustafa 
kaphcalanru gezdik. Yeni kaplıcaya gel
dik . .Niyetimiz bu geceyi bu kaplıcada 

geçirdikten sonra ertesi gün erkenden 
lstanbula döıunekti. Bir gece evvel yat. 
tılımrz otelden çantamızı mezkQr kaplı
caya getirttik. Akşam yemeğini kırda 

yedik. Bademli denilen yerdeki kahve}"! 
gittik. Sonra kaplıcaya girdik. Kaplıca 
tok kalabalıktı. Rahat edemedik. Sabaha 
kadar bir kaç ~a }'lkandık. Sabahleyin 
bülbül seSleri ile uyandım. Araba ile is. 
tasyona indim. Bahçe dahilindeki kahve
de oturduk. Nihayet tren geldi. 

• DöHNş - Tesadüfe bakın ki Mudan
ya iskelesinde bizi gene Edremit vapuru 
bekliyordu. Bo.zburunu geçince. lodos 
rüzgarı ile kabaran denizde sallanmağa 
başladık. Adalar hizasında daha çok sal. 
landık. Vapurda kadınlar, erkekler, ço. 
luk çocuktan kwkmıyan kalmadı. F.dre.
rnit vapuru lstanbul limanında şamandı. 
raya halatını bağladıktan sonra sefint}'e 
hücum eden sandalların birisine bindik. 
dışarıya çıktık.,. 

Bu k~ücülr. iptidat seyahatname. bu.. 
gün bir tarih '~kası o?mu~tur. 

Rqat Ekrem KOÇU. 

........,...0-. 

Su yalağına düşen bir 
çocuk boğuldu 

Dün Anadoluhisannda Göksu >3YJTIO· 
da oynamakta olan Fatma isminde bir 
buçuk yaşlarında bir ~ocuk, orada hay. 
vanlarm su içmesi için yapılan su yala. 
ğma dü~üş, ve bunu etraftan da görüp 
imdada gelen olmadığından zavallı ya\ -
rucuk boğulmu§tur. Zabıta ufak çocu
ğunu başıboş bırakan annesi hakkında 

tahkikat yapmaktadır. 

--<>-
Valovalı bir katll 

yakalandı 
Yalovanın Çınarcık nahiyesinde Meh

met namında bir adamı tabanca ile öl
düren ve sonra kaçarak izini kaybeden, 
Millet vapuru kömürcülerinden Çınarcık 
1ı lsmailin, ikinci ıube memurlarının 
sıkı takibi neticesinde Aksarayda karısı 
Fatma ile oturmakta olduğu anlaşılmış 
ve lcatil dün gece, tevkif edilerek Yalova 
müddeiumwntliğine sevkedilmiştir. 

---o---
PoDDste 

Yaralama vakaları 
• Dün saat 15 de Erenkö;1Jnde bir 

demirci dükMnında çalışan Tahsin ile, 
ayni dükkan sahiplerinden Mehmet ara
sında bir kavga çıkmtş ve Tahsin eline 
aeçirdiği bir derniri Mehmedin başına 

wrarak arkad~ını yaralamıştır. 
• - Kocamustafapa§ada oturan Lutfi 

isminde bir adam dün saat 9 radelerinde 
bir senedenberi evli olduju ve üç aydan 
beri ayrı yaşadı~r karısı Güslürnü, Fatih 
mahkemesi önünde kolundan jiletle ya4 
ralamıştır. 

• - Ungada Hisardibinde oturan 17 
yaşlannda l\farika, nişanlısı terzi Far. 
manidi tarafmdan sol yanağından jiletle 
yaralanmıştır. Yakadan sonra firar eden 
Fannanidi zabıta tarafından aranmak
tadır. Yaralı Haseki hastanesine yatırıl
mıştır. 

• - Hasköyde sandala Halil ile, Fe
ner iskelesinde sandalcı Hakkı deniz or. 
tasında biribirlerile kavga etmişler ve 
bu sırada basamak tahtalarile biribirle.. 
rini başlarından yaralamışlar ve bu ara
da Halil denize dü~ü~tür. 

Etraftan yetişenler bu gözü k~n 

kavgacıları dar ayınnışlardır. 

At tepmlf 
Fatihde oturan 9 ya§lannda Alleddin 

isminde bir CQCUk, sokakta oynarken ek.. 
mekçi Kirkorun beygirinin yanına sokul. 
mu~ bu sırada beygirin savurduğu bir tek 

rne ile yüıünden, çenesinden yaralana
rak Cerrahpa~a hastanesine yatırılmış

tır. 

Moto•lklel kazası 

.Nişantaşmdaki Işık lisesi talebeleri ders sene!i i~nde hazırladıkları eserlerle 
bir sergi açmı~lardır. Sergide mektebin ilk kı ım talebelerinin bir senelik mesai 
mahsulü olan elişleri de t~hir edilmektedir, Gösterilen eşya zevki selimi okşıyacak 
bir tarzda tertip edilmiştir. 

Sergi t)ğleden evvel saat 10 dan 12 ye, öğleden sonra saat 2 den 4 de kadar a. 
çıktrr. Resmimiz serginin bir k~esini göstermektedir. 

Japonlar siviller i 
bombalamıyorlarmış ! 
Japon Hariciye Nezareti pro
testolara böyle cevap veriyor 

~ Baştarafı 1 illcidc 
dımaolarını ikı defa protesto ettiği
ni kaydettikten sonra Japonyanın 

bu protestolar& verdiği cevapta slvll 
halkın asla tecavüze uğramadıkları 
ve ancak askert mUesseselerln bom
bardıman edildiğlol bildirmiş oldu
ğunu kaydeylemfştlr. 

Cephe!erde vaziyet 
Şanıhay, 8 (A.A.) - Çin menabl

inden ö&renildiğlne göre, Çinliler, 
Hankov önünde vücuda getirilmlf 
olan biiyük mtıdafaa hattına doğru 

geri ~ekilmektedir. 
Japonlar, Lungahl ve Pekin - Han 

keu demiryollarının flti.,ak noktası 
olan Çençengen civarında bulun. 
maktadır. Japon sol cenahı, Hankeua 
doğru, Japon sol cenahı Han. 
keu boyunca topçekerlerin himaye
si altında yavaş yavaş ilerlemekte
dir. Hankeudan alınan haberlere 
göre, şehirde sivil ahalinin tabliye· 
sine başlanmıştır. 

Ameı Urnnm protestosu 
• Va5ington, 8 (A.A.) - Amerika ha. 

riciye nazın Japon tayayrelerinin biri. 
biri ardına birkaç kere Kantondaki Çin 
• Amerikan üniversitesini bombardımana 
tAbl tutmuş olmalarını Amerikanın 
Hongkong başkonsolosunun Japon 
başkonsolosu nezdinde protesto etti
ğini bildfrmlştlr. 

Sllratle harekete davet 
Paris. 9 (A.A.) - ümanite pıetesi 

yazıyor,: "Diplomasi tariki ile yapılan 
protestolar, neticesiz ve gülünçtür. Boy
kotaj yapmak suretile mütecaviz Japonu 
boğazından yakalamak gerektir. Çine 

yardım etmek ve ona Japonyaya karşı 
mücadele etmesi için lazrm olan bütün 
\>eSaiti vermek JAzımdır. Süratle harek~ 
te geçmek icabeder.,, 

• 

Yağmur 
yüzünden ... 
Yarıda kal on spor 

şenlikleri 
Bükr~. 8 (A.A.) - Kral Karolün ye. 

niden tahta ciılOsunun sekizinci yıldô .. 

~ümünün alh hazirandanberi devam et.. 
mekte olan §enlikleri bugün gençlik bay .. 

ramı ile tetevvüç etmiştir. Şenlikler, Bük 

reşte stadyomda yapılmış, fakat müthiş 

surette yağmıya başlıyan yağmur dola. 
yısile yanda bırakılmıştır. 

Kral Karol, gençliğin yeni tarz terbi .. 

yesinin büyük iyiliklerini tcbarüı ettiren 

nutkunu söyledikten sonra programın 

tehir emrini vermis ve stadyomda bulu .. 

nan onbin genç. büyük bir intizam ile sa .. 

haYt terketmiştir. Kral stadyom.dan en 
sonra çıkmıştır. 

• AD Her ak$am 
..._ ___ _ 

Harbiyede lı ' 3 (® OV ltlı Bahçesinde 

B ayan 

HAMiYE T 
Dün Ortaköy yolunda bir motosiklet Y O C E S ES 

bıası olmuş. Kemalin idare ettiği 84 Çok kı)'metll saz arkadaf-
numaralı motosiklet saat 11 de Ortaköy- larrn ın rafa katile seanlarına 
den Beşikt~ gelirken, temiılik amele· 1 
sinden 50 yaşlarmda hacı Mehmede çar devam ediyor 

Telefon: 42344 

parak bacağınm kırılmasına ve başından ~~~~~~~!!~~!!~~~~!!!!!!!!~!.'!~~!!~~!!~ 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yara .....: 
h Beyoğlu hastanesine kaldmlmı~ır. 

Hırsızhk 
Rıfat isminde bir sabıkalı, Galatada 

kasaplar caddesinde oturan Kirkorun 
bazı eşyasını çalmış fakat zabıta memur. 
lan tarfmdan biraz sonra yakalanmıştır. 

Koca •dam çocujju dövmUt 
Taksimde Dalohk klübünde amelelik 

eden Zühtü otlu Saime. klübün ~por me. 
mwiuğunu ~ Aleksi ismindeki Rus 
nedense kamış ve küçük ç~ fena 
halde döğmü~tür. 

f şe zabıta müdahale etmiş ,.e Aleksi 
hakkında takibata başlanmıştır. 

·-· 1938 yaz seyahati -·· 16 TEl'4MUZDAN 20 AGUSTOSA 

35 GUn Akdeniz, Avrupa ve Balkanlar 
13 Lt...\iAN, 8 BUYUK. ŞEHlR, 8 MEMLEKET 

Birinci vapur, birinci otel, tenezzüh, yemek, ikinci mevki tren seyahati 
elenasınm nakli dahil 

T. L. 290 
KAMARALARINIZI DERHAL AYIRINIZ. ., 

N A. 'IT A SEYAHAT ACENTASJ Tel: 44914. 1 
# 
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2JP9ru de/ilmi? 
fRadyo 

ırn.n ınısatnyeueırn 
Hazjran ayındayız. Bu ay radyo 

sahipleri, ruhsatiyeleri tazelemek i
çin, hUk!imete 10 ar lira vermek mee· 
buriyetindedir ... 

Radyonun faydalarını anlamı§ ve 
radyoyu tamim etmeğe karar vermiş 
bir memleket için on lira gibi bir ye
k-Un oldukça kabarık bir rakam sayı-

lır ama, biz, buraya temas edecek de
ğiliz. Bu sütunlanmııcL'? bir kere daha 

yazmıştık .... On lirayı bir arada ver
mek çok kişilere cidden güç gelmek
tedir .... 

Devlet, eu ruhsatiye parasını hiç 
olmaı.sa iki taksitte alsa. büttin Tür
kiyedeki radyo sahiplerinin buna pek 
sevineceklerine hiç şüphe etmiyoruz . . 

Maliye Vekaleti 
Yedi hesap mOte

hassısı ahyor 
.Maliye vekfileti, maliyemiz ıçin yeni

den 7 hesap mütehassısı almağa karar ver 
mi~tir. Bu mfitehassıs1ar tahsilli gençler 

arasından seçilecek ve bunun için de 

temmuzwı birinci ve ikinci günlerinde 
Ankarada ve şehrimizde imtihanlar ya. 

pılacaktır. Maliye vekaleti hesap mate. 
hassıslarını seçerken gayet sıkı şartlar 
koymuş bulunmaktadır. 

Hesap mütehassıslığı imtihanına gir
mek için de\•let ve mOesseseleri rnuhase. 

belerile bankaların ve mühim şirketlerin 
muhasebe kısımlarında en az ~ sene 

şeflik veya şef rnua\inliği yapmış olmak 
lAzımgelmektedir. Bu evsafı haiz olanla~ 
nn da imtıuana kabulden evvel ahla.ki 
vaziyetleri hakkında sıkı bir tetkik yapı. 
Jacaktır. 

Seçilecek hesap mütehassıslan Anka
ra, 1zmir ve Bursa vilAyetlerinde çalışa. 
caklardır. 

Simdiye kadar hesap miltehasstsfan da 
ha zhrade merkezde ve şehrimizde bu. 
lunmakta ve lüzumu halinde diğer •ilA-

Yetlere gitmekteydiler. Mali işlerin yü. 
rümesi ve kontrolOnde büyük ehemmi

yetleri bulunan hesap mGtehassıslannm 
bu suretle çoğalması faydalı görülmekte. 
dir. 

-o--

Valfdehağı Sanator
yomu genişlellllyor 
Maarıf vekaleti, Osküdarda Valideba. 

lrndaki talebe ve ~rrctmen sanatoryo. 

muna üçüncü bir kısım ilavesine karar 
vermiştir. Vek~let bunun için 50.000 li-

f~ESELif 

Tabancalı talebeler! .. 
Bazı münferit vakalar, talebelik çağındaki 
gençlerimizde disiplinsizliğin umumi bir 

şekil aldığını iddia ettiremez ! 
Suçlu olmadı · 

ğını iddia eder
k~ 1'endini mü
dafaaya salı§ır

ken, hikimin hu· 
surunda bu genç, 
ikinci ve ÇQll: da
ha milhim bir suç 
i.§ledi~nin far -
kında değil. E· 
vet... Bir lise ya
takhanesine ta • 
banca geti.rmi~ ol 
marun bir suç o
la bileceğine aklı 

ermiyor. 
Neden? 

Bir kaç gün ev. 
vel lzmirde Kül~ 

tUr !i~i talebcle. 
rinden bir ikisinin 
sorgu hakimi önü
ne çıkarılmalı r ı, 

bir çok arkada§ • 
larımızı ''Mektep .. 
lerde disipli n ,, 
mevzuu üzerin d e 
tekrar konu~ma -
ğa scvketti. Son 
dört y:ıldanbcri, 

hemen her imti -
han mevsinrln d e 
bir iki nümuncsile 
karşılaştırıldığ ı -
mız bu nevi h!di
sele:-, acaba kill • 
tUr müesscsele -

An~ra m~ tMkt~ 'IMtabı a1an tale'be1eiden bir gnıp .•• Zira mektep ida
resi devamlı ve sı 

rimizin ne gibi bir eksikliğini gfJ.e 
vurmaktadır? Mektepli birsabıkalı de. 
ğildir. O bütün itiyadlarını iki mUes -
scsedcn alır: 

1- Aile. 

2 -Mektep. 
Yeni doğan \'atandaşın bebekliği, 

çocukluğu ve gençliği tamamile bu iki 
müessesenin tesiri ve mes'uliyetleri 

altında geçer. Aramıza yeni katılan 

vatandaşı içtimaile§tiren mürebbiler 

bunlardır. Binaenaleyh lise ve ya üni

versite diplomasını alıp, hatta staj 

devresini geçirip hayata atılacağı gü. 

ne kadar göstereceği, mUspet menfi 

her hareketten mağrur veya mesul ola 
cak olanlar bu mUesseselerdir. 

Bu satırları, lzmir kültUr l!sesi ta. 
lebeleriniien sorgu hakimi önüne çıka-

rılmış olanları müdafaa etmek niyet 
ve gareziyle •yazdığmıız sanılmasın. 

Hayır, biz sadece bu basit hakikatin 
unutulmamasını istedik. 

Böyle hadiseler üzerinde çok has -
sas olmak ve hatta şiddetli davran -
mak doğru olduğu kanaatindeyiz. Ama 
§U prtla: 

Ayni cezaya aileleri ve mektep ida-

relerini de ortak etmeyi unutmamak 
§artiyle. 

Talebenin tabancayla alakası ne? 
Kim, nasıl, ne suretle bu gençleri, ta. 
banca ta§ımanın güzel bir itiyad ola
bileceğine inandıtmıştır? Memleket 

emniyetsizlik içinde değildir. Şehirle
rimizin sokak başlarında adam mı so. 
yuluyor, dağlarımız haydudlarla. mı 

dolu? Çok şükUr. Böyle fel!ketlerden 
muztarlb olmıyan, sıhhati yerinde bir 

içtimai bünyemiz var. O halde? vatan

daşın tabanca ta~ımasmdan daha bü. 
yük manasızlık olur mu? 

Sorgu ha.kimi huzurunda gençlerden 
biri; 

- Ben ötedenberi tabanca taşırım. 
Demiş bulunuyor. 

Gördünüz mU? 

Ailenin hatası aQıkça ~eydandadır. 
Diğer bir talebe de diyor ki: 

- Mektepte yatakhaneye girdim. 
Tabancamı aldım, çıktım. 

Ne garib şey! milessese yatakha -
neleri hiç mi kontrol etmiyor? Eğer 
yatakhane, yılda bir kere bu bakım
dan kontrol edilmiş olsa, bu genç ta. 
bancasmı orada. bulundurur muydu? 

kı kontrollarlyle bunun böyle olduğu. 
na onu İnandırmış değildir. 

• • • 
Kanun, cezalandırılma şartlarını sa· 

yarken vatandaşın yaşına da az çok e. 
hemmiyet veriyor. Fakat ceza ve suç, 
sosyal bakımdan mUtalea edilirken ye
tişme çağında bulunanlar için bir par
ça. daha. b9.1ka türlü şeyler akla gel. 
melidir. Bu çağda olanlar, kontl'Olu· 
muz altındadır. Atın, her ~i azı· 
ya alışında sUvarisinin az hataaı mı 
vardır? 

• • • 
MUnferid vakalar ,talebelik çağın• 

daki gençlerimizde disipli.naizliğin u
mumt bir &ekil aldığını ve almasına 

imkln bulunabileceğini iddia ettire • 
mez. 

Yüz binlerce Webe içinde Uç be§ 
hakikt haylaz pa ç_ıltabilir. Her cemi
yetin firesi vardır. Bizde bu fire, kon. 
trolda ve idarede gösterilen dikkatsiz. 
Iiğe ve sinirsizliğe rağmen en asgarf 
derecede gözüküyor. 

KUltUr bakanlığı müfettişleri, bu 
nevi hMiseleri ,bir de bu bakımdan e
le alsalar ve elekten geçirseler, ba • 
kanlık mektep idarelerinde az çok bir 
tasfiyeye lüzum görür ısanırmı. 

Sulhu st:tven kumral Kendi cenaze alayını 
görmek istiyor 1 kazaar klübü 

ralk bir tahsisat göndermiştir. İnşaata 
derhal başlanacaktır. A .MER!KADA cihan sulh ünün muhafuaaına çalış-

mak Uıere teessüs etmiş binlerce cemiyet vardır· 
-------------...... -.......,....,.._....,.._ Geçen ay yine bu ma.ksatla yeni bir cemiyet teşkkül et. 

F EL1KS Breu!, her pyi evvelden dU§iUıen b.ir Ma
cardır. Bugiiıı 74 Yatında ol&n bu :qıarangoz, artık 

ölümün yaklaştığnı hisaediyor. Kalbinde bir endişesi var. 

Öldüğü vakit cenaze merasiminde papaa dua okurken ne 
söyliyecek? Sonra acaba bütün komşuları cenazesinde bu. 

lunacaklar mı? Bu sunllere cevab verebilmek için adam

cağız ölmeden evvel kendisine bir ceııaze merasimi yaptır. 

maya karar veriyor. Bah!;esindeki en güul ceviz ağacını 

kesiyor. Eliyle kendisine güzel bir tabut yapıyor:. Papa. 

sa v~ bütün tanıdıklarına ya.ı.dığı birer mektupla bunla

rı 26 haziranda yapılacak renar.e merasimine davet edi. 

yor. Şu halde adamcağız. eğer ecelden aman bulursa, iki 

hafta sonra kendi cenaze alayını görecek ve papasın can
dan dualarını dinliyecektir! 

mi§tlr. Bu cemiyetin ismi ''Sı.ılhü seven kumral kızlar 

ldübU .. dilr. Nizamnameci de ismine bmamiyle uygundur. 
C•mi~te ~recek sulh dostlarının kızların saçlarının 
kum ra lolması şarttır. 

* Aşk ve vlyo~onseo 

M EŞHUR viyolonselci Piyatigorski Amerikada bu. 
lunduğıı vakit matmazel Jaklin dö Roçild ile ev

lenm~ti. 

Tanınmış musikişinasın Akaju renginde bir viyolonse· 

1i vardı. Ve tıatad saçları viyolonselinin renginde olmı. 
yın bir kadınla evlenmemeye yemin etıni§ti. 

Fakat qk böyle kararlara, böyle yeminlere kulak asar 
mı? Madmaı.ıel Jaklinin saçlarının rengi hiç de viyolonsel 
reagiM benıemiyor. 

Bu vaaiyet kar§ISında Piyatigorski yeminini bo21na • 
mak ve1evdlfi kadınla evlenebilmek için şu çareye başvur. 
muetw-: Viyolonselini deliıttirmiı ve Jaklinin sa~larınm 
reaginde bir vlyolonael alm.,tır. 

~ 

Aktör ve ekmekçn kadlln 

G EÇE: 'LERDE öJen Ogu.stin Lerih meşhur bir ak
lriati. &2 11ene fasılasız bütün Parislileri güldüren 

bu kadın bilhuaa (Acemi ~aylaklar) piyesinde çok mu· 
~·> ~pqf".... . vaffak olmu3tu. Bu piyes oynanırken her gün aktrise elL 

}'az balolmı için gayet giiul bir elbi. mek getiren kadıa ay sonu olduğu halde hesab puala.sını 
"'· f tJerar tnoiada J.ti.İ 1ümutyt' IHışiıyaH 'vermemişti. Aktris bunun sebebini sorduğu vakit ekmek· 
:J.bu ~lbismin beyaz kumap _ üzerindı çiden ıu cevabı almıştır: 

1
1Utctasr. - Sil., biıi gtildUrme:ye devam ettiğiniz müddetçe siz. 

den ekmek parau a.lnuyacajım? 

* ZavaDlo çocu~Dau-

F.ıI...M çe,·iren kUçük çocuklar, trpkt büyük sanat· 
klrlar gibi, tuvaletleri uğrunda birçok işk~ncele

re katlanırlar. 

Şirley 'Tampelin dört yaıındanberi sa.çlan oksijenle 
boyanır ve ondülisyon yapılır. Altı yaşındaki kızcağızın 

kaşlan trnş edilmiş ve yerJNine kalemle kaşlar çizilmiş. 

tir. Yedi yaşında kirpikleri koparılmış ve takma kirpik-
ler takılmıştır. , 

Ceki Kogan Ue annesi arasındaki ihtiliftan sonra bü. 

tün Amerikalılarm küçük yıldızlımn vaziyeti ile ~k me§-

gul olduğunu gören açıkgöz bir rejisör, onların acınacak 

hallerini, ana ve babalarının hırslarını !ilme alma.ğa. ka

rar vcrmi~tir. Senaryosu hazırlanan bu filinin ismi "Kr. 
rık kalpler villbı., olacaktır. 

~anteü 
Renkler, koku-

Oaııro seslera .. 
Yazan: Osman Cemal Kaygılı 
Vah zavallı Nurullahçlk vah! 
Geçen günkü Haberde (Renkler, 

kokular) diye çıkan yazını okuyunca 
dudaklarımdan J:>u sözler dökülüver .. 
di: 

Vah zavallı Nurullahçık vah! 
Demek sen, tabiatın güzel renkleri. 

nl, ancak, otuz be.s yaşında görebil • 
din; onun nefis kokularını da, nasıl. 
sa kırkından sonra se7.ebilmeye alı3 • 
tın ve sonra onun 19.huU seelerlni de, 
belki yakında duymıya ba.§lıyabilece
ğini yazıyorsun! öyleyse, sen bu işle. 
de - yaya değilse de • pek geç kal • 
m~qgm ve anlaşıldığına göre daha da. 
bir hayli geç kalacaksın Tat&r&ğaıı! 

Tabiatin güzel renklerini, insan na
sıl olur da, ancak, otuz beşinde göre .. 
bilir ve onun nefis kokula.nru naaıl o
lur da kırkından sonraya. kadar aeae. 
mez, hele ondaki Wıutt sesleri, MD.in 
gibi bu yqa kadar duyamaz? 

Bana kalırsa insan oğlu, bunların 
UçUnü de, henüz pek küçük yaşta, hem 
de bol bol görmeğe, semıeğe. duyma .. 
fa başlar. 

Ben, dört yaşımdayken o samanın 
modası olan üzerleri pembemsi çfgek. 
ler ve yaldızlı çi.ıgilerle bellenmi§ kü.. 
çük kahve fincanlarına. adıetA gönül 
verrni§ gibiydim. Sabahlan, sütlü 
kahvemi, imkam yok ba§ka fin<'.anla: 
içmez, ille de bu, beyaz zemin üzerine 
pembemsi ve yaldızlı çizgilerle süslen
miş olan f ine anlardan biriyle içeceğim 
diye terter tepinirdim. Daha. o ıaman. 
Iar, baharın papaty& ve gelineiklerf, 
yazın manolya ve §ebboylarr, güzUn 
sararmaya başlıyan bütün yapraklan 
benim !birer göz alıcılarımdı. Hele bu 
Uç mevsimin eleyimsemaları bana o 
zamanki çocuk aklımla güneşin de, a .. 
yın da ve bütün yıldızların da pabuç.. 
lanru dama attırırdı. 

Ayni yaşta o nefis tabiat koula.rr
nm bende uyandırmı§ olduklan duy • 
gularm derinliğini anlamak istersen 
bundan on on iki yıl önce, (tramvay
da duyduğum koku) 'diye bir akşam 
guetesinde çıkmış olan bir hfkAyemi 
bul da oku! Hele çocuklukta duyulup 
sezilen bu koku meselesi, ayni yaşta 
görülüp ibcnimsenen bUtün renk duy • 
gularmı solda sıfır bırakır. Sese gelin
ce: ben, onu da ayni yaşta ve hatta 
daha erken hissetmiş ve pek seve seve, 
pek bayıla bayıla içime sindirmeğe 
başlamıştım. O zamanlar, küçücük ve 
her tarafı kapalı, yalnız kendisini di. 
le getirmek için çevrilecek olan kul
pu meydanda çocuk çalgılarmdan bir 
tane de benim vardı. İçinde iki Uç ha. 
va.sı olan bu küçük ve müstatil dolap 
§ekilli çalgıdır ki, ~ o kilçüciili 
kulaklarımı daha o zamandan musiki
ye karşı bir hayli bilemiş ve beni da. 
ha o zamanlardan, ta.biatin çok daha. 
yüksek 18.huU seslc.rine karoı, &o11ra • 

lan bir hayli aşina çıkmaya hazırla. 
mıştı. 

Tabiatın bu güuılllkleriııe karşı toy 
delikanlılığım, çocukluğu.ıxıdan daha 
senli, benli geçmiş, bir yaz grupunun 
karşısında dakikalarca baygın kalmı~ 
ve bir fesliğen saksısmı neredeyse 
koynuma alıp beraber yatacağım gel .. 
mişti. 

Bilenler bilir, o tarihlerde, az kal • 
sın ben, o zamanki istikbali parlak sa
yılan İ§imi gücümü bırakıp gönüllü o. 
larak al:ıy mızıkalanndan birine kay
do!unacaktım. 

Fakat, bunlar böyle olmakla acaba, 
iyi mi olmuştu? orasını pek kestire • 
mcm, pek bilemem! yalnız bildiğim bir 
şey varsa azizim, kırkından l!!onra 
davu! çalmaya kalkılmaz. İnsan oğlu 
rengi de, kokuyu da, sesi de kendini 
yeni yeni idrake başladığı, zamanlar
da görmeye, duymaya .!eZmeye ba§ • 
lar. Bu işte işin daha ilersine daya • 
nanlar, bütün hislerin ana memesinde, 
hatta ana rahminde belirmeye başla. 
dığıru iddia edenlerin bu iddialamıı 
şimdilik bir tarafa bırakalım! çünkü 
böyle bir iddiaya kar§I onlara: 

- Pekt ama babalık, sen anneniıı 
kamında altı aylıkken rahmetli ba. • 

bul ayağına san pabu~ mu giydirdi~ 
yoksa kırmızı mı? 

Yahut: 
- Sen dünyaya geldiğin geoe hav&· 

sıcak ınıydr, soğuk mu? 
_.. Deıxmu 12 tırcla 
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o bugün Japonyada büyük bir Köyden dönen bir Küfahya'da büyük bir 
kuvvettlr;on istiridye çiftliğinde delikanhya saldıra- f · ı· t .. e çarpıyor 
her sene beş milyon inci rak zehlrledt, aa ıye goz 
istiridyesi ekiliyor ı öldürdü Ah~ ap köprüler beton yapıldı, yeni şoseler 

in~~~!1:~ı~:d~ir;kd~~;ı:~~d:~;:~ ~~::r~1~~~ı~~:i~t;~~Y:n~~r ~~~:7ı.:0~ Balıkesir (Husu~i) _Sav"§ tepe ve bulvarlar açılıyor. Şehrin çehresi 
mütehassısları İstenilen boyda \'e biçim. rer yuvarlak atılmaktadır. Bu ışlen ya. nahiyesinin Dikmeler köyünde bir yı- t 8 m 8 m e 0 d eğl Ş l f 
de hakiki inci meydana getirebiliyorlar. pan nazik kadın parmaklandır. '"lnci lan bir delikanlıyı zehirliyerek öldür· Kütahya, (Hususi) _ Burada son siyle altı kaza merkezinin fenni mez• 
lnci istiridyelerine hariçten müdahale ve ana ı .. denilen bu }'U\"arlak taşın istirid- müştür. birkaç yıl içinde hızlanan. bütün vila- baha ihtiyacı tamamlanıyor. Kütah • 
onları bir takım ameliyata tabi tutmak relerin etine gömillmesıle açılan yara yete şamil bayındırlık, yeni inşaat ya merkezinde hayvan alım ve satı • 
suretile yapılan bu işi bundan hemen he. dikatle sterilize edilmekte ve küçiık, ka. Bu köyden 18 yaşlarında Hüseyin mevsimile yeni bir faaliyet sahasına mmı tanzim eden fenni ve sıhhi şart. 
men bir asır evvel bir Japon icat etmiş- buklu "hastalar .. tekrar bir takım demir bir i} için sabahleyin Biga tepe köyü· girdi. Bir yandan şehir ve kasabaları. !arı haiz bir hayvan pazarı yapıldı. 
tir. kare ler içinde ~uya indirilmektedir. İS- ne gitmi~ ve ayni günün ak~amı Ka- mızın yeni ihtiyaçlara göre resmi ve Vilayetçe açılan ve şehri istasyona: 

Kokiçi adını taşıyan bu Japon pek tiridyeler bu kafeslerin içinde tamam re- dıoğlu MehmC'din tarlasında ölü ola- hususi binalar ve caddelerle güzel
1 

bağlıyan bulvarın küçük çarşı cadde-
fakir bir ailenin çocuğu idi. O daha pek di ene kalmaktadırlar. İstiridyelerin i~i rak bulunmuştur. Ceset memleket has sıhhi ve kullanışlı bir şekle sokulma. sine birleştiği noktadaki meydan tan. 
küçiık yaşında iken çalışmağa mecbur bö'"·lece bitmiş det0•ildir. Onlar .ık sık mu. sı, bir yönden vilayetin her kM.Asinin zim olunuyor. Trotuvarlarmın inşaa-~ tahanesine getirilerek otopsi yapılmış- ~~ 
kalmış, ancak boş vakitlerinde kendi ayene edilip içlerinde bozulanların ayık. her mevsimde bütün vasıtalarla gidi- tına başlandı. Yakında parke ferşiya· 
kendine okuma yazma öğrenebilmışti. !anması lazımdır. Bütün bunlar genç tır. lip gelinebilir bir duruma getirilmesi tı başlıyacaktır. Bunun yakınındaki 
Kokiçinin daha küçük yaşlarda iken fev. kızların işidir. Kokiçi l\fikinoto bu büyük Bu suretle Hüseyinin bir yılanın hü hedeflerini tahakkuk ettirmeğe, çalı- 100 yataklı yeni hastane binası karşı-
kalade zekfbı bütün köyün nazarı dikka. keşfini piya aya ilk arzettiği azman piya- cuınuna uğradığr ve uzun bir mücade- şan bu hareketlerde her şeyden evvel sında inşaatına başlanan stadyom bi. 
tini celbetmeğe b~lamıştı. Onun zekası sa isyan etmi~ti. inci tüccarları hep bir leden soma hayvan tarafından ısırldı· plan ve şuurun aydınlığı hakimdir. Bi. tince bu medeni eserler manzumesi 
ilk semeresini o on altı ya~ında iken ver. ağızdan "sahtekarlık,, diye bağırmışlar, ğı ve zehirlendiği ~·:-ıla~ılmı§tır. rinci derece ihtiyaçları öne ve diğer. şehrin girisini bir kat daha sUsliye-
miş, Kokiçi açık gözlüğü sayesinde bir müşteriler yeni incilerin sahte olduğunu , !erini sıraya koymak suretiyle ilerli- cektir. 
hafta zarfında ufacık bir servet yapmış- iddıa etmiı,lerdi. Yapılan tahkikata göre, Hüseyin yen yapı ve yaralılarla \tütün vilayet Şehrin en kesif bir noktasında ya. 
tı. Bu ufak seramye ile Kokiçi doğruca En nihayet i~ :Himle~e akc:etmiş. alim. Biga tC'pe köyünden dönerken vaka- günden güne eski çehresini değiştir • pılan 12 dershaneli birinci ilk okul ku 
inci istihsal eden en meşhur Japon ada. ler, tabii bir inci ile "yetiştirilmiş., bir nın cereyan ettiği tarlaya girerek din- mekte ve cümhuriyet Türkiyesinin rağınm çevresi açılarak bu sahanın 
!arından biri olan Şimaya koşmuş, orada inci arasında fennen hiçbir fark ulmadı lenmek istemiştir. Fakat eskidenberi medeai köşelerinden birini teşkil et. temizlenmesine başlanmıştır. 
ufak mikyasta inci alım satımı ile iştigale ğı kararında itifak etmişlerdir. Qütün bu civarda srk sık görülen bütün köy- mektedir. Vilayetin bu sene bir milyon liraya. 
ba~lamıstır. fark birinde incinin içine tesadüfen düşen tünün çekindiği çok büyük bir yılanın Yollar, köprüler varan ve belediyelerimizin 300 bin li· 

Bu adada Kokiçiyi en fazla me;şgul e- bir ecnebi cisimden vücude gelmesi, di- ani saldırışından kendini kurtarama- Kazaları merkez ve biribirine, köy· rayı geçen bütçelerile her alandaki fa· 
den inci ticaretinden ziyade inci dalgıç_ ğerinde ise ecnebi cismin bu istiridye mıştır. leri, nahiyelere, kazalara bağhyan ve aliyete yeni bir hız veriliyor. Bu su. 
tarı olmu~tur. Kokiçi, bütün ümidini bu- içine ka:iden atılmış olmasıdır. bugünkü miktarı 800 kilometreye va _ retle geçen yıl başlananların bitiril " 
lacagwı tek bir istiridvenin içindeki tasa Şimdi o civarda tarlası elanlar, kor- 1 h . k'l 1 mesi sağlanacağı gibi binalara yeni • 

J - Bugün Kokiçi Mikinoto seksen raşın. ran şose ere er yıl yenı ı ometre er 
bağlayan, daha otuz yaşında olduğu hal. kularından tarlalarına gitmemektedir- teri de katılacaktır. Bu arada vilaye .-

dadır, ve Japonyada bü~·ük bir kuvvettir. ekleniyor. Muhtelif mevsimlerde mü. k' 
de ihti'"·ar görünen bu adamları, onların ler. tin bu yılki program ve bütçesinde ı 

J Ona memleketinde inci kralı diyorlar. nakalata engel olan ahşap köprü ve 
sahilden ~arkıtılan bir ipe tutuna tutuna işlerden birkaçını saymak bu hususta. Onun on tane i tiridye çiftliği var ki bu- Yılanı öldürmek için köylüler terti menfezler birer birer atılarak yerleri-
bazan '-'ÜZ kademe kadar dalıp bir, iki bir fikir verebilir. 

J ralarda her sene beş milyon inci istiridye bat ••1mağa ba~lamı§lardır. ne betonları yapılıyor. Geçen sene bun ak 
dakika . onra mosmor, kulakları tıkan. l - Kütahya, Tavşanlı ve Uş 

si ekiliyor. lardan 39 adedi yapılmıştı. Bu yıl ya- k zı · d b' · 'lk kul mı~. ağızları. burunları kan i~iPıde çıkı}- . mer e erın e ırer yenı ı o . 
Pılacaklarla vilayet içinde bu ah<>ap 2 '! h be" h · b' tarını faal zekôsı için pek enteresan bir s d k ı d 8 6 • :.. - •• u ase ı ususıye ınası. a n 1 1 a Yen 1 köprü ve menfezler tamamen tarihe 3 _ Nafia binası. mevzu bulmuştur. 
karı§mış olacaktır. Mevcut yolların 4 _ Matbaa binası. Birkaç sene dalgıçlıktan sonra kulakla-
mü temadi tamiratına büyük ehemmi - 5 _Vali konag-ı. rı sağır. gözleri kör olan bu zavallı in. f • _mezun Şere ine Çay yet veriliyor. Yollar üzerinde bu mak- 6-Tav<>anlı ve Emctte birer kay-sanlar Kokiçinin rikkatini celbetmiş. :; 

o hem inci istihsalini arttırarak milli va. satla daımf postala~ çalı§tırıhyor. makam evi. 
ridatı tezyit hem de bu kötü usul yerine Bugün üzerinde çalışılan yeni yollar Vilayet bütçesinin bu günlerde tas-
daha zararsız bir inci avcılığı usulü araş- zı• ya~etı• verı• ıctı• arasında mühimleri var. İki yıl evvel diktan gelmesi bekler.lyor. Haziranda. 
tmna~a başlamıştır. 1 sağlam bir ııose ile Kütahya - Gediz • vilayet genel meclisi tekrar fevkalade 

1890 da Kokiçi Tokyoda açılan bir sa- üşak ana l}Osesine bağlanan Emet ka- olarak içtimaa davet olunacak ve ta• 
nayi sergisinde bir konferans dinlemi~. fı l 7..ası, bugün 34 kilometrelik bir yolla sarruf ve varidat fazlalarından 200 
o konferans ona ilk inci yetiştirmek fik. 1

;\ ' (t .. :. t J~Utahya - Balıkesir demiryoluna bağ- bin liraya yakın bir meblağla mun· 
lanıyor. Geçen sene açılan Kütahya - zam bı'r bu"tçe daha yapacaktır ki bull rini vermiştir. Kokiçi hemen oracıkta • 
Alayunt, Simav • Demirci, Uşak - Çiv- da da vapı işlerine mühim meblağla! kararını vermiş ve ondan sonraki zama. " 
ril, Tav<>anlı - Dumaniç yolları üzerin ayrılaca°'ı muhakk"k sayılmaktadır nını tamamile bu işin imkanlarını ara5. ,., b n • 

Je kırma, fersiyat ve silindiraJ· ame- Vaıı· ve partı" b!lı::kanı Sedad Erintt tırmağa hsaretmiştir. Vanm yokunu sat- • ~ 
lıyatına devam edilmektedir. kültürel ve sosyal inkişafı bakımından mış. ufak bir adacığa çekilmiş, orada e. 
Şehiı cilik işleri bu'"yu''k bı'r o""nemle u .. stünde durdutrıı tüdlerine ba~lamıştır. o-
Vilayetin muhtelif köşelerinde yük- vilayetin baştanbaşa muntazam yol-

llk iş olarak inci yapan istiridyeleri 
üretmeğe teşebbüs etmiştir. Sonra bu is
tiridyelerin içine hariçten ufak taş par. 
çalan atmak suretile inci meydana ge
tirmek imkanlarını tecrübe etmiştir. 

Kokiçi istiridyelerin, içerlerine dü. 
~en herhangi bir ecnebi cismin dillerine 
temasile bir su ifraz ettiklerini, bu suyun 
o cismin etrafında taşlaşarak inciyi mey. 
dana getirdiğini anlamakta gecikmemi~
tir. Kokiçi ı . ız adasında senelerce uğraş
mış. yetiştirdiği istiridyelerin içine bir 
çok usullerle ufak kum parçaları atmıştır. 
En hihayet günün birinde bu istiridycle. 
rin birinde ilk inci meydana gelmiştir. 
Kokiçinin bu kadar senelik mesaisinin ilk 
mükftfatı olan bu inci gayet biçimsiz ve 
soluk renkli idi. lnci diye ortaya çıkan 
bu alelacaip şekilli, kıymetsiz taştan Ko
kiçinin cesareti kmlmamış o, tecrüeble.. 
rine bilakis yeni bir canlılıkla başlamı~ 
tır. Aradan tamam yirmi sene daha ger;. 
miş, bu arada Kokiçinin ürettiği istirid
yeler birkaç defa kazaya uğrayıp mahvol 
muşlar, nihayet bir ak,am Kokiçi kalbi 
heyecandan çarparak adanın muayyen 
bir yerinde suya dalmış ve elinde mükem 
mel bir inci olduğu halde sahile çıkmış
tır. Bu inci yusym•arlak, mücella satıhlı 
ve kar gibi beyazdı. lşte bu ilk "yctiştiril 
miş,. inci idi. 

Bu 1913 senesinde olmu~tu. O zaman. 
danberi ortaya bir "İnci çiftçiliği,, çıkmış 
bulunmaktadır. Şimdi AGO körfezindeki 
ufak adacıkda Kokiçi müessesesine men. 
sup genç, güzel Japon kızları. batan gü
neşin parlattığı çıplak. ıslak vücutlarile 
suya dalıp çıkmakta. her seferinde sahi. 
le bir sürü i tiridye yavrusu yığmakta. 

dırlar. Bu istiridye Larvaları muayyen 
bir ~u derinliğine ekilmekte, üç senelik 
bir ihtimamdan sonra, kabukları tazım 

ftf ezım talebe şerefine Smılılclı ha1kevinde. verilen çaydan 
bir intiba 

Sandıklı, (Hu~u~i) - llçemiı halkevi 
gençliğin yetişmesi ve yetiştirilmesi için 
faaliyetini, hergün biraz daha artan bir 
hızla, devam ettirirken yarının gençlerini 
de !;imdiden evlerine alıştırmak ve ısın. 
dırmak için muhtelif vesile ve fırsatlar

dan istifade etmektedir. 
I Ier sene 23 nisan günü bütün ilkokul 

talebesine üzerinde (halkevi armağanı) 
yazılı defterler dağıtır. Onların bayram
larına bu suretle de hem candan ilgisini 
göstermiş hem de onlara bu n~eli ve he. 
yecanlı günlerinde halkevini hatırlatmış 
olur. 

Sene sonunda okuldan mezun olanlara 
şölen verir onları o günden itibaren ku
cağına alır; onlara istikbalde ne olursa 
olsunlar, ölünceye kadar bu ocaktan 
ayrılmamalarını en sevinçli günlerinde 
telkin eder, yarının genç elemanlarım bu 
ve buna benzer hareketlerle hazırlar. 

Jşte evimiz her yıl olduğu gibi bu se.. 
ne de merkez okullarından mezun olan 
36 öğrenici şerefine 200 kişilik bir çay 
şöleni vermiş, şölende çocukların velile
ri, bütün öğretmen ve işyarlar ile muh. 
te1if teşekkür başkanları bulunmu~tur. 

Konferanslar söylenmiş \'e şölenin so, 
nunda pek iyi derecede mezun olan 26 

öğreniciye halkevinin armaganlan evi. 
miz başkanı Ahmet Gevrek tarafından 

tevzi edilerek toplantıya son verilmi5-
tir. 

-<>---
Bir hadının karnın-
dan 40 kllo su çıktı! 

Bartırr (Hususi) - Kazamız: mem
leket hastahanesinde dün şayanı dik· 
kat bir ameliyat yapılmıştır: Seneler-

denberi kaP11ındaki şişlikten muztarip 
olan ve bir kaç defa karnından su al
dıran Ayşe adında bir kadın bir kaç 
gün evvel tekrar hastahaneye gelmiş 
ve yatırılmı§tır. Opcrtör Avni Tan ta
rafından yapılan bir ameliyat neticesin 
de kadının karnından hemen hemen 40 
kilo su çıkarılmıştır. 

---0--

11 k yen 1 buJl"da y 
mahsulü 

Manisa (Hususi) - tık yeni buğday 
mahsulü borsamıza gelmiş ve 400 kilo 
miktarında olan bu mahsul hemen 10 
kuruş fiyatla satılmıştır. tık mahsulü 
yetiştiren Salih Erten adında bir çiftçi
dir. 

selen sağlık ve kültür yapılarının bir lar ve yapılarla maddi çehresinin de 
yandan bu maksatlara uygun şartlar- büsbütün değişip yenileşmesine bütilJl 
da yapılma.ısı temin edilirken bir yön. varlığını hasrederek çalışmaktadır· 

den de bugünkü ve yarınki durumla- Her işi eu ince teferrüatına kadar bitJ 
rına göre bulundukları yerleri süsle- zat yakından takip etmektedir. Uzurı
mcsi düşünülmektedir. ~ehir ve kasa- luğu yollarımızın on misline yaklaşııll 
balarımızm harita ve plAnları birer \'e bütün nahiyelerle mühim köyterfJ 
birer tekemmül ettirilmektedir. Vil&. mizi merkezlere bağlıyan telef on şe· 

yetin altı kazasından dördünde ku - bekesi bu yönden de çok faydalı ol " 
rulmuş olan elektrik tesisatı tekem • maktadır. Bu şebeke ile ayni zamandLl 
mül ettiriliyor. Diğerlerinin etütleri 15 bin kilometrelik bir saha üzerind6 

yaptırılıyor. yayılan vilayetin en uzak köşelerinde-' 
Kütahya, Uşak, Karahallı nahiye ki bir hadisenin ait olduğu merkezle' 

merke1.leri sıhht ve temiz suya kavuş- re aksetmesi veya emirlerin bu kÖ~ 
tu. Gediz de bu iş için uğraşıyor. lere kadar yayılması müddeti asg 

İnşaatına başlanan Emet mezbaha. hadde indirilmiştir. ~ 

A<dl aı ını ada M otö ırc ü o lYı G< 
ö~ırenenler 

.. 
• çıt' 

Arlanada halke,·i tarafından umuma mahsus olmak üzen? bir motör ı<ursU ~M 
ını5 \ 'e birinci c!evresini bitirmiştir. Bu kurs tahminledn fevkinde rağbet g~~ 
olduğu için birkaç de,·re daha devam ettirilmesine ksrar verilmiştir. Resimde 
devam eden talebeyi öğretmenlerile bir arada görüyorsunuz. 



Bazı iddialara karşı 

Atletizm Federasyonu 
• cevap verıyor 

T. S. K. Atletizm Fecleratyonundan: 
Bir İıtmbul gazetesinin 2 - 6 - 1938 

tarihli nüshasının ıpor sayfasında (Son 
•aveyli) batlıklı yazı tavzihe muhtaç 
CörWmU1tilr. 

Bu yazıda ( ... ıponımuzun en geri 
ialmıt ıubesi), olarak gösterilen atle
tizmin yurdda her gün biraz daha geri
lemekte olduğu iddia edilmete ve bu 
icldia ıu düıüncelere istinad ettirilmek. 
tedir: 

''1 - Rekor düımelrtedirf.,, 
Cevap: 1936 yılı mayısından 1938 

)'ılı mayısına kadar atletizmin muhte
lif branfları üzerinde 16 Türkiye reko
ru krnlmıı ve 2 tanesi egale edilmi§tir. 
Bu 115 rekor içinde Karııkatın Amerika
da tcıis ettiği cirid rekoru dahil değil
dir. 

Ayni resmi rekor listesinde 1934 tm 
1936 yılı mayısına kadar göze çarpan 
rakam 15 tir. 

Rekor denilen azami kıymetin yük. 
leldikçe daha zor elde edilir bir muva(
fQ)ayet olduğunu bilenler, yeni derece
lerin ifade ettikleri manayı anlamakta 

CilçlUJc çekmezler. Son 4 senelik liiteii=" 
ili alikahlar T. S. K. Spor ıergiıinde 
1rıubyae edebilirler. 

''2 - Atletizm merakı ve hevesi ıön
lllelc üzeredir! . ., 

Cevab: Atletizm mUsabakalanna iıti. 
?ak edenlerin sayısını, rem.-nl cetveller
den alarak apiıya dercediyoruz : 

19315 yılında 33 müsabaka yiiJ>ılmiİ 
._bunlara 736 atlet sinnit. 1937 yılm
.S. 222 müsabaka yapılmıı ve bunlara 
3234 atlet ıtrmfttir. 

ılt3& ,.tı mevliminin bafıDda olına
lllıza ratmen, muhtelif bölrderimime 
20 den fazla mUsabüa yapılmıf ve 

bunlardan tstanbutıa Ankarac!a yapı
lılnlannm en u rağbet görenine 170 
•t1et ittirak etmiıtir. 

Bu yekunlara mart.ton tecrübesi ola. 
~yapılan uzun koıular dahil değildir. 
-cııa evvelki yıllarm çahpnalannı gat
teren veaika yoktur. 

Diğer taraftan, atletler kendi kabill-

tıne llng•e k•rfıl• •m•k 
Isa nlyan 

ı-omi Far 
Ce~aya ~arplldı 

yet ve yaılanna göre muhtelif kata· 
goriJere ayırmak ve müsabakalar tertip 
etmek, artan isteğin ve tekniğin ortaya 
koyduğu bir ,zcıcurettir ki, bu lda mev
zuu babı makalede atletizmin öldilğü. 

ne garip bir delil olarak ıösterilmekte -
tedir. 

''3 - Nizami piıt yapı1maınqtırl,. 
Cevap: T. S. K. nun 19 viliyette bir

den atad yaptırma itlerile geceU gün • 
dUzlU çalıımakta oldutunu efklrı umu
miye kadar ıpor muharrirleri de bil. 
mektedir. Bu 19 sahadan Afyon, Kon
ya, Buna, Kocaeli, Adana, Aydın, Kas
tamonu. !sparıa, Kırklareli inpata baş
lamıt bulunmaktadır. 

Bunların dııında Uf&k ve Edremi
din tam nizami evsaftaki atletizm saha. 
ları 5 şehir müs~tbakaları münasebetile 
kaunılmış. iftihar r-:iilecek eserlerdir. 

"4 - Kurumda atlet sicili yoktur!.,, 
Cevap: T. S. K. yeni talimatına g6-

re, yurd aporculannın tescilini yeniden 
yapmaktadır. Bugün kadar 2054 fut
bolcuya ve 1194 atlete lisanı verilmit 
buiunmaktadır. Henüz yarılanmamış 

bulunan bu tescil muamelesi içinde 25 
ıene evvelki tekaüd sporcuların isim -
lerine rastlamak mümkün değildir. 

••5 - Türkiye birincilikleri yapılma
maktadır!.,, 

Cevap: Atletik sporlar hakkında en 
iptida! bit fik!e sahip olanların da an
lıyabilecekleri gibi bu sporda henilz e 
mekleme çağında olanlan yetitkin "as , 
tarla kartılaıtırmanın, ne bu aporun 
teıviki, ne teknik delerinin artma11, ve 
ne de propaiandau bümıından bir 
faydası yoktur. Türkiye birincilikleri 
bu ıebe_ple yapılmamaktadrr .. ve cene 
bu sebeple yapılmıyacaktır.' 

Ancak, buna mukabil biribirlefile 
denk bötıe ve ıe-hirler ara11nda f8pılan 
ve ananesi tesise çaiııılan 5 - 3 tehir 
milsabttkalan, yüz gUtdüren neticeler 
vermektedir. 

Bu müsabakalarda elde edilen dere. 
celeri bir yıl evveliıi ile mukayeıe et -
mek, bu ileri adımın değerini anlamağa 
klfidir • 

Bu ıehir milsabakalatı, bu yıl, 3 7 
ıehri çalı§tırmı-ırta ve müsabaka etra
fında toplamaktadır. Bu 37 fChir, 7 mer
kezde karıdaşmaktadır. Ne bu tehirle
rin burrhk idmanlarının, ne de dep • 
J.tımanlarm, teıvik edici ve ter'biye edi
ci kıymetleri üzerinde durmağa lilzum 
görmekteyiz. Sporu bütün yurda yay
mak, T. S. K. nun ana prenlibiclir. 

Balkan oyunları neticelerine gelince : 
En cahil olanlar bite, birinci sınıf atletin 
bir yılda yetiıemiyeceiini pekall bilir
ler. Bu oyunlarda daha yilksck rekor
lara rağmen 28 puvan alan milli takı. 

mı. T. S. K. devraldığı kadrodan seç· 
mele mecbur kalmııtır. Bu kadronun 
bütün memleketteki heyeti mecmuası 

aayııınm da 40 - 50 yi geçmediğini ken
-dileri bUden daha iyi bilirler. 

6 - Türk atletizminin en parlak ha· 
reketi olarak gösterilen İıtMbul atle. 
tizm bayramı, daha eıkiden de olduiu 
gibi, Atletizm federasyonunun para ve 
teknik yardımiyle yapılmaktadır. Son 
iki yıl' ınü•bakalarmı evvelkilerden a
yıran baris VPlf, bu müsabakalara fe
der~ıyon~ yurdun bir tok yerlerinıJen 
atletler iftirak ettirilmit olmasıdır. 

Diler twaf tan bu hareketin İ.mnir -
lıtanbııl - Ankara birincilikleriyle ne 
teknik randillJôlnı ne de kütlenin göster. 
diği allka bakımından m~ayeseaine 

imkln ol~dıfını ıilndelik neıriyattan 
. · dah1 anlaınak milınk~4ilr. Mev.auubMI 

·~· 1 (A.l .. J - Vaktf1le Maks S : karı la1mayı kabul etır.emiş 
, IO laini ilııden boklÖr Temi Fara j 
~.liralık bir para cezau hükm 

1
1 

ıazete, bunu. havadis olarak •titunl> 
nna almağı ıpor bakımqıdan faydalı 

uymqsa kabahat bbde değildir. 
"7 - MUsrtbakalarda ıeyiıti adtdl •· 

ıalmaktadıt r ... 
Bir at1ethı, bir ımlilabakadl, h• te-

yirci, hem müsabık, hem ki'onometreci 
ve hem de hakem olarak kullanılclığını 
unutanlar, meseli Upk5 şehit mlisa~-.. 
kalannı aeyr'e koıan 7000 vatandaıın 

ll}?llnı unnaamakta haltlıdıl'lar. 

Yakında Jslaobuhı gelecek olan 

M. Sarandos 
t .. ondraya muvasalat 

etti 

Holandah yüzücüler 
lngllterede büyük 
muvaff akiyetler 

kazandı!ar 
iki seneye yakın bir zamandır Ame

rikada bulunan İstanbullu pehlivan Mi-

ço Sart•:ıdos, yeni dünyada büyük mu
vaffa!-uyetlcr kuandıktan sonra ailesi
nin yanına dönmek üzere istanbula 
müteveccihen Amerikadan ayrılmıştır. 

Bir iki gün evvel İngiltereye muva
salat eden Miço, Londrrda üç müsaba· 

ka yaptıktan sonra kendisine refakat 
eden sinema <ortilti Pik Povl ile bera
ber şehrimize gelecektir • 

- - __ .,__.... 

Hembleyde "Empayr kllib,, ~ ter
tip ettiği yUzme yanıtanna Holand. 
dan iıtirak eden dokuz yüzücü İncil.. 

gilterede fevkallde muvaffak olmuı, 

tn,gilizler -cm yarıttan dokuzunu kay -
betmiılerdir. f 

İngilizlerin kazandığı yegine mUaa
baka yü.ı yarda kurbağalama yarıır ol. 
muıtur. Bu müsabaka pek sıkı olmuı 

ve netice de Britanya pmpiyonu Mis 
Doriı Storeı kadınlar dünya rekorunu 
tesis ctmit olan Holandalı matmazel 
Vacılberıı geçmek ıuretiyle parlak bir 
muuffenyet kuanmıgtır. 

Son beı yardaya kadar Holandalı 

önde iken Mis Dorls büyük bir enerji 
arfiyle hasmını ıon saniyelerde geçmiı
tir. 

İngilizlere bu yarıılarda tanı hiç yi'tr
drm etmemittir. Sırtüstü yüzmede 
Scbeffe, tnıiliz yüzUcüıü Toylovu an. 
cak bir kaç santim farkl:ı geçebilmiştir. 
Taylovun birinci turda ıerl kalması ve 
sonra da aradaki mesafeyi kapatmak 
için fazla g")'ret sarfetmesi bu mağlu
biyetine sebep olmuıtur. 

Scheffe mesafeyi 71, 8 • 10 saniyede 
ka tetfl'littir. 

400 metre yanpnda da İngiliz yilzil
cüıilnün daha kıaa boylu oluıu ona mü

sabakayı kaybettirmiştir. Çünkü Jack 
Hale ıon iki metreye kadar önde yü-
zerken bir seksen beş boyunda olan Fe-

• lemenk yüzücüsü Van Kuyl, kolunun 

fiederasyonun güzel bir karara 

Milti taK1li1 
güreşçileri 

1938 Serbest güreş birincilerile karşılaşacak 

Anlt· ... a, 8 (A.K.) - 1938 Türkiye 
serbest güreı müsabakaları neticesinde 
her ıımf ıntan birinci çıkan güreşçiler 

huiran nibayetlerinde btanbulda milli 
taknpla karıılatacaklor ve calip ıelen
ler yeni millt takım kadrosunu tqkil e. 
deceklerdir. 

T. S. K. Gilreı Feder•ayonundan ya· 
pılan bir teblitde: 

1938 Türkiye serbelt cUreı biritıci· 
likleıinde &alip ıelen birincilerle mü-

sabaka >""•cak milli ekip güreıçileri: 
56 kiloda Ahmet Şakir Yılmaz ve 

Ken:a, 61 kiloda Yaıar Erken, 66 ki. 
loua Sad..k Soğanlı ve Yusuf, 72 kilo· 
da Hüseyin Çetin, 79 kiloda Ahmet Ki
reççi ve Adnan, 85 kiloda Mustafa Çak
mak. 

Ağır siklette Mehmet Çoban olduk -
tarı ve burıların ha.ziran nihayetinde yeı. 
pılacak mezkur mü .. bakalara hazı:lan
ınaları lüzumu bildirilmektedir. 

Ankaradatl ı~t'&nt ıaı:ı, blrlnclli§lnl Jm:anön ve mtlll fa1.-ıtn e1tman1tlrile kar· 
ııtaıacak elan pehlivanlu. 

lnıilitlen yeılne ,artıt li aılaM 
Miı Don. Stora'• mikafab 
~ ... 

uıuııluiu aayeainde bavusun denıirinl 
daha evvel tutarak mllubaklyı 5 dairi. 
ka 16 6 - 16 aaniyede ltuan1D1ftır. 

içlerinden dünya pmpiyorıları olan 
Holanda kadın yüzüciileri bilhassa na
zarı dikkati celbetmiş ve kadınlar ara
sında yapılan müaabakaleınn hemen 
hepsini onlar kuanmııJardır • 

Kadınlar ar11ındaki 400 metre ya
rı§ında kazanan Holandalı 'Mis Van 
V een tngilter.ettc pek beğetıümijtir,. -0. 
na iıtikbaliıi>418hya ~"iCJJBfl• 
O.kılmaktadır. 

Mia Van Veen, dört yüa metrenin 
sen otuzuncu metresine kadar hiç bir 
efor aarfetmemiı, ıon otus metreyi müt
hiş bir sür'atle yilzerek yarııı 5 dakika 
28, 6 - 10 saniye ile bitirmeğe muvef
{ak olmuıtur. 

Dünya kupası 
Futbol maçı nıo 

hasılatı 
Pııriı, 8 (A.A.) - Geçen cumartesi 

ve pazar günü yapılan dlinya kupası 

maçlarında en çok gelir temin eden kar 
şıla§ma Pariste Park de Pren• Sta
dında yapılan Almanya ile !ıviçre ol
muştur. 

Bu maçın temin ettici ha11Ht 500 bin 
Franktır. 

Kol ">mp ıtadmdaki Frama - Be~l. 

ita maçında 400 bin frank, ManUyada 
rapılı.ı:ı İtalya - Norveç maçında 280 
bin frank, Straçburgda yapılan BreaD
ya • Lehistan maçmda 200 bin frank, 

lö Havrda yapılan Holanda - Çekotl~ 

vakya maçında 145 bin frank, Tuluıda
ki Romanya - K6ba IDIÇlnda ııo Sn 
frzcık gelir temin edilmiıtir. 

Yedi maçın temin ettili duhuliye ıı.
ıılitı bir milyon 186 bin franktır. 

--o--.. 
DUnya kupasında 

BugUnllD meçle" klmler 
idare edecek? 

Paris, 8 (A.A.) - F. t. F. A. nın 
hakem encümeni Bovenliıı reislilf altın
da yaptılı kısa bir toplantıdan eonra, 

perıembe gilnü tekrarlanaclık olan Al 
manya - bviçre ve Romanya& • Küba 
maçlarım idare edecek o.rta ve yan ba -
kemleri tayin edilmiıtir. 

Almı:aya - tmçre maçım ilrisreli 
Eklind idare edecek yan bakemlilderini 

Belçikah Baert ile Holandalı Morael ya. 
pacaklardır. 

Rc:manya - KUba matmdr orta ba. 
kem Alman Bilem. yan bılremleri 
Fransız Kıııpdövil ile Nerengo'dm.. · 
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Holivutta ve 

Dan yel Daryö'niln iki gü::el kro7cisi 

., _,~~ ~ ~-

Danyel Dariyö ve kocası Hanri Döku- ) 
va, Rolivudrlaki köşklerinin balıçesin- ) 
de görülüyor. Güzel yıldı~, bu köşk \ 
için ay<Uı tam 700 dolar veriyor. 

-- 3-'1 - -
Par iste 

1 

YuD<dln~Dc§lrru fil c§lyUulk 
mc§l~rr~flr r;ıe<dJDrr? 

Geçenlerde bir cumartesi akşamı, mak mc~\frlyı:tindedir. Aksi takdirde Annaballzının da kira için verdiği para 

Annabcllanın 1fo!ttniadaki c'V'i bir tepe ilzerin"dedir. Penceresinden güzel et'lef 
ve gihıeşli bahçeler görünifr. Sağdaki resimde, yıldızın yeni çevireceği bif 
filmin şarkısına Çalıştığmı görüyorsunuz. Altta, Annabella evinin pencere• 

Şanzelizeode bir otelde Danyel Dariyö bütün şöhretini kaybeder. bu kadardır. Pat Paterson ve Şarl Bu-
sinden göriiniiyor. 

rob 2000, bir büket 300, bir ziyafet 
1500, araba masrafı 1500 Frank. 

ıerefine bir ziyafet verilmiştir. Bu par- Holivutta yaşıyan bir yıldıılı, her aye kira İi:n 1200 dolar verirler. Amerikan çoraplarına ne demeli, 
le.ık gecede, Holivudda, bir gazetecinin, şeyden evvel Meksika ve Kolif.crniya Bir yıldız berber dükkanına girip te bu çoraplar Pariste bir dolara satılır. 

biçiminde bta.ııçeli, çiçekli, yüzme ha- manikür yaptmrsa, 8 dolar, pedikür Halbuki Holivuddaki fiyatı 2 dolardır. 
yıldızların bir ayda sarfetikleri para 

vuzlu bir ev kiralamak mecburıyetinde- yaptırırsa 17 dolar verir. Holivudda çiçek te çok pooalıdır. En 
Bir yıldızın Holivudda bir aylık büt• 

çesi ise §Öyledir: 
hakkında verdiği tafsilat Daryöye dir. Aşçısı, oda hizmetçisi, uşağı, şofö- Lokaıntaıda, yıldız yemek yerken hu. adi bir büket 20 dolara satılır. 
gösterilmittir. rü, bahçıvanı muhakkak zenci olacak. susi bir tarifeye tabidir. Yıldızların Bir yıldızın Pariste bir aylık bütçesi 

Ev kirası 25.000, Sekreter aylığı 
9000, hizmetçi 3100, uşak 4200, aşçı 

3500. SevimH yıldız bu rakamları hakikate tır. yiyecekleri yemeklerin porsiyonu 1,5 (vasati olarak) şudur: 
uygun rulmuş ve Holivuddaki yıldız- Her yıldızın muhakkak bir otomobi- dolardır. 1 Apartıman kirası 2000, sekreter :ıy-
lann marrafı hakkında mütemmim li vardır. Bu otomobil sekiz silindirli- Minimini bir lavanta şişesi için yıl- lığı 2000, hizmetçi 600, uşak 800, aşçı 
tafsilat vermiştir, buna göre, Paristeki dir. Bu araba 7 veya 11 silindirli ola- dızdan Holivudda 400 frank isterler ve 600 Fraı;k. 
bir sinema yıldızı ~ çok keyfi istediği maz. Bütün bunlar çok para ister. mazeret olarak ta: Ev mZıSrafları : 

Ev masrafları : 
(Yeme içme, çamaıır, elektrik) 

12,500, saç ve manikür 1400, pedikUt' 
2100, bir rob 6000, bir büket 700, bir 
ziyafet 12.000, araab masrafı zoı,0 
Frank. 

gibi yaşayabilir. Holivudda her yıldız Daniyel Dariyö, ve Hanri Dökuvan, - Biliyorsunuz ya, derler, kokular (Yeme içme, çamaşır, elektrik) SOO, 
muayyen bir hayatı harfi harfine yaşa. köşkleri için ayda 700 dolar veriyorlar. Fransadan gelir!. saç ve manikür 240, pedikür 80, bir 

~------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------~----_____.. 

Marbı 
!'raai 

Davis, Spenscr 

Sinema qıldızı nasıl ma/ılii.ktur? 
Sinema yıldızları nasıl mahllıklar. 

dır'.' Bu suale cevap vermek için mu
harrirlerin yazılarına, yıldızların y<ız

dıkları veya anlattıkları hatıralara mü
racaat eder, yahut taı fotoğraf albüm -
}erini karıştırır ve bunlardaki resimler. 
den ruhları okumağa çalışırız. 

Fakat bu okuduklarımız, yahut keş
fettiklerimiz hakikate uygun mudur?. 
Buna ıderhc.1 "evet., cevabını vermek 
doğru olmaz. Çünkü muharrir, yazıla

rının mevzuunu artistlerin hayatının 

dış tarafından almış, sanatkarın yalnız 

göstermek istediği taraflarını ıgörmüş, 
ve bize onlLırı anlatmıştır. Yıldız, haya
tını anlatır, yahut hatıralarını yazarken 
tamamiyle samimi olabilir mi?. Her in
sanın hayatında öyle noktalar vLırdır ki 
bunların izlerini insan tırnaklariyle bey. 
ninde kazımak ister. 

Bunun böyle olduğunu bilip durur
ken bu hatıraların bize bir kalbi, bir dı
mağı bütün çıplaklığiyle anlatabilece
ğine nasıl inanılır 1. 

Ya fotoğraflar, onlar da riyakarlık

ta, yazılarıdan ve hatıralardan <ajağı kal. 
mazlaıe. Hangimiz objektifin karşısına 

geçerken poz almadık, o günkü hevesimi
ze göre kendimize ya dalgın bir alim. 
ya mütefekkir bir filozof yahut ta h:•s
sas bir san'atkar duruşu vermeğe çalış
madık. O halde?. 

~ 

J(arol Lombar •• 

insan bütün karakterlerini çalışırken 
meydana çıkarır .. Bu noktayı düşünen 
psikoloğ bir gazeteci yıldızlan kendile. 
rinden öğrenmeğe kalkışmamış, bera
ber film çevirdikleri başka san'atkarla
ra, figüranlara, rejisörlere scrmuş, bun
ların vediği cevapları toplamış ve ce
vaplt•rın hülasasım neşretmiştir. 

Bu muharrire göre tanınmış yıldız • 
larm iç yüzleri şudur: 

Greta Garbo- Arkadaşlarını çok se. 
ver, arkadaşları da Gretaya bayılırlar. 

Figüroolara kadar bu yıldızla çalışan

lar müttefikan kendisinden hürmetle 

bahsederler. Onu çok sevimli, çok na
zik, çok hassas bulurlar. Rejisörler de 
Gretadan çok memnuılıdurlar. Zaten 

Greta, rejisörleriyle kavga etmiyen bi
ricik yıldız olarak tanınmıştır. Figü. 
ranlar Gretanm en çok hangi huyun
dan memnundurlar bilir misiniz?. 

Saat beşten sonra çalışmamak ade
tinden ... 

Filhakika Greta Garbo saat beşten 

sonra kat'iyyen çalışm<ız.. Filmin en 
ehemmiyetli bir sahnesi bile çevrilse 
saat beşi vurunca işini bırakır ve derhal 
evine gider. 

Baş artist oynamayınca, diğer artist
ler, 'bilhassa fiıgüranl'-I' da serbest ka

_.. Devamı 14 11.ncüde 
Vilyam Povel ve 

Katerin H ep'liü:m ... 



Türk ismini yabancı 11ler<le za/erclcn zafere 1:.oşfuran sli1ıarilerimi::, geçen !lf'f crki seyaJıatlerin<lc>ı aönil§lerin'cle ·ac par1a7; merasimle 1:ar~ı1anmı§üıraı. 

s üvariief !köüZei
0

bif.iilitiiiiiiruVerdiniz 
Başarıiarınızın guru-1ir""lldeı;rinı;~\ lstanbul şerefli dô.nü-

süvariteri 
fu bu••ıu••n memi-eketı• Şehrimi.1:bayram içindedir. Biz, şu••nu••zu••n bayr·amı 

şerefin her ~evine doymuş, heyeca_ 
nın her nevine kcı.nıksaıru§ insanlarız. 

Bizim, karşınıza yığılışımız aramız_ e • 1 ~ • 
da bulunmadığınız günlerde, gönül- lÇlnae [•. 
lı:rimizde nasıl bir sevine kas1rgası I 
ile dolaşl:ğınızı anlatır. 

sarmıştır. 
Bu sene, Avn.ıpanın muhtelif eehir

lcrıı1d ·, d.ınyaııııı en muazzam ordu
larını temsil eden subayların iştira

kıle yapılnn beynelmilel konkuripik· 
lerde, her Jrktnn ydz binlerce insanm 
hayranlık ve takdir hisleri arasında 

en parlak, en ~ercfli zaferleri kazana I 
rak vatanlarına dönen kahraman sü
varilerimiz, ı:u nnda, İstanbul halkı 
nm, candan gelen, coşkun tezahüra 
tile karşılanıyorlar. 

Bugün halk ne kadar coşarsa co~

sun, ne kadar heyecan ve sevinç gös· 
terirse göstersin, hislerinde mübalfığa 
etmiş sayılamaz. Çünkü: 

n,ı Jı.al.;iki bir zafer dönü.şüdiir. 
Filhakika, hiç bir müsabaka dönü

şü böyle şerefli olmamış, böyle milli 
bir mahiyet almamıı.ıtır. Çünkü mü
sabakalarda kazanılan hiç bir zafer, 
milli gururu bu kadar okşamamıştır. 

Nis'te, Roma.da, Var§ovada alınan 

~~ı-..E~ti~ alelfıdc müsabakalarda ka
zanılan galibiyetler değıl, milletlerinin 
me:ları iftiharı olan ordularını temsil 
etmek g!bi şerefli ve o nibette eüç bir 
\'azücyi Üzerlerine alan subayların gi
ristiklcri çetin bir mücadelede, yalnız 
bilgi \'e zekanın, azim ve metanetin, 
cesaret ve feragatin zorla söküp çıka
rabileceği bir zaferdir. 

Sürnrilerimizin, yabancı parkurlar
da, yabancı halk önünde ve nibeten za
yıf atlarla, üstüstc girdikleri müsaba
kalarda kazandıkları bu galibiyet
leri, kısaca, gözden geçirirsek, zaferin 
kıymet ve büyüklüğü bir kat daha te· 
barüz etmiş olur. 
Kaı:ınılnn za~er 
E\•\·cla girdikleri Nis müsabakala

rının birinciierindP gayet iyi dercre l 

Y~ba§ı Cevat Giirkaıı 

'I'c· 
Y~ Ihsan Ata1 ve Teğmen Kııd1 , l 

lrr almakla beraber - bilhassa atların 
'larkuru benimsemccmlcri yüzünden ola 
cak - birinci planda muvaffakıyet gös 
termiycn süvarilcrimiz, "Belçika sü
vari kupası., incla, birinciliği kazanan 

Şehrimiz bayram içindedir. Bu 
bayram, istanbulun değil, Türkiye
nin bı:ıyramıdır. Eğer Ankara daha 

Portekizlilerle ayni puvanı aldı- ~ 
!arsa da - bu takdirde mutad olduğu 
\'e<;hilc - zaman farkı nazarı itibara 
nhndığından, Türk ekibi ikinciliği ka-
1.andı. 

evvelki uğrağınız olsaydı, bu zevk 
bilş şehrimizin olacaktr. Ve inaruyo -
ruz ki Ankaralı, bugüne en az, bu. 
günün parlaklığını verecekti. 

lzmirin de, Sivasın da, Kayseri
nin ve bütün Tüı'k şehirlerinin de 
bugün gelişinizin sevinci ve başarıla
rınızın gururu ile dolduğunu söyli • 
yebiliriz. 

Yü:b~ı Cevat Kııla 

Bundan sonra yapılan "Polonya ırnpa 
sı .. müsabakasına: Türkiye, Fransa, 
Polonya, Holandn, İrlanda, Romanya 
ve Portekiz süvarileri girdiler. 

Büyük manileri, müşkül bir parku· 
ru ihtiva eden ve ekiplerin aldığı de
recelere göre tasnif edilen bu müsaba
ka, beynelmilel müsabakaların en çe
tinlcrinden biriydi. 

Tasnifte Türk ve Fransız ekipleri· 
ııin ayni puvanı ve - cidden ender gö
rülür bir tesadüf eseri olarak - ayni 
zımam elde ettikleri anlaşıldı. Bunun 
üzerine "baraj,, yapıldı, (yani' mani
ler ylikseltildi) ve iki ekip tekrar çe· 
tin bir mücadeleye giriştiler. 

Neticede, parlak bir parkurdan son
ra Türk ekipi birinci, ancak iki sani
ye farkla da, :F'ransız ekipi ikinci ol
du. Diğer ekiplerde 5u dereceleri al
dılar: Holanda 3 üncü, Polonya 4 ün
cü, Portekiz 5 inci, İrlanda 6 11c1, Ro· 
manya 7 nci. 
Görüldüğü veçhile, Türk ekipi, kon

kuripik lerde dünyanın en mahir sü
varilerinden madut olan Fransızları 

· hem de kentli mcmltketlerinde - yen 

Atlılarımız; 

Hakikaten çok parlakbnız. Bu -
güue kadar hiç bir yarışa hiç bir atlı 
sizin kadar handikaplı olarak gir_ 
memİ§tİr. Bu atlar, sizinle değil de 
b:ışkaları ile tnlihlerini ıdeneselerdi, 

süvarileri tüyden, eğerleri ipekten 
hafif olarak ve rakipleri tunçtan zırh
lnda y:-rışa girmeğe zorlanarak ..• 
gene bir yanş kazanmak bunlara 
nıüyeucr olamazdı. 

Bu yarı~ları atlarınız değil, siz ka
zandınız. C'..irdiğiniz her yarışın hem 
allısı, hem atı sizdiniz. 

Atlısı kendiniz ve iradeniz, atmız •• 
Her yarı~ın sonunda, seyirciler 

bir ::ize, bir atlannıza baktılar. Size 
hayran hayran ve atlarıntza hayret
ten hayrete düşerek. 

Zavallılar sanıyorlardı lci siz, o 
yarı~lara, rakipleriniz olan bütün 
faniler gibi atlara binerek giriyor
sunuz. Nereden kestirebileceklerdi 
ki onur y;m~ında Türk yalnız irade. 

) 
sinin süvnrisidir. l 
Hoş geldiniz atlılar! 

) _ .___:~zam~tin :A~F __ ( 
miş ve bir müsabaka evvel Türk süvari 

lcrile yaptıkları çetin · müsabakada 
yorgun düsen Portekizliler de, ancak 
beşinci olmuşlardır. 

Altın kupanın kazanılması 
Süvarilerimizin Nis'te kazandıklan 

muvaffakıyetler hiç şüphesiz çok bü
yüktü. Fakat şerefli ordumuzun kah
rı.ımnn mümessilleri, herkesin hayran
lığını celbeden en parlak zaferi 2 Ma-

yıs günü Romada - galibine bizzat 
Musolınin altın kupa verdiği - "Millet
lctler kupası,, müsabakasında kazan· 
dılnr. 

Bu çok çetin müsabakaya, dünya
nın en mahir süvarileri ve en meşhur 
atları girmişlerdi. Bilhassa ltalyan ve 

11 ahı anwıı cıtlı'larımızı geçen scf cr7d clfüıii§lcrinde lıalk el iizerinae ta~rıııştı .••• 

Alman ekipleri bu müsabaka için ha
zırlanmış ve istirahat etmi§lerdi. E
sasen umumiyet itibarile, altın kupa
nın, I<'ransızlarla beraber bu işte dün· 
yanın en mahir süvarileri sayılan Al
manlar veya ltalyanlar tarafından ka 
zanılacağı zannediliyordu. 

.Neticede şeref direğine, ancak böy
le bir direğe lfiyık, ay ;,ldızlı bayrak 
çekildi. Çünkü bu çok çetin mücadele· 
yi, harikulade bir parkurdan sonra~ 

• 

rilzlxışı Eyiip ôncü 

Türk ekipi kazanını~. Almanlar 2 'n- • 
ci, İrlandalılar 3 üncü, İtalyanlar 4 
üncü, Rumenler 5 inci olmuşlardı. 
Honrnda Kral kupast 
"Milletler kupası,, nı müteakip Ro· 

nıada yapılan son müsabaka "Kral 
kupası., ydı. Bu müsabakada en iyi 
dereceyi alan gene Türk ekipini teş· 
kil eden süvariler oldu. Hem de kendi
lerinden sonra en iyi dereceyi alan 
Almanları 11 puvan farkla geride bı
rakarak ... 

Fakat bu müsabakada ferdi galibi· 
yet nazarı itibara alındığı için, birin
cHiği, dünyanın en me~bur atlarından 
birine binen bir Alman subay kazan· 
mış Cevat Kula ancak 1 saniye fark
la ikinci olmuştu·. 
Varşovada 
Romadan Varşovaya geçen Türk 

süvarileri burada da zafer serisine bir 
yenisini ilave ettiler. 

28 Mayıs günü, altı millete mensup 
85 süvarinin iştirak ettiği \'e ancak 
ferdi tasnifin nazarı itibara alındığı 

büyük müsabakada, parkuru ancak 15 

subay hatasız bitirmişti. Bu 15 sUva
riden beşinin Türk olu3u, zaten bi
zim için, başlı başına bir muvaffakı
yetti. 

Parkuru hatasız bitiren 15 müsabık 
için baraj yapılmış ve Saim Pulatkan, 
bu defa gene, hem hata yapmadığı, 

hem de en büyük sürati elde ettiği i
çin nihai tasnifte birinciliği kazan· 
mış, 2 inci Alman, 3 üncü Belçikalı, 

4 üncü Fransız, 5 inci Rumen subay
ları olmuşlardır . 

Saim Pulatkan bu büyük muvaffn
kıyetile, bize ilk ferdi müsabakayı ka
zandınmş ve bu suretle Türk süvari
lerinin, yalnız ekip halinde değil, fa
kat ferden de birer "As., olduklarını 

isbat etmiştir. 
Sporcularımıza bir nümunei 
imtisal 
Bu kısa hülasadan da anlaşılacağı 

veçhilc, kahraman subaylarımızın, hiç 
bir bilgi ve iradenin bir kaçını birden 
kazanamlyacağı bu çetin müsabaların 
hepsinde gösterdikleri emsalsiz mu
vaffakıyet hiç bir coşkun istikbal me
rasimini mübalfiğah addettirmiyccck 
bir zaferdir. . 

Bu zafer, tarihin en parlak en mu-
cizevi sayfalarını yazmış olan büyük 
bir milleti ve onun şerefli ordusunu 
temsil etmenin ulvi manasım anlıya
rak çalıf}an subaylarımızın gösterdik
leri, irade, azim, cesaret ve feragatin 
eseridir ve bu eser Türk gencine, Türk 
soprcusuna bir nümunei imtisal olma
lıdır. 

A.F. 

Tcğ1ncn Saim Pıılatl~an 

Üst Teğmen Avni Karaça 



Yazan: Gerald Keltcm -6 Ç~: 1'. ır. 

l1 atanı· ufrunda sefalet çeken 
zenqin adamlar da vardı 

- Siı.e tesadüf ettiğim ne iyi oL 
du! Denis çarşamba günü gelecek a
ma ancak iki gUn kalabilecc'c. Otomo
b11ıe yalnız seyahat pek zevksiz olu. 
yor. Eğer benimle beraber Londraya 
~imek tenezzülUnde bulunursanız ba
na büyük bir arkadaşlık göstermie o. 
Jursunuz. Denis, nezaretinde birçok 
münhal olduğundan bahsediyordu. Ba· 
bam da yardımını esirgemez. Boylcce 
bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. 

GUssi, söze başladıktan sonra gaf 
yapmaktan korkmaya başlamıştı. Mor 
davnt onu hiç ses çıkarmadan dınle • 
mişti. Kısa bir stikiıt anı geçti. Sonra 
Mordavnt elini, dostça delikanlının o
muzuna koydu ve gülümsiyerek: 

- Çok iyi kalpli bir: gençsiniz. De. 
di. Teklifiniz cazib, fakat sanırım ki 
benim için kabul etmek imkanı yok. 
Zaten burada da vaziyetim o kadar fe
na değil, ben hep böyle mübalağalı şe
kilde bedbinlik gösteririm. Teşekkür 
ederim. 

Biraz sonra ayrıldılar. Gü.ssi oteli
ne döndU. Lüks odasında soyunurken 
hep Mordavntı dilşUnilyordu. Günde 
elli frank kaza.nan bir adam Monte 
Karlo gibi bir yerde kimbilir ne dere. 
ce berbat bir yerde oturabilirdi. Bu 
vaziyet, konfor içinde yapmaya alış
m11 bu adama ne kadar fena gelirdi. 

Fakat Gilssinin bilmediği birçok 
pyler de vardı. BilyUk bir kısmı ştlp. 
heli birçok ecnebinin kaynaştığı Rivi
yerada polisin nazan dikkatini çek • 
memek için kumar say~inde yaşama
ğa çalııımanın iyi bir usul olabilece. 
ğini, serveti olduğu halde vatanına 
hizmet uğrunda sefalet çekmeye rıza 
gösterecek adamlar bulunabileceğini 
bilmiyordu. Denisin ve Lord Vitleyin 
Sir Riçarda ''A~" diye bahsettikleri 
adamın Mordavnt olduğunu da tabii 
bilmiyordu. 

v 

GUssi ertesi sabah saat on bucukta 
uyandı. Giyinip aşağı inerek dırekt.ör. 
le bir iki kelime konuştu. Direktör 
Palm • Biç Kazino yüzme havuzunun 
o gUn açılma merasimi yapılacağını 
haber vererek, eğlenceli olacağı ka • 
naatiyle, oraya gitmesini tavsiye edi. 
yordu. Bu fikir Güssinin hoşuna gitti. 

Palm Biç • Kazlno muhakkak ki 
A vr.upanın en lüks yaz eğlencesine 
ınahaus müessesedir. Gilaai otomobi. 
llni müesaeaenin bir ara.baya mahsus 
küçük garajlanndan birine bıraktık
tan sonra grum •un peşinden solaryu • 
ma girdi ve evveli mağazaya uğrıya-

rak bir banyo kostUmU ve ipekli bir 
penyuvar satınaldt. Bu işi mllteakip 
ona bir otel odası kadar bUyUk, içinde 
duşu, !Ava.bosu, ııcak ve soğuk akar 
suları bulunan bir kabine verdiler. 

Yemek zamanı olduğu için yüzen • 
ler pek azdı. Herkes, rengarenk şem
siyeler altına konulmug masalarm et
rafında grup grup toplanmıştı. DUnya 
da mevcut her lehçenin burada konu. 
şulduğu tekzibden korkulmaksızın id
dia. edilebilirdi. İnsan kurdu metrdo- j 
tel Güssinin paralı bir müşteri oldu- 1 
ğunu derhal anlamıştı, seğirtit ve iyi 
yerde bir masa gösterdi. Mönü tayin 
edildikten sonra konuşmaya başladı: 

- Ne gilzel hava değil mi efendim? 
Mösyö yeni geldiler galiba? isabet; 
çünkU burada yaz mevsimi bizim mü
essesenin açılmasiyle başlar. Epey ka. 
!abalık var. Buhran galiba sona erdi 
hamdolsun. Mösyö yalnız galiba? Ya
'Zlk ! Fakat Monte Karloda yalnız kal. 
mak ancak yalnız kalmağa yemin et
miş olmakla kabildir. 
· Gilssi kulak kabarttı. Yalnızlık ho. 
şuna gitmiyordu. Sordu: 1 

- Ne yapmalı? Franaır.cam hiç de 
iyi değil. 

- Monte Karloda lisan yüzünden 
sıkıntı çekmek mUmkUn efendim? 
Möayö herhalde beııimle lltife etme
ye tenezzUl buyuruyorlar! Monte Kar. 
loda herkes birkaç lisan bilir. Mües
sesemiz, taleb eden mtlfterilere muhte 
lif lisanlar bilen partnerler temin et. 
mektedir. Bunlar voleybol, ytlmıe, 

dana ve saire hocuıdırlar. İşte bakı
nız geliyorlar. 

Metrdotelin gösterdiği istikamette 
Uç delikanlı ve Uç Jent kadm kauçuk 
bir topu blribirlerine atarak n.klqı. 
yorlardı. Hepsi de f evkalide gUz.eldi
ler. Delikanlılar hakikt birer atlet vU. 
cuduna sahiptiler. Kuvvetli adaleleri, 
güneşten yanmıo derilerinin altından 
belli oluyordu. 

Genç kadınlardan ikisi, haftalık 
mecmualarm kapak resimlerinde gö • 
rillen mayolu güz.el kızların eşlydller. 
Fakat UçUncUsU onlardan çok farklı, 
fevkalade bir tipti. Diğerleri tıpış tı. 
pı§ yUrtırlerken o sanki kumlar U7'e • 
rinde kayıyordu. ötekilerden daha u. 
zun boylu, daha endamlı, idi. Etrafın
da uyandırdığı takdir mınltılannı hiç 
duymuyormll§ gibiydi. 

Siyah havyarlı kızarmt§ ekmeği a.ğ. 
zına henüz götilrmilş olan GU!ei lok -
masını güç yuttu. Gelen, iki gtın evvel 
Mulendeki otelde ruladığı meçhul 
kızdı. 

Evveli erkekler numaralannm yap. 

tılar. Muhtelif bozu12 şekilleri, atla· 
malar vesaire ... Bu esnada genç kız· 

lar yilzme havuzunun bir ucundaki 
mermer ~enin önünde cazip bir 
grup te§kil etmio bulunuyorlardı. 

Güssi mdrdotele işaret etti, gelin· 
ce: 

- Bu matmaı.ellerden birine şaın· 
panya ikram etmem mtimkün müdür? 

- Emredersiniz efendim. Mösyö
nün tanışmak istediği genç kız han
gisidir? 

- Ortadaki san§ın ... 
- Filhakika en güzelleri o ... Bu sa 

bah elinde mevsim için bir mukave
le ile müracaat ettiği zaman itiraf e
deriM ki hayrete düştüm. Burada gör
meğe alıştığımız tiplerden değil 

- Bu genç kızların vazifeleri ne 
olduğunu bana izah eder misiniz? 

- Hepsinin gayet iyi yüzücü olma
sı &arttır. Burada gösteri§ yaparlar. 
Yani buranın bir nevi süsünil teşkil 
ederler. Müessese burada her şe

yin en iyisini, en güzelini seçmeğe i
tina etmigtir. 

- Bu genç kız Fransız galiba? 
Metrdotel sesini yavaşlattı: 
- Hayır efendim, Alman ... Fakat 

umumt harbin hatırasile Almanlara 
burada el~n iyi gözle bakılmadığı için 
nıüessese kendisinin Rus olmasını mil 
nasip gördü, ismi de Olga Bedruşka 
oldu. 

- Bir Paris barmdan geliyor sanı· 
nm veya belki de terzi mankeni idi. 

- Zannetmem efendim. 
- Kazançları nedir? 
- Haftada 700 frank alırlar. la· 

terlerse bahşıştan da ~ok kazanabilir
).er. Bu ~ız işte pek acemi gör:ünilyor. 
Belki müdUrlUğe nUfuzlu biri tar~ın· 
dan taYSiye edilmietir. 

Bir kac;ı dakika sonra genç kız Gi.18· 
sinin masasına gelmiş bulunuyordu. 

- Çok teşekkUr ederim. Bir porta· 
kal eerbetl lçmeği tercih ederim. 

Ingtlhıceyt gayet mükemmel konu· 
tuyotdu, ana lisanının ingilizce oldu
ğu aanılabllirdl. 

- Beni tanımadınız mı? Mulen'de .. 
- Tanıdım ef endtm. O glln epey §& 

p.lamıştmız? 

Gllui neşeyle cevap verdi: 
- Tabii! Bana öyle bir bakış bak· 

tuıu ki ödüm koptu! O gUn çok erken 
gitmişsiniz. Hangi yolu takip ettiniz? 

- Liyon ve Avlnyon üzerinden ..• 
Çok .zıevkli bir seyahat oldu. 

- Ben Alplar yolunu tercih ettim, 
yoksa muhakkak size yeti§irdim. Te
vakkuflar dahil vasaU altmış kilo
metre gidiyordum. (Devamı var) 
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Yazan: M. s. 
Noniği öldürmek ve torbadaki 

altınlara kavuşmak için 
sendeiigerek ku{übege geldim 

-29-
Sabah Ruı sefarethancsine gittim 

tkimiz için pauport çıkarttım. Her mu• 
amelesini tamamladım. Epeyce de bit 
para m~naf etmiştim. Her teY hazırdı, 
artık Rusyaya gidebilirdik. 

Ak,am sevinçle kulübeye geldim .•. 
Pasaport!arı gösterdim. Nonik sevin. 
medi bile .. Bilakis somurtkan bir yil&· 

le: 
- Ben Rusyaya gitmiye~ğim, de

di. Vazgeçtim .. Orası çok karl)lk imit
Yunanistana gidelim. Orada çalıtır, 

kazanır, ölünciye kadar beraber yata
rız. 

- Böyle ıey olur mu? Bu kah 
masraf ettim ben! •• 

- Ne çıkar bundan 1 Çok tilkUr pa
ramız )Ok .. Biraz masraf olduysa zarar 
yok! .. 

Ne de gilzel söylüyordu .. Ne de taıtlr 
ve cana yakın bir sesi vardı. Buna rağ
men kızdım, Rusyaya gitmek için aöz 
verdiği halde neden cayclığını dil§Un. 
'dUm. Şilphe kurtları içimi kemirmcğe 

başladı. Bir m.Ana veremedim. Noniğin 
caymasına karşılık~ 

- Ben de Yunanist<ına gitmem! de
dim. 

O, bu ıözllmU ifltmemit cibi dedi 
ki: 

- Yunaniıtana ıideceib. Beraber 
gidecefiz, beraber, ölilnciye kadar be· 
rabcr yapyacağız. 

O, YuMniıtana, ben Ruıyaya git· 
mekte iırar ettik. Nonik kendi fikrin. 
den caymadı. Yilzüme gülerek Yunaniı· 
tana gitmek tektifirii tekratladıltça, fe
na halde sinirleniyor, kmyonım. 

Ertcıl cünti, IJdndl zamanı, fllbrika
dan -çıktmı, salatada blr meyhaneye 
gittlm. Kadehleri yuvarladıkça içim içi
me sığmıyor, hep dUtünUycrdwn: 

- Bu kadın Ruayaya gitmekten ne. 
den v<•zgeçti? Beni Yunanistana gö
tiirmck istemesindeki sebep nedir?. 

Bin bir ıcbep buluyor, kıskançlık 

hislerimi tahrik edecek bir çok ip uç:arı 
yakalıyor, Nonife karıı sonsuz ıev -
giın, beni aldattığı için, içimde niha • 
yetsiz bir ıarue çevriliyordu. 

Bir kadeh! •• 
Bir daha! .. 
Bu sefer, Noniği bana kartı fena bir 

niyet ocsliyen amanını: bir dilıman gibi 
iÖrmcğc baJbdım. Nihayet 'torbadaki 
altınlann cazip manıaruı, bunlwa ka. 
vupnak arzusu, her ıeyin, kugrnlığın, 

hırsın üstüne çıktı. Altmlar her teYe 
bllriaı oldu. 

Bir kadeh daha yuvarladım. Ve son 
kararımı verdim: Noniği öldürecektim! 

BtR USTURA ALDIM 1. 

Meyhaıeden kalktım. Galatada Doğ
ruyoldan geçerken, dükkanlardan biri· 
nin vıtrininde beya. saplı bir ustura 
ıözllme ili§ti. 

Derhal kafamda bir fimtek çaktı, bir 
fikir aydınlandı: 
Noniği ustura ile keamek !. 
Filhakika tabancam vardı. Fakat ben 

itimi ıewce görmek istiyordum. 
Usturayı aldım. Sonra bir berber 

dUkldnına girdim, tıraı oldum ve us· 
turayı bileyidcn geçirttim. Ustura öyle 
oldu kf, kılı uçuruyordu. 

Dlikklndan çıkınca, uıturanın sapı. 
nı mendille sardım •e cebime yerlqtir
dim. 

Ortalık adamakıllı kararmqtı. Kat'i 
karanmı tatbik etmek için biru daha 
cesarete ihtiyacım vardı. Bunu rakıdan 

' alacttktım. Yolumun UıtUndeld her 
meyhaneye girdim, birer, ikiter kadeh 
yuvarladım. 

Son girdiiim meyhaneden çıktıfım 

zaman, ortalıktan el ayak çekilmift so
kaklar tenhaılatmııtı. Artık bende ira

de, diltünc:e falan blmamıftı. Noniği 

öldürmek huıuıundaki fıkri ubitin e. 
liri idiın. 

Nonitt aldllnnek ve torbadaki altın
lara kavuşmak için, aendeliye 11C1ldel> 

~.kulübeye ıeldim. Saat gece yancmr 
butmuıtu. 

O yatmqtı. Uyandırcbm. Böyle ıreç 
vakitlere kadar dıpnda ka1dıltmdan 
dolayı beni azarlıyordu. ilk cünlerde 
beni urbOf eden, Jıalbimi bUyilliyen, 
bu munia, tatb ve ebenktar ses, fiıddi 
bana bir hortlak sem gibi ıeliyoi'du. 

Ayalrlarmi yorganın altından çıkar
lnlftl. Bunlar bir gU.ercin gibi zarif 

ve güzeldi. Gazleri alCY alev yanıyor, 
dudakı.n &pmek &pUlmelr i1tiyakiyle 
titriyordu. 

Ben ayakta duruyor, hiç bir eea çı
karmadan ona bakıyordum. Onun bu 
halleri, bu tavn, bu vaziyeti tahrik et· 
miyordu beni .... 
oır,u cı'bi bir setıle dedi ki: 
- Öyle ne ldunıyomın. Haydi to

yun, yannm ,eı, yat' 
(~mmr Nr} 
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Dlln iğneli bir söz savurdum, Henarez efendinin t1 yüreğine 
eaplandı; hiç cevab vermedi, dersini bitirmişti, p.pkasmı aldı, 
bana &elam verdi, bana bir bakış baktı, zanederim bir daha gel. 
mfyecek. Bu da iııtme pek geliyor: Jan Jak Ruso'nun Nuuel -
He'loi::'~ anlattığı hfklyeyi bir daha tekrar etmek feci bir §eY 
olur; o romanı yeni okudum, beni qktan nefret ettirdi. Öyle u. 
kallca. edebiyatça aşk bana çekilmez gibi görUnilyor. K1aris 
de o uzun mektupçuğunu yazdığı zaman pek memnun ama ba. 
bam: "'Rl~erd$0n"un kitabı, İngiliz kadmlarmı çok iyi anlatır,. 
cllyor. Ruso'nun kitabı ise bana, qk hakkında felsefi bir vaız 
gibi geldi. 

Zannediyorum ki aşk, 'tamamfyJe phst bir macera. Muhar
n.rlerln anlattıklarında hem doğru, hem de yanlış olmıya.n hiç 
bır şey yok. Sen, kardcşçiğim, bana bundan sonra ancak bir 
kadının kocasına olan aşkından bahsede bileceksin; mademki ee
ı'llnle ben çifte bir hayat sürmeye; aen, hem senin, hem de benim 
~in, ben, hem benim hem de aenin için yaşamağa karar verdik, 
o halde zannediyorum ki benim kız katıp gibel bir ihtiraslı qk 
yapmam, ha.yatı anlamamız i çln daha hayırlı olacak. O koca 
dedlfim hayvanla neler oluyor. bilhassa ilk günlerde neler olu
yor, bana olduğu gibi anlat. Bir gün beni de bir seven oluna 
ben de lana her eeyi olduğu gıbi yazarım. Allahaısmarladık, 
benim •Yallı gömUlmU§ k'ardcşçiğim. 

XI 
Madam ık 1'E~torad'd.an .afadmazeı di5 ŞöliylJ'ye 

La Krampad'dan 

BENİM eevgih clciclğim, sen o lspanyolunla beni titret!. 
yorsun. Sana bu birkaç satırlık mektubu, onu savmanı 

rıca için yasıyorum. Senin eöylediklerinden anladığnna göre o, 

Ç~vlren: Nurullah ATAÇ 
-2S-

kaybedilecek bir feylerl olmadığı için her eeyi göze alan adam. 
!ardan olacak. O adam senin aııkm olmamalı, kocan da ola
maz. Sana., ir.divacımın gizli hldlseleri hakkında uzun uzun 
yazacağım ama bunun içm son mektubunun bana verdiği endi· 
ee. giderilmit olmalı. 

xn 
.Vad~Z tJö ŞoUylJ'den Madam dl; fBıtONJd'a 

Şubat 

M ERAI..ClGlM, bu sabah saat dokuzda babam benim aa
iroye geldi: lralkmI§, giyinmiştim; baktım, benim kUçilk 

Alonun ocağı bqmda ciddi bir tavırla oturmuotu; her zaman. 
kinden çok fazla dUıUnceli bir hali vardı. Bana karşısmdaki kol. 
tuğu göeterdi, anladım, ben de ciddiyetle oturdum. Onun ha
lıni o kadar iyi taklld ettim ki glllllmaemeğe başladı; ama öyle 
mahzun, a.ftrl>aşlı bir gUIUmaeme. 

- Sis, bUyUkanneniz kadar, belki ondan fazla zekt ve mua-
tehzlsinlz, dedi. . 

- Baba. dedhn, burada saraydaki gibi iltifatla konu§Ule:ğı 

mecbur değilsiniz; bana herhalde bir IÖyllyeoeiinla var! 
Ayağa kalktJ, hayli llinlrll olduiu belllydi; yanm uat eöz 

söyledi. O sözler, kardeoçifim, 1akJanıJmaya deiel' dotrusu. 
O gider gitmez hemen maumm bapna oturdum ve IÖyledikle
rint olduğu gıbi kaydetmefe ça.tıftmı, 'Bablmm bl1tUıı dtıoUn~
fnt fUD\ull ile anlattıltm Uk defa olarak görilYorum. Evvell ba

na gururumu okııyacak ..ıer töyledt ft bu ili hakçuı iyi 
yaptı; beni anlayıp takdir ettilt için kendiaine m1nnettar ol
mam lhım! 

- Arm:ın~' de-di, dotruau bent iyi aldattmıs. aJdandJimıı 
anlayınca da pek sevindim. Kanutırdan d6ndOIOnb aman 
sizi. idraki krtça, bilgisiz. dtlftlnoem nokAn, birkaç boncuk. 
1!Usltı bir elbise ile gönülleri edtltverir, amane Jmılamıdan aan.. 
mıftım. · 

- Zamane kızlan namına teşekkUr ederim dedim. 
Eliyle, tiir devlet adamı oldufuıru g&teren bir hareket ya~ 

parak: 
- Zamanede gençlik kalmadı! dec!1. Blstn zeklnuıda lnanil. 

mıyacak derecede bir genlfllk var, her eeyln haldld deferlni 
takdir ediyorsunuz, her eeyln de ldlnhllnft kavnyonunuz; et
r.afmmla lnee bir aJqmıs var: hlÇblr eeyin farkında o1madıi•
mzı ~onunuz ama herkM daha hldJaeleriıı ne oldU· 
funu anl~dan llilı onların ealkinl buluyonnuıus. Siz, flatall· 
h bir nammııs; burada beni ancak il& anlıyabUlrahı1s: o halde 
liJıden bir fedaklrht elde etmet için U. brp yine alı:l gıbr
maktan bqka ~ yok. Bunun tclndlr ti vaJrtjyie kmdufum • 
üzerinde hMl da ısrar ettifim tu&vvurları abe açıkça aöyllyece
ğim. Onlan size de kabul ettirmek için bllytlk hislerden dof· 
du~aıını. ~rmem lizım. Bunun için eifJe, devleti son derece 

(Sonu UOT) 
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- Şekerim bili~·orum bu işler seni uz. 
dü dedi. Ne yapalım. Paris, Peşte, Ber
lin vatanımız değil ya .. Temmuzun orta. 
smda gideriz .. Gene işleri hallederiz. Ben 
yarın nüfusa evli olduğumuıu kaydettiri. 
ririm. 

- Nafile ... Kaydettiremeı..:.in. 

- Niçin.! 
- Çünkü cumhuriyet devrinden bir 

erkek ne kadar büyük bir serseri, ne ka. 
dar rezil bir maceraperest olursa olsun 
kanu:ı karşısında ayni zamanda iki ni
kiı.hlı karıc:ı olamaz da ondan .. 

\'e bunu söylerken masanın üstüne bir 
kağıt attı .. Ve ellerine yüzünü kapıyarak 
ağlamağa başladı. 

Necati kağıdı eline aldı ve ha}-Tetle 
tıkudu. 

Fatma Behi)•e Caner. Doğum yeri Kon 
ra. Doğduğu tarih 1316 tebeası Türk .. 

1333 de Konyada mül~zim Necati ile 
nikahlarının aktedilmiş olduğu getirilen 
ı\ru ve ilh... .... 

" ~'ikasmı okuyamadı. Yüzü üzetinde 
çiy taneler ve titreşen koyu penbe bir 
gtlle benziyordu. Hem kızarmıştı. Hem 
de terlemişti. 

- Kancğım, diye kekeledi. Karıcığım. 
yemin ederim ki bu bir yanhc;tıktrr. Dur 
sana izah edeyim. 

Genç kadm arkasını döndü kaprya 
doğru yürürken hiçbir izah dinleyemem .. 
Alçak rezil.. Yanıma yaklaşma avaz a. 
\'az bağırırım. Bütün yazıhaneyi başıma 
toplarım, diye cevap ,·erdi ve ~imdi yük. 
r.ek sesle hıçkırmağa başlamıştı: 

- Şimdi yazıhanede neden çok çahştı
b'Inr, mesai saatinden fazla kaldığını 
söylediğini anlıyorum. Tuu .. Yazıklar 
ol~un sana! 

- Vallahı Meliha .. 
- Suc: .. Bir söz söyler~n yangın var 

diye bağınrrrn ... 

O karı ını hiçbir gün bu kadar sinir. 
li görmemişti. O kadar tatlı, tatlı geçinir. 1 
ken birdenbire bu seyahat nasıl akılları
na gelmiş ailelerinin tadını böyle kaçır. 
rnıştı. 

Behiye!.. Fakat onunla evlenip ayrıla. 
lr .. Bir asır geçmiş gibiydi. Bu bir harp 
macerası idi. Kimsesiz bir kız demişlmli 

ona, Konyada evlenmişti. Sonra altı ay 
bile nikahında kalmıyan kızın hafiflik
lerini işitmiş bir boş kağıdını ve nikahı. 
nı yollıyarak sıynlmış gitmişti bu i-;ten. 
Simdi nereden karşısına çıkıyordu bu 
macera! .. 
Kansı ağlıyordu. 
- Meliha başın için! 

- Sus .. Sus! .. 
Yazıhanede böyle bir sahne o~un istik. 

halini mahvedebilirdi. Karısını yalnız 
hırakamıyordu. Ceketini yukardan getir· 
tebliseydi karısile beraber dı~n çıkacak. 
?nu buradan uzaklaştıracaktı. Fakat 
ıçeriye nasıl olur da bir hademe çağıra. 
hilirdi. Dışan çıktı. Kapının önünde dur. 
rlu. İlk geçen odacıya: 

- Yukardan benim ceketimle şapkamı 
Retir dedi. 

Hep kapının önünde onun gelmesini 
~ledi. Bu suretle karısı da içerde ağlar 
~şaltrr ,.e biraz daha sakinl~ş 

C!keti gelince dıc:arda gh"di. Şapkasını 
rla ~!in, aldı. f çeri ~irdiği ;aman kansmı 

Suad Derviş 

tahmin ettiğinden fazla sakinlesıniş bul
nu. Çantasından çıkardığı bir pudra ku. 
tu::.unun aynasına bakarak yüzünü pud. 
ralayıp rujunu da tashih ediyordu. Ncra. 
ti ona itiraz kabul etmez bir sesle: 

- Haydi, dedi. Eve gidiyoruz. 
. Eve gidinceye kadar otomobilde hiç ko

J'\Uşmadılar. Evde izahat verdi anlattı. 
- Bu kadını belki yirmi senedir gör. 

medim. Ne olduğundan bile haberim 
yoktu. Karıcığım nereden çıktı boşa. 

mıştım kendisi:fi. Neden nüfusuma evli 
olduğumuzu yazdırdı bilmiyorum. Şu me ı 
~leyi nüfus dairesine gidip bir tahkik 

f'delim. 1 
Ertesi gün nüfus dairesine gitti. \'e i5i 

tahkik ettiler. 

Bundan beş ay ewel Fatma Behiye na. 
roındaki kadın gelmiş Konyadan getirt
tiği mtisbet evraklarla nikahını nüfus kü. 
tüğüne geçirmiş ve Caner soyadım da 
?lmış. Kadın şimdi nerede? Bu ismi ne 
yapacak kimse bilmiyor? 
Çıtdmnak işten bile değildi. 
- Fakat kardeş 1933 de biz evlendik. 

;.Utı ay geçmeden a}-Tıldık. 

Nüfus memuru ince sesile bayan bize 
ııikihı isbat eder kağıt getirdi. Zatıfüiniz 
de taJakı tesLit eder mahiyette bir vesi. 
ka getiriniz .. Hay. hay şimdi bunu siler 
yeni zevcenizi nüfusa tescil ederiz. 

- Fakat böyle resmi bir kağıt nereden 
hulayım. Kendisini o zaman ~ahit huzu. 
runda tatlik ettim boş kağıdını da evine 
volladım. 

- O halde o ~ahitleri buldurunuz . 
- Kardeşim kimbilir adamlar öldü mü 

~aldı mı? Nerededirler .. ben şimdi ne ya. 
nayım. 

Mazlum tanrlı nüfus memurunun sab
n tükenmişti. 

- A kardeşim ben ne bileyim dedi. Ne 
'·aparsanız yapınız, fakat beni işgal et. 
meyiniz arkanızda elliden fazla esbabı 
mesalih bekliyor. Bir haftadrr Yalnız 
ı:izin i~inizle uğraşıyorum. Gidin Allah 
aşkına başımdan. Bir a\'uknta danışın 

vahu!.. 
Diye Nt>eatiyi odadan koğdu. 

,,. . ,,. 

yen !\1eliha, Samsundaki kız kardeşine 

misafir gitti. .Necati karısile Avrupada 
geçireceğini tahayyül ettiği bu tatil ayla
rını tek ba~ına lstanbulda geçirdi. Hat. 
tiı. birçok günler can sıkıntısından yazı. 
haneye gidip çalıştı bile .. 
~ihayet tatil mevsimi geçti. açıldı. 

Şahitler dinlenildi. Talak tesbit edildi. 
llam çıkarıldı. Fatma Behiye malfun bir 
yerde olmadığı için ilam gazete ile ilan 
edildi. Ve gazeteye basıldığının ikinci 
günü gıyap kararına itiraz edildi. 

Fatma Behiye kocasile hala nikahlı 

bulunduğunu iddia ediyor;kendisine bak 
maktan istinkaf eden bu adamın ya evi
ne dönmesini yahud da kendisine nafa. 
ka vermesini istiyordu. 

Bu kağıttan Fatma Behiyeni~dresini • 
öğrenince ona gitmeğe onunla kon~a. 
ğa ve böyle bir işe niçin teşebbüs ettiği. 
ni ondan öğrenmeğe karar verdi. 

Taksimde yeni apartımanlann birinde 
oturuyordu. Onu güzel bir salona aldılar. 
Koridorlarda kadın a)•ak sesleri kahka
halar, fısıltılar işitiliyor. lçerde bir oda, 
da radyo çalıyordu. 

Nihayet onu beklemesi için aldıkları 

odaya güzel bir kadın girdi. 

Vaktile güneşten yanmış bakır yüzlü 
ve çelik vücutlu bir ihtiyat zabitile evlen. 
miş olan kadın, bu penbe çehreli şişman. 
ca memuru birdenbire tanıyamadı. Fakat 
onu tanıyınca eski bir ahbab karşılar gi

bi karsıladı: 

- O Necati sen misin diyordu. Ama 
da deği§mişsin ... Ç.Ok memnun oldum 
geldiğine ... Bu k~ğıdı alır almaz bu ka. 
dar koşa koşa geleceğini hiç zannetmiyor. 

dum .. 

Ayrıldıkları gündenbcri bu kadın ne 
olmu5tu! ... Kapının dışındaki kadın a. 
yak sesleri bu tıkırtılar .. Bu gülüşmeler 
neydi .. Garip bir hava içinde bunalıp 
kalmış olan Necati onun sözlerine ce,·ap 

\'ermedi. sadece: 

- Niçin bunu yaptın? diye sordu. 
Kadın epey hayat tecrübeleri görmüşe 

benziyordu: 
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Hicri: 1357 - RebiülAhır: 10 o............ o....., ...... 
4,29 19,41 

Yurt ~ ~ h1• &bal" fal• ..._. 

2,28 12,13 16,13 19,H 21,39 2,10 

Lüzumlu Tele/onlar 
Yangın: 
lstanbul için: 24222, Beyoğlu için: HGU, l\ndıköy lcln: 60020, Üsküdar 

için: liOü:.?5. 
\'eşilköy, Bakırköy, Bebek, Tarahya, BüyDkderc,flenerbahçe, Kandilli, Eren .. 

köy, Kartal, Bilyükada, lle:)lıeli, Burgııı, Kınalı, için: Telefon muhabere memu .. 
runa yangın derT'ek kafidir. 

Rami itfaiyesi: 22711 
Ueniı ,. .. 36 •• 20 
4cynzıt kulesi: :ll!l96. G:ılnta yanııın kulc~i: 400GO. 
Sıhhi inıılnd: 44998. Müddeiumumilik: 22290. Emniyet müdürlü~iı: 24382. 
elektrik ~irketi: Beyoğlu: 44801 • lstanlıul: 24378. ' 
Sular: ldaresi: UeyoAlu: 44783. Ueşlktaş: 40938. CibaH: 20222. Nuruosm~ 

niye: 2li08. Csküdar - Karlıköy: 60773 • 
Hovagnıl: lstanbul: 24378. Kaıtıköy: 110790. Beyoaıu: '46~2. 

Taksi Otomobili istemek için 
Oeyo!llu ciheti: 49084. nehek ciheti: 30. 101. K:ıclıköy ci.hctl: 60447. 

Denizyolları 
Jstanbul acenteliği: 22740. Karakl5y: 42362. 
Pazartesi Tophaneden 16,30 Mııdanya, 20 Bandırma 
Salı Tophaneden 9,30 lzrnil, 16,30 Mudanya, 19 Karabiga, 20 Bandırma, Ga· 

laladan 12 Karadeniz, Sirkeciden 10 Mersin. 
Çarşamba Tophaneden 16,30 Mudnn:ra, 20 Bandırma, Sirkeciden 15 Ayva. 

lık, 11 Bartın. 
Perşembe Tophaneden 9,30 lımit, 16,30 Mullanya, 20 Bandırma, Galatadan 

12, Karadeniz, 
Cuma Tophaneden lG,30 Mudanya, 19 Karalıiga, Sirkeciden 10, Mersin. 
Cumartesi Tophaneden 14, Mudanya, 20, Bandırma, Sirkeciden 15, Ayvalık, 

18, narım 
Pazar Tophaneden !I, lmroz, 90,30 lzınil, Gıılatadıın 8,30 Mudan:)·a, 10,30 fı. 

mir Sür, 12, Karııdeniz, 22,20 Mudany:ı, 
Yarın hareket edecek vapurlar: Tophaneden lfı,30 da Mudanya, 10,00 da 

Sirlrnciden Merfın postaları. 

/V'"'zeler 
Ayasorya, Roma • Bizans, Yunan eserleri ve Çlnlll Klişk, Askeri MQze •• 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sı1'1lt Müze: 
<Bu mDzeler her~ün saat 10 dan 16 l"& kadar atıktır.) 
Türk ,.e lslAm eserleri müzesi: Pazartesiden başka herııün saat 10 dan l& ya 

kaclar ve Cum:ı günleri 16 dan 17 ye kadar atıktır. 
Topk:ıpı Müzesi: Hergün saat 13 den 16 ya kadar acıktır. 

Memleket Dışı Deniz Seferleri 
Honınnya \'npurl:ırı: Cumartesi ı;iınlerl 13 de J\östenceye; Salı ıünlerl 18 dı 

Pire. Beyrut, hkenderh e. 
hal yan ,·:ıpurl:ırı: Cuma günleri saat 10 <111 Pire, Orendizl, \'enedik, Trtyeste. 

Avrupa Hattı ' 
Sirkeci lsı:ısyon MudllrHiğii Telefon 23079 
Scıııplon ekspresi hcrı;iin Sirkcciılen saat 22 de kalkar ve Avnıpadan ıelent 

sn:ıl 7,:!5 le Sirkeciye nıunısolot eder. 
Konvıınslyonel 20,30 da kalk:ır. 10,22 de gelir. 
1-:ılirne po,,.t:ısı: llergiin s.ıat 8,50 de hareket eder, 19,33 de gelir. 

Anadolu Hattı 
Hergün hareket eden ~imenclirerler: 
S:ıııt 8 de Konya, 9 da Ankara, l 5,15 de Diyarbakır •e Samsun, 15,30 da 

F.'ikişchir, 19,10 da Ankara ekspresi, :!O de Adapuarı. 
nu trenlerden saat 9 dn hareket eden Ankara muhlelill Pazartesi, Carşamba 

•e Cuma günleri Halel> ve !\!usula kadnr sefer etmektedir. 
MONAKASA İLANLARI: • 
Devlet demiryolları idaresinin muhammen bedeli (10780) lira olan iki ka. 

Jcm yeşil ,.e kırmızı renkli düşemeJik keçi derisi 14-6-938 salı günü saat 15,30 
da kııpalı zar( usulile Ankarııda idare blnasıncln satın alınacaktır. 

GEÇEN SENE BUGTlN NE OLDU? 
• Meşhur sinem:ı artisti Can Harlo': öldü. 
• Emir Ahdullnh memleketine hnreket elli. 

B ERMEYİNCE mabut ne yapsın 
Mahmut derler. 7..a\'allı Necati. 

Talie inanaydım ona talisiz derdim. Fn. 
kat şimdi yalnız ihmalci diyorum. Me. 

- Ne yapayım yavrum dedi bir miras 
meselesi çıktı. Biliyorsun zengin değil
dim. Senden ayrıldıktan sonra hayatta 
epey sıkıntı çektim .. Bu mirasa konmak. lstanbul Radyosu 

SEHZA.DEBASI 
TURAN Tll:"ATROSU 
llalk San'atkarı Naşlt 

,.e arkadaşları ' 

rieni ,·aziyetini eğer tam tesbit ve tescil 
ettirtmiş olsaydı başına bu dertler gelmez 
-:li. 

Bütün hayatınca tahayyül ettiği bir L 
si hayalden hakikate kabedeceği bir sıra. 
da başına böyle bir felaket gelmi~ti. 

Ama kabahat kimde? Artık bu derde 
tek başına çare bulamıyacağına aklı ke. 
c;ince bir sürü avukata müracaat etti. iç
lerinden bir a\-ukat onlara şu aklı öğretti. 
Mahkemede iki şahit dinleterek bu ta. 
lakın olduğu tarihi tesbit ettirmek sonra 
kararı alAkadara tebliğ ettirmek. Kanuni 
temyiz müddetini bekledikten sonra es~d 
TiikAhı sildirip yeni nik~ı kaydettirmek. 

Mesele basitti... Fakat bu defa da iş 

l'feğişiyordu. 

Mahkemelerin tatil me\·siminde idiler. j . . ,,. 
M AHKEMELERIN açılacağı güne 1 

kadar bu vaziyette yaşıyamıyaca. 
ğını bü~-ük bir katiyetle kocasına söyli. 

biran ewel para)'I elime almak icap e. 
diyordu. Re-,mi muamele yapmak için bir 
~yadına ihtiyaC'ım ,·annış. Soyadı alma. 

ğa müracaat ettim. aksi igbi Kony11da 
nikfilılandığımız zaman nikah, nürus ka 
~ıdıma kadar geçmiş. Kocanın ismini a
laca!\sın dediler. O!dü dedim anlatama. 

dım. Boşandım dedim anlatamadım. 

tsbat et o hald" kaydr sil kaj{ıdından de. 
diler. ::'\ereden isbat buıayım.Nihayet ara 
ya, araya senin kütüğünü buldum. Belki 

orada boşandı~ırnız kayıtlı diyordum. 
Halbuki ne ~ezer evli oldu~umuz hile 
yazılmamış.Bizim talakı tesbit edecek ve 

sikam yoktu. Fakat evli olduğumuzu tes. 
bit edecek kağıtlar bulunduğu için benim 
nüfusumdan seni sildireceğime senin nü. 
fuc:una kendimi yazdırdım. C.ok şükür 
mirac; me~eıesini derhal hallettim. 

Gülüyordu . 

(Sonu var) 
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18,30 plakla dans muı>ikisi, 19,15 kon-
fcran!':, çoruk terbiyesi, Ali Kiınıi Akyüz. 
l!l,55 norsa haberleri, 20 :'ıluzarrcr tıkar 

\'c arkndnşları ıar:ırıııdan Tilrk musikisi 

YF.Nl VARYETEl.ER .. 
(Şairin Km) 

Komedi 3 perde 
Dans, Solo, Düeı, Yar. 
yele: Localar ıoo: 

Herycr 20; Paradi 10 

''e halk şarkıları. 20,45 ha,·a raporu, 20,48 ,, _____________ ,, 

Ömer llır.a tarafından :ı rnpça söyle\". 21 

Milzcvyen ,.e nrk:ırl:ışl:ırı tnrnrınılon Türk 
mıı.,ildı.i Ye halk ş:ırkıl:ırı, hnnt a.rnrıl. 
21,4:l ork<-~trn, 22,15 ajans hnhcrlcri, 22,30 

pliıkla sololıır, opcrıı 'l"C operet parçaları. 

23 ~on lı:ıhrrlcr ,.e ('r!e<;İ günfın propromı. 
23 son. 

Bl'KRF.Ş: 
18,15 küçük orkestra. 18,SS piyano kon· 

!!>eri, 21.30 Ot'lgrad<lon ı\,·nıpn konseri, 23 
lrnre konser, 

BUI>ılPRŞTF.: 

19,05 hafif piyano, 20,15 slgan orkes· 
lirası, 21.30 A'·nıpa kon<:eri, 23,10 cııı-
honl, 24,25 s!gan orkestrası, 

RF.RT.I.\': 
18, senfonik Bohem müziği, 19 ,·aryete 

(plıik}, 20,10 hando, 21 radyo orke~trası, 

Alemdar Sineması 

tKl FtLM 

1 - Romeo Jülyet 
2 - Lüi: Sütçü, Boksör 

23,30 hafif müzik, ,.c c:ızbanı, 1, serenat· 
lar,. 
ROMA: 

21 h:ıfif müzik, 22 temsil, 22,45 klAsilC 
konser, 23,40 cazbant. 
VARŞOVA: 

19,10 senronik ko <'r, 20 operet popuri· 
leri, 21,30 A \•rupa konseri nakli, 22,55 
plAk. 
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Slovaklar, Sovyel 
Rusya aleyhine 

tezahürat yaplllar 
Çekoslovakya, dahi il sulhu 

''kuvvet., ıstımaıııe tamına karar 
vermiş bulunuyor 

Berlin, 9 (Hususi) - Çekoslov&k
yada 'tlç anelik askeri hizmet sistemi 
tees8ft8 ıetmiş gibidir. Prağcüın gelen 
babet-ler, ~'k hükfunetfiıin bmıa '6air 

bir kaııuıı İayı1ı8§mı parlamentoya ver 
mek iDere olduğunu bildiriyor. Al· 
man gazeteleri bu hadiseyi ehemmi
yetle karfllamaktadll'Jar. 

V olldftt Beobahter ga,;etesine gö
re, Çekoslovakya, 'dahi.i sulha, nasyo
nalistlerin taleplerini tatmin yoluyla 
aeğü, ••Jmvvet,, isümalile temine b 
rar vermtşttr. 

Diger taraftan Çek gazetelerinaen 
Lidovi Noviny, bu seneden itibaren 
ihdas olunacak üç senelik askerlik biz 
metınden bahsederken, 'bu tedbirin 
muvakkat oldtlğuna, Ydiyet Sükan 
bul1!r bn!rmıt kaldtrılaeağını yazmak· 
tadır. Gazete şöyle diyor: 

''Cümhuriyet, bu fedakarlıkları si
Wı altındaki mevcut boşluklal'l etol· 
aurmak için ihtiyar etmektedir. Nor
mal 'SUl'etf.e 'ES'l~l aymdııterhis edil· 
mesi llzmıgelen sınıf, terhis edilmi
yecektir. 19 Mayısta silah altına ça
'ğırılmı§ olan ihtiyatlar, yeni teşkifl
tm derpiş etmekte olduğu kıtaat mev· 

cudunun temin edilebilmesi için 30 
Hazirana tadat lftlAh &ıtında kalacak
br. 

Berli:n siyasi ııaahfilleri, Almanya· 
nm hap iltem'8dlğlnde, bütUn tahri
kata mukavemet edeeelinden ısrarla 
duruyorlar. 

Gene bu mahafil, gerek Çekoslovak
ya.nm, terek garp devletlerinin maa
di ve manevi muka'1emetiahı yıpratı-

lacağmı ilmit etmektedir. Alman is
tekleri kat'i olarak tat.mm eaflelMli· 
it mtlddet~ Almanya btı ·meeeh!yi 
daima mevzuu bahsetmek azminde
dir. 

Çekoslovakyada nahiye lntihabatı
nın sonu yakla~tık~a. Alman efkirı· 
umumi;)•esmiın merakı .artmaktadır. 

SoV'y'et"'r a~hloe ıtezaMlrat 
Varşova, 8 .(A.A.) .__ Polonya A· 

jansmın bildirdiğine g&l'e, Çekoslo
vakyada Prelburg'Cla ınuhtariyetçi 
alovaklar toplantmmda &vyet aleyh
tat'I ~ıabftt'rft yapıbmt ~ Çekoslo
'vakyanın Sovyet biılli(i ne olan itti
fakı protesto redilmiPtr. Bu mtinase
betle bir kaç kızıl ayrakla Çek - Sov 
yet ittifakının bir sureti '81Wirııştır. 

işçilerin tekaütlüğü 
• ,..... Bttıtarafı 1 int!lde as'kerl fabrikalara büyük ve kudst ve ay_ 

mahye encümeni de maddeler üzerinde ni zamanda tehlikeli bir 'f tahm'l 
ufak tefelc d~şiklikler yaptı'ktan sonra edilmiştir YUI e 

1 

Meclis heyeti umumfyesme gönderecek. A.-,_ _. • f ,....n...n • • 
tir. :11\en aurnuuar ınemleketımızde 

Kanunun mucib sebebler layihasında ~eed~1!1,:11ar a1tıtıda -~~-~vvel aynen §i:Syle dem1mektedir: esıs ve 0 ıama~cıen vu. 
''Meır;ıleket müdafaası vazifesini üzeri.. kubu~n ~belerde. birçck ~etler 

ne alınış olan büyiik ve prilı ordumuzun CÖl'llIUI ~ acümle f9tilRW tilrbınden 
tilAh ve mühimmatı imal ve ikmal ile ~nce yetılllllt ~ "'1;dt teh 
vazifedar olan Askeri fabrikaların istik. l~keler ve m~rumıyetler fçind'e orduya 

W ha b
. . -sıWı ve ımühunmat lhamlıyarak yokluk 

r ınden sonra cumhunyet Wikt- ·~ :ıık:t "~-ı 
metimizin büyük himmet ve lfedakarlık. ı!r''"""' 'Varı .ıar ...... "•au&&•ardıt·. 
Jan1e Alia'dolUda tesis etmiş oldulu si1lh .Bugün ~a arıedeııiı kı: Türk 

.. . ctiDICt - Türk lıd1arile 'ba fen 'ft sanat 
mühınunat vemalume 'fabrikalarile, eserini en tnce '\'e hassas ~erile en a. 
program mucibince peyderpey yapil.. ltr ve tehlikeli işlerim hiç ldmsere muh
makta ve yırpılacak -otan fabrikaların iş_ taç olmaksızın ketflllde, ipenmesinde, 
letilmesi ve lıergün terakkt ve inkipf e- 1tnalinde ~ mwrhasebesinde meleke ve 
aen harp sayaiinin takip ve tatbiki gibi ihtisas sahipleri yet:ijttribfl'ij - laarp sa. 

Türk - ingiliz 
antaşması 

Alman gazetelerinde 
tenkit edllmtı 

Fransızca ''Entransijn,, fOllftai, fft.. 
JIOS ajansının Berlin muhabirinden ala_ 
ralt, ~iman ıomeltrinin Ballfan mtm'k
ittltri iaihada yaztlıleuırım naleltdi.. 
tY,or: 

lki Alman gazetesi: "Berliner Banıeıı 
il'saytung,, ile "Germania,, Alman hQldl.. 
metinin Tuna havzası ve Balkan mem. 
leketleri üzerindeki taleplerini bütün 
~ • Ulatmışlardır. Bunlardan bi
ri aiyast dileri iktisadi JJlin tmlanda 
mat1ltiıat vemıiotir. 

''B«liner B9nen Tsa,ıtung,. Çekosb. 
yakyadaki Almanlar ve cıeooba ,.Xi Av. 
rUfl8ll meselekrine karş deınokrasileriıı 
~ "ab1aplmllz ~ IDeVlaı 
bahs ederken Balkan ve Tuna memleket 
]erinin Almanyaya karşı vaziyetinin, do. 
lninyonlar1a Biiyük Britanya arasmclaki 
~iyet gibi telakki olunmasını istiyor

Uu. 
Bu gayeyi iktisadi sahada ele alan 

''Gennania,, euetesi Allilanyanın ikti. 
Udi haritasını çiziyordu Bunda Al~ 
)'aya tenzilitlı tarifelerin yardIIDI ile, 
Balkan ve Tuna havzası iktisadi mem. 
leke6'ri bir~ gibi vtnliyordu. 
llu haritaya göre, Ottava iktisadi anlaş
masile sıkıjık bir vaziyete kornilm\11 'o. 

lan Almanya ve İtalya etrafında Maca
ristan, Yugoslavya, Bulgaristan, Yuna. 
Bistatt, fspaftY3 ft müstemlekeleri, Ar· 
nawtluk, 'Ve daha ileri bir luitve olarak 
L'ehistan, Romanya. Türkiye ve Japon 

1üu toplamygrdu. 1 
... Alman gazeteleri son Türk • t Ollll 

aıılapnasmı da tenkid etmi§ierdir.,, 

mryii itlerini de bir ~ Çttçevesi da
biline a'lmt§tır. Bu meslekte ihtisasın ida 
me ve ._ ıi~dt terakki ve inkaşfm 

ve meslek er'ba'bıımı b1l :ıt~e canla 
başla baAlanmMr fçln fhtiyatlayarak ça. 
rı~acak bir yap aeldi'kleri ve ömrü 

tablfteiıü 1!!na1 ~ lbesteiin hö9usiye_ 
'ti ve ~eh'likelerine ge5re kazaya maruz 
kaldıldan halde ~evlet ll*ll\frlan hak 
Ye srftftlarm8an istifade ~taatlei 1 ve bun. 
Jant da istilı.iJal endi~1etindt!ft ~ ka 
faca1ı: bit h3k Ve istneba\ ftrillnesi llma
nt artık gehtıiStir. 

Son zamanlarda her devletin harp sa.. 
nayiine ne derece ehemmiyet verdikleri 
ve bu hU9U91Dl temini için ne büylk mil. 
11 fedakiı'liklarda bulı.mchlklan maltlm
dur. EeUen BOyOk Ölmiıııiatn rtnedis 
heyeti um1mliyesiftde irat tiu~ 
nutuklarında harp sanayiinin terakki ve 
inkişafına ipret buynılim.$ı. Her sa.. 
hada eleman yetiştirerek bir sefer vuku. 
unda askeri fabrikalardan ~ istifa
de etmek ıçin ajmdiden ehemmiyetli ted 
birler alarak eremanıann müesseseye sı-
kı 8lkı bailanmalannı ve istikbal endi. 
1esmden azade olarak çalaşma\arau ta. 
min için evvelce btl eibi dü§üncelerle teş 
kil edilen sandık bagiıti ~btfyaçlan 

tarıkJl}'Ul8dlğmdan bU sandlli " ve 'B 
11n1t1ar'11ıa ayınnat 9Utfltile lMltl'llr, mas.. 
tabdem, usta 'ft i~ ayni taM8nda 
tekaüt hukukuna malik olmalan ft &
lümlerinde dul ve yetimlerine aylık tah
sisi suretile istikballerinin temini için 
Devlet demiryo1aln, inhisar memur\an. 
Denizyolları ve Akay işletmeleri fabrika 
ve havuzlar ve kılavuzluk meınurlan te
kaüt sandıklannuı umumi hikümleri 
895 numaralı kananla t.elif atat ...._ 
tile hazırlanan 46 maddelik kanun ilyi. 
han Büyük Meclise arıol~ .. , 

K8nnaft bu içtima demı&incle ~
ama çab§llmaktadır. 

9A&Hte~ 
• o f ' h ı 

R•nkı.w., koku
lar., sesler ••• 

~ .Bqtafafı ~ incrtde 
"VeY'httt ki: 
- tAmıen seni kırıt hama'dltn& :gatU. 

ritrlten baban evde aevttıelhdail gar.el 
mi söylUYbfdu, ıtarki ını? 

Diye IOı'Ak acaba bize ne cevab ve
rebilirler? 

Fakat, dedifb glbl Yat. itli atla. 
dt ıqrdı, insan pvnıau da yai t$if 
lidymuı111 otaufu ttu 8Unyanm .güilel
ılik 'Ve çirkinlRrMbU hafif tertib ça. 
m~ 1*flat. 

0tduadan, krrliıiı~ 90IU'al'a g't • 
lince, & d'a ltemftı dediğim fftjf, tıpkı, 
klrirllldatı "!01\n. t!i'.tuJ çilmaya. ben -
zer. 

Amerika da 
Kaçırılan 

çocuk 
Bir kar.ı koca te•kll 

""ildi 
Mi)•ami, 9 .(A.A.). - Çiftçiler tarafın. 

aan kstn}'Otı ~ olarak t~hdatn edil. 
i!Hillte olan Mak Kol a8ındaki a8am 'tev
idf eBı1mtştir. ~ak Kol, kansmm da ış. 
th1tktle Skig1 Kap, ka~ olmakla 'it. 
lıatn 'edhmekmflt. kan k'oca, fki S'ene 
müddet çocuifm babMI o\an Ceymts Ka. 
lm hizıtıM:fnde btı1umnuşlar&r. 

Adapazarında 
yakatanan katil 
Firarı ırrlradatını tla 

bldllrmGı 
Adapatan, 8 (A.A.) - Bir eene ev

vel Adapazarı bapiaınfalnden .Jmasıt>, 

Ceç«lll laUta laldp atıaamda, tndt'kez 
arallokı batfaıv"P idri•i hainane bir 
pJDlde ,... ıfflm ideftı mah'kkna daa
me Haian ;anctanu yidbqı• HalGlm
.. idare ıeltiii eiikeıenin t1ıkibitıllen 

ıltttttuıaım,_ndr fifı <ief'Yeilbı Kaılb

,. Jrayiidde lldrr bir fentber altına abtı
-. 4'e .- ~-l'tltlı Jnartum. im*ı 
olmadığını anlayan cani ..U. müfte.. 
se iıomutanlıjına teaHm olarak pbre 
getirilmiıtir. 

Ken~le beraber bapieaneden ka
pn MUA11ıtı bir mücldet evvel memle
ketine ıitmek O.ere keniiainden ay
nl&ıını ifade etmekte ise de Musanın 
aa bu ıerir tarafından katıeafıaiğine 
c!air delffier bulunmuıtur • 

-o--

Silrp Agop 
mezarlığı 

Belediye ile Evkat 
......... llıtlUlt çıktı 

S88pllgf11> ~dit\ ~ ... 
1ellye ile ~ltaf w.ıııda )'ai bit' 'i!ati· 

-~-· Belediyeye geçmit ~ tııiı DMm'kk 
üzeriade v~ idaresi hak ldtiia et
ıbekt'edk-. Çilhirii bu~. ftlrttyle, 
hiç bir izin ve muvafakat olınak ... ftı 
Etmuiler ar~ından almauftır. Bugün 
'de o haksız İfialden belediyeye ıeç
Mit bulUIMlyor. 

Belediye iae, Evkaf mülklerinde mü
ruru .zamaaın 36 sene olduiunu, bina
enaleJb, artık Vala!l~ ldar•i tarafm
~aa mezarlık üzerinde bir hak iddia e. 
dilemiyeceğini ileri sürüyor. 

Davaya bakmakta olah ikinci hukolr 
mahkeme•i ya'kında Jdıırat' verecektir. 

Çankırıda be' zelzele 
oldu 

Veni Beyrat Llm•· 
nıınn a~tış m~l'a,tmı 

Beytutta. . inp edilen yeni JJınanm 

açıh'! mttaaiı:lli 13 hadran pazartesi ğü 
bil yt7-lacalrtır. Merasimde buluııımak 
tltere, Ptanla'nm Suriye fettalide ko -
miseri k~ cJ6 Martet tarafınclatı latan
bul liman reisi de reımın met e8il
mittir. 

Limanın açılma mcrasimnie Franaa
nın Akdeniz filoıuna dzoil harp gemi -
leri de iftirak edecektir. 

9 JIXZIRAN - 19~ 

Af kararı 
~ Daştarafı ı incide 

İ!ittilimiu .en, elikadeiar timdi iMi nokta üzerinde izhar ıohman 
tcnlelUlihıtİ ~dit ltulan~ul'M'iılt ,..n tetkiklere ba;lamıtbr. 

Diler tsaftö -.nıl-..in iftuhte1if yetlerinde bulunan mahpuslar
.._ Büyiik Millet ldeclitine, Baı.-alete · effedibnelerini ~alvaran Wr 

IOk ili...., gelmefe '*flamıtbr. 
Şimdi •f qinin hlelllleket içindeki diğer bazı suçlulara da a!ftiili i· 

zerinde dütünülmmktedir. Falcat, 'llenüz bu hususta hir karar verilme
diği rihi bu aftan Jwlgi smİf ıuflalann istifade edecekleri de belli de
ğildir. HükUmet tarafından hu8'hııbmq olan af ti.yı'humda bu hasuı. 
ta bir ayıt yoktur. Vahla bu liı'yihafMI 'lnÜzakereli etınaımc!a meclisin 
ekseriyeti lüzum cörilne tepnİl bılllhiyetin8e Dir kayıd Mve etme.ı 
mümkütldür. 

A'11 ıac; mahkt\mları, -katı1111un kendilerine de teşmiltni istiyorlar 
~nar., "9 (1'~efoala) - Meınleketin mahte&f yerlerinde butanan 

cezaevlerln&ıtô tülıtttiiıht brafınclan, Cumlıuriyetin 15 inci yıldönümü 
münasebetiyle hazırlanan af kanunundan kendilerinin de istif adc ~tmeleri 
itiM ... ....,.... Ulbdbli _ .......... ,....... .............. 

Mahkıimlar bu mil'9:t•ı ....... a. tiyle tlemektedirler: 
"Ula Atatül'kün, tmdiein açılma aüninde irat buyurchaklan ıenelik 

nutuklannda ''devlet, CamhuriJ'etiia yalnız otoritesini değil, tefk•tini de 
temıil ~._, 11&1-. -., r tık wiJMi ....Mmmlar w yiiz dlililder 
h•kkında bir ili kanunu hazırlandığını gazetelerden okuyarak öğrendik. 
Bu kanunun bize de 'tetmil edilmesini istirham eyleriz.,. 

lngiltere ne yapacak? 
~ IBilflilN!tfl 1 fnclile ittifak edilnıektedir. 

Bu son teklif, 'bu ana kadar Pnn· Mesuliyetler meselesine gellnoe, bu 
:ko'ya taMlftarlik etmiı olan DeYl meselenin ancak hududu geçen bir 
Meyi c,-azetesi ta.n.fmdan ileri eUrül- tayyarenin yere düşürülmesi takdfrin
milftür. de kat'i 11urette halledileceği miita-

Deyli EkBpres guetesi, Niyon iti· lea:ı serdedilmektedir. 
18.fJiamesine tımalarmr koymut olu Dük Dalbe, dün akşam Hariciye ne· 
devıetleriıı vamyeti tıetkik etmek tıze. zaretine gitmiştir. Muma'ileyh, nöbet. 
re i9tknaa davet edilebilecekletini yaz çt btılmıan Hariciye memuruna. hükQ.
malrta.dır. .metittaen almış olduğu tebligatı bil-

Taymis gat.etesi, ıhıcütere hilk6me- dirmiştir. Bunda, hükfunetinin ku· 
tinin kabul edneeek en fyl 'IDnltleri mandası altındaki tayyarelerden hiç 
tspanyada)Ci mlılıelıirillerinden alaoağt birinin &On gilnlerde hududu tecavüz 
raporJaın tetkik .ettikteın wonra teebit etmmi§ olduğu beyan edilmektedir. 

eyliyeceğini yazıyor. Bir bombardıman 
Papaaıa teea&Ufleri Barselon, 8 (A.A.) - Frankist tay 

Paris, .9 (A.A.) - FigarO gatete&l, yateler, bu sabah Fransız hududuna 
Kast.elgond -Offo'dan alm11-01duğu bit yirmi beş kilometre mesafede Tigue
t.elgrafı ne,retmektedir. Bu teljraft& tali -şehrini bombardnnan etmişlerdir. 
bilhassa şöyle denilmektedir: .tiPapah Şehirde kırk kadar öfü vai'drr. 
Kardinal PacelH'yi .general Franko'ya ...... ..._ ...... _ _...___... ......... ...._ ____ _ 

bir me11.j göndererek cegeııki hava Afyon 
bombardımanlan dol&yıaile teeaıüfle-

rini beyana memur etmiftir.n mukavelesı·ne 
~iliz Randye Naıın ele~A-
cele dUmlll iştirak etmtyenlerln 
LolMira, 8 (A,..A..) - .Hariciye <tıazı· 11 ı 

n Lord Ralifalm, TDMU•iyetini yan- mB 8rJ 8 JDmJfaCbk 
a bırakarak b.ıgihı öğleden olMlllra Cenevre, 8 (A.A.) - Anadplu A-
Londraya avdet etmi§tir.. Jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

iyi haber alan menbaJardan öğre- Beynelmilel afyon tahdidi konfe-
nildiğine .göre, Lord Halifaksm bu av· ransı ihzarı komitesi mUzakerelerl

deti, İspanya limanlarında İngiliz .ge- 'nf bitirmiştir. 
mileriniıı bombardımanları hasara Müstakbel konferansta yapılacak 
uğraması neticesi meydana gelen va· beynelmllel mukaveleye temel teş-
ziyet ile al~kadar bulunmaktadır. kil edebilecek muhtelif sasları muh-

'Batan lngiliz gemisi tevl olarak hazırlanan rapor bu haf .. 
Valan.8iya, 8 (A.A.) _ Röyterin öğ la MU1etler Cemiyeti i&tlşart koml

rendiğine göre, gece Ga.ndie limanla· tesinde müzakere olunacaktır. 
rmda fra.nkist tayyarelerin bom.bardı· Bu müzakere en bUylk afyon alı-
manma maruz >alan tngiliz vapuru cısı olan Amerikanın <la ı,tırakile e-
batmıştır. hemmlyetlnl artırmaktadır. 

Franaaya akm eden layy are- Son celsede delegemiz B. Necmed· 
ler meıeleai din Sadak şimdiye kadar afyon zl· 
Londra, 8 (A.A.) - lçanya'41an raati yapmamış olan memleketlerin 

Fn.naaya geçen tayyareler tarafın· muahedede tesbit edilecek bir tarih• 
dan Fra.nsada yapılan eevelanlarla ten sonra afyon zlraatine başlama
bombardımanlara karşı Fransa tara- larının yasak edilmesi esasının ka· 
fmuan ittihaz edümie olan hattı ha- bulUnde Israr etmiş ve bu mesele et
reket, diplomasi mahafilinc!e umumi- rafında kuvvetli münakaşalar ol• 
yetle tasvib edilliıektedir. Diplomasi muştur. 

YofYla yapılacak te'"§ebbUSlerle }'ill'bhls· B. N. Sadak bundan sonra afyon 
tola:rm faytlasız olac&.gı ve sadece as- mukavelesini kabul ve tasdik etml· 
kert bir mtt'da.faa mele!esi mevzuu 1en müstahsil memleketlerdeD müs· 
basott!uftt m'tıtaletsmı ileri sUtmekte tehllk memleketlerin afyon satıa al-

"Hamldlye H v mamaları esasını :ileri sünnü~ ve .. in-" an J a sanı ideallere hizmetten bol bot bah· 
lf ma Dl oda sedlldiğtnı işittiğim bu t-oplantıda 

Atiha, 8 (Huıusi) - Haınidcye mek- bunun teyit çarelerini bu1ın1ı.k IA· 
tep gemisi dila Hanya limanma ıelmil· znndır,, demiştir. Kanada murahha .. 
tir. Gemi Hanyada il& cün kalacaktır. • ve diğer delegeler bu teklifi ka• 

Hamidiye kumaııdanı ve zabitanı ıeh- bul ettlkılerinl be:r&n etmişler n biÇ 
11C sıkarak valiyi zifaret ctmiılcr, ftli ıkhnaeGIA itiraz etmeıdillnl beyan 
tanJın4an iadei eiyaret edilnrittir. Ku- et.meal 61er.tne B. N. Sadat, bU 

man4iaa ve zaeiten aerefin• kabul R- atıılleleae ltttfaknı komiteye teref 
timleri tertip edilmijtir. Tiirk gemici- nrdltlnl tıöyiemiştfr. Afyon taJıdl· 
leri ahali tarafından allatlanına.ktadıc. .-n1 Jrbl&ttol Meeek bir uzvtyettıı 

• 
Belarad radyomunun 

"onsert 
Belgrad, 9 (A.A.) - BeJrrad m!ybsu, 

ıo hazirarıtıa saat 21,'30 ~n. ~.ıs e ka. 
dar. İstanbul saati .. bir Avrupa konseri 
ve mi1ıt Y~ mmdki mOWJıeft!li 1l!r 
tip !ttııiştir. Bu komer. Avnrpanın bü· 
tim ratfyt) istas~an taralıhdan yayı1a. 
caktır. 

tesisi konuşulurken :B. ~. Sadak· 
Tltktyenl'ft bltzat t~nc!e tem!ll edil· 
medlğl htc; bir uzylyetln kontroıuntl 
1ı:abu1 edelmlyecefftıl ve kontroınne 

btnat tft,lrak etmediği biç blı teah· 
!ltc!e thişmek ldetitıde olmadıtıoı 

ctöylemlştlr. 

Ttırklyenln talebini temin edecek 
bir tormill bulunması vaadedllınlt'" 
Urıı 
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Ç©>~lYk h©ıft©l~D 
Hediye kazananların 

isimlerini neşrediyoruz 

Güzel jermen 
Tımarhaneden çıkar 
çıknıaz nıanastıra 

kapanacak 
21 mayıs .tarilılı liilmecemizin hal şe'k. 

li şöyle idi: 
Mübecc~l Tuna Kılıcali 14 - Arma
ğan Kartaltepe Aksaray 15 - Lütfü 
cu:in Emitgan orta okul 16 - Aysen 
Göktepe Fatih Mtitercim ıokok. 17-
Semih Taner Kadıköy ıs - Erol De
mit"el posta T. memuru 19 - Abide 
Tarı Tepebaşı 20 - Türkan İstanbul 
.kız lisesi 21 - Halit Babıali Orhan 

bey ihan 22 - Fuat binici Beyazıt 

23 - S. Baru Tozkoparan 24 - Mak 
rik Essey<:•n Osmanbey Nur aprt. 25 
Kız lisesinin son sınıfında Sabiha. 

''Dizlerinize kapanarak yalvarıyo

rum, beni kurtarın! Üç senedcnberi 
cehennem azabı içinde kıvranmakta. 
yım ... Yalvarırım, kurtarın beni ... ,. 

den kısaca hapis cezasına mahkum e
diliyor. Hapisten çıktıktan sonra da 
hastalığını tedaviye uğraşıyorlar. Fa
kat o zamanlar bu derdin devası he
nüz pek iyi bilinmiyordu. Doktorlar: 

·-,, ~< t~ 

Ftt '? t~ 
°" lS~ '~ 1 

BlR h.OL ':'>AA Tİ ~<AZA~AN 
Birinci: Nermin A:ktulga, Be}·o~lu 

Bekar soknk 6 numarada. 

MIRER DEFTER KAZANANLAR 

26 - Naciye Yücesin Topkapı 27 • 

f ... ütfü Gülcan Haydarpaşa lisesi 28 -

Ali Tu§ Kumakapı orta okul 29 - Fik 
ret on be§inci okul 30 - Cahit Per· 

tevniyal Jisesi 31 - Şevket Kumkapı l 
A 'rtısturyad!ln çıkarılan prof e~iiı 

F-ı oyd, tJorı.lı ay gitn1ek iü~r~ Pnı i
se gclnıi tir. Profc:;ör re: imde, Paris 
ganntla Yunanlı prenses Yorgiya ta. 
rafıntlan kntııılnndığı ıstradıı. gorUlil -
yor. 

Bu sa4rları yazan Jermen Sombre 
isminde bir kadındır ve bulunduğu 
bir tımarhaneden bir avukata yazıyor. 
Jennen Sombre bugi.inkü neslin tanı • 
madığı bir isimdir~ fakat, on beş yir
mi sene evvel bütün Fransanm en 
meşhur artistiydi ve t>nun oynadığı ti 
yatrolar adam almıyııcak dereceqe do
lar taşardı. ''Güzel Jermen'' diye ta. 
nınan bu aktris için hususi surette o. \ 
tomobiller yapılır, memleketle bir se
yahate çıkması başlı basına bir hadi· 
sc olurdu. 

"Esrara tutulanların onda ikisi iyi 
olur, ikisi ölüme sürüklenir, altısı da 
vazgeçemez,, diyorlardı. Jermen Som. 
bre bu, vazgeçemiyenlerdendi. Onu, 
yarı deliicre ve csrarkeşJcre mahsus 
bir müesseseye kapamışlardi. Burada, 
~srarkeşlcrin ellerini tahtalara bağ _ 
tarlar. ÇünkU, şuurlarını kaybeden bu 
zavallı insanlar yumruklarını sıkarak 
durdukları için, tırnakları avuçlarına 
batar. 

Parisin eski güzel Jenneni de. bu iş
kence içinde senelerce knlırtış, sonra 
1yi olduğu görülerek ~ıkarılmışb. Fa
kat tekrar esrakeşliğe başlamış veyi
tıe ayni yere kapanmıştı. 

BlR PERKEL TA'Kll\11 KAZANAN 
ikinci: Selim Turgut 29 uncu mektep. 

l3tR ŞlŞE KOtO~A KAZ}\~A.N 
Uçüncü: Behire Gaziosrnanpaşa orta. 

Ok"UlU. 

BiRER KUTU BlSKOVt 
'KAZANANLAR 

1 - Havva Halil ağa so'kak 2 - ı. 

Lason Galata Ziya paşa caddesi 3 -
Zeynep Kapatı mektep sokak 4 -

Sabahat Cağaloğlu 5 - Rıza Uzun 
Yusuf 6 - Jak erkek lisesi 7 - Gü
lümser Saraşhaneba§ı 8 - Saime 

8 inci tık M ekep 9 - Fikret Rıza 

Nevratan muhabere memur kızı ı.ı
Moda Atıfet sokak 11 numara. 

BiRER DOLMA KURŞUN 
KALEM KAZANLAR 

orta okul 32 - Ergun Vin~el Çt>talca =========================== 
33 - 1sa Tf. vatman 34 - Ar. Jake 

Şişmanyan .Arnavutköy 35 - Ziya I 
cniıyoUınnaa S6 - Abdullah Erge 

Şehremini J 7 - uriye Kara gümrük 
ilkokul 38 - Ayhan Açıkalın Ulelı 

39 - Necdet TuzerÇıtr..lca orta okul 

40 - ıfsmet Serim G:ı.latasaray 41 -
:r'il'l'kay Kattaltepe Aksaray 42 - E
rol Göksel Kadıköy 43 - Vedat Öie 
Haydarpaşa lisesi 44 - Aliye Altıncı 

1l?ındıkb 44S - Ntd! Kmsu 'Bakırköy 
46 - Nihat Ertan Usklidar 4 7 - IA. 
Ze'ki Vefa lisesi 48 .... Nıeiöc Çağlı 

Kadtkoy 49 - ıthsan Egeli i'aks'im 
'Oltt 10kul !50 - Ziya Duy.ak Kumka 
pı. 

BtRER lŞE iM:ttlınk'KEP 
KAZ:ANANL}\R 

mati Turing palas oteli 53 - Semiha 
Tangire !Fatih on üçüncü t;kul 54 -

Nihat erkek lisesi 55 - Behice Kemal 
Fatih 56- Omer li:rsun Sirkeci Dev

rişler S 7 - Y. ikiz Selanik bankası. 

58 - Fikret Kızıltan Ham··m odaları 
59 ....... OUrçin Orkun has fırın 60 - i. 
Billur Edimekapı 61 - Hicri erkek 
lisesi 62 - Behçet Baykut Vefa lisesi 

Fakal, 5öhretinin en yüksek derece
ye ulaştığı bir anda, Jermen Sombre 
birdenbire ortadan l:ayboluyor. Büttin 
Paris halkı mcraktaliır: GUzel Jermen 
ne ö1du? niçin artık 'tiyatrolarda, mü. 
2ık hollcr:le oynamıyor? 

Bu sualler zihinleri bir mUddet meş. 
gul ediyur. fakat sonra unutuluyor ve 
artık artisti kimse arayıp sormuyor. 

Aradan be'ş sen\? 'geçiyor. 1928 de, 
yani bundan on sen~ -evvel, Jermen 
Sombrc'm ismi tekrar duyuluyor. 
Herkes eski sevgili artisti hatırlıyor. 

Fakat, "Gilzel Jemıen'' i herkes o 
sefer mahkemede görüyor: bir kitapçı 
dükkanının önünaen kitab çalmış. 

Bu hırsızlığın arkasında bUyUk bir 
facia gizlidir. Esrar iptila:sma liüşcn 
artist, bu yütden 'Sahneyi terketmiş, 

hayatını esrarkeş kahvelerinde geçir
meye başlamışt.tr. Elindeki 'avucunda
ki para da bu mUddet zarfmda bitmiş. 
lf nltat iptılasmdan va.zgeçemiyen 'ka -
drn, lıcr gün, ne yapıp yapıp esrar pa. 
ra.sı bulmaya tnccbur o1muştur. 

Uç sencdenberi yine bu feci hayat 
içinde yaşıyan eski artist, nihayet bu 
gün iyi olduğunu bildiriyor ve kurta. 
rrı1maı:ıım rica ediyor. Jermen Sombre 
tımarhaneden çıkmca bir manastıra 
kapanmak niyetinde olduğunu ilave 

etm-ek'tedir. 

Yeni neşriyat 

Polikliolk 
Poliklinik aylık Tıp mecmuaıırun 

Haziran nüshası çok zengin ve gü
zel münderecatla intişar etmiştir. Tıp 
o1amlanna tavsiye ederiz. 

Bora - Fırtına 

~ 2 A 1i S3ğlanı Cağa loğlu 13 ~ S 1 ._ B. Çağlı Sama~"l't '52 - bta· 

63 - Hicri Beyazıt 64 - Fazıl Çevik 
Sirkeci 65 - Adile Eyüp Vezir tekke 
66 - Feyyaz Haytiye lisesi 67 - Ka· 
zrM Fatih on üçüncü okul 68 - Sela
pare İstikHil lisesi 70 - Fevziye Sir· 
keci Hocapa§a 71 - Ali Ertürk Beya
ztt Demirôz ayartıman. 72 - Cahit 
mi Şefik Vefa erkek Hsesi 69 - Meh
Yayla caddesi 73 - Turban Keseli 
İstanbul 44 ıüntü t>kul. 74 Halil IKap
ka~. - '? 5 'Nt:cdet Çanakkale. Jcrm"n SombrP hıı lursızlığı ytiz'Un. 

l<rymetli muharrirlerden Turgut Ak. 
kaş taraTıntlan yazılan, Bora _ Fırtına 
i minde yeni ve eok güzel bir roman, j\n
karada basılmı~ ve fiyatı bir liradan sa. 
litışa çıkarılmıştır. Roman meraklılarına 
t:l\ siye ederiz. 
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ba:1t '. ı1t cc2:ayı hak ede ek b.ı ıaJa.ıı 
dır ... Doğrusu bu sahne ömrüm olduk· 
ça aklımdJn çıkmıyacak ve benı rôalıa 
hır hayli güldürecek ... Fakat aabama 
binsenizc, camm ! 

D'Aıısas, bir 'mazerette bulunup, bu 
daveti re:idedeC'ekti, fakat tam bu sı· 

rada, şatonuh avlusunda, mutad olmı· 
yan bir hareket vukubaldu. Ziller ça!
mağa baş1adı. Adamlar koşuştu, ahır
lardan atl~r çıktı; Krebiyonun keskin 
nazarlan bütün hanları derhal gör<fü. 

Bunun üzerine hiç tereddüt etme
lde!'ı şöv •1yeyi arabaya doğru iterek: 

- Çabuk, şövalye! .. Çabuk binin! .. 

Şövalye, gayri şuuri bir hareketle 
arnbaya bindi. d'Etyol da onu takip 
etti. Krebiyon, atını sürükliyerek hep 

kendılerini takip eden 'llşağa bir işaret 
yaptı ve sonra arabaya bino:-ek araba 
sahibi kendisiymiş gibi arabacıya §Öyle 
bağırdı: 

- Sola dön ve kamçınızı harekete 
getir .. Icap ederse at1arını öldür .. Fa
kat bütün hızla ... Delice bir hızla git! 

Bu sözler üzerine KTebiyon, hay
l'etler içinde kc:ılmış olan d'Etyole dön
dü ve bir kaç k'dimeôe ona vaziyeti 
anlattı. 

Bu müddet zarfında, şairin amirane 
tavrır.dan adeta ürknfüş olan arabacı 
da, atlanm b:•} döndürücü bir sü'ratle 
koşturmağa başlamıştı. 

Krebiyon, b:ran içinde, planını 1ıa
~ırıll!mrştl ve bu planın t'aba1ckuku i
çinse, d'Etyolun yardımı dzemdi. 

Hikayemizin başm<ia ~nl~tmış oldu
ğumuz veçhile. d'Etyolun, plSnlarını 
tıh:ıkkuk ettirmesi iiçin §Övaly-eye ih· 
tiyacı varC:r. Bunnn içitıdir ki, bi.ıyük 
bil' hü~üni}et ve sabl1miy~'tle yartiı
rnrnı vaadeui -ve h:ıtta fd' A'Ssasın ken~i 
•ıne şükran borcu be'Sliyeceğini ôüJü· 
tterck bu tek1ift'cn memnun oldu. 

Ar.:.ba, krn1m hususi küçük evinin 
Yolunu tuttuğu ~ırada, bir grup slttari, 

ş6v'a!yenin peş.ne takılmak üzere şa· 

tMan çiktı. 
~to nıeydanma ~e)ince, askerlere 

kumanda eden zabit, ıtııleip edeceği yolu 
bir türlil tc:tyih e<:leme'di. 

O anda, orada, ona, vuku bulan ef· 
ıaaneVı 11ahneyi kim anlatti ? •• 

Hangi sefil :geveze ona şövalyenin 

~şkalini tarif etti: koyu kahverengi 
manto, 'Siyc:ıh tüylü, üç kö§e siy.ah şap 
ka? 

Şövalyetıin bit arabaya bindiğini ve 
bu arabanın gittiği istikameti ona kim 
'loyledi? 

~üplresiz tehlikeli olmıy~n bir yol· 
cu! 

Her şt:yi Ciuyan, her §eyi göreh ve 
resmi tnakamlcıra mensup .adamlar mey 
dana çı1cın:a, duyup gördUklerini ve 
hatta, bazah i'.la, ne duydukları ve ne 
ae gördükleri şeyleri söylemek ihtiya
cını lrissedeh boşboğazlatldan biti; 

Ge1ip geçerlcen bir 'kelime söylemi
yen ;anonim mahlukl;ı~an biti. 

Yalnız, bu ke1ime, tamir eailmez fe· 
laketleri doğurabilir. 

'Her 'ne olursa o1sun, adamlahtun ba 
şınt:Ja bulunah ~abit, henüz uzaklaşan 
wabayı takibt koyuldu. 

tı.rabamn almış oldugu istikamet 
Patis 1istikattıet'inin aksi tarafıyôı ve 
bu takip ettiği firarinin Pal'is yoluhu 
tuttuğuhu zanneden talıiti bir hayli 
hayl'ete düşürdü. 

B~·~ ööndlidicü bir süratt bit takip· 
ten sonra, askerler nihayet arabayı 

lfarkettiler. 
Yalnız, bu araba gayet ağır ilerliy.Cr

Cla ve hiç te bir takipten ka!rlyor his
si uyandıı"mryor~u. 

ZalJitin ilk emri üzerine, arab~tı, 

memleketin kanunlarına itaat eaen 
iyi 'bil" vatandaş l;'ibi, atlarını aurdur· 
du, arabanın sahibi 'ide kapıdan uzıına· 
rak ne isteı.:liğihi zabite !lordu. 

Zr·~it yaklaşarak 'he atadığını 'Söyle· 
ai. 

• 

sonra, uşak ta, :geniş bir mtıntoya sarı
Jarak ve güzel bir atı g-e:nlerindcn çe. 
ke. 'tk, ıgene uzaktan, şairin ;pe§ine takıl
dı. 

Bu atal k, d'Aısa's, ıgayet sakin bir 
halde, ıRezervuar sokağln11 doğru yü
ruyordu. 

Sabahın taktiben, saat dokuzuydu 
ve d' A-ss.ıa, hiç ıacele ~tmedcn yürür· 
ken, du<:laklarında müstehzı <bir tebes
süm~c, bu randa lnlki de şato hapisha
n~İnin altüst oldugunu, herk'esin bu 
fir.atar bir tütlü akıl e~iremediğinı ve 
her tarafa süvariler gönderildiğini ctü
§ÜnUyol"du. 

Mösyö Jakrn -evine yukla§trken, ıid
detle ürperm: iKapı birdenbire açılmış 
ve çehresi heyecandan karmakarı~ık bir 
bale gelmiş olan bir adam, dışarıya 1ır
lamı§, ona ~··~çabık af dilemeğe bile 
lü:zum görbedcn, ptoya doğru k:cjU· 
yordu. 

Bu adam, kont dil Barriy<li. 
D'Assas onu, daha ilk nazarda tatıı

mış ve eli asabi :bir htıt'eketl~ bastonu
nu:'! sapı üierinlle 'takallüs etmişti. 

Fakat, şüphesiz, kontu burada dur· 
durmağa kat'iyyen niyeti yoktu, çün
kü, kendisine, ileri dolru 'bir hamle 
yaptıran bn ilk hiıddet hareketini z<ıp
tt:derek, soğukkanlılığını bozmadı. 

llattA, kendisine şiddetle çarptıktan 
sonra, üstelik kaba bir şekilde ve bir 
n"vi kudurmuş taVlrla 

- önüne bak serseri! 
Dire bağıran kontun 1bu 'ha~aretine 

bi!e mukabele etmedi. Halbuki başka 

bir zaman olsaydı, bu hakareti, imkan 
yok, ceıa~z brrakmaıo:dı. 

.... hep ayni sakin haliyle geriye 
'd3n:1ü ve yürümekten ziyade bşnır.:c· 
ta olan dü Barriyi takJp etti. 

Kont şatoya yakla§ıyordu. Şato mey 
danına gelmişti ve adnnlarınt yavaşla'ta 
r.•~<. tal<ip eeiilaiğinin kat'iyyen farkın
da olmadan, p~rmak~ı1dara doğtn iler
liyordu 
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Şöv.alyc) ı takip eden şair, c>nun ıcla, 

pal'mak1rk'ıara t'lt>gru yütüdügünü gö· 
rünce, deh~t •çin<ie ürpererek mırıl· 

-danmağa başladt: 

- Atnan yar.abbim. O da mı şatoya 
girınek ıdeliliğııde bulunacak? .. Bu ço
cok kcndısini diri diri gömdürmeğe mi 
niyet etti? Bu kadar çılgınlık olur mu? 

~ato meydanı, kral ikimt:tgahına 

.giren veya oradrın 'Çıkah w ıfürü ıara· 
La, süvari, asilzade, zabit, uşak lbül~sa 
büyük bir kalabalıkla canlanmala ~
lı:ı:nı tı. 

D'l\ssas'm istediği delv.rr da ıüphe· 
aiz buydu. Çünkü bastonunu asabi bir 
jestle sı1catak, bir kaç kri aörmda, 'tttcy 
danın ortasında bulunan. dü IBarri.ye 
yeti§t'İ, elini Onun omuzuna dayd:iı ve 
korkunç bir .soğukkanlılıkla şöyle de· 
di: 

- Merhaba, kont cenapları.. Sabak 
sabah nereye koşuyorsunuz, böyle? .. 

Kont bu sesi tamyınca, olduğu yer
de mıhlanarak hrı:eketsiz kaldı. 

Sonra, çehresi sapsan kesilmiş oldu
ğu ve dudakları hiddet içinde titrel:ii
ği halde, bidenbire döndü ve gözlerine 
·nanamıyormuş gibi hayretle ve vahşi 
bir sesle, mırıldandı: 

- Şövalye 1dAss:ıs !.. 
D'Assas ayni tebessüm ve sükunet· 

le: 

- Ta kendisi, dedi, hem de sapa· 
sağlam ve serbest bir halde 1 

Bir türlü kendisine ,gelemiyen dü 
Barri hep ayni vahşi sesle tekrarladı: 

- Şövalye d'Assı:.sl 

D'Assas, şamar tesiri yapan m'üsteh· 
zi bir tavırla: 

- Hayretinizi anlıyorum, dedi. sizi 
gl>rmek tiksintisine maruz Gtakiığlm 
-scın tesa8üffunu2: esnasında, 'Siz karan· 
lığa gizlenmiştiniz ve elinizdeki k'amay 
la beni öldürmek .. Alçakça 'katletmek 

• füereydini2:... 'Katletmek diyorum .. 
Çünkii kama centilmenlerin değil an· 
cali: eanilerin. Katillerin sflahıcht ... Bu-
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Sinema ylldızı nasll 
Beyoğlu dördüocll sulh hukuk 

bAklmliğlnden: 

mahlUktur? 
_..Bnşlırrafı 8 incide 

Jırıar. ve tıerkes işine, eğlencesine gi. 
derken "yaşasın Greta,. diye haykırır· 

lar. 
Mariyon Davis - :Hclivudun en iyi 

kalbli yıldızıdır. Kendisinden evvel 
başkalannın menf"'3tini düşünür. Sine
maya girmek istiyen meraklılara iş ve 
yer bulmak için parçalanır. Çocuklara 
bayılır. Film çevirirken stüyoda kilolar
cıı dondurma bulundurmak merakında. 
dır Sahne bittikten sonra istirahat za
manında sahnede bulunanların en kü
çüğünden, en büyüğüne kadar dondur
ma ikram eder. 

Klodet Kolber - Sahne haricinde 
~ok sevimli bir yıldız olar<>k tanınmış

tır. Fakat bir de onu arkadaşlanna 

sormalı. Klodet ile beraber film çevi. 
renlerin hepsi ondan yaka silkerler ve 
bir ağız:ian; ''Ah, o, ne Allahın belası
dır., derler. Rejisörle kavga eder, cpe
ratöre çıkışır, bir sahneyi 32 defa çe· 
v:rttiği vakidir. Bazan cam çalışmak 

istemez. Fakat "ben bugün çalışmak 

istemivorum,. da demez. "Biraz bekle
yiniz,: der. Ve filmde çalışc.-.cakla:rr ak. 
ıamın ~eç saatlerine kadar boşu boşuna 
bekletir. 

Karşısında "Ne vakit işe başlryaca

ğız,, gibilerden boynunu büküp bekli
yen sana'tkarları seyretmekten haz du
yar. Sonra kahkahalarla gülerek:: "Ar
tık akşam oldu, iş yarına!,, der. Ve ma. 
kiyajıyla otomobiline binerek evine dö-
neı. 

Karol Lombar - Holivudun en ağzı 
bozuk ve en hiddetli yıldızıdır. Sinema 
ıan'atkarlan küfürbaz birisinden !:>ah
ıederken "Karo! Lombac gibi küfre
dıyor,, derler. Hiddeti bir masal gi}'i 
dillede dclaşır •. Hele bir film çevrilir
ke:ı bir şeye canı sıkılı1ın . E!u infialini 

CFE 

günlerce muhafcozacder. Bu yıldızın 1 
çocuk tarafları da yok ı;lğildir. Masala 
bayılır .. İyi masal söyliyen sinema san 
atkarlarım evine toplar, onları yc:lirir. 1 
içirir, sonra anlattıkları masa:ları tı•t. 

lı tatlı dinler. ' 
Karol Lombar'ın diğer bir 1 

1 
vasiı da - bilmem kusur mu, yoksa me
ziyet mi? - her şeyi olduğu gi'.li söyle. 
mesidir. 

Bir kadının yüzüne karşı, ''sı:n çir
kinsin,, diye söylemekten çe~inmediği 
gibi kendinden güzel bir kadına "sen 
benden de güzelsin,, diy~bilen yeı:ane 
kadındır. 

Katerin Hepbürn - Hiç kimseye 
benzemiyen yıldızdır. Hurafelere ina
nır. Yatakta sol tarafına yatmaz. Bir 
falcı kendisine "Sen bir ;arşamba ı;ü"ü 
öğleden sonra biri otomobil kaza::ında 

öleceksin,, dediği için çarşam:">a ,ünleri 
öğleden sonra kat'iyyen dışarı çıkmaz. 
Rejisörlerin düşmanı, zayıf:a.rın ve 
kimsesizlerin hamisidir. Parasını işsiz 

kalan artistlere dağıtır. Az para alan 
san'atkarların haklarım müdafaa için 
önüne gelenle kavga eder. 

Spenıer Trasi - RejİsÖt'den, figüra. 
na kadar herkesin dostudur. Zen~in, 

fakir herkes bu aktörü sev:r.. Hclivut 
ta herhan~i yapılmıyacak bir i~ için 
birisine ''bunu Spenser Trasinin hatırı 
için yapınız,, demek o işin yapılmasına 
kafidir. 

Erol Flin - Bu İrlandalı oıktör pek 
garip bir adamdır. Canı istediği vakit 
pek sevimli ve pek kibar bir adam gibi 
görünür .. F&kat böyle görünmeği c.aru 
pek az ister. Onu bütün tanıyanlar aksi 
bir adam olarak tavsif ediyorlar. Fakat , 
iyi dakikalarına rastgclenlerin de ona / 

kibar ve sevimli sıfatlarını verdikleri { 
vakidi:-. 

Con Kravford - ilk gördüğü aıfan:Ja 
beş dakikada ahbap olur. }<', • .;;at L:r 
defa da birisine gücendi mi artık rlilin
den kurtulmanın imkanı yoktur. tma
nın kötü taraflarını çok iyi ve çok ça
buk keşfettiği için herkes Kravfordun 
ıliline düşmekten sakınır. 

Vilyam Povel - Kadın yrl:iızlM bu 
aktörle beraber film çevirmeğe t-ayılır _ 
lar. Çünkü Vilyam Povel ile film ;evi· 
ren her kadın meşhur olmu~tu:-. Bir 
çok san'atkarlar uğur getirsin diye Po
velin fotoğraflarını çantalarında taşır

lc:ır . 

Marlen Ditrih - Sinema alemine 
mensup herkes hemen hemen istisnasız 
kendisinden nefret der. Film başın<: 

kazandığı 250.000 doların gururu ba
~ına vurmuştur, diyorlar. Çünkü Mar. 
len büyük san'atkar olduğ·.ınu unutt:.ı
ğu nadir dakikalarda iyi bir kadın olur. 

1 1 1 

ÇOCUKLARIN1ZıN 

En güzel bir l<itap 

Türk ikizleri 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

uktlJo bir aile kütüphanesi ola. 

rnk hastınlığı ikizler 9erlslnde 

duyduğunuz bu ckı'likUr:ı . bu gtı. 
zel ~e resimli hüyUk hll.flye klta. 

hı ile doldurıılmu, buluyoruz. 
• Killtllr bakanlığı eseri tetkik 

etmiş, llk okul cağındaki tocuk. 

Iar tein faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

• A&kara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayınız: Flatı 60 kuruş; 
posta fçln .C kuru~ tlA,·e eniniz. 

Terekesine mahkemece el konulan ve resmen tasfire edilmekte olan ölü ma• 
bcynci Faika ait Kişantaşında Teşvikiyc camii arkasında kalıpçı sokağında neza .. 
reti fevkalcideyi haiz ve belediye imar planı mucibince bölünmüş ve yukarılci plan.. 
da hudut ve evsafı ve kıymeti yazılı ve çizili sekiz parçadan ibaret arsalar mahk~ 
nıemiı tarafından açık arttırma suretile parça parça satılacaktır. 

Birinci açık arttırma 12 temmuz 938 salı günü saat 10 da mahkememizde ya• 
pılacak yüz de 75 i bulmadığı takdirde 27 temmuz 938 çarşamba günü saat 10 da 
ıkinci arttırma yapılacak ve gene yüzde 75 i bulmadığı takdirde satış tehir edile.. 
cektir. Arttırmaya iştirak edeceklerin kıy metin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi 
yatırmaları lazımdır. Satış gününe kadar vergisi terekeye ve satıştan sonra 20 se. 
nelik taviz bedeli ile yüzde 2,5 tellfiliye resmi ve ihale pulu ve müşteri uhdesine 
tescil masrafları müşterisine aittir. 

Amasya Cumhuriyet Milddelumumlllğlnden 
1 - Amasya ceza evinin mali yılı 1 Haziran 938 gününden 31 Mayıs 938 

günü sonuna kadar beheri dört yüz sek sen gramdan ve çifti dokuz yüz altmış 
gram itibarile bir senelik yüz yirmi iki bin altı yüz kırk kilo Amasya belediye
sinin kabul ettiği ikinci nevi buğday e kmeğinin bugünkü belediye rayicine g& 
re on bin dört yüz yirmi dört lira kırk santim muhammen bedel ile 1-6-938 gü· 
nünden itibaren yirmi yedi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İsteklilerin muhammen bedelin in yüzde yedi buçuk olan yedi yüz sek· 
sen bir lira seksen kuruş nisbetinde para veya tahvilat veya banka mektupla· 
rmı mahsus kanunundaki sarahati veç hile teklif nameye ekliyerek ihale günü 
olan 27·6-938 Pazartesi günü saat on dörde kadar Amasya. C. Müddeiumumi· 
liğinde toplanan komisyona. verilmeleri li.ztmdır. 

3 - İhale günü müddeiumumilik dairesinde toplanan komisyona saat 14 
den sonra verilecek teklif ile teminat mektupları kabul edilmiyecektir. 

4 - Bu ihale 27-6·938 Pazartesi günü saat 15 de Amasya C. M. U. milik 
dairesinde toplanan komisyonun huzur unda yapılacktır. 

5 - Fazla izahat almak istiycnler Amasya C. Müddeimumiliğine veya o yer 
ceza evi direktörlüğüne ihaleden eV\·el müracantları ilan olunur. (3396) 

J58 MARKt7. DÖ POMPADUR MARKİZ DÖ POMPADUR 359 -nu oıliyor musunuz, kont cenapldrı ? •• 
o andaki adi çehreniz ... işte tıpkı bu 
anda olduğu kadar adiydi. 

D'Assas sesini yükseltmişti ve bu 
sakin fakat sen derece h<:tkaretamiz 
ses nazarı dikkati celbetmeğe başlı· 

yordu. Şövalye gitgide coşan bir sesle 
devam etti: 

-Evet, mösyö, siz beni alçakça .. 
Adi bir şekilde katletmek istediniz; 
fakat sizin katil kamaruzdan olduğu 

ıibi, defnedilmek istenen masum bir ııı 
sanı muhafazDya memur hapishane 
bekçilerinden de kurtulmak kabildir ... 
Sonra, tıpkı benim yaptığım gibi, ce· 

zadıın kurtulduğunu zannedenin karşısı 
na çıkılır ve ona seviyesine göre bir 
ceza ve ders verilir ... Cani cenapları!.. 

Bu arada, nihayet derin hayretinden 
kurtulan kont, müthiş bir hiddet için· 
de. bütün vücudiyle titremeğe ba~la· 
mrştr. 

Bir adım geriledi, kılıcını çekti ve 
kudurmuş gibi bağırdı: 

-Bu defa elimden kurtulamazsın, 
aefil !.. 

Fııkat d'Aısasın b::rrak ve tannan 
sesi, kontun hiddettt"n karmakamak 

:ı; 

çehresi karşısında gösterdiği şayanı 

hayret soğukkanlılık, kılıcını çekmeğe 
lüzum görmeyen bu delikanlıyı tehdit 
ederek güneşte parlıyan kılınç, bütün 
bunlar nıızarr dikkati gitgide celbet· 
meğe haılıyor ve bu seri sahneyi göz
den kaçırmamış olan Krebiyonu deh
tet içinde ürpertiyordu. 

Meydandan gelip geçenler duruyor, 
onların etrafına toplanıyorlardı. 

Yaklaşan bir ar::ıbadc.n bir ses kop
muş, arabanın kapısından birisi eğil· 

miş ve arabacıya atları durdurmak em· 
ri verilmişti. 

ff ijdetinden ~ö.?lcri büsbütün karllt-' 
ran, bulunduğu yeri unutan, parmak·. 
bklara yaklaşıp, kin beslediği adamı 

tevkif ettirmeyi aklına bile getirmiyen 

dü Hıırrinin kafasında bir tek sabit dü 
şünce vardı: Hemen burada, bu anda, 
bir kılıç darbesile her şeyi bitirmek. 

Nitekim öyle oldu ve hiddetinden 
kudurmuş bir hale gelen dü Barri: 

- Vaziyet alın mösyö, yoksa öldü-
•• 1 nuz .... 
Diye bağırdı. Fakôıt bu sözler sırf 

adet yerini bulsun diye, alçakça bir şe
kilde, söylenmişti, çünkü, rakibin hazır 
olması için söylenmesi mutad olan bu 
sözlerle beraber, hatta onlardan evvel, 
kılınç darbesi bütün şiddetiyle şöval· 

yeye inmişti. 

Fak~·t d' Assas, düşmanının bütün ha 
rcketlerini dikkatle takip ediyordu. 

O zaman, onların etrafını saran se
yirciler, hayranlıkla karışık hayretler 
içinde, ölüm saçan bu ır.üthiş ve alç•k
ça kılınç darbelerinin istihfafıamiz bir 
!lek!lde ... Bir bastonla ... Bertaraf edil
diğini gö:•düler ve ayni zamanda d'As· 
sasın dehşet veren sakin bir sesle şöyle 
dediğini duydular: 

- Kılıcımı sizin kıl cınıza karşı kir· 
}etmek!.. Ne iğrenç Siıfo seviyede 
Lir adama ise bir sopa lazımdır. katil 

Kont he :kesin tanıdığı ve hemen 
herkesin nefret ettiği bir crdamdı, bu· 
na mukabil şövalyeyi hiç kirr.se tanı

mıycrdu. Fakat hareketlerinden mert
ligi ve ş:.yanı hayret cesaret ve soğuk· 
kanlılığı, bir anda, bütün sempatileri 
kendi lehine çevirmişti. 

Kalabalık arasından bir rabit yük
- Işte bir erkek! .. 

sek sı:sle hayranlığını izhar etti: 
D'Assas. dü Barrinin tehlikeli bir 

darbesini daha bertaraf ettikten sonra 
bu sözleri söylemiş olan zabite döne
rek, te~ekiir mahiyetinde. Ol'IU bastoni· 
le selamladı ve gülümsedi. 

Hayranlık nidaları büsbütün arttr. 
Neredeyse alkış tufanı kapacaktı. 

Fak'ıt · tabir caizse • düello çok kısa 
sürdü. iyi hesap edilmiş sert bir dar· 
be, kontun kılıcını parçaladr. 

_______________________________________________________ ._.._... ______ __ 
D'Assas bir yıldırım süratile, rakibi· 

nin bileğini kavradı. Ve, kılıcın geriye 
kalan parçası düşünceye kadar, bu bi· 
leği sıktı ve büktü. 

Ayağiyle bu iki kılıç pı:ırçasmı itti ve 
bunlar biran içinde meçhul eller tara· 
fından, uzaklara fırlatıldı, çünkü, etra· 
fındakiler, böyle bir döğüşe razı olı:t:ı 

adi ve alçak mahlukun mert rakibini 
kamt.!amak için bu kılıç parçalarından 
pekala istifadeye kalkışabileceğini his· 
aediyor ve insiyaki bir şekilde, merdi 
tutuyor.fa. 

D'Assas bir eliyle dü Bıırrinin yaka· 
sına yapıştı. diğer eliyle de bastonu o· 
nun omuzlarına indirmeğe başladı. 
Kudurmuş bir halde köpüren kont 

cenapları, kendisini bırakır.ıyan müthiş 
elden kurtulmak istedi; ısırmak, tırmaı
lamak istedi. .. .Muvaffak olamadı ... Ya· 
kasına yapışan el cnu bir türlü bırak· 
mıyor, ve baston dı:ırbcleri. camlara 
vuran dolu taneleri gibi sesler çıkara
rak, mütemadiyen yağıyordu. Diğer ta 
raftan halk ta, durmadan brwo, diye 
bağırıyorlardı. 

Bunun üzerine dü Barri kafasını ta· 
maınile kaybetti; hicap, hiddet ve acı 

içinde bağırmağa, imdat çağırmağa, 

ı>eyi rcilcre, tehlikeli bir firari olan bu 
adamdan kendisini kurtarmalannı rica 
etmeğe başladı. 

Seyirciler bu alçaklık ve bu aciz kar 
şısında büsbütün eğlenmeğe ve şöval· 
yeyi büsbütün teşci etmeğe koyuldu· 
lar. 

D'Assas da mütemadiyen vuruyor· 
du. 

Dü Barrinin hiddet çığlıkları, birer 
ıztıra p iniltisi şeklini aldı ve çehresin
de, delirmenin ilk alametleri görünme· 
~e başladı. 

O zaman D'Assas onu bıraktı ve ız

tıraptan çılgın bir hale gelen kont, ar· 
tık ne yaptığının farkında olmadan 
kaçtı ... Fakat d'Assoo bastonu havada 
olduğu halde onu kovalamakta, müte· 

madiyen sırtına vurmakta C:eva.n etti 
ve seyirciler, bedbaht sefilin, araların
dan kaçmasına mani olarak bir 'dolap 
beygiri gibi, onu daire içinde ıdönmeğe 
mecbur ettiler. Kont böylece, hep o
muzlarına inen o korkunç bastonun 
önünde mütemadiyen döndü. döndü ... 

Nihayet, soluyarak, gözleri dışarıya 
fırlamış, elbiseleri parça parça olmuş, 
üstü br·~ı kan içinde kalmış bir halde 
yere yık ı ldı ve baston ancak o zaman 
'.corkunç faaliyetine nihayet vet•di. 

D'Assas terlerini sildi ve kendisini 
co::kun bir tezahüratla alkışlıyan kal"'° 
balık arasından bir yol açtı. 

O zaman Krebiyon onun yanına y-•!< 
la~arak serzenişkar bir tavırla: 

- İhtiyatlı hareket dediğiniz şey 

bu mu? 
Dedi ve gülerek ilave etti: 
- Fa!<at doğrusu, her ne bahasına 

olursa olsun. bu ders bir iaheserdir ! .. 
Şövalye, siz görülmemiş bir insansı
nız!.. 

D'Assas da sadece şu cevabı verdi: 
- Ona bu cezayı vermeyi kendi 

kendime va··detmiştim ! 
- Eh! Şimdi nefsinizi tatmin etti

niz ya?- Şu halde, inanın bana, en 
doğru hareket hemen buradan uzaklaş· 
maktır. 

Tam bu sırrda, demin durmuş olan 
araba:Jan inen bir adam, kollarını aç
mış olduğu halde onlara d~ğru geldi 
ve: 

- Nihayet sizi buldum, .:ıövalve ! ... 
dedi. 

D'Ass<•3 da hayretle: 
- Mösyö d'Etyol ! 
Dedi ve sesinde gizli bir memnuni· 

yetsizlik ifadesi sezildi. 
- Evet, benim şövalye; arabama 

binin ... Doğrusu, şövalye, sizin düşma
nınız olmak pek korkunç bir §ey ... A· 
man ne bilek, yarcbbim!... Zavallı 

kont 1 Onu amma benzettiniz ha! .. 
Rica ederim binin .. Esasen bu bcd· 



Basur ımnelerinin ANTIVIROS ile tedavisi iç ve dıs basur memelerinde, basur 
memelerinhı ber türUl iltihapları 'ı. c:erah atlenmiı fistüllerde, kanayan basur 
memelerinin tedavisinde dalına muvaffakı yrtJe tffayı temin eder. 

ŞARK iSPENÇİYARi LABORATUARI T. A. Ş. -
• Rabahm, kesesini sevenlere tavsiye 

KUŞTCVC kullanınız 
Bir liraya kumaıi11e bıtüJii yasbklar 

Yorgan, filte ve yastıklarda mühim tcmilit yapıldı. Kuttüyü kumaşla
rının en jyiai ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: tıtanbul Çakmakçılar yokuıu KuıtUyü Fabrikası. Tel: 23027, 
Sattı yerlerimiz: Ankarada, Bcyoğlunda Yerlimallar Pazarı 

Devlet Demıryolları ve Limanları· iş/1-tme . ~ 

Umum idaresi ilanları · << 

12 - 6 - 938 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmiye açılmıştır. Han· 
&i trenlerin içmelere gideceği istasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla t"fsilat için 
iıtuyonlanmua müracaat edilmesi ilin olunur. (3383) 

9 neo ftletme dlrektörlOğiloden: 
Edinıeye tertip edilen tenezzüh katarlarının ikincisi 11 Haziran 1938 Cumar

tesi gUnll saat 23,20 de İstanbuldan kalkarak 12 Haziran 1938 Pazar günU saat 
8,39 da Edirneye varacak ve ayni gUn oradan saat 15,35 de kalkarak tstapbu
ta saa.t 23,15 de dönecektir. 

Biletler 10 Haziran 1938 tarihinden itibaren kieelerde satılmaya ba§lana-
~aktır. (3385) 

Sirkeciden Edirneye gidip - gelme Ucretleri: 
1 inci mevki: 606 kuruş 
2 inci mevki 438 kurut 

S Uncu mevki: 283 kuruş 
Fazla talallit için latasyonlara mura caat olunması rica olunur. 

Pendik Beledlyeslnde: 
Pendlk Belediyesince yapılacak plaj 1-6-938 tarihinden 15-6·938 tarihine ka 

dar 15 gUn müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Keşif mu~ibince muham· 
1rıen bedeli 499 lira 49 kuruştur. T&lip ler, eksiltmeye iştirak etmek için % 7,5 
l'ani 37 lira 47 kurut muvakkat teminat makbuzu ibraz etmeğe V'e ihaleyi mü· 
teakip beş gUn içinde lı,bu muvakkat teminatı % 15 kat'! teminata. iblağ et· 
ineğe mecburdurlar. İhale! kat'iyyesi 15-8-938 Ça.rlamb& gilnll saat 15 te 
l>endik Belediye dairesinde mn~kkil daimi EncUmen huzurunda icra edile
eektir. Şartnameyi görmek ve fazla maili.mat almak istiyenler her gUn Beledi· 
l'e reisliğine mUracaat edebilecekleri il AD olunur. (3386) -- Birincı smıı Operatör -

~~::~~g!.~ı!ıv .. ~ı~I 
cerrahisi mütehassısı 

PARIS TIP FAKOLTESI S. • 
ASlSTANI 

Erkek. kadın ameliyatlan, dimağ 
~etik ·•yuz .. meme, kann buruşuk· 
luğu ve gençlik ameliyatı .. 

(Nisaiye ve dofuin mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c 1 n e n 
8 den 10 a kadar U 

Öğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 
~f'Vıı{:lu Parmak1<apı. Rumeli han. ı. ..................... 

._ Kolaylık evi ::::ı:rnı 
Urnum emllk ve arazi alım, n 

ıaum. kiralama ve idaresi ı 

Cez iıl Çatlntas 
Sabık Kadastro ve Kartal Tapu fi 
tn •• 
enıuru. Kartal Hllk6met cad. U 

No.3/1 fi 

=-~·liı 
~ ltostancıda Adalara karp ıenif 7 oda, 

tfOQu, 2 d8niim batı ile 3 dfSnUm 
~teUf meyvaıı olan ıııuındı 2 ba
l' ~Uınılabilen bir kl>şk kirahktır. 

~t •Uptcrin tel 44688 de Bay Rifıta, 
'1~' Boatancıda Kaaap!ar No. 27 ye 

l'lcaıtlan. 

...,.._ıau:m::::an:mvrws:::::::::::::::: •• 
1) f r. irfan liayra i= 

~öntken Mütehassısı 1; 
liergon ~lt<ien ~nra saat 3 ten 7 a: 

h ~ar Belt<iıye, Hinhırdirek Nun· n 
~" lnkakta Aslaner aparttman U 

No. 8-10 ıi 

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bütün göğüs 1 
hastahktannm 1 

kara habercisidir. 

" ....... 
Hasta~ık lhtlmaUerlnl 

GBIPIN 
ll::•ak yok edebilirsiniz. Gripin, 
Radyolin n:ücsscıelcrinde !cvkala- ı 
de itinalarla hazırlamr. Rahatsız· 

lıkları, ağrıları defetmekte bir pan
zehir kudreti gösterir. K.tdbinizc, 
midenize ve böbreklerinize yorgun
luk vermez. 

icabında 3 kıııe alınabilir. tanine 
dikkat, taklitlerinden Nlanmm " 
Gripin 7erine batka bir marlal verir
fone tiddetle reddecliDi7.. 

hr IC 
.......... n:•:amı ·• ıı ı n•ıa llJ•~•••••••••••• 

Her akşam 
Taksim Belediye Bahçesinde 

J ' 

Memlcketimİ1in en yükıek san'\tkar
larınclan müteıekkil 

Bir saz 
heyeti 

Müessesenin büyük fedakirhklartı 
angaje ettiği 

Bağdat ralcıa 
kmılıçaıı Nazhtill Bağdadi 

ve Sahra yıldızı Bediye Ahmed 

Bağdat revüsü devaın 
edıyor. 

Telefon: 43776 

1 _______ , 
Tfir1'fye c;umhurlyet Merkez Bankası 

4 ı 6 ı 1938 vaziyeti 

.._. AKTf F ) 

~•ıı. .,. •Ucısram 17 1~2 9n 2.t.126.D7t.D31 
llukııot, • • • 13.811.SOli.-

Lira Pt\SIF 

.,_,... . . . . . 
llatJyaı uo-tı 1 

Lira 

t:i.000.000.-

Utaklı&. • • • 1 .191 .o.&4.07 
Ualı.Udekl llnlı.abtrlel 1 

ııır11 ıı.nı..: • • 
Bartct.ekt mu.ıtabUı~rı 

.Uma ..O llUoSRS H Ofı4 614 
ı\Jtma tabYlU katıl) terbMt ........ 
Dtler dll•·1%1er H tıorçtu 

ld1r1q baktyelen • , , • 

....... IUYIUwlı 

kıt.T'l'!rlıtL 

Kanunun 6 - 8 inci mad· 

2.371 .5.410.28 

12. 736.088.3:1 
8.8.'J.'l.3!! 

ı l.flll!>.040.8.<: 

30.130.221.-

2.371.530.tt; 

27 .403.D::! t.:J!~ 

ı>.cll ... tevıuı.ll~ • , • • 
Huau.ıll ' • • • • • 

l'edavUIOekt BulaıoUar: 

:::.112.za.ı.11 

6.000.000. -

Deruhte edfleıı ••rakı :ııüıUyt Jr">8.74H.363. -
Kanunun 6-8 inci madde-

ı eriııe te\ Uıtıuı bıı.ı.llıt taratın. 

da.o Yald teoiyat. 

Deruhte e<!Jl.u nrak> ııallUyeo 

baldyest. • 

ı:;.0157.04.D.-

143.600.814.-

1 D.000.000. -

M.1J2.28J.ll 

delertne tevft'lauı Hazine ta,.. 
radU nld Cd7at. 115.o:n.o.rn.-............... 

143.GOO.Ol.J.-

Karşılı4ı tamaroeu aıtm oıaru 

na vetco ı.cdıı vUI• YUPdilen 

Keealtonr muk&blll Ul9eten teO 

•ued.. 
l'Drll ı.tnM11 MHdaata 
r~ve. raa.aıllclauı 

13.000.000. - 17lUl00.614..-

2 l .02 l .GSl .00 

R--'-• "'--olıı.n, 3 .700.000.-...... uvu ••• 

ncart 1111•U• , • , , , • zs2.oıo.D29.7o 33.710.020.11 

l!lıllııllD .. TaltTllll etbdaıuı ------

{Derdte edilen nralo n&L 

·ı~~ıtı ....... 
1 tUY'IJlt 1Ubar1 kıymetle 

i ~ Mbam " tahYOlt 
a ......... 

&Jtm ft ~9'! UzeıtM 

l"alnt!At llzertn ......,_ ......... 

39.080.23 t .:"'>R 

6.007.430.SR 46.8R7.6t;:?. ! 

103.93&.81 
0.251 .388.00 0.35.t.704.2'. 

4.300.000.-
18.137.D.JS.Sf 

314.187.6.J 1.7!. 

A itme t&h"111 kabil d8vtzler 

ıı•t"' c1tıV4 "~r " alacaklı 

"'1'1!1! tı'llıly.ler1 • • • • • 

Mub&elU ı e e ı e 

t.622.0ft 

s1.r;n2.05s.1;; 

..... 
1 Kart 1113.11 tarDıtnden ltlbanft: lakonto rt.adrtı yUzde a L:I - Allm ozerıae annı JUad• • ı.> 

11\llll~IMDA 
CAN V<UQTAQ.ID. 

-... 

31.!'i03.080.21 

02.100.ıoı.u 

3H.t87.0'1.7.J 
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Beyoğlunda r~ARLMA GEÇiDi (Pasaj 

KARLMAN) 
................. llİllll ................................................. 1 ............................. 1 

Beyoğlunun en büyük ve en usri mağazasıdır. Biltnn mallar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir. Fiatlar s~n derece ucuzdur. 

Yazlık Son Moda Malların Umumi Sergısi 

KOSTÜM TAYYÖRLER 

Safi yün kumaştan 
Viyana modelleri 

22 Liradan 
itibaren 

Hakiki Lasteksten 
KORSELER 

Son derece dayanıklı 

350 kr. 

PIAJ ve Sayfiye için 
Bayanlara mahsus GOLDFISCH, J AN SEN 

FORMA ve RffiANA marka 
MAYOLARIN zengin çeşitleri 

Kısa plaj pantalonu (Şort), Pijama, 
Bluzlar, Ayakkaplar, Boneler, Şemsiyeler 
Burnuzlar, Plaj oyuncakları v. s ... v. s .•• 

YAZLIK KUMAŞLAR: 
TOBRALKO, Metr. 65 Kr. 
ÇIÇEKLl BATIST 

Çamaşır için, Metr. 
NOKTALI PLUMTI 

Son moda, Metr. 

50 Kr. 

160 Kr. 

LENb"T, Modem desenler 45 Kr. 

ROMEN BLUZları 
PlKE FANTEZl 100 Kr. Şıklık veren bluzlar. Zengin iş 

lemeleri ile süslü Krep Romcnden 
KLOKE, muhtelif desenler, Metr. 

50 Kr. 

DUBL JORJET, Yeni çeşit 

uo Kr. 

• 580 Kr, 
Birman ipeğinden 

690 Kr. ···-- -KADIN RoBLARI H En son moda yazlık i 

a2~~e~i~e:ş ~;~nv:~;;!;;f ~~;!I 

KOMBİNEZONLAR 
Dayanıklı ipekli Jerseyden 
İşlemeli motiflerle süslü 

290 kr. 

İPEKLİ ŞİFON :EŞARPLAR 
En büyük yaz modası 

150 muhtelif desende 

200 kuruştan 
~ itibaren 

ERKEK LEVAZIMATI 

Kısa kollu 
1PEKL1 GÖMLEKLER (Polo) 

250 Kr. 
Poplinden 

SPOR GÖMLEKLER 
175 Kr. 

KREP PİJAMALAR 
300 Kr. 

POPLİN PİJAMALAR 
350 Kr. 

SPOR BLUZLARI Sued taklidi 
690 Kr. 

Yekrenk krepten 
SPOR GÖMLEKLER 

180 Kr. 
Ekstra poplinden iki yakalı gömlekler 

250 Kr. 
Son derece sağlam 

BUKLE YÜN KAZAKLAR 
290 Kr. 

PANTALON ASKILARI 
Gayet sağlam, her renkte ve fantezi 

80 Kr. 
KEMERLER 

Kalın ve iyi cins deriden 
65 Kr. 

KAPEL1N forma ŞAPKALAR 

--< ... ~ ,, ,,, -
( 

'(;( IFt' 
( ( --. \.. 

1 

PLAJ PİJAMALARI 
Safi yün, mükemmel biçim 

850 kuruş 

SPOR BLUZLAR 
Jerseydcn, her renkte 

200 kr. 

Her renk ve formada zengin çeşitler Son yaz modası 
SPOR GöMLEKLER 

İpek J erseyden. Her renkte 

ERKEKLERE 
YAZLIK 1Ç DOl\'LARI 

tyi ctns krepden 

490 kr. tan itibaren 375 kr. 250 90 kr. 

Bayanlara. 
BANYO KOSTÜMLER! 

1938 modelleri 

Güzel ve müntehap ~şitler 

375 kuruştan 
itibaren 

Tabii ipek 
ÇORAPLAR 
xxx marka, En dayanıklı 

çoraplar. Modern renklerde 
reklam fiatı 

150 kr. 

Kendinden yakalı 

SPOR GöMLEKLER 
Çizgili poplinden 

175 kr. 
~ ............................ ı ...................... mmı• .......... J 

i
l K A R L M A N G E ç ı• • Bcyoğlunun İstiklal ve Tepebaşı gibi iki büyük ve mühim caddelerini bi-

) ribirine rapteder. Herkes geçidden serbestçe geçer ve sergileri gezip do. 
Jaşabilir. Eş.ya almak mecbpriyeti yoktur. 

... 


