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Hata daki Eti Türklerinin vaziyeti 
Başvekile arzedildi. Celal ıspanva 
Bayar Ankaraya gelen he- Bir ingiliz gemisi daha 

sularında 

EntrikaJar sona 
erecek mi? 

heyeti bugün saat 12 de Başvekil Ce- gii.n B"f'Vekil tarofındmı kabul edil· AUJcanta 4 (A.A.) _Asi tayyarele- manım bombardıman eden ui tayyare
lil Bayann bqkanlğmda topl&DIWf· mi§tir. Ce14l &yar heyet rei8 tı6 aza. ri geceleyin Umanı ve civarını bombf.r- ter dört tane idi ve Majorktan ıeliyor
tır. aıyZa tızun bir göri(fmede bulunmU§" dıman etmiılerdir. İngiliz Mari vapu- tardı. İngiliz Marin vapuruna ild bom-

Bir kaç gilttdenberi tehrimizds bu- tur. Heyet Hataydaki aon ooziyeti 1'6 runa bombalar isabet etmiıtir. Geminin ba isabet etmiıtir. 
Bir lkl gündlir Batar hakkında 

llıllhim haberler geliyor: Anadolu A-

lunan Hatay Eti Tilrkıerinden meıte- Eti Türklerinin haZi.ni Barvekile ar- İngiliz olan batmaldnisti ölmilt ve di- :Asi tayyareleı: ayni zamanda Valen-
şekkil ve Abdülhami Haı·:·~mın m,,. a:etmi§tir. siyayı da ıbombardıman etmitler ve oa 

Jaıısı enelld gün intJhabat işlerinde r.----------------.. 
bttararane hareket edeceğinden şüp- Hatay ff:inde 
he etmediğimiz Doktor Abdllrralıma- r 
llnı büyük salAhlyet ile Hatay d.ahl· 
llye mlldlil'lüğüne tayin edildiğini, 
P<>lls ve jandarma kuvvetlerinin 
kendi emrine verlldiğlnl bildiriyor
du. Dünkü gazetelerde de Fransanm 
Suriyedek.l yüksek komiseri Kont 
l>ö lUartelin Hatayda örfi idare llAn 
ile beraber şimdiye kadar burada 
Fransız delegesi ' 'azifesl rapmakta 
olan Garoyu azlederek onun idari 

"' S&lAblyetinl askeri vazifesine ilAve
ten kumandan Koleye tevdi ettiği, 
~ sonra Milletler Cemiyetinin 

~l .. tay lntihabatou kontrol etmek tl· 

~"raosız gazeteleri 
Hükumetlerini tenkide 

başladı 

1-'raruuzca ••Parsuar'' sazeteal Ha· 
ta1 meselesinden bahseden bir 7azı
mıda törle dlror: 

Antakyadan haber verildiğine gö
re, Sancakta reyiA.m için yapılan ka
yıt muamelesi beş gUn tehir edllmlt
tlr. 

J 
Sebep: Tehllkell bir hal alan hl· 

altı kiıiyi öldürmil§lerdir. 32 de yarak 
vardır. Bunlann ekaeriai kadındır. 

UZLAŞMAK ISTEMIYORLU 

Parla 4 (AA.) - tı'igaro gazeteainln 
Loadra muhabirinin zannettiğine 15-
re, İngiltere hilldlmetinitı ispanyada 
tavassutta bulunmak teklifine Roma, 
Berlin, Burgoa ve Banelona kat! bir 
"Hayır,, la cevap vermiperdir. 

CöNOLLOLERMESELESI 

~ mahalllne gönderdiği komls;yo
ı/' nuıı genel sekreteri Anker'ln de va· 

dlseler. Daha kayıt ctınlertııde vazi- Baftıe'Wl Celil Bayar An1Mrada kar111anaık1arı sıraila ••• 
yet bö7le hararetlenlree 'ıeçliD. nna- -----..,;...------------~---------

Londra 4 (A.A.) - ispanya httkft
mcti Banelonadald İngiliz ve Franaıs 
elçiliklerine birer nota vererek askeri 
ve bava atqelerini sivil ahalinin geçen
de bombardımana maruz kaldıldan ma
halleri -ıeztneğe davet etmiıtir. Bundan 
maba~ bu mahallerde asker! hedefle
rin mnc1*tiyetl mev.ıuubehı oJmaya.. 
•>J ı ._ Yrls _.... 'iilr rapor 
neırectilmetlnl temin etmektedir. 

....ğ~. ~et verildiil bMnJ ~ .. .,.. y da 
Fakat, Fransız halkı Sancaktan 

Gfıra Fransa hlikfımctl artık Ha
ta1 Intilıabatıru doğru bir mecraya 
ıevketmek için kat'i tedbir almağa 
karar vermiş. Yakanda hülAsa ettl
itnıtz haberler de bu kararın tatbl· 
katı cümlesinden imiş. Temenni ede
lbn ki hakikat böyle olsun ve Hatay. 
da Türk unsuru aleyhine yapılan sut 
kastlar Fransa tarafından tamiri 
hnkAnsız bir neticeye varmadan ıs-

~::::ı~::=~~ı!"ı:~.~:.!·:::u~:: Slovaklar da muhta- Varşova müsa-
nu pek iyi bllmeyor. Bütlln bunlar 

onaokadaruzakşeylerkl! rı·yet ı·sıı·yorlar bakalarında 
Bununla beraber, bu, Şarktaki bll-

yük mese1eıerden bırıdır: Tllrkıye- Blnlcllerlmlz 
nln uyuşmayacağı, buglln Fransaya Almanyanın Avusturya komi-
ondan dolayı dargın durduğu mese-

Oçftncn oldular 
:Varşova, 4 (A.A.). - Beynelmilel 

binicilik müsabakalarında Polonya 
birlnclllğl, Almanya iklncmtı, Tür
kiye üçllnclllllğll ve Belçika .dörducn
lllğU almıştır. 

1'b edilmek taresl bulunsun. 
lelerden biri. seri istifa etti 

Hele Almanyanın, Şarka dolru 

Bu samimi temennimizi böylece 
ka7dettlkten sonra Hatayda Millet
ler Cemiyeti adına hareket etmek il· 
aere gönderilmiş olan komtsron ge
llel sekreteri Anker ile Fransız dele
&erıl Garonun vazifelerinden uzak
la,ıırılmış olmaları hAdlsesl lzerln· 
de biraz durmak lsteyoroz. 

Fransız delegesi Garo ge~nlerde 
4nkaraya gelmiş, hükiimet merkezi. 
1'ılz ile temaslarda bulunmuş, gicler
lten de Hatayda Tttrk davasmm hak
lı olduğunu gazetecilere söylemek
le beraber kendisinin iyi niyetlerin· 
elen şUphe edilmemesi için: 

- Benim damarlarımda Ttlrk ka
llı var." 

yayılmayı t ekrar dllşllnmeye başla· 
dıfı bugUn bizim de bu meseleyi bi
raz yakından dllttınmemJz lA.zımdır. 

Prağ 4 (A.A.) - Monsenyör Hlin
ka tarafından idare edilen Slovak Po
puliat partisi bir liyiha ile SlovakyaQin 

italya F.ransa ile 
Hangi şartlar altında 

. Anlaşabilir? •• 
Tribuna ıöyle yazıyor: 
''İtalya ile Franaanm barikadın iki 

tarafında bulunmalan bu memleket
lerin birleımelerine mani oluyor. Fran 
1a hütrumeti bu mesafeyi katetmek için 
llzımgelen ıeyleri yapmaldıkça müza
kerelere tekrar baflanmasuu Umit et
mek muhaldir.,, 

Bu gazete, Romaya bir Fransız se
firi tayin edilmesi meselesinin tali bir 
ehemmiyeti olduğunu ilive etmektedir. 

l>lyecek kadar teminat vermekte 
tlel'fyp gitmişti. Fakat Hataya varır 
~•l'lh.u sank.l Ankarada söylediği 
'6&ıer1n tam aksini yapmağa azmet
laUş bir adam gibi hareket etmeğe 
b-.şıadı. Biz Tüı·kler Garonun bu 
'-rzı hareketi karşısında hiç hayret 
et.Jned1k. Bizi hayretten hayrete dü-
tllren ~5e7 l\llllctlcr Cemiyeti namına z e 1 Z e 1 e 
lfatayda 'azlfe almış olan komisyo- Son nutku te/sir edilen ltıalyan O d 1 
»l11Jl vaziyeti oldu. evam e yor 

Hariciye Nazın Kont Çiano 
llayrctimlzc sebep olan hAdlseler- Çankırı, 4 (Hususi) - Dun geceki 

elen yalnız bir tanesini burada ha- Roma 4 (A.A.) - Havas ajansının zelzeleden sonra Çankırı ve clvarın-
tıplatalnn: Hatay<la intihabata esas muhab:ri bildiriyor : da bu sabah da gene zelzele ,\ıisso-
01-cak kapt muamelesi başladığı Kont Çianonun Milboda aöylediii lunmuştur. 
~illan mevcut nüfus Türklerden nutuk hakkında tefsirlerde bulunanı•- Zelzele sabaha karşı olmuş ve iki 
başka Alevi, Arap, Ermeni .• gibi bir zeteler, Fransız - İtalyan münasebet- k re hissedilmiştir. Bunların ikisi 
'ta1tun cemaatlere ayrılıyordu. Bu )erine telmih ederek geçen ay zarfında de hnflf olmuş ve hiç bir hasara se-
;111.aı«ıer Türk ~oklubru yanında batlanan müzakerelerin ''birçok anlat- bebiyet vermemll)tir. Fakat, zelzele-
t •tay Ulkcstnin azhklan olacaktı. mamazhklarla yantıı kanaatlerin Parla nln devam etmesi halkı daimi bir 
el sas ltlharltfo (AIC\·i) lerln Ttlrk ol- hütrumetinin Roma ile anlatmasına ma- b!ızursuzluk içinde bulundurmakta-
llh şUph~lz•li. Rnnnnla beraber ni,, olduğunu kaydetmektedirler. dır. 

~Si fi U 3 Avvenire gazetesi "Fransa Pirene Dllnkn zelselede fellkete utra-

muhtariyetini ve bilhassa bir Slovak 
teırii diyetinin ihdasım istemeğe karar 
vermittir. Bu kanun liyihası pek kısa 
bir zamanda parlamentoya tevdi edile-

" J!pta:» 
Bratialave 4 (A.A.) - Hlinkanm 

muhtariyetçi Slovak partisi kongresi 
bugUn açılmııtır. 

Çekoslovakyadaki diğer muhtariyet
çi partilerden yani Polonya, Macar, 
Henlayn partilerinden gelen telgraflar 
kongrede tiddetli alkışlar arasında o
lrunmuıtur. 

Polonyalı Tetmen Sukullç terdi 
mllklfatı kazanmıştır, 

Varşova, 4 (A.A.). - .Yabancı ordu 
subaylarına mahsus "Hartcl:re Nazı
rı MllkA.fatı" milsabakasında :Alman 
Brlnkman birinci, Fransız Şövalyer 
ikinci, Belçikalı Gonze üçUnctl, Ttlrk 
Polatkan dördUncll ve Polonyalı No
vak beşinci gelmiştir. Harlclre Nazı
rı B. Bek mllklfatları bizzat vermlt
tlr. 

(jiüıletüt peşinden : 

Kedilerden belediye memurları 
Parlsin büyük mağazalan 80 n zamanlarda bir fare istlJAsma ulra

mıştır. Fransızlar bu kemirici hayvanların zararlarına k&l'ŞI çare 
düşünmek.le meşguldür. Zira şhn dire kadar müracaat edilen tedbirle
rin hiç birinden fayda görülmem iştir; Pastör Enstitllsll tarafmdan tav· 
siye edilen blr nevi virüs kullanılması da bir netice vermemlştlr. Onun 
lçln bazı Fransız gazeteleri Hollanda ve Aiman1ada olduğu gibi Fran
sada dahi bir "ltlAtıfar" haftası ihdas edllmeslnl ve Paris beledlrest 
tarafından bu maksat ile fare av c111 bir kedi alayı teşkil olunmasmı 

tekili ediyorlar. Bu teklifin mües slr bir tedbir olacağına kanaat ver• 
mek için de büyük Parls mağaza larmm birine birk~ kedi getirWr se
tirllmez bütün farelerin yok oldu pnu aöylll;yorlar. 

Jt~arelerln mağazaları ve evleri lstilA etmesi ne kadar tehlikeli ise 
yersiz yurtsuz kedllerin şehir 80 kak.larmda alabUdiifne çopımaıan 
da o kadar zararlıdır; ancak cins olan kedilerin fare tehlikesine kAl'fl 
her çareden daha tesirli olduğun da da şttpbe var mıdır? Onun lçla 
Fransızlann Parls kedilerini or ganize ederek belediye hlzmetı.de 

kullanmak teşebbüslerinden bizi m belediyelerl.mb de lstllade edebi
lirler sanırız. Eğer Parls beledi resi kedi bulamazsa tst&nbulda topla
nıp hay, ·anlan hlmare cemiyetin de öldilrUlen kediler Fransa1a lhnMJ 
da ellileblllr. Bu suretle toplanan kendilerin biç olmusa bir kmmı bOo 
euboşuna öldllrlllmekten kurta nlmıt olar. 

(Sotıv -. 4 ri.~.J~J~" ~h:u~du:d~u:n:u~ka~pa:m:•~h~dı:r·=u~di~·~y:oı~·---~7~an~la~r~a~y~a~r~d~ım~d~e:v~am.~e~tm~e~k~t~ecllr~~· ~----_ ......... .__. ______ __._~---~ .... ..,.~~=-=r:.• 



No. 52 \'azan~ !Ka<dloırcaını Kafuı 
Genç zabit Hckebolosun artık ya§a- ( - Böyle bir çocuk baılı baıına bir 

madığım söyledi. Sonra: saadettir l 
- KUçUk prens Atanas emirlerinizi Diyordu. 

bekliyor! - Benim bUtUn arzum ıeni mesut 
Dedi. etmektir, sevgilim 1 
- Nasıl bir çocuk? Eskiden aevlm

liydi ama, çocuklar bUyildilkçe değl· 
giyorlarl 

- Bundan daha sevimli bir çocuk 
olamaz, mukaddes Vasilisam ı Güz:elli
ği derecesinde terbiyeli .• 

- Babasına benzemiyor demek. 
- Vasilisamızı andınyorl 

- Kabul snlonuna geçtığim zaman 
onu getir. 

Çocuk ancak sekiz ya§ına vardı. lri 
kara gözleri, mat yüzü, ince viıcudile 

bir kızı an:hrıyordu. Teodoranın önU
ne doğru ilerledi; üç dört adım uzağın· 
da durarak sağ elini kalbinin üstüne 
koydu ve saf dizini yere koyup baş 
eğdi. 

Teodora gUIUmsUyordu 
Yerinden kalktı, onun saçlarını ok

§!dı ve sordu: 
- Bona bak kilçUk 1 Burasını sevdin 

mi? 
Çocuk ba~ını kaldırdı: 
- Sevdim mukaddes Vnsiliaam 1 Fa

kat 
- Fakat .• Ne var? 

- Çok büyük.. Çok parlak.. Gözle-
rim kamaşıyor l Şa§ırmaktan koıkuyo
rum, mukaddea Vasilisooı 1 

- Alı;ıraın 1 Yalnız bulunduğumuz 
zamanlarda bana Vasilisa deme. Anne 
diye söyle! 

- Bana öyle öğretmişleı:t:ii de .. 
- Zararı yok, bundan sonra benim 

dediğim gibi yapı 
- Peki, anne •. 
Dı;il:ıda fısıltılar oluyordu: 
- Vasilisamızın oğlu gelmi11 
- Prens Atanas çok güzel bir ço-

cuk .. 

Kapı açıldı, dalgalı saçtan, ipekten 
ve kenarları İ§lemeli elbisesile Atanas 
göründü. Koridoru dolduran general
ler, 7abf tler, senatorlar, Bizans zengin 
leri iki taraf ta ilci aaf haline geldiler. 
Eğilerek onu sellml&dılar. Biraz sonra 
da sırma elbiseli bir upk o gün Vasi
lisanın hiç kimseyi kabul edemiycceği
ni bildirdi. Saatlerdenberi bekliyenler 
en kUçük bir mırıltı ve somurtganhk 
yapmadan koyun sürüsü gibi çekilip 

gittiler. 

Yüstinyanos o akşam yemek salonu
na girdiği zaman onu kendisine kar11 
her zamanki gibi güler ylizlü buldu. 
Fakat kendisi o derece §en değildi. 
Hatta bir §eye sıkıldığı anlatılıyordu. 

Gerçekten canı sıkdnu§tı. Çlinkil Te
odoranın en küçük oğlunu yaruna ge
tirttiğini haber vermişlerdi. 

Ah bu çocuklar 1 Toodorayı kollan -
nın arasında SJkan yabancı erkeklerin 
hatıralan] İmparator kıskaruyordu. 
Niçin bu kadınc:ı Pontiyakosun ziyafetin 
ide ilk rastladığı gece sahip çıkmamıı· 
tı? 

Kansını öptükten sonra masaya doğ
ru yürürken kenarda duran çocuk gö
s~e çarptı. Kaşları çatıldı ve içini çek· 
ti. Fakat bu hal ancak birkaç ı;aniye 
ıUrdil. Çünkil Atnnas küçüklükten beri 
sarayda büyümüş olan olgun bir prens 
gibi büylik bir incelikle onun kar§ısın
da bir dizini kırmış, seliim vermişti. 

Teodo:a bunları hiç ıezdirmeden ve 
sessizce takip ediyordu. Hemen cğluna 
döndO: 

- Atanas, haydi, Masedonya geldiy
se seni Teodor dayıya götürsün! 

- Peki mukaddes Vasilisamt 
Çocuk hemen döndü. Kapıya doğ

ruldu. 

Teodora kocasının koluna girerek: 
- Affedersiniz ; Mascdonyayı An

taninaya ı;:öndetmlştim. Bunun için .. 
Diyordu. 

Fakat Yüstinyanos onu dinlememi~; 
yUzünde temiz bir gülümıscyle çocuğa 
ıeslenmi§ti: 

- Küçük, gitme 1 Buraya gel baka
yım! 

Atanas döndü. Yüstinyar.os cnu ok
ıadı. Sorduklanna kısa dUzgli cevap 
lar aldıkça daha çok hoıunn gidiyor· 
da. 

Biru 90nra Atanası kendi sedirine 
alou§tJ. Kansına: 

- Onu niçin Teodora ıönderiyor-
sun? Burada kalamaz mı? 

- Emredersiniz 1 
Atanas artık urayda kaldı. 
Karı koca yemekten sonra çalgıcıları 

dinlediler, insanlan seyrettiler, biraz 
da içtiler ve çok geçmeden Atanas gibi 
bir veliaht vermesi için tanrıya d~a 

ederek yataklanna ıiroiler. 

Tec.doranın artık ç.-xuğu olmuyor
du. Fakat ümitleri kırgın değildi. Bu
nun için kiliselerde dua ediyor, ettiri
yordu. tHUrUkçülere gidiyor, muska 
takıyor, hatt~ büyilcillere danı§ıyordu. 
Yüstinyanoı da ondan geri kalmıyor
du. 

Zevk, eğlence, dalavere ve şehvet 

illkesı olan Koıtantinopli de din hayatı 
da ayni derecede kuvvetli ve yayılmış 
bir halde bulunuyordu. Yilzlcrce kilise 
ve manastır vardı. Sokaklarda sürU sil· 
rU papaslar ve ke§iıler eksik olmazdı. 
Patrik bir kral gibi ya§ardı. 

TtQdoranın tahta çıkııı bu hayata 
daha çok kaynaıma vermiıti. Çünkü 
sürülmi!ı olan binlerce monofizit pa
paı ve keıitler senelerden ıonra tekrar 
eski yerlerine geliyorlardı. Teodora: 

- İmparatorluğun rahatı ve büyük· 
lUğU için kiliıe kavgalannm bitmeal 
l!zımdır! 

Diyordu. YUstinyanos ona bak veri
yordu. Amcasının açtığı yoldan ayrıla
mıyordu. • 

Monofizitler kiliseyi tamamile ellerine 
almak istiyordu. Bunun için prcpagan
da yapıyorlardı. Teodounın sarayının 
bir tarafında bile manastırları ve kili· 
seteri vardı. Yoanis Tellas, parça par
ça bir elbise içiooe elinde bir sopa ve 
çıplak ayakla biltUn doğu Akdeniz 
civarını dolaşıyor; sık sık Mısırda, Su
riyede, Anadoluda ve Bizansta görünll· 
yordu. Kendilerine yasak edilmit ol
masına rağmen Teodoraya güvenerek 
evlerde veya kilisele11de toplanıyorlar; 
hatta vaftiz yapıyorlardı. Bazan ortır 
doka kiliselerine giriyorlar, kavga, 
gürültü ve rezalet çıkarıyorlardı. Bun
ların içinde keramet gösterenler var

dı. Kadınlar arasında daha çabuk §Öh

ret kazandılar. Zenginler, yUksek adam 
lar bile çocuklarını vaftiz için onlara 
götürüyorlardı. Zooras bunların be§ıy
ıdr. Her glin yüzlerce dilenci ve fakir 
adam sadaka almak için geliyorlardı. 

Teodoranın dayısı Teodor bütiln para
ıını sadaka olarak dağıtıyordu. Kont 
Tri~yüs işinin o kadar çok olmasına 
rağmen vaktinin yanımı dua ile yan
sını da yoksullara yardımla ,eçiriyor
du. Böylelikle monofizitlerin sayısı 

yüz bini ıeçti. 

Bu haller ortodokılar arasında Ylis
tinyanoısa kargı kin uyandmyordu. Hat
ta onun ba§Sız bir gövde halinde gün 
lcrce sarayda dolaştığını aöyliyenler 
vardı. Bununla belki de her §eyi Tco
doraya bıraktığını, kansının kafaaile 
hareket ettiğini anlatmak istiyorlardı. 
Yilstinyanosu sevenler ise: 

- Sabaha karşı kalkanmş. Kılığınr 

deği§tirlr, rastgele bir adam gibi ıe

hirde dolaşır, kapılan dinler, pencere
lerden bakar, halkın halini yakından 

öğrenirmiı. 

Diyorlardı. 

Monofizitler Yüstinyanosun onlara 
blitün haklan açıkta vermesini, kendi
lerine senclerdcnberi yapılan haksızlı
ğın ve i§kencenin ödenmesir.i istiyor:ar 
dı. Teodora bunlıırın en zekilerini im
paratora tanıtmak İ!iin hiçbir fırsatı 

kaçırmıyordu. Bunlardan Maraş Mı
sırdan Bizansa geldi. 

Teodora Marası sarayda Yüstinya
nosa takdim etti. Ke~işin elb!sesi ya· 
madan ibaretti. Belki bin parsası var
dı ve herbirinin rengi biıbirine pek az: 
uyduğu gibi dikişleri de her renkten 
ipliklt'r ve sicimlerJe yapılmı~tı; man
tosu ıda ondan farksızdı. Yliz:ü kabuk
la;mış, elleri oclun halini almış, ayak
ları yer yer yanlmı_D ve yaralanmı1tı. 

r Arkası var) 

Dört ·ayakh 
y(d;z 

MAHK:::MELERDE 
... r-z .. ___, - - --~ -

7 4 yaşındaki ihtiyar 
Dokuz yaşında bir kızın ırzına mı 

geçmek istedi ? 
Fati.hte Zeyrek yokuıunda ekmek· 

çllik yapan 74 y4ında Abdlllkerl.m, 
diin sabah dlikklnının önünden ıeçen 
9 yaşında Ayten: 

- Gel aana 40 para vereyim de ye
mit al diyerek, içeriye ~ğınmı, ve 
aöylendiiine göre Ayten girdikten 
sonra kepengi · kapatarak kıze<:ığızm 

ırzına geçmek istemiştir. 

Hitlerin hayranı 
İngiliz kızı 

Çekoslovak yada 
te\1 klf edildi 

Uzerindeki Hitler resmini Çek 
polıeı yırttı 

inğiJterede kanunları din- . 

Aytenin çığlıklarını işiten ve zaten 
çocuğun içerde iken kepengin kapatıl· 
masından şüphelenen komşu bakkal 
Ahmet, dışarı çıkarak, aralıktan bak
mı2 ve içerideki vaziyeti görmüştür. 

Bakkal Ahmet bu sırada ot~mobille 

geçmekte olan bir polis memurunu o
tornob!Ji durdurarak indirmit ve azgm 
ihtlyan Ayten ile birlikte cürmU meı
hut halinde yakaltıtmıttır. 

İngiliz Lordla • 
nndan Redesdalın 

kızı Yunita Mitford 
Hitlere kargı olan 
sevgi ve hayranlığı 
ile rne1burdur. Genç 
ktzın Çekoslovak • 
yada tevkif edildiği 
haberi de o nisbet· 
te &lika uyandın .. 
yor. 

Jemeyen ilK köpek 
tngilterode bir kanun ilk defa ola

rak bir kl:Spcğin hatırı için boı:ulmuı
tur. Bu, öyle bir kanundu ki, İngiliz 

kraliçesi bile bozmak istememişti. Bu, 
lngiltereye gelecek köpeklerin karan
tina beklemeleri ve uz:un bir SJhhi mu
ayeneden geçmeleri hakkındaki kanun
dur .• 

İngiliz kraliçesi bir sey<matinden dö
nerken, krnd:sine verilen hediye bir kö
peği almak iıtememit: 

- Teıekklir ederim ama, demi1tir, 
götüremem ki 1 tngiltereye köpek sok
mak çok zordur. 

- Fakat, ıiz, İngiliz kraliçesi. , 

- Evet ama, tngilterede İngiliz kra-
liçesinden daha yüksek bir §ey var
dır, o da İngiliz kanunltmdır •• 

Igte, İngiliz kraliçesinin bile hü:met 
ettiği bu kanunu bir ''Dört ayaklı yıl-
dız,, bozmu§tur.. · 

"Dört yaklı yıldız,, Skipi isminde 
bir artist köpektir. 

Holivutta Rin Tin Tinin yerini alan 
bu köpek birçok büyük filmlerde üze:· 
rine mühim roller almıştır. Skipi, Ka· 
tarin Ho:pburnun, Vilyam Pavelin, 
İren Dünün ve Mima Loyun film M'· 

kadaııdır ve cnlarla beraber, diğer bir 
artist gibi rol almııtır. 

''Dört ayaklı yıldız., senede bizim 
paramızla yanm milyon lira kazanmak 
tadır. Bu sefer de İngiltereye bir sirk
te çah§mak Uzere gelmiştir. Londranın 
en bliyli'ı sirkı olan müeısese, köpeğin 
karantinada beklememesini temin et
mittir. Çünkü, köpek ne kadttr bek
lerse sirk, onu oynatıp para kaz:ana
mayacağı, fakat mukavele icabı her 
gününe sahibine para vereceği için o 
kbdar kaybedecekti. 

Skipl Londrada oynadığı birkaç gün 
içinde 900 İngiliz lirası alacaktır. Ar· 
tist köpek bundan sonra Holivuda gi
decek ve orada film çevirecektir. 

Ne/ is bir sanat 
• es3rz 

Anlcarada açılan resim sergisine i~tl
rak eden genç ressamlarmuz:dan Ah
met Hakkının çek beğenilmiş "Sabiha 
Gökçen,, portresini ne1rediyoruz. Türk 
amazonunun bu muvaffakiyctli portre
sini vilcuda getiren genç rcssımmıız:l 
tebrik ederiz. 

Hemen dördüncü asliye ceza mah
kemesine ecvkedilen Abdülkerim, de
miştir kl: 

- lf tira ediyorlar. Kızcağız benden 
ekmek almış; 40 parası artmıştı. Sonra 
gel al dedim. 

p.,rayı verirken yakaladılar. Hiç ben 
torunum yaşında bir çocuğa göz koya
bilir ıriyim? 

Duruşma karar verilmek ilzere başka 
bir gUne kalmııtır. 

Hırsızlığa Teşebbüsten 

20 Gün Yatacak 
Eminönünde Havuzlu handa, birkaç 

hafta evvel ölen Boğosun terekesi ha
kim h•Jzurunda müzı»yede il~ satılır· 

ken, Dikran adında birisi 15 gram ağrr
lığında flof ipeğir.i çalmı~ cebine so
karken h!kim tarafından görülerek tu· 
tul muştur. 

Birinci sulh ~eu mahkemesine veri
len Dikran, hakim ve katibin flhitlik
leri ile suçu teşebbüs halinde görUl
mÜf, 20 gün müddetle hapse mahkfun 
edilmiştir. 

Kayıplara Karıpn Metres 
Fatihte oturan Ahmet adında birisi 

annesiz kalan çocuklarını baktırmak 

ilz:erc 40 yaşında Naciye kadını dadı 
olarak tutmuş, biJlhtıre işi ilerleten 
Ahmetle Naciye metr~s hayatı yaşa
mağa başlamışlatidır. 

Fakat evvelki gün Naciye kadın, Ah
met evde yokken, ne ktıdar eıya varsa 
toplamış, kaçmıştır. 

Akşam eve gelip de metresile bera
ber efyalarının da kayıplara karrştığı
nr gören Ahmet, soluğu karakolda al
mış, az ıonraı da Naciye yakalanmış-
tır. • 

Naciye duruşmasına bakıldığı üçün
cü asliye ceza mahkemesinde: 

- Ahmet kendisinden ayrıldığım 

için bana iftira ediyor. Aldığım eşya

lar benimdir. Kendisinin bende bir 
gömleği bile yok; dcmi;tir. 

Bir Kavganın Sonu 
Evvelki akta.m KUçükpl'IZarda oturan 

Mahmut ile Necip birbirlerile kavga et

mit.er, evvel! tokat, sille ile ba1layan 

kavganın sonunda Necip çakısını çe

kerek Mahmutlu kolundan yaralanu§, 
etraftan yetiıenler kendisini yakala
mıılardır, 

Yaralı hastahaneye yatırılmış, tarih 
de karakola götürülmüştür. · 

'OÇ EL StLAH ATMIŞ - Evvelki 
gece Paıabahçede TepeköyUnde Uç el 
silah atılmı§, yapılan tahkikat sonunda 
tabancanın 16 yt'2mda Yusuf tarafın
dan atıldığı anlaştlmııtır. 

Yusufun tabancası müsadere olun
muı, hakkında takibata girişilmiştir. 

TAŞLA BAŞ YARDI - Bakırkö

ylinde Sakızağacında cturan 48 yaıın
da Yani ile, ayni caddede oturc:cı Nai
me kavga etmigler, Naime hırsını ala
mayınca eline geçirdiği bir tatla Yani· 
nin başmı pzııtlatmııtır. 

Naime yakalanmıs. hakkında takiba
ta giritilmi9tir. 

Filhakika Praf • 
dan bildirilldiğine göre Mis Mitford 
Çek~lovakyada bir Südet Almanı ve 
biri İngiliz, biri Amerik.alı iki gazeteci 
ile beraber otomobille giderken, Çek 
poliıi tarafından tevkif edilmittir. 

Lordun kızı polis karakolunda bet 
saat kalmıı, bu müddet zarfında ken
disi sıkı bir iıtlcvaptan geçirilerek ço
raplarına varıncaya kadar her tarafı 

aranmıştır. tlzerinde Hitlcrin bir res
mi bulunmuş ve gözleri önlinde yır

tılmıştır. 

Bundan sonra serbest bırakılan Mis 
Mitford hadiseyi Prağdtıki lngiliz se
farethanesi vaıntasile protesto etmi§· 
tir. 

KURUN-
AllQNE r AR lt-"'ESI 

lltmltktt lltml~tı 
lrlnd• dııındo 

Aylık H 155 Krf. 
a aylık 260 ·~ • 1 aylık •75 8~0 • 
Yıllık 900 1600 • 

Tarifesınd'!D Halkan Hlrllti için ıydı 
otuz kuru~ düşiJlür. Posla birliğine gir. 
mi)·ım yerlere ayda yetmiş be.er kurut 
zamnıcdılır. 

Abone kaydını bildiren mektup •e 
telgral Ocretlnl, abone parasının postıı 

•eyı bankı Ue yollama ücretini idare 
kendı üzerıne alır. 

Türkiuentn her poıta mtrkeıfnd~ 

KUHUN'a abont uazıtır. 

Adres deAlşllrme Ocreıı 2~ kuruştur 

............ -. .... ..._ •....•..........................•. 
1 i ! Pazar Pazartesi ı 

H u 1 m 5 Haziran - 6 ~aziran 1 
6 nrı 011 - Gun 30 ! 

-==ll=e=b,=. u=ıo=h·ı·r~1~3=57==-========7=====,_.,~s"""'""i 

Humt Mayıs 1354 21 22 t 
Hızır günü 31 82 
Gün doğuşu 4 30 4 29 : 
Giln bntışı 17:38 19:39 1 
Sabah nemnıı 2.31 2.30 İ 
öaıe " 12.ı2. ı2.ı2 , 
ikindi " 16.12 16.12 1 
Akşam ,, 19.38 19.39 ı'· 
Yalın ,, 21.35 21.36 
lm~llk 2.13 2.12 

··························••······························· 
Dünkü Hava 

Yeşllküy meıeoroloJI istasyonundan ah· 
nan malômntn göre hava Karadenizin şark 
kıyılarını.la çok bulutlu ve mevzii yağışlı, 
Akdeniz kıyılnrıncla, Ege ve cenup doğu· 
sunda haflr, dl~cr bölgelerde az: bulutlu 
geçmiş ve riizglırlnr şlmnll istikamette or· 
ta kuvvette e..~mişlir. Dün lstanbulda ha,·s 
açık geçml~. rüzgrır şimall şarki istiknmel• 
te saniyede 5, 6 metre hızla e~mlşllr. Saat 
14 de han tazyiki 76') metre idi. Sühunet 
en yükst'k 25,01 ve en düşfik 13,06 santi-
11rat kaydolunmu~tur. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
Pnrb Fran11: telsi: telgraf ıirketirıle 

müme.ui11 Ankarada telıl: telef on teslı 
lcln müracnatta bulunmuştur. 

Şirktt mameıılll ahiren A.vrupada ıl· 
uade rtvaç bulan kücük kılada telıi: tel~ 
fon dlellcrinden birini de tecrübe ı;aP' 
mok ü:cre celp t'lmlıtir. 

Bu makine ile Pariı Ey/el tcl!ıl: istaJ· 
yonıındnn '11'r/1r.n kon.~crlerlr. lınvadiılcr/ff 
Ankarpda tıtlmaı kabil olacaktır. 



Bir görü$ -------------
Bizde muharrir 
yetişmiyor mu ? 

Bizde muharrir yeti§Iniyor ! 
Bunu yaşı 40 ı aşmış ve bir gazete 

salta.natgahmın birer köşesine kurı.ıl
nıuş kalem sahipleri söylüyorlar! 
Derinden bir ah çeker gibi çektikleri 

çubuklarının pUskürttUğü dumanları 
gözlerile kovahyarak, sebebini de bil
diriyorlar: 

- Bizde muharrir yetişmiyor; çün
kü... diyorlar. 

Arada hoş, nahoş bir fıkra ile bu 
acıklı bahsi tatlıya bağlamayı da. ih
nıaı etmiyorlar. 
İnsan bir kere (Muharrir yetişmi

Yor) hükmünii verebilse: "Yetişme
diğinin bir sebebi de asıl sebebin bu 
türlü araştırmasıdır!,, diyecek ... 

• • 
(Bizde muharrir yetişmiyor!) hük

nıUnde birleşebilmek için önce başka 
bir takım hükümlerde birleşmiş ol
mamız lazım: 

1 - Muharrirden maksat kimler
dir? 

2 - Kasdolunan muharririn tabii 
olarak yetişme· devri ve kemal emare
si nedir? 

3 - (Bizde) kelimesinin işaret 
ettiği sınırın içi hangi usullerle göz
den geçirilmiştir? 

Bahsi kısa kesmek için, kendimizi 
birinci hükilmde anlaşmış farzedece· 
ğiz: 

Bir Peyami Safa, bir Turhan Tan 
tipidir kl kendilerine bir yenisi ilti
hak etmemiş veya kendilerini bir ye
nisi takip etmiyecek zannolunuyor. 
Yetişme devri için de bir müddet 

araştıralım: misal olarak aldığımız 
Peyami Safa 1918 de Turhan Tan (A
laeddin paşa zade Samih Fethi ola· 
rak) 1908 de yazıya başlamış olsun
lar ve o tarihlerde kendileri 20 şer 
Yaşında bulunsunlar. 

Bu misale göre Peyami ve Samih 
örneğine bir muharrire 20 yaş bir 
olu§ tarihi olacaktır. !kisinin en son 
Cliinhurlyct gazetesine intisapla.. 
rını da 'kemal tarihi sayarsak biri bu 
kemale 15, öteki 25 sene sonra ermiş 
demek olur. Biz azını alalım da bu 
devri 15 yıl olarak tesbit edelim. D~ 
vayı koyanların pek iyi diyecekleri 
bir rakam söylemiş oluruz ya? .. 

• • • 
Şimdi üzerinde anlaşmış f arzetti

ğimiz bu hilkümlerledir ki (Bizde) 
kelimesinin çizdiği sahayı gözümilzün 
önüne getirelim 

Araştıracağımız iki zümre vardır. 

Biri Peyaminin veya Srunih Fethinin 
matbuat alemine doğuşlarına göre 
emsal olanlar; 

İkinci, bu doğuş ve oluşu,15 yıl i
çinde kemale cri~tircnler •.• 
M:üşahcdeniz sizi {Biz.de muharrir 

Yetişmiyor) diyenlerden ayırmıyor 

ınu? 1~te gündelik gazetelerden birer 
:ınisal ve ilkin kendi komşuları: Na
dir Nadi .... 

(Bizde muharrir yetişmiyor) di
yenlerin doğru ve sağlam bir düşün
ceden ziyade gnzeteciliğ~ elverişli bir 
UslCıba ve öyle bir Usllıbun zaruri mal
zemesine malikiyet bakımından bir 
(Muharrir) aradıklarında şüphe edile 
nıez. 

Nadir Nadi iki bakımdan da (Hay
rillhalef) ! bir kere babasından güzel 
Yazıyor. Bu aleme doğuşunun gecik
miş olması, erken kemale varmasile 
telfıfi edilmiş olmuyor mu? 

lşte ikinci misal, Ulustan: Yaşar 
Nabi. Pcyaminin kendi gazetesinde 
ba§nluharrir olduğu zamanlarda Sul
tanide okuyan bir gençti. 

lşte Tanda Sabiha ~keriya .. Yapı
lan yaş şakalarına rağmen Pey~ 
nıiden genç bir kalem. lşte Akşamda 
Vaıa Nurettin, işte Son Postada Se
lim Ragıp, iste Haberde Nizamettin 
Nazif, işte Son Telgrafta Suad Der
Vi3, işte Kurunda Refik Ahmet... Bun
ların hepsi Peyamiden sonra doğmuş
lar, Peyamiyc bakınca daha erken 
Babıaliye gelmişlerdir. 

şında başlamış farzcdiyorum. 
GözünUzü gündelik gazetelerden a

yırınız; kendi mesleklerinin muharri
ri olanları, 1stanbuliln dışında yeryer 
çalışanları hatırlayınız (Bizde mu
harrir yetişmiyor) demekte muhak
kak biraz insafsızlık, ve hayli hod
binlik bulursunuz. 
Verilen misallerden, bazılarını Peyami 
den üstiln veya ona müsavi bulmı

yanlar, bahsin mevzuu hep bir kırat
ta muharrir yetiştirmek olmadığını 

düşünmelidirler. Yoksa bunların hep
si gazetesine göre en az Peyami nis
betinde okunuyor ve seviliyor. Daha. 
çok okunmak br.hsi üstünde durmak 
lüzusuzdur; Fıkra muharriri olarak 
Esat Mahmudun Pcyamiden çok aran
dığını hep biliyoruz. 

Nitekim fıkra muharriri olarak ta 
Muharrem Feyzinin Cumhuriyette 
hepsinden fazla okunduğu bellidir. 

• .. • 
Hayır: bizde muharrir ycti§iyor ve 

lüzumu k:ıdar yetişiyor. Bu memle
kette çıkanlabilcn gazete ve mecmua 
her yıl ve her eski muharrir uzvunun 
yerine bir yenisini bulabiliyor. Bunla
rın her biriyle bugünkü Peyamiyi de
ğil, ancak Babıaliyc ayak bastığı giln
deki Peyamiyi karşılaştırabilirsiniz. 
Eğer bunların sayısı yüzü aşmıyor

sa, bu, muharririn atisine olan emni
yetsizliğinden yahut kazancının azlı
ğından değil, gazetelerin verilecek kö
şesi ve sütunu mahdut olmasından \'e 
mcmlektte daha fazla. beslenebilecek 
gazete ve mecua olmamasındandır. 

Evet, bizde muharrir yetişiyor ve ... 
Lüzumu kadar ve köşelerini tutmuş 

muharrirler arasında hiç bir buhran 
çıkarmaksızın. .. Galiba onların da ye
tişmiyor ! kanaatini telkin etmek bu
nun için hoS'larına gidiyor ... 

Turing Klübün Bir 
Teıebbuaü 

"Türkiye Turing klübü,, bir sene 
şehir dahilindeki eski eserleri göster
mek üzere İstanbul halkı için toplu ge
'Ziler tertipi ile meşguldür. 

Yakında programlar tamamlanmış 

olacuktır. 

--o-

Güzel San'at Akademisinde 
Açılan Sergi 

Güzel sanatlar akademisi mimarlık 

şubesi şefi Pr. Bruno Taut 1908 den 
938 senesine kadar serbest mimar ola
rak vücuda getirmiş olduğu eserlerden 
mürekkep bir sergi bazırlanuştı. 

Serginin açılma töreni dün güzel 
sanatlar akademiis salonlannda aka
demi direktörü B. Burhan Toprağın 

bir söylevile açılmış, serginin gezilme
sini müteakip davetliler bir soğuk bü
feıien izaz edilmişlerdir. 

Sergide, t<•nınnuş mimar Pr. Tautun 
plan ve fotoğraf halinde birçok eserle
rini görülmekle beraber, yine kendisi 
tarafından teli! edilmiş kitaplar da teş
hir edilmekteydi. Dün sergiyi şehrimi
zin ilim ve sanat muhitine mensup bir 
çok yerli ecnebi zatlar gezmişler ve 
takdir hislerile ayrılmışlardır. Böyle 
zevkli ve faydtılı bir serginin akademi 
muhitinde açılmasına delalet eden di
rektör B. Burhan Topraktan buna ben
zer daha faydalı sergilerin tanzimine 
önayak olması temenni edilir. 

recrübelerl dün ya· 
pılan cihazdan tyl ne

ticeler alındı 
Almanyadan bir müddet evvel ge

tirilmiş olan lduman çıkarmay~ ciha
zın dün Şirketi Hayriyenin 68 numa
ralı vapurunda tecrübeleri yapılmıştır. 
Tecrübe, köprünün Boğaz iskelesinde 
olmuş, deniz ticaret müdürü Müfid 
Necdet, fen işleri müdürü Hayri, liman 
reisi, Akay ve Şirketi Hayriye müdür 
ve mühendisleri hı:ızır bulunmuşlardır. 
Tecrübeden müsbet netice alınmıştır. 

1500 liraya şirkete mal olan cihaz, 
yüı>de 15-20 nisbetinde kömürden ta
sarruf ettirmekte, yakılan kömürün 
tozlarını tekrar ocağa atmaktadır. 

Tertibatı bir ufak pervane ile bir tur
binden ibarettir. 

Şirketi Hayriye ve Akay idareleri, 
cihazlardan birkc:"i tane daha getirme
ğe karar vermişlerdir. 

-0-

Galatasaray Pilavı Bugiln 
Galatasaray lisesinde, hı:ıyata atıl

mış arkadaşlar, bugün Galatasarayında 
pilav günü ile eski hc:ıtıralannı canlan
dıracaklardır. 

Her sene büyük bir muhabbet ve 
neşe içinde geçen pilav günii bugün 
saat on buçukta bı~layacak. öğle ye
meği yendikten sonra abideye' çelenk 
konacaktır. 

---0----

lsviçrenin Yeni Ankara 
Sefiri 

Isviçrenin yeni Ankara sefiri B. 
Lardi dün sabahki ekspresle Bernden 
şehrimize gelmiş, akşam Ankaraya git
miştir. 

--o--

Beyoğlu Halkevindeki 
Sergi 

Beyoğlu halkevinde eı;ılan şapka ..;e 
dişleri sergisi pek fazla rağbet gör
müş, sergi müddeti 12 hazirana kadar 
.ııa tı lmıştır. 

-o---

Zahire Borsasında 
Dün ticaret ve zahire borsasında 

5,28 den 130 ton yumuşak buğday sa
tılmıştır. Tüccar malı namına gelen iki 
v~gon buğday da 5,32-6 kuruş arasmlda 
verilmiştir. 

--<>-

Zeytin Mahsulü 
Zeytin yetiştiren bölgelerden fstan

buldaki alakadarlara gelen malumata 
göre, havaların bozuk gitmesi dolayı
sile bu sene zeytin mahsulü az ol<r..ak
tır. 

li t ıRI ı/VH ahonl' olu
n11z 1 1~ tJrlininiz 

! - Kt:ıa. 

İlk tedrisat espekterlerinin umumi 
müvazeneye alınmaları hakkındaki ka-

nun layihası kabul edilmiş ve meriyet 
mevkiine konmuş bulunmaktadır. 

Yeni kanunda espekterlerin makam 
maaşları kaldınlmış ve kerldilerine bi
rer kıdem zammı verilmiştir. . 
Kıdem zammı verilirken asli maaş-

ları 30 liradan aşağı olanforın maaşlan 
otuz liraya çıkarılmış ve otuz liradan 
fazla olanlara da birer kıdem veril-
miştir. 

Bu vaziyete göre, zam gören şehri
miz ilk tedrisat espekterleri şunlar

dır: 

55 Liraya Çıkanlar 
Nurullah, Mehmet Ali Pamir, Şevki 

Erks?n. 
M. Şefik, Muharrem Karamızrak, 

N~zif ÖZbay, Tevfik Solmaz, Şevki 

Çek. 

40 liraya çıkanlar 
Tevfik Gürel, Muvaffak Uyanık. 

35 Liraya Çıkanlar 
Şevki Pulat, Bedri Akalın, Süley

man Ahmet, Muslihiddin Okyay, İs

mail Hakkı, M. Tevfik, Şinasi, Ahmet 

Hamdi, İzzet Kaçak, Mansur Tekin, 
Hürrem Arınrm, Recep Çekiç. 

30 Liraya Çıkanlar 
Mehmet Ali, A. Sami Karamanoğlu, 

SUleyman edip, Ceıtlal Öncel, Nured
din. 

Espekterlerin yeni maaş kadrolan da 
hazırlanmış ve yukarıdr:•ki vaziyette 
verilmeğe başlanmıştır. 

Ecnebi Ve Ekalliyet 
Okullannda Dersler 

• A 
Bazı ecnebi ve ekalliyet okulları İs-

tanbul ilk tedrisat meclisinin 'Verdiği 

okulların kapanma ve derslere başlama 

kararına itiraz ederek müşterek tali
m:Y.namelerindeki tedrisat programını 
tatbik etmek istemişlerdir. Vaziyet ala

kadarlar tc:ırafından tetkik edilmekte
dir. 

Üniversiteye Yeni 
Doçentler Alınacak 

Universitenin yeni kadro işile meş

gul olmak üzere şehrimiu gelen yüksek 

tedrisat direktörü bay Cevat dün ide 
rektörle görüşerek yeni tedris yılı ba-

şında hariçten getirilecek profesörlerle 

mevcut doçentlcin vaziyetlerini görüş

müştür. 

Bu arada yeniden doçent de 

caktır. 

--0-

alına-

Altın Saray Meydana 
Çıkarılacak 

Hafriyat mütehassrsı profesör Baks
terin gehrimize geldiğini yazmıştık. 

Profesör dünıden itibaren Sultanah
metteki Arasta sokttğı hafriyatma baş

lamıştır. Hafriyat bu sene sahil boyu
na doğru inecektir. 

Yeni hafriyatta mevcut W.tın sarayı 
tamamile meydana çıkarılacaktır. 

.· 
•. 

RiSımue 
~acJJ nseıer~= 

Galata rıhtımında ya
pılacak park bir lbtl

lôf çıkardı 
Galata rıhtımı üzerinde inşa edilen 

büyük asri antrepo ve yolcu salcnu
nun inşaatı 4 ay sonra bitecektir. 

ötedcnberi çok dağınık bulunan li
man idaresi antrepolarını bu tıuretle 
bir arada toplamış olacaktır. 

Fakat limanldc:ıki inşaat muntazam 
bir seyir takip ederken belediye ile 
Denizbank arasında yeni bir anlaşma
mazlık çıkmış bulunuyor. 

İhtilafın sebebi şudur : Belediye 
şe!hir planında, Galata rıhtımı • 

nın Karaköy kısmından başlamak üze
re Denizbankın bulunduğu merkez 
rıhtım hanın önüne kadar bütün hal
kın sahilden istif.oıdesini temin ırr.aksa
ldile bir gezinti yeri veya bir park yaJ>" 
mak üzere yer ayırmıştır. 

Denizbank idaresi, vapurların yanaş
ması, yolcul~ın girip çıkması gibi rıh
tımın çok işlek olan bir yerine böyle bir 
parkın yapılmasını doğru bulmamış, 

belediyeye itiraz: etmiştir. Belediye ise 
şehir planında yer ayrıldığından planı 
tatbike mükellef olduğunu bildirmiştir. 
Keyfiyet her iki idare tartı!ından Dahi
liye Vekaletine arzedilecektir. 

--0-

Şişli Terakki Lisesinde 
Sergi 

Şi§li Terakki lisesinin eli§leri sergi
si evvelki gün merasimle açılmıştır. 

Birçok gilzel eserleri ihtiva eden ser
g~ her gün saat 10 den on ikiye ve 
ikiden saat on yediye kadar ziyaretçi
lere açıktır. 

--<>---
Zeytin Yağlarımız 

Hindistanda Beğenildi 
Bir müddet evvel Hindistandan vaki 

olan mür::ı:aat üzerine gönderilen zey

tinyağ nümunelerinin son derece be
ğenildiği bildirilmektedir. Bu cümleden 
olarak Hind tüccarları zeytin yağlan
rnızdan bir galonluk tenekelere 5-6 şi-

ling vemıeğe hazır olduklaruıı bildir
mişlerdir. Bir ktsım tüccarlar da derhal 
gönderilmek üzere 1000 teneke yağ si
p::ı.."iş vennişlerair. 

--o--

Bir Haftada Ne kadar 
Mal ihraç Ettik 

Mayısın son haftası içinde muhtelif 
memleketlere yine mühim miktarda 
mal gönderilmiştir. Bu arada 113,705 
liralık İtt•lyaya, 65126 liralık Almanya 
ya, 53149 liralık da Macaristana mal 
satılmıştır. Ayrıca, Mısır, Polonya, 
İngiltere Belçika, Yunanistan, Çekos
lovakya, Hindistan ve Bulgaristana ~3a 
mühim miktarda :mal satılmı§tır. 

Ceman mayıs ayı içinde 426,825 li-
ralık mal sevkedilmiştir. -· 

\ .· 

Bu misalleri ben aranan yalnız makale 
ve fıkra muharriridir diye, yalnız son 
hafta isinde imzası görülenlerden alı
Yoruın ve her birini - beni mazur gör
etınıer • sadece bu bahis için, kemale 
ermiş değil de, matbuata Peyami yf.· Gazel Sanatlar birl~nde dQ:n açı1an ttergl ve Kızılay M.ftaM m~tile diln yapılan §enliktm bir g~ 
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Türk-Yunan dostluğu 
Munzam moahedenlo tasdiki mllnasebetlla 

Hariciye Vekilimizle Metaksas 
arasındaki samimi telgraflar 
Atina 4 (A.A.) - Munzam Türk - maz celsede en heyecanlı tezahürler 

Yunan muahedesinin tasdiki münase- ~ vnkua gelmiş ,.e hatipler, Tüı·k - E· 
betile Türkiye Hariciye Vekili Dr. len dostluğunu yükseltmiş ve övm~ 
RUştU Aras ve Yunan Başvekili Me- lerdlr. Bu fırsnttan istifade ederek 
taksas arasında teati edilen telgrafları Ekselflnsnuzm bu derece müessir bir 
mevzubahs eden Yunan gazeteleri, tek· surette yn,.dlm ettiği bn eserin ha-
rar Türk - Yunan dostluğu üzerinde şanlnıası hnkkındıı en hararetli teb-
duruyorlar. rlklcrfnıl sunar ve anılık dostluk tc-

Eleftron Vima gazetesi diyor ki: mlnntun ile en yUksek hürmet hlsle-
Bu mu.Mede Türk ve Yunan dost- rlmJ t~t eylerim. 

luk ve teşriki mesai&inin inkişafı yolun 
da yeni bir tarihi merhaleyi tevsik ey
lemektedir. RilştU Araı ve Metaksas, 
biri Bilyük Millet Meclisindeki tasdik 
karannı diferi de, bunun Yunan mille
tinin ruhundan yaptığı akisleri tavsif 
için ayni kelimeyi kullanmışlardır. O 
kelime, "unutulmaz,, dır. 

J\yni vasfın kullanmıı olması her iki 
milletin ta§ıdıfı hisleri açıkça gösterir. 
Filhakika bu muahede daima hatırlar
"- kalacaktn. ÇilnkU, Türkiye ile Yu· 
nanistan arasındaki bağları kuvvctlcn
Clirmek aurctile Balkanlarda iyi geçi
mi temin ettikten batka umum! sulhun 
muhafazasına lda yardım edecektir. 

t '.Ankara, 4 (A.A.) -Türkiye B. M. 
Meclisinin TUrk - Elen munzam mu
ahedesini tasdiki milnasebetlle, Ha· 
rlclye Vekili Dr. Tevfik RUştU Aras 
;ile Elen Başvekil vo Hariciye Nazırı 
General Metaksas arasında. aşağıda.
ki telgraflar teatl olunmuştur: 

EkselAns B. Motııksas 
Jı.'1en Başveklll 

ATINA 
Ttlrk - Elen muahcdesin1n B. M. 

Mecll!'ıl tarafından blitUn reylerin it· 
tltaklle ta~<llk Nl.llnılş oldnltnnn Ek-
11elansmıza bUytlk bir zevkle bil<llr
meğ'e şitnp ediyorum. Bu unutul-

DOKTORARAS 
Ekselftns B. RU~tu Aras 

Hariciye Veklll 
AN'KARA 

EkselAnsınızın nazik sözlerinden 
ziya deslle mütehassis olarak, şahıs
larında. Tilrk • Elen dosUuğunu ku· 
ran ve memleketıerimlz arasında ha
kiki bir itimatlı lşbirllı;t havaeı ya
ratılmasına bu derece hizmet eden 
enternasyona l vesikaların esaslx ya
pıcılarından blrlnl tebrik ederim. 
Dost ve rotittofik memleketin bUyUk 
:Millet Meclisinde vukua gelen yeni 
sempa.tl ve dostluk tezahUrlerlntn E
len milletlnln kalbinde derin bir ak· 
sisedn hasıl etmiş olduğundan emin 
olmalarını eksel!nsınızdan rica ede
rim. Türk - Elen muahedesi, bUyUk 
eseri, mllletlerlmizl biriblrlne bu de
rece mesut bir surette bağlryan ra
bıtaları daha ziyade takviyeye yar· 
dım eyllyecekUr. _Size, bUyilk bir 
sevt.,ı:ı~. bu mu nh ccleyl t ~- !:!;: Pden 
kanun projesinin Majeste Kral ve 
Nazırlar Konseyi ta.rafından imza
lanmış olduğunu btldlrtrlm. Bozul
maz dostluk ve yüksek hUrmet hissi· 
yatımı kabul etmenizi rica ederim 
azlzlm. 

l\fETAKSAS 

inğiltere ile yaptığınıız 
anlaşnıa 

Fransızca "Jurnal" gazetesi ln
glltcre ile yaptıtrımız son mııli ve lk
tısadi anlıı.şmn.dan bahsederek şöyle 
di7or: 

İngiliz BaşnkUl B. Çembcrlayn, 
Avam Kamarasında, lnglliz - Ttirk 
ticaret anlaşmasının neticelendiğini ' 
haber vererek, sunai maddelere mu
kabil açılan bir buçuk mllyon frank
llk krediden başka, harp gemisi yap
mağa tahsis edflecek 900 mllyon 
franklık bir kredi daha açıldığını da 
bildirdi. 

Anlaşmanın esasları geçen sene, 
Türk amiral gemisi YAVUZun Malta 
seyahati esnasında kararlaştırılmış
tır. Yavuz, 1914 de, BRESLAY krll
:vazöril ile beraber Akdenizde yaptı
iı fevkalt!.de hareketleri henliz ha· 
tıtlarda olan eski Alman harp kril
vazörU GÖBENdlr. YAVUZUN, tngil
terenln boşuna giden bu ziyareti se
meresini vermiştir: TUrkiye filosu
nu kuvvetlendiriyor, BUyUk Brltan-

kruvazörleri, 1907 ve 1908 de Fran
sada yapJlmış olan 300 tonluk Uç 

torplto, 1907 de Alnıanyada yapılmış 
olan 840 tonluk .diğer iki toplto var· 
dır. Biltün bu gemiler had yaşı dol
durmuştur. 

... 
Yeni gemi olarak Türldyenln 1200 

tonluk dört torpltosu vardır. KO-
CATEPE, ADATEPE, TINAZTEPE 
ve ZAFER ismindeki bu torpitolar 
1931 de denize indirilmiştir. !kisi 
505 er tonluk ve 1927 de yapılmış, 
blrl 610, diğer lklsl 980 tonluk ve 
1931 de yapılmış olmak üzere' beş 
de denizal tı gemisi vardır, Bunların 
Hepsi Alman veya İtalyan tezg!hla
rında yapılmıştır. 

lngilız bahriyesi tarafından ka· 
rarlaştm an ve tatbikine başlanan 

yeni TUrk deniz programında başlı
ca torpito, torpllgemisl ve denizaltı 
vardır ki , bunların inşası İngiltere 
için, kendi gemtıerinin yapılmasına 

ya sipariş alıyor. mani olmaksızın, kolay olacaktır •• 

BugUnkil halde, Tilrk filosunda, Bu suretle, DUyUk Brltanya kay-
1911 de Hnmburgda inşa edilmiş o- betmiş olduğu TUrk hUkflmetlni tek-
lan 23.100 tonluk YAVUZdan maa- rar kondlslno müşteri olarak bulmuş 
da, 1903 de Nlyukasl'da yaptırılmış bulunuyor ve muhafaza etmesini bl
olan 3350 tonluk MECtDlYE hafif , lecektlr. - Raymond Lcstonnat. 

Serbest güreş 
birincilikleri 

Dün Ankarada başladı 
Ankara, 4 (A.A.) - 1938 senesi 

Türkiye serbest gilreş birincilikleri 
bugün 19 Mayıs stadyomunda binler
ce seyirci önünde başladı. 

Başvekil, Dahiliye Adliye ve gilm
rii.k vekilleri, mebuslar ve daha bir 
çok zevat gllreşleri takip edenler ara· 
smda idiler. 
Güreşlerden evvel 11 grupun şa.m-

piyonları bir geçit resmi yaptılar. Fe
derasyon reisi ,istiklal marşından son 
ra bir nutuk söyledi GUreşlere baş

landı. 

Bugün güreşlerin iki turu ikmal e
dildi. 

Neticeler yarın sahalı saat sekizden 
itibaren başltyncak müsabakalar so· 
nunda alınacaktır. 

italyan havacıları 
Belgradda 

Belgrat, 4 (A.A.) - Gelecek pa
zar gUnU tertip edtlecek olan beynel
mllel bUyUk havacılık mitingine iş
tirak etmek üzere gelen İtalyan ha· 
va zabitleri dUn harbiye ve bahriye 
nazırı General Marlç, bUyUk erkAnı 
ha.rbtye reisi General Ncdic; ve Yu
goslav askert hava kuvvetleri ku
mandanı General Simovlc;; tarafın

dan kabul edflmişlerdlr. 

Bu ziya.retlerden sonra. İtalyan 
tayyarecileri Oplenatz'a giderek 
Kral - Şövalye Aleksandr'ın mezarı 

önünde eğUmişlerdir. 

BULGAR SAN'ATU:ARLARI 
BELGRATrAN AYRILDILAR 

Belgrat, 4 (A.A.) - Yugoslavya· 
da bir ay kalmış olan Sofya. korpor a
tif tiyatrosunun sano.tkArları, dün 
akşam Belgrattan ayrılmışlardır. 

Fransa parasını 
müstakar tutacak 
Parls, 4 - Radyoda bir nutuk söy

Uyen iktısat nazırı Raymond Pate· 
notre, hUkQmet tarafından alınan 

yerinde tedbirler sayesinde, 1937 se
nesinin ilk dört ayında ticaret mu
vazenesinde hasıl olan 50 milyon 

frang açığın 193 8 senesinin ayni a~-
Iarında 30 mllyona indiğini kaydet
miş ve demiştir ki: 

Çektlğlnılz sıkmtıların l z:ı.les!, 

mtlleUn geliri Uzerinden mUhtm bir 
miktarını almakla değll, bu m fkta" 
rın nisbetini ayril derecede artıra~ 
cak surette varidatı çoğaltmakla ka
bildir. 

Parada istikrar husule gelmesi lft.
zımdır. Çilnkil ancak bu sayedo faiz 
miktarının lndirllmeslne ve kredinin 

genişletilmesine bir esas hazırlan

ması için yega.ne çare olan sermaye· 

lerin harice gitmesine ve gidenlerin 
dönmesine imkft.n verilmiş olur. 

Kaçırılan ~ocok 
Diri bul uoamayacak 

Prinston (Florida), • (A.A.) 
KUçük Skojl'y1 hayatta bulmak u
m!dl kalmamıştır. Gönüllüler araş

tırmalara devam etmekten vazgeç
mişlerse de deniz tayyareleri cesedi 
bulmak Umldlyle dolaşmakta devam 
ediyorlar. 

AB maınıyaıril o ın 

Avusturya ko
miseri istifa 

etti 
Berlin, 4 (A.A.) - Alman istihba

rat bürosu bildiriyor: 

Nazır Keppler, Alman hükumetinin 
Avusturya. komiserliği makamından 

istifa. etmiFJtir • 

Avusturyanm ilhakı ve kalkınması 
için ittihaz edilen tedbirlerin tatbiki-

ne başlandığı içitı Kcppler daha mü· 
hiın bir vazifeye tayin edilecektir. 

Keppler'e tevdi edilecek olan "mü
him va.zif eler,, in neden ibaret olduğu 
hcnilz maltlm değildir. 

Viyana, 4 (A.A.) - Havas Ajansı· 
nm muhabiri bildiriyor: 

Salfilliyettar mahfi'ler, bu hafta. 
zarfında. Viyana.'da. 250 yahudi tevkif 
edilmiş oldu&"UDu söylemekte ve bu
nun bilhassa döviz kanununa muhalif 

harekette veya rejim aleyhinde siya
si faaliyette bulunan yahudiler hak· 
kmda yapılan normal adli takibattan 
ibaret olduğunu ilave eylemektedirler. 

Elli kişi boğuldu 
Kahire, 4 (A.A.) - Ev\-clki gün 

Magağa gölünde vukubulan bir vapur 
kazasında elli kişiden fazla insan bo· 
ğulınuştur. 

Entri alar sona 
erecek mi? 

,(Vctarajı 1incidl') 
Frnnsı:z.lıırm isran Uzcrine Türkler 
tamfındnn bir anlaşma fcdnknrlığı 

ol:ırnk (Alevi) diye ayrı bir sınıf i· 
<,;in sandık nçılmnsınıı. muvafakat o
lwımuştu. Bununla. beraber Alevi
lerden biri Tilrk olarak kaydedilmek 
ıstenillrso huna da tnıuhnlcfet edil
ınlyecckti. 

Ha.lbnki lskonderunda kayıt mua.. 
melesi başlayınca Türklerden bir 
kısmını .Alcli diye nyırmak kafi gel· 
miyornıuş glbl geri kn.I nlan da Si.tn· 
Dl Türkler vo Kcmn.Ust Tlirkler diye 
ikiye ayırnınk davnsı tıknrıldı. 

Fransız sömürgecilerinin ortaya. 
ııttıklnrı bu da'\'amn gtllUnçlUr;tı o 
kadar açık idi ki herkesten c\'Vel 
l\Illletlcr Ocmlyetl intihabat komfs
yonunClo. Yunnn d elegesi olan zntm 
protestosu He karşılandı. NJt.cldnı 

bu itldin sonrndnn Milletler CcmJye· 
ttnin bir knrnn ile de bozuldu. Fn· 
ko.t ara.dan bir lmç gUn gc~medi. Ha
t.ay Türklerinin J{cmnllst Türkler vo 
Slinut Türkler diye ikiye ayrılmnsı 

cloıt"rn ohnndığı flln1n1 mlidnfna eden 
Yunnn de egesinln komlsyondnki vıı
n!esine nihayet verildiği haberi gel
di. 

Zahlrdo Yunnn delegesi merkez 
lıcyetine nlımyordu. Hnldkntte ise 
Milletler Cemiyeti ndmtı nüfus kn7· 
dı mnamelekrlnl kontrol eden he· 
yctton uznklnştınlıyordu. Ve belll 
idi ki bu uzak1aşmnnm sebebi Yu· 
nan delogeslnJn TürkJycde tahsil 
gijrmU~, tUrkçe)i pek i)1 l>illr, etraf
tnkl cntrikalo.rı nnlnr, knyrt muame
lelerinde bltnraflığa mugayir hare
ketlcr o muhalefet eder olmıısmdan 

başka bir şey d ej;rildJ. Ynnan dele
gesinden bnşkn komisyonda. Mlllot
ler Cemiyetini teınsll eden azaya ge
lince, onJ nr ne tilrkte ve ne de arap
çn bllıncdJkleri itin kayıt mnnmele
lcrl csnn.smdo. olup biten fenalıkla· 
nıt farkına. ,·aramnyorla.rdı. HnttA 
zaman znman Türkler aleyhine yapı. 
lan tccnvilzlcri bu Azaya billUds 
Türkleı· tarnfmdıın dlğor unsurlar 

aleyhine yapılmış tecavüzler gibi 
göstermekten kolay bir şey 701.."tu. 
Alevilerden biri bir kayıt bürosunn 
gelip de: "Ilcn ~'ürküm" dediği va.
kit Pransız nıaııdacıları: "Senin mez 
hebln Alevi de(,,-U mi? Eğer Tilrlı..-tıın 
diye kay<lc<lilccck olursan mezhebi· 
ni terketmiş olacaksın. Uuno. rıızı 

mısın?" diyorlnrdı. Böylelikle za~ 

ya.Ilı ndnm mczhebinclen ayrılmak 

korkusu ile Türk defterine yazıl· 

maktnn vm~gcçfyorclu. Ve bu tUl'IU 
entrikalar yerli dil bilmedikleri için 
dönen cntrlka1nn n.nlamay!ln Millet. 
lcr Oemfyeti llzalarmm gözleri önUn
de cereyan edip gidiyordu. 

llÔIUsa l\Illlctlcr Cemiyeti adına 

Hatnyn gönd<'rllmiş olan kontrol 
komisyonunun blturaflığı filliyattn. 
lllf olmnh."1.nn ileri geçemeyordu. Bnı
kalmı, Frnnsız delegesi olan Garo 
Uo l\Iilletler Cemiyeti komisyonunda. 
genel sekretcrU ' vazifesini yapan 
Ankcr Hntnyd '.ln uznkluştırıldıkta.n 
sonra işler yoluna girecek midir? 
Yoksa tantana ile nlmdığl ildn cdi· 

Jcn tcdblrJcr de bitaraf olmak J~ln 
değil, sııdcco öyle gfirünmek için 
miirncnnt olunan bir hileden mi iba
ret kalacaktır? 

ASIM US 

Çekoslovak yada 
( Vctarafı 1inciı:le) 

ALMANYA ÇEKLERi YIPRATMAK 
JSTIYORMUŞ! 

Paris 4 (A.A.) - Oeuvre gazete&in
l:ie, Madam Tabouis diyor ki: 

''Londraya gelen bazr haberlere göre 
Almanyaı, Çekoslovak devletini yıprat
mak ve ültimatom yolu ile mctalibatta 
bulunmağa bir zemin hazırlamak mak-

dile Sildetlerin bulunduğu nuntakada ve 
Alman - Çek hududunda daimi bir 
gerginlik ve kanşıklık idame ettirmek 
tasavvurundadır.,, 

BAŞVEKiL GöROŞECEK 

Prağ 4 {A.A.) - Çekoslovnk: ajan
sının bir tebliğine göre, Başvekil Hot
za önümüzdeki hnfta içinde ekalliyet
ler liderlerile bütiln siyasi partilerin 
ricalini kabul clderek ekalliyetler mese
lesi hakkında görüşecektir. 

Ekalliyetler statüsü ancak bu gö-

Vasfi Rıza 
Tayyareden söyledi 

telsizle dlalendl ! 
İstanbul Şehir tiyatrosunun k!Y' 

metii sanntMrlarmdan Bedia ve v~· 
fi Rıza evvelki gün sa.at 15,30 ~& 
Devlet hava. yollan idare sinin •ıpag,, 
isimli yolcu tayyaresi ile Ankaradıı.Jl 
lsta.nbula hareket etmişler ve dilll 
şehrimize gelmişlerdir. 

Sanatkft.rlarımız UÇUi emwımdald 
intibalarınr.a tayyaredeld telsiz teltr 
fon cihazı ile bUtUn radyo diııleyiciltr 
rine ruılatmışlardır. 

Bu arada Vasfi Rıza Ankara. u.zerlı1 
de tayyare ile tur yaparken Be.lvil O' 

telindeki arkadaşı Behr.a.da. hitap ede
rek rsunlan söylcm.iutfr: 

- B<>hza.t! Şimdi sizin oturduğtı· 
nuz otelin üstünden geçiyonız. Bedi& 
da yanımda.. Aynca iki yol arkada.Şl" 
mız da var. Tayyare yolculuğu fevkll" 
lfide güzel. Akim varsa sen de tayYS." 
re ile gel. Aman ne latif, öyle ra}ıa.t 
gidiyoruz ki l3elvU otelindeki odad .. 
nasıl oturuY,orsaın öy!e rahat oıuru· 
yorum. 

Behz.ı.t! Sana bir §8.rla olruya.yıın, 
bu şarkı Hazımla. birlikte sana. okU" 
duğumuz şarkıdır, demiş ve okumtır 
tur. Şarkıdan sonra da. Muhsin Er
tuğrula. bizzat veda edemediğinden se 
lam göndermiştir. 

Sonra gene her iki sanatklr bir' 
likte müteaddit operet parçalan ,.., 
şarkıları söylemişlerdir. 

Vasfi Rıza, tayyare ile Eskişebirl 
geçip Istanbul için neşriyat& bael8IJ1S 
nan evvel şunları söylemiştir: 

- Şimdi Ankara meydanındaki tel 
siz telefonla gö~tüm. Çok gU.zeI ko
nuşuyoruz. N a.fia. vekiletinin yaptığı 
en iyi ve en bUyUk işlerden biri de 
budur, dedikten sonra İstanbul dinle
yicilerine intibalarını anlatmaya. de
vam etrnirs ve tayyare seyahatinin gU· 
7.elliği, leta.f et ve konforu hakkında 
bu kadar sitayif}k!r Q(>zler söylemesi· 
ne rağmen kendisinin m~canen de
ğil, her yolcu gibi 22 lira Ucret mu· 
kabilinde bu seyahati yapabildiğini i· 
ıave etmiştir • 

'nğiltere Japon
yaya nota verdi 

Tokyo, 4 .(A.A.). - Dkmel Ajansı 
blldiriyor: 

İngiltere bUyUk elçisi bugUn öğle
den sonra hariciye nezaretine gele
rek hükumetinin Kanton bombnrdı· 
manlarını protesto eden bir notasını 
vermiştir. 

ÇlN - JAPONYA İLE 
MONASEBATINI KESİYOR 

Parla, 4 (A.A.) - Çin hUk~metl .. 
nln, Tokyodaki Çin sefaretinin kapa· 
tılacağına ve Japonya lle dfplomati1' 
milnasebetıerln kesileceğine dair g8" 
lecek cuma gUnU pek mUhlm beyn .. 
natta bulunacağı hakkında Hanketı· 
da bir lnglllz membaından verne:o 
haberler matbuatı şiddetle ala.kadar 
etmektedir. 

• 
Tokyo, 4 (A.A.) - Domal Ajansı" 

nın öğrendiğine göre, Tokyodaki Çltl 
maslahatgilzarı Yuyang, matyetltl .. 
deki kft.tiplerle birlikte gelecek ctı'" 

martesl gUnil Çine gidecek ve o gUtl" 
den ltlbnren Çin sefareti kapalı kB .. 

lacalrtır. 

HAVA HÜCUMLARINDA 
ÖLENLER 

Kanton, 4 (A.A.) - Bir Çin ıncıil'" 
bamdan bildirildiğine göre, şlmdl1' 
kadar yapılan hava. akınları netice
sinde 750 kişi ölmUş ve 1350 ktşl yıı.· 
ralanmıştır. 

PETROL IHTILAFI 

Meksiko 4 (A.A.) - Mebusan me'" 
lisi, petrol satışını temin etmek ve ee· 
nebi kumpanyalardan istimlak edilef1 
petrol kuyularını idare etmek üzere 
birer ofis teşkili hakkındaki kanun !J" 
yihasını kabul etmiştir. 

rüşmelerden aonra katt mahiyetini al•· 
taktır. 

Prağ 4 (A.A.)' - Bu sabah ne§redi· 
len bir tebliğde Bümoda bir Alınan t•'" 
lebenin geceleyin sokakta yaralandı~. 
ve bir hastahaneye kaldırıldığı bildi 
mektedir, 



Korku Yatağı 
Yazan: Edgar Vallae Çeviren ; H. M. 

~---------------No. 3 . .Margrıt, bahçerun Kapısını açarak l getiruın, oy~e mı ·! .. l,.:OK ıyi ettin Mısis 
~ki tarafı çiçeklerle dolu taş yoldan BörtUn, çok iyi .... 
ıler1ecı1. Az sonra, yazt yazmakla me§. Misis Börtun diye hitap ettiği ka. 
gut olduğu söylenen adamın yazıhane- dın siyahlar giyinmişti. Elindeki tep
si önUne kadar geldi. Fakat içerdeki siyi masanın üzerine bıraktıktak son
ada.nı onu bekliyormuo gibi, zili çal- ra. bir kenara çekilerek durdu. Donuk 
tnaaına meydan bırakmadan kapıyı gözlerinin kuyruğiyle bile, Margaritin 
l~tı. yüzüne bakmıyordu. 

Mister Daver'in tA kendisi! .. Llkln Daver ona dönerek: 
ne tuhaf bir adamdı bu! .. Uzun boy- - Misis Börtün! dedi. Yeni katibl-
lu, bir deri blr kemik denecek derece
de zayıf ... Cin gibi sapcarı bir yüzü 
var. GillUmsediği zaman karşısındaki
ni kahkahalarla gUldUrecek kadar 
konıJkleşlyor. Uzunca olan üst dudağı 
alt dudağınm üzerine kapanmış, kah· 
Verengi, yuvarlak ve doğrudan doğru. 
~"8. konu§tuğu kimsenin gözleri içine 
bakan gözleri; burU3mut bir alnı ve 
onun tizerindc dikine duran bir saç 
kıvtımı var. 
Kapıda beliren genç kw görUnce, 

ellerlnJ u~turarak ve hafif pelteklik 
hlasedilen bir dille: 

- Siz, Mis Margrit Belman değil 
llllslniz? Diye sordu. 

Ve cevap almağı beklemeksizin "bu
Yuru.n !,, diyerek i(;eri aldı. Kapıyı ka
patıp, tuhaf bir tarzda gUldUkten son
ra: 

- Çok iyi ettiniz de geldiniz? dedi. 
Yolculuğunuz iyi geçti mi bari? Mu -
hakkak iyi geçmiştir. Londra fazla. sı
cak ve sıkıcı değil ml? Muhakkak ki 
6yle ... Bir çay içmez misiniz? Elbette 
1ÇerslnJz ... 

Suallerle cevapları o kadar birbiri 
ardınca söyltiyordu ki, Margritln bir 
§ey diyebilmesine imkan bırakmadan 
telefonu eline aldı ve bir çay ısmarla· 
dı. 

Oturdukları oda. gayet iyi döşen • 
:ınt§ti. Duvarlardan bir tanesi baştan 
b.aea kitapla dolu idi. Daver, Marg~ 
~te bir milddct baktıktan sonra: 

.- Siz gençsiniz, dedl. Pek genç.. 
!ıııni dört yaııında mısınız? .. Daktilo 
Lıe yazar mısınız? .. Aman ben de ne 
kadar tuhafım! Bu da sorulacak şey 
lni? 

Margarit cevap vermek lUzu.munu 
duydu: 

- Beni kabul etmek lfıtf unda bu. 
lunduğunuı.a. çok memnunum Mister 
Daver, dedi... Fakat biraz §lipbem var. 
Ben, size elvcri§li değilim galiba .. Zi
ra, otel i{;Jlerinde hiç tecrübem yok. 
lialbuki vereceğiniz aylık ... 

Margrit. sözlerini bitirmemişti. Da· 
\'er ba§ını iki yana sallayarak: 

- Ben, büyUk bir hizmet beklemi -
Yorum, dedi. Görülecek iş gayet a.zdır. 
F'akat ben, bu azıcık işten de kurtul
llıak istiyorum. (Elini masasına doğ
l'U uzatıp orada birbiri UstUne yığıl· 
llııe olan kağıtları göstererek): Benim 
§absı işlerim pek çok... Bir bayanın 
benim hesaplarımla mcsgul olması, 
l'lıenfaatlerimi gözetmesi k8.fi... Ukin 
1tiınat edilebilir birini arıyordum .. '. 
l!en, bir insanın tabiatı yiizilnden 
a?laşıldığı kanaatindeyim; ne dersi. 
llız ? ... Sizin de o fikirde olduğunuz an
laşılıyor ... Ben el yazısına da ehemmi
ıet veriyorum; siz de öyle misiniz? 

C aydanberi, bir katip için gazetele
re ilan veriyordum. Tam otuz beş kişi 
~Uracaat etti. Otuz beşi de bana ay. 
. rrı geldi. l\'.orkunç sesleri var. Ben, 
1nsanıar hakkında sesleriyle hUkUm 
\'erlrinı; siz de öyle misiniz? Pa.zarte
~ gi\nU, siz telef on ettiğiniz zaman, 
!Jte dedim: "Aradığım ses!,, 

Adam konuşurken ellerini birbirine 
~·kadar sıkı surette kavuşturmuştu 

1 Parmaklarının mafsalları bembc -
:Yaz olarak gözüküyordu. Margrit 
gnhnesini zaptedemfyecek derecelere 
gclrnişti: 

>lr - Ben, dedi. Otel idaresine dair hiç 
Bes çıkarıyorlar! (Sonra kapıdan e 

~:~c kaniim ve burada çahşmağı iste
da ğırn muhakkak ... Zira, maaşı o ka· 

r Yllksek ki... 
Da ver: 

,_ - O kadar yüksek ki; diye kendi 
tı:Cnd' tt· ıne mmldandı... Bu kelimeler, 
b~birlyle blrle~tiklcri zaman ne garip 

ı . r ses çıkarıyorlar! (Son kapıdan e-
ınde mı-u . b' e; .... u g bir tepsi ile gıren yaşlı 
ır adma) : O! Misis Börtun.. Çayı 

miz sıfatile, aramıza, bu bayan da. k~ 
nııyor. Otelde kendisine en. iyi odayı 
veriniz. Mavi odayı... Fakat pardon! 
(Daver burada dudağını çimdikliye -
rek bir yanlış yapmış gibi, sözlerini 
geriye aldı} pardon, belki de mavi 
renk sizin ho§unuza gitmfyecektlr. 

M'.argrit gUlUyordu. 
- Herhangi renk olurııa olsun, be

nhn ho§uma gider, dedi. Fakat ben, 
henüz burada çahşmağa, karar ... 

Margarlt, yine sözlerini bitiremedi. 
Daver devam ediyordu: 

- Misis Börtun ile beraber gidiniz. 
Size oteli göstersin. Yazrhanenizi gös. 
tersin. Odanızı göstersin. .. Misis Bör
tiln, c;ok rica ederim, dediklerimi ya,.. 
pmız! 

Daver bunları söylerken, kapıya i -
şa.ret ediyordu. Margrlt, ne yapaca
ğına karar vermeden, yaşlı kadmm 
peşine takıldı. Mister Daverin odası, 
otele dar bir geçitle bağlı idi. Marga· 
rft, takip ettiği kadınm peşinden bil • 
yUk bir odaya çıktı. 

Misis Börtün izahat vererek: 
- Burayı salon olarak kullanıyo • 

ruz, dedi. Zaten Uç ' mU§terimiz var. 
Mister Daver, çok titizdir. Bununla 
beraber, kıem, mUşterilerimlz arlar. 

- Fakat üç müşteri ile bu kocaman 
Gtelln masrafı nasıl korunur?. 

Misis Börtiln burnunu çekerek: 
- Mister Daver, bu gibi şeyleri dil

günmUyor, ocvahını verdi. O, daha zi
yade etrafında insan bulunmasını 

istiyor. Burasını da otele çevirmekten 
maksa.dt, ahalinin gelip gitmesidir. 
Onlar gelsınter, git.8inler, daiınt hare
ket olsun. Fakat kendislle konuşma -
smla.r. Mister Daver bundan uvk alı-
yor. 

(Devamı varın) 

Hie<ave 
..,- Bqtarafı 9 uncuda 

ta var. Gece yansı keçi sakallının e
vini ziyarete gelen iki hırsız, bizim 
bulunduğumuz gece neden çantasız 

girmi§lerdir de, çanta sonradan oto
mobilln paspasının altından çıkmıştır. 

Keçi sakallının itiraf ettiğine g5re, 
o gece bUtiln çete efradınca malfun o
lan "Emniyet i~a.reti,, iyi verilmemiş. 
Hırsızlar, çaldıklarını getirip götür· 
mck maksadile her geldikçe, evvel& 
"Keçi sakallı ihtiyar,, m evinin pen· 
cerelerinden birinin perdesine dikkat 
ederlermig. 

Perde ihtiyar tarafından iki defa 
açılır, kapanırsa her şey yolunda de 
mekmiş ... Fakat bizim tarassut etti
ğimiz akşam, perde takılmış ... 

Gerçi iki hırsız bu yanlışlığın bir 
A.nza dolayısile ileri geldiğini anla.
mışlar ama. gene ihtiyat göster
rek çantayı almadan girmişler .. Son
ra gelip alacaklarına yakm biz, önle
rine çıkmışız. .. 

Fakat eansa bakın ki, takılan per
de dolayısile hMıl olan vaztyet yil
ztınd~ bizi aldatabilerek smşmak 
fırsatını bulmu§larken, az ileride pat
lıyan bir otomobil l~stiği, gene anlan 
cJe geçmelerine imkan Yermiştir. 

B u ç e t e yakalandıktan ve 
kasaba içerisindeki esrarengiz ardiye· 
nln blltUn gizli kanalları meydana çı
karıldıktan sonra, Londranm yUksek 
ve orta smıflarma mensup 1700 kadı· 
nın çalmmıg kilrklerinl 1ade etmek 
nıümklln olmuştur. 

İngilizceden çeviren : 
HiKMET MUNIR 

Modern tUrkiye 
mecmuası 

Bugün çıkmış olan 24 bO:rük sayfalık 

yaz sa:rısını 17 milyon \'atandoş okuyor. 
Mevcudu kalmıyor. l\filveullerlmlzden ls
teyinb:. 

Şapkarardan 
sonra 

Sıra yüzleri sUsleme· 
ğe mi geldi 

Şapkalara kuı kondurduktan &onra 
yüzlere kelebek kondurmak lda moda 
oldu. 

Bu moda, Fransada at yaı'ı!larınaa 
çrkmııtır. Euıen, at yarıglannı sey
retmeye ~elen kadın her ıcne yeni mo
daların canlı modelleri halindedir. Yeni 
çıkan her ıey orada teşhir clunur. 

Bu ıene de, mevsimin at yanılannı 
seyre gelen kıidınlar arasında ytlzilne -
bilhassa aol yana~m.a - kelebek, çiçek 
gibi resimler yaptırmıı olanlar görül
mügtUr. Bunlar, yıkanınca çıkmayan 

bir nevi boya ile yapılıyor.. Şimdiki 

halde Fransada dehgetli bir moda ha
lini alf\11§. Fakat çok &ilrüp ıilrmeye
ceği belli değil 1 

Böyle birdenbire gelen modalar çok 
devam etmeden yine birdenbire gilderl 

( l\ısa haberler ) 

• Deniz sedikU erba~ hazırlama okulu
na bu sene İstanbul ve clvar halkından ta· 
lebe alınar,aktır. Talebeler 20 Temmuza 
kadar kaydedilecektir. 

• Müzeler idaresi Vitol :ıdında birine 
satılan ''e gittikçe barnp olan lhlamur ınev 
ktinin tarlhl eheınmlyetlnl tebarüz ettire
rek muhafa&HI için rnnıı ernlAk idaresine 
başvurmuftur. 

• Marangozlar cemiyeti dün bir toplan
tı yaparak vergi nisbeUerinin çoğaltıldı· 

Aını ileri süren bir telgraf hazırlamışlar 
ve kanun mfizakereslnde nazan dikkate 
alınmak üzere flüyuk Millet Meclisine sön
dermi~lerdir. 

• Müzeler idaresi seyyahlara kolaylık 

olması için Topkapı ve AsarıAtika müze
leri önilnde birer posta kutusu bulundu
racaktır. 

• lnhlsnrlar idaresinin yeni kadrosu 
Temmuzdan itibaren tatbik edilecektir. 

• İnhisar idaresi Avrupa tütün satışla
rımız etrarında bazı memleketlerle müza
kerelere başlamıştı. Bu mlizakerell're Av
rupodan gelecek heyetlerin iştirakile bu
rada devam edilecektir. 

• Yapılan tşebbüsler neticesinde tarihi 
hamamların muharazasına ehemmiyet ve
rilmesi noktasından bu ı:ılhl hamamların 
vergiden muaf tutulması karnrlaşmı,tır. 

• Bomontf şirketi tasfiye muamelelerini 
bitirmiş, şirkette çalışan amelenin ikrami
yelerini da~ıtmı~tır. 

• Ankarada bulunan Deniz Ticaret MO· 
dilril Mürit Necdet Zonguldnita gidecektir. 

• Dahiliye Vekllleti otellerin ıs!Ahı ile 
çok yakından alllkRrlnr olmaktadır. Du hu
su!ltn MHUn belediyelere icap eden emirler 
vcrllmişllr. 

• Garsonlar yüzde onları ile bir tayyare 
almn\'a karar vererek Hava Kururnuna mO
rncn~t ııtmf şlerdlr. 

• Floryn deniz k8şkil fle etrarında bu
lunan bıııt bina "'' arsalar ma1iye veklllc
ti tardmdnn satın nlınnrnk milli saraylar 
rıfirlürlüğüne Tcrilmlşlfr. 

•Harta tatili ruhsatlyeslnln sene,llk kon
trolüne C\nfimilıdekl pazardan itibaren hnş 
lanacal"tır. 

ANKARADA: 
• Bnfranın Dede kl\yündl'n Çolak Ho

ıınnın ôlOm <"ezasına çarplınlmnsı hakkın
daki mazbata tıısdik için Meclis ruzn:ı
mcslne alınmıştır. 

• fncholudıı 19 ~fnyı~ hnyrnmı Jt{lnn bnn
clomnun bnşınc!n giderken clfişllp öll'n mıı
a111m Mehmet Alinin cenazesi hOyük tö
renle kolıtırılmıstır. 
vır.A \'IITT.F.TIDE: 

• Koyscrl atlı spor ocalfı fiyclerlnden 
dBrt kadın ,.e üç erkek binici, 135 kllo
mclrl'' i rntı,•nrt:ıkıyctle kotederek Ni~deyc 
gitml )erdir. 

• F.dlrnede yeni sene mnhc;ulü orpa :ıı:ı· 

bire borsa!lınn sel!rllmiş ve 300 kilo satıl
mıştır. 

• Kon~·anın hlrinci derecede ticari e
hcmml:rctl olan J\a<lınhnnda bir tlcnret 
odası açılmıştır. 

• Corumda Naime adında bir kadın pa-

• Kötürüm şa·m 
iyileşince ilk işi tahta acak

larını kesmek oldu 

on 

. ..... ,. ..... 
Corciya Kolcman olimpiyat musaba. 

kalarında dünya yüzme birindliğini ka. 
zanmıştı. Bu Amerikalı eenç kız, Los An
celosa döndüğü zaman, büyük bir sevgi 
ile karşılandı, bütlln Amerika günlerce 
kendisinden bahsetti. Fakat sonra, bir. 
denbire, herkesi müteessir eden bir ha. 
ber verildi: 

Güzel Corciya kötürüm olmtı§ ..• 

Zavallı genç kız, sanki yüzmedeki ma. 
haretine nazar de~ş gibi, artık ne bir 
kotunu oynatabiliyordu, ne ayaiJnı ... A· 
men1ranm bütün doktorları eski yüzme 
şampiyonunu kurtarmaya kcşıyorlar. 

Fakat, ilerde iyi olmak ümidi tamamile 
kesilmemiş bulunmakla beraber, kızı der. 
hal kurtaramıyorlar ve Corciya bir sene.. 
ye yakın bir zaman, yatakta kalıyor .. 

Genç kız, artık hayattan tamamile alL 
kasını kesmiş gibidir. Biltün neşesini 
kaybetmiş, Meta konu~ bile unut· 
muştur. Bilhassa yaz günlerinde denize 
açılıp, balık gibi yüzmek arzusunu du. 
yan ve eski günlerini hasretle anan Cor. 
dya bllyiik bir teessilr içindedir. 

Otiun bu felaketinden, belki keııdisin. 
den fazla ıstırap çeken birisi varsa o da 
kendisini se\'en bir gençtir. Con Horbert 
ismindeki bu genç. sevgilisinin iyi olma· 

sı için kızın anasından, babasından ziya . 
de uğrasıyor ve onun bulduğu doktor, 
hakikaten kızı iyi ediyor. 

Bugün, Corciya Koleman sanki dalın 
bir hafta evvel yatakta yatan kötürüm c 
değilmiş gibi, dipdiri bir ~ekilde ayağ~ 
kalkmıştır. Bu mesut günil büyük bir sc. 
vinç içinde yaşıyan Corciya, kendisine 
verilen koltuk değneklerini testere He 
kesınistir .. 

Corciya Koleman'dan şimdi yeni yilz. 
me rekorları kırması bekleniyor ... 

Fransada Altın Arayan 
Arayana 

Fransada herkese bir altın arama me
rakr gelmiştir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, Pariste, 
bir evin duvann!dı:ın çıkan altınlar ma
sallardaki mucizeleri hatırlatmaktadır. 

Evin duvarlarından her kazma vuruıı· 
ta oluk oluk rutın a}Qyor . 

Bu altınların on dördüncü Luinin 
mUp.virine ait olduğu, altınlarla bera
ber çıkan vasiyetnameden anlaşılmıı 

ve varisler meydana çıkmıştır. 
Paristeki bu "altın madeni,, nin bu

lunmasına eski ve harap evlerin yıkıl
maya başlanması sebep olmuştur. Bu 
evlerden biri yıkılırken yine bir altın 
11aırnan., ortaya çıkmıştır. 

Bundan ı;onra, adeta her eline kaz
ma alan altın aramağa bC!IŞlamıştır. 

Bugün bir yerde daha altın bulun
duğu haber veriliyor. Fakat bu bulunan 
altınlar p21'a halinde değil, maden ha· 
lindedir. 

Simkof isminde bir ldoktorun iki oğ
lunun kaybolduğunu yazmıştık. Biri on 
diğeri on &ekiz yaşında olan bu çocuk
lann kaybolduğu yer bir kurnluktur. 
Rüzgar esip kumlar kalkarak çocukla
nn altında kalmış olmcııları düşünülmüş 
ve kumlar arasında araştırmalar yapıl
mıştır. 

Kumlukta çocuklardan hiçbir iz bu
lunamamış, fakat altın bulunmu§tur. 

O radakilerden biri bu kumlarda al
tın1a karışık oltluğunu söylemis, hükQ
met tarafından da kum tahlil cttiril
ml~tir. Tahlil neticesinde kumlarda 
haıkikaten altın bulunduğu meydana çık 
mıştır .. 

Görüp düşündükçe : 
ilk hayırlı alam t! 

Fransız hük(imeti, Saneaktaki ıö

mürıgecilerin elebaııaı HGaro,, yu de
ği§tirdi. Muahedeler, mukaveleler, pro
tokollar ve daha bi1mem nelerle bize 
doıtluk borçlanan ve bizden daima ay· 
nl ıeyi gören bir devlete yakıgan da bu 
idi. 

Çünkü Garo, Surlyenin üstündeki 
toprakları bir sömürge haline koymak, 
oradaki halkı, ıUrUden ayırt etmemek 
yolunu tutmugtu. Bu tUrHl ada.ırilar, 

iıuınıılannı değiıtireınuler. 11 bapnda 
kaldıkları mUddetçe, hep kendi bildik
lerine giderler. Ama, bu dolambaçlı yo
lun ötesinde keskin yarlar, dipai.z u
çurumlar varmıı. Böyle bir yola dilfe
nin ıonu fena olurmuı. Bu fe11ket, on
lann umurunda değildir. Çünkü çete· 
ci ruhu taşırlar ve böyle ruhlatida hesap 
vermek, mesuliyeten çekinmek gibi 
asil duygular aranamaz. 

Zindan, kamçı, satın alınmıı bedevi, 
kösebaıı siyaseti, karanlık puswar, bu
lanık gönill havası onların, kah tek tek, 
kah topunu birden kullandıktan kirli 
silahlardır. 

''Hatay,, da da, bu aillhlar denen
di. Hem bıkıp usanmadan, ilstlerinde
ki ''mandacı,, unvanmdan olsun utan· 
madan denediler. Medeniyeti, ocaklar 
tutuıturan bir yağlı paçavra gibi, ıe
hir ıehir, köy köy dolagtırdılar. 

cağı yeni bir Makedonya yapmaktı. 

Yıllarca buna çalıştılar. Yalnız bir §eyi 
hesap etmiyorlardı ve işte bu yüzdendir 
ki bijtün kurdukları plan, allak bullak 
oldu. 

Rumelide Mzıkedonya, yurdu parça
lamıştı. Çünkü o topraklar üstünde 
hüküm sürenleri saltanat ihtirası kör
etmiş, parlak bir ta~ avutmuştu. Uyu
yan bir ülkeye akın kolaydır. Uyuyan 
bir devi bir çocuk da vurup öldürür. 
Nitekim öyle oldu. Bir kazan gibi otuz 
yıl kaynayan Makedonya, nihayet çü
rüyüp ana vatandan ıynldı. 

Fakat bugün Türk vatanında ne bir 
tacın ağır ve şerefsiz tesellisile avunan 
bir betbaht var, ne de öyle bir mahlü
kun seçtiği miskinlerle idare edilen 
bir uyku lilkesi. 

Evet barışı severiz. Kılıcımızın kes
kinliğini, uçurduğumuz düşman kafa
larilc isbat ettikten sonra, dostluklara 
erkek ellerimizi uzattık. Bu eller kar
tılannda sıcak avuçlar buldukça, dost 
kalacak, faktt bu avuçlardan kah
be bir kımıldanış sezdiğimiz gün o el
ler de korkunç birer pençe olur. Şim
dilik Garonun değiştirilmesini orooaki 
çılgm siyasetin de;: değişeceğine hayır
lı bir arnmet sayıyoruz. Yann ne ola
cağını ise gelecek sabahlar göstere· 

cek. 
Şuradan buradan topladıktan Erme

ni dökUntülerini, bof3.lttıklan hapiaha- ,:;;;;;;;;;m;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;m;üi;;:'. 
nelerin kanlı kaltıbahklanru emırlan • 
mıza yığdılar. Makaatlan, Anadolunun 
altına bir huldut bombasr koymak, San· 

rnsı için muhtelit yerlerinden yaralana
rak öldürülmüştOr. 

• ~lcrslnde 70 kilo aitırlı~nda bir kap
lumbağa )'nkalanarak Mısıra ı;önderilm1$
tfr. 

Alemdar Sineması 
Hergün iki film 

1-Korkusuz Kaptan 
2 - Parisli Şantöz 
3 - Ali Babanın Ameri

kadaki son maçı 
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Evvela Bakıyormuş! 
Biı· krı:lın, plajda, kiraladığı bölme

de soyunmuş, mayosunu giymiş. Bu 
aralık plaj bekçisi, kapıyı vurmadan 
içeriye giriyor ve kadını yarı çıplak 

halde görüyor. 
Kadın, telaşla haykırıyor: 

- Dışarı! Kap:yı vurmadan içeriye 
girmcğe ntısıl cesaret ediyorsunuz? 
Olabilir ki, içeride çırılçıplak bir halde 
bulunurum 1 

Plaj bckçi.;i, ağzı kulaklarına varır 
derecede bir sırıtışla: 

- Yok yok; diyor; çırılsıplak hal -
de bulunmazsınız l Çünkil ben, kapıyı 
açmadan, eğilip, an<•htar deliğinden 

içeriye bakıyorum! 

Radyo Yoktu!? .. 
Genç çift, bahçede kameriye içeri

sin:le başbaşa vermiş cturuyorlardı. 

Kızın babasile oğlanın annesi, bah
çede dolaşıyorlrardı. Genç çiftin orada 
başbaşa verdiklerini kameriyenin kapı
sından görünce, baba, şöyle dedi: 

- Bahardan sonra yaz! Evlendiğim 
mesut zamanı hatırlıı:lım 1 

Anne de başını sallamakla beraber: 
- Lakin, ldedi, bunlar daha bahtiyar! 

Radyoyu açtılar mı, fıskoslzırı şöyle 

öursun, yüksek sesle konuştukları bile 
işitilmez l Halbuki bizim zamanımızda 
radyo yoktu 1 

Baba, homurdandı!? .. 

Aradaki Mesafe 
Kasabalarda ekseriyetle birçok aile 

biribirlcrile akrabadırlar. Bir kasabada 
§Öyle bir kcnuşma geçiyor: 

- Siz filanla akraba mısınız? 
- Evet; fokat uzaktan 1 
- Fakat işittiğime göre o sizin kız 

kardeşinizmiş? 

- Doğru kız kardeşimdir 1 
- O halde nasıl oluyor da uzaktan 

akraba old~ğunuzdan bahsediyorsu
nuz? 

- Çünkü, ailemizde ben ilk doğan 
çocuğum; o kız kardeşim de .• 12 inci 
çocuk! 

Hesaptan Numara! 
fmtih<>n sonu ; oğlunun aldığı not· 

lan tetkik eden baba, hesaptan en fe
na numarayı görünce, muallimi gör
meğe gitti. 

'. 

!ıtı• ,, ' ,,,,~~,,~il 
•• • • ~·'·.••ıı.", . .. . . 

' 
Kadın - Korkmayın, korkmaym ..• 

Köpek ısırmaz ... 

- Kitaba bir bakalım: Acaba olta 
bıı va::iyete gelince ne yapmak Zô.::ını .• 

Yirmi senedir şehre inmeyen 
doksanlık ihtiyar 

Yedi Sekiz Hasan 
paşanın muhahzı 

Her köyün temiz havası, buz gibi 
memba suyu vo hilesiz gıdası benJ 
dalma şu suali sormaktan menede
mez: 

- Bu köyiln en ihtiyarı kaç yaşın· 
dadır? .. 
Ayasağa köyltilerlne de ayni şcyJ 

sordum: 
- Burada kimse genç ölmez .. deJ 

' diler. 

- Atı başında iideycccğinize dair 
söz verebilir misiniz, 

- Tabii veririm! §imdiye 1wdar 
kaç kere verdim, mıuttıımı;;; mu 1 

- Jştc en yeııi kumaşınıı::! 

- Dayanıldı mı barir 
- Ne söyWyorswıu.::! Ark"IJ.nıda el-

bise ayni kmrurştandır, beş seneden· 
beri giyi.yorum ..• 

--o---

Konferans - Şampanya! 
Bir alim, konferans veriyor. Kon

feranstan sonra, dinliyenlerden biri,, 
ona şöyle diyor: 

- Konferansınız, adeta şampanya 
gibiydi! 

Alimin. koltuklaq kabar})'®' 
- Teveccühünüze teşekkür ede

rim; fakat, mübalağa ediyorsunuz! 
Öteki, söylediğinde musır: 
- Bilakis, bilakis! Konferansınız 

sahiden şampanya gibiydi; bol bol 
köpük ... o kadar! 

Saqlık bahisler i~ 

Biri ilA.ve etti: 
- Biz hastalık nedir bllmeyiz. 

Muazzam bir çınarın gölgesine u
zanmış pejmürde kıyafetli bir ihtt· 
yara gözüm kaydı: 

- Yakınlarda ihtiyarlardan kimse 
yok mu? .. 

Köylüler etrafa bakındılar. Benim 
gördüğüm ihtiyarı onlar da gördüler. 
Cevap verı;liler: 

- Kimseler yok .. Çalışıyorlar .. 
Düşündüm. Acaba şu derin derin 

nefes alan upuzun yatan ihtiyarı gör 
memişler miydi?. 

Gözüm hep onda idi. Çınar ağacı .. 
nın kalın bir kökilnil yastık yaparak 
uzanmış ihtiyarın kırışık yüzüne ba .. 
kıyordum. 

Kımıldandı.. Başını yastığından 

on santim kadar kaldırarak dinle
di. Yabancı sesler gelmişti kulağına. 
Elini destek yaparak vücudunu kı
mıldatmak ister gibi yaptı. Bu onun 
için çok güç bir işti; kolları titriyor· 
du. Fakat vazgeçmedi. İki kolunun 
ve titreyen bacaklarının yardımı ile 
yavaş yavaş, vilcudunu kaldırdı. Bir 
aralrk kollarının da, bacaklarının 

da kuvveti bir anda kesilmişti. Yu· 
varlanır gibi oldu. Fakat dilşmedi. 
Çınar ağacının gövdesine bir şezlon
ga uzanır gibi yaslandı. Bir dakika 
kadar dinlendikten sonra gene ha
relcete geçti. Şimdi bastonundan da 
istifade ediyordu. Doğruldu. Som 
bir demir l<ülçesl kaldırır gibi elini 
yüzüne götürerek ve daha çok hızlı 
nefes alarak, daha çok inleyerek ya
nımıza yaklaştı. Boş bir hasır iskem1 

.... 
!!'lı. 

lstnnbulım en yaşlı ihtlyar1arın<1an 

A lı<lullah Çavuş 

leye kendini bıraktıktan sonra:; 
- Sefa geldiniz, dedi. 
Köylüler susmuşlardı. 

- Sefa bulduk ..• 
- Nereden geliyorsunuz?. 
-İstanbuldan .• 
- Çok iyi.. Çok iyi.. Ne var tstan· 

bulda. Den yirmi senedir görmediın 
oraları .. Kahbe İstanbul.. Yirmi se .. 
nede kimbilir ne kadar değişti. 

Sustu. Gene derin derin nefes al· 
dı. Köyltiler de susuyorlardı. KonuŞ" 
mak ln.zımdı: 

- Rahatsız ettik.. Uyandırdık.4 

dedim. 
- Estağfurullah .. Estağfurullah .. 

Çok memnun oldum. Sesiniz bana 
hem yabancı, hem de çok dost; tatlı 

geldi. Konuşayım bu yabancı dost· 
larla dedim. Demek İstanbuldan ge· 
llyorsunuz. 

- Siz buralı mısınız baba? .. 
- BuralI oğlum. Korucu idim Is· 

- Rica elderim, dedi, nasıl olur da 
oğluma bu kadar fena bir numara ve
re bilirsiniz? 

Hesap mualliminden şu cevabı al
dı: 

~: Böcekler neler yapar? 
~{ Hastalıkların çoğu böceklerle geçer. Bir 

dişi sine k on g llnde 150 yumurta basıl eder 

tanbulda. Sonra Beşiktaş muhafızı 

Hasan paşanın maiyetine girdim. 
Çok bulundum onun maiyetinde. Bir 
giln yolum bu köye düştil; eli yUzU 
düzgün bir kızcağız tllştt gözüme~ 

Gençtim; yakışıklı bir delikanlı 1· 
dim. Damarlarımda kanım kayna .. 
yordu. Evlendim onunla ve bu kö-
ye yerleştim. Çocuklarım oldu. To
runlarım oldu. - Verdiğimden daha fena numara

mız yok da ondan 1 

Sabaha kadar 
Genç kadın, evine yeni kapılanan 

hizmetçi kızı çağımı: 
- Ben yarın gece bir balo veriyo-

ırum ! 
Hizmetçi kız, el çırptı: 
- Aman ne iyi! 
Hanımı onu şöyle bir süzerek: 
- Umarım ki; dedi; elinizden ge

leni yapmakta ihmal göstermiyecek
siniz ! 

"Hizmetçi kız, hop hop hopladı: 
- Elbette! Elbette! Ben, danstan 

pek hoşlanırım; sabaha kadar danse
dcceğim ! 

- Yemek aralamıda içer misiniz1 
- Tc§ek"kiir ederim, doktor, sizi 

kırmam: bundan sonra içerim .•• 

Çabuk Gıdıklanıyor! 
- Aman ne kc:ıdar büyümüşsün kız 1 

Boyun az zamanda o kadar uzamış ki, 
şöyle ellerini uzattın mı, parmakların 

annenin koltuk altlarına da ıdeğecek 1 

- Öyle, ama bunu yapamam 1 
- Neden? 

- Çünkü, annem çabuk gıdıklanı-

- A 1 Siz burada nnsınız Bayan! GölgMJi gorımcc 
po7c kaçırdım da sizi fazla zayı[lattımsanmıştım .•• 

::aıııflama il<ictnı::ı 

Yazan: Cela leddin izmirli 
Hastalık yapan mikropların bir ço

ğu hava, su, yiyecek toprak veya bö
cekler vasıtasile insanlara intikal e
derler ve bu suretle sağlam adamları 
h a s t a. yaparlar. Bunlar in
sanlar için en müziç olan ve daima 
mücadele etmek mecburiyetinde kalı
nan böceklerdir. Zira hastalık taşıyı

cı olmak itibarile böceklerin bizimle 
münasebeti çoktur. Esasen yaz geldi. 
Mevsim dolayısile bu böceklerle kar· 
şılaşacağız. Bundan dolayı böceklerin 
ne suretle ve hangi hastalık mikrop
ları taşıdıklarını tetkik edelim: 

Eskiden böcekleri yalnız ziraat ba
kımından ehemmiyetli görürlerdi. 

Halbuki bilahare bir çok müellifle
rin, müdekkiklerin ara5tırmaları ne
ticesi anlaşıldı ki böceklerin çoğu yal 
nız nebatlar için değil insan ve hay
vanlar için de zararlıdır. Böcekler, 
veba, verem, tifüs, üsteleyen humma, 
sıtma, Halep çibanı, hatta kolera, ti
fo gibi mikropları nakle vasıta ol
dukları ispat edilmiştir. Hele tahta
kuruları tifo, üsteliycn humma, ve
rem mikroplarını ve kara sineklerin 
ise kolera tifo mikroplarını nakle va
sıta oldukları anlaşılmıştır. Böcekler, 
bu mikropları hortumlarile, kanatla
rile, ayaklarile ta§ıyabilirler. 

lnsan veya hayvan kadanalarınu, 
yaralara, pis yerlere, gübrelik mahal
lere konarak orada bulunan zararlı 

maddeleri, mikropları alarak yüze, 
göze, yiyeceklerimizin üzerine gelerek 
pisletirler. Bu suretle yemek esnasın· 
da sofrada dola5an sinek ekmek ve 
yemeklerimizin üzerine mikroplan br 

rakırlar ... Bazı böcekler mesela shTi
sinekler gıda almak için insan kanını 
emerken hem deride tahri~at yapar, 
hem de taşıdığı sıtma mikrobunu in· 
sanın kanma a§ılarlar. Bazı halkımı

za ehemmiyetsiz gibi görünen sinek
ler çarşıda. açıkla satılan yiyecekle
rin üzerine konarak onları girletirler 
ve tüdü zararlar husule getirirler. 
Halkımızın bu sinek tehlikesini ehem
miyeti görmesi lazımdır. Bilhassa eh
li sinek (Musca domeskca) denilen 
her gün evlerimizde gördüğümüz iki 
kanatlı kara sinek zararlı olmakla 
beraber pek çabuk ta ürerler. Bir dişi 
sinek bir seferhlc hemen hemen 150 
yumurta yumurtlar. Yumurtalarını 

döktükten on saat sonra yumurta a
çılarak içinden kurt dediğimiz larva· 
lar çıkar. Bu larvalar beş gün sonra 
pupa haline inkılap eder ve beş gün 
sonra da pupalar olgun hale yani ka· 
natlı bir sinek haline gelirler. Bunlar 
da aynen böyle çoğalırlar. Bu hesaba 
göre iki ay zarfında. bir sinekten bin
lerce ::inek hasıl olabilir. Bu kadar te
nasül bereketine malik olan bu hay
vanlara karşı lflkayt kalmak doğru 

değildir. Sinek kfiğıtlarile böcek öldü
rücü ilaçlarla, lağımlara petrol dök
mekle, bilhassa sineklerin yumurtala
rım bırakacakları gübrelik mahalleri 
evlerden uzak bulundurmakla, evler
de cibinlik bulundurmakla, pencere
lere tel kafesler germekle böceklerle 
mticadele etmek lazımdır. Sıhhatini 

düşünen herkes böceklerle mücadele
yi vazife bilmelidir. 

Oclôlcddin /::mirli 

Durdu. Derin bir iç çekmek iste· 
di. Nefesi tükenmiş gibiydi. Fısıldar· 
casrna: 

- Keşki olmasaydı. Keşkl.. HiC 
olmazsa yüz elli sene yaşayacak· 

tım. Şimdi öldüm artık. 
Ağlayor gibi konuşuyordu. Bir şer. 

soramadım. O söylemek istiyordu. 
Devam etti: 

- Beş çocuğum vardı. Birer biref 
hepsi öldliler. Biri geçen sene vurul· 
du. Tabanca taşıyormuş. DilşmUş, 

tabanca patlamış, kurşun beyninl 
delmiş . Oğlumun beş çocuğu vardı. 

Öldükten sonra karısı da kaçtı. Ya'V· 
rular bende kaldı. Acı beni kımıl· 

danamaz yaptı. Kocakarı hangimize 
yetişsin. 

lhtiyarrn hiç bir şey ifade etıne· 
yen yüzüne bir daha baktım. 

- Allahaısmarladık .. dedi ve bas· 
tonuna dayana dayana köy yolundan 
koruluğa doğru uzaklaştı. 

Köylüler biribirlerine bakıştılar. 

Biri yanıma yaklaştı: 
- Çavuşla çol< konuştunuz?. 
- Evet .• Zavallı adam .• 
- Doksan yaşındadır. Geçen gnn 

köy çocuklarına; "yüz em sene yaşı· 
yacağım!,, demiş. 

- Çok acı görmüş. 
- Ama köyün ha\·ası ona her şe· 

yi unutturuyor. görüyorsunuz nasıl 
gidiyor; gece yarısı yolunun Ustune 
çil bir kuruş atınız; emin olun buta· 
caktır. 

İhtiyara yolda rastladım: 
- Güle glile, dedi. Yolunuz açıl< 

olsun .. tstnnbuln gidiyorsunuz doğ· 
ru değil mi? .. Ah kah be lstanbul!·· 
Ne güzelleşmiştir şimdi. 

N1Y AZI A.JDIJ1f 
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Şehirde siltthlı 
gezen talebeler 

Hakim tarafından sorguyu mü
teakip hemen tevkif edildi 

banca taııınak lüzumunu duyuyorduk. 

Geceleri .de bazan geç gelirdik, ceva-
bını vermiılcxidir. · 

Hakim, suçun mahiyetine binaen ve 
ceza kanununun 104 üncü maddesine 
istinaden her üçünün de tevkifine ka
rar vermiş, mütecaviz 3 talebe jandar
ma muhafazasında hapishaneye gönde
rilmişlerdir. 

Müddeiumumilik iade edilen evrakı 

tetkik cldcrek suçu sabit görmüş ve her 
üçünü de asliye ecza mahkemesine ver
miştir. 

Balta tle Baş Kesen 
Yakalandı 

İzmir (Hususi) - Birçok cinayeti 
ve hırsızlıkların failleri ole>n Kadir oğ
lu Dilaver ile Kırca oğlu Hilmi, Ber
gama civarında zabıtanın eline düşmüş 
!erdir. 

W"'Devamı 10 uncuda 

.... &ORUN --~ 1938 

Cin Harlo öleli bir sene oldu 
Artistler herkesten on beş, yirmi sene 

erken ölüyorlar.. Niçin ? 
Artistler genç ölüyorlar. 
Bunu, kati bir sesle söyliyen bir is

tatistiktir. 
Amerikada yapılan bir istatistiğe 

göre, diğer meslekler içinde, en genç 
yaşta ölüm veren meslek artistliktir: 
Sinema sanatkarları diğer mesleklerle 
uğraşanlara nisbcten on beş, yirmi se
ne erken ölüyorlarmış. 

Niçin acaba? 
Gayet bZııSit. Artistler çok çalışıyor

lar; hem 'de gayri sıhhi şerait altında. 
Scnra, az uyuyorlar, kendilerini hazan 
aç bırakıyorlar. Kendilerine bakacak 
vakitleri olmuyor. 

Bütün bunların neticesi olarak, zayıf 
düşüyorlar, çabuk hastalık kapıyorlar, 
kalp hastalığına tutuluyorlar, zatürree 

lzmir (Hususi} - Kültür lisesinde 
üç cüretkar ttılebe tarafından yapılan 
tecavüz hadisesinin adliyeye intikal 
ettiğini bilıli:-miştim. 

Nezaket icapları 
Bur.tarın ilk duruşmaları, adliye t::ıJıki
katına esas olmak üzere sulh cezada 
Yapılmış, her üçü de müdür B. Hay
dara tecavüz etmediklerini söylemişler 
dir. 

'Uç talebenin muhakeme safhası çok 
enteresan geçmiştir. Zeki, Ahmet ve 
Sab:ıh :ıddin hadiseyi şöyle anlatmışlar
dır: 

- Biz sınıf geçip geçmediğimizi an
lamak üzere müdürün odasına girdik. 
Aldığımız cevap "netice yarın bi1dirile
tektir,, oldu. Çıkarken de Sabahaddine 
henüz verilmiyen son taksitinin ne 
zarn<ın tediye edileceğini sordu. Biz 

ını:idüre tc..'.;avüz etmedik, tehditte de 
bulunmaJık. 

Hakimin: 
- Üzerinizde tabanca ve bıçak var

ınış, bunları ne yapacaktınız, sualine 
Sabah-ı:ldin: 

- Ben de bir bıçak vardır, onu gez
meğe giderken yanımda taşırım, ceva
bır.ı vermiş ve müdürün odasına girer 
ken bıçak taşımadığını, sonradan ~dık 
larını söylemiştir. 

Tefennili Ahmet ise şöyle !demiştir: 
- Ben memlekette de tabanca taşı

rım: çiftlik sahibiyim. İzmire geldiğim 
zaman mektebe tabanc~ımı da beraber 
getirdim. Gezmeğe çıkarken yanıma 

alırdım. Sair zamanlarda da yatc..khane
deki dolabımda saklardım. 

Zeki ayni suale şu cevabı vermiştir: 
- Arkrıdaşım Ahme!din yatakhanede 

tabancasını temizlediğini görmüştüm. 
l3enim de bir tabancam olduğunu ken
disine söyledim. O gün müdürün oda
sından çıktıktan sonra evden tabanca
tnı aldım. Biraz b'-'1ıçclerde ldolaştık. 
l<ahvehaneye girerken tabancalarımızı 
evine götürmek üzere arkadaşımız Kc
~ana verdik. Çünkü biz gece 9,15 tre
nile indik. 

Hakimin: 
- Şehirde silahlı gezmeğc neden lii-

2Utn görüyorsunuz? suC11inc her üçil: 
- Biz kırlarda gezmeğe çıkarken ta-

tV 
h' Arabaya 1roşu?an bu kedi başkasına 
d tzmet etmek mecburiyetine sokulmuş 
eğildir; o. kendi yavrularım taşıyor. 

Bir akşam gezintjsinde 
Pcrihanla nişanlısı Rahmi o akşam 

lokantooa yemek yiyecekler ve sonra 
tiyatroya gideceklerdi. 

Giyinmiş, hazırlanmış, odasında Rah
miyi bekliyordu. Canı sıkılıyordu. Her 
halde vaktinldcn çok evvel hazırlan

mıştı. Tamamilc giyinmiş bir halde ya• 
tC1ğın üzerine oturdu. 

Bu sırada kapı çalındı. Perihan kalk
tı, aynada kendine son defa tekrar bir 
baktı. ElbiSC$inin dışarı çıkmış bir ip· 
liğini kopardı. Sonra kapıya koştu. 

Sckaleta Rahmi bir taksi tuttu. Ev
vela Perihan girdi. Otomobil lokanta
nın önünde \durduğu zaman Perihan 
Rahminin arkasından çıktı ve durdu 
Ş".>förc para vermekte olan nişanlısına 
b1ktı. 

Sonra R<•hminin koluna girdi, tokan 

taya doğruldular. Vestiyerde Rahmi şap 
kasını, pardesüsünü bıraktı. Perihan 
arkasındaki kürkü bırakmadı, yemekte 
belki titreme gelir diye ıdüşündü, 

Güzelce yemek yediler. Fakat Pe

rihan çok heyecanlı idi ve bir aralık 
çatalı yere düşürdü. Telaşa kapıldı; 

hemen eğildi aldı. Rahmi görmedi sa

nıyordu .. 
Yemekten sonra yedikleri donidurma 

o kadar hoşuna gitmişti ki, gan;ona bir 
tane daha getirmesini söyledi ve bunu 
söylerken, garscna karşı gülüyordu. 

İkinci dondurmadan sonra, Rahmi
nin verdiği cıgarayı aldı vo arkasına 

kurularak tüttürdü. 
Nihayet Rahmi: 
- Kalksak, ldcdi, tiyatroya yctişe

miycccğiz. 

Perihan: 
- Yetişiriz, aedi Biraz daha otu

ralım. 

Biraz tıonra Rahmi garsonu çağır
mış, :hesap istemişti. Garson hesap pu
sulasını bırakınca, Perihan aldı baktı: 

---....... 

- O 1 N c kadar bahalı imiş burası 1 

dedi. 
Sonra kürkü arkasına aldı ve bera

ber lokantadan çıktılar. Tiyatroya da 
beş dakika geç kalmışlardı. 

Tiyatrodan dönerlerken Rahmi ken
di kcndinct 

- Perihan iyi hoş kız ama, diyor
du, bazı münasebetsiz hareketleri var. 
Mesela bu akşam, tam dört kere ma
nasız hareketlerde bulundu. 

Pcrihanın yaptığı kusurlar nelerdir? 

(Cevabı .. da) 

PERtHANIN KUSURLARI 
1 - Otomobilden indikleri zaman, 

nişanlısı şoföre para verirken kendisi 
lokantanın kapısına doğru gidecek, onu 
orada bekliyccekti. Erkek para verir
ken bakılmaz. 

2 - Çatalı yere düştüğü zaman, gar 

sonu çağırtıp bir başka çatal istetecekti. 
istctccekti. 

3 - Perihan lokantada Rahminin 
misafiri bulunuyordu. Misafir garson
dan bir şey istemez, garsona hitap ede
cek olan misafiri getirendir. 

4 - Misafir hesap pusulasına da 
bakmaz. 

oluyorlar. ' / 
Bundan ba§ka, genç ölen artistlerin 

arasında fazla sefahate düşkün olanlar 
da çoktur. Kazalar ıda artistlerin ölü
münde çok görülmektedir. 

ölen artistler çoktur. Fakat bunlar 
dan ancak meşhurlarının ölümü duyu
luyor. Burada, ölen artistleri kısa bir 
gözden geçirmek istiyoruz: 

1 - Süzan Grc:ınde: Asıl ismi Süzan 
Gödre olan bu Parisli genç kız sessiz 
film zamanında Fransanın en meşhur 
yıldızlarından biri idi. 28 ağustos 920 
de birdenbire ölmüştür. O zaman 28 
yaşmda bulunuyordu. 

2 - V.:ollas Rcid: Meşhur bir tiyat
ro münekkidinin oğlu olan Vallas 1890 
da Nevyorkta doğmuştu. ilk defa olara~ 
1915 de "Bir milletin doğuşu,, ismin-

\ 

deki filmde rol almıştı. O zamanki si-
nema yıldızları arasında en güzel erkek 
s21yılırdı. 33 yaşmda olarak 18 kanunu 
sani 1923 de afyon kullanmak yüzün
den ölmüştür. O öldükten sonra kansı 
uyuşturucu maddeler üzerine bir film 
çevirmiştir. 

3 - Maks Linder: Fransızdır, 16 
kanunuevvel 1885 de Bordo şehrinde 

ltloğmuştur. 31 teşrinievvel 1925 de 
karısı ile beraber ayni günde esrarengiz 
bir surette ölü bulunmuştur. Bu facia
ya sebep olarak Maks Linderin fazla 
sefahate düşmüş olması gösteriliyor. 

Dünyada neler oluyor 

Lohus<ılığı münpebetilc boynuna· kor
dela da takılmış .elan kedi, yavrularını 
bu suretle gezdirmeıttc:diz'. Fakat bv 

esnada kedi karşıdan bir fare görecek 
olursa acaba ne yz.par?. 

insan gibi yumruk atmasuu bilen 

ve bu sure tlc l.ıirç"k kişileri korkutan 
bu ayı bir boksörle yaptığı maçta ya
ralanmış ve bir daha yumruk atamaya-

4 - Barbara La Mar: "tl'ç silahşor· 
Jar,, ın sessiz olarak çevrildiği zaman 
baş rollerden birini almıştı ve çok mu
vaffak olarak !Öhrct kazanmıştı. Çok 

çalışmış, çok kazanmış. çok para sarf 
etmiştir. 30 kanunusani 926 da 28 ya
şında olarak altı aylık ağır bir hoota
lıktan sonra ölmüştür. 

5 - Rudolf Valentino: İtalyandır ve 
tarihte Don Juan, Kazanova, Rumeo 
gibi aşk kahramanlan ile bir gelecek 
isim alarak birçok kalpleri esir etmiş
tir. 926 da 31 yaşında olarak, apandi
sitten ölmÜ§tÜr. Ölürken, sinema şir
ketinin müıdürüne: 
''- Müteessir olmayın, demiştir. İş

ler daha iyi gidecek .. ,, 
6 - Klod Frans : Aslen Alman olan 

bu artist Fransız sinemasında büyük 
muvaffakiyct kazanmıştr. 3 kanunusani 
928 de esrarengiz bir surette ölü olarak 
bulunmuştur, Kendisinin İskandinav

yalı bir aşığı .lldu;;u, bununla. casusluk 
işine karıştığı ve nihayet işlerin aarpa 

sarması yüzünden aşağı tarafından öl· 
dürültlüğü hakkında rivayetler çıkmış
tır. 

7. - Lon Şancy: Anası da, babası 
da ağır dilsiz olan bu artist 1912 de 
sinemaya başlamıştır ve sinemanın ilk 
sanatkarlarından biridir. Anası babası 
dilsiz olduğu için kendisi de ellerle iş<> 

iW"" Devamı 10 uncuda 

eak hale ge!miştir .• 
J ohor sultanının uğrunda ~c4idıiı 

Lidya HiL 
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A'tMA~L~~~ ~~V'Rt:r~tsl ~ 1 ~J ___ ?f.i~·- ;. -~ .. -~ 
~~~~~ 1 v:ı~~~~~-~-~~~~~=======~~~ 
Konsol~sla başkatip. ~~~:~~a~~~~I Salihli - Bozda~ y~I_ude 
"06rünmek lhtıyatsızhğmda bulunmama- Sivasta kaplıca el- ilbay tarafmd~n h~ft~ ıçerısm 
DiZi ricaya cesaret ~diyorum; olur, ki biri varında yakalandı teftış eaıldJ 

ateş ediverir ve hu suretle •• ,, 
Tarih; tO Teşrinisani 1915 ıaba- §ilyorlar; arada bazıları hiddetli hid. 

hı/? ••• Şira:daki Bıiyuk Britanva detli söyleniyordu. Bir kısmı makineli 
konsolosu David O'l(onnor; bir ıa- tUfeklerin yanında çömelmiş, bir kıs
bah sürıırl:.lyle karşılaftı; komo- mı tek topun yanında duruyor. Mit
loshane, lranlı candarmalar tarafın. ralyöz ağızlan, topun ağzı, konsolos
dan kuşatılmıJtı. Koruolos, başkdll· 
be bu vaıtyet karıııında yapmal• hane cephesine çe\Tilmi3; şimdiki hal
fikrirıde bulurıduğu şeyi:: "bi:i teı- de kıhçlnr kında olduğu gibi, tilfekler 
linı almağa teşebbüs ettikleri vakft, de omuzda! 
te.dlm olmak/ tabir önce protesto 
ederek! Fakat aonra, BDyıi.k Rrllan. 
ya asker( kuvveti, icap eden ştyf 

11ap(1ruk, Vasnıusıın şimdi ka:andı. 

Dını ona lm11/ıclllrnıeslnl, bilecek
tir!,, &Ö:lerlyle anlatıyor. Devamı: 

10 Teşrinisani günü sabahleyin Şi -
raz valisi icraata başltyacak, candar
ma, zabit, memı&r, Almanlara müte
mayil olan yerliler ogUn öğleden son· 
ra vazifelerinden çıkarılmış buluna • 
caklar, bu suretle oradaki Almanların 
ve onlarla dost geçinenlerin tevkifle
rine mani olnmıyacaklardı. İngiliz 
planına göre, iş bu neticeye varacaktı, 
ki bu netice de BUyUk Brltanyanın Şi
ra.zı görünmez i§gal altına alması, de
mekti. Fakat, i§te vaziyet tersine dön· 
mUş o sabah İngiliz konsoloshanesi 
Almanlara mütemayil yerli candar -
malar taraf mdan kueatılmıı;tı. Bu can
darmalar, Şirazın mevcut candarma -
Jarın yarısıydı. Ancak, bu vaziyette 
diğer yarısının bunlarla döğUşmeleri, 
bahis mevzuu değildi. Mukabil hare. 
ket, yerlilerin böyle ikiye ayrılmış o
larak çarpı§malarının önU..~a alacak 
§ekil de hazırlanmı§lı ! 

Ve valinin dela.Ietile, zahiren gönfil 
rlzasile bir görilnmez l§gal mümkün 
olma7.sa görlinUr i~galc pl!nında yer 
veren BilyUk Britanya konsolosu, ay
ni sabah, ba§katibi karşısına alını§, 

teslim 10lmaktan bahsediyordu. 

Teslim olmnkf 
David O'Konnor bundan daha ma

kul bir ~nre mevcut olsaydı, onu dil
§Ünmliş ve bulmuş olacaktı. Kendisi
nin zeka ve ihatasmdan şUphe edile
mezdi. Ba~kfıtlp de birkaç dakika içe
risinde konsolosun ortaya attığı bu 
çareyi en akla mUlayim çare bularak, 
omuz kımıldattı ve eunu sordu: 

- Ne zaman? 
- Ne zaman teslim olmnmIZI ister. 

lerse! Fakat, önce protesto edeceğimi
zi ve onların ısrar ve tehdit gösterme
leri Uzerinc, zora çekilerek teslim ola
cağımızı unutmayınız! 

- Başka bir şey? 

Davld O'Konnor, seyrettiği bu man
zara karşısında da. gUIUmseyişle, er, 
geç ateş açmaya başlıyacaklannı, kın
dan kılıç sıyıracaklarını sananların al· 
dnndıklarmı zihninden geçirdi. Hayrr; 
tek sillh sesi işitilmiyecektil 

Bu aralık, sağ elini pantalonunun 
cebinden çıkarıp, perdeyi bir parça 
daha araladı. Sokağın yan kısmını da. 

ha iyi görmek istiyordu. Ve perdenin 
kıpırdatıldığını dışarıdan seçen bir 

c:ı.ndarma, diğer candarmal:ıra tellşla 

bunu söyliyerek, orayı gösterince, bir 
grup, hep birden ~aya göz diktiler ve 
derhal tU!ek çevirdiler. 

Üzerlerine ateş edileceği zehabına 
mı kapılmışlardı? 

Candarma zabitlerinden biri, can -
darmalara seslendi; ihtarda bulundu. 
Bunun üzerine, göz dikerek, tüfek çe
virerek bağırıp çağıranlar, sakinleşti
ler. 

Bilyük Britanya konsolosu David 
O'Konnor. arkasından başkti.tibin se
sini duydu: 

- Görünmek ihtiyatsızlığmda bu
lunmamanızı ricaya cesaret ediyorum; 
olur, ki biri ate§ ediverir ve bu suret
le •• 

David O'Konnor, parmaklarının u · 
cuyla araladığı perdeyi bıraktı, arka. 
sına dönerek başMtibi müsterih ol -
mağa. da. vetle: 

- SUknnet; dedi: böyle bir ihtiyat
sızlık yapacak değilim. Ve ayni ihti
yatı size de ben tavsiye ederim! 

- Teşekkür ederim. Müsaaden.izle, 
çekiliyorum! 

Konsolos, eliyle bir hareket yapa
rak, başkatibe: 

- Hayhay; dedi; l!mngelen §eyi 
yapmız; dediğim gibi! . 

( Arka8ı oor) 

hl!RlıNa abone olu
nuz t'tJ tJdininiz 

Sivas, (Husu.si) - Yıldızeli hapis

hane.qinde at hırsızlığından suçlu 1 O 

ay hapse mahkum olan Keçeci Ah

met oğlu Kaya gece sabaha karşı nÖ

betçinin görcmiyeceği hapishanenin 

hela aralığından geçip kaçmış, fakat 

izi takip edilerek Kaplıca civarında 

yakalanmıştır. 

* Belediye heyeti fenniye mUdürlU· 

ğilne bilgili mlihendislerimizden, Sil· 

reyya Baydar tayin edilmiştir. 

:t- llk tedrisat müfettişi Baki Öz-

çam Halik, Suşehri', kazalarındaki 

teftişlerinden dönmüştür. 

-o--

Mersinde muvaf
fak bir müsaınere 

Müsamereden başka blr intiba 

Mersin, (Hususi} - Isı yuva adını 

tagıyan Bayan MUrşide Sumer idue

sindeki ana. okulu çok muvaffak bir 

müsamere vermiştir. 

~ - 6 yaşındaki miniminilerin gös

terdikleri muvaffakıyet bütün ııeyir

cilcrin takdirini kazanmış ve yavru· 

lar milsamerenin başından sonuna ka

dar alkışlanmıştır. 

Resim bu müsamereden bir intiba 

tesbit ediyor. 

, David O'Konnor, dudaklarında gü -
lümseyi§i muhafaza ederek, ayni za -
:manda tam bir sükfuı ve soğukkanlı
lık halinin arızaya uğramadan deva
:mile de kendisine ve karşısındakine 
hA.kim, §Öyle söyledi: 

Tarsusta 
- Başka bir §ey? Bu gıöl vaziyet. 

lerde mUddetten ne suretle istifade e
Ciildiğini bilirsiniz! 

Btışkati p, "anlamadım!., demedi; 
bunu anlıyacak kadar tecrübeli bir 
konsoloshane b:ışk~tibiydi. Düşman e
Hne geçmesi mahzu'rlu evrakı imha et
mek gerekti: 

- Evet; dedi; bu işi derhal hallet
mek üzere gidiyorum. Müsruıdenizle? 

- Gidiniz! Ben de icap eden ayni 
~eyi yapmakla me~ğul olacağım! Ve 
sonra da, .. bu ie bittikten sonra da e
ğer vaktimiz kalırsa, istirahat halin
de bekleriz, .. 

Konsolos, kenarına iliştiği koltuk· 
tan yere ayak basmış, doğrulmuştu; 
elleri pantalonunun ceplerinde pence. 
reye doğru adım adım ilerlerken, cüm
lesini ~u ekle tamamladı: 

-Teslim olmağa davet edilmemizi! 

Ve pencereden, bu odanın pencere
sinden de, demin ynndaki yatak oda
sından olduğu gibi, gene fnik perde 
arasından dışarıyı gözliycrek, mml
dandı: 

- Bakalım, ne dereceye kadar na
zik davranacaklar!? .• 

Drşarda giineıı, şimdi biraz daha 
yükselmişti. Konsoloshancyi abloka 
altına alan yerli candarmalar, birbir
leriyle hızlı hızlı konuşuyorlar, gülU· 

Onbeş köy daha mektep 
binası yapıyor 

Tarsu3 Duafepe okulU 

Tarsus (Hususi)- Biltiln kazada ma 
arif sevgisi artmıştır. Köylerden, 
kadro verildiği takdirde bina yapıla
cağına dair müteaddit müracaatlar a· 
lınmaktadır. Bu müracaatlar cümle
sinden olarak bu yıl on beş köyde da.-

ha pllna uygun mektep binaları yapı· 
lacnl:tır. Halen 3i köyde (Beşi tam 
teşkilatlı) köy okulu bulunmaktadır. 

Şehirde mevcut beş ilkokuldan iki
si tam, 1.lçU na.kıs tcşkild.tlıdrr. Köy-

talebe~indcn blr grup .. 

ler de dal.il, bu mekteplere 2083 tale
be devam etmekte ve bunlara 74 öğ· 
retmen ders vermektedir. 

Bu yıl tam teşkila.tıı ilkokulların 

son sınıflarında kırkı kız olmak tize. 
re 208 talebe mevcuttur. 

Orta okulun mevcudu Uç yüzU mü
teca,. izdir. Ayrıca bir de Amerikan 
kolleji varsa da gençlerin buraya. ~ös 
terdlklcri rağbet devamlı surette dil§ 
mektedir. 

/Ibay LUt/ü Kırdar AllıJhdeyen 

Salihli, (Husust) - Demirciden 
buraya. gelen nbay Dr. Bay Lütfü Kır 
dar, geceyi Kurşunlu banyolarında ge
çirmi~lerdir. 

Ertesi günU, Salihli Halkevi Allah
deyen köyüne bir gezi tertip etmişti. 
118 kişi iştirak eden bu gezi baştan 
başa neşeli geçmiştir. O gün, Salihli
den otomobil, bisıklet ve araba ile ha,.. 
reket eden kafile Kurşunlu banyola,.. 
rına gitmi§, oradan da !lbayla birlik
te Allahdeyen köyUne çıkılmıştll'. 

Dört köyden gelen fakir köyltl hasta.. 
!ar meeca.nen tedavi edilmiş, ve zira-

at fen memuru, köylillere meyve ağa
cı yetlştirrr~ usullerini 1za.h etmiştir. 
tıbay otomobille yapılan ve yapılmak
ta olan Salihli - Bozdağ yolunu tetkik 
etmi§ler ve yolun Haziran sonuna ka.
dar bitmesi fçin icap eden emir ve 
direktifleri vermişlerdir. nba.y bir a
ralık Bozdağ kayUne giderek General 
KA.zım Diriğin yaptırdığı Mermeroluk 
çeşmesini ziyaret etmişlerdir. Akşam 
geç vakit geziden dönülmliş ve İlbay 
o geceyi de ba~yolarda g~irerek er
tesi sabah Manisaya avdet buyurmuş· 
!ardır. 

KarabUk inşaatı dolayıslle ehem
miyeti artan bir kaza merkezi 

Safranbolu 
Karabilir inşaa· 

. .,......,-==<-ı..,.......,.~ tı dolayısile iktısa· 

di öneml günden 
güne artmakta o
lan Safranboluda 
bariz yükseliş ve 

• ilerleyiş hareketle
ri başlamıştır. Ya.
pılan biltUn ~ler 
hakkındaki mUta
lealarıru ııormak 

Uzere kazanın de
ğerli ve çalışkan 

kaymakamı Bay 
İhsan Kayayı ziyaret ettim. Kendile
rini.len aldığım izahatı yazıyorum: 

- Önde gelen belli başlı işler ara
sında yoIIarı bilhassa zikretmeliyim. 

Bu yıl Haziranınd:ı.n itibaren cllye
billrim ki, biltiln kaza hudutları için. 
de umumt bir yol seferberliği başlı· 
yacaktır. Bu işte ne suretle hareket 
edileceği hakkında nahiye mUdUrü 
arkadaşlarla. görüştük ve yol mmta.. 
kalarmı a.ralarmda taksim ettik. Hat
ta Aktaş müdürü bugün filen i§e baş
lamış vaziyettedir. 

Biran evvel harekete geçmek f çin 
Ulus ve Eflani nahiyelerinde de ted
birler alınmıstır. Kaza merkezine ol
dukça uzak bir mesafede bulunan U
lus nahiyesinin yolculuk bakımından 
fazla mesaiye ihtiyacı vardır. Bu ha· 
valide geçen kış yağan yağmurlar do
layısile çay güzergahında bulunan 
bazt yollarda maalesef heyelanlar vu· 
kua gelmiştir. Bu münasebetle bir 
çok yonar ka.panmıatrr. lute bu gibi 
~zalann süratle ortadan kaldırıla· 
rak yolların müsait vaziyete sokulma· 
ıı fcap eder. 

iki gUn ııonra Aktaş, nahiyesini 
Karn.bUke bağlıyan eose üzerindeki 
mühim bir köprünün tamirine baola.
nacaktrr. 

Bu tamirata bizimle birlikte de
mir, Ç<!lik fabrikalarının orman işlet
me bllrosu da i§tirak etmiş~ir. Bu hu· 
suslara vil!yetçe de önem verildiği 

cihetle nakdt yardım yapılmıştır. 
KarabUkte yeni belediye tesis edin

ceye kadar tenvirat i§leri hususunda 
fabrika idaresi ile tıntant kaldık. Fab
rika bölgesinde elektrik tesisatı he
men bitmi§ gibidir, Geriye kalan kı-

aım da süratle ikmal edilecektir. ~ 
zanm umumi i§leri arasında kUltUreJ 
vaziyete de ehemmiyet veriyoruz. Mer 
kez ve köylerdeki değerli öğretmenler 
kendilerine mevdu vazifeyi muvaff a· 
kıyetle yapıyor. 

ÖnUmUzdeki ders yıJı içinde daha 
bazı mmtakalarda yatılı okullar tesis 
için lazım gelen teşebbüslerde bulu· 
nulmuştur. ınus nahiye merkezindeki 
yatılı okulların bazı tamirlere ihtiya· 
cı vardır. Tatil devresinde bu tamf .. 
ratla birlikte başlanacak olan daha 
bazı inşaatın biran evvel bitirilmesi 
için malzeme bazırlarımı§tır. 

İnşaat ve tamir işleri nahiye mil· 
dilrü ile beraber baş öı;retırlenin müş
terek nezaretleri altında yapılacak· 

tır. 

Köylerin kalkınma işlerini de dik
katle gözUnünde tutuyoruz, bu husus· 
ta nahiye müdllrU arkadaşların gös
terdikleri mesaiyi takdirle anmayı va
zlf e telakki ederim. Karabilk merk~ 
zinde Arıcak köyü muhtarlığı vazife
sine başlamıştır. Buradaki köy odası 
muntazam bir şekildedir. Görülecek 
işleri ihtiyar heyeti ile birlikte busu· 
si bir katip görmektedir. Odaya, mu· 
haberenin sUratle temini için telefon 
da konmuştur. 

Vazifesine karşı gösterdiği derin 
Jlgisi ve dürüst bareketlerile tanın· 

mı§ olan değerli ilçebaya te§ekkür e
derek yanından ayrıldım. 

Celal Salih Gncy 
-0--

Tuna - Köstence Hattında 
Yeni Bir Tarife 

Ceman mayıs ayı içinde 426,805 ti· 
ralrk mal ıevkedilmi§ bulunuyor. 

Göçmen nakliyat mevsiminin yaklaı
mıı olması dolayıaile Romanya, vapur• 

lan idMeıl, Tuna ve Köstenec hattın• 
dan gelen vapurlar için yeni bir navluıı 
tarifesi hazırlamııtrr. 

Bu tarife temmu.zun birinci günün· 
den itibaren tatbik mevkiine girecek· 
tir. 

Yeni tarifede gelecek göçmenlerio 
eıyatarrnda geçen yıla nazaran mühitı! 

miktarda tenziJ!t yapılmakta oldu~ 
memnuniyetle öğrenilmlıtir. 



rrakılan perde 

ta ~i~ k~sabada yaz 

1 H:ı I{ iki nı<H'"ra h i !i fıyeleri: 71 
tıhnıı geçirdiğim 

&ırada, ilk defa o· 
~ lakabını işit
k~in:ı. o adamın, 
b~~e ne olduğnu 

2 rnıyordu! 
ı. ~na "Keçi sakal· 
~ ibti 
do'" Yar,. , yahut 
• gı,zdan doğruya 
'Y'l(,~i sakallı,, di· 
?tlardı. Esraren· 

tıı b.lr hayatı var

etrn ~rnse ile temas 
~· 1YOrdu. Ücra 
8.tıı: Yerde, ağaçlar 
e\' as~da küçük bir 
da kıralamıştı. Ora· 

oturuyordu. 
b lıerakıınız art· 
b kça arttı. Acaba 
u adanı ne yeyip, 
:~ içiyor, ne ile geçiniyordu. İşi ney· 
d 1• Ne vakit yatar, ne zaman kalkar-

': Bunların hepsi, üzerimize vazifey· 
llti~ gibi bizi meşgul ediyordu. 
11' :Nihayet bir gün bir hadise oldu. 

akat bu hadise merakımızı yatıştır· 
ltıayıp, bilakis daha arttırmıştı. 

"Keçi sakallı ihtiyar,, m evine, ge
~ Yarısı şık elbiseler giyinmiş iki a
aının geldiği haber veriliyordu. Bu 

~anıların elinde iki çanta varmış. 
ntalarla birlikte girmişler, sonra 

&ene Çantaların çıkmışlar .. 

1 Şinıdi biz, meraktan ~athyacak ha· 
~ gelnıiştik. Bana ait bir mesele ol
.. illnakla beraber, bir gece oturdu
~ otelden çıkarak, ''Keçi sakallı 
ın tiyar,, m gece harekatmı takip ethk Uzere onun kulübesinin bulundu· 

~ere kadar gittim. 
l' ece yarısı oldu. İki meçhul adam 
\r enlden g<'ldiler. Ellerinde çantalar 
llrdı. Dışarıya da ayni çantalarla 

çıktılar. 

'.Evin arka tarafını dolaştığım za.· 
~an bir de büyük otomobil gördüm. 

1 enıek buraya kadar, böyle otomobil· 
e geliyorlardı. 

lt Gördüklerimi tanıdıklarımdan bir 
açına anlattım. 

(! '~Keçi sakallı ihtiyar,, m casus ol· 
li Uguna hükmetmiştik. Çantalarla ge
h p Çantalarla giden adamların da ya· 
(!~~cı milletlere mensup kimseler ol
atd&ıuıa ve keçi sakallıdan malumat 
~klarına hükmediyorduk. 

lat akayı mahalli zabıtaya açtık. An
birtıklarımız, keçi sakallının evinde 
cek araştırma yapılmasını icap ettire
bıta ka.~ar vazı~ .?e~ilmiş ... Fakat za· 
at ' §Uphclendıgı kımseyi durdurup 
bl a

1
1?ak veya tutmak salahiyetine 

a 1knıi K · · · ~eı ş.. omıser, bızımlc beraber 
eli erek Mdiseyi seyredeceğini söyle
~Ô Ertesi gece, ayni mevkie giderek 
~emeğe başladık. 
li~Yli bekledik. 
J\. ıç kims~~en eser görünmedi. 

di!d~ba, hızım tarafımızdan takip e· 
~atılklcrini haber alarak daha ihti· 
ltirı 1 nu davranıyorlardı. Biz bu fi-

erıe m l l <len •• • . eşgu o arak artık her şey· 
dallı Unıı~ı kesmek i.izereydik ki, iki a

li' Yenıden belirdi. 
b. akat e!lerinde çanta yoktu. 
~ve g· d'l O tııar ır ı er n dakika sonra çık· 

~i~ ~ Gene bir şe~ yoktu ellerinde .... · 
tınıa 1.aman, yerımizi değiştirerek 
tıto tın geldikleri büyük "Rols Ro~ ' 
~i§~Obilinin bulunduğu tarafa ge~~~ 

lıtık .. 
~re nıeçhul adam kapıdan çıkmak 
ttı ıj Yken polis komiseri nasıl olmu~· 
loııı ~kaşla göz arasında görmüş· o· 
~tı.to ilin kapısı altında duran 'bir 

ayı göstererek· ......... l3 • 
<lu. unun içinde ne var? diye sor· 

~ bış 
6Ultk arı çıkan iki adamdan biri so-

0n1rhkla: 
....... !{·· 
""ı· urj{ var Ce\·abını verdi 
Qı k'• . 

~elti Urk ticareti yapıyoruz, lçeri-
tlcııd adam <:ok zengindir. Fakat biraz 
~ı~ ~n zoru var. Bizim hem akraba-
.:ı. ' enı orf.., ,..ım· O b . 'll. l3 .... ..., .z... ur:ı.sım ıstc-
ı. Ura'•a t· d"k 'adar .J gc ır ı . Fakat niçin bu 

sun! "oruyorsunuz. Sizi, amiri· 

nize şikayet edeceğim. İşimize müda· 
hale ediyor, rahatımızı bozuyorsu· 
nuz? 

Bu esnada iki adamdan diğeri de 
söze atılarak: 

- Evet, dedi. Canımızı sı!nyor bu 
sualler ... Geçip gidelim artık. 

Gittiler. 
Bir nUddet sonra "Keçi sakallı ih· 

tiyar,, ın kulübesini bir daha geçer
ken üç meçhul adamın daha, ellerin
de büyük çantalarla keçi sakallının e
vinden çıkarak bir otomobile doğru 
yürüdüklerini görmiyelim mi? 

Polis komiseri hiddetinden delire
cek gibi oluyordu. Hemen atıldı ve Uç 
adama sordu. 

- Bu çantalarda ne var ? 
Üç adamdan biri soğukkanlılıkla 

cevap verdi: 

- Kürk var, dedi. 
• Sonra kahkaha ile gillerek: 

- Biz, Skotland Yard'dan gelen Uç 
polis hafiyesiyiz, dedi. Buranın bir 
kürk ardiyesi olduğunu ve bu ardiye
de Londrayı baştan başa soyan bir 
kürk hırsızı çetesinin reisinin oturdu· 
ğunu az ewel öğrenerek son hızla 
geldik. Meydana çıkardıklarmıız bun· 
lar ... İhtiyar adam içeride, memurla
nn nezareti altında ... :"akat evin da· 
ha esrarengiz tarafları olduğunu bili
yorıız. Asıl mesele, buraya gelen iki 
şeytan hırsızın bizden bir kaç dakika 
evvel sıvıamasıdır. Siz onları görmedi 
niz mi? 

Komiserle ben, mahçubiyetimizden 
önümüze baktık. Fakat vakit kaybet
menin zamanı değildi. Derhal gittik
leri istikameti söyledik. Koştular, az 
sonra yakalamışlar. 

İki kürk hırsızının otomobilinin las 
tiği patlamış. Onu değiştirmekle uğ
raşırlarken ele geçmişler ... 

. . . . . , . " ' 
Şimdi sizin merak ettiğiniz bir nok

~ Devamı 5 incide 

Vapurla Saatte Yüz 
Kilometre 

Modern deniz inşaatçılığının tek· 
nik birer şaheseri olan Normandiya 
ve Kuin Meri vapurları süratleri iti· 
barilc dünya birinciliğini aldılar. 

Maamafih, lokomotifler saatte 100 
kilometre, tayyareler vasati 300 kilo· 
metre mcsafE> katediyor. Bu kadar 
sürat yanında deniz vasıtalarının sü
rati az görünüyor. Bu itibarla, Ingi· 
Iiz ve Fransızlar saatte 100 kilomet· 
re yol alacak yeni deniz vasıtalarının 
inşasını tasavvur ediyorlar. 

Böyle bir vapur 410 metre uzunlu· 
ğunda olacağı gibi motörleri dört yüz 
bin beygir kuvvetinde ve Londra • 
Nevyork yolunu üç günde alacaktır. 
Bu vapurun bir seferi için 11,000 ton 
neft sarfedilecektir. 

Ziraatte Kullanılan 
Tayyareler 

Kaliforniyad:ı.ki geniş topraklar 
tayyarelerle ekilmeğe başlandı. Mun· 
t:ızam bir şekilde ve az masraflı olan 
bu ekme usulü dünyanın her yerinde 
taammüm ediyor. Ziraatte kullanılan 
tayyarelerle bir saatte on iki bin kilo 
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1 . * ':w "' .. w ._,. . .. ~ t" : . ~ Haftada bir 
Hadiselerin geçit resmi 

Okuyucularımızla başbaşa 

Ugün pazar. Şu dakikada sizin 
gibi daha binlerce kişinin elin

de veya cebinde KURUN vaır. 
Gittikçe sayısı ar

tan okuyucularımı · 
zı, Türkiyenin bu en 
elverişli gazetesine 
biraz dah-. bağla· 

mak ve her okuyu
cumuzun bir ikinci, 

1-------....J liçüncü arkadaşını 
de kazanmak emelile ne mümkünse 
yapmağa çalışıyoruz. 

• • • 
Pazar günü, tatil günü olduğu için. 

gazeteleri daha etraflıca tetkik etmek 
imkanı vardır değil mi? İşte o sebep· 
ten bugünkü yazılarımızı, her vakitki 
"Günün .ı1'Jsleri., sütununa nisbetle 
uzunca tuttuk. 

• • • 
Fakat yalnız biz mi yazacağız? Gaze· 

temizde süzn için de yerler var. Hem 
sizin satırlarınız bazan gazetenin üst 
başına geçebilecek işitilmemiş bir haki
kati taşıyabilir. Ne -Ouruycrsunuz? Alı
nız kalemi elinize ve yazınız. 

• • * 
Ciddi mevzularınızın ciddiyetle kar

tılanacağına emin olunuz. Hafif mev· 
zularınız, ayni suretle mukabele göre
cektir. Fakat herhalde cevapsız kalma
yacak5ınız. 

''Hadiselerin geçit resminde,, sizin 
de küçük, zarif bir fıkranız bulunsun. 

"Başıboş hayvan giremez,, 

Türkiyede bütün ormanlara yangın 
kulübeleri yapılıyor. Bu kulübeler bir· 
birine telefonla bağlanıyor ve ağaçla
ra, f(>yle yazılan gösteren levhalar 
asılıyor: 

"Si~ söndirl,. 
"'Yangını haber vermeyen me.ul-

dür!,. 
"Fidanı keımezaen, büyüyüp ağaç 

olur!,, 
"Ormanlara batıbot hayvan gire· 

mez!,, 

• • • 
Bu ihtarlar §imdi

ye kadar ormanlara 
verilen zararların 

şeklitıi gösteriyor. 
Demek ki küçük bir 
sigaıra izmaritinden 
koskoca bir tabii ser 
veti mahvedecek 
yangın çıkıyordu. 

Yangınr haber ver -
meyecek kadar vicdansızlık edenler 
bulunmuı.. Fidanları kesiyorlar ve 
büyilmesine engel oluyorlardı. 

Bundan sonra bu gibi hallere rast
lamayacağımızı kuvvetle ümit edebili· 
rir. Aksi takdirde bir adam tasavvur 
ediniz ki, bir elinde sigara bir elinde 
balta He ormana girdi. Körpe ağaçlara 

Vazaıın: 

Hikmet Münir 1 
kıydı. Sigarasını bir yere attı ve çıkan 

yangının mesuliyetini, önüne asılı bi.r 
:evhadan dahi idrak etmiyerek geçt1, 

gitti •• 
Bu adamın, • aız sonra yakalanmak 

Uzere - ormandan kaçmağa teşebbüs 
ederken kar§ıSina çıkmasını beklediğim 
yegane levha §Udur: 

"Ormanlara batıbot hayvan ıire· 
mezt,, 

• • * 
1101; öyle bir adam kopyesi, bu na

zik nüktenin iğnesinden de müteessir 
olmayacaktır am.a, sonunda kendisine, 
tam bir h"'}'vana layik ceza verildiği 
takdirde; yanan ağaçların gözlerimizde 
alev alev dalgalanan akisleri derece
einde memnun olacağımıza şüphe yok· 
tur. 

Gramofon bazen insandan iyi 

Beyoğlu tarafında her sene, yerli ve 
yabancı bir muzika takımı bulunlduran 
bir bUy~k açık kahvenin, bu sene yal
nız gramofon çalmakta iktifa ettiği gö
rülüyor. Doğrusunu isterseniz, böylesi 
daha iyi oluyor. 

Halk türküleri a· 
dına, arada bir saç
ma sapan sözler, 
çirkin haykırışlar 

dinleyeceğimiz ve 
bu haykırışlara ek
lenmiş zevksiz jestler 
göreceğimiz yerde, 
gramofon dinlemek, 

kendi ruhumuzun istirahatı namın! 
daha emniyetli bir hal .. 

• • • 
Bu bakımdan, 1arla aöyl.fycn bazı 

beceriksizlerin tatsızlıklanru göstere· 
cek olan televizyon aletinin bile umu
mileşmesinc itiraz edeceğim geliyor. 

• • • 
Fakat ne çare.. Medeniyet; iyiyi ıde 
fenayı da nakledebilen şeyler icat edi· 
yor. 

Dalgınlık veya hiddet anlarında tef· 
rik imkanı da kay'boluyor. 

Mesel! tayyareler, şirin bir çiftin 
balayı geçirmesine yarayacc:ığı gibi, sü
kunet içinde uyuyan gümdısız, bir şeh
re bomba da salabilir. 

Sulh yolundan berbe gidiş 

Tayyare dedim de, hatırıma muha
rebeler, iıgatler, ilhaklar gddi. 

Gazetelerde okuduğumuza göre, Çe• 
koslovakyadaki Almanların Henlayn 
adındaki gözlüklü lideri, yeniden İngil
tereye gidiyormuş. 

Maksat, Çekoslovak Almanlan için 
yeni ve müsait şartlar temini etrafın· 
da görü§mekmi§. 

Henlayn denen 
zat, geçenlerde, yi• 
ne Ingiltereye git
mişti. Sonra bir de 
Berlin seyahati yap· 
tı. Arkasından, Çe
koslovakya budu • 
dunda ölenler oldu. 

İşgal haberleri geldi. Harp olmasına 
ramak kaldı. deniyordu. 

Yani bir sulh müzakeresile az da· 
ha harp başlıyordu. 

• * • 
Bu defa da yine bir sulh müzakeresi 

y<)}lmak üzere gittiklerine göre eski
sine nisbetle dapa büyük bir samimi· 
yetle işe girşeceklerine bakılırsa, nl· 
yetleri fena galiba. 

"Gaflet ile görmez kuyuyu,, 

Şürlerini çocukluğumuzda büyük biı: 
merakla okuduğumuz edip Halid Fah
ri, son bir yazısında ilim ve edebiyat 
mecmuası namına çıkanlan mecmuala .. 
ra hücum etti. 

İçlerinde her boydan, her şekilden 
olanları bulunduğunu, biri kapanıp di
ğeri çıktığını söylüyor • 

• • • 
Bildiğimize göre, Halid Fahri, hiç 

kapanmadan senelerdenberi çıkan · biıı 
mecmuanın tahrir müdürlüğünü yap
m00ttadır. 

İşte, ilim ve edebiyat adına, ne ya .. 
pılması Iazımgeldiğini bu yeni heves
lilere göstermesi için, elinde gayet 
güzel bir fırsat bulunuyor demektir. 

Bundan niçin istifade etmiyor da, 
bir yevmi gazetede, sinirli ve alaycı 
tenkıtler yapmakla kendisini üzüyor? 

• • • 
Yoksa, söylemek yapmaktan ~aha 

kolay olduğu için mi böyle hareket et
meği tercih eylemektedir. 

Ayağını sıcak tut başını &P.rinl 
Bapç1k gezmek modası o kadar 

umumileşti ki, Almanya, Fransa gibi 
memleketlerde, şapka fabrikatörleri 
endişeye düşerek, şapkasız gezen er
kekleri aşağılamak için ellerinden ge
leni yapıyorlar. 

Şapkasızlığı, züğürtlüğe alimet ola
rak gösterip, herkesi şapka giYJl}eğc 

teşvik ediyorlar. 
Bunu, evvelki günkü gazetemizin 

havadisleri arasında okumuşsunu2'dur. 
• * * 

Şapkasız neden 
geziyoruz? 

Bunu gerçekten 
züğürtlüğe yoranlar 
bulunabilir. Fakat 
büylik bir kısmı 

ahali de , saçlannm 
ve vücudunun sıh

hati için böyle hareket ediyor. 
Ultra • Viyoleedn, açık havadan 

daha fazla istifade etmek hususunda 
birçok ıdoktor yazılan okumuşlardır, 

• * • 

f N e var, ne 

Şapka fabrikatörlerinin, ''ıapkasız 
gezmek,, aleyhindeki propagandatanna 
karşı, şimdi, doktorlar da şapkasız gez· 
mek "lehine'' bir propagandaya baıJa 
aınlar mı? 

Ve bu iş ilerliyerek, her ilci tara! 
birbirinin gözünü oymağa kalksın mıi 

Bir yandan: ''Şı:ıpka giyme!,, aeda· 
larıı Öbür yandan: ''Şapka al ve giy!_ 
çığlıkları .• 

tohum saçılıyor. En modern zirai mo
törlU aletlerle bir insan günde en çok 
800 kilo tohum saçabilmektedir. 

Ziraatte kullanılan tayyareler hu
bubat ve nebatata arız olan hastalık· 
!ar ve ha5aratla mücadelede çok fay
dalı görmüştUr. Hastalıklı arazi üre 
rine bir tayyare ile dört saat içinde 
serpilen ilaç iki kişi tarafından an
cak otuz günde serpilebilir. 

Dünyanın En Büyük Şehri 
Britanya İmparatorluğunun payi· 

tahtı olan Londra dlinyanın en büyük 
şehridir. Nüfusu Nevyorktan bir mil· 
yon fazla olup 8,203, 942 dir. 

Yeni doğanların sayısı evlenenler· 
den bir senede beş bin fazladır. 

2,749,000 amelesi vardır ve bunla· 
rın yarım milyonu küçük esnaftır. 

Şehre bir sene içinde giren mal 320 
milyon liralık olup İngiltere yarıma· 
dasınm yarı ithaHitıdrr. Londradan 
bir senede 145 milyon liralık mal ih
raç olunur. Sokaklann uzwılufu 

2,352 mildir. 
Bu uzunluk lngiltereden Amerika. 

ya kadardır. 
Sokaklara her mil için bir senede 

1,150 lira. sarolunuyor ve bu paranm 
800 lirası tamire, dört yüz lirası te
mizliğe, 250 lirası ışığa harcanıyor. 
Her gün sabah saat sekizden akşam 

sekize kadarsokaklardan 80,00 otomo· 
bil geçer; bunlardan altmış bini şeb· 
rin merkezi olan Trafalgar meydanı· 
na muhakkak uğrar. 

225 Tonluk Lokomotifler 
Fransızlar elektrikle müteharrilr 

büyük ve süratli lokomotif yaptılar. 
4500 beygir kuvvetinde olan lokomo
tif 225 ton ağırlığmdadir . 

Lok~motifin en büyük hususiyeti 
büyük bir süratle giderken süratini 
birdenbire azaltmasıdır. Böyle bir lo
komotif e çok uzun bir vagon takılı · 

yor. lki dizel motöril iki generatonı 
çevirmekte olup altı elektrik motöril 
de lokomotüi tahrik etmektedir. 

O vakit bizler, iki cepheyi de uzlaş· 
tırmak gibi bir şefkat ve merhamet duy 
gusile - biraz ıda kesemizden fedc:ıklirlık 
ederek • fabrikatörlerden birer şapka 
satın alıp, doktorların hatırı için eli· 
mizde gezdirmekten başka çare bula· 
n.ıayace>ğrz. 

HlKMET MUNIR 

1 Göz H -ekimi 
1 

Dıra MlYlırar\'c ~aml 
AycQlnn 

Muayenehanesini Taksim-Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 
Pazardan maada hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 
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SPOR 
Boks Aleminde 

Yeni bir dünya . 
şampıyonu 

Blrliaç gttn evvel 'Amerikada senenin 
en mühim boks m:ı!rlarmdan biri yapıl- ı 
D1IJ ve meşhur Metlison Square sp'>r 
aalonlan müessesesinin malı olan Long 
tsland salonunda 60,0000 seyirci önün
de, Z'enci boksör Henri Armstrong, A
merikalı boksör Bamey Ross ile, diio:
ya orta sıklet şampiyonluğu unvanı 

için çarpışmıştır • 
Tamamen zenccinin hakimiyeti altın
da devam eden bu on be~ ravundluk 
maç sonunda Armstrong müsabakayı 

haklı ı<>l~rak sayı hesabile kazanmış

tır. 

Şimdi dünyanın yeni orta sıklet 

ıampiyonu yukarda resmini gördüğü
nüz zenci Henri Armstrongtur. 

Yağlı güreş 
müsabakaları 

Bugün §ebrin iki yeriıjde birçok 
pehlivanların iştirakile meraklı yağlr 

güreı milsabakalan yapxlaıcaktır. 
Bunlardan birincisi Şehremini Saray 

izmtr kftlttlr 
llseslnde 

(Ba§tarafı 7 incide) 
Bundan bir müddet evvel Bakırçay

da başı balta ile kesilerek öldürülen 
Mustafanın katili de Hilmidir. iki ca
navar adliyeye ıverilmişlerdir . 

İzmir Fuannda Ecnebi 
Mütehassıslar Çalışıyor 

1zmir (Hususi) - 938 İzmir enter-
nasyonal fuarı hazırlıkları dev<:ım et
mektedir. Kültür parkta, bu yıl 'birçok 
müessese ve resmi devaire ait binalar 
yükseliyor. Fuarın elektrik işlerile met 
gul olan Holandalı mütehanıs Zilli, 
hazırladığı planlan riyasete vermiştir. 
Planlar üzerinde birkaç güne kadar fa
aliyete geçilecektir. Bu ışık oyunlarile 
yapdacak eğlenceler, 938 fuanna ayrı 
güzellik verecektir. 

9J7 Paris sergisinin dekorasyonunu 
h;:ızırlayan profesör Botye de fuar ko
mitesinin daveti üzerine imıire gelmiş

tir. Fuar açılmcay:ı kadar burada kala
rak ldekcra:;yon ve mimari işlerini tan
zim edecek, yeni müesseselerin inşaatı
na nezaret edecektir. Paris sergisinde 
eserler vücuda getiren bu mütenassıs
tan İzmir fuarı için istifadeler temin 
olunacaktır. 

Fuar sahasında meydana getiritın:ek 
te olan ziraat müzesi inşaatı ilerlemiş
tir. Ziraat örünleri müzesi temmuz 
ayı nihayetine kadar ikmal edilecek ve 
Ziraat Vekaletinin hazırlayacağı grafik 
tablolar, muhtelif nümunelik mahsuller 

burada teşhir edilecektir. KiiltUr p<Wi· 
yonu in~aatına da pek yakıdda ba§lana
caktır. 

:w•ı W•T,;Jı·ı•ı 

\ 

HAJ.K OPERETİ 

J O hazirandan itibaren 
YAZ TEl\ISİLLERlNE 

başlıyor 

BORSA 
Ankara 4·6·938 ---

ffü:al:ırmdıı yıldız işareti olanlar llze-
meydanı İnşirah bahçesinde diğeri de zerinde muaml'le glSrl'nlerdlr. Ra'kam. 
E}":.ipte Defterdar iskeleb3.§ı cadde- far sııaı 12 'de kapanış satış flyaUandır. 
sindeki bahçede yapılaıcaktır. ın.11.ı •---- ç E K L E R ' _ 

'• tbndra '11 23 • PraJ 4. 8625 Bugünkü ~ulbo/ · Nevvork 1259& • Madrld 1 5915 J 1 
• Parti 34»:; • Varsova 28 10126 

l • MilAno 6 68125 • Budapeşte 24 9.? maç arı • Cenevre 28 68 • Bükre, O 931 
• Amsterdıın69 M • Oelımıd 2 86 

Bugiln §ehrimizde birçok futbol maç • Berlin 5 ) 58 i75 • Yokohamı 86 2:125 

lan yapılacak. Taksim stadında 6abalı- • Brüksel 21 3137ö • StokhoJ.rn 321225 
leyin Pera Şişli gibi, gayri federeler 
arasındaki senenin en mühim karşılaş
ması yapılacak öğleden sonra da milli 

kiline maçında altı klüp muhtelitin Be
şiktaşm karşısır..da, Galatasarayı da Ciı 

neşle boy ölçüşürken göreceğiz. 

• Alina 1 l4ı • Mo"lkova 23 7775 
• Sofya 1 5375 Viyana 

ıstlkrazlar 

• 1933 T. Bor 1 19 19 -ı • Erıwni İstik. '' 
.. ., .. il S. Erzurum 
.. ,. .. 111 S. Erzurum 
Efektifler verilmemiştir. 

Şehrin diğer muhtelif üç gayri felde- ,--- --------------
re sahasında Eminönü halkevi takım- ----
lan da muhtelif ınaçlar yapacaklar, ve 
yine bugün Bakırköyiindeki Barutgücü 
ısahasmda Banıtgücü takrmıru.n maçla,
n olacaktır,., 

Bugünkil maçlar hakkında bize ıgön
'derilen resmi tebliğler şunlardır: 

MiLLi KUME 
7. S. K. Istanbul bölgesi futbÖl ajan 

lığından: 

............................... 
lloktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

e.onra saat (2,S tan 6 ya) kadar 

s NEMA • 
1 

(Ba§tarafı 5 incide) 
ret yapmakta çok mahirldi. Kendisile 
hiçbir gazeteci mülakat yapmağa mu
vaffak: olamamıştır. 26 ağust03 93,() da 
4 7 yaşında olar21k zatürre eden ölmüş
tlir. 

8 - Van Duren: Polis müzikhölün

de mCjhur olan bu dansör sirıama.da da 
büyük muvaffakiyet kazannuştı. Genç 
yaşta ölüp ölümüne en çok acmanlar
dan biridir. 

9 - Jani Marez: Facia filmlerinde 
olduğu kadar komik filmlerinde cle mu
vaffak olurdu. 931 de kendisinin kul
landığı bir otomobille kazaya uğraya
rak ölmüştür. 

10 - Liya de Puti: Aslen Macar 
oJaın artist sanat hayatına 18 yaşında 
Bertin müzikhölünde başlamıştır. Soo

ra (Hind mezarı), (Manon 4 c.sk~) gibi 
meşhur filmleri çevirmiştir. Amenkada 
da (Şeytanın teesssürü), (Son iskele) 
filmlerin'de baş rolü almıştt. Sesli si
nema çıkınca §İyvesi Macar şiyvesi ol
duğu için sinemadan aynlmak mecbu
riyetinde kalmıştır. 931 de, 27 yaşında· 
olduğu halde, zatürreeden ölmüştür. 

1 ı - Pi yer Paçef: Aslen Rustur. llk 
filmini on altı yaşında iken çevirmiş
tir. 932 de ölmüştür. Ölümüne sebep 
olarak uyuşturucu maddelere olan ip
tilisı gösterilmektedir. 

12 - Marsel Rome: Evveli cimnas
tik muallimliği eden bu Fransız artisti 
926 da sahne hayatına atılnuı, sonra 
bir çok film çevirmiştir. Sinirlerine 
gelen bir hastalık üzerine tedavi altına 
alımnıg, fakat ölümden kurtanlaıma

mıgtır. 

13 - Fransin Müsey: Sessiz fılm 
zamanında çok meşhur eserler vücuda 
getirmiştir. 933 de ölmüştür. 

14 - Rene Aldore: Anası Fransızdr, 
babası İspanyol. Harpten sonra Ame
rikaya gitmiş, orada çevirdiği filmler
den birinde, karlı bir sahne çevirirken, 
soğuk almış, üç sene eanatoryıomda 
kaldıktan sonra, 31 yaşında olarak 933 
de ölmüştür. 

15 - Con Cilbert: Babası da bir İn
giliz aktörü idi. Daha çocukken tiyatro 
hayatına atılmı§, 1915 te de , 20 yaşın• 
ıda iken, film çevirmeye ba§laıruşt-ır. 

Sesli film üzerine o da sinemadan çe
ki~miştir. Greta Garbo, kendisine 
(Kraliçe Kristina) filminde Con Cil
berte rol verilmesini ısrarla istemişti. 

Fakat mu~ffak olamadı. Artist bir 
müddet sonra, bir kalp sektesinden öl~ 
müştür. 

16 - F..dl'.t Mera: Cenevredeki bir 
manastırda okuyan genç kız, sinema 
hayatında birdenbite parlamıştı. 035 
de dudağındaki bir iltihaptan ölmüş· 

tür. 
17 - Telma T.od: Bilhassa ( F ra Di

avolo) filmi ile şö::ret kazanan artis.t 
935 de esrarengiz bir surette ölü bu
lunmuştur. öldürüldüğü, veya k dp 

Nafıa Vekaletinden! e11 
16 Temmuz 938 cumartesi günU saat 11 de Ankarada. Nafıa. Vekt.l 

binasında Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında cem'an 3376 lira muba!J; 
m en be delli Haydarpaşada Sif t eslim şartiyle 25 ton lama demirinin aÇI 

ek siltmesi yapılacaktır. 
Muva kkat t eminat 253.13 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferrUa tı Ankarada Nafıa Vektleti Matzeıı:ı• 

Müdürlüğünden parasız ola rak alınabi lir. 
İsteklilerin Muva kkat teminat ve şartnamesinde yazılı vestkalarl• 

birlikte ayni gün saat 11 de komisyon da hazır bulunmaları llzımdır. )I 
(S18! 

lstanbul Belediyesi Merkez HAi MD• 
dilrlilğilnden: · 

Hftlde 48 No. da icrayı ticaret eden Mehmet Demiralp buradaki nı1Y 
amelesine nihayet vermiş olduğundan idaremizdeki teminatı iade edilerB~ 
ilişiği kesileceğinden mezkftr yazıhaneden alacaklı bulunan müstab,811 
varsa evrakı mUsbitelerlyle birlikte niha yet 5 Temmuz 938 tarihine kadı/ 
idaremize müracaatları lüzumu na.n olunur. (3330) 

Y[N rrrsUMAT 
iLMül-IABERLE~iMiZ· - .. 

sektesinden öldüğü katt olarak tesbit 
olunamamıştır. 

18 - Vil Rocors: Amerikanın en 
meşhur artistlerindendi. (Hayat kır-

, kında başlar) ismindeki filmi ile büyük 
şöhret kazanmıştı. Ayni zamanda kıy
metli bir ıgazeteci idi. Şimal kutbu üze
rindeki bir tayyare seferinde, 93,5 de 
tayyareci Villi Post ile beraber ölmüş
tür. 

ı 9 - Mari Prevo: 1898 de Kan<lda 
da doğmuştu. Sessiz sinemanın maziye 
karışması ile ismi unutulmuştur. 935 da 
sesli sinemada bir tecrübe yapmak iste
di. H olivuda gelerek zayrffomaya baş
ladı. Dunun neticesinde do hasta düştü 
ve 23 kanunusani 937 de öldü. 

. -

QANK-UNi Ni 
20 - Cin Harlu: Bu platin saçlı yıl· 

dızın ölümü henüz unutulmaım§tır. 

Geçen sene 7 haziranda ölmüştür. Son 
olarak (Saratoga) filmini çevirmittir• 

21 - Pizella: Çok ne§Cli bir artist 
ve şantözdü. (Mavi fare) filminde ço~ 
muvaffak olmuştur. Geçen aene bir o
tomobil kazasında ölmüştUt. 

22 - Renat , Müller: Alman artisti 
idi. Hitlerin kendisine karşı bir sevgi 
beslediği söyleniyordu. Fakat Göbelıiıı 
müracaatına rağm~n Hitlerle gidip gö
rüşmemiştir. Çünkü, bir yahudi genci· 
ni sevmekte ~di. Bunun üzerine AlmaJl 
yacfan kaçmağa mecbur oldu • 

Monte Karloda, otelin penceresinden 
düşerek ölmüştür. 

• _, '"!!•.._ ... ,·.· ., ~...,111·~ - ~~ .......... ,,,. "• • 't.,' ... ' 

lstanbulVaklfliif.:./)iiektôi-iüğ# iltinla·rı 
• • .. • •• .. • 1'.t-. ' 1 

Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No.su Muhammen ayJJJ 
Cinsi Lira J[t 

5/6 /938 pazar günü yapılacak mil istanbuda Divanyounda (104) nu- , Çemberlitaş Ma hmudiye Set üzerinde 1 H a ne 30 00 
it kiline maçlan. 

Xalı:sim stadı: 

Beıiktat - Altt klilp muhteliti oat 
15,15 hakem Nuri Bosut. Yan hakem
leri Şevki Çanga ve Hayri Dericioğlu. 

Galatasaray - Güneş: Saat 17 hakem 
A.dnan Akın. Yan hakemleri Fahrettin 
Somer ve Rıfkı Aksay. 

'.Altı klilp muhtelitini teşkil eldecek 
olan a§Clğıda adları yazılı idmancılann 
oyun saatinden evvel futbol levazımla
rile birlikte stadda hazır bulunmalan 
tebliğ olunur. 

Beykozdan: Bahadır, Sadettin, Ke· 
mal, Turhan, Şahap. 

iıtanbulspordan: Samih, Saim. 
Vefadan: Hüseyin, Muhteşem. 
Silleyınaniycıden: Daniş, Ruhi. 
Hilalden: Hakkr. 
Topkapıdaın: Haydar. 

HALK.EVi T AKJ.~LAJU 
Eminönü Halkevindea: 
Evimize bağlı klilpler arasındaki ta

kımların 5-6-938 pazar günü yapacak· 
lan futbol maçtan fikstürü: 

KaıragUmrük stadı: Yıldız - Langa, 
9 ~. Altıok - Demir.spor 10,30 B Yıl
dız • Langa, 13,30 A. Altıok - Demir
spor, ıs A. Saha, komiseri Süreyya 
Birol, Hllıcıoğlu stadı. Hakem Ahmet 

maralı hususi kabinesnde hastalarım 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9,5 -:- 12,. saatleri hakiki 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev teJefonu: 22398. 

................................. 

Akın. Akınspor - Halıcıoğlu, 14 B. 
Akın spor - Halıcıoğlu, 16 A. Saha ko
miseri. Fethi Tulpar, Rami stadı. Ra
mi - Alemdar 15,30, B. Ra:ni - Alem
ldar, 17 A Saha komiseri Ziya Tüzüner. 

BARUT GUCUNDE 

• ..ıazar günü Ban:t~ücü alar.mda yapı
lacak maçlar: 

- Barıtgücü 3 üncü ve Bakırköy 
~um genç takımları aaat 9 da .•• 

- Türk spor genç - Bakırköy rum 
genç takımları saat 10,30 da •. ,ıgenç, A 

3 - Barrtgücü 2 inci - Türk •por 
takımları 12,30 da.. 

4 - Barıtgücil - genç 1 - Ak yıl
dız B takımları saat 14 de .. 

5 - Bantgücü B -Akyıldız A takım 
tarı saat 16 da . 

6 - BarıtgUcü 'birinci ve ikinci id
dialı tek c:ıüd maçı saat 18 ide .. 

7 - Barıtgücü - Bez fabrikası vol 1eybol maçı 18 de yapılacaktrr.ı 

,, " 
Kadırga Bostan Ali 
Çelebi oğlu Alaeddin 
Çarşıda .. 
Celebi oğlu Alaeddin 
Bahcekapıda 4 üncü 

,, ,, ,, 

'' " ,, 
'' " " .. ,, .. 
.. " " 
., " " 

Vakıf hanın 

" .. .. " ,, ,, 
,, 

" ,, 
" ,, .. 

.. .. 
Mehmetpaşa 

Ye nicami a vlusu 
Sahaflarda 
Hacr Memiş 

Yenicami avlusu 
asma katında 

" " .. " .. .. 
,, .. 
1 inci .. 
" " 

Mercanda tmam All hanı Ust katında da 
Kadırga Bostan .Ali Kadirg a. limanı 

,, Aynı hayat meseldi üst katın da 
Tavşantaşı ~ Kırkçeşıne 
Şehzade başı 

Çarşamba 

Çelebi oğlu Alaeddln 
Kum kapı 
Yeni kapıda 
Çarşıda 

Fener Abdi Subaşı 
Terkosta 

Delta ban yokuşu 

· Koğac rrlede caı ı d~si 

ı Yenlcami avlus u 
Odun is k e lesinde 

Taşçılarda 

" 7 " 29 ~' 
23 .. 3 50 

8-134 Dükk!n 10 oo 
7 ,, 8 60 

13 ve 9- 11 .. (2)' 2 oo 
94- 49 Dilkk!nın nısıf hfssesl 3 oo 

2 Oda 18 oo 
9 •• ' 30 oo 

11 •• 30 oo 
28 ,, 16 oo 
34 ,, l5 oo 

29 ve 30 ,, (2)' 30 oo 
l 

30 oo 23 .. 
3 ve 4 Odaların Uçte bfr htssesl 2 ,, 

29 Oda. 2 50 

" ve sofa. 3 oo 
148 Burmalı mesctı 6 oo 
2-2 Mektep maha.111 6 oO 

i41- 143 Arsa ve baraka oda. 2 oO 
127- 19 Dilkkft.n önünde camekAn 8 oo 

9 Kantar kulUbesinln bu- 2 o O 
lunduğu arsa. 

82- 30 DUkk!n arsasr 1 50 
Depo 1 60 oo 

h2- 340 Senelt.Jf 
Terkos göUl sazları ıoo oo 

Yukarıda yazılı mahallPr 939 se n esi Mayıs sonuna k adar k iraya verilmek Uzere açık arttrrmaya çıkarılJXJ.ıt 
tır. İstekliler 7 Haziran 938 sah günü saat on beşe k adar pey para larlyle beraber Çemberlitaşta lstanbul ~" 
kıflar BaşmUdUrlUğünde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. (3135) 



o 
ı: 

(Dün ve yarm 
s 'fercü me Külliyatı 
\ 1 inci Seri 
§ 

\ 
€ 
% 
f 
~ 
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~ 

l 

i 

No. 
l Safo 

2 Aile çemberi 
3 Ticaret, banka, borsa 
4 Devlet ve ihtilal 
6 Sosyallz.m 
6 Rasin l 

7 leçı sınıfı lhtllAll 
8 Laşuur 

9 lafahnna doğru 
10 Rasın D 

60 
100 

Saat ı1apurıınar' Gitt16i yol 
12 Tan Karadeniz 
10.30 lzmlr lzmlr 
9.80 Uğur hmlt 
9 Toyynr lmroz 
8.30 Trak Mudanya 

22.20 Trak Mudanya 
GELECEK \'APUf\l.AR 

8 Kemal Ayvalık 
12.30 Çanakkale Mudanya 
:!2.50 Trak Mudanya 

1ata11bııl Btıinci icra Al tmurlu6una. 
ı Yorsi o~lu Dimitrinin Mehmet Ali o~Ju 
Mrlıınel Cevdetten borc aldıAı paraya mu· 
kabil Jpotek lrae ettilii Ayvansnrayda Atik 
!fr •~tnrapaşıı mnİ1nllesindc eski Sinalio ye
ni GavrH en yeni Emin Hacı Hasan soka
lında eski 54, yeni •/2 Ko. lu hanenin 
ı•ı 12 hissesi acık artırma ile snlıl:ıcaifın
ıl!an evsarı aşağıya dercedilmlşlir. Şöyl<.' 

ll(\lUJl~l~A11»A 
' 

'J CAN KUQTAQIU. 

i: 
f 

1 

Ulu ıtorlyi birden alanlara 1 lira as 
kuru, ikram edilir, \'C 2 111'9 32 lruruş 
P~lıı alınarak kalanı ayda 1 er Urıı· 
dan \'Crestye bırakılır.) --=-.~- ki: 

Hane kapısından içeriye glrlldikle bir 
::. antre ,.e karlıismnn clöşcmcli pabucluk ve 
~ camlı dolııp. Dlr od11 r.1ermer musluk bir 
~ hela. 

1 

2 nci Seri 
11 Gorio Baba 

l 
j 
e 
!: 

' ~ = § 

\ 
§ 

~ 
ğ 

e 
~ 
:::: 
ı:: :: 
i: 
i. e ;::: 

' 

12 Deliliğio pslkolojlst 
13 llkbunar selleri 
14 l<:ngorek dlığUmU ' 
l~ Ra.cıln UJ 

16 Samimi saadet 
17 latallstlk 
18 Çocuk dü§Urtenler 
19 lJim ve f~lse!e 

..,, 
= 100 

~l 
60 ~ 
75 f 

:. 

: ' 60 j 
80 = 

20 CemıycUo nsıllan .00 

( 
t 
! 

<En serf~i birden alanlara ~ A SO 
kuru~ ikram edilir, \'O 2 lira 20 &ruruı: 
PC§lıı alınanık kafanı ayda ı er Ura 
dan \'Crcslyc bırakılır.) 

3üncü Eeri 
21 HUkümdnr millet 
22 Yeni ilmi zihniyet 
23 Komllnizm 
24 GUnün iktısadi işleri 
25 Cumhuriyet 
26 Tercüme 
27 Deği§leler 

~ 
~o ff I 
75 ~ = 
50 ~ 

~ I 
100 

23 Lft.okoo 

1 29 Kapitalizm buhranı 

7~ ~ 
20 :: 

ü 50 E. » 30 Salnmbo 

I 
125 '5 

E 

':::. ;: 
ı:t 
S' ::: 

<na seriyi birden ıılt\nlara 1 Urn 22 § 
kuru, lknuı.ı cdlUr, ve 2 lira 118 lroruo ~ 
Pc~tıı alınarak kal&DJ ayda 1 er Ura- ~ 
dan rnrcslye bırnkıhr. ~ 

4 üncü Seri ~ 

-
' jl Rasin lV 60 ,-

32 Metafizik 40 

J 33 Iskender ' 60 ~ 
~ 34 Kndm ve sosyalizm 100 ~ 
:: 35 Dcmokrlt ~ : 
5 36 Dinler tarihi 12:> E 
~-:::::: 37 Filozofl ve sanat 4~ J 

38 Etlka l 00 e. 
j 30 Hernkllt . 25 1 
\ 40 Ruhi mucizeler 75 :. s • 
s (Bu "eriyi bire.len alanla1'9 1 llra 4 E 
i kuru, llıram odlllr, ve 2 Ura S6 ktırno ~ 
§ e 
ı: Peşin alınarak kalanı ayda l er lira- € 
~ dan \"Cr<•Alye bırakıhr.) ~ 
!: 
~ S inci Seri ~ 
'§ •ı OeprofllndU. M ~ 
~ 42 GUnUn hukuk{ ve lctlmnl 75 § 
! meselclcrt ~ 

l :: ~l~~t~:rpler ~~ ( 

f 43 Dlsraclinln hayatı 100 f_= 

1
46 Metafizik nedir 25 c 
ti Yeni adam 75 j 
\8 Jniyetin tesirleri '15 ~ 

) 

49 Politika fel8efesl '15 G 
50 Estet lk 2."> ~ 

s (Bu ıerlyt birden alanlara 1 lira f J 59 kanı, lkrnm edilir ve ı llra S6 ku· ~ 
ıa ruşo peşin almarak kalanı ayda J er ~ J liradan V<'rcslyf! bırftkrlır.) ~ 
~ 6 ncı Seri f 
D '51 Ernelt 1 100 'E 

~ ~ =::r !~ \1 
~4 llmt felsefe 40 ( 
~ Karmcalann hayatı 7!l İ 
56 Demosteo S~ \ 

~7 Çiçeroo ' İ 
!'>8 HipnoUmıa lOO l 
59 İnsan M 
1)() Yeni kadrn 4! 

mo ~crl~1 blrd~n a1anlftra 1 Ura 26 § 
kuru~ lkrıım edilir: ve 2 llra 4 kuru" ~ 
Pe$1o alınarak kalanı ayda 1 er Ura· i 
ilan ''erc.oıılye brrıtkılrr.) ~ 

) 7 nci Seri l 
... 61 Vikontun ölUmO 30 \ 
) G:? Enclt n 100 ~ j 
\ 63 Llza 100 'E 

' 64 Ev1111k 20 g 
( 65 Gizli pamuk harbf M ' 
i Satıs Veri~ ~ 
tz Ank!lrn rnrlılı·~t - V~ KIT l\lt:ıht•' t 1: 

A 

Zemin l:nt: Zemini kirik çimento, bir 
mutbah ve canıoşır teknc~ı ve bir merdi
ven ııllı Ye köıniirlül\lür. 

Dlrinci knt: Bir merdi\·en başı nzerinde 
!ki oıla ve dolnp. 

İkinci knl: Bir ınerclh·en bıışı Ozerinde 
yOk dolap. Ilir oda zemini cinko döşeme
li bir taras ıncwcııttur. E,·ın !cinde elek
trik tesisatı vardır. 

Sahası: 3ff ıncıre murahb:ııdır. 
Hudıırlu: Sağ tnrarı Rcnson hanesi, sol 

tlırıırı Kosl Yoraı vcrcseleri hanesi, arka
ftJ .llehınet erendi meyhanesinin bahcesl, 
Gn•ı mektep caddesi ile mahduttur, 

4/12 hissesi nrlırınaya çıkanlmış olan 
'ftbu gn) rl ıncııkııliin tomnmına ehlivukuf 
farahndı:ın (bin !ickiz ~ nz yetmiş iki lira) 
':tı}mct tnkılir rdilrnişlir. 

Arlırmn pcşlllflir. Artırmaya iştirak ede
jCtk müşterilerin kıymeti muhnmmcninin 
" 7,5 niı>hetln<le pey akçesi veya milli bir 
lıankııııın tcmlnııt mektubunu hamil olma-

-... 

1 ırı ic:ı p eılcr, Miltl'rııkim vergi, lıınzifat, 
lenvirlyc, ve vakıf horclıırı borçluya ait
tir. Artırma şnrınomcsl 1 - 6 • 038 tarihi
ne müsadif çıırş:ıınb:ı günü dairede mahal
li mnhsusund:ı talik edilecektir. Birinci 
nrtırması 6 - 7 • 938 tarihine mü,.adif car
ş:ımhn gilnil dniremlzdc saat H den 16 ya 
kadar icra edilecek birinci arlırmnda be
del kıymeti muhammenenin % 75 ini bul
duğu takdirde üstte bırakılır. Aksi tak· 

dirde son artırmanın tenhhüdü baki kıılmak 

Sehzndebaşı 
ruRAN TİYATROSU 
ı inik san'atkflrı Xnşil 

ve arkadaşları 
(Yeni varyete numa
raları) Bugün gijndüz 
saat 15 de (ÇAPKIN 
KIZ) komerll 3 perde 

Denlzbank Akay 
ğünden: 

tşlelmesl 

ilzcre artırma on beş sün dnha temdit e
dilerek 21 - 7 - 938 tarihine müsadif per· 
şembe afınQ sant U den 16 ya kadar dai
rede yapılncnk ikinci ıırtırma neticesinde 
ea çok artırmanın üstilnde bırakılacakbr. 

Gece sa&t 20,30 da SEVDA POLlTIKASI 
komedi S perde. Dans, solo, dilet, varyete. 

r~Y_e_n_i~~-e_şr_i_y_a_ı_) 
I - / 

YAVRUTORK 

Oç yılılır tlkokul ço<'uklnrı fcin cumar-
'esl ıllnlcrl ç1knrılmakla olan (Yavrutürk) 
ocuk gazetesinin 110 uncu ııayıs1 cıktı. 

JAretmenler eliyle idare edilen bu sevim
li gazetcıle ~ocukları elUenılirecck ve oku
mak ıe,·klni arlır:ıcak bircok faydalı :razı-

DSTANlSUL -~ 

'4raMnd• ~ 'apuru seterler/ 

11 Haziran 938 tarihinden Ağustos 938 nihayetine kadar ynlnız cu
martesi ve .Dnzartesl gilnleri. .. , _ 

Usktldardan 
J{abataştan 

Yalova 

Yalovadan 
Kabataştan . 
Üsklldnra 

, K . . 

.. 
v. 

K. .. 
v. 

~ Cumartesi gUnlerl 

S. D. 
12 00 

. 12 80 
15 30 

16 00 
19 ao 
20 00 

Pnznrtcsl gUnleri 

S. D. 
6 30 
7 00 

10 00 

ll 00 
14 30 
15 00 

2001 No. lu icra lfllls kanununun 126 Dtij 
maddesine te\'Clkan hakları tapu sicltt.
riyle snhit olmıyan ipotekli alııcakı.11 
diğer ol6kadııranm ve irtifak hakkı ..... 
!erinin bu hoklnrını ve hu<ıu~iyle fall .. 
ınn~:ırife dair olan fddinlnrını ilAn llrf· 
hinden itibııren (20) sün zarfında n_[af.J 
müshitclerlyle birlikle dairemlıe ~t 
mell'ri ln'lımdır. Aksi tııkrlirıle hnklllftlt 
pu sicllleriyle ~ahit olınıyanlnr ~ntış br;Y-. 
linin payıa,mn<ıındnn hariç knlı rlar. l\hııt-ı 
rnklm, vergi, tl'nvlrlye ve tnnziriyecten t. 
bnrct ol:ın belediye ril~uınu ve vakıf fca. 
resi bedeli müznyerlNlcn t<'nıil oluıınr. 
(20) s<'nclik taviz bc<loeli miiştl'riye altUr. 
Oah:ı far.in mnlômat atmnk ı~te~·enlerhı 
!l:l7 /2i!l0 nıımnrnlı ıfo!lyarln mevcut evrak 
ve mahallen harız ..-e tnk<llri kıymet rapn-
rnnu ı;örfıp anln~·ncııklnrı il6n olunur. j 

lar, rslmJer, kıırlkntürler \'ardır. Dört 
renkli, resimli bir kapakla 20 ~yfa olnrak 
çıkmıştır. Fiyatı S kuruştur. Dülün Türk 
çocuklarına tavsiye ederiz. 

Du sotcrlerde DQyUkadaya nakle dilecek nrnba ve hayvan bulunursa 
o gUn vapur gidiş ve gettşte BUyUltadn ya da uğrayacaktır. (3235) 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre
dilen Bizans im 
paratorluğu tari 
hi ila 66 cilt ta 
mamlaıımı~tır. 

Başla bıışma u 
bütün ilim seveJı 
leri d.oyuraook d.t • 
reccd,. güzel oltr 
bu kütüphane .. 
çinde iktısani, ' 
debi ve ilmi mf:'ı 

zt'lar üzerine yo 
nlmt~ en ııt·ııi ~ 

tapum bulurh· 
nuz, Tercfl me!J · 
Türk okuytıcu. 

r:ın ın çok 11111..ı ... 
dan tanıdığı l/f)h 

!iyetler tarafı• 
dan yaptlmt~ 

Kitapl11rt toptı. 
ve m11hteli( ~erıu. 

ri perakende "'11 
rak alanlara ,...,.. 
zı'Mt vaptlır. PG 
raO<UJt yerf: r tt• 
tanbul - Vııkit 

Yurdll. 

(25793) 

- .KURUN un kitap §eklinde roman tefrikası. -
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mak suretiyle bir cevap alablleceğlni umarak: 
- Dirisi, sizi tehdit ml etti? Ondan korktuğu

nuz tein mi konuşamayorsunuz? 
Mnrlov, bu sorguyu, karşısındakini biraz dn. 

kUçiilten bir eda ile sormuştu. 
Prat, tasdik makamında başını salladı: 
- Evet, dedi. Birisi beni tehdit etti. Beni, en 

hatlt yerimden ynknladılar Marlov. Şimdi, Allah 
aşkına beni serbest bırak, gideyim. 

Marlov, dellkanlınm gösterdiği bu bu asabi
yet hıı.U karşısında bir lft.hza dUşUndU. Memur Fer .. 
rle de hayret iclnde bakıyordu. Pratın yUzU sapsa· 
rrydı. Dudakları titriyordu. "G6rllnmiyen Çete" 
ntn, yalnız kendi etradma değil, onun dışrndakl· 
lere de diş geçlrrtlği nnlaşıhyordu. 

Fakat çetenin dışında ve içinde olanlar kim· 
Jerdl? 

Marlov, Sfr Ruhenin dnmadıoa bir sigara ver .. 

dl. Ferrls hlr kibrit çakarak, bu sıgarayı ateşledi. 
Fakat Prrıt, bir iki nefes çektikten sonra, mannsız 
bir iş yaptığına hükmetmiş gibi sigarayı yanı ba
şındaki masanın Uzerlnde duran tablanın içerisin
de bfiyUk bir hırsla söndUrdU. 

- Pardon: dedi. lçemlyeceğlm .. Söyllyem(ye
l'eğlm. Bırakın gideyim. Hiçbir şey yapmak 
istemiyorum. 
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rinde bazı garip izlere tesadüf ederek fotoğrafını 
cektlm. Gelip slze göstereyim ınl? 

- Çok iyi edersiniz? Buraya geliniz. Kapıda 

size mumanant edenler olursa, benimle rande,•u
nuz olduğunu söyleyiniz. 

Polle mlltettışl Marlov, bu konuşmadan P<'k 
memnundu. Bakalım Prnt ne gibi bir vesika gC'tl
reecktl. Tabiatın fevkinde bir kuvvetle yapılmak
ta olduğu hissini veren bu hırsızlıkların ve clnn
yetlerln esrannı meydana cıkarınak için hazan kU· 
çUk bir iz bile ktıfl gelebilirdi. Acaba Prat, bu kU· 
çUk ve hayati ızl mi keşfetmişti. Fakat nede olsn, 
onun vereceği maJQmata dayanarak Dr. Despardl
ye gayet mU,kUl, yeni bazı sualler sorulnbilirdl. 

Her polis memuru bilir ki, bir mevkuf bck
letlllrse, dehşetıl asabiyete kapılır ve nihayet hn· 

ktkatl söyltyebllecek bir hale gelir. Polls muret
tlşl Marlov da, tamamen başka şeylerle meşgul er 
1nyor, Pratın gelmesini bekliyor, hele Dr. Despar· 

dlyl hiç tçerl almayordu . Dr. Despardi, yan taraf. 
takt sıkıntılı odada asabiyet buhranları geçiriyor· 
du. 

B6ylece yarım saat kadar geçti. Sonra Marlo· 
Tnn telefonu çaldı. Telefonda konuşan hafiye Fer· 
rlsdl. 

Ferrls, Marlova şn haberi '\"eriyordu: 

- Dr. Despardl, size ttade vermekten vazrcc .. 
tJ. BatımUfettlşe danışmak Uzere onun eyine gittls 
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~ Fevkalade tenzilli aylık abonman kartlarımmn yenisi bermutat haziran 11 inden itibaren mer'iyete gireceğinden =: 
~ şimdiden merkezi idaremizle Köprü - Boğaz ve Köprü - Üsküdar iskelelerindeki gişelerde bu ayın 11 ine kadar satıh. 
§ ğa çıkarılmıştır. : 
§ 
~ ~ 

~ 

~ Sy~!llmi~~J~JY.1lJ!k ~~Ş.~~~c!\J~:;~y~1~~.~,.!ı~1~r.ıı~!!r. Bu 1 
~ kartlarm birinci serisi işbu haziranın 11 inde, 2 nci serisi de mekteplerin umum tatil başlangıcı nazara alınarak Boğaza ~ 
~ daha geç nakletmek istiyenleri de rnüstefid kılmak üzere temmuzun birinci gününden itibaren 3 ay muteberdir. Bu ~ 
=== kart abonmanların her iki serisi de üsküdardan (Üsküdar dahil) Çubukluya, Rumelihisanndan (Rumelihisan dahil) ~ 
~ Istinyeye kadar % 40 Paşabal1çe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 tenzilata tabi tutulmuştur. ~ 
= 

1 °/0 40 tenzilatı havi kartların 3 aylık bedeli İ 
IE Rumelihisarı ile Usküdardan Vaniköyüne kadar birinci mevki C1980> kuruş ~ 
~ yerine (} 188), ikinci mevki "1575,, kuruş yerine "945,, kuruştan ibarettir. ı-=-1 Çubuklu ile Emirgan ve İstinyeye kadar birinci mevki "2340,, kuruş yerine 

l "1404,, kuruş, ikinci mevki "1980,, kuruş yerine "1188,, kuruştur. 
Bu fiyat tenzilatı havi kartların üç aylık bedelidir. == 

~ Y eniköy ve Paşabahçeden Boğazın her iki müntehası o lan Kavaklara kadar 1 
~ birinci mevki "3150,, kuruş yerine "1575,, kuruş, ikinci mevki "2700, kuruş ye-
:=: rine "1350,, kuruştur. 
,__=: Vergi ve muhtelif rüsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icap eden fi 
::i "234,,, ikinci mevkide "195,, kuruş, işbu kartların yukarıda yazılı tenzilatlı fiyat- ı 
~ larında dahildir. fi 
~ İzhar edilen fazla rağbet karşısında muhterem yolcularımızdan bu kartlan tedarik etmek istiyenlerin biran ev. § a vel müracaatleri rica olunur. • :: 

1 Bu kartları hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi pazarları da rnmtaka farkı aranmak. := 
sızın Boğazın her iskelesine gidebileceklerdir. -== 

•ınıımııııııınııımıııım~ıım~ııınıııı~ııııınııınııımooıııınmı~mııınııı~m-m~ı~ı-~mıııııııııııııııııııııııııımırnımıınııınıııııınııııınıııınıııııııııııınıııı~ıııııııırnmııııııııııııııımıınıımıııım.i 
Istanbul-Edir ne yolunda asfa lt kaplamalı 

şose inşaatı eksiltme ilAoı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Kırklareli vilA.yeti dahilinde Lüleburgazdan itibaren Edirne lstikame. 
tinde takriben 38700 metre uzunluğnudaki yolun tesviye, sinat ımalA.t, 

Şose vo asfaltlı kaplama ve teferrüatı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. Bu inşaat ile iki senelik mütemadi tamiratının keşif 

bedeli "1.480.050,, lira 67 kuruştur. 
2 - Eksiltme 16-6-938 tarihine müsadif Perşembe günü saat 16 da Na

fia Veka.letinde şoso ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında 

yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 3 7 lira m uka. 
bllinde mezkur Reislikten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 58.125 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafia VekO.letinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle bir de. 
fa en az 400.000 llra bedelli asfalt kaplamalı yol veya mümasili inşaatı 

muvaffakıyetle ikmal etmiş olduğuna dair şose ve köprüler idaresi reis-

il 1 
ÇOCUKLARINIZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
8 Çocuk Esirgeme Kunınıunon 

vaktile bir aile kütüphanesi ola

rak bastırdığı İkizler serisinde 

doyduğunuz bn eksikliği bu gU. 

zeı ve resimli bUyUk htlı:ftye k.ita. 

bı ile doldurulmuş buluyoruz. 
B KUltilr bakanlığı eseri tetkik 

etmiş, ilk okul çağındaki çocuk. 

lar lçln faydalı eser olduğunu tas.. 
dlk etmiştir. 

• A&kara caddesinde Vakit Kitap 

evinde arayınız: Flatı 60 kuruş; 

posta için 4 kuruş na.ve eölnfz. 

liğinden alınmış vesika ibraz etmeleri H\zımdır. :::: ... a zcc .. - .. :::::::11••11:11m:::::::::::~:. 
1 •=:==. llr. irfan Kayra ==.==. 5 - steklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacak. 

larr l<apalı zarflarını ikinci maddedeyazılr vakitten bir saat ev;"eline ka- :: :: 
dar komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Pos. ~i Röntken Mütehassısı ii 
da olacak gecikmeler de kabul edilmez. (3119) !! Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7:: 

============================ ~ ~~M~~~~hl~~~-~ :: conker sokakta Aslaner apartıman 
~ . 
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IY alo va Kaplıcaları 

Açıldı 
Mevsinı Başladı 
Asırlardanberi mücerrep ve meşhur radyo aktidtell, müsekkin 

İpcrtermal sular, 

Rumatizma, nlkri&, siyatik, nev ralji1 sancılı hazmı.yolları ra

hatsızlıkları için müessir tedavi, 
150 yataklı, her türlü konforlu Otel Termal ve en yeni Termal 

tesisat, 
Yüzme havuzu, Macar orkestrası, sıhhi ve mü.kem.mel yemek· 

ler, (U.arplç lokantası), pek yakında maruf snn'atkil.rımız MUnir 

NurctUnin konserleri; meşhur artistlcrimiz Hilznn ,.e Naşit temsil· 
leı-i, gala müsamereleri iHUı ••• Me,·sim Eylül sonuna kadar dc'\"a.ID 

eder. 

Fazla Tafsilat ve fiyatlar için Daniz.bank lstanbul 
şubesinde Yalova Müdürlüğüne ve Denizyolları Kara· 
köy acenteliğinde Yalova gi§esine müracaat edilmesi. 

M. M. Vekaletinden: 
Milli Müdafaa Veka.Ietl lnşaat şu besine kalörifer ve sıhhi tesisa~ işle, 

rinde mütehassıs olmak ve hizmete gfrdlkten sonra iki seneden evVel s.Y• 
rılmamak şartlyle ücretli ve diploma Iı bir makine mUhendisl alınacaktıf· 

Taliplerin aşağıda. yazılı vesafkle An karada VekA.let lnşaat şubesine biz.. 
zat veya tahriren ve istida ile talep edeceği ücret miktarını da bildirmek 
üzere müracaatları. 

a - Kendisinin ve evli ise _ailesi nin nüfus tezkeresi asıl veya tasdikll 
sureti. 
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b - Askerlik vesikas1. 
c - Zabıta ve adliyeden alınmış hüsnühal veslkasr. 
d - Tam teşekküllü heyeti sıhhı ye raporu. 
e - Şimdiye kadar çalJştığr yerlerden almış olduğu vesaiıt. 

Gizli pamuk 
harbi 

Değerll mütercim bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zlşkadan dl· 
limize çevirdiği bu eser bugUnkU 
dünya hadiselerinin kaynakları

na varabilmek icin okunması şart 
olan başlıca kitaplardan biridir. 
Dün ve Yarın tercüme kllfüyatın
dan 65 incisi olarak çıktı. Her ki
t.apçıda bulunur. 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzuu 

(4) '(33201 

_ ................... &ıl••······ ...... -... -· .... --
5 . 

FAVDALl l 
ADRES LE R 

Çok mühimdir 

OKUYUNUZ 

İdaremiz çok sayın müşterile
rinden gördüğil büyük a.lft.ka. ve 
rağbete güvenerek Haber ve Ku
run gazeteleriyle yaptığı bir an
laşmada gerek müşterilerine bir 
hizmet ,.e gerek bu gazeteler o
kuyucularına. bir kolaylık olmak 
üzere 15 Hazirandan itibaren 
bu gazetelerin muayyen günle
rinde ve muayyen bir sayfasında 

• (FAYDALI ADRESLER) sütunu 
açtıracak ve her türlü iş ve sanat 
erbnbmın adresler~ni neşretme

ğe ve kendilerini halkla tanıştır· 
• 

mağa hizmet edecektir. 5 
Bütün bu hizmetler için gayet j 

ucuz bir tarife tatbik edilmesi 5 • 
kararlaştırılmıştır. 5 

Doktorlar. Dişçiler. Sanatka.r- 5 
lar. Satılık evler. DükkO.nl,ar. 
Mağazalar. Eczahaneler. Küçük 
gazinolar. Küçük esnaflar. Tak· 
siler. Bahçeler. tş arayanlar. lşçl 
isteyenler. Hizmetçi arayanlar. 

- Ne söylüyorsun?. Den, Dcspardiyi, bir cina
yetin şahidi olarak buraya getirmiştim . 

tin damadı Prat da gelmişti. f 
1 

Polis müfettişi MarloY, Prata hitap ederek: 

uzun yıllar oyrı 

ayrı tetkik ve te· 
tebbü edilmiş bir 
nıevzıı olduğu hal· 
de bugün bile ay
dınlatılmamış bir
çok tara/lan var
dır. Tevfik Yetim
lioğlu tarafından 

• Hizmetçilik isteyenler. Oteller, 
pansiyonlar. Kiralık evler, dük· 
kA.nlar. Apartımanlar. Satılık o
tomobiller. Satılık eşyalar. Ka
dın ve erkek berberleri. Bakkal- i 
lar. Kasaplar. Ders verenler . 
Ders almak isteyenler. Küçük 
terziler. Dikiş mektepleri. 

- Affedersiniz efendim. Ben bunu bilmeyor
dum. Evveli\, benden bir kahve istedi. Ben de dı
şarıya çıkıp ona kahve söylediğim zaman, başmü
fettişin evine telefon etmiş olacak. Tekrar odaya 
döndüğüm zaman kahvesi de gelmişti. Kahveyi iç
ti ve gitti. Dediğinin doğru olup olmadığını öyren
mek için başmüfettişin evine telefon ettim. Kati
bi, gerçekten Dr. Despardi ile başmüfettişin ran
devusu olduğunu bildirdi. Her halde başmüfettiş 
de kendisin.i tanıyor. Klüpte falan tanışmış ola
caklar. 

l\Iarlov şimdi kaba bir sesle söyleniyordu: 
- Haydut ... Gene bizi aldattı. Fakat onu tek

rar yakalıyacak ve bütün esrarı meydana koyaca
ğız. O şimdiki halde başmüfettişe istediği kadar 
masallar söylesin ... Gel; yukarıya odama gel... 
Sana gördürecek bazı işlerim var. 

- Başüstüne efendim. lşleri karıştırıp bu de· 
receye getirdiğime müteessirim ... Fakat küçük bir 
nokta var ... 

- Nedir? 
- Dr. Despardiye ısmarlanan kahveyi, "misa-

firlere ikram faslından" mı veryim? 
- Hayır. Keneli kesenden ver de, yaptıklnrı

crn cezasını çekmiş olasın. 
"'errfs odaya girdiği sırada , Sir R uhen Gorin-

- Müsaade ederseniz, memurlarımdan birisi 
yanımızda kalsın. Siz söylerken not etm es ini iste
.Yorum. 

Sir Ruhenin, damadı güllimseye rek: 
- Hayhay, dedi. 
Derken, yeniden telefon çaldı. 
Ferris açtı. Marlov beri taraftan sordu: 
- Beni mi istiyorlar? 
- Hayır efendim. Mister Pratı istiyorlar. 
Prat telefonu eline aldı. Evvela. hayret, sonr~ 

korku' ve kızgınlık gösteren bir ifadeyle dinledi. 
Ve kapatmadan önce: 

- Peki, ne söylersen onu yapacağım, domuzl 
diye haykırdı. 

Ve telefonu kapatıp yerine koydu. 
Sonra Marlova dönerek: 
- Maalesef her şey bitti, dedi. Size hiç bir 

&ey söyliyemiyeceğim. 

Marlov da hayrete düşmüştü: 
- Fakat nasıl olur, diyordu. Az önce .. . 
- Çok rica ederim. Az önce size telefonda söy-

lediklerimin hepsini unutunuz. ;vaktinizi kaybct
tirdiğime çolc müteessifim. 

Marlov, hu açık yüzlil delikanlıyı baştan aşa
h bir süzdli. Arzusu hiH\.fma tazyik aıtmı,ı girecek 
bir insan olmadığını sezdi. Onun gururuna dokun-
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lisanımıza çevri· 
len Bizans impa
ratorluğunun ta
rihi adlı kitap 
bu aydınlatılma-
mış tarafları tes
bit etmekte ve bü
tün Bizans tarihi
ne temas ederek 
Şarld Avrupa im-
paratorluğunun 

bin senelik vuku
atını hikaye et
melctedir. 

Fiyatı yüz ku-
ruş olup her ki· 
tapçıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - lstan
bul. Vakit Yurdu. 

HülO.sa, herhangi bir ihtiyacı 

elan her vatandaş bu hizmetimiz
den derhal istifade edebilir. • 

Her giln en sert vasıtalarla on ! 
binlerce okuyucunun eline geçeni 
bu gazetelerden istifade ederek i 
kendilerini tanıtarak işlerinde! 
muvaffak olmak isteyenlere bun· a 
dan daha mllkemmel bir fırsat: 
olamaz. Vakit geçirmeden derhal 
müracaat ediniz. 

Mektupla müracaat edenlere 
cevap verebilmek için posta pulu 
göndermelidirler. 

Adreso dikkat: 
~ Kemaleddin !ren: llA.ncılık 
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