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PAZARTESi 

• 

BU GAZETE 
~tanbu]un en çok sahlan hakiki 

akşam gazetesidir 
, İlfuılarını SON TELGRAF'a veren

ler en çok okunan bir vasıtadan ı 
hakkile istifade etmiş olurlar. 

Yazı işleri: Telefon 20827 
İstanbul Caialoğlu Nuruosmaniye No: 54 

En sen Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi laare- ııan, Tel. 20827 
Telgraf : lst. Sou Telgrıı!__ 

nternasyonal ihtilif ı mes'eleleri tedkik e 
iletmek için ir konferans toplanacak 

llu konferanstan sonra bir dörtler veya beşler paktı yapıl
ması, mill~tler cemiyetinin ıslah edilmesi mevzuu bahsoluyor 
41rnan sefiri, Londra'da lngiliz Baş Vekilile bu mes'eleler hakkın-
-- daki görüşmelerini Hitlere anlatmak üzere Berline gitti 

Suriye nihayet doğru yolu1 

· 

lluellıı 
tezahürat yapacak olan l "Oniversiteliler 

Q~.z~!1 , unu 
ll~~n kutlulanıyor 
laıı llıı _Lozan muahedesinin imza. 
~ dı1:1 iilnün yıldönümüıYdü. 
k~ diin pazara tesadüf etti. 
teı:.Çın "Oniversile kutlama tö. 

ııı; b .. b .ı.--··tır ?·· ııgüııe ır~ • • 
b. Otende itfaiye band06u -O. 
·~,l' . 

0b .. sıte konferans salonunun. 
~ llııde hazır bulunacıiktır ve 
ııı: ~t 16 da istiklal mıırşile 

f 
'llıııne başlanacaktır. 

•tikI ~lllt al marşından sonra ba-
hir fakültesi profesörlerinöeu 
ç"tıt •at toplantıyı açacak lo. 
t~olı \' avuz bir konferans ve. 

Ve bazı talebeler de bu.. 
(Devamı il uıcı aahüede) 

tutacak mı? 
Haleb ve civarı halkından - OyDk 
bir kitlenin TDrkiyeye ilhak arzu
su karşısında Şam '1ükümeti son 
anlaşmaları kabule hazırlanıyor 
Vatani kongresinde bu mes' eleler etrafında 

mülıim müzakereler cere gan edigDr 
Halayda dün suriyell milislerin sebebiyet 

bir mes'ele oldu 
verdi Ol 

esefe değer 

B eyrut 25 (A.A.)- Vatantler 
kongresi birkaç gündenberi 
içtima halindedir. 

Bütün kapılar kapanmış, kong. 
reye murahhaslarla teşkillt va
zifedarlarındarı Nşka hiç kimse 
alınmıyor. Bütün müzakereler sı. 
kı bir mahremiyet içinde cereyan 
ediyor. 

Mumafih kongrenin Cemil 
Mardamın hükumetine itimad 
beyan ederek dağılacağı anl~ılı.. 
yor. Fakat hükumet çok esaslı 
tenkidlere uğruyor. 

Kongrede birinci derecede Ha.. 
tay, ikinci derecede de Fransa ile 
olan muahede ve bunun ilavele
ri vardır. Bazı delegeler ve bu a. 
rada Halebli Rüştü Ket:lıüda a. 

(Devamı 6 ncı sayfaJD1%da) 
Mevcudiyetleri miiessif hadiseleri önliyen Türk askerleri 

Hazineden taksitle 
gayri menkul alanla

rın vaziyetleri 
Borçlular borçlarını nasıl 

.. d. ki ? o ıgece er ... 
Hazineden 25/3/1931 tarihine 

So11 
nıııvaffakiyetl~rdıı mühim rol oynıyan Frankist ordunun 

, kadar artırmak suretı.le taksitle 
gayri menkul malı satın almış o. 
lanların geri kalan borçlarının on 
beş sene müddetle tecili ha!<Jkın· 
daki kanunun tatbik suretini gös. 

- esaslı rükünlerinden Faslılar 

~~tilalciler,. Madridi 
~•ddetle bombardı-

8. illan ettiler 
~~Çok binalara bu arada Şili sefarethane

ne Havas ajansına bombalar isabet etti 
•' , (Yazısı altıncı sahifemizde) Mali.ye \Tekili Fuad AÇalı 

ter,jr bir izahna:ne hazırlanmış • 
tır. Bu izahnameye göre kaybol. 
muş şahıslardan veya mübadil 
Rumlardan metruk veya öteden· 
beri hazine uhdesinde bulunup da 
1!5/3/931 tarihine kadar hazipece 
taksitle ve artırma suretile satıl. 
mış olan bütün gayri menkul mal 
!arın satış bedellerine aid baka. 
ya yürürlüğe girdiği tarihte şöy· 
le tesbit olunacaktır. 

(Devamı 6 ıncı aahüedo) 

Toprak 
Ofisi 

L ondra 25 (Hususi) - Al • 
manyanın Londra sefiri Al. 
manyaya gitmiştir. Kmdisi 

Çeınberlayn ile yaptığı mühim 
müzakereler hakkında Hitler'e 
izahat verecektir. 

Sefir Fon Dirksen Çemberlayn 
ile Çek, İspanya meseleleri hak • 
kında görüşmüş, Fransa _ Alman.. 
ya yakınlaşması hakkında fikir 

teatiS!nde bulunmuş, bilhassa Al.. 
m.anıra, İngiltere ve Fransa ara -
sında bir hava paktı aktedilmesi 
ve umumi bri Avrupa anlaşması 
çerçevesi dahilinde Alman müs. 
temlekelerinden bIT kısmının geri 
verum"esi hususunda sarih teklif. 
lerde bulunmuştur. 

Bütün bu meseleler hakkında 
(Devamı 6 ınn sahifemizde l 

Umum müdürlüğe Iiam
za Osman Erkanın ta

yini ali tasdika 

BITtopr~~::~:~müdür. Tedris yılı için ha 
lülü kurulması hakkında Meclis.. ı k ı •• • • ı • • 
ten çıkan kanun üzerine ofis teş- ıZ 1 r 1 ar g O ru Uy O r 
kilatına uyuşturucu maddeler in. 1 

hisarı müdürü Hamza Osman Er- M •f v k•ı• 
(Devamı 1 ıncı ııWUedeJ aarı e ı ı bugün dogu ve Ka

radeı1iz illerindeki tedkik 
seyahatinden dönüyor 

Epey zamandanberi Doğu ve 1 tır. 
Karadeniz illerinde kültür bakı - Vekil Savarona yatına giderek 
mından tedkikler yapmakta olan I Ulu Öndere uız;mlerinı sunacak 
Maarif Vekili Saffet Arıkan bugün ve Başvekilimiz Celal Bayarı zj -
saat 15 ~ limanımu:a g1!lecck o.. 

TopraR Ofisi U. Md. 
Hamza Osman Erkan 

-. ---------

lan Aksu vapur:le şehrimize dö -
necekfü. Kend i Galata rıhtı • 
mında Vali, ınaarıf erkanı, mek • 

teb müdürleri ve bazı meb'uslarla 
dostları tarafından karşılanacak. 

- ·-----
Balıkcı kızını 

öldüren ~m? 
Günün en heyecanlı zabıta romanı 

Bugün " Son Telgraf" da başladı 

Bu fevkalade heyecanlı. esrarengiz 
ve mera:"l'.lı polis romanını okuyunuz - -· 

") . . . -:: ' . . . . . . ' . 

yaret ederektir. 
(Devamı 2 inci sahıfeınizde~ 

l 
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Milli musikimiz ve 
halk şarkıları 

Milli musikimizin inkişafı için 
Maarif Vekaleti • 

genı 

tedbirler alıyor 
Halk şarkılarının toplanması için 14 vi
layetim izi 2 mütehassıs hey'et dolaşıyor 

Milli musikimizin inkişafı için; 
Maarif Vekaleti yeni tedbirler al
maktadır. 

Bu tedbiderin tatbikine pek ya
kında başlanacaktır. 

Diğer taraftan 2 senedenberi 
•Halk türküleri~ ni plağa almak
ta olan Maarif Vekaletinin bu se

ne de bu i~e devama karar verdi_ 
ğini ve Anadoluya m:itehassıs he_ 
yetler gönderileceğini yazmıştık. 

Bu maksatla biri 5, dığeri 4 ki
şiden 2 mütehassıs heyet teşkil o_ 
lunmu,,tur. 

Bu heyetlerden 1 incisi; Ankara 
konservatuarı kompozisyon mu~L 

!imi Ulvi Cemal Ergin, koservatu
ar opera kısmı şan öğr<C'tmeni Nu
rullah Şevket Taş kıran, Sivas Ji_ 

sesi musiki muallimi Muzaffer 
Sözen; Gazi lisesi musiki mualli_ 
mi Arif eketten ibarettir. 

Bu heyet; Malatya . Dıyarbakır, 
Urfa, Gaziantep, Meraş, Adana vi.. 
!ayetini gezmeğe çıkmıştır. 

2 inci heıet; Riyase:icuınhur 

flarmonik orkestrası şefi muavini, 
konservatuar kompozisyon öğret
meni Hasan Ferid Alnar. konser_ 

vatuar ve musiki muallım mekte_ 
bi koro şefi Halı! Bedi Yöndgen, 
Gazi terbiye ensititüsli musikı ve 

sanat tarihi muallimı Cevad AI
tar, konservatuar Fonetik öğret

meni Tahs:n Bangoğlu . konserva
rtuar elektrik memuru Rıza Yeti. 
şenden ibarettir. 

Bu heyet de; Afyonkarahısar, 
Kütahya, Balıkesa-, Manısa, İz-

mir Aydın, Denizi·, Çanakkale 
vilayetlerini dolaşmaktadırlar. 

İlmi esaslara göre yapılmakta 
olan bu tetkikler neticeyi vere
cektir. 

istanbul elektrik işle
rinde yenilikler 

Ev ve dükkanlara elektirik alma, tesisab 
nişletme işleri çek kelaylaştırılacak 

ge. 

Şehrin en uzak mıntakalarına 
da yüksek kuvvette elektrik cer
yanı vermek üzere yeni bir prog. 
ram hazırlanmıştır. 

Ayrıca; şehrimizin bütun mın.. 
takalarındaki şebeke ve kabloları 
sıkı bir surette teftiş ve konturol 
olunmaktadır. 

Bu teftiş ve konturollar netice

sinde lüzum görülen yerlerdeki 
kablo ve şebekeler üzerinde der

hal yeni ıslahat ve tesisata başla
nncaktır. 

Diğer taraftan berkesın kolay_ 

ca elektrik alabilmesıni temın için 

de; elektrik tesisatı yapmak yahut 

tesisatı genişletmek içın; eski şir_ 

ket tarafından konulmuş olan bir 

takım luzumsuz ve fuzuli forma.. 
li:eler ortadan kaldırılacaktır 

Diğer taraftan Anadolu yakası. 

na ceryan veren kablor.un tamıri
ne devam olunmaktadır 

Silfıhtarağa fabrika•ının dı tev. 

sii içın çalışılm•ktadır 

_KOÇOK HABERLER -

t 

* İzıtıit kağıd fabrikası müte
hassıslarından ve Alman tebaa _ 
smdan Ludvik şunt, dün gece İz.. 

m'ttcıkı evinin damında bir eğ. 

lenti tertib etmiş ve bu aralık 
sarhoşken damdan düşerek öl -
müştür. 

* lll34 temmuzıında ölen Avus.. 
turya sosyalistleri için yapılan 

merasimde bir nutuk söyliyen 

Hitlerin muavini Rudolf Hes ez. 
cümle: •Hitler baş eğmez' . • de
miştir. 

* Amerika Maliye Nazırı Mor. 
gan Tav dün Par iste Fransız Re

is cumhuru Löbrön Jle görüşmüş
tür. 

* Nevyork Brutlin başhahamı 
ve çamaşırcısı dün Pariste ib•a. 

nice dua kitabları arasında eroin 
kaçırırken tutulmuştur 

Elde olunan ero.n 18 kilodur ve 
600 bın frank kıymetindedir . 

* Yivli av tüfekleri de, bazı 
şartlarla memlekete ıthal oluna_ 
bilecektır. 

* Surp Ağop mezarlığına aid 
mülkiye milf~tli~leri tarafından 
yapılan tahkikat evrakı; bugün _ 
]erde Şurayı Devlete verilecektir. * İktısad Vekilı Şakir Kesebir 

dün akşam Ankaraya gıtmiştır. 

Maliye Vekilı de bugün Anka. 
raya hareket edecektir 

ONUJ3ENv 
q''--""' . . • • ., ...... .r.· 

AŞK, HEYECAN ve İHTiRAS ROMANI 
Tefrika 
N.SS 

- Ben de böyle tahmin ediyo -
rum. Siz çok sam•m! bır k:mseye 

benzıyorsunuz' Kimbı iir , günün 

bıruıde belki hayatımızı birleştı -
lrırız. Zaten bütün izdivaçlar böy

le tesadüller, tavasstlarla yapıl -

mıyor mu? Bir gün_ böylece dost 

o:arak da kalsak • size bu mesela 

hakkınd~ dahe fazla bir~ey söylL 

yebileceğ rn. ummayınız' Çünkü .. 

- Çlinkii". 

- Ba ;, ı bır<cy bılmiyorum. 

Eğer bılseyd un .• 

- Bılsi!ydı • .:, ne vapardınız ? 

- D.!. .ı ... puı sc ı:ı .... r caat eder. 
d.m. 

Yozon: lekender f, 
SERTELLi 

- Kocanızı ele verm'; olmaz 
mıydınız? 

- Ne ""P"Yım7 Katıl bır adam
la da ömnimü geçiremezdım ya .. 

. - Kocrnız" kat'iyetle (katil) j 
dıyemı) or.s'Jnuz"' Bu, merhameti_ 
nizden :n • yoksr. korkunuzdan mı .. 

Genç •n<lın muhnt.ıbının sözünü 
kest.: 

- Hayır .. Hayır •• Kınıseden kor_ 
kum 'ok ;ırtık. Ben vıcdanımd'1n 
başka b r şeyden korkmlm. Fakat, 
gözümle <;Örmediğim bir hadi _ 

seyi, görmüş gibi nasıl sôylıye _ 
bilirim? Bahusus iti iffet Hanımın 
boğı.ıldu~ınu ilkciııce beri haber 
verd.m. 

• 

Ticaret ve zahire 1 Plana muhalif 
. Yapılan 

Borsası ıdare inşaat 
Hoy'eti değişiyor 
Yeni intihaba bugün 

başlandı 
İstanbul ticaret ve zahıre borsa.. 

sı yeni idare heyetı azalarının : ıı.. 

tıhabı; bugün icra olunmaktadır. 

Bu senekı idare heyetinde, bazı 

tebeddüller olaca< \'e yapağı, tif. 

tıktüccarlarından maada; dığer 

maddelerden an lıyan tüccarlar da 

bulunacaktır 

------o-----

Tedris yılı için 
Hazırlıklar 
Görülüyor 

(Bırind sahifeden deYam) 
Saffet Arıkan bir müddet şeh -

rimizde kalacak, sonra Ankaraya 
dönecekllr. 

Yeni tedrısat _vılının başlaması 
yakınlaştığı cihetle Maarıf Veka.. 
!etindeki çalışmalara da hız veril.. 
mıştir. 

BU YIL EGİTMEN SAY!S[ 
ARTI'!RILIYOR 

Bu kabil yeni yRpılar 
derhnl durduruluyar 
Beledıye memurları; şehrimiz.. 

de yapılan inşaatı sıkı bir surette 
teftış etmektedirler. 

Bu teftişler neticesinde; beledi
yeye vermiş oldukları plana aykı
rı olarak inşaat yapanlar görüldü.. 
ğü tekdirde derhal inşaat durdu.. 
rulmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere Ci
hangırde bır apartıman inşaatının 

pliına muhalif olarak devam etti.. 
ği anlaşılmış ve inşaat tadil olun.. 
muştur 

Mareşal 
Kütahya ya 
Gitti 

Buyük Erkanıharbıyeı umumiye 

Reisi Mare~al Fevzı Çakmak dün 

İzmırde bazı yerleri gezmış ve iL.. 

setiler kampını ve askeri muesse.. 

seleri teftiş ettikten sonra Kadi

fekaledeki hava şehirleri mezar -
!arını ziyaret etmiştır. 

Mareşal gece Ordu evınde şe -

refıne verilen ziyafetten sonra 

saat 23 de husust trenle Kütahya.. 
ya hareket etmiştir 

-···--
Yeni P. T. T. 
Umum Müdürü 

Pos ta telgraf ve telefon umum 

müdürhığüne Nafıa Vekaleti mü

nakalat dairesi reis muavini Bay 

ŞerafeddinKaracan tayin olun _ 
muştur 

Önümüzdeki devre köy eğit -
men kursları ve okulL:ırı için 
Ziraat Bakanlığil-e temasa başla.. 

mış bulunmaktadır. Halen tatbi -
kat gören Manis3, Tr..kya, Erzin.. 
can, Kars, Kastamonu, Malatya, 
Eskişehir ve Arifiye 0ğitmen kurs.. 
kırında bulunan 1500 e yakın e _ 
ğitmen teşrini,.vvel sonunda kur_ 
su bitirmiş o?acaklar muallimsiz 
köylere derhal t:ı.yinleri yapıla • 
caktır. Bu suretle en az lj00 e ya_ 
kın köyümüz daha eğitmene ka. ı ,,,..,. __________ ...,,,,..,.,,ı 

yatılı talebe alınacaktır. İmtıhan. vuşacaktır. Şımdi ve kadar yapı _ 
lan tecrübelerdM çok iyi netice- !ar eylülde yapılacaktır. Yalnız 
ler alınan eğitmen :şıne onümuz.. . bu sene geçen yıllardan daha faz.. 
dek.ı ders yılı dah• önem veı·ile • la talebe_ alınacak, bu suretle pa-

cektır. rasız gençler tah3ilden mahrum 
Koylümüze ı alnız kultur cep- b:rakılmıyacaktır. 

hesinden değıl , z.ıraa:, ev yapıcı_ İLK VE ORTA TEDRİS·\T 
lığı, temizlik, ;ıhlnt cephesinden KADROLAR[ 

de çok faydalı bulunan eğıtmen Kültür Bakanlığı, önümüzdeki 
sayısının artması. koylümü,,ün ders ) ılı içın hazırlıklarına şiın _ 

yaşayış ve çalı'",, tarlı iizerıne diden başlamış bulunmaktadır. 
yepyeni çığırlar açacaktır 

Bakanlık, bir taraftan bu sene or_ 
r-fUALLIM :VlEKTJmLERINE 

ALINACAK TALEB!ı: ta mekteblerde ihtıyaca göre açı.. 

Ktiltur Bakanl:.~ı hEr yıl olduğu lacak şubeler etrafında hazırlık 
gibi bı.ı yıl da kadr~ boşluğunu yaparken, d;ğer taraftan da orta 
doldurmak üzere nıuallım mek • tednsat muallimlerine aid kıdem 
tepler ·ne parasız 'at ıh talebe· a. terfı tablosunu hazırlamakta, bir 
lacaktır. Alınaı•;,ık talebe Türk O- vilayeıten diğer bir vilayete na.. 

lacak ve taleb~d~ milli duy~usu.. killerinde sıhhi ve ıdari sebeb -
nun sağlamlığı karakterının düz.. 
günlüğü. ruhı ve bedenı sağlam _ ler göriılenlere aıd listcyı de ha.. 
lığı aranacaktır. zırlamıya ba.şlamı~ bulunmakta _ 

Lis<>lerın ikincı , •• iıçtıncu sı _ dır. İlk tedrisat muallimlerinin bır l 
ruflanndan muallim mekteblerı • vilayetten diğ~r bir vila)'ete ve _ 
n·n muadıl sınıflarına geçmek js.. rilmeleri hakkındakı müracaat _ 
tıyenler meslek ~erslerindcn ım- !arı da peyderp2y gelmekte ve 
tıhana tabi tutulacaklardır. Sını - tasnif edılerek tetkıka başlanıl _ 
fını orta derecede gec'nlş wya 
ikmale kalmış talebenin yapacak_ mış bulunmaktadır. Bakanlık, bu 
!arı müracaatlar kabul olunmıya_ yıl öğretmen okullarından mezun 
caktır olanların vil3;_•·etler emrinee veriL 

PARASIZ YATIL[ TALEBE mesi işi etrafında da ilk hazırlık.. 
Bu yıl da m~kt~hlere parJsız !arını yapmaktadır. 

- Nasıl, siz mi haber verd.nız? 
- Evet. O sabah bir telefon nu. 

marası isterr.elc üzPre onların da ... 
iresine çı'<muıtım. Kapıyı çaldım, 
açılmadı .. Bizim dairenin anah -
tarı onların kapmnı da açıyordu. 
Kapıyı yavaşça açtım. Kendis;le 
çok iyi, çok sam mi konuşuyorduk. 
Birbirimizde" sırlarımızı sakla • 
mazdık. Kapıyı açınca bitdenbıre 

şaşırdım. İffet boylu boyunca ve 
cansız o!Jrak yerde yatıyordu. 

- Cansız olarak yattığını nere. 
den anladınız? 

- İffet dıye bağırdım .. Yere e -
ğildmi_ &nzı sıps~rı ve ellerini 
tuttum .. Derhal yer~ a 1.tım .. P..ar • 
maklarım b>r buz parçasına ; apış. 

mış gibiydi. Tüyler·m ürperdi. He. 
men kapıyı !rnpadım. Döndüm. 
Hadiseyi kocama anlattım. 

- Kocanız nasıl karşıladı sizi? 

- Büyük b·r sQğukkanlılıkla. 

cOlur ya. dedı, knrı aralarında 

kavga. münakaşa geçm.ş olabilir. 

Belki de kend .ni zehirlem:ştir. 

Hayd, kımseve bahsetm~. Ağzı_ 

nı tut' ÜzPr !ntzd kaHr sonr:-ı 1 .> 

Naci Demirel düşünmeğe baş
ladı. 

- cÜzerimızde kaiır sonra!..• 
dedi ve daha fazla alaka göster • 
medi demek? .. 

- Hayır. Ve karyolasına girip 
yattı yine. 

- Mansur Bey e\·de yok muy_ 
du? 

- Göremedım. Bu sahne ile 
karşılaşınca hemen kapıyı kapa
yıp döndüm. 

- Mansurun o gece evde olma_ 
dığını söyliiyorlır? 

- E\·et. Evde yokmuş. İşte ben 
de bundan şüph~ye düştüm. Ko
camın aliıkasızlığını ve soğukkaıı.. 
!ılığını görünce ... 

- Merakınız arttı. değil mi? 
- Öyle ya. Siz olsanız benim 

yerimde, merak ve endişe etmez 
miydiniz? 

- Derhal (katil•. diye hukmü_ 
mü verırdim. 

- işte ben bu !>ükmü veremi -
yorum. Çiinkü gözümle birşey 
görmedim. 

Şu halde ltan..ından neden 
korkuyorsunuz? 

Eylülde SelAnikte açılacak olan 
panayıra 5 inci defa iştirak ediyoruz 
Selanik sergisinin şehrimize gelen umum mü. 

dürü Kaleverasın'ın beyanatı 
Selaruk Arsıulusal Fuarı Genel 

Direktörü bay A. Kalevras İstan
bula gelmiştir. MumaUeyh hükU.. 
metimizin de iştirak edeceği bu 
sergi hakkında dün kendisile gö
rüşen gazetecilere ~u beyanatta 
bulunmuştur: 

cUlu Başkanımız Metaxas'ın hi.. 
mayesi altında bulunan Arsıulu
sal Fuarımızın bu defaki XIII cü 
açılışına Türkiye gibi hasseten 
müstahsil ve ayni zamanda çok ça 
lışkan bir milletin de iştirak ede
ceğini bir kaç ~ün evvel haber al
dığımız zaman bu haberden fev
kalade sevindik. Şüph~ yok ki bu 
keyfiyet, bizi çok memnun edecek 
mahiyettedır. Esasen Türkiyenin 
Fuarımıza iştiraki ve kendi güzel 
Paviyonunda her sene gerek Yıı.. 
nanlı gerekse de ecnebi binlerce 
ziyeretçi tarafından takdir ed;len 
kendi milli mahsullerini teşhir 

edişı. beşinci defa olarak vuku 
bulmaktadır. 

Gayri kabilı inkardır ki Türk 
paviyonunda her sefer Türk istih
salıitının. sanatının ve bilhassa 
Cumhurreisi Atatürk'ün canlan.. 
dırıcı ilhamı altında parlıyan ve 
yaratan Türk :lehasının canlı bir 
sentezi tebarüz etmektedir. Zaten 
beşeri faaliyetin vasi bir panora
ması olan Arsıulusa; Fuarın, mil
letler arası temas ve münasebet. 
!er kurmak hususunda çok büyük 
bir rol oynadıkları şüphe götür
mez bir hakikattır. Filhakika bu 
gibi hadiseler, hem ticaret ve sa
nayi sahalarındakı temas imkan
larını inkişaf ettirir hem de bu 
gün artık rolünün ehemmiyeti 
inkar edilmiyen bir takım kültür 
ve tefekkür münasebet ve müba
delelerini kolaylaştırırlar. 

İşte bu iman v~ enerıinin bir 
ifadesi olan bizim bu günkü Se
lanik Fuarımız da, bu .tibarla 
maddi ve manevi bir terakki sem
bolu, aynı zamand• Balkan İşbir
liğinın kuvvetlenmesi yolunda 
atılmış yeni bir adımdır. Bunun 
i.çın. ümid ederiz ki. bütün dost 
ve komşularımmn Eylıil ayında 

açılacak olan bu Fuarımızda de
ğerli ve verimli manalar bulacak. 
]ardır 

Bızzat Fuarın :çerisindeki fak
törler haricinde Selil.nik Fuarının 
törler haricind~ Selil.nik Fuarını 

büyük bir muvaffakı~·et gömiye 
hazırlayan daha bir takım fak
törler de vardır sanırız: (11 Eylıil 
2 Birinci Teşrin). 

1) - 1917 va'>gınındaıı sonra 
aldığı yenı şekli ıle srın derece 
güzel olan Selanik şehri; 

21 - En elverişlı nakil vasıta_ 
!arına malik olan ve gerek Atina 
gerekse de diğer Yunan şehrle

rine sıkı bir surette bağlanmış bu. 
lunan çok müsait bir coğrafi vazi. 
yete malik olan Makedony:ı hükü. 
mel merkezi 

3) Hava ve ikLmin bilhassa Ey
lıll ayında fev~<alade iyı ve mute
dil olması; 

4) Bizans mimarisinin şehirle. 

- Neden mi? Siz hiç böyle ince 
işlerle meşgul olmamış ve zihin 
yormamışa benziyorsunuz! Hadi
se ile ilk defa karşılaşan benim. 
Kocam bana: •Eğer bu iş polise 
aksederse, katil olarak seni yaka. 
lar!• diyor .. 

- Evet zahiren böyle. Fakat 
işin bu ciheti polise aksettirilmiş 
olsaydı, her halde polis meseleyi 
şimdiye kadar aydınlatmış olurdu. 
Şimdi efkarı umumiy~ müphem 
bır hadise karşısında şüpheden 

şüpheye düşüyor .. Ve herkes Man_ 
sura acıyor. 

- Ben hiç acımıyorum. Çünkü 
o, bu cinayeti işlememiş olsaydı, 
mahkemde: cOnu ben boğdum!• 

demezdi. Bunu ancak onun gibi 
merd bir adam itiraf edebilir. 

- Mansurun merclliğinden ve 
dürüst bir adam olduğundan şüp
heniz yok değil mi? 

- Mansur için kalıbımı basa

rım. Tam manasile insandı. Eğer 
karnmıı boğmamış olsaydı.. 

Kocanız da bu evsafı taşır 

mı? 

rine mahk mulununan eski Selii
nik vilayetinin güzelliği; Güneş 

batılarının ihtişamı ile meşhur O

lan Selanik körfezının cazibeleri; 
5) Bir çok memleketlerin Fuara 

ixtirak edeceklerinı bildirmiş oL 
maları. 

İşte bütün bu cihetler, Fuarın 
parlak bir muvaffakıı.ı ete mazhar 
olacağını bize şimdıden anlatmak
tadır. Şurasını da kayd etmek la
zımdır ki 192ô aaıı ıx,ri Srlanik 
Arsıulusal Fuarı, _ yedi devletin 
iştirakile olmuş oolan 193€ senesi 
istisna edilise . bu kadar bol bir 
ecnebi devletler iştiraki görme
mişti. 

cBu devletlerden bu defa iştirak 
edecek olanlar şunlardır Arna -
vudluk yedinci defa olarak Bul -
garistan, Almanya ve İtalya, otu. 
zuncu defa olarak; Yugoslavya, 
onuncu defa olarak. Polonya ve 
Romanya ikinci defa olarak ve 
değerli Türki')'e, beşinci defa ola.. 
rak .• 

İşte bu kısa izahattan da görü
lüyor ki Selilnik arsıulusal fuarı, 
bir taraftan gittikçe tebellür eden 
bir Balkan biriği şek"\ almakta dL 
ğer taraftan da meseıa İtalya ve 
Almanya gibi büyiik dost devlet
lerin dikkatini gittikçe daha fazla 
celbetmektedir. 

Sözünü bitirmeden evv~l şura
sını da ilave etmek ve gerek ser. 
giye bilfiil iştirak edecek gerekse 
de Türkiyeden ııelecek olan büt\in 
kimselerin azami ko!aylıklardan 

en iyi ziyaret şartlarından istifa.. 
de edebilmeleri cihetlerinin temin 
edilmiş olduğunu teyid eylemek 
isterim. 

Havada 
Rasad 
istasyonları 
Çoğaltılıgor 
Ege ve Karadenizde 

yeni 2 merkez 
kurulacak 

Hava rasat ı~r ine verilen bü
yük ehemmiyet; memleketimizde 
gittikçe a~tmaktadır. 

Halka ve köylümüze hava va. 
ziytini evvelden haber vermek 
suN'tile faydalı olan, dcn .z ve ha. 
vacılara bih ük istıfadeler temin 
eden bu istasyonların peyder pey 
çoğaltılması kararlaştırılmıştır. 

Bu cümleden olmak üzere İZ
mirde ve Karadeniz sahll vitayet
lerinden birinde y~ni 2 muazzam 
istasyon yapılacaktır. 

---0-* İlk çocuk kampları Sıhhat 
Vekaletine devrolunahktır. * Demiryolları İdaresi Eskiôşe. 
hirde bir çırak mektebi açmayı 

•kararlaştırmıştJT. 

* Evkaf İdare•.'. camilerin ta
miri için 50 bin lira ayırmıştır. 

- Hayır. Kocam entrikacı, sö
zünde durmaz, ve biraz çapkınca 
bir erkektir. 

- İffet Hammla g.zli bir mü
nasebeti var mıydı? 

- Böyle birşey sezmedim. 
- Eğer bir zabıta memuru ol -

saydım bu noktada durmağa mec
bur olurdum. 

- Evet. İlk hatıra gelen şey 
budur. Fakat ben şüphe mi uyan
dıracak bir hadise ile karşılaşma.. 
mıştım. Kocam benim yan;mda 
afifenin yüzüne bile bakmazdı. 

- Sızin yanınızda bakmamış o. 
labilirdi. Bunu onun aliikasızlı • 
ğından ziyade zekasına hamled!!
biliriz. Mademki bu kadar kur -
naz, entrikacı bir adamdı. 

- Fakat Afif den de şüphe et
miyordum. Çünkü onunla \Ok sa. 
mimi görüşürdük. Kocam bana 

ihanet et'*' bile, Afifenin kocama 
°'iltifat t?tmesini aklımdan bile ge_ 
çirmem. 

- Kocasına çok sadık b:r k•
dındı demek? 

CUevamı var) 

Tazelenen bahi9 
. bf; 

Çoktan kapanmış olan b.ır. ter 
yeniden tazeleniyor: Tandıd~ ·çıı 
lihat. Bu bahsin tazelenrııesı ~ 
ortada manalı bir sebeb w. iP' 
le de yok değildir. Geçen g~~ 
~iliz Maliye Nazın yeni ~u ~ 
Ingilterenin müdafaası içın ' 
!anma tahsisatının parlarnen~ı, 
rafından kabul edilmesi ınu 1ıd 
sı!betile söylediği nutkund.• ;ıııt' 
bakımdan çok manalı bazı ~fı~ 
ler vardı. Silahlanma rııas~• i) 
milletler için nasıl ağır bır },ııı 
olduğunu söyliyen devlet 3 ııı~ 
silahları azaltmak husıısund• ~ 
zakereye gfrişilmesi JüZU~ 
hatırlatıyordu. Bu manalı ıf 

türlü türlü tahminlere Y~, Ii'' 
Herhalde, dend:, İngiliz "'

3 ~ 
Nazırı gelecek müzaJrereJertıC. 
edilecek teşebbüslere terııas 
mek istemiştir. ,( 

İngiltere bilhassa geçen ;'# 
denberi silahlanma faaW f 
arttırmış, deniz, kara ve ha'~• 
!ahlarını alabila;ı;inc yenıl~ı ' 
giriş~ir. 940 senesine ı1' 

'li~· 
·başarılması lazım gelen sı li,-ıl 
ma programları uardı. fa•p;~ 
hararetle devam etmekted•f· l 
ve emek h~bir şey esirge"'°' f 
İngiltere için varılması ıazıflltı~ 
Ien gayeye varıldıktan sonr• .• ~~ 
didi teslihat bahsinin açılın" fif' 
fayda görüleceği daha evvel~ 
Ieniyordu. Şimdi o zarııan 

"? ,:' .mı.. ıW 
Silahlanma yar•şının . b ,/ 

vardığı derecede artık bı'.1~ 
tareke• den hahsediieb' t1 r 

·rnı• tahmin olunmaktadır. Sı a ~, 
zaltmak yolunda tngiIIC ~ • 
harbden sonra öne geçııı~el 
duğu ve senelerce Milletler ~a.1 
yetinin ~misyonlarında ta Jı" 
teslihat müzakereleri olduğ<I 
nüz unutulmamıştır. u 1 
Fransanın noktai nazarı ş\rf<i> 
•. , . de.~ 

Evvela emnıye. yerıne 0 ıtn'~ 
ondan sonra sililhları aza 

düşünmeli. # 
İngilterenin cevabı şu oluY

0
rf<1" 

Evvela silahları azı.ıtmalı, ~el. 
yet sonra kendiliğinden ge·bpıı 

Fakat kaç sene var ki b~dif1 

kapandı. Her taraf alab• f;,I, 
silahlanıyor. İngiltere ıle ~ıf. 
arasında da böyle bir rııil"8 ıı 

Ştı•' ~ ya artil<. mahal kalmamı es", 
taraf birbirlerile teşrıkı ın p~· 
derek müstakbel müdafaa ı,e~ 
!arını hazırlıyorlar. Fakat ıJil'" 
bu teşrik ergeç tahdidi 1.e ;ıı ' 
müzakerelerinin açılması , '~ıe~ ' 
dilecek teşebbüsleri ku'\f\" 
dirmiş olacaktır. 

11
u · 

Bilhassa şimdiye kadar :.ıc" 
telif vesilelerle Amerika de 3~ damlarının silahlan azaltJll .ıı ~ 
milletler arasın<!a konuşrıı ol 
zım geldiğini tekrar etrıı•Ş r;• 
!arı az manalı olmamıştır· eıJ 

ıd• , filiyat sahasınd' bu yo 11101 

cek teşebbüslerin kolay 011 

·I 
ğı da unutulmamaktadır. -· 11Jı 

İngiltere ve Fransa ar•'1
111 

!) 
. k"ıı "' teşriki mesaide Amen: ltr J-. 

müessir bir rol alacağı g.un bu~· 
lirse tahdidi teslilıat içın 11) r 

as• r" bir konferansın toptanın e ııı 
!eri de daha kafi bir su~~tı!· , 
zuu b~lmıy& başiıyac aP''ııt. 
Yalnız Ingiliz .vı:aliye r' gör~, 

parlamentoddk. nutkunda ı;l,ıJ'". 
b .. ner 

len işaretten ugun ıııı r 
düştükçe silahların az•111

0
gii11 f 

değilse bile hiç olmazsa bda b=~ 
yarışın varmış old.ığu yol ,ııF) 
kılarak biraz nefes al•~n r ... 
başkalarına tek!if etmek! v9ıll 
kalmıyacağa benziyor. B~ ı~ 
de Londranın vaki olaca .,.ı 11 • 

bır • i 1• 
<büslerine karşı aykırı d• ~ 
alacaklar var mıriıı·?. ~ili ır 
bir bahi5tir. Ya 1nız rıı kl' 1\ 
cihetin şu olduğu kolaYJı ,tJ""" 
min edilebilir: 11k adırJl~ilıı"·~r 
Bununla beraber acele 1 .,O• 
ceği çok ihtiyatla hareke ;ı4' 1 

' h'fe11• 
(Devamı 6 ıncı sa 1 



H va teh ikesin_e ~arşe Şehrimizde 1940 Har~ . 
korunmak ıçın Yıllndabirmeslek Malul~ 

Merkezi vilayetierde 0lmak ve kazalarda da M k . . . Erlere verilecek arazi 
şubesi bulunmak Üzere bir cemiyet e teblerı sargısı Beşincl ve 6 ıncı dereceden ma.. 

]fil olan erlere vcıilnıesi icap eden 
teşkili düşünülüyor arazinin - her nasıls> - şimdiye 

Bu xeni teşekkül, her vatandaşa bir gaz mas- Açılacak :~:~~?.:~:~:::::nv~~:~::~i:~ 
kesi temin edib Umumi S!gv naklar yapacak, Gelecek ay bir komla• ~~~~:~~~n~~~~~i~aı~~:rı!~~ 

yon karularak hazırla• 

ve hava taarruzlarını laakal 20 dakika nacak eserleri seçecek ;:~!~:iek~::r~~~ırn~ı~tı~eşebbüse 
evvel halka haber Verec. ek Maarif Vekaleti; •Meslek mek. Ş:mdi bu kabil malüllerden ara. 

tepleri> nin iştirakile 1940 sene. zi almıyanların :simleri; birer bir 

larlialkıınızı zehirli gaz bomba. 
dt~nın tahriplerinden, iperıtler
ta ' ~-angın bombalarından ve 
ııı~are taarruzlanndan korumak 
ali 5adi!e g~çen ~ene başlanan fa. 
v Yete bu yıl büyük bir hızla de. 
aın olunacaktır. 

ra:u ınaksalla şimdiden her ta.. 
ta Çalışmalara geçılmektedir. 

Bu nı-·h. 
24 U ırn ve e,aslı ışın kısa bir 
h~ancta bütün mü:.Oemmeliyetıle 

olunması u;in merkezı viliL 
Yeııe d 
fıılıe ~ e olmak Ve kazalarda da 
lı: sı bulunmak üzere •Havaya 
arşı k 

b orunma cemıyetı• namile 
,eııı b· ,_ 
?iJııı :-r. ~ekkül meydana geti. 
dır esı ıçın tetk"kler yap.lmakta. 
Pıl~ Bu teşekkiiJ her vilayette ya. 
"'- ğı takdirde bir de umum 
··.,rke · b 
'i ~· ul'unacaktır. 

ha .enf ı cemiyet; :!"aalıyete geçince; 
~ sı ın·· 
ve b· Udafaa tedbirleri alacak 
lır: i.lhassa şu işlerle uğraşacak. 

te lier Vatandaşa bır gaz maskesi 
deltıın etmek. O şehrin her _yerın. 
ıııe~llıUmi sığnak!ar vücude getir. 

lialkı h . . u.,., . n aberı olmadan, o şehır 
rınde b. d. • •il ır uşmanın yapacagı 
ava ta 

her arruzu• nu, vaktinde ha. 
tevı1ınamak halkta bir panik 
taal'r edebilir. Onun için bu kabil 

Uzları; laakal 20 dakika evvel 

haber vermek ıizere •haber alma• 
tesişatı teşkil etmek.• 

Böyle bir taarruz , tehlike işa. 
retile halka bildirilecek ve o vakit 
herkes cgaz maskesi• ni giyerek 
umumi veya hususi sığnaklara 
koşacaktır. 

Hava taarruzlarına karşı dev. 
Jetce, kahraman ordumuzca alına. 
cak tedbirler de büyük hir emni. 
yet ve ısabet Vlrdır. Fakat bu iş!e 
halkımıza düşen vazifeler de 
mevcuttur .. 

Bütün medeni mılletlerin gece 
gündüz uğraşarak milyonlarca 
gaz maskesi imal ettikleri, her ta. 
rafta müteaddit sığnaklar vücude 
getird.kleri bir sırach halkımızın 
da evvelii emni·yct tedbırlerini ta. 
marnlaması icap etmektedir. 

Bunu için de; milyonlara ihti. 
yaç olduğundan herkesin verebi. 
Jeceği ve hava tehlikesine karşı 
müdafaa için uzateb:leceği mik. 
tarı bu cemiyet toplıyacaktır. 

cHavaya karşı korunma• cemi. 
yeti; Kızılay Kurumu gllıi kuv. 
vetli ve kudretli bir halk müesse. 
sesi olacak; vatan, memleket ve 
halk için çalışacaktır. 

Memleketimızde •Havaya karşı• 
koruı:ıma cem.yeti• hu hafta için. 
de İzmirde faaliyete geçecekt r. 
Bunu; diğer şehirlerin takip et. 
mesi çni tetkikler yapılmaktadır. 

Akşam kız san'at mekteblerine 
büyük rağbet var ! .. 

13 ' 14 1 d . yaş arasındaki bayan ar an genış 

miktarda yeni talebe alınacak 

~.u llıekteblerde yeni talebe kabu
~~e 1 eylôlde; derslere de 19 ey
lllde başlanması kararlaştırıldı 
'I'ahsilln · · "k l · een k ,-rını ı ma etmemış 

~.d; 1zlarunızı; iyi bir ev ve a'1e 
bıııd nı olarak yeliştirmeğe ve ica. 
ıtıcı a geçinm.eleri>ıi temin edebil. 

erıll<ı 
1 ki bil , vasıta olabilecek mes. 
ltııya gı ve maharetler kazandır. 
ltır,J,;ı.,~~lı~an Akşam Kız Sanat 
buı ol erımıze karşı başta İstan. 
buYilk~~k üz.ere d:ğer yerlerde de 

" ır ragbet gösterilmektedir. 
"U ın·· 

t ıı kaa unasebetl~; bu mekteple. 
tuıacakrosu bu sene: çok geniş tu. 

lır 
'fen · 

l:yıuı • talebe kayıd ve kabulüne 
"'' avında b . k . ··•ııd~ '. aşıanaca ve kayıt 

~etı · 2 
tı • ay d~\'anı edecektir. 

u sen· b 
lıııdaıı k.: .. U mekteplere 12 ya. 

Uçuk ve 45 yaşından bü. 

SON TELGRAF'm 
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\ ..... l<a,f~ j 
·e dınç . ".'.• sen bugün çok canlı 

c ;ı~ ı; ruvorum İlıtiyarlıva -
a ~ıt ı · · ' lf ~ 1 •· ' gene~ şı or5u-rı. f 

1· ı na ~i. r, efendisinin ba .iti _ ı 
"•k 1ıptü l<ıb~ ' o'r:ıa~ iızere a. 

lı: Pn <onrd· 
, C..naı.. • • . 
1 
"'ıtiınü •1hak zatı nlıane! ~ n·:ı 
ht y cı"1 ~ı lad bı vur'tı"'l . eye 
!a~aıı le lr cfenrl ~ z .. <;,yei 
aııı. ıl h •'Urıırr"ız lırrde. ı 
"'uıı 

k~h n Aı:z ne 'el bı· ·k· k h 
Salı r ı a • 

t,ı,. ı· e• k d m dına döne. 

ıfpll 
toyıern 'ne1 Al , 1' ık ver doğru 

ı.·o: muvu • 
• m · Arzınıyaz 

yük olanlar kabul olunırnyacak. 
!ardır. 

. 12-16 yaş arasındakılcrin ilk 
mekteplerden biri:ı; bitirnıi~ oL 
maları 16-45 yaş arasındakilerin 

de en az; bir ilk mektebin 3 üncü 
sınıfını ikmal etmiş olmaları ve 
yahut m.llet mekteplerinden me. 
zun bulunmaları lazımdır. 

Maamafih tahsil vesikası olmı
yanlar da imtihanla kabul edile. 
ceklerdir. 

Dersler Eylulün 15 ni takip e. 
den pazartesi gününden it.baren 

başlıyacak ve saat 9.12, 13.16, 16-
19 olmak üzere üç devreye ayrıla. 
caktır. 

İstiyenler bu devrelerden her 

Yazan: M. Saır.i KARAYEL 

gittikçe gençie~miyor mu? 
Mehm~j Ali Paşa onüne bakı -

yordu. Kalfanm yüzüne bakmak 
haddi d~ğ.ldi. Fakat Padişahın ha. 
zinedarile aralarındaki münase -
batını blHrdi. SııltsP Azizin bu il. 
tifatında manala·. olduğunu an • 
lıyarak edeo dahil"nde cevab ver. 
di· 

- Takcl.r efendirrıizındir .. Biz 
kullarınız her an emri şahanele • 
r~nize muntazır1z. 

Mehmed Ali Paşa, genç yaşından. 
beri Padişahın çok yakını ve hatta 
gözdesi olarak yetiştiğinden ver -
d'ği cevab tam yerinde id'. 

Sultan Aziz, kalfasına bir .iki 

sinde şehrimizde bir sergi açmağı rer takip olunmaktadır. 

kararlaştırmıştır. 

Bu serginin muhteli! mıntaka. 

lar sanat mekteplerile alakadar 

esaslarını ve hazırlanma planları. 

nın şimdiden hazırlanmasına baş. 

!anılacaktır. 

Bu esaslar; Eylül a.;, içinde; bu 

mekteplerin müdürleri tarafından 

Maarfi Vekaletin~ bildır·lecektir. 

Ayrıca mezkur ay içinde; atöl. 

ye şefi veya muallimlerden mü. 

rekkep bir de toplantı yapılacak. 

tır. 

Bu toplantıda; sergide teşhT e. 

dilmek üzere şimdiden hazırlana. 

cak olan eserlerin neler ve hangi. 

)eri olacağı kararlaştırılacaktır. 

Dokumcılık 
Ko1ıgresi 
Toplanı .11or 
İktisat Vekaleti; dokumacılık 

sanayinin inkişafı için Ankarada 
müteaddit şehirlerimizden mu. 
rahhasların iştirakıl?. toplanacak 
olan kongreye iştirak etmek üzere 
şehrimizden muraiıhas istemiştir. 

Bu kongrede; dokuma cinsleri 
tesbit olunacak ve muhtelif yer. 
lerde dokunan ve muhtelif fiyat 
ve isimler taşıyan dokumnlarımı. 
2ın Ayni isim ve fiyatın altında 
satılması için kararlar verilEcek. 
tir. 

Maliye Vekaletinin • 
emrı 

----.. ·-·---
Damga, harç, müdafaa ve iane pulları ile 
evlenme, kuntorat, ferağ ve intikal i.lmühaber

leri badema nerelerde satılacak ? 

Belediye; posta gümrük me· 
murları da icabında bayilik 

yapabilecek 
Pul ve kıymetli kağıtların sa. 

tışı hakkında yeni bir kanunla 
bazı kayıdlar konulduğunu yaz _ 
mıştık. 

Her hangi bir vılayel ve kaza na. 
hıye merkezinde bayiliğe talip 
kimse bulunmıyan ve bayilik yap. 
tınlacak belediye. posta, gümrük 
memuru gibi memurlar da bulun. 
mazsa her hangi bir. maliye me. 
muruna yaptırılabilcektir. Ba:yi 
bulunan yerlerde memurlarda pul 
ve kıymetli evrak sattırılabile. 

cektir. Bu takdirde Maliye Veka. 
]€".inden müsaade alınacaktır. Ba. 
yilere damga, tayyare, müdafaa 
pullarile, kira konturolları ferağ 
ve intikal ilmühaberleri sattırıla. 
caktır .. Harp pulları, h:.ıkuk mek. 
tehi iane pulları ve ::ıoter evrakı 
yalnız noterlerde satılacaktır 
Bunların dışında kalan pasa. 

port, nüfus cüzdanı, ikamet tcske· 

hangi birine girebilirler 
İlk mektep mezunlar. A ş:ıbesi. 

ne alınacaklardır. Bu şubenin dı. 

kiş kısmında. Haftada 19 saat, mo. 
da kısmında, haftada 15 saat ders 
verilecektir. 

Diğer ba-vanlar ise serbest kurs. 

lardan mürekkep ofon B şubesine 
kabul olunacaklardır. 

daha takıldıktan sonra •d~ma• 
tahtasını getirmesini emretti. 

* Osman oğulları evve'drnberi 
santıranç ve damı oyunlarına me
raklı idiler ... Bilhass:;; s~ntıranç 
oyı>nu Padişahların yegane oy • 
naJıkları oyundu. Sultan Aziz 
santıranç oyunundan ziyade eda. 
ma• ya düşkündü. Ve fevka'ade 
iyi dama o •nardı. Mehmed Ali 
Paşa da iyi bir damacı oldugun _ 
dan onunla yekPyek taş ~ıkarma. 
dan çarpışırdı. Halt. b:rçok de _ 
falar damad paşa kayınpederini 

yenerdi. 

Bazan Mehmed Ali Paşa ile oy. 

nadıkları oyun iiç gün, bir hof a 
sürerdi. 

Sultan Azizin, b-r ta§ sürmek 

için iki gün dü~ündüğıi vaki idi. 

* •Dama• cıyunun.ı başlıyalı ya _ 
rım saat olmamı~tı. Mehmcd Ali 

Paşa Sultan Aıiz;ıı epeyce taşla. 

resi, köy ve inzıbat işlerine ait ka. 
ğıtlar vazifleri dolayısıle bunları 
kullanmağa mecbur olanlara ve. 
riecek ba~\iler t•rafından sattırı. 

lamıyacaktır. Bayiler, noterler ve 
satıcılar kıymetli Y.ağıdları peşin 

para ile alacaklar ve bunlar mal 
sanddıklarından ba~ka yerlerden 
pul ve kıymetli kağıt alamıyecak. 
!ardır. Pul ve kıymeti. k5ğıt sa~
mak izni verilen yirm, beş iralık 
pul ve kıymetli kağıt zimmet mu. 
kabilinde veril 0 cek ve memurlar 
ber ayın 15 ve 30 unda bunlara 

aid hesabı mal sandıklarına vere. 
ceklerdir. Bu gibi memurlar ke. 

falete tabi değiller-"> satışa başla. 
dıkları tarihten itibaren kefalete 

tabi tutulacaklardır. Bayilerle no. 
terlere Finans Bakanlığınca mali 

icabına göre tefr;k edilmek şar. 
tile ')"Üzde beş satış aidatı varile. 
eektir. 

Noterlere harç pulları satışır.da 
yüzde on beş verilecektir. Beyiye 
memurları yalnız sattıkları damga 

pulu bedelinin yüzde ;kis inisbe. 
tinde satış aidatı alıcaklardı. Ta_ 
!ima· name bayii k yapacaklarda 

bulunması Jiizım gelen vasıflarla 

bunların mürlcaat sekillerini ay. 

n hükümler hal nd~ gö>termekte. 

rını kırmış onu mü~kül blr m~vkie 
sokmuştu. 

Padişabın, oyundoki gafleti ak. 
şamki cümbü~iin dimağına ver _ 
diği felcin mahsulü olduğu aş'kar 
idi. 

Su.lı:.n Aziz, d~madının çabuk 
elden üsıüsle lcendısin · kırdığını 

görerek sinirle!lm şti. 

Tam bu sırada Valide sultanın 
oğlunu görmek üzere Padişah da. 
iresine doğru yollandığını kapıda 
nöbet bekilycn hazlnodar gördü. 

Şaka değıl, validei p3d ~ahi idi. 
Hemen kalfalar elpenç~ dıvan du. 
rup boyun eğdı!e,· .. 

Valide sultan hn:nedara doğru 
ilerledi. Kalfayı garnban<' nazar. 
Jarı al ında bir nl' ezd\kter. sonra 
h"ddetli hiddetli sordu: 

- Aslanım nerede• 

HaZ'nedar, Valide sultanın na _ 
sıl körüUendiğinden haberdar bu. 
Junduğu cihetle, h'.ç oralerd~ ol _ 
mıyarak kemali tazlm ile yer öpiip 
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F 1 K 1 R ve S A N 'A T 
Manasız isti hamlara 
karşı mü ... e rifeler 

Yazan: Elif Naci 
eçcnlerde ~·azdığım bir fık. 
ra münasebetile bizde re· G sim san'atinin revacsızlı • 

ğının sebeblerini bana anlatmıya 
kalkışan bir muarııım, mütalea. 
sını iki nokta üzerinde toplaya
rak bana dedi ki: 

1 - Resmin ne olduğunu halka 
anlatmak, 

2 - Satışı imkan dahiline koya. 
bilecek mevzular üzerinde işle. 
mek Jiizımdır ve sözlerini şöyle 
bitirdi: 

Resmin ne olduğunu bize anlat. 
mak her halde maydanozcunun 
vazifesi değildir. Resmi ressam 
anlatacaktır. Halbuki bizde res. 
sam münzevi yaşıyan bir mahluk. 
tur. Adeta dili tutulmuş bir vazi. 

,yettedir. Hiç konuşmuyor. Sonra 
bu kadar milli, tarihi abidatımız, 
eski ve ahşap evlerın ikamet eL 
tiği Türk mahalleleri dururken 
ressam, ressam, bir t0mstesle iki 
patl:canı karşısına alarak. natür. 

mart diye karşımıza bir zerzevat. 
çı dükkanı çıkarıyor. Bu suretle 
tabiidir ki bizd~ rcsım satılmaz. 

Alan bu patlıcan resmini ne yap. 
sın?> 

Güzel!. Muarızım bizdeki resim 
telakkisini şu işare~ tltıği iki esas 
üzerinde adeta hulasactmiş olu _ 
yor. 

Üç beş satırla bu ezeli davanın 
temyizini yapmak mümkün de. 
ğllse de hıcabı onlara raci olmak 
şarlile şunları söylemek de zaru. 
ri oldu. 

1 - Resmin ne oıduğunu anlat. 
rnak ressamın vazifE·si midir? IIer 
şeyden evvel res.mden anlamak 
bir kültür işidir. Itessam, re•im 
hakkında iradı nutk etnıeğe me. 

rnur bir konferansçı. veya resmi 

talim ile mükellef bir Hoca efendi 
değildir. Ressam, resim yapar. 

Res'mden anlamak da seyirci\ e 

düşer, bir insanın resimden anlı.. 
yebilmesi için resme şirinlik ınus. 
kası takılmaz, resimde:ı anlam•k 

ve onu seveb:Imek için coğrafya 
bilmek 15zım, tarih bilmek limm, 
hikmet., kimya, hesap, hendese, 

biyoloji, felsefe bilmek 15zım. Re. 

sim ve sanat tar'hin; tetkik etmek 

lazım, estetik okumak Hizım. Kı.. 

saca münevve rolmak 15zımdır. 

Hatta halka :esmiıı ne olduğunu 

dir. Ruhsat tes1<ereleri vilfıyet 

merkezlerinde iki kaza merkez.. 

!erine 1,5 lira nahiye merkezle. 
rinde ise 50 kuruşluk damge rrs. 

mine tabi olacaktır. Dükanlar:nda 
muhasıran pul ve kıymtli enak 

satanalara tercihan ruhsat teskC'. 
resi verilecektir. 

Bavilik yapacakların dükkan. 

!arını çarşı ve resmi, hususi da:re
lere mümkün olcluğu karlar yakın 

olması aranacaktır. Muayyen bir 
dükkan için verilen ruhsa~ teske. 
resile başka bir dükkanda bayilık 

yapılamıyacak ve teskere başka.. 
sına devir ve cüre edilem:yecek. 

tir. Yeniden bayilik çin müracaat 

cevab verdi: 
- Mehmed Al. Pap kulunuzla 

dama oynamakt<1dırlar. 
- Çabuk arzeyic aslanımı gor. 

mek dilerim .. 
Arzıniyaz derhal ka;ıryı vurup 

içeri girdi. Valide sultan hazret -
!erinin geldikler'n! arze'.ti. 

Sultan Aziz, bir tnş sürmek için 
on dakikadanberi dü~ünüyordu. 
Hazinedarın laflar', Padişahı 

fena halde sinirlendirmlşt!. Valı. 
desinden de hiç rahat yoktu. Fa. 
ka • ne yapabilirdi. Elindekı t.ış -
!arı hiddetle yere ko~·du ve Arzı. 
niyaza hiddetle; 

- Buyursunl~r bakalım .. 
Valide sultan hazretler' ba~ın

da pırlantalara bürünmüş bır taç 
sırtında açık ha;ai mavi renkte 
iki üç metre uzunluğunda kuy • 
ruklu piyano gibi etekli bir enta. 
ri, şahane ve levendanc tavırlarla 
dik ve vakur iç2ri girdi; 

Sultan Aziz olduğu ;yerden kı. 
pırdamamıştı bile ..• Damad Meh _ 

anlatmak bile münevverin vazife. 
sidir. 

2 - Ressamın mevzuuna gelin. 
ce: Bizde resim, vesikavi ve tica. 
ri mahiyette telakkı edilmekte. 
dir. Diyorlar ki mesela •ŞU eski, 
harap konağın elli sene sonra ye. 
rinde yeller esecek. Mesela Orta.. 
dan kaldırılacak mezarlıklar. yı. 
kılacak sebiller veya su kemerleri, 
kaleler gibi tarihi eserler belki 
de zamanın tahribine uğrıyacak 
bunları resmedip nesli atiye he. 
diye etmek ger"k değil midir? 

Ecnebilere geJir,ec: Onlar da 
camilerimizi, çeşmelerimizi, med
rese ve sokaklarımızı tamamile 
şarkıl olan müesseselerimizi tas. 
vir eden resimlere karşı aliıka ve 
rağbet göstermektedirler. Bun. 
!arı yaparak ço!< para kazanan ec
nebi ressamlar pe:taıa gcc'nmek. 
tedirler.• 

Onlara nasıl anlatmalı ki bu 
gün fotoğraf arzu edılen bu işi 

hatta daha isabetli bir şekilde pek 

iıliı görmektedir. Farzedelim, ben 
Ayasofya cam:ini resmettim. onu 

alacak olan mÜ§l<'r. Ayasoiya ca
miini merak e tıği ıçın değıl, beni 
merak ettiği içın alac ktır. Eğer 

dikk<ttini ressama değu cami:) e çe. 
virmişse o mü~teriye fotoğrafı 

tavsiye etme:.Oten başka ça1emiz 
var mı?. 

Başka hiçbir san·aı şubesinden 
beklenmiyen bu menfaat neticesi, 

yalnız resme reva görülen bir di. 
)ektir. Buna şaşmamak kabil olmu. 
yor. Şürin hfıd:sat~ makes, ınu .. 
siknin aksi sedanın gölgesi olması 
velhasıl sana•ın hiç bir şubesjnde 
aranmıyan bu asla mutabakat 
yalnn resimd~n ist<'nmekte ve bu 
suretle resim, b:r t:caret metaı 

veya tarihin uş.oğı vaziyetinden 
kurtulamamaktadır. 

Gayesi, yalnız para kazanmak 
olsaydı. ressamın, resim yapması 
dünyanın en budalaca hareketi 
savılmak icab ederdi. 

San'atın ezelden ebede kadar 
değişme;en bir manası vardır: 
Hiç b;r ~eye yaramamak ... Sanatın 

faydası yok•ur fakat neticesi in. 
sanlığı yükseltmektir. 

Bu mütearifeleri tekrarlamak 

ayıbı bana değil her gün binlerce. 

sile karşılaştığımız bu istihfamla. 
rın sahiplerine racidir. 

edenlerin dükkiınları civarında 

başka düKkfın bulunup bulunma.. 
dığı ,.e dükkanlar arasınclak; me. 

safenin az veya çok olup olmadı.. 
ğı araştırılamıyacaktır. 

Ruhsat teskercsı almadan pul 

ve kıymet:; kağıt •atanlardan bu. 
Jundukları mahalle giirc ruhsat 

teskeresi resnıinin beş misli ceza 
alınacaktır. Cez.ı ilk defasında on 

liradan tekerriiründ<' ~ 'rmi bq 
liradan aşağı olmıyacaktır. 

Bayilere ve no·erlerlc bu kabil 

pul ve kiığıtarı satanlara yen nis. 

betler kararlnştırılıncaya kadar 
azami % de 5 kazan•; hissesi veri. 
leccktir. 

med Ali Paşa derhal ayağa kalkıp 
kapıya doğru sürünür gibi gide _ 
rek validei padi~:ıhiyı eteklemiş!i. 

Padişah validesin.e hiddetli ve 
gergin bir çehre ile bakarak bu. 
yur etti ve: 

- Yine ne var valide? 

Diye sert, sert konuşmağa ba~
ladı. 

Mehmed Ali Paşa, yabancı de _ 
ğıldı Küçüktenberi ellerinde bü. 
yümüş, Sultan Azizin sevdikle _ 
rinden biri idi. Ayni zamanda da. 
madı bulunuyordu. 

Valide sultan lafını kı\çınmağa 
lüzum görmeden oğluna muka _ 
bele etti: 

- Ne olacak aslır,m• ik• gü 1. 

dür IJÜZÜnü görmez oldum. Gö• _ 
]erim yolda :raldı. Merak içinde 
bulunurum. Ruz,.scb göıümo 

uyku girmez olJu. 

Sultan Aziz validcS:nın bu ser. 

zinWerine büsbütü,. sinirlenerek: 

(Deumı 11ar) 

Talik o unan 
m hkemelcr 

Gazetelerde t>liu~·oı ~u11uz.: )J.ı..;. 

lak yolıtnrla ku\·hnu vcrdigiıniz 

arkadaşımız Tah•rin ülrinıunc s..?. 
bebiyel veren oıomobilin ,ofürıi 

evvelki gün nıuhnl.em~ ~d idi. 
Bazı şahldJ~rin ec 1 oi İ\"İn nınh ı. 

keme bir başka guıı" talik olundu. 
Bir başka sah•f• ; 9 •nır-trcsi ni 

öldüren Fettah ur A ;,ırcczad:ı mu
hakemesine de\.~3ıo <..dilm ,ı ımıh .. 
keme karar i~in başlıa bir gıınc 
talik olunm•L,hu.• 

•Silivride am~<.ıı.;ı !\ir:ınduııu ta. 
banca ile öldüt(•tı s,..ı.ainin nıu .. 
hakemesine Ağı.rc• •:.c.ad dt'vam e
dildi. Mahkeme ı:dmiy•'» il..ı şn. 

hidin telbi h_:in hiT lx: ka gıinf' 

talik olundu.• 
Yine ayni glinıh · 
•İki sene e' \. t>! Rarniı r yenrc.., 

Ilayriyeyi ku!ıl~ ı a< ı bıçağ-Hc ol. 
düren H.::ılidjıı ,\,,ırcaı.ada muh::: 
kemesi.ne deunı cılildi lı•dd 

umumi Türk c·,·2.a Kanu u t ı: 

448 inci madd~. · ('Tintlr t •('zi. 
yesini istemi-s ınahkt'n r Jı..ar. t ı. 

çin talik edilınh:tlr 
ŞüphP yok ki d ti . .,ı .. ı!o 

şahid1er dinlcnı.<'t k mildafaalnr 
yapılacak ,.e kar. ı .,, il• ı cu 
sonra verilecchu.~ 

Gazetcll"rd(' t· '~ lC'f" s:ab' t ı vu. 
kualı •ütunlarınd• ıar ılallI!ı n 

kuduğumuz ve ~~nıdi ;(,tina ı 1,u 
lunduğumuz hu cürıinı \'e riir ı 

sahihlerinin mııhakcmrderi bizi 
elbette ki al!ıkadac cd ektir. Fa. 
kat şu kadarla ki artık m•hkeıııt 
tekemmül ettiktcrı •onra olsa ol. 
sa1 katilin \.'f'Y ..ı maı.nunun m:ı 11 

kumiyet şekli vr müddeti ile br~ 
raati al3ka ,.,.. terPSSi.b:iimüzii ,·e1 
bedebilir. Yok<.ı davanın tcl.ı ın. 

mülü için hak ~·olundo hMnen he 
gün şabidler ~ai(ırılıyor, müda 
faalar ynpılıyoc, mahkemeler la. 
Jik olunuyor. Bü:vlf' talik olunan 
mahkemelerin karii ne det-ete) 
kadar alakadar rdebileceğini dıl. 

şündük de yarıd• kalmış bir hi. 
kiyeden farksız ı>lan bu hab~rle 
rin lüzumsuzln~ıtnr. kani olduka 

Bilmem yanıldık mı? 

HALK FİLOZOFl' 

Şehrimizde yen 
Talebe yurtları 
Açılacak 

Mevcud 10 yurt ihtiya· 
ca kifayet etmiy. r 
İs:anbul şehriııe, orta, lise ve 

· yüksek tahsil yapmak üzere mulı. 
telif şehirlerden gelen gençleri bir 
çatı altına toplıyarak tahsillerine 
muntazam bir surette devam et. 
melerine imkan vermek için bu 
sene yeniden pansiyon ~klinde 
talebe yurtları açılması arzu o. 
lunmaktadır. 

Şehrimizin mevrut •10• talebe 
yurdunun ihtıyaca kifayet etme. 
diği görülmektedır. 

Bu münasebe•Jc lstanbul ya. 
hancı talebeleri; otel köşelerinden 
kurtarmak için esaslı tetkiklere 
başlanııştır. 

Bu tetkikler; yeni dert yılından 
evvel b:tirilerck tatbiketıı geç·. 
lecelctir. 

Denizaltı 
Gemilerimiz 
DUn Al~anyada mere· 
simle denize indirildi 
Türkiye hükumeti tarafından 

Krup fabrikası t<'zgah<ıırına s pa.. 

riş edilmiş olan den· zaltı ge. ıle -

rinin ikisi dün Almanvada m ru. 
s!rnle denize iııdıri,mi ır. 

Heyecanlı olan mcrasmde TLr. 

kiye büvük eJç;si Hamdı Arp ğ, 
Deniz müste•arı Said Hnlma de 

niz imalat müdiirii Rıza, Alm n 

dcn·z kuvv~tkri kull'andanı. a • 

mirallık erkan 1 c: ğer b rçck 
vat hazır ')ulun ıw !ardıt. 

En n unas betle söylen~ ı r ı -
tuk:.arda bilhassa Türk - Alman 
dostluğu tebarüz ettirilmiştir. 

Yeni gemJerimiz. ".ıldıray, Ba 

tıray adlarını al~cakıardu. 
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1 n gilte re- H indista n Prağda ~IKAvg 
Gandi ile İngilizler 

yeniden ihtilaf 
arasında 
cıktı ! , 

Bir döviz kaçalccısı 
tevkif edildi 

Bir hafta evvel Prağ tayyare 
meydanında sansasyonel bir tev
kif hadisesi ~!muştur. Maruf biz 

fabrikatör İsviçreye gitmek üze
re tayyareye binerken gümrük 
muayene memurları tarafından 

Duvardaki 
•.. -

delikde .. 
Yazan : Bedi G ONDOZ 

Eski anlaşamamazlık ve ayrılıklar tazeleniyor mu ?I 
Eski devirde, ramazan yaklaştı 

mı sırtına eski bir cübbe geçirir, 
başına yeşil bir sarık sarar, köy. 
!ere cerre çtl<ardı. 

si var, nesi yok yedi, bitirdi. Za. 
vallı adamı meteliğe muhtac bı. 
raktı. Nihayet hastahanede öldü. 
Benim de sonum bu ... 

amma ne yapsın .. ikisi de talin • 
siz. Kaderleri kötü .. 
Kadın kalktı, bir maşrapa so • 

ğuk ayran doldııı·du, HayruUslı8 

verdi Sonra eı;ndeki yün çorabı 

Vakit vakit Hindistan ile İngil_ 
tere arasındakı meselelere dair 
sık sık telgrafür gelir, Hindis • 
tanda'ki hadiselerden sık srk bal> 
se<lil.r. Bazan artık öyle şaya> 
dikkat bir şey gelmış olmaz. l 
zaktan bunu merek eden de kal• 
maz. Fakat aindıstan meselesi 
yine vardır, İşte me;ı;la yeni ge.. 

ı en Londrıa gazetelerinden öğre. 
nilmı~ bazı malumat var ki bun· 
!arı gözcl<!n geçirmek lazımgeliyor, 
İngiliz İmparatorluğu dahilinde 
Hindistanın vaziyeti ne olacağı 
meselesi düşünülmektedir. Hindis.. 

. . ' 

• 
Hind kadın milliyetperveri Sarojini Naidu, Delhid~ yerlilerin 

toplandıkları saray, Gandi 

Başında Gandi bulunan Hind 
Devamı 1 inci •ahifemizd• 

üstü aranmış ve tevkif olunmuş. 
tu. Fabrikatörün üzerinde bulu. 

nan on milyonluk çek müsadere 
edilmiştir. Tahkikat fabrikatörün 
on milyon mukabilinde sattığı 

imalathanesinin bedeli olarak ec. 
nebi memlekette tediye edilmek 
üzere bir ~ek aldığını ve döviz ka. 

rarnamelerine mugayir olarak dö. 
viz kaçakçılığile itham edildiği 

anlaşılmıştır. ~'abrikayı satın alan 

ve çeki verenler hakkında da ta. 
kikat ve takibat yapılmaktadır. 

• • 
Çekos!ovakyadan Bul-
garistana pamuk idha- ı 

latı menedildi 
Bulgar hükümeti çıkardığı bir 

nizamname ile muvakkaten pa. 

muk ipliği v~ ı umuklu kumaşla. 
rın Bulgarısl. ~ ,haJinı menet • 
tiği gibi Bulgar milli bankası da 
pamuk ipliğinin memlekete iiha. 
ll için iktiza eden paramn veril. 
mesine müsaade etmediğinden Çe. 
koslovakya endüstrisi büyük za. 

rarlar görmektedir. Bulgaristan, 

Çekoslovakyanın pamuk ipliği 

!'çin d6rdüncü ve pamuklu ku
ıL !ar için ikinci derecede bir bü. 

ty\ik ihracat mevkiini teşkil et. 

mekte idi. 1937 senesinde Çekoslo. 

vakyadan Bulgaristana ihracat 43 

milyon levayı bulumuştu. 

Yeni devir cıibbeyi, sarığı !tal. 
dırdı. Hayml!ah da işsiz kaldı. 

Bu sefer, cübbesiz, sarııksız do -
laşmıya başladı. Yine €skisi gibi 
ıköy köy geziyor, kapı kapı dile. 
niyordu. 

Bir gün, akşam karanlığında 

bir köye girdi. İlk evin kapısı ö. 
nünde durdu ve seslendi: 

- Tanrı misaiiri!.. 
Beyaz saçlı bir kadın kapıyı 

açtı: 

- Safa geldin, dedi; bir şeye 
mi ihtiyacın var? .. 

- Hayvanlara bakmak, tarlada 
yardım etmek ç'n bir adama lü -
zumunuz varsa .. diye soracaktım. 

- Adama ihtiyacımız yok. E • 
ğer karnın aç ise sana yiyecek 
vereyim ... 

- Eksik olmayın .. teşekkür e. 
derim .. 
Kapının önüne oturdu. Değne. 

ğini, değneğin ucunda bağlı tor. 
:ııa:sını,yere koydu. Yaşlı kadının 

getirdiği sıcak tarhana çorbasını 
büyük bir iştahla yemeğe başla • 
dı : 

Çdktandır böyle tatlı bir 
çorba içtiğim yoktu. Annem ve.. 
fat ettiği günden beri hasret kal
mrştım. Tamam otuz sen<e oluyor .. 
Ah! Eğer o sağ olmuş olsaydı, bu 
hallere düşmiyecektlın. Babam, 
yalnız yapamadı, evlendi, Bu da 
başka bir hikaye. Üvey annemle 
geçinemedim. Aile ocağını terk. 
ettim. Üvey. annem, ba1>amın ne. 

lınmadığı takdırde Hindi.standa J 
umumi bir grev başgösterecektir. 
Hindistanın idaresi için yapılmış ===== = ================= ====================! 
olan kanun 9~5 de kabul edilmiş. 
tir' Fakat şimdiye kadar tamamL 
le tatbik edilmi~ olmaktan uzak. 
tır. Hindistanda muhtelif hiikü.. 
meller teŞkil ederek şimall Ame
rikada olduğu gibi bunlardan bir 
heyeti umumiye vücude getirmek 
ciheti düşünülmüştür. Fakat bu 
o kadar sade bir iş değildir. Biri. 
birine karışık i~ler başgösteriyor. 

Meşhur Gandinın nüfuz ve tesiri 
her vakitkinden daha geniştir. O. 
nun için Hindistana dair karar 
verilirken evveia Gandi ile mü • 
zakerelere girişerek anlaşmak la. 

===-======-~~.,--- ·- -... ---

Yaşlı kadın, alçak bir ls'kemle. 

ye oturmuş, ellerini çenesine da_ örmeğe başladı. ti• 
yamış, dinliyordu: - Sizin ve oğlunuzun sıhh8 ,. 

- Zavallı! dedi. Herkesin der- ne, saadetine içiyorum. Allah bV' 
di başka. Gerçi b!zim bir danu • yüktür. Merak etmeyiniz. cet 
mız, tarlalarımız var. Fakat faki- - Teşekkür ederim .. eğer g .• 

d bl• 
riz. Çok fakiriz.. yatacak yerin yok ise ahır a 1 

Hayrullah, tal:ta kaşığı ağzın. ot minder, bir de crtü var. Y•101~ 
dan çekti. Dikkatle yaşlı kadına sigara içeyim deme. Belki yallgı 
balkmıya başladı. Hakikaten yor- çıkarırsın. r 

İh .• · ve 
gun bir çehresi, bembeyaz saçları tiyar kadının ahır dedıgı · 11 
vardı. Fakat çok iyi kalbli olduğu eski bir harabe idi. Üzeri otl9~ 

0 
ilk nazarda anlaşılıyorıdu. Kadın örtülerek ahır yapılmıştı. J(a 'r 
anlatıyordu : duvarları eski bir hisarın du"• ' 

- Ben, dulum. Oğlumla bera.. !arına benziyordu. d• 
ber yaşıyorum. Babası gibi güç. Hayrullah kaba mindere uza!I ,1 
lü ve kuvvetlı, onun gibi hayır gözlerini kapadı, derin bir uyl<~; 
sever bir delikanlıdır. Henüz yir. daldı. Az sonra uyandı. Bir gürOktl' 
misine bastı. Ben ise iMiyarladım. tü vardı. Duvardan kireçler dO Ô• 
Evimde bir •gelin• görmek isti. lü:yor gibi idi. Kendi kendine: '

9
• 

tan V.alti Umumisi Lord Linlit -
gov izin alaralc Londraya gelmiş, 
yanında diğer ileri gelen valiler 
de beraberdir. H;nd Valii Umu -
mileri 5 sene 1'1üddetle vazife gö. 
rerck İngiltereyc dönerler ve bir 
İngiliz gazetesinın yazdığına gö
re böyle bir Valii Umuminin va

zife müddetıni botirmeden izin a.. 
!arak İngiltereye dönüp gelmesi 
pek az tesadüf edilir hallerden • 
miş. Söylendiğıne göre Lord, Lon. 
draya gelerek hükümeti, Hindis

tandakı vaziyet~ dair tenvir et • 
mek ve orada bazı ciddi müşkü.. 
lıit çıkacağına dair malümat ver
mek istemıştir. 

1 
zımgelmektedir. Gandi tarafından 
kabul edilen bir kr.rar, milyon • 
!arca halk tarafından riayet edi. 

Bayanlar! Ellerin ize 
dikkat etmiyorsanız 
güzelliğiniz size hiç 
bir şey kazandıramaz! 

mek icab eder. l 
Uzun parmaklarda küt tırnak

lar fena duracağı gibi, kısa ve 
tombul parmaklarda da sivri tır
naklar gayet fena bır şekil alır. 

Mubalağadan ihtiraz ederek par
maklarınızın boyuna göre onlara 
hafif bir badem şekli vermek mu. 

yorum. Ben ya~ltki kadınlar için küzler duvarlarj\ sürtüyorJar, ~ ~' 
en tatlı meşguliyet, tonınlannın şıyorlar ... • Diye söylendi, ve te 

beşiğini sallamaktır. Fakat, sev- rar uyudu. . . 
9
c, 

diği kızı kendisine vermek iste- Sabahleyin erkenden gözlerıPI 00, 

Ş'mdıki Har.ciye Nazırı Lord 
Halıfaks on sen~ evvel Hindistan. 
da Lord İrving nuvanı ile Umu. 
mi v,.,iiık vazifesini görmüştü. 

Sımdtki Valii Umumi Londraya 
,,Plıliğı zaman Baş,·ekil ile bera. 

b r Lnrd Hal fak; da giderek ken. 
c ~ı brşılamı<tır Hindistanda 
y'nı bir idare usulü kurulmak ü. 
zere yeni te~kil:ıtı e"ısiye vücu. 
de ı:ctirilmiştır. Hindistanın ida.. 

resınde geniş m..ısaadeler veril _ 
ınektc ~'e de başda Gandi olarak 
bütün kongre arkadaşlarının iti. 
r•z ettikleri csa>lı noktalar var . 

dır Hındistnnın müdafaast işini, 

İngılizler kendilerinden başka 
kimseye bırakmamak n<ıktasına 

çok ehemmiyet veriyorla-r. Hind 
milli kongresi huna itiraz etmek.. 

tedır Sonra llindistanın harıcde 
temsil edilmesi., ı yine İngilizler 
kimseye bırakmtyaca-klarını an • 
!atmışlardır. M;Jli kongre buna da 

itiraz etmekte<lir. Sonra Hindis. 
tanın mali ışlerin de İngilizler, 
kendı ellerine~ tutmakta ısrar e. 
diyorlar Kongten.n itıraz ettiği 

diger esaslı noktanın uçuncusu 
de budur. Sande:• Ekspres gaze • 
tesinin yazdığına göre milli kon. J 

grenın itirazları nazarı ılikkate ;. 

lecek surette kat\v•et kesbedeck. Eğer evınizde ellerin güzelliği.. 
tir. İngiliz gazetesinin yazdığına ni bozacak işler görüyorsanız, on. 
göre şimdi İngilterl' hükümetinin tarın temizliğini ve zarifliğini mu. 
atacağı adını kongre reisi olan hafaza etmek kolırydır. Hergün 
Gandi ile konuşmak olacaktır. birkaç dakika tırnaklarınızı par_ 

miyorlar. Hakları da var. Gördü. dı, baş ucuna bırakdığı büyük ~0, 
ğün şu küçücük evle iki öküzün. duralarım giymek 'stedi. J{ull ı• 
den başka bir şeyi olmıyan ada • ra1arın içinde ot minderin ~e;,J 
ma kim kız verir? Kız da seviyor (Devamı 7 inci sahife,...7 , 
~~~~~~-~~-~~...:..~..;.....~~-'--~~~~~~~--

Hindistandaki Valii Umumi, son !atmanız ve verniklemeniz kAfi. 

:~~: ~::~~d~> g~:~:~~:t~~.i ~~ :· ~~~~~ b~;~a~fa :ı~e::~~ Tırnaklarınızı iyice törpüledik. Son Telg~!!:•n neş!e ~~_!,~: 
distanda muhtelif hükümetlerden baştan aşağı yağlı, besleyici krem ten sonra onları sabunlu ılık bir landtğı iki büyük roms ı' 

vafık olur. 

mürekkeb b;r Leyeti umumiye j sürerek hafi! bir masaj yapmalı. suya batırmalıdır. Bundan mak.. _ ··-- . ·-- ..•.. -·--~ 
vücude getirmek fikri etrıafında _ ·----- , dır. Cildinizin içtiği kısımdan ba. sat tırnaklarınızın dib ,taraflarını 1 _ Va.fbe • h 1 
daha uzun uzadıya görüşülecek. kiyye kalan kremi evvela par çevirmiş olan ince derilerin yu. n ! - gı.ren lrSlZ • . 
tir. Fakat Gandi i!<> onun etrafın. Her zaman bir kadının elleride maklarımzlıa almalı, sonra elerL muşamasıdır. On dakika sonra e. 

2 
C' H d J 

dakiler yukarıdaki üç esaslı nok- yüzü kadar nazarı dikkate çarpar. n[zj gayet iyi bir sabuna yıkama.. lı·.ızi sudan çıkarıp o derileri ma.. - ~ultan ami zinuan-
ta halledilmedikçe böyle bir te. Onun için ellere de çehreler de. !ısınız. Eğer zarafete fazla bikkat deni veya kemik bir itme aletile l •• •• / • / 
şekkül için tarafdar olmadıklarını recesinde değilse onlara yakın bir ediyorsanız tırnaklarımza rastgele geriye atebilirsiniz. Derler kaL Qrl Ve SUr gun eTl rt' 
bildirmi ·!erdir şekilde dıkkat ve ihtimam gôst<'r- bir şekil vermekten sakınınız. (Devamı 7 inci de) - ~ 

e ..... ,........,,,...,,....~~· ..... .,,,, ................................................. !!!!!!,'!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!..!!!!!!!!!!!!'!~'!!"!!,,.,..,,..,.~~--__, .,..., == - --- -- --· .ıe 
Diye ele alman ve bağra basılan• bir küçüğün 

kanında katışık ve piçlik olmasına tahammül edile. 
me>. O çocuk mutlaka boğıı!u~, mutlaka yerdenye. 
re çalınır! Neyse ki, o günden bug<i.ne ne yeni bir 
ihbar, ne yeni bir hadıse, n~ .yeni bir tahrik yok da 
'l.efik biraz müsterih ve sa~detinin sinesinde müte. 
sellidir. 

fakat, ne de olsa, bedtali ... denilec~,< müstebit hü
k!.imdar bir ciefa musallat olduğu insanın alın perçim. 
!erini yakalayıp da eline doladım mı esirine dünyayı 
zından ~dôyor; Nihayet, bir ay, :ki ay. üç ay, cli:ırt ay, 
beş ay rahat bıraksa da altıncı ... ,. muhakkak çiled€n 
çıkuıyor; Yeniden iztirap veriyor, yeniden deli ediyo~ 
S;)K•klara dü~iırüyor. Anadan doğm~ bu izlirap çocuk. 
ları için ~aadet ... bir Serab gibidir. Tam yaklaştıkları.. 
nı ve ellerinin içine alacakları zannettikleri zaman yi . 
re ne kadar geride kadıklarını his cjer ve gôz vaşı 

aökmeğe başlarlar. Refik de bu inswlardan t.ridır. 
Sabah kahvesini bitirdikten ve •Meral• ı iyice ö. 

püp sıktıktan sonra, 

- Ooo ... Ferhunde geç kaldım .. 

dedı, yerinden kaltı, doğru yacak odasına. çı«tı 
Gi~ :nece'< ve işe gidecek. İş, eskis'nden ç'>k fazla. Ko. 
!ay :!eğil, bir iken iki oldular, iki idiler. üç oldular. 
Bunlar üst ister, baş ister, ekmek ıster, yemek ister. 
RPrik bunun için çok çalı~ıyor, iki gazeted~ çalışıyor. 
Bır sabah, bir akşam gazetesi. S•halıın sckizmdeıı 

<k·a:nın sekizine kadar On iki sa1' Btt da ytmıyor, 
evınd~ gece yansına kadar ya" yazıyur Hıkıl.ve. ma-
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sal, roman, makale ... Eski dünyanın her yerınde, her 
devnnde daima böyledir. Sanatkarlar güç doyarlar. 
Onları besliyen heyecanları, cemiyeli'1 fevkine yük. 
selen ruharı, asil feragateridir. Sanatkiırıırır. saçla. 
rmdakı bembeyazlık bu hudutsuz heyecanın ateşın. 
dendir, yüzlerindeki vaktinden ~v\•elki buruşukluk 

bu asil feragatin derin fatihza.sındaki işmizazların 

kuvvetinden ve yanaklarda üst üst~ birikip yerl eş.. 

mesınded•r. 

Refik traş oldu. 
Refik giyindi. 

••• 

Refik aynanın karşısında 
Dikka.tle kendi yüzüne bakıyor. dudakl arını 

ruşturuyorc 

- İhtı·yarlıyoruz ... 
Dıyor. sonra, ılave edıyor: 

Başka tıırlü de bu iş yi.ırumeı_ 

hıı. 

Yazan: 
Etem izzet BENiCE 

Ve zihninden geçiyor : 
- Meral ve Ferhunde ... Bunların ikisini de birbL 

!erinden mesud görmek ister im .. 
Kravatını bir daha düzeltip iyice yerlef(irdl.kten 

sonra, etrafına bir daha bakındı, ceblerini yokladı: 

- Bir şeyim eksik mi? .. 
- Hayır .. 
Bir ş<>y eksik değil. Hepsi tamam. Od.adan çıb. 

cak. Paltosunu giyecek, karısının gözler inden, çocu. 
ğunun :yanaklarından öpecek ve: 

- Allahaısmarladık ... 
Diyecek. Kapıya doğru yürürken, ıskarpınlerL 

nin ucu takıldı. Yere baktı : Meralin küçük başlığı. 

Hemen yere iğildi, yün başlığı kapınca ağzına götür. 
d(i, öptü. 

- Oh yavrucuğum ... 

Sanki, bilmecl<!n çocuğunun başını çiğnem*. 
Sanki, bilmeden onun canı•ıı acıtmış! Sanki, ~ocuiu-

nu öpüyor; sanki, çocuğunun hava rüzgar ve gil!lc;, ~ 
daha katılaşmamış penbecik yanakların. avuçları tı•i 
içinde abur cubur ediyor! Gözleri bir yer aradı· d•" 
bir yer. Başlığı götürüp o iyi, kıskanç, kimse11 '~abı~ 
kunamıyacağı yere koyacak. Gördü: Aynalı do d• 
üzerinde anahtar var. Açık. Ananın dolabı. 0»~,sıl 
oraya koymalı. Belki, onun her ~eyi de orada: ~c" 
kendi anne kocağında ise?. Dolabı açtı Anncıı 111• 

1 0ı 
tümlerL Üst üste bohçalar. İhtimal bunlardan bif 
Meralin. 

- Olabılir mi? .. 

- Niçin olmasın l . 

- Fakat, hangisi?. 
Bir bohça çekti, Ferhundenln iç çamaşırlar'· 

- Bu değil.. ıoP 
Çocuğunun başlığını mutlaka tam yerinı b

0
1 bif 

oraya yşrleşti.rmek isliyor. Bunun zevki va.~· S~sıerl 
keyif. Ruhun sinir süngerinden geçip bütun b8ııf 
bayıltması. Bu keyiftek i tatlılığı ancak genç b• 
b ilir. Anlatılamaz. Baba olmak lazım. 

- Bir bohça daha çekilemez mi?.. . 
1 

.. 
- Hepsi çekilir .. Meral için can blle veril r bııı' 
Kendi kendine soruyor, kendi kendine cev• 

veriyor. Bir bohça daha çektL 

- Bu da değil. 

- Öyle ise bir tane daha ..• 

Bir tane daha çekti. 

- Fakat bunlar ne?._ 

1 



1 

• --- Denizi, havası ve manzarası M l Z AH 
su emsalsiz bir yer• • - Dekt;- şaraba 

k(j)y demiş 

Ko~ lklYID~~D 
Denizde man-gurubun şahane 
Zarasını seyretmiye doyamı

y anlar kimlerdir? 
Yazan-: Bedi Gündüz 

8 "•kı ar aldı ·· ·· -<·· y ddetr .. • yuru<.<u... azın 
•!•va t 1 gunkrini geçi";voruz. 
d • encır- · ar ağ us edilemiyecek ka-
t.. ır ger 
't~lerj . ıyor adama... Sanki 

llıize dolan bi:r sam yeli 

~llııiz· 
ı.. 1 !tav 
"'C.ı,lar Uruyor, kollarımızda, 
~~r. ııııızda derman bıraktnı• 
nere~ 

'll h~r ~ verisn, koca İstanbu-
• da ba ll'ıtir.de böyle zam'1Illar-
11ıı rııııı 
liıı ~ Var acak lo~. serin kuytu-

ııı ta . ··· Hele. ~lence yerle
' rıfeleri:J.de yapılan uruz_ 
liıı,k · daire ve müessesel~rin 
ı!ı ıııc.s . 
ı .• n .. ""'·ra aı_ saatleri tatbikatın
i-.ıı,, .. İotanbullular, şehrin 
b~'~n ~Uzeilikler<inden istifade 
b ~lin ÇQ~ z~'.'1•nını buldular. Ta
tı R4zel!i~0ınert davranara!r bin 
hr·ın; gı bır araya topladıg·ı 
it •Zde h 

ııı,; bir . er >eınti bir defa gez_ 
""ı:a " ~az ın°vsimini dol 'ur -
İ\aıı ,eler .. 

~av: konuır<uktan sonra bil.. 
•lta01 •ce seferluinde uz1ktan 

'lıı ara .. 
•"Pur ·ı~r~,. bar• hfasini ve

' •kııJar iskelesine ya-

naşırken böyle düşünüyordum. 

* İskele hıncahınç dolu... Ü skü.. 
dara vapurdan boşalan kalabalı.. 

ğın yanlarındakı çanta ve sepet-

r;\: / 

!erle, çocukların omuzlarında asılı 
termozlardan gezmeğe gittiklerini 
anlamak kolay oluyor. Bir ev ha1-
kmı andıran küçük kümelerden 
birinin yanınrlan geçiyorum. Ko. 
nuşulanlardan bir iki kelime ku
lağıma kadar geliyor. Kucağında 
uyuyan birkaç aylık yavrusu ile 
elinden tuttuğu G - 7 yaşlarında 
cin gözlü bir afac&nı zabta uğra
şan anne, karan>ızlıkla ortada fır 
dönen genç babaya çıkışıyor: 

- Arabasız dünyada gidemem. 
O yokuşa tırmanmak, insanın 

gezmeyi burnundan getiriyor. 

- Araba yok.. bulamadım. 
- Otomobıl get ir! .. 
- Altı kişiyiz, otomobil di:ırt 

kişiden fazla almıyor . 

- Çamlıcaya ç•kmak, Tomruk 
suyuna gitmek farz değil ya .. şöy. 
le sahil boyunda bir tarafa gide. 

TARI H -
sene evvel .. 

, n,ıR4 

kendine giden treni 
görenler ne yapmışlardı ? 

•ıı... .. n b 
l\~~t~ ~ radyoyu, saatte 300 
b,ı· ~Ça1q

1 
ve daha ziyade sür-

~ Tul ayyareyı, 200 kilemetre 
alan otomobili hayretle 

' 

dikkate değer mahıyettcdtr : 

•Sııat ıe 30 kilemetre sür'atle 
yaptığım bu seyahat ne müthiş 
bir şey yarabbi! ... İnsan uçuyor 
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-«t> ........ ~~ 
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Yoı·\t 

~-~~~ .... ---- --
~~l ~~ne z. Halbuki tam yüz 
~18ı e""el ·· 

ıt. ıaıııa • Şumendifer ilk 
1ııı, 'e R'A n saatte ancak 30 ki.. 
L · nı, ""~bili 
"td~ ' da b Yordu. O zamanki 
~q... \tııu mucize sayıyor-

,._ ··"n" 
"'IJ 11 \life,. .. 
lıı..'tııa1 . YUzüncü senesini -'\ ta . ettı. 
~ ııı,nıı tihind 
ı..,. 'rı._'.ferıer _e meydana çıkan 
'"' '"ild · ~11cak 1829 de hal. 
~ ~, '· Sırf 1 '~ Pıla.ıı . 1alkın seyahati 
~~ 12eriıı ş ılhk hat, Stephanson 
."' "·to a eser l Jı.ıı da a.ç 

1 
· ı o an ve res-

' ıa,_ haıt1ıı 1 1 an 'Mançester _ LL. 
ııı "'d r. 
Yı ~taıa. a, il~ te . 
~~ııı, 'da be. cru.beleri yapıldı-

' b, 01aıı b~ rnılı•k bir seyahat 
~'" it lııgı·ı . . . " ıı,, k ;:;ın ıntıba-

"dar enteresan ve 

gibı oluyor. en ufak bir kaza vu
kubulduğu takJirde hepimizin 
ani olarak ölmemiz pekala müm. 
kündü. Başımda hala dınmıyen 
bir ağn var. Doğrusunu isterse
niz tren denilen mucizeyi görmek 
ve içinde seyahat etmekle kendi. 
mi bahtiyar sayıyorum. Bunu 
yaptıktan sonra ilk ve ayni za
manda son olacak tecrübemden 
memnunum.• 

Bir İngiliz albay• da 1831 de iki 
trenin karşılaşmasını şöy!e anlatı. 
yor: 

cFakat üzednde, tıpkı bizırıı.ki 

gibi Lverpoldan gelen br trenle 
karşıkış.tık. Kurözman 1nqanın 

tüylerini ürpertecek kadar müt-
(Devamı 1 inci sayfamııda) 

lım öyleyse: .. 
Genç baba, lahavle der gibi ba

şını sallıyor, sepeti bir eline, çan
tayı öteki eline alıyor, kafile yo.. 
la koyuluyor. 

.-

Deniz mevsimi geldikten sonra 
kırlara pek rağbet kalmadı. Hele 
son sıcaklar herkesi denize, suya 
koşturuyor. Fakat her tarafını sa
ran denize rağmen ancak birkaç 
plajı bulunan şehrin, haline acı.. 

ya acıya Üsküdar yakasının bir;
cik p!ajına götürecek bir vasıta 
aramakla meşgulüm ... 

Üzüntülü bir taramvay 
y.olculuğundan sonra kon • 
doktörün ikazile Doğancı _ 
!arda indim. Plüjın üst kapısı, 
tramvay durağından fazla uzak 
değil.. hatta, tramvaydaki istif _ 
ten çıkınca insanın, terini kurut
mak için böyle bir ilci yüz metre 
yürıimesi faydalı f'luyor. 

Uzun ve yeşill,klerle örülü bir 
koridoru andıran taflan duvarlı, 
sarmaşık tavanh yoldan geçtikten 
sonra geniş bir rnha, tabiatın en 
süslü dekorundan bir "" rçayı a
damın önüne .~cr~yor. 

Marmaranm göğsüne oturtuL 
muş en hakim nokta, Kız'kulesine 
tepeden bakan burası olacak .. bu 
noktayı isabetli ':ıır buluşla lcöş. 
küne arsa intihab eden zevk sa _ 
hibi adamı arestırdım. Eski bir 
Üsküdarlı aşina anlattı: 

- Burası Abdurrahman (efen
di) isminde bir mollanın köşk 

bahçesi idi. Molla çok hkirmiş .. 
fakat ulumu şer'ıye (!) de.1 fı -
kıh (!) da epeyce şöhretı varmış. 
Mısırda bir türlü halledilerniyen 
b'ir veraset davasının istişaresi
ne bu fakih Abdurrahmanı ça _ 
ğırmışlar. Gitmiş .. keskin dill (!) 
kuvvetlı fıkhı ('.) ile bir çırpı.da 
davayı halletmi.~ .. caize olarak ne 
almış biliyor :nusunuz? Tam otuz 
bin İngiliz lirac ı. .. 

Bu dünyalrkla lstanbula dönen 
fakih Abdurrahman molla gel _ 
miş, burayı sahn almış, muazzam 
bir köşk ile şiındiki plajı teşkil 

eden Babilin asma bahçeleri gi'bi 
kat kat. denize kadar uzanan mu. 
azzam koruyu yaptırmış ve .. tah
min edersiniz k i çok keyifli bir 
ömür sürmüş.. İri gövdeli, bol 
yapra:klı ağaçların serin tuttuğu 

üst bahçe sıcak günlerin en iyi 
geçirileceği bir yer.. Marmara; 
ufukta gökle denizın birleştiği 

noktaya kadar enginin göze se _ 
rinlik veren tat'ı bir S"Tilişile 

mücevherleşiyor; sıcaktan buna
lan, ezilen bitkin ruhlara burada 
en kuvvetli şifa elinden Jropup 
gelen bol iyodlu rüzgarla içe si. 
nen serinlik oluyor. 

Aşağıda, deniz kısmında deh -
şetli bir kalabalık var. Kumlara 
serilen genç VP levend vücudla.r, 
denizde yüzen, dalan, su topu oy
nıyan , türlü atlayışlarla Marma.. 
ranın serin göğsünde eğlenen bi·r 
yığın halk göze çarpıyor. Orta 
bahçelerin tobi! (verande) leıti.n

de masa başlarında buzlu içkile. 
rini alan çiftler, biribirlerine tat. 
lı f1SL1tılarla iç dökmek igi.n su-

( Devamı 7 inci sayfamızda ) 

- Dolı!tor şaraba su koy dedi. 
Ama ne kadar su koyayım diye 
bir şey tenbih etmedı. Üç damla 
koydum! Acaba fazl.a olmasın!.. 

• • 

Bi?" de büyük babam var 
Sofrada yan yana düştüler. 

Erkek çok mahçup bir şeydi. 

Muhavereye oasıl başhyacağını 

bilrn;yordu. Fakat bu kadar güzel 
bir genç kızın yanındıı da susup 
oturmak budalalıkh. 

Ne olursa olsun dedi sözü şöy 
J.e açtı: 

- Nasılsınız bayan 
- İyiyim teşekkür ederim. 
- Valdeniz iyilerdir inşaallah 
- İyidir teşekküc ederim. 
- Ya pederiniz sihhattedcrler 

ya!.. 
- Çok şükür mersi. 
- Ya hemşireniz!.. 
- Çok iyidir eksik olmayınız. 
- Ya biraderiniz ... O da yidir 

,ya .• 
- Hamdolsun sihhattedir. 
Başka bir şey söyliyemediği için 

sustu. Yutkundu. yutkundu. Genç 
kız da bir müddet sustu. Sonra 
onun konuşacağını görünce ona 
döndü: 

- Benim bir de büyük babam 
vardır ... 
Yemeğin sonuna kadar susını.. 

yalım dedi .. 

• İhtiyar bir adama evlendiği için 
herkes ona acıyor ve onu tenkit 
ediyorlardı. 

- Daha yirmi be~ yaşında di
yorlardı. Böyle bir ihtiyarla nasıl 
tyaşıyacak. 

Bir dostu onu müdafaa etti: 
- Ne yapsın on parası yoktu. 
İhtiyar ad~m zengindir. Her 

halde boş bir Aşıkı olmasından 
daha iyi değil mi? 
Başka bir dostu: 
- Elbette diye cevap verdi. 

O para ile g!yinıp süslenip gezer
ken kim bilir kaç Aşık bular·ak. 

SiNEMA 
Mirev 
Balen 

Mirey Balen, Romaya gitmiştir. 
Orada •Ateş diyarı. adlı yeni bir 
filim çevirecektir. 

Sevimli yıldız, hareketinden 
evvel Şarızelizenin büyük lokan.. 
1ıalarının birinde şerefine verilen 
bir koktel partisinde dostları ve 
gazetecilerle vedalaşmış: 

- İtalyan tenoru, Tit-ı Şipa ile 
beraber •Aıteş diyarı• filmini çe. 

virmeğe gıdı yourm. Bu, bir musL 
ki filmi değil. Lırihi bir facıadır. 
cAteş diyarı• n~ demektir?. Vak'a 1 
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lngiltere Plajlarında .. 
Nasıl eğleniyorlar, en güzel 

aşk hatıraları nelerdir ? 
Hiç bir yerde görülmiyen İngiliz 

sürp~rizlerinden bir kaçı ... 
- Ah! There you are! Sizi ıkay

boldu sandım; arıyordum! .. 

- Ne S<cak bu .. 

- cHeat • wave• (sı.cak dalga-

sı), gazetelerin on beş gün evvel 
ba'ber verdiklerı sıcak ... 

- Hazır ol! Tren istasyona gi· 

riyor. Sen Betliyi kucağına al, 

ben de köpekleri muhafaza ede • 
yim. 

Mükalemenin sonu umumi gü.. 

rültü arasında kaybolınuştu. 

Trenden inenlerin çoğu, gazete 

'köşklerine gidiyor; son gazeteler~ 
resimli risaleleri alıyordu. 

Küçük arabaların üzerinde 

peynirli, jambonlu sandoviçler, 

tuzlu ve çavdarlı francalalar do.. 
laştırılıyordu. 

Tütüncü dükkanının cameka

nında sigara paketleri, yaprak si

garaları, kibrit kutuları sıralan

mıştı. Muhtelif şekilde pipolar, 

deste deste iskambil kağıtları, 

kartpostallar, çakmaklar, ililh ... 

Spor elıbiseli genç bir sporcu, 

cebini karıştırıyor, çok beğendiği 

., 

pipoyu alacak birkaç şilini kalıp 

kalmadığını anlamak istiyordu. 
Kısa pantalonlu, çıplak bacaklı, 

göğsü açık gömlekli on iki yaşla
rında iki çocuk koridorda duru -
yorlardı. Ellerinde, paket halin
de bağlanmış balı!< ağları, olta 
kamışları tutuyorlardı 

Tren istasyonuna girince sar
sildi, lokomotif bacasından beyaz 
bir duman salıverdi. İkinci mev
kikompartimanlarınıdan birinin 
kapısı:ada duran bir kondoktör, 
kasketini eğmiş, mağrurane bakı. 
yordu. Bir elile geri çekiliniz işa-

cenubi Amerikada, Arjantinde, 
ihtilal zamanında geçtiği için bu 
isim verilmiştir. Seneryo Anjio. 
letti'nindir. 

Mirey, bu sÖlleri söyledikten 
sonra hazır bulunanlara, imzalı 

birer fotoğrafını hediye etm;ştir. 

• • • 

retini verdi ve şu sözü söyledi: 
- •Be care(u\. (dldkat!) çan _ 

taları arkasında bulunan bir genç 
kızlar grupu hep bir ağızdan men. 
sub oldukları jimnastik klübü -
nün marşını söylüyorlardı. 

Sıcağa pek tah2'Jllmül edemi -
yen, spordan başka bir zevki ol.. 
mıyan bu milletin düşüncesi şu: 
cGo awaz• gczmeğe· gıitmek ... 

Daha tren tamamile durmadan 
merdivenlere atlarlar, vagonların 
kapılarını açarlar, kompartiman
lara hücum ederier. 

- Meri, Meri.. burada boş bir 
kişilik yer var. 

Saçları perişan küçük Mis, e • 
!indeki paketleri düşürmemeğe 

çalışıyor ve daha ileride bir yer 
bulduğunu söylüyor. 

Birkaç dakika geçiyor. Birkaç 
gün sonra hareket edecekleri için 
istasyonda kalanlar, mendillerini 
sallıyarak bağırıyorlar: 

- Beni istasyonda bekleyiniz. 
Saıkın otelde oda tutmayı unut _ 
mayınız. Açıkta kalırliJ11 sonra ... 

Gidenlerin hep~i memnun .. On 
beş gün pliijda vakit geçirecekler. 
Banyo alacaklar, gülecekler, eğ

lenecekler ... Oh, ne ala!.. 
KOMPARTİMANDA 

Ağzında sakız çiğnıiyen bu ka
fası yeni traş olmuş genç, küçük 

.,..._ ... , 
ı 

-.- : 
1 

- ..........___ 

bez çadırını açıyor, arkadaşına 
gösteriyor 

- Oteller çok pahalı. Pis ve 
konforsuz. Açıkt~ yatacağun. 

- Ben de öyle. 
- Görüyorsun a, her şeyim ta. 

marn: çadırım, lastik seccadem, 
portatif karyolam, örtüm, keten 
su kovam, ispirto lambam, ililh .. 

Bu bir sürü eşya güzelce kat
lanınca bir el ç~ntası kadar yer 
tutmuyor. 

- Şu arkanda sallanan !Astik 
torba nedir? Göster bana ... 

- Kocaman ınrmızı bir balık. 
Bisikletimin pompası ile şişlriyo.. 
rum. Yüzmeğe giderken ihtiyaten 
beraber götürüyorum. 

- Alı! Yes .. Caninin buna ben
zer bir tavşanı, Toninm de bir 
boğa yılanı var. Çok eğlenceli 
şeyler ... 

İngiliz plaılarında, banyo za -
manlarında denizin üzeni bunlara 
benzer hayvanlarla dolar, küçük 
ve büyük bunlarla eğlenirler. Fı.. 
çıdan daha büyük balonlar da 
vardır. Bunları ilerler, arkasın. 

dan koşarlar, tutınıya çalıştrlar. 

Fakat, en hoşu clıistik yatak• tır. 
Şişirilince suyım üstünde bir sal 
şeklini alır, Bıına uzanıp yatar -
!ar. 

Kontrol memuru geliyor. Yaşlı 
(Deva1DJ 6 mcı sahifede) 

4000 lngiliz lirası •• 
Karı keca arasında elan şeyleri yazmak Da· 

nimarkalı _ Kentun h0şuna gitmiyermuş 

Onüne J!eçilmez bir mes'ele ha
lini alan bu iş:n sonu ne olacak I 

Karısını tehdid etti diye mah. 
kemeye sevkedilen Danimarkalı 

kontun beraet Etliği yazılınıştı. 

Londra gazeteler ;ni uzun uzadı
dıya meşgul eden bu davadan 
sonra şimdi kontun ne yaptığına 
dair de birhayli dedikodular de-

"' - -

\ 

vam etmektedir. Danımarkalı 

kont Reven Hov'un başından geçen 
~t-yl~·in bu kadar devamlı bir su. 

rette mevzubahs olmasının sebe.. 
bi belli: Bu kont zengindir. Aslen 
İngiliz olan karısı da hem daha 
pek genç, hem de pek çok zengin
dir. Zenginler arasında olup bi _ 
ten şeylerin dedikodusu bir kere 
gazete sütunlarına ve mahkeme 
zabıtlarına geçti mi, artık kolay 
kolay tükenmiyor. İşte Londra kL 
bar mehafilini meşgul eden kont 
ile karısı kontes te böyledir. Kont 
gazetecilerle göraşmekten çekini
yor. Fakat yine bunlardan biri 
kont ile görüşmeğe muvaffak ol.
muştur. 

Danimarkalı kontun anlattık. 

!arı şayanı dikkattir. Bunları şöy
le hulasa etmek kabil olacak: 

- Amerika gazeteleri bana b11 
macerayı yazmak için 4.000 İng;_ 
liz lirası teklif ediyorlar. Karım 
ile aramda olan şeyleri yazmak 
istemem. Bu teklifi reddettim. 
Diğer taraftan benim memleke _ 
tim olan Daninıarkada izdivac de
mek mukaddes bir rabıta sayılır. 
Ben buna hürmetsizlik etmiyece. 
ğim. Size şunu da söyliyeyim ki, 
benim mensub olduğum ailede 
... ın yüz senedenberi hiç bir bo. 

(Devamı 1 mcı sahifede) 
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4000 lngiliz lirası .. Büyük .. En ernasyoıial ihtilif-
se . arç nbir 

Hazineden ta sitl 
ani (5 inci sahifeden devam) 

şanma hüdisesi kaydedilmemiştir. 
Eğer ben şimdi karımdan ayrıla
cak olursam emın olunuz, ailem
de ikinci bir boşanma vak'nsının 
görülmcsı için sekiz yüz sene da
ha beklemelk lazımgelecektir!.. 

Bu vak'a benim bz.şımda bir bom
ba gibi patladıktan sonra ilk dil
şündüğüm şey, dedikodulardan, 
karımı mümkün olduğu kadar ko
rumak olmuştur. Yuvasını yıkan 
kuşun fena bir kuş olduğu söyle
nir. Her halde yuva yıkmakta be
nim mes'uliyetim yoktu. 

Kontes hald benim karımdır. 

Onu her vakitkı gibi seviyorum. 
Balla karşı n için böyle davrandı
ğını bilmiyorum. Fakat olan ol -
muştur. Bu vak'anm, onu daha 
ziyade muteessir etmeden geçmiş 
olmasına müteşekkirim. Onu in. 
citmek istemem. Çok naziktir>. 

Buraya kadar kontun sözlerini 
kaydeden gazeted, karşısındaki 

asılzadeyi tarif ederken anlatıyor 
ki bu Danimarkalı kont öyle işi 
gücü olmıyan, parası bol, şu bar. 
dan kalkarak öbür barda vakit ge
çiren zenginlerden değildir. Bil. 
akis harekatı çok muntazam olan 
bu Danimarkalı zengin. öyle ma
cera peşinde koşan bir adam ol -
maktan uzaktır. Şımdi onun asıl 
düşüncesi küçücülc bir çocuk olan 
oğlunu almaktır. Diyor ki: 

- Çocuğum o kadar küçüktür 
ki olan şeylerı tnhiyamaz. Çol'u
ğumun rnuntnzam bir aile hayntı 
geçirmesi lazımdır. Her çocuk bu. 
na muhtacdır. Fakir bir aile e
ğer ana baba biribirini seviyorsa 
çocuk da mcs'uddur. Fakat zen. 
gin bir ailenin çocuğu bu saadeti 
bilmezse para neye yarar? Ben 
kontes ile arasıra konuşurken 

ke..11disine derdim ki: 
- Bugün büyük bir servetiniz 

var. On sene sonl'\a ne olaca mı 
bilemezSiniz. Onun için ben oğlu. 
mu, fakir bir adamın çocuğu gıbi 
büyütmek isterim. Kendi kazan
sın, istiklaline malik olsun. 13<> -
nim kendi ailem zengindir. Fakat 
beni öyle büyüttüler ki küçük ya. 
şımda senelerce yanımda par la
kırdısı edilmemiştir. 

Fakat karımın hayatında pnra. 
nın çdk mühim bir kıymeti V' r. 
dır. Her dediğini yaptırmak kuv
vetine malik olan bu zengin kıı -
dın, eğer biraz parasız olsaydı, 

her halde daha mes'ud olurdu! .. > 
Kont, bundan sonra kuvv tlı 

bazularını göstererek demiştir ki: 
- Bizi mmemlekette, bir kn"de 

vardır: Gençlik çağına giren bir 

lngiltere 
(5 inci sahifeden devnm) 

bir leydi ağlıyor: 
- Fam do şambrım trene bınc

cek vakit bulnmadı. İstasyonda 
kaldı. Henüz 16 yaşlarında b'r 
kız. Ya gangst~rlerin eline dit -
şerse?!.. 

- Yarım sant sonra bir tren da
ha var. Onunln gelir. Merak et -
mey.iniz. İsterseniz telefon ede • 
yim .. 

Tren gidiyor. 
PLAJLAR, DENİZ 

Oteller, pan iyonlnr, mobilyeli 
evler dolu ... 

Bütün kapılar, pencereler gü
neşe, rüzgara açık ... 

Taraçnlardn, lıasıı sandalyele. 
re uzanıp oturanlar ya radyo din
liyorlar, ya da gazete okuyorlar. 

Kumlukta yüzlerce, binlerce 
çadır. Bazılarının yanında otomo
biller, motosik ct!er var. 

İngılizler çok h&ssastırlnr. Se. 
nelcrce nişanlı dururlar. Sene -
!erce birıbirlerıle mrktlibla ırlar. 
Bir gunde teatı ettı ·leri mcktub
lar n s yısı baz r. düziney· bu -
lur. En ziyade ç'çekli kartpostal. 
lar gondcrirlcr. B ribirlcrini çaya, 
yemEge davC' ederler, Yemekten 
sonra karşı k rsıya g ıp oturur
lar. a tlerce konucnıp sigara içer. 
ler, Sü • tu ihl • ı E mezler. Artık 
buna saad ll rın·n zevk'nd:?n 
hakk0le ı tü d etm k isityorl r, 
deyn z ne d r en z deyiniz Bu
nu anlatmanın ımkanı yoktur. 

·Sfrküt, blrib r erinin h ıya -
tını anlamnk 'çin konu.şmıyı:ı ih. 
tiyacı olmıyanlaı ın lisanıdır .. ~ 

Elele tutu ar k konuşmadan 

butun gün s.ıl ncaklı sandalyede 

çocuk zengin olsun, fakir olsun 
mutlaka bir sene tarlalarda, çift. 
liklerde çalışır. İşte ben bunun 
için istiyorum ki çocuğumu da 
memleketime gbtüreyim. Orada 
çalışılan bu bir sene zarfında en 
zengin aile çocuğunun en fakir 
köylü çocuğundnn fnrkı yoktur. 
Ayni elbiseyi giyer, Bu elbise ka
lındır, kabadır. llk giydiğim za. 
man bana pek It~nu göründü. Fa. 
kat bugün onun kıymetini bili -
rim. Sırtıma da diğer rencberle
rin yüklendiği yükü alarak taşır
dım. Hulasa hiç bir fark yoktu. 
Sırtıma mısır çuvalının ilk yük
lendiğim gün bana pek ağır geldi. 
Etrafıma baktım ki halline acıyan 
bıri çıksın da çuvalı alsın diye. 

Fakat derhal anladım ki eğer ben 
de bu çuvalı diğerleri gibi taşıya. 
mazsam, o kadar kuvvetim olmaz 
ise onların yanında kıymetim kaL 
mıyacaktır _ Artık kimsenin yar
dımını beklemez oldum. Ben de 
onlar gibi güçli.ı kuvvetli oldum. 
Ondan sonra beni aralarına aldı
lar. Sigara içer, türkü söyler, eğ-

lenirdik. Aradan zaman geçti. Bir 
sene Danimarkada umumi bir 
grev oldu. Çiftıiklerde çalı.şanlar 
artık işlerini bırakmışlardı. F~at 

bizim çiftliğin işcileri ayrılmadı

lar. Çünkü ben onların içinde ye. 
tişmiştim. Onların çok iyi anlaşa.. 
biliyordum. Ban.. itimad ediyor
lardı. İşte oğlumun da böyle ye
tişmesini istiyorum. Er.kekler a. 
rasında erkek olarak büyüsün. 
Dünyayı gezsin. Birçok diller öğ
rensin. Başkalarının ne düşün _ 
düklerini anlı:ısın. Eğer büyüdüğü 
zama serveti kı:ılaoak olursa bu 
servet ona diğer insanlarla temas 
için engel olmasın. Bilakis ona 
hizmet etsin. Bu pnra ile o da baş. 
kalann.a yardım edebilsin.:. 

Kont, zengın khl'lSı kontesin 
servetini neden idnre ettiğini an
latıyor; 

- Karun, servetini idare etmek 
işini bana verdt. Çok defa Londra 
borsasına gider gelirdim. Bunu, 
karımın menfaatini korumak için 
yapıyordum. Yoksa onun para -
sından istifade i~in değil. Çünkü 
benim de ailem zengindir. Paraya 

ihtiyacım yoktur. Ben, karımdan 

yalnız muhabbet ve saadet bek -
liyordum. Fakııt servet, onunla 
dünya arasında bir duvar, bir en
gel teşkil ediyordu. Eğer böyle 
olmasaydı bugun biz mcs'ud ola
caktık. Fakat evlendikten sonra, 
iki sene süren bir saadet zamanı 
vardır ki bunu unutamam.~ 

lijlarında .. 
sallanan nişanlılar pek çoktur. 

Bazan pliijdct yanyana oturur
lar, kumları okş yan dalgaları, 
gece olunca yııdızları, mehtabı 

seyrederler, oynarlar, şarkı söy. 
!erler. 

Biribirlerinı se\ en İngiliz genç
leri ve kızları bunu itiraftan çeki
nirler. Hissiyatlarını saklamıya ça 
lışırlar. Fakat, daima beraber va
kit geçirırler, beraber gezerl'Cr, 
eğlenirler. 

İngilizlerin flüı tü pek ince ve 
pek ciddidir. Daima izdivacla ni. 
hayet bulur. 

Kollejde Meri blfızunun üze -
rinde daim JorJU~ kıravatmı ta
şır: Jorj da doktorasının defterini 
Merinin saç1a1:ının kordelası ile 
bağlar. 

Plajlar, sükut ve yalnızlık ara. 
yan mavi gözlni, sarışın çiftlerle 
doludur. 

T opiak Ofisi 
<Birinci sahifeden devam) 

kan memur edilmiştL 
Hamza Osman Erkan, yeni ofi. 

sin umumi teşk'lat proJesini ve 

On der 
Dün yatla Marma· 

rad a dolaş ı ar 
-

Başvekilimizde şe-
hirde ve Moda da 
b ir gezin ti yaptı 

Atatürk dün Savnrona yatı 
ile Floryada \'t.• Mar mnrada bir 
gezinti yapmışlardır. Sahiller. 
deki halk tarafından hararetle 
alkışlanan Biiyük Şef Haydar. 
paşa önünde donanmamız ta. 
rafından da top altılmak sure
tile sclamlannuştır. 

BAŞ VEKİLİI'tlİZ 

Başvekil CelUl Bayar da dün 
otomobille şehirde bir gezinti . 
yapmış, sonra Dolmabahçcdcn 
motörle l\lod. ya giderek isti • • 
r ahat eylemi~ tir. 

ihtilalciler Madriti 
Bombardıman ettiler 

Barselona 25 ( A.A.) - Resmi 
tobliğ: Şark cephesınde hükümet
çiler Frankistlerin BeJi yolunda
ki mevzilerle Salada tepesine kar. 
§ı yapml§ olduklt.ı ı bütün t&ar -
ruzları püskürtmüşlerdir. 

Estramadura'dn Frımkistler, 
Monıterüb:ye mıntakasını Siyorı-o 

Kn"Stuern'ya ve Ko.stuer.a kasaba • 
sını işgal etmişlerdır. 

Düşmanın tayyareleri San feli 
Guiksals'ı bombardıman etmiş -
ler ve birçok kişinin ölümüne se. 
bebiyet vermişladir. 

Madrid 25 (A.A.)- Frankıst • 
lerln tayyareler! Madr di şiddet
le bombardıman etmiştir. Şehrin 
ortasna 400 den !azla obüs düş -
müş olduğu tahro1n ed'lmektedir. 
Halihazırda 3 ölü, 33 yaralı sa
yılmıştır. Birçok hinalara, Şili se. 
f arethancsine obüs isabet etmiş
tir. Havas ajansı bürolarının bu
lunduğu binada da üç obüs pat. 
lamış, yukarı katlarda mühim ha. 
sarlara sebeb olmuştur. 

Derl eme dcwım ediyor 
Salamanka 25 (A.A.)- Resmi 

tebliğde bilhassa şdyle denilmek
tedir: 

Valansiya cephes.ınde birçok 
tepeleri işgal ettık ve dü manın 
bütün mukavemetini kırdık. Me
lür, Adover ve Sorkatolonyn mın
takasında düşmanı piiskürttük. 
düşmandan binlerce es·r aldık. 
Esramadura'da yapmış olduğu • 
muz taarruzlar neticesinde 2780 
kilometre muraboeı arazi, 23 mü. 
him kasaba ve 400.000 sivil nüfu
su ele geçirdik. Bütün Serana va
disi, elimizdedh. Düşman binden 
fazla maktul ve binlerce esir bı. 
rnkmıştır. Süvarı iler.i hareketi~e 
devam etmektedir. Bu cephede 
düşmanın üç bombardıman tay _ 
yaresini düşürdük. 

(Dış politikadan devam) 
-------~-~ 

ceğini söylemiye lüzum yoktur. 
Evvela Londranın başka tarafları 
yoklıyarak müsıı.d zemini bul -
duktan sonra umllmi bir konfe. 
ransm toplanmasını teklif edece. 
ği hatıra gelmektedir. 
Amerikanın bu hususta fili ve 

müessir ynrdımlan beklenmekte
dir. 

Bu ndktalar .kaydedildikten 
sonra silahlanma yarışının dur _ 
ması için diplomatlar uleminde 
ne gibi teşebbuslcrle müzakere 
safhasına girileceği bekleneblir. 
Henüz ortada el ile tutulur bir
§ey olmadığını tekrara hacet yok
t ur. Esasen epey zamandır ka -
panmış olan bu mevzu birdenbire 
açılacak gibi değildir. İngiliz Ma. 
liye Nazırının işaretindeki mana
yı kaydetmek bugünler için kftf i. 

AHM E D RAUF 
kadrolarını hazırlamı~ ve bunlar l'!!!'"-~~---------~ı 
yerlı mallar sergisini açmak üze-
re şehrimize gelen İktısad Vekili 
tarafındr.n tedkik edilerek oldu. 
gu gıbi kabul edilmiştir. 

Yeni Of•sin umum müdürlüğü.. 
ne tayin edilen Hamza Osman Er
kanın bu vazifeye tayini yüksek 
tasdike arzedllmiştir. 

İş Bankasının yetiştirdiği gü
zide bir Türk genci ve mütehas. 
sıs bir bankacı olan Hamza Os.. 
rnan Erkan, nfyon ınhisnn umum 

müdürlüğünde de takdire layık 
işler görmüş ve bu idarenin mu
melatını az zamanda tanzim ede
ııek daha verimi! bir şekle sok -
muştur. 

Hamzn Osman Erkanın yeni va. 
zifesinde de ayni şekilde muvaf
fak olncağı şüphesizdir. 

Kendisinin tayin kararı tasdiki 
Aliden çıkar çıkmaz toprnk ofis:
nln de filen 1şe başlaması temin 
olunacaktır. 

ı engul 
on erans top andı (Birinci sahifeden clenm) 

Ana paradan yapılan tahsilfıt 

mal bedelinden düşülecek, faiz -
den yapılan tah~Hit mal bedelin. 
den düşülmiycccği gibi geri de 
verilmiyecek, tahakkuk edip he~ 
nüz tahsil edilmemiş faizler sili
necek, ana paradan geri kalan 
miktar yeni tahakkuk olarak ka. 
bul edilecek ve bu miktar on be§ 
müsavi taksitte shnmak üzere on 
beş senede tahsi~ olunacaktır. Her 
taksit taalluk ettiği senenin eylu. 
lfınün birinci günii tahsil edilmiş 
bulunacaktır. Taksit vadesi gel. 
diği zaman ödenmediği takdirde 
bu borç, borçlunun menkul ve 
gayri menkul malları aranarak 
tahsili emval kanununa göre tah
sil edilecektir. Borçlunun gayri 
menkul ve menkul malı yoksa 
hazineden aldığı ;petekli malı sa. 
tılac~ ve bu takdirde borçlunun 
bütün borcu muacceliyet kosbe • 
decektir. İpotekli malın kat'i Iha. 
lesine kadar borçlu taksili faizini 
ve masrafını ver'rse mal kendisi
ne iade olunacaktır. 

dilecek müfredat cctvelı 
11 

hakkuk bordrosu tahsı!3 
Iecektir. Bunun üzerille 
menkul peşin pnrRyla rıııı, 
sabına tahsilı cmva1 ~ 
tevfikan satılarak }>edeli 

(Birinci sahifeden devam) 
İngilterenin en kat'i noktai na -
zarını açık şekilde 3ğrenmiş bu
lunan sefir, bunları Hitler'e an -
!attıktan sonra vaziye! kat'i şekil
de tavazzuh edecektir. 
Yalnız teraşşu!ı eden haberlere 

göre, Çek meselesinin Almanya. 
nın dileklerine göre fakat A vru. 
panın umumi muvazenesini boz
madan halledilmesın. İngiltere te. 
min edecek İspanya işinde Berlin. 
Roma arasında.ki anlaşma ile Çenı. 
bcrlayn'in takib ettıği yol telif e
dilecektir. 

Hava paktı aktedilmesi 
İngilterede de iyi bir şe
kilde knrşılanmış oldğun -
dan bu iz üzerinde sür'ntle 
bir neticeye varılacaktır. Bütün 
bunlardan sonra belli başlı Av -
rupa devletlerinden kısmı azamı. 
nın 1ştirakile Londrada umumi bir 
konferans toplanacaktır. Bu kon. 
feransta bütün Avrupa ve dünya 
meseleleri birer birer tedkjk ve 
birer hal şekline bağlanacak bu 
arada Almanyaııın müstemleke 
talebi Milletler Cemiyetinin ıs -
lnhı m~seıeleri de tedkik ve yeni 
esaslara göre tanz'm olun:ıcak ve 
bu suretle Avrupa sulhu sağlı:ım
laştırılacaktır. 

Bu konferanstan sonra Mmetıer 
Cemi etinin yine faaliyetine ıslah 
edilmiş bir tarzda devam etme • 
s le İngiltere, Fransa, Almanya, 
İtalya ve belki de Polonyadan 
mürekkeb ayrı bir meclis kuru _ 
lacak ve dünya işleri ilkönce bu 
mecliste tedkik olunacak ır. Bu 
suretle Milletler Cemiyet daha 
umumi ve daha idca1 bir şekle so. 
kulacaktır. 

ALMAN SEFİRİ ALMANYA YA 
DÖNDÜ 

Bcı lin 25 (A.A ) - Fon Dirksen, 
Almanyaya dönmüştür. Mezuni _ 
yetini burada geçirecekt r. Snlfi _ 
hiyettar mehafil, mumaileyhin 
Almanyanm ne tarafında otura _ 
cağını tasrih eı!memektedirler. Fa. 
kat sefirin halihazırda Bay 
rötte bulunmakta olan Bitler ta. 
rafından davet olunacağ: muhak. 
kaktır. 

Berlin 25 (A.A.) - Havas ajansı 
muhabirinden: 

sıyasi ehemmiyet ve şumulüne 
uzun makaleler tahsis etmck:c -
dirler. Alman gazeteler:, İngiliz 
Kral ve Kraliçesinin antant kor
diyalı tarsin etmiş, iki milleti yek
diğerine bağlaştırmış ve Fransız 
erkanıharbiyei umumiyesini kuv_ 
vetlendirmiş olduğunu kabul et
mekte müttefiktirler. Alman ga -
zateleri, bundan dolayı bir güna 
can sıkıntısı izhar etmellY.!kte, da
ha ziyade memnuniyet hissetme. 
ğe ve Fransız - İngifü münaseba. 
tının cihan sulhunun muhafaza -
sına yardım etmesini temenni ey. 
!emeğe mütemayil görünmekte -
dir. 
HARBİYE NAZIRI J.ONDRADA 

Londra 25 (Hususi) - Paristc 
baslıyan askeri müzakerelerin ilk 
kısmı bitmiş, füırbiye Nazırı Hor. 
Blişa buraya dönmüştür. 

f tnlynnlnr ne diişünüyorlnr? 
Paris 25 ( A.A )- Bu sabahki 

gazetelerin bir kısmı, beynelmilel 
vaziyetin istihnlesi karşısında İ
talyanın hattı hareketıi He meş -
gul olmaktadır. 

Lö Jur..cko.dö - Pari de ~on 
Delbi yazıyor: 

Hazır bulunmıyanlar, haksız -
dırlar, denıldiğı znman aldanıl • 
mamış olunur. Frm;sızlarla Al • 
manlar arasında halıhazırda ya -
pılmakta olan müzakerelerde bu
lunmıyan Musolinı bu fikirde de. 
ğil mid'r? Roma hükümetinin bi. 
ze karşı uzun müddcttenberi gös. 
termekte olduğu somurtganlık 

ne kendi menfaatlerine, ne de Av· 
rupa sulhunun menfaatlerine ha. 
dimclir 

Övr gazetesinde bir makale yaz. 
mış olan Tabui'ye göre Musolın .. 
Fransa siyasetınin kalkınmasını 

henüz iyice anlıyamamıştır ve 
Duçenin etraf ındakülcr kendisini 
·İng Here ile olan itilafı feshe• 
teşvik ediyorlar. Bilakis Piyer 
Dominiki, Repuplik gazetesinde 
şöyle yazıyor: 

İtalyan zimamdarları hiçbir 

Satılan gayrı menkul mallar _ 
dan şimdiye kadar tescil edilmi _ 
yenler~n müşterileri namına tes.. 
cili .çin tapu idarelerıne derhal 
tezkereleri yazılacr.ktır. Bu tez -
kereler üzerine tnpu idaresi gay. 
ri menk-ulün tef erruğu için icab 
eden muamelenin tcJcemmül etti. 
ğ: ve tebliği tarıhinden itibaren 
üç ay zarfında ferağını alarak ha. 
zine namına gayri menkulü ipo
tek yapması lüzıununu müşteriye 
yazı ile tebllğ rdccck ve tebellfığ 
ilmühaberlerini de alıp !ııfzede _ 
cektir. Bu tebligat üzerine kanu. 
nun tayin ettiğı üç aylık müd _ 
det zarfında mü~teri tapu idare
sine müracantla tescil ve iuotek 
muamelesini yaptırmazsa borç _ 
lu~un bütün borcu muacceliyet 
kcsbedeceği cihetle müşterinin 

müddetinde teı:cil yaptırmadığı 
tapu idaresi tarn!ından maliyeye 
bildirince yukarıd:ı izah edildiği 

şekilde bütün borç için tanzim e-

mahsub edilec~ktir. ~ 
:Para borçtan f a:ıla olıı 

lası müşteriye iade ol ,J 
olursa gene taıı~n • ern;,,
nuna göre borçludan 
nacaktır. 

18/6/1936 tnr.ihine kad~ 
ma ile satılmış olan hct 
zi ile arsalardan borçlu.~ 
terilerden borcunu yeP~ 
delinin yüzde 20 sini t~' · 
vaziyetinde olan lor ve!' ,dl' 
tını bu miktara jbllığ '-
aldıkları mal tapuyn r ~ 
olsun olmasın verc!iklC~ 
dolayı hazineyi .brıı etl ~ 
dirde bu malları 938 J'l\8 ~ 
nuna .kadar gerl verebil f 
takdirde borçlarının b~1 

kin olunacaktır. 
1938 senesi mali yıl, 

artık geri vermek JTlC'-ıt"" 
solamıyacaktı . ti 

Hazinece satılan ga'J 
mn1dan müştcrıkrinc t 
miş olanların tescı! tıır 

1 
işlemiş ve işliyec k 'c 
teriler tarafındn ııJ 
Buna mukabıl tt c t 

dar müşterilerir. bu ~ 
intüamdan dolay. ha rı . 
arnnıhnıyacaktır 1 

15 sene müddetle teC
1 

taksitlere mahsuben 
evvel ynpılacak tediyelct 
tar olursa olsun yüzde 6 
tilbi tutulncaktır 

Hazinece satılıı.. ol 
menkullerin taksiti~~ 
tahvilleri de kabul edi~ Jı 

Eski vaziyete ~·c eSJc1 

göre tahakkuk ettiriliP 
verilmiş olan ve bu ıcıııı 
cil edilmi§ bulunan gB)#. 
taksitlerine aid tahtı~~ 
vaziyete göre derhal te 
nncaktır. 

Makineye Verirketı 
~~~~~~~~"""'!"""'~~~~~~~~~~~ 

Uzak Şark 
havale Alman gazeteleri, Fransızlarla 

İngilizlerin arasında son günler_ 
de yapılmış olan görü melerin 

manevranın Fransa ile İngiltereyi 
birbırinden ayır.ımıyacağını an • 
lamışlardır. Resmi İtalya, bu ci. 
heti anlı:ı; acak .kadar realisttir. 
Musolini HitlC'rden geri kalmak 
tehlikesine maruz bulunmaktadır. 
ihtimal, kendisini hattı hareketini 
dei,riştirmiye sevkcdecek olan asıl 
sebeb bu olacaktır. 

ihtilafı koıııisY0 

edilecek mi ? ~ 
Tokyo 25 ( A.A.} - Japon hüktimeti, hudud hadisclctitl

1 
tl 

Çangufeng hndisesini halletmek için Sovyet Rusya, Mançult0., 
=============== ============== panyanın mümessmer;nden bir !komisyon teşkilini Mc"k0' 

Suri 
d 

v 

ru 
e il r 
o lu t t 

ih yet 
yor mu 

etmeğe karar vermiştir. ,A 
Dünkü At yar

1
Jt' Loznn günü A d .. ve t yanşarma un b 

hasında büyük bir ıtııl:ı~ 
ınünde başlanmıştır. ve ıl l 
rışlar şu sure le cereYıı 11 

(Birinci sahifeden devam) 
çıkt.ın açığa Fransa muahedesinin 
reddini istemı~ ve bunun için hat. 
ta kongreye b~r de takrir ver -
miştir. 

Fakat bu me_elede daha ziyade 
ileri gidilmiyeccği söyll'niyor. 
Diğer taraf tan Fil'stinde oldu • 

ğu gibi Suryede lstikliil lehinde 
v<? terrorist bir hareket başlıya. 
cağı rivayetleri var. Cemil Beyin 
gazetecılere kongre hakkında söy. 
lediği sözler arasmda bazıları bu 
bakımdan manal: görülüyor. Ce· 
mil Bey, gazetecilere, Vatani küt
lesinin her zaman millM.i etrafın. 
da toplamak ve onunla birlikte, 
onun emri altında hareket etmek 
vazifesini tam ifa etmiş olduğunu 
söylerken •eğer ı<'ab ederse mil. 
Jeti harekete gcçirme'k de onun 
vazifes:dir• dedi. Bu sözleri zi -
binlerinde büyütenler bundan bu 
manayı da çıkartıyorlar. Maa _ 
mafih böyle bir hareket olsa bile 
herhalde Cemil Bev zümresinin 
el'nin altından çıkacak değildir. 
Diğer taraftan Halebcle büyük 

bir kitlenin Halebin Türk hudut
larına girmesinr> taraftar olması 
üzcrin.e Suriye hükumeti yavaş 
yavaş vaziyetini değiştirmekte -
dir. Fransız melıafilin'in tnzyik \·e 
teşebbüs! Ti de bunda mühim bir 
rol oynamıştır. 

Çünkü Fransız siyasi mehnfili 
Türkiye tarafından gösterilen bü
yük uzlaşma arzusunun, Suriye 
Başvekiline blC'kun müznheretini 
temin etmek suretjle onu istifa -
dnn uzaklaştıraca~ı mütaleasın .. 

dadır. Bu vaziyet karşısında Ce
mil Mardanı w arkadaşları, ade
mi müşareket siyasetinin Suriye 
için daha iyı şerait temm etmiye. 
ceğJıi anlamışlr.r ve Fransız _ 
Surıye murıhed\!Sinin tasdik edil. 
mesi, Cezirenın cic Suııiyeye kal
mı:ısı şartile Sanceıktaki yeni vazi. 
yeti kabule taraftar olmıya baş. 
lamışlardır. 

Kont dö Mnrt<'I çekiliyor mu? 
Antakyı:ı 25 (Hususi)- Suriye 

fevkalade komiseri Kont <lö Mar. 
tel Beyruttan 1skenderuna gel -
miş, mahalli rüesa tflrafından kar. 
şılanmıştır. 

Kont dö Maı tel İskenderundan 
Parise gidecektir. 

Burada dolaşa•ı şayialara göre 
kendisi fcvkalfıde komiserlikten 
istifa ederek Pariste kalacak ve 
Suriyeye bir daha dönmiyecektir. 

Esefe değer bir hadise 
Antakya 25 (Hususi)- İsken _ 

derun - Karaağaç yolunda Suri
yeli milisler Şeyh Süleyman Had. 
dad ile kardcşıne süngü ile toca. 
vüz etmek istem'şlcrse de o sıra-

(Birinci snhifedcn devam) 
giin hakkmclaH ilıtisaslnrmı 

aıılııtacaklardır Merasime her
kes iştirnk edebilir. Gelenler 
Jıukuk fakiiHcsincc hazırlanan 
büfede 'izaz ctlilcccklerdir. 

askerinin gözükmesi tecavüzün 
tatbik sahasına çıkmasına mani 
olmuştur. Tecavüzün sebebi Eti 
Türklerden olan bu iki kardeşin 
Halkevine yazılmış ve şapka giy. 
miş bulunmalarıdır. 

Vak'a derin bir akis hasıl et.. 
miş ve polis derhal Türk kuvvet. 
leri kumandanını keyfjyetten ha
berdar eylemiştir. Bunun üzerine 
mütecavizlerin teşhisi için faali. 
yete geçilmiş ise de Şeyh Haddad 
ve kardeşi kendılcrine gösterilen 

Birinci koşu - Bu s3 
ıicli. Üç yaşındaki ycrh ~. ~ 
İngiliz taylara mahsııst J1 

Şevket Kırgiılun ·rnrıı' et 
deki tayı ~alnız iştira!< d 

İkinci koşu - Üç ve 
il 

karı yaşta olup bu 5 ·ıııl 
dığı mükfıfathrın vel<~;ı!I 
rayı geçmyein hnl c; J3 
hayvanlara mahı:.ust~· Jc 
ramiye 500 lira idı ş:J' ııt 
Samn.lup jkinci, Taşpııı 
oldulnr. 

Üçüncü ko~u 
yukarı yaştakı ve s 
hiç mükafat kaz, ı n tı 
kan ve halis k :ı.n p.ro)bc 
!arına mahsustu 1311111 

Suriye askerleri ımısmda müte- Hin VJl, ikincıliği Mc 
cavizleri bulnuya henüz muvaf - cülüğiı Ceylan aldıl .rJlı.I ~ 
fak olamamışlardır Gerek zabıta Dördüncü koşu Ô· ,c d 
gerekse kumnnda11hk ehemmi - dikap koşusuydu. s 111 
yetle tahkikata devam etmekte _ kan yaştaki halis ıcıııı ı; 
dir. vanlarına mahsustu. 

Uzun bir asayiş devresinden Tomru, ikincilıği t# 9ıtcl 
Çüncülügu· · Dandi ı.:ııı~t vt' 

sonra bu hadisenin vtıkuu tees - p · 
da yol üzerindı:! uzaktan bir Türk sür ve teessüfle knrşılanmıştır. 

----------------------------~----'-----------

Beşinci koşu - l ' 

yukarı yaştaki yerl '-' ?ı' 
İngiliz haovvanlnnn:t Jt1 c 
rincilı • · Mansik , ık ?11"'1 
hrın. üçüncüliığu M 
dıar. 

Ila§, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ,.e büti.in ağrı
larınızJ derhal keser. İ<'ahında günde 3 knşc alınabilir. - ··-----

Müsabakaara g 
vam edi°k'eektir. ~ ,.,C. 

BARUTGÜCÜ • ~ d'.l .. 
Barutgücü sah~5~~ !> tel 

kevi ve Baru~guc• Ş 
ı8~· 

rrrasında vapıJan ıı • u• 
k~vi 4.1 kazannııŞ · 



: Rahmi 

Veailı:a, ttSim, malOmat ••not yerenler: Eski Osmanlı donanmıuıı <>rk .. 
nmdan miralay R<>mxl, İskele ve limanlar umum kumandanı alba;r 

Şükril Pala, komodor başUtibl İhsan, batan gemi kaptanları, 
..ı.ı armatörler. Ve bııııüne ka dar EWi kalan vwt.alar 

8delbotla Türk donanma
ının arasından geçeceksin 

~~~~~~~~~~~~..::::::~~___:::...___ 

lngiliz gediklisini 
atıl.an fedai kendini 

titretti. Göz 
toparladı ve .• 

.. 
gore 

ı(' liay<il.. • . 
~l'\tı,ki Tanrı sız; ll.orusunl.. canlarla çırpınan yüreğini ağzı - baktıktan sonra kendi kendıne 

1t1eıı ~·~!Jel dönün! na getırecek gibi oldu. Küreği pa. bunun mahiyetini kestirıneğe uğ-
• ' "'"'la rı erıne.· Jb · · b kt B t l d T h · 1 r. ..,... h de otun içerısıne ıra ı. o , raştı, kafasını kurca a ı. a mın. 

""ltııı ... 
1ııı Verdı1 kendi hızile yavaş yavaş ilerler- !er yaptı. 

Jı,; •• ıtaıı . er. Sonra denizi ·· ı b kt diktL _ Bu, bır ticaret gemisıne aid ı. "İıı 8ıı•l!l':_nış Palalı (l) kürek- ken goz erıni u no aya 
" >1~1 kiı ·· k onu kontrola koyuldu. olabilir! .. 
"'aıında Pu ve yakamoz.. 
• g0Zd karanlıklara karıştı_ Bu ışık bir geminin, uzak bir Diye dÜ§undü. Fakat sonra bu 
~l~n Silindiler... deniz vasıtasının projoktörüne fikrinden vazgeçti. Ticaret gemi-

~ lııd~ Olduğu yerde tekrar benziyordu. Fakat yandan bir ta.. !erinde projoktör kullanılmadığı. 
~etdiğl ... ~O kulaçlık bir iple rafa tevcilı yapmadığı için ziya m düşündü. Ve .. müdhiş ihtimal 

~ 1'% iiw ltiıçücil şamandırayı büzmesi bariz bir tarzda görün _ bir anda damarlarındaki kanı u. 
hı~iğı a~nde bıraktı. Ve .. gön. müyor, ancak ufak bir nokta ha.. yuşturacak, korkudan dondura -
't •ıııeğ rnlarının dönmesini linde göze çarpıyordu. cak bir hale soktu. 
•. 
0tltıı.;,'tkoyuldu. Mongöparkla (Devamı var) 

"h " aht lb Mongüpark ışığa uzun uzun 
~.;01. çılctı e ahirden ayrılıp =~;;;,;:;~==~~================= 
;;;:ar aylli lc~an sonra yarım saat H I K A y E 
lftıı ~lban'r ıstıkamette gitüler _ 

10() tı ııı bulunduğu nokta • D d k • 
~a dutd~re hdar ayrıldıktan u var a 1 
~!ar .. t.i ~· bırbirlerile veda. 
~ lçııı Qgopark açıktan git.. 
~~Ithaıd ~:rıın.ayı tercih et!!. 

k• ~ara sahu boyunca ilerle. 
I •.ı ~e ço{ "erdl Ayrıldılar ... 

....,lııııuuu hkarantıktı .. Gök ha • 
··ıııdi. ' ava durgun; biraz da 
'nu 
<!ıııı Serinı 
l!ı~g~Par1c 'k açıktan ılerleyen 
il;) ltu~v ın Çok işine yaramış, 
lt ~it. hr~'.le kürek sallamasına 
lıııa Q~lı g~nı, e.tınişti .. Birinci sa. 

bıt ~·· ın.cısırun yalnız ba • 
•'llıJ,. U§tna · 

~•: n golünde kalışın • 
1),,ğ 

t~. aıı ter d .. 
~ l 4fitt { dud ve korku ile 
tı~I alan aranlığın içinde hız. 
R' ~ bir Pade!bot pus!asız, ha.. 

<I ~~eıı J:~cuıuğun başladığını 
ıı• '•ı gidi:y caıp bir seyahate 

ı~~ Yıl kad ordu. Dakikalar bi -
~ !abu 

0
;r uzuyor, bu uzayış 

~tklı~ ile ~ak Yüreği korku 

1
1 .u~uYnrct ehelenen Mongü _ 

l l\g% u. 
'tt(~ geın. . . 
lilııı! bit ıcısı çalakürek iler. 
lı\. lıtıı noktayı ·· .. ·· de b . "il Yor· gozonun u-
~'ıı l!ıııa1t, 'n tnektuııu gizli üsse 
lı}~lıttuırıı 7 ?lin kendi gemisi
blllııı ıı. A. asıııı teınin için çaba.. 
!Q. lft ç,ıkçı~an, puslasız yol 
~Y'ç ı._ guç bir işli Fakat 
0 ıı· ~ .. an · ... 

~oıUıı llıci saata neler yaptırmaz!. 
1'1i. ıı' he~ bu halde geçmiş, 
'flit 'tdeııb·n 113 kadarı eksilmiş 

' ~oı. ıre u k ı.~1 ~ta h . za ta beliren bir 
Parças alınce görünen bır 

b~l] l>aı1 . 1 Mongüparkın hele. 
""lıiaı · ben· . ~, ltı ız vasıtalarında 
·)la.. klerd k' 

•'ten e ' küreklerin 
en ae . 

<> nl§ kısmı R. Y .. 

(4 üncil sahifeden devam) 

nnda bir çok gümüş ve allun pa. 
ralar a madalyonlar gördü: Hay. 
retle başını kaldırdı, duvara baktı 

Bir metre yükarıda bir delik 
Eli.IU soktu bir avuç altın çıkardı. 
Bir bir daha ... Elini soktukça aL 
tun çıkryordu. 

Öküzler sürtüne sürtüne deliğin 
ağzındaki sıvaları dökmüşler, bu 
gizli define yi meydana çıkarmış. 
lardı. 

Altunları sayarak mcndıline doL 
durdu. tam beşbin tane! ... 

Düşündü: Mendili bağlayıp tor
basına koymak ve yola çıkmak ... 
Fakat, tedavülden kaldırildı, yüz 

yıllar geçen bu altınları nasıl sarf 
edecekti? sonra bu, karnını doyu. 
ran istirahatini temin eden bu 
yüksek ruhlu fakir kadına karşı 

küfran töhmet olmıyacak mıydı? 

Altunlara bakıyor, hülyal.ar ku. 
ruyor; Güzel bir çiflik satın alıyor 
istediği gibi yiyor. içıyor, rahat 
bir ömür sürüyor. Birden bire kor. 

kunç bır rüyadan uyanır gibi ye. 
rinden fırladı. Ahırdan çıktı evin 
önüne geldi. Yaşlı kadınla oğlu he. 
nüz uykudan kalkmamışlardı. 

- Ne yapayım. kabahat benim 

değil... Bizzat ellerıne vermek 
~sterdim amma ... 

Dhe söylendi. Usuletle kapuyı 

açtı, avluya gırdi. ovlada tahta bir 

masa vardı. Mendilıni açli, masa. 

nın üstüne koydu. ve bir kömür 

parça~le dıvara şu cümleyi yaz. 

b'l'~ıtika 
Q ~o. 

~ı kızını 
~ .Oldüren kim ? ., 

1Qa11. J -----------
• Qn L oran Çeviren: F. SAMİH 

-1-
ACELE GELiNiZ r .. 

- Yoo ... Oraya, mJsamın üze
rine değil, başka bir yere k~y. 

- A.. Bir tüy süpürı;•·mı de çok 
görüyorsun. İşleri kım yapacak, 
Tozları kim alacak? .. 

- Bcr hizmetçi tu•amadığım için 
sitem ediyorsun, değil mi?. Ne 
yapayım, şımdili1< voziyclim mü. 
said değil. llerıde beıki . 

Mektubları birer birer oçarak 
bakar: 

- Vergi kağ:dı, elektrik fatura.. 
sı, terzinin, bakkalın pusulası. 

Di§çi de parasını i•'"··~r Vermez.. 

delik de •• 

dı: cBunları ahırdaki delikde bul. 

dum ... • \ 
Ve torbasını sırtına vurdu, yo. 

lıa düzüldü 

* İkı ay sonra, civar kasabaların 
bırinde karşılaştığı iki ıandarma 
nufus kağıdını gôrmek istediler, 
ve. 

- Senin adın Hayrullah değil 

mi? bizde seni arayc•rduk. Haydi 
karakola ... Dedıler Niçin tevkif 
edildiğini sordu. jandarmalar: 

- Bilmeyoruz, yüzbaşı öyle e
mır verdı. 

Hayrullah duşumiyordu: 

cŞüphesız, yaşlı kadınla oğlu 

şikayet etmiştir. altunların bir kıs. 
mını alıp götürdüğüme zahib ol
muşlardır. İşte, insanlar böyledir. 
iylik edersın tenalık bulursun .. • 
diye söleniyordu. 

Jandarma yüzbaşı$ı Hayrullahı 

görunce bir şey sÖ) i<'med., bir şey 
de sormadı, yanına bir jandarma 
kata. Yaşlı kadmııı köyüne giden 
otübüse bindırdL 

Otübüs, köy meydanında durdu. 

Kalabalık arasından bir ses se -
vinçle. 

- İşte, işte geld; 
Dıye bağırıyordu. Yaşlı kadın 

koştu, Hayrul!alun '.'ianakların -
dan öptü. 

- Voral, dedi. Bundan bôyle 
bir oğlum da senin .. 

Hahrullah, ömrünün sonunu 

büyük çiftlikte rahat ve huzur 
ile geçırdi. 

seniz mahkem0 ye müracaat ede. 
ceğim diyor. 

Mimi gülüms,yerek: 

- Sanki ~ö?:le:jmi~1'ı: g hı .. 
Hepsi bir günde gönderiyorlar. 
Adam sende! Üzülme, ehemmiyeti 
yok. Bir masal nkur, gelecek ayın 
sonuna atarız. 

- Öyle şey :rıı olur? Insana ba. 
takçı derler Sonn kimse emni -
yet etmez. Bır çare '1üşünmeli, 

hepsini değilse bir kısmın, ,·errr:e
li, ağızlarını kapatmalı. Faht na. 

sıl? Bir paramız ;,'ok. N'e yapoca. 
ğız?. 

- Ne yapacağız hiç. Ol uruna 
bağlarız. 

- Senin vazif·~ndc cicğll. . 

- Ne yapayım, a·jlıyayım mı'>. 
- Ah! Gençlik ... Z ı ıa:'.ı !\timi 

Keşke o Universal Bazori'nın di. 
rektörü ile e\•lcııseydın Herif se. 

ni çıldırasıya sc,·iyordu. Rahat 

ederdın, bır dediğin iki. olmazdı. 
Halbuki ben•mle 0,·hndın. Yok 

yere sıkın•ı çekivorsun mahru -
m\Yet içınde yıısıyorsuıı. D 11 de 

K AD 1 N 
(4 UncU sahifeden devam) 

kınca onları keskin ve ince husu. 
si penslerle kesmek icab eder. Sa. 
kın tınıalc kıskaçlarile kesmeyi. 
niz. Çün1..-ii bu suretle onların çok 
çabük büyümelerine ve şeytan tıı -
rıağı !;!eklinde fırlamahrıına se
bel>tyet verirsiniz. 

Eğer, dikkatsizlikle parmağını
zın bir tarafını yaralarsanız dar. 
hal Ora'J'll alkal sürmeniz liizım. 
dır Çünkü en küçük yaralar, ha.. 
ma> lann çıkmasına sebeb olabL. 
tta çizgiler ıstırab verici cdola.. 
lir. Parmaklarınızın di.bine orta. 
dm keskinin bıraktığı hafif sızı. 
!arını dindirmek ve o ince derile. 
ri daha Ziyade yumuşak bir hale 
getirmek içfn hususi mehlüller. 
den siirel', tırnaklarınızın bi~imi. 
ni daha ince bir törpü ile son de. 
fa olarak muntazam bir şekle so. 
kar, sonra sabunla yıkar ve cila 
sürersiniz. Cilaların da cidinizin 
rengile ve yapacağınız İ'ilcrle a. 
henktar oması icab eder. Gündüz 
içn beyaz veya hafif pembe cılalar 
iyi gider. ELinizin Cildi eğer biraz 
esmerse cilanın pembelği daha 
kuvvefü olabilir. 

Eğer, tırnaklarımz kırılıyorsa 

haftada iki üç defa husus! yağ 

banyosuna sokacak, bu suretle 

onlarm m1'kaveme\lerının ve yu. 
muşaklıl<larının artmasını temin 
edeceksiniz!.. 

Kız Kulesi 
(5 inci sahifemizden devam) 

!arın kararmasını bekliyorlar. İs.. 

tanbulun en muhteşem gurubu 
burada seyrediliyor. Te.. güneş 
bir bakır tepsi gibi kıpkırmızı to. 
parlağını insanı hayran bırakan 
tayıflarla süsleye süsleye ufukta 
gizlenirken buradan seyredHen 
manzara, gözü l>eslıyen, gönlü 
do}"11fan en tatlı ve kandırıcı bir 
görünüşle insanı sademsi hale ge
tiren bır seyır oluyor. 

* Gece .. hala biraz evvelki guru. 
bun gönüllerde bıraktığı hazzı 

şimdi de bahçedeki çalgı körük
lüyor. 

Boş masa bulmak imkansız .. 
tek islremle ele geçırenlere gıbta 
eden, ayakta, kenarları dolduran 

kalabalığa baktıkça insan hayret 
ediyor. İyi bir s~z, güzel bir çal

gı, temiz kıyafetli garsonların 

servis yaptıkları masalarda eğ -

!enen halka gecenin ilerlemesıne 
rağmen hala yerlerim muhafaza 
ettiriyor. 

Gece (2) ye kadar muhtelif fa. 
sılalarla işliyen vapurlarla san -
dallara motö:lerin ta~ıdıkları ka
abalığı da ilave ettim. Ve yekıln 
çektim. Ra'kam çok yükseldi. 

Kim ne derse desin. İstanbul 
hemşensinin yüksek zevkini isbat 
eden bu rakamı tekrarlıya tak _ 
rarlıya vapura dönerken günümü 
ziyan etmediğıme kanaat getiri
yorum 

İstanbulun nüfusu kalabalık 

semtleri olan Üsküdar ve Kadı -

köyde ohıranlardan başka diğer 

semtlerden gelen binlerce insa _ 

nın eğlendiği bu yer her halde 
yazı tam ne~'e lle geçirenlerin 
meskenıdir. 

senin istediklerinı, cı.rzularını ya_ 
pamayınca üzülüyorum .. 

- Zararı yok, kocacığım ... Bun. 
!arın hepsi geçer. Sen yalnız cesa. 

retini kaybetme. Göreceksin, bir 
gün gelecek meşh 11· ı lacaksın. 

Çok, çok para lcazanacaksın. : la -

hat edeceğiz. Bu ~'Ü'11erin ac•ısını 

unutacağız. Şerlo;: P.olms'!n, ko

miser Megret'in eserlerini tedkık 

et. Mali'ımatını, tecrübelerini art_ 
tırmıya bak. M~rtin, meselesinde 

komiser Vovıyı tenvir eden sen 
dtğil misin? .. 

- Evet, o işte bir tesadüf yar
dıın etti. 

- Yine edecek, eminol... 
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TAR 1 H 

Yüz sene evvel •• 

(5 inci sahifeden devam) l 
biç bir şey. Trenler birbirlerine 3 
metre kadar yakın geçi;ı orlP-r. 
Yolcular oturdukları yeri muha. 
faza eder, başlarını ve konarım 
pencereden uzatmazlarsa ;üç bir 
tehlikeye maruz değildırlr .• 

1829 da Liverpolda bir de tren 
yanşı yapıldı. Novolty treni saat. 
ite 40 kilemetre yol almakla yarışı 
kazandı. Birinci oldu O zaman is
tasyonda bulunan ve bu yarışı 
seyreden bir muharrir trenin ge. 
çişini şöyle anlatıyor: 

cMakine denilen büyeliinın en 
muhteşem görünüşü, ;nsan cesa. 
retinin en parlak nümunesini can
landıran tren demir rayların üze.. 
rinde kayıyor, uçuyor gibiydi. Ba.. 
karken insan kendini kaybediyor, 
içinde bulunanların kazadan ma.. 
sun kalması içın Tanrıya yalvar. 
mak, düa etmek ihtiyacını du.ı-u-
yor.• 

larile vagonların kirli tahtaların
dan korumak için mavi iş gumlek
ler ile seyahat ediyorlardı. Loko. 
motifin bacasından savrulan kü. 
çük kömür kırıntılarından gözle. 
rini korumak için yolcuların ke. 
narları kapalı toz gözlük -
!erine benziyen gözlükler kulan.. 
mak mecburyeti de vardı.• 

İşte, şu tarüe göre o zamanki 
tren se>yahırtlarında bir üçüncü 
mevki yolcusunu hayalinizde can
i.andırınca gülmekten kendinizi 
alamassınız şüphesiz! .. 

Rahat dediğin bu kadar otur!.. 

Katar memurlarının vaz:feleri
ne gelıince: Bu adamlar da deh • 
şetli müşkülat çekiyorlar, bin 
tülü güçlükle işerini görebiliyor. 

lardı. 

Mesela, biletlerin konturolu 
için vagondan vagona geçmek la. 
zım geliyor, bu iş, muazzam bir 
canbazlık oluyordu .. 

lngiltere - Hindistan 
( 4 ünrü •ahileınlıden devam) 

kongresi evvelce unutulmamıştır 
ki Hindistanda büyük grevler ılan 
ettirmişti. Fakat Ga.ndi hareketi. 
nin en mühim tezahürü şiddet ve 
kuvvet göstermeğc lüzum olma
dan yaptığı mukavemet olmuştur. 
Şimdi bu meseleler mevzubalu o. 
!arak Hindistanın idare şekli mü. 
nakaşa edilirken Gandı:aıin tekrar 
mükavemet hareketine girişip gi
rişmyeceği meselesi düşünülmek.. 
tedir.Daha müzakerelerin başla. 

dığı ve bittiği, neticesiz kaldığı 
iddiası yQktur. Öyle görünüyor ki 
çetin olmı:ıkla beraber uzun uza. 
dıya müzakerelerle b<r neticeye 
varmak maksadı takib edilmek
tedir. Gandinin mukavemet ha _ 
reketi Hindistanda alıp yü~üdilğü 
takdirde umumi hayatı felce uğ. 
ratacağını ileri ~üren kongre er
kanı birçok eyaletlerde kedileri.. 
nin kuvveti! oldukları kanaatin. 
dedirler. 1935 de kabul edilı:,n ye
ni kanunun tatbiki ağır ağır oL 
maktadır. Bunun birinci kısmı 

daha geçen sene tatbikat sahasına 
çıkmıştı. Diğer kısımları da yavaş 
yav tatbik ed:lecek; deniyor. 

Yarıştan sonra tren seferlere 
tahsis edilmişU. Üç gün sonra saat 
ta 48 kilemetre hızla ve bir yolcu 
vagonu taşıyarak hareket eden 
ayni lokomotifteki bir mühendis:. 

•Geçtiğimiz yerleri ancak seçe. 
biliyorduk.• 

Bütün bunlara rağmen o zaman 
ki seyahatları fevkalade bulan bir 
yazı mevcuttu. Bir kadın muhar
ririn yazdığı satırlar arasındaki 

şu parça 1837 deki trenlerın ev. 
safını tarif ediyor: 

1 RADYO] 
Üçüncü mevki yolculan 

Diyor ki, bugün gülünç buldu. 
ğumuz bu yazılar sür'atin ilk 
merhalesi olan o tarihte lokomo. 
tiflerin ne kadar hızla seyrediL. 
diklerine birer misaldir. 

O zamanlar, sür'at yep ~eni ve 
ıtap taze bir mefhumdu. 

Binaenaleyh pek tabii olarak 
Jnsanlarda hayret ve korkunun 
karışık ifadesini hasıl ediyordu. 
Fakat çok geçmeden halk buna a.. 
lıştı. Günden güne sür'at arttıril
dı. 1825 de Fransa ve lngilterede 
saatte 100 kilometrP yapan trenler 
meydana çıkarıldı. 

Trenlerin :ıalkın istifadesine 
edildikleri zamanlarda yalnız bi
rinci mevkıi vagonları konfora 
malikıt.i. Üçüncü mevki yolcuları 
bakir görülüyor, bu vagonlara 
konfor tatbik edilmiyordu. 

1830 lie 1150 yıl!arı arasındaki 

üçüncü mevki vagonlarını tarif 
eden Moyaux :ıdlı Fransız muhar. 
riri şunları söylüyor: 
•Vagonların ne kapıları, ııe de 

ba•amakları vardı. Dişarıdan da.. 
yatılan bir seyyar merdivenle yol. 
cular vagonlara giriyorlar. tahta 
kanepeler;.u üstünden atlıyarak 

kendile--· .. , bir yer intihan edi
yorlardı 

Sonraları bu işin zorluğu anla.. 
şıldı. Vagonların yanlarında bir 
delik açıldı. Bııralara basamağa 

benzer birer demir konuldu. Da
ha sonra delikler muntazam kapı 
halne ifrağ edildi. Bu arada da 
ikıser tahta basamak vapıidı. 

Ürüncü mevki vagonlarının Ü
çüncü mevki vagonlarının üzeri 
açıktı. Yolcular rüzgara, yağ • 
mura, kara, soğu,ğa., sıcağa, ıtoza 

hulasa sıhhati tahdit eden her ta-
bii arızaya karşı muhafaıasız ka. 
lıyorlardı. 

Yolcular, şapkaların uçması 

yüzünden kasket gyiyorlar, elbi. 
selerini trenin duman ve kurum. 

Mimi mektubu aldı, okumıya 

başladı: 

·Azizim, senden büyük, pek bü 
yük bir ricam var. Yardımına 

muhtacım. Benden bunu esirge. 
miyeceğine emin olduğum için şu 
satırları yazıyorum. 

·Tatil müddetini geçirmek için 
Bretanyaya, Pluharama geldim. 
Sen Briyö'nün birkaç kilometro 
ilerisinde küçük bir körfezin kr' -
narında küçük bir balıkçı kö- ·d·ın:y-

,,;ın e ın-
·Bir düzüne kolub, YiM'ı.in hare _ 

yalar, balık ağları, uJJdu~u gör -

senin yanında kücn yanına gitmiş. 
lık. Yukarıda 

c26 dakikada gilmek. 26 dakika. 
da dönmek.. Ne güzel se)·ahat! 
Hafif bir vagon içindey:im. İnsan. 
da üzüntü meydana getiren sar. 
sıntı, sarhoş arabacı, durmadan 
kamçı darbelerile koşturulan za. 
vallı buııada yok. Yol arkadaşları 
da kibar halktan olunca insanın 
bu seyahate doyması imkansız. 

Fakat katarın hızından gözlerim 
sulanıyor. etrafımı iyice seyrede. 
mi yorum.> 

Mazinin hakiki vak'alarını bil
rrriven edebiyatçıların ilk zaman. 
ı..ı;da tı:ıene hücum etmelerinde 
ne kadar haksız olduklarını yuka
rı.ki bir kaç satı~ göstermeğe ka. 
fidir. 

Atlı arabalarla se~ abat edildiği 
zamanlarda yolcuar daima yoruL 
mağa rahatsız olmağa mahkumdu
lar. Maamafih şimendiferin ilk 
senelerinde yolcular daima yorul. 
mağa, rahatsız olmağa mahkum. 
dular. Bu zamanlard" ve hatta 
daha sonraları da zengin ve sö
züm ona asil sayılan kimseler, bi. 
rinci mevkilerde bile seyahat et.. 
mekten çekinirlerdı. Bugün ayni 
tramvayda veya trende mebusun, 
,.,,nginin, fakirin, köylünün yan 

BUGtJNKÜ PROGRAM 

Akşam M§riyatı: 

18,30 Plilia dans musikisi. 19,15 
Rifat ve arkadaşlar: tarafından 
Türk musikisi (Uşak, Hüseyni). 
19,55 Borsa haberleri. 20 Grenviç 
rasathanesindPn naklen saat aya.. 
rı. Mustafa Çağlar ve arkadaşları 
tarafından Türk musik'.si. 20,40 
Hava raporu. 20,4~ Ömer Riza 
Doğrul tarafından arabca söylev. 
21 Saat ayarı: Orkestra: 

1- Suppe - Kavalöri lejer 
2- Straus - Vals. 
3- Linke • En termezzo. • 
4- Midlton _ Rey dön ncgr. 

21,30 Fasıl saz heyeti: İbrahim 
ve arkadaşları tarafıııdan (Suzi. 
nak faslı). 22.10 Müzik ''aryete: 
Tepebaşı belediye bahçesinden 
naklen. 22,50 Soıı haberler ve er
tesi günün programı. 2:! Saat a
yarı: Son. 

j D~7 Hıorl 
Cemaziyeleve! 

1 27 
Tem:nuz 

12 
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25 Temmuz ı Pazartesi -
:yana oturması o zamanki zengin- 1, 1~------~:-----:---
lerin ve asillerin ne kadar kibar. 
!ık düşkünü olduklarını göster. 
roeğe kafi gelir. 

İlk trenlerin vagonlarındaki 
tenviratı da acınacak bir halde idi .. 

60 yolcu alan bir üçüncü mevki 

vagonunda yalnız bir yağ liimbası 
yanardı. Birinci mevki vagonlar. 

da da ışık çok azdı. Hatta bu se
beple İstasyonlarda zengin yol
cular için küçük ceb liımbalar! sa.. 
tılırdı. Seyahat esnasında kitap 
okumak ôstiyenler ancak bu liim. 
balarla kitap okuyabilirlerdi. 

Vagonlarda konfor evvelii Ame. 
rikada ve Rusyada görüldi... 

Daha 1837 d<! Amerikada, ya.. 
taklı vagonlar yapılımştı. 

1869 da Pulman yataklı vagon-

Vakltıar 

Güneş 

ôtle 
ikindi 

Akşam 

Yat• 
lmnk 

va .. tı Ezaııl 

sa. d. si. d. 

.ı 48 9 14 

12 20 4 47 

16 17 8 44 

19 33 u Jj 

21 1 52 

Piyer Bopre hafifçe güli!.Jiselerden önce dolduran İngiliz devriyeleri 
di ... Karısının bu safiyeJİcakta gezen halktan çoktu 
gitmişti. 

ot~~::o~um~~stin 
hibleri çok · 

Yahudileri 

~~i~ a~taa·rruza geçtiler 

1 ~~~~~~~~ 

IHagfada vaziyet çok gergin, 
silahsız araplar öldürülüyor ! 

Piyer Bopre ];arısını dinlemi -

yordu. Son açtığı mektubu dik.. 

katle okuyordu. Çehresinde hay- . ' 
ret alametleri görülüyordu. ~••-

çamlar arıvetle meçhul cismin bir 
maıı, e•'Cesedi olduğu anlaşılmıştır. 

• y.ıiıdise hemen polise ve mü<i • 
. deiumumiliğe habeı verıilmiştir. 

Cesed morga kaldırılmıştır. Bir 
cinayet karşısında bulunulduğu 

kanaatini uyandıran bu hadisenin 
aydınlatılması ve ölüün hüviye -
tinin meydana çık•rılarak cinaye$ 
fai11lerinin bulunması için büyük 
bir dikkatle çalışılmaktadır. 

İngilizler çetelere karşı 
çetel~r hazırlıyorlar ! 

Beyrut 26 (Hususi)- Filistin. 
deki vekayi son kırk sekiz saat 
içinde çok şayanı dikkat bir hal 

ikhsab etmiştir. Hadisenin en zi
yade ehemmiyet alınacak taraf'. 

Yahudilerin k•mitacılığa başla -
ması ve Arablara karşı mukabil 

taarruza geçme!eridir. 

Cuma g'ünü ramazdan çıkan 

Arab cemaati ;;zerine atilan bom. 
badan sonra muhtelif yerlerde de 
Arab mahallelerin~ ve toplulugu. 
na bombalarla taarruz ed imiş 

k , . .ıstakil 
Başını kaldırdı, arısına 

.. . de bula. 
Jilber Şovalıyeder 

1 
h 

1 ser ev asını 

çok garib bir mekty'ikinci sahife • 
lıyamadım. '.\! • (Devamı 6 ıncı sahifemizde) 

de sen oku ... 


