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Türkiye - Fransa müzakereleri dün 
Pariste yeni bir safhaya girdi 

Yeni müzakerelerin hedefi 
# --------------· Türkiye - Fransa - Suriye muahedesinin ve Kur-

maylar anlaşmasının akdini istihdaf ediyor 

Türk milleti Başvekil 
. sayğı ister 

Birkaç gün evvel bazı Alman gaze
telerinin Türkiye ile İngiltere araıında 
Yapılan mali anlaımalan Almanyanın 

ınenfaatleri aleyhine tefsir ettiklerini 
iıitmi§Nk. O vakit buna inanmak iıte.. 
ınemİ§tİk. Fakat son gelen Avrupa 
a><»taıında 'bu haberi teyid eden bazı 
neıriy2'ta tesadüf ediyonız: Onun için 
bu bahiı üzerinde ciddi olaııak birkaç 
•öz ıöylemek iıtiyoruz. 

lugiltere ile Türkiye araıında yelW
nu on altı milyon ıterlini bulan bir ma
li anlaşma yapılmı§tır. Bu anlaıma bir 
İıtikraz değildir. Türkiye İngiltere pi
)'aıaıından muhtaç olduğu bir takım 
ınakinrler, ıair malzemeler aatm alacak 
tır; yahut deniz filosuna lwnretlenclir
~ için lnailia ............... ..._ 1eai 
gemiler yaptıracaktır; bu ıuretle alaca
ğı ve yaptıracağı ıeylerin bedelini 
takıit ile ödeyecektir; lngilterenin 
Türkiyeye açtığı kredi itte bu takıitle
rin -ödenmeıini garanti eden bir kefa. 
letten ibarettir. Şunu da ilave edelim 
ki, Türkiye lngiltereden alacağı 

ıeylerin tl\ksitlerini para ile ödemeye
cek, bu taksitleri Türkiyeden lngiltere
Yc mal ihraç ederek kapatacaktır. Bu 
taksitler yirmi ıeneye takıim edilmit 
olduğu için Türkiyenin lngiltereye her 
sene kredi takıitlerini ödemek için tah
sis edeceğimiz. mallar ihracına mukte
dir olduğumuz miktarın aıgari haddi
dir. 

Acaba bu muameleden dolayı Alman
lar niçin zarar görecekler? Bunu anla
mak bizim için mümkün değildir. Al
manyanın bugünkü idaresinde ba11n 
rejiminin bir huıuıiyeti olduğunu bili
yoruz. Bununla beraber Alman gazete 
lerinin bu tarzdaki ne!riyatını Alman 
hiikumcti.nin fikri ıdiye :kabul etmek 
istemiyoruz. Onun için mütalealamruzı 
da bu ne~riyatı yapan gazetelere tevcih 
ediyoruz. 

Alman gazeteleri bilirler ki ~günkü 
Türkiye Almanyanrn müttefiki olarak 
umumi harpte mağlup olan ve dağılan 
Osmanlı imparatorluğundan bambatka
bir milli hüviyettir. Bu milli hüviyet, 
Lozanda lngiltere batta olduğu halde 
Veraay muahedeainde İmzaıı bulunan 
bütün muharip devletler ile hukuk mü
aavatı e::uı üzerine sulh yapmııtır. 

Siya.i, ikhsadi, mali iıtiklaline tamami
le aahip olan yeni Türkiye lngilizler ile 
yaptığı anla!manın bir aynİni Almanlar 
yapabilirdi. l!lerine geliyorsa Almanlar 
da Türkiye ile böyle bir mali anlaımaya 
giriıebilirlerdi. Netekim bundan sonra 
da 'bu imkan kap111 kapanmıı değildir. 
Şu halde Türkler ile İngilizler araıında 
yapılan mali anlaımanın Almanya için 
zararlı olmaıı :nedendir? 

Türkiye ile dost geçinmek, bahuıuı 
İt yapmak istiycn memleketler ıunu 
ıyıce zihinlerine yerleıtinnelidir ki 
Türk topraklarında hiçbir memlekete 
ve millete mahsuı bir menfaat yoktur. 
Türkiyede yalnız Türk menfaati var
dır. Bu eaaıı tanımak ve Türk menfa-

ASIM US 

General Gamlen 
Parla, 10 (A.A.) - Havas Ajansı 

tebliğ ediyor: 
Türkiye bUyUk elçisi ile Bonne a

raamda lıkeııderun Sancalı hakkın. 
(BôAM: .a.. ş Si. .J) 

Bu gün şehrimize 
geliyor 

Ankara, 10 (A.A.) - Başvekil Ce
' 1A.1 Bayar, 19,50 trenine bağlanan 
hususi vagonla lstanbula hareket 
etmiş ve istasyonda Meclis Reisi, 
vekiller, mebuslar, vekA.letıer erkA.
nı, generaller, milli bankalar direk
törleri ve daha birçok zevat tarafın
dan uğurlanmışlardır. 

RÜŞTÜ ARAS DUN GELDi 
Hariciye Vekilt Dr. Rllştll Aras 

dUn sabahki ekspreıle şehrimize gel
miş, Perapalas otellne inmiştir. 

Hariciye Vekill dUn öğleden sonra 
beraberinde başkonsolos B. Yova
nevskl olduğu halde kendisini zi
yarete gelen Sovyet bnynk elçisi B. 
TeJ!Ollçlyefl.. l'U'\Ul -etmtşttr. 

Paris-soır 
Bir Fransız gazetesi soruyor: 

"Hatayda emniyet ve asayişi muhafaza için Fransız 
askerleri ile beraber Türk askerleri ne vakıt iş

birliği yapacak ? " 
}'ransızca "J.,arJsuar'' gazetesi Ha

tay mcselesln<len siyasi icmal slltu· 
ııunda şu ı;;<•kildc bahsctnıektc<lir: 

Eskiden düşman o,ıup bugün Fran-

sanın kıymet verdiği ve kavgasız ya. 
şamak istediği bir memleket varsa 
o da TUrklyedlr. 

(Sonu Sa. 6. Sa. 5.) 

izmirde müdürü tehdit eden talebe
lerin muhakemesine başlandı 

Müdür hadiseyi anla
flrken ağladı 

Halk, salondan çıkan talebelerin 
güzüne tükürdü 

(Yazısı 6 ncı sayfada) 

Bulgar Yunan hududunda bir 
çarpışma oldu 

Sofya 10 (A.A.) - Bulgar - Yu
nan hududunda evvelki gün kanlı bir 
hadise olmuştur. Bulgar • Yunan hu
dut karakolları arasında çarpışma ol-

muş ve iki Yunan askeri ölmUştfir. 
Bulgarlara göre, hadise esnasında 

mezkur iki Yunan askeri Bulgar top
raklarında bultınuyordu. 

esım ı üyük müsaba amız 
23 NiSAN tarihinden itibaren gazetemizde ne§· 

redilen resimler bitmiştir. Müsabakaya girmek iste
yen okuyucularımız, topladıkları resimleri yanyana 
getirmek suretile elde ettikleri şekli 1 Temmuz tari
hine kadar "Kurun müsabaka memurluğu" adresine 
g6ndermelidir. 

muzaffer subaylarımız· Parti, 
şerefine bir ziyafet verdi . 

Vail ziyafette heyecanlı bir söylevle su-
baylarımızın muvaffakıyetlol te1>cll etti . . . 
Beynelmilel binicilik yarışlarından 

en yüksek galibiyetlerle dönen subay. 
larımız şerefine Vali ve Belediye rei
si B. Muhittin Üstündağ, Cumhuriyet 

Halk Partisi Vilftyet idare heyeti na. 
mma dUn akşam Serkldoryanda; blr 
ziyafet vermiştir. 

(Sonu: .&J. S Sa. '1) 

Hacıosmanbaprmda bulunan ceset 

Esrarengiz bir. 
cinayet 

Bir adam şakağına kurşun 
sıkılarak öldürülmüş 

Cesedi Hacıosman 
bayırında bulundu 

(Yaztsı 5 inci sayı/~ 

. 
Dün mezunen memleketine giden 

lsve~in yeni Ankara 
elçisi 

Kuruna mühim beyanatta 
bulundu 
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~8ATAK[t1'TAN 
1ftiMPARATORİCELiGE 
No.57 

Kostantinopli kiliseelrinde eski bir 
a'det vardı; papaslar birçok işsiz ço
cuklanna mukaddes ekmek dağıtırlar
dı. Bu ekmekler onlann inanışlarına 

göre, "isamn vücudundan birer p~r~., 
idi. Bunun için de çoluklann herhalde 
hıristiyan olmalanna dikkat ediliyor
ldu. Fakat bir gün bir yahudi çocuğu 
da hıristiyan çocukların arasında bulun 
du. Ekmeği cldı ve büyük bir iştahla 
yedi. O sırada küçükler arasında bir 
gürültü koptu. İçlerinden bir ikisi bu 
çocuğun yahudi olmadığını söylUyor
lardı. Papas telaşa ıdüştü. Fena halde 
kızdı. Çocuğu yakaladı. Gerçekten ya· 
hudi olduğunu anlnyınca '':lsanın vü
cudunun bir parçasını yemiş olan bu 
kAfirl,, bir çömlekçi fmnma attı, kapa
ğını kapadı. 

Fırın yanıyordu, Bunun için çocu
fun çok geçmeden öldüğüne şüphe et
miyorlardı. Bir bağını veya ağlayı§ 
lda yoktu. 

Çocuk o akpm eve gelmeyince arı
nesi sokaklara dU§til. Her tarafı aradı, 
:Ancak Uç gün sonra, olup bitenleri öğ
rendi. Büyük bir telaş ve yayıgara ile 
fırına koştu. Oradan hiç olmazsa ölü
aUnU almak istiyordu. Fakat fırının 
kapağı açıldığı zaman çocuk içeride 
dipdiri görüldü. Hemen ldıpn çıkanl
dı. Hiçbir tarafında en küçük bir yanık 
bile yoktu: 

- Kırmızı elbiseli güzel ve genç bir 
kadın bana yiyecek ve içecek getiriyor
du. Etrafımdaki ateşleri de dikkatle 
benıden uzukla§tırdı. 

Diyordu. 
Hükümlerini verdiler: 
- O kadın Meryemdir. 
:Allah bir yahudiyi nasıl olur da fe-

Jaketten kurtannr? Bu çocuk herhal
de vaftiz edilmiş olacakt 1 Kadın baktı 
ki: 

- Vaftiz edilmeldil 
Dese iş sarpa aaracak. 
- Evet, ben de çocuğum daı vaftiz 

•dilmiıtik. 
Dedi. 

Halk bir hıristiyan çocuğunu fmna 
attığı öldürmek istediği için papasa 
hlicum etti. Polis işe karıştı. tmpara
~r igitti, onun emrile papas 5amuha 
gerildi. 

• • • 
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NIKA IHTILALr 

İşin alayında olanfor Jda vardı: Meı
hur ve bUylik mimar Trallesli Antem
yos hepsinin meşhuru olmugtu: 

Bir giln safça bir adam olan kom
ıusu avukat Zenanfsin evinin bodru
muna gizlice yan yarıya su dolu bıalar 
vazolar koydu; ağızlannı deri ile snn 
ırkı kapadi. ÜJldan sonra altına ateş 
yaktı. Su kaynayıp da buhar gittikçe 
birikti. Çok geçmeden vazolar büyük 
bir gürültüyle patladı. Evi sarstı. Za
vallı avukat dışan fırladı. 

- Ne korkunç zelzele .. Size bir ıey 
olmadı mı? 

IKaifOı 

Kapodokyalı Yoanis hem adliye hem 
de dahiliye nazırlığını yapıyordu. im
paratora para yetiştirmek için ortalığı 
kınp geçiriyor; köyler ve kasab<:ılan 
yakıyordu. Kendisi de alabildiğine zen· 
ginleşiyor, krallar gibi yaşıyor, bu 
uğurda dilediklerini asıp kesiyo?1du. 
Trlbanyos ondan farksızdı. Baş mabe
yinci Kalopodyos imparatora bütün iş
lerin yolunda gittiğini söylüyor: k<Stü
lükleri haber veriyor; hatta §iUyetle
rin onC) kadar ulaşmasına enğel oluyor
du. Vali Ödemanis ikide bir rastgele 
idamlarla, için için tutuşan bu fitneyi 
söndüreceğini samyot'du. 

Sarraflıktan yetişen Suriyeli Baral
mes maliye nazırlığında akla gelmiyen 
dalavereler yapıyor, zenginliği hak
kında efsaneden farksız hikayeler an
latılıyordu. 

Bundan başka Banimeain Teodora
nm Aşığı olduğu, bu aşkın karJılıksız 
kalmadığı ıda söyleniyordu. İkisinin 

sevişmeleri hakkındaki hikayeler bll
yük bir merr•kla dinleniyordu. 

Teodora için: 
- Ne olacak, alı~ı§ kudurmugta.n 

beterdir. 
Diyorlar. YUstinyanos için: 
- Boynuzlu! 
Demekten çekinmiyorlardı. 
Bir kısmı da blitiin kötülüklerin se

beplerini imparatorun et rafını saran 
zalim, madrabaz ve hırsız heriflerde 
buluyorlwjı, 

Venetclann şımanklığı son dereceyi 
bulmuştu. İmparator ara sıra kanunun 
herkes için bir olmasını istiyor ve em
rediyordu. Fakat venetolar güpegiln
düz Prasinolan öldürmekten vazgeçmi
yorlardı. İmparatorun sarayından çı

karken bile sarayın kapısı önilnde öl
'clilrdilkleri oluyordu. ölUleri meydanda 
bırakıyorlar, kanlı kılıçlzırmı sallaya 
sallaya çekilip gidiyorlardı. Vil!yetlcr
de de ayni hal vardr. Polis hiçbir ıey 
yapamıyordu. Vakit vakit"'a~kerlett ile"
ri silfnftk lAiım 'ğeHjbfdu. ..'d .h ""'" 

lmparator suçlulann y<ıkalanarak ce
zalandmlmasını emrediyor, fakat çok 
geçmeden vazgeçiyordu. ÇünlcU Te
odora venetoları körilköri.ine koruyor
du, Venetolar kendilerini büsbütün ser
best bırakmadığı, yeıillerln kökilnil lca· 
zımadığı için imparatora da kızıyorlar
dı. Arada Teodora olmasa onu devir
mek ve istediklerini tahta çıkarmaktı.n 
çekinmiycceklerdi. · 

Diğer taraf ta Prasinclann reislerin
den bir kısmı: 

- İmparatoru deği§timıekten ba§ka 
~re yoktur! 

Diyorlardı. 

Zaten ıehirde eski imparatorlardan 
Anastasın yeğenleri olan iki prens 
oturuyordu: Hipatyos "e Pampeyos. 

Belizer ırandan zaferle dönmü~tü. 
532 senesinin ilk günleriydi. Bizans 

halkı yılın bir hafta aUren en büyük 

oyunlanru aeyrcdeceği için seviniyor
du. Hipodromda humımılr bir çah§ma 
vardı. (Devamı oor) 

ismet inönünün 
hastalığı 

Malatya Saylavı General !sın.et ln
önüntin rtılıatsız bulunduğu haber ve. 
rilmişti. Eski Başvekilimize Ankara.
da Profesör Fisenje, General Tevfik 
Sağlam, Operatör M. Kemal taraf m
dan konsültasyon yapılmıştn-. Dok. 
torlar dün §ehrlmize dön.milşlerdlr. 

Operatör M. Kemal, İsmet lnönUnün 
sıhhati hakkında aunları söylemi§tir: 
- İsmet lnönil, safra kesesinden ağır 

bir iltihap geçirmişlerdir. Sıhhi vazi. 
yeti salaha yüz tutmuştur. Bir müd
det sonra tekrar göreceğiz. 

Pofesör Fisenje de şöyle demekte
dir: 

•• - General lsmet lnönUnün sıhha
tinde endişeyi mucip hiçbir nokta yok. 
tur. Şimdiye kadar yapılan tedavi çok 
yerindedir. Ayni tedaviye devam sure. 
tiyle Generalin pek yakında tamamen 
iyileşeceği muhakkaktır . ., 

Kurun: Sayın İsmet 1nönline geç. 
miş olsun der, eıhhat \'e afiyet diler. 

BalkanJar ve 
Tuna havzası 
Fransızça "Entransijan,. gazetesi, 

Havas ajansının Bcrlin muhabirinden 
naklen, Berlin gu.etelerinin Tuna hav
zası ve Balkan memleketleri hakkın
daki yazılarını oöyle hUllsa ediyor: 

Büyük Alman gautelerinden ikisi: 
"Berliner Börzen Tsaytung,, ile (Ger. 
mania) Alman htikOmetlnin Tuna 
havzasındaki ve Balkanlardaki talep. 
lerinf, biri siyasi, diğeri iktısadt saha
dan olmak üzere, tam bir vuzuhla an. 
!attılar. 

"'Berliner Börzen Tsaytung,, Çekos
lovakyadaki Almanlar meselesine ve 
Cenubu Şarkt Avrupasma. kar§I 
demokrasilerin gösterdiği (meseleyi 
d.Illamamak) siyasetini i§arct ederek 
Balkan ve Tuna havzası memleketle. 
rinin Almanyaya ke.r§ı olan vaziyeti
nin, döminyonlarııı lngiltereye karşı 
ola.n vaziyetleri gibl kabul edilmesini 
istemişti. 

Bu talebi iktısadl sa.hada izah eden 
"Geı:inruıJa,, da :Almanya.ya, tenzilA.tlı 
tar.if ~ıyudınıı ~le muadili olabile. 
cek bir eaha temin edecek 'bir harita 
çiziyordu. Bu müstemleke muadili yer
lerde Tuna havzası ve Balkanlardaki 
iktısadt memleketler idi. Bu nizama 
göre, Ottıı.va iktısadt anla§ması ile sı. 
kışık bir halde bulunan Almanya ve 
İtalya bir merkez oluyor ve onların 
etrafında Macaristan, Yugoslavya, 
Bulgaristan, İspanya ve mUstemleke
leri, Arnavutluk ve daha sonraki bir 
merhalede, Lehistan, Romanya, Tür. 
kiye ve Japon bloku toplanıyordu. 

Bu planda pek ifrata varılmış oldu
ğu ileri sUrUlebilir. Fakat Hitler no.. 
maya yaptığı son ziyarette Mussollni
ye, Almanyanın zahiresini ve iptidai 
maddelerini Balkanlardan ve Tuna 
havzasından alınası za.rurl olduğunu 
bildirmi§tir. 

Alman hllkftmeti bu memleketleri 
kendi iktısadi hayatının tabii bir mü_ 
temmimi olarak kabul etmektedlı-. 

••• Almaııyada, son TUrk • İngiliz 
anlaşması da "siyasi kredi,, ismi veri
lerek şiddetle tenkit edilmiştir. Herkes o tarafa koşuyor: işin aslrnı 

~grencnler kahkahalarla gülüyorlardı. 
Bu şalla günlerce koca Bizansta çalka
lanıp durdu. 

Başka bir gün mimar Antenyos elle
rinde davul olan birkaç kişiyi avukatın 
bürosunun arkasına sakladı. kendisi de 
ayna ile güneşin keskin ı§ıklarını, gim
tek gibi Zenonisin oturduğu yere aks
ettirdi. 

Ersin dikiş yurdu 

Avukat gerçekten gök gör ülüyor. ve 
tim;ek çakıyor sandı. Fena halde kork
tu. Pencereye koştu: Her taraf ayldın
bk içinde ve gök bulutsuzdu. Bfü}Jiltün 
korktu. Görüp duyduklarını başkaları
na anlatınca güldüler. Evvelce sarsıntı
nın da yalnız kendi bürosunda olduğu
nu hesaba katınca hükmünü verdi: 

- Deniz ve zelzele mabudu Pozei
aonla yıldmm sa~n mabut Zeüs bana 
'düşmanlık ediyorlar 1 

Hemen imparatora koştu. Kendisini 
bu eski Yunan mabutlarından koruma
sını rica etti. 

Bu şaka da haftalar~ hatta aylarca 
aiJden dile dolaştı. 

Fakat hiçbir ıey gizli gizli §ikayet
Ierin, kaynaşmaların, artık dayanılama

yacak dereceye yaklaşan haksızlıkların 
aılnntısmı aavuşturı:ımıyor:tdu. 

Maarif Vf'kiıletinin açtığı Akşam 

Kız Sanat okullarından diploma alan 
bayanlarımızın açtıkları dikiş yurtla. 
rı günden güne çoğalmaktadır. 

İki sene ewel Beyoğlu ktz sanat 
okulundan çok iyi derece ile çıkan Ba
yan tnviye Ersin de Tepebaşında Er. 

sin isminde bir .yurt açmıştır. Bu yur· 
dun talebeleri günden ~~ artmakta
dır. 

Yurt bu sone ikinci devre mezunla
nna diploma \'erecektir. Bir senede 
dikiş ve blçki öğretilmektedir 

Meclisinde 
Tütün ve tütün inhisarına ait 

kanunlar kabul edildi 
Ankara, 10 ~A.A.) - B. M. Mec

Usi bugUn Hilmi Uranın başkanlı

ğında yaptığı toplantıda askeri has
tahaneler için yetiştirllecek hemşi
relere, fabrikalarda mesleki kurslar 
açılmasına, kat't ticaret muahedele
ri aktl için müzakereye başlanmış 

veya başlanacak devletler muvak: 
kat ticaret itilft.fları akti Türk - lı
vec ticaret ve klerlng anlaşmalarına 
bağh protokolda. değişikll:k y&pılma
sına ve TUrk - Sovyet ticaret .muahe
desinin 15 inci maddesine ait olarak 
teati edilmiş bulunan notalara me
riyeti hakkında. icra veklllerl.heye
tlnce alınmış kararın tasdikine dair 
kanun lfıylhaları ne mUhendls ve mi
marlara alt kanun lfiyihaeı mUzake
re ve kabul edilmiştir. 

B. M. Meclisi gene bu toplantı
da sermayesinin tamamı devlet ta
rafından veril::nek suretiyle kurulan 
iktısadt teşekküllerin teşkllAtı 1le 
idare ve mürakabclerine tutun ve 
tutun inhisarına ait kanun lAytha
larını da müzakere ve kabul etmiş
tir. 

B. M. Meclisi pazartesi ~nn tek-
rar toplanacaktır. . 

Ankara, ıo (A.A.) - Ana.dolu A
jansının, bugün B . . M. Mecllslnce 
tasvip edilen tutun ve tntun inhisarı 
kanun lA.ylhaları hakkında aldığı 

malftmata göre, iktısat, zlr&at ve 
gUmrUk inhisarlar veltAletlerlyle, lz
mir, İstanbul, Samsun, ticaret ve zt
raat odaları murahhasları ve tUtUn 
ekici ve tüccarlarından mUteşekktl 
hususi bir komisyonca hazırla.nan vo 
gazetelerle ilA.n edlldikten ve bUtUn 
zlrant ve ticaret odalarına gönderi
lerek bunların mUtalenları da alına
rak tamamlanan bu Uyihayı eski ka 
nundan ııyırdeden başlıca vasıf, tU
tUnU bir tnbtaar maddesi ?_larak de
ğll1 mmt f>tr- mahsuı ve thrao m&taı 
ola.ı:aJı.ıggr~.~~ ~Jıu !>~kı~~rs1Jll 
hükümler kormasıdır. 
1 -Tohum işi: 

a - Tütün tohumunun ihracı 

memnuiyetlne UAveten yabancı tu
tun tohumu ithalinin de mlllt mah
sulün vasıflarını koruma bakımın

dan murakabeye ve mezuniyete tAbl 
tutmak. 

b - Bir yere mahsus olan tutun 
tohumu veya fidesinin başka bir ye. 
re nakll suretiyle tütün cinslerinin 
bozulmasına. mnnl clacak tedbir ve 
müeyyideler. 

c - Tutun tohumu lslah ve istifa
sı için enstltUler vUcuda getirmek, 
fennl ve ziraI tetkik ve tec:rlibelerde 
bulunmak ve bu suretle elde edile
cek tohumları clftçlye parasız dağıt-

mak. 
c; - Yabancı memleketlerin zevk 

ve taleplerine uygun tUtiln cinsleri 
yetlştlrmek hususunda tedbirler al
mak. 
2 - Ekim: 

a - TUtUn ekimi serbest olan yer
lerde tyt tutun yetışmlyecek mevzıt 
mmtakaların tayin ve nam vo bura. 
!arda ekimin men'i saltıhlyeti. - Jr. 
mak yatakları, kara sulakları, ba
taklıklar gibi. -

b - TUtUn ctnslerlnln istifası ve 
haricln göstereceği arzuya göre, cine 
ler elde etmek ve tutun ekiminden 
tacire arzına kadar muhtellt işle

rini fennt icaplarına göre ıslnh ve 
mahsullln ihraç kabiliyet ve kıyme
tini artıracak çareleri nramnk Uze
re tcnnt müesseseler vücuda getir
mek. 

o - tyt.ftde n tUtUn yetiştiren, t
yl denk yapan çlftçtıer arasında mU
sabaknlar tertip ederek kazananla
ra mlild\fatlar vermek. 

ç - idarenin vo fenni mUcssese
nln memurları mUnaslp tamanlarcln 
tiltün ekilen yerleri gezip çiftçi ve 
çocuklarına ameıt ve na7.art bilgileri 
vermek pİyasa talel'lert hakkmoa da 
keni:lllerinl tenvir etmek. 

d - TiltUn hastalıklariyle mUcade
le usulleı1nl bulup yaymak. 
3 - TUtnn dcnklenmcsf: 

a - TütOn ekicisi ile alıcısı ara-

sındakl münasebetleri tanzim edeD 
ve tUtUn ticaretinde ahlak ve dUrUSt
lllğU ve karşılıklı ltlmadı tesis ede
cek zabıtları ihtiva eden 2506 sarılı 
kanun hükümleri de tatbikattaki te.P 
rübelerde edlnllen kanaate göre kll· 
çük bazı tedbirlerle lAyihaya HA.ve e
dtldl. 
4 - Yaprak ttltUnlerln işleme tarzı: 

TUtUnlerin en iyi şek1lde hazırlan· 
ması için mütehassıs bir heyete iınal 
tlpl tesbtt ettirmek. 
~ - Ceza işleri: 

Heyeti mahsusalar kaldmlıp k&· 
za işi tablt mercii olan mahkemeye 
verllmlştlr. 

tnhisarın 1$letilmesl bakımından 
c;lftc;l lehine yapılan 7enlllk.ler: 

ı - Mahsuıun Afetler sebebiyle 
zarara uğraması hallnde resen tek
rar tahmin yapıp mukayyet zimmet
lerln dUzelttımesi. 

2 - Satılmayan tUUlnler için am· 
bar kirası alınmaması. 

3 - Kaçağa Hrfedllmlş •ayılmayı 

tcap ettirecek hallerde çiftti hakkın 
da takibat yapılmadan evvel en bU· 
yUk mniklye Amirinin reisllğl altın
da bitaraf blr heyete işi tetkik ettir· 
mek. 

" - Mllddetl !cinde tntunn amba. 
ra getirmeyen çlftçllerln vaziyetle-o 
rinde iztırar bulunup bulunmadığı· 
nın takdiri husuıunda hakime ıalA· 
hlyet vermek. 

5 - Huıust tutun ambarlarında 

çifte anahtar usulUnUniln kaldırıl
ması suretiyle tutun tacirini mesu
Hyeti altında serbest bırakmak. 

6 - a • Muayyen müddet için tQ
tun mınto.kalarında fennt şartları 

haiz ambarlar tesis etmek. 
b - Ambarlarda tntunun ly11stlf 

ve muhafaza edtlmeslnden dolayı ln
h!snr1ar ıtıares!ntn mef!\ıl!yetı. 8 

'1 - Tfituntın ambarlarda devtbt 
mallarının tabİ olduğu primler üze
rinden stgorıası. 

8 - TUtUnUn evvelce on saatlik 
mesafeye kadar olan ambarlara nak 
ll mecburt iken bu defa bu mesafe 
30 kllometre olarak tesbft edildi. 

( KURUN-, 
A80NH fARlFESl 

~ 
1 Mtmltktı Mtmltktı 

ı,ınd• dı,ında 

Aylık 96 15f> KI'f. 
3 aylık 26t) 4lıl.5 • 
G aylık •75 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

farlfesınden Balkın Blrllill lçtn ıydı 
otuı kuru~ dQ~iJlür. Poııı birliğine 11ir
mıyeo yerlere aydı yetmiş be~er kuru~ 
Lamrnedlllr. 

Abone kaydını bildiren mektup n 
telgraf Ocrettnı. abone parasının posta 
HY• banka ile yollama Qcrellnl idare 
kendi Ozerlne ılır. 

Tnrklutnln htr poıta merhılnde 

KUHUN'a abone uaıılır. 

Adres değiştirme Ocretl 2~ kuru~tur. 

Dünkü Hava 
Hava yurdun Karadeniz kıyılarında 

buluUu ve mevzii y&aışlı, Trak)•n, Kocae
li ve Orla Anadolu bölgelerinde az bulut
lu, diğer bölgelerde açık geçmiş, rilzglirlar 
Dolıu Anadoluda ve Karadeniz kıyıların
da ı;arh!, diAer ycr)erde umumiyetle şi
maıt istikametten orta kuvvette esmiştir. 

DOn 1stanbuldn hava ekseriyetle fazlı 
bulutlu geçml§. rOzgdr 4lmaıt şarklden sa
nırt"de 5 - 7 metre hır.la esmiştir. Saat U 
de Jınva tazyiki 762.9 milimetre idi. sıı
hunct en yüksek 24.2 ve en düşük 1Sı8 

santigrat koydolunmuştur. 

On beş yıl erJrJel bugün: 

Smrluf{1ln ldarc.~l 11tnf bir vapur 'dnha 
&afrn almı~trr. 811 vapur (Kolbfr) namın
da ol11p hallha:ırtfa llmanımı:da bulun
makla ve Franıı:ı bandıraırnr taıımakta
dır. 

St11rlufaln ldarcal 350 ton ıu alan bu 
(lrmi ile limandaki lıı'lıimıım gt.mflcrln ıu 
ihlluacını tatmin edecckllr. 



Askeri fabrikalar işçi
lerinin tekaüdü 

Müdafaa Vekaletince hazırla
nan layihada ne esaslar var 

d Ankara, (Hususi m uhablrtmlz
n en) - Askerl fabrikalar teşkllAtı· 

1 ~ dahtı bUcUmle Ucretli memurla.r-
0.a llıUstahdem usta ve lşçllerln teka
k t 'Ve teınlnl istikbal sandığına ait 

anun IA.yfhası Meclis mallye encU
llıenınde tetkik edllmektedlr. Bir lkl 
gllne kadar umumt heyete sevkolu
nacaktır. 

t Ltylha esaslarına göre askert 
lbrikalarda Qcretll memur ve mns
tabdeın usta işçiler iki sınıfa ayrıl
llıaktadırlar: 

a. - San'atr muvakkat memur ve 
llıUstahdem usta ve işçiler. 

b - San'atı daimi memur ve mlls
tahdeın usta ve lşçller. 

Askeri fabrikalar mUdUrlUğU Jhtl
l'acı için alınacak Ucretll memur ve 
llıUstahdem usta ve işçiler evvela. 
llıuvakkat olarak alınacak ve bun
lar 895 numaralı kanun ve merbut: 
tauınatnamenln bahşettiği haklar
dan istifade edeceklerdir. 

Muvakkat ücretli memur ve mils
tahdem usta ve işçiler eu şartlara 
tevfikan ehliyet ve kablllyet göste
renler dalmt olmak Uzere A sınıfın
dan B sınıfına tefrik olunacaklar
dır. 

a - LA.aka! müesseseye beş sene 
hizmet etmiş olmak. 

b - Bu milddet zarfında müesse
seye nafl olduklarını hizmetiyle is
hat etmiş olmak. 

Bunun için mensup oldukları şu
be veya fabrika ve müesseselerinin 
daımı memur ve müstahdem usta ve 
lŞçl olmağa lA.yık olduğuna dair in· 
hası ve idare meclisince yapılacak 
tetkikat ve kararı ve umum m\ldll· 
t'Uzı taSYibi şarttır. 

B sınıfına ayrılmış daimi memur 
"e.mDstahdem uata ve leçllerle bun
ların dul ve yetimlerine bağlanacak 
aylık veya verilecek tazminat aşağı. 
da yazılr maddeler hUkUmlerine gö
re hesap olunarak tahsis ve ita olu
'llncaktrr. 

Sandık idare heyetinin ve memur
larının bnşlıca vazife ve salAhlyetle
rı ve mesuliyetleri ve sandık mua
ınelA.tının kontrol ve murakabesi ser 
tnayesinin nemalandırılması lylık
larrn tahsis ve tasdik muamelesi bir 
talimatname ile tayin ve tesblt olu
nacaktır. 

Eski memur ve müstahdem usta 
ve lşçller için tekaüt maaşının hesa
bına mebde 895 numaralı kanun 
tnuclbince teşekkül eden intisap ta
tlhl olacaktır. 

Sandı~a aile vaziyetlerini doğru 

blldirmiyenler \'e sorulacak suallere 
doğru cevap vermeyenler yanlış ma
lflmat yUzUnden sandığın uğradığı 

zararları hUkmen ödemeğe mecbur 
olmakla beraber Türk ceza kanunu
nun maddel mabsusası mucibince 
tecziye edilecekler ve vazifelerine 
nihayet verilecektir. 

Bu memur ve müstahdem usta ve 
işçilerden hizmeti fillen Uç seneyi 
doldurmaksızın ölUm veya malflli
Yetten başka herhangi bir sebeple 
ayrılanlara bu hesaptan hiç bir şey 
verilmlyecektlr. 

'Uç seneyi doldurduktan sonra 
terki hizmet edenlere mevduatları 

temcttUsUz olarak verilerek alA.kala
rı kesilecektir. Hiçbir suitefehhUm 
olmaksızın vazifesine nihayet veri· 
lenlerln mevduatı aynen iade oluna
caktır. 

B hesabından bağlanacak aylıkla
rın her ay peşin olarak verllecek ve 
Peşin olarak verilen aylık 61Um ha
linde geri almmıyacaktrr. Her ne su
retle olursa olsun teka\lt olanlara 1 
hizmette veya tekaüt iken ölenlerin 
dul ve yetimlerine tahsis edilecek 
aylığın yUzd 50 si tahsis muamelesi 
ikmal edlllnceye kadar avans ola
l'ak verflecektlr. 

B hesabından bağla.nacak ma1Qll
Yet, tekant, dul ve yetim aylıktan i
daredell veya sandıktan verilecek 

aylığın tekabül ettiği ayı takip eden 
ay başından başlayacaktır. 

B Hesabından Bağlanacak 
Aylıklar Ve Verilecek Tazminat 

• a - Filli hizmette 25 seneyi dol
durmuş olmak. 

b - FUli hlzmetl 20 seneyi dol
durarak idarede vazife ifa edeml
yecek derecede malfJ.llyete uğramak 
lA.zı ıngtlecektir. 

Fiili hizmeti 15 seneyi doldurduk
tan sonra ölen mensupların ve san
dıktan aylık tahsis edildikten sonra 
ölen miitekaltlerln dul kalan karıla
rına, yetimlerine ve muhtaç olan a
na ve babalarına ve muhtaç kocala
rına dul ve yetim aylığı tahsis olu
nacaktır. 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı 
almakta iken ölenlerin dul kalan 
karı veya muhtaç kocalarına tekaüt 
aylığının y\lzde 60 si hayatları müd
detince dul aylığı olarak verilecek
tir. 

60 yaşını doldurduktan veya te. 
kaüt edildikten sonra ölen mensup
ların dul karı veya muhtaç kocaları
na dul aylrğı verllmlyecektlr. Malfil
ler bu kayıttan müstesna olacaktır. 

Dul kalan karı kocasından 20 yaş 
daha genç ise kendisine dul maaşı
nın yarısı verilecektir. 

Bu memur ve müstahdemlerden 
tekaüt iken ölenlerin 18 yaşını he
nüz doldurmamış öz evlA.tlarının her 
birine ölUmU zamanında almakta ol
duğu hizmet aylığının ve mütekait 
ise tekaUtlUğUne esas tutulan hizmet 
aylığının y\lzde 10 u nlsbetlnde ye
tim aylığı verilecektir. Çocuklar ana 
ve babadan yetim kalırlarsa yetim 
aylığı yüzde 15 nisbetinde tahsis o
lunacaktır. Bu yetim •J'l•t• çocukla
rın 18 yaşını doldurduktan sonra ke-
sllecektlr. 

Vazife başında vukuagelen kaza
lardan maHn kalan memur ve müs
tahdemlere hizmet müddetlerine ba
kılmaksızın son aldıkları aylığın 

yüzde 70 i geçmemek Uzere talimat
name ile tayin edilecek dereceler ü
zerinden malflllyet maaşı tayin oluna 
caktır. Kaza neticesinde ölenlerin 
bırakacakları dul ve yetimlere hu
susi hUkUmlere göre aylık bağlana
caktır. 

Bu memur ve müstahdemlere bir 
defaya mahsus olmak Uzere tazml

. nat şu ahvalde verllecektlr: 
a - Filli hizmette ~5 seneyi dol

durmadan vazife yUzUnden mal!ll o
lanlara. 

b - 25 seneyi filli hizmeti bitlr
meksizln 60 yaşını ikmal ettiğinden 
dolayı çıkarılacaklara. 

2 - 15 sene fiili hizmeti bltlrmek
slzln ölenlerin karı veya muhtaç ko
calarına n yetimlerine. Dul karı ye
niden evlenirse aylığın 2,5 senelik 
tutarı tazminat olarak verllerek san 
dıkla alA.kası kesilecektir. 

Sandığa dahil bulunan memur ve 
mUstahdemlerden tekaüt maaşı o
lanlarla tekaüt aylıkları bu proje 
kanun haline geldikten sonra kesi
lecektir. 

Fiili hizmeti 25 seneyi ve yaşı 60 ı 
dolduran memur ve müstahdem
lerin hizmetlerine idarece nihayet 
verilecektir. Şu kadar ki bunlar
dan bir müddet daha çalışmalarında 
idarece fayda görülenler ancak 65 

yaşına kadar istihdam edtlebilecek
lerlne milli Müdafaa Veklll salAhi
yettar olacaktır. 

,Yeni Bulgar Ata§emİliteri 
Bulgar ateşemiliteri Popbojinof 

Bulgaristan da başka bir vazifeye ta. 
yin edildiği için bu ayın yirmisinde 
ayrılacaktır. 

Yerine tayin edilen yeni at.aşemili • 
ter Manhaviciyef dUn Bulgaristandan 
eehrimbe gelml§tir. 

-----.-

öğretmenlerin 
Bu arada Edirne ve 

yaz gezintileri 
Bursaya da gidilecek 

Ele takılan 
gözlük 

Bir sabıkalıyı yeniden 
mahkemeye gUtUrdil 

Beyoğlunda oturan sigortacı Kir
kor, dün Mısırçarşısından geçerken, 
sabıkalı Sefer kendisine sürünmüş 

ve cebinden gözlüğünü çalmıştır. 
Sefer, Kirkorun gözlUğUnün ça. 

hnmasını tarkedlp kendisini yaka
layınca: 

- Affedersiniz, demiştir. GözlUğU
nUz nasıl elime takılmış. 

Sefer üçüncü sulh ceza mahkeme
sine verflmlştfr. 

Sahur Saminin Bir 
iddiası Reddedildi 

lstanbul Belediyesinden Kurtu. 
luş - Beyazıt hattında otob\ls işlet
mek imtiyazı alan Sabur Sami bu 
ruhsatı lzmirli Rıfat Kantarcıoğlu 

adında birisine 2 5 bin liraya satmış, 
aralarında yapılan mukavele muci
bince, ayrıca hatta işleyecek 12 oto
büs için Rıfat Kantarcıoğlu her ay 
Sabur Samiye 600 lir& vermeğl te
ahhüt etmiştir. 

Fakat, 12 otobüsünden birini Şa. 
hin adında bir şoförüne veren Rıfat 
ay sonunda Sabur Samiye 500 Ura
nın 11 otobüse düşen kısmını ver
miş, öteki parayı da şoförü Şahinden 
alınmasını söylemiştir. 

Şahin parayı vermemiş, Sabur Sa
mı de aleyhine aslfye ikinci ticaret 
mahkemesinde, otobUse tedbiri ihti
yati koydurarak bir dava açmıotır. 

Bu davaya dUn bakılmış, otobUs
ten tedbir lhtiyatmın kaldırılmasına 
ve Sahur Samlnln iddiasının reddi
nr. karar verllmlştlr. 

Ölümle Tehdit Eden 
Tevkif Olundu 

Evvelki gUn Attkallpaşa camii ö
nünde, Muharrem adında bir koyun 
celebini sustalı çakı çekerek ölümle 
tehdit eden kabzimal İbrahim. dün 
sabah birinci sulh ceza mahkemesin
de sorguya çekilmiştir. 

Mehmet Ali, kendisine isnat olu
nan suçu inkA.r ederek demiştir ki: 

- Muharrem ile evveldenberi ta
nışırız. Son zamanlarda bir gece be
ni bir lranlıntn e\·lne götUrdU. Mu. 
harrem o evde kumar oynatıyormuş. 
Tam 2 bin liramı yuttular. Kendime 
gelip eve gitmek isteyince UstUmde 
tramvay parası bile olmadığını gör
düm; Muharremden 3 Ura istedim; 
vermedi. Beni atlatmak için de bu 
şekilde iftira atarak buralara sn. 
rUkledl. 

HA.kim Reşit suçluyu tevkif et-

miştir. 

Y alovaya İ§leyecek 
Araba Vapuru 

Akay idaresi bugünden itibaren 
Şirketi Hayriyenin BüyUk Araba VL 

purunu Yalovaya işletmeğe başlıya • 
caktır. 

Vapur, ilk seferini bugün saat 12 de 
Üskildardan yarın da ikinci seferini 
Kabat~tan yapacaktır. 

Araba vapuru ak§am saat 20 de ls
tanbula dönmüş olacaktır. 

Akay idaresince, Yalova araba va· 
puru için yeni bir tarife yapılmı§tır. 
Bu tarif eye göre, Pazarteısi sabahı da 
araba vapuru 6.30 da OskUda.rda.n 7 
de Kabataştan Yalovaya hareket ede· 
cektir. 

Araba vapuru, 20 ile 22 arasmda o. 
tomobil veya 16 kamyon ta.şıyabile • 
mektedir. Tarif eye göre, bir otomobf. 
lin Yalova.ya gidip gelmesinden 15 li
ra alınacaktır. Avdet müddeti olarak 
10 gUn teablt olunmtlftur. 

T~il münasebetile ilk okul öğret· 

menlerine kültür direktörlüğü tarafın
dan geziler tertip edilmiştir. Bu gezi
ler 4 temmuzdan itibaren başlayacak 
ve 3 eyHUe kadar sürecektir. 

Gezilecek yerleri gösteren geniş bir 
program hazırlanarak bütün okullara 
gönıderilmittir. lştir,•k etımek istiyen 
öğretmenlerin haziran sonuna kadar 
kültür direktörlüğüne müracaat ede
rek isimlerini yazldırmaları lazımdır. 

Hazırlanan programla yapılacak ge
zintiler ıunlardır: 

Birinci gezi: 
4 temmuz pazartesi günü yapılacak

tır. Gezintiye iştirak edecek öğretmen
ler sabah saat 9 da İstanbul 5 inci okul 
da toplanacaklar sırasile Süleymaniye 
camii ye Türk islim müzelerini geze
ceklerdir. 

öğleden sonra Bebek, Binbirdirek 
ve Yerebatan sarayları tetkik eldilecek
tir. 

2 inci gezi: 
7 temmuz perşembe günü yapıla

caktır. Bu gezintide tersane havuzlan, 
deniz müzesi, Aynalıkavak kötkü, Ok
meydanı, telsiz telgraf istasyonu gczi
lec.cktir. 

3 üncü gezi: 
11 temmuz pazartesi günü bu sabah 

saat sekizi yirmi gece kalkan trenle 
Floryaya ve Y eıilköy yolile Halkalı ta
rım okuluna gidilecektir. Dönüşte Flor 
ya plajında bir müddet istirahat edile
cektir. 

4 üncü gezi: 
14 temmuz. Sabah 6aat 9 u 20 geçe 

kalkan trenle Bakırköye gidilecek, ora
dan yürünerek akıl ve sinir hastahane
sine varılacaktır. öğleden sonra kia çi
mento ve ~ fabrikalan ıe.ilecektir. 

Beşinci gezi: 
18 temmuz. Saat dokuzu beş geçe 

Eyübe gidilecek lastik, saçma, ve kontr
plak fabrikalan gerilecektir. 

Altıncı gezi: 
21 temmuz, sabah saat 9 u otuz ge

çe Yıldır sarayı gezilmeye başlanacak-
tır. 

Yedinci gezi : 

25 temmuzdadır. Bugünkü gezme 
Yalovayı yapılacaktır. Sabah 9,35 va
purile gidilecek ve kaplıcalarla Baltacı 
5iftliği gezilecektir. Akpm 17 vapuri
le dönülecektir. 

Sekizinci gezi: 
28 temmuz perşembe günü yapıla

cak olan bu gezi de Ayvan.araya ola
caktır. Ayvanaarayda konserve, lbtik 
fabrikaları ile Tekfür sarayı yakının
daki Şi§hane ve Bizans AnettV)S zin
ldanları gezilecektir. 

Dokuzuncu gezi : 
4 ağustos günüdür. 

Saat sekizde Sirkeci garında topla
nılacak ve otobüsler olmadığı takdirde 
trenle Edimeye gidilecek Edimenin 
tarDıf yerleri görülecek ve dönüşte Al
pullu teker fabrikası ıezilecektir. 

Onuncu gezi: 
3 eyltlldedir. Trak: vapurile MUdan

ya ve Bursaya ıidilecek, S eyltılde ay· 
ni vapurla dönUlecektir. 

İstanbul Gümrükleri 
Varidatı Arbyor 

lsta.nbul gUmrüklerinin 937 maU 
yılı varidatı yapılan bir istatistik ne
ticesinde 61.436.249.59 lira tesbit edil. 
miştir. 

Bu miktar, geçen yıla nazaran ol • 
dukça mühimdir. Bu sene gilmıilk VL 

ridatmm artmasına. sebep, hükfuneti
mizin yabancı memleketlere olan mü
nuebatmı arttırması ve kontenjan 
listelerinde mühim tadilA.t yapmasıdrr. 

Ista.nbul gtlmrUklerinin, birçok yap
tığı yenilikler de işlerin çok süratle 
intacmı temin etmiş ve kuanıla.n. bu 
zamanda daha birçok ioler h8Zil'lan • 
mıştır. 

Önümtızdeki sene varidatının ise 
bu senekinden fazla olacağı umulmak. 
tadır: 

Mütevelli intiha
bına başlandı 

Yüzyirmiyi müteca
viz tallp var 

Yeni "Vakıflar kanunu,, mucibince, 
ekalliyet vakıfları için (tek mütevel. 
li) intihabına başlanmıştır. Beyoğlu 

Ye Galata mıntakalarındaki Enneni 
vakıfları için tek mütevelliliğe namzet 
liklerini koyanlar ayın yirmi yedisin
de imtihan edileceklerdir. 
Beyoğlunun mütevelliliği için yüz 

yirmiyi mütecaviz müracaat vaki ol -
muştur. Bununla beraber bunlardan 
ancak üç kişi imtihana alınacaktır. 

N amr.etliği kabul edilenler arasında 
J amanak gazetesi sahibi Melik Koç
da bulunmakta dır. Diğer iki naımet
ten biri de mimardır. 

Harp Akademisinin 
.Tatb~'l.tı 

Harp Akademisi son sınıf talefesl 
önümüzdeki Pazar gUnU, 25 gün de • 
vam etmek üzere Şile, ve Adapazarı 
mmtakasmda harp tatbikatı yapacak
tır. 

Tatbikatta, Harp Akademisi Komu
tanı Bay Ali Fuat ve diğer mektep 
Generalleri hazır bulunacaklardır. 

Bu yıl orduya katılacak yeni kıy • 
metli ve genç erkanıharpler bu tatbi
kattan sonra imtihana tabi tutulacak. 
lardrr .. 

Pazar günü sabah saat 9 da Harp 
Akademisi tatbikat için Araba vapu
rile Üsküdara 1150 at, iki kamyon, 
üç araba geçirecektir. 

Tatbikatta mektepten arnkadar pro. 
fesörlerden maada birçok generalle • 
rin hazır bulunacağı da söylenmekte • 
dir. 

Şirketi Hayriye Tarifesi 
Şirketi Hayriye yaz tarif esini hazır

lamağa başlamıştır. Tarif enin 20 Ha. 
ziranda tatbik mevkiine konulması ka. 
rarlaştınlmıştır. 

--0-

Trak İki Gün Sefer 
Yapmıyacak 

Bursa seferlerini yapan yeni Tralt 
vapuru Denizbankça görülen lüzum 
üzerine haftada iki gün istirahat e. 
decektir. 

Bu lüzum haf tada bir gün dahi is. 
tirahat edememiş bulunan vapur kap
tan ve mürettebatı ile geminin bazı 
teknik ihtiyaçlarından doğmuştur. 
Bandırma seferini yapacak olan ye

ni Sus vapuru geldikten sonra gerek 
Bandırma gerekse Bursa hattı tarife· 
si tekrar değiştirilecektir. 

--0--

Fındık Satışlan 
Bu hafta İstanbul piyasasında 48,5 

kuruştan 1900 kilo iç cevizi, 49 kuruş. 
tan 2480 kilo iç fındık satılmıştır. 
Ayrıca 55 kuruştan iyi cins maldan 

10 ton iç fındık. 19.10 kuruştan 10 ton 
da kabuklu fındık satışı yapılmıştır. 

Hafta içerisinde yabancı piyasalara 
6.80 kilo fındık ihracatı olmuştur ki 
bu miktar diğer haftalara nazaran ol. 
dukça iyi satılmaktadır. 

Şimdiki halde lstanbulda Uç ton iç 
ceviz, 8 ton iç fındık sevki mevcuttur. 
Bu miktarda stokların azaldığına de. 
Ifilet etmektedir. 

--o

Zahire Borsası 
Ticaret ve zahire borsasında dUn 

Ziraat bankası 5.28 den 206 ton yu -
muşak buğday satmıştır. 

Tüccar malı olarak 5.30 dan 30 ton 
buğday satılmıştır. 

Buğday yetiştiren bölgelerden h · 
tanbula her gün muntazam şekilde 

mal gelmekte olduğundan hararetli 
eab§lar devam etmektedir4 
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Müthiş bir 
kadın ~lr!f~NlARTN1lA'\lRi;:f\lSi 

~~-~!-' Lal/,(h~ - -
Teslim olursa ?. 

ÇalıştığL yerlerde hasta
ları zehirle öldürüyormuş 

Yerin dibinde 
seyahat 

"Ktltillammareye beyaz bayrağın çekil
diği, bütün şark memleketlerlnde derhal 

şayi olacak ve bu ••• ,, 
Tarih. 5 Nisan 1916!1 .•• Irak} alesef vaziyet bu merkezdedir; ve git. 

ırnwıamnw.re. Dört bir taraf; gide §limullü olmak üzere mrarlı bir 
bunaltıcı derecede sıcak- Kutül- safhaya doğru gidiş halindeyiz! Ya • 
ammaredeki beyaz cepheli bir bi. zlk ! 

nada, makamında oturan Büyük Dokundurduğu pa.rmaklariyle ma. -
Britanyanın Irak cephesindeki sayı tıkırdatarak, sesinin tonmıu yUk. 
ordıı ba§k"tLmanda.nı General seltti: 
Tavıı.send.; Eahircdctı hava yo • 
luyla gelen bir Jngiliz tayyare 
Binbaşı.sfle görüşü.yor. Gtıneral, 

harpte, 1915 EyW.lünde f0,000 
~§ilik bir 1cuwctle Bağdad üze. 
rinc yürü~ ya;><ırak ve bu şeh
re 18 kilometre lrolcı, Te§T'iai.sani 
sonunda Türk kuvvetlerine yeni. 
'lerel; 7 Kanunucvvclde 14,000 ki· 
gi 'kalan lruvvetile Kutillammare
ye kapanmıştır. .Şimdi, misafiri. 
ne, dııJı.a lıa:M yardım gönderil . 
mediğinden, şikayet ediyor: 

Binbaşı, Londra ve Kahirede bulu. 
nanlarm vaziyetinin ne derece nazik 
bir safhada olduğunun sahiden farkrn
~a olup olmadıklarını soran generalin 
~·Yoksa..,. diye blr istifhamla durma. 
sına kar§r, gene şöyle dedi: 

- General; ..•• 
Fakat General Tavnsend, bu sefer 

oe ka.rşısmdakinin sözünü kesti: 

- Miisaade ediniz; eğer ben hu va
ziyette naçar kalarak teslim olacak o
lursam, bunun ne demek olduğunu 
Londra. ve G{ahlre kavramış değiller 
midir? Bunun manismı, sire ben an. 
!atayım. BUtün §arkta., kaşanelerden 
kuİübelere kadar dörtbir tarafta, be. 
nim teslim olmam delıııetli akisler bı. 
:rakacaktır. Ne diyecekler, biliyor mu· 
sunuz? lngilfalerin Türkler k8.I"§ısmda 
silahlarını indirdilderini söyliyecek _ 
ler! !ngilizlerin rutık zayıf kaldıkla
rından bahsederek, ''B!zinı artık on -
lardan kor.kmamıza mahal yok,, diye. 
OOklcr! Böyle bir neticeden içtinap et. 
mek,.. her ne pahasına olursa olsun 
bu neticeden kaçınmak:, cl7.cm değil 
midir sizce? 

Tayyare Binbaşısı, bu suali de sü - ı 
kf.ıtla kltl!lıladı. General Tavnsend, a1· j 
nmdaki kırışıkları gidermeğc yarıya • 
cak ümit verici bir vaziyetle ka.I'§ıla· 
şamamaktan gelme bir yeis içerisinde, 
başını salladı. Göz kapakları, sıcak ve 

ümitsizlikten gelme maddi, manevi bir 
rehavet ağırlığiyle kapanarak, kısık 
J:>akı§larla, dalgın, dalgın, sükiita var
m. Sonra: 

- Evet; dedi; vaziyet, benim gör. 
ailğüm ve dediğim gibidir. KfitUlam. • 
mareye beyaz bayragın çekildiği, bü • 
tün Şark memleketlerinde derhal §ayi 
olacak ve bu suretle bUtiln Şark mem· 

- Halbuki, !ngı1tere, CKfttUla.mma. -
rede bizi takviye etmekle ve Qu. hustJS. 
ta süratli hareket etmekle, bu nah<>i 
safhaya doğru giden vaziyeti kurtara. 
bilır, bu cansıkıcı seyri önlfyerek dur. 
durabilirdi! 

Araya. bir sükut vakfesi daha. girdi. 
Sıcak, bunaltıcı derecede sıcak,.. içe. 
ride, dışarıda sessizlik .. Ve iberbad biı 
vaziyetten gelme ezici bir tesir altın 
da, son derecede üzüntü ifade eden bir 
ruhi h&letl 

General, vaziyeti ya.kından bilme • 
nin ve gidişi durduramamanm işken • 
<:esile kıvranır bir halde ve Binb~r, bu 

vaziyeti uzaktan bilmekle beraber, ya. 
kından görerek §imdi daha. iyi bilme. 
nin a.rttrrdığr üzüntuyle, konuşmayn 

nasıl devam etmek lfızııngeldiğini zi . 
lıinlerinde ar~ırırlarken, bir zabit 
geldi. Generale müstacel bir husu.s 
haldonda. malOmat vererek, talimat al. 
dr. O çıktı ve çıkınca, gene, 2 ki§i ara-

sında. demindenberi süren konuşma 
mevzuuna geçildi. 

Büyük Britanyanm Irak ordusu 
başkumandanı, §imdi ayağa. kalkmış· 
t.r. Kahireden hava yollyle gelen tay
yare binbaşısı da ayağa kalkarak, 
pencereye doğru adını atan başkum.an. 
dana yol verdi. General Tavnsend, 
mahmuzlarını §1kırdata, §Ikırdata, ge. 

niş adımlarla. pcnreceyo yaklaştı. O -
rada elleri arkasında durup dışarıya 
bakan çizmeli General, şöyle söyledi: 

- Sizi temin ederim, ki Büyük Bri
tnnya, burada muhasara edilen ordu
suna takviye edici kuvvet göndermek. 

te bu kadar geçikmesinin zararlı tesi. 
rini senelerce hissedecek, sonradan bu 

kadar gcçik.mesinden dolayı pi§manlık 
duyacak, .• Fakat, ..• 

Tavnsend, arkasına döndU, yakıcı 
keskin ı~ıktan kamaşan gözlerini kır. 
pıştırıp cümlesini tamamladı: 

- Artık o zaman it işten geçmiş 
bulunacaktır.!? .. 

'(Arloa.n var) 

Bektaşihan yıkılmaya 
başlanıyor 

!eketlerI, cesaretleneccktir! Artık on. Pazartesi günü EminönUndeki Bek. 
oan sonra Şarklılarla başa çıkmak, taş hanının yıkılması münakasaya ko
kat kat zorla.sacaktır. Kfitülanıma.re - nacak, Peıı;cmbe günü de ihale yapı. 
nin teslimi, !ngiltercnin aciz gösterdi- larak hanın yıkılmasına hemen baş
ğine nıbal olarak bellenecektir. Belle. lanacaktır. Han dünden itibaren bo. 
necek ve J>Utün İngiliz müstahkem §altılmaya başlanrw§tır. 
mevkilerine, üzerinde beyaz bayrağın VAL!NlN SEYAHAT! 

dalgalanacağı kanaatiyle, kat kat ce • Valinin Atina. seyahati bir ay sonra-
saretli, kat kat ham.retli hücumlar ya. 

Bclçikada, muh • 
telif taırihlerde on 
bir kişiyi zehirleye
rek öldüren Marya 
Beker ismindeki yaş 
lı kadınm ~uhake
mesine ba§lanmı§ -
tır. Son cinayeti es
nasında da bahsedil 
diği gibi, bu kadın, 

• parası ~ok, kimsesiz 
M•!i! hasta kadınların ya-

nma bastabakıcı olarak girmekte ve 
onları ilılçlarına zehir karıştırarak öl
dllmıektc idi. Nihayet, on birinci cina
yetinden sonra yakalanmıştır. 

BugUn muhakemesi heyecanla t;;ı.kip 
edilen bu "zehirleyici,, kaldınm ınahke
nıc heyeti tıırafından idamI isteneceği 
muhakkak sayılıyor. Marya Bekcr, 
su!jlannı hep inkar etmektedir. 

Marya Bc.ker, bu öldürdüğü on bir 
kişiden başka, altı k:ifiyi daha zebirle
aıcyc teşebbüs etmi§, fakat bunlar te
sadüfen kurtulmuşlardır. Kadının hır
sızlrk, ldolandmc.ılık gibi diğer suçları 
da vardır. 

Marya Beker on bir cinayeti sekiz 
sene i!jinde işlemiştir. ilk kuıi.bam 23 
mart 933 de ölen 48 yaşlamıda Marya 
Dupanyadır. On bir sene sonra, 2 tcş· 
rinisanide ölen Beyer Lambert de, yine 
ayni yaşta idi. 20 mart 93 5 de zehirle
yici kadının kurbanı olarak, Pulya Bas
'i isminde 54 yaşında ihtiyar bir ka· 
dm olmuştur. 

O sene Marya Bcker cinayetlerini 
sıklaştırmış ve 1 m3YJSta, 1 eylfilde, 
ı ı tcşrinisanide olmak Uzere, 158, 57 ve 
55 yqlannda üç kiıiyi daha zehirle
miştir. 

Cant kadın ertesi sene de dört kişi 
zehirleyerek öldürmUştür. Bunlar biri 
45, biri 62, diğeri '70, dörldüncüsü de 
85 yaııncfa zavallı ihtiyar kadınlar
dır. 

Marya Bekerin zehirlemek tcşebbU

sUnde bulunduğu fakat kurtulan kadın
lar bugün malıkemede kaqrsına çıka

nlnuştır. Cani kadın bunlıınn karıısm
da 'da suçunu inkar ediyor. 

Haliç şirketinin 
vaziyeti 

Haliç Şirketi hissedarları yaptıkları 
bir toplantıda. ikiye ayrılmışlardı. 

Bunlardan ekseriyeti teşkil eden his. 
sedarlar şirketin tasfiyesini, ekalli
yette kalanlar ise Şirketin belediyeden 
alınarak şirketçe işletilmesini istemiş. 
lerdi. 

Her iki taraf vali ve belediye reisi 
ile görüşerek noktai nazarlarım ser
detmişlerdir. Belediye riyaseti kendi 
düşilnccsini de ilô.ve ederek bir rapor 
hazirl8llll§, lktısat Vck8.letine gCin. 
dermiştir. 

Vekalet ya.kında Haliç Şirketi hak· 
kında. kati kararım bildirip belediyeye 
tebliğ edecektir. 

Belediye Haliç vapurlarmm hemen 
çoğunun ve iskelelerin yenilenmesi 
lüzumunu ileri sürmüş, çok paraya ih.. 
tiyaç gösteren bu islerin yapılabilme.. 
si için Şirketin vaziyeti hakkında bir 
an evvel esaslı ve kati bir karar ve. 
rilmesini istemiştir. ya kalmıştır. pılacaktır. Bu teslim, şümullü derece-

de mıknatısi bir tesir deneyecek; açık.1------------------------------

tan açığa hasmı olan ve olmıyan kuv· Adana halkevinde daktilo kursu vetleri çekici bir tesir! 
General Tavnscnd, birdenbire yerin

de hareketle, dirseklerini masaya da.. 
yadı: 

- Ve, şunu da hatırdan çıkarmayı. 
mz, ki karşı taraf, haddizatinde cesur 
olduğu kadar kurnazdır da! Bizim 
hangi taraflardan dnlıa kolaylıkla 'VU.. 

rulabileceğimizi zamanında kestirme-

sini biliyor. Karşımızdakilerin KfitüL 
ammareden sonra, bütün bu tarafları 
da birer birer hUcumlanna hedef itti
haz etmek istiycceklerine, bizi daha 
geni~ ölçüde hırpalamağa., sarsmağa 

cla\-Tanacaklarma inanabilirsiniz! 
General Tavnsend, parmaklarım . . 

masa üstüne dokundurarak, esef ifa . A'dana (Hususi)' - ~dana Halkevinde senebaşmda daktı1o ICursu ac;ıl-
desile omuz oynattı:j 1mı~tı. Kursa devam edenler ç.-;.k ilerlemişlerdir. 

_Bizim için ne kadar zararlı! Ma. Resimde müdavimlerden lbir gruP. görülmektedir. 

Dünyanın en derin uçurumun
da te l< i <at yapan heyetin 

gördükleri 
~ raya çarpa çarpa bir hayli gitti . .sesi.. 

ni işitiyorduk. Sonra, se& gittikçe a. 
zaldı ve nihayet duyulmaz oldu. Fa· 
kat, bir yere çarpıp kalmadığı muhak
kak. Daha ne kadar gitti, bilmiyoruz. 

lrç <ilim uçurumun 'ba.§ında 
köylillerle be-rober •• 

Eskiden olmıyae&k gibi görü.nen 
bütün hayalleri bugünkU fen hakikat 
yapmış ve bu sahada. zihnini işletmlt 
olan Jül Vcrn'in yanılmamış olduğunu 
isbat etmi§tir. 

Bu hayali romancınm ''Deniz altın. 
da 20.000 fersah,, ve (Balonda altı 
hafta.), (80 günde devrlfilem) gibi e. 
scrleıinde bugün olmıyacak bir eey 
kalmamıştır. Tah~irler, balonlar 
bu romanları hakikat sahasına çıkar. 
mış, seyahat hatıralarım nakletınie 

olduğumuz Fransız muharrirlerinden 
Jan Kokto da 80 günde dünyayı do -
!aşmak kabil olduğunu göstermişti ...• 

Bugün, Jül Venı'in eııerlerinden bi
ri daha tatbik sahasına kon.muş sayı-
labilir .. 

''Arzın merkezine seyahat, •. 

Buna., aimdiye kadar birçok tecrü
belerle teşebbüs edilmiştir. 

Alfred Martel ismindeki l1im, dUn· 
yanm en derin minarelerini ~Ura. • 
ra.k, yer altında, tabii surette açılmI§ 
yollardan, derinliklere inmiş ve Padi • 
rak'daki "Dünya uçurumu,, ismi ver. 
diği noktayı bulmuştur. 

Norbert Kartere ismindeki diğer 
bir alim de, elinde bir mum ve bir lrn
tu kibritle bbylc minarelerden a§ağı 
inmiş, yeraltıarmı dolaşmıştır. Ro -
bert Joli ve Doktor Knınak isimlerin· 
deki diğer nrziyatç.ılar da dünyanın en 
derin minarelerinden bazılarını daha 
bulmuşlardır. 

Fakat, §imdiye kadar yapılan bu a
~tırma tek ba.sm.a kalmıştır. Halbu. 
ki, bugün bir F~ heyeti dünyanın 
en derin yer:.ltı uçurumunu aramak 
ve orada tetkiltat yapmak üzerine, ar. 
zm merkezine seyahat etmiştir. 

Emil Ribas, Reji ve Bill Spraggon 
isimlerindeki üç Fransız eski eserler 
ve iılsan ilmi mUtehassısları, evvela 
Fransada, Karkason civarındaki bir 
yeraltı uçurumuna inerek tetkikatta 
bulunmuşlardır. 

Bu tetkikatta.ki gaye, uçurumun de. 
rinliklerinde, toprakları kazarak eski 
insanlardan kalmış eserleri aramak. 
tır. Çünkü, arzın dibine ne kadar iner
sek dünyanın mazisine o kadar yak -
la.şm.ış oluyoruz. Eski devirlerin eser
leri hep toprak tabakaları altında. kal
mıştır. 

Uç ilimin arastrrma yapmağa karar 
verdikleri uçurum Fransanın cenubun. 
da eski bir dağ silsilesinin vadisinde. 
dir. Suların açtığı bu uçurumun niha. 
yeti var mı, yok mu? Bilinemiyor. 
Her halde, oradan giden sular nihayet, 
geçilmez bir tabakaya rastlıyarak o. 
rada birikmekte veya daha küçUk yol. 
lara ayrılarak dağılmaktadır .. 

Fakat, bunu ô.limlerden evvel orada
ki köylüler merak ~tmi3ler. Bir köylü, 
uçurumun başında bu yeraltı seyaha
tino hazırlanan heyete şunları anlatı
yor: 

- Evvela, taş attık. Taş, oraya bu. 

Bu garip tecrübeyi birkaç kere tek· 
rar ettik, hep ayni neticeyi aldık. 

'Sonra, başka bir şey dü§Ündilk. 1· 
çeriye hem. yürümesini, hem uçması· 
nı, hem de yüzmesini bilen bir hayvan 
attık: Yani bir ördek. ördeğin boynu
na. da, tanımak için, bir tasma. geçir· 
miştik. 

''Hayvan gitti. Eğer u~un bit. 
tiği bir nokta. oısa, hayvan tekrar, bU 
tarafa dönüp gelecektJ. Su olsa, ora· 
da yli7ıeeektl ••• 

"Fakat ne oldu, biliyor musunuz! 
İki giln sonra ördeği buradan yirıni 
kilometre kadar u.ta.kta bir köyde, de
rede yüzerken bulmuşlar ..• 

''Anladığımıza göre, bu uçurumuıı 
sonu bir dere bqlangıcıd.ır. Bura.dan 
sızan sular bir yerde birikiyor ve dere 
halinde başka bir yerden çıkıyor •.. ,, 

Üç alimle beraber bu uçuruma in • 
miş olan bir gazeteci seyahate nasl). 
ba§ladıklarını §Öyle anlatıyor: 

"Dünyanın ka.pISI lsmlnl vereblle • 
oeğimiz yer, bir tilki in.inin ağzı gibi 
idi. Bu minare başlangıcı, yüksek bir 
kayanın üzerinde bulunuyordu ve Yf>
rfn dibine :lni:nek için bile yine birkaç 
metre yukarı tırmanmak mecburiye • 
tinde kaldık. 

Bizi oraya kadar getiren köylWer 
selA.m vererek ayrıldılar. 

- Bir hafta sonra gö~fuilz. dl • 
yıorla.rdı. 

Onlar uzaklaşırken biz gözlerimizi 
çukurdan içeri diktik. Hiç bir şey gö. 
rünmUyordu. Yalnız koyu ve yum~a.k: 
bir karanlık. O kadar yumuşak ki, i. 
çlne girip bastrrdıkça yilzleroe kilo • 
metre aşağısına inebileceğiz. 

Fakat, bir daha çıkmamak niyeti· 
miz olmadığı için, inerken, uçurumun 
üst başına yanımI7.daki kalın iplerden 
birini bağlamayı unutmadık. Sonra. 
arka!a.şlardan. Ribas evvela, ipin ucu· 
na tutundu ve kendisini aşağıya salr. 
verdi. 

Bir eli ile epeyce sarılmıştı. Diğer 

eli ile de elektrik fenerini çukura doğ. 
ru tutuyordu. Ayaklannı koyabilecek 
bir yer bulunca ora.da. durdu ve bize 
seslendi: ı 

- Hadi bakalım. Biriniz daha. ge • 
lin! 

1.kinci arkadaşı üçüncü ve nihayet 
ben takip ettik. 

Şimdi bulunduğumuz yerde, başı • 
mızı kaldırdığımız zaman, tepemizde 
avuç içi kadar bir mavi sema parça. 
sı görüyorduk. Burada, mezara gö • 
mU'milş olmanın dehşetini hissetme • 
mek kabil değildi. Çilnkü birazdan, 
dünyadan en son parça olan bu parça 
da kaybolacak ve biz tam bir karan· 
lık içinde kalacaktık. 

( l>6txJm,ı var) 

Amerikan 
kollejinde 

DUo diploma t evzi 
mera s imi yapıldı 

Rober Kolejde yetmiş • beşinci yıl 
diploma tevzii merasimi dün. saat on 
yedide büyük bir davetli kütlesi hu • 
zurunda ve çok samimi bir hava. için. 
de yapılnu~tır. 

Mera.sime lstiklfil maıaile başlamJlll 
ve bunu müteakip mektep müdürü ve 
Abidin Da ver talebeye hit ... ben kısa. bir 
söylevde bulunmuşlar ve Amerikan 
sefiri de bir müsahabe yaparak mezun 
olacak talebeye ha.yat hakkında bazı 

öğiltler vermiştir. 

Bunu milteakip derece alanların i · 
simleri okunmU§ ve mektep müdilrü 
veda nutkunu söylemiftir, 



Esrarengiz bir 
cinayet 

Bir adam şakağına kurşun 
sıkılarak öldürülmüş 

Cesedi Hacıosman 
bayırında bulundu 

~ lldlfye, zabıta ve Sarıyer jandnr
!l a kumandanlığı esrarengiz bir el
!! a)"etın tahkikatına. elkoymuş bulu-
lltor. 

'1akanm fnlU veya fatuerl tama
~eıı meçhul olduğu gfbl bu cfnaye
e kurban giden adamın hUvlyetl de 

lnechuldUr. 
6tmdt vakanın nasıl haber alın-

ldı~t ve tahkikat safhalarını yaza
un: 

1stınyede Bllezlkçl çtftuğt korucu
ıu llUsnU dUn sabah sekiz buçuğa 
tfo~nı Hacıosmanbayırı civarından 
tecerıten yolun kenarındaki otlar a
rasında bir adamın yUzUkoyun yattı
fıtıı görmUştnr. HüsnU bu adamın 
e\'\>effi uyuduğunu zann'ctmış, yanı
ııa Yaklaşınca ceketinin ters cevrlle
reıt başına OrtUlmUş olduğunu gör
lnUştur. HUsnn bundan şüphelenmiş, 
ettıerck ceketi açınca müthiş bir 
tı:ıanznra ile karşılaşmıştır. 

Yerde gözleri dönmüş bir halde 
Yatan adamın başı kan içindedir. 

lIUsnn bunun Uzerine ceketi gene 
adan:ım başına Ortmuş, doğruca Der
bent jandarma. karakoluna giderek 
bir adamın öldUr!llmUş olduğunu 
haber vermiştir. 

Jandarma karakolundan Sarıyer 
landarma kumandanlığına, oradan 
Zabıta !kir.el şube mildUrlUğUne ve 
anı zamanda adliyeye haber verll
:ı:tılştır. 

Öğleden sonra mUddelumumt mu
-"lnlerinden Bay Hakkı ŞUkrn Ue 
tabtb!A.dll Bay Enver Karan, San
rer jandarma kumandanı .Yüzbaşı 
Salim Özalp, komiser Bay HUsnU 
Gursan vaka yerine giderek tahki
kata. elkoym uşlardır. 

Ceset, Hacıosma.nbayırında gazl
llodan sonrq).d birinci virajın sol ta
l'afında görUlmUştUr. Yolun kenarın
daki hendekte bulunan ceset bura· 
dan çıkarılmış, biraz geriye çekfle
l'ek muayene edilmiştir. 

Cesedin Uzer! aranmış, 616 kuruş 
l'lllktarında 'fUrk parası ile iki şllfn 
bulunmuştur. 

Elbisesinin her tarafı aranmış, 

:ne hüviyet cUzdanı, ne de ufak bir 
kdğıt parçası bile bıılunmamıştır. 
llu hal karşısında bUviyeti meçhul 
kalmıştır. 

Doktor tarafından yapılan mua
)"enede bu adamın Laşına sıkılan bir 
kurşunla öldUrUldüğü tesbft edilmiş
tir. 
Kurşun adamın sol şakağından 

Sıkılmış, başının sağ tarafından çık
lnıştır. Kurşunun girdiği tarafta. ba
l'Ut izleri olduğundan kurşunun he
lnen şakağa dayanarak sıkıldığı 
lneydana cıkmıştır. 

Cesedin ilk bulunduğu yerde ara
nıa yapılmış, hiç bir şey bulunama
lllıştır. Yalnız yerde biraz kan lekc
lerı görUlmUştiır. 

34 - 35 yaşında kadar olan bu a
dam uzunca boylu, esmer, balık e-

tfndedlr. 'Ozerfnde siyah tcmfz bir el
bise vardır. 

İngiliz parası olduğuna g6-
re ya blr Arap veya bir !ran tebaa
sından biri olduğu zannedilmekte
dir. 

Mtışterek ve kuvvetll kanaate gö
re bu adam başka blr yerde öldUrül
mUş, otomobllle getlrllerek yolun 
kenarına. atılmıştır, yahut otomobil
de şakağına. kurşun sıkılmak suretl
Ie öldUrUlmUştUr. 

Cesedin başka bir yerlnde hiç bir 
kurşun yarası yoktur. 

Ceset akşam Uzerl morga kaldı
rılmıştır. 

HUvlyotlntn bugUn tesbit edilme
sf muhtemeldir. Tahkikata ehemmi
yetle devam olunmaktadır. 

AGIB. YARALANDI 
Büyükderede Çayır başında. oturan 

Mehmet, arabacı Recep ve kardeşi Ta.. 
hir, karısı Safinaz tarafından su ko. 
vasile ba§ından ve fiağ bileğinden ağır 
surette yaralanmış, sı1ıhi imdat oto _ 
mobili ile hastahaneye kaldırılmıştır. 

tKl YARALAMA V AKASI 
DAHA 

Kantarcılarda Mutasarrıf sokağın -
da 3 numaralı evde oturan şekerci 

Haydar Fener karakoluna başvurmu~. 

nişanlısı Zebranın eski dostu döşeme. 
ci Naci tarafından bıçakla başından 

yaralandığım iddia etmi~ir. ?\aci ya
kalanmıştır. 

Bundan başka Karagümıiikte Acı • 
çeşme caddesinde 51 numaralı evde o
turan 50 yaşında berber Şaban, kaı- • 
yınpederi 60 yaşında Mehmet Ali ile 

bacanağı Salihi makasla kolla.nndan 
yaralamış, kaçmıştır. 

Yaralılar tedavi altına alınmış Şa.. 
ban iki saat sonra yakalanmı§tır. 

BİR ÇOCUK ÖLDÜ 

EminönUnde Mahmutpaşada Tnş -
direk çeşme sokağında 3 numaralı ev. 
de oturan Sular idaresi memurların -
dan Mustafarun çocuğu Uç y~mda 
Kaya dün pencereden paknrken mU _ 
vazenesfni kaybederek dü~ü§ başın
dan ağır yaralanmış, hastahaneye kal· 
dmlrrken ölmtiştUr. 

BlSİKLETl'EN DÜŞTÜ 

Kadıköyde Dere sokağında bakkal 
Sabrinin çırağı Cevat bisikletle Altı
yolağzmdan geçerken düşmüş, sağ ko. 
lundan yaralanarak hastahaneye kal -
dırılmıştır. 

Uç tayin 
Milli Müdafaa Vekaleti muhasebe 

müdür muavini İsa Man!ur askeri fab
rikalar muhasebe müdürlüğüne terfian 
tayin edildi. 

• Isparta Nafia müdürü Muhtar 
üçüncü sınıf başmühenldisliğe terfi et
miştir. 

* İkinci sınıf mülkiye müfettişi Hak
kin valisi Basri tayin edilmiıtir. 

Güneş- Beşiktaş Zenci dünya şampiyonluğunu nasıı kazandı 
Şlld maçı için yarın 

karşılaşacaklar 
Yarın, şild ~ı için Güne§ ve Be

şikta§ takımlan, Şeref stadında kar
şılaşacaktır. Fikirlerimizi yarmki nils
hamızda okuyacağınız bu maç hakkın
daki resmi tebliğ şudur: 

T. S. K. İstaınbul bölgesi futbol 
ajanlığından: 

12-6-938 pazar günü yapılacak maç-
lar. 

Beşiktaş ıs tadı: 

Güneş - Beşiktaş (§i1d maçı) saat 
17,30 hakem Adnan Akın. 

Yan hakemleri: Şevki Çanga, Fah
rettin Somer. 

Mülayim pehlivan 
Ve daha birçok protesyö
nel pehlivanlar bu hafta 

müsabakalar yapacak 
Bu hafta Şehremini İn§irah bahçe

sinde birçok serbest güre§ müsabaka
ları yapılacaktır. 

Bu müsabakalara başta Mülayim 
pehlivan olmak üzere~ Karamliraelli 

' Hilmi, Lüleburgazlı Ali Ahmet, Ada
pazarlı Servet, BC§iktaşh Mustfa, Şi

leli Rahmi, Karamürselli Ali, Çatalcalı 
Recep Bursalı Ali, Bursalı Topaç Ah
met, Adapazarlı Celal, Silivrili İsmail 
ve Çatalcalı kiJçUk Recebin iştirak 
edecekleri ilan edilmektedir. 

Dünya kupası 
maçları 

lsviçre: 4 
Almanya: 2 

Dünya kupasının ilk maçlarında ge
~en hafta 1.ıerabere kaldıkları için tek· 
rar çarpışmalan icap eden takımlar 

arasında Pariste yapılan oyunlardan. 
Almanya - lsviçre maçı bir &Ürprizle 
neticelenmiş ve 1sviçre Almanya}'! 4-2 

yenerek ilk ağızda tasfiyeye tabi tut
muştur. 

Yunanlstaoın Enosls 
takımı 

yakında ıstanbula geliyor 
Yunanistanın kuvvetli futbcl klilp -

lerinden ·biri olan Enosis takımı bu ay 
ıonunda şehrimize gelecektir. 

Şehrimizde üç müsabaka yapacak 
olan misafir tak.mun bu maçlan gayri 
federelerin Pera, Şişli ve Galataspor 
takımlarile olacaktır. 

Yağlı gilreşler 
Yarın Defterdar is.keleba§I cadde

sinde bir$ok yağlı gilrcş müsabakaları 
yıprlacak, iki telli Şükrli ile Fuad peh
livanlar da birbirlerile kar§rlapcaklar
dır. 

Önttmiizdekl hafta 
Almanya maçı galibi İsviçre önil

milzdeki pazar gilnü Macar milli takı
mı ile karşılaeaktır. 
Romanyayı kazanan Küba milli ta

kımı da bu pazar Antibte İsveç miill 
takrmile karşılacakttr. 

Kaba 2 Romanya 1 
Tuluz şehrinde cynanan Küba - Ro

manya maçı lda 2-1 Romenlerin maf
lübiyetile neticelenmi§tir. 

-0--

Balkan Milli futbol 
maçları 

Ankara 10 (A.A.) - Haber alındı
ğına göre, haziranda Balkan milli fut
bol takımlan arasmda Ankarada yapı
lacağı ilan edilmiş olan kargıla~lar, 
Türkiye futbol federasyonunun ileri 
sürmiiş olduğu tarihler üzerinde muta
bak<:ıt hasıl olmaması yüzün!den sonba
hara talik edilmiştir. 

Maliye veklllnln 
ziyafeti 

Ankara 10 (Telefonla) - Maliye 
Vekili Faud Ağralı bu gece bütçe en
cümeni azalan :1erefine barajda bir zi
yafet verdi. 

Gcçente~e, Henri A"rmstrong ismin
de hafif sıklet bir zencinin kcnldisin
dcn iki kategori daha ağır olan diinya 
~rta 61'klet şampiyonu, Barney Rosa üe 
Amerikada yaptığı maçtan bahsetmiş 

ve zencinin uvalb pmpiyona nasıl 

müthiş bir dayak atıp, şampiyonluk 

unvanını kazanm.rı olduğunu yazmış

tık. 

Resmimizde, yediği müthiş dayağa, 
ve her taraf'r kan revan isink!e kalma
sma rağmen mUsabakayı tonuna ~ 
dar terketmeycn ve rakibinin korkunç 

1 

yumruklarına kahramanca tahammUI 
eden eski §ampiyon Bameyin, aon ra
vundlarda artık ne feci bit' vaziyete 
girdiğini göstermektedir. 

Ve yine bu resL"'n de, bir. hamlede 
dilnyarun en bilyük boksötlcrl arasın 
kanlian zenci Annstro~ artık göz
lerini lbile asamayaetık hale gelen bu 
vaziyetle bazı seyircilerin gözlerini ya .. 
şartan zavallr rakibine nasıl kıyasıya 

vurm:ıkta devrun ettiğini göstermekte. 
dir! 

Gayrif edereler arasında ......... ~ .... -~ - ...... -
Şiş1i - Gala aspor 

Apoye Mateni kupasının final 
maçı için Pazar sabahı Taksim 

stadında karşliaşacaklar 
Gayri federe klüpler arasındaki Apo

ye Matini kupasının final müsabakası 
pazar sabahı yine Taksim stcııdyomun
da geçen haf ta Perayı mağlQp eden 
Şişli takımile bu seneki karşılaşmalar
da büyük muvaffokiyetler kazanan Ga
latasporun geni timi arasmda yapıla
caktır. 

Geçen seneye kadar ikinci sınıf bir 
takım olan Galataspor, bu mevsim b> 
şındanberi gençleştirdiği onbirile §<lya
nı hayret neticeler almakla muvaffak 
olmu§tUr4 

Galataspor bu tıene içinde yaptığı 

karşrlaşmalarda Kurtuluşla Şişliyi bi· 
rer, Amavutköylc Eseyanı ikişer defa 
yenmiı, Pera ile ide berabere kalmış
tır. 

Hem ince bir oyun oynayan, hem 
de enerjik olan Galatasporlulann Ve
habın çalıştırdığı ve geçen haftaki Pe
ra maçında çok gilzel bir oyun oyna.
yan Şişliye karıı :ne netice alacağı 

merakla beklenmektedir, 

Kaleci; Y amab, ınüdafaa; Ihsan ve 
Rifat, munin: Draya, Paskal, Muzaf
fer; Muhacim: Eatefanidia, Angelidia, 
Niko, Niko, Petrikastan mürekkep Ga
lataspor takımmın müdafaaaında: Ya
malı, Rifat, Paskal, Muraffer, muha
cim hattında da bilhassa sağ taraf; Es
tefaınidis ve takım kaptanı Angelidis 
çok güıel futbol oynayan gençlerdir. 

Şişli ise bu pazar gUnti en mühim 
'41lemaru .... , .• dan biri olan Nubardan 
mahrum olarak sahaya çıkac;lktxr. Kır
mızı siyahlıların bu gayretli merkez 
mua·dni Galatasarayla Yugoslzıvyaya 

gittiği için yerini Şükrüye bırakmıf

trr. 
Bir ay kadar evvel ayni rakibi 3-1 

mağlup eden Galataspor bu h~taki 
maçta ayni neticeyi almak için ne ka
dar çalışacaksa; gayri {edereler şampi
yonu Şişli de hem eski meığl(ibiyctin 

acısını çıkarmak, hem de - kuruldu ku· 
rulah alamadığı, Apoye Matini kupa
sını kazanmak için uğraşacaktır. 

Bu kupanın turnuvasında bir takı
mın elemine olması için iki mağlQbiye-

ti bulunması icap ettiğine göre, pazar 
günkü karşılaşmayı Şişli kazanırsa ay
ni klilpler gelecek hafta tekr.ar çarpı
şacaklar, eğer Ga1ataspor galip gelirse 
Şişli Elemine olmuş olacaktır. 

Saat ıdokm buçukta yapılacak olan 
Şişli - Galatasıv.n- maçından evvel de, 
Taksim stadı kupası müsabakafonnda 
birer golle berabere kalmış olan Pera 
ve Eseyan birinci takımlan revan~ 

maçı yapacaklardır. 

Zıraat vekaleti 
TeşklUita 
ilaveler 

knunona 
yapılıyor 

Anlmra, 10 (Telefonla) - Ziraat 
Vckti.leti vnzife ve teşkilatı hakkında. 
ki kanuna ek knnun layihası Meclis 
rumamesine alındı. Bu 18.yihaya. göre 
bu kanunun monyetindan itibaren bir 
sene zarfında bir dE".çaya mahsus ol
mak üzere mUsteşar, tef~ reisi, b~
mlifettisler, umum mUdürler, pamuk • 
işleri mUdürU, zat işleri mUdürU, neş
riyat mUdürü gibi memuriyetlere ba -
rem kanunu ile tcsbit edilmiş müd • 
detıeri ikmal ctmiyenlerden ytlk!ck 
mektep mezunu olmak §artile tayin o. 
luniı.blleceklerdir. 

Ancak bunlar mezkOr kanun hU. 
kUmleri dairesinde müstahak oldukla
rı derece maasmı ve müddetlerini dol. 
'durdukça da. istihkak kesbedecekleri 
derece maaşını alabileceklerdir. 
Şu kadar ki bu memuriyetlerin her

hangi birinde bulundukla.n müddetçe 
bu memuriyetlere muhassas maaş ile 
müstahak oldukları derece maaşı ara
sındaki fark muktesck hak teşkil et. 
memek şa.rtile kendilerine ücret ola. • 
rak ver ilecektir. 

---0-

1 Çan1Zırıda zelzele 
Çc:mkın 10 (A.A.) - Son 24 saat 

içinde üç hafif zelzele olmuştur. 

ti l/RlıNa abone olu
nuz ve edininiz 



Binicilere verilen ziyafet 
(Üst yanı 1 inci 8<lyıfada) 

Ziyafette Vali ve Belediye Reisi 
Muhittin OstUndağ, ordu mensupla· 
rından Orgeneral Fahrettin Altay, do. 
n8llma komutanı Amiral Şükür Okan, 
İstanbul kwnandanı General Halis, 
Merkez kumandanı General İhsan, Bi
nicilik mektebi müdüril, askeri Tıbbiye 
mektebi müdürü Genelkurmay subay. 
ları, parti ve belediye erkô.ru, diğer 
birçok zevat ve Istanbul gazeteleri 
mümessilleri bulunmuşlardır. 

Vali ve generaller, mu.za.ff er subay
larımıila karşı karşıya oturmuşlar ve 
diğer davetliler, sıra ile yer almışlar. 
dı. 

Zıyaf etin sonunda vali ve belediye 
reisi Muhittin Üstündağ, milll bir he
yecanla çok samimt bir nutuk söyle. 
mi§tir. 

B. Muhittin Üstündağ demiştir ki: 
"Sayın generaller, genç ve değerli 

-subaylarımız, ve muhterem misaf~ 
ler! 

Sizin yüksek huzurunuzda, bizi bu. 
raya sürükliyen sonsuz sevincin e&

beplerini nasıl izah edeceğimi mille • 
timce duyulan hisleri hangi kelimeler
le ifade edeceğimi tayinde cidden mil. 
tehayyirim. Çok yüksek değerli sUva
ri subaylanmızm yarattığı muva.ffa. 
ldyetlerin ihti§arnı ka.İ-şısmda benim 
söyliyeceklerim ne kadar ehemmiyet
siz kalır. Fakat ne de olsa, yine söyle. 
meliyim. Çünkü Cumhuriyet Halle 
Partisi, bütUn İstanbul halkı ve ls • 
tanbuldaki bütün milli teşekküller, 
benden bu eerefli vazifeyi t;tiyorlar. 

Kahraman TUrk ordusunun kahra. 
man subayları! Sizi Nisden itibaren 
heyecanlı bir aHika ile takib eden kalp. 
terimiz sizin için gururla çırpmıyor. 

Dün bu kalp iki kol oldu ve sizi se. 
vinç göz yaşlan içinde bağrm.a basa
rak şükran ve hayranlık hislerini ifa. 
de için nasıl çarpmıştı; göilerinizle 
gördünüz.. 

Ben şimdi yalnız İstanbuldan bah· 
scdiyorwn. Fakat bir Türk çocuğu sı. 
fatile, sözlerimin, :bütün millete tercü
man olduğunu göğsümü gererek söyli. 
yebılirim. 

Türk ve at .. Uçsuz bucaksız tarihin 
bilinen ve bilinmiyen devirleri içinde 
birbirine en yakın bulduğu ve tanıdı
ğı varlıktır. Tilrk, atı ehlileştirmi3, 
hayatının bütiln cilvelerinde kula.n.. 
mış, onu sevmiş ve her tqebbilsüne 
ortak etmiştir .. 

Ordumuzun muzaffer süvari subay-

Mahrukat kanunu layihası 
Ankara, 10 (Telefonla) - Mahru· 

kat kanunu Meclis ruznaınesine alın. 
dı. Liyihanın aldığı son §ekle göre nü
fusu iki binden aşağı olmıyan ve bele. 
diye teşkilatı bulunan yerlerde aşağı
da isimleri yazılı binaların teshin.in • 
de her nevi taş kömürU, Linyit, Trop 
gibi maden kömlirlerile Kok, yan kok 
ve Briket gibi ialenmi§ eekillerinin 
kullanılması mecburt olacaktır. 

Bu binalarda havagaz.ı, petrol mus. 
takları ve benzerlerile elektrik dahi 
teshin vasıtası olarak kullamlabile • 
cektir. 

A - Resmt dairelerin bulundukla · 
n bütün binalarla devletin hususi i • 
darelerin ve belediyelerin doğrudan 
doÇuya veya iştirak suretile işlettik
leri müesseselere mahsus binalar. 

B - K~la, polis ve eehir içindeki 
jandarma karakolları ile resmt ve hu. 
susf mektep, hastahane, sanatoryom 
ve dispanserler. 

C - Hükmi şahsiyeti haiz şirket ve 
müesseselerle te§Viki sanayi kanunun
dan istifade eden veya istifade edebi
lece}c vasıf takt müesseselerin faaliyet. 
lerinde kullanılan binalar. 

D - Borsa, ticaret ve sanayi odala. 
rı, klüp ve her türlü cemiyetlere mah· 
eus binalar. 

E ~ Sinemalar, tiyatrolar. barlar, 
dansıngler, gazinolar, birahaneler ve 
meyhaneler. 

--0--

Bir Bulgar meb'usu meb'us
Juktan ihraç edildi 

!arının yüksek kabiliyeti spor saha. 
smd& bütün Türk gençliğine bir ör· 
nek vermiştir.,, 

Vali ve Belediye Reisi B. Muhittin 
Üstündağ büyük bir heyecan içerisin. 
de söylediği nutkunu, Büyük Şefimiz 
Atatürk, kahram8ll ordumuz ve onun 
muzaffer WlSurları şerefine kadeh 
kaldırmağı teklif ederek bitirmiş, şid
detle alkışlanmış ve salon, "Yaşasın 
Atatürk,, sedalariyle bir müddet inle. 
miştir. 

Bundan sonra. Ordu müfettişi Or
general Fahrettin ayağa kalkarak, 
Valiye hitaben: 

"Arkadaşlarım, kıymetli hitaben.i.3 
karşısında duyduktan heyecan yüzün. 
den cevap vermeği bana bırakıyorlar. 
Size, hükumetimize, siyasi sahada 
birlik vücuda getiren kıymetli Halk 
Partimize teşekkilrler ederiz.,, şeklin
de mukabele etmiş; ziyafet alkış ve 
meserret içinde sona ermiştir. 

-0--

Denizaltı mensupla
rının zamları 

Ankara 10 (Telefonla) - Den.iz~ltr 
sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 

tazm"1ler hakkındaki kanun layihası 

meclise gelmi~tir. Denizaltı kura tale
belerinden kursu ikmal edip de diploma 
alan denizaltı subay, gedikli, erba§ ve 
erata hizmet ıeneleri itibarile her ay 
denizaltıcılık zammı verilecektir. 
D.enizaltıcrhk zamlarının Uçilncü biz· 

• 
met •enesin'den itibaren tezyidi deniz-
altıcılıkta ilk iki senenin hitamını ta
kip eden mali senenin iptidasından 
başlayacaktır. Denizaltı kurs talebele
rinden dalıı talimlerine baıladıkları 

tarihten itibaren diploma tarihine ka
dar her ay 20 lira tahsisat verilecektir. 
Yedek kadr06ılnda bulunan denizaltı

tıcılar lda den.izaltr gemilerinde bilfiil 
çalıştıkları veya her altı ayda en az l S 
saat dalıı yaptıktan takdirde bu zam
lardan istifade edeceklerdir. Gece dalı§ 
yapan denizaltıcılar beher gece için 
aub:ıylara üçer, gedikli erbaşlara iki
ıer, ve erata birer lira ayrıca gece da
Irt paraır verilecektir. Seyahat ve ma
nevralarda 24 saatten fazla herhangi 
bir limana demirlemeden ve sahilden üç 
milden daha açık sularda yapılacak 

gece dalışlarının beher gecesi için su· 
baylara beter, gedikli erbaılara üçer 
ve erata birer buçuk lira verilecektir. 
Dalıılann zamlan subaylar için ayda 
40, gedikli erbaılar için 30 ve erat için 
15 lirayı geçmiyecektir. 

--<>---

Franko tayyarelerl
nln bombardımanı 
Va.la.ns. 10 (A.A.) - Bir Frankist 

tayyaresi Denia limanmm üstünden 
uçarak bundan evvel yapılan bir akın 
esnasında mühim surette hasara uğra. 
yan Brisbane Fransız vapurunu batır
mıştır. insanca zayiat yoktur. 

Valans, 10 (A.A.) - Gandia bugün 
iki kere Frankist tayyareleri tarafın. 
dan bombardıman edilmi§tir. Dün ak. 
şanı da Frankistler Gandia üzerine bir 
hava akını yapmışlar ve altı bomba. a. 
tarak İngiliz antrepolarını mühim su· 
rette hasara uğrattıktan sonra bir Is. 
panyol yelkenlisini batırmışl:Z.dır. Nü
fusça zayiat olmamıştır. 

Londra, 10 (A.A.) - Madridden biL 
dirildiğine göre, Kastellon ve Alikan
tede tayyareler bombalarile hasara 
uğrayan lzador ve Torpelhaven lngi
Jiz gemileri batmıştır. 

Paris, 10 ( A.A.) - Resmi ga.?.ete, 
İspanyol sanat eserlerini dahili harp 
tehlikelerinden korunması maksadile 
muvakkat bir zaman için Fransaya 
nakli imkAnları hakkında hariciye na. 
zın B. Bonenin bir beyanatını neşret· 
mektedir. 

Barselon hükilmeti Fransız hükQ • 
·metinin bu nakil keyfiyetine müsaa -
deye amade bulunduğundan haberdar 
edilmiştir. 

izniirdel<i 
muhakeme 

, -Türl<iyEiFransa 
müzakereleri 

İzmir 10 (Husust)-Bucada KUlttlr 
lisesi müdürü Haydarı tehdit eden 
Zeki, Ahmet, Sabahattin ismindeki 
talebelerin muhakemesine bugün 
başlandı. Müdür Haydar uzun mek
tep hayatını, <;ok talebe yetiştirdiği
ni, mektebi ıslaha çalıştığını anlattı. 
Ağlayarak hA.dlseyl izah etti: 

- Maamaflh bu Uç talebemden da
vacı değilim, dedi. 

Talebeler reisin sualine karşı hft.
dlseyl inkA.r ettiler. Kendilerine if
tira edildiğini söylediler. Reis şöyle 
dedi: 

- Burada sizler için ağlayan, sizi 
affeden bir adam nasıl olur da ya
lan söyler. O istese sizi daha evvel 
mektepten kovablllrdi. 

Şahit olarak dinlenen bir talebe 
suçluların, müdürün odasına gitme
den evvel yatakhaneden tabanca, 
bıçak aldıklarını söyledi. Diğer şa
hitlerin celbi için muhakeme 17 ha
zirana bırakıldı. 

Salonu dolduran ve koridorları 

kaplıyan halk, jandarma muhafaza
sında götUrUlen maznunların ylizilne 
tUklirerek "Alçaklar!,, diye bağır

dı .. 

isveçin yeni 
elçisi 

lsveçin yeni Ankara elçisi B. Gilen 
Ştrioa, refikasile birlikte, dün akşam 
mezunen memleketine gitmiştir. Hare. 
ketinden evvel Parkotelde kendisile 
görüşen Kurun muharririne. memle -
ketimiz hakkmdaki intibalarını anla
tarak demiştir ki: 

- Ankarayı zıaten cazip ve modern 
bir yer ol.arak tasavvur ediyordum. 
Fakat göz!erimle gördüğüm zaman ta. 
savvurumun da f cvkinde cazip ve mo. 
derK buldı~m. Ancak, bu sefer üç haf. 
tadan fazla T«Jlamadığım için, o güzel 
§ehrin zevk-i~ıi biıtün mancisile tada -
bildim, diyemem. Zira, lsveçin, ayni 
zam4nda Yunanistan elçisi olduğum 
için Atinaya gitmiştim. Oradan da Is. 
tanbula geldim .•• 

Türkiye, benden önce gelen lsveç 
elçileri için dl:ıhi, daima cazip bir mu
hit olmU§tur. Hatta içimizden biri, 
Türkiyeyi o kadar sevmiştir ki, vazi
fesi hitam bııklııktan sonra da burcıda 
kalmı~ ve ömrünü bu güzel memleke. 
tinizde fanuımlamı§tır. 

lsveçin Türkiyeye kar§ı asırlardan
lxni sempati,<ri vardır. lsveçin, aşa,ğı 
yukarı her memleketle bir ihtilafı ol. 
dıt. Fakat Tiirkiye ile hiçbir zaman 
ihtilaf haline girmedi. 

Diplomatik münasebetimiz, daima 
tabii ı:e iyi cereyan etmiştir. Şunu a
zim ve imanla söyliıyebilirim ki bura. 
daki vazifem C$ııasıııda, Türk-iye. Is. 
veç münasebatmı daha kuvvetlendir. 
mek için, elimden geleni yapacağım.,, 

Sayın İsveç elçisi bundan sonra bey. 
nelmilel dünya vaziyetinin gidişi 
hakkında ne fikir beslediğine dair so. 
rulan suale şu cevabı vermiştir: 

- Milletler Cemiyeti 'TllLMllesef, ku • 
rulnıa.sım icap edmı m.aksa.da hiZ'TMt 
edemedi. J:,;nwıla beraber lsveç, diğer 
lslcaııdin.avya memleketleriyle birlik • 
te tınıamen Türkiye ve diğer Balkıan 
memleketleri pibi, ba§ka mem.1.eketle
rin ihtil<iflarına asla kart§mak istemi
yor. Bu itibar]« kendi muhitimizde te. 
min ettiğimiz ve muhaf a::asını istedi.. 
ğimiz bir sulh ve sükunet var .. lsveç, 
her hangi suretle harbe girmeği in. 
taç edecek bir siyaset takip eden dev· 
letin yolunu tutmak istemiyor.,, 

B. Gilen Ştrind, Hatay meselemiz 
hakkında da beyanatta bulunarak, İs
veç Hariciye Nazın B. Sandler'in Ce. 
nevrede bu işin raportörlüğünü yap • 
mış olduğunu yadettikten sonra, bu 
meselede ''her iki tarafı da tatmin e. 
d:cek bir neticeyi temenni ettiğini,, 
soyleıniştir. 

B. Gilen Ştrina. ve refikası, bir iki 
ay sonra tekrar Ankaraya dönecek • 
!erdir. 

(Ust tarafı 1 incide) 
da on gUndenberl devam etmekte o
lan mUzakereler bugün yeni bir saf
haya girmiştir. Filhakika bu müza
kereler son kayıt muameleleri esna
sında ınezkQr topraklarda zuhur e
den hAdiselerden ayrılarak ikl mem
leket arasındaki mlinasebatı tanzim 
etmeğe matuf umumt müzakereler 
çerçevesi içine tekrar avdet etmiş
tir. 

Daha geçen senedenberi derpiş e
dtidiği ve gerek Ankara gerek Pa
rla tarafından temenni olunduğu u. 
zere, bu müzakereler bir Fransız • 
Tilrk dostluk muahedesinin Uçilzlil 
bir Fransız. Tilrk - Suriye muahede
sinin ve bir de kurmaylar anlaşma
sının aktlni istihdaf eylemektedir. 

Sancağa alt hususi ~esele, tek
rar ele alınmış addolunabllecek bu 
umumi müzakereler sırasında tarzı 
hallini bulacaktır. 

SalA.hfyettar Fransız mahaflli, 
TUrk - Fransız konuşmalarının uzun 
sUrmiyeceği miltaleasındadır. Esa
sen Ankara hilkOmeti mezkQr umu
mt müzakereleri kabul etmek ve bu 
suretle de Sancak meselesinin uzlaŞ
ma yoluyla halledllmesi arzusunu 
göstermekle bu mUtaleaya iştirak 

etmiş bulunuyor. 
Bugiln, - ki Tilrk kabinesi bu yo

la girmiştir - Pariste hakiki bir de
tant tezahür etti~I ve onun, temenni 
edllen anlaşmalara süratle erişebile
ceği zannedlllyor. 

FRANSIZ GAZETELERİNİN 
NEŞRİYATI 

Parls, 10 (A.A.) - Bu sabahki 
Fransız gazetelerinden bir çoğu, 

Hatay meselesi hakkında Fransa ile 
Türkiye arasında gtrlşflen müzake· 
relerin aldığı iyi gidişi ehemmiyetle 
tebarüz ettirmektedir. 

Jurnal gazetesi, gerginliğin her 
an daha bariz bir şekllde azaldığı. 
nı ka.ydeylemektedlr. 

Pötl Parislen şöyle yazıyor: 
Hatayda vaziyet, Fransız hUkume

tlnfn aldığr şiddetli tedbirler saye
sinde yen,lden normal blr şekle gir
miştir. Zimamdarlarımızın Türkiye
ye karşı aldıkları dostane vaziyet 
Ankarada çok iyi tesirler yapmıştır. 
Şimdi geniş bir Fransız - Tilrk mü
zakereleri başlamış bulunuyor. Öy· 
le ümit ediliyor ki bu müzakereler 
ilç anlaşmaya mUncer olacaktır. E
ğer Tilrkiyenln, Avrupanm cenubun
da işgal ettU;i killt mesabesindeki 
mevkii dUşUnülUrse, bu anlaşmala
rın ehemmiyeti derhal göze çarpar. 
Bu suretle Fransız • TUrk münase
hatı Fransa efkArrnmumlyesintn u
zun zamandanberl temenni edegel
diği bir itimat ve faaliyet safhasına 
girmiş olacaktır. İki memleket ara
sında tabii ve an'anevl olan dostluk 
icabında sulhun muhafazası emrin
de bUyUk bir müzahir olablllr. 

Popüler gazetesi de diyor ki: 
"TUrk - Fransız dostluk muahede

si yakında imza edilecektir. Fransız 
- TUrk - Suriye UçüzlU muahede de 
keza. imza olunacaktır. TUrkfyenln 
harici siyaseti şimdiye kadar Avru
pa. sulhunun ve kollektlt emniyetin 
esaslı Amtllerlnden biri olmuştur ve 
1920 denberi Fransanın siyasetiyle 
de uygu~ dilşmüştUr. İmzalanacağı 
haber verllen dostluk muahedesi bu 
zihniyet ve gaye btrllğinl iki memle
ketin ve Avrupanın netine olarak 
takviye edecektir. 

BONNE'~İN SEYAHATİ 
Ankara, 10 (Telefonla) - Mev

suk bir membadan aldığım malO.ma
ta göre, Parlstekl müzakereler yal
nız Hataya inhisar etmeyip Fransa 
ile aramızda mualltıkta bulunan di
ğer meselelere de şamtl bulunmak
tadır. 

Fransa. hariciye nazırı Bonne'ntn 
memleketimizi ziyaret edeceği res
men blldirllmlştlr. Bu ziyaret eyıu. 
lUn llk haftalarında olacak ve Fran
sa genel kurmay başkanı Gamlen de Sofya 10 (A.A.) - Birkaç saat sü

ren hararetli müzakereden sonra, me
bus.an meclisi, komünist mebus Geor
ıgicfin mebusluktan ihracına karar ver
miştir. Mebusan meclisi diğer dört 
komünist mebusun ihracr hakkında ve
rilen talepleri de yakında tetkik ede· 
cektir. 

Fransa hükfuneti, buna bir şart koş
maktadır. O da, bu sanat eserlerinin 
Fransada muhafaza edildikleri müd • 
detçe satılmamasıdır. 

Nevyork, 10 (A.A.) - Tıp Bürosu 
ve İspanya demokrasisine yardmı ce
miyeti tarafından Madison Skuar'da 
tertip edilen bir nümayiş esnasında 
Roozevelte, hitaben yazılmış :bir ka • 
rar sureti kabul edilmiştir. 

Orman umum müdür} üğü _T_u_r_kl_y_ey_e_g_e_le_c_ek_t_ir_. -----

teşkilatı orman umum müdürlüğüne, muavinli
ğine, fen heyeti azalıkbıırına, bapnil· 

Ankara 10 (Telefonla) - Orman hendisliklere, merkez şube müdürlük
umum müdürlüğü teşkilat kanunun!da lerine, tayin edilecek zatların seçiminde 
bazı değişiklikler yapılması ~akkmdaki Ziraat Vekaletine daha gen.it salahiyet 
layiha ruznameye alındı bu layiha ile verilmektedir. 

Türk milleti 
sayğı ister 

(Üst yanı 1 incide) 
atine hürmet etmek §8rliledir ki b~ 
hangi bir memleket müstakil TürkiY' 
ile muamelede bulunabilir. Bu •uretl• 
yapılan muameleden dolayı da battı
bir memleketin "Türkiyede ınenfaatİ11' 
bozuldu,. diye sızlanmağa asla lhaldO 
yoktur. 

Türkiyede bir menfaat arayanlar da· 
ha evvel Türk milletinin menfaatini cfÜ• 
tünmeğe mecburdur. Ve Türk ınilleb" 
nin menfaatini düıünenlerdir ıki Tür
kiyede yapacak ~ir it bulabilir. Bu itler 
den l<endilerine menfaatler de ternİ" 
edebilir. 

Almanyaya her vakit sempatisini sııo· 
h:ofaza etmiı olan Türlöyenin bu ~· 
yeti iyice anlaııldığı takdirde Türk : 
Alman münuebetl~ daima her Ski 
miılet için faydalı ola.bilir; AJınanyanJll 
menfaatine zarar verecek §eye gelince, 
bu Türll • lngiJi.z ımali a:nlafDJaıı değil, 
itte yeni Türkiyeyi henüz anla,rnanıJf 
gören bazı Alman gazetelerinin yuka• 
dn bahsettiğimiz ıuursuzca neıriyatla· 
ndır. · 

ASIM US 

Fransız gaze
tesi soruyor 

(Üst yanı 1 incide) 
BugUnlerde İskcnderunda bnZ1 

karışıklıklar var. Yakında seçim ya.· 
pılacak olan !skenderunda Tilrkıer 

çok faaldir. Son iki gün içinde gre\"· 
ler çıktı, nümayişler oldu ve Türk ol
mıyan birçok aileler Suriyeye hicret 
etmeğe hazırlanıyorlar. Türkler ıııa
haııt parIA.mentodakl 40 sandaJya· 
dan 22 sine hakları olduğunu iddf8 
ediyorlar. Suriyeliler ve Ermeniler 
de buna itirazda bulunuyorlar. 

Anlamak istediğimiz şey asayişi 
temin için Fransız ve Tilrk nskert 
kuvvetlerinin işbirliği edip etmedi· 
ğldtr. Kavganın bir facia halini ı.ıl

mıyacağı, yakında bir dostluk mua
hedesi yapmak isteyen iki memleK.et 
arasında bir anlaşma olacağı ümit.O
lunur." 

KURUN - Parlsuar gazetesinlll 
Hatay meselesi hakkında yazdığı btl 
yazıyı kaydederken son fıkrası uze· 
rlne okuyucuların dikkat etmcıerl
nl rica ederiz. Fransız gazetesi San
cakta emniyet ve asayişin bozuldu
ğunu görerek ve Cenevre nnlaşına· 
ları mueibince buranın emniyetini 
Türkiye ne Fransanın müşterek ga
rantisi altında bulunduğunu dUşil· 

nerek Tilrk ve Fransız askeri kul"
vetıerinln işbirliği etmeleri liizuınu
na işaret ediyor. Halbuki bizim bil· 
diğlmiz henilz Hatay tamamtie Fran· 
siz askerl işgali altında bulunmak
tadır; şimdiye kadar emniyet ve a· 
sayiş meselesinde Türkiyenln işbir
llğlne müracaat olunmamıştır; fazla 
olarak bundan evvel Fransız gazete
lerinde okuduğumuza göre Antrı.k" 
yadaki Türk mümesslll emniyet ve 
asayişi temin için Türklyenln yardı· 
ma. hazır olduğunu bildirdiği halde 
bu teklff bir hafta evvel azledilnılŞ 
olan Fransız d~legesl Garo tarafın· 
dan iyi bir telA.kklye u~ramamıştır. 
Son gUnlerde Hatay işlerine General 
Xole el koyduktan ve TUrklerl nıa.· 

haııt idare lle ala.kadar etmeğe baş
ladıktan sonra Hatay vaziyetinde 
hayli değişlklfk bulunduğu anla.
yorsa. da bu .değişikliğin tamam ol
ması ve Cenevre anlaşmasının tat
bik edlldlğlne kanaat gelmesi için 
Hataydakl Fransız işgal kuvvetıcri
nln TUrk askerleri ile teşrlkimesııl 
etmelerine ihtiyaç vardır. Ne ,·ııklt 
Hatay Ulkesl Türkiye ile Fransanın 
mUşterek emniyet tcşkila.tı lle kon· 
trol edilir fse Tilrk efkft.rmmumiyesl 
ancak o zaman mUsterih olablJlr. 

Yeni iki IAyiha 
Ankara, 10 (Telef onla) - Hava. sı

nıfına mensup olanlara verilecek zaııı· 
lar ve tazminler hakkında hUkllIIlet 
Meclise bir layiha verdi. 

Yilksek Mühendis ve teknik oırollS.· 
n mezunlarının mecburi hizmetlerine 
dair !Ayiha encümenlerden geçerelc 
ruznameye alındı. Encümenler h~· 
mel.in projesi üzerinde esaslı hiç ibir 
defl§ikllk yapnıa.nıı§la.rdI, 



( Kısa haberler ) 

Du•• n ve yarın 1 • De,·let bütçesinden maq almalan ta-
brrür ' ~ olan zabıtal belediye memur. 

rer~Ume KOlllvatı lan bu ı.ıy da maaıJannı Belediyeden al. 
t1 llllf}ardır. BeledlJa rl;vasetf, bu itin baW 

1 inci Seri irin lhım1ele11 tetebbüalere BiriflDitUr. 
• lahlsarlar umum mOdOrll llitat Yenel, 

No. İ Ankaran lf tmlıUr. Umum MQdQr blrcok 
l "·•- Kur.aş = inhisar maddelerinde -p· ılması menuu-

_., 100100 ' ı• 2 Aile cembert balıil olan tendJAt lpa Ttkllet ne temas-
3 Jarda bulunacaktır. 

1'1cıaret. banka, bona Ti • Haydarpa .. nlmunı butahanesi, ay. 
• 0.Ylet " lbUW Ti bk toplantısmı ppmııtır. Doktor Nuri 
3 ..,..._ Ti Osman, Dokıor ()perat6r Feridunun tea. 
8 ..... 1 Ti ltrini okumuıJardır. 

7 lecıl ...,. lbtlU eo • inhisarlar ldaruf, memurlann ikn-
a L6faar t0 mlyelerlnl dalıtmııtır. MOstahdemlen bL 
tı. nr, memurlan Janmıar maaı nrllmlt-
• Lıt•heaı dotra ıoo 
10 tJr. 

Ruta D Ti • Ankancla bulunan denfı tlraret mll-
ca. 1e11J1 ..,._ ........ l in a cUlrtl 118nir Necdet tehrimiıe dönnıQfttır. 

q.,.. ..,_ edllr, q l in a hll"ll Kndlılnden alınan mal6mata ı&re, Amas-
"9111 .....,.. ...._ QD 1 er in- ra limanında yakında bazı lnf8af yapıla
.... """1e ........... ) eü, Zonguldaktan geçecek ıemllere lea-

bında bir sıtınak olabilecek bir vazi19te 
2 ncı ••rl sokulacaktır. 

U Gorlo Baba ıoo • Balkan memleketlerinde bulunan ırk. 
12 DeWJiin peflrolojlsl GO I daşlarımııın anavatana ıetlrllmesl tein 
q ilk ıehrlmlzdı baılamıı olan nıQıakereler 1-

bahaı aellert TJ lerlemektedlr. Yabancı devletlerin munh-
14 ll:natsrelı: duttlJnD 80 haslan bulunan bu toplantıda memleketl-
11 Rutn m 'il misi Trabzon Saylavı Hasan Saka Ti Sıh-

19 Samtml u.adet 80 biye VekMetl tıkAn işleri MOdOrtı MOTed-
lT fltatlltJk IO det temıll etmektedir. MOukınlerta en 
ll Çocuk dtlt11rtealer eo kıaa bir zamanda ikmal edlJeblleedl u. 

19 tum ve fellefe IO ı _m_u_ım_ak_ta_d_ı_r·---------

211 c:=.ıı:.:"- ı .!°!. f I RGAQDr1IYOÖ ! 
.... ikram odllr, " 1 ... Aral -..... ....,... ...... .,.. ... .... 
claa v.-,. IMralrabr.> Programı 

3 Q ncQ ser ı ıı Hutran sm cumarte11 
2t Htllı:llmdaı mlUet 00 OCLE NEŞRİYATI: 
il Yeni Uml ıthnlyet 16 12.30 pWda tilrk matldlıl U,80 hava-
23 dil 13,05 pWrJa tnrk maikla 13,30 
.... KomOnlzm 00 mu?ıtellf pJAk nefrlyatı 14,00 SON. 
- GOllllD Ustmadt ltl•rt IO 
2& AKŞAM NEŞRİYATI: 

CUmburtyet 80 l8,30 pWda dana mualldal 19,15 tr.aa-
29 Tercüme 100 !erau: UniveraJte nıunma: ~nt Kll-

21 Detitiel•r Ti · ntr Sarpyener (çocuklarda kemik n 
28 L&okoa IO OJDak yerlerlDlıı tUberlı:Uloau) 19,&& 
28 Kapltallsm buhram ao botu haberleri 20,00 Necmeddla Rlla 

-ÇAPRAZ 1 
Kelime bulmacası 

ı 
2 

Yeai hı•"-• ı 

s •-+--'!--

4 
5 
8 
7 
8 
9 

SOLDAN SAGA: 

1 - Ata binen, hem gökte hem ae
nenln içinde. 2 - Dünyanın en UIQD 

nehri, bir sanat edatı. 8 - Y a.nardaf. 
dan fııkıran JD&)'i, 01lunla yazı ya&. 

ıu-. ' - Tok olmıyan, Jma zaman, 5 -
:Etya,a parlalWk veren mayl, evlerin 

t&katmatr, 1-Bir çiçek, T - Kapka. 
çatı parlatan. patron yarine kulJam -
lan eA:l b1r tabir. 8 - Saçlan tarayuı, 
9 - Bar nota, aandaJ. 

YUKARDAN AŞAGI: 

ı - ı.taabulda bir pllj, 2 - Onun.. 
la~ QOCUklan korkuturlar, baba. 
1anmm, 8 - Arap alfabeainde V ~ 
flnln ~. erkek çocuk1&rm. da-

dm, ' - 9Dk deiil. gelJrat, ıs - ~ 
gene bd.mlarmm 1attıtıan aalita ,.. 
pıla bir ot, çift UZUVlanmmdan biri. 
8 - iman, Ak'm terıd. T -12 lfl, 1-
Iatanbulmı bir JDelln ,m. 9 - Hay • 
vanlarm )'IJ9Clll, tarladaki su yona,. 
n. 

30 Salambo 126 ve arkadaflan tarafmdaD tllrk mualldal 

1 ve halk prlalan 20,45 hava raporu lı--.ıııı~----------
CBa serlJI birden alalllan ı lfra n 20,48 Ömer Rıaa tarafından arabca llSy- B o A s A 

kcan.e lkrut MIUr, .. ı nn iM hnt 1 lev 21,00 Belma ve arkadqlan taratm-

Peetn ..._,.. 11a1uu •Jda ı er llra-1 dan tUrk muaildll ve laallE prkılan (sa· Ank•P• to . ..,.38 
:: 4-af ,4.e~~-~nlMnlolcQ"· Ş ( at ayan) 21.~ ORKlBSTltA: w 1 - Balle: La bobeaalytll , fflıaıJannct. Jıldıı lsaretl ohınlat, a.. 

'1 ... ~ ~ ....,,~-~ ... ,,~ =.;~::.: .. ~~!-:.. .......... 
ıv • l~"früiiı&mr:·vamrr~~t4 ı-----ç I! K L "'ilf:~ 

32 Metafizllr 40 i ' - Severak: Buvat • mhlk. • Londr1 "26 • -· 4 a.o 
38 lalı:ender 1u• --= 22,15 ajans haberleri 22,30 pJAkla .,_ ..-.--

vu • Nevrorlı 12 ı U21 • Mıtlrfd 7 88l50 
8' Kadın vE IOlyalbm 100 a lolar, opera ve operet P~ 22,SO • Parti a 61 • Yar·so.. 23 81171' 
36 Demoutt Z llOD ~herler ve erteli stıntln programı • MllAno 88fıfi0 • Budaı>este 24"9 
86 Dinler tarihi 126 1 - Qlykcrnky: Pik • dam fantezi • Cennn 28 81~ • BOltNt o H2l 

2 - Btraw.: OTOM Vtyen ftla. • •-..a d - - ı • 8 l'l FDoaon ve l&D&t 40 3 _ Brodln: 0 lnnan. -··•r an-..... eı....cl 2875 
88 • Berlla I > ani • Yotohamı 86 HIO 

Etilı:a 100 4 - Betoven: Ktlniet. • Bl'Gbel il 88 • Stotbolm 82 277$ 
39 H•ratllt 2D ( 23,00 .30N. • Ati ı 1480 

------------- • • Mosknva 18 881 40 Rahi maclseler "m • lofJI l & ılO VIJ1u 

cBa tertıt lllrde• .... 1an ı 1ra, f ( yeni Neşriyat ) ı.akPezıer 
kunq ikram edWr, t'ft l lln M kanii ----------- • ttsST.Borl lt 11 ı • B""nl !atık. •• 
PQfla alllW'ak llalaaJ •Jda ı er Un- = Tur·· k Tütün" ıı Mecm••• •1 : : : ::ı l =~:: 
dao Y ... t•ıdye INralabr.) . u - BI k 

5 1 ncı Seri Memleket tOtftnelllOP hakkında eok e tlfter Yerllmemltllr. 
U Deprotuncll8 IO faydalı ne,rfyatta bulunan Tllrk tOtllnll 

11111
------------

mecmuasının ikinci l1J111 cıkmııtır. Ka. 
U GOiiün bukWd ve Jcdmal Ti patınd• tnuın lbr1catım111 16ıterir nnt. 

meaelelert U bir tablo bulunan mecmuanın bu aefer-
'3 Eflltun il kJ mOnderecatı çok ıenıtndlr. 
tt OtaU barpler 7~ Ba nilııbada ihracat vaziyetimiz, 938 re-
g DllraeUDla ba,.ıa 100 tolteıl hazırhklan, tlUOn ekicilerinin dl-
48 aıeıan.a Dedir 21 ltklerl, VlrJin:va tlllftn8, Brltanpda tG-
'7 tb " tlltOn sanayii hakkında müaleler, 
_ Yeni adam Ti dOn:ra tOtOncllHlk haberleri, r6parlaJJar, 
"' lnlyettn t..,... Ti bnkatftrler " nstmler nrdır. 
., Politika fellefell TS TGHlnlerlmldn harici propqandw lpn 
:IO m.tetllr ta mecmuanın bir kısmı da ılmancı olarak 

c• ....,. ....._ ........ 1 ifa banrlanmıfbr. Okuyuculanmıza tanl19 
• bftll ...._....,ve ı 1ıs un- lderla:. 
"llG peeln almarü blam •Jda 1 er 
llradu Tere.IJe baaluhr.) 

encı Seri 
il lı:naelt 1 

S2 Para 
158 l5ear 
5t llmJ fellet• 
M Karmcalarm bayati 

~ DemOlteD 

57 Clçeroa 
58 Rlpnotbma 
~9 lnaan 

100 

co 

'° 

100 
llO 

50 YenJ lradm 40 

, ... ...,. ..... alaalara 1 .... . 

karat ..,... edlDrı .. 1 in ..... 1 
itelim ............. .,.. ı .... 
......... ,. bnlnllr.) 

7 ncı Sarı ( 
81 Vlkonhm llllml ., 

---------------------
Be,,ktaı Blr;lnel Salla Blllaıi Bdltlmlt• 

llnilen: 

Ertnköy Kos1atalı Bavm~ eadd•I 
et numanda Vassaf beyin hanesinde ma
kim iken balen ttamıtılhı mecbul Ane 
Nlt4r ile Cskildar İhsaniye mahalleıl Et
hempaşa ıokak 50 numarada mukim ba
len ikametıAhı meçhul Cavideye: 

S.dlJa ••rafıadan aleyblnlze ıeılan 111-
lel tu)'U davası llzerine namının 16nda. 
rlltn daTeti71len Ttrileıı metnıhattan 1-
kametıAhlarınızın meçhul oldulu anıa,ıl
mıı oldu~ndan H. U. M. K. nua Ul Te 

14' llncft m•ddelerine tevfikan bir ıy 
mOddetle llAnen teblllat icrasına karar 
•trllmlf oldutundan mm6r stın " saat
ı. mahkemeye ıelmedllinlı Ti yahut t•a
dltll bir vekil ıöndermedlllnlı takdirde 
ıınplarınııda muhakemeye denm oluna. 
cafl teblJI makamına ittim olmak tlHre 
ilin oJunur. (25841) 

eı mnett D 109 (ı _______ Ş_E ... HZ_A_D_EB_AŞ_I_ 

83 U. 100 TURAN TiYATROSU 
8t 9rlllllı ıo I Halk Saa'atkln Nıılt 
85 OlsU pemü urM 80 \ Ytnl varıete 

Sab 8 Y erit f numanılM'l 
Ankan rAddeal - VAKiT Kıtalw,ı \ t;nmlıbel l'llAraınam 

Operet'.,.,. 
t D4Jll, SOIA DOBT, 

' 

Zahire Borsası 
10·•···· 

BddaJ J'UMUfÜ 1 21 111 
Bulctq tert ·-Arpa Audol ' 22.a Yulaf lop Menin 

' 25 Kut remi 7-
TUUkıaal ıoa - ıoa-
Tiftik dert 

,,_ 
Yapak 11,.Ja IO-
Glb ,Onll 70-
Peynir beyu IO 22 1335 
Peynir btar IO- eo-
Keten Jal it- n-
Gelen Gllf• 

BuldaJ U5 To KUf>'llDl 70 Ton 
Kepek 135 .. Jlaamol ıoı .. 
Katar 22 .. llibt l3e • Tiftik ea .. Kepek 50 • UD 63 •Un ıt .. 
Nobut 12 •Susam 2i .. 
Fuul1t 11 .. ·-
M111r so • P. J'&I 63 .. 
z. 711 111 .. to fındık 5 • 

Bt7GtlN KALKACAK V APURLA'R 

Sat 'O)leD blnlrtllot 

Saol .v apal'P -· GllUll "°' H tlJpa lludanJa 
ıa Bursa Barba 
20 Saadet Bandırma 
t5 Bartın Ayvalık 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - uı~ .lzuıır l"uarıııua ıartnaıne ve proJesi mucibince yaptırılacak 

inhisarlar Pavyonu inşaatı tapalı zarf uıullyle ekslltme7e tonm11ttar. 
D - Kepf bedell 11668 Ura &O kuruı Te muvakkat teminatı 1018 li

radır. 

III - Eksiltme 16 - 'VI - 938 tarihine rastlayan perşembe gllatl ıaat 11 
de Kabataşta levazım ve mllbayaat şubesindeki alım koml17on1lllda J'apı
Jacaktır. 

IV - Şartname ve projeler 68 kurut bedel mukabllla.c!e tnhllarlar le
vazım ve mUbayaat şubesiyle tzmlr ve Ankara BaşmDdUrltlklerln4en alma
blllr. 

V - Ekalltme'1e lştlrak etmek isteyenlerin fenni evrak Te Tesalklnl 
ihale CUnUnden a ıun enellne kadar İnhisarlar Umum Klldtlrlatl Jneaat 
şubesine lbru ederek &)'ne& münakasaya lştlrak v•lkuı alaıalan llırm
dır. 

VI - MUhUrltl teklif mettubun11 kanuni Teaalt ile 1 lnel aıa44ecle 7a,. 
ııll eksiltmeye ltUrak vealkuını Te o/o 7,6 gUvenme J&l'UI Tef& mektu
buna lbtlva edeaeJI: kapalı zarflannın eksiltme gtlnU en llC 1&at 10 a kadar 
rukanda adı ıeçen alım komisyonu Baıkanlıtma matl)aı makablllnde 
Yerllmeal lAıımdır. (3200) 

BaşvekAlet istatistik Genel Dlrektlr18-
tB Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf uıullyle ekalltme.l ,-apılacak olan lt 7anm mll,.onu 
renkll olmak t1zere delme ve ayırma maklnelerlnde nllaılm&k lotn ıatnl 
almacak 2 milyon fittir. 

2 - Beher milyon fiş loln tahmin olanan .bedel 1710 Urdır. iki mll
JOD fit bedell t1zerlnden % 7,6 ~uTakkat teminat Tlrllmeal ı&nm4ır. 

1 - Ekllltme 1938 Haziran.mm 17 ncl pazartesi lbtl 1&&t 18 4~ 11 .. 
mum mtı4tırlUk blnuın.4• toplanacak olan komisyonda aoıtacattır. tıtıra~ 
edeceklerin bir ıaat ınel tekllf mek tuplarl1le temlııat Tllltalarmı ko
ml17on relıllllne Termılerl lbımclır. Nllmanı Dairede mevcut Pnen ma.. 
kine flşlerlllbl aJD1 olacaktır. Bu baptaki eartname bedellls olarak ko.JD.l9-
yon kAUpllll.nden llteıaebWr. (Hst) 

l~tanbul Beledi~esi llanl&ırı 

ttfalJeJ'e 7enldın toför almacak tır. llbllyetlJle göre 60, 65, TO lira la. 
ret verilecektir. Talip olanlarm ltfal1• 11Uldllrl1eUne mtıracaatları Ula 
olunur. (3480) · 

Senelik muhammen. klruı 100 lira olan rattbte Kal\Jçetıatll malıal
lnJn4e Yeıılhamam sokatında 41 No. lu Damat Mehmet efendl med"'9l 
938 1enesl :Mayıı sonuna tadar kira ya verilmek tızere açık arbrm&J'& ko
nulmuştur. Şartnamesi Levazım :Mild tırlllfUnde görillebllr. lstekll olanlar. 
7 lira 60 kuruşluk ilk teminat mektup ve1a makbulU lle 27 - 6 - tal P., 
zartesl gtlnll saat U de Daimi EncOmende bulunmalıdırlar. (l.) (1471) 

Pe.dlk-~iedl.w•lnden : .. 
ıı.w .......... , , • ~,,._ r & • »IAI .ı • _ ,... ... ,.. 8l'Wl.dll'l'f 

t&Ttblne bdar 11 g911 mtlddetı• aoık eblltm91e koıamqtu. x.etf •'*• 
blnce muhammen bedeli 499 Ura '9 turuttur. Talipler, etantm.,._lftln~ 
etmek için o/o 7,5 yani 37 Ura •7 kurut munkkat teminat mat•m ilana 
etmele ve ihaleyi mnteakıp bet ıtııı içinde lfbu muTakkat temhaatı ~ 11 
kat'! teminata lbl&I etmete mecburdurlar. tııaJel tat1781l 15 - 1 - Hl..,.. 
tamba gtlnll ıaat ·U de Pencllk Beledl1e dalreelnd• mQteşekkll Dalml .._ 
cilmen huzurunda tcra edilecektir. &artnameJI SOrm•k Te tuta maltmat 
almak isteyenler her ıun Beledl1e Relalllln• mtıracaat e4eblleoetıerl li&a 
olunur. (3386) 

Denlzbank Akay işletme MOdlrlltflnden 
Bvvelce UAn edlldlll veçhlle Araba vapuru 11 Hulran4an IUbarea ı.. 

tanbul • Yalova arasında cumartesi Te pazartesi dnlerl Hfer 7apac&ktır• 
(itti)! 

AHJDNK vm MANDOLİN ALMAK tctN 
Ahenk Mucidi SUleyman Suat Musiki Tlcarethaneıl 

Eskişehir. 

Adresine muracaat edlnlı 
Memnun kalınınıı 

111 
ÇOCUKLARINIZıN 

En güzel bi~ kitap 

Türk ikizleri 
• ('ocak llltrpme lllll'lllDU89 

yaktlle bir aile kltlphan_. ola. 

Nk baetll'dıll bdalel' ...... nd~ 
darduRunas ba eblkllll ba al

OPBATOB. . 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
2'tp 11akülteai 11dMi CerraM 

KZinigi Do(ıeftff 
ı.tlkW Caddeli Elbımıra Apar.. 

tmwıı No.: 1 (Sabrya Stnemuı) 
Jll&CIYf'U aaatleti: PcuardM ..,.. 

da .,.. .., ıı - 19 War. 
'telefon: 35 - 99 

•I •• re11tmll blJlk btk&ıe klta- I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
b1 Ue dold...ımat IMll•JOl'B. 

• Kllttlr bakanlıll ... rt tetkik 

etaıl" ilk otal oalıncl,kl cocu~ 

lar için fa7dalr eser oldaluna tu. 
dllr etmtıtır. 

• •~lrara cadde.lncle Vakit Kitap 

evıncı, ara111111: Platı 60 turuı: 
p011ta için ' turuı llATe edıntL 

Dr. irfan Kayra 
Röntken Mütehaıaıaı 
HerıQn Oileden IOnr& •t 3 ten 7 

ye imdir Belediye, Binbirdirek Nurt

mnker eokakta Aslaner apartıman 
No. 8-10 

Kola1hk Bvl 
Umum eml&t,.. arul ala 1&tna 

kiralama .,.. lcl&nll 

Cezbi Çetıntaş 
Sabık Kadutro T8 lt&ft&1 Tıpa 
memuru Kartal Htlktmetea44al 

No. 1/1 

Alemdar Sinemaaı 



8- KURON 11 HAZiRAN 1938 

' ~ 
I 

ll\lUJIMH~A1tıA 
CAN KUQTAQ.lll. 

• -- . -

Çunkü ASPİRİN senef erdenberi 

her türlü ~ soğuka lg ınlıkfarın a ve ağ

rılara karş ı : fe s iri şaşmaz bir ~ ilaç 
• 

olduğunu~ isbat . etmiştir. 

AS P İ R İ .. N in- t:.sirinde n e min olmak için 

markasına dikkat e diniz. 

Dcı1lt-t Dem1ryolları ve Limanları işlt'tme 
Umum idaresi ilanları ~ 

O u ncu lşlctmc Uirck törlüğünden : 

• ••• 

lSTANDUL TRA~lVAY ŞİRKETİ 

21 İkincikanun 1911 ta r ihli şartnamenin 
14 Uncü maddesine göre ... 

İLAN 

1938 yılının 10 Hazirandan ve yeni na-
na kadar pazardan başka günlerde gidiş -
geliş cetveli: 

No. 

10 

11 

,2 

12 A 

16 

16 A 

17 

17 A 

18 A 

19 

19 A 

22 

23 

34 

32 

33 

ŞİŞLİ ŞEDEKESl 

Yollar i lk Son 
Kalkış Kalkış 

Şişli - Tünel 5,40 23.40 
Tünel - Şişli 5.00 24.00 
Şişli - Beyazıt 6.20 23.15 
Beyazıt - Şişli 7.02 24.00 
Harbiye - Fatih 6.30 24.30 

Fatih - Harbiye 5.45 23.45 
Harbiye • Aksaray 6.40 24.00 
Aksaray • Harbiye 5.57 23.20 
Macka - Deyazıt 6.10 23.20 
ne:rıızı t - l\1açka 6.55 2t.05 
Şişli (Depo) Em.önü 6.10 6.55 

Eminönü - M:ıçkn 6.40 20.50 
Maçka • Eminönü 7.05 20.20 

Şişli - Sirkeci 6.25 20.00 
Sirkeci - Şişli 6.G5 20,30 

Mecidiyeköy. Em.önü 6.45 18.45 
Eminönll - Mec.köy 7.17 l!l.15 

Taksim - Fntih 6.46 20.30 
Fatih - Taksim 7.24 21.08 
Kıırıuluş - Beyazıt 6.00 23.10 
Beyazıt - Kurtuluş 6.45 23.55 
Şişli (Depo) Em.önü 6.05 6,43 

Eminönü • 1\urtuluş 6.35 20.45 
Kurtuluş - Emiııönii 6.57 20.15 
BEŞiKTAŞ ŞEBEKESİ 

Beşiktaş - Bchek 5 23 
Belıek - Eminönü 5.45 23.40 
Eminönü - Bchck 5.55 24.20 
Belıek • Beşiktaş 1.00 

Ortaköy - Aksaray 5.50 20.50 
Aksaray - Ortaköy 6.35 21.35 
Beşiktaş - Fntlh li.30 20.40 
Fatih - Beşiktaş 7,10 21.20 

l STANBlJI, ŞEBEKESi 
Aksaray • Topknpı 5.25 

5.40 23.30 
li.12 24.00 

21.35 
5.30 

Edlrncye tertip edilen tenezzüh katarlarının ikincisi 11 Haziran 1938 
Cumartesi gUnli saat 23,20 de İstanbul dan kalkarak 12 Haziran 1938 Pazar 37 

günli saat 8,39 da Edirneye varncak ,.e ayni glin oradan saat 15,35 de kal
karak lstanbula saat 23,15 de dönecektir. 

Topkapı - Sirkeci 
Sirkeci - Topk:ıpı 

Topknpı - ,\ ksar:ıy 

Aksaray - Ycdikule 
Yrılikulc • Sirkrci 
Sirkeci • YeıJikulc 
Ycılikul e - Aks:ır:ıy 

5.45 23.35 
li.17 2-i O!l 

21.40 
Aks:ıray - Eılirnrlrnpı !i.2:i 
Eılirnrt::ıpı • Sirkeci 5.4:i 23:1!1 
Sirkeci - Edirııck:ıpt fi.14 21.20 
Eclirııck:ıpı - Aks::ır:ıy - 21.4:> 

Sihirli 
Pudra renklerinde 

inkilap yaptı 

Bu yeni ve 

ıihramiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

Artık sizi yaşınızdan fazla ilı· 
tiyarlamış gösteren ve yüzünüıd• 
"Pldkalar,, halindı yaf>ılan adi 

mütehassısının dediklerini olru
yunuz: 

On kadın da dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suni "makyaj görmüş,, bir şe
kil aldıkları gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamış görünürler. Yeni icat e
dilen şayanı hayret "Chromoscope,, 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı
lap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

-----------· 
l 

nisbette pudra renkleri arasındaki a-

l hengi ifşa etmi~tir. ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerlerbe bir çok ta

l bii renkleri esaslı bir tarzda mezcet-
mek jmkt\mm vermiştir. Artık yüzü
nüzde plakalar halinde yapışan adf 
pudralara nihayet veriniz ve bugün-

den Tokalon pudrasım sihraıniz renk• 
!erini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
tarafına bir renk ve diğer tarafına da 
başka renk bir pudra sürünüz ve c:il
dinize hangisi daha uygun geldiiftd 
görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak• 
cazip, sehhar ve adeta tabit bir ııO" 
zellik temin ediniz. 

nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız T okalon kremi vazolannm 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 

-- iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, 
ayni zamanda kıymettar mükafatları bu-

F lunan T okalon müsabakasına İştirak hak
i '--~~ı veren bir bilet takdim edecekt ir. I 
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ŞARTLAR. TE:MiN ro~R. 

Başvel; Alet fstatistt k (~enel lllrektUrlO
ğU Arttırma, Eksiltme ve lhule Komisyo
nund a n: 

1 - 2G forma lrndar tahmin olu nan 93G - !137 senesi Maarif yıIIığJJJ.10 
1500 nclct haslnsı kupalı zarf usuliy le eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - 16 sayfalık beher forma içiıı 50 lira. üzerinden 1300 lira bed81 

tahmin edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hesabiyle 98 liralık muvakkat teıııl..., 
nnt vesikası verilmek Hl.zırndır. 

Biletler 10 Haziran 1938 tarihinden itibaren kişelerde satılmıya baş
lanacakb~ (3385) 

Sirkeciden Edirneye gidip - gelme Ucretlerl: 
1 ncl mevki: GOG Kuruş 

1 T ·• F Q B ·• L 3 - Eksiltme 1938 Haziranmm 27 ncl pazartesi glinü saat 15,30 d• 
~ ~l Cmum Müdilrllik binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. tştl" 

2 ncl ,. 438 rak edecel<lerin bir saat evvel teklif mektuplariyle teminat zarflarını JıO" 
3 ncü .. 283 ,, Dr. Ihsan Samı misyon reisliğine vermeleri Hizımdır. Nümune Dairede görlilecektlr. şat'-

Fazla tafsll~t icln istasyonlara müracaat olunması rica olunur. ruo ve paratifohastalıklarına tut ıınmc bedelsiz olarak komisyon katipliğinden istenebilir. (3440) 
o. lşl<'tlll<' l\1iiclürü nıamak için ağızdan aiınan tifo hap I' 

landır l liç rahat~zlık verme~. ller ~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l2 - 6 - 938 tarihinden itibaren Tuzla içmeleri işletmiye açılmıştır. Han- kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 1 

gi t~nlerln içmelere gideceği istasyonlara tebliğ edilmiştir. Fazla t<afsilat için .. •••••••••••••i Sahibi ASIM US Nesrtnt mUdUrU Refik A. 
lıtuyonlarımua müracaat edilmesi ilin olunur. ( 3383) 



Bahçe rop l arı 
Tarih tekerrürden ibarettir dendiği 

gibi, moda da tekerrürden ibarettir de
nilebilir. 

Hakikaten, bazı "yeni,, modalar var
dır ki eskileri andırır. Bununla beraber, 
bunlar bize, eskilerin gülünçlüğünü ha. 
tırladığımız için garip gelir ve eskilere 
benzediklerini bilmesek gayet güzel gö. 
rünecektir. l<Jsasen, bir müddet sonra 
alışılır ve gü7.cl oldukları umıJmiyetle 

tasdik edilir. 
Uzun etek, geniş kenarlı şapka, kur

deleli roplar hep eskilerin yenilenmesi. 
dir. 

Esasen, eski moda diye bir şeyi dü
şünmeden reddetmek manasız olur. Bu 
cihetten eski modaları tekrar ortaya 
çıkaranlara hak vermek lazım geliyor. 
Çünkü, biraz dikkat edersek görüyoruz 
ki eskı modaları gülünç yapan onların 
zemin \'e zamana göre kullanılmaması
dır. Halbuki bunları yerine ve vaziyete 
göre kulJanacak olursanız gülünçlükleri 
kalmaz. bilakis gayet güzel görünür. 

Mesela, belden a~ağısı bol, etekleri 
yerde siirünen, tenteneli, büzgülü. kır. 

malı "eski zaman. entarilerini ele alın. 
Bunu giyerek bir kndııı baloya gelse ve. 
ya s:>kakta gezmeğc çıksa elbette gü. 
lünçtür Çünkü ne balo bu entarinin ye
ridir, ne de sokak, bu entnri ne gece 
giyilir, ne de gündüz sokağa cıkarken. 

Fakat, ayni elbiseyi ayni kadına tek. 
rar giydirin ve onu alıp birgün akşam 
iızeri bir bahçeye götiJ ün. Güneş son ı
şıklarını dokcrek geniş gölgelerle bah
çeyi süslerken uzun etekler de çimenle. 
rı süpürecek, tenteneler, kırmalar çiçek_ 
!erle ahenk teşkil edecek, kurdeleler 
dallnrla uyuşacaklar. 

Bu, o nn ve o zemin için güzel bir 1-
biscdir ve "gülünc:Hiğü,, (esafcn yok 
ya!) hiç görünmiyecektir. 

Bahçe biraz U7.aktadır ve siz bu elbise 

( I 

n~ 
' 

\ 

ile sokağa çıkmak istemiyorsunuz. Pek_ 
ala. Biraz daha mütevazi bir rop giye
bilirsiniz. Bu, "eski zamanlığı,, yalnız 

eteklerinin geniş olmasında görülen bir 
cntaridir. Üzerinde serpme çiçekler var
dır. Kolların omuz kısmı geniş \l'C ~iş. 
kındir. Yani, vem olan bir tarafı da 
vardır. 

Bununla beraber, bu da güzel bir bah. 
çe elbisesidir. Bundaki çiçekler de, bah. 
çeııin tabii dekoru ile anlaşacak ve siz, 
eteklerinizi süriiyerek bahçede dolaşır. 
ken l' <ik'iten oraya yakıf'an bir tm·a
let i..-ınde bulunacaksınız. 

Gerek bu, gerek bundan evvel tarif 
ettiğimiz bahçe ropları ile geniş kenar
lı şapka da giyilecektir. Ropların birer 
nümunesini burada görüyorsunuz: 

Bırincisi. geçen asrın ortalarında mo. 
da olan entarilerin bugüne uydurulmuş 
şeklidir. Esası o zamanki gibi muhafa.. 
za l'dilmekle beraber. teferruatta o ka. 
dar yeni motifler kullanılmıştır ·d :·a. 
dır~amaya imkan yoktur. 

J\umaş "organdi., pir. Bddcki kemer 
de kırmızı "organdi., dendir. Etekteki 
htı-manın üzerinde on iki sıra büzgü 
vardır. Yakada da on iki sıra büzgü o
lacaktır Entari önden açıktır ve düğ-

_.eııelidi r. 

Şaı>ka. ela ayni .ımıııanmışur. Kurdc. 
lesi ve çiçekleri kırmızıdır. Yeşil de ilfi. 
ve olunabilir. 

!kinci model de •·eskilıkte,, daha mu. 
tevazi olduğunu söylediğimiz roba hır 
örnektir. Açık mavi "Organza,,dan ya. 
pılmış olan bu rop daha kibardır. Çün
kü, "Organza,, (Organdi) den daha :nce 
bir kumaştır, çok ince ipek ile dokun
muştur. Çiçeklerdeki renkkr sarı ile 
kırmızı ve beya7.dır. 
Şapka da, ayni şekilde, "Organza,, 

dandır ve çiçekler de ayni renktedir. 
Şnpka ayni kumaştan da yapılabilir. 

• 
iL 



Fikirler ve mei'eleler: 

Yeni yapılacak lstanbul 
Yazan: Sadri Ertem 

Şehir bir elbisedir diyenler habıs 
deiiı3ir.. insan, vUcuduna uymayatı, 
oaı.ızu pc-t gele~ kolu uzun düıen, yahut 
atı akan bir koatüm iç.inde dalına re
'1ataııdır. lnAnın hayatını kaplayan ra
hat bir tebrin arzulan uyuımuı gibi bir. 
hali vardır. Şehri dC!cta hissetmeyiz. 

Fakat ıehri derimiıc yapıp bir ça
mapr, nihayet temiz bir bayramhk bir 
elbise gibi dli§ünmcl :.ı.s:lmayan kuş yav· 
:rulannın yuvalan h&kkmdak:i idraklerin· 
deı.. pek farklı clmaz. Herhalde uçmayı 
bir kere tecrübe etmiş, kal"§ık:i binanın 

eaçağma. yahu .. komşnnun bacasına, ve 
yahut telgrai direğine bir kere tllneye· 
nk kendi yuvasına ba~an mahluk gözlc
Jinin kendisine yeni hr ıcyler öğretti-.... . 
pm sezer. 

Şehrin, renk, ahenk, hendese ve bu
~ mürekkep bir tablo halinde id
raki sizi k~iflerin çok eskilerinden de
lil, fakat çok esaslı okdanndandır. Şeh
ri prespcktifli bir levha gibi aeyretmek 
iatiyen insan gözil ahenksizliğin üstüridc 
ıztırap duyuyor. Bu ıztırap bizim gözle
rimizde de var. 

Bu ıztırabı aenelerdenbcri hissediyo
ruz. tstanbulun ve şehirlerin plruılaşma
sı, iman işi biraz da bu gözlerin ve be· 
tJenin ıztırabmdan ileri geliyor. Şehirle-
,.imiz, bedenimizi sıkan bir elbise halin
öe, tehirlerin manzarası gözlerimizi bo
ıı:uyor. 

İstanbulun ptanla§maSI ve iman için 
yapılan projeler tehri bir taraftan sıkın
tılı bir elbise halinden çıkaracak bir ta
raftan lda onu iki·deniz ortasında ve yedi 

tepe Uatünde bir levha gibi güzelliklerini 
meydana çıkaracaktır. 

Y enikapı limanından uzayıp gidecek 
Gazi caddesi iatanbulun yeni g\i%el ve 
ana caddelerinden biri olacaktır. önü 
açıln:u§ Yeni cami, Topkapı arayım, 

parkını, n.Uzeyi, Ayasofyayı, Sultanah
~edi, Beyandı, ve tarihi hMı1an kavra
yan arkeolojik yol bu caddeye daima 
sanat ve tarih merakıılanru eiirükliyecek 
tir. İstanbul limanile, Citysile, Şeh· 
ıı:adebaşmda yapılacak opcrasile, tarihi 
binalariJe yepyeni bir zevk nümune4i 
olacaktır. 

Bu güzel tabloya, Marmara tarafın • 
~ baktığmu zaman levhanın azameti, 
kudreti daha bariz bir gekilde ortaya çı-

--..-llltaHftllllllllll!lllJıı~ .. 

Hatıralar ••• 
Sükıltun maddeltıtiol bir an, 

Calcılların 11osunlaı:ı 11ülü1tü ..... 

Jlor ıulara bir damla ııık düıtü: 
Bu geç vakit kimdi gökte ağlauan7 

Dil#lncedtn pırıldadı yıldızlar-, 
Jldbedlerln cınladı laıbbtlul; 
Koıaıtular ale11 11~ııdell kızlar. 
Hdf uada bir ileri, bir geril ... 

Gezindiler ölil ruhlar, evleri-

M. ıroLnsı nosoocnri 

-==== p 11112 il 

Unutulmaz eserler: 

Sen olnıasan • • • 

Tevfik Fikret 
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bcaktır. Bir yanda Ayuofp, bir yanda 
Sultanahmedin muhteıem kubbe ve mi· 
nareleri kubbelerden ve minarelerden 
sahile doğru kademe, kadem inen bot" 
luk bu levhanın azametini biraz daha 
canlandırmaktadır. 

Ayasof ya ile Sultanahmet arasındaki 
bo§luğun bir gün sivriliverccek bir kap
lama ile, bir duvar ile örtWüvercceğinden 
bir çatının bir gün'btanbulun Marmara• 
ya doğru hakim karakterlerini veren 
noktaların silinivercceğinden korkuyo • 
:rum. t 

Her ıeyi yerinde kullanmak, her §e

yi yerinlde güzelleştirmek gerektir. Hcı: 
heykel kendi kaidesi iistünde enteresan· 
'dır. Bu bakımdan Sultacahmctle Aya• 
eofya arasındaki sahile doğru inen ~ 
mm yeşil bir saba halini alması ve bu 
sahanın ayni zamanda güzellik kadar da 
faydaya hizmet etmesi llzımdır. 

Bu sahanın estetik kıymetini ka~ 
etmeden yapılacak en gUzel if, bir tararJ 
tan üniversiteyi, bir tal'aftan §Chri aıt..f 
kadar eden hayvanat bahçesini boıluğa1 

yerlC§tirmektir. ' ' 

Hayvanat bahçesi, cenup gUne§ineı, 

lodos riizgarlanna kal"§I ve medarlu1 
mmtakası hayvanlannm yapmasına mu-1 
sait bir saha kazanımı olacaktır. Sahile 
~rulacak akvaryum estetiği bozmayan,

1 

faylıfaya hizmet eden bir müessese ola. 
caktır. 

Şi:ndilik lstanbulun gü.zelliliğini ta; 
lıayylll bile ayn bir zevktir. ! 

Sadri Ertem 

• '"'"l""'llll"Pt=m""' •m= :--1 
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Şeri ok Holmes işbaşında: 

[cın~ye~ Faumı J Kardeş Katili 
1 

F.dib ve Nejad Erdemir kudetler 
müşterek bir ticaret.hane işletiyorlar
Qı. Sermaye Edibin idi, Nejad da kar. 
~inin yanında ücretle çalışan bir i
klare memuru vaziyetinde bulunuyor-

du. Aldığı para çok azdı. Herkesin bil. 
diği bir §eY varsa o da §U idi ki, Ne. 
jad, kardeşinin emri altında çalışmak· 
tan şiklyetçl idi. Fakat kendisi tek 
başına bir iş sahibi olabilecek adam 

da değildi. 
Bir sabah Nejad, polis karakoluna 

gelerek, :Edibin kaybolduğunu haber 
veriyor. Polis hafiyesi Kadri Şaşmaz 
derhal tahkik.ata geçiyor. 

Nejat anlabyor: 
"Dün öğleden ev. 
vel, bizim çiftliğin 
yanındaki çiftlik 
sahibi Galib Ba
kır. gece bizim 
köpeğin fazla hav
lamasına sinirlen. 
miş, köpeği döv • 
müştil. FAib bu 
köpeği çok sever
di. Köpeğin döğill. 
düğünü dün gece 
haber alınca fena 
halde kızdı ve Ga
libi görmeğe gitti. 
G·,.1;., •,.1; .. 1 
ı~ o gı\.L\9 ... 

Bnhçcclen geçip binanın yanma geldikleri zaman, 
Nejadı, çöp tenekesinin kapağını kaparken bulduh:.r. Te. 
nckcden duman da çıkıyordu. Kadri Şaşmaz, yanındaki 
polis memuruna: "Yakala!,, dedi. Polis memuru Nejadm 
UT.erine atıldı. 

Nejad Erdemir, cebinden tabanca çıkararak, doğ. 
nıltmuştu. Fakat polis bileğinden yakaladı. Bu sırada 
~ hafifeai tenekenin içinQü.i ae>:i ~ Bu. bir 

Kadri Şaşmazın ilk Ştlphesl, 
tabii, Galib Bakırın üzerinde 
toplandı. Polis hafiyesi derhal 
gitti, onu buldu. Galib: "Ha. 
yır, dedi. FAib buraya gelmif 
değild·ir. Hakikaten gelmedi. 
Gelse ben de kendisine bir §ey 
söyliyecektlm, zaten; gelmedi. 
Ne onu gördilm, ne de köpeği
ni.,, 

pij:ıma caketi idi. Baktı ve: ''l{an lekeleri! dedi. Bul
dum!,, 

Edib Erdemin kardeşi öldürmüştü. Niçin mi? Bu da 
anlaşılıyordu: Parasına konmak için. Fakat, polis hafi
yesi ondan niı;in şüphelenmişti de cesedi bulur bulma& 
ve Uzerindcki "Tuhaf şeyi,, farkeder etmez Nejadı bıuJ, 
mağa gitmi§ti? Bu "Tuhaf şey,, ne idi? 

JS. {Baı teWi ... iç ~·· ... 



Bahar aşkı 
(10 uncu sayı/adan devam)' , 

teşli bir iştiyak yaşıyordu. Sevdalı bir 
baş gibi tutuşan gellnciklerln, ren
ginde, ruha nüfuz eden bir tesir var

~ı. 
Be.harın ılık nefesi, çiçeklerin bay

gın kokusu başını döndUrilyordu. Na
clyenin bir cümlesini hatırladı. Ma
dem ki bu bir aşk dünyasıydı, herkes 
sevişiyor, herkes kalbinin yollarını 

bir zevke, bir Umide açıyordu, onun 
da gençliği, onun da güzelliği vardı. 

Bahtiyar olmak için onun da hayat-
~· başkaları gibi bir hakkı, bir naat
}! olmak lAzımgelirdl. Ondan emin 
olabilse ... Kaç aydanberl beynini sa
ran bu ateşli arzuya bu kadar alAka
aız görünür müydü? ... Bugiln, kendi· 
al de yüreğindeki meçhul hissi, ta1ılil 
edemiyordu. Sevmek ihtiyacı, muka
;yemet edtlemiyen bir şeydi. HuHH e
~den bir ecel gibi, aşkın da insanı Ö· 

·ınme sUrUkleyen tehlikeli yolları var

dı ... 

Ay ışığında dönüş, daha hisli, daha 
zevkli olmuştu. Yollar bir rüya gibi 
müphem ve s lhrdmlzdl. Gölgeler, bl-

ribirlerinl kuca k layan kolları, ayın 

Jşığından gizliyor; yaklaşan başları, 
ağaçların dalları örtüyordu. Karan
lıklarda tutuşan gözle rin şülcsl, da
ha canlı, daha ateşliydi. D erin süku
tun içinde, blr helecan glbl duyulan 
hafif bir ses: 

- Söyle Pervin .. diyordu. Beni lılç 
sevmiyorsan söyle... Senden, artık u
zaklaşmak istiyorum ... 

Elini tuttu: 

- Bak .. dedi. Burada yalınızız .. İs
tersen onlardan ayrılalım.. Geldiği

miz ıssız yollara dönellm .. Biriblrimi
zl, ancak kamerin duyabileceği o de
rin stiküt içinde anlayabiliriz ... 

Pervin, h e yecandan tltlrlyordu. 
- Niçin susuyorsun Pervin?.. Bir 

şey söylese ne ... 

Cavidin elini kalbinin üs tüne götür

dü. 
- Dem ek seviyorsun .. Söyle .. Bunu 

senin ağzından işitmek istiyorum. 
Elinin üs tünde P e ryinin ıslak du

daklarını hissederek: 
- O ha lde hiç bir şey söyle m e. Ba h

tiyarım ... 
Yavaşça P crYinin başını kendine 

çekti ; karanlıkta, d u daklarlyle o s ı-

Kandill·i 
'(Ba§ian:ıfı 1 inctde) 

ha yukarıda Çubukluda akşama kadar 
eğlendikten aonra geceleri kJyıkla dö -
nerlerdi. Kandillinin üzerinde bir papa.o 
sın bahçesi vardı. Papas belki padişahın 
iltifatına nail olurum diye bahçctinde 
birçok kandiller yakardı. Yani donatır
dı. Yakın vakte kadar orası (Kandilli 
bahçe) diye maruf iken sonra bahçesi 
haz!eldildi.., 

Bu ne derece doğrudur bilmiyoruz. 
Yalnız bu semte Kandilli denmesinin 
ikinci bir sebebi zikredilir. 1042 de dör
düncü Murad Revan fethinden sonra dö
nünce, §ehzade Mehmet burada doğmut
tu. Padiflh, bu doğumu tesit için Kan
dillinin her tarafı kandillerle donatılarak 
muazzam ~nlikler yapılmıı. 

Kandillide üçUncU Murad tarafın -
dan yaptmlmıı bir saray vardı. 1718 
Basarafça ıulhunden sonra, sadrıazam 

İbrahim pap hem bu sarayı, hem de 

--------------- ------ .... ----
cak ve hassa yeri aradı. Heyecanlı 

bir saniye geçti; ikisi de sarhoş gibiy
di.... 

Evo geldikleri zaman, Pervin, bA.
lA k endini toplayamamıştı. Başının i
t inde dünya dönüyor; hAdlsat, meçhul 
bir rüya gibi blrlblrlne karışıyordu. 

Odasına girmeden evvel, biraz serin
leme k için balkona çıktı; başını so
ğuk taşlara dayadı. Beyninin içinde 
bir alev vardı . 

Hiç bir şey düşünmeden, biç bir şey 
hissetmede n, derin semanın içinde bir 
sedeC parçası gibi, güneşin renkli a
kisleriyle parlayan aya bakıyordu. 

Hiç bir şey anlamayan gözlerinin i
çinde sanki bir rüya doğdu ... 
Karanlıkların içinde bir gölge gibi 

sessiz sessiz yaklaşan Cavidln haya li, 
boğuk Ye heyecanlı bir sesle, derin
den ge liyor gibi : 

- Haydi.. diyordu. Ge l.. Bana, \' aa
dettlği n saadeti ver .. 

Ve onu kollarından çeke re k odası
na sürtikltiyordu. Fakat saadet, asıl o
na mev'~ttu. Gitmemek için isyan e t
m e k is t edi. Lflkin Cavldln kuvve tli 
kollnrı, muka ve metini kır.yor; he ye
can. bir hıçkırık gibi sesini boğuyor
du .. .. ... 
- 22 ~lnyıs 1028 - "Maruı:stır ağ-Lı" 

JHt. OI~MİIJ StlM~YJUAN 

üçUncü Ahmcdin sarayını yeniden yap
urdı. 

Mısırlı Mustafa Fazıl paşa tarafından 
yaptmlm.1§ olan Cemile sultan sarayı da 
Kandillinin bir ziyneti idi. 

Fakat iki defa yangın gören Kandilli. 
çok güzel binalarından mühim bir kıı

mtnı kaybetti. 

Bana Kandilliyi gezdiren arkadqmı: 1 

- Ah, dedi, vaktiniz olsa da f ıstıkJı .. 
yı korulu bağlan gezdirsem. Ama ona 
lUzwn yok. Şöyle bizim bay Fatinin ma
liklnosinc doğru bir yükselelim oralarda : 
göreccginiı: manzara da size bir fikiı: 

verebiür. 
- itte ıu gördüğUnü.z teneke ~amlı 

kulübelerde muhacirler otururlar. Ama 
eski. muhacirterdır · onlar.. Kulübelerini 
ev yapamamışlar ama bahçelerine ba1C.. 
Ne gUze! gfiller ekmişler .. Burada otu
Nil istet isteme:t güzele dilJkUn olu· 
yor . ., 

Kırlar" doğru uzuyonız. Genç kızlQ 
krr çiçekl~ri arasında koşuşup duruyor
lar. Birer yük kadar çiçek onlan doyur
mamış ha bre topluyorlar. Uzakta gecıç 
bir kır kendisini Boğazın ve Mannzını
nın şi'rine kaptnnuş, dUrbinle bir hey
kel gibi kımıldamadan bakıyor. 

Arkadaşım: 

- Burada da dedi böyle bir heykel 
yapma'· lazmı .. Boğazı seyre dalmış bir 
venüs heykeli .. 

- Dönüyoruz. Arkadaş devam edi-
yor: 

- Kandillinin bir kusuru daha 
var. İnsan bir tek attı mı kt.ndil 
gibi oluyor. Niçin olmasm birader. Bir 
tek atıncaya kadar rüzgarı, kokusu, gU.. 
:teUiği insanı zaten Soaı'he>ı ediyor. Buna 
bir kııtleh de fülve ederseniz kandil ol
mamak mümkün mü?. 

Niyazi Ahmet 

Merak ... 
Geçe babasını uyandırdı : 

- Baba! Kalk, kalk! Evde hırsız 

var v · Kütüphaneyi karıştırıyor ... 
Babası, başını tekrar yastığına ko

yarak : 
- Sesini çıkarma, dedi. Bakalım 

hangi kitapları tercih edecek ... 

Kaç türlü banyo vardır ? • 
(Ba..J tarafı 11 i1ıcidc) 

banyoları da sırası dUştlikçe an
latacaf,rız: 

Sahile alışanlarda ötedenberi 

tlı bir itiyat vardır. l{ışın şeh

rin bir köşesinde otururlar. Yr..z 

ıelince hemen sahile nakleder· 

er. 

Sahilde deniz havasından, 

banyolarından, ve buna benze

yen deniz eğlencelerinden isti

fade etmek isterler. 

Burnda mevsimin kendıne 

m:ı!'ısus balık avcılıklnrını da 
ilave edersek balıklardan alına-

cak vitaminlerden de istifade 

insanlara bahşettiği birçok hak

lardan istifade ediliyor demek
tir. Bazrı:ı deniz banyolarından 

hususi havuzlarda istifade olu

nursa da diğer sayılan saklardan 

nursa da diğer sayıl::ın haklardan 

netice elde edilmiş olmaz. 

edilmiş olur. Şu halde denizin Ayni zamanda deniz bD7lyo ve 
havalarından istifade için bu 

işleri yapmadan evvel umumi 
bir muayeneden geçmek de fay
dalıdır. 

Faknt hazan •de bunlc•rdan isti
fade edeyim derken fena akibet
lere uğramak korkusu da var• 
dır. Gelecek hafta (denize kimler 
girebilir ve nasıl girilebilir). bu 

mevzu üzerinde konusaca~ız. 

Or. Atasagun 

• 

r 

Sabahattin Ali Reşat Enis .• 

·nesil Genç 
Antolojide birikmiş bir 

bir safla! 
kuvvet •• • • •• gorunuyor 

Yaşar Nabi, .. genç neslin en 
güzel hikayeleri., isimli bir kitap 
çıkadı. İlk sayfalarda bunu ni
çin hangi gaye ve nasıl bir ~

eatla yaptığını anlatıyor. Oku
'1um ve cömertçe hak verdim. 

Bu yapraklara sıkışan hüküm
lerin çoğu, doğrudur. Neticesiz 
münakaşalz.ır, delilsiz inkarlar, 
karşıhkh çekişme ve sövüşmeler
le bir edebiyat, ne var olur, ne 
ortadan kalkar. Bizde edebiyat 
yok! diyenler kadar, yepyeni da
hileri alkışlayar.lC!ll' da var. Bu 
aykırılık, yaşayan bir tezadın ifa
kiesidir. 

Yok diyenler, kendi yollannm 
tioğruluğuna inananlardır, onlar 
sanırlar ki, &00at da, bir hendese 
'davası gibi halledilebilir. tici nok 
ta arasındaki en kısa yol, kendi 
gittikleri doğru yoldur. Akıl için 
yolun bir değil, bin olduğunu ha
tırlamazlar. Akıl için bin olan 
b ir şey, neden zevk için de bin 
olmasm ? .. 

Dünya değişiyor. Cemiyetler
de, in s<ı:l toplulukları~da en sağ
lam sandığımız , yıkılmalarını ak
lımıza bile getiremediğimiz bir 
çok şeyler, çürük ta vanlar gibi 
paldır küldür, çökerken, zevk 
davalarının ehramlaşmasmı bek
lemek gülünç olur. 

On dokuzuncu asrın bıışmdan
beri sanatta kaç mektep kuruldu. 
Kaç mektep devrildi?. Yalnız bu
nu düşünsek, şiir ve sanatı anla
yıştaki çabuk değişmelerin sırrı
na erebiliriz. Gerçi o mekteplerin 
herbirini cemiyetteki fikir ve 
duygu tahminleri yoğurmuştur. 

Kiminde müsbet felsefenin, bu
har kec;fir.in, kiminde kaide zin
danh:ırından usanı~ın. kiminde 

müşahedenin , ilimdeki istikrar ve 
istidlllin te11irler ioldu. 

Yazan: 

Hakkı Süha 
Gezgin 

Ayni tahammürün bugün daha 
bol ve daha azgın hamleler yap-

(jünkcüı peşinden: 

Pencere kirası 
İngiliz kral ve kraliçesi bu ayın yirmi sekie:inde Parise gele

cek. Burada üç gün misafir kalacak. Kral ve kraliçenin Pariste 
bulunduğu günlerde gelip gidişini ancak Şmzelize caddesine ba
kan otellerin ve evlerin pencerelerinden görmek müınki1n olacak. 
Onun için bu caddeye bakan binaların bütün pencereleri daha şim
diden kiralanmağa başlanmıştır. 

Son günlerde bu pencerelerden herbirinin üç günlük kirzıSı 

1500 franga, yani bizim para ile 7 5 liraya çıkmıştır 1 
Şanzclize caddesine bakan pencereler sayılmış. Burada an

cak 2368 pencere varmış. Balkonbrın genişliği de ölçülmUş. H ep
si toplanınca 3 kilometrelik bir balkon teşkil ediyormuş. Bu tak
diride pencere ve balkonlar nihayet 20,000 seyirci alabilecek imiş. 
Halbuki Pariste kral ve kraliçeyi görmek istiyen meraklılann sa -
yısı yirmi binden çok fazladır.Bunun için otel sröipleri müraca· 
at edenlere ayın 15 inden evvel mutlaka kira mukavelesini yap
malarım aksi takdirde ücretlerin daha çok yükseleceğini söylü
yorlarmış! 

Görülüyor ki kazanç yolunda talih denilen şey yalnız piyan· 
go mzr,uralarındaki numaralar -dan çıkmıyor. Bazan Cumhurrei
c;i, kral, yahut imparat" r gibi d ;:vlet re islerinin seyahatleri bile hiç 
hnttra gel mi yen yerler• l ;: , hatıra gelmiycn in<>"nl ora kar get'ri · ı· 
yor... I IASAN KUı'.\1ÇA Y I 

madığıru ki.m iddia edebilir? Ha~
diseler, sınırlardan aşan vakıalar• 
bir memleket halkının yal'I'Sinr• 
öteki yarısına boğazlatan siyasi 
ve içtimai mezhepler, dünya bari .. 
tasını karm<:okarışık eden tarih 
akışını, yaşadığımız çağı en çıl

gın kasırgalarla sarsmıyor mu? 
Hadiseler dağlara benzerler .. 

Bir ıdağn tırmanan adam, nasıl 

dağın bütün büyüklüğünü kucak .. 
layamazsa, vakaların oluşu içinde 
yaşayanlar da onun kaplayıcı te .. 
sirlerini ihata edemezler. Bunla .. 
rı baştan başa kavrayabilmek için 
;.raya zaman ve uzaklıklann gir .. 
mesi gerektir. 1 

Bugünkü n~zım benim de h0o4 
şuma gitmiyor. Beğenmiycrut"04 

Olmamış meyveler gibi yüzilmtl 
buruşturuyorlar. Fakat incinen 
yalnız zevkim ve itiyatlanmdır4 
Bu kısa satı rların çoğu, deli saç• 
masını andırırsıı da, onları yerme-
ye ıdilim varmıyor. • 

Kendi kendime : 
- E:h, diyorum: Htp benim 

istedi ğim gibi olacak değil a 1 .. 
Bereket nesirde bu sarhoş sayık .. 
laması yok. Zaten nesir, halkın 

malıd ır. Aykırılığı hazmetmez 
~1.ksayışları ondrı safra gibi lı.:

men fazlalığını ortaya kor. Bu 
korkulu yola herkes, gelişi güzel 
atılamaz. Netekim bugün gençli· 
ğin degerini belirten de nesirleri 
oluyor. 

Onların eksik tarafı. dağınık 

yapyışl.ırında idi. Tek tek inci
ler b~luk içinde pek göze çarp
mazlar. Onları göstermek için bir 
leştirmek, bir tesbih, bir gerdan 
tık yapmak gerekti. Y&ışar Nebi
nin kitaUında böyle birikmiş bir 

(1, it/nı " yıfayr ~evirini:) 

s - ıu:nu.ı:"un lIJAvı.;st 
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Gök altında kazanılmış 

En acaip rekorlar 
- - -

Sporda olduğu gibi başka türli1 de ~ 
kor kmldığmdan bahisle geçen haftaki 
ilAvede en acaip fekorlardan bu.da. 
mu yazmıgtık. Geri kalanları da bu na. 
veye saklaDll§tık. 

BEDBAHT BİR ERKEK 
50 sene evvel Vilyem Peni isminde 

bid, kilisede mihrap önUnde nlkihı la. 
yıln-ken, nioanlısı tarafından terkolun
muştur. Kız, başka birisile evlewniştir 
ve Perri, o andenberi ağız açıp da tek 
kelime söylememigtir. Kendisi, şimdi 76 
yaşındadır ve Yovada Audubonda yaşa. 
maktadrr. ~ki niaanl rsı tekrar kendi
sine dönerse lakırdı söylemeğe andiÇ" 
miştir. Bununla beraber, bir şey arzu 
ederse, bunu fısıltı halinde anlatmakta
dır. Ancak işitilebilir bir sesle ve birkaç 
sözle ... Her pazar günü, vaktilc kilisede 
mihrap önünde dururken arkasında bu. 
lunan glivey:ilik elbisesini dolaptan çı. 
karır, silı;r süpüıiir, temizler ve kilise. 
ye gider. O suallere cevap vermediği i. 
çin artık kimse de kendisine seslenmez. 

Vilycm Peni, sessizce gittiği kilisede 
lyin yapıldıktan ve orada eski nişanlı
sına tekrar kavuşmak için dua ettikten 
sonra tekrar evine dönüyor ve daha hft
!i. eski sevgilisinin geriye dönmesini 
bekliyor. Lüzumundan kat kat fazla ve 
"""" ... 'kb' l'k b' .. 'ti? """'9una vır nı ın 1 ••• ır umı .... 

l oo LiTRE KA..~ 
Gelzenkirşende işçi Valter Leske, ı;im· 

Ciiye kadar 100 litreden fazla kan ver
miştir. Avrupada henüz hiç kimse bu 
miktarda kan verebilmiş değildir; hat. 
ta, diğer kan verenler bu miktara yak. 
!aşamamışlardır bile! 

' 

! 01\'UNCU DEFA 1K1z KIZ 
Biltün Yugoslavyada tanınmış fut

bolcu Milan Laı.a.reviç, ayni zamanda 
posta müvezziidir. Acaip bir Jübilenin 
kahramanı olabilir; çünkü, kendisinin 
geçende 10 uncu dcf a olmak üzere ikiz 
çocuğu doğmuştur. Aradan g~en yıllar 
içerisinde çocuklarından 6 sı ölmüştür; 
eğer bunlar dtı. sağ olsaydı, futbolcu 
posta müvezzii Milan Lazareviç, bugün 
20 çocuk babası olacaktı! Ve 6 sı öl. 
meklc beraber, kendisi 14 ikiz çocuk ba
bası olar:k gene parmakla gösterilir! 

BlR REKOR MU, BlR DEL1L1K Mİ? 

25 yaşında bir delikanlı olan İngiliz 
Kenet Bcyley, !ngiltereden Fransaya 

- - .. ~- - -
geçip, Pariste açılacak olan beynelmilel 
aergiye açılacağı giln yetilmeği aklına 
koymugtu. Ve kop koşa hedefine var
mak istiyordu. Koguya Burnmurtta bq· 

ladJ; 4 saat, ~ dakka sonn. Savtamp
tona eri§tl; aradaki ı:.ıesafeyl saatte 
vasati 18 kilometre kat'etmek BUJ'etile 
geçml§ti. 

-'Kuvin Meri,, transatlantik! hareket 
için hazırlanır, demir alırken rıhtıma 
ayak bastı. Kaptan, hemşehrisine lüks 
bir kabine ayırdı; fakat koşucu, orada 
yatıp kalkmağı kabul etmedi. Güverte.. 
de boyuna koşmağı tercih etti. lleriye 
doğru, geriye doğru koşarak, bu suret. 
le hedefine boyuna koşup da varmı~ ol. 
mak hevesindeydi. 

Mun.u.am traMatlantik suları ya· 

- - - -- - -
rarken, yolcular, onu seyrederek hoşça 
vakit geçiriyorlardı. Böyle geminin biı 
ucundan öbür ucuna koşa kop gidil! 
geldiği Sirada, vapur, Şerburga yan~~ 
KO§Ucu orada nhtnna çıkar çıkmaz ge. 
ne kO§Dlağa koyuldu. Paris yolunu tut. 

tu, Şerburgdan Pa.rise doğnı da daha 
bir 28 saat,... geceli gUndüzlü 28 saat 
koşan delikanlı, nihayet Parisin ilk ev• 
lerini seçti. Paris ahalisi yollara top
lanmış, el çırpıyordu; bu yılmaz lngilizi 
hararetle alkışlıyordu. Sergiye girip de 
Büyük Britanya pavyonunun önüne va. 

nnca, Büyük Britanya sergi komiseri. 
nin kollan arasına düBen Kenet Beyley, 
bu sırada hem yorgun, hem memnun, 
nefes nefese şöyle dedi: 

- Koşu, başarıldı!? ... 

Yeni bir harp hilesi 
Ortada lop yok, top sesi 

nereden geliqor? 
Maksim Bab isminde bir Fransız mu· 

cidi ''Gürültü harbi,, ismi verilebilecek 
yeni bir (harp usulü) icat etmiştir. 

Fransız Genelkurmay başkanlığının ka
bul ettiği bu usulün mahiyeti §udur: 
Düşman, kar§ı tarafın top atışlarını 

fukip etmektedir. Şu taraftan bir ses 
i§itiyor ve harekatını o tarafa çeviri. 
yor. 

Fakat aldanmıştır. Çünkü o taraftan 
gelen top sesleri yalancıdır. Orada top, 
tUf ek yok, bir gram of on ile bir ses bU. 
yültücU filet vardır! 

Bıı gramofonda top sesleri birbiri ar. 
kasına "çalınıyor", alet bunu büyüıtü • 
yor ve bir istikamete doğru neşrediyor. 
Düşman bu tarafa doğru hareket et. 

tiği zaman belki diğer taraf onu arka. 
sındıın kuşatacak ve onu gafil avlıya
caktır. 

Ayni §ekilde, bu tarafta pathyan top
ları öbür taraftan geliyormuş gibi gös. 
termek kabildir. 

Diğer bir misal : 
Bir gece düşman tayyarelerinin gök

yüzünde dolaştığı duyuluyor. Bütün 
toplar o tarafa ÇC'Vl iliyor ve tertibat a. 

lınıyor. Halbuki semada biı u~urtm~ 
dan başka bir §CY yoktur . 

Bu, eeffaf bir maddeden bir uc:uıtma• 
dır. Şeffaf olduğu için, projektörler o
nun farkına varamıyorlar. Sesler de, u· 
çurlpıanm Uzerine konulan yine böyle 
gramofon ve ses büyUltucü tilet tertiba
tından çıkmaktadır ... 

Bu usulün, harp hileleri sahasında 
büyük bir inkılap teşkil ettiği ve ilerde.. 
ki harplerde mühim bir rol oynayacağı 
dü~Qnülüyor. 

vvet görünüyor. Zaten galiba 
un da 6ôylemckten çekindiği 
at, yapmak istediği bundan 
ıka bir şey değildi. 
Hikayelerin çoğunu eskiden 

uştum. Tanımadığım pek 

gençleri de bu kitaptan öğren

dim. Her biri için vaktile rıyn ay-. 
rı salışarak ihükümlcr verdigim 
bu olgun gençleri, toplu görmek 
hoşuma gitti. 

alınan hikayeler kıskanç ve itina
lı bir süzgeçten geçirilmemiş. 
Maksatlı ve gayeli eserler için bu 
titizlik şarttı. 

Sonra kitaba nasıl girdiğine 

bir türlü akıl erdiremedifim bazı 

parçalar da gözüme battı. Her 
cümlesinde bir dil, bir mantıka, 
bir müşahede, bir tahlil yanhp 
ile zevki kemiren bu söz kalaba
lığının kitapta işi ne? 

Yalnız~ sanıyorum ki kitaba 

•- KURUN'un lLAVF..SI 

• 

Kcşki ben, böyle bir şikiiyctte 
baldı olmasaydım . 

- "Para ~mamn bin bir yolu,, iamindeki kit.abt 
~ 8izsiniz, değil mit Ki tabNtızciaki usulleri tatbik 

~ettim, dilenciliğe mecbur oldum- · 
- Bu da paro ka zanmanın bin bir yolımdan biridir ... 

' 

- Vrtı.it ederim ki klzınıla pm-a81için evlen 
mezainiz? 

- Eğer bana para 'loa:»nacak ba§ka 
bir 1X1Bıta g~teriraenie, kut.nı almam. 

- Vücudumda fK tekilde delraoak bir fMild 
faıiyorum. 

- Pazar günü çok iyi eğ
lendik; yalnız, b~mızd.an 
ufak bir kıı:xı geçti ... 

Radyoda f'k bir kadın u. 
CMZ giyinme propaga1'dasıya· 
pıyor .. 

Rtr.sız - Sizi de 
kaf esc koycuilar 1 

- Bi'l'8en gelmeni ftMıl dört gözle 
'bekliyordum! 

- Çok mu göreceğin geldi,, yavrıım1 
- Evet ... Sonra, terzi de bi:rknç ke. 

re geldi de .. . 

- Parmağından yüzüğü at, bakalım.. 
Artık ayrılıyoruz. Yeni bir tıişa11 lım 001· ••• 

- Adı ne? Nerede oturuyorl 
- Mani olmaya mı çalışcuxıksın 1 
- Hayır, yilzüğü belki ona satanm 

'diye dil§ünüyorum .•• 



--
ADI KADER 
Yazan: 

Bllyllk Rus HikAyeciei 

ÇIEHOF 
pervası yoktu. Aralarından ihtiyarların yüılerine 

9'arşı artık elverecek derecede yaıadıltlan ve ölmek 
•akitleri geldiğini ihtar -ediyorlar, onlar da bunu te-
yekkül ile dinliyorlardı Her1r:ea Fioldaya haata Ni-
1rıolanın yanında, Nikola ölünce kocumm aıkerlikteıı 
~ulup köye geleceğini eöylüyodardı. Maria b1Um
iten korkmak şöyle dursun, aı:railin ndden biran evvel 
gelip ruhunu kabız etmediğine şaııyor, çocuklanndan 
~ri öldüğU zaman bir hafiflik duyuyordu. 

Ölümden korkmayan mujikler hasta düımekten 

tir t~r titre4lerdi. Bir hiç, bir barsak rahatsızlığı, ha
fif bir titreme kocakarıyı yerlere atmaya: 

- Aman, bitiyorum, aman! .. 
Diye iniminim inletmeğe kifi idi. 
Mujiklerin ağızlarından s~ğuk alma, solucan, ka

tın şişkinliği gibi hastalıklar hiç düşmezdi. Soğu.le al
maktan korktukları kaldar dünyada bir şeyden kork
mazlar, yazın 6ıcak günlerde bile iyice örtülü yatma
ya bakarlardı. 

Kocakan kendine pek bakarı sık sık hastahaneye 
gider, yetmişinde olduğu halde doktorlc.ıra daha elli 
sekizinde olduğunu söylerdi; tam yaşını bilirlerse ar
tık senin ölmen gelmiş diye iyi bakmayacaklanndan 
korkardr. 

Adeti hasttıhaneye yanına iki üç torununu da 
alarak erkenden gitmek ve ak§run21 kendisi için bir 
şişe ilas, torunları için birer kutu n.erhemle dönerldi. 
Bir kere Nil·olayı götürmüş, o da verilen ilacı iki 
hafta kullanarak iyileştiğini söylemişti. 

Kocakan köyün elli kilometre çevresinde ne ka
dl'lr doktor, ne kadaı hastabakıcı, ne kadar üfürükçü 
varea hepsini tanırdı. Paskalyada papas elinde asası 
ile köyiin bütün evlerini dolaştığt zaman kocakc:.ırıya 
ıehirde hapishanenin yanı başında oturan, orduda cer
rah muavinliği etmiş ve her derde şifa ilaçlt1r veren 
birini anlatımı. oğluna onu getirmesini söylemişti. 

Kadın bunu kulağına küpe etmig ve ilk karlar düıün
ce gitmi§, sakaldan ibaret ihtiyar birile dönmüştü. 

Herifin yGzu.ıün bütün damıırlarr dışan vurmuıtu. 

O aralık evde işçiler vardı. Kulaklarına iliştirilmit 

gözlüğile bir terzi eskipüsküclen bir yelek biçiyor. 
iki ideli.kanlı fötrbotloc yapıyordu. Sarhoşluğu yüzün
den nihayet evden kovulmuş olan Siryak da evde 
idi. Terzinin yanına oturmuı bir toka tamir ediyor
du. Velhasıl ev dolu, havası bubat bir hı:.Jdc idi. 
Cerrah muavini Nikolayı evirdi, çevirdi muayene et
ti, hacamat yapmak lazım gelldiğini söyledi. 

Bnrdakları dayadı; ihtiyar, Siryak, terzi küçlik 
kızlar hep etrafını almışlardı. Hepsi hastalığın bu iş 

görülürken hastanın vücudundan çıkmakta olduğunu 
görür gibi c:.ldular. Hasta da kara kara kanların, pis
liklerin vücudundnn çıktığını gördü, sevin!:ii. Terzi: 

- iyi, iyi, inşallah bir şey kalmamı~tır ! 

Dedi. C rrah muavini ilkin on iki şişe sonra on 
iki daha } apıştırdr, çayını içti, gitti. H Gtaya bir tit
reme geldi. Yüzü çekildi. Şi~ti. Parmaklarına bir ma
vilik çöktü, yorganlıı, koyun postu ile örttüler, 
yine Uşüyordu. 

Akşamleyin can çckişmcğe lıaşfodr. Tahtaya in
dirilmesini istedi. Terziye cıgara içmemesini söylcıdi. 

Paltosunun içine sükun ile büzüldü, sabaha do.1!
ru son nefesini verdi. 

Ne uzun, ne şiddetli bir kıştı .. 
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- Dlln ve yana ı 
1 Tercüme 
i k Ullly atı 1 

'1 sert beriııde11 
tertip edil.mit olan 
65 ciltten ibaret bu. 

kütüphanede bilglnl·İ 
zt genişletmek husu-; 
sunda lilzım olacaki 

ı i il .: edebi, fenn , ve mı: 

bütün me\"zulara te-! 
mas olunmuştur. Bi·E 
l'lncl seriyi birden a-f 
lanlara bir lira s3j 
kuruş ikrnm ediliı-;i 
ve 2 lira 82 kuruşE 
peşin alınarak kala·i 
m nycla birer llr•·i 
dnn vert"..sire brrnkı-s 
lır. i 

lktncl seriyi blr·i . 
den alımlara 1 lira! 
30 kuruş ikram edt-i 
Ur; ve 2 lira 20 kn-i 

1 rnş pcştn almarak~ 
knlnm ayda 1 er 11-S 
radan veresiye brra-E 
lohr. E 

UçUncU serin btr-E 
'len alanlara 1 liral 
22 kuruş ikram edl-i 
lir; ve 2 lira 88 ku-I 

1 
ruf peşin alrnarakı 
kalanı ayda ı cr JJ-i 
ra<lan \"eers1ye bıra-I 
kılır. 1 

1 Dl\rdlincll seriyi i 
: birden alanlara 1 u.1

1 i rn 22 kuruş ikram 
i edilir; ve 2 Ura Sfll 
kunış peşin alına-; 

rak kıılnnt ayda ı eri 
il radn n v~ttsl ye hı· İ 
rakıhr. ı 

Beşinci seriyi blr-i 
tlt'\n nlnnlara 1 llraİ 
50 kuruş ikram edl·i 
lir; \"C 2 Ura 30 lrn-~ 
rıış ı>eş"ln almtırAh i 
lrnlnnı nydn 1 er fi.! 
ındnn vert"slyc bırn-! 

~ ı,ılır. S 
Altıncı st'riyi hfr-i 

<len nlnnlnrn ı Ifrtı i 
~ kuruş lkrnm cdı-i 
lir; \'e 2 Jirn 4 Imnı<;~ 
p('şin nlnınrnk lrnln-5 
m nyıln 1 er liı-n<lnn! 
\"<'rcsl~·e hrrnkTlır. i 
!H TJı, YEH1: : 

Anknrn cn<lı)C'ı:;ti 
) VA l\IT J{ f 1'A BF.\Tf ~ 
ı •••••••••••••••••••••••••••••••• : 

Çeviren: ,--.. 

Haydar Rıfat 

ıx 
Daha ötede mujiklerill elinde, aYUCWlda buğday 

Dlmadı. Para verip un almak mecburiyetinde kaJ .. 
dılar. 

Evde bir meı,alesi olmayan Siryak uıamkırı bir 
patırdı çıkanyor, herkeai korkulara uiratıyor. Sab;Jı
lan ba' ağrısından, utanmaktan işkenceler çekiyordu. 
içler acısı bir hali ~rdı. Ahırdan inek açlık tesiri aı .. 
tında mütemadiyen böğilrilyor, buna karıı koca kan. 
Maria kan kusuyorlardı. Hava kastenmiı gibi taşları 
çatlatacak bir don yapıyor ve kar topluyor, kış sürü,.. 
yorou. Bir aralık boralar koptu, arkasından kar 
yağdı. 

Her şeye rağmen kıt da bitti. Nisan iptidalann
da gündüzleri ılık havalar oldu, geceleri yine don ol .. 
makta beraber sıcağın az daha artmasile bundan eser 
kalmadı. Artık çaylar akıyor, kuşlar ötüyordu. Ça
yırlık ve dereboyunıdaki bodur ağaçlar brıhar sularil& 
örtüklü.• Köy ile kasaba arasında şuraşında burasında 
ördekler görünen bir göl halini aldı. Batatken etra
f mı alan muhteşem bulutlar ar.;.Qn<la tutupnuı 

bir hal alan güneı her akşam, hiç beklenmiyen y~ 
akla hayret veren ziyaı oyunları, bir tabloda görüldü~ 
ğti zaman hakikat olabileee-ğine inanılamayacak renk• 
ler ve bulutlar y~ıratıyordu. 

Turna kuşları hızlı htilı uçuyor ve sizi çağırır 
gibi bağrışıyorla11:11. 

Köyün sarp, yüksek tepesine çıkmış olan Olga 
çayırlan sulann başını, güneşi, nur içinde parlayan 
kiliseyi uzun uzun seyretti ve buradan başka bir yere 
gözünün alabildiği yerlere, icabında dünyanın öbür 
ueuna kadar gitmek hususunda duyduğu şedit arzu
nun tesiri altında tutuklu.k geldi, göz yaşlarını 00-
şattJ. 

Kendisinin Moskovaya gidip bir oda hizmetçili• 
ğine girmesi, Siryak d() birlikte gidip kapıcılık süpU .. 
rUcülilk gibi bir hizmete girmesi kar<)I'laştmlmıştı. 

Havalar ısınıp yerler kuruyunca yolculuk hazır .. 
lığı başladı. Olga ile kızı daha hava ağarırken torba
lan arkasında yola düzüldüler. Maria kendilerini ae
lilmetlddi. Siryak hastcılandığmdan bir hafta sonra 
gidecekti. 

Olga kilişeye doğru dönerek eon bir defa daha 
tlua etti. ..Kocasını düşiindü, ağlamadı. Yalnız yüzı. 

ouruŞtu ve bir kocakanya döndü. Kışın zayıflar:u§, 
çirkinleşmiş, saçları ağtırmıştı. E&kiden vücudunu 
süsliyen sevimli hava ve tatlı gUliişünün yerine sert 
bir ıztırap ve tevekkül ifadesi gelmiş konmuştu. Ba
kışında artık bir şeyler duymuyormuş gibi şaşkın vo 
hareketsiz: bir hal vardı. KöY.den ve mujiklerdt-n tıy• 

rıhş içine dokunuyordu. 

Kendi !clnketini benimsiyerek kocas•nın r::ömü
lüşii göz:lerinin önüne geliyordu. Her evin kadınr, 

çocuğu cenaze önlerinıden geçerken ayrı ayn t~ua et
tirmişler, hep ağlam:şlardı. Köyde g~irdiği bir yaz 
ile kıt içinde ](öylülerin hayvanl<:ırdan daha beter bir 
halde yn15adıklarını gördüğü günler geçirmiş, onlarla 
yaş:?.makları pek korl:unç bir şey olmu§tu. Kaba idiler 
namus mefhumu ile bir ilişikleri yoktu, pis sarhoı 

nifak icindc, durup !dinlenmeden boğuşur, çünl:ü bir
hiı lerine hiç saygı beslemez, birbirlerinden korkar, 
yine birbirlerine hakaret ederdiler. Meyhane açan, 

(Arluısı ııaı·) 

Edebi por~re/er: 

Sami paşa zade Sezai 
- içtimat romancımız Refik Ahmet Sevengile -

Onu ha.ya.tında. hep ak saçlı Y8.§amlş, 
hep ihtiyar kalmış bir insan olarak dil
şünürlim. Öyle ya, büyük emeklerle 
ömrlinil harcadığı yazıl&rmdan h&ngi
sine bakacak olursak bunu görmez mL 
yiz? 

Celal: B\1 genç a.şııc ne kadar olgun, 
ne kadar yaşlı bir in.san ta.vn içinde 
:< develope) edilmiştir. Dilber, evden eve 
kovulan bu genç ve masum kızdaki sa. 
brr, ya.~mı biraz daha bilyültmfiyor mu? 
Sonra hep ihtiyar ev kadmlan, 1cla1ine 
ağlayan büyük babalar, kedisini ken. 
wsine tercih ettiğini bildiği halde bab~ 
ca bir şefkatle karısına dönen kocalar .. 

Sezai, doğduğu memlekete his gibi, 
sevgi gibi şeyler getirmek, gençliğin.. 

öcnberi hep be§ köşeli bir hendese §ek· 
lini kaybetmeyen yüziyle ve onu kenar
larından örten saçları, öne doğru uzan. 
nıL~. acıyan bir duygu içerisinde iğilir 
gibi duran göğsiiyle babaca sevgiler du
yurmak istedi. 

Şefkat: Onun ihtiyarlığı da biraz bu. 
radan geliyor ya. Bu vasıf bir zar gibi 
)>ütün eserlerini kaplamıştır. 

Bu taş ve toprak 8.lemine gözlerini 
kapayalıberi onu dilştinür dururdum. 
Geçen gece nıyama giren üstat bir hay
li acı taşlar yuvarladı. Hep o ince ve 
narın koUarnu sallayarak ve kapaklan 
§iş kin gözlerini gözlerime dikerek: 

büyük olacakmış; büyük, büyilk .. Hep 
büyük.. Güldürüyorsunuz insanı, Bu de. 
mir leblebileri senelerce evvel biz de yu. 
varlayıp duıııyorduk.,, 

Sezai CeW midir! Dilber veyııhut 
Cevher midir?. Kim bilir?. Dilberi de, 
Celali de duyan adam. siyah yilzlü btL 
yük ve temiz adamı, Cevheri yaratana
dam nihayet bir eergtir.eşt yazmı§tır. 

Toprakta kımıldanan insan yavnılL 
rının zıt gölgelerini ruhunda titrek J3lk
larla renklendirmeye çalışan Sezai bize 
sadece bir esirin hik.iyesini anlatınııı 

r:--- Yazan: 
1 ~ıidı ş1i:ü Şaı ır@li<!ı~ 1 
değil midir? Güzel anlatmıştır, dos:u.n 
güzel; ne romantik, ne realist. Çünkü 
ne Dilber, ne onu hisseden adrun mektep 
talebesi değildir ki .. 

Ya küçük şeylere ne demeli? 
Hep o durgun ve kanşık bakış: "Ah 

sizin bu ad takmak merakınız yok mu 
diyor; küçük şeyler ismi, sire muhak -
kak büyük şeyler mi düşündürmek is. 
tiyor? Bunlar gerçekten küçük şeyler. 
dir. Anlaşılan hep büyük şeyler yazmak 
istiyorsunuz.. Dünyanızda yığılıp duran 
bu putlarla bir gün hakiki Peygambe. 
rinizI tanıyamıyacaksmız.,, 

Kedilerlnl kocssmıı astan tut&ll sıvr.1 
&killI, sert duygulu, fJIDlllrık, UJD inatlı 
kadın ve onun sözlerine mutl, sevgi, şef. 
katdolu erkek. 

Onla.r bizi güldürmekte bile temiz ve 
manfilı: davra.ndıla.r. Ya P~kaJr unuttu. 
lar mı? 7.a.vallı PandomimacI! Cemiyet
te (postun) ve kürkün hüküm sürdüğü, 
aanate ve onun lnsanlarma. imaretlerde 
elinde kovulle çorba bekliyenlere acı • 
dıklan gibi merhamet edilir veya L."Üçtik 
bir fino yavnısuna bcnutillp alaylı bir 
sevgi ile mukabele edildiği bir devirde 
llihlara aşk hissi duyan (Paskal!) 

"KUçUk Şeyler., hikAyeclsi bize az 
bir hayat yaş&mUJ olduğunu, buna rağ
men hayli şeyler duyduğunu, ve yapa,. 
bileceği kadar mütevazi bir hizmet yap. 
tığını anlatalı yıllar geçiyor. Fakat hftUi. 
onu realist, idealist veya romantik sa. 
hada bir merhale diye karşılayan ağız. 
lar sükfltu öğrenmesini bilmemiştir. 

Netice: Yeni nesillerin kafasından işi 

gürültüye getirerek bir isim daha kazı_ 
mış olduk. 

Bir kuş gibi hafif ve ince vUcudünü 
kımıldatıp toplarken gözlerile Seza.inin 
dünyasına bir defa daha baktığını dü~ 
şünclim: Kahramanlarını §Cfkat z:: rile 
sarıp !clal'den Cevhere kadar hepsi için 
elemle ağlayan bu temiz ihtiyarın, gör
düğü manzara karşısında (Patolojik) 
bir gülüşe kendisini kaptıracağı mu. 
hakkaktır: Boş bir meydan; 'sergiL 
zeşt,, in ismi bile silinmiş; fakat Ser. 
güzeştin aşkına kördöğüşüne çık-ırak 

tos~ıp durmuş bir sfirü sergüzeştçi a
layının kitap ve mecmua sayıfalanna 

bıraktıkları yayık ve bulanık heyheyl -
rinin fosilleşmiş izleri ... 

" - EvHit dedi, darılmayın ama, göz.. 
lcrinizde azı~ık kuvvet ve düşünceleri
nizde biraz olsun ağırbaşlılık olm~mı 
ne kadar içten dilemekteyim. Her biri .. 
niz bir tarafımdan çekiştirip durmakla. 
!bir şey mi yapıyoruz sanıyorsunuz? 

Bakışlarındaki gülünç ve tuhaf ma.. 
nayı saklamıyarak: 

Nezaket icaoları 

Yemeğe davetlisiniz .. 
- Alı sizler diye (siteme) başladı. 

Bitmooi mi bu yolda koşup durduğu .. 
nuz.. ''Sezai realisttir. Hayır idealist. 
Bu olmadı; hem romantik hem realist. 
Realist canım vallahi realist.,, gülmek 
hukkım olduğu halde garip garip dil • 
~ünmekten kendimi alamadım. 

lcliıl, Sergüzeşt, Rumuzüledep, Kil. 
çük eycykr ... lsimlerile az çok mevzuları 
nnl~ılabilceek olan kitaplar... Biz !c. 
lfılde bir kronik "KUçük şeyler,, de ya 
lıcp, ya. biclik "sergüzeşt,, te Scrvetlfü
nun sayıfaları arasında ballandıra bal· 
landıra anlatılan koca koca idealler arn. 
dık. Sezai, o geceki ruyadan sonra göi
Jerimin önünden bir türlü aynlmıyan 
bu insan, ince dudaklarım lavnk bir L 
fade icerisinde bi.ı1::crek bir şeyler söy
lüyordu: "Sergüze~t .. Ah çocuklar, bir 
sergüzeşt nenize yetmiyor? Evet evet 
biraz dikkat edin, göreceksiniz; bu ki. 
tap adı iistünde sadece bir acrgüzc.st· 
ten ibarettir. Zavallı Dilberin, annemin 
evinde veyahut halamın, kyzemin, dost
krımın evinde gördüğüm DilberlC'rden 
birinin sergijzesti. Kilelik reyler: Yine 

Suzan nişanlısının evine akşam ye. 
meğine davetli idi. Misafirlerin sekizde 
hazır bulunmaları rica olunuyordu. Su. 
zan, bu davete çok sevinmişti. Giderken 
de aynanın karşısından bir türlü ayrı. 
lam adı. 

Gittiği zaman saat sekizi beş geçiyor
du. 

Salona. girer girmez herkesin kendi
sini beklediğini gördü. Davetliler ara
sında çok sevgili arkadaşı Meliha da 
vardı. Hemen koştu onun elini sıktı. 

Sonra nişanlısı Fahriye elini uzattı. 
Yemeğe oturdular. !!.,azla açıkmıştı. 

Herkesin çorbayı tabaklarına almaları.. 
nı bekliycmedi, taksim ka~ığı elde iken, 
ı,: rbayı kendi kaşığı ile aldı. 

Yemekte yanma çok gülüp söylüyen 
bir genç dü:müştü. Onun söylediklerine 
herkesten fazla Sumn gUliiyordu. Ye. 
mek hakikaten çok ne13eli geçti. 

Yemek yendikten sonra, Fahrinin an. 
nesi kalkınca, Suzan da, bunu yemekten 
kalkması için bir işaret saydı ve pq~c. 
tc~ini kntlryarak, kalktı. 

Yemekten sonra biraz oturdular, ko
nuştular, Sonra dansettilcr ve avrıldı-

lar. 
Misafirler gittikten sonra Fnhrinin 

annesi ile babası konu13uyo. ardı. Baba· 
sı: 

- İyi, hoş bir kız ama, diyordu. Ba
zı harelı:ctleri var ki... 

Annesi de: 
- Evet, diyordu. Bazı nezaket icap. 

l nrını bilmiyor. J{usurları var ... 
Suzan tam dört Jmsur işlemişti. Bun. 

lar hangileridir? 
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~ OtM:iV. ~ ı\wı.\ale lioM&tw'"lcıfM 
'-lttcı eldp bG§lcoM Ce\>Gt Kıt.la. Jlusoll. 
Ri lcu.pa.aı lmtmde kcJT'~ söy. 

ıe,, "67Vken 

'6eld Uıcr\\be\erbn\z, muvaffaldyet bıan. 
cımızı kuvvetlendiriyordu. Bu, Türktln 
biniclllkteki ytlksek kabiliyetinden baş. 
b bir uey değildir. Bu sene ilk defa 
beynelmilel müsabakalara iştirak eden 
genç eldplerimizln g&sterdiği muvaff a • 
Jdyet bunun parlak bir delilidir. 

Süvari ekipimizin başkanı Cevat Gür. 
kan: 

- Müsabakaları kazanmamız için btl· 
yüklerimizin hudutsuz yardım ve te§ci
leri, milletim.izin l!yik olduğu UstUnlU. 
ğUne olan inancmıız, biz TUrk çocuk• 
1armı en çetin müsabakalarda kazan • . 
aırdı. Gene dediğim gibi biz, bize gide • 
eeğimis yolu gösteren ve dalına göste
recek olan Atatürkün parmak işaretine 
Cioğru gidiyoruz. 

O daima aferi gösterir. Şunu da 
söyliyeyim ki, siz gazetecilerin bizim i
çin yazdıklarınız gür.el yazılar, yabancı 
memleketlerde bizi son derece sevindi
riyor ve bu sevinç azmimizi, milli vazi. 
femizi ifaya gayretimizi ((Ok arttırıyor. 
du .. , 

Uzun ı:ıurt!n oır &.y r .. ıK ... an sonra ka • 
vuştuğu on sekiz aylık yavrusu Candanı 
iki yanaklarından üstüste öpmekte olan 
Eyilp ÖncU ile konll§lllak için çok bek. 
lemedim. Candanım annesinin kucağına 
verdikten sonra anlattı: 

- Müsabakalarımızm bütün safhala
rını yar.dımz. Si7.e ne söyliyeyim. 

- En heyecanlı müsabakanızı anlat. 
manızı rica edeceğim. 

- Şüphesiz Roma müsabakası idi. 
Fakat kendimire güveniyorduk. Esasen 
İtalyan ga7.etelcri bizden bahsederler
ken "Türk ekini mühim rol oynıyacak., 
diyorlardı. Nisteki müsabakalarda al. 
dığımız neticeler çok kuvvetli idi. 

- Heyecan du,·madmı:: mı?. 

Muzaffer Türk süvarileri aramızda 

Yağmurlu bir gUndU. Binicilik klübü 
lkıtindeki sahada silvarilerimizin müsa. 
t>akalarmı seyrediyordum. Saha çamur 
için.de idi ve biz ısl~ıyorduk. 

MUsabaka sona erdiği vakit sırsıklam 
1>lmuştum . 

· Evvelki gün, yakıcı bir güneş \"ardı. 

Blvarilerimizi bekliyorduk. Bana yağ
muru bile hissettirmiyecek. hPyecanı 

;gene duyuyordum. Fakat timdi onlar, 
lgilneş gibi parlak bir zaferle dönUyor • 
lardı. 

1 O yağmurlu günü ve bu güneşli gtinü 
hiçbir r.aman unutmıyacağmı. 

Birincisinde TUrk binicisinin meslek 
qkını, ikincisinde Tllrk çocuğunun mil. 
U aşkını duydum. 

Ve kütle halindeki seyirciler dün, mil
i duygu, milli heyecanda bir tek insan 
olmak hasletini bir daha gösterdiler. 

Silvat"ilerimizi herkes, hepimiz sevi . 
yonız, dalma aramır.dadırlar; isimleri, 
aimalan ile de tanıyonız. Fakat. en kuv. 
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vetli milletlerin gözü kalan bir zaferi 
Tilrk milletine hediye getirdikleri gün, 
onların isimlerini, yüzlerinin çizgileri
ni unuttuk. Biitiln süvariler, bizim, kar. 
şılayıcıların bir tek duyguları gibi (Bir) 

oluverdiler: Tilrk süvarileri. 

Çok üstün, çok kabiliyetli rakiplerini 
bariz farklarla yenen Türk çocukları 
burada bize: 

- Mitti vazifemizi yaptık , dediler. 
Süvarilerimiz ile konuşmak, onların 

lhtlsaalarını sormak için kendilerine 
yaklaşırken ,Tilrk milJetine mal ettikle
ri zaferin heyecanı içinde idim. 

Saim Polatkana Roma müsabakasını 
sordum: 

- Roma müsabakası, dedi, dünyanın 
en büyük mUsabakalarından biri idi. En 
kuvvetli ekipler iştirak ediyordu. Dün
ya birinciliklerinde mühim mevkileri 
vardı. Fakat Tilrk milfeti namına almış 
olduğumuz vazifenin bbe verdiği kuv. 
vet her §eyin Ustilnde idi. Son seneler-

- Mussolini kupasını kazandıktn 

sonra Italya hilkiimet reisu.in ekipimi. 
r.e kuJ?ayı kendi elleri ile verirken heye. 
can duymamak imk!nsızdı. 'l'Urk milJe. 

ti namına zafer kazanmıştık. Mussolinl 
hepimizin ellerini sıktı. Altın madalya. 
lar verdi. Atlarımıza kurdeleler taktı.,, 

On sekiz milyon Tllrlrlln yUztlnU a
ğartan Türk çocuklan btiyilk zaferi if.. 

te böyle aleti.de bir vakanm tafsillbnı 
verir gibi anlatıyorlardı . 

Fakat onların kazandıkları zaferin 
yüksekliğini hepemiz öyle duyuyorduk, 
ki .. Pariste kalan Cevat Kulanın annesi 

çocuğunu kucaklamaktan mahrum kal· 
mıştı. Fakat gözleri sevgi ve §efkatıe 
ışıldıyordu: 

- Oğlumun arkadaşları bana o ka • 
dar sevinçli haberler getirdiler, ki dedi, 
ve illve etti: 

- Cevat da gelecek yakında.. Hepsi 
~Usü ağarttılar. Çok neasmlar .• 

D6nlı tn giltıeş bat1-
1JO-'U & '1ikıttlııranuı 

tazeliğinıi mNha/aza e. 
den iki yıld~ 

Kaç türlü banyo vardır? 
Deniz banyolarından nasıl ıs.i.1tade etmeliyiz? 

Banyoların mevsimlere ve 
plııalann bünyelerine göre §e
killeri ıüphesizdir. Onun için 
llanyolan iki kısma ayınnz : 

Sıcak ve aoğuk banyolar. 
ötedenberi bünyeleri sağ· 

lam ve eoğuk banyolara aht
IDI§ olanlar için her mevsim 
müsavidir. 

Fakat bu gibi itiyadi olma
yanlar için her mevsim değiı
~çe banyo ıekillerinin de 

ona uygun yapmak icap eder. 
Bu düşünce umumi muayene
den geçmiı normal insanlar 
içindir. Bu iıi bir de hastrok
lara göre diltünürıek birçok 
t>anyo tekilleri buluruz .. Banyo
lar, yalnız hastahklann tedavi
sine değil, eğlence ve güzellip 
de yeglae yardımcısıdırlar. 

Banyoları, bünye ve hastalık· 
lara göre şöylece tasnif edebili
riz: 

Hararetin düşmesine yardım 
edenler, kuvvete yardım eden
ler, güzelliğe yardım edenler, 
bazı hastalıkların tedavisine 
yardım edenler 1. 

Banyo dendiği zaman yalnu 
bildiğimiz su banyolan hatıra 

gelmemelidir. Sırasına göre ha
va ve elektrik banyolarını da 
unutmamak icap eder. Fakat bu 

gibi banyolar en ziyade han. 
lık tedavilerinde kultanılcbp 
için bu bizim mevzuumuzdan 
hariçtir. 

Burada biz daha ziyade mev
simin eğlenceli deniz banyoların 
dan bahsetmek istiyoruz. 

Yukarda yascbğmuz 'llifa 
( Det.ıcıtnt .ı" ~) 



BaAar aşkı 
(8 """ ..... - 1 .. [ 

zannediyorum •.• 
- Pa'kat eminim, seni 8erlJ1'1' ... 
- O ken(llnden, mtd-.•en ... ka. 

amı sevmez ••• Var mı ona flltboL ltlf. 
ilin, kakışsın, öntıne gelal 711mnkla.. 
IJD ••• 

- Böyle mi dQftıntı1cmnmr ••• Ben
ce gbel erkek. nneül erkektir •• 
Görmı1or m11111a pasılannıf •• Tano
tan bir heykel gibi sert ve dtızgtlıa gö

~or- tııcecllr. IL&laastır diye ben 
.. ,...,.... -k& lllıcaklı. 7....., aL 
M erkett- Bpa tur ob)'aclıt • ....ı 
~ dl1e &11=1n dtılllellJle, 

•e•larlyle ..........,. vaktla Jok 
lotruu .• Afk. ealll ft ntın19 41emek 
lel04tr. 

- Her llal4e btMI, °kb Mria4ea 
.. Mr f8)" olaaa ....-. •• 

- Blras .ur. blru hulya cllmek .. 

tbonun dell1 mi ı ·-
- O da 4etll- Bira lnceıa. 1'1ru 

aal.Qıf... Yani ~n. telrmedea 
IMaeka bir .. 7 .. Belkld Ca111, plllta 
~ bile botapeak blmd ., .. 
lur.. U111rken, ark&mclakl dsvaıdu. _ 
"'81ftldannm ~•blrtlstlntl lfltlrla. 
8eua mauallaJa. oaua kano ol•p da 
.... yatakta 7att11Jnmı ÜBa'Y'ftl' etl.-

Nul79 d1'70N•· Pemnı.. • ... 
a4ım ilerde stdea BlleDtle JleslJ'ete 
hktı. lklal de ctU gl-1 taze w 1tWr 
l0rllnll7orlar; b&rlblrlerlnln ellertnl 
&aıarak. lekeals. Cbd1eız, 1111 kardet 
sfbl, 7&1l7an& 7tlrl7orlardı. N&c179nlıa 
flpııe.lııl bira mlltrlt buldu. Maam.a
llla aevlfl70rlardı-

811 cahlarm arunıcla çift dft 119'1· 
pn kutlar, korularda ötflten btllbll
Jer, uzaktan aealerl gelen ku~ataıar. 
laattl şu cansız .. 4117guus gödnea cl
ceklerle, gtbıef ve tabiat. .• Her sem
le, tqda, cllkeıı4e, ll'Clda,. tDprakta 
ICID için ka111a1an bir teY v...ıı. J1ılt 
... et. SJC&lt bir kan dalgası adbl ana 
ıa71t17ordu ..• 

fçl Jra111ayan bir çocuk gibi çlmea
lerln tllttlnde kOflllak, çlçekldtln ara-
8Dlda 711varlanmak ihtiyacını duru• 
)'Ordu. Nael79)1 kol11ndan çek•ek: 

- Haydi, dedi. Kot bakalmı, beni 
l'ata'blHr alala? •• 

:Yorgan ruhunda, alır bacakların.& 
raimen Nactyede de çocuk olaak h~ 
Y88l vardı: 

- Haydi, dedi. Bakalım, kim kimi 
ntar? ... 

:Arkadaa Ca~t: 
- KOJUT& be• de ıturak ec9yonua 

•awmlar ... 4e41. Haberiniz olaan
Kanetu McakJ&r17Je blrk-c adDa 

•brele anlara 7et1ttl: iki gmo ka-
4mı kollarından yaka•a4ı. Kealkltıri· 

llln msmnc!all ~dar! ..• 
Pen'lıl: 

- Ben i'leaı 'lw llil.f ... ~U, 
dla ..ı&m ._... Mla ıııaaa mey

._ oDJW sllrldli'~ 
C&Ylt: 

- Dt1111t1k Hlltlflll IJlllUNHUTOrd•· 

.4U!-
_...,.,. ....... Mt' «n• .._., 

Nlw' 'mt... 
- Mcfn, ldlctlk ~llctrJe ar.. 

.. bir: bbllllk mı pptlm '·~ ' • 
Pentlı "'dl1dl~ 

- OJie demek ı.temfyonmı .• eledi, 
JtettWChhtm 1Wt ı ..,_6dl .._ 

Catlclln ctargm bdıfı, Pernnllı .. 
118rlncle cartp bir tesir J'&P&llb: 

- Yemin ederllll.. dedi. Jl•a bir 
maksatla aöylemedlm ••• 

Cavit, Pe"lnln o dakikadaki zaa
..,_....,. ecall'. -,wwa. ı.a 

.. kad•• ...... ..,.... Bltla JOl-
4a Mr1Mrl ............ ..,........... 

Penin. d........ - ............ 
SUUUMllJor4•: ...... plwü lala 
... ,_ ~.. cavn. s1s11 slsll 
-· tetlclk ...... pli~ 
........ ~,. ..... pba 
sbel kadmı, kollanma UMlll& .ı.. 

11k•ü ltla ~ .. n..la b
IW'Dlda. .ntat ..,..,..... &Olswba4e 
lmJW bir ,... 1ıı-.. .uoer: el•• 
lerla llltbe..cc•~ ......... 
nr •1anddar. Penla .. ._. ,...._ 
»ek , ..... dlfmlr. ......... ... 
..... ,...... atfslırlala 1tQsm ..... 
tat11Mr•wııa •• ....._ G1611b• 
........ 1118..,.. 9- ••«DL 
.. 8llCl&nma ....... ~ ~ 
lum4aa ..,._ ...... - ..... 
lanlll .uen.. bir ..... -....... 
ne boyla. bo111na asanaa C&Yl4la a.. 

,. .................. . 
- aporkn "" ,.,... l'1lldi ··--- koylariyle KJldtköy-.. Adalarda 
genç -- _.... .... ...,.. beı el-

"'""" -~. 

~e,ıı blıkq.larr, ba ,IHllDIHI ,... llıl• o/I .. 
4'9 a.wlılde bir Jcrvılcım 8lbl temq 
~ 7M yakıyordu; glJzJerf daha 
b•HCll flaha ateşli görtınllyordu. N..._ 
cl7elliD llakln Tardı. 

Bert Sflrilnen çıplak kolları, tUUOo! 
tan bir MJkel gibi mevzun duruyol'e 
dtt. Gözleıtnde cOŞkun bir ihUrasnı 

M8ll Tudı. Siyah ve enlt kaşları, ka... 
hn Te eanh dudaklan, asil çehresine 
»ek 7ak111yonlu. Ona, fimdlye kadu 
7Üllldan tetkik etmemlftL Ilık g&.. 

neş, hasaas tabiat, kalbinin içinde gls..' 
11 kalan .kmlcımı ateşliyordu. Çiçek .. 
ı.m kokuu, kqlarm crnltw. tabla. 
Un nlıun4a dolan tue atkı. onun ya.. 
Nllae Q qd&ÜlıltJ. Çloekll dallan 
mna kutl&nn l8lıkJarmı dlnJedl; 84 

sakum, aaahklardaa seı.a kurbal• 
wleftııe cllkltat ettL lQ1JMlekl Jıe7.., 
ean, onların kanını tututtaraıa at.ete 
tok liıensl7ordu. .. 
ZQanıa kabkah ... ODU 8&Dkl blı: 

Qk1111an 117aııdudı. Berka. OD1an 
aerat ed170rdu. Bllerlade kırlarclall 
toplaam11 demetlerle aef• aefeM ko. 
tarak gelcUler. Ballednde kabahatli 
Wr ÇllCUk p9tmh1J Tardı. Hl.o •iri 
Pervlaln SÖllDdeD k&çmadl: 

- Baba.. cll7orlarclı. SiM JmlUıe 
an ae dM1 çiçekler setlrdlkl-

SeteUer acılılul. tabaklar clls11•1fl 
8Dfuk etler. hqlu•ıe tanklar. ,... 
lancı •olmalar, yemlfler, tatltJar. IOf .. 
ra71 tir al.7aet cıbl atıalemlftl. 

Ca9lt: 
- 'I eme&e. 7emeAe.. 411orda. sa. 

ll&lıtabert achktaa oaıaımıs cıku ..• 
BlraöjQf parçaa~111 7aka1Jyarak, bol 

laardalla kamlrmeye bqladı. 
Ca .,..din tştlhaaı. ötekilerlnde de 

.. vk " heves uyandırıyordu. Pent.a. 
okad• latekll detlldl. Slrtlklene d
ılkleae aofraya·geldl. Yorsun llntrı .. 
ıt. netealnl kırmıştı. Hemen prada 
bir &lacın gölgealne uanacat. bafllU 
dlnleJ11cektl. Her teJ'4eD birer lokma 
alara~ kalktı, derin bir ufultu ile .. 
kan ırmatm kenarında, yetfWklerlıa 
arasında. kendine 711mqalt İ>lr kö .. 
baldu. fRSl«Uertn gölgesi. su111n 86-
rlnlltl. sinirlerine tath bir gevşeklik 
veriyordu. 

Herkes: koşarken, oynarken o, göz
lerlnl kapayarak, şe~ ve bahtiyar g& 
rtıııenlerl uzaktan 1e7redt70rdu. zı. 

1aııın çaı,Skm bakışlan, Cavidin ateş. 
U bir arzu içinde tutuşan gözleri. ba. 
fmJU etrafında dolaŞ&D bir 1'l17& gl~ 
'itiydi. eırtn\n bassu ve ııetelt ~h""' 
... ötel:lntn drbtls ve ateşli 78ratıı1. 
p, onda &Tft am HYlc ve finea uyan
d.ın;yoidu. Bilet, taana bir dost, ble 
ukadlllJ gibi aotulan tnce ve zarif bit 
çocukla. Allyenla fafkm ruha, Mezl. 
JeUn, sevimli Te pkrak haH, kenclf.t~ 
ilin kilrkttn ve tredertt 7arat1ııvma lıtl 
~uJOnhl. Bayat ve b~dlnt, btttb 
anuıuı ri llneslerl 9Dncltimtlft1t. 

Ylmıl J'llflllcla d11I kaf&n kadm111 
yUretıade, lfıiıdt' 4ertn bir fı asret. • 

(Borlw °" dc'JnMtloi .. ,.,,,, 

- M ba akmtı oİmuaydı.. &na her 
gbeUa bir kusuru o1mu mıl İtte Kan· 

dilliniıı ele bu kusuru nr. Yalms akıntı. 
Kıt sUnJeri iüele,e çıkarken ceçirdlll· 
mis belec:anlan taı o vur edemeninls. 
'Ama helecan da fena bir te1 mi? Ne iyi 

fCydir helecan.. K•lbin tatlı tath, kafe-
aiıtdea açacak bir kut cibi ÇUp«hfMM. 

ltMıdDll de oturarbir adradapa. 
ııte ba ~ lemti bana baylo ballan
dıra bıtDandrra anlatıyordu • 

Xa"""I U.e•m ana.de durdalr: 

.K..aalf ..rilciNMotl H'6ar w gl&el 
Bofuua ~ tlWuıt 'bir görilnüşü il'1 
InıiıT' • iMele ~ma ~n aaha 

r 

Rüzgarı bol manzarası güzel bir sayfiye 

KANDDLLD 
- ttte 8olUı cledL Sis BolUI bl

tUn gtısellilderl • blJJe bir ..... 
biç gördOqiis m11 Hiçbir foeotnlll ' 

bile akıl edip 1'araya bılar aJamet • 
memif. Her taraf &"fUCUDllRa ~ 
Bu lk dolııa i& Bolum her dd 

ciheti bilttln glselHll lle hln8scle um
yor. 
Rürelr du~daD. etlİ)'Ofdu. 

Arkadapn semtinin ıtıseDilfndea 
mağrur gerindi. elini hllcum emri veren 
bir kumadclan gibi ha.aya b1dırdr. 

- tıte dedi JU ev eski Osmanh banJ.. 
• müdürilnlln, .. kal)iki milJODU man 

tlocarm. Jwpda 111B'*1er aruma c6-
ldlen p baak 4a.. 

Sa)'IP d5ktil. IMaabaJua bUtlln ICD •. 

p.1erl, bllttla s8Rl ~t eevenler hep 
bareda otururlamq. 
~ Bunlu da doina idi. 

llefhur Pranaıs Olnanller, bıeils 
~tlOnlar nkti1e ba temıtte yerlef1nitler, 
JdStlderlnl banda lcurmuflal\\r. Pacli ... 
uraylan burada ,.Pılıımt. zeapn maU • 
lrtnelerl ba 8elDtte kurulmuttıll 

Padlph hirind Mahmut tcadiJeJe 
gitmek için adr sık buraya gelirken sem
tin tidnliğiııe hayran olmut ve derhal 

bir tUrbe kurulmuım emretmittL • -
Mitat efendi merhum KandiJU lila 

ıu aatırlan yazar: 
"'ıtandi1li mlnelkadim mqbur bir Jee

dir. Fetihten aonra Rumlar buradan ~ 
Jdldikleri vakit 011DUlılar bu kaye ıq. 
bet etmediler. Pek çok zaman eonra tek 
tük ziyaretçiler celip clderlerdi. Km
dilli ilmi ile andmasmm sebebi, padi ..... 
1ar gerce Göbu mesiresinde, gerek da-

Nlyul Ahmet 

_ -. < Det.ıamt 1 .. iıncıwd 

KandaU Au ~- Web6ım .... _ 
'tuaan plkfmaaında ve K~ kul-. 
~ toplarlarketl •• 

'I - KURU1''all ILl VBa 



G ellnciklerln papatyaların, in
sana, kırlarda koşmak, çimen

lerin üstilnde yuvarlanmak heveı;ini 

:verdiği lılr Mayıs salıahı ... 
ı Bütün aile halkı, bu sene biraz geç 
ı;olcn baharı yakından görmek için, 
f>llerinde işleriyle yemek sepetleriyle 
erkenden yola çıkmışlardı. Beyazlar 
g-iyıniş çocukların, tabiatin renklerin
den ilham alan gene kızların coşkun 
ııeşesi, o günün saadet veren, yorgun
lukları unutturan tatlı hatırasıydı ... 

Minimini Sclmamn çığlıkları, kü
§Ük Alımedin hir saniye yatışmayan 
Jıaşarılıkları, bugün herkese sevimli 
ve eğlenceli gc-liyordu. Birinin elinde 
değnek, çalıdan çalıya kelebekleri 
koYo.lnrken, Selma, ince bacaklarının 
üstünde kendini tutamıyarak toprak
lara yuvarlanıyor; Samihle lzzet, bi
ribirlerlni nden ikişer yaş farklı yc
ğeıılcr, evde, odalara salonlara sığ
mayan yüreklerinin taşkınlıklarını, 

tabiatın hür sinesinde tatmin ediyor
lardı ... . 

Kızlar neşeli, kadınlar bugün daha 
hassastı. ihtiyarların dudaklarında 

sakit bir tebessüm vardı. Herkes, ha
yatı, renklcriıı çiçeklerin arasıudan 

görüyordu. Yabani güllerin, beyaz dağ 
menekşelerinin, baharı, nazlı bir ge
lin gibi süslediği sahralarda, taze bir 
hayat uyanın ıştı. İskelelerin ötüşü, 

sakaların cınıtısı, ıs:sız ovaya can ve 
neşe yeriyordu. Arzın içinden fışkı
ran kuvvetli usare, genç bir damarın 
içinde sıcak kan dalgası gibi toprak
ları beslemişti. Güneş, tabiatin kal
binde, sönmeyen, zeval bulmıyan bir 
aşka benziyordu. Naciyeniu kolunda 
giden Pervin: 

- Ne güze l sabah! .. dedi. Bahar, 
sanki insanın kanını tutuşturuyor! ... 

Naciye, biraz ilerde giden t eyzezn
delerl göstererek: 

- ııeseH\ llülcntle Meziyete bak .. 
diyordu. Galiba ballar, onları da tu
tuşturmuş, artık blribirlerindc-n hiç 
ayrılmıyorlar .. Bir nikahları eksik ... 

- Evet ben de farkındayım, galiba 
ayrılabilecek lıalde de değiller ... 

- O da ne demek? ... 
- Belki de evlenmeden minimini, 

mavi gözlü bir de torunumuz ôünya
ya gelecek ... 

- Haydi, deli ... 
- Niçin, şaşılacak bir şey mi? ... Bi-

risi, on yedi yaşında gc-nc hir kız .. ö
teki yirmi IJir yaşında gürbüz bir de
likanlı ... 

Pervin, halısi değiştirmek istpıll: 
- Ziya nerde kuzum? .. dedi. O hiç 

yanımıza uğramadı ... Sakın, yolu lrny-
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BAHAR A~KI 
· Yazan: Dr. Cemi l Süleyman 

betmiş olmasın? ... 
- Merak etme kaybolmaz .. O da Ali

yenin peşinde ... 
- Desene, biz ikimiz kalıyoruz! ..• 
- Beni karıştırma, ben evli bir ka-

dınım .. Şu hnl<lc Cavit de senin his
sene düşüyor .. Hiç vakit kaybetme kı-

zıın .. Du, bir aşk dünyasıdır. Du !Hem
den, yüreği boş göçenler, yaşamış sa .. 
yılmaz ... 

- Cavit mi dedin? .. Bırak şu hny.ı 
<hulu •. O aşktan, sevgiden ne anlar! •• 
Elimi sıkarken kı-miklerimi kıracak 

' 
~Uevamı 10 uncuda 

-

Sarlonun karısı boşanıyor mu? 
Şarlonun karısı boşanıyor 

mu? 
Bu sual zihinlerde yeretme

ye başla.·tuştır. Bunu henüz 
kati olarak söyliyenler yoksa 
da ihtimal verebiliyorlar. Çün 
kil Şarlo kansını çok "ihmal,, 
etmektedir. 

Fakat artistin, artist karısı· 
nı ihmali, yine sinema saha
sındadır. Bilirsiniz ki Şarlo 

sade artist değil, ayni zaman
da senaryo muharriri ve sah
ne vazudır; filmlerini kendi 
yazar, kendisi sahneye kor ve 
baş rolü de kendisi alır. Şaırlo 
filmde kendisi ile beraber de 
karısını oynatmak ister. "Bu 
günkü devir., (Asri zamanlar) 
filminde de Şarlonun karısı 

Polet Go:idc:ırdı artistin yanın 
da gördük. 

Şarlo şimdi yeni bir film 
l'a::ırlamaktadır. Karısını da 
yine onda çalıştırmak istiyor, 
Fakat, film belki bir seneden• 
beri hazırlanmaktadır ve daha 
bala sahneye konmamıştır. 

lşte, Şarlonun karısını ih
mali budur: 

Kendisi gibi, onun da fazla 
film çevirmesine mani oluyor• 
Evet, ken:iisi, şüphesiz ki, ka· 
fi derecede meşhur olmuştur. 
Fakat karısı çok şöhret almış 
bir artist değildir. Belki meha
rct itibarile ondan kat kat aşa
ğı artistler reklam vasıtasile 

veya çok 'film çevirmekle meş 
bur olurlarken, Polet Goddar 
dın sönük kalmasına yazık de
ğil mi? 

Şimdi c:ırtist, kocasının bu 
' ha~cketine isyan etmiş bir hal
. dedir. Şarlonun hazırlamakta 
olduğu filmi beklememiş ve 
başka bir filmde rol almxştır. 

Polet Goddardın çevirmekte 
olduğu film ''Rüzgar aldı gö· 
türdü!,, ismini taşıyor. Bu, A· 
merikada halk arasında çok 
tanınmış ve sevilmiş bir ro
mandır. Bu kadar meşhur bir 
romanın filme çekilişinde 'de 
~ok dikkat ve emek sarfetmek 
lazım, onun için, sinema şirke
ti :ıylardanberi baş kadın rolü
nü kime vereceğini kestireme
mişti. 

'Janet Mak®nald •. -.... Karoı Lombara 

Nihayet Polet Goddard, 
"Rüzgar aldı götürdü!,, filmi 
için biçilmiş kaftan vaziyetin
dedir. Derhal kendisine çok 
müsait şeraitle bir mukavele 
teklif olunuyor. 

Polet Goddard da, adeta 
kocasının rakibi olan stüdyo· 
da çalışmayı kabul ediyor. 

İşte, bu hadiseyi, "Polet Şar
lodan ayrılıyor!,, şeklinde 

gösterenler var. FaktJt iki ar
tist arasında bugün henüz bo
şanma değil ise bile, mesleki 
bir ayrılış olduğu görülüyor .• 

Yıldız serpinetileri 
Mikinin babası Valt Disney 

şimdi de Andersenin ınasalla
rmı ayni şekilde filme ~n:ağa 
hazırlanmaktadır . 

* Lili Pons orkestra şefi 

Andre Kostelantz ile evlen
miştir. iki sene evvel yapılmxı 
olan nişanları ancttk bugün 
meydana çıkarılmıştır. 

* ''Uç silahşorlar,, tekrar 
filme alınacaktır. Baş rolleri 
Ritz kardeşler Gyntıyacaklar -
dır. 

ı;: Napolyona ıdair yeni bir 
film hazırlanmaktadır. Film 
''Kraliçe Viktorya,, filmini ya
pan stüdyo tarafınc:l~ çevrile
cektir. Bu filmde Napolyonu 
Piyer Blanşer temsil edecek
tir. Jozefin rolünü de Rut Şat

terton alacaktır. 
"' "Kayıp çocuklar adası,, is

minde bir film hazırlanmakta· 
dır. Bu fnmin mevzuu çocuk
ların suriı1dügü uzak bir ada· 
daki hapishane etrafında dön
mektedir • 

• Deanna Durbin dördüncü 
filmini çevirmeye başlamıştır. 

Filmin ismi ''Gençlik çağı., dır. 

* Geri Kuper üç flim birden 
çevirmek üzere faaliyete geç

iştir. Bunlardan birinde Meri 
Oberon ile beraber rol almak
tadır. 

• "Dört kişi ve bir rica,, 
ismindeki bir filmde Riçard 
Grin adında yeni bir lngiliz 
artisti büyük muvaffakiyet gös
termiştir. Cenç artist Luretta 
:Yung ile beraber rol almıJbr. 


