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Dün şehrimize gelen 

Ali Çetinkaya 
Hükftmelimize devredilen Elektr ik şi rketi binasında 

tezahüratla karşılandı 

l Hacıosman bayırında ve lpsalada i şlenen 

Cinayetlerin esrar 
- -- - - - ,, t· :, '\ •. ı~· .. ·:~ .. ?~"' .. 

Vekil mühim beyanatta bulund_u P.erdesi yırtıldı 
Atatürk . . 

• - - 1 _: , - -- .... -
Nafıa Vekilini 

buyurdu 
kabul "O, hem seni hem de beni çocuk-

- ... 

İstanbul, 17 (A.A.) - Atatürk, 
bugün Savarona yatında, Ankara-

larımla birlikte öldürecek!,, 
dan gelen Nafia Vekili Ali Çetinka
ya'yı kabul buyurarak bir müddet 

görUşmUşlerdir. 

- - - .. B. Ali Çcföıkaya 
(l' a.wu S iiıı ciı sayı/ada) 

Milletçe soru- ıuökUlecek kanın 
lan bir sual vebali sebep olan-

1'ürkiye Milletler Cemiyeti ı ların boynuna 

"Muhittin ben seni ölünceqe 
kadar sevecefim,, 

Cinayetlerin niçin işlendiği 
tamanıen tesbit edildi 

' içinde ka l malı mıdır '? 1 (azan: Hakkı Süha Gezgiı. 
((Yazısı 6 tncı sayı/ada) 

• JliUctlcr CcmJyeti tarafından Ha- -------· ------=-------------- ----
y hıtilıabatını kont~lc memur ol- s be h G ee k 

. k Uzero Antakyaya gönderilmiş a 1 a o PeD 
d~:ı~~~ıc!:~ı~.~~;:~~~~.:::n ::::~ y 
ıncmlekct efkArıumumlyesiJli işgal 

eden tek sual şudur: ou·· n sa hah Atı· na dan 
- ~·urklycnin MilletJcr Cemiyeti 

fteııllen mUcsscscdc <lnha fazla d ur. 

::-~::umn:~::·o::7.~:~;.::~·:ı:; l Se 1an1 ğ e uç t u 
hukukuna en ağır dıll'bcler nırulclu· ı 
i°."Unu giıl'düktıcn sonrn bu ceı~tiyeti Akşam üzeri d e S ofya 

, '\ &a(leec protesto etmek kıUI hır tc<l 

• • bl~;;::(~~ı?~al'ip tıırufı şuduı· ki Ha va m u va sa 1 at e t ti 
' tıı3da l\lillellcr Ceıııi3eli udma lıa- l Atiııa, 17 (A.A.) - Tayyareci Ba.· 

reket eden bcJııchııilcl koıı,h.JOll ft· Profeso·· r Af et yan Sabiha Gökçen bu sabah saat 
zn ı Tuı·kiye ile J•'rıuı uıım kemli n- 11,25 de Sclllıılğe uçmuş ve tayyare 

l'nlnl'llHIU nnla';'arnk aldık l arı t,cc). c e ne v r e t 8 r J h mcyda.nıııda. Türk ve Yunan ricali 
birk•ı·c l,nrşı gelıııcktt-tllr. Mlllctlt•r tarafından solflınlaıımıştır. 
Cemiyeti tıu-nfııı<lnıı llntuyn gtinck- eemiye tinde Sofya,17 (A . .A.)-AıındoluAjan. 
ı·Hcrı komisyonun Wtzlfcsi '.l'üı·kiyc Mu·. h :. m b. r j, on. sının hususi muhabiri bildiriyor: 
ile Jt'rnrısn ara ıııdıı uzlaştırıcı ol- il\ Baynn Gökçen, ScIAnlkten saat 
nınktnn 11.mı·et olduğu lınlclo bu ko- ı 7,15 do Sofyaya. muvnsnlft.t etmiş. 
·nıı JOllllll bilakis Rl"Rlıll'lııdn ihtilfı r f erans verdi tir. muvasalı\tlarındn Bulgar hUku. 
bulunan iki tnrnr nrn mcln kıırarlaş_ met! namına protokol umum mUdUril 
tırılıııış olan nnlnşnuı cs:ıı-;l ıll"ıııa \ 'C 

bu e n lnrm tntlılkntııı., muarız gfi· 

rünme 1 hn,· alaya ığar hlr şey de· 
ğll c ele nuınlc et hir hakikattir. 

Hataydnki l\lillctlcr Cemiyeti ko
misyonunun koııtı·ol ,·azife ini hita
rafano ynpmnync'nğı l'iirk l eı·in Sün
ni \ '6 l\cmalist d iye iki)·e arılmnsı 
hfüllscsimle nnlnşılııı ıştı. Zira bu ko_ 
mi yon Ccnc,·rcclc hile mnııtıksrzlığı 
Ve haksızlığı re ııı eıı it irat edilmiş 

olan buyle bir karara itil'nz etmesi 
tlzcrino l:uıınıılı flznyı ,·azlfcsinden 
kahlırnıı-;tı. Onclnn sonra bu komls· 
)'onun l'ürk da,·asını zayıflatmağn 

matuf olan faaliyetleri bir türlü ke· 
silmedi. nır aralık komisyonun ge
nel sekr(!teri Ccne,·rcyc gidince ,.n. 
zfyctin clüzelrncsi ümitleri nynndı. 

Fakat hu ümitler ele c;ok sürmedi . 
HattA f"<'ne,reye giden gt'ıH'I sekı·e· 
terin oı·ada l ııptığı tnhriklcr netkc· 
sinde komisyoııuıı '.l'ürkler aleyhin· 
deki uıüduhalclcri daha sistemli hir 
rnahl) et ahlı. Xihayet en son hfıclisc 

olnrak llata3cln hlı· 1'ürk şoföı·ünüıı 

öldüriilrııesimlc•ıı ,10Jn3 1 hUkfımct ta· 
rntnulnıı t<· ' klf c<111<'U hazı Suriyeli 
tJ\hri!..ı,:ilcri serbest lııraktırnınk i~lıı 
bizzat kımıl J on reisinin hükfımet 

konnğıııı çe\ lreı·ck taşa tutanları 

bağıra hnğıra tcş\lk ettiği gfirühlU. 
Hatay komis:ron rC'ishıiıı, gcııC'l 

SC'kretcı·I lll' {ızn lm•ımn htı ı nrzı hn-

ASIM t;.S 

(Sonu Sa. 6 Sa. 5) 

Ccncue, 17 (.A.A.) - Hususi mu- ve şehir nnmınn da belediye reis mu_ 
hablrimlz bildiriyor: avlnl, tayyare zabitleri, Türk elçisi 

Bayan Afet, dUn gece Cenevre ta- Şevki Berker ve elçlllk memurları 
rih cemiyetinde, son senelerde Tür- taraflarından istikbal edilmişlerdir. 
klyecle yaJHlan arkeolojik hafriyat 

Tayyare meydanından şehre gel
hakkında mühim bir konfer.ans ver· 

dilderinde saraya giderek defteri ınlştlr. CcncHc tarih ccnılyctinln 
mahsusa yazılmışlar ve ondan sonra salonu Jımcnlımc dolu idi. Dirçok 

mUıntnz zovnt ve bilhassa profesör· elçlllf;i teşrif etmişlerdir. Elçilikte 

(Sonu: Sa. fi Sil. 4) (Sonıı Sa. 6. Sü. 5.) 

Vali dün sabah Atina
ya hareket etti 

1~ 

--

Vali Vstföıdağ kızı ı'lc vedalaşıyor .• 
(Yazısı UçilnCll aa.yı/ada) 

Yazan: Yekta Ragıp Önen 

Ta1ıkilcatı idare c<lcn miicldeiımıımıi 
nııwviııi Bay II alckı Şii1ı."1'Ü 

Ta1imci-Oğlu 

Bir ha!tadanbcri hemen herkesi a. 
Iakadar eden iki esrarengiz cinayetin 
bütün safhaları, dün akşam üzeri ay • 
dınlannuş, Ali Rizanm Hacıosman ba· 
yırmda ve Ispaladaki cinayetleri ne
den işlediği bUtün açıklığiyle meyda
na çıkmıştır. 

Geçen Cuma gUnU sabahı Hacıos
man bayırında birinci kavsin sol tara. 
fmda 2972 numaralı taksi otomobili. 
nin ~förü Ömer Lutfinin cesedi bu· 
lunmuştu. Sol şakağından giren kur
ıun sağ tarafından çıkmış, hemen ölil
münil intaç etmişti. 

Yolun sol kenarındaki hendeğe atı
lan cesedin ba§ına ceketi ters çe\Til· 
mişti. 

Cinayeti o civardaki bir çiftliğin 

bekçisi jandarmaya haber vermiş, 

\ "C müddeiumumi muavinlerinden Bay 
Hakkı Şükrü tahkikata el koymuştu. 

Maktulün üzerinde 615 kuruştan 

(Sonu: Sa. !. Sü. 1.) 

Benzin işini hükQmet 
eline ahyor 

Ucuza mal edilecek benzin her 
tarafta ayni fiyata satılacak 

Ankara 17 (Telefonla) - B. M. Mec
lisi son toplantılarından birinde kabul 
etmiş olduğu benzin fiyatlarındaki 

gümrük nisbetlerinin tenzili hakkında
ki kanunla memleketin daha geniş öl-

çilde faydalanmııısım temin için ithalat 
limanlarından istimlik merkezlerine 
kadar yapılan masraflann azaltılması 

kararltJŞtırmıştır. 

(Scmu: Sa. 6 Sü. 3) 

ij)üntecin peşinden : 

Bekarhk düşmanı bir bekar 
J{ızların e ' leııme yaşmı on ycdlclcn on lıeşc hıdircıı knnuıı IA3 l

hası Büyük Millet l\leclisincle müznkere edilfrkcn ıınıhtereın ~n3 lav 
llcshu Atulny'ın IAyihnyı müclafnn lc,:lıı söylediği sözler her tarafta a
laka uyaııchrclı. Zira Hny Besim Atalay keııdhıc mnhsus olan talakat. 
llo bekarları e\•Jenmeğe mechur etmek için şlcltletli tc(lbirlcr alınma· 
smı hükumetten istedi. nu arada çikolata ımketlcrhıdeıı c;ıknn kt\ğıt

lar üzerine: 
Derdin yoksa söylen 
Borcun yoksa evlen 

Tarzımla yazılar yazılmak suretiyle <le çok tchllkeli progapnnaa
lar yapılmakta oldu'-"lmu gUsterdJ. 

J?h'ayete ~fö·c Ilay Be ·im A lalay hckAr mehnslnrclan imiş. E~er 

hu 1·h·nyct cloğnı ise clillnclcki malfırn olan t.alf&knte halincleki bC'lfağ;atl 
de llAve edebilirdi, meseli\ bu sfizkrl siiylerken keneli inin brkl\r oltlu
ğıına dair bir işarette buhınablUrdJ. .• O \"nkJt sözleı·I elbette daha c;ok 
tesirli olurdu, dcill ml? HASAN XUMÇA.ll 
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KARTACA ZAFERi., 
Her zamandan daha çok parıl lbrm

dı. Halbuki bu işle ugra~anlar ne im
paratoru ne de Teodorayı memnun 
edebiliyorlardı. 

Tcodorzr.lın gözdesi Bars.imesin sala· 
hiyetleri genişletildi. 

Bu da yetmeyince Kapadokyalı Yo
anis yeniden iJ başına getirildi. 

O zamanın tarihçilerinden birinin 
dediii gibi ••her an çalmağa hazır,, du
ran bu adr.m §imdi büsbütün şımar· 

mıııtı. Bin türlii madrabazlıklar, işkence 
ve rezaletlerle elde ettiğı para'an sara
ya vererek daha çok göze giriyor; fa
kat bunl:ıiidan kend:sinc de büyük bir 
pay ayırmasını unutmuyordu. 

Yüstinyanos Bızansın en karlı işi 
olan ipek ahş verişini kendi elinde bu· 
lunduruyordu. Fakat İranlılarla bozu
ıunca Bizansa ipek gelmez oldu. Yüs
tinyanos bir tru-aftan ipek ticaretini 
lran yaylasından geçen kervanlardan 
alarak Hind yolundan gemilerle yapıl· 
ınasmı dilı1ünerek Habeş kralile anla
flYOr; diğer taraftan Çin ıduvarlan ar
dında bir sır olarak kalan ipek baceği 
tohumlaımı kaçırmak ve bunlann usu
lUnü öğrenmek üzere papaslar g8nderi-
7ordu. 

Bütün bu itlerde TeOdoranın rolü 
bqta geliyordu. Yilıtinyanoa artık 

onun hakkında kendisine en yakın 
olanların bile en küçük bir f Üpho ve 
911Ygısızlık göstermesine meydan ver
miyordu. Kanı.na eskisinden çok da
l:aa derin bir sevgi ile ,artık gevıemesi 
imkanı olmayan sıkı bir bağlantı ile el
lerin! öperek: 

- Benim azi~ sevgilim, benim dm
paratorluğumun kurtarıcısı 1 

Diyordu. 
Afriklldan !ena haberler geliyordu. 

:Vandal kralı Gelimer katoliklere iıken
ce yapıyor; Arylisün mezhebini koru
yordu. Halbuki bu mezhep çoktanberi 
hıristiyanlık imanlanna uygun görill
miyerek aforoz edilmi~ti. 

Vandallar eski Kartacanın yerinde 
lnıvvetli bir devlet kurmuşlardı. Bir 
ıiln kuvvetlenerek Romaya saldırma· 
lan ve Bizansı aarsmalan uzak bir ih
timal ıdeğildi. 

Afrikadan gelen papaslar Teodoraya 
yalvardılar: , 

Afrika hıriıtiyanlığnu kurtar, ey 
mukaddes Vasilisa 1 

Yilıtinyanos kansının arzusu üzerin-
4!e biran dü§Unmedi bile. Fakat Bizans 
o aırada fakir bulunuyordu. Nika ihti
Ulinin açtığı büyük boıluklar ve yara
ların onda biri bile kapnnmamıştı. Bu
nun için Yüstinyanosun etrafını saran 
4tevlet a:iır.nlan böyle bir harbin henüz 
samanı olmadığını ileri ılirdüler. Hatta 
lalçbir kumandanın böyle bir vazifeyi 
isteye isteye, üzerine alaınz.yacağını 
18ylediler. 

Teodora Antanin3 ile görUtttl. Af rl
bya gidecek ordunun kumandasını 

Belizere vereceğini, generali:ı impara-
tin: 

- Bu harbi zaferle bitirmeye hazı
nm. 

Demca,ini söyledi. 

Ayni zamanda birkaç gün evvel ken
C!iaini ziyaret etmiı olan bir piskoposa 
da ıu emri verdi: 

- İmparatora git. Afrika harbinin 
bir din borcu olduğunu söyle! 

Ertesi gün büyük divan toplanmıgtı. 
Nazırlar ve mabeyinciler gene harbin 
soıluklannr, henüz bunun için lıaztr 

billunmadıklarını anlatıyorlardı. 

Bclizer ayağa k"1ktı: 

- Ey mukaddes Vasilcvs, hıristiyan 
hlın ezildiği, k:ıfirlerln çoğaldıkları 

yerlerde Allahın aıdıru yükseltmek ve 
arzularını yürütmek için biran bile 
durmamalıyız. Allah bizim yardımcı

mızdır ve onun uğruna yaptığımız her 
it zaferle bitecektir. Koca Biz·as im
paratorluğu karşısında "Vandal,. de
nilen barbarların ne değeri olur? Beni 
ıönderiniz. Allahın yardımile sıze düı

man kral nın başını, yahut zincirlere 
wrulmuı olan kendisini ~?p gctirece
yim. 

Bir gOn evveline kal-Jar Afrika ordu
aunwı kumandanlığını üzer~ne alacak 
Wr adam çıkmamııtı. Fakat şimdi iJ 

l değiımiıti. Divanda derin bir sesizlik 
vardı. Yilstinyanos birer birer nazır
lara bakıyor; onlar hiçbir ıey eöyleye-
miyorlardı. 

Bu sırada salonun ucundaki beyaz 
perde ac;ıldr. Afrikalı piskopos arkaaın
tda eski ve siyah bir elbise, elinde iğri 
bilğrü bir so~ baıaçık ve yalınayak 
göründü. İmparatorun karıısına kadar 
genit ve ıert adımlarla ağır ağır yiirü
dü. Sopayı ipek halının Uatüne Uç defa 
vurdu, sonra göğsüne kadar inen beyaz 
SZlkalını titreterek haykırdı: 

- Vasilevs 1 Sözümil dinle, Afrika 
kilisesini kurtarmak için girmek iste
odiğinlz mukaddes yoldıwn dönmemenizi 
Allah istiyor J Allah her zaman size 
yardımcı; olacak, oğlunun düımanları
nı yerlere serecektir. 

Gür sesi, gökten gelir &fbiydi. 
Piskopos bir söz daha söylemeden 

geldiği gibi, sert ve agrr adımlarla çı
kıp gitti. 

İmparator ayağa kalktı ve: 
- Allahın istediği yapılmalıdır. 

Dedi. 

Teodora ıöyle dUJllnilyordu: 
- Bclizer Afrikada ölürse bu bir 

kazançtır; çünkü Yüstinyanoıtan da
ha genç olduğu gibi orduya daha ya· 
kındır. Eğer harp zaferle biten1e gene 
kazançtır. Zira bana bir defa daha borç 
!anacaktır. Bununla beraber Antanina
yı ondan eyırmamalı. Bu kaldın o genç 
ve aslan yapılı generali bir kukla gibi 
oynatabiliyor. 

Antanina olan kompUmanlarım artı
rıyor, ağır hediyeler veri} ordu. 

533 senesi haziranın yirmi ikinci gü· 
nü Bizans doru:nmaaı Afrikaya dcğru 

yola çıkmak üzere biltlln hazırlıkların 
bitirmiıti. 

Birkaç zamandanberl yakıırkh bir 
delikanlı Bclizerin evinde bulunuyor
du. Kankoca ona karıı merhametle 
lıcan11k bir sevıi duyuyorlar: b<:ıbalık 
ve analilC e~yor ifdı. 7aitit Atıtaiüna 
hislerine \l'e arzuhinna kapılan bir ka
ldındı. Delikanlıya karıı duyduğu ana· 
lık sevgisi çok geçmeden aık ve ihti
ras haline gclmiıti. Halbuki henüz vaf
tiz edilmemi~ti. 

Patrik Epilanos o sabah Teodosyüs 
ismindeki bu gencin vaftizini yapmıJ, 
amiral gemisine bindirmiıti. 
Patrik duasını bitirdi; donanma dizi di· 

zi kUreklerile denizi köpüklendirerek 
Mannaraya açıldı. Çok geçmeden daha 
sertleıen poyrazın 8nilnde _ yelkenler 
ti§ti ve hızl<:(ldı. 

Yilstinyanos düşünceliydi. Belizer 
bu harpte zafer kazanırs.::ı Blzansta Va
silevsten sonra en bUylik aıdam oldu
ğunu bir defa daha isbat edeceğini dil· 
ıUnüyordu. Teodora i:ene istediğini 

yapmııtı ve Belizeri battan savmış ol
makla gönül feru..'ılığı ıc1uyuyordu. Fa
kat hepsinin içinde en çok sevineneler 
iki kiti idi: Antanina ve Kapadokyalı 
Yoanis" 

Kırkını geçmiı olan azgın Antanina 
artık henÜ1: yirmisinde olan gürbüz ya
kışıklı ve sevimli Tc:odosyüsle istediği 
gibi eğlenecek; işlcrile uğraşan kouGı· 
nın haberi .olmadan tatlı ve çılgın agk 
saatleri, aık günleri hatta aık aylan ge
çirecekti. 

Kapad:kyalı Yoanis büyük bir vur
gun yııpıştı. Çünkil donanmaya yükle
diği peksimetleri veren müteahhitle 
uyuşmuş, kaı-ışık ve kötü mal alını~. 
iyi mal diye en yüksek fiyattan masraf 
yazarak aradaki farkı ken!ji hazinesine 
yığmııtı; bu pZıra on binlerce altın 
tutmuıtu. 

İlk günler iyi geçti. 

Antanina kocasına pek gUzel hizmet 
ediyordu. Onun auyunu, yemeklerini 
kendi elile hazırlıyor; amiral gemisinin 
güvertesinde yatağrnı yapryordu. Genç 
general bunları şükranla ka11ılıyordu. 
Hele birkaç gün sonra binlerce klirek;i 
ve ~.sker arasında salgm hastalık çıkın
ca karısının değeri büsbütün arttı. 

HergUn birçok kimseler saranp so
luyor, güverteye düşilyor ve can veri
yordu. 

it l RI ı/\ia 11bune ulu

nuz l'f' f'dinlnlı 

Cinayetlerin 
perdesi 

(V.sta yanı 1 incide) 
başka hUviyetinl isbata yarayacak bir 
vesika bulumımarnı~. fakat parmak I· 
zinden hunun aoför Ömer Lfıtfi oldu
ğu meyda.na çıkarılını§tı. Ömer Lfıtfi
nin neden öldilrUJdüğU burada tah
kik edilmiş, sekiz saat sonra Ömer 
Lfltfinin, eskiden gof örlUk yapan Ali 
Riza isminde birisi ile geceleyin Mavi 
Kögede beraberce oturdukları tesbit 
olunmu§, katilin bu AJi Riza. olabile. 
ceği tahmin edilerek her tarafa tel. 
graflar çekilmişti. Bu telgraflardan 
birine ak§alll iluri İpsaladan cevap 
gelmişti. 

Bunda 29-72 nµmaralı taksi arabası 
ile lpsalaya gelen Ali Rlza isminde bi· 
rislntn meteoroloji memurlarından 

Muhittlni bir kurşunla öldürdükten 
sonra kendisinin de öldüğü bildirili. 
yordu. 
Hacıosman Bayırındaki cinayetin 

henüz en uf ak bir noktasının aydın
lanmadığı bir sırada katilin lpsalada 
bir cinayet daha işlemesi bu iki 
vakaya çok esrarengiz bir mahiyet 
verlyordtL 

Ali Rlzanm bu iki cinayeti neden 
işlediği sualine gUnlerdenberl cevap 
verilemiyor, ortaya birtakım ihtimal
ler konarak mUtalealar yUrUtUliiyor. 
du. Bu iki cinayetin blrbirile muhak. 
kak rabıtası vardı; fakat hangi nok· 
tadan? 

Ali Riza, Ömer Lflt!iyf ne için öl
dUrmU~U? Sonra neden lpsalaya git
mi§, jandarmanın kulağına bir şey 
söyliyen Muh'ttinl sözünü tamamla
masına 'fırsat vermed ... n öldurmüştü ? •• 

AJi Rizarun yanında sarışın bir ka. 
dın var mı idi? Yolda arabacı Aliyi o. 
tomobiline neden almıştı? Saneın ka· 
dın, lpsalaya gitmiş mi idi! 

Katil bu cinayetleri kendisinin mü
him bir sırrını bildikleri için mi işle
mişti? 

J~ gtınleıödenbeH Adllyenin çözm~ 
~ çalıştığı bu esrarengjz cinayetlerin 
sebebi ve mahiyeti diln akşam artık 
tamamlle anla.şılmıe. her iki cinayet 
te esrarengiz bir taraf kalmamıştır. 

• • • 
Bu esrarengiz cinayetlerin tahkika. 

tına İstanbul adliyesinin genç ve gU. 
zide elemanlarından Bay Hakkı ŞUk· 
rllnlin memur edildiğini yaznu§tım. 

Bir yandan otobüs davasında iddia
namesini hazırlıyan, bir yandan mah
kemeye çıkan Bay Hakkı Şükrü bu 
cinayetlerin bir an evvel aydutlanma
sı için geceli gündUzlU çalışıyordu. 

Kendisini ziyaret eden gazetecilere 

tahkikat safhalarına daJ.r bir §eY söy. 
lememekle beraber bütün çalışmaları_ 
m bu cinayetlerin sebebini meydana 
çıkarmaya hasretmieti. 

Ali Rizanm metresi Sevimi F.sklşe
hirde bulup meydana çıkarmış, !stan
bula getirtmiş, sorgusunu yaparak 
tevkif etmiş, Necil isminde bir km 
dinlemig, arabacı Aliyi getirtmiş, da
ha birçok kimselerin mallımatına mU· 
racaat etrni§, bu arada da İpsala mUd. 
delumumiliği ile makine başında saat
lerce muhabere etmletir. Ve nihayet 
esrar çözülmllştür. 

Şimdi cinayetlerin sebebini yaza
yım: 

AJI Rlza 928 senesinde Kartalda i
ken Yanola isminde çok gU.zel bir Bul
gar kızı ile sevJşmig, onu kaçırarak 
evlenmiııtlr· 

Yanoladan iki çocuğu olmuştur. Ali 
Rlza 929 senesinde bir eirketin biz.. 
metine girmiş, Adanaya gitmiş, orada 
bir müddet devlet demJryollarmda ta. 
mirat atelyesinde vazife almıştır. 

Ali Riıa Adanada iken orada Mu. 
bittin ile ahbap olmU§, Muhittin, Ali 
Rizanın evine girip çıkmaya başlamış· 
tır. lşte bu sıralarda Muhittin ile 
Yanala, namı diğeri Saadet çıldırası
ya sevişmişlerdir. 

Muhittin sonra Malatyaya tayin ~ 
dilmiş, oradan Ali Rizaya ve karısına 
mektup yazmaya başlamıştır. 

Saadetin mektuplarından biri AJI 
Rizanm eline geçince kansmm Mu
hittinle sevi13tjğinl anlrunıe, Muhittin! 
ve kansını tehdit etmiştir. 

Bu yUzden iki arkadaşın araları fe. 
na halde açılmıştır. Bundan sonra Ali 
Riza lstanbula gelmiş, uhittin de lp. 
salaya tayin edllmietir. 

Ali Riıa ıki çocuklu karısmdan ay· 
nlmış, buna rağmen onu takip etmek
ten fariğ olmamı§tır. 

Muhittinin öldllrUJdUkten sonra ~ 
vinde yapılan aramada 100 Mdazı 
mektup bulunmuştur. Bunların hepsi 
Saadetten gelmiş mektuphl'tdır. • 

Saadet bu mektuplarda Muhittini 
delice.sine sevdiğini söylemektedir. 

Bu mektuplardan birinde tıöyle den
mektedir: 

'' - Muhittin seni ne kadar sevdiği. 
ml biliyorsun. Bundan evvel sana hl • 
taben yazdığım hakaret dolu mektu -
bum samimi değildir. Onu kocam Ali 
Riza başımda durarak tehditle yudır_ 
ffil§Ur·,, 

İkinci mektupta da §()yle deniyor: 
"Muhittin! Kocama yazdığın mek -

tuplarda benden sakın bahsetme! A
dımı geçirme .. O, hem seni ve hem de 

GONLJN AK/J'LER/ 
TELEFONDA CAKA YAPMAYL~ ! 

T ELEFON NEDiR? 1§ adamla. 
rının işlerini kolaylaştırmalc, 

hayatın hızına engel olmamak için or. 
taya konmuş bir icat ...• 

Pekala, bunun fiyakası nereden ge· 
liyor? 

Telefonu herkes alamıyor diye mi 1 .. "' 
Telefonu herkes alamıyorsa, bunun 

sebebi var. Ya parası yoktur alamı
yor; yahut işinin hacmi, böyle bir ted
bir almağa mUsait olmadığı gibi IU
zum da göstermiyor. 

Zaten parası olmıyan adamın tele. 
fon alması, eve ekmek getirmesi lL 
zımken, blra soğutacağını diye taksit· 
le frijider a.lmasma benzer. 

• • • 
Böylece, telefonun basit bir med~ 

niyet fileti, gayet tabii bir kolaylık en
m uzcci olduğunu kabul ettikten son
ra, ona güvenmenin, onunla övünUr 
gibi ytlksek seslerle ''höt zöt,, etmenin 
manası var mıdır ya? 
Maksadımı anlıyorsunuz sanırnn. 

Telef onu eliniu alırsınız. Bir numara
yı açarsınız. Orası bazan bir ticaret
hane, bazan bir ev, bazan bir müesse
se, hillasa odasında, sof asında - ~r
dek gibi çömelip yatmış veya gagası
na kurt takılı bir balıkçıl gibi dimdik 
duran - telefon bulunan bir yerdir ••• 

Aldığınız cevap: 
- Alo,.-. burası bilme:n nere... siz 

kimi istiyorsunuz?... O burada yok ..• 

Carb! .•. 
Yahut: 
- Eveceet. e •et be:ıim !. Ne istiyor

sunuz? ... Ehem ... Öhöm. .. 

• • • 
Bu nedir canım. Şunu silkfuıet ve 

§efkatle al eline ... Efendi efendi cevap 
ver: 

- Yanlış açmı§Smız efendim, de ... 
Yahut: 
- Bir şey mi arzu ediyorsunuz. Fa. 

kat §fmdi pek dardayım. Az sonra ye. 
nlden konuşabilir miyiz? lsteraenlz 
ben size telefon edeyim; cevabını veri 

• • • 
Nedim bu fiyaka? .• KUçUk dağlan 

sen mi yarattın. BugUn senin telefo
nun varsa, yarın da benim olur ... Fa-

kat benim sana, öyle kaba kaba bitap 
etmiyeceğlme de emin ol... Zira bana 
telef on eden tanıdığın, bazan ••yedi 
buçuk kuruşu,, zor verdiğini, birkaç 

dakika içinde bana büyUk bir ıstıra
bının hUlasasmı anlatmak istlyen bir 
adam alınası ihtimalini de dügUnü
rUm. Telefonun Ahizesini itina ile kal_ 
dırarak ona şeflcatle hitap ederim. Ve 
sefkatle kapatırım telefonu? 

HiKMET MVNlR 

esrar 
tıld 1 
beru çocuklarımla birlikte öldQreoell 
Ama hakikatte ben eeni ölünceye ka. 
dar seveceğim. Biz, birbirimizden hiç 
bir zaman ayrılmıyacağız. 11 .... 

Bundan kırk be§ gün kadar evvel bir 
gUn gözlUklU, §ık blr adam ansızın lp. 
salada görünmüş, kendisine neci ol • 
duğu aonıJunca meteoroloji milf etti§l 
olduğunu söylemiş, Muhittinl bulnı\11• 
tenha bir yerde üzerine yUrUyerek 
göyle demf§tir: 

.. - Bana bak! Ben hayatta lkeD 
een onunla buluşamıyacaksm. ,Artık 
al!kanı kes .• Sonu çok fena olacak .... 

Bu tehditten sonra Ali Riza Jp!ala• 
den ayrılmış, Uzunköprüye gelince 
Muhittine bir mektup yazmış: 

- Sana orada iken söylediğim söz.. 
lere dikkat et .. Kulağından çıkannı. 

bu son ihtarımdır, demiştir. 

• • • 
Aradan bir buçuk ay geçtikten son· 

ra bir gece Ali Rizanın Tepebaşında 
2972 numaralı taksi otomobiline bin· 
diğl görülüyor. 

Otomobil ile Mavi Köşeye giden Ali 
Riza eskiden tanıdığı Ömer Lfltfiyi de 
yanına alarak ona rakı ikram ediyor· 
Ömer Lfıtfi eoförlerin rakı içmeleri • 
nin yasak olduğunu söyliyerek içnıl· 
yor. Fakat Ali Riza ısrar edince iki 
şişe bira içiyor. 

Ali Riza eof örü kısmen sarhoe et
tikten sonra Bilyükdereye gezmeye 
gideceğini söylUyor. Otomobil Hacıot
man bayırını inerken Ah Riza abdest 
bozmak bahanesile durdurduğu oto • 
mobilden inerken ansızın şoförün ku. 
!ağının dibin~ tabancasını Bıkıyor, 
cesedini kapıyı nçık hendeğe at· 
tıktan sonra direksiyona geçiyor. !s· 
tikame~ doğnı İpsala ..• 

Ertesi gün, yani Ömer Lflt!inin ce-
sedinin bulunduğu güıı Ali Riza tpsa
ladf. lıtuhlttlm: görüyor. Muhittin Ali 
Rizanm ktndisine doğrµ yaklaştığını 
ogö~ judırJ?Ja~ yaklaşıyqr: 

- Aman bu adam beni vuracak! 
Korkuyorum diyor.Fakat bir hamlede 
ileri atılan Ali Rlza Muhittinin sözünU 
bitirmesine meydan bırakmadan ta • 
bancasmı ateşliyor. Bir dakika sonra 
da Muhittin yere ölü olarak seriliyor. 

Ali Riza silratle d8nüp otomobiline 
(Sonu Sa. 6. Sa. 6.) 

-KURUN 
( ABONP. rAHl>1!SJ l 

'ltmltkeı Mtmlthl 
tctnd• dııındo 

Aylık 95 165 K'1e 
J aylık 280 ·~ • 1 aylılr 05 820 • Yıllılr 000 lftOO • 

farlfeslnden Balkan Blrllili için ıyd• 
otuı kunıt dlhOIOr. Posta birlliline ılr
ınlyen Jerlere ayda yetnılt beter kurut 
zammedilir. 

Abone lraydıns bildiren mettap " 
tel11raf Ocrellnl, abone parasının posta 
veya banka ile ~ollama QcrellnJ idare 
kendı 01e-rlne alır. 

TiJrkluenln her po.la merkcdnde 
KUHUN'a abotN uaıılır. 

Adres dellştlrme Ocreli 25 turuıtur 

Dünkü Hava 
Hava yurdun DoAu ve Orta Anadolu ile 

Kocaeli bölıeJerlnde ve Karadenlı kıyıla· 
rında buluUu Ye mevzn yalışh, Trakya nı 
Egenin şlmaU kısmında huJuUu, diler yer
lerde az bulutlu geçmiş, rüzgArlar umumi• 
yelle garbi istikametten >·urdun garp el· 
bellerinde lnınetJlee, dller yerlerde orta 
kuvvette eamltllr. 

Dltn latanbuld11 hava ekseriyetle bulut
lu gecmlş, rüıgAr tlmall istikametten ..
nlycde 6 - 8 metre hızla esmiştir. 

Saat H de hava tazyiki 760 milimetre 
idi. Sfthunet en yfik5t-k gGncşte 57.5, göl· 
gede 21.1 ve en dO~ilk 25.6 santigrat kaJ• 
doluomuştur. 

15 YIL EVVEL BUGrN 

Dıin gece Bt11oblundakl F.liklra slntımtı· 
sr bir film tec,abe&I eıncıırndcı tamamtll 
11anmı,ıır. Yangın alınan 11tnl f llmler iti'• 
rllbt edilirken çıkmııtır. Slne.ma 49 biti 
liraya ıiqorlalı blllımmaktadrr. 

Salon boı oldu6undan nQ/ usça bir :aul· 
al olınatıtııtır. 



-Dün şehrimize gelen 

Ali Çetinkaya 
HllkGmetlmlze devredilen Elektrik tlrketl blna11 nda 

tezahllratla lrarplandı 

Vekil mühim beganat-;-a bulundu 
Naf'a VeJdUmk B. AU ~ 

.... lefba1ı1d e'/crpreale fMritnbs geZ· ....,,.,.. 
1. AZi Çetinkaya,, utaayonda VaU ._°"" B. Biülai Koratabaa,, BtfUli

~.~kt&ii BalU.. IC~,, Parti w be
:-.,e erk411ı, ,elrhnjple buhı*"' 
lrlcfftı mU.fetti§i w tetkik heyeti w 
"'fer mtJar tanıfUltlan Jom'f'Zatt""f • 

8Uh bir ıurette tarife itlerini tetkik 

edecelt&. 
lkl Uç gUD IOGl'a SUTiye hatb ile te. 

lefon mulla.berMj baf)ımak U7.eredir. 
Irak ve lrama dotru olan telefon teal. 
atma da devam edilmektedir. lzmir
de aatm aldJtmıız telefon milesaeae
aln.lıı hbıterlandi olan vilAyetleri bu 
aene içinde bmire bağlamıı bulunaca-

Yarım kalan 
g·azetecillk 

Reportaj yapmak için makine 
çalan mahkum o~du 

..... 
,._!· AZi Çeffnlcaya eliti ~ Jlriro. 
,......,., atyarefle AWctlMefi,..._ ~ 

oı... 8"'ktrilc firkeff am.vımm ga • 
"'ıff,-. 

8cayt,. N affa V eWUmidt& ŞVJt.d M
""- gelifi, bayGk taaAfınatlG 1cor· 
~m ~~ır. BiNG baftM bafG Tirle 
-.nzklariyle ~ w kapsclmt 
tetbaren 4ç tMrd'""1ere 1mdm- 1'ak n. 
~ Jf nwt"lcmtl Mpal ,,.,. lJtlilA. 
~ aayus Velcm ,_.,.,,.,,..,_. w tMt
....._ _,__ ~ tllGMa. 

'iretler ~ ~ tepkkir· 

·~· B. AK ÇetWıaya, tnnwt' w ,....._ 
~ g&teriığı h taüflnlfl 
~nda tltıyduf1' t..,.leri Mı • 
iİrdUctml aonnı lnns daMUtlde '*' •· 
ltıe,. /ula kalarak B. fe/Uc Oritt'flll 
~Td tetldlc w tefti§ 1&eyeff 
fle glhiJfmfif, "".,. t~ .,.. • 
_.,. gWifüle dcrir iaMGt GZMtffv. 

lhaMlcst1 8011n1 acıy111 V eWZ, .,.._ 
......_ müldkot rica ~ gaettx:illlN 

~ "'°'"' beyanatto bt&hm. ....,,.,..,.: 
"Elektrik tlrketinln Mtm alınmam 

Jlleaeleel ana premlplerlmlsln icapla· 
11na unun mıın bir netice olarak hu· 
8'ale plmittlr. TUrld~e tabii yUDek 
llJ'UI mevkilnl ve bugl1Dldl ~ 

tız. 
Telefon, elektrik, traınvay veaa.lre 

gibi modern iller terakki yalunu ve ln
kipf yolunu tutmut olan blr memJe. 
ketin zaruri yapacağı ve hallan huzur 
ve refahı cihetinden mtıamlr kılmacak 
fflerden oldqu fçlıı Nafia Veklleti 
bu gibi itleri eeu ve mlbrem vazlfeel 
tel&kld ederU çalıpıaktadlr ve çalı· 
~. 

hmlr villyetlnde elektrik, tramvay 
w m ll1erlni daha yalanda u.bn al. 
mak tl8IN mllakerelartne bqlamak 
için ıll~ıdar firketlerden cevap aWJ. 
junııı da illveten yuabllinlnfz. 

Santrallar tktuat Veklletlne ballı 
bir bllro tarafından tetkik o11IDJD&ktl.
dır. KUtabya, 1.onguldalt ve Linyit ve 
k&nUrden ikl bllyllk aantral, keza Fce 
havalialnde Nafia Veklletlııfıı kur • 
makta olduju BUyük Menderes auyu 
tnerjnde ve Salihli clvarmdan alarak 
mmtaklamda sudan olmak tbere birer 
antral tesial lberinde çalıomakta oL 
dufmıu bWyorm. 
~ip itibariyle yukarda eöyledL 

lfm gibi ana prensibin bir l&ruretl 6-
larak f.tanbulda bakiye kalan tram
ftJ, ttlnel, havaguı gibi imtiyazlı na
DlDU tatıllan tlrketlerl mWlleftlrmek 
bir zarurettir. Belki iki tıç ay aoma 
bunlar Ozerinde de mUzakerelere bq. 
Janaeakbr, 

............. *•lrdlı: 
a- neticeyi mmı oı4utu blar..,... aı·ı ~un Atin aya 
1-ılmsiyeoeği ve hu duyacafı filpbe- U 

":u varlıfmıızm halkm refah ve g İ tt İ 
laadetlne mUntehl olacak olan bu neti· tıtanbal vatiai bay Muhiddin Ustiln-

19 yqlannda Mus~a Dolan adın· 
daı bir genç, ara ura cirip çıktılı Son 
Telgraf ıueteaidden bir ıUıı meydan
da kimse olmadılı bit aırada bir dakti· 
lo makinesi çalımı. sonra Kapalı çar· 
pda düklncı Halide götUrerek 20 lira-

ya satmııtı. 
Tahkikata batlayan poliı tarafından 

kıla bir .zamanda Mustafa Dolan yaı. 
lanmıt ve ıulh ceza mahkemesine veril· 

mitti. 
Muıtafa Dolan yapılan durupaum· 

da demiıti ki: 
- Ben ldilnya matbuatında fimdiye 

kadar ıörlllmemlt derecede enteram 
bir röportaj aerial huırıam.k !D'badl
le yaptım. Hareketim udece bir ettıt 
mahiyetindedir. Bilibare yuacap 
yazılarda sabınuhklanmı anı.tacak, 
na11l heyecan ıeçirdilfmi, nuıl ~ 
landıitmı, paralan na11l ve nerelerde 
yediiimi söyleyecek w çaldığım mal· 
lan da sahiplerine iade e8ecektim. 

Amerikanvari pzetecilile tutkun 
gencin bu ifadesi üzerine, lılkim ken
disini tevkif ederek: 

- Maaleaef oilum, ben aeniıı bu he· 
yecanh etUdilniln yarım blmuma bir 
tilrlll razı olamadım. Seni tnkif ediyo
rum. 

Bu suretle etlldllne tevkifhanede lıle 
devam etmiı olacakun. deınlt ve ken
disini tevkifhaneye y.cllamlftı. 

Mustafa Dolanın durupauı birbs 
celteden 90Gra dUn bitirUmlt, ı •J .u 
.. *' ,,, 
DUJtlr. . 

Çalınmıı mal olan makineyi utm 
alan dükklncı Halit de sem Ura para 
cezasına mahkQm olmqtur. 

~ her fert fllpheal& kendi pıunı ve da benııii kadar du--.s-A- tllphe -.k_ ı -stın sabah ıeJırimbden •JT1larak Türkçe Konupna 
~ ,,_......._ .,- Atinaya Ryahate çı)muıtır. p ..1__ elan Çıkan 
"""'' ı.te lııletrohanma olan ziyaretim Uıdlndalz nhtmıda ftli muavini HG· ropaganu..ın 
l'e orada olan tezahllrat budununun dal, Romanya" Yuıua konsol.o.lan, Dava 
bir ifadesi olarak kabul edilmelldlr. htanbul komutanı ıeneral Halis, bele- Peddik ıençlerbirliil eski reili Ha· 

MUeueeenln varl.Jlmı göz ucuyla diye erkanı ve diler birçok zevat ulur- san Akyils, oturdup 1emtteki Rum, 
!,HrmUt oldum. Ay batında mUeaıe11e. Jaımtlardır. Musevi ve Ermenilerin TOrkçe koııut-
,,a tamamen teallm aldıktan sonra da· Valiye iktılat itleri direktCiril Aıım malan yolunda propaganda yapmakta 
lı& yalandan görllp tetkik edeeelfm. Sllre,,a, Nedp Serdenıeçti, ve Sellmi ve bu it için etrafındaki cençlerl de 

Her halde mlle111e1e medeni bir var- Seda refakat etmektelclirler. teıvik etmektedir. 
lık olarak ı:alah edilecek ft İatanbul Bay lliılüddin Ustilndalııı 1eyahat- Huan AkytlsOn bu hareketine bul 
lıaıkmm menfaatine ve emniyetine bay HBdai Karataban vekAlet edecek· kimseler lmıyorlar "ff icldlaya can 
hlmıet edecek daha iyi bil' tekle ko- Jerl esnaemda kendiline vali muavini aleyhine cllrilm tun1 ederek baklanda 
llUlmaya çallfılacaktır. tir. bir daya açıyorlar. Bunlardan Mmaffer 

Sureti um~~ tlrketin terket- ldmda bir Glridli de bir &in yolda Jrar. 
tJtı teokfllb mnhıflıa edeceli& Te ( ) fllattılı Hasan -AkyGse hakarette bula. 
lirket samenmda oldufu pbi mlldUrll kısa haberler nuyor, Huaa Akytls de Muaffer aJe,... 
11Dıumhlln bqbnlıiJ albnda muayyen ---------- hine bir: hakaret davaı açıyor. 
daire reialerlnden mtlrekkep bir enci· • Kocaeli Tellıl Bay HAmlt dOn tehrlml· 
llıenle umumi hldemab ve vulfelerl se ıelmlıur. Bu da,aya ıeçenlerde Kartal ea1h 
tedvir etmek uaulllnll takip edecelfJI. Kocaellnden lstanbula bir asfalt yol,... mahkemesinde mkılmq, auçlu Muaf· 

KtıdUril umumlute Nafi& Veklletl pılmuı kararl•ıtınlmııtı. Bu :volun yapıl· fer Ubrette bulundutunu itiraf ec!e-
llıllnakaıtt relai Bay Kadrinin ta .. .a .. ı mı iti ıelecek ıeneye kalmııhr. rek: 

3"" • V•l'fOTI aellrl B•y Ferll dOn Va......_ rilnt-n d""'-!ttfr Bu adam bu ... _ 
Jl1ubrrerdfr, ~re1.aıeten mn..an- umU. •,,.....- - 'JI' &u, CIUI ' ~U&-

Y ' ıuu uu""u .. dan tebrlmiae ıeımııur. 1'1 dau De trafmdaldteri tah 
llll muavinllfini de baimtıfettlt Bay • htanbul mektupçusu Boy . Osmanın propaıan e • 
~ deruhte edecektir. mıaıı 70 llr1ya c:ıkanlmııtır. rlk ve tqvik ederek haldlse çıkannal& 

Heyeti fenniye mUdUrlilfthıU, latan- • 111111 ••Almanya son dnlerde mem. uğrapyordu. Kendialne evveli ihtar 
buı telefon itleri mlldUr vekili Bay..,. lekellmiıden keti derisi almata başlamı1- ettim. karphk verince hakarette bulun· 

- tır So ,_.._L maktan kendimi alamadım. 
lllJn idare edecektir. Tarifeler, hwAud • 0 o .. ~- cifti 150 • 175 kuruı an· 
ltlukavelelerle tatanbul dalrelerbıbı l· andı 10 bin adet kec:I derlıl 16nderl1ml,_ Duruıma phit çaimnak Gaere bat-
.... __ • ali tir. b bir ıUne Jcalmıttır. 
~ m ye, muhaaebe dalrmlnin ve • GOmrilk pı ve benzin antrepolan lc:in 
idare llerVi8lnin reialerl aybqmda açılmıt olan hne lftlrak eden 15 ıllmrOk Diler taraftan, Huan Akyüs, d&n 
taytn edllmiı olac&ktır. memuranun lmliJ>anlan dün yapdmııtar. mUddeiumumilile müracaat ederek bir 
SlWıtarap fabrikuuım müdUrlllill • Denlıbanlc ltUnye tamir atelye1ertnde istida vermif, meçhul ban phıaJar ta· 

halen orada mlldUr muavlnl Bay Nec- tamir edilmekte otan G&neysu ,.aponı lk- rafmdan telıldlt otunduiunu ve llmaf· 
llllye tevdi ol11nnn11tur. Bunlardan mal edl1mek Gzeredir. Vapur 15 'Pemmut. f tt ile Rıfat Papilu tarafından eneUd 
bqka yeni blr mU-·-- heyeti.,_ ... ,. dan itibaren ıeferlere baf)ıyacakhr. gece yolu kesilerek dövilldUIGnU iddia 

,,_ ..... .. ~ • Ticaret Odaııı zaman zaman dediko. 
olunacaktır, dulıra sebebiyet ,·eren Jllarprln yalı ve etmiıtir. 

Umumi kontrol reialitinl elyevm imıJAthanelerl leh~ bir talimatname hazır- Ev Kapılannı Kıran 
teaum heyetinin Mpnda bulıpuuı NL lamııtar. Tevkif Olundu 
fla milfettifi relai Bay Şefik ıcabmda • Ge(en )'11 Pırls ıerıtılnde lqhlr edil· 
burada ve .Ankarada bulunmak 8.-e dikten sonra Bnlcrete ptlrllen cundan 1• 

bq vulfeyl ---w-. damın bu :yıl da lzmlr Fuannda teşhiri 
.,-r--wa d8f8n8lmektedlr. 

Elektrik fiatlerlnln temW ve tarife. • hvlçrede Ratel trikotaj tezdblannıa 

lertnın tadili tlmcllllk mevzuu bahla 
defncur. Vulyeti tamamen ele alıp f· 
.. h&klm olduktan 90IU'& 4fier th'ket-
lerden alctıtmuz illerde olduğu gibi a. 
tft ...s. yapıJmuı armt olan ı:al-,b 

de aum &kate _._ .... 

sahibi tehrlmlı tlc-aret Te sanayi odasına 
16nderdf11 bir mektupta m8esaeaesinf Tilr 
klyeye nakletmek !"telinde nldulonu blJ
dlrmlıtlr. 

Bu rlnnı, lnaillere, Fnnııa ve ftalyıya 
fD aftkotaJ lbraeıtı yapan 

Kaaımpap ve Aksaray 1emderinde 
siıtematlk bir tekilde birçok evleri Jaa.. 
pılanru kırmak veya pencereden clr· 
mek ıuretile soyan tanıom11 sabdrah· 
lardan Nuri Ansa, nihayet enelld Ji1n 
ele geçmlt. din de adliyeye eevkedil• 
relr birinci sulh cua mahkemftine ve· 
rilmittir. 

Nuri Ama pollllere bittin ıuçlaımı - ....,..... ........ 

il halde, mahkemede hepsini lnklra 
sapmzt: 

- Poliste dayak atmalarından kork
tupm için her ıuçu kabul ettim. Fakat 
ben masumum bqıma gelenler ucleee 
sabıkalı olmam yüzündendir. demiftir. 

Hlldm B. Retfd, blltiln lnklrıarm. 
ralmcn hakkmdaıki delilleri Wi ıöre· 
rek kendisini tevkif etmiıtir. 

Katil Mamurun Sorauau 
Devam Ediyor 

Kantarcılarda bir ubun fabrikamı· 
da bekçnik yapan 55 yapnda Şevkiyi 
hmuhiına mani olmam llserine lı:endi
.ınl ıicimle boiduktan IOftf9 120 dere
ce hararette &aynayan kuana atan b· 
til Jlanıurun 3 llncG eorıu htkimliline 
verildilhü yanmttık. 

Sotulı:kanh katilin aorpau bitirD
mek Gaeredir. Birkaç &ilne bdw alır 
ceza mahkemesinde duruımauna bat· 
Janacaktır. 

Oniveniteliler Edirneye 
Gidiyor 

Univenitenin muhtelif faktllteleria
den 40 kifililı: bir kafile bucb Edirne
ye bir tetkik seyahatine çı1racak1ardır. 
Talebeler llıbah Edlmeye pdecek Dk 
trenle hareket edecekler, iltuyonc1a 
arkadqlan tarafından upr1anacak1ar· 
dır. 

Galip Arcan'm Bir Kızı 
Oldu 

Şehir tiyatrosu ,nncte unatklrJll'm· 

Asım onurun Şifa JUea~ 
dllnyaya ıelmiıtir. 

Kllçllk Arcana &"lne.i ve babau ile 
birlikte uzun &nllrler dilerls. 

Biçki Ve Dikit Yurtlan 
KWtllr BakanlıiJ Biçki ve Dikit 

yurdu denbanelerlnin vulyetleırl ne 
yakmdan meegu1 olmaya karar wrmll 
bu 1tl tetkik etmek tızere genel lapek· 
terleri memur etmfttlr. 

Öpllmllzdeld den yılı bapıdın ftl. 
b&ren Biçki ve Dikli yurtlarına yeni 
blr tekil verllecektlr. 

Ganonlann Yüzde Ona 
G&rlon1ar cemi1"Ü beledl1919 yenl 

blr mtlracaatte bulunmqlardır. Bu 
mllracaatte yll.ıe an bahfltln yarm. 
DJD Baft lmıım)UD& diler yarmnm 
da bndllerlne bırablmuml latemlt • 
lerdlr. 

Gancm1arm bu mllracaatlerl U. • 
rinde beledl319 tetkikler yaplllllbr. 
Bava kurumu da vulyetln halledilme. 
ıi lçln partiye mllracaat etmlftlr. 

Kömür Depolan 
K&DUr depolarmm Boluf çlnden 

bldınlan.k Yenlkapı taraf1armda ya· 
pdacaiı evvelce 1M'lm11, lllmar Pr09t 
teJUr pllnmd& k&ntlr depolarmm 
burada yapılmumı uypn gönntlttll· 
Liman idaresi buna alt projeleri Jıuır. 
lumf bulunmakUdır. Yapılmam ltl 
bir lngWz ftrmuma dnredllmiftlr. 

El Arabalanndan lıtifade 
Edilemedi 

Belediye Jdanıll aeyyar 1abcılarm 
kullanıcaklan el arüelarmm 191dlnt 
teablt ........ 

Yeni feklbı tatbik edilmMfnde bur 
gllçlWder görllldfllQnden 1atıcdar yt. 
ne eaki8l gibi ellerinde mevcut araba. 
Jarla •bf yapacaklardır. 

o 

Y etmit Arkeoloi Geliyor 
Yedi Afustoata ıehrimbe Jetm11 

Amerikab Arkeolog gelecektir. Arke-
olollar ~ kıaa J>fr mllddet 
JraJacülantir~ 

' Apartıman 
kapıcıları 

Belediyeden bir dilekte 
bulundular 

Ap.ı.rtımanlarda bpıCibk yapan 
2500 kapıCJ belediyeye bqvurarak bir 
dilekte bulunmU§lardır. 

Bu dilek kendilerini bpıCJhia alan 
apartmıan aahlplerlııln 250 Ura temi· 
nat istemeleridir. 

Kapıcılar bir mtıddet çalıttıktaD 

sonra vazifelerinden ÇJkanldıklan -. 
man kendilerine bu lki yOa elli liranm 
iade edilmediği ve apartmıan aahlple
riııde kaldıklarmı eöylemektedlr.le 

Vaziyet tetkik edilecektir. 

Otobüs 
ruhsatnameleri 

lk inci teırlnden 
sonra değişiyor 

Belediye otobüs ve otobUalerin fi. 
let11meei lıa1dmıda blr talimatname 
vt1cuda ptlrmiftlr. 

Bu tallmabtımeye göre evvelce oto. 
bUalere verilen ruhsatnameler letlr
dat edilerek ytrine yeni talimatname 
hWdlmlerlne göre ruhsatnameler w • 
rilecektlr. 

Fakat yeni talimatname eehlr meo
Ualne Tepiııiaanlde aevkedileceği lçha 
yeni otobQm leletme nıbatnemeleri o 
samandan itibaren tatbik olunacaktır. 

Zahire Boraamıcla 
Dllıı Ticaret ve Zahire bonaiiiida 

Ziraat Bankuı 5,20 • 5,30 dan 120 tan 
buğday aatmJ§br. 

Tllccar malı olarak hiç bir muamele 
bJdedlhnemlttlr. Plyua lBte1dl hali. 
Dl muhafua etmekted!r. " ... .,._ 

Almanyaya Gidecek Ticari 
Heyetimiz Bqün Geliyor 
A•m~ ile aramnda )'illi yapıla. 

calt ticaret ve lderlng anlqmam ml
akerelerlnde memleketlmid temlli1 .. 
decek tlcart heyetlmia bugOn htanbu
Ja gelecekttr. 

Heyet, bundan evvel de 19-'Jiımm 
gibi Barlclye Veklletl Genel Seıaeı. 
rl Bay Numan llenemencloflumm 
bqkanhfmeJadır. 

Romanya be Ticari Müna· 
aebetimizin lnkipfma 

Çalıplıyor 
30 yddan ful& aramnda t1ead mL 

nuebet mevcut bulunuı Romanya De 
IOD samanlarda alJIV9l'll bir hayli L 

-ım..,.. 

Roawıyada.ıı geçen )'da kadar ... 
hlm miktarda mete, maum,, Mnsln,ps 
maıot alıyor, konserve balık, yat. 111-
murta, aJılre. hububat. meyva ttlt8D 
palamut pamuk, maden k&nUrll Jhraa 
eclfyorduk0 

Buı kontenjan Te lderlng Uatelerl
nfn uygun blr tekilde tınzlm edlJme. 
lllnlD yeni vaziyete llebep oldufu IÖJ• 
Jenmektedlr. 

Romenlerle arammiı tekrar eüt 
mtlnuebetbı temfnf için her lki mem.. 
laket ttlccarlan anamda temal1ar 
baelamıttır. 

B. Faile Retit 
Harf lnkıtl.bma alt on JJllık faali. 

yeti tMbft eden bir lırotUr vllcuda ... 
ttrllecektl. 

Bu lfl• m.W olmak bere KWtilı 
Bakanlıfl nepiyat direkt&il Bay Fa.. 
lk Reolt Ankaradan eehrlmhıe ge1mft. 
tir. 

Mesken Bedelleri 
ilk okul öğretmenlerine flmdlJe fa 

dar verllmeel llzmıplen meüen be
delleri hUBUll idare btltçelinde tah81-
1&t olmacblJ için henb kendilerine 
verilmemlttir. BeJedt19 bu h 
IUIJ tetkiklere bqlun..,.. 
Ontımbdekt den BeDeel 

hepalnia ftrilmeüle lmkln o 
tüdtrdl mlfl 9fllOllr;tlr. 
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Şimdi, Kutül.ammarenin Türk
ler tarafından muJıasarada bıı
Zunauğu. tarihte, 1916 Nisanında, 
GeneraZ Tavnsende yardımcı ola.. 
rak gönderilen 1!0.000 1v'1Şilik Bri
tanyalı • Hintli 1:uvvctin ge9COC
gi Cenubi lran yolunu, yerlileri 
aycıklandımrak kapatan ''A~ 
manların Lavrensi,, Vilh.elm 
Vasmus, Ktıtülamınarc düşünce, 
bu sefer birçok 'kahilcıJi bir~ti
rcrek, perakende kuvvetleri 
mümkiin mertebe tevhid 11e ten
sil; ederek, etraflı b-ir planla 
Bu§chri saraoak, kıyasıya 1tü. 
cıımla orosını da zaptcdcoek, •. 

haklle, oralarda İngiliz menfaatlerini 
lmrumakt.a faal bir rol, şimdikinden 

kat kat fazla derecede faal bir rol oy
ı:uunağa girı§ebillrdi. Artık Buşehr, 

Türkiye ile Efganistan arasındaki 
muvasala ve irtibat hattında bir en -
gel olmak Uzcre yükselmekle kalmı -
yarak, oradaki külliyetli askerin hu · 
ruç hareketleri yapmasına, bu suretle 
Almanın ayaklandırdığı yerlilerin ce • 
saretini kırmasına müsait bir ilssUl • 
hareke ehemmiyetini de alabilirdi; üs
telik! 

Şimdiki nnhos vaziyeti yetmiyor
muş gibi, üstelik bir de bu! 

Ah, şu Buşehr yok mu, şu Buşehrl ?. 

_ KfıtUlamınnre, aüşUncc, oraya Iran yerlisi kıyaf ctindeki sarışın 
varamıyan 20.000 kişilik lngiliz kuv- Alman can sıkmtısile, bıyıklarını ısrr

dı. Bir cevap vermeden, zihnen tah . \•eti boş mu duracak? 
minlcr yUrlitUyor, hesaplar yapıyor • 

Bu sunli, o sıralardıı. Vilhelm Vas. 
musa Cenubi !rıı.n kabilelerinden biri. du. Şeyh, ileri sUrdUğü ihtiraz! kayıL 

la.rı, sabık konsolosun yabana ablamı. 
nin Şeyhi sormuştu. Alınanın, kendi • yacak mahiyette bulduğunu anladı, 
sine plllnını - hiç değilse kısmen - düşilnceli bir tavurla, başmı salladı 
açacak kadar itimat ettiği ve mahrem parmaklarile kırçıl sakalının tellerini 
bazı hususları başba{ia verip görtiştil- araladı: 
gu bu zeki lra.nlmm yerinde istimzacı 
üzerine, "Almanların Lfivrensi'', bir - Ve; dedi; şimdiki halde yolda 
18.hza dil§liııocye varmrntı. Evet, Iran- yerinde sayan bu taze kuvvetin Bu
lı şeyhin hakkı vardı, doğrusu; gön. şehre yerleşmesini tercih mi etmclimi 
cerdiği yardımcı kuvvet, gideceği ye- yiz biz? 
re zamanında varamayıp da 0 yer Şeyh, ne demek istiyordu, şimdi de 
ijüşt.U mil, artık bu kuvve in hedefi böyle demekle? devam etti: 
değişecekti. KfttUlammare hedefi, Bü. - Oraya girip yerle~csinl tercih 
ylik Britanya harp erkfı.nmm masası etmek, başımıza bel§. olmağa davet et, 

Uzerinc serili haritadan kaldırılacak, mek değil midir ki? 
yerine başka bir hedef konulacaktı. Vilhelm Vasmus, gene sustu; o, şiın. 
IngiJız.;er aleyhindeki fa&liyeti tehdit di biribiri üstüne teveccüh olunan bir
~;c tahdit edici başka bir yer orta.ya kac suat karşısındaydı ve hepsine bir. 
çıkarılmak Uz.ere, bu 20.000 ki.<dlik den, toptan cevap •vermesi gerekli. 
~vvet, muayyen bir noktada. durdu. Şeyh, o toptan cevap vermeğe hazır. 
rulabilirdi. larurkcn, bir sual daha ortaya attı: 

- Mcsclft, bu 20.000 kişinin yolunu - Bu 20.000 kişinin KO.tülammare-
deği§tirip de Bu.şehre girmesi, orada- ye varması mı, yoksa oraya, gidemc
iki garnizona iltihak etmesi düştlnUle- yip de Buşehre girip yerleşmesi mi 
mez mi? 

1 
muvafıktır? Tercihe şayandır'! 

Bu suali soran de, deminki istimznç- Ve İranlı şeyh; E!PSinin tonuna rna.. 
ta bulunan zeki !rnn §Cyhi!. Evet, 1 . nalı ibir ifade vererek, tasrih ctmeği 
ra.nlı şeyhin hakkı yok değildi, doğru· de unutmadı: 
su; Cenubt 1rnnda İngilizleri temsil e.. - Bizim için? Hangisi daha ha.yır. 
Cien bu müstahkem mevki; 20.000 kL hdır bizim için? 
§ilik kuvvetin oradaki garnizona. ilti. (Arkası var) 
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SOLDAN SAGA: 

l - Kııdın tııyyıırcclmizln soyadı, dahi. 
2 - Hayret, okun serilen yeri. 8 - Fena 
adomlıırn denir. 4 - Gelir, mahsul. 5 -
lki geminin biribirine yıınıışm:ısı, 6 -
Beyaz, turla mııhsıılil. 1 - Boru sedası, 
p:ıtlak yer. 8 - Habıl ed:)tı, istikamet ı.·e
ren. 9 - Dlr nota, !cinde bulund~umuz 
me,•sim, ile mannsınıı. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Hnrpte dü~mıındıın alınan. 2 - Er· 

kek, b:ı)•nn. 3 -Vnpurun ~al~klııınesi. 4 -
ı:trnfı çiçeklerle örtülü kulübe. 5 - Evin 
porçol:ırındon I.ılri. 6 - Dosdoj:tru. 7 -
HesJp yapılır. 8 - Dahi, bir uzuv. 9 -
Görünen, büyük nnnc. 

Avdet 
Bir aylık seyahatinden a'\"dct eden 

dlştablbl Necati Pakşl ha tatarını 
c21kfsl glbl bergUn sabah saat 10 dan 
akşam l 9'a. kndnr Tünel nıeyda.nı 
Tersane caddesi bnşındakt 112 nu· 
mnralr muaycnehnncslnde knbuı ve 
tednvl eder. 

Hiznlnnnıto yıldız 1$nretl olonlor, Qze
rfnde muamele ~örenlerdlr. Rakam

lar ıınnt l2 de kapanış satış fiyatlarıdır. 
ÇEKLER 

• f.ondra ~ 26 • PrnA .c 885 
• Nevvork 1~60 • Modrld 6 9~» 
• Psırııı 8 51 • \'orsova 23 76."ı 
• Mlltıno 6 62~ • Budnnestı 25 O.& 
• Cenevre 28 9'.l5 • Oükr~ O 942-'i 

i! ,, 

• Am terd:ın tı'9 865 • DcJımıd 2 876 
• Derlfo 6087"5 • Yokohorrı 85 545 ) 
• Urüksel 21 4225 • Stol.:holm 82 2776 i 
' Atine 1 l 5 • l\lnskova 2.'i 785 ı 
• Sofyıı 1 Mll Viyanı 

ıstlkrazlar 

• 1933 T. Bor 1 19 \ • Erıt:ınl Istık. 98 2f 
.. .. .. fil S. Erzurum 
.. ., •• 111 S. Erzurum 
Efektifler verilmernistir. '---
Zahire Borsası 

17 ·G • 9 a 
Duğdny sert 5 20 --
Buğd:ıy Y\lmuşok 5 30 --
Buğday kızılca 5 28 --
Arpa l eınlik 4 30 --
Cnvdnr 5 7,5 --
Susam 14 30 --
Fındık içi so - 51 -
Keci kılı Kırım so - --
Tıftik rnnı 106 - --
Beyaz peynir tam Y. 30 22 33 13 
Knşıır so- 55 -
Z. yağ J. Yemeklik 30 - 39 -

Gelen Giden 

BUid:ıy 120 Ton Razmol 115 Ton 
Un 42 " İç badem 2 " Kepek 15 .. Tiflik 9 

" Mısır 30 " Il. l>Clnfr 1 D,1/2 ,, 
pamuk 32 " Kaşar 12 ,, 

uzve 
o u 

Bugün evleııf yor 
Bugün (cumartesi günü) Amerikan 

Cumhurrerisinin küçük oğlu Con Ruz
velt evleniyor •• 

Con Ruzveltin evlendiği kız, Mis An 
Lindsey Kbrk Amerikanın spor muhi
tinde çok tanınmış bir simadır. Fenç 
kız, bilhassa su 6porlarmda meşhur

dur. Yüzmede ve suya dalmalarlda bü· 
yük rekorlar kırmıştır. 

Kızın babası büyük bir bankerdi. Bir 
kcç sene evvel ölmüş, kızana ve kansı· 
na çok büyük bir servet bırakmıştır. 

Mis An Lindsey Klark bugüne kadar 
annesinin Masaçusts'deki maliklinesin
de oturuyordu. Düğünden sonra koca
sile beraber Vaşingtonda yaşayac:ak

tır. 

Con Ruz' eltle Mis An birbirlerini 
tndianapolisteki at yarışlarında tan•
mışlardır. lki üç ay evvel nişanı dık

lan haber verilmişti. İki nişanlı evlen· 
mek için daha fazla bekleyememişler
dir. 

Dini nikllh merasimi bugün Masa
çusets eyaletinde Nahant kasabasının 
kilisesinde yapılcıcaktır. Ameridakai en 
eski kilise olduğu için Con Ruzveltin 
nişanlısı burasını tercih etmiştir. 

Merasimde bulunmak üzere Cumhur 
reisi Ruzvclt de Nahanta gitmiştir. 

Bundan sonra hep beraber Vaşingtona 
gelecekler ve ldüğün şenlikleri burada 
yapılaC21ktır. 

Ccn Ruzveltin annesi, oğluna düğün 
hediyesi olarak balayı 6eyabatlerinin 
masrafını vermiştir. Bu parn ile iki ye
nievli bir yata binip iyi ay r;ürecek bir 
scy~ate çıkacaklardır .. 

Çelik ciğerli 
adam 

Ancak altı sene sonra 
herkes g bi yaşaya

bllecekmlş 
Ciğerleri makine 

ile işletilen ve ken· 
disine "çelik ciğer
li,, ismi verilen ada
mın macerasından 

bahsctmi:tik. 
Amerikanın meş

hur milyarderlerin 
den birinin oğlu o· 
lan Fred Snayt is
mindeki bu genç, 
Çindeki bir seyaha

ti esnasında, felce tutuluyor ve bu 
hastalık onun ciğerlerini i~lemez bir 
hale koyuyordu. 

Bu tarz felç Amerikada da görülmek 
tedir. Çaresi ciğerleri işletmek için ma
kine kullanmaktır. Bu da, 'Vilcudu bü
yük bir çelik istivane içine yatırmak 
zaruretini hasıl etmektir. 

Fred Snayt böyle bir makine içine 
konuluyor. Yürümesi kabil değildir. 

Demir kutu, içindeki odamla beraber, 
naklediliyor. A'damcağız da, elektrikle 
işliyen makine vasıtasile ciğerlerine ha
va verilerek, yaşayabiliyor. 

Bugün Fred Snaytin iki seneden 
sonra, ilk defa olarak bu çelik mı:th

pushaneden çıktığı haber veriliyor: 
Artık ciğerler kendi kendine işler 

bir hale gelmiştir. Bununla beraber, 
ha ta, dışardıı. ancak yirmi dakika k~h
bilmcktedir. Ondan sonra yine günler
ce kutusuna girmesi llizun:lır. 

Yclnız, doktorlann söylediğine na
zaran, cltı seneye kı:ı:lar ciğerler iyi 
olacak ve adam, bu çelik kafesten kur
tularak, herkes gibi yaşayabilecektir •• 

Yarın büyük spor 
eke leri yapılacak 

1 - Fenerbahçe - Yunan muhteliti 
2 - Beşiktaş - Beykoz (şild) 
3 - Şişli - Galataspor (final) maçları ve .... 
4 Yüzn1e teşvik ya11şları 
5 Güıkupası atktizm müsabakaları 

Dün gelen 

Yarın şehrimizde ehemmiyetli bir 
çok spor müsabakaları y.:ıpılacaktır. 

Bunlar - mevsimin bir hayli ilerlemiı 
olmasına rağmen - üç enteresan futbol 
maçı, deniz yanşJan ve atletizm kar§ı· 
laşmalarıdır. 

FENER - YUNAN MUHTELiT! 
Fencrh:ihçe klübü her sene olduğu gibi 
bu sene de kuruluşunun senei devriyesi 
ni büyük bir programla kutJuJamak

tadır. 
Sarı lacivertlilerin o gün saat 16 da 

başlayacağı spor bayıaırunda evvel! 
geçit resmi yapılae<Jk, . bunu fstikHU 
marşının söylenmesi ve büste çelenk 
konulması takip edecektir. 

Klübün genç takımlan arasın1da ya· 
pılacak bir müsabakadan sonra t 
17,30 da sarı lacivert tal.,mla Yuna
nistanın Panatinaikos - Enosis klüple
rinin kanşığı aı:ıCJSında bir futbol maçı 
yapılacaktır. 

Yunan milli takımına en çok oyuncu 
veren bu iki dost memleket klUbün ol· 
dukça kuvvetli bir muhtelit teşkil ede
ceklerini ümit etmekle beraber, Fener
lilerin bu maçı kolarca kazanacaklarını 
.da sanmaktayu:. 

BEŞiKTAŞ - BEYKOZ 
Şeref stadında İstanbul §ild mlisaba

kahmnın dömifinal maçı yapılacaktır. 

Geçen hafta Güneşle berabere kalan 
Beşikta Güneşlilerin bu haftaki maçı 
oynamak istememeleri yüzünden Bey
kozla karşılaşacak ve bu müsabakanın 
galibi ide gelecek hafta Fenerbahçe ile 
final karşıla_;nasını yapac<!ktır. 

Milli kiıme ık1.1cisi siyah beyazlılar 
yarın da Nuri ve Şereften mahrum ola· 
rak sahaya çıkacaklardır. Buna mukat
bil çok enerjik bir takım olan ve Ga· 
latasarayla Beşiktaşn karşı daima sürp 
rizli neticeler almakla göhret kazanan 
Beykozlular hilcum hatlarında Turhan, 
ŞMap; müdafaa hatlarında Sadettin, 
Bahadir, Kemal gibi birinci sınıf fut
bolcularla bu defa da §Cl~ırtıcı bir netice 
elde etmeğe çalışacağına şüphe edile· 
mcz. 

ŞiŞLi - GALATASPOR 
Gayri fodere klüplerin arasındaki 

Apoye Matini kupooının final maçı da 
yann sabah Taksim stadyomunda Şiı· 
li ile Galataspor klüpleri arasında oy· 
nanncaktır. 

Ayni turnuvada şimdiye kadaı• bir
birlerini bir defa yenen bu iki kuvvetli 
klüp kupayı kazanmak için yann son 
defa karşılaşıyorlar. 

Bunlardan Şişli gayri {edereler şam
piyonlugunu almış, t crübeli ve ayni 
nisbette enerjik oyunculardan milte~ek
kildir. Galataspor ise çok genç eleman
lara maliktir, gayretli oynayan ve bir 
buçuk saati şişmeden bitiren Galata
spor takımının en büyük eksiği. tecrU
bc noksanlığıdır. 

ikisi de enerjik, fokat biri takım itf.. 

Yunan takımı .. 

barile yaşlıca fakat tecrUbcli, digeri jse 

genç, fakat tecrübesiz bu iki k1Ubiil1 
yapacakları mevsimin son maçı haf t~rl 
nin en enteresan çarpışmalanndan bı 
olacaktır. 

YOZME YARIŞLARI 

Modada mevsimin ilk büyük su 
sporları hareketini seyredeceğiz. • 

Birçok mUsabıklann iştirak edeceğı 
tcıvik yarıglan hiç şüphe yok ki, bir· 
çok meraklılann alakooıuı celbetmektel1 
geri kalmayacaktır. 

GOL KUPASI 
Gül kupası atletaim müsabakalar' 

için düşündüklerimlzi dün uzun uzuıt 
yazmıştık. 

Yalnız mevsimin değil, son seneleritı 
en büyük atletizm hareketi olan GU1 

kupası müsabakalan için cidden uıU· 
kemmel hazırlıklar yapılmıştır. 

Marttanbcri atletlerimizin ciddi ça· 
lıştıklanru görüyoruz. Yarınki müsa· 
bnkalar bu çalışmanın ne derece istifa· 
deli olduğunu bize öğretecektir. 
Ankaralı atletler orada Macar an· 

trenörü tarafından çalıştınlmaktadır· 
lar. 

İstanbul otletlerini çalıştıran eski 
§C!mpiyonlanmızdan Nailidir. 

Ankarada Uç şehir müsnbakasında 
İstanbul atletleri Ankaralıları bliyUk 
sayı farklarile mağlQp etmi§ti. Yarın 
Ankaralılar herhalde bu mağlubiyetin 
acısını çıkarmağa çalışacaklardır. 

Ankaradan gelen atletlerin en iyile
ri Fbik, Galip, Jerfi ve Semih Lütfidir. 

(Gül) k~pası müsabakaları yalnıı: 
İstanbul ve Ankaranın en iyi atletle· 
rlne hasredilmiş değildir. Bu mUSöba· 
knlara atletzim y~an bütün heveskAr 
gençlerin iştiraki temin edilmiştir. , 

Bu mühim atlet kalabalığını tam bir 
mUsa~at içinde yanııtırmak için atlet· 
ler derecelerine cöre taısnif edilmişler.
ıcUr. 

Dört grupz. tefrik ddllcn atletlerirni· 
zin müsabakaları bu 6uretle büyük bir 
zevkle seyredilecektir. 

Müsabıklar arasındaki derece ve ka· 
biliyet yakınlığı yanşlann heyecanlı ve 
zevkli olmasını intaç edecektir. 

Birinci katagoride kazanması ibri· 
mali kuvvetli görünen bazı atletlerin 
isimlerini yazıyoruz: 

100 metre: İrfan 
200 ,, irfan 
400 ., 
800 .. 

1500 " 
500 ,, 

Cemal 
Recep 
Recep 
Artan• 

1 1 O manialı: Faik 
Uzun: SUreyya 
Yüksek: Pulat 
3 adım: Sllreyya 
Cirid: Melih 
Disk: Veysi 
GUlle: V eyıi 
Smk: Haydar, 
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Korku Yatağı Sarışın 
casus 

Muhakemesi devam 
edl1or 

Yazan: Edgar Valles Çeviren; H. M. 

- No.14--------· 
lt.a.vını, apartımanmın bulunduğu 
~ tam çıkarken, tuhaf bir te
"4tıf eseri olarak, hiç istemediği bir 
~la karşılaştı. Bereket versin Lu, 
;:_Vhıınlıı lba.vulunu önceden alıp ia -
-.YOD& götürmtışttl. Bu itibarla Ra,.. 

~'n.bı tavrmda, hiç t:e aeyah.ate çrk
""5UU göatereıı bir emare yoktu. 

lt.a.Vini'nin, rastlamak iatemediği L 

~ kim 1 b 0 l 0 

., R"der değil" mi" :? oaıır. ı . 
ltider, onu görür glSrmez, evveli 
~ğmdaki elmas yUztudere baktI. 
~ _Ylizilkler, Rider'in pek ziyade dik. 
._liııi celbediyordu. 

- Görüyorum ki, dedi, pnsm hila 
~a •• Acaba bu gilzel EyUll saha· 
"'QIQa nereye doğru yolculuk? Kazan9-
1'ruuzı bankaya yatırmak için mi, 
>okaa, pasaportunuza vize almak için 
illi IOkağa çıktınız? 
•--Ravini, halinde hiç tellş eseri gös
--nıemcğe çalışarak: 

il_:: Hayır, dedi. SadeCe dolqıyorum. 
~peşime taktığmız memura ne 
Oldu acaba!_. Kendisini göremiyorum. 

- Sen kendini göremer.ain ama, o 
len.in peşini asil bırakmamı§br. Seni 
dUn gece Flotsam aemtinden bqlıya
l'ak takip etti. Sonra Mayda Veyl'de, 
~len kUçUk hususi ziyafete gittiği. 
lllıi de tesbit etti. Ve geceleyin saat 
Jkiyı çeyrek gece eve avdet buyurdu. 
hlıuzu da. .. 

Ravtni, bu sözler k8l1JSmda hay
~ ağzı açık kalmıştı. Etrafma ba.
~dı. Yolun kenarında, bir sivil me
Zlnırdaıı ziyade, bir doktoru andıran 
~ett.e, sessiz duran bir adamı g&t
terez.ek: 

- Yoksa, dedi. Yoksa bu adam, be.. 
'11Urtalıkla takip fden memur mudur? 

Rider cevap vermedi. Sadeoe, Ravi. 
ilinin, bu sözleri söylerken yaptılı bir 
llve yanlı~ma fşaretle iktifa etti. Ay· 
l'lldtlar. 

Bundan so~ Ra~ ctmıaı LOJt. 
~yı terkettı. Wıyt 'be! geçe ekspreıd 
~ı§tı. "Larmı oteli~, nln bolundu
h iatuyona geldikleri zaman, kendl
'hıi ayni arabacı ka1"11ladı. 

Margrit Belman'ı göttiren arabacı ... 
Ravini bu arabayla birçok dolam.. 

baçb yollardan geçtikten IOm'& Larm8 
otelinin önüne vardı. 

İhtiyar bir kapıcı kendiabıl kal'llla. 
eh. 

- İsminiz nedir? Dfıe sordu. 
- Ravini ... Fakat ben önceden bir 

Oda tutmuş değilim. 
Kapıcı, meyus bir tavırla ba.§mı sal· 

layarat: 
- Korkarım ki dedi, bot odamız 

l'ok. Otelimizin 88.hibl Mister Daver 
fl\rvelce kendfsbıe malQmat ver:tlm~ 
dikçe, misafirlerine oda vermiyor. Fa
kat bir kere kttfblmlzt g6~llm. 

Bundan sonra kapıcı otelin fçerlaine 
ctrdl. Ravini de onu takip etti Genft 
bir alona geldiler. Mtlkemmel ean
dalyeter, koltuklarla da.eti bir salon. 
"u buruı .. Ravlnf burayı, fevkall.de 
buluyordu. Fakat ortada hiç bir mU.. 
teri yoktu. 
. Derken, ayak Be8leri tıltti. Az. sonra 
4a Mia Margrit'ln kendisi giSrUndU. 

Margrit, Ravini'yi göri\r görmes, 
)'llzUnu btınl§turmakla beraber, renk 
1-rmedi. Onu hiç t&mmıyormUf gibi 
l'aptı. Ve şu sözleri söyledi: 

- Maalesef ınal sahibimiz, burada 
oturmak istiyen mUeterUerimiı.in &ı
ceden kendiafle mektuplapnaamı ister. 
81a böyle bir tedbir almalDJ§ olduğu
tluza göre, korkarım ki yer bulamıya. 
C&bIDI&. 

Ravini derhal yalan aöyliyerek: 

- Ben, dedi. mal aahiblnize mektup 
r&ıderdfm. Haydi eiz gidiniz. Bir ke
re kendisini görUntız. 

Margrit, bir lAhza durakladı. Ken. 
dlatııe kalsaydı, Ravini'yı derhal ba. 
-.Wunu eline vererek dıpnya atacak· 
tı. Fakat ne yazık Jd orada Mdece bir 
klttptl. Nihayet bir tefkUAtm bqı ol
llıayıp, bir mvu idi. Şahat husumetle
l'hıi, buranm İffllt kanftmnak lateml
Yardu. 

- Ldtf en biraz bekleyiniz? 
Dedi. Ve Davv'I görmek bere Jçe. 

l'iye gitti. 
Büylllr, cinalyat mulıarrlri 
~bir kitap lçertalne 

Amerikada ca
mtlş, tetkikle me3guldU. Margrit içeri 
girince, bqmI kaldırarak bağa gözlük ,.,..~""""" emluk tahkikat ve 

muhakemesi devam 
etmektedir. Bu ara
da, ''Bremen,, ce
misinde cuualuk e
den Eleanor Bo
hem isminde sanım 
bir genç ldz da tev· 
kif edilmiftfr. 

terinin tlzerinde ba.ktJ, 
- Ne dediniz'? dedi. RaYlni mi? Bu 

iaim, Daha ziyade bir ecnebi fmnine 
benziyor. Her halde kendisi bir İngi
liz değil. Hayır, h~. Değil... Gerçi 
aramızda bir ecnebi bulund1.mnak 
mutadımız değil ama. .. Bazr ahvalde .•. 
Evet.. Kalsın, 

- Fakat Mister Dl.ver bu adam, 
burada bulunması muvafık olan adam
lardan değil.. Bu gibi &damlan bilen 
bir arkada3nn, bana onun bir clni ol. 
duğunu söylemi§ti. 

Daver gUltlnç bir tekilde duran ka. 
şmı kaldırarak: 

- Cinl mi? Dedi. Fakat bu, benim 
için btiyUk bir fırsattır. Demek ki 
tetklkabmt, tam yerinde ve tam adamı 
üzerinde yapacağım. İyi bir şey olmaz 
mı? Elbette iyi olur değil mi? Ka1mn. 
efendim. Eğer canımı sıkacak olursa, 
veririz papuçlarmı eline .. Göndeririz.. 

( Devam4 yrıran) 

Uatabaıı Okuluna 
Meccani Talebe 

Ankara ustabaşı inpat okuluna 
meccani leyli talebe alınacaktır. 
İmtihan Eylfilde l.atanbul sanat oku. 

lunda yapılacaktır. İmtihana girmek 
için ilkokul mezunu olmak Widir. 

~ 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapanua adı Gllllll ool 
18 t)Jgen Barba 
20 Saadet Bandırma 
1' Bursa Mudanya 
15 Bartın A7T81ık 

GELECEK VAPURLAR 
12.30 Cumhuriyet Kanıdenlı 

10 Bursa Bartın 
1750 Kocaeli Mudanya ... TanrM' Yad•.,. 
't.30 Dumlupınar ilenin 
8.30 Saadet Bandırma 

c Yeni Neşriyat ) 
iman Anatomi Modeli 

Ve Terimleri 
Or. Prof. Dr. Kemal Cenap tarafından 

teablt edilen lnsan anatomi modeli ve te
rimleri Kanaat Kitabevi tarafından ikinci 
defa basılmıştır. 

Orta ve yüksek bütün mektep talebesi 
ve bllhusa tabliye öğretmenleri için çok 
önemli ve Hlzumlu buldulumoı bu anato
mi modeli Te terimlerini taTSiye ederis. 

lstanbol beledlyesl 
mecmuası 

Ma71s 938 sayısı fe}ılrcWlimize alt kıJ'· 
metli birçok yuılarla çıkmıttır. 

Birinci ımıl Operatör -
Dr. CAFER TA YY AH 
Umumi cerrahi ve sinir, dimal estetik 

cerrahisi mQtebumı 
PARtS TIP FAKULTESI S. 

ASiSTANI 
Erkek, kadın ameliyattan, dimal 

estetik ··yQz .. meme, karın burutuk· 
lulu ve ıençlik ameliyatı,. 

(Nlaaiye 99 dolum mOtehusaa) 

~~--=an Mıccı 111 
ôllederı IDftrB Ocntlldir. Tel '4086 

BE-~oflu Pannak!capr, RumeU ban. 1. 

Bir tngiliz lcole
cidden ve Bertin 

ilr:iversitesinden mezun bulunan Ele
anor Bohemin muhakemesine batlan· 
mııtır. 

Erzuruma giden 
mOhendlsler 

Erzurum, l'l (A.A.) - Erzurumda 
açılacak iplik fabrikası ve elektrik i§l
ni tesblt için su, elektrik ve maden 
mühendislerinden mürekkep bir fen 
heyeti gelmiş ve etUdlerine başla.:ml§. 
tır. 

Mtlhendialer mevcut maden kömürü 
kaynaklarım, eehir civarındaki akar 
sulan tetkik etmlolerdir. BUyük gelAie 
ile Olti kömür ocaklarmı görmek için 
mühendisler şehrimir.den ayrılmışlar. 
dır. 

idam mazbataları 
Ankara 17 (Telefonla) lC Çıldmn 

Camdira tE<iyilnden Bedelofullanndan 
Haydar oğlu Garip Demirkayanm ve 
Gaziantebin Yahn.i mahallesinden Mu
harrem oilu töhrctU Ahmet ojlu boa.o 
tancı Osman Eflltunun CSlUm cezalan. 
na çarptmlmalan hakkındaki lldliye en
ctımeni mazbatalan meclil runıameline 
almımftır. 

Cinayetlerin 
esrar per(tesi 

(Oat tarafı 8 inci aaytfamızdA) 
atlamak istiyor. Fakat jandarmalar 
t1zerine doğru koşmaktadır. Ali Rim 
için artık kaçmak ihtimali yoktur. 

Fakat buna rağmen adım1armı hız. 
la§t.mnı§tır. Koprken ayağı bir tap 
takılıyor, yere yuvarlanıyor. Biraz ev. 
vel bir idam öldtll'en tabanca.sı ateo 
alıyor, çıkan kurlun bqma isabet e
diyor. Kendiai de yere seriliyor. Ve bu 
suretle de iki cinayetin falll bir eey 
aôyllyemeden ölüyor. 

• • • 
Ali Rfzanm lluhittfnl hAIA kansı ile 

muhabere etmesinden muğber olarak 
ve .kahredlcl bir Jmkançlıfm teslrl al
tında öJdUrdtıfll ele geçen mektuplar
dan katiyyetle meydana ~ bulu
nuyor. 

Peki! •• Omer Ldtflyt. neden öldür. 
dilT 

Buna da 111 cevap veriliyor: 
Ali Rlza, ımf İpealaya kendiafnl ~ 

ttırecek bir vesait bulmak ıçtn eomr 
ömer L6tflyl 6ld11rmtı,ttlr. 'Net.ekim 
Bhiııcl cinayeti ieledikten aoııra stırat· 
le lpealaya gidlei bunun en bariz deli
lidir. Sonra otomobil tedarik edf§f, 
İpsala.da Muhittini de öldürdükten 
sonra hududu kolayca apbilmeei için
dJr. 

• • * 
Yaııola namı diğeri Saadet ~ 

dlr. Adanada mı, lrfalatyada mı? Yok. 
aa hudut haricinde bir yerde mi? Ka. 
tflln ayn yapdıfı kanmım Muhittin· 

------··----•ı le muhabere ettiğin1 DaSil haber alı
- Dr. IHSAN SAMI 

Tifo aşısı 
Tifo ve paratifo baata1ık1anna tutul
nıamak için temi kati muafiyeti pek 
emin, ta.ıe apdır. Her eczanede bu
lunur. Kutuıu 45 kuruıtur. ..................... 

Alemdar Sineması~ 
iKi FiLM 

yordu. 
Mevkut bulunan kumral kadm Se

vimin bu clnayeUerle alA.kam var mı
dır? 

Şimdi mUddeiumumt bu noktalan 
tahkik etmektedir. Birçok yerlere dün 
yeniden telgraflar Çeldlmi§tir. 

BugUn buna ait olan kımmlarm da 
aydınlanacağı ilmit edilebilir ... Benim 
bugiln yazacağım bu kadar. 

Yalnız fUDU lllve etmeyi bir vicdan 
borcu blilyonım: 

Çok esrarengiz görWen bu iki clııa. 
yetin sebepl".rini meydana ÇJkarmakta 
pek btlytık bir gayreti geçen deferll ve 

ı R J .. I t çok çabekan milddeiumumt Bay Hakla 
- omeo u ye ŞilkrtlyU ~erdlfi muvaffaldyetten s:a3!n ,,;.,, .. ,,.,.; •derim l!i"'""" 
U~ll ·- dOJa)'I tebrik ederfm. 

l~~"lllll ... lltl!lll ... _____ .. J ilil\f.tA :R.AGJP. ONJDN 

Karacadağ muhtarı 
öldürüldü 

Cinayetin kendi harmanında 
bir kavga neticesi yaplldığı 

anlaşıhyor 
1.zmir (Huaust) - Evvelki sabah sa 

at beİ aularmda hayvanlarım otlat -
mak tu.ere Değirmendere nahiyesinin 
Ka.racadağ köyU mer'aama giden sığır 
çObanı Bilecikli Şaban, bir harman i
çinde bir cesedin boylu boyuna yattı
ğmı görmüş, evvell Urkerek kaçmak 
istemi§tir. BilAhara çobbı, bu cesedin 
yanma yaklqmca bunun köy muhta
rına alt olduğunu anlamıştır. 

Sığır çobanı Bilecikli Şaban derhal 
hldise yerinden uzaklaşarak köye gel. 
mit ve gördUklerini köylUlere anlat . 
mıştır. 

Bu suretle zabıta.ya aksettirilen 
vaka mahallinden şehrimiz cumhuriyet 
milddehmıumiliğine haber verilmiştir. 

Ağır ceza mtlddeiumumlsi B. Şevki 

Suner dUn vaka mahalline giderek tah 
kikata başlamtı ve akp.mm geç vakti
ne kadar bu itle uğrqmıştır. 
Karacadağ köyU muhtan Mehmet 

oğlu HU8eyin Şeb, köyUnde sevilmiş 

ve köylUnUn itibarım kazanmış bir in 
sandı. 

ÖlUmtl esrarengiz bir mahiyet taşı
maktadır. Ceeedln bqtarafmda derin 
bir yara vardn". Öltlm bu yaradan vaki 
olmuştur. 

tık tahklkatm verdiği kanaat §Udur 
ki, köy muhta.n, görlildilğUnden iki aa 
at önce, meçhul bir phıs tarafından 
kendi harmanında, bir kavga. netlca -
sinde öldürUimilfttlr. 

Torbalmm Karaafag köyUııde de 
mUthfı bir cinayet l§]endiği al&kadar 
makamlara blldlrilmiftir. )ıfah&llt za· 
brtaaı hAdiseye el koymuatur. 

Gelen haberlere g5re Karaağaç ka.. 
yllnden Şaldr oğlu Mustafa Jsminde 
bir adam, aiievl bJr aebepten dolayı 
bl'laı ~ D6' b'fl& «tnlr199 teli. 
disini fect oartıar içln~e öldilrmtlştilr. 
B. Yahya da aynı &ahıs tarafmda.n a.
ğır surette yaralanmıştır. 

Bldfsenin haber almmasr tızerme 
mahalıt jandarma komutam katilin 
arkasma bir mUt.reze çıkarmı§br. Cu
ma.ovası istikametinde firar ettifi an
laşılan katilin yakalanacağı mu1ıakak· 
kaktır. Bu h!dise de ancak katilin der. 
destfnden sonra kati surette aydmla. 
tılabilecektfr. 

Arasıra : - ~- - -

Gülmeyen 
yüzler 

Resimde gördükterinbJden biri ar
tist, biri de bir artistin tınne&idir. Fa· 
kat onlan, hi~ alı§mamış, bir halde gö
ryoru.z: Gülmüyorlar. Çünkü: 

Bunlardan biri Cin Harlunun anne
sidir, diğeri de, plltin saçh artistin, 
kollan arasında can verdiği Vilyam 
PaveL. 

Yıldr.zm ölUmUnUn yıJd6nUmll mllna
ıebetile, annesi ile onu en çok eevı11 
erlrelr arkact.p muanmn bqına gUııa 

mitlerdir. Bu resim o esnada çekilmit 
tir. 

Trabzon llseslnln 
temeli atıldı 

Trab:ı:on, ı 7 (A.A.) - Yeni Trab
zon llse3ln1n temel atma merasimi 
bugün binlerce halkın iştlraklle ya· 
ınlmış ve umum! mUfettlş Tahsin 'O· 
zer tf>mele ilk malayı vurmuştur. 

Yabancı ile evlenme 
Yazan ı Kazım Namı Duru 

Geçen aqam sinemada idim; 1A Ha
banera adında AJmınca bir f°ılm cöıte
riliyordu. V akanın konuau knaca ıu: 
İsveçli bir ku, Porturigoda ıezerken, 
orada zenein bir bop dövUtçilaü ile 
seviıip evleniyor; bir erkek çocuğu do
ğuyor. On yıl birlikte yapyorlar. Baba, 
oğlunu keneli cfbi bola dövütçUaU yap
mak istiyor; anne ruı olmuyor; tid
detli bir nostalji ( daÜMila) ya tutul
muı olan kadın, çocuğile birlikte ısve
çe gitmek niyetindedir. tlerisi beni bu 
yamım konuaunda ilciJendirmedilin
den devama lüzum g8rmilyorum. 

Kızın veya erkeğin, keneli mı'11etin· 

den olmayan biı erkek veya kızla ev
lenmelerinden b&yle ıztmıph neticeler 
çıkacağında ıüpbe yoktur. Büyük harp 
11ra11nda eıi Fransız elan bir arkada
tımla evlerinde konuıurken nasılsa bu 
bahlı açıldı. Kadın kocaamm çok de· 
ğerll ve kendine çok vefalı olduğu hal
de, hiç de mesut bulunmaıdrfnu ve 
çocuktan bulunmadığından eevindilinl 
aöyledL Orada, geçende içimizde acılar 
bırakarak ölen bir artiıt arkadatım &, 
bir FranSIZ kadmlle evlenmlf, ondan iki 
Jm çocuğu ectlnmitti. O, aea çıkarma
dı. Fakat tonunda çocuklar babada 
lralnwk üzere aynldıJar. Edebiyat ve i
dare tarihlmbde ad bnabııt bir: 
zatın oflu da vaktiyle bir Pranlıs 
kaldını Ue evJenmlıtl. İki erkek çocuğu, 
bilyilk harpte, ~uıakkale cephesinde, 
dayılarına lrarp harp etmlttL o ıenıer-

de kadının bulunduğu korkunç ruh ha· 
Jetini hlli hatırlanın. 

İki yabancrnm evlenmeleri kadar 
manasız bir ıey yoktur; çünkü eskiden 
beri pek haklı bir anane olarak, ilci et 
araamda aranan (küfuv) meselesi 
böyle bir evlenmede hiç göz önllııe 

hnmanuı demektir. Halbuki bir millet 
ten, hatta bir sosyal sıruftaJa olan efler 
arumda bile (küfuv) bulıınm1u, aile
nin saadeti için lizımdır. Atk veya 
menfaat tıevkile birbirlerile evlenenle
rin saadeti ve güzel ceçinmesi devamh 
bir aile tqldl edemedikleri görülüp 
durmaktadır. 

B~ dUn, katlının erkcfe baihblt
nı ve itaatini istiyen patriyarkal bir aile 
vardı; Taıuimatla beraber temeli aar
mlan bu aile, bugUn ıurada burada gö
rllnen bir ıaz te§kil ediyor. ltıtenileıı 

kuvvet de aaflamlıkta, tam manasına 

uygun aile henüz kunılamamı1tır. Ba
sı erkeklerin, yabancı kadınlara ni • 
betleri, bir kapristir. 

ÇUnkU böyle bir e lenme, miDt bir 
aile yaratmağa hiç milsait delildir. Ya· 
pyıılannda u çok bir an1qma carouıa 
nün bu tUrlü aileler, içlerinin derin • 
liklerinde mutlaka teessür duypsu ta
tımaktadırlar. 

Binaenaleyh i•tediğimiz Türk ailell
nin kuvvetle kurulabilmesi için evıe. 
me itinin Osttink8rU yaprt;ıaması, .,.. 
bancdarla evlenmekten 
tnslye edDmel• deler, ~ 



Antakya da 
Büro reisi kayıt muamelesini 

yine tatil etti 
Tlrk Fransız askeri be1etlerl mDzakere

Jerlne devam edl1orlar 
Antakya, 17 (A.A.) - Anadolu A

jwmm huaual muh&biri bildiriyor: 
Orpneral Almı GUndb bafkanl~ 

jmdıkl heyetlmJ& General Huntm.

pr'in batkanlıtmdak1 l'ranam uked 
heyetile mllzakerelerlne devam etmek. 
tedfr. 

Her gün Hileden evvel ve llOm'& iki 
toplantı yapılmakta ve mtllakereler 
bll1Gk bir vekar ve •mtmllllr içinde 
cereyan eylemekteclk. Heyet bot a. 
manlarmda tarihi yerleri ziyaret edi· 
yor. 

Orpneral Almı Gllndlla tarafından 
dtln üpm Huntsinger eereflne veri
len dine ,u.ı ve umtmt olmUfbır. 

Orpnera1 bu üpm da TUrt ileri 
plealerl terefbıe 80 kltllik bir slyafet 
vermJt, slyafette dJPr cemaatlerden 
ele daveWler bulunmqtur. 

Antakya, 17 (A.A.) - Bq tercll
man Jojef'in Hata)'dan a1marak Berut 
matbuat dalrealne tayin edlldlit ha'*' verilmektedir. Bu tayin iatlMNL 

rat dalrelerinhı lliveclileceii lıakkm. 
da baza plyalara yol &Çllllltır. 

Antakya, 17 (A.A.) - Ordu ve Kil· 
•Jir nahiyelerinde kayıt muamelesi 
bugün bqlamıotJr. 

Antakya, 17 (A.A.) - Dün tahrik 
ve t.ehdlde nihayet verilmek Ur.ere hU
ldUnet bazı tedbirler almıt ve bu ara
da tlddeW tahriklt yapan bir muhta
n da tevkif etmletfr. 

Bu tedbirler bu abah TUrk llatesl 
tlmrlıu:le mllaait teairln1 göeterince 
tahrikçiler hiç yoktan df.lkkAnlan kL 
p&tmafa bqlaınıılar ve bUro reial e. 
8a8eB mtlrettep olan bu vesileden isti· 
fade ederek uaylt mevcut olmadıiı 
beyanlle kayıt muamelesini taW et-

miftlr· 
Halbuki bl1ronun yarm meaaialne 

nihayet vermeal kararlqbnlmJf bu .. 
lunuyordu. Bu vaziyet karpamda ko
misyon Tlbrk elaleriyetlerinl baltala. 
mak için alda gelebilecek her çare,e 
bqvurdufuııa hllkmetmemek imkln • 
ımdır. 

Ağır cezalı su.;lar 
Cürmümeşhut kanununun 
hükümleri içine ahnıyor 

Ankara 17 (Telefonla) - Mqhut 
~ mubakeme ıaalllae dair ı. 

·-- birl...,.W\ ....... '• ....... li JWckmdaJd kanun Uyibau meclia 
J"UDUDeaine ılmm11tır. Mqhut ıuçlar 
bnuııUJı lJd HDeyi bulln tatbiki esu,. 
.mcla ahMn neticeler pek millit oldu

.Ju cihetle bu llyiha ile umumi hUkOm-
lere ılre takip edilmesini anırt JaJa. 
cak sebepler mncat olmayuı atır ce
ala mefhut ıuçlannda bu seri muhake
me aıulllne tabi tutulmam teklif olun
maktadır. Uyihaddl bir hUlrilmle on
dan batka mqhut olarak iflenen saç
larda zabıtanın yapabilecell vuifelain 

alır cezalı itlerde mUnhuıran cumhıı
dyet mGddeiumumili wapndao ,apıt-

........... 'fl/iı:
dfıliJ tt*i(Sle ip umum! hükümler da
iresinde takip edilmek Uzere mUddei
um,ımlye iade etmek buauıunda takdir 
bakla Terilmfkteclir. 

Ancak cumhuriyet mllddeiumumill
nln mqbut olarak itlenllen atır cen
h itleri ayni cUnde nyıhkemeye verme
linin çok lctefe lmlrtnaıhlı diltllnüle
rek mtlddeiumaminin delilleri t11N1men 
tesbit ve tahkikatı noksansız olarak ya
pabilme-' kin Uç cGnll ıeçmemek Uze
re bir mllddet tesbit olunmaıtur. 

Müruriye resmi tarifesi vekiller 
hey'etince tasdik edildi 

Aakwa 17 (Telefonla) - !akelele
m ne IUl'et1e idare edlleceline dair olan 
lluaaa mucibince nebJr ceçitlednden 
almecık müruriye resmi bıklanda ha
_.ıana tarife Vekiller Heyetince tu
ilk edlldL Bu tarifeye &lre, yolcullrm 
1'1J11derinclen 5, ·Ol\ lld yapndaıı ya
lrarı me~ talebni için 2,5, ha,..an
IMID JllYrularıdı!an 1, kGçlllc llaynn
Jlrdan 2, btıyilk ~yvan yavrulanndan 
1, aldlz, merkep mandadan 5, attan 
7,,5, devNen ıo, kanıt mOruriye ah
llllClktJr. 

Bualardan batb tek haynnh araba-

dan 30 slft hayvanlı arabadım 40, oto
mobilden 75, kamyondan 100, 11yala
nn 30-75 Jdlcya bklar 7 ve 76-200 ki
loya kadar beher denpden 15 kurut 
ıhnecaktır. 

'l'arlfenln umumi bUkOmlerine cıre, 
12 yapndan aplz çocuklar, askerler 
posta memurları, 18çmenler, mevcuden 
aevkolananlar ziraat için ıeçu kly 
ü•llline potta t9f1Yan hayvanlar, as
kere ve clçmenlere alt hayvan ve qya
lar mllrudye Gcretinden mUıtuna tu
tulmuflardır. 

Çin harbi 
er iki tarafdün10000 

kişi zayi etti 
lanaa &tef edildiiini v~ bu ıebeple tah· 

ribatı tmnlr etmele utr"qaıı bu lataJa
nn ıerl seJdldiklerini beyan etmekte
dirler. 

Pekin 17 (A.A.) - Sular flmdi Ja
pon 1ataı.nmn !yatı altmda bulunan 
Kalfq tebrlDe altı kilometreden u 
1llr mesafeye bdar ıeJmltle~. Bu 
maatakada muharebeye nihayet veril· 
mittir. Japon aüeri tefleri Japon lata
Janm 9'dlrm 11Utılı mmtablardan 
çelnneie 11ppuktadır1ar. San nehir 
uamt ~ bulmadılı lPn tuba
am dllla b8JGk bir tlddet1e ctmım 
edeoeiltt ............ 

Kont Çiyano ile 
Stoyadinoviç arasında 

Müzakereler 
dün başladı 

Venedik, 18 {A.A.) - Vekil ve ha
riciye nazın Kont Çiyano ile 
Yugoelavya Bafveki ive Harici. 
ye Nazın Stoyadinoviç anamda 
bmada iııdikıeri otelde aahahleyln 
bqlıyan müzakereler iki devlet ada.
mmm öğle yemeğini yedikleri Lido'da 
devam etmit ve öfle Uzeri kısa bir fa
aı1adan eonra tekrar ba1Jam1Ştır. 

Zannedildiğine göre, bu müzakere
ler bilhasaa Avusturyanm Almanya 
ile birletmeslnin ekonomik tesirleri ve 
Yugoelavya • İtalya arumdald ticaret 
münasebetleri Uzerlnc~ cereyan et.mıe.. 
tir. 

Bu eene İtalyadaki buğday mahsultl 
pek o kadar mu.ait ofmadığmdan efY& 
ile tediye edilmek fl1.e!'8 İtalyanın Yu
goslavya.dan buğday satın alması mev
zuu baheolmaktadır. 

Kont Çiano, yarın ağleden eonra 
Romaya hareket edecek ve Sto~ 
viç de altpm tl7.eri Belgrada dönecek· 
tir. 

SU varllerl mİzln 
mllkAfatları 

Ankara 17 (Telefonla) - SUvarile
mizin Avrupllda kuandıldan milklfat
lw bucUn meclis koridorunda tqhir 
edilmittir. 

Millet Meclisinin 
dDnkD toplantısı 

Ankara 17 (A.A.) - B. M. Mecliai
nin bucUn Hilıni Uranın batlranlılmda 
yaptılı toplantıda fabrika meslek! kara 
lan, mUhendiı ve mimarlık, sermayesi
nin tamamı ıdevlet tarafından verilmek 
mr.W"llliaGMııt ... kwuı.tiı illllw' 
ve murakabesi hakkındaki kanunlar ile, 
milze ve rasathane tqkilitı kanununun 
10 uncu maddesinin ikinci fıkraamın 

kaldınlma11, Yugoelavyaya verilen 100 
"Ye 400 tonluk munnm kontenjanlarm 
TUrkiye - YucOllavya anlqmuma ill
veaiııe, TUrk - hveç ticaret anlapnuı
na ballı protokolda yapılacak değlpt
llkler ve Türkiye - Sovyet ticaret mu
ahedesinin 15 ind maddesine mlltedair 
teati olunan notalann meriyete konul
ması için icra veJdllerince alman bra
nn tasdikine alt kanunlar i1dncl mtl
nkereleri yapılaraılıc kabul edilmiftir. 

Yine buıUnJril toplantıda Jrea valaf
lar memurlarile tahaildarlara Ye fen 
memurlanna verilecek aidat Gcret Te 
yevmiyelere, inpat ve tamirat mesuııl 
yet derecelerine alt kanun llyihuı mU.. 
taceliyet Jrararile bbu1 edilmit n cGm
rllk tarifeli kanununa bir ponlJOD na
Teline ve Türkiye - Sovyet ticaret n 
tediye anlaflDUJD& baih listedeki n 
7 54 tarife pozisyonu karplmdald harf. 
ler araaında deiltikJik yapılmauna alt 
kanun ltyilıalarnıın da ikinci mllnkere 
leri yapdlDlftır. Kamutay puwteei cO· 
nU toplanlcaktır. 

Benzin işi 
(Vata ,_.. 1 ftsdcle) 

Bu arada devlet ldemiıyollan benzin 
için daha ucu bir tarife tatbik edecek 
bayilerin almakta oldutu beyiyyeden 
tenzil edilecek Ye hUkamet mlltedavll 
sermayeli bir tlrket telil ederek mem
leket ihtiyac:mı karfıltıyacalr, miktarda
ki benzini toptan Ye tek firket tesW 
ıuretile maliyetini temhi edecektir. 

Meclis içtimalannda carnıillmekte 

olan maktu fiyat kanununun sılamam· 
~ ance bu kanunun istinat ettill ga
yeye clSre, puarlıbu ve hesaplana
rak teabit edilen fiyatlar, benzin Uzerin 
de tatbik edilecektir. 

Bu da ithal merkezlerinden memle
ketin her tarlfma eevkedilecek benzin 
için, yapılan maıraf ve beap auretile 
oJacaktır. 

Maell, Menin, Trebzon, htanbul. 
lzmir, Samsun •e Zonpldak &ibl bll
ytlk limanlanmınıı yalan mmtakalan 
birer hlaterland addedilecek " bensin 

~ bltla----- s,... 

Dikilecek kanın 

vebali sebep olan
ların boynuna 

t azan: Hakkı Süha Gezgin 
"'Hatay,, d&vuı için, Tllrk, ak· 

lm, mantıtın namus ~o falbethı bir 
Jnaa.na emrettiği her eeyi yap(ı. 

Milletimiz, tarih aabneelnde kuru .. 
lacak herhangi bir ma.bkemeniıı hu
zuruna pak alm1a çıkacaktır. 

lld yıldanberl, bu uğurda katlanma
dığmıız feragat kllmadJ. Davayı. JrAh 
aarp yalçmlarda, dikenli patikalarda, 
klh yumup.it tuur ve vicdan YQllarna.. 
da ytlrUttUk. KarpJık ne gördtlk? lki. 
de birde önUmU. sUaltl Yetil maaaıar 
sUrlUdU. Şatafatlı nutuklar söylendi: 
mürekkebi yarın yalanacak notalar 
gönderildi. Doetluklardan • açıldı, 

bu doetluklarm tarih ve ananeye da
yanan eski kökleri hafm. raflarm
dan indirildi. BUtUn bunların tutan 
l&dece "hiç,, tir. latediğtııiz olacak! 
Dediler. Hakkmızı tanıyoruz! dedlleır. 
Fakat dava .a.ten fi alanma indJll 
dakikada, kuzular kurt oldu; hakem. .. 
ler, auçlularm batma geçti; jandarma· 
lar haydut keeildi. S1Wı dagıtan on.. 
lar, zindanlan bopltıp, katilleri na • 
mualu imanlara aaldıran onlar, htlk6-
met ve kanun makamlarım tqlatan 
onlar. 

Böyle bir yllrilyUfle dOııyanm han
gi meeeleal adalete, hakka, aydmlıla 
kavup.billr ! 

Ya fUt MWetler Cemı,etl mtlmemfl.. 
terine ne diyelim! Bunlar, o c:emlye
tln. aten pamuk lplifiyle beflı olan 
aon haysiyet çatımm d& yıkmak ~ 
mi oraya geldiler? Bu hareket, o ce. 
miyete bir puau mudv! .. 

Böyle 1le, eğer o ceml;yet kendi g&I. 
derdiği adam1arm. y1ne kend•m bak
landa ne amarunz blıçlar hiledllderlnl 
bllıniyecek bir gaflet içinde yuvarı.. 
myoraa, bizim o • ._J'labs 'keAf,, Gr'Clnll

- ffimü _, Orannı ua1ıfı bizi artık 
inciten bir yt1k olnuyor mu? 

HUldUnet konafı, bayrak direkleri
ni, kanun pencerelerini taela c1ölen. bir 
'baydut ~ ..... , hm•J"!IJI 
tayin edenlerle bizim ne alıp vereceği. 
miz olabllirf 

Siyul ahlAk, gerçi elkidm de bo. 
zuJrtu. ""Makyavel,, her çalda cllp~ 
111 t1stadı tınmm,.ıı; ama bagtlııktl ka
dar hiç bir zaman lirenç bir let to.. 
kuaiyle vicdanlara bulantı ftl'llltllÜI" 
ti. Hldiseler gijaterdi, ki Hataydald 
TUrk hakkı, ancak TUrk llUngt11erlyle 
almabflir. ~mİIJtlfJ pJJlak 1alsg.. 
Janıt ~ gk, uaktG ""fa. 
D8l11D«:ek kantn 1'6baı• ~ oı.ıa. 

"" boynuna/ 

Profesör Af et 
(Vata ps WrillcfdıeJ 

Jer bu konferauı btl7tlk bir dikkat 
ve allka ile dbıledller ve proJebl-
7onla göeterllen reelmlerl Hvk Te 
merak ile BeJ1'8ttller. B&J'&D .Afet, 
1ell8 bir ifade ile, hafrlrattaa elde 
edilen dikkate taran neticeleri an
lattı ve banlama, prehlatorik devir
ler ve huauatrle Btl ptuun ardın· 
lanmuı rolundatı ehemm17etln.l te
bartız ettlrcll. Konferanstan IODra 
Profeaör Pltard ktlntl1e geldi ve 
Tllrkl7edeki hafrlratm buılarmı 

bluat g«Sııdllltld Te Baran Afetbı bu 
itlerle nuıl 7&knu\an. metaUl 01411-
tuııu anlatarak bugtln.Jdl Anııpa me 
den.lretlnln Orta Aqadan geldllin.l 
ve eler Orta Aqadan bu medeni la

Milletçe soru 
lan bir sual 

Türkiye Milletler Cemiyeti 
içinde kalmalı mıdır'l 

(Uata ,_. ı ..,...! 
reketlerl ~MU.ık daba
al:ktı ve tah•mmll et.mekt .,.,.... 
milel aclalet nunm• dabl teGVIS # 
ı--. 

mr Uıe Tlrkl1en1n JıDU_.. ar 
mlJ'eU içindeki mevkllnl .,..,,.. 
VakUle Dr1d7eaba ba cemt1• __!! 
melde blçbll' h1U1111 menfaat _..... 
b • .....,. tAb! olmaclıpı b8tlll ~ 
,.. pek lJI bWr. 

'l'lrldrert llllletler Cemlıed ,..
bJderlemele MYkeclea *8k-:. 
beJBelmllel mllnHebetleıde b8ke ~ 
dalet ve sallı methamlarmm ı:::; · 
myma ellnclen pldlll UdAI' 
etmekten bafka bir ter delilclll'· ,_ 
tekim flmdlre bdar keıı4Wıle 
en hapd meMlelel'de oldala .
beJ'llelmiıeı sallıa aJ»al•~ 
dlDJa meMlelerlncle de hep ba -' 
b preulpleııdea ula a,mm ... -
llllletler ~ en kanedl,. 
..ıan birer nretle kendlalnl ~ 
41p p)erkea o. "alma 1uu1ıı-,,; 
•tmeU lçla ba ıatleueMJl ,...-.. 
lneJenler ile bll'Ukte kalm'fU"• 

Nlllare& Prwa Batar m.,..ı~ 
Kllletler Oeml,etılnl azlllfUl'lel ~ 
ba Oe kOllllflD&k tekllftnl ~ 
...,." Tlrldre balla abal __.,r 
blllrdl. Banan için 4e JmnetU fe 
Jraneet verici eebepler ller17e ... 
hWl'dl. Baaanla bera~ ~ 
Jl'ranMllm teklltlne derhal m..-fll' 
b& cevabı vermekte hiç tereddi& ilt
medl. Zira 'l'lrldre kendi h•-
ber ...-le bld 141. Milletler~ 
7edld beJ'llelmllel sa1lıma bir _. 
boll pbl teı"ld edl70l' ve ~ 
tahllAJe )41ıstatmaf TU11etln4• .,,, 

--.. udık bil' .... blmalr-
JOl'da. 

1l'akat 'l'lrld,_m ve Tlrk ~ 
tbala 'beJ1leballel hafatta 1 
........... mıwwOBılllJ~ 
~ otal'mak icln kendi Jiıllllıı 
lama AÇlktaa ..... feıla ...... 
cap edemes. BeUd MJle bJr feclatrMı '* .,.. ....... be,.elmllel ... 
'"hak ldeallae u. da'* ne tA' 
1111 eder. Oaan lçla '1'lrld,enln .,... 
...... Jlllletler Oanl,.U ~ 
la olarak bbp b.Jmam.. ...... 
m.e& ve mmet.te dlflnllecek .e _.,. 
ba b.....-. kat'I bil' karar Hf_.a 

...,... plm'f*lr· 

Sabiha Gökçen 
.<'1• ,... ı "'°"'" 

tereflerln.e tertip eclllen O&J' slJ&fr. 
tbıde nasırlar, •&r&T nasın. bırool 
mebualar, ecnebi aeftrler ve atafl" 
mlllterler, erklnıharblre relal, ~ 
man.danlar, tanare zabitleri, .... 
buat mtlm818111erl Te memleket ~ 
cali bulmamqlardır. D&Tetlller...., 
dllerlrle konUfllluılar ve hıklarıa4A 
bl1tlk bir takdir ve ha1r&llhk Jılllr 
rl bhar etmleterdlr. Zl7afet pek ar 
tell ve umlml seçmltur. Sarm » 
7an G6tçen bu secerl elollltlm.
seotrecekler ve 7arm aaball Beısra-
4a hareket e4ecelderdlr. 

:Atlna, 1 T (A.A.) -

bUdlrlror: 
Gueteler, tsnarecl 

aaıılamı Anııpara muhacereti ol- ve '"Balk .. ._ 
maaa7dı, Anııpalılanıı lıl1& en ipti- 7areclal" .UMare 
dal vazl7ette talmıt olacatlanm l· •llmlam • Blen 
lalı etti. .....,.., Rellıiftinhur Ata 

Konferanatan IOD.ra B&J'&D Pitar4 .. ve Bn. Sabiha 06 
Baran Afetin 19retıne, keneli eTlnde ıdıle Blea tlntt 7011 
bir Ç&1' zl7afeU verdi. Konfermmmm• c1afa derta= e meteh 
dinleyen Cenevre tarih cemlreu ba- tur. Gazete , ceno 
lan, profeeörler, Tllrk konollal Te Hllam old. kadar sa 
birçok tanmllllf tlmıeler bu strafet- bıta .... e~ Balkan 
te bulundular. Herkea Baran AfeU mermte~ ppacalı hav 
hararetle tebrik etti. 4e mnaffa~ temen.nUe el• ,.. 

laıımaita ve 'pnl zamanda a.,.a 
ta •tıhmt olacaktır. Mlı:caha Terdlll beyanat lle h_,-. 

Hilkamet bu tedbir ile, kamyon Mık- halı:tıncla 7Ullar D8fl'9)'lemette4lfe 

Uyatu&n fayda\tnan mUU ma.aJ1er ı-------------~ 
tbednde fiyat blrlillnl temin ..... 
tir. 

Bu hususta haarlmaa 
temmuı a71Ddan ""1. 
..,...., ... ad 



satılıktır. 

sineması 

Açıldı 
Mevsimin en güz.el ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz .. 

Flatlar her keseye elverişlidir. 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

İstanbul Hamdibey geçidı Jak t;runber~ 
haleflerinde bulabilin:iniz. 

Satılık motosiklet 
HARLEY DAVlTSON markalı 5 bey. 
gir ku\"\'etinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlerin istiklal caddesinde 
YENlÇERl Ağa rokak 21-l numaraya 

müracaatleri. 

Satılık kötk 
Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde 9 o. 
da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e. 
lektriği me\cut bir köşk satılıktır. Kısık. 

lıda Bay Ademe müracaat. 

Vakit 
20335 

En güzel alaturka musikiyi 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Senelik muhammen kirası 60 11 ra olan KadıköyUnde Kızıltoprakta 

ZilhtUpaşa mektebi 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verllmek nzere 
açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım MUdürlUğilnde görUle. 
blllr. !stekll olanlar 4 lira 50 kurutlu k ilk teminat mektup veya makbuzu 
ne 4 _ 7 • 938 Pazartesi günll saat H de Dalmt Encümende bulunmalıdır· 
lar. (!.) (3680) 

Mahallesi : Göksu 
Sokağı : Bahçaler 
Numarası 

Nevi 
Hududu 

: 1 
: Bostan 
: Köprll ve tarik ve dere ve Topa.loğlu bahceıl 

ve Bağdat yıldızlannı ı - Yukarıda cins n hududu gösterllen gayri menku· 
Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs. liln gedikten mllnkallp bostan tamamının 288 de yedişerden 

mmda dınlire ve seyredebilirsiniz. 21 hissesi Kozma çocuktan Kostantln, Piplna ve Vasilik! 36 da 1 
hissesinin 5 de 3 hissesi Nlkola çocukları Anastasya, ve Marya ve bostan 

En sabıt esansları ve tuvalet le\'azımatmı gediğinin 9 hiBBe itibarından bir hissesinin 4 hisse itibarından bir hissesi 
Evliyazade Nureddinde Apostol Kallve otlu Mosko ve bostan gediğinin 36 hisse itibarından 4 se1'-

hıılahilir~iniz. r~tanhul minin berveçhl mllklyet bir ıehmlnln 6 sehim itibarından bir sehmi y~ 
-------------- nl vereaelerl oğlu Dlmitri ve Ligor ve Mosko ve 36 da diğer bir sehminln 

Tokalon müessesesı yarım hissesiyle bervechi vakttyet 36 da 2 hissesinden bir ve rubu hissesi 
Vazolarını 5 kuruşa geri \'O mukataalı bostan mllklnln 16 hisse itibarından blr sehmi Hlrlsto oğlu 

almaktadır Kostantin Ye mukataalı bostan mllkl nln tamamından nısıf hissesi Lam biri 
oğlu Vasfi ve 36 da 6 hissesi Hacı Ta naş kızı KaterJnaya alt olup vergi 
borclarından dolayı tahsll emval kanununun 18 ilncll maddesi mucibince 
a~ık arttırma suretiyle satrlı~a çıkarılmıştır. 

unutmayınız 

Flor) a h. uçukçekmece ısta::yonu 

Ocel - lokanta · birahanesinde 2 - Arttırma muamelesi 18 • 6 - 938 tarihinden itibaren 8 • 7 - 938 cu-
ma gUnU saat 14 de Beykoz kazası idare heyetince yapılacaktır. 

3 - Müzayedeye iştirak için taliplerin 2490 aayılr kanunun 16 ve 17 n
et maddelerinde gOsterllen şerait dal resinde muvakkat teminat olan 450 

Tarsusta 400 dönüm arazi lirayı Beykoz malsandıfına yatırma lan llzımdır. 
izahat almak lstlyenlerin Beykoz Belediye tahakkuk ve tahsil başmeBeher dönümü 5 liradan satılıktır. Tat. 

Tabldvt 75 kuruştur. En iyi istirahat 
yeridir. 

murluğuna mtıracaatlan tıln olunur. (B.) (3682), 
sillt posta kutusu 743 İstanbul 

Gravor radyo gramofonlan 
Galata -

En iyi sesli sinema 
~ertibatını Necip Erses Yapar lstan. 
~alata Sesli Han. 

Turbo Jeneratörleri 
S.s.c.ı. Tıcaret mürnessilliğinden teda. 

~ebilirsiniz. lstiklftl caddesi İstanbul 

Küçük yalıda müfrez arsalar E L E K T R A 
müessesesinde satılır. 

Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır. --------------ı 

15/6/938 
16/6/938 
17/6/938 
18/6/938 

Cartamba 
Pertembe 
Cuma 
Cumarteıl 

1-269 
260-525 
626-799 
800-950 

llaçlanmıı 

Karaköy eczanesi 
liUSEYtN HOSNODE 

'-daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Yazlık kiralık 
~klıda Küçükçamhca cadesinde 2 o. 
~i haJA 1 mutfak bahçe ve elektrik var. 
~Vuık kfra!D 70 liradır. Kmklıda 

'-....... Bay Ademe müracaat • 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönQm yeri olup da satmak isti· 
~!erin ci\'an, evsafı ve mevkii hakkın.. 
~ rnufassal malflmat ve son fiyatile bir. 
"ltte Istanbul 743 posta kutusuna yaz. 

malan. Vasıta kabt'l edilmez. 

Satın almak istiyenlerir- Ankara cadde. 
sinde 105 numaraya müracaatleri. 

Ahenk ve r.1andolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Eskişehir adresine mfiracaat ediniz. 

El arabalan 
A vnıpa mamulatı el ara balan Hasan 
de'posu OstOnde AbdUtrahmaft bniede 

bulunur. Bahçekapı 

En iyi cilt yaptırmak için 
lstanbul Ankara caddesinde Emniyet 

mücellithanesine müracaat ediniz. 

Yalova kaplıcalan açıldı 
istifade ediniz. 

En lüks radyolar 

Minerva radyolandır 
İstanbul Hasan deposu üstünde Abdur· 

rahman tmrede bulabili~iniz. 

Weıtinghouıe buz dolaplan 
Galatada • Helyosdadır. 

Hizmetçi aranıyor. 
iki kişilik bir aile için kimsesiz ve dinç 
bir bayana ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 
Ankara caddeli 105 mmya aiOnlcaat. 

En iyi klişeler 
ANKARA caddesinde V AKIT Yur. 

dunda P AKAR Kilişe Atelyesi yapar. 

KADIKOYLULERE 
Methur kunduracı Baha 

Mfihürdar caddesindedir. 

( i ....__ . • 
. .. . . 

~-~~~--~-~---~~~~~-----~~~~~-------- ---~-~-~~ 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komls -

)onundan: 
tı l - Aşağıda mtktan, tahmin ve ilk teminat bedeli yazılı çetlt etya hl zalarında cöıterllen gUn ve saa~te sa· 
tl alınacaktır. 

2 - Bunlara alt prtname parasız olarak komisyondan alınabilir. 
3 - Eksiltme ve pazarlıkların·a girmek istiyenlerln vaktinde eartnamede yazılı belce ve teminatı muhtevi 

~tlir mektuplarını komisyona vermeleri ve açık ekslltme ve pazarlık için do bunları komlıyona ibraz etmeleri. 
(3269), 

t.ra cins ve mlktan 

~ 
~ - 2000 Liralık kundura yarı 
ı ...._ 600 lp kolan 
i - 3000 Arka çantaıı 

- 800 Hayvan velensesl ,_ 
32 Askı tertibatı arka tez. 

keresi 240 kablo bobini 

Tahmin 

bedeli 
Uk temlnRtı 

Kuru~ Lira Ku. 

Alım 

wrultl 

65 Kilo 150 Açık ekslltme 
48 Tanesi 21 Pazarlı 

450 Tanesi 1012,50 Kapalı zarf 
1100 Tanesi 600 Kapalı zart 
4000 Tamamı 300 Açık eksiltme 

Beş ve" Alet lstatf stlk O en el DlrektUrlft
tll Arttırma, Eksiltme ve ihale Komlsyo
tıundan. • 
~ l - 26 forma kadar tahmin olunan 936 - 937 senesi Maarif yıllığının 
Soo adet baskısı kapalı zarf usuliyle ekılltmeye cıkarılmıştır. 

2 - 16 sayfalık beher lorma için 50 lira üzerinden 1300 llra bedel 
~hn:ıirı edilmiştir. Yllzde yedi buçuk hesabiyle 98 liralık muvakkat teml

t "Vesikası verilmek lAzımdır. 

b 3 - Eksiltme 1938 Haziranının 27 ncl pazartesi gllnll saat 15,30 da 
t tlıunı MUdUrlUk binasında toplanacak olan komltıyonda açılacaktır. !ştl
~-~ edeceklerin bir saat evvel tekllt mektuplarlyle teminat zarflarını ko. 
~ 18Yon reisliğine vermeleri llzımdır. Numune Dairede görUlecektlr. Şart. 
'~e bedelsiz olarak komisyon kAtlpllğlnden tsteneblllr. (3440) 

lstanbul Unlverslte RektUrlUğUodenı 
~ Edebiyat Faklllteslne bağlı yabancı dlller mektebi yaz kurları 20 Ha

"an 938 Pazart~sl gtınn derse başlayacaktır. 
1 llazlran imtihanlarına girmeyen talebe bu kurlara devam ederek eylül 
ıııtıhanlanna girebileceklerdir. (3678); 

Eksiltme Takti 

20/6/938 Pazarteıl 
20/6/938 Pazartesi 
21/6/938 Salı 
22/6/938 Çarşamba 
23/6/938 Perşembe 

Saat 9 
Saat 11 
Sa.at 10 
Saat 10 
Saat 10 

il 1 
ÇOCUKLARINIZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 

• Çocuk Ealrgeme .Kanununun 

T&ktile bk aile kUtUphaneat ola. 

rak butıl'dlll lkizler aerl81nde 

da7dupna• ba ekılklllt ba ,g8. 

.el H rtNtlmU btlftlk hlkft7e klta. 

bı Ue doldaralmat bulu1orm. 

• KllltOr bakanlığı eseri tetlı" 

etmiş, ilk okul çağındaki çocuk. 

lar tein faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

• At.kara caddeatnde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Flatı 60 kurut: 
posta için 4 kurut llAve edlnls. 

Belediye emekll ve aksnzlerfnln Haziran 938 tıÇer ayhklan yui:arda 
gösterilen gOnlerde ve cOzdan sıra aa yılarına gl're verlleceğtnden aylık 

sahiplerinin cOzdanlarfyle Ziraat Ban kasına mnracaatları. (3572) 

ADDIATICA 
SOC. A~. Si NAVIGA.Zt0NE•VENE21.A 

U frıyacaklan 1lmanJu 

Pire, Brindlal. V enedik 
Trieate 

~apurlann ltfmterl 

il'. Grmuuu 
P-.lestma 

JI'. Grmıam 
Bilttln Avrupa fçln ekapl"M trenlerlpaıestma 

ile tellkl ederler •• P. Gnmam 

Oampldogllo 
Pire. Nıpoll, Manllya. Oenon Fenlcta 

llılerano 

Kaftla. Sellnlk, GoJ09, Pire, Patru. Qalrlnale 
Ayuranda. Brindisi. Ankona, Venedik Dlana 

Trleıte Abbazla 

Vesta 
Sellnik, Midilll. hmlr, Pire. Kıl111Mta Iseo 

Patru, Brinclial, Venedik, Triate Albano 

Burgu, Varna, Dttence 

Sullna, Kalaa, 1brall 

Fenlcla 
Jaeo 
Dlana 
llılerano 

Albano 
Abbazla 
Campldogllo 
Yena 
'Qulrlnale 

Fent ela 
Dl ana 
Herano 
Abbazia 
Oampldoıllo 

Hareket gtınled 

8/6 ~ 
10/6 J J : 

1"1/8 ~ § 1 
:4/8 !! ö 
1/"I ~ J 

~ 

1/8 
16/6 Saat 17 dl 

80/8 

0/8 
93/6 Saat 1T dl 

'1 /'1 

~/8 
16/6 l!l&at11d9 
S0/8 

1/6 
8/6 
8/6 

15/6 
1 "/ /6 Saat 1T cll 

22/6 
Zt>/6 

1/'1. 
8/'I 

1/6 
8/6 

15/6 Saat 17 de 
22/ 6 
20/6 

BaşvekAlet istatistik Genel DlrektUrlD
ğll Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usullyle eksiltmesi yapılacak olan iş yarım milyonu 
renkli olmak Uzere delme ve ayırma makinelerinde kullanılmak lçln satın 
alınacak 2 mtıyon flştlr. 

2 - Beher milyon fit l<:ln tahmin olunan bedel 3750 liradır. lkl mil
yon fiş bedeli Uzerlnden % 7,5 muvakkat teminat verilmesi llzımdır. 

3 - Eksiltme 1938 Haziranının 27 ncl pazarteıl gUntı saat 16 da t:
mum mUdUrlllk binasında toplanacak olan komisyonda açılacaktır. İştirak 

edeceklerin bir saat evvel teklif mek tuplarlyle teminat vesikalarını ko
misyon relıllflne vermeleri JAıımdır. NQmune Dairede mevcut PO\"CJ'8 ma. 
kine fişlerinin ayni olacaktır. Bu baptaki ear,tname bedelsiz Qlarak "oml~-
7on k&tlpllllnden lıteneblllr •. (HU); / 



Fransa.da 

THERMALE 
istasyonları 

Kadm n Çocuiun istuyoaa. 

LUXEUIL k:ı~s 
1938 seneainde 8,000,000 Frank 
aarfile tamamen tecdit ddil
miıtir. 15 Hazirmda açılmııtır. 

Lueuil • de • Baim 
Otel, METROPOLE, ILICA ve 

Termaletabliaimam 
PARKI 

kartJsında (mükeıc 

mel) pansiyon : 60 Franktan 
itibaren 

8apoles - de - Orne 
Matbah ve odalan mobilyalı 

küçük apartnnanlar aylıkla ki
raya verilir. Tafsilat için Guil
mard. Leı . Lierres adresine 

EVIA N 
REN ISTAitO~U 
Mayıs • TeırinieYYel 
Termal Etablisimam 

CACHAT MENSAI 
Plaj, Golf, Teniı, Gazino 

L,Ermıtage D,Evıan 
OTELi 

ideal bir muhit araaında her 
türlü konforu temin için sayısız 
mefrupt ile yenileıtirilen n 
gilzellettirilen mefbur ev. Ye
meklerinin nefaıetile maruf lo
kantaat, tedavinizi kolaylaıtıra· 
caktır. 

yazılmaaı 

1-----------------------------------------L' Auvergne Thermale 
CHATELGUYON : Banllk ve Karaciier • ROYAT: K.I>, Şiryanlar. • 

LE MONT. DORE: Nefes darhiı, Akciier bonaJan. • 
SAINT. NECTAIRE : Böblekler 

Gayet Radyo Aktiviteli ve Tanınmıt Zencin Arsenikli 
Sulan ile meıhurdur. B uemsalıiz tarzı tedaviden ieti

fıde etmek iıtiyenler için en mükemmel ve ideal istıasycndur. 
Çocukı., .teneffüs cibazlan, sinir bezleri, cilt, fazla yorpnlak, 

kansızlık ve .. er hastahir NUMUNELiK ÇOCUK PARKI 
Tafıillt için Syndicat D'mltiative deı Stationı Direkt6rlüğilne mUreıcaat. 

1Yaz'ı Dinar'da 
~ 

Bütün sporlar 
Golf. Teaia - Yaclatiq 

ESSi 

Dinard 
1 Huiranda açılmqtır. 

le Grand Hotel · 
60 Franktan baılar. 

Pen • Guen 
r'en Saint - Caıt yakınında 

Guen (Şimal Kutupleri) 

Celtic • Hotel 
200 oda, büyük konfor, mutedil 
fiyatlar, emel plij, ince kum, 

ıolf, tenil, cazip ve cUzel 

mevki, Radyoaktiviteli memba 

suyu. 

ÇOCUKLAR CENNETi 

Evaux - Leo - Beins 
Romatizma, ~dm baıtahklan 

En müessir istasyon 
Le Grand Hotel 

Renta 5, R. Cardinal- Mercier, 
Pam 

Tatilinizi 
Gtlaet memleketinde 

"eçlrlnız 
Ve fimdiden 36, Avenue de 
L'opera, OPE. 66-95 adreain
deki. 

LA MAISON de la COTE 
D'AZUR 

Müeaseaeainden mali1maıt iste
yiniz. Uzun ikametler için gö
türü ıeraitini cösteren ve SYN
DICA TE D'1NITIATIVE' de 
CANNES et MENTON tarafın 
dan tertip edilen kataloğomuzu 

talep ediniz. _ ................. . 

Dünyanın her tarafında pek bUyUk nam kazanan meşhur 

Maballebici Hacı Receb Uıtaıı Halinı Haktanır 
Bahçekapıda CelAlbey Hanı altındaki şubesine merkez olarak mahall 

mezknrda Tahir Hanı altında 33 numarada: 

Şark Mahallebicisi 
namı altında bir meşher açmııbr 

Halla ko1un sUtU1le sırf şekerden imal edllmlş gayet leziz MAHALLEBJ 
SUTLAÇ, TAVUKGÖGSO, KEŞKÜL ile 

Kaymaklı ve envaı meyvalı dondurma 
yemek lstlyenlere mezkQr meşheri tavsiye ederiz. 

8övlel1le ta~k snpna çorba ve pllAvı d• gayet nefistir • .. _ 
Konya vilayetinden 

Keıll•erl yaptırılacak muhtelif sular 
ı - Konya TtlAyettnde Erelll kazasında 50 Kim. uzunlufunda a· 

lan art. 
2 - Karaman kazasında 30 Klm. uzunluğunda İbrala deresi. 
a - Akl)ehlr kazasında 30 Kim. uzunluğunda Eğrlgöl - Koçaş sulan. 

Atır bir makiyaj ile kabili 
telif detildir. Ona hafiflik 
ve tazelik lizımdır. Bunu 
yalnız COTY pudruının 
inceliti, fula yapışkanlıf1 
ve rüzel, cazip renkleri 
temin edebilir. 

COTY PUDRASI 

GencliBın ıudrasıdır 

· coTY 
MEŞHUR FRANSIZ MlltUSI 

f - K a Meram deresi yataklarının ıslahı lle muntazam kanallar 
dahlllnde nmesı ıçın keşlflerı yaptırılacaktır. 1 IQ lANT 

Bu iti• ıpabllecek ıerbeet mO hendlslerln daha mufa11al malfımat H 
almak llsere Konya Valiliğine mllracaat eylemeleri. (3512) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piya gosu 

• 

3. iincü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

I ,... 
Z AY 1 

Tıp FAkültl'ıılndl'n 1739 Bahire oll Akny 

pft!lcmı zayi olmm71tır. Yl'nisinl alacajıın, 
hükmil )'oktur. - BAlllR. 

r 

sıbhahnizi 
h/Jtlirl ediyor 

~Z\ 

O!ILRHI 
LIT 

ile öldürUnUz ................................................ 

ls!(aralı Her sobada ve Her ocakta 
En çok tutupn, en çok ıaıtan, en idareli yanan, en ıUrekli 

TCJRK Al\ITRASiTINi 
KUŞA BIRAKMA, YAZDAN AL 

· Türk Antrasltl ~~ 
SATIŞ MERKEZi 

Galata, Yolcu aalonu karpamda Tabir Han 5 inci kat Tel 44HŞ 

Nede 
AspiTJin 

ÇunlCuASPfRrN senererl 
denberi her türlü sooukal~ 

gınl.ldar1na ve aOrılara lcarır 
• • tesiri ıaşmaz 'bir illç olduOunu 

lsbaf etmiştir. 

ASPIRI 
emin olmak için lütfen 

N in tesirinden 

EB .. marka~ 
• sma dikket ediniz. 

• 

Denf23 ollar ı fşle 

Pazar Mudany Tenezz 



"Artist güzelliği,, nin 
sırları nelerdir? 

En mühim iki esas ve b1r digeri .. 
Yiızün şeklını tamamen değiştirecek 

tarzda bir tuvalet artistlerin yaptıkları 
tuvalettir. Belki bu, ho5unuza gitmez: 

Daha tabii bir şekilde tuvalet yap -
111ak istersiniz. Birçokları hakilı:atcn 

;ıunu tercih eder. 
Fakat, hakikaten, olduğunuzdan baş_ 

Ja lürhi görünecek bir tuva:ct yapmak 
ıe çehrenize daha göze çarpar, kendme 
~as bir şekil vermek istersiniz. Bu, me
Jelfı, bir baloya giderken lazımdır •.. 

O znman, tatbik edeceğiniz usul. sine. 
ma artistlerinin usulüdür. Bunun da 
bazı esas noktaları ve esran vardır ki, 
onları burada size kısaca anlatabiliriz: 

"' • * 
Evvela dikkat edeceğiniz şey şudur: 
Çehrenizde giiıel olan nokta hangısi

dir, çirkin olan nokta hangisidir? Bun
ları tc>sbit etmeniz rnzım, çiinkü bu tu. 
'i'alctte esas, güzel olanı daha fazla gö
ıe çarptırmak, çirkin olanı da mümkün 
:ılduğu kncJar, göninmez hale koymak • 
tır. 

Burada, böyle bir tuvalet' üç resim ü· 

zerinde takip edebiliriz. Soldaki resim, 
tuvalete başlamadan evvelki bir çehre. 
yi gösteriyor. Model olarak da ortadaki 
artıst alınmıştır. Üçüncü resimde de, 
tuvaletten sonra çehrenin aldığı şcklı 
gorüyoruz. 

Son resimle ilk resmi mukayese eder
sen.z göreceksiniz ki, bazı noktalara, 
meselfı kaşlara, dudaklara daha göze 
~arpar bir şekil vcrılmiş, çizgileri sert
lcştirilm iş ve daha muntazam bir hale 
getirilmiştir. Gözler, fazla kısık olduğu 
için, kirpıkler uzun ve kuvvetli boyana. 
rai< büyiitiilmüştür. 

Ayni şekilde, yüzünüz küçükse saçla. 
rınızı geriye atmnk, şakaklarınızı nç • 
mak lıızın~dır. Bilakis büyükse, saçları· 
nızı, dnğılmasına mani olarak, toplu bir 
"ekilde tutarak. yüzünüzü çerçeveliyen 
bil' sekle koymanız kap eder. 

:ıf. ...... 

Bunlar. yiizün çızgilerine müteallik 
no'<h1nr. 

''Artist gü7.elliiFi,. tuvaletinde dikkat 
<>dil cel: il<inC'i miihim esns ta renktir. 

Bunun esasen her tuvalette göz önünde 
bulundurulı:nası litzımdır. Hepinizin bil
diği gıbi, esmerlere ve sarışınlara mah
sus ayn ayrı podra ve ruj renkleri ve 
yağlı ve yağsız ciltlere mahsus ayrı ay. 
rı krc.mler vardır. 

Fakat, "Artist güzelliği,. nde esas gü
zel olanı tebarliz ettirmek olduğuna gö. 
re, cildinize ve renginiz.e uyar şekilde 
sürdüğünüz bu podra, rüj ve kremleri 
de birnz daha fazla kuvvetli kullanma • 
nız Hi.zımgelccektir. 

"Artist gü1.elliği,. ne ait diğer bir sır: 

Filmlerde görürsünüz: Artistlerin du. 
dakları parlar. Halbuki, kullandı!';'lnız 

hiçbir dudak boyasında bu parlaklık 
yol<tur. Bunun sebebi? Basit: 

Artistler, dudak boyalarının il?.erinc 
bir kcf-c de krem sürerler. Fakat bu, 
kırmızı renkte, sırf dudağa sürmek için 
kullamlnn bir kremdir. Bu krem, duda
ğın ren!;inı bozmamakla beraber, onn 
bir parlnklık verir ... 

'Artist gü1.elliği.. nin sırlarından en 
nıUJ•irrıl<'ri ic: e bt•tthrdrr ... 

Büyük harpte LUt denizi 
ıh taıt~ 

ES 
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Gazeteci 
Bahar ve Kurbağala 
Yaun ı Kenan Huıosı 
on.s bir menu11 b•dD lcll) belki .... .,., .... te

llkkl edecekler olablllr. l'alı:at. b&aabuNa Mlıa. 
....... baela111t llWl'9de bltUltnl hanclmls ta7la e4e

ırauı ... sctlrt Batı& ayn, anı eemUercle clettl, a7DI mahal
icerlalnde bile onun ıellp ıelmedlllnl botuna 7ere arar 
nru. Kcuqalamnnm ... .._ ... bir ballar cl&b et.rafm. 
ymlcla7an anlar, ~k kereler, bl&lm kendi balaoemlsla 

P18mcl&D prl7e clOnmek !bumunu clUJ'mUtlardır. Ac&
)mam bahçelerlmlıdn çtceklerlacle, onlan b171tlp beıt-

4fcek n dlllerl acuna ps nktlDID tadnıı bir aaat aal
clbl damlatacak bal •• ueareler mi 7okT •• Yoba an-

• blslm ballcemıse utramamak lchı, O.kar Va7lduı bir 
l,...ını mi ohmaflar d.ırT. 

Belki biç blrtr: Sadece, aırUanm blrlblrlllla arkuma 
-.rılllla ballçelerlmld sene t.lrlblrlııclen laabenls 7&)ayıp 

iki ayn r8qlrm ılıklık Ye eerbılllldlr ki: blse, J'U 
IM.lunncla geleoek meftlml Pemlt bir babara k&l'fl, kom
--~ kqtan J'U& &71racak çiçekli bir dal ptlnalfUr. 

Onun için bahan, bahçelerlmlsde aGsle aramaktan 
.a7ade kulaklanmılla duyup ~ak mecbarl7eUn
• Ye flpbeels karbİata ...ıerl bir erik 4alm4akl eot

u cloek clmbGtlnden ~k daha eneı. llatıralan bofalm11 
~maımııa, bunu bir ıa gibi damlatmak için çal•rlar •• 

Topratnı mınma7a bqladıtını bitin bQYanlardan da
d1üe kur'batalarm blaetmlf olmalarmcla flpbe J'Ok· 

c,,mktı 78'11 yaprak n ilk tomureuklar laellb clallarm 
anada ııcak bir mtlJde gibi gGdkmeclen ftlaklanmm 

~•alarm 1e11lerl doldurur. 
Nitekim iki iç haftaclanberl onlan J9814ea cl•J"maJ'& 

ik. Fakat apartımaall mabalJelercle Ye kalorifer 7a-
4a otaranlanmıs delil •• Şehir clJIUld& Ye blse hemen bir 

atımı kadar uzak meeafedekllerl cllnll7eoek oluna
~ak 7bbde 7eDI •• aıcak bir kımıldama sGslkmele 

ıttır. 

Hakikaten llt&Dbulda bahana nerede 'bql&J'IP nere
wıdatm banglmfs ta)'ln edebllmlfb41r. Ona llenls ko

&7a •akit kalmadan, harareU f&J'P&P edllmlt demir 
eoba aıeüblı Ue, 7uın te111U1DJ birdenbire almmısm 
a .. e hllmederls: Baharı ptlrmekte acele e4ealerlmla . 
lqft19lerde oturanlar topraklarm P•&f pyq al'tlk 

ete ... ladıtını 9BJ1117Wlar- Adeta bir el ft IGrtlll
ltlr el, Olllan d1rt1t117or. Yu. ltlrdenblre kalclıracak.. 

8uula lteraber lıclmlscle 'bahan ilk bber wren 
... a&'&Jar oldata gibi ilk lllllleclea de sene onlardır. Top-

IOl•de J'&f&m&7a allfJDlf hıbalalar, topraklarm •m· 
Jbtattataıaa, •• çat at~ •e J'8'11llklerln bilecek 

aaıJl""'a ratmea, onlardan daha fazla h191etmek Umlne 
lar. Karbalalamı bahara tllttaklan ... alklflt 

oa uzayan bir aee yumatı ballnde ti AlaltOebGcek
kulaklanna kadar yu•arlana yuyarlana devam e-

-'41ecekttr. ODlann ... ınden 1&J'fl19lerlmlsde kurt.al· 
lmlrla Yar mıclırf ft •lan ttttm lr iti• pncıere-

bp&Jablllr nalJ'laT •• Kim demf't .. Odamızda ka· 
ma a1lfUlı •• nılnımana 1&1DuJıl1D1 slderecek 

mekte 1 rı 
Yazanı Sadri Ertem 

G AZB'J'EdIJK mektepleri 
,..wırıer. Jilmlııci _... 

dan eneı ancak tülit1erini ca• 
yoruz. Bu ada Dk bakeden mektep 
Paria'te 1899 da açıldı 1900 dea 
IODI'& guetedlik mektebi yllk
aek tosyal etüdler mekteblniD 
bir ıubcai oldu. Bu mektepte mu. 
tebaan guetd:iler ft mtıftl'rib. 
Jer ım1111imft ecli)'orlardı. .. • 
rada ecnebi talebe PraDllS taı.. 
beclaı fuladır. Çotu bilahare .. 
ier memleketlerde cazete tabrlr 
mi1d6ril olurlar. 1'rm dnlet 
Gnlftl'liteleri bana tetebbDI ... 
mektedir. Libtolik fakGltell bir 
cuetecilik mektebi ,arattı • 

Gazetecilik mektep1eriDbı -
çok balundup memleketler ~ 
1qik Amerika " Alman,adlr. 
Amerikada bu fikir enelden re
vaç buldu. 1869 da General Lee 
Vqincton kolJeje b&yle bir tek
lifte bulunanqtu. Ban Dniw~ 
siteler guetenhı tariblne ait 
kurslar açtılar. 1908 de Kolombl
yacla ilk tam ıueted mektebi ku
ruldu tahsil dart eene idi. Tah
lil IOIUIDda paeteciJik Dmlncle 
bqaliyelik phadetnameel ahar. 
JOnla. Bu mektebin mOnaeeell 
" IUftyeni Valter Vllyam•dir. 
Ayni amanda Nnyorkta da ba
na milpbih bir mthneme ardır. 
Harpten IODr& bu pbl mektepler 
çotaıcb. tık m6e11e1elerdeld lcle
aliat ve ilmi mabi,et pntik ... 
biyedn miri a1tma ıirdL TaJe. 
beler haber toplamaya. oalm 
karileri cabedecek tekilde tami
me, mflltbt aJmabilecek ldwe
leri seçmqe phpyorlardt. Ebe-

d7amekteplllrpntew.nha
.... taram.la ... l.lnodp ... l'Ot& 
tifleriD, telefcıa ft teWırfn bllac 
pghnem tedrisatta dhim bir yeaı 
tatta. Talebeye bitim Amerika 
pzetelerine bJr aile rahu aplao 
yan. pyri mfttebba• ruba intibak 
tara ı5fterildL 

1927 c1e 230 8Divenite " 
lmllejde ...... kanlan ftl'dr, 
ısıerwe 15 tmeeillde .... ... 
mektep ftJ& Uatiaa peyda ... 
mit bir 8aivenlte pbeııi buhm9ıı 
;rorda. 

Diler birçok mekteplercle 
ele bu yolda tecrlbe )'&pılcb. ç.. 
kOlkmkyada h8k8met tetebblme 
te bahmdu. Zlribte lal....._ 
Belçlbda -tbaat cemiyetled 

'"' tqebb6d )'&pblar. ~ 
b8k6metl pntec:I )'etiftirec* 
mahteJlf mlnae1eler karda. ltde 
)'&'da Pena dymm poltlk fakll
tell ....... ıuetedJlk ft .... 
hat bnana da bada. A.rupa 
llaridnde Şap J da, Yeni Z.. 
Jand da bayle mıllHHleler ,,.... 
dır. Tedrisatm pratik neticeJeil 
Jlakkm4a ~ batka ..... 
kadırl Bu mekteplet bir talam 
abil " bdretıllslerl meüektm 
uaklqtırmüta ft matbuata al • 
nnledn 8krl .m,..mı ,...... 
mektedlder. Palad ........... 
19de •kadar edecek psetıeclet 
~-?BaaA... 
rQraMw bam net diJor. ır
" lnaDterede 8tefcın VaJo w 
Keac1i Coaa Pbl mtlteh...ı.
ca p.necillk ..,.. 111111 ...... 
te Jedttirawlen t19ba mfthl .... , 

INri ERTEM 

bir aaat aealıal ellmlale ıoee bir deri clbl keaıete Ye ona 
bir dolabın içine hapeetmate lmkb yar mıd.ırT.. Batı& 
kurN.talan ea llsamaas Mr tabiat 1881 ılbl iddia edeDle
rlmls blle, perdelerin beri tarafmda hafif bir dil qduıb
lı odalannı bqtanbqa dold11rd11ta dakika. alha7et. pea
eerelerlnl açmak lls11maa11 lılaecleceklerdlr. 

Çlııktl karbalalar; mb~ karbatalar, llbllmlse ha
ltl etmelbıl blllrler •• Ye artık toprak. n n camar tçerlaln· 
de biten bir kurbala tarkım etrafındaki ADdal •e hafif in· 
aaıı aeelerlnl ceeçrek, Octalarımm yataklarımısa kadarı. 
uıa edecek ye onlardan hiçbir yakıt kurtulamayacata ••• 
Gece lçerlılnde llsUID81ls sGrdlltlmb ita ... blıd bir at 
meharett1le yakalayacaktır. 

Bahardan erken bahaetttllml iddia edenler J'&DılJJO.,.. 
lar. Kurbalalar, l&J'fl19lerlmlsde, -ktaa tulnlarma 
baeladl. 

Mart 

... .... o\ud 
tannamıt blr11e1mlkalf, 1h1tll ~ 
te Ye kendlebalıı gGalertaı tlserlae tir 
Ttrtmefe tetebblla ~ IH»bGr, b• 
kadını derhal antrenman l&humdan 
usaklqtırmak emrbal wnaekta ... 
klnmemlftir. Yarm ..at .-ra .. 
Berllnden, karm Aaa1 OIMlrada 'bir 
defada ı T tane mektup elbıe cletınlt
tlr. Bu mektuplarm •• 4e atm1I 
•• Kakanı J&Pıttınlan pul tuluı lee 
ret Meme1l icap etmlftlr. Hayli pa
ra tutaıı bu fazla OereU Ode7en Şm .. 
Ung, bu işi gtqerek 7aptı 'Ye onda. Jıao 

1111' lnıluaalal', k~ ·-~ 
---- ..... Arflan lıiliw .... . 
me~ 8Ptllld ........... . 

1 Derba, ~ıac1ail ~ 
aoa liattalar seDP AbJ'Oi' ......... 
rakı tahrik '- uaml P7Ntl ~ 
mek cerelı::Ur. Rekl&m aaklaeel, • 
rıl harıl, gtlldl1'191dtır lflemektecllr: 
artık bu maklneJf hiç- bir anza durda
ramaz. Saatte b~ 8D çılgıncuma. il• 
berlet, gOkgtlı1llt11117le ltle7eıı ma~ 
neden kllıda geçerek, ahali tlserlM 
dolu gibi 7af17or. Mesel&, .. Maka Şm .. 
llng, Kanadalı 5 1zlerl vafUs etnutk 
lltl7or!" Te 0 Mak1, maçı kU&D&e9-

tmdan okadar emin, ki Aatorl7a ot.9-
llnde flmdlden zaferini tel'lt d7afetl 

alparlt etti"! Diler taraftan Lu ... 
gtya .. Ben Almanı bot Mr Ylül 11..
al gtbl bir nnıtta bracalım !" demll 
oluyor. 

Halbuki hakikatte her Ud bObOr 
de, hiç bir .. , 9B7lemlf clettllerdlr. 
Lala ctmde 100 yumurta Jemn. kedi 
aeTJDeelae Ye birçok kecl191 lt1llunma
ama " dalla eotalmUIJll latemeebae 
ratmen, llab ı 00 kecll4n malmam· 
dur: clol&71817le ba nokt&claa .. bir 
mtıbalatal 

Lulsla tsmarlt kolleblJOB• p~ 
1J ve birçok senet alfaıılım oldu.ta ha· 
berlerl aaılaıs oldutu kadar, her iki 
rakibin blrlblrlerlnden nefret etUk· 
lerl ele aydurmıdtr; her lk.111 ae. lad• 
ce ıporcadurlar, her ikisi de dllerlnl 
ring ızerlnde 7ere eermek lçtn eaa 
atmaktadırlar; fakat hiç bir aaritle 
blrlblrlerlnl bolazJamatı aınııarm

dan geçirmemektedirler. 

Ne çare ki ahali, bG7le ollun later 
Ye onlan kmttırmak için bu gibi ha
berler llsamluclur " alaall, bu 7ut
lanlana mahlJ'8U llakkmcla lale bir te
reddtlt geçlrmlyecek kadar badala 

deJllae blle, gene de lnamr: lıerke1, 

Jıar, gir kalabahlaA eereyaaıaa tlbl 
olarak, hemea ller kella..._I 'teker 
teker bıaamualar bile, llepel biran
da blrlblrlerlnlıı tMlrlDe kapılırlar " 
atadyom kaaılarma ltlrtlklenlrler, iti• 

19 kakıp akıll ederler. Jlll. 8IU m• 
aeıe de, saten budur itte! llaUap, •• 
ıuretle huıl olurl 

1927 eenealnde TuDDe71e Dempae7 
arasında 7apllan re•ant m~•a. 81· 
kago arenuına 110.000 Mylrcl clol
IDUftu Ye z. 700.000 dolar ı.tıet .,..... 
11 Ckleamlftll Boblrler .U,.. laa-

nl ve llD'MDMla ••11N~-1m1 M'l~mı. 
bir deHJrwwbıhr ... 

Bundan 80lll'& yolu ha,dutJarm w 
~ &l'8ll1D& dGtllJOr. -o.ıad 
evftll IJI bir arbc1at. .... lıllthlı lllfRfil!'• 
nklp aıu,w. Al Kapcme De...._ 
bpkphjma .....,__ ft .... ~ 
........ 1llnır ...,., ..... ..,.. 
... a. ...... 
Seat;pı.tdalma~. 

........ ....._ elaaJ'lt- bJdqUü ta. 
rllbade - meafur sehnl91'11ea 1111'1 ola. 
IÜ .............. Mm1aua ..,..... 
Al Kapane'ıdD ............ ........ 
.... ada olarak çabpJar. 

Al B'aptme t.nldf edi1dlkteD ... 
--Kaplan ()>enkN ~ m1lftlfak ol
muetur. Pabt. D8NJe ..... bpdarm 
bnd•alne kapandıtnu g&ibur. Kendisi 
bagb bir milyonerdir. ''ldn, menf1lr 
1ma1 " korkunç ı.a,.ım oemm 1ıera.1 
llrJdltilJW. 

lfemlebtl r,•ıaDdJr, fakat içeri 
ahmJodar. Abnan,aya, lfacarlltuaa, 
A~ Bolaadaya, İllglltseıJe, 

ı.atta rua gitmek latlJw, PJemlJQr 
ÇUnktl o, mUthle bir elnl ft haydattur. 

Bu unerl Yahudi. 'ba ftUMIS adam, 
nihayet nmıatne girebilecek 'bir mem
leket buluyor: Harp içbıde olan ispanya 
Harp henglmesi içinde bu memlekete 
girebWyor ve ispanya td>Uyetlne geçe. 
rek orada yqamaya batbJor. Kendi81.. 
ne mllllyet balmqtur. l'akat tamı w 
Qebreei yine &)'ilidir. Bunun da çarealnl 
buluyor: 

Glsllce Prauaya pUyor. BJr balta· 
hanede, yllzllnthı tekllnJ değiftirecek 
tanda ameliyat yaptırıyor: Burnunu, 
Jrulaklanm, ytidnfln et1erin1 birer • 
cundan kestiriyor, eski ~ ldg 
beuemlyen bir bal a!JJW. 

YUzll değipüe. bamMfb bir adam 
olmuatur. Killlyetlnl deliltfnnil Mıha • 
nuyor. Değİleeek btr tamı kalıyor. 0. 
nu da, lıigllbıQede "Yeni Dolnnıe., ınl. 
namna gelen "Nlyu~ olarak alıyor •• 

Evvelce qk .a levgl nedir bllmlyen 
eaki Alelad bugOn blriaüı1 de eevmelrte
dir. Bu hastahanede kendialne babn 
hemelnt Vlktoryadır ... 
_______ ..... ____ ,_ _________ o --

duclaa• 8f&ll para elde etmltlenll: 
bonada OJ'Damıt 4a lruaam1tlar p 
bl 1 Ye Kab Şmellq ele, Şarkl7e kar-

tı dtln7a tampl70Dlataa11 kuandılt 

saman. kuuma Ht.IH dolar klllt
lemı,u ı 

Oeret bu 11altnl deni" bu«tn seo-
mlt bulunuyon& da, ne de olsa tam· 

piyonluk mtlaabakalan lc;ln daha hlll 
ktllll7eW, mebl&llar sGsden ~ılranhr; 

Ye ba lf4e 11b&Ulhu" aaa hlsmetlyle 
ber&Mr k•SNC •IHıll ele u deJlldlr. 
ltllüll Mnll& JaarU »U'& 411erll 

.V,O..er aa...twı. .. ._,_ 
evl*WpMI.. 

Lut denizi 
(8çilloi ..,.,__ ,, .... , 

" ........ lalycmta. Giubu azaldank 
strmet isin MlJlk motarle leria atsma 
...... lıir .-mtl )'&palÜ mm. beplmloö 
- .......... wrc1I. SaJUD laeriDcle
~ nam11or; ateP, kum1ana U. 
MC1llwle oWula bdar ,aıacı hi .. nmi • 
JOnlak. Jhldnanm ıllrtBt8a8, bin uzak 
........ httlrelar ptlrlJ'Orda. oaaıe. 
rlmbln 1pnc1e bir an lfPn memJeketimiı
mı rOy111 ,._ Sonn bllmem. bap • 
mum tkerinclen namı ribclr c~k 
bu iklimde payıdır oldyan ıölpler ... 
cf, b~ dalıttı.-.. 

Tdmenin altmdan yap11 sular, ,a 
gibi bulaprak kayıyordu. Pervan04lell 
fıtJaran klpWder, ku~ aularcla 1~ 
nen narlu iaJer cfbi .. usanıyorı aıır 
tef ~de yanan topraklara baibyC>ı"d~ 
Şeria nehdi •izmda lu1ann kun~ • 
lrmtıll. mot8rU bir hamle ile mülara 
tı. Nehir. ukamu:clan kotarak ıeliyoıd~ 
Sllr'at ~ d&ıdUrdB; c6~Uı:ıan 
&ıOnU pembe bir duman blh\ldtl. 

Kızıl bit lil içinde dhil. ya"f Y8ft1 
kayboluyordu. Etrafımın bir alev llJ1mt 
gibiydi. Tur da~eıe temiı edea 
en ylbek dnesl tutu§tU. Ea1d Sedo1D' 
tehrfDi ,.ıran pnbr U&bl cibl amnn aı. 
tmda lraJan meı'um harlbtnln lserint 
... ,atmaya bqladr. Salu, 1ftler. ~ 
JWfO?; dağlar, ka)'&Ju eriyordu. Ufalt. 

- •fır •fır liyah bir duman ç&kdtı: &G
Hfln IUya deten abl O.erine ceceJeria 
korkunç hlylll indi,_ 
Ş bmt iterek dallanma lnrta 

elen, denblerde 11kanlnk atet 
leri l&untl .. km1clmlnı d6kUlmot befka. 
bir c0qq dofuyocdu. Solcwa spklln c&k 
yn.:lnde n bir gUl glbl açıldı; cölUn O. 
serine le, l:ıılnlerle altm yapra 
daırtlldtl •.• 

Ben, Allahm en b6 
rece tthlt oldum: ha 
den ll)'&llet eden Wesan banda 

clOm ··- Dr. ~ :19lftllla;• 
-. Mlııit ııır 



5 kıtada merakla beklenilen dünya ağır sıklet 
boks şampiyonluğu maçı 22 haziranda yapılacak 
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B ALLlIIU!'! ... Dünya 
agır siklet boke 

şampiyonluğu için, Co Luis· 
le tekrar karşılaşacak olan 

aks _Şınellng, şimdi Ame-

lkadııı••r, Hazırlıklar için .... -
• .Aı~e gitmi§. tekre.r Av· 

rupayn dönmüştü. Bu sefer 

Bremcrhafenden vapura bi
nerek, mactan evvel bir da· 
ha dönmemek üzere, Amerl· 

kaya yeniden ayak basmış 
ve orada sıkı surette ant· 

renmanlara gi<iş· 

mlştlr. Maçtan ev· 
'Vel bir daiıa Avru· 
paya dönmemek U
zere; çUnkll, maç 
zamanı yaklaştık· 

ça yaklaşıyor. Şfm· 
diki halde bfittin 
engeller bertaraf 
edilmiş gibidir. BU· 
yUk müsabaka, Ha
ziranın 22 sinde 
Nevyorkta "Yan· 
kfstedyum" da ya
pılacaktır ve Ame
rikan reklAm ma· 

klnosi, varhızla 

"balllhu'' temposu
nu tutturmuştur!?. 

Bu tAblr de ne, "oallihu"? Bunun 
manası, aşağı yukarı "sa~nıasapan 

şey'' dlr. ReklAm ve propaganda, aşa· 
ğr yukarı her yerde az, çok bilinen 

ve yerine getlrllen bir şeydir; ancak 
"bııtllhu", bir Amerikan icadıdır; bu· 

luşudur ve "ballihu", milyonlarca in· 

sanın biltiln dikkatini muayyen bir 
mevzu üzerine cekmeğe, alllkasmı 

muayyen bir mevzuda temerküz ettir· 

meğe kendilerini zorlamak san'atıı1ır; 

ama bu mevzu bir ayakkabı boyası ol· 

muş, bir film yıldızı olmuş, bir kitap 

veyahut da - işte şimdi olduğu gibi -

blr boks müsabakası olmuş; hiç de 
mesele değil onun orası! Herhangi 

bir mevzu llzerfode "balllhu" yapıla· 
bilir; bu dikkat ve alfika uyandırmak 

zaferine lrlşmek hususunda, her şe
yin yapılmasına cevaz vardır; haki· 
kate uysun, uymasın! 

Kıyasıya çıkılan "bnllihu" seferin· 

de, bir silrü insan para kazanır, IAkln 

bir bakıma bundan hiç kimse elle tu· 
tulur bir zarar görmez ve "balllhu" 
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nun ne olduğunu, nasıl yapıldığını 

göstermek tein de bu seferki dilnya 

şampiyonluğu maçı, blr vesiHl daha 

Yermiş, demektir. 

Esasen boks maçları, ötedeuberl 
"balllhu" için en müsait mevzuu, en 

müsait sahayı teşkil edegelmiştir. Pek 
yakında yapılacak olan Şmeling - Lu· 

is macı müşteri coğaltma seferindeki 

tabiye vo sevkülceyş, tefcrrüntiyl~ 
meydaııdadır. Bunda, "ballihu" nun 

bUtUn usulleri tetkik ve takip oluna
biUr. E\'velA ufak tefek bazı alAka u

yandırıcı haberler: mesel! "Co Luis, 

günde 100 tane yumurta yer!" ve 

"Maka Şmellng, yodlğl bifteği sert 

buldu!" gibi tahslsen basit şeyler •. 

Sonrn, antrenman sahalarından ha· 

berter akseder, "Maks, antrenman es· 

nasında, ipe dayanmış. düşünceli du· 

ruyordu; o, Ren nehrinin yeşil kıyıla· 

rınn hasret çekiyor!" ve "Luls, Snns· 

krlt llsamna çalışıyor!" ve "Şmellng, 

modern atom teorisine inanmıyor!" 

ııcı .... u, sıra "balllhu" nuQ 

ikinci sathasındo.dır. Bu saf~ 
hada yazılanlar, "hobbl'' ya 

. dairdir; yani boksörlerin 

hususl hayatlarında meşgul 
olmağt tercih ettikleri şeT.-. 

lere..... Kendilerine bu el• 

betler hakkıpda hiç bir ŞeJi 
sorulmadan, tahayyüle istl• 

natla birçok şey ortaya atı• 
hr. Bu arada hemen bütün 
Ne\'york gazetelerinde, şu 

satırlar okundu: 
"Maks, bilyük bir 

kedi dostudur. Ber 
lindekl yuvasında 

100 den fazla kedi 
besler; bu arada 

muhteşem ,.e nadir 
cins kediler var
dır. Fakat bunla· 
rm arasında eıı 

çok sevdiği, simsi· 
yalı bir Ankara ke
disidir; bu erkek 
kedi, son Şark 

seyahatinde Iran 
Şahı tarafından 

kendisine hediye 
edilmiştir. Bu er
kek kedi, 80 sanU· 
metreden fazla u• 

zunluktadır ve "Allah" denildi mı. 
kulak kabartır. Kendisine bakana 
son derecede vefakArdır ve şimdi 
Mnks Amerlkadayken, kedi, Alman· 
yada boksörün gümilş çerçeveli resmi 
önünde bUtUn gün oturmakta ve ayn. 
Iık ncıslyle mırıl mırıl mırıldanmak
tadır." bu yazı ile birlikte de, Maka 
Şmelingln resmine bakan siyah bir ke
di resınl.. ... 

Bereket versin, ki bu noktadan ta· 
hnyyUI yerindedir. Maks Şmeling, ke
dilere hayrandır, bu gilçlil kuv\'etll a· 
dam, onlara karşı dehşetli zaaf du· 
yar; kedinin kuyruğuna dokunana, 
yumruk sallar! 

Şimdi "balllhu" nun müteakıp ma· 
nevra safhası: ikinci safhanın arası 

soğutulmadan, sıcağı sıcağına geçilen 
bu üçUncU snfhnda, "lAv intörest" ya
ni "sevgi nlft.kaları'' anlatılır ,.e mese
lll, işte bu kabilden olmak ilz<'re ya· 
zılan bir şey. "Tehlikeli güzelHk, 
Mnks tarafından antrenmaıı sahasın· 
dan uzaklaştırılıyor! Şmellng, bu yer
yUzilııün hakikaten en sadık evli nda· 
mıdır. Dün 19 yaşında milyoner ve 

.......... ~-~~
Büyük harpten hatıralar: 

Lôt denizi 
V OZLERCE aarr, üzerinden ge-

çen rüzgarlarının söndüremedi· 
ği, güneşlerde cumudiyeler vücuda ge· 

ren uzun devirlerin soğutamadığı bir ce· 
hennem diyanndaydık. 

Yük otomobillerinin derin çukurlar aç• 
tığı tozlu ve harap yolda, sıcaktan nefe. 
aimiz darlaşarak, ·~iğerlerimize kumlar d~ 
!arak ateıe düşmüş bir yılan gibi dönüyor 
havamızı kesen kum tepelerinden kurtul· 
mak için hendeklere iniyor; dik yamaçla· 
ra tırmanıyorduk. Biraz ilerde, büyük bir 
fil ölüsü gibi yolun üzerinde yatan bir 
kamyon, önümüzü kapamıştı. Sarp ve 
tehlikeli bir dönemeci geçmek için, bey· 
nimizi yakan giine~n altında, kazmalar
la küreklerle çalıştık. Sabah karanlığında 
Kudüsten çıktığımız halde zeval olmuş· 
du. Kızgın kumların içinde lastikler eri
yor gibi, tekerlekler sanki yere temas et· 
meden dönı:.iy::ır; hafif bir yokuşu tırma
nırken makina, izdırap duyan bir hayvan 
gibi, inliyor, homurdanıyor ... 

Eriha - Bahrilut yolunun ancak yan • 
sına gelmiştik. Denizden 394 metre al • 
çak olan tuzlu göle kadar uzun ve ateş
li bir mesafe geçecektik. Artık gilneşe 
tahammül edemiyorduk. Beynimiz yanı
yor; gözlerimiz yanıyor; havasızlıkdan 
göğsümüz sıkışıyoıdu. Körüğü kapamak 
lazım geldi. Ceketlerimizin düğmelerini 
çözdük; başımızı açtık. Fakat makina 
kızmıştc, sular kaynıyordu. radiyatör ka· 
paklannı açmanın hiçbir faydası olmadı. 
Yağlar, ağır ve kavruk bir cuman neş • 
J"Cderek yanıyordu. Son kilometrede mo
tör durdu, otomobili sıcak kumların için· 

0

de bırakarak, göfün kenarına kadar yil· 
ıüdük. ikimizde baygın gibiydik. Şoför, 
bir barakanın gölgesinde k1ı1mlara uzan· 
cı; ben, nokta kumandanının çadırında, 
portatif bir karı::ılanm üstüne düştüm ... 

Herkes, bu saatlerde bir tehlike oldu
'ğunu söylüyordu. Görebildiğimiz bütün 
sahillerde, bize cennetlerimizi hatırlata -
cak bir tek yeşil .yaprak, tozdan güneş· 
den sızlayan gözlerimizi koruyacak bir 
hurma gölgesi yoktu. Altında ate,Ş yanı· 
yor gibi kaynıyan, bir neft buğusu gibi 
yapışkan bir buhar neşreden tuzlu göl
den alevli bir rüzgar esiyor; bir nefes 
hava için şişen ciğerlerimize göklerin a
teşleri doluyord~. Su, toprak, kum, ka
ya, güne~, hep birden tutuşmuş g.ibiydi. 
Dağlar, taşlar, dereler tepeler, ateş Üs· 
tünde bir maden külçesi gibi eriyerek, 
Lut denizine akıyor, sahiller ve ufukler, 
kızgın ganeşin altında buhara münkalip 
olarak, boğucu bir duman halinde alçak 
yerlere siniyordu ... 

Bütün seneyi burada geçiren insanlar 
gördüm. Gıdalarının kuvvetli olmasına 
rağmen malarya onları eritmiş; dalak -
lan sismis: sıcaktan derileri kavrularak, 

bir 1.:enaze gibi kuru ve cansıZ' kalmışlar· 
dı. Bildiklerimi tanımıyordum ... 
Boğazın serin havasını teneffüs etme

ye ah~mış genç ve hassas çocuklar, bu
rada, Lut denizinin zehirli ikliminde, bü
tün bu izdıraplara, tehlikelere rağmen 

bir gemi güvertesinde gibi sessiz ve şi· 
' kiyetsiz çalrşıyorlardı. Ben, alın teriyle 

kazanılan hayatı burada gördüm. Yaşa
mak için bin tı:.irlü çare düşünmüşlerdi. 
Asker kovuşlarındaki ranzalardan büyük 
tezgahlara kadar her şey, ı:evkle ölçü i
le yapılmış, bütün san'at vasıtatan, hep 
bu hasta ve zayıf çocukların ellerinden 
çıkmıştı. Kızakların üstünde henüz bitme 
miş, makinaları konmamış remorkör1er, 
büyük çapta sallar ve mavnalar gös-
terdiler: 

- Bunlar biterse Lut deniz.inde koca
man bir transpor filomuz olacak... Di -
yorlardı. 

Kerek ve havalisi artık deniz yoluna 
muhtaç değildi. Gölün kenannda arpa ve 
buğday yığınları, yollarda gördüğümüz 

küçük kum tepeleri gibi sıralanmışdı. Bir 
taraftan rornorkörler. Kerek sahillerin -
den mavunalan s:irükleyerek buraya bo
şaltıyorlar; diğer taraftan nakliye kolla-

rı, siperlere yiyecek yetişdirmek için ka
rıncalar gibi kumları yırtarak, gölün ke
narına üşüşüyorlardı. Uı:ak cephelerde 
düşmanla boğuşan insanlarla, burada on
taır için mücadele eden kardeşler arasın· 
da ne sıkı ve samimi bir bağ vardı! ... İn
san, bu içden gelen sevgiye ve fedak;r
hğa şahid oldukça, yüreği, ümid ve kuv· 
vetle doluyordu. Onlar, orada memleket
leri için öKirken, bunlar burada, iklimin 
ateşleriyle, zehirleriyle kavruluyorlardı. 

Tıpkı bir dimağa bağlı bir kalb gibi be-
raber yaşıyor; beraber ölüyor.lardı ... Ben, 
bu günün mesaisini gördüm. Kızgın o
cakların öaünde, gözleri kanlanmış ço· 
cukları seyrettim. Bu topraklarda onla-

rın kanlarından alın terlerinden sızmış 
bir hak vardı. Bir hak ki onu, kılıç ve pa· 

ra ödeyemezdi; tarihin en büyük zaferi 
ona galebe çalamazdı ... 

B:.iyük hastahane çadırlarında, bu mil· 
cadelenin kurbanları yatıyordu. Onlan 
birer birer ziyaret ettim. Hepsi, sıcak -
dan ve susuzluktan şikayet ediyorlardı. 
Bir parça buz için ölüme razı idiler. Fa
kat burada bir nefes inşiraha mukabil, in
sanlara ölüm bile mev'ut değildi Suriye 
sahillerinin güzel kokulu limonları, dille
ri kuruyarak çatlayan hümm5lılarm ate
şini söndürmeye kafi gelmiyordu. Yal -
nız karşı sahillerde, büyük buz kütlele
rini andmın tuz billurları vardr, gözleri 
avutan yegane manzara o idi. Ne top -
ral:larınd-ı canlı bir böcek .. Ne sularında 
yaşıyan bir mahluk ... Uzak dağlardan i
nen vahsi ve serseri hayvanlar, su ic:mek 

Cemil Süleymırnm büyiik 
Jıaı ptc ~m ye ct-phrs·nde 
bulunduğu sırada alınmış 

bir resmi 

Yazan: 

Dr. Cemil 
Süfeyman 

. "l•· 1 .A• I i in göi:.i.n kenarına ıneıler ve o ur er.uı, 
i.ayalıkh .. slihille-rde, müveUidilhay sını .: 
fından bir nevi balık yaşadığını ben, yal• 
nız ''Bedeker" de okudum. Fakat hay • 
vanların yaşadığı Lut denizinin kenarın .. 
da, Türk çocukları ölümle, ecelle boğu· 
şu yor; çadırların içinde inleyen hasta • 
lar, yaşamak ve gene boğuşmak için Az .. 
raille pcnçeleşiyorlardı ! ..... . 

G tlNEŞİN tehlikesi geçdiktcn son· 
ra, sahilde faaliyet başlamıştı, 

Sabahın onu ile akşamın dördü arasında. 
kapalı tezgahlarda, çard:ıklar altında çalı 

şan askerler, Cüdcyde iskelesinden ge -
len yeni hamuleyi boşaltmak için mavu· 
naların başına üşüşmüşl::rdi. İskelede bir 
gişenin ön•:.inde oturan bir hesap memuru, 
bar.:ı deniz nakliyatının neticeleri hakkın· 
da büyük rakkamlar gösterdi. Dir günün 
mesaisi tariben otuz bin kişiyi doyuru -
yordu. Bir mavunanın boşalması yirmi 
dakika sürmedi. İş başında her şey de -
ğişiverdi. Kansızlıkdan cansız ve mecal
siz görünen insanlar, yüz kiloluk çuval
lan, elden ele bir lastik top gibi atıyor· 
lardı. Şevkle hevesle katlanılan meşakka
ti uzun uzun seyrettim; dumandan bu· 
nalırken ter dökerken nasıl yorulmadan, 
bir saniye fütur getirmeden çalışdıkları
na hakdım. Kalb:rne kuvvet getdi; ikim
de onlar için bir dua yükseldi ... 

G ARP sahillerine Tur dağının göl
gesi düşmüştil. Göğsünün üze • 

rinde kızgın güneş halkdıktan sonra, top
raklar nefes alacak zannediyordum. Hal· 
buki burada akşam, bir humma gibi ağı1; 

(Sonu on br.,.<rinci sayı/ada) 
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Viyanada açılan 
beynelmilel köpek 
00 kedi BeTgi"lerfu.. 

ae kendilerine yor. 
verilen seçme !fiJ,a 
zellikum!en bir • 
kaç1.,.4 

mevcuttur; İrlanda kurt köpekleri, av 
köpekleri, Foks, Rotvayler, Çoban kö
pekleri, Şav, Skoç.Terriyer, Bedlington 
v.s. Bu arada ı.ooo ve 2.000 lngiliz lira
sı değerinde görülen PekinezJer ve muh-

-ye m\\\l m\iuaiaa. v~ ô\f;~r Tebm\ 'husu
s\ tcşekk\lller kazananlar için değerli 
mükafatlar koymu.~lardır. Profesör Vit,.. 
selhulberle ba.şm~avir Tsöhşling tara. 
fmdan hazırlanan serginin kü!ıat rcs • 
minde belediye reisi ve belediyenin di • 
ğer mümessil ve mensupları, bütün res. 
mt ve husus.i ~cıekkuller mümessill('ri 
hazır bulunarak, hayvanlnn himaye ve 
ıslah mefhumiyle yakından al!iknlarmı 
göstcrm~lerdir. 

Hayvanları yaı;atarak, besliycrck, 
cinslerini ıslah ederek muhafaza etmek 
esası, ancak kendilerine kll.r§ı şefkat 
göstermenin insani hareket olduğu tar. 
r.ında sözlerle, bu esasa bütiln memle
ketlerde imtisal edilmesi temennisinde 
birleşilmiştir. 

Kedi sergisine gelince, bu sergi de Vi
yanamn meşhur Praterinde, ı Mayıs so. 
kağında 25 numaralı binada merkezi 
bulunan ''Kedi Muhibleri,, klübünün de 
delalet ve müzaheretile tahsis olunan 
salonlarda açılarak, bu sefer gerek da. 
hilden, gerek hariçten, şimdiye kadarki 
sergilere getirilen kedilerden kat kat 
fazla ve kat kat daha iyi yetietirilmiş 
kediler getirildiği neticesine varılmıe • 
t.Ir. Yukarıda köpeklere karşı hangi te. 
şekküllerin ne derecede alaka gösterdili
icrine dokurunll9tuk. Kedi sergisine de 
gerek Viyana belediyesi, gerek diğer 
re.c;mi ve hususi teşekküller nyni alaka
yı gösterdikten başka, hatt:A kediler 
daha §Ümüllü alaka uyandırarak, lchle. 
rinde uzun uzadıya yazılar yazılmıştır, 

"R. P. Fenari,, imza.sile, Avusturya. 
nm en tanrnmı§ gazetesi olan "Noycs 
Viyner Jurnal,, da çıkan resimli bir ya·· 

Avus yada 
Köpek e • e 

vnwcııırııaı<§la lbıewrıııeımnoen Dl!<U seırgı açoncııu; ~u seırgnoeırs 
MlYIFil~®Dlf memOelke\tDeırcııen k®dOD kö(,§)elk gön<dfeırDB<91 

Ankara kedileri en çok beyenildi.. 
VUSTURYADA beynelmilel iki 
sergi açıldı. Viynnada, biribiri 

arkası sıra ve ayrı ayrı yerlerde açılan 
bu sergilerden evvela açılanda köpekler, 
sonra açılanda da kediler, binlerce kişi 
tarafından görUidü. 

Viyana.da Panayır Sarayı denilen ye. 
rin avlusunda açılan sergiye dünyanın 
her tarafından köpekler gönderilm~. 
Bunlardan bir kısmı otomobiJle, bir kıs
mı trenle getirildikten başka, bir liısmı
nın seyahat safhası vapurda da geçmiş
tir; hatta bu arada tayyareyle getiri
len köpekler de bulunmaktadır. 

Sergide muhtelif cinsten 900 köpek 
seyredilmiştir. Bu arada irı buldoklar, 
miniminnncık Pekmezler buJun".luğu gi. 
bi, muhtelif boyda türlü köpekle.r de 
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telif kıymetlerde başka köpekler bilhas. 
sa al5.ka uyandırmıştır. 20.000 mark de. 
ğcrindeki böyle bir köpek, tayyare ile 
getirilendir. Kibar kadınlar ve erkekler, 
sergiye köpeklerini adamları vasıtnsile 
göndermeyip, binbir takyitle bizzat ge
tirmeği gözctmişlerdir. O gün sergi ci
varındnki cadde, 900 köpekle dolup taş
mış, havhavlar etrafta. akis bırakın!§, 
müsabakaya namzetliklerini koyan kö. 
pekler, evvelce hazırlanan numaralı yer. 
!erine götürülüp yerleştirilmiı=;lerdir. 
Programa bunların elılivukufça tetki " 
kıyle kendilerine derece derece mük!
fatlaı verilmesi, sonra da Nordştcrn 
meydanında bir tazı yarışı yapılması 
dnhildir. Viyana belediye reisi Noy. 
haber, sergiyi himayesine almış, beledi .. 

zıda, "Kedıleı, hasımları bilinen köpeli .. 
!erden geri kalmağı akıllarından geçir. 
miyor1ar. Onlar da, güzelliklerine insan
ların hayran kalmak için vakit ayınna. 
lru ı ve kendilerine ubudiyetlcrini mü • 
kafat, madalye \•e dJploma takdimi su· 
rctile if adclcndirmelcri arzusundadır. 
lar.,, denilerek, "bu tamamlle yerinde 
arzuya,, Viyanada yer verildiği ve bu 
beynelmilel serginin açılmasında beledi
ye ve diğer te§ckküllerle "Kedi Mulıip
lcri,, klübUnün de büyük hissesi bulun. 
duğu belirtilip, Praterdeki bUyük bey • 
nelmilel kedi sergisinde 1000 güzel ke
diyi hayran hayran seyretmek imkfuu 
bulunduğundan dolayı sevinç izlendiril
nıektedir. Kedilerin pek çoğunun erkek, 
kadın hamileri tarafından :vapur, oto • 

Eğ\e.nce'i )Taz,1ar 
----~--~---~~----

Aslana Nezaket 
İki arkadoş aslan avına git

mişlerdi. Bir tanesi, karşılarına 
bir aslan çıkar çıkmaz kaçmağa 
başladı. öteki ateş etti, öldürdü. 

Diğeri dönüp geldiği zaman; 
nrkadaşı: 

- Aşkolsun l dedi. Aslan hem 
de dişi imiş. İnsan dişi aslanidan 
da korkar nul 

O zaman, ötekisi: 
- Korktum da mı kaçtım, zan

nediyorsun? dedi. Hayır. Aala
run dişi olduğunu uzaktan fark
ettim de, kadınlara yol vermek 
adet olduğu için önündken çekil
dim. 

Sarhoş Aklı 
Meyhaneden çıkıyorlardı. Ar

kadaşlanndan bir tanesi masadan 
ka1kmamıştı: 

- Hadi, dediler. Gelsene. Ne 
duruyorsun? 

- Ben kalıyorum. 
- Neredeyse sabah olaca) 

hadi evine git yat. 
- Gidemem. K'anm paylar. 
-Neye? 
- Eve ges_ geldin diye .• 

An: şama .•• 
Uzun müddet görüşmemiş1er

ai. Bir tanesi: 
- Evlenmişsin ha? dedi. Ka

rınla nerede tanıştın? 
- Bir konserde. 
- Demek ikiniz de musikiyi 

ıt.viyorsunuz? 

- Hayır. Konserde ikimizin 
ae canımız sıkılıyor\:3u. Konuı
maya başladık. Ah~ olduk. Ni
bnyet evlendik .. 

;yalancı Şahit 
Hakim şahitten biraz şliphe 

etmişti. 

- Hakikati söyleminizi rica 
ederim, dedi. Yalancı şahitlik et
menin sonu nedir, bilir misiniz. 

Şahit güldü: 
- Evet, dedi, bilirim: Davayı 

kazcıınmaya yarar •• 

Yedincisi. •• 
Arkadaşını memnun görmüş • 

tü. Soııdu ve: 
- Ne var ne yok? dedi. Mem

nun olduğun bir şey var galiba? 
- Evet. Yedinci kızımı evlen

Öirdim. 

- Ya? Demek şimdi yedisi de 
ev bark sahibi oldu? 

- Hayır. Daha altısı duruyor. 

Gidip elme 

- Eğer beni 
ki bimz daha ge-
çikirse, adama.]..., .---...:~~>· 

lı nezıc kapa 
ğım; çün1:ü may 
nııın yansını o 
giydi! 

Denizde 

Biri ki 

Eğlence 

- Ba'ba, eğr:;r -( 
hep ayni yere sak. 
lanmaltta inat 
clerscn, artıl~ s 
tıinle sa1ik:mlxt.ç 
oynamayı::! 

Erkek balık,, di§i balığa: 
- Kadın,, yap~ma bana ... 

1.e; açtl bir parça! Bu 8\00.~~ 
bir lrovaııozda iki balık ban 
yo edemez; sen de 1toooda y 
"l«Jn! 

--

Seksenlik ihtiyar, neşesini kay 
betmemiş bir &damdı. Her lakır
Öıya şaka ile cevap vermesini bi·, 
lirdi. 

Bir ,gün bir dostu: 
- A./fedcrsiniz.," sırf .size~ yapraklı dalı takdim edebilmek için ai}acaçıkmı§tım!? ... 

- Romatizmaların ne alem
fdc? diye sordu. 

- Galiba çok canları sıkılıyor: 
l3ir gidip bir geliyorlar, • 

Yerinde Bir Cevap 
Bir doktor hayvanları konuş

tunnanın ç.tıresini bulduğunu söy 
lUyor ve yaptığı keşiften u.ıun u-

zun bahsediyordu. 

Salonda, hi~ sesini çıkarmadan 
dinliyen ihtiyara fikrini sorduk
lan zaman §U cevabı ~erdi: 

- Hayvanları konuşturaoaığı
na insanları susturmanın çaresini 

bulsayüın !daha iyi olmaz nu idi, 
doktor?! 



ADI KADER 
Yazan: 

Büyük Rus Hiklyeeisi 
ÇEHOF 

kt sarhoş eden kimdir? Mujik. Çalan, köyiln mek
eplerin, kilisenin parZı&Jnı ihtilas eden kimdir? Mu

Komşusunun öteıini berisini aııran, evini barkını 
~. bir şişe votkaya yalan yere tchadet eden kim-

? Mujik. İ~e meclisinde vesairede mujiklere 
dil uzata\ kimdir? Mujik. 
Evet, onlarla dil§Üp kalkmak korkunçtu, fakat 
et onlar da insandı ve onlar da ıztırap çekiyor, 
- ,.J.:;ı\lyor ve yaptiklan kötülüklerin izah edilmi· 

,,,t , mazeret sebepleri gösterilmiy~ek hiçbir par· 
ıı yoktu. Gündüzleri bin üzüntü, bin tasa, geceleri 
UzUntUlerin verdiği bitmez ağnlar; çok 

aoğuk kıılar, hiçten mahsul; topraksızlık, buna kar
tı devasızhk .• 

Zenginler, kaviler ötekilere yardım edemez; çün· 
kil kendileri ide kaOa, izansız, sarhoı olarak büyümüş
lerdir, kendileri de bütün gün kavga içindedirler. En 
kilçilk memura kadar köyden hilkfunet namına kim 
gelir kim geçerse köyün malına, vakfına el uzatır. 
Böyle menfaat peJinde dolaşan haris, sefih, tembel 
ve köyle aılakalan ancak yağmadan, tethişten ibaret 
plan kimseler de bir hayır, bir iyi misal görmek im
kanı var mı1dır? 

Olga kışın ortasında Siryaka scpa çekmek üzere 
gelip aldıktan zaman ihtiyarlarm yüzilndeki acınacak 
teessürü ve gözlerindeki yaşlan hatırlıyoruz. Halbuki 
şimdi kendisi içine derin bir dert açacak surette on· 
larm hepsine birden acıyor ve yolu ilerledikçe ldönüp 
dönilp köyün evlerini araştırıyordu. 

Maria üç kilometre kadar yürüdükten sonra ai
lesinden ve kızından aynldı, ayrıldıktan sonra diz 
çöktü, secdeye varoı ve inlemeğe başladı: 

- Ah, işte yine yalnız kaldım .. Ne yazık.. Çok 
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1'ercüme ı 
külliyatı 

'1 seri üzerind~ 
terUp edllmlş olan 
65 ciltten ibaret bu 
kütüphanede bilgin.l-1 
zl genişletmek buso-i 
sonda lAzun olacakl 

edebi, fenni, ve llmil 
bütün mevzulara te-

mas olunmuştur. Bl·ı 
riocl seriyi birden a-
lımlara bir Ura S3 
knnış ikram edilir; 
ve 2 lira 82 kunı~I 
peşin alınarak kala~ 
m ayda birer llra-ı 
dan vcresl7e bırakı· 
lır. 

1 Udnd seriyi bir
den alanlara 1 Uraı 
80 kuruş ikram edJ-1 
Ur; ve 2 Ura 20 ım.I 
ruş peşin ahnarakl 
kalanı ayda 1 er ıı-1 
radan veresiye hıra·! 
kılır. 1 
SATIŞ l'ERt: : 

Ankara CAfldestİ 
VAKiT K1TARE\"t I ··-· .. ---··--·-··· ...... 

Haydar ~ufcait: 

fena talihim varnllf 1. 
Böylece uzun zaman inledi, Ana ile laz onun. 

kendilerine ne kadar sonsuz selamlar gönderdiğini, 

başını ellerinin arasına alıp 6arstığıru, üzerinde turna.o 
lar uçuştuğunu uzun uzun gördüler. 

Güneş yükseldi, bava nnıdı. Köy artık uzaklarda 
kaldı. Ana, kız yürüyüş zevki içinde köyil de, Maria· 
yı da unuttular. İçleri hafif idi, her gey gönüllerini eğ~ 
lendiriyordu. Şurada bir tepe, ötede birbiri arkasın .. 
elan nereye gittikleri bilinmiyen, ufukta kaybolaıı. 

tellerinden esrarlı sesler veren sıra sıra telgraf direk• 
teri.. ötede içinden taze kendir kokuları veren meç• 
hul bir sesle mesut adamlar yaşadığı vehmini 
veren ufak bir çiftlik., Bir taraftan tarlaya bıra~ 

kılmış kendi kendine yaşayan iskelet halinde bir bey
gir •. Beride durmadan öten tarla kuşları.. Birbirini 
çağıran bıldırcınlar .. Çekilen eski bir sürgü gibi sert 
bir ses veren su tavuklan .. 

Ana ile kız öğle ilstü büyük bir kasabaya girdi .. 
ler ve büyük bir caddede generalin mahut ahçısına 

rastladılar. Hava sıcaktı, kılsız, terli kırmızı kafası 

pac-J.yorı.iu .. ilk anda ne kadın ne de ahçı birbirini 
tanımadı. Fakat birden ikisi de dönüp arkalarına bak
tr!ar ve tanıştılar, fakat hiçbir HH söylemeksizin yine 
ikisi de yollanna gittiler. 

En zengin ve en yeni görünen bir evin önünde 
durarc:& kadın eğildi ve rakik, müterennim bir sesle: 

- Efendiler, bana bir sadaka ihsan ediniz. Öl• 
müşlerinizin ruhu için 1 

Ayni eda ile çocuk da tekrar etti: 

- E ;endiier, bir ::t1.di'ka .. Ölmlişlerinirin nıhu 
için 1. 

SON 

-~--~---------.-.-----------.-----------------·---------------.--------------------------------···--------------------------------------

"Kaplan çocuk,, 
yeniden dünyaya geldi ! 

Bir amelİIJalla çehresiııi değiştiren milyoner Gangs
ter ismin z ve tabiiyetini de de_ğişfi,, - -: ~ 1 ... -. -.. 1ınr 

- Ben yeni doğmuq bulunuyorum ... 
Bunu söyliyen 46 yaşında bir adam· 

dır. Gôı ünüşte 1ık \·~ kibar bir İngiliz 
C<!ndlmeni. Onun, bu yeni Niyuborn 
(Yeni doğmuş) ismi altında, eski bır 
h. ydut olduğunu lammamn imkfun 
yoktur. 

Değisiklik yalnız ısmınde de;il, çeh
r csindedir de. Senelerdenbcri her tarnf
ta aranan hu adamın resimleri her 
memleket polisinde vardır. Fakat onun 
bugünkii çehresi bu resim·rrın hep mi 
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) .ılanrı çıkaı trnaktadır. Çünkü eski hay· 
dut K id T iger (Kaplan Çocuk) veya a. 
sıl ismi ile Aleksandr Siko ':ki bugün 
ismi ile, t.abiiy~tı ile beraber, çchrcsıni 
de d1..<Yi~tirmiııtir \C bunun için bir has. 
tal anedcki runel'yat kafı gelmi tir. 

Al .. ksi Sıko\ ~ki Le histanda doğmuş· 

tur. Anar,ı babası köylü idi. Kendisin
den baı;ka on, on bir çocukları daha var
dı. 

Küçiık Alek~i. 6 yaşında iken rrhir
den !,açıyor. Bir tı ene s:ıl:hı nıyor ve 

doğru Hamburga gıaıyor. Buradan aa 
yine gizlice bir transatlantiğe giriyor. 
Yolda ta:bi1, meydana çıkıyor ve gemi. 
ciler bu yaramaz çocuğu yanlarına alı. 

yorlar. 
Fakat, Amcr ikada bmı.kılan küçiık 

Aleksi orada da dost bulmakta geçikmi· 
yor. Serseriler, işsiz güçsüz kimseler a
rasında kendisine de bir yer buluyor. 
Ona herkes ''Çocuk .. diye hitap et mek
tedir . 

(Sonu 15 inci sayı/cıda) 

mobi l , tıYJn ve tayyare De çok UzakIIU'

dan da getirilmek zahmetine seve seve 
katlanıldığı ve bunların yolculuktan ra. 
hatsız olmalan endişesile Uzerlerine 
titrendiği bn.riz!Şirilerek, Viyanadaki 
sergıye kedilerin bilhassa nerelerden 
getirildiği sayılıyor; ltaıyadan, Fran • 
sadan, lngiltereden, İsviçreden ve ç.e. 
koslovakyadan .... Kendilerine Viyanada 
ışıklı ve havadar evcikler ayrılmıştır. 

Bu nazlı ve tertemiz mahlOklar, höere
lerine kırıta kırrt.a girmi§ler, ziyaretçi .. 
lerini ağırlamak W8e yalanmağa, he
mencecik tuvalet yapmağa koyulmuş.. 
"ardır. 

'Viyanadaki sergiye misafir gelen her 
kedinin sergi binasında uğradığı ilk yer, 
muayene odasıdır. Buraya isal eden yo. 
lu geçip de içeriye °girince, doktor amca 
kendilerini çarçabuk muayeneden geçi· 
rPrek, hem namzetlik' kağıtlarının mu
amelesi tamam olup olmadığını tetkik, 
hem de gelenin uzun yolculuk esnasında 
soğukalma v.s. gibi nahoş rahatsızlığın 
tesiri altında kalmış bulunup bulunma.
dığıru, keyüsiz mi, değil mi bu cihetleri 
tesbit f çin muayene ediyor. Umumiyet
le her şey yolunda çıkıyor. ÇUnkü yol. 
aa sıhlıatleri bozulmaması için dikkatli 
davranılmıştır. Bundan sonrası için de, 
ayrılan yerler, kendilerini her hususta 
koruyucudur. Parmaklıklı odacıklan, 

serbest dolaşmalarına mlisait genişlik. 
tedir; yumuşak bir ot minder, gece isti· 
rahatlerinl temin maksadile bir köşeye 
serilmiştir; yemek takınılan da başka 
bir köşede, tertemizdir, kaplan gilnde 
birkaç defa yıkanır; sinekler bulaşık 

üzerine birikip de kedi !ileminin bu en 
seçme murahhaslarının rahat ve buzu .. 
runu kaçırmasın, güzelliklerini bozma
sın, diye .... 

Misafir, müsabakada kılı kırk yaran 
hakemin takdirini kendi üzerine çevir· 
nıek bahtıyarlığını elde etti mi, muzaf. 
fer, fotoğrafçının karşısına geçirilerek 
itinala resmi alınır; bu resim "Avustur. 
ya kediler nUf us kütüğü,. ne yapıif,m .. 
hr, yanına da Jsmi, kendisinin ve anne
sile babasının doğu§ tarihleri kaydolu • 
nur. Bu kedi sonradan memleketinde . . 
evlenmek arzusu fahar etti mi, Viyana-
ya mUrncaatle evleneceği kediye karşı 
bir itiraz ileri sürülüp süriilmediği so. 
rulur ; yani evlenecekler biribirlerinin 

Küfvü müdürler, sulblerindcn gelecek 
neslin menfaati namına bu i?..divaç tav.' 
siycyc şayan mıdır, yoksa değil midir? 
Sorulan cihetleri 

Kedi sergisi dolaşılırken, insan, kö : 
pek sergisinde olduğundan daha başka 
bir hava ile muhattır. l{ediler, daha a
sabidirler; anlaşılabilir bir fjey; çiinkü 
bu cok hassas mahllıldar, muhit değiş
lırmı 1 rt ır, St'Vahat yorguııluklarma 

katlanmudardır ,sonra da Gimdi müsa
baka yapılacak, arada rekabet vardır; 

bunun heyeram da caba! Kediler, en u. 
fak deffişikliğio bile farkına varan ve 

bunu yadırgayan son derecede hnss<ıs 
mahluklardır. Bununla beraber . onlar, 
asabiyetlerini köpekler gibi sert nkisli 
se. 1 r ıkar rak, gayet bariz surette a. 

Viyan.ada aça. 
lan bcynelmiıcı 

"köpek ve kedi 8er

gilenwre kendikJ • 
tine yer oonletı 

aeçme güzellüder • 
aen l>irkıı!i_ı ... 

l 

f. 
' 

çığa vurmazlar: sakin, likin muğber 

bakarlar. Arada bir de ~urada, burada 
bir kedi, kafesi önüne yaklaşılınca mi
yavlar, patalarmı parmaklık arasından 
dışarıya uzatır ve muğber olduğu halde, 
aradan el sokulup da sırtı okı?andı mı, 

sakinleşir; memnun memnun, horul ho
rul ses çıkardığı duyulur. Şurada bura.
da da atılgan bir kediye rastladığımız 
olmaz değil; böylesi, belki de bir parça 
içeriye sokulmakta acele edilmiş eli 
dişleri veya pençeleri arasına alırsa da, 
mücadeleye kalkışılmaz da el olduğu gi· 
bi kedinin keyfine tabi bırakılırsa, o, 
vaziyetin bu merkc1.de olduğunu gördü 
mu, yavaş yavaş dişlerini ve pençelerini 

~x:x :a: a x • :a;;xx: x r a:: &:A >~ 
çekip yattığı yere döner, yangelip ya. 
lar, mil<'adeleye ruyasında devamı ter • 
cihle mışıl mışıl uykuya dalar. 

Sergide yer tutan kedilerden çoğu, 
uzun tüylü Ankara kedileridir. Bcyaa, 
tekir türlü renklerde olmak üzere cins
lerini tem.sıl eden bu kedilerin, biri di
ğerinden giizel.. ne renkler yok, ne renk
ler; beya.z va r, mavi var, mavi • krem 
var, krem var, kırmızı var, kaplan de. 
risi gibi çizgili var , dalga dalga desenli 
var , günıüştimsti gölgeli var, sonra si • 
ynh var, alacalı var, mor ve Şinşilla 

var. Bütün bu kedilerin bol tüylerinde 
bütün bu renkler, çizgiler, desenler ... _ 
en çok ela bu kediler göze çarpıyor!? ... ,. 

Polis hafiyesinin bulduğu delil 
P olis hafiyesinin gördüğü ve "Tuhaf şey !,, dediği, edip Erdemirin y<ıka· 

11ın i aki iğnenin vaziyetidir. (Resim 5) iğne soldan sığa, yani solak bir kimse 
n in eli ile saplanmıştı. H albuki, Edip solak değildi, çünkü piposunun ağzı 

(resim 4) sağ t'lrafından yanr,rak aşmmıştı. Eğer solak olsaydı kibrit rol tn· 
raftan değeceği için o taraftan yanacaktı. 

Polis hafiyesi şu neticeye vardı: 
K~}'Unun b •}ma bırakılan pipo, tahl:ikatı başka tarafa sevketmek için yapıl· 

mış bir hiledir. Edibin, kardeşi Nejad. gece evde öldürmüş, sonra pijıımtısrnı 

çıkararak elbisesini giydirmişti. Kendisi solak oldun;u içın Y••ka ıgnesini de ters 
takmıştı .. 

IHlbaH ıııı ııııuııu111llflfffll1t1ıılflıı&1t111111tıtt11ınıııııııııııımıııı: ı ııınıııilt!tftff11ftittıın 111111ıııııınnıııı1111ııı ıııııı ıı:mıı tı :ı11ıııtır.ll'if'•I! 
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Garip merak • 
ınsan ar 

D UNYADA herkesin bir §eye mc. 
rakı vardır. Fakat bazıları öyle 

garip 1;1eye merak ediyorlar ve bunun i· 
ı;in fıdcta bütün ömUrlcrini o kadar ve. 
riyorlar ki •.• 
Bazılarının merakı her 1;1eyin en küçü

ğünü yapmaktır. MescU'l, bir J."fransız, 
kibrit kutusunun içine bir telsiz aleti 
~erleştirmi§tir. 

Diğer biri de, bir yüzüğün içine fo
toğraf makinesi yapmıştır. Ayni şekil. 
kle, bir podra kutusu da gramofon hali
ne konulmu§tur. Bütün bunlar yüzlerce 
klefa büyüklilktcki dlctler gibi mükem • 
melen işlemektedir. 

Bir Amerikalı da camdan bir motor 
yapmı§tır. Bu motor da çok mükemmel 
salı§Illaktadır. :Malzemesi yalnız ciğara 
ye kibrit kutusundan temin olunarak 
yapılan bir lokomotif de bir Amerikalı· 
nın eseridir. Lokomotif ancak 548 gram 
ağırlığındadır. 
ı Bir Fransız mühendisi de çelikten ay. 
ni şekilde küçük bir lokomotif yapmış
br. Lokomotifin bir tazyikli hava freni 
Yardır. Amerikalı bir kadın da on par
mahrımn her birine ayn ayrı bir alet ta. 
karak iş görmektedir. Bunlar arasında 
iğne, yüksük, çuvaldız, fırça gibi şeyler 
vardır. 

Bir kemancı da biri parmak kadar, 
biri daha küçük iki keman yapmıştır. 

Parmak üzerinde durabilecek kadar 
ufaklıktaki kitap da bu cüccJ{'r eşyasın
oa nbiridir. 

Bir İngiliz de, bütün devirlerde yaşa. 
mış olan insanların kıyafetlerini taşı

yan bebeklerden müteşekkil bir tarih 
Vilcuda getirmiştir ... 

Bazıları da bir işe yaramayaçak müş. 
kül şeylerle uğra.5Dlayı severler. Mesela, 
bir adam, saatlerce uğraşarak, şişenin 
karnı üzerinde 8000 kibriti muvazene 
ile tutacak şekilde bir kule teşkil etmiş
tir ... 

Ya, posta pullarından elbise yapanla
ra ne dersiniz? 

Holivuttald bir garaj sahibi de, gara. 
jın önüne yUzlerce otomobil Jistiğini 
Ustüste koyarak bir kule yapmıştır. 

Tam manasile göz nuru dökülerek ya
pılan işlere misal olarak da bir posta 
kartı tizcrine geçirilen İncil teşkil eder. 
Bizim bir iki cümle yazarak postaya 
verdiğimiz bu karta sabırlı bir adam, 
pertevsizle tam 32.000 kelime sığdır. 
mış ve üç, dört yüz sayıfahk kitabı kop· 
ya etmiştir .... Bunun için sarfettiği za. 
man, Uç aydır. 

Bir kadının da bilet merakı varmış. 
Bu kadın bir kere bir piyanko bileti alı
yor. Birkaç yüz lira para çıkıyor. Bu 
para ile de kaç tane alınırsa o kadar pi
yanko bileti alıyor. Bu sefer birkaç bi. 
Jete birden para çıkıyor. Kadın bu bin
lerce lira ile de yine piyanko bileti ah. 
yor. 

Jt"'aht, talih bu ya! Bu sefer bir şey 
çıkmıyor!. 

O zaman kadın kederinden hasta olu-
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gnı·ııı uıı·uıııu·ıu -
dıuı i ştc bnzılaı·ı: 

On ımrmnğuım her 
bll'inc nyı·ı n) ı·ı n

letler taknn kn
<lın, ımrmnk ka
dar kliçilk keman 
ve yine bir par
mak üzerinde du

rabilecek kitap. 

yor ve yatağa düşüyor. Gelen doktor 
odaya girer girmez şaşırıyor: Duvarlar 
tamamiyle piyanko biletleri ile kaplı • 
dır. Bundan başka, koltukların, masa -
larm örtüsü, pencerelerdeki perdeler 
hep bilettendir. Bunlar yalnız piyanko 
biletleri değil, tramvay bileti. otobüs 
bileti, sinema, tiyatro ve kon .. er bileti... 
Hüliisa, bilet namına ne varsa kadın 
hepsini toplamış, ondaki birçok ePyayı 
bunlardan yapmış ... 

Bir adam da hayatının son günlerini 
bir vapur kamarasında geçirmi"tir. 

arasında 
Dünya denizlerinde uzun seferlere çıkan 

bir vapurda kamara kiralıyor ve sene
lerce bu kamarada yaşıyor. Sebebini de 

şöyle anlatmaktadır: 

''Artık hep ayni yerde yaşamaktan 

bıktım. Bir vapura binip her saat, her 

dakika başka bir yerin havasını tenef. 

füs etmek kadar güzel ne vardır! Her 

gittiğim yer benim için artık bir ma -

halle ,bir semt haline gelmiştir .• Ham. 
burgta, Nevyorkta, Buenos Ayres'de, 
San Fransiskoda ayrı ayn bildiklerim 
var. Gittiğim zaman onlarla konuşuyc> 
nım ... ,, 

Bir adam da bir lokantaya on sene L 
çin abone olmuş ve on sene içinde gUn.o 
de iki öğünde yiyeceği yemeklerin para
sını peşin vermiştir ... 

Bunlardan başka daha kim bilır ne 
tuhaf şeylere merak besliyen ve ne ml. 
nasız şeylerin kolleksiyonunu yapanlar 
vardır! 

Denize Kim er 
gırmelidir? 

Banyoları geçen haftaki yazıda 

töylecc tasnif etmiştik: 

Su, hava, elektrik, güneş, kum. 

Su banyolarını da sıcak ve soğuk 

l)lmak üzere ikiye ayırmış, soğuk 

banyolar arasında deniz banyosunun 

ehemmiyetinden bahsederek bu yazı

mızı da ona tahsis ede~cğimizi vadet~ 
mfştlk . 

:F'aknt (deniz banyolarını kimler 

yapabilir ve nasıl girilebilir?) diye 

anlatmazdan e,-vcl deniz ban yol arını 

da ikiye ayırmak lı\zım. Ya doğru

dan doğruya denfzdeıı veyahut ban

yoluklarla hususi istihsal edilmiş ha

vuzlara deniz suyu doldurarak l.ıan

yoluklar veya hususi hazırlanınış 

bM·uzlnrdakl deniz suyundan da: 

ı - Denize girilemiyecek Jrndar 

şiddeUi havalarda, 2 - PH\jlardnn 

istıtadesi imkft.nı olmıynn hastalara 

yapılacak tedavilerde, 3 - Pllıjlarn 

girebilecek şeklide hastalıklarda is

tifade edillr. Tablt bu istifade çok 

mahduttur. 

Burada yalnız deniz suyuııuıı ter

kibindeki faydalı bazı maddelerden 

istifade edilir. Denizin hava, ziyn, nor 

ınnl hararetinden, buna benılyen ba

zı hassalarmdan istifade o.dilemez. 
Binaenaleyh pldjlnr<ln yapılacak ban 

yolarda sağlık prensiplerini gözet

mek şarlile pek bUyük faydalar te

min edilebileceği aşikftrdır . 

PlAjlnrın sağlığa engel olmaması 

ve deniz banyolarının fayda yerine 

zarar vermemesi için şunları gözö

nilndc bulundurmalıdır: 

1 - Sahilin her hangi bir köşesin

de denize girmemelidir. Çünkü; sahi

lin her tarafı temiz olamaz. Bazı yer 

Jerinc mUzahrafat atılır, bazı yerle . 

rine hususl kanallarla lAğım muhte

viyatı dökülebilir, bnzı yerleri de 

mecl \'e cezir hAdlsesl neticesi fena 

ve muzır kokular neşredeblllr, deni-

zln hararet derecesi ve terklbtndekl 

maddeler dolayıelle rengi normal O· 

Jamaz. lşte bu mahzurlar dolayısile 

genel sağlığı lhlAl etmlyecek şekilde 

tetkikat neticesi müsaade verilmiş 

plAjların tercih edilmesi IAzımdır. 

Böyle yerlerde korkusuzca denizden 

her suretle istifade edilebilir. Akel 

taktirde birçok zararlarla karşılaş

mak pek tabiidir. 

2 - Deniz banyolarından bazı has

•ahklarda istifade edilebilir. Bu da 
•ekimin muayene ve müsaadesini al
mak şartlle olmalıdır. 

3 - Normal gibi görünenlerin de 
genel bir muayeneden geçmeden de
niz banyosu yapmaları do~ru ola
maz. 

4 - Deniz banyosu sullstimnl edil
memelidir. Denizden duyulan zevki 
uzatmak fayda yerine zarar ,·erir. 

HattA bazı kimselerde teltıtlsi kabil 

olmıyan bazı tebllkeJer de te\'llt ede

blllr. Bu hususta doktorlarcn bazı 

müşahedeler kaydedilmiştir. 

5 - 8ulstimal şartile deniz baııyo

larındakl yüzme neticesi yapılacak 

spor harekltı da unlyctin nPŞ\ Une

masında pek büyük Amil oluı 

Böyle sağlık şartlarına ilgilı ola

rak yapılacak deniz banyolnn ümi

din fe\'klııde faydalar temin t=>dcceği 

itin, denize havanın sıcağını tahfif, 

Ze\'klerioi tatmin itin değil. euilecck 

uzvi istifade dilşünillerek ~irilnıeli. 

dir. Gelecek hafta da artık mc' R1mln 

hulühi dolayıslle nasıl gfrlle<•c(:tııden 

Of! kadar durulabllecef;lnden, ne za

man girmek lAzım gı>ldlğ'lndrn bab
scdPCf>ğlz. 

Dr. Atasngun 



Brr çr/grnng:rn 
lıikiigesi 

(Baf tarafa 8 ... ) 
Wl: Uzerine bakınca, tiyatrodan 
roldeki kıyafeti ile fırlamIJ oldu
Janu farkettL Şllphesiz ki bu kı
lıkta daha fazla gidemezdL Der
hal ilk rutlaclılı kapıdan içeri 
pdi. 

Burası bir oteldi. 
Telefon edecekti. Telefonun 

nerede oldueunu aonnak için iler 
edi. Fakat_ karpama bir genç 

çıktı. Kendisine, tanmuı 

ilerliyordu. 
Bu Ameribblar hakikaten tu· 

inaanlac! Her kadına karJr 
· a1zce ilerliyorlar •• 
· t, bunda da yine Meri al

,ıduyordu. ÇOnkU karpdan gelen 
)abancı değildi. O akp.m tiyatro
ya gelirken, yolda kacfllattılı ve 
kendisine Margot diye hitap 
eden, tanmuf &).bi davranan - ve
ya hakikaten tarudığmı zanneden 
adamdı bul 

Yine öyle tanıdık gibi hareket 
etti. 

- Zanı)oderaem, tiyatro dönU
ıU. beraber yemek yemek için 
geldiniz?!. Teıekkür ederim. 

Meri Miki, bflannı çattı: 
- Telefon ede<:cğim 1 uedi. 
Bunları aöylerken, ileri doğru 

gittiği yer hakikaten tdefon oda 
eı imiş. Con Kotar kızı kolundan 
yakaladı: 

-lllttıııııııllll'llllllmu"""'"~ 
lar, Lindbergin zavallı çocuğu 

bu köşke yakın bir } erde öldilr
milşlerdi 

İfte o gündenberi artist, çok 
sevdiği bu köşkünde oturam21rZ 
olmuştur. Ondan sonra, o tekilde 
bir ev arıyor, bulamıyor, Bütün 
Holivut civarındaki köıkler kep
disine dar geliyor 

Bu vaziyet karJısmda, telcrar 
eski evine gitmeye niyet ediyor. 
Çünkü bu yaz Holivutta daha 
fimdiden çok aıcak basmIJ. Hal
buki eski evi çok serin bir yerde
dir. 

Eski evine gitmeye karar ve
ren artist, bu evin civarında ken
disini daima korkutacak bir ha
tıra bulunmasına rağmen, orada 
biraır olsun rahat edebileceğini 

diltünilyCt". 
Fakat, tam bu sırada, kendisi· 

ne ev arayan eş dosttan biri bir 
miljde getiriyor: 

Holivut civarında yeni yapılan 
bir köık, tam Silviya Sidneyin 
istediği gibidir. Artist, burasını 

gezip beğeniyor ve korkunç bir 
clnayet maha.lli olan yerdeki eve 
gitmekten kurtuluyor. 

Yalnız, Silviya Sidneyin yeni 
evi on üç odalıdır. Bazıları bun
da bir şeamet görüyorlar Fakat 
kendisi aldınt etmiyor. 

- No T•~un/ d~ .Poli· 

• teleloa "'1«elı bir ,ey yolı I 
.Meri, dayanamadı ıüldil. Bir 

anda biltUn hiddeti gcçmiftl 
- Hayır, dedi, polise defil, 

teyzeme telefon edeceğim. 
- Demek teyzem polisten 

daha kuvvetli! 
- Belki öyle, belki değil. Fa

kat polis teyzemin getireceğini 

getiremez. 
- Sopa mı? 
ileri tekrar bir kahkaha attı. 
- Aman 1 Ne tuhaf ıeysiniz 

siz Amerikahbr 1 
- Ben Amerikalı değWml 
Bu muhavere böyle uzayıp 

gidecekti. Fakat, Con, gayet 
ciddt bir taV'lrla, Meriyi kotun
dan tuttu. Artık aralannda sa
mim! bir bava esmeye bqlaıınıı
tı. Meri ile Con otelin lokantası
na indiler, 

Yemek yerken konuıtular: 
Meri Amerikaya nasıl geldiği

ni. §imdi nerede ve nasıl çalıştı
lmı anlattı. En son olarak da ili
ve etti: 

- Tiyatrodan, asıl clbiacleri
mi giymeden fırlamııım, Teyze
me telefon edecektim, batka el
bise getinin diye .. 

Con Kolar kıza: 
- Mazini anlattın, teıekkür 

ederim, dedi. Şimdiden sonra da 
istikbalini ben sana anlatayım. 

• • • 

~rfne •,mi d.YJll'r>e:d.a ~~I• 

davet ediyordu: ltıleri b.ıka, 

Margot seyahatten geldi diye, 
takdim edilecekti. 

Baıkasının ismi ve tekli ile 
sahneye çıkmak?. Bu bir sahte
karlık değil mi idi? Fakat Con, 
bunun aahteklrlık olmadığına 

Meriyi ikna etti. Kız, buna da: 
- Siz Amerikalılar ne tuhaf 

insanlan;ınız 1 diye mukabe ede
rek kabul cevabı verdL 

Con Kotar o gece, ertesi gün 
yapacaktan hakkındaki pllnlan
ru bitirdikten sonra: 

- Sen artık Eli Mareot olacak 
sın, dedi. Margotu ben çok se
verdim, şi?Jdi seni seviyorum. 

• • • 
Manhattan tiyaroıunun yeni 

artisti seyahatten dönen Eli :Mar 
got olarak takdim edildiği gün, 
diğer tiyatroda Meri Mikinin 
seyahate çıktığım ilin ediyordu. 
Artistin yeni tiyatrosu, eski o ti
yatroya, bu şekilde ilin yapması 
için binlerce dolar vermiıti. 

Meri Mikinin biltün bwllaroan 
hiç haberi yoktu. Olu, yine bel
ki: 

- Amerikalılar ne garip in
sanlar 1 derdi. 

Farkat, bütün bunlan bilen ve 
aıkla paranın mücadele ettiği bu 
işte kalbi adayan birisi vardı ki 
o da, Robert idi, - Merinin rol 
arkadatı o onu hakikaten seven 
Robert.. 

1tin hakikatini biliyordu Ye 
illin edebilirdi. O zaman, tiyatro 
ve sinema tarihinde görülmemiş 

JU.sa .keadia' o/dulu iç.in. ıu ı
Jcildt: ilin etti: 

"'Bir müddet enel tiyatrodaa 
aJft}arak seyahate çılmuı olaa 
Meri Miki, bir kaza neticesinde 
öli olarak hulunmuıtur. Kaza 
haklnnda tahkik•t devam etmelc
teclir ....... 

Meri Miki, o zaman kendi gU4 
~elliğinden bir ölünün ismi altın• 
da istifade edenlerin çeviroiği 

dolaptan anlamııtı. Derbaı Man 
hattan tiyatrosundan allkasııu 

kesti. 
Ertesi gün Robert ile Meri Ml4 

ki, Nevyork limanmdan kalkan 
"Kuin Elizabet,, transatlantiği°" 
de idiler. 

Arkalarında Manhattanın göt .. 
ge şeklindeki binalan yükseliyor. 
ldu.. 

Meri dudaklarında ıu kelimo
leri miltemadiyen tekrar ediyM
du 

- Şu Amerikalılar ne tuhaf 
insanlar! 

Robert de: 
- Manhattan çılgınlığı diyor-• 

du. 

Eli Margot Nevyorkun, Man
hattan tiyatroeunda iki ay evve
line kadar, biltiln alluşlan kendi
sine toplayan bir variyete ıırtisti 
idi. Fakat, bir gün birdenbire or
tadan kaybolmuıtu. 

bir rezalet çıkacak, bUtUn Ame- ~ ~ 
rikada kıyamet kopacaktı. 

Tekrar ortaya çıkacağı ilmit 
edildiği için. hakkındaki polis 
tahkikatı gizli tutulmut. tiyatro 
idaresi tarafından da Margotun 
bir seyahate çıktılı ilin edilınit· 
ti. 

Meri Mild bu kaybolan artiste 
o kadar bcndyoıidu ki, Con Ko
tar onu ilk görilfte Margot zan
netmittl ,Şimdi, OGU, bu artistin 

Böyle bir hadiseye sebep ol
mak istemiyordu. Yalnız, bir giln 
ortaya hakikt Eli Margotun çık
masından korkuyordu. O zaman 
ne olacaktı? 

Hadiseler, bunu daha fazla 
beklemedne vakit bırakmadı. Bir 
gün, Eli Margot bulunmuştu, -
fakat ölü olarak. 

O uman Roberta bllberi ilk 
' 

Sönmeyen ateş 
IUlA. aradığım, sorduğum kayıp, 
Ve hlUA yandığım en bllyUk ateı, 
Dolu gözlerimle yollara bakıp, 
Gördilğttm tek rüya, beklediğim eı ••• 

Ne gündüz, ne gece, ne olçek, ne su: 
Ne şöhret, ne para, ne uçmuş neıj'el 
Ne ölllm korkusu ne keder sonu, 
Ne sevine, ne arzu ve ne bir müjde., 

Değildir hiçbiri bende bekleneni 
Hepsinden ayndır tüten yadımda: 
Her lA.bza can gibi kopmuş yftrekteq 
Artık bir isimdir o hayatımda. 

Ali Kemal HJ:m.uı 

ilk tafl"' 110Zediyor J 

Eaki Tablolar 
Eve yeni alınan hizmetçi biru 

acemi idi. Bilhassa böyle bir zen
gin evinde çahJ1D3mıf olduğu 

için bazı şeyleri kendiliğinden 

akıl edemiyordu. 
Bir gün ihtiyar bayan: 
- Kızım, AyfC, dedi. Şu eski 

tabloların tozunu alsana 1 
Ayşe: 
- Ha sahi, bayanqğım 1 dedi. 

Sizin ara sıra yllzilnilzdelri pud
ralan fırça ile sildiğinizi görüp 
bunu akıl etmem lizımdı .. 

* Aıağıdaki vakayı bizzat Sil· 
viya Sidney anlatıyor: "Geçen 
gün Nevyorkta bir ainemaya gir• 
diın. Çıkmaz sokak) filmi oyna
nıyordu. Oturdum. Perdede yü
zümü gördüm. 
Yanımda oturan kadın canı 111-

kdmıt gibi bana döndü ve: 
"Bu yıldızın daima ağlar gibi 

duran suratı hiç de ho~uma git• 
mlyor, dedi. 

Dünyanın en güzel bir parçası 

ADALAR 

Merhum Mahmut Celal ''Adalarda 
JÖylediklerim,, adlı şiir mecmuasını 

neşrettiği senelerin Adaları bugün ta. 
mamile değişmiş. Bedtıin ruhların ilham 
kaynağı sanılan bu tabiatin barikulide 
güzel parçaları bugUn eğlence ve kahka. 
ha diyan olmuş. 

Biç bir sene rağbetten dllşmiyen A· 
Clalara taşınanlar dert yanarlar: 

- lyJ, gUml amma insan uyuyamı .. 
yor. Sabahlara kadar kitara sesleri. p.r. 
kılar dinmes.. 

Adada asık suratlı, dalgın gözlU, yor. 

gun r.r~ın insan tipi bulamazsınız. 
G<ınci gibi ihtiyarı da kahkaha ıtar, 

onlar gibi ihtiyarlar da eşeklere binip 
tura çıkarlar. 

BUyilk muharrirlerimiz: 

-Eşek lazım mı, değil mi! 
Diye münakaşa ede dursunlar. Ada

lılar bu mahHikları canlan kadar sever
ler. 

Orada eğlence, içki, yemek vesaire . 
deJı C\'\'cl C§ek akla geldiği icin iskeleye 
Gtkar çıkmaz önünüze büyUk puntolo.r
la eşeklerle gezme tarüesi ıle ka.rşıla

eırsınız. 

- Adada eşeğe bindim.. 
Demek, bir mulıariyet oluyor. 

Söylendiğine göre bu sene Heybella -
daya daha çok rağbet varmış. Bu iki L 

da arasındaki rekabet mman r.aman 
baş gösterir. Bu sene Heybeli, plajı ne 
bu üstünlüğü elde etmiş. 

Artık uzun senclerdenberi gön'Ulleri 
teshir eden Büyükada kim bilir kaç se
ne Heybelinin maiyeti olarak kalacak. 

Bir vakitler, bundan tam G5 sene ev
vel Heybeli tamamile kıymetten düş • 
'llüştü. O vaktin fiatları ile BüyUkadada 

bir zıra' arazi yüz kunışa, Heybelide, 
on, on iki kuruşa idi. 

O vakit Sosyete dö Trava Pilblik adlı 
banka Heybeli adada hayli arazi sa.tm 
almış ve sonra da iki ada arasında u
ma bir köprU kurmayı tasarlamıştı. 

Fakat sonradan bu köprü kurulamL 

mış. sebebi de şöyle ir.ah edilmişti: 
••Büyükadadan Heybeliadasına kadar 

imal olunacak asma köprünün geçi§ fL 
ati kırk para olacaksa da bundan bir 
hasılat gclmiyeceği ve hatta 50 seneye 
kadar masarifini çıkaramıyacağı aşi • 
kardır. Zira hava limanlık olduğu hal
de herkes bin beş yüz kadem yürilyecc k 
yerde gene köprü mUruriyesi finti 
byıf,a biner ve şayet köprUden gcçm c 
icap etse bile bir adadan diğer ad. ' :ı 
na.kletmck için şimdiki halde günde ~ A 

ve nihayet JÜZ yirmi kişiden ziyade o 
mıyacağı, ilah ... ,, 

İşte o vakitler Heybcliadayı şenkn. 
dirmek için asma köprü kurmak isten -
yordu. Bunu şimdi de Büyükadalıl r 
düşünecekler galiba... Tarih bir tek ı. 

riirden ibarettir. 
Her yazı Adada geçiren bir &.hbabım: 
.. Orada, dedi, şehir hayatından bam

başka bir hayat var. Yeknasaklıktan bı. 
kan, tezadı seven insanlar, onun için A• 
daya koşarlar. 

Birkaç sene evvel çıkan ve o vakif 
dillerden düşmiyen: 

Adalardan bir yar gelir~ 
Şarkısı artık söylenmez oldu. Şimdi 

biıtün yarlar Adalardan değil, lstanbul
dan Adalara gidiyor. 

Onun için bu seneler içinde: 
Ada?.ara bir yar gelir .. 
Diye yeni bir şarkı bekliyebilirfz. 

NlYAZl AHMEI 
'1 - KURUN ·un lfo\ VESi 



ç 
G ENÇ ııdam kızın yanı· 

na teklifsizce yaklaıtı: 
- Helo 1 Gudmorning 1 Na-

lllamız? 

- Teıekkür ederim, iyiyim. 
Pakat .• 

- '"Fakat ben sizi tanımıyo

nm,, diyeceksiniz. Zarar yok .. 
l'ampnz. Esasen ben sizi tanı· 
ptum. Bilseniz '"San gül,, ope
Setinde ne kadaır muvaffak olmuı 
tan uz, Mis Margot 1 

- Benim ismim .. 
- "Margot değil.. diyeceksi-

*·· Biliyorum. Fakat sizi sah· 
ne hayatında bu isimle tanıyor
lar ve size bu isim daha fazla 
,.ıaşıyor. 

Genç kız yine bir ıey söyle
mek üzere ağzını açmıştı, Con 
Kolar bırakmadı. 

- Bu akşam beraber yemek 
Jer miyiz? de-di. 

Meri Miki bu suale hiç cevap 
~emeyi ve kaçıp gitmeyi ter· 
ldh etti.. Karşısına ilk çıkan bot 
Dtomobili durdurdu, atladı. 

• • • 
'"Kaybolan ıışk., piyesinin 

alkışlar arasında 

· Perde kapandı. Alkışlu 

9evam ediyordu. Tekrar açıldı. 
ün artistler ııralanmıılar, 

ılara ıelamla mukabele edi-
7ordu. 

Pakat içlerinde ilk göze çar
Meri Miki idi ve bütün al· 

tarafında da 
çekiliyorlar • 

Meri, bu sırada, k~luna birisi
dokunduğunu hissetti. 

- Tebrik ederim, Meri, çok 
yaffak oldun .. 

- Ayni ıelrilde benim de se
tebrik etmem lizım .. 

- Fakat herhalde alkışların 

i sana idi. 
- Hiç zannetmem .. 
Meri Miki, derhal yandaki 

:na girmek ve soyunmak is· 
rdu. Çevik bir hareketle ko

u Robertin elinden kurtardı. 
t bu sefer öbür kolundan 
anmıştı. 

Bu sırada, öbür el. ile kapıyı 
ı ve bir adımını içeri at
Kapının açılan aralığından 

afer iki çift ayak içeri girdi. 
ileri Robertin bakışlarında 

bir mana gördü. Derhal : 
- Robert, dedi. Arkadaşlığı • 

aahnede kalmasını isterim. 

Bu Odaya girmene ben müsaade 
etmiyorum. 

Robert gülüyordu: 

- Ben müsaade ediyorum. 
- O halde ben gidiyorum. 
Meri bu sCSzleri o kadar ani 

ye l 
IÖylemiı ve o kadar ant hareket 
etmitti ki, Robert, böyle bir ıeyi 
aklma getirmediği için tedbir 
almanut bulunuyordu: Birden .. 
bire kapıdan Merinin uçar gibi 
fırladığını gördü. • 

• • • 
Meri Miki, tskoçyanın küçük 

bir köyünde büyümüılU. Babası, 
onun tahsil ve terbiyesine fazla 
ihtimam göstermemiı, bayat onu 
bildiği gibi yetiıtirir, demiıti. 

On yedi yapna ıeldiği zaman 
da, üzerinde artık hiçbir meıuli· 
yeti olmadığını dütünerek, iste • 
diği gibi hayata atılabileceğini • 
kızına bildirmitti. 

Meri tskoçyanın dağ haıva • 
sından, birdenbire kendini Lon· 
dranm sisleri içine atmıftı. Sine
ma, tiyatro, caz ve dans .. Bütün 
bunlar yeni Alemin en partalı: 

ıeyleri idi. 
Fz.kat, Meri Miki, büyüdüğü 

bayatın saflığı içinde, büti'n bun 
lan bir güzellik olarak görüyor, 
zevk ve eğlence tarafları kendi· 
sine meçhul kalıyordu. 

Amerika, Holivut, Nevyork.. 
Meri bunları öğrenmiıti. Fakat 
bunlan birer peri memleketi ta
lıaayyül ediyordu. Herkes için bir 
macera ve aık memleketi olan 
Amerika onun için bir masal uı
kesi idi .. 

Nevyorka geldiği zaman da, 
hakikaten, tuhaflıklar diyanna 
dütmüt Alis gibi, ıaımp kal
DU§tı. Alisin kaqısına çıkan o 
ıarip hayvanlar, tavpnlar, kur• 
bağalar gibi, Nevyorkun bütün 
ahcıliaini onu hayretten hayrete 
aürüklüyordu. 

Nevyorka geleli bir ay kadar 
olmuıtu, hali, bütün konuştuğu 

Amerikalılara: 

- Siz Amerikalılar ne tuhaf 
insanlarsınız 1 demekten kendini 
alamıyordu. 

Nevyorkta onu tanıyan aile 
dostu bir bdın vardı. Onun va
ııtaaı ile, Manhattan da bir ti
yatroya girmitti. Burada, ope
retlerde oynuyordu. tik akpmm 
danberi büyük bir muvaifakiyet 
kazanmıştı. Şehret batının üz• 
rinde dönmekte idi .. 

• • • 
Sokakta herkesin kendine bak

tığını farkettiği zaman, tiyatro
dan hayli uzaklaşmış '>ulunuyor
du. 

Bu adamlar kendısine neye 
böyle dikkatli dikkatli, hatta 
alaylı alaylı bakıyorlardı? 

Doğrusu bu Amerikalılar ha· 
kikaten tuhaf insanlar! 

Fakat, bu ıef er tuhaflık onda 
(l>ewmt 10 uncudd) 

Bir vuruşta yedisini bir
den öldüren ''Kahraman,, 

rölündet 
Volt Disney her halde ilk 

evlidmı daha fazla seviyor: 
Yeni hazırlamakta olduğu 

--caniı filme., kahraman ola
rak yine Miki Fareyi alacak. 

Bilirsiniz ki, Miki filmleri 
yanyana getirileJl resimlerden 
ibarettir. Bu resim usulünü 
bulan da meşhur ressam Volt 
Disney'clir. Evvela Mikiyi ya
taran Volt Disney bu usulde 
diğer kahramanları da ortaya 
çıkarmış, ördek Donald'ı dün. 
yaya getirmiştir ... 

Bundan sonra, son olarak, 
bir çocuk çehresi almış ve 
.. Karbeyaz'la yedi çocuk,. ma
salını canlı filme çevirmiştir. 

Bu me§hur masalcı Grim kar. 
deşlerin bir masalıdır. 

Volt Disney şimdi );ne ayni 
kardeşlerin diğer bir masalım 
mevzu alarak bu şekilde bir 
film hazırlamaktadır. Bu, 
""KUçUk terzi,, masalıdır. Yal
nız bu filme kahraman olarak 
yine Mikiyl almıştır. Miki bu 
filmde terzi rolündedir. 

Masalın mevzuunu hatırJL 
talım: 

Kısa boylu, zayıf, fakat alay
cı ve kurnaz bir terzi varmıe. •• 
Bu, mütemadiyen, kahraman
lıklarından bahseder durur. 
muş ... Bir giln eski bir elbise
yi tamir ederken içinden pire. 
ler sıçramağa başlamış ... Ter
.:-!, hemen elini masanın Uzeri. 
ne vurnıu~ .. Kaldrrdr~ zaman 
elinin altından 'yedi pire r·u 
olarak çıkmış. .. 

Artık terzinin sevincini gör
meyin! 

- Bir vuruşta yedisini bir
den öldürdüm! diye öğilnmeye 
başlamış. 

• - .. 
• Sıtnon Simon çevirmekte ol
uğu Joset filmini bitirmittir. Bu 
bmde yıldız birbirine hiç beme

.oiyen iki aanatkir halinde prkı 
eöylemekte •e dana etmektedir. 

• Holivutta Jorj Brenin Greta 
Garboya karıı olan qkınm de
vam etmekte olduiu söyleniyor. 
Garbonun Stokovski ile evlenme
sinden sonra Jorj ıtüdyodan ve 
dünyadan elini çekerek villasına 
~ekilmit ve o gündenberi hiçbir 
yerde ıCSrUnmemiıtlr. 

Fakat, bu maharetini ve, 
kendısınce, ••kahramanlığım., 

herkese başka vasıta ile an • 
latmak istemJş: Bir kemer 
yapmq, üzerine: 

"Bir vuruşta yedisini birden 
öldilrdUm t,, diye yazmış ve bu 
kemeri beline takarak dolq -
maya başlamış ... 

Lakin, umduğu neticenin 
aksi çıkmış: Herkes, onun bir 
vuruşta ne öldUrdUğUnU ne 
bilsin! Adam öldürdü zannet
mişler ve bütün eehir halkı 
kendisinden nefret etmeye 
başlamış... Terzi nereye gitse 
herkes kendisinden kaçarmış .. 
Müşterileri de artık dükkina 
uğramaz olmuşlar ... 

Bu masalda miki herhalde 
yine herkesi çok güldürecek
tir. 

Zara Leanderin yeni bir pozu 

Silvya Sidney 
Lindberj'in çoeuj'unun aı .. 
dılrOldftj'll yerden nihayet 

kaçta! 
Silviya Sidney uzun mü;tdet 

evsiz barksız kalmııtır.. Nasıl 

olur 1 Holivudun en meflıur yıl
dızlarından biri ba§ını sokacak 
bir yer bulamaz mı? 
Tldıl l>ulur ve en pah;ı.lı apar· 

tımaqfaffa, kötklerde bile otu· 
racak ~ası vardır. Parası ••· 
dır ama, istediği &ibi ev bulamı
yordu .. 

Silviya Sidney apartımanda 

oturmaya alıımamıı. Onun ıste· 
dıği, tek batına bir ev. Güzel bir 
kır evi.. O 4a Holivut civannda 
f azlasile mevcut. Fakat, yine ar
tistin istediği gibisi }'Ok. ÇOnkG, 
o, çok Odalı bir ev istiyor. 

Silviya Sidneyin, istediği ıihl 
bir evi vardır •e bunu, bizzat 
kendisi. arzusuna •e ankine eb 
muvafık ıekil:le yaptlnnıftn' 

Fakat orada oturamıy~ Çilak8 
bu ev, en feci bir cinayetin iflm
diği yerin civarındadır .. Haydut-

(Ut/n •11lt1J11 ı•ltiw) 


