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Başvekilimiz Parti Meclis Gurupunda 
Bu hafta içinde Hatay işi hakkında Büyük Meclise 

kati" beyanatta bulunabilecek vaziqette olmazsa, 

• Zd•$QJU p +a. •- ., Jılf 

vaziyetin istilzsm edeceği tedbirleri almak hususunda 
......... Cllll ....................................................................... ... 

Kamutavdan sal8.hivet ve itimat isteveceğinı bildirdı 

Bir ziyaretin 
.... 

manası 
On gUıı C\ 'el hafta ı;tmu talilini 

6'Cc;ıı·ıııek uLc1·0 l\nl'mlcııil.tlc l ntı ile 
llola,.aıı Huıırnnl uıuıı guzhlc Jüalı 

Uof;ıu..i'-'ıuo girıııi':' \e Modu ıu;ıkla

ı·ııula iki nal kıular knhlık1ıııı, ufak 
telek l>nzı l ol ilıll) tı~lıırmı uımnmln
tlıktnıı som·a gene luıl':Ulcııizc nc;ıl· 

ııı:~ll. Dost 'o miıltcfik de\ lctrı·ci ı. 
ıılıı bu suretle HoAnzi~I \e ll!ltanbul 
btılarıııa kndnr knl'dcşı.:e hir snıııiıııi
l et ile ~iruıesi ıııcııılcket cfkürıu. 

ıııuıııiycslııılc dcı·hı bir mPıııııunLyct 
u3nndırmıştı. l\lnjcstc Krnl Knrol 
hlr lınftıı C\\'elki ziynrctlıılıı ınr.mlc
kct cfk{ırıuıııuıııiycsiıule 113 nııdırdı 

ğı hu3 ilk 111cnınmıl3 et bu dcfıt mUtc· 
nckkirerı 1 tnııhula çıknmk l>olınn. 
bnhc;c m;ıklnrırıda Sıl\ ııı·onn ynt ıncln 
AtatUı·kü ziyaret etme 1 \'e iki ı.,rün 

şehrimizde mlsnfir knlııınsı il<-' knt 
kat nrtnıı~t ır. 

llunıınln hcrnber, şıııııı dıı knydct
hlck lftzııııdır ki Mnjcste l\rnlm ıı. 

ııınııımızn gc•lcrck AtnliirkU zi)·nrcı 
ccli-:ıi t.nmnmiylc hu ıısi ııınhiycttc 

olnınsııın rnğıncn her ınraftn <llkknı 
\C nlfıkn ııynmlırmı':"lır; ')'ürk gnzetc. 
lcri lnınnmcıı hıısıısi ııınhlyc•tte ulun 
bu zil nrctlcr lıakkınıln neşriyat ~ np. 
nın<lıkları hnhlo Jh rııpn njnıı!'lnrı

nın hadi C.) i <lcı·hııl her tnrnfn yny. 
nınlnrı buııılnmlır. 

Hııkiknt hıılı.1c Hoıııııııynııın coğ. 

rati 'o beyııclıııilcl siyu i ,·aziyeti 
mühlımlir. Ulr tnrıırt.nn Halkan An 
tantrnm, diğer tnı·nftJm J{üçük An. 
tan tın kıymetli birer uz\ ııdur;· son
ra hııgüıı keneli başınn bir Alem olun 
S•nyet J'\11!'.ymıın ceıııııı hmlııtlnrııı
da J.ıehi t.nıı ile hu ıısi nnln<:mıalıırı 

\'archr. Hn itibıırln Homııııyn A,·ru. 
pıının merkezi ile Akdeniz \'e Knrn 
deniz rııc clclcrinin ü7.crhırle düğüm. 
lemllği en hıı ııs bir mıntııkn dc
nıcktlr. ncynclmllel \'nzlyC'th'ki hu 
nezaket hıısclılylc nomıınynnın hcy
nclmllcl clo tluğn c1n çok kı;rmctlf

dir. J>lğer dı:n lctl<.'r<lC'tı hn<;;kn hıı:;il. 

t('rc, Jt'rnnsn, hnl3 n, A lnııınya glhl 

bU;, Uk A nupn ele' kı lcri ile olırn mu. 
ııaseht'tlcrlnılc hu kıymet in tesirle. 
rl sık sık ~ilrüllir. Co~rari \'C hey. 
nclmilel si) nsi 'nzlyct 1 dolnyısiylc 

A\r1Pın:11n h<'mcıı herkiio:cslnclc hıı<;ı 
ka hlr tnrzıln hn~lılıklnrı olnn hil' 
nı<'ııılckC'tlrı ctı J üksck ıonlfihly<'HI 

dc,lct l't'isl miit<'ııekkircn \'C tnınn. 

tıırn ho u"'i ınnlıl~ ette olsn hile ı ... 
tıuıhııln "<'kr<'k \tılllirk il<' konıı<:"ıır 
\•c h•ınıln ıı cloln \ ı cl:ı ';'lll'ncln. lmrn. 
<la dlkknt \'(' mC'rnk uynnıı·sn hııııı• 

ASIM \l~ 

(Soıııt: Sa. 4. Sü. 5.) 

Souilıa (1öl-çeıı tnyyrırcclrn iner 7:eıı. lra7ırnm1111 tr1yıırıref'inıi:: l:nr::1-
/aııu11uıı a '~ ııda .• 

I Kahraman tayyarecirniz 
· Sabiha Gökçen geldi 

Y eşi/köyde feza 1üratla karşılandı 
"Seyahatim çok rahat geçti. Dost mcmlclzetlerde gör

düğüm sempati beni son derece mütehassis etti." 

f"Sabiha Gökçeni tebrik .. : 
ıi ve takdir 1 
1 Atatürk kızı :::iabiha Gök;en Bal- i 

Orgcııeral Asım Giimlit::, 'Fransız Orgc ncrali ile IJalay dc7cgesi arasıııda,. : kan turnesinden muzaffercn döntlü. : . . 
(l'nzısı 4'UııcU SR) tndn) ıl Pusulanın bozulması yüzünden mec· i 

t k d 
buri bir iniş yapmış olması bu zafc- l 

A n a Ya a rin kıymetini hafifletmez, bilakis j 
• y~.kseltir. S;-,~iha Gökçe?i? bu zaferi i 

Turk kadınlıgının zaferıdır. j 

A 1 evi· ı er gene h u·· k UA - oı:U~~~~:na~:;az:~:~~! ~~~:r~:~ ı 
dusunun havacılık s<•basında bir za j 
feri demektir. i 

m et da i resi ne y Ü r Ü d Ü ka!i~d~~7e~::::f~k~~s:~e~3!~r~:~: i 
Balkanların Tuna hudutlarına kooar i 

Hamam h. es· de Tu·· r kle r·ın götüren Sabiha Gökçeni tebrik ve! na 1 y . n takdir ederken bu muvaffakiyetlerin 1 
m a .1 a r 1 ... d '1 d. yakın bir istikbalde yeni zaferler ile 

yag ma e J ı L .. 7.r.t.~~~: .. ~.~.~~:!!.:::~: .. ~~.ı:::~:~: .. ~::~.::~:J 
Aııtrık)ıt, 20 (A.A.) - Aııuclolu ıııen nynl saatle Antakynnın Alcvt. 

Genç ve kahraman tC)yyarecirr.iz ba
yan Sabiha Gökçen, 3000 kiJometrelık 
Balkan turunu muvaffakiyetle bitirerek 
dün tayyaresi ile şehrimize dönmu§
tüı. 

Sabiha Gökçen Bükreşten saat 11,20 
de kalktıktan scnra tayyaresinin pusu
lasında bir arıza olduğunu görerek Bü
zeon tayyare meydanına inmek mecbu
riyetinde kalmış bu suretle :1stanbula 
gelişi dört saat kadar gecikmiştir. 

Kıymetli tayyürecimiz Bükrcşte ha
valandıktan sonra pusula iımretinin ta
kip ettiği yolun yanlış oldugunu fark 
etmekle beraber ~imale doğru mesafe 
katetmiş oldugunu da anlamış bulunu
yordu. 

Büzeon Ja bozulmuş oliltl pusula ta
mir edildikten sonra saat on altıda tek 
rar havalanmış ve 17,25 de Ycşilköyc 
inmiştir. 

( Snnu: Sa. ,4. Sii. ·'·) 

Ajarısrnııı hususi ıııııhalJiri hildiı·i. lerlc meskun Affnn mnhallcı;iııdc nil-

yor: ıııaylş nıkubulıııu!'!, a~kcr birka~ el 
Mevkuf bulunan Zeki Arsuzfnln sildh sıl\maya mecbur kalnııştır. nır 

Dün geceki kaza 
.......................................... 

iki knrcleşl Necip Arsuzl \·e Edip Ar· nefer h rır surette yarnlnıınııştır. Bir otomobi 1 Gümüş suyu yok UŞU nda 
suzi şlı.leUI tn!ırikflt yapıyorlar. Bu Dl ı taraftan Harbiye ) olunu 
sabah Hnrlıiyocle Alevi f•lcbuşılnr 

tarafından tahrik \'C komlı:yon fı.zası 

tarnfınclnn tcş\•lk C'cllleıı Alevtıer, 

gC'nc kadın ve ~ocukları siper ede
rek lıilkfım<>t dalrcslııC' doğru yüril
yüş yapm1şlar. fakat askerin müda

halesi Uzerlne dağılmışlardır. lle-

kf'scıı ııllına) f!!Çil<'r orclu bürolarına 
\a7.ife1Pri basına gitmekte olan Türk 
mümesslllcrlnln otomobillC'rlnl taş.. 

lamışlar 'e yollnrma devam etıııcle· 
ı lııe mani olmuşlardır. \"olu tutnn
lrır arnsın<la hulunan Suriyeli ne/er-

( Sonu: Sa. 4. Sii. 5) 

Sekiz metreden bir bah
ye düşüp parçalandı 

~(l'a.:ısı 4 üncü sayıfam1zda). 
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Tcodora bu hayatın acılarını tatmıı· 
tı: bunun için onlara yardım etmesini 
de biliyordu. 

Yüstinyanosun fermanında düşkün 

kadınlarla aktrislerden bahsedildikten 
sonra: Bizim emirlerimiz onları uslu 
bir hayı.ta götürecektir. Ruhu A1laha 
yaklaştırabilmek için biricik yol uslu 
bir hayat sürmektir. deniliyordu. 

Kanun yalnız Kostantinopli de değil 
bütün imparatorlukta tatbik edilmeğe 
başlandı. Birçok yerlerde güçlükler 

çıktı.Kadınlar kendilerini serbest bulsa 
ar bile geçinebilecek paralan yoktu.Ka 

nunun verdiği haklan yoksulluk }'Üzün 
den elde edemiyorlardı. Bunun iızerine 
tiyatroyu bırakan artistlere, nı:rmuılu 

bir hayat kurabilmeleri için, ono.r altın 
verildi. Ya\uz bir şart vardı: Bu gibi
ler bir daha tiyatroya döncmiyecekler
di. 

Teodora bu işlerdeki rolünü artırdı. 
Aktrislere kendi hazinesin:ien paralar 
dağıttı. Yatıp, kalkacak ve yiyecek 
yerler gösterdı. Evlenmeleri için yar· 
dımlarda bulundu. Bazan bunlardan 
bir veya birkaçını dılediği erkeğe zor
la kabul ettirdi. Zaten Teodora evlen
menin başlı başına bir fazilet olduğunu 
her zaman aöyluyordu; bununla bera· 
ber bu işlerin kendisinin ve devletin 
siyasetine faydalı olmasına da dikkat 
ediyordu. 

Bir defa yüksek aileden ~k genç iki 
kız kardeş ayni zamanda dul kaldılar. 

ikisi de kocalarını deli gibi seviyorlard.ı 
Kederleri de ayni derecede olıdu.Teodo 
ra bunu öğrendiği zaman onlan saraya 
çağırdı, avutmaya çalıştı. Sonra evlen
dirmek istedi. Fakat iki kız kardeş böy
le bir şey düşünmekten bile çekiniyor· 
lardı. 

- Yap:r.:nayızl 

Dodiler. Teodoranın canı sıkıldı: 
- Ben istiyorum 1 
Dedi. Onlara bazı isimler söyledi. 

Beğcndircmedı. O ı:a.moo kemfüıi seçti 
ve onlarla evlenmeleri için emir ver· 
di. 

Iki genç .}tadın böyle bir işi büyük 
bir hiyanet ve gilnah sayıyorlardı. Ki
liseye sığındılar. Tcodora zorla oradan 
çıkarttı. Göz ya1tlanna tlldırmadan ni· 
kahlarını kıydırdı ve kocalarını da 
yükseltti. 

Umumhanelerdeki düşkün kadınla • 
nn listesini yaptırdı. Evleri işletenler: 

- Biz bunlar i!iin kızlarm baba \"eya 
oonelerine para verdik 1 

Diyorlardı. Gerçekten Bizansta böy· 
le bir adet vardı. 

Teodora onları çağırttı. İncil üzeri
ne yemin ettirdikten sonra bir ticaret 
malı gibi kullandıkları kadınları almak 
için ne kı:ıdar para ödediklerini söylet· 
ti. Beşer altın verildiği anlaşıldı. 

Teodora paraları ödedi. Sonra kadın 
lara temiz elbiseler giydirdı, evlerine 
yolladı. Kimsesi olmayanları da Bosfo
run karşı yc:ıkasında eski bir kral sara
yına yerleştirdi. Orada temiz elbiseler 
i!iinde yiyip içmeleri ve uslu durmalan 
için ne lazımsa yaptırdı. Bu saraya 
ondan sonra Metanoya yani ''günahla
rına pişman olanlann evi,. adını verdi. 
tlcnsi.için de devam etmek üzere zen
gin vakıflar verdi. 

Fakat buraya kapatılan kızların çoğu 
yaşayışı beğenmediler; sarayın etrafını 

kuşatan yüksek duvarları aştılar ve 
kaçtılar. 

- Ktınumdan, acabrı nereye telefon 
etmcliyi.:1 Telefon cdıleceT: yeri hatır. 
lıyam1yorum; itfaiye dairemiz tut~
tu! 

No. 67 
-13-

BIR KORKU .• 
Belizer Ostrogotlar üzerine giderken 

Sicilyooa karaya çıkacak, orada bütiin 
hazırlıklarını bitirdikten sonra İtalya 

yarım adasına geçecekti. 
Generalin genç oğlu Fotyos, annesi

nin ne ahljkta olduğunu biliyor; Teo· 
dosyüsla onun arasındc:ıki aşkı da sezi· 
yordu. Bu hal onun şerefini yaralıyor
du. Bunun için Teo:losyüsü ortadan 
kaldırmayı bile gözüne almıştı. Fakat 
daha evvel üvt:y b~basına açmayı uy· 
gun buldu. 

Dclikanlr ~öyle diyordu: 
- Annem hislerine kapılan bir ka

dındır. Size ihanet ettiğini sanmam 1 
Fakat Teodosyüs tarafından kandml
ması da uzak bir ihtimr.al değildir. Bu· 
nun için bu adamı evinizden uzaklaştır
manız pek iyi olur. 

General bu sözleri dikkatle dinledi; 
Uvey oğlunun hareketini çok asil bu
luyordu. Onun omuzuna elini koyarak 
hafıf hafif vurdu: 

- Teşekkür ederim oğlum. Bu söz· 
lerini her zaman hatırlayacağım ve şüp 
belerin yerinde olup olrn:ıdığını ara~tı· 
racağım. 

Buna rağmen Teodosyüsü uzaklaş
tırmak §Öyle dursun, evine şef yaptı. 

Artık generalin evinde her şeye An· 
taninanın dostu k~şıyordu. General 
para, mal ve §eref kazanıyor, fakat asıl 
kocalığı Teodosyüs yapıyordu. 

Teodora bunu öğrendiği zaman gü
lümsıyerek mırıldandı: 

- Aferin Antaninaıl .. 
O günlerde halk arasında şöyle ko· 

nuşmalar oluyordu: 
- işittin mi? 
- Neyi? 
- Teodoranın yeğeni Sofiyanrn ba-

§rna gelenleri .. 
- Ne olmuş? 
- Meğe,r: o da ~ oğlan kız değil 

mi§ 1 Teodoraya ~ckmiı l 
- Nereden biliyorsun? 
- Geçen gün atına binmiş, arkasın· 

da uşaklr•rı olduğu halde Blaherna sa
rayına gidiyormuş. Farkında olmaksı· 

zrn "Kıztaşı,, tarafına sapmış. Venüs 
heykelinin önünden geçerken birdenb:. 
re sırtındaki clbisekr sıyrılıvermiş; çı· 
rıl çıplak olmuş. Bunu görenlerden ba· 
zılarr yuha çekmişler ve tükürmüşler, 
fo!:at çoğu korkup kaçmışlar. 

- Sonra? .. 
- Sofiya utanıp da cr~dan çekilip 

gUeccği halde çok kızmiş. Heykelin 
üstüne doğru yürümüş, kırbaçla vur
muş. Kırbaç onun boynuna dolanmış 

Sofiya bütün kuvvetile çekince yere 
serilmiş .. 

- Heykel kırılmış mı? 
- Evet ama daha bliyüğünü yapı· 

yarlar 1 

- Çok şükür Bizansta namuslu in· 
sanlar var .. 

Aradan kısa bir zaman geçmişti. Şe
hirde yeni bir haber ytıyılıyordu: 

- Vasilisarun yeğeni Sofiya ile Va
silevsin yeğeni Yüstinüs nişanlanıyor· 
lar. 

Teodoranın imparatordan çocuğu ol
madrğma göre Yüstinüse şimdiden ya· 
rının imparatoru diye bakılıyordu. 

Hrisomallonun da kızı biiyümüştü. 

Zengin ve şımarık bir hayat sürüyor
du. O da annesi gibi hc:•ıatlarına dibgin 

(Arkası var) 

- Alf cdersiııiz, vapurım doktorunu 
'ı.a.tıl bulabilirimt 

-O, benimi 

Sabiha Gökçen Gelirken .. , 
Yazan: Niyazi Ahmet 

Sabiha Gökçen 

Dersimin, yüksekliği 3000 metreye 
varan Beyaz dağında idim: 

- Bugün Sabiha Gökçen, asileri 
bombahyacak .. Dediler. 
Muhafız alayı, tabiatin en korkunç 

dcğlermdan esrarengiz Kutu deresine 
yaklaşıyordu. 

Bana izahat ''erdiler: 
- Bllirmisiniz, dediler. Burada tay

yare ile uçmak ne demektir? Yür.de 
iki muvaffakiyct uğruna yüzde dok. 
san dokuz tehllkeye girmek En kor. 
kulu ciheti de, tayyare çok defa dağ. 
ların arasından uçmak mecburiyetin
de kaldığı için, fevkalade niı;ıancı olan 
asiler kolayca avhyabilirlcr .. 

!şte böyle tehlikeli bir mıntakada 
Sabiha Gökçen bombardıman tayya
resi ile uçarak, asileri arayacak ve on
ları, Türk Cumhuriyetini tanımak is
temiycn, ona karşı durmak, kanunla. 
rma, mefkUreslne karşı gelmek isti -
yenleri bombalayacaktı. 

TUrk kızının Dersim dağlarında 

uçtuğu gUniln akşamı, Hozat kazasın
da geceliyorduk. Şu haber geldi: 

- Sabiha Gökçen asilerin sığındık. 

/ 

'h'(lr§ılıyaıılar arasmda .. 

!arı yeri bularak bombaladı. Asi reisi 
Seyit Rizanın evini yaktı. 

Dersimlilcr buna inanmamışlardı. 
ÇünkU onların milli (!) şairleri ve er
kanıharp (l) lcri serseri Ali Şiir her 
Dersimliye ezberlettiği bir marşında 
"Türk tayyarelerinin se.si bize sinek 
vızıltısı gibi gelir,, demişti. 

Fakat Sabiha Gökçenin bomba ile 
yıkbğı Seyit Rizanm evinde bulunan 
eşyalar, Yıldızname kitabı vesaire 
Elaziğe getirildiği günden sonra asi 
Dersimliler Ali $irin maramı bir da. 
ha ağızlarına alamadılar. ,,. .. ,,. 

DUn Bayan Sabiha Gökçenin Balkan 
turnesinden dönüşfuıü beklerken, onun 
Dersimde ancak damar larında 

Türk kanı taşıyanların göste • 
rebHeceği yüksek cesaretin hazzını bir 
daha duydum ve kelimelerin hazan ne 
kadar hakikati ifadeden aciz olduğu
nu dUşündUm. 

"Sabiha Gökçen Dersim harekatına 
iştirak etti. Muvaffakiyetler göster· 
di.,, 

işte, o korkunç, ne haritanın. ne 

0-0NLJN AKf.J'LERi 
SELAM VEI MEK ZAHMETİ 1 

O ÜNYADA en büyük aptallık, 
bir başkasının da senin kadar 

anlayıeı olabileceğini idrak edeme. 
mektir. Yapt~m kurnazlıklar, bir ba~ 
kıma seni kendi bulu~larına hayran 
bırakırken, bütün bunların, karşında
kiler tarafından da anlaşılmasına ih. 
timal vererek, düşebileceğin gUJUnç 
vaziyeti de düşünmelisin. 

Bu vaziyette, kurnazlığın tadı kal
maz değil mi? Kalmaz ya ... Zaten kur. 
nazlık, lüzumsuz bir şeydir. Zekayı 

suiistimal etmek. kestirme kullanmak
tır. Şunun bunun ya zararına, yahut 
istiskal edilmesine harcanan pis bir 
emektir ki, insanı ulaştıracağı merte. 
be de, kfığıthelvası nevinden bir §CY· 
dir. Tatlıya benzer; tatmin etmez. 
Hacmi vardır; doyurmaz. Zerafetf gü
lünçtür. HUiasa aldatıcı bir muvaffa. 
kiY.et ••. Bununla niçjn temayüz etme· 

. li? 
1(. •• 

B1R1N1 tanıyorum. Benimle keyfi 
istediği zaman konuşuyor. Istemediği 
zaman, "kurnazca., bir manevra ya. 
pnrak glıyn beni görmiyor ve görme
diği için konuşmak mecburiyetinde 
knlmadığını farıoodC'rek, kendi gönlll. 

- Maale.sef, hilviyetinizi ispat edc
nıcdiğiniz ve rııenı urla.rınnzdan hiçbiri 
aizi tanımadığı takdirde, tediyatta bu. 
lunamayız! 

niln rahntınca geçıp gidıyoı. 
Fakat ieJıı tuhafı, ben o zatın öyle 

Bukalemun gibi daima değişen bir ta
bıaU olduğunu anlamışımdır. Az çok, 1 
deli olduğumı da bilirim. Bu itibarla 
kendisinin bana karşı alacağı tedbir
lere hazırlanmı8ımdır. Yani zaman za. 
man benden kaçacağını pek bildiğim, 
hatta bunu, onun ogUnkü renginden, 
sezebildiğim için, kendi haline bırak
mağı zaten tercih ederim. Karşılqtı. 
ğımız halde ben onu "Mukaddes cinne
tinden,, ayırmayacakken, o derhal e. 
!inde bir şeyle me3gul oluyormuş gibi 
yar ar ve beni, gilya görmeden geçer. 

• • • 
lŞTE pis bir kurnazlık! Daha doğ-

rusu başkalarının kendisininkine ya
kın b1r derecede olsun bir anlayııı bu. 
lunduğrr.dan, tabiatte böyle bir pay
laşma yapıldığından asla haberi yok. 
Yahut var da, saptığı zihni karanlık. 
lar içinde bu hakikatle meşgul olamı
yor. Kendisini bir gün yakalayıp: 

" - Be adam, diyeceğim. Ben se. 
nin yaptığını anlamıyor muyum? Ben 
değil, cümle ~lem anlıyor. Pekala, bu 
sıvışmalar, sağa sola bakmalar, yolda 
kitap açmalar, türlü manevraların ter 
dökmek neye? .. Bu tilrlü kurnazlıklar
la vakit vakit kendine sakin ve mUn
ZC\i bir adam ta\TI vereyim derken, 
terbiyesizleştiğinin de farkında değil 
miı,fn ? ... Halbuki terbiye ... Medeniyet 
devam ettikçe, insanların yegane ge. 
çen akçesi! ... Dikkat et. Sen bu itiya
dınla diinyada hiçbir sermayenin, e. 
linden tutup kaldıramıyacağ'ı bir yok
sulluğa doğru gidiyorsun!., 

FAKAT yukarda dedim ya: Başka. 
ları hakkında hüküm verfrkcn, daima 
ıhtiyat lazımdır. Bu kaideye dayana
rak, o zatın da, benim tahmin ettiğim
den daha deli olmasına ihtimal veri. 
yorum. v~ söyliyeceklerfıni bir kere 
daha tartmak )Uzumu hasıl oluyor .• 

Geçigtirılmcsinin muhtelif yollan o
lan tehlikeler karşısında, söyliyecek. 
lerini bir kere daha tarttın mı, ekse. 
riya, kavgadan vazgeçilir. 

HİKMET MÜNİR 

süratin, ne de silfilım z.erre kadar teli
likeyi önlemesi ne imkan olmıyan ta
biatin haşim par~asmda baprılail 
muvaffakiyeti anlatmak istiyen kUP
kunı bir cümle .. 

Bu cesur ve kahraman TUrk kı.ıl • 
nın Dersim dağlarına uçacağı gUn 
tehlikenin azametini bilenler: 

- Çok ya1.ık olacak demişler .. ~· 
l!ce bir tcşebbüe .. Oi·alnrda hiç bır 
§ey yapılamaz. 

Fakat Sabiha Gökçen bu uçu§U !1~ 
yalnız tayyareci olmak knbiliyetı~ı 
değil bir asker soğukkanlılığını ve bır 
erkanıharp ciddiyetini taşımakta ol • 
duğunu ea göstcrnıişti. 

Onun içindir ki, Bükrcş radyoSU 
Türk kızı için bUtUn dUnyaya ~ cUnl· 
leyi haykırdı: 

"Bize dost ve müttefik TUrkfyeniıı 
ve tayyarcciliğinin 21eliı.mını getiren 
bu genç ve cesur ve tcrcümei hali Jllll• 

vaffakiyetlerle dolu tayyarecinJn şalt· 
sında biz de kardeş Türkiyeyi ve TUrle 
tayyareciHğinl selftmlıyoruz.,. 

Üç senelik tayyareci Sabiha Göle· 
çen, en bUyllk, en ağır, en süratlf ~e 
son sistem bombardıman tayyaresi ne 
yalnız başına yaptığı Balkan turne· 
si ile Türk kadınının erişilmez kabili
yet ve kudretini bir daha biıtiln dUtı· 
yaya isbat etti. Fakat kahraman TUrl< 
kızı, her Türk gibi bu muvaff akiyet· 
leri, yalnız vazifesini yapmış olanlllf8 

mahsus bir tevazu la ifade ediyor. 
Onu sevgi ile coşkunlukla kar§ıla. • 

mak için sabırsızlananlara dün taY • 
yaredcn iner inmez şöyle dedi: 

- Tayyarenin pusulasına küçUk bir 
anza olmuştu. Onuu içfa biraz gcÇ 
kaldım .. 
Karşılamaya gelenleri beklettiği i

çin duyduğu UzUntüy.ü anlatmak isti· 
yordu ve yüzünde gurur yerine bu il· 
zUntUnün izleri, yurduna kavuşmanJll 
hazzt vardı. 

ÇilnkU 8abiha Gökçen. Türk ıazı 
· Afahirk4{ızıdır. 

NlY AZI AHM.Efl' 
---o-

Mezbaha Resmini Kapaya11 
Üçüncü Taksit 

Et fiatlcrinin indirilmesi için bele
diye mezbaha resminden 550 bin urıı 
kadar f edakirlık yapmıştı. Bu açığı 
hükilmet kapayacaktı. Üçüncü takSit 
olarak dün elli bin lira gelmiştir. 

KURUN-
AHONP. l"AtHt-·ı-:st 

lltmltktı Mt1tıltkı:1 

lc-lnd• dııındo 

Aylık 9~ 15~ Krt-
3 aylık 260 425 • 
1 •>"lık 475 820 • 
Yıllık 900 1600 • 

farlteaınden Bılkın HlrliJI ı~ın ayda 
.,ıuı kuruş dü~ülür. l'osta blrliJlne ılr· 
rnlyen yerlere ayda yetnılt btoşer kurut 
tıırıı 111 edilir. 

Ahone kaydırıı bildiren mektup •e 
ıelgrnl ücretini, abuııe parasının posla 

veya bankı ile yollorııa Ocretınl idare 
kendı 07.erine alır. 

Tnrkluerıln her poıto muke:lnde 

l\IJIWN'a abone ua:ıl11. 

Adres değiştirme Qcreli 25 kuruşıur 

L - j 
Dünkü Hava 

lla\'a l\arudenizJn şork kıyılarında ta. 
palı, Ege, Akdeniz kıy.ılnrı ve cenubun 
doğu kısmında açık, diğer bölgelerde ııı 
bulutlu geçmif, rüıgArlar umumi) etle şl· 
mali fsllknmetten Ege kıyılarında ku\•\·tl· 
il, diRer Mlıelerde orta kun·eıte esmiş
tir. 

Oün ı~ıanbulda hava ekseriyetle bulut· 
lu gcçmff, rüıglır ,ımall şarkiden 5 - 7 
rneırc hızla esmiştir. 

Snnl H de hıı,·ıı tazyiki 764.7 milimetre 
idi. Sühunet en yüksek güneşte 58.5 gölge· 
de 23.9 ve en düşük 12.6 santigrat kordo· 
lunmuştur. 

IS Yıl Evvel Bugün 
Diin ınbah baıılauan uabnı11r kiiriık fa· 

&ılalarla nkııama kadar devcım ttli. Fakat 
bilhassa gece pek ııtddetll bir hal aldı. So· 
kaklarda hayli hii11ük dereler, evlerirı 
camlarında mı1flıiş oürı1llülcr uaparok, ıı· 
fııklarda 1tm1eklu rakarak, şehrin mııh· 
telif l/trlcrine 111ldırımlar atarak yajjdı. 

$ehrln muhtelif 11trltrirtde birrok evleri 
seller ba~mı1. bilhaua Camlıca tcptsirıdt11 

al.an &eller Kurbağalı dtrcslnl taııırrrıl/• 
etraf •rı lrlnde kalmııtır. 



Edebi meseleler : 

Umanizme ihtiyac;: . 
Yazan : Rüştü Şardağ 

ııı 81110 münekkit Nurullah Atac ü
ııı llllzıne lMin vo Yunan diliyle var
t •rıın daha çok mUmkUn ve daha de
b:ru bir şey olacağını işaret ettiği 
t ttok yazılarında münakaşaya de
h er tarafları .da ileri sUrmUş olmakla 
~raber bir gerceği kun-etle batır
ııı tınıış oluyor: Omanlst edebiyata 

1 llhtacız. On, on beş gUn kadar o
~Yor, edebi bir gazetede Fransız 
8o llharrirlerJnden biri, anketclnln 
d tguınrına bu noktaya da temas e
~rek: "Omanlzm, diyordu; hep o 
eseıo·· aklına gelen bundan bah

~dl:ror. BugUnkü hayat bize (Örlpi
blrı) Clfljenl) si gibi bir tip c;ıkara-
lltr mı 1 veya böyle bir tipe deli de
~t.Yecek insan aramızda kaç klşf. 
1tfr." 

t 1'azıcının fikirlerinde haklı oldu
llrıu kabul etmekle beraber: 

te - İşte, diye dUşUndüm, bu Bebep
rı değil midir ki Umanistlerl tek

~ar tekrar okumalıyız. Onların dün-
n asırların lçerislnden bayatın dam 

Cagını vurarak cıkardıklan kahra
llıanıardan biz de bugün yeni şartlar 
~inde, yepyeni kahramanlar yarat
~ak f tin örnek alacağız. Gerci eskt
trden aldığı unsurlarla okuyucuya 
~el>Yenı sesler duyuran Fransız e,de-
1Yatı tein bu meseleyi kurcalamak 

l'ersız olnblllr; fakat blzlm için me· 
8ele, bayati bir 6ncm taşımaktadır. 
l2:debtyntımızda kendi (Tampar

tlıan1arınn) göre apayrı mevzuları 
~llenıe alan hayli şahıslar belirmiş. 
tir. Pakat buna rağmen hepsinde ek
•ııı: olan taraf acı bir şeklide gözü
llıUzc batıyor: Umanlzmaya doyma
lış, Halbuki gözUmUzü her gün bl
t'az daha. fazla kendine çeken gar
bın mütenevvi edebiyatı karşısında, 
11debt hazinesini doldurmuş olduğu
ııu sanan bugUnün 'l'ilrk yazıcıları bu 
•u.retıc, provasız sırtına elbise ger;;tr
~eb kalkan bir insan manzarasını 
arzedlyor. Kapkaranlık bir dUnya 
1terislnden teolojik örtUsünU silkip 
atan İtalyan edebiyatının on dördün
CU asırdan on altıncı asra. kadar ede
bı dünyasına aktardığı malzeme, o 
l:aınandan bugUne kadar elde ettiği 
dört asırlık zeng1nllklerden daha. az 
~ı değerlidir? Malherb'den Voltere 
lc:adar uzanan devrin ölr;;Uye srğma.
hn rolUnU hangi Fransızın lnkAra 
tahammülü vardır? Bütün bir Uma
lllst hava, doktor Fn\·ustun yaratıcı-
81ıı1 beslememiş olsaydı Almanya 
daha. çok dUne do.yanan bugünkü e
debi saltanatını idrAk edebilecek 
lniydt? 

Cevaplarının başında. "hayır" bu
lunacak olan bir sürU suali böylece 
lızatablllriz. Fakat muhakkak olan 
bir şey varsa o da, bizim, ilk kl~sik
ler ve bUtUn bir Yunan, (Greko- Ro· 
ltıen) hava ile beslenmek mecburi
~etındc olmamızda bıı gUnUn edebl
ht sahasının ne kadar genişlediği, 
l'arına alt. ideallze edilmiş kozmoğ
l'afya meselelerinin, ve eski falcılı
tın bile birçok fatalist görUşlerle e
debıyntın mevzuları arasmda yer al
<lı~ı bir zamanda, hA.lA. o eski ve mu
ayyen sesleri kanıksayışın biraz da 
t'r nıasojlyc düşmek olacağı. hüIAsa 
I>::ııırnnik bir cnğ içerisinde, ha.la. o 
llıanofon alemtn ninnilerin\ dfnle
l:lıenın biraz da cdebt hızı köstekll
l'eceğl s6yleneb1llr. 

I<'akat bugün samimiyetinden cok 
6ey kaybetmiş, rı.deta cihetini gös
terecek olan ibresi blle kırılmış bu
lunan insanlığın o eski sanata neka
<lar ihtiyacı var. Hele meseleyi yal
llıı bizim menfnntimlz bakımından 
clUşUnecek olursak movzua verilmesi 
tereken 6neınln bir kat da.ha artaca.
~ı aşikCLrdır. 

Belki bugün bir Jfljeni'yl icimiz
cle tasan·ur etmek gUlünttür. :Pakat 
beşeriyet gerçek bir ,·atan sevglsl
tlln ıcı sızlatan ifadesini bu kadar 
'anıımıyet içinde sevgili ifljenislnden 
başka kimden işitebildi? Dev gibi 
bır kahramanken. oğlunun boş ve 
artık dilsiz kalmış olan cesedini is
lenıeye gelen babaların g6zyaşlar1 
karşısında bir çocuk gibi atlayıve. 
ren mahlfıkla'rı kim bu kadar tatlı, 

bu kadar açık anlatabilirdi 1 .Andro. 
mak'da cv!At mı, vatan seYgisl mi 
hangisini Ustun tutacağını şaşıran 

kadınlığın 1kl kurt gibi duygularını 
kemirip dqran bu beşeri hlelor kar
şısında c;ırpınıın nasibi, hangi ka
lemde bu kadar kuvvetle anlatıla

blldl? Hele renk renk kelebekler 
gibi gözlerimizi okşayan kırların; 

ve onların şiir .dolu çocuklarının şar

kısını Arkadyalı, Hallkarnaslı usta
lardan başka kimin dtl1nden böyle 
şirin, böyle içe yakın ve böyle insanı 
okşayan mısralar tcertsinde dinleye. 
bildik? 

Dünya bir iki asır onları taklit ile 
vakit geclrmtştl. Buna rağmen bu 
taklit işi hangi devirde bu kadar a
s!! bir sanat haıtnde kalablldl? ' 

Gerci bugün yazılarında şehre hlc 
bir şey borçlu olmadıkları görülen 
bazı şairlerimizin garip ldillerinl 
dinlemek bize uyuşukluk veriyor. 
Eskilerin Yalan için g6sterdiklerl 
bu feragat. Romanesk bir hava ice
rlslnde inanışımızı tırmalayor. Bil
tün bunlar pek tabll şeyler olup de
ğişen hayatla değişen şiirin senfoni
sini hatırlatıyor. Fakat bir şehrin 
şiiri de bize yavan gelirse, Ye duy. 
gularlyle köye bağlanan bir mille· 
tin içinden çıkanların hlka.yelerlnl 
de garipsersek eksik bir tarafımız 
bulunduğunu. dUşilnmek gerekmez 

mi? 
Bugünkil hayatın akislerini bile 

böyle carpık ve tatsız bir surette an
latan eserler samlmUlktcn uzaklaş. 
tıkça bu akortsuz müzik yolundan 
dönemeycceğe benzeyor. Omaniz
manın havası, Yunaıı ve !Atin dUn
yası. bu Atemin astı ,.c samımı insan
ları .. Btitün bunlar bize yabancı kal
dıkca veya duygularımıza samtmt 
olmak fikrini ihtar etmcdikce, ede
biyatımızdaki bugUnkU manzara, bu 
bahsettiği eoyler hakkında kendile
rinin de şUphcsl bulunan insanların 
konuşmaları sona erebtıecek midir? 

O Agamemnonları, o feragat sahi
bi kızları, dUnkü örtUsUnden soyu
verip bugUnkü hayata sokmak, sev
glllsl Beyazıdı istemeye istemeye ra
kibi Raksanın kucağına atan Atall
nln gözyaşlarını yeni bir bayat deko
ru tcinde, başka sebeplerle, bugünUn 
kızına d6ktUrebllmek, göıUne batır
dığı mllle bUyilk insanlık faziletini 
gösteren Tepll hükUmdarlarla. bu
günün UAhlarını düşünmek, dünUn 
samimiyetine inerek bugünü yakala
yabilmek .• BUtun bunlar o büyUk 
ustaların havasını içmekle mümkün 

olabllecektir. 
or.a,lafzsröil 

"Bu gUneş altında söylenmemiş 

bir SÖZ kalmadığını" ÇOk iyi bilen O 

insanlar, bize kılçıklarından ayrıl
mış buğday taneleri gibi hayat için
den seçip c;ıkardıkları meseleleri an
latıp durdular. Ne kadar sade, ve 
ne kadar görüp yaşadıkları şeyleri 

söylUyorlardı. 

DugUnk!l TUrk şiirleri içinde uzak 
bir diyarın hasretini duyanlar var, 

niçin? 
Henüz yirminci asrın, dişten tır

nağa kadar makineleşmiş, kalaba
lık, maddt sefalet ve haykırışlar dolu 
bir Avrupa memleketi halinde mi
yiz? nu nostalji nereden gellyor? 
Sükun içinde. tatlı, btn bir renkli 
güzellikler itinde yUzen Anadolu muz 
mu bu gene arkadaşları b6yle boğu/> 
tıkayarak uzak Ulkelere kaçırtıyor? 

Hayır, bayır mesele şurada. Bu 
egzantrlk şiirler ağır ve edebt yük
lerini boşaltmış olan bir çağ Avru
pasınm can sıkıntısından söylediği 
gUzel sözlerdir. Ve yeni yetişen şalr 
arkadaşlar bütUn yakıcı. ısıtıcı var
lıklarına rağmen hep samımı olma
mak yüzünden bu yola dökUlUyorlar. 
Sonra kCSylUden bahseden eserleri 
düşUnellm: Senelerdcnberl TUrk 'köy 
ıusu ya baştanbaşa ac ve mazlum, 
ya baştanbaşa tok ve rahattır. Ro
manların bir c;oğunda geçen TUrk 
kızl&rı ya Hdece salonlarda gezen 
takımdandır. yahut da bütUn medeni 
ışartlardan mahrum kimselerdir. 

BUtUn bu samtmt olmayan görUş-

Türk - Çekos
lovak ticaret 
anlasması • 

En mühim 
hakkında 

noktalar 
malômat 

Ankarada bir müddet evvel Çekoslo
vakya ile aramızda imzalanmış olan ti
caret ve tediye anlaşması hakkında ala
kadarlara yeniden ve etraflı malumat 
gelmiştir. 

Her iki memleket arasında iktısadi 

münasebetlerin genişlemesine meydan 
veren bu anlaşmanın en mühim nokta· 
Jarı şunlardır: 

1 - Her iki memleket arasındaki 

mütekabil alacakların tesviyesi. mün
h<>Sıran Çekoslcvakya milli bankası 

nezdinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası namına açılan faizsiz bir Çek 
''cami hesabı,, kronu vasıtasile yapı

lır. 

2 - Çekoslovakyalı ithalatçılar, 

Türk ihracatçılc:ırına olan borçlarını 

Çekoslovakya milli bankasında açılan 
bu cami hesaba yatırmak suretile öder· 
ler. 

3 - Türk ithalatçılar, Çekoslovak
yalı ihrıı:atçılara olan borçlarını T. C. 
Merkez bankasına Türk lirası olarak 
yatırmak suretile öderler. 

4 - Kuru üzüm, fındık ve tütün 
müstesna olmak üzere, Türkiye men
şeli mallar, Türkiyeye ithali serbest 
mahsuller için taahhütsüz kontenjtına 

tabi olanlar için mevcut kontenjan hu· 
dutları dahilinde, Çe~~lovakya men
şeli mallar ile hususi takas mevzuunu 
teşkil edebilir. 

Çekoslovakya menşeli pc:aınuk iplikle
ri, ancak hususi takas yolile ve Türki· 
ye menşeli pamuk ihracına mukabil 
Türkiyeyc ithal Otlilebilir. 

Kote Paraların Karşılığı 
Tesbit Edildi 

"Maliye Vekaleti borsada kote olan 
dö\izlerin vasati fiatlerini tesbit et -
mi§tir: 

Bir Temmuzdan itibaren tatbik e
dilip 30 Temmuz sonuna kadar mute. 
ber olacak olan bu fiatler şöyledir: 

Bir Türk lirası mukabili olarak 
Fransız frangı: 28.1025, dolar: 
0,79.1190, Liret: 15.0388, İsviçre fran
gı 3,4632, Florin: 1,4291, Rayişmark: 
1,9T, Belga: 4,6988, Drahmi: 87,5232, 
Leva: 63.8730, Çekoslovakya Koronu: 
22,7538, Pezcta: 12,9486, Zloti: 4,1986, 
PenkU: 3.9918, Ley: 106,2, Dinar: 
36.6908, Yen 2,7332, İsviçre Kro
nu: 3,0891, bir Sterlin: 628, Ruble: 
23,8325 kuruştur. 

---o-

Halde Soğuk Hava 
Depoları 

Kerestecilerde yapılmakta olan i. 
kinci hal binasından sonra gelecek se
ne kavun ve knrpuz, meyvahali yapı
lacaktır. 

Bu halde asri soğuk hava depoları 
bulunacaktır. Bunun için şimdiden 
tetkiklere ba.~lannıı!'jtır. 

GAZ! KÖPRÜSÜ 
Gazi Köprüsüni.in her iki b~mda 

açrlacak meydanlar için belediye imar 
bürosunun sabık rnUşaviri Vagncr ta
rafından bir proje hazırlanmıştı. 

Bu proje Prost tarafından gözden 
geçirilmiş, bazı kısımlarında tadilat 
yapılması zarurl görülmüştür. Şimdi 
tadilat için proje üzerinde çalışılmak
tadır. 

Ierln, bu sarp taklidi eserlerin Uze
rlmtzde bıraktığı tesiri bir şeyle yok 
edebileceğiz. Eski klfısiklerln yakı
cı samimiyetine ireb11mckle. GörUp 
yaşnchğımız. duyup hazmettiğimiz 

şeyleri, ancak bunları, onlar gibi, 
eYvclll kendimiz inanarak bütün bir 
samimiyetle anlatabllmek. 

Nurullah Atacın lstedl~i gibi mut
laka. ıtıtlnce Ye eski yunanca bilmek 
mi !Azım? Bence hangi dille olursa 
olsun her şeyden cv•;el onları oku
mak gerek. !ster JMlnce dilinden, is
ter hotanto dilinden ... 

İ psala cinayetinde 
son safha 

Yanoianın izi 
Dün sabahki bir gazete üç kişinin 

ölümüne sebep olan Yanolanın Filibe
de olduğunu. şoför Ömer Lütfinin bu 
ktı:hnı hududa götürdüğü için kocası 

Ali Rıza tarafından öldürüldüğünü ya
zıyordu. 

Zabıtadan yaptığımız tahkikata gö· 
re, bu habe.r doğru değildir. Çünkü Ya
nolanın daha evvel memleket dışına 

çıktığı ihtimali düşünülerek pasaport 
def terleri üzerinde tetkikat yapılmış, 

Yanola veya Saadet isminde iki çocuk
lu bir kadına pasaport verilmediği gö· 
rülmüştür. 

Yc:ınolanın bir müddet evvel Aıdana
dan İstanbula gelmek üzere ayrıldığı 

te:ıbit olunmuştur. Kendisi Petürkede 
de bulunamamıştır. 

Dlin Yanclanın Sivasta bulunduğu 

şeklinde bir haber alınmış, Sivasa tel
graf çekilmiştir. 

Yanolanın memleket içinde olduğu 

ve birkD; güne kaıdar meydana çıkacağı 
anlaşılmaktadır. 

Zabıta tahkikata devam ediyor. 

---0--

Metresini bıçak
la yaraladı 

HAdlseye sebep oe ? 
Şişlide Meşrutiyet mahallesinde süt

lü sokakta 19 numaralı evde oturan 
Mehmet Recep dün metresi Fatma ile 
geçimsizlik yüzünden kavga etmişler, 

Mehmet Recep bıçakla metresini yü
zünden ve kalçasından yaralaıruJtır 

Yaralr hastahaneye kaldırılmıştır. 

Mehmet Recep bıçağile birlikte yak~ 

lanmıştır. 

Kuyuya Düıen Kadın 
Beşiktaşta Abbasağa mahallesiride 

selamlık caddesinde 28 numaralı evde 
oturan maliye memurlarından Rasimin 
baldızı 22 yaşında Ane diln su çeker· 
ken kazaen kuyuya düşmüş, hemen it
faiyeye haber verilmiştir. 
Ayşe yarım saat sonra baygın bir 

halde çıkarılarak hastahaneye yatırıl

mıştır. 

İtalyan Bankası Müdürü 
.Yolda Öldü 

Italyan bankası müdürü Nikola dün 
İstiklal caddesinden geçerken birden
bire fenalaşmış, hastahaneye kaldırıl

mışsa da biraz sonra ölmüştür. Müdü
rün kalp sektesinden öldüğü tesbit e
dilmiştir. 

Bir Genç Kız Öldürüldü 
Kartala bağlı Dolaybe köyünde Hay

ri adında biri Muammer adında genç 
bir km öldürmüştür. Hayri Muammer 
ile nişanlı idi. Son zamanlarda Maum
mer Haydden ayrılarak başka birisile 
nişanlanmıştır. Hayri buna muğber 

olmuş ve dün tabanca ile genç kızı öl
ldümüşrür. 

Hayri bundan sonra şaşkın bir halde 
giderken tabancası kazaen ate§ atmış 
ve çıkan bir kurıunla ağır yaralannnş
tır. 

Kartal adliye ve jandarması hadise 
mahallinde tahkikata başla~ştrr. 

KERESTE VERİRKEN - Balatta 
Fener caddesinde Adapazarı bankası
nın kereste deposunda amele Petür 
keli 45 ya§ın.lda İsmail deponun üst ka· 
tından kereste verirken dütmüı, baygın 
bir halde hastahaneye kaldınlmıştır. 

EL1Ni MAKlNEYE KAPTIRDI -
Eyüpte Bahariye caddesinde kontrplak 
fabrikasında amele Lapsekili Mehmet 
dün sol elini makineye kaptırmış, dört 
parmağı kesilmiştir. Mehmet hastaha
neye yatınlmı§br. 

OTOBtlS ÇARPTI - Sirkeci - Ba
kırköy hattında işliyen Emir Hasarım 
otobüsü Divanyolundan geçerken Ha
tice isminlde bir kadına çarpımı, baım· 
dan yaralamııtır. Hatice Haseki hast• 

bulunamıyor 

Köy okuma 
odaları 

Bu odalarda ne g lhl 
kitaplar bulunacak 
Halkın okuma ihtiyacını kar§ıln. 

mak üzere şehir dahilindeki okuma o
dalarını çoğaltmak için SüJeymaniye 
kütUphanesinde bir komisyonun top. 
lantılar yaptığım yaı.mıştık. 

Şehir okuma odaları ''aziycti tesbit 
edildikten sonra köy okuma odaları
nın da açılmasına başlanacaktır. 

Bu okuma odalarında bulunacak c. 
scrlcr arasında. köylünün fikri kabili. 
ycUerini yükseltecek eserlere bilhas-
sa ehemmiyet verilecektir. · 

Köy okuma odaları kütüphanelerin. 
de türlli halk hikayeleri, köy lelerine 
aft bilgi kitapları, gündelik ve köy ga
uteleri bulunacaktır. 
Aynı zamanda bu odalara radyo da 

konacaktır. A)Tlca haftanın muayyen 
bir gününde köy meseleleri etrafında 
muhtelif mevzularda köylU ile alaka
dar konferanslar da verilecektir. 

-<>--
Ticaret Odasında 

Toplantı 
Dün sabah saat 10.30 da Ticaret o

dası idare heyeti toplanmıetır. Top • 
lantıda mUhim meseleler görüşülmüş, 
bugUn öğleden sonra yapılması mu -
karrer olan oda umumi heyeti toplan
tJsr için mühim bir takrir hazırlanmı§. 
tır. 

Bu takririn heyeti umumiye toplan
tısmda. uzun münakaşalara yol açaca... 
ğı sanılmaktadır. Bu arada 938 Oda 
mall bütçe ve kadrosu konuşulacak, 

oda memurlarının taavfuı sandığım~ 
selesi de aynca .mel'Zllu bahsolacak • 
tır. 

-<>-

Patrikhaneden Çalman 
Uç lncil 

Tayın gazetesi 1.stanbul patrikha
nesinden çalman Uç kıymetli İncile 

dair verdiği haberde ezcümle diyor 
ki: 

"Bu İnciller orta zamandanberi on 
ikinci asırdan kalmadır. Büyük kıy
meti haizdir. Patrikhanenin hazine -
sinde muhafaza edilmekte ve pek na.. 
dir olarak mUmtaz bazı ziyaretçilere 
gösterilmekteydi. 

Türk zabıtası şidedtli takikat ve tali. 
kikat yapmaktadır. Fakat bu İncille. 
rin kolleksfyoncular tarafından çalı -
nıp memleket dışuıa kaçırmaları fhti. 
malinden endişe ediliyor.,, 

Yeni Sene Ders Kitapları 
Önilmilzdeki senenin kitap ihtiyacı 

ile Kültür Bakanlığı yaynn direktörü 
Bay Faik Reşit meşgul olmaktadır. 
· Bu yıl yalnı.t riyaziye, tabiiye ve fi_ 
ziki ilimlere ait kitaplarda değişme -
ler yapılacaktır. Bu kitaplardaki de
ğişmelerin esasını yeni tcrlmler t.e§. 
kil edecektir. Yeni terimlerin kitap
lara yerleştirilmesi ile bir komisyon 
meşgul olmaktadır. 

hanesine kaldmlmı§tır. 
KOLU KIRILDI - Aksarayda otu

ran Nedim Aksaraydan Topkapıya gi· 
den 78 numaralı tramvay arabasının 
romörkünde ayakta dururken vatma
nın aıni olarak fren yapması üzedne 
dü§mÜ§, sol kolu kmlmıştır. Nedim 
hastahaneye ~aldırılmışbr. 

BEŞfKTAŞTA YANGIN - Beıik
taşta Vi§nezade mahallesinl:ie Dibek 
sokağında Niyazinin 26 numaralı evin
de bah~e tarafındaki pencerelerden bi
ri öğle üzeri tutuımuı. konu kom§U ta· 
rafından söndürülmüştür. 
Yangının neden çıktığı tcabit edile

memiştir. 
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u olları 
Encümene iade edilmiş olan JA~lba mad

delerinde değişi klik yapıldı 

Türk-ingiliz 
anlaşması 

Avam kamarasında 
kabuleJHdl 

r 
izmirde Alsancak kltib .. nde 

Sporcular arasında vahim 

Ankara, 21 (Telefonla) - !zmir vi. l C) Vilayet merkezinde ı.·e banliye>-
18.yeti turistik yollarının jnşası hıı.k- da işleyen devlet demiryollanndan 
imdaki Jiyihanın encümene iade olu. ga~Ti muayyen tarifeli kara. ve deniz 
nan maddelerine yeni ı;ıekil verilmiş, nakil vasıtalarının yolcu biletlerine ve 
maddeler umumi heyetin tasdikine abonman defterlerine ve tenziUitlı 

Londra, 21 (A.A.) - Avam kama. 
rası, Türkiye silahlarunası için tn
giltercnin kredi açması hakkındaki 

Türk • İngiliz anla§masını bugün ilk · 
arzolunmuştur. 

Maddelerin aldığı son şekle göre bu 
yolların inşası miltcmadi tamir, ağaç. 
lama, bakım ve muhafaza. masrafla. 
rına tahsis edilecek fevkalade gelirler 
şunlardır: 

A) Vfülyet dahilindeki yol mükel. 
leflerinin yol vergisi mükellefiyetine 
zammedilecek ikişer lira. 

B) Vilayetin bedeni ve nakdi asli 
yol ver.gilcrinin yüzde 25 inden dun ol
mamak üzere vilayet umumi meclisin. 
ce ayrılacak tahsisat, 

pasolara beher sefer için zammoluna. 
cak yirmi para ile elde edilecek vari- 1 
dat. 

Yol mükelleflerine yapılacak ikişer 
lira zam asli yol parasile birlikte talı- 1 
sil olunacaktır. 

Yol vergi mükelleflerinden bedenen 
üayi mükellefiyet edenler verecekler.i 
ikJ lira fnzla vergiyi mukabilinde vilfi
yet yollarında çalı§arak hizmet ile ö
deyeceklerdir. Bu kanun hliklimler.i 
DC$rinden iki ay sonra yüıiimcğe baş. 
lıyacıı.ktır. 

kıraatinde :kabul etmirıtir. 

Dün geceki 
kaza 

Dün gece saat ona doğru Gümil§Su
yunda feci bir otomobil kazası olmuş, 
içinde bulunan be§ "kişi yaralanmıştır. 
Yaptığnnız tahkikata göre ha.dise 

şöyle o1m~c;tur: 

• 
ın iliz anav 

ma evıaya 
an filosu 

çı tı 

Şoför ŞUkrlinün idaresindeki 2674 
numaralı otomobil Gazhaneden Gü
müşsuyuna çıkarken İzzetpa.§a :soka • 
ğına sapmak istemi~. bu sırada ani o
larak ymrarlanmışbr. Otomobil Es
kişehir Mebusu B. Yusuf Ziyanın o
dun deposunun bahçesine düşerek 
parGa]anmI§tır .. 

Kal da manevrada hazır bulunuyor 
:Veymut, 21 (A.A.) - Sant 9,80 da 

Ana vatan filosunun 80 cüzUtaroı, Nel

son Amiral yatının kumanaası altın. 

Cla. denlıe çıkmak Uzere iburndan ha
reket etmi§tir. 

A~ gemisinde beraberinde DUk 

dö Kent ile Amiral Şarl Frob olduğu 
halde Kral bulunmakta idi. 

Londra, 21 (A.A.) -Kral, Yanında 
Dük dö Kent olduğu halde, Anava:tan 
filosunun manevralarında 'hazır bu • 
lunmak üure dün altfi8.Ill Veymut'a 
gelmiştir. 

Şoför Şükrünün kolu .kırılmıe, oto. 
mobil sahibi Nurinin kafatası çatla
mı:ş, Arif muhtelif 'YCI'lerlnaen yara
lanmı~tır. MUetcrilerden .Bayan M.e • 
Iekle Knlld de hafif surette yaralan
mışlardır. 

2 saat a 2000 Japon 
ahvedildi 

Yaralılar derhal Beyoğlu hasta.ha. 
nesine kaldırıJarak tedavi altına. alın
mı.~lardır. Şoför ~ıı.kalanmı§tır. 

; 

~Sabiha Gökçe 
Hankov 21 (A.A.) - 'Tatu'kaoda kara· 
ya çikm.ı_ş olan 2000 Japon askeri, 20 
saat siiren bir muharebeden sonra, ta-

mamile mahvedilmi§tir. Çinliler, 40 

ağır makineli tüfek ile 700 sil!ih elde 
eylemişlerdir. 

~anghay 21 (A.A.) - Japon mümes 
sili burada yaptığı beyanatta bundan 
birka~ ay evvel Japonya tarafından iş
gal edilen Şansi viliiyetindeki gayri 
muntazam Çin kuvvetlerinin §imdi 200 

bin kişiye baliğ olduğunu, bunlann 
büyllk bir faaliyet gösterdiği ve 1>0n 

zamanlarda Japon ;garnizonlarına da 
hücum eylediklerini söylemiştir. 

Tokyo 21 (A.A.) - Toltyoaaki kor
diplomatike tevdi edilen bir notaya gö
re, ilk defa olarak cenubi Çin, askeri 
harekat sahasına dahil clmaKt~ır. Kan 
ton ile Hongkong, Japonya tarafmdan 
ge~enlerde ttırif edildiği şekilde muha
samat mmtakasma girmektedir. 

Maamnfih iyi malfimat almakta olan 
rnnhafil, bunBan bu mmtakada vasi 
mikyasta h\lrckfitın vukuu ya'lan oldu· 
ğunu -tahmin etmenin mevsimsiz ola· 
cağı mütaleasını setidetmektedirler. 

(Üsta tarafı 1 incide) 
Tayyarecimizi kaqılamak üzere ge

lenler arasında 'Riyooeticumhur umuınt 
kStibi B. Hasan 'Rıza, Salih Bozok, Ali 
Kılıç, başyaver B. Celal, mebus1anrmz
dan hususi kalem direktörü B. Sü· 
rcyya, Muhafız alayı komutanı 1smail 
Hakkı, İstanbul komutanı general Ha
lis, !stanôul vali'ıtluavini B. Hü'dai, em· 
niyet direktörü B. Salih 'Kılı~. üniver
site rektörü B. Cemil Bilsc1, bulunmak
ta idiler. 

ispanyada i gönüllülerin gerj 
çekUmesinde mutabık kalındı 

Halk pnrtisi, ha1kevleri mensupları, 
Şehir meclisi nzalar.r, mektepliler ve ci
vardan gelen kalabalık bir .halk kütlesi 
bir lilo havalanmı,Ş bulunmakta idi. 

Sabiha Gökçenin tayyaresini karşıla
mak üzere beş tayyareden mÜTckkep 
filo havalanmış bulunmakta .idi. 

Londra, 21 (A.A.) - Tali ademi 1 güçlüklere sebebiyet -vermekte ulan 
müdahale komitesi snıı.t 11,10 da. top. deniz kontrolü ür.erinde prcnSıp iti • 
Ianmı§tır. · barilc ittünk edilm1§tir. 

Tayyareler, Sabiha Gök~ene inince
ye .kadar ırcfakat etmi9lerdir. 

Alkışlar arasında tayyaresinden dııen 
bayan .Sabiha Gök!;ene yirmiye yakın 
buket :verildi.Fevkalade din~ti. i!j_çbir 
yorgunluk asan göstermiyorldu. 

Londra, 21 (A.A.) - lyi haber a
lan lngiliz mahfillerinde teyit olun -
duğuna göre, bu sabah, ademi müda
hale ıkomitesi toplantısında lspanyn. -
daki gönüllülerin geri çekilmesi plam 
üzerinde mut.abakn.t hasıl olmuştur. 
Şimdiye kadar anl~a.yı geciktiren 

İzmir Fuannda l\1mtakalar 
Arasında 'Müsabakalar 

Yapılacak 
..Ankara. 21 (Telefonla) - Fııtbol 

feaerasyonu İstanbul ve lzmtr.de ol • 
duğu gibi Ankarada da bir hakem ko
mitesi teşkil etmi§tir. Komite başkan. 
lığına futbol ajanı Ferit Karsll gcti-

. rilmif}tir. 
&mite hakem SCGIDek, hakemlerin 

umumi .ve yeni bilgilerini ar.ttmna.k, 
yeni lkuı:slar acmak. e1ıliyetsir.Iikleri 
göriilen hakemleri diskalifiye etmek 
vazifclerile muvazzaf olacaktır. 

Bundan ba§ka lmıir fuarın.da geçen 
sene oldUc.0.U gibi bu sene de mıntaka. 
lar arası fctbol mUsabakalıın yapıla
caktır. 

Müsabakalara !atan.bul, Ankara ve 
Trakya mmtakalan i~k edecektir. 
Bunlardan başka bir Mısır ve Yunan 
takmım da lzmire gelerek birer dost
luk maçı yapma.lan muhtemeldir. 

Bunun için teşebbü.!lere giri§ilmiş. 
tir. Yugoslav, Romen, Yunan milli ta
kı.ınlarile Ankarada. yapılacnk futbol 
kımlarlle Ankarada ilk haftasına. 
tehir edilmi'Jtir. 

80 Leh köylüsü 
boğuldu 

Var§Ova, 21 (Husust) - Dün Var. 
şova. civarında çok f ecl bir kaza ol -
muştur. 30 köylünün bindiği bir san
dal devrilmiıt, 30 köylUdel': bir tek ki. 
~i kurtulmamı§tır. 

Adcmimüdalıa1e komitesi, bmıu 
mütea'ldp, bazı t:efCITUllt üzerinde mü
zakerclerd~ bulunm~tur. 

Ademi mildahale .komitesi heyeti u. 
rnumiyesi, y:a bu hafta sonunda yahut 
da önümü?.dckı hafta içinae toplana
cak ve kati anlaşma metninı tesbit ey. 
liyecektir. 

Tii.li komite, bugün öğleden 'SOnra 
saat 17 öe yeni bir "çtima daha yapa
caktır. 

PARA lŞ! HALLED1LEMED1 
Londra, 21 (A.A.~ - Ademi milda. 

li:ıle komitesi, sabahki celsede halle
dilememiş <>lan ferdi meselelerde de 
bir anlaşn:ıy.a ~.-ardıktan :sonra saat 
18,45 te dağılmı§tır. 

Yalnız gönlillüJerin geri alınması 
pl8.mnm tatbiki i.Çi.n icap eden para 
meselesi htilledilememi§lir.. V:e komi
tenin önümüzdeki toplantısmda bu 
mesele görU.~ecektir. 

Bu toplantının t.a:r:ihi tcsbit edilme
miştir. 

Seyahatini sorım bir muharririmizc 
şunlan sö~·lemişt.ir': 

- Bükre_ştcn kallı."'tıktan sonra IPUSD· 

lanın bozuk olduğunu ,;gördiim ve .lBü
zeon tayyare meydanına indim. Seya
hatim çok rahat geçti. Dost memlCk.ct
lcrde gördüğüm sempati beni son de· 
rece mütehassis -.etü.,, 

Kıymetli tayyarecimiz .halkın a1kış
lan arasında otomobiline binerek Ye
şilköyden ayn111U§trr. 

---<>--

içki beyiye resmi 
kaldırJJacak 

Ankara, 21 (Telefonla) - 1çki be
yiye resmini tenzil eden güm.tük inhi. 

.ıarlar Vekaleti a1fıkadarlara bir tamim 
yaparak bu kararın tatbik şeklini bil
<lirmi6Ur. Ayni tamimde beyiye res
minin ileride 'tamamen kaldırilacağı 
tasrih edilmektedir. 

---<>--Yunanistanda valimize 
gösterilen samimi 

tezahürat 
Gazete Çıkarmak İsteyenler 
Be§ Bin Lira Yatıracaklar 
Ankara 21 (Telefonla) - Matbuat 

AUna, :21 {A.A.) - .Ati.na Ajansı kanununa eklenecek bir hükme dair 
bJldlrlyor: hilkCtmct metlise bir. layiha verecektir. 

DDtnn gazeteler, Jstanbul valisine Bu Jıükme göre gazete çıkarmağa te
karşı gösternen .samim.1 t.ezahUrlerl §ebbüs dden her yurdda.1 gazetenin 
keydctmekte ve bu.nların dost ve DC§fedilec:eği mahallin nüfusuna göre 
müttefik "l'ilr.kiycyc karşı Elen mtl- en çok beı bin lira olmak üzere depo· 
Ietinln beslediği sarsılmaz dosUu zito akçesi yatırmağa mecbur tutula
blssiyatının yeni bir nişanesi oldu- caktır. Bıı para gazetede çalı§tcnların 
ğunu tebarllz etilrmcktedir. haklarını kar§dayacak bir teminat sayı-

1stanbul valisi bu sabah meçhul ( ıacaktır. 
asker Abidesine bir cclcnk koymuş 

ve öğle :Uıeri na.zır -vnU Kodzfas ta.- Basın Birliği Kanunu 
rafından kendi evinde şerefine ~e- Ankara 21 (Telefonla) - Ba&ın bir-
rlJen husus! Dğle yemeğinde hnzır liği !kanunu projesi adliye encümenin-
bulunmnştur. den çrktr, meclis ruznamcsinc :alındı. 

.. -'nli!l:.:l8ıi:;..:iL.....~~....ı...~"""""'~~"""--....__~__,--._~· ~ 

Tussürle öğrendifjlml:e oörl', !:mirin .ıllmncak 1.-liibiinde. sporcrılar arasında ~" 
/ıim ilıtildflar. rıkmlJ ve bu yü:cicn birinci 'ia!•ım oyunı·ularından bir çoju klfipfdtll bl• 
Ufa etmişlerdir. Bu arada, Salılirı lstanbulda, Uilmi, Cemil ve Bauinin Ankara a 
rer klübe cireceiJi söylenmeJrlcdlr. ___.,. 

Hataydaki komisyonla 
sebatı kestik 

mü na-

Ankara, 21 (A.ıA..) - Bir ımüddet. 
tenberi Jstanbulda. lmJunnınkta olan 
B~vekil Celal Ba}ın- xefakntinde BU. 
·yük lllrkanıhar.biye reisi :Mareaal Fev
zi Çakmak, Dahiliye 'Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri Şükrü iKaya, ıHariciye 
:Vekili Tevfik Rüştü Aras, Nafia V.~ 
kili Ali Çctinkaya, Hariciye Vekaleti 
umumi katibi Numan Menemencioğlu 
olduğu halde hususi tr-0nle bugün sa
a.t 10.30 da f.lehrimize dönmiiB ve is. 
tasyonda B. :M. Meclisi Reisi Abdill
halik Renda ile Vekiller, mebuslar, 
vekdlctler., milli müdafaa ve büyiik 
erJtamhar.biye crkam, dai:relar umum 
müdürleri tarnf ından kal'§llanmıştır. 

.Ankara, 21 (A.A.) - Cumhuriyet 
.Halle P.artisi .Meclis grupu bugün .saat 
16 dn Kamutay içtima salonunda 
T.ra.br.on .saslavı Hasan Sakanın riya. 
setinde toplandı. 

Celse aç1hr açılmaz ıküraiye çıkan 
Başvekil Cclfü Bayar !stanbuldan bu. 
gün avdet ctl.\ğini ve ~p nzalarmn 
Şefimiz Atatürkün sel8.mlaıını getir
-diğini bildirmesi üzerine alkış tufa.
.nilc lml'§ılandı, herkes Büyük Ondero 
§ilkran :ı.·e saygılarının ancdilmesini 
istiyordu. 

Başvekil lsta.nbulda. bulunduğu .sı
r.ada. dost ve müttefik Romanya Kralı 
Majeste ikinci Karol'un lstanbulu .zL 
yar.etinden ve kendisinin arkad~ı ~ 
rasla. birlikte kar§ı~·a gittiklerinden, 
.Majeste ıKralın Atatürk'le müJB.kat.m.. 
dan bahsetti. Grup, bu ziyaret ve mü. 
lilit hnberini alkı§lnrla karşıladı. 

Bundan sonra .Başvekil ''Hepimizin 
fikirlerinin lıcr nn mcsgul olduğu me
oolcye geçiyorwn., d\ycrek, Hatay işi
nin geçen haftaaanbcri ~iriliği saf
hayı anlattı. Esaslı hatla.r.ı Jtibarılc 
temas ettiği harici i~er hakkında aa. 
lıa f a.zla tafsilat istenirse iı;timnda ha
zır bulunan Hariciye Vekili Dr. Aras. 
tan .Sorulabileceğini söyledi. 
Kamutayın her sene Haziran sonu. 

na doğru mt•tndı olan tatiline işaret 
ederek bu hafta i~inde Hatay i§i hak
kında Büyük Meclise kati beyanatta 
bulunabilecek vaziyette olmazsa, me
selenin inkişafına ,göre, 'F:ranan. ile a. 
ramızda mevcut veyalıut feshi ihbar 
edilmiş, fakat henüz meri bulunan 
muahedeleri mcriyetten kaldırmak ve. 
ya temdit etmek ve yapılacak harek~ 
te gôre vaziyetin 'istilzam edeceği t.00. 
bir1eri almak hususunda Kamutaydan 
selahiyet ve itimat isteyeceğini haber 
vereli. 

Grup, umumi b~-et.i uzun ~kışlarla 
tasvib ceva15ı verdi. 

Cenevre, 21 (A.:A..) - Havas A.. 
ja.nsı bildiriyor: 

Türkiye hükftmeti Milletler Oemi -
yeti Genel Sekreterliğine bir nota tev
di ederek Hataya gönderilen Milletler 
Cemiyeti komisyonu ile 'her türlll mU
nasebatı kestiğini bildirmişti~. 

Türk hüknmeti, komisyonu sarih 
bir nizamname ile tesbit edilmitı olan 
salahiyetlerini tecavüz etmek ~~ bu 
suretle vnzifes1nde mündemiç olan bl. 
tnraflıktan iıihiraf eylemi§ olmakla 
muahazc eylemektedir. 

Enternasyonal mahafil, Türk hükfı
metinin bn teşebbüsünUn daha ziyade 
işari ve sembolik bir kıymeti haiz ol· 
duğu mütaleasmdadır. Filhakika. An. 
kara hükfuneti Milletler Cemiyeti ko-

misyonu ile ancak .fili münaseba.ı: 
bulunuyordu. :MezkO.r komisyon hUk: 

d f. kl o1arak münhasıran mandater e 
let olan iF.ransn ile münasebatta bul~ 
nuyordu. 

Bir ziyare in 
A 

manas 
(i'sta yanı 1 incide) 

blraz da tn bü bulmnk Jaaı> oedet ıl#' 
nır.ız. 

ııcn.k , u ııok"'tnJ ı da t;cbnruı. etdf• 
mek faydnhdır ki dkl dost ve ınU~ 
fik devlet r Si aramıdn e~ ıııP 
knt.ın gere !nlknnlnr, .gerek ft,"J'.d' 
pa su1hn i in sadece :iyilik işareti oJ. 
duğundıı. llılç l1Jr kimse phc ed" 
mcz. Zira CUtrcr t rlü deliller ber"' 
ırnf edil c (lullf ynlnız UııJknn Ant-" 

tmm <för.t, be tiCD lik bn ntı bfll' 
dh nca ilju hnklkntln w 11m ooıı' 
sine kllfi gcHr. 

Atatürk Ue .ı.lajcste Kral "'~" 
şnhsnn tanışmış olmaları 'o bu, 
'kU knrmnknrışılr sı;rn et filcminl ~ 
liktc gözden geçirmiş bu1unDl•l~ 
Bnlkım Antnntına dalın moın1e1' 

Jcr irin oJduğu knilnr lliğcr ""'; 
memleket ' nülletloıi için öe 
hnn kıynıotU blı- gnrnnfü;t ny1tıll_. 
1ıdır . 

ASIM tJS 

Hatayda 
(Usta tarafı 1 incide) 

ler mümessillerin mUracaatıarn:ıJ :ı:ıtv 
es· zarı dikkate almnmışlar ve mtı:ı:rı 
11•' slllere "Hnllnn bu heyecnnı ka ,. 

sında kendilerine geri dOnmeıerıııl ,. 
tavsiyeden 'başka bir şey ynpanıaY' 
caklannı ölldlrmişlerdlr. :msaseP 
maksat da bu :idi. ÇünkU gayri 'J'ilf: 
lerln hemen hepsi yazılmış ve ya~ 
ma"k :sırası artılr Türklere gelnıı, ... • 
Komisyon gnyrl Türk cemnatıerlSJ 
llstelerl Türk listesini geçmJşkel 
1'arıt1an kapamak ve hnttO. bir !f~ 
elle lhdns ederek munmeleyi tıı.tl 
etmek sevaasındadır. 

A:ıtakya, 20 (A.A.) - Anadolu>: 

]a~~~:~:~:~~~ ~:::::ın~~~~:Y;~ 
dllrünUn kendi nahiyesinin JJaı-f. 
hududu içinde bulunan klSylcrtııd' 
Tilrk yazılanları tazyik ve tevkif et
tlrdtğinl bildirmiştim. Hamnın ja~· 
darmalan ".bunların evler1ni !şııı>' 
mnllannı da yıığmn ettirmiştir, 

---<>-
Bağdatta Bir Hulruli 

.Tal ebesi Profesörünü 
Öldürdü 

Bağdat, 21 (A.A.) - Hukuk 1~ 
kilit.esi profes6rlerlnden Mmırlı s;: 
san NnJf, .dUn lmtihım.Iarda mu" 
f.a.k olamamı bir talebe tarafına-O 
vurıümuş !dl. Profesör bugün. al~ 
olduğu yaraların teslrlylo öJmUştiJl'' 

lstanbulda Zelzele OldtJ t 
İstanbul 21 (A.A.) - Du gece stı• 

1.57.20 saniye ,geçe. şiddetli bir ıel
:zele kaydedilmiştir. 'l\[erkez ussllJl.., 

f e· 1stanbuldan 3780 kilometre mcsıı. 
de olduğu tahmin edilmektedir. 



·Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Yalla• Çeviren; H. M. 

.,_ ____ _.. _ _._No.17---------• 
. Rider, buna ıhtımal \'crmiyen bir 
ıtiraz.ıa elini kaldırarak: 

maru gddiği halde mektup elan bit -
memişti, Rider çayını, yazı masasının 
Uıcrine koydu. Ve sanki ilham alacak. 
mış gibi çaya bakmağa başladı. 

Bu sırada, dumanları tüten çayın 
üstilnde tuhaf madeni bir hususiyeti 
olan iplik gibi bir köpük gördü. Şaha. 
det parmağını yavaşça bu küpüğe ba
tırdı ve diline götürdü. 

(Devamı yarm) 

- Blli.kis, dedi. Bu sabah Dono
"an'a çok erken saatlerde rastladım. 
lrlUha.kemesi esnasında bana karşı 
kutJandığı ağır lisandan dolayı mUte. 
tlaif olduğunu anlatan sözler söyledi. 
lCendisi Kilböm de oturuyor. Dün 
lktaın, kansı ve kw ile Binemaya git. 
llılşti. Hayır, hayır .. bana o tuzağı ku
tan Donovan değildi. Bundan başka, 

~novan'da o kadar kafa ~?ktur. Bu Roman ya I< r a il 
1§ı yalnız Con Flek yababıhr. Yalnız 1 
0nun dramatik hisleri. böyle bir kü - 1 h . . d e ı· k en 
çUk komedi sahneye koyabilir ki az Şe r 1 m iZ 
daha bir trajedi oluyordu. T k I i l 

Bil Gordon: flrk yeme er yet • 
-Senazdahakurbangidiyonnuş. ve sanat mutılll~r•ni 

11Un .. Dedi. Doğru. , d 1 
Rider hayır makamında başını sal· ge~ 

layarak: . Dost ve ır.üttcfik 
- Ben, o trajediyi dilşUnmUyorum, devlet Romanya -

dedf. Merdivenleri çıkmadan evvel, nın kralı majeste 
beniın aklımda, mutfak kapısını wr- Karo!, son en beı 
laınak vardı. Eğer mutfak kapısını gün içimle istanbu-
f.orlasaydım, zannederim ki Mister lu ikinci defa olarak 
F'tek'i öldürmeğe muvaffak olacak • 
tnn. Bu suretle bütün tahminlerimize 
"e dertlerimize bir son vermiş olacak. 
lık. 

Simpson bu sırada. önündeki kağıt
ları gözden geçiriyordu. 

- Flek için bir fırsat var, dedi. Ya
rın sabah, yahut öbür gUn, İngiltere 
devlet bankasından Tilhöri'ye yüz yir. 
ltıi bin altın Sterlin gidiyor. Fakat 
tlektin bu kadar kısa bir zaman için
de, çetesini tolayıp hırsızlık yapabl
~eğini zannetmiyorum. 

Rider, bu ha\'adlsle derhal alakadar 
Oldu: 

- Yllz yirmi bin Sterlin mi? On 
ton altın demek! Trenle mi gidiyor? 

- Hayır. Kamyonla... On kiti de 
rtıUsellah olarak refakat ediyor. Ton 
laaeına bir klei.... Fakat bunun için 
endişe etmeğe lUzum var mı? 

Rider, ıslık çalacakmış gibi dudak. 
larını bUktU. Fakat hiç bir ses çıkma. 
dı. Sonra eunlan söyledi: 

- Flek, aslen bir kimyagerdi, de
di. Bugiln lngilterede Mister Flek'den 
daha iyi bir kimyager mevcut olduğu
l'l'J zannetmem. 

- Bunu söylemeğe neden lüzum gö. 
lilyorsun? 

- Bende "Altıncı his,, denen bir 
·v ·ardır. Ve düştindüğUm her erke

ği, veya kadını, mutlaka bir hususiye
ti ile beraber olarak aklımdan geçi. 
tirim. Mesela, sizi ilk defa olarak bir 
boks ringinde tantmı§tım. Bu sebeple, 
Sizi dUşUndükçe, daima bir 

1

boks rin. 
tini de beraber dUşUnUrUm. (Bu söz
ler vaktiyle hafif siklet şampiyonu o. 
lan Simpson'a bir kompliman gibi gel. 
diğinden gülUmsüyordu.) Evet. Mis -
~r Flck'i dUşündUğUm vakit, onu da
lrna tübler ve diğer tecrübe ~etleri L 
le dolu bir llboratuvar ortaımda gö. 
tilrum. DUn geceki kilçUk vakaya ge
lince. gafil avlanmış değilim. Orada 
bir tuzak olduğunu sezinlemiştim. 
\raktıle, suiniyet !ahibi adamın biri 
daha beni ayni tuzağa düşürmek iste
ll'ıişti. 

Bu sırada BU Gordon llf a kanşa. 
!'ak: 

- Fakat orada öyle bir tuzak ku
l'Ulduğunu nereden blldin? 

Rider gülllmsiyerek: 
- Bende de canilerin kafuı var .. 

Cevabını verdi. 

mütenekkiren ziya
ret ettigi &ırada, bir 
çok abidelerimizi 
gezmiş, şehirde ye
mek yemiştir. 

Son defa, bunıdan 
üç gün evvel, sabahleyin saat dokuzda 
limanımıza giren Lukaferol yatı, dire
ğinde, Romanya kralının bayrağını t&

şıyordu. Yat geldi. Tophane önünde 
demirledi ve kıç taraftan da bir §aman 
.dıraya bağladı. Sonra aarayı:ı motörle
rinden biri yanatarak, Romanya kralını 
Büyükdereden karıılamıı olan Başve
kil B. Celil Bayarla Hariciye Vekili 
Dr. Araaı aldı. Bir müddet aonra kral 
Karol, refakatindckilerle birlikte, mo
törle karaya çıkarak Atatürk tarafından 
kendisine tahsis edilen ctomobillerle 
Ayaafoya mllzeaine sittUer. 

Majeste kral Karolun annesi kraliçe 
Mari, istoobula ne vakit gelse, bilhaıaa 
Ayasofyanın mozayiklerile gayet ali
ka:iaır olduğu, ve mozayikleri açmakla 
metıul Amerikalı profesör Vitmordan 
fazla izahat rudığı için, Ayasofya mU
zesi, tarihi kıymeti bakımından Ro
manya kral ailesi nezdinde husuıi bir 
alaka uyandırmış bulunmaktadır. 

Majeıte Karol da ayni alikanrn ıev
kile ilk olarak, Ayaaofya müzesini gez· 
mi§, ayni mütehassıs tarafından kendi
sine izahat verilmittir. 

Bundan sonra, birkaç müzeyi daha 
gezmit olan majeste Karol, öğle vakti 
aaat bir buçuk sularında yemek yemek 
üzere Parkctele geldiği vakit, annesi 
ve oğlu veli"1tt Mişele birer telgraf çe
kerek iıtanbula vusulünü ve bu güzel 
memlekete gelitinden duyduğu mem
nuniyeti bildirdiği cibi müzeleri de 
gezerek mütehauis olduğunu anlat
mııtır. 

Kral Karol, bundan sonra refakatin
dekilerle birlikte Parkotelin salonunda 
yemek yemittir. 

Parkotelin salonunun yan k"'pısından 
girildiği zaman hemen karşınıza gele
cek bir masada oturmuıtu. Yediği ye
meklerin bir kısmı, TUrk mutbağmın 

en güzel örneklerini teıkil ediyordu. 
Kral, bu esnada kendisine ikram eıdi

len Türk içkisinden de içmiı ve inhi
sarlar idaresini takdir ctmiıtir. 

Parkoteld.: saat üç buçuğa kadar 
kalmrıtır. 

Majeste kral, beyaz pantalon, tici-

Bir Çek 
seyyahı mı? 

Memnu mıotakaya 
giren 60 yaşları oda 
biri şüpheli gUrüldii 

Dün, Küçükçekmece civarındaki 

memnu mıntakada nöbet bekliyen jan
darmalar bir adamın şüpheli bir ıekil· 
ele dolaştığın: görmüşler ve kendisini 
yakalc:mıı~.ardır. 

Çekoslovakya tebC)&sından Vilhelm 
Hcrbert ı<ınayfeld adındaki bu adam 
öğleden so:ıra adliyeye sevkedilerek 
ikinci sor~u hakimliğine verilmiştir. 

Vilhelın Her bert 50 yaşlannda be
y toz sıvrl s=lkıtllı, ayakları çıplak ve ça
rıklı idı. Fakat Eıttında çok temiz bir 
kostiı:n buiunı.ıyoı ve paçavralardan 
clıld'n• .... bir 'ıcybede arkasında sallanı· 
yordı.:. Elinde bir de asa bulunan Vil
helm Herl>crt kendisinin bir dünya sey
yahı ol:1uğu.rn iddia etmiş ve n<tSılsa 

yolunu şaşırmış olduğundan memnu 
mır.tabya dl:ştüğünü söylemiştir. 

ikıııci sorgu hakimliği bu dünya sey 
yah·nm ikamete rapten serbest bırakıl
masına kaıar vtrmiştir. 

Geç Gelen Koca Neler 
Etmemiş 

Bakırköyüne tabi Osmaniye köyünde 
oturan Seyici ~ğlu Battal dün gece eve 
geç ge~miş, bu yUzden karısı ile ara
sında çıkan kavgada, kansı Nimeti 
dı:;\tmuı. kızını kurtarmalı gelen kayın 
babMını da dövmUı, aövmüt ve tehdit 
etmiştir. 

"'/:ıkalamp adliyeye verilen Seyid 
Battalın 3 Uncu ınlh ceza mahkemesin
d-:: c!uruımasına bakılmııtır. 

Para Çalan MahkUın 
Oldu 

Eminönünde t:ımvay beklediği 11-

rada Behice: kadının cebinden parasını 
çalan sabıkalı yankesidJerden Ktmn 
dür. ikinci ıuJb ceza mıhkemeıiftde 5 
ay müddetle hapis cezasına çarpılmıt
tır. Kamil aynca bu kadar emniyeti 
umumiye nezareti altında da bulundu
rulacaktır. 

Ucuz Kadın Şapkalan 
Dün Yunanistandan şehrimiz Tica

ret ve Sanayi Odasına bir mektup 
gelnıi~. bir firmanın lstanbulda yaz
lık kadın oapkaları satmak isteğinde 
olduğu bildirilmi§tir. 

Firma nümune olarak ~ adet 
muhtelif desende şapka göndermi§tir. 
Çok ince ve zarif olan bu şapkalar 
Odaca beğenilmiştir. 125 kuruşa ka • 
dar buraya getirilebileceği hesaplan
mıştır. 

vert spor ceketile, tamamen bir yat el
bisesi giymişti. 

Kendisi resimlerinde göründüğün

den de genç, uzun boylu sarışın bir si
madır. Beraberindekilerle pek tabii 
olarak Romence l<onuımakla beraber, 
diğcrledle daima Fransızca ve çek gU· 
zel bir Fransızca konuşuyordu. 

Geldiğinin ertesi gUnU Savarona ya
tında Büyük önderimize mliliki olmuş
tur. Aktım ilzeri de Lukıfercl yatında 
bir ziyafet verilmittir. 

Lukaferol yatı, karilerimizin malOmu 
olduğu üzere İngiliz yüksek sosyetesi 
mensuplarından Lcdi Yuleye ait olduğu 
sırnlarda sekizinci Edvardı buraya gc· 
tirmişti. O zaman ismi ''Nahlin,, idi. 
Bilihare Romanya kralı adına alınarak 
ismi dcğiştirilmi§tir. 

Kral Karolun yatı limanımızda bulun 
duğu müddetçe, yanınöan geçen vapur
ların hepsi, kendisine hUrmet olmak 
Uzere sancağını indirerek selim vermit 
ve ayni surette kral yatından cevaplan
mııtır. Sonra Benet sokağındaki evine git

ti. Bir yandan Margrttt dU§UnUyor. 
l:>iğer taraftan aletade bir kamyonun 
~ yirmi bin altın Sterlini götUrebll. 
llleai meselesini düşUnUyordu. 

............. - ................................................................................................. 1 
H erg ün bir _fıkra : i 

Öğleden sonra ilk defa olarak Mar
rıite bir mektup yazdı: 

Mektup şöyle başlıyordu~ 
"JtzL"ıim Mis Margrit! Si=e mc'ktup 

'!lazctığıma ümit ederim ki oanını.:: sı· 
lcıımaz. Ne yapayım ki, .!izi CJıd~eye 
dÜfUrme"8i ihtimali olan ba..--ı 'h&l.iae. 
Zer, beni bu melctuöu ya::mağa_,, 

Rider, mektubun burasında durdu. 
~argritl görmemekten mUteve1lit te. 
"'8rtlnl ifade edecek bir yol arıyor
du. Ve bunu, da.ha derin ve gizli dU
§Uncelertnl açığa vurmaksızın yapa ~ 
bitrneğe uğraşıyordu. ikindi çayı za- 1 

"'eşkegın yağı 1 
i Kadıyı bir ziyafete davet etmiglcr. Sofraya. çok sevdiği yemekler-I 

i den kc~kck geldiğini görünce, yağı kendine doğru akıtmak için bir çareı 
aramıg ve bulmu§. Bıçağı eline alarak: 1 

1 -:- Efendim, demig. Biz her davayı biinayetillil.h eöyle bıçak gibi! 

1 
ke.serız. ! 

Ve yağı mUkemmelcn kendi önüne akılını§. . i 
! Ayni derece k~keğe düşkün diğer bir misafir, kaşığı al<'tak bütüni 
İ kc§kcğl karıı:ıtırmağa başlamış ve şöyle demiş: j 

1 
- Efendim, demiş. Bazı davalar da vardır ki, işte böyle arapsaçıi 

.. ~ı~!. ka~~?;:!~ık olur. UllHINI•-·--· ..... - ............. -...... • .... 1 

Con Ruzveltin 
evlendiği kız . 

Amerikada herkesin tanıdığı 
bir simadır 

Amerika Ollmhurreisinin oğlu, 
karısiyle beraber .• 

Parisli bir 
avukat 

Bosnahersek Ozerln
de hak iddia ediyor 

Pariste a vu -
katlık eden Miloş 
Zelyes isminde bir 
Sırb genci, kendi
sinin Bosna Her. 
sek tahtına varis 
olduğunu iddia eL 
mektedlr. 

Milot ZeJye bu 
hususta Fransız 

Cumhurreis i n e 
bir mektup gön
dermi§ ve bütUn 

milletlere bildirilmek Uz.ere bir tebliğ 
hazırlamıştır. Bunu, icab ederse, mil. 
letler cemiyetine de gönderecektir. 

Kont unvanını taşıyan Milog Zelyes, 
kendisinin söylediğine göre, bundan 
bin sene kadar evvel Bosna Herseğin 
istikla.Iini kazanmış olan birinci ••Ze_ 

limir" in ahfadmdandır ve bu gUn bu 
memleketin idare hakkı kendisine ait
tir. 

Geçen cumartesi ,.e pazar günü Ame
rika adeta bir bayram içindeydi: Cum. 
hurrcisi Ruzveltin oğlu e\'lendi... 

Bu, halkı iki cihetten alakadar eden 
bir hadisedir. Evvela, Ruz\'elt bu düğün 
milnasebetile, Vaşingtondan kalkarak, 
merasimin yapıldığı Nahanta kadar git
miştir. Cumhurrcisinin memleket içinde.. 
ki her seyahati büyük bir hareket ve fa
al i~·et doğurur. 

Fakat, bu sefer halk, cumhurreisini o-
. tomobili içinde nutuk söylerken göreme. 
miştir. Ruzvelt, bu seyahatlerinde daima 
halk önünde nutuk söylerken görünmü}
tü ... Bu itibarla ahali, iktisadi ve s.iyast 
meselelerden bahsetmiyen cumhurreis
Jerini bu sefer biraz yadırgayarak karşı 
lamışlardrr. 

Diğer taraftan, Con Ruzveltin evlen. 
diği km Amerikada herkes tanımaktadır~ 
Bir kere, memleketin en güzel kızlann
dan biri olarak tanınmıştır. Sonra, bun. 
dan evvelki bir nişanlanma vakası vardır 
ki bilhassa kendisi bu münasebetle meş. 
hur olmuştur: 

Mis An Lindsey Klark bundan birkaç 
ay evvel, az daha sahtekAr bir zenginin 
gelini olacaktı. Nişanlısı Samuel Sands' 
m övey babası bir müddet sonra sahte. 
ldrlık ve dolandırıcılık suçu ile tevkif e
dilmiş olan Riçard Vaytni idi. Kız, böyle 
fena bir ~hret alacak olan bir adamın 

ailesine kan,maktan güzel bir tesadOfle 
kurtulmuştur. 

Samuel'den ayrıldıktan bir müddet son 
ra Con Ruzveltle tanışan An Klark o. 
nun: 

- BenimJe evlenir misin? sualine der. 
hal: 

- Evet, cevabını vermistir ... 

EVLE~~lE 

Tanınmış tficcnrlnrımızdnn Mehmet Vas
fi Şenelin km Süheyla ile, Cumhurbnşkon
hih narmonik orkestrası üyelerinden genç 
snnntkllr Cihııt Aşılı:oğlu'nun e't"lenmc tö.. 
renleri 19 Haziran pazar nkşnmı TurJng
pnlns salonlarında kendilerini scyen bir
çok nkrnbn Te dostları artısında ynpılmış
tır. Genç evlilere saadetler dileriz. 

Yeni çıktı 

ilk aşk 
H. Rif at - Türgcnef 

tlÇlJNCtl BASIŞ 
Şimdiye kadar fiatı yUz kuruş 

olan bu me~ur eser Uçil.\lcü defa 
olarak Hilmi Kitabevi tarafından 
neşrolunmuştur. 

50 kuruş fiyatla neşrolunmuştur. 

Halen Bosna Hersek Yugoslavyada 
bulunduğu için, kont Miloş milletler 
cemiyeti karariyle burasının ayni - 1 

masmı, müstakil bir memleket haline 1

1 
konulmasını istemektedir... ._ _______________ _. 

Görüp() düşündükçe : 

Çok yerinde bir teklif! 
YAZAN: S. Gezgin 

Avam Kı:ımarasında, milli müdafaa 
nazırlarından, sonra söz alan ''Çörçil,, 
lngiliz milletinin sedyesin'deki sağlam
lığı, sinirlerinin kuvvetini birçok öv
mUı ve 1914-1918 yıllannı §&bit ola
rak ortaya koymuı. 

Bunu, gazetelerde okudum. Büyük 
aavaıtnın önce hemen hemen hiç kara 
ordusu bealemiyen İngiltere, 1918 de 
kendi sınırlarına bet milyon asker yığ
mııtı. O günlerdenberi, yeryüzünde hiç 
kavga eksilmediği, her dakika baıka 

bir yangının, başka noktalarda patlak 
vermesi beklendiği için, elbette İngiliz 
ordu teşkilltı da ona göre kat kat ç~ 
ğaltılmııtır. Zaten her milletin de bun
dan batka bir tey yaptığı yok. Mutfak 
mtışalannı bile bıçak haline koymağa 

uğnfıp duruycruz. Ne felaket, ne ilst 
Uste konsalar, arp kadar yükselecek 
olan kurban yığınları, insanlığı uslaa
dırmağa yetti. Bundan ötürüdür ki, Çör 
çil, yeni bir aavaı için ctınla batla ça
lıımakla beraber, "harp zenginliğinin,, 
yasak edilmesini teklif ediyor. 

ilk bakı§ta böyle bir teklifin mana· 

•ındaki derinlik pek ide anlaşılmaz gibi 
görünür. Fakat dü§ünülürse, İngiliz 

ni'lzırının ne derin bir yaraya, ne büyük 
bir salahiyetle dokunduğu ortaya çıkar. 

Eskiden harp, kahramanlık duygula
nn:n kabarmasından, milli gururdan, 
pn ve §eref ihtirasından, toprak kav
galarından, tarih ve ananeye girmiş 

hınçlati:!an doğardı. Bugün, bütün bu 
eski sebepler, ortadan kalkmıgtır . 

Nerede bir kıvılcım parlarsa, arka
sında mutlaka bir para, bir kazanç da
laveresinin ateıi körüklediği sezilir. Za
mane bangerleri, yalnız parlayan ateş
leri körüklemekle de kalmıyorlar. Si-

lah fabrikatörleri, milletler arasına birer 
yağlı paçavra gibi de giriyorlar. Onu 
buna, bunu ona düşürüyorlar. 

Çör!rilin, öne sürdüğü fikir, bu ba
k:mdan oek değerlidir. Bütün dünyada 
eğer bu fikir kökleıir, candan, yürek· 
ten O:la l::ağlamlırsa, harp sebeplerinden 
en büyüğü ortadan kalkmıt olur. Bu 
teklif, J:cnce kavganın can evine srN
rutmuı tir mızraktır. 



ilyon kazandıran şampiyonluk ma 
Dempsey- Tunney maçından 10 sene sonra 

2nci defa gişelere hücum I? ... 

Co Luis-Maks Ştneling 
Dünya ağır sıklet şampiyonluğu için, yumrukla

rına güvenerek ringe çıktıkları sırada boks 
tarihine geçen maçların bir hülasası ••• 

Dllnyanm kaç zamandır merakla 
beklediği alır liklet boka p.mpiyon. 
luiu lılaçmm, Nevyorkta Yankiated. 

yumda yapuma zamanı gelip geçti. ''Al 
man Kaka ŞmeUnc, zenci Co Lliaden 
1&1Dplyonluğu alabilecek mi, alamıya. 
cak mı!,, Boks sporu ve dlfer sporlar 
merakhlarlle bunlardan baeka qağı, 
)'Ukarı ayısı belli olmıyan binlerce 
Jdel, bu maçm neticesini ölremnek ia
tekliel olarak tahminler yUrlitiiyorlar
ch! 

iki rakip, boyuna antrenmanlar ya . 
parak hamlamnalarmı lıafta içerisin. 
de llOD safhuma getirmielerdi. lki ta
rafı tutanlar da, tuttukları boksörle • 
rhı en iyi formda bulunduklarmı iddia 
ediyorlardı.Maka Şmelµıg. haftanın 
pazar ve pazartesi gibılerinde antren. 
manı resmen bitlrmfeti; bu gilnlerden 
evve1kl Ud gUnde de iltlrahat eden 
Almın, dtiııkll Alı gllnil Nevyorka ha
reketle, mU.sabakayı hUirlayıcı Mike 
Yakobsla bul111muetu. 22 Haziran ge
cul, Nevyorkta Yaııkiatedyumd& 

lmaU-.1e4'Lut... __.,._ 
tr ağır ve orta ağır siklette 4 çiftin 
daha kartılqmaları da mukarrerdf. 
Bunlar da, ıunlarcbr: Yo Corc Bres.. 
kiya • Aleks Ketles; Al Bray • Abe 
Simon; Cim BonJn . Bil Poland; Dav 
Klark - Bud Mignolt; Harrl Balsa
m.o • Karman Bart. 

Daha Şmelhıg • Lulı maçı mukave. 
lenameıi imzalanır IMRlanmu deh -
eetll bir alika uyanmam ve ya1mz A. 
merikadaıt delil, Amıpadan da bu 
maçta hUir bulUDJQ&k tlzere geni§ öl· 
çllcte mJracaatler bqlaması, bu ma,.. 
cm en çok allka g6ren nyılı maçlar
ctan biri olacafı karıaatinl vermişti. 
O zamandan.beri de bu kanaat aksiDe 
tnrilmemli. blllkil kuvvetlemni§ti. 
Hafta fçerlahıde çıkan JUilarda, bu 
maçm maU neticesi artık müemmen 
olduğundan ve hıanm bu derecede 
-dolup ta1111am, ancat bundan 10 aeııe 
evvel Dempmey • Twmey maçlarmd& 
ftki old~da:a baluıediJDıieti; ve 
arada yapılan maçlara, - ne kadar 
rafbet löttert1mle olun& oJamı - iRi 
2 maçta olduJu kadar rafbet gaateril. 
medfği ileri 8Urlllerek, ''bamhu,, tem
poeuyıa yap:ılan blltiln reklAmlara raf. 
men, bu libl rekJAmlar ifrat derecede 
yapıl'dıfmdan, bunları kanıksıyanlarm 
10 ııeııelik fudadan IOIU'a hararetll 
bir alika göltermelerinin lebebini, bu 
leferki maçm haddizatlncleJd ehem -
mlyetinde aramak icap ettiği belirtil· 
mittir. BBBlllLBB: ! '"°' deftı dflnya ağır 

Bu huauata gık8D en yeni spor y&- aıklet boka f(lmpiyonu olınak iatekliai 
alarmdan birliıde "22 Haziranda Şme. AltnM Jlalta ŞmeUagw ve §Gmpiyonlu 
1lnc ve Luı.1n ringe çlkmulle, yeryU. ;.. 6Unden alma1c fatediği Zenci Ame
llllniln m Syf ve ayni zamanda ahali· riloalı CoLuw, eı ltk&fıyorlar w .. "'Kanı 
'1 çekici iki apo lildet bokaöril ringe Bomba,, '"" tnG9G 1umr bir pmml' .. 
çdrmltlar, deınektır. Son senelerde, . 
her ikisi de bu derecede t.anmmq 'Ve 1a11yordu. Ve o zamandanberi her Dd
WmJerl etrafında mUnakqalar yapıL al de yumruldariyle zafer UstUne zafer 
.., Sd: ~ ring il)leti arumda -1de ettiler. Şimdi ikili de yapabile. 

t olmala imkln eelderi l8Jfn azamisini yapabilecek 
111111 Şmeling, ne de vulyettedirler ve itte ahalinin bu se. 
Lail, IOıl çarpıpnalarmda fer r&lterdlli ook tUmulHl alaka da, 
N~ kencUin fciımmıda rakiplerle bununla izahı kabil bir hU&ultur. 
tt.r.ılaf"'ımrpırdit; timdi her .ikisi 8u uada bqka bir 181 de hatıra 
!1m.rlı karlıyat deDk sapta ~erdir; geliyor. Umumi harpten evvel de bir 
1ııı1Man dolayı da. ahaliyi akm alan a- beyaıla liyahm karplaşmuı, en faz. 

Pil'tll&J'&_ geldyorlar. Oerçi '91' ikili de la geJir temi.nble )'8l'&IDllb. Bu maç, 
W!ll._m Ud 1mıe ene! bJrilaltlerile kar· aiyah derili dilzıya pmpiyonu Cak 

'*'81lınlllaı'dl, ama. ~ ~ yalmz Comon ve Clm ~ a1'alDDda 1910 
~; aha1J. .. tutuJor. ıewiııde ~ maçtı. Buminla be. 

--'19 ~ )>Q ~ hutllt Nkoıut bu-

günkil ahvalle ölçillünce, cidden mü -
tevazl bir rakam bildirir. TopyekWı 
270. 755 dolardı. Ve bu hasılat rakamı, 
umumi harpten sonra, 1927 senesinde 
ikinci defa Tunney - Dempsey arasın. 
da yapılan müsabakada 2.658.660 do. 
lar hasılatla 10 misli olmak bere kI
nldı; o tarihten bir Bene evvel Demp. 
ıey - 'l'wıney arasında yapılan ilk kar
ııiaşmada da, l .89Ci. 733 dolar kasaya 
glrmifti. 

Maki Şmelingin 1930 da Şarki ile 
yaptı maç da, 749.935 dolar getirmiş.. 
ti. Alman pmpiyonun ıtmdiye kadar 
Birleşik Amerika HUkfunetleri hudut. 
lan içerisinde yaptığı 7 büyük maç, 
yuvarlak hesap, 3 milyon dolarlık bir 
yeldin tutmuştur. Fakat son senelerin 
en fazla hasılltma, LuJs ve Maki Bir 
maçmda rastlanır, 1935 deki bu maç. 
ta huıllt yokflııu, 932,944 dür. 

Diğer taraftan ağırdan başka sik -
letlerdeld mühim maçlar da, yüksek 
gelirle ali.kadarlarm yilzlerini güldür. 
mllpe de, bunlar ancak münferit bazı 
latianat vaziyetlerden ibarettir. 

Umumi harpten sonra görülen un
(Sonu 10 uncu sayfada} 

Fransa - Polony 
Atletlzm karşılaşm 

Fransa ile Polonya atletizm taknn. I 
ları Pazar gilnü V&r10vada karlJlq,.. 
!DJf}ardJr. 

Bu iki milll atlet grupunun yaptığı 
müsabakalarda alman dereceler fUD. 
!ardır: 

200 METRE: 
1 - Zasloua (Polonya) 22,2 
800METRE: 
1 - Gasaova (Polonya) 1 dakika 

55 saniye. 
2 - Eor (Fransa) 1 dakika 56 ea

niye. 
5000 METRE: 
1 - Jorj (Fransa) ıs dakika 7 a

niye. 
2 - Elgazl (Fransa) 15 dalüb 8 

saniye. 
400METRE: 
1- Joye (Fransa) 54,1 aaııiye. 
2 - Jasevıki (Polonya) 55,6 saniye 

Tenis turnuvası 
Kadınlar Arasındaki Maçı 

Bir Polonyalı Kazandı 

Londrada yapılmakta olan beynel -
milel tenis turnuvasında İngiliz Osteu, 
Yugosla\yalı Kukulyeviç'i 2 - 6, 4 .. 8; 
Çinli Kihoainki Hintli Mehmecli O • 6, 
2 • 6 yenmişlerdir. 

Final mifabakasmda da İngiliz 
Osten Çinli rakibi mağlftp 2 - 6, O - 6 
etmiştir. 

Kadmlar arasındaki maçlarda 
birinciliği Polonyalı JereP.ekovıka ka-
7.anmıştır. 

a400 BAYRAK: 
1 - Fransa talmm 
2 - Polonya takunL 

DlSKATMA: 
1 - Moel (Fraııaa) 45,sB 
2 - Vinter (Fransa) 44,'18 
ClR1T ATMA: 
1- Riktıilt CPolony•) 61,1" 
G'OLLE ATMA: 
1 - Gioretto (Polonya) 1 
2 - No,l (l'ranaa) 14,59. 
ÇEKİÇ ATMA~ . 
1 - Veıfanki (Polonya) 

(Yeni Lehiatan rekol1fJ 
2 - Virto (Franl&) 46,52. 

Atletizmde Ka.am~ 
Araamda Yeni Bir --,~ 

Rekora 



llolivutta yeni 
bir moda 

Artistler yapraktan elbise 
giyiyorlar 

Bu sene Holivuda gidenler orasını 
laıunmıyacak kadar değişmig bula
C&klardır: 

Şehre girer girmez insan kendini, 
lehre girmemiş gibi hissediyor. Çün
lii ort '-la şe'hirden fazla kır vardır. 

Bu, artistlerin bu seneki modasıdır. 
lfer şeyde olduğu gibi artistler bun. 
da da bir moda çıkarmışlardır ve bu 
lbodayı yalnız kendilerıne değil, şehir
lerıne de tatbik etmişlerdir. Esasen, 
liolivut tamamen 1artistlerden ibaret 
Olduğuna göre, onların değişmesi şeb. 
l'i değiştirmeye kifidir. 

Bu değişiklik nedir? 
Buna, "'Tabiate dönüş,, ismi verile. 

bilar. 
Yaz gelince herkes kırlara veya de

iliz kenarına giderken Holivutta kal. 
!naya mecbur olan artistler de kırı ve 
denizi oraya getirmeye karar vermiş
lerdir. 

Bugün Holivut sokaklarında artist
ler plaj kıyafeti ile geziyorlar. Bunu 
Pek muvafık bulmıyanlar ise, üzerle. 
l'lııe yapraklardan yapılmış elbi.!eler 
Ciyiyorlar. Bu, belki daha fazla tabi
lte dönüştür. 

Yapraklardan ve diğer nebati mad. 
delerden orülerek yapılan elbiseleri 
Ciyenler arasında bihassa Klark Gebl, 
l{arol Lombard, Sprenser Troçi sayıl
lnaktadır. 

l:tolivut sokakları bir kır haline gel. 
iniştir. Caddelere afaç ve çiçek dikiJ
ı:niş, yerler çimenle kaplanmıştır. Bir
Çok artistler, ağaçların dallarına sa
lıncaklar kurarak sallanıyorlar ... Hat
ta, sokak:ardan geçen tramvaylar, o. 
lornobiller bu yüzden seferlerini tatil 
etmeye mecbur olmuglardır ..• 

Artistler, apartımanlan artık bu 
lan modaya uygun buJmıyorlar. Şeh
l'in boş yerlerinde, meydanlarda kulü. 
be veya çadır kuruyorlar, daha olmaz. 
la evlerinin damını çalı çırpı ve sa ~ 
inanla kaplayarak ona bir kulübe süsü 
\'eriyorlar. 

Şüphesiz ki bu modanın ancak bir 
iki ay hükmü olacak, ondan sonra ar. 
tlstıer yine eski hayatına dönecekler
dir. Fakat, bu sene, iş icabı, yazı Ho. 
livutta geçirmiş olanlar; 

- Bu yaz kır hayatı yaşadık! 
Diyebileceklerdir ... 

Dilsizler Dilleniyor 
Sinemanın sessiz zamanında çalış

llıış birçok değerli ve meşhur artistler 
\tardır ki onlara, "Dilsiz,, oldukları L 
Çin, sesli film çıkınca yol verilmiştir. 
Bunların "dilsiz,, olmaları, sesleri

nin sesli filme gelecek şekilde olma • 
ınasıdır. Zavallı yıldızlar, şöhretleri. 
ilin bir gün içinde söndüğünü görmUş
lcrdir. Bunlardan birçoğu bugün pek 

Aslen Romanyalı olup Fransız 

/ilmlerıude oynayan ve bir zaman
lar lstanbu'la da gclmi§ olan güzel 
!J1ldız Elviro Popesko .. 

sefil vaziyette kalmıştır, bir Jaamı da 
ölmüştür. 

Bu aönen yıldızların bazıları da tek. 
rar parlayor, hatta, aradan tam on 
sene geçtiği halde. 

BwW&l'dan biri ve SOllUDCJt!IU ~ 
Ntlson'dur. 1928 de, blr seyahat" ftln 
Ameıikadan ayrılan artist döndüğü 

zaman kendisine bütün kapıların ka
palı olduğunu görmü~ ve hayret etmiş. 
tir. 

Çünkü, Anna Nilson bir dünya se
yahatine çıkmıştı ve Amerikadan ay
rıldıktan sonra aylarca, Holivuttan 
sık sık haber alınmıyan memleketler. 
de dolaşmıştı. Nihayet, tekrar Ame
rikaya döndüğü zaman anlıyor ki, si. 
nemada artık "dilsizlere,, iş yok ... 

Anna Nılson, bundan sonra Londra
ya gelmiş ve orada, eskiden biriktirdi. 
ği paraları ucun ucun yemeye başla
mıştır. 

Fakat, yenenle yanana ne dayanır! 
Artistin paraları bitmek üzeredir. Bu 
sene, son santimi tükenecektir ••• 

Lakin, iıste talih yine kendisine gü
lilyor ve onu, kırmızı mumlu bir mek. 
tupla Holivuda davet ediyorlar ... 

Anr.a Nilson'a büyük bir filmde rol 
verilmiştir. Artist, on yaş daha ihti
yarladıktan sonra, eski günlerini tek. 
rar bulmuştur. 

Fakat, sesi ne oldu? Diyeceksiniz. 
Eskiden sesi işe yaramıyor diye çıka
rılan artist bugün nasıl ses!~ film ~e. 
virecek? 

Bunun cevabını son bir icat veriyor: 

~ 

Krahn bir kız 
kardeşj daha 

evleniyor 
iki prenses1n nışanı 
bir arada yapı l acak 

Mısır kralının kız kardeşlerinden 

prenses Fevziye ile İran Şahının oğlu 
prens Muhammed Rıza niş"Cllandılar. 

Fakat henüz nişan merasimi yapılma· 
dı .. Esasen iki genç daha birbirini gör
memiş bulunuyorlar. 

Kahireden haber verildiğine göre, 
prensesle prens evvela birbirlerini 
Fransada, Vişi şehrinde göreceklerdir. 
Y ~ı-rn:la, yaz aylarının İran ve Mısır
daki sıcaklarından kaçan iki saray ço· 
cuğu, Vişiye gelecekler ve burada ai
leleri tarafından birbirine tanıştınla

caklardır. 

Bundoo sonra iki nişanlı beraber Mı
sıra gelecekler ve burada nişan mera
simi yapılacaktır. Asıl düğün resmen 
İranda olacağı için, Mısırda yapılacak 
olan nişan mer.1Simi şenlikleri de bir 
düğünü andıracaktır. 

Avrupadaki yaz seyahatinden sonra 
yapılacak olan nişan merasimi kışa te
sooüf edecektir. Bunun, şubatta, hatta 
martta olacağı tahmin ediliyor. 
Düğüne gelince: düğün Tahranda 

yapılacaktır. Bunun için prenses Mısır 
dan kalkıp irana gidecek. Fakat, bunun 
tarihi de ancak 940 olarak tesbit el:iili· 
yor. ÇilnkU Mııır -valde kraliçesi Nazlı 
sultan kızının tahsilini bitirmesini isti
yor. 

Bununla berC\ber, Mısır, dört ay ev
vel kral Farukun düğününe clduğu gi
bi bu nişan ve düğün mer.:-simine de 
şimdiden hazırlanmaktadır. iki nişan
lının Avrupa seyahatinden dönüıtc ine
cekleri tskenderiyedeki saray boyc:ın· 

mıı. yeniden döşenmit dayanmıştır. 

Sarayın üzerinde İran ve Mısır bayrak
lan dalgalanmağa başlamıştır. 

Diğer taraftan, önümüzdeki şubat ve 
ya mart ayında Mısırda çifte niı21n me
rasimi yapılacağı zannodiliyor : Nişan 

merasiminin o güne kadar bırakılmc:.sı 
prenses Fevziyenin, küçük kız kardeşi 
Faize ile beraber nişanlanacağı kanaa· 
tini kuvvetlendiriyor. 

Prenses FaLe 15 y;.şındadır ve ki
minle nişanlanacağı henüz bildirilme
mektedir. 

Yeni keşfedilen bir usulle, her artistin 
sesini sinemaya almak kabildir. Bu 
yeni icat makine karşısında kim k0-
nuşursa, sesi ne kadar boğuk olursa 
olsun, gayet güzel bir ahenkle akset
mektedir .. 

lşte bu ke13if sönen yıldızları tekrar l 
canlandırmaya imkan vermektedir. 

Almanyayı Karadenize bağlayacak 

Tuna kanal ı 
yıhnda işletmeğe 1945 

açılmış 
Taymis gazetesinin Berlin muhabi. 

ri, Karadenizi şimale bağlayacak bü
yük kanal projesi hakkında şu malfl.. 
matı veriyor: 

.. (Lovding kanalı) ikmal olunduk
tan az zaman sonra Almanya memle. 
ketlerini bir örümcek ağı gibi birbiri
ne bağlıyan şimendifer yolları kanalın 
ehemmiyetini azalttı. Bu kanal yalnız 
120 tonluk gemilerin yüzebilmesine 
yaradığı için modern şartlara uyğun 
değildi. 

Umumi harp yıllarında Almanlar 
bu acı tecrübeyi tattıkları için Reyn • 
Mayn • Tuna kanalının Almanya he
sabına hayati bir ehemmiyeti olduğu. 
nu anladılar. Bunun neticesi olarak 
1922 yılında Münhende teşkil ettikle
ri Reyn • Mayn - Tuna kumpanyasına 
kanal için ilk hazırlıklara başlattılar. 
llk tecrübe ve istikşaflar yapıldı ve i· 
şe başlandı. Fa.kat hükümetin verdiği 
para az olduğundan bir müddet sonra 
iş durdu. Kumpanyanın tahsis ettiği 
paı a Alman parasının düşüklüğü yü
zünden çok çabuk eridi. 

Fakat, aradan geçen 16 yıl zarfında 
kumpanya işi büsbütün terketmedi. 
Eline para geçtikçe çalıştı. Bu çalış. 
ma o kadar yavaş gidiyordu, ki hükfl.. 
metin yeni müdahalesi olmasaydı bel
ki daha elli yıl beklemek icap edecek
ti. 

Nasyonal sosyalistler 1933 yılında 
hükumetin idaresini ellerine aldıktan 
sonra kanal inşası bir parça daha 
canlandı. Maamafih 75 milyonluk AL 
man milleti enerjisini varkuvvetle sar
f etmeğe ancak Uç aydanberi başladı. 

ÇALIŞMA ÜÇ KISMA AYRILDI 

Projeye göre Tuna ile Mayn nehir
lerinden 1200 tonluk vapurun geçebil. 
meal 1':4\.Q.lJ...nehirler . dahy.~et!nlcş. 
tirlfecektrftıe-• .MAiiıııi141iıılll•· ...... 

Lovding kanalı ise derinleştirilmiş, 
ve Mayn nehrinde büyük vapurlar 
yüzmeğe başlamış olup Reyn nehrinin 
birleştiği Maynts'den Vürstbirge ve 
aşağı doğru akıp giden nehir boyun
ca birçok yeni inşaat yapılmıştır. 

Tuna nehrinin Avusturya toprakl:ı
rmda.ki sığ yerleri üç metre daha dr
rinleşecek ve sudan çıkarılacak elek· 
trik enerjisi Tunaya civar olan endüs
tri merkezlerine ucuz ucuz verilecek • 
tir. 

Anşlustan sonra kanal ehemmiyeti. 
ni bir kat daha artırmış olup Yugos
lavya ve Macaristan Almanyaya kom
şu olmuşlar ve istihsallerini Alman • 
yaya doğrudan doğruya sevkedebile
cek bir hale gelmişlerdir. 

Kanal, daha uzak olan Romanya, 
Bulgaristan ve Yunanistanla da Al -
manyayı doğrudan doğruya bağlıya • 
cak ve bu m~mleketlerde çıkan petrol, 
yağ, zahire vesaireyi Almanyanm gö. 
beğine kadar sevke yarayacaktır. 

BiR HARP OLURSA 

Son asır içindeki tecrübelerden an
laşılmıştır, ki harbeden memleketler
den hangisinin elinde daha fazla ve 
daha yakın mesafede ham madde ve 

o~acak 
para varsa muvaffakiyet o tarafın • 
dır. Almanyanm parası azdır. Fakat 
Tuna metnleketlerini kendine dost 
yapmaya muvaffak olabilirse garpten 
gelecek abloka tehdidine karşıkoya
bilir. Çünkü bu memleketlerde ham 
madde ve zahire vardır. 

Almanlar kanalı 1945 senesinde ik
male çalışacak ve bu uğurda 750 mil. 
yon mark harcayacak. 

ROMNYANiı~ KANAL HAKKIN
DAKİ DüŞüNCESt 

21 Mayıs tarihli Universül gazetesi, 
Romanyanm bu kanaldan menfaatleri 
nedir? Başlığı altında bir makale neş. 
retti. Bilkreş gazetelerine göre: 

Proje mucibince Reyni Tuna ve Ka
radenir.e bağlayacak kanalda 1500 
tonluk gemiler yüucek, ıimendiferle 
yapılacak münakalata kanalın hiçbir 
zaran olmıyacak, bilakis, yeni zengin
liklere yol açacaktır. 

Bu kanal sayesinde ziraat ve endUs. 
tri inkigaf ederek Tuna milletleri ara
sındaki aha veriş kuvvetlendirilecek -
tir. Çünkü nehirlerle yapılan müna • 
kalat şimendiferden daha ucuza mal 
olmaktadır. Tuna nehri uzunluğu ve 
suyunun bolluğu ve bilhassa Avrupa. 
nın en münbit arazisi ve endüstri mer
kezlerinden geçmesi yüzilnden garpla 
şark arasında münascbatı kolaylaştı
racaktır. 

1929 senesinde Fransız muhaITir ve 
iktisatçısı Lüsyen Romiye'nin de yaz. 
dığına göre gayet nehirlerde büyük va
purların seyriseferi kabil olursa. Al -
manya ile Karadeniz arasında yapıla. 
cak münakalat yüzünden dünya tica. 
ret nakliyatı garpten şark Avrupasına 
geçecektir. 

Sanat aleminde 
bir düello daha 
Can Mıkıcı kltaplar 
~ataloğu hAdlse 

çıkardı 
Kolleksiyon merakı ktndini herkeste 

başka başka gösterir. Tomas Kozli is
minde bir Londralı da en can ııkıcı 

kit"plan toplamak sevdasma düşmüş .. 
Fakat, İngiliz bu kitaplan toplamak

ta çok zorluk çekmiyor. Birkaç günün 
içinde on bin ··can sıkıcı,, kitaptan mü
rekkep bir liste meydana getiriyor. 

Lakin, asıl can sıkacak bir şey bun
dan sonra oluyor: 

İsk<>syalı bir muharrir on beş kitap
tan müteşekkil bütün külliyatının bu 
listede yeraldığını görünce, kendisini 
tahkir edilmiş sayıyor ve Tomas Kozli
yi düelloya davet ediy.or •. 

LOKA!\'TA VE GAZiNO 
TARİFELERi 

Belediye, Lokanta, gazino, ve emıa. 
l1 yerlerin tarüelerml şimdiye kadar 
yalnız tasdik ediyordu. Bundan sonra 
fiatler esaslı bir tetkikten geçirile -
rek, ondan sonra tasdik olunacaktır. 

Resımıe HAdlseıer: 
1 - Bulgar Kralı Boris'in oğlu Simeon'un yıldönümU 1mt'lannııştır. Ogün, Kral oğluna bir :eytin dalı vcrmif

tir. Sulh timsali olan bu zeytin dalımn babası tarafından, istikbalde Kral olacak küçüğe verilmesi şüphesiz ki mana. 
Zı bir harekettir. 

2 - Sekseninci ya~ı kutlan.an lsveç Kralı Giüıtav. 
:J-Tajga'dan Vhıdivosto1:a kadar seyahat cdeıı ayı7llr. Bu SC1Jahatlerinde Reisicümhur Mazıarik'e hediye edilmif 

w Mazarik, oııların Pıagdal..i §atoda muh-afaza edilmesini emrctmi§ti. Şimdi tc§hir edilmektedir. 
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ALMANLARıN LAvRr;:Ns re 
~~~~J?41 
Ferijeni hadisesi!? •• 
Vllhelm Vasmus; bir an, kendini vaktlle 
elevereo o köydeki şeyhin karşısındaymış 

hissetti ve şu •• 

Ferjcni hadiscsinclc7:i vaziyeti 1ıatırltıyış: Bu sahne,· Vilhelm Vasnm.sım 
gö::Zcrini l öıttlnc ac1di ...• 

Diişlinürken, hc1· aleyhine saf- ı 
hada olduğu gibi gene irkilen 
Vil1ıclm Vasmus; dalgınlığmda.ı ı 

silkinince, Şeyhi yanıba§ında gb
rerck, onmı en son sorduğmm 
hatırlamak için Mfı::asmı yok'la
dı ve "Yaııi, benim ne yapacağı. 
nıı sanıyorsun1,, suali kulakla. 
nnda çınladı. Ferjeni Ui.1..-ırdısın· 
dan sonra arada 'J.ı..-ı.1an konuş. 
ma akabında Şeyhin sorduğu bu 
BUal, şimdi tcl~ar 1mlakl.armda 
çınlaymoa, bir an daha bunun 
iizcrindc dilşüncn sabık Şiraz 
Tronsolosu, kendisini adeta meç. 
huldcn maluma giden bir tedai 
muvaochcsinde hissetti. ŞC1Jhi11 

ne yapacağım sanıyordu 1 
Kendisini ele vcnnia olup l:ar§ı tarafa 
teslim edeceğini! Ve Şeyhin şu aralık 
bu yolda bir sual sorması da rninidar
dı, elbette! 

- Lfıvrens!? ... 
İngilizlerin bu m~hur casusunun 

o zamana kadar daha ziyade Araplar 
in mesltfiıı sahalarda faaliyet göster -
mc i tensip olunmakla beraber, KutUl. 
ammareye yardımcı olarak yola çıka. 
rılan 20.000 kişilik Britanyah - Hintli 
kuvvetin daha halil ornya varamama· 
sı Uzerine, el altınaı:ın kunrazca bir 
müdahaleylc1 şu ayaklanıp da baskın
lar yaparak külülammare yolunun em 
niyetim ıhlfü eden, ilerleyişi sekteye 
uğratan Cenubi lrıuı yerlılerinl yatış
tırmak içın, Ul.\•rens Araplnr arasın 
dan lranlılar arnsma gönderilmiş ola. 
bilirdi. Pekatfı olabilecek bir şeydi bu! 
Cenubi lranı ~u ''Almanların Lavrcn
si,, denilen Vilhelm Vasmusun şerrin · 
den kurtarıp da dolayıslyle Kfıtülam
mare muhasarasını kaldırmak Uzere 
yardımcı l\uvvet1erm engelini kısa bir 
zamanda bertaraf ederek, tekrar yerli 
yerine doner; diye dUşUnillmUş ve böy. 
le karar vcrılerck kararın yerine ge
tirilmiş olması, pekfılfı. mümkündü 

BUyük Britanya hükfuneti hiç şüp. 
hesız Kütulammareye ehemmiyet ve • 
riyordu. Ehemmiyet \"erdiği bir işi de. 
en usta casusu Uvrense havale etme
si, gayetle tabii bir şeydi! 

- Senin ne yapacağını İm sanıyo
rum? Tasarladığın şey, beni Lavrense 
teslim etmektir! 

Şeyh, bu söz Uzcrine, hnfiftertip gü
lerek, biraz kırçıllaşmış kaşlarını kal
dırdı: 

- Acaiıı! Dedi; demek, öyle? 
Vasmus, hiddetle: 
- Öyle herhalde! Dedi; belli, ki 

böyle bir maksadın vnr senin! 
- Nereden biliyorsun? 
- Böyle bir maksadın olmasaydı, 

durup dururken bana Ferjeniden balı. 
setmezdin! 

Şeyh, 5öylc hafif hafi! basını kı • 
mıldntarak: 

- Haa ! Dedi; öyle yn, li'crjeni Şey
hi seni tuzağa düşürUp Persi Koksn 
te lim etmek istiyordu: sen de ben 

Ferjenıden bahsedince, benim seni 
Lavre·.-ıe teslim edeceğime hükmet
tin! Hani şöyle kıyas tarikiyle! 
Şeyh, kırçıl sakalını sıvazlamağı 

bırakıp elini cübbesinin cebine soka • 
rak, tc~bihini ar~tırdı; sonra tesbihi
nin ku5ağına sokulu olduğunun farkı
na vardı ve akik tesbihi eline alıp ya. 
\"aş yavaş çektiği sırada, güle güle §11 

tarzda tekrarladı: 
- Ala tarik. ül - kıyas! 

Sonra, gözleri Uzcrlne kapaklarını 

indiren lranlı Şeyh, Meta mürakabc
ye varmışçasma sakin ve sükCıti. öy. 
e, o vaziy"tt'I ftlftı. 

Bir taraftan da Vilhclm Vasmus, si
nirlendik(,.e sinirleniyordu. Noluyordu 
böyle bu Şeyhe? Kendisi, bakilcati 
kendiliğinden anladığı halde, Şeyh, ne 
diye bir hareket eseri göstermiyordu? 
Ne diye artık açığa vuran vaziyeti 
tasdik yollu bir sez söylemiyordu? 

- Eh, haydi! Artık yanacağım 
kendi dilinle de söyle! Yoksa Ferjeni
den bahsetmekle, kafi derecede söyle. 
miş bulunduğun kanaatinde misin? 

Şeyh, hiç kıpırdamayınca. rcıabi -
yctle sesi titreyen Vasmus, devam et. 
ti: 

- O takdirde yapacnğını yapmak
ta ge~ikme; ne beni beklet, ne de kcn. 
din bekle! Sen, herhalde beni elden 
kaçırmamak hususunda Fcrjeni Şey
hinden daha tedbirli da\Tnnmnğı gö
r.etmie. evvelinden lcap eden bütün 
tedbirleri almı8sındır! Ve herhalde he. 
sabına çahRtığın tarafa, benim tuzak· 
ta bulunduğuma dair çoktan haber i. 
letmişslndir ! 

Karşısındakinden gene ses, seda 
~ıkmaymca da, eu sualleri sıraladı: 

- Hiç telfiş eseri göstermeden böy
le beklemenin mflnası, au sırada İngf. 
lizler tarnfmdan sarıldığımızı bildiği -
ne mi delalet etmekte? Onlar mı gelip 

Mey Vest Masal 

Kahramanı Olursa ..• 
Valt Disney, Mi· 

ki Fare tarzında, 

canlı resim denilen 
yeni bir film yaptı: 
''Kar beyaz ve yddi 
cüce,, bir masaldtın 
alınan ve kahrama
nı küçük bir kız ço
cuğu olan bu film 
çok büyük rağbet 

kaı:andı. 

Bir giin Holivut
ta Miki Farenin babasının bu filmden 
kazandığı pcıradan bahs~diliyormuş. 

Artistlerin arasında Mey Vest de var
nug ve hiç sesini çıkarmıyormuş. 

Sormuşlar. 

- Duymuyor gibi davranıycrsunuz: 
On milyon dolardan bahsediyoruz .. 

Artist: 
- Fena 'değil diye cevap veriyor. 

c. Nnr.n ~~~=ti ~:~=~ü~:M.2. 1 ° ~ --- - -~ 
?'='. • 

M EM LE K ~ T .~t 
HABERLERi ' 

va bir proje hazırlamıştır. Proje Sirkeci Ma n ı·sada Ata tu·· rk istasyonunun önilndeki binalar yıkıldık-

tan sonra alacaAı şekli göstermektedir. 
Meydana alt Jnşaatı birkaç güne kadar 

ihale edilecektir. h k ı e 
• Her yıl açılmakta olan beynelmilel ey e 1 

SelAnik fuarı bu yıl 11 Eylülde açılacak-
tır. SelAnfk fuanna 1stanbuldan ve lzmir. 

den birçok firmalar iştirak edecektir. LJeykel ş ,·m dı·k ,· be 'edı·qen in 
• tnhharlar idaresinin Paşa bahçede fl ı L ~ 

yaptırocaAı mfisklrat n anason ambarları k k 
proJesl hazırlanmıştır. bulundug.., u gere onaca 
Fabrikanın 29Cl.OOO Jlraya, anason am-

barının 1' bin liraya çıkacaiıı anlaşıl

mıştır. 

BUGCN KALKACAK \•APURl.AH 
Snal \ 1apurun adı (;ittiği yol 

18 l3urs::ı Bartın 

lG.30 Trok Mudıınyo 

20 Scyyor B::ınclarma 

15 l\cmnl Ay,·alık 

Ghl.ECEK \'APURJ.ı\H 

12.30 Ege Karadeniz 
11.20 Trok Mudnn~ıı 

lli.J 5 U!tnr lznılt 

fi.30 Seyyıır Bnndırmo 

17.30 Bnrtın Al..,·alık 

16 hmlr Jzmir 

·1ttJRlı/ıt;a ahont- olu

nuz tJe edininiz 

beni senden teslim alacaklardı?. Lav
rens, ş\mdi kapıdan iseriye girip, 
müstehzi bir tavırla beni selamlamak 
üzere mi yoksa? 

Ve gittikçe kal kat hiddete kapılan 
"Almanların Ltivrcnsi", lranlı Şeyhe 
doğru iğilerck, buğzunu güçlükle 
zaptedcr tonlu sesini alçalttı: 

- Yoksa, vaktile Ferjeni Şeyhine 
oynadı!;rım KfL§gay Şeyhinin hediyesi 
at oyunu yerine, şimdi sana 
ne türlü bir oyun oynamayı deneye. 
oeı:rimi mi merak ediyorsun da, böyle 
sınsi sinsi bekliyor, hiç ağız açmadan, 
ben ne söylersem dinliyor, ... susuyor, .. 
susuyorsun, Şeyhim 1 

Vilhelm Vasmus, sonra oturduğu 
e e g rl çekildi, g6zlcrinl kıstı ~.re 

düşündü; sahi;. Bu Şeyhe de bir oyun 
oynayıp onu da öteki gibi atlatamaz 
mıydı sanki? Ne diye böyle bir ısual 
sorup da onu ikaz ediyordu san.ki? 
Demindenberi dolayısiyle ikazları ye
tişmiyormuş gibi! 

Vilhelm Vasmus, biran, K'endini Fer
jeni Şeyhinin kar§ısındaymı§ hissetti. 
Umumi harbin başlnnğıcında Buşehr
dcn naklen, - lstanbul yoluyla Ber. 
Un dönüşü - stepi geçip de kervanla 
Ferjeni köyüne uğrıyan Alman kon
solosu, orada saygıyla. karşılanmış, 

fakat Şeyhin rckaf atinde odaya girer 
girmez silah ağızları, kendisine sessiz 
sedasız "Hoş geldiniz!., demişti. Son
ra da kendisilc karsı karşıya oturdu 
ğu o Şeyhin, sakin ve sUkfıti vazlyc. 
ti! Tıpkı şimdi bu Şeyhin ki gibiydi; 
aradaki fark - şimdiki halde - bu
nun. yapacağı şeyi tasdik etmemesiy. 
di; öteki Pcrsi oKksla görü§tüğünü 
ve kendisini ona teslim edeceğini, su
al Uzerine hemen tasdik ettiği halde, 
bu Llivrensle temasını \'C kendisi:ıi o. 
na. teslim edeceğini hfıla söylemiyor
du! 

Vilhelm Vasmus. o ve bu vaziyeti 
zihnen mukayeseye koyuldu!? .. 

(Arkası var) 

NE VAR, 

Manisa (Hususi) - Bu yıl yapıla· 

cak i§lerin başında Atatürk heykeli 
gelmektedir, Heykel için beynelmilel 
bir müsabaka açılmıştır. 1lbayımız 

doktor Lütfi Kırdar anıd işite çok ala· 
kadar olmaktadır. 

Heykelin konacağı yer ıimdiki bele
dıyenin bulunduğu yerdir. Atatürk 
caddesi asfalt olarak yapılmc:.kta;dır. Bu 
cadde çok serbest olup etraf ağaçlarla 
tezyin cdilml§tir. İnşaata hummalı bir 
surette devam olunmructadır. 

Hususi muhasebe bütçesi aynen tas· 
dik edilerek belmi§tir. Bütçenin tasdi
ki üzerine hemen umran hareketleri 
başlamıştır. Bu y.ıl yapılacak iıler ara
sında ilk okullar, doğum ve çocuk ba· 
kırıl evi, :ıınayollar, yen& ve modern si
nema binası vesaire vardır. 

Hali inşada olr.ın elektrik bina teme
li valimizin uğurlu eUerile atılmıştır. 

Vilayetinıfzin iktııadi bakımından 

çok mühim o!an telefon mükalemesi İ.z· 
mirle her giln sabahtan akşama kadar 
temin edilmiştir. Jlbayımızın bu husus
ta Nafia Vekili Ali Çetinkayaya vaki 
olan teşekkürlerine aşağıdaki telgraf 
gelmiştir. 

B/\ Y LOTFI KIRDAR VALi VE 
CU."AHURIYET HALK PARTi BAŞ-

.KANI 
Maniaanın tzmire telefonla bağlan

ma11 dolayııile duyduğunuz neıe ve 

devam eden talebeler öğretmenlerle 

ıürurunuza ittlrak ederim. Tarihinde 
daima cidal ve zaferlerle milletler ~: 
11nda t•n ve teref kazannut olan 
Jetimizin cumhuriyet devrinde batla• 
nan fen, aanat ve ikbaadi yüksebne br 
reketlerinde de ayni tercf mevküne ~ 

·ıı maaı husuıunda açılan mücadeletıl • 
feyizli eserlerinden birisi olan bu it• 
milli duygulan yüluek ve çalıtk-" 
Maniaalılara tebrik ederken candJ'I 
selim ve sevıilenmi ıunanm. 

Nafia Vekili 
ALI ÇETlNKAY.l 

Yakında ilimiz telefon muhabcrıtl 
Ankara ve İstanbul ile ide dtimi surette 
yapılacaktır. 

Bu yıl üzüm mahsulü çok bereketli· 
dir. Zürra sevinç l~ersindedir. MaHsu1 

satışlın iyi gittiği takdirde mcmlelcetY 
mize çok para girecektir. , 

Ziraat VckAletl tarafından vilayetı· 

mize verilecek olan ıillektir makinele• 
rinfn Antalya ambanna teslim ediJrnlt 
ol'duğnu haber aldım. Bu haber zürraı· 
mızı çok sevindirmiştir. Yeni yıl hubu· 
bat satııı hararetle devam etmektedir· 

KL'MAN KURSU 
ilimiz Halkevi keman kursuna iıti· 

rak eden talebeler iyi neticeler elde et: 
mişlerdir. Evimizin nman öğretici•' 
elan bay Akif yetiştirdiği talebelere 
nota ile ders vermektedir. 

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

Balı kesirde 
Valinin himmetiyle yeni binalar 

yükseliyor 
Balıkesir (Kurun) - Bugünlerde 

Ankaradan vilayete yeni in13atla bazı 
resmi binaların tamirat ıilasrafı clarak 
yüz bin lirayı mütecaviz para gelmig· 
tir. 

Paranın 18 bin lirası yeni yapılmak-

NE YOK? -

ta olan Manyas hlikUınet konağının bi· 

tirilmesi için; 45 bin lirası Balya hU· 

kCimet konağına ilave için; 22500 lirası 

Burhaniye yeni hükumet binası için ve 

(27555) lirası -da adliye ve maliye pa· 

- Elbet fena değil 1 Fevkalade bir ğinı korumak için bir de cemiyetleri 

mittir; Ya <> umana kadar Brunfildli· 
Jer kuyu suyundan vazgeçmeyi kabul 
edecekler, yahut tekrw itira.zla bulu• 
nacaklaroır. 

r<•'tam .. Beğenmediniz mi yoksa ı 
Mey Vest: 
- Hayır, diyor. Bu filmde baş rolü 

b:n alsaydım kim bilir bana ne verir
lerdi 1 diye düşünüyorum. 

Kadınları Güzel Yapan 

Kuyu Suyu 
İngilterenin en güzel kadınlarının 

Brunfild ıehrindekiler olduğu söyle
nir .. Brunfild kadınlarının güzelli • o 
kadar dillere destan olmugtur ki lngi
lizler güzel bir kadından bahsederken: 

- Bir Brunfildli gibi gUzel 1 derler .• 

Bu ıehir kadınları bilhassa son dere
ce açık san saçlı ve en yumu§'lk ciltli 
olarak tanınmışlardır •. 

Şehir halkı kadınlarının .güzelliği ile 
8ğUnUr. Hatta, bu kadınların güzelli-

V<Jr., 

tıte bugün bu cemiyet §ehre boru 
döıenerek au getirilmesi kararına ıid
detle itiraz etmiı ve hükumetin bu ka· 
rannı geri bıraktırmııtır. 

"Brunfild kadınlarının güzelliğini 

koruma cemiyeti,, reisi, hükumete ver
diği istidada göyle diyor: 

"Şehre, borularla civar· vilayetlerden 
birin~en ıu cetirileceii baLerini aldık. 

Bütün tehir buna itiraz etmektedir. 
Çünkü o zaman, kadınlarımız yüzlerini 
bu su ile yıkayac:aldanlrr. Halbuki bi
zim kadınlanmızın cüzeUiii, kuyu su
yu ile yıkanmalanndan ileri gelmekte· 
dir.,, 

Bu itir~a bütün ıehir halkı ittirak 
etmiıtir. Belediye de, ıehre suyun ge
tirilmesini iki sene sonraya tehir et-

lnailtere Bir gün Denize 
Batacak 

lnıiliz arziyat ilimlerinin yaptıkları 
ıon heaaplara göre, BUyilk BrltanY• 
adaları bundan 530000 ıene sonra ~e· 
nize batacakmıı. 

Tehlike pek yakında değil; fakat bU 
herhalde endite verici bir haber. 

Filhakika, ıözüne inanılır llimter. 
lngilterenin her yUz ıenede denize dol 
nı 25 aantimetre alçaldığını MSylUyor· 
lar. 530000 ıene ıonra da bu kara par· 
çası alçıla alçala tamamile denizld• 
kaybolmuı olacak ve 1ngilterenin erı 

yüksek dağı olan Graapian dağları da 
ıulara gömülecektir. 

O zamanki haritalardan, bu ıuretJe, 
İngiltere ıilinmiı <>lacak. Yalnız, gemi· 
ciler için haritalarda: ''Dikkaıt ı Burası 
aıldır., gibi bir ip.ret bulunacaktır. 



Anadan doğma çalgıcılar 
Loncalılar -Sulukuleliler 

h GeÇen gün, Tan gazetesinde, mu. 
atrir arkadaşlardan biriıi bize (Lon-

lca) YI anlatıy-0r ve adına Lonca deni· 
en b k u meşhur çalgıcılar, hanendeler, 
ı:eklcr diyarında yaşayanların dcrt-

ınden yana yakıla bahsediyordu. 
tt Ben, bu yazıyı okuyunca, o muhar. 

0
{ arkadaşa m:un uzun dert yanmış 
an Loncalılara adeta içimden: 
- Oh olsun, kabahat kendinizin! 

}' Diyeceğım geldi. ı-;vet, kabahatm 
t arısından !:--Oğu Loncalıların kendile. 
~lllndır. Hem bu kabahat, yalnız lAn
d hlarda değil; Sulukulelilcrc, Oskü. 
g·ardakilerc ve ı;:ehrin ötesinde beri • 
/ 11de toplanmış olan bUtün bu çeşit 
kllaanlnr:ı aittir. Adlarına çingene, 

1
1Ptı ve kendi tabirlerince lodi deni· 

en bu · 1 .. k ınsan ar, o gun o muharrir ar-
\·adaşa da söyledikleri gibi gerçekten 
c anadan doğma birer musikicidirler. 

l' Ca.Jgıcılık, hiutcndelik, rakıs sanati, 
~ut yine kendi tabirlerine göre hu 
V aat onlara adeta Allah ''ergisidir. 
~ e onlar kendi söyledikleri gibi haki. 
k aten birçok usta kimselerden daha 
b~~· daha oynak, daha şakrak, da
lla ıçlı, daha hazin çalar, söyler. oy. 
,. tlar. Fakat bu zamanda, kendileri
"e b' d ~ ır Allah vergisi olarak anadan 
d?gma birer zcnaatkar olduklarını id
~a :acn bu insanlar için yukarıki şu 
ezıyetler yeter mi acaba? 

llo Bunlar için bir kere en birinci şart 
re tayı öğrenmek. hem de su gibi öğ
ı:ı.ı nınektır. Mesela içlerinden bunu su 
tııbi .. ~ el ogrenenlcr, kullananlar, yazanlar 
a \'ardır. 
lienUz öğrenmcycnler ise, ne ya. 

~:p .Yapıp bunu öğrenmeli, hiç değilse 
lanı ~:~t.işmek~c.olan çocuklarına mut. 
el ka ogrctmelıdır. Gelelim şimdi, ana.
Ilı~ d~ğmıı çalgıcı, okuyucu oldukl~n
llı ıddıa eden bu çe~it insanJarm yap-
aJarı lil.zmıcglen öteki işlere: 

81 
B!"11ardan birincisi yeniliktir. Sıra. 
düştükçe kendilerinden bazılarına 
~u birkaç dcf a söylemişimdir. On
elar, böyle, hep anadan, babadan, dede. 
llgen, bUyük dededen kalma çalgılar, 

Uller, Metlerle hiç kıl sektirmeden 
'l'n" le • ı yolda devam ettikçe daima yer-
rınde saymaya ve hatta gitgide 

C\unbur cemaat sönüp başka işlere sa· 
l'ılınağa mahkfımdurhır. 

0 
Bereket versin ki son zamanlarda, 

1 da en çok benim teşvikim ve yazı
~nıı:: kl~ct, hemen bUtün incesaz. 
l'e da onemlı bir mevki aldı da bu su. 
l' tl!! kendileri eataf ath saz takımla
hından bUabütün iskarta edilmedi ve 
~er tarafta, bunlardan usta kJimeL 
~ ler el üstünde tutulmaya başlandı. 
l'ı ir zamanlar i_nc:sazlara zurna da 0 . 
d etırıımıştı; lakın benim o zamanlar· e: söylediğim g~bi b~ manzara herke· 
el sarmamış, klarnetin yanında zuma 
ıı etlen o pek iptidai nefes çalğısınm 
apuçları dama atılıvermişti. 

?tı Zurna, klarnet, c;iftenara, ud, ke . 
t·01· kanun. kemençe, liı.Yta, darbuka, 
~ınaşa ... I_te bUtün bunlar ve bun. 

\o' 1>'0nlarının ikmali içindir. 
~ ~ahsisata bakılınca anlaşılır ki Bah
~;ırde .l~zumlu. inşaat faaliyeti pek 
b aretlıdır. Daıreleri yıkılmaya mü· 
h:fya ve devlete yakışmayacak kötü 
h~l'lalardan kurtanp mazbut ve modern 
't'ı llıalar nakletmek Balıkesir ve karala
'lct tıın büyük bir ihtiyacı idi. Vilayetin 
lı~etli valisi bay Etem Aykutun . 
t' 1lllkar ve enerjik idaresi bu btiyük ih-
1Yaca cevap vermiştir. 

v·1· ~ ı ayette resmi binalar meyanında 

huc~~cpl~rlc göçmen evleri inşaatı da 

1 ~uk bır hızla yürümektedir. Söyledik 
ctınc - "k. . ~ gorc şu son ı ı yıla gelınceye 

t ld~r Balıkesir vilayetinde böyle hara
~~ı ve lüzumlu inşaat hareketi görül-

ll§ değildi. 

H. G. 
---0--

0ört Kazaya Yeni Polis 
Kadrosu Verildi 

1 Akhisar, Salihli, Alaşehir ve Turgut-
811 kazalarına beşer kişilik :x;lis kadro
U \' ') • • t crı mııtır. Bu kadroya nazaran ka-

ıı;llarda bir komiser muavini ile dört 
0lıs bulunacaktır. 

YAZAN : Osman Cemal Kaygılı Abdurrahman Çelebi 
ve şair Sermed 

Nakleden : HıKMET MUNiR 

/ 
~ 

"'· 
S ERMED, uzun znman asrı bir 

1-\crem ı;lbi dağları taşları 

dolaştıktan, bir hayli de ilham top· 
laclıktan sonra, bUtUn ruhandakllerl 
kAğıt Uzorlno dökmek için, d6şell bir 
oda arayordu. 

!arla çalınan, söylenen, oynanan Jiava- rcr. zenaattan çok iyi anlar, notadan Bir siln sabahtan akşama kadar 
lar ta Nuh Nebiden beri dinlediğimiz, ve al'ltuı ka gibi biraz da nlafrangadan arandı. Birçok mordi;cnler çıkıp in
gördilğilmUz. seyrettiğimiz şeylerdir çakar bir iki kişi ister. dl. Fakat her şey ateş pahasına idi. 
ve bugün bunlardan bir kısmına tan. Hani ya, yok mu bunların önüne dil- Nihayet akşam seç vakit bir sokak
bur, cilmbüş, piyano, hatta viyolonsel şUp ortaya şimdilik böyle bir takım tan geçerken, bir evin kapısında şt>y-
de refakat ederek her yerde bize ince- çıkaracak bir hevcskar? le bir levha sördU: 
zasın en tamtıraklısını, en kalabalık "Kiralık döşeli odamız Yardır. Fl-
ve yeni şeklini bol bol dinleten dinle- ,,,._;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiii;;;;.'\;:- yat ehven!" 
tene! l Alemdar Sineması Sermed kendi kendine: "İşte, de-

Onun için, kendilerinin anadan çal- dl. Tam aradığım yer! ... " ve bacak-
gıcı doğduklarına. hiç şüphe olmıyan Iarı ağrıya ağrıya, yukarılara kadar 
Loncalılar, Sulukuleliler için artık İKİ FtLM çıktı. Bu son gayretinin boşa gltml-
bu tarzda yapacak pek blr §eY kalma. yeceğlnt umuyordu. Eğer, bu evin 
mıştır. Bunlardan nota öğrenerek en 1 - Romeo Jülyet sahibi ile do uyuşamazsa, artık plAn-
parlak, en mUkemmel incesazların a. Bütün güzelleri severim larmı, hatta. mesleğini tamamen de-
rasına, eskiden ve şimdi olduğu gibi ~lştlrmeğl dOşUnUyordu. 
yine tek tUk karışacaklar ve alkıela.
nacaklar olabilir. Fakat ~ıl mesele, 
bu anndan doğma sanatkfu'ların kendi 
aralarında, kendi musiki hususiyet ve 
karakterlerini gösteren takımlar teş • 
kili ve bu takımların yine o hususiyet 
ve karakterlerden bestelenmiş, hazır
lanmış birtakım eserler meydana ko
yup ç.alması ve okumasıdır. 

Romanyada, Bulgaristandıı, Maca -
ristanda ve daha birçok yerlerde: oldu
ğu gibi bizde de ne için herke~ par • 
mak ısırtacak bir (Çigan müzik takı. 
mı) olma.em? Ve bu muzik ltı.kımı i. 
çinde (Çiftetelli) den. (Köçek ~avası) 
nda.a, (Kasap) tan, (Ağırlam.ı.) dan. 
(Helyacıdan) Ye salt kendileri 1ara · 
fından bestelenmiş olan eski ve yeni 
todi havalarından birçok na~ler bu
lunacak olan yepyeni Ye bt\y\ik bir 
(Todi bestesi)ni yahut (Operet) ini 
veya operasını bize ve herkese dinlet
mesin? 
Bakıyorum bizim Loncalılar ve Su. 

lukulcliler babadan, dededen ne gör. 
mUşlerse hep ve ktl sektirmeden öyle 
gidiyorlar. 

Bu zamanda bu kadar muhafaza
karlık da olur mu ya? 
Armanık, v:iyolonsel, kontrbas ke

man, mandolin, kitara, saksafon, tra.m 
bon ney, flilt piyano... Bizim, anadan 
doğma zanaatkarlardan, nedense, bu 
çalgtlara bir tane heves yok! 

Şimdi şu aşağıdaki çalgılardan bir 
l::Jtanbul Çiğan takımı yapılacak olsa 
sanki az fena mı olur: 

Keman, kemençe, viyolonsel, cüm • 
büş lh-ta. klarnet, armonik flüt veya 
ney yahut çığırtma, zurna, saksafon, 
trambon, kontrbas keman, çifte nara, 
darbuka. z!l ... 

Ve meseta kendilerinin harikulade 
denilecek kadar gü?.Cl çaldıkları ma -
hut çiftetelliyi biraz da süsleyip gcni3. 
letcrek, arasına ufak tefek başka şey. 
ler kaPıftırarak şu dediğim !:.algıların \ 
hep birde:ı çalacak olsalar iş hemen 
başkalaşıvcrir ve o z.ıman herkes on
lardan b:ışka ~eyler istemcğe kalktşır. 

Ama bunları kim yapacak? Onla • 
rın böyle ~ylcre, böyle yeniliklere ne- 1 
dentc bir türlil akılları ermez ve er· 
mcdlği içindir ki benim bu dediklerimi 
ne Zurnacı Sami. ne I\'.anuncu Asım, 
ne Hanende lfakat, ne Klarnetçi İnce 
Mehmet, ne CümbUşçü Bilil, ne Sulu. 
kuledeki ihtiyar Bn. Gülistan kendi
liklerinden yapamazlar. Bunların ya • 
pılması için kendilerinin önüne düşe
cek, onhira yol gösterecek, il!C aklı e. 

N ezaket icapları 

iki kadınla bir 
gezmede" 

Galip Bircan ve karısı Süheylô.nın 

evde çok canları sıkı fiyordu; Perşem
beyi iple çekiyorlardı. 

ÇünkU, Perşembe günU, evlerinde 
bir haftadanbcri misafir bulunan Be
dia artık gidecekti. 

Birdenbire Galip: 
- Şöyle bir sokağa çıkalım, dola

şalım, dedi. 

O, kansı ve karısınm arkadaşı be· 
raber sokağa çıktılar. 

Galip, iki kadının arasında gidi. 
yordu. Bu suretle, düşecek olurlarsa 
ikisini de kurtarabilecekti ı 

Cadden1n kalabalık olmasına rağ. 
men yavaş yavaş dolaştılar. Bir ara
hk Süheyla karşıdan gelen bir erkeği 
işaret ederek: 

- Cemal Ba)Tak geliyor, dedi. 
Meşhur ba)Tak yarışçısıdır, sana ta
nıştırayım, Galip. 

- Pekala duralım. konuşalım. 
Durdular. Siihcylii. Cemale evvela 

Bcdiayı tanıştırdı, sonra kocasını 

tanıttı. 

Galip: 
- MUşcrrcf oldum, dedı. 
Cemal Bayrak bu sene yazı nasıl 

ve nerede geçireceğini uzun uzun an
latmaya b ladı. 

- Bu sene Cadıbo tanına gidece
ğim, dedi. Galip: 

- Ha! Bilirim! Dedi. Caddcbos. 
tanı çok gUzcl yerdir! 

Sonra Cemalle bcrabtr eve geldi. 
ler ve onu çaya alıkoydular. Çaydan 

sonra Cemal Bedia ile, Galip de ka
rısı ile dansetti. 

• •• 
Galip Bircan bu anlattığımız §CY· 

lerde dört hata yupmı~tır. Bunlar ne
lerdir? Bulmakta mütereddit iseniz 
işte cevabı, okuyun: 

DÖR'I.'HATA 
Galibin yaptığı hatalar şunlardır: 
1 - Caddede bir kadınla beraber 

giderken erkek yaya kaldırımının dış 
tarafında yürür, kadını dlikkfuıln.rm 

bulunduğu tarafa alır. .İki kadınla 
bernber giderken de böyle hareket 
etmek 13..zımdır. O zaman kadınların 
en yaşlısı erkeğin yanında bulunur. 

2 - Yaya kaldırımı madem ki ka· 
la.balıktı, Galibin duralım dememesi 
lRzımdı. Cemaııe karşılaştıkları za. 
man onu da beraber alıp yürüyecek. 
lerdi. 

3 - Birisi ile tanıştırıldığı zaman: 
"Müşerref oldum... Memnun oldum,, 
gibi sözler artık eskimiş. Şimdi daha 
faz.la: 

" - Teşekkür ederim, nasılsınız'!,, 
deniliyor. Bilhassa lngiliz usulü bu
dur. 

4 - Cemal "Cadıbostanı., diye 
yanlış söylemi~i. Galip de "Cadde
bostanı., diye düzeltiyordu. Bunu 
yapmama.sş lazımdı. Çünkü birisi bir 
kelimeyi ya.nlıs söyledi mi, onun doğ. 
rusunu söyleyip mahcup etmektense 
tekrnrlamnmak daha doğrudur. 

Yemekte yapı l maması icabedeo 
şey ler 

. 1 ~ .suzan yemeğe beş dakika geç 
gıtmıetir. Bu gibi davetlere biraz olsun 
geç kalmak doğru değildir. Vaktinden 
çok e'w'V'el gibnek de iyi karşılanmaz. 

2 - Salona. girer girmez evvelft nişan... 
hsının elini sıkaca.ktJ. Bir davette, içer. 
de tanıdığınız kim olursa olsun, evvela 
ev sahibi ile sclamlaşıhr. 

3 - Çorbayı kendi kaşığı ile alması 
da hatadır. Yemek tabaklara yalnız tak
sim kaşığı ile alınır. 

4 - Yemekten kalkarken peçetesini 
toplamaya.caktr. Peçete olduğu gibi ma
sanın üzerinde kalmalıdır. 

Sermed, ktrnlayaca~ı odaya ba
kar bakmaz yese dUştU. Zlrn oda o 
kadar gUzol döşeli dayalı blr yerdi 
kf, zavallı bir şairin fakir kesesi, bu
nun ücretini asla. ödeyemezdi. Onun 
için, daha sorup soruşturmadan sır
tını döndU. Çıkıp gidiyordu. 

Mal sahibi olan kadın yaklaşarak. 
elini Sermedin omuzuna. koydu ve: 

- Aman beyefendi, dedi. Hoşu
nuza gitmedi mi? Çok rica ederim, 
beni bir kere dinleyin de öyle gidin. 
Gerci oda mükemmel surette döşeli 
da.yalı görUnUyor ama, kirası pek 
ucuzdur. Başınızı sallamayınız öyle .• 
Hakikaten ucuz! Knca olduğunu öğ. 
renlrsenlz hayret edersiniz! 

- Knca.? 
- Ayda yalnız beş liracık! Hem 

bu.na, ufnk tefek hizınetıer .do da
hlt .. Fakat şunu da. söyleyeyim ki, 
sonradan aramızda. bir ihtllAf cık

mneın beyefendi ... Bu odanın her şe
yi mtlkemmeldlr, yalnız bir kusuru 
vardır. Bizim kUçük çocuğumuz za
yıf nahif bir şeydir. Doktor kendisi
ne keçi autu lclrmekliğtmizl tavsiye 
etti. Keçi, yanıbaşınızdakl odada· 
dır. Arada bir mclor ...• Akşa.mlan .. , 
Gece gec vakitler .... ve sabahları çok 
erken saatlerde meler. Doğrusunu 

isterseniz, bUtUn giln, bütün gece me
ler. 1şte bakınız. Gene meleyor; fşt. 
Uyorsunuz ya? 

"- l\Icccccc! .....• " 
Ev sahibi kadın devam ediyordu: 
- Kiracılarımız blrlblri ardınca. 

odayı terkedlp gittiler. llnkat slz, 
beyefendi... Siz alışamaz mısınız?. 

Vallnhl bnııa, öyle geliyor ki alışn
billrslnlz. MesclO. ben ve kocnm, şim
di keclnln sesini hiç duymayor gibi
yiz. Fakat keçi, çok faydalı bir hay
vnn ..• O kadar iyi sut ''eriyor ve bun. 
dan çocuğumuz öyle istifade ediyor 
ki ... Odanın kirası yalnız beş, yal. 
nız dört, - aman dilime dolaştı -
yalnız ayda Uc liracık. Biltiln işleri
nizi de biz göreceğiz. Tutmaz mısı-
nız? 

Sermed, odayı tuttu. Ara.maktan 
ve merdivenler tırmanmaktan o ka
dar bıkmıştı ki, değil burada, ce
hennemde bllo kalacak kadar, ken
disini yorgun hissediyordu. 

Odayı tuttu ''C şiirlerini yazmağa 

başladı: 

Nemli kırları saran mor sisleri se
verim. 

Yaz akşamları onlar, peri kızları 
Gibt. .• 

Karanlıklar seğirtir ev hırsızları 
gibi. •• 

''- ?tfooccet" 
Sermed kendi kendine söylene

rek: 

- Olmayacak, dedi. Yapamayaca
ğım. Bütnn ilhamım kactı. 

Yazdığı kAğıdı buruşturup attı 

ye yonl bir şey ya.zmağa savaştı: 

Dam nstuude saksağan bUküp boy· 
nunu daldı. 

Budanan asmalarda lft.clvert bir 
karaltı. 

"- l\feecee !" 

Sermedin bUtUn kanı başına sıçra
mıştı. Büyük bir Asabiyet buhranı i
çinde bu ikinci şiiri de buruşturup 
yere attı. 

Yatağa girdi. Bütün gece rüyasın
da. keçinin melemelerin\ duydu. Er-

'(L1ıtfen. 8<Lyıfayı çeviriniz) 



W•b&Jl.,.._111.,.. ...... 
aam• odaaa ._ ... bir kabaltı 
&epelsl cetllaer. llt' Alal1d b4a: 

-Yenoellabklralgarlllla4e-.. 
., .. hbaltal da talall .• BQu:nDıas 
tJbılltle ,.,...... t•tall&ll pceleJla 
rabatam olmamıpınıı41r. Çelebi bu 
ab• bir u erkea 'kalktı da ... 

- ç.IMI d9 lı:lm' 
- Canım, blllronunuz ,.a ... 
"-- Heeeeeel" 
- Ha anladım. .• Hatır .. Hl~ seltnl 

$itmedim. 
- Tamam .•. lıte görlyuraaaus ya. 

Kocam ela, ben de artık onu hlo i•lt
meror &lbl71L Getlrcllll• k&Jınb' 
nm hotUu& &l4ecellnl bllt e4 .. 
rlm. BQVUııus eten41m. B11J1U11-
nuz •• 

Sarme4, kallTaltıJrı, &I çok ..... 
nunl,.t lcerlalnt. 1941. Endi k-. 
din• fllTl• 41J'ordu: 

- Bir momr. ttı atrmaı ..... 
rebllmentn )'Olunu balQW. Ktİflaar 
Senanı.. bir tdn4an4& tur 7&K&f>U. 
mitti. Dtln;rada vukua gelebilecek 
'f&J'8.BI ha1Nt şe7lerln hen1lz ardı 

keallmedt. Ben de bu lr:et;t gtbt ah
mak blr ha1ftl1Dl ..• 

- ••• Abmak bir Jıa.Jvanm ... 
~ 11eeeeer• 
- Keti llbl ahmak MI' ll~m 

lıiellllll atıT..-al ı.ozmuıaa •87· 
11M. Terae7eea11Dı ... .Hııuaee .... 

Sermad de JLleçl!ıbı takUdml ppa. 
~ .meleı• .-e bir taraftan tlbterl
lal :puııwd .. 

RllMuı•n llldnUktemıden ıcop.n 

DJlme dalpl1n ~la bJ:ala
nna oarpıp kalıt beline ıdlkllftk
ce. bJr tar&'ftall Çehblatn t.aw-....U 
odaya dlSnU:ror ve bir bre JaaTltm
.pmıdu::. 

.._•ıııeat .. ~ 
V.. ıc.oı. mm Q'Jll l'ID'etıe uvap .,._ 

rlyonl11. 
h lnlMtle kaTfıllkh Mr nvto 

tialtnılfb. 
o.tqa taemdtlmm Jirndncl d -

Dl, M1'1k btT mkmtl Uıa '117adl. :Aca
,,_ n ftrchl "-rble bir tmrafldt 
181mtJtt ... thla*1ıı•~.ar 997:~ 
tat 

Det'ka kapın ftl'Ulh~ 
-'81rtalzl 

1cel'f18 8T uhlbl kadm gtrdL QOs. 
tel"I aıtama'lrtalı tltmlftl. 

- Her halde llz de farlcetmleatnlz. 
i!r, dedi. Ba,ımıza selen 'korkunç 
ltltbt. .• 

-we 01411! 
- Çelebi llzlere Gmllr ••• Ah yarab-

bi.~ Bunu da mı psrecettlk! 
Sermed ıl>lr.deüll'e ~a .ıraı.1r._ 

rU: .. aıı 7ultarı ,J11rllmep .balladı. 
- Çaleb••n mum~ 7aJım 8slll !

lla .dallJ. )tenim 1Q1D de bJr '81Abt.
Jlr. 4l7or41&.ı Xea4111De o kadar &111-
...,bm M-
Jımımı 8-ble eT. l&hlbl ıb4m, 

Qıelübdlı kta'umı anm&k m•kl• 
iı1Uıa bir bl'8 malecll: 

..... Meeeeel .. " 
• Ne llODra J'•re 711varlanaralt ora
k 'kubtl :talch,. 

Sair Sermed. ona 7alv.aıv0Jldu: 
- Allah '8ftma qal aelemeJl bir 

kere 4aJıa tekrar eder mlabds-. O 
Mil li7le 411.etim ki... 

Ka4m, he7ecanlar içinde lEeatk 
kMlk ..07l8D.l,70rdu: 

- :Alt J'&r&bbl ••• Ah bu benim ba
,... _.eleııler aedirt Yalms malt •• 

• ml Gsle7orsunuz Çelebinin tat
.ır_ tU.Wek wlılll t :Ya laealm klclk 
.T.MftllD. ne J'&pımT A1la71p duruyor. 

şmaııng 
(Alltaa ..,.,.....-.ı 

vaa millabllmlermdan • .....,..ı,a
Ulaillden biri de, DemlıUJ ve V1yyard 
arumda 1919 da,.,......., ki bumlll 
haadlt mecmuu ~20 clol&ftbr. 
Semra, aradan 2 asıe pçlnDe :yaptan 
bir mbabakada hWllt., bir mDyomı 
ge~. o zaman Dempsey, Fraıımz 
Karpıntlyeye taıııı macı kazanmlfb; 
bu mtısabaka4a ı,ae,?58G dolar kasa. 
lam aktı. 1923 wıesfnde de Dem.psey 
ve F1rpo dövUetWer; 1.188-822 dolar 
hullt.t! DK de VDa • l'lrpD ...m.. 
clül ~ - llımMt, birden· 
.... ... ..... ....... .... bu -
• ..... lrtp da ,.._.... 'beUrtllen 
nı..., . .,_, ._.ıılald t nr-
ı 1 ... - lıı8lJldl ........ \'e bu 
......... lldıll ..... da larkl • 
D ıı 19"1 1MC1t ki .. mac da 1llr :mil.. 
,__ ful-! tama elmll maçlar-
... blrltlr. 
Tumıey ve Dempaey bokstan çekll-

41ktlüeri arbk ]alç bJr --bir .n. 
,_dolan pgen Wr bene k&ydıolmı· 
... del'1'Hr. J.889 d&lmei"W • Pao. 
ÜllO ~ a&.000 - 41.,... .. ..,.,... 
ll1I& 8arkl ile Waal ~ .a 
420.000 dolar haaıllt ~ .ı-
m.-ı --bir .... &m anıı-
tibgle Japtıiı mMÇıa ......... --
385.00G 4olardL AJmenm llDd VGL 
bıle J&Pı.11 JDaQ 230 000 .. KIJra 
arı. ~ mmc m.cm dolar a -
zaııdinmitD' ve 1931 Jılmda luti De 
Kamera arallN\akf ftlwle11 carp1llD& 
da, bllyllk sayılan maçlar arumd& c 
.. ııu,ı.tt ~; ıı4ece 198.292 
dolar! Gegenlerde O> ı.uıs '9 Toml 
Far anamda geçen brlıl8lma el&. 
285.753 doiardu fajlpma çı1mDıJ1a1l 
hlr kı•ncJa iktifa etthmilttr! 

lUag ~ - gak para kaD ol. 
mak _.., .,_ aman• c JIUlhaDI 
Amerikan bobörG,, 4eDen Cek 
Deımpıey tanmm...,,.. En çok paıa Ja. 
ran1arm bapıda gelen 'Cak Dem:pae. 
yln yapbğı blltUıı maçlar neticeıdmtıt 
ortaya. konan gelir mikdarmm, 9..S 
milyondan u olmMılı tespit eclihnft-

tf.r~~ı= 
l'lilür <ıftliji k&Nl&~ pnılmı. 
yan bir J81dbı; bu 9 -- .,.. .. 
lar! RIDg threrbıde pan. 1mmaMa ı -
klnd olarak ... ., Tmme.)'dlı; 5 
milyon dol&rla· Şlmdiıe dejln YUl,.et 
bu merkealedir. Bma1ardan ecmra ela 
emeıınc ve ı.uıs mradacbrlar; lıaDlar, 

TlnmeJla t.opJeldm "nnııl• lS mil. 
JOll do1ardaıı f:a!f•enı temJn etmek 
i1ze?ecUrler. Şimdiki maçın netleelıl a,. 
lmmca yapılacak bMl,pla, 1fJ1* bu 
macm settr ~ aem ı. UdncL 
ıdııJıı J'l..P'tÜ)an btltb'lD&g1arla temin 
et.Ulderl meemıı hamllt rabmJ•n an
l&Pacaktsr; 1181:lee:vt el& lJlltlhı auıva
ya pek lm& 1t1r zaman 'lrMenh8 111-
tenıoektlr • 

Bıı &.80D 1-'r'M 1118'1 ~ 
vumda, 2 ald dlDJa~nmn. 
Dew:pq 'l'9 Tmmqba lmhmaa)!an, 

lıafta ~ ku»wıt:la cırUp atı
~ JmalıJ'ID ımctalmmlmlnap 
ııaı.,,.,MıJrlan .. - biç· fl\brrb 
aeyretikJeri maç hıkJnnda mflWwn 
JuVJe >ulikte - tok aıecmeen 411re
Dilecekt.tr! !... 

• 

Kendlalııe Çelebinin ti'DIAD' .aırıe-r------------
BQ_., Qlr.,._,.w 7L-i::ucıı&u· 
.. 11emmı_.. a 1>bılm Jllk mAh 
terem, "9'k w..,.ut Seımecl beJ'elu-
4UIM. J1ıa ırtujl imala eı.._ t'
Diz. Bu zahmet 4e1ıtırui7le ,e"fln ki· 
raamdaa, .memıaU1ll7etle eW ~ 
ü'lıa eulltlı1• eta41111 ... m. P1-
mz. ara4a biz meleJIMJWUIS kML.. 

_... Gea&ret .edemv«n. ~ .._ 
tmJlll btr vazl7ette)'lm, kocam 4a 
G7ls f8IU'llllf bir Tul7ette kl. .ne ya
pacatımm bibDQoru- Alı Serme4 
•7efen4t.. BJsl )u fellkettu aaeak 
Biz klırtara'&lUlralnlz. SöJ'l.87~ mi 
uırd? 

-xuıı 

Xadm timdi a:rala kalkllllftl: 
- lnilm. co'k mubterem Sermed 

h7efendlmls, bizim ıotn kegl gibi 
meler m•wtalsf 

-Ne!t •• 
- Sadece meleJ'lnlz... o kdld' 

&11et me1970mnrn \f, ~uimıru 
,_..,. -.elenecek, J'enicten '1111t811t 

riitlı11••· 
"-MnıHel .. • 
- QL. lie ....... Mtpenapuaa. 

- .Ar.ada .bir atı 

-.lD9ret.. A.ı:a4ı hk-.Ber ••• 
malem•1H llıınlllıa )ilk. •« ı• kıl 
w.Jdtlerln'P4e ltlı' ...._ n , .._ 
iki defa, her Ç9FMk 11mu ...,....., 
7J,Yeaeais.-

....... 8 .... GJJr-.lL !fp'fl'M 
ve tl•kln ciltler 1l8ollla dilneaık 

ıU4aı' .. k ,.... ll&rW de .. 
1'uta •elemeler___.. p;ııatM. 

N&kltl•a: ;+ .... 

Faıwa1irslıilaı•S•ılilf 
roplanbaı 

. r1'UrldJe Pratik Farmüıo1all&r bılİ'
JJiinden: 
Btrtiiimi* ...aık 1J11A1ml tap•ptw 
30-&-ISS Fa,._. atpmı 22 de E. 
mln&dl Halkeriılde (Catalolfunda) 
yapılacaktır. lleelektlllarmıızm h~ 
halde aelme1ıeriDI clilerls. 

G&ilflllecek mevzular: 
1 - ldln w aatbM nhı MJ ıtıert. 

Dlnnpadan. 
ı - -.er lralfa1eree ..... -

.,..,. tlbl W.1me!sn. 
a-Batta tat1111PeMmWr1 ..._ ... ,_y __ lcla(-clmldue• ....... ). 
1-'llldılaalt•llllt•R ..... 

Jar. 

Yiilaık Teclma.t 
o.n.• Dinld&6 

............. DltlrBü 
.. ftbık w 1 ı I 4llıeMllrl -
Onattaı Gi11Wijwllliiıc1e•ıadcl• • 
o.ı ......... ı. )'Jlld wtmt w Jl'O. 

.... --- elRfmda ....... -....... __ ,_ ... .r' .... 
Jalna &ıtlJ ı af m 'ı 1*fld tılllED ella 
,.. ?U ........ ~*z E 

hat1mıı1a ......... 1M1ıı .., •• 
Bay Onat - ...... Ankarqa d&le-
caktlr. 

EcneW Olaıllan 
Oiıetmenletine Kılawz 
Eene1ll e1raBQet okuDan 61ıetram

lerlna ve talebe ve1llerbıe kolaylık 

-- .... bir kılaWUllMk wlaada 
gethilmektedlr. 

Kıhiıtatila ~ 'ftZffelerf. 
okullara ka)'Cl kabul t,ıert w eenelJl 
eblliyet o1mll8iDa tallmabıame1erl 
)'Ulhdlr. 

Kız Eii'••• Kanlan 
_... • .._.. Mwtiparm m.ıa • mat........... . ... ,....... .. 

dlii gibi kız eğitmmıler de yetlttirl· 
lu Hir. 

Bu lıUIWlta hazırlaııan talimatname 
p1ecek llelleden itibaren tatbik edile. 
Git va 1lu p kız 9tm• brsu açd-

Jlatabhaamıa tıiabmda Tlsl
JWll.a daba ... ledaklrlak 

yapablleceğinl söyledi 
Ceuvr .. 11 (A.A..) - Anadolu A

jauınm huıuıl muhabiri blldlrl
ı:w: 

l.upıt .,,.. .....,_..., ---•• 1..ı .,,.. ...,., ........... ,_ 
- alt Umut billltı ,. .... .. u 
-lntenetmlptr. ........ .......... , ..... . 
ftdı:lı9 •-="- ........ .. 
, .. ,k..,... •hrı•ıllrle Tlltd
,_.. aıı- 111>11 qw ......... 
-HeMt~u 'a Pim 
............. tarJdaa llllnMn 
................... , .... , 1 • .... ............... .... _ .. ..,..._ ... .......... _ .... -' 
__,.nmaamfllaM .. , .... 

.. ıdıett ft ...... --· -s .... ...... .., ... , ........ 
O'-" r 7- • rınh& .rı.n 

1 ,.._........._~>&im, 
J'lll'l'Pk ......... taMI& .... Jrm. 
411111blt-. aıııt:•• rıı .,,,. Ba 1au
auta Ttik17elaba ~ fe•attrııır.. 
lan lıalrtm4a 1dr fUdr ftl'JDÜ 1GID 
--••• ,... Jd. bbal pi .... 
-.eı TarldyeDhl a ~ af70D 
JElr&&tl 7~ llm4I ucak 17 '1'1-
ıarat.e tıuHrlJm1ttl.r .. Yılda TuaU 180 
O& ••o toa af7oa tatt•aı ede& nr
k"9 basa.retle flmti 1'&lmS Jlf ton 
atTon lltlhaal edl7or. Sırf femal n 
CdtW 1UIDllW illa Jlırat etUitmls 
a(TOD ml1rtan 113, rJlı Jt8 Jmı ki.. 
••r kilo ika '9Urflımetln ülllı ml
hla w ciddi &84hlrler JMP*loee!.,e •u pi ıo 1tla kUo7a tlpttltlr. 

ftddıede af7B cledd ··--... ...,...... .. it illa nrklt9 "* •~nı-·-ıt,......am ....... 1t_e'1_1_ı.r--Y.a1e--11e--~ 
cılddl tttnadl. ıaa1t .... lctlıaal ..... tlllm dal. TUlfa1v ......... 
~il' ,......,.t.aıllr. Tltil__,. lal' b1tDa ........ w 
1ıa C&'lret.1mt '8tb ..,_tela atııaı ...ıwtıer tal"&fmlaa --
dııaak 1111Tattalf -.... MI' ıaeı:ae tll4e" ma,btııekan a.Wk 
~-... ....... .. ... TlrkfJ'a Jaabuıda .... , ..... 

• .... &e rt ı ıı ;eflW .. •liıl ... NIMlıNııill.._.._t. . 



KllllM118>A11!A 
Konya vilayetinden 

Keşifleri yaptırılacak muhtelif sular 
ı - Konya \•ildyetlnde Ereğli kazasında 60 Kim. uzunluğunda a-

CAN KUQTAQID. 
lan ark. 

2 - Karaman kazasında 30 Kim. uzunluğunda İbrala deresi. 
3 - Akşehir kazasında 30 Kim. uzunluğunda Eğrlgfü - Kocaş suları. 
4 - Konyada Meram deresi yataklarının ıslahı ile muntazam kanallar 

--
DKTOR 

NcaeHln Ataaa11un 
Her &ün ubahlan aekiJ buçuiı 

•kpmlan 17 da to ,. kadar Ule 
U. •ayyare ıpartmanlan lklııd daire 

l7 numaradlı butalamu kabul eder. 
Cwnarteal ıunıert 14 den .ıo 1e ~ 
d1r b11talınru para• &, Kwım. Hı 
ber olruyuculınm dalrupoa mub· 
"1ı,,1,. muı.vrnf eder r .. ı .. t. ı:~!·fı:~ ...... 

::-ı-......................... ,1 

........::::-----~~~~~~~~~~~ 

il 1 
ÇOCUKLARI N1l ıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 

• Çocuk 1-Allrpme Kurumunun 

•aktlle bir aJle kUt81ıhanmt ola. 

l'ak hutırdıl'J lklzler eerhdnde 

dayrlutunua hu ekslkllitt bu gtt. 

•el ve reetmll hlyllk hlJ.l1e kJta. 
bı ile doldurulmut buluıoruz. 

• KUltOr bakanlıtı eaert tetkik 
etmı,, ilk okul çağındaki cocuk. 

lar ıcın faydalı eaer oldutunu taa. 
dik etmlttlr. 

• Ar.kara caddesinde Vakit Kttap 

evinde arayınıı: Flatı CO kurut: 
P<>11ta için f kurut llAve edJntz. 

--
Göz Hekimı 

Dr. Murat Rami Aydın 
Cuayenehanesinl Taksim-Talimane 

Tarlabqı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmtıtlr. Tel: 4155:> 

Pazardan maada hergUn: Öğleden 
aonra saat ikiden altıyı kadar 

. -- ·--• ı•nmamams ••r. irfan liayra D 
Röntken Mütehass111 ~ ., 

1 
Uerıtün t\Aleden sonrct saııt ~ ten 7 i: 

H kadar Heltdiye, Hinhirdırrk Nurı n 
::onkff snkaktı Ac;laneı ıtpart ımar• il 

Nn 8- 10 ff 
· ...._ 11:1:::z::::::::n:m::ır.unıu-mm••b 

-... 
ZAYİ - Birinci sınıf Operatör -

dahlllndo alınabilınesl için keşifleri yaptırılacaktır. 

Bu işleri yapabilecek serbest mil hendlslerln daha mufassal mnlnmat 
almak Uzere Konya Valiliğine müracaat eylemeleri. (3512) 

BaşvekA let istatistik Genel DlrektUrltl
ğU Eksiltme ve ihale Komisyonundan: 

ı - Kapalı zarr usultyle eksilt mest yapılacak olan iş yarım milyonu 
renkli olmak Uzere delme ve ayırma makinelerinde kullanılmak için satın 
alınacak 2 milyon !iştir. 

2 - Beher milyon fiş için tahmin olunan bedel 3750 liradır. İki mil
yon fiş bedeli Uzerlnden % 7,5 muvakkat teminat verilmesi l!zımdır. 

3 - Eksiltme 1938 Hazlranımn 27 ncl pazartesi gUnll saat 16 da U
mum nıüdUrlUk binasında toplanacak olan komisyonda acılacaktır. Jştlrak 
edeceklerin bir saat evvel tekli[ mck tuplarlyle teminat vesikalarını ko
misyon reisliğine vermeleri lAzımdır. Nilmune Dairede mevcut Povers ma
kine fişlerinin ayni olacaktır. Bu baptaki şartname bedelsiz olarak komis
yon kAtlpllğlnden istenebilir. (3439) 

O.evlet Dem1ryolla7ı ve Limanları işlt»t.-ne 

Umum idaresi ilô.nları 

Muhammen bedeli 7600 lira olan 20.000 Kg. nert yağı 6-7-1938 Salı 
gtinti saat 15,45 de kapalı zart usum ile Ankarada idare binasında satın 

alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 570 11 ralık muvakkat teminat ne kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUte ahhitllk vesikası ve tekliflerini ayni 
gUn saat 14 ,4 5 e kadar komisyon rels Uğlne vermeleri lA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme Dairesinden, Hay. 
darpnş:ıda Tesellüm ve Sevk Şeflfğln den dağıtılmaktadır. (3693). 

Devlet Demlryollan tolctme Um um Mlldllrlliğtlnden: 

ı - Devlet Demlryolları istasyon sınırında istihdam edllmek Uzere 
milsnbaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahslll bftlrmiş olmak; 
B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den aoafı ve 30 dan (dahli) yukarı olmamak; 
B) Asgart bir sene için askerlikten muaf olmak; 

Liman d:ılrrslnden aldılım liman cüz. 

danımt zayi eltim. Yenisini çıkar:ıcaıtını

dnn eskisinin hükmü yoktur. - lhuın oy. 

l>r. CAPER TA YVAHI 
Umumi cerrahi ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
PARIS TIP FAKOLTESt S. 

E) İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde 
faal serviste calışmata mani bir arıza ve hastalığı olmamak; 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. Ecnebi 
lisanlardan birine vakıf olanlar 67 11 ra Ucretle alınacaklardır. la Ali Tufan (2ilM6)' 

........................ 19 

ASiSTANI 
Erkek, kadın ameliyattan. dima~ 

estetik "yilz., meme, kann buruşuk· 

luğu ve gençlik ameliyatı .. 

3 - Müsabaka lmtlbanı 9 Temm nz 938 Cumartesi gQnn saat H de 
Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon 
tzmtr ve Erzurum işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

l>oktor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

<I - En son müracaat 8 Temmuz 938 Cuma gtlnUne kadardır. 

(Nisaiye ve ~ müteha~J!J) 

Muayene sabahlan M e c c ~ n e n 
5 - Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile mUracaat edecek

lerdir. 

8 den 10 a kadar U 
Öğleden sonra ücretlidir. Tel 4408<i 

Btıvııi!lu J'armak!rnpı, Rumeli han. 1 .................. 

6 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malQmat almak iste
yenler işletme merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler . 

(3588) 

ZAYİ Türk Hava Kurumu 
Dahiliye Mütehussuu 

Pazardan baıka günlerde ö~leden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
tıtanbuda Divanyounda (104) nu
maralı hııııuıi kabineınjc haatalannı 

kabul der. Salı, cumartesi ıünlcri 

ubah ''g,s - ı2. aaatleri hakiki 
fukarayı mahsustur. Muıyenehane 
ve ev telefonu: 22398. 

Beşiktaş MalmilıHirlilğündrn asker! 1673 

knyıt numaralı n 231026 seri numaralı 

maaş cilzdanımı zayi eltim. Yenisini ala
c:ııtımclnn eskisini hükmü olmndıAı i16n 

olunur, - Ekrtm Göniil Hmtkli l'ii:bn,ı • 

Büyük Piyangosu 
3. üncü keşide 17 Temmuz 938 dedir. 

........................... 11 Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre
dilen Bi::amt im 
pcıratorluğıt tari 
hi ile 66 elit ta 
m.amlanmı~tı1. 

Başlı başnıa v 
blUUn ilim seıu.'11 

leri doyuracak d, .• 
rcccdr gü-:::el ola-: 
bu kfltUphmıe ı 

çf ndtJ f k t>ısruit, , 
debi ve ilmi nıe, 
tutar üzerine vo 
zıl m ış en ,,,. m ı 

tapları bulurs ... 
nuz, Terdi ,.ı,.lı 
Türk ol:"yurıı 

nnın çok vak . 
dmı tanıdığı ~,. 

.!iyetler tarafı · 

dan 11a711lmı~ı 
Kitrıp/ıırı tnptı 

ve :mulıte.lif ~cr•lı 
ri pera k·,.ndr. c•111 

rrık tıurnlara , it 

::iltit tırıpı1ır. 1 r, 
r(J()(Ul l veri · 'a. 
lanbul - l'oktf 
ı·urdll. 

._ KURUNun kitap teklinde :roman tefrikası. -

GÖR USMIYES ÇETE 

bu iş için, bilhassa karanlık geceleri tercih cdlyor
clu. Siyah iplik veya tel de, hlc şUpheslz ki karan
hk içinde belll olmayordu. Gecenin karanlık ol
ması muhakkak lAzımdı. Despardl, işte bu se
bepten, meteoroloji ilmine ~alışıyordu. Ayın ve bu
lutların ne bicim alacağını bilmesi icap ediyordu. 

Hafiyeler sordular: 
- PekAIA, Despardl ne oldu? 
- Despardi aklı sıra bir kurnazlık etti. Bil· 

yUk balonlarının birine, - katlyen eminim haya
t ıuda ilk defa olarak asılıp - Uzerimizden kaçtı. 
tık defa ediyorum, cUnkU balon kendisini kaldır
dığı sırada, korkunç bir çığlık kopardığını işittik. 
J,Akln kaçtı mı? Balonun bağlı olduğu diğer ipin 
uzanclrğr istasyon tamamen tarafımızdan ::nşfedll
nılştir. Şimdi polisin elindedir. Despardl ha\"ada 
ayakları sallanarak yaşamak istemiyorsa, ergeç 
polisin kucağına lnmeğe mecburdur. Bu iş de 
böyle bitti. Haydi bakalım, şimdi herkes otomo
blllnre ... Kamyon da tamir edilmişse onu da alı
rız. Despardint otomobil Ye vagonu da burada ... 
Yani mtsartrlerlmizln de rahat rahat seyahat ede
bllnceğt kadar nakil vasıtası me\"cut. Yalmz bi
zim otomobillerin lAstlklcrinl delen t;fvlll tahtayı 
unutmayın. Onu mahkemede vesika olarak ibraz 
c;deceğlz. (Sonra Pratn dönerek) ,Haydi delikanlı. 
Senin kUçük kızın da uykusu gelmiştir artık. En 
rahat otomobillerden birine atla da, ona ninnl 
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metsiz bir hale getirdikten sonra kırıp, yer acı
yordu . 

Bütün bu hAdise, beş dakikadan fazla sürme
di ve sonra Brodl; bUyUk bir otelin kapısından is
tikbal ediyormuş glbt, Marlov ile Prata "Buyu
run!,. dedt. 

Bir an tcinde ucu de eltin öbUr yanına geçmtş
tiler. 

Kocaman bir b<Scek vızıltısını andıran sürek
li ses, elAn devam ediyordu. 

Ortalık kapkaranlık ... Meçhul bir arazi.. Fa
kat her ne kişi de ilerledikçe, işitilen ,·ızıltının da.
ha yakından geldiğini hissediyorlardı. 

Nihayet Marlov adımlarını tamamen yavaş. 
ıattı. Vızıltı, şimdi daha sarJh işitiliyordu. Hafif 
bir rUzgAr cıktı. Fakat, neresi olduğu pek kestiri
lemeyen bir istikametten yaprakların ku\"vetle 
hışıldadığı duyuldu. 

Eğer Marlovun keşti doğru ise, bu hışıltılar 

boşuna değildi. Bunlar, Marlov Te arkadaşlarına 

daha ihtlyatkAr davranmak ve mevcudiyetleri~ 

den haberdar etmemek tein bir ihtardı. 
Zira, burası, GörUnmtyen Çetenin bUtUn esra

rını taşıyan bir yer olacaktı •.. 
Karanlıkta birlblrine carparak ilerleyen po

lis hafiyeleri için, her saniye tehlike daha çok ar
tıyordu. 

Marlov, bu mUhtm takip plAnında atacağı 
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ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
DiKKAT! 

Yaz mevsimini Boğaziçinde geçinnek için mekteplerin umumi tatiline intizar eden sayın halkımıza mahsus 1 
remmuzdan E) IUI gayesine kadar 3 aylık fevkalade tenzilatlı kart abonemanları nın ikinci serisi bugünden itibaren 
satılığa çıkarılmıştır. 

Bu kart abonemanları - Usküdardan _Üsküdar dahil_ Çubukluya, Rumelihisanndan. lumelihisan dahil - lstinyeye 
kadar% 40 Paşabahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavak!ara kadar % 50 tenzilata tabidir. 

40 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Rumelihisarı ile Osküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki "1980,, 

yerine "1188" , ikinci mevki "1575" kuruş yerine "945" kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgan ve İstinyeye kadar birinci mevki "2340" kuruş 

"1404" kuruş, ikinci mevki "1980" kuruş yerine "1188" kurştur. 

kuru~ 

. 
yerıne 

50 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli 
Y eniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası olan Kavaklara kadar 
birinci mevki "3150" kuruş yerine "1575" kuruş, ikinci mevki "2700" kuruş 

yerine "1350" kuruştur. 
Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi İcap 

"234" , ikj._1ci mevkide "195" kuruş işbu kartların yukarıda yazılı tenzilatlı 
rında dahildir. 

eden 
fiatla-

Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları da mıntaka farkı aranmak

sızın Boğazın her iskelesine gidebileceklerdir. 

Kontrolü tc<:Jıil için memurlar tarafından talep vukuunda kartlarının ibraz buyrulması 
mahsusada rica olunur. 

yolcularımızdan sureti 

• 

1 

Uşak Asliye 1/11/mk J/ukimliüin<lcn: 

580/479 

Hususi idareden avlı~alan eıııek il Ö'~"l'etuıen \'e ıııeıııurıua·la ökıüılerlrl: 
• b ~e 

nin Haziran 938 Ucer aylıkları 21 Haılran 938 salı gününden itibaren o• 
lc>ceğlnden aylık sahiplerinin aylık cilzdanlarlyle beraber Ziraat Bank89ı 
müracaatları. (1.) (3750) 

Senelik muhammen kirası 2rıo 11 ra olan Yakacıkta Ayazma meıtre ~ 
zlnosu 939 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya Yerilmek Uzere açık ar kil 
maya konulmuşlur. Şartnamesi Le\•azıın Müdürlüğünde görülebilir. tst~38 
olanlar 18 lira 75 kuruşluk llk teminat mektup veya makbuzu ile s-7• 

perşembe günU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (
378

S) 
(B.) 

İstanbul şehrinde: eD• 
ı - Asfalt betonu, bitüm betonu, katranlı \'e katran betonu ve çlPl ı• 

to betonu ile yapılmış olan yollarda atideki evsafı haiz olmıyan bayvall 
ceklleo arabaların seyri seferi yasaktır. t~ 

2 - Her arabanın, doğrudan doğruya tekerleklere tesir eden bir r
nl bulunacaktır. Arabalarda takozlu frenden başka bir ,·asıta ile tek• 
leklcrl tevkife mahsus terti"at bulunması yasaktır. 

ıı· 
3 - Arabaların tekerlekleri ha rlz bir surette yalpa yapmaması 

zımdır. ~ 
4 - Yukarıda menuubahls edilen yollarda tekerleği kırılan bir 8 rl 

banın tekerleği tamir eclllmedikçe ,·eyahut bu talimatnamedeki şartll 
haiz bir araba üzerine alınmadıkça olduğu yerden hareketi memnudur·..-

5 - Arabaların tekerleklerinin bandajları (taban demirleri) tek• .. 
ba .. • 

leğin her noktasında en az beş san ti metre genişliğinde olacaktır. Bu r 
ktl. 

dajlar üzerinde cıkmtı halinde çivi başı \'('ya kabarcık bulunmıyaca o 
6 - Arabalar yaylı olacak ve tekerleklerin kutru 75 santimetrede 

aşağı olmıyacaktır. 

Du talimatname ı Eylül 938 tarı hinden itibaren tatbik edııeeektlt• 
ıı· 

Muhalif hareket edenler IGOS sayılı kanun ahkAmına ·göre cezatandırı 
<'aktır. (R.) (3787) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------
Çarşamba helediyeslnden: 

ıa.ı• Çarşamba kazasında tahminen "225,, hektarlık hA.llhazır hartta• 
yaptırılması işi genel şartnamesi dairesinde eksiltmeye tıkarılmıştır. ~ 

ı - Yapılacak haritanın muhammen bedeli meskün arazinin bek Akhisar Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanhğından : 

"24,. lira gayri meskün arazinin bek tarı "12., liradır. 

ı Uş?kkA)hcy malı:ılrlesdindekotur:ınUTn~ar · 2 - Münakasa acık eksiltme usullyle 2490 sayılı kanun muclbioce ır 
sm:ııl ·ızı Ayşe tara ın an ·oensı şaı,;ın 

Akhisar parti ve halkevi binası inşaatına ait bundan evvel münakasaya 
konmuş olan plan ve projeler değiştirilmiş ve yeniden yaptırılan proje üzerine 
keşif tutarı (54494) lira olan yeni inşaat vahit fiat üzerinden ve bir ay müd

Külçen kö) ünden Ahmet oğlu Ali aleyhin- ra ol unacal<tır • 
de Uş:ık Asliye Hukuk mahkemesinde nç. 3 - MU\·akkat teminat 292 lira 50 kuruştur. 
tığı hoşanmn da\'nsının görülen mulıake. 4 - Münakasa 4-7-938 tarihine mUsadl! Pazartesi gUnU saat 16 d• 
me<i sonunda: Sahil olan sebeplere lıinnen Çarşamba Belediye daireslnde,ıcra olunacaktır. 

detle kapalı z~rf usuliyle eksiltmeğe çıkarılmıştır. 
İhale 1·7-G:;s cuma günü saat 16 da parti binasında 

lcr plln, şartname ve keşlfnameyt 5 lira mukabilinde 
alabilirler. (3483) 

yapılacaktır. İstekli. 
parti başkanlığından 

5 - Posta ile gönderilen teklif mektupları iadeli teabhUtlll 
llızımdır. 

6 - Şartname Çarşamba Belediyesi muhasebesinden parasız aıııa" 
bilir. (3686) 

BaşvekAlet istatistik Genel l>lrekt6rlll
ğll Arttırma, Ekslltm~ ve ihale Komisyo
nundan: 

iki t:ır:ırın hoşıırını:ıl:ırın:ı Ye masarifi mu. 
hakeme ''C lliim harcının mfiddealr~ lıden 
tnhsiline dııir \'İr:ılıen 17 - 9 - 935 lari
hinclc ,·erılcn k:ırnra nit 580 C'5as 4 79 ka
rnr ı;nyılı iHim, mücldr:ıleyh Alinin daimt 
iknmcı~·,ıı s:ılıilıi olmnrlı!ıı ''e halen otur
dıırtıı yer ıııeçlıul olılu;'!ıı cihetle hukuk u. 
ıuHi ınuhokcmelerl kanununun 142 nci 

ıtydın Asliye l/ukuk Jlahkcm~sinden: 

modtlc~i nıııcihirıce 11:'\ncn lcblll,?ine Irnr:ır ,_ 038/7:i7 
verildi[tinrlcn lehli~ olıın:ınııyan ilfıııı nı:ıh. 
keme cflvnnhnnesine yapışlırılmnk sureti. 
le tclıli~:ıt Ha kılındı~ı lıllinmek üzere Wım 

Aydın Cüzcllıisar mnhallesinılcn demir
yolu kenarıncln 109 sayılı e\'de sn·aeı A- , ı - 26 forma kadar tahmin olunan 936 - 937 senesi Maarif yıllığının 

1500 adet baskısı kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıştır. hiikınil ilin olunur. (371i7) kir karısı Muznrrer tnrafındnn A)•rlın Gil-
2 - 16 sayfalık beher forma tein 60 lira Uzerlnden 1300 lira bedel 

tahmin edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hl?sablyle 98 liralık muvakkat temi- 1 
nat vesikası verilmek H\zımdır. 

3 - Eksiltme 1938 Haziranının 27 ncl pazartesi gUoU saat 15,30 da 
Umum MüdUrlUk binasında toplanacak olan komisyonda acılacaktır. lştl

rak edeceklerin bir saat e\'\·eı teklif mektuplarJyle teminat zarflarını ko
misyon reisliğine vermeleri lAzımdır. Numune Dairede görülecektir. Şart
name bedelsiz olarak komisyon krıtlpliğlnden tstenehllir. (3140) 

OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 

zcllıi~:ır malı:ıllcsinıfen Bıılıkesirli Akif 
Ebrişim sıvacı ale) hine açılan boşanma 

da,·:ısının muhakemesinde: miiddeanleyh 
Akif Ebrişim sıvacının ik:ımctgtıhının meç 
hul olması hn'ieblyle ilôncn tclıli~at ya. 
pıldığı holde nınhkcmc) c gelmediği görül
müş olılıı~ıınıl:ın hakkında iliınen gıy:ıp 

knrnrı telıliPıııe kıırnr verilmiş ve hu se. 
heple muh.ıkcınesi 11 Temmuz 938 pnz:ır-

Daktilo 

Tıp Faldiltcsi 11..-inci Cerrahi 
Klinigi Doçenti 

lstiklii.l Caddesi Elhamra Apar_ 
tımanı No.: 1 (Sakarya Sineması) 
Muayene saatleri: Pazardan maa

da Tıcrgl(n saat 15 - 19 kadar. ı 
Trlcf rm .· .'15 - 99 

Belediye merkez muhasebesinde münhal bulunan clal<tlloluk için 24-6-
938 cuma gUnU saat 14 de imtihan yapılacaktır. İyi daktilo bilen taliplerin 
bir istida ile imtihana girmek üıere müracaat etmeleri IH\n olunur. 

'3787) 

Sahibı ASIM US 
Neşri}at müdürü Refik A. Sevengil 

lcsl s:ınt 9 n lıırakılmış olduğu cilıclle mıı
ııvycn gün ve s:ııılle Ayılın Asliye Hukuk 
Malıkeme'iinde hazır bulunm:ısı veya bir 
vekil göndererrk kendisini temsil ettir
mesi, :ıksi tnkdirde hir daha mahkemeye 
kalıul erlilınh errk gıynhındn ıle,•nm 
hitlrileccğl ıı:ın olunur. (3iG8) 

ve 

- KUıtUNun kitap §cklınde roman tefrikası. -
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ikinci adım için süratle kararını verip heıııı·ıı ha
reke~ gecmck mecburiyetindeydi. 

Nitekim bir sansar gibi sessizce bir iki adım 
daha ilerledikten sonra birdenbire emir Yerdi: 

- Ldmbalarınızı yakınız! 

Derhal iki ışık sütunu, karanlığı deldi \"e ön
lerine umulmadık bir manzara cıktı. Bir otomobil 
ve onun arknsıııa bağlanmış küçük bir seyahat 
arabası. 

Arabanııı penceresinden Illjamalı biri bakı-

yordu: 
Solak Sklner! 
- Ne lstlyoı·sunuz? 
- Illz zabıta memurlarıyız. Arabayı arayaca-

ğız. 

- Fakat bu yaptığınız rezalettir. Adeta yol 
kesmek nevinden bir şPy! Jlahatııııızı hoınıağa 

hakkıııız var mı ya ... 
Marlo\, arabanın kapısına yüklendi. Elektrik 

IAmbalarını uzattılar. lcerdc. uıııuuılyetle bu gibi 
seyahat aralrnlarıııcla ~örülen kUı;tik, 1;Uzel dtişe>ıne 
<!eğil de, bil) uk cam a ktiınUhltörler, bir elektrik 
motöru. hlrknç kangal si)ah tel \·esaire göriınli· 

) ordu. 
Ve arabanın en ucunda. insana benıeycn bir 

şey yatıyordu. 

Prat, derhal atıldı. Güzel iki bileğe flarılı lp
icrl çözerek ve kırmızı bir çtft dudağın arasından 
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lnırıış:ııuş lılr mendil cıkararak Madlcnl kurtardı. 
\'e bu sırada llstlerindcıı bir çaylağın knnnt 

ı;ırı>ıuasını sandıran bir ses işitildi... Arkasından 

boğuk bir çığlık! 

Az sonra MarloY, karanlık yolun Uzcrlnrle 
kendisini bckl<>yen arkadnşlariyle buluştuğu za
man anhıtıyordu: 

- Haydutların yatağında gördüğUmüı. ldro
Jcn dolu madeni Ustüvnneler beııl şüpheye dUşUr· 
n.UştU. Nitekim tnhklkatıııı, her şeyi meydana çı
kardı. Dcspardl balonlar yaı>ıp lcerlslne ldrojC'n 
dolduruyordu. Bu balonlar, birkaç kilo sikletln
derı. birkaç yüz ldlo ağırlığa kaclar kalılırarak ı;P· 

şit çeşit lıUyiıklUklerdcydi. Balondan sarkan sly:ıh 
bir iplik lıellti <le l>0sııardlni bileğine takılı duru
yorclu. Bir ıllğC'r ip de, ch·ardn bir yol tizerlndı• 

br•J\lcyen bir otoınolıllıle veya hcrhan~i bir rlzll 
istasyona nıcrlıuttu. 81r Hub011in evinde bu ip. 
krcl<>n l>lrl, taraı:anın parınoldı;';ına takılmış ola
cak ki. rüzgflr balonu ll<'ri geri gl>türduk-:(1, ip, 

parmaklığı yt•nıiş ... l>eı.ııarıll lıir şey <,:aldığı z:tnııın 

ı;aldığı şeyi: birisini \"urcluğıı zaman tulıanC'asıııı. 

elindeki siyah ipin ucuna tnloyor ,.c illi S('rhcı;t 
bırakıyor. bir nıı !<'inde h<'l' şey ortadan ka) lıolu
yordu. Bunun ÜM'riııc balon. hlr hayli yUksPli.}or, 
ımnra ı;lzll lsta~yoııılan gpri CC'kil0rck U('Ulla takılı 
bulunan cşyn lncllriliyor; saklanıyordu. Dcspardl 

Bizans I mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizan.! mevzııu 

ıızun yıllar oy,., 
ayrı tetkik ve te
tebbQ edilmiş bir 
n.evzu olduğu haı. 
ds bugün büe ay. 
dınlatılmam~ bir
çok tarafları var
dır. Tevfik Yetim
lioğlu tarafından 
Lisanımıza çevri· 
/P.n Bi::an~ lmpa· 
r(llnrluğunun ta· 
rihi adlı kitap , 
bu aydınlatrlma-

mı~ tarafforı tes
'Jit t'f mr!kfe ue bil

tiin /Jizıımı tnrihi
ırn i<'mn., ef/nek 
Şnrki Avrupa im-
ııurutorl u<iunun 

l>in •u·ıırlik 011k11-

'''"" _ıııkaııt rıt
rrırl.t"<lir . 

,,..;,,,,,, lfll~ ku- ~O lANT 
ru~ rı/ır /ı l1p1 kı· 

tapt;ııln lnılım11r. 

Toptrm mür~raat 

malırılli: - lstan
bul, Vakit Yurdu. 


