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Yeni Fransız Hariciye nazırı 
yakında Londrava gidiyor 

Fransız Hcırlciye Nazın Bone 

Pnris, 13 (A.A.) - Finans Bakanı 
Marşando, mail proje hakkında fi
nans komisyonunda yaptığı beyanat
ta, geniş saldhlyetler:i ne bizzat ken
disinin de muhallf olduğu Kayyo 
kontrolil, ne Fransa sermaye Uzer:i
ne vergi tein kullanmıyacağını söy
lemiştir. 

Hamillne yazılı csbamın tahvlline 
gelince, bakan bunun için hususl bir 
layiha. vermek niyetinde bulunduğu
nu \'e rant ve amortisman hakkında 
D. Blumun projesinde yazılı hüküm
lerden hiç blrlnl derpiş etmemiş ol
duğunu bildirmiştir. 

Bakan bundan başka, kanunt as
kerlik hizmetine tAbl olmıyan ve ay
ni zamanda kazanç vergisi veren va
tandnşlnrdan hususi bir sUrtaks al
mak tasavvurunda olduğunu söyle
miştir. 

Hububata gellnce, hUkümet gUm
rük resmini lndlrmcği asla dUşllnme-

(801&u 8() 4 . Bü ~.) 
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~3"lo u boYanatına 
bakmaktadır. 

Dün Mısır gazetecileri -
ne harici silJasetimizi 

anlatdı 
Kahire, 13 (A.A.) -Anadolu ajan -

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Doktor Tevfik RUgtU Aras, bugün sa

at 11,30 da, yanında lg Bankası direktö-

lngiliz - llalyan 
anıaşması 
Kat'ı metin 

haz1r lanıyor 
lnJC·uz başvekili 

bu,l(Un avam kama· 
ra!jıoda beyanatta 

bUlU08Cdk 

Roma, ıa tA.A.) - lyi haber a -
ıan mahfiller, İngiliz - ltalyan anlaş
masının en geç bu cumartesi günü 
parafe edileceğini veyahut imzalana
cağını teyit etmektedir. 

Eksperler, halen, kaU metnin İngi
lizce ve ltalyanca olarak tetıbiti ile 
meşgul olmaktadır. Anlaşma metni, 
Londra ve Romada ayni zamanda 
neşredilE'cektir 

Londra, 13 (A.A.) - Kabine, ln -
giliz • İtalyan itilMı metinlerinin he
yeti mecmual!lım ve Başvekilin yarın 
bu mesele hakkında A varn kamara -
sında yapa<'nğı beyanatı kati surette 
tasvip etmek üzere bu sabah toplan -
mı§tlr. 

• (Sonu: Sa. 4. Sü. ,J.) 

rU Suat olduğu halde Mısır bankasını 

ziyaret etm~ ve hariciye vekilimiz ora
da idare meclisi relııi Mithat ile genel 

(Sonu Sa. 4 Sü. ~) 

...................... -----·············--····-··ı 
Cumartesi gUnU i 

başhyacağımız 
yeni roman 

Orman 
cinayetleri 

Ormandaki haydut, önce bir hayalet f 
• gibi ortadan kayboluyor. Derken kAh'i 

§urada, kflh burada ortaya çıkıyor. ! 
Birdenbire orman bir yerinden tutu
şuyor, yangının sirayet etmemesi için 
canla, ba3la uğraşılırken, başka bir 

1
1 

yerden bir al.Wı aesl lşlWlyor. KUl'§u
nun sıkıldığı yere vanlmcıya kadar, : 

orman haydudu, ganimetiyle dağ, te- ı 
po nşmıeur; yahut herhangi bir yeri 
siper a.lmış, orman memurunun izini 
aJ'&.6tırmasını gözetliyor. Ve ertesi • 
gün ölllm tehdidi yazılı bir mektup 1 
gönderiyor: "Gebereceksin!.,, imza 1 
yerinde "Yabaniler çetesi reisi,.? 1 

Yeni zabıta romanımız tahlll edil- : 

mi' \'ak'a!ar değil, büyük ormanlar ı· 
içerisinde blenmıı hakiki cinayetle
rin tüyler ürpcrtlcl blkiyeslcllr. 

.. ...... n .......... _... • ..__wawww ._ ...... ! 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 para 

Telgraf adresi: Kurun • Tstanbul 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 
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Faik Kurtoğlu ziraat 
vekili oldu 

Başvekil zıraat kongresi miinnf:a
betile valilere mühim biı ianııtn 

gönderdi 
Ankara, 13 (Telef onla) - Manis::ı. 

mebusluğuna seçilen lktısat Vekale
ti eski rnüste§arı Bay Faik Kurtoğlu
nun Ziraat Vekilliğine intihabına da
ir Riya.seticumhur tezkeresi Büyük 
Millet Meclisinin bugünkü toplantı • 
smda okunmuştur. 

Müzekkerede şöyle denmektedir: 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reis

liğine: 

lktısat Vekili Şakir Kcsebir tara -
f mdan vekaletle idare edilmekte olan 
Ziraat Vekilliğine Başvekil tarafın -
dan seçilen Manisa mebusu Faik 
Kurtoğlunun intihabının tasdik edil -
diği arzolunur. 

Bu tezkere okunduktan sonra Mec-ı 
lts tarafından bu değerli arkadaşa 

yeni vazifesinde baı;ıarılar dilenmiş -
tir. 

Yeni Vekil yarın vazifesine b~Iı -
yacaktır. Kurtoğlu Kayserinin Tavlu
run köyünde doğmuştur. Ticaret u -
mum müdürlüğü, ticaret mUmessilli -
ği, Türkofis reisliği, İktısat Vekaleti 
müsteşarlığı vazifelerinde bulunınu§
tur. 

Devlet hizmetinde tam 22 sene beş 
ay on dört gün çalışmıştır. Evlidir. 
Ve bir çocuğu vardır. 

Kurun: Yeni Vekilimize yeni vazi
fesinde muvaffakiyetler dileriz. 

BAŞVEKlLtN TAMİMİ 
Ankara, 13 (A.A.) - Başvekil Ce-

1~1 Bayar Ankarada toplanacak olan 

Yeni Ziraat Vekili 
Bay Faik Kurtoğlu 

büyük ziraat kongresi hakkında bu
gün bütün vekillere aşağıdaki tamı • 
ml gönderrni§tir: 

1 - Ziraat Vek!Ietinin 6 - 4 - 193& 
tarihli ve 10.143 numaralı tahriratı "' 
nm ehemmiyeti üzerine naza.n dik"' 
katinizi cclbederlm. Meinleketin en 
mühim ve en esaslı geliri olan zirai 
istihsal kuvvetlerimizin ne şekilde 

organize edilmesi llzmı geleceğini ta
yin ve umumi bir program vUcuda 
getirilmesi için bir büyük ziraat kon
gresi toplanacaktır. 

2 - Buraya ıeJecek ldmaelerln ... 
raat işlerinde salfilıiyet sahibi olma. .. 
larma dikkat edilmelidir. 

(Sonu Sa. .. Bil. 1) 

Balkan toplanflları 
Bugün Yıldızda kongrelerin kapa

nış celseleri yapılacak 
Bir haftadanberl Yıldız sarayında de-' ı 

vam edilmekte olan Balkan Antantı ik
tmat konse)i ve Balkan matbuat kon -
gresi toplantılannm bugün ayni yerde 
kapanış celsesi yapılacaktır. 

Bu meyanda, her iki te3ekkUIUn geçen 
hafta içindeki mesaileri neticesinde a.1 -
ml§ olduktan kararlardan bazılan bulA
sa edilecek ve Balkan Antantı birliğinin 
her sahadald te11rlkl mesaisinde g~rlllen 
terakldler dört devlet delegeleri tara -
fmdan verilecek nutuklarla tebarüz et-

tirllecektir. 
Balkan Antantı toplantılarr, dUn de 

Yıldız sarayında hususi ve aleni kom.la .. 
yonlar ha.linde yapılınqıt.Ir. 

Misafirler öğleden sonra Topkapı sg .. 

rayı müzesini gezmlglerdir. Ak§am tı.ı,e

ri, lstnnbul vali ve belediye reisi Mublt
Un Ustundağ De refikası Perapala.a ote
linde Balkniılı misafirler &ıerefine bnyok 
bir ziyafet vcrriıigtir. ' 

Ziyafeti bir suvare takip etml§, çok 
samimi saatler geçmiştir. 

C,üKkün peşinden : 

Bir ders 
Yukarıdaki resme dJkkat ediniz: Bugünlerde 

dünyanın en zengin adamı Johor Sultanmın a
damları dünyanın dört bir tararrna dağılmışlar, 
dllnrıının en güzel kadını, Hollvudun en )1lksek 
yıldızı Dorotl Lamuru gösteren bu l'CSDle benser 
bit kadm arayorlar? ... 

Sebep? Çünktl bu meşhur Hint racesl sinema 
perdesinde Dorotl JJ11mnra Aşık olmuş. Servetine 
gU.vcnerek onu almak istcnılş. se,•gtllslnl koca· 
smdan ayn1.&l'&k almağa lmkAn bulam&)'JDCA 

adamlanna: 
- O halde tıpkı ona benzer bir kadın ara

fI11IZ !'' 
Diye emir verm!ş .•• 
HAdisenln Hollvut rekJAmlarmda.n bir nl· 

muno olması ihtJmııll mevcut olmakla beraber, 
Doroti Lamurun benzerini nramak fikri aşkların· 
rla mahrumiyete uğraranlar için istlf adell bir 
ders olabilir. Hakikaten Aşıklar için hislerine 
karşılık göremezler ise ycls ile lntJbara gidecek 
yerde sevgtlllerlnln benzerini aramak daha ima 
,.c <lfth" makul bir yol de~l midir? 

HASAN ımH~D . 



-------BATAKLll(TAN 
İMDARATORİCELiGE 

No .. 3 Yazan: KacdlDrcan Kaflı 

zinc~r:ni kopardı Boz ayı 
Ksenyos'un 

EVVEI~Kt KISJ.Ml..A.IUN 
HULASASI 

Vakii ucceuurtıwu hayli oermlıtl. 
Deri11lerclc11 wln11 kükremeleri lıltt· 
ligordu. Odalurdun blrlııılc 1111.:rulu 
oc l.ucusı Aku~·uua Au11u,uuorlurclı. 

f(udın ıuılakullıu/c11 bulıııediyor, uul
nız ıuı/ aculyorunı, diyordu. IJlr 
m11ılı/tl ııııtıru kurı korutlun Akor-
1/0S horulılunıaya baılauını•a llil.rıılo 
lwc;wsııı111 u1111111clu11 11urılclı. Uışur1-
11a rıktı. lJ:unı·a bı.ı11t11, gcnlı omuz
lu bir cu/11111 ona dobru aclım cıllı. 

Ml/'rula kcnıliıi11l omm Aollurınu bı
raktı. U:un mü /del koımşlult1r. Mlk
r11la ayrılmak IJezere lktn uıuncu 

bunlu odum: 
- Artık koran ortadan kalkmalı?. 
- lluyır, hauırl //enüı uukli cic-

ili ... 
AkOfl/IU uata4tnda uııandı, kapı-

111n dtnılr ka/cıll dtliOlmlc bir in• 
aan uö:ıJ 11lirdü. Bir ,;//t ufı: lruı..ı. 
nl uli:elll11or1J11. A kur1101 bu 116:/cr/ 
tunıdı oı ıeılcndl: 

- Ksenyoe, ne var T 
Fakat karalu kayboldu ve cevap gel

medi. 
Bozayı dlflerln.I gıcırdatarak olduğu 

7ere çöktü. 
Akaçyos sağa baktı. Kansı lllll gibi 

)'alı,> ordu. 

- Kstınyoıı acaba ne arayor hW'8da? 

Yok.sa o dtıgil mıydi? O halde Kimdi? 

Bu·u aoara gtıne zincır oaJw'Uad.ı; boz. 
ayı evvoJkindtın daha korkwıç btr at:ıaJe 

bo411urdandı. Vişlerınin birıbi.rine VW'U§u 
bıçakların çarpışmaaıw andırıyordu. 

~yoauıı kapıya bakan gozlerl gene 
Ksenyoaun bakışlariyle kar§ılaşu. 1' ak.al 

bu hal ancak bir an ııUrdU. Ona St!altııı· 
mek içın •t<ılan apı, felce uiramıt libl, 
6)'lece kalch. 

Bozayınuı Juzpılıfı .o .ıdlnce uaJı. 
JOl'du. 

AA.açyoa art.ık yatmadı. Bir ınüddet 
Jatağın içlııde dli§llııdU. SurlyedekJ köy, 
kUJ.Se kavı;alan, monolizit papazlarla ko-

DUflU diye daya.il yıyişj, aurülmesi, 
lllrkte ahır temızJediği zwnanlar, 18tan
b•ıla geliş, yıUarca uğrqdıktan aonra 
generaJ oJaıı bir adam gibi wı aoııra ayı 
bckçıliği rütbesine ermesı_ 

lllknılanın babaauu bir ayı boğduğu 
IUJ\aıı zavallı ka dilııyada tek bqına 

ltalmışu. Henllz on yqmda ya var ya 
)'Oktu. Akaçyoa onu evlit ediıımifU. Fa

kat zavallJ yavrucuk o kadar bağlılık 
•östermııu ki on dört yquıa geldiği za
man artık kan koca olmuelardı. KendJ.ııi 
o zaman otuzu geçmtetı, llmdi ise kırka 
)'&klqıyordu. Halbuki çektiği aıkmUJar 
onu eW yqmda gösteriyordu. 

eu ulak tefek kadın, o gece neler söy
lemlfU! Köy kulUbcainde.o Biza.na aara

)'ma giren ve Blzana tahtına çıkan ka· 
dınlardan, YU8tlnUs'Un ~ pazarından 

latın alınmış olan karısından ve yann 

onun Vasllisa olacağından bahaetmeai 
ııl;incli? Eğer bunları vakUle bilmiş o

laydı o da lıaıısa ordusuna asker yazılır
dı! 

Derin derin içini çekti. Ciğerlerinden 
'bcışalan ha va, ııankJ bir fırından çıkıyor
du. 

Gllo iyice ağarmıştL 

Çocuklarına baktı: 

- Beni de bir ayı boğacak! 

DlytJ dUşUndU. Sonra gözlerini en bft -
J6k kızı yedi ~mdakJ Komito'ya dilce

nk Ulve etli: 

- Bu yavrucuk da Ksenyoımn ... 
BazUnU bitiremedi. Karısı aklına gel· 

dl. Kötü ıeylerdl bunlar! BaJını silkele
di. esnedi. gerindi ve kalktı. Ayılar da 
dofruldular. 

Kükremeler, homurtular, hırlamalar 

~ğnldı. Ayılar, hipodromun kırk basa· 
mak (anfl)slnin ııltmı dolduran heyı:an
Jarm en tembel ve uslu o'anlanydı. Bu 
il.alta dtşarda gidip gclmeleır, kazan, ça
nak. saur i,'11rUltUlcri olduğu halde (Ayı 
ini) henUı u)ar.ıyord:ı. 

Akac;yoıı kansını dUrttn. 

zer ine atıldı 
vam getireceklerdi. HJç olmaıaa erten
den veraeler. Yoksa gene azıurlarl 

Geri döndll. Aıwıtasya ile Teodoranm 
araauıdatl tostoparlak iri tüylU bir ayı 
yavruaunu e.ııaesinden tutarak havaya 
kaldırdı, iki admı öteye otların anı.ama 
atu.. 

- Komito, kalk! 
Kara gözlU blr im, karma kanşık aç

larının dibini kaşıyarak doğruldu. AynJ 
zamanda bir çığlık duyuldu. Koiiılto ya
nıbaşmda yatan ild ayı yavrwıundan bi
rinin ayağımı basmıştı. 

Mlkrula gBzlerlnl açmadan esnlyen, 
sağdan sola dönen öteki çocukları dürt· 
tü: 

- Teodora... Anastasya ! Haydi kal
kın, dışarısı güneş fçlnde.M 
KlıçUğUnU kur.ağına alırken diğerin! 

kolundan tutarak kapıya doğru yUrUdll. 
Akaçyos eşikte bsğırdı: 
Ksc nyos! ... 
Genç adam gOrUndll; Akaçyos sordu: 

- Bal geldi m1 ! 
- Hayır! 

- Allah belAlannı versin! Ktlptekl 
etlerden birer parça verde oyalansınlar 1 

Kaenyos görUnilr görUnmez boza.yınm 
hırlayışlan bir perde daha yilkseldJ. E
şiği geçince tırnnklanru eıyırıdı ve aWdı. 

Ksenyos kUp!.ln ağzındaki ipi çözUp de 

deri parçaıımı kaldırınca odaya iğrenç 
bir çUrlbnfll et kokuııu yayıldı. Ayılar 6&

vinçten yerlerinde duramıyorlardı. 
Ksenyos kurtlanmış eti becıen oracık· 

ta nemli toprak üstünde kesti; birkaç 
parça yapU, her blrlnl birer ayının önll· 
ne attı. 
Bozayı çılPJ giblydf. Genç adam ona 

bakarak diflerinl gıcırdattı: 

- Geber! 
- tuen~oa onu llızcltrma 1 Çaln!k ftl' 

etlnl ... 
Fakat bozayı ~nlloe aWan et parça· 

sma hlç bakmıyor; Ksenyosun UsUlne 
Çılgtn gibi KtılıyordU. 

- Baksana, et lsledlğlnden değil, ak

slll~I var! 

Kııenyos yerde d:ıran kma eapb bal
tayı kapll ve homurdandı: 

- Kuduracak bu! ... Oldüreceğim! 
Akaçyos iki adım attı, baltayı bir an

da çekip aldı: 

- Naaıl öldflrUrallo; çok oluyorsun 
artık! Oıılann hesabını benden aorar
larl 

Bir anda ortalık kanft1. 
B<>uyı linclrlnl kopardı. Kaenyoe'un 

Ustilne aWdı. 

Çocuklar bağnprak kaçıetılar. 
Mlkrula bir çığlık atl1. 
Akaçyoa imdada ır.ootu; fakat boğu

pnlanu Ç&JJ>masiyle beraber kÖ§edeki 
ot yığınına yuvarlandı.• 

Bereket venin ld aymm ağzında bu

runluk vardı. Yoksa genç adamı çoktan 
boğmuştu. Şimdi iki pençeıılni onun omu
zuna geçlnnif, altına almak için ıığrafı
yordu. 

M.iknıla koridorun boyunca haykırdı: 
- Yetişin, bozayı kudurdu. Kaenyosu 

81dürecek! 

Uzaktan ayak ıet'lerl duyuldu. 
Çift zincirin biri tasmanın diğeri de 

duvardaki demir halkanJn dibinden kop
muştu. Mlkrula boğuşanlann ardına do

landı. iki zinciri 8UD ııılu bağladı. 

Bozayı Ksr>nyosu yere dll§Urdü. A~
yos baltayı kaparak yardıma koştu, fa
kal Ks<>nyoıı birdenbire 11yrıldı, aymm 
uzun kıllı geniş gHğsilnUn biraz alUna. 

mide boşluğuna müthle bir yumruk attı. 

Ayı: 

- Hth .. 
Diyerek sarsıldL 

Mikıııla gen!; adamı kolundan tutup 
çekU. l{cndinl toparlayan ayı yeniden f. 
leri ntılmca lkl adım ileride bir kayaya 
çarpm13 gibi geri fırladı: Zincir onu tut
muştu. 

Ksenyos. Mlkrula tarafından çekilerek 
dışarı çıkarılırken: 

- G"herteceğfm ! Kudunnut bu, ku· 
durmuş~ 

r Şehir mutahassısı Prostu 
hazırladığı plana 

göre istanbul nasıl olacak~ 
Beyo{lıu ve Gaıatanın çok dar sokaklarını sıhhat t>B; 
mından genişıetmek lazımdır. Henuz serbest buh.Jf1el 
yerlerde seri nakil vasıtalarına malık havadar mesi< 

terden müteşekkıl yenı mahalleler tesıs etmeııdir· 
(Dünkü sayımızdan devam) 1 

HALlClN SAG SAHlLl 
Şehir mutchaasısı Bay Prootun 

nazm plômna aft raporunun Şehir 

Mecluıi~ verildığini dUn ya.zmıf, ra
porun ilk kısımlarını aynen dercet -
mi§tik. Bıt9ün de raporun diğer bir 
kısmını ttO§'Tediyoruz: 

Halicin sağ s:ıhilinde birbirinden 
pek ayrı vaziyette olan meskenlerin 
mahdut adedine göre yol sahası ga • 
yet çoktur. Bu kadar çok adetteki l 
sokakların inşa ve iyi surette tami • 
rine hiç bir bütçe kafi gelmez; lakin 
eski lstanbulun teşekkülü; en iyi vü
cut ve moral sıhhatine en muvafık 
ıart.ıarı havi olmak üzere büyük yeşil 
sahalar içinde yapılmL'i alçak evler • 
den mUt~~kkil vasi bir §ehir parça
sı teşkil etmeğe müsaittir. 

Trıtb!lcrıt: 

Birçok mahaJJelerde faydasız yollan 
hazfedecek ve ineaat faaliyetini mo -
dern sıhhi tesisata malik yollar üze.. 
rinde teksif edecek Ve<".hile müteaddit 
mahallerin yeni bir pllnını yapmak. 

Bugün ve yakın zamanda şehrin 

rationnel bir surette tanzimi bakı • 
mından faydasız olduğu tebeyyün e • 
den yo!Jarda münferit ve az adette 
mevcut binaları lstiml!k etmek. 

Böylece kurtulan sahaları spor ve 
gezinti yerlerine tahsis etmekle bera
ber bunlan ağaçlamak. 

Yangınlardan sonra birçok arsalar 
fena bir surette ifraz edilmiştir. Bıı?
larm bazılan iyi aılıbi 6artlara uygun 
ev yapılmasına müsaade etmiyecek 
kadar kllçUktUr. Bun!an da lstimllk 
edip kollektif müşterek meskenler 
ya'lmak Uzere yeniden tanzim etme -
lidir. 

Yeni genie caddelerde bilhassa A -
tatilrk Bulvarında bu g~ni~ ca.ddele 
rin ehemmiyet ve estetiki ile mUtena. 
sip ebadda olmıyan arsalar vardır. 
Bunların ıuyulandırılmasile yeniden 
ifrazı bu anedilen mahzuru kaldıra -
caktır. 

HALtctN SOL ctHETt 
Halicin sol yakası da kesif bir su . 

rette lsk~ edilmiş yüksek binalı dar 
sokaklardan mUteşekildir. 

Beyoğlu ve Galatanm bu çok dar 
sokaklarını hem seyrisefer ve hcrr 
sıhhat bakımından tevsi etmek iktlz: 
eder. 

Nazar! olerak Halir !Ol ~rp1 a..cnr 
Taksime kadar yıkmak ve yeniden bir 
plan Uzere yapmak 18.ztm ge!irdi. 

Amel! olarak l~i bir knç saflıaya a
yırıp aşağıda söylenildiği gibi hare -
ket t-tmek gerektir. 

Tatbfkllt: 
Henüz serbest btılunnn yerlerde se. 

r1 nakiJ vasıtalarına malik havadar 
meslrnnlerden mUteşekkll tamamile 
yeni mahelte'er te!is etmek. 

Tesis edilecek yeni mehPlle'erde 
kaç mes!cen yamlt~a eski mahalleler-

de o kadar meskenin krıtlarmı kat is-1 
Uınlfil< kanwıunu tatbik ederek yık • 
mak. 

En sonra eski mruıalleleri yeni pli
nıı göre yapmak. 
Bu program münasf p mali vasıtalar

la uzun zamanda tatoık edilebilecek 
bir i§tir. 

llk ikı safha ayni zamanda yapıla
cak §eylerdir. 

yeniden tanzim edilmelidir. 
Biri mühim surette tevsii ~ 

etmiı olan Liman olup diğeri 
cin sol sahilinin va.ziyetidir·. ~ 
hallenin gerek deniz m~ .. 
gerek otomobille münakaleS1 

mmdan rationnel bir surette. 
için her gey yeniden yap~ 
taçtır. 

Son safhanın hemen tatbikine ge • Beyoğlunda ve Galatarını 
çilemez. Y aJnız yeni mahalleler tama- kısımlarında sokakların ve ~ ... -
mile inşa edilmeden eski mahallele • lann eb'adı bina yükseklikle!",,....~ 
rin kıymetlerinin artmasını mucip o- zaran çok azdır. Evler ıuzııııa~ 
lacak her §eyden içtinap etmelidir. çok az güneşleniyor ve bav dl -

Yeni mahalleler müteaddit müsait Sokak genişliği ve avlu ebS ti, 
yerlere tevzi edilecektir. Bu yerler knnlarından yeni mahallelere~ 
hem site vaziyeti hem de seyrlseferin edilecek sıhhi nizamların nıil • 
kolaylığı göz önUne alınarak ayrıla • tiği yükseklikten fazla yUJ<.,e el' 
caktır. bu g ibi gayıı sıhhi binaıarırı / 

Bu yerlerin ikisi nazarı dikkati bil- kan katlarını istimlak ediP / 
hassa çekiyor. Bunların ikisi de Bo - şart'arm buralarda az za.nıandl 
ğazın Rumeli yakasındaki iki esash lf>zımdır. . . ~ 
yolun arasında bulunuyor. Bunların Bu kat istimlaki amelfye!!lJlJ ~ 
en yüksek noktaları Taksim - Büyük- cak meskenlerdeki insanları ~ 
dere - l{ilyos yüksek kornişi ve en · decek kadar yeni mahallelwr' ,1 
alçak noktalan da Boğaz ısahilinde yapıldıkça tedrici ve devanıll 
Galata • BUyUkdere seviyesi alçak tatbik etmelidir. 
kornişi ile tahdit edilmiştir. YENİ YOL ŞEBE~ f. 
Beyoğluna en yakın yeri Taksim Seyıiseferi tanzim edecek olJll ;J 

meydanı ile Ma~ka arasındadır. Eski ana yollar hemen tatbik ~} 
Ermeni mezarlığı arsrun ile Maçkayı (Sonu ~ 
Taksim yeni mahallesine bağlıyan 

60 - 80 rakımları arasındaki araziden Mürettip, Makinis\rf. 
müteşekkildir. Harbiye okulu kışlası Mücellit, Çinkogra!

1 
~JJ 

başka yerde inşa edilirse gayet gUzel Bilumum Matbaa İtÇI iP 
mes~lcr ·~R_şımı mtis.alt mükemmel " 

Türk Jlllultlpltr Cemigellndell: ~ bir yer dnhu hasıl olur. ıJı 
Alt korniş ile takriben 60 raklmI &· Cemiyetim!&, bu sene kongre"l

11 ~,J 
matbaa lştllcrinl ııllıkadar edell ,,,, 

rasında bulunan yerde spor sahaları- meseleler konuşulacak ve b{llül'I ~ 
nı hıl\'i büyük bir umumi park bu ma- işç ile rinin hukukunu müıtaraa ed 

41 
hallenin merkezini te3kil eder. Park nl nizamname projesi müzakere e 1 ~,J 
arasından geçecek seri bir yol; iki ıı r. Bınacnıılcyh, bntOn moıbııa 1~ 1"'6 
kornişi birbirine bağlar. Gazhane bu- 1 17 Nisan Pazar ııOnO sanı (13) 1~ 

1 

bulda CaftııloAlunda EmlnönO ifa ... 
radan kalkmalıdır. -"'c'°,. 

lonıınrfo hazır bulunmalarını cı• 

hilrllrlrlz. 
İkinci saha buna benzer şartlan iilııııı..I / 

haizdir. Bu Mar;ka ve Beşiktaş ile Me- ,,,..-K U R U 1,. 
cidiye kövilndeki Likör fabrikası a • ı 
rasmdaki. bilyük sahadır. ABONE TARiFESi "' 

ile"''' lmar ve tanzim BUretf birinci için Mtmlckcl ,JI 
söylenen şekle müşabihtir. Burada da lrlnde dıl' ıı.ıt' 
vadinin derin yerlerinde ve iki yama· Aylık 95 1~ , 
cmda umu.mt Park ve Spor yerleri te- 3 Mylık 260 !jo ' 
· ed"ll k 1 d 1 6 aylık • 75 , sıs ı r, me3 en er e sırt ara ve Yıllık 900 ı6o0 ~ 

vamaçlann yüksek yerlerine tevzi e • , iT. 
dılir. Tarıresınden Balkan Birliği 1~111 ~ 

• oluı kuruş düşülur. Posta bırJlğ .. -
OçllncU bir yer daha nazan clikka- uııycn rerlere ayda yetmiş beşer 

te ahnmı§tır. Bu da Kurtuluş sırtı ile zaııııııeılilır. 1 

yamacın yüksek krsımlandrr. Bu yer- Abone kuydını bildiren rneJrfıl~ 
!er doğrudan doğruya Kasrmpaşanm telgruf ücreıını, abune purasırı•11 

11 
yüksek taraflarına gelir. Ve burayı veya banka ile yollama Qcretlll1 

mevcut yollar ve takriben 60 rakı • kendı üıerıne alır. ,ı1" 

mmda yanılacak bir k6pril doğrudan TfJrklucnln her poata mırkl 
cto~ya Ta1~slm mevdanına bağlar. KUl<UN'a abone uaııl~ 
Beyo~lunda bazı istikametler bil • Adres deıllşıtnne nereli tb k1JT""} 

hassa Galatasaray köşesi tadil ve _____.-/ . 

tashih edilecektir. ~kü Ha va ~ 
Galata ekonomik vaziyetinin iki e • Ytll"dun bütün mınUkal~ 'Jı 

saslı unsurunıı t.Abi olarak tamamile kapalı ve yer yer yağışlı ~ IJ 
girlar doğu Anadolu ve ceıııJ 6 ,, kısmında cenubi, diğer bötgeıerdoo-ı~ 
istikamette kuvvetlice esnıiştlt· n 
tanbulda hava kapah ve yapşlJ _.,~ 
24 aat zarfındaki yağıtlllt ~ 
murabbama bıraktığJ ııu ınik~ ~ 
logram ötı;Ulmllş, rüzgar e~~.dt· 
saniyede 7.3 metre hızla e~ 6~ 
14 de hava tazyiki 953.3 ~Ulıı' 
SUhunet en yUksek 7.3 ve eıı 
2.6 santlgrad kaydolunmuştur• 

15 Yıl Evvel 8ugÜt1 !.- 1".ı 
'k"''"~..J Schrcmanctl llübolt fabrt dıltl"-

&nalte 16 kilometre tutündckl .c"
0

,.;;,J!_; 
layıp ıüpürecck bir otomobıl ıeıı I"' 
rar vermiş, bu hımuta ld:ımge j 
ııele lan:lm edllmlştlr. ti t"l 

lıılikrula esnlyerPk kalktı. ! 
Ayılar hırladılar. Akaçyos kapıyı açar· ı 

IEen mmldandı: 
- 8ugUa ayı1arm bat gtıntl. Dtln ak-

Diye bomurdanıyoıda. lstanbtl? Aslfyt Birinci ceza mah 1:emesf rebf merhum Saadettin ebedi 
(Devamı var) rMtfenine blnskll1rken. Ycumm flgüncü «ıyıfamızda o~ 

T}(ğer lam/lan Şehrcmanelitt lrdtll'.~ 
~n{iıık hnıın mnhunl tıillnrtllt :ı f~ I 
linin lm:ım: kalmaması ırtn. "",,af1": 
/arla mn:aktrl!ye girfşilmf~f/r. ~ 
bcılnden &onra halk lstedl4' 
btılıabllecekllr. 
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Sadettin Güre 
DUo adllyecllerln ve 
döstlarınıo göz yaş
ları arası oda gUmilldU 

Bayan Pifar dün güzel 
bir konferans verdi 

Ant olarak irtihali haberini icten 
teessürle yazdığımız kıymetll adllye
cllerlmlzden İstanbul asliye birinci 
ceza mahkemesi reisi Sadettin güre
nin ceıanesl, dUn saat on birde, Vez
necllerdekl evinden thtıfalA.tıa kal
dırılmış, namazı Fatih camUnde kı
lındıktan sonra, Edlrnekapıya göUl
rUlerek ebedt makbereslne gömUl
mUştür. 

Tanınmış muharrir kendisilc konuşan arkadaşımıza dedikt: 

"'filrk kızlarını yaşlarlfe ölçülemlyecek 
kadar ağır başlı görüyorum ki bu cidden 

iftihara değer,, 

Cenaze merasimine İstanbul mUd
delumumlsl Hikmet Onat, bUtUn ha.-• 
kimler, Azalar, müfettişler, müddel-
nmumt muavinleri, noterler, avukat
lar, kendisini tanıyan ve sevenler. 
bir ltıta asker Ye polls mUCrczesl iş
tirak etmiş bulunuyordu. 

l\Ierhum Sadettin ebedi istlrahat
gAhma bırakıldıktan sonra.. mezarı
nın Uzerlne, İstanbul barosu, noter
ler, hA.klmler, adliye müfettişleri ve 
müddeiumumilik tarafından yolla
nan çelenkler konulmuş, merhumu 
çok seven mUddelumumt muavinle
rinden Feridun Bagana, mezarın ba- Bayan Pi tar 1.."'itrsilde ·ue dinleıJicilcr .. 

t(! l)ilzt Saban Çöken ev ve anka:;, J:urtanlcn çocuk.. şına. gelerek, bu büyük ziya' karşı- BaU!I,, Pittar, lstanbul kız lisesinin \ 
tt...... naıatta f .1 ~ 
~\Ot eııkaı ecl bir kaza olmu~. -------------- sında kendisinin ve başkalarının ' konferans salonunda lise ve öğretmen 

Patçı tta liıtı~ltında can vermietir. eaat 16 da Giltcl Sanatlar Akademisi sa- duyduğu derin tcessUrll anlatmıştır. okulları kız talebelerine birinci kon • 
' teııııe lolta \'\ıo nıahalleslnde Kal- lonlarrndan birinde açılacaktır. Bundan sonra merasim bitmiş, ha.- feransını dün saat 15 de verdi. 
't~ Babıp \'o ı:: kında Bakkal Musta _ Rcss:ım Leopold Levi, kıymetli bedii- zır bulunanlar gözleri yaşarmış hal- Bu konferansta lise ve öğretmen 
e\'ftı otlltd h ge vapurunda Kaptan yatçı Burhan Toprnk'm akademi müdür- de, teessür içerisinde, ağır ağır da- okulları direktörleri ile bazı edebi • 
ıııa~'aııtııdalti~ 13 numaralı ev ile bu lilğilne gelmesinden sonra akademi teır ğılmışlardır. yat öğretmenleri ve birçok yabancı 
lerditı e'1cr dU l-'an Faikaya alt 11 nu- kilatında atılan daha geni§ organizasyon ____,,___ dil öğretmenleri de bulunmuştur. 
,. ıa ııullla 11 

Babah ansızın çökmüş- ve lüzumu derecesinde enerjik llerleme f stanbul Müddeiumumisi Bayan Pittarı talebeye tanıtan Fet;.. 
8 'Otllt:lrı 'rtalı evin alt katında bir hamleleri rırnsında, Avrupadan sureti • hi 1sfcncliyaroğlu eu sözleri söylemirr 
tlıbatır da i\dıı ilatuıın kaptanın oğullan malısusada celbedilmlş olan beynelmilel Hikmet Onatın T e§ekkürlerı tir: 
'e oıat'alt be Uç Yaşında Vedat ve §Öhreti haiz bir sanatkardır. "İstanbul C. Müddelumumlsl H. _Beynelmilel bilyUk bir şöhreti o-
ıu~: _ell.kaı aı:unan 11 yaşında l\fu- Memleketimize geldiğinden beri, ge - Onat"' lmznsiyle gelen bir tezkerede lan preistuar ve Antropoloji filimi 
~ ~ ltraıy da kalml§lardır. rek §ahslyeti, gerek sanatnım yüksek - .. Kıymetli meslek

0

tnşımız İstanbul Profesör Pittar {Pitta.rd) m eşi Ba • 
l!ııııııı • lahta" eve zabıta haberdar e- liği ne Akademi dahilinde olduğu kadar asliye birinci ceza mahkemesl baş- yan Pittan size bir iki sözle tanıt • 
l>j~e:~ ~'ltaıı ~I İa§lar kaldırılmış, Mu _ şehrimizin diğer sanat muhi~lerfnde de kanı Sadettin Gürenin ebedt zlyaın- mak isterim. 
lal'ılı 

0
:1 tOctı~ halde kurtarılmıştır. sempati uyandtrml§tır. dan dolayı gerek doğrudan doğruya Bayan Pittarm şahsiyetinde iki bü-

llıatah dııtıı haJd ccseUerl bhiblrine Burada ilk defa olarak açtığı bu ser- vo gerekse bilvo.eıta taziyede bulu- yük kıymet görmekteyiz. Bu kıymet.. 
o °"de1te~de1tııe e çıkanJml§tır. 11 nu _ ginin, tahmin cttlğimlz kadar enteresan nan vo cenaze merasimine iştirak et- lerden biri ilim sahasında.. diğeri de 
/ardır ller ~ r işlerine gittiklerinden vo faydalı olacağından eminiz. mek suretiyle merhuma son vaztfel edebiyat filcmindedir. 

)!ı,ı' fecı kazadan kurtulmuş- -o'"'"-- hürmeti ifa eyleyen zevata nyrı ayn nim sahasında eai Profesör Pittar-
'' \'\l~liıı. hııl teşekkür etmek mümkün olmadığın- la birli.kte memleket, mtµp.leket dola • 
btta~~eıı ç~~~Ultlan arazinin kayma- MAMKE~1ELE~OE dan şilkrnnlarımızın İstanbul adli- şıp tetkikat yapmak ve profesöre her 
~ J:lfltıda.ıı klert anlaştlmr§tır. Za- ---- yesl namına. gazetenizle 1blftğım rl- bakımdan yardım etmek suretile gös-
tQı~ v"l e"'- Yapılan tahkik t cıı ederiz" denilmektedir. 1 '<il~ ·<q d ata civar- iki Namus Düşmanı terdiği faaliyetlerdir Bu faaliyet ere 

'hııııtar de ''aziyeu tehllkeli gö • MahkUm Edildi Diğer taraftan, müddelumuml ta- ait kendisinin tab olunmuş Jlrcistorik 
litf a bo§altılmıutır. rafından İstanbul Basın Kurumu etüdleri de vardır. 

~Qcli AJ---0--...:. Dün ağır ceza mahkemesinde 16 Başkanh~ına da "KıymeUl meslek- Gerek Dobruca Türkleri arasında 
\> a! V Qhalilde: yaşında Neşet ndmda bir çocuğu, Ga- taşımız İstanbul asllye birinci ceza Profesörle birlikte yaptıkları antro _ 
ij e 1('1 O Jatadakl evine götürerek on beş gün mahkemesi başkanı Sadettin Güre- polojik araştırmalar ve gerek üç de • 
lle a~kıt\d l'\l • zümlerimiz alıkoyan ve ırzına geçen 55 yaşında nin ebedi ziyaı dolayıslyle gösterilen fa geldikleri memleketimizde yaptık _ 

tllllı~ ~oıllılleıll Bır Me!dup KAzımın duruşması bitlrHmlştir. aJA.ka ve teveccilhkA.r neşriyata ls- lan tetkikler kendisinin ilmi faaliye-
tQıllıtB lcaret 

0 
Varap ofisinden şeh- I\Azım. 2 sene 4 ay ağır hapis cc- tanbul adliyesi namına teşekkürler tine en güzel birer misaldir. 

ıullı \': 'l'Ur1th•nd1asına bir mektup zasına mahkum olmuştur. eder ,.e şükranlarımızın matbuat at- Geçen seneye kadar Cenevre kız 
cııt "~a ".., lnı lesine bildlrllmeslnl saygılarımızla 1 • B 
~ tab "atı il anlarında yaş U- Katil Kastı Görülemedi lisesinde edebiyat ders erı veren a -
h.etıerı~ı il "o t~hkuru Uzum lcln mev- rica ederiz" şeklinde bir mektup yan Pittarm asıl büyük kıymeti ede-
'<! .. tı .. li Geçen sene Samatyada Onnlk a- gönderilmiştir. atlat "azı Ye ile gcmf hare- biyat alemindeki varlığıdır. Burada 

"' e.. Yetı h dında birini öldilrmek kastiyle yara- o (·ı"~r "llılınır akkında mo.ırı- adı Noel Roje - Noölle Roge • dir. 
teı '"q et . layan. Yaninin ağır cezada görülen Valde Hanının Yıkılması " ~llt .. r 0da.,

1 
b Noel Roje daha on dokuz yaşında 

vrı " ... ., u h duruşması bltlrnmıştır. v kınd lh l Ed"l" aı.ı... "tlZdind ususta Jı\zrm 1 ı a a a e ı ıyor iken - Larmes d'Enfants - adlı ilk 
~~ et Muhakemenin Yani hakkında '\"er-

~ an ,.
0 

etktkler yaparak Eminönil meydanmm açılması h&Zir - eserini yazmakla edebi varlığını or -C\o... reccktl diğt knrnrn. göre. yaralama vaknsı 
·••e~. . r. lrklan hayli ilerlemiı:ıtir. Valde hanının taya koymuştur. Bu eserinden sonra 

• ve .... ı tesblt olunmuş. fakat hfldlsede katıı 
R .. b -... ... ı erin Dun·· ku·· ~,kılması bu ayın yirmi sekizinde müna- bastırmış olduğu roman ve tiyatro 'l' " l't t <> l kastı görülememiştir. Yani 35 glin 

1 
lclltet ilıl~doıul> antısı hapis yatacaktır. kasaya konacaktır. Bu i3i Uzerine alacak piyeslerinin sayısı otuzu bulmakta • 

111lııtı )'a "e ~an konservecfler diln olan müteahhit hanm yıkılmasına bir dır. 
ı:" 1t011lltrtıştır a~ı Odasında bir top- Yağ Çalan Tevkif Edildi hafta zarfında başhyacaktır. Baynn Noel Rojenin bir de bUyük 
tf~ltlat::l'\-ccı;er~:lantı şimdiye ka- f brahim isminde birisine alt blr Ccrrahp:ı~ Hııstahanesl Gcnl~letllecek meziyeti, bizler için kıymeti belki 
il~ lldı:ı g il baırıb Yaptıkları top- teneke ya~ı köprü üzerinde, yol ke- Cermhpaşıı hastahanesinin etrafmda hepsinden üstün bir hususiyeti de 
llr l'lllde eçtııı13 . rn aşka bir ba,·a içe- narında dururken çalan, sabıkalı hır bu sene yeniden bazı i&tlmllk yapıla - vardır ki o da bizleri, Türkleri c;ok 
\acı, b lı-ıUnak llhtclif meseleler sızlardan Avrom. blrlncıl sulh ceza cak, ortaya çıkacak sahaya yeni pav - sevmesidir. Bu sevgi öyle her hangi 
b tıt\ıla.r,eıe.ıııl·e aı;aıar olmuştur. Du mahkemesinde, sorgusunu müteakıp yontar yapılacaktır. IstimlAk içln bele - bir romancının fanteziye kaçan bir 
e:lttt,lld U~erınelnecHsının konserve tovkif olunmuştur. diyenin bu seneki bütçesine tahsisat his değil, bilakis içten gelen çok sa. 
~e llltı a.. tarih k k•- i i b" d d tn il b ~nrnr onulması AYram, suçunu lnkAr etmiştir. konaca ı.ı.ı. mm ır uygu ur. 

lll~ ltırttı11 ~ibı k nıevzubnbla olmuş * 15 yaı;ını bltlrmemtş Emine kı- KcsUc-n Koyun ,·e kuzular En büyüğümüzden, en ücra. köylil-
lt ş, Od etl(ın d~nser\·eıerln bUsbU- zın. Topknpı surları haricinde bek- !{esilmiı, olarak §ehre ithal edilen müze kadar onun Tilrke, Tilrklilğe 
.. ata .. ,,,ara b .. hşe<.'e~ı ileri sUru-ı- .___ k ı b h ti d k b- ··k bi h l v "" • ,., .. rlnl fzale eden Hüseyin adında biri, ;ouıu ve oyun an mez a aya ge rme en arcı uyu r ayran ıgı, sonsuz 
""aı. "l°I) Usust :ıı 

ce~t ıı: iter llllşur. Od a rnura<.'aata ağır ceza mahkemesi tarafından 2 piyasaya çıkaranlardan ceza alınmasına bir sevgisi vardır. Noel Roje'nin bi:r..e 
lr, tıretı b a tetkikat ya· sene müddetle ağır hapts cezasına karar verilmiştir. Bu hususta bir tarüe ka~ı olan bu hislerini bazı eserlerin-)' ~ita.. eledlyerc bil<lirc- çarptırılmıştır. yapılmış Şehir meclisino verilml§tir. de de göriirüz. 

~n~ehrıllıtı l<.ornia ----------------------__;.----------------
tlıtgr~1" to01~1tas tetfu~nkunda ~es 1 m Be lhl & d D s e O er 
lbt rı, 0 lltı dab omısyonu 
u~ acat k l>lantıda a Yaı>ınıştır. Ko-

tırı11d arar Cene m·· 
"'r olt l\arne 1 utekabll 
taııı.{ltıl<len otnuşnı 11~ ~ nln maddeleri 
ttı~~ }ıllkJı:ı etki)( e~ııer biri ayrı o.y-

ite k tıda tU ereıc bazı nok-
llrar ccarn 1 

"'erıı zn lı n t Yeri ı-{l llllştır 
·S~· 

• "kad c11ı tesı et 1 : 1 
' {1 O} San il) , 
tleıı. ~'satıl at .\\l(Jeltıi Şef' 
tlu ~llreltlt l.eoııoıd 1 aı resim §ubesl 

•etti, Ciııt bir ae;Vfnin escrlerln-
llıde\ı hazırlanmıştır. 

curnarteaı gUnU 
(Sağda) Türk • Amerikan ticaret mukavel.csi mil.zalverelerindı bulunan'lar. (Solda) Romanya 1ron~olosha

ncsindc Romeıı delegeleri şerefine verilen çay ziyafetinden bir intiba .• 
., 

''Voyage en asie mineure,, ve 
"Princesse de lune,, adlarını taşıyan 
eserlerini birer misal olarak söyliyo
bilirlz. Bayan Noel Roje eşi ile bir .. 
likte yaptığı uzun tetkiklerle ırkımız 
hakkında edindiği ilmt kanaati kal -
bi duygularile de mezcederek deml!}
tir ki: 

'Ben Türkiyede aynı ırktan oldu .. 
ğumuzu en iyi hissederim.,. 

Bu sözler üzerine çok alkı§lanan 

Bayan Pittar "Noel Roje,, Fransız 

kadın ediplerini edebiyat Aleminde 
olduğu kadar cemiyet hayatında da 
ç:>k yükseltici rolleri olduğunu an .. 
latmış ve Madam dö Sevinye'den 
bahsetmiş ve onun kızına yazdığı 
meşhur mektuplarından bazı parça. • 
lar okunmuştur. 
Saat 17 de konferansına nihayet \9er• 
nıiştir. Kendisine kız talebe namına 
Safinaz tarafından gilr.el bir buket 
takdim edilmiş, Bayan Pittar buketi 
veren kızı kucaklamış ve bu sahne 
çok alkışlanmı§tır. 

Konferanstan sonra Bayan Pittar 
şerefine mükellef bir çay ziyafeti ve
ril.mi§ ve bu ziyafette killtUr mUf et • 
tişlerinden başka dirckt6rler, kadm 
Ye erkek öğretmenler ve kız talebe • 
lcri bulunınuşlardir [ 

Bayan Pittar k.ızlarınuz ve öğret • 
menlerimiz hakkında ne dilşündükle
rini sorruı bir arkadaşımıza. şunlan 

anlatmıştır: 

" - Muhiti fevkxılade iyi buldum. 
Genç öğretmen bayanlarkı komtf • 
tum. Kendilerinin Fransızçayı mil • 
kem mel 1;onu-§tuklannı daha yakın • 
dan gördüm. Konf emnsımı ktılabalı1' 
bir genç kütlıcsinin büyUk bir alaka 
ve arzu ikJ dinlediklerine biz.mt §G • 

hit oldum. Bu şa.Jıadct de be?ıde bit • 
yük 'bir intiba bırak;nt§tır. .Şurcm 

muha1~7caktır ki Tilrk k,:ıarı büyük 
inlci§af gösteriyorlar 'V6 mı in1.."i§a/ 
gittikçe ilerliyor. FevkalMc tıa::ik o
lan bu 1'1zları ycufl.ariyw ölçü'lcmiye • 
cck kadar ağırba.§lı görmekle cidden 
iftihar duyuyorum • .Şura..nnı mülxiuf· 
ğasız söyliycbilirim 1oi bu ağır~lı • 
lık ve ciddiyet ~kLı bir milletin k"ız.. 
lannda yoktur. Bununla iftihar hi8 -
scttim. Bu hareket onlann yarın için 
çok güzel hazır'landıklarma delildir. 

En ç.ok ho§Uma giden taraf yaban
cı dil öğretmenlerinin ve umumiyet
le diğer l5ğrctmenlerin genç olU§la .. 
rıdır. 1 

Gerek tehir kadınlannda, gerekse 
Anadolunıın gezip gördü..{jüm yerle • 
rinde köylü Tllrk kadınları ile benim 
aramda duygu ve göril~ itibariyle hiç 
1'ir ayrılık yoktur. Harekctl.erile "bun
ların çok yakın olduğunu hissediyo • 
rum...., 

Bayan Pitart.a çay ziyafetini müt&
akip öğretmen ve talebe refakatile °'" 
okul gezdirildi; okulun imza defte • 
.rine §U satırları yazdı: 

"Güzel imanlı genç Türk ı,,.zlariy7.o 
Kız lisesinde geçirdiğim bir saat be. 
nim için en me8Ut dakikalar ol~ • 
tur.,, 

Bayan Pittart btİndan sonra Uni • 
versitede Bay Pitart taraf mdan \'eri• 

.(Ut/en aayfG1J.1 ~rinb), 
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Min nehri nıaı:sabın
da tophtndr. 

,faponlar ÇelHhrken 303 köye 
leş eı dıler 

Patis, 13 (A..A.) - Poti Jurnal {."lle

te e ov:ı~n biluırıld.4,~e gore 
Moğot hududunda 300 R115 tay,aresı Çi

ne gondP.rilmck uze.redır. 

Şru:.gl. y, 13 (A.A.) - iyi l:iı' r:ı m

n ahı:a.ıı haberlere gore otuz Japon 
harp cmisi. Fuşov 8.Ç.Iklarmclı ın n b
rl m:ms:l ruh tah~§Üt tm. tir. 
D~er tanı.itan kırk Japon t:ayyaresı 

F~ov ve linnton P-idrl tle trombardr -
muı etmfştir. 

Hank u. 13 (A.A.) - Şc ia.i Çin ajan
ın bildiri.}ior: Dün ece alman haberll're 
göre, Japonlar, Yihslen ile Taierşvane; 

a mdaki bfitlin köyleri tahliye etmiş
lerdir. Çin kuwctlPri ise Yihsien·e he -
men girmek Ozeredir . 

Taie~vnng mağlubiyetindPn ve düş
manm li nisanda başhyan ricatindenbe
rl 1500 Japon askeri imha cdilmi.'jtir. 

Çın kuvvetleri, Şovsienin şimalinde 
ktin Şufu ile ~imali garbisindP. kAin Nin
yangı yeniden elde etmişlerdir. 

T8inan ~ehrlne hUcum eden kıtalar, ta
a.ru.zlarm:ı. yeniden haıılnmak için iyi 

bir vnıiyete lntitattn muvakkat bir za
man içln gnrbc çckllmiı;ılerdir. 

Haber ahndrğma söre, Japonlar, Şan
tung'un cennbnna ncele takviye krtalıın 
g&tdcrmektedir. Faknl bn krtalarm he
deflerine varabilecekleri çok §tiphcli -
dir. Zira Çinliler mDnnknlc hatlnrmr boz
maktadır. 

Şansldekf Çin kuvvetleri, birçok yeni 
muvaffakfycaler knzanmrş ve ezcümle 
Şanslnin cenubunda Şangtsc vo Ping -
luyu yeniden zn.ptetmf§lcrdir. 

Cenubi Çindckl Jnpon cephesi, tnmn -
mlyl" orta~nn kaldırılmıştır. 

Birkı:ı.ı; kere tıl değiştiren Ye nihayet 
Çinlilerin Alinde kn.rnr krlan K\-angteh 
şehrinden gelen gazete muhabirinin bil
dlrdiğl"le göre, Japonlar, bu mrnt.ıkayr 
son defa terkcderken 300 köye e.teı, \"er
mi§lerdir. Bu yangınlar esnasında dört 
bin ki~i yanarak ölmüştür. 

Bu lgur kamarası a
yısta toplanıyor. 
Sofya, (Hususi muhabirimiz1en) 

Belgratta çtknn (Vrcme) gazetesine be
yanatta bulunan Bulgar başvekili Köse 
Ivanof, yeni intihap olunan mabusların 
mayuıtn Sofyaya çatnlarok kamaranın 

açılacağını söylcınl§tir. Kam:ırnnm ilk iJ 
Bulgar tem.el ya.MSmm 47 ncl maddesi 
mucibince, 934 eeneai 19 mayısmdanbc
rl llCit'olunan bUtUn hnnunlan tasdik 
etmek. olacaktır. 
---------------

Muhiddin Üstündağ Geldi 
lki gUn evvel Anknraya &ilmiş olan 

vali ve bel'ldiye rel imiz Bay Muhittin 
UstUodağ dQn oehrimize dönmUşttlr. 

Faik Kurt oğ u 
f C ~ı,arıı: I ınride.) 

3 - Mmtnkanızda en bUyUk istih· 
sal zıe gibi maddelerden ibaret i~e on
lann en iyi bir şekilde organize edil
mesi için neler dlistlnUldüğünUn bir 
rapor halind kongreye işllrak ede -
oek z vut ile gönderilmesini rlca ede
rim. 
Şahsi fıkirleri hürmete layik bulu

rum. Ancak ra~r muhitinizdeki ala
kadarların umumi kanaaUerini ihti • 
va etmelidir. B~un haricinde söyle
nilmesi arzu edilen umumi ziraat po
litikamıza it düsilııcelcrin de ilave! 
mümkün ve hatta mu,·afık olur. 

4 - Bir.zat \.'&Hlcrimizin bu işle 

ya.kındo.n alAka.1anm:ılarmı temenni -
yo liyik bulurum. 

lccek konferansta bulunmak üzere o
kuldan aynlmıetır. 

ÖnUmU.zdekl Cuma günü Kız lisesi 
tonunda Bayan Pitart ikinci kon -

f cransını Yerecektir, Bu konf cransm 
mevzuu (Kız terbiyesi) dlr. 

Saym mlsafirJcrimiz Pnır.:ır günll 
sehrimiz:dcn :aynlacaklardrr. 

F anko 
J<uvvetleri 

P~rene dağları boyun
da iler il yor 

Bı!u:ıo, 13 (A.A.) - Pirene clığları bo -

yunca ilcrlcm te olruı Franko kuvvet
len imdi bu d:ığlarm üçte ikisine hiiklm 
bulunuyorlar. lrund:ın Andor cümhurl -
yetinin garbino kadar lmtidat eden 300 
kilometrelık kısmı kimilen Frankoculn
nn elindedir. G neral Solşga,nm öncüle
ri Urfcl hutfut ehrbıi f§gcl ctmi-ler -
dir. 

KasteUon -. c Tnrragone mıntıkaların
da general Aranda ve Vallna kuvvetleri 
mütcm::ıdıyen ilerlemektedir. Morello -
nun c nubund:ı Mol ve Valdaş> dağla -
rmda r vltalade mühim d~an mevzi
lerini çok iddetli mu'hnrebeden sonra 
ele geçirmf!derdir. Jki yüz esir almı~ -
lnrdır. 

---o-

a s z meclisi 
(Üst yanı 1 incide) 

mekte. bllfı.kis milli mahsulil hima
ye için bazı mahsullere ait resimle_ 
rl artırma.ğı derpiş etmektedir. 

B. .Marşandonun beyanatından 

sonra, komisyon, geniş saln.blyct1e
rin mUddeli ile meclis devresinin ge
ri lrnlan mUd<letf nrasmdn taa.dill 
tesis eden ve bunun l ~ hazirandan 
eneı olmaınnsım tosbit ve her hal
de 31 tonunuz olarak tahdit edilen 
bir tadil teklifi kabul etmiştir. 

l\LUılY1~ NAZlHI!\'JN' SÖZLERİ 
Paris, 13 (A.A.) - D. Mnrşando, 

malt projenin mllzakeresl esnasında. 
mecliste yaptığı beyanatta hllkümo· 
tin knrnrnamc yolu ne yapılacak kal 
kınına eserini tamamlıyac:ık olan 
projelerin kabulll için mec11se müra
caat edileceği hakkında temtnat ver
miştir. 

.l\feclls, hilkCımettn talebi üzerine, 
cumhuriyet Cederasyonundan Lut 
l\Ia.ren'ln karnrnamelerin iki mecll
sln saHlhlyettar komisyonlarına teb
liğ edilmoslni tekllt eden teklifini 
ı 07 reye karşı 4 28 reyle reddetmiş
tir. 

70 Ml~BUS JU~l'DE~ 
lSTlNl\AF l~T-Tt 

Paris, 13 (A.A.) - 70 mebus. ma
li proje hakkında rey vermekten is
Unka.f etmlşUr. Halbuki SU me
bustan mUreJ{kep büyUk bir ekseri· 
yet, - 8 reyo karşı - proje lehinde 
rey vermiştir. Bu ekseriyet iı,:lnde 

bUtün sosya llst ter ,.e komünistler 
yardır. 

Ev-velco maliye encUmeni. sosrıı.

n .. tlcr tarafından yapılan ve tam 
sall\.hlyetlerin hazinenin ve blitçeoin 
lhtıyaclnrma hasredilmesine dair o
lan tnll'bi l 4 reye karşı 15 rey ne 
reddetmiş idi. 

ProJenin kabulUndcn sonra B. Da
Ja(llye, vArmlş olduklnrı re)·ler ge
rek ecnebi memleketlerde. gerek 
Franaadn çok bUyUk bir tesir hasıl 

odecek olan mebuslara teşekl;ür et
miştir. 

Projenin kabulüne takaddüm e
den müzakereler ı>snasında B. Flan
den. dcmokrntlar birliği namına. 

"umumllcştlrllmiş enflasyon Y<'rlne 
bir uılll1 mUdafaa istikrazı derpiş e
den proje" l<'h1nc rey ,·ereceğini söy-
1em iştlr. 

Mebusnn meclisi, Fransanın 1939 
senesinde, Nevyorkda açılacak olan 
bPynelmllcıl sorglye iştirak etmesi i
çin yüz altmış mJlyotı frank krediyi 
kabul etmişilr. 

AYAN • lECl.11St PHO.lEl'l 
TASViP ET'J't 

Pnrts, 13 (A.A.) - Ayan mecllal, 
mnllye cncllmf.lnl hllkumetfn malJyo 
layıhasmı mobusn.n mecllsfnden gel
cllği r;ibl hic de i Urmeden l>lr rutis
tenki!e karşı lttlfnkla ltnbul ctml~ 
tir. 

Londrn 13 (A.A) - El"cnlng Stan
dnd gaz~tcsının verdiği bir bnbere 
rörs-. yen! Frnmnı h rlclye Dazırı 

Uone yakrndn Lonc1rny1 ziyaret ede
rek Çem'berlayn 'VC Hall!aks ile ~nh
sen tomas edecektir. 

Başvekilimiz~n 
Balkan seyahatı 

SoPyn. (Husmıi) - Jstefani ajanstnlll 
bildirdiğine göre, Başvekilimiz Ceıaı 

Ba~-nrın Balkan de\·Jetlcrine ynpacağı 

seynhııtta ııu ;program takip edilecektir. 
Bnşveknimlz nym )1rml bc§inde Is -

tanbuldnn Atlmıyn hareket edecektir. 
Atlnadu açılış merasimi yapılacak olan 
yeni radyo merkezinde başvckilimit. lnr 
nutuk söylfyecektlr. Radyo merkezinin 
nçıltt1 merasimi bu milnasebetle tehir e
dilmiştir. Baı;vekllimlz Atinadar. B<>Tgra
da. oradan da Bükreşc gidecek ve bllt ·n 
seyahat 12 gün silrccektir. 

BUyUk Millet Meclf ... 
sinde J(6rUşUlen 

meseJeıer 

Ankara. 13 CA.A.) - Büyük Millet 
Meclial bugiln Refet Cnnıtczln ~kan -
lığnıda toplnnmr»tır. 

Celsenin açılmasını müteakip Çankın 
mebusu Mustafanm vefatına ait tcıkero 
okunarak hatırasına hürmeten bir da
kika sUkQt edilmiştir. 

Askeri ve mUlki tekaüt kanununun 
ilçUncü maddesinin subay ve &!lkorl me
murlar hakkındaki fıkralarının, matbuat 
umum müdilrlüğü te§kilatr ve vazüele -
rlno dair kanuna bağlı cetvelde değişik
likler yapllr.ıa.sma, Tilrldye. - lsveı; Tür
kiye - Çekoslovakya arnsmdaki Kliring 
Ucrui anla§ması ilo buna ait. protokolun 
tasdlklerine ait kanun lftyihalan ikinci 
müzakereleri yapılarak kabul e~tir. 

Yino bugtlnkU toplantıda Ankara geh
ri imar müdürlUğU 1934 mali yılı besabt 
laıt'Uılnc ait kanun kabul edilmiş ve 
gümrtik tarücsi kanunun altıncı madde
sinin dcği,§Urllmeslne alt kanunun bl -
rlncl milıakercsi yapılmıştır. 

Dahllf tlcur.et 
serbest isi 

Ankara, 13 (Telefonla) - Dahilt 
ticaret serbestlstnl temtn edecek ,.e 
şimdiye kadar devam etmekte olan 
dahtU ticaret muamelAtını cok baslt
lcştlrecok bazı tedbirlerin alınması 
yolunda. lnbtsarlnr VckAlctfnde bir 
komisyon tetkiklerdo bulunmakta
dır. 

D:ıhllt ticaretle alO.kadar olanları 
çok sevlndfreccğl tahmin edilen bu 
faaliyetin yakın bir zamanda bitece
ği ve bugün çok pUrüzlil olan dahııt 
ticaret işlerinin kola~ bir eekilde hı
ktşat cdecdt söyleniyor. 

Hariciye 
Vekil imiz 

( ÜBt yam 1 incide) 

direktör Fuat tarn!ından kal'§ılanml§ -
tır. Banktı gezllmi{l ve bir müddet kalı
narak görüştılmüatur. liarlclye Vekill -
miz, bankadan çıkarken, burada topla -
nan halk tarafmdnn 5lddctle alkıelan -
mıştır. 

!{ahire, 13 (A.A.) - Anadolu ajanıu
nın hususi muhabiri bi1dirtyor: 

Yunanlstanm Kahire elçisi bugün el
çilik blnrumıda Hnrfclye Vekillmlz Dok -
tor Tevfik Rüştü Aras 5ere!ino blr 5ğlc 
ziyafeti ve~Ur. 

Kahire, 13 (A.A.) - Türkiye Harfcl
ye Vekili Doktor RU§tU Arns bu sabah 
cant lO kirk bcBtc elçilik bJnasmda yer
il ve ecnebi gazetecileri kabul etml§tir. 

Türkiye Hnrlclyo Vekili beyanatında, 
Türkiye ıs1yasetinfn bir sulh ve diğer 

devJeUcrm dahW işlerine ademi müda
hale ıllyasetl olduğunu, Türltlyenln kom-
utarlyle ltard~o getfnmek istediğini 

ve Bal1uuı Antantının buna bir delil tc§
kll eylediğini, nz.n devletlerden baztla -
rmdn. hükiimet değifılkliklerl olduğu hal
de aradaki mllnaBebatm dalma daha zi
ynde ~tığını eöyleml§Ur. 

P..üFJl J. ms Türkiye ile :MJsır arum
d mevcut ticaret muahedesinin iyiler; -
ti.rilmcsl için mUwercler ~sağını 

bfldinnl~ ve Mrıurm Sandabat l'laktmn 1§· 
tlraktnln ~'alrnı bir ati için derpf§ edil
mediğini ka~·deylem{ştir. 

Şuşniğin ka at 
Viganada sosyalist ve komuni~ 

leri silahlandırmış 

A vusturyanın ilhakından enel. 
Hitlorln arzusu Uzerlne A\·usturya 
başveklll olan \.'O Ub ktan sonr A
vusturya umumt ''allsl un,·a.nmt alan 
Sa.ys lnkuart ilk olarak fransızca 
"Jurnal" ı;azetesino blr mtllttkat 
vermiştir. 

Says lnkunrt A vusturyadakl eon 
hadiselerin ta.rlhlnl çizerken, Şuşnt
ğln lstlta.smdan sonra kendtslnln, 
kanunuesasi dahilinde başvekll ol
duğunu ve Cumhurrel&l Mlklas ta
ratmdan kabul edildlilni söylem.ti; 
Hitlerdon, Avusturyaya asker a;örı

dermeslnl niçin lstcdiğt euallnll de 
şöyle cevap vermiştir: 

''- Ayni zıı.manda. emniyet naıırt 
bulunuyordum. Bu vazife 1Ubarlyle, 
bir gUn. memlekette bir hareket ha.
zrrJandığım haber aldım: 

"Şuşnlğin arkada~ları, fabrikalar
da emniyet teşkllltı kurma1c baha
nesi altında. TrnmUo,lstıerl ve sos
yalistleri sllllhlıındırmaya. başlamı~· 
lardr. Dunlar, bilhassa. Vıyan~da ko
mUnlst ve eosyallst olmakla tanın

mıo ktmeelcrdi. 
"İki milyonluk blr şehir olan Vl

yanad& vaya diğer bUyUk ısanay1 mer 
kezler!nde bu halin nelere sebep o
lacağı tahmin edlleıqe~dl." 

Says tnlcunrt, bunun için; memle
lekctto asayişi teroln etmek nzera 
Htuerden, asker göndermestnt iste
diğini söylemlştlr. 

lngiliz- ltalyan 
anlaşması 

(o ~t vam 1. incid") 
Roma.da bu vesik:ıları tanzime ça -

lışan 1ngiliz - ltalya.n mura.hheııla.rı -
nm hiç bir mUşkUle maruz kalma • 
mıe oldukları bey&n edilmekte, yal -
ruz her iki tarafın İngilizce ve 1 tal -
yanca metinler arasında tam bir mu
tabakat bulunmasını istemekte olma
larma binaen bu murahhasların sar!
edeceklcri mesainin 48 aaat devam e~ 
mesinin muhtemel bulunduğu nave o
lunmaktadır. 

Roma, 13 (A.A.) - llk malltmata. 
göre İngiliz - ltalyan itilMlan, aşa -
ğıdaki noktaları ihtiva etmektedir; 

l - Arabistan, 1929 itllMı na.zarı 
itibare alınacaktır. 

2 - Süvey§ kanalı, 1888 mukave
lenaınesl na.zarı itibare alınacaktır. 

3 - Akdeniz, Italyaıun Londra 
deniz ınunhedena.mesine lştirske ka -
rar vermle olduğunu söylemektedir. 

f - İtalya, İtalya ile .Almanyanın 
ispanya arazisinde göz.teri olmadığı 

fVsttarcı/& ~ 
tnnryar:ı&rıtıı. A nc:ık clnh:ı c 
leth~r Cemiyet lnJ n oY'·clce 
hakkıntfa vonlibrf kararı f'I 
l.:aldır~m." mann ·ınn mı seli 

tnglllz toşebbUsUnün bll ıJıf 
olnuı ınn JhUmal yoktur· 
1ct1cr Ceınlyctlno dnbll o1" 
memleket ayrı ayn tt.aırartJll 
şlstnn fmpnl'nt.ol'luğumı ttlll ....il 
tnket hlzznt l\Ullctler ceınll".,...., 
frndım bn taı·ı:da bir knrttr f 
roylcrln ltUfakınn lhttyııc 
~rf için lmktln ıztlır. u:aldı 1'l 
lor Ocmlyoti nezdinde Jl• 
mesel inin tn flyo ini istet~ 
terenin de ltalyanm Hal>cŞl 
lilsmn ben-zer bir harokctt.o b 
ğunn, ynnt İt lynnm JJB '
zaptctmcstno mnknbll koııdl 
rabl tnmn cenubunda d JI /1. 
kuvvet Uo i gnl ederek JJl1 
tany 'S mı k ettJğlnl ild gi1l' ·r tclgı-nf hnbedcrl blldlruılştı ' 
bir vıızlyetto elli bu kndt1r~ 
mUrckkcp olan l\IJUctlCJ" ~ 
tın·nfmdnn ittifakla lt:nlrnrıtıl 
şl tandnld mc,·ldini buloılrtl~ 
t.nnıynrak Mr knrnr vcrtııııc fi 
lepmcmclldlr, Mlllotlcr ocıııf rJI 
rafındnn bn yoldn. vorilccd' A 
rar lm\'Tctln hnk olarak tJl 

demek 0J:ıcağ1 için buntı 

doğru olmadığı gibi esaseJl 
BA~cklU l\hı ollnt nmhtelif ~f'
lcrlc şöyledi~ nutnldards b 
talep ll~rt siirınck niyetinde 
GIDt birkaç defa söylemJştlt• 
Şn lrodnr ''nr ki MHJetıer 

tJ ltnlynnm Hftbcşi tnncıaıd ı,ıt 
n1 6nUnc ı;ctilme l iınklinc.:ft .,
rivrıkl olarak knydcdcbillr. 
rnl" fH\n e'1lldlkt"1t sonra O ı 
<1ah1l olım \'O imdiye kadar 
tmpnratorlu~unn tnmmnPıJŞ 

6
;, 

nı:ın İngiltere ile diğer dc1·1C 
fstedikfoı·i tnrzcln. hnrokot 
lUzo 1-ıth~ tngllterenlıı 
CemtyotJ ncullndo ynptığı tc 
sıı'1oc: bu mnnnyo. nlmak l 

ltnlya hUkQmeU llnboşlStsll 
no askeri hareketlere bıışltı 
evvel !ı1flleUor Coıulroti l ;.il' 
bulunan bir m dc.loocn i tfl 
mok lstcyor<lt14 l\fıısallnl: 1 

,; 

Cemiyeti pAkh mucilıinOO flll 
netmck lc;in munlıedolo.r dcff 
bilir. ltalynnın nrzulnrı bll 

e.öro tnt.mln edilsin." dlfo1•<1'
1
' 

tero llo Milletlel' Cemi~·ctin° 
olan <llğer dovlctl"l' bçlld ~ 
Jnu\·a!ık: SÖrmQdlkJcri bU !1,,._, 
g\in tntbll..: etmek istcyec~1'ıc d 
dovletler belki: "İ::;ıınn ·flclil ~'• ,·r 
ter omsmdft tllli bir hııı·p fi" 
hnrp yarın Ak<lenJz hn'\'ztısıJ1 j 
ğc:r ·orloı·o do ·irnyct o<lçlJttll'~ 
panru ııfzımıını yeniden ı;11rtl1 -
llu~ı•n bcynelmtl ı kannntttrı' 
lif ulan emrh·aJdkrl Jiııb011, 
da bıırl l tlkbnll kurtnrnlılfl• 
ceklcrt'Hr. l•'uknt bn,..Un bC)'11" 
c;ulhu mtıhnfnzn için ,·crJJCCC 

bnnlnrm rcı·ine yarın ayııi 1Jt 
bJr 1nnhnkcmc llo bnşkıı. rrıl 

1
., 

te<ln ('dilmcycc<'l.',rf nasıl tcJl1 I' 
nablllr! ~fosçlcnln en nnıl ı: 
cfkth"lnnııuolyeyl Jnımllırııc~?, 
tc böyle \Jh' teminat l.l\ıJnl>il il) 

ASI~ 

suretindckı ilkt,eurin 1936 ~ 
talyan • Alma.n beyanııunlc!i 
edecektir. 

Bu CumaAk:ıamı SAKARYA 
"MARCERlTA,, nrn unuhılmas yıldızı 

GRACE MOOR e;~ 
1937 Ha.tirarunda bUtUn dünya konservatuvarları en büyült ıtıl~~sı 
ıı.aıtamun İJtirakile Nevyorkta yapıl~ büyiik festivalda ,e\'ril 

Yalnız senin ·çi~ 
Fran11zça wzlü filminde (TOSCA • MARTHAJ TC (LAHAS.41'1 

f.SPAlqYOL) ıarkı1aqn1 taganni edecektir. 
.Bu :suvarc için biletler gimdiden eatılmaktadtr. 

••----·----• Telefon: 41341 4 _____ ..... • 



Edebi roman: 73 

9SMANOFLAR 
Orote 

YAZAN; Kenan Hulbsı 

&aylemek IUzumunu duyuyordu. Bir 
şeyler .• Ve Groşenka bu dakikala
rında her şe7e temas ederdi; zaten 
kendlsl konuşmayacak olursa Ham 
Osmıı.notun hiç de konuşmaya niye
ti olmadığını bntrdt; halbuki sus -
mak .• Gro:;enk& her şeyi yapabilir; 
takat Jmklnı yok buna tahammül 
edemezdi. 

Onun için Ham Osmanof ••ne var, 
ne yok" diye sordnğ'U zaman ilk 
dakikaların sUkt\tu blr fkl l!antye 
sonra birdenbire bozulurdu; nam 
Osmanof bu dakikalara dikkat eder 
miydi. Delki .. Groşenkamn kafası t
clndon geçenleri pek de bllmemeklc 
beraber az sonra bir kuş kadar oda.· 
n·"l bir k6şeslnde cıvıldaya.cağını bi
lirdi; bir kuş kadar serbest; ve bU
tUn gördUklerlnl söylemek şartlle ... 
Halll Osmanof bu dakikalar ne ya· 
pardı?. Groşenkanın katlyen s6zlerl· 
nl kesmez ve hatt.A. soracak şerleri 
Yarsa sormazdı blle .. 
Groşenka ldeta mukadder suallere 

cevabı verecek. kadar ustallkla 
konuşur; ve belki de kendisi bile 
bilmeksizin Ha.lll Osmanofun kafası 
içinden go~en şeylere birer birer ce
vap Yerdi. Ya Halil Osma.nof bu 
kuş konuşması karşısında ne yapar· 
dı?. Aletlerinin başına her vakltkl 
itlyadı ile geçmişti; gözleri blr sllA
hın Uzorlne eğilmiş bir halde durur 
n sanki Groşenka ıı,. meşgul olmaz· 
dı. Belki de Groşenka onun bu va
ziyetini görecek olsa hemen kapı
yı kapayarak c;ıkması l~zımdı; çUn· 
kU Groşenka btlhassa kendisini din· 
ıemeyenlere kızardı. Fa.kat her ne· 
dense Haıtl Osmanofun odasına gl· 
rer girmez birdenbire bu tablattnl U· 

nutur, yahut orada göreceği işler a· 
rasında Halll Osmanofun yilzllne bak 
mak bile hatırına gelmezdi. Sadece 
g6reccğl işler vardı, bilhassa korido
run duva.rlanna çlztlmtş tabloları 
yerinden kımıldatmaksızın «;erteve
lerln tozlarını almak ... Ve Groşen'ka 
onları her zaman gördUğil halde dal· 
ma hayranlıkla seyretmekten kendi· 
nt alamazdı. Ne vardı bu tablolar· 
da? .. Delki de Karnnbadm manza
ralarından başka hiç bir şey ... Fakat 
biltUn Osmanoflar gibi Groşenka da 
Karnabadm tablolar nzerlndekt man 
zaralarmda yeni bir takım şeyler 
göı:ilyordu; Adeta başka bir mem· 
leketten manzaralar gibi... Ve Gr~ 
şcnka Karnabadı daha çok seviyor, 
mek mecburiyetinde kalacak olur
sa... Daha çok bunu dUşUnllyordu; 
fakat dalma bu dllştlncelcr konuştu· 
ğu keltmelerln altına saklanmış glz· 
ll bir hnznn olarak kalıyor ve Gro
şenka yalnız Halli Osmanorn burada 
olmadığı zamanların hlkAyeslnl an· 
latmayn. çalışıyordu. 

Ham Osmanof onlarda istifade e· 
debllecek kelimeler bulabiltyor mu? 
Belki <le, ilk zamanlarda Halli Os
m anof onları hakikaten dinlemiyor
du. Fakat Grokcnkanın konuşması· 
nı da istiyordu. Kendisi lş yaptığı 
daklkq.lar oğcr birisi konuşmayacak 
olursa tmklnı yolt çalışamaz vo ken
dlsfnln konuşmaya mecbur olduğu
nu zannederdi; ve kendislnlnrcmfö 
nu zannederdi: halbuki ne söyleye· 
cek Halil Osmanof? .. 

Bilhassa hiç bir şey söylemek Is· 
temedlkten sonra... Duna rağmen 

blr gUn Groşenkanın söylediklerine 
dikkat etmekten kendini de alama· 
mıştr. Groşenka bir iskemlenin Uze
rinde ve elinde bir her.le çerçeveleri 
dikkatle siliyor, ve Ha111 Osmanota 
Petro Grl;;orofla beraber bilhassa 
babasının altın kulUbeslne kapana
rak lkl gUn oradan dışarı çıkmadı· 
tını 86y1Uyor; sonra Osmanorıara 

döner dönmez Zehra Osmanofla kar
eılaştı#ı dakikaları anlatıyor ve ken
di kendine soruyordu: 

- Klmblllr, belki Zehra Osmanof 
ağlayordu. 

- Ağlayor mu? •• 
(nevamı uar) 

/< I RI ~a aht1nt> 11/11-

nı.z "~ ~alnlniz 

Büyük şairimiz Hamit 
Dün CJniversitede samimi bir ihtifal yapılarak 

dahinin eserleri teşhir edildi 

• • Gençlik 
birde 

şaırın 

~elenk 
mezarına 

koydu 
Büyük §8.ir Hamidin ölümUnUn yıl

dönümü münaoobetile dün lstanbulun 
muhtelif yerlerinde büyük ve parlak 
ihtifaller yapılmış, Ha.midin hayatı i
le eserleri anlatılmı~, hatırası hUr -
metle ve binlerce ki5inin huzurile 
yadedilmiştir. 

Bu ihtifallcrin en büyüğü 'Oniver -
site gençliği tarafından Üniversite 
konferans salonunda yapılanıdır. 

Birkaç gilndcnbcri bugünU bUyUk 
bir sayğı ile anma.;: için hazırlanan U
niversite gençliği, ihtifalden e\'Vel 
ııabah saat 10,30 da kalabalık bir ka
file halinde Zincirlikuyudaki HAmidin 
meza.nna gitmişler, omuzlarında ta -
gıya.nık getirdikleri mUstesna çiçek -
lerdcn yapılmış büyük bir çelengi dA
hinin ruhuna ithaf ederek mezarma 
b1rakmı3lardır. 

lHTlF AL BAŞLIYOR 
üniversite Konferans salonu Hlml

din ölUmUnUn yıldönümUnU anmak i
çin bir hayli sUslenmişti. Salonun ö -
nilndekl kUrsUnün arkasındaki du • 
varda Hiımidin dalma manalı tebes • 
ııümleriyle dolu fotoğrafı asılm11 bu -
lunuyordu. 

Gençler, matemlerini anlatmak için 
bu levhanm önUne ince siyah bir tilJ 
koym~lar, iki tarafına ba)Taklarımı
gı asmışlardı. 

Salon, bütün üniversite profesör 
ve doçentleri, memleketimizin tanın -
mııı edipler:!, lise edebiyat öğretmen 
ve müdürleri, 'Üniversite gençliği ile 
tamamen bqtan bqa dolmu§tu. Saat 
tam 16 da Edebiyat FakUlte.slnden 
Bayan Fikret ktlrsUye gelerek: 

•• - Sayın dinleyicller ihtifale bq. 
l:ryonız,, demJ§tir. 

Bu sözlerden ııonra ktlrsUye gelen 
Edebiyat f akUltesi talebesinden Meh • 
nıet Kaplan heyecanlı bir sesle Mak
berden bazr parçalar okumağa başla
dı. 

Salona derin bir sUk!ln çökmUştU. 
Makberin son mısralarına kadar bu 
sükfuıet devam etti. 

• 

Vniversitcite yapılan toplantı® bulu ncın1ar ue gençlik namına Bl>z .<Jöy
liycn talebe .. 

Aziz gençler Hdmide 7oarıı g&ter-ı 
d{ğiniz, kadir§ina&Zık, onun nthuna 
ferah oorooektir·,, 

Ali Nihadm çok alkı3lanan sözle -
rinden sonra Tıp fakültesinden Meh -
met Orhan kürsüye gelmiş, Eşberden 
güzel bir ahenkle muhtelif parçalar 
okumll§tur. 

Daha sonra Bay İsmail Habip, ktır
sUye gelnıtı ve sözlerine &öyle ba§la
mı§br: 

- Muhterem lJniveraiteU genç ar· 
7oada§Zar; Hc2mit ölmeden birkaç giln 
Dnoe onun yatağı ~nda tdim. 

Batta, 17imdi size kı8men onlatmağa 
~~ğım en 3on eserini okutuyor. 
du. Bu eaer- ''Kanuninin 1'icdan azabl,, 
adını tOıT1maktadır. Hamit 88 !IGf'M 

kadar yani 65 yal kalem oyttatma bir 
değerli şairimi:dir. 65 yı1 df2.ı7i1nün bir 
kere! Dile JroU:ıy ge?iyor ••• 

o 6lam yatağının batında bile m • 
re'k elleri ile kalemini, elinden btTak
madı. Hazırladığı eser 'lwJ1...ikaten e • 
debi zevk"im~ o1•.ştycm bir kitap d6 • 

ğil, iyi 'bir ibret dersi veren bir eaer
dir. 

lsmail Habip, bu eserden, muhtelif 
parçalar okumuş, BAmidin her elim -
lesinin ifade ettiği manlyı anlatmq, 
o zamanki saray hayatının iç yUzUnU 

Hfunidin cümleleri araamda çok iyi 
bir §ekilde okumak mümkün olduğu • 
nu söylemi§tir. 

Bu eser, hazırun arasında bUyük 
bir alaka uyandırmıe, ve zevkli din • 
lenmiştir. İsmail Habip, soın eserin • 
den muhtelif parçalann okumasını bi
tirdikten sonra Hfunidi zaman zaman 
tenkit edenlerden onun hiç bir perva
sı olmadığım, hatasında bile onun bü
yük bir sanat bulunduğunu söylemiş, 
sözlerini şöyle bltirmi§tir: 

" - Hdmit, Bombcıydan, Kabile,, 
Kdbilden, BahUe, Lotadrada?& bilmem 
nereye gitmiş, dQ.nyayı doZafmt~, 

muhtelif milletlerbı tarihlerinden 
bahsetmiştir. En 30n olarak OBmanıa 
tarihinin içiM girdi· Buradaki gayeJti 
ne idi. Bunu şimdilik anla.mağa im -
kan yoktur. O, eserlerini, ne ne.,;r tle 
ne MZm ile hazır1amı1tır. lki3i orta
sı bir şckt1 aradı ve onu buldu.,, 

JsmaD Habibin çok 'alkışla.nan l!IÖZ

lerinden sonra Edebiyat fn.kUltesin • 
den Ayet de Makberden bazı parça • 
lar okumu~tur. Bunu müteakip ede -
biyat fakilltesinden Fikret Fikir, Ma-

dam LüsyenJn hasta olduğu için ihti
fale gelmediğini, gösterilen büyük a
lakadan son derece memnun olduğu -
nu hazıruna blldirmirs, ihtifalln sona 
erdiğini söylemiştir. Mehmet Kaplandan sonra yine ay. 

nJ genç kız sözUn edebiyat fakillte • 
sinden İbrahim Kutlakda olduğunu 
bildirdi. İbrahim Kutlak da Hlmidin 
en gUze1 eserlerinden blrl olan "Fint. 
enin,, meşhur hitab parçasmı oku -
du. UçUncU hatip olarak Üniversite 
Edebiyat doçenti Ali Nihat kUrstlye 
geldi ve SÖT.e §Öyle bqladı: 

Görüp düşündükce: 
Maden sularımız 

YAZAN: S.Gezgln 
" - Üniversite gençliği, Hômidin 

ölümünUn yıldönllmil. dolayısiyle ben
den bfr hasbih~Jl yapmamı istediler. 
Ben bu hasbihali, aczimi itiraf et • 
mek'lc beraber ne yalan söyliyC1Jim 
{>Ok kutsi bir 1xızif 6 olarak 'U::crime 
aldım. Hanıidi herkes tanır, falrot o -
nu · tam marıa.silc anlıyan ha1dkaten 
azdır. Denilebilir. Hdmit ne /C'tJl.ezof, 
ne nthiyatçı, ne de filcir ad..'lnııdır. O 
bunlann hepsidir. Fakat ben Hamidi 
asıl ~ir olarak tanıyorum.,, 

Ali Nihat bundan sonra Hamldi 
muhtelif şairlerle mukayese etml§, 
Recai zade Ekreme yazdığı mektup -
tan bahsetmiş, sözlerini şöyle bitir -
mi§tir: 

'' - Hamit, t~an bir nehirdir. Fa. 
k..'lt içinde tek b!r katra bulamazsınız, 
Hamit, bir yf'J,11{lrdağdır fakat için.ele 
lôtiları yoktur. Hdm!din yalnız bir 

1 
~ey aransa bulunma:. Çünkil o Jıer -
§eyd.ir. 

Meraklı bir doktor arkadaştan öğ
renmiştim. Bizim Af yonkarahisarı 
maden suyumuz dUnyadaki binlerce 
maden suları arasında beşinci geli
yormuş. Kimyevi vasıfları, tadı, has
talıklar üstündeki tesirleri bakımın· 

dan yapılan hesaplar, bu neticeyi ver
miş. 

Kendi yurdunda böyle Ustün bir su
yun kaynamasını görmek, elbette her 
kesi sevindirir. Fakat dU§Unüyorum. 
ki biz, bu yaradılış üstünlüğünden ge
regi kadar istifade edemiyoruz. 

Birkaç yıl önceye değin, Kara.hisar 
maden suyu, perişan bir halde idi. 
Fenni olmayan kaplar içinde değeri

nin yüzde seksenini kaybediyordu. 
Kaynak, Kızılaya verildikten son

ra, iş dilzeldi. Güneş ışığından mUtees 
air olmaz boy boy şişeler yaptırıldı. 

Hn.lltm kolayca alabilmesi için ucuzla· 
hldr. Bunlardan b&§ka biri EminönUn 
de, öteki Bcyoğlunda iki içme yeri 

l"f "' 

Hereün bir fıkra: ................................. 
Bir dip~omat cevabı 

Mqhur ihtilalcilerden RO§!or politikaya dair konuşurken söz ü.İİ 
çtlncU Napolyona intikal et.mi§. Dostlarmdan biri: H 

- Canım, demiş, senin şu adamla n.lıp veremediğin ne idi. 
Rogforun cevabı: 
- Alamadıfım teY elindeki hUk6meti, veremediğim teY de gene 

elindeki hUkmet idi. 

açıldı. 

Yaz, kış bu iki içme yeri tıklım 
t.Jklrm doludur. Memleketin hekiml~ 
ri, meseleye biraz daha ehemmiyet 
verdikleri gtin, buradaki kalabalık 

yüz kere artacak. 
Şimdi bile halkı alm:ryor. Kapıda 

nöbet bekllyenlerin gittikçe çoğaldığı 
görillüyor. 

Kızılay, acaba neden koca 1.staııbul
da yalnız ikisinden başka içme yer
leri açmıyor? Kadıköy, Adalar, yaz 
göçlerinin biriktiği sahalardır. Ora
larda da neden böyle birer maden su
yu sebili kurulmuyor! 

Sonra ba.ska ve daha önemli bir 
nokta da var: 

Bu küçük, be3 ~luk eiee}er, ni
çin lokantalara dağıtılmıyor? Herke!' 
değil, belki hiç kimse koca bir şi§e 
maden suyunu açıp sofrasında ziyan 
edemez. Ama, eğer sebillerdekl §l~ 
ler, lokantalara verilecek oluna, bU
tttn halk yü7.de yUz maden suyu içe
cektir. 

Bunun iki faydaııı vardır: 
1 - I<ara ciğer, mide ve barsaklar 

Ur.erinde ~lf ali teeiri fenni bakmımdan 
gerçek olan bu sularla halk, hastalık 
tara karşı, korunmuş olacak; 

2 - Memleketin bin ttırltl derdine 
candan eanlrşı ile mıııettn kalb!nf ka
za.nan Kızılay biraz daha fazla klr 
edecek. 

Umanz, iri alAkadarlar bu dUf{hıU.. 
şllmtlzU haklı bularak blae uyarlar ve 
dedlklerlmfzi arlar 



ı hır mesele, fakat daima yeni l 
Ruh var mıdır, yok mudur? 
Hakiki ve sahte medyumları meydana çıkaran 

ingiliz yeni bir ki!ab neşretti 
Sekiz kişi pencereleri aıı~sıkı ör

ttU'IDll blı':od&da yumurta şekl\nde 
bir muanın etrafında oturmuelar. 
Kuanm berlade de bir horasan du
R70r. 0,Je bir an ıeH7or kl, Med
J'Ul kOl'kmat stbl dtlftl1or ff hlB
lertal t&JMtmete bqlayor. Aalatan 
lfİll lllfncllrl70r. Borannın seıdnl 

mlte&IEıp asaktan gelın bir sesi an
cbran Jle47umun aut ltltlllyor. ve 
ruhlarla muhabere7e batla1acatını 
bll4lrl70r. 

"Yetllleklerln oloett, yeşllllkle
rln ç~ell" cll7eret b&lrr17or. Ve ye
"1Jlk1erln olçell, MeclTumun atzın
dau ruhlann memleketlntte olan g11-

zellklerle daha birçok manidar şey
ler anlatı7or. Bu arada korkunc; ka
raıılıklar lofnde: - tete ... Ruhlar ge
UJ'Of! 411e bir leB ltltlllyor: bunu 
711T&rlak bir ay takt pedlyor. Bu ay 
7&•at 7&1'&f dafılarak insan teklin
de teceatlme bqlayor. BOttln ıeytr
Cllerde h&1'J'8t uyandıran bir heye
can! Birdenbire blr genç erkelln se
sini andıran blr kadın sesi! Parlayan 
&7 birdenbire yok oluyor. Itık yanı
JOr ft Med711m artık ortada yok. Ne 
ol•nııta? 

Banu tlmdJ ılse anlatalım: 
Jled711mun pantalonunun arka ce

binde eterle ltantık bir fite yaf lı 
foefor vardı. Itılı llSndtlnnek tısere 
Jlalkmca tlte kınlmıı n bu :ralh 
fOlforu elblH emmlıtf. Muvaffak o
lamamtttı. ÇlnkU Medyum ytlzde ytıs 
hJJek&nn biriydi. 

Fakat Med111mlar dalma hlleklr 
4ellllerdlr. Hatlld Medyum esrarlı 

._.ı-.oıv. , ... fb~t k0ı
.. ..,,,lı'A"ara fahfp, ve eabuk delf9lk
UtJer 7apmata mavatfak olan bir 
pbJ8tır. Fakat henQı bugQnktı fen, 
ta.biatin bu cartp verctaını aydmla
tama4r. - . 

Bitin bunlara ratmen. hakiki 
Medyam pratltllll sayesinde de 
kola7lıkla iyi neticeler elde edebi
lir. Rahla~la konqup hayallerini 
dalıt •a.tereblllr. Fakat ba iti Y•P
aat için o da bllet&rlıla bqvurmak 
••burlretlnde kalır. Hakiki bir 
lledJumu hlleJru bir Med-7umdan 
•Jll'ID&t ook ıtıç bir meaeledlr. Ha
"" Me47umlarm terclh ettikleri 
.. 7 dotru4~n 4olrtt7& ruhtan çatır
tnütir. Lüln bu ruhlar hakikaten 
... , mudurlar? Ve nelerdir! iş
te, blsce meçhul olan notta! 

B1111Dkl fennin aydınlatamamıt 
1»14alU tablatln bu 11rlann da birer 
fenU meziyet olup, b1~ok mahdut 
clsctıer tçerlılnde bulunurlal\ Ruh
lar m9Hlnlne sellnce: Onlar biç bir 
.-aıefekklre beynln4e mevzu ol-
lt•ttaa hotlanmayan eeYlerdlr. 

ea halde, ruhlar ne biçim terler
ilr? lıte, bunun sevki ile, birçok A
hter •ran btleden ayırmata ça
tıfaııtlardır. Bu Alimlerden böylP. 
btr ite .ilk tefıebbtıı eden Harl"J Prlce 

dlmtade 'bir tnstHı olclu. Çocuklu
:fa ... bert rublann neler oldutunu 
tlrenmet sevda.ima kapılan bugGn

lHm. ancak ruhlara (ellyle te-
•• ettlll) takdirde lnanaeatını ld
lla etmltttr .ve bitin dlll7&71 bir 
UJıa temu etmek ve resmini oek-

mek için dola9mı,tır. Şimdi uzun se
nelerdenberl tecrtıbe sahibi olan A
lim bir tltap neşr.tmlttlr. Bu .kita
bın adı (Ruhların peşinde yıllarca 

suren avcılık) dır. 
Prlce bu 19 için ecdadından kalmış 

olan mllhlm akarları satarak en kuv
vetli fotofraf makineleri kullanmış
tır. Her kim kendlılne: 

- Ben ruhlarla konuşuyorum, de
mlşıe, onu husuıl lAboratuvarına ~a
tırarak muhtemel yardımlardan ve 
dnnyadan allkasını kesmek suretiy
le tecrUbeleri esnasında gizil yerleş
tlrllmlt makinelerle bOtnn htlelert 
tesl>lte muvatrak olmu9tur. 

ltte Medyumlann amansız bir dOş
manı olan Prlce bu tetkikleri netice
sinde de yukarıda bahsetmiş olduiu
muz eterli ve yatlı fosforu meydana 

lJu uuzıda okuyacağım. 

11e ruhların e.,·arını al'Ollı· 

ran f tnnl izahat, ba tımrı . 
al:t f a,edebllectk ml1 Ruh. 
ların tırarını ara,tırmal. 

f tnni ,aphtılz ki çok 11tnl
dlr: ruhların mtvcudl11etint 
inananlar ile inanmıuanlaı 
araıındakl mllcadtltdt han. 
ki llll'a/ bir veıtika kıumtt. 

taıı11acak mal:tme kouabl· 
llru o kazanacak. So.dtct 
her iki tarafın da çalı,tıb. 

muhakkak; ve biri birleri 
nin hlltltrlnl ortaua ko11· 
malt için g6ılerdikleri IJ(lll· 
rtl de dikkate ıauan. Yazı· 
ua alt birinci rtıim, blı 

tecrübe esnaaında alınmıı 

o1up bir ruhun ronlanma.ı. 

nı t1il•ltrl11or: ikinci rt· 
ıimde dt tllt dokunaraJ. 
ruhlarla ltmnı tdtn ıahte. 
kdr. bir lleduum oürlllüuot. 

çıkarmıftır. LAkln, Prlce'l hayret
te bırakan yirmi yatlannda ve Ja
me Laplace adında bir Fransız kızı 
olmuştur. Prlce, bu kadına, kendi
sini hile avcısı oldutunu aezdlnnlye
rek gltml• ve tecrUbelerlnde bulun
muştur. 

Genç kız Medyum olmadıtı balda 
bir medyumdan daha fazla kabili
yet göıtermlttlr. J'ame, Prleeden 
bir resim tstemlftlr. Prlce kendlll
ne arkasında hiç bir yazı olmayan 
ve tahminen on be' yaşlannda tanı
dıfı bir kızın resmini verml,ttr. Genç 
kız dikkat ile fotofrafa bakbktan 
sonra. törle başlamıştı: 

- ''Bu kız akrabanıı defli. Artlıt
llkle lftlgal ediyor. Bir ismi lıfarl o
lup dtter ismi de (lıf) bartne bqla

(Soll•: 10 lllletl ..,.,..., 

Frlts Langın 
keşfettiği yıldı 

" YAZAN: 
MEHMED SELiM 

llevalmln mulal balolarından biri
nin 11erlldlli belltnmlı .alonlarda11 
blrlnt bu kı' her naarl.a ayak baa
mıı olan donuk oörana,ıa adam: .a
londa lulalt vt ürkek duran oenç bir 
kadının lılanbula oelen rt/iıör Frll• 
Lan# tara/ından 11ıldız olmak i1ztre 
ke,f tdlldilinl ortaya atmı,ıı. Arada 
oeçen bazı aaf halardan 1anra a11lar
ca kaı/ıplara karı,an ve birdenbire 
bir taliıal kampanya.ının kantocu 
11ıldııı olarak orlQllG fıkcın bu kadı
nın, uapacalı blr numara ile altll• 
hlnt 11i1r1Jmekte oldufana, bir bira
hanede geçen konu,madan anlıuor: 

- Haaa ! itte o adam, yıldlza gGs koy
mq da azansora kapatmJt, .. azanaor da 
znık diye oturmuı yan yolda... 

- Desen e, Jd rezalet! 
- Hah hah,.. hah, hah! 
Bu kadan yeterdi! Demek, blltln et

rafına mvqa sıvqa ayyuka çıkmakta o
lan katmerli aJr.ndale Jtendtai de brll -
tmhyordu. l]aludyetll gururunu inzivada 
donuldukJa erten adamm tızerlndeld 

atımaylpls GrW, varlJjmı grotesk bir 
heykel tulalı ıekllnde tethlr etmek tı
zere çeklllp mynlacaktı üzerinden .. Kap
risten gelme bir takayla bqlamıama 

ralmen, tam bir hUlllılıdyetle bir .r
vetl mtlklfatlandlrma)'a pyretbıln tar
tıJJll olarak, ınıkutuha)'al biçmeli yet
mlyorm111 gibi, aateUk budaJıcamna bir 
ııanklSrltlkle kendi pyrendft ve altyfpls 
btlltUmraDlJiı aleyhine bepı1andml • 
mü!. ÇGreltlenerelt 1Q'UIUk, uytu ha -
Undayken neyi teldllendlrcQI belD ol -
mıyan ma1akun, kendi bahfl"m gOnflllle 
ıp1rtanmca çifte dil matarak çlalemest. .• 
Zehrinl çlftelepıubulen a1dıil Jtanaa -
tlnl veren bu clill inan, Jılyanete mlla1 
blUaea o )'91'de P.rbme mabkammaaıı 
bemert, diye tarlft 1l3'l1JD germen tn -
aanlardandI! 

O&lerlyle otomobll arandJiJ halde, 
yanmda 7&Vaflı1an bir tabi tomrllnlln 
ıealemneıdyle oıt.omlblffn tarlana varıp, 

- TaJuıl, Blylm? 
- Çek,.. Şehzaclebqma! 
- BqQatlne! 

Şlmdl Jtıaa mesafede .oraw bir seyir. 
Elleri paltosunun ceplerinde aoıcuıu, bir 
an kapıda durup kartel&da; mık diye o
turan ......ardeltl adam; keUmelerlnl 
aeçtlkten llODl'8, otomobllln sllr&tle geç
tlJfnden kim bilir kag bJn defa ima bir 
mesafeyi daha atıratle ytlrtlyllp geçti. 
HJZb hmlı iç bpldan glrmff, loolultta a· 
Yalı drçerek birkaç buamü çılap, ıo
calarm arblma •pılllltl, iti.. duraJadı. 
.Köhne ..ıon, bombot ve Jottu. E. iQ.. ve 
hattl dJI methakle yan l&ltık llmbalı.. 
delil miydi aten! .. Ve tenha!-

Oflteyle o kldar durdmıılmaz hare • 
ketll ve hemen hemen lraranlıkta 'ilk· 
81JI yol bular yt1rt1yUtltl llerlemlttl, Jd 

buraya kadar; timdi bu bareltetini bir 
parça )'adJrpdJ. 

Derken laloada tm, tm Gten oeklçle
meler .. GGllerlnl, ıeeln geldlll tarafa 
çevirdi. Hayal, meyal bir g&Jce, l&bne -
den sarkan perdeyle beraber llDam • 
yordu. O anele de bed bir le8: 

- Hey, tdmdJr o! .. Kim var orada? 
O, 1UStu. 8eB, gene &betti: 
- Yabancı pUba !. Blrlnl mi aıvor

aun !. yaba,.. 
Birden l&hneden bir cep elektrlll t1 

alaycılqa.n ıeıteıı. tu 
- Pardon, .. affedlet'll-

- O, nerede? .. Beni 
nb! 

- Muhterem Beyim; bO 
paydoeumus var bizim.. Bit 
Balmköyllnde.. Ben de ııer 
derdim. ama bu sefer; 
rada bqka kumpanya da 

IOrarak: 
- Ana ederaenl&; declli 

rln de vereyim kendisine.. 
cek, diye •• 

- Lbumu yok! 
Perdeci. gelenin ne 

dl. ne de.. 

tabhlJ•r da. dlbbıe bdaı' 
dtlrtllmtlt cJpralar_ 

Blrab&Dedeltl lçklUledll 
aralannda konqtuldarl 
raJJ gecenin o gece "hıll&'911' 
ıece olmam, itine vardllP 
hl &Gyleylfle, )'apdaeak 
le haberi olmq, bana ll8t 
re lıanlkete geçmek tçla 

ikramiyeli büyük müsabakamı 
a - -- -- ---~ •• - - - - - -2 - aw - - - ----ili' 
iki yıldız birbirini arıyor 

MDAbakama lıUrlk edenler bir tarafdan iki yıldıa bulqdurmanm uvldol tadacaklar, dipr tarafdan mllubab 
nebeeıa ode alaeakları lledlyelerle lfflaeee•ler 

Zengin hediye ı ıstemlzl beklaylnlz 
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"""' Gr-t>tıı t anıyor mu8Un sen be -
....... &ra; 'p 

1r ....._ l°Q>ı. S"f, bayım,. 
""-rQJ,.-tet""°dı!jın belli. Tanısaydın 

" derncza· ... ın... 

''1' .. 
~'fı~ an ba~am 
~le Yllırüycır? 

~°t te~,~~kıam, geç vakit, eve 
11,._ -tteret c olan yaşlı babasını 
~ ııt •nnc · ~? Çirı Ci 

1 
sınc sorar): Anne, ba· 

ye ""-ru .... 
~ J '"" yumru yuru • 

ltılt e -

1 
~ ;a~.iba gen~Iiği aklına gel-

'f ~ lltıınastik yapıyor! 

•~berıeme· 
ll~ rnış ı 

tal Old '~ l~? lllat bakalım, kavga na· 

•de bu cı "b· 
ctbt . '111'\ın ıt - Bana iki gün m:isa· 

tül'enrııı da ıC:Syliycceklerimi iyiı.:e 

~ Bey~ t l\er 1 ta Ayrancı: 
eat('Cil Ali DAYI 
bir er O!o' U ' 

r "1~ ~ece k l s ~ı·inde 
en ti ..... (Q onuşrnası 
~ 11 httl'l "" le biri .lttrt - ~ndurnn :" adama) : Lut 
l!ıiıi tıaı °"ıı d uz ba rrm ı 

ıı t"' a a<indu .. vtecc . l'\\ rse k bir-
tız?. 

. ' 

Karı koca muhabbeti! 
Manzum komedi 

PERDE BAY AN: Daha ~ok zaman senin gönlünde yelpa-

-1- Scnin çenen tutulsun, sen bat yerin dl- ı:eylm l 
Akşnm yemeğinden çok sonra .. Gece

ler pek kısaldığı için yatma zamanı gel
miştir. Çocuk l~erikl odada a.rasıra uya
nıp hafifçe ağlamakta... Bayanla Bay 
bir başka odada ka~lıklı atışmaktalar .• 
Bayan, yemekte tatsızlık olmasın! diye 
akşamdan sabrewlş, fakat tam yatma 
zamanma yakm olanca hıziyle çenesini 

bine, Bay gülerek: 
Bak, ne hallere girdim ben, senin sebe- Oy1eyse ka~a geç de ıu radyoyu açl 

binci BAYAN: 

ııçmışur. 

BAY: 
(Yumu"ıyarak) 

Bayan, rfoa ederim, biraz ağır ol, aiu', 
Aldırma her sü:ıo de biraz sağır ol, sa

ğır! 

BAYAN: 
BAY: Neden sağır olayım, sağır sen ol be a-

Bayan, sus artık, yeter, sus yahu, çeneni dam, 
tut, Adam değil kar§mıda, adam kılıklı eu-

rut da~ çenP-nl, git, biraz çocuğu uyut! dam) 
BAY AN: BAY (daha alçalarak) 

Neden suınıyormu,um! Yaptığın artık 

yeter, 

Peki! Dediğin olsun, ben cudamrm, aen 
Bayan! 

Senin ö:ır"Jn bu gece kabahatinden be- Hafiften ağhyarak: 
tor! Bu, senin bir çllcnmlş, dayan bey kal-

BA Y: blm, dayan! 
Sus dlyurum be kadın, sos, öfkemi ta- BAYAN (gcV§iyerek) : 

ırrtma. Şuna da bak, ağlıyor; sanki ağucuk be· 

Ofkc ile bllsbUtUn söylediğimi şaşırtma! bckl 
BAYAN: BAY ağlamasına devam ederek: 

Ayol, sen utcn çoktan pşırmışsm ken- Haram olsun bunca ~,ı sana ,·erdiğim 

dini, emekl 

Ofkclcmıen ne ı;ıkar sanki, senden dan- BAYAN ona sokularak: 
dini! Sus diyorum, ağlama, itim fena oluyor! 

BAY: BAY gözlerini slJerek: 
Kndm, 5im.~i top gibi patlanın ha inan 

ki! 

BAYAN: 
Senden mi korkacağım, aman patlarsan 

sanki? 

BAY: 
Hay çenen tutulsun be, hay git de zı· 

bar, yat be, 

Hay benden lrağ ol da verin dibine bat 
be! 

F1L1N TAKMA 

Dtştı 

- Geçen hafta 
bana tıldlşl dlyo 
sattığmız tarak, sa
hl<i değil, takllt~ 

miş! 

- lmklnsızt ... 
\'ahut da, illin bir 
dişinin talana oldu
ğunu kabul etmek 
tazım! 

ŞlMDtK1NE 

NİSBt.."TLE '! ! 

Gcno kadmla dc
llkanh, sevgi soh
beti yapıyorlardı .. 
Başbap ,·erml§ler. 
cn,l cınl konutu• 
yorlardı. 

Gllnlln birinde u
nutulacağından, ar• 
tık selilmlyeceiln
dcn bahsederek, l· 
şıkmm aksine ,·er
diği teminata inan
maz görilncn genç 
kadın, bir aralık: 

- Sabi mi, dedi, 
yaşlansam \O çlr
klnlctsem de, be
ni böylo !Jlmdlkl gı. 
hl sevecek ml<ıln? 
Şu CC\'abı aldı: 

- Cicim; ~n gfi• 
nün birinde tlmdl
kfne nlsbctte yaş
Janablllrsln, ama 
çlrktnle§Cm6'ısln ! 

Sana bir 5cy olmuyor, olan bana oluyor! 
Bayan elini Bayın omuzuna dayıyarak: 
Ayol, sen kimsin, ben kimim, Udmlz bir 

elmayız! 

Bay gllltlinsiyerek: 

ikimiz de maşa!lah, Nuhu Nebiden kal· 
mayızl 

Bayan takacı bir eda ne: 
Raydi, haydi, ben daha senden kat kat 

tazeybn, 

Deli misin sen ayol, bak bir kere saat 
kaç? 

Radyo yerine sana ninni söyllyeytm, 
uyut 

BAY: 
Söyle bakalnn haydi, ey gönlümün gW-

suyu l 
Bayan makamla f1U nlnnlyi tutturur: 

Dandini, dandini danalı çayır, 
JHç elden insana gollr mi bayır? 
Bakınız, uyuyor bir kuzu gibi, 
Allahım, Baymu kem gözden kayırl 

Bay gözleri kapalı olarak: 
Aa•••mln! •• 

içeriden çocuk viyaklamıya bqlar; 
Bayan kocasını bırakı pyUrüyerek: 

Babanı mı uyutacaiım, seni mi? Ben de 

"aşırdmıl 
Bay gözleri kapalı: 

- Git o yumnrcap da al, getir buraya, 
Udmlzl birlikte uyut l 

Efraz sonra Bayan çocuğu de getirip 
ba1'asınm yanma uzatır ,.e ninniye 

başlar: 

:Ba handan da bıktım, senden de ninni, 
Bnk, hayır kalmadı benden de ninni, 
Usandon a dostlar, bllml3 olunuz! 
Ben artık candan da tenden de nlnnlJ 

Bay horlamıya başlar ve Bayan: 
Yalltlk kapladon morla ninni, 

Bayı uyuttum zorla ninni, 

Artık sabaha kadar llaJ"ml1 
Borla baJ&alm, ...... illliBH 

Temize çeken: 
Osman Cemal KAYGILI 

n:tK1K 

Haf\ıuıat profe
söril, linh-ersltede
kt çalıpna odasm
da oturuyor. O ara
bk tamdıiı biri ge
liyor. Ve oturup da 
'anlatacağı şeyden 

babsaçmadan, usul
den olduğu Uzere, 
soruyor: 

- Balıatsız et
miyorum, ya~ 

- Bllilds, blli
kls l Şimdi may

manlan tetkikle 
nıc,gultlm. Oturu

nuz 'oraya! 

StiRPİRİZİN 

MAH1l:'ET1? 

İki kadın, başba
fi& ,·cnnlıt, konuşu

yorlar. Bunlardan 
biri, §()yle dedi: 

- Kocam bana 
bu sene e\"lendlğl
ml l dönüınttn
do öylo bir sürpriz 
yaptı, ki! 

Diğeri, sonlu: 

- Klnıln1e! 

Apctrtımanlarcia lıalorilerleri uıtmak için bir çare mi~ 

- Bu 8ene ::::am yerine, ma.w&lardG 
hokloalan yirmi rontim beriye aldım ... 
Bu suretle, bir un.ede be§ kıilometre 
dııha az bir mc:!lafe katetmi§ olacak • 
sınız ..• 

Bu esans koku· 
su nedir? 

Akıamcılardan Bay Killyutma.r:, 
meyhanede rakısını içerken içeriye gi. 
ren seyyar csansç.ı elindeki fıskiye ile 
onun da üstüne ba§Ina biraz esans sık· 
mııtı. Bay Külyutmaz eve gelince ka
nsı daha kapıda ağzını açtı: 

- Bu keskin esans kokusu ned~ 
böyle pinpon herü, bu yqtan sonra 
sana böyle kokular yakrşır mı? 

Beriki yarı hiddetli ~evap verdi: 
- Be mübarek hatun, her gece ralcl 

kokacak değiliz: ya, bir gece de e
sans kokalım, ne olur? 

Kalpa::nnlar aJ"<J8Vıdıa: 
- Bizim hakkak, hakklmn yw.ıpn • 

ğımız paralarla ödemneainc raa de.
ğıZ. ille çek i.~tiyor. 

Buyurun kavunuouzu geriye 
Bu fıkrayı bize muharrir arkadap • 

mız (Ömer Riza Doğrul) anlattı: 
Geçen yaz, bir ak§am iUeri (FeWı? 

Burhan) ile birlikte, Uakildardan tram
vaya atlamış Altunizadeye gidiyorduk. 
Felek :Burhanın koltuğunda irice bir 
de Topatan kavunu vardı. Tramvay, 
tam Bağlarbaıma geldiği zaman arka 
sahanlıkta kötü kött:.i cigaraaıru ~kit • 
tirmekte olan orta yaflı ve kılıksızta 
bir adam birdenbire, yüksek sesle, ve 
kendi kendine fÖyle söylendi : 

- Hey gidi kahpe fekk, kimine Jal. 
vun, ycmrir, kimine kelek! 

Burhan birden fırlayıp adama aor • 
du: 

- Demek o kahpe felek sana hep 
kelek yedirdi ha? 

- Hem de ne kelek, hem de ne ke
lek ! 

Koltuğundaki Topatanı herife uza • 
tarak: 

- Al öyle ise dedi, bu sefer de ka· 
vun ye! 

Adam teşekkür ederek Topatanı al· 
dı ve Burhan da gelip yerine oturdu. 

Biraz sonra ayni adam elindeki ke
sik kavunu getirip Burhana uzatarak: 

- Bayım, dedi, Felekte kabahat 
yokmuı, fakat neyliyeyim ki bizim na
sibimiz kelekle açılm11. buyurun kavu• 
nUDU%U feriye f 



s'c!rlık ba 'ıisleti 
AKdeniz n üç çerk kapısın

dan ikisi 

Süvevş ve 
Cebelüttarık 

lllWsleriD dit atyuumda, hariciye 1 
r.deAID illtlfulyle bqlıyaa yem 
ta adml alllmat llatıredlr. Ro -
bqlıyan lngtlla - ltalyan mllza • 

lerlnia lalenll'"'1 ıekilde Dir aa -
Ue netlceıenmels ll&en oldup 

~ıırwı.vor .• lng'Wzler, Habe~ IJbakı. 
rmmea tu.ıyamk, ltalyanJara para 

ı-.u:1ıt_,ıuna muva!Uat etmekle, Avru-
9UlbilnU, muvakkat blr aman lçla, 

~ruma,. çabpyorlar. lqtllslen ltalyan
bu 8UJ'8tle bir aaı.ımaya sOttıren 

Jfler aw6mdur. 
B&be>ıılalaD harplerinden IODJ'a Ispan

Qlkan kanfl)dJkJar ve Balear ada

ltal)'alllar tarafmdaa 1tPU. ID -
... ~fe~~ YUfyet• koyda. 

\llli:Blilk. •n•Tce, Cebeltlltank. Jlalta. 
1" l.IUntejOl mevki ve pçltleri 

lllhıt Ok)'aDuuna açı1aD Kırmmı de· 
eki Adea IE&feslne stıvealyorlardı, 

ki, ln,Uialerba bu anvenJobü tay • 

lerle, tahtelbahlrler bmdu; ltaJ -
fi:llp. ~ ve Ubyada-

talı'dillatl ........ ..,. llyuetlaln 

NtJdımıt ICbide .... llıilerl Akd•m.. 
~ ..... UJcle ymbladP Doaan

llwnlia Jacllıd•, enelce, 

bir anl•pnayı da hnplam•lr beredlr • 
ter. 

Her ne kadar lqDJalerln elinde Akde
ıılaln ortaaJndakl almamH bir llale ola
rak laOJD&D lılalla adul ile, Kzbna, MI• 
m lahWeı1 98 l'Ulatln bulunuyona da. 
Xaltayl ltalyan llslerlne yakmlqtıraa 

tayyareler IDgUll deall harp pl&DJarmm 
deilftiri1m811De •bep oldu. 

Diler taraftu. Cebeltltıank: Beata, 
Mellla 98 Kadlb mtllleUeld aıumda 98 

ispanyanın tebdldt altma stnnıt gibidir. 
lltlthft namlulan bavaya uanaa ve çe

lik bir kale olan CebelDttank ~ • 
nm Fu sahDlerlndekl toplarm tebdldl 
altına PrdL l'ranko ..,...~ ~ • 
mtyte galip gelerek Seuta, Meiba ve 
Kadlisl idaihaaülb talıkfilı ve l~ 
la, A imanlarla bir ittifak aktedecelr olur
• Cebelllttarık kapatdabWr. Bu vulyet 

bJ1llmda 8aveyftln mttdafauı ~-· 
Bu uzak ihtimali dOtDnen Jqlllller IDa 
senel .... llll'fmda Akabe Ue Hayfa,, da 
tahkim etWer, ltal1M ..,,.,... .... 

(S.•:to .. ..,.,..., 

güzel bir kaza merkezine sahip 

Veni Eşme 
Etme. (Kurun) -Şimc1l Silim by- -----------------

mılramı otan Vekkasm mtltemadi py
ret ve umi ile merkai Elvanh istu
yonuna aaldedilmif olan yeni Epne • 
den geçerken b!r ıiln kalmak arzu -
ıundan kendimi kurtaramadım. 

Bakiden sadece bir lıtaıyon blnum
dan ibaret bulunan bu yerde şimdi nU· 
fuau 300 O apn 53 haneli bir kaza 
merked vilcut bulmuttur. 

Epenin, eski metkez otan Takmak
tan kaldınlarak ilwyona getirilmeli 
bir hayli mOcadele ve zorluklar doğur-

muttu. 
Bir k8yden farbız olan eski merke

zin mubaf ua edilmesine gayret göste
ren bul huıua! menfaatler, nihayet, 
Kaymakam Vekka1tn azmi 8nlinde ye
nildiler. Merkezin istasyona nakli bu 
ıuretle oldu. 

Yukanda da yuchfım r!bf pmdf 
burada 53 hane vardır. Mektep, hUkO
met. adliye, poıta ve telgraf, diıpan • 
ser, bava kurumu ve belediye binalan 
yapı11DJftır. Uldn bunlar eaaıb bir 
programa lttlnu ettirilmemit oldu • 
tundan bup lldd:I bir sahmete çıpr 
a~cak maıraf gedikleri yaratmrftır. 

O yıllarda merkezin buraya nakline 
taraftar olnuyanlann çıkardıktan zor· 
lu1rtar ve haJka yaptrklan menfi trı • 
.tkler alakadar mesuJ adamlan mllt • 
irili vulyette brralayonla. Atılın adı· 
mm tabalrkulr ettlrllmMI için biç ol • 
lllUl8 dmmeltıedarlk vesaitle ite bat
-- mecburiyeti bqptennittf. it
te o mecburiyettir 1d basOa yeni yeni 
masraflara ,ol açıyor. 

llmdl buraya Şarktan Kemal Öa1p 
isminde yeni blr kaymakam retmiıtlr. 
Ba .at. a1d bymabmm kurdutu Et
metl~pf~nl bti~ııi ~
melr e...ıannt &aıem,or. 

Hatta bu labada kendisine bir ça • 
hfma programı hazırlanq ve kısmen 
icraata sfrltmfftfr. Meseli. inpat i!inf 
busflnBn icap •• lbttyaçllntll aylan 
tt1ılı eolnnalı Dk it olınll lııalnal it • 
........ cla"Waa1nabraaı.. .... ................ , 

Cizre Halkevl 
c:zrede büyük bir boşıuO 

doldurdu 
Cizre, (Huıusl muhabirimizden) - Mavi Yıldınm piyesinin te-'1 

Geçen Şubatta tehirli ve köylU binler· klllp daha akp.mdan kadnıb. 
ce halkın candan sevinç ve tezahilrab " yerli yabancı bir halk kil 
içerisinde açılmıt olan balkevinln bU • muı. yenizllk yllzUnden bir • 
yük bir boflutu doldurdutu flmdiden kalabahk evlerine cM5nmck 
hissedilmete batlanmııtır. tinde kalmıftır. 

Kıymetli İlçebay Baki Bapranm Şuurlu Ciae ıeaçllfala D 
himmeti eseri olan memurlar ldUbil bede ıöıterdiji liyakat ve 
binuı balkevine tahsiı edilmit ve yine sel muvaffıkiyet biae kencfn.ıl 
değerli kaymakamın ıösterdiği allka 1 kında bOyUk tımftler nrdili 
Uzerine binada salon ve sahne meyda- km bu allkatı da Clzrellleda 
na ıetirilmeje, diter lllzumlu tadl1ta aılmu tamamile ıa.term~· 
berocıı bqla~tır. Snlmll lrapıakam Bay 

Çok eıkf ve asil bir Tlfrlr tehii ol~ ranrn mesaisi Cizreyi yakındl 
Cizrenin çatııkan ve vatansev~ halkı duiu muauam balkevl bina 
kendilerinfn terakki " tealileri am - DYUfturac:ak ve multit bu 
nr~da açılan bu kUltllr mllesseaesine en den aaml ıurette istifade 

derin ve lamlml allkayı c8stermlı. ua UllllllDlllaıunıllll"'lllllillli•lllllı-•• 
miktarı kı• ,onde kabank bir vaziyet yoksul anneler, 
atıetmittlr. 

Cim ıen~llfnln oynachp n bOyOk ~klar Eairaea-. 
bir mu.atfô:1ette netlcelendirdili munun kanadı 

YakınDAN 
Uzak 

--- idi olm•- .. lr-•· 
...... eıtlnbllmek lcll ........ 

• bMa de llu mlddet arfmda A• • 

• drltnotlar. lmıvu&rler anam
~ alçlltmekle netlcelenlrdl. Cebe

De, SGve)'ll. Matta 98 Adf\ndekl 
t811k lıale ft pçlt Akdtıınbıde ta -
.... ._ her w ttatllnltlll 

llAa pleblllrdL l'Uat llmdl 
111111 .. " HJJaını ltal,Janın idarem ......_n AlrlbmD l9lllt tüD • 

YBMBK BSNA.IUıfDA ........... 
muındaa llotlanır ••a11t M•v 
mubarrtrlerden biti, •1111, "aaıllla. 
1• kal'fl sa.ıer1ımtı ltlr aırmetaa .. 
ilk •• olarak N)'17or. oaue dıt1a08ll
ne söre, 1• Jemell ,.atr, JQU& •• 
•iki dinlenir. lkl•I lltlr ar .. ı oıua-. 
daha 1u1metllu maıı'9 oıcataıı ao. 
re, b•r balde ona ka,.. IA11111111lea 
allka layıkl.JI• 101ıerllım11 ... ll 
içtn. metbur mubarrtr m.a tuırı .. 
00htırmetalılUL" d411lJ iti• ltllltld 
cıkmlfo 

DttN BU lılBVZUU, IUlt ... '9 aı
kadqlanmla koaatarer4••· Oltl .. 
celerlnde aklrHlllala Mtla lalltlll 
ıareblldlltm Siret lll•U t.11 tllna• 
fUDa dedi: 

- Babaettlllall ...... , ••l.,,._ 
rln kanaaUne maal811f laü Ylrt•• 
1ecetım. Yemek ııalldltt 11radı ... 
hnan parealar ber umu 11111 atar 
ve aureU busaatyede dtaıeamlll icat 
aclen eserler olmamakla beraber. OJ· 
le bir vaıl1et lrartııında bulunsak 
da.bt. maslkln u ne saran •ar. 
lluıtkt. bayatın her faaliyetine u7a
bllecell saranıs bir manebblb'dlr. 

......... , ....................... . ......... ., .... ..,., ....... ...... 
41!'' 

Puarlalda IDclret 
"'AKIAll" Odftllf rurrord•· 

9allsaa ADta•tl aarallbulanaıa 
"lltt•llde rapılaa aopıaaıdan ml
a .. HUrl• .... ııuuaaı.. 111mıt 

elaa Y•,.1••· Yaaan •• llotnta mt
•ftrlerdıı lllr llıımı, ın·tlltt itli 
tJrtıra at&mltlır. Bir 11&11 aımalr ı .. 
te•ttıtr. Kııdtı•rl•• 1111 eıarall 110 
llradaa •••• qıl•ıt. •Dra. ., ..... .. ,. ....... , ... , .. , .. ,. 

..... ......... .....,. .... 1 ..... 
'911d dUa uua &11111& ........ 

Dtft•a 'fARAPfAM Aa ....... 
................... lllltlltt .... 
lıll.ıtt ..,.,,.,. •aıdınea• wı ••r 
"rdl ••11•1, •ltlt nıauar uaat• 
edte11l '" ll&aaa projeli .......... ........... 

Zunedenem. Tlrkı,. Cumhurl• 
7etl Htllrtmatlnln kanunlqtrrdılı 

bfl'9011 ~imar. lktmadf tedltlrlerln 
en mllllmlerladea biri de budur. 

RtKl TB llsŞHURDUR: Adımın 
biri. vakW• letanb•l .Jalsumclan o .. 
kldar 1akuma ..... ~ ıotn bir U
rııa blUtek ~&a1ıkt11•~ 

teallıa pararı Termele kalkan met
terlntn b11 llalln!l•• maaae» olmut 
oıaoall 111: 

- 8ea, demlf. Bir tek oeJ'l'91ı de-
111 ..... taae kurut isterim. 

- rell ll&, 0Jl8 Hrlrlm. 
- Hatır. Yirmi taae metelik .._ 

terim. 
- Olur oaaım. Yirmi meteDll .,.. 

tirim. 

- Harır. Krrll: tane betlik inerim. 
lllltterl, teeadllfen yanında bala· 

ıaa lrırll taae beelllt keeealnden çı
•araraa llarıllcının aTiıc.-una•uamut 
ft llarata atlamak latemlf. 

J'uat llarıkoa. anacaadaö ,.,.. 
fi ...... llM J8N atarak: 

- Llllet olaan. demlf. 8011• pa. 
IU'lllllll rapılaa bir itte ae ben ... 
illa paralU alırım, ne d• MB benim u,.,.••• ııa,.11a seceblllnla... 
... u •• ,. •• ball 

• • • • • • • • • • • 
C('K ŞhtJR, pasarhk IU:radmm 

l>Gyle bir lptlll dev1'811 ooktan •ectl· 
Fak.at insana bot yere vakit lla1bet
tlrmekten batk• blo btr teY• JU&

ma1an. manevf 7orgunluk Hrdlllten 
b .. ka karanlık bir sell:l •• lltM1İIDl-
19t mlcadeleet içinde buı det&far 
mtlblm maddi sarartan da mucip o
lan bu tatan mlloeramn btlablltb 
kalkm• samail. lltr laalde ıelmlt 
bulunu10rd11. 

Melda!> F1117ua 
SQHRllTI aOTON:bltNYA n tat-

r••~:4•W-"""~~PI ......... ~Bot lla.tl il-

nema &l'tl8tl. &)"da ae.sıı 
brm ... Oeae ...ıs fll• 
nm blJtlk tObretl olu er 
Çarla aoeen•e, arda aı.o 
sönderenler olurmu .. 

Amert1ıa4a. etnema 
ber HDt blsfm paramul• 
ra kadar posta paru1 ve 

Dtlfttnln •• Baıan en 1 
Janmrıa bile. batır eor111• 
den iki eatır yaımata 
but valllt bu-Jamulıen, 
lerce mell:tvp mtktamaı-

Mektap yasmak, •• 
blo de fena bir .. , detti 
lıea bir tablD 18te79n b• 
711dr1• belirtmemi• ol• 
clrtnn lehi a:rn bir dt1I 
........ ""'uııtta. 



Bir Günlük r erli ve Büyük Hikaye: 

- Haydi vakit geçirmiyelim .• 
Sonra dördü üzerime atıldı. Ağzımı 

bağladılar. Kollarımı sımsıkı tuttular. 
İçlerinden biri olan Halit beni kucak
ladı ve ko~tu. 

On dakika. kadar bu suretle ta.snı • 
dım. Sonra ayni genç beni atnım önü
ne aldı ve sUrdil 

H AL1T kurtuldu ve evlendik. Ü~ 
sene o' kadar mesut, o kadar 

rahat yaşadım, ki .. Bu, biltUn Umitleri 
mahvolmuş bir insan için yeniden ha... 
yata doğmak gibi bir eeydi .• 

Üç sene silrdil. Üç urun sene.. Şu 
dünyada bu kadar uzun sUren saadet 
var mı?. Ama benim fazlasnu da jst;e. 

meğe hakkım yoktu. 
Sordum: 
- Sonra ne oldu •. Aynldniız mı?. 
- Hayır. Hfilft evliyim. Halitçiğim 

şimdi askerde ona gidiyorum. 
Saadetin kıya!etino bir daha. bak .. 

tını. Ayaklarında elle örülmüş kaim 
yön çoraplar, eski fakat temiz bir köy
IU kıyafeti .. gene yünden bir yelek. .• 

Farkına varmış. 

- Elbiselerime mi bakıyorsun .• de
di. Bunların ne kıymeti var.. Hem 
ı:;imdi yolculuk yapıyorum. Yarın da 
otobtisle Edirneye gideceğim. 

- Orada ne yapacaksın?. 
- Halitçiğimi göreceğim .. Evladım. 

Kim bilir ne diyecek? .. Belki kızacak 
ama. ben tahammül edemedim. Gidi • 
yorum. Çalışacağım, ona harçlık ya • 
pacağım .. 

- Babası çok mu fakir?. 
- Köyiln en zenginleri.. Benim yü-

zümden bakmıyorlar. Bizi ayırmak i· 
çin neler yapmadılar. Bu kız bizim a
ilemize yakışmaz. Boşan, seni evlendi
relim .. dediler. Fakat Halit bir tlirlü 
razı olmadı. Onun için ana baba ço. 
cuklanna yapmadık brrakmadılar. 
Hele bana .. Her gUn tahkir ettiler. Aç 
brraktılar. Dövdiller. Bunların ne hUk
mU olabilirdi? Gene mesuttum... 

,(Bonusoa 10 uncu aayfada) 



Ruh var mı? 
(6 mcı Sayfadan cevam) 

yor. (Doğru idi bu isim Mollil. cık 

havada oturmaktan çok hoı:l-nmyor. 

Ve Clnrk i mlnde birisinin yunında 
oturuyor. (Bu da dogruydn. Clark 
kızın husust doktoru idi ) Yaş1 yir
mi birdir. Fnlrnt. col< urnn görünü
yor!" 

Prlce bu sözler lrnrşır;ında lıir 

hayli arnHaoıııstı. Fakat IJir dnhn 
teerllbe etmek Uzcre. kaUnnm1ş hir 
mektubu kendisine uzatmış . krz l>u 
mektubu da ş. yle izah {'tmiş 1: 

- ".Mektubu ~nıart Snnfranslsko
da bulunan bir erltekllr. Mektup 
denlı yolu ile gelmTştlr .Kendisi yaz
mam ıştır. OtcJdn bir kAt i he nıak ı. 

ne He yazdırmıştır. Du klltllıin ı~mı 
de ntchard•dır." 

Matmazel Laplus'ln bu buluşları~ 
nr nasıl telakki etm k 1Azmıdrr1 

Jşt~ Price bu noktayı hnllednnıe
ıniş ,.n bunu. fennin u~ dınl.a.• ;una· 

mış oldu u tnbta in ırlarınm hircr 
ferdi mM:iy<.>tl"rlndC'n olup mahdut 
çi%gll~r ice.rlalnd bulunuyor di) e
rek tefsir Ptml.,.tir. 

Pricc birçok hileleri nnrnl• fı 'ka· 
JA.de anlarda elde etm<>ğA mu,·affnk j 
olmuştur. J.~n iyi bir ti" ı,·um olnrak 
karşıla mış oldtığu kadını. :,fis l~l<' 
na Duntrnn olnrnk göstnmektPdlr 
Fakat, x şunmın kc Cin len sonra. lıu 
:işin esrarı da. nldınlnnıııış snyıJıtbf
lir. 

( Ruhlnı·ııı cıı rtırın:t nit il"lnci hi1' 

yıızryı ynkıııcfo ııet-r<'rll'cc[:iz.) 

AskerHk 
bahJsleri 

(8 nci sayı/adan devam) 

telıdidine karoı re p den butfin ted -
birl ri aldılar. ltalynnlar Rôdos '\i Le
roeda hav 1 rl meydana gttfrdiler; 
ve Sliv ten '100 kilometre niait olan 

Libyodekl Tobnıkda da bil)uk bir tana.
re üssU in etiller. 700 kflometre rno -
sa.fede.n n1od m d niz botobardmı:an t.-ıy

yareleri Süvcyt'i ~ok kolaylrlda bom -

budıman cd bnır. Ayni zo.mandn Libye 

hudutlarına motörlü krt'alnr gönderdi -
ler. Bu kuvvetler SUveyiş kımalmm em

ııiycUnl bozdu. Mtnıhtnn geçecek olan 
Lfb!y'e hududundaki ltnlyruılar Suve:>.'iie 
V3?1ntlk için 400 kilometre } ol alacak -
lardt. 1ngfllzlerln Ubyedclti ltnlyan kuv-

vetlerinden son zamandn ehemmiyetle 
bahaetmclcrl 1.-e Ronın mUzakcrlcrindc 
bu kuV\·cUerin ltnl}an hUkümcti tarnfın
dan geri alınmnırnı istem feri bu yüz -
dendir. Çünkü ltalyanlar geçen sene 

Mussolini tarafından ~ılışı yapılan ve 
Lıöyenln bir ucundıın öbür l!cuna uza -
narak l!ıstr hUduduna doy nan asfalt 
ll!r yt>l inşa ettller. lngilizlcr Mısır hü-

ki'nlıetiılin ınuvaf ltıUl•lc bU ooktadan 
plecek ltaly n tchdidttıe ~ da. Lib
ya hüduduın:ı tahlı:1ıu etliler. Bundan 
muda. lngiliz aminülığı Süveyie kam
ım. muvazi olnrak Gaze vo Akı1beden 

&~cek ve Hayt' t lstcndcrlyc. Kıbrıs 

mfisellcsi tarnfındaa müd:ıtaa ôdilccek 
bqka bir kanal kazılmasını da tasa.V\/'Ur 

etmektedirler. BU kanal k4tn. dhetinden 
Sma çötu fstik mdc:m mlldafaa Mile
eelrtir. 

Baıaaa, lngfltzıcrın uzun yıllardanberi 
'.Akdeni%dc enetindo futtukları hiıkimf
yet, Sflvcytş ile Ccbe:luttarıfc'a dayanır, 
ontu, ne Yl'll'lP yııp:ıcnk, bu hakimiyeti 
muhafaza etmek için her vasıtaya mUra
caat edecek ~e neticede muva((ak ola-
caklardır. - r .• ~. 

111 
ÇOCUKLARINIZ iÇi 

En güzel bir kitap 

.Türk ik.z'eri 

Yeni 
eşme 

(8 inci sayıfaııdn devam) 

şeyi kaldırmağa azmeylemiştir. 

Dlışjı,celerindcn değerli Lır idare a· 
damı ol.du unu anladığım Kemal Öz -

alpın yapmak istcdıği işler bununla 
kalmıyor; su. yol, mektep, ışık, ağaç -

landşrma. Atatürk b:istü, park, zirai 
ıslah, köy kalkınması, gençlik ve me
deni hayat mevzubrı üzerinde kıymet· 
li ha.zırh' brda bulunuyor. 

Mi.ıstakbcl ~.:raatımn bir kısmım 
l:endi in~en dınliyclim : 

•• - Kasabanın iman: Bura.da elli· 
re yakm memur var. Her ild, üç aile 
bir çatı altmcla ikamet etmektedir. Bi· 
na buhr2.nı 'bu zarureti doğuruyor. 

Ayrıca bina! r gayri srhhi ve te:ılikc· 

lidir. 

- Binalarda ne gibi tehlikeler ü -

mit e °yorsun uz? 

- B"r ktr.e temelleri gııyet sathidir. 
Duvarlar, çakılla kumun kar masın • 
dan terek1"up eden bir nevi ta ~ örfü .. 
m .. tur. Bu ta farın çok caic günler
de g.mcş'n al rnda çatlıyabileceğine 

ş phe yoktur. etekim duvaruın tct .. 
k'k edersek bunu derhal göı'ebfüriz. 
Bu bal yrkılrn3 tehlı:t,ııni tacil eder. 
"'ısal ol rak mektebi aövhyeb'.füim; 

daha b:r iki yıl evvel yapıb.n bfiy k 

mektep bu ıene oturulamıyacak hale: 
gelm· ve mütehassrsı:ı raporiyle lled· 
m-dılmi ,tir. Bunları r;öz ool.inde ta -
tarak ir aatı tuğla vtya başka muka • 
vin bir taştan yaptıracağım. 

Kas ba. hattın batı istikameti~ 

dogru gotürülmek istenmi~tir. Ben 
başka türlü düt•inüyorum Buraya on 
beş daki rn mesafede Elvanlar köyii 
var. Oray:r merkezle birleştirmek ve o
kula devam cd n çe1;ukların vaziyetlc-
rini de göz önünde bulundurmak sc • 
retilc kasabayı Elvanlar istikametinde 
inkiş:ıf ettirm k ! 

Bunu temin için hattın doğu tara -
fmda yeni b'r mahalle kur.acağız.. El -
vanlar kôyiınü yeni mahalleye sağlam 
bir osc ile bağlıyacağız. Bu yolu ya • 

rke ElvaMardaid suyun yeni ma -
halleye akıtılmasını bittabi ihmal et • 

miyeccğiz. 

- Bir park ve bir Atatürk bilstü 
diktireceğinizi söylediler. Bunu nereye 
yapaca 1tıanız? 

- Evet, bu bir nokıöandır. - Daire· 
nin penceresinden iprct ederek - iu 
meydan Cumhuriyet alanıdır. Park ve 

AtatıJrk büstü bu meydanm en müna· 
sip yerine yapıli'J;akın:. Hazırlığını bi
tirdik .•• 

- Elvanlardalünden başka uzaktat1 
zengin bir au getireceğinizi öğrendim, 
öyle mi? 

- O zengin bir >-.aynaJrtır. Ukin U· 

zakta değil. Kemerdağr mevkii dedik
leri Uç buçuk kilomctrtlik mesafe.den 
gclecc . Ke fini yaptın:na:da meıgu "" 
lü:n •• 

l?çcbaydan kasabanm baıkaca mü -
him i§lerile z·rai mevzua ve köy hare· 
ketler1ne ait bahfsler n ... erinde ald'ığım 
diğer notlarr gayet zengin buluyorum. 
Bunları bir mektubun dar çerçevesine 

sığdırmak imkanı olmadığından gele • 
cek mektuplarıma bırakırken ilave et
meliyim ki yeni Eşme, yeni ve esaslı 
bir planla, kaymakamlık ve belediye 

reisliği vazifelerini kendi uhdesinde 
bulunduran kıymetli bir idtre adamı • 
nın ernde gayet güzel bir şehir hali· 
ne getiriltcektir. 

Bundan bUtUn Efmelilerlc birlikte 
Manisa vilayeti her halde bfrylik mmı
nuniyet duyacaktır. Fakat öyle zanne. 
detim ki en bil}"Jk ıcvi111;i duyaca~· o
Jan şimdiki Silivri ilçe bayı V ekkastır. 

Zira kurduğu eserin değerli bir ha· 
lefin elinde kııvv~t bulduğunu gfüme
ği çok isterdi. 

HULUSİ 

TiFOBil 
Dı. Ihsan Samı 

( Kısa lıaherler ) 
• Maliye Vckllletince yeni bir kanun 

l!yihası hazlrlanmışur. liıyllıa, plajlar
dıın alınmakta olnn Tayyare resminin 
ltaldınlmnsı hakkındadır. Aynca plaj -
l rdıın alman damga resmi de kaldın -
lacaktır. 

:t- BUtiln Türkiye ı;azarlannda pera
kende alış veri tc m tu fiyat. üzerine 
satı~ mecburiyetini temin i~in bir kanun 
projesi hn.zırlanmıştır. Bu :suretle satışı 
arzu olunan m:ıl Uzerinc fiyat etiketi 
kor.ncak, etik t hilıüma sat.ıD yapanlar 
çok ağır ceznl:ını. çarptırılacaklardır. 

• Son gUnler mrfmda Zonguldak \'e 
ba~deltl a Ilcr yti%Unden bazı §OSC
lcr tahrlp olmuş, birçok anu.l aular al
tında kalmJ3tır. Bartın - Za.franbola yo
lanun 150 mctrelık krsını tamamen bozul-
ntu ur. 

~ · ccmi}etıeri la3.rC he7etl sc-
çiı:ıkrltt pazartesinden ltlb:ırcn balla
naeaktrr. 

• l tanbul Vakıflar b:şnüdilrlüğil ta
rafından hazırlruıAn tamirat projesine 
gBt , Süleyma.nlye ca.mH ve civan için 
SOO bın lira h:ır nacaktır. Tarniıııt mu
r:ıfı o ar.ı't aynbn 400 bin lırnnın yüz 
bın ııruı da ;maniye camii ta • 
rniratnU rfolun:ıcaktır. 

4 KtrkePiJD sul rmm kesılmcsl üze-
rlne camı ,.re v rllece'lt eehir suyundan 
Ger t mıp almmr}aca ı hakkında dev-
1 t ıurasmm ve ği karara g3ro, Bel~ 
diye ıehfr suyundan nc:rct alın.; ıı.cütır. 

• mleketlmfzde ne kadar otel ol-
d mı h:ıkkinda yapılan bir istatistiğe 
gere n çok o 1 tstanbulda bulunmak
tadır. lklncl olarak lzmir, ü~c.ü Anlıa· 
ra ge kte ır. emlekctin dığ r mm
tıkatarmd3 lik bariz bir ıeltUdc 

Bze ~a.rpmdtadrr. 
• Son gfiderd pi da 3,5 tnllyon-

ldk tütUn s ş yapılmştır. 

lıtanbal Beşine( icra lltmnrl rtdan· 

:&lelımct 1·ahir ve Fcrldin uhdcl tilS r
rurunda olup JIÜ$C)1n $:ıbtıfC birfr. 
rcrede ipotekli ôlnn ,.c c\cyntn veril • e~ 
ıııc ı ıus .. Lıiylc p:ırıt:> çevrilme ine karıır 
\'erılcn ile) lıcfiadndu hnn Ye ıncydnn s 
k ındo 1 • ı . 8 - & - 4 numnralnrla mu.-

kam derunun kııru .,e füme ve ahır 
ve nrab:ılıllı havi ı;ebzc b;:ıf'çcslnin tamamı 
acık :ırtırm:ı~a 'aıcdilınlştir. 

Hududa: Il beli dn ~it') dan solı::ığr, Or
han oknih. Cifllik soknı!ı, Yani bahçe 1 
sok:ıHı flcdir. 

:Mcs:ıhası: ıınsı metre murnlıb:ı111ır. 
l\'.ı~rnctı muf\cımnıcne 1: Ycmtnll üc eh

ıı,·ukltf tarnfmdan ıo .. 3-t lıra 'kıymet tak.ı 
drr cdılmiştir. 

E,•s:ırı: ezkur matı Uin etr.ıfı dııYnrl:i 
muh:ıllır. Dcrunundn iki hnne v:ırdır. Di
ri b r kıılh olup nhş pur. l>crununda bir 
oda zcnıinı ııhşap lıir tırıılık yıkık bir mut
b:ıh mnlı:ılli olup linunde ilzerl tahta flc 
kapanmış hır tnr ::tk ":ırdır. 

Dılfer hme: İki knllı olup h pt1r. Ze
min katında malin bir taşlık oluı;ı burada 
bir ocak .,e lıir hela \'C bir de oda var
dır. 

Birlncl knlı: Air 5nlon uzcrinclc tnht.1 
ile Mhınmüş tıfrt bfi,•uk: biri kuı;ük ikt 
odn , arıtır. Dcrumınıf mctnılt tulumba 
tC"Sis:ttı okm biri toprak iki arupıp ahır 

\'onlır. 
nalıçc dcrunund.ı: Cç kU) u \'C uörf h:ı

vuz, , c zeytin ve incir \'C n:ır ve cam Te 
anber a~ıtlırn vardır. 

ezkık gayri menkul taııudaki kn> dın-
d. olduğu g.ıbl :ırurmar konulıuuş oldu
ğund:ın (l{i Ma) ıs 93 > tarihine nıüsadı( 
<11 z..ırıc..,,J gilııü ant l4 len 1G )'a knd:ır 
d rrcdc blrincı nrtımıa~ı ıcrn cdrlccektir. 
Artırma bedeli ktJ'lllClı mubıımmcncs!niu 
% 7:> ni bulduğu takdirde ruü~lcd i ille
rinde bırakılacaktır. Ak i takdirde en son 
ortır:ının rcnluılldü baki kalnınk üzere ar
tırınn 15 gün nlüdclctlc ıcnıdit edilerek (31 
.Mııyı~ 938> tatlhfne mföı:ıdlt CS:ılı) gnnrt 
sa t H ten 16 }":l lcııdnr kcz:ı dalnımiıde 
yııp)I c k ikin i acık artırma ını.Ja artır

ma fJc()cJI nıuh:ımıncne inin o/o 75 ini bul
rnııdıifı takdirde satış 2280 No. lu kanun 
ııhkiımuıa tevfık:ın geri bırublır. Sntış pe
şindir. 

Arhrmaya işllralc etmek 1 eycnltrln 
kırmeli muh:ımınencslnln o/o i5 nisbe
tinde pey nkt'esi ,.e)·a milll bır b:ınknnın 
ıeminur meklubunıı hamil buhınmnl:ırı M
ıımdır. JlaklLırı tııpu sicili ile sabit olnıa
yıın al:ıı!ci:lılarl:ı diğer n1'1'adnrJnrın ve 
iştirak h:ıkk.ı lıiplf'rhı in bn ha1ctarını e 
husu :yıc fai:ı ve mcs:ıriı dair olan lddi
alıırını evrakı müsbitclerlylo hirHkte il!ın 
tarlhtrıdc!n llib:ırcn nlfınyel 20 gün znrfın
d:t d •enılzc biJdlrmel ri tızımdrr. Ak
si l3kdtrd~ haklan upu &lcıtl ile bit ol· 
mıı)nnhır :ıhş lıedelinin IY.IYla~mnsından 
hnriç knhrlnr. Mıilcr:ıklnı vergi, lcnvlri»e, 
tıınz!ri)c ,.c dclllıliyc rusurnuııdnn müte
vellit hcledayc ru uına -.·e evk:ıt lc:ırcsl he
clcli ıutrzn;>cdeden tcnzll ölıuıur. 20 une
lık 'akır icare i ta\fiz ruiliflerı) ıt ait Ur. 
l>nh ı fnzl mnlümal ıılınnk istt·~·enlcr Wn 
ınrı!ıindcn itıh:ıren herk<' in görebilmesi 
için dalrede oçık bnlıını1urulncıık nrtmn:ı 
şnrtnnnte~fyle 937 /47SO ımmar:ılı do:ç:ra
yo mfıracııntln ntl'~kl'lr do yada mc\"eut \"t!
sıııkf görcbllccckleri lııln olunur. 

H l/Rlı/\la alıone olu
nuz ve edininiz 

HikaYe 
(9 t:ncu sayı/adan devanı) 

Ama şimdi ben kararımı verdim. 
Halidi ben kendi elimle evlendirece .. 
ğim.. 

- Ne?. Siz mi evlcndireceksiniz?. 
- Niçin "vlendirmlyeyim ?. Onun 

hakkıdır. Gençtir; gUzeldir. Elbette 
kendi gibi gUıel bir kızJa evlenmek is
ter. Bu hem benim vicdani borcum -
dum. Bana hayatın zevkini, saadetini 
o verdi. Ama no istiiorum, biliyor 
musunuz, gilul, çok güzel bir kız bul
mak istiyorum .. Bunu yapamadan öl· 
mek istemiyorum. 

Saadete sordum: 
- Kıskanmaz mwına?. 
- Kimi, Ha Udi mi?. O ~nim her· 

gey1mdir. Onu ölUnceye kadar sevece
ğim. Fakat onun da mesut olmasını 
istiyorum. 

u hikaye töy1e bitti: 
Halid aakcrliğinl bitirdi ve Sa.adetle 

beraber döndüler. Saadet, köyde yeni 
bir hava ile ka,reılaetı. Halldin atl~I 
ona. bqka. köyden bir r.engin kızını 

vermek ist.f yorJa.rd.J. Fakat kızın ailem 
razı olmuyordu. 

- Ne olduğu belli olmayan bir ka
dınla evlenmi1- bml kirlenmiş; ona 
kızımızı vere.meyiz. diyorlardı. 
Kız !evkallıdo gUzelmif, Saadet, bu 

ite Halidın de biraz gönUllii olduğu 
seziliyordu. Bir gece Halidin }'ÜZUne 
uzun uzun. doya doya. baktıktan son
ra evde kendisine alt, kendisini luı.tır· 
lata.ca.k n vana h.;peini U>plo.dı? Q.. 

raya, kum evine gidiyordu. Görecek
ti. Kız gUzel mi !dl?. Halide liyik mı 
idi?. 

Kmn evine, bofu tokluğuna her 
işi yapacak klm!ealz bir kadın diye 
girmeğe muvaffak oldu. Genç kı211 

gördü. Onunla içli dışlı olmağa baş
ladı. Kız ha.kik aten güzeldi; hem do 
çok güzel.. Saadet, memnun oldu. Ona 
daha çok sokuldu .• Kendisini sevdir
di .. 

Bazt günler evin bahçcııinde bera.
ber geziyorlar, bazan ta.rlaya kadar 
gidiyorlardı. 

Bir gece Saadet çok hclecanlı idi,. 
Yüzünün rengi her zamankinden ba§
ka. idi. Zehra. bunun farkına varnuı 
ofacak: 

- Hasta mısın? 
Diye sordu. 
- Yok~ bir şeyim yok- Biraz başım 

ağrıyor. Bahçeye çıkmak, hava almak 
istiyorum •. 

- Beraber çıkalım.. 
- Hizmetçi Saadet ile evin hamm 

kw Zehra dışarı çıktılar. Çit kapmnı 
yall§na gelmişlerdi, ki Saadet: 

- A.. dedi bak orada bir at var •• 
- Ağabeyimin atı. 

- Fakat baksana.. Eğerli.. E\'C 
götürelim .. 

Yakl~t.Jlar. Saadet atm dizginin
den tultu: 

- Gel Zehra seni bindireyim •. Kor
kuyor musun yoksa.. Baksana.. Nasıl 
duruyor, haydi .. 

Zehra ata henUz binmişti, Saadet 
bir yay gibi gerilerek atın üzerine 
fırladı. Zebrayı sımsıkı yabaldıktan 
sonra atı dört nala koştw-du. 

Etrafına bakmıyordu. Mütemadi· 
yen özengiyi atın kanuna vımıyor ve 
silrüyordu. 

Zehra, Saadetin yapılmış. serifıniş
ti. Saadet ona bakmıyordu bile. 

Gece yarısı evine, senelerce kendi
sine mesut günler yaşatan Halidin 
evine getmi8ti. Knpıyı sessizce açtı. 
Halidi uyandırdı. 

- Halid, dedi. dışarda biri var .. 
Sen1 bekliyor .. Çabuk git onu al.. 

Halid kapının önUnde yan ba.ygnı 
Zehraya yaklaşırken Saadet dört nala 
koşan atın Ustundc knranlı1clarda kay 
boluyordu. 

Saadeti mi soroyorsurmz? . 
Elbette yinninci asırda: 
- Gene kadın dağlara girdi.. Bir 

daha gartınmedl •• diyecek değilim. 
Onu son dda, JnAUif müdürlüğilr.c 

giderken g'drdUm. Beni görür görmez 
bir ~k se.vincl ile id-!ta koşarak, 
yakla§tı: 

- Gidiyorum, dedi. Y11rın Aııado -
lunuı:ı uzak bir köyUne gidiyorum. 
Gene muallim oldum. Bun:ı. kavuştu. 
ğum için bilseniz ne kadar mesudum. 

Ona: 
- ~ahi mesut musunuz? 
Diye sormak ~: takat sıora.. 

madıın. ÇilnkO. g6zleriııfn içinde gi%11 
bir hilznlln izleri vardı ve bmm~ 
tirmekten kaçıyordu. 

Poliste .. JBir Tayfa Motoru 
Düşüp Boğuldu"" 

Alacay deniz motöıilnUn 1tııP.lJI"' 
tafn, mnkinist il kı ve ta}1~ . ..ıı 
tnbah Galata merkezi.ne ın~" 
mleler, g coleyin BnrtdırııtaY' 
Uıera Y mi& iSk l~sinden k 
Kumkapı açıltlnrında motörilllede 
ğunu, tnmır sıraslpdn gUvertlıl" 
nan 48 yaııında dört çocuk ba 
ilin denize dUııUp boğulduğ\11111 

mlşle'rdir. ıJf 
Zabıta tahkikntn el koyııı~~~ 

Elektrik Dlrcğlno ~~ 

Taksimde Abdülhak Hfı.rnit " 
de oturan Sezal Urnl'm f • &' 
1655 numaralı husu.si otoınobUiJI 
llye giderken Zafor sokağının 
de yanlış bir manevra yüzünden 

dlr()ğine çarpnıış, 6n kısmı P~ 
tır. J~erde bulunan Yavaşan 
zat alnından yaralanmı~tır. 

Ağır Yıırol:uıan JJÇI, 
Galata rıhtımında )'npılall )~ 

lonunun fnşa.ntmda çalışan ~ 

dUn muvazenesini kaybedip d 
1 

6ffidan vtıcudlinUn muhtelif yet 111 ağır surottc ynralanarak BC)-oğ 
tahaneıine knldırılmı5ttr. 

olaı.k :KaJ119t YU tııııJel 
Kuırikapıda Horoslumcsclt 

bir evde oturan mnkln!st JJdfıtf 
Jbrah1rrı, kansı CeınOe, Refi1' eti 
l:A lsmtnde b ş ki~l evvelki S 
kapISmm erken kapanınnst ~ 
kavgal a tutu mu lardir. :Malı~ 
si Naim ayrrmnk i.izore ara}"ll .. ı~ 
kat rhoş bulunan Akif ~~ 
mUetUr. Kavgacılar mahk~ıneyt 
m~lerdir. t,ıtJll 

lUezbAha Tamir Edll ~ 
Karaağnçtakl mezbahanln b1I 

sa~lı bir surctt cıtanıJrlne ta~ JJ " 
mi Ur. Bunun l~n bütçeyP t'.J 
k0nmuetur. Mezbaha yaptl 

tamir garrnem~tl. 
nn 1 ile Havga :Edfıl~; 

siJlde Samatyada tran1\'ny cadde ; 
mnrıılı evde oturan Gilzin i!C~ 
knvga otmlşlcrdlr. Güzin bu ~ 
buhl'8.llınn Jmpılmış, bayılmıŞ, 1 ut· 
ecrkcn ponecrc camlarını kırıı1t# 
larmdan ynrnlnnan GUzin bıı.S 
kaldirılmıetır. 

Yozgatta 
Halkevi Çalı§malatı 1 

J 

Neticesinde Çok BeS' ~ 
Yoığat, (Hususi) - Hall<e" 

f cttişi Urfa say lavı Raf et diltl 
mize geldi. Münhasıran öğ:,e 

0 
halkevi mevzuu etrafında gor 
zere ihtiyar edilen bu seyahat~ 
muz kültür ailesi için çok fa) 

du. 
Lise müdürü Fazıl Eriın p"re 

tertip edilen çayda, saylav oS 
rin ibu gaye etrafında nasıl . 
ların:, bugün evlerinin mer~~~i ~ 
tini öğretmenlerin teşkil ettll>' 
il kfJltürllnün tahakkuku bil 

ağrr, mesuliyetli. fakat ço~ 
bahıoldnğunu tebarliz ettird~· et 

KWtflr ve lise direktör1etı ;iJ, 
vererek bu gaye etrafın.da ~e~ 
Jıımalann devam cttiğ!rti, fı;1 ıı 
vasmın killl!:ir da ... lsı oJduğıı~ıı 
bın hacmi ve feragatli i!te.r1. 1 
halkevinde çalrıabileccktetJnl 
lar. 

Saylav çok ifi intibalarla., 
Halkevinin tezıthiıratile ıt'I 
saym Valimizden çalıımaJa1' 

not aldılar. "" 

OlrctıiOnda lod m :Blt Jf 
Binası l·npıJac:ık ~ 

Gıreıotıt 13 {Husuf!!) -- PeO 
kiz bin lira ke4Jfli on d~ 61" 
bınammı ihal f yapıldr. BU 
sônun en ılc ve modem yspfll 

o - ıl 
Çiçekle U ğra§anie.t 

Bir Nokta 
NobaUıırm gökleri, toprll~ 

nı günün her safhasmda ' t~ 
çekmezler. :M yyen b3Z1 ~.şı 
ha fazla ve dnhn eksik çelCDi 

dan hiç &aşmazlar. ~ 
Nebatlarm ço,'ll, suyu cJ1 ~ 

lenden SC1nrn içmek ıtıysdtll ~ 
ğor taraftan. 8tıyU dışa~ 'f 4' 
susunda da zaman ga:ıctıt•t tJB 
değişikliğe uğramadan, gaY"' 

mm surette vukua gelir· 
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Zahire Borsası 
ta•·••• 

Bulday )'Wllupk 
Bujday sert 
Arpa yemlik 
Mwrbe1aı 
Mııır un 
iç fındık 
Tiflfk mal 
Peynir beyaı ta• 
Yapak Anadol iş. 
ZerdeYa derlal .._. ........ 
Tilki deriıl 

Gelen 

$ 28 
& 20 
4 17,S 
4M 
s $ 

1420 
120 -
14 28 
61 -

2800 -
1711-
aoo -

$ 13 

' 18 
" 37,5 
s 10 

n ıe 

... _ 
uo-

Giden 
BuidaJ eao Toa Rumol '51 Ton 
Arpa 30 • ~obut 11,l/1. 
Balgv ti • Ku-;:-.ml 10,1/4 • 
Nobut 1& • Tiftik 8,1/4 • 
..;avdar 11 • KıJ 4,t/2 • 
Kepek .. • z. Jll ı,t/4. 
Mııır " .. le fındık 10,t/f. u. 62,l/2 • 
.a'UIJk 8,1/, .. lç eeviz e.ııc .. 

DOKTOR 
Necaetan Atau..., 
ff• afln ••hlan .elda buçul• 

ıllpmlan n de ıo ,. liadaı ı.aıe 
11 "•J:rarw • ..,......_, lkhlCt dalrr 
lf ................ lrabal ..... 
CnsNEl.....,.l•• ıo,.;. 
du ..._ .. nm pan~ · ı. KU1'11D. Ha 
oa olnayuculanm dalnapae mub· 
bılinıt. ınuo•M eder r •. ı .. r 2:~•~ 

TtJBAN 
rlYATB0817 

Sanatklr Nattt ve 
arbdllJan Balda 
Ruıen blrllkte Kad
muel )ilçe • Pençe! 
varyeteslnln lftlrakl

ıe .. lJDatulnıaa Yatın,. komedi 3 perde 

GOnlük~ 
ADYO 
Progr111111 

1J - NiSAN- Nl-PIUISBllaB 
OGLE NESRJYATI -Sut: lt.JO Pllkl• 

Türk musikisi. 12,,50 Ba'fadl&. 13,0I Pllk
Ja Tilrk musiklaL ıuo llütellf pllk 1111-
rlyatı. ıc Son. 
AKŞAM NEŞldYAft - S.t: 11.SO Be

:rolJu Halkevl .......... blıl IM'afuld .. bir 
temalL 19,1$ Spar •• rhatll .. ı Btnf 
Şefik. 11,55 Bana llllırrllrL • s.dl " 
arkadaflan taraf .... 1J" _.. ... • 
halk prkaı.n. .... llna ,.... 11,41 
Omer Rıu ....,.nıl• ...,. 81J1n. 11 Radife._.....,...,.,...,_.. ... 
ıltlal " bd ........ flat Qtn). 'ıı,41 
Orkestra: ı - Andna: llukol potpuri. 
t-M~:O..de..._.1---
ka: Kralnt,a f - llede: llll'aıa. 11.11 
Ajans Hberlerl. D.11 Pllklrı aalolar, epe. 
ra ve o.,...~ 11.11 loa ..._.._ 
'n ertesi llala Pl'Oll'mu. il le& 

-Moskovaja Büyük Türk -
Radyo Konseri 

15 • 4 • 938 tarihine miiaadif cmna günü latanhul 
... tile 18,30 da Moslıooa Büyülı Devlet Tiyatroaa 
Radyo ftlltaaile "Dala tulü 1744" methur Rus ve 
Azeri aanatklrlann fttirakile m•zzam Wr Tilrk mu
ıikiü komerl neıreclecektir. 

Bu konaer, halk türldileri, opera ve folklor haJa. 
mından çok enteresan olacaktır. 

Osmanlı Uaokasına memur ebnmnF 
için mOsabaka llloı 

Ollmuh Banlrvreea bu kene 1enlden bbm ... ......__Bık •r •• 
Jana 111dbaa. ._. J1a719 ıw arı artında bir mll'•._.• ..,......,... 

Y ... Udea ..... ohap ba mlBabakap prmek lne199 ....._ -· 
wdlklerbd bJde&dnaek "kabul .. rtlamu ölNDmek ........ .,. .... 
fnada .._ batta a.a. " Omu sinleri saat ı4 0e ıa anmada o-nub a.a
kumm Galatadald merk.ellbade .Kiti itleri 8enWM mlraeU& ec1e1IOlrleır. 

TaUpa.. ~ ml8blt enat ne beraber tawı ....a·-• ıa
hut ............ elel'bd " .. ,et bir yaalfede latlhdam ecınwt ..._., lldlimn 
~ llll'llkte ptbmelicUrler. 

' ........ + .. 

l ... trlub-~I B<.~lf'di"e'i Ilanldrı 
--- ----__.._...__,. . ·-

'Oülldarda Dabatlar mahallealnhı San llebmet mblmda ı.• aama· 
ralı hane ile a1'Jll mahalle" Topta11 cad4881nde •kl IH 19111110 a111D&• 
ralı dOtk&ıını 15 inci Ut onla ilhakı tein lıtlml&klne aaaml mafaatler 
namına tarar alıamqtır. tıbu emllkden 1.4 numaralıJa 1100 Ura eekl iT' 
;reni llO numaral17a 1000 Ura talmenkı:rmet takdir olaadata ft &7ftt".& da 
Uatlldar lıkele Beledl7e mevkllle Toptatı hamamı tapsmıa lt&nm Ye llarl· 
talann birer auretlnln taltt olundutu 1195 tarihli laUmllk tararnamealll• 
tevftkan aeklı gUn mll4detle Uln olunur. UOH) 

Beledl7e matbauma lllmma olan H x fi bo711nda 68600 tane kar• 
ton aoıt etılltme7e tonulmaıtar. Beller kartona 1 kuruı &O 1&11tba beclel 
tahmin edllmlttlr. Nllmuneel7le prtnamell LeYusm Mtlclllrlllla4• drl
lebUlr. trtetlller H90 No. la kananda 7&1111 ftalka n 117 Ura 11 bnfl~ 
ilk teminat makbuı nya mettubl1le beraber 15 • .f • 918 C111D& slDI 1aat 
U de Daimi Bnctımen4e b11lanmalı4ırlar. (1.) (1719). 

.... ınc 
llalaammea klruı 

Stll•J'IDW18c!• Jllmaraf mahallealnde . 
Tat'Ylmhane 80katnı4a il N. lı tat 
JDektep. il ' 
stlleJ'ID&nl7e4e Dakmecller rokalm4& 
1N.11 dtıkk&n. H 
Kantarcılarda Kepenekel Sinan med· 

bit 
SW.••• 

1.01 

reeeetnla UN. 11 oduı. H 1,11 
Slrteclde Boeap&f& mahallellnde 
TramTQ' caddMtnde 11 N. b dUkkln. JOO ~1.01 
Btllleylnalada Btbleylnala mahalle-
lfnde Kmttulamba aotatmaa Darlll· 
badi• BonaTI mecl.....a. · H 6.11 
Tahtatalecle lllatempqa maball88111• 
de Canbullan •kalmcla C3 N. lı dtlt• 
tb. 860 -8. Ti 
Vef~a Kona RlaNY mahalleılnde 
Jltmetolltafı Alımetpqa medreaeaL 190 ı,,11 
Btatempqada llllatempqa maııaıı .. 
llnd• Talıtatale 10tatında 81 N. b . 
dQtk&a. . 110 ll.11 
llndaa~c1a .. 4aabpı mallall ..... 
de illOllebl IOblmda CI N. il 
dtlkt&a. •• 1.H 
Ktlelkpuarda Boca Ha)'l'ecldln m .. 
llallealnde Aamalı TOrbe rokatmda 
Kavaf Şemsettin Tnrbealnln 1 N. lı , 
odası. 120 ı.oo · 

Yukarda 1emU. 1eneut mubam men kiralan 7Ulh olu mahaller llt, 
9'0, '' 1 eenelerl Ma711 ıonana kadar ayn a,.n kiraya verilmek bere ICIK 
artırmaya konalmuşlar4ır. Şartnameleri Levazım Mtıdtlrltıttınde görlllebl
ıtr. istekliler blzalannda c&ıterllen Uk teminat makbuz ve7a mettub~I• 
beraber 1 • 1 • 938 pazartul gtlııtl u.at 1' de Daimi Enctımende bululllll&IJio 
dırlar. (!.) (2030 

iMian bai Delterdarlıjtından ı 
Ntıantqında Te,Tlkl1e mahallerinin Hamamcı Bmtn etencll tot .... 

da klglr bet katta birer daireli eski 5 mtıkerrer 7ent 4 No. 11 Abdlanael 

••••••••••••••••••••••••-~f Qa~m~~~rn~r~~nm~uınn~m~n20Hullk~td~ 

'llrklre l~umllarlyet Merkez Baak11sı 
9 14' 1938 vaziyeti 

reılyle sair muarl r ı tıcıya alt olmak ıarUle 8600 aeklı bln altı J'IS ar. 
bedel multablllnde kapalı sarf aıullle eatılacaktll'. htetlllerln altı lb 
kırk bet liralık muvakkat temlaatlle tekllfnamelerlnl H • .f • 111 ~ 
teef gUnll saat on bete kadar lllW EmlAk MUdtlrlt11111lde toplanan tom18JO
na tevdllerl Ye ayni gttnde saat oa altıda da ıarflar aeılırken hazır 1»1111Ut-

• • • 

rı.1n.ua.u 

••aoı 
ı.ıu.aoe.ıe 
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~ 
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•.ae.ae 

suuaı& 
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tl.111.m.4 

ı:ııse.aao 
uoo.ooo 
1'9'MU14 ' 

PASiF 

..-.. .... . .,.. ........ • • 
• 1 \ 

Adi,. ............... . , ..... . .... . 
hdıa•lkllat •••ııs.oauı 

u.uaıce ..._ ınuu ıaa11u,. Kama•.,.. .... ........ 
....... l.e9flkan ...... tarar. .. tül..,.. 
Deraat• .m. ftl'alD .uu,. 
.. 111,.... • 
ICartdlfl -- ... ,,..,.... ua..-c.c1a ... ._ 
KWllllDI •alr•NI' ....... ille 

1.101.112.4<. 
t.116.001.'ıt 

.... 
...... ....;~~:.ı 

..................... 
~tlDI ta1aftll 01111 dl9tsl• 
,.,., ıMwt • .., " ••aealdt 
titrin• Mkt,.... , • • 

........... 1 • 

Ml.1G•4 Ylllltıl 

feııll W,_IU-&ımlFlltl? -Jlllll•M 

8.UL18UO 

malan. T. t. (1981) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
1. nci keşide 11 MalJıS 938 dedir. 

Büyük ikramiye 40.000 Liradır. 
Bundan bqka: lJ.000, 12,000, 10.000 llnJık lkramlyel .. ·-.. JI 

bhı) liralık iki adet mUklfat vardır .. 
Şimdiye kada.r binlerce kletyt mıgln eden .. .., PJ& 

sareWe aia de tallhlni&I ~eneytnfs.. 

ı::=;Tfl1 Ankara cadde inde 
11.111.-.C 1 

1&111.MUO Kirallk dükk6n ve ardiye 
VAKiT YURDU'na.n altmda (Ola Jftw Mt11CPP9m) JUi 

n arkadaki depolar kiralıktır • 
Ktıetık ıratbaa Ye lm.dltba&ne 7apmata sa79t el'ftlttUdlr. Jate. 

venlertn VAKiT idare memarnna mi raoaatlan. 



25 ince slgara 

20 Kalın sigara 

KURUŞ 

"DAİMA 

TİRYAKİ 
İÇİYORUM,, 

e Her Tiryaki bunu 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki slgarası on-
1 arın uzun zamandan
beri bekledikleri si2a
radır. 

•Tiryakinin harmanı 
her zaman aym olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hic değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 
TİRYAK/DE 

BULABİLİRSİNiZ! 

GÜVEN 
1 ( .ANITI 

.~ 

TURKİYE İŞ BANKASI 

,------------------------~ Yeni Kontr - Plak Ltd· 
~{URU SİSTEM Fabrikasında 

g.\ _,,.ro"l.cf 
~ LD$D '~ 

Kuru Siste 
ynpılan KELEBEt< 

Konır - Pıarll 
ff 

Çarpılma, çatlama, kaba,..-
gtbl hiçbir arıza gösterıne21• 

Jfontr. plAklar bn gibi 
karşı garanti ile satılıl"• 

KARAAGAÇ'dan maJllol 
' Kontr • plAklar stok olarak her zaman mevcuttur• 

SATIŞ YERLERi: 
lstanbulda: RÜŞTÜ MURAT OGLU. Mahmutpaşn. Kürkçll :fi~ 

28 1SAK P1LAF1D1S, Galata, Mahmudiye caddesi 

\nkara'dn : VEHBİ KOÇ Ticarethanesi. 

tzmirde : KARL HORNFELD t 
İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, KcrestecUe ~ 
YUSUF ve KADRİ İŞMAN. 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 

~amsunda: GÖÇMEN OGLU KARDEŞLER. (1 

Umum! satış yeri: İstanbul, Sirkeci, MühUrdarzade ga!l 

YENİ KONTR· PLAK Ltd. Şirk eti. T el. 22 401 ~ - ::;; 
, KARAMÜRSEL Fabrikasıt1~ 

Hayat Ucuzluğuna hlz111 1 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile 

iSMARLAMA 24 27 ıı·rı ELBiSE ve 
Karamürsel fabrikasının memleketimizin her taraimda ~ 

sağlam ve zarif yünlil kumaıtlarmdan çok mahir makastar tarafında' 
ile dikilmekte olan 

Ismarlama elbtseler 24 ve 27 Ur• 
üzmnden im&I edilmektedir. Muamelemiz peıinclir. 

(Pek 1akrnda ucuz hazır elbise dairemiz de açılac:akbl'.) 

( Sultanhamam ikinci Vakd hlldın )naı •_.....• __ 

Yeni 

Türk Musiki Kurumu 
Merkez Başkanııoına 

15-4-938 Cuma günil saat 15 de Beyoğlu !stiklft.1 caddesi 134 J 
Ambasadör salonunda. Kurumun 9 uncu yıl kongresi yapııa.caJd#• 
Çalgıcı, okuyucu, oyuncu bütün artistlerin kongrede hazır bul 

rica. olunur. BA~ 

·------ımm 

----------------------~ Muhammen bedeli 1539 lira. 20 kuruş olan 1200 deste sarı al 
27200 deste elvan zarf 18 - -i • 1838 pazartesi gllnU saat ıo,sO 41' 
ta Haydarpaşada gar binası içinde toplanan komisyon tarafı# 
eksiltme ile satın alınacaktır. t 

Bu işe girmek isteyenlerin 115 lira H kuruşluk muvaıtlt• e 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve salklo birlikte eksiltme gi1JJ 
kadar komisyona mUracaatlan IA.zım dır. 

Bu işe alt şartnameler komisyon dan parasız olarak dağıulıJJ 

Y[N i T[SliMAT 
iLMUMABERLE~iMiZ 

DA~AYUICSEK. 

rAiZ, DAMA EYi 
ŞAR.TLAR. T[MiN ro'~ 

~l:i 

. ~ WOLANTSI;: RANK-UNI ~ 


