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tsTANB~ - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (lst<mbu1) 

Başvekil dün Mecliste beyanatta bulundu ] 

ta şeker fabrika a-''Şa 

rı kur 
• ak azmı 

Şeker şirketine bu vazife verilmiş 
ve hükUmetce l/ardım vadedilmiştir 
ispanya güzeli \ 

etrafında 
reka 'oet:er 

1nglltcrcnin bcynclmllcl siynsi 
an•nnclcrinclcn blıi lspnnyn ynrnnıı
dası Uzcrlndo J·cndl ine rnkip olnbi
Jeock herlın.ngi bir ecnebi devlet nil
:ruzunun yerleşmesini hoş gUrmc
mcktlr. Du defa 1 panyn dahili 
hn.rbhıdc ltal)n ,.e Alın. nynnlll Go· 
ncrnl Prnnko 1.'"lın·ctlcrinO Y• rclnn 
etmek bnhnnc l>lc bu mcmJ..WetJıı 
toprnklnrmn gilnüllü p""""..:r tıknrnın
Jarı Uzerino.. ..ura hükiiınctinin hls
sct~l.!f& ıstırabı nnlnnınl için JS.'J.~ 
hudiselerini hntırlnmnı- l;:fıfidir. 

s ene inde idi. Artıl- 1815 Yi
:rnnn kongı·ec;i knr t'I ile \Tiıpn U
zeı·ln<le biı• konrol si temi Jnn•ıuus 

olan l\lıtırıuh lhti~ nrlnnnştı. ıh ru: 
ııa konserini t eşkil eden <lc,·lctler 
iki cepheye nyrılnuştı. Dn ccplıcJcr
den bh·inI İngiltere Jlnı·iciyc Nnzırı 
Palmcrston te:n il ctliyordu ki km·
,·etıi bir İngiliz cfkftrnımnmiye ine 
dayanarnk An'lıpnyı ikiye bi)lcn fi. 
kir cercyanlnl'mön.n liberaller tnrn
fını tutuyor.clu. Jh,ıstnryn Ye Pnıs
yn. ile nnln,ınış olnıı nus Çnrı füko
Jn i c 1\Iıtırnıh'm yerine mutlukıyct 
, .o istibrlnt rcjimJcrini iltizam edi
yordu. 

O sım.dn 1spanyııdn şimıliki gibi 
bir rejim mikndclcsi vnrdı. l•'nzlıı o
larak Portekiz de nyni ynziycttc bu
Jumıyor<lu. tsıınnyn \'C PorteJdz dev
letlerini bu uretlc llnhill hnrbo sü· 
ı·ükleyen sei>cp, saltmınt mirnsmın 
ımylaşılnmnmnsı i<Ji. Portekizde he
ııüz rüşd ça6'lnn girmemiş olnn Kra
liçe l\lnryn'nm yerine nnıcnsı l\Uj:,'11el 
snltnnnt kurmak i tC<liğl gibi fı-;pnn
yncln ~ene lıcnüz küçtik ynştn olnn 
J{rnliço 1znbclin yerini ele Don 1\nr
los iıltlin ocUyorclıı. Portckizdo l\ll
ğn<'l, t pnnyn<ln Don J{nrlos mntlil
layet tnraftarı ol<lııklnrr için o zn
mnn A' l'lıpnılnld monnrşistlcr tnrn
fıııd:m ;rnr<hnı gi)riiyorlnı'(lı. 

lnglltcl'c, gerek t pnnynnm, ge· 
rek Poı·lckizin coğrafi ~:l7:iyctlcrl 

dolnyıslylc hu memlcektlcrdc t'<'jim 
ınücn'1clcsl yüzünden bir tnl..ım yn· 
hnncı ,.e rnkip ııüfıızlnrın yer lmlmn
sını i tcmcdlj!,i için libernllcr tn
rafını tuttu : Portekizli ye t pan:ro1 
Jihcmllerlnln tnı•aflnr 01'1ukl

0

nrı 
gcııç krnliç<'lcrc ynı'(hm etti; bu su
ret le iııticln Portekiz, sonra tspanyn 
iı:lcrln<• mtirlnhnlcrlc hnlun<ln. Pal· 
ıncı·stC'n lu•r H~l memleketin snrın· 
muhitini lııgiltcrc ile Htifnk nktin~ 
rnzı ctt 1; ~onr:ı Frnn n cln lm ittifn· 
kn glrm<'k istC'yinrc onn d.n nul\'nfn· 
knt clın<'k ınechıwiyctindo knldı; bu 
sureti<' f nı;:iltcrc. J<'rnnsn, İsJ)anyn YC 

ı>ortokiz<len mürcl-kcp bir cförtlcr it.
tfrakı \ ikut lııılmıış olnyoı'<lu. nu it.
tifnk sn:\'<~shı<lc hcm 1spanyn<ln, h em 
(}o l'ort<'kizılo mntlilkıyct tnmffnr
Jnrr mn~liın oMıı: mcşı'lıtilet fal'nf
tıırlnrı gnlclıc• c;:nldı. 

ASIM US 
(Sonıı: Sa. 4. Sii. 5.) 

Ankara, ıs (A.A.) - B. M. Mec
lisinin bugünkü toplantısında bazı 
maddelerin gümrük resimleri hak
ıunda hükumetçe alman kararların 
tasdilc edilmelerine ait kanunun mü
zakeresi vesllesiyle bazı hatipler ta· 
rafından ileri sürülınilş olan mütale
aınra lrnrşılık olarak Başvekil Celal 
Bayar aşağıdaki izahatı vermişler

dir: 
Arkndnşl:ır: 
lktıs:ıt Y ekili nrkodaşımız mczuncn A ,._ 

nm:ırfo bultıırn;>oı<lu ve lıtniiz lıusiin gel
dikleri jcin .. ım.ti <>rnmız<la bulunm:ıvor
ııı ı. l\hıhlcrcın ıncbuson bur:ıtllıkt b.-V:.n.o.. 
tının, :ılt olrluı:lıı Ycklllct nnının:ı cc\'npsız 
knlm:ısını arzu clınctli{llrn için bir iki ke
Jiınc ile kendilerine ccvnp vermek heve
sine knpılılıııı. Bundn ayni zoınoııdn iktı
s:ıt vekiline vckulct ı•tıi~inıln ele d:ıhlü te
siri Yardır. Arknıloşlıırıımzın bur:ırln hhnr 
bttyurdııklnrı tcın~nniynt hül.iımctin nn
znrındnr 1 <ıçmış olnn şeyler clcğildir. E,._ 

(Sonu: Sa. 4. SU •. ~.) 

Profesör l 

Pitarın beyanatı 
A~©.ı~lYıır~0 ~1Fil ©ID ~c. 1 

~©ıtç '4a Hlhl~nmaımo 
'J'Urk mıtletinin ço~~ eski ma

zısini setir eden örtllleri 
yır tacakdır. 1 

Profesör Pitar, evvelki akşam mem
leketine dönmüştür. Profesör hareke
tinden evvel Anadolu ajansmın bir 
muharririne aşağıdaki beyanatta bu-

Başvekilimiz Celal Bayar 

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

Atatürk ile 
ispanya Refsicom 
horu arasında taati 

edilen telgraflar 
Ankara 18 (A.A.) - lspanyol 

milli bayramı münasebetile, Reisi-
cumhur K. Atatürk ile lspanya Re· 
isicumhuru B. Azana arasında aşa
~'ldaki telgraflar teati olunmuştur: 

EKSELANS B. AZAXA 
RFJlSICUMHUR 

lunmuştur: ı 
Ank d Barselmı 

ara a yalnız bir iki ay içinde İspanyol milli bayramı münase -
§ahidi olduğumuz değişikliklere son 
derece hayran olduk. betile eksclfmsmızdan en hararetli 

tebriklerimi ve çok samimi temen. 
Hiç durmadan büyümekte olan Ye- nilerimi kabul etmelerini dilerim. 

ni§ehir, bizzat bu büyümesi ile Tür-
kiye tarafından sarf edilen fevkalade K. AT ATVRJ<. 
gayreti göstermektedir. 1 EKSELANS KEMAL ATATÜRK 

Gerek Ankarada, gerek 1stanbulda TÜRKİYE REiSİCUMHURU 
vermi §olduğum bütün konferanslarda Ankara 
gözümün önünde bulunan yüzlerce ve İspanyol milli bayramı münase· 
yüilerse talebenin ciddiyeti, dikkati, betile gönderdiğiniz tebrik telgra-
alaka ve sempatisi pek ziyade nazarı fmdan dolayı eksclansmıza hara-
dikka:imi celbetti. Bu konferanslar. , retle teşekkür ederim. 
dan bılhassa. pek aziz bir hatıra sak· '/Jf ANUEL AZANA 
lıyorum. ı Rci.<Hcu m h ur 

(Sonu Sn. 4 Sii. l) ---·--·--------' 

Eski Macar başvekili 
Kont Bellen 

Macaris,anın A~manyaya 
ilhakını istiyor ! 

Budapeşle, 18 (A.A.) - Pasti Nnflo 
gazetesinde anıılusun bıraktığı akisler 
hakkmcln tefsirlerde bulunan eski baş -
vekil kont Betten, an~lusun Macaristan 
için mahzurlu olmaktan ziyade faydalı 

olduğunu iddia etmekte ve şöyle devam 
etmektedir: 

"Pı·ensip itibariyle Macaristan için 
büyük bir devletin kom§uluğu sıkıcı bir 
şeydir. Fakat Macaristanın Alman ta -
raftarı bir siynset t.akip ettiği ve zirai 
mahsuliıtının fazlnsiyle iptidai pıaddele
rini Almanya için hazır bulundurduğu 

mUddetçc Almanyanm Macaristnnm za
rarına olarak budutlnrmda değişiklik 

yapmakta ve bir tecavüz siyasetiyle iki 
memleket arasındaki dostane münase -
bctle>ri iblfıl etmekte hiç bir menfaa -
ti yoktur. Diğer cihetten Macaristan 
ile Almanya arasındaki iyi münasebetler 
ancak Almanlar Macaristnnda doğrudan 
doi;'l'uyn veyn bilvasıta bir nasyonal-sos
yalist rejim kurmak istedikleri takdirde 
ihlal edilmis olur. Nihayet nnşlus Ro -
mnnya.}'J ve Yugoslovyayı :Macaristaııa 

'( Soım: S. 4· Silı 5.) 

Bugün 12 sayfa 

Telgraf adresi: Kurun - Tsfanbul 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

! Sayısı heryerde 
100 para 

Kazanç vergisi 
Kanununda tadiller yapan lagih<A 

meclise verildi 
Eğlence ve istirahat yerlerinden alınan 

verği l1 üzde kırk üçe indiriliyor 
Ankara 18 (Telefonla - Kazanç 

vergisi kanununda tadiller yapan 
lô.yiha meclise verildi. Bu layiha ile 
hnlkm eğlence ve istirahat ihtiya
cını daha ucuz ve kolay bir suret
te tatmin etmek ve diğer taraftan 
inhisarlı mamulatımızın istihlftkini 
artırmak imkfınlannı hazırlamak 
üzere tiyatro, sinema, birahane, iç
kili ve çalgılı lokanta, gazino ve 
bahçeler gibi eğlence ve istirahat 
mahallerinden alınmakta olan ka-
1.anç vergisi nisbetlcri yüzde yet
m İ§ be§ ve yiizde doksandan yüzde 
kırk üçe indirilmektedir. 
Diğer taraf tan mahiyeti itibarile 

büyük ve iradı gayri safisi yüksek 
olan binalarda işletilmesi zaruri 
bulunan otellerle kaplıcaların ver
gi nisbetleri yüzde otuz be§ten yüz 
de yirmi beşe indirilmi§tir. 

Gayri safi iratları iki bin liradan 
fazla yerlerde açılan istirahat ve 
eğlence yerlerinde sanat icra eden 
sanatkarlarla temsil ve OYl!n heyet 
Jerinin vergilerini hafifletmek ''e 
bu gibi sanatkarların celbine imkan 
vermek üzere bunların vergileri al
dıkları ücretin yüzde onu olarak 
tesbit edildiği gibi tiyatro, sinema 
ve konser snlonlarmdn veya diğer 

yerlerde kendi hesaplarına münfe 
rit ve toplu bir halde konser veren 
lerin gündelik gayri safi kazan 
üzerinden tarhedilen vergilerinir 
ağır geldiği anla.cııldığından bunla 
rm da bilet bedelleri üzerinden ver
giye tabi tutulmalarını temin içir 
kanunun 37 inci maddesine yenider. 
bir fıkra eklenmiştir. 

Layiha ·1e beynelmilel mahiyette 
acılan sergi ve fuarlarda eğlence 

ve istirahat mahalleri işletenlerder 
evvelce 'kazanç vergisi ile mUkellcl 
olsun olmasın bir ay müddetle ver
giden istisna edilmişlerdir. 

Vergiye tabi serbest meslek er. 
babından alınacak maktu vcrgiy! 
gösteren yeni cetvel de layihayr 
bağlıdır. 

Bu cetvele nazaran nüfusu iki 
yiiz bin ve daha ziyade olan şehir 
lerde birinci sınıf 650, ikinci sım' 
200, üçüncü sınıf 80, dördüncü sım' 

30 lira. 
Nüfusu elli binden 200 bine ka 

dar sehirlerde ikinci sınıf, 15<' 
üçüncü sınıf 80, dördüncü sınıf 3C 
beşinci sınıf 10 lira. 

Nüfusu on binden 50 bine kadar 
yerlerde dördüncü smıf 30, beşine= 
sınıftan 10 lira vergi alınacaktır. 

Profesyonel güreş 
müsabakası başhyor 
Pazar günü Tekirdağlı, Kara ALi, 
MüLagim ve Himmet karşzlaşacr ı. 

Sonbahardnnberi şehrimizde profcs -
yonel gilrel' mlisabakalnn görmiyorduk. 
Havalar dUzeldiğindcn ve tarunınış peh
livanlar dn şehrimize gelmiş bulunduk -
larından önlimlizdeki pazar günü Tak -
sim stndyomunda enteresan güreşler gö
receğiz. 

Eski Tilrkiye başpehlivanı kam Ali Uç 
sene ewcl bir müsabakada kol kemiği 
çatlamış olduğundan o zamandanbeıi gU
rC§emiyordu. !{ara Alinin kolu tama -
men i.}ile§Jlliş, iki glin evvel Istanbula 
gelmiştir. Yino değerli güreşçilerimiz -
den Himmet de şehrimizdedir. Londra
da yaptığı mlisııbakalan kazanan Mülii. -
yim pehlivan da pazar günü B"crcndiz -
den hareket etmiştir. Perşembe günil 
şehrimizde bulunacaktır. Türkiye baş -
pehlivanı Tekirdağlı Hlise.}in de Teltir
dnğındadır. Pazara kadar lstanbuln ge
lecektir. 
Müsab:ıkalam pazar günü saat on beş

te başlnnacakUr. Himmet, Tekirdağlı, 

Kam Ali, 'MUlfıyim arasında kura çe -
kilecek, bu suretle teşekkül edecek 
çiftler biribirleriyle karşılaşacaklardır. 

DUn gece Himmet ile Kara Ali Alem
dardaki Vamsey klübünde yarım saat 

1 cmctc11 !ftiTC§O ba..~ıay m C~tı • v.t,Ş 

pehlivan Kara Ali 

lfara Ali ile Himmet sıkı bir idman 
ynpmışlnrdır. Kara Alinin daha hii.kim 

_s_u_·r_o_n_b_ı_r_c_k_ze_rs __ iz_.}_~_P_m_ı_ş_la_r_d_ır_. ______ ~--------~-----=-(=S~o~nu Sa. 4 Sü. 3) 

Först Viyana 
Dün Ankarada 2- O 

mağlii.p oldu 
Oenr~er ·rPği - An~aragU(•U muhteıttl dlln 

fevkaU\de bir oyun oynadı 
(Yazısı 9 uncu sayıfciiüi) 



~BATAKLl1'TAN 
~iMPARATORİCELiGE 
No. 7 \'azan: D<adöırcaıını ~afOo 

u köpek sürüsünü kemik yı
ğ,nına çabuk sahn da sussun 
- Olma?., sana yUk olmak istemem. 
- Hayır, bmıkmam ! Sen teı biyeli, 

~u.shı, bılgili bir gençsin. 1g bulmakta 
gt.içJUk çekmez.sin. 

- Benim gibi olmak yaramıyor bu
rada .• Ha)•at Löyle olmayanların!. 

- Evet, bataklıkta yalnız sllUkler, 
çlyanlar, kurbağalar yagar! 

- Ben ya manastıra ginncll;im, ya
hut AUnaya gitmeliyim. Ah, Atinaya 
gidebılscm ! Orada bUyUk . Ur ler var
mış! Buradaki iğrenç ve çUrütillmüş 

hrlsuyanlık yokmuş nma, sanat ve illin 

_çok.mu3! 
Hepsi olur, UzUlme! GUç değil kl bu. 
Ana caddelerden, yan sokaklardan sel 

gibi akan halk bir düşman hilcumundan 
kaçıyor gibiydi: Çoc\Aklar kucakta, yi
yecek oeyleri veya torbalar elde, yor
ganlar minderlerde sırtta .• Hipodromun 
etrafını saran yUksek duvarların dibi
ne yıkılıyorlar; it.işiyor, kaJuı,ııyor, bağ

rışıyor; ortalığı garip bir uğultu ile in
Jetlyorlardı. 

- Hızlı gidelim, biraz daha geçerse 
çıkmak lçln yol bulamayız! ... 

Prokopos dişlerinin arasından bir kQ
fOr gibi mırıldandı: 

- Deliler sUrUsU !. .. 
Birinci urm meehur U.tln oair ve 

hlc,1yecllerinden Juvenal'in sözlerini 

tekrarladı: 

- Pancm et Circcnscs.-
Juvenal bu sözlerle çökmekle olan 

Romanm (buğday ve parasız sirk oyun
Jan)ndan başka bl:' ıey lstemiycn fazl· 

letaiz balkmı anlatmak istemişti. Garbt 
Roma çökmll§ ve o halk nimdi Bizansı 

doldurmuştu. 

Prokopos lndaronun evinde Uç çocuk
la annesinJ görünce hayranlığı son dere
ee>i buldu: 

- Sen bataklığa dilşmU~ ~lr melek

llhı ! 
Çocuklar pek h0f\lll8 gitmlşti. Onlan 

aevdi. Komito bebeğiyle oyruyor; Aııas
taaya kedinin kuyruğunu çekip çekip 
bırakıyor: fakat Teodora ona ~ları, 
tiyatroları, Vasileva ile Vasili.ayayı, sa· 
rayı soruyordu. 

Ara sıra Mikrula ile arkadaşı da söze 
karışıyordu. 

Dellkanlınm tarih bilgisi pek geniş 

~rfinllyordu. Günün en mühim meselesi 
olduğu için söz hep hipodrom oyunlan 
etrafında dotaoıyordu. Bir aralık: 

- Yann Blzana kurulalı 1163 sene o
luyor. Böyle bir ıehrin ve bir devletin 
sençllğl bet aııırdır. Beş asır da durgun
luk sürer. Şimdi Bizaııa yokut inlyor-

DedL 
- Ne kadar çok olmut!. Kim kurmuoT 
- Bu, güzel bir masaldır. 
Teodora Prokopoaun ayaklan dibine 

~meldi; ellerini onun dizlerine, çeneai
D.İ de ellerinin UstUne koydu; bUy(lk bir 
merakla dinlemiye hazırlandı. 

Dellkarflı anlatıyordu: 

- lsadan 658 sene evveldi. Yunanla
tanda Korint berzahı civarında Magara 
adında bir ochlr vardı. Bu ıc.hlr halkı 
~ğalmca gcçlnem ı oldular. Bir kıl5Dll 
bqka yere gtdecektl. Fakat nereye gt
deceklerinJ kestiremiyorlardı. Adet ol
duğu gibi kAhlne tiOrdular. KAbln onlnra 
yeni tehlrlPrinJ (Körlerin memleketi 
karşısında) kurmalarını 1!8ylcdl Gt.mlle· 
re bindiler. denize açıldılnr. Birçok yer
lere uğradıklnn halde körlerin memle
ketini bulamadıl:ır. Buraya gcldiklE'rl za
man. Akropoliln bulunduğu yer (1) o 
Jrad:ır hoştnrma gitti ki herhalde yerleş
mek il!trdiler. Rcl.8leri Viuı.s Hnlkedon
dakl (2) küçük kasabayı göstererek: 
"lşte kAhlnln dediği k6rler memlekeU 
orn.'\tdır. Çllnkü karşılarmdakt yerin eır 
alz gUzelllğtnl, bir eehlr kurmak için ne 
kadar uygun olduğunu görmUşler! .. de
dl. Or:ıya yerleştiler. Bunun lc;ln adı 

(Vlzas Blznns) oldu. Bu yerle!jme on 
bir mayıstn olmuştu. 

Masal bittiği zrunıın Teodoranm göz 
kapaklan dll llyor: uzun kara kirpikle
rin c;evrelodiğl lrl kara gliz bcbr>kleıi gö
rUnmea oluyordu. 

Gecenin bundan l50nraaı. Mikrula ne 
lndaronun ~ ~aşrrlnı1 bozularak ço

cuklara )'apılua elbmeleriD eon ıeıert. o 

giln Gorta Orcanın (3) dışansmdan 

topladıkları papatyalardnn küçilk çelenk
leri, ye5ll küüıhlan blllrmcklc geçti. 

-V
HIPODROll"" 

Miknılanm kalbi ümit ve heyacanln 
çarpıyordu. Annstnsyavı kucağına al
mıştı; Komito elinl lndaroyn vermiş; Te
odora, Prokoposun kilçllk parmağına BÜ· 

\Uk gibi yapt§ml§U. Halkedonun arka
sında belli belirsiz aydınlık baı;lam!iU. 

Prokopos onlan hipodroma kadar gö
tUrdUkten sonra ayrılacak, halici ve 
Marmara kıyısındaki limanları gezecek, 
kendisini Atlnaya götUrebilf"Cek bir ge
mi arayacaktı. Bu gemido klirek çekme
yi bile göze nlmı§tı. Ikf genç kadının o
nu alıkoymak için harcadıktan emekten 
hiç bir netice çıkmanıl§U. Eğer gemi 
bulamazsa akşama gene eve dönecekti. 
Fnkat eğer dönmezse merak etmeme
lerini s5yllyordu. 

Hipodrom clvarmda halk Ustilsle yı

ğılmıştı. Çoğu bUtün geceyi nyakta ge
çlnnlştl. Uzanacak değll de kıvnlıp ya
tacak \tadar yer bulanlar gözlerini oğug
turuyorlardı. Mayıs olmasına rağmen ol
dukça nemli bir ayaz vardı ve konuşan
larm, çekişenlerin. bağnııan veyı. ağla
şan çocuklarla annelerin uğultusu Ua
tUnde vakit vaklt Uz veya :>es öksürük
ler yUksellyordu. 

Sııbnhm ilk l§ıklariyle beraber, sevinç 
sesleri, battA çığlıklar duyuldu. Sonra 
halkın kocamnn bir çukurda birikip de 
yerin içine sızmak için delik bulan ye
eilli bir <Jel gibi ortaya doğru dalgalan
dığı görüldü. 

Hipodromun sağ ve solundaJd iki bO
yUk kapı açılm~tı. 

DllşE"'l, ezilen, kalkan, dayıı.k yiyen ve 
atan\ann a.ymı yo'kt\i. Uğultu ytlk11oldl 

ve çığlıklar l'Oğtıldr. V:umıak, kurtulmak 

ve blrlbirlerine işaret fc;ln '.ı:alkan eller 
bu c:ılgm selin köpükleri gibiydi. 

Otede saraya doğru uzanan yumruk
lara kUfUr eden sesler vardı: 

- Antiyokos knpuıı niçin açılmıyor? 
Alçak köpekler! ..• 

- Yere b:ıtsm dUnkU u§ak!. 
- Knztklamalı! 

- Eşeğe altın semer vurs&ıı gene e-
şektir! 

l'l"lparator blrlncJ Anastrumı geçmeel
nl anıyorlardı. 

Blztıncıta hiç bir şey Hipodrom oyunla
rından daha azız değildi. Eğer bunlar ol
masa eu çılgm ve konna karışık, sarhoı 
bıılk, ne imparatoru ne de onun ordu.su
nu dinlerdi. 

Bunu bilen imparator da emri vermek
te gcc:lkmfldi : 
· - Şu k8pok stırUıUnU kemik yıfmma 
çabuk salın da sussun l 

Katlzmanm altındaki Antiyokos kapısı 

açıldı. Şimdi halk lmparatonı alkıelıyor
du: 

- Nlka. Vullevs! ... 
Bu aesler de deminki küfürlerin çarp

tığı 68rBY duvarlarında akisler yapıyor
du. 

Ancak bir saat sonra, mavi oyuncu 
lllrm girmeleri için ayrılan kUçUk kapı
ya vardılar. lndaro Prokopos yanakla· 
rmdan öptü: 

- Burada blr kardeşin var, unutma, 
Kalırsan seviniriz. Gidersen yolun açık 
olsun! Allah kavuştursun! 

}Jikrula yalnız bir yanağına dudakla· 
nru dokundurdu: 

- Beni de karde3 bil! •• 
Anastasya bir oey anlamıyordu. Komi

tonun akit fçr.rdeydi. Teodora: 
-Kıılsny<lın ne iyi olurdu; bana es

ki zamanların gUzel masallarını anlatır
dın! Çnl>uk gelirsin, değil mi? 

Diyordu. Prokopos onu kucakladı: 
- Allah seni lAyık olduğun yere yUk-

selt.ınn ! 
Sonra annesine dönerek DA.ve etti: 

- Bu çocuğa iyi bak!. 
DellktE'n Indaroyu gören gardiyan ka

pıyı açml§tı. Gene; kadın Mikrula ile ço
cuhlannı içeri soktu ve gnrdiyantara: 

( A r1aı.cı1 "'ır) 

(t) To'll:npı araymm bulunciuğu yer. 
(2J Knclıt.öy. 

(S) AJtınkapı. Y odlkuJcde. 

~ 

arıs onıu ·-~:··::"·~:~-,. 

F ransada tahta çıkmağa 
lib tarafından sor

guya ~klldfğl bil· 
1
f 

dlril('.n rnpen j 
1914 do 

çahşıyor 
1 

SI cwe!A Versay mual'ıedesi, sonra Fran

llllııl•~~'*~._ilf, sa ııc Almanya arasındaki 1920 t:a lmza-
. ........... r.•~~ı:ı;ı Jnnan bir anlaama ilo, onlara verilmiştir 

Buı;Un Belçika, krallık tahtına hak id· 
dia eden bir;;ok prcnslC'rlc doludur. Bun
lardan b:ıelıcası Ar§ldUk Otto ile li'rnn-
su: han<'danınm son torunu olan Pari! 
Kontu dur. 

Parla Kontu da Fransada kıratlık kur-
mak ve tahta geçmek arzusundadır. Bu
nun için çalrştığmı da söyliyor. Bulun
duğu bir beyanatta şiSyle demlrtlr: 

- DiSrdüncil Anrl zamanında ol!!aydmı 
ata biner, arkama bir kıta asker alır, 
Frn• .. •aya yUrUrdUm. Hoe blr eey olurdu 
dofrusu .... 

"Fakat 193~ da bulunuyoruz. Şimdi 
tık atla ormanlnrda dol~ıhyor. Frnnsı: 
krııllığı:u tekrar bu'mak lçlö ba§ka tUr
lU hareket etmem lfı.znndı. 

"Bir yazıhane tuttum. Birçok y8%1 mıı
kinmıl aldtn1. Ikl telefon koydurdum. 
Parlate bir ga::cto çıkarıynrum: "Kral 

post.ıı.sı .. Dnha şimdiden Fnınsnnm ilc;te 
bhintl~ mtılı3birtmm ve,r. l•t4 O.Hd ..... 

ele ııtm:ık lçın sef erc böylo çıkmı11 bulu
nuyorum! ,. 

Paris kontu. bir yandım gazetr>~inf çı
ka.nrkcn, bir ·andan da BE'lçlka Alplcrin
de kış sporlan ynpm'lktadır. 

o 

4hnanya IJe Fran
sızlar arasında lhtl· 

laf h bir mesele 
Alman hUkftmetf ile Ren hududundaki 

Fmn"'·~lar arruımdıı bir ihtilaf çıkmıştır. 
Alsas Lorenln Almanya;-ıı dahil kıs

mm-''l yaşıyan ve Alman tebaası altın
d" bulunan 443 Fransız vardır. Bunlar 
Rln:ıv denilen yeri f!Jgııl ederler. Bum-

ve korucularına kadar butUn memurlan 
Fransızdır, arazilerini istedikleri gibi e
kip biçmcğe haklo.n vardır. 

Bu3iln Almanya, Versny muahedesinin 
bu son izini de ortadan kaldırm:.k isti -
yor ve Rinav Fransızlarmn, mUrncaat e
diyor. Bizim paramızla bir buı:uk mil -
yon liraya yakın bir para mukabilinde, 
arazinin Almanya~'ll terki isteniyor. 

Fakat, Fransıs kl>ylüleri bu teklifi 
k9.bul etmiyorlar. Bunun Uzerine, Alman
ya bir Ultimntom gönderiyor :e 15 nisn· 
na kadar mUhlet veriyor: Bu tarihe ka~ 
dar Fransızlar araziyi satmağa razı ol
m:ı.zlnrsıı şirrete müracaat olunacaktır. 

nton.v belediye reisi, Ultimatoma ce
vap olarak, bir rcylüm tertip ediyor ve 
lınll:ın serbest olarak reyini istiyor. Al-
11'.anyada. ve Avusturyada, Avusturyanm 
ilJınkı hakkında re)iAm yapıldığı gün, 
Rinavda da Fransızlar, toprakla. rnm Al
mnnyaya sattlınasmı iste)ip istemedik
leri h:ıkkmdn reylerini veriyorlar: 

Roylerin neticesinde Ultimatom beee 
karşı 438 le reddediliyor .... 

Buglin hi.dise resmi bir mahiyet al -
mıııtır. Rlnav kl5y1Uleri mesele~ e Fran
sız hükumetinin müdahalesini il!temok-
tedirler. 

Keyif Verici Zehlrleı 
Hakkıntla Konferanı 

tJsküdar lfall<evlnden : 
10 - 4 - 938 6alı gUnU l!aat 20.30 da 

Uskildar Halkevi salonunda doktor It!
znn Karne~ tarafmdan "keyif verici 
zehirli maddeler ve vücutta yaptığı tah
ribat., mevzulu bir konferans verilecek 
ve projeksiyonla hasta tJplcr cenlandı
rılacakın:.,. __ ~-

- Şahitleriniz ncrcdct 
- Ckç kaldılar. Çılctıktan aonra 

biz kendilerini lokantada bukıcagız. 

Yeni Sovyet elçisi 

Fon Papen sor
gu ya çe ~<ilmiş 
b'ransızca "Pıırisuar., gazetesinin yaz

dıb'llın göre, Almanyanm eski hariciye 
nuın ve sonra Viyana elçi.si fon Pjpen, 
hükumetin gözUaden dilemile ve gW1 
polis tcşldtlunın hususi bir heyeti ta -
n:ıfındnn, birkaç saat, sorguya çekllmf§· 
Ur. 

Fon Papenden uunlar sorulduğu zan-
ediliyor: 

1 - BugUn mahpus bulunan mUhim 
blr Avusturyalı oalısjyete niçin birçok 
mektup yazmıştır? 

2 - Huaual kAtlbi Baron fon Ketler,, 
U martta, Hitlerln Vfyanaya girmesin
den bir gUn evvel ortadan kaybolunca 
niçin o kadar tellp dli§Dlilgtllr? 

3 - Baron hakkında Hitlere niçin tc
gı:;\o'-llslerde bulunmuştur? 

B11 soı:gunun ııcttcesi bilinmemektedir. 
Al:Şıoux OTT-0 MACAR URAJ..ı 

01.MAK ~'1\'ETlNDEI 
Awslurya au.~" çıkmak 'çin seneler

ce hayal beslemlı olan A ,,.,,,ı. Otto da 
Belçlkada eatosunda oturuyor. Avuıı. _ 
ya Almanyaya geçtikten eo:ıra, kendim 
hakkında tevkif mUıekkeresi kesildi: A-
vu.ı.~~ya a euiuı; tav• 

· kif olunaca~ .. 

J..:rşldilk Otto bugtln Avusturya tahtı • 

na geçmE:ı an de artık ta.mnmiyle ilini -
din. -cımıiıtir. Yalnız, buna mukabil, 
Macb.~tana kral olmayı ihtimal dahilin· 
do t;urUyor. 
Diğer taraftan, A vusturyada Suonfg 

1leyhine açılacağı söylenen davanın 

Habsburg aileal de alAkaııı olduğu haber 
veriliyor. Alman hükumeti, Şuısnlğin, 

baııvekilken, kanunu esasiye muga)ir o
larak, el!ki imparator allesino mallanıu 
iade ettiğini ileri sUrfiyor. Bunun için, 
Habsburglarm Avusturyadaki mall'ln Al
mnn hUkfımottne geçmiş sayılmaktadır. 

Gaz Kursları 
Hava tehlikesinden korunma koml.s -

yonu bu hafta zarfında \-ali muavfninln 
b~kanlığmda toplanacak, gaz kurslnn -
nın mesaisi giSzdcn geçirilecektir. Gaz 
kurstan hazirana kadar devam edecek, 

Bugu··n ·,··ıma'nam Qs:ni ta'<d~m sonra Uç ay için tatil edilecektir. Son .. 
_, • • ' baharda kıırslar yino ac;ılacııktır. 

e.me!< üzere An::araya gidiyor ,-KURUN-

Yeni Sovyct clçi8i ve rc/i7mı 
Şehrimize gelmiş olan yeni Sov~et llk önce, Ankarada Sovyot bilyUk el-

bUyUk elçisi B. A. Terentiyof Sovyet çıliğinde bulunuyordu. Sonro Izmlr bq-
B:ı§koıu;olosluk binasına inmli bulun - konsolosluguna tayin edilmloti. Gerek 
m" ··tndrr. Kendisine refikası ve kızı ro- Aııkarada gerek lzmirdeki vazifeal es -
fakat ediyor. namnda tUrkçeye merak ctmi§ olduğu 

Yoııi bU~Uk elçi, bu ak§am Ankamya kin llsanımızı konuşabilmcktodir. 
gidcc ktlr. Ankarada, Reisicıımhurumuza Son defaki memurlyeU, Sovyct harf· 
itimat mektubunu takdim t-ttiklen eon- clyc komlsC'rllğlnde idi. B. A, Terentlyef 
ra ynni vnzifeırlne b:ı lıyecaktır. Sovyet 'Rusya hariciye komiserliği birin· 

B A. Terentlycf, dUn de yazdığımız el şube şefliğini yapmakta iken, terfian 
gıbl, evvelce de meml<!ketir ·ıde bulun- Ankara bUyUk olçUlğine tayin olunmuı - 1 
muı genç bir Sovyet diplomatıdır. tur. 1 

ABONE TARl!<.ESI 

Aylık 

3 nylık 
6 D)'lık 
Yıllık 

il tmld.:r.t lfrmle!.-et 
i~lnde dııında 

!l5 
2!i0 
475 
!100 

155 Krş. 
425 " 
820 • 

1ti00 • 

Tıırıfeı1ınden Balkıın Rirl!Aı !tın 11 da 
oluı kuruş diişulur. Postu hırlı~iııe gir. 
ınlycn yerlere ıı)dn yetmiş beşer kuruş 
z.ımmcdilır. 

Alıoııe kaydını bllılıren mektup ve 
lclgnır ucrcııııı, nlıone parasının poslu 

\•eya lJnnka ıle )ollııına ücretini idare 
kcndı uzerınc olır. 

TQrktucntn lıtr posla merkt:lnde 
KUIWN'a abone yazılır. 

Adres deltl$1irme ücreti 25 kuruştur. 

-------------~------------------" 15 Yıl Evvel Bugün: 
Alaarl/ ~·el:dlcll rt&ml mekteplerden oau

rl ~il mektep bulunamıyacajjı hakkındaki 
kutııına iıllnaden ıthriml:dekl Amerikan 
1°ıb mel;teUnl ıe<idtlmlılir. Mektepte 
mevcut bllfımum tıbbi alili ve edevat Ame
rikan hükılmelinln lslelJI il:erlne Tıb Fa· 
klllleml:e devredlluekllr. 

Amt'rl/.:an hDlıı1m,.tl mt:k6r mDtıırıetfe. 
ki eı111nlnrın hn11ır irin ttherrü edllmiı ol· 
dııklnrından ıatılması roi: olmudı{jına ııt 

gene bir hayır; nıı1e&sescsl olan Tıp Fakul
ledne devrine kara.r oermiıter. 



·-----------·~ *~....,...~~ ........ 
satelller eemlyetlnln bir te itti 

Halis süt için kontrol istasyon
ları kurulacak 

Jatanbia1 litctller oemlyetl, mhbl ıdW1 ( 
.ııt;lledıı ne tekDde aW.JrJanm ma4- mit olan tumafl&rla ta NiM.il dDI 
de lliaade __.. bir rapor hUlrJa • iki bine yakm fakir yavru sıtcUrlle-
ımtbr· Be1edl1e1e ftrUmlt olarak bura- cetttr. 
par ~ M1Jen••trr· . Bu lkl bin eocutun 1000'1 I'~ 

Aw11rmn malQmata aere rapora.. . mmtatum4a. bini de diler mmt.&-

18hrba Jaer 11mtlnde llll~erba llbJd .at kalardadır. 
atıp eamMıtJanm kontrol etmek ıcm Gümriik Ve Pakel 
<ımatroı ~> ..,.,... teldUl Poatahaneai Mütterelc. 
bnhmmalrtadır. Bu koDtrol ~ Talimatn•meai 
:: b&1tar ile bir ~ bahma • Paket poetahaneelDID llmrlkl• 

...... : mlftereken huır1&41tlan tallmat-
1J1HSi!lV ceml1etf. im~ im· name 8ntımctZdekl aım ilk ._aııam

ıtdlDMI lcln lc&p edea muraflarm cemi- elan lUbaren tecrlbe maı.ttetln4e Te 
Jet tiltt•ıdnden verllmelllnl bbıı1 et - blr at devam etmek u.ere tatbik 
ndflerdlr. mevtltp.e konulacaktır. Bu bir AT 

sarfında taltmatuaealll tat~tııı
KiiltiirJe: da mtlfklllAta teısadlf edllmecllll 
~ya 8etyüz tak4lr4• h&llrandan lttbaren ta'U-

Oiretmen Alınacak: matname reamea tatbik mtTJdtll• 
Orta te4rlaat kaclroeunun Jıazır- 1um11tacaktlr. Abl halete nom.nıan 

Jık1atma bqlanDUlt.Jr. Bu itle ut• tamamıanacattır. 
rqmak bere KllltOr Batanlıtm4a A~ Tetklcler Yapan 
wta te4rtaat cUrekt6rtl Bar ATDl'ıillı G&nr&k Müfettitleri 
Nekaaııtı altmcla bir komlqcm top- Belcik• w tnıore gtlmrlklerlncle 
lalam.Jftn'. lkf yıl kadar tetkiklerde bulunan 

llnelt. Tenld.en ta4fon. slrecek g1mrtlk mlfettltlerlnden Hlmlt n 
ıstntmen miktarı. almacak JWCfml.. Rami felırlmlze dOnmtltlerdtr. Her 
cı Olretmenler ,.. meTCUt nrdlm• lkl mtfetttt eıastı tektlde yaptıktan 
Glretme:nlerln TulJetl tetkik edile- gtlmrlk tetklklertnl birer rapor ha
cettlr. Kad?OTa 100 otretmu aa.. Uııde hazrrlamala bqlamqlardır. 
ha strebllecektlr. Bu raporlar a1 sonuna katlar &tl-.-
. iY azm Açılacak rGk ve lnhlarlar veır.ı.ttııe gOnderl-

ICamplar lerokUu 
Dltlr Dlrekt8rltlll 1>• 711 tehrl-! M1lfi1i1i ve Ame~ 

afila tara Hmtıerbi4e ~lcak l'hlcte teılElkler J"&ıtan mtıtetf;lf Ciilif 
tamptarbı lıuırbk_Jlllflne ball..-r·~ tarife.lif m~ Sabahattlnln 
IUfbr. Seki• b9ltıi acıt 4allaı1>1r. .Ufft ı.~ı4t.Qm 

Oni • edecelrlerl Ullf!Jmaktedlr .. 

~ç_ ........ •• - :tlrmı. ıo, •• •en latltaete 
e~"tlalTenlte talebe ve 
Pl"Oı.örlwl tstanbulun yakm semt
lerblde tetkik gesllerl ppa_eülar
dır .. 

Bu ancıa ıo klt1llk Mi' ıam. 11-
dlrn97e gtdecetUr. Bunlar J141rae-
4e dOıt gllD tadar kalacallardır. 

B1Ulcl&n bqka 600 kltlllt hduk Te 
lttlaat faktlltnl talebelerinden mf.. 
relrtep bir kafile 4e 4etanlarm hf
bnblr altmcla hınlt tllıt tabrlka
mm cennete llcleceklertlr .. 

O'nivenitede Konferam 
Dla aktam 'Onlvenltede profeeör 

.Koi'l8 RalbTab tarafm4an cotraffa 
eutltllll ıaloaunda (B•JeCanlar) 
DNnllu •Crafmcla bir tcmterau Te
rllmfttlr. Konferantta blttııı profe
IOıter Te talebeler huır bulunm11t-
lardlr. ' 

o 
Olmriiltlertle: 
8-.Ja Ve Petrol Antre-. 

polan Haklandaki 
Talimatname 

11san bir mllddetten~rt latanlpul 
stmrlk baplllcllrllll tar&tmdaıı 
huırJaııan bellllıı -ve petrol antrepo.. 
lu-ı talllll&tııam..ı ikmal e4llmlf, 
dmrllk ve lnhltarlat veklletlnce taa 
dik Ol11nm11ttar. 

Deniz,.ollan Mlldtirii 
Ankaraya Döndü 

Denizyolları mUdtlril Raufi 'Man-
7'1 dtln Ank&r&7& hareket etmljttr. 
B&J' ltnft JlaDJ'M Ankarda 'kala
c81t blrbo ftD. sarflllda lktmat Ve
:tllet11te bur mtWa temularda ba
luucak. Denll7o11an lelareslnde ,.... 
pılmaaı mlltua:ner huı itler llserhı
cle al&tadarlantan talimat alacak
tır. DeDlsJotan lllclllrll b11 arada 
J'&rm Anbracta topl-.ıaacak olan tk
tılat Veklletl bllb.oo :tomlıaıoııuna 
ela lftlralt ederek. llm&JJ. ltletme 41-
rektıJrJUlbb 988. 88'1 HJlelerl bl• 
l&nooıarı haJtkm4a izahat vet'eCfk
tlr. 

o 
B.HuanSaka 
Ankaraı-Döndü 

Balkan Antantı ekonomik •onse-
1lnln 1ıldm l&l'aJDl4a 7&».ılan tQp. 
Jantısma rı,uet etmek bere "1trl• 
mbıe c•tmlf bul'IUlall n bir UUa7ı 
ıecen bir samanaaberl :tOIDleJ' ifa 
lerl)te nıeeıul olan Trabzon Safim 
B. H&f&ll Saka J>lln Ut&mkl ebprel 
ile ~J& dBnmtltttr. 

ı:tD 

BlrTaftih 

mozayıkları 
Proleılr Vttmar ge
Ufor ı t•llımalara 
tekrar baıtanaeak 

JJil llO IMDe4enberl IDOIQildan ecı1mat
ta ola A7Uot1& mbNdntit pyet mı
blm bir IDOIQ'lkDmı ecıtnıuına c1aba 
baf'aıı•ü Qseredlr. 

Ba eheimab'etU ili baprmakJa .... 
pi o1aa • Amer1b. BllalUI wtltllll.. 
mim.Ol proltlDr Vltmor bir Jaafta1& 
kadar _....... plecektlr. llola)'lklan 

... IUl&tMrlal', p1mlflerdlr; Amerl -
bil ..... ._. ...... tbıerine, 78-

nl taa1l)'et :bemea ~-
...... bdal' ~ o1&1l lima1*Jat. 

le nattebe -- bll1lk bpmm .... 
ria4eld ... ne. ,... IQ mart.eala ... 
JrlJbMltld ~ ft aallplerdl. Bail -

c1aa ~ -- ...,,,.,.. ham ra
ftlcJarm ~ temls1ell.erek 1aJ -
metleri n abelllklerl ecıla tonulnnıt-
t'ıl. ' 

Bugfln, &ı tarafta blrbo bin lira mu
JBfla JmralmQI oJaa m?aspm bir lekele 
8serln4en :r.. .... lleryemln tamr1erlnl 
ecmıtla meuaı oJacülardır. 

Oa tarafa dlll8D J1.ft1D kt1renln tam 
ortumd•ld ba tasvir, o zaman1d BbeD8 
reaıfnhl btltb brüterlstlibd haiz bir 
ell8l'cJlr. Bu eene ba 8ll8l'ln tamamı meJ.
dana cıJranblUI olacütlr. 

llimt:itli Malaalilde.: ·, 

lehir meclllll din mat OD d8rt llapk .. 
ta blrJDd refl fttDI a.t Necip Serdea
pçtlnbı 'bqlnmhlmda topıanm.ur. Dk
obl atretmenıerln.la iadem amıan Jlak
JmıdıM tetUt. bt1tQe eaellmenlne, me • 
at lctare.l taUma+;nemeefnln ta.,,fldna 
dair clatml enctlmea karan mfllkl1e eıı • 
cOmenlne, ufalt. btranJI " beta )'01-
Jardan seçecek arabalar lçbı b)r m.m
name l'&Pdmur ltlzumm dair teklif 
~ euctlmenlDe havale eaDmlttlr • 
Hamamlara alt Klrtgepıe 1111& lablp .. 

!erinin lnt IUlar tbıerfndeld tuarraf -
al1etlerl haJr'kmda kavanla " mlllldye 
eacllmenlerlnJa mUtteret mubatuı bllt
oe enclmenlae &6Dderllmlttlr. B1IDda, 
Juunam lahlplert tenclllerbae alt mrk • 
~e nJarmm mtlltl,yetlnl bet 11ene 
eoma belediyeye devretmeierı takdirbl.
de belecUyenln lnmJara lehfr ft)'UDCI 

metre mDrlbmı on kuruttan vermeli mu· 
ftflk cBrlUUyorda. Bu tenz!Wm bllt.çe.. 
de akil olacejmdan meselenfn bir de • 
fa da bt1tçe enc'1menlnce tetkDd nnrva
tık g8rillm0gt0r. 

Kea.rbklar t1cıet tarltealnde :yapılan 
~ta dair mtıltlye encllmenl muba -
tuı otunmqtar. Kearlıtler pbesl mll
dlı1l Bay Stueyman. ba hUUlta labat 
Tel'IDll, Zbıclrlltuyu mearlıl dçln bhı;ok 
mtlracaatlar 11PddtJmı. fevlraflde lllllf 
lçba aynJaa yere gOmtuecetıer lgbı • • 
pd olarat ıoo Ura ahnmumm mtınulp 
oJacalmı. azami fiyat 1Q1a de mıhma 
lll&btyet ftl'lJmelllıalD mtblulp oJacePı 
115,Semfl, mubata bba1 edlJmttUr. 

Bundan IODn. beled!Je •hlta• ta1I • 
matrumıelbdll ı-t& imal eden ,..ıerıe 
lllt lstiha1 e4ea :rerter .. llllql cllDrHn. 
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tana Sanl1e -- Bua Hamdi ile 
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•ıei1 Uıtln etmeJctedlr. 

Sirkecl G6mriik Şu1Jesi 
için Bina , 

ıı.n Sfftecfde blnamlık Jtld'n-
ilb utt J>lr ambar lef1ı4• oallf&ll 
arr~ duırllk tubell 7atnıda mun
'--bir blaaJ& tatı7aaattır. 

Glılarlk bafmldlrlDIG. Sirkeci p. 
lt ...... 4a e11d VqoaU*nfıl 1nıl1lll• 
4lNU ,.mte bu;ft ve JeDI bir bina 
~karar vermlfUr. tııpata 
hiıa4a bqtanacaktır. 
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......- abone oJmem ilk flıima1ı lro-



Millet Meclisinde 
Bazı gümrük res:m1eri hakkın

daki kanun kabul edildi 
Anken, IS <A.A.> - Büyük Millet Mec

llıl buıOn llılml Uron'ın bo$kDnhQınd11 

toplınırek baıı moddelcrln sümı ük re
simleri h11kkında hfikömetçe IU!haı olu
nan kararların ıo:ullklnc olt kanun lı\ylha
"nı milıokere etmlttlr. 

Bu kanunun hükümlerine ııörc, 2204 111-

)'Jlı konunun birinci ınaddcsl ile verilen 
11lAhlyetc lııtlnaden: 

• - Gıııetelcrln ~e maarif vekAletl ta
rafından reınıl kitap lfsteslnc llhal eı.lllen 
mektep kitaplarının baıılmuınıı mahsus 
kilıtlar ile diler ne\•I kAlıtların, 

b - KömOr yakan vesait bcyrıelnıllel 
ııerılıl nıOııa'>cbcti)'le getlrllen e'ya11111, • 

o - J\üb ~eker onıbııltıjındıı kullanılmak 
üzere Tur:.i)c şeker fııbrlkalı:ırı anonim 
şirketi tarı:ıfındnn lthtıl edilen kerestelerin, 

d - Matbıı:ıl umum nıüdrulüğiJ tarafın
dan Alnıın)ada lıınlırılnn "FotoAraflı 

Turkiyc" adlı olbi\ındcn memleket dehilın
dc tevzi ed i imek liıcre getirilecek 5.000 
adcclinlrı, 

e - Orman c:lftllAi bira fabrikası ic;in 
bir defaya moh~mı olm:ık fızerc getirilerek 
bira ~i,elerlnin, 

f - Hırlc:hm ithal cdllecck tekerlerin, 
GümrQk resimleri hakkında lcra \'ckıl

leri Heyetince ıııulıleliC tt\rihlcrde nlınrnı~ 
qlan karorl:ırın tasdiki istenllnıtk!eyJI. 

Kanunun he:\ eti unıurnlyesl Qzerlnde söı 
l!arı Hfi,nü Kitapçı (MuAlıı) Rozete, nıee
anıı TC mektep kitapları itin kullanılacak 
klğıtlardon alınan ıilmrlik resminin ten
;ı:Wne dair kararn:ıınenln çok yerinde ol
~a takdirle kaydederek bu lenzilin di
ler kitap kAğıtlarına de teşmil edilmP.11{
nha memleket içinde seni~ mikyasta kül
tllr yıa71m1na )'ardım edc:ceAıni söylemiş
tir. 

HaUp bundan r~nra küb şeker omlıolA
Jı için dı~rdon ithal crlılecek keresteler 
hakkındaki karıırnomcye teınns crlcrek, 
:&371e bir zaruretle karşılaşmış olmanın Q
ıOctı hfr şey olmnklo beraber knbul etme
nıeie inık&n bulunmadığını 11öykmlş ve 
ha tarz ihtiyaçlardan vareste kalınmama
sı kin tedbirler 11lınması ıemenni5inrle bu
hınmuştur. 

Jf(hnü J\ltopc:ı sene bu müna-sebelle te
şer fahriktılsrımıtın bugünkü vaziyrtleriy. 
le blihul kabllfl'elleri n memleketin şe-

ker ihllyRl"I fö:erlnde durmuş, harltten ıe
tirilen tekerlerin ıümrük reıminfn ıarrtın 
da tılınması dolnH~iyle torbalarla ıctirll
mesJ )'ÜZlinden birçok zararlar husule gel
mekle hulıınt1ıığıınu lş:ırct ederek, gfünrnk 
tarlfc~lnde l'ııpılacık ufak hh tadlllatla bu 
mahıunın önüne ıeclleblJecellnl L:ayde)'• 
lem iştir. 

Hüsnü iKtapçı gene knrarnameler ara. 
sında huhın!ln ve ıııııtbuat umum mfldürtil
ı;n tarafından m"mleketlmlzl tanıttırmak 
için tertip edilen ve hariçte baııtırıl1rak 

memlekete ithal olunan "t"otoğraflı TQr
kin" albflrnleriııin ıümrük reaimlerine ait 
knrnrn:ımcrc de temas ederek matbuat u
mum mOc11\rlüğOrıQ bu eserlndcrı doleyı 
tnkdlre şııyan gönlülllnO söylemi, •e de. 
nıl~tir ki: 

"lJu teşebbüslerin tevali etmesi, şıyanı 
arzudur. Ancak bunun kendi usıtalnrı
nıızla, kcnrll "arlıklarımızla temini, meın-

rıuniyetinıizi bir knt daha artırucalı:tır." 
Mu#lıı Mebusu, hariçten llhal olunan bi

ra şişeleri mfinmıehetl~·le de bira iııtlhlA
kinin nrtmuını lemin itin bundan ılınan 
rcslınlerln inclirilmeılnin faydalı olacııl;ı 
nokıa~;ı fıTerinıle de durmuş ve ıene hariç. 
ten ithal olunııl'ıık küb ,.e toı şrktrler re
simlerinde ;:.·npıltın tenıllftt ,.e~llesh'lo de 
memleket tek@r ihtiyacının ıene memle
ket içinden tmlnl fcln ahnmıın icabeden 
tcdl.ıirlere ılı dOşfincelerini lıuh e)'lemlt· 
tir. 

Ahmet th~ıın Toks~ı (Ordu), IJilsnQ Ki
tapçı tarııfından J<itap klatılırı rulmlerı. 
nin indirilmesi hususundaki nokt•l nıııa. 
rına lşlfrak elliAinl ve bu )'olda ılınacak 
kararlann hayırlı neticeler nrecellnl SÖl'· 
lem1$lir. 

Hatiplerin bu mOtaleıılarını takiben Daı
"ekil Ce161 Ba)•ar JcOrııO)•e ı;elerek lzııhıt 
vermiştir. 

Bu luhnlı müıeakııı kanun IAyihuı re
ye koııularuk kabul edllmlttlr. 

Gene hugünka toplıntıdı TOrlc ı:ıyri 
r.ıiibeclıllerlne tah~ls edilen malların "cr
gllcrlnc ,.e f~lclln kanun ll'ıyfhuın:ı bfr 
madde llA"°'ine rlair kanun Jlyihalarl)·le 
İzmir telefon tesisatının satın alınması 
hakkındaki kanunlar müzakere ,.e kalıul 
edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi çar~ambı ıünQ 
loplanacaktır. 

Profesör Plttarın 
beyanatı 

(Oat yanı 1 incide) 1 
Çankayada memleketin §E'fi olan, 

mümtaz devlet adamı Aatatürk tara
fmdan kabul edilmek gibi bUyUk bir 
saadete nail olduk. Kendisinin mem
leketine taallftk eden bUtiln ilmt işle
re ltar3t göstermekte olduğu ihtisash 
ali.kaya bir kere daha eahit olduk. 

Bflyük :ief, giindelik ağır kaygular
la son derece me11gul olmakla beraber, 
~k milletinin en eski menJelerl hak 
Jmıda bizimle g<SrUşmek lUtfunda bu
lundu. 

Bu içtimada, Bayan Afet, B. ŞUktii 
Xaya, B. Silreyya ve B. FAf endlyar 
otıu hazır bulunuyorlardı. 

Pek kısa olan ikametimiz esnasında 
bayan Af et, hakkımızda zaraf eUe 
memzuc bir alAka ve dikkat gösterdi. 

Berıtbcrce HitJd devrine ait bir ar
keoleji rnıntakasını ve bazı kasabalan 
ziyaret ettik. Gene beraberce Etime
eut kasabası civarında Çubuksu lAh
ldyatında 'kablettarihe ait çakmak 
taşlan bulduk . 

Bir müddet sonra birkaç gUn Adı
yaına.nda ikamet ettik ve orada yap
m11 olduğumuz kablettarlhe ait arke
olojik ara~tırmalarımıı muvaffakiyet 
le neticelendi. 

Toplamış olduğumuz çakmak tql~ 
mım uzun aUrecek olan tetkikini yap
tıktan sonra bu müphedelerimizin 
neticelerini neşredeceğiz. Bu mU§ahe
delerin Türkiyenin en ilk r.amanlannı 
biraz olsun tenvir etmekten hali kal
mayacağımızı ümit ediyoruz. 

lsta.nbulda tiniversile rektörü, hak
kımız.da çok büyük bir aIAka ve tevec 
ctih göetermeğe ıitap etti, bundan do
layı kendisine karşı derin bir minnet 
ve ıükran hiaaetmekteyiz. Oniven;ite 
arlca.dqlanınızın ve kendilerine tek
rar kavuımakla bilyük bir haz duy· 
mue olduğum eaki talebelerimin de 
bu minnet ve şükran hiuini kabul et
meJertnl dilerim· 

Vermek ,ere!ile mübahi olduğum 
konferanalann, bir müddet 80llra A-

nadolu içlerine :yaprla.cak olan talebe
yi bulunduklan :yerlerde kabtettarlhe 
ait arqtırınala.rı tel:ail etmeğe tahrik 
ve teşvik edeceğini Umlt ederim. On
lar bunu yapmakla pek canlı, pek f &&l 
ve heran Reisicumhurun allka ve dik 
katine mazhar olan Türk tarih cemi
yetinin kendisi için çiımiJ olduğu p.
yenin elde edilmeıılne kuvvetle yardım 
ctmi§ olacaklardır . 

Devlet reiainin bu dikkat ve ihti
mamı, henüz Tilrk milletinin çok eakl 
mazlaini örmekte olan örtillerl yırta· 
caktır, 

Son konfera.n11mda A vrupanm kü· 
çük Asyaya neler me.dyun olduğunu 
göstermeğe çalı§tun. Eğer kUçUk As
ya olman idi Avrupa kıtuı, eaki me
deniyeti olan yontma ta§ devrinden 
§imdik! medeniyetinin esası olan ne
Qlitik medeniyete nasıl geçeblllrdl '! 
Buna akıl erdirilemez. 

Biz, küçUk .A15yaya, hububatı, ehU 
hayvanları ve Avnıpanm bUyük btr 
kısmını i§gal eden inan ırkını med
yunuz ve 'bu iete Anadolu bQyUk bir 
rol oynamıgtrr. Şu halde biz, buraya 
geldiğimiz zaman eski bir vatanı ara
mağa gelmiş olan ziyaretçiler vadye
tinde bulunuyorduk. 

Şimdi bütün ikametimiz esnasında 

bizim hakknnızda her gUn nazfktne 
ihtlmamlarmı bezletmit olan B. E9-
f endiyaroğluna te§ekkUr et:meıne mü
saade edilmealnl rica ederim . 

Bayan Pitar da ıu beyanatta bulun. 
mu,tur: 

Tllrkiyeden ayrılmak, her zaman 
için bir kederdir, fak.at bunun eebebl 
Yalnız birçok doetlara veda etmek r.a· 
ruretı değildir, belki bi.dm için Av. 
rupada yegAııe olan ve nuıl tarif 
edecefiml bllemediiim bu muhitten 
ayrılıp uıa.kJapnak zaruretidir. 

Bu muhit, gUalllk muhiti, uald 
ve ayni zamanda saadet muhitidir, 
herkea tarafından riayet olunan inti
zam, ve dlısiplin, hararetli bir genı:U· 
ğin §e"k ve heyecam, maddJ te~ 

Rüştü Aras 
Dllo sabah Aokoraya 

geldi 
Ankara. 18 (A.A.) - Uariclyc Veki

limi• Doktor Tevfik RUıtü Aras bu aa
bah beraberindeki zevatla birlikte To -
roı ckl'lprcslyle ochrbnize dönmU, ve la
ta:syonda Hariciye VcklleU vekili ve ad

liye Vekili Saraçoğlu ŞUkrli ve Harfciyo 
VekAletl ileri gcJcnleri ve diğer birçok 

ze\'at tarafından ka~ılanmıetır. 

o 
DAH1Ul.'E KADROSUNDA 

DEGIŞlKLIK 

Ankara. 18 (Telef onla) - Dahiliye 
veklteU kadrolannda bur dcilttkli'k • 
ler yapan yeni bir kanun liyibaaı ha • 
zulaunıtır. Bu llyıha mUnderecatma ıö· 
re, iki vtllyette v.li muavinliit ihdaa e
dilecektir. Mektupçulann )1lklek mek· 
tep mezunu olmuı §art koıulmaktadır, 

latanbuJ, Ankara mektupçul&rrnuı maq
lan 7 bin kuruı olarak tecblt ediliyor. 
NU!uı lolertniıı llyıldle lfuı için nll!uı 
mildilr maaşlannm 25 liradan 50 liraya 
kadar olmuı kararlaı;tmlzyor. 

o 
TA1"1"ARE RESMt K~NUNUNDA 

TADtt.AT 
Ankara. 18 (Telefonla) - Tayyare 

remnt hakkındaki kanıınun btrlncl mad

deılnfn tadiline dair llytha mecllae ve
rilml~tlr • 

Kanunun birinci m.addeaindeki "pltj. 
Jar,. ibaresi kaldınlmalçta, m':lhalli hU -

kumetin mUsaadeai ile açılan beynel • 
milel panayn- ve sergiler tçtnde açıla -
cak tiyatro, ılnema, •Irk ve konıerlerhı 
duhuliye bileUerinln panayır ve ılrklnin 
devanıı müddetince bu reıiınden iatta • 

nuı tublt edilmektedir. 

o 

Güreş 
(Oat yanıl incide) 

rUreıtiii ıörülmüctür. Eakl Türkiye 
b~pehllvanı çatııyan kolunun çok eağ
lam oldujunu, Türkiye bqpehllva.nlıiınt 

klla bir zaınanda yeniden alacağım IÖY· 
lemlottr. 
.., lı'l*Y1il PalıU ._ • .....,e.U- ~-

merikalı Erman ile Isveçli Nefrin peh
livanlarmırzla rUre~eceklerdir. 

Bu puar gUnU ıallp çıkacak olan ıü· 
reı~ıer ecnebi pehlivanlarla kartala • 

· pcaklardır, 

1) 

Ressam Ahmet Ziya 

Öldü 
Güzel Sanatlar Akadomlııi profesör -

!erinden lteıaam Ahmet Ziya pazar &U
nu &korun üzeri ıatUrrceaen vefat et -
mletlr. Ceruu:el'li dün talebeleri, Gllzel 
Sanatlar mensubinl, ve kendlatnl ıeven· 
ler tarafından meruimle kaldırılarak E
dirnekapı aile mezarlrğıııa defnedilmif

tlr. 
Merhum ordudan blnbqı mQtekaldl 

olanılc ayrılmıı ve uzuıı umand&nberl 
Gilzel Sanatlar Akademlalnde manuır 

bocıı.sı olarak bulunmuıtur. Ekaeri ta -
lebeleri memleketimizin bucUnkU 1&n&t

klrlannı tepU etmektedir. 
Ayni zamanda inkllAp mUzeai mUdtirU 

bulunan sanatkAr 75 yaımda bulunuyor
du. 

den pek yükaek olan ve birkaç eene 
içinde hayranlıklar uyandıracak ıu. 

rette tahakkuk ettirilmiş bulunan., 
fahri terakkiye doğru mU§terek cehd: 
time hUrmet, bilmek ve anlamak için 
hissedilen :lhtlraalı ihtiyaç. Sonra 1ı~r 
keste mil!terek olan, heran teneffUı 
edilen ve bütün bir milletin gör.leı,rin

de okunan bllyük a§k. Toprağa k:ır§ı 
olan aşk ile karı§lllı!J olan bu bilyük 
qk, oef e doğru, memleketi kurtarmıı 
olan, onu klyuetle, baalreUe, hayır
hahhkla idareye devam edaı ve bir 
sulh Jltikball hazırlayan kahramana 
dojru yüklelmektedir· 

Endfteden kurtulmuı ve aevmekte 
ve hürmet etmekte olduiu bir tel 
kendlatne rehberlik yapmakta otan 
bahtiyar Ttırk milleti. 

TUrkiyede kendlml bir ecnebi ~ 
detmiyorum. GOıideter olduju cU>l 
köyJWer de, UM dlre~rıert ve prote-
16rleri oldufu gibi genç lmJar ve ta
lebeler de benim cıo.tlanm4ırlar. 

.btanbul, lenden aynldıfmıdan do. 
Ja.yı ağlıyorum. 

AnadoJu, seni yakında görebilecek 
1 

mlyinı?., ' 

Beş vekilin 
beyanatı 

(Vat yanı 1 im~ide) 

Yelemirde bu nokta ilıerlnde tevakkuf et
mek işliyorum. 

Mcırılekelte şekerin ııarff)'&h ,oyanı 
memnuniyet bir sureııc inklşaC etmeı,ıe ve 
htih16k miktarı artmaı.tadır. Hariçten te-. 
ker ithaline mecburiyet hasıl olmasının 
!'öCbebi yilksek he.)·etfnlıce malumdur. Se
..erc fiyat takıiir edilclill zaman maliyet 
r:~ atları. falırik:ıların m:ılb et hc'.\:ıpJ:ırı, 

temettü "C ''ergiler kül halinde mütatea 
edilerek tıuıOnkii mııklu rivat miktarına 
,.arılmıştır. Au csa" nıııh:ıfaza ediliyor. 
llu esa~ muhafaza edilirken fabrikalar a
leyhinde tebarOı erlen bazı noktalar var
dır. Fabrikalar aleyhinde dedim, meselı1 
kendllerıııin rle ternaı> bııyurrlukları vec
lıilo, p:ınçar flyatl:1rı diler mohımllerimi
ıln flyatl:ırın:ı nazaran. muelA buğdaya 
nazaran, d:ıha çok elverişli idi. eV hıllA 
denilebilir ki, en i)'I fiyatın alınan nıah
sııllcrimi2dcn hiri prıncar idi. 

l'akat son :ıamıınlnrd:ı to;mık mnlwJllr
rlmizin 3ilkselmi' olmaM pırncar zürraı 
Uıerlnrte e~khi glh! ca7lıl bir lrslr yapmıı
maya bn,lııdı. Selcer ,ırketf hunun üzeri
de te,..kkur etmeye •e tetkikat yapmaln 
başlamışlır. 

lıtihsal meselesine ıellnu, fabrikaların 
tıtlhsal4tın1 ırtırmak, mQıtehlllc ihtiyıtl•
rına cc,·ap ''erehilme.k lmkAnı mevcut iken 
Avnmaılnn ınr.mleL:etimlze il~nihaye \'e
lev kısınen olsun teker lthaUnc devam et
mek hlc birlmiılıı ınu etmlyccell btr key
fiyettir. 

SEKER SANA Ytl~OEX BEl\J.P.:-\EN 
GAYE 

Su halde teker .. nayllnden beklenen 
menfaatlerden biri ıürraımıza feydı Ter
meklir. lL:incial de, memleketimizde mo
dern ılraatl ı:ınıirn ve te,·sl hine "asıla ol
m:ılctır. BlS~·tc olduğuna göre, memtckelf. 
mlz dnhflinde hunun l'letnanları mevcut 
olduıtuna 116re Avruı:uıdan ıelecek 'ekerln 
ithaline :ıcd çekmek bizım ıı;ıu •••tt•ldir. 
ı:ıklt tekli .ba.ı•l•m•k •arli)·le. tlrkelin 
J'tlnlden sermaye bularak n koyduju 6Cl'o 

rnayenln emnleyt altına ılrdlğini ıördük
ten :ıonra memleketimizin rnuhtellt rer .. 
Jerlr1de yeniden b(\yQk oeker fabrlkatırı 
kurmak lılzımdır. 

Şeker şirketi bu vaıifl' ile t:ıvıif edilmiş
tir ,.e kendilerine bük6rnct nımıaa yar
dırp da Taadolunmuştur. Şeker ıanayiirıi 
kurarken daha ('Ok ••rka n tark havalisi
-'.....,.. ,~ .._.. .._.., .. _.~~ 
çok o sahayı tetkik ihtiyacı nrdır. Çan. 
kü ruemJekelimiıiıı sarp kmmlırında e. 
sıısen oeckr sanaylinin mu,·affakıntle ku· 
rıılablleeell ve idare edllebtlecell. keııdl· 
illinden anlafılmış, bustln için bir bak!· 
kat hıllndedlr. Asıl mOhlm mesele ı•rk· 
ta kunılıcak unaylln rantabl olup olma. 
yıcalı luıyfi)·~Udlr. Eler telklkıtımıı 
bi&J, rantabl oJmasa dahi möhiın bir za. 
rara sokma)·ıcak netice)•e sötüıilrse, tar
lun mllıınlt olan mıntıkalarında şeker tab-
rlhn kurmak karar ve nnıin~eylı. Mev
eut btihsalAtımu:ı tstihlAk mlkltrh•ltı mQ. 
tevaıln bir hale ıetlrmek hine ayrıca proı 
rannmızdı yer vermek tstlyoruı. Du au
relle hem şarkın, hem sarpla nıcmlt:ketin 
yükselen şeker i~tihlAk miktari;ı. le müte
nasip bir lstihaal miklarını elde etmeye 
calış:ı~ağız. 

Şeker iatlhllk miktan ambaJlJ mesele
si, ve sair ılım şatım da mües~ir noktala
nn eRer bunlar vana, deliıttrilmesi ar
ıu edilen feylerdlr ve bittabi a14kad:ır ,.e: 
kAletı;e ve alAkorfarlarr.a nazarı ltlbare alı
nacaktır. Omit ederim ki, heyeti umumt
)'eyl burada aöı a6>•1tyen hatip arkadaşı. 
mızı memnun edelek bir neUceye ,·anltr. 

KA.CfT l\f P.SELESINE GEi.iNCE 

KA~ıt me~<'le~lne sclinee, bunun için de 
Jktısat \'ckillnin vekili olmak sıfat ,.e ~e
refiyfe siıe hitap etmek blerlm. Fabrikatar 
kurulduğu zaman IAakal Qç sene bir tec
rübe de"rc~I ıeçlrlrler. Bu da mcı,·cut rtr
sonelln, mutıhasıııılırın, amelenin ,.e mC~ 
t~ıenln, memleketin teraitlne adapte ol. 
ması kindir. Ekscrh·a bir memlekette 
Jılr fabrika açıltfı~ı ıaman, ilk üç sene kAr 
beklememek IAıırrıdır. 

?<:ormal olan budur. E~er fabrika t.uruJ
duAu tamın Ur edecek oluna, ınomıal te. 
1'1ıkl olunabilir. Biıim URıt fabrikamı& 
bu şerait hilAfında olarak ilk 1tneslnde 
klar ~in edere!( bizi memnun etml~Ur. 
KAiıt maliyet flyıUırımı& biç olmazaa A,._ 
rupa ile ayni seviyededir. Asıl mll~kQI o
lan me1ele bOtün dlinyada kUıt fi)·aıları
nın Jtlbelmealdlr ld, bu da harp •na7H
nln de mıddel lptfdal1e1l olnıuından ile
ri ıelm .. tedlr. Mubtao oldutumua kQıt 
lhti:racımızı fabrika kurulurken huap et
mı,uk. Fakat menıleketln muıy:ven kalite
lerini T8 dJler DmlerlniD hepsini menı-

Jeketle istihsal etmek için hldlaelerln fc. 
barl)'!e Te bizim anumuıla atıJmıf ıdım
lır da •ardır. Ellmlıde mevcut Ujıt fab
rikasını büytltmek fçf n lntaata dnam edl

y0nıı. SeJJiloı fıbrltıasınırı lnpsını da 
devam edlUyor. Bunlar blttflf uman •
radaltl mflnakapya me1dın kalmıyacak 
Te memlekethı fhtf~yle mtUeneslp ola
rak bu i•lerl J'(lrfttecelf r. C8n1dl tıtn tek
nlllnde .,.. besaplanndı ranaffıluyet ken. 
djsinl 16sternıltUr. 

S6•f'1'1nı bvndıo lbtrettlr.• 

ispanya güzeli 
etrafında 

rekabetler 
(l'st yanı l incide) ' 

Tarihin şu ~n~jp cikeslne dikkat 
ctmeUdir ki 183.'l do mutlAkıyet Te 
ıncşruUyet tnrnrtnrlıu·ı arasındaki 

dahUi harplerden tam bir asır sonra 
İRpanyacla dııhn kanlı bir surette, fa
kat bu defa cumhuriyetçiler ile kral· 
cılnr aı·asında bir rejim harbi oluror4 
Jıu· asır e' çel !span3 Qda kralcılan 
Jltlxıım eden çnrhk nusyası rerfne 
cumlrnrlyetçllerl nıüdnfaa eden blr 
SoTyet Rusya, huna mukabil kralcı· 
lnrı tutnn dn 1tnlyn ile Almanya ba• 
lunuyor. 

So,•yct Rusyanrn tabi" maksadı 
~uınhurlyctçileri mUdaCaa ederek lı· 
ııan1·adıı bolşe,•ikllğo en yakm bir 
Jdnrc kuruıaktır; 1tnl;ra ile Alman· 
)nnın mnkşnrh bir taraftnn komUnfz. 
nıc liarr;ıt mUcadelo etmek ve tspaa• 
yada komllnistllğc gidebilecek her• 
hnn~ bir idarenin lmnılmasrna en• 
gel olmak, diğer tarACta.n Frankoelı
lara yardım etmek Teilloslylo Akde
nb.dc coğt'nti ''o 5tratejik meTkil 
mlihlın olan fspn.nyol topraklannda 
U.ler oldc etm~ğo çnlışmaktır. 

ltalra ile Almanyarun hö7lo bfr 
,.1'%1yet ihdas etmoleri Fı·ansa için 
en hüyllk hlr tehlike teşkil ct'ler. Zl• 
1'• hu takdirde Fransa Ud ateş ara· 
ınnda Jralnıı~ olnr. Onun itin Fran• 
t1a ~!iftS ttlhnrt1ı,, lıııpanya~a ademi 
mUdahaln Hlyıuıctlnl mUrlafaa etmolıt• 
le '"'raber clljter taraftan her lk.l mu• 
harip t.nrnfn. yal'clnn ed~r görünüyor, 
tngiltcrcro cıclince, tabii olarak o da 
Frıım:ıınm yanında lmluııu;ror. Fn.· 
"""t; diğer taraftan <lt' bp•rnra top
.., lnrmda İtalya Uo Ahnanyanm 
yorla~moınoleri jtln bUyUk hir faali· 
yet saffQ.,fy.,r, 

llülA.sa bı>•n~... ...ıuu harbine 
karşı ~\ \'nıııadald büyük "-vlctlcr 
taralmdı:m gösterUen ;rakın alh ... 
tıpanyollann kara gÖ"lcrl itlıı clei{l· 
dlr. İapanı·ada cumJıur11V~i, Tfllh'1i> 
kralct bir fdıtre bnl\mouun da gene 
bu devletler lı;in ikinci derecede e
hemmJ)·eU hah; bir feydir. Asıl nıe1e· 
lo A1ı:<1enbln kapısı Cebelilttarık bo
ğaana blklnı olan, Akdonhdn C&rl' 
:mmtakumda mtlblm üslere mallk 
bahman tspanya topraklan Oıeri11• 
de t11panyt>lla1'dıın b••kA blr de·fle· 
tin mevki a.lm.Ası ihtlmall<'Ur. Tabii 
olarak bütUn dlplomııUk taaUretlar 
bn ihtimale kaı-.. ı f.:arfohnunaıct.• 

dır. 

ASIM US 
--------~------~--~--~----
ValdehanAnda BotaltılacalC 

Odalar 
Vil!yot. hıfz:ssıhha meclisi pe~em9 

gUnü toplanara.K Çnkmnk~ılar yokuşun .. 
daki Vnld" hanının !cinde oh:•ulmuı 

sıhhi bakımdan mahzurlu olan ocl4lann 

boşaltılması meselesi hıılckmda bir karar 

,·crecel<tir • 

Kont Betler 
(Usttarafı J i11ciüJ 

kar§ı daha mutedil bir siya:ıot takip et
mcğe icbıı.r edeccl.tir. 

Roma • B~rlin mihveri bundan sonra 
Tuna havza:nnı:ı tnıu:iroinde dab& ınU· 
hlm bir rol oynıyaco.kur. Esaaen ?daca .. 

ristanın nıU&taltil kal:nasmda ve Tuna 
ha\'ze.smdakl mcmlel<et.lcrin kuvvetlen
meelnde lngiltero ve Franaanm menfa• 
allerl vardır. 

Dünkü Hava 
Yl.lrdun Trakya, Koc:ıeli, Ese bölgelerin· 

de hua aı bulullu, diğer bölşelerde çok 
bulutlu ve yağışlı ~ecmlf, rüzsArlıır, dolu 
~c K:ırıırlcn!z Juyılnrında cenubi, diler 
)'erlerde umumiyetle snrbt istikamette orta 
kun-cıtc earnlttir. Diln lstanbuJda haTI il 
bulutlu ıecmlş, rilıdr ccntib! ıarbt lstf
hmetten saniyede 2. 8 metre hızla eımif• 
tir. Sa.ol 14 de hava ıaıyjkı 7li0.6 milimet.. 
re idi. Sühunet en ~üksek 13.!l 'C en dütllk 
de 6.1 santlgrol kaydolunmuştur. 

o 
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San1: Çamı caııueu 
Melek: J'arlete buluplmı 
Slmer: Yl1z erkeğe bir ku: 



Yazıın: Kur2 Ştromayer Tefrike 4 

Koca, avda! 
Umuml llarJl esnasında, o zıımaıı l 

Almanynya, snrb' Prusynnın orta kıs. 
nııııdıı 'l'ubcl ' 'e Konil5 orasındaki 
"Uevıi ·ıı" orıııuıılnrtlı:ı yıı.lmnilcr tü
remiş, tOrlll suçlar işlcyorlnr. 188~ 
te'icllutlü \ ' C ı..;nrsk cıvarımlıı t>utkı 
dcnılcn yer nhnlısindcn bir asker 
olan l'orndnki 4 üncü nıüstı:ılıkeın 
me,·ki cfrudından Frnnts Klnynş
mıtlt, bunlnrin en n:ı:ılısuhr. 1916 se
nesi 14 Ağustosunda izinli iken Şnr
lotten' de bir korucu ölıJürcn lıu ıı-

clnııı, şlipho ııllıııtla buluntlugunu ö~
rcnince, ordudan kaçrnışlır. Bundan 
sonrn Orditlckl orınıın mutwfn:ı:a 
teşkilatı Amiri Könhıle boğuşnıu1. o 
adanı gücüyle kurtulınu$, sonra da 
odun yarıcılar ustası l.ılJit~ki)· i iki 
kurşunla nğır surelle yarıılıımış, o
nun da canını kurtarması mümkün 
olrnuşlur. Şimdi ormanda Lnrınoıı 
hu oıılı yabani haydudun, b:ışkıı bir 
vakosı: 

Orman memurları, zaten güçlUkler 
içerisinde gayretle çalıeınalarını bu 
hadli;cJen sonra t.ir kat daha artırı
yorlnr. Bu hayat, memat meselesi, 
yaşamak, ölmek, var olmak ve yok 
olmak meselesiydi. Ayni zamanda, 
batıl itikatlara zebun ahalideki bu ya
bani haydudun vücuduna kurşun i~ 
lemediğl, hatta onun kendisini görün· 
mcz hale getirebildiği yolundaki veh
mi gidermek icap ediyor. Bazı kimse
ler, biribirinin kulağına Klaynşmittin 
Musanın 7 inci kitabmı da.ima yanın
da taşıdığını ve muci2:cvi ıtit2brıı k_en 
disine esrarengiz bazı ktIVVetler edm
dirdiğinl fısıldıyorlar. Sonr unun sık 
tığı lrnııunların ı,.- sıkı olduğunu 
d Ö 1 

,_..,, ıar. Bazıları açıktan açı
n. s Yt:'' .. ..., 

_.ı;- ıtatılden yano. ~ıkıyor ve onun or-
manlarda. istediği gibi avlar.masma göz 
:n m lma.smı , bu yüzden takip edil
memesini uygun görilyorla.r. 

Uslu, akıllı kimseler, akşamlan 

pencerelerini sımsıkı kapatıyor ve 
adamlarını bir araya topluyorlar. Şu
rada, burada clfUiklerde çalı§tırılan 

harp esirlerinin kontrol altında tutul 
masma ve bunlann yabancı kimseler 
le temasa gelmemesine dikkat ediyor. 
!ar. Hızmctçi kızları, kadınlara karşı 
pek nazik ve çekingen davrsnmayıı.n 
bu hayduda knr§ı ikaz ediyorlar. O
nun şurada burada gönül alakaları 

tesis ettiği ve bu alakalardan nyni 
zamanda kendi melünca faaliyetinde 
yardımcı kuvvet olarak istifade ettiği 
de fj&yidir. Avladığı hayvanları, ga
nimetini tabii herhangi bir yere ge
tirip saklamak zorundadır. Haydut, 
bugiln Şarlotten vadisini kasıp kavur , 
makta, yarın, korucular oraya. UşUşUp 
tarama yaparlarken, aksi istikamet
ten, ovadan slll1h eesl.. Hiç şüphesiz, 
casuslar ve hinler ona yardımcı ola
rak fııalıyett.edir. Korucuların karı ve 
kocalannın yilzUnU hemen hern~n hiç 
gl>remlyorla.r gibi bir şey; çünkü, kor 
kudan dam altından dışanya çıkmağı 
göze aldıram1yorlar. Habuki onlar da 
erkekleri gibi kahraman olmak gerek; 
bu kadınlar! 

Orman memuru Holdrig. domuzla
ra göz kulak olmak üzere i§ sahnsı. 
r.a gideceğini söylemietir. Domuzlar 
son zamanlarda kendi sahasının oJ. 
dukça altını üstüne getirml§lerdir. 

Orman memuru, kansına ~-Oyle di
~or · 

- Dlln çalıştığım yerin gerisinden 
boyuna hı§ırtılnr i§lttim. Bazı bazı 
adeta Urktilm, desem doğru! Herhal
de yaban domuzları değildi. Bununla 
beraber, maynşmidt de olamaz; çUn
kU, byle sanıyorum, ki birkaç gün ev
vel yardımcı avcılarla müsademede, 
zannedildiğinden daha ağır çabalan
rnı5tır. Ve sonra ben kendisine ağus
to sonunda rnstgeldlğlm vakit, kur
eunu iyice yapıştırdığımı gözlerimle 
gördüm. ÜzUntUyc kapılma, Kete! Bu 
haydut, artık bir daha. yolumuzu ke
semez. DUn ormıındn yapraklan hı
. ırdatan, belki de giyik. karaca falan
dı. Evet, öyle olacak herhalde! 8 inci 
sürek avından da kurtulan kurna~ 
bir hayvan, daima çnhhklar arasında 
Y'llrım saat aşağı yukarı gldip geldik 
ten eonra ortaya çıkıp görünür. Fa-

kat bugün lıava. biraz k~panık;. sanı
nın, domuzlar erken gelır, gecıkmez.
ler Tüfek atc5i kesilip de bu ateşle 
etrrlın aydınlıııunasına. lüzum k~lma
yınca, eve dönerim. Ve nrtık dogrusu 
adamakıllı uykuya dalıp, yorgunluk, 
alırız bu sefer! Geceli, gilndUzlü ~o
laşmada.n sonra. hepimizin buna ıh-
tiyacı var .• 

Holdrig, karısını öperek evinden 
çıkıp, ~avnş yavaıt ormana yollanı-

yor. k 
Kadın evin kapısı önUnde dur.ıra • 

erkeğini~ arkasından bakıyor. Biliy~r 
ki onu evde kalmağa razı etme~ !çın 
ısrar bo5una: Kendisi, cesur bır ka
dındı~. Evde ,.e ahırda her işi ~k 
başına idare etmek va:ıyetindedır. 
kocasile birlikte yaşadıgı bu evde, 
göz o.ça.mnyaenk derecede meşguldür; 
ev i§lerini görecek o, hayvanlara ba
kacak o. Bütün bu ielere yardımcı 
olarak, ancak Lehli bir hizmetçi kız
la bir de harp esiri İ§Çi var. 

Fakat, bugün, acaip, bir türlü eli 
i§e varmıyor. Birkaç domates topla· 
mak için bah~ye gidiyor. Akşam ye
meği için sofrayı bilhassa itinali ha· 
zırlıyor. Sonra mutbağa girip, bir 
müddet de orada kalıyor, Birkaç de!a 
pencereden dıearunnı gfüJUyor ve ba
şını sallıvn" Ko~ı vlo.n orman ıne
ı:mıru, bu havada daha ne :Y<lJlll'Or dı
cıarıdn? Şakır şakır yağmur yağ'lyor. 

Ha, yağmurda domuzların gelmesi 
daha fazla muhtemel yn! Fakat yağ
murdan sonra. fırtına etrafı biribirine 
katıyor ve yağmur eiddetlcniyor, bar 
da.klardan boeanırcasma eiddetle ya
ğarak, camlara ~arpıyor. Yağmur, 
pencerelerin tahta kanatlarını sann
~or; bu arada ahırın kapısı da küt
tedek kapanıyor. 
Ahırda süt sağmaktan gelen biz.. 

metçi kız, petrol lambasını mutbağa 
koyuyor. Karanlık iyice bastırdı; sa
at de daha altı .. Başka günlerde, ey· 
tol ayının başlangıcında bu aatte or
talık dalıa aydınlıktır; günduz ıeıği
le la görülebilir. E, tasarrufu gözet. 
mek lhım; petrolden de tasa.mı! on· 
lar için zaruridir bir orman memuru, 
kfil"i derecede para kazanamaz ki 1 
Artık neredeyse kocasına kavuşa

cak. Her dakika kapıyı vurmasını 
bekliyor. İhtimal bir av vurmuştur? 
Eğer öyleyse, o derecede sevinçten 
ağzı kulaklarına varmış halde görüne 
cek ki! Kete Holdrig, kocasını bekler 
ken böyle dUşünliyor. Sonra kendisi
ne tam bir saat nasıl avlandığmı an. 
latacak ve ııonra da mutbağa giirp, 
bir hazine olan ganimetini kendi clile 
yilzecck, ayıklayacak? 

Saat yedi buçuk! 
Holdriğin karısı, evjn kapı e;;ıgın

de duruyor. Belki de tam şimdi koca
sı gözUkeeek. Fırtına, kapının kana
dını elinden bıkatırrnış \"e tersine, 
dehşetli bir giirültüyle evin cephesine 
dayanmıştır. Yağmur, yüzüne soğuk 
soğuk değiyor. Kadının \·ücudunu bir 
Urpenncdir kaplıyor. I\apıyı kapata
rak mutbağn seğirtiyor. Hizmetçi kız 
köşede oturmuş, gözlerini petrol U'ım
bMına dlkmfş! Orada işc;i olarak ça
lıştırılan harp esiri, elinde ahırın fe
nerini tutarak mutbağa. ayak basıyor. 
SUrUyü dam nltma sığmdınnak i~lni 
başnnnştır. Elindeki fener, daha ya
nıyor. 

Holdrigtn knrısr, kablelvuku hisle, 
haykırıyor: 

- Muhakkak bir şey oldu! 
Rusun elinden feneri knjtğı gibi, 

el attığı atkıyı da omuzuna alarak, 
Ruısla hizmetçi kızı beraber gclmeğe 
çağırıyor: 1 

- lkiniz de geliniz. Ha.dl, Yussck, 
hadi Mariye! İkiniz de peşim sıra yU
rüyUnUz; çabuk, çabuk! 

(Devamı var) 

Ekme~-t Fiyatları 
Helecilyo ııorh komisyonu diln toplruı-

mrş, eltr ~k ve frnnccln fiyatlarını ipka 
ctmL5tlr. Marnın olduğu Uzercı birinci no
vi cknıck ıo. ikinci 9.5, frnncelli. 14 ku

ru~tur. Bu !lynt on be~ giln rnutcbordir. 

Havalar adası 
- ,,.., ~ ~ ~ ---------------

Bütün sakinleri kadından ibaret olan adada 
erkekler bu "ademsiz mahluklar,, dan hayli 

müşkilatla kurtulabilirler. 
Hemen hemen sadece lla\·vaların 

yaşadığı bir ada mevcut olduğunu 

blllyor musunuz? 
Beklendikleri halde Ademlerin 

gelmediği Han·aların adası ... 

Bununla. beraber bu Ha\·valar ne 
gUzel. Yüzleri Kleopatranmkine ben
ziyor ve vücutları muhayyel peri vü
cutları kadar mUtehnrrik ,.e çevik. 
Boyunlarında. altın ve gUmUş ser
danltkla.r takılı .. Elbiseleri en kıy
matıl taşlarla sUslU. !ncller, tesbih 
gibi ... Her şey bol. 

Du kadınlar talıiatln bir cennetin
de yaşayorlnr. Orada medeniyetin 
hlc; bir endişesi yok. Sabahleyin kah
valtınızı nldıktnn sonrn,. ağle yeme
ğini nerden temin cdece~inizi, dü
ğUnmcyorsunuz. Yemekleriniz ağaç

larda bulunuyor; elinizi uzathğmız 
gibi J;:oparabllfyorsunuz. 

Fakat bu kndınlar betbaht insan
lardır. Çünkfi ne kocaları, ne arka
daşları vnr. Aşkn susamış, ailo hayn
trna susamış insanlar. 

noklediklerl erkekler, orada calış
mak mecburiyetinde değildirler. 

I<:ndmlnr, aile hayatına o kadar teş
ne görUnUyorlnr ki, biltiln işleri ken
dlforl görmese razıdır. 

Panamanrn do~u snhlllntn acıkln.
rmcla. bulunan bu adanın adı "Kap
lan C1arıı" dır. Uzerlnde yaşayanlar 
ısc, Saıı nıcu:ı hdmll bir kabileye men 
sup ynrı iptidai insanlardır. Kaplan 
adasından iyi Hindistan ce,·lzi de cr
kıyor. Onun lcln Avrupa ve Amerl
knda.n tnccnrlnr oraya gidiyorlar. 
Hin<llstan cevizlerini yilklcyor ve bl· 
rer aile babası bekleyen mahzun ka
dınlarm göılerl önUnde tekrar gemi
ıerJne binerek ufuklnrn do~ru uzak
laşıyorlar. 

Hindistan cevizi bugünlerde tok 
luymctlcnmlşlfr. ÇUnkU medent Av
rupa, bunlardan gayet iyi gaz maa
kcsl yapılabllecel;lnl keşfetmiştir. 

Panamanın Doğu sahili 
açıklarında bir ada vardır. 
Tek tük erkek bulunduğu 
için, "Havvalar Adası,, is
mi verilen bu diyarda, ka
dınların çok betbaht oldu
ğunu öğreniyoruz. Adaya 
ticaret mahsadile gelen hiç 
bir erkek orada kalmak is
temediği için yapayalnız 
ya§ayorlar. Okuyacağınız 
yazı, bu garip insanları an· 

c'a:'..310~-- --- - -
tına knpılarnk adayı torketmişlcr

dl. 
Ademsiz Havvalar adasına girdiğl

ntz Ynk!t, karşınıza. çıkacak olnn 
insanlar, esmer derUI, gUzel vUcutlu 
bir takım kadınlardır. Bunlar, ber
rak, temiz bir su içinde yüzmekle 
"'akit gec;irmektedlrler. Sonra uzun 
kayıklar tçlndo gemilere Hlndi8tan 
covlzi taşırlar. 

Geml tayfalarını, gelip adada yer
ıcemcğe davet ederler. Fakat tacir
ler, cemi tayfalarının adaya gttme
lerino asla müsaade etmezler. Kim· 
bilir. belki de bu suretle, tayfasız 

kalncaklarmdan \'O tekrar memleke
te dönmek lmkAnınr kaybedecekle
rinden korkuyorlar. Kimbillr, ihti
mal pek nz tayfaları döner de, seınl, 
scno hareket edemezler. . 

Dlr gUn Ronald Tablon isimli bir 
be ·nz tacir oraya r;itmlştl. Tekrar 
,·atanın zor dHndU. Zira, otrnfını 
kadınlar earmıotr. 

Bir mUddet eonra bu kadınlarda.n 
bir Juıçı derhal kutnbelerine koş

tular. Çok geçmednn en bUyUk inci· 
lcrl, en parlak altınlnriyle sUelenınlş 
en sUslll elbiselerini giymiş olarak 
geldiler. 

tçlerinden blrl, e#!;er, lklnçl gellı,-

tc aduda yerleşnıel~ üzere kalacak 
"hayat arkadaşları" getirm<'zse bu
nn karşılı~ olınuk Uıcre bütnn Hin
distan cevlzlerlııi cUrUteceklorlni, 
denize nta<ınklarmı, ne kendilerinc>, 
ne de başkalarına faydn vermeye
<.-cklerlnl söylediler. 

Diğer taraftan blr takım ltadınlnr 
da bUyUk bir kayığı suya fndirlyor
lard!. Beyaz derili tacir, bu şaşırtıcı 
vnztyctten kurtulmak üzere kayığa 

ntıııdı. Kayıkçılar, hiç şUpbeslz ki 
kadındı. Kayık yola. cıktı. Fakat 
gemtyo doğru değil de, adanın bir 
girintisine doğru gidiyordu. Derken 
önlerinde bUyilk bir perde gtbt sılc 

nğaclıklı orman belirdi. 

lştc, orada Kaplan adası kadınla
rı, ona, kendilerine hayat arknd:ı 1 

olmağı teklif ettiler. Yani, dUpc
düz, bu erkeği kntırıyorlardı! .. 

- Seç, dedller. Hangimizi istiyor
san, seç. Allahm emriyle e\'len. nu
r::ı.dn kal! 

Beyaz tacir, onları ikna için hayli 
cene çaldıysa para etmedi. Her an 
geçtikçe daha çok gemiden uzaklaşı
yordu. :Nihayet kuvveti tabanlarına. 
vererek alablldlğ1ne koşmağa, sonra 
denize atlayarak ncılmağa başladı. 

Gemisine yaklaştığı sırada tayfa
lar bir knyıkla yetişerek onu aldılar 
vo "Kaplnn Adası" kadınlan bir ke
re da.bn pıırmaklnrı ağızlarında, boy
nu bOkUk kaldı. 

Kaplan adaısında hiç erkek yok 
mu? Var ... Fakat nek az. DUtün er
kekler, Panama şehrinde, yahut dl
ı;er Şı3hlrlerde. Yahut da, sahne işle
yen scmltcrde tayfalık ediyorlar. Ve 
"'l\:npln.n Adası" denen yerde, tıpkı 
deniz ortaemc!a kalmı~ olan o ada 
kadar yalnız, güzel ve çevik vncutlu 
Havvalar, ebedi gUn ışığt:ıın altında 
ve Eama.n zaman berrak nuların için
de Adem'e, ane he.yatın'l hasret Çe· 
klyorlnr. 

Ve, Adem'den bir cevap setmiyor. 
Ne garip dilnya! 

Şimdi Panama kann.hndan, Kap. 
lan adasına glttHUmlzl farzcdellm. 
Durası asrrlardnnbcrl ihmal edilmiş 
bir köşeydi. DlnnAlfce nhallel da ga-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yet vahşi idi: harpcl ic'll. Kimseyi 
yanlarına yaklaştırmak istemiyor
lardı. Deynz adamlara lnr.ryorlar ve 
onları ndaluma cıkartmnyorlardt. 

Oraya ilk dofa olarak gtrmeğe 

mu\•afftll{ olan ndam Hnnrl Morgan
dır. Hanrl Morsan, Panamayı Jspan
yollardan nlmnk Uzere geldiği za
man, Kaplan ndnsı ahalisinden de 
asker toplayabilmek yolunu bulnbll
mlşU. 

Ondan sonrn Cfnglton, Smit, Blelc
hlrd gibi korsanlar, Knplan adası
nın yolunu tamamen açmışlar; ahn
llsl ile temasa haı,lamışlar<.lır. 

Kaplan adası ahalisi tica rete lto
yulmuştu. Demir ve bıgak alır, nltm 
ve tncl ,·crlrlcrdt. Jnclnln kıymetin
den o kadar bthnborrliler ki, onları, 
Kanu adını \'erdikleri kayıklarının 

burnuna cnkarlardr. Ayni suretle 
nltrnı ~a. knyıkların<'la. kullnnıyor

lardı. 

Panama knnnh acıldıktan sonra, 
tacirler Hindistan cevizi almak üze
re Knplan adasına UşllştUlor ve Kap
lan ndnsınrn erkekleri de bu arada 
Panamanın serbest ve medeni haya-

işaretler: 

Navril'in 

Jı;tnnbut üııl,·crsltesl g~en giln bir 
hntınıyı tazl:.ı: etti. Gctcn sene ölen pro
fesör !\avUln bir plfılwunı blyohjl ders• 

bancsino natı. 
A il, tafat rz, hattl gö5terl~slı bir 

t11Mlrln ltııd 1 olan bo hareket blr bil· 

:ılln gtbl durgonc1ol".. OJUnUn ardından 

:ras tutm '' ne yeni. ne do eski bir adet
tir. Ilııtırasını ancak b~eriyctln t-Opra
ğn gomdU!,-U bir p:ı.rçrun onun da zaman, 
ınmnn hıçkırmnsıdır. 

F kat bu hıı;kmk EıC\1yclcro göre 
kalite· ini dcğl tlrir. 

Ustün C\ ly<ıll ccmlycttcrdc bu hatırıı

lnr ynlnı.ı bo~ıınmıl} göıyaşlanndan lba· 
ret kalmaz. l\ııba, ha5ln adete aksUli· 
meli ince, im ral<. bir fikir, bir lrndo, bir 

m:ıntıl< h:ılinl ahr. 
:Nlı,:ln o.çık kooo mamalı, ölüler arka

sından duyulan 1 tıraplar ~-Ok ticfa fer
di olruııl\t n zJynde 80 yal bir hass:ıslye-

:::::::::r.::::: :-:--:..~.u:::: .:::::: •• ..:::-:::-.:::::: ::::;:::::::::::::;. .. .::::::::::::::::::::ı:r.::::::n 
1 :: . H .. b. f k 'i ; erqun zr z ra : h 
: ii 
;. Kim soymuş ı! 
ıl Yolcunun biri e§kiyaya soyulmuş. öyle ki don gömlekten bagkal! 
:1 bir eyi kalmnm117. Bu halde giderken korkunç suratlı, baetan tırnağo.i! 
sı kuda.r sitılhh bn§ka biri ile kal'§ıla§mı§. Yolcu, bu adamın C§kiya. reisi!j 
iı olduğuna hükmederek: ıi il - Elendim, demi§, sizin adamıa:ıruz beni soyup soğana Qevirdi- i 
::
1 

ler. Bakınız, merhamet ediniz, don gomlekle kaldmı. il 
1 E§klya. reisi, adamcağızı şöyle bir defa. aUıdilkten aıonra: ! 
H - Zannetmem, demlg. Seni bonim adamlarım ııoymadılıır. Çünkü!~ 
:; benim adamlarım donlu g8mtckli ele bırakmazlardı. n 
:. :: .. ı· ::::::::::::::ı:rıqyr.12111111r.::::::::::::::::::::::::::;::::::::::m:::ı::::ıaam •• m::ı.www:= ı 

plakası 
YAZAN: Sadri Ertem 

tin, ölüm kal'§SSIDcl& az.almanın lf&deaf • 
dlr, Bunun l~D iylo yapılır "·e iyinden 
tmnra cemiyet )ine eski kudrctlnJ buhıı. 

iptidai ccnılyctto aıaıııara böyledir. Da· 
ha mUtck&.m.11 olanlarda da bafka türHi 
değildir. l"alnıı ıteklller deit§tnektedlr. 
AynJ kanonlar, lnsa.ulann nıb1Qlo gece. 
lcrln )ıldıılan sannaları gtbl ka\TalUlı• 
tadır. 

.. llnbnı olmak,, ccnnctslı \'e cehea· 
ncnt!tlz, All h .. ız, melek iz, ~yiaıısra bir 
in o.n ruhunun aradığı IOQ ebecllyet 
mcrhnlct;ldlr. Bunu kemali ,...,,... lnu
nm ı;on lhtil'1M!ı diye kabul etmek bir sa• 

nırcttır. l~bcdlyctt; kendini bUyllk hlı
mct Okynnu u içinde denize dUJCQ bir 

ta5 p:ırtası gibi ka~ bctmek sayan ve 
bir Nlrvoma hülyaamda tcselll balanJar 
da \'ardır. 

Fakat bilyük ldoall5tlcrin gfzlenı11ek, 

hizmet i~lndc kaybolmak anulan biz 

finllero mutlal'a onlan unutmak \U
fc ini yükletmez. Ha)&tın1 ~&crfycttu 
yül.:ı.nk bir C\iyeslndcn inııanlara hu
rcdcn hı.'jıınları obcdile tirmck, Blilnllu 

bntınu.mo. lıUmıcttıen daha dyadc, daha 

insani bir cla\·anrn ı,aretıdlr. 
llwln, fikrin, ,·o aanatm bol meyub 

\'O ı;ölgo verir hlr ağılc olabllmeal lcla 
halkalan l•opmanıfŞ irtibatını 1.1nhafua 

ederek dC\'am cdeJt bir llJnı ıınanCllnl 
\'C bu ilim havaanu beJllyecek insanla
ra ihtiyaç ,·ardır. :Oa iki umar c1& blrlbl
rtnl tamamlıyarak ıuıcak ayakta cJura
blJlr. 

Unlvorsltenin blr denhue davN'Dla 
nıılaa pllika k&llt.,re. lime, lhttaaaa, la· 
sıına ihtiyacı olan bir memleket.tıs kadir· 
ln~trı;., kadar tahas&ürilnUn de lfı4e

ııJfdlr. 
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istanbul müzelerinde -
Efsane ahramanları 

ile haşhaşa 
Ht>rgül zehirli göm1 <1'ğl giyince şöyle bağırmıştı: 

"Bütün mahlukatın bükmeğe yol bulamadığı 
dem:r bazularım bir kadının şeytanca desiseleri 

ile kuvvetsiz kal dı.,, 

Onuncu salonda, Saydada Eşmun 

mabedinin içinde bulunmuş birçok 
kitabeler vardır. Bu kitabelerde ma
bedın Eşmunazarın torunu Boda§lart 
tarafından yapılmış olduğu yazılıdır. 

Daha ötede, gene Sayda civarında 
Mimye de, binanın Bramye ve Suri
yenin muhtelif yerlerinde bulunmuş 

kadın lahitleri göze çarpar .. 
Fcvkalfide güzel kadın başları ile 

süslü liihitlerin, tarihin malum hangi 
güzel kadınına ait olduğu bilinmiyor. 
Milattan evvel beşinci yüz yıldan dör
dUncü yüz yıla kadar geçen zamana 
ait olan lahitler, §İmdi meçhul güzel
lerin flbidesi olarak duruyorlar. Bu 
salonda daha birçok lahitleri seyret
tikten sonra on birinci salonda sanat 
tarihinin büyük bir kıymet verdiği 

kabartma resimlerle kar§ılaşırsınız. 
Milattan evvel ~inci asra ait bu 

eserler sizi uzun uzun düşündürür. 

Atkısını omuzundan sarkltmış ve bir 
değneğe yaslanmış muharip heykel; 
Tarihin karanlık bir devrinin hatıra
sıdır. Pella da, Selanik şiamli garbin
de Aya Apustoliden getirilmişti. Ora
sını, büyük !skender, babasının doğ
duğu yer olduğu için payitaht yapmış 
tr. İşte şimdi mahzun mahzun bakan 
genç muharip, kim bilir nasıl bir mu
vaffakiyet elde etmişti, ki !skender 
onun heykelini diktirmişti. 

Herkülü bu salonda birdenbire üze
rine oturmuş ve ok atar bir vaziyet 
almış bir halde görüyorsunuz. Milaat
tan altı yüz sene evvel yapılmış bir 
eser. 

Esatirin bu meşhur simasının ne 
enteresan macerası var. O, Teb hü
kümdarı Amfitrionun karısından doc'Y-

D 

muştu. Jüpiter, bu hükümdarın karısı 
Alkıneneye göz koymuş ve kocası 
harpte iken Amfitrionun şekline gire
rek güzel yeni hükümdarının karısını 
ele geçirmeğe muvaffak olmuştu. 

Yazaıı: °'° n~aı~ n Allil m e'\C 
di omuzlarına koymuş.,, 

Herkülün yaptıkları bundan ibaret 
değildir. Bunlar, Oristenin kendisine 
havale ettiği vazifelerdir. O Ante adın 
daki ifriti de ortadan kaldırmıştı. 

Ante ile çarpışırken, ifritin ayakla
rı yere değdikçe kat kat fazla kuvvet 
almakta idi. Bunu gören Herkül, onun 
ayaklarını yerden kesti ve havada ba
zuları arasında sıkarak canını çıkar

dı. Akdeniz ile Okyanus denizinin ara
sını açarak Tarık boğazını da yapan 
Herkülmüş. 

Bu kahraman efsane kralının bir 
çok aşk maceraları da vardır. Onun 
bir hayli kansı vardı. Etoli kralının 
kızı Canireyi elde etmek için hayli 
uğrı.ıı;ımıştr. 

Onu kaçırırken önüne çıkan bir ır
maktan geçmek lazımdı. Canireyi Ne-
sus adlı insan başlı bir canavara tev
di etmişti. Nesus, yarı yolda gelini 
kaçırmak sevdasına düştü. Fakat Her 
kül hemen arkruundan ~hırli okların 
dan birini atarak yaraladı. Nesus, o 
vakit Canirayı kanının bulaşması ile 
zehirlenen gömleği verdi ve: 

- Şayet kocan bir gün senden so
ğursa, bu tılsımlı gömleği ona giydir. 
d iye vasiyet ederek öldü. 

H rkUl bir nıUuı.'lct sonrıı hnklka-
tcn sevdalanmıştı. Kendisine ok dersi 
veren Everitosun kı~ı Yoleyi seviyor
du. Evritos kızını vereceğini vaadet
tiği halde vermeyince, Herkül hiddet
lenmiş ve adamcağızı yüksek bir ku
lenin tepesinden atarak öldürmüştü. 

Bu, Herkül için büyük bir suçtu. O
na, üç sene kölelelik cezası verildi. 
Herkülü Lidiya kraliçesi Oııifal satın 
aldı. Kraliçe, bu kuvvetli bazulu er
keği sevmişti. Herkül onun her arzu
sunu yerine getiriyor, hazan kadın el
bisesi giyerek öreke başına çalışıyor
du. Fakat kraliçenin yanına uzun müd 
det kalmadı. Kurtulduktan sonra 

( Sonıı: 10 uncu sayı/ada) 

_._ Adliye Hikayesi 

Frits Langın 
keşfettiği yıldız.? 

YAZAN: 

M~l}={IM~[Q) SlElb.DM 
........................... ._. ............. -

.U evsfmirı mu tut bulularırıda11 bi
riııfrı vcrlldi{ji be.lle11mi;; s11lcırı/11r

clcırı /Jirirıe 1111 l:ış lıer rııısılsa oyuk 
basmış ola11 clomıl: oorii11iı,~l11 ac/cım: 
salonda tııtııl.: ue iirkel.: dııran uc11r 
bir lwdınm lsıaııbııla gelen rejisör 
Frils Uıng lara{ından yıldız olma/.: 
ii:crc keşfedildiğini ortaya allıkta11 
iı:ere /:c~f cclilıliıiini ortaya allıl:la11 
ve cıraclcm cıylarla sof lıcllcır oe.çli/:tc11 
sonra, şimdi o ı.adı111ıı yapıları 11111-

/ıakeme.sirıılc /ıcızır lııı/1111m11ş. kori
c/cırılıı, içeride mıizrıkerc eclile.tı kıı
rıırı lıcklc11or: 

Belki de §imdi birdenbire ona doğru 
yürümesi yorindoydi. Ona doğru ilerli
yel'ek, artık etrafına birikenlerin yarım 
halka siperinde uzaktan göremediği ka
dınla, birikenleri yanp orada yüzyüzc 
gelmek, onu kolundan tutup kaldırmak 
ve, ne dcrekeyc düştüğünü, daha da 
düşeceğini yüzüne vurmak! Eğer kara
bıyıkhsı müdahaleye kalkışacak olursa, 
ona da .. 

Fakat, neye yarardı bu? Donuk gör\i
nüı.ııu adam: ağız ucu kısışla acı acı gü
IUmsedi. Omuz silkti. Kadın, şimdi mah
keme kapısında bu haldeyken bile, bu 
s"özlerinc kahkahayla gülebilecek dere
cede alçalmış .. alçaltılmıştı ! 

O aralık, mahkeme salonu kapısının 
tsk kana.dııu .. .,..... ·-u.ı....,;.. öteki tek 
kaııadmm d ult ve Ust ııürgülerını \~
ıtcı ek, seslendi: 

- Getirin! 
Taş zeminde ayakkabı sürtünUşlerin

den çıkan sesi ır .. Kapı önüne toplanan 
kalabalık, tekrar içeriye girdi. Araların 
da da refakatindeki polisin önü sıra ka
dın .. En son oraya yaklaşan donuk görü
ntişlli adam; bildil'ilen karan yarı dışa
:r'.ıdnn a.ınıcaı. Ammo vo =uacını~ şalitt-

1 eıinin celbine bazı istilfımlar yapılma

sına, tevkif müzekkeresi kesilmesine 
ve muhakemenin .. 

Karar!?. 
Dar salonun, orayı aydmlntmağa ye

ten elektriği ile kapı eşiğinden bakış 

sırasında gözleri kamaşan adam, şimdi 

koridorun kuytu dal'lığından sofa geniş
liğine dönerken, göz kapaklarını kırpış
tırdı ve dışanda ışığın, içerideki gibi 
yetmediğinin farkına vardı .. 

Karar!? 
Mnhkcıme, ilk celsedeki kararını ver

mişti işti'! •. Bu kararın en mlihim kısmı 

d:t, tevkifti. Demek ki, baktığı bu dava 
me,·zuuna göre muhakemesini muayyen 

Te:rika Numarası: tS _ _. 
bir müddeti aşan mahkumiyet kararaile 
esastan ~arara bağlamadan, eorguya 
kimseyi tevkif etmesi mutlaka leap et
miyen mahkemece, müddeiumumWğinde 
mütaleasma uygunlukla, tevkJfe lilzum 
görmüştü. Hem de ittifakla.. Takdir 
hakkına bırakılmış ölan bir vaziyette, 
hele alıkonulup konulmamuı, mUıalı:ere 
edilen bir kadın olduğu halde, tevkifi 
cihetine gidilmişti. Demek, k1 10rguyla, 
şahit ifadclerlle, bu arada hal ve tav
rlle de vaziyeti bir dereceye kadar or
taya konulan kadın, hakimler de lehine 
bir temayül uyandırmamıştı, bll.Uds.. 

Karar!? 

Mahkemenin, ilk celsedeki karan itte 
buydu. Ya o, kendisi, donuk görllnilflU 
adam ; kendisi de için için muhakeme 
etmekte değil miydi? O da bu fyflik 
maddesinden hakim olmak dQftlncelllle 
zihnini yormuştu. Şu farkla, k1 onun 
beyni kanun kalıbı içerisinde blçfm)en
miyor, ferdiyetinin çevreslzllilnde Jav. 
nmlanıyordu. 

Şahsan o kadına hakinı olmak latlyor 
idiyse, o da bir karar versindl artık, E
ğer henüz vermediyse? 

Bu aralık, merdivene doğru ilerledlğl 
taş sofn tenhalığında, kendi adım akis
lerinden başka ayak sesi lfitmedfilnlıı 
farıcuıo. vqrın, hafifco irkildi. Yan ps&Ie 
et-r~ma bakındı; orta yerde yapyalnız 
oldugıırıu görerek, başını arkuma çe • 

virdi. Kalaba ı.ı., <>rıcak §imdi Uçer, beter 
salondan dışarıya çıkış ııa. • ._ "'"Ydl. Bun
lardan iki delikanlı, önce ~ 

"· sonra hızlı hızlı merdivene doğru yum. 
dan geçerlerken, gülerek kon~: 
-Karıyı söfCl n, ya ? N e a8'a teY! 

Bu akşam gala müsameresi var, numara 
yapacağım, diye tevkifini geri aldlrma
ğa yelteniyor! 

- Asıl numarayı mahke:nede kendi 
yapıyor böyle diyerek, ya! Sanki herkes 
aptal da ne derse hemencecik yutacak. 
Boşuna dil döktü kantocu kan! 

- Hişt, kendine gel, be yahu! Kan· 
tocu karı denir mi? YıldlZJlUI o! 1tlt -
medin mi o karıya sahabetçlllk eden at• 
tür bozması herifin dodiklerlnl! 

- Aman bayıldım, hiştine eenin! .. 
Karıya karı diyen ilk evvel! aeDBln; efm· 
di de gene öyle diyorsun, be! 

Alkmenenin bu suretle Herkülden 
gebe kalması Jüpiterin karısı Jononu 
kıskandırmıştı. Jonon, iki yılan hal
ketmiş ve Herkülün beşiğine musallat 
etmişti. Fakat Herkül, ilk kahraman
lığını bu iki yılanı boğmak suretile 
göstermişti. Kendisine en büyük f e
nalığr yapmak istiyen onon, sonra o
nun spt anası olmak için memesini 
bile emdirmiııti. 

derecede çok olan bir nevi yırt ı cı kuş 
ları zchiı li oklarla mahvetmesi, Girid 
de Trakya hakimi Diyomedin insan 
etiile beslediği atlara bizzat Diyome
di yedirmesi, Amazonları mağlup ede 1 
rek kraliçeleri Hipoliti esir etmesi, 
Zanta adasının karşı sahilinde Akya
vusun otuz senedir açılmayan demir 
yüzden bütün memleketi pis kokuya 
boğan üç bin öküzlü ahırda biriken 
pislikleri Alfe ırmağına akıtması, Ba
lear adalarının hakimi üç gövdeli devi 
ve onun iki başlı köpek, sürü bekçi
sini öldürmesidir. 

Çar hanedanına ait 
mücevherler 

- Ha, ha! .. Bana baksan a; o herif 
onun nesi oluyor acaba? Aftolumu der
sin, ha? 

- Ne bileyim ben! Herif amma da 
çenebaz, ha! Bu geceki fevkallde mll&
mere suya düşecek, kull!paııya bu ya.. 
den topu atacak diye amma da atıyor
du, ha! 

Şairler bu hadiseyi hayallerinde 
mümkün olduğu kadar büyüttüler. 
Giiya, Jononun südünden birkaç dam
la göğe damlamış ve saman uğrusu 
bu damlalardan hasıl olmuş. 

Herküle, en yetişmiş muallimler 
her nevi ilmi vaziyeti öğretiyorlar. 
Bunların içinde en talihsizi Ginostur. 
Bu betbaht, Santur öğrenirken Her
külü kızdırmış ve Santuru kafasına 
yiyerek yere serilmişti. 

Herkül artık kahraman olmuştu. 
Argolid taraflarında zuhur eden kor
kunç bir arslanı ok ile paraladıktan 
sonra bir mağarada yakalamış ve kuv 
vetli kolları arasında boğmuş, derisi
ni yüzüp kendisine elbise yapmıştı. 

Gene Argos civarında bütün insan
ları parçalayan yedi başlı ejderhanın 
yedi başını birden kesmek sureti ile 
halkı en büyük afetten kurtarmıştı. 

Herkülün sayılı kahramahhklarımn 
sayısı on ikidir. Bunlar, Erimunt da
ğındaki vahşi domuzu yakalaması, 
Menal dağında hiçbir avcının elde 
edemediği altın boynuzlu ve tunç 
ayaklı dişi geyiği elde etmesi, Stimfal 
gölü civarında başları, 'kanatları, ga
gaları dcmlrden canh her şeyi yiyen 
ve uçtukları vakit güneşi kapayacak 

Bunlardan sonra Herkülün iki bü
yük muvaffakiyeti daha vardır: Her
yordu. Hatta ağzından ateş saçan bo
ğayı onun önüne getirdiği vakit bir 
de aferin almıştı. 

Oriste, Argos hakimi Stenelosun 
kızı idi. Jonan, onu Herküle musallat 
etmiş, Oristc de en ağır ve güç işleri 
Herküle havale etmişti . 

Fakat, IIerkülün en tehlikeli vazife 
leri başarması, onu bir türlü insafa 
getirmiyordu. Hesperidlerin bahçele
rindeki el nları da aşırıp ı;etirmesini 
emretti. Hespcridler, üç peri kızı idi
ler, ki Jononun evlendiği ,.akit J üpi
tcre verdiği altın elmaları saklamak 
vazifesi, ile mükelleftiler. Yerleri Af
rika dağlarının eteğinde idi. Bu elma 
ları, gözlerine asla uyku girmiyen 
yüz başlı bir ejder beklemekte idi. 

Hcrkül, bir rivayete göre, yalnız 
başına devi öldürüp elmaları almış, 
bir rivayete göre de Atlas adlı ifritten 
muavenet görerek elmaları kurtar
mıştı. Buna mükafat olmak üzere de 
Atlasın omuzundaki dünyayı alıp ken-

Londıada prens Mişelin 
ait evden çalınrlı 

kızına 

,. 

Lcycli Zuı 

Çar hanedanmm en kıymetli eşya
larından bazıları, Londrada prens 
:Mişelin km Zianın evinden çalınmt§
tı r. 

Bugün, İngiliz Lordlarından Harold 
Vernerin karısı olan Zia, elinde son 
Rus hanedanının en kıymetli mücev
herlerini ve antika eşyasını bulundur
maktadır. 

Geçen gün prensesin evine giren 
hırsızlar da herhalde bunları çalmayı 
düşünüyorlardı. Fakat mücevherlerin 
bulunduğu kasayı açamamışlar, yal
nız, odada, masanın üzerinde bulduk
ları bazı antika eşyaları almışlardır. 

Bunların arasında üzeri son derece 
kıymetli elmaslarla işlemeli iki masa 
saati, diğer elmas ve inci işlemeli ku
tular, altın ve gümüş muhafazalı çay 
takımları vardı ki, vaktile prens Mi
şelin idi ve kızına vermişti. Bütün 
bu kıymetli eşya, Rusyanın meşhur 
sarny kuyumcusu Fa erge taraf mdan 
işlenmiştir ve maddi kıymetlerinden 
başka, tarihi degeri haiz sanat eser
leridir. 

Londra polisi, hırsızları bulmak 1 
için, geniş bir tahkikata girişm iştir. 

- Sersem herif! Sıfatı yokken ite 
knrıı.ımca, reis de, doğrusu ya iyi tenıe
di herifi! Hem salıverseler de karıyı hlg 
bu saatten sonra oyun olur, mu be! 

- E, aftosluk bu! Aftos piyoa Dd ıio: 
roz .. 

- lkisi horoz değil, be! Ojren de 
doğru söyle §unu, iki tavuk bir horos! 

- Asıl sen ö{;'l'en be! Doğrusu bir ta
vuk iki horoz! 

- Değil do değil; bir tnvuk.. 

Delikanlıların, yansı, patır JdltOr 
merdiven basamaklarını inerken dren 
bu bağıra çnğırn konuşmalannm deva • 
mı, yukanda, azalan akisle boiuJdqtı 

Bir taraftan da mahkeme kapmııda bir 
ara duralıyan başkalarının konqa konu-
5a gürültülü akisleri boşluğu dolduru
yordu. 

Numara!? • 
Donuk görünüşlü adam; kulaima ~ 

açık çalınan bu konuşmada bab.111 geçea 
numaradan; zınk diye oturan aanlÖI' • 
deki adam; numarasını gene ht.tlrladı. 

O adam? Kendisi! Bu numarayı yapmak 
için tevkif kararının geri alınmuım 'isti· 
yen de? O kadın! lstiyen dejD, latlyen· 
ler; di§iyle ona hakim olan erkejl! 

Hfi.kim olan!? l? ! .. 

Bir nn dalın yeniden Jıfıldm 

düf}ünccsi ! ? !. 
olmak 



ller Gün. Bir llifUiye 

Göğsü çiçekli kadın 

l:Jstünde kırmızı deriden oir ceket, ba
şında ayni renk bir bere ve dudakla
rında b ir s igara vard1. Daha sonra her 
kese ken d sınden oahsettı r en duruşu 

O ılnyanm be§ köşesinden gelmiş olan 
on müzisyen, büyük bir maha

retle bir şarkının son akordlarmı çalı -
yorlardı. Lüks localarda. her memleket
ten gelmiş ve muhtelif ırklara mensup 
kadın ve erkek, gilzel ve çirkin, genç 
ve ihtiyar, birçok kimseler, arsıulusal 

bir içki olan şampanyalarını içiyorlardı. 
Her yerde oldu~ru gibi, bu gece de ka

dınlar, erkeklerin gözlerini ilzerlerine 
çekmek için, yilzlorini boyamak sureti -
le,_geltldUzen vermişlerdi. Fakat bütün 

bunlar, beyhude ye re katlanılmış olan 
kUlfeUerdi ! Zira, hiç bir erkeğin çeh -
resi onlara çevrik değildi. Renata ise, 
Romanın en bUyilk moda evlerinden bi
rinin mankeni idi. Arkadaşlarından çok 
ayrı bir gustoda giyinmiş olduğu halde, 
o bile hiç bir erkeğin iltifatına mazhar 
olamıyordu. Arkadaşlarına dönerek: 

- Görüyor musunuz, bütün erkekler 
bizi görmemezlikten geliyorlar. Genç \'e 
ihtiyar, burada toplanmı§ olan bu iş a
damları kimi bekliyorlar biliyor musu -
nuz? Göğsü çiçekli kadını ... 

Enza hayr<'lle: 
- Göğsü çiçekli kadm mı dedin? .. 
- Evet, hu kadın yaz ve kış dalına 

göğsünde bir çiçek taşıdığı için onu böy
le çağırıyorlar .. 

- Fakat, çok garip değil mi? 

- Evet. Düşünüyorum bana da garip 
geliyor. Hiç kimse onun hakiki ismini 
bilmiyor; kim olduğunu, ve nereden gel
diğini de .. Şimdiye kadar hiç bir eğlen
ce yerinde görülmemiş olan bu kadın, 
on beş günden beri bura} a de,·am cdi -
yor. Daima yalnız olarak, ve kap;d:ı bir 
Torpcdo - Spor otomobili de vardır. Ken
disi kullanıyor. Sırtında kırmızı deriden 
bir caket, ve ağzından bir sigara, öyle 
de burnu havada ki, göreceksin. Hiç kim

senin selamma bile mukabele etmiyor .. 
Gelir gelmez sol taraftaki koltukların en 
sonundakine oturuyor, derhal bir şam
panya. emrediyor. Sonra, insanları, bir 
hayvan sergisinde hayvan seçer gibi sü-
2üyor. Hoşuna giden bir tipi gördü mil, 
gözlerini ondan ayırmıyor. Tcbii, her 
kime bakıyorS!l, o eenç kf'ndisine yakla
şarak ı;ıampanya içmek için masasına da
'·et etti mi. mağrurane bir tavırla red
ediyor ve gencin bu davetine mukabe
le olmak üzere, gelen C'rkeği kendi oto
mobili ile gcıintiye çağırıyor. 

- O halde, çok gnrip mizaçlı bir ka
dın ols:ı gerek!. 

- Evet, garlı> mizaçlı olduğu gibi, bu
:ralann acemisi olduğu da muhakkak! 

- Ne d('dinlz :' 
- Evet. Ac<'mi di}orum. Zira, 

0

ilk de-
fa buraya gelişinde şair Giullib,yu seç -
rnışti. Biliyor musunuz ı;air deriden ca
ketinin cc>blııde ne bulmuş? Bütün bir 
beş } •iz liretlik ile, ıtlıaf eclilmis bir re -
slın! Isterscn inanma. Fakat, hunu ba
na söyliyen şairin bizzat kendisi. 

- Haydi canım. Iklki, mevıı:uu biraz 
ballandırmak için mlibalii.~a :ı apmıştır ! 

- Olabilir. La.kin, herkes bunun için 

deli oluyor. Görmiyor musun, hepsinin 

gözü, onun gireceği kapıya çevrilmiş. 
Bekliyorlar. Az sonra, muhakkak gel -

miş olacaktır. Bak .. O senin sağında otu
ran ufak tefek adam yok mu? lşte o, 
en meşhur rc>ssamlardan Giorgettinin 
oğlu Armando! Dün, göğsü içekli kadın 
kendisine yUz ver.nemiş olduğundan 

dehşetli sinirlenmişti. Buraya geldiği va
kit, dikkat et. Bütün gözler ona çevrile
cek. Fakat o, hiç haberi yokmuş gibi, 
gayet ltıkaydane yerine oturacak ... 

Güzel '"!.c nato, sözlerini bitirdikten son
ra heyecanla: 

- l§te! .. dedi • 

U zun boylu, fevkalade şık deri ca
ketli kadın, ağzında sigarası, 

göğsünde çiçeği takılı olduğu halde, ka-
pının eşiğinde gözükmüştü. lçeride o -
turan kadın vo erkekler yüzlerini hep 
ona doğru çevirmişlerdi. Büyük Te -
r:.oom'un direktöril, yerlere kadar iğile
rek kadını selfı.mladıktan sonra hususi 
surette aynlmı§ olan masasını gösterdi. 
Hafif blır jestle deriden caket \'e bere
sini çıkarttı. Birkaç saniye salonun or
tasında dikilip kaldı. Çok ~ık ve koyu 
renkte bir tayyör giyinmişti; tam kal -
binin üzerinde, bir kırmızı kamelya çiçe-
ği takılı idi. Sonra, yerine giderek otur- f 
du. Narin ve ince yapılı ellerini renkli 
masa örtüsünün Uzerine koydu. Canlı ı
şıkların altında yuvarlak ufak yüzü ve u-
2un kirpikli siyah gözleri pırıl pırıl par

lıyoı·du. Sanki, herkesin kendisine bak -
tığını bilmiyormuş gibi, elleri ile s iyah ve 
kıvırcım saçlarını düzeltti. 

Armando onu görünce adeta rahat -
sızlanmıştı. Kollarını masaya dayamış, 

yüzünü avuçlarının içerisine almış, ağzı 

yarı açık bir vaziyette dikkatle genç ka
dına bakıyordu. Kadın hafif tebessüm -
!erle §ampanya kadehini kaldırıp i~er -
ken güzleri ile etrafını süzmekten geri 
kalmıyordu. 

Oyle bir an g<>lmişti ki, gözleri Ar -
mandonun gözleri ile gayri ihtiyari kar
r;ı la§mıştı. Genç erkeğin gözleri o kadar 
parl ıyordu ki, kadın kendini gülmekten 
alamıyordu. Armando bu tebessümün 
!Jelki farkında, yahut değildi. 

Yanındaki arkadaşına dönc'ü: 

- Kaç gündcmberi, buraya kendisi i
çin geldiğimi bilmemezliğe gelerek, be
ni görmemezliğe geliyor; dedi; bu da 
sana t uhaf geliyor ... Değil mi? .. O ka -
dınm karakterini ben çok iyi biliyorum. 
l<'akat. ne yapayım? Benim konuşmak 
arzularım onunkinden kuvvetli de onun 
için ... Lfıkin, bu gece, onu tecrübe ede
ceğim. Mani olmayınız! .•• 

Yeriı!den kalkarak kadma ".logru ileri
ledi. Tam bu esnada kadın, uzunca boy
hı bir adamı gözleriyle silzüyordu. Bu a
dam, dinç yapılı ve sarı saçlı bir yabancı 

idi. Gülüyordu. Armando, genç kadının 
yanına ynklaRıtğı vakit, neredeyse mu -
mzc>ncsini kaybedc>rek düşeceğe benzi
yordu. Kadının korvısmda zorla ayakta 

durduğu anlaşılıyordu. Kadın, saf bir ço
cuğun bakışlarını andıran bir bakıtjla, o
nu baştan aşağıya kadar siizüyordu. 

Genç ad:ım yalnız: 
- Sinyora, ben.. ben... diyebilmiııti. 

Kadıft gözlerini kaldırıp bakınca: 

- Milsaade ederseniz, size bir dans
etmek ricasında bulunacağım! dedi. 

Kadın: 

- TeşckkUr ederim. Fakat, ben hiç 
dansetmlyorum diyerek, gayet liıkayda
ne bir cevapla mukabele etti. Arman
do, kadının bu cevabı karşısında dona -
ka.lmış bir vaziyette: 

- Size söyliyecek birçok şeylerim 
var! ... 

Kadın mütebessimane bir •mre~~e bir
kaç saniye daha süzdükten sonra: 

- O halde buyurun oturunuz! .. de
di; ve garsona işaret ederek, bir kadeh 
şampanya getirmesini emretti. Bütün 
TP.a - room'dakiler gözlerinin uçlan ile 
onları takip ediyorlardı. Şimdi Arman -
do, kadının gözlerinin içerisine bakı -
yordu. HntUi, evvelce sırıtmakta olan 
dinç yapılı, sarışın ve uzun boylu a
damın maskesi de birdenbire değişmL~ti. 
Yüzü mosmor olmuş, kıskançlık ve in -
tikam duygulannın artlığmın farkına va
rılıyordu. l\adm: 

- Bana ne söylemek istiyordunuz? 
Diyerek sorunc:ı, genç: 

- Size söyliyccck çok şeylerim vardı. 

Lakin, şimdi yanınıza gelince, söyliye -
ceklerlmi unuttum. Sizi, ilk gördüğüm 

günden itibaren sevmiş olduğumu belki 
siz de anlamışsınızdır. Fakat ben bunu i
ç;imde en mukaddes bir sır olarak sakla
dım ... 

Kadın, gencin sözlerini yanda kese
rek: 

- Siz bence hiç kıymeti olmıyan §ey

lcrden bahsediyorsunuz ; dedi. Böyle bir 

{lCYi katiycn tasarlamaymız. Aksi tak -
dirde sizin için çok tehlikeli olabilir .. Ve 
güldü. Bu tebessümü durgun bir deniz 
gibi sakindi. Bu gillilşü, bir çocuğun, be
beği ile oynadığı vakitki gülüşüne ben
ziyordu. Genç erkek hareketle konu -
§uyor, binbir dereden su getirerek, istı
rabını ,gördüğü heyecanlı rüyaları ile 
beraber, dnha birçok şeyler anlatıyordu. 
Göğsü çiçekli kadın artık, gU1miyor, hep 
genç erkeğe bakarak, sözlerini alaka ile 
dinliyordu. 

- Sizin, diğer erkeklerin baktıkları 

nazarların bana bakmadığınız doğru mu? 
Armando: 
- Sizd<'n başka, hiç bir ş,,y diişiln -

"liyorum '··· (Sonu : 10 uncu ~a:nfada ) 

Yeni şapka 
mojası çıktı 

At yo rıııları yeni moda farın teşhir olun
duğu yerdir. Bu senenin ilkbahar şapka 
modelleri de ilk olarak bu hafta Londra 
ve Paristeki nt yarışlarında göründü. 

Fakat, iki moda arasında büyük bir 
fark vardır. Rf'simde Paris modası §ap
kayı görüyorsun~ 

J ... 4 .. _ • 

Kadın ve tabanca 
Kaı<dJ o li1l n aı ıro li1l ~n naıro klYI e ıaırn maoaıro 

ftlill~ftşa'f edeırse e rkekOer 
'leelhlDDke<dJe mn? 

Kadınlarda zarafet nasıl temin edilir 

\'ilcuıliin ii ince bir halt• gctir<•bilmek 
l~lıı i\Ja,ccoıct kolt•jindc \ Ücut temrini 

yapan bir kız talebe. 

Resimde gördüğünüz dinç yapılı ka -
dm yeni lıir modanın mucididir. Şimdiye 
kadar yalnız Amerikcıda .Mis Dergimle 
Rabc>sts :-ilah kullıınmakta idi. Fakat, bu 
hastalık Fransa kadınlarına da siraye t 
otıT'iş ve büyük bir merak halini alını§ -
ur. Bu sebeple, Fransada hususi nişan 
alm'l mektepleri, ve pologonlar meydana 
ı;etirmek zarureti hasıl olmuştur. 

Orijinal bir kilit> 

Bu mcrakm sevki ile şimdi Pnriste 
k:ıdın atıcılar klilbü isminde bir şirket 
kunılmuştur. Klüp binası çok geniştir. u
zun korldorlann nihayetıerinde büyük ni
ı:ıan hedefleri vardır. Burasının müdavim
leri Pnnsin en aristokrat ve kibar mahn
fılıne mPnsup olan tuhaf karakterli in _ 
s:ı.nlardır ki koridorun diğer bir ucunda 
elinde tabancası ile, nişan almakta olan 
kn<lır" heyecanla seyretmektedir. 

Buranın mUdavimi olan kadınlar ye

dinci dersten sonra bir ny ateş tec -
rübeleri yapmakta ve diploma alarak 
atıcı sayılmaktadırlar. Günden güne ci

nayetlerin arttığı Paris ıehrbıde bö le 

bir şirketin meydana gelmesi cidden bü

tiln Fransız zabıtasını düşündürmeğe 

başlamıştır. Bir gazeteci, kadın atıcılar 
klüblinil ziyaret ettikten sonra, bu şirke
tin ilerde mUsebbip olacağı faciaları ga
zetesinde tefrikaya başlamıştır. Zabıta
nın klübü kapatmak hususunda yüksek 
makamlar nezdinde yaptığı teşebbüsler 

hep sonsuz netice vermişti. Zira, bu klü
bün müdavimlerini hep asker aileleri 
teşkil etmektedir. Bu suretle artık ka
dınlar, boşanma işlerinde Fransada gör

dukleri müsabakayı atıcılık klübünde 
de görmüs olacaklardır. 

Kadmda zarafet, nasıl temin 

edilir ? 

Kadında aranılan §ey yalnız endam ve 
yüz güzelliği midir? Bu suali hepimiz 
biribirimize sorabiliriz. Hayır! Kadında 

bütUn güzelliklerle birlikte aranılması 

icap eden baulıca §eylerden biri de, gü-
2cl yilrüyilştUr. Biz bir köylil kadmı, ba
şında su testisi ile veyahut un çuvalı ile 
gide ken gördüğUmUz vakit ona gayri 

ihtiyari güler, ve eller dururken ba§ta 
böyle ağır bir yük taşınır mı deriz. Hal -
bukl, onların bunları başları üzerinde 
taşımaları bir maksatladır; ve ancak 

yürüyUşlerlne dikkat ettikleri içindir. 
Işte, bu pek garip bulduğumuz taşımak 
usulU lngilterede yeni ve güzel kadınlar 
mektebinin açılmnsı ihtiyaçlarını do -
ğurmuş ve bu mektepte kadınlara adım
hınnı düzeltmeleri için nasihatlarda bu

lunulmağa başlanmıştır. Bu türlil hare
ket ile kadınlarm yürüyüşlerinde büyük 

1 bir değişiklik görUinıUştür. Resimde 
• bacılarında, kitaplar taşıyan kızlar Massa-

chusetts şehrinde Vallesley kollejlerin
clcki talebelerdir. Mektepten çıktıklan 
vakit başlarına da birer kitap koymakta 
\'e bu suretle yürüyüşte aranılan zara
f eli temine ~alışmaktadırlar. 

İngili ı sarayında kadmlarm 

~arıta kullnnması yasak ! 
Bıliyormu idiniz ki, Ingiltero sara • 

yında kadınların çanta kullanması ya -
saktır? Daha doğrusu, yasaktı ... 

Bakikaten, son zamana kadnr, Ingiliz 

sarnyında, kraliçeden prenseslere, dü -
§eslere kadar bütün kadınların, eIIerinde 
çanta taşımaları yasaku. Çünkil, lngi
liz saray adetince, kadınlar para işleri 
ile meşgul olmazlar. Bunun için, çanta 
t<ışımamak bir kanun hükmüne girmişti. 

Halbuki bugün kadınlar çantalarına 

yalmz paramı koyuyorlar? Belki ııara -
dan başka he r şC'y .. 

Onun !çin, ilk olarak, bugünkü kralın 
karısı kraliçe Elizabet, elinde çanta ta
şımağa başlanııştır. Ondan sonra, saraya 
mensup diğer biıtUn prenses ve düşesler 
de çanta kuilanmnğa başlamışlardır. 

Yalnız, kralın annesi olan kraliçe Me
ri, eski adete sadık kalmıştır. Çanta kul
lanmaz. Hatta, başındaki şapka otuz sene 
evvelkinin aynidir. E lbisesi ve §emsiye. 

al ö .... 
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Sonra, iptidaiğ bir ycrmle; Svabhcgy-Babalan mı ? Babalnrı belki içle
rinde en az deği§Ctıi. Saçları eakakla
nnda bird.Z agardı, bıyıklarında da 
bir Jki beyıı.z var; ama, sesi ve bakışı 
ylnc eskisi gibi. Bilhassa Janosla ala
kadar oluyor ve onunla konuşuyor. 

nın havası da, suyu da :tena imış. U
zwı mUnakaşalatdn.n sonra. A vustur
yada kUçUk bir eehrc gitmeye karar 
verdiler. 

• 
esı5a ı müteakıb havuz ve 

Burada. kaplıcalar varmıe, dağ ha
vası varmış, otel gölUn kenarında 

imi5, manzarası güzelmig; hulfu>a, ço
cuklarda, büyüklerde orada güzel bir 
yaz geçireceklerdi. Büyükler orada 
hoşlarına gidecek insanlar bulacaklar 
iyi eğleneceklerdi. Hiç olmazsa, "Peş.. 
teden kurtulacaklardı,, ve Klara anne 
böyle diyordu. 

.. yu ar kapa:ı:acak 
Jıı.nos günden gUne değişmede. Da

ha. dUn KJar anne hastahaneden 
kucağında ve bangır bangır bağıran 

garip mahlukla gelmişti; daha dün 
çocuk, kıçı başı açık, o minicik kol
larım, bacaklarını sallayıp duruyor
du .. Ollnden bugüne Janos küçilk bir 
adam oldu çıktı meydana. Herkesle 
öyle konu!)uyor, herkese öyle gülüyor 
ki! 

Babasına benzlyen biri yalnız uzun 
kirpıkll!rı: ondan ötesi; bUtUn hare
ketleri, sesi, hepsi Klara annenin. 

Asıl mesele Pe~teden kurtulmak de
ğildi; Klnra anne bir yabancı memle
kette seyahat etmek istiyordu, mesele 
o idi. Çilnkü Semmeringe gidc-ccğiz 

dememişlerdi, daha hala gitmemişler
di. Klara annenin hayalinde bir ya
bancı memleket insana görmek arzu· 
su veren, birnz mUphem, fakat her 
halde bir şeyler vaadeden bir §eydi; 
Paula da bByle düşUnUyordu. 

Gaziantep (Hu susi muhabirimiz -
den) - Bütçesini 215 bin liraya çı

karmağa muvaf fnk olnn Gaziantep 
belediyesi bu yıl da çok faydalı işler 

görecektir. Topla nan ve faaliyette 
olan bütçe encümeni tetkıklerinc de -
vaın etmektedir. 

Antep belediyesi bu bütçeye üç yıl 
içinde şimdiki yüksekliği vermiştir. 

935 de belediye bütçesi yalnız yüz bin 
liradan ibaretti. Oç yıl içinde varılan 
netice belcdıycnin muvaffakiyetini 
gösterir. 

Hakiktcn Antep belediyesi varida
b artıran birçok akar tesis etmiş ve 
bu suretle şehrin önemli ve genel ih
tiyaçlannd:ı.n birçoğunu temin eyle
miştir. Belediye, yalnız mezbaha, hal 
toptan meyve ve satış yeri, buz fab
rikası ve barsakhaneden senede 
yetmiş beş bin Ura varidat sağlamak 
tadır. Yeni tesisatla genişletilen bar
so.khancdc her barsak beş kuruşa iır 
letiyor. 

Bugün için en mühim bir mesele 
olan su işi de yakında tamamile hal
ledilmiş bulunacaktır. 937 de beledi
yeler bankasından akdolwıan 240 bin 
liralık istikrazla mühendis İrfana 
ihale edilen tesisat bay İrf anm ve! a· 
tı üzerine kardeşi tarafından alınmış 
ve faaliyet ilerlemiştir. 14 kilometre 
mesafeden getirilecek ola.o su boru
larla ısehre akıtılacak ve her evde te
sisat yapılacaktır. Tesisab müteakip 
havuz ve kuyular resmen kaldırıla

caktır. 

Belediyece yine bu yıl lftğım inşaa
tına da ehemmiyet verilmektedir. An
tepte kanalizasyon tesisatı çok nok
sandır. Bu eksiklik bir iki yıl içinde 
giderilmesine çalışılacaktır. Yine bu 
yıl büyük bir şehir garajı açıla<'.ak 

ve inşaat şirketi vasıtasile y~ni bina
lar yapılacaktır. Ekmek fabrikası da 
bu yılın mesaisi dahilindedir. Bu sa
hada lllzumlu tetkikler bitmiştir. 

Zaten Klara annenin çocuğu o- Pa
u!a a.nlryor zaten Klara annenin yal
nız onu sevdiğini. Babasının Göyrgy
den soğuduğunu anladığı gibi Paula, 
Klara annenin artık kendisi ile mc..c;
gul olmııdığmı da anlıyor. Klara an
ne artık sormuyor Paulaya derslerin 
zor mu, nasılsın, rahat mısın diye; 
çoraplarını tek tek giymişsin, ceketin 
leke olmuş, saçların uzamış, kestir 
demiyor hiç artık. Zaten bu görünür 
gcylere hııcet bile yok: Paula kendili
ğinden anhyor (hislerinde de hiç al
danmaz o): babalan ikinci defa ev
lendikten soııra her şey pek göze çarp 
mayan bir şekilde, fakat mütemadi
yen değiştiren bir §ey var; · bu şey 
§imdi onu da, o zamana kadar i§gal 
ettiği yerden yavaş yavaş kaydırıyor 
ve kendisine yakın olan §Cylerden 
uzaklaştırıyor. 

Fakat yabancı bir memlekete yap. 
tıkları bu ilk ccyahat ikisini hayal 
sukutuna uğrattı, Klara orada bir tek 
kıbar ko.dın bulabildi, bu da genç bir 
Viyannh kadındı. Bayan Köhler is -
mindekl bu sessiz, ıssız, hadisesiz, 
can sıkıcı yere iki haftadan fazla ta
hammUl edemedi, gitti. Orda bulun
duğu milddet zarfında boyuna Fran
sızca romanlar okuyordu ve Klara an
neye ondan evvel gittiği yerleri anla
tıyordu. Svlnemundene gitmışti, Bi
arrftse gitmişti. St. Morf ts'deki kıe 
sporlarım, Cannes'dcki tenis mUsaba
kalannı, Parlste gördüklerini anlatı
yordu .• 

Mumcu köyünde bir ev çöktü 

v pra 

Fakat Paula bu değişikliğe boyun 
Jğmek niyetinde değil hiç; mara an
nenin eski sevgisini tekrar kazanmak 
istiyor. ona karşı daha iyi, daha ita
atlı, daha htirmctkir davranmağa ça.
lı~ıyor, yaltaklanıyor, yeni elbisesi
nin, yeni iskarpinlerinin güzel oldu
ğunu söyliyerek hos görünmek isti
yor. 

~nra. bUtUn hareket tarzını değiş- 1 
tirıyor: Klara annenin gözüne girme- ı 
ye, dikkatini kendi üzerine ç:ekmeye 
çalışıyor; bunun için mektepte olup 
bitenlerden, derslerin çok ve güç ol
duğundan, arkııdaşlarmdan, kederin . 
den, neşesindrn, acılarından bahsedi
yor. Bütün bunlar, istediğini elde et
meye yaramayınca kendisine kaı'§ı 

merhamet uyandırmaya çalışıyor· 
mUtemadıyen başı ağrıdığından şika
yet ediyor, her türlü il~ca razı oluyor. 
Ekseriya bu fAçlar kendisinin zıttına 
giden şeyler: bunlan babası veya dok 
tor Meray sağhk veriyor. Doktor Me· 
ray ona doğduğu gUndcnberi bakar. 

Fakııt bir gün hastalık kendi ken
dine kayboldu. Cimnastlk dersine gir 
memiştl., sınıfının penceresinden, 
bahçede beden haı eketi yııpan arka
daşlarına bakıyordu. Baharın ılık ha
vası içinde haz duyarkrn her çey fay
dasız diye dUşiindU: Klnra anne artık 
onu sevmiyordu. Ne yaparsa yapsın 
beyhude idi, kendisini bir daha eskisi l 
gibi sevmiyccekti. Her şey faydasız
dı; Ne Klara annenin hoşuna gitme-
ye çalışacaktı artık, ne de ona karşı 
isyan edecekti. Boyun iğmck lazımdı, 
annesinin ölUmUnc l:Rr§ı nasıl boyun 
iğdiyse. 

İlkbahar birdenbire geldi, sonra da 
yaz. György bakaloryasını verdi ve 
liseden mezun oldu. Mektep, iftihar 
ettiği bir çocuktan ayrılıyordu. Yal
nız, Gyargy, mektepteki konserlere 
iştirak edeceğini vadediyordu. 

Sonra, konservatuvardaki tahsilini 
dcbitirdi, Bavyeradaki bir sayfiye ye· 
rine gitti. Oradan arnda sırada Bey
reutha gidecek. Vagner müsamerele
rinde bulunabl!ecekti. 

Klara anne onun yanında kendini 
liibar cemiyetinde hissediyordu. O 
gidince hemen neredeyse o da bavul
ları toplayıp bu can sıkıcı yerden gi
decekti. Gitseler Pnula da müteessir 

Bi 

olacak değildi. Ordan hiç memnun Sivas (Husus!) - Pileniye ilinin 
değildi. Su, açık hava, dağlar hoşuna Mumcu köyünde bir evin çökmesi ile 
gidiyordu ama, yine içinde bir can neticelenen bir facia olmu tur. Bu 
sıkıntısı vardı. ''Demek yabancı mem- hususta aldığım tafsilA.tJ bildiriyo
leket, yabancı memleket dedikleri rum: 
yer buymue ha?,, diyordu kendi ken- Mumcu köyUnde oturan Salih oğ-
dinc: lu Halil hadisenin vuku bulduğu gece 

Gitmediler kaldılar orda. Bir taraf- karısı ve çocuğu ile iki yatakta yan. 
tan Janosun batın için, bir taraftan yana yatıyorlardı. Gecenin ilerlediği 
babalarım kızdırmamak için, Klara ve ev halkının tam tath uykularında 
anne o can Fnkıntısı içinde ge<;en gtin- olduğıı bir sıra evin dayandığı toprak 
!ere tahammUJ etti; ama hep surat yığını birdenbire çöküyor ve ev içe
asıyordu. Nihayet ağustosun sonun- risinde bulunan kUçUk yavrulardan 
da babalarından bir mektilp geldi, beş tanesi toprak altında kalarak 
sizi almağa geliyorum diye. O zaman bayata gözlerıni kapıyorlar. 
Klarn anne öyle sevindi ki! Halil ile karısı ve kUçlik kızı bu 
&baları gelince, her seneki gibi enkazın altından yaralı olarak çıka-

yine: nlmışlardır. Yaralılar tedavi altma 
- Nasıl, ho&tmuza gitti mi bura- ahnmışlardır. Hadise mahalline he-

sı? diye sordu. men hlik{ımet doktoru gelmiştir. Ha-
Klara anne, kocasmn kar§l nankör discnin sürekli yağan yağmurlardan 

görünmemek için. • ileri geldiği tesbit olunmuştur. 
- Ol Çok gilzel yer! dedi. Çok sa- • Ankarada geçen yıl açılan kömür 

kin bir yer. sergisinde çevrilen film Cumhuriyet 
Halk Partisi genel sekreterliğinden 

Yen: bir sür'at 

Babalan, yine her seneki p,ibi, Qps 
teinc gitmeye hazırlanıyordu. m arn 
anne de iki kUçük çorukla beraber, 1 
yabancı bir memlekete gidecekti. Ba- J 
latoıı Qok gUrllltülü bir yer diyordu. 

Bayuklii~ .ine gere çok hn!if olan 1 runu kırmnya hn .. •rln~an ln:;iliz Con 
bir otomobil 1250 beygir kuvvetinde Kob bu otomobili hususi surette yap 
ve iki motörU var. DUnya sürat reko- tırmıştır. 

rdi 

eehrimiz Halkevine ~r haf ta milddet 
le halka gösterilmek üzere gönderil
miştir. 
~ Belediyemizin büyUk çalışmalarla 

36 bin lira sarfedilen Sivas, Malatya 
yolu üzerinde yaptırdığı mezbaha ik· 
mal edilmiştir. 

Mezbaha Sıhhat Vek~letinin proje
lerine göre son şekilde modern bir ha
le getirilmiştir. Yakında törenle açı
larn.k çalışmaya ba3layacaktır. 

Pilenir illne bağlı Çasur köyünde 
feci bir cinayet işlenmiştir. Bu hu· 
susta aldığım mnlllmatı bildiriyorum. 
Çaşur köyünde oturan 25 yaşlarında 
Omer oğlu Mehmet köyden Makbule 
ile evlidir. Hadisenin vuku bulduğu 

gün Omer oğlu Mehmet aralarında 

çoktanberl devam edegelen bir şüphe 
Uzcrine karısını bo6'1nak suretilP. öl
dürmüştür. Sonra köylülere: 

- Karım kendi kendini hoğdu diye 
haber vermiştir. Adliye tahkikata el 
koymuş ve Mchmedin karısını kıs

kançlık yüzünden boğduSli anlaşılmış 
suçlu Mehmet yakalanmıştır. 

Nafiz Hüsnfloğlu 

A apaz::rında 
Yeni orta okul binası 

b'lmtık üzere 
Adapazarı (Hususi) - Şehrimizde 

yapılan orta okul binası inşaatı he
men sona ermek Uzcredir. Değerli va
li ve Parti başkarnmız bay Hamid 
Oskayın gayretleri sayesinde Kültür 
Bakanlrğınm ve kültürsever halknnı
zın j'nrdımlnrile meydana gelen okul 
binasına. ılave inşaat lazım geldiğin

den bu i~e harcanacak paranın top
lanması için bir piyango tertibi ke.
ra.rlaşmıştrr. 

Bir eşya piyangosu halinde halkın 
yardımım istemiyccek oln.n heyet fa.-
a liyete geçmiı:'tir. · 

Itave inşatı için daha on dört bin 
lira p::ıra sanı icap etmektedir. 
~ Köylerden ve civar kazalardan 

şehrimiz ortaokulunda okumak üzere 
gelen talebeler için burada bir talebe 

Kayscridc Selçuk eserlerinin teşhirine 
tahsis edılmi§ olan Sahabiye medresesi 

Kayseri müzesi 
ihya edili or 

Kayseri (Hususi) - Türkiyenin 
birinci sınıf miU.cleri arasına. giren 
Kayseri mUzesi iki kıcna aynlmı§tL 
Birisi Hwıat hatun medresesi çok ge
niş daireler ve taksimatı havidir. Bu 
medresede Hitit devirlerine ve diğer 
muhtelif devirlere ait değerli Türk 
eserleri bulunuyor. 
Diğer kısımda Selçuki devirlerine 

ait eserler teşhir olunmaktadır. 
Her iki kısımdaki yüz binlerce lira 

kıymetinde bulwıan asarı tasnif ve 
tanzime Maarif VeMletince tarih dil 
coğrafya fakültesi profesörlerinden 
Vonder Osten memur edilmiştir. Pro
f esôr bu eserlerin ilmi bir surette tas 
nif ve tanzimini yapmıştır. Diğer ta
raftan bu eserlerin zarif bir surette 
albUmler1 ~sredilmek üze.re bütfuı 
eserlerin l'otoğraflan alırım k için 
Maarif Vekaletince Şuner glSnaerıl
miştlr. 

Her iki mUzenln tamiratı yapıldığı 
gibi da.ha esaslı tamiratın yapılabil
mesi için de mahalli idareyi hususiye 
ve belediyesi yeni bütçelerine tahsi
sat koymuştur. Kültür Bakanlığı da 
bu tamirat için nakdi yardım vaadi 
de alınmı§tır. 

--0-

Erz~n de tarJhi 
essrler muha

faza ediliyor 
Erzin (Husust muhabirimizden) -

Dariyus tarafından tesis ve bUyUk 
lskender tarafından istilaya uğra.yan 
meşhur lsus şehri bugünkü Erzinin 
cenup kısımlarında mühim bir yer i~ 
gal eder. Fakat, İskenderin tahriba,. 
tından sonra zamanla büsbütün harap 
dilşerek bugün enkazı da.hl hemen he
men kalınamıştır. 

Yalnız, bUyiik bir sanat eseri olan 
su kemerleri azamet ve ihtişamım 
hfıla muhafaza eylemektedir. Sahilde 
Finikeliler tarnf mdan Burgaz limanı 
harabelerine de rastlanmaktadır. Ve
k:alet, bu kıymetli tarih eserinin mu
hafazası için lUzuınlu tedbirlerin 
alınmasını kamu blnaylığa bildirml§ 
ve kamu binaylıkça gereken tedbirler 
ittihaz edilmiştir. 

Değerli nahiye mildilrü bay Cemil 
Eryüreğin himmet ve mesalsile her 
gün biraz daha güulleşen Erzin bu 
yıl da birçok yeniliklere kavuşmuş 
olacaktır. Belediyenin 938 bütçesi on 
iki bin lirayı aşmıştır. Her yıl artan 
varJdat Erzinin genel ihtiyaçlarından 
birisini daha sağlamakta ve Erzin 
gittikçe ehemmiyet peyda etmekte
dir. 

Killtür hareketlerine gelince ilk 
okulun mevcudu dört yilze çıkmı§tır. 
Na.biye merkezindeki halkın yUzde 
altmışı okuyup yazma öğrenmiştir. 

Tahsil çağmdn olan çocukların yüz 
de 75 şi de mektebe devam etmekte· 
dir. 

pansiyonu açılması yolunda lzmitte 
yeni bfr karar verllmiı;tır. 
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Först Viyana 
Dün Ankarada 2- O 

maflup oldu 
Gençlerblrllil • Ankaragilctl muhtelllt dU.n 

fevkalAde bir oyun oynadı 
Ankara. 18 (A.A.)' - Şehrimizde 

bulunan Avusturyanm First Viyana 
takımı ikinci karşılaşmasını bugün 
Ankaragüçii stadında Gençlerbirliğl -
An.karagllcü muht.elit ille yaptı. Ve 
2-0 kaybetti. 

Bugüıı.kü maç hakkında. ileri silrü
len bUtün tahminler, Ankara. muhte
llti ile yaptığı dünkü maçı 5·0 gibi 
büyük bir farkla kazanan Viya.nalıla.
rm muhakkak 81.U'ette kazana.cağı 
merkezinde idi. Bu itibarla bu maçm 
uyandırmış olduğu al~ka. ve havanın 
da gürel oluşu stada beklenmiycoek 
ka.dar kalabalık bir seyirci toplamış 

bulunuyordlL 
~ ~Saat 16,30 da evve!A 'Avusturyalı
la.r, biraz sonra da muhtelit takmı 

yollu san lacivert, ve mavi pant.8.ıon
ları ile sahaya çıktılar. Her iki takım 
da çok alkı~landı. 
Kısa bir merasimden sonra ta.kım

lar karşılıklı dizildikleri vakit Viyana 
t.aknnmı eski kadrosu ile buna mu
kabil de muhtelit takımı da şu tarz
da teşkU olunmuş olarak görüyoruz. 

Rahim • Nuri, Enver - .Abdill, Se
mih, Keşfi. Ali RıM, Fahri, Hasan, 
Ali, Selim. 

hakimiyeti altında. 1-0 nihayetlendi. 
Ik.inci devreye muhtelitimiz rüzgar 

ve güneşi de arka.sına. alarak oyuna 
başlamış bulunuyordu. Viyanablarm 
ilk dakikalarda. katt neticeyi alabil· 
mek için ortadan yapmış oldukları _a
kmla.İ-ı Abdüliln uzun bir vunl§U ile 
iade olundu. 

Vaziyetin bu suretle devamını gö-
ren ve aleyhte cereyan aldığında §Üp
he etmiyen Viyn.nalı profesyoneller 
arlık oyun tekniğinden ve inceliğin
den uzaklaşarak favullü bir oyun sis
temi takibine koyuldular. Bu hareket 
Jeri ise oyunun hakikaten zevkini ka
çmyor ve bittabi hakem tarafından 
da sık sık tecziye olunuyordu. 

Buna mukabil yılmadan ve büyük 
bir enerji sarfile eldeki sayı &vantar 
jını kaçırmamak ve hatta gol adedini 
ziyadeleştirmek için yine ha.kimiyeile 
çalışan Ankaralı oyuncular hasnn ka
lesine sık sık sokularak çok tehlikeli 
anlar yaşatıyorlardı. 

27 inci dakikada muhtelitimiz dur
madan Viyanalıları sıkıştırıyordu. 

Muhakkak gol peşinde olan muhacim
lerimize ceza. sahası dahilinde Viya.na 
sol miidafiinin kasten yaptığı hatalı 
bir hareketinden dolayı hakem pell&l-

tı verdi. 
Viya.nalıiar bu cezayı uzun itiraz ve 

münakaşalardan sonra nihayet kabul 
etmiş bulunuyorlardı. 31 inci dakika
da Ali bu firSatı temiz bir vuruşla 
gole tahvil ederek Ankararun golünü 
ikiye çıkarmıştı. 

'Maçın bitmesine 14 dakika. kadar 

Askerlik ba hislerı 

İngiliz donanmasında 
yeni kuvvetler 

On büqük qemi dalıa tezqlılılara 
kOnuqor 

Dünyanm De§ ıatasma tiağılan, bil
tUn deniz ve Okyanus sahillerinde hü
kümranlığm.ı gösteren İngiliz askeri 
kuvvetinin temelini donanma teşkil 

eder. 
1ngiltercnin kara ordusu ücretli ve 

gönUllUlerden mürekkeptir. Son sene 
lerde hava kuvvetlerine de, deniz kuv 
vetleri kadar ehemmiyet verilmeğe 
başlanmıştır. 

Kara ordula.rmm, yarmı milyar te
baası olan bir imparatorluk için ka
fi olmadığı anlaşıldıi? iç~ İngiliz 
hükfuneti akla. durgunluk verecek de
recede çok olan askeri tahsisatla or
dusunu yeniden ten.sike başlamıştır. 

kalmıştı. Türk futbolcUlerinin çok ha· 
kim ve enerjik oyunu ka.rşısmda. iyi
ce yıpranan Viya.na.lı profesyoneller 
bugünkü mağlubiyeti bir türlü hazm
edebiyorla.rdı. Bu sebeple centilmen 
zannedilen First Viyana. futbolculan 
ikide bir oyunu durduracak kadar ile
ri giderek ya. hakeme t.eca.vUz ediyor· 
lar, ya layismene yum.nık kaldırıyor
lar, veyahut muhtelit ta.knn futbol
cula.rm.a kasti tekmeler savuruyorlar
dı. 

Viya.nalı futbolcuların bu hareket
lerinin asabiyetle yapıldığını çok iyi 
ta.kdireedn futbolcularımız onlarm bu 
hareketlerini na.zarı dikkate almaya
rak mazur görilyorlarclı. 

Bu gerait altında. Gençlerbirliği • 
Ankaragücü muhtelitinin mutlak bir 
hakimiyeti altında cereyan etmiş olan 
maçın, neticesi Uzerinde bir değişiklik 
olma.dan Ankara taknnmm 2-0 gali
biyeti ile sona ermiştir. 

Sillhlanma plaru için harp alAtı ya,. 
pa.n bütün fabrikalar geceli, gündüzlü 
çalışıyorlar. 

Fakat, yukarıda da söylediğimiz 
gibi, İngilizler her şeyin üstünde olan 
deniz kuvvetlerine ehemmiyet verir 
ve ona güvenirler. İngiltere yarmı 
adasından binlerce kilometre uzaklar
lardaki müstemlekeler ve bu müstem 
lekelerdeki menfaatler, hep deniz si
llllila.rı ile korunur. İngiltere "Allah 
ve hakkım,, dan başka bir §CY tanıma
dığını söylerken, gözünün önünde du
ran istinatgahı zırhlıların güvertele
rindeki toplardır. 

"Allah ve hakkım,, "Dlev et Mon
droit,. lngillzler bu eıan kabul etm.i§
lerdir. Binaenaleyh, her İngiliz ve 
her İngiliz hUkfuneti de bu şıan bir 
ülkü edinmiştir; bu iki kelimeyi tar 
nır; ve İngilteredeki hangi hük\Unet 
iktidara gelirse gelsin bu §lar& hür· 
metkar kalır. 

İngiltereyi idare eden, ister liberal, 
ister konservatör olsun bütün hü· 
kfuneiler donanmayı miimldin mer
t.ebe daha yüksek bir mertebeye çıkar 
mayı gaye bilirler. Bu uğurda sarf 
edilen paraların haddi ve hesabı yok-
tur. 

On dokuzuncu asırda, Trafalgar 
muharebesinden sonra Napolyon Bo
napart denizlere hakimiyet iddiasın
dan va.zgeçmeğe mecbur edilince, İn
gilizler, dünya yüzU.ndekl bütün dev
letlerin donanması kadar bUyilk bir 
donanmaya sahip ol.ma.k siyasetini 

takibe başlamışlardı. 
Filhakika, İngiliz donanması o za.

man yine çok kuvvetli idi, ve blltiin 

Ofğer devletlerin aonMmalarlle tioJ 
ölçüşebilecek bir derecede bulunuyoı 
dtL Fakat, seneler geçtik~ dünya 
yüzünden birçok siyast sular a.kıp 
geçtl, öyle hadiseler cereyan etti, ki, 
yeni ve bir takım kuvvetler meydana 
geldJ. Tarihte mühim roller oyna.mal( 
iddiasında. olan bazı devletler ortaY.8 
çıktı. . 

Şimallilerle oenuplula.r arasmdeltl 
harplerden sonra Amerika birleş~ 
cumhuriyetleri milthig bir kuvvet ota. .. 
rak lngilterenin karşısına dikildi. AL 
manya, Bismark zamanında haşmet!· 
nin kemaline erdi. Fransa, iki müthlg 
ihtillli ve Sedandaki feci hezimete 
rağmen, yavaş yavaş bir kudret ola
rak görünmeğe başladı. Bu suretle, 
Napolyondan yüz yıl sonra. umumi 
harp seneleri arif esinde deniz kuvvet
lerinin muvazenesi değişti? O derece.. 
de ki, yalnız Ameı:ika ile Almanyanm 
deniz kuvvetleri İngiltere donanmam 
derecesine yükseldi. Umumt harp nf. 
hayete ereli yirmi sene oldu. Bu~ 
İngiltere filosu kadar Amerikanın d& 
donanması vardır. Hatta, İngiltere 
donanması umumt harpten evvelki 
muvazeneye göre zayıftır bile .• 

İngiltere donanması 1914 yılmda 
69 zırhlı, 108 kruvazör, 322 torpito 
ve torpitobot, 74 tahtelbahirden mn .. 
rekkepti. Milletler cemiyetinin 1936 
yılına ait neşrettiği resmi istatistik
lere göre, İngiltere donanması 15 zırli 
b, 6 tayyare gemisi, 48 kruvazör, 163 

torpito ve torpitobot, ve 52 tahtelba-

hirden nıüteşekldlclir. 
Maamafih, dört senedenDeri başla. 

(Lut/en :Jayfa,yı çeviriniz) 

Oyun muhtelitin Viyana müdafaa. 
ama. kadar uza.yan sağdan bir inişi 
ile başladı. Bir müddet ortalarda do-
18.§an top yavaş yavaş muhtelltin haı
kimiyeti altında ve futbolcularmuzı:n 
ayaklarında dolaşmaya başladı. Anka. 
ra muhtelitinin bugünkü oyunu bir 
gUri evvelki maçta takımımızm uğrar 
dığı hezimeti t.elafi edebilmek ve Türk 
futbolü hakkında Viyanalı misa.firle
re hakiki bir fi.kir verebilmek gaye
ılne matuf bulunuyordlL Ni~ 
yerden ve çok sistemli bir şekilde oy
nayarak derhal hakimiyeti tsise mu
vaffak olan takımımız Viya.na kale
sini adamakıllı tazyike başladı. 

.-nınıııuıUllfllllllllnlmı~ 

Bir gün evvel, Ankara muhteliti ile 
yaptığı maçta havadan ve kafa oyun
ları ile sporcu cfkful kendilerine hay
ran bırakan Viyanalılarda bugün hiç 
bir f ev kala.delik göze çarpmıyordu. 
Bilikis muhtelitin oyunu karşısmda 

çok silik kalıyordu. Top her an biraz 
daha iyileşen Ankaranm genç ve ener 
jik elemanlarının ayaklarmda. dakika. 
la.rca dolaşıyordu. · 

Arada bir barut alevi gibi parlayıp 
sönen Viyanahlar Ankara kalesini 
müdafaa. eden gençler karşısında hiç
bir muvaffakiyet gösteremiyorlardı. 

Daha ilk dakikalarda sakatlana:n 
Alinin yerine getirilen K. Mustafa 

kale önlerinde yakaaldığı topu ani bir 
hareketle Ha.sana geçirdi. Hasan bu 
güzel fırsattan istife.de ederek sıkı 
bir kôşe vuruşu ile taknnmm ilk go
lünü 18 inci dakikada Viyana kalesi
ne yapmış bulunuyordu. 

Yapılan bu gol. hal~ dünkü mağlu
biyetin acısından 'kurtulamayan hal
km coşkun te7..ahüratı ve alkıd.ıı.rı ile 
karşılandı. · 

Oyun, bu golün Yerdiği hızla rnuh
telitin müessir oyunu altmda. cereyan 
~~~en Ali de iyileşmişk olarak ye
ruıı ışgal etmiş bulunuyordu. 

Otuzuncu dakikada Avusturya ta
~nnınm enternasyonal sağaçığı aya
g'Inda topla yıldırım gibi Ankara ka
lesine sokularak ııüt attı. Fakat .,..,._ 
:n" . ' 6"' un kahramanı Rahım yerinden ok 
lrtbi fırlayarak topu kaleye girmesine 
l'llani oldu. 

Artık Ankara. kalesine sokulmanın 
lnüınkün olamayacağım anlayan Viya 

lla.lılar oyun tarzlarını değiştirmeye 
\·e uzaktan rastgele şüt atmaya baş
ladılar. Fakat bu ııiitlerle gelen toplar 
~a R\'llta gidiyor, veyahut Rahimin 
<ılierinde sönüyordu. 

Devre bu suretle Ankaranın katı 

YakınDAN 
Uzak 

19 ?lı"lSA...~; SALI 
''V AKIT,. YURDU 

"B ATAKLIKTANlMPARATO· 
ll1ÇEL1CE" tefrikamızrn mu-

, 

harrirl Kadlrcan 
Kafir, otuzla kırk 
arasında, otuza da
ha yakın ve kırk· 
tan daha uza.k yaş-
ta bir muharrirdir. 
Evlidir; bir do ~er 
cuğu var. Kendisi

~.:f le konuşulmadığı 
ıı-.:. JI ıamanlarda sevim
l{a(}frcan Kaflt 11 bir dlkflt taşıyan 
ve o silkütu ihlU etmek için lçerlnlz
de uyanmış isteğe daima cesaret ve· 
recek bir al!ka ve silrekll tahammUl 
gösterebilen bir insan ... 

ONUN BU melekhasletini istismar 
etmPk istemediğim halde dUn, ken
disinr. şn suali sot·muş bulundum~ 

- EYll bir muharririn hayatı na
sıl geçiyor, derlim. Aile meşgaleleri. 
yaır yazmasnıa mani oluyor mu? 

Kadircan, muharrirliğe evliliği ft.
deta btr lUzum gibi gösteren bir ze· 
rafetla: 

- Evlilik, dedi. Muharrir1n çahş
mı:ılarına bir engel teşkil etmediği 

gibi. ayrı'!a kuvvet ve intizam da ve
rir. Çünkü, hayat arkadaşınız, iı:tl· 
maT gallelarlnlzden bir kısmına or
tak olmuştur ... Saatlerinizi de yolu
na koyduktan sonra. daha rahat ça
hşırsınrz. 

Bu sıra.da odamıza. muharrir dos
tum Nizamettin Nazir TepedE'!lenli 
girmişti. Ayni suali ona tevcih ettim: 

Biliyorsunuz ki Nizamettin Nazif 
de evlidir; hem do bir muharrir ba-

yanla ••• Nizamettln Nazlfin eşi, ro
manlarını, bfkAyelerinl zevkle oku
duğumuz Suat Dervlş'tlr. 

Bu itibarla Nizamettln, benim su
al\me bir başka zaviyeden cevap ve
rebilecek vazlyetterdi. Dedi ki: 

Nizam ettin Nazif 

- Bir muharririn, diğer bir mu
harrlrle evll olması, gerçi işi kolay-
1 aştırır. Her lklslnln de, blrlblrlntn 
yazı yazma tema.yüllerinl tabıt gör
meleri gerekir. Ancak, ikimizin de 
"llham perisi" ayni zamanda gele
cek mi bakalım!? •.• Bazan ben yazı 
yazmak istediğim sırada, muharrir 
ola.n eşim benimle bir gezmeğe çık
mak, tiyatro veya bir konsere git
mek iateyeblllr. Onun yazı yazmak 
istediği esnada, ben, yalnızlıktan bu
nalmış olur, iki çtft lA.kırdı etmek is
tediğim en yakın bir arkadaşımı a
rarım. Fakat her şeye rağmen, gl}.. 

rilyorsunuz ki işlerimizi yoluna koy
muş bulunuyoruz. Hem sanatımız, 

hem de ailevi mecburlyetlerimlzl bt
rlblrtyle yüzde yüz tout etmiş btr va
ziyette gill glbl geçinip gidiyoruz. 

BU ENTElRESAN milH\kattan son
ra, bir arkadaşımın naklettl~l kilçilk 
bir fıkrayı batırladrm: 

Birisi varmış ki yazı yazmak, ki
tap teUf etmek meraklı::ıı imiş. Fa
kat bu meşguliyete uyacak bir mu-

hit buJamayormuş kendine. Parası 

da varmış. Onun için muharrirliğine 
hız verebilecek uygun btr muhiti ih
tiva eden hususi bir ev yaptırmak u .. 
ze;eymiş. Bu evin nstU camlı, masa
ları mUkemmel, kiltüphanesl güzel 
bir hususi çalışma odası olacakmış, 
ve o muharrir namzetl, b11 çalışma o.. 
dası lçlnde, artık kfmblllr, belki 
dünyanın en bUyük eserini doğura

cakmış." 

BU FJKRA YI kendller!ne naklet
tiğim Nizamettfn Nazıt ve Kadtrean, 
ikisi birden dediler ki: 

- Her eser için bir ev yaptırmak 
Ift.zımgelse, bir hayli pahalıya mal 
olmaz mı? 

Bahsi bitirmek nzerc: 
- Fakat, dedim. Unutmayınız ki, 

ı,u Jmar faaltyeti sırasında yapılacak 
evler bir plA.n dahilinde lnşa ~dile
cek olursa, bir hayll de bina vUcuda. 
gelmiş olur. Bir yandan sanat, bir 
yandan nafia ... Oh!.. Fikri ,.e filU 
iki katlı ekmek kadnifl! 

Sırma Saçlı 
'ABtD!N DA VER, Fransız gaze .. 

telerinin; Avusturyanm akibetl hak
kında yazdığı sfızişli satırlardan bah
sederken, bunun: "Kör ölilr badem 
gözlU olur .. " medhilüne uygun bir 
hal olduğunu yazıyor. 

Bunun ikinci satırı da: 

''Kel öIUr, sırma saçlı olur .. dur .•• 
Fakat Viyanantn sarışın dllberle-

rlnl gözönUne getirirsek. Avusturya 
"Sırma saçlı .. idi. 

Havuç, Fasulye Modaıı 
AMAN BAY ANLAR, dikkat edi

niz. Nevyorktan Londraya ve Lon· 
dradan da Avrupanın diğer şehirle• 

rlne akın eden yeni bir baş zlynetj 
modası ve.r ~ 

Kadınlar, saçlarını, havuçtan baş
la.yare.k şalgam, fasulye ve soğanla 
bezeyorlarmış... İnanma.yorsanız iş
te size, bir tnglltz mecm\Iasından. 
kestiğim bir resim. Lahna. yaprağın
dan yapılmış blr zemin nıerine ha
vuçlardan yapılmış bir tacı 

Fakat bana kalırsa. manav tşpo~ 
talarında nasıl bir güzel kadına te.o 
sadiH edemiyecekAek, gtizel bir ka• 
dının başına da manav veya sebze 
vatçı tablasını yUklememellyiz. Mak• 
sat, garip g6zilkmek veya orijinal 
nevinden bir şey takınmak ise, bu• 
güniln, limon kabuğundan tutunuz 

iiil' 

da, hakiki bir lahna yaprağına. va
rıncaya kadar tilrlü türlü şekillerde 
kesilmiş kumaştan şapkaları blzf 
güİdilrmeğe ka.tfdfr. 

:HiKMET.. MONIR 



MAMKEMELEADE 
Kağıt yüzünden çıkan kavgada 

Eniştesini yaralayan 
mahkeınede 

.· Ağır cı.za mahkemesi dün öğleden 

ııonra, Silivrinin Turhallı kByUnde otu -
ran ve kağıt oyunu yüzünden çıkan kaY
gada eniştesi Kamili ba§mdan ağır su
rette öldürmek maksadiyle y'.lralıyan 

Şakir adında.ki gencin duruşmasına ba§

ladr. 
Evvel! tıbbt adliden gelen rapor okun

dli. Raporda Knmilin aldığı yaradan do
layı vUr.udUnUn sol tarafınrn reke uğra
dıtl ve yaranııı ileride ani surette ölü -
mllnU de intaç edebileceği bildiriliyor -

du. 
Rapordan sonrıı müdde iumumi iddia -

namesini okuyarak, Mdisedc öldürme k 
tasdi olm:ı.dığmt Şakirin sndccc uğradı
f.r hakarete hiddctlen('rek eniştesiui 

yaral:ıdığmı ''e suçlunun 51 nci madde 
cazönllnde tutularak 456 n cı maddeye 
&iSre cezalandırılmasını istedi. 

Su-:tu Şakir müdafaasını yazıl ı olarak 
verdi, duruşma karar için başka hir {;Ü

ne bırakıldı. 

Pul Yapıştırmadan lnıza 
Edilen Evrak Davası 

Asliye UçüncU ceza mahkr!mcı;i dün 
:Mercan mailye tahsil şubesi memurla
rından O:.mıan Nuriyi, haciz kararı alın
madan haciz yapmak ve pul yapışlınna
dan cvl'ak iıuza etmek suçlarından mu· 

hakeme etmiştir. 
Osrr.an ~!ud kendisine isııad olunan 

ıuı;:ları reddederek; 
- Dazı yerlerde bulunması imklnı ol

mıyan pullar bilahara yapı~tırılmak üze
re ihzar olunur. Haciz karan alınma -
dan h:ı.clz ynımıak meselesine gelince 
bundan da eube mildüril mesuldilr. Ben 
t&mamen suçsuzum, demiştir. 
Duru~ma. haciz karan etrafında dcf

tcrdarlrğa tezkere yazılması için başka 
bir gtin(: bırakılmıştır. 

Sahte Nüfus Suçlusu 
Kadın 

Ağır ecza mahkemesi dün sahte nüfus 

yıp hala devam eden hadiseler İngil· 
tereyi yeniden ve müthiş surette ha.
rekte getirdi. Bütün İngiliz gemi tez
gahlarına yeni harp gemileri konul
du, milyarlarla sila.halnma tahsisatı 

verilerek yeni bir plıi.nla i§e başlandı. 
Çllnkü, İngilizler, ta Napolyon za.ma-
nındanberi ilk defa olarak Akdcniz
dcki mevzilerinin sarsılmakta olduğu 
nu takdir ettiler. Akdenizde görünen 
korsan tahtelbahirler, Habeş harbi, 
lspanya karıJıklrkları ve Çin - Japon 
muharebeleri İngiltere imparatorlu -
ğuna birçok korkulu şeyler öğretti. 
Bu yüzdendir ki, Ingilizler, harp ge
milerinin tonasmı önümüzdeki yıl 
içinde iki milyona çıkarmak üz.ere fa
a.tiyete geçmiş bulunuyorlar. 

Bu anda !ngiliz tezgahlarında otuz 
'beşer bin tonluk 5 diretııot inşa olun
' makta.dır. 931 yılında beş ve 940 yı
lftıda. da daha beş büyük gemi tezga
h& konacaktır. 

Bu suretle en geç 942 yıhna kadar 
lngilizler bUyük ha.rp gemilerinin sa
'Yısmı iki misline çıkararak Akdeniz.. 
'deki mevkilerini adamakıllı tahkim 
etmi§ olacaklardır. Bundan başka !n
rguiz tezgA.hlarıtda 155000 tonluk 21 
Gaııvazör de inşa halindedir. GeJecek 
sene içinde 80,000 tonluk 50 torpito 
:ve torpitobot yapılaca.ktrr. Yine bu 
müddet zarfında daha 20 tahtelbahir 
ö.enize indirilmiş olacaktır. Eskiliğe 

.yllz tutan kilçük çapta.ki biitUn gemi-
ler kısmen tamir ve modernleştiril
mı,, kısmen de tamir edilmektedir. 
Şimdi mevcut olan 6 tayyare gemi

eiııe fllve olarak daha 5 tayyare ge
miıi de yapılacaktır. 936 ydmda 81 
milyon olan deniz silahlanma tahsisa
tı 937 de 106 milyona çıkarılmış 938 
de ise yirmi milyon daha ilave edil
miftir. 

Bütün deniz tezglhları, askeri fab
rikalar yeniden tamir ve ısltıh edilmiş 
oh.ıp inşasına. ba3lanan gemiler çok 
•üratıe yapılmaktadır. 

Yine bu sayededir ki, 1200 tonluk 
ibiı- torpito bir y1lda, nooo tonluk bir 
kruvazör iki yılda inşa edilebilmekte
dir. 

kağıdı kullanmaktan suçlu Anjel adm -
da bir Enneııi kadının duru§nıasına. bak

tı. 

Geçen celsede Kurnkapı P:;rmeni kili
sssine yaıılan tezkereye gelen cevap o· 
kundu. Ce,·apta Anjelin, kilisenin vaftlz 
ddterindeki kaydına göre anasının Ma
ri babasının meçhul olduğu \'0 1897 yı
lında do~du*u yımlryordu. 

Beyoğlundı:ı. sicil muhafızlığından go • 
IPn tezkı:>rede ise, Galatada bl rarsa ile 
bir kargir evin, Samatyah Aga,·ni tara -
rından Cilünclye kadar bakmak şartlyle 

kızı Filomcna ile Anjelc vcrildiğl :rıızrh
yordu . 

Maznun : 
- H " r ne kadnr evrakta Agavninin 

kızr olarak göster;Iirorsıım da. oııun kı-

7.I Filonl cnadır. Benim anam nüfus tez
Mrcmdo yaz.ıldtğl gibi Maridir. Ayrıca 
.Ag:ıvni ile kızınm da ifadelerinin bir 
kıymeti yoktur, dedi. 

Mohk ... mP., evrakr tetkik için duruşma
yı bar;ka bir güne bıraktı. 

Bir Mübaşire Tokat 
Atıldı 

!kinci sulh ceza mahkemesi mübaıir· 
lC'rinden Mehmet, muhakemo esnasında 
salonda bulunan kalabahk arasında ken~ 

disinc yol açmak isterken, Htisnü adın
da birı..~ine çarpmııı, Hüsnü de buna hid
detlenerek müba§ire iki tokat atmı§tır. 

Hüsnü hakkında hemen zabıt tutula -
rak cürmü meııhut mahkemesine veril
miştir. 

Genç Bir Hırsız 
Adliyeye Verildi 

Birçok eylere girerek Lir yığın e§ya 
çnltn~kl,ı\n şuç\~ )'J'cainıl •dmd .. }11r. seıı.ç 

hırsız dün adliyeye sevkedUerck yedin
ci sorgu hakimliğine verilmiştir. 

Nesimi Kasımpa§ada oturan Nazn:n1n 
evinden anahtar uydurmak suretiyle bir 
pardesil, Allnln ve Faiğin evine de ge· 
ccleyin girerek saat, palto, gömlek ve 
ratak çarşafları çalmış, suçlu sorgusun
da itiraf etmiştir. 

Evrakı ikinci asliye ceza mahkemesine 
verilmiştir. Durugmaaına yakında baıs • 
!anacaktır. 

Çocuğunu Dilendiren 
Kadın 

Hasan isminde 4 yaşındaki çocuğunu 
ııokakta dilendiren Fethiye adında bir 
knd:n yakalanmıştır. 

Fe thiye birinci sulh ceza mahkemesin
de 1 gün hapse bir lira da para cezası· 
na çarptırılmıştır. 

Polisin Y akasma Sarılan 
Sarhoş 

Sa.ınatyada oturan ılmitçi Ha.san. ev· 
n~lki gece kendini kaybedecek derecede 
s:ı.rhoş olmuş, sokakta rezalet yaparak 
halkı etrafına toplamıştır. 

Hasan, bu vaziyet karşısında. kendiei
ni karakola danıC eden komiser TI'IU&\.i

ni Aliye de hakarette bulunarak, yaka
sma sarılmıştır. 

Hasan dün, cürmü me§hut mahkeme
since 1 ay hapis cezasma çarptırılmı~

trr. 

Tren Camlarını Taşlayan 
Çocuk 

Kum.kapıda oturan 10 yaşında. KokoR 
adlı bir ~ocuk dlin evlerinin önUn.den ge
çen tirene taç atarak camlarmı kırmış, 
yakalanmıştır. 

Kolos bi: incl asliye ceza. mahkemesin
de 230 kuruş para cezası ödemeğe mah
kum edilmiştir. 

Vazife Esnasında 
Baygınlık 

lcra veznesi memurelerinden Bayan 
Vedia dün öğleden sonra Adliyede va
zifesi b::ı~rr.da çalışırken, birdenbire U
:ı:erine fenalık gelerek bnyılmı~tır. 

Adliye doktoru Enver Karan kendisi
ni muayene etmiş, istirahat vererek e~ 
vine yollamI§trr. 

Hikaye 
(Ba~ tarafı 7 inci sayıfa<la) 

Kadın: 

- Hayır, hayır; dedi; size çok rica e
derim. Bımi katiyen dUşlinmeyiniz. Ben 
buraya ancak, istırap ve acılarımı avut
mak için geliyorum. Benim yaralanm 
hiç bir zaman birçok bildiğiniz ve tanıdı
ğmo: kadmlarm yaralarına benzemez. 
Benim ile ; nP zihniniz, ne de kalbiniz 
meşgul olsun. Akıııi takdirde çok fena o
lur. Siz benim kl.m olduğumu, ne i§ içio 
ve nereden geldiğimi bilmiyorsunu r.. 
Hatta, benim kim olduğumu burada oile 
kimse bilmr>:ı:. Eğer, bu ıııözlerlnizi tek
rar ctmiyeceğinize söz verirseniz, siz 
kim olduğumu derhal söyliyeceğim .. 

Genç erkek: 
- Süz veriyorum! dedi. 
- Alil! O halde siz da bileceksiniz. 

Çünkü herkes biliyor. Gazeteler, bUyUk 

bir otomobil fabrikasının yeni usul bir 

rcklamcılrk keşfetmiş olduğunu gtlnler
ce ~ azmışla rdı. Hatta, polisin bütün mU
m:ın'.u:ıtlarıno. rağmen, bir kadm mUte -
a.ddit defolar kendini gecenin korkunç 
karanlığmda tayyareden aşağıya. atmış, 
bir para~Utle c!a bin metre yükseklikten 
bir gece Roma şehri U:ı:crine inmişti. Pa
raşUt lizorindc büyük harflerle yazılmış 
ilan sıkılan projektörlerin altında mil -
kenımel ok.ınuyordu. lşte ben, o kadınnn. 

Armando, kadmm yUıUne bakakalmış
tı. Kısa süren bir sükuttan sonra: 

- Bu reklılm usulil fabrikaya btiyUk 
bir kazanç temin ettiğinden, fabrika ile 
btr kontrrat imzaladım. Çok parlak §art
lar içerisinde tanzim edilmiş olan muka
vele bUtUn hayatımı bana temin ediyor, 
lakin ben, aU ve tstikbalimln uzun sU -
receğlnden emin değilim. Son defa para-
3Utüm bir binanın kulesinde takıldı. Sa
atlerce kırk metre yükseklikte asılı kal
dıktan sonra, bin mUşkUaUa kurtarıl -
dım. Dördüncü tecriibede yarı'l akşam ya 
pılacak. Ve bunu kim bilir, !:aç tecrübe 
daha takip edecek... Kadın, birdenbire 
sustu ve başını iğerek yaı:tarmış gözle -
rini ufak kırmızı kenarlr mendili ile sil
dikten sonra: 

- Hayatımı kazanmak için \'ı.ayatmıı 
ıııattım. Siz belki de, niçin daha az tehli
keli bir if yapmıyorsunuz? diyeceksiniz. 
Blr daktllo yahut btr teral oleam ayda Qç 

yilı Hretten fazla para elime geçmiye -

cek. Yahut da dilnya kadmhğı ... L!kin, 
bunlar, benim hareketlerime uygu.--:. olmt .. 
yan meslekler!.. Anlatabildim mi bil -
mem. Hatll kontıra.tı da imza ederken, 
yalnız, ilk gelene veyahut ilk para ve
rene değil, fakat, ben hayatımı kaderin 
kaprisine Batıyorum diyerek imza et -
ttın. Biitün kadınların kendilerini erkek
lere ısattıklart gibi, ben de kendim! ııök 
ylizüne sattım. işte bir gUn dilı;üp öle -
cek olursam, o vakit hayatl'l1 ebediyyen 
sönecek! ... 

Gözleri bir şbnşek gibi parlıyordu: 

- SevgUi dostum. Şimdi benim bu -
raya niçin geldiğimi anladınız mı? Ve 
şu içtiğim şampanya ile, sarhoş olma -
ğa ç:ı.lıştıı;ıma inandınız mı? Bu, ancak 
bozulmuş olan asabımı yerine getinneğe 
yarı:yarı yegane sinir- ilA.cımdır. Artık, 

sevmek haklarını kalblnde taşıyan bir 
kadm değilim. Gerçi gelecek kaza kon -
tıratta yazTlr dı;,ğil, fakat, hakikatte va

rit; ka.tla.nmağa mecburum ... 
Armando, kadmın sözlertni bUyilk bir 

dikkatle dinliyordu. Kadın devamla: 

- Gecenin korkunç karanlığı içinde 
bin, iki bin metreden atlamak için, bir 
insanm yürek 11ahibi olması Jaznrtdıt. Far
zedelim ki, eu dakika da ben birisini sev
miş olsam, yarın kendimi başaeağrya at
maklığtm için t)esarcti nereden bula.ca
ğım? Benim nişanhm olan ve gök kub -
besini sUsliyen kaiDat o zaman bana ne 
ruyecektir? Evet. Aşk fona bir iey de
ğil. Fakat, benim k:ı.prisloriınin a~kla 

hiç bir ilişikleri yok 'ki. Şimdi sizden 
gitmenizi rica ediyorum. Beni yaln~ bı
rakınız .. Ve eğer, yann ak~am sağ ka • 
tıp, buraya gelecek olurııam. siz de bu
rada. bulunursanız, kalkarak geliniz; 
arkadaşça elimi sıkınız. Lakin, bana ka
tiyrm başka bir nazarla bnkmaymız. Gü
zel gözleriniz beni rahatsız ediYQr. Anlı
yor musunuz? Bunun için bakınaym.ız. 

Gö,;lcrini::in korku saçtığmı sanmayınız. 
Bu sözlf'!rimi kalbinb.in en derin bir kö
f!CSine ynzrntz. ve beni gönülden çrkar
tnay m"?.. Şayet, bir gün artık kendi.mi 
ba~3şağry:ı aL'Tlak mecburiyeti ile kar -
şılaşmazsam, belki, o zaman, sizi, haki
ki a~kla s~veccğim ... 

Arm.ıındo kadının cellerini çok samim! 
bir surette sıkıp masadan uzaklaşıyor -
du. Düşüncel! kalbi ya.ralr ve boynu bti-

ÇAPRAZ 
Kellme bulmacası 

Yeni bulmacarnn 

123466789 

ı 1 1 l 
2 l _J .. ı.':11111 
3 1 t 
4 ı ı••· ' ö i 1 .. 
6 1 1 
7 1 ı I•. ı 
8 

' 
ı 1 1 il 1 

9 1 1 ırıı ı•f 
Sold.ırı sıığrı : 

1 - Muhallebicinin moderni. 2 - O
kumaktan emir, kadının omuzlarına at -
tıklan, 3 - Deniz mesafesi, elbisenin 
yaplll§I. 4 - Ehemmiyet verme, arapç.a 
su. 5 - Bir musiki aleti. 6 - Bavltbaşt

na bir yazı. 7 - Eski eııerlcrln bulun
duğu yer. müsaade. 8 - Bir ~ey yap -
trrmnk i~in söylenen söz, lııtanbul<la bir 
semt, 9 - Rüzgar, tahmin. 

Yukardan aşağı: 
ı - Büyük hik!re, içki, 2 - Zeka, 

toplu hal. 3 - Sulu yer, paydos ve iş 

ba.şınt ihtar eden. 4 - Bete sarılan. 6-
Blr nevi oyun, akan, 7 - Sevgi, ?düslü
manlarm ibadeti. 8 - Bir erkek isim 
(arapça uyuyan manasına gelir) Tibctte 
ruhani reis. 9 - Bir rneyva, istırap. 
DU:KKU Bf~(Jr,OENTN 
HA J,LJ;nır,ımşı 
Soldan Sağa: 

1 - Otel, inat. 2 - Tat, en, dağ. 3 -
Orman, 4 - Armut, ela. ı5 - Eter. 6 -
lb, bek. 7 - Odun, eıra. 8 - Rattr, 9-
la, acı. 

Yukıırdan &ilLğı: 

1 - Otlak, ok. 2 - Ta., idam. 3 -
Etimeeut, 4 - Dut, Nil. 5 - Emtea, ra. 

6 - tka. 7 - Ne, bira. 8 - Ad. or. 
9 - Daha, Taksi. 

( Kısa haberler ) 
• lktısat vekilimiz Şakir Keııeblr bir 

mtıddettenberi bulunduğu Vtyanadan ev~ 
velltt eabah §ehrimJze gelmiş, akşamki 

ekspresle d~ Ankara}'& gitml~tlr. 
• Bazı aı;tkl(6zlertn, deftne aramacı 

bahane ederek ceviz ağaçalrını kesmek
te ve bunları yüksek fiyatla satmakta 

olduklar:t görülmilş, yakalananlar Kartal 

kaymakamlığl tarafından mUddelıunumi

Jiğo te~Jim edilmiŞlerdir. 

• Türl<kuıuna kaydedilen lise ve yUk
ıek mektep talebeleri bir temmuzda tn
önU kampına çtkarıtacaldardır. 

:t- Ziraat vekaleti. Eskişehir, Ankara 
ve Trakyada tecrübe olmak üzere buğ
day cinsiJıin ıslahına çalışacaktır. Bunlar 
birer senelik vadelerle köyltiye verile
cek, beş sene sonra buğday cinsi yenile
şecekttr. 

ııı Ec"•dlye ile Vakr:flar müdtrlilğll a
nuıındaki ihti!Uli meseleler hakkında 

hakem komitesinin verdiği kararlarm 
tetkikini ber iki daire de bltirmqtJr. Va
tuflar ldaresl 938 bUtçeıine belediyeye 
ödlyeceğl paralar için tahl'lla&t koymuş

tur. 
"' ı\nl<:arada devam eden •ioaret mU

zakereelni Amerika rıamma. idare eden 
murahhaslardan lkisl, i.ktıaat vckA.letl 
müste§an Enver Yt-lkenei ile birlikte 
Kayeerlye gitmişler, fabrika ve müzele
ri gemıişlordl,., 
~ Yapılan bir hesaba göre I21tanbu

lun muhtelit semtlerinden lşliyon oto -
büsler, 931 senel'linde 9 milyon yolcu ta
şımışlar ve 912 bin liralık bilet satmış
lardır. 

* BolMlyece eski hanlar birtw birer 
kapatılacak. burada oturmak yasak edi
lecektir. 

küktü. 

B ir gün ıonra köylliler _zavallı bir 
_ _ kadrnrn vilcudilnü kan tçlnde ve 

paramparça Roma yakmlarmda bir tar -
in içerisinde bulmuelardı. Yapılan tet -
kikler eoııunda kalbinin ll.ıeı'inJe yine 
kan rengini andıran bir kamelya çiçeği 
tqıyan kadmın göğsü çiçekli kadm ol -

duğu anlaşılmıştı. 

Armando. gazetelerde birkaç gUn ev
vel ta.·uştığr ka.dnıın feci ılkibetlni oku • 
yunca. gizli bir aşk besliyen kalbine bir 
ok saplanm(f gibi oldu. Boğazı dügüro. -
lendi. Ve bir ~eşmeden skan ıu gibi. 
Iıünkür hUnkUr ağlcyarak gözya.şla.n 

dôktü. Artık göğsü çiçekli kadın, onun 
gözlerinden hiç yok olmı:yan bir hayal 
olmu~tu. 

Belediye işleri: 

Yeni Belediye Zabıtası 
Talimatnamesi 

lstanbul belediye sinin yeni bir bele-
diye zabıtası talimatnamesini gazeteler
den öğrenen taşra belediyelerinden bir 
çogu belediye reisliğine mektupla mü • 
r:ıcaat ederek talimatnameden birer 
nüsha istemektedirler. Talimatname ae
hir meclisinden tasdik edilip çıktıktan 

sonra istenen yerlere gönderilecektir. 

Prostun Planı Tetkik 
Ediliyor 

Şehir mütehassısı Bay Prost tarafın-
dan hazırlanan nazım plılnr tetkik et .. 

mekte olan belediye azalarından müte "' 
şekkil encümen dün şehir meclisi salo
nunda geç vakte kadar suren bir top -
Jantı yapmı~. plln gözden geçirilm4tir. 

l';nclimen bir hatta zarfında tetklkatI
m hilirocek. pmn hakkındaki miltaloa -
"mnı §ehir meclisine bildirecektir. 

Etlere Damga Vurulmaya 
Ba§landı 

DUn Ceyhan mıntakasından l~ ko-

yun gelmif}tlr. Yarın için de hayli mlk ... 
tarda koyun beklenmektedir • 

Evvelki günden itibaren de mezbaha
da. etlerin llzerlno cinslerini göıstereu 

d.-ungalar vuruJmıyıı başlanmışt:r. Yani 
karamamn Uzcrine (karaman) dağlıçnı 
fü:erine (dağlıç) yazılı damgalar vur.ıl
maktadrr. 

Ziraat Kongresinde 
Çalışacak Mütehassıslar 
Yakında Ankarada toplanacak o

lRn ziraat kongres i için şehrimizden. 
ziraııt odası dUn mühim bir toplan
tı yapmış, ve kongreye göndermek 
Uıere birçok komiteler a:'"rrlmrştrr( 

Komiteler bugünden itibaren faali
yete geçerek şehrimizi ve Trakyayı 
geniş bir istihsal Bahası haline getir· 
mek Uzere zlrrai ve ekonoml bakım
dnn ne g ibi t edbirler almak !Azım• 
geleceğine dair tetkiklere başlaya

caktardrr. 
Bıı arada bilhassa atltçUlilk, pey .. 

nirciltk, balcılık, sebzecilik, ctçe)[, 
ve bnyvanr.ılıh: işlerinin ileriye g~ 
türülmcsi bakımından alınması icap 
eden tedbirler nra.ktırılacaktır. Ba 
ıı, ıc;ın ı,lmdlUk dOrt komite faaliyete 
geçmiştir. Bu komitelere, ayrıca 
Beyyozdan, Yalovadan ve diğer bazı 
yerlerden mütehassıs tanınmış kim• 
seler de yardım etmek üzere gele• 
cek1erdir. 

Müzelerde 
(6 mcı Sayfadan devam) 

sevgilisi Yolenin yanma geldi. Bunu 
haber alan karısr, derhal ifritin vaei
yetini yerine gctirc!"ek kanlı gömleği 
kocr..sma. giydirdi. Herkül, gömleği 

giyer giymez, çılgına döndü. Kendisi
ni en çok himaye eden Likası kaptı
ğı gibi denize fırlattı -çe Lika.s orada 
bir kaya haline inkılap etti. Bundan 
sonra Ota ormanınm ağaçlarını ye
rinden söktü, yerle göğü titretircesi
ne bağırıyor ve §Öyle diyordu: 

- Ey Densin kızt .. Sen benim kal
bimde Oriste ile Jonondan daha gad
dar çıktın. Bana ka~ı yaptığın bu 
dehşetli hiyanet n<?dir? Gömlek bU
tUn damarlarımdaki kanı tutu§turdu. 
İçerim kasrp kavruluyor. Tahammü· 
lüm tiiker.iyor. Vlicuduma. yapışarak 

kalan bu gömleğin tutuşturduğu giır 
li ateş ile y::ımp mahvoluyorum. En 
şiddetli hengameleri savuştur-cin, ar
zın en gü• enilen oğullarından Kan
tros ile devleri yenen benim gibi bir 
kahramanı işte bir kadın Y"'ndi ve 
meramını kolayca yapmağa muvai· 
fak oldu. Yarabbi, bu ne acı bir haki
kattir. Nemenin arslanları, cehenn&
min bel;çileri, devler, başlan kesildik 
~ bir misli artan ejderler, me3hur 
altın elmaların korkunç bckçile1 i olan 
periler, goller ve bütün mahlukatın 
bükmeğe yol bulamadığı demir ba.zu. 
larrm işte bir kadmm şeytanca desi
sesile kuvvetsiz kaldı ... 

I:TerkUl artık kurtulamayacağım 
anlayınra, Ota dağında odunları bir 
yere yığarak üstüne çıkmış, zehirli 
oklarını, dostu Filokte vererek: 

- Bu okları vücuduma sapla, son
ra oduna ateş ver .. emrini vermişti. 

Bu suretle, kül olan Herkül, öl
dükten sonra semaya kabul edildi ve 
kendisine gençlik melikesi Hcbe ka.
nhğa. verildi.. 

İşte müzenin 11 inci salonunda gö
rülen HerkUl hikayelerinin krea bir 
hulasasr .. 



Gizli pamuk 
harbi 

f ~ BORSAi 
~VAPURLAR Ankara 18-4·938 --·• 

ir.t r Hizalarında )'lldıı işareti olanlar. llze-
Stıtıf Vopuran adı Gill u uo :r.erinde muamele 1(6rulerdlr. Rakam-
12 .Erzurum Karadeniz lar saat 12 de kapanıt aalıt fıyatlarıdır. 

Değerli mtıterclm bay Hamdi 9.30 U#ur lzmit .----ÇEKLER ----11 
Varotlunun Antuan Zlşkadan dl- 8.30 Kocncli Mudanya • Parla 250975 • Madrfd 1281184 

21 Saadet Bandırma 0 .....,.. b- 11 ı -02 llmlze çevlrdltl bu eaer ~ugUnkU • Nevyork 7.,_ • ver D ...... 
19 Seyyar Karııbfga • MilAno 150960 • Varto,.. 419:ro 

dUnya hadiselerinin kaynakları- 10 Çanakkale Menin S""""" 
• Brüksel -' 70 • Budapeşte ""'°"' 

Da varabilmek tein okunması şsı.rt • Atfna 86 7460 • Bnkreı tOft 8730 
olan başlıca kitaplardan blrldlr. I GELECEK VAPURLAR • Cenevre 8'4. • 8e1$ırad M"" 
OUn ve Yarın tercüme kllUlyatın· 14.30 Ülgen Bartın • Sofya ti8"930 • Yokohım• 28750 
d-n 65 incisi olarak cıktı. Her ki 8.30 Saadet Bandırma • Am~terdan 14246 • Stokholm 308 

T lmroz ..,...,. 
t.an~ıda bulunur. 17 ayyar • PraJt 22eDEK • Londra uuw 

••••••••••••• ... -------------- Viyana • Moıkova 288'60 
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ZA Y J 

Zati mUhUrilml.ı zıayı etıını. Hundan son
ra lmıa kullanl<'aAımctan hilkmO oJnıAdılh 
IIAn olunur. - Aıktrl Emtkll K. J MDmtll• 
ulıl Aıcth Ollttn. <2~307> 

bl 11---- latlkrazl•r 
14.,lzlk - Kimya. Ce r • t933T.Borl 19551. E~ınllsttk. 

ti d e Llsa D .. .. .. il S. Erıurum 96 en eS • ..... , JlJ S. En11nım 
Felsefe: Türkçe, frıınmca, lngiliıce, al- Efektifler verilmemı,ur. 

manca: Tercilme, tahrir, ıramer, irnJA, kı· ıı.--
yasl ve gayri kıyasi fiillerin taarlfatlyle -------------
cümle halinde konuşması. ıs bn)'nk. tabıo Zahire Borsası 
ii•crlndo serbest ıulikalerueler: Tıcaret, 
muhasebe ve bankacılık dersleri: (Çenber- 18 •. 938 
litaı nrtıaında yabancı diller •• rl1azlye 
kıı erkek okulu) birkaç darste mlltkillleri
nlzl ıldcrlr; sınıfla kalmak korkuııunda 
bırııkıııaz; bilenler ve bllıneyenler her~ za
man kabul olunur; lhllyacınıı olan buliln 
dersler haftada kaç dert llzımııa 4 Jlsıın 
ilzerinden ıilndQı - ak .. m • ıece de vcri
li)'or. l>lrektbril 1.lya Cetlnka>'•· 

Usküdnr lcr.ı MemurluOun:tao: 
Mahcuz olup satılma11na lcarar ,,.erilen 

2380 No. krayiıler rnarhlı otomobil 25 
Nisan 938 p11aartesl 11ilnQ ıut U den son-

BuAday ~ uınutak 
Bulday sert 
Arpa AnudoJ 
Mısır beyaz 
Mısır s:ın 

Yulaf dökme 
Susam 

5 2.8 
5 20 

' 8 4 30 
5 7,5 

' 15 
1rl -

8 i ·---
Peynir beyaz taze 31 7 311 il 

Gelen 
BuAday 
Arpa 
Kepek 
Fasulye 
Yap:ık 
P. yağı 

813 
30 
15 
26 
27 
15 

Giden 
Ton Porauk 1'00 

" Tiftik 7 
" .. B. peynir ı 
.. UD 7 
.. Afyon 300 

A. 

.. .. 
" K1Jo 

:ı Kndıkö)' MUhOrdar caddesi l'ılübürdnr 
bajı aokaJındn ı No. Dlkranın garnjında 
birinci arıt·rması icra kılınncak muham
men kıymetinin % 75 ini bulmadığı tak
dirde ikinci artıırınayn bırakılarak :ıs Ni
san 938 perşembe l(ünü ayni saat ve yerde 
ikinci artırması icra kılınat'aaından talip ı 
olanların mnhalllmlc hnzır bulunacak me-
mura milracnatları lüzumu ilAn olunur. \ 

(25303) 

Jandarma Oenel Komutanlığı Ankara 
Satınalm• Komlsyoouodıoı 

SEHZADEBASI 
TURAN TlYATHOSU 

llAKKI RUSSN 
ve arkadaşlıın 

Matmazel Miçe-Pençef 
Varueteıl 

KIYAMET GONO 
Komedi 3 perde 

Yakında: 
(llOhltba Dün~) 

ı - Bir metreelne iki yilz doksan kurut flat biçilen altı bin metreden 
yedi bin metreye kadar vuıf ve Hrne ltne u1sun kıtlık elblaellk kumaş 

5 • ı . 138 pe119mbe gtlnU saat onda kapalı zarf uıullyle satın ahnaeaktır. 
a - Şartnamesi parasız komlıyon dan alınabilecek olan bu ekılltmeye 

girmek isteyenlerin (1622) Ura elli kuruşluk ilk teminat ve tıartnamede 

yazılı belgeleri muhtevi teklif mektup !arını belll gün saat dokuza kadar ko
mey: n v rmt' olmaları. (1122) (21 86) 

HALK OPERETi 
Bu akfalll saat 9 da 
Gedfkpq11 Auk sin .. 
masanda (Rahmet E
rendi) Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Sururi 

' 

Emıak Satışı 
lstanbul Emniyet Sandığı dlrektOrll· 

ğOndenı 
Fatma Şadiye Te Cemalin Sandılımııa 11188 hesap No. aile (100) u. 

ra borcundan dola)'J birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu öd• 
medlğlnden bakkında ynpılan takip üzerine 8301 No. Iu kanunua tC naoı 
maddeılnln matufu 40 cı maddeaine göre satılması lcabeden Samatra4._ 
HacıhQseyfnağa mahallesinde Karagnz, Arapkuyusu aokafınd& nlU il 
yenl 22 kapı No. lu bahçeli ahtaP bir evin tamamı bir buçuk ay m1lddeU' 
ncık artırmaya konmuştur. Satıf tapu sicil kaydına göre yapılmaktdır. 

Arttırmaya girmek isteyen (90) Ura pey atçesl verecektir. Mlll! ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bl11kmlş Terci
lerle çöp ve fener resimleri ve Takıf lcaresl ve taviz bedell borçlu1a &ttUr. 
Arttırma şartnamesi 20 - 4 • 938 tarihinden itibaren tetkik etmek lıteyen
lere Sandık Hukuk ftlerJ senlstnde açık bulundarularaktır. Tapu sicil 
knydı ve satr lllzumlu izahat da şartnamede ve takip dosyuında vardır. 

Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek rtılığa cıkanlan rayrl
menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma. 
23 - & - 938 tarlhtne m\lsadlf ı>azartesl gUnU Cait.loğlunda klln Sandığı

mızda saat 15 ten 17 ye kadar yapılacaktır. Mu\'akkat ihale yapılabflmeıl 
için teklif edilecek bedelin tercihan •Iınmaıı tcabeden gayrimenkul mU
kellAflyetl lle Sandık alacağını tama men geçmiş olması şarttır. Akel tak
dirde son arttıranın taahhUdll baki kalmak şartlle arttırma 15 ıun daha 
temdit edilerek 7 - 6 - 938 tarihine mUsadlf sah ıuntı aynt saatte son arttır
ması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın Uııttınde 

bırakılacaktır. Hakları taJ)u slclllerl le sabit olmayan altkadatlar ve ırtt ... 
fa.k hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masarlfe dair 14 .. 
dlalarım IJAn tarihinden itibaren yirmi gUn içinde evrakı mUsbltelel11e 
beraber dalremtze btldlrmelerl llıım dır. Bu suretle haklarını blldlrmemlf 
olanlarla haklan tapu alctııerlylfı sa bit olmayanlar satış bedelinin payJq
mastndan barlç kalırlar. Daha fazla malQmat almak ftteyenlerln 37/8T 
dosya numaraslle Sandığımız Hukuk J~lerl servlslne mtıracaat etmeleri 11-
zumu UAn olunur • 

DiKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrtmenkulQ lpote~ göatirme~ 

tıteyenlere tahmin edllen kıymetin yanerna kadar ikraz yaparak ttıuı ... 
ıHre kolaylık göstermektedir. (2195) 

IMtanbul Dellerdarhjındao t 

Olnd ve mevkii Senelik muhammen 

Suitanahmette Tapa datreal lçfndlı alt 
lrattakl pul satış yeri senelik kirası 

ldna Lh'a 

Ud taksitte nrtlecekUr: 900 
Kağıthanede Çatlı1an k8pı1ldnden 

8Unnet köprUsUne kadar uzanan alan.. 300 
dakl ~ayırın otu na otlO.klyesl (1drası 
peşin verllecektlr): 
Ahırkapıda iskele caddesinde evvelce 
Tıbbiye mektebi olarak kullanılan es
ki ve yeni 7 No. 1ı blnanm poll9Çe mef6 
sul olmryan kısmı: 115 
Samat,.ada Hacı Huanata mahaileBl-
nln eski kayıkhane 7enl Yalrbo711 IO-

kağında 42 metre murabbaındakt 6 
No. lr kahvehane anası (senelik klra-
ıı peşin vırllecekUr) : 50 
Buğazlclnde Balta limanında Ktlçtıt-

dere mevkllnde ve dere Ustnnde kA.ln 
27597 metre murabbaı tarla: 40 

iki )'Ildır 

l/5/938 
ll~ 

3"b'/1t/UI 

"' .. 
Yukanda clruı ve mevkileri yazıtı yerler htzalanndaJd mUddet ve kt

ralar tııerlnden acık artırma UBtttlle ayn ayn kiraya verilecektir. btekll· 
lerln ve tediye ı,eraltl ile dl~er şartlan öğrenmet tıtlyenlerln 4 - 1 • 911 
çarşamba gUnQ saat on dörtte yQrde 7,5 pey akçeıl makbuzlarlle l!ılllll Bm.
llk MQdQrJQğtınde toplanan komisyona gelmeleri. (!ıl.) (2207) 

lstanbul Sıhhi MOesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komlsyonundanı 

Heybellada verem sanatoryomuna JA.zım olan 100 adet karyola, 100 

ndct şezlonğ' ve 100 adet etajer kapalı zarfla eksiltmeye konulmuftur. 

ı - llkılltme 2& Nisan 1938 pazartesi gtınU Hat 15,30 da Cafalol
ıunda Sıhhat ve tctlmal muavenet MUdUrlUğtl binasında kurulu komlsyoncta 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen flat: Karyola tein 27, şezlont tein 20, etaJer lçln t 
liradır. 

3 - Muvakkat garanti: 420 liradır. 
' - 18tekl1Jer numuneleri ve fartnameyi her giln komts1onda görebi

lirler. 

6 - bteklller cari seneye ait Ticaret Odası veslkaslyle 2490 11a11ll 
kanunda yazılı belgeler ve bu işe ye ter muvakkat garanU makbuz veya 

banka mektubu ile birlikte teklifi ha vl zarflarını ihale 1aatlnden btr ıaat 
evvel komisyona vermeleri. (1964) 

- ... 
T .. t~nb•,ı . Bele~İ,9f e'-i llanldrı 

Valde Hanı Enkazı 
Hepsine 5000 lira bedel tahmin edilen Emlnnnn Ahıçelebl mahall.S. 

nln Eminönll meydanında iki kattan ibaret altında dllkkAn ve Gatlnde o
dalan havi kA.rglr Valdehanı ankazı satılmak tızere kapalı sarfla artına .. 
ya konulmuştur. Artırma 28 • • • 938 pertembe stnll saat 11 de Daim! ... 
cOmende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Mtıdtırltığtınde snrlleblllr. r.. 
teklller 375 liralık ilk teminat malı:bus ve1a mektablyle beraber telıUf 
mektuplarını havi kapalı zarfiarınr yukarda yazılı gllnde saat U de ta. 
dar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten eonra verilecek zarflar 
kabul olunmaz. (B.) (2030) 
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Çünkü ASPİRİN seneferdenberl 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

• 
AS P 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

Sü2nerbank 
Umum Müdürlüğünden: 

imtihanla Memur 
alınacaktır 

Müfettiş muavinliği-Kontrolörlük- Mes'ul me
murluk gibi vazifelerde istihdam olunmak üzere 
Yüksek iktısat ve Ticaret mektebi mezunları alı
nacaktır. 

Son üç sene zarfında iyi derece ile mezun bu
lunmak ve askerliğini yapmış olma'c şarttır. 

. lıntihan 5 - 5 • 1938 tarihinde Ankarada ve ls
tanbulda ayni zamanda yapılacaktır. 

Talipler şeraiti Ankarada Umumi Müdürlük
ten; İstanbulda Şubemizden, diğer mahallerde mü
esseselerimizden öğrenebilirler. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

7. nci keşide 77 Magıs 938 dedir. 
Büyük ikramiye 40.000 Liradır . 

............................................ ~ 

Ankara caddesinde 
Kf rahk dükkan ve ardiye 
VAKIT YURDU'nun altında (0 len Fransız kitapçısının) yeri 

ve arkadaki depolnr kiralıktır. 

J{üçük rentbaa Ye imaHl.tbane yap mağa gayet elYcrişlidir. 1stn

yenlerin V AKIT 1dnre mcml~rnna mu racaatları. 

I .... ~ .............................. _.._. 

D'"-.ulet Demırgolları ve Lim.anlorı işl,,tme : 
. Umum,· idaresi ilanları ~_. : . · ~-- ;· f · . . . 

Avrupa hattında taşınncak odun ve odun klimUrlerlnc 20-5-9~8 tarihınden 
itibaren ana hatta mer'i tarlfC'lC'r tat bile edllN'C'lctir. Fnzln tafsilll.t içiıı is
tnsyonlara müraC'nat edilmelldir. (1131) (2189) 

,.. Kat'ı alaka ·~ 
Anadolu Anonim 

.TO RK 
Sigorta :;irkelinden 

ŞlRKETl~ıtz TAHSlLDARLA . 
R I~TOAN EKREM ERKOÇ'un mü-1 esscsemizle olan alllkasının kesilmiı 

1 ğu ilan olunur. _ 

OS~IAXlıl BAXI\..ı.\SIXDAN 

Osmnnlı Bnnkasmın Galata, Yent
cami vo Beyoğlu daireleri IHi.kimi
yeti Milliye Bayramı mUnascbetiyle 
22 :Nisnn (öğleden sonra) ve 23 Ni
san 1!l38 tarihlerinde kapalı bulu
nacaktır. 

-Birincı smıt Operatör -
t>r. CAFER TAVVAH 
llmunıf cerroht ve sinir, dlmaa estetik 

cerrahisi mütehassısı 
P:ırls Tıb Fakültesi S. asfstam, erkek, 
karlın ameliyatlan, dimaa estetik 
"yüz, meme, kono buruşukluğu ıre 

gençlik omcliyatı". (Nasalye ve doğum 
miltchassısı.) 

\fu:ıyer.e ~abohlan 
8 den 10 a kadar Mecconen 
Iİ;7:1eılcn ~onra Ocretlldlr. Tel. 44086 
Ilı·, o~lu, Parrıınl.:k:ını, Rumeli hao. 

111 
ÇOCUKLARIN1Z IÇlN 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• Çocuk Esirgeme J{orumunun 

,·aktilo bir nilc kütüphanesi ola
rak bastırdığı İkizler serisinde 
du)'tlu~'11Ilnz bu cksikli!,"1 bu gU
zel ve resimli büyük hikllye kita
bı ile doldurulmuş buluyoruz • 

• KUltür bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul çağındaki çocuk-
1 ar için faydalı eser olduğunu tas. 
dik etmiştir. 

• Ankara caddesinde Vakit Kitnp 
evinde arayınız: Fiatı 60 kuruş; 

posta için 4 kuruş na.ve ediniz. 

Bursa ilkbahar Ehil hayvanlar 

PANAYIRI 
Bursada Atıcılnr mevkilnde 1938 senesi ilkbahar ehli hayvan

lar panayırı açılacaktır. Panayır, açılma tarihi olan 10 Mayıs 1938 
den itibaren 8 giln devam edecektir. 

Panayıra geleceklerin istirahatlerini temin için pnnayır yerin
de su, elektrik ve büfe tcsisatile muntazam otobüs muYasaltltı vilcu
dn. getirllmiştir. 

Pann~:ır mlinasebetile yapılacak olnn gilreşler 15 Mayıs pazar 
gününe rastıamnktadır. Güreşler iddi ah alaturka yağlr güreştir. Ba
şa 100, başaltına 80, büyük ortaya. 50, küçük ortaya 40 ve desteye 
25 er 1lra milkdfat ycrilecektir. Bun dnn başka panayırın deyam 
ettiği mUddetço şehrin otel ve banyolarında tenzlHl.t temin edilmiş
tir. Alım ve satım hususunda belediyece sayın ziyaretçilere her türIU 

lcohıvJılı'lllr ıröı:ıtf'•rilP<'Pvi illin olıınnr JJ 

-----------------------_,-

Sahibi ASIM US Neşriyat müdürü Refik A. Sevcngil 


