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3 kuruş 

Hususi muhabirlerimiz bildiriyor: 1 

Suriyede Demir Göm-
lekliler faaliyette ••• 
(BUNLAR, ARAP FAŞISTLERİDIR) 

Yugoslavya Krah 
Aleksandr'ın 
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~ Miyflk kederitıi '* '6 

~iaeedıty" onca, onun bfıyik ~
~'" • azama km-§'81• ~ 
~ oldalufl*a My.... Wl4 
ca..ı. olGNk fml,'fia/.tJm ~
feboa ediymu. 

kral Alek$andnn 
yıldönümii 

Propagandacılar Sancak ahalisini, •Suriqeliler 
sizden oergi almıgacakl,, dige kandırmak istiyor 

Halep m1ihaldiimlz yail)'Or: 
Sariye lıeyeti pllrken burada hl· 

)'ilk nilmayifler -olcla. Kont dö Mal'· 
tel heyeti MtlaHmlyede liqıladı. 
Her tarafda bUyak bir halk blaba
lığı, kalabalık 1-raanıla yeşl), beyaz, 
siyah renkli Suriye bayraldan ve rb
zetleri girilltl70rd11. 

Suriye fstlkllll haberleri De be-

Kral Alebandrm tabii1.eti ,.al • 
- Yuıoalavlar ~ mUhterem bir 
•iildimdar olmunİdan iı.et değil • 
cliP. Kendisinin adı Balcan -.ııb Balloan 2'tb ~ dfıt11cfl t~ bir ta ~ 
~ mühim bir mevki ........ Balkan tıp haftaamm Udnd faaliyet rectilmeainden sonra, 6fleytiı Balbıı 
lira Balkan aiıfaiıtımn ili tııllie) ta• gUnUıl'e 'dUn sabah Yddı~ kongreler aa- hekimler birliil reiıi doktOr Akil Mub-
11 iiıUteveff a kraJm fllanbula gele • tonunda devam edilmiıtlr. Romen mu- tar tar8fmdan delecelere Perapalaı o • 
relc Dolmabahçede Atatijrk'ü ziya • rahhaı heyeti reisi doktor Georguyu'· telinde bir 8fle yemeli verUmfttit. 
'-t etmesile atılmqbr. Bu hlclise nuıı konferansmdan ve teblilfer nq • (Bcnıu Ba • .J 81. 6) 

'tfirlderle Yugoslavlar arumda bu • ---------..;__,------------

=~o::=~ ISTANBUL TRAMVAYLARI 
l'Otlavya milleti ile beraber Tüılc s d 11 11 nıilleti de her vakit müteveffa kra'I 8 D 8 8 m 1 O. 
~clım yübek phaİyetini hür-

~ ..:: .::.. JOICa taııror 
2 nri ltllı.ifemi:Jedir.) 1_ .l.-

--~----- Bunun kır" milqonu ikinci, onueş milgona 

Başbakan pamuk vazi
ıetini tetkike çıkacak 

A11kara (Tel.e/onla) - BG§l»
ftıtı bugünlerde pamuk 1'adyetini 
~ı için bir tetkik seyahatine 
~ haberi teyit edilmektedir. 
4t1oG7c aeyahatin günil Mnü.ı bel-
1' defaair. 

birinci mevkide seqahat etmektedir 

Şirketin senevi safi varidatı dört yüz 
bin isviçre frangı tutmaktadır 

Di.ln neıredilen belediye ietatiatik 
yıllığında İstanbul Tramvay tirkt.ti bak 
kında enteresan maIQpıat vardır. Buna 
g8re 924 senesinde batlann uzunluğu 
30700 kilometre iken 925 Mneaincle bu 

rakam 3JZ30 kilometreye 930 senesin
de ise 34257 kilometreye çıkanlDUftır. 

Araba adedi 320 olmasına rağmen 
gllnde 225 araba ifletilmektedir. 

(Ba.:&a. ... 

'IS~ANBUL Parasız mııagene 
CUMA kupona 

9 Bu kupondan yedisini birik· 
tiren okuyucumw: KURUN 

t.cl TEŞRiN doktoruna kendini parama 
1938 muayene ettirebilir. -
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Dahiliye Vekaletinin geni bir tamimi ile 

S 
ıspanyolı asiıe8ri~e yardf.ml ~a de

8
vam ekderıe~~el Valiler senelik teftiş ne-

ovyet er tara ıgı ıra caK ar t• l . . V k A 1 t b.lde 
ıce erını e a e e ı ır-

Italya da Madrit hükumetine yardım 
edildiğini vesikalarla ispat edecekmiş 

Londra, 8 (A.A.) - Ademi mUda -
hale komitesi, İtalya, Almanya ve Por
tekiz tarafından bitaraflığın ihlfil edil
mesi meselesini müzakereye yanaşma
dığı takdirde Sovyet Rusya İspanyada
ki hareket serbestisini tekrar ele ala -
caktır. 

Salahiyettar mahafil, Sovyet mas -
Jahat güzan B. Kaganın ademi mlida -
hale komitesi reisine Sovyet hükQmeti
nin bir muhtırasını tevdi etmiş oldu -
ğunu beyan etmektedir. Bu muhtırada 
Sovyet hükOmeti, bitaraflığın Almanya 
İtalya ve bilhassa Portekiz tarafmdan 
ihlfil edilmiş olduğuna komitenin naza
rı dikkatini celbetmekte ve mesele ko-
mite tarafından hemen müzakere edil
mediği ve ismi geçen devletler İspan -
yol asilerine yapmakta oldukları yar -
dımdan hemen vazgeçmedikleri takdir
de Sovyet Rusyanm ademi müdahale 
için giri§miş olduğu taahhütlerden ken 
'disni beri addedeceğini beyan etmekte
dir. 

Sovyet muhtırası, ademi müdahale
ye ait taahhütlerin ne dereceye kadar 

'ihlal edilmiş olduğunu tesbit etmek ü
zere ispanyaya bir tahkik komisyonu 
gönderilmesini ve taahhütleri bozan ha 
reketlerin tekerrürüne mani olunması
nı tavsiye etmektedir. 

ITAL YA DA MADRtT.E YARDIM 
EDILD1GtNl JLERl SORECEKMIŞ 

Roma, 8 (A.A.) - Salfilıiyettar ma
hafil, İtalyanın müdahalesine dair olan 
haberler hakkında şöyle demekte'dir: 1-
Wya, bunlara Madrit billrlhneti tehin
oeki müdahalelere mUteallilC dosya ile 
cevap verecektir. 

Paris, 8 (A.A.) - Petit Parisien 
gazetesinin hususi muhabiri Madam 
Andree Vioılis'ye beyanatta bulunan 
İspanya reisicumuru B. Azana ezelim -
le şöyle demiştir: 

Mesele, yalnız İspanyolları alfilcadar 
ve müteessir eden dahili bir nifak de -
ğildir. Eğer münhasıdan böyle bir ni -
fak mevzuubahsolsaydı mesele, 1imdi -
ye kadar meşru hük\imetin lehine ola -
rak halledilmiş olurdu. Asilere her su -
retle muavenet edilmesi, meşru hükft -
mete ise muavenet etmek şöyle dursun 
dost memleketlerle ticaret nıuamelele -
ri yapmasına engel olacak bir abloka 
a1tma alınması beynelmilel nizam hu -
kuku noktai nazanndan doğrusu çok 
{eci bir şeydir. 

Umumi siyaset bakımından da bu 
ablokanrn feci neticeleri olabilir. Fil -
hakika, zahirde İspanyaya münhasır 
bir dahili harp gibi görünen bu işte İs
panyanın hürriyet ve istiklfilinden bah
ka Akdenizdeki kuvvetlerin müvazene
si, Cebelüttank boğazının hakimiyeti, 
Atlantik denizindeki üssübahrilerden 
istifade meseleleri ile ispanyanrn bakır, 
civa, kurşun ve potas gibi mebzul su -
rette malik olduğu iptidai maddeler me
selesi de mevzuubabistir. 

MADRITIN GARBINDE CEPHE 
Burgos, 8 (A.A.) - Havas ajanSJ 

mu ha birinden: 
Nasyonalistlerin dün Santacruz de 

Retamar'da icra etmiş olduktan hare -
ket, Madritin garbinde fasılasızca uza
nrp giden bir cephe vücuda getirmek 
maksadile yapılm!Ş mühim bir hareket-
tir. 

ltalya, ___,.. .. -.vusturya ve Macaristan 

a ına Almanyayı da 
a mak istiyorlar 

Havas ajansı muhabirinden: l 
Siyasi mahafil, hariciye nazırı li. 

(füınonun önümüzdeki hafta başında 
Berline gideceğini teyit etmek~~dir. 

Bu seyahate, geçenlerde Bay Mu· 

] 
solini ile Alman ~firi Yon Hassel 
arasında yapılan görüşme esnasm
da karar verilmiştir. 

Bay Cinnonun yapacağı bu se-
c: 
1 

yahatin gayeleri henüz esrarengiz bir 
mahiyettedir. 

: Bununla beraber öğrenildiğine gö 
a re ırnndisinin Berlinde yapacağı 

D görü~meler, siyasi mahiyette olacak· 
ve Romanın kendi arzusu ile yapmrş 

rı 

y olduğu liret kıymetinin indirilmesi 
g meselesi, Almanyanın bundan mem· 
b nun olmamasına rağmen müzakere 

3 edilmiyecektir. Aşağıdaki meselele -, 
i rin müzakere edilmesi muhtemeldir: 

1 - Avusturyadaki nazi propa· 

gandası, binbaşı Feyin hattı hareke· 
ti, 2 - Almanyanın Roma protokol· 
larına iştiraki ihtimali; 3 - Viyana
da aktedilecek İtalyan - Avustur· 
ya - Macaristan konferansı arife· 
sinde ltalya ile Almanya arasında 

mütekaddim müzakereler icrası. 
Ortada dolaşan bir şayiaya göre, 

Bay Ciano, Romaya dönerken Peştı>· 
ye uğrayacaktır. 
ITALYA ALMANYANIN HAREKE

TiNi ôCREN!tlEK iSTiYOR 
Roma, 8 (A.A.) - Havas ajansı11-

dan: 
lyi maHimat almakt.a. olan maha

fil, Bay Cianonun Berline 11 tem
muz tarihli Avusturya - Almanya 
itilafı dolayısilc .Almanyanın Avus
turya hakkındaki hakiki niyet ,.e t:t· 
savvurlarrnı öğrenmeğe gitmekte ol
duğunu beyan etmektedir. 

11 Istanbul tramv yları 
~~~----------------~~~~ 

e (Üstyanı 1 incide) 
1 :i 

:c Hattan çıkma kazalan da çoğalmak-
1.1 tadır. 924 senesinde 46, 925 tc 140, 926 

11 da 126, 927 de ,267, 928 de 187, 929 de 
) 201, 930 da 203, 931 de 158, 932 de 

141, 933 senesinde de 224 hattan çık -
c ma kazası olmuştur. 
l 931 senesinde 643, 932 senesinde 

670, 933 senesinde de 498 çarpışma 

ü kaydedilmiştir. 

931 senesinde kazalardan 293 mec • 
a ruhiyet yedi vefat, 932 senesinde 316 
:ı mecruhiyet bir vefat, 933 senesinde 
:1 357 mecruhiyet dört vefat olmuştur. 

1~ Tramvay şirketinin taşıdığı yolcu 
a mikdan da şöyledir: 

·r 1931 senesinde 60.767.692 yolcu ta· 
şınmasına mukabil 932 senesinde 56 
4uıiıyon 665.145, 933 senesinde de 54 
milyon 596.128 yolcu taşınmıştır. İki 

sene arasında tramvay yolcuları altı 

lnilyona yakın bir mikdarda azalmıştır. 

Birinci mevkile seyahat edenler se
nevi on beş milyona, ikinci mevkile se
yahat edenler ise kırk milyondan faz -
la dır. 

933 senesinde Şişli - Tünel hat -
tında senevi yedi buçuk milyon, Har
bi}•e - Fatih hattında beş milyon, Tak 
sim - Sirkeci hattında 800.000, Maç -
ka - Beyazıt hattında altı milyon, Maç 
ka - Eminönü hattında 27.000, Şişli
Sirkeci hattında iki milyon, Taksim -
Aksaray hattında 500.000, Kurtuluş -
Beyazıt hattında beş milyon, Kurtuluş 
- Eminönü hattında 260 bin, Bebek -
Eminönü hattında altı milyon, Ortaköy 
- Aksaray hattında dört milyon, Top
kapı - Sirke:i hattında dört buçuk mil 
yon, Yedikule - Sirkeci hattında dört 
milyon, Fatih - Beşiktaş hattında dört 
milyon, Edirnekapı - Sirkeci hattında 
dört milyon yolcu taşınmıştır. 

Şişli - Tünel hattında yolcu mik -
'dan 924 ile 933 senesi arasında senevi 

l Kr:ı.~:=~=:rınl meğe mec ur A!.~~~!~u}.~1~ 
Osmanlı imparator'uğu- vekliıeıı bütün nahiye ve kaza1arı 

D
ost ve müttefik memleket Yu -
goslavyada bugün büyük tören 
yapılacaktır. Bu törenden mak -

sat müteveffa kral Aleksandnn yüksek 
hizmetlerini bütün memleketçe hatırla· 
maktır. iki yıl evvel Marsilyada hain 
bir suikaste kurban giden bu sulhçu 
devlet reisinin büyük meziyetlerini a -
narak bütün milletçe bir minnettarlık 

borcunu ödemektir. 
Hakikat şudur ki müteveffa kral 

Aleksandr Yugoslav devletinin hakiki 
bir kurucusudur. Büyük harp içinde 
Yugoslavbk namına her şey kayboldu
ğu zaman bu devletin ideali yalnız o • 
nun kafasında ve kalbinde yaşamıştır. 

Yugoslavya devleti kurulduktan sonra 
bu memleketi teşkil eden muhtelif un
surlar arasında bir takım çarpışmalar 
olmakla beraber kral Aleksandırm yük
sek şahsiyeti hakkında en küçük bir 
hürmetsizlik olmamıştır. Ancak bu u -
mumi hürmet duygusunun verdiği kuv
vet vesatahiyet iledir ki kral Aleksandr 
parti kavgalarına nihayet vererek mu
vakkat bir diktatörlük ilan etmiştir. 

Bununla beraber yine §U hakikati 
de ifade etmek lazımdır: Kral Alek -
sandr diktatörlükle kendi eline al
dığı büyük kuvveti hiç bir zaman 
suiistimal etmemiş, bir kaç yıl bir uz
laştırma tecrübesi geçirdikten sonra yi
ne memleket idaresinde normal idare -
ye dönmek kararım kendi kendine ver
miştir. Eğer kral Aleksandr bugün sağ 
olsaydı bu karannı en geni§ bir şekil 
ve mahiyette tatbik etmiş bulunacaktı. 
Yugoslavyada dilce bir, fakat dince ve 
mezhepçe ayn olan unsurlar arasında -
ki bugünkü serbest rejim daha iki yıl 
evvel baslıVa~lrtT 

On be§, Y4:mi giln evvel gazeteci ar-
kadaşlarla birlikte Yugoslavyada tetkik 
seyahati yaparken her tarafta kral A • 
leksandr hakkında gördüğümüz samimi 
saygılar müteveffanın bu memleket ü
zerinde yapmış olduğu hizmetlerin bü
yüklüğünü bizce takdire kafi gelmiştir. 
Çünkü herhangi bir devlet reisinin asıl 
ölümünden sonra halk içinde uyandıra
cağı sevgi ve saygı duygulandır ki mil
li hislerin hakiki ifadesi sayılabilir. Bu 
itibarla kral Aleksandr gerçekten bü • 
yük ve bahtiyar bir hükümdar olarak 
istikbal tarlhne geçecektir. Fakat kral 
Aleksandnn ıahsiyeti yalnız Yugos • 
lavlar için muhterem bir hükümdar ol • 
masından ibaret değildir. Kendisinin a
dı Balkan antantı tarihinde mühim bir 
mevki almıştır. Zira Balkan antantının 
ilk temel taşı müteveffa kralın İstan -
bula gelerek Dolmabahçede Atatürk'ü 
ziyaret etmesile atılmıştır. Bu hadise 
Türklerle Yugoslavlar arasında bugün
kü derin dostluk ve ittifak bağını dü -
ğümlemiıtir. Onun için Yugoslavya 
milleti ile beraber Türk milleti de her 
vakit müteveffa kral Aleksandrm yük -
sek şahsiyetini hürmetle anacaktır. 

ASIM US 

beş milyon, ayni müddet içinde Fatih 
-Harbiye yolcuları mikdarı senevi dört 
milyon, Taksim - Sirkeci hattında yol 
cu mikdarı üç milyon düşmüş, buna mu 
kabil Maçka - Beyazıt hattında yol -
cu mikdan beş milyon, Fatih - Beşik· 
taş hattında üç milyon, Edirnekapı -
Sirkeci hattında beş sene zarfında iki 
milyon artmıştır. 

Şişli - Tünel hattında birinci mev
ki yolcuları mikdan ikinci mevki yol
cularından yarı yanya azdır. Harbiye 
--Fatih hattında ise beş milyon yol
cudan dört milyonu ikinci mevki araba 
ile seyahat etmektedir. Diğer hatlar -
da da vaziyet aşağı yukarı böyledir. 

Tramvay şirketinin safi varidatı 926 
senesinde 376062 İsviçre frangı iken bu 
!'akam 927 senesinde 432540 İsviçre 

frangına , 928 senesinde 477 542 İsviçre 
frangına , 929 senesinde 435744, 930 
senesinde 466567 İsviçre frangına çık

mış, 931 senesinde 401467 İsviçre fran 
gına, 932 senesinde 364005 İsviçre fran 
gına, 933 senesinde 318105 İsvi~re fran 
gına düşmüştür. 

beş senelik bir ç.ahşma programı 
nun son sadrazamı tanzim etmeğe mecbur tutmuştur. 

Tevfik (Paşa) 
öldü 

Eski Osmanlı sadrazamlanndan 
Tevfik Paşa evvelki gece saat biri 
yirmi geçe 95 yaşında olduğu halae 
Nişantaşındaki C\oinde vefat etmiş -
tir. 

Tevfik Paşa Osmanlı imparator
luğunun en son sadrazamı olmak ,.e 
mütareke ve milli mücadele seneleri 
içinde Anadolu ile Istanbul arasıc
da geçen ihtilaflara şahsen kar·~· 
ınış bulunmak noktasından cumuri
yet idaresinin ilk günlerine adı ka-
nşmış olanlardandır. 

Mütareke ve milli mücadele yıl
larında İstanbul hükQmetinin ba ı-
na geçen pek çok kimseler maales~f 
milli haysiyete leke sürmüşler, tarih 
sahasında kendi şereflerini kaybet
mişlerdir. Bu arada Tevfik Paşa 

Vahdettin gibi vatan düşmanı bir a· 
damın itimadı ile iş başına geçmiş 

olmasına ve bir takım hatalı hare· 
ketlerde bulunmuş olmasına rağ . 
men o f ela.ketti devre içinde şah.si 

haysiyet ve namusunu kurtarmağa 

muvaffak olmuştur. 
Tevfik Paşanın unutulmıyacak 

faziletli hareketlerinden biri hiç 
şüphesiz Lozandan evvelki Londra 
konferansına lstanbul hükumeti na
mına gittiği halde orada sözü Ana -
dolu heyetine bırakarak: 

"- ~Ö'7 A ""Jfnln ....... n l. hnaln-..ın 

dır?,. 

Diyerek çekilmiş bulunmasıdır. 

Tevfik Paşanın yine unutulmıyaca~ 
hizmetlerinden biri (Sevr) muahei!e
sinden evvel Pari~ sulh müzakere~i
nc gittiği zaman teklif edilen sulh 
şartlarını Istanbula bildirirken: 

"- Bu şartlara göre artık Osman-
lı devletinde devlet mefhumu kat-
mıyor!,, 

Demesi ve sulh muahede projec;!. 
ni imza etmeksizin lstanbula dönme· 
sidir. 

Hayrete şayan bir haldir ki, Tev· 
fik Paşanın bu suretle imzadan İs· 
tinkaf ettiği muahede sonradan sad
razam olan Damat Ferit tarafınd:ın 
imzalanmış, Vahdettinin riya.seti al· 
tında toplanan saltanat şurasında 
bir tek muhalife karşı ayağa kalkı
larak kabul edilmiştir. 

TEVFiK PAŞANIN TERCÜME/ 
HALI 

Aslen Kırımlı olan Tevfik Paşa. 
lsmail Paşanın oğlu idi; ve Istan 
buld:ı doğmuştu. Gent yaşında harbi. 
ye mektebine girmiş, mülazım ola
rak çıkmış, fakat sonraları istifa e 
dip 1282 hicri senesinde Ba btali t.•:-. 
etime odasrna intisap etmişti. 

1284 ten 1293 senesine kadar muit. 
telif sefaret kfıtipliklcrinde ve 
maslahatgüzarhklarda bulunmu·· 
1300 senesinde de Atina ve Berıi~ 
sefaretine nakledilmiştir. 

1324 tarihinde ayan mt>clisi aznlJ . 
ğına getirilmiş, 324 te kabinenin 
istifası üzerine işgal etmekte oldt:· 
ğu hariciye nezaretinden çekilm:c;;, 
325 te Londra sefaretine ta~· in edilrr· is 
ve ayni sene içinde de sadarate gl•ti· 
rilmiştir. 

Fakat yine bu sene içersinde iı; 

tifa etmesi üzerine tekrar Lonıtra 
sefaretine tayin edilmiş ve büyiik 
harbin başlangıcına kadar bu mc· 
muriyette kalmıştır. 

Tevfik Paşa, mütarekede ikinri 
kabineyi teşkil eylemişse de nazırlar 
arasındaki fikir ayrılığından dolayı 
çekilmiş n 336 da Yahdettin ken,H· 
s ini yer.iden kabineyi kurmaya m<'
mur etmiştir. 1' cvfik paşa bu defa 
sadarette iki sene kalmıştır. 

Bu program nahiye ve kazalar:tt 
bayındırlık zira.at, sağlık, kültür ,.e 
sosyal ihtiyaçları ile kaza ve nahi)"tı 
lerde yapılması lazım gelen yol, :-:u. 
mektE:p, park, elektrik, telefon gibi 
noksanları bakımlarından tanzim o
lunacaktır. 

Programa alınacak işler, memlı>· 
ketin ihtiyacına göre beş seneye ay• 
rılacaktrr. 

Programda ayrıca bu işlerin ya• 
pılması için alınacak tedbirlerle ist!• 
fade edilecek vesait de ayrıca gösf 11· 

rilecektir. 
Vekfilet bu husustaki tamimin-

de bu yıldan itibaren nahiye müdür• 
lerl ile kaymakamların çalışmalıı· 
rını ve kabiliyetlerini takdirde hU 

programların tatbikatının da esas tu· 
tulncağını bildirmiştir • 

Diğer taraftan vilayetler idaresi 
kanunu valileri her sene vilayetlı ... 
rini gezmeğe ve teftişe mecbur k·:
dığı gibi kaymakamları da senede ;. 
ki defa teftiş yapmaya mecbur tı?t· 
makta vali n kaymakamlar da ktı· 
nunun bu hükmünü yerine getir· 
mektedirler. 

Ancak bu teftiş neticelerinin 
etraflı bir surette vekalete bildiri;. 
mesi şimdiye kadar t!...<ıul ittihaz edil
memiş bulunuyordu. Halbuki kaırn .. 
nun idare amirlerine teftiş mer· 
buriyetini yükletmesi, her şeyden ev· 
vel, vekaletin memleketteki hak:kt 
vaziyeti öğrenmesi ve bu suretle ya· 
prlmasr ve yahut takip edilmem 
srerekı>n isleri daimi hi.- .... ~Au .. 
göz önUnde bulundurabilmesi için -
dir. 

Bunun için dahiliye vekaleti vi!a
yetlere gönderdiği bir tamimde bun 
dan sonra valilerin teftiş neticeleri-
ni vilayete bildirmelerinin usul i~ 
tihaz edilmesini istemiştir. 

Senede bir defa verilecek olan ou 
raporlarda valiler ayni zamanda ,-? .. 
}ayetleri dahilindeki imar harek<'t· 
lerile noksan kalan işleri de göste~ P· 

ceklerdir. 
FENERLER iDARESiNiN ALIN· 

MASINDAN ŞIJJIDILIK 
VAZGEÇl- DI 

Ankara, (Telefonla) - Fenerler j .. 
daresinin satın alınması etrafında u· 
zun zamandanberi maliye ile idare 
arasında cereyan eden müzakere-
ler yeni bir ~afhaya girmiştir • 

Haber aldığıma göre fenerler i· 
daresi hükumete mühim bazı men • 
fnatler gösterdiği ic;in idarenin sa
tın alınmasından şimdilik vazgeçH
miştir. 

iHRACAT KONTROL !tlEMURLlT
(;U iÇiN BEŞ YOZ TALiP l'AR 

Ankara, (Telefonla) - Bir kfi· 
nundan itibaren tatbik edilecek o:nn 
ihracatı kantrol kanununun tatb! • 
kinde kullanılmak iizere alınacağı 

yazılan 23 kontrol memurluğu için 
müracaat edenlerin sayısı 500 zü bul· 
muştur. 

Alınacak 23 kişi iktisat \'eld!i 
tarafından seçilecektir. 

Yedek subaylar 
Harbiyenin Ankaraya gidişinden 

sonra boş kalan Harbiye okulu binası 

dün yedek subay okulu tarafından 

merasimle işgal edilmiştir. 

Saat 9,30 da yedek subay okulu 
talebesi Halıcıoğlundaki okullarını 

sclfımlıyarak ayrılmışlardır. 

Saat on buçukta Kasımpaşaya ge
linmiş ve Şişhane yokuşu başında bir 
müddet mola verilmiştir. Bundan son 
ra önde muzika olduğu halde munta· 
zam bir yürüyüşle İstiklal caddesine 
gelinmiıJ ve sn.at 11.45 de Taksim abi· 
desine varılarak ~bicleye çelenk kon· 
muş ve nutuklar söylenmiştir. 

Saat 12 de Yedek subay okulu yeni 
binasına ulaşmıştır. 

:· 
1 . . 
5 : . 
: 
: 
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ı Şark Ekspresindeki · 
CINATIT 

YAZAN:. 
4gatha Chrlstie 

I~~: 
v. a. 

Meşhut cürümler mahkemesinde bir sabıkalı söylüyor: 

Poaro yataktaki cesede bakb: Raçet 
''Jfilım WSQb~kaLıqa çıkm;ş;,ma-si~-ı 
bakmayın; Haşa huzurdan kö-1 sırtüstü yatıyordu; Pijamasının ceketi 

kan içindeydi ve üzerinden sıyrılmışb. 

'
peklere sorsanız tanırlar beni/,, 1 

- LQtfen. 
!lak Xuin gitti ve bir iki dakika 

lonra elinde iki kiğrtla celdL Kağıt • 
lan Puaro'ya uzattı. 

Birinci mektupta imza yoktu ve 
IUnlar yuıyıldı: 

~'Elimizden kaçbiııuzı zannediyor • 
'1lınız. Fakat, aldanıyonunuz! Sizi e • 
liowize aeçirmeğe ant içtik ve muhak • 
lcak elimize geçireceğiz!,, 

Puaro kaşlanııı çattı ve ikinci mek
ti. Bunda da şöyle deniyordu: 

"Mister Raçet, ai.zi ufak bir ıezin • 
tin •-- .. ~--- ela emelimize Çl.anacagız. ~ 

._d olacaiız!,, 
Puaro mektubu bırakırken: 

- Yanı tarzı ayni ama yan biraz 
değiıik. 

Mak Xuin, Puaro'nun yüzUne baktı. 
Puaro gülUmseyerek: 

- Siz belki farkına varmamıpmız -
dır, dedi. Biraz keskin görüşlU olmalı 
bu itlerde. Mektupları yazanlar ya iki 
lrüı, yahut daha fazla. Yazılarını bel
li etmemek için majüskül harflerle yaz
~ar. Fakat yine betli. 

Puaro biraz durdu, sonra: 
Haberiniz var mı? dedi. Mister Ra

Çet benden kendisini muhafaza etme -
lhi iatemitti. 

- Sizden mi? 
Fakat, Mak Kuin'in vaziyetinden 

Pek hayrete dUımemft olduğu görUlil
)<>rdu. Her halde bundan haberi '9Br' -

dı. 
- Evet, benden çok fazla korkuyor -

«u. HaYJ!tim tehlikede g8rilyordu. 
"tlk mektuou aJınca ne yaptı/ 

- Gfildü yalnız. Fakat korkusunu 
ticiemeğe çabıtrfmr anlıyordum. 

Puaro birdenbire Mak ltufn'e biç 
betı:ıemediği bir fey llOrdu: 

- Mister Raçet baklanda kendi fi
~lerinizi söyler misiniz? Sizde iyi bir 
teau- bırakmış mıydı bu adam? 

llıfak Kuin biraz durdu, sonra: 
- Hayır, dedi, kendisine hiç ısına -

llıaırırıtrm. 
- Niçin acaba? 

ı..::- Sebebini iyice bilmiyorum. Bil -
._..., insana daima iyi muamele eder -
dl Pakat, kendisine karp itimat hissi 
111lııdmunazdı. Vahşi ve tehlikeli bir 
•da11ı gibi görüniirdü. Ukin, bu hiasi 
"'erecek hiç bir harekette de bulunmuı 
~etildir. 

- Verdiğiniz maltlmata tetckkilr e
~~riın. Mister Mak Kuin. Al Pardon. 
ır ıual daha: Mister Raçet'i en son ne 

ılftıan gördünüz? 
• .- Dün akşam, saat.. ona doğru. Bir 
iki not almak için yanına gitmigtim. 

- Ne hakkında not alacaktınız? 
- tranda aldığımız antika tabaklar 

balcknıa. Elde bulunanlar siparişlere 
ll)1ftıuyordu. Bu yüzden müıteri ile u -
ıun ve müşkülatlı bir muhabere lizmı 
teldi. 

,.:_::- Ondan sonra bir daha hiç görme
'QIUZ mi Mister Raçet'i? 

..__ Hayır, görmedim. 
- Son tehdit mektubunu ne zaman 

allltıftı acaba? 
~ fstanbuldan ayrıldığı günün sa -

da. 
- Bir ıey daha aormak isterim: A

tanız nasıldı? 
Genç adam gö:derini ktstI: 

11 
..__ Baran kendisine kızdığım olurdu. 

lkat, umumiyetle iyi geçinirdik. 
iti - isim ve hftviyetinizi, Amerlkada -

adresinizi verir misiniz bana? 
to l'.tatc Kuin tam ismini söyledi: Hek
~ 'Villard Mak Kuin, ve Nev York • 

p adresini verdi. 
uaro arkasına yaslanarak: 

t - Şimdilik bu kadarı kafi dedi. Mia-
0~ Raçet'in ölümü haberini de bir 11r 

k aalrJamanm rica edeceğim. 
~ llfzmetçinin haberi olacak tabii. 

l'~ ~. lıattl haberi olmuttur bile. 
~ z ona da söyleyin, hidiseyi kinı

l51namn. 

O ih ak tmeyin. Tam ----------------- • • .. ···-···------·==••• .. . ·--ı 
birtnı~d~tt:~ :ı:oo:n w atmanın Çaldığı kumaşın mahkemede küttedek yere düştüğünü 
bile imklıu yoktur. Müsaadenizle. •• M H Ali h d d• 

-Güle ~e, Mister Mak Xuin. Çok goren 8fk0: • ey . 8 im, e J, ŞU top kUm8ŞJD 
teıekkilr ederım. b• w d• ı• 1 d •• 1 ' 

Amerikalı çıktı. Mösyö Buk ır agzı ı ı o sa. a soy ese ••• 
- Bu adamın sözlerine inanacak mı 

yu;? dedi. -------.J.-------- Mqhut cUrUmler kanununa ıare c . 
- Serbest ve ıimimi konuıtuğunu Küçük esnafın tahkikat ve takibat mevzuu teıkil eden umurıyet 

zannediyorum. Mister Raçet baklanda vak'alarm dUnldl sayısı, İstanbul mm-

hiç de sevgi eseri göstermedi. Halbuki, hı•mayesJ için takasında ·15, Beyoğlu mmtakaamda 5 bayramı 
öldürülmesinde dahli olsaydı onu çok tir. Bunlardan bir knmı, mahkemelere 
sevdiğini, ölümüne mUteessir olduğunu verilmiı. bir kısmı da muhtelü muame-
söylerdL Mister Raçet bana müracaat Rapor hazırlandı; lelere tabi tutulmuıtur. 
ettiğinden katibine bahsetmemiı ola - Yapılacak kanunda RAKI YERiNE su SATMIŞ 

Prolramın hazırlan
ma•ıno gelecek 

cak. ÇttnkU teklifini kabul etmemi1tim. lstanbul d&rdUnctı ceza mahkeme -
Bunu Mak Kuin'e söylemekte el - esas tutulacak hafta başlanıyor 
bette bir fayda göremezdl Sonra, Ra - Bir mllddettenberi §elırimizde tet-
çet batkalanmn nasihatine ihtiyaç his - kütler yapmakta olan Sanayi umum 
setmiyen insanlardandı. mtidUr muavini Samed Ağaoğ-

- Demek ki ıtıphe etmediklerinden lu dtın a.keam. Ankaraya hareket 
birincisi Mak Kuin oluyor? etmiştir. Sem.ed Ağa.oğlu 1stanbulda, 

- Ona bakma sen. Ben herkesten fırmcı, sıvacı, dokumacı, marangoz, 
şUphe ederim ve bu şüphem son daki - ayakkabıcı, musiki a.letleri yapan, ter 
kaya kadar devam eder. Yalnız, Mak zt, şekerci, saraç, yorgancı ve diğer 
Kuin'de esasen bir adama on iki bı- küçük san'at erbabı ile temas ederek 
çak vuracak bir yaradılıt görmilyorum. yaptığı tetkikleri bir rapor halinde 

- Evet, ora11 Syle. Bu cinayet ado- hazırl&mıştır. 
ta bir delinin elinden çıkmq gibi, ya
hut da mtıthit bir kin gilderin eseri. Ba.y Samet, esııafı şifahi olarak 
Fakat, bizim tren tefi caninin bir kadın dfnlediği gibi her şube esnafımdan 

ayn ayn yazı ile de dileklerini almış-
olduğunu tahmin ediyor- tır. Bu tetkikler, 1~n ... m. esna.fI himaye 

Vll ·~UA 
için yapılması mutasavver olan kann-

Cesef mm ham'lanmasmda esas tutulacak

Puaro, arkasında doktor Xonstan -
tin. yandaki vagona geçtiler, oradan 
maktulün bulunaugu kompartmıana i
lerlediler. KondilktCSr öne ıeçerek elin
deki maymuncukla, kapıyı açtı. 

Doktorla polia hafiyeai iseri ıirdi -
ler. 

Puaro doktora IOl'du: 
- Oada bir ıey kanftmlmıt mıydı? 
- Hayır, hiç bir ıeye el ıürmedilı:. 

Hatti cesedi bile döndürmekten çekin
dim. 

Puaro etrafına bir göz gezdifdL 
Dikkatine ilk çarpan ıey pencereden 
giren aoiuk rii.zgir oldu. Doktor da 
bunun farkına Vardı: 

- Pencereyi de mahsuı indirtme -
dim, dedi. 

- tyi etmipini.z. Oradan kimae • 
nin dıpn çıkmadığını anhyabiliyoruz. 
Çünkü, pencerenin kenarındaki karlar 
olduğu gibi duruyor. Xatll adamı 81 -
dürenini pencereden bçtıiı zannedil
sin istemit ama, kar onun ptinma mani 
oldu ..•. 

Bundan sonr._ Puaro cebinden kilçük 
bir kutu çıkardı. İçinden aldıp bir tu
tam tozu pencerenin kenanna Wledi. 

tır. 

Orta mekteplerde 
Hendese Pe hesap 
kitapları aqrıldı 

Ortamektepleriıı bir ve ikinci n
nıflarmda hendese ve hesap mevzula
n bir kitapta tevhit edilmişti. Bu se
neden itibaren hendese ve hesap ki
taptan aynlmıştır. 

Hendesenin orta birinci sınıfa alt 
kısmmm tab'ı bitirilmiş, satışa çıka· 
nlmıştır. Hesap kitaptan da yakında 
çıkanta.ca.ktır. 

tıkınekteplerin dördtlnctı ve beşin
ci amıf tarih kitaplarmda da esaslı 
tadlllt ya.pılmışbr. 

Bunlarm basılması da yakında bi
tirilecek ve derhal sa.tıp. çıka.nlacak
tır. 

RIKET GiTTi 
Tayyare ile tehrinıize gelmiş olan 

Riket vapurla Atinaya gitmittir. 
- Hiç bir parmak izi de yok, dedi. --------------.

KISA HABERLER Esasen katilin buradan çıkmadıitm ka
bul ettikten sonra, burada parmak izi 
bulsak bile ya Raçet'in olacak, yahut 
da hizme~lainin. 

"Kapayahm pencereyi artık. Soğuk 
iliklerimize iıtedi. 

Puaro yataktaki cesede baktı: 
Raçet mt llsti1 yatıyordu. Pijama -

smm ceketi kan içinde idi ve Ozerin -
den çekip aıynhmttr. 

Doktor: 
- Ceketini ben lt)'lrdım, dedi: ya _ 

ralara bakmak için. 
Puaro cesedin Uzerine eiildi bak -

tı, sonra dofruldu. Yilzilnü bunııtu -
rarak: 

- Manzarası pek hoı olmıyan bir 
lef• dedi. Halbuki katil ceıedin kar _ 
panda durmuı ve bıçaklan 1aplamı1. 
Kaç yara var demlıtiniz? 

- On iki bıçak yeri saydım. Bir ikJ
ai sıyrıktan ibaret. Eluen. vurulan bı
çaklardan ikili veya Bçil adamı öldUr -
meğe kifi gelmiıtir. 

Doktor bunlan söylerken Puaro o -
nun ıesindeki bir değiıikliğe dikkat et
mişti. Doktor Konstantin cesedin kar· 
pSlllda kaılanm ~atımı, duruyordu. 

( Arka.n wr) 

• tJd ay mezuniyet vertıen belediye ma • 
kine tubeal mtıııendialerlnden Refet ve l'etl 
llUta etm1flerdlr. 

• DOn sabah& karp mat f,2G de 

blrUılDl tablkeD Ud tlddetıt r.elsele olm\11 -
tur, fabtı çok Jm& BUnnU§tur. 

• Dlld eeerleriD harap oımaama dair ma.. 
arif ftk&leU tarafından Yapılan tebliğ 11 -
serine Dl)rarbeldrdekl Sencariye medre8Mlle 
Konyadak1 Ak Medresenin mUze ha.Une ge.. 
UrDmesl tekarrlb' etmııttr. 

• lDhlarl&r tcl&ı'eB1 lligara fabrlkMI için 
Jenl bir ttıtUD )Oyma maJrtne.t getlrtmfl • 
Ur. Bu makine keııdlllğl.nden UlttınleriD tq 
Ye toprak gtbl fen& ve Y&bancı ıummıarım 
•JU'Dl&kta ve bU surette kJ7DD 1§1 çok mü _ 
kemmeı b1r tarzda yapılnıaktadır. 

• Kawn, JrarPUS. 88l'DUlak, •otan ve yu 
murta gtbl maddelere taJuda edilmek Ozere 
eo bin Ur& .arıoe aebze haUnde yapılacak 
pavtycınlarm snı•atma Yakmda bqlaDacak.. 
br. 

• Londl"a J'&d10llUDUD Yerdllf bir habere 
gere bUktmetlmbl İDgUtere bahrl IDpat 
teq&h1arma bir mllYoD İngtlla liram kıy -
metbıde vapur ve feribot .ıpa.r1ş etmekte -
dlr. Bu .ıparlflerlD 18DW'lıyacatmuz yeni 
vapur lfl De al&kadar oldufu t.alımfn edil _ 
mektedir. 

• Ankara.da açılacak olan el ve işleri ser. 
gfabılD dekorlan için tehr:lmfzden 3000 adet 
kontrpl&b s&ıderUmlftlr. 

sinde, Hasan ilimli birine, kapalı rakı 
şişesi içinde ıu aatbğı iddia olunan 
Hüseylnin durupııaaı yapılmıf, rakı ye
rine su verdiii sabit görlilmUı, bir ay 
hapıi, 16 lira para ceza11 ödemesi ka

rarlaıtınlmıttir. 

SICARA ACIZLICI AŞIRMAKTAN 
MAHKOM OLDU 

UçUncU sulh mahkemesinde, bir yer 
den 4 tane ıigara ağızbtz aprdığt iddia 
olunan Hasan oğlu Hüseyin, muhake
me editmi§, Mahmutpaşada 29 numa • 
rah dükkanda tuhafiyeci Teologos adlı 
delikanlı ile Hasan isimli bir memur şa 
hit olarak dinlenilmiılerdir. 

Neticede suç sabit görülmUt. EyUp, 

29 Tepinlevvel Cumuriyet b&yra. 
mmm kutlulama programmm hazır

lanmasın& önümüzdeki haftadan ı 
baren başlanacaktır. 

Program, vilayet, belediye, P~ 
kumandanlık, Emniyet direktörlUfU. 
maarif ve diğer teşekküller milmesa
sillerinden seçilecek birer murahha.. 
sm iştirakile yapılacak toplantıda ha
Zll'lanacaktır. 

Cumuriyet bayramı Bakırköyde de 
bUyUk merasimle kutlulanaackttr. Tat 
rinievvelin 28 zinci günü yeni satıa 
alınan C. H. Partisi binasmm açılm& 
töreni, 29 zuncu gilnii yeni ortaokulq 
açılma merasimi yapılacaktır. 

Uç ay hapse mahkOm edilmit. aprdığt ====:ıııı===-====--========-llil'J 
bahis mevruu olan ıeylerin kıymeti az 
olduğundan, ceza müddeti bir aya, 331 
doğumlu olduğu için de, 25 güne indi
rilmi§tir. 

YATAK ÇARŞAFI tW ALACAK 
YOK.SA KUMAŞ MI? 

Dün üçilncfi ıulh cezada bakılan da
valardan biri de, Galatada Afet eob -
imda oturduğunu ve Karaköyde ıucu
luk ettiğini söyliyen Yuda oğlu Marko 
adlı yahudi aleyhindeki davadır. Orta 
yaşlı bir adam olan Markonun, Fincan
cılarda 31 numaralı manifatura mağa -
zaıından 41 metrelik bir top. gömleklik 
poplin kumaş aprdığı iddia olunuyor -
du. Kumaıın satı§ fiyatı, metresi 38 
buçuk, 39 kuruştanmıı; bu bir topu da, 
16-17 lira değerindeymiş. tddiaya gö
re, Marko, dün bu mağazaya gitmiş, 

yatak çarşafı satın almak istediğini söy 
lemiş, pazarlığa girişmiı. Fakat, bir a -
ralık paltosunun altındaki §itkinlik ıüp 
he uyandırmış, ya ptlan yoklamada, top, 
pattadak yere düşmüş. Derhal yaka -
Bina yapııılan Markonun, evvelce hır

biraz farap içmi1, kafayı tütsülemlt 
tim. Fincancılardaki bu 31 numıııni1 

mağazanın önünden geçiyordum. Ka 
pıda duran, şu Püzant adlı delikanli, 
beni durdurdu, likırdıya tuttu. Benim 
oradan geçmemi istemiyor, ÇıkıftYof • 
du. Zaten öteki şahit Kerim de, her 
im ''sakın buraya uğrama r.. derdi ha 
nal 

- Demek ıenl "hayırlı milfterl,, 
mıyorlar?! 

- Ne bileyim ben? Zahir, sabıb 
hdır, diye korkuyorlar botuna! 

- Sonra? 
- Sonrası, ben dedim ki bu PU' •• 

ta: ''Ben bu sokaktan geçiyorsam, 
cumuriyet sokaklanrun kihyası, b 
de keyfimin memuru değilsin ya !,, 
lece, eksik, fazla konuıur, çene ç 
ken biz, birden bu Pilzant, beni d 
kinın içerisine çekti. Bir gürUltii, 
patırdı, beni tuzağa dütiirdüler. D 
ken, esmer, bir 1>91iı çağırdılar: u 

ıunu götUr; bak, ıu topu palto 
altına sokmuı, düttirdU yere 1,, dedl 
ler. 

sızlıktan üç sabıkası vamuı. 
Hüllsai kelim, mesele bu iıte; 

Hakim Osman Tevhit, kendisini sor dan ibaret I 
guya çekerken, Marko, yana yakıla fÖY 
le diyordu: - Senin meıhut cürümler kan 

- Sucuyum, fakat kazanç tezkerem çıktığından, haberin yok anlatılan! a 
yok! Fakirim çünkü,.. eh, itte mahal - ti yakmakla çorbayı pişirmek bir 
lenin efendileri ile idare ediyorum. Sa- di, yani ayni zamanda 1 Suç işler itlfl 

mez, cezası hazır f 
bıkam çalmaktan değil<\ir benim, kav -
gadan ve borçtandır, canım! .. HırSIZ _ - Ha geç olsun da gUç o 
hktan diye mi yamırıJar r Acayip r yan- h'1 güç olsun da, geç olmasın! Be 
hıhk olacak galiba 1 Her ne halse, adım hepsi bir; çünkü, günal)auım ben! 
sabıkalı diye çıkmıpa bile, namuslu • dalet isterim kanundan! Ne korka 
yumdur! Benim nasıl adam olduğumu, Namuslu, masum adamın biriyim! 
bütün memleket biliyor; timdi buradan Bu sırada, hikimin maaasınm ke 
çıkın, sorun; herkes, benim ne dosdoğ- nnda duran kumaı topu, dirsek d 
ru adam olduğumu anlatır size r Haıa nuşile, küttedek yere düttü. Yuda 
huzurdan, ayıptır söylemesi, köpeklere lu Marko, hemen göı:jerıni t;.~:ln1' 
ıorsaruz, bilirler 1 A efendim, 40 gün kip, kol!annı kavuıtutdu: 
günahkir, 1 gün töbekir, demişler! - Ne diyeyinı, Allah! Şu top 

Davacı manifaturacı Artin oğlu Va- maıın ağzı, dili olsa da bir aöy 
han da, davasını baı tarafta ipret et- itte, ancak bu kadar söyliyebiliyor 
diğimiz gibi anlattıktan sonra, şahit o- H&kim Osman Teviı;.t, Yuda 
tarak mağaza mensuplarından Pilzant, Markoya 2 yıl 8 ay hapiıİ cezaaı 
Lazaroa ~ğlu Kerim dinlenildiler. Bun- fiil, teıebbüs derecesinde kalmıı,diye 
lann, lddıayı teyit yollu sözlerine kar- bu ceza müddetini ı yıl, 4 aya in 
p, Marko, ıunlan söyledi: Kendisini tefkif etti. 

- Sabıkalıdır, diye ben bu hallere - Seni, devlet misafirhanesinde 
uğradım; sabıkalıdır, diye iki phitle safir edeceğiz, Marko t Artık bir 
idam edebilirsiniz beni; kafamı kese - det için su aatmıyacabm; ıslah ol. 
bilirsiniz benim; fakat ance itin dos- kınca uslu otur r 
doğrusunu anlatayıaı da, sonra siz is- Sucu yııhudi, batını salladı: 
ter ceza verin, ister beraet ! N - e yapayım? Öyle olsun; 

Buıün, bizim bayramnnız~ Ben, buna da te§ekktlr ederim! 



-l-ITl<A.Y~ 

iskelet ve ruba 
Evvelkl yazılarm hUl~sası 

V zerinde çalı§mak için sa
tın aldığım bir iskeletin hemen 
akabinde kendi.sile tanı§tığım 

Polka isimli bir 1\.adm, dans 
num.arakırını seyretmek için 
beni .Ambasadora davet etti; 
ertesi akşam derhal gittiğim 

zaman onu müthi~ bir hasta
lık içinde ln.tldum; ve b1.t has
talık içerisinde kat'iyyen yal
nız bırakamıyacağımı söyle
dim. 

Belki de yalnız 

Polkanın değil, i
kimizin de bizi 

bekliyen bir kura 
karşı duyduğu bü
tün itaate rağmen 
Polkayı: o gece 
kendi oteline bı

rakmıya mecbur 

oldum. Bu~ 
benden daha ziya-

de onun kudrette
ki bir nihayete 
karşı o dakika his 

ettiğim kuvveti 
oü.~ilyonım: Hal 
buki Polkayı: o ge 
ce kendi odama 

getirebilirdim. Ni
tekim bunu arzu 
ediyordum. Ve Polkacık, otelde kendi
si oda. kapısını açarak, bir damla su 
gibi hafif bir ağırlıkla onu içeriye bı-
raktığım, yahut herşeyine yardım e
derek yatağına. yatırdığım dakikaya 
kadar, adeta üstümde bir pardesü, bir 
5apka ve bir eldiven gibi, dışarda gez
diğim sıralarda kat'iyyen benden ay
rılmıyacak olan bir şey gibi yanımda 
idi: 

- Polka, dedim, uykuya, hem de 
çok uykuya ihtiyacın var; yarın mut
laka. geleceğim. 

Daha oda. kapısını kapamadan, na..
sıl bir hareketle beni içeriye aldığına 
daima hayret edeceğim gözlerini yum 
d•ı; kendimin bu göz kapakları içeri
sinde Polka.yz sımsıkı sararak kapan
dığını hissediyordum. 

Gece odama döndüğüm zaman saat 

Yazan: Kenan Hulusi 
teslimiyetli ışıkları ile görüyordum; 
kitap masamın bir tarafına ilişti; a
man yarabbi; ne çok şarkı söylemek 
hevesi içinde idi. Adeta. kulaklanmm 
dibinde, kalın ve arasıra boşlukta kay 
bolan, yahut dudaklarının içerisinde 
kalan ve bana boşaltamadığı bir ses
le söylüyordu. Sonra birdenbire kitap 
masa.mm üstünden, bir kuş kadar sü
ratle uçarak yanıma geldi: 

- Beni bırakmayınız, diyordu; ya-, 
hu t beni kurtarınız! .. --

Gözlerim kapalıydı ve benim.le dan
settiğini hissediyordum. 

Uyumuşum!.. 

•• * 
Bütün arzulanma rağmen Polkayı 

bu geceden sonra bir iki defa görebil
dim. Daima kimsenin kendisinde teş
his edemediği bir hastalıktan şikayet 
ediyordu; ve son bir hafta içinde de 
tamamile ka.Ybettim: .Anıba.sadar.c..lc.A.. 
panm:rştı; folka hakkında. doktoramı 
tamamlamak için gece yansına ka
dar oturduğum bir sırada bahçe ka
pısmm çıngırağı bir defa, bir kuş ga
gasile dokunulmuş gibi yalnız bir de
fa ve kısa bir vuruşla birdenbire u
yandı: 

- Rüzgar, dedim; ve başka hiçbir 
şey olmasına. ihtimal yoktu. 

Bununla beraber, herhangi vakit
siz bir ziyaretçi ihtimalini kendi ken
dime münakaşa ettiğim saniyelerde 
bu sefer iki defa, ve durgun yegane 
ajanım olan tüccar herşeydcn ümitsiz 
gözüküyordu. 

VAHŞET 
Giresunun Keşap nahiyesinde Bar

ça Çakırlı köyünde tüyler ürpertici 
bir cinayet olmuştur. Bu köyden Şi
ranlı oğlu Mehmet, komşularından 

Ahn..et oğlu Dursunun evine geceleyin 
girerek Dursunu öldürmek istemiştir. 
Fakat bu sıra.da Dursun evde bulun
mıyor, üç küçük çocuğu babalarını 

bekliyorlarmış. Şiranlı oğlu Mehmet, 
aradığı adamı bulamayınca fena hal
de kızmış Dursunun kapıyı açan oğlu 
yirmi üç yaşında Mahmutlu bıçakla 

başında ve muhtelif yerlerinden yara
lıyarak öldürmüştür. Mahmudun kız 
kardeşi on üç ya.~ında Hafiu gürültü
ye koşup gelmiş ve kardeşini kurtar
mak iizere katiEn üzerine atılmıştır. 
Katil Mehmet bu sefer kıza da hücum 
etmiş ve eline geçirdiği ipi Haf izenin 
boynuna dolayıp küçük kızı boğmuş, 
ayni zamanda bıçağını da yavrucağı
zın muhtelif yerlerine saplamıştır. 

Bununla de kini ve hiddeti yatışmı

yan katil, içeriye girerek, dolaşmış, 
çocukların babalarının hakikaten ev
de olmadığını ve yatakta uyuyan beş 

Yaralı Cemile 

Bfr genç n~şar~
lısını vurdu 

Kendisi de başından 
lJOTaJanarak haslaneqe 
kaldırıldılar 

yaşında bir yavrudan başka kimse Evvelki gece Şehzadebaşında Mi!!i 
bulunmadığını görünce Dursunun en sinema arkasındaki bir evde iki gen
küçük çocuğu olan beş yaşındaki Va~ cin yaralanmasile neticelenen bir 
hidi de boğazından, yüzünden ve ku- vak'a olmuştur: 
laklanndan keserek öldürmüştür. Şehzadebaşında Hacı Emin efendi 

Katil, Dursunun üç çocuğunu bir- sokağında 13 numaralı evde 25 yaşın
den öldürüp bıraktıktan sonra dönüp da Cemile, ablası Şadiye ve annesi ve 
evine gelmiş, odasına çıkıp yatmıştır. yengesile oturmaktadır. 

Cinayet ertesi glin köyde haber a- Cemile üç ay evvel Aksarayc1a 
lınmca ihtiyar heyeti işi nahiye mü- Camcılar camii imamının oğlu Ha
dürü Ziya Aktan'a haber vermiş, jan- mitle tanışmış, nişanlanmış, evlenm!
darma kumandanı ve nahiye müdürü ye karar vermişledir. Nikah muame
hemen köye giderek tahkikata başla- lesinin intacı için Hamit Aksaraydaki 
mışlardır. bir evi satmak lüzumunu hissetmiş. 

Evin kapısından itibaren sokakta bir yandan nikah kağıtlarını yaptırır
uzıyan bir kan izi dikkati çekmiş, bu ken bir yandan da evi satılığa çıkar
iz ta.kip edilerek Şiranlı oğlu Mehme- mıştır. 

din evine varılmıştır. Mehmedin ka- Cemil evvelki akşam saat on bir(' 
rısı Ayşe isticvap edilince kadın, ko- • doğru Cemilenin evine gitmiş, üst kat 
casm.m gece eve geç vakit geldiğini, ta Cemile ile konuşurken bir aralık 
kendi anahtarile kapıyı: açıp içeri gir- Cemile: 
diğini, tel8.şlı ve heyecanlı olduğunu, - Para getirdin mi? Diye sormuş . 
sabahleyin de pantalonunu ıslak bul- Hamit henüz evi satamadığını söyll"
duğunu söylemiştir. yince aralarında bu yüzden kavga çık-

Katil, isticvap edilince önce inkAr mıştır .. 
etmiş, fakat cinayet aleti olan bıçak Kavga birdenbire şiddetlenmi5, 
ve yıkanmış olmasına rağmen kanları sarhoş olduğu söylenen Hamit taban
tamamen temizlenmemiş olan panta- casını cekPrP.k n;şanlısm:ı iki .. 1 ıat&ıcı 
ıonu bUlununca ıtıraf a mecbur olmuş- etmiştir. Çıkan kurşunlar cemileyi 
tur. sol böğründen yaralamıştır. Silah se-

Şiranlı oğlu Mehmet tevkif edilmiş sine Cemilenin ablası Şadiye ile yen
tir .. Hadise, Giresunda büyük bir te- gesi yetişmiş, Hamit bunlara da bir 
essür ve nefret uyandırmıştır. kaç el kurşun sıkmıştır. 

FAKIR ÇOCUKLAR iÇiN 
PANSiYON 

Bakırköy Fakir çocukları himaye 
cemiyeti Bakırköyde yirmi kişilik bir 
pansiyon açmıya karar vermiştir. Bu 
pansiyona Ye.silköy ve Mahmudiye 
köylerinden seçilecek fakir köylü ça
cuğu alınarak Bakırköy oratokulunda 
okutturulacaktır. 

Bu kurşunlar isabet etmemiş, Ha
mit kadınların feryadından korkarak 
kendisini karanlıkta merdivenlerden 
aşağıya. atmıştır. 

üçü geçiyordu. Kafamın müthiş ağrı
sını hatırlıyorum; yahut etrafımdaki 
şekillerin kaybolmuş ve birer başka 

şekle intikal etmiş manzaraları beni 
kendimden geçiriyordu. Vücudünün 
daiına istirahat için oturduğum kol
tuğa bo§almış bir yumak kadar bit
kin tcrkettim; ve ayni dakikada, ya
pacağım hareketlerin en iyisi olarak 
Polkayt düşünmeğe başladım. 

Aşağı yukarı bu vaziyetin deva- __ _,.,.,_,....,ım,, ... _ _,..,,.,,. ... ,., ... m...,n•----

Bu sırada ayağı kayarak düşmüş, 
elindeki tabanca ateş alarak çıkan 
kurşun başına girmiştir. Vak'adan 
zabıta haberdar edilmiş, yaralılar sıh
hi imdat otomobili ile Cerrahpaşa 
hastahanesine kaldırılmışlardır. Ya
ralan ağırdır. Müddeiumumilik de 
vak'a etrafında tahkikata başlamış
tır. 

Polka, kalabalığın içerisinden ka
parak kendi odasına getirdiğim daki
kaya kadar baan neler söylemişti. Pol 
ka yolda bir şeyler anlatıyordu; do
lfuz senedenberi kendi kendisini kay
bettiğini, yaşamadığmı, yahut bir du-

! man gibi boş ve taliindeki rüzgarla 
• dolaştığını söylüyordu. Polka bütün 
bunları anlatırken terlemişti; ~·ah ut 
bu hafif ıslaklığı vücudünde sadece 

ı ben hissediyordum. Belki de hakikat
te Polka buz gibiydi; ve daima vücu

e dünün bir şeye muhtaç olduğunu tek
rarlıyordu. Polkaya bu dakikalarında 

c neler söyledim? .. Fakat ben, kendim. 
hasta. olan Polkanın yanında bir şey-
ler dinlemeğe ihtiyacım vardı. Ve her
şeyden daha ziyade, onu ertesi günün 
hakikatinde tedavi etmek istiyordum. 

c Gecenin saat üçle dört sulan ara
ı j8Ulda bütün bu dakikaları düşündüm: 

adeta yanımda Polka var gibi düşUn
dilm; ve bir saniye odamın hafif ay
dınlığında Poİkayı karşımda hisset
tim. Polka birdenbire nereden çıkmış-
ıtı?. Az ötede, bıraktığım gün gibi o
rada duran, ve geldi3i dakilmdanberi 

il Jr.endisile meşgul olmak fırsatını bu
a amadrğım iskeletin önünden doğru 

· yordu; belki hakikatte böyle de
; fakat böyle hissediyordum: da

ancak bir s:ıat kadar evvel, onu C! veyahut penbe tülleri içerisinde 
ı:----tığım. gibi, ve gözlerinin ayni 

mmdan sinirlerimin fevkalade bo
zulduğu bir gece idi. Bir suya damlt
yan iki damla gibi, yalnız iki defa ve 
arka arkaya çaldı! Merdivenleri in
dim. 

!ç kapının camekanlı bölmesinden 
bahçeye doğru ilerlediğim zaman, ye
ni çıkmış bir rüzgarın çıngırak içeri
sinde ve hakikate pek benziyen oyu
nunu yeniden düşünüyordum. Fakat 
çıngırak ayni vuruşlarla yeniden öt
tü: Bir, iki, üç! .. 

Dış kapının demir sürgüsünü he
lecanla çektim: 

- Polka .. Sen misin?. 
Dudakları bana doğru knnıldıyor

du? Fakat tek bir kelime, hemen he
men hiç birşey işitmiyordum. Şadece 
ellerini avuçlarnnm içerisine almak 
istedim; içeriye doğru yüıiidü, 

Polkayt adını adım takip ediyor
dum; Polka konuşmuyordu; ve belki 
yürümüyordu da.. Çalışma odamın 

kapısına geldiği dakika vücudünü ka
pıya vererek orada bir saniye durdu; 
yıkılacağını ve müthiş bir baygınlık 

geçireceğini düşündüm: 

- Polka, diye tekrarladım, Polka-
v ' cıgım ... 

Sesimin, Madam Polkaya dünya 
üzerindeki bir hakikati yahut ken<li 
kendisinin hakikatini anlatmak isti
yen bir manası vardı: bilhassa kcnd: 
kendisinin hakikatini! .. 

Bunu belki anladı; yahut anlama
dı; kapının eşiğinden içeri girdiği za
man alnının üzerindeki iri ter damla
lannı tekrar görüyordum. Az ötede 
koltuğumun bulunduğu masanın bir 

tarafına geçtim; yüzünü cam dolabın 
yanındaki iskelete doğru çevirmişti. 
Ona bakıyor, yahut onunla konuşu
yor gibiydi? .. Belki. Belki de hiç bir 
şey yapmıyor, yahut tam gözlerinin 
önünde olduğu halde, bütün eşyada 
olduğu gibi ne camlı dolabı, ne masa
yı:, ne kitapları, ne iskeleti hatta ne 
beni görüyordu. Fakat yüzünün gü
lümseyişini hatırlıyorum: Bu gülüş 
dudaklarının ucuna, yahut yüzüne be
yaz bir boya gibi ince bir fırça ile 
bırakılmıştı. Onu kucaklıyarak ken
dine getirmek istiyordum. Bunu ya
pamadım; ve Madam Polka iskeletin 
tam önünde durduğu zaman gözleri
min hafif bir duman içerisinde kaldı
ğını hissettim. Herşey, yahut bütün 
hakikatler bu hafif dumanın içerisin
de kayboluyordu. 

- Polka, Polkacığım ! .. 
Polka, kendisini kollarımın ıçınc 

almak f ırsatmı bulamadığım bir hız
la, oraya birdenbire düştü. 

• • * 
Madam Polkayı, bir gece, belki de 

sabaha karşı, odama aldığım bir is
keletin önünde böyle kaybettim. Pol
ka, hayatımda hemen hemen ilk tanı
dığım kadındı. Polkayı daima düşünü
yorum. Ve odamdaki bir Holanda is
keletini hiç bir tarafa götürmedim. 
Polka, orada kemik ve ruhla beraber. 
yedi sen~ evvel bıraktığım ayni yerde 
ve ruhunu elde ettiğim gün gibi ayni 
şekilde duruyor. 

Polka, benim Polkam, Polkacığım!. 

KENAN HULOSI 

Yüksek kaldırımda 
bir polis memuru 
qaralandı 
Dün saat yarım aralarında Yük

sekkaldırımda bir sivil bir de polisin 
yaralanmasile neticelenen bir vak'a 
olmuştur: 

Bir müddettenberi Tıbbı adlide mU 
şahede altında bulundurulan İbrahim 
isminde bir adam evvelki gün kaç
mıştır. Emniyet direktörlüğü tarafın
dan yakalanması için bütün memur
lara emir verilmiştir. Sivil memurlar
dan Osman dün Yükseklı:aldırımdan 
çıkarken aranılan adama tesadüf et
miş arkasından koşarak yakalamak 
istemiştir. 

İbrahim kolunu tutan memurdan 
kurtulmak için bıçağını çekmiş ve za
bıta memunı Osmanı yaralamıştır. 

Hadiseyi gören nokta polisi Rüat 
hemen atılmış fakat İbrahim bıçakla 
bunun Ü7.erine de saldırmak istemiş
tir. Bunu gören Rifat hemen taban
casını çekerek İbrahim.in ayaklanna 
doğru ateş etmiştir. Çıkan kurşun :tb
rahimi sağ oacağmdan yaralamıştır; 
tahkikata devam edilmektedir. 

/RANA GiDECEK HEYET 
Muhtelü sahalarda anl~malar yap 

mak üzere !rana gidecek olan Bay Ce
mal Hüsnünün riyasetindeki heyet ya 
nn Ankaradan Trabzona h::ıreket edc-J 
cek ve transit yolu ile lrana geçecek-1 
lerdir. • 

Suriyede Demir 
Gömlekliler 

(Lstyanı Birincide)' 
Müstakil Suriye hükumeti haU:• 

tan vergi almıyacakmış şayiasile Js· 
kenderun ve Antakyanın Suriye matı· 
dasına temayülü temin edilmek İ."' 
teniliyor demtktir. 

Bir kaç aydanben buralarda su· 
riye vatanilerinin teşkil ettiği (De· 
mir gömlekliler) faaliyettedir. !s· 
tiklfıl hahrleri üzerine Halepte~i 
hükumetin niifuzu sıfıra düşmüc:tiir, 
Onun için milli idare namına demir 
gömlekliler (bu:tlar Suriye faşistle· 

ridir) meml<.'kett~ inzibatı tesic:e çg· 
lışmaktadır. 

Şimdiki halde Ilalepteki zihni> et 
~udur: Bir kısım halk : 

- Biz istiklali Türkiye sayesinde 
aldık. Suriye müstakil olunca Türki· 
ye de lskenderun ve Antakvavı n \· 
malıdır.,, Diyorlar. Diğer kı~ır~ h:ıll< 
ise: 

- Suriyeden Fransızlar çıknn vP. 

müslüman bir hiikfımct kurulrnn c!ıı 
ister Türk olsun, ister Arap.,, Mii· 
taleasında bulunuyorlar. 

MUHTARiYET DECIL ANA 
l' ATAN 

Paja...,, 8 (Hususi surette gicleıt 

arkadaşımızdan) - Diin de bil<lirdi· 
ğim gibi, Fransanın sancak mesele ·i 
ni görüşmeğe amada olduğunu bil· 
dirmesi Antalı:ya ve Suriyede a lfıl>:ı 
ile karşılanmış, fakat ileri süriilen 
şart (meselenin 1921 muahedesi c:er· 
~evesi dahilinde görüşülmesi) itiraı 
la karşılanmıştır. 

Antakya ye İskenderun Türkl<'! i 
muhtariyet <!e~il. mt>mleketleriniıı 
anav:ıtana ilhak edilmesini isteme.<
tedirler. 
NÜ.JIAJ'/Ş lJADISF:SINI ÇIKARı1N 

J(/JJIDIR:> 
Sancağın Suriyeye iihakrnr pro -

testo i~in diikk:inların kapandığı gün 
nürnayişde bulunduklarından dolayT 
bazı gençler hakkında takibat vap.l· 
ması istenmişti. 

Halbuki, h:idiseyi. c:akin vazi~·etiri 
muhafaza eden halka karşr tab:ı.nra 
Cı>lco..n .l ..,f .... J,.JI J"" J~-..ı---- 1 .. -•u U •\" ,• 

nı çıkarmak İ5ltemişti. Hadisenin bii
yümesine meydan ,·erilmeden önüne 
geçilmiştir. 

Tıp haftası 
(Üstyanı 1 incide) 

Delegeler öğleden sonra Üniversi • 
teye gel~işlerdir. üniversite konferans 
salonu delegeler ve doktorlardan başka 
genç tıbb!yelilerle de do!u idi. Burada 
Yngoslav, Romen ve Yunan delege -
lcrinin ilmi konferanslarım müteakip 
kendilerine Üniversite rektörü tarafın -
dan Üniversite binasında b!r çay ziya -
feti verilmiştir. 

Delegeler vakitlerini de çok iyi ge
çirmektedirler. 

Vali ve belediye rdsi Muhhtin Üs· 
tündağ dün akşam murahhaslar ıere • 
fine Perapalas otelinde bir akşam ye .. 
meğini müteakip bir de suvare verm1,
tir. 

Bugün sabahleyin hastaneler gezi • 
lccek ve on buçukta da Yıldızda topla· 
nılarak konferanslara devam edilece:c • 
tir. 

Öğleyin yarımda Beşiktaştan bir va· 
pur Tarabyaya hareket edecek Balkan 
tıp haftası komitesi taraf:ndan C1r-ıda 

murahhaslara bir öğle yemeği veri!dik· 
ten sonra bentler ziyaret edile·ektir. 

Akşam 18 de de İstanbul şehri na • 
mına Beylerbeyi sarayında bir çay zi· 
yafeti verilecektir. 

BEŞiKTAŞ KAZANÇ MEMURU 
BERAET ETTi 

Beşikta§ kazanç memurlarmdnn 
Bay Hüseyin, tuğlacı Hasan Kadriden 
vergisini indirmek için elli lira rüşvet 
aldığı iddiasile üçüncü asliye ceza. 
mahkemesine verilmişti. 

Evvelki günkü duruşmada memur 
Bay Hüseyin hakkındaki iddiaların 
gayri varit olduğu görülerek beraeti· 
ne karar verilmiştir. 

Dün hafif zerzeJe oldu 
Rasathane dün sabah saat beşi on 

yedi dakika on yedi saniye geç:e ha6f 
bir zelzele kaydetmiştir. !stan bul dan 
pek hafif hissedilen bu hadisenin ts
tanbuldan merkez üstü 160 kilomet· 
re mesafede olduğu tahmin edilmiştir. 
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iŞaretler 

Kitap adamı 
Hayat adamı 
Mutlaka kitap adamı mı? 
Mutlaka hayat adamı mı? 
Mücerret sözler çok mana iltr 

Dünyayı 
, 

çabuk 
kim daha 
o/aşa ak? 

tKONOMi 
Avusturyadan tütün 
almak için bir 
grup geliyor 

de ederler. Fakat gerçekte onlar
dcın çok az; ıey anlQ,fılır. 

Kitap adamı diyince insanın 
ctklına ne tipler gelmez. Kitabı 
koltuğunun altında lalasını sürük
liyen soltaclan tutunuz ela her 
meselesini bir kitabın bir k~ 
Ciimlesile, yahut her hangi bir 
lormülle hallettiğini sanan a
dam bu kadronun gönüllü figü· 
rcınlanndandır. 

Kitap adamını sekiz yaşında, 
on YCl§ında çocuklar arasında da 
bulabilirsiniz; mini mini çocuklar 
görürsünüz ki size kendüinin i
~ine girmediği meselelerden bah· 
•eden tarifler yapar. 

Londrada !800 sterline çıkmı§ bir revüye paralarını alamadığı için işti

rak ctmiyccck oZan Üf artist: (s0Ula11 itibaren) Şantoz Ru.x Eti, cazbant şe
fi Cek Haris 'Ve tanınmış sinema artisti Lüpe Velez. 

,,iı!:':::::..:e:berleJiği mektep "Transatlantik tm. 
Mutlaka kıtap adamını haya- '' 

itn tipi diye kabal edecek olursa- d ı.. ld 
>uz dünyanın allmne mukallitleri, varı a .. a 1 
ve ukalalarla 'dola bir körler J 
'nıemleketi olduğunu kabul etmek 
lliz:ımdır. 

• • 
Hayat için lazım olan tip mut

l<ıka, hayat adamı olsun, pratik 
bir makine olsun derseniz:1 belki 
bu sö~ ilk bakıgta insana ılık ge
lir, insanın nıhunu çeler. Fakat ,,. 
ış,, adamı ile dolu bir üniversi-

te, bir fakülte, bir emtitü düşü
rtiinüz. ilmin, lelsclenin:1 hakika
ti aramanın, laboratuvar oe kü
tiiphane iglerinin ne hale girece
iini anlamakta güçlük çekmez
siniz. 

e r,Ç.tik bir borsacının iktisat 
tarihini nasıl tetkik edeceğini 
l'ahut medeniyet tarihinde nC1811 
l'eni tezler koyacağını düşiinme

ie ihtiyaç 11ar mıdır? 

Köy çocuğu alUimeliğe, kita
biliğe değil, hayahnı kazanmaya 
'11ecbur olan insandır. Bunan ter
biyesi elbette ki hayat için olacak
fn.. Üniversite profesörünün "ilmi, 
Üim için,, anlaması, ve ilim idea
line kitap ve tetkik yolundan ka
vuımıya çalı§ması köy çocuğu
nun hayatçı terbiyesi kadar za
l'lıri ve tabiidir. 

"Hayat ve kitap için,, clüstu-
1'lınu kabul ederken lsanınkini 1-
•cı;ya, Kayserinkini Kaysere ver-
'11eği unutmamak lazımdır. 1 

Sadri Ertem 

1 efrika No. 83 

Parasını alamıyan kadın artistlerden 
biri "Şarkı söylemek şöyle dursun di
yor, para verilmeden aksırmam bile!,, 
Londrada 28.000 sterline hazırlan

mış bir revü, son prova esnasında ar
tistlerin para istemeleri yüzünden bir
denbire geri ka.lm.Iştır. 

Lüpe Velez adındaki meşhur Mek
sikalı sinema yıldızı da artistler ara
sındadır. Fakat Lupe Vclez Londrada 
bir temsil venneği pek istediği için 
bu greve iştirak etmemek yolunu tut
maktadır. 

Revünün adı ''Transatalntik ritmi,, 
olacaktır. Lüpe Velezden başka Ame
rikanın en meşhur muganniyelerinden 
Rut Eting de artistler arasında bulu
nuyordu. 

Cek Haris ismindeki dünyanın en 
meşhur cazbant lideri de bu revünün 
müziğini teşkil edecekti. 

Fakat son prova için herkes gitmiş 
olduğu halde ücretleti tediye meselesi 
yüzünden çıkan ihtilaf bu 28,000 ster
linlik revünün akıbetini şüpheli bir 
hale sokmuştur. 

Dedikodusu Londra sosyetelerine 
kadar varan bu revüyü vaktile otomo
bil yarışlarına girmiş, kabara artisti 
Romanyalı rcijsör Feliks Feri idare 
ediyordu. Meşhur milyoner Vulvort 
ailesinden olan Ceyms Donahiyu da 
parasını temin etmekteydi. 

Fakat son provadan bir gece yani 
asıl temsilden iki gece evvel, cazbant 
şefi Cek Haris, rejisöre gitmi~. şim
diye kadar çalıştırdığı müzisyenlere 

kendisinin verdiği parayı istemiştir. 
Fakat istediğini alamayınca takımını 
taklavatını toplıyarak tiyatroyu ter
ketmiştir. 

Meşhur Amerikalı muganniye Rut 
Eting de tiyatro idaresinden ala.cağı 
olduğunu söylemiş ve parasını alma
yınca "değil şarkı söylemek aksır
mam bile,, demiştir. 

Ancak Meksikalı artist Lu~ Ve
lez d~ir ki: 

''Benim de bir hayli para. alacağım 
var, fakat provaya hazırım. Yarın da 
revüye çıkacağım. Londrada muvaf
fakiyet knzanmak daima istediğim 
§eydi. Fakat bugiµıkü vaziyet doğru
su pek ciddileşti.,, 

Rcvüyü meydana getirmek için 
para koyan sermayedar ise şunu de
mektedir: 

''- Ben bu revü için avuçlarla pa
ra harcadım, artık harcamam. Fakat 
revü muvaffak olsada olmasa da ar
tistler paralarını alacaklardır.,, 

Londranın geri kalmış en büyü 
revüsünü bir çare bulup son dakika
da gene oynatabilecekleri sanılıyor. 

En zengtn artist 
On güne kadar, Norma Şirer dün· 

yanın en zengin artisti olacak. Çünkü, 
Norma'nın geçenlerde ölen kocası, 

meşhur sinemacı Talberg, vasiye~ 
mesinde, ona ı.soo.ooo dolar bırak-

san olarak kaldığır.ızı görmeyi çok is -
terim. 

De4i. 
- Elde değilse? .• 
- Elinizde olmadığını gösterdiğini'!: 

YA1.A N: KADlRCA'N KAFLI 

ve daha ileriye gittiğiniz dakikada bu 
evi bırakır giderim. Bunun iyi bir va -
ziyet doğurmıyacaşını biliyorum, fakat 
ne yapayım ki. aldatılmış olduğumu 
bilerek pek o kadar üzülmiyeceğim. 
üstelik siz daha zararlı çıkacaksınız, 
çünkü bir daha benimle ne konuşabile
ceksiniz, ne de göreceksiniz! ... 

- Ne istiyor? Söyleyin ve onu da ... 
. - Ne istediğini bilir miyim ben? Ne 
ıstediğini ve kimi istediğini bilseydim 
elbet onun arzularına uymasını da bilir
dirn. Bensiz yaşıyamıyacağımzı söylü -
Yorsunuz. Ben buradayım. Ayni çatı al
tında ve her zaman gözüniizün önünde 
bulunacağım. Anlaşılan bu size yetmi -
Yor, fakat önceden düşünmeliydiniz. 

- Bu kadar merhametsiz olacağınızı 
u.rnrnuyordum. Hatta şimdi bile gözle
tırnc ve kulaklamna inanacağım gelmi -
Yor. 

- Ben de ayni hislerle doluyum. Hiç 
arzurn olmadığı halde sadece başkala
rının gönlünü yapmak için bu komedi-

h
Ye hatfondtm. Ben sizin bu kadar mer· 

a.rncf · d ., n· sız olacağını::ı umuyor muy um 
ır genç l"?zı bir esir gibi kendi fayda

nıza, kendi arzularınıza oyuncak yap -

mak bir suç değil midir? Rica ederim 
sözü çok uzatmıyalım, beni rahat bı -
rakın. Yoksa ... 

Aziz acı acı güldü: 
_ Yoksa, ne yapabilirsin ? Artık be

nim karımsın, senin üzerinde haklarım 
v:ır. Karım olmayı kabııl ctmenl~ ... 

Giilerin yiizündc bir fırtına sertliğ i 

vardı: 

- Korkarım ki bana kanundan bah
sedeceksiniz. Kanun anc~k karşılıklı 
anlaşma olduğu zaman dcğe:-lidir. An . 
laşma olmadıktan sonra belediye nikah 
defterindeki bir kaç sat:r ve atılmış bir 
imzaya yarar? 

Güler heyecanını yendi ve yatıştrğı- ı 
":: ı;:öc;te .. en bir jestle: 

_ Bunla rı ı:iı benden daha ivi bili - ı 
yorw nuz. Çok bile söyledim. Sözünü
zü tuttuğunuzu ve daima mert bir in -

Aziz oldu ğu yerde dim dik duru -
yor, bir tiirlü kararını veremiyordu. 

Genç kız bir kaç saniye ona baktı ve 
sordu: 

- Gideyim mi? 
Aziz merdivenleri gösterdi: 

- Gidiniz! ... 
Dedi. 
Genç kız sarsıldı Başı göğsünün üs

tüne sarktı , derin derin nefes aleıkça 
güzel göğsü inip knlkıyordu. 

Ellerini başına götürdü. Gelin ta -
cını ve duvağını r ıl:ardı. Azize döndü: 

- Bu kılıkla evime ciö:ıe'?liveceği • 
mi takdir edcrcini ... Yol v~ rin de baş -
ka bir clbi"e gireyim. 

Sesi titriyordu. 

müsabaka
ya üç itişi girdi, 
ş imd ili b·ri 

önde .• 
Jül Vem "Seksen günde devrifı

lem,, i bir hayali roman olarak ya~ 

mıştı. Fakat bugün 80 günde dünayyı 
üç kere dolaşan seyyahlar var. 

Hakikateen, dünyayı en çabuk do
la.~ma rekoru bugün 23 gün 15 saat 
ve 21 dakika ( ?) dir. Bu rekor iki A
merikalı seyyah olan Jon Mers ile Kol 
yer'dedir. 

Şimdi dünyayı en çabuk dolaşma 
reokrunu kırmak için üç kişi daha yo
la çıkmış bulunuyor. Bunlardan ikisi 
Amerikalı gazetecidir, biri de kadın. 

lki Amerikalı beraber yola çıktık
ları zaman, arkalarından bir rakibin 
daha bulunduğunu gördüler. Bu, Mis 
DoroUıy Kilgallen'di. Kadın seyyah 
iki erkek seyyahı geçmeğe niyet ede
rek yola çıkmıştır. 

Erkek seyyahlar Amerikadan Av
nıpaya doğru vapurla yola çıkmışlar
dı. Kadın seyyah seyyahate onlardan 
sonra karar verdiği halde Awupaya 
onlarla beraber geldi. Çünkü, "Hin
denburg,, balonuna binmişti ... 

Mis Kilgallen Amerikadan perşem 

A vusturyanın bu sene Türkiyeden 
mühim miktarda tütün alacağını yaz. 
mıştık . Öğrcndiğımi.ze göre ayın 18 
inde şehrimize Avusturyadan iki di
rektör, iki eksper, bir de harr.ınncı 

gelecektir. Heyet lı!tanbulda bir haf
ta kadar ko.lncak, Avusturya için alı
nacak tütünleri muayene edecektir. 

Fındık mafısulü bereketli 
Almanya, İngiltere, Çekoslovakya 

bu sene mühim miktarda fındık ala
caklardır. 

Kabuklu fındık ihracının takas yo
lu ile yapılmasına mfü;aade edilmiş 

olduğundan mühim fındık ihraç mcr· 
kezlerinden biri olan Giresunda ayrı
ca bir takas tetkik heyeti teşkil edil
miştir. Takas heyeti başka Ordu \'e 
lzmirde de faaliyette bulunacaktır. 

Yunanislanda lJOŞ 
ü2iim ihracı 
Yunanistarun bu seneki üzüm füra

catırun geçen seneye n i:;belcn biraz 
daha fazla olacağı haber verilmekte. 
dir. İhraç edilecek üzümlerin yüzde 
80 i Girit adasından temin edilmekte
dir. Fakat yolun uzunluğundan dola
yı bu üzümlerin büyük bir kısmı ih· 
racat merkezlerine vasıl olmadan bo
zulmaktadır. Bu vaziyetin önüne geç
mek üzere Girit adasında soğuk hava 
tesisatı yapılmasına karar verilmiş. 

tir. 
be günU hareket etmişti. Cumartesi _ _, ________ =""!' _ _,.,.,..,==!'! 

CUJ\tA Curn,.rlt"$l günU Almanyada bulunuyordu. Ken
disinden iki gün evvel kalkan öteki 
iki seyyah da ayni gün Almanyaya 
gelmişlerdi. Ve asıl yanş ondan son
ra başlıyordu. 

Son gelen haberlere nazaran, ga
zetecilerden biri, Kirian Bal'dadrr. ö
teki gazeteci Ekins ise Viyanaya var
mıştır. 

Fakat, trenden otomobile, otomo
bilden tayyareye aktarma ederek gi

Takvim 
GUtı doğu§u 

Glln batışı 
Sab:ı.b namazı 

0111e tlllDlBZI 

Otlndl namazı 
Akşam namazı 

Yatsı oam.o.z.ı 

lmaak 
Ytlm geçen g'llnleı1 
Ytlm k&lan günleri 

9 B. Teş. 10 B. Teş. 

ıı Recep 23 RC'cep 

60" fı O'l 
17.?9 17.: 8 
5,26 528 

12 Ol 12ll 
15,1 ı 1 :'i. I l 
17,!ı9 :1 ::ıs 
t9 ıo 19 09 
4.27 428 
283 284 

82 81 
decekleri için, birbirlerine yetişmek ~----------...,.--=-~• 
ve g~mek imkanı vardır. IST ANBUL BELEDlYESI 

7000 metrelik Lenin Şehir Ti l}at ro su 

P!~:::;.ı::!::enlz sat- :~~~::d:t ııuııı 1111111 

hından 5100 metre irtüada, fen krt.a- 20 de ~il ııııııİ 1 
atı, mcvaddı infilakiye ianesiyle 7127 M AK BET ıı 
~etre ~kseklikteki Lenin vtepesine Fransız Tiyatrosun- l m "I 1 ı: 
gıden bır yolv açm~ktadır. Agus~sun da Operet kısmı 111111111 • ı! S 
ortalarına dogru bır Kızılordu mufrc-jBu akşam saat 20 30da DUDAKLARIN 
zesi bu tepeye çıkmağa başlıyacaktır. ' -
Lenin tepesi, yükseklik itibarile, Sov- H A L K 
yetler Birliği dağları arasında ikinci OPERETi 
mevkii işgal etmektedir. Pek yakında 

maktadır. 

Naram Şircr, esasen en çok para 
alan artistlerden biridir. Haftada 700 
dolar kazanır. Bu suretle, kocasından 
aldığı paralarla en zengin artist ola· 
cak demektir. 

Aziz ona baktığı zaman uzun ve kıv
rık kirpiklerinin diplerinde parıltılar 
gördü; gözleri yaşarmıştı. 

- Sahiden gidecek misiniz? 
- Elbet ... Ben söylediğimi yaparım. 

Demek ki o Aziz gibi değildi. Söy
lediğini her halde yapardı. 

- Buyurun! ... 
Aziz kendi odasına girmek istedi. 

Fakat kapıyı açtığı halde birdenbire 
bunu yapamadı. Kendi kendine şöyle 
düşünüyordu: 

- Gidemez... Gitmek istemiyor ... 
Yoksa ağlamazdı. 

İçeri girdi. Gülerin odasile kendi o
dası arasındaki kapı kapalıydı. Anah -
tan bir gün önce ikisi birlikte bahçede
ki kuyuya atmışlnrdı. Böylelikle o ka • 
pının hiç bir zaman açılmamasına karar 
vermişlerdi. Hatta Aziz o sırada: 

- Bir gün belki beni severdiniz ve 
bu anahtar Jazım olurdu. Sizde kalsay
dı ve istediğiniz yere saklasaydınız 1 ... 

Demişti. O zaman Güler şu cevabı 
vermişti: 

- Buna sanmam ki lüzum kalsın! 
- Fakat küçük bir ümit te yok mu ? 

Uzak veya yakın. herhangi bir zaman
da, bir küçük ümit ... 

Genç kız, delikanlıyı büsbütün kır-

Kış operetlerine 
başlıyor 

SE 
YEK 

Büyük operet 
3 perde 
Müzik Seyfettin - Sezai Asaf 

mak istemediği için olacak, dudaklarını 
bükerek ve küçük omuzlarını kaldıra• 
rak adeta fısıldamıştı: 

- Kim bilir, belki! .. 
Aziz için bu kadarı bile yetmiş, ni • 

şanlısına teşekkür etmişti. 

-59-
Aradaki kapıya kulağını koyarak 

dinlemekten kendisini alamıyordu. 
Genç kızın çıkıp gidememesi ihtimali 
onu kaba yapıyor, sahiden çıkıp git • 
mesinden de korkuyordu . 

Oradan hışırtılar ve hafif ayak ses
leri duyuluyordu. 

Kapının açıldığını duydu ve kendi
si de dışarı çıktı. Merdivene doğru yü
rümekte olan genç kız Azizin buh:,du
ğu tarafa baktı: 

- Size Allaha ısmarladık, diye.bilir 
miyim? 

Diye sordu. 
Şimdi gözleri iyice ıslaktı, h tt ı kı

zarmıştı. Sesi de kısıktı. Azizin demin· 
ki çılgınlığ ı oldukça hızını kaybetmiş
ti. Genç kızın bu arzusunu da kırmak 
istemedi ve ona doğru yürüyerek elini 
uzattı: 

- Bunu yapacağınızı hiç ummuyor • 
dum. 

(Arkası var) 
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Balkan oyunlarının son (fÜnii 

aua ON 
CGLJ: NqB!YATI: 
laat U,SO PWda TtlrJnnnslJdBI, U,50 

Havadis. 1S,U6 PIAkla baflf mtlzlk. 18,26-
H,00 Muhtelif pWt aepiyatı. 

PARALAR 

Yu·nanlllar 22 müsabakada 
18 birincilik aldllar 

AKŞAM NEŞBlYATI: 
Saat 18,80 çay saat, da.na musikisi. 19,SO 

Spor mUsaba'belerl, Elref Şetık tarafından. 
20,00 Necmi ve arkadqlan tarafından TUrk 
mwılımL 20,IO Safiye ve arkad&§larmm 11-
tıraklle 'l'Ork mwdldııl ve halk p.rlalan. 21,00 
PWda 901olar. 21,ao Orkestra. 

0 Sterlbı 
• Dolar 
•Frank 
• Liret 

Belçika J.l'r. 

tllU 0 ŞlllD Avua u.-
L~8- turya 
ııtı- Mark llO,-

llS1l - Zloti •.-
·6.- Peııao u.-

•Drahml ııtt - •Ley 18-

Romenler bu seneki oyunlara yepyeni 
tJe genç elemanlarla girdiler 

ı - Koar: Don Juan uverttır. 
2 - Ça7kovald: Kurgular gölü. 
a - tftDOf: 0ece prkw. 

• Jmçre J.l'r. 
•Leva 

l'lorba 
KronÇek. 
Pezeta 

ısa -
ı'\-

ee.-
uo-
us -

Dinar il.-
Yen N-

•Kron ·-•Altın ıow>-
• Ba:nknot 981 -

Atina, 6 (7 inci Balkan oyunlan
na yolladığımız arkadaşımız yazı

yor): 
7 inci Balkan oyunlan bugün ya

pılan mtısabakalar ve merasimle ni
hayet buldu. 

Havanın muhalefetinden dolayı 
pazar gilnllnden bugüne bırakılmış o
lan 7 inci Balkan oyunlannm son 
kısmını görmek ilzere haf ta ortası 
olmasına rağmen stadda 35 bin kişi
den fazla seyirci toplanmıştı. 

Yunanlılann fevkalide ve tarihi 
bir ehemmiyet verdikleri Maraton ko 
paunu görmek ilzere caddelere dizil 
nılş olanlarm dahi hesabı yolc
tu. 

Saat 15 de başvekil Metaksas ya
nm.da han nazırlar bulunduğu halde 
stada geldi. Aradan bir kaç dakika 
s~med• enell kapı önünde sonra 
da stadda bir kaynaşma oldu: 

Kral geliyordu. Biraz sonra mare-
1&1 inlforması giymiş ve ayağında 

:,cetlr pantalon, san çizme, sağ gözün 
.ıe de her zamanki gibi bir manokl 
ial1111&n kral, yanında bahriye bin 
llapn elbisesi taşıyan kardeşi ve 
Y11Danlstan veliahti olduğu halde 
ltacla glrdL 

Balk kralı alkış tufanile karşıla
iı. Bu sırada bando evvel! kralın 

ıJllUll'Şlnı, sonra da Yunan milli marşı
,lll çaldL 

Tam saat 15,30 da da güniin ilk 
•tlsabakalarma başlandı. 

400 METRE: 
Bu mUsabakaya giren at1et1erln 

acfecli pek çok delildi. l1k seçme se -
~de 5 kişi koştu. Bunlar arasında 
balunan Raif tiçtincil olarak finale 
Jm}dı. 

Finalde Yunanlı Mandikas alkış
Ju arasında 50 11/10 ile birinci, Ro
Jllea Menes ikinci, Yugoslav üçüncü, 

en dördilncU, bizim Melih de 
rte.mc1 oldu. 

Bu yarış baştan sona kadar çok 
bir çekişme halinde g~ti. 
IKLA YÜKSEK ATLAMA: 
Sırıkla yüksek atlamaya bizden 
ydar ve Londradan gelen Fethi 
diler. Fedd 3, C,O metreyi geçenıe-

•Ve derece alamadan tasfiyeye uğ-

Baydar Jse ancak 3,40 ı aşaraı, 
had olabilcU. 

Y&rl§ln birinciliği 3,90 ile Yunan 
Banoa ikinciliği, yine Yunanlı, ü
eiilüğii Bulgar ve dördüncülüğü 
Yaroslav aldı . 
YUNAN DiSKi: 
Bir taraftan yüksek atlama yapı

ken dlfer taraftan da Yunan dis
milsabakası başlamıştı. Bu mü

bakaya bizden Veysi ve Etem gir-
ti. Etem hiç bir netice alamadı. 

eysi beşinci oldu. 
Birlndlfğl 41,78 ile Yunanlı Sil
fkindliği 37,70 ile Yugoslav Klot, 
cillüğii Bulgar, dördüncülüğü 

Romen almıştı. 
Biz bu milsabakada beşincilikten 
a çok iyi bir derece ümit ediyor-

' 

Günün en heyecanlı müsabakası 
en hemen 1500 metrelik koşu ol-

izden Receple Rıza Maksudun iş
ettiği yarışı, 4,6,8 ile Yunanlı 

okopulos birinci olarak bitirdi, 
elliği Yugoslav, üçüncülüğü Yu

dördüncülüğü bizim Rıza Mak
beşinciliği Romen aldı. 
~ Maksut ilk turda biraz baş. 
gittikten sonra ortalara dUş

ft bilhassa iki Romenin arasında 
mkmtı çekti. Fakat son turda 
birdenbire hızlandı. RakipleTlnl 
teker geçerek sekizinci vaziyet-

ten dördüncüye geçmeğe muvaffak ' - Benak: Klııyoaetta. 
ÇEKLER IS - Dorjak: ek d&D8ı. 

oldu. e - Dorjak: Amerika yeru.I prJmr. 
Atletlerimiz içinde en çok istik- 1 _ Leopold: Yugoalav halle melodileri. • &.aac1ra e ı e oo • VIJana • 191., 

bal vadeden kıymetli bir eleman olan s _ Old _ Albl: l!Oaababatı mualldJL 
Rıza Maksudun kuvvetinin ve enerji- y AR ı N 

• M~ 0.7111:> • UadrtO 7.87 
• ....... 17 01ll4 • BerUD ı.~l~ 

sinin büyük bir kısmını daima koşu- oaı.m ıırqBIYATJ: 
• llDIDo 1.f>.ı mu • v....,.. uııo 
• Br1lbll 4.721b • Budapeete 6.i6 ıs 

ların sonuna saklamasını ve bunu , Saat 12,80 PWda TUrk muanmL 12,IO • A t1U 89 l 4:26 • Btlkret 1lJ9 il! 89 
• OeDe9n tif !ll • Betcrac IU 7 L her yarışta tatbik etmeye başlaması- Havad18. 18,03 PlAkla batlt m11ztk. ıa,215-

. 1 b • ha k t b 1 H,OO Jluhtellf plAk nepiyatı. • Botya f\4.966 • Tokobama 17680 
nı ben bıraz ha.ta ı ır re e u u- AKŞAM NEŞRİYATI: 
yorum. Genç mukavemetçimiz son tur saat 18,so Çay saati, da.na mustklaf. 19 

• Amııterdam ı.~9 O • Moakova 17 4İ 

larda sarf ettiği ytiksek enerjiyi bil- Ambaaadörden naklen varyete mOzttL 20,00 
tün koşuya taksim ederek sarf etme- Vedia Rıza ve arkadaştan tarafından TUrk 
nin yolunu bulursa bununla aldığı mUBlklsf. 20,so Münir Nurettin ve arkada§ 

• .. · • • lan tarafından TUrk mwılkisl. 21,00 PlA.kla 

• Pral 21.1 bb • Stokbolm H.148ft 

ESHAM 

lş Bankası 81 00 Tramva1 ıı. •• 

neticeler uzerınde daha iyi tesır ya- ıoıar. 21 80 Orkestra. 
pamaz mı acaba? Kendisi bir kere d~ 

80

1 _ ıieııdelaoa: Fhıgal mataram. 1lftr 

bu usulü tatbik etse her halde zarar- tar. 

•Anadolu trı.~ 

Reji 90 
•Çimento 11711 

CDJOD _.,.., o <Xl 
IJarll Del J.00 

h bir şey yapmış olmıyacaktır. 2 - Ştravwı: Bana tekrar gtnttyomm. 

YAR ŞI 1 - Guno: tstfğrak. 

.... BaJl'fY -.oo 
• Merkez Bao~ 9t.OO 

o. Sigorta .00 
Balya !K> 
Şark m. ecu > 00 
TeletoD .00 4X100 BAYRAK 1 : ' - Kroltzer: Gnınadad& gece k&mpL 

Bu miisabakaya bizden Cemil, Naz s _ Şebek: Y&lmzhk. 

PollomODb -- ()& 

mi, Münci ve Vedattan teşkil edilmiş e - Grodvert: Gavot. 
Latlkrazlar Tahvlller 

• 1831 T .Bor. J W 16 IDektrD JO,UlJ 
takım girerek netieede birinciliği T - Lehar: Şehzade. 

• • • • D 21,60 TramY&J ıtt.70 
Yunanistan 43,9 ile, ikinciliit Yu - ZAYl • • • m .,,,.., Rabtlm ı.~ 

goslavya 44,7 ile, üçUncfiltığtl Roman- Gazi Osmanpa.şa ortaokulundan llttk.DabDJ b0,00 • A.Udola 1 'U6 
&:rpnl t.Uk. 117,00 •Anadolu D "11.f> 

192R A M -.l'll A.aadolu m •f>.bO 
ya, dördünciilüğfl Yunanistan aldı. aldığım sınıf geçme kağıdımı zayi 
Bizim takım da betlnd ve sonuncu ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

• S. 1CmırUm 91 rıt • llam..-1 A t8.CJb 
oldu. hükmtl yoktur . 

Takımımızın ilk iki adamı olduk- ~. A 7 45 Ha.§im Mutal 
ça iyi koıtular. Fakat UçUncU ada- (V. No. 18505) 
mrmız MUncf Jle son adammnz Vedat -----------------------------
bayrak alıp verirken ~ok vakit kay • az kimseye müyesser olmuştur. vaı yavq stadı bopttıyord:a. 
bettiler. Bu da Bulgarlardan gerf Yunan kralı bile ne stada girer. "' • • 
kalmamıza sebep oldu. ken, ne de çıkarken böyle alkıştan- PUV ANLAR 

ÜÇ ADIM: madı. Kiryakidis o kadar COflllUŞtu Yedinci Balkan oyunlarmm pu-
Üç adıma bizden ,.almz Pulat gir- ki bitiş yerini geçtikten sonra da e- van vaziyetlerini ve umumi tasnifi 

mlştl. Bu mUsabakadan bir üçUncü- Hndeki bayrağı sallıya sallıya tribün Maraton koşusu biter bitmez radyo 
lük hiç olmazsa dördüncUlük bekli- terin önünde bir kere dolaştı ve şöyle UAn etti: 
yorduk, Fakat Pulat beşinci bile 0 • kendisini durmadan çılgınca aDaşlı- Yunanistan 150 
ıamacb ve derece alamadı. yan seyircileri welAmladı. Yugoslavya 95 

Neticede 14,19 gibi Balkan reko- Yunanlı atlet 2 ~t 49 •niye Romanya 65 
runa Egale eden g1lzel bir netice ne gibi ayni sahada şimdiye bdar hfç Tftr'ldye 28 
Yunanlı Lambrokis birinci, 13,93 ile yapılmamıı bir dereee elde etmiş- Bulgaristah 15 
Yugoslav Mekiç ikinci, Yunan üçün- ti. Halbuki bizim yaptığımız hesap -
cü, Romen dördüncü, Yugoslav beşin Muhtelif memleketlerin muhtelit ki doğru olduğu muhakkaktır - 1-

ci oldular. sahalannda ayni mesafe üzerinde ya- lln edilen neticelerin yanlışlığını 

3000 METRE MANlAU KOŞU: 
' Puvan vaziyete dahil olmamak ü

zere yapılan bu koşuya biz iştirak 

etmedik. Yalnız pist üzerindeki ma
nialardan değil, arkasında su dolu 
havu~ hazırlanmış manialardan da 
aşarak ve havuzdaki suyun içinden 
geçmek suretile yapılan bu garip ve 
bizlerin hiç alışmamış olduğumuz 
koşuda, Yunanlı birinci, Romen ikin
ci, Yugoslav üçüncü oldu. 

MARATON: 
Yunanlıların Maraton koşusuna 

ne kadar ehemmiyet verdiklerini 
tasavvur edemezsiniz, Bu onlar için 
bütün mUsabakaların üstünde bir ha 
dise, hem de milli bir hadisedir. 

Stadı dolduran seyircilerin yarL~ı 
bilha..ı:ısa Maraton koşusu için gelmiş. 

Staddaki spiker 5 dakikada bir 
koşunun vaziyetini halka bildiriyor
du. 

İlk on kilometreyi Yunanlı Ste
r onunun başta gittiğini öğrendik. 
l:l inci kilometrede Bulgar Harolam
bieff başı almış, ikinci Yunan Ragu
sis, üçüncü de yine Yunan Kieyaki
dis geliyorlarmış. 

20 inci kilometrede, yani yolun 
aşağı yukarı yansında Yunanlılar 
başa geçtiler. 

Bu koşuda bütün Yunanistanın 
Umidi olan Kiryakidis rakiplerini geç 
miş mesafeyi açmağa başlamıştı. 
Herkes heyecan içinde spikerin y~ni 
havadisini bekliyordu. 35 inci kilo
metrede Kfryakf disin rakiplerini 
1800 metreden fazla aşarak birinci 
mevkide koştuğu bildirildiği zaman 
müthiş bir alkış, mermer stadı inlet
ti. 

Tam 4xıoa bayrak yarışı nihayet 
bulmuştu ki, Maraton birincisi Kir
yakidis de stada glrdi. 

Elinde defne dallarile sü~Iü bir 
Yunan bayrağı tutan ba atlete 45 
bin seyircinin yaptığı tezahürat çok 

pılan Maraton koşulannın rekor- ve o sırada alellcele yapılan lıesRP
lan daha aşafı ise de, çok amalı o- ta yanıldığını meydana ~kardı. 
lan Yunanistanın hakiki Maraton Oyunların umum neticesi vel pq-
yolunda elde edilen bu derece şlm- vanlar doğru olarak şudur: 
diye kadar elde edilenlerden çok f ev Yunanistan 15.'J 
kalı\de bulunmakta, Yunanlılarca Yugoslavya 91 
dünya rekorunu kırmış kadar mak- Romanya 65 
bal sayılmaktadır. Türkiye 28 

Yanşın ikincisi mesafeyi 2,58 ,de Bulgaristan 13 
aşarak stada 9 dakika sonra gelen UMU MI GôRtJŞ 
Romen Gal idi. üçüncü Yunanlı Ra· Bu sene Balkan oyunları Yunanl! 
gosis, dördfincü ve beşinci Yunanlı i- tan için tam bir zafer olmuştur. 
dl. Kendisinden sonra iyi derece alan 

Maraton koşusundan sonra da Bal mfllettn mecmu puvanınm iki milll
kan oyunları nihayete ermiş oJdn llnl kazanmafa muvaffak olan Yu
ve kapanış merasimi başladı. nanhlar 22 mtisabakada 18 birinci 

Saat tam altıda her müSabakantn tik almafa muvaffak olmuılal". 
birincisine verilmek üzere hazırl•n Romenlere ve Yugoslavlara aneak i
mış olan kupa, heykel ve muhtelif he· kişer birincilik kaptırmışlardır. 
diyelerle dolu bir masa kralın ö- Yugoslavlar tahminimizden da-
nüne getirildi. Kral da bu hediyeleri ha aşalı dereceler alabildiler. 
her müsabakanın birincisine hepsi- İyi hazırlanmadıklan anlaşıbyor-
nin ayn ayn elini sıkarak verdi. du. Yunanlılardan sonra en çok mn-

Maraton birincisine aynca bir de vaffak olan millet üçiinetl ola'l 
nişan verildi. Milkafatlann tevzii bi- Romenlerdir. Bu seneki mUsabakala
tince bando Balkan marşını çalriı ra tamamen yeni ve genç eleman
ve bu sırada 4 atlet Balkan hayra- larla iştirak eden komşularımız \J
ğını indirdi. Biraz sonra da 5 Bal- midin çok üstUnde muvaffakıyet!Pr 
kan milJetinin direklerde dalgalanan kazandılar ve gelecek sene kendi 
bayrakları teker uker indirildi . memleketlerinde yapılacak 8 fr.,•( 

Bando sıra ile Bulgar, Yugosla7 , Balkan oyunlan için en kuvvetli i
Romen, Türk ''e Yunan marşlarını kincilik namzedi olduklarını, isbata 
çalıyordu. muvaffak oldular. 

Bu marşlar arasında en çok ve C'in Bulgarlar son güne kadar her 
dan alkışlanan bizim marJ oldu. müsabakanın sonunculuğunu kimst' -

Yunanhların, burada bulunduğu- ye bırakmamak için adeta birbir1e
muz gündenberi muhtelif vesfleler!e riJe yarış ediyorlardı. Bereket Vt'T· 

bize gösterdikleri yüksek sempati sin son gün wıtak tefek bazı net'
böylece bir kere dah1 uzahür etmicı. celer alabildiler de, puvanlannı hf-
ti. ~ 1 raz iJerletebildiler. 

Marşlar bittiği zaman 7 inci Baı.I Bize gelince, takımımız beklenfldi-
kan oyunları da nihayete ermistir. ğinden aşağı iş gördU. Bir çok e1"-

Stadı ilk olarak kral. yanınd? manlarımız, gençliğin ve bilha~ıa 
kardeşi ve maarif nazırı olduğu hal tecrübesizliğin verdiği teessürle Mr 
de terketti. Kendisini baş,·ekil ve di- gün evvel antrenmanlarda yapt1k
ğer nazırlar takip ettiler. tarı derecelere müsabaka gilnil ya;r-

Bando son defa bir kere daha l u- la~amadılar bile. 
nan marşını çalarken, halk da ya . 1. il. A. 

Garsonların 
yüzde onu 
Bazı lokantalar 
garsonlara agiık 
vermeğe başladılar 

Garsonlar cemiyetinin senelerden
beri halletmeğe uğraştığı yüme oll 

me!eleshılıı, son günlerde Oda tetk~ 
müdürlüğünde yeniden incelenmesinf 
başlanmıştır. Bilindiği Ur.ere, garson
lar, aylık almadan yalnız mUşterilerill 
verdikleri yüzde onla çalışmakta, fa
kat bu yUzde onu da alamamakta idi
ler. Yedi sekiz ay kadar evvel cemiye
te yaptıkları mtıracaatta patronun ce-

binden çıkmıyan bu paranın garsonla.ıs 
verilmemesile büyük bir haksızlık Y.
pıldığmı ileri sUrmilşlerdi. Fakat ha
ber aldığımıza göre bu müracaat bit 
taraftan tetkik edilirken, diğer taraf• 
tan bazı lokantalar, garsonlara yüzde 
on yerine aylık vermeğe başlamıglar
dır. BUtUn lokantacılar bu usulil ka
bul ettiği takdirde garsonların yiir.de 
on meselesi kökünden halledilmiş o
lacaktır. 

Oda tetkik mUdUrlilğUnün verecefi 
karar henUz bilinmemekle beraber, 
her iki tarafı tatmin edecek mahiye~ 
te oalcağı da söylenmektedir. 

Pelle H• iterler• 

On beş liranın 
başına gelenler 
Baaltta Çorbacı çeşme sokağında 

oynıyan Nedim, Ligor, İsmail isminde 
Uç çocuk yerde 15 lira bulmU§lardır. 
O sırada yoldan geçen Pakize isminde 
bir kadın çacuklann elinden · parayı 
kaparak kaçmışsa da peine takılan ço 
cuklar polise şiklyet ederek kadını 

tutturmU§lardır. 

ALACAK YtlVNDBN KAVGA
Rumelihlsarmda Bostan sokağında o
turan Ohannes ile sobacı 56 yqmda 
Kirkor alacak yüzünden ka'\>ga etmil-' 
lerdlr. Klrkor Ohanııesi taşla baem· 
dan &fır surette yaralamıştır. 

SANDALI PARÇALANDI - X.. 
dirgada iaardilb sokağında 5 num,,. 
ralı evde oturan kayıkçı Nurl evvel· 
ki gece aa&t yirmide Davutpaşadaıı 
Kumkapıya gelirken lodos f ırtması 
yUzUııden sandal parçalanmış, Nuri 
etraftan yetişen sandalcılar tarafın. 

dan kurtarılmı§tir. 
SARHOŞUN CEKETiNi J.LIP 

KAÇMIŞLAR - Fa.tihte Şekerci Jıa.. 
nmda otııran deniz ameleeinden ı. 
mail evvelki gece sarhoş olarak ltfa
lye caddesinden geçerken on beş y,,. 
emda iki çocuk koltuğunun altmda 
taşıdığı ceketini alıp kaçmI§lardır. 

Çocuklar aranmaktadır. 
YOLDA ôLDtJ - Beyoğlunda Tek 

ye sokafmda 259 numaralı evde otu• 
ran Marko evvelki gece lstikW cad
desinden geçerken ür.erine fenalık gel 
mı,, 1509 numaralı polis memunı Sa
dettin tarafından bir otomobile ko
narak Beyoğlu hastahanesine göt11· 
rUlmilştilr. 

Marko hutahaneye giderken yol· 
da ölünce ceeedi merkeze göttlrülmilf, 
kalp sektesinden öldüğü tesbit edil· 
miştir. 

Liretin sukutu üzerine .•• 
Takas yolu ile İtalyaya ihracat 

yapmıg olan tacirlerimiz, mallan mu• 
kabilinde İtalyadan ithal edecekleri 
mallan alamamakta idiler. Yapılan 

müracaat üzerine vaziyet tebellür e~ 
miştir. İtalya hllktimeti, takas muka
bili emteanm derhal gönderilmesi hu
susunda mUmkUn olan kolaylığın g69-
terilmesini bilc!irmlştir. nk partide 
geciken mallar, liretin kıymetini dil
Uşrmesi yUzilnden bankaların bir gUJl 
kapalı bulunmalan dolayısile oldufd 
da anlaşılmıştır. 

• • • 
Liretin sukutundan Ankaraya ya

pılan müracatm cevabı henüz alına

mamıştır. Ankarada yapılan toplaD
tılara devam edilmektedir. 

Dün borsada liret 15,7,5 den mu., 
mele görmüştür. 

Cumhuriyet Merkez bankası dilıl 
sterlini 616-619 olarak tesbit etmit" 
tir. 

Evvelki gün 91 e kadar çıkan Mel" 
kez bankası tahvilleri diln 92,2 deJı 
muamele görmnttUr~ 
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Sat>Bh doWzdan alqam 
saat beşe kadar mat, saf 
ve se'fimli bir ten. Gündüz 
tekraı: pudralamnı)'a ha· 
cet yo! . işte; havalandmt. 
Dlif yeni Tak•lbn: pudraSı· 
nm ..,.ati muba•enau 
bunlardır. Bu cazip hava. 
landmna ..m. Parialib'ı 
kimNJrin keşfidir., Bu 
usul dairesinde havası top 
landınlmıt Jeline hafı! 
pudram Sin.ıdi1e-a4lr 
yapılan pudralardan on 
defa. daha saf ve daha ha. 
tiftir. J,iu ~ Tokaloa 
pu~ Jatihıaruıda 
kullaiıılm~dır. t~e bu· 
nun lç~CHr ki, Tokalon 
pu~ daha ınuntuam 
ve daha ıııUkemmel bb 
tarzda yaJ>itU' cildi tiemeli 
hemen görUnmez bir güze) 

l'9lsn.I adnııt: & IJJlVJI 

IW&alaltmD No. ti 

Dk tabakası lle kaplar ve 
yfile blbil bir gilielHk ve
rir ve ntodası gtÇmiş ve 
yüze bir maki1aj şekliıJ 
~ermeden kalın idi pmı. 
talatdın tıtinlmen f>aşka 
bir tesir yapar. Bu ;yen! 
To1181bll pu~ yfite ya. 
plflk kaldıfl cihetle buna 
"8 aaatlik pudra., tıbır 
derler. Aıtık ne parlak bu. 
r.unfJle J&ilı cilt görünmi· 
~ helld tftziir, ysl 
mmım " tetlmmia icravı 
tesir edemiyecefi mat saf 
ve sevimli bir ten görüne
cektir. 

SAGLAM 
Sıhhat ve sağlık mecmuaSI 

Strlnôt teşrin nüshası <;ıktı 
Raetehldarm ae'bepıenııf, anhyabllecefbvj& bir lJNnlı bbıe lftlat-.ı ve 

mot.eb•Mm doktorlarmıız tarafından ~ makalelerle dolu olan bu 
Sıhhat ~ısuu mutlaka 8llp ohnıüiitilt &rilertmı. tamye ede 
rlz. 

MLARI 
Uc:ua ve tatcaıtıe 

NECiP ER ES 

KDW..IB'. KJ.Gbı EV \',: DUKK.\N -----~:------:-~.......,.-.---ıo-~-~~~--
~~5.15,18,!9 

30, • ~ 415 mean1r evlede ıs, l9, 
20, 2'. 43 .....,.... $Unlar puar. 

• 100 adet maJaplık kiremit, 3i,9o0 adet Manilya biçimi ki :-ı: ~ 1;~ 
.... mmen bedeli 1408 lira 20 1narut ft mankbt teminat bete kadar Abietlerde IH mönarada 

47 lımmftur 1 mllteVelll kapıkemlitnaa 
MOOO q. lin=emif kireç ........... beMi 432 lira 4C etmeleri. 

-.....ı teminatı 32 lira 45 brattur. -------------• 
~ ıa .clet Bala1t blhana mala• ...... Meleli ıeao lira n Saldbl: AmM tnt- va::rr ~ 
~Ilı lir&........ (1791) NtlriJatJ>lrektQrllıB.akA.. ....... 


