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-Onderin huzurunda yapllan geçitresmin-
den sonra kumandanlar takdir olundular 

Ankara, 20 (A.A.) - Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye nazırı Orgeneral 
Karlç ve refikası bu sabah saat 9 bu
çukta huauat trenle Kmkkale ve Kay. 
aerlye gitmek üzere oehrlmizden aynl
DUflardir. 
· General Mariçe Milli müdafaa Vekili 
E1zmı Ozalp ve BilyUk Erki.nıbarbiye 
lklncl reisi Orgeneral AaIID Gündüz, 
~ert fabrikalar Umum MlldUrU Ge. 

neral Eyüp ve mfhmandarlan refakat 
eylemektedir. 

General Marlç, Kırıkkaledeki askeri 
fabrikaları &ezdikten SODl'a Kayseriye 
ıeçecek ve oradaki mUesaeselerl tetkik 
eyliyecektir. 

Yugoslavya Harbiye ve Bahriye na
%Irmm bu sabah ıehrimizden hareketl&o 
rl eanasmda istasyonda askeri merasim 
yapılmıgtır. 

Cenup hudutlarımızda vukua gelen 
şekavet hareketlerının elebaşıları 

mandacı Fransız zabltlerldlr 

Biz Türkler bunu maddi delil
lerle isbata hazırız ı .. 

Jl.aaclater devlet ac1I ile Türk llatay idaresini yaaatınak ümidiyle ediyor. 
illke.&ae yerleıen Fransa Sorlyelllerln o baldo Türk doetlupu bUe feda 
lnakavemetlal vesile gibi göstererek ettirebilmek lçbı Fnasızlarm Sarlyede 
~ blr türlü çıkmak istemiyor; gi. büyük menfaatleri olmak lizmıchr. A-
h Bataybların emnlyetlnl muhafaza caba bu menfaatler ne gibi ,eylerdlrf :-ek, buraya getirdiği askeri Jruwct. Bu menfaatler SarlyeWerl esir gibi ça. 

;:ı= "Ben Türküm,, diye rey vermek lışt.ırnıak, onlarm her tilrlü kazançtan. 
U1C11Jcrt: "Hayır, sen Ale\isin, öyle m türUl nsıtalarla ellerinden almaktır. 

: vereceksin,, dlye tehdit ederek lq- Suriyeyi tam bir IÖllllirge halinde aö-
ap •eUeC.-W.de Türkleri ulakta bı- mUrmektlr. 

?akına~ da n..---b 
41 

K& ~•lrııyor. Nl~ln? Çünkü Hata)'- Suriye Umumi Harp sonun VINU&ll 

.:: Fraasıs mand:ısı çekilecek, Uç yüz devletinden ayrıldığı zaman en fakir 
l4at •'11asıu bir kıta halkı kendilerini Suriyelliıln cebinde bir altın tasarrufu 
laaı e edebilir mUatakU bir idari varlık vardı. 
ita :,ne &elecek olana iki milyon nüfus. Suriyelller kiğıt paraya itibar ver-
cı. ~yenin Fransız mandası altm- medlklerl için harp senelerinde memle-
llbıii IDa lmkin kalmıyacağrm dü- ketin altın stoklarından mühim bir kıs-
.... Yor. Sarlyelllcro lstlkliJ \"erecek- mı Suriye ıebirlerlne, kasabalarına, 
-ı llbi örü Sari a"11ta C nerck boı \'aitlerle onlan köylerine akmqtr. Bu itibarla ye 

b1Jece11n1 hesap ediyor. harp sonunda bir altın deposu manıara-
~ier ...,. -•--a. .. _-_ .: uvyle olmaaaydı lakenderan 111 ---· 

~ lçla l'ran.'Wlllt Türkiye dostlu- Ralhald bugUa ba altmıardan bir t.r 
41.. ..,.::: etaıcslne ihtimal verilemez- n~sl SurlycU1erln cebinde bhnalllf!hr. 

...,___...._~ rtlrk dostıujuna feda ASIM US 

Meraln, 20 (A.A.) - BUyUk Onderi- ı 
miz RelslcUmhur Atatürk bugün saat 
13 de huawıl trenlerlle gelerek Mersine 
ııeref vermlglerdir. 

latasyonda nbay, Tüm komutanı, bü
tün hUkflmet erklnı askeri krtaat ve 
memurin, parti ve milli tegekkUller men 
auplan, mektepliler ve caddeleri dol
duran binlerce halk tarafmdan tasvir 
edilemiyecek derecede bUyUk ve coıkun 
gösterilerle istikbal edilmi.§lerdir. 
Ata~Urk huzurlarmda yapılan askeri 

kıtaatm geçit resmini allka ile takip 
buyurmuıtur. Ve gördükleri intizam ve 
disiplinden dolayı komutanları tebrik 
etmi§lerdir. 
Kız ve erkek talebeler geçit resmine 

iştirak etmio ve heyecan ve derin ıev
--., ._ OıllıılllMıla' ._.!,.,.._ .. ~~ •·ut..aı• 
mek ın..ı. 'balmqtur. 

Ataturk, haDmı 8llrekU ve içten p. 
len alkıflan arumda lı:endllerlne t&haı. 
edilen kafkU teerlf buyurmqlardır. 

Mersin halkı görUlmemfş bir bay
ram ve sevinç içindedir. 

Mersin, 20 (A.A.) - RiyaaetictllD
hur umum! kltipliğinden: 

19 Mayıs gUnUnUn yıldönllmll mllna
aebetile yurdun her tarafmdan vatan
dqlarm heyecan ve eamimJ hislerini 
ve azimkar gençliğin guurlu tezahüra
tını bildiren bir çok telgraflar gelmek
tedir. 

AtatUrk, bundan pek mUteiasais ol
muglar ve tegekkUrlerlle aevgile~ 

iletilmesine Anadolu ajanamı meıııur 
etmişlerdir. 

Bugünkü ilavemizde 
--aws - 1-1 a • 
Nizamettin Nazil, Hikmet MUnir 

ve Ni~ Ahmedin yazılarmdan 
başka "1945 te bir tayyare yolculu
gu,, isimli bir ha.va repört&ji ve ta
rihin en ihtira.slı k&dmlarmdan 
LUkresyanm h&y&tma ait diğer bir 
yazı okuyacaksınız. 

BQyük eğıence
ıı müsabakamız 

iki ylldız birbirini 
arıyor 

Ns. 27 

Yeni bir tesllhat 
programı hazırlad 

AQlr toplar, hava 
müdafaavasıtaıarı,d• 
niz kuvvetleri artıyor 

Şfmendif er meselesi 
Türk Milletinin arzusunu tatmin 

edecek esasta inkişaf ediyor 

I 

(Yamı ! inci f1Qy/a4a) 

~ peşüute,ı: 
''Mandalar!,, 

İbrahim AIAettln Gövsa ar.kadaflDl.IZ on dokuz Tıi evvel memleket 
dllşman l.stWlsı altında bılediit ve bir takım ldmseledlı ai1a bu ı.u. 
IAdan kurtulmak için (manda.) 70Iunu aösterd.111 sırada bir DIAUu• 

me 7amıış. O gtlıılerin siyasi şartlan içinde neşrine imkAn bnlaınadıaı 
ba manzume)'I gençlik bafl'&IDJ milnasebetJyle Yedi Glin sUtwılarmda 
"BugtbıUn çocuklarnıa" hedJ1e etmiştir. 
Manzumenin ilk parçası şudur: 

Memleket işinde bircok pllrllz 'Var 
Eklesen uymuyor, ayır, yetişmez. 

"Manda.'' yı lstlyen birkaç ökUz var 
Sanki ba lllerde sıfır yetişmez. 

Acaba Bay Gövsa'nm "birkaç ökUz" tabiriyle işaret ettlif P1d 
o zaman Ttlrklye için de manda tste7enler gerçekten "·maada" nm • 
oldajım.u bllınediklerl için mi onu isteyorlardı? Eğer böJle ile ara
dan geçen zaman bunlara "manda" nın ne olduğunu anıatmata Jdft 
geldi mi? 

O zamanlarda mandacılar halla kandırmak içlıı lstecUJderl maa• 
dalarm memleket Jftlerlnl mrtmda taf17acak en kanetll "tUlta ol· 
dulunu ileri slrilyorlanh; halbuki lh'cllklerl memteketm Jlldeıbd ta
~acak denilen manc1alarm bitin bir memleketi 86mlrmekle a-e 
doflllaracak derece aç mahlilklar oldalanu on dokuz Jl)lık t.eedbe-

- ter karterln blle gazterlne ~rdl. ı 

...... 811ri7e tberlnde maada l.SO. & 11 Mı 8). 
~~~~~__:~~~~...:...._~~ı..-~~___..;!..;.o;.,_,~~~---~---~~.....:.........._.~~.aılııaliMiıİilifMI 
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TeocSon da ona ubırlı olmumı tek
nrlıyordu. 

004ler, hattalar geçiyor, fa.kat vaat. 
Haa brarmdan en kUçUlt bir fedakir
lık yapmıyordu. 

l>lğer t&raCtan bu hldise Teodoranm 
.Jbtınyanoe'a metre• olduğunu her ta
nla " JaerlleM yaym11tı. Bizansm eıık.J 

duuıöd 1enklen methur oldu. Fakat bu 
96hret Mklal rlbi ıereı.ia, vckarm ve 
,urwıwn değildi. 

-21-
.D.Jl ZAFERLER ... 

JbUnyanoe'wı Teodorayla evlenmek 
lltediğt duyulunca Biu.nata art.ık her 
teY unutuldu. J:ıı bU)'ilklorden en kD· 
~ere kadar berkea bunu konuıuyor; 
eter hakikat oJW'Sa neler çıkacafı hak
kında çept cetlt fikirler Uerl .UrillUyor-
411. Kardaıi Kamito ve eski dost.-
lan Hriaomalo Ue Indaro aık, 

mk ona geliyorlardı. O n 1 a r 
SoDO kadına Vasillsadan ısakmması

m, nhirle yahut ba~ka ıckilde öldUr· 
atk blle latly~celinl aöylUyorlardı. Ha.l
laald Teodon aten bUtUn thtlmallerl 
aWzallnde tutuyordu. 

llmdlden Teodoranm evi mUhlm dev. 
le& lflel'I ~ &WJ blr merkes olmuetu. 
Olla OU\Wuk edenler, her emrint yap. 
.... bazu olduklarını söyUyenlcr çok
ta. Bun1arm makaatlan ıüpbeai& blr l'lliı 
Vulllla oldul\ı zaman kUllh kapmak 
lala ılmdlden yer yapmıt olmaktı. Di
ler taraftu blr hakmhla ulnyanlar, 
_. ~. )'Ukaelmek lat1yen
a..., ........ ya çarpılaıllar da tuudJkla. 
n ftaltulle Teodoraya yalvarıyorlardı. 

'l'todora bu arıu1ann yapılnwıma mıım.. 
l&ID oJdul\ı kadar oahlıyordu. ~ylellk

le " bet ldtlnba ~rdtılU lyllllt çarça
... baUl tabakam aruuıa yayılıyor: ee-
111 lalpodrOm orwpuau ıtmdl bir alyuet 
~oluyordu. 

TMdoraam bcnlls ıWI olan nutusu 
larb'e n MılU'da da ya)'1lmıttı. laken. 
.. rtye patrtllt Tlmoteoe bunu bUytllıt btr 
Mvinçle karfılamııtı. AııUmoe vaktlle 
onun ta manaatmn kapıamdan geriye 
b(JpıJ AHahm bir arsuıu olarak bbul 
ederek 1i5yle dlyordu: 

- Onun hlrlatlyanlıia bu )•oldan ilde. 
nk daha -cpk lllmıet edecettnı Adeta 
bir ilham eseri olarak anlaml§tmı da 

llot s6nnUetUm. 
llv•~ dalla mesuttu: 

, - Sevgili kızım Teodomnm lsaya 
en hayırlı bir eartye olacağına blç ıUp. 
Jıem Yoktu. Deraleriml tam vaktinde ,........, 

Dl,yordu. 

.... tılr mektup yudı. Bmlda 
~ bdım bir melek olarak kabul e
.,_, J.Uahm ODU baklkatl mUdafaa 

1Q1n yaratnut olduğunu, bu tallh1 o mak. 
atla verdilhıl hatırlatıyordu. Bunun 
llODWlda imparatorun artık Monofizft
lea'tn ~ için Jiltlnyarıoa'a 

Jalvarmumı iatlyordu. 

Bu mektubu latanbula Etyen getirdi. 

• lt umuldufundan daha kolay bitti. 
JllrllUyanlıkta lldlijtıı olmuı lmpa
ntorluk ~ gok fena bir eeydL Jllatln
J'UM bana Teodonnm aizmdan dinle
,mce hemen tud1k etti. 

Sonra en yakın fırsatta imparatora 

9Çtl. Jllst1nU. ortodob patrifl il• blo 
bosupıak iltemiyordu. ÇUııkU bQyUk bir 

bnettl. Ancak lılonoflzitlerln Mmm1a 
~ oturmaıanm, klllae 1daN et
.. ıerta aypn buldu. 

Soetanthaopli patrlfl bunu bot ıer. 

..en: fakat 1ee te çlkarmadı. Çilnktı 
tıııaparatonm eon emri hemen vermeal 
JUatbıyanoa'un devlet tşJerl llzerindekl 
btıyQk ntı.fuzunu açıkça ispat ediyordu. 
Bayte bir adamla bozupnak doğru ol
mudı; çQnkt1 lmaparator ihtiyardı. 

Jakendertyeden Bizansa gelenler ~ 
laJıyordu. Bun1arm arumda mcahur 
Molloflllt papulardin Datadea vardı. 

8a ldamm 11111clzeler g&tterdllt, gele

• ,anJerdea haberler verdltl l&yle
llboıda. Teodora onu ,Ormtk latedl. 

Suriyeli genç keeıa Teodoranm karp

- 1ı1r VuWl&Yl llyaret ed•r rtbl oıJI.. 

•• 
- ., ldrtlttyarıhfm bOytlll lrurtari-

-. 1-ll"ıtda nurdan bir halka vu. O: 

• lala ~ Çuııto aörebllen
.., ...... 11.teD ... pllıordum. ça.. 

kU bir mQjde verecektim. Bu bir borO
t.u. Allahm atıe haml&dıp pvlak ıau. 
hl haber vermek i~in benl memur et.

meal ne mutlu! ... 
Teodora onu dikkatle dinliyordu. 
GenQ keaıı IOl\ik aldı •• ~ cıkara

rak 16ıUne de.am etil: 
- Uyku ilemlndı Allah tlllıa taUh1. 

nlı1 ı&ıterdl. Baıumıda nurdu bir bal. 
k&, arkanızda ıa\irdu bir elblM vardi. 
Nurdan bulutlar araıımda ve altın blr 
taht U.erlnde oturuyordunUL Bllertnlao 
de altından nzolar tutuyordunuz.. Bu 
vazolardan ıeık kadar temls ve can ve
ricı sular akıyor, bUtlln bUytlk Roma 
imparatorluğunu aula)'Ordu. Bunun Dt 

demek olduğunu Ullatmak 1'llrıı mıdır, 
•1 yannm muhteıem ve btı111k VUW. 
Mlı!-

GenQ kadın bUDlan yUzUnde gerçek
ten bir nur ıfbl ı-rltYan UmlUerle din
ledi. Suriyeli kegiae bahaıe vermek is
tedi. O, bunu kabul etmedi: 

-Ben vul!eml yaptım! 
Dedi ve çıkıp rtttı. 
Bu adam Teodoranm ruhuna ne gtısel 

anlamış, onun adım admı ve inceden in
ceye hesaplıyaralt yakl&ttılı hedefi De 
lyl aezmlştlf. 

Kısa bir zaman tonra Teo4ora De JOa
tlnyanos'un araamda dimdik duran en
gel yıkıldı: 

v .. ıu. oremt eımneto. 
lılonoflllt ı>ap.alar te)'l• dl1ottar4ı: 
- Allah ilendi tak4lrlile kartı llO)'· 

mak lltıyenleıi beyle Ol1a4aD Uldınrl 
Teodoraılm tauhJnl huıtlayanlarm 

bU)'tlk bir kıllllı da Vaeto'latdl. OeDo 
kadın ~lulunda Prulno'lardaa ,er. 
dtılU f eulJlı bit unutm~ ODJara 
tartı da duydutu idil lleDdlalnl u U.. 
dar kuvveW buluna o kadar artıJoıdu. 

JU.Unyanom arak aoalltaft acıta Ve
uto1an tutuyordu. Veııetolat •ten 
imparator ADutaa'm ISIGmllndea IODra 

JU.Uw'UD talata gr>mvma c1a QOk 7U'· 
dmı etmltlerdL O kadar ili Praahıo'J&. 
i"la ~lillitpNif'billt bir _. 
rette bUtırmıtlardı. Ondu aonra da 
Frasino1ara hiç p açtmnJYörlardı. 

Bellerine lld tarafı keakln IDtJclarla ıe
oelert IOkaklan dolafıyorlar; adam eo
yuyorlardı. GUpe gllndlls aoygunculuk 

yaptıklan, adam öldilrdil.kleri de olu.yor. 
du. Ne polla ııe 4e hAklmler btııaua O. 
nune geçemJyorlardl.- Pralhıolal' artıll 

dıpn çıkamıyorlar; Jabtlerdı yqıyor. 

lardı. 

Hllrrlyet latlyen kaleler, babalarm.. 
dan para ~ekecek olaa deUlraptıJer, ...,_ 
gllllel'lnl kaı;ırmağa karar veren aerae
rtler hep bu fn'b.lardaD birine Slrl1or-
1ardı. Son zamanlarda Veneto tırkul 

alablldJifne çofalıyor: lruuvetleniyor
du. 

Vneto tırblmm bqlan arumda 
Teodoll Zlkka &~ gıUrordu. Bu edam 
fırkumm kuvvetlenmem lçbı puumı 

eslrgememJttl ve timdi. harcadılJ para. 
nm )'1lılerce, binlerce miaUDI kalulyor. 

du. Indarodan bafka Komlto'yu ela mub. 
teeem bir konakta otvtufOI': uuıra 

llyaret ediyordu. 

Soyıunculuk o dereoe oı:ıla1mJF.ı ki 
seqbıler aokafa Qlkbk1an aman fakir. 
ler rtb1 11)'lnl1wlardl. TtlDll gtylnmlf 
olular c1a Met olan mülel mlcevher. 
ler 7eıtne lahtel.tDI takıyorlardı. 

l'lrkanm anru llllrtl oellltlan etrafa 
lıtorktl açıyorlardı. Yatım b1r \'UJ'Uft& 
adam 8ldftrmelı bqlıca ve ıerefll bir 
ıpor haline gtrınlttl. 

Btr gtln ıenç blr kan koca kayıkla 

Htrlaopollıı'e geçtrorlatdı. Blr kaç deli. 
tanlı bdma g8.a koymuelardl. Onu :ta. 
çmnü ve lbtlraltarma oyuncak yap. 
mü lçtn b&Şka bir b)'1fa bindJler ve 
arkala~dan aittiler. Biraz açılınca 

rampa yaptılar ve kadım sorla kendi 
lıtayıklsruıa aJcblar. kvallı kOcUI eoinf 
kurtarmak için tarp toymak llted.L yal. 

vatdı. Füat hiç bir faydaaı o!madı. .Ka. 
dıncaltı DIJDUIUllU lnlrtarmü ~ de
nfse atladı: &eforun derla " akıntılı 
sularmda can verdi. 

Her yerde .mst.lnyanom'un kudreti btl. 
tOn ,tt!detlle hl'90hU'1tıyordu. itin lçyQ
ztıntl bilenler Teodoramn oynadılt bD. 
yUk ·v~ baelrea rottl pek g1lıel Hllyor
lar, Ob& RGre daft'UlJYOl'lardl. 

(~, ....... , 

Şimendifer 
tatmin 

meselesi, Türk 
edecek esasda 

milletinin arzusunu 
inkişaf ediyor 

Ankara. JO (A. A..) - B. M. llılec • 
llıl bugUD Fikret Sıla1'm başşkaıılı • 
lıDda toplanmıttir. 

CelsenlD açdmaaıDı mUteakıp rus
DamenlD blrıncl m&44esinl tesıuı .. 
den devlet demlryolları ve Umanları 
ltletme umum mUdUrlUIUDUıı 1988 
mali yılı bütçesinin mUzakereslne 
•~Umı,ur. 

BUtçenln be7eU umumtyeal nıe

nnd• ıöı alan HU•nU Kitapçı, D. D. 
yollan ldal'ftlnln memleket lktlH· 
dl1atının lnkltafına 1ardım eden 
m .. aııtnl memnunı1eue kaydettik· 
ten sonra hububat nakliyat ücretle
ri meaelnl üzerinde durmut ve bil· 
yük mikyasta hububat yapanlara se
ne sonunda verilen muayyen primle-

re mukabil tarifede umuma ıamll, in
dirme 7apılmaamı daha 4olru gör-

dQftlnO ~ylemltUr. HUsnU Kitapcı 

beyanatına devam ederek, uıccar ta-
rafaından tıtanbuldan Anadolu1a 7a
pılan nakUyatuı baydarpaşa 7erlne 
limitin tercih edilmekte butundulu
nu da ltaret ederek mlhanlk vuıta
larla herbaıııı bir mUHHHDln ı.c
blalnln 7alnıı kola7lı'k ,.. tnrat te
minine matuf oımamuı l&ıımgele· 
cellDl derme1an ederek ıerek hu-

bubat tarifeleri ve ••rek IOD mena 
llıerladı Nafia VeklleUnln ne 40-
tundUIODI 10rmuttur. 

D. D. 701lannd.akl penoneı adedi 
berinde de durmuı ve it bacmlJlln 
bOytımeal DlabeUnde peraonel adedi· 
nln artmuını tabii •örmek~• bera
ber bOtçe llytbunıda bu noktal n&
ıar etrafında verilmekte olan mu· 
ka1e1ell lıabatı kiti butmadıftnı 

~7le1en Hnınn Kitapçı, llGslerlnl bl· 
tlrtrkea demir 1ollannda yakılan 

ldtmerlır-. ... ıe.m. 4• teıaa •ı
mtetlr. 

Bu mtıtalealara JrartıJılt olarak da 
Nafia VetlU Ali Çitlntaya tu l1aha
tı Yermıttır: 

Htıena arJraclatım111n, moıtaklt btr 
meba1 olarak lrtır1D1e eılup d~mır 

yollan ldareal hat1unlı:a 18)'ledlkler1-
al dikkatle dtnlectlm. Kendilerine 
teşekktır ederim. Dllrlrat etttm, ıer-
41lm ki nerelerinde 11e ıuretle daha 
blru .Oı •IStOreeek noktalar Tarsa 
onlan arqtırmıtlar, ba mucibi mım 
nuntyıttlr. J'atat derhal 187ll1ertm 
ti b~n halt ı>artlılnln eıu meba• 
lanndan ve mnesslslerlnden otan A· 
JI Çetlnkaya olarak bir iti Tazlfe o
larak 7aparım. Dikkat ederim. Ve 
T&Zlfe olarak yapmakta Hl'k 4u1a
nm. Onun itin, kendilerine, ıuatıe
rtne ceTap •ırecettm. 

Hububat ıetn4e tenılllt 7apılıp 

7apılmamuı meaetelt, derhal aevap 
Tere)'lm ki, bu meeele herhangi bir 
ttlra1& maruı katmak noktasından 

detti ,.. lıılk Te mttstahıUlerln men
faatlerinin •• memleketin ltral tn
kleafmrn Jllnm g81terdltt noktadan 
mutalea edttmtşttr. Ve b'll yapılmak 
keredir. Yapacatn. 

Prim meseteılnl de ayni •~bite 
uulr '8kllde mtltalea ~ttlk. Bu ml-
11mmemt!lr, mukarrerdir. 

Sonra hububatın Haydaıı>&şıtrı 

defli. tzmıte naklinin faydalı olaTt 
olmaı!ı•ı meselesi, bu dolndan dol
ruya tımlt beledlyesfnln d0$Undn~ 
basit bir takım menfaat hissi meee
lestdfr ki, buna taraftar de~ftlz. 

Per1onel mttt&n artıror diyorlar. 
Artmıyor. lıfaatenf ntıbettlı derece
de etlJktlr. Cetnl Tardır, 7anımda 
detncıır. Bıltanlarla ıılıbet edildi· 
il Y&klt Bulgarllt&DI& 1an 71r17a 
ekıl'lı:ttr. 110 kilometre hattı olan 
Balıattltanla 1an 1ar11• etılJı:tlr 
Roman1a •• Turoe1•1'1• demir 101-
Jınna nlıbetı• gen• et•tJı:tlr. 8a· 
na artırmalı meebarlyettlldertı. O
nun tein m@llrtep ararak 1enldııı pe1'
IOn•1 Jfltl,ttreeelHı. 

J(,.m01' mtl!ıu•teıl lt~rtnctfJ dart1tt• 
lar. Buyarduklan «fbl tasta tarfe
cıtlmeat m ... 1111 ~t dellldtr. Blı 

kODiUrü b1raı pahalı ma1 ettlilml:a-
4en dolayı flklyot etmek mevkllllde 
bulunuyoruz. Seneden ••neye lOmUr 
miktarı artmaktadır. UO bin tona 
çıkmıştır. n ter llra4aıı f20 mll1on 
Ura kadar kazandığımız bir parayı 
kOmure vermeıue1i1. 

Şimdi sureti umumlrede sö1leye
yJm ki, memleke timizde şimendifer 
meseleal B. M. Mecllıinin ,.. Tllrk 
m1Jletlnla ırzuıunu tam tatmin ede
cek bir eeaıta lnkltaf etmeltte41r. 'Oç 
senenin rakamlarını bir fikir olmak 
üzere araedecetlm: 

1934-35 senesinde tren adedi 80 
bin, 19U-U eeneılnde tren adedi 
112.210, 1936-37 senesinde tren a
dMt 116.732 dir. 

Yani Uo aenenln ıcortslnde bir mis
il faıla tnın adedi olmuetur. 

Taşınan yolcu miktarı: 
1934-35 senesinde 8,5 milyon, 

1935·36 senesinde 11,i mtı1ondur. 
Btra olarak 14-H ıenealnd• 800 

btn, 36-36 da 3 milyon kOsar bin, 
36-37 eeneslnde 4.111.000 toD e9ya 
natledllmltUr. 

Oör1l1Dror ki, tlmen4lferterlmlı 

nakliyat Te haretetlu• en maıalt 

bir tekilde dnam etmektedir. 
Bunan tcUmal, lktJl&41 ttcart hl• 

tlpfının da ne dereeed• olacafını 

takdir baJUnnunus. 
Hlllnl Klt&PCI, tekrar tlnlte •• 

lerek, mıtaııaıannın neden ıulte
fehblme me1cıa11 Termit o14utuna 
anla1amadıtını .01ıe1erek muba
tadatl ma16matta, nıalı 16nme41· 
ıı baıı noktalar ısertn4• cıurmuıa· 
da, bunlann ta•aınh edllmnl te
mennlılnden b .. ka btr mabat ıo. 
setmedlttnl ka1detmltUr. 

'Batllf tamu it~ 014•'11 • ...,. 
leler nzerfnde, 'Nafi& Yeklll taratın· 
dan verilmiş olan tıaJaatm mtlphem 
gördtıll noktalan tavllb etmlt ba
lundutunu U&v• edenk l&ılerlnl bl· 
tlrmltur. 

Bu mlsakerecıen tıonra ıae:rett •· 
mumıreıl tııerlndekl göttışme latl 
görtılerek maddelere aeçUmlt •• 
1931 yılı mesarlfatı kartJhtı olarak 
D. D. 1onan ldareatnı il. 739.tOO ll· 
ra tahsisat verUmealne alt Mtce ka
bul edltmltur. 

Mezttır idarenin Yarldatı aT mil· 
yon 719.400 lira olarak tahmin edil· 
mektedlr • 

tn>'ONÇ PARA VERME KANUNU 
KABUL EDiLDi 

yUD 25 faiz fUAn yapılamaz hale 
pt1rllml§tt . 

!Jct11at Vekili bundan IODI"& bugün 
mll.ıralrere edilen kaııWlla yt1*le 1ekiz 
buOU)ctan yulc&rda. hertlangi bir tekil· 
de derecell faiz için hUkUmler tama • 
men kaldınlmıı oldufunu kaydetmiı 
\'e demiştir ki: 

"HlisnU Kitapçı arkarlaşmıız bun· 
dan evvelki kanunun maddeslle bu 
defakl kanun maddellinl oku.mUI ve 
k&J'lllaetnınlf oll&lardı, aradaki bU -
yUk dcğltikllft teıblt buyurmue ola
caldardı. Butada yalmz bir fıkrayı f
lAve etmlg oluyoruz. 

O fıkra kendllerinlıı tayini talep e~ 
mig oldukia.n fıkradır. Biz bu fıkrayı 
bankaları himaye için burada blrak -
mıı değiliz. Burada muhafaa edilen 
fıkra, açık kredi muameleıslıade it gö
ren 1§ aahlplerlnln lehine ınahfu tu
tulınuştur. 

ÇünkU .açık krediler, teminatlı kre
diler kareııında hiç eUphMla ld ban
kaların rafbet etmlyeceklerl btr llDıf 
muamele teşkil eder. Eğer aralarında. 
fa.la noktumdan uf ak bir fark muha
fua edJlmemlf oluna, hiç bir banka 
kcıdlllne anedllecek olan kredi mu.
mel•IDde f afa haddinin teebltlne b8y
ı. bir lmkln vvllmedlll tak4lrde t. -
mla&tlll kn4l ...ınek ,ohm& sttml· 
~. 

Bunlar memlüetlmllbı 1lncll iMi -
)'IÇlan bul 1&nJDtılara ~ 
muhttımoı r&'fUdQ. 

Bu nok~ ııuardindJr Jd, dolru4an 
dolJ'tıya tfımln•Uı kredll• lcfD kabul 
•tmlt 'bulundutumu ve ııormal ld&W
Ullmlt 1tkll buQUk ha44l - 1ndf 
mu.meJeJetlle temlnatm m11&1Mllllr-
"8 ,uıde 12 ,. tadar bba1 ... '°" 
hmu tercih eWk: 

1km.t Vıııldl•n• 1111 llllhabDdan. 
eonra HUımU Kitapçı taratmdan bu 
mevzu Ut.erinde bul mUtalealar ser• 
dedltınlt ve bu mtltalealara tlrttsat Ve
ldll ne ~ eoUme1ll mukta mu
lıanirl cevaplar vermitlerdlr. 

Jılill&Ure IODunda maddelere geçi
lerek karnın kabul edllml§tlr. 

PIAjlarm ta)'Yal'e resminden lltls • 
nuı bakkmdaki kanunun mU.ıakere • 
a1nde Rahmi Apak TeJdrdal, bunun 

(SOM& Sa. 6. SA. 1.) 

KURUN , 
ABONE TARfl-"ESJ 

lltmltkeı llımlıhı 
trlnd• dııında 

A1ht ti 166 Kf1. 
·a •11tk 280 ns • ' .,. .. nı 820 • 
Yılltll too ıeoo • 

Gene bugtlnktı mecllı ruznamelln· 
de bulunan ve ödtınç para .,erme ı .. 
ıert hakkındaki kanunun mtl.lakere
llnde ..,. atan Htllnl KltaPCJ, menu 
mlsaken olan kanun ne b1Jr6metln Taru .. ind•• B.Hıea Rlrlill tein •1de 

c. otuı kunıt dOtOlür. Poate blrlillne atr-
hayatı ucuılatmat için aldıgı te4· mı,.a ferlen a1dlı ,.talf be14tr lıunıt 
birlere bir renlılnln 111"8 edllmekt@ aamnıedillr. 
olc1aluna lşattıt tıttlkten I01l1'a ır.. Abone bJdı•t lttldlrd mektap Te 
nunttn. öc1tınc ~ara 'terme ı.,1ertnc11 • tetırar acreunı. abune paraıınıa postı 
ytızde 8.6 dan fazla falı ahnınaınnı ",. beab ıı. JOU•IU DcretlD.t lelere 
yasak ec1en bir fıkranın ~&ltt- •••dt Oaerıne •hr. 
ttli faydayı, açık kr.dl -llndekl rtrkl11enln her ptMta merhdıW• 
mvemeJeleıde )'G.s. 12 19 bdar fılz IWHllN"a •bone"'"""· 
ahn&bUeolflne 4tJr olan llrlnel fıkn- Adra delf ıttrme lkrett 1i u,...., 
nm izale eder atbl görOndtliUntl llÖ)'· , ___________ J_ 
lemit ve bunun tatbikatta gtlçltıkler 
tevlit eclebileceıJi mtltaleumda bulun
m1Jitur. 

lktıu.t Vekill Şalı:lr Keeeblr verdi-
11 cevapta tunları IÖylemlttir: 

ÖdUnç para verme i3leri bu kanım· 
la Udncl merbalemnl yapmll oluyor. 
Bundan blr kaç MM evvel btlyUk Mec
llalD kabul buyurmut olclufu birinci 
kanunla o vakte kadar memleketJmts. 
de hiç bir kayıt ve lnslbat& t.Abl tutul
DllJ&D fail meseleltri bul kayıtlara 
Ubl tutulmuttu- Bu kayıtlara ,an ı ... 
1sln azamı haddi kmıunda tahdit edil
meklt beraber flltn yUme 25 ttD fa> 
1& fali ~ turtb edill,or
du. 

Y~ Z • kadar oıaa faJslerde 12 
ye kadar otw normal, 12 delı yukarı 
da Jdaıel laUIUSlyeler lehine hm ver
glltre tOI tuhı1maJr llDNtlJe nlbafel 

Dünkü Hava 
Yurdua Trak~a b61-sinde eot buJııtıu 

Te mevıil ralıfb. Karadeniz kıydım T• S
ıede bulutla. dlltr b6JıeJerde açık aecınl" 
rGiflrlar OfDDP dölu1t1 Te Dolu AnadolU
de ıınıan, Ofla Anıdoluda ıırbl tıllk•
met&u orta ...,.,ette, dller 191'lerde eeaa
bl fıtlkemtüe 'l't kuneUlce umlttlr. 

DOa lıtenbuld• he'fl ıeık ıeçınlt. rlt
dr cenubi fatlkemeUen uniyede ı .. t 
met~ bııla esmiştir. 

Stıı 14 de bua tısytkl 7&0.2 mllf'!' .. '!: 
idi. SDhanet en JDlclek 27.0 •• eıı aur-
11.1 •ntl1nt kl1dohınmaştar. 

15 Yıl Euvel Buwünı 
A»ANA - Antolrta ~• drların4a ,_ 

olJnlerde torullmt hılamııtır. AnloktlO ; 
rafrnfltJtf ,,., argtt1ırl11le lrarakol •• ıı ıer 
ff "'11tt ltfb ltltr. 

tlttı altrlnrh ttMt &lr l>rıcııtltrtt •"" 
ahalinin "''°'' cılrmatr mennlrı":"~ 
A~ llırhNf fluwt tk 

""· 



istanbul şehir münakalesinde · 

Otobüs nakliyatının rolü 
YAZAN: Prf. Dr. Muhlis Ete 

'IURKlYENİN en btiyUk şehri ol· 
masından dolayı bUyUk mikyasta şe
hir mUnakalesi bilhassa. lstanbulda 
mevzuubahiatlr. Yalnız belediye hu
dudu dahilinde H0.805 nilrusu ya
şatan letanbul şehrl ayni nurue mik
tarını barındıran birçok şehirlerden 
daha çok geniş blr saha arzetmekte
dlr. Yeşllköyden, Anadolu ve Rume
li kavaklarına kadar, Yenlkapı sa
hillerinden Mecidiye köyUne kadar, 
gene Anadolu tarafında ÜskUdar
dan, Kısıklı istikametine, Haydar
paşa, KadıklSyUnden, Bostancıya ka
dar uzanan bl5yle geniş bir şehrin 

sekenesl tabiatla harekete mecbur
dur. 

Tayyarenin henüz şehir munaka
Jesfnf temin edemediğ't için bu mn
nakale şimdiki halde yoldan istifade 
etmektedir. Bunlardan biri deniz 
yolu, dlğ'erl kara yoludur kt, şehirde 
cadde ve sokaklardan terekkUp e
der. lstanbulda bu iki yoldan da is
tifade edilmektedir. Deniz mnna
kaleslnl Akay, Şirketi Hayriye ve 
Haliç idareleri, kara mnnakaleslnl 
tstanbul tramvay şirketi, Üsklldar -
Kadıköy tramvay idaresi, Sirkeci • 
YeşUklSy banltyl5 trenleri, Anadolu 
sahil banllöcn ve TUnel şirketi ba
r;armafa çalışmaktadırlar. Bu vası
taların gördllklerl hizmet hakkında 
bir fikir verebllmek için 1!136 sene
sinde taşıdıkları yolcu miktarını to
parlak rakamlarla vereyim: 

1~ Kara nakil vasıtalan: 
~stanbul tramvayları 60 Milyon yolcu 
3skndar - Ka.dıköy ve 
havaUsl tramvayları 6 
Tünel 6 
l.stanbul banliyö tren
leri 3 

2,5 Anadolu banltyö 

77,5 

U. DenJz naldl TUrtalan: 

" " .. .. 
" 

,, 
,, •• 

Akay 11 Milyon yolcu 
Şirketi Hayriye 9 .. •• 
Halle 3,5 .. •• 

23,5 
YekQn: 101 milyon 

Yolcu nakliyatında son senelerde 
fazla tahavvül yoktur, yalnız 'Uskü
dar - Kadıkl5y ve bavallsl tramvay 
Jşlotmestnln faallyetındeıı sonra A
nadolu banliyö tranlerlnln yolcu 
nakllyatında bir azalış müşahede e
dilmiştir. Diğer taraftan Tünel nak· 
llyatında mütemadiyen bir azalma 
görmekteyiz. Akay yolcu nakliya
tında son seneler zarfında bir tahav
TUI yoktur. Şirketi Hayrlyede yol
cu miktarı 1931•eneslnden1932 se· 
nesine 10 milyondan 9 milyona dtış
nıuı,, fakat 1936 senesine kadar gra
fik bu miktar etrafında kalmıştır. 
liallç şirketinde tenezzül devam et
nıış, fakat son senelerde 3 küsur 
lllflyon yolcu civarında durmuştur. 

NakU vasıtalarının muhtelit sene
ler zarfındaki nakUyatını tetkik et
tllek bir makale mevzu unu aşacağı i
tin burada yalnız 1936 senesi zar
fındaki harokft.tı göstermekle iktifa 
ettıt. 

:Yukarıkl rakamlardan da anl&ŞI
la.cağı vechtıe, tstanbul eehrl yolcu 
~UnakalAtının takriben ytızde 77 ıl 

ara nakil vasıtalarlyle ve ytızde 
23 

U de deniz nakll vasıtalarlyle te
tnln edlllyor. 

tı 1'-akat kara nakil vasıtalan lsta
?lıstıtıne, tam rakamını tesblt ede-
edfğfoılz lcln, ithal etmedf .ıumıı 

tnUb 61 

"' im bir nakil vasıtası daha var
~rr· s 
?lıU · on senler zarfında İstanbul 
l" nakaJAtında mUblm bir rot oyna-

an otobue r .. 
,... stanbuı Yollarında otobns lşletll
""esıne u 
tok ın saade vertıdlğ'l tarihten 

111 gecıneden bu modern vasıta yal
tl:ı z kendi vazifesini ffa etmekle' tal-
anıı, 

11 anıı zamanda "satdfde" mU-
&kaıe ı 1 le ~ ş etmelerine rekabet etme-

&mJftır. kecl. Balmırnır· 

hattında banliyö trenleriyle, kısmen 
tramvaylarla Anadolu yakasmda kal 
dırılmadan evvel Kadıköy ve havali
si tramvaylarile ve kısmen Anadolu 
banliyôsiyle rekabet etmekte Tak
sim • Büyükdere hattında Şirketi 

Hayrlyenin, EyUp - Keresteciler O· 

tobUslerl Haliç .,·apu~larınm bile 
yolcularını kendine celbetıneğe baş-

ladılar. 
Nihayet bu sene Maçka - Beyazıt, 

Kurtuluş _ Beyazıt, Şişli • Fatih, E
mlnönll _ Emirga.n ve salr hatlarda. 
otobüs işletmesine müsaade nrildfk
ten sonra otobüs şehir münakalesi
nin ana yollarına girmiş bulunuyor. 
lstanbul otobüsleri bususl teşebbüs
ler tarafından işletildiği tein bu işin 
kazançlı bir ış olduğu anlaşılıyor. 
Diğer taraftan lstanbul otobllslerl -
nin en bUyUk rakibi olduğu tram • 
vay şirketinin yolcu nakliyatında he
nüz bir azalış müşahede edilmiyor, 
bunu 1937 ve bilhassa 1938 tram
_;81 yolcu nakllyatı rakamları elbet 
daha iyi gösterecektir. 

lstanbuldakf yolların ve otobüsle
rin aşağıda sl5yllyeceğimlz birçok 
mahzurlarına rafmen, !stanbulda o
tobüs mühim bir ihtiyaca cevap ver
miştir. İstanbul şehri gibi yer altın
da geniş bir tren şebekesine mallk 
bulunmıyan, şehrin muhtellf mer
kez ve semtlerini blribldne bağ~a
yan eloktrfkll banliyö trenleri ol
mıyan bir şehir mllnakalest, çok 
kenarda kalmış banliyö hatlarından 
sarfınazar, mllnhasıran tramvay mü
nakalesine bağlıydı. 

,Yolları yokuşlu, inişli ve üstelik 
dar olan. plft.nsız bir şebeke arzeden 
bir şehirde bu biricik vasıtaya, tram
vaya, terettüp eden vazltenin ne 
kadar gUç olduğu meydandadır. 

Gerçi bu gUç vazifeyi, şebekeyi biraz 
~a senıeıetmek. b~ yerlere ~t 
hat 'dO,emek, dDz caddelerde tram
vay arabalannın adedini arttırmak, 
tramvay servisine munzam b!r oto
büs servisi ihdas etmek suretiyle, 
her halde bugünkünden daha iyi ifa 
etmek mOmkUndU. Tramvay işlet
mesi mflll sermaye ile müteşekkil 
bir şirket. bir belediye şirketi veya 
hususi ve amme teşebbUsllnden te
rekkllp eden bir muhtelit teşebbtıs 

elinde olsa idi belki vaziyet bugQn
kU kadar feci olmazdı. 

Fakat olsa. ldllerl bir kenara bı· 
rakarak halle uğraşalım: Mevcut 
nakil vasıtıarı arasında bilhassa 
tramvay işletmesinde şimdiki halde 
çok bir şey beklemek doğru değil

dir. Yolların ve şebekenin bugUnkn 
haUyle mevcut 320 arabasının ade
dini tezyit etse dahi münakale lhtl· 
yacına tamamen cevap veremez. 

Çünkll otobUS sllrat itibariyle, in
hiraf itibariyle, icabında sair yollar
dan hareket etmek itibariyle, iniş 

ve yokuşa pek.fazla tAbl olmamak 
fUbarlyle tramvaya nazaran bir tıs
tUnlilk arzedlyor. Tramvay hatları 

, ve tesisatı gibi sabit sermaye ettir
medikleri ıcın sermayesi, rizikosu 
azdır. Anadolu tarafından kovu
lursa, tstanbula, fstanbuldan kal-

(Smıu 8a. 6 SQ.. 5) 
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Ankara radyo istasyonu 
Günün yirmi dört saatinde neşriyat yapacak 

Frankonun ajanı 
ispanyadan gelip 

Ankaraya gitti 
General Frankonun hükllınetiıniz nez
dine tayin ettiği umumi ajan B. Pa
lensiya, Burgos'dan şehrimire gelerek 
dUn akşamki ekspresle Ankaraya git
miştir. 

B. Pah:msiya, evvelce şehriraizdc 

Madrit hiikumetinin başkonsolosu i -
ken, İspanyada dahili harp çıktıktan 
sonra, Ge1ıeraı Franko taratma geçe
rek 1stanbuldaki vazifesini terkedip 
İspanyaya dönmüştü. 

Son defa, Balkan antantı konseyi 
toplantısı Ankarada yapılıp Franko 
hükfıınetini dö ~·akto mahiyette tanı
mak kararı ,·erildiği sırada General 
Franko hUkümeti tarafından gönde • 
rllmiş olan mümessil Marki dö Prats 
Ankaraya da bir umumi ajan tayini 
etrafında hükumetimizle müzakere et
miş ve sabık başkonsolos B. Palensiya 
Uı.erinde karar kılmmıştr. 

B. Palensiyanın vazifesi Türkiye ile 
General Franko elinde bulunan İspan
ya arasında karşılıklı iktısadi menfa
atleri tanzimle alAkadardır. 

o 

Mekteplerde dersler 
kesildi 

Li~ ve orta okullarda derslere son 
verilmiş imtihan hamlıklarına baş

la.nmıştır. 

önümüzdeki Pazartesi günü bUtUn 
okullarda öjretmeııler mecUaleri top. 
!anarak talebelere kanaat notu yeııne 
iti etrafmda görUteceklerdir. 

Bu arada sözıtl imtilıana girecek 
talebeler tesbit edilecektir, ertest gün 
de talebe a"dları ilin olunacaktır. Söz
ltl imtihanlara liselerde 31 Mayısta 
bqlanacaktır. 

o 

Bekar Odalan Teftit 
Ediliyor 

Belediye tarafından dün şubelere 
bekar odaları ile her türlü imalatha
nelerin ant ve sıkı bir surette· teftıı 
edilmeleri bildirilmi§tir. Şubeler tef
tişlerine dair raporlarmı her ay so
nunda riyasete bildireceklerdir. 

Roma Büyük Elçimiz 
Roma. büyUk elçimiz Bay Hüseyin 

Ragıp Baydar izinli olarak evvelki 
gUn şehrimize gelmiş ve Ankaraya 
gitmi§tir. 

o 
Bostancı Rıhhmı 

Bostancıda bir milddettenberi d~ 
vam eden rıhtım inşaatı ikmal edil
miştir. Deniz Ticaret müdürlüğünce 
bu nhtıma korunak U7.ere 1.20 metre 
uzunluğunda çift llmbalı bUyilk bir 
fener hazırlanmıatır. Fener hafta için
de tcsbit edilecek nhtnnın en mUnasip 
bir yerine konulacaktır. 

Radyo işleri Nafia Bakanlığına 

geçtikten sonra radyonun programı 

ve Jstanbuldakl radyo direktörlüğü 

Ankaraya devredilecektir. 
Ankarada Etimcsutta yapılmakta 

olan telsiz teşkilatı yakında tamam
lanacaktır. 

Teşkilat \'e İstanbul radyosunun 
Ankaraya nakil işi bittikten sonra 
programına yeni bir şekil verilecektir. 
Radyo günün 24 saatinde de neşriyat 
yapacaktıı. 

-o-

Yüksek ticaret 
okulu 

Yakında kültür bakan
lığına devredilecek 

lktısat İşleri Başkanlığına bağlı ola
rak çalışan Yüksek ticaret okulu ya
kında KUltür işleri bakanlığına devre
dilecektir. 

Memleketin diğer kültür müessese
leri gibi bu okul da Bakanlık tarafın. 
dan idare olunacaktır. Okulun bugün
kü müfredat programı ve talimatna
mesi il.zerinde de tetkikler yapılarak 
bazı deği§meler vücuda getirilecektir. 
Öğretmen durumu da yine Kültür ba
kanlığı öğretmen durumuna göre iler
liyeccktir. 

--O-

Ecnebi Ve Ekalliyet 
Okullannda İmtihan 
Ecnebi ve ekalliyet okullarının ilk 

kısımlarında bulunacak mümeyyizler 
tesbit edilerek bUtün okullara bildiril
nıiıtlr. İmtih-.nlan •okul taUmıt-. 

, namede.ki kayda gPı-e yapacalrtlr. 

Yerli Mallar Seraiai 
Sanayi birliği idare heyeti dün öğ

leden sonra bir toplantı yapmıştır. 
Toplantıda sergi mmanı yaklaştığı 

cihetle filen hazırlıklara geçilmem ka
rarlaştırılmış ve bir çal111Da programı 
teabit edilmiştir. 

Program birlik idare heyeti ile ser
gi komitesi tarafmdan müştereken 
tatbik edilecektir· 

Aldığımız malumata göre, bu yıl 
yerli mallar sergisine büyUk bir sana
yi kUtl~i iştirak edeceğinden sergi 
çok gUzel olacaktır. 

Bir kısım sanayi şubeleri sırf sergi
de teşhir edilmek Uz.ere hususf lmali
ta başlamışlardır. 

Sergiye bu yıl duhuliyesiz giril
mesi tekarrür etm~tir. Bu karar alA
kadarlar arasında bilhassa memnuni
yetle kar§rlanmııtır. 

Esnaf Teıkili.b Mürakibi 
Ankaraya Gitti 

Esnaf teşkilAtı mtlrakiplerinden B. 
Ferit Cemal dün Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Bay Ferit Cemal Ankarada kendi
sini bekliyen marangozlar heyetine 
mill~kl olacak, muamele vergisi etra.
f mda. heyetin yapmak istediği mtlra
caatlcrl tanzim ve idare edecektir. 

Bay Ferit Cemal, bu itlerden maa
da esnafın bazı hususi dileklerini de 
Dahiliye Vek!letlne arzetmek bere 
teıebbüslerde bulunacaktır. 

.-

Deniz bank 
istinye atelyelerinde işci 
yıkanma yerJeri yapıyor 

Denizbank idaresi, lstinye atölye
lerinde i& hacminin arttırılması mak
sadile yeni at-Olyelerle yeni tesisat 
yapın.ağa karar vermiştir. 

Bunun için 120 bin liralık bir tahsi
sat ayrılmıştır. Tahsisat ile bUyük bir 
ihtiyaç olduğu halde ötedenberi yapı
lnmıyan işçi yıkanma yerleri yanıla
caktır. 

Tesisat o şekilde yapılacaktır ki, a
tölyeJerde çahı:an 300 amele birden 
yıkanabilecektir. Bundan b~ka, ma • 
rangozlıaneJer, dökme tezgahları da 
modernlt>§tirilecektir. 

Tahsisat kafi gelmediği takdirde 
Denizbank idaresi munzam tahsisat 
koyacak, bu suretle lstinye tamir a. 
tölycler:ini Akdenizin en mükemmel 
tersaneleri haline getirecektir. 

-o-
Sermayesinde Devlet 

iştiraki bulunan Müeaaeaeler 
DUnden itibaren rneriyet meykiine 

giren yeni bir kararnameye göre, ser
mayesinde devletin ir;tiraki bulunan 
resmi ve hususi ecnebi ve yabancı bü
tün müesseseler ve şirketler çalıştır
dıkları mütehassıslar için, hazineye 
her ay bir miktar para vermek mec
burlyetindedi r. Tcı:ibit edilen şekle 
göre, birden b~c;e kadar mütehassm 
çalıştıran müesseseler ayda 75, mü
hendis ve ustabaşılar için 50 lira ve
recektir. 

Yeniden .kunılacak fabrikalarla,., 
mevcut fabrikaların genl§letilme$inde 
kullanılacak yabancı montörler müte
hllSSI& sayılamıyacağmdan bunlar için 
hiç bir §CY istenilmiyecektir. 

Hazinede toplanan paralar, yabancı 
ülkelere hükfunetçe tahsil etmek fim
re gönderilecek ge~lere sarf oluna,.. 
caktır. 

o 
Zahire BoraaamCla 

Zirat bankası dün r.ahire borsasmda 
5.28 den 264 ton buğday Atnu,tır. 
Bundan başka tilccar namına gelen 5 
vagon buğday da 5.34 - 6.23 arumda 
muamele görmUŞtilr. 

Arpa fiyaUarmda dilşüklük olma
malda beraber muameleler hararetll 
gitmektedir. 

Kendini Denize Atan 
Bir Kaçakçı 

Dün Çanakkale limanından fstanbul 
Deniz müdürlüğüne gelen bir habere 
göre, Ingiliz bandıralı trduna vapmıı 
Çanakkaleden Kara.denize geçer-km 
gilmrllk muhafaza memurlan tarafm. 
dan yapılan araştırma esnasında port... 
sayitll Mahmut Ha.san admda bfrf 
boynuna taktığı cankurtarma yeleft 
ile kendini denize atmış. Fakat hemen 
çıkanlarak polise f.el8lim edilmı,tir. 
Basanın U7.erlnde yapılan arqtır • 

ma.da bir kmım kaçak eı,ya bulundu~ 
için yakalanacağını hisseder etmez 
ylberek kaçmak Umldiyle denbJe atJl .. 
dıfı arilaşıhml, h&kkmda kanun! t8'o 
kibat yapıhmştrr. 
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Tarih 1917: 31 Tcşrlrıievveldı buı 
korucu Blrkcnavcr ormanda öldü
rUlmaıtilr. Yohan \!llhclm Mlygcr 
adlı biri, bu ctnauetln fafll olmak 
ü:uc bazı klmııelcrde ~llphe uuan
drrıuor ve o da li.öulülerdcn blrlıl
nc, baıkorucuuu lildllrdü6ünil aJ(Jğı 
uukarı ı6ulcmckle beraber, onları 

tehditle ıuımaları lll:umundan bah
aediyor. Orıdan korl.-uluyor: 

etmek ister misin Bu vaziyetten sonra 
da. gene bana mı yardım etmek niye
tindesin, yoksa. bundan 80nra Sör Per
si Koksn mı? Bu hususta. tercih hakkı 
senin! 
Şeyh Hüseyin, karşısındakini tered

dütle gör.den geçiriyor. !kisi de boylu 
-boolu, göstttlşli, ya.kıalıklı, erkek gü
zeli ve mağrur, duruyorlar. Her ikisi 
de dikkatle birbirlerine bakıp, serbeSt 
ve arattıran bakıelarla biıiblrlerlnln 
çehresinden mana çıkarmağı denl>"Or
Jar. 

:An.ya giren sükflnd& evvelA §eyhln 
eesı akis bmıkryor: 

- Ben, sana. ya.rdnn edeceğim; cv
'.\'cloe olduğu gibi şimdi de, bundan 
;böyle de sana! Seni truıımn, sana. itl
inadmı vardır. Sen yalan söylem.er.sin 
ve İranlıları seversin. Ve ben memle
ketimizi tazyikle filet etmek istiyen 
hıgilizlere kareı, tıpkı senin gibi, kin 
besliyorum! 
Kızğm güne§ in dört bir tarafı ya,. 
~ kavurduğu bu gUnde, köyün hur
malığmdn, agaçlarm gölğellğinde ko
nuşan Asyalı ile Avrupalı, ewelce an
laşmı§lardr. Şimdi de işte eski anlaş
mayı pcrçinlemi§lerdi ! 

Yilhelm Vasmus, rahat bir nefes al
aı. Sadece vaadlc eeyhi gene kendi ~ 
ri.fmda. alıkOYJ11U§tu. Sör Peml Kok
sun peşin altmla.rma ve sllAblarma 
rağmen, Çekuta §eyhi, kendisinin son
radan, gayrimuayyen bir zaman ara,. 
aan geçtikten sonra gelecek ve yahut 
da _gelemiyeoek ııllAhlo.rlyle altınlarını 
beklemeği tercih etmişti. Hem de 200 
bin tümenle 200 tufenge mukabil 40 
bin tUmenle 50 tilf engi ! 

Sabık Alman konsolosu, gülümsedi. 
İngiliz konsolosu olan rakibine öyle 
bir oyun oynamı§tı, kil Eli boG oldu
ğu halde, kuvvetli bir kabile reisi ü
zerinde tesir icra.sile, ondan Almanya 
hesabına ve İngiltere aleyhine istifa
ae imkfuunı bulmuştu. Münhamra.n 
ea.hsi kabiliyetle bu temi icra edebil· 
iliğini düıUnerek, eahsma. güvenmesi 
artan "Almanlann J..Avrensi", kendi
sinin "İngiliZlerin Uvren.si,, ile boy
ıölçtl§ebilecek derecede liyakat ve ma
ha.rot gösterdiği kanaatini, zaten daha 
evvel cdinmfşU; fakat, eimdi bu hu • 
ırustaki kanaati bir kat daha kuvvet. 

. lemnişti! 

Hatta kendi.si, İngilizlerinkinden bir 
n~k~a IJ:>il?assa. farklı vaziyette değil 
mıydı? tngıliılerinki, istediği zaman 
istediği kadar para bulmak i mkfuıma. 
18.hipU. Para, sllilı.. Aramasına bile 
hacet yoktu onun; emrine tahsis edil
miş olarak yanmda. dalına fa.z.lasile 
bulunduktan bnşka, daha. ziyade ıa. 
zrm .ol~nca ~a, kısaca. bildirmesi ye
terdi; ıstediği kadar, derhal ha.zır! 

Halbuki kendisi? !ete bu Çekuta 
şeyhine vaadettiği para ile silfilıı kaç 
zamandır tedarik edememi6tf. Ve bu
na rağmen de, mUnhasırnn eahsi ka
biliyetle .. 

Fakat doğrusu, ucyh HUseyin de 
emsalsiz değilııe bile emsaline az ra8t
gelinir hUsnUnfyet sahibi bir adamdı 
lngiliilerden h<>olamnamasr da. Al~ 
manJar hesabına hareketinde müessir 
olsa bile, gene bayle bir adnmdı Çe
kuta eeyhi 1 ? •. 

Peein para ve sillhla kuru söz ara
sında. bir fark vardı elbette! Vereni 
sevsin sevmesin; t.ngmzıc I& görerek 
i§ini 100 de 100 sağlama bağlamnk 
mümkünken, Almanı tercih etmesi? 
Bu vaziyette! 

Vilhclm Vasmus, eeyhe eöyle dedi: 
- Bu yaptığın, civanmertçe bir 

harekettir, ecyhim! Manevi mükafatı . ' 
ımıdf aldın zaten: maddf mUkMa.tr da 

er, geç fazlaslle alacağından emin ol! 
Almanlar bu mU§kUl vaziyetteki yar
dımını ı.sla hatırdan çıkarmıyaoaklar
dır. Vilhelın Vamnus, sa.na, vadettiği 
§eyi gölgede bırakacak şeyler de te
mine delalet edecektir; bunu kendisi
ne bir vaıüe sayarak, bu hususta. can
dan teşebbUste bulunarak, elinden ge. 
leni yapacaktır! 

Çekuta şeyhi Hüseyin, bir el ha.re> 
ketile: 

- TesekkUr ederim; dedi; ben, i· 
çimden geleni yapmış bulunuyorum 
bu hareketimle! Şimdi bundan ölesin~ 
konuı:ıalnn. İngilizlere karşı nasıl ha
rekete geçer.eğlz? 

- Evet; arttk sıra bunu konuş
maktnl Seninle bunu etraflıca görüşe
lim. 

- Buyur; aöyle oturnlnn ! 
Ve hunn hk gölgeliğinde serili za

rü bir İran seccade-sine bağdaş kur
dular!? ... 

( A rka.sı oor) 

~=Günlük 

l!!~!?a!~ 
OGLE NEŞRİYATI: 

Snnt: 12,30 Plı'lkJa TOrk musikisi. 12,50 
llnvndls. 13,05 Pldkla Türk musikisi. 13,SO 
Muhtelif plı'lk neşrl)'atı. l4 Son. 

AKSA 1 ?\'EŞRIYATI: 

Saat: 18,SO Plı'lkla dans musikisi. 19,10 
Konferans: Üniversite namına: üniversi
te talim taburu 6Ubaylarından Onyfizbaşı 
İhsan Kocıımnn (Ba)Tnm, sancak, milli 
Qnrş). 19,55 Borsa haberleri. 20 Necmet-
tin Rızıı ve nrkndaşlıırı lnrafındnn Türk 
musikisi ve halk GRrlnları. 20,45 Hnva ra
pçını. 20,48 Ömer Rıın tarafınd:ın nrşpçn 
söylev. 21 Belmo. vo arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve hnlk ~atkıları. (Saat a
yarı)'. 21,45 Orkestra: 1 - Jllbel: Gusn
ren llbc. 2 - Ilnhmnnlnof: NoktürOn. 3 -
Çoykovsky: Vol~. 22,15 Ajans hnbcrterf. 
22,30 PJAklo sololar. opcrn ve operet par
çalan. 22,&0 Son haberler ve ertcsf gQnQn 
programı. 23 Son. · 

Bir Hafta İçinde 
Limanımızdan Neler ihraç 

Edildi 
Mayısın son haftası içinde İstanbul 

limanmdan muhtelif yabancı memle
ketlere mühim miktarda mal gönde
rilmiştir. 

Bu arada. Danimarkaya 26191, Al • 
ır.anyaya 662109, Polonya.ya 1316, 
Belçikaya, 40441. Macarista.na 9285, 
Amerikaya 17375, ltalyaya 78432, Yu
nanistana 5606, Çekoslovakya.ya 3418, 
Romanyaya 6912, lngiltereye 1527, 
Fransa.ya 27462, Bulgaristan& 2479, 
Kanadnya. 6562, Surlyeye 25.9, Ame
rikaya 40091, Japonyaya 42135, Ho -
lıında ile diğer yabancı memleketlere 
de 4 bin lira kıymetinde mal ihraç o
lunmu9tur. Bu ihracat arasında. en 
fazla Almanyanm mal çektiği görül
mektedir. 

TAilİATİ PEK AZ 
SEYREDİYORUZ? 

S ABAHLARI, ortalığın kaçta 
a~ardığının farkında mm

nız? Saat Uo buçuk sularında, doj}u 
utku menekşoleşlyor. Dörde doğru, 
tortosunu aşağı kısımlara doğru bl
rlktlrerek daha ağarıyor, pembeleşi
yor, yeniden ağarıyor, ateş kırmızısı 
olup acılıyor ... Saat beşi bulmadan 
sabahtır! 

Yirminci asır hayatının bUyUk bir 
ziyanı varsa, o da, bizi tabiattan u
zak yaşayabllcceflmlze bazan inan
dırmış olmasıdır. Hele şehirde bu
lunanlnr. pnrlak elektrik sUslerl, 
yüksek catc altları ve tn.blatm komik 

Konyeya 2ldeeek 
sporcular MAHK:::MELERDE .. -~- ~ ~-,,_,, __ ,_, ~ .... ~--

üç kocalı kadın 
Bir numarah koca dava ederek 

meseleyi açığa vurdu 
Asliye altıncı hukuk mahkemeei 

dün birisinden boşanmadah cüğerile 
arka arkaya evlenen üç kocalı bir ka· 
dmm, llk kocasının aleyhinde açlığı 
boşanma davasına bakmıştır. 

Nefise adındaki bu kadın 18 sene 

m~hut mal;)kemesine verllmie, duruş
ması somında 1 ay 20 gUn mUddetlc 
hapis cezası yemietir. 

Y eniköy Sulh Mahkemesi 

... evvel, dondurmacı Hayri ile evlenmie

Ycniköy sulh mahkemesi Haziran 
ayından itibaren BüyUkdereye taşına
cak, duruemalara orada bakmağa. baş
lrynca.klır. foknt 9 ay sonra evden kaçmt§hr. lk~ 

metgAhını değiştiren Nefise bundan 
istifade ile, yeni çıkardığı nUfus kS.ğı
dında kendisini kız olarak göstermiş, 
bu @uroUe Arif adında başka bir a· 

T::ıtrdurdan gidecak ol.an pe1ılivanıar.. damla evlenmeğc muvaffak olmuştur. 
Bir mUddet sonra ikirtcl kocası Arif 

Burdur, (Husuıd) - Burdur spor 
bölgesi konya. gurup birinciliklerine 
tetirak edecel: gUreş ekibini sc~mie ve 
hareket tarihi olarak 26 Mayısı karar
laştırmıştır. 

Gurup birinciliklerine seçilen gUreı
çllcrimiz Ankara grekoromen birinci
liklerine iştirak edeceklerdir. Resimde 
Burdurdan gldec k pehlivanlar görü
lüyor. 

-o----

16 yaşında htr kızı 
kirlettiler 

lzmir, (Husust) - Evvelki gece es
ki Sipahipa.zannda çirkin bir vaka. ol
muatur. Talip adında biri, henüz 16 
yaşında olan Hikmet isminde bir kw 
iğfal ederek Eski Sipaltlpazarında. B
İhsanm mağazasına götUrmü§tür. 
Mağazanın arka tarafında odalar 

varnıır;ı. Kız, orada İhsan ve Talibin 
mrariyle bir miktar içki içtikten son
ra Talip ç-0killp gitmiş, Hikmet de git;,. 
mek istcmJese de ahsan kendisini bı
rakmamış, kapıyı sürgüle.mi§ ve son. 
ra. çirkin bir toklüt.e bulunmuttur. 

Kız, muvafakat etmemiş, bir kızın 
böyle teklifleri lto.bul cdemiyeceğlni 
söylemi§, fakat İhsan dinlememiş ve 
kızı zorla. kirletmi§tir. 

Sabaha ka.reı mağaza.dan cıkarılnn 
kız, doi;Tuca. zabıtaya mUracaaUa ba-

. anıdan geçenleri anlatmı&, tı-.san ve 
Talip ya.kalanmıslar, adliyeye veril&o 
rek tevkif edilmi5lerdir. Tahki rnta 
devam olunuyor. 

P. T. T. Muamelat 
Müdür Muavinliği 

İstanbul Defterdarlığı kontrolörle • 
rinden Hikmet Türker, posta telgraf 
ve telefon umum mUdUrlüğü muame
lat mUdür muavinliğine terfian tayin 
edilmf5tir. 

Emin Cotkundere 
Gar.etelerln bu adda bir muharrir 

veya muhabiri olmadığı gıöl böyle 
bir kimse de, abone yazma.ya. memur 
edilml§ değildir. Bu defa da Zon
guldak taraflarında böyle birinin 
bu sıfatla dol~ğmı zabıtanın a
r~tırmalarnıdn.ıı anlıyoruz. Oku
yucularmuz aldanmasınlar. 

askere gidince, serbest k:ılan kadm tı
çllncU defa tekrar nüfus klğıdını teb
dU Buretllc kendisini yine kız olarak 
kayda rnuvaff ak olmug ve bu sefer de 
KUçUkp:tZıU"lt arabacı Ali adında biri 
ne evlenmiştir. 

DUnkU duruşmada ilk kocası don
durmacı Hayri mahkemeden çıkarken 
et.ra.f ın t alanlara: 

- NUius kağıdımdan bu kadının ise 
mini sildirmek için elimden gelen her 
t;eyi yapacağım, demiştir. 

Hile Yapmaktan Suçlu 
Üç Esnaf Mahkemede 

Birinci sulh ceta mahkemesi dUn 
Uç bllektirhktan suçlu esnafın duru§· 
masma bakmıştır. 

'Bunların suçları sıraslle eunla.rdır: 

1 - Beyazıtta attarlık ya.pan Mus
tafa sattığı karabibere nisastalı mad
deler karışlırmı§tlr. 

2 - Yine Beyazıtta kuru kahveci
lik yapan Tacettin de kahveye nohut 
karıgtmnıe. iki misli kazanmak suçuy .. 
la halkı eldatmıırtır. 

Mahkem bunların duruımıalannı 

kahvenin mcvaddı gıdaiyede~ olup ol
madığının Tıbbı adltden sorulması i
çin ba§ka bir gUne bırakmıştır. 

3 - OçUncü esnaf da. Balıkpazarın .. 
da. yağcılık yapan Bariton adında bi
ridir. Sattığı tereyağma, içyağı ve ka
rınyağı karı5tırmı§tır. 

Mahkeme, Haritonun yjne ayni suç
tan diğer bir davası ile tevhit olun
mnk Uzerc, duruşmayı talik etmiştir. 

Üsküdar Adliye Projesi 
Üsküdar adliyesinin n:ı.fla mildtirlü· 

ğil mUhendfeleri tarafından yapılan 
projesi Bakanlığa gönderilmiştir. 54 
bin liralık tahsisat gelir gelmez inşa
ata ba,elanacaktır. Bina bir senede bi-
tirilecektir. • 

Sevgilisinin Evine Zorla 
Girmek lateyen 
MahkUm Oldu 

Meşhur din dersi hocal:ı.rmdan D~ 
mir Hafız:n oğlu GalJp, diln öğleden 
80nra BakırköyUndc uzun mUddetten
berl seviştiği Regaibin evine gitmi~. 
kapıda İbrahim admda birisi ile kar
şıl8.§ınca eve zorla girmeğe kalkıemı~. 

Trak Yarın ilk Seferi 
Yapıyor 

Türk Ticaret filomuzun ilk yeni va
puru ''Tra.k., yarın Mudanyaya ilk se
ferini yapaca.Mlır. Bir tenezztlhten iba
ret olan sefer iç1n r.engin bir program 
huırlanm~tır. 

TencuUhe. İstanbul Vali ve beledi
ye reisi Muhittin Üstündağ. vil!yet 
ve belediye erkanı, eehrimiv..dcki sa~~

lavlar, Deniz.bank müdürleri ve İstan
bul matbuat miimcssilleri davetli bu
lunmaktadır. 

Yapılan programa. göre, Trak, sa
bah saat 8.30 da KaraköyUn köprltba
şı rıhtımından knlka.cnk. saat 11 de 
Mudanya.ya vasıl olacak, oradan oto
bilslcrlc Burs3.ya gidilecektir. 

Aksam saat 18de Bursadan ve lO 
da da Mudanyııdnn hareket edilecek
tir. 

• 
Yeni Bir Tramvay Servisi 
Tramvay şirkeU Mccidiyek~yilne 

gösterilen rağbet kar§ısında Etnlnö
nü - Mecidiyeköy arasındaki tramvay 
~ef erlerini f azla.la,etırdığı gibi Tünelle 
Mecidiyeköy arasında yeni bir tram
vay servisi açmıştır. 

-.o-

Tramvay Ve Otobüs , 
Pencereleri 

Havalar ısınd~ 
0

için tramvay ve o
tobUslerde sağ taraftaki yruı pe.nçerc
lerin açılmasına müsaade edilmi§Ur. 

Yeni Yollara Dikilecek 
Ağaçlar 

~ir mUtehassısı Prost, yeni yol
larla meydanların rüzgarlara göre 
hangi ağaçlarla teşcir edilmesi hak
kmda bir proje haZll'.lamıGtır. Gelecek 
seneden itibaren bu projeye göre ağaç 
dikilecektir. 

-o-

Ozür Dileriz 
Be§iktaş sahasında yapılan idman 

§-Ollliklerine i§tirak eden mektepler e
rasmda Kandilli kız lisesinin adı Fm
dıkh kız lisesi diye çıkmı§tır. ltlr.ar 
ederiz. 

Alemdar Sineması 
H ergün iki film 

l - Kızıl Rahip. 

2 - Volga mahkOmlan. 

ileri gt:ırl oözler sarf etmiştir. 

Galip hemen yakalanarak, cUrmU- '-------------.: • • 1 • 1 • , 1 J '• : 1 • • 

tliveten Foluı JaraaL 

birer taklidi olan mlnyatilr bahçe
ler, parklar arasında, insan cözUno 
ve ruhuna ktfi gelecek gıdayı temin 
ettiğini sanıyorlar. İşin fenası, bu
na. ahşıyorlnr ıda ... Zevkleri sun'lle
şlyor. Asfalt yolJar vo pnket kaldı
rımların evlerinin beton eşiği nra

smda gecen bir ha.yata, radyo akis
lerini ekleyerek, otraflnrına cevir
dikleri çemberin lclndo kısa 6mUrle
rl tükeniyor. 

GECEN GUN btr tanıdığım, oto
mobtll ne şöyle kırlara. ıdotru çıka
rak bir gtıneş babsı seyretttflııi söy
ledi. Amerlkayr tekrar keşfetmiş, 

yeni bir şey görmUş kadar hoyecan
Ja anlatıyordu: 

- Ne (;Uzeldl yarabbi! diyordu. 
Güneşin batışı. hele dlln akşam ne 
sUzeldi! Otomobilimi durdurdum. 
Seyrederken dnlmışım. Akşam ka-

ranlıkları basıp ortalık nemlcnme
ğe başladığı znman ayrıldım. Fakat 
eski şairlerin böyle bir manznra kar 

şrsıodn yazdığı gibi, içerim renkle 
<'!olu olnralc ... Aman dUn akşam gU
neşin batışı pek gUzeldtl 

GUNEŞtN batışı .her zaman gü
zel 1 Do~uşu da öyle ... Bu iki h!dlae 
de, her zamanki yerlerinde her gUn 
vukua gellyorlar. Fakat btı, bııznn 

geç saatlere kadar cahştığımrz gece
ler, başımızı kn.Jdrnp yıldızlara ol
sun bakma~ı ve onlan "bir takım 

titreyen kUcUk pırıltılar'' olmaktan 
ötoyo nşan bir dUşUnO~ ve derlnllklo: 
tnkdlr ve sU.kQneUe aeyrettlğimlz 

var mı? 

Yirminci armo Umt harikaları, ta
biatı yendi ve insan ruhunu yatıştır
mek bakımından tabii vasıfları halt: 
bir bap ~ncuda getirdi, snnıyoru:ı· 

Halbuki vUcudn getirilen sadece 
haptır: hillduıtdır. Bir çorba hUIABB" 
er, asla çorbanın tadını vermez. 

YANl,fŞ nlR PLAK ÇAJiIŞI 

USKUDARDA bir ndam ıcırl' 
tane plA.k çnhp yakalanarak'mab1'0" 

meye verilmiş. 
Be mUbarek ndam! Şu plA1'18 rJ 

18" 
"sırtlayıp götürmek surotlle" c• 1 .. 
cağın yerde, oturup gramofonda c• 
saydın daha iyi olmaz m17dı. ııe: 
başına böyle bir kaza gelmez, ııe 1 
de belki, ruhunu besleyecek ~t 
bir pltık dinleyerek hoşça bf r #J 

geçirmiş olurdun. 
,. Allah insanı şaşırtmasın! _.a 

BtKlOYl! JP,IJllll""' ... 
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Muvazene vergisi 

tromayer Tefrika Numarası: 34 

1 evkif ve muhakeme 

f Gözüne ameliyat 
yapılan çocuk 

· tadilatı ruznameye alındı 
80 kuruşa kadar işçi gündelikleri 

Başkorucu Ulrkenaverl öldUr mekten Mly
ger, mahkemede ı Şahitler ve mlltehassıs, 

dlnlenillyorlar 
Tarih 19151'!-. Vilhelm Vaımaı, 

Cıkula ıeuhl Hüaeyitılt onun kö-
11ünde, hurma a~aclarının oöl#eli· 
Dinde karıı karıı11a: konuıu11orlor. 
Vllhelm Vasmuı, climleıinl 11avaş 

11aıxış tekmlllcdl: 
- Bu acf er, slldhla paranın gel

mesi, senden ne ıaklıunuım. daha 1 
urun ıarecek: hem bir haull uzun/ 

Sonra. 1e11hln oö:ılcrlnln tçine 
bakarak, yutkundu ve göı kapakla· 
rını İndlurek, başını l/jdi: 

- Artık: dedi: aann hepsini an· 
lattım. Senden hiç bir ıeu ıaklama
dım. Şliiıdi va:ıluell olduğu olbl bl· 
llyorsun. Sana evvelce sormuş oldu
/lam ıeul, blr kere daha soruyorum. 
Bana yardım ...... 

Şimdi o bunları dUıUnerek, başını 
sallıyor ve yavaş yavaş evine ya.kla
eıyorou. Ev, köyün ~ öbUr ucunda., or
man yah&nindeydi. Penceresinden ba
kıldı mı, korucunun ormana gidip git
mediğini öğrenmek kolaydı. 

Fakat Miyger buglliı buna vakit bu. 
lamadı. Eve geldikten sonra, aradan 
çok zaman geçmeden tevkif edildi. 
BUtUn ev arandı, tarandı. Civarda her. 
kes tevkifle taharriyatın sebebini öğ
renmişti; Miyger, iyi bilinen ihtiyar 
b~korucu Birkenaveri öldürmekten 
zan altına. almmıstı! .. 

- Söz, ehlivukuf olan mütehassıs 
za.ttn! 

Maznun mevkiinde Miyger otlıru -
)'Or. Davanın mevzuu, cinayettir. Miy
ger muhakemesinde dinlenilmak Uze • 
re oağırılan ve dinlenilen eahitlere ve 
rnUtchassısa keskin igley1c1 ba.kıtlan
m eöylc bir dikiyor. o. kendisine us.· 
lu, ~ndi halinde bir adam eilsU veri
yor ve seyircilere mahaua yerde otu
ranlar, bu adamın bir katil olduğun· 
da tereddüt gösteriyorlar. Onlar, bu 
adamın orman yakinindeki köyilnde 
alın teriyle çalıştığını i~itmlelerdir. 
Hiç böyle bir insan bir BU~U ola.bilir 
mi 

Mütehassıs, aldıfı notları gözden 
geçiriyor; not defterini yaprak ya.p -
ra.k çevlrf yor. Kendisi, ceset bulunur 
bulunmaz vaka yerine çağırılını!J, git
mlttir. · Şlındi mahkemede e(Syle dl-
yor: 

- Ben ora.da ica.p eden tetkikatı 
18-ptım; fa.kat doğrusu tetkikatımı i
cabı veçhile yapmakta bir parça güç
lük Qektim; çünkti, vaka yeri, ma.ale-
8ef vakanm nasıl olduğunu gösterme
ğe yarıyacak &ekilde, yani olduğu gi
bi bırakılmamıştı. Vaziyet değişikli • 
te uğradığından, tetkikat gUolUkle in· 
kisaf edebiliyordu. Bununla beraber, 
hl: ibir nokta ihmal edilmiş değildir; 
heı'tıangi blr suretle bu vakayı aydın
latmak için, işin iç ytızUnU meydana 
çıka.nnakta. rol oymyacak her cihet, 
göz 6nUnde tutuldu. BOtUn ihtimaller 
hesaba katıldı. Yaptığım tetkikat a
~ında, wnini bilhassa tetkik ettim. 

1 
rucunun cesedinin içerisinde bu -

llılduğu av iskelesi teknesinde ha~ 
"anJan bu tuzağa çekmek tizere ko
llulnıuş samanı muayene etmeği de u
llutnıaarm. Miygerin tevkifini mütea
kip de derhal ayni esastan tetkikat, 
:'Vkufun elbisesinde yapıldı. Ve bil· 

hunlardan bir neticeye vardım; 
~e'Vkuf un elbisesindeki saman çöple
OU ~ndan başka toprak lekeleri hiç 

P estz teknedeki, vaka yerindeki 
~ Ye topraktandır; hepsi de biri
J:rı ilin &YJı1dir. Bu cihet, hiç su götUr
ır.e: ~~e katidir; izler o derecede 
~ ll.ltteristiktir, ki hatıl fotoğrafla 
J:rıUnı ~!11111e tebarüzle tesbit etmek, 
bura::n oldu. !ate çeldlcn resimler 
tun te 1 Mukayese yollu yapılan bü
bu hu tkikatı itmam eden tahkikat da, 
Oldu~ ~ bi: yanlıehğm imMnaız lir netıcesıni ortaya. koydu! 
~haseıs, bundan sonra ilmi c
btu:n tam bir mutabakatla tetkika
tı ?d neticelerini uzun uzadıya anlat
kftn ~bk~ıne salonunda ezici bf r sil
~ ~Uın BUrUyordu. Yalnız arad& 

tı1len. herhangi biri, bu d&va· l 

aa kafasının baltayla kesilmeei iste
nilen adama. ürkek Urkek bakıyordu. 
Maznuna. gelinoe, o adam, lakayt ve 
sakin bir halde, öyle götUnUşle orada 
oturmuş, miltehassısın izahatını dik
katle dinliyor ve atada bir e:ı.nki §ÖY· 
le demek istlyormue gibi, başmı sil-

keliyordu: . 
_Bütün bunlar hep l~kmiı; ımkft-

nr yok bö;yle olmasının! 
Şahitlerin tekrar çağınlmasına. lü-

zum görUlüyor. Da.va. Miyg~ k~:.~· 
sı etrafında bir cereyan ta.kıp ettigı
ne neticede onun kafasına mal olması 
mttlttemel bulunduğuna göre, buna lü
zum buıl olunca tekrar çağırıl11! Bll
hassa mütehassısın ilaveten söylediği 
bir eey, mühimdir; miltchassıs, Mi!
gerin elbisesinde orman hayvanı tüyü, 
ha.tt! tersi bulunduğunu söylüyor. 
Gerçi bir bakıma bu mUsaa.desiz &V· 

lanma.ğı isbat ederek, en fa.da bir V&
ya iki sene hapsi mucip olursa. da, ..• 
Ve elbisede bir parçacık saman baki
yesi bu da açlıkla. bir av hayvanı ele 
geçlımek maksadile teknede bir müd
det pusu kurulduğunu isbat edici b~ 
oeyden ibaret,... bunun aksine delıl 
bulunma.dıkça, vaziyet, iet.e budur. 
Ancak, eahitlerin ita.deleri! 

Bunlar, zamimeten isin mahiyetini 
değiştirebilir. Onlar ne diyorlar? 

- Vaka zamanı, yani 31 Teşriniev· 
vel 1917 de, ihtiyar Miygerle i§ dola
yısile birkaç defa karşılaştım ve bu 
sebeple onu evinde ziyaret ettim. Ken· 
disi, cinayet işlendiği zaman, cvindey. 
di. AUeel de bütUn giln oradaydı. Miy
gerln suç aleti gibi ıt>tr ıdllhr, bir flln. 
te veya tabancası yoktur ve katıı suçu 
lş1enirken ormanda bulun.mu§ olman, 
katt surett.e imkm haricindedir! 

lkl şahit, ayn ayrı böyle diyerek, 
buna y~ln ediyorlar. Diğerleri de hiç 
bir şey bilmedikleri De}tlf nde ifa.de ve
rlyorın.r. Onlar o giln Miygerlerin o
turduğu tarafa gidip bakmamışlardır 
blle.. Miygerlerln ailece ormana yol
Iandıklumr ya.but da baba, oğul or
mandan geldiklerini de görmüş değil
lerdir bunlar; ne MJyger!n, ne de oğ-
lu Vilhelmin! 

( ArToaM ıoor) 

Pr. Vitmor'un Tetkikleri 
Ayasofya mil.zesl mozayıklarmdald 

çalı§Dlala.rma yeni le mevslmlnde tek
rar' başlamış olan profesör Vitmor 19 
Mayıs bayramını lmıitte Vali B. fil. 
mlt Aksoy ile 1stanbul mlizıeleri genel 
direktörü Bay Aziz Oggnin misafiri 
olarak geçirmi~tir. 

Bay Vali ve Bay Aziz ve kağıt fab
rikası direktörll Bay Mehmet Ali Ka
ğıtçı prof esörU istasyonda kSllılamıır 
tar ve hep birlikte Valinin ziyafetinde 
bulunmu§lardır. 

Vali ve vilayet erk!ııile Atatürk 
heykell önünde durup geçit resmini 
seyretmişlerdir. . 

Bu eski ve ·mühim eehrin muhtelif 
yerlerinde araştırma. yapan müzeler 
mildilril Bay Azizin ha.friyatma prof &
för Vitmor bUyUk alft.ka göstermiştir. 

' Ccki Kogandan sonra onun boşluğu-
11 u dolduraOaık yeni bir çocuk artist ye. 
~gmemi§ti. Küçüklerden Şirlcy Templ 
ite &ekiz doku2 yaıındakl Fredi &tto· 
lcnıidcn ba§ka hemen hemen mefbur 
Nr çocuk yıldız yoıttur. 

Şimdi, Tommi Bup iıımirıdekl bir ÇOO 

cuk artist yeni Ceki Kufan o-tarak ilin 
tdilmcktedir. 

Tommi Bup on yaımdadir ve fimdi· 
re kadar tam 91 filfıl çevinnittir. KQ.. 
çWc, bilyük bir çok roller aldığı bu 
fUınlcrden sonu~ularda bUytlk mu • 
vaff akiyet kazanımı ve me§hur olmıya 
1'a§latnt§tır. 

Şimdi, tngiltcreye getmıı olan Tom· 
mi, orada 92 inci filmlni çevi~celttir. 

o 
Lord Halifakı 
istifa Edecek 

' .. , 
Paris, 19 (Hususi) - övr gazete

sinde Bayan Tabrls'in yazdığına göre 
İngiliz hariciye :nazırlığmd& bulun • 
makta olan Lord Hallfaks Uç haftaya 
kadar istifa etmek arzusunda olduğu· 
nu Başvekil Çemberlayn'e bildirmiı • 
tir. 

-o--
Tecrübe için Getirtilen 

Müstahzarat 
Tecrübe için getirtilen müstaluar&t 

nümuneleri gUmrWcten iblrincl defa ge
çirilirken "Orijinal ambaUjlarmm en 
kUçük boyunun en çok Uçte bir nisbe
tinde olmasr,. esası gözönUnde tutul
makta idi. 

Bı: miktar nUmune hasta. üzerinde 
tecrübeye k!fi gelmediğinden nUmune 
miistahzaratm "bir defa alınabilecek 
doz,, miktarında. olması muvafık bu· 
lunmu3tur. Gümrük ve lnhlsarlar Ve
kaleti yeni formülU alaka.dar makam
lara tebliğ et.mlştir. 

Profesör memlekette kullamlmak üze· 
re gilnde tonlarca. kAğrt çıkaran bil
yilk k~ğıt fabrikasını gemıl§ ve son 
derece takdir etmiştir. 

....... -ir;;g;;;-bir jJ;;;-; 1 

Buda bir türlüsü 
Eskiden konak ağafarı gece dıaan çıktıkları vakit hizmetçiyi f e-

1 le ande yUrUtUrlerdi. Yeni bir hizmetçi alan konak efendisi, a,.. 
nder er ğ zı bir türlil önüne alamamış. Hizmetçi fener elinde: 
amca ı Usa.it d v'ld' d . • _Ben arkada. giderim· Terbiyem m e~ ır, crnug. . 1 

Nihayet ı§Jğrn önde bulunması lhmıgeldiği anlatılarak ikna edil·ı 
miş. Fakat ikinci gün zen bil elinde gene kendisi önde ve efendi arka.da. 

yola düzillUnce efendi: . . . . . ! 
_ Gece fenerle önde gidilır a.ma gUndUz arkada geleceksuı, demJt.I 
Hizmetçi IU cevabı vermie: . 
_ Gece veren emri gUndil.t bozan adamın yanında ben hizmetçilik 

yapamam.. 1 L_ve :aeııbill bıra.ktığı gibi gitmlı. 1 

bu vergiden istisna ediliyor 
Ankara, 20 (Telefonla) - Muvaz&o 1 

ne vergisi kanununun bazı hUkümleri-
nin değietirilınesine ve müddetinin u
zatılınasma dair lAyiha maliye ve bUt
ço encUmenlerinden geçerek Meclis 
nwıamesine alındı. Gelecek haf ta. gö
rU§Ulecek, ay başında tatbikine geçi
lecektir. 

Muvazene vergisinin 1939 mali yr. 
lmda. .kaldırılarak buhran vergisi Jle 
birlikte birleştirilmesi mukarrer bu· 
lunduğundan bu IAyiha Jle buhran ver
gisiniiı meriyet mUddeti bir Haziran 
1938 den itibaren ancak bir sene uza
tılmaktadır. 

İşçi emıfmm himayesi noktasından 
13yiha U7.erinde bilhassa bütçe encU
meni bazı esaslı değişiklikler yapmı§
tır. 

Layihanın aldığı son şekle göre bir 
ay içinde her ne ünvan ile olursa ol
sun aldı~arı para.lann mecmuu ka -
zanç, iktiSadt buhran ve milvaune 
vergilerl indirildikten llOnra 20 lira 
ve ondan aşağı dUeenlerin istihkakla
rı ve 80 kuruşa. kadar i&ÇI giliıdclik

lerlle 120 kUruşa kadar olan günd&
llklerin 80 kuiıi§U bu vergiden mils
tesna. olacaktır. 

Hem ğilndellk hem ma.ktu ticretle 
çalışanların bir ay içinde ğilh&!lik ve 
maktu Ucret olarak aldiklan parala
rm yekunu kazanç. ıkttsadi buhran ve 
milvuene vergileri mdirlldikten sonra 
20 lira ve ondan apğı dilşenle:rltı is
tihkakları dahi bu vergiden muaftır. 

Muhtelif cihetlerden gündeliği olan
ların muafiyetten istifadelerinde gUn
deliklerinln mecmuu nazarı dikkate 
alma.caktır. 

~füvazeııe vergisi istihkak ve tedi
yelerden kaza.ne ve btihtan vergileri 
çıkarıldıktan sonra kalan tediye ırıllt
t&nndan yüzde sekiz niabetinde alnıa
caktır. 

Layihada bulunan muvakk&t bir 
maddeye göre de zat maaşı sahipleri 
haricinde kalan hizmet eı'babmdaıı ka· 
zanç ve buhran vergileri çıktıktan 
sonra aylık istihkakı yirmi lirayı geç
miyenlerden bu kanunun meriyet.i ta
rihine kadar aJmma.nı13 olan muvaze.. 
ne vergileri almımyaca.ktır. 

işaretler: 

DablJlye Veklll 
ge lyor 

Ankara, 20 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekili ve Parti genel sekreteri Bay 
ŞükrU Kaya lstanbula hareket etti. 
Pazartesiye dön~klir. 

o 

Meclise Verilen iki Adli 
Layiha 

Aftke.ra, 20 (Telefonla) - Ceza 
muhakemeleri usuıu kanununun bazı 
maddelerinin deği§tirilmesi hakkında 
ha.zırla.nan layiha ile meşhut suçların 
mUhakeme usulu kanununun bazı 
maddelerinin deği§tirilmesi hakkında
ki layihayı hilkfünet Meclise verdi. Lft
ythal.8.t' adliye enellihenine havale o
lundu. 

o 

Merkez Bankası Haklfu1da 
.Ankara; 20 (Telef onla) - Merkez 

Bankası hakkında.ki kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında. 
Meclise bir layiha verildi. Ll.yiha lk
tısa.t, Maliye, BUtçe encümenlerine ha
vale edildi. 

tçki Sahlan Yerlerden 
Alınacak Resim 

Ankara, 20 (Telefonla) - İspirto 
ve ispirtolu içkiler lnhisan hakkmda
kl kanunun tatbik suretini gösteren 
ta.lima.tnamcnin 89 ve 40 ıncı madd&
lerlnin tadili için hazırlanan talimat
name Vekiller Heyet.ince tasdik edil
di. 

Xadile göre içki satılan yerlerden 
yıllık kiralarının yüzde yamru nisbe
tinde beyiye resmi almaca.ıc, panayır 
ve pazar yerlcrfndeJd nbcılarm kira
lan lnhfsarla.r idaresince takdir edi
lecektir. Bu talimatname ı Haziran 
tarihinden muteber olacaktır. 

Bir Ölüm Cezası Hakkında 
Karar 

Anıcara, 20 (Telefonla.) -Kayseri-
nin Hacılar nahiyesinden Mehmet oğ
lu Ahmedin ölüm cezasına çarptınl
muı hakkında. Başvekalet tez.keresi 
Meclise gelmiştir. 

Bayramın nıanası 

Bir teeblh taneleri gibi birbirine 
benziyen zamanın dizisine takılı gün· 
ıer geçirenler gerçekten merhamete 
IAyıktırla.r. Bu gilnlerln ufkunda hep 
birbirinin ayni levhaları aeyretmeğe 
mahkflm insanların ic !ıkmtılan bir
biri a.Mınca ur.anıp gitmektedir. Üziln
tillerimlzin, mellnkolilerimizin sebebi 
yllzde yUz değilse bile mUhim bir ktS
mı bu yekne8ak ha.yatın ruhumuzu 
yanmamış bir mangal köınUril gibi 
çarpmasından doğan :.ehirlenmelerdir. 

Seneler, 15e11elcrin ayni, aylar ayla
rm eşi, haftalar, haftaların örneğidir. 
mcvsımler bile yavaş, yavaş ilerler 
ve yeknesaklık dünyası içinde kaybo-

lurlır. 
Bir senede mevsimleri yaşama.yxz, 

ancak onlıın hitırala.n ile birbirinden 
tasn.lf mera.kının eseridir. 

tnsam yeknesak günlere ayarmla.
rmdan ztncirle bukağılayan sa.dece iş
tir. Zamanımızın a.danilan birer Pro
mete gibi kendilerini 1& denen "'kafa,, 
zincirlemişlerdir. 

f §te yaşanma.dığı gibi lain yekna
sa.klığı içinde de yapnmaz. !skenderi
yell f eylezof Higesyas bu ha.rilmllde 
tezadın ortasında hazzı arayan inaa
nm ebedi husranmı derinden his et· 
mfe ve yeknesak hayatın bir sanlyo 
olsun sonu gelmiyen bir buza lmk~n 
vermediğini acı acı anlatmıetı. 

intihan idealbe eden ve intiha.. 
rm felsefesini yapan feylezofun ufku. 
nu karartan, gözlerine perde çeken 
hakikat mt}thiı tezattan bqka bir ,ey 

YAZAN: Sadri E rtem 
Zaman zaman yeknesaklık zinclrlıü 

kırmak, zaman zaman rWıa. tenevvUUn 
bir valıaY.11 eri§Dlie olmanın silkfuıunu, 
haı:znıı veren eifa.amı tattırmak in.sa.n
lığm hayatı korumak için keffettiii 
ilk insiyakt hareketlerden biridir. ls
tira.ha.t, ve bayram gilnlerl bunun tek 
kliaik adıdır. 

Tatil gilnUnUn güzelliği, insanı 8&· 

ran neıesi biraz da bu vahaya k&VUl
manın verdiği histen doğmaktadır. 

Günler yalnız yeknesaklık dehli%i 
içinde birbirine benziyerek geçmez. O
nun en bllyUk f elakcti insanı sadece 
Rutine intibak eden bir mahlUk hallne 
koymuıdır. Bu insan için bir tehlike· 
dir. Manevi ha.yatı korkunç bir sis ta
bakası gibi kaplar. Bu sis bedbinliktir. 

Ve nihayet sosyetenin inhllAlinc bir 
faarettır. 

lnsanm nıhunu, nıhunun mimariai
ni za.ma.n zaman §ekillendiren, ona ne· 
eeli ve sa.adetli günler vadeden Rutin'
in dışındaki gilıileridir. 

Bu ~erin en iptldaisinden, en mU
telmmillne kadar bUtün sosyetelerde 
ne1e, nikbinlik ve saadet men.bal olur. 
Bir harikulade iksir dalına ideoloj\l&
rin elinde aeklln1 almJitır. 

Dinlerin peygamberleri ve cıem.i
yctlerin organizatörleri ta.rafından 

kendi hesapların& bUyUk bir fstlsmı.r 
menbaI olmuştur. 

Bugün bayramlar bUWn rejimlerin 
saflannda mücadele ve ha.yat qJa f • 
çln Mlfert:mdJr. 



8-KURUN 

Kftltftr bakanlıği 
15 inci yılı müna• 
müsabakası açtı 

Cumhuriyetin 
sebetile bir gazı 

Ankara, 20 (A.A.) - OnUmllzdeki 
29 Te§rinlevvelde kutlulanacak olan 
Türkiye CUmhurlyetinin 15 inci yıldönU
mUnaaebetile C.H. partisi tarafından 

ilk, orta, lise, öğretmen, sanat ve tica
ret okullanmwn talebesi arasında birer 
yazı mllııabakası tertip olunmuştur. 

Tllrk gençliği Cilmhurlyet rejiminin 
memleketin hayat, istiklll ve istlltball 
için vücuda getirdiği eserlerle onun ku
rucu ve koruyucusu olan BUyUk Şefimiz 
AtatUrk'e karlı duyduğu sevgi, saygı. 

minnet ve bağlılığı ifade etmeğe davet 

etmek Uzere KUltUr bakanlığı bu tahri
ri vazifenin hemen ilkokulların 5 inci 
smıflarile diğer okullann bUtUn talebe
sine verilerek ilkokullarda May1s ve 
diğer okullarda Haziran BOnuna kadar 
yazdınlmaamı tebliğ etml§tlr. 

Bu vazifeler TUrk hususi ve ekalli
yet okulları talebesine ve yabancı okul
lardaki TUrk vatandqı • çocuklara da 
yazdınlacaktır. Bakanlık bu yazı1arm 

nasıl seçileceği hakkında Kültür direk
törlerine aynca bir tamim gönderml§
tir. 

Südetlerle Çekler 
earpışıyor 

" Bu rada serbestçe Nasyonal Sosya llzmi 
tatbik etmek istiyoruz,, . 

Prag, 20 (A.A.) - Moravyada Stem- f Prag, 20 (A.A.) - Dün akşam 

berg'de Demokrat Almanlarla Hayn- "Alınan evi,, nde tertip edilen bir top
layn taraftan Almanlar arasmda bir- Jantı esnasında Henleyn taraftarı rne
takım hidiseler zuhur etmiştir. lki ta- buslardan Sandner 10.000 kişinin hu
raftan birer yaralı vardır. SUkftn, ia- zurunda demiştir ki: 
de edilmiştir. "Biz hiç bir muvakkat anlaşmaya 

Prag, 20 (A.A.) -Haynlayn taraf- razı olamıyacağız. Karlovivari'de b~
tarlarmın Bruno'da "Alman evi,, nde dirdiğimiz bütün taleblerin isaf edıl
yapmı§ oldukları bir toplantı sonun- mesi lAz.ımdır. Bizimle anlaşmak Çe
da birtakım hadiseler zuhur etmiştir. koslovakya için bir hayat ve memat 

Kendisine haber verilen zabıta, sU- meselesidir. 
kfın ve intizamı iade etmiı ve içtima Hakkımızın kanunlarla tevsik edil-
salonunu tahliye ettirmiftir. mesi ve tanınması lbmıdır. Henleyn 

Prag, 20 (A.A.) - Salihiyettar 'in Londra seyahatinden memnun ol
mahfellerde söylendiğine göre Hayn- malryız. Ekalliyetler statüsü bizi ta
layn-Hodza. milli.katı gelecek hafta mamile tatmin etmezse reddedeceğiz. 
zarfmda yapılacaktır. Bununla bera- intihabat almanlarm yüme 95 inin 
ber SUdet partisi Haynlayn'in fstirar Henleyn'in arkasında olduğunu göete
hat etmek U7.ere Alp dağlarma gitti- recektır. 
ğini haber vermektedir. Almanlara verilmek istenilen hak-

MUstakil Alman matbuatı, ekalli • Jar, kanunu esasi ile tevsik edilme7.Se 
yetlerin sta.tllaUne aft mUzakeratm böyle bir atatUyU kabul etmiyeceğiz. 
Hentetft tatatmdan idare edilm!yece- ('ekoelova'kya bizim de deVJetlmfZdtr. 
ğfı\J, hu milm~tenıe Sitdet partisi- Btı i6bar1a 'Duradi serbest~ nasyo • 
ne mensup mebuslar hl.ZI!' bulunaca- nal - aosyalizrni tatbik etmek istiyo-
ğmı yazmaktadır. ruz.,, 

Hükômetimiz 
Yeni bir teslihat 

programı hazırladı 
Ankara, 20 (Telefonla) - Milli ) eslihamızı tezyit ve askeri fabrikala

mUdafaa ihtiyaçları Jçin taahhüde gi- rmuzm mübrem nokaanlarını tamam
rlfilmesi hakkmdaki 11.Y,ilıa Müdafaa lamak esaalan dil§UnUlm.UştUr. 
ve Bütçe encümenlerinden geçerek 
Meclis ruznamesine almmıt, mllatace
liyetle mUzakere edilerek kabul olun. 
mqtur. Kanuna göre Mllıt Müdafaa 
ihtiyaçlan için 125,5 milyon liraya 
kadar bono çıkarılacaktır. Her aene 
ödenecek miktar 12,5 milyon lirayı 
geçmiyecektir. 

125,5 milyon liranın · kara, deniz, 
hava ve askeri fabrikalara ait muhte
lif hizmetlere tevzi sureti ve senelik 
tediye miktarmm bu te§ekkUller ara
smda tarifi Vekiller Heyetince yapı
lacaktır. 

Milli müdafaamıza. ait hazırlanan 
yeni bir programm ta~blki için tanzim 
olunan bu üyihanm mucip aebepler 
liyihasmda hükfımet aynen eöyle de
mektedir: 

" - . Dünya siyasal vaziyetinin do
ğurduğu aebepler k&r1ısmda cihan 
devletlerinin müstakbel bir savq içir 
bütün kuvvetlerile silfthJandıkları m:
lümdur. 

Coğra:tt ve siyasal durumu itibarile 
pek mühim bir mevkide bulunan Tür
kiye Cumhuriyetinin de esasen tarihi 
ve yüksek mevcudiyete sahip bulunan 
otdusunun daha ziyade kuvvetlen
d:rilmesi zaruri görillmü§ ve bunun i
çin yeni bir teallhat programı hazır
l&IUDJltn'. 

Teklif edilen 125,5 milyon liralık 
fevkaltde tahsisat ile bu program ta
hakkuk ettirilecektir. 

Bunda"""'"" ağır çapta. sahil top. 
1anmm hava mlldafaa vuıtaJanmı. 

ve baf.if 

Mecliste 
(Ust tarafı ı incide) 

yüzme ha vuzlarma da te3Dlil edilme
sini iatemlı ve bütçe encümeni maz
bata muharrir verdiği cevap. 
ta esasen bu gibi havuzlardan 
resim alının.uma dair kanunda bir 
kayıt bulıınmamuma göre buna ltl • 
zum olmadıfmı ve ne gibi havuzların 
damga resminden muaf tutulmaları 
yolundaki Rahmi Apak tarafmdan i
leri aUrülen temenninin bu kanunun 
ıümulUne girmediğini kaydetmi§tir. 

Berç Türker (Afyon) lıılillt mil~ 
f aayı ali.kadar ettiğini ileri sürerek 
bu resmin kaldrnlması aleyhinde bu
lunmuttur. 

Bu miltaleaya kartı Dahiliye Vekili 
ve Parti genel sekreteri sunları. aöy
lemiıtir: 

"Tayyare resmi nihayet bir senedir. 
Devlet bu toprakların mUd&ıfaasmı u
mumi bütçe ile azami niabette temin 
etmiştir. (Bravo sesleri). 

General Kazım SevUktekin - Ver-
·ı 

diği bir takrir ile kanun reye konula,. 
nk kabul edildikten sonra, gelen ev
rak arasında bulunan ve Milli mU~ 
faa ihtiyaçlannı niçin Jleri 1e11elere 
tamU ta&hbtıdde bulunmuma mllsaa.
de edilmesi hakkındaki kanun llyilıa,. 
amm nıznameye alınarak mU.tacelt
yetle mibakeresinin iatemlft.ir. 

Kanun bu talep berine müzakere 
\'e bbuJ edilmittfr. 

B. il. Kealllbdn bulilnkl1 toplantı-

Cenup 
hudutlarımızda 

llayal ve hıikikat-
.(/lôvmıu.11 inci aayafanndan devam) Otobüs 

nakliyatı (Ust tarafı 1 incide) 
Hepsi do mandacı Fransızlar tarafmdaa 
ahnmıJ, onJarm yerine ya kiiıt frank, 

yahut gttmüı para hırakılmıttır. Fran. 
sızlarm Surlyedekl altmlan alıp mem
leketlerine götürmek için tuttuktan si~ 
yaset buradaki manda ldarCf'lııln nuıl 

bir soygunculuk ileti olduğunu pek iyi 
gösterir. Surlyede Fransız idaresine 
karııı zamAD zaman görtilen halk lsyaa. 
Jarmm esası da '\'ergi §eklinde blltön 
sen·et kaynaldannm kuruması yirmi 

dört saat çalqma mukablllnde ellerinde 
kalan kazan9 lmmtmmın kannlarmı bUe 
doyunnağa kifi gelmemesidir. 

Kendlalnt tarih tetkikine veren 
genç ilniversltell, "keşflnl" kunetlen 
dlrecek iki delil daha buluyor. Blrln
clsl ıu:. 

Napolyonun oflu mektubunda Mak
slmllyenln annesinin "dünyaya, ıema. 
ya kadar gelmiş en bUytık, adamın to
rununu kar.nında taşımış olmaktan 
hicap duydufunu" işaret ediyor. 

(V~ aayıfadtın d.evcMl, 
dınlıJ'la aa1r blr Jehre gitmeleri da
lma mUmkllDdllr. BOtilD bu tllttınltlt; 
lerln.deıı dolayıdır ki. otobtıslerlD. 

işte Fran5nlar bcynelmOel bayduthl
iun bu cinsine manda idaresi diyorlar 
'\'O lnsanbk adına ytızlerl lmarUacak bir 
§enaat olan bu haydutluğa gene kendi 
kurduklan ımnctıcr Cemiyetinden al
dıklan '\'Ckilet kuwotuo yapıyorlar. 

Sonra Suriyelllerln ellerindeki kazanç. 
lan almak llo do iktifa etmiyorlar. Ye
raltmdakl türlü madenleri do Fransız 

maliyecileri hcsabma alman imtiyazlar
la tanyorlar. 

Hatay ülkesine gelince ve Surlyenln 
ıtlmallndcki crnup hudutlanm11.a yakla
fjmt'a, buralarda tatbik edilen manda 
idaresi daha çirkin, daha iğren~ bir ma
hiyet alfJ'. Çünkil Surlyedekl Fransız 

mandasının gizli haydutluk rolü, Hatay
da atık bir haydutluk §Cklinl alır. Cenup 
hudutlarımızda arasıra '\'Ukaa gelen ka

~akçılık '\'O soygunculuk hareketlerinde 
Hatay ve Sorlyedekl mandacı subayla
rı tamamile gekavet çetelerinin suç 
§Criklerldir. Kaçak~ılıktan ,.e soyguncu. 
toktan haydutlann cllorlne geçen para

lann ve malların yansı Fransız maoda
cılannındır. J;ğcr Parlstokl Fransız hll
kümctlnln bu hususta bir şüphesi vana 
Türkler bana maddi delillerle ispat e
deblllr. 

Fransızlardan ~k eski bir medeniye. 
ti olan, daha doğrusu orta Asyadan ge. 
len medeniyet :barekctlerlnl garbi Av. 
rupaya naldeden yollann üzerinde bu. 
lunan Surlyede modenilettinnek dava.
siyle hafdab so>'lllaldaa ...,.. lılr il 
ganlttyen '6ıa mAnda ıcıal'Cllhitn ne de
mek olduğu anıa,r1dıktan SOllra artık: 

"Accba Fransızlar niçin Surlyeye 11~ 
W vermlyorlarf. Niçin Surlyeye •tlkW 
vermemek için Hataydald manclalarmı 

tutmağa bu dcroeede çahıryorlar?,, dl. 
ye bir Jiipbcye mahal kalır Dil r 

ASIM US 

Fransız hariciye nazırı 
sefirimizle görüştü 

Paris, 20 (A.A.) - Hariciye nazırı 
B. Bonnet, dün öğleden sonra Türki
ye BüyUk Elçisi B. Suad Davaz'ı kabul 
etmiştir. 

Parlamentolar Birliği 
Türk Gurupunda 

Ankara, 20 (A.A.) - Parlamento
lar birliği Türk gurupu umumt heye
ti bugün C. H. Partisi Meclis Gurupu 
Reis Vekili Hasan Saka'nm riyasetin
de toplanmıgtır. 

Türk Gurupu Reisi General Naci 
Eldeniz gunıpun bir senelik faaliye
tine ait raporu okumUf, ve i7.8lıat ver
miştir. Bu mevzu il.zerinde söz alan 
muhtelif hatiplerin beyanatlarmdan 
sonra rapor umumi heyetçe tasvf p o
lunmU§tur. 

Ruayada Bir Tayyare 
Kazası 

Moskova, 20 (A.A.) - Aralarında 
Hava departmanı eefi kAşif Babutkin 
olmak ili.ere dört kişi, 18 Mayısta 
N. - 212 tayyaresi, Arkanjel Tayyare 
meydanından hareket ettiği sırada 
vukua gelen kazada telef olmU§lardrr. 
Bundan başka on iki de yaralı vardır. 
Kaza, fSU suretle vukua gelmiştir: Mo
tör, durmuş, alevler içinde kalmış ve 
tayyare . Dvina nehrine düşerek bat -
mıştı:r. 

Kadının bundan hicap duyması için 
ancak, bir AvusturyalI arşldllşeı ol
ması IAzımdır. ÇUnkO Avusturya ile 
Fransa arasında hUkOmdarların de
vam ettirdiği bir dllşmanlrk vardır. 

Napolyonun oflu halktan birisine bir 
çocuk kazandırmış olsaydı, bu çocu
ğun anası gllnahını unutur ve Napol
yonun şerefleriyle öfllnllrdn ... 

Delillerden ikincisi de şu: 
"Sen, filhakika, iki imparator ka

nından geliyorsun" cUmlesl de çocu.: 
ğun bir arşldUşes Sotiyanın oflu ol
duğunu göstermektedir. 

Bununla beraber, İkinci Napolyo
nun bunları yazarken kendisinin iki 
imparator kanından geldiğini kastet
miş olması da dllşUneblllr: ÇUnkn 
babası Napolyon olduğu gibi annesi 
de Avusturya imparatorunun kızı idi. 
Fakat bu ihtimal pek kuvvetli görlll
meyor. 

Bu suretle, Avusturya İmparatoru 

Eranz Yozef'ln kardeşi Avusturyalı 

Makslmllyenln esran aydınlanmı~ 

bulunmaktadır. 

Hakikaten, Maksimllyenln hayatın_ 
dakl hAdiseler de bu kanaati kuvvet
lendirmektedir. 

MeselA, Makslmllyen, ArşldUk i
ken, onun Fransaya kral olmak ihti
malini dllşllnmllş olanlar - Avusturya 

salr 'modern şehirlerde oldutu stbl, 
bizde de mOhtm fonksiyonları var. 
dır. Ankara ve lzmlr belediyeleri bu 
meseleyi daha evvel anlamıılar Te 
ıehlr mnnakaleslnln asıl atırııtmz 

otobUslere istinat ettirmişlerdir. 
İstanbul belediyesi uzun bir ı.. 

reddllt devreıl gecfrdlkten sonra Jll .. 
hayet hususi teşebbtlslere mtısaade 
vermefe bqladı. Bence çok geç kaı. 
maaına rafmen gene acele etti. ~ .. 
kil tehir mnnakaleslne otobOıılerl k .. 
tarken, gerek yollan, gerekse b• 
nakli vasıtalarının miktarını, en,.. 
fını tesblt edecekti. Bir kere şehir. 
mnnakaleslnl temin edecek otobQaJ94 
re ilk evvell asfalt yol llzımdır,. 
Bundan sonra yolcu nakliyatına tah• 
sis edilecek otobUslerln kamyondan 
bozma arabalardan olmadıklannı 

temin etmek JAzımdır. Modern fa. 
birlerde tesadllf ettiğimiz en JUk• 
şeklinde olmasa bile her halde taşı• 
dıkları insanları sersem bir hald• 
nakletmlyecek bir tanda imal edil• 
melidir: velhasıl otobllslerln teknl~ 
techizatta «;ok noksan olan cihetleri 
vardır. Yalnız fiyat tarifesini v• 
arabanın lş1edlflnl tesblt etmekle 
iş bltmt.,, otoblls mnnakalesl halla. 
dilmiş olmaz. 'Ozerlnde aynca dll.a• 
nlllecek ve mnnakaşa edilecek bir 
mesele c!e otobUs mQnakaJeslnln h11• 
sus! teşebbllsler vasıtasly1e mf yok• 
11a belediye teşcbbnsn Te ışletmelf 

imparatoru Franz Yozef, Napolyo- -------------"""" 
ıfun sadece yeğeni olan o zamanki 

vasıtaslyle mf yapılmasıdır. 

Fransız Kralı 111 llncO Napolyon, Rus 
çarı - Meterlnh'l genç prense karşı 

kışkırtmışlar ve onu, M~kslkada bir 
bUkümet kurmaya göndertmişlerdlr. 

Napolyonun torunu da orada Fran
sız orduları çekllince Kueretaro'da 
muhuara ecJl1mtı ve kU1'f'CID& 4lzll-
mfştlr. ' 

o öldükten sonra da esrarı kendlsl
le beraber gömlllmOş bulunuyordu. 

Ceymls tarihi tezinde bu suretle 
bir neticeye vardıktan sonra. eve ctdi
yor. Babasına meseleyi anlatacaktır. 
Fakat, talih, kader kutudaki esrann 
meydana çıkmamasını istemektedir: 

Babası, içinde ne bulunduğundan 
bihaber, kutuyu başkasına satmıo

tır ... 
Genç Universltell, o zaman, kutuyu 

arayıp bulmak sevdasına dllşUyor ve 
antikacılara, eakl eser meraklılarına 
birer birer muracaat ediyor. Nihayet, 
kutunun en son olarak Jozef Valant 
ismindeki Belçikalı bir antikacı tara
fından alındığını öğreniyor. 

Ona gidiyor. Antikacı, kutuyu 'J:.
vustu rya sefareti tarafmdan kendisi
ne gönderilen Avusturyalı bir antika 
meraklısına aatmıştır ... 

Ceymls Henrl Duven o zaman anla-
yor: 

Şehrimizde Zelzele Oldu 
lstanbul, 20 (A.A.) - Rasathane

den bildirilmiıtır: 
DUn saat 19 u 21 dakika 39 saniye 

geçe çok §iddetli bir Rlr.ele kaydedll-
ıniştir. Merkez üıısUnUn Ist.anbuldan 
9850 kilome\fe sa.hada olduğu taJupln 
edlliyoıt. 

o 

Betiktat Stadındaki 
GÜJ'e§ler 

Beşiktaş atadmda geçen sene yapı• 
lan gi1ref sahumda ilk defa olarü 
yamı saat bette profesyonel gUree 
mileaHakalan yapılacaktir. 

Yarm Şermanla Tekirdağlı Hüseyin 
kargılaşacakbr. 

Bu.eyin, Amerikalıyı birkaç dakl• 
bda yeneceğini söylemektedir. Şer• 
man ise TUrkiyede kimsenin kendlai
nl yenemiyeceğinl iddia etm~tf. &. 
kalun yann ne olacak? 

Temizlik itleri Hakkında 
Rapor 

Belediye müfettişlerinden Yaver. 
Bekir, &kkı lstanhulun temizlik va• 

~ 

zinunı tetkik ediyorlardı. Tetkibti 
neticelenm.i§t.ir. Yakında bir rapor 
t.anzim olunacaktır. 
Bazı yerlerde evlere hiç uğ:ranma4ı. 

fi g&illmOftlb". Diğer noksanlar cltf 
tesbit olunmuıtur. 

Kutuyu alan resmi bir zattır. Bu o 

kıymetll mahfazayı bulıa bile, içi Bir Adam Yatağmda 
boşalmış olarak elde edecektir. CUn· Ölü Olarak Bulundu 
kll, kutuyu, içindeki eararla beraber, 
Avusturya hllkQmetlnln aldılt ve or:.. Tavukpaz.a.rmda qergefçi eok~ 

da bir hanm odasında yatan Kadri 19'" 
tadan kaldırdıfı muhakkaktır... minde birisi dUn yatağında ölU ola-

Bu hAdlse Umumi Harp bqlama- rak bulunmtı§tur. 
dan birkaç aene evvel oluyor. O za- Kadrinin odumm önünden ged'" 
mantarda Avusturya- Macaristan im- Jer !çerden bir koku geldiğini dttr 
paratorlufu, siyasetini devam ettir- mUflar, abıtaya haber vermitl~ 
mek için birçok tedbirler alıyor, men- Zabıta n mUddeiıımumtlik tahkikat9 
faatlerlnl şiddetle korumaya taıı,ı- l>qlaınlfbr. 

yorlardı. iki .Yaralama Vak'aıı 
Fakat, Ceymls Henrl, kutuyu bot Ka'palıç&r11da Çuhacı hanmda. 5 'fJJ)' 

blle olsa bulmak lsteyor ve yorulma- maralı karyola mağazasmda çalı ... 
dan, bıkmadan, Uşenmeden arayor, a- Artın Civelek 18 yqmda Şvas taır 
rayor, arayor... fmdan bıçakla sol kolundan ve ~ 

Akik miıcevher mahfazasını gene den yaralammı. hastahaneye ka!CIP ... . 
bir Belçikalı antikacıda buluyor. Der-

kt mqbr. _ .. 1111 bal eline alıyor.. . Elleri titreme e, Hoı--
Bundan bqka Haydarda bll-

yUreği atmaktadır: sokağında oturan Şerif ile lbr8ll 

smda Siirt viJAyeti çevresinde merke
zi Hazo olmak Ur..ere Kozluk ve mer
kezi Ziyaret olmak ilzere Baykan ka-
7.alarmm tetkiline ait kanun liyihuı 
da müzakere ve kabul edilmi§tir. 

Meclis müzakerelerine nihayet ve • 
rirken Pazartesinden itibaren 1938 
bütçesinin müzakeresine başlanılma • 
Bma ve bütçe müzakerelerinin deva.mı 
müddetince hır gUn saat 14 te topla,. 
nıtmuma karar vermietfr. 

Acaba kutuda mektup var mı, yok Arhotlukla kavga etmi§Ierdir. ~ 

?DUT him başından yaralanmllbr. ~ 
Kutunun neresinden açılacağını bil --------------

diğl için hemen açıyor, bakıyor: but da, bir sizli dosya içine tonulıP 
Hayır, mektup içinden alınmıştır ••• ve bir kere daha eıramıı karaJl1 

Mektup timdi nerdet Kimsenin btl- aakl•mata bqlamıttır... o4 
dlll yok. ŞUpheslz ki Avusturya hOkQ- Belki de, mektubun Jnynıetl 
meU tarafından 70t eclllmltUr. :Ya- haberdar 0Jma7a birinin ellıl 

• 



ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

. ' l<~mlAll ve eytam ban Nası llAoıarı inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
• 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 __.,l_..._,.•_.....ıJl...._.,._.._~1•-·:._.ı 
: ı.awı .•.• ,. 

SOLDAN SAGA: 

1 - Bu mevsimde cllçlO yenen bir seb
u, lezzet. 2 - Bir nota. S - Ölmilşlet lçln 
6ylenir. 4 - Yer altından u çıkarılan 

kuyu, S - Bir nota, bir kadın ismi. & -
Llıkin, yoma. 7 - Keşir. 9 - hi kalpli. 
l'1JKARIDAN AŞAGl : 

1 - Bir denizimiz. 2 - istikbali keşif 
!cin kullanılır. 3 - Zor dd~il, tatlı dtJıil. 
4 - Knhramnn, tok dc~ll. 5 - Kı~ım, da
hi. 6 - llay'\•nnın yedili. 7 - Müstahak. 
8 - t~yan eden, alfııtıede birinci hat'f, su. 
9 - ileri, ehemmiyet. 

DUnka bulmaC"amı:ın halli: 
SOi.DAN SAGA: 

1 - Beyko:r., ro. 2 - AJ, hl'lro!. a - J .. al. 
rakı. 4 - Antbal, ak. 5 - Meral, ııya, 111-

rnao. 7 - Nnn. ~:ıka. R - ı.t. O - DftlK•· 
Tfm. 

BORSA 
--- Ankara20·5·938 ---a 

llızalıırındı yılıfıı işareti olnnlıır, Ote· 
u rlnde muıım,ıo ııörenlerdlr. Rakam· 
lar •a:ıı 12 ıfe kapanış salış fiyatlarıdır. 
--.-CEKLER----• 
• Paris '2881~ • Mıdrld •80780 
• Nev\'Orli ııwııoo • Berlln ı Siit7 
• AfilAno 13 ll4M.l • Vırşo•• • :.JOCO 

, • BrOhel 4 7000 • Budape~ı.- 898-,6 
' Atına ~ t2R3 • DOkree ıos ım 
• Cenevrıt lf 4MO • ReJ.,-ıd '4 7UIO 
• Sofyı l'\8M • Vokolıaını ~ 7867 
• Amsıerrlnn 1 4310 • Stokholm S092'J 
• Prd 22 7875 • IA>ndrt li27 ~ 

\'h•anıı • Mo11km• ~832& 
••llkrazter 

' 1 D l:i 1 H<ır 1 10 SiS ı · fü111nl latık • • 
~ " " il S. Erıurum 
. " •• 111 S. F.rıurum 
gf eklifler veril memi,tir. 

( h.ıso haberler ) 
• lstaııbul Hvkaf idaresi KarıkuJak ııu 

>'Unun bulunduğu arazinin Vakıf oldutunı.. 
Jddla ederek suya haclı koydur19uştur. 
Dahiliye VekAletl köylülerin mQraeaılı o. 
1:erlne ET'kafın haklıı olduAunu, ıu111n kô.
)'e •il bulunduJunıı blldlrmlttlr. 

• Romanyıdakl ıeoo ıöcmeol 1ttlrecek 
~azım vapuru nvclkl •ktam hareket et
tnltllr. 

• Elektrik tfrkell memurlan, nana ,.._ 
klletlne mOracut ederek, flrketleD her 
O.lışlıklan sene için bir maıt ikramiye Te 
)atırdıkları tekııQdlye panlarını btemı,. 
lerı:tır. 

• "Kızıla)"' haftaıı Ha:ılran ayının bl
t'fııcı ıOnDnden itibaren bathYıtcalt, muh
teur :rerlerde mOsemereler '\l'erflece'ktlr. 

• B••••kll CelAI Bıyann da aJUadar oJ
~Qfq Tılıllm meydınının aeılmııu pro-
4q) ha11rlanmı1ta bıtlBmııtır. 

• Huımııt idarelerden maa, alan ilk ted
'1sat mftreıtlş1erlnfn, umumt nıO•Heneyt 
lllınnııJan hatclond:ıki kanun tAylhuının 
:eomeıılcrce mOznlcere.ı;I bitirilmiştir. Yı. 
~..ıare hcı:ııplar, milfetıM,rfn maıı,lannın 

O hin lira tuıtuıtunu ı;ıö~tf'rml,ttr. 
ka • Maarif encilmtnl. öAretmf'n fhtfyacını 
,..~ılnmık 07:ere, Jf~elrrcfo okn~·an !"nra~11 
~1tılı talebenin yfbıft yetmiş beşinin )-iik
l"eı l5itretmen o1mhındnn jlfe(.'<'rek u~e 15jt
l1}ırnenı ~·nmlmn~ı hnl.:1ı:ını1:ıkl kanun JA. 

• 
8
""" kabul etmfşllr. 

hırı Bomn vlJAyetferimlıl telefonla bfrl
taıb~e hnltlnmnk için hazırlnnnn J)roJenln 

• kine bu yıl ı:ıirfştlecekllr. 
lı:v iter Oe senede Jılr temmuz a~'1nr1ıı 
bııı'naııı toplanan çöp kOnlfl'e~lne bu ıı:enıı 
ll'e ın de ftlfral.:lmfı korarlnşmıştır. JCon
~lre t!'ilanhul helfldlyetl nımın:ı ftn ht'
t!Ql'Q mrı11nril HOo:nO Ue temfr.Uk iııleri mil-

• fııtıntn Nuri air1rl'e'1tl1!rıflr. 
ıe 

8 
\~on Storben •ııpurlyJe rnemlekeUııtl

)Qyae en 500 Alnıan senobı dQn Mudın
~rnlşlerdlr. 

~ 
Srırıt KALKACAK VAPURLAR 
ıs Vaparıın adı Glltibl yol 
2o Baraa Rartın 
lg Saıı1et Bandırma 

Bırtın A)..,..lık 
12.30 Gı:r.~C:F.K VAPURl.AR 
10 'tarı Kartıitnlz 
ıs.t~ Bursa 
"' 'Olıea ''"S0 Sttl!ı'hıde 

Bartın 

Mudanya 
Mersin 

Kiralık DllkkAo 
lıiNI No. Yert 

14/2 Be;roğhı, Aşıklar meydanı 

CumburJret gazinosu 1ttf-

Nev'i Eski ver& mu
hammen kJrası 

Depoaltosu 1 
T. L. 

8allnde 4 TaJ. No. lu. DUtk~u 18"5,- !8,-

Yukarıda adresl yazılı dUkkAn bir ıene mUc1dette ve acık atttırrna u
su tiyle kiraya verilecektir. 

lbale 80 • 5 - 988 Pazartesi gUnll Hat ondadır. 
tsteklllerln b\ldlrllen ctın Te saatto depozito akce'I ve ntıfus tezkerele-

riyle birlikte eubomlze gelmeler!. ('135) (2975) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankar a 
Satınalma 1\omlsyonundan: 

1 _ Bit nıetreslne kırk beş kuruş fiat tahmin edllen ,·asıt ve örne· 
ğlno uygun doksan sekiz bin metre yatak Ye yastık kıhtıık bez knpah \ 
zarf usullylo l O • 6 - 938 pazartesi gU nU saat 15 de satrn alınacaktır. 

! - eartnamesl iki yUz yirmi kuruş karşılığında komisyondan alına

bilecek bu eksiltmeye girmek isteyen !erin 3307 Ilra em kuruşluk tık temi· 
nat 01akbuz veya banka mektubu ile şartnamede yazıl? vesikaları muhte
vi t.ektlt mektuplnrrnT belli gUn enat on dörde kadar komisyona vermiş ol· 

matnrt. ( 2940) 

.Jandarma Genel Ko. Ankara Sa. Al. 
liomlsyonundan 

1 - Bir metresine yirmi beş kuruş flat tahmin edflen iki yllz dokuz 
bin metre vasıf ve örneğine uygun çamaşırlık ve astarlık bez 23 • 6 • 938 
pazartesi gUnU ıaat 10 da kapalı zarf usullyJe satırı alınacaktır. 

1 _ şartnamesi (iki yüz altmış iki) kuruş kareılrğında komisyondan 

aıınablllr. 
3 _ EksntmesJne girmek isteyen lerln (2862) lira (50) kuruoluk ilk 

teminat makbuz nya banka mektubu ve şartnamede yazılı 'Vesikaları 

muhtevi taklff mektuplarını bellf gUn saat 9 a kadar komisyon& varmle ot

tn alRrt. C1270) (U59) 

ımruCRUL SADl 
TEK TiYATROSU 

Bu sece 
TEKlRDAC 

HAl,K Slnemuınd3 

HALK OPERETi 

•aıartesi akşamı Ke
lıklly Süreyya ılnc
ıuında <Perde arka. 
ı ) Muhlis Sabnhattl
ıl n en gllıel besttsi... 
'oh akş•mı Aı:ıkta 

(S Yıldız) 

SBllZADEBAŞl 

rURAN TİYATROSU 
rolk San'atUrı Noşlt 

ve arkodaşlan 
ilçe Pençe! var)'l'lesi 

TOSU!'n.JN AŞKI 
Komedi 3 perde 

1A:\S, SOi.O, l)ÜET 
\)Tıca: Nıışlt tarııfın

rlnn (J,ERJ,EBtr.f) 
revür;Q .. 

Sfn emalar 
iPEK: Mlhrecenln 11ô:ı:de~ı 

SARAY: Mihracenin sôzdesl 
MELEI\: Allbaha, Bora 

SOM~R: Demir adam 
SAKARYA: Kasırga 

U~ak Aıllye 1/ul.:ıık Jfahktmcslndın: 
286/419 

Uşağın Kamer ın:ıhallesinden Türk.men 
oRlu VeH kızı Eminenln kocası Bolunun 
Akcasu nahiyesinin Kazbeklr k6JOnden 
Aşır oğullarından Şakir oğlu Ahmet ale)'• 
hine Uşak asliye hukuk mahkemesinde •c
lığı lhtaral davasının görülen mahkeme
si sonunda: MOddeaaleyh Ahmet bnıı 

rlnvııcı)'a iki sene evvel sebepsiz terltede
rck Uşaktan mechul semte glttJ~I •• bu 
~ıırellc evllll~ln tahmil ettiği vazifeleri 
yapmadıltı ve bulundu~ yerden e• temi
niyle dıwet etmcdlAI mahkemede yeminle 
dinlenen şahillerln şeharletlyle anlışıtmı, 
ve mnhnlll ikameti methul olmasından 
kendisine davetiye •e gıyap Jraran JIAnen 
lehll!t otıında{hı halde mAhkemcye ~tme
ml, oldıı.!fundnn kanunu meılenlnln ın n
cl maddesi mutfhlnce llAn tarihinden Uf. 
haren hlr oy fclnt!e mMdenalc:rh Ahmet 
evine d6ncrelt aile vazifelerini ynpmtl!IJ, 
aksi takdirde karısının boşanma dnvaııı 
ncma'ktıt haklı o1a~ıtı bilinmek Orere fh
tıırat lrrımnın O • 5 • 1038 tırlhlnde b
rar Tl'rfMlıtl cihette mahlu!me dlnnhtıne-
~rne yarustıntrn•k mretly1e tebfll otanın 
hnknrn llAmı teb111 •e flAn olunur. (!070 

Z AY J 

Zlrut Danh~ının 4184 •e 4185 " 10809 
ve ı t!l89 numaralı lıısnrnıf hesaplarında 

l.:ullandılfım 103$ tarihli mQhiirfinıO U)i 

ettim. Yenisini olacağımdan eskisinin 
hfikmQ yoktur. - Maalld Dlncıu. 

ı - İdaremilln Paıabahçe fabrikasında eartname ve projesi mucibin
ce yaptırılacak k&rıır Te betonarme istinat davarlarlrle tllitre datreıı 
lntaatı 9 - V • 938 tarihinde ihale edl lcceğlndcn yeniden kapalı zarf uaull
le eksiltmeye konmuştur. 

I1 - Keştf bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1264.'78 
liradır. 

III - Eksiltme 30 - V • 938 tarihi ne rastlayan pnzartesi gllnU saat 15 
de Kaba taşta levazım ve mUbayaat şu besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar le· 
'faıım '\'e mUbayaat ,ubeslyle Ankara ve tımtr na,mUdUrlUklertnden altDl
bUlr. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennt evrak ve vesafklni 
inhisarlar tnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almalan lAzımdrr. 

VI - MUhUrlO teklff mektubunu kanunt vesaik fle inşaat şubesinden 
alınncak ehliyet Teslkası ve % 7,5 muvakkat gUvenme parası ''eya mek
tubunu ihtiva ede<'ek olan kapalı znrtlarını eksiltme gllnU en geç saat 14 de 
kadar yukarıda ttdr ğeçen alım komısronu bnşkanlrğınn makbuz mukıı.bl

llnde vertlmtı, olma8t lAzımdır. (!710 

·, · l)~~ıJıet. ·Demırqôll~,.i,' v~ Liml!~liirl işl~tme 
' " , l'c ' ' · · - ı • ı-

~:w .· .- .: . · Umunı ida~~sl ·ilô.n/arı ,:·,,· : ' -
• .... • • .. '# • ·' ..... ~ 

Bira Nakliyatına tenzllAt 
ı Haziran 988 tarihinden !Ubaren bira nakliyatında beş ton şartiyle 

ve muayyen mesafelerde tatbik edilen tcnzllll ücretler kısa mesa
felere de teşmil edllmiotfr. Mürslllerln kendi vagonlarlylc yapılacak nak
liyatta bu Ucretlerden ayrıca yUzdo on tenzflllt yapılmıştır. Fazla tafsilAt 
lcln istasyonlara muracaat edilmelidir. (2983) (J.538) 

lstanbul GUmrflklerl BaşmUdUrıüğündan: 
32G8 kilo cam oşya., sure.hl, kavanoz, şişe, tabak, fincan ve snlrc, 890$ 

l{. muhtelit demir eşya, 1002 K. clenlı motörU, 2420 aptoshane levazımı 

l 036 K. apteshane 6rdeğl, 81306 K. demir halat. 1754 K. kendir halat, 
'O' K. teneke eşya, 496 K. crunaşır )'ıkama ve kurutma mnkincsl, 312 K. 
motllrlU tulumba ve aksamı, 2070 K. demir çivi, 887 K. lAstıkll bakır kab.. 
ıo tell ve boru, 1426 K. ABpestos salmastra grafitli. 800 K. eşya vagonu 
(muhtelif hurda demir baf ee:ta), 231 K. matbaa mOrekkebl, 1270 K. pa
muk ipliği, 318 K. pamuk mensucat, 180 K. JUn menıucat, 50 K. mUstah
aaratı trbblye, 1200 K. biçilmiş lrereate, '10 K. kına, 110 K. prinç eşya, 368 
K. J!Btlk eşya. 180 K. !ellUlolt eşya bakktıu1akl 1atı• Ulnımız Son Tel
graf gazetesinin U - 5 - 986 gOnlll nUshaaında 7azılıdır. İ8teklilerln bu 
gueteyt oku1arak sattta ,.ımelarl tıln olunur. (!910 

M. M. V. inşaat şubesinden: 
~ 

Mtlll MUdaf&& Veklletl inşaat tu beatnı kal~rif@r \'e sıhhi tesisat işle-
rinde mutehaıısıı olmak YG hlımıte girdikten ıonra iki seneden evvel ay-
rılmamak ıartırıı tıoretll ve d1ploma lı bir makine mtıhendlsl a.Irna.caktır. 

Taliplerin .,aflda 1'Hllt "nllr I• An karada Milli llıltldafaa VekAJetl 
tneaat şube1lne bl11at ••1• tahHran fstld& fle mOracaatıan. 

A - Kendlılnt n evli ise allesl nln nUfua tezkereleri asıl ve tasdikli 
suretleri. 

B - Askerlik YHllruı. 
C - Zabıta n Adliyeden alınmre hUsnUhal vesikası. 
D - Tam tetetJtllJUl lı•r•tı ııbbl 71 rapora. 
11 - f3lmdl7~ kAdar eahftrlt 7trlırdın almrt OldUltt Tllallf. 

(818)' '(2899)' 

ı~tanbul Beledivesi ilanları 
tş bulmak tein Zonguldak'a gidecek olan ''atandaşlarrn orada sem blr 

vaziyete dtışmemelerl lçln yanlarında en aı U CUnlOk ıavelerl Te icabında 
memleketıorlne dönebilmelerine teto bllecek kadar para bulundurmaları 

akil takdirde orada Hilkihnettfln, Belet!lyedon vesalr makamlardan yar
dım lstcmomelPrl llAn olunur. (D.) ( 2992) 

- KURUNun Jdta.p ,.ımde roman tefrlkaaL - ı 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans m.ttJztıu 

uzun 1J1Uar oyrı 

ayn tetkf k w te
tebbll «.füm't bfr 
n.et1:U oldııbtt Aal· 
~ btıgU,. bit. ay· 
dınıattlmaml§ bir
çok tara/üın var
dır. TdVffk Yetim
Uoğlu tarafından 
lisanımua çetni· 
len B~M impa
ratorluğunun ta· 
ri1M adlı kitap 
bu aydatılattlma-

mıf tarafla" tts· 
bit etmekte tıe bU
tün Bf:ıona tarihi· 
ne temas ederek 
Şt1rk& Avrupa 4m· 
paratorluğuııutt 

bin aenelik vuku
tıtoıs Mk4ye et
mektedir. 

Fiyatı yiU ku· 
1'U§ olup her ki
tapçıda bulunur. 
Toptan nıllrcıcaat 

ma1uılli: - lstan
bul, Vakit Yurıfrı. 

56 J\ŞK DOLANDmIOILARI 

deydi: 
- Kızımı, diyordu. Bir katli cJbl tevkif ettik

ten sonra bir de bent bnra1a ıettrmekllilnlzl ı. 

Bunun sebebi nedir? Bizim ne kabahatımlı var? 
Armatrong bUtUn bu nıUşkUlAttan yorulmuş 

bir halde, ellnl, çıplak başı üzerinde bir defa dahB 
gezdirerek: 

- Vaziyeti hUlAea edeyim; dedi. Btzlm anla
dığımıza göre Kont FranJa, eaat tıo ıularında öl• 
auru1muş oluyor. Belki de ncten biraz sonra ... Bu 
sırada arka kapı kapalıydı! O hA.dtıelerin cereyan 
etttğl ne teyrek saat !cinde bura7a bir adam ıel· 
mlşt!r. (Armstrong sonra Elrne.ya dönerek ıözilne 
devam etti:) Siz, Alenin yazıhaneBlndeD UCU çey
rek gece oıkttfınızın sOyJO:vorannuz. Şu halde bu· 
raya kaçta gelmiş olablltntntz? Stmdlkl hesaba 
glSro Uçll yirmi geçe ... 

Danyal Karen eözcı atılarak: 
- Çok rica <ıderlm, dJkkatU konuşunuz. dl:ye 

bir ihtarda bulundu ... Benim kızım, Jnaan lUdUre
cek bir tıynette dettJdtr. 

.Armstrong '.Ernadan gözlerin! ayırmakımn 

s6ztlne devam etti: 
- Siz, Kont FranJa7a varmak istemiyordu• 

nuz de~ll mt? Evlenmek tstemeylşlntz, ondan nef• 
ret etmekll~lnlze bir sebep teokll eder! 

Danyal Karen kızına karşı ithamın ku\'vet
lendlfinl gOrerek bir daha Jlfa katıttr: 

- AŞK ))()J,ANDtRlOITıA'l\l .51 

'1an ibaret. oldu. l<'ranJa son ıa.manlarda Erna11 
fazla dUşUnmeğe, onun hakkında endişe ctmel• 
bn.;Iamış. Sonra babaslyle konu9mu9. Her halde, 
mUokUIAtın, lllrnanın annesiyle babaıı tarafından 

hallolunmasını tercih ediyordu. ll'akat ben, bunun 
böyle olacağını biliyordum. 

- Ne ılbl blU7ordun T 
Veylok ... naaıl blldtttnl" bana anlatmak Uze. 

r:e 141. Dıtardakl kapının çıngın.ıı oynadı. lkl ta
ne iri bo1lu, kırmm ytııltı pollı girdi lçertre: 

- Ha1dl bakalım delllıanlllar, dedi. MUfetuı 
Udnlzi de &tırmık ltteyor, bizimle beraber ıeu. 
nJz. 

Yolda, VeyJok, mtıhlm blr ıe1 anlatmadı. Yal
nız vaka mahallinde bulunmadığını IÖ1101orda. 
Saat ikiyi çeyrek geçe, Franjanın apartımanından 
ayrıldığı sıra.da FranJanm sat oldutunu anlat
maktaydı. Ölleden ıonra alı:tama kadar da, altı 
günlllk bir bisiklet yanşı tertip etmek isteyen bir 
adamla konu9malarda bulunmut.. Ve bunu tabat 
edebmrmı, ... 

Onun Taka nıahalllnde bulunup buhın.madrtı 
babslne pek kulak Termedtm. Otınktı bu mrada, 
kontu lrlmln öldOrdtıltntl lı:aUyetJe bU17ordum, 
Fakat bunu tsbat ıeın muhtao oldatum dellllerflr 
ransr elimde yotttu. Bir eAr• dtıttınme't mecbu
rfyetlndeydlm. 

Tell'l'ar Kont Fn11Jum mıae ileti.,... .. 



Şirketi Hayriyeden • .. 
~ ~~ 
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Sahibi ASIM US 

M :AŞK DOLANDmIOILARI 

man, müfettiş Armstrong, birkaç polis ve Lulzden 
başka klmıe yoktu. 

Armıtrongtan sordum: 
- Haıırladıfımız pla.na göre, Lulz lçedl gir

dikten sonra ne netice aldınız? 
Armstrong izah etU: 
- Dolaplara gizlenen pollslerln anlattıkları· 

na göre, fcerl girer girmez, cesede bakmış ve der· 
hal telefona sarılarak, santraldan, "polisi ıstedl· 
ğlnl" söylemiş. Bundan başka ikiden dört buçuğa 
kadar nerde bulunduğunu fsbat edecek vaziyette. 

Lulz ile bir f ki keıtme konuşmak için Armst
rongtan mUsaade istedim. 

Lulz'e birkaç sual sormak için Armstrongtan 
mUsaade istedim: 

- Buyur, sor, dedi. 
Lulze döndUm: 
- Sen buradan çıkarken arka kapı kilitli mi 

idi? 
- E .. ·ct .. Hem de lçerden kllltll idi. 
Lulz böyle söyleye dursun, ben baktığım sı

ralarda kapının ktlltll olmadığını görmüştüm. 
Armstrong, Veyloka bir sual sordu: 
- '.AHnsörll işleten cocuk senin buraya gel

tıııınr ve ııııat fk1den az btr zaman sonra gittiğini 
ılSyJeyor. O zaman Kont Franja sağ mıydı? 

- Evet. Gayet iyi blllyorum. Sağdı. 
- Sen l>nun Erna Karen ile lzdlTacı hakkın-

.. . 'lı 1 .... ' 
~ Çunkü" ASP1RfN .. seneferCfen69rl 

'Mılill.,;ı.:l!i her türlü -soğukafglnlıklarına ve a~: 

ra1ara karşı .. tesiri şaşma.; _bir ili~ 
• t• ( 

olduğunu isbat efmış ır. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

111 
ÇOCUKLARINIZ ÇıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme Kurumunun 

vaktile blr ailo kUtUphanesl ola
rak butırdıtı hdzler .erlalnde 
duyduğunuz bu ekslklll,'1 ba gtt. 
zel ve rcslmll büylik hlkAyc kita
bı ile doldurulmuş buluyorw: • 

• KUltUr bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, tık okul çağındaki çocuk. 
lar lcln faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir • 

• Ar.kara caddesinde Vakit Kttap 
evinde arayınız: Flatı 60 kuruş: 
posta tein • kuruş na.ve ediniz. 

m :aı ı ms-.ı•cmsmww ın • 
u 1 
:s l>r. irfan Kayra 

Röntken Mütehassısı 

Ne§riyat mildilrU Refik A. Sevengil 

g 
9 

ye kadar Belediye, Binbirdirek Nuri
conker sokakta Aslaner apart.ıman 

No. 8-10 il 
"mll::mııawwımmaanma•-•-u=ı===zzza=s 

'- KURUNun kitap §elinde roman tefrikası. - ?* 

... -'.AŞK DOLANDIDICILARI · M · 

da bir şey konuştun mu? Konuştunsa ne dedi? iz
divacın yapılacağından emin değildi sanırım. Ara· 
larında bir hldlse çıkmıştı, değil mi? 

Veylok, bu suale kat't bir ceYap vermedi. Sa· 
dece: 

- Aralarında bir mesele çıktığı anlaşılıyor

du, dedi. 
Armstrong bu sırada bana baktı: 
- Lulzln .de bu mevzu Uzerlndekl iradesi ay

nidir, dedi. Bugtine kadar, kontla Erna'nın cYlcn· 
me işinin bozulduğunu tsbat edecek iki ı;ahlt elim· 
de bulunuyor. Bir de bu, üç eder. 

Ben, blr şey söylemedim. 
Fakat Armstrong, asabi bir tavır takınarak: 
- Sen, dedi. Hlıt. sük~tunu muhafaza ediyor-

sun. Fakat son fırsat da. kaçıyor! Eğer bir şey blll
yorsan söyle ... 

Fakat ben, şimdi tahminlerimi tamamen isa
betli denecek bir dereceye getirmiştim: 

- Tahkikatım gayet yolunda gidiyor, dedim. 
Çok sürmeden katil, dUşUndüğUm şekilde mcyda· 
na cıkacak. 

- Hlç zannetmcyorum. 
Derken, birkaç polis daha ıcerlye girdi. Bera

berlerinde Erna Karen, Bob TJyor ve Erna l(arc
nln keçi sakallı babası Danyal Karen'I getırmfş

lerdl. 
Danyal Karen dehşeill bir sinir buhranı lcln· 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa n~e
düen Bizans im 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmı§tır. 

Ba§lı başına v ; 
bütün ilim aeven. 
l.eri doyuracak ~to 
recede güzel ola~ 
bu 1.."iitüphane '
çinde iktısadi, ~ 

debi ve ı1mi meti-o 
::ular üzerine ya. 
::ılmı§ en yeni ı ı
tapları bulursu
nuz, TercUmeU.!7' 
Türk okuyucuJ "· 
rının çok ya~ 
dan tanıdığı şah

siyetler tarafı,... 

dan yapılml§ht'. 

Kitap Zarı top~ 

vo muhtelif 8erlle. 
ri pcra kemle <ala. 
ra.k alanlara tan
::ildt yapılır. NIJ. 
racoot yeri: ta
tanbuZ - Vakit 
Yurdu. 
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8Ul&tlar '8aaJallr8 olan Salon lalmll 
eercıatne bu aene genç ve de
reanmıannuadaıı Saıp Tuna 

tablolanaı kabal etUrmde muYaf· 
fa• olmaotar. Bu 1ergl1e ecnebi bir 
anlatln ea çok illl tablosu llabnl edl
le~llr. Salbln tetblr edilen eeerlerl 

l portredir. Btrtst kadın, diğeri 

•ınat kendisinin portresidir. Dört 
•ıadeo fazla rtızel birçok tablora 
llatlTa eden eergtde dikkati celbet

aek. yelll •• ecnebi bir lılm için ~ 
•r. Bununla beraber 8afbln t11blo
Jan eeylrcl 'Ye be7enlcJ bulanlar ara. 
mada4ir. 
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Boğaziçinde yeni bir 
devre başlıyor 

·~rkadqıoı eat elinin şehadet -par
mağını sablle doğru uzattı ve: 

- Boğaslçl kUbikleflyor •• dedi. 
Boğauo sularına gömülmek teter 

glbl yayılmıt iki katlı kübik bir apar
bmanı ll}&ret. ediyordu. 

Bu menu llaerlnde fazla konuşma
dık. Yalnn her ikimiz seyrettik. Ya
lılara balurorum. Bomboş. Gnneş cam 
ilarda bir alev gtbl ranıyo!'. Ve kat 
knt yilkıelen, kat kat genit)leyen ya
lılar, dudağının boyası, yanağının al
lığı ıslanmış tbtlyar kadınların yüz
lerine benziyordu. 

Efsanesi, tarihi ve şllri ile gönUlle· 
rt teshir eden Boğaziçi, kayık safala· 
rı, mehtap Alemleri, tatlı ve ılık ba
;yası ile imrendiren manzaraları hllA 
"dipdiri yaşıyor. Fakat bir sanat eseri 
olan yalılar, panctırları, şehneşinlerl, 
kayıkhaneleri, fıskiyeleri ve bahceıe
rl ile gflnden gtlne çökOyor! 
Dm~azda yahsı olan ve kiraya verc

meı\lği için mecburen - bu kendi ta
biri !'r • ohn·nn htr dostum şöyle do

d\: 
- Bvet, Boğaziçi kübiklcşiyor. Bu-

nu şimdi görllyorsunuz. Halbuki yeni 
değtıdlr bu. Çoktan kllblkleşmeğe baş 
tadı. Birçok yahların içi kaç sene ev
velinden kUblkleşmtştl. Ağır fildişi 
koltuklar, işlemeli örtnler çoktan 
kalkmış, ktıblk kanape, yatak ve ta
kımlnr getlrllmlştl. Anlaşılıyor, ki 
bu kAfl görülmedi. Doş yahlar durur
ken apartımanlar kurulacak .. ve g~ 
recckllinlz 'birkaç sene sonra Bo~uı 
sahlHcrlnde icat kat aflnrtımnnlar 

yl\k.:;elocektfr." 
Hu sözler bana bir fıkra yahut bir 

arnbncının nUktesinl hatırlattı . Ame
rikalı bir seyyaha şehri gezdiren ara
bacı. seyyahın her suallnA cevap ve

rir'lliŞ. Amerikalı: 
- Şu bina ne vakit yapıldı. Şu cami 

Jtac seneliktir. Şu konak kimindir. gt
bl sualler sorarmıı~. Bir aralık yeni 
ye kUhlk h1r nrı!'lrtıman l'!ÖAl«"lrfp eor-

mtı ı.ı 

- Uu ne nlkit. .rnıuldı! . 

Arabacı cevap vermiş: 
- Vallahi bllmeyorum. Sabahleyin 

tiuradan geçtim, bir şey yoktu. 
~imdi Boğnzlclnde mftdomkt kUblk 

bir npnrtıman yapılmış, bir arabacı 
kadar milbalA~n C'tm<'den diycbllfrlz: 
Bir ı::eno sonra ynlıll\rm ~·"rl<'rfn<le n
partımanlnr ylikEıclC'cek! .. 

Burada şunu söylemek istiyorum: 

YAZAN: Niyazı Ahme d 

noğa3Cla ahşaı• yalıların yerini 
yıwaş 1avaş kübik apartımanlar 
almaya başladı. lşto bunlardan 
ikisJ ranyanR •.. 

Ycnicaml kemerinin yıkılıp yıkıl

maması için bütiln tarlb sevenler, ta
rihe, sanata hilrmet ve se\'gllerl olan· 
ıar: 

- Hayır olamaz.. Bu cinayettir .. 
diye ayak dlrodtler. Olmadı ve l:yl ol
du elbet. 

den·iu sanatı ve tarihi tarihe karışı
)"Or, yahut karışmak üzeredir. Yali .. 
sında oturamayan, onclnn istifade &

demeyen mal sahibi elindekini sata
cak, yıktıracak ve kiraya vcrmclc lı;:ln 
de kübik bir apartımnn kuracnlctır. O 
diyemez lci: 

Şimdi Boğaziçlnde başlıbaşma bir (Somı 10 1tHCU 3ayıfada) 

r-·, ___ ............................................. -.... _ ...... --.................. ._._..... ...... -
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i 
1 
1 
1 
i 

ı 

yanış 
Bir gün, gönlün ııe gözün yalnız hatıralanla,. 
Yalnız toz ve duman, yalnız kül oZmılarcta; 
KimıJe8iz, "boynu bakük 'kllllıp ağlıyaoaksnı, 

Es1dtniş cwa gibi hem 1ıer1.e..stcu ı'::aksuı .• 

O zam.an, gö:ıe,;ndc bir ~7mı yadırgayış, : 
BoşaUın dl,;rt yanuıda artık ueses, ağlayış, 
Kal.aook bir eır gibi ömründe geçenlerin; 
O, dört dıwar olaook sıı.sııp cfüıliycnlcrin .. 

Krıybolmu.' anahtarı paslı bir kilit gim, 
Yalnızlığın içinde unııtaco1.·lar seni; 
\'e, yolar~ 8(IÇ11" knybctti!jin her şeye, 
Ne ba1.:an, "e dinliyen, lmltınmıyacak gene .• 

Kt.. .. k sesin aıuKvak çok uzağa gitmeden, 
V c sayı1:1ıyacak8ın arttk. her gct.e.ai sen. 
ônilnde bir, ilri, üç •• Di.inU s(jyliyen kitap; · 
lçin<le pcırma1:1o.rın kalaook fiv1e 'bitap .. 

O zammı, n t raüırda y~ıycın bir maziyi. 
Hütıranda clirilte11 o, kitabın rahibi, 
(' .. /5z 0h1ile duman gibi ince, ince tütecek. 
1'". bu 'H"' ~ lhıı riinfl s6nm.eden 1..'iil cdr.ock. 

ALt KJ<:::MAL \IEltAll 

i 

i 
1 
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Tehlikeler Kralı 
Luzitanya vapuru ile denize gömülen 

25 mil,Yonluk defineyi çıkarmaya gırişıyor 
ıYnhudi zü{;1irtlcyince eski defterle

ri karıştırdığı glbl, galiba mnıetıcr 

de faklrlPşincQ eskiden kaybolmuş 

kalmış altınları aramaya başlayorlar. 

Gecen hafta, bundan 100 sene ev
:vel Fransa. sahillerinden biraz uzakta 
batmış olan bir geminin ~ıkarılmuı l
$ln son ve kat'! bir teııebbtıse glrişil
diğlnl yazmıştık: 

1'.,ranaız ihUJAli eanaıında Franaa
dan lngiltere7e kaçanların bulunda
ğu vapurla beraber. vap11r batınca, 

)>trcok altınlann 'Ye mucevherlerl.a. ele 
deni:Gin dibine gittiği muhakkak ... Bu 
altın ve kıymetli eşya eğer bugin çı
knrıl acak olursa mll7onlarca lira ede
cek ... Şimdiye kadar yapılan bir iki 
teşebblls netice nrmemlştlr. Falrat 
)>ugiln, gemi kurtarma usulü ilerledl
'ğl için, muhakkak bir netice alınaea
tı umuluyor. 

Duna benzer bir ikinci gömülü ha· 
zlne <lahn var ki, o da Irlanda açıkla
rında batan, "Luzltanyn" vapuru He 
öen1zln dibine gitmiştir. Bugüne ka
.idar, o gemideki altınların cıkarıl -
ması için bir ild teşebUs yapılmış, fa
kat muvaffak olunamamıştır. 

Bugün "Luzitanyn." definesinin de 
çıkarılması için yeni bir teşebbüı:e gi

rjşilmiş bulunuyor. 

Bu gemide bizim paramızla ::!5 mil
yon lira kadar tutan bir para bulun
duğu tahmin edildiği tein, bu işe da
ha bUyUk bir gayretle snn1mış bula

ııuyorlar ... 

Buna mukabil, Irlanda açıklarında 
)>atan bu geminin tamnmiyle ner~de 
sulara gömUldilğU kntlyetle blllnme • 
yor. Gemideki defineyi çıkarmayı U -

zerlerine almış olan kaptan Kreyg ile 
kaptan Henrl Russcl işe buradan baş.
lnmışlnr ve vapurun nerede battığı 
hakkında yilzden fazla kimseden mn
lfımat toplamışlardır. 

Vapur, umumt hnrp senelerinde bir 
.Alman tahtelbnlılrl tarafından torpil
lenerek batırılmıştır. Vapurdan kur
tarılan ve bugUn birkaç kişi kalmıu 

olan yolcuların, geminin imdadına gl
den tahlisiye efradının ve hattA. vapu .. 
ru batırnn Alman tahtelbnhlri lcapta
nmm bugün verdikleri malQmn.ta gö

re, "Luzltanya" nm Irlanda sahille· 
rinclen 1900 - 2000 metre murabba1 
uzaklıkta battığı anlaşılmaktadır. 

Halbuki Frnnsa sablllerlndc batan 
vapurun yeri tnmamiyle biliniyor vo 
lclne birkaç kere dalgıç inmiş, fa-

~ - KURUN un tJ,ı\ VERi 

Kaptan Oon Kroyg ile arkad~ 
Jlaka Gen Ilol ta1ıtelbahi't'.lc dcni .. c in
m.eğe hazırlantyorlar -

kat bir şey çıkarmaya muvaUa.k ola
mamıştır. "Luzltanya" meselesinde 1-
ee, .c'.laha geminin nerede battığı bllin
meyor. 

Diğer taru!tan, "'Luzitanyn" nın 

battığ1 yer çok derindir. Bu itibarla., 
.Atlas Okyanusundaki sulara gömülü 
kalan definenin tıknnlmnsı cok zor 
olacaktır. 

• TEJl ı,tK•:; 'KRAU İŞ :BAŞI 'DA 

Bu işl nzerlne alan bir Amerikalı

dır ve "Tehllke Kralı" ismi ile meş.· 

bur kaptan Con Kreyg'dlr. 
Kaptan Kreyg "Hollvut sinenıa ma

cerncıları,. birliğinin reisidir. Bu bir
liğin ne olduk\lnu kısaca anlatalım: 

Sinema, her şeyden evvel bir ma
cera sanatıdır. Öyle tehlikeli roller 

icap eder ki, bunları hiç bir nrtlst be-' 
ceremez ve cesaret edemez. : 

lotc, bu gibi roller icin, çalı9an bae·: 
kalan vardır. Birer büyük artist de-: 

' ğlldlr ye o tehllkell filmde başrol "\:C•1 

ya blltun tllm mllddctlnce deTam ede
cek bir rol verilemez. 

Fakat, filmde baş rolü alan ~ey& 

diğer rolleri ya.pa.n öteki artistlerin 
batıa.rama.dığı sahneleri de bu ••Mace, 
racılar., liurlerlne alırlar. Bunlar. tiJ., 

mhı tehlikeli sahnesini tevirlrJer, "Va.t 

zlfelerl o ka.da.rdır. Fa.kat bütiin fll .. 
min belkemlği kurtarılmıştır.-

.. Maceracılar,, bu sahneleri bauur 
' ha.yatlarını tehllkP.ye koyarak ceTI-
1 

rlrler. Bu tehlike avcılannm ateşler : 

lclnden nanı atladıklarmı, bir otom~; 
blJle kendilerini yt\ksek bfr köprlde:a '. 
nşağı nasıl attıkl rını f'~kt bir ya%ı-, 

mn.dn anlatm~F ıı.-

Bu tehlike a\'Cılar:nın en meşhuru 
kaptan Kreyg'dir ve "Hollfllt sinema 
maceraları birliği" ni lı:urnrnk bu 
teşekkülün başına getmlştlr. Con 
Kreyg, "Tradern Hom". "Şeytan 

kaplan "Ye "Denlzdekller" gibi ma• 
cern filmlerinde rol almış ve birçok 
tehlikAJI ıı:ahnPler eevlrmiştir. 

iyi bir dalgıç olan Con Kreyg en 
tehlikeli yerlerde denize inmiş 1'P bü

yük işler görmllştür ... 

Kaptan Con Kreyg ayni zamanda 
bir tahtelbahir kaptanıdır ve ''Luü· 
tnnyn" daki paraları kurtarmaya tab .. 
telbahlrle inmek arzusundadır. 

1 
Bu ameliye filme de alınacaktır •. 

Bu suretle, hem denl:z.dekl bfr define 
kurtarılacak, hem de bUytik bir ma
cera filmi tevrllmiş olacaktır. 

Con Kreyg'e çıkaracağı ı>aranm on
da biri verileceği glbl, a1rıca. bir 81· 
nema f\rketinden de binlP-rCP lirn ala
caıitır. 

Buna mukabil, tehlike yür.de bir· 
den daha fazladır. Fakat, Con Kreyg 
tf"hlike avcısı ve .. Tehlike Krah" dır. 

•' as n w ı sa m a 

iki erkek a1'08tnda bir ~: 

- işittin mi, senin e3ki ferikin et>-

~' 
- Yok oamm, sahi nııt Bh, qk ta-' 

liioocı m1, 11o'Ma hes<Jp izdiooet ""' 
- Kadım h&<Jplı daoronamk alnı'f~. 

fakat Pı!ta8lnı aıkla! 

ADI KADER· 
---Yazan: 

DüyUk Rus Hikayecisi 
Ç~HOF 

.tJu yangında ı;apkası yanan, generalin yanında ab
çllık etmiş olaıı ba§mm kıllan tamamen dökülmUo ufnk 
tefek ihtiyardı. OtuıW, dinledi, o da hatıralanw dök
tü. Nikola ocağın yanmdan ayaklamu sarlrrtm.Jf, dinli
yordu ve ikide binle efendiler zam:ınm4a ne yemekler 
pişirildiğini 80nıyordu. 

Kıyılmıv bllftekler, koUetlcr, tntlü t.Urlü çorbalar, 
tUrlü türlü aoalar hep 8D'alndı. BafuaaJ kuvveW olan 
ihtiyar {Simdilcrde yapıbmyan bir yemeği de ileri eür
dü: 

Nikola: 
- Kotlet a la marepl da pl§lrir miydiniz.! 
·-Hayır! 

Nikola ınmaf!er bir halde kaf:ıauu ealhyarall: 
- Ya iliz nenin ahÇ181Smıs! dedi. 
Çocuklar, knlar otunn111, yabnJI, rikiUı içindeydi

ler. Bir bulut içinde melelr Jrihrıeslni andınyorlardı. Hi
kAycler kendilerini bağlıyordu. 

Bazan hazdan, hazan korkudan içlerini çekiyor, tit
riyor, saranyordular. BUyllk annenin anlattAlannı en 
canlı buh:yorlardr. 

Sf?ssiz sadasız yatıldı; ihtiyarlar anlattlklan hat.rra
larm harareti içinde, arkasında hayat, hu, heyecan bı
lak:ın gençliğin ne gUzel... Halbuki adını adım yaklaş. 

ınakta olan ölümün ne kadar soğuk ve m\ltht12 olduğunu 
Clüşünüyorl.'ı r, hunu zfhinlere hiç sokmamağa çnlı!}ıyor

laıdı 

l..amba &öndU. Şimdi ortalığın karanlığı, iyice kapa. 
blmış iki kllçük pencereden vuran iki buz lliltunu, 80-
kün, arada bir beşik sarsıntısı 6mürleriııbı arbk geçti. 
ğini ve gençlik günlerinin bir daha dönmesi ihtimall ol
madığını anlatJ}ordu. Bir uyu§IDa geliyor, kendinden 
geçiliyor, fakat tam bu sırada omum bir ıey dokunu. 
:yor, yüzünüze bir nefes geliyor, artık uyku yilzU ha. 
ramdır. Vücudunuz artık bir te1 duymuyor gibidir, yal. 
mr. Jtt.famz ifllyor, Olllm fi1tri orada yerl~tlr. Ote 
tarafınıza dönllntiz, bu öliimll dll§ünmek belhmdan kur. 

tulursunus. 
Fakat o uman da ihtiyaç derdi, yannm mai§eU der. 

di bil' kurt gibi lellyecelr ve gene çok geçmeden haya. 
tın ruup gittiğini ve bir daha geri gelmek çaresi btilun. 
madığını hatırlıyac.alrsmız 

~hc;:ı yatağından: - Ah, ah! Diye inledi 
Bir el yava§. gayet yavq bir ııurette dJpndan kü. 

çük pencereye vuruyordu. F:iokla gelml3 olacaktı. 
Olga kalktı, esnlyerek, duaya benzer bir ıey mınl. 

'1anarak aürmeyl çekti, kapıyı açtı. 
Giren ktmae yoktu. Soğuk bir bava eamit. ay aydınlı. 

it VUrDUJtta. AÇ'lk kapıdan daim aülı:b Ye bofluğu 
ıre aym gısttc tabak 3ekll g{)rllltıyorclu. 

Olga eealendi: - Klmo? 
Biblc bir nefe11 yan taraftan eevap Terdi: - Ben im, 

ben! 
Fiokla kapının yaıııbqında, duvara clayanm11, ana. 

ilan doğma çıplak daruyorchı. Soğuktan Utrlyor" elifleri 
fııtrblrine nnyordu. 'Ay aydmlıimda bembeyaz, ghel, 

tuhaf bir mamara g&sterlyordu. 
Tenine vuran gölgeler, derlalnin tiııtllııde dalgala. 

nan ay göze çarpryor,koyu eamer Jdıplklerl •• tue, eert 
1Demeleri husust bir vuzuhla ayakta duruyordu. Rclı:e. 

Uyerek: 
- Derenin öte yakasındaki çapkınlar DstümU be. 

7 -------Çeviren: , __ _ 

·-----·--···-··--···._.. 
Dün ve yarıo 1 
Tercüme s 
kOlllyatı 1 

'1 seri berindeİ 
• tertJp. ecınmıe olanı 

6:s dltıen ibaret bu 
k\ittiphanede bilgini·. 

si senlfletmek bwıu-I 
nıada IAmD ola.cUI 
edebi, fmual, Ye llmll 
bltb menulara •ı 
mu ohm.mu~. Bi-

l rlncl serip blnleD ... 
lanlara bir Ura asi 

1

.. kuruş ikram ecllllr; 1 
ve 2 Ura 82 kunışl 
peşin alınarak kala-, 

• nı arda birer ıı... 

4An vc:rcsi10 bırakl·ı 
br. 

lk1Bd eeri)i biri 
den alaa1ara 1 Ural 
80 kurut ikram e41·ı 

1 Ur; -.e 9 Ura 210 ka·: 
ı l'1lf peşin almaraki 1 kalanı a7da ı er ıı-; 

radaa -.e:reelye bD'a·i 
kdır. : 

Uçtnc& eeriJI btr-i 
deıa alanlara ı llraj 
z:a kuraf} ikram ecli-ı 
Ur; 'fe 9 lira 88 ku·: 
l'1lf pefin alınarak i 
kalanı arda t er ıı-

1
: 

rac1an veenrlye bıra-
1 kılır. • 

Dördbdl eeri7I İ 
birden alanlara 1 ııJ1 ra n lntrut ikram 
edlllr: Te 2 Ura Mf 
kul'Of peşin alma-; 
rak kalanı a1da ı eri 
liradan nresl1e hı-ı 
rakılır. 1 

Beşinci seriyi blr·i 
den alanlara t llra İ 
39 knrnş ikram edl·i 
Ur; Ye 2 Ura 841 im·! 
rot peşin Almankj 
kalanı afda ı er Jt. 
radan Te.resl1e bıra· 
lnlrr. 

Altmcı &eriyi blr--

1 den alanlara ı Un 
26 kuruş lknm edil ur; ve 2 ll:ra 4 kuroş 

1 peşin almarak kala
• nı ayda ı er Jlradan 
1-vereslye b11'81nbr. 

1 
SATlfj Tirnf: 

bkan caddesi 
VAKiT KİTABEVİ 

Haydar Rıfat 

IJlllU eoydular, böyle anadan doğma, koydular. Bana ea
vap getir. 

Olga da titreye titreye yavqça: - Gir! dedi. 
- lhtJyarlara bu halde gUrUnmek naaıl olur? 
Gertektcn kocakarı Babırsızlanmağa ba§laml§b, Kay. 

nana eordu: 
- Kimdir! 
Olga hemen bir gömlek, bir de fistan getirdi, 111-

dirdl ve ikia1 de ldeta ıilı:gir gfbl girdiler. 
Koeabn gelenin kim oldufuııu eez:lnce, hiddetle: 
- Kan een mlsbı ! Bir bdm evine Adeta ...... 

karp gelmek ne demelr!
Olga: 
- Zararı yok, zararı yok gt1se)bn.,, 
Diyerek Fk>kla'yı ıaıtacalı: bir ıeyler veriyordu. 
Gene eee kesildi. 
Bu evde rahat uylru nedir bllinmesdl. Herlreeia 1* 

derdi vardı. Kaynana bôbrelrlpinden çekiyordu. lılal. 

ıet encUteal, kUtll dlltUnceler kaynanayı; korku, lürla' • 
)'!; temrlyeler ve açlık çocukları uyutmudJ. 

Uyuduklan saman da mtlteheyyiç bir halde uyurlar
dı. B1r yandan abUr yana dönerler, uylnılarmda kcmL 
ıurlar, ikide bir kalkar, su içerlerdi. 

Flokla birden hıçkıra hıçma ağlamafa bqladı. Pa.. 
kat gene çabucak kendini tuttu, bir müddet le lıçin 
ağladı, nihayet kendine geleli. 

Derenin ate yakasından bUyUlr saatin eeai 
yordıı. Fakat bozulmqtu, saat be§I vurduktan 
llçtl çaldı. 

Pencereden bakarak aydınlık oldu mu, yoksa 
aydınJıiı mı ayırdetmek gUçtil. 

Mirla kalktı, çıktı. Avluda in~ği sağdığı, havvımll• 

ikide bir de "rahat dur, Gudubet!,, dediği duyuluyo 
Kaynana çıktı. Evin '.içi henüz alaca karanlıktı, f 

eııya seçiliyordu. 
Geceleyin uyuyamamış olan Nikola fmnın üst 

fmdaki yerinden indi. Yeşil bir sandıktan frakını çıku 
dı, giyeli, pencereye yaklqarak eliyle kollarının üs 

dilzeltti, eteklerini çekti, gillilmsedi. Sonra bllyük 
dikkatle ~ıkardı, katladı, sandığa yerleııürerek te 
yerine girdi. 

Mfırla içeri girdi, fırma ate§ koydu. Besbelliydi 
iyice uyaDJDll değildi ve dolap dolap tamamen u 
nıağa bakıyordu. Sllphesiz bir ıey dUıllnllyordu, yah 
akşam anlaWmıe olan hatıralardan biri ~e ge 
ti, keneli kendine: 

- Ba)'JI', hllrrlyet daha i)i! 
Dedi. 

VD 

TUaU memuru köye geldi. Bir hafta enelden 
ne gUD, namı. niçin geleceif blllniyordu. Dyde aDC& 

kırk ev vardı; halbUk..1 haz.inenin alacağı iki bin rubleJ 
goçiyordu. 

Meyhanenin &ı!lnde teneuWen arabe!lmdan · 
iki bardak çay içtikten emıra arabayı muhtarm ye 
çcktirmlfti. Vergilerden borçlu olanJarm hepsi de 
m)§lerdi. Kubtar henüs genç b1r yaeta olduğu 

sert btr eeydl ve kendlal fakir ve vergllerlnl sa:ınum11 
ödiyemez bulunduğu halde her zaman b'1k6met tanıt 
nı tutardı. 
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Bul(ün icin bir fantezi 
1945 de bir ta9ğar~ -ğoic~l~ğu 

Yatağrmm yanındaki telefon zili çaldı. 

Otel katibi beni Ncvyorktan telefon& 

çağırdıklarmı söyledi. 
Haberi alınca keyfim kaçtı. ÇUnkü Nev

yorktaki Stil koper ent motor kompanl i
dare meclisi toplanmağa karar vermiş, 

benim de bu toplantıda bulunmakhğım i 

cap ediyormuş. 
13te kısmet.siz &dam böyle olur. Baharın 

ilk günlerindeydik. bir kaç gün rahat ne
fes alabilmek maksadile Pari.se gelmiş

tim. Ama, ne fayda, telefon benim peşi

mi bırakmıyor vo Nevyorka çağırılıyor

dum. 
Hem öyle bir çnğırılış ki, daha o gece ha
reket etmekliğim lazım. Ertesi gün öğle 
yemeğini Nevyorkttı. birlikte yiyeceğimi
zi babam telefonda söylüyor. 

Babam fevkalade i)i bir adam ve Stil 
Kuper'in dlrcktörü olduğu için onu her
kes tantr. Bu nüfuz sayesindedir ki, sivil 
hava batlannı işleten rakip üç şirketi bir
leştirmeğe muvaffak olmu tu. 

Evvelce ayn, ayrı çah~an Pnn Ameri
kan, imperialis Erueys ve Er-tran.1atlan
tikt.ayyare şirketleri birlikte çalışmağa 
başl:unışlardı. Her şirket Nevyork ile Pa
rls arasında her gün gidip gelen dörder 
dörder deniz tayynrcsl işletiyordu. 

Akşam üzeri hareket edecek tayyare
nin hareketine çok az bir mfiddet kalmış. 
tı. Er-transatlantik tayyare meydanına 

gittim. 

50 yolcu yerlerini almıştı. Salonda bir 
kaç ba~·an dansediyordu. 1937 - 1938 se
nelr>rinde Ameriknda moda olan bu eski 
dans, tayyare salonlarındaki bu bayanların 

nereden aklına gelmi~ti bilmem. Diğer bir 
aalonda da on iki Amerikalı üç kare poker 
t~kil etmişler oynayorlardı ! .. 

Saat yirmi üçü bir dakika geçerken tay
yarenin motörleri çahşmağa başladı. BU
yük bir hızla dijnen pervaneler rüzgarı 

düşmanca şamarlıyordu. Motöriln bu kadar 
bfiyük ve bizden bir kaç metre ileride iş
lemelerine rağmen, hiç bir gürültü duyul
maması insanın dikkat nazarını çekiyor

du. 

Tayyareciler kabinelerindcki yerleıino 

yerleştikten sonra kondöktör yolculara 
doğru dönnrek. deniz tayyaresinin lıu se
ferki idaresini meşhur Fransız tayyareci· 
si Anri giomenin üzerl:iıe aldığım bildirdi. 
Diger yolcuların nnlııttıklarma g6re, bu 
meşhur tayyaı eci, \'akit, vakit tayyareyi 
bi%zat idare ediyormuıs. ÇünkU, bundan 
zevk duyuyormuş, hatırımda knldrğma gö
re, Trans aUantik deniz tayynreleri hcniiz 

iptidai bir halde bulunduğu seneler içinde, 
bu tan•areci, Uc::ııi maksatla sefer yapan 
ilk tayyarelerden birini Paristen Nevyor

ka uçurmuştu. 

Halbuki, o zamandan bu zamana kadar 
cak belJ, altt yıl geçtiği hald"'. Okyanus-

ıarın üz •nnaen nşuır.te alcıfı.de bir gezinti 

haline geldi. 
Saat yirmi üçU beş dakika geçerken tay

yarenin kapılan kapatıldı. KuvvcUi bir ka.cı 

projektör karanlık suyun üzerini, havada

ki bo§lıı a)•dınlntb. 
Motörler tam mAnnsile hız aldı ve Trau& 

atla.ntilt yavaş, yavaş suyun üzerinden ha

vn.Jaıımaya başladı. 

Yolculardan çoğu dans ve pokere daldı
ğı için uı,;mağa başladığımızın farkına bile 

varmadılar. 

Poker masalarındaki jetonlar oyuncula
rın birinden diğerine geçiyor. Hayallann· 
dan memnun olan biı çok kimseler de 
barda. giilüşüyor, $ampanya kadehlerini 

boşaltıyorlardı. 

Ben kabineme çekildim. Burada bir ya
tak, bir Soteyi, tuvalet yeri ve yerin dar 
olmasına rağmen bir de duş vardı. Kapıyt 
kapadıktan ıııonra insan bir mear sükutu 

içine giriyordu. 
Dışarıdaki nıotör ve insanlarm seslerini 

ancak çok hassas bir kulak derinden de

rine duyabilirdi. 
Terınometro 15 dereceyi gösteriyordu; 

bu iyı havıı bülün yolculuk müdılctince ay
ni tlt!rcce üzerinde durdu. Gayet sakin blr 
halde yat.ağa uzandım; gazeteleri gözden 
geçirmt>k istedim. Fakat &öz k.apa.klnnm 
ağırla§mağa başladı, uyumcium ... 
H~nüz tallı bir ruyay11. dalm:§lım, ki 

kapını vuruldu. Içeri giren bademe bir 
radyo telgraf uzattı. Bunun babamdan gel
diğini za.nııetmiştim. :Milnderecatı şuydu: 

"Jkl ı.ıuıtım yolumu7. kaldı. Nc\'yorka c

riıı"lllc1den önce kaptan kabhı ine kadar 
teşrif edecek olursanız tmi bahti)"ftr et-

mi, ol:ıraksınız,. imza 
ANRI moMı~. 

Hir kaç yıl eV\·cl Giome ile Brodvey'de 
tanışmıştık. Fakat kaptanın bu t.anL,mayı 

hali habrhyııbileccğini zannetntemişlim. 

H<'mcm yataktan kalktım. Traş oldum ve 
yıkandım. Görüşmeğe h:•:ardım. 

20 metre U%unluğunda bir koridordan 

gec;tiın. iç tarafa sapan bir merdivenden 
tayyarenin ikinci katma çıktım. Kaptan ka 
binesi tayyarenin en önUne kunılm~tu. 1 

Giome beni görünce elini uzatarak Hav 
du u da, diye bağırdı ve yolculuktan me~ 
nun olup olm.'\dığımı sordu. 

Çok memnwı olduğumu söyledim. 
Kaptan kabinesinin duvarları bir çok &.- , 

leUerle doluydu. Burası bir elektrik mer .. 
kezine benziyoı·du. Orta yerde iki sandal
ye vardL Her tayyareclnin oturduğu bu 
s.'lnd:ılyeler boştu. Hayret içinde SCalmış.. 

tını. Kaptana sordum: 
- Uu tayyareyi hiç kimse idare etmez 

mi? 

GiQnıe guıerek: ''otomatik pilot., dedi. 
Kuçtik bir masa başında dikilen iki kiıi 
Parislenbeıi katedilen yolu bir kunrun ita.

lemi ile kağıt üzerine işaretıcyordu. 
Ciume bana izahat verdi: 

-Şimdi 0000 metre yüksckliktcyiz. 
Sıuıue 600 kilometre sünule gidiyoruz. 
Tam tarife üzere saat dokuzda Ncvyorkta 
olı>.cağız. Izlandadaki radyo şubesi şiddetli 

n:7.l;.~rlar olduğunu bildiriyor. Bu rüzgarın 
içine girmemek için iki tUrlü çare vardır. 
Ya, Uııha yükseklere çıkacağız; yahut 
garba doğru dilmen kıracağız. Ben garba 
doğru hır gezinti yapmağa karnr verdim. 

Kaptanın kabin<'slnde bir saat kadar kal 
dun. Oradan çıktıktan sonnı restorana git
tiıo. Karnımı doyurdum. Ondan sonra da 
kendi kııhinemP. giderek <'l~yalarrmı hazır
lamcığa baş1adrm. 

Deniz tayyaresi Hldyon r\ehri kenarın& 
indi. Babam iskelede beni bekliyordu Ve 
çok memnundu. 

- Tna~·ar eniz 12 dakika rötarla geldJ. 
Az daha beklemekten vazge,çiyorduk, de
di. 

Babamı teskin etmek için: 

- Bu Fransızlar sc.mpaUk ins:uılardH" 

ama, hiç bir \1\kit lmt'I olamıyorlar, de

dim. 

Çifte 
Nişan 

tArşldük Otto ile kızkard0şi 
:Lihtenştayn prensve pren

sesi ile evleniyorlar 

Son senelere kadar A vusturyaya 1ura1 

oltruılt gayeabü gUdecı Arfidük Ottocuuı ui. 
p.nlandığı telgraf haberi ota.rak bUdiril&. 

'Ayni zamanda, Ottonun m kardeşi preıı.. 

acs de\aid de nişanlamn11tır. 
Bu üd kardeUin uişanlandılt\an da ilrl 

1mrdeş"tir: Lfüten§lAyn prens ve prensesi. 
Avusturya tahtına varis olan iki k&rdeş. 

le nipnlılarm talihleri birbirine çok ben. 

zer~ 

Arşidük Otto ile A:rtPdüşcs Adelaid'in 

.me:ırilcketleri eski Avusturya. - Macaris
tan imparatorluğunun bir parçası idL Bu 
'J>&l'Çn, Awsturya ile bugün Almanyaya il

hak olunmuş bulunuyor. 
Lihtenştayn da bu imparatorluğun da

ha ı;:olt eskiden bir paraçası idi. Yaln.u, 
bugün hu parçalanan imparatorluktan U· 

E8k kalmakla beraber istı"kW.:lini elinde 
bulundur.maktadır ve eski imparatorluk
tan müstakil kalan yalnız odur .... 

Bugün bir prenslik olarak idare edilen 
Lihtenştayn'dan, Avusturyanm Almanya. 
ya ilhakı günlerinde uzun uzadıya bah5(}4 
1unmuşto: Resmen ve harict siyasette 
!svi~rc federasyonuna bağlı olan Lihtcnıı. 
ta)'n, bir prens tarafından idare olunur. 
Yakın ''akte kadar bu küçük hükümeU 
idaı-e eden ihti~ ar bir prensti. Bugün, 
kendisi yerini kan'.J('Şinin oğluna tcrket

tniş 1bulunu)•or. 
ışre, Arşiaük Ottonun kn: kardeşi ile 

evlenen bu adamdır. Onun kız kardeıiini 

de Otto alacaktlr. 

Bu iki e\1enmc haberi içinde en mülıim. 
mi \'8 en fazla akis uyandıranı, §Ilphesiz 
ki, Ottonun :ıişnnlanmasıdır .. Çünkü, uzwı 

müddet ArşldUkiln Avusturya tahtına kı
ıral olarak çdnnası ile evlenmesi birbiıino 
tıağtı .iki mesele teşkil ctmistir: 

A ''ııslur)·ayı Almanyanın nüfuzundan 
kurtarmak, dahilde, nszilcrin faaliyetini 
durdunn:ık için memlekette kırallık kur

mayı ynlntz Avusturyalılar değil, ayni za. 
ma.nda ve onlardan !ıiOk koin§u -memleket
ler istiyordu. Bu rnda, lta1ya da Arşidük 
Ottonun kıra! olmasını istemiştir. 

Hattiı, Ottonun ltalyan kırnluun ktlrilk 
km ile ovlcneceği ve ondan soı ra tahta 
gcçccc,ği gayet kat'i ve yakın V.r haki
kat 1>lamk mevzubalısoluyordu. 

Fakat bu v-0 b.ından daha evvel veya 
sonraki AA)inlar yolan çıktı veya bu ev-

- -
A,.fidük Ottoı 

kız ksrdc,ti ve A.r· 
fMlükle A r§iciosun 
eı.ılcnccekleri. Pro f 
tJe Prenses Lih· 
ten§layn. 

lenme meseleleri. düşfinilldü,ğü batde 

bir neticeye vamı.adı ... 
Bugün Arşidilkfuı Avusturya tahtına 

çıkması ümidi hiç kalmamıştır. 1''akat, ev

lenmesi hakkında bu sefer verilen habe
rin doğru olduğu o nisbette temin olunu
yor. Adeta Arşidükün, evlenmesi ile tah
ta çıkması gibi ha)-atmda iki mUhim hft. 
diseyi evvelce beraber görllrken, bugün 
bunl&rdan biri h!lkkındaki ümidin kalma
ması llzerlne, öteld.-ıi tahaltktik ettirmek 

istediği düşünülüyordu. 

Arş' dük Otto, bugün 26 yaşındadır ve 
bu yaşa kadar geldiği halde eYlenmemli 
olması ile, Ha.bsburg &ilesinin bir anaııc. 

sini bozmuştur. 
Hakikaten, A\'Usll.rya laral haneda

nında t-ütün prcnler gençlik hayatına gi. 

rer girmez evlenmiilerdlr. Bu. o ailedo 

bir Met yerine g<'lmiştir. 
ot•onun evlenmek istememesi \"eya ev. 

lcncmemesi, bunun için, uzun zaroandnn
beri devam eden ibir meseledir. Gerek hı
.:nm 1lkrnbası olan prensler, prensesler, 
gerek k' ndi ailesi Arşidükün evlenmesi 
i<::in ayni sebepten ısrar ediyorlnt". ... 

Oltonun Italyan krralınrn kızı ile evlen. 

mcsi için de çok ısrar edilmiş \•e çalışrl. 

mıştı. Arşidük, bu maksııUn bir kaç kero 
Vencdiğe. Romnya gitmiş gelmiş, hatta 
bu seyahatlerinden sonra, ltalyan kıralı. 

nm küçük kw Mariayı beğendiğini, sevdi. 
ğini, hakikaten evlenmek istediğini nrka. 
da.slarmıı söylemişti. 

Onların evlcnme!'ini 'bizzat Musolini. 
nin istediği de o ?..nman1nr söyleniyordu. 
Fakat, Habeş harbinden sonra Avnıpadn 

siyasetin dr>~ınesi, Arşiduklı> prensesin 
c\•lenmr·sinc mfuıi ol•nuştur. 

Bu zılıin boşa çıkınca, Arşidtlktin baş. 

ka blı prensPslc t>vlcnmesi için fırsat ha
zırhynnlar oldu. Bu arada, Ottonuo eski 
Pransız ltıral ailelerinden biri)·lc., daha 
sonra ispanya prenseslerinden biriyle ev-

leneceği haber verildi. 
Fakat Otto hiçbiriyle evlenemedi.. 
Bımun sebebi, Habsburg hanedanında, 

A:rşidüklerin e\'lenecekleri kimselerin na
sıl bir aileden olıruılan hususunda asırlar
danberi devam eden anane\•i şarttır. 

Bu şarta göre, Hııbsburg ailesine men
sup bır prens ancak bir kıral ailesine men 
sup bir kızla evlenebilir. Bu, her kıral 

ailesinde böyledir. Fakat. Avusturya kı

n.l evlatlan içüı ni.şanlılannda ammaları 

lazım gelen diğer vasıflar da vardır: 
Müstakbel Arşidüşes katolik olacak; 

bü>1ik bir servete sahip bulunacak ve çok 
eski, bundan asıri:ırca evvelindenberi de. 
vam eden bir banedaıın mensup olacak ... 

Bu ~rtal&ra uyan prenses çok bulnns. 
madığt, ibulunanlarla da uy~mak ltabil o. 
lamıt.dığı ic;in, Habsburg ailesinin bugün. 
kil rcicıi olan Arşidük Otto bekıir kalmış. 

tır. 

Arşidük, aile reisi olmasa belki bu şarL 
lan dinlemeden evlenecekti. Çilokü, Habs 
burg hnr.edanTJln mensup Arı:idüklerden 

Albrcht ile K11.rl, bugün, halk arasından 
iki Macar kızı ile evlenmişlerdir. Bunun. 
la beraber. Arşidük, onların bu hareketi. 

ni doğru bulmamıe ve kendilerini aileden 
reddetmiştir. Belki bunu, kendi mevlı:üni 
kularmak ve kendisinin de ayni arzuda 

buluaJIU\dı:ğını zanneltirmek için yapmış

tır. 

Arşidük Otto, Lihtenştnyn prensesinde 

istediği gibi bir kndm bulmuıı oluyor. Ev. 
leneck olduğu prenses Mnri Tcrcz A\'UB. 

turyanın en eski hükümdar ailelerinden 
birine mensuptur. 

Lihtenştayn, 1866 dn A\'UStul')adnn ay. 
rılıµ istiklalini aldığı zaman, hükümdarla. 
rma, Avusturya sarayı tarn.fmdaıı. asalet 
unvnm verilmiştir. 

I~ilıtenştnyn. A vrupadn, Monako ve 
San l\farino prensliklerinden sonra en kil. 

{Sonu 10 ımı·u sayı/ada) 
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Floransa aristokrasisine mensup birçok 
arkadaşları vardı. Şayet, onlar böyle 
bir i~in farkına varırlarsa mutlak su
rette mUma.naat edeceklerdi. ÇUnkU, 
sanatının en üstün zirvelerine yUksel
m.lş bir sanatkllrla, mütegallibe edici 
sonyörlerinin yanında beslemelikten ye. 
ti3llli3 ahlakça, karakterce ve her hu
susta düşkün olan bir kadınla evlenme
sine biç razı olmıyaca.klardı. 

Bunun için plinlarmı kimseye sezdir
meden. tatbik etmlş, ve bir gilzel Mayıs 
sabahı birleşmişlerdi. 
• Ressam modest olduğu kadar korkak 

ve kıskançtı da. Evlendikleri gUnden 
itibaren Lokresya. onu, arkadaşların
dan uzaklaştınnali için neler yapmıyor-
du ki? 

Her gün sahte ve ı·ıyakarlı tebessüm 
ve kaprisleri ile onu oyalıyordu. Bu su
retle, Lokresya ressamı birkaç ay içeri. 
sinde tahakkUmtl altına alınış ve istedi· 
ği gibi kullanmağa. baelamıetı. Dahi 
bunun f arkma. varmıyor muydu? Evet, 
her şeyi biliyordu. Bütün bunlara rağ
men, onun aşkmı arttıran bu kadına 
kendisini daha fazla yakla~lıran da o
nun güzelliği idi. 

Net.ekim, Lokresya. ile evlendikten 
sonra, kocasında. daha bUyUk bir teki
mül göze çarpıyordu. CıJgmcasma sev
Cliği bu kadının çehresi, ressamın biri· 
cik ilham menbaı olmuştu. Bütün basiL 
liğinc ve adiliğine rağmen giizel çehresi 
fevkalade idi. 

işte bu çehrenin sevkile en güzel e. 
serini yaratınağa. muvnffnk ol:nu~tUı 
Bu §ahescr de şimdi Madridin Prodo 
müzesinde bulunan '(Lokresyarun ken
disi ve sadakati) adlı tablosudur. Bu 
tabloyu yaparak teşhir ettikten sonra, 
ressamın ismi (Rahatız Ancira) olmuş
tu. En uf ak bir pürüz dahi göze çarp
mıyordu. Çok iyi çalışıyor, fakat, çok 
az parh. kazanıyordu. Lokresyayı mesut 
edebilmek i~in ise. çok paraya ihtiyaç 
varrı ı 

Bir gün büyük dahi karısına: 

Nankör Lokresya 
- Beni Fransa kralı Birinci Fransu. 

va Fransaya ~ağınyor. Orada para, 
şöhret, ve saadet var. Haydi gidelim! 
Demişti. 

Fakat Lokresya, anl~ılmıyan sebep
lerden dolayı, Floransayı bırakmak is. 
t.ememi§; kocasına: B ir ·tarih 

Eserleri ile, on beşinci asırda cihan
§\lnıul bir §Öhrct kazanmış olan ressam 
Andrc d' Agnoli 1488 yılında, Floransa 
şehrinde dünyaya gelmiştir. Fakat, çıl
gm_ca sevdiği karısı merhametsiz Lok
resyanın yüzünden gözlerini hayata pek 
ncı bir şekilde kapamı§tır. 

Henüz 19 yaşlarında iken, fırçasını 
büyük bir incelikle işletmeğc başlamış, 
ve bu suretle, genç yaşında sanatın en 
Usütn zirvelerine ulaşmıştı . Yalnız, aş
kına galebe çalamadığından çok basit 
ve adi bir kndınm esiri olarak yaşa-
mıştır. 

Yirmi beş yaşlarında iken, Floransa 
akademisinin resim hocalığını yapıyor
du. Her akşam akademiden çıkarak e-
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hikayesi 
vine giderken, San Gallo caddesindeki, 
çılgınca sevdiği, bir ihtiyar şapkacının 
genç ve güzel karısı Lokrcsyaya ufak 
bir hediyecik olsun almayı ihmal etmi
yordu. Aralarındaki bu aşk otuz yaşına 
girinceye kadar devam etti. İhtiyar şap. 
kacı bir gün apansızın hayata göz.lerini 
yumarak, gen~ ve ·güzel karısını dul bı-
rakmıştı. 

Fakat, Lokresya bu ölümden hiç de 
müteessir olmamış, gözlerinden bir 
damla ya-s bile akmamıştı. Neden? Çün
kü, başka bir aşıkı vardı. O da: Ressam 
Andre d'AgnoH idi. 

Lokrcsya ile ressam evlenmeyi arala
rında gizlice kararlaştırmışlardı. Evet, 
hem de çok gizli olarak! Zira, ressamın 

- Yalnız sen git, demekle iktifa et-
mişti. 

1518 -yılında ressam Fra.nsaya gitti. 
Orada ismi şehirden eehire ve salondan 
salona dolaşıyordu. Sen kıyılarında 
binlerce tablo yaparak yüz binlerce 
f:rank ltazandı. Fakat bir gUn Floransa
daki Lokresyasmdan söyle bir mektup 
alıyordu: 

- Bir haftaya kadar dönersen d5n. 
Aksi takdirde ölUmü dahi bulamıya· 

caksın. 

Ressam sanki, çıldıracaktı. Hemen 
Birinci Fransuvaya çıkarak: 

- Majeste, karını çok ağır hastadır. 
Gidip gelmek üzere müsaadenizi rica &c 

diyorum; dedi. Kral onu bırakmak iste..' 
miyordu: 

'.A-Yusturya lmparatoru Franz .Yo

'ef (Fransua Jozef) in kardeşi Mak
ılmilyen'ln Napolyonun torunu oldu
ğuna. dair eskidenberl tarihçiler ara· 
11nda blr kanaat vardı. Fakat bu ka
naat, tarihi bir hakikat olarak tesbit 
edilememişti. 

Bugün ortaya çıkarılan bir vesika 
ne bu nokta aydınlatılmış ve Maksi
mllyenln Napolyonun torunu olduğu 
tsbat edilmiştir. 

Mnlfımdur ki, Arşidük Maksimll-
1en, Mekslkaya giderek kendisini o
\"ada imparator na.n etmiş ve Meksi
kanm ismi de onun adından gelmiştir. 
imparator Makslmilyen kurşuna dizi
lerek öldürülmüştür. 

Napolyonun oğlu ise, "Kartal yav
rusu" ismi ne maruftur ve resmen i
kinci Napolyondur. 

Tariht hakikati ortaya çıkaran ve
sika, Ceymis Henri Duven ismindeki 
meşhur bir tariht eserler meraklısı
dır. Ceymis Duven bugün '.Amerikada 
hatıralarını neşretmektedlr. Bu ara
öa da o mektuptan bahsediyor. Bu
nun üzerine eTI"el~ Amerika.da ve son
ra bütün dünyada bu b!'ldhıe bomba te
siri yapıyor. 

Mektup Napolyonun oğlu Rayhştat 
dukası (yani "Kartal yavrusu") tara

' tından, o zaman henUz Arşidük bulu
nan Maksimllyene yazılmıştır. 

Ceymls Henri Duven, mektubu bul
duğu zaman henüz üniversite talobesl 
:>lduğunu söylüyor. 

Bir yaz günü, Ceymis ve 9 yaşında
ki kardeşi, yaz tatillni geçirmek Uze
re, evde bulunuyorlarmış. Ceymlsin 
kardeşi evin orasını burasını karış
tırırken, blr odada, küçük bir akik ku
tu buluyor. Bunu babaları bir müd
det evvel bir antikacıdan almıştır. 

Çocuk, kutuyu elinde evirip ce,·irir
ken, birdenbire bahçeden bir ses du
yuluyor: :Annesi onu çağırmaktadır. 
Çocuk, telA.şla kutuyu elinden atıyor 
Te bahçeye koşuyor. 

Kardeşi kutuyu yere atınca Ceymis 
öo bir çığlık atıyor: nu kutunun ne 
kadar kıymetli olduğunu VP. babası-

Hava\ 'Je f\aK~a\\ ~\ı~"~'' \)" \~~"°" 
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Meksika imparatoru Maksimilyen 

Napolyonun torunumu? 
Bu kanaati isbat eden bir 

vesika ortaya atıldı 
.nın ona ne derece ehemmiyet verdiği
ni biliyor ... 

Hemen yere eğiliyor ve kutuyu alı-
yor. 

Akik kutunun bir kenarı çatlamış
tır. Ceymis bunun tamir edillp edile
meyeceğine bakarken, kutunun bu 
çatıağıntlan blr klğıt gözUne ilişiyor. 

Çekip alıyor ve a~ıyor: 
Bu bir mektuptur ... 
Hemen odasına çekiliyor ,.e elleri 

tlt~yerek mektubu okumaya başla
yor. Mektupta şunlar yazılıdır: 

"Sevgili oP;lum; 
"Ben, za,·allı baban, senin <laha 

yeni doğduğun bu hayata gözlerimi 
)"UinJJlak tizereylm. Şu insan kuvvet
li dev, Meternıih benim daha fazla. ya
şayn.nıayacağnm nnlamış bulunuyor. 
Renim clellllklerim onun talihine yar
dnn etti. Her şeyi bil<lii:,ri gtbl sen.in 
doğumundaki csrnrı dR i\i'.,rı"CDID~"-in• 

<len korkuyorum .. 
"Ben bu mektubu sana, haberin ol-

sun <liyo yazıyonım. Ona knrş1 battı 
harckethıi de buna göre tutarsın. nn 
mektubun senin eline istediğin gibi 
düşünmen ve hareket etmen kabil o· 
lacağt bir anda ,·arMağmı ümit. e<li· 

yorum. 
"Annen bu lnıswsta sana bir :;;ey 

söylemeye~ek. O, dünyaya şim<llye ka
•lar gelmiş en büyük a<lanıın tonınu
nu karnında taşımış olmaktan dolayı 
hicap dnJUyordur. Bir g\in olacak, 
kendi talihini kendin yapma~a mec-

bur kalacaksın. 

"Bir giln gelecek Fransa, evlAtları
nın en büyü~n\in torunu olan seni 
kendi başma gc(lnnek isteyecek. O 
zaman sen, iftiharla, )timin o~lu oldn

~nu UAn edeceksin. 
"Sen, filhakika. iki imparatol" ka-

nından geliyorsun ... 
"Bu kttc;ük mU<'cvhcr kutusunu an

nene ıtfindcnniyonm1. Son al"znm cln 
onun bu kutnJU sen bl\)1ik aclam ya
şına ~f"lin<'<'YC luulal' sn'klnmn.;1, -.onrn 

!"ana vcrmcsicllr. 
"HattJ\, mli~liUl hh· ,·n?.ivı-t,.. .... ı. ·mrk 

t:eıı korkarak, annen. ı;;anR lm knt11-
1mn benim bir hCfliyc>nı 0M11l!.1111u hile 

s()ylcmrz"c clt~·o korlrn,·onnn. 

"Bununla beraber, iki nrknclno:ınU\ 
silykilim. Sen bUyüyUp yirmi yaı:-ma 
9:Clln<'<', hu mll<'<whcr lnıtnc;unnn be
nim ol<hıf?nnu ve bnnunlR senin lkti-

darı ele alman kabil olacağını bildi· 

recekler. 
"Umit ederim ki benim tarafımdan 

ı;ana verilen bu basit şey, merakım 
mucip olur ,.e kırıp ic;lnden bu nıektu• 

bu c;ıka!D'8m· 
0 Daha fazla · ıazamayacak kAdar 

-ıa,·allı bir halde buhmuyonım. · 
"Yalnız bu vazlfe7i bir meleğin il·, 

&erine alması ve senin hakkında ada
letin yerine getlrilmel'l için dua edi· 

rorn.m. 
"Başka bir şey ele yaımmuu. 

"Can vermek üzere olan baban 

D el Nnpolyon" 

Ceymis Henri, bulduğu bu keşif 
üzerine aklı başından gitmiş blr vazl· 
yette; hem.en mektubun bir kopyasını 
çıkarıyor, sonra mektubu gene kutu
nun içine koyuyor ve kutuyu tamir e· 
diyor ve bnbasn.un camlı dolabına ko
yuyor. 

Ogündenberi, Ceymis Henri, Unl· 
versitede okuduğu müddetçe, gecesini 
gündüze katıyor ve bu mektubun kl· 
me yazılmış olabileceğini, tarihte bu 
·vaziyette kim ol<hığunu nrnşttrınaya 

koyuluyor. 
Nihayet, Maksimilycn ha'k-kında'kl 

umumi kanaati ö~rcniyor. İmparator 
Maksimllyen resmen Arşidük Fra11-
sua ile Habsburglu Arşhlüşeş Sofiya
nın oğlu olarak gösterilmektedir Te 

6 temmuz 1832 de doğmuştur. 
O zaman Ceymis Henrl tarih kitap

larının sayfalarını tekrar karıştırıyor 
ve "Kartal yavrusu" nnn nl'l ?.aman 
öldüğünü buluyor. 

Vardığı netice şudur: 
Maksimllyen, ikinci Napolyon öl· 

uıeden 16 gün evvel doğmuştur ... 
O halde, ikinci Napolyonun, mektu· 

bunda "sen hayata gözlerini yeni a
çarken ben dünyadan ayrılıyorum" 
dediği bu olacak ... 

İkinci Napolyon "Kartal ya,·ı·usu" 
o zaman 21 yaşında idi ve Avusturya
da mahpus olıhı~u hapishanede ölO

yordu ... 
CeymlR Hcnrlnin kanaati kuYvet 

leni yor: 
Napolyonun oğlu. diğer Unvanla 

ile "Kartal ynvl'usu". Rnyhştat c111 
kası ve Roma J<ralı lkincl Napolyo•. 
Maksimilyenin babasıdır ... 

(Sonu gazetemizin 6 Tflct Ml~/ı/ruın41t) 



l/lnll!ill• ~-illa IM#IJUD•tr. o .,.. 
1'1Ul11, Had .. , kt1adJ lll&an kutaıuaa 
l'llcreUıı bıralcıııı 1118•ralan laaurıa .. 
.,. o 1116&r&Jardaa TevtJl111 ıcmea1 

Jlofru delfJdJ. LAtJn çabuk danana
madL TeYftk, uzanarak, maaanın Q .. 

serJnde duran kutu7u açıp, tçeralnde
kl slpral&rdan bir tane almıştı. 

Handan, kalblnJıa nruşlan blraa 
hnlaıımlf olarak, Te't'ftlt ee)'ttdJ7or· 
iu. Tevfik llgara11 yaktı. tkt nefea 
ceıtu. Sonra parmaklarının araama 
alarak indirdi. Handanın batan eu
AUJeel, bu llgaralann berinde bulu• 
nan markaydı. ÇOnk11 P'lkTet. berinde 
tendi tamının bat harnert basılı bu .. 
lunan sigaralar yaptırırdı. Hant "°' 
fazlaca murat edip, bilmem ne kadar · · 
tane de almağt teabhtlt etmek aureU· 
le hazırlanan buaual algarala!' cinsin· 
tıen ... LbulD911S bir mlballla... Fa• 
kat Flkretin ailesinin temin ettiği pa-
ra. onun bu Te ba gibi daha birçok 
mlballlalan kapılmuına meydan 
nrecek derecedeydi. 
: Tevfik, parmaklan araamdakl al • 
caraJ'l eealzce içiyor Te Handan, •l· 
garanın ucundan çıkaa cıumanıarı, 

ldeta bl)'illenmlt gibi hareketalsce 
eeyredl1ordu. 

Tevfik birdenbire: 
- Açılan daT& ııettceelnde her hal· 

de FlkreUn daha çok akıllanacağını 

9mlt ederim. ÇtlnkU;menuubahi• 'k&

dmın kocaaını da tanının. Onun ya
kaamı kolay kolay bırakacak cin8ten 
dellldlr. 

Handan, hafif bir eesle: 
- Tuhaf te1'! der gibi bir sös mınl· 

~andı. 
Terlik, onun halinde bir teY 1eaIDll 

'gibi: 
- Noyln nr Handan, dedi. Bir tu· 

llaf dunı10non. 
- Hiç_ hiç bir şeyim yok.. Burası bt· 

n.s kapalı da. •• 

- Ah sevgtllm. Senin neye lht11a· 
cm oldoğu1uı blUyorum. Sen açık ha· 
n1a, suya, gezmete Te latlrahato 
mubta~m. Blras muhtU dotlftlrlraln, 
bak o zaman kendini nasıl bulacak· 
ıın ... Ne gQzel sigara bu! 

-EveL 
- Şlmı.ll eskisi kadar slgarıı. lc;me· 

'f'Ol'8Un delil mi, tekerlm. 
- Hayır, hemen hemen hiç lçmero· 

rum. 
Bir sesmzllk daha çökttı. Sigaranın 

ucundan çıkan duman, a:ınkl kaybol· 
mak fstemeyormuş gibi havada ozan· 
dr, bllkilldll, durdu ••• 

Handan Qdntilden nöbet geçiriyor· 
du. Acaba, sigaranın, FJkrettn lamını 
taşıyan kısmı yanıp bfttJ mi? 

Ortalık kararmakta olduğundan bir 
teJ' göremt1ordu. Oayrl lbtf1ar! ola
rak: 

- Llmbayı yakayım nu Tevfik. dl· 
ye sordn. 

- Ha)'ll' seYgtllm. Ben şimdi gidi· 
rorom zaten ... Sen istediğin gibi ha-

ıe - Kl'RUN'un tf..AVESt 

Aktll et; il• lflCtl &ı1rfllect1k birçok ı,.. 

z,,rım rar. 
Bu sırada, TerlJlln 807ledJlf her 

.az, Handana manalı gel17ordu. Onu 
kaybetmek eadJ,eal7le, bir an için, 
her şeyl ona anlatmak bile l.tedl ••• O. 
na açılarak. FlkreUn bugllııkQ sl71.4 
retlnln biç, ama hlo bir te7 ifade et.o 
medlğlnl anlatmalı dtışOnDyordu. Fa~ 

kat sustu. 
Tevflğln ellndekl algara bitmek ı .. 

zereydi. 
Handan bakmakta deTam ederken, 

1'evfik. ılgarayı tablanm içine butır
dı, bıraktı. 

• Sonra, usanarak onu npttl: 
- Allaha nnnart&dık Handancıltm, ( 

eledi. Pazar gtlllil gelip aenl alacağım. 
Bv bakmafa gideceğiz. BT! .• Evimiz!.~ 
Bu keıtme1f l!I07lemekten ne kadar: 
hoşlanıyorum bilsen. Kendi evimiz 
olması .•• Bir aile )'UT&al kurmakl E~ 
m.tn ve datmt bir yuva! .. 

"1fuetJnJ h~yonlu. Bir gflıı taltlıe. 
ai Domenfoo Londi evine giderken eooyi 
zamandanberi görmediği bocaamı ziya. 
ret için odasına uğramqtı. İçeri girince • 
onu elbiseleri De Yataıma uıanmıa bir 
n.ziyette buldu. Uyuyor andı: ve uyan. 
dmnak için dürttil. Fakat. nerede? Kr· 
mıldamıyordu bile. Ölmftlttl Neden 1 
At;ldrtan! 

BugUn bu büyük auat adammm me. 
; armı ziyaret edenler mesar tqmdald 
f GU kitabeyi okumaktadırlar: ' 
~ Dan,aya e&.ret. aahmt fakat, çolC 
; sevdiği kansı nankör Lokreılyumm ,.u..: 
1 dııden ..;lıktan. ölmtlt olan Andra Dan. 
< yolu! 

. Bazin .bir netice! .• 

Boğaziçi 

Handan, Tevflğl k&pf1a kadar in· • -
dlrdl. Aynlrrken, TeTf'lttn iri kurtunt 
gftzlerf, Handanınldne talnlmıo. bir 
HJıza nrıe kalmıştı. 

- Yahu.. Blr TakiUer 7alıda otur• 
mak her babapltte nulp olmayan bl~ 
mazhariyetti. Hem bugtlnkil clbl J'OIC 
pahasına değil. Sonra yalıda oturmak! 
niçin aJ'lp olauıı. Botu denince akla 
apartıman delll yalı gelir •• " 

Kapı kapandıktan sonra, Handan 
olduğu yerde bir müddet dlleftndtl. 
Her halde, ılgaranın tı~erlnde Fikre
ttn lemini gnrmnş olacaktı. Fakat bir 
teJ' snrıemeden gitti yat? 

Acaba ayrılırken, gözlerindeki o a
ltı' baktı,lann manası neydi? Ve az 
evvel ne l!I0711l70rdu? BT! ETlmla! ... 
llıleeat bir aile yuyuıf .•• Bmln ve dal· 
mt yuva! •••• Handan, bu buhranlı da· 
kıtalar içinde, TeTftlt her zamankln· 
den rtaha çolc eeTdlğlnl blaettf. Son-' 
ra içenılnde Flkrete kartı bir aefre~ 

coşarak yumruklarını aılap tltredl1 
Rllyada gezinen bir lDsanın halile ya .. 
vaş yavaş yukarıya çıktı. As enet o.. 
turduklan odaya girdi. Masanın Uze-ı 

rlndekl stgara tablasını alarak o u· 
ğursuz algaranın ımıarlUni atmak is
tedi. Bu arada, birdenbire ne gOrse 
beğenlrslnlg. Tevflğln. kutu lçerialn· 
den alıp da lçUğl algara, Flkrettn al· 
garalarından biri değildi! Tevfik, ku· 
tunun içerisinde daha Onceden kalma' 
olan tek sigarayı almış ve lc;mlljtl. Ve 
o tek sigaranın üzerinde, sevimli bir 
ay yıldız ve sigaranın c;eşldlnl göste
ren Unvandan başka bir şey görUn-
aıovnrd:u. 

-SON-

--0-

Nankör 
Lökresya 

( lJ~ tarafı 7 incide) 

kat, hıç kimse inanmamljtı. J.~aseo ce
bir ve şiddetle resimlerin yaptınlmasmı 
istiycn Lokresya olmuştu. 

Şimdi, artık ona hiç kim9e 13 vermi
yordu. Lokresyuı ise, tekrar e!endilc
rlnfn ;·anlanna d<Jnmftşttl. Bilyiik 
dAhi, Mercenzle sarayındaki eeeri ile 

Yah sahibi 'Ml1le de79mes, fakat 
4eee de ne olacak. Bunu bilmek Hı; 
um. 

Geae neUee: 
Boğaa ktlblkletl1or Te bunun Gnllııe 

de kimse pek getemes. Acı tarafr ·u... 
rlh ve sanat eserlerinin de ktbl1d8" 
memesini temenniden başka ne ol!M 
blllr?t 

NİYAZI AHMET 

Çifte • 
nışan 

çU.k hllkümcWr. A.razlsl 1M kilometre mu. 
rabbaı. nüfusu da 25000 kadardır. 

Memleketin merked Vadm tehridJr Te 
bOkumet ile prens ptoeu burada bulun. 
maktadır. 

Lihtcnştayn pronallği bu kadar kUçUk 
olmakla beraber, bUyWt eervete eahlptir. 
Çt1nkil prensliğe alt olarak A vusturyada 
ve Çckoslo\'&kyada bir çok arazi vo me.U. 
kino ,.ardır. 

Bu memleketin bugtln prensesi olacak 
otan Arşidüşes Adelald, Ottoclan iki yq 

tnçUktfir ve 24 yqmdacbr. TahafHnf Lu. 
ven Univenfteeinde ,..pmqtır. Bundan 

iki ııene enet, ltalyada ft Orta Avrupa. 
da bir "tetkik seyynhe.Unde.. bulunm111. 

tur .... 
Bir mllddet Macaristanda kaldıktan 

80lll'll .A vusturyaya geçen ve Viyanada 
otunnağa bqbyan Adelald, ııon hldlscler 
üzerine, Alman ordulannm tehre glrece. 

il gece, en ltOçtık kanl8flerf J'ellka ile 
beraber lıbeutıltana ~. Bug(ln, 

anneleri eald imparatoriçe Zlta ve Arif. 
dOk Ottn He berabec' Belçikada balunmak. 

tadır. 

~aro~on 
- D.öneceğinize dair yeaıia ec1er ml-

' slnJz ?.. . 
Ye diht yemin ederek çddJ. 
Floransa.ya döndltğtl 'ftldt ~ 

yı sapasağlam ba1dla. Derhal l'rauada 
!ka:r.anmıı <*llaia pau.m bir bmnJ De 
1 
kendisine • atm alan.k. mD.t.ebelrW.. 
1nı kanama ....U. Q:lk 8eYfDç ~ 
'N-tık b&§Dll eokacak b!r eve ahip ol
· mu.stu. 

Lokresya ime, eline ftrilmlt olan PL 
rnları lt1.zu.mRa ,ere eufediJQl'du. Ne
relere? Madal 1"8 telınnl hWerial ~ 
anin edemiyen koclımnm arkadqlarma! 
O!hlnin avdet etmecliiiD1gören1'rm8a 
Kralı Birinci l'raD8uva Ue, bltllıı Flo-
ı 

ransalı aanatklr1ara boykut ilh etmlt. 
ve Floranslı •n•t'ktrlarm Franaada 
r;alışmalarmı hususi bir kanun ile men
etmi§ti. 

Floransayı kaaup kavuran De ııedid
lere k&r'Şı bUyük bir isyan bqgöater. 
miştl. Oranj ordulan F1on.ma i1zerine 
yürümüş, teiırl asilerden istlrdad ede
rek tekrar mlltegalllbe De Kedicilere 
teslim edeoeldeırcli. isyanla birlikte, gtin. 
de binlerce Jdşln.iıı hayatma mal olan 
bir kolera salgını da başg&sterm1ftf. 

Herkes kendini hastalıktan konmıü · 
için en kuytu yerlere gizlenmlfti Bu a
rada ressam ile karısı da Moggia. ma
garalarına iltica etmişlerdi. 

Oranj orduları eehri istlrdad ederek 
tekrar mütegallibelere verdiler. Asile. 
rin elebqılan yakalanmıe idam edile. 
oeklerdi. Fakat. bunların idamlarınm 

bir ibret dersi olarak Mereonzle sara
yının ön cephesine teressüm edllmcsi de 
kararlaştmlmıştı. 

Bu hususun müzakeresi için, De M~ 
dicilcrin erkftnı toplanmış. resminin han 
gi ressama yaptırılacağını mUnakaşa 

ediyorlardı. N"ıhayet bu tabloların iyi 
bir elden çıkmlf olması iç.in, aralann
dan biri8ini açerek büyük d!hiye gön. 
dennielerdi. Fakat. o: 

- Ben bana yapamam. Sonra, bUUln 
halk beni ölUnceye kadar li.neUe anar, 
demi§ti. Fakat, gelen mümessil: 

- Hayır. Sen yapacaksın. Biz blltlln 
sarayın etrl.fmı tahta.perde iç«isinc al. 
dıracağız. Bilihara da talebelcrini7.den 
Domenico Conti·n;n yaptığnu halk ara-
ama yaya.cağız. .. 

Ressam: 
- lyi, dedi, fakat, bunun hatasız bir 

fırçadan çıkmıe olduğu anlaşılacaktır. 
Ve bu ige memur edilmemesi için yat. 

n.rnu~tı. Ukln, bOtihı yalvarmalan ça
resiz kalmıv ''e Medlcller cebre mftraca. 
at ederek uflerln resimlerini dahiye 
yaptırmışlardı. 

Tahtaperdeler kald1rılmca d5hinin 
yapmış olduğu resimler meydana çık. 
mış, Dtınun TeSSa.mm talebelerinden Do. 
menico Contimla etinden çıkmt!1 Mnat 
6erl<!ri olduğunu ftcri sürmi.i~lerdi. Fa-

(Bomt 1.0 tmcıı MZ1flfad4) 

Cildinizdeki tazeliği muhafaza 
etmek istiyorsanız 

Dikkat edeceğiniz 
noktalar var 

Peahe ,anakb Jmfar! Rlbglrilu Jh· 
!erinin cildi bosalmut kadmlar ! Burada 
kendi tiplııillll ~ bir taııımnı yapa. 
cağız: 

Saniın ve pembe yanaklı kızlar genç
liklerinde güzel oluyorlar da, orta yap 
geldDtleri aman. pek gak dejtşlyorlv. 

Bunun sebebi twtur: Pembe yüs, a... 
IUbarilo sıbhaW bir lnııanın yilz(lnc işaret 
etmekle beraber, ekseri)"& hadcllndeıı fu
l& DUik bir cilde sahip olcfalmı11at da 
~- Btı glbl yüzler, itina glSrmeae, 
rUzgirlardan mnteosslr olur. lnco damar. 
1ar meydana ~ar, çatlar"' 901lra morar
mağa bql.ar. 

Pembo bir ytlzdo ekseriya, IDco damar
lar da gl>rllldlltilne gare, bu kUçQk Ganıar 
larm yUzUn clldine pek yakın oldufu an. 
lqılır. lgte bu 1ebcpten, öyle bir y&s. fM· 
kallde soğuk ve pek n:aP lcarp gayet 
huaubr. Damarlar mQteeeslr oldufu gibi 
Uaerlndekl şeffaf cilt dahi, çarçabuk bunı· 
pbillr. 

Pembe yanakb ktdar, gnyct sağlam 

elitleri oldufuıuı sanırlar. Ve ebertya bu 
zihniyetle, ytlzlerlnl her tnrlü tesire ma
ras blrakırlar. Vaat neticede gcnı;lfkt.en 
enet, yOz gttzelıtğlnln glttlğinJ esene gö.. 

rtırıcr. 

Pembo yanaklı katar, bu çehre)i lnrk 
yqmı geçtikten sonra da muhafaza et. 
met !at.fyorlarlNl. ~iyecelderlnc dikkat 
etmelidirler. 

Meaell, ~k fu1a et yemeleri doğru dc
fildlr. Hele romatimıaya mtltema)'il hıe, 

ula yemesfnler. Onun yerine, :ntimktln ot. 
duiu kadar tazo süt, tere)'&ğı ve pcpir 
yeıneHdirter. 

Bunlar bllalyawww laaTI gıdalardır. X... 
nın devcranma yardımı vardır. Pembe ya

naklı kazlar, a)'Dl am•Nlı, kendilerini 
zora vermlyecek llUl"ette dalma hareket 
etmek ıureWe kan deveranını tekemmlll 
ettireblllrler. Vllcudun kağpmasma mey. 
d&a bmalnnamah, bol jimnastik yapmalı, 

kopnalı, )'Urllmell, atlamalı ve sofuk ha. 
vnda. yUn f&nlla llo eldiven giymelidir. 

M.llmldln olduğu kadar sik olarak gece 
yatar:kee yıkanmalıdır. Gene kan devera.
nnu tahrik etmek için. sabunlu bir lif ile 
vllcudunu oğugturmalıdır. 

Kan deveranmdakl lrrza, yuzde morluk. 
lam sebebiyet verir. Ytlzde glSrlllen mor 
damarların o hali, lçerlnlzdckl kanın coaa 
coşa, fevk içinde akm.adığmı g&rterlr. 

Buri1an bilhassa BlS)iilyonız. ÇQnktl 

y&derl pembe renkte kadtnlar, }0 anl11 bir 
bJmn masajlara kapılar::ık fa}·da bekler.. 
iten, sarar g(Srllyorlar. Tedavhıln, yalnlt 

sıhht vufyette devam edebllmenln ana 
srmnı bilmiyorlar. 

B3ylo kadmlar '-o genç kızlar, çak so
ğuk ve çok sıcak aad&n, yllderl Dzıertae 

buz koymaktan, tevakki etmelidir. 
Ç&ntt çok eoğuk \""e sıcak. ktlçilk da

marları çatlatır. 

Yhlerlnl fazla o~turmaktan da saka· 
malıdırlar. 

Cildi fazla b<>slcmcğe de gelmez. dqan 

ya çdd:ığmız umn.n yllzilnib:U muhafaa &

dink. kımım&)"lln cinsten pudra 
iyidir. 

Yu .UU güneoten yanınız. Fakat tecl
ricen yanmak doğrudur. Oliun için 8'* 
ıhava)•& çrkmazdan evvel gilnef banyolafto 

u nuıtmw kremleri de iyice sllıilnlhll&. 



Büyük Aşk Hikayesi: 
- ~ ~-' ,,_."-2...,. ~ ,_, ,,_,, ~ _, - .-.. - ------

Uğursuz Sigara ••• 
Otomobil, Handanın evi önllne gel

Wil zaman, Fikret dışarı çıktı. llan
ılanın da elinden tutarak, dışarı cık
nıasına yardım etti. Ye sonra: 

- Birkaç dakika beraber oturabllfr 
bllylz, diye sordu. HattA bu arada bir 
,pay dahi ikram etseniz, makbule ge
ter. Muhterem arkadaşınız Tevfik 
beyefendinin bu masum davete bir 1-
lJrazı olacağını zannetmem. 
• Handan, cevap vermek istemediği
ni anlatan bir çalımla omuzlarını silk
ti. Kısaca: 

- Duyurun, dedi. Fakat son stszUmU 
söyledim değil mi? Ondan bir adım 

bile ne llerJ, ne geri ... 
EYe girdikleri sırada Fikret mırıl-

danıyordu: 

- Zaten sen dalma bllyleslndlr 
Handan! ... Söylcdltlnden bir adım 

bllc ne nerl, ne geri gitmişsindir? 
Fakat b ublr arada yelmasalc bir 

hayat olmayor mu? 
Oturma odasına kadar geldikleri 

. zaman, Jiandan, Flkreti biraz yalnız 

8 - KURUN un tLA. VESİ 

---- Nakleden: ----

1 H ik inet Münir 1 
bırakarak dışarı cıktı. Fikret, etrafa 
göz gezdirdi. DUtün döşeme \'e du
varlardaki resimlerin, bir aktris zev
kine göre tanzim edilmiş olduğu gtsrü
lüyordu, lnsan hiç bilmeden, tanıma
dan bu ôclal\Jn Iccrsine bırakılsa, mu
hakkak bir sanatkA.rın muhitinde bu
lunduğunu sezerdi. Bir kenarda da 
kilçilk bir cay masası bulunuyordu. 
Derken içeriye, elinde bir cay fincanı 
daha olduğu halde, bir kadın hizmet
çi girdi. Çay fincanını masanın üzeri
ne koydu. Çekildi. 

Fikret, duvara asılmış resimler a
rasında görülen bir gene adamın !o
toğrarma baktı. Karadeniz llmanla
rlyle İstanbul, 1zmir ve Avrupa ara
sında bUyilk mikyasta kuru yemiş ti
cnretl ynpan Tevfik Dolayırıa resmiy
di bu .... Flkretin, Tevflkle birkaç gö-
rüşmüşlUğU vardı. Fakat onun Hnn-

,. 

danla evleneceği hlkAyesinl lşlttili~ 
nedense, tuhatıa~ıyordu. 

Fikret, bu sırada, Handana aylar• 
ca evvel yaptığı ilk evlenme teklifini 
hatırladı. Handan, Flkretln yUzUne 
bakmış ve: 

- Olamaz Fikret, demişti. Sen be. 
nim aradığım tip değilsin. Denim, da• 
ima sözünde duran ve itimat edilebl• 
lir bir erkeğe ihtiyacım var. 

Fikret, kendisinde bu iki meziyet• 
ten ikisinin de olmadığını blllyordu, 
Gerçi muvaffakıyetli bir tiyatro mu• 
harrirl idi. Yazdığı eserler, bUytlk bir 
halk'. tabakası tarafından tutulmuştu. 
Oynaması haftalarca sUrUyor; seyirci .. 
ler, sık sık alkışlayarak kendlsinl 
sahneye çıkarıyorlardı. Ailece zengin
di. Fakat biltun bunlara rafmen .... 
deta bekAr olmak için yaradılmış bir 
a.damdr. 

Handan, elbisesini değiştirmiş ol•• 
rak. t~krar odaya ~lrerken tatlı bir 
el ille: 

- Saat. şimdi dördU ı;:eyrek geçiyor 

~kret, ded\. "Be~ da"&.\"&.~1a. "&.a~aT, c:,a.., 

~Jıazır olacak. Saat beş oldu mu, sen 
lae beni yalnız bırakır, gidersin olmaz 
,mı? Program btsyle ... 

Fikret ce,·ap olarak: 
- Sen bu asnbt halleri bırakıp bl

taz kendine gelmelisin Hnndan, dedi. 
~em de sacma şeyler konuşmaktan 
razgecl Gel bakayım, şöyle uslu us
ıiu karşıma otur. 

Handan, çay masasında yerini alır 
kon: 

- Saat beş buçukta Tevfik gelecek, 
~edi. 

- lyl ya, hoş geldi, sefa geldi! Ken
aislyle bir sohbet ederiz. 

- Fakat Tevfik. senden hiç hoşlan
mayor. Gariptir; Tevfik benim nrka
cfaşlarıınrn lıepsinden hoşlanıyor da, 
sana karşı bir nefreti var. 

- Bilmem farkında mısın Handan. 
Bu evlenme işi, senin bUtUn neşeni 
kaçırmış. Öyle tuhaf konuşuyorsun 

ki ... Gerçi bazan evlenme dolnyıslyle, 
keyfi kaçmış insanlar görUlliyor. Lfl.
kin, sadece hlr nişan, sana bu kadar 
tesir etmeli mi ya? 
' - Yanılıyorsun Fikret. Keyfim o 
kadar yerinde ki, vaktile clddt tclllk
kl ettiğim birçok şeylere şimdi katıla 
katıla gUlüyorum. Bunlar arasında 
ıen de varsın. Ve <laha birçok kimse
ler ... Hatt.A Uyatronun kendisi bile ... 
Onun ciddiyeti, şimdi bana tuhaf ge
liyor. Roller, şarkılar, ağlamalar, poz 
tar ... Çayına limon koymak istemez 
misin Fikret? 

- Hayır, teşekkUr ederim. Böyl~ 
lyl.. 

- E\•et, Fikret. Seninle olan mUna
ıelıellmlze gelince, biz arkadaştık. Ve 
dalma iyi bir arkadaş olarak kalaca
fız ... 

- Dediğin doğru Handan. Biz, ar
kadaştık. Sadece arkadaş!. Fnknt ar
kadaş olduğumuza kabahat etmedik 
ra ... 

- Asla ... Hiç öyle lAf mı olurmuş? 
Faknt ben senden bir şey soracağım. • 
Başka bir kadınla böyle benim gibi 
"sadece nrkadaş'' olarak münasebet 
kurdun mu? Arkadaşlıktan başka hlç 
bir 'şey dUşUnmeyerek? ... 

- Hayır, kurmadım. Kurmaynca
lım da. Buna rağmen senin Tevfik 
benden hoşlanmayor ha? 

- Hoşlanmayor işte. 

- Umumiyetle benim tipte adam-
tardan hoşlanmaz. mı? 

- Hayır, bilhassa senden hoşlan
mayor. Senin için "samimf bir adam 
değil" diyor. 

Fikret sigara içmek ihtiyacını du
,,.arak, yol olsun diye: 

- Sigara içmekte deYam ediyor mu
ıun, dedi. Yoksa TeYfik, mnsaa.de et
ımeyor mu? 
! - Hayır. MUsnade eder. Fakat ka
dınların sigara içmesinden pek hoş
lanmadığı da muhakkak. 

- Bunun1n l>eraber ona varmaktıJ 
tsrar edtyorsullı 

- .... "''"·· "''~· '\)~~\.- ""'~"""· ~'\.'1..'I. '\."'iL\. 
raşımıı vumış o\dutumu h\~ d\iş\in.-

medin galiba!? 
1 

, - Yok canım. Otuz iki var mısın? 
- Evet. Geçen eylülde girdim. Sen 

. de çok Jyl bilirsin ki, benim gibi gene 
kız rollerine çıkmış olan aktrisler, o
tuz ikiyi bulunca bir bakıma dUşUn

ceye varsalar yeridir. 
- Fakat sen, her zamankinden da

ha güzel ve iyisin. 
- Sen istediğin kadar söyle .. Gaze

telerde rollerim hakkında ufak bir 
tenkit çıksa, tabammUl edemlyeceğim 
geliyor. Sonra nihayet ben de bir in· 
san değil miyim? Hayatımı kurmak 
istemez miyim? Tiyatrodan kazancım 
bana tam istediğim yaşayışı daha ne 
kadar temin edecek? 

- Ya .. Demek Tevfikle evlenlşlnin 
sebebi biraz da istikbal endişesidir. 

:-- Hayır. Senin anladığın manada 
bir endişe değll ... Ben, Tevflğl aynt 
e:amanda seviyorum. Fakat sen bunu 
ka,·rayamazsın. 

- Ebh, pekAJft.. İnşallah mesut o
tursun. Ve düzinelerle çocuğun olur. 

- TeveccUhllne teşekkUr ederim. 
- Handan. Aldırma, şaka ediyo-

rum. 
- Fakat sen beni keyfi kaçmış, ne

şesi kaybolmuş ve belki de şakadan 

anlamaz bir insan sanmağa başlamış
tın. Nasıl lAtife edebiliyorsun?. 

Fikret, masanın üzerindeki sigara 
kutusuna uzandı. Sonra: 

- A ... dedi. Yalnız bir tane kalmış! 
işte insan Aşık olunca, sigarasına da 
o kadar ehemmiyet veremiyor. HattA 
ıöz dinleyip hiç içmeyor; değil mi? 

Handan gülümsedi? 

- Belki... 
Fikret, cebinden kendi tabakasını 

çıkararak: 

- Benim sigaralarımdan bir tane 
le, diye uzattı. 

- İstemem. Teşekkür ederim. 
- Fakat müsaade et de, ben kendi 

sigaralarımdan senin kutuna beş altı 
tane bırakayım. Olur ya. Birdenbire 
canın sigara isteyebilir. Derhal bula
mayınca sıkılırsın. 

- Mersi! 
Handan bundan sonra saatine ba

karak: 

- DugUn ikimizden birimizin her 
halde tuhaflığı üzerinde. dedi. Bir 
tilrlü doğru dürüst konuşamadık. Hay
di bakalım. Şimdi vaktin geldi. Yavaş 
yavaş tası tarağı topla. Ve evceğzine 
doğru yoluna düzel! 

Fikret: 
- BaşUstUne, .diyerek ayağa kalktı 

ve vedalaştılar. 
,Yarım saat sonra, hizmetçi, te1Aşla 

ıı:erl gelerek Tcvflğin geldiğini ha
ber verdi. 

- Hoş geldin Tevfik! 

Tevfik odadan içeri girince, bir 
müddet ayakta durmuş, Handana hay 
ran hayran baktıktan sonra: 

-ııı.,~. ~~~, .... ~ ........ 
k.~:r\m, ~~tn\\\\. . . ~ 

-Çay \~\\u m\t, 
- EYet. Teşek.'k.\it' cdu\m ... 1ş\\.t\t\-

me göre, bu sefer tems\l etUlinlz pi
yesin müddeti tamam oluyormuş. Son .. 
rn bir zaman serbest kalacaksın. Ver· 
diğin vaade bütün samimiyetimle bağ. 
lanmış olarak öylo heyecan duyuyor 
\' C bekleyorum ki Handan! 

- Evleneceğimiz günü, değil mi 
Tevfik? 

- Evet Handan. Handan, bilsen se
ni ne kadar seviyorum. Keşkl arka
daşlarını da sevcbileydlm. 

- Fakat arkadaşlarımla evlenecek 
değilsin ya ... 

- LAtife ediyorum. Fakat arkadaş. 
larmdan bir tanesinin başına bir fe-
1€lket gelmek üzere ... 

- Yok canım, kimmiş o? 
- Adını söyleyeceğim ama, şimdi-

lik gizli tutmanı isterim! Zira kendisi 
de bilmeyor. Fikret yok mu? lşte o, 
bir allenln saadetini yıkacak hareket
lerde bulunmuş birisinin karısını a
yartmış. Mesele kadının kocası tara
fından anlaşılmış, her şey tesbit edil
miş, şimdi iş mahkemeye düşmekte· 
dir. Den, erkek tarafının avukatım 

tanıyorum dn, o anlattı. 
- Sen, Fikretl zaten sevmezdin? 
- Hayır. Şahst bir garezim yoktu. 

Fakat, bu havadisten sonra, onun se
ninle konuşmasını caiz görmemiştim. 

Derken, ikisi de sustular. Odaya bir 
sUkünet çöktU. Handanın içini sUktl
net kapladı. Pek nadir blr sUkOnett 
Ortada, Handanın bUtUn yorgunluk-

• Jarını ve ruhunun açlığını gide-ren bir 
hnva Yardı. Du erkek, Handanı mesut 
edecek erkekti. lnanılabllecel,, ko
ruyacak, bUtün bir erkek! 

Handan bu düşünceleri müteakıp: 
- Fikret benim için bir arkadaştan 

başka bir şey değildir Tevfik, dedi. O
nu hiç bir zaman bnşka bir gözle 
görmedim. Daima beraber bulunmak 
istediğim bir insan da değildir. Fakat 
arada bir tesadüfen karşıma çıktığı 
zaman, aldırmamak tnbit garip olu
yor. 

Tevfik, Handanın saçlarını okşaya
rak: 

- Dundan eminim şekerim, dedi. 
Seninle tam manasiylc mesut olacağı
ma eminim ... önUmüzdekl pazara ser: 
bestsin değil mi? Boğazlclnde bir ev 
bakmağa gideceğim. Benimle beraber 
gelir misin? 

- Memnuniyetle ... 
- Şimdi bir sigara içecek kadar o-

turup gideyim. Sen de giyinip tiyat
roya gideceksin her halde. 

- Evet. Fakat ben de bu gidip gel
melerden bıktım. Dlnlenmeğe ue lca.
dar ihtiyacım ''ar bilsen .... 

..:. Fakat ben, sigara tabakamı ya
zıhanede unutmuşum galiba .. 

Tevfik bu sözil s6yledikten ıoıı•-. 

( Liitfen aayfaı çniırinia) 


