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Cdl\1 Dnynr, t~tnsyon önOndc cfzon komutnnlnrmm elini sılöyor UelAI Ba7ar, Jtttşfll ~ra 're Mef&lCsu 'Atlna Istasyo.mui&I 
(Yazıaı tJçancll Ml!Jlfaila) 

Londradaki görüşmeler bitti Z e 1Ze1 e 
Su,hün muhafazası yolun- Başvekil vekilinin 
da fam anlaşmaya varıldı yeni izahatı 

Bay Şükrü Kaya hükumetçe 
alınacak tedbirleri anlattı lngiltere, :Alman.yanın Belçika ve Çekoslovakya 

topraklarına tecavüz etmesine müsaade etmiyecek 
--------------} Londra, 29 (Hususi) - Havas ajansı duklarmı tebarüz ettirmi§tir. Harici hl-

•• 
At•ı na teza hu ratı J..ondra milznkcreleri hakkında §U malii- diselerln fnki§afle.rmt nazan dikkate a-

Tllrk • Yunan munzam ittifak 
muahedesini imza etmek , ·esilcsilc 
Başveldl CelAl Ilayar heyetine karşı 
Attnada yapılan tezahüratı görünce 
lld memleket arasındaki dostluk ve 
kardeşlik hayatının başlangıç gün
lerinJ hatırJatmanıak münıkiln ol
mu7or. 

O zaman Yunan Başvekili olan 
Venlzelos Uk mnabe<lcyi imzalamak 
!çl.n Atln!\ya giden reis lsmet tnönll-

7e: 
- Bugtln aramızda imza etttğJıniz 

Türk • Yunan dostluk muahedesi 
gelip geçici bir vesika değildir. mr 
glln ben iktidar movJdlnden çekile
cek olursrun muhallftm olan partl 
başkanları da bu vesikaya hürmet 
edeceklerdir. TUrkfyeye ve TttrJde. 
ro karşı muhnUflerimln de iyi hisler 
beslediğini göstermek için seni Atı
na belediye reisi no konnştnraca

ğrm.,, 

Demiş, ve Türkiye hllkfımct reisini 
yanma alarak muhalefet lideri olan 
AUna belediye reisinin yanma gö
tttrmUştil; on elan sonra da lsmet ln. 
önü şerefine yapılım törenlere mnha 
lef et başkanlarını da çabrırınıştı. 

Hakikat baldo Tilrk - Yunan dost
hık \'O knr<lcşlik binnsı bu suretle 
kuruldııktnıı ~onrn gelip geçen hıı
'11selcr Vcnlzclosun bn sfizlcrJni tek
zip değil, tmntersl •lntınıı teyid et
miştfr. Vcııizclos çcl.il<liktcn sonra 
iş bnşma gelen muhalifler Türk -
Yunan clo thıl"•unn sndnkat hus usun
da sclcncl'l ilo mlisnhnknyn gfriş

miştfr. BııgUrı Jkildnı· nıc\ kiinclc olnıı 
\ ' O Yunnnistnıuln. l>Ulün pnrtilcr üs. 
tUndo bir idnro kıırnn IlnşvckiJ Mc· 
taksns ise Türk - Ynnnn tlostlıık tn
rlhlnıle nnntıılmmr. hir ın<',·kl nlmış· 

ASIM US 
{&mu ~ l llfl., f. 

malı veriyor: lngiliz - Fransızlar ara- tarak BUyUk Britanya hUkiimeti Avnıpa-
sındakl mUzakerelere çok i)i bir ha
va içinde cereyan etmektedir. Bu mU
zakerat her iki memleketin kUçUk 
devletlerin istlklll ve hürriyetlerine ri
ayet etmek hususunda mutabık bulun· 

Çinde 
MOthlş bir hava· 
muharebesi' oldu 

Hankeo, 29 (A.A.) - Bugün Hakeo 
i.izerinde Japonların 21 hUcum ve 18 
bombardıman tayyaresi ile Çinlilerin 
arasında büyük bir hava muharebesi 
olmuştur. Bu muharebede Japonlar 
13 tayyare, Çinliler 5 tayyare kaybet
mi§lerdlr. 

Büyük eğDence-
01 müsabakamnz 

iki yıldız birbirini 
arıyor 

No 8 
Ncşrelli!{inılz rcsiınlcrl toplıımaktn dc

Hıın ediniz. QlllZ JıCŞ giin nilınrclindC en 
doiru ekliyen okuyucularımıza mükafat 

daki ananevt tecerrüt siyasetini terket· 
miş ve bUyilk mikyasta bir silahlanma 
programmm tatbikine girişmiştir. Bu su
retle "Cermen dinamizmi,. Fransa ile 

(Sonu: Sa. 6. Sü. 4) 

' Bıı. Sabiha Gökçen 

Sabiha Gökçen 
OUo VeşllkUyde muh
telif uçuşlar yaptı 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu

lunan Türkuşu öğretmeni Sabiha Gök- j 
çen, dün Yeşilköyde Amerikan tayya
releri ile iki saate yakın uçuş yapmış.. 
ve muhtelif UÇU§lara da nezaret etmiş
tir. 

Atatürk kızı Sabiha Gökçenin tay
yaresi telsizle muhabereyi temin et-

Ankara, 29 (A.A.) - Bliyilk Millet 
Meclisinin bugün ynpml§ olduğu toplan
tıda müzakereye baıılanırken söz alan 
Ba§vekil vekili ve Dahiliye Vekili Şilk
ril Kaya, KI1'§ehir ve hnvalisinde vuku
bulan yer deprenmesl etrafında yeni -
den izahat vermiıılerdir: 

Sayın arkadaşlar, 

"Zelzele sahası üç kısma ayrılacak o
lursa merkezi kısım asıl zelzelenin ol
duğu ve en büyUk harabiyi intaç ettiği 
yer - haritayı göz önilne getirerek din -

leınenizi rica ederim. - Şimalden Mana· 
hos çayı, cenubt Ankara - KU'§ehir eo
sesi ve ;ıimall garbisi de Delice çayı ol
mak üzere bu çizgiler m·11 .,ındaki katı-

nakıs merkezini teokil eden bir sahadır. 
En çok zarar da burada olmuştur. 

lkincl saha bu zelzelenin akatlllmell 
olarak Kayseride, Yozgatta, Aııkaranm 
Hayınanasmda, Niğdede ve Merkeze el· 
var olan yedi vlllyet ve mmtakada ve 
civarlarda da hwedilmi§tir. Sonra dal .. 
ga memleketin daha uzak yerlerine U. 
dar inti3ar etmiştir. 

Bu mıntaka içinde 6.700 ev vardır. B11 
6.700 evin dört binine yakını tamamiYte 
harap olmuştur. Bu mmtakanm nUfuq 
69 bindir. Nüfusça Dliatımız o gUn ar-

' zcttiğimizdcn kemali cıUkranla söytzye • 
yiın ki, daha az olmuştur. O vakit 200 ka .. 

(Sonu: Sa. 6. Sü. 1.): 

Roma seyya:.. 
gü_nü yaklaştı 

. 
3 Mayıs italyada 

günü ilan 
milli bayram 
edildi 

(Ya...'""ı8ı 6 ıncı sayıfam.Vlda) 

<,.iinkcin p~ffden : 
Perdemi, paçavraml? 

Akay \'&purlanndan birinin yan kamarasında birkaç kişiyiz l.'aıumdald yolca
Jardan biri kamaranın penccrislnl göstererek: 

- Bak, dedi, yepyeni bir perde takml§lar. Birkaç gUıı evvel lııarM1aW 
pcn1cnln eskiliğine ve ldrlWğino bakıp da içimden lğrcnmi§Um.,, 

Bu söze arkada ısı su cevabı , ·erdi: 
- Merak etme, bir~ gilıı geçsin. Bu pcrde)1 do yine öyle seal lirea· 

dirccck derecede eskimi' vo ldrleomı, bulursun.,, 
- Neden!,, 
- Neden olacak: Bu yan kamaralara giren yolcular ~ilen ba perde-

ler Uc ayakkaplarmın tozlarını alırlar da ondan!,, 
Dd yolcu arasında geçen konaıtmayı dlDJedllden MllD übma ..,._ lıll 

fikir geldi: 
Akay idaresi l'&pmlannm yan kamaralamu1ald pencere perdelerini bı9-r. 

mak için bir de yolculara mahsus a,akkabl .Uecek bM ..rsıuı. JMıat bk 
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No. 17 
Tcodonın.n kıvrak vtıcudUnU örten el

biseler dUştUkçe •reodosun gözleri par
lıyordu. Aynğa kalktı. Gnnç kızın t ı ı di· 
ei omuzlarından birine ııol elini koyar -
ken ııağ eliyle bir lnci gerdanlık uzattı: 

- Silril ııUrU ve renk r enk cnrlyeler 
gözlerime görUnmlyor. Seni bir Vasili.sa 
gibi yıışattnak lstlyorum ! 

Teodora yavaşça ıııynldı. Gillilmslyo

rek cevap verdi: 
- Gerçekten Vaslllsya olmndıktan 

90nra bu bir aktriBllk olur. Sahnede rol 

yapmak hoı bir fJey, fakat dışnrda gU
lilnçtUr. Hiç değilse kendini aldatm ktır. 

Kapıya yUrUdll ve uşaklnrdan birine 

aealendi: 
- lndaro gelmedi mı f 
- Ha)'ll' .. 
- Gelince söyle}in, muhterem eren-

dimlz Teodos Zikka elinde çok değerli 
bir inci gerdanlık old$ hnlde onu bek· 
llyor. 
Şaşmın Btzans hovardasmı seltunladı: 

- Hoşça kalınız. çok gecikmez! 
DedJ, provalar için sahneye koştu. 
Hnsonınllo ile lndaro son r.a.man1arda 

bu eeh\'9l bakıfh Suriye gUzellnden çe
klnmlye baçl:unışlardı. Kendilerinin onun 
yanında sönUk ve alkıesı:ı: kalmaları e
peyce gözlerine çarpıyordu. Bu yQ:ı:den 

eski sevgi ve bağlılık blle derinden -!e
rine sanıtlıyonlu. Fııkat Teodornnın on
Janı kareı g<S8terdJğf son do~tluk, sıı.nııl -
maz karakteri, he men lld d!Ulsözil borç
lu yerine koymuştu. O kadar Jd genç 
dansözUn daha çok parlaması lçln elden 

geleni csirgcmiyorla.rd.ı. Teodora. parlak 
salonlarda, göz kamaştıran :ı:Jyafetlenle 
bulunuyor, Bl.:ı:nnsm en zengin. en şık, 

en cömert ve hor ~şltten adamlarlyle 
tanrliıyordu. Bu sırada rezaletlerin, on

trlkalann her çeeidlnJ görüyor. serse -
rllerle dU§ilp knlkan prenBlere, prap 
fıÇTSr altında sı:ı:an pl!koposlara, sena • 

torlnrla kadeh toku;,turarak serserile
re, kral kadnr saygı ve sevgi gören ara
ba ııUrUcUlerine tcsadUf ediyordu. Ge

celeri ııabalılara kadar, gtindll.z de ak
pmlı.ra kado.r kumar oynıyanlan tanı
yordu. Bir eaatte zengin olanlar , bir da
kikada parasız kal:ınlar oluyordu. Bun
larm ar.ısında mıuınlann, llstUndekl al
tın yığınlarına leı, glirmUş canavarlnr gi

bi bakan aç gözlU papas ar bile \"8.rdı,. 

Kumarda metreslerini ciro edenle ri, ka
nlarını klralıynnlan, hatta ev köle ve 

earfyelcriyle birlikte kar bedenleri gör 
mllştil. Kumar, ıehrfn bü~1lk meydanla
rında bile oynıımyor; b::wuı kavga çı
ktyor, kan döltUIUyordu. 

Bu arada ona yığm yığın altmlar, knt 
kat elbiseler, birçok bile:ı:Jklcr yüzükler 
ve inciler geliyordu. Pontiyakosun koy
duğu muhafu:lar arnsındnn kaldırıp gö -
tnrmeye cesaret edemiyorlardı. Bu kıv

rak kız, bakıldığı zaman hoı fakat do
kunulunca yakan taze bir kordan fark· 
mzdL 

Yanı arabalan n.stnnde bqlarmda çe
lenklerle ıehri dolaşmak. en büyük mey
hane •e kerhanelerin bulunduğu eokak

Jarda, HNogeraa Te Bosf'orun deniz eğ
lentilerinde bulunmak onun için ayn bir 
ıevk oluyordu. O geçerken halk yan so
kaklardan koeuyor: 

- Nika, Teodora ! 
Sealerl yUMeliyordu. Genç ve güzel 

kız o zııman }'Ürcğlnde, vıu:ilisya olmak 
tadının ilk tohumlıınnm patlıı.dığını du
)'Uyordu. 

Sirokkoeu böyle bir gUnde görmüştü; o 
da ilç beyaz at koşulmuş olo.n anıbıısı

ıım llstUndo yeşU mantosunu dalgalan· 
drrarak geçiyordu. O da alkışlanıyordu. 

Teodorarun gözlerinde alaylı bir bakı3, 
Sirokkosun bakışlarında hayranlık vardı. 

Teodora bu bnk13lnra birçok defalar 
l'IU'tladı: Tunç gibi sertlik anlatan bir vtı

cut, tunç ifbl bir yUz, fakat kavuşumı

yacağı bir oyuncağa daler.ı dalgın bclup 

Jıalaıı mellnkolik bir çocuk ruhu ••• 
Sarhot geçen bir gece nin eabalunds 

Ağriyoa ona yııklqtı. Kocaman eliyle, 
~kin• çekine eırtını okeadı: 

- Sana bir it var, .ıreodora !.. Pontl -
yakosla konu~~uk. Bunu senden baş
kuı beceremez. ?.aten sana karşı onun 
da bir tutkunluğu seziliyor. Avlamak 1-
cla yalnıs cesaret vermen IAzım ... 

- Pontiyakoaun emrini yap:ı.nm. Açık 

~ kJia 116ylel 

- BinıkkOIU &)"artmak.. 0 UJD&ll fa• 

nşlnrda da birinci olacağız. - ..... 
- Hipodromdan gitmesi için korkut

tuk ; yirmi bın altın verdik. Hiç biri ray

da etrncdJ. Son olarak aklımıza geldin 1. 
Hipodromda karşı karşıya. duran, halkı 

bir orayn bir buraya koeturan iki güneo 

gibiydiler. 
Tcodorn ko.rşJSJDdahinJ kanırtnınk ve 

tek kalmak arzusunu o zamana kadar 
d•Jynınğn vakit bulamamıştı. Şimdi Ağ
nyosun sözlerini ancak o arzuyu, ruhu
nun derlnlığinde çörekle~ olıın km -
kançlığı U.) andırması noktasından alımlı 

buluyonlu. Fııkat Pontiynkos Slrokko • 
eun ortadan kalkmasını değil, Venetoln· 
ra geçme.ıııinl istlyordu. Teodonı. bunu 
dilşUnerek durdu. Asıl karakterine, ihtl
nısma uygun bulnuyordu. Fakat dllşiln· 
dU ki Pontlyakosun dediği gibi de olsa 

bir ııey kaybctml:ı değil, kazanmJD ola • 
caktı. ÇUnkU meııhur sUrUcUnlln hay -
ranlanna da kendisinin hayran edici gU
zelığinl gösterebilecek, böylelikle alkış • 
lar bir nmline yakın derecede CO~kUD 

olncaktL 
Bir tek fazla adamr hayran etmek, bir 

tek fazla ndrunın alkıalamu toplamak 
bile onun gururunu arttıran bir ııeydi_ 

Bu it hoyce!'Jllı oldufu kadar da kor-
kuluydu; fakat bu korku 1'eodonıyı yıl

dırmtık ııByle dursun, Jhtlrasuu arttırı -
yordu. 

Bu düşUncelerle, dalm~tı. 
Ağıiyos: 

- istersen bir lld glln bekllyelim. 

Dedi. 
Teodorn birden başını kaldırdı. 1rl ka

ra gözleriyle bu iri yan adama meydan 

okurc:ısma bııktı: 

- Pontiyakosa "Peki!,. dediiiml söy

llyebilirsin ! 
-ll-

AŞK \'E TUZAK-
K.senyos koşa koşa Stavrakyosa geldi: 
- Il'oruı. haber ..• Teodora ile Sirok-

kosu b eraber gördllın. 

- Nerode? 
- Vatatlsln hanında-
- Yani~ olmıııım ! 
- Gözlerimi açıp açıp baktnn. Geçen 

gün Torl Forfunllnde Slrokkosun arabası 
Toodoranın sedyesine çarpmıştJ ya .. 

- Evet. eeı'Sem Sirokkos bırakıp gi
deceği halde onu arabnsına almış! 

- O gilndenbcrl birkaç defa beraber 

görenler var. 
- A steryosa söylemeli 1 
Stavmkyos h emen kıılktı. Vahşi hay

van seslerinin vnktt vnktt ak.Bettiği u • 
zun koridoru gcn4! adımlarla geçti. K.aen

yosa: 
- Sen de git onlnn g5:etle! Ne ya

pıyorlar, nereye gidecekler? Anla! 
Sedyeye bindi. Pontoslu dört lrl kö

lenin omuzlarında Kostantin forUmllııe 

doğru u.zakla§tı. 

Ksenyos da Halkls kaprsma dofru hız· 
h hızlı yUrildU. Slrokkosun arabuı ka -

pıda duruyordu. Etrafta bilyilk bir kala
balık vardı. Han tıklım tıklım doluydu. 

BUyUk avlunun karşmmda yflk8ek bir 
sahne görünilyordu. Omda beyu, ea -
mer, sarışın. kara rer..kte birçok kızlar 

vnrdı. Vatatls bunları Akdeniz etrafın

daki bUtUn memleke tlerde bulunan a
damları vasıtaslyle getlrtmie, satıyordu. 
On yaşmd:.ın yirmi yaşına kadar birçok 
güzel kızlar ve kadınlar Bizansm zengin 
dekoru içinde kendile rine birer pre nses 

hayatı adanarak kandınlmış, getiril • 
mişti. Bir kısmını da anne vo bnbalan 

cnttn~lardı. Bi:ı:ansa eenc nln her mevsi
minde Myle binlerce kız gelir; hayalle
rinde aaraylnr }'Ükııelten bu kızlar niha

yet bir umumi eve dU~lcr, yahut sa
t.ıldıkla.n yerde birkaç yıl zevk v~rtnsı 

olcluktan sonra sokağa atılırlardı. Ondan 
tonra :ı:nve.llılann artık Bizans sokakla
rını doldumn köpeklerden farklan kal

mazdL 
Sahneye sarısın bir kız çıkarıldı. 
Kalabalık arasında mırıltılar oldu. 
Vntatls onu çırçıplıık soyuyor; utan-

maktan krpkınnw olan kızcağızı yavaş 

yavne çeviriyor; ençlnrının, ağzının, glSğ

sünUn, kalçalarının güzelliğini mtişt eri

lerln gözle rine sokmak için en açık sa

çık eözlt>rl kullanmaktan çcltinmlyordu. 
Birisi fiyat vt>ıiyor. 

Ba~kaııı ıuttınyor. 

Bu artbrq evveli. biı'kao Ura birden. 

Milyoneı· bayan Mor 
riyasetinde 

Bir kadın i~im 
eyeti gel or 

Bugünlerde şehrimize meşhur A • 
merikalı kndm milyonerlerden birinin 
riyaset etUğl bir kadın ilim heyeti ge
leceJctir. 

Gelecek olan ilim heyetinin başın
da ''Amerikan Bizans EnstitüsU,. ne 
müzaheret eden başlıca zengii:ılerden 
Bayan Mur bulunmaktadır. Bayan 
Mur her sene dünyanın muhtelif yer
lerine kadın arkadnşlarile birlikte ~ 
yahate çıkarak, arkeolojik faaliyetle
ri tetkik eder. Bwıdan iki sene önce, 
tayyare ile ~rimize gelerek burada
ki hafriyatı ve Ayafosya mUzesindeki 
mozayikla.rı görmUe, sonre. Ankaraya 
gitmişti. 

Bu de!akf seyahatinde deniz yolunu 
tercih eden baya.n Mur, uehrimize yat
la gelecektir. 

Amerlknh zengin ilim heyetinin ya
tı, eimdikı halde lzmir lim"nında bu
lunmaktadır. Heyet, lmılrln Ayasloğ 
harabclerıne kadar giderek tarihi e -
serleri seyir ve tetluk ediyor; oradan 
eehrimb:e geleceklerdir. 

Bayan Mur kafilesine, Ayasofya 
moyazıltlarını açmakta olan Pr. Vit
mor da re!nknt etmektedir. 

Pr. V1tmor'un gelmesi dolayısile 
A.yasofya moznyıklnrınm açılması 1 • 
§ine derhal b~lanacak ve bu faali
yet sonbahar mevsimine ki.dar devam 
edecektir. 

Okuyucularımızın ha.tmndadır ki, 
Ayasofya mozayıklarının açılması işi, 
her sene bu mevsimlerde başlar, son
ba.harda nihayet bulur. Bunun da ~ 
bebl, yaz mevsiminde ışığın fazla ol
ması dolayısilc Ayasofya müzesi da
hilindeki mozayıklar üzerinde çalış • 
manrn daha kolay gelmesidir. Sonba
harda, ışıklar azalarak 18.yiki veçhile 
çalışmak güçleştiği için, mesaiyi ge
lecek senenin yaz mevsimine terket. 
mek mutat olmuştur. 

-ı-

Er o ısıra 
g~diyor 

Kralı re'1men 
f'raosaya rağıracak 

Eski Fransız 

nazır ve başvekil· 
lcı·inden ve bu· 
gilnkü meclis baş. 
kanı B.:Edvar Er
yo, Mısıra gitmek 
Uzere Fransa.dan 
ayrılmıştır. B. Er
yo, Mısırın Hel
yopolis şehrindeki 
yeni Fransız Ll-
1588lnin açılma me

rasiminde bulunacak ve Kahire ile f&.. 
kenderiyedeki Fransız mekteplerini 
gezecektir. 

AynJ zamanda Fran.tm ilik kültür 
cemiyetinin başkam ola.n B. Eryo 

Fransa ile yakın Şark memleketleri 
arasındaki bağı dalma daha fazla 
kuvvetlendirmeye çalışmıştır. 
Diğer ta.raftan, Fransız Meclis ba§

kanının, Mısır Kralı Faruku r~men 
Fransaya davet edeceği de haber v&
rilmektedfr. 

Liyon şehrinin belediye reisi olnn 
B . Eryo, Fransadan ayrılırken bulun
duğu bir beyanatta ~yle demiştir: 

"Kral Faruk, damarlarında Liyon
lu kanı taşıdığını unutmaz. Bu kan 
ona annesinden geliyor. Kralm an
nesi Mısıra yerleşmi-' bir Liyonlu o
lan Albay Sev'in ahf adındandır. .Al
bay Sev, Mrsır Hidivine birçok biz. 

metlerde bulunmuş, bunun U:zerine 
Hidiv kendisine, Süleyman ismini ve
rerek pa.~a tayin etmiştir.,, 

B. Edvar Eryo, Mısıra gitmekten 
bUyilk bir &evinç duyduğunu da söyle-

miştir. 1 
sonra teker teker devam ediyonlu. 

Nihnyet sn.nşm kız satılmış oluyonlu. 
KsenyOB kalabalığı yarıp geçmek Is· 

tfyor. fakat yapamıyordu. 
Sahneye nbıınoz l't'nginde onar yn3Ja

nnda scvlmll iki kız çıkU. 

Slrokkoeun eC'sl duyuldu: Bu iki ~o
cuğa ilk fiyatı Vfl~ 

( A.rlouı txn") 

Meclisinde 
Azalar birer günlük 
rini f eJaxetzedelere 

yevmiye~e

bıraktıJar 
tWeclfs bu sabah dört seneHk intihap devre• 

sinin son cels~slol yapacak 
Şehir mec?1si dlln saat on beute bt -

rincf reis vekili Bay Necip Serdenteç -
tinin başkanlJğında toplandı. Celse açı
lınca on dört imzalı bir takrir okundu •• 
Bunda Kırvehlr felfLket:ı:edelerl için b1 -
rer gUnlUk yevmiyelerin Kwlnya teber
rU edJlmesl teklif ediliyordu. Bu teklif 
kabul olundu. Bir azaıım bir yevmiyesi 
on lira olduğuna g!Src teberrU edilen 

miktar 680 lira.dır. 
Mııdan Bay Hamdi Rnainı Belediye 

ınneraf bütçesi mUnnsebetfyle söz aldı. 

lstanbulun Uç mUhlm Jhtiyacı olduğunu, 
bunlardan ışık ile suyun halledildiğini, 

yol meselesinin de yakm bir zo.mnndrı 
hnllolunması temennisinde bulundu. 

Vali ve Belediye reisi Bay Muhittin 
UstUndnğ söz alarak cıu cevabı verdJ: 

- Yol meselesi plfuı i,.ldir. Şehir plA
oı bugUn tahakkak etm13Ur. Şimdiye ka· 
dar kanallı:nsyon, yani toprak altı için 

dokuz milyon Ura verdik. Bundan sonra 
toprak Ustllne para harcıyncnğız. Bu se
ne yol için bUtçeye 3~ bin lira koyduk. 

Eğer Gazi köprllııll için 300.000 Ura koy
mak mecburiyeti olmua ldJ bu yek!ın al
tı yU:ı: bin lirayı bulacaku. Gelecek eene 

bu yekflnln bUtçeyi vereceğiz. Belki ge
lecek sene echlr yollan için 800 bin U
ra bile koyabileceğiz. ,. Bu l:ı:ahattan 
sonra köy yat.ıokullan pansiyon talimat
namesi okundu. Bu mUıııuıebetle vali 

yine izahat verdJ: 
••- Köy yat.Iokulları panslyonlarm -

dan çok iyi netice n.lmacağma kanllz. 
Şimdi 6 pansiyon vardır. Bu miktan ge

lecek sene on beııe çıkaracağız. Bu pan· 
slyonlarda civar köylerden talebe ya • 

tıp kalkmakta ve okumaktadırlar. BU -
yük Çolunec~dekl pansiyonun 200 kız ve 

erkek talebesi vardır. Pansiyonlı köy o
kullan tam denıhanelidir. 

Bu izahattan sonra talimatname ka -
bul edilmlg, belediye nuuıra! bUtc;esl k&· 
ramamesl ile millhak bütçeler okunmue, 

ta.Bdik olunm~tur. 
Celtıcye on dakika ara verildi. lkincl 

celse açılınca otobUs f3letme işinin bele
diye tarafından yapılabilmesi teminen 
riyasete yarını mllyon lirn.lık istikraz 
akdi salahiyeti vcrllrnesinhı muvafık o

lacağıun dair bUtço iktınat encümenlorf 
mll§tcrek mn:ı:bntnm okundu ve kabul e· 

dil dl 
Şehir miltehaesı111 Bay Prost ta.rafın

dan hazırlanan n!:ı:ım plfuu tetkik eden 

müşterek encllmenin mazbatası okun -
dl}. Bundtı şöyle deniyordu: 
"- EtUdle ihtiyatla hareket edilerek 

hazırladığı . kanun projesi hUkUmlerinin 

ısel!bete tatbiki halinde Iıstanbl:tlun ıserl 
bir surette iman mUmkUn olacait ka
naatini izhnr eden Proet p!Anmı çizer
ken mall lstltaatı dalma göz önünde bu

lundurmuo lstanbulun arkeolojik kıyme

tln1 ve bu bakımdan turistik ehemmiye

tini tebarUz ettirici bir kalemle çalıamın 
ve lkt.ısadl, ticari mlilAha:ı:alann doğura

ca~'I malf lınputaj bu meyanda Uman, 
seyrlsefer işlerini de kıymet ve ihtl.sa
mruı. 16.yık bir 11ekllde ifa.de ve tesblt ey
lemiştir. Nl:z.mı plAn bu ltlbarla bir la
tanbullu Uz.erinde çok mUsbet bir intiba 

bırakan ve bir an evvel tatbikine ıe -
çilmcsi cidden arzu ve temenniye şa

yan bir eserdir. 
EncUmenlnf:ı: letanbul cıehrinin tarf -' 

htnde bir dönUm noktası teşkil etmek l
tlbarlyle tarihi bir kıymet ve ehemmiye
ti haiz olacak olan bu planı yüksek mec
lisin taııvfp nazarına sunarken eeneler
denbcrf bu gayenin hueulilne dikkate oa
yan bir hıı.sssslyctle çalışan Belediye re
l!l Bay Muhittin UstUndağ ve mesai nr

kadaelannın faaliyetini ve gilıel oehrl
ml:ı:o gilzc1llğlnl ve kıymetini blrknç kat 

arttıracak bir oehlr pllnı takdim eden 
kıymetli mlltehaıısıs H. Prostun bu ese

rini oUkrnnla kaydetmcğt bir bo~ bilir ... 
Bu mazbatn okunduktan Mnra vali ve 

belediye reisi eöz aldı. Ietanbuhın en 
bllyilk lhtiyaçlıı.nndan birini teşkil eden 

pllnm \'Ü<"ude gelmesinin cidden büyük 
bir mazhariyet olduğunu söyllyerek oöy
le dedi: 

"- IAlıumlu bir eser olaa bu pllam 

hazırlıuım881Dda eehlr meclisinin riya -
set maknmnuı gösterdJği teşçi ve teovfk 
oayaru ııllknındır. Plan çok gU:ı:el, al4 
ve fenni bir uokllde bUtUn ihtiyaçlar 
derplf edilerek hıwrlanmııtır. KAğrt O.
zerinde olduğu gibi yer üzerinde do ay
nı muva!Caldyetlt ıekilde tatblkinl te
menni ederim. ,. 

Valinin e&Iort allaulnndıktan sonra, 
Rcls vekili Bay Necip Scrdengecti pla
nın vllcude gelmesinde bUyUk gayreti 
görülen belediye rel!l UstUndağa mec· 
Us nanıuuı. teııekkUr edilmesini teklif et
ti. Bu do. alkıılarla kabul edildi. Pl!n hak
kmdnkl encUmcn mazbatıı.m da kabul o
lunduktan aonra meı:bahada tartı usuıu
nUn lhdneı dolayıalyle yapılan talimat -
namonlıı muvafık görWdllğtlne dair muı
kiye encUmenJ mazbataaı Ue imar plA -
nınm tatbiki dolayıslyle yapılacak ınn -
sarılı karuılnmak tl%ere bir buçuk mil -
yon liralık lstfkıu akdi ısalAhiyetlnln ma
kama verflmealne dair bUtçe encllmenl 
mazbatası okunup kabul edlldJ. 

lkincl mubatada Gazi köprU.sllnUn 939 
aenesl ağuatoeunda biteceği, köprllnUn a
çtlıp eervise konab!lcıesl için bu ısefet 

iki bneındnki yolların gentşletllmlş bu .. 
lunmasmın zanırl olduğu :ı:fkrediliyordu. 

Belediye reisliii yQ:ı:de aeki:ı:i geçme • 
mek şartlyle istikraz yapacak ve be -
lediye bUtçestnln takatine göre m~avl 
taksitlerle ödJyecektlr. 

Diğer bazı mazbatalar da tasdik edil
dikten eonra bu eabab toplanılmak o.ze
re içtlmaa nihayet verildi. 

Yarınki Güreşler 
Yarın saat on beşte Taksim stadyo

munda proresyoneı gUre., mtieabaka

ları yapılacaktır. Güreşecek ecnebi 
pehllvanlar §Chrlmize gelmişlerdir. 

Bunlar İsveçli Negrin ile Vander
vellni yenen teknik güreşçilerden A
merikalı ŞermandU'. Bunlarla Tekir
dağlı HUseytn ve Kara Ali karoılıışa
caklardır. 

vcılar Birliği Toplantısı 
Avcılar birliği senelik topln.ntısmı bu

gUn ıınat lkJde Bnhçekapıda Agobyan 
hanrnıia ynpacaktır. 

,-KURUN-
1 

ADONH rARTfo'ESI 

Aylık 

a sylık 
1 aylık 
Yıllık 

lltnıltkeı 

lrl11d• 

9~ 
260 
'76 
900 

Mtm1tkeı 

dtfındo 

1~~ Krw. 

'" . 120 • 
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ferıfe!ınden Balkan Ri_rllli fçtn ayda 
oıuı kuru, dO,oıur. l'usıa bırliğıne ııır. 
ııııyen yerlere ayda yetmlt be~r kur~ 
1.nmıııedılır. 

Aboııe kll)'dını bildiren mektup •c 
hılııuıl tkrclını, alı'1ııc parasının postu 
'eya banka ile yollaına Ucretını idare 
keııdı tı7.erınc alır. 

J'llrkiutrıln tıer poıta merkezinde 

«UJWN'o abone uaıılıt. 

Adres dcğışlırmcı Ocretı :.ı~ kuruştur 

Dünkü Hava 
Yurdun doı}u, cenup doğusu bölgeleri ile 

orta Anadolu ve Kanıdcniıin tark kısıın
lıırmda hava knpalı YC yer yer Y•Aışlı set
miş, rfh:gllrl:ır umumlyelle şimali istika. 
mellen orta kuvvette e~miştir. l>fin l.stan. 
bulda hava açık geçml~ rüzı.;fır cenubi 
ı;orbldcn aaniycde S..1 metre hızla esmi~ 
tir. 

Saııt 14 de h:ıvn tıızyl'kı 762.8 milimetre 
idi sı.ıhnnel en yllk5ek 18,0 n en dilşilk 
3,4 annllıırat knydedilmiı,tlr. 

-ı-

15 Yıl Evvel Bugün: 
Parlı Pramıı telılı telgraf şlrktflnfn 

mümeııılli JI nkarada lelılı telefon teısl&l 

irin nıürar.aatta bulunmızıtur. 
Şlrl:tl mnmesılll ahiren Avrupada :lga. 

dt rcvar bulan kDriJk kılana ltlsi: ide/on 
ıfltlrlndt!rt birini de tecrllbe uapmak llıt· 
re r.dhelmlıllr. 

lfu makine ile Parlır Euf el telsfı i.taıuo
nundan verilen konıerlerle htrocttlt11rerln 
Aalcııntltı tpıı kabll olacakta • • · 



1-XURtnf .. • W 1 W X • .. 

j_Ş_e_h_i~ Hab~rleri 1 

Yeni senede lise ihtiyacı 
karşllanacak ! 

. 
nasll 

Şehrimizin orta okul ihtiyacı etraı-1 
.anda orta tedrisat direktörü Bay Av
ni birkaç giln evvel lstanbulda. yap
tığı tetkiklerini tamamlıya.rak Ankar 
raya dönmUştür. 

Şl§Ude Aralık eokağmda oturan il yq
Jarmda HaUco kadın, dün odada dola • 
vırken birden üzerine baygnılık gelmie, 
atet dolu mangalm O.Zerine yıkılmıetır. 

Başvekilimiz 
Atinadan 

bu akşam 
ayrılıyor· 

Yunan gazeteleri, Türk - E en anlaşması 
etrafında hararetli neşrjyat yapıyorlar 

lstanbulun orta okul ihtiyacı alm,a.. 
cak tedbirlerle glderilmi§ olacaktır. 
Bu yıl §elırln muhtelit' semtlerinde 
yeniden 7 orta okul daha açıla.caktn-. 

· Ortaokullu liseler yalnız ortaokulu 
bitinni§ olan talebeleri alarak bu su
retle lise ihtiyacım ka.rşılıyacaklar -
dn-. 

Bundan başka iki lise daha açıla... 
cak ve yeniden 50ye yakın muhtelif 
orta tahsil mUeseselerine §Ube kunı· 
lacakbr. Al!ikadarla.rm yaptıkları is
tatistiğe göre orta okula .geçecek ilk 
olnı\ mezunlarmm sayısı bu yıl 5000 
ile 5500 arasındadır. 

Yabancı Tabüyeteki 
Yabancı okullarda ders gören ecne

bi tabiiyetindeki çocuklar için Killtür 
Bakanlığı bazı yeni kararlar aımı§Ur. 
Kararlar talebelerin Türkçe ve kültür 
dersleri hakkındadır. 

Yapılan teftielerden muhtelif sınıf
larda. okuyan talebelerin Türkçe ve 
kültür derslerini bu smıfta. takip ede
bilecek bir kabiliyette olmadıkları an
laşılmıştır. Bundan sonra bu talebeler 
için oh-ullarda A ve B kursları açıla
caktır. 

Tiltkçe derslerini yeni açılan kurs
lıı.rda. görüp tamamlıyan talebe kendi 
dılinde ilerlemiş olduğu smıf a alma
caktır. 

Liselerde Ders Kesimi 
Kültür Bakanlığı Lise ve Orta. okul

lnrın ders kesimi hakkında al!kadar
lara göndermek Ur.ere bir tamim ha
zrrlnmaktadır. 

Bu tamime göre Liselerde dersler 
20 Ma~ta kesilecektir. 28 Mayıstan 
itibaren sözlU imtihanlara başlana
cak, nihayet 12 Hazirana. kadar biti
rilecektir. Olgunluk imtihanları 3 
Temmuza kadar silrecektir. 

Bundn.n sonrn da liselerin kamp ha
zırlıkları ba§lıyacaktır. Askeri ders 
okuyan lise talebelerinden bu yıl kam
pa yalnız erkek talebeler çıkacak, kız
tnlebcler gitmiyccektir. 

Çoçuk Haftası Bitti 
DUn çocuk haftasının son günüydü. 

Bu milnnsebctle bir hafta.danberi de
vam eden faaliyet !Ona ermiştir. 

Bazı okullarda yine talebeye müsa
mereler verilmi§, muhtelif faydalı 

filmler seyrcttirllmiştir. Bu arada öğ
r et.menler talebelerin bir haf talık f aa
Jiyetini gösteren grafikler de vilcuda 
getirmişlerdir. 

VUcudUnlln muhtelif yerlerinden ya -
raıanan Hatice Çocuk hastahanesine 

kaJdırllmı§tlr. 

Kalp Donnumdaıı Olttm - Fenerde 
124 ntunarada oturan Vakıflar nıemur
Janndan Hasan adında birisi dün Yolda 
giderken, birdenbire yuvarlanarak öl -

mUştUr. 
Hasanm. muayene 80nunda kalp aek-

te:ıinden öldUğU anla§ıl1Ill3tır. 

ı-ranı,·ay Çarptı - Vatman Mustafa 
idaresindeki 91 numaralı tramvayla Ba
yezldden Sirkeciye doğru gelirken, Hil
davendigAr önUndo kar§ıdan ka.11!ıya geç
mek lstiycn All a.dmda blrlne çarparak 
ayağından yaralamt§t:ır. 

Vatman .Mustafa yakalanmıştır. <{~ 

-!- "',,!</' 

Gümrüklerde: 

Petrol Ve Benzin Antropo
lan Talimatnamesi 

GUmrUk petrol ve benzin antrepoları 
için hazırlanml§ olan talimatname ya -
nndan itibaren meriyet mevkiine gir -
mektedlr. 

BUyük bir lhtiyaça tekabill edecek o

lan bu talimatnamenin iyi ve esaslı bir 
şekilde tatbik edilebllmesl için gUmrük 
ba§mildürlUğU gUmrUk memurları ara -
sında bir kur8 açmIŞtır. 15 ki§lnin iııtirak 
ettiği kW'Ba gUmrUk başmUdilril Bay 

Mustafa Nuri diln Uk der81 vermiş, ta -
limatnnrnenin esııslıırmı ve gayesini an
latmıııtır. Kurs bir ay devam edecektir. 

B. Faruk Sün ter 
I.ktısat Vekfıleti ihracat baş mUrakibl 

iken yeniden ihdas edilen standardizas· 
yon mtidUrlUğilno getlrllen Bay Faruk 
Silntor dUn Ankaradan echrimize gel -
mietlr. 

Standardizasyon mUdUril, lktiııat Vc
kA.lcıU tarafından nohrimlzde bazı tetkik
ler yapmak üzere gönderilmiıı olduğun
dan dünden itibaren bu tetkiklere baa
lamış, yumurta ihracat tUccarlannm ba
zılıın llo görUşerck, nlı:amnamenln tat
bikatında milGkllAt çekilip çekilmediğini 
sormuş, kendilerine izahat vererek dl -
!eklerini dinlemiştir. _,_ 

Beykoz Önündeki Deniz 
Kazası 

Dün sabah 4.30 sularında limanınında 
bir deniz kazası olmuş, Boğazdan tran
sit geçen Knazaai acentesine ait Yunan 
bıı.ndralı 15250 tonluk bir eilep karaya 0-

turmu§tur. 

CeMl Bayar halkın tezahUrotuıa mu~ele ediyor .. 

Tilrk misafirleri Ki,isia da Seall o. 
telinde Başvekil Metaksasm husust 
öğle ziyafetinde bulunacaktır. 

Türk heyeti, akeam saat 19 da hu
sus! trenle lstanbula hareket edecek
tir. 

Heyet birkaç saat Selfmikte kala.
cak ve Atatürkün doğduğu evi ziyaret 
eyliyecektir. 

Kral tiyatro heyeti 
Tilrklyeye gelecek 

~ AUna, 29 (Telefonla.) - KreJ Tf.. 
yatrosundaki temsil fevka.llde oldu. 
Bir koro heyeU İstiklll M.areımızr 
l'ilrkçe söşledi. Ba§vekllimtz temam 
çok beğendi. 

Kral Tiyatrosu heyetini temslller 
vermek Uzere Ankara ve lstanbula 
davet etti. General M.etaksas da bu 
heyetin Tilrkiyeye gitmesine muvafa
kat etti. 

Atına, 29 (A.A.) - Atına Ajansı 
blldiriyor: 

Bu sabahki gazeteler, BB. Bayar ve 
Metaksa.s arasında teati edilen nu
tuklardan çıkan sulh fikirlerini teba.
nız ettirmektedir. 

ft. Elefteron Viına diyor ki: 
ı Bu nutukların tarihi ehemmiyeti 
vardır. Bu sebepten bunların tahlW 
Uzerinde bir kere daha durmak kap 
eder. Ayni zamanda Elen - Tilrk Jt. 
birliğinin genlalemiş olduğunu da bir 
kere daha kaydeylemek l!zmıgellr. 
İki memleket arasındaki ittifakı daha 

sıkı ve daha mUsmih h&le sokan son 
muahedcnin iyiliklerini tebarü.z ettir
mek için iki baıvekilin söyledikleri 
cümlelerden daha lyi cUmleler bul
mak milmkiln değildir. 

lki mesut hUkGmet relaln1n l&l• 
rlnden çıkan manAya göre, Elen • 
Türk munzam paktı, Balkanlarda ve 
yakın şarkta yeni bir sulh vesikasını 
teşkil etmektedir. öyle bir vesikadır 
ki bundan yalnİz lld &.kit değil fakat 
aynı zamanda Balkan antantmı ve 
ideal sulh için çalI§Illakta olan bntnn 

· diğer memleketler de istif &de edecek
lerdir. 

t Millinikon Mellon diyor ki: 
Çok kısa bir zamanda §ayanı tee&

süf maziyi unutarak yalnız kendi 
sulhlarmı değil. fakat aynı zamanda 
dünya sulhllnil de muhafaza için ka!I-

. deşçe birle§en iki memleketten, d~ 
yanın mukadderatını ellerinde tutan 
fakat sulhe Yunanistan, Türkiye ve 
Balkan antantının yaptığı hizmeti ya.. 

panuyan bUyUkler ibret alm&lıdır. &o Grafiklerde yirmi Uç nlsanm nıan!
SI muhtelif §Ckillerle canlandırtlraıttır 
Bütün grafikler okullann sanat ser
gisine konmuştur. 

Nikolus adını taşıyan ve kaptan Ale
konun idaresinde bulunan Yunan eilobi, 
sia yfizUnden yoluna devam edememi~, 
Beykozda EmlAk Bankasma ald Abra -
hampaşa konuııu ~nfinde karaya aaplan-

C 
:Y..ez B •mr A tina istı.ıs1;onunda kumandanı.ar kendisine takdim ediliyor len • Tilrk yeni paktı muhakkak ki. 
eıa <tr sulh mesajlarının en gllzelidir ve yat. 

Atina., 29 (A.A.) - Atina Ajansı ~~ yüksek .. mis~irler ~efine verdl-ı ruz Balkanlılar ta.rafmdan değil, fa,. 
-t- bildiriyor: gı hususi oğle zıyafetinde h~ bu- kat bUtUn dünya tarafından aellmla.ne 

TUrklye Başvekill Celal Bayar ile lunmu§lardır. • malıdır. • . 
• IJU§tır. 

Poliste Milsademo neUceslnde geminin, Is -
" k · kele tara.fmda bag kısmı ile su keslıni de-
, ~ eme Ismarlamak Yüzün- Ilnmi3tir. Gemi kendi vesaiti ne kendlııl-

refikası ve Hariciye Vekili RQştü A- • Bafu' alkşam kref'.11 tıyaltr~&da bU~k Prola diyor ki: . 
-· Elen Beaueklll ve refikası ve mıe ır er şer ıne ga a mwıamerçıu y . ta. Tür" ki T>_,,; 

den Çıkan Kavga nl lrurtarml§ttr. Ancak aldığı yaralar e-
• .,_, ~· d unanıs n, ye ve .Dö.1A&n an. 
TUrk heyeti azası ile birlikte bugt\n var ır. 
Sunion burnundan blr gezi yapmış- Yarın öğleden evvel müz.e gezilecek- taTür~tkmmktıkattilsulhb. azimlk eridaha, so:~ten,.. 

ra.d B Metaksas ile refikası- tir. pa e ır ere ..... ,,. °"' 
tar ve o a • ıun.muetur. 

Fındıklıda oturan Ekrem a<bnda blrisl hemmlyetll olduğundan Yoluna devam 
diln arkadaşı Mehmet Ali ile bir lokan· edomeml§tir. Deniz Ticaret mfidUrlUğtl 
taya gitmiş, arkadqma: kaza mahallinde tahkikat yapmağa baıı· 

- Bana yemeği sen fmnarl.ıyacaksm, Jamtşhr. 
dlyo takılm~tır. S 

Mehmet Ali abl bir cevap verince ye- aadet Vapuru 
Bandırma önlerinde karaya oturan 

mck tnbağııu kapan Ekreııı, arkadaşmm 
Denlıyollarma ald Saadet vapuru diln 

başına §lddetle indirerek kendialnl ya• limanımıza getirilınıııtir. 
ralamI§tır. T' t 

Eskişehirlilerin fela
ketzedelere yardımı Deniz ıcare mlldUrlUğUnden bir he-

Yaralı Mehmet Ali hastahaneye kal - yet. buglin Saadet vapuruna giderek va- • 
dJrıl~, Ekrem de tabak parçalariylo' pur yaııuıını tetkik edecek bu huswsta Eskişehir, 28 (Hususut) - Zelzele 1 ğma. göre bu miktarın bea bin lirayı 
birlikte yakalanm11tır. te••ı·etzedelerine yardnn i .. ı ... topla- aşacagwı beklenmektedir. bir rapor bazırlıyllJ"ak vaziyeti izah ede- "1A ~ 
Rezalet Çıkaran Sarhoılar cektir. Kazanm mes'ulü bundan sonra nan komite faaliyetine devam etmek- F.skleehirliler felaket.U'delere yar • 

Arnavutköyllnde A.kmtı burnunda anlaşılacaktır. tedir. Komite bugün Eski§Chlr banka.. dmı için birbirlerine rekabet etmekte 
?darkonun gazinosunda diln gece kasap sında toplanmış ve F.skişehirlilerden ve en umulmadık kimseler bile teber-
Ru:a ne arkada§ı çolak Osman fazla içe- Y alovaya araba vapuru mllra.caat eden hamiyetperverlerin te- ru için müracaat etmektedirler. 

Şirketihayriyo Yalova~'& bUyUk araba ad .:ı- ks l'k bi 
rek sa.rh03 olm~lar, l:ıarda.k ve tabaJc berruatını kayda devam etmiıtir. DUn Hacı Du15 ml.CA se en ı r 

vapurlarından birini tahsls etml§ilr. 1 t ed k bi kmı.rak rezalet çıkamuelardır. htiyar komiteye mUracaa ere -
HaskByde yeni yapılan vapur başka bat· Yine kısa bir milddet içinde 1300 :1~1 iği 0 tedf ım·..+· Her iki ııarh03 yakalanarak ha.klarm- fü\urd 7 lirayı ye e ı!i~ır. 
tarda kullanılacaktır. lira daha teberruat kaydedilmlg ve lhti d b h keti mu da takibata başlanınl§tır. yar vatan aşın u n.re • 

derhal f ela.ketzede vatandaşlara gön- bit k d · k' 1 h u 
Otomobil Çarptı:_ Şof5r Falkln ida· •••••••': te ço erın a ıs er ve eyecan • 1!111••••- derilmek üzere Ankara Kızılay mer- d t 

resindeki 2671 numaralı otomobil dUn, 1 M A Y 1 S kezine havale edilmi§t.lr. . yan ırmı~ ır. 
KaragUmrllkten geçerken, 7 yqnıda Ah· V&linln riyasetindeki merkezi ka-
met lsmlnde blr çocuğa çarparak yara- Bahar Bayramında TttRK MAA· Geçen telefonumda teberrua.t yek{l- mıteden maada esnaf cemiyetleri reis 
ı~tır. RtF OEMtYETl rozetlerini nunun 8000 lirayı geçeceğini !Öyle- ve idare heyetlerinden teşkil edilen 
C«tık hastahaneye kaldmlm~. toflSr tabnnı • • • m.lştfm. Bugiinktl yek\ı,n 2600 lirayı tali komiteler de faaliyette bulun-

Diğer ta.raftan Türk - Elen birliği
nin suJh havası içinde daha çabuk ve 
daha iyi semereler vereceği de mu
hakkaktır. Bu sebepten dolayıdır kJ. 
Balkan antantı, İngiliz - İtalyan an
la.§masmı, sulhU tanin eden bir v~ 
ka olarak selamtamaktadır. 

Fransa da, İngilterenin esrlne iktf• 
fa ederek lta.lya ile miizakerelerde 
bulunmaktadır. 

Fransız • İngiliz siWllanma.smdan 
ve B. Hitlerln Romayı ziyaretlnden 
l!Onr&, yeni anlqmalıll'., sulhftn takvi
yesine yardmı edecektir. 

Suriye Meclisinin Bir 
Kaı;an 

Şam 29 (A.A.) - Sariye parllmeıı 
tosu Ftılstlnln taksimine itiraz edeh 
bir takriri ittifakla kabul etmletlr~ 

1<.URlıNa abone olu
nuz DB Bdlnlnlz Faık yaka1anmIUt.II'. '"-••••••••••••llıııii1 bulduğuna. ve bentlz teberruat fçln makta ve topladıkları JW'8.Yl komite-
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SArF D91AVAT 

Paula, sokakta Klara annenin 
yanında, ba§I öne iğik yürüyor, bir 
tek lakırdı etmiyordu. Bir aralık Kla
ra anne: 

- Öğleden sonra ne yapacaksnı? 
diye l!OrdlL 

Bunu öyle 8abmıızlıkla sormuştu 

ki, daha. çocuk cevabını vermediği 

halde, bu cevaba. bir itiraz gibi idi. 
-Hiç. 
- Nasıl hiç? Vakit geçirecek iyi 

bir gey bul kendine! Ne oldu hani se
nin bir arkadaşın vardı, Robert? 

- Gittiler onlar. 
- Sahi mi? Peki, hani o birbirine 

ben.ziyen Uç çocuk vardı. Viyanalılar, 
onlar ne oldu? 

mesuliyet hissi taşımadan köril körü
ne inat etmesinden mi? 

Ba.ron Klara annenin yanından bir 
dakika. ayrılmıyordu: o neeell ve alay
cı halile, Ostendeden kaçan bütün bu 
bozgwt alayı ile alay ediyor, dünya 
vaziyetinden pek nikbin bahsediyor ve 
sözüne itimat edilmesini istiyordu. 
Muharebeye gelince, yirminci asırda, 
aldı başında bir insanın muharebe o
lacağını aklına bile getiremiyeceğlni 
söylüyordu ... 

Baron Hartlein olmasa, babaların .. 
dan o ilk telgraf gelir gelmez gider
lerdi ... Hele Paulamn şu ihadcı, asık 
sura.tıı. tahammill edilmez, isyankft.r 
hareketi yok mu idi! 

- Onlar da gittiler. ı 
Bu [{Iara. annenin en şiddetli mu

tiarebeai idi. Paulaya karşı idi bu mü
oadele, bu hiç sesini çıkarmıyan 
~ böyle sessiz durması ile kadını 
itham ediyor, tazyik ediyor, ve niha
yet ma.hkfun ediyordu. Fakat Klara 
anne o nisbctte büyük bir öfke ile 
:mücadelesinde devam ediyordu. Çün
fril ka.;Ybedilmiş bir da.vayı müdafaa 
etmekte olduğunu anlıyordu. Çok çok 
'bir giln, iki gün veya. bir hafta daha 
kazanacak, ondan sonra her §eY artık 
bitm.fe olacaktı. Fakat, bir saat bile 
}aza.nmanın onca bUyük bir ehemmi
Y.etl vardı. 

Fakat pazar günü, ufak bir lrotırdı 
ile Klara annenin mücadelesi sona er
di. 

- Demek artık hiç arkadaşın kal
madı burda senin? 

Paula, sükfuıetle: 

- Hayır, diye c.evap verdi. Hepsi 
gitti. 

Klara anne birdenbire kıZ.<iı: 
- Madem öyle, dedi. Kendine yeni 

arkadaıJ bul. Biraz insanlara yaklaş, 
ne o öyle ... 

Paula. bir müddet sesini çıkarmadı, 
sonra: 

- Klara anneciğim, dedi, hfil! an
lamıyor musun burda kalmakta mana 
yok artık? Yarın bütün et.elde, bütün 
Ostendede kimsecikler kalmıyacak, 
bilmiyor musun? •.• 

Klara anne bir mtiddet cevap ver
medi. Bir şey söyl~meden yijrüyorlar
dı. Kadın, içinde büyük bir öfkenin 
ka.bardığmr hissetti, sabredemedi, 
btrdcnblre haykırdı: 

- A ! Buna dayanamam doğrusu! 
C!edl. Bana akıl öğretecek sen mi kal
am? babana söyliyeccğim, bütün ya
zı bana. zehir etti diyeceğim... Bana 
ııaaıl likırdı söylediğin! anlatacağım!. 

Paula. sesini çıkarmadı ama, içinden 
kendi kendine: 

"Beni babama şika.yet edecekmiş! 
atyordu. Ya ben de söylersem baba-
ma. .. ,, 

-Burda dönüp Klar& annenin yüzüne 
bakmak istiyordu ama, bakmadı. l
~e ona karşı büyük bir merhamet 
duyuyor ve onu teselli etmek istiyor-

Sabahleyin saat yedi buçukta baron 
K:lara annenin odasının kapısı çaldr, 
seslendi: 

- Çabuk bavullarınızı yapın! Hiç 
beklenmedik, akla gelmedik bir şey ol
du ... çabuk olun? Belçika hududunun 
kapanması ihtimali var! 

Ostendede çok kişi varmış da.ha! 
Bunu, gehrin dUgtUğü karışıklık esna.. 
sında f arkettiler. 

Otelin önüne büyük bir kalabalık 
yığılmıgtı. Hepsi kigenin önüne top
lanınııtı. Hamallar ba.vul, çanta taşı
maya. yetışemiyorlardı. Yolcular eş • 
yalarnır bavullara aleia.cele doldur
mqlardı. Arabalara hücum ediyor
lardı. Herkes kendini düşünüyor, bir 
araba ele geçirmeye çalışıyordu. 

Saat dörtte otel te.mamile boşalmış. 
tı, yalnız ilitiyar bir Holandalı kan 
koca kalmıştı. Otelden son Çıkanlar 
Klara anne ile baron olda Bu suretle, 
istasyona yolcusunu bırakıp dönen bir 
araba. bulabildiler. Araba.ya bavullan 
yüklediler, Janos ile Schıcester de bu 
arabaya bindiler. Onlar, Paula ile 
beraber, yavaş yavaş giden arabanın 
yanında yürüye yürüye yola koyul-
dular. -

İ!ıta!yon& yaklaşırken, K1ara arme, 
birdenbire yUzU sapsarı durdu, istas
yon tarafını göstererek: 

_.,. Bu ne? dedi. 

O taraftan doğru gittikçe yükselen 
birtakım sesler geliyordu: seyahate 
çıkanların hep bir ağızdan söyledikle
ri şarkılara benziyordu. 

Baron Hartlein de durdu: 

- Galiba, dedi, kalabalıkız... Alay 
malay gidiyoruz. .. 1 

(Arkası var) 

(1) "Le Figaro", "Paris - Soir p! A
'VU3turya • M aoar orcl.usunila umumi 
ae/erberlikl "Pam soir ,,! Umumi se • 
ferberlik! ..• Orduda umumi ~ferber • 
lik! .... ,, (t. e. n.) 

du~• tenha idi, tektuk bir iki klııi- ( Yeni Neşriga I ) 
ye raageliyorlardı. Dümdüz giden o u- ----
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-
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zun yol korkunç bir şekilde bomboş.. 
tu? Bir aralık, karşı taraftan avaz a
vaza bir ses yükaeldi: "Le Figaro", 
"'Paria • aoir,,! Mobiliaation Genemle 
İi6 l'armee austro • hongroiae! "Paris-
8oir,,! Mobüiaatio,n generale! ... Mobi
liaation geMraZe ~ l'aT"YMel •.• ,, (1). 

Kla.ra annenin gittikçe umutsuzlu
ğa dil§en mücadelesi da.ha iki giln sür
dü. Muharebe lakırdısmm edilmesini 
istemiyordu. Zira muharebenin şimdi 
artık mevziiğ kalamıyacağr, bütün 
dililyaya yayılacağı söyleniyordu. O 
kör inadı içinde bu mücadeleden mu
zaffer çıkamıyacağmr bir türlü kabul 
edemiyordu. 

Baron onun bu mücadelesi esnasın
da hep yanı bqmda idi. Hartlein, o 
&ık, orta Ya§lr kibar adam, o yüksek 
mevkili vekalet memuru Hartlein. Fa
.kat biI.m.Jyordu bu adamın kendisini 
orada kalmaya teşvik etmesi nedendi: 
dUnyayı umursamadığı için mi, vazi- ı 
yeti görmediği için mi, yokaa hiçbir 

Dahiliye Vekaleti tarafından çıka
rılmakta. olan "İdare,. mecmuasının 
118 inci sayısı ~ıkmıştır. İdarecileri 
alakadar eden (kanwılar, meclis ka
rarları, tefsirler, kararnameler, ni
zamnameler, talimatnameler, millld 
teşkilat kararname ve talimatname
leri, çalışma raporları, ta.mimler ve 
tayinlere ait yazılardan başka "Ha.. 
san Şiikril Adal,, ın "Memurin kanun
ları ve idare kroniki) makaleleri var
dır. 
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Eı;ki Hicaı valisi merhum Hacı Retid 
p:ışnnın haremi ve eski şurayı dcYlet aıa. 
sından avuht Salih Yüksel ve belediye 
mubakem:ıt Amiri avukat Fe~~t Yükselin 
valıfolcri irtihal eyledi. 

Cenazesi Yedikulccle İmrahor mahalle. 
sinde Gcnçağa sokağında 25 No. lı hane.. 
!'ilnden bugnn ı;aat 11 de knlclmlarak Koca 
l\fustafopnşn c:ımllne nam:ızı ln1ınrlıktıın 
:ıonrıı 1\fcrke7. efenrli kabri:ıJ11nı.na defnolu
nacaktır. (V. P. 3010 

MAHKEMELEADE 

Ölüme Sebep Olmaktan 
Açılan Dava 

Geçen sene Edirnekapıda bahçıvan 
Basanın bahçesine giren 10 yaşında. 
Ahmet çocuk bahçıvanın arkasından 
fırlattığı kazma ile ba§ından yaralan. 
mrf,>1ı. Bahçıvan Hasan bilfilıara ağır. 
ceza. mahkemesinde mah.kfun olmuş. 
tu. 

Dlln, bu hi.disenin bir ba.~ka cep. 
hesinden birinci asliye ceza mahke
mesinde d~masına bakılmrıtır. Da.. 
vanm mUşteklst Ahmet çocuğun an
nesi Fatma kadındır. İddiasına göre 
oğlu Ahmet eve yaralı gelince kendi
sini Fatih belediye doktoruna götür
müş, doktor yara ehemmiyetsiz diye 
bir rapor vermJştir. Fakat Ahmet ço
cuk o gece Tetanotı hasta.lığından öl· 
mii§tür. 
Hastalık Cerrahpaşa. hastahanesi 

ve morg raporlarile de teyit edUince 
Fatma kadm Fatih belediye dQktoru 
aleyhine birinci asliye ceza mahkeme
sinde "ihmalkh'lık,. suçu ile bfr dava. 
açmrştır. 

Dilnkü celısede, mahkeme, teta.ncıs 
aşım yapılması IA.znngelip gelmediği· 
nin adliye tababetinden sorulması için 
dunışmayı başka bir güne bırakmıs • 
tır. 

Gelin Kaynana Davaeında 
Kaynana MahkUm 

Kurtuluota oturan Kalyopi adlı 60 
ya§larmda. bir kadın Büyükada. Pa.nai
ya kilisesi pa.paslarmdan oğlu Kostan .. 
tinden icra vasıtasile her ay aldığı 7,5 
lira nafakayı iki ay evvel yine gidip 
vezneden isteyince: 

- Madam babına, pa.pu Koetan .. 
tinin annesi Kalyopi Kumkapıda öl. 
mil§, bize ölümü hakkmda klğıt gel. 
dl; senin burada paran yoktur, ceva
bı ile kargıla.şmıştır. 

Kalyopi bunun üzerine oğlum. beni 
inkftr ediyor, iddiasile a.leyhine Uçfin., 
cü hukuk mahkemesinde bir dava aç. 
m13tr. 

Kalyopi baıma gelenlerin gelini A,. 
nesto tarafından yaprldıfmı za.nMde
rek, bir gUn icra dairesinde kendisini 
yakalal'llJş: 

- Oğlu.mu ayartryorsun, beni inkftr 
ediyor. Kumka.pıda ölen Kalyopl onun 
amıet!Ji değil benim, diye küfrederek 
tahkir etmi§f.ir. 

Anesto da Kalyopi a.leyhine asliye 
ikinci c.eza mahkemesinde bir tahkir 
da.vuı a.çmıgtır. 

DUn bu davada karar verilmit, Kal
yoplnin tahkir ettiği eabit görUlerek, 
3 gUn hapisle bir lira. ağrr para ceza.. 
81 ve 200 kuruş da mahkeme masraf· 
lan l:Sdemeğe mahldtm olunmll§tur. 

Mahkeme bittikten sonra., pie:man 
olmlll bir halde dıp.n çıkan papasın 
kansı Anestonun arkasmdan Kalyopi 
eöyle bağırıyordu: 

- Yazık defi! ml? altmrı yaşmdıı 
bir kadınım. Hem oğlumu a.ya.rttrn, 
hem de benJ hapla cezasına çarptır
dm; alacağın olsun. 

Tophane nhtımmdaki 
Ceset 

Dün sabah Galatada TophanE' 
rıhtnnmda deniz üstünde bir ceset gö-· 
rUlerek çıkarılmıştır. 

Cesedin üzerinde 13 kuruş bulun
muştur. Yapılan tahkikat sonunda. bu
nun Kzrşehirli Hacı oğlu Ali adında 
bir çobana ait olduğu ve 13 gUn ev
vel Anadoludan getirdiği koyunlarını 
karaya çıkarırken iskele üzerinden 
denize dü§erek kaybolduğu a.nlaııl
mıştır. 

Odasında Ölü Bulundu 
Şehremininde rpaemini mahallesin. 

de Mütercim sokağında oturan K ı z 
M u a ı l i m M e k t e b i katiple
rinden 60 yaımda Riıa Kaygısız, 
dün odasmda.n çıkaymca. kapısı kırı
lıp içeri girllmiş ve ölU olarak bulun
mu§tur. Cesedi Adliye doktoru Salih 
H!şim muayene ederek eüphell bir 
şey görmediğinden defnfne ruhsat 
vermiştir. 

Çamaşır Kazanım Satan 
MahkUm Oldu 

Armanak adında birisi, pansiyon o
larak oturduğu Madam Tosyanm e
vinde bir gece herkes yattıktan sonra 
mutfağa inerek. bUyUk çaml!.Şll' kaza
nını sırtlamış, götürüp Ohanee adm· 
da bir bakll'cıya aatmıotir. OIWıea 

- ------
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Salihlide 
Yeni bir orta okul binasının 

temeli atıldı 
Salihli, (Husu

si) _:Salihli hal
kının yardımue 

i11.§8.Sı temin olu
nan orta okul bi
nasının temel at. 
ma. merasimi par· 
lak tezahüratla 
yapılmıştır. Te
mel, Manisa Vali
si Dr. Lütfi Kır· 
dar tarafından a. 
ttlmı§, mera.simde 
bUtUn Salihli hal
kı bulunmuştur. 

Salihli orta oku. 
lunda gelecek yıl 
tedrisata. başlana-
bilecek ve civar 

kazaların da orta mektep ihtiyacı kar
şılanacaktır. 

Yedi Y ıldanberi nüfuı 
Kütükleri Tutulmamıt 

Salihli, (Hwnıst) - Şehrimiz nü
fus idaresinde, yedi yıldanberi do
ğum, ölUm ve evlenme muamelelerinin 
kUtUklere işlenmediği a.nlaıılmıp. 
Memurlar, bu muameleleri yalnız dos. 
yalarmda hıfzet.mitleroir. 

Vali B. Fulr Gillecin emri üzerine 
rsimdi bütün kayıtlar kUtUğe geçiril· 
meğe baglanmı~tır . .Ayni zamanda nti
tus kayıtlarının da :ııı\ahr cihetine gt. 
dileeek, nUfus memurları sabahlan 
birer ve akşamları da üçer sa.at fazla 
çalıştırılacaklardır. 

Fuarda Yunan Paviyonu 
lzmJr, (Husu.st) - 938 İzmir en

ternasyonal fuan hazırlıklarına. hız 
verilmiştir. Killttirparkm fuar 11ah1ı
mnda hummah bir faallyet vardlr. 

Yenlde-n inşa. olunan Yunan pavyo.. 
nu, bir haftaya kadar bildirilecektir, 
Bu P'\YyOn Grek tarzı mimıırlslnde ya. 
pılmı§tır. On beş bin Ura. sarfile Jro. 
rulacak evka.f pavyonunun plAnlan 
Ankarat!an gelmf~ir. İnpllah bu ha.f. 
ta tçinde başlanacaktD'. 

Sergi saraymm temeli de, Mayıs or
talarmda merasimle atılacak ve bina
nın bu sene için ilk kısmı bir ayda ik· 
mal olunacaktır. 

Kültür pavyonunun tanzimi için 
Maarü Vekaletince lzmire gönderil
len tedrisat müdUrlerinden Hayrettin 
vo Nurettin tetkiklerjne devam et
mektedirler. 

Müzeleri gezmişler, pavyonun tez. 
yini için istifade edilebilecek eserleri 
ayırmağa başlamışlardır. 

Fuar komitesi, beynelmilel Paris 
elektrik sergisinin tenviratım örnek 
tutarak, bu seneki fuarda da ziya. <>
~an yapılm.umı muvafık görmllg 
ve allka.da.rlarla tema.ııa geçmiftir. 

Halkapmarda Yapılan 
Evler Yılalacak 

lzmir, (HusU8l) - Halkapmar eu
yu menbalan clvannda inşa ettirilen 
binal&."11 yıktırılma.111 muva.frk görtll
m.U§tUr. Yapılan tetkikat neticesinde 
bu evlerin llğnnlarmm suyu kirletti
ği an~ılmıııtır. Vaktile belediyeden 
tezkere a.larak ev ln§a. edenlerin bina
ları, ruhaatııız ev yapa.nlarm arsalan 
istimlak edilecektir. 

Vanda Boğulan Kadm 
Van (Hususi) - Geçenlerde zengin 

tüccarlardan birinin karısının be3ibir
liklerine tama eden bir adam tarafın
dan boğularak öldUrUidUğünU bildlr
migtim.. Adlf tahkikat bu facianın k~ 
ranlık taratlarmı aydmlatmrştır. Tah
kikatın yeni · safhaları Van.da BOnsuz 
bir acı uyandırmrıtır. 

Temeı atmada llba,y 

Hilleyin &dmdaki katil zanlJBI ma • 
nıt tüccarlardan B. Süleyına.nm eei 
Rukiyeııln tlaerlne atılmıı, kadmı bo
ğarak betibirllfini almıı ve büyülc bir 
soğukkanlılıkla. bu pvayı bozdurarak 
teker alıp köyüne ıttmiı ve orada ya.. 
kalanmı~ır. 

B. Silleyma.n kanıınm öltım ha.be
rini a.lll' almaz evhıe kO§DlUf ve kadm· 
cafızt kllerde bir kömllr çuvalmm 
yanmda 6JU bir halde 'bulmuıtur. 

J3. Süleyma.n defin hazırlıktan lle 
meığulken :..brtaya. bir ihbar yapıl
mı§tır. Katil Hfuteyinlıı ifadeleri de 
bu ihban teyit etmifjtlr. Bunun Um
rlne, katil Hüseyin, hadise yerine gl5n· 
derildlği zaman, cinayeti kilerde ya.p
madı#mı, yukarıkJ salonda JeledJfini, 
Rukiyeyi boğduktan eonra kilere p. 
tirdiğinl aöylemif ve lllve etmittir: 

- Beni bu kadım bofmağa ~ 
eden kocası SWeymandır! 

Ka.tll .ıanlramm. bu f~dJuı ~e 
durulmuş, tahkikat derfnl~lı 
ve neticede katle tafvik zamu he Bay 
Süleymanm da tevkifine karar veril. 
mi§tir. Şimdi Silleyman. da HUaeyhı 
de mevkutturlar. 

T:ı.hkikat, c.lnayetin en giıU ta_, 
ra.flarmı ya.kmda meydana çtlcacak. 
Ur. 

Aralık Köyünde Bir 
Cinayet lılendi 

Borçka. (Hususi) - Kaaa:b&uııza 
bağlı Aralık köyU.nde tüyler ttrpert.lci 
bir facia. olmuı, bir adam difhıl bal
ta ile kıran babasmı ve Uvey a.nunu 
tabanca ile Wdürmilattir. F&cl& ICSY1e 
olmu,tur: 
Aralık k5yUnde, HlZll' Çelik adında: 

bir adam elli yaşmda. ve llyu adında. 
babuı, GülUftar adında b1r tıvey ana.
aı vardır. Gtllüftar, llyuın ikinci wı 
genç k&nsrchr. 

nyas bu kadmla evlendikten ııoııra, 
evvelki kansından ola.n on çocuğun .. 
da.n ayrılmıı ve cu çocuklarm.a arui 
vermemiıtir. I3u yüzden çocuklarla 
bab&nm anı.st açıktır. Vak& gQnü Hr
ZD' Çelik, kendudne ait olan evden a. 
tııma.k tstenmle bu yftı;den kavp. çık
mıştır. 

nyasta Uvey ana Hımm 8zerlne 
hticum etm.itler, bir aralık İlyas en. 
ne geçirdiği baltayı olan Jruvvetfle 
oğlunun çenesine vurmue, balta çelJbo 

•ini ıryll'mrf ve bir d!einl kırımftır~ 
Hızır bu yaradan çok fazla linirlen.. 
mJş, slla.hmı çekerek birer kurtunla 
tlvey anaauıı ve babasını yere aermı,. 
tir. 

HıZlr cinayetten ıonra kaza. merke
zine kotara.k jandarmaya teslim 01-
nıuotur. tıyum yeni ka.namdan bet 
ÇOcu§u vardır. Hrz:ır da bq çocuk ba.
basıdır. 

de bir iki glln sonra kazancı HUseyiıı 1 Sıtkı adında iki kardee yemek esna. 
adında birisine devretmiot;ir. smda. ka.vga et.mitler, Rastm ekmeJi 
Tosyanın şikayeti üzerine yaka.1~ bı~ğrnı kaptığı gibt kardeel Srtkmm 

nan Armanak dün 2 inci 8Ulh c.eza vücudUnda 10 n.ntfmetrellk bir yara 
mahkemesinde dUl'll3!llasr BOD.unda 2 açmıftır. 
ay müddetle hapis cezasına. mahk<ıın Raaim dün Uçilııcll sulh ceza maJı. 
olmuştur. Hırsızlık malı satın almak- kemeeJııde muhakeme olunmue, ~ 
tan suçlu Ohanes ve Hüseyin benet deginin terbfyeetz IM s!Sylemeel tı.n.. 
etmişlerdir. ne, ellndeki bıçak ile kazara yarala• 

Bir Kardeş Kavgası dığmr iddia etmiştir. Du:rugma mOdıP 
Dün ak11m Şehremininde Ruim ve faa lgln ta1lt oluma~ 



Bir şerir 
Giresunda idama MahkUm 

Edildi 
Giresun, 29 (Hususi) - Babalan· 

na olan düşmanlığı yUzUnden intikam 
kastlle llç kUçUk çocuğu balta ile doğ
rayan ~abm Çnkırlısmdan Mehmet 
admdakl aerlri ağırceza. mahkemesi 
ölüm cezasına. mahk{lln etti. 
Fransanın Mahsullerimize 

Verdiği Kontenjan 
Ankara, 29 (Telefonla) - Bu yılın 
ikinci Uç ayı için Fransa Ticaret ve 
sanayi nezareti me.nıleketimiz mah· 
sullerine şu miktarda kontenjan tah
sH etmiştir: 

Arpa 750, bakla 9000, f asulya 200, 
ceviz kabuklu 120 kabuksuz 250, mı· 
sır tanesi 5000, yumurta kabuklu 300, 
akı 200, sansı 250 kentaldır. 

Sanayi nıaddeleri kontenjan 1937 
yılının dördüncü Uç ayı için ticaret 
anlaşma.sile tesbit edilen miktarda 
tahsls!enmi§Ur. 

Muallimlerin Mesken 
Bedelleri 

.t.llkara., 29 (Telefonla) - Maafla· 
rmı vilA.yet hususi idareler bütçelerin
den alan ilk mektep muallimlerinin 
1932 yılına ait mesken bedeli alacak
larının 1037 finans yılı sonuna kadar 
temin ve tesviye edilmesi kararla§ • 
mı§ttr. 

Içbaka.nlık bu hususu önUmiir.deki 
gUnlerde '"lllillklere biJdireccktir. 

Hataya Çekilen Telgraflar 
Ankara, 29 (Telefonla) - Hatay. 

dan çekilen matbuat telgraflarının 

kelimesinden adt telgraflardan bir 
misli fazla ücret alındığı yapılan §l· 
kayetlerden anl~ılmı§tır. 

llosta idare!i alakadarlara gönder
diği emirde bundan böyle Hataya çe. 
kllccck telgrafların kellmeslnden se
kiz kuru§ ahoması bildirilmigtir. 

Siyasi Bir Haber Hakkında 
Ankara, 29 (Telefonla) - TUrkfye 

Yunani!tan. Mısır arasında dostluk 
ml!akı aktoluna.cağt hakkında bazı 
ecnebi gazetelerde görlilen ne§rlyat • 
bin hnriciyemiz ademi maliunat be
yq.n etmektedir. 

Mektupçular Araamda 
Ankara, 29 (Telefonla) - Diyar. 

bakır mektupçuluğuna Yıldızeli kay. 
makamı Nurettin Ozelcln Niğdeye Ço
rum mektupçusu Tevfik Özkaya. Ko
caeliye, Sivas mektupçusu TalAt Ba.y. 
sal Mnra§a, Bitlis mektupçusu Agih 
Yilce Silrte, Van mektupçusu Şevket 
Yıldırım birinci umumt mlifettişliit 
evrak mUdllrlUğUne, Diyarbakır mek
tupçuım Nazım Özkul Çanakkale se
f erberlfk mildilrlUğllne, eskl tskln 
ınemurlanndan Şevket Dingil tayin 
edilmiolerdir. 

Nahid Sırrı Vazifesinden 
Ayrıldı 

Ankara, 29 (Telefonla) - Maarif 
VekAieti mUterclmlerlnden Nahit Sır
rmm g5rtllen lüzum U.zerlne vazifesi
ne nllıayet verilmf§tfr. 

Liliwtt?§ 
Saat 
18 
20 
t5 

ıs 
ıo 

15,40 
l5ı40 
6,30 
9,30 

KALKACAK YAPURLAR 
Vapurun odı GitlJ#l yQJ 
Mersin Bartın 
Ülken Bandırma 
Bartın Aynlık 

GELECEK YAPURLAR 
Ankara Karadeofz 
Dursa Bartın 

Mudan)'a Mudanya 
Kocaeli Mudanya 
'011.:en Bandırma 
Sndıkıııde Merııfn 

~~~~~~~~~~~~ 

Şelı:adtba11 
1·uRAN TfY A TR OSU 
Halk sanatkln Naşit 
ve arkada~lan Mice • 
Pencet varyete~i Mu. 
halal'fllı orm_an kome. 
tfl S perde dans, ~olo, 
dilet. 

HALK OPERETİ 
Pazatresi : Kadık~y 
Silreyynda Snlı: Pan. 
gnltı Kurtuluşta Çar. 
şamha: De~iktoş Saud 
Parkta Per~embe: na. 
kırkliy Miltlyııdide 

ve YILDTZ 

1T1ZAB 
Orman ctnayetlerl tefrikamız ya. 

zılarımızm tokluğundan dolanı dere 
edrflmemf~tlr. öznt dlleriz. 

S-XURUN 

Tüccarlar Tonaj Ücretlerin- ( 
den tikayetçi 

Ihracat mnddelerimW bilhasM Ingil -
tereye ta.ı;ıma.kta olan ecnebi vapur a -
centelerfnden bıızılo.rı vnpurlanmızm . 
azlığından veya ihtiyaca kflfi gelmedi -
ğindcn istifade ederek aralarında yap -
tıklan bir anlqma ile tonaj ücretlerini 
30 şiline kadnr yükseltmişlerdir. Bu 

> uzden ihracat tüccarlarımız mUekül de
necek bir vaziyete dü§lilU&ıler, bir kısım 
tUCt'tırlnr da mallarım muayyen bir mUd
det l~ln bekletmeğe karar vermişlerdir. 
Bu kumpnnynlar, b::ı§ka bir kumpanya -
nm vapuru limanımıza geldiği zaman 
derhal fiyattan 7 oiline kadar indirmek· 
te, vapurlar hareket ettikten sonra tek
rar eski yüksek fiyatı koymaktadırlar. 

Balıklı panayırı 
Senelerdenberi ilkdefa olarak çok sönük geçti 

Dün Balıklı panayınnın ilk gilnU ' 
idi. Asırlardanberi her paıuı.yır gUnü 
dolup taşan bu yer, bu sene en rağbet

Al&kadarlnnn dikkat namrmdan kaç
mryıuı bu aoktalnr tUecarlıı.r arasmda 
son derece nefret uyandırmaktadır. Ih -
racat tilccnrlan hUkQmetln bu hususta 
afat'ağı tedbirleri bilyük bir &abırstzhk· 

ta beklemektedir. -Buğday Piyasası 
Ziraat Bankası dlln de tüccarlara mü

him miktarda mal satzru~tır. Bu arada 
:S.28 den 330 ton yumu~ak buğday, 5.20 
den 20 ton sert buğday satmıştır. Arpa 
satı§lcın da harareUi bir eekilde devam 

etmektedir. DUn 4,12 den 4:.13 e kadar 
45 ton, 4.4 den 60 ton arpa ntıı mua. • 
melesi olmuııtur. Ayrıca dUnkU satışlar 
arasuıda 4.36 dan 15 ton beyaz mmrr, 
5.20 den 25 ton san mım, 7.4 den de 

ıo ton ku§remJ de kaydodilmiştir. 

Devlet Demiryollannda 
Yeni Bir Tarife 

Devlet Demlryollan idaresi, önUmtıı
dekJ aynı ~1rmislnden itibaren bıw mad
deler içln yeni tarifeler tatbik edecek -
tir. Bu arada elmdiye kadar tenılIA.ta 
tAbi olmıyan arpa, yulaf, ye ~a,·dar hak

kında tenzilatlı tarife tatbik olunacak
tır. 

--0--

K onleraMlt:w: -
19 uncu Asırda Haliç 

Fatih.Ilalkevinll,en: 
1 - 30 Nlıan Cumartesi ıJaat 21 de 

Evimizde Muallim ve muharrir Reşat 
Ekrem Koçu tarafından (19 uncu a
srrda. Haliç sahilleri) mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Konferansa herkes gelebilir. 

Beyoğlu Halkevinde 
Konferans 

Bcroilu halkel'lndcn: 
1 - 8 Maym 938 salı gllnil aaat 18.80 

da. EvlmWn Tepeba!JDldakl merkez bl -
nasında profesör Bay Serafettln Yadt -
kaya tarafından "Bcdrettin Slmavt,, 
ınevzuunda konferans verllecektlr. 

2 - Herkes gelebilir. -·-Bu Haftaki Maçlar 
BarıtgücUnün bu hafta yapacağı 

maçlar: 
Taksim atadyomunda: 30-,-938 CU• 

mart.esi gUnU; 
l - BantgUcU ve Galatasaray oku

lu B. takımları saat l:S de. 
2 - BantgücU ve Galataaaray oku

lu A. takım.lan saat 16,30 da kareıla
oa.cakla.rdır .. 

Barıtgüctı sahasında, 1-5-938 pazar 
gilntl: 

3 - Bantgilcü - Şeref spor genç ta.
kımlan sa.at 14 de. 

• - Barıtgiicü tekaUdil ve 3 Uneil 
genç takımları saat 15,30 da. 

5 - BantgUcü ve Altınova B. ta-

siz gUnUnU yaşadı. 
Atlıka.rıncalar, kayık salıncaklar 

boınbo~u. Birkaç muada ukiz on ki· 
şi rakı içiyor, birkaç yatlı kadm e
mekliyerek dol~ıyor ve tek bir masa.. 
da. Uç dört pli.klı bir cramofoıı çalı
yordu. 

Her sene mahetti andıran kalaba,. 
Jıkta. avuç avuç para kazamnuı l~
znngclen ka.hved: 

- Hayret;. diyordu; bilmem ne ol
du. Belki pazar& gelirler. 
Arkadaşı cevap verdi: 
- Şimdi eğlence yeri çok ... Buraya. 

kadar kimse gelmez artık .. 
Resim çekmek için kim bilir htan

bulun hangi ııemtinden gelen belki on 
beş seyyar fotoğrafçı ya.ptıklan yol 
masraflarını çıkaramadıkları için n -
zülüyorlardı. 

Balıklmm tarihçesini dilofuıdilm: 
Biza.n8 lmpa.ra.toru birinci Leon 

(457 - 474) buraya. kUçilk blr Abide 
yaptmnı§tr. Bir gUn a.va çıkmıı olan 
lmparator JUstlnye.u menbam bqm -
da. müt.hio blr kadm kalabalığı gör
müe ve sebebini eormU§tu. 

!Kadınlardan biri: 
- BW'aoı fifa Jllenb&Idır, cev&bmı 

verml§. 
Bunun Uzerlne Jl1atiyen de Ayuof • 

yadan artan malı.eme lle menbam ~ 
rine ılislü bir kilise ya.ptırınıvb. 

lşte o günden sonra kıymeti kat 
kat arttıran killae sekizinci asırda 
imparatorlQe hen ile oğlu Kostantln, 
daha. eonr& da birinci Bazi1 ve altmcı 
Leon ta.rafından zaına.n zaman tamir 
edildi. 

Fakat bu klfee Bulgar kralı SiJneo.. 
nun Rum ordusunu nıafl6p etmeefnr 
den sonra oradaki sarayla. bera.ber 
harap edildi 

Tamir edilen klliae 14'53 yılında ta.. 
mamUo yıkılını§tr. Şimdiki kilise 1833 
te yapılml§t.:ı. 

Buraya. balıklı denmesinin llebebi, 
BIT.ans devrinde havuzw:ı içinde balık
ların bulunmMı idi. Asıl adı Pigidir. 

Rumlar, her sene PMkalyayı müte
akip gelen cuma gihıtı, yalnız Pigiye 
gellrlerd!. Hastalar Pigi Meryeminl 
tebcil ederler: her derde alfa veren 
suyunu içerlerdi. 

İ§te halkı çekmek için parlak bir 
mazisi olan P1gi dOn ya.van bir halde 
idi. Bir ihtiyara soroum; faz!& l~
leri için blrbirlerinlıı yUzlerlnl boya.. 
mağa çalıgan gençleri ip:ret etti: 

- Ne çıkar, dedi. Onlar d& geldiler, 
fakat su yerine rakı içip eğleniyorlar. 

ihtiyarın sözilnden bir eey anlama.
dım. Buraya eM8el1 herkes eğlenme· 
ğe gelir, yer, içer, ayni zamanda bir 
bahar kutlanJrdı. 

lhUyara: 
- Hiç bir aene böyJ. olmuş mu idi? 

dedlnı. 

Bqıru salladı: 
- Hiı; .. dedi ve tılve etti: 
- Galiba. herkce ilt&hmı plljlara 

saklıyor. 
N. A. 

kıml:m saat 16,30 dL 
6 - Bakırköy genç ve Spart& genç 

Rum takımlan maçı sat 10 da yapı
lacaktır ... 

ı---·H;g~;-/,f~ fıkra : 1 
ı 

ı Günahı sinek çeksin 
ı 

Afyon tiryakisinin biri bir yaz: Ramazanınd& öğle Uzeri kahve 
cczvesinl mangala ıııUrUp afyonunu da elinde yuvarlıyarak akoam eza,. 
nmı beklemeğe ba§l&mış. 

Acıklı halini gören kansı: 
- Efendi mllj<le .. Ezan ynklaştı .. deyince, tiryaki kahveyi fincana 

bo§altmış, afyonunu da dudakları arasına götUrUp beklemeğe başlamIO
Bu hnlde beklerken kulağının yanında blr sivrisinek geçince hemen af. 
yonu yutmu.,, kahveyi de çekmeğe b~lamıa. c 

Kansı ş~mnrı: ı• 

1 

_ Efendi, ne yaptın.. Ezan okunmadı. Galiba lrulağmm yanından 
bir sivrisinek uçtu da ezan sandm .• deyince t1ryald hJg key:fin1 bozma,. ' 
dan cevap vermiş: 

L.·-··-=-~~~-~=-~~.!.:U.=: .. r .. _s_i_m_sın-~--·-ç-eks-ln._. -------

Kayzeri, '(Husus!)' - Kayscride Merasimde vali ve biltün oehlr 111-
Milli hlkimiyct bayramı ile 23 Niann 1 yükleri bulunmufh geçit resmi yapd
çocuk bayramı çok parlak bir şekilde mı§ ve halk giizel bir gUn geçirmlf-
kutla.nmif.!tır. tir. 

Türkiye CUmburlyet Merkez Baokasıodaoı 
Hissedarlarımıza beher hisse iU barlle 937 .hesap senesi toin verllm-1 

Hl111edarlar Umumi Heyetince kararlaştırılan 632 kuruşluk safi ktna 
Merkez Bankası şubesi bulunan yerlerde 29 Nisan 938 tarihinden itl1taoı 
ren tıubelerimlzce ve bulunmayan yerlerde 16 Mayıs 938 tarihinden ttl.._ 
ren TOrklye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şube ve ajanslarınca dağıtıım ... 
na başlanacağı iIA.n olunur. (2457) 

işaretler: 

ıstanbul ve Türkiye 
seyaha naı,ıeler ı 

,,. 
Edmondo De Anlcla tarafmd&n yazı. 

lan htaubul adlı aeyabat kitabı R~at 
Ekrem Koça taralmdall tercttme cdJJ. 

mı, ve Cıtu' klta~vl tarafmdan bu!l· 
~. 1874- acncshu1e btanbalun pro-

11Unl ~en mt.a bir una.tllnn eserldlr, 
tyt. clejerll ve lçlndo sanat aşkı kanatla· 
nan bir mtlterdmlD hlmmetlyJe Tttrk ka

rUnln &6zlerl &nüne bir llkbabar rtiyuı 
gibi açılıyor. 

"187' de Jstanbul., Edmonclo De ADI· 
elsin harlkt!l!de Fecrlk manzaralar his-. 
sınt veren ve b&klkatl ka\'rıyan gözlc
rlndekt keskin \ Te aerln panlttlardan VÜ• 

t'tltle gotlrllmlt bir demettir. 
Sanatkft.rm u~tabğt, sevdlğfmlz &eh1r, 

kaybolntutı bir hayatın artık el«otlklc
een ıon izleri ve bir nihayetin hUznU, 
ve Jfne 1anatk&r bir kalem tarafmdan 
tercllme edllt~l Jıtanbuhm eek1 levha
larını ımınek, 11zerlnt1o dU,Unmelr, tek· 
ra.r hatırlamak amısuııo ku\'Vetlendlrl
yor. Hatıralar lzbelerlndcn çdı::ryor: ve 
tuo bir haya) gibi ruhu sarıyor. Kub
beler, minareler, tahta Hprlller, harem· 
aialan, ıanklar, feracalar dUnJUJ :ır· 

bsmdan 19 uncu urm ftttlnctl parça
smda solan, lnıroyan, mahwlan bir im· 
paratorluğan lralbbıl seyrediyoruz. Bu 
kalp ne bdar matfa' hareket et11)'01', 
ve damulan bu kalbe ne kadar ]"&ban· 
cıda!' 

Ekzotlk ıe,•halar yekftno olan eski Js. 
tanbul parçalamnq, blrlblrtne uzak kal
DUJ lılsJor ve ftldrler, kllltınrter, men· 
fııatlcr ve raeaner dthıYMJdır. • 

En gtlzel ~l~cklerln ctfblnıle en zehir· 
n JÜl'larnt 1-..cblı gt1ı1 ba lwDL'llll4e 

YAZAN; Sadri Ertem 

suları arasmcla ne korkuno bir ....._. 
nlzma, ne lıarlkuJlde yılanlar ~ 

mcl.1:0 idi. "187' de lstanbal,, da "-9 
lar goreblJen bir göz için sanki bbw 
kabartma hallnde ortaya~-

1874 lstanbulunuıı tenkidini 79pllelll 
deillhn. Bu de\•rl tarih ve ••yat k .. 
kudreti itinde cezalanıJırmıJtır. F.w 
İstanbul bu ceza51 l~lnde de gtbıeJIWr. 
Ben bu ta'rnfmı g6ril1onım. 

"1871 de JstanboJ,, bizim ve ..... 
schrin bir yabmıCJ gözUne nasıl ılbllt= 
tilğünU anlatıyor: Bu levhalan poUtlm 
ve sosyal tarihimiz balcımmclaD t.annnelr.. 
görmek b'r u:nıret olduğu gibi, bir ... 
Jet karakteri Jıaklmula en ~sel m .... 
hedo ve hareket noktnsmı ela se~ 

rm 'örtltlerl ie3kll edecektir. Blrlbbfltıı 
aen habenh olarak vo ilk clefa ,...... 
karakteri De kar&dapn se;nalılarm ... 
tıralan bir mlllettn pslkolojlsbd an'•stlı 
balmnmdan ~sb bir vcslb4ır ... 
balmndan Türkiye baklmıda mah ... 
tarlhJerd~, muhtelif bakımlan1aD ,..... 
m11 seyalıatnamelcrlıı dDlmbe cen11a 
mit olmuı bizim için Dl "9lımMhn -
ıtaac eder. 

1 - Biz bqkasma usd SlrlalJll 
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Hitlerin R - Sabiha Gökçen 
oma seyya- Dlln Yeşilk6yde muh· 

hali gu .. nü ·yaklaştı telif uçuşlar yaptı 
( u 8t yanı 1 incid.e) 

3 Mayıs italyada milli bayram 
günü ilan ~ edildi 

Berlin, 29 (A.A.) - Neşrettiğ! bir f nüahada Hitler ve Mussolininin de bl-
tebliğde Alınan istihbarat bürosu, rer makalesi vardır. 
Hitlerin 2 Mayısta Romaya gideceği- Hitler diyor ki: "Nasyonal sosya. 
ni bildirmektedir. Aynı tebliğde Hit- Ust ve faşistlikle mUmasil bir enerji 
lere refakat edecek r.evatm isimleri kazanan ve derin bir dostlukla birbir .. 
bildirilmektedir. terine bağlı bulunan Alman ve 1taı-

Von Ribbentrop, Gobels, Frank, yan makamları Avrupa kUltürünU ve 
General Kaytel ve polis mUdil.rü ırulhU himaye hUSU8unda müşterek a· 
Haynrih Himler, HiUer ilt! beraber zimlerinl gösteriyorlar. 
Romaya gidecek zevat arasındadır. MU8901ini de göyle yazıyor: "Roma-

Roma, 29 (A.A.) - B. Mwssollnl Berlin mfhverf, siyasi zaruretlerin g&
bugün Zafer caddesinde, B. Hitlerin çlci kıymetlerine bağlı bir diplomatik 
şerefine yapılacak geçit resmine l§tl- anlaşmadan bUsbUtün başka bir şey
rak edecek askeri krtf,ları tefti§ ~ dir. Bu mihver, son asrın ve bilhassa 
miş ve geçit provasında hazır bulun- umumt harp sonu devresinin göster
muştur. diği inkişafın her iki millet ruhunda 

Dört saat süren bu provaya, 30 bin kök salan derin duygunun bir ifade
asker, 2500 at, 600 otomobil, 320 tır- sidir. Bu mihver, her iki milletin gar
bllı trakla>r, 400 zırhlı otomobil, 400 1>e veya şarka kar§ı kendi medeniyet. 
top ve 200 havan topu iıtirak etmiş- lerinl müdafaa ve takviye etmek az.. 
tir. mine istinat eylemektedir.,, 

B. Mussolini bugUn bu münasebet- Roma, 29 (A.A.) - B. Hitlerin zi-
le ilk defa olank imparatorluk birin- yareti mUnasebetile 3 Mayıs, bütün 
d mareşali Uıılformasmı giymiftir. ltaıyada milll bayram olacaktır. 5 ve 

~~ıı.. 21 (.A..A..) - Nasyonal sos- 9 Mayısta Kampani, Latyum ve Tos
yalist teşkil~tmm İtalya §Ubesi, Hit- kanada bayram gUnleri addedilecek
lerin Romayı ziyareti mUnaaebetlle tir. 
husust bir nilsha neşretmiştir. Bu 

Başvekil vekilinin 
• 

yenı iZabatı 
(Usta yanı 'birincide) f 

dar &lil tahmin edilmi3ti. Bugün, vefat 
eden vatanda§larm sayısı 148 olduğu an
lqılmı§tır. Bu rakam dahi çok bUyilk 

teessUrit muciptir. Yarahlardan birisi 
Kırşehir hastahanesinde vefat etmit, 
diğerleri hastahaneden çıkmq ve klSy -
lerine gitmişlerdir. Bunun haricinde ola
rak1xeskln, Yerk5y, Sekili ve Haymana
da birtakrm ha.sarat olmuştur. Huara uf -
nyan evlerin hepsi altı bindir. 680 ka -
dar da hayvan zayi olmuştur. O zaman 
da arzetUğim gibi maddi basarm hJç bir 
ehemmiyeti yoktur. Her vakrt oldufu 
gibi en bUyük teessllrflmüzU mucip o -
lan cihet, 149 vatandqmıızm hazin ve
fatıdır. Bu zelzele ve basar ve bilhassa 
vatandaşlarnnmn kayıbı memlekette u
mumi artan bir teessnr ve he~ecan u -
yandirmI§tJr. 

Hariçten Dahiliye Veklletlne g~nde
rilmi3 ianeler ve yardmılar da vardır. 

Toplanan yardımlar tamamen Kızılay 

eubeterine verllecektil-. mç bir yerde 
§8.hsa mUtevecclh yardım yoktur. Hep
si umuma mlltevecclhtlr. Yardımlar ve 
ianeler Kıztlay eubelerlnde toplanacak 
ve Kızılay genel merkezi tarafından 

.hasarzedelere, ~ ve iaşe ve toptan 
yardan yollarlyle aartedilecekt!r. 

ilmi Tetkikat N etlcelert 
Iatanbul Unlveraiteal kendlslııfn muk

tedir' profesörU Hlmlt Nafiz Pamlrl bir
kaç arkada§lyle birlikte zelzele 1&hasm
da tetkikat yapmıya memur etmJttlr. 
Profesör Pamir dlln Ankaraya dllndll. 
Kendisinden izahat istedim. Bana Um! 
mllşahedelerlnl a5yledl. Ve haldkatı ol
duğu gibi anlattı. 

Bu zelzelenin sebebi volkanik de -
ğilıniş, tektonik imlg. Vo~ olan zel -
zelelerln tesiri gayet mahdut olurmue 
mesell Martinlkte Pele yanardafmm 
bulunduğu yerde vukua gelen zelzelede 
birçok hasarat vukubulduğu ve bu 300 
bin ki§inin 61Umllne sebep oldalu halde 
zelzelenin tesiri birkaç kilometre llerl -
deki sahillerde duyulmamJB. Haibuld 
memleketimizde ba.sıl olan zelzele, hat
ta bet altı y1ız, hatta bin kilometrelik 
yerlerden f§itllmi§tlr. 1şte bu netice de 
zelzelenin volkanik değil tektonlt ol -
duğunu g&ıtennelrte imiş. Tektonik de
mek te arzm merkeze yalan olan km -
mmm soğuyarak gerglnlepıesi ve bu su
retle gerginleemelerden, adet! bfr ta
bak kAğıdm iki taraftan çekilerek yır -
tılmasr gibi ~'&fl)maındrr. Itte bu yard
rnadan "fay,, dedikleri yanklar ham1 ol
maktadır. Yarıklann ıenlfllğl, bir met
reden e1U santbnetreye kadar tehaıtlf 
etmekte tınlş. 

ProteslSr Hlmlt Pamirin ~ylediğfne 

ba "fay., keneli &lçlmll De 18 kilo-

metre uzunluğundaymış. Köylülerin ifa
desine göre, birçok dağlan aşar ve u -
zayablllrmJ§. Hattl bu yanklar daha da 
uzar 1000 kilometreye varabilirmi§. Ya
nğm derinliği profesörün tahminine gö
re, ~lçillemlyecek derecededir. Ve tah -
minen bu derinlik 3 - 4 bin metre araam
c!adır. Şayet daha derin olsaydı, diyor, 
lavlar ve alevler çıkardı. 

Toprak öyle yanlmı3tır ki, mermer, 
granit ve kil tabakalan bıçakla kesilmiş 
gibi çatıamJetır. l§te çatlamanın yaptığı 
sademe selzeleyi mucip olmuı ve zelzele 
çok derinlerden geldiği için ve suhunı 
blllürtyeye taallııt ettiği fçln uzaklara 
kadar tesir etmiştir. A?latt.ığma göre 
birçok sula; meydana çıkmıgtır. Eskiden
beri malCim olan bazı kaplıcalar da yer
lerini, yerin altındaki au depolan ve 
mecraları istikametini değiştlrmlştlr. Pro 
feelSrlln mllf&hedesine ,are en çok hasar 
dere boylarmda ve su kcnarlarmdakl 
ruaubt toprak llzerinde yapılan evler
de olmugtur. Halbuld tepe ve sıtlarda ve 
bilbuaa sağlam kayalar üzerinde yapı
lan evlerin en eskilerine dahi kUçUk bir 
zarar olmamqtır. Profesör bunun sebe
bini de eu suretle anlatıyor. O kaya kUt
leal heyeti umumlyealyle, birlikte bir A
henk dalreıdnde sallanmıştır, OstUndekl 
evde onunla beraber sallandığı için bir 
sarar glSnnemlştlr. Halbuld diğer rusu
bt topraklar blr kalbur üzerine konan 
buğday tanelerinin titremesi gibi aallan
IDll ve O.zerindeki evlerin yıkılmamamn 
mucip olmuttur. 

Bu Allmlmlzin hulAsatan bana söyledi
it hldlaeyl tabliye budur. 

Profe&ar Hlmldin bana verdiği Uınl 

esaslara mnstenit kanaata yakın tahmi
ne glSre, zelzelenin en elddetll sade -
mest ilk ısnceld darbedir. Diğer darbeler 
blr nevi mQvazene sarsmtılandır. Bu ka
bil zelzeleler ancak ylrm1 glin devam et
mekte lmlf, rnhakika zelzelenin nid -
detll ll&demeat ilk glinQ basan rıucip ola
nıdır. Onu takip eden ve bllA. devam et
mekte . olan aaramtııar şiddetini gittikçe 
kaybetmektedir. Şimdild hasarat, ilk 
darbede sanıılmq ve örselenmiş olan ev
lerin ç6kmesinden ibarettir. Zelzelenin 
en ılddetll bir ıekllde duyulduğu muhit
te dahJ efktn umumiye stlkflnet bul
mqtur. 
Profe~r Himidin kanaatine göre Kı

mhrmat ve Delice çayı aanımtmm lnU
prma mılDl olmue ve adet! amorl8ör 
ro10n"O oynamıııtır. 

Yeniden Zelzele Yerinde 
Tetkikat Yapılacak 

!ebele mahalline lstanbul Universl -
tealnden, Ankara dil tarih, coğrafya fa
kWtealnden, Ziraat enstitllaUııden, M. T. 
A. dul. meterolojl pnel dJrekt6rlfliUıı-

mek üzere bir aralık bet bin metreye 
kadar yUkselmiş, bundan sonra birçok 
iniş ve yükseliş tecrübeleri yapılmış
tır. 

Yakında Balkan turnesine çıkacak 
olan Bn. Sabiha Gökçen, dünkü uçuş
tan sonra kendisile görü.sen muharri
rimize şunları söylem~tir: 

- Balkan turnıesine Ha::iranda çı-
1cacağım. GUnUnü hen.Uz tayin etme
dim. Tabii bütün Balkmn m.cmlıekıetle
rine de uğrayacağım. Daha önce A
nadolunun henüz gitmediğim. m,e.,el4 
Karadeniz taro[lan.na UÇU§ yapmak 
ar:::ıısunilayım. Türk'kuşu filosu da ıı
ÇU§kır yapacak 1ıe onlar1" d.a bcraOer 
bulunaoağım.,, 

Sabiha. Gökçen, Balkan turnesine 
dün uçtuğu tayyare ile ve yalnız gi
decektir. Bundan sonra Türkkuşu fi
losunun Balkanlara yapacağı turneye 
de riyaset edecektir. 

ispanya harbi 
Salamnnka, 29 A.A.) - Umumi ka -

rargabın tebliği: Alfambra cephesindeld 
kuvvetlerimiz, her tUrlU faaliyetl gUç -

leetiren fena hava eartlanna rağmen 1-
lerl hatlarını tanzim etıiıleler ve Eulve 
ile Al.kala mmtakalan arasında irtibatı 
tesis eylemişlerdir. 

den seçilmiş olan jeolog, jeograt ve to

poğraf !limlerlnden mürekkep bir heyet 
gl5nderilecektir. Bu heyet bir hafta zar
fında bu mmtakayı tetkik edecek ve ra
porunu hllkfı.mete verecektir. Bu tetld
kattan maksat, şudur: Bu mmtakada 
bulunan köylerin mevklinin tehlikeli o -
lup olmadığmı ve mevcut köylepn başka 
bir yere nakli icap edip etmfyeceği ve 
yapılması lAzmıgclen köylerin yerlerini 
gerek su, gerek dayanıklı, gerek toprak, 
itibariyle tesbft ederek bir rapor vere -
ceklerclir. 

Bu ll.mt tetkik neticesi, nihayet ma.
yısm onuna kadar hUkfunetin eline 
gelmiş olacaktır. Bu tetkik heyeti bu 
akşam hareket edecektir. Bir taraf .. 
tan bu tetkik yapılırken diğer taraf
tan da iskfuı umum mildürlüğU bUtUn 
teşkilatını seferber ederek mahallin· 
ne gideceklerdir. 

Bunun da yapacağı şey orada 'ha
sar gören ve yıkılması muhtemel o
lan evlerin, yerine en yeni bir surette 
ve en sağlam bir şekilde, mahalll mal
zemeyi kullanmak ıartile inşaata baş
lıyabilmek imkanım hazırlamaktan 

ibaret olacaktır. Bu işler süratle ya
pılmak lftzımgelir. ÇUnkU Te§I"inievve
lin nihayet on beşine kadar bu vatan
daşlar çadırdan, çardaktan ve çervi
den çıkıp damları altına girmelidir
ler. 

Aksi takdirde iklimin sertliği ve o 
havalide kışm erken.gelmesi, bu va
tandaşlarmıızı çok rahatsız eder, da
ğılmalarını mucip olur. Hükfunet bu 
vaziyeti na.zarı itibare alarak her tilr
ıu vesaite müracaatla bu vatandaşla
rın evlerinin derhal yapılmasına ka
rar vermiştir. (Çok gilz.eI sesleri). 

Gerek içtima! muavenet, gerek bu 
inşa keyfiyeti sıhhat bakanlığının e
min mUrakabesinde olmak üzere kızıl. 
ay kurumuna verilmiştir. Kızılay da 
bunu bir hizmeti mUftahire olmak il
zere kabul etmi§ bulunuyor. 

HUkfunet, Ziraat b8.l}kası ile tema
sa geldi, o da bunları temin etmek va
zifesini üzerine aldı. Bütün bu mas
raflara karşılık olmak üzere hÜkfunet 
500 bin liralık bir tahsisat istemeye 
karar vermiştir. 

Kanun yakında Büyük Millet Mec
lisine gelecektir. Kabulünü rica ede
rim. Şayet bu kıtanm ve vatandqla
rıınızın evlerinin inşası ve kendileri
nin refahı bilhassa selfunetlerinin te
mini, daha çok fedakarlığı icap edl -
yorsa güphesiz ki hükfunetiniz nazarı 
itibare alacaktır. Ve hUkfunetiniz e -
mindir ki, B. M. Meclisi bunu vermek
te aslA. tereddüt etmiyecektlr (hay 
hay sesleri). · 

Tekrar edeyim böyle maddt acılan 
tadil etmeye ve maddi yaraları ta.mire 
bu milletin kudreti ve bilhassa hassa

. siyeti, vatanperverliği kM'idir. 
TeessUf olunacak cihet, tekrar erle

yim, ölon vataııdqlanmızm teıat'i ~ 
dilemlyecek olan ztwcbr. 

Londradaki . görüş
meler bitti 

'(Vat yanı 1 incide) 1 
IngUtere araamda kuvvetli bir elbirllği 
teıslaiaine hJmıet etmiştir. Bu lki devlet 
kendi mukadderatlarının Avrupa mukad
deratına bağlı olduğunu anlamışlardır. 

ALMA..~ANIN HtJSTEMLEKE 
JSTEKLERJ JÇIN ŞEKD, 

DUŞUNULEOEK 

Londra, 29 (A.A.) - Sallblyettar bir 
menbadan öğrenildiğine göre Ingiliz ve 
Fransız devlet adamları, 1936 ve 1938 
tarihli Ingiİlz - Fransız siyasi ltlllflan 
abklmma tevfikan harp vukuunda iki 
devletin hava kuV\·etlerlnin t~riki me
sai etmesi ve iptidai maddelerin stok 
halinde muhafazası hususunda dUn tam 

bir anlaşmaya varmışlardır. 
Oğrenildiğlne göre Ingiltere Alman -

yanın Belçika ve Fransa topraklarına 

tecavUz etmesine müsaade etmlyecek, 
fakat herhangi başka bir devlete karvı 
taabhUt altına glrmiyecektir. 

Dlln yapılan Ingiliz - Fransız itllA! -

lan yanlıa tefsvlere uğnyara.k bunlara 
tecavUzklr bir mahiyet atfedilınemesl 

için ağlebl ihtimal Roma ve Berline teb
liğ edilecektir. 

Sallhlyettar bir Ingiliz diplomatı Ha
vas ajanemm muhabirine beyanatta bu
lunarnk Ingiliz ve Fransız devlet adam
ları arasındaki görUa blrllğinln tam ol -
duğunu ve bu vaziyet ka11mında Alman
yanm §iddete mUracaat etmenin lllzum
ıruzluğunu anlamam llzmıgeldlğinl aöyle-

ml3tlr. , 
Hitler mllzakere yolu ile Komıula -

riyle sulhen anlapnalarm ltızumunu an
Iıyacaktrr. Ingiltere esasen bu mtıza

kereler hUsnU 11uretle neticelendiği tak
dirde Almanyanm mUatemleklt taleb -
Jerinin terviçi için bir şekil bulunablle -

ccktlr. 
Resmi Tcbllğdo Ne DENIYORf 

Londra, 29 (A.A.) - Ingiliz ve Fran
ım nazırlan, buglin de lSğleden evvel ve 
aonra glSrllpnelere devam etmJolerdlr. 

Bu g~rUpnelerin sonunda Franatz na
zırları, Fransa bilyUk elçiliğinin mat -
buat mUmC18illerinl kabul eyleml§ler -
dlr. B. Daladiye, Franaa ne Inglltere a
rasmda bUtUn sahalarda alla bir anlq
maya varılmış olduğunu blldinnl§ ve glS
rUşmeler sonunda çıkanlan resmi teb -
Iiğl kendilerine okumuvtur. 

Bu tebliğin metni §Udur: 
Fransız ve Inglliz nazırları, evvelce 

19 mart 1936 anlaşm.aaı ile tesblt edil -
m1ş olan pakta mllpblh bir tarzda ik1 
ordu genel lrurmaylan araamda mllna -
aebet tesisine karar vermişlerdir. 

Fransız nazırları, aon Ingiliz - Italyan 
anlaşmasına varan Lord Pört - Kont Cl
ano mllzakerelerfnln neticesini tesblt 
eylemiılerdlr. Ingiliz nazırlart, Fran -
sız - ltalyan müzakerelerinin ayni tarz
da memnuniyet verici neticeler verdiği 
nmtdinl izhar etmıelerdir. F:ranm ve In-

• glllz nazırlan bu mllzakereler vaaıtutyle 
Akdenizde elde edilen atlkQnu ta.avlp 
eylemekte, lspanyadan glSnWllllerin ge
ri çekilmesi hakkındaki 14 te§rintsanl 

anla§maamm tatbiki p.rtlarmm daha lyl 
bir vaziyete girdiğinde hemfikir bulun

makta ve harp levazmımm geri çe • 
ldlmeslnl istihdaf eden bir anlapıa için 
yapılan mtlzakerelerln de ayni zamanda 
daha ziyade lylleıeceğt kanaatini izhar 
eylemektedlrlcr. 

Orta Avrupa meseleleri, bahsinde ve 
bu meselelere sulhlln menfaati lehine 
bir hal çareal bulmak Uzeıı-e alınması ll
znn tedbirler hakkında umumf bir an -
!aşmaya vanimıatır. 

Uzak Şark meselelerinin bazı safha· 
lan ile :Milletler Cenıiyetl Konseyinin ıs
nUmllzdekl teplantnıında tetkik edece -
ği meseleler de tetkik edilml§tlr. 

Inglllz ve Franmz nazırlan, Od mem
leket mentaailerlnin birliğini mQphade 
etmişler ve yalnız mllU ıııudafaa için 
değil fakat ayni zamanda iki memleketi 
blriblrlne bağhyan mllU ideallerinin ve 
enternaayonal hayat idaellerlnln mllda
faası için istişare ve karşılıklı işbirliği 

politikalarını lnklşat ettirmek hwıusun -
da mutabık kalmJvlardır. 

B. Daladiye, resmt tebliği okuduktan 
sonra, g5rUşmelerden çok il'i bir intiba 
hami etmıı olduğu ve bu qmlml ve açık 
g6rllpnelertn lngUtere ve Fransa ara -
ımıdakl menfaat ve fikir birliğini bir ke
re daha iabat eylemle bulunduğunu bil -

~-

B. Bonne ile, gazetecilerin ınıallerlne ' 

cevaben Sc'5r Saymen ile görU§tQğilnU 

fakat mall meseleler üzerinde kendisiyle 
fikir teatlslnde bulunmadığını blldlrm: .. 

ve genel kurmay glSrUIJ?leleri için tarih 
teeblt edllmemif olmakla beraber glS • 
rll§melerln pek yakmda vukua geleceği· 
nt lllve etm1ttlr. 

BB. Daladiye ve Bonne, tayyare ne 
Parise hareket etmqlerdlr. 

Berttnde Asabiyet 

Bertin, 29 (A.A.) - Havas ajaruıınm 
muhabiri bildiriyor: 
Efklnuınumiye 1ngliiz -. Fraruıız mU

:ı:akerelerlnl biraz uablyetle takip et -
mette ve matbuat Franaa ile 1ngiltere
nln Çekoslovakya hakkında mlişterelc 

bir hattı hareket takibetmefe muvaf -
fak olmalarından dolayı duyduğu endi§e
yl gUçIUkle aalclıyabllmektedir. 
"Prağm aklbeti Londrada taayyün edi

yor,, başlıklı bir yazısında Nahtauagabe 
gazetesi lnglliz ve Franmz namlarmm 
modası geçmfl beynelmilel ahklmı mü
dafaadan içtinap edeceklerini ve sulbUn 

tanz'ml için harp tehlikesi ihtiva etml
yen pllnlar hazırlıyacaklan ftmldfnJ iz
har etmektedir. 

Frankfurter Zoltung,. gazetesi diyor 
diyor ki: 

"'Bunlara ne lUzum var? Hangi tebll
Jı:eye karşı mQdafaa tedbirleri alınıyor'!,, 

' 
Demir muhafızların 

mecburi lkametgAhı 

BUkreı, 29 A.A.) - Dahiliye neza
retinin blldirdiğine göre, hllldllnet mut
ga "Deminnuhafız,, teııkil!tmdan 167 
ıefe bir sene mllddetle mecbu.rt ikamet
glh tayin etml§tlr. Bu 167 Jd§1. Merkurea 
Ciucullun ıehrl civarında Tismana ve 
Dragonnlruna manastırlarmda oturacak
lardır. 

-t-

Atina tezahüratı 
,(Vata yanı birincide) 

tır. Türk - Yunan dostluk binasının 
kuvvetini, resanetinl bUUln dilnyaya 
tanıtmak Jçln llç, beş sene içinde 
Yunanistanm geçirdiği rejim tecril
belerl de ayn bir mikyas olmuştur. 
Bu dostluk ve karde,Uk binası Yu. 
nanistanm cumhurl7eten krallığa 

dönmek için geçtrWğl siyasi zelzele
lerden asla mtıteesslr olmamıştır. 

Buna mukabil Tttrklre ile Yuna. 
nlstan arasında ilk dostluk muahe
desi .lmzalandıiı gtlndenberl gelip 
geçen hadiseler bu dostluğa karşı 

Tttrk milletinin samhnt baiWıtmı 
g&rtermek için Yunan mllleU tçln de 
bir tecrtlbe fırsatı teşkil etmt~. 

Yunanlılar memleketlerinin ge
tfrdtıtl buhranlar içinde Tlrlderln 
kenclflerine karp olan IJI tfa;ygnlan. 
nı maddi ve ftllt 1mrette görmı,ıer

dlr. 
HulAsa 'l'llrk - Yunan 4oMluğu bu 

stlD artık dh&D tarihinde en gU.zel 

7akmhk ve kOIDfUluk mtullerinden 
blri.ni tetkll etmek gibi bir kıf1Det 
ve mahlret almakla iftihar edecek 
bir hale aelmlştlr. Onun için sayın 
hllldkmet relsJ.m.b CeW Ba1arm iki 
gön ene! Attnada reni Terle. Yu
nan munum muahedesini tmr.ala

dıktan sonra kar<let memleket vo 
mtllet bum mensuplarma eöylediit 
gizci sözler gerçekten Yunan mllle
Une k&l'fl Ttlrk milletinin J1lrelln
den kopa.n hlslerln ve heyecanların 
bir ifadesi olarak telAkld olunabilir. 

ASIM US 

TiFOBil 
Dr. Ihsan Sami, 
Tifo n paratifohutalıklınna tut\ 1 

mımat iç:tn ıtızılan alınan tifo ha~ 1 
landa. Hlç nhıtıtzbk wruıt7.. Rer 

kes alabilir. 'Kutusu 55 Kr. 



ÇAPRAZ 
Kelime bulmacast 

Yeni bulmaca mm 

128456789 

1 
ı: 2 ı•ı 

s ı: 1 4 
5 
6 1 
1 =1· 1 •ı ••• 8 1 • 1 1 
9 •· lltl 1 1 1 

SOLDAN SAGA: 
l - Boğazda. etrafı deniz olan bi

na., 2 - Tok olmıyan, 3 - Bir nota, 
mahfuz mezar, 4 - kalmaktan mu
savver, 5 - Geceyi aydınlatan, nta 
vuı ulan, 6 - Temiz, bir nota, 7 -
Bir renk, 8 - Acın tersin, zamanı bil
diren, 9 - Bir nota, bir oeyin orta
dan kesilmiş hali. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
l - GUrcU ve çerkezlerin mesk\Jn 

bulunduğu yer, 2 - Öyle mi manası
na gelir, 3 - Çok acıklı, 4 - Başta. 

bir uzuv, bir nota, 5- Yakınlık, 6-
Bir miUet, sanın tersi, 7 - Temiz, 
8 - Sat.mııktan emir, ırm tersi, bir 
hayvan, 9 - Dışın aksi, uzak işareti. 

DÜNKÜ BUI.MACA!\TIN 
HALLED1LM1Ş ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 
l - Konak, dnr, 2 - Adem, si, 

3 - Rf ca, 4 - Osa, 5 - Viktorya, 
8 - lt, Apenin, 7 - Ayz ke, 8 - Acı, 
9 - Tezek. 

BORSA 

Beyazıtta Sotanafa mahallesinde 
Mektep sokağında Abdullahpaea 
mektebi. 
Fatihte Haydar mahaltosinde Hay-
dar medNsesl 
Fatihte Klrmastl mahallesinde Tap. 
ha.ne medresesinin dış avlusunda bir 
oda bir salon n müfrez bahçesi 
Fatihte Klrmastt mahallesinde Fe
Ummel Sanlne medre9esl. 
Zeyrekte İbadethane aokafında Sa
llhasuıtnn mektebi 
Balatta Hızırçavuş ma1ıalleslnde 

Tnbtamlnare sokağında 143 No. ıu 
dfikkA.n 
Fatih carş:ımbada Defterdar İbra-
him efendi medresesi 
snmatyada Hacı lIUseyin ağa ma-
hallesinde lIUscylnağa soka~mda 

Ferrubağa mektebi 
Fatihte Hoca Hayreddin mnhaUesfn. 
de SllpUrkccl sokağında E!dnlzade 

Senelik muhammen 
kirası 

60 

60 

276 

96 

168 

180 

30 

llk teminatı 

.. ,50 

18 

4.50 

20,70 

1 7,20 

12,60 

13,50 

2,25 

medresesi %22 16,65 

Zeyrekte Zeyrek yokuşu sokağında 
Hnllllye medresesi 120 9 
Cibalfde 'Uskfıbl mahallesinde Karan 
Jılc ınosclt soka~ında Muhiddin Ko-
cavl medresP.sl. 48 8,60 

Yukarda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 939 
senesi Mayıs sonuna kadar ayrı ayrıklraya verllmek Uzere açık arttırma
ya konulmuştur. Şartnameleri Levazım mUdUrlDIUnde görDlebUlr. btek
ıner hb:alarında gösterilen ftk teminat makbuz veya mektublle beraber 
11/5/938 çarşamba gQnu saat U da Daim! Encumende bulunmalıdırlar. 

<l> CU47) 

Florya Plajları kiraya 
--- Ankara29·4·93El ---• • ı • 

ffiz:ılnl"ınıtıı vılrlız işareti olnnlnr, lize- ve r 1 1 y o r 
zerinde munmele ııörcnlcrdir. Hak:ım-
lar ıınat J2 de kapanış ııulış fı)·ııllarııJır. 

---- ç E K L E R ----ı Teslim tarihinden itibaren 938 Birlnclteşrln sonuna kadar FloJ')'ada 
• Par1ı 2.'ı 7()2j 

• Nevvork il 791WO 
• MllAno 160423 
• nrrııc~eı 4 702.'ı 

' Allnı 86746U 
• Cenevre 84420 
• Sof ya ııs 4U20 
• Anı~lrrdan ı 4220 
' Pml 22 786'J 

• Madrtd 128984 
• flerlin 1 IJ5!jl! 
• VıU"$0V8 ı 1950 
• Buılnpcste 8988U 
• BOkres ıus oaı 1 
' Bch:rad 3415238 
• Yokotınmf 2 7210 
• Stokholm 8118 
• l.ondra ti80 

Viyunı • ~loo;kovıt 23 8276 
ıetlkrazıar 

• J93J T. Uor 1 19 76 ı • ErMnnl lııtık. 115 
.. .. .. JI S. Erzurum 
.. .. " ili S. I::rıurum 
Efektifler verilmemiştir. ----

lastanbul asliye 6 inci hukuk mahkeme. 
sinden 
İlAncn gıyap kararı 

937/ 2582 

bulunan pla.jlar toplu bir halde kiraya verJlmek llzere kapalı zarDa. arttır
maya konulmuştur. !Clra.sına 16000 lira bedel tahmin olunmuştur. Arttır
ma 6/6/938 cuma günil saat 15 de Daimi Encnmende yapılacaktır. !stekll
ler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 1126 liralık Uk teminat makbuı 

veya mektubile beraber teklif mektuplarını he.vf kapalı zarflarını yuka
rıda yazılı gUnde aant 14 de kadar Daimi EncUmene vermelidirler. Bu aaat
tcn sonra verilecek zarflar kabul olunmaz. (B) (2338) 

Karaı;UmrUkte Sıhhat merkezinin tevsii ıcın civarındaki gayri men
kullerden bir kısmının fstlml~kl iktiza etmJş ve 1295 tarihli menafii umu. 
miye için lstlmlA.k kararnamesine göre muameleyi lptldalyest Ua ve ikmal 
edilmiş ve bu yerlerden Belediyece tanzim edJlmlş bulunan ve bir sureU 
cmlAkln hulunduğu mahalle diğer sureti de Fatih kaymakamlığı ve Bele
diye oubesi mUdUrlUğUnUn muayyen mahalline talik edilmiş olan haritada 
O> numara ile g6sterllmiş olan Devriş .Ali mahallesinde Hattat Rakım 
sokağında HUsnUnUn mutasarrıf olduğu 6 kapı :ıumaralı Uç oda, bir kuyu. 
yu havi :iki katlı ahşap köhne hane ve kömUrlilkle ufak bahceye (600) ur,. 
ve haritada (2) numara ile gösterllır.tş bulunan ayni mahalle ve ayni so
knkta Badiyeye nlt dört oda, blr kuyu ve mutbağı bavl ahşap ve harap ha. 
noye ve muttasıl bahceye (760) Ura ve haritada (3) numarayla gösterilmiş 
bulunaıı ayni mahalle ve sokakta Saliha Sehero alt 2, 55, 57, 57 /1 kapı 
numaralı altında kahl"ehaneyt mUştemtı altı oda, bir havuz, banyo mahal
li. mutbak, kuyu ve sarnıcı ve genişçe bahçeyi bavt haneye de (3000) Ura 
ve haritada C 4 > numara lle gösteril mlş bulunan ve aynl mahallede Hasan 

t-JCUltOlf • NiSAN im 

Fehmi sokağmda Fatma Nazlmeye ait (69) kapı numaralı Uç odalı iki 
katlı eve (800) lira ve harita.da (5) numara ile g6sterllmlş bulunan arnt 
mahalle ve ayni sokakta Tevfik'e alt 71-13 numaralı altında ufak bir dUlı
k!nı bulunan iki odalı ve bir mutbağ'ı olan köhne eve de (150) Ura 1stlm-
1Ak kıymeti takdlr edllmtştır. Keyfiyet 1296 tarihli lıtlmllk kararname
sinin 8. el maddesi muclblnce llln olunur. (B) (2477) 

Dert depolarının t&bl olacaiı sıhhl ıarUarı muhtnl ve Tlllyet mecllıl 
umumlllnden muıaddak talimatname aealıya 7asılmııtır. llln olunur. 

TAJ,fMA~NAME 

ı - Şehir dahtllnde meskenler Te ticaret 7erlerl arasında tuzlanmn, 
veya tuzlanmamıt olsun yaş veyahut tamamlle kurumamış her tUrlD ha1-
van derisi depo etmek Teyahut kurutmak Dzere asmak yasaktır. 

Du gibi yerler belediyeden alınacak mllsaade Uzerine eehlr haricinde 
ve ctvarlle etrafına rahatsızlık ve mazarrat vermlyecett tetkikat ile anla
şılacak olan sahalarda yapılabilir. 

2 - Şehir dahlllnde yeniden açılacak kuru deri depoları için belediye
den lzln alınacaktır. 

3 - Gerek yeniden açılacak ve gerekse eskldenberl mevcut olan kuru 
dert depoları aeağıda yazılı şartlara tamamen uygun olacaktır. 

A - Her tllrltı taze ve kuru deri depoları meskenler veya dl~er ticaret 
mt1esseselerlle doğ'rudan doğruya alA.tası olmayan mnstakll binalarda ve 
kokuıu n Tazlyetlert lle muhttınt rahataıı edemlyeceğl anlaşılan mUnaalp 
yerlere tesis olunacaktır. 

B - Bu glbl yerlerin zemlnl Te bir buçuk metre irtlfaa kadar duvarları 
yıkanabilfr şekilde çlnt, mozaylk, clmento clbl gayrikabıtl nntuz bir mad

\ de ile örtDlec.,k ve her tarafındaki havayı surat ve mnessertyete değlştlre
cek mUteaddlt hava değiştiren tertibatı bulunacaktır. 

c - Kuru deri depolannda her ne sobep •e bahane ile olursa olsun yaş 
veyahut tamamen kurumamış dert bulundurmak yasaktır. 

4 - Eskiden mevcut olan depolar bu tallmatnemenln gazetelerle neşri 
na.nı tarihinden itlbnren bir sene zarfında bntnn bu şartları tatbik edecek-
ler ve bu ,artlara uymayanlar baekayerlere naklolunacaklardır. (B) 

.(2476)' 

Belediyemiz için ınzumu olan bir tane hasta taşıma otomoblll acık eli:
slltmeye konulmuş Jce de belli ihale &Ilnllndo giren bulunmadığından ek
slltme 6/6/988 cuma gUnUne uzatılmıştır. Buna 8200 Ura bedel tahmin 
edllmiştlr. Şartnamesi Levazım MndUrlUğtlnde g6rllleblllr. tsteklfler 2490 
No. 11 kanunda yazılı vesika ve UO liralık llk teminat makbus Teya met;. 
tublle beraber yukarda yazılı gGn.de saat 14 de Daimi Enctımende bulun
malıdrrtar. (B.) (24 75) 

Mfiddcl Kornbcl oğlu Kaprcl tıırarındnn 
Kayscride Efı.cre karyesinde mukim Ka
Jayclyan Mnrdiroıı nlcyhine ikame olunıın 
gayri menkulfine mevzuu haczin fekki da
vıısının icra kılınan tahkikat sırasında 
müddeialeyhin lknmetgllhının meçhuliycli 
hasebile hakkında llllnen teblhıat icrasın:ı 
ve tıhklkltın 215/3/938 tarihine mfü;adif 
sah günO aaat 10 ı talikine karar verllmh 
Te bu bıptakl davetiye 't8rahlan mahk~ 
me divanhanesine talik kılınmıt oldu#U 
halde bu muayyen f((lnde dahi gelmemiş 
ve bir vekil de 1ılindcmıemlş olduğundan 
hakkında cereyan elmeklc olnn muh:ıkcme 
nln ~rıY11hen lcruına kndnr lllihaz edilmiş 
Te tahkikat da 4 /8/938 tarihine mil~:ıdlf 
eumartesl 1ıftnfi sıınt 10 a inlik kılınmı, ol. 
duıtundnn huı:Dnde JıelmedlAI Ve~'& bir ve
kil ı:ıöndermedlı:tl tnkrlircte hlr ıtaha mnh. 
kemeye knbul erlflml~·ccl'jU mıılômu olmnk 
flzere 11An olunur. CV. ~. 25-100) 

KURUN'un 23 Nisan 1938 de ili.ve olarak kitap teklinde ba§ladığı Zabıta romanı No~ .ı 

------------------~~~-----
lstanbul asliye üçüncü hukuk mahkeme.. 

sinden: 
~yükdere pi)·nsn caddesi 15 numaralı 

evde mukim Nıızenlk vekili avukat Cemil 
Dümdüı tunıfınden BOyükdere plsıya cııd 
desi 105 numerndı otunın Raşit Şefik ııley 
hine mahkcmcn:ıizln 938/321 numaralı 

dosynslle ııtılan boşanma davasında: mfid
dcialeyhin ikıımelgfthı meçhul olmno;ı ha.. 
sebile dava an:uhııll mncn teblilt erllldlAI 
halde cevap vermemiş oldn~ıınd:ın 31/S/ 
038 salı saat 10 tahldkat günü olarak tayin 
edilmiştir. 

Pı:umnlleyh Ruşlt $efiltln m<•zkCır ıtnn ,.e 
sanlte mohkemt'ye f{clmr"> I v~vı.ı hir vrkill 
kanuni gl\nderme!ll ve akııf takıfirıfe hıık-
1.,ndı IOYIP karon lltlhaz edilecelU teb.. 
llğ mııkamınn kııfm olmak üzere ilAn oJıı
nnr. (V. N. 2419) ----

İstanbul ücüncO icra mem11rlultnndnn: 
Bir borçtan doln~·ı m:ıhcuz olup paraya 

tevrilml'~lne Jcnrar vcrill'n ev esvnsı 4 / 5/ 
938 çaJ'$amha ıtfinO s:ınt 9 ıfnn ltihnren Tıık 

!!im VoJ!ı"I~ Fnllc "oknk 15 nnmnrnlı hn
•ntn 3nftn4'e. ~de wtmlş hf'!!lnt hııl. 
mnrlılh tnlcıflrıfe 7 /5 /P~ll cıımnrlt'~f ıtfinft 

sanı 1 dıın ltlhart'n nvnl ·erıle oçık arttır

ma 8'11"ettJe ııatı1acağı flAn olunur. 
'(V, N. 25399)" 

(O ELi TABAlfOALI Ki~ 
=-..;... ____________________ __ 

panması ve motOr sesi •• 
Simon: 
- Glttnerr dedi. 
Dunu kendi kendine delil, yilksek sesle sör• 

lem işti. 
Cevap aldı: 
- Hayır, hepsi gitmedi! 
Bunu, iki 11es birden 11öylemlştl: JUrf kalın. 

biri lnce iki l!les .. 
Biran içinde, Stmon, karşısında Copley Bren. 

dayı gördO .. Hakikaten hayret etti n korktu. CUn· 
kft, yalnız Copleyi görse, hem şaşırmaz, hem kork
mazdı. Copley ile pazarlıkları vardı. Adam bunu 
kabul etmişti. Bunun tatbikine, Slmon ser
best bırakmakla başlamıştı. Bunda biraz Stmonun 
tabancasının ucunu görmesinin de tesiri vardı 

ama, herhalde Coptey tabancadan ziyade parnya 
ehemmiyet verir cinsinden idi .. 

Evet, Copleyln onu kurtarmak için gelmiş 

olmasını dQşUncblllrdl. Fakat, Brendanın, hay. 
duUarm ortağı olan bu ell tabancalı kızın gelme. 
sinde ne mana vardı? 

Yoksa., Copley kararından dönmn, idi de 

Brendayı alarak, tekrar müzakere için mi geı.. 

miolerdl? 
Slmonun hayret cttıflnl anlamı,tardı. Brenda 
- Evet, blz gitmedik ve yanınıza geldik! 
- Beni Olllmle beraber 7aln1J bırakmadıtmr• 

ıa tqekt1lr .Sertm, 

J!l'[jl TABAYOALT KIZ 
---·= 

- Peki efendim. 
Lasser bundan sonra, Btmona d6tıdU: 
- Şimdi biz tşlmlze ıelellm, dedi. Sizinle tı• 

zattan müşerref oluyoruz ıallba. Fakat etmdiden 
sonra dost olacafımızı zannediyorum. 

"Teklifimizi belki kabulde tereddUt ediyor• 
ıunuz. Fakat, sizden buna mukabll fazla bfr 1eJ' 
tatemedltlmtzı •O:rlersek belki korkmazsınıı. 

"'Benim evnlA. ~lrenmek lıtedltfm tu: 

"Bundan enel ele geçlrdlğfnlı kamyonlanmts 
Ye leindekll.er nerede? 

Slmon Tempter cilldtı: 

- Her halde, dedi, midemizde dellt. Çtınktl, 
biraları, konyakları, Ylıkllerl içip blUraek .bllee 
kamyonları yt7Ame1dlk .•. 

Lasser kızmıştı. Copleye hitaben: 
- Bağla f}U domuzu f dedi. 

Slmon, birdenbire taeırdı. Lasserfn bu kadar 
•ert davranacağ'ını doğrusu pek tımlt etmemişti~ 

Eli, dalma ceketinin yan cebinde tdl Te Cople7. 
duvarda uıh ipi alarak arkasına ceetllt saman. 
tabancanrn ağzını ona doğru cenrdl •e baftfçe Yll• 
cuduna değdirerek:, kendisini beklemekte olan 
tebllke)'1 tşaret ıtU. 

Copl11, ayatr ne, yerde, detatmıt olan tpl .. 
tar gibi yaparak cıkarchtı ,.r1ıt1 arumda. hf
kalarının fı,ltmeyeceğt, fakat Stmonan da1abfleceoı 
il kadar baftf bir mle: ' .................. ,.._ ............ 
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HAZ iMSi Z LiK 

GÜ_VEN 
ANITI 

Hayatuı zevkinden inaanı malınım eder 

PERTEV Karbonat komprimeleri 

1 
Çok temiz bi • Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müıkülat 

ıöz önünde tutularak yapıhmıtır. 

.------ HER ECZA~EDE SATILIR. •=--·----· 

TÜRKİYE iS BAN.KASI • 
:P 

Devlet Demıryolları ~e Limonları işltttme 
Umum" idar·esi ilanları 

Sivasta Cer atelyelerlne aft muhtelif bina tczgAh temelleri vesalr in
şaat işleri, fiyatlarda bazı tadUA.t yapılarak kapalı zarf usullle yeniden ek· 
stltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Bu işlerin keşif bedell cem'an 691,050 liradır. 
2 - lstekliler bu işe alt şartname vesalr evrakı Devlet Demtryoll&J"I 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 34.60 kuruş mukablllnde a.. 
lablllrler. 

3 - Eksiltme 9 - 5 - 938 tarihin de pazartesi gUnQ saat 15 de Ankara
da Devlet Demiryollnrı Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonca yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek tein ısteklllcrin teklif mektubUe blrllku 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gUn saat U de kadar Komisyon Relıs. 
llğlne tevdi etmiş olmaları lA.zımdır. 

A - 2490 sayılı kanun ahkttmma uygun 31,390 liralık ~uvakkat te. 
mlnat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Bu gibi işleri başarmış olduğuna dair Nafıa VekA.letlnden musad

dak ehliyet vesikası. (1174) (2299) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir takımına 63 lira fiat tah mln edilen örnek ve vasıflarına uygun 
komple (400) eğer takımı kapalı zar! usullyle 2 - 6 - 1938 pazartesi günü 
saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Sari mukavele ile satın alınacak bu eğer takımları şartnameel 

(126) kuruş karşılığında komisyonumuzdan alınabillr. 
3 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin (1890) lfralık teminat makbuz 

veya banka mektubunu muhtevi teklif mektubunu belli gUn saat dokuza 
kadar komisyonumuza vermiş olmaları. (1044) (2057) 

Yozgad Vilayetinden : 

. lstanbulVakıflarDirektöılüğü ilanları 

Halen 100 Ura aylık Ucretıl ve Haziran 1938 den ltlbaren 200 liraya 
çıkarılan vllrtyet atölyesine sanayi me kteblnden mezun ve sanat mekteple
rinde mualllml1k yapmış ve sanat mUesseselerlnde çalışmış makine işlerin
den anlar blr mudur alınacağından bu evsafı haiz taliplerin evrakı mtl!blt&
leriyle birlikte doğrudan vll!yete milracaatlnrı llA.n olunur. (2385) .Muhammen a} lığı 

Semti ve mahallesi 
Bahcekapıda dördUncU 

Cadde veya sokağı No. suCinsi Lira Kuruş 
:Vakıf hanın zemin katında 4 

•• .. "' 
,, .. tt ,7 .. ,, 
" 

asma ,, 16 .. " 
,, ,. birinci ~· 13 

•• .. ... ,, .. , . •• 15 .. " .. ,, 
" .. ,.. 17 

Çarı,ıd& KUrkçUlerde 31 
MUddetl icar: Tesllml tarihinden. 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Ayasofyal Sagir Çatladıkapıda 

MUddetl icar: Tesllml tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Mağaza 45 

•• .(o 
Oda 15 .. 30 

,, 30 .. 30 
DUkkA.n .( 

4 kıata arsa 3 

Senen 

Beuo/1lu blrlacl ıulh hukuk haklmll/1ln 
den: 

Şehremini Uzun Yusuf Yeni çeşme 36 Bosta 40 

Emniyet mahrukat deposunun Taksimde 
Şehlt Muhtar caddesinde Şık apartımanın • 
da Vedat Fuad aleyhine açtığı alacak da
vasının cnrl clunışmasındn: müddei vekili 
esbabı subutiye ol:ır:ık defterlerini göste
rerek tetkikini istemi~ ve defterlerin tet
kikine kanır verilerek hu knrarm mild
delnleyhin fkametgühının meçhuliyetine 
mebni Hftncn yirmi gün müddetle gıyap 
kararı tebliğine karar ''erilmis olduğundan 
muhakeme gilnü olan 25/5/938 saat 14 de 
mahkemeye bizzat ''eyn bil\'ekiıle gelmeniz 
muameleli gıynp kararı makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (Y. P. 2418)' 

MUddetl icar: Teslimi farlhlnden 940 senesi Ağustos sonuna kadar. 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek Uzere açık arttırmaya çıknrılmıştır. İstekliler 3/Mayıs/938 salt 

gUnU saat on beşe kadar pey paralarlle beraber Çemberlltaşta tstanbul Valoflar BaşmUcl!irlUğUnde Vnkıf Akar
lar kalemine gelmeleri (2294)' 

Sahibi ASThl US 1 
Ne§riJat müdilrü Refik A. Sevengil 

1 KURUNun 23 Nisan 1938 de ilave olarak kitap ~eklinde başladığı Zabıta romanı No. 7. 

EL t TAB:4.NO:Alj J KI Z 

ÖL~IE DIR SA~"lYE KALA 

Slmon, ipler vücuduna bağlanıp yere yatı~ 

hlınca. Lasser başına geldi ve: 
- Şimdi söyle bakalım. dedi. 
- Beni bağladıktan sonra ağzımdan Ukırdı 

alacağınızı zannediyorsanız aldanıyorsunuz . 

- Fakat bu gece hayattan pasaportunuzu ala· 
cağınızı blrlyor musunuz? 

- Bilsem de, bilmesem de mesele bu ..• 
- Pek A.lA, öyle ise ... 
Lasser, Copleye döndU: 
-Yak mumu ... 
Tekrar Slmona baktı: 
- Burnunuzun her halde iyi koku aldığını 

zrı:nnederim, dedi. Benzin kokusunu duymayor 
musunuz? 

- Duyarım, veya duymam ... Benim bileceğim 
fş bu. 

- Pek lllA ... Yalnız haberiniz olsun: Bu ben
zin tabancaları yağlamak lctn değil. Mumu yakıp 
da şerefinize şenlik yapacak dcflliz. Mumla bcn
Elnc ateş vereceğiz ve ev yanacak ... Siz de !cinde ... 

Simon, arkasında ipl ellerini serbestçe oyna. 
tabilecek kadar gevşek hissettikçe, LAsserln söz. 
t erinin hiçbirinden korkmuyordu . Fakat, sımsıkı 
bağlanmış, hatta nefes nlmakta zorluk çekiyor. 
muş gfbf <1avramyordu. 

LAı!ıser, kati karar vermiş blr insan tavrı ne, 
&4&mlaruu H ı.,-t atarak. kal>IJ'& ~ıru ltU. 

ELt TABANOALI KIZ sı 

~onra, birdenbire durdu ve arkasına döndü, Slmo
na bakarak: 

- Yarım dakika daha mUhlet veriyorum, de
di. Evet demekle hayatını ve para kazanacalcsm, 
hayır demekle her şeyle beraber hayatrnı da kay .. 
bedcccksln .. 

Slmon, yine o alaycı gUlUşU ile gUldU ve: 

- Yarım dakika siz söze başladıktan sonra 
mı sayılıyor, dedi, başlamadan evvel mi? Eğer. 

yarım dakika dediğiniz mühlet siz söz söylemek 
Uzere ağzınızı açtığınız nndan ftibaren başladıysa 
şimdi bitti .. 

Lasser. mum anında bile alaycılığını bırak· 
mayan bu adamın halfne hem faşmıt, hem kız
mıştı: 

- Yarım claklkalık son mUddet ben sözllmll 
bitirdikten sonra başlıyordu ama, siz sözUnUzU bi
tirdikten sonra. bitti! 

Bu son "bitti!,, kcllmesinl bUyUk bir şid
det ve öfke ile söylemiş olan Lasscr, kapıya doğru 
ilerledi ve arkasında duran Drendaya işaret 

ederek: 
- IIncli yürü, dedi, gidelim .. 
Copley herhalde evi ateşlemek Uzcre idi. 

Borycfl daha evvel. Tınsscr köşkten uzağa gönder• 
mlşU. Şimdi Lnsserlo kızda gidiyor ve Slmonu 

DENiZBANK 
DENiZY OLLARI 

ı, L E TMES I 
Acentaları: Karaköy .. Köprllbaşı 

Tel. 42362. Sirkeci Yolcu salonu 

- Tel. 22740 -

Karadeniz Postaları 
1 Mayıstan itibaren Karadeniz 

postalarında aşağıda yazılı deli· 
şiklikler olacaktır: 

SALI POSTALARI gidiş ve dO
nUşte Zonguldak, lnebolu. Sinop, 
Samsun. GJreson. Trabzon ve Rl· 
zeye uğrayarak Bopaya kadar 
gidecek; gidişte HAveten Tirebo· 
luya ve dönllşte Pazar•a uğraya. 
caktır. 

PERŞEMBE POSTALARI gi
diş ve dönllşte İnebolu, Ayancık, 
Sinop, Samsun, 'Onye, Fatsa, Or
du. Glreson. Görele. Trabzon ve 
Rlzeye uğra.yarak Hopaya kadar 
~JJccek ve dönUşte ilAveten Of 
,·o Akça.abada uğrayacaktır. 

PAZAR POSTALARI gtcUı Te 
<Wnilşte Zonguldak, lncbolu. e er
ze, Samsun, Unye. Fataa. Ordu, 
Ulreson, Vakfıkebir ve Trabzona 
uğrayarak Rizeye kadar gidecek 
ve dönUşte ııa.veten SUrmene ve 
Tireboluya uğrayacaktır, (2389) 

Karablga ve lmroz 
Posta ları 

1 Mayıstan itibaren tstanbuldan 
cuma günleri kalkan KARABlGA 
postnları dönUşte MUrefteye uğra
yarak Erdek - :Marmara - Tekir. 
dağ yollle tstanbula dönecekler
dir. 

Buna mukabil gene 1 Mayıstan 
itibaren lMROZ postaları gidi• n 
dönilşte ilAveten Mtırefteye utara
caklardır. (2460) 



n l b i r çocuk 
rtı taranıyor 

Sinemada ea fasla fl'l'UCll dama atılanlar çocuk art.lat.lerdlr. Boll.ı 
lealK, ancak ,..._. ~ kaldıkça elde bir dMte 811 olaa ba ÇOCDk Jd
d.War, bl,Ufbce at* .a.enıa7a elVecla demek mecbmt,.etlnde kal1Jor1-• 

naata. ea ...,..._ ~ artfst ŞörU Templdlr. Fakat, ..._.. IU 
tek klçtlk TJl4ala iktifa edemtror.- Dmıa• tçla. flmcB Amerlkada ~ 1* 
\'OC1lk ,..ı.ım ....... uaa41r. 

IJllpbeels kit ,..ı bir ~" artist ortara çıkınca. haJrlnnda raın'
ıre••1m1ar Ş6rU 'reml'la papaçnaa dama atacak. Ban- l(hl, toealc ana.. 
tb ıallbl kal'U'lllAk lsere41r .. 

BanaBla ~. Amerikan slnemaedNI beals J'enl bir Şödl Teaapl 
balamam1'1ardır Yeal artblt1er keffetmek için fehtr tehir dolqaa met' 
h1ll' "Yd4m anJlt'llal' .. bn tllfe. hlttbt ~MlftalAl'llfa ralmea. daha a1'1Mlı1D
...... blllmv• ~11Ndl• 

fillmdt1rl '"'1de. 7eal bir rakip çıkana kadar, ktlçlk ŞOdl nba& nhat 
ftlm Cfth'ebtllr-

nna atb'en bir baatabktaa .... t.a
maml1Je l:rlleten Sbnon Sbn• 

l8tlral\At edl:ror. 

8 AY I Cu111•rteill 
ao Nı .. n , ... 



Mevsim sonunda: 

Musiki hareket
leri etrafında 
mülAhazalar •• 

Yazan: 

MEHMED SELiM 

M EVSDIMQ •Jel ZH ..... 
barekeilezt. birlıaW ...... ~ 

eeatoe aık bir Mylrle. 11a .... aa.ıl -. 
IDJJlda tek ta hız' ,_ 1 I' n. 
.urekli bir daJplaluıs MiM _... S. 

aıan, piyano, .... •• '*' ..a.. ' ulı 
rl. batıl arada pee fllll'I • 11 l ı iP 1 L .. 

derecede sık olarak amtbllbll '"l:M, _. 

rUp gidiyor. Sa anda acı-~ lııılr • 
bet de, eneDd ...ı.- ı.ta...,. ... 
ramu olan ecaelıl __. .. rtu'a ._ .... • 

ten 11,yaretleridir. 

JCcnebl 88D&~ lııatd • lllır • 
aelmilel tanmm• ..,_. w .....-. • 
rlnden pek çoiuaa lı •._ T - 1 ....... 
yeline kadar 1flll'*lut cwaahı• • 
18Dat mevsiminde ,......_. 111'1 

• ıııl• • 
dar matmalarma ........ ' ._ MSd•kl 
uwı Casılayı ~. lllleı& .. ,&> 

b bir sevkten hemea *'*., =alt m .. 
hatun acmını ctuymQlludl. ı.>&rrrl+ a.. 
158mda, samanla ba _...,.. ...._ .e de
receye kadar btlanılııınt ..__ -..., .._ 

sa bul evve1" eaelenletd s '> ed Mı.
byarak. bu auat ll8ftiDe ,......_ ~ 
ınak özlentisbd ~ beslliJ ...... ._ 
1Dtm 2 ncl ır.....ta ıM ta b / J&S 111 • 
ıoıldanışlan be)'8eUlll lı6r ••ııta-.. 
ladddan gibi _,, .. 11m tM f 'Ph
DllJ& da ke.ndllertld Unretle ' : , " 
Verilen konserlenlm pıjww Jıa k l 
79Ue, ya da lttifalda ...,_ .. .._ ... 

aun bir delilidir. 
Kip Etmaa. ... wld. ak nu.. ... 

tJnpr, Zlatko &.'*ıwic ~ ....... -
utkirlardan etratmda en bu'tllllll• ..._ 

byı toplıyan ......, Mide • - ..... 
Alfred Kortodllr. S. loJHm fıl*a 1 ı ... 
• pt,yaniat; 'banda hemen .._ lllllMe 

1 1UtPaer vererek. lla' 1 koli ı 1 de tul 
.. nllmesl yen.de Mr latekle ......._ 
1 inci konaertal .-atem ~ e
Mrleriyl& dola a 11 Mr ,......... 

" baritullde '* ..at N.B 111 ._ • 
•er tarzda verm AJfftd KartD; 1 ISL •a 
atı hayranlıkla itik eldaP le•- ! ... "ve bunu Us&ellk ~- mmt llaJllfl 1ıe 
taJudyetlnl aalatlr bil' 'ı r. ' ._. 
tmp, konaert cıaldıil las M ..... -
ft muhtevanu tabii ft lılahJa' b• 
l8Ddlrdl: ince. .tjlmıl mıltct 1 ıl ...... 
daldan cWUWJ!sZ .. •• ,, & 1 • 1 7 1 

plbıce.. • 
AJtred Korte; S ... ' M k :. 

.. _,, ........ ................... ........... -... -

.... 1ı;h;• ••• .. 
)ılı 3 • Alflef ... . 

-~ ........ .. 
..... , ......... PJ. 

wlltıaırrt ... 
~ wkmtıw atsaıaıt ıefmbt • 
... 88Nltb'le ..... .. lıllıdrır ...... 1* 
11 tlrArm lrlr ~ plJDO ..... 

_.... ••Dleateıl. • mılekllPııelll: 
&6allle _., .. cemile .......... ..,. 

edlllle bile pae U,- detw. Bela iRi-* 
..... pbl flQıretleltll .. la-9 ....... 
6*lan 8'b.-ı.rm bM Wr 11891 alUlllkl eti

ketine dtisHkle rlQeU &llıettldwi. -.... 
ıe stımtermetl ap etlrtr Wkliftelt ... 
aeaketlerl alrbetiDde k•pmelrh w -
retler balarM ,uaçbdlltleri ... lldmde 
tutalura, ba llttralda elıeamtbetml .... -
c1lkte tala mlltenıddlt 6m: t, ,. ...... 

• ~---~ lıluıe ....... 
... ene1 de Lotte Şönenlw ... Jorj Tllla 
... , 

1 ki 1 erleriade oalara pı,...- ... 
tuılmt edea c...ı Retide. berbalde ,. -
.... a•dma lılr taymet ola b9 &-.; _. 

...wn. prp -- rnaldtleıbacle .. -.... 

...... aera.• ektedir- Otıedeabed ..... 

... .... ~ refabt .. ,... 

........ ..... , ..... birer -- ..... 
ptlırmell ...,.. etmeleıine Dıwl. .._. 

~--......-~.---
.... lrlr ~ ll'a6!1ıa•ll, ili ._ ..._,. 
.. ..... lir\* ....... ,,.-~ 
lldlr: 

p !) ·- ...... 1 t:nıcızll ... ... ~ ...................... ~ 
.................. Hft, ...... ... 

.. ,.,..... ........ GIUiJlla - 1 ·--
811' ftle .... --~ ...... ,.. na_....._...__..., , , .. 
.._.. .......,_., M9 wtıa • ...._ .. 
_.... rt mis llertı ı' ·· lr 1 ~ 
lrt ,....... ...... ..., ... '-t 
'1'11 in atıs .. __... .... • 11ata1a • .... _.., ,.....,w ... c-.ı 
••ıt• ... .... ... 2 .. ...,.. -....... : 
-81M•ta? '\ '9a Aac f 

._ I• p11a9 sa' 
-.! ..... ....._ ... ,,, ......... 
MtlEln .... ft __,..... ptk nr1 -
Jamdlleris* lüc Ilı* 'ı =111 ı • ıs • 
••lııine JN .. P1'P tıelmill ....... 
9IEi w-.fwnsı Bm:lemet tQiD "6 lılr _. 
idil" ... .....a. ... ..,, ..... stma .... 

de, elbette aynca 1ılr ........ v ..... 
J9IYle lıarada ilk defa Alfrel ....... . 
~-..nı.a __ ........... ... 
................ - ,.. ........ 1* 
~ ................. ...... 
pıl9ll ~ ... ~..,.. -- - • 

7 ....... .... 

~ ............. .. 'gA 
1 ! 1 

.. ba 1lldelll 1ee'1"t. _.... .. 
,_ıJik olchia Pbl, M ..._ ı ' D t 
~ıia ....... ftiilmeıl ........ 7 .. 
ltir 7eıdllldlr. ~ '* 
den, bir .._.. .......... faJ 2 .. 

Jnmaa ba yeDfilıa. .... SUP •ı llllll*-
bT1'&111t8 ~ ..... 

- • l-'lalıil Jııı ............. -· 
........ !ıa -.le lıınUMI ...... ,,. • .,_. 

.--. 
.... eçtl 1 •11 dhoeık ... ..... ı 

- ... J1lbnia .............. .. 
ntaııdadır. y .. ,....... • .... .... 

.... m leri > F !! lada ..,.. lııilW ---

- -·-- 1' ....... 
.- apn. W1A ..,_ .,,.. ııı:ıfl Mla 
lılıc,.... .................. ... 
-~ ..... w • .._'at 
~~ ..... == .... 
a 1 mm Bl&ltıs ;re ı L ı www;kl a.. 
....... ,..... > ıdıcts .. Dıııııl1llıır -
....,. aelsr:ı · • ..._ a c' 't .. kırt • 
...,......,,..,.... wplstlırl!• _......,__...,,L, ILtlk ....... 

... 11•1 .. ıhlbh ......,. ..... 
• illa l il - 8 o ... falıırııt .. 

,._.._ si Dl 

dJe MIMm .... 1 ..... - .... 
taklara ..,....... ...... : 
-a. A ıı•fdw ....... .... 

- •1eww•t11ewt•n bat da _. 
cak pipo kaDwJan& ... JaP"-11 
eeyabatlarda ..,.ne,. •erak ........ 
dım. Birkaç tue Japaetll DUllle ülla 
getirdim. Bu uısDelerlra kuDuul taam 
unutaa. Bal .._ Allab aGDderdL O.. 
ederim ki f5PetlnbalL 
lçimdea..,ularollAm!~kalll- ' 

maya tıııılMnn 8lmdlYe lradar ...,._. -
da narslleDba D8 1mnen..., blllrtm De 

de içtim. Ne 8Gyleıfflbnl ~ 
Nargiledea u••••"!P" lclD Don,,_ 
1'tirk olduğumda ftlpbe edecelrtL 

Douglu ueağmJ el ÇJrpUak ~: 

- Bana bir nan?ilP' 

Diye emretti. 
Uoak nargileyi bot olarak getirdi; rm

anm üstüne koyda.. 8tmdl ylğitJlte 

halel celmellbı diye b01r bUmes tarif• 
bqladım Ye kabYelerde gördUğUmtıs P. 
bl ne batınma geldlyae anlattım. ~. 

Douglu llGae baflıyarak: l 
- Bt1tiln dtlnyayı psdlm; dedi,,.._ 

mz alzin memleketiııl&e gelemedim. O.. 

cenlerde llıaırdall PariBe ·~· Tllrld
yeye de uğramak letiyordum. Vakthnla 
darlığmdan maalesef bnklD bn•madna. 
Jı'akat ilk fırsatta memletetlDlse ceı.. 
eeğim. En sevdiğim eeylerdea birisi de 
çordar. Bu ayede gençliğtml ve sin
deliğiınl muhafaza ediyorum. Elln ak• 
robat ve atletlik yaparmı. Uemell ber
gtın iki aaat lp atlarım. Kumara Ye içki

ye mUptell değilim. Daima serbest Jas 
pmayı isterim. Kravat talnruurı. Beni 
~k aıkar. Iıuıan YilcudllDe bakmak lc;bl 

evvclcmlrde dikkat edeceği ıeylerdea 

birisi u ytytp eerbeat gezmektir. Zira 
ciğerlerin faaıtyetlnl kolaylqtırmak ic;la 

'riicudde ~ milyon mcsamatı 111t1mkb 
olduğu kadar temts havaya 94;dr bulun
durmalı .•• Yemeklerden çorbadan bqka 

her ıeyl severim. Aile ptknilderlnl Ye 

c!eni& gezintilerini de severim. Romaa
tlk biklyelere Ye aşk Tak'alarma bayw. 
lmm. Ya!Smı llerledl:;tne raıbrıen gönlüm 
dalma gençtir. 

- Oğlunua Douclu Falrbank Jr. af. 
nema artisti olmasına nur1 mOeaade et
tiniz!. 

- Ollumua arttatUte laeveal -* 
Bir baba fOC\li1mda s&'dQI flltldada 
göre 4=&lllltlnr. Ba....,.. _. Jetlldlı
dtm Ye ılmdl lfttbar ediyorum, Bir .... 
myetl ftl'88 tok ..,.._,..., Mtlıa ı.. 
IDJ cüalt! 

Ufanın yeni 
r=r re 

Holmıd artistleri lçlDcle en eentil
• mera teDl'ltğm ı. Jddllla epey cörUt-

- . 
yı.dızı 

-- -





bir adnmıdı. GnrJJ> bir tesir bırakm1&1lı 
llzerlmde.. 

sının 

mUkc 
gözük 
da bir 
gibi olnrilnm. y, rdl, 
modern :kalıp olunda ıbtr ıgofta gl~len
mektcaır. 

Her~ ilıa:Dgl saatW Glua Gl
sun tn.mnya bulllla :umu~ _. 
dalma lkaqımta lnihlr«lllll. tD: dil
i~ ı.eııı lıaJ]'elle ... llillru. iMi 
rastgellfler. lber C'l'D !bldMrt arkM!!ftA 

devam eatDoe,. ~- 7eliJll aht
k&ll~ lıır.aktı.. On• ~ııtın -
bslı. ~- gayri lbtl7E'f «rafta 
dôlaşıraı. 

Ahmm er.taamdan gtsrliaınlyea t;lr 
kuvvetle yulca.ny& ~ celdliyomnıt 
blllSlni T:~ ga:ıiJJ) lblr '}'8IJl 'nrdı. Ga& 
lerl, burnu, ıdıldak'ilan, ıceueii ~ 
na dol:nı lmTılaıttı. Soua. IKlt Jm
sllli verea ıalJlt 1bakJı1ı gklerl Oyle a
calptl, ld!.-

Bhidıal ıoOk pkmlaa. aıterial •
aece Cl)ileıt'lllle taarchlna k w ı... 
blr"1ı"lerin1 'taatniatall MrerıeelllW o&. 
mqlardı. 

Slall i>h" bahar akşamı ... Taqş :p
·uı Ba'bl&U 70knşuna ıtıkı70nt .... 

çok }"a.kmmula ibtr sesle '411rilllDl: 
- Artedendılk! ... 
Ba, günleree korku ~nde haudaa

mıt htt" cesaretln hamlesiydi. Bak
tım •.. Blzinı şu ,7ol arkadaşı ... 

Yfizilnde Hyle mahtup lbir endlııe 

vardı, ki!. Dana, herhangi ibir şey so
racak gibi .geldi. Nezaketle ceva,p ver
dim: 

- Buyurun .. 
Deminki sesine hiç benzemeyen tiz, 

mndent bir sesle konuştu: 
- Yok yo'k.. -Ourmnyın .. öyle kısa 

değll s6y1eycccklcrim~ Ylirüyelim de 
uzun uzun anlatayım .. 

Adamın, kaşlarına doğru ~ekilen 

gözlerhıdekl bakışlar, garip bir par.ıl
tıyle yanıyordu. Sanki, büyük bir iş 
yapmağa karar ,•ermişti. Bu, biraz cU
retle, biraz da liltüfk!irhkla karışmış
tı. 

Denim gözlerimin görll.c;ıüue göre, 
kafamın canlandırdığı modern softa
nın glSzlerl ve sôzlerl değildi bunlar .. 

Ant bir hiddetle sarsıldım. Deminki 
ııezaketle taban tabana zıd bir sert
llkle, sesim şiddetli ve kuru: 

- Mna.tlc.cssüf sizi dinleremel•ecc
!im .. 

Dedim .• ıvc hızla uzaklaştım. 
Adamın }ilzünde gl'irdU.ğUm şey sa

<loce hayr<1tti! ..• 

Dlrnz sonra, ark.anHlan tellişh ayak 
sesleri yaklaştı. Sesi ,gene değl~mlş, 

bu scfnr kısık ve tchdltkAr söyleyor
du: 

- Durun .. niçin bu 'kadar lın:h yü

rttyonıunuz?. Ben zannettiğiniz adam-

4t - XURUN'on U.AVBSI 

insanlar rıahat yaşamalarıı için 
ne mümkünse yapıyorlar 

Yalnız evler değil ... 
Ab"deler blle lcabederse bir eblrdeo 

dlğeriae aakledlllyor 
Jllti !bir filmofaa ~ ile)' ,,.... 

Ja:. :muan:yedlü Jüç a. a&WMplr 
pım.nmıdsJ'. Düıı;ıı:sınila ll&1t1iıı 
.,..._ "Ve yer &iiJtiıwai wümlriiD-
ıtlir ... Batta evleriıı bile.. Bama eı &me 
Amerilaılılar i&ba.t ettiler. Jlalfım ol
iata 8Rre büjlllr: dünya ~ 
ı•küincle Ameıikablarm paraları pı'k 

ld idi. hlı:a.t Avnıp&blar ile p mb 
t-eMlva geldiktm l90llI"a cıalada km-
4illdlı.i :mu'kayese ec1ıerek eKi JaabraJa. 
n ~<eaen bDyik bimlardu.. 11Mba
a.r aray.larmdu. ortam üt -'H
-..., 'l&t:Olardan malınmı dhkJarm 
- llanlann temia «üji tarilll asalet 
WlnUllarmm 1Rmililerinde obuaıfmr ...... 

l'eüaUae ~ar mmetolaıı Am&-
nbhlana - bilyik k...,, ___ _ 

illa bisat limh& «tik1eri Amerika.um 
m.ı derili yerli medenlyeti ile iftlhar 
etmeleri zümküıı c1eği)cli. 

Amerika heqeyln para De tedaıi
ti bbil ~auıu bir :memıs Wr. JBma.. 
eaJeyh. asalet ımıvanlan da MdeD pır 
ra ne tedarik: edılmesin? Amerikalılar 
memleketlerinde tarihi binalar. san.at
klnne abideler bulunmadığmı biliyo11-
llanb. Hemen pra.tik bir çare diişün
diiler: iBunlan Avrupaa&n naklederiz, 
dediler. Filhakika ile teşeiböüsde 

muvaffakda oldular. Amerikanm bir çok 
.zcn,ginler.i Avrupamn muhtelif memle
ketlerinden eski .asilzadelerin düşkin 

torunlarından bir takım tarihi binalar, 
sanatkarane abideler satın aldılar. 

Sonra bir hayli mimar ve mühendisler 

lnrclan değilim.. Kimsenin arlrnsına 
takılmam .. hem ben çok mnğrurum· 

dur. Bnkma, sen cok hoşuma gittin: 
hem ciddi blr kıza benziyorsun .. .laikat 
durFınn a ... Neden koşuyorsun .. . Dinlo 
Yııhu! .. Beni lrnybedersin sonra .. Plş-

· nınn olacaksın!. 

'Sanki, bütün bunlar bana söyle nmi
yor gi\li .. ımkln, sık ııdnnlnrln yürU
dUm. 

Onun, huna yeUşmek için 'koştuğu 

muhakkak .. ~ünkü, 'Sesi her ım birnz 
daha kısılıyor: 

- Bana bak.. pişman olacaksın. 

Ben doktorum. Ha .. anladın mı .. dolt
torum ben!.. .• Oc ay sonra tayin eane
ccğfm .. ~eninle evlcncce~m .. dur ya
hu!. Blrrız yavaş ~·ürU .. benl kaybe
dersin diyorum .. sonra 6mrUnnn sonu
na kadar yanarsın.. blraz beni aınle 
ynbu!. KTSmetlnt tepmeııen, e! .. 

Tramvay durak yerine vnrdım. 'Rl
raı ımnra o da yetişti.. nefes nefew 

cönıleriP iN 1ıinalarm her tqmı yerle
rimi :numtuam ~ pti•lannı yap
bnblar. Nihayet )'lld3:np hususi vn pur
lar De mklettirc1iler. 'Bugb. Ameriknda, 
tiöJ1e A~n jllBJ;lledjlmif birçok 
lı il, yahut unnmıl bimhr vardır. 

Binalann .)'Jkbrılm.UI,, Dikil ''e ye
JlllıJm ,}'9Jlmaaı ii1eri öyle lair intizam 
~ yap!Jnupr Si ibug'On o bina
ma eı*Men 1bUhmaviu Awnıpa mem
ileiRtlaiwlekincleııı en af:a1c bir farla, 
:mene ba.r~ )'Olda!. Binala.
na wJdine llUfeı:tilm JIU'& herhalde 
_.. aMlı- gali JEllİ)erilliD Jla:Pılmasına 
~ pmwJaJl p fuladır. Fa.
at 4lecliğinü& gilli. Ameribhlar tarihi 
...w anuı.n ~ hnlis 
ıfJlild W..•ra a1lip ~ :an:u edi_yor
kn11. 

ım.a,a; den*»• .ki arta devrin 
~ .. ıan--- h ~ Anı ri
blilar.a ecıdaiı da A~ bulunu
)Qrdu. Elbeltıe bunlara da o devir me
<ieaiyetimn ~den bir eeyler isa-
1ı.et <ederdi. Fakat işin fenası Avrupa 
'lüi:kümeUeri yeni dünya zenginlerinin 
bu hareketıni çekemediler. Kendi tarih 
'Ve medeniyetleri ile alaka.dar olnn e~er 
lerin göçeltmeSine mani olacak tedbirler 
aldllar. Amerikalıların en ~ binalar 
satın aldıklan Fı'ansada hususi bir ka
nun ile tarihi binaların yıkılıp başka 

memleketlere nakledilmesini meneden 
'bir kanun bile çıkarıldı. 

'Büyük binaların yerlerini değiştir
mesi hakkında ikinci teşebbüs Avrupa

(Sonu 10 ıcncıı sayıjadn) 

soluyarnk lıllH\ anlntmağa cahşıror

.du. 
Den, dud:ıklanma kadar ~elen kah

kıalıalnrın çıkmasına mani olmak icln 
<llşleriml sıknrak, bir şey duymuyor· 
muşum gibi saltin . lflk:ı,·t trn.mvny 

bekleyordum. 
Adamın solukları nı·usında tltı eycn 

sesi. ne yapa~n.ğmı bilmeyen insanla
rın acziyle tntnldaşıyordu; o. snhırsız
lnnıyor .. lıiddellenlyor .. 
Aklıma hemen öteki geldi.. a.dnm

cnğızn on11n n.drPsiııi 'ermcğ-1 dUşün

dilm .. 
ÇUnkil onlnr, hiriblrlcri için biçilmiş 

'kaftandıln.r. 'Fakat, ne yazık, ki tram
vnyım gelmlşti ... Ben, bir an evvel u
ıalı:Jaşmak lçln atladım .. 

O, peşimden hAlA. haykırıyorclu: 
- Yahu kısmetini tepme: 1ı?şmnn 

olursun!.. ... 

ADD KA D lE Raaa 
Yazan : ------ 4 Çeviren : 

unynk Rus hikayeci i HAYDAR RUFAT 
ÇEHOF 

- İşte ornsı Tanrmm evi, dedi; insanlar lfunba De 
kandil ile aydınlık yaparlar. Tanrının ufak ufak kırmı-
11, ma'YI, )'8fll pyet gUzel 11.mbalan vardır. Y uamaa 
kız.ı ile ottu Ue 1dlisede dola§D', kmsenhı bekçisinin 
~il kopar, - Farketmeden annesini taklit eder bir eda 
Pe: - Ya güzelim, kıyamet günU geldiği zaman bütün 
kiliseler hep blrden gökyüsWıe çekiliYerecekJer, ... 

MArlyanm kızı ağır bir sesle ve her heceyi binl>l
rinden ayırarak sordu: 

- Çen kuleleri de birlikte mi? 
- Çan kuleleri de birlikte- O :r.anıan iyiler doğ-

nı cennete fenalar da bir teviye yanmak ilzcre cehen
n eme konacaklar, ya giUe1im,, Tann annelcmlze: Sis 
kimselere kötülük etmediniz, aağa geçiniz. sizin yeriniz 
tennettir, diyecek. Fakat aeııbı babana: aoa, soli, )1kıl 
~benneme! diyecek. 

G&lerinl tamamen açıp havaya dikti ve: 
- Göalerini lapnadan göğe bak. Melekleri g&ilr

.nn. 
Kıa göZierlni kaldırdı, bir dakika aükiit içinde gec-

ti. 
- Nuıl görüyor muewı? 

- Bir teY görmiyoru.m. 
- Ben görüyorum. Mini m.iııi melekler gökybtlD-

le kayn~·or, kanatlan biribiriDe wruyor. 
Mariyanın kızı göZieriDi yere dikerek biraz dil§QD-

dükten sonra sordu: 
- Bflyük anne de yanacak mı? 
- Yanacak, güzelim! 
Çocukiann bulundukları tqtan aeağı doğru tatlı 

meyilli düz bir satıh vardı ki ince, yeBll çernenlerle 
~rtUIU idi, insana elle dokunmak, üzerine uzanıp yat
mak hevesi veriyordu. Misafir kız uzandı, yuvarlandı. 
Otcki de hqin ve sert yUzU De yanakla.rmı §iııirerek 

yattı, o da kendini bıraktı. Bu münasebetle gömleği 

kalkmış, om117.larma kadar "'1cudü ~ıplü meydana 
çıkmıştı. 

Zevkinden bayılan ~a: 
- Aman, ne tuhaf! 
Dedi. l.klııi de ycnibaştan yuvarlanmak Uzere tepe

yi boyladılar. Fnkat o anda çok mamm olan bir ses olan
ca kerahati ile ortalığı ~mlattı. Di§leri dökük, kemikle
ri çıkık, boyu iki kat olan btlyllk nnne dağınık kır saç
larını havanın keyime bırakarak, elinde uzun bir sopa 
lle önfine kat stlrüeünü kabnl§, koaturuyordu: 

- Bfitün labanalan ezdiler .. Kahhar imnlle kahro-

lnsılnr ! Mel'unlar! •. Ne taman gebereceksintz? 
Kilçilkleıi gördü, sopayı fırlattı, sağlam bir değnek 

buldu. l.tLcıafir km ensesinden yakalıyarak, kıyasıya her 
tarafını ıslattı. Kız acıdan ve korkudan inliyordu. O m
rada baba kaz pençelerini binl>irine çarpa çarpa boynu
nu uzatarak, JSlıklar savurarak lbtiyarm fuıtline öyle 
bir hısmı ile abld: ki, kadınlarının, çocuklarının yanına 
döndUğil zaman hep bir :ığızdan alkışlandı: 

Go - gıo - go! •• 
thtiynr birini bıraktı, ötekini yakaladı, onu da iyice 

ırularlı. 

$aşa şiklyet etmek ilzerc boynu bUkUk, ağlıya ağ
lıya evin yolunu tuttu. Öteki kız da ağlıyor, onun pe~
ni bırakmıyor. Fakat daha aealı bir tonda ağlıyordu. 

(;özynıılıın silinmiyor, ve yl1zt1 sudan yeni çıkmıe 'bir 
h al gösteriyordu. 

Çocuktan içerl girdikleri zaman Olp: 
- Aman yarabbi, bu ne hal! 

:wwm•• .. ....w--..w 
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Düo ve yarm 

1'erc0me 
külllyatı f t '1 seri tizcrindeİ 

1 tertip edilmiş olan: 
5 65 ciltten ibaret bu! 
i kütüphanede bllglnlJI 
5 si genişletmek busu- r 

1 sunda lAzım oQcaki 
i edebi, feıuıi, Te ilmi' 
i bat.tin meualara te-
i mu olaıımuşt.ar. Bl· 
! rbld 8eriJI blrdell ... 

Janlara bir Ura 
kanış ikram ecllllr; 
'Ye s lira .. brq 
peflll almank kal 
.. &J'da birer nr... 
aan TWS17e lnralu
m. 

lkbtd """" bir-

i dea ala:nJara ı lln 
so lr:IU'DI} ikram edi
lir; Te 9 lira 90 b-

1 

1 raş peşin alrıaarakl 
kalam arda ı er u. 

1 radan vereslJe bıra-

1 kılır. 1 
VçüncU seriyi blr-ı 

den alanlara 1 liral 
n kanış tkranı cdl·ı 

Ur; ve 9 lira 88 ku·ı 
nış peşin almaraki 

kalanı a7aa ı er ll-İ 
radan TeerslJe bD"a-1 
lal:rr. 1 

Dördllnci serip i 
birden alanlara ı u-1 
ra 22 kuruş ikram! 
edilir; Ye 2S lira Mj 
kuruş peşin alma-i 
:rak kalam a1da ı eri 
liradan veresiye bı-1 
ra Ju lır. 1 

Beşinci seriyi bir-! 
den alanlara ı llrai 
59 kuruş ikram edl-! 

c 
lir; TO 2 lira S6 bı-i 
1'11Ş peşln almarakİ 

kalanı aydA t t'1' Jl-1 
1 

rndnn ,·ere~iyc bırn-i 
kılır. i . 

Altıncı !!t'rlyl bir-! 
dea ala1\la1'a ı ura! 
lı8 lrnmş ikram e<ll-i 
lir; Te 2 lira 4 lrum i 

1 peşin almank lcaht·İ 
İ nı ayaa ı er HradRn • 
İ vnestye bn-alnllP. 
1 S.~TTIJ YERt: 

1 
Ankara CRdclesJ 

VAKiT KlTAnıwt - -

Diye feryada oo..,ıadı. Kız olanı biteni nnlnt:mıyc 

başladı. Bu sırada, büyük anne, küfürler aaçarnk, oop .. 
anı )'ll"tatt.aJDna lıağırarak )'eti;tl. Gelinler l'iokkla ile 
karJ3bla,r. Evde bir fll'tIMdlr koptu. 

Olga soluk, bozuk bir çehre ile çocuğunu tatlı tatlı 
teselli ederek v~ başmı okştyarak: 

- Hadi, bir şey değil, bir şey değil ... Büyükannen, 
ne yaparsa iyidir, onu haksız bulmak günaha girmektir. 
Hadi yavrum, geçer, onun vurdu~"U yerde gül biter .. 

Mütemadi gürilltlilerden bıklnnlik getiren, ~bktaıı. 
boğucu hnvadan, pis .kOkulardan &in.ir keallen Nikola za
ten etrafı aanuı fakirlikten bezmiş olduğu halde yattılı 
yerden beline kadar kaldırdı, bacaklan aşağı doğru 

aallnnaralr: 
- Onu dövemezsinis! Hayır. ona dövmeğe lıakkmm 

yoktur! 

Dedi. Kaynanasına ·yaranmak fınalml kollıyan Fl
Okla hemen cevap yapıştırdı: 

- Sıska. sen sus, orada geberip gidecebin. Sbl 
eTbı artık1anm llilmek süpürmek ~ .Allab bagmııza 

bel& eW!-
Blytik. ~ bütün kalar, hepsi k09eye Nikolama 

arkuma aO.kalup Bindiler, hiç bir ees çıkarmıyorlar, ad&> 
tl nefes ahmyorlardı: -öyle ki kalplerinin atıp duyula• 
bilirdi. Bir evde umn zamandır basta yatan biri olur ve 
meceğl de bilinirse, o dalrikad•kine bemer. Öyle anlar 
olur k1 blitUıı akrabalar utana utana, gWice kalplerinJIL 
içinden onun ölüp Bilinivermeslni iaterler; yalnız aile.o 
den birinin ölmesi ihtimalinden korkan ve bunu dütU· 
nlincc titriyen çocuklardır. 

Çocuklar köşeye çekilmiş, nefeslerini keeml§ler, 
yakında öleceğini dii§ünerek hastaya melfU meltıl bakı
yorlardı; Ağlnma.k, ona tatlı, içten gelen bir §eyler SÖY• 

lcmek istiyorlardı. 
Hasta sahiden himaye anyarak lı:anınna dayandı ve 

tltrlye titTiye hafif bir sesle şunları söyledi: 
- Kanetğmı, ben artık burada oturamam ; bu ka· 

dara dnyan:ımıyacağnn. Ne olur, kız kardeşine yaz, ne
si var nesi yoksa llatsm, yahut rehine koysun bize pa• 
ra yollasın, bumdan usaklqa~ım. Ah, lıfoskovayı velev 
tek bir gözle görmekliğim nas1p olsa. Rüyada olı!un gr>
rebilscm ... 

Akşam olup da eve karanlık basınca herkes öyle 
bir heyecan içine düştü ki, kimsede nğrz açmak kuvveti 
yoktu. Biiyükanne, hiddet ve §iddct ic;indo çavdar ek
meğinin knbuklarmı kabına banıyordu, böyle uzun U• 

zun yedi. Maria ineği sağmış, bir koğa dolusu süt getir
miş, kanapenln üstüne koymuştu. Bnba süt.il yavaş ya• 
vaş destilere :ıkıtr~·or, o gUn perhiz gtrdiğinden slite el 
sürülmeyip tekmili s:ı.tılacağmı düşünerek apaşikAr 

bahtiyar görünüyordu. Yalnız Fioklanm emzı'ltdeki çocu .. 
~ için bir kaba beş on dnmla kadar bir eey koydu ve 
kan koca Mariantn y:ırdımiyle testileri yeraltma serin
liğe taşıdılar. Mfıriruım kızı bir nrnlık büyUlı:annenfn ek• 
mrk bandığı kaptaki silte ynnaşb, bir parçasını qll"dı. 

BUylikanne o aralık döndü ve yine elı:melı: kabuk• 
lanm kabma banaralt kcmirmeğe ba.5lndı. 

Az evvel dayak ~iyen :kmar onun böyle perhize rl.ı 
ayet etmeden atıştırmasını ecyderlyor, artık cehennemi 
boylayacağından emin bir halde scvlnlyorlardL Bu t.., 
sem ile yatnklarma rahat rahat gtttner. İndi olnıyml 
kız rllyasmcla kıyametin koptuğunu gllrdO. Ç'amlekçlnlll 
fmnmdan daha bUytık bir &tee .•• 



Bir zelzelede 
batan şehir 

Herkulanum şehri Vezüv yanar dağının fevera
nında torak altında kalmış ve ... 

Bundan 200 sene evvel 
meydana çıkarllmışlı r 

Pompot, bugünkU tarihin 79 uncu 
senesinde, Vezüv yanardağının bir 
püskürmesi üzerine, topraklar, karış
mış, güzel bir şehirdir. 

Fakat, onun yanında, hemen hemen 
ayni tarihte, gPne ayni dağın püsklir
meslyle ateşler ve kızgm çamurlar a
rasmda bir kül hallne gelip toprak al
tında kalan bir şehir daha vardır ki, 
ismi ancak tarihçiler ve eski eserlere 
merak][ kimseler tarafından bilinir. 

Bu şehir, IIerkulanum'dur ve ilk 
defa olarak bundan tam 200 sene ev
vel meydana çıkarılmıştır. 

Pompeinin yanıbaşında olan bu şeh
rin harabelerini bugün birçok seyyah
lar Pompei diye gezerler. Çünkü, ta-
rihte Pompei meşhur olduğu gibi, bu-
giln de şöhreti haiz olan harabe şehri 
orasıdlr. Bunnn sebebi, her zaman ol-
duğu gibi, birincisini lüks bir yer, ikin 
etsini bir ilim şehl'i olmasıdır. 

Pornpcl devrinde tlc büyük bir tice.
ret, sanayi ve eğlence şehri olduğu 

halde, HcrkuJanum Alimlerin ve cde
banrn rağbet gösterdlğ'i bir yerdi. Bu
nunla beraber. Ilerkuln.num da güzel 
bir yerdi. Çiçeron bu şehir için: 

lerinde, bu şehri tesis etmi şve oraya 
kendi ismini vermiştir. 

Burada., zaman zaman Etrüskler, 
Samnltler, Yunanlılar ve nihayet Ro
malılar oturmuştur. Romalılar dev
rinde bura..-;ı zenginlerin yazı geçir
mek için geldikleri yerdi. Burada bir
çok köşkler ve güzel bah~eler yapıl-

mıştı. 

Pompei ile Herkulanumun akıbet

leri ayn! şekilde feci olmuştur. Fakat, 
zannedildiği gibi, ayni tarihte değil-
dir. 

Pompci şehri, biraz evvel de sBy1e
difiml1: ~ibl. Milattan sonra 79 sene-

- Bütiiıı sn ı::tıhirlrrinin fnci~i. de- • 
mtştir 

Neron'urı nnue:;ı Agrıppıııa da, ge
no ayni şehri: "Fani 'iHl.hların <'enne
ti" diye tavsif etmişti. 

Ilerkulanumun, tarihin çok eski de
'Virlcrlndcn biri bulunan lılr şehir ol
duğu anlaşılmaktadır. Strabon'i 'o 
Halikarnaslı Denls'o ~öre, burasr Tu
rova. mulıarelıelcrindnn yn.rım asır ev
vel tesis ed\lmişttr. 

Finikeli Hergül1 lspanyaılan dönüş
te, Liguryada ionako. Toslcnnncln. Li
vurna şehirlerini kurcluktan sonra Ti
ren denizi kıyılarınrıa \"O YC'11lv etch-

12 - ınrn~ un 1 ı. \ \Tfll 

sinde, VezUT 7a.nahdağrnın bir pilskll~ 
mest esnasında. I!vlar araamda k"4 . 
larak, toprağa karışmış, ve insanlarl• 
le beraber, kısa bir zaman içinde, ar• 
un derinliklerine göroülmiiftllr. 

Pompeiuln yanıbaşmdakl Herkula.
n um bu yanardağ feveranında, yalnıs 
bir lAv tabakası altında kalmış, fakat 
şehir altüst olmamıştı. Zelzeleyi hls-

1 

seden ve felA.ketl anlayan ahali, der• 
hal şehirden kaçmış ve a.fet şehrin ta
mamen boşalınnsına fırsat vererek bl• 
raz gecikmiştir.· 

Herkulanum, Pompelyi harap eden 
bu yanardağ püskürmesinde, 20 met• 
re kalınlığındaki bir IAT taba.kası ile 
öltülmüştür. Bundan sonra, toprağın. 
altında kalan şehir unutulmuş, ki1DBe 
de onu aramağa kalkışmamıştır. 

Fakat, aratlan dört asır geçtikten 
sonra i 71 senesinde, Vezüv yanardağı 
ikinci bir defa ateş _püskürüyor ve bu 
sefer şehrin üstilnü tamamen yakıcı 

bir çamur tabakası kaplayor. Bu su .. 
retle Herkutanum, daha derin bir nl&o 
yan örtüsü ne tarihe karışıyor. 

Al·adan tam on altı asır geciyor, 
1713 senesinde, evinin bahçesine bir 
kuyu ka7.an köylil, yerden bir takım 

mermer parçaları, heykel kınk1arı çr .. 

karmağa başlayor. Adam, bu hA.dise 
karş!sında şaşırıyor. Haber, şebirden 
şehire gidiyor ve Avrupalı !llmler der 
hal Herkulanumu aramak üzere ttaı .. 

Fakat araştırmalar senelerce silrU• 
yor. Nihayet 1738 senesinde - yani 
yaya. geliyorlar. 
bundan tam 200 sene evvel - Napoll 
kralı V'çUncü Şnrl bu araştırmaların 
daha Heri gl}ttırülmeslne yardmı edl· 
yor ve şehir tamamen toprak altından. 
ac;rğa c;;tka.nlıyor. 

Bundan sonra araştırmalara devam 
olunuyor ve her kazıda blrcok san'at 
eserleri, heykelltır Y" t:nihi vesikat.1' 
(' 1 rl f' f'ri il', . ...... 

1 
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ş,·irler ·m uçup uçup gidiniz ..• 
p, U@P gldlnf:c 

Btı:lda:a. ~çim~ ~ylara. 
Bmnmalsnml Susup ftC1a edtnb 
Alnmın Tei'de pkım a7tara. 

Gldbl. gidin: uzaklara. dağlara 

Herc:anla:rdan: aleYlensiu. gmacalar, 
Uğr&maJDl asamleUl ba1Jsra 
GiinW döner ~ l:ıl --.r. 

Serla. serhı sln"?ialea ~ r.1 
Ta.zclemdn. ta:m dallar 8(dsı:o. 

Dalgalarda kırık dUl'an güm.üş 'J&J 
Yanar gibi yapraklardan s~m • 

Yanmış kuşlar-! Kaynaklara, pmara 
lnlp, inip kanat &irin, el silrti.n. 

Pınarlara uğrama1an rüzgAra 
Ahmızdan blr al kevser götlrin. 

Havalarda şefak.t.aıtl telle.da 
Sesler serin uzaklara, ellere. 
Kuğularla, kunırularla, sellerle 
Akıp gidin bllinmlyen bir 7ere,,, Ü 

il 
il 

SATJİH ZEKİ AKTAY 9 
S! . ~ 
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&yııqım bu aahlllerde, her geca bir&;.. 
tıra bira.tank geçfp va'klqır~ Bu ge.. 
ca yain.İzd& Gecenin. derln aakiltu içinde. 
bir etek hJıprtmı oldu. Havaya bir zam.bat 
kokusu yayıldı. O kadar yalan geçmi§tl. 

' Delikanlı ıeudelcdf. Gözleri karardı. D~ 
gecektL Sevmemek için yemin etmişti. ~ 
kat karanlık sulara benziyen ild yeııil gös. 
sanki mıu bir uçuruma çekiyordu. Yavat 
Y•Vı'.i3 takip etmiye ba§ladr.o Bazım bir du~ 
Yamı arkasında kaybolarak, bazım bir a
ğae gölgeJrlııde birl~k, iaranlık sahili 
geçtiler; köşeyi dönerken g?ngöze geldi " 
ler. Ikist de helecan iQ:ndeydL Dellltanh 
yakla.:Jarak, genç kadının elini tuttu: 

- Söyle .. dedi. Niçin benden k~r
sıuı ! .. Verdfğin cefa yetmez mi! .• 

Aylar geçti, yıl oldu ..• 

Kadın. heyecandan titriyordu. Gözleri .. 
ni indirdi. 

A Y söyliiyor: Edebiyat: 
" ..• , Ba gece gene §arkın sema

sında bummalr 'bir nefes dolaşıyordu. Dur
gun ırula.rm. üstünde gölgeler uyuyor.; 
pcırtakal ağaçlarını baygın kokulu anber 
omı.an1armm,. yabancı gözlerden sakladığı 

btı ılık aşk gece.!li, rüya ile, heyecan ile 

doluyoroıı ..• 
Ufuktan başımı uzattım; denizin bittiğj 

yerlr sedeften bir çerçeve ile süsliyon. 
kumlu sahile bakton. Yaprakların. üstünde 
elmas ~arçaları gibl, şklarmını pa.rıltılan 
titreşiyor; saçlarmım güm.il~ telleriyle ör
düğüm tılsmılı ağrn içinde, bin hayal. bin 
ruya kaynaşıyor; gölgeler kaçışıyor; her 
vey nikabrnı atıyor; kiinatm sırrı. ha.disa
tm i;; yüzü meydana çıkıyor; çıplak bir 
kadıa vücudü gibi muamma olan gizlilikle
rin manalı çizgileri yavaş yavaş belirmiye 

ba~lıyordu ..• 
Yilreklerl hırs ve iştiyak ate§iyle tu

tuşan §şıklar. aydınlığa koşan gafil per .. 
vaneler gjbi, bfrer ikişer sahilo dökülUyor
ler; karanlıkta vis:ıl anyan mütehassir -
lcr, ışıklarımdan kaçarak gecelerin siyah 
tilllerine bürünüyorlardı. BUtün bu sevi
aen, bir rüya peşinden koşan hayalperest 
zümre arasmda., kendi kendilı:-rine sessiz 
ses::;iz dolaşan, sn'larınr gecele rin kalbinde 

gizliycn bahtsızlar vardı. Bunlar her ak
Ş!tm sabile gelirler; ruhlarının elem ve 
hicranını benim sinemde uyuturlardı. Bıın
ları.Jau hiri, çacukluğunda bana fuııktr. 

Daha dört yaşında bir kuvvete osir olmuş
t11. Gecel ri, annesinin koynundan kaçar; 
pencerenin kenarmn gelir; gözlerini bana 
diker; kollanıu açardr. Ona ilk heyecanı 
ben verdim. lsrail oğullarmrn doğduğu 

yerde. ıssız badiye lerde, ona serabı gös -
tcrJim: 

- Aşk budur .. Saadet budur ... 
Demek i!Jtcdün. Fakat o benden kaçtı; 

aşkı bir vaha zannetti; ateşe düştü. Ora
da ne renk vıı.rdı, ne çiçek ... 

Onu koliarnnm arasına aldım; aşk ne
dir, hey ecan nedir?.. tattırmak istedim. 
Faka± o gene seraba koştu; senelerce bir 
k:!"'lnı lı&yaliııfu. pt'ş!nden sürüklendi: yan
dı:; isbrap duydu .• 

Bu, ins:ı.nl rm peril rP b n.'!e ttmle ri 

c<'ylaıı gözlü bir dil~erdi. Oııuııla her ak-

\'azan: Dr. Cemil Süleyman 
ııa.m sahile inerler; saçbrtmmı tell'eriyle 
i§lediğim sularm ~ .. ~ he
lecanını seyredl!'rl'erdi. Ikiai de l:liribirini 

sevi)'Ol"du. Fakat gecelerizı ~ ru!t
larmı biri~tiremcıişti. O ha WbıJ:i bırakıp 
seraba ~·ordU. Bi'cibideriııdeu; aynldl

lar; bir ~ geDÇ kız, kanmlık salana 
içinde kayboldu:... • . . .. 
O ma Aur Ken'anda rastgeldim: ba

na kalbiaiA ym-a.smı gösterdi: 
- Görüyor mu.'IUD. ? .. dedi. Ne ~ 

mustaribim! •• 
Ylll"llSl.IU ışıklarımJa ördüm!. Yürcği.nia 

&teşini söndürdüm.. Dedim ki: 

--Gittiğin yolda uçurwıala.r vn:r ..• ita -

rıınhkta :. ürüme ... 
- Zl;:)Vk tehlikelidir .• dedi. 
Bir erkek ge,Jik gibi k.eı:ırlini ;arian 

yara attı;~ ~n. k::şb.ı ve nilJa -

yet bir gece onu da. bfr. ~m. kolla-

rmm arasmd:ı gördü. Artık ısevmemek iÇin 

yemin eeiyordn._ 

"' ... .v. 
Zl'UN sertel'er geçmişti. •• 

Onu bu gece, eski Biz::uıs burçlıırmm 

korkunç hayali akseden bu esmrengiz 
hilde, bir kaya.ıım ü:atüne ~. haşmı 

dirseğjnc dayamı:ş; karnnWt sularda. bir 
ha.yol arıyor gibi dal.gµı dalgın dii.ı,ıünürlı:en 
gurdüm.; derdini sordum: 

- Bir gfizet se:ı-dlın.. di orcfu. FnAa.t 
bir kadın de~, bir' ilillieye beııziymt. Göz
le ri s rruı.da, yer ~ilzilnü g6rmü.yor •.• 

Bu kadım ben de burada.. tanmırştmı. 

Fakat o kalbini b:m:ı. açmn..-dr. Her akşam 
yanmcb kendisi gibi tıen ve şuh Bizans 
güzeUniylcı bu sahile inerler; kafes için
de kanaryal'ır gibi crvıldrynrak, etrafa ne
şe s:ı~ ... r:ık ge lip gc>çf'rlc>..r; gül'-'rler; şarkı 

söylerler; aşkrn, §iiri:ı, musikiııin rüyaları 

- Ni~ susuyorsun Züleyha? .. Bak, ne 
kadar mııztaribim ! .. Içimde b!r ateş var. 
senin gözlerinin içüıd~ yanan al'C!ie çok 

benziyor; sanlli s"nin ruhundıın yüreğime 
bir şey akıyor .. Heyecan, bana: secden ge
liyor; bak, titriyorsun. .. 

Züleyha tekrar gözlerifıi kaldı:rdi; deli
kanlmm. gözlerinin içine baktı. Ne derin ve 
alıcı gözlerdi!_ Şiirin, aşkm, :ım:ı!'!ikinln rü
yaları kaynaşan yeşil ve ıt:aranlrk suhra 
benziyordu. Birnz sendelese düşecekli. Aş
kın hoyecanım, tehlikenin zevkmı uydu
ğu cazip bir uçurum gibi onu, ölüme, fe- -

la.kete 8Ül'Ük1Uyordu. .. 

Zilleyba he10C!ln içinde, bi~k şeyler 

söylemek istediği WWJ.e söyiiyemiyor gibi 
mefluç ve hareket.-,izc bakıyor; göğsünü bir 

şey deliyor gibi sık sık nefes alıyordU. O 

d3 omın kadar mustariptr. 
- Rica ederim, beni: bırııkm11:.. diye • 

bil.dl. Bu geee bir şey soyfemiye mukte
dir d~ğilim ... 

- Yarm gece? ... 
- Belki! .• 

D<'iikanlı onu kollaruıdım çekti; iki yQ;.. 

cut biıibiri..ne yaltlııştr; b~ delilumlmm o
muzuna diiştü, Kall:ıi çarpıyordu. &, a.'jkm 

ilk. lıClı"CaDI idi .. 

* • "F 

S ~LEYHA, o zamana kadar kalbini 
hic; kimseye vermemi~ti. Onu çok 

küçükken e:vlendlı:mişlerd.L .Aıılcn zevkini 
tırtmndan, bir saniye heyecan dı;ıyıruıdıın, 

ayrıldılar. Herkes :ışktan bnhseder.ken o 
gülerdi. O gülen, kalıkalıalan dünyayı tu
tan şuh kadın, o gece, evine döndüğll za
man, bir hasta g[bi :yorgmı ve talcıtstt gö
rünüyordu. Soyundu, i!ı.lrar1llnle-rici bir tar 
rafa. frrlattr; çoraplarını aryırdr. Tencere -
nin önünde bir sedire uzan:ırak, g!lyercfn 
gibi bl'ynz ve yumILsak vüc:udünil: serin 

(Sonu. 10 wıetli Sflyıf. ) 

5 - ırunrN un trA vı:st 



Mavi _elmas gene 
sahnede 

Sinema yıldızı Con Benet bu 
dört yüz senelik şeamet taşını 

almaktan vaz geçecek mi ? 
M~ur sinema yıldızı Con Benetin 

film çevirirken yüzünden hafif bir yara 
alması, tarihin meşum mavi pırlanta::ıı ge
ne günün meselesi haline getirmiştir. Ri
yayete göre Con Benet bu mavi elması 

satın almak istiyormuş, hatta pazarhbrını 
bile yapmış. 

Mavi pırlanta, şimdiye kadar kendisi
ne şeamet dolu bir tarih yaratmıştır. tşıe 
meraklı hik~yesi: 

Mavi pırlanta ilk önce Taverime adıpda 
bir Fransız seyyahı tarafından 1669 yı
lında birçok kıymetli taşlarla birlikte Hin
distande sa.tın alınmıştı. Taverint 
Fransaya döndfiğü vakit pırlantayı • 220 
bin liraya on dördüncü 'Luiye verdi. Pır
lanta ilk zamanlar 112 kırattan bir 
parça fazla idi. Sonra Amstcrdama gönde
rilerek biraz traş edilmişti. 

1661 yılında krallık hazinesindeki mü-. 
cevherata dair yazılan bir eserde mavi 
pırlanta için "ağırlığı 67 kırattır. 400 bin 
lira talunin edilmektedir.,, deniyordu. 

Bu taş on dördüncü Lui zamanında pek 
o kadar kıymetli görülmemişti. On altıncı 
Lui zamanında ise kıymeti daha ziyade 
arttı. 

Taşın uğursuzlukları pek çoktur. Taşt 
Hindistandan getiren Fransız seyyahı pa
ralarını yeğenine bırakarak Rusyaya git
mişti. Geldiği ''akit yeğeninin bütün para
larını yemiş olduğunu gördü. Zavallı 
seyyah sefalet içinde can verdi. 

On dördüncü Lui pırlantayı gözdele
rinden madam Montesyana hediye etmiş
ti. Kadın pırlantayı ancak iki defa taka
bilmişti. Çünkü gözden düşmüş ve pırlan
ta kendisinden alınmıştı. On dördüncü 
Lui de ayni· akibete uğradı. lrandan gelen 
fevkalade elçi Mehmet Rıza Hanı kabul 
ederken ayni pırlantayı takmıştı. On dör
Clilncü Lul az zaman sonra tahtını bir 
çacuğa.bırakarak göçtU. 

On altıncı Lui zamanında pırlantayı 

birkaç giin takan prenses Lambel feci bir 
tekilde öldü. On altına Lui giyotin altında 
can verdikten sonra Fransa ihtilali esna-
6lllda pırlanta ortadan kaybolmuştu .. 
Uğursuz taş bundan sonra bilinmiyen 

birkaç kişinin eline geçmiş, nihayet bir ln
gilize satılmıştı. İngiliz, taşın uğursuzlu

iunu bildiği için Felemenkte on iki parça
ya ayrılmış, bu suretle uğursuzlultu izale 
edebileceğini düşünmüştU. Fakat pırlanta 
parçalara ayrılmakla kıymetni 'kaybet
miş, uğursuzluğu ise biH'ikis artmıştı. 

Pırlantalann biri 12 kırat ağırlıj!mda 

kUçülc bir parça idi. Onu Bronsvik duku 
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satın almıştı. Fakat zavallı Duk, çok az 
sonra aleyhinde vukua gelen bir isyanla 
kovulmuş, pırlanta da ortadan yok olmuş
tu. 

Büyük parçaya gelince, o, zengin lngi
lizin oğlu tarafından çalınmıştı. Baba, bu 
yüzden önüne geçilmez bir yeise kapılmış 
ve ölmüştü. Oğlu babasının ölümünden 
sonra kendine gelebilmiş, pırlantayı Baliv 
adında bir Fransıza satını~. fakat kendisi 
de vicdan azabından kurtulamayarak inti
har etmişti. 

Fransız, elması hırsız mal olduğu için 

.Mn•. I (•Jnınsı bll'('ı- clf'fn <'ilerine 

1'C\:la·cu kı-ul Jorj \C Abdülhnnılt 

Mavi elması almak Uzere iken 
yıll'alanan Jon Denet 

uzun müddet meydana çıkarmamış, bu 
yüzden sefalete düşmil§tü. Nihayet Da, 
vid Ely&.Y.On adında bir Yahudiye 
sattı ise de kendisi de ikinci gün aylar
ca çektiği açlık ve sefaletin tesiri ile 
ölUverdi. 

David Alyaz bu taşı ne yaptı? Bu bi· 
linmemektedir. Yalnız onun da bu ta~ 
parçaladığı anlaşılıyor. Çünkü lngiliz kra· 
lı dördüncü Corca satıldığı vakit ta' 
4,5 kırata dilşmüş bulunmakta idi. Kral 
Corc 1721 senesinde evlenme merac:iminde 
taktı. lkinci gün hastalandı ve sekiz sene 
hastalıktan sonra, 1830 yılında gözlerini 
yumdu. 

Pırlanta kralın ölümiinden sonra Sir 
Hanri Hop adında kolleksiyon meraklısı 

bir lngilize geçti. 
Koleksiyon meraklısı nedense pırlanta

dan hiçbir uğursuzluk görmedi. Fakat 1901 
yılında para sıkıntısı yüzünden satılan 

pırlanta, diğer ellerde gene ut:rursuzlanma
ğa başladı. Satın alan Kolon adında biri, 
bu yiizden iflas etmek cJerecelerine gelmiş
ken derhal elması 1,500,000 franga Kati
nO\"=ki adında bir Rusa sattı. Rus elması 
Pariste bir kafe"antanda tam5tığı artiste 
he<liye ctrni~ti. l. ·ı:rursuzluk burada da ken-ı 
dini göı:terdi. İki ~vgili kav~a r-ttiler \"e 
J<ati,,av-ki artisti öldürdü. 

F 1mas bundan sonra Monta\'ides adın4 
da bir Rumun elinde gene görüldil. Bu 
adam da karısı ve çocuklan ile bir uçuru
ma dü~rek ölüror. 

Elmas bir gün Abdülhamid tarafından 

satın alındı ve malam akibetlere uğradı. 

Abdülhamidin elinden çıktıktan sonra 
Mak Lean adında bir Amerikalı tarafın
dan satın alırımışh. Bu :ıd?.m . r-lmac:ı alır~ 

ken: 
- Bır sene :l:lrlında u&ruriw.ıuk getir .. 

mese bütün hildiyelere inanmayacağım .• 
diyordu 

Bir gün oğlunun evinin önünde otomo
bil altında can veriı,ıini gördükten sonra 
elması derhal elinden çıkardı. 

Mavi elmas başka kimlerin eline geç. 
miştir? Bunu bilmiyoruz. Yalnız Con Be. 
net henilz pazarlığı yapmışken Ubrradıl{ı 

kazadan sonra elmas sahibine derhal bu 
sevdadan Yazgeçtiğini bildirmiştir. 

. . 

Gençliğ imizi nasıl 
mu haf aza edebiliriz ? 
Meşhur doktorların bir 

noktada birleşmiş 
tavsiyeleri 

Evvela iyi hazım ve 
muntazam- uyku 

Insan muktedir olduğu kadar öm
rU.nü uza.tmağa çalışır. Bu hususta §a4 

yam ehemmiyet olan şey yalnız ömrün 
ınümkün olduğu kadar uzaması değil
wr. Ayni zamanda gençliğin de devam 
etmesi, ve muhafaza edilmesidir. I\ir 
lnsan kuvvetlerini ve bütUn hislerini 
mulıafaza. etmezse hayattan ne zevk 
ala.bilir? Zaman insan uzuvlarını harap 
etmek, imha etmek için çalı§Illaktadır. 
Kendi haline bırakıldığı vakit bina tabi
atile yıkılır. Bizim en bUyUk kusuru
mb kendimizin de zamanın imha edici 
Jruvvetine _ynrdmı etmekliğimizdir. 

Halbuki buna mani olmamız icap eder. 
Zamanın temelimizi yıkmamasma na
ınl mani olabiliriz? Daha doğrusu neler 
yapmalıyız? Bu da zor bir iş değildir. 
Bakınız mUtehassıs ve me~ur bir Fran 
sız doktoru neler tavsiye ediyor: 

- Eğer çok ileri yaşlara kadar ta
zcliğinizi, sıhhatmızı, muhafaza etmek 
istiyorsanız bazı şeylere dikkat etme
niz l~zımdır. Ve hunu., birinci esası 

yemek metielesi 11' 

Yemekleriniz i ~m ha \ aı-at muay
yen saatiniz bulunmalı; yiyeceklerinizi 
yavaş yavaş ve iyice çiğniyerek yeme
lisiniz. Her yemeğinizde yumurta, et, 
'sütlü şeyler, biraz da yağ ve ekmek 
bulunmalıdır. Az sarap ve çok su içi
niz. Damarlarımızda deveran eden tuz
ların halline yardım için suyun bulun
ması çok zaruridir. Gece rahat ve te.-
18.şsız uyuyabilmek kin de nz ''emek 
lflzımdır. 

Diğer büyük bir mesele de kuvvet
lerimizin istihli.kidir. Bizi öldüren i§ 
değildir. Ancak sürmenajdır. Bugün 
kadınlar enerjilerini pek fazla sarfet
mektedirler. Uyumak ve istirahat et
mek için ·vakit bulamıyorlar. Yıpran4 

manın en son derecesine varıyorlar da 
yine ~lı§ID.ağa mecbur oluyorlar. Bu
llun neticesi kuvvetlerini sarf edip uzuv
larını mahvederek vaktinden evvel ih
tiyarlıyorlar. Kuvvetlerini muvazeneli 
tubnanın ve dalına. muhafaza edebilme
nin ycg!lne çaresi tabiatın kanunlarına 
muvafık surette yaşamakla kabildir. 
Gece en az sekiz saat uyumalısınız. 
Gündüz de bir nihayet iki saat istira
hat ebnek lazımdır_ Immnın yorgunlu
i'tmu yalnız uyku giderebilir. lnsanm dl 

Gen~Ziği muha/aza 
için trilcıulii yıprat -
tnamak en ba§ta ye
len tedbirdir; l>Jı t rd
biTi ~ak i§ine 

-tJUL tca 91~ 93tl!1Jfi 
him 07.an nokta bu
dur, 

mağmda yeni faaliyet toplanmasını te
min eden de yine uylrndur. Ayni u.ıman
da uykunun hazma da büyük yardımı 

olur. İnsanın vakitsiz ihtiyarlamasına, 

.§flpMN ki .,.... 
tcamm w usuUJ .ı.&. 
reainde yapılan ;ı.. 
tl08tik 1ıa.rek8t'lıtlrj 

t>ücudiJ daimi bir .. 
yamklık halinde tu • 
~ içiıı bize ... 
ma yardtm eder. '""' 
kat bir &J iimnaaffli 
haricinde olarak u • 
zuvlanmtzı fazla yor. 
mamak l4zım. Her. 
gün i§Jenen uzuv tna. 
kinem.Lz, çok k~ 
"e biU&aasa geoelfri 
dinknmek ister. l}u 
halde çok yemek~ 
~, ae yemek f(lrl. 

ltısanlar, he1e yaılı in30n
lar birbirlerine ue çok kere'ler 
doktorlarına ayni §eyi Bant-. 

yorlar: Gittikçe ihtiyarlıyo.' 
rllz; gençliğimizi nasıl mu-' 
haf a:a mlr.ccğiz1 

tine haı.mın berbat olmasına, cildin ha
rabiyetinc en büyük sebep kafi miktar
da uyumamaktır. 

Kadınların birçoğu jimnastiğin yal
nız gençlikte yapılabileceğini zanneder
ler . Bu yanlış bir telakkidir. Çok küçük 
yaşından ba~Jayıp ihtiyarlığa kadar 
jimnastik yapmalıdır. Oturmak, hare
ketsiz ve jimnastiksiz hayat, §i§ınanlı
ğı, müzmin romatizmayı doğurur. Yani 
kan ve bütün uzvivctC' ihtiyarlığı geti
rir. 

Kuvvet, çalfıki, tazelik ve ı;ençlik 
ancak vücudun muntazam surette taliın 
edilmesi ile muhafaza olunabilir. 

Sonra herkesin göz önUnde tutması 
lazım olan bir şey de sebepsiz ve dok
torun tavsiyesi olmadan ilaç kullanıl

masıdır. Bu hususun unutulması sib
hat üzerinde ehemmiyetli tesirler ya-
pabilir. • 

Birçok insanlar herhangi bir dost ve 
ya. tanıdığın tavsiye ettiği ilaçları va
ltitsiz ve hesapsız olarak alırlar. Lüzum 
olmadan; doktor tavsiye etmeden ilaç
tan sakınmak lizımdır. 

lki kelime ile ihtiyarlığın gelmesini 
mUmkün olduğu kadar geciktirmek, 
vikudu sıhhatli, ruhu genç muhafaza 
edebilmek için bu nnslhatlcrJ tatbik et
mek kafidir. İfratlar, suiisUmaller ha4 

yat ve gençliğin uzamasına en büyUk 
manidir. 
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Yalnız evler 
değil 

~.,.._ Amerikan JW)Derl ... --·•Jata da oek parlak geçtt: 
•ı11r1uıer .GiDi kendilerine tra1 yap. 
Mil~• da, ona yakin bir mevki ver

Çlb.>ldl, Karya, her memlek~Ua 

--- Vfl •1111ne llJlll&JI bilelt bir 

~llldlııı ._.., Kmklerilfler ona d&
:fada itibar ettiler. l'abt, daha bq

~-- hneel aklına eatnee. Karyu 
••-,..Weımm arumdan da a)L 

-V'etlmıB, .._ ............ ea 
•lh• kuemaı ... &öetflnıMll• .. 
a. _.ıe-.. a .. ..,,. ld •Pat<-• ...... 
ıJıl ım.w.. B1l.ı atı.• 'mmlu11 JrLe 

' 
Meh abın s hri 

~ _,.. 8-11 afet içinde yanıyordu. 

~ .. ft - ~- UlmmJı aPı içi
ll8' d~~ ,..,,..., manlaJari1le IDll -
_..~·na ... ,...... bdm 
~ at.w-41"9).llJ,.. gibi lavram,.... ı-. amw.....,.. IQlade. bea. 

IÜQ" ~ mw.banhrl, tetfaf -
geler - eat!d :tıR:Wal ..... '''VW
da. 8DP.tlıa. A4- oPDarma -
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. ler meydana gelir. lmıanlan tuaturan, 
midesini boan. kanımda ağn ve at.et 
yapan. hatta bazı bre aıome aebep olan 
Jete bu mikroplardır. 

Bozuk etJerln içindeki mikroplar 
çok zararlı ve zehirlidir. Kokmuş ba,. 

hk. ~ ve af!tteki mikroplar da ~ 
tehllkeUdlr. fnaaolarm hazmı cihazla· 
rmda tahribat yapanlar yalnız bu mik• 
roplar değildir. Zehri az olan mikrop- : 
lar da tehllkellcllr. 

B1r kere aıcak gilnlerde insanm dfti 
sıcak olur. İçi lae, yl1sıJe 15-20 daha 
u hararet ya.par. Çok yemek yenecek 
olursa c1ıf hararett gibi inaanm fçfıı
dekl hararet te fazlalqır. ll'ula kalori
nin verdfti hararet net!ceelle bazmı el· 
lıaztanndaki yeanıff Jemekler bozulur~ 
KeeeIA, fazla yailJ ,emekler, teker, 
JUDıurta ala vealrenbı mideye verdl-
11 fazla hararetle fazla gaz husule ge. 
Ur. Mide bu alır lıumedfp ~adan 
bbul etmfı oısa bile, sıcak gtm!erdc 
bu Jruvvetn yemeklerden vücuda fazla 
aln'lık veren maddele.r girer. 

Yas ldlnlerl dalma hafif yemek p
mek icap eıler, Batta: yoiwt olmali 
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Jae kalbbı durm•m111 için eııjeblyoa 
yapmahc:hr. Hastaya 18plrtolu bir Dit 
içirmek çok ararlıdır • 

GClDe§iıı imana ·en zararlı oldulu saat
ler 10 ile 12 araıada. Bu saatlerde ıtınea 
altında yQrilmek .mecburiyetinde olanlar 
tlzerlerindeki elbiselere dikkat etmelidir. 
MOmldlnae yakayı açık ve &enit tutmalı 
acalaı derecesine ı&e hafif elbise!• giye. 
-. baeta bnlrlan aeniı baalr yahut diler 
bir ppka bulundurmalıdır. Çok sıcak &ün
lerde bqaçık gezmek . 8Jhbata muzırdr. 
Eme. boyun ve diğer yerler ıeni1 tutulma-
1. mdnwmabdD'. 

Fazla miktarda 111 ve terbet içilmnnell, 
~ meyveden yaplbmj hararell 
llJnd8rGdl poplar tercih etmelicHr. lstiıa
liat edilbn çay ft bbw içmek muvaflt· 
tır. Bira da a miktarda içile_bitir. 
. ~ ft lntizanih idare etmek l8ltile 
)'iZ meniml lns8nm sıhbatlne çok fayda
lıdır. GGnet ve deniz insana yeni bir bayat 
balqeder. Fakat prograınsu olursa bar iki-
li de zararlıdır. . 

Yemekte itidal, ii;mekte dikkat. fazla 
çalqmaktaıı içtinap. 1mgın IOnet aftmcfa 
~ çe1dnmelt. hafif giy~ ı& 
m1r. yıkanıp temiz havada durmak gane. 
WI pUtia. kullanmak-~ k;I, JllS 
ınewiminde bayat ımna bayat katmıf CJld.. 
na.. 
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Karyu duğduğu zaman, annesi, baba
sı, onun bir gün çingene kralı olacağını 
akıllarına bile getirmemişlerdi. 

Çünkü kendileri asil bir İngiliz ai
lesindendi ve oğulları için ancak yük..., 
sek bir istikbal dü~ünebilirlerdi. Fakat, 
talih, kader denilen ~y bazan insanları 
öyle ummadıkları şeylere sürükler ki., 
Böyle olmasa zaten talih ve kader diye 
bir şeyin bulunduğunu kabul etmemeli 
ıaznn ... 

Karyu 1693 senesinde, Devon'da dün
yaya geldi. Bu, sarı saçlı, mavi gözlüı 
nurtopu gibi bir yavru idi. Büyüdü; da.
ha güzelleşti. Gürbüz, ne§eli, ele avuca. 
sığmaz, ateş gibi bir çocuk olmuştu... 
Annesinin, babasmın bir tanecik oğlu 
olan Karyu, el üstünde bUyiiyor, fakat 
ayni zamanda iyi bir terbiye almasına 
dikkat olunuyordu. 

IKaryu tahsilini r.riverton'da yaptı. 

Şimdi, uzun boylu, yakışıklı bir deli
kanlı olmuştu. 

16. 17 yaşlarında ibulunduğu halde, 
daha fazla gösteriyordu, bilhassa ya,. 
ı:mdan ümit edilmiyecek derecede kuv
vetli idi. Zekbı da. ayni derecede inki
şaf etmiş, büyük bir adam gibi düşünüp 
hareket et.meye başlamıştı. 

Karyunun en ~ok düşüp kalkbğı üç 
arkadaşı vardr. Bunlardan biri Con 
Marten, diğeri Tomas Koleman, üçün
cüsü de Con Eskot idi. Bunların üçü de, 
Karyu gibi, yüksek aileye mensuptular. 
Üçü de onun gibi, zeki, açıkgöz çocuk
lardı. Onun için, kendisile çok iyi an
laşmışlar, hemen hemen hiç ayrılmaz 
dost olmuşlardı. 

Karyu, billıassn Con Marten ile çok 
kafadar bulunuyordu. BütUn yaramaz
lıklarında suç ortağı olarak onu alır, 
bazan da. ftendisi onıı aynı vazifeyi gö
rürdü ! Fakat, bir ka.bahatta. birisinin 
rolü ötekinden ne ka.dnr fazla. veya az 
olsa, aldıkları ceza ikisi için de aynı o
lurdu ... 

Bununla beraber, gerek muallimleri, 
gerek anaları babaları iki çocuğu he
men hemen aynı derecede seviyor, on
ları Meta kardC§ olarak telfikki ediyor
du. 

Karyunun diğer iki arkadaşının da 
onunla ~ok sıkı bir dostluğu vardı. Fa-

kat, oıılardan Karyuyu en fazla se\'en 
Con Eskot idi. 

Bu dört ahbap çavuşlar bir gün bel
ki hayatlarındaki en büyUk eğlenceyi 
yaşadılar: 

O civara gelen çingene aşireti, ken
dilerine has Metlerile bir eğlence tertip 
etmişler ve şehirden istiyenlerin gele
bileceğini bildirmi§lerdi. Tabii, bu da
vete ilk koşanlar Karyu ile arkadaşları 
oldu. 

Ka.ryu, bu eğlence arasında, bir de 
ziyafet verileceğini haber alınca arka
daşlanna: 

- Haydin çocuklar, dedi, kaşığını a
lan sofraya koşsun ... 

Çingene ziyafetinde dört çocuk haki
katen çok eğlendiler. Fakat çingeneler 
de onlardan az eğlenmediler. Bilhassa 
Kn.ryu, onların gözUne girmekte geçik
mcdi. Çocuk, memleketlerine gelen bu 
misafirlere, birçok faydalı, eğlenceli ve 
meraklı hikayeler anlatıyordu. Başta 

.krallnn olmak ilzcre, ibütUn bu çingene-
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ler, Karyu'nun etrafında. toplanmış, o
nu dinlemeye başlamışlardı. Öyle ki, 
biraz sonra, eğlencede başkanlık vazi
f csi bu 17 ya.'.iında.ki çocuğa düşmüı:tü ... 

~ * .. 
Çingene kabilesi şehirden ayrılırken 

bilhassa Karyunun hatırasını kendileri
le beraber götürüyorlardı. Kral, çocu
ğa: 

- Bir gün biz de sizi memleketi.mi
de bekleriz, dedi. 

Karyu: 
- l~allah, dedi, yakında yine görü

şürüz. 

Çok geçmeden Knryu, çingenelerin 
daima yaşadıklnrı mmtakaya gidiyor
du. Fakat, kralla görüşmek nasip olmı
yacaktı. Çünkü, esasen oraya geldiği 
zaman ihtiyar olan bu ada.nı, dünyaya 
gözlerini, Karyuyu bir dnhn görmeden 
kapamışt1 ... 

Karyuyu da çingeneler kendilerine 
kral yapmak üzere çağırmıelardı ... 

Knryunun, yaşı ilerledikçe, maceraya 
karşı olan merakı daha fazla artmıştı; 

yabancı memleketleri gidip görmek, 
yeni bir muhit içinde, heyecanlı bir ba
yat ya.'.jamnk için can atıyordu. 

Çingene kabilesi, Karyuyu büyük bir 
merasimle kar§ıladı. Kral öldilğü için 
yasta bulunan blitün kavim, bu değerli 
misafirlerine yaptıkları merasime, se -
vinç havasından ziyade bir ihtişam ha
vası vermeye çalışmışlardı. 

Karyu bu seyahate arkadaşı Con Es
kot ile beraber çıkmıştı. Kabile, Karyu 
ile beraber Eskotu da çok iyi kar5ıla
mış, iki arkadaşı mümkiin olduğu ka
dar izaz ve ikrnm etmişti. 

Genç misafirler §Crefine yapılan bü
yük eğlence ve toplantılardan sonra, 
kmlm şimdilik yerini tutan reis, J{ar
yuya, kabilenin kendisini kral yapma
ğa knrar verdiğini bildirdi. Karyu, 
kendisinin başka bir milletten olduğu
nu, bu vazifeyi kabul cdemiyeceğini 

söyledi. Fakat bunları söylerken pek 
samimi değildi. Kendisi, teklif olunan 
işe (]Oktan razı idi ve can atıyordu. 

Kabile halkı ve onların namına lıa-

rcket eden reis, Karyuyu kral yapmak
ta o kadar ısrar ettiler ki, çocuk, bu 
teklifi kabule mecbur olmuş bir vaziyet 
aldı. 

Ogün, bir müddet evvel J{aryunun 
misafir olarak bulunduğu ziyafete ben
ziyen büyük bir ziyafet verildi. Fakat 
bir farkla: Bugün Karyu çingenelerin 
kralı bulunuyordu ... 

Bu maceradaki rolü, ancak macera 
heveslisi bir genç olmaktan ileri gilmi
yen U:aryu hadisenin bu safhası bi
tince, tabii, kabilenin bulunduğu yer
den ve oradaki ahaliden soğumuştu. Gö
zünde memleketi tUtüyor ve biran ev
vel annesini babasını ve.. sevgilisini 
görmek istiyordu. 

Nihayet bir gün, 1ngiltereye geldi ve 
çocukluğunun aziz h:ı.tıralarmı saklıyan 
şehrin kucağına kendisini attı ... Anne
si, babası Karyuyu, bir daha gönder
memek üzere, yanlarında alıkoymak is
tiyorlardı. Fuknt, yine ondan ayrılma
ğa mecbur oldular. Yalnız, daha fena 

bir şekilde. 
Şehrin hakimi, ~bi olduğu memleket

ten başka bir memlekette kral olmayı 
Karyu için bir suç telakki etmişti. Kar
yu mahkemeye verildi ve sürgüne mah
kfım oldu ... 

Bir başka memleketin kralı olarak 
memleketine gelen genç, bir ba~ka 

memlekete esir gibi gönderilerek ayrı
lıyordu. 

Karyu, Amerikada Meriland'a sürgü
ne gönderilmişti. Bundan genç macera 
heveslisi pek de şikayetçi değildi. Çün
kü yine yabancı bir memlekete gidecek, 
yeni bir hayat yaşamağa başlıyncaktı. 

Karyu, Merilandda memleketten dışa 
n çıkmamak şartile serbest bırakılmış
tı. Fnkat, bir kere serbestliği eline veri
len gencin memleketten dışarı çıkması
na mani o!mak kabil değildi. Net.ekim 
de olmadı. 

IAkin, Merilanddan uzaklaşan mı.r
yunun tuttuğu yol, İngiltere olmadı. O, 
henüz maceraya doymamıştı. Amerika
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