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Hatay hadiseleri münasebetiyle 
. . 

Millet Meclisinde heyecanlı bir celse 
. .. 

Birçok hatipler söz söyledi, Hariciye Vekili etraflı izahat verdi 

Hatayda tüyler ürpertici bir tedhiş hüküm •• •• suru yor 
istendi Fransa aleyhinde karar alınm8sı 

>•ys;: !! 

~ 

~ 
·-~ ... 

Atatürk şehrimizde 
Büyük Cnderinıiz dün sabah 

ıstanbulu şereflendirdi 
. 

Modern 
Sanatoryom 
Akciğer \'Cremlne musap olan 

hastalar 1stnnbultla mc,·cnt hastaha
nelere kabul cdllmcyorınuş. Sana
toryoıua nıürncnnt etmeleri cevabı 

:verllJyorınuş. Halbuki lstanbulda 
henüz modern şekilde bir sanataryo
lllumuz yok. Olsa da mevcut hasta
lar Jçln kAfi <lcğll. Onun için Sıhhat 
ve İçtimai l\lun,·cnet \'c'kl\letl bütlin 
hastahnnelcre gUndcrdiğl bir tamlnı 
Ue bundan sonra im gihllcrln de lm· 
lı:An dalrcslnclc kabul e<lHmelcrl için 
tertibat nlınmasnu tavsiye etnıJş. 

\'ekAlctin bu ta\'slycsl bize gcı;en
lercıo OunıhurJyet Halk Partisi mec
lJs grupu tnrntmclım mcnılckctimlz
<le bir sanntoryom ynpılmnsı hak
kında ' ·crllcn bir kartın hatırlattı. 
lIUküme~c ncrcyo snrtcdileccğlnln 
tarını Parti knrnrına tcrkcdllen beş 
)Uz bin liralık IJlr pnra \'ardı. na pa
!'anın lıın·a. mlldııtansını lrnnctlen
dlnnek iı;ln Ilava. Rnmmnna hıra· 
ltılınasmı lst.et"'nl"r oldu. Şüphesiz 
flldr eaaacn mavn.tJk ldl. Du tikre 
'-rattar olanlar <la f'ardı. Fakat ne· 
tJcC<Je fspartn ~lebıısu Mökc:-rem tn
l'atınclan b~ ytız bln Uranın nıoclcrn 
biıo sanatorrom Tilcuda gctlrilruck 
h!1.J7Jo Xızılaya verilmesi rotunda :.::il &eklit ekseriyetle kabnl o-

ASIM US 
rBom1 Ba. l> sa. •>. 

(Ya.mı 2 inci Mıyı/aaa) 

Londra anlaşması 
dün imza-landı 

Kredi ile ingiltereye harp 
gemisi sipariş edeceğiz 

Londra, 27 (A.A.) - Avam kama-, racı hakkında garanti vermeyi kabul 
rasmda Başvekil B. Çemberlayn, Türk eylemiştir. 

Ekonomi heyeti ile müzakerelerin bu- 2 - 1936 ticaret ve klering anlaş· 
gUn imza edilen üç anlaşmaya varmış masına bir fasıl ila;ve olunmuştur. 
olduğunu bildirmiş ve bu üç anlaşma- 3 - Türkiyenin 1ngiltcreye kredi 
nm aşağıdaki esasları ihtiva eylediği- ile harp gemisi ve diğ~r harp levazımı 

sipariş etmesini mlimkün kılan bir ni rnıvc etmiştir: 
anlaşma yapılmışlrr. 

1 - İhracat kredileri dairesi, Tür- Bu hususta Jfizım gelen kanun pro-
kiyeye on milyon lngiliz lirasına ka· jeleri pek yakında parlamentoya tevdi 
dar İngilterede jmal edilmiş mal ilı- olunacaktır. 

Elektrik Şirketi 
Ne gibi şartlarla 

satın alındı ? 
(}'n :-•\'ı ~ ilncü sayfada) 

Yazın saat 14 ten sonra 
daireler tatil oJacak 

Ankara, 27 (A.A.) - B. M. Mecll- 1938 bUtceslnln heyeU umumlyeslnl 
sl bugUn AbdUlhallk Renda.'nın bnş- kabul etmlştlr. 
kanlığında toplanarak 1938 masraf Celse açılır açıJmaz lktlsat ve.kA· 
bUtçelerlnden geriye kalmış olan ik· ı letlnln dUnkU toplantıda · başlanmış 
ti sat, ziraat ve hariciye bUtı;elerlyle, bUtçcslnln tetkiki ne devam edflmfş
varJdat bUtçelcrlnl mUzakere ederek (Sonu: Sa. 6. Sü. 1.) 

Hariciye Veklllnlo beyanatı 

Hükarnet 
Bu milli davaqı 

Behemehal kat'i ve iyi bir 
halde neticelendirecektir 

(Yazısı 5 inci sayı/ada) 

AsrT mezarlık meselesi 

Lüzumu ınuhakeme 
kararına sebep ne? 

'(Yazısı 4'üncU sayfada)] 

C:cncraı .Mariç aüııkü atı..Jlar'cla i1.:cn •• 

Dost Yugoslav nazırı General Marlç 

Metristeki atış larda bulunduk
tan sonra memleketine gitti 

Generalın beyanatı 
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BATAKLll(TAN~~ 
İMPARATORİCELiGE 

ı ... ..., ..... ~---------------------------------.--
N o. 44 \'azan: Kaı<dlDrcan Kafnı 

Dört el Teo:lorarun ark33ındaki be
yu havluyu bir tüy hafifliğile aldı. 

Genç kadın yirmi yedi yaşının biitün 
olgunlufile göründü. Hamamın ılık ve 
buiulu havasında daha çok tazelipyor· 
du. Omuzlarında, gö&sünde, ince belin· 
den sonra ta§kmltl:}an kalçalarında ter 
damlalan beliriyor; yer yer incilerle 
bezenen fil dişin;:len bir Venüs heykeli· 
ni andırıyordu. 

l3ir saat 10nra Teodora kuştüyü ve 
ipekle döıenmiı olan altından bir ıedi· 
re uzanuıııtı. Boynunda birkaç tanesi 
fmdık büyüklüğünde bir inci dizisi, 
kulaklarında pırltctta lıfüpeler vardı. A· 
lev renginde kısa kollu ince bir Roma 
elbisesi giymişti. Memelerinin tam al
tındaki zümrüd İ§lemell kemerin tokası 
iki iri elmastan yapdmı§tı. Vlicudunun 
çıldırtıcı çizgi ve gölgeleri ince bir 
alev ardında kalınış gibiydi. Salonu 
ayctınlatan iri mumlar ona daha göz 
.a.1Jcı b"· n:ıl vermi§ti. Kendi içinden 
§Öyle -diyordu: 

- Beni buraya yllkselten kuvvet 
yalnız gUzelliğimdir. Her zaman bur2-
da kalı.bilmek için her zaman güzel 
olmabyıml 

Uç ayaklı altın masada altm tabak
lar, altın vaı;ola,r, demet denıet kızıl gül 
ler vardı. 

- Geliyorl 

Dedikleri zaman en kUçük bi~ telAı 
bile göstermedi. İmparator kapı.da gö
ründü. O da bu ak§8m kırk dört )''aşına 
rağmen çok dinç ve olgun bir genç 
adam olmuıtu. 
Teod~a doğrulur gibi yaptı. Fakat 

imparator: 

- Sevgilim, kımıldanma 1 Seni böy
lece görmek bana ayn bir hazdır. 

Dedi, geniş Ddıııtlarla karısına doğ· 
ru yürüdü. Onun uıanan ellerin! tut· 
tu. Baırnıdan ayağına kadar birkaç defa 
hayran hayran seyretti: 

- Sen Vasllisa olmak için yaralan· 
mıısm' Bunu anlamak kudretini bana 
verdiği için Allaha tükür ediyorum. 
Fakat şu iç gıcıklayan elbiseler ve de
kor da sana imparr.ıtoriçclik tacı ve man 
tosu kadar yakıııyor, sevgilimi. 

Genç kadını kucakladı. 

Sonra onun kar§rsmdaki sedire uzan 
dr. 

Şaraplar içillyor ve gözler mahmur· 
l&§tıkça a§k uyanıyordu. 

Çok geçmeden iki sevgili kollarını 

birbirlerinin bellerine dolamıı olduğu 
halde yatak odalarına giriyorlardı. 

Atk dakikalan, •tlc uykusu, tam bir 
hiı ve beden tokluğu içinde tath bir 
uyanzı.. 

Yüstinyanos saadetini kanıma blr 
defa daha tekrarlamaktan haz du)-uyor• 
du. Bu aralık yarın için beslediğı arzu. 
lan ca açıyordu. Onun kalbi artık bir . 
~amla daha alamayacak olan bir kadeh 
sibl ümitle dolgundu. 

, Teodora kolunu onun boynuna atı-
7or; &{UeJ yUzünU kocasının f8kağına 
dayadıktan r.>nra 1Upbell bir scale mı
nldanıyordu: 

- Hakkın var. Fakat unutma ki, 
Omitlerimizin çokluğu bizi aldatabilir 1 
Bunun için her ztcruın uyanık durmalı, 
tersini de düşünmelidir. 

- Bu gilzcl ve mesut günde bu ka· 
nnlık düşünce niçin? 

- Bugün Biznnsın büyüJderini iyice 
gözden ,cçirdim. Onlann birçokbın 

hipodromun kurt veya aslanl~na 

benziyorlar. Fırsat bulsalar efendilerini 
ıaırmaktan çekinmiyceckler 1 Tarihte 
minlleri yok mu? 

' - 1 ••••• 

- Sına karıı bunu yapabilmeleri 
pek uzak bir ihtimaldir. Belki de sa· 
dece benim bir kuruntumdur. Fakat 
verdiğin bu saadeti bana çok görenle
rin sayısını hiç de az bulmadım. 

- Fakat, sen ve ben ayn insanlar 
C!efiliz ki .. Sen benim ruhumsun 1 

- Onlar böyle düşünmezler. , 

- Bu benim hoşuma gitmez 1 Niçin 
1'enlm cibi düşllnmiyorlar? Onlara bu
nu kabul ettirmeliyim. 

- Ben bir gey dUıündilm. 
- sayle ıevgilim, ıenin sözlerin, 

tenin aklın bana çok teyler kazandır· 
.. BaaUnJd1 IMdedaWı ,.ınu bcııim 

değil, daha çok senin eserindir. 
- lmparatorlu&un kuvvetlenmcai 

için devlet adamlarının bize aaıdık ol· 
malan lbımdır. Onlar imparatorun 
köleleridir. Halbuki ıcll.m ıckli bir 
karde9 veya oğul olduklarını gösteri~ 
yor. Onlar biraz eğiliyor ve siz onu 
öpUyorsunuz. 

- Evet .. Kanun bayledlr. 
- Kötü bir kanun .• Akılsızlar koy· 

muglar bunu .• Bizim evlenmemizi ya
sak eden kanun gibi.. YUstinüs o kanu· 
nu kaldırdı. Niçin YUstinyanos kanun~ 
ları düzelterek, imparntorluğu zengin
leştirerek amcasından daha büyük ol· 
masın 1 Devlet adamlan ve halk impa
ratorun <Snülb:le yere kapanmalı, onun 
ancak eteğini öpebilmelidir. İmparatora 
gerçekten beğlı olanlar bunu yapmak· 
tan çekinmezler, 
- ..... . 
- Demin bana "sen ve ben ayn in· 

sanlar değiliı ki .. Sen benim ruhum· 
sun 1., dedin 1 O tedenberi devlet adam
ları VasilisZılara, Vasilevslere karıı olan 
merasimi yapmazlar. Vasiliaalar harem 
dairesinde ve perde arkasında kalırlar. 
Bu da senin güzel sözlerine uymayan 
bir aı:iettir. 

Bu btclıis Uzerindc epeyce konuıtu
lar. 

İmparator ne kadar tatlı bir yorgun 
luk içinde, bu fikirlerin aıılanmaıuna en 
uygun bir ruh halinde bulunuyorsa Te· 
odora da onu dilediği yola sUrebilecek 
kadar dinç ve uyanıktı. 

Teodora Bizans tarihinden misaller 
getiriyor; bin emekle ve uzun zaman· 
da yükselmiı olanlann kendi gafletleri 
yüzünden nasıl bir anda yuvarlandıkla
rını, ölilme ıürUklendiklerlni hatırlat.I· 
yordu. 

Buna cıkidenbcri bazırlandıpa §Up 
he yoktu. 

Yüstinyano. bunların hepsine hak 
vererek ayrıldı. İmparatorlukta yapa • 
cağı yenilikler için gimaiôen lfaranru 
vermiı bulunuyordu. 

Teod~ra yatağın:» uzan:iı. Öğleye ka· 
dar yanına kimsenin girmemesini söy· 
lcdi. Henüz uykusu yoktu, belki de biç 
uyuyamayacaktı; fakat böyle de olsa 
öğleye kadar konuımadan uzanmayı 

adet edinmigti. Böylelikle güzelliğini 

kaybetmiyeceğine inanıyordu. 

Gündii% banyosunu da yaparak aof· 
raya otul1du&u zaman Komitonun gel· 
diğini haber verdiler. Biraz ıonra da 
lndaro ile Hrisamallonun kabul rica
llnda bulur:duklarrnı söylediler. Teod.o
ra onların hoı tutulmalarını emretti 
ve yemeğini tek baıına, biç acele et• 
meden bitirdL 

Salona girdiği zaman UçU de etek 
öptüler. Tcodora onlann ellerinden tu• 
tarak kaldırdı ve alınlarına dudaklan
nr değdirdi. Herhalile: 

- Bir imparatoriçe oldutumu hiçbir 
zaman unutmayınız t 

Diye haykırıyor ıiblydi. 

Komito ona dayıaı Te<><iordan balı -
ac-tti. Antakyadan yazdıtr mektupta 
"Yeğenimin Bizansta kendisine en çok 
yalap.n yere ula9tığrnı duymolda me
sudum. Yolculuk için yetecek kadar 
parayı toplamak üzereyim. tlmit ederim 
ki en yakın zamanda onu yü.zyüze 
kutlnmak saadetine de ereceğim!,, 
diyonnug. 

Bu uslu, aıkıllı ve temiz kalpli adanu 
Teodora her zaman severtll 

Teodora Nanesi çatırdı: 

- Vali Ga.linatosa yu. Dayım Teo-
dora hesabıma bin altın versin 1 Rabaıt 
bir yolculuk için ne J!rımsa yapılsın ve 
hemen buraya görv.lerilsin 1 

Kardeıine ve diğer eakl arkadaglan· 
na bakart1k devam etti: 

- Kara gilnlerde gösterdiğiniı ldost 
!uğun ycmiıini toplama zamanı gel
mı~tir. Narses sizi dilediğiniz zaman 
dinliyecektlr. Sanının ki ona daha ko
lay a;ılabileceksinlz ı İlk fm•atta ıizi 

imparatora tanıtacatım. 

Teodora bUtün akrabasına iyi vazife
ler veriyor; idare makinesinin her kıs
mında onlıın ve yaktnlannr kullanarak 
lcendi yerini de nl1amlattmyol1du. 

,(Arba Tar .. ) 

ATATCRK 
Dün şehrimize 

ge!di 

MAHK~MELEROE -
BUyUk Önderim.iz Ataturk, dUn sa

bah saat 10,30 da Haydarpa.§a ista8· 
yonuna vasıl otan husust trenlerile 
§ehrimfae şeref vermişlerdir. 

Balta ile çocuk 
öldüren katil 

Genelkurmay Başkanı General Fev· 
zl Çakmak BüyUk Önderin beraberin· 
de gelnılvtir. 

Dün mahkemede cinayeti nasıl 
işfediğini anlattı 

İstasyonun dt§t, çok erken saatler
den kesif bir halk kalabalığı ile dolu 
idi. Herkes, BUyUk Öndere kavuıımak 
hasretile koşmuştu; ve onun, gözlere 
nur, yüreklere ferahlık ve ljecaat sa
çan yUzUnU görmek için sabırsızlanı
yordu. · 

İstasyonun içinde başta. İstanbul 
Vail ve Belediye Reisi Muhittin Üs. 
tUndağ olduğu halde Emniyet Direk
törü B. Salih Kılıç, İstanbul Kuman
danı General Halis, Merkez kumanda
nı General İhsan, Kamutay Parti gru· 
pu Asbaşkanı B. Haıııan 3aka, Parti ve 
belediye erkanı, Üniversite rektörü B. 
Cemil Bilsel, birçok diğer zevat bulu· 
nuyordu. 

Büyük Önder, trenden indikten son
ra kendini ka.rşrlıyanla.ra iltifatta bu· 
lunmuşlar, Mareşal Fevzi Çakmak ve 
beraberinde gelen saylavlardan B. Ali 
Kılıç, B. Salih Bozok ''e diğer zevatla 
birlikte istasyondan çıkarak halkm 
coşkun teıahilratm& selArnlar ve te
bessümlerle mukabele etmialerdir. 

BilyUk Önder, bundan sonra nhtnn
da hazır bekliyeıı 4'Acar,, motoriyle 
Dolmabahçe sarayına gitmi3lerdir. 

( hısa haberler ) ----
• Harta tatilinden lstırade eden dilk· 

kAnlar, müsaade edilen maddelerden bnt
ka şey satarlarsa ruhsatnameleri ıerl alı
nacaktır. 

• Onlverılte ikinci cerrahi kliniği do
~ntllline operatör doktor Rıza Halit Ka. 
ııuralp seçllmtıtlr. 

• Dnlet hua Yolları ldareal Yeıllk6yde 
)'eni blT haH lstuyonu yapmala karar 
nnnfştJr. 

• Dahiliye VekA1ellnce hazırlanan bir 
kanun projesine ıöre itfaiye teşkll4tı köy
lere Yarıncaya kadar teşmil edilecek "IO 

itfaiye hlıı;mctl mecbur1 olacaktır. 
• Sirkecideki yeni rnall:re binasının in

şaatı tamamlanmıştır. 

• Bir Hazirandan itibaren Floryaya gi
den trenler ço{lallılacnktır. 

• Bir milddettenberi Kıısımpaşadnkf tcr
sanemlıı;de inşa l'!dilmcktc olan iki denizal
tı gemimiz bitirilmek nzercdir. 

Arsada silah atan sarhoş 
Agah adında birisi, dUn adam akıllı 

içip sarhoı olduktan sonra, Şehzad~ba
gında 18 mart sokağındaki bot arsaya 
gitmi,, cebindeki tabancasile duvara 
niıan alaraık sillh atmağa batlamııtır. 

Yakalanan Aglh UçUncU ıulh ceza 
mahkemesine verilmiıtir. 

Ağır ceza mahkemesi dün öğleden 

sonra ancak bir delinin iıleyebiloceii 

can~arca bir cinayetin duruşmasına 

başladı. 

Vaka Şilenin Sunturlu köyünde geç· 
miş ve 18 yaşlarında Halid Ay admda 
bir genç 15 yaıında Muharrem adında 
bir çocuğu, hiç sebepsiz balta ile par
ça ptıeça doğramı~. Sldilrmü~tür. 

Katil ya~ı küçük olmasına rağmen 

iri cüsseli idi. Etrafa hayret ifade eden 
gözlerle bakıyor, reisin suallerine müp
hem ve saçma sapan cevaplar veriyor, 
i'jlediği feci cinayeti gayet so~uk kan
lılıkla anlt•tmaya çalışıyordu: 

- Ben Şilenin Göksu köyündenim. 
Anam ile o sabah dağa odun toplamağa 
gitmiştik. Dönüşte anama, biraz dola
şacağım ıen git dedim. Yolda Uç ÇGC:U· 

ta rastladım. Bunlar ellerinde bıçakla 
çubuk yontuyorlardı. Birdenbire üze· 
rime bir elnir nöbeti geldi, zaten her 
uman gelir ya. Cinler rüyalarımda ha· 
na türlü tUrlU eziyet ederler. 

Çocuklar bir iki, Uç diye sayı sayı
yorlardı. Yanlarına yaklaıtım. Biıtden

bire bana ıihir mi yaptılar nedir pan
talonumun bUtlln düğmeleri ç6züldU, 
kııdım. Ve kendilerine: 

- Siz okuyup yazmak bilir misiniz? 
diye ıordum. 

- Daha mektebe gitmiyoruz, dedi
ler. 

- Peki, Allahın kaç tane oldufunu 
da btlmiyor musunuz? dedim. Yine ha· 
j-U, cevabını alınca, çocuklar birden
bire ıtszUme diltman gibi göründüler. 
Elimdeki baltayla Üzerlerine yUrüdüm; 
kaçııtrlar. Baltayı arkalanndan fırlat· 

tım, Muharremin omuzuna laabct etti. 
Çocuk yere dUttU. Yanına koıtum, bal· 

tayı yerden alıp AltabU Ekber, diyerek 
bUtiln kuvvetimle rastgele vurdum; 
parçaladım. 

Mahkeme ilk tahlt olarak maktul Mu· 
harrcm çocuğun kardeıı 7 yaşında Is
mail dinledi. ismrıil de vaka.tı bu ~ekil
de anlattıktan sonra, rençber Abdullah 
çağrıldı. Abdullah dedi ki: 

- Tarlada çift sUrüyordum. Yolun 
kenarında birisi gözUme ilişti. Bu adam 
yere çökmüş, yerden bir şeyler alıp 

alıp kuşağtna dolıduruyordu: 

- Kimsin sen, ne yapıyorsun orada 
diye bağırdım? Ayağa kalkınca batı· 

nın kan içinde olduğunu gördüm. Elin
deki baltadan yere kan dMJlalan dam
lıyordu. Deli olmasından korktum ve 
elimdeki ~ven-dereyi kendimi mlidafaa 
maksadile önüme tutarak: 

- Yanıma yaktaıma, yakarım. de-

Edebiyatta y e nilik 
Geçen gt1n VA· Nn dostumuz bugUnkU edt'blyat~ılnrdan bahseder· 

ken gıırbm aşırı modcrniznı.lni, kllblzınint, fUtUrizm.lnt taklit eden 
genç istidatları biraz çe.ld~Uriyordu. 

- Gönül dlle,yor ki Yahya J(emaltn estetlğtn.l ihtiva etmek şartlle 
hececiler tarzında eserler fıızııuıhyız. lllltUn kJAsiklerl bu çertcve için· 
de dlUmlze terctlme eden ~alrlcrlmiz olmalı. HUIAsa, taklit edUeceluıe 
bari kendi mJllt Ustadlarımızm ldndcn· glclllmcli. Bir neo l:'ah7a Ke
malctllk, blr neo hccecilik meydana gelmeli." 

Di7ordu. 
Buna mukabil Nurullah Ataç arkadaşmuz bir 7azısmda, her 

şeyde olduğu gibi edeblratta d" "yenJre bUrmet'' tavd7e ediyordu: 
- Her ttlrltl yeniyi serbest bırakmak lAzımdır. Yeniyi tenkit et• 

mek, beğenmt7onak beğenmediğirmzi söylemek, evet. Fakat onu dur· 
durmağa kaUa~mak, hafll'. Yeninin muhtelif te2ahtlrlert reddedllebl· 
lir; fakat renJUk ruhu reddedilemez. ÇUnkU bir taknn çirkin, devam
sız şeyler yaratsa bile gilzel ve dovamh da ondan, ancak ondan doğar." 

Dlyorda. 
E~ehtyat f!ahA!lmda btrfhlrlndcn farklı lt.1 fsttkamete işaret eden 

bu fikirler bize 1Amf<1fn '"akttfo göyledfğf bir ıı;özü hatrrlnttr. O da e
debiyatta ilcrl1cmek için takip odUccek oln ~öy1o tarif ediyordu: 

- DnfmB tröri1Ult1inıftz ırlhi: ya~mnktA ne terııkld olnbllir? JUraz 
da diloftnfllll".fimU:r; v.fhf '.\"A7mfl lrTTT. ••• " 

Zannet'ltroram 1d Htlmlt bn "i)'EU ile: 
- Dalma baı.ka1arının rıızılanm taklit etmekte ne faYda olnbf · 

Ifr? Jıtraz '1a lrnn<lf ~ör'1lB'rtimU'I l"O dll"H!ı,,ttl'rUml\z f!fhf yaznu\hyız." 

Dcm~lc fst-OSc ger<'ktfr. Çtınlctl Tf'nfllk ve J't'!nlllk içinde gUzelllk 
ancak görttıenl Ye dlştlnllenl JUDl&kla mttmk1lıl otahnll'. 

BASAN KUMÇAYJ 

dim ve köye doğru bc:ığırarak haber 
verdim. Yakaladı~. 

Sonra kendisine neden yaptın bu i§i; 
sende biç acımak yok mu? diye ıor· 

dum: 

- Fena mı? diye cevap verdi. Sin 
bir beladan kurtardım. Düııyada insan 
o kadar çok ki, bir taneıi eksilirse, ne 
otur? 

Diğer şahit korucu Salih de !iUnlan 
söyledi: 

- Köy birbirine &irmişti, kc:ıdınlar 
l'lağmyocr, çocuklar ağlıyor, erkekler 
bir taraftan bir tarafa kaçı§ıyorlardı. 

Hayırcle ne var? diye ıvıdum. Vaka
yı öğrendikten ıonra arkadaşlı:.rla yo· 
la çıkıp Halidi elinde balta ile civarda 
yakaladık. 

Müddeiumumi Sadrcttin, suçlunun 
deli olup olmadığının tesbitf için, mil
ıahedeye alınmasını istedi. 

Mahkeme kısa bir l&tigareden sonra 
Halidin mUphede altına alınmasına 

karar vererek durutmayı ba§ka bir gü
ne b:raktr. 

On kuruı alacak için ••• 
SUleymanlyede Namahrem sokağında 

oturan dondurmacı Hayri adında biriıi, 
ayni sokakta oturan ekmekçi İbrahim 
ile kanar Haticeyi 15 kuruıluk bir ala· 
cak ylizilnden, döverek, yara.lamııtrr. 

Alacttklı Hayri yakalanmıı, cUnnü 
meıhut mahkemesine verilmigtir. 

KU RUN, 
ABONE fARf 1-"ESJ 

llemltlr~r lltmlelrtı 

lrtnd• dııındo 

Aylık 96 1~ l\rf. 
S aylıt 2fl0 42& • a aylık 476 820 • 
Yıllık 000 1600 • 

farıresınden Balkan Hlrllll için aydıı 
oluı kuruş duşülur. Posta bırlılıne gir. 
mıyeo yerlere ayda yetruıo beşer kuru~ 
za nı nı edilir. 

Ahonl'! lıllydını bildiren mektup n 
telgraf Ocn:liııl, abone parasının postıı 

Yeya banka ile yollama Qcrellol ldnn· 
kemir üzerine alır. 

Türk/venin her posta merkezinde 
IWIWN'a abone 11aıılıt. 

Adre! dcğı~tirme ücreti 4!5 kuruştur __________ _J 

................ __ ...... __... ........................ . 
i 1 Cumartesi Pazar 
! a ' u 1 ın 28 Mayı~ 29 Mo:rıs 

5 inci ay - Giin 31 

Rebiıilevvel 1357 28 29 
Rumi Mayıs 135' 1' 15 
Hızır ıüoQ 2 2• 
GQndoluşa 4.33 ,,33 
Gün batışı 19.31 19.32 
Sabah naman 2.39 2.38 
Öğle 

" 12.11 12.11 
ikindi 

" 16.10 16.10 1 Akşam 
" 19.31 19.32 r 

Yatsı 21.27 21.28 : 
" 1 lnıı;l\.k 21.21 2.20 ..................... ..._...__.._ ........ --......... 

Dünkü Hava 
Hava yurdun Do~ Anııdolu ile Karade

niz kıyılarında kapalı ve yer yer yalışlı, 
Trakya, koeaell ve Orta Anadoluda çok 
bulutlu, diAer b81gelerdo az bulutlu ıeo
mlş, rüııArlar doAu, cenup doAusu ve K•
radenlzln şark kıyılıırında cenup, dlter 
yerlerde şimali istikametten orta kuvvette 
esmiştir. 

Dan htanbu1da hava ekseriyetle butut
Ju gecmı,, rüzgAr ıarptan saniyede ı .. J 
metre hızlı e~mlştlr. Saat 14 de hava ta,.. 
ylkl 759.7 milimetre idi. SUhnnet en yi)k'" 
ııek 20.4 ve en dQşQk 13.4 santigrat ka1.". 
dolun muştur. 

15 Yd ErJvel Bugün: 
Gecenlerde A.nkarada bir filmi vaatli 

hilafına ekılk (Jll&terdlolnden dolayı tıal" 
kın galeyanı ll:erlne tahrip edilen f'rel" 
konun mllll ılnemaaını, tahrip ederılet 
aleyhine bir dava acılmııtı. 

Bu darJanrn dan Anl.."Orada a6ratnıeıltrl 
bnıtanmrılrr. Ma:nanlar !5 tanedir. Bl~ 
kacr gelmedl1Jlnden 11UJhakemc bafka b 
#llna bııwkılnuııu. 



Fikir ve hadiseler: . 
Hocahk en yüksek rütbedir ! 

Yazan: Hakkı sUha Gezgin 

BUyük Millet Meclisinde maarif 
bütçesi kon~ulurken.. Vekil Saffet .b 
nkanm söylediği sözler ve okuduğu 

• rakamlar, memleketin uyanık kütlesi
ni etrafına toplam.ağa değer. 

Bu beyanatı ikiye ayırmak gerek
tir. Birinci kısmı, memlekette talebe 
sayısmm, her yıl alabildiğine yilksel· 
diğini gösteriyor. Vekil, bu kabarışı 
övünerek söylemekte haklıdır. ÇünkU 
çokluğun arkasındaki pUrUzler, ne o
lursa olsun, yurtta bilgiye susayışı 

bildirir. Bilgiye susamak, başlıb~ma 
bir kıymettir. Fakat bunun asıl büyük 
değeri, o susayışlardan doğacak neti· 
ceye varıldığı gün belirir. ' 

Kim ne derse desin, eu toprağın ils
tunde' irfansız hiçbir BeY sürekli bir 
ömre kavuşamaz. 

Tarihin ibretle .dolu sayıf aları, bu 
hiikmiln ölmez §ahltleridir, Köle lnld. 
yatları, sUrU zihniyeti, hayvan korku
siyle silrülen saltanatlar, temelsiz du
varlar gibi yıkılıp gitti. !sterse bu du
varlar, bulut kaplı birer hisar olsun, 
son deği§lllez. Belki yıkılışları biraz 
daha gürUltUlü patırdılr, tozlu doman
h olur. Gerçek medeniyet, büyük dev
let, ouurlu itaatlerden doğar. insanda 
bu temiz itaati emreden bilgidir. _ 

Maarif Vekilimiz de böyle düşiln· 
dükleri için, mekteplerdeki talebe çok
luğunu sevinerek kaydetmektett ken· 
dini alamıyor. 

Evet memleketin bolluğa kavuşma
sı, cevherinin belirmesi, toprak altı. 
nm fethi, UstünUn mamurelerle donar 
tılması hep bilgi sayesinde olacak i§
lerdir. Bu bilgiyi de, adama mektep 
verir. 

Mektepleri doldurup taşıran çocuk 
kalabalığı, bir başka noktadan da 
miljde gibi alktşlanınağa değer. Bu 
müjde, vatnndaki ana babanın uyanık
lığıdll'. ÇUnkil ancak binde bir çocuk 
kendi isteği, kendi iradesi ve kendi gö
rii§Uyle, mektep aramaz. Mektebin is
tikbal karanlığına çevrilmi§ bir fener 
olduğunu kestiremez. Bu hücum, il· 
min ana ba.baca da anlaşıldığının bir 
ifadesidir. Nutkun ikinci kısmı böyle 
değil. Orada yürekleri sızlatıcı bir 
öksUzlfik seziliyor. 

Talebe çoğalışmı ka:rşılıyacak zen
gin muallim kadrolarımız yok. Bunu 
da gayritabii saymak doğru olmaz. 
Çi1nkU bir muallim, hele kendisine ko
ca bir smif emanet edilecek değerli 
bir muallim. kolay yetişmez. Elbette 
daha epey zaman, memlekette bu sı
kıntı duyulaca.ktll'. 

Hilklımet ve Bakanlık bu güçlüğü 
zamanında sezmis ve tedbirlere de 
başvurmuştur. 

Mesela, geçenlerde yine gazete ha. 
vadisi olarak, devletçe okutulan, dev
let kesesmden beslenen, giydirilen ta
lebenin, yilksek muallim mektebine 
girmeleri §art koşulacağını öğrenmiş
tik. Meccani kayıt dosyalarına böyle 
bir taahhüt ilmihaberinin girişJ, işte 
o muallim noksanmm bir neticesiydi. 

Yine bu eksiklik yil.zlinden değil 
midir, ki her yıl, orta.mektep hocalığı 
fçin imtihanlar açılıyor. Yalnız bu tilr
ıu tedbirlerin, sağ cepten sol cebe bo· 
§alı§ bir hali var. Çünkü imtihana gi
renlerin yüzde doksan beşi, ilk tedri
sat kadrosundan gelir. 

irade küçUklüğüne vermek daha doğru 
olur. 

Bunlar düşUn.ınelidirler, ki muallim 
kadroları böyle dar kaldıkça, talebe 
miktarı ne kadar çoğalırsa çoğalsın, 
verim, hoca sayısının smırlarmdan dl
.şan çıkamaz. Yarım öğretmenin ise 
zararı, faydasından çoktur. 

Hoca arayan Maarif Vekaletinin bu
gün her çareye başvurarak yoksullu
ğu gidermeğe çalışması, işte memle
ketteki bu yaşayan gerçeği gördüğiln
dendfr. Dert görüldükten sonra, ise 
zorluğun yarısı atlatılmı§ olur. Hoca· 
lığr, rütbelerin en yilkseği saymak, 
manevi zevklere kıymet vermek genç
liğin idealleri arasında yer almalıdır. 

Bir çöp kutusunun 
İçerisinde 

Kesik memeler 
bulundu 

Evvelki akşam üstü Y enikapı açık
larında şehrin çöplerini mavna<bn de
nize döken işçiler çöpler arasmda bir 
teneke kutu görmüşler ve merak ede
rek içini açmı§lardır. 

Evvela yanlışlıkla çöp tenekesine 
atılmıı dolu bir bal kutusu tüphesini 
aridıran tenekeı,ıin kapağı etrafındaki 
lehimler sökülmüJ ve kutuda yeni ke
silmit kanlı bir kadın memesi meydana 
çıkmıştır. 

Variyet derhal mavnaları çeken ro
morkörün kaptanına bildirilmiJ, kutu 
alınarak sahile gidilmiş ve meseleden 
polise haber verilmiştir. 

Adli tıp işlerinde yapılan muayenede 
mcfnelerln gay~t mahir bir operatör 
tarafından kesildiği anlaşılmıştır. Me
me kanserli ve urludur. 

Hayırlı iki i.tık 
Taksimde Şehit Muhtar caıddesinde 

oturan Salamon kızı Viktorya, dün ge
ce Beyoğlundaki bir barda tanıştığı 

Usküdarlı Hayri ve arkadaşları ile sa
at 2 raddelerinde bir otomobil gezinti
sine çıkmııtır. 

Otomobil Osmanbeyc geldiği zaman 
yeni ahbaplar Viktoryanın çantasmda
ki 8 lirayı çalmışlar, bir şeyden haber
dar olmayan Viktoryaya veda clderek 
aynlmışlardır. Viktorya biraz sonra 
işin !tırkına varmış, polise vererek Hay
riyl tutturmuıtur. 

Kamyon arkasına takılan 
çocuk .•• 

Ortaköyde oturan Nurinin oğlu Sa
dettin çocuk, dün sokaktan geçen 4002 
numaralı kamyonun arkasına takılmış, 
fakat kamyonun arka kapısı açılarak 
başı üzerine düşmüş, Sadettin yilzün
den ve başından yarala.-ımııtır. 

Kmyon §Oförü yakruanmı~, çocuğa 
tedavi yapılmıştır. 

--O--

Teberru 
Alman mektebi talebe ve muallimle

ri KII'§ehir zelzelesi felaketzedelerine 
verilmek üzere keneli aralarında Uç 
yUz elli be3 buçuk lira toplamışlar ve 
Kızılaya teslim etmişlerdir. Genç 
mekteplilerin hamiyetini takdir ile 

1 

kaydediyoruz. 
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Orta tedrisat kadrosu 
Bu sene temmuz içinde tarrlanıile 

hazırlanmış olacak 
Halıcılann dileği 

Şehrimizdeki halıcılar dün gümrük 
Ba.smüdürü Mustafa Nuriye bir heyet 
halinde giderek görüşmüşler, hah an
treposunun muameleleri hakkında ba
zı dileklerde bulunmuşlardır. 

Orta tedrisat kadrosunda nakil ve 1 
tayin işlerinin daima Eyllıl aylarına 

bırakılması yüzünden birtakım karı
şıklıklar olduğu ve tedrisatın bu yUz. 
ıden normal bir şekilde yürümediği or
ta tedrisat dircktörlü~nce tc.'lbit e
dilmistir. 

Valdeha~ın arkasındaki 
binalar 

Eminönü Vnldchanının yıkılması 
devam ediyor. Hanın arkasındaki 29 
binanın istimlfik muamelesi de Tem. 
muza kadar bitirilecektir. 

Istanbul Gümrük Ba.şmUdürlüğU, 
bu mUracaati nazarı itibare alarak bu 
dilekleri tcsbit etmiş, Vekalete arzct. 
meğe karar vermiştir. 

Vekalet halıcılann dileklerini mu
vafık gördi\ğü takdirde halı antrepo
sundaki muamelelerde bazı tadiJat ya
pılabileceği umuluyor. 

Babanali gümrüğü 
kaldınldı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince 
görUJen lüzum Uzerine Çanakkale 
Gilmrük Ba.,müdürlüğüne bağlı Ba.
banali gümrüğü lağvedilmiştir. 

Bu gümrüğün bütün eşyaları ve 
kimya aletleri ihtiyaç görUJen güm· 
rüklere dağıtılacaktır. 

Çimento hissedarlarının 
toplantısı 

Arslan Çimento hissedarları diln 
Ağopyan hanındaki merkezlerinde bir 
toplantı yapmı§lardır. 

Toplantıda bu sene Çimento hissele
rinin beherine 180 kuruş, müessisin 
hisse senetlerinin beherine de 929 ku· 
ruş temettü dağıtılmasına karar veril
miştir. 

Tevziat 30 Hazirandan başlanarak 
30 Ağustosa kadar yapılacaktır. 

Fındık ve ceviz piyasası 
Bu hafta içerisinde yabancı illkel&

re fındık ihracatı olmamıştır. 
Yerli piyasada 43,5 • 45 kuruş a.ra

smda 29 bin kilo Jç fındık satılmıştır. 
İstanbul piyasasına gelen 13500 kilo 
fındığa mukabıl bu satıs alakadarlar
ca P.z görülmektedir. 

Şimdiki halde Istanbulda 2000 ka
buklu, 7000 kabuksuk iç ceviz, 5000 

Bakanlık bu iııe önümüzdeki Tem
muz ayı başmdan itibn.:ren b~ştıyarak 
on beş Temmuza kadar tamamlryac-ık 
ve Ağustosun ilk haftalarında alaka
darlara tcbliğat yapılacaktır. 

Bu işe ait okul sanat ve öğretmen 
vaziyetleri tcsbit edilmcğc lıaşlanmış
tır. 

Köy okullarının yeri 
tesbit ediliyor 

Şehl'İmizin muhtelif köylerinde ku
rulacak 25 köy okulu binasının yerle. 
tini tcsbit etmek ü;;.ere kültür direktö
rü Bay Tevfik Kutun ba~icanlığı altın
da bir heyet dünden itibaren çalışma
ya ba§lamıştır. 

Heyet türlü kazalara giderek köyle· 
ri gezmekte ve bina kurulacak yerleri 
kararlaştmnaktadır. KÖmisyon çalış· 
masını bir haftaya kadar tamamJıya
caktır. 

Eskinazi Musevi cemaatinin 
elindeki bina alınıyor 

Müsevi cemaati tarafından okul yn.· 
pılmak üzere ayrılan Beyoğlu Galteşi
met okulu bilfilıa.ra. Eskinazi Müsevi 
cemaati tarafından okul halinden çı

karılmıştı. 

'I{ültür direktörlüğü vaziyeti inceli. 
yerek binayı tekrar alacak ve okul ha
line koya:caktrr. Burada yeni ve giüzel 
bir lise kurulacaktır. 

Sınıf geçecek talebeler 
Ortaokul talebelerinin sınıf geçme 

vaziyetlerini tesbit etmek üzere önü
müz.deki Pazartesi günil öğretmenler 
meclisi bir toplantı yapacaklardır. 
Toplantıda sözlliye girecek talebeler 
tesbit edilecektir. 

kabuklu, 6000 kabuksuz, iç fındık sto- Gümrüklerde yeni tayinler 
ku mevcut olduğu tesbit edilmiştir. 

Dün lstanbul gtimrükleri başmil-
Barut fiyatlarında dürlüğüne Ankaradan yeni bir tayin 
tenzilat yapılacak listesi gönderilmiştir. 

İnhisarlar idaresi, memleketimizde Bu listeye göre; Karabük gümrük 
avcılığı teşvik etmek maksaclile kara başmemuru Vehbi, İstanbul gümrük
av barut satıe fiatlerinde tenzilat yap- leri anbar memurluğuna, İstanbul an
mağa karar vermis, bu hususta yeni bar memuru Şeraf ettin terfian Istıın. 
bir tarife hazırlamıştır. bul gümrükleri veznedarlığına, Çanak-

1 Hazirandan itibaren tatbik mevki· kale anbar memuru Mithat İstanbul 
ine konulacak tarifeye göre; 500 \ anbar memurluğuna, İstanbul muha
gramlık birinci nevi av barutu kutusu sebc memuru Tevfik Fikret, terfian 
110 kuruşa satılacaktır. Bundan evvel İstanbul ~müdürlük memurluğuna 
bu nevi barutun fiati 115 kuruştu. tayin edilmi§lerdir. 
Bundan.başka §imdiye kadar 60 ku- Ayrıca açıktan Şadi lstanbul güm-

ruş& satılan 250 gramlık barut kutu- rükleri muhasebe memurluğuna ve yi· 
sunu da bu defa 55 kuru§a alma.k ne açıktan Ratıbe İstanbul memurlu
mUmkUn olacaktır. ğuna, İzmit Değirmendere muhafaza 

memnuniyetle ka.I'§1lanmıştır. rece terfi ettirilmişlerdir. 

Mal sahiplerine tebliğ işi bitirilmiş
tir. 

Maltepe · Selamiçcşµıe 
arasındaki bozuk yol 

Maltepe ile Selamiçeşme arasındaki 
bozuk yolun REfalt olarak inşasına ka
rar verilmiştir. Bir haftaya kadar iha
le yapılacaktır. 
Diğer taraftan 350000 liraya ihale 

edilen Bebek - lstinye sahil yolunun 
da inşaatı birkaç güne kadar başlaya· 
caktır. 

Yeni cenaze İstasY-onları 
Cenazelerin hazırlanan bir tarife ile 

belediye tarafından kaldırılması işine 
bir ay evvel ba§lanmıştı. 

Iı.,atih ve Kadıköyde evvelce ~sis e
dilmiş olan istasyon !ardan başka ye· 
nlden Bakırköy, Adalarla diğer dört 
yerde dnha istasyon kurulacaktır. 

Cenazesi olanlar bu istasyonlara 
müracaat edcceklerrlir. 

Ayrı Belediyelere tabi olan 
sayfiyelerin planı 

Belediye hududu haricinde olan ve 
fakat Istanbulun sayfiye yerleri ara
sında bulunan Maltepe. Kartal, Pen
dik gi;.,i ayrı belediyelere tabi olan 
yerlerin pianları da lstruıbul planını 

yapan mütehassıs Prostn tanzim etti. 
rilmesi meselesi tetldk olunmaktadır. 

Taksimde yer altında 
yapılacak garaj 

Belediyece, Taksimde yer altında 
bir garaj yap1lmasına karar verilmiş
tir. 

Şehir mUtehassısı Prost ile imar 
müdilril Ziya dün Taksime giderek 
tetkikatta bulurunu;ılardır. İki kısmı 
ihtiva edecek garajda otobüs ve taksi
ler duracaktır. 

Garaj, Taksimde kaldırılacak olnn 
gn.zinolarrn altında olacaktır. 

Avni Bayer 
ceza mahkemesine verildı 
Tcpebaşında dişçilik yapan ve oto

biis dedikodusu etrafında. ismi sık sık 
işitilen Avni Bayer, evvelki gün eski
denbe.ri tanıştığı Recai Nüzhet Baba. 
nın Kalamıştaki evine gtimrilk me
murlarından Cavit adında bir arkada
şı ile gitmiş, Recai Babanı aramıştır. 

Evdekiler Recai Nüzhetin e'·de ol
nadığını söyleyince Avni Bayer, ken. 
disini aldattığını ve öldüreceğini söy. 
lemiş, bağırıp çağınnağa başlamıştır. 
lçcrdekiler bu vaziyet karşısında bil
yilk bir korkuya düşerek, komşu ev
lere kaçmışlardır. 

Neticede polis tarafından yakala
nan Avni Bayer dlin mevı::uden mUd· 
deiumumiliğc verilmiş, mUddeiumumt
lik de kendisini, muhakeme olunmalC 
U7.ere, Üsküdar sulh ceza mahkemesi· Açık konuşmaktan çekin.miyelim, 

bugilnku genç nesil, hocalığı tamaa 

değer, özenmeğe hak verir bir paye · -=====:;-:==;:;:::::;=~::;:;::;;:::==::;;====:;:::;:===::::;:;~::::;=:=:::===---------========-~:::::::;:;::=::::-:-------
saymryor. Fakat bu saymayı§, bir tet-

ne sevketmfştir. 

İkinci nevi 500 gramlık barut 95 1- memuru Hasan terfian İstanbul mc
ken 90 dan, 250 gramlık kutular 50 ı. murluğuna tayin edilmişler, İstanbul 
ken 45 ten, 100 gramlık kutular da Gümrük Başmüdürlilğü memurların. 
22,50 iken 18 kut'U§Uın satın almabi- dan Zeki Sehavet, muayene memuru 
lecektir. İnhisarlar idaresinin bu yeni 1 Ekrem, veznedar Mustafa Arü, anbar 
tarifesi avcılar arasında son derece memuru Nalın ve Mümta.z da birer de-

kik süzgecinden geçirilerek elde edil
llıi§ değildir. Daha kolay, daha az yo
rucu mesleklere hevesten gelme bir 
şeydir, Çetini, yalçım, zorlamaktan 
doğan ruh tadını bilmedikleri, tanı
nıadıkları için böyle yanlı§ yollara ııa
l'>tyorlar. 

Bugün hocaların kazancı az değil
dir, İnsaflı olur ve vatan bütçesi için
de nıuallime dilşen, payı azımsama.z· 
:ak, gönIUmUr.e 15.zmıgelen tesellixi 

Uluruz. Muallimler arasında ancak ı 
eskUer, l!yik oldukları refaha kavuş- ı 
1211Ulıt§lardır. Son on yıl içinde mesle· ~ 
fe girenler, bütUn öteki meslekteki
d%~en hiç de aşağı bir halde değiller. 

Resımne 
~acnnseuer.: 
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Elektrik şirl<eti- Asri mezarhk meselesi 

Büyük Britanyanıo Şiraz konsolosu Davld 
0' Konnor; valiyi ilzam yollu sözlerine 

devamla, neticede ••• 
Tarih IJ Teırlniıanl 191SJ? ... şc. 

ra:. valisi. Bi111ük Brllanua konıo- · 
loıhaneıinde, bu devletin Şiraz, kon.. 
ıolosu olan Davld O'Konnorun ml
•a/lridir. Çalııma od~ında onunla 
karıı karııualar. Almanlar aleyhln
de Jnglli:lerce ha:ırlanan bir pld
nın vali tarafından verine qetirll
mcılnl isteyen korısoloı, l'onu;ma
nın devam ıa/haıında, eıcllmle ;611· 
le söulüuor: 

- Ekıeldnı, alı yalnız Jrıgiltcre
nln urvelinl öğunmtı vazluetteal
nl:ı:; /nglltercnln J..-uvvetlnl Öğren

mekllln ıakınınz:. Servellylll bfrle
ıen, ıervellne dayanan bu 1.."Utıvclln 
bir. kndret olduğuna, flilen tanıma• 
mdkıa iktifa edip, inanını:. Yanlıı 
'bir ıeull lnanrnıı. aldalılmıı olmıul'!• 
ctz4ını:dan emin bulunarak, ekıe· 

ld.nıl 

- Konsolos, vnliyi adama.kıllı sars
mıştı. Vali, artık lnı söı1erden sonra 
1ıamladığı itirazı ileri sllrecek yerde, 
ıyutlrundu. Başmı önline iğerek, içini 
~kU, içi kemirilerek inler gibi bir ses
le, hafifçe tasdik etti; 

;. - Evet, evet .• Ben, bütUn bunları 
liiliyonım. lşin neye varacağrn.I ka.v
rıyamıyor değilim! 

" Konsolos, valinin bu rf catı kal'flısm
Qa. memnun, onu süzerken, karşısmda.
ld, başmı biraz k~dırarak, göz ucuy
la. ona baktı. Ve David O'Konnonm, 
kendisine istediği tesiri icra etmek 
zevkini tatbğım sezerek, eilkindi, tek
rar mücadeleye devam arzusunu du
yarak: 
· - Lakin; dedi; anoe plft.nımz §im· 

dikinden farklıydı; esasta değilse bi
le, teferruatta .. HattA pek öyle tef er· 
ruaUa da. değil, ya; meseıa, evvelce, 
daha birlre.ç ay sonra harekete geç
mek nlyetindcydinlz. Şimdi birdenbi
re ip tacil etmeniz, beni bUsbütUn 
müşkUl vaziyete sokuyor. Bu mUthiı 
acele, sıkboğaz edllm.i§ bir adam vazi
yetine sokuyor beni; dolayısiyle de ea
grrtıyor ! Tereddüt içerisinde, ne yapa
cağmıı bilemJyecek haldeyim! Eğer 

bu kadar acele etmeseydiniz,.. evet, a
cele etmeseydiniz bu kadn.r .. 

- Bu kadar acele etmeseydik mi?. 
Ekselans, geçlktiğimiz söylenebilir; 
ve hattA lUzumundan fazla! Evet, 
temkin ve itidalle da.vramşmıız, bir 
zaaf alAmeti samla.rak, ortalığa fesat 
Jcra.nştırınak lstiyenleri cesarete getir
ili! HllsnUniyctimizln gördüğü muka • 
beleye ıhi ç de lbu ayni isim verilemez, 
kanaatindeyim! 
.. BütUn soğukkanlılrğma rağmen, 

Jionsolos David O'Konnor, heyecana 
mr kapılıyordu? Çehresindeki hatlar, 
heyecanlanı§ izlerile değişiyor ımuy
öu? Şiraz valisi, bakışlariyle onu ba· 
ikI§lanm ara.§brarak, sordu: 

- Ne demek istiyorsunuz lbu sözü
nilzle? 

BUyilk Britanya konsolosunun se.<JI, 
ayni sesti. Tonu bir ihtizaza bile uğ
ra.madnn, ne demek istediğini açıkça 
söyledi: 

- Heln8Crilerfnlzin pek sevdiği Her 
:Vasmus'dan şik~yetçl olmanız dnlıa 
yerindedir, sanırım. Bize tazallftm et. 
meni.ze sebebiyet veren, odur! 

-Vasmusmu? 
- Bu isim, sir.e yabancı gelmiyor 

her halde! 
- Vasmus? Haa,.. evet, .. ta.bit! Ev

vell Buşehrde, sonra da Şirar.da Al
manlıınn konsolosu idi; sizin gıöl, o 
da bir konsolos.. 

- Fakat, 'idi,, değil mi? Şimdi ne 

sun faaliyeti de, aleyhine casusluk 
yn.ptığı tara.fen. hoş görülemez, kendi
sine istediği gibi at oynabnasma mU. 
sa.it meydan, daima.~ bırakılamaz 
şUphesiz! Zanneder misiniz, ki tngU
tere bu adamın ölçilsUzlUkten çokta.il 
çıkıp da ~ın dereceye varan bildiği 
gibi at oynatmasına daha uzun zaman 
seyirci knlabilir? 

Şiraz valisi, Vilhelm Vasmusun haı
reketlerini takbih mi edecekti, yoksa 
onun hakkındaki mUlahazalara karşı 
sakit kalmağr mı tercih edecekti? Bü
yUk Britanya konsolosu, onun bu hu· 
susta bir mUta.leada bulunmasrm bek
lemeden, devamla: 

- Vatandaelannızm cesaretine 
saygı beslerim; dedi; lngilizler, lran
lılarm cesaretini takdirle kendilerine 
ka.r§ı hilrmet duyarlar. Fakat bu ce
saretin, bizim aleyhlmU.o istismar ~ 
dilmesi de hoşumuza gitmez. Bu cesa.. 
reti istismarla onlan aleylılmU.e tet
vik ve tahrik eden de, işte bu Alman
dır. Harekete getirici kuvvet, onun 
ea.hsında toplnnıyor. Haftadan hafta.. 
ya daha. sıklaşan baskınlara uğra.yor, 
baskm yapan kafilelerin gittikçe ço· 
ğalması dolayısiyle, biz de askerleri
mizin sayısını arttmyonız: müdafaa. 
cephesini daimn. daha ziyade tarsinle 
m~gul oluyoruz. Bu, bizim için bir 
külfettir. Vaziyet böyle (}eğil midir 
sizce de. Ekselans? 

Ve Büyük Britanya konsolosu, sual 
sormakla beraber cevap beklemeden, 
lranlı valiye vaziyeti detayİarile de 
anlatb: 

- :Sugehrdeki ganıizon, umum! 
harbin başlangıcındakine nisbetle, 15 
kere daha 1.-uvvetlidir; oradaki asker
lerimizi 15 misline çıkardJktan başka, 
bu şehri ayni nlsbette de tahkim et
tik. Vaziyet böyle olduğu halde, gene 
de oraya yeniden asker göndermek i
cap ediyor. Hilkfunetim, petrol menba
larmm emniyeti ihlAI olun.muş sayılıp 
sa.yılmıyacağmı soru§tunıyor, bu hu. 
susta endişe izhar ederek, vaziyeti 
ciddiyetle t.elakki ediyor. Petrol ihti
yacmı temin eden menbalarm emni
yetini temin hususunun, hele böyle 
bir muharebe za.ınanmda bilhassa. göz 
önUnde tutulacağı, Eksclfuısnııza i
zahtan ımUstağni blr keyfiyettir! 

Zaman 1lerledikçe, onun tarafına 

geçen kabilelerin sayısı fa.zlalaBıyor. 

Kabile, kabile arkası sıra bu çılgına 
taraftar kesiliyor. Ve candarnı.a teo
kilabnu.daki yüzlerce kiı;ıinln de Vil
helm Vasmusun taraflısı olduğunu 

ben bilmiyorum mu sanıyorsunuz? Fr 
ğer daha. ziyade bekli yecek olursam. 
sonunda yalnız Iran kabilelerini değil, 
Iran polisini de aleyhimize dönmilg 
göreceğim. 

(Arlocm VM) 

Bir katil mÜ§ahade altına 
alındı 

Kadıköy vapur iskelesinde kansı Be
hiceyi yabana bir erkekle beraber gö
rlincc tabancayla vurarak öldilrcn ia-
kele ba§memuru Ri!atm duru§ması ne
ticesinde kendisinin, mU§ahdde altma 
alınmasına mahkemece karar verilmiş
ti. 

Rifat dün adliye doktoru Salih Ha
lim tarafından muayene edilmiı, ken
disinde kıskançlık ve olan her ıeyi 
uzun uzadıya tefsir etmek haualnrı 

görUlmügtür. Fakat bunlann marazi 
bir halde olup olmadığının tesbiti için 
ttbbt adlide müşahede altına alınması
na karar verilmi§-tir. 

Ne gibi şartlarla 
satın alındı? 

Ankara, 27 (Telefonla) - lstanbul 
Elektrik şirketlle imzalanan mukave
lename tasdik edilmek i1zere yakında 
hilldmıet tarafmdan Meclise verile. 
cektir. 

Şirket de mukaveleyi hissedarlar u
mu.mt heyetlnlıı tasdikma. anedecek
tır. Mukavelena.menin bazı esas mad
delerini hülasaten bildiriyorum: 

lmtiyaz mukavelesi vesaire ile §ir
kete bahşedilml§ olnn asıl ve fer'i bU
tun imtiyaz, hak ve menfaatlerini bilft· 
mum eebeke fabrika. teslsab levazım 
ve mefrueabn kMf esi şirketin Tilrkf
yede bulunan menkul ve gayri menkul 
mal hak ve menfaatlerinin bir Kfuıu
nusani 1938 tarihinden muteber olmak 
Ur.ere hilldimetc devir ve tesellümUnU 
airket kabul etmi§tfr. 

Bu tarihten itibaren işletme mua
melatının varidat ve masrafları hUkll. 
mete ait olacaktır. Bu tarihten evvel 
ise şirketin bütUn akit ve vecibeleri 
eirkete ait olacak, ancak bu akitlerden 
hUkmU bu tarihten sonraya aft olan
lar hUkumete ait buluna.cakbr. 

Bir !Kfuıunusanlden sonra §irkctçc 
yapılmış olan akitler htikUmetçe üa o
lunacaktır. Müşterilere ha.len meri bu
lunan bllcUnıle abonomnn senetlerile 
mukaveleler eskisi gıöi cari olacak
tır. 

Mil§terilerin bir KAnunusani 1938 
den itibaren evvelki zamana ait borç
ları şirketin 1937 - 1938 yı1larına ait 
f aturalarm tahakkuku 1937 - :1.938 
yıllarına. alt gilnlerin adedi nisbetin· 
de taraf1ar arasında tasfiye olunacak
tir. 

Bu esas dahilinde tahakkuk edecek 
§irket alacağı hUkftmet mesuliyet ka· 
bul etmiyerek ve takibata giri§miy&
rek yüme be§ ücreti mu.kabilinde 
mllştcrilcrden tahsil olunacaktır. Şir
ket bu alacaklarmı takipte eer"oost o
lacaktır. Şirket müşterilerinden aldığı 
nakit teminat mektupları, avan ve d~ 
pozitolan ibir Temmuz 938 tarihinde 
hUkfunete devredecektir. 

Umum müdür hariç, diğer memurlar 
müstahdemler bir Temmuz 1938 ta:ri
hinde mevcut olanlan bUkfunete inU· 
kal edecektir. 
Şirket bir !K!nunuevvel 1937 deki 

vaziyete göre ihtiyat sandığı, muave
net sandığı, hu.sual sermaye ve ikraz 
sandığı mevcutlarını htlkfunete teslim 
edecektir. 

Şirket memurlara karşı kanun ve ig 
akitlerinden mUtevellit mesuliyetten 
kurtulup tazminat vermeğe mecbur 
olnıryacakt.J:r ve ~irketin taahhtidat ve 
vecibeleri bUkiimete geçmla olacaktır. 

MUbayaa bedeli mağazada mevcÜt 
sekiz yUz bin liralık malı.eme bedeli l· 
le beraber on bir milyon sekiz yilzbin 
lira tesblt edilmiştir ki bunun ecnebi 
parasına çevrilmesi neticesi mukave
lede borç miktarı bir milyon sekiz yUz 
yetmiş ilQ İngiliz lirası olarak kayde
dilmiatlr. 

Hlild'imet bu parayı yüzde beş faizli, 
1938 yılı borç tahvilleri namı altında 
ödeyecektir. Ta.h\Tİllerin beheri on tn. 
giliz lirası kıymetinde ve 43 kuponlu 
olacaktır. 

Tediyeler ve itfa albayda bir yapı
laca.kt.J:r. Beher kuponun kıymeti be!i 
Şlllndir. 1lk itfaya 1930 başında başla. 
nacaktır. 

Tahvil ve kuponlar vergilerden mu
af tutulmuşlardır. HUkClmet l Ka.nu
nuevYcl 1038, 10 Haziran 1939, 10 KA· 
nunuevvel 1939 tarihlerinde satın al· 
ma bedelinin al~ar aylık fa.izi karşılı
ğı olarak 47,325, lngiliz lirası ödeye
cektir. 

1940 da ba§lıyacak taksitlerin her 
blri 75413 İngiliz lirası olacaktır. Tak
sitler Osmanlı Bankasının Londra. 
merkezinde ödenecek ve tediye Türk 
borçlarının halen ve atiyen tabi ola. 
cağı hükUmlere yani meri olan itilM
namede yapılacak her türlU tadilat 
tahdidat tecdit veya temditlere göre 

o eehirde, ne de bu §clıirde Almanya
yı temsil etmiyor. Resmen bir temsil 
aa.lahi yeU yok! Bununla beraber, 'bu· 
ralarda Almanyayı, Almanya hesabı
na en faydalı tekilde temsil eden de 
gene o! Hiç bir resmi sıfatı, sa.Wıiye
tl ihafz bulunmadığı halde, vaziyet bu 
merkezde! 

Vefat · ifa edilecektir. 

Dt.vid O'Konnor, dudakları ucunda 
tielire!ı çizgiyJ gidermeğe lilzum gar
meden: 

-Bu adam; dedi; oitndl sadece bir 

Eski Ceride! Havadis gazetesi sa.hl- Tarife tatbikaf.'nda şirketin müşte-
hi Fethi Uz.kanın biraderi Sahil Sıhhi- rilerden fazla aldığı paralar dolayısile 
ye memurlarından Hüseyin Cemil Uz· 
kan vefat etm.lşt.ir. 

Cenazesi dlln Kadıköyilndeld evin
den kaldırılarak Karacaahmede defno
lunmuştur. Ailesine taziyetlerlmlzt 

§irket tebriye edilmiştir. 

lbrada belediye hariç brrakılmı§t.J:r. 
Şirket tesisatmm devritesllm muame
lesine Haziranda başlanacak, bir ay 
80JlI'& yani bir Temmur.da işletme fi-

--._ Wllr6-.ıta. JntOmJ 

Lüzumu ınuhakeme 
kararına sebep ne? 

Arsa nasıl satın alındı?- lstlmlilk komisyo
nunun ve Daimi encllmenlnln o zamanki · 
azaları-Tahkikatın geçirdiği safhalar 

Dünkü giıZetemizde neşredilen ve 
Ankara muhabirimizden telefonla alın
mış olan bir haberde Vali ve Belediye 
reisi Muhiddin Ustilndağ hakkında 

ıOrayı devletçe Hizumu muhakeme ka
rarı verilmi§ olduğu bildirilmekte idi. 
Zincirlikuyuda asri mezarlık tesisi sı
ralnrında mezarlık i!rin arsa satın alı
nırken yolsuzluk yapıldığına dair olan 
iddia, bu karara zemin teşkil etmekte
dir. 

Bu hususta yaptığımız tahkikatın 

neticesini karilerimize bildiriyoruz: 
Zincirlikuyuda asri mezarlık tesisi 

Şehir meclisince beıı sene önce karar
lD;tmlmış ve belediye icra makam: 
MecidiycköyU dı2ansında mezarlık te. 
siııine elveriııli arsalar aramağa başla
mııtır. 

Bu arada Emllli Milliyeye ait bir 
arsanın satın alınması mevzuubahı ol
muş, Eml~ki milliye idaresi bu arsanm 
beher dönümüne seksen lira ücret iste· 
miştir; keyfiyet maliyece Vekiller He· 
yetine sevkedilmlı, orada da dönüm 
başına beş lira z2m..-nedilerek arsanın 
beher dönilmU için seksen beı lira fi
yat biçilmiştir. 

Emlaki milliye idaresi bu araanm 
mülkiyetinin kendisine ait oldu
ğunu iddia etmekle beraber Meeidiye
köyilndeki arazinin bur kısımlarında 

olduğu gibi bu arsanın üstünde de 93 
muhacirleri tarafından yapılmış bara· 
kalar vesaire vardır. Belediye arsayı 

satın almak için evvela fuzuli ıagillerin 
çıkartılmasını Emlaki milliye idaresin
den istemiş, Emlaki milliye idaresi ar
sayı bu fuzuli iııgaller dolayısile bele· 
diyeye tamamen teslim edememiştir. 

Bu safhalar gazetelerde havaClis cla
rak yazılmış, hadiseyi bu ıuretlc öğ
renenler arasında bnt E§ref Dikoğlu 

namında bir zat, vekili vasıtasile bele-

Sakat gözüken sağlam 
dilenci 

Reşad Sinyalgüler adında birisi, sabık 
Iran sefarethanesinin köşesine çökerek 
bir kolunu ceketinin içine saklamak bir 
ayağını da öteki ayağı altına almak &U· 

retile kendisine bir sakat süsü vermiş, 
dilenmiştir. 

Polisler tarafından yakalanınca eli ve 
ayağı sapsağlam meydana çıkan Sinyal· 
güler, dün birinci ııulh ceza mahkeme· 
sinde muhakeme olunmuı. demiıtir ki: 

- Ben yolculardan para istemddim, 
ki, onlar verdiler; hem beni bu sefer
lik affeöcrseniz, bir daha yapmam 1 

Hakim Regid, SinyalgWeri 16 giln 
müddetle belediye hizmetlerinde çaht
mağa mahkQm ctmittir. 

Tavan tahtalarını sökerek 
para çalmı§ 

Şehzadebagında oturan Şerafcttin 

Alp adında birisi, evvelki gece evinin 
altındaki bir dükkana tavan tahtalarını 
sökerek girmiJ, ve çckmt.4.:edeki 45 lira 
parayı çalmı;tır. Suçlu ertesi gün he. 
men dördüncü asliye ceza mahkemesine 
verilmi§, fakııt dinlenen ıahitler aklın· 
dan zoru olduğunu söylemiılerdir. Şe-
raf ettinin adliye doktoru tarafmdan 
muayenesi ıonunda, deli olmadığı an
laşılmış, o yolda rapor verihnigtir. 

Şerafettin hakkında karar bugün ve· 
rilecektir. 

( Yeni Neşriyat ) 
Türk tütünü 

Memleketimizin bellibaşlı servetlerlnden 
olan tUtUn lşlcrJrnlz hakkındn neşriyatta 

bulunmak üzere (Türk Tütünü) isminde 
yeni bir mecmua çıkmaAa başlamıştır. 

Tütnn tarlasında çalışan kö:rlüleri gös
teren renkli bir kapak içinde bulunan 
mecmuada memleket ve dünya tütilncillil
ğüne ait mfitenevvl mnl<ımal ve makaleler, 
tntiln çlftçilerJne öğütler, piyasa haberleri, 
röportajlar, fıkralar ve karlkatllr vardır. 

TiltüncWerlmlzl neşriyat sahasında ta
mamen tatmin edecek bir olgunluk ve mn
kemmelJyeUe hazırlanmış olan (Tfirlc TO
tfinil) mecmuuına f)1 haşarılar temenni 
Te bütnn lfitnncillere yeni ıazetc1erlıtl o-

diyeye mUracaat ederek o havalidc 
mezarlık te:;isine milsait arazisi olduğu
nu ve bunu daha müsait fiyatla satabi· 
leceğini bildirmiştir. 

Bu müracaat üzerine fenni ve 11hht 
tetkikat y .. tpılarak arazinin mezarlık 

tesisine müsait olduğu anlaşılmış, mer
hum v<ıli bay Haydarın reisliği altında 
Yusuf Ziya ve HulCisiden milrckkep 
istimlak pazarlık komisyonu mal sahi
bini çağırarak uzun uzndıya pazarlık 

etmiştir. Neticede bay Eşrefin vekili 
tarafından teklif edilen arazinin beher 
dönUmUniln fiyatı yetmiı Uç lira ola· 
rak tesbit edilmiştir. 

Keyfiyet usulü dahilinde daimi en
cümene sevkolunmuJ, bayan Nakiye 
Elgün, bay Cevdet Kerim incedayı, 

bay Mehmet Ali YUrUker, bay Mehmet 
Gökçe, Bay Avni Yağız, bay Suphi Ar
tel, bay ihsan Namık Poroy, bay Şera
fcttinden mUrekkep olan daimi encU
men pazarlığın muvafık olduğuna ve 
554 dönümden ibaret yekpare ar&"Un 
beher dönümü yetml§ Uç liradan ııatın 
alınmasına ittifakla karar vermi§tir. 

Daimi encümenin bu kararında Amil 
olan başlıcfJ iki sebep vardır: Birisi bu 
arsanm maliyeye ait olup da kazılıp 

doldurulup tesviyeııi icap eden ve mu· 
hacirlerin i§gali altında bulunan ana
ya nazartın daha iyi tartlan haiz olma
sıdır: ötekisi de kıymeti Vekiller He
yeti Jcararile dönüm baırnda seksen beı 
lira olarak takdir edilmit olan arsadan 
beher dönümde on iki lira ekaik fiyatla 
ııatın a1ınmasının mümkün olmasıdır. 

Daimi Encümenin karan üzerine bay 
E§refe alt "arsa bu bedelle &atın 'iliha
rak mezarlığın tesisine ba§lannuftır. 

Hadisenin mahiyeti budur. 

Bundan birkaç ay önce mülkiye mU
f ettigleri lstanbulda otobüs meselesi 
hakkında tahkikat ve tetkikatta bulu
nurken 934 yılına ait olan asri mezar
lık arsasının mübayaooı keyfiyetinde 
yolsuzluk olduğu arsa tıabibi bay Eşre
fin himaye edildiği, bu zatın belediyeye 
dönümilnU yetmiş üç liraya sattığı ar
salan evvelce maliyeden ve diğer kim· 
selerden dönümü otuz kırk liradan aa
trn almıt olduğu yolunda ihbarat vo 
neşriyatta bulunulmuıtur. 

Mülkiye müfettiıleri bunun üzerine 
tahkikat ve tetkikata ba1lamı1lar ve 
Dı~1iliye VekUetine verdikleri fezleke
lerinde bay Eırefin arsasının bahalı 

alındığı, kendisinin himaye edilerek te
neffUUne yardım cıdildiği beyanile vali 
ve belediye reisi Muhiddin Ustündağ, 
eski belediye reis muavini Hamid, bele
diye mezarlıklar mildUrU Silleyman, es
ki istimlak pazarlık komisyonu auam• 
dan berhayat bulunan Hultlıi ve Yusuf 
Ziya, o zamanki daimt cncilıncnin tim
di mebus bulunan, Nakiye, Cevdet Ke· 
rim ve Mehmet Ali YUrilkerden maakia 
olan azası Avni, Suphi, 1hscm Namık, 
Şerafcttin ve Mehmet Ali Gökçe hakla· 
nnda lüzumu muhakeme talebinde bu• 
lunmuşlardır. Evrak Dahiliye Veklle
tinde tetkik edilirken Vekalet hukuk 
müşavirliği, mlif ettiılerin bu talebinde 
isabet bulunmadığı ve arsarun aatll\ 
alınma muamelesinin kanuna uygun ol· 
duğu miltaleaaıru ilcriye ıilrmUt ~ 

böylece evrak ıetrayı devlete gönderil· 
mittir. 

Şürayı devlet mlilkiye dairesi de iti 
incelem.ig ve müfettiılerin lüzumu ıııu· 
hakeme hakkındaki talebini reddederek 
alakadarların hepsi hakkında mcoi ııı0• 
hakeme karan vermiıtir. Bu kacar uıu• 
len gQrayı devlet heyeti umumiye•i; 
ıcvkedilmig ve heyeti umumiye ınUl 
ye dairesinin meni muhakeme kararı: 
beı muhalif reye karp altı reyle re 
detml~tir. Bu vaziyete göre şQrayı defi' 

Jetin bu karan alakalılara teb~i-~.~; 
rek mildafaalan almacaktır. ~ 
nn müdafaa ve itirazlannın tc~ 
sonra 10rayr devlet umum! heye~ 
vereceği karara göre icap ederse ııı ,
le temyiz mahkemesine intı"kal cldeC 
Te mııhılreme onda ~ 
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Hatay meselesi hakkında 
Hariciye vekilinin beyanatı Metris tepe 

Ankara, 27 (A.A..). - BugUn B. M. 
Meclisinde Harlclye YekA.letl bOtte
sln!n mtızakeresl esnasında Harici
ye Veklll Dr. Tevfik RUştll Aras aşa
fıdakl beyanatta bulunmuştur: 

Tasvlbtntze arzolunan hariciye 
bOtceslnde gecen seneki bütçeden 
belllbaelı bir fark yoktur. Ancak bu 
mUnasebetle dış Jşlerlmh: ve bu it
lerle muvazzaf ve mesul dairenizin 
faallyetl hakkında malflmat arzet
mek 1sterJm. 

Bu veslle ne söz alan hatiplerin 
hemen hepsi Hataydan bahsettiler. 
Ben de sözlerime bu mllll davamız
dan başlıyacağım. Bu sayede harici 
mUnasebetlerlmfze dair maruzatımı 
mllsbet blr zeminde blt1rmek kolay 
olacaktır. 

Hatayın ellm macerası hepinizin 
malnmudur. Anavatandan cilda dll
şen Tilrkiyenin bu mOtemmtm diya
rı balkının çektikleriyle bUtOn TUr
ktye yirmi senedenberl muztarlpUr. 
SaklnlerJnln her vakit ekseriyet! 
Ttlrk, bUnyesl Tnrk, kllltOrll Tllrk o
lan Hatay ayn! zamanda vatanımı
zın bllyük bir kısmının emniyet ka
pısı ve kllldldlr. Bu kıtayı askeri 
lşgall altına alan Fransa Ue sene
lerdenberl taldblnden biran bile ha
lt kalmadığımız sulh ve lyl geçinme 
polltikamızın icabı olarak makul bir 
hal çaresine varmak için 1921 den· 
beri dalma blrlblrinl ikmal edeceği
ni zannettiğimiz müzakerelerde bu
lunduk. Zaman zaman tlmlt uyan
dıran gtınler olmadı değil... Fakat 
devam etmedi. Bbe karşı alınan 

teahhütıerln tatbik edllmemtş olma• 
aı yUzOnden tablatlyle şlktyete mee· 
bur olduk. Bu suretle her şlkA.yet 
safhası yeni blr müzakere açtı. Nlha
,.et blldlğtnlz cemlyetl akvam ka
rarlanna varıldı. Bu kararların tat
bikinin lsttızam ettiği intlhap tali
matnamesinin blltUn mukarrerat& 
mugayir yapıldığını gene cemlyetl 
akvam makamlarma kabul ettir· 
d.llltc sonra, bir yenisi tanslm edll

dl. 
Şimdi, gQya bu son talimatname-

ye göre yapılmakta olan lntlhabat 
safhuını yaşıyoruz. Arada Fransa 
ne bu son talimatnamenin olsun lyi 
bir tatblka mazhar olması için lşblr
llğl esasında bir anlaşmaya varıldı. 

lçlnde bulunduğumuzu arzett1ğlm 
intihabat safhasının daha başında i
zahı ve tadadı mUmkUn olmıyacak 

kadar tertiplerle ve iyi olmıyan nl
:retıerle karşılaştık. 

Bu hususta Parla hUkflmetlnln ve 
Berutta onun Ali komlserlnln dikkat 
nazarı celbedildl ve bu hareketlerin 
manası soruldu. Her defasında Pa
rla hUkfımetlnden ve Fransanın bu
radaki bOyQk elclslnden teahblltlere 
"Te anlaşmamıza riayet edllecell ce
"Tabı alındı. 

Fransa Alt komiserinin Hatay de
lecesl Ankaraya geldi. Kendisi He u
zun uzadıya konuşuldu. Hataya av
detinde Uk iş olarak yaptığı, Hata-
1In gayri askerliği ahklmına rağ
men baklkt bir sebep olma.dan asker 
ıetırmek oldu. HAdlseler sonra bu
nun bedeflnt bize öğretU. tkl gUn 
evvel Parla bUyUk elçimiz Fransa 
hariciye nazırı ile konuştu ve şlkA.
l"etlerlmlzl saydı, döktO. Kat'l emir
ler verileceği vaadini aldı. 

Hataydan gelen haberler orada 
ttırler Orpert1cl bir tethlş manzarası 
htıkUmferma olduğunu gOsteriyor. 
llltıhabat bin bir tUrHl tazyikler 1-
Clnde cereyan ediyor. 

Vaziyetin cldfyetl, battA vahameti 
&flkArdır. Cumhuriyet hOkfımetlnin 
bu ı:nmı meseleyi behemehal kat'l 
~e lyt bir hal suret1no isal etmek hu
•uaundakl kararı da malQmunuzdur. 
~uta.dımız olan soğukkanlılıkla hak 
•ınızdan ve davamızdan emin ola

ta.ıc, liataydakl kayıt işlerinin sona 
•receft yakın gUnlerde tebarllz ede
Cek neUceyt beklemekteyiz. Blna
;ııaıeyh hatiplerin bu mesele etra
t;ndak! suallerine arzettlğim bu ne
l cenın tezabOrOnden evvel cevap 

9•4teı:nekte ısrar ed1lmemeslni rica 
ertaı. 

,
1
:u ••bah Parls bUyOk elçlmlzden 
•lıı:n bir telırafta şab,an kıymet-

'8kl bir doat uz ol&D l'r&aMDID 

yen! hariciye nazırının biraz evvel 
arzettfğlm kat'1 vaıı.dlnl yazılı beye
nat ile teyit etmiş olduğunu öğren
di~lmi ayrıca tebarilz ettlrmellyiın. 

Dün muvaffakıyetli atış talimleri yapıldı 

Şimdi diğer devletlerle mUnase
batımıza geçiyorum: 

Türklyenln m1lletler arası vaziye
ti durmadan yUksellyor. Şnrkl Ak
denlzde, Karadenfzde, Balkanlarda, 
ve Garbi Asyada mlltteflklerimizle 
ve dosUarımızla birlikte bir sulh ve 
tstıkrar Am1ll olarak calışılmakta

dır. 

Atışlarda kıymetli mi afir 
general Mariç de bulundular 

BOyük devletler.den Şarkta kom
şumuz Sovyet Rusya lle mUnasebatı
mız ilk gUnUndekl samimiyetini mu
hafaza etmektedir. Garpta Fransa
dan maadası ile dostluk mUnaseba
tımız mütemadiyen ilerlemektedir. 
Fransa lle mUnasebatımıza gelince, 
AtatUrkt1n, KamUı.tayrn bu devresini 
açarken irat buyurdukları nutukla
rındaki şu beliğ cUmleslnl tekrar et
mekle bu mUnasebatın her noktası
nı tekrar izah etınlş olurum: 
"Yarınki Türk· Fransız mttnase· 

betlerinin dlledlğfmlz yolda inkişafı
na Batar işinin 1yl bir yönde yilrU
mesl esaslı bir ölçtl ve Amil olacak
tır kanaattnde71m." 

Sayın misafirimiz Yugoslavya Har
biye ve Bahriye Nazın General Marlı; 
dün sabah topçu a~ mekteplnde ya.. 
pılan atışlarda bulunmuşlardır. 

Dost hükfunetin yüksek namma 
Milli Müdafaa Vekilimiz General KA
znn, Genelkurmay Asbaşkanı Orgene.. 
ral Asını GUndUz, Donanma kuman
danı Amiral Şiikiır Okan. Donanma 
genelkurmay b:ışkanı Ruhi Develioğlu. 
refakat etmekte idiler· ~ 

Heyet saat on birde otomobillerle 
atış okulunun Metris çiftliğindeki ba.
taryasına gelmişlerdir. Bumda ilk ön• 
ce Okul Yarbayı Muzaffer, atıı;larm 
hedefini izah etmiş ve tam sa.at on bi
ri beş geçe atışlar başlamı§tır. 
D~rmıanm geceden isğal ettiği far

zcdilen tepelere piyade, topçu, tayyare 
ile mU§terek harekete geçilecektL 
Topçularımızın on beş dakika silren 
devamlı abşlarmdan sonra keşif tay-

Bu bUyUk devletlerden lnglltere i
le inkişafında devam eden iyi dost
luk mUnasebetlmlz bugün Londrada 
ımza. edllm\ş olan klerlng ve kredi 
mukavelesi ile bir kat daha resanet 
peyda etmiş olacaktır. 

yarcsl ile yapılan muhabere ile hedef· 1 
• -.-....-~,• 

ltalyanın Boğazlar mukavelesine 
Utfhakı aramızdaki gittikçe artan 
dostluk mUnasebetıerlmlzln yenl bh· 
tezahllrO olmuştur. Almanya ile ber
devam olan iyi mOnasebetlerln, Bor
llnde açılması derpiş edllen müzake
relerin önUmUzdeki ayın sonlarına 
doğru yapılması kararı, lktısadt sa
hada yeni bfr genişliğe mazhar ola
cağını Umit ettirmektedir. 

Cumhuriyet bUkflmotlnln diğer bll
yUk ve kllçük devletlerle olan mlina
aebetlerlnde ahenkli bir istikrar ve 
inkltaf dov&m etmektedir. 

Size blltlln açıklığı ne arz ve izah 
ettiğim slyaseUmtzin vo kuvvetli 
dostluklarımızın son aylardaki te
zabUr vesllelerlnl de söylemellyim 
ki barlct politikamızın tam manası
nı göstermiş olayım: 

Malnmunuz olduğu Uzere müstakil 
ve kardeş Mısır'a ilk hariciye veklll 
olarak gitmekle mesut oldum. Ora
da gördüğüm dostluk asarı cidden 
bUyUk ve iki memleketin samiml mU
nasebeUerlnln deltudlr. 

Başveklllmlzln refakatinde oldu ... 
tum halde Yunan ve Yugoslav milt
tefiklerlmlzln mUmtaz rlcallnl ziya
ret ettiğimizi b1llyorsunuz. Bu iki 
dost ve müttefik memlekette bize 
karşı gösterllen çok tyl kabul ancak 
Balkan mlltteflklerl mllletlerl ne 
mtlletlmiz arasındaki çözUlmcz kar
deşlik bağlarının heyecanlı tezahü
ratı olarak tavsif olunabtlir. 

Sonbaharda diğer müttefikimiz 
Romanya rtcallnl de ayni hissiyat ne 
meşbu olarak aynl suretle zlyaretl
mlz mukarrerdir. 

Son seyahatlmlz esnasında komşu 
ve dost Bulgarlstanm kıymetli rlca
Jinl de ziyaret etmek fırsatını bul
duk ve lyl komşuluk ve dostluk mu-

ter değiştirilerek at~e devam edilml~ 
kaydırma atışlarla piyadenin düşman 
Uzerine ilerlemesi gör.etilmi§, muhte • 
lif cephelerdeki topçu bataryaların f· 
leri hatlarda harekete geçerek düşman 
Urerine açtıklan ateş görülmüşttlr. l 

Muhterem misafirimiz General Ma.. 
rlç harekltı bUyU.k blr dikkat ve a!Aka 
ile takip ederek muhtelif noktalar 
hakkında izahat almışlar ve ateş de
vam ettiği müddetçe verilen izahatı 
harita iizcrinde takip etmişlerdir. 

Ev·velki gün Yawz da dahil olduğu 
halde donanmamızın atrşlarmda bulu
nan ve takdirlerini alenen izhar buyu.
ran General Mariç Tilrk topçula.rııım. 
dünkü atı§larmı aa takdirle karşıla
mışlardır. 

Abalardan sonra. topçulan mevzil& 
rinde görmek anusunu izhar ederek 
bizzat mevzilere girmek suretile yapı
lan harckAt hakkında izahat alml§la.r
dır. 

Atış manevrasından 60D.r8 topçu A
tJş Okuluna gellnmiatir. Misafirim.iz 
Bura.da subayların yapmakta oldukla
n tatbikatlarda bulunmuşlar ve son 

nasebetıerlmizl karşılıklı teyit et
mekle bahtiyar olduk, 

tclnde bulunduğumuz sene zar
fında derpiş edilen harfe! faallyetl· 
mizin başlıcalarını tamamlyle arzet
mlş olmak tein dost Macaristan& 
borcıu olduğumuz ziyaret! yerine ge
tirmek tasavvurunda bulunduğumu
zu da memnuniyetle kaydetmeliyim. 

Arkadaşlarım, 

Görüyorsunuz ki samımı duygula
rın karşılaştığı devletler ve mlllet
ler arasında iyi mtınasebetlerln in
kişafı pek tabii oluyor. 

tstlkametlnl ve talışma tarzını 

Şefimiz Atatllrklln yUksek llham ve 
frşatııırmdan alan dahtıde ve hariç
te herkesin ıumat ve sevgt11lnt kaza
nnn senclerdenberı takip ettiğimiz 
bu harict siyaset yolunda yürümekte 
devam edeceğlmlzl arzeylerlm." 

1 
cu -----••w-w-•--.. --------------- • 

Hergün bir fıkra : 

Kara eşek kapının önünde 
Yemende iyi kalpli Maan adında bir vali, eşekle turfanda. h 

götüren bir köylüye rastlar: 
- Bu hrya.rlan nereye götilrliyorsun ? .• 

' - Valimiz pek severmiş. Belki bir hediye verir diye ona götUrüyo-
nım. 

- Peki, ne vereceğini umuyorsun? •• 

- En nz yUz altm. 1 
- Çok .. On altm verse ne yaparsın? 
- Ne mi yaparım. Kara eşeğimin nalln.rrnı sırtında paralarım. 
Vali makamına gider; köylil de hıyarları valinin huzuruna. getirir 

ve başını kaldırmadan karşısına durur. l..ralarında pazarlığın ~ladığı 
bir sırada köylü bir aralık göz ucu ile valiye bakarak tanır; o esnada da. 
vali: 

- Çok istiyorsun; şimdi sana on lira teklif edersem ne yaparsm ?. 
- Ya Ma.a.n! vaziyeti biliyorsunuz Kara eşek karmm örıthıde 

bağlı duruyor. 
= 

HareMh takip eden 8Ubay1arımız.. 

sistem. :Uetl~le tatbikatı~ mu. 1 gü.mü3 ~ir çerçeve içerisinde imzalı 
vaffakıyetlen takdir etmişlerdir. bir fotoğraflarını hediye etmişlerdir. 

Saat bire doğru mektebin kuman- Bu pek kıymetli hediye, istasyonda 
daDlık dairesine gelinmiştir. Dost ve Genelkurmay Asbaşkanı General A. 
müttefik devlet nazın mektebin def- snn Gündüz tarafmdnn kendisine tak· 
terine "AtJs Okulunda gördüğüm inti- dim edilmiştir. 
zam ve Tilrk topçularının muvaffak!- GENERAL MARIÇIN BEYANATI 
yeUi atJşlan beni çok mütehassis et- General Mariç dün akşam Belgrada 
tf .,, hareketinden önce kendisilc görüıen 

Ctimlesini yazmışlardır. mulıarririmi.ze, memleketimizi .ziyaretin 
General lııfarlç, mektepten ayrılır- den hasıl olan intibalanru §U samimt 

ken mektep komutanı Yarbay Muzaf· ifade ile anlatmıştır: 
fere teşekkUr etmil ve gösterilen atış- - Türkiyedeki ikametimden, en gü
lardan dolayı kendisini tebrik etmi~ .zel hatıralarla dönUyorum. Çok hara
tir. retli ve samimi bir hüsnükabul gör-

Saym misafirimiz General Mariç düm. 
öğle yemeğini Trabyad& Tokatliyan Türk dostlarımızın bana kaqr g<Ss-
Otellnde yemişlerdir. tercliği ihtimam tasavvurun fevkindey-

• • • di. Bu ziyaretimle, memlcketinl.zin heı: 
General Mari~ ve refikası ~ sa- sahada tahakkuk ettirdiği büyülC 

at 8,30 da Sirkeci istasyonundan kal. terakki ve inkişaflan takdir etmek ve 
kan Konvansiyonel trenine bağlanan bunlann hayranı kalmak frrsatım bul
hususl vagonla memleketine dönmil&- mug oluyorum. Yeni Türkiyenin bliyllk 
tUr. yaratıcısı AtatUrkün yüksek dehası her 

Millt MUdafaa Vekilimiz G€neral tarafta t>itkça görülilyor. 
Özalp, İstanbul Vali ve Belediye Reisi Türk askerinin meziyeti, biitün diln
B. Muhittin Ustilndağ, Genelkurmay yaca malCımdur. Hudutsuz bir aık ve 
Asbaşkanı General Asnn Gündüz, ~ milliyetperverlikle meşbu olan, yük
nanma Komutanı Amiral ŞükUr Okan. sek kumandaya karşı ebedi bağlılığı 
İstanbul Emniyet Direktörü B. Salih bulun2n, en modem vasıtalarla mUcch
Kılıç, Merkez Xumandanı General 1h- hez Türk ordusu, idünytırun birinci aı
sa.n llga.z, 'Ossilbahri kumandanı B. ntf ordulan arasmdaeır ki bu müstes
Ma.hmut Gökbora, Yugoslav konso- na bal, Türkiye ile ittifak ricalannm 
loshanesi erkanı kendilerini uğurla- çoğalmasını intaç etmektedir. Bir k~ 
nuştır. lime ile, Türkiyeyi ziyaretim dolayısi-

General Mariç ayrılacağı sırada le, içimde çok aziz ve silinmez hatrralar 
Milli Müdafaa Vekilimiz General KA- t 
mm özlapı kucaklıyarak öpmüg ve 
General Xfuam Özalp da, mUttefik 
milletin doet nazırına ayni şekilde mu
kabele etmiştir. 

Hareketten evvel, bando muzıka, 

Yugoslav ve Türk milli marşlarını çal
mııJ, bir müfreze asker kendisini se
I!mlamıştır. 

General Mariç, askere Türkçe ola· 

aşryorum.,, 

Alemdar Sineması 
1/ergün iki film 

ı - Snrntogıı 

2 - Loren-Hnrdf Hindlstanc!a 
(TUrlrçe Sözlll) 

: '!1:!:1: S:!e~;:iğ~!oo°: iki çocuk 98 evi yaktı 
"Yaşasın TUrkiye!,, diye bağırmış, 

elddeW alk13lar arasında ayrılmıştır. 
Doet ve mUtteffk Yugoslavya.om 

laymetll HarbiJ9 ve Bahriye namı 

:Varşova, 2G (A.A.) - ZalUn kö-
yUnde lkl ~ocuk, kazara evlerine a
teş vermişler ve yangın birdenbire 
b o 



Mecliste heyecanlı celse 
(Üst tarafı 1 incide) 

tir. lktısat Vekft.lctl biltcesfnden sonra 
Hariciye VekO.lctinln bütçesi müzn
kere olunmuştur. 

Hariciye bütçesinin heyeti umu
miyesl üzerinde acılan müzakere üç 
saattan fazla süren Ye yirmiden !az
la hatip tarafından söz alındığı ge
niş vo'çok heyecanlı olmuştur. 

tık olarak kUrsUye gelen Yusuf 
Kemal Tenglrşcnk (Sinop), Hatay
da neler oluyor, diye ba~ladığı be
yanatında, "okuduklnrımıza, duy
duklarımıza göre Hatayda çok feci 
hA.dlsoler geçmektedir. Tilrk diyen
lere eza ediliyor. Kültür yerleri, hal
kevlerl, basılıyor" demiş ve Fransız 
müstemleke memurlarİnın blltiln 
dünyaca malUm olan tazyik sistem
lerini kaydetmiştir. 

Hatip bundan sonra Suriye ile bir 
komşuluk muahedesinin mevcut bu
lunmasına rağmen iki memleket hu
dutları arasında dalmt olarak hü
küm sllren emniyetsizlik ve asayiş
sizliği tebarüz ettirerek Irak ile ıran 
ile olan lyl komşuluk tezahürlerini 
memnuniyetle kaydeylemlştlr. 

Yusuf Kemal Suriye ile münase
betlerimizde tipik olarak tezahilr e
den cihetin "dalma Türke eza" oldu
ğunu ve bunun en ziyade Fransız 

milstemleke memurlarının zihniye
tinde kendini gösterdiğini söyleye
rek "Fransa hUk<ımetl benim bildi
ğim zamnndanberi Türkiyeyi anla
madı, anlayamadı, anlamak isteme
di" demiştir. 

Hatip bu arada Türklye}1 Ye Türk 
davasını anlamış bulunan Uç şahsın 
Brlyan, Franklen BUyyon ve Herber
tin hatıralarını anarak, "Şarkta tek 
kuvvet sizsiniz" diyen Brlyana mu
kabil bugUnkU Frıınsa hilkflmetinln 
bu hakikati anlamamak istemekte
ki ısrarını söylemiş, hiç bir zaman 
müstemleke olmamış ve olmıyacıık 

olan Hatay üzerinde Fraıma lle olan 
görüşmelerin safhalarını anlatmış 

ve demiştir ki: 
'Bizde Fra.nsa. dostluğu denlldlği 

ı nman onun yanında hep bir kelime 
görllnilr. "An'anevı dostluk" biz bu 
dostluğun ne şartlar lclnde teessüs 
etmiş olduğunu sormuyor.uz. Hudut
larımız o zamankinden daha kilçill
mUş olmakla beraber cfendlllk his
lerimiz, efendilik duygularımız o 
günkünden daha yllksektlr." 

Yusuf Kemal Tenglrşenk, Hatay 
meselesinin Mll1etler Cemiyetinde 
varılan sureti halllnl işaret ettikten 
sonra, bugün Ha tayda yapılan zuıum 
lerln Milletler Cemiyeti mUmessllle
rl gözU OnUnde geçmekte olduğunu 
söyleyerek Mllletler Cemiyetinin bir 
süs olup olmadığını sormuştur. 

Hatip Hataydakl Türkleri muhab
betle selA.mlıyarak Franklen Bllyyön 
ne aktedllmfş olan muahedenln mu
za.kere safhalarını anlatmış ve 
Franklen BUyyön ile tneboludan An
karaya kadar olan yolculuğu esna
sında Frı\nsız delegesi ile geçtiği bü
tün yollarda lhtıyar, genç, kadın, er
kek ve çocukların cepheye sllA.h ta
şımakta olmalarını gördükten sonra, 
"her zaman bir mlllet böyle çoluğu 
çocuğu, ihtiyarı genel ile bir davaya 
sarılırsa, behemehal muvaffak olur" 
diye tahassUslerlnl ifade etmiş bu
lunduğunu hatırlatarak Türk mille· 
tinin buglln de ayni suretle Ha
tay davasını almış bulunduğunu kay 
deylemlştlr. 

Hatip sözlerini bitirirken hllklıme
tin daha müessir tedbirler alması lil
zumunu ileri sürmüştür. 

Fuat Gökbudak (Urfa) Fransa ve 
Suriye ile olan münasebetleri izah e
derek Suriye hUknmeUnl Sur-iyedekl 
Arapları bu meselede almış olduğu 
vaziyetten dolayı takbih etmiştir. 

Bu beyanat üzerine Başvekil Celô.l 
Bayar şunları söylemiştir; 

Şilphe yok ki mebus arkadaşları
mız kanaatlerini kemali serbesti ile 
söylemek salA.hlyctlnl haizdirler. ct
şltmlyoruz sesleri). 

Hepimizin bildiği vcçhile mebus 
arkadaşlar kanaatlerini serbest ve 
açık olarak söylemek salft.hlyetlnl 
haizdirler. Bu bedlht blr şeydir. 

Her mebusun s6ylcdlği sözler ancak 
kendi mcsuliyctlerl altındadır. Yal
nıı muhterem hatibin s6zlerlnhı blr 

Başvekilin s~zlerl 
Ankara, 27 (A.A.) - Bugün B. M. 

Meclisinde 1938 bütçesi heyeti 
umumiyesinin mevcut 342 reyin itti
fakile kabul edilmiş olduğu riyaset 
makamından bildirilmesini müteakip 
alkışlar arasında kUrsüye gelen Baş
vekil Celal Bayar su beyanatta bulun. 
muştur: 

Arkadaşlar, yUksek mecUsiniz bu 
içUmaa ait en mühim ve en esaslı va.
zifelerinden birini ikmal etmiş bulu
nuyor. Yeni biltçemizi daha iyi, da.ha 
mükemmel bir hrue sokmak sur~tile 
kabul buyurmu§tur. 

Biltçemiz geçen senelere nazaran 
daha mahmuldür. Önümüz.deki seneyi 
hükfımet kendisi için tamamile bir :fi 
yılı addetmektedir. 

Bütçeyi tetkik etmekte ne kadar 
dikkat ve hassnsiyet göstermek hü -
kfımetin vaı.ifesi ise, biltçe encümenin
de ve heyeti umumiyede arkadaşları
mız tarafından vaki irşadatı nazıı.n 

dikkate almağı da hUkQmet aynı su
retle bir vazife bilmektedir. (Bravo 
sesleri alkıslar). Çalı§acağız, muvaf
fakiyetimiz ancak sizin mti7.8.hercti -
nizle kabil olacaktır (Allah ·muvaffak 
etsin sesleri). Heyeti uınumiyenizin 
bütçeyi bu suretle kabulünU hilkfıme
tc k:ıl'§ı itfmadınızın bir nişar.esl te
lfilı:ki ediyorum, bilhassa teşekkür.ter 
ederim (Şiddetli alkışlar). 

ırnıı11111ııııı11 llllılı11n•..._.,_...,_.....,_ 

noktasında durmak mecburiyetinde
yim. Dava ancak kendi davamızdır. 
Bizim davamızda Arap cephesi yok
tur. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Profesör Reşit Tankut, TUrkfye
nln "menfaatlerini daha ziyade sulh 
yolu ile korumak ve sulhu muzaffer 
etmek" olan harici siyasetinin ana
hattını izah ederek demiştir ki: 

Yaptığımız ittifakların, kurduğu

muz paktların, sağlamlandırdığımız 
dostlukların neye istinat ettiğini 

dUnya öğrendi. Şimdi medeni A.lem 
bize elini uzatmış gönlUnU açmış bu
lunuyor. Medent Alem dedim, ne ya
zık Jd bu O.lemin mllmesslll olduğu
nu sanan ve iddia eden bir devlet hA.
lA bu zümrenin dışında kalmak ina
dını gösteriyor. Arkadaşlar, bu dev
let Fransadır. Uzun süren mUnase
beUerlmlzln hemen hepsinde benim 
tanıdığım Fransa diplomasisi, yUze 
gülerken de, diz çökilp yalvarırken 
de dalma aldatıcı ve oyalayıcı kaldı. 
Şimdi onun ikincl bir tipini de Ha
tayda tanıyoruz. Bu tıp evvelkinden 
şu farkla. temayüz ediyor. Ayni za
manda lğtfşaşçılara ağ~ı küfilr ve 
iftira dolu yaygaracılara dayanmak. 

Fransanın Surlyedekl mnmesslll 
bu marifeti dört başı mamur' olarak 
başarmış bulunuyor. Onların orada 
tesis ettiği otorite dünyanın en sa
kin insanları olan Türk köylillerlnl 
tethlş etmekle meşguldür. Ve orada 
Türkilm diyenin ağzına yumruk.sa
vuran bir zUmre var ki ne kadar çok · 
insan yaralar, öldUrür ve ne kadar 
fazla izzeti nefis rencide ederse kan
lı avuçlarının içine o kadar fazla 
bahşiş kıstırılıyor.'' 

Hataydaki vaziyeti böylece işaret 

eden hatip bu facianın Milletler cemi
yeti mllmessillerinin huzurunda geç
mekte olduğu ve yine bu komisyıenun 
ortaya atmıg olduğu Silnnl Türk mese
lesinin bir gaflet eseri Heğıüe muhak
kak bir cinayet eseri olduğunu ve bu
nun me§hur ayırt ve yurld düsturunun 
tatbikinden baıka bir ıey Olmadığını 
ıöylemiıtir. 

Reşid Tankut Hc:ıtayda ıeçimin de
vam ettiği yirmi gün içinde Türk hal
kına kar§t yapılmıt çirkin muameleleri 
ayn ayn uyarak Fransanm Hat"}'da 
yerleşmek yolundaki politikasına ait 
müşahedelerini anlatmış ve Atatürkün 
sihhatı hakkında Berut membamdan 
çıkanlmıJ olan haberlerin dab~ önce 
bir kısım Fransız matbuatında yer bul
muı olduğunu kaydederek bu ıayia ile 
istihdaf edilmek istenen maksattaki 
küçüklüğü ve çirkinliği tebarüz: ettir
miştir. 

Hatip sözlerini §Öyle bitirmiştir: 
ile teminat altına alınımı bir Türk 
mıntaktısında sömürgeci bir idare sinsi 

Yanrbaınruzda ve vaziyeti ahitler 
ıinıi aleyhimizde tedbirler alıyor. Ah-

nan bu tedbirler ahde riayetsizlik söz
leri dunnamadıktan çok daha ileri is
tikbali tehdit edebilir bir tehlike ha
zırlıyor. Fakat düşman aldatıcıdrr. Şak 
Jabandır, daima giller yüz gösteriyor 
biz de madem ki ıulhcuyuz 6abır ve 
tahammlilde devam göstermek bize 
dil§er mi diyeceğiz. Hayrr arkadaşlar 

bütün dUnyanın selameti için bile ol
ıa zillet ifade eden sulhculuğa asla ta-· 
raftar de~iliz:.,, 

Turgut TürlrıOğlu (Manisa) Hatay 
davasında Fransarun ve bu mıntakada
ki memurlanrun Türk halkına karıı aJ. 
mış olduktan vaziyetin mahiyetini an
latımı ve insanlık adnm mevcut hakla
ra dayanan Türk milletinin ken'di var
hğt içinde ayni hakkı aradığını ve bu
na tecavüz: edenleri bertaraf ederek bu 
hakkım behemehal alacağını söylemi§· 
tir. 

Rasih Ktıplan (Antalya) Türkiyenin 
karadan ve denizden bütün komşulari
le olan iyi münasebetlerini buna mu
kabil cenup hudutlannaaki huzursuz
luğu, emniyetsizliği anlattıktan sonra 
Fransada son zamanlarda neşredilmiş 
olan ve resmi makamalr tarafıı:*lan da 
takrizler ilive edilmiş bulunan bir ki
taba işaret etmiş ve demiştir ki: 

''Fransa hükOmetinden sorabilir mi
yiz, tekrar mı Adanaya gelmek istiyor
lar. Dlinkil Adana, Dünkü Maraş, dün
kU Gaziantep buradadrr. Biz de bura
dayız: gelsinler.,. 

Rasih Kaplan vaziyetin ciddiyetine 
hükQmctin dikkatini celb ve bu itin 
kati bir sureti halle bağlanması lftzu
munu ileri ıürerek sözlerini bitirmit 
ve onu takiben de söz almıJ olan Ru
ıeni Barkın (Samsun) Hataydaki Türk 
halkına karıı yapılmakta olan muame
lelerden yalnız orada müstemleke me
murlannın değil, Fransa büldlmetinin 
de mesut olduğunu Türk Hataym dai
ma Türk olarak kalacağını söylemiıtir. 

Hamdi Yalman (Ordu) Fransız mllı 
temlckecilerinin içyüı:ünil ve bunun 
Suriyedeki tezahürlerini kaydeylemiı· 
tir, 

Doktor Mazhar Germay (Aydın) 

Türkiye cumhuriyetinin harici •iyase
tinin umumi hatlannı kaydettikten son 
ra Hatay meselesi ilzerinde Türkiye ile 
Fransa arasında ve Milletler cemiye
tinde geçen görüşmeler ve alman ka
rarlann kısa bir hulisasıru yapmıı ve 
bu davanın mutlak olarak Türkün bek
lediği 1ekilde tahakkuk edeceğine dair 
olan inanınu kaydeylemiştir. 

Himmet Bayur (Manisa) Hatay me
ıelesinin saflıalarını ve Fransanın bu it 
te takip ettiği siyaseti anlatımı ve bu 
gUn Hatayda bulunan milleler cemiye
ti komitesi ve azalarının mensup bulun ' 
duklan, dost ve milletlerin ve memur
lannı idarcklcn çekmelerini ve Fransa
nın batın için mesuliyeti üzerimize al
mamalıyız: demeleri luım geleceği mu
talcasmda bulunmu§tur. 

Hatip Hatay intihabatmın bugUnkü 
vaziyetine müdahale edilmesini istemiı 
Lozan muahedesinin hükümlerinin 
Fransa hakkında iıkaıt edilmesini ileri 
sürmüştür. 

Besim Atalay (Kütahya) Arap mil
letinin Fransızlarla beraber olmasına 
imkan bulunmadığını Cez?ıyirde Tunus 
ta bir asra yakın bir zamandanberi A
rap kavmine karıı yapılan zulümlerin 
unutulamacağınt tebarilz ettirerek 
Fransa aleyhinde karar alınmasını is
tcmi§tir. 

HüsnU Kitapçı (Muğla) Türkiyenin 
herkese kareı muslihane siyasetini 
anlatarak da.vanm hallini Ur.erine ala
nın Ulu Şef olduğunu hatırlat.mı§ ve 
demi§tir ki: 

''Ulu Şefin attığı han~i adımda, 
muvaffak olmadığı görülmüştür. A:r
tık' eu anllUJılıyor ki, iş son haddine 
varmıştır. Artık Ttlrk mllletinin ta.
hammülU kalmamı§tll'. 

Seniha Hıza.1 (Trabzun) - Türk 
kadınının her davada. olduğu gibi bu 
davada da kendisine düşen vazifeyi 
yapacağını söylemiştir. 

Sırrı lçöz (Yozgat) Türkiye - Fran
sa muahedesinin kabülline ait mUza· 
kereler esnasında bulun.mu§ olan Ha
tay heyetine ait hatırasını anlatmış, 

ve ''Hatay Türkündür ve Türk Tata· 
yın,. demletir. 

İbrahim Mete (Seyhan) Fransızlar· 
la. Türkler arasında. geçen ka.rşıla.şma
larm hatiralarmı tqıyan generallerin 

Yazın· saat · 14 ten sC)nra ~ 
dairel?er tatil olacak 

Ankara, 27 (Telefonla) - Devlet 

1 
dairelerinde mesat saatlerinin yeni
den tesblti mevzuubahlstlr. Başve

kA.let mllsteşarının relsllğlnde veka.-

iktisat Vekilinin 
sözleri 

Benzin haziranda ye
niden JndlrJlecektlr 

Ankara, 27 (Telefonla) - B. M. 
Mecllsl bugün Abdülhalik Rendanın 
başkanlığında toplanarak 938 bUt
ceslntn müzakeresine devam etmiş
tir. 1ktısat VoklileU bütçesi mUnase
betlyle Vekil Şakir Keseblr beya
natta bulunarak demiştir ki: 

- Benzine ispirto karıştırmak, 

benzin ve petrol fiyatlarını indirmek 
lktısat VekA.letJnin dalma meşgul 
olduğu işlerdendir. Son gUnlerdo ben 
zinde bir indirme yapılmıştır. Ha
ziran sonlarına doğru satış artması 
nlsbetleri ve değişen alım fiyatları 

hesaplanarak yapılacak blUl.nçoyo. 
göre yeni bh tenzil derpiş edilecek
tir. Hnzlrnı -onundaki tenzlltı.t da
ha milhlm uır tenzil olacaktır. Ben
zine ispirto karıştırmak projeleri 
henüz elde bulunuyor. 

Memlekette şeker istihsalini artır 
mak ıctn Şarkta, Orta Anadoluda ve 
Garpta yeniden fabrikalar kurula
cak ve pancar zlraatlnln lA.ytkile in
kişafı itin tedbirler alınacaktır. 

Bu sene Uzüm rekoltesi memnun 
olacağımız bir rakam üzerinde ken
dini gösteriyor. 937 senesi rekoltesi 
42 bin tondu, bu sene 80 bin tona çı 
kacaktır. 

Afyon ticaretimiz birkaç sene ev
velki ağır vaziyette değildir. Daha 
normal hale gelmiştir. 

Hayat pahalılığı ile m\lcadele hn
k<ımet işidir. Biz de bir taraftan H
m! noktadan hayat pahalılığı tetki
kine yardım ediyoruz. Temmuz a
yında ikinci bir mütehassıs getirte
ceğiz. 

Turizm işi tein çalıfıyoruz. Ehem
miyetiyle mUtenıısip bir turizm po
llUkaşı takip etmeğe karar vermiş 

bulunmaktayız. 

KarabUk fabrikasındaki çahşma.

lar ilerlemiştir. Önümüzdeki sene tık 
ocaklar yanmış olacaktır. 

Klerlng sistemi memleketimize 
uygun bir sistemdir. Kleringlf mem
leketlere yaptığımız ihracatımız 

muntazaman artmaktadır. 932 de 
75 milyon olan ihracatımız 36 da 90 
kUsur milyona, 37 de 109 milyona 
baliğ olmuştur. 

Klorlng sistemini tcrkedlp ser
best döviz esasına milstenlt bir siste
me gccmeyl bugün derpiş etmek 
mevkltnde değfllz." 

gelecek Fransız nesline bu hatıraları
nı nakledecek kitaplar yazmasını tav· 
siye etmiştir. 

Halil Menteş (İzmir) Türkiyenin 
Hatay jstiklıilini Fransızlarla beraber 
tekeffül etmiş bulunduğunu hatırlata
rak Hatayda halkın emniyetle istikUl· 
lini kullanmasına mani olan anasırın 
bulunması dolayısiyle bu istiklfüin 
Fransa ile birlikte tahtı temine alma
lıyız. Fransa ile orada bir idare tesis 
etmeliyiz, demi§ ve ilave etmi§tir: 

"Bir izzeti nefis meselesi olan bu 
işten dönmemize imkan yoktur, her ne 
olursa olsun bu meseleyi halletmeli. 
yiz.,. 

Çok heyecanlı bir hava içinde geçen 
bu beyanatlardan sonra kürsüye gelen 
Hariciye Vekili Dr. Aras hatiplere ce
vap vermiştir. 

Hariciye Vekilinin sürekli aUoşlar 

ve tasvip sesleriyle karşılanan nut -
kundan sonra heyeti unıumiyesi üze
rindeki müzakere kMi görülerek Ha
riciye bütçesinin fasıllarına gcçilrcl§ 
ve kabul cdilml§tir. 

Hariciye bütçesini, ziraat bütçesi 
takip etmiş ve bu bütçe üzerinde kısa 
süren bir müzakere geçmiştir. 

Dört gündenberi devam etmekte o
lan 1938 masraf bütçelerinin sonuncu· 
sunu teşkil etmekte bulunan ziraat 
bütçesinin kabulünden sonra. varidat 
blltçesinin fasılları ve onu takipbcn de 
mUvazenei umumiye kanununun mad
deleri okunarak tasvip edilml§tlr. 

Jetler müsteşarlarından müteşekkil 

komisyonda tetkik edilen mesela 
hakkında hazırlanan rapor Başvekt• 
le verllmfşUr. 

Bu raporda yaz ve kış mesat saat,.. 
lerlnin şu şekilde tatbiki muvafık 
görülmüştür: 

15 Hazirandan 16 EylUle kadar: 
devam edecek yaz mesai saati saba)I 
sekizde başlıyacak, saat 14 de daı .. ' 
reler tatil olunacaktır. 
Kış mesat saati ise sabah dokuz. 

dan 12 ye ve 13,6 dan 17 ye kadar 
olacaktır. r 

Modern 
Sanatoryom 

.(üst tarafı 1 incide), 
llu iki tcklitin mnhlyetlcrl iyice 

tetkik edilirse şu neticeye varılır: 

Bir memleketin wnwni snğlık işi de 
hakikatte bir milli müdafaa mesele-
iclfr. Bllhn sa Türklyecle tabribntı 
tnhnıJn .C<lilcmcyecck kadnr korkunç 
bir <le.recede olan verem hnstalıl;,'lna 
knrşı tedbir almak o nisbette mü
hlmdJ r. rnkat hudutlnrmuzı mu
dnfnn l~in sflllh fhtlyncı derhnl tak
dir Nlfldfği n bu yolda icnp eden 
her lednklirlık znmnnında yapıldığı 
hnlw modern bir sa.nntoryomun da 
mcmlckctiınlz için bir ınllli müdafaa 
\'fü;ıfASı olduğu hen Uz her tarafta an
lnşıhunnyor. Onun Jçln beş yüz bin 
ltranın böyle bir snnntoryoma tahsisi 
hakkında Pn.rti grupunca verilen kaı
rnr çok )~erinde olmuştur. 

Şimdi bu işin bnşarılmnsı J{ızılar. 
0<-miyetlnln himmetine knlıror. ı~a
knt bu te,.ebbüstc muvaffak olmak 
Jçin her şeyden evvel yapılncnk sn
:ontoryomun yerini isnbctJo tayine 
Uıtlyaç ''ardır. 

J{ızılnym ynııacnğı sanntoryomu 
ı\ nkara cfrnrıncla nu, yoksa lstnn
bul t.nrnfınrln mı ynpmnlı? l tnııbul 

memleketimizin nüfusça en Rnlaba .. 
hk bir şehri oldtıl,'"tl gibi modern bir 
snnntoryom için lcnp eclen vnsıta1nrı 
kolnycn tedarike miisait bir muhit 
de sayılır. Bundan bnşkn. İstanbul 
birçok \.11Ayetlere denizden ve kara
dnn hnğlı olduğu için ha tn1arın bn• 
rayn gidip geJmclcri nlsbeten daha 
kolnydır. Bu itibnrln sanntorl oın 
me,·kii için iptida Adnlnr hntırn gc• 
llyor. l"nknt şunu unutmnnınk lliznn 
gelir ki snnntoryom demek hcl' şey• 
füm CV"fcl nkciğcr Ycrenılcrlno fen• 
nen en muvnrık olan bir ha,·n muhl• 
ti demektir. Denizin tyodlu hnvnRı 
f o ciğerleri tnhrlş edeceği için dn~ 
ha,·n ı kndnr akciğer ''cremlllerino 
mUsaft dej'.:,oiJdlr. Onun için Koola
yın ynpncnf,rr snnntoryomu salıilden 
en ao;:nğı yirmi kilnmctre fçcrlclo ve 
şimnl rüzglirlnnnn. knrşı kapalı bit' 
mevkide kurmnk doğnt o1nr. 

Bununla bernber Tilrkiycde saıuı
toryom 1hUyncı o kndar şiddetlidir 

ld öyle bir iki snnnt-0ryonı tesisi do 
kAfi gelemez. l\lcmlekotJn hor tara
fında mUten<Wft sanatoryomlar tcsi" 
sl de maddi vesait noktasından :IJn• 
kı\nsızdır. Onun için yapılacak mo
dern sanntoryom ile Tereme karfl 
mUcndcle için kurulmuş diğer nıUCS" 
seselerden liznmi istifade çaresini 
bulmnk lilzımdır. Flkrlmtzce bu çıv 
re tesis edilecek verem sanatol'1°" 
munu yalmz hasta tcdadslno nıab" 
sns bir mtiessese gibi değil. vereJll 
ha tahğuun tcdnd usullerin!~ 
en doi'.,'Tll ,.o en bnslt şekilde ö~ 
meğe malı us bir mektep gibi Jı::Ol'" 
la.nmaktır. Verem tooadstne nın!J" 
taç olnnlnrm mUracnatlnrı ııauııtte 
sanntoryonı tedavisi no demek oJ<IO" 
ğunu kcnclilcrlne iyice anlatnıaW' 

eJllle' 
Ilımdan bnşka zaman znman ın ,.. 
ketin muhtelif yerlerinden sıuıatDd" 
yom muhitine tetkik scyahntl sure . . ıııs-
Jo gelecek halk knfllelerlnl bU~ 
susta aydınlatmaktır. Hiilllsa "' btt 
hastalığının tedavi kabul ctnteZ ti 
Afet olduğu hakkm<lA ötedcJlb:r 
halk t.nbnkası nrnsma girmiş 1'0 1 tJ 
le,.c;mfş olan yanlış fikir vo Jca'f1~ 
modem sannt.oryomd& yapıl" ~1' 
propaı;tnnda "rnsıtnstyte ortadan 
<'hnnnkttr. 



Vt! aıti naıill.)tı retıuııuuou ouıu outl;UUJl.LU uvıu.\ı ııct1 .. 1.ı. '"""" 0411nan 
Doç markalı ve 1958 pltıka eayılı tak se otomoblll Osman beyde Osman bey 
&arajındn 30 - 6 - 938 pazartesi gUnn snnt 11 de açık arttırma lle satıla.ca
ih 110.n olunur. (B.) (3149) 

Bebek - lstlnye yolunun genişle tilmesl dolayıslyle Rumeli blsarında
ı .·aynlar mezarlığı önünden geı:en yola gidecek kısım Itazıklarla ayrıl· 
nııştır. Ayni mezarlıktan Koleje çıkan yolun solunda - Bebek cihetinde -
kalan metrük mezarlığın da tamamen kaldırılması karnrlaştığından gerek 
burada ve gerekse yola giden kısım da mezarları bulunanların azami bir 
harta zarfında kaldırmaları ve kaldır mayanln.rın belediyece kaldırılacağı 

ll~n olunur. (B.) (3141) 

Kadıköy Belediye şubesi sınırları içinde tarla, bahçe, arsa vesalr ma
hallerde birçok kuyuların ağızları açık bırakılmasından tehlikeli vaziyet· 
te olup bu yüzden kaıa vukuu melhuz bulunduğu anlaşılmıştır. Tebligat 
itin sahipleri çok aranmış olduğu bal de bir çoğunun nerede bulundukları 
nıeı;:hul kaldığı gibi iknmetgdhı ma lflm olanlara da yapılan tehllgata 
rağmen tehlikeyi izale etmemişlerdir. Bir ay zarfında. snhiplerl tarafından 
bu kuyulnrrn ağızlarını sağlam bir surette knpnttırılnrnk tehlikenin önU
ne gccllmesl nksl takdirde belediyece toprak il() doldurulma suretiyle kn
l>a.tııacağı sahiplerince btllnmek Uze re tebliğ olunur. (B.) (8142) 

Muhammen bedeli 18.000 lira olan bir adot plfin freze tezs~hı 
8 - 7 - 1938 cuma gtınU saat 16.30 da. kapalı znrf usuıu ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lEteyenlerln 1350 liralık muvaltkat teminat ne kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mUtenhhitllk ve ikası ve tekliflerini 
aynı gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisllf;lne vermeleri lAzrmdır. 

Şartnnmeler parasız olarak Anka rada Malzeme Dairesinden, Haydar
bnşnda TesellUm ve "'sevk Şefliğinden dağıtrla.cnktır. (2988) 

PR'AZ 
Kelime bulmacası 

Yeni bu.lmacamıa 

1 2 .s 4 5 6 7 8 9 

1 1 l 
2 1 1 • 1 

3 1 1 1 
1 

... 
' 

SOLDAN SAGA: 
l - Tulıiniln bir nevi ickl. 2 - Vücu

dun bır kısnıı, musikide sükClt. 3 - Hln
dlstar.da ''erilen bir JC.kap, kıymet Olcüsü. 4 
l\anuncn öldfirme, Edirnede bir nehir. 5 -
ArapÇ'!l su, hay\·anl gıda. 6 - Avcı bir 
kuş, 8 - Tarihe korı~nn bir Türk devleti. 
9 - Alıa, bir peyt;ıımbcr. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Bir kedın ismi. 2 - Sortın bir to

~ir, mecaz olarak kalbe saplanan, 3 -
Iınrii~ııınd:1 bir ltıkııp, bir ı>e:rsnmhcr. 4 h Rllonun cüdi. 5 - Kl'nln tersi, cinsin 

('ınl. 6 - f":ok luı •r.omış. 1 - S:ın'at, hlr 
~kel: ndı. 8 - Türklycdc :ırııhı me~hur 

lr nr, ı1:ılılo. O - Zam:ını r::ö!ller<'n. 
Dftf\'K(l nn.UACAM/Zl~' HAU.1: 

sor.DAN SACA: 
~ ı - Dl'r.lzhıınk. 2 - Arı. 3 - Deri, fn. 
':I - he. lip, ~a. 5 - Kilit, ~ık. ft - Onur 
"-ıh • a. 1 - Nnfııkıı. 8 - tTzok,Ta. 9 - Sır-

BORSA 
'--- Ankara27-1'·939 ---11 

ffjlnf A 
terı nrınun "'"''ı fsıır!!tl nlnnlın, Ote
ı,1,. nete muıımelı ~llrt'nlertflr. Rnkom-
~ rle knpnnıs sıııı, rn·ııtıııırıılır 
'rı ÇEKLER 
• Narıı 28~1 • Pıfııdrld 1815~ 

Saat: 18,30 Pl!ıkln dans musikisi. 1915 
Konferans: Unlvcrsllc namına: Tıp FakOl
tesl profcslirlerlntlen Doktor Akif Şııkir 
Sakar: (Oeniz kıyılıırının ln!!an vOcuıhı
na rıı:roJoJlk teıılrlerl). 10,l>!'I norııa hııber
lerl. 20 Nccnıcıtln Rıu ve arkndnşlıri ta
rafındıın Tlırk musikisi ve holk şarkılnn. 
20,45 Ho•a raporu. 20,411 Ömer Rıza ta
rlfından arnpça s~ylcv. 21 neıma ve or
kııdnşlnrı tıırnfındnn Türk musikisi ve 
bnlk şarkılnn (S:ıat synrı). 21,45 01\l\ES
TRA: 1 - Suppe· Bokııço. 2 - Hcrm:ın~ 

OmaJ ,·oh. 3 - Tiosey: Entcrmezzo. 4 -
Rehlkof: J.nrbr dö nocl. 22,15 Ajııns ha
berleri. 22,30 Plllkla o;ololnr, opera ve OPC· 

ret pıırçıılnrı. 22,50 Son hrıberlcr ve erte
si F:OnOn pmımım1. 2~ • on. 

ŞEUZADEDAŞI 
TURAN Tl'ı'.\TROSU 
Hnlk San'atklirı Noşlt 

,.e rırkodıışlıırı 

\'içe Pcnçcf vııryetesl 
DALKAVUK 

Opeerl 3 prrde 
Oı\~S. sm.o, I>CET, 

YARYJITE 

Bizans 1 mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

12 

istanbul 

Sıra. İsim 

MUkclletJn 
6öhret ve lştigall 

ı Tahsin - nhcı 
2 Mahmut - kömürcü 
S Yusuf - kömüren 
• Ahmet - kömUrcll 
5 Liltfu - Ekmek baytl 
6 Cemil - Bozmacı 

'1 Ömer O. Mehmet - kalaycı 
8 Hayım Farcı - kunduracı 

9 Osman O. Mustafa - " 
10 İnebolulu Kadri - ahçı 
11 Halli O. İhsan - ekmekçi 
12 Cemli - Bozmacı 

13 Mehmet - otçu 
14 Mustafa O. Osman - ekmekçi 
16 Ömer O. Mehmet - kömilrcU 
16 Yusuf O. Hamdi - knb,·ecl 
17 ?ılehmet Salt - bakkal 
ıs Hasan O. lemaH - aşçı 

19 Ahmet Şevki - mübnyaacı 

20 Marko Elğlz - tiltiln deposu 
21 .. .. .. 
22 Feldma.n ve mahdumlan -

23 
24 

25 
26 

27 
28 
29 
30 

bağırsak hane 
SelAmet - lokantacı 

İbrahim O. Mustafa - kır 
kahvesi 

tsmnil Hakkı - kır kahvesi 
Tntyoz KnprJyel Oğ. - kır 

kahvesi 
Arabacı Hac;lk - kır kahveel 
Artın, Puznnt - ,. .. 
Nesim Naum - bakkal 
Kema.ı Franko ve Ahmet -
terzi. tutkal ve yağ imall. 

r - JWRUN - 28 M 16 Y 1 S ım 

Defterdarlığından: 

!l'Jcaret adresi 

Gazlhasanpaşa tersane içi. 
K. Piyale Zinclrllku7u cad. N. 1'78/8 
Emlncaml mah. Emincamt sok. 67 
.Yeldeğlrmeııt Akbaba yokuşu N. 16 
Tahtakadı Uıunyol N. U 
Piripaşa 7alhane 4. 
Slitlilce kulbarane 166 
Hasköy tıkele c. 13/1 
KAğıthane tabya N. 8 
AltbeykOytı Kemikli dere N. 48/1 
sntınce Tekke 110k. ı 
Plripa,a 7alhane 4 N. 
SlltlUce Karaalac cad. 36/108 N. 
Kiremitçi Huköy caddesi N. 77 
SUtlOce Kumbarane 166 
Kemerburgaı Jstanbul caddeıl N. 98 
SUtlUce Karaatac 66/1 
Allbey Slllbtarağa elektrik fab, 
StltıUce mezbahası 

Keçectplrl HasköT 

" .. '' 
SUtlllce Karaağaç 115 N. 

Allbey elektrlk fabrlkasında 
KAğıtane mealre bllA N~ 

J{ dğıtane m..ıre 
KA.ğıtane meatre blll N, 

KA~ıtane mesire 
SUtlUce Karaatao 47 /49 N. 
Ketcclptrl me7hane N. !5 
KAğıtane Sllnnet k0pı118U S N, 

Verginin nev'i ve mile. 
KHanç Buhran Ceza 
Kazanç Buhran Cea 
L. K. L. iL L. K 
21 -
10 88 
16 -
6-

26 10 
29 70 
1 88 
su 
' 60 
2 oa 

- '' 13 20 
625 
635 

16 -
TU 

10 60 
6 76 

uo-
136 60 
1n &O 

,'12 -

4 20 
2 18 
a
ı 20 
6U 
694 

- 40 
1 49 
1 04 

- 47 
- 09 
1 04 
1 06 
1 05 
an 

l 43 
2U 
1 66 

48 -
2'1 10 
81 17 
u 40 

- 97 
- 68 
- 31 

1 98 

2 25 

l 68 
1 03 

10 33 

1bb&nla
me No.IO 

l/'11 
.'I /'1f. 
,7/21 
1/83 
6/ a 
2/19 
'193 
1/48 
1/65 
1/61 
1/12 
1/63 
6/66 
6/'1'1 
1/6& 
1/29 
1/U 
1/92 

16/31 
1/9' 
l/91 
l/tl 

37 60 
20 H 

8 68 
j '13 

• 63 1/98 
a ıs ııaı 

18 60 
JI 63 

JO 25 
H
U 07 
H-

'.i 71 
'1 IO 
1 83 

lT. JO 

1 03 
ı 6S 

a 88 

1'/98 
1/9'1. 

1/99 
l/H 
1/U 
11.ıoe 

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı Kasımpaşa mall:re pbesl matel Jefierl yeni &dreslerlnl blldlrmemlt 
ve yapılım nrnştırmada da bulunamamış olduklarından hizalanJJda 7uı1J tH malt yılı kazanç ve buhran Tergt .. 
ıerlne alt ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mllmktın olamamıttır. Hukuk uıuın muhakemelerl tanuıuı 
hUkUmlerlne tevfikan ve tebliğ yerine geçmek Qzere UAn olunur. (3UO 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalm• Komla -
yoouodao: 

ı - Komlsyoncı:ı. satın ahnmaın lAıımceıen etr• clnı, miktar, tahmin bedeli. alım tarih n uaullerl &flılıda 
yazılmıştır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon dan alınabilecek olan bu alımlara ıtrmtk lıte:renlerln tapala ıarf etıllt· 
mclerl lcln teminat ve vesikalı teklif mektuplarını ekslltme aaatlnden en az bir aaat enel komisyona nrmelerl4 

Acık okslltme ''e vaıarhk lçliı de teminat ve nıikalarlyle tam vaktin de kombyoıada bulunmalan. (1900 
MJktan h.. tbal• -- " .... 

1-2000 
2-6300 
s- 400 
4-1200 
6- 600 
6-1250 
7- 750 

Kilim 
Yem torba8ı 
Kccell belleme 
Tim ar fırtnsı 
Gebre 
Bez su kovası 
Zincir saplı şnplı yular 

Oıklldar Sulh ikinci Hukuk lldkimli
ğinden: 

Snrrcı Dulutun Anadolu hlsnrındo holot 
fohrlk •anda mnklnlst Tcklrdnğlı Mustara 
oğlu Rer.ep Bulut aleyhine acııaı l'ulh te· 
şchbilsıl d:l\ ımrıın icra kılınmokta olan 
,Juru~m!mnıln: mOdcleıınleytıt mumAileyh 
Hcccbin lkomrtgllhının mcçhuliyeline mcb 
nl kendisine on beş sfin mfiddellc llAnen 
tebligat lfosına ve duru~manın 20 - 6 - 9311 
snat 14 de hırıılnlnt~"lınn k:.ırnr Ternmı~ 

350 Kuruş 
80 .. 

2 Ltra 
126 Kuruş 

15 .. 
110 .. 
220 .. 

626 Ltra Kapalı zarf 
378 ,, .. 
60 ,, Pazarlık 

112,5 .. Açık eksiltme 
225 Kuruş Pazarlık 

10315 .. Acık 

12875 " Acık 

ERTIJGRUL SADİ 
TEK TİYATHOSU 

Bu ıe~e 
TEKlRDAG HALK 

slncmuında 

6/6/IH Pazartesi 10 
6/6/988 .. 16 
'1 /6/938 Salı 10 
'l/6/988 .. 16 
8/6/938 Çarşamba 10 
8/6/938 .. 15 
9/6/938 Perşembe 10 

TiFOBiL ....... 
Dr. Ihsan Samı 
l'lfo ye parıttfebıstalıldannı tut 

ıııımak içta ıgızdan ılının tifo hap 
tandır. Hiç rahıtstıbt •ermez. Her 

ket alabnir. ltutuıa 55 Kr. 
oldu#u teblll makamına kaim olmak Qıen llı••••••••••••••I 
flı'ln olunur. (2569!\) 

- KURUNun kitap §eklinde roman tefrikuı. -

oonm·MtrnN ÇETE 

-ıı-

• 
danlığı benilı ılıort& bile ettlrmemlı oldujunu. 
öirendtm. 

- Sonra! 
- Sonrasını söylemeden enel, ıu parmak ıst 

• \ıevvork n 79~ • Fterlfn 1 9767 
• llAno 1" ,..,.. • 

rı,.0 '' ...,.,4 • \ • rıov• • 208-'ı 
' ı\tı k~ 4 run.~ • Ru,,nru~sl,.4: Ot 12 
• c rıı 87 68'\.'i • BUkreş tn6 $.") 12 
• -cnevre ıı 41i88 • Heh~r•d 84 9871i 

' ~fvı fl.4 082 ı • \'okohnmr 2 7~2 

BizaM mevzım 

U...~tı !/lllat D'Jrt 

ayn tetkik ~ tc
tobbU edilmfş bir 
flıf'.V%U olduğ!l hal· 
ete bugUn bile ay
dınlatılmam1ı7 bir
çok tarafları oor
dır. Tevfik Yetim· 
lioğlu tarafından 
ıı.,anımızo çevri
len Bi:aM impa
ratorluğunun ta

rihi adlı kita71 

Komiser Brodl, sııbnhın altısında n~betV-11 

fJkacağı sıralarda. "GörUnıolyen Çete" nln caldı~ı 
inci gerdanlık meselesi ile enikonu meşgul olmutt 
ve IAzımcelen tedbirleri tamamiyle almıştı. 

usulUnU icat etmiş olan adamın ruhunu taslı et
mek istedim. Neden diyeceksin 1 Zira pa.-mak lzl 
tesblt etmek uıullyle bugUne kadar ettlttmlı lltl
Jadelerln alllını temin ettim. Herkeılıı etrafı ara
dıtı saman, baktıfı yerleri tylce gOrebllmeal lcta. 
blr kaçının eline blılm polis cep fenerlerlndu 
verdim. Cep fenerlerinin elle tutulacak rerlerlu 
yatlı bir madde IGrmtıştUm. lstedlltm adamlar, 
farkında olmıyarak cep fenerlerini heveıle tan .. 
dılar. Bu adamlar, garson Luka, nişanlı Prat, De .. 
pardl ldl. Bir 'ey bulamadıktan sonra onların 

ifadelerini aldım. Cep fenerlerini de iade ıttıler, 
Fakat gerlye aldığım bu cep fenerlerlııln yallı 

maddeleri üzerine de parmak lzlerlııt bıraktlklan 
gibi, Uadelerlnl tmzaladıklan kltıdı tutarken de, 
bittabi o kAğıt tlıerlnde parmak izleri kaldı. 

' p ııı~ıerdın 1 489J • Stokholm B 1120 

\·~·· 22&J88 • ı.ondna fi2S 215 
~ • Mn\kO\ A ~~ 87 

19 ,3 
latlkr•zl•r 

.~ r. Uor 1 18 9tl ı · F.rı:uni Istık. 1 
• 

.. .. 11 S. Enurum e .. .. ili s. F.r:rnrnm !-il 

~t!fler veri lmemi,lir. 

~OQı KALKACAK VAPURLAR 
ıa Vapurun adı Gitli4i uol 
13 Rur:ıa Bnrltn 
1~ B:ırtın A:>"-alık 
~o Çınııkkolc Mudany:ı 

111dct Bandırma 
1~ so GELECEK VAPUJ\LAR 
lo Erıururn Karadeniz 
fi~!) t'lscn B:ırtın 
ı,~o Saadet Bandırma 

Trak Mudanya 

bu aydınlatılma-

mış tarafları tea
bft etmekte ue bil· 
tun Biuına tarihi· 
na tema8 ederek 
Şarki Avrupa im-
parattJrluğunun 

bin senelik vuku
atını hlkc1ya et· 
mektedir. 

Fi.yatı yüz 1m-
ru~ olup her 1.-i· 
tapçıda bulunur. 
Toptan mllracaat 
mahalli: - l:Jtan
bul, Valcit Yurdu. 

Kaybolan gerdanlığın tarifini ihtiva eden bir 
kl'ığıt hazırlanmış ve şehir dahtıtnde elden dll~me 
mücevherat almakla iştigal eden bOtnn dUkkAnla· 
ra tevzi etmek Uzere bu kA(;ıdı binlerce bastır• 

mıştı. BUtUn limanlardaki gUmrllk memurlannr 
ayni suretle talimat verilmiş ve bu gibi eşyayı 

k'1llanmak suretiyle, bilerek veya bllmlyerek hır· 
sız çetelerine "yataklık" etmiş olan kimseleri Bıkı 
bir göz altında bulundurmnk tertibatı altnmıotı. 

Slr Ruben Gorlng"fn, ktzıno. vermiş oldufu 
tncl gerdanhtı ıslgorta ettirmediği bUtun manaBiY· 
ıe tahakkuk ctU~I lçin, onun bu işle menfi bir 
atfikası olmadığı anlaoılmış ~e sır Ruhen zannal• 
tından kurtulmuı,tu. Komiser Brodt, bllha1Sa Si\ 
Rubcnln dnmndı Prntla al!kadnr oluyor ve daha 
ziyade, e!:ırarenılz Dr. Despardlnln mazisini arat
tırmak lsteyordu. 

Fakat mOfetUş Marlov bu usuınn incellttul 
birdenbire takdir etmek lstemedlllnl sa.teren bir 
ihtiyatla ışöyle diyordu: 

- Eğer eOphelendlklerJn arasında blrlat ha• 
klkaten hınıı olsaydı, ıenln verdtttn bileli cep fe• 
nerlnt eline almazdı, detti mlT 

Komlıer Brodl, derhal ce·np nrdl: 

- l'ataı 071• Mr 
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BEYHUDE İDDiALARA LÜZUM .YOKTUR: 

Muhtelif markalı buz dolapları araJında 'yapılan 

resmi tecrübelerin neticesin i gösterir Amerika HÜ· 
kümelinin bu tasdiknamesi, WESTINGllOUSE buz 
dolabının emsali meyanında en az cereyan sarfeden 
\ 'C en az. yıpranan dolap olduğunu ispat etmektedir. 

Türkiye Umum Mümessilliği HELiOS MDessesatı Galata, ıstanbuı (P. k. t400) 

Satış yerleri: Ankara Halil Naci Mıhçıoğlu kırtasiye mağazası, ızmir Pinetti ve Pariente 

Türk Hava Kurumu Göz Hekimi 
Oı.Muıat RamiAyaın 

lstnnbııl Birinci l/lcb Memurluğundan: ,_ Birinci sını lOperatör 

Büyük Piyangosu 
2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 

Muayenehanesini Taksim-Talimanc 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nına 

nakletmiştir. Tel: 41553 
Pazardan maada hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

Müflis tütün lüt'cnrı Hacı Iliiscyin xnde 
Xadir masası :ı l ııcaklıl:ırının toıılanması 30 
mayıs 938 pazartesi t-:iinü sn:ıl onda yap ı

lacağı dünkü gozelelerle ilan edilmiş ise 
de idare heyetinin göstcrdi~i liizum üzeri

ne loplanmıı saati ayni günfın saat on he
şlnc hırnk ı ldığı ,.e nlacuk lı larla mlifllsin 
mezkur s:ınlle lopl:ınımıy:ı gclnıclcri ilt\n 
olıınıır. (8000) Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

- l\.URUNun kitap şeklinde roman tefrikası. -

10 GöntJx :utYE:S ÇETE -
kendilerini daha cok şüphe altına koymuş olmaz
l ar mıydı? Yaras ı olan gocunur, derler .. . Her hal
de, bende öyle bir intiba bırakmamak lçln, her bi
risinin cep fenerlerini alacaklarına ve gösterdi
ğim kft.ğıdı imzalayacaklarına emindim. 

1 

B u sırnda, kapı vurularak içeriye lA.civert 
Unlformalı bir polis memuru girdi. Ve elinde bir 
dosyayı, müfettiş Marlovun yazıhanesi Uzerlne 
koydu. Bunlar, elde edilen parmak izlerine göre, 
teşhis yapılmış sabıkalılarm ifadelerini gösteri
yordu. Marlov, her birisini birer birer tetkik ede
rek ve parmak izi dalrcshıin raporlarını okuya
rak: 

- Demek ki, ded.l. Garson Luka kıyafeti ile 
oraya girmiş olan adaiıı, bizim pek iyi tanıdığımız 

sabıkalı "Solak Sklner" imiş? 

Komiser Brodf, bu neticeyi meydana koyabil
miş olmaktan 1.ılr nevi iftihar duyuyordu. LAtife 
yollu: 

- Artık bana bir madalya vermelisiniz? <le-
dl. 

Marlov: 
- Onu da veririz. Fakat Sl"n hole şu "Solak 

Sklner"i buraya lrndar bir getir. Ken dlslyle ik i 
çift Ukırdı edeyim. Sklnerl buraya kadar geti r
menin k olay olmadığını biliyor u m. Zira, dosyala-

Gönü~~ltYBX ÇETE 

rımız arasında onun ismi yazılı olan yere, bir de 
kocaman " D" işareti konulduğunu görüyorum. 

- Evet! " D" işareti "Dangerous _tehlikeli" 
manasına gelir. I•'akat benim cesaretimi taşıyan 
bir adam için tehlike yoktur. !sterseniz derhal a
raştırayım ve getireyim. 

- Hayır, acele etme .. Esasen kendisini hemen 

buraya. getiremeyiz. Zira, aleyhine elde edilmiş 

bir delilimiz yok. Bundan başım onu hemen yaka

layıp getireceğimiz yerde, biraz serbest bıraksak 

ve kendisinden şüphe ettiğimizi sezdirmesek daha 

makul davranmış olmaz mıyız? Fakat, tamamen 

serbest değil.. . Onu dil<katle göz altında bulun
dur! Çün kü bu vaka, bizi çok mühim ve bUyUk bir 
meseleye götüreceğe benzcyor. 

- Ne kadar bUyük ve mühim olursa, o kndaı 
hoşuma gider. lnşallah bunu lrnlaylıkla neticelen
dirir de, siz de benim iyi bir maaşla tekaütlüğüınü 
tavsiye edersiniz. Zira ben bu işte bir hayli çn.
lıştım, yoru ldum ve artık dinlenmek ihtiyacında
yım. Bundan başka, bugün fcnnt vasıtalarla ya
pıl m nktıı ol an bu reci hırsızlık l ar ve clnnyetıcrl, 

yal nız bizim gibi eskiler yeni yeni kollejlcrdcn 
çıkmış genç unsu rlara tevdi etmelidir. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre
dilen llbrns ln11 
paratorluğıı tari 
h i ile 66 cilt ta 
uıamUınmtştır. 

Brışl ı başına o 
bütün ilim scııen 
Zeri doyuracak df,. 
recede giizcl ola·: 
bu kütüphane t.. 

çinde ikt~adi, " 
debi ve ilmi me(

zular üzerine yu. 
~lmış en 1ıcni ~ • · 
tapları bulurSt .. 
nuz, Terciime«~ 

Türk oTrnyucuJ • 
rınm çolc valC" ,.. 
dan tanıdı(jı ş()}ı,.. 

siyctler tarafı rt• 

dmı yapılm1şt~r. 

[(itaplllrı topfo!" 
ve mııTıtclif <ıeri/6-
ri perakende cı/4. 
ralc alanlara t (IJ1ıo 

~'ltit yapılır. '/llQ. 
racaat yeri : f,,. 
tan1ml - VuJdt 
Yurdu. 

Or. CAFER TAYYAR 
Umumt cerrahi ve sinir, dimağ estetik 

cerrahisi mütehassısı 
PARlS TIP FAK0LTES1 S. 

ASİSTANI 
Erkek, kadın ameliyattan, dimaJ 

estetik " yüz,, meme, karın burusuk· 
luğu ve gençlik ameliyatı,, 

(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c 1 nen 
8 den 10 a kadar U 

1 
Oğleden sonra ücretlidir. Tel «086 

Hevrığlu Pannak~apı . Rumeli han. ı. ............. ~ ~ 

1 il 
ÇOCUKLARINlZıN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
g Çocuk Esirgeme KoruınoooJ' 
vaktilo bir a llo kUtüpbaout ol" ,,, 
r n k l>ns t ı rclığı İkizler &ertslJI 
duyduğunuz bu eksikliği bd ıtı 
ze l f'e resimli büyük hJkAJe ld"' 
bı Ue doldurulmuş bolo1orıJSo 

ııfl' 
• KUltUr bakanlığı eseri te ol'' 
etmiş, il k okul çağındaki ,oe ti" 
lar için faydalı eser olduğunu 

dik etmiştir. 

. !(iti" 
• Ar.kara caddesinde Vakit ııfi 

evinde arayınız : Flatı 60 k 11r 
posta. ı cın 4 kuruş na.ve edlııi .. _____ ___/ 



Tahta masalara 
bardak ve tabak 

altı ••• 
Tahta masalann ,üzerlerini 

örtmeden çok hoJ bir duruşu 
vardır, Bilhassa, madeni ve 
parlak eşya dolu bir yemek sa
lonunda, mat bir tahta masanın, 
Uzeri örtüsüz olarak bulunma
aı, oradaki bütün sun eşyaya bir 
tabii hava verir. 

Fakat, masanın Uzerine örtü 
örtmeden de olmaz: Uzerine 
koyacağımız şeyler, kaldmp 
korken, masanın üzerini çizece 
ği gibi, tabaklardan, sabanlar • 
dan dökülecek şeyler de masayı 
kirletebilir. Onları silelim der
ken de masanın boyası ve cilası 
bozulur .. 

Doğru. Fakat, masanın üze
rine, koyduğumuz şeylerin yal
nız altını kaplayacak kadar ör
tüler koysak acaba nasıl olur? 

Mükemmel bir fikir 1 Bu, 
hem masaya başka bir güzellik 
verecektir, hem de istediğimiz 
neticeyi hasıl edecektir. 

Şimdi, masanın üzerindeki 
çiçe kvazosunun, bardakların 

aurahinin koyacağımız sahan 
ve tabakların altına birer altlık 
hazırlamak lazım .. 

Bunları kalın bir kağıttan, 

mukavva veya kartonlardan ya
pabiliriz. Fakat, biraz güzel 
ve "süslil,, olmalan liznn de
lil mi? 

Yalnız kartonun üzerine, 
göreceği vazifeye uygun bir 
ıüs yapmak, o şekilde boya
mak lhrm. Bu da, kartonu bir 
ıllnıerle boyamaktır. 

Vazonun, bardak ve tabak • 
(Sonu 15 inci sayfada) 

Kır ve deniz gezintileri için 

Güzel bir bluz 

!l I 

Jerse yününden örülmilı bu blQz, yazın giyilocek güzel bir 
elbisedir. Kırmızı yünle örerseniz altına bej bir eteklik giydi
ğiniz zaman bilhassa çok güzel durur. Örgüsündeki delikler 
ve bol örülmilı olması, sıcak havalarda vücudunuzun terleme-

! 
den rahatça teneffüs etmesine meydan verir. içinize pek aız bir 
şey giyerek üzernize geçireceğiniz bu yün blOzll, bilhassa kır 
ve deniz gezintilerinde givebilirsiniz. -----------------------

Moda dünyasın
da garip 

yenilikler •• 
Son zamanlarda Paria ve A

merikaıda orijinal modaya karıı 
olan inhimak, ~adınları ,uıünç 
bazı hareketlere sevketti, Me· 
sela daha geçen gün Pariste· 
verilen büyük bir suvarede 
moda düşkünü birkaç kadının· 

kulaklarınt boyadıkları görül -
dil. Bunlardan bazıları kulak
larını kmnızıya, bazılan yeıil 

ve maviye boyamışlardı. Yine 
bazı Parisli kadınlar da dişle
rini alaimisema rengine koy
muşlardı. 

Fakat Amerika kadınları da 
Avrupalı arkadaşlanndan bun
lardan aşağı kalmamağa çalışı
yorlar. 

Kadın modasına son asked 
terakkiyatın tesiri olduğu söy
lenmektedir. El çantalarını gaz 
maskesi şeklinde yaptıran, şap
kalanru miğfer biçimine koya
rak dudaklarını tayyare bom· 
bası gibi boyayan Amerika ka
dınlan pek çoktur. 

Londradaki kadınlardan ba
zıları da dudak boyalannı ayalıc 
kaplan üzerinde taıımağa ba!f· 
lamıştır. Pratik ve sıhhi olma
dığı baılde yalnız moda olsun 
diye ayakkablannın üzerine k:U
çük bir cep de yapılıyor. 
Prağda bir eldiven fabrikası 

da yeni pazara çıkan:lığı eldi
venlerin parmak uçlarma, tır

. nağa benziyen renkli deriler 
geçirtilmiştir. 

........................................................ __ .... _..,, ...... ._ ... ..-................................................ .. 
Kadın eteklerinin on beş seneiik tar1hi 
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Tarihe Geçmiş Sevgiler 
A Y R 1 C A: Nizamettin Nazif, Hikmet Mlnir ve Niyazi Abmedin yazJladJe beraber Bergama Kerm~ 

sinde bir gla, Danyel Dary6 HoJfvuddan neler getirdi; Pıkar fen Aleminde yeni teer~ 
belere bazırlanıyor ve dJğer fıkta ve reılmler-



Yeni bir giyim ve makyaj modası 

Kadınları silahlarla süslemek! 
M 1lletler, eilflhlarla kendilerini 

teçhiz ediyorlar. Teker teker 
inBa.Dlar da, silAhlarla süslenme yolu· 
DU tuttular. Gazetelerde görme.dini& 
ml ! lngtlteredo bir bayan. vapkasınm 
Ul!ltDne sns nelnden t.ncuk btr bombar· 
dıman tayyaresi takarak gezmiş. 

Bu havadlsJ okur okumaz. llk dtı
ffindUğUm şu oldu: Acaba ayaklarm
da da bir örnek tahtelbablrler var 
mı? 

Öyle ya. Glylm modası, "yeni bir 
devre" ye giriyor demektir. Dünyada 
ne kadar silA.b varsa, hepsinin biçimi
ne uydurarak elbise, şapka. ayakkabı 
Yesalre yaptlablllr. HattA bu .. ,ahtd 
ellAhJnnma" modası arunca, doğru· 

dan doğruya yüz boyalanna, saç tuva
letlerine bile sllAhlanma tekniği Ue &• 

l~kadar uırın NDkler ve blclmler "fe
rtlebflir ... 

Bununla beraber, bilhassa kadm 
kıyafetinde ve eşklllnde slllh tesiri 
yeni bir şey dcğlldir, sanıyorum. 

"Kirpiklerin ok gibi" dediğimiz gün

leri batırlamayor musunuz? Bozara
fet herblnin llk ateşi, işte o sOz aarfe
dlldlğl zaman patlamıştır. · 

Blrcok korkak şairler klrplklerl 
gölgeye, ipeğe benzetmişlerdir de, gtı. . 

zellfğe silD.h çeşnisi koyan erkek on· · 
Clan "ok" diye bahsetmiştir ••• Gene ee-: 
kiden pek çok kullanılan tabirlerden: 
biri de, "ateş gibisin!" sftztıdnr. Slllh· 
tan çıkan da lltflokum tekeri delil · 
ya .•. Elbette ateştir. Artık vanıı als 
kıyas edin. Kadın gtlzelJiğtnde ve &1-
71mlnde alllbçtlık ve ılllhlanma mo
dası ne dnleredek varmaktadır ••• 
Fakat zaten moda nedir ki? Vakit ya. 

kit tekrarlanan şey değil mi T 

1 
Yazan : 

Hikmet Münir J 
- zcas 

-Bil' eğleııce ~ "" Çlkltr 
- Pek :ıamsetmiyorwn.. KarıMy'le f». 

Eskiden slJAhlar, çeşit itibariyle o ftlbeto gitti. •• 

1 Daima lfÜzel : 

kadar bol .değlld.1. lstanbulun alıntbıC;I 
fı günlerde, mesel!, bir kadının kır.ıl 
saçlannı Gre,Jua ateşi g!bl görmekten. 
başka, ancak birkaç mls&lle daha ta. 
rit edebllirdinlz. Sonra. vUcudunoa 
diğer kısımlarını anlatmağa gecerek 
dlleler, toplar, kargılar. baltalar. ' 
kızgın zeytlnyağla.n ve buna benzer. 
daha birkaç teşbih ve t.arite başvur ... 
blllrdtniz. Fakat bugiln öyle ınl ya_I 
Elinizi uzaun eJll.si... Zehirli gazdaa 
mikrop şişelerine varıncaya kadar yaı
nnkl harbin slltJıları arasında bulu .. • 
nuyor. Bir kadını .tarif yeya süslenme 
bakımından tethlz için, alablldiğlnise l 

i malzeme mevcut. •• , 
lşte lngtlterede bir bayan, başm& 

bambnrdıman tayyaresi takmakla tşe 
başlamış. Az önce dediğim gibl, ..,.· 

1 
karplnlerlnt de bir örnek iki tahtel• 
bahirden, kemerini flşekllkten, caa.i. 
tasını bombadan yapabtllr. Yo.znnı 

barut rengine, saçlarını telörgtı btçl• 
mine ve ceketini Amerikan gangster-. 
lerintn gtydl~l celikten yeleklere '°'" 
kablleceğl gtbl mendntntn 1reııarmı 

mitralyöz delikleri hıtızammda stıaı .. 
)'ebntr. 

Şişman kadrolar ağır top blçlmlne~ 
· uıun boylu kadınlar ıayy.are topu kı. 
lığına girerler. Çirkin kadınlar, ~ 
Jerlne zehirli gaz maallesl "• gtuel ka
dınlar, bir asker1 hastahane damı P. 
bl bembeyaz boynnlarma ~ir dlzl luı~ 
oun gerdanlık takarlar. · . . . . . . . . . . , 

' B6ylece alllhlarla teçllls edllmte °'" 
lan kadınm, gnnnn birinde. aevdlll 
erkete teslim olması, biç lfUpheslz ki., 
btıttın manaslyle "elllhlan bırakmak'9. 
tır. ( 

I 

Terennümler 
Soldultca günOn matemi altında citeltler 
Bir gölge tııoırdım kı u:aıkıan beni bekler. 1 Kolhlmdo emd, roMa "'"" koleh<klor 

1 
:~::.~.::::: :::.::.~:: 
Sarkın ıki sevdalısı ııulla rda gezerdik. 

: Biz CC!lncti ruhunda bulan sevgililerdik. 

il ::::,::~::~. :::::::::·~:~&, 
Scss!zdik, ufuklar gibi durgun n derlndnt, 

Omzundan acıldıkca o parlat, Jıo70 Ui11er 
Titrerdi bir Aşık gıbl karşında ıônüller. 
Ruhunda atılmış gibi solgun &arı ıiiller 
Dir nıyıha gibiydi ilAhl uefeslnde-

En sonr.ı bahar oldu ve kır me-.sfml geldi, 
Solgun, sarı hen7.İle ıeçcn kış ne aüıellfi 1 
Bir yandan ölüm korkusu ta ruhumu deldl, 

1 
Dir yandım kanat gerdi melekler gibi nlwn. 

Solmoşsa da eQJrenli nda ettllimlıde 
Silmiş blıl yadından, a('ıldıkea denizde 
Si!';lenm1$fı uf1rundakl bir köy gibi hh: de, 
JJalA tıfilOyor ıaeşeml bekler gibi olun 1 ' I

" Enginlere ktılbolduk esen rüı11Ara ılndlk, 
Scvdııya yakın bir heyecan nrdı sesinde! 

_____ wwwc .... u--=••H-----.•----•.-.ır-11_11_ı•n•w•---------------------------------=-------------------------------------' 
9 - KURUN'UD b.A VESi 

Kermes 
(ll inci sayı/adan dooom)' 

Kermes, her Tiirke maziaini düşündü
. rfiyor, göğsünü kabartmak :fıraatmJ 

bahşediyor .. 
Güneş Akı'Opol sırtlarından akrp gi

derken, Selimas çayının meerasmda gö
mülü Bergama.dan medeniyet nuru pcır
laınağa. başlıyor; elektrikler yanıyor .• 
· Akşam her yerde büzünlUdür. Fakat 
bura.da hayat bambaşka; geceler ayn 
bir alem.. Akşam rüzgm, Kozan yayla
sının dört milyon çamından toplayıp ge
tirdiği kokulan etrafa yayıyor. Dört 
bucaktan gelmiş olanlar kafile kafile 
yola koyuluyorlar. Halkevindc, kahve
hanelerden saz seslerl, şarkılar yükse~ 
yor .. 

Bir efenin tatlı resinin cazıôesile bu 

rim, diyorou. ••Pek müteessirim,, tabi
rini kullanı~daki tarz, bana birdenbi· 
re hiç de yabancı gelmiyordu. 

tki sene önce, elmas tacirinin ~vin
de yapılan hıraızlık gecesini ve orada 
beni bağladıktan sonra evi terk eden 
adamın: "Sizi bu müşkül vaziyete sok
tuğuma çok müteessirim.., deyi~ndcki 
tarrı ba.zırladmı. Ayni aes, ayni ifade .. 
Bu adam, hiç şilpbeıiz o adamdı. 

A% .cmra &an§ın ku serbest kalınca, 
yanma yaklaşanı. 

- Affedersiniz, dedim. Az. önce ko-
11uıtuğunuz erkeği ne zamandan beri 
tanryonunm? Kimdir? 

Genç kız dudaklarıııı büküp omuz-
lanndan birini kaldıraırak: 

- Bilmem, dedi. Burada tanıştım. 

Kim olduğunu enikonu bilmiyorum. 
- öyle ise benden öğrenin, dedim. 

;Bu adam bir hırsızdır r. 
Bu sözlerim. sarışın genç kızda ani 

bir tesir yaptı. Kmn eli gayri ihtiyari 
olarak hemen ıöisüne gitti. Sonra bir

. den bire beti ben.z.i atarilk: 
- Aman, dedi. brotumL. Broşum 

kayıp. 
Tam zamanında aöylemi§im. ÇibılıU 

adamı, tekrar İngilterey~ ~erken ya
kaladılar. Ve o zamanın cazeteleriııde 
yazıldığına göre, bu adam. o zamaıuıı 
ıosyetesince pek tanınmış bir Ingiliz 
Lordunun, hır11Zhk hastalığına müptt· 
U oğlu imiş! 

İngilizceden çeviren 
H. M. 

leme dalıyorum .. Köyl\i bir kadmı, tıpn 
{ eti gibi ortada görüyorum. O da oynı. 

yor. Efeler kadınlı erkekli oynuyorlar •• 
Düşü.nUyorum: Onlar şehirlllerden 

çok daha evvel kadınlı erkekli toplantı
lar yapıyorJarmq.. Arada ufak farkla: 
Sosyetenin cazı ve dansı yerine, efenin 
88.Zl, zeybeği ile_ 

Z ENGJN bir tarihe malik olan 
Bergama bakkmda bir tarlhçhnl· 

zin atfettiği mn.liimatı dinll:orum .• 
Bazilika; (Kızılavlu) §ehrln hemen 

kenarında yükselen bu muazzam bina 
hakkında pek fazla malumat yok. Bir 
kilise mi. bir tiyatro mu olduğu m* 
hul .. Roma eserlerinden ve bir devlet 
reisine ait olduğu sanılıyor-

Bergamanm kale dışından ovaya doğ· 
ru akışı da meraklı bir hMise: NUfusu 
arttıkça şehrin geııJşlemck ihtiyacı du· 
yutuyor. Romalılar, ayrılarak yayılma· 
dansa, topluluğu muhafaza etmek isti
yorlar. Tam ortadan geçen Selimas ça
ymm üstünü kaplıyorlar. Altından de
reler akan, geceleri Uzerlnde kurulmu.:J 
binalarda uyuyanlara ninniler fısılda. 
yan bir şehir meydana getiriyorlar •• 

Fakat. bir gtin •. Müthiş bir g\in .. Ta· 
biat coşı:.yor; cennette y:upyan insanla,.. 
rm saadetini kıskanıyor. Fırtına.. seller, 
kıyamet kopuyor_ Rü.zg5.rlarm dağlar
dan söküp gctirdiıP ağac:lan. seller ~h· 
rin kıyılarma kadar ~~orlar: menfez
ler tıkanıyor ve kabaran !Ular artık 
mesut Bergamalıları da öntlne katıyor •• 
Öyle bir fif et ki, binlerce 1d§inhı boğul· 
ması ile neticeleniyor -

Bu çayın şehrin altma saptığı kısım· 
da bir cami göze batıyor; minaresi iğri 
bir cami! .. Bu Yıldmm Beyazıt devrine 
ait imiş. O zamanlar mimara sormuı· 
lar: 

- Bu camiin minaresi iğri.. 
- Doğrusunu herkes yapabilir. Mari· 

fet onu iğrf oturtmaktadır! 
• • • 

Bergama eğleniyor.. Hayır, bütün 
Egeliler Bergamada toplanmışlar eğle
niyorlar. lldncl Kermes de altı gUn. altı 
gece sürecek, Kozan yaylasmda Keye. 
lerle ağaçtan ağaça atlanacak, Çandar
lmm koyu mnvi sularında plij eefalan 
yapılacak!. 

Eğlence, yeni bir hayat ve neşe .. Ta
rihte de neşe kaynağı BeT'gama, eimdi 
de eğlence yatağı oluyor!. 

SüHATOKEL 

Pro,es\\r "Pi\\ aT 

(7 inci sayı/adan devam) 
KU.remiz yeryüzü ile ca.inıi temasta 

bulunacaktır: Kısa dalgalı radyo makf .. 
nem.izle BU1aıııı yilzünde bulunanlara 
daima vaziyetimiz.den haber verece~ 

Bundan başka, aynca neşredeceğimis 
bir riya ile, sulan denizin sathına ka.
dar kırmızıya boyayacağız. Bu suretle, 
yukarıdakiler bizim nerede olduğumımı 
anlıyacaklardn-. Bir t ehlikeye düştlp 
telsizle imdad istiyecek olursak, bruıı. 
mızın ucunda(!) bekliyen gemi ve tay
yare bu suretle nerede olduğumuzu b('o 
men bulacaktır. 

Tehlikeden bahsettim. Fakat bu teh · 
likeyi pek fazla zannetmeyin. Biz bu 
1dlre ile denizi.o dibine, her gün otomo
bile. tramvaya binilir gibi ineceğiz. Bir 
otomobil ve tramvay yolcusu için kaza 
ihtimali ne kadar varsa bi.zlın için ~ 
onda.n !azla değil ..... 

Bey"oz 
(Altıncı sayı/odan dıvam) 

bibi olduğunu söylemek, tavsiyesinin 
ehemmiyetini tebarüz ettirir $2.Jltnm. 

Deraimin Hozat kazasına giderken 
Ahmet paıa deresinde Ur pınardan cu 
içtik. Diılcrim ve dudaklarım değil par
makların bile suyun soğukluğuna bir da· 
ldka tahammül edemedi. 

- Bu su dediler koç eritir-
Su için bildiklerimi tekrarlayacak de

ğilim. 
Karakulak ıuy\1".ıun membamda 110 

kiloluk bir insan .Xuruyordu. Su memuru 
imif. Buradan doldurulan kapıin mühür
lüyor. Onunla aelimlaştık; tanıftlk ve 
IOru'&: 

- ~I~ dedim, Karakulak insana 
çok yarıyor. 

- Bu dedi, bilinmiyen bir JCY değil 
kil. 

Sonra ilive etti: 
- Fakat ~esef ben içemiyorum. 
- Sebep? 
- Sebep çok. En mühimi kazancım 

aı;. Uç de çocuium var. 
Anlamamıftmı. Kazanç ve çocukla 

ıuyun ne alakası vardı: 
- Çiinkü, dedi su içtikçe yediklerim 

eriyor. Günde bej övün yemek lazım. 

İkinci aebep de haftada üç dört kilo alı
rım. 

Niyui Ahmet 

Si·nema dilsizken .. Masalara tabak altı 
( (9 uncu aayıf a4mı devam) . J"OI"· 
muharrirlerinden Sap Gitri· Hakikaten, "KAhkUl,, piyeı 
nin "KahkQl., isimli piyesidir. halinde oyrundığı zaman bü· 
Saşa Gitrl bunu eYYcla bir ac- yük bir muvaffakiyct kazanı· 
naryo olarak haıırl;ouştı. Fa- yor. 
kat, eser sinemaya alınmak Sa~a Gitri bwrlin bu eserini 
için tetkik edilmeye ba§lanın- sinemada temsil ettirmek is
ca görülüyor ki, bunu, filme tiyor. Son senelerde kendisi 
ees ve konuFla konulmayınca de sinemada rol almaya balşla· 

mevzu anlatılamayaetıkH dığı için piyesini de kendisi De 
Bunun üzerine, muharrir, beraber alncmaya götürmek 

eserini sinemaya uyacak ıe· arzusunda. 
kilde b02ulmasına razı olarm· ''KihkOl., bugiln sinemada 

• yor: oynanabilecektir, çUnkü sine· 
- Tiyatroda oynatmm, cll- ma artık ıdllai.c delildir. 

(15 ~ B4yıfad4" devam) 
larnı altına göre • kenarlan 
biraz fc:cla olmak şartile - keı 

tJğiniz kartonlan başka bir 
masanın üzerine koyanunız. 

Yanınızda bir kutu boya. bir 
sünger, iki tane de, ayni en
likte, cetve1 gibi tahta vardır. 
Süngeri boyaya batırrr bir eli
nize alırsınız. Diğe-r elinizle 
ide, iki t~iltayı kenarlan kar
tonun kenarlarına gelerek ka
im zaviyeli bir gerine teşkil 

edecek "Vaziyette tutarsınız. 

Bu, boyadığınız, kartonun ko
narlannda bo§ bir kısmı brrak
mak içindir. 

Kartonu bu suretle boyadık 
tan sonra. bir müddet bırakır· 
1mız, kuru boya aüncerle sü
rüldüğü için. d•.tgalr dalgalı 
güzel bir gekil hasıl etmiştir. 
Bardak, tabak altına konacağı 
için, bunların böyle bcyanmaaı 
Jizımdır, çünkü Üzerlerine 11k 
sık .dam lamam iht!mali olan 
§eyler9 boyanın lekeleri ara
emda belli olmaz .. 



iki hokkabazlık 
• 

Yapmak için bir kerede 
tecrübe edin ı 

• 
sız 

itte size, Jiendinlzin de yapabileceği· 
Dla ild hokkabazlık numarası! ? 

Solda paranın yukandaki resimde 
g&11ldUğtl gıl>l durdurulması; 8iz bu 
muvazeneyi bir trilkle temin edebilirsl· 
niz: hilenin ne olduğunu bilmJyen. ne 
kadar tecrilbe etse, parayı böyle tut&• 
maz. Bu paraya ait olan solda aşağıda.· 
ki resim, hilenin neden ibaret olduğunu 
g&teriyor. Eğer kibriti numarayı yap
madnn önce ve sonra iyice gizliyebilir-

Her hafta Cumartesi günleri 
gazetenizin içerisinde 16 sayıfa.· 
Jı tam bir mecmua halinde but .. 
duğunuz ve gautenize UA.ve o
larak parasız verilen "Kurun t .. 
laveleri., bu sayı ile beşinci cll· 

dl bitirmiş oluyor. "Kurun,, 
bundan sonra da okuyuculan. 
nm mecmua ihtiyacım göz Öo 

nUnde tutarak ve daha mUtekft· 
mil bir şekilde ilavelerine yine 
muntazaman devam edecektir. 

Yazı iı,:ılcrimiz, il.bede tefrl.ka 
edilmekte olan ''Adı Kader,, i• 
simli romanımızı mUteakip h&' 
men verilmek üzere lngillz ser
güı.e~t edebiyatmm en gilzel u· 
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seniz, muvaffakiyet, sizin taratrnıma 
kalır! 

Sağda yukarıda, kibrit kutusunun re. 
simde görUldilğtl gibi durdurulması; el 

ilurinde kim durdura.bilir böyle? Bu 
kibrit kutusuna ait sağda aşağıdaki re
simde, bunun nasıl yapıldığını g6ıilyor. 
sunu.z. Sadece kapakla. kutunun ldbrlf 
yerleştirilen kısmı arasına, <Jerini?.den 
bir parçacık sıkıştrracaksmı7' 

Hikaye 
(Dördüncü sayı/adan ae,,am~ 

kapadığını işitiyordum. Yirml dakika 
kadar böyle devam ettikten sonra yem. 

1 

den konugtu. Bu sefer: 
- Allaha ısmarladık canım, diyor .. . 

du, seni böyle müşkül bir vaziyete aok .. 
tuğumdan çok müteessirim. tnşallaJi 
ben çıktıktan bir müddet sonra birisi 
gelir de bağlanru çözerek seni serbest 
bırakır; üzülmezsin. Allaha ısmarı.. 

dık. 

Bundan sonra adamın tekrar penco. 
reden SIVIştığmı sezdim. Bileklerim VO• 
ayaklamndaki bağlar, beni fena halde , 
sıkıyordu. Fenalaşıyordum. Bayılma .. • 
dan Ön<:e, birisinin gelerek beni o hat .. : 
den kurtarması için olduğum yerdd 
'Allaha yalvarmağa başladım. 

Yalvanşlanm, gece yanımdan "'". 
vel kabul olunmadı. Gece yansı, ma. 
dam içeriye girdL Beni o vaziyette g3'". 
rilnce, bir hayret çığlığı ko~dı: 

- Kız sana ne oldu böyle? diyordu. 
~u saatte burada ne anyonun? 

Anlattım. 

Derhal çekmecelere koştu. Polise tee 
lefon etti. 5000 İngiliz lirası laymetiıı.e 
de milcevher çalınmıştı. 

Ondan aonra zabıtaca öyle Uzücü blcı 
sorguya çekildim ki, bağlandığım z..,.' 

' man duyduğum ı.ztırap onun yanında 

hiçti. İlk ağızda bittabi beni hırau:la 

ortaık sandılar. Kendimi temi.zleyinco. 
ye kadar bir hal oldum. ' 

Fakat i§in asıl garip tarafını şimdi 

anlatacağım. 

Bu hadiseden iki sene sonra, başka 
bir zengin aile ile birlikte Fransaruıı 
cenubunda bir otelde bulunuyorduk..' 
Otelin salonunda uzwı boylu eamer1 

ve soluk yUzlU bir adam dikkatimi cel•
1 

belli. . 
Birkaç glln Ustilate bu adamm kim 

olduğunu anlamağa çalııtım. 

Bununla beraber, ben bu adamı ta
nıdığıma emindim. Bir gUn. yine ya. 
nımdaın geçerek Amerikan Bara gidi~ 
sarııım bir kızla konuımağa baııladı. 

- Sizi bcklettiğime pek müteessl• 

zwı hıkıiyelerinden birini hazır. 
lamaktadır. Ayrıca "Kurun,. ga
zetesinde revkll bir Uslılpla ya
zılmış yazılarını her gUn oku. 
4uğunuz muharrirler de iJavele
rimize yerli hik!ye, makale ve 

bUyilk reportajlar ha.zırlamaya 
başlamıglardır. Dalma. çok ne
fis bir baskı ve seçilmig resim

lerin süslediği mıvemiz bu su
retle hiç bir mecmua ile kıyas 

• kabul etmlyecek derecede itina

lı bir muhteva arzedecektir. Ge-
1 lecek eayılanmızda da bu sayı

da oldu~ gibi gUu1 birçok ya. 
alan okumaya. hazırlanınız. 

Yeşil bir altın madenimiz: 

Bursa 
Artık Bursa lstanbulun bir semti ha

lini almağa başlıyor. Galata rıhtımm. .. 
klan vapura binen yolcu, l.k1 buçuk saat 

1 
aonra güzel bir Bursa. otelinin tarasa, .. 

1 

smda çaymı içebllecek, yahut büyük bir 
kaplıcanın havuzunda çelikli, kükUrtUl, 
altınlı banyosunu alabilecek, ve yahu~ 
rahat bir otobüsle Keşi§e yUkselereli 
irtifaların zevkini tadabilecek. 

Tra.k vapuru geldi: Süs ve Etrlisk va
puru gelmek üzere. Süratleri ve yolcu .. 
ya azami istirahat temin edişleri ile bu 
iki geminin yaratacağı muci7.e cidden 
bUyük olacak. Bugün köprüden Rumeli. 
fenerine gitmek için aşağı yukarı Uç sa
at l&zmı.dır. Sebep malılm: Yolun bir 
kısmı için vasıta yoktur, bir kısmında 
kullanılan vasıtalar ise birçok iskelele. 
re uğrayışları yilzilnden zaman kaybe
öerler ve esasen süratleri de bu asra uy· 
ğun değildir. Binaenaleyh bu iki yeni 
gemiyi, Barmarada bir turing mmtakast 
yapmak hedefimize doğru atılmı~ bir 
bUyük adım addedebiliriz. Ve bu hede
fe yaklaştıkça, hakikaten ~ok mühim 
bir memleket işi başarmakta olduğu
muza inanabiliriz. 

işte 938 yılının tatil mevsimi geldi, 
Dünya gazeteleri her memleketin eğlen
ce, dinlenme, tedavi, kür ve sürpriz va
adeden ilAnlnrı ile dolu. Holandalılar 
Hint denizindeki müstcmlekclerini yeni 
bir turistik mıntaka olarak lanse et. 
mcğc savaşıyorlar. İtalyanlar Şimali 
~drlyatiki ballandıra ballandıra met
hediyorlar. FranslZlar geçen yıl, arsıu
lusal sergi dolnyıslle yalnız Parisi se
.vindirmi~ olan seyyahların, bu yıl bil· 
tün Fransaya dağılacaklannı ve dola
yısiyle köyler, dağ otelleri ve küçük 
kasabalar için kftrh bir sezon yaklaş.. 
~aktn. olduğunu umuyorlar. 

ftaıyanlar, evvelce sadece Vcncdik'i 
göw vurmağa savaşırlardı. Şimdi onlar 
da turistik mevkiden Eiyade ''turistik 

mmtaka,, taraftarlarına katılmış oulu
nuyorla.r. 

Şi.mall A.drlyatikteki mmta.kalarmı 

'Fiyume • Abbaziya - Pola • Trlyeste • 
Venedik,, olarak gösteriyorlar. Pola 
yakınlarda golf, deniz sporlan, kot
racılıl[ ve polo için Brlyoni'yi, 'l'riyeste 
yakınlarında Portorose ve Grada pli.j
larmı krymetlendirrnek istiyorlar. Yu
goslav - İtalya hudut istasyonu olan 
Postumya'dan Venediğe uza.nan bu 
mmtaka ile Fransızların Kot d'Azilr'
lerine rekabet etmek istiyorlar. Velha
sıl her memleket, adınlı turizm denilen 
altın madeninden n.za.mt istifade temi· 
nine çalışıyor. 

lsp:ınyadaki kardeş kavgaları turizm 
işinin biiyUk rakiplerinden biri olan is
panyayı kadro harici edince, İspanyol 
kıyılarına ve şehirlerine akın eden sey
yahları l ta1ya ile Fransa paylaşmış gi
bidir. İtalyanların Romayı çok kısa. bir 
zamanda adama döndUnneleri ve yine 
çok hızlı çalışarak İtalya içinde otoroo. 
bil, otobüs ve motosikletle seyahati ko
laylaştıran yollar yapmış olmaları, vo 
otelciliği inkişaf ettirmeleri İspanyol 
seyyah kontenjanını kazanmalarına 

yardnn etmiştir. 
Turizm işine "Altın madeni,, adını 

vermekte, Garbi Avrupa memleketleri
nin, niçin haklı olduklarını şu raka.mlnr 
iyice izah edebilir: 

Yalnız Ro:nanm turizmden bir yıllık 

kamncı 97 milyon Türk lirasıdır. 1929 
yılında Fransa seyyahlardan tam 12 
milyar frank kazanmıştır. O zamanki 
para fintine göre bunun karşılığı takri· 
ben bir milyar Türk lirası eder. Yani bu 
yılki bUt.çemizin tam dört misli. 1927 ve 
1928 de bu kazanç 16 milyar olmuş. Fa
kat 1931 de muhtelif sebeplerden 4 mil· 
yara diişmilş, 19~2 de gelen seyyahlar 
1929 da gelenlerden yiizdc elli eksik ol
muş ve Fransızlar 1937 sergisini, gali-

••• 

Yazan: 
" 

Nizamettin 

1 
Nazif --------

ba bir parça da bu yilzden, yani ~~ 
yalıların azalışından, seyyalılan ~ 
öebilecek bir bUyük numara yapmış oı.ı 
mak için ha.zırlaıru&lar. G 
Fransanın neşrettiği istatistiklerdd 

sergi münasebetile, 1;200,000 seyyali 
1 

geldiği görülUyor. Fransa, bu seyyah .. 
lardan 870.000 inin sırf serginin caziOO. 
sine tutulmuş olduklarını kabul ediyor~ 
Zira bu 870.000 kişi Fransada ancak 5 .. ' 
10 giln kalıp memleketlerine dönUver .. : 
mişler. Bunların Fransada bıraktıklan 

para 696 milyon frank olarak kabul edi•' 
llyor. Mütebaki 330 bin seyyah ise asga·· 
rl 2,5 milyar frank bırakmışlar. Bu sey•, 
yahlar kışı Kot d'Azür'de geçirmeğe 8.'" 

lışmıe olan ecnebi zenginlerle, tedavi 
mıntakalarınm ve lcaphcalarm devamlı 1 
m~terilerldir. 

Demek oluyor ki tıpkı bir gazetemn; 
devamlı karii, bir tiyatronun devamlı 

1 

seyircisi, bir tabibin, bir dişçinin, biı!, 

kunduracının, bir terzinin, bir berberin 
de~mlı mUşterisi olduğu gibi turistik: 
mıntakalarm dn devamlı misafirleri ~ 
luyor ve asıl kllr da bunlardan geliyor. J 

lıransanm milyarlarca frank sarfede..
1 rek yaptığı sergi 870.000 seyyah cel-00.I 

debiliyor ama bunların topunun bırak .. 
tığı para 330.000 devamlı misafirin bı .. 
raktığı paranın yarısını bile tutmryor. 1 

J ta7yanlar iıto lmııım içiıı Kot d' Azür'o 
raT.-ip bir nıınta1ca yaratrııağa çalışıyor .. 
lar. l 7c işte bunun için bi:, devamlı ,nı.. 
saf irlcr 1..azıanmal' hedefine doğnı yoı. 
li.ıını•ılıyız. Bir film seyreder gibi gelip 
geçen satJ]!<l.1ılara güre değil, mcmlelcc
ıiziu yarı vatandaşı halini alıı'bilecck 
ıcyyahlam göre 1ıcıZ1rlaumaZııw. 
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Kadına ve 
Kadınların ölen 

kocalarına ağlama· 

lan moda olmut
tur. Şayet ayni ve
sile ile dansetmek 
de moda olsaydr, 
bugiln can ve gö
n filden ağlayanlar 

kadar, dana eden· 
ler de bulunurdu. 

Venlis işsizliği sever. A?kı yok et
mek ister misiniz, meıgul olunuz. Aık 
denilen avare çocuk yalnız bot gezen· 
lere musallat olur. 

En mesut bir izdivaç kCSr bir kadı
nın ı;agrr bir erkekle evlenmesidir. 

- Montc:ı. 
Kadın ailenin saadeti veya felaketi

dir: Ailenin mukndedratı kadın fista
rurun kıvnmlanndcwhr. • Amyel • 

Bir kad.aı l§ık mı? Ondan her şey 
beklenebilir. • Balzak • 
Aşk her tUrlU fedakarlığı öder. 

• Alfred Kapo • 
GUzcl kadmlar için cehennem ihti

yarlıktır. 

GUzel bir ktxlın tarafından sevildiıili: 
mi? Kendinizi muhakkak surette kur· 

tanrsmız. - Volter -
Bir erkek teşrih tahsi etmeden v: 

hiç olmazsa bir kadım tqrih maası 
üzerine yabnp !doğramadan evlenme-

melidir. • Balzak • 
Kadınlar bakmadan görürler. Koca

lan ile aralanndaki fark da kocalarırun 
ekseriya baktıklan halde görmemele
ridir. 

Saadetler:.'l başkalarına bir iyiliği 
;rardır: insan onlara adeta innrur. 

·Mm. F roydoter • 

tık a§k için lbnn olan biraz ahmak
lıkla çok tahassUstUr. • Bcnıar Şıav • 

Benim başımd::n geçen macerayı bel
ki gazetelerde okumuşsur.uzdur. Ama 
pek genç olanlannız hatırlayamaz. Çün. 
kü bu anlatacağım hadise, bir hayli 
.zaman önce cereyan etmiştir. 

Ben, Cenubi Afrikalı bir elmas tacl· 
rinden dul kalmış gayet zangin bir İn· 
giliz kadınının Londradaki evinde -çalı
gıyorıdurı. 

Benden ba§ka hizmet gören daha 
birçok kızlar vardı. O kadar ki, say
fiyeye taşındığımız zaman bile, I ..on
dradaki evde birkaç hizmetçi kalırdı. 

Hizmet ettiğim k:ıdm mücevherlere 
pek düşkün olduğu için, evin içerisinde 
şurada burdja binlerce liralık mücev
her bulunurdu. 

Bir akşnm misafirler vardı. Ben, ma
damın odasını hazırladıktan sonra çe
kilip yatmağı dUşUnmüştüm. 

Fakat madamın odasına girince, be
ni tuhaf bir his kapladı. Sanki odanın 
içinde birisi vatdı. Pencereye kadar 
yUrUdUm. Dışarı baktım. İ§te, o zaman 
nasıl hay kırmadığıma hayret ediyorum. 
Zira pencerenin hemen dı§mda bir cilt 
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Aşka Dair ... 
Bir .zevkiçin yqamalıyı%. insanı 

saadet kadar ihtiyarlatan bir ıey yok-

tur. • Oskar Va:rld • 

Havayı nasıl te
sadUf ederse, rtız

glin naad eaenıe, 

kadını da nasıl olur 
sa öyle kabul et
meli. • Alfred dö 
Müse-

Atk imiı her ne ~ ilemde 
ilim bir kilükaJ imit ancak 

• Fuzuli· 
Kadınlar ahliklılar md.:lisini bo-

zar. Fakat uvki tekemmUl ettirir. 
- Monteı.T.c:iyo -

Metresile evlenmek, leziz \lir prabr 
sirkeye tebdil etmektir. • Blatdel • 

Zeki adam aptaldan nasıl korkarsa 
güzel kadın da çirkinden <Syle korkar. 

•Top. 
Kadınlar, boşa ,gitmek zevkini sevil

mek saadeti farzedip kendi kendilerini 
aldatırlar. • Sent Böv -

Sevilen her şey+de kadm vardır. 

• Lamartin -

Saadete tereih 

edilen iki teY var

dır: Saadet hulyası 

ve saadet hatırası .. 

• Fake -

Gillel kadınlal" bizimle konuşmadık· 
lan zaman bile bizi ikna etmek kudre

tine maliktirler. • Adriycn dö Pöy • 
insan karısından kurtulabilir, fakat 

metre-si ... "! ~., 4 ... 1~ . • Alfons Kar • 

, 

yordum. Bu ayali sesleri yannna kadar 
yaklaşır. 

- Sana yapacağım şeyi evvelden ha .. 
her vermeyi tercih ediyorum, dedi. Ya
pacağım şey, sadece, &eni asabiyefe 
kapılmaktan kurtarmak içindir. Zira 
asabiyete kapılınan, seni uyutmak için, 
kullanacağım usul pek kaba pek vah
;iyanc olacak. 

Gerçi ben bir hırsızım ama, yine in
sanlıktan bir nebze kalmıştır içimde., 
Sana bir ziyan vermek istemiyorum •• 

Uslu uslu ıöyle dur bakayım; elle
rini, ayaklarını ve gözlerini bağlaya

yım. 

Garip bir bal •• Bu adamın sesi, ha· 
na, tehdit eden bir hırsızdan ziyade, 
kızile konuşan bir papasın sesi gibi ge
liyordu.. Şa§ınnıgmı: 

- Bana zarar vermiyeceksen, isto
diğini yap, dedim. 

- Seni temin ederim, dedi. Zaten 
herhangi kimseye bedeni bir ızbraP, 
vermekten asla hoşlanmam. Ancak nef· 
sime bir tecavtlz olacağını hissettiğim 
zaman kabalaımm. Ve bu kababğımr, 

l ll•klki ınocera lıikliyeleri' 4 

Bir hizmetci kızının 
başına gelenler 

erkek ayakkabısı görünüyordu. 
Hiçbir şey olmamış gibi geri dön

düm. Yine odanın ötesini berisini düzelt 
mekle meşgul oldum. Yatağı hazırla· 
ldım. Tam dışan çıkıyordum; arkam
dan bir ses: 

- Dur, dedi. Olduğun yerden bir 
adım bile kımıldama 

Meç.bul adamın böyle bir ihtarda bu· 
1unmasma lUzum yoktu. Zaten onun 
ses~ beni olduğum yerde kıpırdayamaz 
ve bir kelime ile söyleyemez bir hale 
getirmtıti. 

Arkamda onun ayak aeslerini ititi· 

karşısında bulunduğum tehlikenin d~ 
recesine göre artınnm. 

Fısıl fısıl konuşuyordu. Buna herhan· 
gi suretle bir zarar vermiyeceği tama.
mile temin i~ olacak, ellerimi, kclla
nnu, ve ağzımı bağladıktan sonra: 

- Korkma, dedi. Ben buraya iş için 
geldim. istediğimi aldıktan sonra çe· 
kilip gideceğim. 

BütUn bu milddet zarfında arkama 
bakamamıJ, adamın yUzünll görmerniı
tim. Beni bağladı ve cidarun her yanmı 
yoklamağa başladı. Çekmeceleri açıp 

(Sonu °" dördiLnca ~/acil) 

Tarihe geçmiş sevgiler : 
........................................................ 

V olterin aşkı 
.Fıkll'lcrilc asırlara hUkmeden Voltcr 

kodamanlardan birinin kendisi ve kızı 
hakkında yazdığı hiciv yüzünden nefye
aiilmiş Luar nehri kenarındaki ptolar
&n birinde oturmağa mecbur kılın· 
mı~t. 

Suli es.tosu ormanların içinde şaira
ne bir yerdi. Orada her ~ gllzcl ve il· 
ham '\"erici idi. Genç pir ruhunun engin 
iluyuşlarmı burada tatmin etmeğc çalı
fJ'YOr. Günlerini kontluklarda geçiriyor
du. 

Genç ve güzel §8.lrin bir hiciv yU.zün.. 
ilen uğradığı bu menfa hayatı az za. 
man sonra mesut bir hayata inlol§p etr 
ti. Maliye müşavirlerinden birinin gUzel 
k:zı Deliver yazı geçirmek için oraya 
gclmi§ ve tesadüf Volteri bu harlkul!lde 
güzel kızla karşılaştırmıştı. 

O .zamanlar her asılzade şatosunda 
bir tiyatro bulunurdu. Sull şatosunda 

[ 
da bir tiyatro var-

~ ~ dı. Fa.kat aktrisi 
-~ "~ bulunamıyordu. 

~~'iŞJ.z,. 

T 1 • .... 

Volter güzel Deli· 
v. ri teşvik etti. O
na provalar yaptır
dı. Şimdi iki çift 
muallim ve talebe 
gibi idiler. Fakat 
bu da çok sUrmedi. 
İkisi de gençti, iki
si de gUzcldl. lkisi 

de cezbedici kuvvet ve kudrete malik 
bulunuyorlardı. 

Volter sevgilisinin rol alması için 
Odip eserini yazdı. Artık mesuttu. Se. 
~yor ve scvillyordu. Bu saadet eatoya 
öevam edenler arasında hasıl olan an
laşamamuJık yüzünden kopuverdi ve 
Deliver Pruise dönmek mecburiyetinde 
kaldı. 

Genç §air menfasından kurtulmak i
rç~ bir çare buldu. Vaktile hicvettiği 
ad:ıın hakkında gilrel bir meUıiye yaz
oı ve bu suretle Parise dönme mUsaade
sini aldı. 

İki sevgilinin tekrar birbirlerine ka
vuşmaları Voltere yeni arzular veriyor
Clu. Eserini tiyatroya verdi. Provalara 
h:ışlandı. Arbk eöhreti de yaymıetı. Da
ha da yapacaktı. 

Bir gUn zavallı Aşıkı tekrar yakala,. 
yıp bu sefer daha fena bir yere Bastil 
zindanına attılar. 

Niçin?. 

Ne kabahati vardı?. 
:Anlamıyordu. Bunu on bir ay sonra 

hapishaneden kurtulunca anladı. Bir 
'b:ı.5knsının "GördUklerim,, adlı eseri. 
Voltcrin hicivleri sanılarak kurban git. 
mişti. 

Volter Odipl Komedi Fransezde tem
eil ettiriyordu. Her g6nWll derhal ken· 
WB.ine bağlıyacak kudrette olan aevglll. 

si de rol almış{ı. Fakat Deliver anca][ 
Uç tcmsilc'ie bulunabildi ve: 

- Fazla yapamıyacağmı.. Diye çe
kildi. 

~ ·1' Bu, Voltere müt
hi3 bir darbe idi . 
Kendisini çekemi
yenler saldırdılar. 
Hatta Puason a· 
dmda biri açıktan 
açığa Volterle a,.. 

lay ettiği için Pa,.. 
risten çlkarıldı. 

1ki sevdalmm 
saadetlerini boza. 
cak hMiselcr bir
birini takip edi
yordu. Gene bir 
gUn bir başkasının 

şiirleri Voltcre atfedilerek Paıisten çı-

- .Amerikada bir adaın 101 !ICJ§ında 
lilmü.§ .. 

- o bir §ey mit BilyUk babam ~ 
~ 160 ya§'ndo oJaoalm. ... 

karıldı. Şair eski hatıra.ı.an ihya için 
gene Süli p.tosuna. gitti. Sevgilisi de 
arkasından gelmişti. 

Volter burada. Art.emir isimli tiyaı.ro. 
sunu yazarak temsil etti. Deliver de rol 
almıştı. Eser fevkalade beğenildi, al
kışlandı. Bu, genç §&i.r ve Uşıka yeniden 
cesaret vermişti. Şcf aa.t dileyerek affe
dildi. Eserini Pariste alkışlatmak isti· 
yordu. 

Fakat heyhat. . 
Temsilin daha birinci per'1esinde ha1Jl 

JSlık çalmağa başlamıştı. 

Talihin bu kadar acı darbelerine uf· 
rayan Volterin maneviyatını kuvvetlen
diren tek kazancı Deliverdi. Fakat bir 
gün onun da başkalariyle münasebette 
bulunduğunu, seviştiğini duyunca .. 

.. 

Deliveıin bu aşkı uzun sürmedi. Çün. 
kü sevgilisi ölmU.9tU. Volter ona kin bes
lemedi. Tekrar barıablnr ve daha ateşli 
bir aşkla birbirlerin-O sarıldılar. 

Volter bir kere daha Bastil hapisha.
nesini boyladıktan sonra Londraya gitr 
ti. 

''} .. ~ 
: 
( 

Deliver kendisi
ne ltayrtsız şartsız 
merbutiyet göste • 
ren, sevgisini her 
besile ile izhar e
vesile Ue izhar et· 
mekten çekinml
~cn Volteri yalnız 
bırakmadı. Bir k~ 
medi kumpanyası 

ile Londraya gitti 
ve sevgilisinin bu
lunduğu otele i~ 
di. 

Hayat.m ne garip tesadüf ve cilveleri 
vardır. Aşkı Volterin gözlerinde tadan, 
onun kollarındn. duyan Deliver, burada 
bir başka göz ve bir başka vUcudUn hay
ranı olmuştu. O kn.dar ki bu başkanın 
hcı· arzusunu emir telakki etti. lzdivag 
teklüini de kabul ederek onunla evleneli. 

Volter en biiyük darbeyi yemi~ti. 
Bir gUn Parisc geldim vakit güzel 

Deliverin evini buldu. Knpıyı çaldı. Bel• 
ki onu uzaktan bir daha görmek, gözle
rinin içine bakmak istiyordu. Belki o-! 
nunla son defa birkaç kelime konu~ 
caktı. Bu muavenetten de mnhrum kaJ.t 
dı. Ona kapıyı bir hizmetçi açtı ve: 

- Markizi göremezsiniz, dedi. 
Aradan seneler ve seneler geçti. 

yarım asır .. Volt.er sevgilisini unutm 
Onu buruşuk yntakları, feri uçmu[l g 
leri, bembeyaz snçlan ile bacakları ti 
reye.rek ve inleye inleye gu..erken zl 
ret etti. Xa.r§ı.smda oturdu. Diz.terine 
turmuş minimini bir yavruya tallı 
masal anlatır gibi eski g\inlerln hA 
larmı kulaklarına fısıldadı. 



ADI KADER 
Yazan: 

Büyllk Rus HikQyccisi 

ÇIEHOF 
Muhtar olmaktan haz duyduğu, hUkrtmct otorite aL 

peri arkaamda zart zurt edebilmekten hoaland.Jiı ytl. 
llllDden okunuyordu, fakat bu hünerini ıiddetsb g&rtere 
aesdl. Sokak ortasında bir aarhoısun OsUlne atWr, heri. 
fla ellerlnJ arkasına bağlar, hapse tıkardı. Hattl bir ke. 
re Nlkolanm babasmm yerine ihtiyar heyetine gelen 

kavga çıkaran anasını da oraya aolQn\11 ve yirmi 
saat salıvermemlşU. Şehirde yaşamamra, tahsili 
kitap karqtırmaz, fııkat basma kalıp bir çok tabir. 

Jer, ıstılahlar bilir ve kendisini söz ara.smda adamakıllı 
tar ve dlnliyenler de bir ıey anlamamakla beraber 

endislne bir paye verirlerdi. 
Nikolanm babası elinde vergi hesabım havi reaml 
anile muhtarın evine geldiği zamnn yaşlı, zayıf, u. 
ak favorili tahsildar mukaddes resimler altmda

masa başına gcçmla bir eeyler yezıyordu. 
Ev temiz, duvarlar gazetelerden kcsllm.i§ resimler. 
sUslenmiştl. Masanın ba§ınd:ı. muhtar ellerini göğsü. 

üstünde çnprazlamlfJ, nyakta duruyordu. 
Sıra ihtiyara geldiği ?ADlan muhtar: 

- Efendim, bu yUz on dokuz ruble borçludur, pas. 
yed~n evvel bir rublo v rmişU. Ondan bugüne bir 

pek bllo vermedL 
Tah3lldar başını kaldmp ihtiyara bakm-o.k sordu: 
- Neden böyle yapıyorsunuz, dostum? 
ihtiyar heyecan içinde: 
- MUsnade buyurun da anlatayım .•. Efendim ..• Bil. 
öbür tahsildar bann ot sat, dedi... Neden satmıya. 

! Sat.ılık yüz put otum vardı. Kadmlarmuz bunu ça. 
an kesmişlerdi .... İyi, pazarlık ettik. Gön!ll rızaslle .• 

Bunlan anlatırken hiç münnscbeU olmadan muhtar. 
§lkayete başladı; ikide birde öteki mujiklere dönU. 

, sanki onlardan şefant dileyordu. Yllzll kıpktmuzı 
yere terler da.mlryordu. Gözleri kızank, bozuktu. 

Tahsildar: 
- Bana bunlan anlatmakta mana yok. Ben sana 
lannı neden vermiyorsun, diyorum. Hiç biriniz ver. 

orsunuz. Ben merkeze ne derim?. 
- Elimde yok, avucumda yok .. 
Muhtar - Bu fnyda vermez. lhtlyar gerçekten 

kün. Fakat öbürleri .. Asıl sebep hep votka! Hepsi 
t geylerdlr; meram anlamazlar .• 

Tahsildar bir şeyler yazdı ve ihtiyara: 

- Yıkıl ka~ımdan ! dedi. Çok geçmeden kendisi 
kalktı. KöylU arab.-ısına l:urulduğu znmnn yllzUne 

kat cdllse dalın o dakikadan aklı ne ihtiyarı, ne muh 

, ne de öteki mujiklerde olmadığı, ancak kendisine 
bir dolapla meşgul olduğu nnln§ıhrdı. Halbuki, o 

yden dnhn iki kilometre uzaklaşmamıştı ki muhtnr 
ynnn evinden sem"lvcri l!.lm•ş ve koc.:ı.kan da arkn
bmı.lannyıırnk: 

- Btrnkmnın, seınaverimi sana bırakmam, mel un! 
Di •c b:ı ~ıııı ~ığcm bo ~ nzmı yırtryordu. 
Muhtnr )av yıw:ış l Urüyor, koca kan sararmış, 
b ıkUlmU , n f<'si k1:.."'ilıniş bir halde aıkasındnn 

orlU ü omuzbrma lmyr uş, ye ile çalan bcıyn~ 

g· i ir sc~lc: 

yordıı. Bırden durdu \•c gerçekten 
ö UnU 1 n<".'rlnı dıHrne :<' ve ıslık ça

- Ey nhali .. lçinlzde namu lu kimse yok mu .. Bu 
benim evime girdi. mnlımı gasbediyor, içinizde 

erkek kalmndı mc? Yeti in!. 

8 ------Çeviren:--.. 

DUn ve yarın-ı 
1,ercUme 
külliyatı 

'1 seri llzerind 
tcrtJp cdilm.lf olan 
65 clltten ibaret bu 1 
ldltUphanede bllgtnı-9 
zl genişletmek huso-5 
sunda !Azım olacak! 
odebl, lennJ, ve llmiİ 
bUUln me\"ZUIAra ıe-i 
mas olunmuştur. nı-! 
rlnct seriyi birden a-! 
lanlara bir lira ssi 

1 f kuruş ikrnm edilir;: 
\'C 2 lira 82 kuntş! 

: 
peşin ahnıırak kala-: 
m aydıı birer llra-s 
elan ,·ercslye brrakı-i 
ıır. E 

1kJncl serip btr-$ 
den nlnnln.ra ı llrn! 
80 kunış ikram cdl-! 
lir; ve 2 Ura 20 lru-~ 

l roş peşin almarak5 
İ kalanı ayda 1 er ıı-i 
1 radan vcresf7e brra-i 
1 kılır. i 
f tic:UncU seriyi blr-i 
ıl den alanlara 1 liraj 
• 22 konış ikram edt-: 
1 • 
İ llr; ve 2 lira 88 ku-1 
ruş peşin aJmarakl 
kalanı a7da 1 er ıı-1 
radan voorsl7e bıra-ı= 
kılrr. 

Döl'dünctl seriyi 

t 
birden alanlan ı u-1 
ra 22 lrumş ikramı 

1 
edilir; ve 2 lira sn; 
kuruş peşin alma-ı 

1 
rak knlanı &)·da 1 crı 
llnl.tlnn vcrc-.slyc hı-1 
"nl,ıhr. i 

Iloşfncl sorty:l hlr-1 
elen alnnlnra 1 lh·ai 
rm kunış tkl'n ın edl-1 
llr; \ 'C 2 l rn ~6 lm·İ 
nı<;ı pesin nlınnrnkf 
knınnı nytl.n 1 ~r u-i 
rn'1 n \'Cr~slyn hır:ı-: 
kıl•r. ~ 

Hıncı Rcı·l)1 hlr-i 
<lt>n nl-ıu•nrn 1 lfrnE 

• ··n hınıo:: ikrnm Nli-i 
lir: \'(' !! lira 4 lml'ıt"~ 
'" in :ı1mnrnk knl:ı-: 
nı nydıı ı er lir'ld:mE 
\'ercc.i '('! hırnkılrr. i 
S.\TI~ Ylmt: ; 

Anknm rn<ldesti 
, .. AlHT KlTARE\rf İ 

······•····························· 

Haydar Rafat 

Diyordu. Muhtar UrktU ve 11iddeUe: 
- Kadm, kendine gel. • Kocasına da ıı.ıımı ne • 

karmm akhDI başma getH .. HUkrtmete kal'§I gel.iıı.. 

mea! 
Dedi. 
1htiyann evinden semaver gidince ev bir çöle dl>~ 

1 

dil. Bu haciz işinde kllçUltncQ, ezici, adeta evin ırzına 
tecavUz gibi blr ıey vardı. Masayı, Jı:anapeleıi, çanağı 

çömleği a18alardı neyse ne ldL Kocakan bağırıyor. 

Marla ağlıyor, çocuklar hfingUr hfingUr aglıyordu. 

Gllnahı hep kendisinde gören ihtiyar blr köşeye 
çekllınlş, bap aşağı dUBlik dllşUnUyordu. 

Hasta Nikola da ağzını açmıyordu. Annesi onu sa.. 
ver, ve acırdı. Fakat koca kan birden 11efkat ve mer. 
hnnıet ve mtihabbet duygulnrmı kaybederek eimdi on.C 
hUcum etU, küfrün bini bir paraya idi, tahkir ediyor, 
hatta yumruklarını ta burnunun ucuna kndar götUrtı.. 

yordu, her eeye sebep onu görilyordu. Evet, mektup. 
lnrında lslav pazarında ayda elli rubleye kadar ko.zall4 
dığını öğüne öğüneğ yabara kabara yazdığı zrunnnlıu: 
eve kaç paracık yollayabiliyordu? Köye gelirken nrka.o 
sma bir de karı, blr de yumurcak takacak ne yU.zU var .. 
dı? Yarın gobcrccekti, hangi para ile cenazesi kalka.o 
caktı? 

Bu sözler karşısında Nikolanm da, Olganm da, ço. 
cuğun da halleri içler acısı ldl. 

lhtlynr bir şeyler mınldo.nd.ı, 5apkasını aldı, muh. 
tan gömıeğe gitti. Geco olmuştu, muhtar fınnm ynD..IDıo 
da yannklanru şişirmiş, pis kokulu is içinde bir eeyleı 
lehlmllyordu. SDka, bakımsız, ihtiynrmkiler kadar pla 
çocuktan yerde kayna§ıyorlardı. 

Yilztl kırmızı çil dolu, çirkin, karnı davulunbazı nn 
dının karısı bir ipek çlle dolduruyordu. Betbaht ve biça.. 
re bir aile ki içinde yalnız muhtnr genç ve kavi görUnU... 
yordu. ı 

Kanapenln üzerinde haczedilmiş beş semaver dJ,. 

zili idi. İhtiyar yalvardı: 
- Allah n§kma bizim semaveri ver. Allah aaıa. 

na .• 
- Uç ruble getir, vereyim. 
- Kabil olmayan bir eey istlyorsun. , 
Muhtar yan:ıklo.rmı yemekten §işirdi, ateıı ale11 

S.'\Çtı, semaverleri parlattı, ihtiyar derin bir endişe 

lı;inde tekrarladı. 

- lllzf.m sema\•eri vor! 
Zaten esmer olan muhtar elındi kuzguni kum gö.. 

rUnUyordu, bir bUyUcüyo benziyordu. lhUyara döndü: 

- Her şeJ mnl mUdUrllnUn elinde. Ayın yirmi al .. 
tınında toıılanncnklnr; ister yazı lle, ister ağızdan der .. 
dini anlat. 

lhtiynr bir şey anlrunarnakln beraber daha çıkaz: 

hır kapı oldu{;runa memnun olnrak evine döndü. 

Tahslldar on gün sonra yine u{;'nldı, bir saat kndar: 
knlnr k gilti. Han~l:.ır soğumuv. rUzgarlnr bıı.<dnmış, de
re doıın\U tu. Fakat kar yağmt)ordu, bu s<>bcple de 
nkliyıı.t gUç idi. 

Bir pnz r r. cC'si komııulan il ti) nra görUı;mcığe 
f; idiler. lsıksız konuşuyorl:ırdt, çunkU o nkıµın çalış. 

r ak günah olduğundan ıııığn lüzum ~oktu. KotU hnbcr .. 
lcr vnrdr. Ikl Cç evden borç yUz:imMn tnvuklnn alın
ğmdan hepsi de ölmUııtU. Koyunlar hnczolunmu , yoldcı 
mış, tavuklar J·a::!l)a giindl'rilmi-;ı, yem veren olmo:ıdı

htınlar birbirine b:ıJlanmış, her köydl'n nrnbnya bi:'kaç 
'A r'l..·ası var) 

V Jrml Hasfran'I · 
' BU11lk Britan7a Kral Te Kra-

liçesi, Haziranda Fransaya gelecek
ler, 28 Haziranda Parlste buluuacak· 
lardır, Kondllerlnl mutantan mera
simle ve şenlik tcerlslnde karşılama~ 
1ctn, şimdiden hararetle hazırlıklara 
:başlanmıştır. 

• .28 Haziranda Opera lle Luvr ara
sındaki yoldan gecen, kendisini bir 
suııstandan geçiyor zannedebllecek
,mlş. ÇUnkU bu sahadaki iki sıra bUtlln 

hlnalann cepheleri, baştanbaşa gUl
lerle kaplanacakmış. Bu arada hem 
yapma gWler, hPm de bol bol sahici 
'xuııer bulunacakmış. Çiçekler arasın
Clan gUllln seçilmesinin sebebine ge
ltnce, bu çiçek, tngtlterede mUhlm bir 
:tarihi rol oynamıştır; ve bundan baş
ka da şimdiki Kraliçe Ellzabetln en 
ıevdlğl çiçektir. 

Sadri Ertemin ma1"1lesindc mevzuu 
bahsolan Fransız muharrirleri: Bcm
f.ayn oo Bılrde .. 

li1ma bfrlıirfnln ~ halinde g&eo
ler için bu manr.arad& gayritabil olan 
bir cihet yoktur. Fakat biliyoruz ki, 
artık insan insanın kurdu değildir. Jıı .. 
san bir kUçUk dünyadır. Ve onun cevhe
rinde a.kıl ve şahsiyetin nunı vardir. 

!Karanlık kUUcler önünde filain ve 
2kanın bir ebedi bir afile gibi pa
nldadığı günlerde yaşadığnnızı da. bir 
kahramanlık, ve bir hakikat al~meti o
larak ileri sürilyoruz. 

• • • 
Beşeri halftsın, saadetin teıt mımnrr 

olgun, kemalini bulan insandır. Bu insan 
hala. birbirini ormanlarda avlıyor, 

fakat ok yerine eline aldığı kalemle, ka.
lem kMi gelmeyince silahla bir domu. 

· silrilsüne hücum eder gibi saldırıyor, 

Beşere tertemiz mesut ufuklar vaade
den kırışık alınlarda yatan kin, gö1.ler
de pusu kurmuş arzuln.r haydutların. 
katillerin damarlarında ynşıyan kötü· Şimdiden hazırlanan programa gö

re, misafir Kral ve Kraliçe, Vandom 
meydanına akşam saatlerinde vara -
:aklardır. Bu itibarla da bu meydan
da bllhassa tenvirat yapılacaktır. 29 
Haziranda ırn~uk Sarayda Krn.1 Corc
la Kraliçe Elfznbet şerefine bir bahçe 

eğlencesi tertip olunmaktadır; şimdi
ki hazırlık safhasında burada birçok 
işçi çalışıyor. Sarayın yalnız cephe
sl yepyeni bir g6rilnüşle sllsleıımeklo 

Bir hadise, bir •• •• gor ş -
Münevver ve akrep 

knlmıyacak, le rlslnde de bir hayli 
tezyinat tesblt edllecektlr. Bazı değl
ı;llıliklerin yanısıra duvarlar ve tavan
lar temizlenmekte, mobllyeler ve 
resim çerçeveleri nzerlerlnde zaman
la biriken tozlar giderilmektedir. Kil· 
çUk Saray, bu suretle 1780 tarihinde 

genç Kont dö Artuvaz tarafından yap. 
tırıldığı zamanki glbl gözleri okşaya
caktır. Bu genç Kont, o zaman Kra
liçe Mari Antuvanetle bir bahse gir
mişti. 2 ay içerisinde cazip görUnUş
lü bir saray yaptırabllir mi, yaptıra-

F RANSADA iki muh rrir, iki en
tellektücl silahlarını çektiler ve 

şövalyeler gibi döğüşliller. Habille Ka.. 
bil hikayesinin biraz daha orta zaman 
~cuıisi ~ry.-n örneği insana orijinal 
hiçbir şey hatırlatmaz. Oları ve olmakta 
olandan bir parçayı bir kere daha gös
terir. 

Bu işte yeni olan, snnıyorum, sadece 
tabancalarm markasıdır. Hiddet, ve 
hiddetin silahla teskini; adaleti kurşu
mm sivri ucur::.d&, yahut bir kılıcın kes
kin ağzında dile gclmiş tellkkl etmek 
beşerin alrşkm olduğu gcylerdendir. 
Insan seviyesini gerilerde, ve insan ru-

28 HAZiRAN 
Paris bir şenlik gü

nüne hazırlanıyor 
maz mı? Genç J<ont, glrdJğl bahsi ka
zanmıştı! 

Du resmt ziyarette Prenses Jllllzabet
le Margnret Rozun ebeveynleriyle 
birlikte Fransaya gelmeleri, bu res
mi seyahatte kendilerine refnknt et
meler! bahis mevzuu değildi. Bir haf
ta evvel, 2 çoculc, 13 yaşındaki Rlşar 
Annl Vnlabreg, "Parl Su\'nr" gazete
sine bir mcktuı> yollamışl ır, Fransız 

cocukları, Bü)ük Bntanyaııın küçUk 
yn ta prc..n eslerini do Frnnsada gör
mek ve kendikrlni evlnçle karşıla

mak nrzusunu belirtmişlerdir; bu a
rnd.L her iki prc nsosin de Parlsten hoş 
lnnacnklnrı Umldini beslediklerini te-

GiUil ço'k sevdiği için 28 Ha=iı'lmda 
giiUerlc süsleneock olan Paı>ise şcref 
vcreccl; bulunan krali!;c .. 

YAZAN: Sadn Ertem 
lük tohumundan daha ne kadar çok fe
yizli ve üremeğe müsait hüvıyeltcdir. 

Münevver adamın kini bir fikir bari
kadma gizlenerek silaha inkıHlp eder. 
Ve §ekli ne olursa olsun kötü bir imha 
muhıırcbesiJe biter. 

Münevverin, münevvere çektiği silah, 
ister knlem, ister kılıç olsun zaten ct.:ra. 
fı rr "tcmadiyen kesafet peyda eden ce
halet tarafından çevrilmekte olnn bu 
zavallı~an bir kahramandan ziyade 1.ıir 

panayır mahlCıku haline koymaktadır. 
Cehalet çemberi içinde sıkışıp kalan 

münevverin bu hareketi bir akrebin in· 
tiharma ne kadar benziyor? 

barüz ettirmişlerdir. J.'rnnsız gazete
si de, mektubu aynen neşrederek, bu 
hususta kıırl ve karielerl arasında bir 
anket açmıştır. Gazeteyi okuyanların 
bu fikre iştirak derecelerini tesblt et
mek üzere, cevaplar istemiştir. Eğer 
birçok kişi bu temenniye iştirak eder
se, mektuplar Parlstekl İngiliz se!l
rlne takdim olunnrak, Parlslllerin bu 
arzusunun BUyük llrltanyadaki aU\.
kadar ve sıılAhiyettar makama lbldğ 
ve arz ricasında bulunulncnktır. 

Gazetenin bu anl~eti üzerine, dört 
bir taraftan mektup ynğmnktadır. Do
layısiyle hemen herkesin 1 ngll tere 
prenseslerini de Pariste görmek ar
zusunda blrlC'ştiği netic(>slne 'urılm I' k 
tadır. _ı\nltet sonu olmak üzere tnyin 
olunan müddet teltmUlenince, ınek

tuplnr İngiliz sefirine vcrlloC'cıl~tlr. 
28 Jinzlrnn zl) nreti \'e il siyle ya

pılan hazırlıklar, bu lrndnrln Jrnlma
mal:tadır. Astı misafirleri H\yilc ol
dukları veçhfle ağırlamak için, daha 
pek çok Ş<'Y tnsulanmaktadır! T ••• 
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Kim bilir kiıriln bir bayır i~emek 

için diktiği birkaç cevizi, ve kim bilir 
lıangi açık gözün lstanbulda alıp orada 
~işirdiği paçayı bir şöhret damgası gibi 
188klayan Beykoz, şimdi bu iki vasfını da 
~ybetmiştir. 
1 Yirmi senelik arabacı Basanın ara. 
basile yola çıkarken, gün görmüş Beykoz 
la, bıyıklarını şöyle bir sıvazladıktan 

' 10nra: 
1 - Beykozun dedi artık ne cevizi, ne 
ile paçooı meşhur. Eski günlerini unut-
' 1turmuş gibl idi ama S-On senelerde gene 
canlandı. Canlanmasın mı? Nerede var 
lir Beykoz daha .. 

- Demek bir Beykoz daha yok .. 
- Yok ya .. Havası, suyu ve yeşillik 

leri seçmedir. 
Arabacı bana söylediklerini isb~ et-

1mek istiyormuş gibi, Akbabaya 
jloğru yol aldıkça izahat veriyor, köy· 
lerini, meyvelerini methede ede bitire • 
mi yordu. 

~ . ~ 
Beykoz hakikaten mutena bir gez

me yeridir. 
ı Şehir sokaklarını arkada bırakarak 

~lizlüğe geldiğiniz anda sizi ıhk bir r~ 
1 
gli.r ve akasya çiçeği kokulan karşılar. 

jGüneg sızdırmayan ağaç gölgeleri bJç 
'boş kalmazmış. 

; istaobullulann gelmediği günler Bey
kozlular buraları işgal ekler, yemeklerini 

~çimenlerin Ustüne gazete · kağıdını sofra 
!yapıp yerlermiş. 
ı Düzlükten sonra, bütün yol boyu bin 
bir çiçek kokusunu ciğerlerimize kadar 
fçeker ve seyrine doyulmaz manzaralar 
l;rasında ilerlersfoiz. Ve sanırsınız ki, is-
1tanbuldao günlerce uzak bir yerdcsini .,. 

!
Dekor, manzara ve insanlar tamamilc 
Cleğişmiştir. Tarlasını eken köylü, iç A· 
nadoludaki yurddaşından farksızdır, 

1 • d evıne o un, su taşıyan kadın, yalın ayak 
koşuşan mini mini de. 
ı Anıbacı Hasan izahat veriyor: 
- - Akbabaya vaktile hep atlı araba 
giderdi. Şimdi otobüs yolu yapıldı. Pa~ 
zar günleri her taraf dolup taşar. Eski
Öen et de ucuzladı. ama şimdi pahalılaştı. 
Şehir fiyatına veriliyor. Onun için birçok 
kasap dükkanları kap;.ııı.'ldr. 

Akbaba çok mühmel bir halJdedir. 
:VaktUe, misafirlerle dolu taştığı ve her 
yaz 1riraya verildiği evler, çürüyüp çök
mektedir. 

fJ - HUR1J '•un lJ,A \TF.St 

Sayfiyelerden - -1 

roportajlar 
Yazan: Niyazi A ·hmet 

Su ve Beykoz 
- 1 

Jugııız scf1rı Kaı ah uıuk ım

yundan her içişinde şöyle 

dermiş: 

Karakulak suyu var
ken insana başka hiç 
bir içki lazım değil ... 

Arabacı : 

- İşte şu konak, meşhur Basan pa
ıanındı. Şimdi cfökültip gidiyor. 

Beykoz vaktile Bebrikler devletinin 
payitahtı idi. Bu devletin en meşhur hü
kümdarı Posidonun oğlu Amikostu. Ami 
kos, Polloks iJe demir çivili eldivenlerle 
dövüşmilş mağlfip olmuş ve dövüştüğü 

yere gömülmüştü. Bizans devrinde oldu
ğundan daha çok Osmanlı Türkleri zama
nında hurafeler yatağı olan Beykoz, bir 
~k tarihi vakalara da sahne olmuş bir 
:yerdir. 

Bu semtin eşsiz gezme yerlerini, tabu 
güzellikleri yaratmıştır. 

Sirmakeş ve Karakulak gibi iki su 
membaına malik Akbaba ve Dereseki köy 
leri güzel bir otele malik olmadığı için 
olacak biraz iptidai telakki ediliyor. 

Burada kurulacak küçük bir otel, her 
halde gezme, cglence ve dinlenme ihti
yacında olanları aaha fazla celbedecektir. 

Fakat propagandasını yapmak, oraom 

- Tam scıııa göre, lwcacığım ... l'"alnt.ı 
bimz §i§ınanlaman lazım ... 

güzelliğini, suyunu ve havasını tanıtmali 
38ftile. 

Karakulak suyu membaına on beş da ... 
kika mesafedeki evler bu sudan içmiyor• 
larmış. Sebebini sordum: 

- Onlar Sirmakeş suyu içerler. Çün. 
kli Sirmakeş suyu borulardan ta§Ip kapı.' 
Jannın• önUne akıyor. 

Dediler. 
Fakat, Sirmakeşten kat kat üstün has .. 

ıalara malik Karakulağı on bcı dakikal.tlc' 
yoldan zahmet edip içtniyenler varken, 
bir günü yalnız bir bardak eu için feda 
eden de bulunmaz demeyiniz. Otel, bit 
kaç gün geçirme imkmma malik olanlar 
ve biraz da lüksil sevenler için 'belki ca .. 
ziptir. O kadar. 

Su memuru: 
- Bizim yegine şikayetimiz vesait .. 

tir diyor. Yona suyun hassasını bilenler 
eksik olmuyor. Ankarada oturan İJı .. 
giliz sefiri istanbulda iken fırsat bulduk• 
ça buraya geliyor. Kansı ile beraber bir 
kaç kilo su içmeden dönmüyorlar. 

Sefir her defa: 
- Bu su varken der insana başkıa 

içki lazım değildir r. 
Karakulak suyunun membaında pir Per. 
tevin 1252 tarihinlde yazdığı mısralan 

mermer üzerinde okurken su ve eu için 
bütün bildiklerim bir anda hayalimde 
canlandı. Pertev şöyle diyordu: 

Karakulak suyudur çetmeıi oluıuttu 
harab 

:raki rizan ola ınizabı aemadan heran 
· ~kdı ağzım auyu tarih yazarken Pertev 

Istanbullu bir su tiryakisi Arabistan.; 
da çılgına dönmüş. Ona lstanbulun he~ 
suyundan kendisine haber vermeden ce~ 
tirip sofrasına koymuşlar. Su tiryakisi 
ıulaırı içince bir çocuk gibi yerinde hop.. 
Jamış ve: · 

- Bu Sirmakeştir. Bu Çırçırdır, bU 
Karakulaktır, bu filan sudur.. diye bill· 
bül gibi ötmüş .. 

Eski valilerden ve şimdi Etibank ida· 
re meclisi azası B. İbrahim bir ee)'OOat 
arkadaşlığında bana: 

- Defne euyunu i' ve ekmek peyniı 
ye. Başka gmfa da istemezsin, doktor dal 
demişti. 

Latifeleri, nükteleri, sohbetleri daima 
yemeğe ve meyveye dair olan ve eaıatler· 

• 1 
ce aynı mevzuu zevk, neşe ve kahkahalar. 
la dinlenebilen değerli idareci B. tbrahi! 
min yUz yirmi kiloya yakın bir vfu:ut sa· 

.(Sonu ıon besinci aa111fad4) 

\ BERGAMA; 23 Mayıs .• 
ı Üç, dört gündür Bergama yerin
i'ien oynuyor.. Güneşin ilk JŞıklnriyle 

l>irlikte Bağlarbrı ovasında insan kay
lmYor .. Geceleri her taraftan ~gılar, 
p.rkılar duyuluyor.Tarihi Bergama; bu 
haliyle sanki maziye nıcu ediyor .. 

1 Davul, :zurna sesleri, Bağlar kırının 
ortasına kurulmuş şemsiyeliklerin ö
'nUnde yükseliyor. On çüt zeybek, sırt-
1annda cepkenleri, başlarında oyalı 
yemenileri, kol kaldırıp diz büküyorlar .. 
Boşlukta kavs1er çizen avuçlar, pannak 
~ıtlatmalan ile yerlerine dönilyorlar .. 
!Temsil deği§miyor; davul ayni ton ü-

Bergama kerme
s inde bir gün 

Tarihi şehir eğlence 
Aleminde unutulmaz 

bir hafta yaşıyor 

zerinden ötüyor; fakat Bergama ovası
nın yağız alınlı zeybeği her dönüete ye
ni bir oyun gösteriyor .. Herkesin gözü 
Çakır Hasanda .. O, zeybeklerin incisi , 
gözdesi.. Sülün gibi kayıyor, on çiftin 
arasından sıyrılıp akıyor.. Başka bir 
havn, başka bir varlık yaratıyor. 

Kennesten nıulıteUf cirit ve 
7<';\' l>Ck oyuıılnı·ı 

Biraz sonra Dağlı, Dörtlü Hannnnda
Jı başlıyor. Ayni zeybekler, birdenbire 
değişen insanlar gibi, Bcrgamayn has 
olan bu oyunları gösteriyorlar .. Ovada
ki insan yığını harekete geliyor .. Her
kes coşuyor .. 

Bunu ok atma, cirit, cop kaldırma 

oyunları ve geçit resmi takip ediyor. 
Atların üzerine yapı5m1ş gibi duran cf. 
ritçiler, bir rüzgılrdan farksız.. Atların 
yelelerine sarılmışlar, naralar savuru. 
yorlar. Eski Türk sporu burada ihya 
ediliyor. Büyük bir maharetle fırlatı
lan ince sopalar, hedeflerinde hiç şaş
mıyorlar.. İki sürat rekortmeni gibi, 
atlılarla, onların · fırlattıkları sopalar 
birbirleri7le adeta yarış ediyorlar .. 

M EYDA!\ı'LIKTA sıraya diz.ilmiş 

okçular da maharetlerini göste
riyorlar. $adaklarından çıkardıkları ok· 
ları kirişe takıyorlar.. Sert pazular 
yayları geriyor; ovanın tutuşmuş hava
i\ında ıslıklar ötüyor .. Ve, yaylardan fır
layan oklar. ta uzaklarda, hedef ittihaz 
edilen noktada toplanıyorlar .. Orta As
yadan bizlerle birlikte buralara kadar 
akıp gelen kalkan oyunları, tahminden 
çok zevkli .. Ne yazık ki, artık tarihe k~ 
nşıyor; bunu bilenler gittikçe azalıyor .. 

Bergama ovasını yüksek bir yerden 
süzüyorum .. Kendimi ayni Ortıı. Asya. 
da, Bozkır1arda buluyonım. . Cirit, ok, 
kalkan, reybck .. Atlılar akıyor, garbe 
doğru koşuyor, ~1ratı geçiyor .. Atlılar 
durmuyor, koca Akdeniz bile bu hızı 
ke!;emiyor, !:ahlanmış atlar, üzerlcrin
deki Türk atlılarını Roma Jrnpı1arma 

kadar ulaştırıyorlar .. 
(Somt 07t beşinci S"<ıyıfodo) 
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Amfi PIJ'TDUlfr. ~ ne dl~ fpiralr ermek ildyor çlblydl. 
la hralara öyle çılafa11Jt:ll Fi· Deniz pencereye dayamnıı, dı-

Bp: pnya bakıyordu. 1lJc defa olarak 
- Çok mOteessirim. Afrikanın yalruzhğıru hissediyor 
Diyerek kansının omuzuna du. Dostları Raulun gekı1siz bir 

bymak Dzere elinI tuattı: fakat külçe halind'!ki vücudu gömül
ba el yan yolda kaldı. oraya ka· dükten sonra bu yalnızlık daha 
tlw varamadı. Kanımdan mr çe- karanlık bir hald g6zlai önüne 
ldn170rdu? Fakat bu hareketin geliyordu .. Dalraıftı- Birdenbire 
den daha tabii bir fC)' olamazdı. allkindi. Filipin geldiğini görme. 

Eve girdiler. Dqandakt g6a mlfti. Kocası arkasında ayakta 
bmaıtıncı aydınlığa rağmen duruyo~u. 
ı,eriai loştu. Filip kendini bir Şimdi nef eaile saçlanru titrc
koltufa attı. Hava pek llUktı. ten bu adam ona ne kadar yakın, 
Deniz bir te1 söylemiyordu. Ses ne kadar uzaktL. Bir şey hisset
llalik içinde buırladığı bir iç- tirmek istemedi. Kendisi de bu 
kiyi kocaarna verdi. Filip bunu duygulann nereden geldiğini an
bir yu:iumda içti. Sonra kendini Januyorda. 

WW>iltUn bıraktı. Bap koltuğun Sessizlik içinde yemek yediler. 
arkasma dayandı. Artık hiçbir Sonra cıöinlikle örtülü olan ra· 
Jlarelcctte bulunmuyordu. taklarına girdiler. Deniz bir tür-

Genç kadın ona bakıyordu: il uyuyamr}'Ofdu. Fakat yanın. 
Bati1n mu.tcmtekede yapyanlar dald adamrn \cN-a•ı,,tn fll_.rin hir 

uylruy~ daldilrru ıllrf1Tonlu. Bir 
an geldi ki .Filip dehıetU bir b.ı· 
ğırma ile yerinden fırladı. Çuku
rundan dışanya uğramq gibi gö
rilneo gözleri karanlığın derin
Wderine bakıyor: 

- Hayırı Hayır, istemem. Git! 
Diye bağırıyordu. Genç kadın 

korktu. Kocasnun elini tuttu. Fi· 
lip titredi. Deniz onun karanlığa 
baktığmı gördü ve tordu: 

- Filip ne var, Allab qkmal 
Cevap yoktu. Kadın bUtUn me

tanetini topladı. 
- Filip bana doğrusunu söy

le, Raul ile aranızda ne geçti? 
Benden saklamak beyhudedir. 
Biliyorum, sen de içindekini dök
mek istiyorsun; söyle, seni dinli
yorum.. 

-Ben onu .. 
Sôyliyemcdi. Bir uçurumdan 

ır ... ~;ni atm2k ih---re olan bir a. 
lmcasmm ren~ de balmumu sa- ------------------------
na ile kiremit renıi arasında bir 
bal alnuıtı. Etleri kemiklerine 
yapıımıştı. Dudaklan ince, göz
leri çukurlan içine gömülmüş, 
üıı ylibeırti. Bu çehre bir kav
plr yüzUnU andırıyordu. Kendi 
kendine mınldandı : 

- Zanllı Raul ı .. 
Deniz gittikçe daha derin dil· 

tonmcye baıtamı!tı. Bu ltt'ada 
JlDip birdenbire yerinden 11Çradı. 
Sanki daldığı uykudan. karm 
117&ndırtnIJ gibi, genç bdınm 
~e bakıyordu. Ona bir ~y
ler a8yli~elrti, fakat ağzından 
Jalnu bir "Ah., çıkabildi. Deniz 
Mflf bir ~ilmsc ile sortlu: 

- Yemek hazırdır, yiyecek 
miyiz? 

O, yalnız omuzlamu kaldırdı. 
Kansı devam etti: 

- Canım. biraz metin ol; Ne 
yapalım, olan oldu. Elinden bir 

gelir mi? Nihayet bu senin 
b.bahatin değtl: onun ihtiyatsız· 
Jıiı.. 

Filip önünde açık duran kutu
dan bir ei~ra almak için eğildi. 
YilzünU kansına göstermek iste
miyordu. 

Bu ağrr hava. akıama kadar 
er ikisi fizerine basıyordu. Hat· 

üstüva taraftarında eöıülen 

fırtınalar gibi. Ağırlık arttıkça 

rtar, fakat fırtına gelmekte ge· 
r. 

Raulun part.alanııuı TÜcudu, 
• biru atcsinde, bir ağaçlık 
'nde römfildil. Bütün karalar 

idi_ Nqın bulwıduğıı sa.o
k llnrlne topraklar atılmaya 

ymca Deııiz, i~den gelen 
ID;llm:tklan güçlükle zaptedebil

kocaana baktı. Sonra yine 
·ı, sedasız, eve döndüler. Her 
her gUnldl itine daldı. Gece 

k çabuk gelmiıti. GOya bu iki 
z insanın içinden tqıp gelen 
nhk duygulara biran evvel 

balkonunda .. 

- Dil;kat/ •• Evlrndığini::i aklını.::a getirmeyin: Rcnnttıizin 
güleryiü;Ul çıkması lGzım.-. 

d8mıa derha.J geri ~dd1mesl gibi 
birdenbire sustu. Fakat biraz ken 
dine metanet vererek aruıattı: 

- Evet. onu ben öldürdllm. 
Dnn.. Avda_ Boğanın izini kcı
fetmigtik .. Herbirimiz bir tarafa 
çekilerek vuiyet aldık.. Birden· 
bire siyah bir kümenin çıktığını 
ve üzerime doğru geldiğin! gör
aUm.. Çok korl"ttım.. Alı, Deniz 
sen böyle korkunun ne olduğunu 
bilmezsin_ Hemen ateı edece!: 
yerde kaçtım .. Bir alçak glÜi kaç 
hm .. Artık ben mert bir adam 
değildim .. Raul bunu gördil .. Be• 
ni kurtarmak için vah§l hayvanın 
llzerine atıldı_ Onun ölmesine 
ben sebep oldum.. Onu öldürt .. 
tüm.. 

Genç kadın bilyfik bir helecan .. 
la bunlan dinliyordu. Şimdi bu 
adama ka111 ne diyebilirdi? Onu 
niçin ve nasıl su~landıracaktı. Za· 
ten ıztıraplar içinde kıvranıp dur 
muyor muydu? 

Filip bayük bir işkence i!(indcı 
imiş gibi derin bir nefca aldı. 
- Benden nefret ediyorsun do-
ğil mi? 

Diyebildi. 
- Zavallı dostum.. 
Bu son sözü söylerken. Deni!! 

kocasını ne müthiı bir surette 
itham ettiğinin farkında değilclL 
:Yatağından kalktı. Pencereye 
gitti. Düşünüyor, kocasının çek• 
tiği ve çekmekte olduğu bütün 
ıztmıpları dilşilnilyordu. Fakat 
ne de olsa al~aıklık etmişti. Gör: 
göre göre bir adamı, bir dostu 
Yahşi boğanın ayaklan altında 

çiğnetmişti. Artık bu adamla b~ 
arada yaşaımanm imkanı yoktu. 
Evet, onun yanmda bulunncak• 
likin bundan sonra kansı gibi 
değil, asla. 

Buna karar vermi ti. Bir se. 
iJitti. 

- Deniz .. 
Döndü. Kocası kalknuı, kor• 

kok bala§larile, karanlığı göıotcri"' 
yor, kaçmak, kurtulmak, bu ıztı• 
rap çemberini parçalamak istiy011 
du. 

Ona yaklaştı. Bir anne şefkati 
ne gülümslyerek dedi ki: 

- Fransaya dönsek daha iyi 
sımıyonım. MGstcmlekc artlk bl· 
ze yaramaz. 

- Hakkın var .. 
- Sonra da .• 
Bir d:ıkı"ka durarak ilive cttiı 
- Annesine mektup yazsa~ 
- Ona da bildireyim mi ki.. 
Kadın tereddilt etti; nlha yet 

başını aoolayarak: 

- Hayır, bilmesine lüzum 
yok .. Hem sen de pek izam eyli.' 
yorsun .. Netice itı'barile bu suç 
senin değil ki- Bir kazadır oldu •• 

Evet, sonunda genç kadın bu 
hükmile kocasının af kararını 
vermiJ oluyordu. 

, Balonu ile beraber göklerin hava l:ju.ı ' 

lunmıyan tabakalarına (istra.tosfer ı.... 
bakasına) kadar çıkan Profesör Pikar· 
m f!imdi de deniz.in dibine inmeye niyet 
ettiği haber verilmişti. ' 

GökyDzilne on binlerce metreye çı. 
kan, iillm, denlzlıı dibinde de ıimdiye 
kadar lnllmcmij ve tetkik edilmemiş 
iicrlnliklere inmek fikrindedir. Bunun 
için de Aletini taaarlamış bulunuyor. 

Alimin 5000 • lOOOOmetrc deriııliklo
re nasıl ineceği vo oralı.rda denizaltı 
hayatını namı tetkik edeceği bUyllk bir 
merak uyandırmı:if;I. 
: Profesör Pikar, ;apmak istcdlklerlnl 
:ve filettnin esasını. verdiği bir beyanat .. 
ta ilk <!efa olarak anlatmıştır. 
. Bunları. kendisinin ağmıdan dinliye
Um: 

.. Deniz.in dibini tetkik etmek için 3im· 
Wye kadar iki vasıta vardı: Biri, deni· 
Wı dibine indirilen file, diğeri de daJ.. 
gıç ii.IcU gibi kullaLılan kilre. File, de. 
nlzin derinliklerinde bulduğu şeyleri yu .. 
kan çıkarmaya tahsis edilmifJ bir aıet. 

tir. Fnkat çık&rmcaya kadar yansın
tlan f:ıilasrnı da döker. 

Küre ile ise ancak 900 metreye tnıı. 
mektedir. Profesör Becbe de, bununla 
yaptığı tecrübede bu mesafeye innıq. 
lir ... 

Fakat, asıl tetkik edilmesi l:lmngo
len yerler denlzln 5000 metreden sonra· 
ki derinlikleridir. Çünkü, deniz dibi 
hayvanlan ve nebaUan asıl oralarda 
boldur. 

Ben.im yapa.cağmı illetle denizin 5000, 
hattfi 10.000 metro derinliğine inmek 
kabil olacaktır. Onun için dcnJ.zin cere
yanlanna tabi olmıyacak ve serbcstoo 
qağıya inecektir. 

Yukanya çıkmak için de, ltürcdeki 

Pro/68ÖT Pikanra 
Cleniz altında !/(11JQ. 

oa.ğı 8eıJahatc dair 
bir Fransız mecmu. 
08ında çıkan hayali 
re.simler. Bu suret. 
ıe denizin ex dip 
no1ttasına kadar in
mek mQmkün ola.. 
cak ve orada bir o
tcmwba içinde oldu--

'°" kadar rahatça 
çalıştlabı'leoeh-tir. 

safrayı atmak kafidir. Kürenin <Iıam
daki kanat gıöi kısımlar onun düz isti. 
kamctte ap.ğı in.meal ve safra atıldığı 
zaman da ayni aekilde yukarı çıkması· 
m temine yarayacaktır. 

KUrenln içinde ben ve k!ltiblm rahat 
rahat oturabileceğiz. Alt taratma doğru 
bir pencere olacak: ve deniz.in dibini bcı· 
re.dan tet.kik edip ben söyliyeceğhn. ar 
kadaştm yazacak. 

Bu aletin en r.or kısmı tazyik& kartı 
. mukavemet etmesi idi. ~ bu derin

likte suyun küre üzerine yapacağı ta.z• 
yik 1000 atmosfer'dir. Bu tazyik ~ 
kilı-enin cilsscsine göre, bir parmak ü· 
T.erine büyUk bir otomobilin yapacağı 
tazyika müsavidir. Bu parmak otomo
bil aJtında nasıl ezilirse, kürenin, sula• 
nn bu tacyiki ile ccilmesl lil.zmıgelir. 

Herhangi bir maddede.o yaparsak 

böyle olacaktır. Fakat bizim kilreyi 
elektrondan yapacağız. Bu suretle, su.. 
yun küre üzerine hemen hemen hiç blr 
tazyiki görüJmlyecektir. Içl iki mettt 
kutrunda olacak olan bu yuvarlak odı . 
mn duvarlarını 12,5 santim yapmak 
lifi gelecektir. 

Bunu bu suretl hallet.mit bulunuyo· 
ruz.. Yalnız. bir şey kalıyor: 

Acaba pencerenin camı tazyika dayı. 
nacak mı? Pencereyi ynnlamo.sma yal>" 
tığımıza göre, naznrf olarak, suyun 
tazyikma dayanması lfu:ımdır. Fakat, 
bunu tecrübe ile tesblt etmeden ve pek 
kati olnrnk emin olmadılrçn denize ine. 
meyi?.. Çünkü, cnm l:ınlacak olursa sa .. 
lar öyle bliyük bir tazyikin içeri dola• 
caktlr ki, boğulmadan evvel, bu taeyrt .. 
la p:ırçn par~ olu > ölürUz.. 

(Sonu on l>qinci (ll(Jyıfada) 
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:Yeşil kıyıların verdiği akisler
le yeşillenmiş olan ırmak tem
bel tembel uzanıp gidiyordu. 
Kenarda, bir ağa<:a dayanmış bir 
kadın bekliyordu. Gözlerini uzak 
fa ve bulunduğu yere doğru bir 
sandala dikmişti. 

Küçük motörün seslerini işit

tikçe genç çehresini hafif bir gü
lümseme örtüyordu. Gözleri gü
müşi kirpiklerinin altından ileri
leri delercesine uzanıyordu. Her 
ne kadar - zaaf alameti olarak -
alt dudağı biraz kalınca ise de, 
ağzı çok güzeldi. Kuvvetli ve 
mütenasip vücudu güzel bir rop 
içindeydi. Bütün halinde henüz 
taayyün etmemiş bir vaziyet var
Öı, Belli ki genç kızlıktan henüz 
lrnrtulamanuştı. 

Sandal biraz daha yakına ge
lince elini uzatıp sallamaya baş
ladı. ötede dümen tarafında otur 
muş elan bir beyaz gölıge ayni ha
reketle, fakat pek belirsiz bir su
rette mukabele etti. Sandal cere
yandan kurtulup kıyıya yanaş -
mak için manevra yapıyordu. Ka
dın bağırdı: 

-Hol 
Kocası buna cevap vermedi. 

Kadın hayretle sordu: 
- Raul beraber değil mi? 

Aldam, guya yapılan manevra
ya dikkat ediyormuş gibi, yalnız 
başını salladı. Deniz, bir hadise 
olduğunu anlıyordu. Ona, sanda
lı kıyıya yanaştıran iki zencinin 
yüzlerinde, şimdiye kadar gör
mediği manalar var gibi geliyor
du. Abanoz gibi parl~an bu çeh 
releı1de hiçbir neşe alameti yok
tu. Kocası Filipin halinde, ona 
bakmaktan çekiniyormuş gibi bir 
şey vardı. 

Sandal yanaştı. Genç kadın o
muzlarını kaldırarak bir iki adım 
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Arkadaş 
Veni bDır IFırali'llSIZ hDkayesD 

ilerledi ve soı:ıdu: 
- Filip, işler nasıl? Memnun 

musun? 
Kocası, yeni bir hareketi tef

tiş etmek için iki gün evvel on
dan ayrılnuştı. Gittiği yerde or
tağı ve dostu Raulle buluşacak, 

s.onra onu alıp beraber gelecekti. 
Deniz ilk defa olarak yalnız kal
mıştı. Kenıdini zorlayarak göster 
diği cesarete rağmen, bu aynlık, 
ona ne kadar sıkıntılı saatler ya
şatmıştı. Şimdi bunları Filibe an
latacak ve bir daha yalnız bırak
mamasını söyliyecekti. 

Kocası sandaldan atladı; kara 
Iara yerli dilile bir takım emirler 
verdi. Sonra karısına dönerek, 
sanki her kelimesi üzerinde ağır 

bir yük varnuş gibi sözlerini eze 
eze dedi ki: 

- Raul öldü. 
- Öldü mü? 
Bu suale birdenbire cevap ve

remedi. Karısı hayret ve dehşet
le onun yüzüne bakıyor, demek 
istiyordu ki: Raul öldü 1 Dostun 
ve ortağın Raul öldü ha 1 Daha 
birkaç gün evvel ne kadar canlı 
ne kadar sıhhatli idi. Biraz ken
dini topladı: 

- İşte onun ölüsünü geti~im, 
dedi. 

- Peki ama, bu nasıl öldü? 
- Bir kaza .. 
Başını iğmik, gözlerini önün

deki toprağa dikmiş, düşünceli 

düşünceli söylüyordu. Yürüdü-

Şurlolle Klaynert adlı bir Alman lmılın 1.:arikafiirisfe oöre, 
kocalar, yeni Mr esı•abı ve buııun oii:el ol<luğ nu ancak karılarından 
başka bir kadının -~ırlında oörürlerse, far/:1111 ımrırlarmış. /,te şu 
k<>calardan her ikisi de arkacloşlarınrn kı• r ~11111 oi11ıliği 11erıi esva
bın oü:tlli{jindt:n bahudiyorlar. noTauı.'İll le lıer ikisi 11in 1.-nruı da 
yeni ve oü:el esvap oiy<liği halde, keııdileri, karılarının :urlında 

bunıı farkelmluorlar/1 ...... 

ler. Yanyana tepeye tırrnaruyor
lardr. Filip son sözünü tekrarla· 
yarak devam etti: 

- Bir kaza... Çok dehşetli bir 
şey .. Dün, etrafta bir boğa sürü• 
sü bulunduğunu haber veı1diler. 
Raul ile birlikte gittik. Onun ne 
kadar atılgan olduğunu bilirsin. 

Boğulur gibi bir halde sözünü 
kesti. Biraz dinlendi. Sonra ya
vaş bir sesle ilave etti: 

- Evet çok atılgandı. Genç• 
lik bu 1 Birbirimizden ayrıldık. 

Yüksek otlar arasına girmiş olan 
bir boğa görmüştük. Fakat bir
denbire .. 

Sözlerini kesik kesik söylüyoh, 
boğazı kuruyordu: 

- Ben hemen ateş ettim .. Ah, 
geç kalmışım.. Raul çok ilerle
mişti .. Boğanın ayakları altında 

eziliyor, çiğneniyordu.. Zavallı 

Paulcuğum .• 
Deniz onu dinliyor, taham

miil edilmez bir his içine gömü
lüyordu. Kocaısının yüzüne bak
tı. Hayır, bir dost hakkında fena 
fikirler beslemek niçin? 

Henüz bir senelik evli idiler. 
Filibi Fransada iken tanımıştı. 

Onun anlattığı heyecanlı mace
ralara meftun olmuş, birlikte Af
rikaya gelmişti. Birkaç aydanbe
ri ~ralanna belirsiz bir his gir
nüşti. Şimdi bu his tebellür edi· 
yordu. Niçin Ne vardı. ne olmu~ 
tu? 

Güneşin ış ıkları altında her 
tarafıridan alevler yükseliyor g-l 
bi görünen evler önüne gelmiş.. 

ti. Tayfaların etrafını sarmış o
lan siyah derili insanlar hadise 
gibi dinliyor ve tefsir edip duru
yorlardı. Efendilerini görünce 
seslerini kestiler. Filip bağır21rak 
bir şey söyleyince hepsi dağıldı. 

(Sorıu 10 uııcu •aut adcı) 

Eski bUyük, yelkenli gemi- .-----------------------------..:::::::====~ 
lcrin başında, sürat timsali ola-
rak, kuJbaşr, kuvveti göste
ren aslan ağzı veya güzelliği 

temsil etmek üzere deniz kızı 
\eykeli bulunurdu .. 

ikinci derecede en büyük 
ıvapur olan Fransızların "Nor
ınandi,, vapuru da geçen gün 
Öenizi yaran ucunun ta niha
yetinde böyle bir güzel hey
kel taşımıştır. 

Fakat bu "heykel., canlı idi 
ve bunu, sinema artisti Danyel 
Daryö temsil ediyordu. 

Normandi'nin başında bir heykel gibi Fransaya gelen 

Daiıyel Daryö'nün vatandaşları 
Holivut'tan bize ne getirdin? diye karşıladılar Amerikadan Frans2ı}'a gel

mekte olan Danyel Daryö ge- --------------------------------------------1 
minin güvertesinde uzakları 

seyrederken, bakmış bakmış 

Öa içini çekerek: 
- Vapurun ta en ucunda ol

sam! demiş. 
Güzel artist ne der de yeri

ne getirmek isti yen bulunmaz! 
Yan•nda bulunan va.purun kap
tanı: 

- Korkmaz mısınız? diye 
eormus. 

- Neye korkayım! Hiç de 
korkmam! 

- Hadi gelin öyleyse .. 
Kaptan, artistin elinden tu

tuyor ve onu aldığı gibi gemi
nin en nihayetine götürüyor. 
• Burada, vapurun süratinden 
Heri gelen, sert bir rüzgar es
mektedir. Vapurun en <lar nok
tası olduğu için, insan dört bir 
tarafını deniz samyc't' ve hava
da uçtuğu zehabına kapılıyor. 
Hakikaten, geminin yüksekli- · 
ğini de insan burada farkede
biliyor: Vapurun burası tam 
otuz metre yüksekliktedir. 

Danyel DC)t"yö burada, vapur
"dakilerin en "ilerde,, bulunanı 
olarak, bir müddet g~diyor. Bü
tün gemi halkı kendisini alkış
lıyor. Artist öyle güzel bir va
ziyet almıştır ki, bir güzellik 
heykeli, bir deniz kızı timsali 
zannedeceklerdir. 

''HOL1VUTI AN NE 
GETlRD1N!,, 

Danyel Daryönün evvelce 
Fransada çalıştığını, sonra, 
meşhur olunca, Amerikanın 

onu da kaçırdığını bilirsiniz. 
Fransızlar, Amerikaya kapur
dıkları bu artistleri için adeta 
gözyaşı dökercesine üzülüyor -
Jar .. Hele, onun Holi.vutta "A
merikalılaşmış,, olmasına çok 
müteessir oluyorlar. Sonra, o
na uzun müddet de hasret kc:.1-
mı~lardır .. 

Onun için, Danyel Daryo 
bu sefer Fransaya geldiği za
man, büyük bir tezahüratla 
karşılanmış ve rıhtımda kendi
sini karşılayanlar: 

- HolivuttC'r.l bize ne getir
din? diye sormu}lardır. 

ol 
enıa diıs·z 

uğ za an .. 
l{endisinc gelecek birçok eserleri ka~ırmı~h; bugün 

bunları topluyor 
Sinema, eskiden, kendine gel 

meden başkasına giden malla
n nihayet elde eden bir tüc
cara benziyor .. Bunda bugün 
kendisi ne kadar haklı ise, es
kiden ona gelecek "mallan,, 
alanlar da o kadar haklı .. 

Çünkü esi.iden sinema dil
sizdi. Birçok güzel eserler, dil
siz kalmaya mahkum eldilmiye 
razı olmuyordu ve büyük şah
f"'" t."0 ler. sahneve knnı•lmııık is-

nildiği zaman, piyes haline 
getirilerek, tiyatroda temsil e-
diliyordu. 1 

Bugün sinema, edebiyat 
dünyooında büyük şaheserleri 
teşkil eden romanları filme 
alırken. vaktile sinemaya ve
rilmemiş esehleri de l?irer bi
rer topluyor. 

Bunlardan biri, bugünkü 
büyük Fransız sahne artist ve 

( f'onıı •w 1ıcc:itır.i !->at1tf ada) 

- Kendimi! diye cevap ver .. 
miştir. Kafi değil mi? 

Hakikaten, Fransızlar onu 
tekrar aralarında görmeyi bile 
bir nimet sayıyorlar. Fakat, 
~aba bu Fransız kızı, kendi 
toprağmda bir film çevirmez 
mi? bu sual sorulduğu za-
man o: 

- Müsaade ederseniz biraz 
dinleneyim! diye cevap ver
miştir. 

Fransızlar, artistin kendi 
vatanında biraz dinlenmek fır
satı bulmasını da tabii görü
yorlar. Çünkü Danyel Daryö 
hayatından memnun olmakla 
beraber Holivuddaki sinema • 
cılann kendisini çok sert bir 
çalışmaya tabi tuttuklarmdan 
şikayetçidir. Diyor ki: 

- Sabahın saat beşinde kal
kıyoruz .. Akşamın sekizine ka
dar çah~ıyoruz .. Düşünün bir 
kere! Stüdyolar filmleri müm
kün olduğu kadar çabuk çıkar
mak istiyorlar. Onun için, bi
zim de mütemadiyen çalı~ma
m:z lazım .. Ancak bir uyumak 
için vaktimiz kalıyor, eğlence 

için hiç vakit bulamıyoruz . ., 
Danyel Daryö ile koc&sı 

Hanri Dekuan Fransada bir iki 
ay kalıp tekrar Holivuda döne
r,.kl .. P•Hr 

Zara Leander 
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