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du•• n JHatayda tescil n1uamelab hakkında icap eden 

tedbirleri tesbit etnıek üzere Vali ile arkadaşlarının 
muhakemesine devam edildi 

Mülkiye müfettişlerinin 
fezlekesi okundu 

Bunda, Valinin vazifesini ihmal ve suiistimal ettiği 
hareketinin ceza kanununa göre takibat icrasını 

müstelzim bulunduğu bildiriliyordu 

1 . 

1· 

Mıtlı.4'k6rr..c etliTenlercleJı l(Qcaell V.1.1tlat 
Bay Hı.lmit Oskay .• 

Ankara, 15 (Hususi) - İstanbul 
vali ve belediye reisi Muhittin f'stün. 
dağ ve {lrkadaşlarının aleyhlerine a. 
çılan davaya bugün temyiz mahkeme. 
si dördüncü ceza dairesinde devam e. 
dildi. Heyeti hakime ayni zevattan 

mürekkepti. • 
Saat 10.15 de celse açıldı. Evvela 

Üstündağın dalihiye müfettişleri~e 
verdiği cevap okundu. Onun üzerme 
reis: 

- Buı:.adaki ifadenizle Dahili~:e 
müfettişlerine verdiğiniz cevapt~. bır 
rnübayenet gördük. Dahiliye ınufet. 
tişlerine verd iğiniz cevapta 329 ta. 
rihli kanuna göre muamele yapıldı, 
burada ise komisyonun kararil.e ~a
zariık yapmak surelile arsa istımlak 
edildi diyorsunuz. . 

t.. "b yenctı ı..cadeler arasındaki bu mu a 
izah eder misiniz? dedi. 

Vali şu cevabı verdi: 
- Vak'a üzerinde hiç bir mübaye. 

net yoktur. Pazarlığa mübayaalarda 
şahsi hanaatimizle değil, istimlak ka. 
nununa uygun bir §ekilde hareket et. 
tik. Meselenin esası da budur . 

Reis _ Arsaya kıymet takdir edil. 
dimi? 

Vali - Tabii kıymet takdir edildi. 
Pazarlık yapılarak, encümene havale 
edildi. Muamelenin şekli budur. 

Bu sual ve cevaplardan sonra f stan. 
bul belediyesinde bazı yols~~lu~lar ol. 
du!fu hakkındaki neşriyat uzenne !5

• 

ta:bula gelen mülkiy~ .m~fe~tişlerın. 
nin tahkikat ncticesını ıhtıva eden 
fezleke ve neticesi okuttur~ldu: 

F ezlekenin hülasa ve netıcesı şu -

dur : 
( Sonu: Sa. 6. Sü. 7.) 

f Deısimli Kız 

1 
t'az ırn: Niyazi Ahmet 
Yeni rom1111m ız bugün i k:nr 

S'. th •ft> min le harlarfı 

i 

v aon ce"aılbnınHdla ş§yDe d e <dln: 
Arsasını satmak isteyen lerden birinin 

Eşref olması ve Eşrefin de benim arkadaşını 

olması onun nıalını be lediyeye satmak 
hakkını n ez'eder mi? 

' 

Belediye taro/ıııdan satm a11mna~1 bir 'davaya scb.cp 
olaa Asri 31< :xırlıl.: .• 

iktısat Vekili 
Karabüke gitti 
Kesebir, Maden Mühendisleri 

Cemiyetinin fahri reisliğini kabul etti 
Gazete başmuharrlrlerlnln tetkikleri 

Zonguldak, 15 (A.A.) - ZonguL j 
dak maden havzasında kazalara kar. 
şı mücadele etmek üzere 30 apereyle 
mücehhez olarak tesis olunan tahli _ 
siye istasyonunun dlin İktısat Vekili 
Şakir Kesebir'in huzuriyle küşat res. 
mi yapılmıştır. 

Evvela Havza müdürii ve başmü . 
hendis Cemal Zühtü Aysan tarafın . 

dan güzel bir nutuk söylenmiş ve mU. 
teakiben İstiklal marşı dinlenmiştir. 
Bundan sonra lklısat Vekili Kurde • 
leyi keserek istasyonu açmıştır. ls. 
tnsyon dahilinde maden galerilerini 
temsilen tahtadan üç katlı bir ma • 
den ocağı dahili tertibatı gösteril • 
mektcdir. Vekilin huzurunda sun'i 

(Sonu: Sa. 5 Sü. 4.) 

Eminönünde dünkü 

' 

bir 9öril11ilJ •• 
( Ya.:ısı S iltıdü sayıfamı::da) 

Fevkalade murahhasımız Cevat 
A~ıkalın Antakgaga gitti 

• t i ,. -

Antakya, 15 (A.A.) - Yakında 

başlıyacak olan tescil ve seçim mua. 
melatı hakkında icabeden tedbirleri 
mahallinde tesbit ve Fransız maka • 
matı ile temas ve teşrikimesai etmek 
Uzere f evkalfide murahhas olarak hU. 

oyun oy1wy::m Hataylılar •• 

kumetimizce memur edilmiş olan Ha. ı 

riciye Vekaleti birinci daire reisi orta ı 
elçi Cevat Açıkalın dün ak;;ıam !sken. ıı 
deruna muvasalat ve hemen Antak. 1 

yaya hareket etmiştir. 

Şehit mühendisimiz 
Dün hazin 

toprağa 

Evvelki gün genç tayyare mühen
dislerimizden Salahaddin Alan, bir ta
lihsizlik eseri olarak, Türk işçi ve ze
kasının meydana getirdiği tayyaresile 
İnönü sahasına inerken tayyaresi ka
paklanmış ve değerli tayyareci ölmüş
tü. 

Salahaddin Alanın cenazesi bayrak· 
lara sarılı olduğu halde Eskişehirden 

İstanbula getirilmiş; ve dün kendisinı 
seven, tanıyanların gözyaşları arasında 
Edirnekapı şehitliğine defnedilmiştir. 
100 den fazla otomobil ve 60 kadar çe
lenk vardı. üç yabancı dil bilen Sala
haddin Alan Almanyada okumuş ve 
y~ksek tahsilini de Fransada yapmış 
bır tayyare mühendisimizdi. 

bir merasimle 
bırakıldı 

An karada 
dünkü yağmur 

Ankara ıs (Telefonla) - Bu&üıı 
akşam üzeri şehrimizde şiddetli yai· 
murlar yagmış, muhtelif yerleri sular 
basmıştır. Bu arada hamam önünde 
dört eve tamamile su girmiş, Yenite· 
birde Devlet şfırası arkasındaki evleri 
Dikmen ve Necati bey caddelerinde de 
birçök evlerde sularla çevrilmişti'. 3-4 
saat devam eden yağmur şehirde göl
ler husule getirmiştir. İncesu ilzerinde 
bir köprünün yıkıldığı haber verilmek 
tedir. 

fi)ünktin peşinden : 

Turiznı tedbirleri 
Çnlışnn her fnhriknııın ınun.)-ycn İJlr mnsrnfı \nrdn·; fabrikatör 

.sntıştnn h u nın rafı çıknı"<lıkt.nıı sonra elimle knlnn mnlm en ucld 
tiyntJn sntı,111 1 kendisi için ki\r SRl ar. 

Tıııkı hunun gibi şimdi her ı;ıcmlckct kendi umumi i tihsal 
nııısrnfını keneli hmluUnrı da.hillmlc yn~n.)nıı nüfusa taksim ettikten 
~onı·n haı·iı;te milli mahsulleri için hıılnhihliği her ) eni müşteriyi 
fazla bir kilr arıııaktndır. Ilu maksatla ıh rııpıı ıle\ lc>tJcri kendi 
meııı lckctlerino mliıııkün olc1uğu kn<lnı· fnz1R tm·i t gcUrmck itin 
fcclnkarhklnr ynımınktım çekhımiyorlnı·: 

1 - 1\Jcmlckettc en nz nltı gUn oturmak Jı;hı gelen yabancılara 
umumi nakliyat ücretlcrimle yüz<lc 70 nlshctindc tcnzilAt ynıımak, 

2 - Jlnrlı;tcn gelen 3nhnııcılnrn ııcuz fİ)nt ile dÖ\lz , ·ererek 
keıulllcrine memlekette ucuz J nşnnınk imkfınını temin ct:mck, 

3 - l\l unyycn zamanlarcla fcsth nl tarzında bü)·ük eğlenceler 
tertip ederek scyynh akınlan cclhetnıck ••. glhi. 

Hnı·lci turizm lınrckC'tlnJ cnnlnnıbl'nınk l~ln hlt olmn7."a lstan
hıılıın fl' U\•nl mc' iminde biz de bu türlü tcdhlrlcrc hnşvurmak 
mcchul'fyctlndcyiz. 

HASAN KUMÇAYI 
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Dersimli Kız 
Yazan: Niyazi Ahmet 

No. 1 

- Yaranız çok mu ağrıyor? 
Yaralı derin derin inledi. Sonra: 
- Çavuş, çavu§ .. diye sayıklaıöı. 
Gene gözlerini yummuştu. Kımılda-

mıyordu. 

Burası, üstü toprakla örtillü, duva
rı toprak, ıdöşemcsi toprak bir kulube 
idi. Tepesinde bir baı sığabilecek ka
dar delikten sızan kuvvetli ışık, kulu
benin ancak küçük bir yerini aydınla
tabiliyordu. 

Saçları dağınık, üstU başı yırtık genç 
bir kız kapının önünden kırık destiyi 
aldı. Yaralının önünde durdu. Kirli bez 
parçalarını ıslattı. Baygın bir halde 
yatan adamın yarasını tcmizlcmeğe 

batladı. 

- Çavuı .• Çavuı ... 
- Yaranız çok mu ağrıyor? 
Yaralı gözlerini açtı. Karşısındaki 

kıza, etrafına, tavana, ııık sızan deliğe 
baktı. Gözleri kıpırdamıyor, mütemadi
yen etrafa dönüyordu. 

- Neredeyim?. 
- Aıiretin elinde .. 
Kız gülümsiyordu. Dudaklarında 

müstehzi bir kıvrılıt vardı. Gözlerini 
yaralının gözlerine dikti: 

- Aşiretin elinde .. dedi ve ilave et-

ti: 
- Sizi yaralayan aşiretin elinde .• 
- Askerlerim nerede?. 
- Onları öldürdüler!. 
Yaralı gözlerini kapamıştı . Genç kız 

devam ediyordu: 
- Cephaneyi de aldılar .• 
Yaralı birden yatırılmış olduğu top

rak üstünden fırladı. Ayağa kalkmıştı. 
Kızın omuzlarından yakalayarak sars
tJ ve bağırdı: 

- Çabuk söyle, o aıiret a'damları ne
rede .. Benim silahım nerede?. 

Genç kız çevik bir hareketle yaralı
nın elinden kurtuldu. iki aldım geri çe
kildi. Sonra kan pılitıları aihnmemiı 

yaralının omuzuna §iddetlf bir yumruk 
ihdirtr }lbi yakalayarııc l<apıyi doğru 
çekti. Yirmi adım kadar ilerisini iıaret 
etti. 

On beı kadar baştan ayağa silahlı 

adam ıduruyor, sakallı birini dinliyorlar 
dı. 

Yaralı ıon bir gayretle kuvvetini 
topladı. Kızı bütiin hızı ile sarsarak 
kapının önUnde yıktı ve süratle kala
balığa doğru koıtu. 

Genç kız birden neye uğradığını an
layamamıştı. Fakat kendisini çabu'k. 
topladı. Ayağa kalktı: Kalabalığa doğ

ru garip bir sesle haykırdı. Sonra ya
yından fırlamıı ok gibi arkasından 

atıldı. 

Apret adamları bir saniye içinde si
lihlarına davranmıılar, birkaçı fiıek· 

lerini sürüp kendilerine doğru ilerliyen 
adama çevirmiılerdi. Fakat meaaf enin 
ulıit ve yaralının ıüratle cnlarına ka
dar ilerlemit olması hiçbir hareket 
yapmalanna meydan vermedi. 

nralı, duruıundan aşiret reisi ol
duğu anlatılan sakallı bir adamın önlin 
de durdu. Sol elinin yumruğunu sıka
karak Uzerine ylirüdü ve: 

- Alçaklar .. diye bağırdı. Cezanızı 
göreceksiniz. Köpekler .. işte ben de 
karıınızdayım .. Ne yapmak istiyorsa
nız yapınız. 

Hiçbiri ses çıkarmıyordu. ihtiyar, 
birkaç adım ilerideki diğer bir kulube
ye doğru döndü: 

- Besi.. Besi .. diye seslendi. 
Ustü başı temiz genç bir kız kapıdan 

fırlayarak koştu. Aralarında fısıltı ha· 
linde bir konuşma geçti. Besi denen 
kız, yaralının kulubesindeki kıza dön
dü. Elini havaya kaldırarak şiddetli bir 
tokat attı. 

- Tez .. Bunu yerine götür .. Söyle
diklerimiz çabuk olsun .. 

Dedi. 
Yaralının gözleri kararıyordu. Sağ 

omuzu biç kımıldamıyordu. Yaralandı· 
it andan itibaren hayli kan zayi etmiş
ti. lki ıündür de ağzına bir bkma bir 
teY &lrmemişti. 

Genç kız yaralıyı kucaklayarak kal
dırdı ve kulubesine !doğru uzaklaştı. 

Toprafa bir keçe serdi. Kendinden ta
mamile geçmek üzere olan yaralıyı ya-

tırdıktan sonra yarasını yıkamağa baş
ladı. 

Jandarma yüzbaıısı Kazım, dört se
nedir Dersim mıntakasında seyyar jan
ıdarma taburunda vazife görüyordu. 0, 
Dersimlilerin ne derece vahıet içinde 

olduklarını Seyyid ve ağanın emrile kayıt 
ve şartsız en umulmaz hadiselerin vu
kubulabileceğini biliyordu. Dört sene 
içinde bu gibi sayısız hadiselere §ahit 
olmuştu. Jandarma yUzbaşısı Kazım 

gene biliyordu, ki Dersimli, eğer ağa
sından emir almışsa, kim olursanız olu
nuz derhal öldürürdü. Onun için çok 
defa bir adım ilerisi görülmiyen fun
dalıklarda, göz karartan uçurumlarda 
yılan gibi sürünerek pusu kuran Der
simlilerden sakınırdı. Çünkü onlar pu
su kurar, önlerine çıkana ateı ederek 
öldürürler, kendileri görünmezlerdi. 

Perekten Hozata cephane götürür
lerken yanındaki jandarmalara: 

- Aman çocultlar demişti, Singet 
köprüsünde çok dikkat etmek lazım. 

Pusu kurmuş olmaları muhtemeldir. 
Bu kayıtlara rağmen tam köprünün 

başına geldikleri sırada şiddetli bir 
yaylım ateş karşısında kalmışlar, jan
darmalar öldUrülmüş, kenldisi de yara
Janmıftı. 

* • • 
Kazım, gözlerini açtığı vakit karşı· 

sında gene o 'kızı gördü. Atiret adam
larına doğru koştuğunu, kızın kendisi
ni kovaladığını, orada başka ve hariku
lade .güzel bir kız ortaya çıkarak 

öbür kızı tokatlaldığını hatırladı. Va
zife esnasında düştüğü ağır vaziyeti 
düşündü. Cephane yetiştirmek gibi 
mühim bir it almııtı. Diılerini 11cırda
tarak mırıldandı: 

- Yazık .. Türk kanı taııyanlarla 

düımanlık yapmak ne fena. 
Genç kız biraz daha yaklaıtı ! 
- Ne diyorsun? 
- l3Jii!lıCYJdEmi>toruın. Aüşn:ıanlarım 

dan bahsediyorum. 
- Hangi düımanlır?. 
- Derıimliler .. Siz .. Hepimiz bir 

kan olduğumuz halde birbirimize ldü§
manlık ediyoruz. 

- Bize çok mu kızıyorsunuz? 
- Sizin köpek Seyyid ve ağalarını-

za kızıyorum. Onların hepsinden ıizi 

kurtaracağız. 

Kız sert bir kahkaha attı. 
- Kurtulmak için mi bu sözleri söy-

lüyorsunuz? 
- Niçin? 
- Sizi bırakayım istiyorsunuz. 
- Siz mi beni bırakacakıınız? 

- Sizi ben iyi edeceğim. 
- Sonra ne olacak? 
- Genç kız bayin bayin yüzbaıının 

yüzUne bakdı. 

- Öldürecek misiniz? 
Kazım bu suali ıon derece ıoğu'k 

kanlılıkla fakat biraz öfkeyle sormuı
tu: 

- öldüreceğiz elbet .. 
- iŞmdi niçin öldürmüyorsunuz ? 
- İyi ettikten. biraz iyi ettikten 

sonra öldüreceğiz. 
Bu sözler hiç de garip değildi. Der· 

siıı*le bunlara benzer binbir garabet 
vardı. Kazım: 

- Bu da onların bir adeti olacak .. 
diye düşündü, bu hale geldikten sonra 
onların elinde ölmenin çok acı olacak
tı. Bir çaresini bulup kaçmak, kurtul
mak, sonra intikam almak lazımdı. 

Aradan dört gün geçmiıti. Kazım 

sağ kolunu kıınıldamamakla beraber 
kurşun yarasının iyileımekte olduğu

nu hissediyordu. Yanındaki kızın d3 
ismini öğren mitti: Gülçubuk ona hep 
kendi adı ile çağırıyordu. 

Döroüncü günün akşamı idi. Sor
du: 

- Gülçubuk, beni ne vakit ö;düre-
ceksiniz? 

- Onu ben bilmem. 
- Kim bilir? 
- Besi söyler .. 
- Kim bu Be.i?. 
- Seyyidin karısı .• 
- Hangi Seyyidin?. 

izmir haberleri: Tuna havzasında 
Almanların kurınak iste

diği ekonomık nüfuz 
izmirde iki define 

Tayms gazetesinin Budape§te mu. 
habirinin yazdığına göre, Alınanların 
Tuna havzasına iktısaden nUfuz et -
mek istediklerini gösteren alametler 
çoğalmaktadır. 

bulundu 

Şu dakikada, bir Alman hükümet 
delegasyonu, Tuna memleketlerini 
dolaşarak o memleketlerle Tuna sey. 
r.soferi hakkında müzakerelerde bu • 
lunmaktadır. Bu müzakereler, bilhas. 
sa Almanyanın "Tuna teynelmilel 
kontrol komisyon,, undan çekilmesi 
ve A\·usturyanın Almanyaya ilhakı 
dolayısiyle vücuda gelen yeni vaziyet 
bakımından yapılmaktadır. 

İnanılacak menbalardan öğrenildi
ğine nazaran, Almanya, Tuna devlet
lerinin de "Beynelmilel komisyon,, 
dan çıkmasını ve Almanya ile birlik
te sırf Tuna memleketlerinden mtite. 
şekki! bir komisyon kurmasını ve bu 
komisyona. Tuna harici devletlerin a. 
tınmamasını istemektedır. 

Tayms muhabiri: 

"Böyle bir komısyonun, başlıca Al
man rntirakabesl altında bulunacağı_ 
nı, hatta böyle bir komisyon olmasa 
bile, Tunanın, gUn geçtikçe Alman 
kontrolli altına gireceğini,, söylüyor 

ve bilha!!sa Tunayı Ren nehrine rap
teden vapur kanalının bitirilmesin
den sonra kuvvetle \'arit olabileceği. 
ne işaret ediyor. Sonra şunları yazı. 
yor: 

"Bulgaristan, Macaristan, Roman. 
ya ve Yugoslavyanın vaziyeti ne plur
sa olsun, Çekoslovakya bugUnkü va. 
ziyette bu gibi tekliflerin her hangi 
birine ehemmiyet verecek d&ğildir. 

Zira, onun bUtUn menfaatleri, siyasi 
ve ananevi, "Beynelmilel Tuna kon. 
trol komisyonu,, nu kuran devletler 
iledir. Ayni zamanda Çekoslovakya, 
bütün Tuna memleketleri arasında en 

kuvvetli sanayi memleketidir. Alman 
piyasasma en az ihtiyaç gösterenidir. 
Bu suretle Çekoslovakya, bugUnkU 
haliyle tlnidi Tuna devletleriyle Al ~ 
manya arasında pek derin hoktalara 
kadar varan ekonomik teşrilfimfüra:t 
plinlarma aal~ uymamaktadır.,. 

( __ Y_e_n_ı_N __ eş_r_ı_u_a_ı_) 
Yarının Mektepleri 

Meghur Pedagoji alimi Jon Devvey. 
in en son terbiye sistemlerinin Ame. 
rlkada tatbik şekillerini gösteren bu 
eser') Prof. Sadrcltin ~lal Antel ta
rafından tercüme edilmiş ve Kanaat 
Kitabevi tarafından neşr'"'dilmiştir. 

Değerli ve faydalı bir eserdir; tavsiye 
edc:iz. 

İzmir, (Hususi) - Pınarbaşmda 
oturan Tahir Tokgöz adında bir yurt. 
taş, lzmir defterdarlığına müracaat. 
le, Pınar ba§ında göstereceği mahal
lerde define bulunduğunu ihbar et • 
mi§ti. 
Defterdarlık bu ihbarla derhal ala. 

kadar olmuştu. Bu sırada Tahir Tok
göz, Atinaya giderek, orada bulunan 
bazı eahıslarla temas ederek şehrimi. 
ze döndükten sonra, evvelki gün aHi
kadar makamlarla Tahir Tokgöz ara_ 
sında noterlikte bir mukavele tanzim 
edilmiştir. Bundan sonra da Pınar. 

başında definenin bulunduğu mahalle 
gidilmiştir. 

Tahir Tokgöz, evvelce Pınarbaşında 
ıkcn bil:ihara oradan kaybolan Niko_ 
la 1stelyonun oğlunun evinde elindeki 
krokiye göre hafriyat yaptırmıştır. 

Bu hafriyat müsbet netice vermiş. 
tir. Zira hiç zahmet çekilmeden sanki 
eJle konulmuş gibi bir küp içinden 100 
adet altın, iki beşibiryerde ve iki İn
giliz lirası çıkarılmıştır. 

Bundan sonra. Istelyonun oğlu Mi
halin evine gidilmiştir. 

Orada da gene Tabirin gösterdiği 

yer kazılmış \'e bir ufak çanak içinde 
137 Türk lirası, dört lira çeyreği, bir 
lngiliz lirası ile birçok nikel paralar 
çıkarılmı§tır. Bu paralar iki mendile 
konarak hazırun tarafından mühür • 
lenmi§ ve dönUlmüştür. 

Dün bu hususta resmi muamelele_ 
rin ikmaline çalışılmıştır. Çıkarılan 

altınlar Cumhuriyet merkez bankası. 
na yatırılmı~tır. 

Yapılan mukaveleye göre bu altın. 
lardan yüzde yirmi beşi hazineye ait 
olup üst tarafı muhbire verilecektir. 

Verilecek olan paradan ayrıca buh_ 
ran ve muvazene vergisi kesilecektir. 

Tahir Tokgöziln daha bazı mahal • 
lerde define bulunduğuna dair elinde 
krokiler olduğu anlaşılmıştır. 

Qeşmede b r cinayet 
İz.mir, (Hususi) - Çceıne kazasın_ 

da feci bir cinayet olmuş, 45 yaşların. 
da Bayan Nazmiye isminde bir kadın, 
yirmi bir yaşında bir genç tarafından, 
dokuz yerinden bıçakla ağır surette 
yaralanmıştır. 

Yaralı Jzm!re getirilerek memleket 
hastahanesinde tedavi altına alınmış. 
tır. Bu mUthiş cinayeti işliyen genç 
Çeşmenin Nohut Alan köyUndcn • ~o. 
hut Yılmazdır. 

Ayni köyden bayan Nazmiye Çamı. 
Çamlılıkuyu mevkiindc bıçakla yara_ 
ladıktan sonra jandarma karakoluna 
bıçağiyle birlikte teslim olmus ve: 

Türk - Fransız 
dostluk anlaşması 

Tozlaır altında uınutuDmayacaktır, 
çOnkü aıradlakn ı nı~1Dafdaır ihlal 

edDDmDştaır.u 
Türk • Franaız dostluk mua

hedeıinin metni Fransız Hari
ciye nezareti tarafından geçen 
gÜn neırcdilmiıtir. Bu münaac 
betle Fransızca "J ournal,, ıa· 
zeteai ıunlan yazmaktadır: 

4 Temmuzda Ankarada parafe edil
miş olan Türk - Fransız doıtluk mua
hedesi ve onunla beraber bir de beyan
name neıredilmiıtir. Bu ikinci vesika, 
B. Jorj Bone tarafından pek isabetli 
olarak Türkiye ile Fransa arasında te
ıiı edilmesine baılanan yakınlığı tama
men elde etmek için tutulması lazım 

gelecek hattı hareket hakkında bizi 
aydınlatmaktadır. 

Filhakika, Ankara misakı haı:idi za
tında yalnız ademi taarruz ve müşave
re hakkında umumi taahhütlerden iba
rettir. ŞUphcsiz ki bunlar değeri olan 
ıeylerdir. Fakat iki memleket arasında 
ki asırlık doıtluğu bozan ihtilaflar tıal
le\lilmemit olsaydı bu taahhütler az 
zamanda kUtUphanelerin ~lan içinde 
kaybolup giderdi. 

Bu dostluğu yenilemek ancak ıu au-

retle kabil olmuştur: Türklere ıunu iı· 
bat ettik ki, onların arzularına muhalif 
olmamız şöyle dursun, arzumuz, ken
dilerinin İskenderun statüsünün tatbi· 
kinı:Jen beldediklerini elde etmeleridir. 

İskenderun Sancağının ıtatUsü, 29 
mayıs 937 de Milletler Cemiyeti konıe
yi tarafından tesbit edilen şekli ile, 
Türk unsurunun ekseriyetini tayin 
edecek ve bunun neticesini ortaya çı
karacaktır. Fakat bir ıartla: Türkiye 
Sancak hakkında artık hiçbir arazi id
diasında bulunmayacaktır. 

Yalnız, bu anlaımanın tatbik edile
bileceğini ve Türklerin arzularını tat
min ettiğini kabul etmek kalıyor. Son
ra, Sancak statiisünün Türkiye, Suri
ye ve Lübnan arasındaki iyi komşuluk 
münasebetlerini tamamile tanzim ede
cek bir anlatma ile tamamlanması da 
lazımdır. 

Bunun derhal tahakkuk edeceğini 

düıünebilmek için anlaşmanın Şamda 
husule getirdigi tesirden haberdar ol
mamak lizımdır. 

- Ben bir kadın yaraladım, tesliıf 
oluyorum, demiştir. 

Yirmi bir y~ında bir genç olan fd. 
maz, bayan Nazmiyenin on beş yafSD' 
daki kızı bayan Zahideyi iki senedd' 
beri sevmekte ve kendisinin iddiasJJlf 
göre aralarında derin bir a§k macerl
sı devam etmekte idi. Bu aşk hayati 
bundan yirmi ~ önce safiyetini kaf• 
betmiş ve Bayan Zahide Yılmaz tara
fından kirletilmiştir. 

lşin saklanması mı, ortaya vurul
ması mı daha iyi olacağı iki aile arı
miye evvelki gUn karakola müracaat.. 
le kızına Yılmaz tarafından cebreO 
taarruz edildiğini ihbar etmiştir. 
Yılmaz bu ihbardan fena halde ınU. 

teessir olmus ve bayan Nazmiyenio 
vücudUnU ortadan kaldırmak pahası. 
na bile olsa işin zabıtaya aksetmesine 
mani olmak istemiştir. 

Yılmaz, son tahkikat açılmak üze• 
re karakola celbi sırasında bayan 
Nazmiyenin yolunu keserek Uzerine 
saldırmış ve bıçağiyle dokuz yerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Suçlu adliyeye verilmiştir. Bayan 
Namıiyenfn sıhhati iyilc§meğe başla. 

mıştır. 

Telefon Hattı Payas'a Vardı 
Payas, (Hususi) - Ankara _ Ada. 

na arasındaki telefon hattımız Dört
yol, Ceyhan \'e Payas'a kadar uzatıl. 
mış ve bu kasabalarımız ile telefon 
muhaberelerine başlanmıştır ... . 

Adana • Paya.s telefon hattının 

Suriye'ye bağlanması üzerindeki ça • 
h§malara devam olunmaktadır. 
Aldığımız malumata göre P. T. T. 

idaresi 1938 finans yılında Af yon • 
Burdur; Burdur, Denizli, Dinar, Na.. 
zilli Uzerinden lzmir hattını yapmağa 
karar vermiştir. 

Bu hattan ayrılacak bir kol ile te_ 
lefon hattı Ödemişe uzatılacaktır. 1. 
dare ayni yıl içinde bmir • Bursa • 
Jstanbul hattmı talah edecek ve bu 
hattı kuranporlörler koymak surefnc 
Ruvvetlendirıcektir. -

Diğer taraftan Eskişehir _ Bursa 
arası müstakil devre haline getirile
cek, Ankara • Adana hattı da takviye 
olunacaktır. 

P. T. T. idaresi halen Sofya üze _ 
rinden ya1 ılmakta olan Atina, Sela. 
nik ve diğer Yunan şehirleriyle 5e _ 
hiı ıerimiz arasındaki telefon muha
verelcrinin doğrudan doğruya yapıl. 
masını t<:min için İstanbul _ Yuna • 
nistan hududuna telefon hattı yapıla_ 
cak v~ '!Ju hat Edirneye kadar tem
dit olunarak İstanbul • Edirne tele • 
fonuna ikinci bir devre ilave edilecek, 
mevcut hat da ıslah olunarak Avru_ 
pa görUşmelerinin daha iyi bir şekil_ 
de olması temin eailecektir. 

KURU N -, 
AHONI! l'AHIFESI 

Mtmleket Memlthı 

trtnde dı,ındo 

A~lık 95 Hı5 Kr .. 
3 aylık 260 425 • 15 aylık 475 820 • 
Yıllılı 900 1600 • 

rırlfeslrıden Dıılkan Birllğl irin ayda 
Jluı kuruş dOşQIDr. Posla blrlığine sir. 
rıılyen yerlere ayda )'elnıf$ beşer kuru~ 
lıımmedlll r. 

Ahone ka)dını bildiren mektup .-e 
telgraf Ocretınl, ıooııe parasının pos.la 

veya banka ile yollama Qerellnl idare 
kendi Oıerlne alır. 

TDrkiuenln htr posta mukt:lnd• 

KUHUN'a abone ua:ılrr. 

Adru deClşllrme Ocrell :t5 kunıştur 

L--------~~~~ --·-· --" ................................... . 
Cumartesi Pazar 1 

16 Temmuı-17 Temmuz 
7 nci ny - Gün 31 
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ı a~ı ı m 
Ccmaıiulcvvel 1357 I 18 19 1 
Huml Temmuz 1353 1 2 
Hızır günil 71 72 • 
Gün doğuşu 4,42 4,42 
Gilrı batışı 19,39 19,38 
Sabah namazı 2146 2,48 
Öğle .. 12,20 12.20 
lkindi •• 16119 16,19 
Akşam " 19,39 19,38 
Yatsı ,. 21,37 21,36 
imsak 2,28 2,30 .......... _. .. _. ................................... .,. 



Kızını kaybeden 
ihtiyar kadın 

Dün karşılaşınca bayg ı n lıklar 
geçir ip feryada başladı 

Hatice kız anası ile niçin 
konuşmak istemiyor 

Kızının peşinde tam 9 ay bütün 
memleketi, şehir şehir dolaşarak 
takip eaen ve bir tilrlü bulamayan 
ihtiyar blr ana, nihayet diln sabah 
adliyede mahkeme kapısmda görün
ce bangınJıkJar geçirerek kolundan 
tutmıış ve ağlaya ağlaya: 

- Rızım, benim canını .• Bana acı 
artık, seni kimseye vermem .. diye 
bağırakak bağrına basmak istemiş· 
tir. Pakat bu acıklı IC\'ha karşısın· 
da kız, bllAkls anasının elinden kur· 
tulup kaçmağa, polisten imdat iste· 
ın • e~e başlamıştır. 

Adliye koridorlarında. yüreği ya· 
nık bir anadan hıçkırık akisleri bı. 
raktıran bu acıklı vaka şudur: 

Ferlköyilnde oturan Asiycntıı kızı 
17 Yaşlarında Hatice geçen sene Mil· 
nıın adında bir gençle tanışmış, evli 
Ve iki çocuğu bulunan mümin kızı 
kandırıp kaçırmıştı. 

Asiye kadın, kızının birdenbire 
evden kaybolduğunu görünce çılgı· 

na dönmüş ve yavrusunun l1üminle 
Edirııede oıduğunu öğrenmiştir. A· 
siye soluğu Edirııedo almış, fakat 
l\ltiminle kızı bu sefer Ankaraya kaç 
nıışlardır. Memleketin muhtelif şe
hırlerinde bu suretle devam eden ta
kip 9 ay sürmüş ve elindeki 800 lir~ 
yı bu uğurda sarfeden Asiye kızını 
bir türlü ele geçiremeyince lstanhu· 
la dönerek bir a\'ukat tutmuş \'C l\IU· 
min aleyhine asliye birinci ceza mah 
kemesinde dava açmıştır. 

Birkaç celse suren duruşmada, 
Hatice celbedilip dinlenmek isten· 
uıiŞ. ve geçen sefer gelqıeyince hak· 
}u~4.a 1~ k•r,ar1 ç•klF,llA>.AiUl· 

Hatice kız, MUmlnden daTacı de-
ğildir. Koluna yapışan anasının bil· 
tUn ricalarına rağmen kendisine bir 
kelime söylememiş ,.e mendlllnt a~
zma tıkayarak dakikalarca sırtı dö· 
nilk bir vaziyette durmuştur. 

Duruşmaya dün de gizli olarak 

devam edilmiştir. 

Dört Çocuklu Bir kadın 
Muhakeme Ediliyor 

Dün asliye üçilncü ceza mahkeme· 
sinde hırsızlık yaptığı iddia edilen. 
4 çocuklu bir kadının duruşmasına 

başlanmıştır. Makbule 
Sultanahmctte oturan 1 k 

i . rda pazarcı ı 
kadının suçu, o c 'e. bir teneke 
yapan Saadetin e,·Jnden , ~ bir 

t eke sağ ) a,,ı. 
zeytin yağı, bir en 
çuval da sabun çalmaktkır. dlsinln u· 

1 kAr ederek, en 
Suçlu. n lduğunu ve bu 

fak tefek bir kad~:a~ağını söylemiş 
·çuvalları taşıyam • 

tir. ba vanaştırarak çal· 
Da,·acı ise ara • 1 

tmiş duruşma. suçu·· 
dığını iddia e h';lerlnl dinlemek U-

mUdafaa şa ı 
nun 1 une bırakılmıştır. 
zere başka b r g 

Bir Kardet Katili Müşahede 
Altına Alınıyor 

. Ankaradan Jstanbula 15 ya· 
Dun 1 kö 1' şında kardeş katili b r . r u çocu· 

ğu getirilmiştir. 
Ankarnya bağlı Balıi kazasının U-

zuncaovn köyünden olan katil çocuk, 
.zayıf ,.c hasta görUnUşl\i idi. Ustün
de parca parf,;a olmuş, bir pantalon· 
la yırtık bir mintan vardı. Meczup 
Bllld yürekler acısı cinayetini bir 
kaza neticesinde işlediğini iddia et· 
mektedlr. Şöyle ki: 

- Bir giln evde hasta yatıyordum. 
Canım yoğurt istedi. Kardeşim 12 
ya5ında Naile, ne olur, köşedeki 

}ı:hmot ağadan bir kase yoğurt al, 

dedim, bana, ters cevaıı verdi, elim· 
de bir çomak vardı. ŞaYulladım. var 
hızımla yüzüne fırlattım. Burnuna 
geldi. Hemen diışilp ölmuş. Ama. ben 
onu öldürmek istemedim." demek· 

tedir. 
Kardeş katili meczup genç bura· 

ya tıbbıAdllde müşahede altına alın· 
mak Uzere getirilmiştir. 

15 Yaşında Bir Komünistlik 
Suçlusu 

Cibali tütün deposunda amelelik 
yapan Mustafa Mehmet adında bir 
genç komılnistlik tnhrlkı\tı yapmak 
suçu ile yakalanmış, müddelumu· 
mlliğe sevkolunmuştur. 

.Mustafa 1\1 eh met 15 yaşını bitir· 
memiş olduğundan farıknnümeyyiz 

olup olmadığının tesbill için mua· 

yene olunmuştur. 

Bir Aile Kavgası 
Süleyman iyede oturan lıerber Şa

ban, diln gece evine gelmiş, yemek 
esnasında araları zaten açık olan 
kayin yeder! flc kavgaya başlamış. 

tır. 
Şabanın boğazına sarılan kayin· 

pl"dor, neticede Şaban tarafından 
makasla iki kolundan yaralanmış, 
ayırmak isteyen bacanak da bu ara· 

da yaralanmıştır. 
Üçiincil sulh ceza mahkemesinde 

sorguya çekilen Şaban, canını. kur· 
tarmak için bu işi yaptığını söyle
miş, hA.klm Kamil kendisini serbest 

bırakmıştır. 

Sinemada Oynanan Bir 
Oyunun Sonu 

Geçt'.'nlerde !;:.hzadeba§ındaki sine. 
malardan birinde, film oynandığı sı
rada, yanındaki Lütfiye ve Belkıs a. 
dır.da iki genç kızın üstlerine hücum 
eden, kendilerini çimdikliyen Boğos, 
dün ikinci sulh ceza mahkemesinde 
muhakeme olunmuş ve 41 gün müd. 
detle hapis cezasına çarpıh~~·5tır. 

f' ' ' ' ı 12 yaşında bir kıza 
tecavüz mü edildi 
Sabahat kızın babusı 
bu iddia ile mahke· 

meye başvurdu 
!\'lşantaşında oturan seyyar satıcı 

Eyiihiln kızı 12 yaşında Sebahat, bir 
hafta ev,·cl evden kaybolmu.ş, Baba· 

61 kızını lstanbulun her yerinde ara
mış, polise haber vermiş, fakat ara· 
matara rağmen scbahat bir türlü bu· 
ıunamamıştı. 

Nihayet evvelki gün EyUhün arka
daı;:~arından birisi Tophane civarın· 
d:ı dolaşırken, Schahati hlr bakkal· 
<!&n çıkarken görmüş, takip edince 
oradaki bir eve girdiğini farketmlş
tır 

I\:ızının yerini bu suretle öğrenen 
Eyüp hemen o eve giderek kızını Is· 
tem:~. o' dekiler ev,·elft böyle bir kı
zın yn"l!arında olmadığını söylemiş· 

ler, hllAhare cvJAtlık aldıklarını ile· 
rt sürerek kızı babasına ''ermişler. 
dlr. 

Kızını alıp eve getiren Eyüp, sı. 

kı bir sorgudan geçirince, yavruya 
tasallut edildiğini öğrenmiştir. Bu
nun üzerine hemen mtiddoiumumllt
ğc bir istida ile müraC'ant eden baha 

mahut e\·de oturanlardan 1000 lira 
tazminat istemiş ve kızını da ınua· 
yeneycı göndertmiştir. 

KUçiik Sebahat dün adliye dokto· 
ru Ell\·er Karan tarafından muayo. 
no oluıımuştıır. Yapılan tahkikat so. 
nunda, Sehahatln evlfltlık bulundu-

ğu e\' sahibinin gelini Nuriye bir 
gün misafir olarak gelmiş ve 13 ya
şındaki oğlu !\luı::tafn o gc<'c Sf'ha
hat ile bir odnda ve bir yatakta ya· 
tırılmıştır. Tahkikata de,·am 
maktadır. 

olun-

Polis Mektebi Mezunları 
Polis mektebinin elli birinci devre 

mezunları pazartesi günü saat 16 da 
Cumhuriyet abidesine çelenk koyacak
lardır. 

Şehir nasıl temiz 
tutulacak 

Tez kaldırı lan çöpçülere 
artık tesadüt' 

edilmiyecek mi? 
Belediye fiChrin temizliği için şube 

müdtlrlerine yeni bir tamim gönder • 
mıştir. Bu tamimde ~öyle denmekte. 
dir: 

"Cadde ve sokakların temizlenme. 
sinin iki rafhası vardır. Biri dükkan. 
Jar açılmadan ve halk sokaklara çık. 
madan süprüntünün ince kısımları • 
nın kaldırılması, diğeri de sabah ye. 
dıdcn akş.:ıma kadar kağıt gibi kaba 
suprüntülerin temizlenmesidir. 

Bazr semtlerde temizlik amelesinin 
ince ~üprüntüleri gece temizlemedik • 
lerdi, bila~:is gündüz sabahtan akşama 
kadar temizlik yapılıyormuş gibi toz 
ve toprağın kaldırıldığı görülmüş, şi. 
kay"'t edi!miştir. 

Bu hallerin kısa bir zaman zarfın_ 
da önüne geçilmesi, toz ve toprakla. 
rın kaldırılmasının gündüze bırakıl 
ması chemmiyetle bildirilir. 

--<>--
24 saatte dört 

yaralama 
Dün şehirde dört yaralama vakası 

olmuştur: 

1 - Arnavut\cöyde büyük ayazma 
mevkiinde çilekçilik yapan 35 ya§ında 
Mehmetle Rizeli Mustafa bir kadın yü
zünden kavgaya tutuşmuşlardır. Mus
tafa bıçakla Mehmcdi göğsünden ve 
sağ ayağından yaralamış, yakalanmış

tır. Yaralı hastahaneye kldırılmıştır. 

2 - Aksarayda Dcmirhun mahallesin 
de oturan 24 yaşında Salih ile 23 ya
şında Alaiyeli Muharrem isminıtle bi
risi bıSjakla ellerinden yaralamıı. ya· 
kalanmrıtır. 

3 - Valde hanında oturan Alinin 
met resi 30 yatında Fatma özcan hem
§Chriıi Niyazi ile Bakırköyüne gezme
ye gitmiş, dönerken fırıncı Mehmet ile 
bir arkadaşı tarafından tecavüze uğra· 
yarak bıçakla kaba etinden yaralanmış 
tır. Yaralı hastahncyc kldırılmış, fırın
cı Mehmet yakalanmıştır. 

4 - Bcşiktaşta Umraniye mahalle
sinde güvercin sokağında oturan ame
le Recebin karısı Ayşe komşularından 
Abdürrahmanın kızı Şükranın başına 
taş atarak yaralamıştır. 

DUT ACACINDAN DUŞTU -
Beykozda Uzunçayırda Ziyanın bosta
nında çalışan Haydar dün dut ağacın
lclan düşmüş, başından yaralanmıştır. 

OTOMOBiL ALTINDA KALDI 
- Lalelide Köprülü apartımanda otu· 
ran 18 yaşında İstiklal lisesi talebesin
den Feriha dün şoför Sabrinin idare
sindeki 112 ntımarah otomobilin altın· 
da kalmış. vücudunun muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralanmıştır. Fe
riha Haseki hastahanesine kaldırılmış· 
tır. 

-o-

Liman Ta rifeler 
Komisyonu 

Liman tarifeler komisyonu dün sa. 
bah saat 10 da Deniz Ticaret müdür. 
ltiğünde lktısnt Vekaleti tarifeler u • 
mum müdürünün riyasetinde ilk top_ 
lantrsmı yapmıştır. 

Toplrıntıda, bundan sonra yapıla. 
cak toplar.tılarda görüşülecek me: e_ 
lelerin esasları tesbit edilmiş. fener. 
ler ve tahlisiye tarifelerinde bazı ta. 
dilat yapılması kararlaştırılmıetır. 
Komisyon ikinci toplantısını Çarşam. 
ba günü yapacaktır. 

--<>--

Misafir Erkinıharpler 
Şehrimizde !:ulunan misafir Yugos_ 

lav, Yunan ve Romen erkanıharpleri, 
dün mihmandarları refakatinde ola_ 
rak şchrimi7.in şayanr dikkat yerle. 
rinde gezinti yapmışlardır. 

Misafirler, sah bününe kadar bura. 
da kalacaklardır. Sah günü Yunan 
hryeti memlekete dönecek. onu takip 
eden ~ünlerde de Yugoslav ve Romen 
misafirlerimiz avdet edecektir. 

Ondülasyon 
makineleri 

Talimatname 
ıyet mevkilne 

Hasan Ecza depo
sunda yangın 

mer-ıYangına sehebiyet veren
g irdi l Jer zannalhna al ı nd ı 

B 1 d. t r d dili~ Dün saat on dörtte Eminönünde e e ıye ara ın an on aSyon ma- ' . 
k. l · · · t · a·l · I t 1. Hasan ceza deposunda bır yangın el· 

d .. d •t'b . t muş, imalathane tamamen yanmıştır. 
ınc erı ıçın anzım e ı mış o an a ı- ı 

matname un en ı ı aren merıye mev-
k

.. · · b 1 kt d Deponun üst kısmını:laki imalatha-
ııne gırmış u unma a ır. 1 

l d• f · 1 • b · d nede Kasımpaşalı Mustafa, Kiıçükmuı Be c ıye en ış erı şu csın en ayrı-
b

. ··h d. I S hh t "d" 1.. tafapaşalı Ali, Ortaköylü Mihal ismin-lan ır mu en ıs e, ı a ımu ur u- .. . . . . .. .. 
~·· •1 k ·· h b' d kt de uç ışçı sıneklerı oldurmcye yarayan gunce scçı ece mutc assıs ır o or b. .. .. .. 

d 
d 

1
• k. 1 • ır mavıı kuçuk tcne'kelcrc koyar ve 

tarafın ~n,11on u ~sybon b~ ıne :rı t v~ ağızlarını lehimlerlerken Mihalin elin-
bunları u anaca er er er on ro deki bir teneke lehim demirinin kız. 
edilecektir. 

dırıldığı mangala düşmüş, parlamıştır. 
Talimatname mucibince piyasadan 

Bu parlayıştan diğer tenekeler de 
kalkacak olan makineler • bir gazetenin 

tutuşmuş, yangın hemen büyümıiştür. 
yazdığı gibi - ekseriyeti teşkil etmeyip İşçiler aşağıya koşarak yangını itfai-
ancak birkar tanedir ve bunlar fstan-

:r yeye haber vcrmişleıidir. Az sonra 1s-
bulda ehli olmayanlar tarafından gal-

tanbul grubu yangın yerine yetişmi~ 
vanize tenekeden imal edilmiş bozuk çalışmaya başlamıştır. 
tesisatlı makinelerdir. Şimdiye kadar Tam takım olarak çalışan İstanbul 
meydana gelmiş olan kazalarda bu gi- grubu yangını civardaki binalara sira-
bi makinelerden çıkmıştır. · d 

yet ettırme en söndürmüştür. Yalnız 
Berberler cemiyetinin müracaatı ile, imalathane ve içinde'ki malzemeden 

belediye fen şubesi mühendislerinden çoğu yanmış ve sıkılan sulardan istifa-
mürckkcp bir heyet, bundan sonra de edilemez bir hale gelmi§tir. Bundan 
şehrimiz.de ondülasyon makinesi yapa· başka alevlerden tleponun arka tara-
cak olanları imtihandan geçirecek ve fında dördüncı.i Vakıf hanının bazı 
bunda muvaffak olabilenler makine 
imal edebileceklerdir. 

Bundan başka bu makineleri istimal 
edecek berberler de birer diploma al
mağa mecbur tutulacaklardır. Hangi 
nevi saçların hangi dcrccci hararete 
ve ne kadar zaman dayanabileceği bu
rada öğretilecek, bu suretle muhtemel 
kazaların önü alınmış olacaktır. 

Dünden itibaren, bozuk tesisatlı ma· 
kinlere mühürlcnmcğc başlanmıştır. 

--0--

Mahpuslar hakkın
da bir tamim 

Cezalarını çekenler 
yemek paralarını 
vermeğe mecbur 

2548 numaralı kanuna göre hapisha
nelere girip çıkanlar hapishanede kal
dıkları müddet zarfında yedikleri ye
meklcrit\ parasını vermeye mecburdur
lar. Bunlardan fakir olanlar bu mecbu
riyetten kurtulmaktadır. Adliyeden be
lediyeye bu kanunun tatbikatı dolayı
sile bir tezkere gelmiştir. Bunda, ce
zalarını çeken mahkfimların fakir olup 
olmadıklarının belediye ~ubelerince 

tcsbiti sırasında bunlardan bazılarının 
borçlarını taksitle ödeyeceklerine dair 
beyanatta bulundukları ve keyfiyetin 
bu suretle adliyeye bildirildiği zikre
dilmektedir. 
Şubelerin bir mahkum hakkında böy 

le kayıt vercmiycceği ancak "fakirdir,, 
veya "değildir., kelimelerinin yazılma
sının icap edeceği bildirilmiştir. 

Belediye reisliği adliyenin bu tezke
resinden bütün şubeleri haberdar et
miştir. Cezalarını çekenler borçlarını 
vermedikleri takdirde hapisle tazyik 
olunacaklardır. 

-<>--

İpekli Mensucatı Kontrol 
lpckll mensucatın, enelce yapıJ. 

nuş olan ipekli mensucat standard 
nizamnamesine uygun yapılıp yapıl
madığını kontrol etmek üzere lktı· 
sat Vekfıleti sanayi müfettişlerinden 
Bay Etem memur edilmiştir. Day 
Etem, bu harta icerlslııde Ankara· 
dan şehrimize gelerek Ticaret Oda
sı sanayi şubesi direktörü ile birlik
te bu yoldaki tetkik ve teftişlerine 
başlayacaktır. 

Valdehanı Arsası Asfalt 
Yapılıyor 

Eminönünde yıkılan Valde hanının 
boş arsası tanzim edilmiştir. Burası as
falt olarak yapılacaktır. 

Eminönü - Bebek tramvaylarının 
durduğu yerin civarındaki yaya kaldı· 
rımı da geri çekilmektedir. Bundan 
başka sahil tarafmı.iaki yol ve sandal
ların yanaştıkları iskeleler de düzel· 
tilmektedir. 

pencere tahtaları tutuşmuş, bunları 

söndürmek için itfaiyenin biıyük mer-
divenine ihtiyaç hasıl olmuş, merdiven 
getirilerek tutuşan pencereler söndü
rül:niiştür. Yangın yüzünden tı2m

vaylar iki saat kaltlar işlememi~tir. 
Tahkikata nöbetçi müddeiumumi el 
koymuştur. 

Ecza deposunun Ankara sigorta şir· 
ketine yüz bin liraya sigortalı oldugu 
anlaşılmıştır. Yangına sebebiyet veren
ler zannaltına alınrr:ıştır. 

-o--

Sebze Hali 
Kercstecilerdeki sebze haline ilave 

olarak yaprJan yeni halin Cumhuriyet 
bayramına kadar yeti§tirilmesi ıçın 
müteahhide tebligatta bulunulmuştur. 

On Bet inci Yıl Hazırlıkları 
Dün belediye reis muavini bay Ek-

rem Sevencanrn riyasetinde bir koır.is
yon toplanmııtır. 

Bu komisyon on be§İnci yıldönümu 
hazırlıkları ile mcıgul olmaktadır. 

Yol Parası Vermeyenler 
Yol parası vermeyip ide bizzat inşa

atta çalışacakların birer listesi belediye 
§Ubelerincc hazırlanmaktadır. Bu ay 
sonuna kadar listeler belediye reisli
ğine gönderilmiş bulunacaktır. Bedeni 
mükellefiyetini yapaca'klar da öni:muz
deki aylarda vilayet hududundaki in
şaatta çalıştırılacaklardır. 

Mumhane Antreposunda 
Yr-..ngın 

Diın ::abalı Galata rıhtımı Uzerinde 
yeni inşa edilen Mumhane antreno • 
sunda bir hadise olmuş, dikkatslzhk 
neticesi, zift kazanı birdenbire tutu. 
Barak lim:ım kesif bir duman içerı. 
sinde bırakmıştır. 

Fakat zamanında derhal üzerıne 
kum atılmak suretile büyük ve tehli. 
keli bir yangının önüne geçilmiştir. 

Ihlamura Giden Yol 
Beşiktaşta çarşıdan geçerek İhlamu

ra giden 12 metre genişliğindeki yo
lun geni§lctilerek 14 metreye çıkarıl· 
masına karar verilmiş, keyfiyet Nafia 
V c-kaletinc bildirilmiştir. 

Bu yol üzerindeki eski diğer bütiın 
yapılar zamanla istimlak edilerek yol 
açılacaktır. 

Prenses Müzeyyen 
Nitanlandı 

Tiranad4n bildiriliyor: 

Kral Zog'un kızkardeşlerindeıı 
Prenses Müuyyen eski Mısır Hidıvi 
Abbas Hilmi Paşanın oğlu AbdülmU. 
min ile nişanlanmıştır. 

• Balkan demiryolları kongresinın Jlk 
üç günluk toplanıtsı diin ikmal edılmı,, 
yolcu tarifelerinin esasları hazırlanmışhr. 
Toplantılara de\·am olunarak naklilat ta
rifelerinin hazırlanmasına ha,ıanal'aktır. 

• Deniz bankın Almanya~ a ısm:rtladıtı 
~·eni ''apurlardan ikinci'.';i olan Sus \apuru 
önümüzdeki salı ıünll limanımıza ıelmlı 
bulonacakbr. 
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) Çeviren: Nebll S. Altug 

}Çocuk hırsızların 
nasıl önüne 

geçilecek 
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Bu tilylli tenora yaklaşmak ve onu 1 

bulunduğu lirik yüksekliklerden, da . 1 
ha faydalı vazif elcr için bir kurşun. 
la n§ağıya indirmek, çok kolaydı. Af:J. 
kının ve~di içinde hiç bir şey duyma. 
dığından, ölümU büyük bir uyuşuk -
lukla kabul ediyordu. 

Meydanlıklarda, uzun benekli kuy. 
rukları ile siyah horozlar dövüşüyor, 
etraflarında yer alan dişileri, boyun. 
larını uzatarak bu mücadeleyi seyre. 
diyorlar ve derin bir zevk içinde er. 
keklerinin cesareti, kahramanlığı 

hakkında dedikodular yapıyorlardı. 

Uzaklardan, bir geyiğin şefkat ve sev. 
ği ile dolu derin ve ağır aşk daveti 
duyuluyor, dağın yUksek ve sivri te. 
pelerinden, dişi geyiğin kısa ve tit • 
rck sesi btma mukabele ediyordu. 

Çalılıklar arasında tavşanlar oyna. 
şrrken, ekseriya yere yapışmış bir 
halde avını gözetliyen, tilkiler hemen 
yanı başlarında göze çarpıyordu. Bu. 
rada kaldığım mUddetce kurt sesi 
hiç duymadım. Zaten, Sibirynnm dağ. 
lık ve ormanlık kısımlarında kurtla. 
ra pek rastlanmaz. 

Yalnız, son zamanlania yeni bir 
komşu belirmişti kl, birimizden biri. 
mizin yerini diğerine terketmesi la. 
zımgeliyordu. Bir gUn, avdan, vurdu. 
ğum bir yaban horozu ile dönerken, 
birdenbire ağaçlar arasında kımılda • 
yan siyah bir cisim gördüm. Durdum 
ve dikkatle bakınca bunun, bütün 
kuvvetiyle bir karınca yuvasını ka • 
zan bir ayı olduğunu farkettim. 

Hayvan, geldiğimi hissetti, şiddetle 
homurdandı ve ağır vücudundan bek. 
mediğim bir süratle uzaklaştı. 

Ertesi sabah, kaputuma sarılmış 

bir halde uyurken, kulilbenin arka • 
sından gelen bir gürtıltü ile uyandım. 
Dikkatle etrafı gözden geçirdim ve 
ayıyı gördUm. Arka ayaklarının üs. 
tUne knlkmır.ı, kışın, bütün ayıların 

yaptığı gibi, böyle devrilmie bir ağaç 
kütüğü altında yatan mahlfikun kim 
olduğunu, anlamağa çah§ıyordu. 

Derhal kuvvetle bağmnağa ve bal. 
tamla yanımdaki kazana vurmağa 

başladım. 

Sabah ziyaretçim bütün süratiyle 
kaçtı; fakat bu ziyaret hiç de hoşu. 
ma git.memietl. Bu vaka, ilkbaharın 

başlangıçlarında geçiyordu. Hayva _ 
nın kış ikametgô.hını bu kadar erken 
terketmcsine lmkftn yoktu. Bu, bütün 
nezaket kaidelerinden bihaber ve cin. 
sinin medarı iftihar tiplerinden olan 
bir "fourmilier,, (1) ayısı idi. 

sında bilyük bir zevkle yediğimiz en 
nefis omletleri hatırlatıyordu. Yemek 
dolabımı ummadığım bir zamanda 
zenginleştiren bu etle, bu tarihten ı 
yerlerin kurumasına ve İvanın tarif I 
ettiği yere gidinceye kadar, yiyeceği •. 

mi temin ettim. ı· 
Nehrin kıyısını takiben, yayan ola. 

rak seyahat ediyor ve büyük bir ih. 
tiyatln ilerliyordum. Kı§lık ikamet • 
gôhımdo.ki bütün e§yamı, geyik pos. 
tundo.n yaptığım ayaklarından ka. 
ba bir surette bağladığım bir torbaya 
doldurmuştum. Yolumun üstüne çı -
kan kücük çay ve bataklıklardan böy. 
le yüklü olarak bata çıka ilerliyor . 
dum. 

(Arkası var) 

ispanya ve Portekizde 

Alman yanın 
gizli emelleri 

Bir ingiliz gazetesi, bu emel
leri ifşa. eden bir vcsıka ele 

geçiı d ğini söylllyor 
Niyuz Kronikl gazetesi, Alman as. 

keri erkfı.mndan pek tanınmış birinin 
ehemmiyetli siyasi bir manayı ihtiva 
eden gizli bir nutkundan parçalar c. 
le geçirdiğini söylüyerek 3u satırları 
yazmaktadır: 

"Algeciras civarına ve Cebelittarık 
karsısına dilşcn Afrika sahiline, uzun 
menzilli bataryalar koymakla icap et. 
tiği zaman İngiliz • Fransız hattını 
kesmekte mühim rolil oynayabiliriz.,, 

Bu cümle, bUyilk bir siyast manayı 
ihtiva eden bir Alman vesikasmdan 
çıkarılmıştır. Bu vesika, Alman ordu. 
sunda çok yüksek mevkii bulunan bi. 
ri tarafından Berlinde Nazi liderleri. 
ne gizli bir mecliste verilmiş bir nut. 
kun raporudur. 

Bu nutuktan, İspanya dahili har. 
binde Almanların güttüğü gaye anla. 
§Jlmaktadır. Zira, nutuk, l::ı.ştanba~a 
Akdeniz Stratejisile alakadar bulun • 
duğu gibi, Almanyanın İspanyaya 
müdahale etmesinin hakiki sebebini 
teyit etr.1ektedir. Hakikt sebep de, 
Alman asi.teri usullerinin İspanyada 
tecrübe edilmesi olduğu gibi, ilerde 
bir harp vukuu ihtimaline karşı lngi. 
liz, Fransız Stratejisini şaşırtmak ü. 
ı.ere bazı hayati mevkileri ele geçir. 
mektir. 

Fakat bu gizli nutkun başlıca en. 
teresan tarafı, bütUn bu faaliyet içe. 
risinde Portckizin oynıyacağı rol ve 
Portekiz hükumeti ile ahaİisini İngi • 
liz • Portekiz muahedesinden ayrıl • 
rnağa sevkedecek usule dair söylenen 
sözlerdir. 

Nutku söyliyen 7.at ezcümle de. 
miştir ki: 

"Eğer diplomatik tazyik kafi gel. 
mezse, kuvvet istimal edilebilir. 1s _ 
panyadaki zaferden sonra General 
Frankonun elinde bulunacak olan or. 
duyu ortaya atarız. Bu ordu, Porte. 
kime "Nasyanolist ltalya,, lehine 
mevcut geniş taraftarlıktan yardım 

görerek Portckizde. bizim için daha. 
elverişli olnn bir rejimin kurulması. 
nı, diplomatik vasıtalardan daha mü. 
essir surette temin edebilir. Bu hu • 
susta mukavemet göreceğimizi zan. 
netmiyorwn. Görecek olsak bile, Por. 
tekiz ordusu oldukça zayıftır.,, 

Bir mahalleyi soyan 
15 yaşında bir çocuk 

daha yakalandt 
Son günlerde pek çoğalan çocuk 

hırsızlıklarından bir yenisi daha ev· 
vclkl gün ele gectrllmtştir. 

15 yaşında ve l\Iehmct isminde o
lan çocuk, Sirkeci ve civarında, iki 
aydanberl faııUyete geçmiş, 15 e ya. 
kın evi gUndUz kapıdan, pencereden 
a tlamak veya kilit kırmak suretiyle 
:ıoyup soğana çevirmiştir. 

KUçUk hırsız, sorguya çekildiği 

ikinci sulh ceza mahkemesinde hır
sızlıklarını teker teker bütün tefer
rüatiyle anlatmış, ancak kabahatsiz 
olduğunu iddia etmiştir. Gözleri fıl· 
dır fıldır dönen Mehmet çocuk, de
miştir ki: 

- Benim blr takım arkada~larım 
var. Bunlar btiyilk adamlardır. Beni 
kandırdılar; evleri göstererek "Sen 
kUçUksUn, girince belli olmazsın, biz 
dışarıda bekleyeceğiz, hiç korkma!'" 
dediler. Ben do teşviklerine ka. 
pılarak evleri soydum; eşyaları on 
lara verdim." 
H~klm Se!Ahattln Demirelli. hır

sız çocuğu tevkif etmiş, evrakı mUd
delumumtliğe iade etmiştir. 

General Kazım Dirik 
Çanakkalede 

Çanakkale (Hususi} - Akhisar 
kaymakamının ba§kanlığı altında 16 
sporcu, 14 öğretmen ve işyarlardan 
mürekkep 30 kişilik bir kaf ilc şehri. 
mize gelerek futbol maçları yapmış. 
lar, Savaş alanını ''e Anafartaları 

gezerek iki gece kaldıktan sonra av. 
det etmişlerdir. 

Kendilerine halkevince belediye 
bahçesinde bir ziyafet verilmiştir. Zi. 
yafette muhtelif söylevler verilmig 
gençlik arasında samimt ve hararetli 
sözler teati edilmiştir. 

1/. Bugiln Gelibolu, Eceabat yolu ile 
Trakya umumi mtif ettişi General Ki. 
znn Dirik ve Edirne, Kırklareli vali. 
leri gelerek bir gece kaldıktan sonra 
yarm Karablga kooperatifini açmak 
ve incelemeler yapmak üzere Biga ve 
Karabigaya hareket edecekkrdir. 

• Bu yıl Çanakkale okul sergileri 
Büyük bir dilzenle açılarak 15 gün 
müddetle hnlka teşhir edilmiş; Ça. 
nakkale deniz ve kara savaşlarını 

canlandıran köselerle, Çocuk bahçesi 
ve eski, yeni köy maket ve modelleri 
ve öğretim araçları takdir edilmi§; 
beğenilmiştir. 

Bandırma Hattında 
Bir Kaza 

Akhisar (Hususi) - Bugün Mani· 
11dan Bandırmaya doğru gitmekte 
olan marşandiz treni, Kayışlar istaıı. 

yonu yakınında 8 ya§lamııda bir köylli 
çocuğuna çarpmış, zavallı yavrunun 
bileğinden kesmiştir. 

Çocuğun ayrıca batında da yara 
açılmıştır. Kazayı müteakip tren hare· 
ket etmiı ve memurlar yavruyu Akhi· 
:sara getirerek tedaviye vermişlerdir. 

Bu gibi kazalarda trenin müddeiu
mumi gelinceye kadar tevkifi mecburi 
olduğuna göre buna riayet edilmemiş
tir. Kaza mahalU tesbit edilecek, Ma· 
nisa hududunda mı, Akhisar hududun
da mı (:lduğu anlaşıldıktan sonra bu 
iki şehir müddeiumumilerinden biri ta· 
rafından tahkikata el konacaktır. 

Karınca ile geçinen ayıların çabuk 
kızan ve çok mütecaviz ayılar olduk
larını biliyordum. Bunun için, süratle 
müdafaa ve hUcum hazırlıklarını ta. 
mamladım. Hazırlığım çok seri oldu. 
Merrnilerimden beşinin kenarlarını 

kestim ve böylece bu istenilmiyen zi_ 
yaretçinin anlayabileceği dilden ko. 
n~acak dum.dum kur§unları vücuda 
getirdim. Kaputumu giyindim ve hay. 
vanı ilk defa gördüğüm ve birçok ka. 
nnca yuvaları bulunan mahalle doğ. 
ru yollandım. Dağın çevresini dolaş. 
tığım, bütün çukurlara baktığım hal. 
de davetsiz misafirimi bulamadım. 
Aldanmış ve yorulmuş olarak ve hiç 
bi:r tedbire lUzum görmeksizin ku!ü_ 
beme yaklaıııyordum ki, ormanlar 
kralının mütnvazi yuvamdan çıktığı. 
nı ve bütün heybeti ile kapıyı yuka. 
rıdan aşağıya tıkadığını gördüm. Der. 
hal ateş ettim. Kurııun hayvanın böğ. 
rline isabet etti. Eşnıe öğretmenleri 

Anadoluda spor. 
....... ...- z:w;::ı --~ -

Balıkesirde Lik maçlarına 
devam ediliyor 

Dömifinal ve final müsabakaları 
23 - 24 temmuzda yapılacak 

Balıkesir 12 (Hususi) - Spor böl
gesine bağlı; (A) kümesi olan merkez 
klUpleri birinci ve ikinci takımlan 

arasında iki devre. (B) kümesine da
hil olan Edremit - Havran klUpleri ile, 
(C) kümesine dahil olan Bandırma -
Gönen klüpleri yalnız birinci takımla
rı arasında ve bir devre olarak tescil 
muamelesini ikmal etmiş dokuz klüp 
arasındaki Jik maçlarının futbol fede
rasyonunun çok fazla sıcaklann hüküm 
sürdüğü şu zamanlarda yapılmayarak 
eyJUlde yapılmasına dair olan karart 
üzerine geri bırakıldığını yazmıştık. 

öğrendiğimize göre; ıpor bölgesi, 
merkez kümesinin bir maçı ile, netice· 
lenmiş vaziyette olan 'kilme birincileri 
arasındaki final ve dömifinal maçları· 
nın kati neticesinin hasıl olmasını te
min i~in futbol federasyonuna müraca• 
at etmiş, federasyon buna muvafakat 
ettiğinden maçlann devamı kararlaş

tınlmıştır. 

Bu soıi vaziyete göre gelecek hafta 
da Yurd ve Birlik birinci ve ikinci ta
kımlan karşılaşacaklar ve bu maçın 
neticesinde mıntakanın ikinci takımlar 
birincisi meydana çıkmış olacaktır. 

23 ve 24 temmuzda da yapılacak 

olan dömifinal müsabakalarına i~tirak 

edecek olan küme birincileri şu takım
lardır: 

A kümesi olan merkez klUpleri birin 
cisi İdman yurdu. 

B kümesi olan Ege klüpleri birinci
si Havran. 

C kümesi olan Marmara klüpleri bi
rincisi Bandırma idman yurdu. 

Fuar kupası 
islanbul, izmir, Ankc1ra ve Trak· 

ya muhtelılleri izm:rde 
karşılaşacaklar 

İstanbul - tzmir • Ankara • Tra'kya 
muhtelit futbol takımlarının bir tur· 
nuva maçında karşılaşmaları takarrür 
etmiıtir. 

Senenin en ehemmiyetli gpor hadi
lerinden birini te~kil eden bu büyük 
futbol turnuvası izmirde fuar müna
betile l eylülde ba§layacaktır. 
Eleminııyon usulile yapılacak olan 

turnuvanın galibine fuar kupası ismilc 
bir kupa verilecektir. 

Matbuat takımı 
maçı 

Gazeteciler lnk mı kaptanlığından: 
Yarın Anadoluhisar sahasında Istan 

bulspor tekaüt takımile yapacağımız 

masta oynayacak arkadagların isimleri 
aşağıda yaı:ılıdır. 

Takımımıza Anadoluhisar lı:lübü ta
rafından öğle Uzeri bir kır ziyafeti ve
rileceğinden, sabahleyin saat 11,05 da 
köprüden Anadoluhiaara kalkan vapur 
la hareket edilecektir. 

Bu vapura yetişemiyecek arkadat
lar, saat: (12,35), (13,55), (14,30) ve 
son olarak da (15,25) vapurlarile hare· 
ket edece'klerdir. 
Takımı teşkil edecek arkadaşlar ıun-

1 Mısır muhteliti 
27 -28 ağustosta istan

bu!da bulunacak 
Mısır muhtelit futbol takımI gelecek 

ayın sonlarına doğru memleketimize 
gelecek ve ilk maçını 27 ağustos cumar 
tesi günü İstanbul muhteliti ile ıehri
mizde yapacaktır. 

lkinci müsabaka da yine İstanbul 
muhteliti ile 28 ağustos pazar günü 
yapılacak olan revanş maçıdır. 

Misafir sporcuların Türkiyedeki 
üçüncü karşılaşu.aları 4 eylCılde bmir
de, İzmir muhteliti iledir. 

Ayni tarihlerde İstanbul muhteliti 
de fuar kupası maçlarını oynamak üze
re izmirde bulunacaktır. 

Şehrimizde iki maç yapacak olan 
Mısırlılara karşı muhtelitimizin ne şe· 
kilde çıkacağı henüz malum değildir. 
Her iki karşılaşmada da ayni kadr-o
nan muhafazası düşünülebileceği gibi, 
ilk maçın Altılar muhteliti ile ikinci 
müsabakanın da milli küme takımları 
karışığı ile yapılması da muhtemeldir. 

Yüzmede 
Yeni bir dünya rekoru 

Macnri tanın millı yilzmc t.ah;t.•tu, 
serbest yüzme ile 4 p 100 metrw :4 
dakika 2 &aniyede katederek yeni bir 
dünya rekoru tesisine muvaffak olmuş
lardır. 

Eski rekor; 4 dakika 2 6aniye 4. ı 
idi ve Alman takımı tarafından kurul
muştu. 

Alsancak 
Manisad!i Yıldırım takımını 

1-2 yendi 
Manisa 12 (Hususi) - İzmir liki 

ikincisi ve milli küme takımlarından 
Alsancak birinci ekibi bu hafta Mani· 
saya gelerek Yıldırım takıınile bir ır.aç 
yapmıştır. 

Hakem Envcrin idare ettiği bu mü· 
sabaka çok heyecanlı geçıniş ve ilk 
devrede üstün bir oyun oynayan Ma
nisalılar bu kısmı 1·0 galip vaziyette 
bitirmişlerdir. 

ikinci ha(taymda takımı değiştiren 
İzmirliler bu devre esnasında hakim 
bir oyun çıkarmağa muvaffak olmuı
lar ve iki de gol ntarak müsabakayı 2-1 
kazanmıştır. 

Yıldırım klübU önümüzdeki haf ta 
tzmire giderek bu maçın revanşını ya
pacaktır. 

Balı kesirde atletizm 
Balıkesir mıntakası atletizm se5me

lerine pazar günü Bandırmada ba~lan
mıştır. 

Seçme müsabakalarına Gönen, Ban
dırma , Edincikin kız ve erkek atletleri 
iştirak etmtşlerdir. 

Ayı, kurşunun acısı ile hiddetle ba. 
ğırdı ve derhal ard ayakları üstüne 
kalktı. İkinci kul'§un ayağının birini 
kırdı. Olduğu gibi yere yuvarlandı, 
fakat derhal ayağa kalkarak ve aya. 
ğmı sürüyerek hücum etmek Uzere, 
bana doğru ilerlemeğe başladı. 

E§me, (Husu. 
si) - Kaza ve 
mülhakatı öğret. 

menleri okulların 

azadı münasebeti. 
le !lzad devresini 

1 lardır: . 

Edremit, Havran ve Burhaniye klüp 
lerinin hazırladıkları atletizm bayramı 
da yine ge5en pazar Edremitte yapıl
mıştır. 

Ancak, göğsüniln ortasına isabet 
eden UçlincU kurşundur ki, onu yere 
yıkabildi. Tahminime göre iki yüz, i. 
ki yUz elli libre ağırlığında vardı. Eti 
çok lezzetliydi. Bilha~a. ıncak taşlar 
Uzerind,. kızarttığım köftelerin kaba. 
l'l§J, Petrogradda "medved,, lokanta. 

(1) Ktrrttıro ile geçi.nen bir nevi o. 
yı cınm. 

geçirmek Uzcre 
buradan ayrılmı§. 
lardır. öğretmen. 
ler ayrılacakları 

g::n grup halinde 
gö:LUğUnUz res • 
mi çıkarmıglar. 

dır. 

Kurun: Yekta, O aman Cemal, 
Cumhuriyet: Sedat, Ercüment, foto 

Namık ve Salahaddin, 
Tan: Şazi TezCAn, Naci Sadullah, 
Haber: bzet Apak, Osman Münir, 

A. Fund, A. Adem, Sabahaddin, Enver 
ve foto Ali. 
Akıam: Ulvi Ziya Yenal. 
Son Posta: Besim Ko§alay. 
Son Telgraf: ı"1urad Kaynhan. 
Yeni Sabah: Atıf. 
Kırmızı Beyaz: thun Arif. 
Gol: Refik Omıan (takım kaptanı). 
Maçın hakemliğini Cumhuriyet ea· 

ı:eteşirıden Ahmet İhşan yapacaktır. 

Çocuk Bahçelerinin l 6 sı da 
Açıldı 

Kültür direktörltiğü tarafından açıl
muı kararlaştmmıı olan 16 çocuk bah
çesi dünden itibaren açılmııtır. 

Bu yıl çocuk bahçelerine fazla ehem· 
miyet verilmiı, her yerine ayn ayrı 
oyun Aletleri, verir eıya dağrtılmııtzr. 

Bahçeler İstanbul 3, 5, 6, 25, 27 ve 
37 inci: Beıiktaı; 2, 23 üncü: Beyoğlu 
l, 6 ıncr: 'thküdar: 19, 30, 48 inci 
okullarla Aksaray 64 Un.ti! okul'dadır. 



~~~~~~~~==~Fllyos hattında

Korku Yatağı 
Çeviren; H. M. 

ki kaza 
Devrilen sekiz vagon
dan dUrdD kaldırıldı 

Yazan: Edgar Yalla• No.a7 ____________ .. Ankara 14 (Telefonla) - Di1n aa-1--------... ----· at on bet raddelerinde .Filyoaa ıgitmek-
Brıl, eledi. İnşallah buraya. klm.se ge!. ı d" t · b :u ··"·Un 

Sonr
a birdenbire dönerek, kO§arca. te o an marpn ız reıu eyeıan 1 .... 

memi§tir. den devrilmif, lokomotif ile sekiz va-
aına salondan çıktı. Fakat Rider'in sözlerine cevap ve - d k NUf • .ı.t 

Rider Ol
AnMt yerde bir müddet.dur. con yol an çı mııtır. uaça za,-
--e- ren olmadı. Rider bunun ın.erine do. k 

du. Gözleriyle safı solu tetldk .. ediyor. l"bın kapısını rekti; a ... r. yo tur. ı · 
ah ııe ıe "' ~ "'" 1'aza Çerkeı - smetpap ıstaıyon-

du. Kar§ı taraftan bir siy .. ~? ldU: tc;erde kimse yoktu! lan araıında 229 .kilotnetrede vukua 
rip silindi. Bunun :Misis Börtun o (A""1cml ıvar) 
!I celmiı. beyellndan tren yolunun 50 
ğu anlaıılıyordu. ı. --------------ı ınetrelik bir kııım harap olmuıtur. Ka-

Arbk <>dalına dönecek zam~ ge •ıık ve orta za derhal Ankaraya bildirilmit. ıehri-
mftti. Rlder, yerinden ı-. .::.n:·~~= miıden imdat trenleri tahrik edilmek· 
aynlmıı, ayrılmamııtı kı, okultarda le beraber devrilen lo'komotif ve va-
elektrikler töndü. ccnların kaldırılmaıı için Etkitelıirden 

Elektriklerin sönmesiyle Rider ye• 25.000 öXo?etmen V8Zİfe vinçler cönderilmittir. Yolun yapıl-
tindeıı fırladı. Ve en yakın duvara t;• ınaaına devam olunuyor. 
Yaalandr. Duvarın orta.smdan dotru görüyor Ankara • Filyos yolcuları aktarma 
'bir kuıak gibi uzanan tahta kuma Kültür Bakanlığı ilk orta ve lise öi- ıuretile &idip celmektedir. 
Yulanmıtf.ı. retmenlerimizin sayısı etrafında bir it- Demiryollar itletme idaresi beyeli-

B da Daver'in seal ieitildi: tatı'ıu·gvc aöre TUrkiyedc ilk ve orta nın vuku buldufu meyilleri indirmek 
u sıra ' . dürdU diye • 

_ Bu ışıkları kım 8611 ' . tatistik vücuda cetinnif, bu iıtatis- mümkün olan yerlere ataç dikmek 
baykmyordu. Mister Rlder neredesı- tiye göre Türkiyede irk ve orta mümkün olmayan yerlere de duvar çek 
iliz? te~risat öğretmenlerimizin sayısı 25 mek suretile melbus beyelinlar için 

Rlder ylllulek sesle: bin kadardır. Bunun 18 binini ilk ted- timdiden tedbir alacaktır. Geç vakit 
_ Buradayım, dedi. Ve bunun ar. riaat öğretmenleri tef'kil etmektedir. celen haberlere c8re vaıonlardan dar-

dından hemen yere çömeldi. . köy öğretmenleri kadroıuna alınan dü kaldınlmqtır. 
Yin bu sıradayken, •'Vizz!., dıye çavu§ eğitmenlerle bu yekGn bir hayli Yann sabahtan itibaren seferlerin 

bir te~ hava içinden geçiel h~il- farkedecektir. ıktarmaıı.1 yapılma lmkhı haaıl ola-
df. Arkasından ''Zmg!,, diye bır sap- Bugün memleketimizin öğretmen ih- caktır. 
la.nıı sed&Sı!... ahta. tiyacı 60,000 kadardır. ~u.miktara lriSy o 

ıuaer'in tıst tarafında kalan t öğretmenlikleri de d~ı.l~ır.. . . 
ya bir ,ey aaplanmı§tr. . . . çavuı egitmen yetııtınldılı .cıbl yi-

Bunun Ur.erine Rider ınıltıye ben- ne köy okullarına kadın köy öiretme-
r.er bir seı çıkardı. Ayni zamanda ye. ni de yetiıtirilecektir. . 
re yüzilkoyun kapanml§tı. Bu busuıta icap dden tetkıkler ya-

D&ver'iıı seei yeniden duyuldu: ılmııtır. Muhtelif villyetlerde timdi-
- Ne oluyoruz yahu! Bu ses ne i. ~k birkaç köy kız öğretmeni okulu 

c!i ! ıo.ter Rider? Bir teY mi oldu! açılacaktır. 
Poll• bafiyeel burada hiç bir aee Okulların verimi tetkik edilecek ite-

k .-. vı1vat Da. ride fazlalaıtınlacaktır. 
çık&nıı~tlı. Anca • ya • ._ .,- ' 
wr'ln olclufu yere doirU yaklaııyor. Siyasal Bilgiler Okuluna 
cıu. Talebe Almıyor 

Nevyork 
sergisinde 

En başta 
Türk pavyonu 
1939 Nevyork sergisinde Xürkiye 

çok iyi bir mevki ifğal etmektedir: 
Sergiye girenin k8l'll81D& çıkacak o. 
lan ilk pavyon TUrk pavyonudur. 

Sergideki Türkiye pavyonu 20 met. 

Türk - Yunan dostluk 
tasdiknameleri teati edildi 

Ankara 15 (A.A.) - "Teblif., 
30 Teırinlevvet 930 tarihli TUrk • 

Yunan dostluk, bitaraflık, uzlaıma ve 
ba'kem muahedesine ve 14 eylul 93S 
tarlh1l TUrk - Yunan samimi itillfına 
ınilzeyyel olup 27 nisan 958 de Türki
ye Barelrill ve Hariciye Vekilinin son 
Atina ziyaretleri eanaamda imzalanan 

muahede her iki devletçe teıkilltl 
e asiye kanunlannın vazettiii uaul da• 
ireıinde taadık edilmlt olduiundan 
taıdilmameleri bugi.ın, 15 temma 931 
de Hariciye Vekiletindo Yunan 1eflri 
B. Rıfael ile Hariciye 'kitibi unıuml 
muavini Nebil Batı tarafmdan teati 
edil mittir. 

Filistinde bir tren yoldan çıka· 
rlldı, yahudi mağazaları yakıldı 

Kudüs, 15 (A.A.) - Arap mahal
lesinde bir bomba patlamış ve Uç a
rap yaralanmıştır. Bunun tızerlne &

raplar Sarad lsmlndekl Yahudi ma.
balleslne hücum etmek lstemlşlerae
de uker1 lutalarnı ateşi kartmnda 
kalmışlardır. Araplardan dört kttl 
1aralanmı,, bir kaç kl•l ölmn,ttır. 

Vaziyet gergindir. Araplar nnmaylş 
:rapmaktadırlar. 

Kudns, 15 (A. A.) - Tedhtşcller 

Ltda ile Hayfa araınnd& bir yolcu 
trenini yoldan çıkarmışlardır. Müna. 
lat durmuştur. insanca zayiat yok • 
tur. 

Hayfa'da bazı mağazalar yatma e. 
dllmlı ve bir kaç yahudl dllkklnına 
ateı verllmtıtlr. Memleketin bl1tl11l 
oımall garbı kısımlarında tecavtızler 

ve tedhiş hareketleri vukubulmak • 
tadır. 

Saffet Arıkan Erzurumda 
Erzurum 15 (A.A.) - Dlln akfam 

belediyede KUltür bakanı Saffet An
kan ıerefine verilen ziyafet çok aamt
mt bir bava içinde geçmiıtir. Belediye 
reialnin kısa aöylevine verdiği cevapta 
ıayın Bakan hakkında c8ıterilen ilgi
den dolayı mUteıekkir olduğunu ve 
Erıurumun kUltUr ihtiyaçlarının dai
ma g6z önünde bulundurularak, imkin 
nlıbetinde tatmin olunacağını söyle
mifler ve çok alkıJlanmıılarclır. 

Kor. Km. lığını parti ve balkevinl 
ziyaret etmlflerdir. Büyük ve modem 
ıinemanm temelatma törenini §eref
lendiren KWtUr Bakam ilk temel taıı-

iktısat Vekili 

nı kısa bir söylevle atmıılarchr. Me
rasimde umumi müfettit Uzerle Kor· 
general, vali Naim tpn general Toy
demir ve bütün memurlar huır bulun• 
muılarclır. 

Memleketin ç.ok .büyük ve medeni 
bir ihtiyacına karıılı'k verecek olan bu 
mUe11eıenin yapılıtı muhitte aevinç 
uyandırdı. Bugün Boğaz mealrealnde 
bay Ankan ıerefine Erzurumlular lld 
yüz kitilik bir kır ziyafeti verecekler• 
dir. Vekil merkezdeki kUltUr mileuete
lerini yeni yapılan büyük <>iretmcn 
okulu ile on beş denanelik ilk mekte
bin inpatını tetkik etmittir, 

Karabük'e gitti 
Tam yaklafbğı ~IJ'adaydr. Kültür bakanlığı ıiyaaal bil&iler o-
EJeJrtrfkler, kapandığı gibi birden. ması kararlaştmlnu§ olan 16 çocuk bah 

bire yine yandılar! ıını tesbit ederek okul idaresine bil· 

re eninde ve 30 metre uzunluğunda. (Vata ta.rafı ı '1ııoitle) \ dönerek, gece deniz yoliyle lstan.bula 
dır. teneffüs cihazının tecrübeleri yapıl • hareket edecektir. 

Sergi komisyonu tarafından, pa.v. mJftır. KÖM'ÜR HAVZASI HAKKINDA 
Elektrikler yandığı zaman Daver, dirmiştir. 

tıierldde rde bulunan 'kapının önün. " .... ftl!~ 

se yoktu. Rider ç&neldllf ~ Pt olarak kaydedecektir. 
kalktı· Namzetlerin 26 ey16lden 2g eylOle 

Daver biraz geriye çekildi· lri be. kadar yapılacak milAbaka imtihanla
yaz dişleriyle korkunç surette 11ıı:ıta. rını kuanmalan prttır. 
rak gözlerini açınııtı. Konu§!Ilak ısti. imtihanlar Türkçe, edebiyat, tarih. 
yordu. Ağzı a,sıldı, kapandı. Fakat bir coğrafya, felsefe, riyuiye ve liNn ldera 
Mil ilitilmedi. . terinden olacaktır. 

Gözleriyle bir Rider'e baktı. bır d~ Derslere 15 Birinciteıriııde batlana· 
duvardaki tahtaya baktı. Fakat Rı. caktır. 
der duvardaki tahtaya saplamnll 0 • yardımcı Öğretmenlere 
lan' bıçağı da.ha evvelden görmUştU. Ait Kadro 

Rider bir kere daha o tarafa baka. Orta tedrisat direkt8rlüfU dört öl· 
rak · retim kadrosunda çalıpn yardımcı öl· 

_:. Bakayım, dedi. Bu bı~. nııan. retmenlere ait kadroyu huırlamaia 
lı~ bizim Albay bazretleruun ese- baıtamııtır. Bu bdııo nakli yapılauk 

CJ a•• rahibin "d na rl midir. Yokaa, muhterem yaıtdnncı ölretmenlerle yenı en ı-ve 

yonun dahili tertibatı için bir müaa. Zonguldak, 15 (A·A.) - lstanbul KIYMETLİ BİR KONFERANS 
~~ ~ikin. • -~ oNPıı Zo~uldak, 15 (A.A.) - Dün ıaat ü"'.ımn&ij" ft - ! r ;il- ' iileiiı•~ ~ 18 de maden mQJaeııdfalm cemtyetle:. 
nlıı tatbtkfne .nezaret edecektir. deki mldea amele,lnfıı ..,.ı tetkJ. rl merkezinde yapılan toplantıda Hav. 

Pavyonumuz biri r.emln katı olmak JAtım tetkik etınltlerdir. za müdür ve ba§mWıendisl Cemal 
Uz.ere iki .kattır.~ btmda lnkı. Şirket tarafmdan tesis edilen ilk. ZUlıttı Aysan, Zonguldak ıromur hav. 
IAbmım ıösterecek eHrler tethfr o. mekteb faaliyettedir. Bqmualliminl zuı hakkında tarihi malflmatI muh. 
lunacak, yukan katta da memleketi. Maarif Veklletl tayin etmiştir. Ame. tevl faydalı bir konferans vermlftir. 
mizin, tabii, tarihi ve aana.t ıu-ınk. lenin nezaf etine, aıhhl durumlarma Hatip, e~Umle demi§tlr ki: 
lerlni göetereıı reaim ve fotoğraflar fevkalAde itina edilmekte ve amele "Maden kömt1rü havzamız ikinci 
bulunacaktır. Pavyonun:nzuıı atıl saraylan hatlnde tnoa edilen tld katlı Mahmut zamanında donanmanm ma. 
maksadı TUrklyeye 8eyyah celbet. dört bOyUk bina dahlllnde yllzlerce Jdneleetirllmet!i dolayusiyle hbıl olan 
mektir. amele yatmaktadır. büyük bir ihtiyaç ve arqtırmalar ne. 

o Her ameleye bir karyola tahısls e. tlcesinde bulunmuştu. Donanmada ve 

Cem be 1 
' dtlmtıUr. Çartaflar on bet günde bir tersane fabrikaların.da Jrullanılmafa r ayn 1 n deflftirllmektedlr. 1 başlanılan ecnebi malı tatkömUrilntı 

Gazeteciler, 6fleyin belediyenin de. bilhasea bahriye askerliğini yaPDUİ 

n Ut k U 
niz keııarmdakl parkta tertip ettlfl olanlar iyice tanmııtlardır. Bu suret. 
alyafette hazır bulwımuelardır. Öf • le terhis olunup memleketi olan Ka. 

marifeti m1 ! ... , •. nAl1 Kuv edilecek öfretmenlerin vuiyetlerlnl 
Böylece duvara doiru 3 ..... - · • tesbit etmiJ olacaktır. 
t1i bir hareketle, duvardan bıçalt Bay Avni ıehrimizin orta öğretim 

:kti. uzun ve geniı ağızlı bir bıçak. itleri ile meteul olmak Uzıre yalanda 

tJ. • tatanbula gelecektir. .ı . d "-'- .
1 

Politikamız sulh si
yasetine devamdır 

leden 80nra Kozlu'ya giderek k~mtır. radentz Ereflisine dönen k~ 
itin lqa ettirmekte bulund~ me • köyUl Uzun Mehmet, bir glln EretlL 
mur ve amele evlerini gezmi§ler4lr. nin k&leafzı mevklindekl 4eltrmende 
Bundan sonra mlllt bir ıtrketle ecne. un öfütme nöbeti beklerken dere Ye 
bl bir ıtrketln faaliyetleri araımdald Bellerin açtığı yarıklarda İltanbuJda 
far.klan tesblt maksadlle ecnebi bir aranan ve kullanılan maden kömUrl. 
teeleat rezflmlo, milli tlrketlmlz le • nU bulmuştur. Ve bir çuvala doldur. 
hine gartllen farklar hakikaten göf. dufu bu llyah tatlan doğru lıstanbaı. 
IUmUzU kabartacak mahiyette kabul la götUrnıu,til. Bu tarih, yapılaıı a • 
olunmu§tur. 1"8ftırmalardaıı aonra 1829 olarak 

Kendi kendine: • Yuıoılav tinlverwtcaın • w.ıll 
ÖldUrUcil bir ıil&h, dedJ. etme1c üzere ıehrimia ünivenittıinden 

Daver de kendine gelmil ve dem~ Uç talebe dün Yugoslavyaya hareket 
Ckııberi blr tUrlil çıkarama~ıfı ~ı~ etmiılerdir. 
bulmuştu. Riderin söyledıklerıni . • tsparta kWtUr direktörü bay Ke-
deta bir akla halinde tekrar eder 11· mal Kayı evvelki ıUn tehrimiıe cel· 

mittir. Iıtanbulda bir mUcldet kalacak, 

bl ~ öıd\lrilcil bir ılllh, dedi· ~u ~- muhtelif kültür mücaıeselerini ceıe
.ı ... nü atılnuttJ Kister Rıder. .. ee'lctir. 

11.b, ~ b" __,, 
Allah Alla.h ! Ne korkunç ır r;:' ... 

RJder, uık bir 8Ul'&tla Daver ın yU. 

sUne bakıyordu. 
- Sis ne buyurdunuz 1 Dedi. Bu ki-

min ı-ı? · 
J'akat bu dakikada Daver hiç ce • 

vap vereeek vaziyette değildL S~ 
Jarak bilyilk kanapelerden bırıne 

··ktU. Riler onun yUzUn .. bile bak -
:ak.sızın, halı döteli merdivenlerden 
yUrüyerek yukarıya, odasına çıktı. 

Ceketinin altında bulunan otoma -
tık tabancası göze çarpıyorsa da, bü
yük ihtiyatla orada duruyordu. 

Rider, bu tabancayı y~klayarak, 
kapıımın kilidini açtı. tçen girdi. 

lçerdekf Jlmba, yatağın yanında 
c!ur :;o- ,.e hdll : r.·,,ordu. 

lUcltr bilyilk e!ektrlklerf yaktı. Ya. 
n aralık bıraktığı kapıdan dışarıya 
bir daha g6I attıktan sonra .Kapıyı 
kapayıp 1rillt1edl. Ve dolaba doğru 
yllr&,wek: 

- l>rlama cıklblllJ'lfn dOltUm 

Bomova Avcılan Sırtlan 
Peıinde 

Jzmir, (Huaus!) - Bir haftadanbe. 
ri Mersinli civarmda bazı kiımelere 
ait merkep ve ineklerin vahşi bir hay. 
van tarafından parçalandıfı g6rlll • 
milş, Bumava avcılan bu canavarm 
imhuı için tertibat almı§b. 

Evvelki gece de ayni mahalde dört 
merkep ve Uç inek daha parçalanmıt. 

tır. 
ineklerden birinin yalnız cl~erlerl 

alrnmrıtır. Bu canavarın bUyUk bir 
sırtlan olduğu, Menlnll clvanndaki 
dafJarda saklandrfl ve geceleri Mer. 
ılnli ovuına lhdlfi anlqılmııtır. 
Sırtlanm ttılfı için Burnıva ıvcrlan 
da tertibat almıılardır. 

,. Geçen gUıı Burnava avcılarl bir 
ailrek avma çıkmıolardll". Domuzlarm 
fazlaca bulundufu Şeytan deretlnde 
iki asılı domus. ;tlçltllde ltıaf tcll1. 
mJtlerdlr. 

Londra 15 (A.A.) - Birminıtw. 
ek bir nutuk eöyllyen Bapeki1 Çem
berlayn, demittir kh 

"Politikamıım, buıları tarafındın 

anlaıılmamaaını •• samimiyetinden 
ıUphe edilmealni normal teltl&i ede
rim. ffilkdmetin niyeti, dUnya eUkOnu 
politikaıına devam etmektir, gayretle
ri ve dünyaya verdili ml•l ayeain· 
de nihayet hUkQmettn caynbıe vara
catma tmlnim. Eler bir cUn hUkanıe
tlm, politika Nlıauıu terlcedene, ha· 
leflcrlnı daha sakin Ti daha huzur 
içinde bir dünya bırakaca1rtır.,. 

Şüpheli bir 
adam 

Rozveltln ellol sık
mak istedi 

Bakland ''Kali!orniya,, 15 (A.A.) -
O.ce RUJVeltl Yoltmit• • Pırla ıtitü.
recek olan buautl trenin hareketinden 
biru evvel pollı memurlan Rtisicum· 
hurusa bulundutu arabanın etrafmda 
ıarip barebtler )'&parak cidip gelen 
Laeottt lemlndı bir adamdan ı&phele
nerek kınc!ilini tl•kif etmitJerdir. La· 
eoett 11dtcl :Rtllic:umlıunaa ılinl tık· 
mü iltldilial ..,.......... 

Zonguldak, 1:5 (A.A.) - Kozluk&. teebit edilmittir. 
mürit mtldUril :thu.n Soyak bugün TaıkömUrUnUn ve bunu 
maden mUhendlalert cemiyeti merke. havzanm az çok kıymetini anl&yaa 
sindeki toplantıda lktııat Vekilimiz.e Birinci Mecid çıkardığı bir fermanla 
cemiyetin fahri riyuetini kabul bu. madenleri ihtiva eden aruiyi koadt 
yurmak aureWe ıeret vermelerini ri. mtllld1 meyanına ithal ve varidatım 
ca etnılt ve ceınlyet uaJarma malı. da ciheti bahriye denilen birtaJam 
awı rw.eti Vekiliıniz.e takdim etmlı • mtıe.eeelere raptetmifti. 
tir. lktıaat Vekilimiz maden mUhen. Bu auretle ilk defa olarak ha. 
dlalart cemiyetinin fahri reillltfiııi ainel hUla tarafmdan idare edilme.. 
kabul etnılfttr. je batlanaıı kömür havzuı 1865 ta. 

VEKiL KARABCKE Gl'ITl rihlne kadar bir lngtllı.e aenede otu 
bıuldalr, 1l5 (A.A.) - lktısat bin kurut bedel ile ihale edllmiftl. 

Vekili Şa.Jcir Kueblr ve refakatinde. 1865 tarihinde kömür havuamm idi. 
ki •vat dtın •ktam Etlbank Ereğli resini ellerine alan bahriye idareli ile 
kömürleri lıletmnl genel dlrektörll 1908 tarihine kadar tamameıı 43 ltJle 
Bekir Vehbi Ergene tarafından veri. devam etti. Havzamıı Cumhuriyet a. 
len akeam yemefinde bulunmutlar ve rifeeinde ve takriben 7:5 HDe sUrea 
bu 18.bah hUIWll trenle Karabilke ha. bir iıletme hareketinden veya boca • 
reket etmtıltrcllr. lamumdan nihayet ancak '10.QOG 

Vekiltmi• maiyetlerindtkl mtıte. ton olan lltihaali.tı ise elyevm iki ba. 
hU111lar ile, Yolda CatalaPmd& 11. çuk milyon ton olmuttur ki. l&ltuat 
man ve tesisat yeri ile Filyoeu ı.t . devrinin 75 1enelik faaliyetten ICmı'a 
kik ederek Karabülcte kurulaıı aiır varal>lleoefi 80!1 haddi Cumburi,.t 
demir ve gelik u.nayil lnpatmı tet • ldarenıis bette bir kadar Jmıa bir • 
kik ecteceklerdlr. Bu tetkikattan it'"- manda altı milli yUklleltmif ve WürL 
ra heyet kimMn husul trenle .Anka. ahlrla faaliyetini 30 mllU arttınq. 
raıa Pücü. Jamea de r.cıapJdaia ıır ... 
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( V sta yanı ı incide) 
HUlha ve netice şudur: 
. Yapdan ve dinlenen al!kadarla

rın tahlll ve teşrih olunan iddia ve 
müdafaalarının tetkikinden anlaşı
lacağı veçbile İstanbul belediyesi 
tarafından asri mezarlık ittihaz e
dilmek üzere satın alınan arazinin 
alınması tarz ve keyfiyetinde kanun 
icaplarına. uymayan hareketler ve 
muameleler cereyan etmiştir. 

1şln kanuna uymayan ve mesuli
yetl mucip olan cihetleri şunlardır: 

1 - Mezarlık ittihaz edilmek üze
re arazi satın alınması için o vakit 
hükmü cari olan 329 tarihli belediye 
tstiml!k kanunu muvakkatlne göre 
menatii umumiye kararı istihsal o
lunması icap ederken ne önce, ne de 
sonradan bu yolda bir karar alınma· 
mrştrr. 

Belediye reisi Muhiddin üsti.inda
ğın bu satın alma keyfiyetinde 329 
tarihli kanuna istinat edildiği ve fa
kat arazi sahibi rıza ve muvafa
kati mevcut olmadığı için cebrt is
tlmlAkl tazammun eden merasime 
müracaat olunmadığı yollu müdafaa· 
111 kabule şayan görülmemiştir. Na· 
11ıl kl 329 tarihli kanunun ikinci 
maddesi bu gibi hususatta tanzim 
ettirilmesine ve resmt takdiri kıy
met heyetleri tarafından caize göre 
kıymetin takdir ettirilmesini ve on
öan sonra menafii umumiye namına 
lstiml!kl icap edeceği hakkında en 
büyük millkiye memurunun kararı
nın alınmasını zarurl kılmaktadır. 

Arazinin pazarlıkla alınması an • 
cak bu kanunl merasimin ifasından 
zonra kanunt heyetin takdir edece
tı kıymeti esas tutmak suretiyle o
labilirdi. Bu itibarla Muhiddin üs
tundağın ismi geçen mUtalea ve mü· 
dafaası kabule şayan görlilmemiş

tır. 

2 - Satın alınan araziye 329 ta
rihli kanunun tarifatr dairesinde 
kıymet takdir ettirilmemiştir. Bele
diye reisi Muhiddin Ustlindağ, bu a. 
razı sahibi ne mutabık kalınan be
dell istim Uk dalmt encümen ka
rarı ile takarrür ettirmiştir. Ya
pılan tetkikat, lstimlA.k komisyonu· 
nun takdiri kıymet heyeti mahiye
tinde olmayıp, yalnız pazarlıklara, 

o da 932 senesine mUnhasır olmak ü
zere memur bulunduğu bu komisyo
nun teşekktilü hakkındaki karardan 
anlaşılmış ve esasen bu komisyonun 
72 lira bedeli kabul etmesi caize mu
tabık olduğundan değil, arazi sahi
binin daha dun bir bedel mukabilin
. de satmak istemediğinden neşet et
miştir. 

Vali Muhiddin Üstündağ tarafın· 
dan maliyeden evvelce istenen arazi 
için 80 lira kıymet takdir ettirilmiş 
V'e Vekiller Heyetince bu miktar 85 
liraya iblA.ğ edilerek o suretle bele· 
dlyeye verilmesi kararlaştırılmış ol· 
duğu iddia ve mildafaa olunmuş ise 
de Llkoğlu Eşrefin belediyeye sattı
ğı yeri satıştan bir iki ay evvel ve. 
dönümünü vasati olarak 30 liradan 
satın aldığına Vekiller Heyeti kara
rının kıymet takdirini tazammun e
den bir kayıt bulunmadığına bina. 
en mumaileyhin bu baptaki müdafa
ası da yerinde görülmemiştir. 

3 - Asri mezarlık ittihaz edilmek 
Uzere Mecidiye köyU civarında • Le
vent çifliği yanında maliyeye ait mü· 
selles arazinin mübayaası keyfiyeti
nin Şehir Meclisinde 15 - 5 • 32 cel
sesinde kararlaştırılmış olduğu ve 
bu suretle o civarda mezarlık ittiha. 
zma elverişli arazinin bulunup bu
lunmadığı hakkmda tetkikat yapıl
madığı mezarJıklar mUdilrü tarafın· 
dan müdafaa sadedinde lfade olun. 
muş idi. BilAhare mezarlık yapıl

mayacağı anlaşılan mezkfır arazinin 
mübayaasından sarfınazar edilmiş 

olması hasebiyle keyfiyet ve sonra
dan Likoğlu Eşrefin arazisinden sa.. 
tın alınması hakkında ayni mecliste 
&arar alınıp alınmadığı vah ve oele
diye reisi Muhiddin üstündağdan 

sorulmuş ve mumaileyh böyle bir tş 
için meclisten karar almak mecbu· 
riyetl bulunmadı~ına ve şehir mecli
~ıntn bu baptki kararı bUtı:e müza· 
keresi Jtrar;rnda mezarlıklar hak • 
kında alınan tedbirlerin izahı ıır&. 

sında a.ıa tarafından temenni mahi- \ 
yetinde izhar olunan arzunun bir 1-
fadesindcm ibaret bulunduğunu ve 

bu sebeble hazineye alt müselles ara
zinin mlibayaasından sarfınazar e
dilmesi için de karar alınmamış ol
duğunu ifade ve müdafaa etmiştir. 

1580 sayılı kanunun 70 inci mad· 
desinde sayılan meclis vazifeleri a· 
rasmda riyaset makamına bu yolda 
meelisten karar almayı tahmil eden 
bir fatura olmadığından Muhiddin 
üsttindagın bu noktaya matuf olan !
fade ve müdafaa yerinde gö • 
rillmemiştl r. 

4 - Maliyeden mezarlık ittihaz e· 
dilmek üzere istenilen yerin kısmen 
başkaları tarafından iskan edilmiş 

olup tamamen teslim edilmeye. 
ceğl hususunun anlaşılmış olacağı 

ve esasen bu arazi civarında mezar
lık ittihazına elverişli başka yerler 
.de bulunduğu tahkkuk etmiş bulun
masına göre belediye reisliğince o 
ctvardan tetkikat yaptırılması ve be· 
lediye menafi!ne daha uygun yerler 
bulunup bulunmadığının tesbit etti
rilmesi lA.zımgellrdi. Muhiddin Üs
tündağ evvela. yalnız maliyeye ait a
raziyi almak için çalışmış ve sonra 
da Anastas imzalı arzrhal üzerine 
Likoğlu Eşrefin arazisini almıştır. 
Halbuki belediye Anastasın 29 - 1 • 
34 tarihli arzıhal ile müracaatından 
çok evvel hazineye ait arazinin bir 
kısmının birçok eşhasın işgali altın
da. bulunduğunu gerek şaghillerin 

müracaatları ve g~rek tapuda yap
tırdığı tetkikat ile tesbit edilmiş idi. 
Likoğlu Eşref sakit hanedandan 
Yusuf izzettin veresesinden Nazife 
için maliyeye müntakll araziyi, kA

nunusani, şubat ve mart 934 ayla
rında satın almıştır. Belediyenin 
maliyeye ait milselles arazinin şagil
siz olarak alınmayacağını bu ta. 
rihten çok evvel anlamış ve o civar
da a.razl aramış olduğuna göre be· 
ledlyenin o civarda sakit hanedan 
Azasından Nazife için maliyeye inti
kal etmiş olup Likoğlu Eşrefin bllA
hare fahiş fiyatla belediyeye satmış 
olduğu arazinin mevcudiyetine mut· 
tali olmadığını kabul etmek imkA.nı 
yoktur. 

Likoğlu Eşrefin '\'ali ve belediye 
reisi Muhiddin Ustündağın eski bir 
arkadaşı olduğu ve bu sebeple mu
maileyhin Muhiddin Üstündağ tara
fından himaye edilmekte bulunduğu 
ve bilhassa satın alınan arazinin Ll
koğlu Eşref tarafından elde edilme
si, belediyece daha yüksek bedelle 
alınacağı hakkında kendisine veri· 
len limitlerden doğduğu yolunda va
ki olan iddialar bu suretle bilhassa 
tetkik ve tamika şayan görülmüş 

ve tetkik filhakika Llkoğlu Eşrefin 
üstündağın mektepte tahsil sırala

rında bir arkadaşı bulunduğu ve 
mumaileyhin sicil itibariyle pek de 
itimada şayan olmamasına rağmen 
oldukça mühim belediye işlerinde 

çalıştırılmış olduğu ve evvelce ücret· 
11 vazife görmekte iken 936 senesin
de yekiller Heyeti kararı alınmak 

suretiyle Ucretinin maaşa kalboldu. 
ğu neticesinl vermiştir. 

Bu vaziyet Llkoğlu Eşrefin vali 
ve belediye reisi Üstündağ tarafın
dan himaye edilmekte olduğunu ve 
mezarlTk için o yerlerin helediyece 
satın alınacağını Likoğlu Eşrefe ön
ceden ihsas ve lsmA.' edilerek mu
maileyhin belediyenin zararına men. 
faat temin olunduğunu gösterdiği 

gibi mumalleyhin arazisi hakkında 

pazarlık yapmak için ihzar olundu
ğu a1Akaları tarnfına ifade olunan 
arzu, temayUl ve arazinin alınma • 
srnda istlml!k usullerine ltba. edil· 
memesi keyfiyetleri de bunu teyit 
eden hususattandrr. Vali ve beledi
ye rclsi Muhiddin Üstündağm bu 
muamele ve hareketleri vazifeyi ih
mal Ye suiistimal mahiyetinde bire.r 
suç olup Türk ceza kanununun 230 
ve 240 ıncı maddelerine göre taki
bat icrasını mtistelzim bulunmakta
dır. 

Fezleke ve daha bazı vesikalar o. 
kunduktan sonra reis, Üstündağa bu 
fezlektye karşı bir diyeceği olup ol. 
ma.dığını 11<>rdu. 

Üstündağ - Dün de arzettiğim 

vcçhile biz pazarlıkla aldık. Bu hal 
kanuna uygun bir şekilde C€reyan et. 
miştir. Kanunun verdiği salahiyetle 
hareket ettik. Üzerinde bir mes'uli. 
yet taşıyan adanı bunu hüsnü istimal 
edebilmek için kanunun kendisine 
verdiği salihiyetlerden birini tercih 
ve iltizam etmekle mükelleftir. Biz 
pazarlık tarzını tercih ettik. Fakat 
gene hiç bir kanuni mecburiyetimiz 
olmadığı halde istimlak kanununa gö. 
re bazı muameleler de yapılmıştır. 

937 senesi sonuna kadar takdiri kıy. 
met komisyonu vazifesine devam et • 
miştir. Yani bu karar komisyonun 
salahiyetli bulunduğu zaman zarfın. 
da verilmiştir. Komisyon yaptığı iş. 

lerden dolayı mcsul idi. 73 lira rayi. 
cin yerinde olmadığı yolundaki iddia 
mücerred kalmaktadır. Kanun bize 
satın alınan arazinin fiatini takdir 
hususunda değer pahasında diye yol 
göstermiştir. Bizim teşkilatımız da 
bu değer pahayı 73 lira olarak tesbit 
etmiştir. Sakit hanedana ait araziden 
belediyenin haberdar olmaması milin. 
kün değildir, diyorlar. Halbuki ben 
tamamen aksini düşünüyor ve beledi. 
yenin bu araziden haberdar olması L 
çin sebep görmüyorum. Bu istimlak 
muameleleri hep birbirlerini takip et. 
mişlerdir. Bunlardan biri cereyan e. 
derken diğer biri zuhur ediyor. Bu 
hususa dair gazetelerde neşriyat ya. 
pıhyor. Bunun üzerine arsasını sat • 
mak istiyenler bize müracaat ediyor. 
lar. Bunlardan birinin Eşref olması 
ve Eşrefin de benim arkadaşım olma. 
sr onun malını belediyeye satmak 
hakkını nez' eder mi? Malını satmak 
onun en tabii haklarından değil mi. 
dir? 

Eşrefin sicili bozuk iken memuri • 
yette kullanılmasının doğru olmadı • 
ğınr y~n müfettiş işi eksik görmiiş. 
tür. Madem ki sicili memuriyette ça. 
lışmasına mani olacak derecede bo • 
zuk değildi, o halde niçin burada bu 
şekilde sicili bozuk derecede göste • 
rildi. Eşrefin ücretli memurluktan 
maaşa geçmesi meselesine ~lince bu 
iddia da yerinde değildir ve benim 
himayem ile olmamıştır. Vekiller He. 
yetinin kararile olmuştur. Meselenin 
aslı şudur: 

Bunlar Karaağaç müessesesinde 
vaktile memur sıfatile çalışıyorlardı. 
Bu müesseseye hükmi şahsiyet veri. 
lince memurluk sıfatlarını kaybetti. 
ler. müstahdem oldular. Sonra tekrar 
burası devlet mticsseseleri meyanına 
alındı ve Eşref de üç. dört yüz me • 
mur arasında yeniden devlet memu.. 
ru sıfatını kazandı. Ben geldiğim za. 
man bu zat oktruva müdürü idi. Son . 
ra mezbaha levazım memurluğuna ta. 
yin ettik. 
Arsanın sakit hanedan azasından 

Yusuf İzzettin veresesinden Tevfik 
Beye ait olduğunu bilseydim, o za • 
man gidip almazdım. Çünkü bunlarla 
sekiz, doxuz sene evvel aramızda bir 
mesele ger.ti. Bize bir spor sahası la. 
zım oldu. şıürp Agop mezarlığının al. 
tındaki arsayı almak istedik. Tevfik 
Bey bu arazi için bizden 45 bin lira 
istedi. Biz bu fiatı biraz yüksekçe 
bulmakla beraber kabul etmiştik. Fa. 
kat Tevfik Bey bu fiat üzerinde dur. 
madı. Beş giin sonra 55 bin liraya GI. 
kardı. Nihayet arsanın fiatr beledi. 
yeye satılıyor diye 90 bin liraya ka. 
dar yükseldi. 

Yali bu izahlardan sonra yerine 
oturdu. Reis, diğer maznunlara bir 
diyece~i olup olmadı~ını sordu. Ay. 
ni Yağız ayağa kalkarak dedi ki: 

Avni Y nii'ızın sözleri 
"- Akdi yapmıya daimt encümen 

mezundu. Biz 287 numaralı karar
nameye g-öre hareket etmek lüzumu. 
na kanaat ederek işi o ~ekilde hal. 
lettik. Her iki tarafta rıza bulunduk
ça kaza yollarn gitmenin m~nası yok 
tur. Ren bldatele >e iffetle 
kanunun verdiği vazifeleri ka-
nunun çevresi ve kanundan 
aldığım salahiyet içinde yap _ 
tım. Bğer bizim bu yüzden karşını
za gelmemiz icap etseydi, ondan ev. 
Yel daha üç bin h~diseden dolayı 

karşınızda olmamız lAzım gelirdi. 
"Bu~n iki zihniyet çarpışıyor: 

Biri C'ebir '\"C şiddetle istimllik, di

~eri riıaya dayanan istimlak .. Biz 
Jklnci Hukukçu ~öriişüyle, hare • 
ket ettik. EAer huzurunuzdan be. 

raet ederek çıkarsam, bu dahili
ye fezlekesinin '\"e Şurayı Dedet 
kararının çizdii;ri yolla değil, ken • 
dl görü~ümün \'O 287 numaralı ka. 
rarnamcnln çizdiği yolla olacak • 
tır. Hülilsa olaı·ak söyUyebiliri:nı 

kJ, bendeniz akitte tcrazii taraf ey. 
ni asıl ısayarım . ., 

Hamit Oskay hakkındaki 
fezleke 

Bundan sonra Kocaeli Valisi ve 
eski belediye reis muavini bil.mit 
Oskay hakkındaki fezleke okundu. 
Bu fezlekede Ha.mit Oskay'ın Türk 
Ceza Kanununun 330 uncu madde
sine göre tecziyesi isteniyordu. Bu
nun üzerine söz alan HA.mit Oskay: 

"- HAdisenln teferrüatını ve taf
sııa.tını burada. öğreniyorum, Müfet
tişliğe do verdiğim cevapta ve dünkü 
maruzatımda da olduğu gibi bende
niz yalnız hukuk işlerine bakardım. 
Encümene riayet etmedim, kararda 
bulunmadım. Benim vaziyetim, çık • 
mış olan bir kararın suretini imza 
ve havale etmekten ibarettir.'' 

Vesikaların okunması 

Diğer maznunlar, bir diyecekleri 
olmadığını beyan ettiler. Bunun u. 
zerine reis, zabıt katibine, dosyada
ki vesikaların okunmasını emretti. 
Bu arada İstanbul Mezarlıklar MU
dürlüğilnden Milli Emlake, lstanbul 
Valiliğinden l\laliye Vekaletine, 
Defterdnrlıktain ValiliğP. yazılan tez 
kereler, Maliye Tekdiri Kıymet Ko
misyonunun kararı okundu. 

Bundan sonra, 1stanbul umumi 
Meclisinin 15. 4. 1932 tarihinde ak. 
dettiği bir toplantıda aldığı kararın 
bir fıkrası ve lstanbul Belediyesi is 
tımlAk komisyonunun bir kararı o
kundu. Daha sonra reis Mecdi Bey. 
daş üstilndağm bu vesikalar üzerin
de bir mtltaleası olup olmadığını sor
du: 

Vali: - Hayır, hiç bir dlyecı::ığlm 
yoktur. 

Reis - Dün bazı vesaik ibraz e
deceğinizi söylüyordunuz. 

- Evet, arzedeyim. 
İddia makamının iddiası 

Dedikten sonra çantasından c;~kar
dığı bazı vesaik ve projeleri Reise 
verdi. Ve pla.nlar üzerinde lzah~tta 
bulundu. Zabıt kn.tibi bu vesikaları 
birer birer okudu. Reis iddia maka
mına miltaleasını sordu. Bunun Uze. 
rine Baş Müddeiumumi Muavini A
rif Cankaya: 

" - Pazarlık komisyonu azaları. 
nm cevap ve mütalealarmı da ltıtfen o 
kusunlar. dedi. Şehir Meclisi eski a
zasından Yusuf Ziya ve Hulfısiye ya. 
pılan istizahlar ve cevaplar okundu. 

İddia makamı bir taraftan kanu. 
nun gösterdiği şekilde merasime ri
ayet edlldiA-1 söylenmekle beraber, 
diğer taraftan mübayaanm pazarlık
la yapıldı~ı anlaşılıyor. 

"Muhittin üsiündn(r tnrnfındnn 
ı:;on isthnHik kanunu <:ıkmcaya 
kadar komis~·onun çnlı!;'malarma 
dc,·am ettiği ilfin" ediliyor. Bu 
kc)·fiyctin resmen tesbitini talep 
ederim . ., 
Reis iddia makammın bu talebini 

üstün dağa anlatarak dedi ki: 
"-Efendim, iddia makamı demek 

istiyor ki istimak komisyonunun va. 
zlfesl, 1932 senesine münhasırdı. 

Bundan sonra vazife görmüşse ma
aş almış mıdır?. Bunun resmen tcs
biti hlzrm geliyor." 

Kenan Ömcrln hir talebi 

Vali: - Emredersini bordroları 

çıkartalım, oradan anlaşılrr." 

Bunun üzerine Valinin avukatı 

Kenan Omer şu sözlel'i söyledi: 

"-Yalnız müvakkilime değil, di. 
i?;PT maznunlara da isnat olan fiil 
suistimal fiilidir. Burada yazifenin 
şekli tabliden inhirafı tahakkuk et
medikçe böyle hir suç. bahis mevzuu 
olamaz. İddia makamınca mevzuu 
lrnhsedllen hususatın tahakkuk ve • 
ya ademi tahakkuku, cevsin tekcm. 
mülüne haizi tesir değildir. ÇünkU 
pazarlık mUhah alduktan sonra bu
nun şeklini tayin, salahiyattar ma
kama ait olmak JAzımgeıtr. Kıyme
tin rayke muvafık olup olmadığını 
Belerllye Reis ,.e Beledire Encüme
ni kendi tayin edeceği gibi, emniyet 
ettiği insanlarla da istişarede bulu. 

timhlk komisyonu, heyetin 937 sa .. 
nesine kadar vazifede devamının 
tnhakkukundnn şüphe ettiğim için 
değil, beyhude yere işi uzatmaya 
mahal bırakılmamasını istediğim 1· 
çin takdirinize arzediyorum." 

Bunun üzerine mahkeme heyeti 
15 dakika silren bir müzakere yap• 
tı. Bu müzakereden sonra ikinci cel· 
se açıldı: 

Reis: 
- İstimlı'\ k Irnmisyoııu azalarının 

1932 senesinden sonra da vazifeleri· 
nin devam edip etmediğini tahkika 
mahkemece lilzum ve mahal görill· 
madiğine ittifakla karar verildi,, de
di. 
İddia makamı iddianamesini ha • 

zırlamak üzere mühlet istedi. Muha· 
kemeye, yarın (bugün), saat onda. 
devam edl!mesi ve iddia makamının 
dinlenmesi kararlaştırıldı. 

'Tnll geliyor 
üstilndağ, Hftmit Oslrny ve arka

daşları işleri olduğundan ,.e burada. 
avukatları bulunduğundan bahsile 
Ankaradan ayrılmak için malıke • 
meden izin istediler. Bu arzuları 

mahkemece terviç edildi. Burada 
yalnız Mehmet AII ve İhsan kaldılar. 
UstUndağ- ve arkadaşları bu akşam. 
ki trenle Ankaradan ayrıldılar. 

Mahkeme karnrınr gelecek hafta
nın başında tefhim edecektir. 

Ceza kanununun 
iki maddesi 

Madde 230 - Her ne vesile ile o. 
lursa olsun memuriyet vazifesini yap. 
makta ihmal ve terahi eden memur 

' otuz liradan yüz liraya kadar ağır 
cezayi nakdi ile cezalandırılır. Bu ih. 
mal ve terahiden devletçe bir mauı.r. 
rat husuıe gelmişse derecesine göre 
bir aydan üç seneye kadar hapis ce. 
zasile birlikte müebebden veya mu • 
vakkaten de memuriyetten mahrumi. 
yet cezası dahi hükmolunur. 

Madde 210 - Kanunda yazılı hal. 
lerden başka her ne suretle olursa 
sun vazifesini suiistimal eden memur 
derecesine göre 3 aydan 3 seneye ka. 
dar hapsolunur. Cezayı tahfif edecek 
sebeplerin vücudü halinde bir aydan 
az olmamak üzere hapis ve otuz li. 
radan 100 liraya kadar ağır cezayi 
nakdi ile cezalandırılır ve her halde 
mUebbeden veya muvakkaten memu. 
riyetten mahrum edilir. 

(Q) lYı n ya 'l.t lY ır lYl ırn lYI 

yapantay\t/aırec~ 

Nasıl karşılandı? 
Nevyork 15 (A.A.) - Hughes, tay· 

yaresini stop ettirdiği zaman, tayyare 
karargahında alınan mühim zabıta ted
birlerine rağmen, dünya turunu yapan 
tayyarenin etrafı, büyük bir kalabalık 
la çevrilmişti. 

Sinema operatörleri, ve fotcğrafçılar 
dünya turunu 4 günden daha az bir za
manda yapmağa muvaffak olan kahra
man sporcu tayyarecinin resimlerini 
tesbit için birbirlerile rekabet ediyor
lardı. 

Hughes, etrafı motosikletli polis
lerle çevrilmiş ve bayraklarla donatıl
mış bir otomobil içinde tam saat 19 da 
alkışlar arasında tayyare meydanını 
terketmiştir. 

Hughes, şu beyanatta bulunmuştur• 
"Bütün sefer esnasında kendimizi: 

hiçbir zaman tehlikede görmedik. Dün
ya turunun meşakkatlerine rağmen, 

pek de o kadar ycrgun değilim. Bila
kis eğlenceli bir sefer teşkil eden bu 
seyahatten çok memnunum. 

Hughes ve arkadaşları dünya tu
runu 4 günden 8 saat daha az bir müd
dette yapmak suretile 933 senesind' 
Kost tarafından kırılan rekoru hemen 
yarıya indirmişlerdir. 

-0--

Şilkrü Kaya geliyor 
Ankara 15 (Telefonla) - Dahiliye 

Vekili ve parti genel sekreteri bay 
Şükrü Kaya bu akşamki trenle İstan· 
bula hareket etti. 

ROŞTO ARAS 
Hariciye Vekilimiz Dr. Aras, dün 

Perapalas otelinde istirahat etmiş ve 
bur hususi ziyaretler kabul etmiştir. 
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İstanbul · Belediy~si İlanları 
Dün ve yarın 
'fercüme t\Ulllyatı 

~ 
. . . 

(= Keşi! bedeli 13G lira 85 kuruş olun GUlhnne parkında Bahçeler mü 
dtirlU~ll binasının tamiri açık ekslltm eye kouulmuştur. Keşif evrakile şart· 

i namesi Levazım l\IüdürlUğünde görille bilir. Jst()klller 24 !lO No. lu kanunda 
~ ynıılı Ycsllrndan başl,a fen işleri mil dürlilğUndcn alacakları fon ehliyet ve· ı mcı smu 

.., E slkaslylc 101 lira nı kuruşluk ilk te mlnat makbuz Yeyn mektublyle bera. 
nuru~ s 

ıoo E bcr 21 - 7 - 938 perşembe gUnü saat 11 de Daimi Encümende bulunmalı· 
ıoo ~ dırlar. (B.) (4251) 

No. 
1 Safo 
2 Aile çember.! 

7~ ~ S ticaret. banka borsa g 

• 5 o;:~:u:: ihlllaJ ~~ l ,Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
Salınalma komlsyooundan: 

7fı ğ 
6 Rasin 1 -~ ı - Bir tanesine bir lira kıymet biç!len Yasıf 'c örneğine uygun on 

7 JŞt;ı !ltnıfı lhUliU 60 iki b!n beş yüz ekmek torbası 2 • S - 938 snlı günü saat onda kapalı zarf 
8 L.Cişuur 60 ~ eksiltmesiyle satın alınacaktır. 
9 lsfahana doğru ıoo € 2 - Şartnamesi parasız olnrnk komlsyondnn alınabilecektir. Bu Pk· 

7fı f. 

. · Dr?vlet Demıryol~a'ı ve Limonları işlet.-ne 
Umum iJa,esı ilanları 

l\tubamıııen b dell 150.000 lira olan n ağıdn yazılı 4 knlem elbls lik 
kuwnş 2 - 8 - l!lSS salı günü saat 11 de kapalı .zarf usulü ile Anknrada. 
idare binasında sntın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ı 0:!50 liralık mm ak kat tcminnt ile kanu
nun tnylıı ettiği Yeslkalnrı Ye Nafıa müteahhitlik Hsikası, e tnkllflC'rlnl 
nyni gün sal 10 n kadar komisyon re 1 llğlno v('rmc>leri ıtızımdır. 

Şartnameler 750 kuruşa Anknra \C Hnydnrpnşn yezııelcrinden satıl-
maktadır. (4495) 

10.000 Metre Memur elbisesi ıcın kumaş 
5.000 .. .. paltosu .. .. 

10.000 .. Müstahdem elbisesi .. .. 
5.000 " .. paltosu .. .. 

10 Rasın U E slltmeyc girmek isteyenlerin dokuı yüz otuz yedi bucuk liralık ilk temi-

mu cri)I birden alanlara ı Ura ss g nnt ve kanun YC şnrtnnmedn Y87.llı belgC"lori muhtevi tt'klH mektuplarını is t anllul Emnl)1 et Sandığı direktörlüğünden: 
kuru5 ikram cdllır, \C 2 llrır 32 v~ru~ ~ bC'lll ı::ün saat dokuza kadar komlsyo na ,·ermiş olmaları. {2~94) (HS!l) 

·' ı c lırn - Eınnl) et Snndığınn bo~lu olü lla y Ali Osman , nrlslerlno iUın voli'. le ııcııin nlınıırak kalanı a) ua r • E J 

teuıı : 
dan \'C're!il)C bırakılır.) ~ Ask eri H ef!a fl \' e l\1uıune1 (~ 1\1 ~111 uru :Cmln oğlu Bay Ali Osman Balat tn Hoca ali mahallesinde Hamam so-

., •"'CI EBI ===------ } k 1 t 1 1 1 • " ( U il 0 8 8 (:' ) e 8 1118 (• t !{ ka ında esltl 52 yeni 52 numaralı kO. gir bir C\0 Jn tarnam1nr blrln<'I derC'C'C· 
ıı Gorio Baba ıoo i de lpotelc go tt'rerek 26 - G - 933 tarı hinde lGC!lri h sap numaraslylo San• 
12 DelUlğlo psık11l0Jlsı 60 ~ Karadeniz ve Ha\fı Blrliklnılnde lstfll(lonı edllıııek üzere lrn yıl hesap clığııııızdnıı aldığı (100) lira borcu 20 - 12. !l37 tnrllıhıc kadnr ödemedi· 
ıa llkbanaı acilen n ~ \'O muamele memuru okuluna 100 ye dok sulıay nlınacHktır. lsteklilcrlu ğlnJcn rnıı, komisyon ve mnsarlrt ile beraber borc (04) lira (15) kuruşn 
14 Engerek duı?umil 60 ~ı Temmuz ayı içinde bulunduğu yerin n~k<'ı ilk~ şuhP. ine mürnC'aat fderck 'arnıı. trr. Ilu sebeple 3202 numnrnlt kanun mucibince hakkında tcra tnki. 

L:'.I Kasın U1 
7:ı ; kabul şartlarını anlaması lflzııııdır. < 9 ~1 > <43·•8> lıi ba lanınnk üzere tanzim olunan lh barnnme borclunun mukınelenamedo 

16 Samlnd saadet ô<ı ~ ö t rdh,1 lknınctgflhına gönderilmiş ise de borçlu Bay Ali Osman Bnlat 

17 lstatısllk !~ l f kCicl:ır Huk ık lHıkııııli~ındcn: ~-------------·---ı Ilocanll nınlıallcsinde Hamam sokağı nda GG numaralı m do öldüğü anlnşıl-
18 Çocuk dilşürttnler __ g {)38 12:-ıo t::S tl " R ~ A mış \C' tebllt; ynpılnmnmıştır. Mezk(')r kanunun 45 inci maddesi Yefnt hn· 
19 IJiM ~e fels~fe SO E ı:·mcl ı r:ıfınd:ın Ycldcğirıııenlııde Düz ~ ....., llııcle tebllğatın llflll suretiyle yapılma sını flmlridlr. Borclu ölU Ali O ntan 
20 Cecnı)elın al\ıllan ıou ~ okakt:ı Hcfnıl op:ırtımnııındıı 20/4 de 511• Ankara U5 7-938 ,---·• mlrnsçıları işbu llt\n tarihinden itiba rC'n bir buçuk oy içinde Sandığımıza 

(Bu scrl.)l birden alanlara 
1 

lira SO §
1 

kin Mehmet Jlu ıcm nlclhine açıl:ın bo- llıı ılnrınıl ı \llılıı ı~ıırcıl olnıılnr, nıe· ınUracaatln murlslerinln borcunu öde mC'lorl \Oya. kanunen kabule şayan 
kurus ikram cdlllr, , .e 2 lira 20 kurut~ 1 :ı 1 uzl'rine mücldeıılcllıin ika· rinrle ııııınıııele ı.örenlerdır. Hnkanı· bir ltlrazları \•ar ise bildirmeleri Hızı mdır. Urascılar ipoteği kurtarmazlar 

d l lira - 111\lll:l 1 O\ lor c;ııııl 12 ıle kııpnnı~ salış rırnllıırııltr. 
Poı:tn alınarak kalanı ·~ 8 er · ~ nıetıılıhının nıeçhulıletl hıı~ebh le ıtanen ç E. .~ L E rt ----·-ı 'cyahut başlıyan takibi usul dnlr~sln de chırclurmazlarsa ipotekli gayrlmt'n· 
dan \'Cre!'lye bırekılır.t ~ ıchlı~ııı ırrn ına knr:ır vcrılmlş ve dııvo • l.onrlr• ti .ıa • PnJ 4 375 kul mC'zkCır kanuna göre Snndıkçn sn tılncalctır. Bu cllıetler nlA.kadarlarca 

S t·~cU SEHi ff ıırıuh:ıli !lurcli)lc da,cliyc 'arııkıısı ı~:ıh· • ~c·v,·ork 12..'> 75 • Mndrld " Sl"L25 blllı\IP onn göre hareket edllmck \'e hor hlrin" ayrı nyrı fhlıarnnmc tC'bllğl 
21 HiıkUındnr aııllet 60 ~ k dh·onh:ıne ine no;ılmış olup tnhkıkııt • Parfs s 4925 • Vorso•a ıs 73 .rı makamına kaim olmak Uzore kcyfiyl't tılln olunur. ( 4 541) 

l 75 E eme 938 •nrles"ı nünil s:ıol • ~lıl .. no fH97ô • lludnrıl'•h2492 22 Yeni ılml ııhn yet c.t\ c "iinu olnn 21i • 9 • P8 •· " • u • .,v " k ı ı · ı·, .. w, r,. :ııs 2'i • llDkres u 1137' 

~2~6· ~T~c: mrc:~u
0

:m,!e~:adı l&lcri ı5ı5ı<~. ~=-==: ;0
1

':ı:u~n~teı'r~c.::•:::::~:~;:~.~~~ ~~::.:~,: :.~•: : ::::~;:~·~~,:::: : ::~~:~ :·;~ IS l ~: !,~ıl S~:::! ~:~.~: ~~;~:h~!~~1~'~?ı:!~.~~A~~:~: 
• Min• ı J4 • Mocıko\lı 2.'\ 787f> tebliğ: 

21 Dcğışfşler ~~ ~ --------------- • Soha J 5375 \'l)nn11 Abdülfettah oğlu Bay Mehmet A 11 UskUdnrda Umraniye mahallesinde. 

28 Liolloa ~ 11----- latlkrazlaı- ----ı Yalnızsen 1 soknğında eski 8 yeni 4/ l, 4 1 ro. lı kllglr man bahce bir C\ in 
29 Kapitalizm buhranı 50 ~ Z A Y 

1 
• 1033 T. llor 1 96 ı • F.raıınl htik 

9
' tumarnını birinci derecede ipotek gös t"rerek II 9.933 tarihinde 17413 hC'· 

30 Salarobo 12~ ~ .... .. 
111 ~· ~rıurum snp numnrnı:;fylo Snndığrnıızdnn aldığı (240) lira borcu 16.2.938 tarihin ı 1 il 22 N.ımım:ı alt 8725 sn.rıh Şirketi Hnyrl· •. .• .. 111 · .nurum 

(Bu scrl.)1 birden alan ara rn § f.~fektifler \•erilmPmislir. lrndar ödemediğinden fnlz, komisyon ve mnsarUI ile beraber borc (124) ll· 
il 2 11 •~kuruş - '·c tcmeıtu hissemi ka)hcttim. Yenisini tt- ~===-~~~~~=~~~~===1j kuruı ikram cdl r, 'e r § ra (15) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı kanun muclbinco 

k 1 •~·da ı or llra- - knrncnııımdan eski inin hükmü yoktur. -
petln alınarak 8 anı J § e hakkında lcrn tnklbl başlanmak Uzc re tnnzlm olunan lhbarnnmo borclu-

1 h '· ı :: lhsaniuc Çll sol.ak 83 Gııltu (V. P. 21 i9) 
dan ,·ere." .)P ıraıH •r. :: nun mukn\'elenamedo gösterdiği lkn mct.gflhına gönderllmtı; ise do bo~·çltt 

• o~ctJ SEHi ~=- ----------~~ ,,_....,._ B S füıy Mchmet Alinlıı ,.Uk i'<1d<li~zı11 n<lrcste ölcllltu1attıaşılmu; /\"e 4<- lifi> 
60 

' 111 ÇOClJfCL~RINIZsN Zah 1 re orsa 1 yap1Jam11nu~r.. 'MHklW' Jlh"Wlltiılıtil 45 tncl mıt<ldotl 4'er.t Jmlitıde lebtf~ 
fO 5 En güzel bir kitap t•- 7 - 938 tın l!An suretlytı:ı ~ apılmnsınr llmlrdlr. norı;:lu OIU Mehmet Ali mlrnsı:ıları lş-

lakender 
60 

s T •• k •k• 1 • bu Ufln tarJhfndC'n itibaren hir bucuk ny içinde Snndrğımıza nıüracnntla 
34 Kadm ..-e !Osyallzm tOO g Ur J JZ eri Buğdo)' )'Umuşak {ı 28 !> 32 murlslt>rlnln borcunu ödemeleri veyn lrnnunen knbuJc şayan bir itfrazlarr 

35 Oemokrft 
25 ~ a çocuk Eı;lrgcıue Kurumunun ., sert s ıs S 20 \er ise bildirmeleri l~zımdır. Mlrascı lar ipoteği kurtarmazlar veyah\ıt ba • 

36 Dinler tarihi 
1
4
2
0
5 

__ ::= 4 14 1 t kil 1 1 d 1 1 d d d 1 1 t kli J k \'aktıle hlr aile kUtUııh•nC!il ola. Arpa ıyan n 1 usu a res n e ur urm az aran po e gnyr men ul nH'ZkCır 
37 Filoıofi ve sanat -:::-_§ rak hastırtlı{:ı ikizler serl!>ilru'le Ç;nd:ır 4 20 kanunn göre Sandık<:a satılacaktır. nu cihetler nHl.kadarlarca bilinip 0 • 

38 fo~tika 1~~ clıı)<luğıırıuı. bu c1't;lkllj:.rt hu gt. l\lı ır arı 4 15 na göre hareket edilm<'k \'C her biri ne ayrı ayrı 1hbnrnamo tebliği maka. 
39 Herakllt ~ ı.cl \'C resimli tıU)Uk tııı.n3c ldıa. Kuş)cmi 6 30 mına knlm olmnk Ozerc keyfiyet illı.n olunur. (4542) 
40 Ruhi mucizeler 

75 E hı llc dolıhırulııııış hııhıyorıı1~ \"ul:ıf 4 -
(Hu '4Cl".lyl birden alanlara 1 tlra 4 ~ 

Glc!en Jandarma G. K. Satınalma Koml'iyonundan kuruş ll'1am edilir, \C 2 lira S6 kuruş § KUltOr bakantı~ı eseri tetkik Gelen 
§ peşin alınarak kalanı a)dı l er Ura· ~ etmiş. ilk okul çağındaki çocuk. Buğdny 460 
~- dan \'crcsh·r bırakılır.) g ınr lı,;ln faydalı eser olduğunu taa. THtık 30 1/2 

Kepek 
le fındık 

30 
ı 

ı - Bir tanesine (1235) llrn kıymet biçilen eJckki vasıflarına 

uygun iıç etÜ\' makinesi 22/7 /938 Cuma güııU snnt onda acık eksiltme u
sulllo sntrn nlınncnktır .• j rs ısct SERt ~ dik etmiştir. \'opıık 53 

00 - Arp:ı :ıo 112 
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Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre. 
dilen Bizans /m. 
paratorluğu tan 
lıi ile GG cilt ta 
mamlanmıştır. 

Başlı başına v 
hlllün ilim seve11 
lcri doyuracak d'· 
rc.Y•rfr oii:el ola·: 

bu kfltüphane "' 
çinde i1•tısarli, r 

debi ve ilmi 111~ 
:ular üzerine yo 
:ılmış en 1ır11i 1 

taplan bulursı.

tıuz, TercU ı•ıe1'
Türk ol:ııyıırııı 

nnın çok vak~,.. 

dan tanıdığı şf)}ı. 
siyctler tcıraf ı" 
dan yapılmı*t • 
f(itaplan topfa; 
ve mulıtcli/ er& 
ri perakende <'1.a 
rak alanlara t ,,... 
:üat yapılır. 1'12· 
ra.ccuıt yeri: l8· 
tanbul - vuki: 
l'urdu~ 

lız llsaıımdcuı sllfı> ııtnc ktı. Buna rağmen, bu sc· 
f r kızmndı. Yalnız, ltlrnzn knlkıştı: 

- Yolc, yok .. llnklknton, keder dolu ıkmtı· 

dan bahsediyordum. Bilirsiniz ki realite ile ld al 
nshı birleşemez. Bununla beraber, ideale inan
maktan bir an için terodclüde düşmüş değlllm. Dl
ltı.kls botun \'arlı~ınıla ideale inanırım. Bağlıyım. 
Birlbirlnc uygun, denk bir <:lft arasındaki izdl\'aç 
Jdenlino hayranım .. \'e böyle bir lzdh·aca da bol
bağlannhillr. dedi \'O manalı manalı bir susuşla, 
genç kadına baktı. 

Mis Spcns, daha solmamış, pörsümemiş 3Ci lık 
bir bnklre idi. Sihrini, <.'nzlbeslnl asla knybetmc
mlştl. Ustcllk, esrnrlı bir duruşu vardı. Bütün 
Yarlığından muammalar, ı;ağlayordu, sanki .• Mis 
Spens ce.,·ap Yermedi. Ji'nkat gUIUmsemeğc ko· 

~·uldu. Mister lluttonun bu kendi yarattığı Jokon. 
tundan sıkıldığı cok kerelC'r vaki olmuştu. Aynğa 

kalktı YC: 
- Artık gitmeliyim. Elveda esrarlı Jokont, 

dodi. 
Genç kadın giilUmsemcsl, daha belirdi, bll

lCırlandı. Mister Hutton şlh·alyevarI bir jestle ka· 
dının uzanan elini öptO. Hayatında ilk defa ola
rak böyle bir şey yapıyordu Mister Hutton .. Ru. 
nunltı bC'raber hareketi fena karşılanmamış gi

biydi.. 
- Yarına bekliyorum, slzl..c 

JOKOXT GPı,ttYOR 

Birden C not Spen in odaya girdfllni. k 
nın yanında durduğunu hlss0tti. Sanki fen~ bir 
yaparken yakalanmış gibi şa rrdı. Böl le 1e'91 
&örUnU\ ermek ve ustacn olduğu yerde blUTerme 
Janut Sponso 'crı;lydl. lhtlmnl ki demln4ell""' 
orada idi de a) nanın l~lnden kondlstnl göseUe 
ti .. Buna lmktın yoktu, amn .. Gene ne de ola& 1 
sanın içini kurt l iyordu ... 

Mister Hutton tekrar ı;UlUmscıdl ~e ellnS u 
tarak ilerlerken: 

- Beni şaşırttınız 1\lfs Sp~ns, dedi. 
1\lls Spens de gUIUmscyordu. Gene o Jokoıt 

&Ulümsemesinl andıran bir gillUmsemHI Yar 
Hutton, blr keresinde yarı alay, yarı kompllmaa 
olnrak, Ml6 Spcnse, siz gtllerken, tıpkı Jokont 
JUyor sanıyorum ••• demişti. Canct, bu söd cl4dt~ 
almış, o ztımandnnborl de Lcoııardonun ebe4U 
tlrdlği g1110msem<'yl kendi ine maletmlştl. 

Mlıtcr Hutton. elini sıkarken, daha hlll 
ilmscyordu. Bu Jokontun 'azltelerinden blrlJd&.:, 

Mlater Hutton: 
- Nasılsınız, iyi 

dedi. 
No tuba[ yUzll '"t\tdı bu kızın? .. KUçtk 4• 

lnrı, sanki ıslık 6ltllrmcıye hazırlanıyormut slK 
daire fekUndc bUzlilmUştU. Ağzın UstUnde, ı 

1arlf 'Ye ln<'e kavi 11 lılr burun taclanıyonllı • . -~r 
• man, parlak ve esrarlı gtlzler, insan1 
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' Şirketi Hayriyeden • 
Her hafta Cun1arlesi günleri Boğazda yapılan tenezzüh seferleri 

llugünkü Cumartesi günü lföprütlcn saat 14.30 \'C 14.4.'.i de hopnl'lör teı·U batını ve elckh"ik tenviratuıı 

lıa,·J 7-1 l"C 71 numaı-alı \·nıınrlarmuz birincisinde en ~üzido bay ve bayan lar<lan teşkil olunmuş Afo\. 
TURli.\ SAZ IIEYE'ft, ikincisinde müntahap sanatkfıl'lıu·dan mürekkep 11 lilŞlLİJ{ SAU>N \'C CAZ OU

KES'l'HASI olduğu halde kalkarak llo~azın iki sahilinde Karadeniz Ağzı na kadar seyir ve tenezzühe 
devam edecekleı·dir. 

Giderken ,.e Geliı-kcn 74 numaralı \'apur Anaclolu ye 71 numaı·nlı vapur Uumeli iskclclerino uğra. 
yacnktır. 

Büfeler 74 numarada LOKANTACI MARUF BAY P ANDELt tarafından ve 
71 numarada Glorya pastahanesi tarafından deruhte edilmiştir. Fiyatlar çok mu
tedildir. Azimet ve avdet tenezzüh ücreti altı saati geç.tiği halde bilet bedeli her 
iki vapur için 75 kuruşa indirilmek suretile sayın yolcularımızın arzuları yerine ge
tirilmiştir. 

•\."11 ... • •. A • 

,. ...................................... ~-
> o il 

n~ır ~INI~\UJlb ~IMJ~~n~~INI ~@lLJ~Jil 
!1? D.., ""D G!! IMl-D A11erıt11 Kız ı.oltiı • Rohuı K•ltj ~U 
~ 8ı ~ ii!} U'U ! Arna>Dlk~y. ftl36.160 R•bü. iti. 36...J ! ıe: ~ ~ ~ ilt ~ n ~ lf"'U 

:'llcktep, fngilizcryi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca '\'eya Fransızca ib
tiyari ol:ırak mütehassıs muallimler tarafından fi~retilir. ~lilli terbiye Ye kütıürt 

~en derece thcnımiyct ,·erilir. Aile hayatı ):ışntılır. Kütüphaneleri mükemıııel· 
dir. Kız Ye erkek heden terbiyesi Ye sporlar talebenin bedeni tekemmülünü ıe. 

ıııin eder. Lise kısmı derslerine munzam olarak Ticaret dersleri gösterilir. 

M •• h d · k ~ ve nazari usullerle clcklrik, makine ve roiııfıa u en ıs ısın 1 miihrnrfüi yetiştirir. 
. --

K A YID GÜNLERİ: Kız kısmı çarş:mılıa, Erkek kısmı salı günleri saat 9 d:ı11 

12 ye kadar. 

1 ağustostan sonra: Kız kısmı çarşamba Ye cunın günleri s::ıat 9 don 12 ye 

kadar. Erkek kısmı sah Ye cuma Siinleri s:ınt !I dan 12 Y<' k:ıdar. 

7 eyiülden sonra herı;ıün. 

Fazla m:ıllım:ıt için mcklııpla veya hir.znt nıiir:ıraat edilir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

l~lUJIMH5A11lA 
CAN V<UQTAQ.IU. 

71 Ağustos 938 dedir. 

50.000 Liradır. 

4. üncü keşide 

Büyük ikramiye 

Sahibi ASIM US 

6 JOKONT GÜLUYOR 

;.fsunlayordu. Bu sözler, güzel ve çok ciddt idilaJ.'., 
Ağır her türlü hileyi yapar, Jokontu taklit edebi
lirdi. 

Ama, gözler ciddiyet ve vekarlarını asla boz
mazlardı. Gözlerin üstünde yay gibi iğri ve kalem
le epeyce oynanmış bir çift kaş yüzün yukarı kıs· 
nuna. hayrete şayan derecede bir kuvvet, kudret 
havası veriyordu. 

Saçları da siyahtı. Bir Romalı başını andırı
yordu. Hakikaten kirpiklerden yukarısı, Yunanlı 

Agrippinanm başı idi. 

Mister Hutton sözüne devam etti: 
- Eve giderken, bir kere uğrayayım, dedim. 

(ve elinin bir işaretiyle vazolardaki çiçekleri, gü
neşi ve pencereden görünen yeşillikleri göstere
rek) Buralara tekrar dönmek ne hoŞ. Şehirde, yo· 
rucu bir gün geçirdikten sonra sayfiye, cana can 
katıyor doğrusu .. 

Oturmuş bulunan Mis Spens misafirine yanın
da bir iskemle gösterdi. Mister Hutton kalıul et
medi: 

- Hayır hayır, oturmayayım. Emily'yi gör· 
mek l~zım. Bakalım nasıl oldu biçare .. Bu sabah 
bir tuhaflığı vardı üstünde ... dedi ve gene de o
turd11. 

- Ne olacak, gene böbrel~lerini üşütmilş. Her 
zaman olur. Kadınlarda ... 

Diye söyleniyordu ki, birden sustu ve fazla 

Bundan başka: 15.000, 12-000, 10. 000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve 
20.000) liralık iki :ıdet mükafat vardır ..• 

• . •• ?'- . •. ·.. :. .. • • A. Ş. Ticaret Bankası 
ISTANBUL ŞUllESi DiREKTöRLOCONDEN: 

Gişeles-imizin kapalı bulunduğu saatlerde) Bankamızla olan mua· 

1 nıclelerini teshil için, NakiJ, Esham ve kıymetli evrak ıvaz'ına tahsis etti- 1 
ğimız ( C E C E K A 3 A S l) nı sayın müşterilerimizin emrine amade 

1 bulundurduğumuzu .bildirir, §Uaİt ve sureti jstimali öğrenilmek üzere 

1 gişelerimi7e müracaat olunmasını rica ederiz . ...................... 

-..... 
Nı>~rı,.,:ıt müdürü Refik A. Severndl 

- liURU.Nun kitap şeklinde ronıaıı tefriksaı -

JOJ{ONT GtJI,üYOR 

- Birincı smıt Operatör - J 
l l~:~,!~,F;~iJ.~i!~es~t~ı cerrahisi mütehassısı 

PARlS TIP FAKULTESl S. 
ASISTANI 

Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 
estetik ••yüz,, meme, kann buruşuk· 

tuğu ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan ll O c c !1 nen 
8 den 10 a kadar iYi il U 

Öğleden sonra ücretlidir. Tel 44086 
l\evoillu Parmak!rnpı. Rumeli han. 1. -----·-:::::::ac==.:::::::::::~::.-.-.ı :::::::::::::--!: 

" 3 fi llr. irfan Kurya !! 
" " 
!5 Röntken Mütehassısı · (i 
~~ Hergün öğleden so~ra. sa~t 3 ten _7 Ji 
U ye kadar Belediye, Bınbırdırek Nun-ı 
:: conlter sokakta Aslaner apartıman 
Si No. 8-10 
:: ....... =-··ıat••n:at"..:X "'':::::: :::::::: ... :.·::::.· :::::....... .. .. 

Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi ~~· 

1/:'flt/\ ' 
Bizans mevzuu \' V "Yô 

ıtzıın yıllar ayrı ~ <9u r~. 7 

ayrı tetkik ve te- ~ - ~~ ~Ü-~~ 
tebbü edilmi~ bir ~ ""1 \J~ J <"' A 

ileri gittiğini anlamış, ve bu gafını örtbas etmek 
isterıuiş gibi öksürdü. Midesi zayıf olan kadınlar 
cvlenmemelidirler, diyecekti ama, bu mütaleası· 

nm pek zalimane olacağını düşündü. üstelik böyle 
bir şeye de asla inanan takımından değildi. Sonra 
Caııet Spens ebedi aşka ve manevi bağlara inanan 
bir kızdı. Onun için Hutton sözünü şöyle bağla· 
dı: 

IMVZU olduğu ha'l- /. / I ~/\ 
de bugiin l>ile ay- .A. vsu<'t'4L ... 
lınlatılmam1ş bir- ~ A.,~ 

- Emily sizi yarın öğle yemeğine bekleyor. 
Geleceksiniz, değil mi. Geliniz, dedi ve kandırıcı 

bir gülümseme ile genç kızın gözlerinin i<:ine ba· 
karak: 

- Ayni zamanda ben de davet ediyorum sizi, 
diye ilave etti. 

Mis Spens gözlerini kapar gibi yaptr. Hutton 
da genç kızın belirsizce kızardığını görür gibi ol
du ve bıyıklarını okşadı: 

- Emily, misafir kabul edecek kadar ken
disini iyi hissederse gelmek isterdim .. dedi genç 
luz ... 

- Şüphesiz.. Ziyaretiniz onu ihya edecek .. 
Yalnız onu değil ikimize ele can katacak. Evlilik 
bayatıııda, inanınız ki, başka başka dostları gör· 
mek bir saadettir. 

- Çok garipsiniz. Bu ne lrncl:ır ı:;lnizm bliy. 

le ... 
Hutton, kendisine böyle hitap edildi mi, çıl· 

dıracağı gelirdi. Elinden gelse, bu kelimeyi 1ngi. 

çok tarafları var- ' // ;~ 
dır. Tevfik Yetim- V:c:-
lioğlıt tarafından 

lisrınrmıza çevri
len Bizans lmp~ 

rrıtorluğunun ta-
rihi adlı kitap 

bu aydınlatılma-

mış tarafları tes
~it etmekte ve bil· 
tii n HiZflns tarihi
ne temas ederek 
Şarki Avrupa 'İm-

paratorlıığımun 

bin ~enelik vuku
atını hiknııe et
mektedir. 

Fiyatı yüz ku-
ruş olup her ki-
frıpr;ırlrı hul11ntlr. 

Tn7ıtrm mürrıcaat 

mahalli: - lstan-, 
bul. Vak-it Yurdu. 

• 

r 
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B a nyodan sonra ne yemeli? 

Deniz banyosu yaz günlerinin , - , 
en güzel eğlencesidir. Hele pazar 
günleri .gibi bütün saatleriniLi 
eğlenceye verebileceğiniz bir 
gün hayatınızın merkezini ban

yo teşkil eder. 
Fakat, o günkü bütün hayatı-

nızı banyoya göre nasıl tertip 
ve tanzim etmek lazım geldiğini 
bilir misiniz? 

Halbuki, merkez sıkleti banyo 
ve plfij olan bir gün, yiyecek, içe
cek, giyinecek şeylerinizi de ona 
göre tesbit etmek lftzımdır. 

Farzedin ki gideceğiniz yerde 
lo"kanta veya gazino yoktur. Yi
yeceğinizi yanınızda götürmeni:: 

lazım. 
Bunun için evvela bir termos 

bulundurmalısınız. Bunun içine 
koyacağınız şeyin, evvela, buzla 
limonata olduğunu düşünebilirsi 
niz. Fakat, ondan daha evvel, yi
yeceğinizi düşünmek lazım değil 
mi? Bu hususta da termos size 
çok büyük bir vard·tl"da buluna-

caktır: 
Bol domatesiı guzel bır şehri

ye veya pirinıs çorbası termosa 
doldurup boynunuza astınız mı, 
plfıjın yolunu hiç korkmadan tu
tabilirsiniz: Banyodan sonra vü
cudun en hoş karşılaşacağı ye
mek güzel ve sıca"k bir çorbadır .. 

Çorbadan sonra iskara veya 
haşlama balık, üzerine de meyve 
çok iyi gider. Fazla yemeğe lü
zum yoktur. Elverir ki bunları 
büyük bir iştahla yiyin .. 

Bu, öğle yemeğidir. Biraz is
tirahatten ve yemekleriniz haz
molduktan son/a gölgeye çekilir, 
bir iki saat uyursunuz. Ondan 
sonra tekrar bir banyo alırsınız. 

Bu banyodan sonra ikindi kah 
valtısı etmek lazımdır. Bunun 
için de çantanızda peynir ekmek, 
kurabiye, çörek, börek vardır. 
Eğer kalabalık geldinizse arka
daşlannızdan birinin termosun
da da limonata vardır. Bunu da, 
biraz daha fazla sul<mdırarak, 
hepinize yetecek miktara getire· 

bilirsiniz. 
Akşam oldu, eve döndünüz. 

Yolculuk biraz sizi yormuştur. 

Mümkün olduğu kadar erken ya
tıp uyumak lazım. Onun için haz 
mı kolay şeyler yemelisiniz ki 
çok geçme:len yatabilesiniz. 

Banyo dönüşü yenecek bir ak
şam yemeğini de şöyle tesbit e
debiliriz: 

Külbastı; yeşil salata; zcyth 

• 

ı 

1 

yağlı patates; hafif bir tatlı. 
üzerine de kahve •• 

Dudakları Nasıl 
Boyamalı 

Dudak boyamak da ressamlılc 
gibi bir meharet i§i sayılabilir •. 
Onun için, bazı kadınların, du
daklarım iyi bcyayamadıklarm-

1an şikayet ettikleri görülür ve 
haklıdırlar da. 

Bunun için, evveHi alışm~ la· 
zım. El alışınca artık bir çırpıda 
güzel bir çizgi çıkarnbilirsiniz ve 
ikide bir, trende, v<!purda1 tram 
vayda, aynanızı çıkarıp dudakla
rınıza bakmak mer:ıkından kur
tulursunuz. 

Dudakları iyi boyamak için, 
evvelii dış hatlarım çizmekten 
başlamalı. Sonra içini doldurur
sunuz. Dış hatları c;i,zerken de, 
dudaklarınızın çizgisini düzelt
mek için yapacağınız ufak tefek 
dev: .. =·-· · ·· -:.\riinme-

'. 
Kennr,drı genış vt: yüzü örten 

şapkaları pek isabet olarak bu 
sene mo:ladan kalktı. Bilhassa 
sivri' tepeli şapkalann kenarları 
da alçak oldu mu huniye benzi
yordu! Karikatüristlerin bunlar
la alay ettikleri kadar vardı yal 

Şimdi şap"ka1arın kenarları ya 
çok ensiz, yahut da yukan kal
kık. Bilhassa sivri şapkalarda, 

kenarlarının yukarı kalkık olma
sına dikkat etmeli. 

Versayın Aynalı 
Salonu Holivutta 

Parls civarındaki meşhur 
Versny sarayında bir aynalı 
salon "nrc11r. İngiliz kralı Pa-
rı ~ • • n •·"ll<it burada şe-

1' ·" "r hlr ziya-

f , .. 
Hu.ı' ... .... ....... .nHtuanet 

filmi çevrilirken Amerika re
jisörleri bu salonda kostUmlil 
bir balo vcrmcği dUşUnmUş • 
ler, Fransaya adam gönder -
mişlcr, salonun pH\nlarını, 

aldırmışlar, Hollvutta da sa -
lonun tıpkısını yaptırmışlar -
dır . . Fakat salon yapıldıktan 

sonra 500 figüranın bu salona 
sığmadığı görlilmilşlilr. Şirket 

direktörU figüranların sayısı. 
nı azaltmak isteyince rejlslır 

itiraz etmiş, Fransız krnhnm 
,·erdiği baloda 500 kişiden az 
dnvetllnin bulunmnı:-ı lmkAn

sız oldu~unu söy1cmisllr. 

.. 
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Haftalık KURUN·· ilavesi 

~afi: 130 Haltahk KURUN ilAvesı L'umarteat. 18- 7 - 938 

Kitap meselesinde kim haklı 

.Kitapçıların bü1ük rir0eU üserhı
t~ fula duruldu. Guetelerde an

Uer neşredlli70r. Birçok mubar
rler. siltunlannı b• .. meseıe•• nin 
ünakaşasına tahsis etmlf bolunu
)rlar. Kimi kltapç17a llak veriyor. 
imi 0 yalnD hası" muharrirleri bak
buloJO!'~ Bavtarı da .kitapçının ve 
ulıarririn mllt*er.ek cUrml addetll
.. hWse" -de karii• cAit ltlr menn 

rolll olduğunctan babsedfJ'or. 
Bence, b,oglniln kltaPC1SlJlı ba me

cle &ıeriılde konuşturmak hatadır. 
Unl'nrslte rektörtı. llleu.ıta bir Ta
t:ındaşı alır da herhaacl bir )NIOI~ 
:rin kürsüsüne çıkanp koa9flarur 
mu! 

Ankara caddesi klta~181DJ1l kitap 
hakkında ·ne ·fikri olablllr! Ola. ol
sa. bizim kita~ı bilse blhle .. falan 
tarihte basılmış olan falaa kitabın 
eski fiyatı ile yeni fiyatı araamd&kl 
farkı .. bileblllr. Zira o nihayet bir 
pera~endecldlr. 

Artık, '"'tl.bl" ile "kitapçı" arasm
;Ja bl~ fark bulanduiu•• kabul et
.mell7lz. 'Framnlama -.&teur" 1(z). 

lngtlblerla .. edltozP (D} t17e ·aıt

"1ıkl&n ve ..uter memleketlerta ,de 
k" İllglllsleı1a, kil FraPWS:larm 'ke 
limeshıl kullanarak lf... ettikJeri 

,~tipi blscte Mala .... aıaar. B-
ır fula eleN mk 4okaaUl&lt ltu 

.~adı Jlibyet. allla7et ""' Tllrk• ft 
((z) .. Bdltar" dl7e -...r. (n) • .._ 

iillW' dl79 ok1umr. 
))lr 'TlrklyeltTe TereltWri&. Yani 
•'Bbuatya merhum" ne ""Saba1acı" 

Jlye anılan ... Mihran efendi" 7e. 
Blscte bug'in tlbl smıfı mevcut 

j}ettldir. Ve bu sınıfın mneut olma
şmdandır ki, .. iş .. !eri sadece kitap 

satmaktan ibaret olmuı lf.&nagelen 
bir "'esnaf tabakası". ayni zamanda 
.. kitap basmak" beveslne de tutul· 
muştur. Kariln istediği kitabı. lste
dltt fiyatta bulamaması, muharririn 
en tyl esertnl neşrettlrememesl veya 
bir gUzel eser neşrettlkten sonra bir 
••çok daha mllkemmell .. nl yazmağa 
teşvik edilememesi hep bu )'tizden· 
Cltr. Kitap neşrl hakkını Ankara cad· 
tıesl esnafından nez ediniz, ya1ıut 

tlbl sınıfını kurunuz. her veytn ken
dllltlnden dllıeleceğlnt görecekst. 

Dart "' a7 enel, Yalovada, bir 
-ölle 7emettnı. BatTekil Celll Ba-

Yazan : Nlzamettın Nazif 

7arın davetlisi olarak Jiyen gazete
ciler arasında ben de vardım. Bir 
aralık, bahsin mecrasını değiştlroıiş 
"fe kendisine sormuştum: 

- tı Bankası var. Ticari hareket,.. 
Jeri tanzim ediyor. Ziraat Bankası· 
'far. Toprak istihsaline yardım edl·· 
yor. Memleketin eodüstrlleşmesl ışı.· 
nl Slmerban.k başarıyor. Bir beledi• 
yeler bankası kuruldu. Deniz tlc._. 
rettmiz 'Ve "yüzde bir nlsbetlode de 
olsa tarlım işimiz" bir Denlzbank'ın 
dikkatini -ve 7ardımını kazanmış bu
lunuyor. Acaba fikir, sanat ve ede. 
blyat Alemimiz için faydah olablle
cek bir mali teşekkül taaanur et,.. 
me7or musunuz! Farua. .. bir Fi
ktrbank. 

Zeki Başvekil bir an gtıliimsedl. 

fakat sonra, bu aözlertml, dlnlJyen
lerden bir çoğunun tahmin edem .. 
dikleri derecede :esaslı Ye cldd1 bir 
surette karşıladı: 

.-...-----------------------------------~ Haf lada 68.000 
mektup 

Şimdi lngilterede bulunan Amerikalı 
. film rejjsörü Darril Zanuk, gazetecile. 
ıiıı muhtelif suallerinden birine ıu ce. 
vaplan vermi§tir: 

- Posta, benim atelyelerime. oralar
da ~alışan yıldızlar için haftada vasatı 
63.000 mektup getirir. Mektuplarm en 
çoğu, uyandırdığı sempati azalmadan 
devam eden minik Şörli Temp için ya. 
almıştır. Ondan ;sonra en çok mektup 
gelen, patinaj dünya şampiyonluğun. 

dan film yıldm olan Sonya Benidir. 
Daha sonra Tayren Pover. Alis Fey ve 
Don Amelış mektup alırlar. Benim a. 
telyelerimde çalqan yıldızlar için, 
mektup alma vaziyeti, itte bu merkez. 
dedir! 

- Nlç\n olıaaaın? -dedi- Madenle. 
riaılsl laUsmar edi1oru&. Toprakla• 

1' ' 

rımısı latlsmar ediyoruz. Zekll kuv• 
"fetlmlzln verimini çotaltmayı niçin 
dlişilnmeyellm? 

Bence. '°Kitapçı • Muharrir" mU• 
nn.ltaşaaı en susturucu cevabını bu 
muhanreden alabUlr. Nitekim gaze
telerimi&, bugtıılerde llemen bUtlin 
dlter muharrir arkadaşlarımızın da 
bu fikre uygun beyanatlarını ,.e ma. 
kalelerini neşretmektedlrler. Bu ar
kadaşlardan Nurullah Ataç. P~yaml 
Safa. Etem luet Te daha bazıları ise 
lş& bir kat daha Uerl7e atırüp "dev .. 
leUeşUrme•• kelimesiııl kullanıyor

lar. mter bu mtlmktlıl olursa devle. 
tın. meaele)'l b'1)'tk sermaye işi ola
rak ele alması prtiyle el~ette bizi 
sevindirir. Zira bu iş. aaıa esnaf işt 
deflldlr. kilÇUk sermaye işi delildir, 
K6çlk sermaye kitapçıbpn icap ~ 
tlrdlll .. blyilk para devir .. lerlnl ı. 
dare edemes. (m) 

Ben, lllce müteha88ıslar . tanırım 
ki cidden kı1meW olan ilmi eserle
rini ımıneeye kadar bastıramamış. 

tardır. Ben nice btlJlk istidatlı genç
ler tanıclım ki 111rf 'bu eenanık yUzün-
4ea muharrirlik auatma veda. et
alflercllr. 

Kltapçı71 vat.aıı lü7anetl ile itham 
etmete 'kalkıfaea'k 4ellllm. Bütün 
bu 7uıları kitapçıya sadece: . 

- Vatanda11! Bu senin Jşin değil. 
4lr. 

Demek için 7udım. Bununla be .. 
raber. bu kltapçılıtm gücü yettiği 
kadar memlekete · lıtmıet etmiş ol. 
dutunu da aöylemellyis. Ama işte 
o tadar. Kannca kaderince. 

Nasıl birçok sahalanmız.da faal 
unsur bulunmaması J'll•den bir .. 
çok eksiklikler kal'Ş1Bında bulunu. 
7oraak, kitap sahasında , da bµ saha
nm asıl eri olan adamtJl. 7anl "U •• 
bl" in bulunmaması ytlsinde~ bu 
tellketll manzaraya ~ablt.bulunuyo .. 

nıs. 

Bu Babılli caddesinin Beyazıtta
Jd Sahaflar çarştSından pek farkı 
yoktur. Hlc; bir memleket fikir saha. 
eını ~yle minimini ~lk-kl.ncıklara 

bltapu baheetmlş delildir. 
NtZAxm-rlM NAZİF 

(m) Yaal Ufl bir fODil ie roule. 
mea& clellNh' 

Aşkın çağı 
( 3 üncii sayı/adan devam) 

kadar özledim!.. Muhitimde bin çeıit 
insan var. Fakat hiçbiri bana, o gecenin 
tadını. ba1baf& geçen birkaç uatin HY.. 

kini ve lezzetini veremiyor. Ne olurdu, 
aenin ak saçlarının nuru g8zlerimden 
biç eksilmese idi, gözlerinin J11ğı, bir da
kika gözlerimden silinmeseydi .. 

Hakikaten at1r ölmüyor; heyecan sön· 

miyor .. 
Şimdi altmıı bet yaıında bir ıbtiya

nm. Belki bayat enerjimin yandan ço
d ğunu kaybetmit bulunuyorum. Fakat 

yüreğimde bir hassasiyet var. O, zerre-
. Bini kaybetmiyor. Arzu ve iftiyak, ta

hasaüre münkalip oluyor; qk ihtiyacı 
bazan başımı bir cehennem vbi sarı

yor!.. 
Fakat oenım yaJimda bır ınııanm, ar

tık bundan babs~tmeai, gülünç ve ayıp
tır. ihtiyarlığın fecaati de esasen bura
da değil mi? •. Duyacak, ıztırap çekecek; 
fakat açılarını belli etmiyecek: zehirle
rini içine sindirecek! .. 

Bazı zaman olur ; bir kadın sesi, bir 
genç kız kahkahası, ruhumu sarsar; içi
me acı çöker. Karanlıkta bir kadın ha
yali sezmek.. Yolunun üstüne, ele geç· 
mez bir av çıkımı gibi, ihtiyarın kalbi. 
ni buran ne hevecanh hadisedir. bilse

niz !.. 
Bazan yanıma oıı genç Kız oturur; 

elimi elinin içine alarak, bana, safiyetle 
baba .. diye hitap eder. Ben, onun saç· 
Jarmı. parmaklarımın arasına alır, ok
prı~ ben de ona kımn.. diye hitap 
ederim. Fakat içim sızlar, yüreğim tu-

tuşur. • 
Diıiyi görünce kuduran bir hayvana 

baba denir mi? .. insan ihtiyarladıkça 
cinsiyeti mi dcğipyor; kan mı karıp· 
yor? .. Neden ben, bütün kızlanıı, bUtibı 
genç kadınlann babası oluyorum? 

El ermeyince gönül katlanıyor; cemi
yetten kovulmamak için bu fecaate rıza 
gösteriyor. Kızım •• diyor; fakat yalan 
söylüyor; derdini ıztırabım, utanılacak 
bir günah gibi cemiyetten gizliyor .. 

Fakat ona emin olunuz ki çocuklar, 
yürek çarparken. 'dimağ iılerken qk 
filmilyor; çocukla beraber doğuyor; ib
tiyarm kalbinde mezara gidiyor 1 .. 

- S Temmuz 938 -
''Cumhuriyet vapuru,. 

Dr. Cemil Süleymua 

Hizmetçinµı Talihi?. 
Eve yeni bir hizmetçi kapılanmı§b. 

Hoppaca ve genç! Haftasına'varma~ 
bir akşam yemekten sonra mutbak ta.. 
rafından bir şangırtıdır koptu. Bu ses 
aksedince, evin hanımı yerinden fD'la. 
dı, telişla o tarafa koştu .. Mutbak ka. 
pısmı açar açmaz, hizmetçi kızı ~ 
parça olmuş ve bu halde tepelenmiş ta.. 
bak, çanak arasında 2 bacağını uzat .. 
mıa oturur gördü. 

,.... Eyvah! Bu ne bal, kız? 
Hizmetçi im, yeise kapılmamıştı. BL 

likis nıemnun ve müsterih, ellerini Çil'. 

pıyordu: 

- Ne talihi · Oh,JıJmmıcıimı 

· Londrada çevrilmekte olan btr 
min kutuplarda, ayılar arasında g 
Ji.r iki sahnesi, Londrada hayv 
bahçesinde filme «;ekilmiştir. Sıcak 
güneş aitında terliyen aktörler, ha 
nat bah~sinin beyaz ayılariyle be 
»er bu ~ahııeleri oynamışlardır. 

İngiliz Kral ve Kraliçesi 21 Temmuzda Pariste olacaklar. O akr;afr' 
1&y sarayında Kral ve Kraliçe şerefine muhteşem bir ziyafet verilecek. Fr 
sızlar, bu ziyafette hizmet edecek up.ldarm 15 inci Lui devrinin elbisele 
giymesine karar verdiler. ResiMlerin birinde. tu elbiseleri dikmeği ta 
eden terzinin e:biseleri uşaklar lberinde prova ettiğini görüyoruz. T)iğer 
sim, F~rın•r''l vazife alacak bir upğm başma geçirilen perukanın düzeltlli 
tesbit ediyor. 



insan ve havvantarda telkinin 
şu mucizelerine bakınız: 

Bir bahk cam kavanoz 
içinde intihar etti 

Yetti yapılan tecrübelerle hayvanla
rın insanlar gibi garip ve zıd telkinle
rin tesiri altında kaldıkları görülmüş· 
tür. Bu şekilde tecrübeye tabi tutulan 
hayvanların göstermiş olduktan haller 

inaanlankinin aynidir. 
Leningrad üniversitesinden dokto~ 

Jehlovski bir hafta muntazaman bir kö
peğe bir gram morfin zerkctmiştir. Bü
tün canlılarda olduğu gibi morfinin te
siri köpekte de ayni şeki\de görülmüş-

tür. 
Köpek uyumağa başlamıştıı. Müşahe-

deye göre . her enjeksiyondan sonra, dok
tor şırınga yapılan yeri yıkıyor. 

Sekizinci gün doktor şırınga yapma
dan yalnız yıkıyor. Morfine alışmış olan 
'köpek birkaç dakika sonra ayni arazı 
göstererek vücuduna hiçbir damla mor
fin girmediği halde derin bir uykuya 

dalıyor. 

Doktorun morfin yaptığı yere pamukla 
sert bir surette dokunup sonra da ayni 
yeri yıkaması köpeğe hakikaten en:e!C· 
&iyon yapılmış tesirini veriyor. Bu su
retle ilim telkinle hayvana enjeksiyon 
yapmağa muvaffak oluyor. 

Bu birinci tecrübeden sonra diğer bir 
köpeğe oldukça kuvvetli bir elektrik ce
reyanı veriliyor. Hayvan cereyanın ver
diği ıztıraptan kurtulmak için çırpım· 
yor. Fakat bir gün sonra köpeği bir ke
milde mükifatlandırıyorlar, ve cereyan 
vermeğe ertesi günleri de devam ediyor
lar. Fakat hayvan tecrübeden sonra ke
mik kazanacağı için çektiği bütün haki
.ki ıztıraplara ses çıkarmadan ve çırpın
madan göğtis geriyor. 

Sonraları evvela çırpındığı havladığı 
masanın üzerine kendiliğinden ve mem
nun bir şekilde kemik parçası kazanmak 
üzere gelmeğe başlıyor. 

Bu hususta Hindistan domuzların:la 

yapılmış olan bir tecrübe de zikre de
ğer. 

Birkaç gün bir domuza kul;ı.klarırun 

arkasından yanm gram koyun kanı zerk 
ediliyor. Görülüyor ki yabancı bir 'kanın 
hayvanın vücuduna girmesile domuzun 
Yücudunda reaksiyonlar başlamıştır. en
jeksiyonlara iki hafta devamla vücudun 
bunlara ka11ı aksülameli artıyor. 

Nihayet bir gün hayvanın Kulaklarmm 
arkasından çizilmeye devamla enjeksiyo 
nu kesiyorlar. Burada mucize l!endisini 
gösteriyor. Hayvanın vücudu sanki şi

ringa devam ediyormu' gibi reaksiyon;
larına devam ediyor. 

Mikroskopik basit hayvanlar üzerinde 
ele şu tecrübeyi yapalım: 

~ Salata yapraklarile bir elm:ek parça1n
nı bir bardak su içcrsine koyarak bir o-

H .. ~&-UllAdi;4fAWB 

dada birkaç gün sonra mütemadiyen ha
reket eden parlak noktalar halinde ya
şayan bu zararsız mikropları görmeğe 

muvaffak oluruz. 
Kuvvetli mikroskoplarla hayatlarım 

tetkik edecek olursak bu mikropların 

soğuğu tercih ettiklerini müşahede ode

riz. 
Bardağın bir cephesini aydınlık ve sı

cak diğerine karanlık ve soğuk olarak 
taksim edersek ikinci kısımda yaşadıkla
rını, yerlerini değiştirsek bile ayni taraf 
tan ayrılmadıklannı görürüz. · ' 

Sıcak bir muhit içinde buiuoourup 
alışmalarına sebc!::ıiyet verecek olunak 
bir müddet sonra eski yerlerine götür
düğünüz vakit ilk defa olduğu gibi so
ğuk tarafa gitmediklerini sıcak tarafta 
kaldıklarına müşahede edersiniz. 

En hayret verici hadise de kendi ken
dine telkin ile bir balığın intiharıdır. 

Büyük bir nehir balığı olan Brocheti 
büyük bir havuz içinde ayrılmış bir 
kısma koyuyorlar. Küçük balıklarrn 

mevcudiyetini farkeder etmez Brochet 
Üzerlerine saldırıyor. Fakat havuzu ayı
ran cam duvara çarpşyor. Birkaç gün 
başını bu şekilde duvardan duvara çar
parak balıklan yutmak istiyor. Bu h->ş 
uğraşmadan sonra bu saldırmadan vaz
geçen balığı diğer küçük balıklardan ayı· 
ran duvan kaldırarak avını yapabilmesi 
için fırsat veriyorlar. Fakat balık ayni 
su içinde etrafında dolaşan balıkların 

üzerine saldırmıyor. Başını cam duvarla
ra vurduğu mahalde gıdasızlığın verdiği 
ümitsizlikle ölüyor. 

Yeni doğmuş çocuklarda da telkinin 
tesirlerini görmek kabildir. 

Bu arada hadiselerin en garibi Ame
rikalı bir el'!ktrikçinin başına gelmiştir: 

Muazzam bir cereyan kudreti olan bir 
fabrikada çalııan bu amele her gün bir 

teli tutarak ölmek korkusu içinde düşün 
mektedir. Lazım olan bu tcıdbirleri alm.ık 
ta ihmal göstermemesine rağmen birgün. 
bir kabloyu tutarak kömürleşip öldü. 

Yapılan tahkikat neticesinde amele• 
nin tuttuğu telde o anda cereyanın ke• 
silmiş bulunduğu sabit oldu. Ve elek• 
trikçi hesaplamış olduğu fikri sabitin 
telkini altında bu suretle öldü. 

Elektriklenmiş bir satıh üzerine buğ
kudretinin mevcudiyetini aramak merale 
lerine imkan bırakıyoruz. 

Her güvercin iki taneden fazla aldığı 
vakit satıha cereyan vererek taneyi hı· 

raktmrız. Bu şekilde tecrübelere devamlı 
güvercinler birkaç zaman içinde cereyan 
verilmeden buğday taneleri almağa baş
lıyc-rlar . . Fakat şunu da unutmamalı ki· 
herbiri iki tane buğday alıyor. Ve üçün· 
cüsünü alaıağı düşünmiyor. Burada gü·' 
vercinin ikiye kadar saydığını anlamış 

oluyoruz. 
Uç avcı dağda kurmuş oldukları pusu

nun karşısına büyükçe bir et parçası 

yerleştiriyorlar. Zamanın geçmesine rağ
men hiçbir karga ete yanaşmıyor. Avct• 
lardan ikisi pusudan ayrılıyor. Fakat yine 
kargalarda bir hareket yok. Araıdan bir 
zaman sonra gidenlerle beraber üç avcı 
daha geliyor. Bu suretle avcıların adedi 
artmış cluyor. Aralarından ,üçü pusuyu 
ter'kettikleri vakit pusuda kimse kalına· 
dığı zehabını taşıyan kargalar sakınmak 
sızın yerlerinden çıkıyorlar. 

Görülüyor ki kargaların hesabı üçe 
kadardır. Uç kişiye kadar 
hesapladıkları halde üçten 

yanılmışlardır. 

yanılmadan 

yukarısında 

Bu hadiselerden telkinin insan ve hay
van üzerind~ki tesirinin mevct.:ldiyetini 
görmek kabildir. Telkin tesirlerinden 
iyi bir şekilde kullanılmak şartilc iyi ne
ticeler elde edilmesi de mümkündür. 

. '·"""- ı 
• ~ 1 

Aşkın çağı 
Yazan: DraCemll Süleyman 

Ak saçlı, sevımli yüzlü bir ihtiyar anlatıyor: 

" ....... Hayatın en hisli ve ateşli çağında, uzun deniz yol
culuklanna çıkan genç bahriyeliler arasında, benim, kadın
dan sevgiden bahsetmem gülünç olur. Fakat ısrar ediyor

sunuz o halde dinleyiniz: 
Aşkın, dini, milliyeti, lisanı yoktur .. derler. Aş1tın mev

simi var mı:lır? .. O da yoktur. Aşk, ç.ocukla beraber doğar; 
ihtiyarın kalbinde mezara gider.Onun da çocukluğu, gençli. 

ği, ihtiyarh~ı ve ölümü vardır! .. 

t: "' 

Ben, ooı..cuz ya~1nda bir çocuktum. Altın 
gözlü bir Kafkas güzeline aşık oldum. Fakat 
mezsiniz, nasıl bir aşk! .. Çocuk sevgisi 

ıd~ğil, bir gönül iptilası ı.. 
Onu evlendirdikleri geceyi hatırla

rım. Dişisini kıskanan yırtıcı bir hay
van gibi delirmiştim. Penceresinin al -
tında sabahı beklemiştim. Bu acıyı se
neler ve hadiseler dindiremedi. Şimdi 
altmış yedi yaşındayım. Yüreğimin için
de bir yer var. Hcila derin bir yara gibi 

sızlar!.. 

ihtiyarlıkta aşk ölüyor mu zannedersi
niz?. Hayır gençler .. Yürek çarparken, 
dimağ işlerken onun ölmesine imkan ve 
ihtimal yoktur. Çünkü aşk, kuvvetini, 
kalbin heyecanından alıyor; biri yaşar
ken öteki ölmüyor! .• 

• • • 
Yine böyle uzun bir deniz yolculu

ğunda, güzel bir Holandalı kızla karşı
laşmıştım. Şimdi on beş sene oluyor. 
Ben elli iki yaşında, o yirmi yedi!. Ya
ni arada yirmi beş senelik bir yaş far
kı.. O Singapura gidiyortdu. Ben ayni 
gemi ile Avrupaya dönecektim. 

Kolombo sahillerine yaklaşıyoruz. tık 
defa karayı görüyoruz. Büyük transat
lantiklerde adettir. Karayı görür gör
mez şenlik yapılır. Rasıt kulesinde nö
betçi, megafonla haber veriyor: 

- Kolombo .• 
Bu kelime, ağızdan ağıza yayılıyor: 

Kadınlar, sevinçlerinden bir çocuk gibi 
ellerini çırparak bağrışıyorlar: 

- Kolombo.. Kolombo .. 
Arkasından orkestra Alman marşını 

çalıyor: herkes bir ağızdan yüksek ses
le söylüyor: 

- D~yçland, über Alles .. 
En önde bir genç kız, kendisi gibi sa

n saçlı mai gözlü bir alay genç ve gü
~el kıza kumanda ediyor gibi ahenkli 
jestlerle marşı idare ediyor 1 ... 

Merak: ettim. Herkes çekilip yerli ye· 
rine dağcldıktan sonra, yanına yaklaş
tım: 

- N c güzel ve cazip tavırlarınız var! 
Marşı söylerken çehrenize dikkat et
tim: vücudunu2.un musiki ahengine iş

tirak e.:len her yerini ::yrı ayrı tetkik et
tim. Ahenk, musikiden mi geliyor; onu 

saçlı, yeşil 

tahmin ede-

idare eden hareketlerin nağmesinden 
mi doğuyor .. Hali başım. bir muamm3 

içinde! .. 
Gözlerini indirdi: şuh bir jestle başı· 

nı eğdi: 
- Bana çok iltifat ediyorsunuz .. de

di. Ben, Viyana konservatuvarından 
mezunum. Sahne musikisini yaşatmak 

için, insanın, kendinden ona çok şeyler 

ilave etmesi lazımdır. Bu, ayrı bir sanat 
tır. Siz de musikişinas mısınız? .. 

- Eğer musikiyi anlayana ve duy:rn:ı 
musikişinas demek caizse, evet .. 

- Ah.. Bence bu kafi.. Biı: şey ça
lar mısınız? .• 

- Biraz flüt .. 

- Ne iyi!. Demek, sizi dinleyebilece-

~iz .. 
- Siz iştirak ederseniz .• 
- Memnuniyetle .. 

O gece, ne güzel bir ay ışığı vardı!. 
Geminin arka güvertesinde, başbaşa ve 
ken:li kendimize, ben çaldım; o söyle
di. Bu, bir scranad değil, musiki lisanile 
bir nevi dertleşmek ve anlaşmak demek 
ti. Ruhlar o kadar birleşti ve o kadar 
birbirini cezbetti ki artık aramızda yaş 
farkı, ırk yabancılığı gibi uçurum ve 
mesafe kalmamıştı. Başlarımız. ihtiyar
sız olarak .birbirine yaklaştı; dudakları
mız, iradelerimiz taalluk etmeden ka
ranlıkta birbirlerini buldu ve birleşti.. 

Geceyi tatlı bir rüya içinde geçirdik; 
pembe ufkun üzerinde martiler uçu
şurken yatağa girdik. 

Bu, bir aşk değil, bir ihtiras değil, 

bir yangın, bir cehennem gibi asabı tu
tuşturan, helak eden bir şeydi!. 

Ayrılırken beni, bir erkek gibi, hırs
la ve kuvvetle kollarının arasında sıktı; 
kudurmuş bir dişi hayvan gibi benı 

ısırıdı; kanattı; hırpaladı .. 

"' . . 
Şimdi aradan bu kadar sene geçti: 

beni hata unutmamıştır. Bir mektubun
da diyor ki: 

" ..... Eminim, sen yaşını bana yalan 
söyledin. Yarım asırdan fazla yaşa:rış 

~ 
bir erkek, senin kadar co,kun ve ateşli 
clamaz. Sende, yirmi yaşında bir genç
te sezmediğim bir arzu ve iştiyak var 
ki, kadını öldürüyor; senin kollarının 

ara:;,ında insan kendi kendinden geçiyor. 
Kadını cezbeden, cildin tazeliği, çizgi
lerin inceliği değildir. Pembe renkli, 
düzgün çehreli erkek, ya kadınlaşmı1 

gayri tabii bir hilkattir veya çocukluk
tan henüz kurtulamamıştır. Deri sert
lcşme:len, çizgiler derinleşmeden erkek 
tekemmül etmiş sayılmaz. Bun~ aksini 
düşünenler, kadınlığı erkek gözile tah
lil ediyor; kadın neden zevk alır? .. Asd 
o meçhul kalıyor. 

Bence bunlar bir fantezidir. Erkek 
kaleminden çıkan ruh ilminin, kcrdın 

zevk:ne. kadın duygusuna taalluk eden 
faslı, baştan aşağı uydurmadır. Ben, 
senden daha pek çok genç bir erkekle 
on :lört ay bir ara~a yaşadım. Onun kol
ları, onun dudakları, bana bir gün ve 
bir lahza, o mehtaplı KolomlY.> gecesi
nin aşkını, heyecanını vermedi. Çok 
gördüm: çok yaşadım .. diyebilirsin .. Fa
kat sakın ihtiyarım .. deme. Bu hüküm 
kadının zevkini öldürür; aşkını söndü
rür .. 

"" • :v-
lhtiyar, kamarHına indi; çanta~ın· 

dan başka b:r mektup buldu, getirdi. 
Bu mektup, on sene sonra yazılrnq, fa
kat ayni sevgi, ayni heyecan dnam 

ediyor: 
" ..... Ah .. diyor. Bilmezsin, ... ne 

(Soııı' 15 inci saytftMaJ 
" 
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"Cehenne•ne git!,, bu bir küfür 
müdür, değil midir? 

---o--

Oğlunu öldüren 
anadan sonra ... 

A.ııası .nı 

öldüren 'kız 
Aptal olduğu için oğlunu öklü 

r en annenin muhakemesi ingilte 
rede büyük bir heyecan uyandır 
nuştı. Misis Majild ismindeki bu 
kadına 'karşı birçoklan merha
met duymuşlar ve affını istemi§
lerdi. Fakat mahkeme kadını 

hapse mahkum etti. Hatta, aşıkı 
i le birleşerek kocasının öldürül· 
mesine yardım eden kadın ser -
best bırakılınca, ahalinin infiali 
'daha fazla oldu: 

''Çocuğunun ıztırap çekmesine 
mani olmak için, biraz da cahila
ne, bir cinayet iııliyen kadm hap
sedilirken, kocasını öldürmeyi is
teıniş bir kadın serbest blrakıit
yor~ .. ıdiye ·taaccüp ettiler. 

Nedense, ıztırap çekmesin di· 
ye öldürülenlere pek aetnmıyor 
ve ontan öld.ürcnlere nefn:t du
y u1muyor. 

B ugün bunun bir misalini d~ 
Fransada görüyoruz: 

Ren Ruzo ismindeki 24 yaşla
rında bir kız deli olan annesini 
öldürmüştür. 

Renin annesi, cskidenbcri si
nirli bir kadındır. Ku:ı ıda, onun 
elinde, ço"k marazi bir terbiye a
larak büyütülmüş, hassas, roman 
tik, karanlık ruhlu bir kız olmuş 
tur. 

Son günlerde kadının üzeri:ıe 

daha büyük bir sinir hastalığı 

geliyor ve nihayet aklını tamami
le kaybediyor .• 

Zavallı Ren, başka kimseleri 
de •olmadığı için, he:-gün bu deli 
ka'dınla uğraşmağa mecburdur. 
Kadın mütemadiyen: 

- Beni füdürcce'kler! Beni a
sacaldar1I Beni boğa~aklarl deyip 
bağırmakta ve evin içinde dolaş
maktadır. 

Mahalleli, kadını vaktile ÇOK 

sevdikleri için deli 1iye polise 
haber vermekte tereddüt ediyor
lar. Nihayet, bir gün, polis ha 
ber alıyor ve kad nı tutup timar
haneye götürmek üzere eve e:clı
yor. 

Fakat, buldukları. kadının öl~i 

sünden ibarettir. Kızı Ren c.·e 
kenldini ka;betıniş bir halde. bir 
yatağın üzerine yüzü koyun 
uzanmıttır. İçeri girenleri g5rür 
görmez onlara doğru ko1uycr v 

\'ESi 

,2 gün son,ra kıyamet 
ko·pacak ... 

Fı·ansız ron1ancısı l\~oris Dekobra bu 
nıevzuda bir senaryo hazırl adı 

Kızınca birçok kişi karşısın· 

da'kine: 
- Cehenneme git l Allah ca • 

nını cehenneme yollasın l gibi 
sözler söyler. 

Bunlar küfür müdür, değil 

midir? 
Belki şimdiye kadar bunu kim 

se düşünmemiştir. Fakat cenubl 
insanları, yapmak istedikleıi inanan alim, bu 48 saatlerini na- Afrika hükumetindeki tngilizleı: 

hareketlerden alıkoyan şeyler - sıl geçirecekler! Şimdi artık her buna lüzum görmüşler. Çünkü 
den biri ve hiç şüphesiz başlıca~ istediklerini yapabilirler. Çünkü bu hususta bir dava açılmıştır~ 
istikbal düşüncesidir. artık istikbal kor'ltusu yoktur. Margerct Grenberg isminde· 

_ Bunu böyle yapanın ama, Nasıl olsa iki güs ~onra öl~~ek- bir kadın bir gün Johannesburg 
sonra ne olur? ler .. Fakat, bunu kı~scye soyle- caıidelerindc otomobilini bütü;ı 

Bu düşünce olmasa insanlar memeye karar veriyorlar ve bu sürati ile sürmektedir.. Birden. 
ne yapmazlar! son hakikati hala kendilerine karşısına bir polis çikıycr ve l:a· 

işte, Fransız romancılanndan saklıyorlar. dını mutedil sürate davet .celi· 
Moris Dekobra bu mevzuu ala- Senelerdenberi alimin hizme- yor: 
rak bir senaryo yazmıştır. Film- tinde çok sadik bir şekilde çalı~- Kadın, bu müdahaleye kızı· 
deki kahramanların, dünyada mış olan uşak, iki gün sonra kt· yor. itiraz ediyor. O zaman, po--
yaşanacak iki günleri ka!mıştır. yamet kopacağını haber alınca, lis otomobilin numarasını alıyor 
Ne yaparlar? evde bir dakika durmuyor, 0 za- ve karakola doğru gidiyor. 

Bunlar, bir alim, kızı, kızının mana kadar biriktirdiği ve cena- İşte o zaman, polisin tehdit· 
nişanlısı, mürebbiye, uşak, hiz- ze parası diye sakladığı birkaç kar haiine büsbütün kızan ka-
metçi kız ve bir de ailenin ·eski parayı :zevk ve safa ile yemeye dm: 

dostu bir bankerden ibaret 1 gidiyor: Bar'lar, içki ve lcadın - Cehenneme git! diye bağt• 
kişilik bir ev halkıdır. alemleri hep onun içindir. Ora· rıycr. 

Alim, günlerce odasına kapa- da parasını çabucak öğüte<:ek Bunun üzerine polis dönüp 
nıp yaptığı hesaplardan, teles- bir kadın bulmakta da gecikmi- geliyor ve kadın hakkında bir 
k~pla gökyüzünü muayeneden yor. de bu <•küfürden,. dolayı zabtt 
sonra keşfediyor: O zamana kadar nişanlı ola:ı, ı tutuyor. 

·- Büyük bir göktaşı, iki gün fakat kızla bir türlü evlenmeye Fakat mahkemede kadın be-
sonra dünyamıza çarpacak. kıya- cesaret edemiyen sıkılgan ve raet etmiştir. Beraetine karar 
mel kopacak. mahcup delikanlıya birdenbire: verirken hakim şöyle demiştir: 

Ha:l~se gelecek sene, 939 da bir cesaret geliyor ·ve alimin k:- - Bu ne bir küfürıdür, ne de. 

olacaktır. Eserin ismi ''Meteor zını aldığı gibi doğru ingiltere- fena neticesi olan bir şeydir. Ka· 
39,, (939 göktaşı) ıda buradan ye kaçmycr. Orada kerdi arata- dm cehenneme git demekle 
geliyor.. rında düğünlerini yapacaklar, adam gitmedi ya 1 Esasen cehen 

İki gün sonra öleceklerini, zitaf gecelerini ve balaylannı neme gitmemiz elimizde olan bir 
alime inanarak, kati şekilde ka· 2 gün içinde yaşay7cakla~ır... şey değildir .. Binaenaleyb, "'cc-
bul eden bu altı kişi ve, tabii, Mürebbiye de eskıdenben gut- henneme git '!., sözü bir küfür 
kendi keşfine herkesten fazla tüğü bir intikamı almak için ~un olamaz ... 

bağırıyor: 

- Ben öldürdüm 1 
Karakolda kendine gelen kız 

olup biteni tamamile anlatıyor. 

Bu acıklı itirafın hulisa:;ı kısaca 
şudur: 

Deli annesi, hayalindeki ka
bu :;la r karşısında müthiş bir ız. 
tırap çekmektedir. Kızı buna da
vanamıyor ve, acı çekmektense 
ölsun <1.ıha iyi, diyor ·ve gece 
uyurken. boğazından keserek öl· 
dürüyor .. 

Ren Ruzo ne ola~kl idaına 

m:ıhkfım edilecek mi? Eflcan:.ı-

mumiye. annesini bu şerait altın
d-1 öldüren kıza acıyor. hiç nefret 
duvmuvcr ve bcraetini istiyor. 

Ş~phesiz ki beraet edtcek de
gil. Fakat. mahke:m:nin de kıza 
birkaç senelik 1:-ir hapis 
vereceği zannediliyor • 

ceuı~ 

dan daha iyi fırsat olmayacagmı Bu.ndan sonra İngilizler ara· 

düşünüyor: sm:ia, küfür olmadığ>na karar 
Eskiden bir şato sahibinin ya- verilen bu sözün moda olmasm-

runda çalışmıştır. Anam onu, s:- , dan korkulabilir .• 
ninle evleneceğim diye kandlr- ------------
rnrş. fakat evlenmemiştir. Onun 
yerine zengin bir kadın almışttr. 

Şimdi mürebbiye, bütün sırla
rına vakıf olduğu bu adamın iç
yüzünü ortaya döke:;!: yaptığı 
. her ahlAksızlık, namussuzluk ve 
dolaooırıcılı'ldan birer bir.er tla
leme ilan edecek. 

Hizmetçi kız da en büyük 
emeline ermek için artık fırsat 
geldiğini düşünüyor: Sinema :ır
tisti olacaktır .... Kendisini ne za
mandanberi bir me~hur yıldıza 

benzemektedir. 
Fakat şiadiye kadar, bir daha 

bu yeri bulamam diye alimdf'n 
aynlmağa cesaret edememişti:. 
Lakin s~mdi talihini tecrübe ede· 

!lir. Cünkü, sinema artisti ola-

masa bile ne olur 1 iki gün sonra 
nasıl olsa ölecek! Yok eğer, si
nema artisti olursa, hiç olmazsa 
iki gün için emelini tahakkuk et· 
tirmiş bulunacak .• 

Talih bu ya! Hizmetçi kızın 

derhal başvurduğu stüdyoda ken 
disini o meşhur yıldıza benzeti
yorlar ve hemen zengin şeraitli 

bir konturat yapıp bir film çev
virtmcye başlıyorlarl Kız <!a 
muradına eriyor. 

Banker de. o zam:ma ltada:: 
istifte saMadığı paraların ipini 
kesiyor ve iki gün içinde bütün 
servetini bir l!a::lım ar.-ımay.ı 

sarfediyor Ne z1ra,danberi ara 

(Devamı 10 nuncuua) 

Şimdi beynelmilel boks sahasında 
hakim olan hangi memleket 

Zenci şampiyonlarile: Amerika! 
~ $u~D®'\tlt® şam~Uy©>tn @Dair\\ lK\enırfi ~ırm5;tLPo~g0 ~ lYıını ... 
eü ~nır $>n\r(.UC®'\Ç~e ene şaımırı>ll\'7'©>~ @Umak S®~<91asan©ıaU?o. 

B OKS ağır sıklet dünya şampi. 
yonluğunu tekrar elde etmek i. 

çin Maks Şmclingin tam 2 sene uğraş. 
ması, bo3una gitti. Amerikalı Zenci Co 
Luis, ~ampiyonluğu muhafaza etti. Bu. 
na en çok Almanlar yerindiler; bunun. 
la beraber, sabık dünya şampiyonunun, 
şampiyonluğu Amerikadan tekrar Av. 
rupaya geçirmesini istiyen başka Av. 
rupalılar da üzülmediler değil. Bundan 
başka Luisi sevimsiz, Şmelingi sevim.. 
li bulanların da bu neticeden canları 
sıkıldı. Diğer taraftan Almanın şampL 
yon olmasını h~ görmemekle beraber, 
Zencinin şampiyon kalmasını istemi • 
yen Amerikalılar da yarı memnun, ya. 
rı canları sıkılmış haldeler! 

. Yeni dünyanın bu noktadan eski 
aünyaya tefavvuku mahiyetinde görü.. 
len bu - şimdiki halde - son vakadan 
sonra, boks sahasında umumi alfıkayı 
uyandırabilir ne olacak? Şimdi, pro • 
fcsyonel boksta 6 dan daha az olmryan 
dünya şampiyonluğu unvanı, resmen 
Amerikahlardadn· ve Birleşik Amerika 
hükumetleri hudutları içerisindeki bu 6 
şampiyondan . 4 ü, Amerika tebeasm • 
dan, fakat Zenci ırkındandır. Hatta son 
zamanlarda 7 inci bir dünya şampiyon. 
luğu unvanı da, Horoz siklette has. 
rnım yenmesile gene bir Amerikalıda, 

Portorikolu Siksto Eskobardadır. Şim. 
diki halde, sağlam olarak yalnız bir 
siklette. sinek siklette, eski dünya bir 
mümessil sahibidir; İskoçyah B<>nni 
Linç, bu sahada Avrupayı temsil edi. 
yor. 

Son zamanlarda muhtelif unvanlar 
sahiplerini değiştirdiklerinden, şimdiki 
dünya şampiyonlannr bir liste tizerin. 
de toplu bir halde göstermek, entere. 
san olabilir; ml;lkaycse için, bir b:ıkıma 
Avrupa 5runpiyonları da birlikte göste. 
rilirsc, daha ziyade! 
Yukarıda yazıldığı gibi Jskoçyah 

Benni Linç, sinek siklctte dünya şam. 
piyonudur; bir taraftan da Fransız An. 
gelman, Avru,!)a tınmpiyonluğu unvanı • 
nı muhafaza ediyor. Horoz siklctte 
dünya şampiyonu olan Siksto F..skoba. 
rın Avrupalı şampiyon rakibi, Roman. 
yalı Avrel Tomadrr. Tüy siklette dün. 
ya birincisi Amerikalı Henri Arm. 
stongtur; buM mu!cn.bU A\Tupada bu 
unvan sahipsizdir. Ayni hal hafif sik. 
Jet için de varittir; bunda da Amerikalı 
Lu Ambern, dünya birincisidir. Y. ağır 
siklette Amcrilrnh Henri Armstrong, 
ikinci bir Fampivonluk unvanı aldığı 

gibi Aımıpanın da bu siklette birincisi 
lt~lvnn Orlandidir. Orta s.ıklette şam. 

piyon Steyldir ve bunda A vruı:ıa ~ampL 
yonu da Frnnsız E. Töne. Yarı a:'rır 5.lk. 
Jette uzun zamandır Zenci Con Hcnri 
Lcvis şampiyon; buna im~ da Alm:ın 
Adolf Hoyzer, A\Tupanın onunla kar. 
şılaşmnğa en uygun göriilcn usta bok. 
sörü. Ağır sıklette Co Lu!s unvanını 

rnuvaffakiyetle miidafaa etti. ve Al . 
mnnyn.., Haynts Lazckin şahsiyetinde 

Avrupa şampiyonunu ortaya koyuyor. 

Umumiyetle hususi bir alaka uyan. 
dırabilccek en yakın zamandaki bol:s 
karşılaşması, hangisi? · Ameriknda 2 
siklette, tüy ve Y. ağır sikletlerde dün. 
ya. şampiyonu olan Zenci Henri Amıs. 
trong, 3 üncü bir siklette de şampiyon 
olmak sevdasındadır; kendisi, hafif 

siklette dünya şampiyonu Lu Ambcrsc 
meydan okumuştur. Eğer Armstrong 
bu meydan okuma üzerine yapılacak 

müsabakada kaznnırsa, bu, boks sporu 
tarihinde ilk hadise olmıyacakbr. Meş. 
bur Bob Fitssimmons da keza 3 şaınpi. 

yonluğa birden sahipti. Kendisi, 1891 
den 1907 ye kadar orta siklette dünya 
şampiyonuydu; 1897 den 1899 a kadar 
ağır sıklet şampiyonu ve üstelik 1903 
den 1905 e kadar da yarı ağır siklettel 
şampiyon olarak, parmakla gösterildi. 

Teknır bugünkü vaziyete gelince, 
merikan boks sporu, baskm bir tefav 
vuk derecesindedir. A vrupanm, bun 
karşı ancak yan .ağır sıklette muvaff 
kiyetii bir net!ceye varmak hususund 
ümit beslemesi yerinde sayılmaktadır' 
Plan, Adolf Hoyzeri Zenci Levisin kar 
şısrnn çıkarm~ktır; buna karşı şanssı 
h't'a tefsir veya tevil olunabilecek bi 
vaziyetle kalmryacağı sanılmaktadır. 

Bu müstesna, başkaca 
Zenci şampiyonlarına karşı A \Tupanı 
beyazlarmdan hiç birine bel bağlana 
mıyacağı kanaati benimsenırtektedi 

Ve beyaz Amerikalıların, karn deri 

vatandaşları tarafından kuvvetle ikin 
plana atılmalar.ı, gölgede bırnkllmalar 
acnip görülerC'k bu arada şöyle denil 
mektcdir: 

"Vnktile, Siyahi Cak Conson yılla 

ca dünya şampiyonu iken, Amerikad 
ond:tn bu unvanı alacnk bir beyaz bul 
mak i<;:in her türlü çareye başvur 

muştu. Şimdi de vaziyet, aynidir; 
Luisi şampiyonluktan mahrum etme 
kolay olacağa ber?,ı: miyor .. ! ? .... 

... lf!lımınunııı::ıııı tımnııııınııuıınuııının11111l!lııı;ııunıuıııu 

Evlenmek Bahsi!.. 

Bir kadınla bir crk€'k, senelerden 
ri metres hayatı ~a!'lıyorlardı. Arad 
12 fene böyle geçip gitmişti. Bir n: 
sam, kadın, erkc~c r;öyle dedi: 

- 12 senedir birlikte ömür sürdü 
müze göre, artık evlenmemiz doğru 
ğil mi? 

E r kek, şu ce\'abı verdı: 

- Flbette, cihetle! Ancak, buM 
sonrn bizi kim alır ki'? .•• 
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Hiç kimse ile görüşmiycn, hiç bir ga. 
!Zetcciye beyanatta bulunmıyan meşhur 
yıldız Jozcfin Bcyker'le bir lngiliz ka. 
dını konuşmaya mm·affak olmuştur. 

Bu miilfıkatı şöyle anlatıyor: 
- Çabuk geliniz. Mis Jozefin sizi 

bekliyor! ... 
Bunu işitince hcmer_ yerimden kalk. 

tım, Foli • Berjer artistlerinin bulundu. 
ğu yere beni götürecek olan karışık bir 
yoldan hızlı adımlarla geçiyordum. 

.Meşhur yıldız son alkış tufanı içinde 
bunaldığı sahneden hPniiz çıkmıştı. 

Tüyler ve altınlarla siislenmişti. 
Çok şen ve nazikti. Beni beyaz saten. 

le kaplı 1.->casında kabul etti. Cilfıh saç. 
lan üzerine güwl şapkasını yerlE'~tirc. 
rek cevap veriyordu : 

- Spora, dansa, cimnastiğc bayılt. 

rım, aziz bayan! Biliyor musunuz, ben 
tesine, ata, golfa tc.parım. Kendi tayya. 
remin pilotluğunu da yapıyorum. Böy. 
le hareketler ne giiZ('ldir ! .. 

Fakat Jozefin güzelliğini muhafa7.a 
etmek için bedeni terbiyeyi pek Hizum. 
lu görüyor ve diyor ki: 

- Güzel olmak :st.ediğim müddetçe 
beden terbiyesinden vazgeçmek imkan. 
sızdır. Sizi hayrette bırakan bu vücut 
kıvraklığını ben bu sayede elde etmiş 
oluyorum. Bununla beraber pek az cim. 

ınastik yapıyorum. Çünkü her gün yap. 
tığım danslar onun yerini kafi derece. 
de tutuyor. Çok yorulmaktan da kor. 
karım. Evim kırdadır. Bilseniz sabah 
çok erkenden güzel ve saf hava almak, 
güneşin ilk ı~ıklan içine gömiilmek ne 
kadar eğlenceli, ne kadar hoştur. 

Müziklııolden birlikte çıktık. Teklifi 
üzerine, kendisinin idare ettiği spor o. 

ti - KURUN'un 1J.A\"ES1 

ya-n ıncı yırmı 
dört saatini anlatıyor 
0"@\Yılille$Dn no~ u~u~Daılfc uçnınH® 
çgı@mltbDmek ~e nnmln)as'ltO~ 

lfi1® tarttao şev<dl n ır ~ oo 

tomobiline bindik. Şimdi güler bir yüz. 
le o beni isticvaİ> etmeye başladı: 

- Havagazı lambalarını S<!vcr misi. 
niz, aziz bayan? Benim onlara karşı 
büyük bil· sempatim vardır. Adeta sa. 
rılıp öpmek isterim. 

Otomobilini o kadar güzel idare edl. 
yordu ki bir kazaya uğrayaca;ız diye 
katiyyen içime korku girmiyordu. 

JozefiniR ele geçmez, görüşülmez bir 
artist olduğunu ben de biliyordum. 
Hatta bana: "Eğer evinin kapısı önü. 
ne kadar gidebit.nek talih!ne mazhar 
olsanız bile, sizi kabul etmez, kovar.,, 
Demişlerdi. Fakat ben tiyatroların ve 
stüdyoların paylaşamadıkları Tovariq. 
in me~hur aktrisini yakalayabilmek i. 
çin, perde arasında locasına sokulmak 
imkanını bulmuştum. Daha ilk görüşte 
siyah gözleriyle beni oturduğum yere 
mıhlamıştı. Fakat bu h~in bakışın al. 
tında gizlenen <;ok ince bir zcrafeti keş. 
fctrniyor değildim. Ynva,ş yavaş sual • 
Jerime cevap verecek derecede yumuşa. 

dığıııı gördüm ... r,, Jarı ağzında geveli. 
yerek kendisine mahsus garip ve güzel 
bir şive ~le konuşuyordu: 

- Evet, cimnastik diyordum, zaval. 
lı bayan, ben her sabah bunun için saat 
yedide kalkıyorum· 1' .... akat çok yorulu. 
yorum, çok! Sabahtan ak§ama kadar 
oynıyoruz. Ah, bu pek müthiştir. Bu. 
nunla beraber bedeni terbiye yn_pmak 
mecburiyetim vardır. Sonra sıcak bir 
banyo yapıyorum. Bu banyo bütün yor. 
gunluklarımı alıyor. 1mkan bulduğum 
zamanlar, yürürüm. HaYa almağa çok 
ihtiyacım vardır. 

Y'uzmek, ata binmek, golf, tenis oy. 
namak. kısacası bUtün sporlara bayılı. 
rım ! Bunları yapmak için vakit bulan. 
lara imreniyorum. Bütün bunlar bir 
kadın için pek lüzumlu şeylerdir. 

Güzel yıldızların hepsi bôyledir. 
Cimnastikten öyle hararetle bahseder. 
ler ki sabahtan akşama kadar bunlarla 
meşgul olduklarını ve yine bir türlü 
heveslerini alamadıklarını zanncdersi. 
niz. Lakin en az uğraştıkları şey de bu. 
dur. Gösterdikleri ihtiraslara rağmen 
bazıları da hiç birini yapmaı?a vakit 
bulamazlar. 

Şunu da ilii.ve etmeliyim ki bu artist. 
Jerin güzellik hatlarındaki çizg'ilerini 
gü7.ellik enstitüsünün esrarengiz tatbi. 
katında aramalıyız. Kendilerine hay. 
ran olduğumuz bütün artistler g!'zdlik. 
)erini ancak buna borçludurlar. 

S•vaslopol ve Koroey 
kayahk larındakl 

h k t•) ey ~• •••• 
Fransada, Püy ismindeki §ehrin şi. 

malinde yükselen Korney kayalıkları, 

yekpare ve büyük bir blok teşkil eder; 
bu kayalıklarda birdenbire ~allaklar 

görülmüştür. 

I<orney kayalıkları üstünde, 20 met. 
re boyunda bir heykel vardır. Bu, Notr 
Dam dö Fransm statüsüdür. Kırım mu. 
harebesinde lngilizler ve Türklerle be. 
raber Ruslara karşı harbeden Fransız.. 
Jar, Sivastopolda ele geçen bu Rus to. 
punu harp ganimeti olarak Fransaya 
götürmüşler ve madenini eriterek, hey. 
keli dökmüşlerdir. Şimdi bu heykelli 
kayalıklar, §ehrin yukarı malıallesini 
ve bilhassa hastahaneyi tehdit etmek. 
tcdir. 

Şehir belediyesi, bu tehlikeli vaz.iye. 
tc rağmen tarihi bir abi~nin bulundu .. 
ğu kayaları ortadan kaldırmak gibi 
yıkıcı bir rol oynamaktan içtinap ede. 
rek o mamur yeri, desteklemeği, pa • 
yandalamağı tercihle, derhal bu yolda 
yapıcı faaliyete girişmiştir. 

Büyük, küçük herkes bilir ki 
güneş büyüme kudretine yardım 
~der. Nasıl ki nebati bir fidan 
güneşsiz bir yerde hayati kudr.:.
tini kaybeı::!erse insanlar da ayni 
akibete uğrarlar. 

Ötedenberi laf arasında söyle
nilen atalarımızın (güneş gir
miyen eve doktor girer) sözü de 
bunun canlı bir misalidir. insan
ların itidali aşmamak şartilc gü
neşe karşı normal bir ihtiy•çla
rı vardır. 

-
cild üzerinde yaralar husule ge
tirir, cild soyulur, günlerce ız

tırap içinde kıvrandır~r. 
Binaenaleyh giine~ Lanyoların 

dan istifade edebilmek için mah
zurlarını da düşünerek, ona göre 
yapmalıdır. Böyle uluorta, müf
ritane yapılan her şcyce daima 
zarar görülür İşte 'bunun için
dir ki güneş banyoları hakkında 
üç beş kelime söyleml'k zarure
ti hasıl oldu 

Güneş banyosunu münasip bir 

Güneş b a nyosu 
Bunun acılığını kapalı havc1-

larda güneşin görünmediği za
manlada pekala hissedebiliriz. 
Güneşin yakıcı sıcağı Karşısında 

ona karşı icap eden tedbirleri al· 
madığımız için güneşin faydala
rını pek çabuk unuturuz. Kışın 

çok özlediğimiz güneşi yazın 

elimize geçirince pek çabuk bı

kar, uzaklaşmak isteriz. Fakat 
çok aldanmış oluruz. Biraz daha 
ince eler, sık dokursak güneşin 
ldaha pek çok faydalannı bulabi· 
liriz. Kapalı havalardaki sinirle
rimiz üzerindeki tesirinden tu
tunuz da faaliyet sahasındaki 

cncrjirr.ize varıncaya kadar sa
yıl:naz yararlıkları vardır. Ka
palı hava. ile güneşli havayı mu
kayese edersek: Kapalı havalar
'da, çok sinirli, çok hassas, çok 
tembel, çok neşesiz cltluğumuz 
gibi havanın rutubetinden cle 

müteessir oluruz. Hava güneşli, 
Ye muhitin hararet derecesi de 
mutedil olursa kendimizi çok 
!en, ve şat, çok çevik ve enerjik 
hissederiz. 

pek önemli bir yer tutmuşsa da 
gençlerimizin bunu ifrata vardı
rarak güneş banyosu işini ızhr<>p 
banyosu şekline soktukları gö
rülmektedir. 

f ştc bu yüzden hazan güneş 

banyosundan fayda yerine zarar 
görülmektedir. Güneş tedavi ve 

Mukayese bi:e güneşin sinir- \ 
]erimiz üzerindeki faydasını pek 
:ila gösterebilir. Hele hava gü
neşsiz ve biraz da ratıp olursa 
yalnız sinirlerimiz üzerinde dc
fil. viicudunuzda kırgınlık ve 
'baş .ağrısı gibi bazı arazlara da 

... 
--- --· 

tesadüf ettiğimiz gibi evin gü
ne~ ziyası girmiyen odalarında 

da küf lıokusu hissederiz. V el
hasıl hayat güneşten bütün his· 
sesini almalc ister. 

Son zamanlarda bu düşünce 

sağlık yardımcısı olduğu gi~ 

hazan ::la (güneş çarpması) gilJi 
bazı hastalıklar da yapabilir. 
Bunun içindir ki güneş banycla· 
rında fennin çizdiği hududu geç
memeli, itidalle hareket etmeli· 
dir, devamlı şekilde itidali aşınca 
vilcudu tıpkı bir ateş gibi yakar. 

.. J 
~ 

şekilde şiddet ve kudretini ta<lil 
ederek norma] insanlann işine 

yaradığı gibi bazı hastalıklarla 

da malfıl olan anormal insanların 
da işine yarar. Daha doğrusu 

güneş bazı hastalıltl.nda şifa ve
rici bir rol oynar. 

Netekim cild ve bize tüberkii
lozu, kemik ve mafsal tüberkü
lozu gibi bazı hastalıklarla malfıl 
olanlar da güneşin şifalı rolünden 
istifade ederJcr. Bu gibi hastala
ra güne§ banyosu tavsiye edil
mişse usulüne riayet ederek yap 
malan icap eder. Birdenbire uz
ziyeti güneşin şiddetli sıcakları

na terketmek doğru değildir. Bu 
nun fenalıklarını her gün gördü 
ğümüz gibi bir nebzecik de an
lattık. 

Böyle şeraite riayet etmiyerek 
cildini yakanlann günlerce ıztı

rap çektiklerini ve bu yfüdcn 
güne~ banyoları yapmaktan vaz 
geçtikleri görülmektedir. Bunun 
için gelecek sayrda da (güneş 

banyosu nasıl yapılır) bunu an
latacağız. 

O-. Nccaettin Atasagun 

'\ '\ 



Vazo 
(Baş tarafı 8 -incide) 

davrandım. Vazodan tarafa bakmadı • 
ğım halde, herif, esnafın kaşarlanmışı! 
Benim, vitrindeki vazoyu almayı ter • 
cih ettiğimi, çaktı. 5 altın isteyince, 
ben bu paranın çokluğunu ifade eder 
bir halde, herifin suratına bakıp sırıt. 
tım. Bir müddet kıyasıya pazarlıkla çe_ 
kiştikten sonra, vazoyu 2 altına alma· 
ğa muvaffak oldum. Buna, senin şu ih. 
tiyar hayvan laciri, muhakkak 200 al. 
tını tıkır tıkır sayar. Fakat, bana bu 
işte yardımını esirgememelisin. Bak, 
iyice dinle! 

Ve Bik, ağzı kulaklarına vararak, 
bana planını anlattı; bu seferki planı 
da, her seferki gibi fü1hiyaneydi doğ. 
rusu!? .. 

Bir dostumdan eski bir frakla bir 
de silindir şakpa - iğreti olarak - te. 
min ettim. Mavi bir gözlüğüm vardı. 
Bunlarla kıyafet değiştirdim; tanın • 
maz haldeydim artık! Saygıya lyik bir 
maz haldeydim artık! Saygıya layik bir 
çantaya yerleştirdim. saygı değer eski 
hayvan taciri zenginin yanma yollan. 
dım. 

llkin, pek C>yle dostane muamele et . 
medi; fakat kendimi Şikagodan Profe. 
sör Kartrerigha diye takdim edince, 
hele Egiptoloji Profesörü olduğumu i. 
liveten söyleyince, muamelesi değişe • 
rek ben. Mtsır eserleri tetkikçisini hat.. 
ta yemeğe davete kadar nezaketi iler. 
Jetti. 

Teşekkürle mazur görfilmem ricasm_ 
da bulundum; ~ünkU, vaktim dardı. 
Mısırdan Amerikaya dönüşün bu mer. 
halesinde, Marsilyadan şöylece geç • 
mekteydim, uzun boylu kaybedecek 
vaktim yoktu. Bu sırada kendisine uğ. 
rayışımm sebebi de, işittiğim ehemmi. 
yetli bir şeydi. İşittiğime göre, o, en 
son hafriyatta yerin ..dibinden çıkardı. 
ğım vawnun diğer tekine malikti ve 
ben {]imdi, onun elindekini satın ala _ 
rak, aslrnda çift olan vazoları tekrar 
çiftleştirmek arzusundaydım!? .. 

Kendi vazosunu satmağa yanaş=ıa • 
makla beraber, daha ziyade mültefit. 
leşti. Bense, onun vazosuna hararetli 
bir talip görUncrek. yektahtadan 2000 
altın teklif ettim. Aldıgım cevap şuy_ 
du: 

- Muhterem Profesör; bilmukalıele 
ben de başka bir teklif ileri süreceğim; 
l:Vı, kenfümlnklni satmadlkian başka, 
si~in yeni btildu~ınııza 2.500 altın tek. 
lif etmekle müftehirim! 

TabU. Biltiri ' elirre tutuşturduğu hiç 
görül~<'miş bir kırmızı renkte taştan 
vazoyu; on'l bırakt1m: ancak. d aha ev. . 

~"''""mm"'"""""'ı~\\d\\\I\\\\\\,\,\\\\"''"''''" 

Susacaklar! 
SıwaoaklaT; silkUtu anlamı.adan; 
Yosuularm ıruyasına da.la~lar •• 
Ufuk!a.rı-n nlcvindc kalanlar, 
Du.racal :Jar; ~ı<>,ltt tcmıaml.am.adan 
,susacaklar; sükii.tu anlam.adan ..• 

Ve bo§luğun 1-ııhtt prtrçıala.naca.k, 
Döl...'illcook ufuklara. kı::ıllık; 
Kıyı/anın yeşilliği yanaook, ' 
BuıutlaK'dı.1. çimlcncc<ik aydı11uı1c .. 
Al sularda Şüphe 1.."tmdda1ıac.ak .•• 

M. HULUSİ DOSDOCRU 

Sesler ve gölgeler .• 
Unut, ruyalarında geziııdiğin o §Chri, 
Bir hasta düşiiınccdir umduğun her 

avuntu; 
Bulanık duyuşMırm loo.ll;c akar zchiri, 
G-Onitlsü::: bir gölgeydi bclclccliğin o yol. 

cu! 

Çılğın lôhzocikleri şu sinsi zam.atı sak. 
lar, 

Armım.a hatıranda ha::landığın çıağkm; 
Ta.salı 1..-uruntunda o demlerin aksi vc:ır,, 
En uza1• hulyamızda ya.şcıyı.,-nn rü:::gan! 

ALİ KEMAL MERAM 

vel bir parçacık nazlandım; bir gani. 
meli, bir hazineyi, bir hatırayı, hülasa 
kolay kolay ele geçiremiyece-k, paha bi. 
çilemez tir eeyi b~kasma terketmek 
teklifilc karşılaştığımı da mırıldan • 

dım. Neticede tam 25 tane 100 altınlık 
banknot. sahibini değiştirdikten sonra, 
birbirimize karşı tekrar tel<rar reve • 
ranslar yapa yapa, vedal~tık, ayrıl. 
dık!? .. 

Para cebimde Bikin yanına dönünce, 
arka.d~ım bana şöyle söyledi: 

- Eğer acele <>dersek, "' · ris sürat 
katarına zamanında yetişebiliriz! 

Ben, sonsuz derecede şa~ıştım: 
- .Fakat neden? Acele etmemize se. 

bcp var mı, ya! Bundan dolayı başı. 
mıza bir ŞE'y gelemez. sanırım .! 

- Bir şey gelemez mi? Şüpheli! İh. 
tiyar l;unak, kendi ''azosunu satın nL 
dığının farkına varınca, hiddetimh n 
ter ter tepinecek! 

- Ne! Kendi vazosunu mu??! ? 
- Evet; dUn bana, göğsünü kabarta 

kabarta nntikalarmı gösterirken, bu 

R<lmanlik tes1rlerle 
sonutkAr olan asker? 

Hiç bir sahne 
kahramanının yük 
selmesinde lrlan. 
dalı muganni ve 
aktör Cak Cons. 
tonun yükselme
sinde olduğu gibi 
romantik tesirle • 
rin rol oynamadı. 
ğı sanılmaktadır. 

19 uncu asrın 
başlarında Londrada zaferler tcsit c. 
den Conston, Tipraride lrlandalı bir zi. 
raatçının oğluydu. Kolumelde askerlik 
ederken, bir çiftlik sahibinin kızına a. 
bayı yaktı ve her gece kışladan kaça. 
rak, sevgilisinin penceresi altına gitti, 
opa şarkılar söyledi. Amiri olan zabit, 
bunu işitti ve bir gün alay kumandanı 
kendisinden iyi bir muganni isteyince, 
COnstonun bu işe en elverişli adam ol. 
duğundan bahisle, onu tavsiye etti. 

Miralay, anlayışlı bir adamdı; aske. 
rin sesini dinleyince, onun askerlikten 
çıkarılmasını teminle, kendisini sesini 
terbiye ettirmek için Londraya gönder. 
di. Sanatkar C.Onston, orada sevgilisini 
çarçabuk unutup, devrinin en tanınmıg 
aktörü ve mugannisi oldu. 1828 tari. 
hinde de gözlerini yumdu. 

- .Allah AUah! Kanm er1.<lc elt>i. 
sesi mi giymeğc ba~ladı aoaba f 

vazoyu çaktırmadan çantama kaydır r 

mıştım! • 
- Demek öyle, ha! E. o halde ne diye. 

bana antika da satan hırdavatçı dük 
kanına dnir bütün o masalı okudun? 

Bik, gülümsiyerek, 6()yle dedi: 
- Çünkü; senin vicdanım fazla yük

lü bulundurmak istemedim!? ... 
it! uharriri 

D. M. HUJZtNGA 
Ve RC8samı: 

KARL BANNERT 

·Kıya ,met gözleri telesk.cpta: gökten git
tikçe yaklaşa yaklaşa gelmekte 

olan koca taş kütlesini takip et

mektedir. Kalkıp oturmak, ye

mek, içmek ihtiyacını duymu

yor, çünkü yaşanacak pek az 

ö:nrii kalmıştır .. 

düşen yıldızın dünyaya ~arpma

tıan uzaklaştığını düşünün 1 

ölmeyecekiniş gibi çalışmaya ka· 
rar vereceği geliyor .. 

( lf i11ci sayıfadaıı devam) 
yıp bulamadığı bu ka-dını ele gc· 
~'irmek için , varını yoğunu har· 
camaktan korkmuyor. Çünkü .. iki 
gün sonra nasıl olsa ölecek .. 

Alim ise, yemeden içmeden, 

ıo - ıuu.tu~ ·1111 t 1..\ n·:sr 

Fakat, şimdi bir de, go1t.tt.n 

İstikbal korkusu olmadan iste 

dikleri gibi yaşayan bu insanla

rın hali ne olacak? Bunu düşti

nüncc kıyamet kopacağı hakkın· 
daki insanın sözlere inananm'l
maya ve ip~nırsa bile yine hi~ 

Filmde, mevzuun en müh~nı 
kısmını. senelerle biriktiriği pa
ralarını barlarda yiyen hizmetçi 

teşkil etmektedir . .Filmde de bu 
rolü Harri Bora vermeyi düşı.i· 

nüyorlar. Alim rolünü jak Kepo 
oynayacaktır .. 

Sayfiyelerden reportajlar 

V~~üOköy 
Geçen Pazar Florya treninde bir ai. 

le münaka!ıasına şahit oldum. Erkek 
genç kadına: 

Vazgeç şu Floryadan, Ye5ilköye 
inelim .. diyor. 
Kadın: 

- Y cşilköyde ne var .. Florya durur -
ken Yeşilköye gidilir mi? .. diye muka. 
bele ediyordu. 

Erkek uzun uzun Yeşilköyil anlattı. 
Methetti durdu. Fakat bir türlil kadını 
ikna e'öemedi. 

Jt~rkeğin ısrarları beni bir gUn Yeşil. 
köye gitmeye sevketti. Bir erkek arka_ 
daşla gezdik. Polaştık. 

Yeşilköy cidden güZE'l. Cidden şirin 
ve sakin. Dinlendiren bir semt. Fener 
civarı köyün hem plajı, hem hava al. 
ma, hem eğlence ve piyasa yeridir. Ye. 
gilköyün yerlisi köyünü .şöyle anlattı: 

- Azizim dedi. İstanbullular ne ya. 
pacaklannı, nereye gideceklerini şaşır. 
mışlar. Burasının ne kusuru var? .. Hiç 
değil mi?. Ama bir de sen bize sor. Pa. 
zar oldu mu sıkıntı basıyor. Para cep. 
te tepiniyor, haydi Floryaya, haydi AL 
tınkuma, haydi Suadiyeye.. Tabii bü. 
tün gün yorgunlukla geçiyor. İnsan 
ne gezdiğini, ne eğlendiğini anlıyor, Ö
bilr taraftan Boğaziçinde oturanlar da, 
kalkıp buraya geliyor.. Geziyor, hava 
alıyorlar. 

Gezmek başka, hava almak, eğlen. 
mek başka. Sirkecide oturanlar Gillha. 
ne Parkında niçin hava alamasınlar, 

Sarayburnunda niçin eğlenemesinlcr? 

Ama sen gel de bunları anlat.. 
* • '(o 

Yeşilköyün yemyeşil ağaçlarının göl. 
gelikleri çocuk dadılığı yapan birkaç 
genç kız, güzel bahçesi ufuklara dalan 
YR§lı kadınların gezme yeri oluyor. Fa. 
kat bu semt her halde şehre en yakın 
mesirelerden biridir. Yarım saatte gi. 
dilen v~ her şekilde eğlenilen vakit ge. 
çirılen bir semt. Boğazın şehre en ya. 
kın gezme yeri olarak Bebeği kabul e. 
dersek Yeailköy ayni dereceyi muhafa. 
.za eder. · 

Bazı noktalardan caddeleri, bahçeli 
evleri iie YcşilkÖy Bebeğe, h~t.8. diğer 
~~.T~ler~ ~e !~lktir. Bura>•a gelenler de. 
mz 'kenarında· oturabilir, parasız plaj. 
da yıkariabillr, ~ daha ucuz eğlcnebi. 
lir' \·e ister8c ·hemen civarında hakiki 
~öy, ~rla •• mıı:nzaralarını da görmek, 
gezmek fırsatını bulur . 

·• Burası iÇin i . " 
- Sevdalıların en çok sevdiği yer .• 

diyQrlat'. 
,Ç>r~da h~ı; gün başbaşa vermiş kunı

nılara rastla_nırmı5 ve Y eşilköylüler: 
:- Elbette şemtimiz güzeldir de gü. 

zeller buraJ~il- geliyor .. diyorlarpıış. 

J3,irçok mQtc,kaitler in d C° Ycşilköydc 
oturdukl arm~ s öylediler. Günün her sa. 

Yazan : Nttyaza AhınnHed 

atinde şöyle ana caddeleri dolaşanlar, 
evlerin bahçesinde pijaması ile oturan 

ı yaşlı insanlara rastlarmış. 

ı Bahçelerindeki saksıları sulamaktan 
r veya saatlerce uyumaktan yorulan ve 
~ bıkanlar gözlerini, gönüllerini kolkola 

girip dolaşan aşıklann seyrinde -dinlen. 
dirirlemıiş. 

Bir sucu dükkanı önünde nükteci bir 

Avusturya tacının 
11 el~_ası ~tıhyor ! 

~ 

Floronfüı tacını satılığa rıhnr<ın 

PrCllS Otto •. 

Umumi harpt~n soı.ra de\•rilen taht. 
ların kral ve prensleri Avrupamn dörL 
bir tarafına dağılmış ve kaçırabildikle. 
ri servetlerihi yavaş yavaş yemeye baş. 
la.mışlardı. Ondan sonra da kendilerini 
sefalet bekliyordu. 

Bugün de Avusturyanın hru·itadan 
silinmesi eski Avusturya saltru\atınrn 
bugiinkü ' 'arislerini sefal~te sUri.ılile • 
mek tehdidini gösteriyor: 

Yeşilköylü: -
- Bakınız, dedi. Burada hepimiz 

lis Karakulak suyu içeriz. Sucumu 
menbama kadar gidip getirir. Bur~ 

öyle rakı, bira içip gürUltü patırdı : 
panlar da yok. Ama Fahrettin Keı 
hiç uğramıyor. Bence Yeşil Hilal Cer 
yetinin merkezi burası olmalı. Ht'P 
rniz tontan azası oluruz. 

-~ 
Romanya veliahtı ;prens Mihail, ges;c. 
lcrde hir hudut kıtasını tefti, etmi: tı. 
Resimde prens (soldaki), zabitlerle be
raber yemek yerken görülüyor. 

·-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••eec.s 

Arşidük Otto ile anası ve karde~ler 
Avusturyadaki mal ve mülklcr ind 
mahrum.. bırakıldılar ve bugün ellerin. 
deki en kıymetli elması sntmağa karnı· 

\"erdikleri bildiriliyor: 

Avusturya tacının "Flor cntin., adı 

verilen meşhur elması Arşidiik tara(m_ 
dan satılığa çık~rrlmıştır. Elmas 133 
krattır ve değeri bizim par a m11.la 600 
bin lira kada r tahmin edilmektedir. Fa. 
kat acab:ı alacak bulunacak mı! 

'Z - KU!t~~u~, tı~yı;;~ı 
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- Bllllo ! Delikulı, ne yapıyorsun 
burada? 

Blk. böyle haykırarak, bana doğru 
yUrUdü. Bik, evvelce "Nivtilus,, gemi. 
ainde tayfaydı; ben de o zaman ayni 
gemide dilmeni kullanırdım. Kendisi, 
een bir arkadqtı ve kolayca para ka. 
sanmak hususunda ldeta bir mtltehaa. 
matı. Bu yolda hareket ederken, vicda. 
nmı bazı bazı evde bırakır, umursamaz
dı; ama gene de suçlu olmazdı!? .. 

Onunla ben, bk ikimiz, çok defa bu. 
luşur, konuşur, o bazı zamanlar ne ka. 
aar sıkıntı, ne kadar gilçlUk çektiğini 
ve herhangi bir ~ginin ceplerini ha. 
fifletmek için ne gibi bir desiseye bq. 
vurmak lazı:ngeldiğini anlattıkça, he • 
pimiz candan gUlerdik. Her hangi bir 
bmanda uzunca bir müddet demir at· 
tık mı, paralar suyunu çekerdi; o za • 
manlarda da, o, etrafı kolaçan etmeğe 
yollandıkça, kendisine yardım ettiği • 
mlz olurdu. 

Şimdi tekrar karşılaştığımda, cebim. 
41eld son meetliklere güvenerek, Kras 
lokantasına gidip yemek yemeğe ve bu 
arada da, herhangi bir yerden mUtekL. 
it bir dümenci aranıp aranmadıimı öğ-
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renmek Uzere gazetedeki ilA.nlara göz. 
gezdirmeğe niyetlenmiştim. Tabii Bik 
de bana refakat etti ve kuvvetli bir iç. 
ki ile dehşetli BJ.l'hoş olmağa hazır, 
başbap. vermemiz geçikmedi; masa ba. 
şmda oturmuş, eski hi.tıralan araştın. 
Yorduk. 

Böyle bqbaşa sohbete dalarken, söz 
kendiliğinden şimdiki vaziyetimize ge
liverdi. Anlqılan, Bikin i§leri benim. 
kinden daha yolunda gitmiyordu. ön. 
celeri bir gemiden öbürüne atlamış, lL. 
kin birçok gemi seyrisef erden kalalı. 
danberi, o da yanaşacak gemi bulama. 
mış; hllli.sa o da bir hayli zamandır 

işsiz, gUçsUz sUrtUp duruyormuş. Fa· 
kat, büsbUtun de boş durmuş değil! 

- Coni, ben burada yağlı bir kuy. 
ruk keşfettim; sonradan zengin olmuş 
bir hayvan taciri! Bu sonradan görme 
herif, kendisini IOSyete adamı yapacak 
birkaç kişi angaje etti. Ben de, kendi. 
min eskiden Baron Pumpsinin yanında 
Odauşağı olduğumu yutturdum. Kibar. 
hk heveslisi yeni zengin, bu vaziyeti. 
mi tabii fevkallde saydığından, bu iti· 
barla ben şimdi ftdeta o evin aile dostu 
mertebesindeyim. Birkaç milyon altın 
kendisine ağır yük olan bu adam, ha. 
mallığını ettiği bu altınları ne yapaca. 
ğını kestiremiyor; eninde sonunda da 
en saçma sapan sarfiyatı yapıyor. mi.. 
nasız şeyler satm alıyor. .. 

Daha dUn, bana eıı yeni satın aldığı 
şeyi gösterdi. Mısır çömlekçilerinden 
birinin Hazreti lsadan birkaç 100 sene 
evvel Firavnlardan biri için yaptığı 

kttçUk bir vam! Gerçi çömlekçi bu va. 
zolardan 2 tane yapmışsa da, diğer te. 
ki bir tilrlU meydana çıkmamış. Ay; .• 
saat 6 ya mı geldi! Ben, saat 6 buçuk. 
ta da onunla beraber tekrar yemek ye. 
mek wrundayun ! 

Bike adresimi verdim; ertesi sabah 
bana gelmesi için sözleştik. 

Ertesi gün, bUtUn öğlenden evel, ''ha 
geldi, ha gelecek., diye evden çıkmağa 
cesaret edemedim; ve Bik. ti saat 4 te 
teli.şla kapıyı çalarak, açar açmaz, ba. 
na şöyle seslendi: 

- Hallo, Coni ! Demin talihin bUyUk 
bir lutfuna mazhar oldum! 
. Ve· muzaffer bir tavurla, hiç görül. 
memiş bir kırmızı renkte taştan bir 
vawyu, masanın ~ orta yerine koy. 
du: 

- İşte, bunu demin t!le geçirdim; 
yeri kazıp çıkarmadım, ama antika da 
satan bir hurdacının vitrininde durur
gördUm, tabii hemen içeriye girdim. 
önce şöyle bir parça etrafa, şuna buna 
bakındım; sanki şöminem üzerine ko. 
yacak bir şev se<:mek istiyormuş gibi 

(Sonu 10 uncu 11ayfada) 

Genç ya§Jnda kara topraklua 
ıöplülc~ kadıncağızın arkasm-
4ılan bugün ortaya bir sır ifp e
dilmektedir. Bununla benber, 
bu • o kadar mühimdir ki, ken
disi için daha ağır bile olsa, dün· 
yaya bildirilmekte binn tere.i
düt edilmiyecelrti. 

Mev.ıubahı olan, Cin Harlu
nun .. guli ıevgilisi,. dir .• 

GönW ferman dinlemez aözll, 
bunu isbat edecek her vaka orta 
ya çıktığı saman tekrar· olunur 
ve bu gibi vakalar hiç eksik ol- · 
madığına care, her zaman tek
rar etmek fırsatı düıer. 

Cin Harlunun bu gizli aıla 
baklanda da ayni sözü kullana
biliru ve hakikaten de isbat et· 
mi' oluruz. 

Holivudun bu parlak yıldm, 

bütün gözleri kamaıtıran bir 
debdebe ve tantana içinde ya,ar 
ken, etrafmı da yiizlerce, hatta 
binlerce erkek çevirmişti. Her 
gün yakından, · uzaktan, gelen 
mektupların, çiçeklerin, hediye
lerin haddi hesabı yoktu, hususi 
otomobilleri, deniz tenezzühleri 
için motörleri, kotralan çifte çif
te onu beklerdi. Sokağa çıkaca
ğı zaman hangi elmasmı, incisini 
takacağmı ıaıırırdı. 

Kerdisine ilanı aık edenler, 
onu hakikaten sevenler de sayı
aızdı. Artist onlann hepsini iyi
ce anlam11tı. Bazılanna yanına 

yakla9mak müsaadesini de ver
miş ve onlarla sıkı dost olmuştu. 

Fakat, gerek hayatta, gerek 
filmlerde binbir aşk macerası 

yaıayan bu artist saf ve temiz 
bir atk için kalbinde hala bir yer 
ayırmJ1b ve orası yakm bir za
mana kadar dolmamıştı. 

Cin Harlu bu aradığı sevgili
ıini nihayet bir gün buldu. Fa
kat bu, ne sinema artistlerinden 
biri idi, ne bir Amerikan milyo
neri. ne de herhangi meşhur bir 
kimse. Bravn ismindeki bu genç 
bir daktilo idi ve orta bir maaı
la bir yazıhanede çalı,ıyordu. 

Artist onu görür görmez, ken
disine herkesten batka bir hay
ranlıkla bakan bu genci sevmiı, 
•e onun da kendisini ıevdiğini 

anlamıttı. Bravnin bu sevgisi, 
biç 1üphe etmiyordu ki, herke
sinkinden çok farklı idi ve itte 
aııl sevgi bu idi .. 

Cin Harlu Bravnla ölümün
den altı sene enet taıuşnuı · ve 
o gündenberi onunla çok iyi bir 

Sanıın artist Cin Harlu öJe.Ji, 7 hazirancLı ltir sene ohmaıtu.. 
Bu güzel yıldızın ölümü hi1a Holivutta tMr matemdir ve ölümü
nün 11ldönümüncle gösterilen büyük teeaaür buma isbat etmek• 
tedir. Fakat aradan bir sene aibi bir zaman geçtiii halde Cin 
Hr.rlu hali mezannda rahat bırakılmıyor. Ataiıki aabrlara 1d
dıza ait yeni bir &!edikodu okuyacakımız. 

doıt olarak yapmııtı. İçten ce
len bir sevgi, kartıbklı hürmet, 
~ok derin bir samimiyet, hulha 
tam bir anlatma onlan birbirine 
bağbyordu. 

Bununla beraber, artiıt Braq 
la olan arkadatlıimı bütün ba,a 
tınca cisli tutmaya mecbur ol
muıtu. Buna, birçok cihetlerdea 
lüzum cörUyordu. 

Bir kere, kemiainin ''bayle bir 
kimıe ile,, alikaıı oldufunu .a,. 
lemeye çekiniyordu. Bunu belki, 
bir kadın olarak yapabilirdi. F• 
kat onun Holivuttaki mnldi 
yalnız bir kadın olmak deiildL 
O, kendisinden fazla batkalarina 
karp 111esul bir Jdmıe idi. Onma 
ıöhreti bütün Holivudun idi. Or
taya çıkacak olan ve herknla 
"milnaaebetli.z,. göreceli bu ml
naıebet onun töhretini bir aııda 
mahva kifi gelebilirdi. 

Belki Cin Harlu bunu da yapa 
bilirdi. Fakat, bunu yaparak sa
de kendini değil, mukavele ile 
bağlı olduğu tirketi de sarara 
sokmuı clacaktı. Halbuki artist• 
lerin mukaveleelrindeki huıuat 
·bir maddeye göre, kendi hareket 
leri ile ıirkete zarar verecekler 
şirket tanf ından dava edilebilir 
ve zarar ziyan istenebilir .. 

tıte, Cin Harlu, içinde bulurı

duğu ıerait dolayısile, en bOyilk 

•ıkmı alUnceye kadar kalbinde 

taıınuş ve kimseye söylememi .. 

tir. Ölümünden sonra da Bravn 

bu sırra sadık kalmrı. fakat bi· 
lenler nihayet, artistin hayatın

daki bu gizli sayfayı açmıtlar· 

dır. 

• Amerikada 20 kadar sin& 

ma, film vasıtasile teknik mea

lekleri propaganda ve tal!m edL 
yor. Elektrikçilik, motor işleri 

vesair meslekJer sinema perdesi 

üzerinde talim edilerE'k abone 

osulil ile devam edenlere öğre
tiliyor. 

• Gail Patrik, Akim Kimi. 
rof, Anna May Vong, Edgar 
Valastn meehur apolis piyesi 
.. Tanınması tehlikeli,. ismin. 
deki filmini çe' irmlşlerdir. 

• Fred lılak Murray ile Har. 
rietHilliard "Hindistan cevL 
zi., filminde beraber rol aL 
mışlardır. 
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