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Bir Fransız gazetesine göre \ 

İtalyan -Alman-Japon an
laşmasının hakiki mahiyeti 
Avusluralya için sarı tehlike var! 

Halk JaponyaileAmerika 
.Bankası gizlice anlaşmış! Atatürk'ün Ankai-aya ilk ıelitlerinin 18 inci yılclönümünde Ankara uı. 

ımyclamndaki menaim.. 

Seı mayege hazi- Hariciye Nazırı bu haberi tekzip etti Kızılay yıldUnDmD mDnasebetlle . 

nede iştirak Amerika nekadar tazminat istiyor? Atatürk'ün telgraflara teşekkürle 
edecek 

Ankara, 28 (Telefonla) - Halle ban
kası teşkili hakkındaki kanunun tatbiki-
1" geçebilmek ıçin bu bankanın senna
l'esine hazıncnin iştirakini temin maksa
diyte hükClmet tarafından Meclise bir ka
l!un liyihası \'eritmiştir. 

layihada, bu iştirakin haıinede mev
tılt tahvillerin satı§! ıle temin edilmesi 
tekıu edilmektedir • 

llalk sandıklarının ilk tesislerinde ser 
ıı.yeımne iştirak etmtk üzere hazinece 
l~ edilecek 200.000 lıra Jktısat Veka
.eti emrine bir bankaya tevdi olunacak 

- • .. ı.n~r=ılr h:.11t nntftlrl•" 
Q!kıır~ baJk. ~ mal edfle-

Hallc sanaıklanna resmi sanayiden a
lınacak i~tirak hisseleri vil!yet idarei hu 
IUsİYeleri ile beledivelerin her 9"ne bOt· 

Paris, 28 (A.A.) - Çin • Japon f 
ihlilifmdan bahseden Figaro gazetesi ı 
fiiyle yuıyor: 

"Gazetta del Popolo'nun Bertin 
muhabiri, Japon 11ıeniılernesini lnRi· 
liı donanmalan ve bilhaua Avustral· 
yaya do~nı yürüdüğünü yuıyor ve 
diyor ki: Birkaç ıene ıonrı Avut-tral
vadaki işletilmiyen rnnazzam eervet· 
ten bahsedildiii ve birtakım ldlçtik 
ean renkli adamlann bu topraklardr 
ki een·etleri kıymetlendirmek hakkr 
nı ileri sürdüğü işitilecektir. 

Torino•nun en bOyilk ~ıetesinin 
ilk sayf asmda çıkan bu ynılır hal
van - Japon ittif almın hakiki mahi· 
yeli ve ~Ha Je1111...-........... ,.,.,...:llftl..,_ 
m&dıfaa mesf'lesfn1n t.6ı1d renKi 
lıakkmda bir fikir vermele klfidir. 
Vı~inrtnn, 28 ( A.A·l - 8111 Tokvo 

gazetel~ri Tokyo ile Vqingtio auuım· 
da Panay hidiıeainin halli hakkında 
gizli bir itilir me\·cut olduğunu ha· 
her venne~ti. Hariciye nazırı B. Hull 
matbuata beyanatta bulunarak oqre
dilea notalar haricinde bir ıey<leıı ha· 
berdar olmadıRını ıöylemiıtir. 

.Amerika Hala Y nU§madı 
va,İDA'fOD, 28 (A.A.) - Panıy 

ıneselesinin balledilmit olmaııma rağ
men Amerika efkan umumin~tıi, biı· 
yük bir ademi itimat muhafaza et· 
ıekte olup hu ademi itimat ufak bir 

lıadi•f' ka~r!!rnıla derhal yeni bir ger
a;intii~ taha"' üt edecektir. 

Muhtemel harict bir tehlibye kar
me•lelll'n• DV:ıtlw:WM:&Mlı ~urınek 

anuaaada Wnaa mtlmeuiller mec
liıindeki fırkalar Tfteean, Amttikanm 

(Sorau Sa. 4 Sü. l) 

~nde un umf meclis ve beltdiye m«· Ed • k d b. k 
~ .. tarafından tesbit olunacak miktarfa ırne apı a ır aza 

ılaşaraktrr. 

enizbank ilıti .. IJar bir kadın kamgon 
~n cuma Kfinü Büyük Millet 
liıi Denizbank kanun Jiyiluu ınm 

'-fııakeresine haıladı; liyiha o gün 
~~zakere edilip Medisten geı;erekti· 

altında öldü 
•reson Sayla\'! Profesör Sadri Mak· 

~'nin ''Denizhank" terkibi Türk 
:!:~i?e. ~ygu~. de~ildir~ ~olumla )·ap· 
'"51 hır ıhraz uzerme layıha enrürne
lae gönderildi; kanunun umumi lıe· 
Jeı!e müzakereı:ıi ile tas<f iki ıle iki giin 
~cıkmiş oldu . 

• Bntı;e enrümrrıi müzakere 11• tİl·e· 
:lllde "Denizlıank" İ;ırııinin nmlıafa
ta'!'•nı karar \ ert'rek Sadri Mak;ımli· 
)' 

111 itirazını reıldf"tti~i gihi ummni lıı> 
Jttlte Bay lmıail ~1ü~tnk Ma)~kon ilt
i~ Hasan Reşit Tankut'un uzun , .. 
~ 1 hılldaf aalarını dinlf'ıliktPn sonru 

Cilmenin karannı tasvip etti. İhtiyar kadını öldilren kamyon 

~ ıaretle yapılan itiraz kanunun 
1
------------

litın·kere ve tasdikini iki gün gecik· Hariciye veklll An
.... '!P; ·~ olmalda heraher ismimle hiı;hiı 
,.Şlltfik olmarfı. karaya gitti 
tiia 14

l>enizhank,. terkibinin Türk ıive· Uç gündür şehrımizde bulunan Hari-
~~ Uygun olmaclı~mı iddia eden sa· ciye \'ekilimız B. Tevfik Rüştü Aras dün 
Jt. Profesör pt>k h·i hilirnrılu ki da akşamkı ekspresle Ankarara gitmiştır. 
,;;-vel Mer.li'lten "Etihank '', "Sii· Doktoı l\ras hareketinden evvel Hari-
di ank., isimleri ıe(fllittir ve ,im· ciye Genel ScK eteri B. Numan Mene-
1.i!e kadar hu iAimlPrdf"n ikiıııi rfe hiı mencioğlunun e\'ine ,Uderek kendisine zi-

lal'ıfta, hiç bir itiraıa drjil ~iiıı \'art'tte bulunmu~tur. Memnuniyetle ha· 

ASIM US 
her aldııımıza gore. bir hafta kadar e\'vel 
ameliyat gören B. Menernenciollunun 

'-..,,, (Sonu Sa . .J Sü. 5) sihhati tamamivle iyileşmektedir. 

F'ırflna tekrar başladı 
l'oLda bulunan vapwJar Lıman

lara sığınıyorlar 
CYamsı 4 GllCI 1ayfacla) 

V aka yerinde tahkikat yapılıyo\" 
(YUlll 8 aa ea,hda). 

Ankara, 28 (A. A.)- RiyHeticilmhur Umum! Katipliğinden: 
tcmı.y kuramaaan 80 meı yılda nümü münalebetiyle yurdun her kö

fUİnclekİ Kızılay kanunlarından, Ata türk'e, vatandaılana yüksek hiıl .. 
rine ff yardım severliiine tercüman olan birçok ~ gelmektedir. 
Bandan mütehuaiı olan Atatürk, te,ekkürlerinin Anadolu Ajanar vaa 
taaiyle iletilmeıini emir buyarmatlar dır. 

Romanyada da Faşi 
hükUmet kuruluyor 

Eski Hariciye nazırı Titülesk 
ıemman ,....,... ı"ln k•r• Ualas nele eldulu•11 li••RIA 

derhal Viyanaya gitti 
Kundması muhtmıtl fa.şist hük'4 
mıttm kaçtılı söylennı B. Titültsko 
Bükreş, 28 (A. A.). - Havas ajansı 

muhabirinden: 
Alınan bazı haberlere inanmak IAzım

gelirse siyasi vakayi, heyecan uyandıra
cak bir şekil almaktadır. Kral \eni ka
bin0yi teşkil etmek vazifesini ·mi ayet 
rrJllt Hinstryan Ra is fırkası şefi B. Go
ga'ya tevdi etmektir. 

Goga'mn teşkil ettiği hükfunet. açık
ca naS)'onalist mahiyette ve belki de oto
riter temayüllere sahip olacaktır. Söylen
diğine göre böyle bir hal suretine te\es.
sül edilmesi, kralın son teşrii intihabatta
ki muvaffakiyeti sağ cenahın ifratkArane 

(Sonu sa 4 Sü 5 ) Titülesku 

Dahili istikraz tahville 
"ikramiyeli t9S8 tahvlllerl,. ismini ala<' 

Türk borcu tahvilatı bu tahvil 
lerile değiştirilebilecektir 

(Yamı 6 ncı sayıfad4} 

Yılbaşı gttnü 
...., ~ -- -- ,,_, ~ 1-3 • -- ,..-,- -

Gazetemizin okuyucularına 
Edebi bir hediyesi 

OSMA!vOF LAR 
YAZAN: Kenan HulQsl 

Ayrıca dalma elinizde bulunacak 
ı... gUzel bir SDrprlz 
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itim 6qlıisled 
,_. ... ·---·-·· .... --·---

Telepati diye bir-
şey vardır! 

Bu sene siyasette ku 
vet hiki m oldu 

.--------===== ....... =-===--Yazan:===============ı=======-=~· 
Me,hur Amerikan Muharrir va siyasi si 

Upton SDnkUer 

Milletler cemiyetinin denizde iki; karada 
bir tek hüvük ordusu var 

İnsan bir başkası ile daima kulJa· 
nılan his vasıtalarır.t lan -görme, i
tilme, dokunma. tat ve koku alma his
leriarlen- diğer bir yolla temasa ge 
lebilir mi? Bir zihindeki dü'2ünce ,·e· 
ya hayal doğrudan doğruya haşka bir 
.1ihine naklolunahilir ve oradan bir 
tekil halinde ortaya çıkabilir mi? 

Bu mümkün olan bir ıeyse acaba 
nasıl oluyor? Acaba beyinden, radyo 
dalgalan gibi çıkan bir ıey mi var? 
Y oba bir denizdeki muhtelif cere· 
yanlar gibi, zihinlerin dibinde ~dip 
gelen bir cereyan mı var? Eğf"r ha
kikaten b<>yle bir kuvvet vana bu 
kuvvet inkişaf ettirilip daha geni' bir 
sahada kullanıJahilir mi? Ru. bizim 
görünmesine mani olamadığımız fİm· 
ıek gibi bir Şf"Y midir? Yoksa Frank· 
linin bulutlardan tutup çekmeye mu· 
vaffak olduğu yıldırun gibi bir §'"Y 
mi? 

Bunlar sualler. Cevaplar da, ihti· 
aar edebildiğim nisbette şunlardır: 

Telepati denen bir ıey varJrr ve 
hakikate:> varlığını isbat eder. Kuv
vetin mahiyeti ne olursa ol!lun mesafe 
tanımaz; kırk mil öteye ele, on metre 
uzağa olduğu gibi l~;ıir eder. Kendi· 
Jiğinclen ortaya çıktığı ve husu i bir 
ıekiJcle olduğu zaman eminim ki is· 
tenildiği gibi k111lanılnbilir. 

Daha ileri gitmedım size karımı tak 
dim etmeme mü@aade buyurun: Çün· 
kü elimdeki ishatların bir çoğu onun 
elim hissine dayanıyor. Kamn ce· 

nnplu bir ailedenclir; hahası r.~kiden 
çiftçilik, banka müdürlüğü ve Missis
sipni'dc hiikimlik etmiştir. 

Daha ,.ocukln!!ımcla b<.ivle feyler o· 
)urmuş. Mesela für gt:ce Meri rilya· 
ınnda yatu~mda hir ijhıe olduğunu 

görmü~, kalkmış ho~una aramış. Er 
tesi sabah. gi)rcHiğü rüyayı annesine 
an latrm~. GPce, ba~ka oda~a yatmış 
olan annesi de: 

- Ne tuhaf! elemiş. Ben de rü· 
yamda ayni ıeyi ,;ördüm, uyantlını. 
f akııt hakikaten yataktır bir i~ne bul
dum ... 

Daha yakında olan diğer bir mi· 
ıal: 

Kalifomiya'ya geldiğimizden biraz 
sonra idi· Kanın bir gün Cek I..ondon 
hakkında endiıe duyduğunu ıöyledi: 
Muharririn büyük bir zihin karışıklr 
ğı i~inde olduğu hakkında israr edi· 
yordu. Bu mesele hakkında biraz ko· 
bU§tuk: Sonra giı)ıp Lomlonu hula
hnr, dedim. Karısının arzusu olma· 
dan evli bir adamın işine karı,mak 
doğru olmaz. dPdi. İki gün onra Cek 
Londonun ölüm haberini aldık. 

t 

Meri'nin ba~ı ağndığı zaman bu 
baı ağrısı bana fr;eçer, onda kalıııaztb. 
Bir kere de ben hazımsızlı~a uğra· 
dığmı zaman onda hazımsızlık ba la· 
dı: Halbuki o zamana kadar lıiç höy
le bir rahatsızlığa tutulmanıı~tı. 

On sene katlar hu meseleyi unttt· 
ttık. Ben Amerikada JSlalıat yapaca· 
RDn, diye uğraıııvorclum. Karım ıla 
maddeci inanışlara son derece saplan· 
mıştı. 

Fakat kırk yıı~mı p:tı;er ır;e~n, ya· 
nmda bulunanların hastalıklarım k:ıp 
mak adeti sıhhatini bozan bir derece
ye vardı. Bu yilzden. daima zihnini 
yorma~a ha!lla<lı; ruh me!l,.]esi onun 
için bir lıa,·at memat mf" f'lPsi oldu. 
Cıtte yanlanna kadar oturur, nıh 
hakikatte neclir. na,.ıl çalışır, nılıla n,. 
yapılabilir cliye liğrenmeğe ~alı~ır, ka
la patlatırdı. 

Her şeyin iizerindf" i~lt'nınf've ihfr 
yacı varclır. Bugün karnn bir ft'\ le· 
re inanıyotsa hiç •Uplıf" etnıe) in ki 
onlar üzer"nrle ~alr"ını... hn ı:iinldi 
hayatında j bat Ptrniş nlma11ınclaadır· 

Şimdi size anlatacağım tt"rrübeleri 
• yaparken belki yüzlerce defa hana 

dönmtı,: 
- Mavaff ak olacağımıza emin mi

D? demitti. Neticeden emin olmak 

İçin ne yapmalıyım?. 
Yaptığımız tecrübeler tonlardır: 

Çalışma odamda tek başıma kala· 
rak bir resim çiziyoruırı. R.-smi yap· 
mağa başlamadan e\\'el kapı) ı kapa· 
mııuncbr. Resim bitmed.-n evvel dt' 
açmayorum. Ret1mi yaJup bitirdiktt-n 
•onra elime alıp ıöyle kaldırıyorum 
ve bet on dakika ır;özlerimi resme di· 
kiyorum. 

Karmı ıla kf'ndi odasındadır. fki 
oda ara•rıula on metre kadar bir me
•af e vaı ·•ır K11pılar da kapalı. Ara· 
nuzda e1 lıltn lakırdı, benim resme bat 
)arken: "Tamaru !" der.rekle onun res· 
mi hitirdi~i zaman "t.ımam!" deme· 
~inJen ikırt:L 

Bıındıw ı.<-nra hen yHptı~mı resmi 
alıp ()ntın oclasrna giJiyorum ve re-

• 1 • k 1 sıır..,.rı ar': aştarı)ora..ı.. O zaman 
~örüynm iri ikiaıiz c) .. ı:yni ~eyin res
mini ( ınest'la hir yılılız resmi~ yap· 
mı~ızl 

Bundan başka, gene kendisi gör
meden yaptığım bir resmi zarfın içine 
koyuyorum· Kapayorwn. Karun eli· 
ne alıvor. Zihnini zarfın üzerinde 
topla}or. Sonra bir kağıt kalem alıp 
resim yapma~a baQlayor: Yaptığı re
sim zarfın içindeki resmin ayni veya 
çok benzeridir. 

Y aptığunız bo resim tecrübeleri • 
nin sayısı 290 dır ve yüzde 23 ünde 
tamamiyle, yüzde 53 ünde kısmen 
mu\•affak olduğumuzu giSrdük. Yüz· 
de 24 ünde de muvaffakıyetsizlik gö· 
rülmüştür. 

Bu tecrübelerden sonra ~a netice· 
ye vardmr ki, insan üstU bir ~irin, 
ybiu.t La J.iairn tıtörnu;•lli)UJIZ tCf~ 
htışka bir lıis varllır. Siz ne dec
eeniz deyin, fakat bununla sakın alay 
etmeyin. Ru. hakik11• en olan hir ~f'y ••. 

C. H. P. R"rubu 
toplandı 

Ankara, 28 (A. A.) - C. H. P. grupu 
bugün (28-12-937) Antalya saylavı 
Dr. Cemal Tuncanın reisliğinde toplan
dı: 

Parti grupunu ilgilendiren bazı mese
leler görüşüldil. 

Güzel bir teşebbils 
İzmir (Hususi) - İzmir Ticaret vt 

Sanayi odası, ıehrimizde bir (tacirler 
kulübü) kurmayı Juu arlaıtınnııtır. 

Kulüp b"nası birinci kordonda iı•ıa 

edilecek ve muhtelif salonlar, gazino , , 
lokantaları ihtiva e.Jecektir. fzmir ta . 
cirleri burada bulut~bilecekler ve her 
husuıta konuıabilectklerdir. 

Kulüp binasının inşası için oda blit 
çesinden ymnl beş b·n lira ayıracaktır 
mabedi ziyarete gclmişti ! 

Hl1Rf 7ftfa BbfJne olu
nuz ve ahan,, 11diniz 

Sene ıo-.u mümıseb~iyle bir yıllık 
ıiyaıe?ti gö.-den rçiı·en Fransız muhar· 
riri Jan Fabri'nin yurıından : 

Sene, kuvvetin hakimiyeti altında 

nihayete eriyor. Bu kuvveti Japonya, 
Temmuzdan beri, acrt bir ıurette ıas
tertti. J 

Cenevre'nin 1920 de, kuvvete karşı
Jc.oyabileccğini zannettiği dalgakıran 

parçalandı. B. Motta da geç::n gün müş 
terek emniyet için imdat çanını çaldı. 

"Sitlhlan azaltma ve tahdit etme .. 
siyasetinin uzun müddet en ateşli ta

raftarlar bulduğu ıu Avam Kamarasm· 
da geçen ub günü, hariciye nazırının 
şöyle dediği işitildi: 

"Sillhlanmakta devam etmeliyiz, 
çUnkü silahlar llzerindekl bir anlatma· 
ya başka t:ltlil varılamaz.,. 

Kuvvet kuvveti çeker. 

Kuvvet yfne ancak kuvvetin önUnde 
boyun iğer. B. Eden ayni akJ&m ağzın
dan tu itirafı kaçırdı: Kuvvet devri
mizdeki tek ıeydir .• 

"iki nevi ı:ecrf tedbir vardıt, dedi. 
Biri hiç bir ıeye yaramayan; diferl te· 
ıfrl görülen. Fakat, bu da ortaya, mu
hakkak harp değil" bite, harp tehlike
si getirir. Şunu ıöylemetiyim ki. !çimse 
Uzak Şark için bu tarz bir zet.:ri tedblr 
tavsiye edemez. Yahut böyle bir hare
kete ıf rlıec.ek olanın arkasTnda ezici 
bir kuvvete sahip bulunması tbım
dır . ., 

B. Eden il!ve de etti: 

"Biz bu kuvvete sahip değiliz. Olln· 
kil elimizdeki Milletler Cemiyetinde 
ancak iki bUyük denia devleti var: 
Fransa ile İngiltere. 

MU..t1 .. ;0ı•!ı2.İntİDİD bflvil1' 1r:ır.a.nr
dusu da bir tanedir: Franıız ordusu. 

Demek ld, kuvvet kanununa boyun 
iğmek 1bımgelecek, ve yine B. Edenin 
bu hayret verici nutkunda tavsiye et
tiği gibi, ''kuvvetli olmaktan geri kal· 
maksızın sabırlı olmak, yUreksiz ol • 
maksızın anlatma zihniyeti ile hareket 
etmek., t.:ap edecek. 
lnıiJtere Artık Müsaade Etmiyecek 
Franaızca ( Pariıuar) razeteıinden: 

Geçen goln, muhalefet partisinin 
kendiıine sorduğu suallere cevap vere· 
rek B. Eden, aylardanberl yakin Şark· 
ta ve bilbaua Filiıtinde, İtalyan rad
yo, matbuat ve slnemaıı tarafından ya
pılan İngiliz aleyhtarlığı propagandaya 

tee11Uflerinl bildiriyordu. 

Yine Avam Kamaraanda. lfçl me
buslar mUnakapyı tekrar taselediler. 
HilkQmet namına 18s alan Lord Xnn
born dedi 1d: 

- Mul de İtalya ile B~ytlk Brltan
ya uaanda mevcut olan lttınat ve dOlt 
tule hesaplannı tekrar tcuanmak late
riı:. Fakat, bunda muvaffak olamUIÜ, 
,.;ap eden tedbirleri almÜtBn da ıerl 
kalma;acafıs. 

Büyük Britanya, bir tek vUcut ha
linde, nüfuzunun azalmasına müuade 
etmiyecek, yahut artık m:iaaade etmi
yecek .... 

Güntecin oesiH.den: 

Güzellik modası 
Bunu yeni i::iıiyoru.ı: Meğer kadınlardaki gmellilc cazibesi de renk 

forinin eımer, yahut ıarııın olma ııma göre •eneden .eneye deği§it'nıif; 
rıiıekim y!•ni girme/; ii:ere ofon 1938 aeneainde eamer «iüıelleri ICll'lfUl
lardan ziyade rağbet bulacakmıf ! 

Bu hahPri yıldızlardtın ah l.iim çıkararalc iaıikbali keJ/eıtikleri 
iddiwundt1 bulunan modı•rn Avrµ pa falcılan "eriyor. Bir kehanet ınahi· 
yetinde olduğu için mesefoyi mii na/uqtıya da mahal yoktur. Herkea 
kendi kPvfinc göre lmbııl, }'tıhuı reddrdebiür. 

Yrılnız putlra, krem, boya cir..ainden kndınltınn ıenleriM ıa:elik 
vermPk için kullamlıl.lt1rı mfUlrlP.İP.ri yaı>tın fabrikatörler ile bunların 
satıcıları hu haberi öyle kolav kolay ihmal edeme~ler· 1938 sPnesinde' 
esm"rleri ınrqın ya/Hin !fıİzelli' maddelerinden :iyade ırarııınları e~ 
m<'rle~tirPn pudıı,lw k tmılc.;ı ve&< irPIPr daha çok saıılacağına ~öre ıim· 
diden ~lerini ona göıe U)dw·acaklcuı ıalınıin olunur. 

HASAN KUMÇAYI 

KiMLER EGLENlYOR, 
KiMLER ECLENEMIYOR.. 

dan doygun denen 
dettiği şey, harp gemilerinin 

Bir Fransız gazetesi, bur meşhur hafaza masraflarım ucuzlatmaktı 
kimselerin Noel R"fl.:eıini nuıl gl"çirdik lahlanma edebiyatı, "kayıplı veya 
Jerini yazıyor. Bunda gör(ililyor ki, mamış.. olanları cesaretlendirme 
büvük iş adamlan hiç istirahat etme· başka işe yaramadı: İdareleri g 
mişlerdir. yen devletlerin ruh yorgunlu~ 

Meseli. Franıız başvekili, Şotan Noel istifaae etmek lazımdı. Alman 
gecesi, ıaat ikiye kadar, yazı odasın· lesi ba larken, Kembriç gençleri 
da meşgulmüş ve Paristeki son grevi kalabalık bir grup: 
halletmek için çare arayormuf. .._ Bir daha harbe gitmiyeceğ° 

diye yemin ediyorlardı. 
Yeni bir rekor kımut olan tayyare· 

ci Japi, Trablustan uçarken motörU Kılıç gibi, zafer de paslanır: 
bozulmuı, geceyi tayyaresiyle kucak gibi, ona da iyi bakmak tılzım o 
ktl.:ağa geçirmiş. Ayni tekilde, yeni ğunu Atatürk yalnız bize unuttu 
bir rekor kırmağa erkan kadın tayyareci Hiç bir insani hizmeti reddetme 
Mariz Bastie de Boenos Ayres'de ka· fakat onlara, milli hizmeti ihmal 

rantl.ned b ki" cek kadar, hiç bir uman kapııma 
e e ıyormuı. da 

1 
Eğlenenler yalnız, iti olmıyan kimse- ,---------------.ı 

ler. MeseUl. Vindsor dükü Franaadald 

köşkünde, eski İngiliz baıvekili Loit 1 Ba'°a n köşes 
Corc Fransanm cenup sahilindeki sı- ~ "fi 
cak bir şehirde, yine eski İngiliz baı
vekfli Con Sayının de Monte Karloda 
eğlenmitlerdir •.• 

f, gUç sahibi inunlar bot geçiret.:ek 
vakit bulamayorlar. Eğlenceler ancak 
miraı yedi asilzadelere ve eski nazırlara 
kalıyor .••• 

BEŞERiYETi TERCiH 

Nurullah Ataç dünkü Haber'de ya· 
zıyor: 

Andre Marlaux'nun İspanyada har-
Jı_.tf_,r1rı1U1 u:ı•Aı~r...., ~~-ı-1 ·-..O -
kadMlarıma , diye ithaf c:..:ii:: yeni ro-
manında, Espoir'da (·limit) ıöyle bir 
parça var. 

Bir zamanlar bağcılık, sonradan •· 
mele tik eden Barca yaralanmış: has
tahanede Manuel ona: "Sen niçin hü
kQmetçiler safında çarpı§ryoraun ; bu
na biç bir mc.t.:buriyetin yoktu . ., diyor. 

Barca ona bir hatıraaını anlatıyor: 

Henilz bağcı iken bir ~Un o clvann a
asilzadesi. adamları ile beraber. onun 
bağına gelmiş, konuşmuşlar. Marquis 
adamlarına dönüp: ''Hele şunlara ha· 
kın 1 demiş. Beşeriyeti ailelerine tercih 
ediyorlar!., 

Barca ile arkadaıtan daima beıe 
riyeti kendi ıahıılanna v- ailelerine 
teti.:ih ediyorlar mı? bilmem. Fakat 
lıpanyol aailzadesinln .aztınde, uf ta· 
raf adamlanmn • belki biraz sertçe, 
elnıeriya derin hakikati- 6rtmelrten bq
b bir ite yuamıyan bir takım auance' 
tan kale almadan hullsa edillvermit-fl. 

kirlerini bulmafa imkln yoktur. Daha 
lflden haberleri olmadıiı için hallerin· 
den tlklyet etmlyen yokıullara acıyan 
fikir veya kalem adamlanna gUlerler, 
Malraux'nun uilzadeıinden batka 
tUrlU mU do!işUnUyor? •. Okumanm pek 
de hayırlı olmadığını, çünkü yeni yeni 
ihtiyaçlar uyandırıp insanı bedbaht et
tiğini ıöyliyenler o asilzadeden farklı 
nu1 

Marquiı. kendisini ve ailesini kurta
rınca öteki insanlarm haline pek al!
kaJar olmuyor; onlann felaketlerine, 
i ztıraplanna acımıyor denilemez; an
cak o feliketlere, iztiraplara iıyan et· 
me.z: "Ne yapalım? der, hayat böyle! 
DUnyada herkeı bir olamaz ya 1 Onlann 
hallerine Allah •.:ısın!..., 

HAYAL VE HKIKAT 

Uluata "Fatay" imzaıiyle yazılı)'OI': 
Daha yakın zamanlara kadar, konu· 

tur ve yazarken, 11k 11k kullandığımız 
bazı kelimeler var ki, timdi, tek· 
rarlamağı bile gülünç buluruz. Bun· 
lardan biri silihıızlanmadır. Bu konfe· 
rans toplanırken, Avrupa devletlerinin 
çoğu, bugüne niıbet, yarı, belki yan
dan apğı kuvvette idiler. 

Bilmem, o .zaman, bu hayale ı..iddi 

inananlar olmuı mudur? ÇünkU öyle 
cörülilyordu ki ıil.ihaızlanma davasın· 

Balo için kürkten 
güzel bir kap 

Yrlba~ı balosuna giderlien 9P1 

omuzlar üzerine alınabilecek t31 
Hermelin kürkten bir kap, ka b 
çelıresini böyle asille§lirir; battl 

tün görünüşüne, bir asalet jf a 
hah~ecler! 

Fer; e 1 lsr idaresine " 
rllecek tazminat 

Ankara, 28 (Telefonla) - Tortd 
ki deniz fenerlerinin devlete geçıııesl 
layıc;iyle fenerler idaresine verileeek. 

minatın hazinece bankalardan Jcredi 
retiyle teminine dair hükQrnet 

Meclise bir layiha verilmiştir • fr 
Layiha esaslarına göre bU ıaedlnfı1 

iz ve reisülmali fenerlerin biltçe: Is" 
nulmuş safi hasılatını geçen ııasıl• 
panacaktır. 

Geçmiş Hurunlar!_ 

15 sene •""•' 
bugOn ~ 

k ki"''' Ser'iue encUmenindt hu 11 rı ıtlil-
l azalt• .... 

nameaine ait laldk bahı ın defa ı.-
mı, VI :evcin UVCllJI karii IJ: ıtJlltttl,,,,.._ 
hakkına mallklyell eıaıı ](aba ııd ıoı6JI 

k il ıevee• _,,, 
An('(Jk :evç hlr bir va 

11 
ıakdlrv 

Etil ,-
3clıht ile tatllk edeme:. ''"' e 

k e bu,,,,. ce:aua düçar olaca P ıuıcaktır• 
kan11n11na bir madde tldvt olll 11..,.,ııtııtlell 

dl• e ene-· 
Ser'i11e encümeni a ıu 

f azlu. kadınlara hak uernıiıtlr. 



Tarilı konuşmaları: 

Bursa hamamları 
~ silli, hamemlenn da. aeçmif asırlardaki iktiaacli ve içtimai 1 
?irk ba,.tım ı&termek 1uılmnnulan. 1üktek clei..ı.ri nrdır. Çarp ha· 
llllmlen, Tinlerin temjgljp ._cliji ehemmiyeti •öttennelde beraber 
~ .....tarda Türk tebirlerinin k.ı.babiı haldancla ela bize bir fikir 1 ........ 
Buna Balkevi neıriyatı arumda 
"nnarayı la§ryan "Buna hanları,, 

Bunanm tarihi topoğrafya" bakı 
an çok büyük kıymetine, ~
bu ıt1tunda çıkan bir yazımda 
etmiıtim. Bug(bı de, ~ne Bur-

flr.ıim nqriyatmdan "Buna ha· 
n,, berinde duracağım. 

811na hanlan ~ibi, hu broşürü de 
lıyanm veya hazırhyanların adı 

• Brotürdeki hükümlere ve 
~~ata gflvenmek bakımından bu 
~ bir noksan ise de mehaz 

•rmda gördilğnmüz "Buna sicil-
kaydı itimat telkin etmt'k itin 

•dir. 
ilanlar gibi, hamamlann da, ~et
aaırlardaki iktıudl ve içtimai 
hayatını ~östennek bakmımdan 

ta mimarisi baknnmdan, üzerlerin 
._ ei~dl bir mrette çalqm&µ değer 
:~ kıymetleri vardır. Buna han· 
~da old~ ~bi, bu hrotilrde de, 
~ hamamlarının resimlerinin, 
Ntftıarmm ve rölövel.-rinin bulun
~an milhim bir noksandır. Çartı 
~anılan, Tftl'klerin temizliğe ver
~ ehemmiyeti ~ıtermekJe bera • 
~ Keçmiş asırlarda Tilrk tehirleri -
~ kala~ahğı hakkında da bize bir 
~r venr. 

l 'horsa ~bi bir ıu ıebrinde, Ç8111 

lll&Mlannm çoklu~, kaplıcalara 
~izi ik itinden ziyade ted8ri ve ei· 
"'llce için gidildiğini anlatmaktadır. 

konak ve ev hamamlan da ~zö
::.~ getirili"e, Bunadaki çarşı ha· 
iL. Jannm çokluğu ayni zamanda. 
~ hanlannda ve beklr odalarm
fl eehrin iktnadt ve tit"art faaliyeti· 

' · --:l'rri. nlarak toolanan tile-
• tıeyy..,, ı~ ve ırat vesaıre •ı 

rlarm c1 kalaba1~ı anlatır. 

Bursa hamam)an hallmda Burcr 
erinden çok lnvmetli kayıtlar 

'an"''- olan bro~Uriln sonnna •. Bur 
kanlıca ve hamamlarının bir füte-
fllve edilmi§tir. Bu listed~. hu 
1\ yapılarmm isimleri, inşa tarih
• semtleri ve yaptıranlahn adı 
lmı,br. Biz de buraya hamam

isimlerivle yapddıklan yıllan 
dedivonız: 

1) Çekirge hamamı 1326; 2) Ali
• hamamı 1336: 3) Eaki Yeni ha-r--• 1326; 4) Etki kaplıca 1389; J lttıknrıın 1389; 6) Nalbantçılar 

~amı 1389; 7) Yddmm hamamı 
~; 8) Alipaşa hamamı 1393; 9) 
~ Eekiyeni hamamı 1397; 10) 
~ hamamı 1401; 11) Pmarbap 
t"'-mı 1405; 12) Kadı hamamı 

1
f4s: 13) Demirtaş hamami 1420; 
~) BatÇJ lbrahimhey hamamı 1420; 
L_) Oruçhey hamamı 1420; 16) Mah 
~e hamamı 1421; )7) Ta,"Ukpa
L'l hamamı 1426: 18) Eminultan 
~•nıı 14?.6; 19) Muradiye hama· 
~ 1426; 20) Umnrbev hamamı 1430 

) Mehmet11=!& hamıtmı l.t~(): 22) 
L_lllQbpaşa hamamı 1477; 23) Rey
i"' hamamı 1478; 24) Çakır hamam 
~: 25) Davutna,a hamamı 148S; 
~ İhrahimpa"a hamamı 1485; 27) 
ı_ ttn hamamı 1485: 28) Karamuata· 
lı11nanu 1490; 2'1) Muallim hama
~ 1490; 30) Albnyacılar hamamı 
~: 31) Ç8ml~kçiler hamamı 1496 
~ Lıcirlice hamamı 1497; 32) Şen
l: lıaınanu ? ; 34) Havdarhan~ 
~ 1511: 35) Hançerli hamam 
i;)': 36) Kiremitçi hamamı 1543: 
~lı l'em kaplıca 1552; 38) Atpaa
t~anu; 39) Tahtakale hamamı 

~- lıamamlarm İD'8 tarihleri, 
'~ ~rmı ve nflfuaunun ru 
~ t.-tkik ebnek hakmımdan 

il 'lfllletlidir. 

~---lD Tllrkler taraf mdan fethi ._ti l32S dir. Oaha erteai yıl, 1326 
il~ ha.am ht•a r-lilmiıtir. 
~' teJiı.I. ':,;_~ .... tarafından ilk 
" •e t~.JP itarettir· 1389 
~· Tnr1ı. metropelünde CUP 

Yaptırtacak bir nllfua keaa· 

feti olmamak lizııngdir. UnuH'l 
l\luradm §ehadeti tarihi olan 1389 da 
~ehre iki yeni hamam -ili,·e ediliyor 
n eski kaplıca tecdit edilerek tamir 
olunuyor. Yıldırmı, cüliisunun erte
si yılı Bunaya bir hamam yaptırıyor. 
1402 Ankara esaretine kadar Buna 
inki~afmda devam edi~or \'e bu ara· 
da üç hamam daha npılryor. Fakat, 
Birinci l\lelımedin hiiyük Bursa zel· 
zele"inden sonra şehrin ha~tanha~a 
harap olmaciyle artık E<lirnt'rle otur· 
ma~a ha"1aıh~ı havatınrn "On iki yılı
na kadar ~e~en yirmi \"ı1 kinde, on 
bcqinci asrın hirin<'i nıhunda şehir 

ıeri bir inki§afa mazhar oluyor. Jhı 
de\ir içinde de Bunada 6 hamam in· 
,a ediliyor. Bursa, geni~Iemt'de \'e 
kalahalıkla"mada bu asrm ikind ru· 
bunda da denm edh·or, 1321 den 
14:l9 n Jc,.,1Qr 111ı•'••ı-lif EPmtl,.rıle bet: 
luım11m daha yapılıyor. 1439 dan ya· 
ni İkinci l\lurarlm Ilizım~ ile \"e Bal
kan iıtilisivle hummalı bir miicade· 
lede hulundu~ı devirden Fatihin son 
saltanat devri o:ta1arına kaılar, Rur
sada yeni bir hamam ,·an1lmarh0mı 
görilyoruz. 1477 de Nasuhpaşa ha
mamı inşa ediliyor. On beşinci as· 
rm ikinci vamotda da, 20 yıl içinde, 
BuNada 11 ça111 hamamı yapılıyor. 

Bu devirde, Bunanın son parlak 
zamanlan oluyor. Osmanlı impara· 

torluğunun azamet devri olan on al· 
tmcr a11rda İmparatorluğun payitalı· 
b olan İstanbul ve A,·rupa fütilhat 
yolu üzerinde bilyilk Tilrk ordusu· 
nun ilk tecemmll noktası olan Edir· 
ne çok seri bir inld~afa mazhar ilnr· 
'-"'·· L • .s 1 ... ~--: ~L:,1.1 ... ı .. t•tnı-İn 

edilirken Borsada ancak dört hamam 
daha yapılabilmiştir. On yedinci a
nrda İse, bu eski payitaht biraz da
ha du~n bir hayat yaıınvor. Bu a· 
ıirda iki hamam inşa ediliyor. 

Buna Balkevinin "Buna ha· 
mamlan,, bro,nründe on ıekizinci ''e 
on dokuzuncu asırda BuNada lıiç bir 
ça111 hamamı yapılmadığını ı;örüyo-
nız. 

Siyaıi felaketlerle dolu hu iki a
~ır, birçok ,ehirlerimizle beraber Bur 
ıanın da ıanat ve ticart't hayatına a
ğır darbeler vurmuş, nüfusunun bn
yük bir lmmmı kaçırtmı~tı. 

Retat Ekrem Koçu 

Türk· iran 
Hudut hatlı bakliında 

Bir anlaşma 
yaplldı 

Ankara, 28 (Telefonla) - Tilrldye ile 
Iran devleti arasındaki hudut hattı Tah
randa imza edilen bir itilifname ile tes
bit edilmJ~ bulunmaktadır. Fakat, bu 
mmtaka Maılioo, Paki ve Eti mahalleri
nin bulundufu mrntakaya müteallik kl!
mmda mnk6r hattm tersiminde kulla
nılan haritaya tetabuk etmemesinden do
layı evvelki itilAfnamenin bir mütemmim 
cilz'ünO teşkil edecek olan bu mmtakada 
hududun tashihine müteallik bir anlaş
ma tanzimine Hlıum görülmüştü. 

Bu maksatla Tahran elçimiz B. Enis 
Akaygen ite Iran hariciye nazın B. Sa
miy arasında mQzakereler yapılın•§ ve 
Tahranda bir anlaşma imza edilmiştir. 

Anla.cma tasdik edilmek Qıere Meclise 
verilmiştir. 

Yuıo•l•vr•Y• ıönderHe
cek tele,,• 

tıtanbul Univenites"nden Yuıo.la\ 

Onlveralteainde tahlil etmek üzere hır 
talebe ıanderilecektı. 

tık ı&ıderilec~k talebe yakında aeçi
Jecektlr. 
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HABERLERi 
Kömür lJİrmi 
para fırladı 

Havaların bozuklu
ğundan odun ve kU

mUr gelemiyor 

\Kaybolan 1 

çocuklar 
Orta tedrisat 

direktörü .geldi 

Ha,·alarm hozuk gitmesi yüzünden 
lstanhula on beş gündenberi odun ve 
kömür gelmPmekterlir. Bu yüzden de 
fiyatlara yirmi para daha zam yapıl· 
mışıır. 

Eylıil aymda hariçten lııtanlıula 
2-651.616 kilo Bulgar kömürü, 
2.566.SOO kilo yerli kömür. 69.633 
kilo od•m ithal edilnıiftir • 

Geçen !eme teşrinisani aynda kö· 
milriin 'aıuti kilo"u flört kuru§k.-n, 
hu sene a}·ni ayda 5,5 kuruıtur. Odun 
gerf'ıı sene ~eki i 220 kruşken hu se
ne 330 kuruştur. 

-o-

Süt meselesi 
\' abuncı memleket
lerden tallmatoame 

Jlellrtlleeek 
lstanbulda silt işinin halli yolunda 

yapılan ç.alıtmalar hayli ilerlemiıtir. 
Y ahancı memleketlerde hükumet ve 
belediye)t'r taraf mdan snt hakkında 
yapılım ta1imatnamelerin getirilme· 
sine karar' erilmi~tir. İlk olarak Fran 
sadan bu lıuımsta isteklerde bulunul
muttur· 

Hüktimet haziranda İıtanhulun i
marı için İstanbul belediyesine bq 
milyon lira ''ereceğinden o samana 
kadar silt ilzerindeki tetkikler aona 
erdirilecek, alınacak paradan bir kıs
mı bu i~e talısiı edilecektir. 

Sütlerin salı§ı, kontrolü esaslı bir 
tekle bağlanacaktır. 

öı-.u ve tartı otetle.t 
damgalanıyor 

Yeni 11enenin ba,lam8!1ma pek kı8a 
bir müddet kaldığı için bütün ölçü 
,·e tartı aletlerinin damgalanma11 hu
susunda icabeden hazırlıklara geçil· 
miftir. 

1 Kanunusaniden itibaren 937 yılı 
damgaııını la§ryan bütün ölçü ve tartı 
aletleri belediye ayar memurlan ta· 
raf mdan damgalanacaktır. 

Bu ölçü ve tartı aletlerinin içeriıin 
de, ölçüler nizamnamesine aykırı öl· 
çii \'e tarb bulunduğu takdirde derhal 
müsadere edilecek; ıahibi bakkmda 
zabıt tutularak kanuni takibata geçi
lecektir. 

ŞUphell bir UIUm 
Tepebaşmda bir otelde oturan Dil· 

ıon oğlu Minas isminde bir Amerika• 
lı diln almftttllr. Zabıta doktoru ta
raf mdan yapılan muayenede ölilm ıe· 
bebi anlaırlamaml§, Minum cesedi 
morga kaldırılmııtır. 

Bulunamıyan kız 
Samatyada oturan Bulgaristanlı ta

mail oğlu İbrahim evlenmek iıtediği
ni Düzceli Ömer isminde biriıine aç
mış, kendisine bir kıı bulmasını rica 
etmi~tir. 

Ömer bu i~i yapmak itin İbrahim· 
den otuz lira i temif, Ömer de borç 
lııırç parayı bulup vermiıtir. 

Bl'hçetlen babasına 
diln bir telgraf geldi 

Üsküdarda birinci ortamektep ta• 
Jebesinden Behçet, Naci, Vahdet is· 
minde ftç çocuğun on gün ev\ el e~ le· 
rinden mektebe J;ideceklerini söyliye
rek çrkuldann~ o zamandanberi e, .• 
)erine dönmediklerini yazmıştık. 

Behçetten habuı A,·ukat Bay Ta
bire evvelki ~n bir tel~raf gelmi§· 
tir. Behçet bu telgrafta, lzmirde Al· 
sancakta Sıhhate~ inde hemşirelik ya
pan Naciriin teyzesi Milzeyyenin ya· 
nmda bulunduklannı, kendilerinin 
merak edilmemesini bildirmiştir. 

.--0.-

Alemdar mezarı 
kaldır ıh yor 

Alemdarın mezarı da 
blitka bir yere 
nakledilecek 

Alemdar caddesinde Fatmuultan 
camiinin cadde üzerine Wlbet eden 
ve 49 uncu ilk okul bahçeıtine rut
layan mezarlık kımıı kaldınlaacktır. 
Evkaf idaresi müzeler idaresiyle te • 
maı edettk hszırlıklara başlamıştır. 
BabçHe yatan Alemdar Mustafa paıa 
da buradan lı:aldmlarak diğer milna· 
sip bir yere nakledilecektir. 

Et ucuzlagabi
lecek mi? 

Nakliye masrafları 
lodlrlllrse belki 

Et fiyatlarınm indirilmesi etrafm· 
da bir kom.iayon tarafından yapılan 
tetkikler bitmit, lıazırlanan rapor tk· 
tnat VeUletine gönderilmiıtir. 

İncelemeler neticesinde mezbaha 
resminin indirilmesi takdirinde et fi· 
yatlarında hemen hiç bir tebeddül o
lamıyacağı, buna mukabil nakliye ve 
sair muraflarda tenzilat yapılma et 
fiyatlarmm ucuzlatılmaıının kahil o
lacağı tetbit edilmiştir. 

l\lusraflar- ualbhna etin kilosunda 
7 • 8 lı:uruı kadar bir tenezzül olabi· 
lecektir. 

tktısat Vekaleti raporu tetkik ett!k· 
ten ıonra neticeyi belediyeye bildire
cektir. 

Bir dUzeltme 
Evvelki gilnkll nflahamızda itten 

menedilen Poeta memurlan arumda 
levuon tDhe mlldflrll Bilrhanddinin 
iami de geçmiıti. Yeniden yaptıimııs 
tahkikata ~" itten menedilen leva
mn tDbe nıtidilril Şereftir; nki leva· 
anıcı 88rhaneddin de halen fıtanbul 
Telefon mOdürltllflnde muhuebe mti 
dilr muavinidir. 

I 

'Temizlik ameleler/ne 
deıa 

K&nud'nni bapdan itibaren temis 

lik ameblfrlne den verilmefe baflana 
cıaktır. Ba dersler temizlik itleri mU · 

dOrlUIUnden aynlacak memurlarla be· 

tediye doktorlan tarafından verilecek • 
tir. Aradan günler ge#'ll,İf, km bulun· 

mayınca İbrahim dolandınldığmı an• Bundan bapa gelecek ay yeniden 60 
lıyarak zabıtaya milracaat etmit, Ö- lll1fbis yı,-h arabo çrbnlacak, eski 
nıeri yakalattınnııtır· arabalar ~~ ıuretle ortadan kalkacak -

KÖl\IÜR ÇARPTI - Galatada A• tır. 
rapcami önünıl<' bir motörde tayfa 20 
yaımda Raife kömür çarpmq, arka- Elek trlk ve hava RB
daşlan tarafından baygni bir halde 
Cerrahpaşa hastahanesine kaldırıtmıı ZIDe zam yapılacak mı 
tır. Aldıtmm malOmata ıcsre buiran -

SOL KOJ.l1 KIIULDI - Beyoğ- dar. itibamı elektrik ve havaıuı fi · 
lunda oturan ~rtin i minde bir ihti• yatlanna bir mıktar sam yapılacaktır. 
rnr adam rnt-lki l!iin do\tura ~itm~k Buradan ttmin edilecek para !atan -
üzere Abanoz ıroka~rndan Jeçerlen r bulun imarma barcanacaktır. 
ya~ı kayarak dfişmliş, M>I kolu kınt· Belediye tarafından bu huaua1ıa ya -; 
mı~hr. Artin Ermeni hastahanesine pılan teklif Ankarada tetkik olunmak • 
kaldınlrnqtır. t8dır, 

Gelecek sene açıla
cak orta okul vazlye

tlle meşgul oluyor 
Ş'ehrinıizde bulunan yüksek tedrı.at 

direktörü Bay Cevat dün de yüksek t .. h 
sil müesseselerindela tetkiklerine de • 
vam etmiıtir. Dün Gurba ve Hucki haı 
tahanclerinde yeni yapılmakta olan ;.n
ıaat iflerini göZJden geç"rmit. öğ1ed<n. 

sonra da Trp fakülteli dekanı Bay N ı 

rettin Ali ile birlikte çocuk paviyonla • 
nr gezmiıtir. 4 
Diğer taraftan orta tedrisat d.'re'ktc 

rü Bay Avni de dün Ankaradıan fdıri· 
mize ıelmittir. Baı Avni tıtanbulun 

önilmüzdeki yıl orta tedrisat durumu
nu tetkik edecek ve bu '1le metCUI ola 
caktrr. 

Erenk8y lisesi ile Erenköy civan~ 
yeni açılacak orta o)ful için gösterilen 
binalann vaziyeti tttkik edilmittir • 

..Bay Avni tehmmlsde kaldığı mlld • 
detçe 8n0müzdeki yıl içinde yeni açıla
cak bütün orta okullann yerlerini Vf! 

mevcut b=nalara ilhe edilecek amıf va 
ziyetlerini gözden g~recektlr. 

-n-

Mühürsüz 
pastırmalar 

Belediye tarafından 
toplaomıya başlanıldı 

Belediye zabıta memurları aldık!a
n bir emir üzerine pastuma ve su• 
cukları piyasadan toplamakta, blt ıe· 
kilde mal satanlar hakkında kanuni 
takibat yapmaktadır. 

Kays~ri fabrikalan belediyenin it
tihaz ettiği bu Ur"f~ itiraz etmekte., 
ve bir yıl sonra tatbik m~vkiine k°'1~ 
masnu istemekte iseler de talepleri· 
Din esuı henüz kat'i olarak anla§ıl-
mamıştır. 

Diğer taraftan öğrendiğimize p:öre; 
ıehriınize her yıl Kayseriden sekiz 
bin, Erzurumdan tlç bin çuval pastır• 
demektir. Şehrimizdeki putımıacılar 
ma gelmektedir. 

Her çuvalda 60 parça pastırma bu· 
lunduğuna göre, ıehriınize bir yıl i· 
çinde 720 bin parça pasUrma geliyor 
baıkalanna ait hir maim ilzerine ken· 
di iıimlerini taşıyan bir etiket koy
mak istemediklerinden belediyeye i• 
tiraz etmİ§lerdir •• 

Belediye, bu iti te&kike bqlamır 
Ur. 

ötretmeolere balo 
ötretmenlean yardım cemiyeti ya -

netim kurulu, ııizamnameainin ban mad 
deleri üzerinde delifmeler yapmap 
karar vermiftir. 

Bundan bqb Bptmenleri bir ara
ya toplalDl'k ve hotÇa vakit ıeçi.rmeleri 
al temin etmek için de müsamereler, 
konser verilecekth. 

önUmüzddd bt tesonwıda da bir 
balo verilecektir. 

---0-

Llmend• b!r kaza 
Dün limanda bir deniz k8J1all ol· 

muı. liman iıletme direlı:törlüğilne ait 
bir motör vapurlara muıamba dağıtan 
bir kayığa çarpatak batırmı§tır. 

Kayığın içinde bulunan tayfa kur 
tanlmııtır. 

Gilmrilk Baımildilı./J 
Edlınege gllll 

İıtanbul Gilmrük Batmüdilrü Mu .. 
lafa Nuri dün. ~mritk ve inhi arlar 
,·ekiletinden aldığı bir emir Qzerine 
Edirneye hareket etmiştir. 

Bay 'Mustafa Nuri ağrendiğimise 
göre, Edirnede hir hafta kalacak. E• 
dirne ve mülhakatmdaki ~mriik idr 
relerini esaslı bir kontrolden geçire
cektir. 

• 
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italyan -Alınan-Japon an-Ro!!'~nyada da Faşist 

(Üsıyanı: 1 incide.) 
harbe ginnesinden en el hir plebisit 
yapılma~mı teklif eden J...udlow'un 
takriı-inin süratle reddec.Jilıneıini le· 
mine karar vennişler<lir. 

Diğer taraftan idare, sonkünıın içti· 
ma devresinde bahriye için munzam 
krediler c1de etmeğe çalı~araktır. 

Ne Kadar Tazminat lsıcrıiyor? 
Va ington, 20 (A.A.} - Hariciye 

Nazırı Bntl. Panay hadi esi dolnyrsi
Je Amerikanın h:ıpony:ıdan İ<ıtiyecf"~İ 
tazminat miktarının henüz te. bit edil· 
mcmi~ oldu~um1 sö., Jenıic; ve Amerika 
nm Cinclf'ki hukuk. ve imtivazlarm· 
dan hiç birini terketmi} ece~ini e• 
lıemmiyetJe~ kaydetuıi tir. 

ln~ilıPrcre De Cevap Verildi 
Tokyo 28 (A.A.) - Lady Bird lıi

dieesi dolayı ivle lıazır.lanau Japon 
cenhı İngiltere sefirine saat 17 ,4o•ıa 
Hirota 'yı ziyareti ec:n:ısında Hrilıni§· 
tir. 

Bir l' ere As1;er Çılmrdılar 
l\facao, 28 ( A.A.) - A~ır toplarla 

Japonlar Macao"nun ttnuhn ırarbt
ıinde kain W onpıaa adaımın 200 balı· 
riyc ~ilihf'nda7.ı çrkanm,lar"'1ır· 

Japonlar hnnun için hir kruuzö
rün motörü taraf mdan ~ekilen ,·•pur· 
lar kullanmıc:lardır. 

Harekata bir naklive •emiıi ile iki 
muhrip te iştirak etmiştir. 

Bir adayı iıgal ettiler 
Londar:ı 28 (A. J\.) - Çinden gelefl 

haberlere göre, J2por.lar, dün kısa hi• 
bombardımandan ıonra, Portektze aif 
olen Hongkonrı;un 'iO kilometre garbltı 
de '.>ulu:ıan Mo:ıcı-ıonı•n on mil cenuh 
g=-rb"'l~nieki Uongnan ,adasmı i§gal r 

m!ştir. 

Ru:-.ya ıle Japonya arasmda balık 
meıcleai 

Tokyo 2g (A. A.) - Sovyet Rusya 
sefiri, iht.mal baW:çıhğa müteallik 1•<>· 
zı meieleleıin ~~arelerıni ara§tır • 
ak maksadıy1e ıgôrüşmck üzere B . 
Hirotayı zıyaret etıniştfr. 

• Çinliler grevde 

Londra 28 (A. A.) - Röyter aj:ın • 
suuu Sing:.ıpurdan aldığı bir habere go 
re, Malcacca:lakı dcır...ir madenlerini 11 • 
letmckte olan Japon milesscsclerindt 
çalışan 70() Çinli amele bundan ıonrc. 

Japonlara h izmet c. tmiyeccklcrini soy
lıyerck =şkrini bıra:tmışlardır. 

Şanghayda çeteler 

Şanghay 28 (A. A.) - Japon kay -
na~ndan verilen malumata göre, Yaı.

gtic bölges.nde Çin gönüllüleri bir suk 
defalar Japon kara uılaru:ıa tccav\U et· 
mitlerdir. Temizleme harekatı çok zoı 
olduğu ve çak zaman aldığıiçin, Japon
lar 5ctclerin Şanghny ahalısinin iç.=m 
kadar nüfuz etmesinden korkuyorlar 

Japoalarr nbattlı. h 
Tokyo 28 (A. A.) - .. koali Çindt 

Shantuni cyalctin:ie san nehrin 501 
abi!iade Tsinan'm karşısında bulunan 
Japon ordusu 22 ilkkiinunda ';t'sinanda 
ki ç.:n mevzilerine taarruz ctmeğc baş
Jamrıtır. Şic!dctll ve anudan°' bir ço1' 
çarpıımalardan sonra Şantung eyaleti· 
nin merkezi olan Tsinan, 26 ilkkanun 
saat 23.30 da tamamiyle i§gal cdilm'ı -

tir. 
Nankin muharcbednde Çin :zayiatı · 

nm bilinçosu §Öyle tcabit edilmiştfr: 
Harp sahasında bırakılan cesetler 

73.874, sahra topları 108, dağ topları 

ı~. ıipcr havan toplan 79, bava müda
faa topları 37, hnıı mUdafaa malrinel 

tüfekler.= 'J, ebüs toplan 19, makineli ti 
fekler 41l, hafif m~k!ne!er 956. 

Amerika::. ıöylenen.1-

Va~· .. ,::ton 28 (A. A.) - Panay W. 
ton arası~cfa teati erilen notalar hak • 
kımı. tdta·rıerde bulunan EYeninı Stat 
gazetesi 'öyle yazmaktadır: 
disesi dolayisiyle Tokyo fle Vaging • 

UJ!aricı;-e ne:zarttı ile Tokyo lsldia~ 
si kapanını1 added.· .cbilir. Fabt Amc: • 

rika halkının da ayr..ı kanırtte bulundu • 

&u şüph:lidir. 
•lAlı9 bir co kkmıll'ler. Japoavanm 

AmerW. u1rafını bu k"'dal alır blı 
§91rl!de tahkir ett:ktcn sonra aadıcı 
"beni •ızur görUnÜ."",, demesini bizım 
aJçaklıfımmn ve U2'ak şarktaki menfa
atlerimize yapılan tccavUzün sonu de· 

ğil baılınııcı olarak elikki etaaıektedir-
k~ • 

Va1ington Daily Nen gazetesi yUJ
yor: 

VaJington Japon tarziyeaiııe bllylik 
bir kıymet atfetmemr..ktedir. Bu bu • 
retkarane bir harekettir. Panayırı kaza 
neticesin:le bombara.maıı eclilmf olup 
olmamasmı.'1 ni&lxten az bir cbemmiyc 
t.: ,·ardır. A&ıl .ııillıiın olaD nokta Japon 
yanın imkan nisbet:nde tarzi~ vermek 
lıususund3 zahire!\ ~mimi cörlinmesi • 
dir. 

Amerika ve Japonya lwJasmda 
lqiltere 

,Londra 28 (A. A.) - Bu sabahki tn 
giliz gazeteleri, Japon tarziyeı:nio A· 
mcrika tarafından kzbul ::diJmeıinin g~ 
rek İngiliz efkarı u:numiyes=ni tngilte· 
ıre !hükumeti tanıfm<lao .da Wyle bU Jr; 
l.ıule hazırlamak için ve gerek Amerilu> 
diplomatik jestinin ve dU. tonra da 
ltngiliz jestinin Tokyoda ba~ka manayeı 
çekilmemesi için vaziyeti yatqttrdıtm• 
oldukça soğuk bir surette tc.bit ve mi" 
fahede ctmektedirlr. 

G:ı.zeteler, bu kabt.•Ut" haıtl olan ya -
ttf"""!ldan çok .zivadt bunun istikbal is;;r 
teşkil ettiii §İlddcta ibtar tuerinde ~s 
rıtr ediyorlar. 

Times ~,,.,.tesl ha~ ,makalesinde n 
e1~mle eliyor 1d: 

Jııoon i.,ahR.trn•J'l .mukni oldufu ~:v 
Amerika hiikQmeti tarafından kabul e-
1tnemez. Fakıt bu i~•hıt n tarziveler 
dilmistir. Vt" bunJan teferruatı ıte tet • 

kike tevessül etmek boş bir JCY olur. 
Vaıingtoo, Tokyomn yalnız Amerika • 
nrn değ:ı t:yni zama.ıda diğer devlet • 
lerin -ıen[aatlerini C.e himaye hakkın -
daki kati teminatını kabul etmekle 1r • 
yaset göstt"rmi§tir. 

Esasen ı.rnerikatırı: kabulde 'kıılhın • 
dığı lisan, J. pQnlan:ı yeni bir tı1 ·iseye 
"kaza., ismini vcrmt·meleri ve bu su -
retle de muamele yapmamaları i n ü 
zumu kadar soğuktur. Amerikalılar ar 
tık §imdi nnsıl hare.ket edeceklerini Sil· 

rih bir surette biliyorlar. 
Gazete bundan Ec::ra Japon impara· 

torunun geçen pazar günü diyet mccli
LS:nde "'Japon on~ularıwn Japonyaru!' 
'hansteki prestijini daha ziyade yükselt 
tifi hak'•rnda söylediği sözleri kayde • 
derek bu iddianın hedefi d.ıhili propa· 
garııda olduğunu bildiriyor ve eliyor ki: 

Japon miiletinin b;rliği ne olursa ol
sun, ordunun kaba t2.Jkınbk1an Japon
ya adının §ereC:ni clilşürmeG"e devnm 
ettiği takdirde dahild" de tasvipsizliğin 
inkitaf etn:esi tabiidir. 

Ayni sebep ve ayni menfaat1edcr 
millhem olan Amerika ile İngiltere . 
Nevyork T:mes gazetesinde çıkan çok 
dikkate pyan bir makalede de sCSylen • 
difi gibi. ancak mu..,nzi hatlar üzerindr 
hareket edeb.Iirlcr. 

Nes Cbronicle ve Daily Herald ga • 
zctel~ri, bilhassa uzak doğu h~iseteri
nin doğurı.luğu lngiliz • Amerikan ya • 
kmlığı üzerinde ısrarla duramktadır -
Jar. 

Türkiye. - Hatay hudu· 
dunda karakollar 

kuruluyor 
Türk o lmak lddıasında bulunanlan 

ölümle tehdit ediyorlar 
Antakya, 28 (Hususi) - Hatayda 

938 bütçe müzakemeri esnasında delege 
Garo hudutlanmıı üzerinde karagollar 
inşasını teklif ederek bu te!isat için bOt
çeye tahsiBat koydurmutıur • 

Karakollardan bir tanelinin Dtlh' · 
menderede yaptırılacalı söylenmektedir .. 

Kırıkhan. 28 (Husuaf) - Ayın on ü
çüncü pazartesi günü Kmkhan istihba
rııt zabiti ve mahalli kumandan Aktepe
ye giderek birçok kimseleri yanlanna 
cel betmişlerllir. 

Bunlara Türk olmak lddiasmdan vaz
geçmedikleri takdirde bayatlannm teh-

tikede oldu&runu söylemişlerdir. 
Aftan Kimler istifade Etti? 

Antakya, 28 (Hususi) - Yeni reji-
min tatbikindan sonra umumi bir af bek
lenirken yalnız cunha mahkilm ve maz -
nuntanna ~il bir af i .ı ı edilmiştir. Fa. 
kat bundan istifade edenlerin de listesi 
neşredilmediği gibi, milddeiumwluıikten 
istenmi~ olmasma rağmen verilm~i~tit. 

Listenin neden neşredilmediği bugün 
anlaşdm~trr: 
Bunun sebebi bu aftcn i tifade edenlerin 

ekseriyetini Türkten gayri anasır teşkil 

etmesidir. 

Fırllna tekrar başladı 
Denia T:caret müdilrliliü KaradeoLı 

•e Bge deni-;-ctcki buı &nenlardan 
celen malfunata göre, gerdi X.adeDia 
de. ııerekse Ege denizinde tiddetli biJ 
fırtına baflam•fbr. 

Bu itibarla yolda bulunan npurlaı 
herhangi biı f acwwı inine geçmek i· 
çin en yakin limanlara • ......,.,dn

Bupn hnoanmuzı ıdmeai bekler.er 
bazı va~rlann cecikec:ep anlatılmak • 
tadır. 

Arattrrmalar deqm edlycır 
Hisar vapurunun battrlt Merhp a -

dası civarırıda trvaı tahJ.=siye mUrette • 
betr. tkf ca::Jrurtann .-ncbb .e Dir ~ 
tiSrlü ile dfm de armtbnmlara dıeYam 
mnişlndtr. 

Fakat s.ıN.h erken .. en ~ece geç vak
te kadu vıtTnlan dikkatli bir araıttrm.1 

ya ra~n ~ bir yal cettt mlumml 
mıttır. 

Bana n~..,, ~ yine &-
•ıı-...., ofunee1'kttr. ı ......, 1 

D•ia tic-ret ....ıa.M~ ,a lıl ..... , ...... 
SBytmildHMne tB"t. HD ~ .ahit 

"~len Hl,.ar facbılr bıt9f n,,arttıım1 • 
zm bbnt fwtfm'I! bir '"'Me olfttltt!rflt» 
ortaq 1rcı~ eetd ~ w lılvtlk fır· 
ttnalara a:sla tahammWil olmayan ft • 

purlann adtodinin epey b:r yekıln tut • 
tuğu anhşılmııtrr. 

Bunu göı.önilnde tutan Deniz Tica • 
ret müdlitlüğünün vekaletten alacatı 
bir emir ilzerine bfitün vapurların oik 
katli bir kr.ntrola tabi tutulacağı say -
lcnmektedir. 

Çanakkale vapunı ıeldi 
Fırtına yUzünden evvelki gUn Uma · 

nnnıza gelmesi :cabederken gelemeyen 
Çanakkale vapuru ain 13.40 6a Hma -
nnnın gelmi!lfr. C."1nakkale vapuru 
kaptanı, vapur liman~ yana9ttktan scın 
ra .doğruca, deniz yonanna gitmiş, lc'a· 
re-ve fırtma etrafmda malOmat vermit

tir. 
Kapt,.nın ifarıecfTıe rört, frrtma Ka • 

nıctm=r:~ yine bütün tiddet._ De devam 
etmektedlt'. 

Ere~li F.manma ısığİnmı• olan nput 
hır d• h•nüı ıı:.vayı mü•ait vönnedflr-
1erinden lulnket etmemişlerdir. 

Sinon ve Kurtulus v~T'lurlan de he -
nBs ktı~ıtul:ım•m1•ttr. Bu vı-nurlarrr 
hrtaPY"m9f idft. en-el mttrf1e b;ı.,. 
to:t-;-1 ... ·,, __ ,...,,.~ ,~~'iT' /fe 1r•1 ~,. 

• <ff,..ıe vft~\*Tü1T'l3·~e :ın-kQ.n volrtur. 

Tarmrlerin yan•lm~st Jrin de mutl~Jr 
IUTette !rrtm .. nm diıuneainl beklemek 
labetmektedir. , 

hükOmeti rnuvaffakiyetsizliğe uğratmak ' 
için muvakkaten bu teşkilat ne ittifak 
etmiş !)ulunan milli köylü fırkasına jkti
dar mevkii yolunu kapamak kaygusun
dan ileri gclmektedir. 

Tatamco kabinesinin istifası, 48 saat 
zarfında resmiyet k~betmiş olacaktır. 

Umumiyetle iyi haberler almalda ma
ruf bir me1badan toplanmış olan bu ma
IOmat, herhalde 20 ilkkfunm intihabatı· 
nm beklenilmiyen neticesi karşısında si
yasi mahafilde hüküm sünneğe baş:amış 
olan derin telaşı göstermektedir. Eğer bu 
malQmat teeyyüd edecek olursa. parla 
mentonun feshedilmesi ihtimali vardır 
fakat yeni intihabatın pek yakm bir za 
manda yapılması muhakkak değildir. 

Bugün efkarıumwniyenin nazaddikka. 
ti tamarniyle kendisine müteveccih bulu. 
nan B. Goga, bir_çok defalar nazır olmuc . :. 
bır zattır. 

Rtsmtn Bildirilen 
Bfikreş. 28 (A. A.) - Başvekalet teb

lil ediyor: 
20 ilkMnunda yapılan intihabat mim 

liberal partisinin parlAmentoda ekseri
yet temin etm~ine müsaid de~ildir. 

Bu müşahede neticesinde hac;rJ olar 
vaziyet hilkfunet tarafından tetkik edil
mekiedir. 

Titiiltsco Viyanaya Gitti _ 
Bükreş. 28 (Hususi) - Eski haricirt 

naırn B. Titülesco birdenbire Viyanaya 
hareket etmiştir. 

Eski nazırın Viyana~11 tedavi m::tksarli 
le gittisi söyleniyorsa da. daha kuvvetli 
bir şayiaya göre, B. Titülesco isminm 
fa~istler tarafıncl"n hazrrlanmı~ kara liot 
tenin başında geldijtini öğrenmesi üzeri. 
ne derhal Bükreşi tt:rketmi~tir. 

Kabine reanıen istifa etti 
BUkrCJ 28 (Hususi) B. Tataresku, 

.. on bir kabine toplantısından sonra, 
huıün saat 16 da krala hUkClmctin izıti
rasıuı vemıı~nr. 

B. Tataresku saraydan çıkarken ga
zetecilere vukubulan beyenatta demiş 

tir ki: 
Ayan m<clisinde büyük bir eberiff 

ti haiz bulunmamız• rağmen. hUkQme1 
mebusan n ecli:!.1nde gayri klfi bir ele 
seriycte dayanamazdı. Du ııebepten do 
layı, dört scnel"k srmereli bir çalı~m" 
devreaiden sonra. çrkilmek mecbu:-tye 
tinde bulunuyoruz. 2C k!nunuevvel te
çimi, hükQmete ümit edilen müzah~ıeti 
vermemittir. Memleketin bU kararı ö 

Yeni kabino kuruldu 
nknde eğ.la.ek icap etmektedir. 

Bükreı 28 (Husur.1) - Nasyonal 
hiristiyan partisi reiıi B. Gop, Naıyo
nal köylü pıı.rtisi ile Romen cephesi 8%l' 

smdan Uç zatın İft:rakini temin ettık 
ten ıonra kıab!neyi te~ktl eylcml~tir. 

NasyonaHst hareket ıeflerinden B 
Misescu; hariciye nenretini deruhte et 

Yeni nazırlar dah~ bu akıam kral 
miştlr. 

huzurunda tahlif t4:1mitJer ve ilk top. 
Jantrlan1'rt yapm111ardır:. 

Merasim eanasmia. kralın n utkunr 
cevap veren batyekil B. Ooga ezcüm -

le demiıttt ki: 
Meşrut! ıekle hli!metklr olan ltt\ki) 

met, ilk dakikıdan itibaren. devlet ha
yatmuzm nizam ve otorite ile çerçe•e· 

Nasyonal ıns .. Ht -::art.:si. B. Goca h· 
len~cıt a7.Dılndedir. 

bö..nesinde :ray:rf ola-:t dart azasını parti-
/ den ihraç etmiştir. ...-~ 

-o.--

Denfzllde 

Alaylara sancak 
verildi 

Denizli, 28 (A. A.) - Dün tayyare 
alanında alaylara sancak venne töreni 
ordu müfettişi Orgeneral izzettin Çalış. 
lar'ın huzuriyle ve parlak bir surette ya
pılmıştır. Ha.,.anm karfı ve soğuk olma
sına raimen halk ve mekteplilerden ka
labalık bir seyirci merasimde hazu bu
lunmuşlar ve hatipler heyecanlı söylevler 
vermişl~r • 

Deniz1i. 28 (A. A.r - Bug{ln saat 
14.30 da kar yağmaya başlamış ve az 
bir mOddet sonra kar her tarafı kapla
mı§tır. 

•• ) 1 
( U tyanı: 1 in.cUls-

heli bir tef itkb.iye bile uğraıua~ 
Yalnız l'rofe ür Sadıi l\faksudi'dir 
.. Denizhank" iı.mine itiraz ede~ 
•· ümerlınnk" iı:ınıiui yunlıı butJJı• 
fakat hu hükme taban tabana a.~! 
mak üzere ••Etihauk" isminin llOt"

olduğuıı u SÖ)' lemiştir ! . __ t.' 
"Süınerbank" terkibiyle "EtibP"" 

tcrkfoi araı.mcla mahiyet ve şive~ 
ııımJ.ıu nnaıJ bir fark 'ardır ki s•r::: 
prof e,(jr hunlardan birini Türk ~ 
kaitlelerrne uygun, ötekini iıe · ylP""" 
hulu't'or'! Bunu anlamak kabil deiiL 

ll~y SaJri Maksudi'oin iddiltJJI' 
;.;öre ·•neni.ıbank" )'anlı§ olduğuD~ 
bunu bozarak yerine '"Deniz B~ 
ı" tabirini koymak liizmıdır; çiiJIY 
fürk şive:ıinio icabı hudur. 

Hallıuki Büyük r.JilJet l\Iecliııİ !! 
itirazı knhul edecek olursa, y,JY 
:5üıncrhnnk ve Etibank gibi e""~ 
1\ledi:otcn geçmiş kaııunl&r ile :ki"': 
edilen banka isimle rinin değil, fı.,O 
bulcla Galata:ıımıy, Kadıköy, EdirO" 
knpı, Maltepe; Anknrnfla ÇankılY" 
Malıkiiv ~hi me~hur me' ki isirnleıt 
ıin hep:ıi de TUrk ehe ine Ufgtl~ dt 
mıynrak konulmuş olduğu ,ektırı • 
bir hükiim 'e karar '" erilmi~ buluO' 
cnktrr. sr 

Halbuki Ray Mayakon ve Proftf 
f ankut'ıın Mecliı;te söylf"tlikleri "~ 
hile Gnlatımıray, Ka<lıkiiy, Edirue~bİ 
pı, Malt4"pe, Çnnknra. Malıköy fı1 • 
yukarıya ka ·dettiğimiı i•inıleriı. ~ 
zerleri aranır a memleket içinM 'u~ 
len•e ve hinlf'rrcsi hulurıahilir; T ıfll1 
mill,.rinin clrlıii mılcın do~aıı bil ti 
bu i11inıltarin nıevcucliveti p:öst«"~~ 
mi ki bu lt•rkirılPrin hepsi df' 1ı,·bl 
şivesine uv,gımdur? O halde ter 

1
1 .. 

itiharivle hu il'!irnlenlen hiç fark• ~,. 
4•o . h k" "'S.. erb•",_ ınıyan enız ıın • ~·: .. , •• 0,~. 

• ...... 1" uc •eı .aı ı ıı ... 11'1 \, lll • • ,. ... . • ·çiJI 
·İne mıı~m·ir telUkki ölln un? .1rııi" 
·•nr11izhan°k" terkibi .ti ,.~aidelı-~~J' 
7.e arkın o1snn de ··oenız Baıı 
Jt>rnek lfızım ef')!!İn? , iflİ" 

Rizim hilıli~imiz rlil k.aidele~• Jet" 
:naldl"n -:ıksr, yoksa istimal kaıdt 
den ı1t·:;i1. ro• 

Kalıtı ki. "Deniz Tiankası.; şt~ 't1· 
deki i. tirn:ıl ekli f'l'ki dil kaid" t ;.· 

. "1 . . ~ 1 "Deli mızc p;öre Rmı Cm ere, • df 
hank" ŞPklinileki i .. timal tarzı 1~.,oİ 
ha zivadf' "f.,mi alem" yahut, tJJ)' 
lıas" CtenitP-n mefhumlara tııhsı• 
1 f'J?P) rn i c:t i r. • • ·ııdr 

BuPÜn bir fiil inkıl~ln cf,.,·rı ı(I )4 
,.. k 1 ! w • ·n 8· vaşnmn ta . o < ııgumuz 1çı J ,,.. 

l\J, " ljqj müzakereleri ara ırıda ul ~ 
ınan ?.aman krliınr miinakae•l•~lıİf 
hıyor. Kaınntav R:ı:a1ıırımn her hd' 
iizerinclP dii-=ünc~lrrini sövlı-ınek.~te" 
~mmnrlaki haklan a~ıktı Faka~ 1 ır 
rin eerf'\ amna se-ktt' ' 'ermtrTl*' · ,~ 
ııun l:ırrn miiıııkrre"in i 1iizııı11stı~ tılı' 
re ~~riktinnf'nwk için lıf"rha~f ,3' 
elit me~f'l,. .. i iizrrir (lf' !lallihivetM~Ut: 
,övlf'mPk 187.rm ı:elinc-t'!. h1ırıu ktıl~ 
trki ılil miitrhassı•larına bırll 
ılaha do~ru olur. 

ASIM~ 

Yeni evlilere 

'"" Vuvoslav tlreoıer ,e 
de yllzde elU te.11~1~ 

Yugoslav nakliyat nezareti bif"~ 
vermiştir: Balayı seyah=ıtta:ını b(ifdd 
lavyada yapmak isteyen Çlft~«tı tt8 
Yugoslav demiryotlarırıda yu-y~ 
tenzilattan istifade cdeeek!erdirİen, 
yeni evlilerin bu se) a})~t.. ~ ~ 
günden sonraki on beş gün ıçf 
lan ıazırndır. enıne ro' 

Seyahate çıkacakların. evl tanıtırıd91' 
melerinin icra edildifi m~ ~ 
alacaktan evrakı, bulul'I rırıa ~ 
ket Yugoslav ltonSoloshı~ta ııaJdCI <(fflt1' 
rek bu seyahat için tenzıW 
bir vesika alabilirler. 

d. 
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Kan Kayasa l 
i 

VedlkuDe zlndanıarında l 
BiR KRAL \ 

-111tı11 Yazan: Niyazi Ahmet _._ Sayı : 14 1111~ 
- Bak Ömer sen Tiflisc gidecektin. ( 

~rkadaıını alır oraya gider. Bütün iı
ler:ni yaparsın. Sonra İstanbula dönc
Ceğin va\cit bu köye bir adam gönde· 
tir, kendisine (koynundan bir mcndJ 
Çıkarıp ömere uzatarak) bu menc!Hi 
•erirsin. Sen de be:ıi bizim köyün öte· 
'
1
nde beklersin. O vakit daha rahat 

taçıp gelirim. 

Ömer bu sözlerine inanmıyordu: 

- Hayır Zehra, dedi seni bıraka

Qıam .. Bir şeyden korkmuyorum. Şim
di atları hazırlayıp kaçalım .. 

- Şimdi mi? 
- Niçin isterriy'lrmun. Korkma ben 

'enin yanında iken hiçbir şey olmaz. 

- Sa'>ah oldu Ömer .. 

- Anlamıyorum Zehra.. Peki iste-
diğ'n gib yap. Ben artık bu köyde kal· 
?tıam. Bu akşam gidiyorum. 

- Yapma Ömer .. Ben sensiz yaıaya
ltıam .• 

Ömer fazla söz söylemed.". Süratle 
ıehranın yanından uzaklaştı. Çeçc.n 
kızının kt>ndisini aldatmıı olduğuna 
taniydi. Onun söylediklerini yapmak 
Öıner için imkanS!zdı. 
Doğru odasına gddi. Tekrar uyu· 

lbuı olan Uzun Ha sanı uyandırdı: 

- Çabuk hazırlan.. G'diyoruz .. de
di. 

Uzun Hc1san şaşkın pşkın arkadaıı
rıın yüzüne baktı: 

- Allah, Alla'ı .• Bu gece bir türlü 
tahat uyutmadın beni. Gidiyoruz., gi· 
diyoruz. Nereye gideceğiz Allahın ge
cesinde .. 

- Haydi kcnuşma. Ben atlan hazır· 
layıncay1 kadar h:ııırlanmış ol .. Yoksa 
burada kalırsın .. 

- Nereye ridiyoruz. 
... · 111 ,. 

- .J((a! mn rüyasını gördün gaı!ba. 
Uzun .. "' san hazıdanmağa başladı. 

Örner de atların baglr bulunduğu ahıra 
&itmek üzere tekrar pencereden dışarı 
atladı. Ha} atını daha ziyade deniz 
Uzerinde geçirmit olmasına rağmen 
&on seyalıntte atı eğerlemeyi de öğrcn
rııiıti. Ah rdaki atlardan ikiııini hazır

ll}'lp penccren:n önüne geldı:ği vakit 
U2un Haa~n hazırlanmıştı. 

İki süvari bilyilk cığacın yanına yak
la§tıkları zaman Ömer atından indi. D 
taz evvel ağacın altında oturan Zehra-
1\ın yerin:ie yeller esiyordu • 

Ömer: 

- Belki şimdi sıcak yatağına girmi§ 
tir .. diye di.!1ündü . Sonra onun sıcak 
rıtteslerini yüzünde h:uettirir bz b .zb 
llcfes1erini hisseder gibi oldu. Bembe -
Yaz teninin titreyişleri ile kendinden 
tcçtiği dakikalan hatırladı. lşte timdi 
0ndan ebediyyen ayrılıyordu. Bir daha 
da görm:yecekti. 

Bir aralık böyle gece yansı kaçıp 
titrnekten vazgcçm .. yi düşündü. Peki 
0 \'aki tne olacaktı? Zebraya malik o · • 
1'lcak mıydı sanki .. 

- Ağa, dedi bir şey rn: kaybettin c. 
0rada. Ne arryorsu:ı~ Yolcu yolunda 
terek. Bak sabah ağrıyor. 

Örncr ağır adımlaıla atına bindi. Gı
dccckleri yclu da bilmiyorlardı. 

- Sol·a sora elbette buluruz. Di) 
dUıur.dü. Atına atlaycırak dörtnala EÜr 

~eğe baıladı. · 

35 sene sonra 

Örnerle Uzun Has<.n Sanha köyil:ı -
den ayrıldıktan tam otuz beş sene geç
'-titti ve sene 1595 idi. 

.. Gürcistan yine ayni keşmekeş içind< 
di. lCrall.lr birbirleri ile uğraşmaktan 
ltri durmuyorlar ve neşeli gürcü kız 

11\ gitar nağmeleri yerine matem şarkı
ilrr s·· 1. oy ıyorlardı. 

ilze ;rine kurulmut bir manastıra ka • 
pannuı bulunan Marya hergUnkU dua
larında Smfonu da hatırlıyor, ona da 
dua ediyordu. 

Marya Simonun uğradığı feci aki -
betten ümidini tamamiyle kesmiş, hr:ı 

§eyi arkada bırakan "Beyaz gönül,, ma 
nastmna kapanmı;itı. Onun sır ortağı 

bir tek insan vardı: Alamut kalesi nö
betçis.= Şalına. 

Marya manastıra girmeğe karar ver 
diği gün Ş;ılvayı son defa görmilı: 

- Şatva, demişti. Artık aynlıyoru.7. 

Beni bir daha görmiyeceksin. Ondan 
miyeccğim. Sen erkeksin. h :r çok itıle
hiç ümid;m kalmaıdı. Belki bir daha gör 
re karış;ıc;ıksın. Simon Mepe (1) ker.
disini unutturmaz. M:ııeti icin çal:şır. 

Belki bir gün gene memleketine !döner. 
Sen onu urı11tma. Ben Simonun tekrar 
Gürci!\taııa döndüğiinü duy;ırak ölmek 
isteıim. 

Demişti. 

O günden sonra, ne Şalva Maryayı 

gördü. Ne: de Mary:ı aŞlvayı. 

Şalva köyüne çckilcrc-k yaıamağa 

başldr. 

Mary:ı da Beyaz Gül manastmna 
girıdi. 

Aradan zaman geçti. Şalva zaman za 

man Maryayı hatırlar, çocuklarına, ka· 
nsına ondan, Simoncıan bahsederdi. 
rısına, ondan, Simondan bahsederdi. 
Ve her dufasında: 

- Kim bilir öldüler mi, kaldılar mı? 
ıdcrdi. 

Soğuk, dondurucu bir kıı, Rion neh
rinin ikiye ayırdığı Küta.='11 şehrini pe • 
riıan bir hale getirmişti. Kuatüı büyük 
harplere sz.hne olduktan sonra kışı SÜ· 

k\inet fakat ıztırapla geçiriyordu, aıdı 
arası srelrucyen harp!erden fakir dAşen 
halk açlık korkusu ile titreşiyordu. Yol 

lann karlıı. kapanmı2 olmasına rağmen 
köylüler, şehre akın ediyordu. Yahudi 
mahalle~ ile Sagaria mahalleleri adam 
almctz olmuıtu. Bilhassa yahudiler, pa-

ra hırsı .ile biltUn köylüleri kendi ma -
hallerine alm•şlar, fahiş fiyatlarla on -
lan iskıi11 ediyorlardı. 

Rion n~hrini takip ederek şehre ecl
meğc uğr:tşan dört l:itilik rir aile, ar
tık yürüyemiyecek h<ıle getm:şlerdi. 

Bunlar iki yaşlı erkek, bir genç çc • 
cuk ve bir kadındı. 

Kadın: 

- Ayaklarım dondu. Aldım atam: • 
yorum. Diye inledi. 

ihtiyar cevap verdi: 
- Biraz daha gayret... Geliyoruz, 

yola çıkıyoruz. 
- Beni bırakın oldilriln ben.: ... 
Kadın bu sözleri ıöyliyerek yere yı

kıldı. Uç Hkek kaı\ırıın etrafına topla-

narak vUcudunu ovnıağa batladılar. 
Genç çccuğun gözleri yaşannııtı: 

- Anne. anne .. 

- ötuyorum evlic!ım .• Siz g~intz .. 
Kadın lnmrldanam•yordu. Derin de • 

rln 10luyarc!u. Çocuk hıçkırarak kucak 

ladr .. Ve ihtiyar kocasına döndU. Elle
lerinden tutarak, onu yaşat .•. Onu çok 
sev .. Beni de unutma. deldi 

Bunla:- oqun son MSzleri idi 

Kaskatı kes.1lerek unnmııtı. 

İki ihtiyar bir genç Uç yolcu kadını 
bembeyaz karlara gömmeğe u~raıır • 
ken biri haykırdı : 

( ArkaM fJar ) 

l!!anbııl Rrledfyeıtl 
Şehir Ti11atroları 

Snııt 20,30 rla 
KRAi. LlR 

Trajedi 3 kmm 
Ya7.nn: Shnkespeare; 
Türk('e!il Seniha Dedrl 

Güknil 
lt Siınon çoktan unutulmuştu. Şimdi 
:rkcs yeni isimler, yeni hidiselerle 

1 'lguldu. Protenler genç, ateıin. mil- OPEHET: 
ttini .. lk . k k . . t }' •e n:.c m et;nı urtarma ıçın h r Saat 20,30 da (BfR KAVl'K DEVR T.Df) 

t atını feıfa ederek c;a.-pışan kral için u- 5 pt'rde komedi: Pa1.,Rr f(ilnleri 15,30 da 
lln tiirler yazan şairler bile... mııtlne. Ynzan: Cc!M l\lllsalpojtlu. 
On bl r.ocnc : 

t:. o R SA 
28 t2. 937 

~,..... .................. 
Mdegu•emele ............ ........ 
.... U dit 11a,_. .... apu.n e. 

t-AH ALAR 
• l:JterllD ôlUl P9leta 
•Dolu ı2u uo • lılarls 2960 
• l'ra.ııJI ij8 •Zloti 2i.-
•ı.anc uo • P9lll'O 9.>,-
• Belçika P't. t>4 ..... , 1'-
• l>rahmJ :!ô • Dtnar b~.-

l.svıçnı Ft. 580. Yea 
•Leva ~J •K.roaın.t a:ı -
• FlortD 70. • Alım 1010 -
• Krooc;tll:. !)•) 

~. 
• Baoımot ~O-

ı;iUlD t.vua 23 
ç i:. n. LER 

• &AQQl'lı 626. • Vb'aDA ..ms 
• Nıvyor• 0,7!l&> • lladrtıO ıs.7u 

• Parla 28 rt.!.X) • 8erUll l9tl6:1 

• MJllAC 15, l8l6 • v..,..,.. '.2'.160 
• Brt1Ull U().l(J • Bud&peftl '.O'J:ıS 

1 AUllA 8Hi • 80.ll:nl ıoo svıo 

• CeDeftW 8.4666 ........ 80760 

• Sofya 64 - • TokObama "1.7-lM 

• A.mbterdam uaso • MoekOftl ıro.6027 

•Prat W,71 • ltOıllbolm 8,1007 

ES HAM 

iş BankllSJ u Sol '11'· Ra~ -
1.D&ooh• 2~ Çim•• 9 'o 
H.eJI l 60 MerU. 8'ullr 96 

stlkrazlar- rahvllle r -
• 19!1 T .Hor. 1 a.ırtrUI 

'ft'UllYQ -• •• ,. 1'6~ 
• • • • o 1">7.:> 

• • • 1D 18JO 
• l!rıenl llWL 9ô 15 
s. Emırua> 1012.> 

Rlbtım 

• AudDhl ' 
&DadOIU D 
AnaJOin m 
MQrD...OA 

'° 16 
tOlı'> 

8JlJ 

• t.WLDablD 9-J ~. 

Z ahtre Borsası 
27-12- 937 

BuMa;,· yumuşak 
Duğday. sert 
Arpa Aııadol 
ca~dar 
Kuşyemi dökme 
Fasuh e çalı JUıe 
Dadem lci 
Tiftik mal 
Pel nlr kaşar 
Z. Yaö 

Gele.1 
llu~day 412 Ton 
Arpa 82 " Çn\'dar 45 • 
DOı<lh,.., :-. :ı , t/4 .. 
Un 30 .. 
Yulaf 60 .. 
l\lısır 45 • 
Suıı;aın 30 .. 

Kr.Pao 
6 2 
5 27,!ı 

IÜ' Pa 

6 8 
5 32,5 

' 5 • 
a- ' 8 5 3 
6 39 

11-
88 -

131 -
61 -

-K 

133 -

37 - 39 -
Giden 

Razmol 202 Ton 
'firtik 51,3/ 4 .. 
Susam ~o • 
l\.ıl an 
tç ceviz 5,112 • 
Badem içi 2 " 
Pamuk 2 

" 
Sin emalaı da 
····························-··--Sakarya: Suiıstlınal davası 

l\lelek: llil) ük aşk 
İpek: Sezar Ilorjiya 
Saray: Kıskançlık 
Turk: Anne kaçakçılan 
Sumer: Şeyh Ahmet 

~-------------....... -
' ERTUGRUL SADi 

TEK TİYATROSU 
Bu gece: ÜSKÜDAR 
(Hale) sinemasında 

HAMLET 
7 perde 

SEHZADEBASI 
TURAN TiYATROSU 
Bu ııece saat 20,30 da 
San'ntkAr Nafit Ye ar
kadaşları; Okuyucu: 
Kücük Semiha ve Mi· 
fel varyetesi; (Kaba 
adam) komedi 3 perde 

Şelızadebıışı: Ferah sinemada yarınki 
perşembe gilnii akşamı (Çağl:ıy:ından 
l\IU.\J.1.:ı\); Dor!itıalimden Muallim 
Fahri; Hafız Burh:ın ve arkadaşlan; 
3 konser ve memleketimizin en maruf 
san'!ltkiir ve musikişlnafları bir arada. 

Ayrıca İsmail Dfimbüllü 

llUliC~ KALKACAK YAPUHLAR 
Saat Vapurun adı Gittiltl yol 
18 Mersin Bartın 
20 Sa:ıt Bandırma 
15 Bartın Ayvalık 

lG.15 
15.40 

G.30 
lG 

GELECEK VAPURLAR 
J~ocaell 

Dursa 
Randırma 

İzmir 

f zmlt 
Mudanya 
Bandırma 

lımlr 

Galatasaray klDbD 
murakabe heyetini 

davet 
Galatasaray spor klübü i<!arı heyeti 

başkanlığından: 

Çok müstacel bir mesele hakkında gö
rüşülmek üzere klübürnüz yüksek mura
kabe heyeti azalarının 2-1-938 pazar gü-"a. U r tek insan .:ü§Unüyordu: Mat 

r Cumnrlesl, ıırşamha sa:ıt U rle 
----~.....__~--------~----------~.~~-~- ,._~,,__,....._.-.,...,..~in t ·· merkezine _... 

:J- KURUN 29 BIRINCIKANUN 1931 

izmirde kömür buhranı 

Kömürün kilosu 15 
kuruşa kadar çıkll 

bmir (Huıuıt) - Daha kıt yaklat
tıfı uralardı bat gösteren kömür azlığı 
ıoiuklarm ırtmau ile f azlalatmıı. h • 
yatlar 13 - 15 kuruşa kadar yükselmi~
tir. 

Toz k8mlir bile 8 - 10 kuruıtan satı 
lıyor. 

Kömürcüıer, orman idaresinin kati • 
yat ruhsatnamelerini vaktinde verme -
mekle fıkdanı tevlit eylediğini ve bu 
gidişle fiyatların daha yükseleceğini 

söylemektedirler. Orman idaresi ise bu 
nun aklini iddia etmekte ve ruhaatna 
melerin vaktinde verilın:ş olduğunu bil 
dirmektedir. 

Belediye ise şehirde ihtiyaca kafi gc 
lecek kadar kömür t:toku mevcut oldu
iunu, kömürcülerin ''kömür kalmadı, 

stok yok ı,, şa} ialar.:ndan istifade ede • 
rek fiyatları yükseltmeğe çalıştıklarını 
belediyenin kömilr ıetirterek ihtikirla 
mücadele için satınallına imkan olmadı 
ğını ileri liÜrmektedir. 

Fakat netice aynidir: Orman idare
sinin idd.=.ouu ve belediyenin teminatına 
rağmen fiy~tlar hcrgün biraz daha yük 
selmekte, soiuklar arttıkça, barometre 
&ibi kömur fıyatlan da fazlalatmakta • 
dır. KömUr fukdaru, yalıu.& lzmirde de 
ğil, biltiln kazalaıicia bat göatermiftiı. 

Kömür ır.enbaı olan Kemalpaıa lıa • 
usında bile halk yakacak kömür bula 
maınaktadır. Diğer kazalarda da vazi· 
yet aynidir. Şehriui.zdc sömikok fiyat 
lan da yüksektir. 

tkuaa.t vckiletinın tamimine rağmen 
belediye, kendi.tinde ıelfilıiyet görme • 
diği için ı~mikok fiyatlannı teab1t et • 
ınemittir. 

Umumi hapishane bafkitibi tevil 
edildi 

brnlr (Hususi) -Şehrimiz umumı 
hapishane!.: bat katibi ve hesap memu 
ru B. Necati, bir rüşvet hldisesinden 
munun o1nralf..mahkemeye verilmi~ ve 
tevkif cdilmiıtir. Zabıtaca tesbit edil· 
diğine göre Necati, 1i rkatil suçundan 
on beş se:ıe hapse mahkfim olan ve ilç 
senedenberi mahkfimiyetini tzmirde ge 
çiren Ali isminde 1.-irisini Kastamonu 
hapishanesine nakli için yüz lira iste -

G6rüp düşündükçe : ----.............................. --

miştir. Mahkum Alır.in krzkardeıi Şam 
1r Melek de bu parayı vereceğini va • 
detmiş, Necatiyi karcleşinin evine da • 
vetle ikramlarda bulunmu1t rakı lçir • 
m:ı. o gec ede yüz liraya mahsuben 20 
lira vermiştir. 

Zabıta, Necatinin vaziyetinden fUp
helendiği için o gece kendisini tallrp et• 
mİJ ve Şamlı Meleğin kardqfoin evin· 
den çıkarken yakatamı" Uzerinde bulu 
nan yirmi lirayı da mUudere ile lderha1 
mahkemeye venniıtir. 

Necati, mahkemede 'ttfdlği ifadede 
bu yinni lirayı mahkUın Aliye verilmek 
ilzere aldığını ve h~ hafta iki lire tull 
edileceğini aöylemİ.f; Şamlı Melek ta• 
rafından hc:plahaneye glinderilen kıy • 
metli bir yorıan ,·ıı, ipekli g8mlekten 
haberdar olmadığını beyan eylemittir. 
Halbuki Necatinin odamıda yapılın 

araıtınnada yorgan karyolanın tızerin· 
de, ipek\: giSmlek de bavuldan çıkımf • 
tır. Nccıtl mahkeme karan ile tevkif 
edilerek hıpishaneye gönderllmiftir. 

Tahkikata dikkatle devam olunmak· 
tadır. 

Cins tawk yetiftjrmek İçin 
İzmir (Huıuıi) - Wliyet dahilin

de tavuk cinslerinin ıslahı içi nfaaliyc
te geçilmiıtir. Her köyde ayn ayn ~h 
ırtarak yerli atvukla: kaldırılacak, cinı 
tavuk b~slenecektir. Vil1yet ziraat mi 
dilrlüğU, cins tavukların Qretı'lmc•=nl 

temin için köylülere licorn yumurtala
n dağıta:ak, Bunlan gayet ucn fiyat 
la verecektir. Tavuk besleyenler, be " 
ton kümes inta etinneğ mcbur tutula· 
caklar, kUrr.1lerde temizliğe itina De 
hastalıkların &nüne geçileceWr. Mm
takalında ki ziraat mmıurlan, bulun • 
duklan mahallerin tavukçuluğu ile de 
meşgul olacaklar, ht'lka tavufun ne p 
kilde beslenebileceğini anlatacaklar • 
dır. 

.. 
Ami tahriri..İ!leri bitiycw 

tzmir (Hu11tısi) - Villyetin muh&
lir kazalarında geçen &ene faaliyete ge 
çen tahriri arazi korr.isyonlar, iılerinf 

bitirmtk Uuredf r. A ltr kazada arazi tah 
ririnin ~eticesi altmış ve bu komisyon-

_... TJütfen ıuıy/nyı çevirini:ı 

Bu da bir dolap mı 
yoksa? ... 

Tramvay kumpanyası otobüs iıleyen hatlardaki rekabete kartı koyUNl
melc için otobüssüz yollardnki arabalan azalbyor. 

YAZAN : S. Gezgin 
Bir ay kadar oluyor, hemen her bl emirler verildi, ki bunların aeslert 

sabah itime &iderken, toğuktan, yağ· Çikmayor? Arabalar pek ıeyrek itle-
mur, kar, tipi fırtınadan batka. ayn yor ve halk, bu kıt kıyamette domnut 
bir dertle de çarpıtıyorum. Bu yeni kaldınmlan doldurup taıınyor? 
beli, bu ayn ctltman "Tramvay,. dır. Tramvay kumpanyaaı, yalnız bu hat-
Yimıi bet yıldanberl Beıiktaıtı otu- ta otobüslerden korkmayor plibal 
rurum. Serencebey, Uzuncaova, Ni- Çünkü bir gUn Sirkecide tramvay bek 
ıantaıı ve Muradiye yangınlan bura • terken dikkat ettim. 

0

Topkapı, Edime-
nın halkını azaltmıı, çoğaltmamııtır. kapı, Fatih Harbiye, Şitli Fatih, Ak-
Yangın yerleri geniıleyip evler aey· saray Fatih, arabalan üçer dörder ı~ 
reldikçe tabii baıka tUrlil ıde olamaz· tiler. Yalnız Beşiktaı. Ortaköy ftCOG-
dı. Fakat hal b8yle iken ve ıemtimiz, larr gelmedi. 
hiç bir g8çUn akınına uğramamıticen, Bu rakamlardan çıkardığım netice 
bilmem tılçin fU 10n ay içinde durak §udur: Kum~any

0

a, otoeüa i1leyen hat• 
yerleri mıhıeri andırıyor. Mektepli lardakl raka6ete karşıkoyabilmek için. 
çocuklar, genç, ihtiyar lı gUç sahipleri otobüssüz yollardaki arabalan, ant• 
biribirinl ezerek arabalara Aldınyor· tıyor ve artanlan öteki hatlarda çabt-
lar. Baıan otuz ldtillk bir vagona, hiç tmyor.. . 
mUbaliğastz, seksen kitinin dolduğunu Buna, hayır r deseler de kim lnanır1 
giSrlyoruz. Her bakımdan kiStU olan bu Hesap meydanda; ne Beşiktaşm budu· 
hale, kimsenin aldırdığı yok. Noktada- du değiıti, ne ahalisi arttı. Eskiden pek 
ki poliıler yalnız kapılann kapalı olup all rahat rahat bize yetiten ngonlara 
olmadıklarına bakıyorlar. Hatbuld ıuç, ıimdi ıığama.mamızm ba1ka nasıl bir 
dıprda değil içerdedir. Bir fıçıda sar- hikmeti var? Eskiden yedi buçukla se-
dılyalar bile, bu arabalardaki insan- kiz arasında birçok vagonlar çrkanJ.. 
lardan daha rahat ve daha yerletlktir- dığı halde, bir aydır bunlar pek nazlı· 
ler. laıtı. Şirketler komiserlifi bir yandan. 

Etrafı korkunç bir tekilde 1&nlı ol- ıerviı tarifelerini, ıefer kontrolleriyle 
duğu için, vatman, istediği aibi ma- birlikte inceler, bir yandan da davayı 
nevra yapamaz. Fakat her nedense hiç kendi milfettiıterinin mÜ§ahedeleriyle 
ses çrkarmayor. Yine batırlayorum, k1 kuvvetlendirirse itin bozulduğu 59bu-
bir ay önce sürücüler, böyle kalaba • \:ak meydana çıkar. Şu tramvay beki• 
lıklarla kuşatılır1.;a, zil değil, ıuruisrafil mekten ve biribirirnizi ezip çifnemeır. 
bilc lsa araba __ k_al~dı_rma __ z_la_rd~ı._--"te=-=n~b;.;;.;in;;,,;;';....;Jru=r:...::t::::;ara=cak=...:k::;i:=mae=~y_~o:;.;k=..;;;m;;;;;u;;;.1.;,,;';,;;; .. ;___J 
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ikramjyeii 1938 
tahv:I eri 
çıkarıldı 

Maliye YckfılPti larafmdurı ikranıi· 
ye]i 1933 tul" ilini atlım tu~ı)urı tulı· 
villere :ıit yeni lıir konun c;ık:ırılıııı ~ . 
Ye Türkiycniıı hiiHin aHikıulpr ılnirc

Jerine, hu arada 1 · tnnhul hor_a,ma 
tehliğ eclilmt,tir. 

İktısadi hiinyemizde yeni bir mer-

hale addedilen hn kanun şu maddcJc· 
ri ihtiva etmektedir: 

l - Halen teda,·iilde bulunan 

1918 dalıili i tikrdz tah\'illerini faiz, 
ikramiye, itfa, kon\'er yon, müntru· 
zaman, muafiyet, imtiyaz ve servis i
tibariyle 2094 numaralı kanuna mii -

teni den ilıraç cılilen Ergani tall\ ille
rinin ayni olmak .üzere yeniden çıka· 
rılacak hamiline muharrer tall\"Hlerle 

mübadeleye inliye Vekili meznmlur. 
1918 dahili istikraz tahvillerinin hir 
may19 tarihli kuoonları tediveve ,·a· 
zedilmiyecek Ye huna mukabil lm ta· 

rihten itibaren hu tahvilJerin veni tnlı 
viJJerfe mübadelesi İC'ra kılma.cnktır. 

2 - Yeni taJı,ilJer (ikramiyeli 

1938 tahvilleri) iinvanını ta:ıyacak, 
ve miktarı 1918 tnh,·illcrinin tedavül
CJe bulunan miktarını ge~iverektir. 

3 - Bu kanun ne-=rl tarihinden i-

tibaren muteberdir. İki ~ene zarfın· 
da 1933 Türk lıorcu talıviJleri hamil· 
leri diledikleri takdirde hunlan dev· 
Jetin dahili istikraz talıvillerivle mfi
badeleyi talep edebilirler. 1\fühade
Jcde 500 frank itihıırı kıym~tinde lıir 

adet, 1933 Türk horcn talı"ili muka· 
IJilinde 20 lira itibari krymetten hir 

adet dahili i tikraz tahvili ''erilir. Mii
hadeleye arzedilerek Türk horcu talı· 
vmeriyle hunlıtr mnkahilinde ,·erile
cek devlet tahvillerinin miibadele ta
rihinde va<leleri hulul etmeyen ku
ponlan muhtevi olması Hiznndır. 

4 - Bu mübadeleyi 2074 numa· 
tnh kanunla kumlmnş olan amortis· 
man sandı~ı mevcudiyle yapar. San
lfık mifünclelc yf}lnyla verilerek dahili 
istikraz. taJ .. dllerinden hangilerinin 
l"erilme;i lazım geleceğini mevcudu· 

na ~öre, tayin etmek salahiyetini ha· 
izdir· 

5 - Halen liazin~de mevcut olup 
bir cihete talı is edilmemi~ olan ha· 
J:İne malı 1918 dalıili istikraz tahvil· 
leri sandığa dcvrolnnur.· nn tn1ffil-

Jerin bUtçeden ödenecek' mayıs taksi
ti de gene hu sanclığa verilir. Gerek 
a'ürk borcu ta11'·illerinin, gerek Ann· 

~olu cleınin·olu esham ve tnlıvilfitmın 
ınühm1elesini kolaylaştırmak maksa · 
Cliy1e amortisman ı;nnılı~nıa yrniuer 
2.000.000 Jiraya kadar lıazinecc a· 
\'an!! verilir. 

Dün İstanbul norsasma yaplmı~ o· 
lan bu yeni kanun lıııhcri derhal hor· 
1acılar arasında hiiyiik bir lınrcket u· 
yandrnm~lrr. Rirknç giindenheri yiik 
ıelen Türk borcu tnlıvillcri cliin yük· 
ıclmelcte devam etmi~. birinci tertip 
T iirk horct' talıvilJeri l 8.40 a kadar 
Htılmıştır. Btmılan haşka ayni enret· 
le ikinci tertip Tiirk horcn taln illeri 

'de 18.20 liraya kadar viik cimi tir. • • :ı; 

Sivas - Erzurum tnh' illeri diin 95 
ien satılmış, hir İn~iliz lira ma Mer
kez Uankası tnrafırnlan 625 kuruş kı~ 
met teshit edilmiştir. 

Jarda çalıpnlar diğer kazalara venle -
rek, buraurclak,= ·i.jıecm de :r an evvel 
intacı teınin edilmiştır • 

938 haziranına kadar tahriri ar.az:i iş 
terinin tarnaınlanm.-ı ı vey cnı sene ~rcı 
zi vcrgisinni bu athrirc göre tahsili mu 
karrerdir. 

Hırs.z bekçiler 
İzmir (Hususi) - Son zamanlarda 

gümrük anbarlannda ve şatlartla c;ık 

sık vukua gelen hırı;ızlıklar nazarı ı:J,:k 

kati celbctmiş, gümrük ve liman idare
tıi ile zal>.ta bunhrı ele geçirmek içı.n 
tedbirler almışlardır. Bir gece iki güm
rük bekçisirin şatlnrdan bazı eşyalar 

aldıkları ve bun lan Lir araba ile Eşı d 
paşaya ~aşıdıkları ~örülmüş, ikisi ele 

yakalanmıştır. 
Eşref pşadaki evde, gümrük an -

trcpoları:ıdan çalın n eşyalar.fan tir 
krsmı bulunmuştur. Hrrsız bekçiler 
mahkemeye ver:lmişlerdir. 

• lley, .... banıı haksnn, n yahu! Bir 5t'

l'ım olsun yok rıııı 1 40 yıllık :ıhhrıbını gör
müyor mu•mn?I 

- Ah, fare pt'k ho,, ama, fil <Je ifaha ar 
hoş değil doğrusu! lkbi de birfbirlnln ye
rini tutar, dcan mi T 

Fen Dünyasında 

- Ne diyorsun? Bana yılha'ı htcliyesl 
olarak yeni bir ynstık mı işliyorsun? E, 
yeter artık, canım! 

Harpler üzerinde güneşin 
tesiri var mı? 

Ramazan bayramında şiddetli lodos 
fırtınaları esti. Sonra en güzel bahar 
günlerini andınr havalar oldu. Bundan 
sonra Ertein girdi ve girerken kara
yel fırtınaları yaptL Denizlerde vapur
lar batırdr. İnsanca ve md.:a birçok 
telefat ve zararlar oldu. 

Bir taraftan tabiat hava tlemin.de 
böyle büyijk kart§ıklıklar uyandırır
ken diğer taraftan Garbi Avrupada ve 
Uzak Şarkta siyasi ihtiraslar milletleri 
biribirleriyle boğuşturuyor. 

Bunlardan hava ile alakası olan bi
rinci kısım hadiselerin, fırtınalann ilze
rinde güneşin milessir olmasr aklın ve 
mantıkm kolayca kabul edebileceği 

bir ihtimaldir. Fakat milletler arasın -
daki siyasi ihtirasların sevki ile vukua 
gelen mücadelelerin ve muharebelerin 
güneı ile alakası olduğu iddia edilirse 
buna karp nasıl ~evap verilir? 

Garip olan cihet şudur ki bu tUrlil 
bir iddiayı ortaya atan rastgele adam
lar değildir. Her biri fen Aleminde en 
parlak bir yıldız gibi ıöhret almış olan 
ilim adam1an· bu fikirdedirler. Mesela 
Fransaf!a (Meudon) rasathanesi direk
törü Bay d' Azambuja'nın ifadesine gö
re yer yüzilnde olan fırtına, çok pddet· 
li soğuklar, pek fazla sıcaklar, grip ve 
diğer birtakım epi.dermik hastalıklara 

güneşin tes.iri olduğu gibi harpler ite 
siyasi ve içtimai milcadeleler de yine 
güneş ile alakalı hadiselerdir. Bu hli-

<liseler güneşin lizerinde bazan büyüle 
lekeler teklinde birtakım donuk ka
raltılardan ileri gelmektedir. 

Zaman zaman arttığı görUien bu le
keler güneşte iştial halinde olan bir
taktm maddelerin bliyük ateş kasırga
lan ile fezaya doğru dalgabnarak fır
ladrğı sırada niıbeten harareti bafıfle· 
yerck kesafet peyda etmesi neticesi
dir ki hemen on bir senede bir defa 
gJneıin llstündeki bu tOrlll lekeler ço
ğalır, bam! derecesini bulur ve tim
di bu lekeler bu hamt derecesini bul
mak üzere imiş. Daha doğrusu gUneşin 
sinesindeki erimiş ateı halinde olan 
türlü madent maddelerin bilyük dağlar 
gibi infil!k ederek faaliyette bulun11-
yonnu1- 1905 yılmdanberl yapılan 
rasadlar Umum! Harp devri hariç o
larak gUneıin bu nmanki kadar faa
liyette bulunduğunu hiç kaydetmemit
Gilneıin ilzerinde öyle bir lekenin bil· 
y{iklüğil l 50.000 kilometreye yaklat
DllJ• 

Fakat gilne§in faaliyetine delil olan 
fC'Y yalnız ttzc:ı lıadql ıneteraen ıbaret 

değildir. Aruıra yine dağlar gibi bU
yük alevler halinde parlayıp yilkaelen, 
saniyede yüzlerce kilometrelik sürat ile 
200,000, 300.000 kilometre kadar u
zayan, aonra tekrar ıeklini değiftiren 
gaz dalgalan da görülilr. 

G:ıneı Uzerindeld lekeler karartrlmrı 

bir cam parçası arasm'dan bakıldrğı 
takdirde atetaiz olarak alelade göz ile 
görülebilir. Fakat alev halinde parla
yan gaz dalgalarını rasadhanelerde 
kullanılan bir alet ile görmek müm
kün değildir ki bu !!etin adına (Spck-
trohelyoskop) derler. z 

Vakıa bizim Jrilremiz gilne~en ıso 
milyon kilometre uzaktadır. Bu kadar 
uzak bir mesafede güneşin sinesinde 
olan kimyevt hldiselerln Arz üzerinde 
nasrl bir tesiri olabilir gıöi bir miltalea 
hatıra gelebilir. Fakat bu mntalea 

doğru değildir. Güneşin on bir senede 
bir defa hiddet ve tiddeti Aza.mi .derecesi 
ni bulan dahili faaliyeti ile Arz üze
rinde cereyan eden bldiaeler arasında
ki münasebet eski nmanlardanberl ra
sa.dlar ile kaydolunmuıtur. 

Dikkate değer bir noktadır ki diln
ya buğday fiyatlarındaki değişiklikler 

ile güneşin devir devir değiıen dahilt 
!aliyetleri arasında bir münasebet var
dır. Bazt göllerde sulann ebilmesi, 
Hindistandaki kıtlıklar, lrutqp mı~tı
Jtalanndild bilyilk buz kütıeleninin 

çoğalması ve bunlara benzer hldiseler 
hep gUneıteki kimyevt faaliyetler ne a
llkadardır ! Şu halde Arz tızerinde bu 
dcrc.f.:elerde tesir yapan güneıin hava 
muhitindeki bıJyilk fırtınaları, kasırga
lan yaratan kuvvet olması niçin ihti
mal haricinde bulunsun? ... -• • • 

Cinayetlerin yalnız beşi hakkında 

'1aqdman "Ben öldürdüm!,, diqor 
Bugüne kadar yapılan muhakemelerde katilin 

ve diğer suçluların söyledikleri 

Pariste katil Vaydman'ın ve suç oı -
taklarının muhakemes.: devam ediyor. 

Vaydman. ilk muhakem~de, h'ki-

min hemen bütiln suallerini cevapsız 

bırakarak: 
- Bilmiyorum, arayın bulun 1 de • 

mi§ti. 
Va}"d:nan ba.ır cinayetlerini kendisi

nin üzerine atbğı M'lbokla bldiselerde 
büyük birer rol oynamıı olan Jan Blan 
ve metresi Kene Triko da muhkeme e
diliyor, fakat onlann söylediklerinden 
de bazt esrarengiz noktalan aydmlat
mak imkanı hasıl clmuyor. 

Bugüne kadar yapılan muhakemeler 
· de, ayn ayn altı cinayet hakk.rnlda sı:ç-
1 ula nn söyledikleri ~öyle hülasa edile
bilir: 

Amerikalı dansöz cinayeti 

Vaydman - Ben öldilrdilm. Cinayet 
ten sonra da, dansfüiln ailesinden para 
koparmak iç:n çalıştık. Bu itte Milon
tla bana yardnn etti. 
Milvon - Cinayetten evvell hab~rim 
yoktu. Vaydman dansöz Jan Koveni 7 
ağustosta öldürmü~. Halbuki ben 18 
tesrinievvelde haber aldım. 

"Santaj mesel ... slne gelince: Belki 
Vwd'Tla'l:ı yardım ett:m. Fakat, bilmi
yerek, işin fatk•nda olma,rarak. Kc-ndi 
si beni '>tt ; te alet etmicıtir. 

Jan Blan - Ben cansözün Vayd -
m::ın taı-afından ölc!üı üldüğünü teşrini 

evvelin 19 unda h~ber -1drm. Şar.uıj 

meselesinden de hiç haberim yoktur. 
Rene - Ben hfidiat'den 19 teşrinıev

vJdc hab:rdar oldum. Para mcseles:n -
de iıe hiç bir fCY bilmiyorum. 

Milyonun babası ~ahit sıfatı ile -
Benim bu cinayetten ancak 19 teırini • 

(Sonu onuncu sayı/ada) 

Edirnekapıda 
bir kaza 

ihtiyar bir kadın ka 
yon altında öldü 

Dün sabah Edirnekaprda Atikalip 
civarında ft•.:i bir kamyon kazası ol 
muştur: 

Balatta Hamamcımuhiddin mahall 
sin.de Hacmza sokağında oturan eıli 
be} yaşında Sofiya isminde bir R 
kadını evvelki gece Edimekapı ei\IJ' 
rında oturan Aııpi isminde bir tanıdrlt' 
na misafir gitmiştir. Sofiyarun yanıııdl 
16 yaşında Yeknar isminde akraballıt' 
dan bir de kız vardır. 

Sofiya ile kız dün sabah on bire dot 
ru misafir gittikleri kadına vedala~ 
evden çıkmışlardır. Maksattan Atik'' 
lipaşaya kadar yUrümek, oradan ıd 
sokağa saprp Balata inmektir. 

Yaşlı kadınla kız tramvay yolundaJl 
Atikalipaşaya doğru yürürlerken Yek 
nar arkasın.dan tekerlek sesleri i11itııılf> 
dönüp baktığı zaman bir k.amyoflıı1' 
süratle geldiğini glSrmüştilr. Bu aır•· 
da yaşlı kadını yol üzerinden almak & 
zere ileriye doğru çekmi§, Sofiya batı· 
nı çevirip kızın baktığı yere baJcınJf> 
kamyonun yaklaştığını görilnce kıttı' 
elini bırakıp geriye doğru kaçmak W 
şebbilsünde bulunmuştur. Yol ortaııtı" 

da geçen bu şaşalama devresin.de katO" 
yon yetişmiş, Soriyanın ba1rna çar?" 
rak yere dilşlirmJı, sekiz metre l()l1f' 
da durmuştur. 

Karayı müteakip şoför kaçmaırıtft 
vak'a yerine yetişen zabıta mcmurlart' 
na teslim olmuıtur. 

Tramvay raylan üzerine dlişen ıcr 
dınm muayenesi için Edimekapı wıııt 
evinden doktor çağrnlmış, gelen bit 
doktor kadını muayene etmiı baprııs' 
dağılmış ve beyninin dışarı frrlaınıt ol
duğunu gönnilştür. Bu vaziyette hl~ 
bir kurtarma Umidi kalmaımt oJduğıS 
anlaşıhruş, filhakika kadın on bet da" 
kika sonra ölmüştUr. 

Kazaya mü.ddeiumumi muavinterftt" 
den Bay Ubeyd, tabibi adıt Bay En,,eı: 
Karan, seyrisefer mühendisleri, fatill 
merkez memuru Bay TahsiJ\ ,çJJ«ı~ 
ıarcıır. '; ,.., 

Yakalanan ıoförUn adı Tnı:.\\~ " 

len Amavud olan bu adauU ıcull: 
dığı kamyonun numarası 3892 ' 
Vefada Yıldız garajına aid olan katı"' 

. kd-
yonla taş ve kum, kremıt tnşınına.~ 
dır. Tafil diln Osman isminde bir 1 ııı
yi almrş, boı olarak Edimekapı dıŞ 
daki bir taı ocağına gidiyormuş. \Taı: 
yerinde keşif yapılırken çağınlmıŞ. k8 
yona bindirilmi§, kaza etrafında bu sıı
retle esaslı bir tahkikat yapılmıgtıf· 

Tafil kazayı ~yle anlatm11tır: •
1 

r-
. ·d· d m· 1 e "- Edırn~kaprya gı ıyor u • 1' 

de yolun üzerinde yürilyen bir kı~yc: 
kadın gördüm. Ben onlara yetişin'1•111 
kadar onlann yol kenanna geçece~oı
tahmin etmedim. Koma öttünııed:ı,. 
Çünkü birçok yaya yürüyenler k<> 

0 rlaf" 
öttilrü11.:e şaşınp sağa sola kaçrf ar• 
Fakat kız beni görünce kadını kert~ 
~ekmek istedi. Kadın gitmedi. Or na 
şaşalama vaziyette kaldılar. O _ıarna e· 
kadar da ben yetiştim. Fakat çığne~ 
mek için frenleri srktrm; kazaya ııı 
olamadım. ıırt 

Kadının cesedi muayeneden . "° rtıı 
gömülmesine izin verilmiştir. Şahıtle d
ifa.desi alındıktan sonra goför Tafil a 
· · ·1 · k.f 1 nmu .. tur· hyeye getırı mış, tev ı o u ıı 

Günlü~! 

R1r!?r!ı~ 
Öğle neşriyatı: S:ınt 12,30 pJ6kla ·rortı: 

musikisi. 12,50 Havadis. 1305 pJ{ık.1~ 11• 14 
ınusiki~ı. 13,30 ;\lulıte!H pltik ncşrı>a 
Son. 

0 
J{onfe· 

Akşnm ncşrirntı: Saııt 18,S arnın•= 
rans: Çocuk Esirgeme Kurumu 0 kl "e 
Doktor Şükrti Huzım (Çocukta /~tılf'l tıı. 
karakter). 19 Dimcn Şen ve arkıı. a reı1lııs: 
rafından Turk musikisi. 19,30 l\O~ ıg,55 
Ali Knnıi Akyiiz (Çocuk tcrlıircs~ııdaşlıırı 
Borsa haberleri. 20 !\lust~fa ve ıı;k şarkıla• 
tarafından Türk ınusikisı ,.c lıÔ er Jlııa 
rı. 20,30 JI:ıva rııporu. 20,33 ;1czfhe "e 
tarafından nrapça söylev. 20,45 'kisi "e 

T M k rnusı t 
nrkaunşları tarafından ur ı 15 orı.es. 
halk şnrkıları. (Saat ayan~: 2 'tarafındall 
rn refokntlle llcdrb·e Tüzun . ı>ornııı0 

şan. 21,45 Orkestra: 1 - Au~y00ciers; 
noir. 2 - Drlgo: Romnnel. S - Se•eraC• 
Yohann V\>D Lolhrlnsen. :. c.oıorııbfl1~ 
Valse romantıque. 5 - Fato · 2215 ~11111 

6 - Rnhnıanlnoff: Nocturnc. '0 perll ,e 
haberleri. 22 ,30 Pliikln soıoıı;:-~erıer •e 
operet parçaları. 22,50 So~n. 
ertesi .Unün proıraıtıı. 25 



Fr:ınko kuvve!l('rfne mensup gcnenıller 

Asieci 13afıisfec: 
----------~-----------------

ls pa n ya harbinde bir 
dönüm noktası mı? 

1 eı uelin allnmasile, Cumhuı iye/çiler, siyasi 
ve islu ateiik .-,ahada büyük bir llıuva//a 

kiyel hazanaılar 
Cumhuriyetçi lspanyollarnı Terue

fe kMfı ayın on he~inde başlnyan lıü
CUnıu yedi gün devam etmiştir. Teru· 
ti almırken mulıareb .. ter çok kanh \'e 
~İddetli olrnu:)tur. Bir cihetten ~ra· 
gon, <liğer cihetten l\latf ri<lc bakan 
l'iiksek bir yerele olun Tenıel Akdeniz 
sahiJlerindeki Bar~cJona yüz kilomet· 
te ı1zaklıktadır. l\Iaılrit ıniiılaf nasın
da, harbin ba.,,langıcmdaıılıeri, Teru
ef, cumlıuriyetçilcr i~in çok tehlikeli 
hir nokta a<ldedilınekteydi. Franko· 
CUlar bu me,•kii ellerinde hulundur
tnakla Valan·iya ,·e Ilarselona tepe· 
•incle korkulu bir tehlike halinde thı
~yorlardr. Cumhuriyetçiler bu telı· 
lıkeyi bertaraf etmek ic,;in şimdiye ka· 
dar sekiz on kere lıüc11m1Rr yaparak 
bura mı nµtclJnck i teıniaJerae de 
lllu,·affa? .. lılaınanır§larJ1 .• 

Asturya ''e Jliskayayı zaptcttikten 
ıoura Fraııki.:.tlcr, 'I'eruel yanında bu· 
Junan Araı;on ccl'hesin<!f'n ~lndıit ü· 
lP.riııe lıii. tı.m etıneği düşünüyorlardı. 
liattfı, bnrular.iaki meY7i1erini bir 
Parça dalıa ileri giitürıneğe, bir mik· 
tar arazi zapt \'e küçük Afharasin ka· 
•ahnsııu ele geçirmese de munffak 
olnıuşlnrdı. • 

Biitün bu hazırlıklar :\fudrit üzeri
lle yapılacak hücumun ilk safha mı 
t~kil ediyordu .. Fakat, cumlıuriyetçi
ler Frnnkocularm kar§ısınn Lir emri· 
Vaki halinde ılikilerek hücuma geçti· 
fer ve mu\'aff akryet kazandılnr. Va· 
lansiya \'e narselonayı da zaptetmek 
iiıere hücuma gcçmeğe hazırlanan 
1'rankonnn, cumhuriyetçiler taraf m· 
dan höyle bir mağlfıhiyete uğratılma-
11, asileri çok ~a~ırtımştır. Cumhuri· 
)'etçi ordnlarmın miikeımnel bir r.u· 
tette tensik ,.e terbiye edildiği, ku\'· 
\'ei maneviye ,.e tedıizat itibarile <;ok 
Yükseldiği de hn eon harplerılen son· 
l°'l anlaşılmıştır.• 

Teruele karşı yapılan harp hare
lcatmı, cumhuriyetçi crkiinılıarhiyesi 
b:ıükernmel bir urette, yiik ek taktik 
ltahmyeti göstererek idare C'tmi~ln· 
dir. 

Hıırekiita, iki taraftan, anıi zaınaıı
da ba~lanmıştır. Karhalaı; şimalin· 
den \ ' e Kampilo ceııuhundan lıiicuıııa 
geçen camlıuriyctçiler, Tcruel şelıri · 
bin kenarına yıldmın _iirntiyle ycti
§erck, asilerin Sarago a ile olan mu· 
Va ala ,.e muhabere ·ini ke~ıni~tir. 900 
tltetre yükseklikte bulunan Tcr;ttele 
\'arılmcaya ka<lar cumhuriyetçiler, lek ~ok mii~kiilatla karşılal:ım~lanlır. 

e!'Ucl, birçok tepelerle 2000 metre 
Yükseklikte ve Üzerleri daima karla 
~~lülii ola, halkan yollarmm hirle~ti· 
Sı hir dörtvol ağzında hulunrıınktndır. 
oğuk ve ·şidılctli yoğun knr altında 

kuınhuriy~tçi orclu1ar, fc"kalhc~c: 
ahraınan!ık göstererek Frmıkocula· 

I"~~ tahkim <'dilmiş me' zjlerincle siin· 
~~· süngüye harp eı1erck ilerlcnıi~ln· .... 

ÇOnkU, tnırnlnrda ı;avet ~ık tel iir
fOler ar:ltn<1mtl:ı mevzi alan Fnınkoru· 
ı~"'· aıfnn. mlıın f?eri «;:ekilirk"ıı ~iılılct· 
k hlt\dnraadn hıılunınn~larılır. Fran
thı"ular, Te,.uclin ruınlıuri f't~iler c-

e geçebileceğine kat'iyen ihtimal 

'eruıediklcri için, hücuma p;eçiltn ilk 
giinlerde " l\Iark Ltlerin Teruele knr
!:1 yaptıkları lıüeuınun neticesiz kal· 
<hğmı,, rc,.men il~ndan çekinmemiş· 
]enli .. 

CumlıuriyeLc_;iler, i!k gün, hi!; bir 
topçu ateşi hazırlı~mda bulunmadan, 
em_al i görülmemiş bir taktik tatbiki 
HırcLiyle, yava~, ya·rn~ ilerlemr~c 
başlamışlar \'e Frankocular bunu nıev 
zii bir hareket sanrmşlar<lır. Bıııulan 
sonra, Teruel \'adilerinde tanklarla 
nümayişte bulunan cumhuriyetçilerin 
bu harekf'ti Frankocularr hiishiitün 
şaşkı~ bir hale getirmiştir. Bu kur
nazca lıücuma geçiş sayesinde cumlıu
riyetçiler, ufır altı 10--8 derece 
@oğukta Frankocuların 15 kilometre 
ce~he gerisine kadar tıoğulmağa mu· 
vaflak olrnu~lar n bundan onra 
Frankocular iki yakalarını bir araya 
getiremeden mağli'ıp olmu§larclır. 

Temelin almınnsr cuınlıuriyetı;ile· 
re ne kazandırdı, Frankoculara ne 
kayhettirdi? .• 

Her şeyılen en·cl aı;kcri noktai na· 
zardan, Frnnkocuların Bar~elona ıloğ· 
ru uzayan hurun<lan ~eri atılmaları; 
Bar e1ona yar~1 yapılacak hiicumları 
çok giiçle-:tirınektedir. Hnn<lan ha~
ka, şimcliye kadar hep Frankoc.ular 
c1in<le olan ruhi inanıs: cumhurıyct· 
<;ilcr eline geı:mi~tir. İ::-panya halk 
orılıı ... u teılnfiii \'azivctt<'n lıiktmı ''a· 
ziyctin~ nLlaıı.ı~tır· Bu l'nr<'tle t ... pan
va ilıtitiil mulınrehderi tarihinin hir 
~löniiın nokta.:>ı ha:;:laını~tır. ki hunun. 
!!İyn i Ye istirnteiik neticeclri mülıiın 
olacaktır. 

Şelırimizde gii::.el 
biı· olel 

öz ipek palas 
Şehrimizdeki otellerin pek azı, bu

günkil yolcuların, seyyahların ve mi
safirlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
haldedir. Beyoğlu tarafındnki bir iki 
lüks otel milstesna add'!dilirse şehri
mizdeki oteller arasında bir insanı e
vinde imiş gibi barındıracak olanı yok 
gibidir. 

Şüphesiz İstanbul cih-:tindeki otel
ler arasında ve temizlik bakımından en 
ufak bir itirazı dahi davet etmiyc.';ek 
olanlar pek çoktur. Fakat bu temizlik 1 
modern yolcunun istediği, aradığı te
mizlik değildir. Gazeteciler dUn Özipck 
palas otelini gezdiler. Doğrusu İstan
bulun lüks otelleri arasında dahi bu ka
dar temizi ve konforlusu bulunamaz. 
Bilha:sa mutfağı bütün oteller ve lckan 
talarımız için bir numune olarak göste
rilebilecek haldedir. Geçen g!in İstan
bul Belediyesinin birçok aşçı dükkan
larını muhtelif cezalara çarptığını ha
tırladıktan sonra bu otelin hususi yağ 
imaHithanesini, asri mutfağını. soğuk 
hava depolarını, hususi kilerini gez -
mek insana temiz gwanın ne demek 
olduğunu p~k güzel anlatıyor. 

Otelin faal direktörü Osman Bilir'i 
tebrik ederiz, Avrupadan ve Anadolu-

• misafirleri için bu oteli halisane tavsi· 
dan ıeld.:ck ıpor kafileleri ve ıehrin 
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Canbazhane 
hayvalarının esrarı 

Kaplan insanı 18 misli büyük görUnce ••• 

işle kuzu gibi muti hareket eden 
kudıırduğu dakika 

vahsi 
~ 

' • 

hayvanın 

Avrupada yılbaşı eğlenceleri araı.m
da en büyük mevki alan şeylerden bi
ri de canbazhanelertlir. Londradaki bir 
canbazhaneye yeni getirilmiş olan dün 
yanın ilk kadın fakiri ilk ip canbazı fil-
den geçen gün. bahsetmiştik. 

Hayvan canbazlar, öyle dikkate de • 
ğer bir şeycfü ki, her zaman için bah -
sedilectk tarafları vardır .. Mesela, kap 
!anlar insaııa ne kadar alışsalar yine 
kaplnlcklannı bırakrr.adıklannı bilir:;,· • 
mezsiniz. 

Birçok kaplan terbiyecileri canlan • 
nı bir gün kendilerine kuzu gibi muti 
olan bu hayvanların pençeleri arasın • 
da bırakmışlarıdır. 

Kaplanda durup durup tekrar ca:ıla
nan bu vahşi hissin neden ileri geldiği
ni bilir mi~iniz? Bunun ruhi bir &ebebi 
vardır. 

Kaplan yaradılı~rnda parçalayıcı bir 
hayvandır. Kaplanın ufak bir nümuııe
ıi olan kedi bile en ufak bir fırsatta r:a
sıl pençelerini açıp üzerinize atılır, ~ör 
mezsin.:Z. 

Terbiye eldilmiş kaplanda bu yırtı :. 
cılık his yatışmı§tır, çünkU onu kulla -
nacak sebep kalmamıştır: 

Kendisine istediği §ekilde yi~ctk 

verilir; istediği şekilde yatırılıp kaldın 
lır ve yine isted=ği için (zıplamalarla, 

zekbrnı işletecek c.yunlar oynamakla) 
gönlü eğlendirilir. 

Böyle sakin bir hayat yaşayan kap
landa yırtıcılık hissinin tekrar ca.nlan -
dığı an, kaqısında~i insanı kendisin • 
ıden bilyük gördüğü dakikadır ... Meş -
hur: Kaplan terbiyecisi bunu şöyle an 
latıyor: 

"Evet, kap1an bıı.~n ·n nı ktndisin 
den büyük görmeğc ba~tar .. işte, bu en 
tehlikeli bir dakikadır. Kaplan, kendi -
sine hakim olan insanı o kadar büyük 
görür ki - hatta bulunduğumuz cüsse 
nin on sekiz m:sli büyüklüğünde gör • 
düğünü söylediler - o kadar büyük 
görür ki, kıskanır, dayanamaz ve ken
ıdisine bir düşman sayarak, üzerimize 
atılıp parçalamak ister. 

''Kaplanın fosanr i'.!sıl cüssesinden on 
sekiz misli mi, yirmi sekiz misli büyük 
gördüğünü kati olarak söyliyemcm: 
Bunu iddiı edenlerin neye dayandıkia
rını bilmiyorum; çünkü bunu ökerek 
hiç bir ic naleti yoktur. Fakat, şu rr.ı..· 

hakkaktır k,:, kaplan kendisine hak"m 
olan insanı çok muazzam bir şey hali?' 

de görür. 
Kaplanları terbiye etmenin sırn da 

burda:lır ve bu, kü;ük yaştaki kaplan
ları emriniz altına c:lmanıza yarar: S·· 
zi büyük bir kuvvet sa ;bibi gören yav· 
ru kaplan, çarpışmağa gücü yetmediği
ni düşUn:-eke, karşı:·ızda oyun eğer, O 
nu hep o vrziyette tı:tarak büyütebiliı 
siniz size karşı yine ayni itaati göster· 
mesi çok muhtemeldir. 

''Fakat, büyük ya§ta terbiye ettiğiniı 
kaplan, siz~ karşınızda muazzam kuv • 
vette bir mahluk olarak görürse. pen · 
çeler ine g iivenerek, hemen üzerin iz a· 
tıhr, ve parçalar ... ,, 

Bir hayvan canbazhanesinde 1-ayret 
uyandırarı mahlftkla:-cian biri de şüphe
siz ki fille:i:lir, Bu koca vücutlu hay -
van, başından büyük işler yapmağa kal 
kar: İp canbazlığr, bisiklet şampiycn
luğu, beden hareketleri bir filin yapc
bilc':eği :şler mitiir? 

Fakat. h<Jyvanlar ar:ısında zeka iiti
barivle ilk sıra..:ıa gr!en fil, bu gibi zor \ 
islerde muvaffak olan tek hayvandır : 
Kendisirıden umul:navacak kadar mu -
vazcnec;inc s"hİp ofan fil. bir ip üzerin
de yürü\•ebrn liği r.ibi, gilzel bisiklet 
kullanır ve tek ayak üzerinde bile di.i~
meden durarak en zor beden hareketle· 
rini yapar. 

ye erı"'dZ', R .. l .. r'lhrr!T'•-.: büvük bir fc· 
r1ak5rlrk r.ö~tererek f st.,.nhul s•mtint' 
bu derece gi.i?.et bir ot•l k~.ıand•rm•s 

olan bu zati alenen ta'<dir ederse. diğer 
otelcileri de otellerini böyle güzel ve 
mo::lem bir hale sôkmağa teşvik etmiş 
otur .• 

Canhn:lınne<lc 7Jh.ildetc binen /il 
Bunda fiL'n zekasırun bir rolü görü { laşmaktan en fazla çekinilecek hayvan 

lüyor: Koca kafasının içi saman dolu tar ne arslan veya kaplandır, ne de ci-
olmaypn bu hayva:ı, zekası ile çocuk ğer herhangi bir yırtı-:ı hayvan. 
mürebbiyeliği, garsonluk ve saire gibi Elinizi veya kulağınızı kapmak teb -
işler gördüğü gibi, bir .:p veya bisiklet likesini en Cazla gfü.tcren hayvan Zür 
üzerinde muvazenesini nasıl temin c- ler ve lamalar'dır. 
deceğini de bilir. Yırtıcı ve vahşi hayvanlar ancak kız 

Denilebilir ki, fil canbazlrk eden hay dıklan zaman A-tsanın üzerine atıld.k -
vanlar ara6Jnda şuuru ile hareket eden '.arr halde lamalar ve zebrler sırf ısır -
tek hayvar.drr. ötekiler alışık veya ta· .:nak arzusu ile hareket ederler. Bir kc-
biatlerindeki huylan itibariyle marifet re de elinizi veya kulağınızı kaptırdı -
gösterirken fil, bir insan gibi, zor işler nrz mı ağalarındaıı kurtarmak ihtimcı-
de zeka~rnı ve tuurunu kullanarak mu· t= yoktur. 1 ·, ,ıı: 

vaCfaıc olur. Bu da kendilerinden hiç umulma:iı~r 
Fak t gerek canbazhanede, gerek halde en yırtıcı Jıa vanlan bastr:an 

bir hayvan bahçest'\ıde yanlanna yak- hayvanlara misal olabılir. 

Maks Şmeling Berli
ne döndü 

ŞanzpİIJOn yapacağı maçlar lıak
k ında iza 1.at veriyor 

Aı.1er:kalı Harri Tornası yenen sabık 
dünya boks şampiyonu Maks Şmeling 
Berline cönmüştür. 
Şampiyon memleketinde kansı ve 

sinema yıldızı Anni Ondra ve d;ğer 

milhim sim:ılar tarafından karşılanmış 
ve gazetedlere şu beyanatta bulunmuı 
tur: 
"Şimfüik kati olan bir şey varsa, o 

da önü"mü1deki kanLnusani ayının 30 
unda Hamburgda, Ben Foord'a kargı 

döğü~eceğ:mdir; diğer bütün ıayialar, 
henüz :ncvsimsizdir. Diğer taraftan, 
şubat :ıyı içinde, Miat?\: ıehrinde Ame
rikalı Stev Dudasla karşılaşmak Uzere 
bir teklif }apıklı. Mamafih, bu maçın
yapıldığı takdirde - mart ve nisan ayı
na tehir c<lileceğini ve Şikagoda yapıla 
caeuu zannediyorum. K.lnunusanid# 

yapacağın maçtan başka, henUz ko.ti 
bir şey .:mzaıamı~ değilim.,, 

- Martın 13 ündt,, Berlinde, Ncı: • 
selle ltaı-şılaşacağınu: söylendi, bu 
doğru mu? 

- Orgcınizatör Bottenburela. bu 
maç i!:in henüz kur.tlırat yapmadım, fa 
kat bunu kabul etsem de, kinunwani 
so:ıundan evvel hic;biı sev imzalamaya~ 
cağım. 

- Br:ıdok - Far galibiyle brtılaıma 
yı kabul ~decek misiniz? 

- Organizatör Mik Jakobl, bu M.ne 
il~;nci bir dünya ıampiyonlutu ma~ 

tertip etmesi, ve bunda, benim Coe .. 
Luisle yapacağım dilnya pmpiyonluğu 
ma~ galibiyle, Far • Bradok maçı &-ali• 
ni .ka.rsılastırmuı çok muhtemeldiı:; 

ı 



ö - 1'.UKUN 2Y JHitiNCIKANUN 1937 

Nehirde boğulan 
Bir Sırp hikayesi 

Nakeden: M. Necmeddin Deliorman 
Gözleri gök rengi idi ama, yakın· 

dan görenler bile, ı~ıl, I§ıl ı~ıldayan 
hu gUzel iki ~eytanın siyalı olduğuna 
yenıin edebilirlerdi .• Yüzü çok sevim· 
liyıli. Süt beyaz renkte pırıl, pırı] 
yanıyordu. Boyu biraz alçak, etine 
dolgun iıli. Fakat çok sağlam bir ağa· 
cm meyva'-ı olduğu belli idi. Başına 
luığlaclı~ı mendili öyle güzelleştirip. 
süslemeği. öyle nazlı, nazlı yürümesi
ni biliyordu, ki. görenler. dişi ve kur
naz bir tavus ku§unun dola~tığını zan• 
nediyorlarJı. 

Sabah çok erken<len inekleri so· 
kağa çıkarırdı. Penceremin altından 
geçerken, ahenkli sesi beni en tatlı 
uykumdan uyamlırırclı. Gözlerimi 
zevk ve ümitle uğuştururken, neden 
Lilmem, onun sesini duymazsam dün· 
yanın sağırla~acağını ve benim ku· 
laklarımm da hiç bir fey işitmiyece
ğini zanne<lerclim .• Trepellika, sahalı 
horozları lıeniiz ötmeden in,,an ruhu
na girmeği, bekaretinin hüti.in baflr 
ğı ile hir delikanlının kalbine akıp 
dolmnğı o kadar iyi beceriyordu ki.·. 
SaLalıları, kır çiçeklerinin ü~tü11e gö· 
ze rrih-\inıııeden yuğan çiğ gibi idi .. 

Tanyeri henüz :ığarmağa ba~l.ırken 
onun se:.i kulaklarıma gelmiyecek o· 
hırsa, kemlinıi hava ho;lukları içinde 
yalnız kalmış zanne<lel'dim. O gün, 
lıütün dünyanın gam ve kederi ha'.}t
mın içine dolardı .• Yarı uykulu bir 
halde penceremden uzanarak onu 
gürnrn.sini ve yanımdan geçerken "ha· 
yırh sabahlar .. " demesini, yürürken 
arkadan bakmasını o kadar severdim, 
ki .• 

Sesinin benim içimi zevkle doldur 
du~unu, kendisi de biliyordu. 

Köyün delikanlı kızları Tirepetan· 
ka ismini kı~altmışlardı, ona, yalnız 

Lika <liye hitap ediyorlardL 
Küy<le her şey güzel, ve sevimliydi. 

Ilcrkes zevkli ve şendi. Günkrin hu 
kadar tatlı ge~mec:ine Likanın varlığr 
sclıep oluyordu. Çünkü, onun kuş gi
bı öten ilahi c:esi köy ken:ırnıdaki ka· 
ya lıklarılan akarak ye~il orman içiue 
dolup kaylıolurılu. 

Şehrin geni~ caddelerindeyinı. Ge
niş pencereli, balkonları oymalı yük· 
sek ve güzel evler gözlerimi dolduru· 
yor. Genç e' Jiler fı.sılda~ıyor, kahka· 
lıalar salarak çiçekli bulvarlarda do· 
Jaşıyor. Bunlarm arasında, hen ne 
kadar zavallı, ne kadar yalmznn .. Bu 
mesut ve şen gençlere kıskanarak ha· 
kıyorunı, bakı§larla birilıirinin kalbi· 
ni okuyan, hiribirini tamamhyan bu 
malıliı.klar gibi olmağı ne kadar ister
dim. Fakat .. Mümkün değil .• 

"Hayırlı \.·akit1er, hayım.n 

Ruhuma hu kadar yakın bu ses, a· 
caba kimin sesi idi, hayır ... Yanılma· 
yordum. Likanın güzel sesi •• • •• ve biz· 
zat kendisiydi .• 

Bir delikanlının koluna girmiş, so
kakta dola~ıyordu. Şehirli elbisesi gi· 
yinmi~ti ama, kiiyclen geldiği ve köylü 
olduğu gene belliydi. Yanındaki er 
kek, kurnaz ve şüpheli birisine benze· 
yordu. 

Likanın y_üzünü sis kaplamış gibiy
di, bahtiyar olmak isteyen insanlara 
benzeyorfor<lı .• 

Kaf amm içinden şu dü§ünceler ge· 
çi}or: .. Lika, benimle birlikte gel. Se
ni çok seviyorum .. KonU§Up gülerken 
senin gök kara gözlerine bakacağım. 
Alıenkli sesini dinliyeceğinı, gel!" eli· 
yebilsem ve o, heni dinlese de, evle
nip mesut olsak, kuracağmuz yuvayı 
gelin çiçekleriyle süslesek, ba~ımızı 
meleklerin çelenkleriyle lıare1esek •.• 

Ben, böyle diişünürken, o, elini a· 
vncuınun i~ine tesli111 etti: "Beni ta· 
nıyamaclınız mı yoksa?" diyerek .öyle 
saf. Q derece a~inabkla güldü, ki·.. ·· 

Likanın tam~tığı erke~ yannnızda 
bekle}-0rdu. Fazla bir şey konu~maya 
meydan yoktu .. Yalnız, yava~ sesle: 
•'Lika, kendini koru, bu, seni aldata· 
cak" divebiJdiın. 

Eıni~ hir eda ile, "Ilayır, biz şimdi 
bir papasın yanından J?;eliroruz. O, 
lıizimle görü~erek nikahımızı kıyaca
ğını ı;öyledi." 

"Aaaa ... Ne kadar çabuk?. Peki, 
annenin haberi var mı?" 

"Bilmem, fakat, sevdiğini ve bana 
iyi koca olacağını söyliyecek olursam 
gücenmiyeccğine eminim." 

"Lika, bu hareketin annenin çok 
gücüne gidecektir." 

De<lirn, ve yre-;;nn bir halde, yarı 
mefluç gihi. gözlPrimi kapıvarak ay-

r 
ij Kısa Haber ler J 

• Dünden itibaren Dolmabahçeden Taksi 
rne çıkan yolun yeniden yapılmasına baş
lanmıştır. 

• Dün, vilayet hıfzıssıhha meclisi aza 
!arından bir heyet, Valde hanında tetkik
ler yapmış, 20 odanın olurulınıyacak bir 
halde ohluğunu teshil etmiştir. Alınacak 
karardan sonra odalar kupaWacaktır. 

• Birecik kaymakamı Baki, birinci Ge
nel tnüfeltişlik emniyet müşavirliğine ta· 
yin edilmiştir. 

• Hayvan kullanmıığa mecbur olan güm 
rük muhafaza memurlarına ayda U lira 
yem bedeli verilmesi kararlaştırılmıştır. 

• Emniyet işleri genel müdürlüğünün 

hazırladığı sicil ve tercümeihal nizamna· 
mesi, tetkik edilmek üzere Devlet şurasına 
gönderilmiştir. 

• Kadıköy kumluğunda yeni bir maliye 
şubesi binası ~apılmasına karar verılmiş
lir. Buna ait projeyi belediye fen heyeti 
hazırlaınağa başlamıştır. 

• rrancela vt: ekmek fiyatları on beş 
gün daha olduğu glbı bırakılmıştrr. 

• Ali Çelinkaya Kız eııslitlisı.inün temel 
atma töreni duıı Afyonda yapılmıştır. 

• Sümer ve Eti bank itin bir kanun ha
zırlaamağa başlanmıştır. Kanunda istihdal 
edilen ana noktalar şunlardır: 1 - ldare , 
uzuvları, 2 - Vazifeleri, 3 - Mürakabe 
şekilleri •• Kanun gelecek ay meclise verile 
cektir. 

• Edebiyat fakiiltesi, önümüzdeki cumar 
tesi akşamı için bir "edebiyat gecesi,, ha
zırlamıştır. Toplanh Ünyon .Fransezde ya
pılncaktır. 

• Ana vatana gelmek li7.ere bugün Kös
tenceden 1500 göçmen hareket edecektir. 
Bu kafileden ı 100 ü Çatalca ve Silivri köy
lerine iskan edileceklerdir. Dört yüzü de 
Tekirda~ına gönderileceklerdir. Hüki'ımel 
göçmenleri bir yıl Yedirecek vo giydin:
cektir. 

• Akşam kız sanat mekteplerile, kız 
enstitiilerine moda ve çitek dersleri için 
imtihanla stajyer alınacaktır. 

• Haliç şirketi umumt heyeti toplantısı 
ekseriyet oJmııdı~ından yapılmamış, 17 
marto bırakılmıştır. 

• Tcsrinisani ayında mezbahada 1571 
öküz, 92 inek, 209 dana, 6 boğa, 239 man
da, 336 mulak kesilmiştir, 

Yılbaşı için 

KURUN 
Okugucularına bir -

Sürpriz 
Hazırlıyor! 

'·--------------------
rtldım .• Ne yapalım, hayat hu .. # 

J\gır ve boğucu bir gökyiizü a1tm· 
da, ha<1aklan sararmış tarlalar orta· 

~ v 

smdan HerJiyorum, ucu bucagı gö-
rünmiyen ovaların nihayetinden p;ök 

(Sonu onuncu sayıfada) 

Kaçırılan; IJldürüldü mü, sağ mı ?! 

K a ybolan General!? 
Paristeki "Beyaz Rus Askeri T etki· 
lab,, reisi Millerin izi üzerinde ...... 

Yazan: A lfred Gerlgk --- Tefrika numarası: 2. 

Çar; k e ndi elile .. 
Mugann iye P1ev;çkayanın Aiiğsiine 

Jant a bir broş takmıştı ... 
pı 

Pariste 22Eylül1937 çarşam· 
§amba günü öğlen vakti General 
fon Millerin kaçırılışını tal.ip e· 
den sa/hada, bu vakadan nıesul 
görülen General Skoblinin kaç
ması, karısı muganniye Pleviç
/myanırı da ıegayyüp ederek, ge· 
ne ortaya çıkıp tevkif edilmesi 
anlatıldılaan sonra, bu arada, 
§imdi onun mazideki hayatı an· 
latılıyor. Ukrayna liöylerindcn 
birinde yaşıyan Nady~ babası 
ölünce, manastıra kapatılıyor. O 
sıralarda 15 yaşındadır. Mana.~· 
ıırdan kaçıp seyyar bir si1 l•e gi· 
riyor. Annesi peşine düşüp, ora
dan alıyor, ::elıirde bir eve, itiz. 
metçi/iğe sokuyor. Kıırsk şehri
ne gelen bir muganniler korosu· 
na katılıp giden /riiçük kız, bu 
sefer bulunup ele ge~medi! 

Rmya, Rusya ...... uzun sü~en, gün
lerce süren seyahatlerle ~elıırden §e· 
lıire, vilayetten vilayete.· Daima yeni 
imanlar, daima yeni ~ehreler.. Kü
çük Nadya~ uzak, uzak yerler dolaşı· 
vor. Ve sonra tamamiyle cenupta, Ba· 
k11da, Hazer dE'n izi c;ahilincle, başka 
bir, yaabncı bir muhitte, o zamana 
kadar siirclüğü hu reng5renk ömürden 
sonra metrukiyet; kendisini yurdun
dan beraberine alan koro lıeyetinin 
dağılması.. Küçük Nadya, yalnızdır, 
melce<5İzdir, kazançsızdır. 

Lakin o ~zel bir kızılll' ve elin elen 
llir şey geldiğini de biliyor. Bu itibar• 
la çok gec;meden, kendisini aralarına 
alan yeni bir clansör ye ~u,..anniler 
trupu bulmasr. bir mucize de~il~ir. 
Bu tmpu idare eden dansörün ismi, 
Pleviçkidir. Nadya, onun kendi~iyle 
evlenmek istemesine neden razı olma· 
sın? Bununla heraher, j?ene mu~anni
ye, bu evlenmeyle biiyiik karriyer dP.· . 
nilen şeye sıçrayış yaptığını heni.iz 
hilnıivor. Mahalli kostümler giyerek 
malırı11i sarkılrır sö, lemek..... hu, o· 
nun ilk kocaı:mm, dansör Plevi~kinin 
spesiyalitesidir. 

Bakfıdan. mahalli şarkılar söyle
mek iizere Nişni ~ovgoroif a Bt>nelik 
hü'\'iik Rus panayırına gidiliyor· Niş
ni Nevgorodda l\Toskovalı hir re.:;tora
tör. hu tmpu ke~f ediyor. l\fo .. kovacla 
küçük "entim" lokantalardan komer 
podiyumtı fütüne sıçramak, mümkün 
oluyor. Kim M""knnula t<"ırnnni e-

<lerse. Petersburgtan bir daveti l1 

müddet heklemesine hacet kalmaz 
Çarın huzurunda ilk <lefa taga 

etnıek f ır'<aıh zuhur ettiği, lm mil· 
de bahşedildiği zaman, Plevi~ka 
ne kadar gururlanıyor; evet, Ple 
kaya, c;:ünkii şimcli Nadya, kocası 
i$minclen mülhem olan hu artistlik 
miyle anılıyor. Çar İkinci Nik 
yumuşak tonlu malıalll şarkıları se 
' 'e şimdi karşı.,ında, bu mahalli n 
me1eri berbat etmeden taganni ede 
len bir kız hulnyor. O, şimdi sık 
Çarın lmzurmırla şarkı söylüyor; 
Plevi!.:kaya. bir köyclen, bir mana~t 
dan, bir hizmet~ilikten kaçan! Il 
metli1 ''e kmlretlii lılikümdarın 
niin hirinde hu kfü;ük köylü ktZ 

g<>~siine hatıra olmak üzere kendi. 
liyle bir pırlanta hro§ takacağrnı k 
tahmin ederıli? Sene içerisinde Ça 
hediyesi olmak iizere bir yığın prrl 
ta cıüc:e ııail oldu; hu Pleviçkaya! 

Diinya harhi6 Petershurg sara~ 
da emli~e Jumm ! Peterı;lmrgta h 
kimsenin dfüiineeRincle lıafif tert 
fWrte vE'r vok ! Bu arada, U11111 

Harhi,; iki~ci senesinde damör Pi 
vic;:kinin, karn~iyle aralarmclaki e~ le 
me hağmı riizmesinin ne zararı ' '8 

<)nun. m<'~lınr PleYic;:k'ayanm, mu,·ıı 
f akıveti hiiyUk olmıyan basit dans 
riin karm kalınağrı ihtiyacı vok artı 
Rus vatanperverliğinin tuğyanı, Jt 
miHi ~arkrları muganniycsinin i:JlC 
ki ini ı:a!Haınln~tırıyor ! 

Rm:ı 4'enhelerincle ma~lfıbiyetlet· 
Daim1l ye~i felaketlere dai;ı: telıJii?Je.t 
Ş~~ıirler<le i~anla_r .. Ve sonund~, ~1 
nış saTıada. kanlr, çoraklaştırıcı. ın . 
edici ihtilal r PJe, içkayanm t:ıri~ı~~: 
kısa hir tnilddet için kızıl ihtılıı 1 

karanhl!mcla siliniyor! ., .,. tO 
Beyaz Rus alayları, 1919 ~~~~cii 

sun da Kursk şehri yakınında clo\111). 

yorlar. JTarabe haline gelen uf ak b• 
k<iy etraf ıncla top atP.şiyle tarama '~ 
pılryor. Deyaz sfü·aril cr. ak~ama ~loı; 
ru köye ~iriyorlar. Kızıllar a1aş~gı ;, 
diliyor. Yanan ki)yiin rılev ışıgu~., 
hir çift top zaptecJilerek, saklan:.ın d• 
kaç kızıl ordu mensubıınn, hu arıt ' 
kız~I kumandanı ''e ha!'tahakıcı ~1Y,e 
f etinıleki bir kadım, Ileynzlar. P1 ~' 
<lar lıir cıokaktan çıkarıyorlar. I 11 

'

••• )8) 

Beyazlara kumanda eden u~"·rıi 
Kalyan,,ki, ka<lmm nasıl gctirild.~ı;f·~·r, 
·· ·· S 1 ... l e kll 11 

~oruyor. anırc ugu a"' 'ere 

Bir sahalı ne§esiz ve magmrun u
yanJım· Siyalı ve kaim bulutlar gök
yüzünü kaplamıc:tr. ~irkin ve acaip 
). u~ se~Ieri kulaklarımı lrrmalayordu. 
Gök çatladığ• z,lman çakau şimşekler 
~i>zlerimin içindeydi. Ve ertesi sa· 
balı gene kederli idim. Çok YStırap 
çekmi~ bir insana benziyordum. Göğ· 
sUmü gizli bir kuvvet sıkıyor, gözle
rim kararıyordu·. 

Dünyanın dört köşesinde 
tekrarlanamaz! ri• 

Bunun üzerine kadın, ha;ını ge 
ye atı~la, ona ~öyle sesleniyor: ·r~r 

- Kiminle konn!<lnğunuzu }ıı 1
• 

Üçüncü salıah, Likanın şehre hiz
metçilik etmeğe gittiğini öğrendim. 
Daşıw. dön<lü. İçim fena oldu .. Köyde 
yaşamanın manası kalmamıştı.. Her 
her harabeye dönmüş, kalbim kopan· 
lıp alınmış gibiydi.. Üniver5ite tati
linin sonunu köyümde bekliyeıne<liın. 
Likanm arkasından ~ehre dönılüın .• 

Giine~ ufuklarda kaybolmak üzere 
icli. Hafif riizgar yapraklara çarptıkça 
güzel kokular inı:anın burnuna doi.u
yordu. Sokaklar<laki ıhlamur ~içckle· 
ri boyunlarını hükmü~lerdi. Renk, 
renk kuşlar dallarda uçu~arak iltü:ü
yor, şarkılarla heni Le.,.kine çalr~l) or 
gibiydi. Fakat, kalbimin üı:stiine Lir 
aş parçasr gibi çöken mateminıi lıiçbir 
şey gidermıiyordu·. Gücendiril en ve 
ağlamağa hazırlanan bir çocuğa ben
ziyordum .. Dünyada e~i hulunmaz bir 
~ey kaybetıni~tirn. Oooh .. Allalııın .. 
Yalnızlık, ne fena şey icli. 

4 'Hiç ... Hiç bir zaman böyle bir ö
tir sürmek istemiyorum. Evlenip 

l . w k .., " ene ı ocagımı uracagım .. 
Çoktanlıeri bunu dü~iinüyordum. 1 

,ikayı &eYiyor ve Lu dü:;:iinccyi ona 
1iyliyerck müuasip zamanı kollayor
unı .. Fakat. o, nn·a~ın<lan o kadar 
ni, fiyle bekleniİmedik bir şekilde u
aklaştı, ki-.., 

Yaptığım seyahat 
Bununla beraber .bu ilk balata faz. 

la ehemmiyet verilmez. 
Bana birçok mektup gelmiştir. So· 

rarlar: 
"Nasıl oldu da filanca şeyi bu kadar 

çobuk anladınız?,, 
Gayet basit: İlk edi:1diğim fikri dil· 

zeltecek vaktim olmadı da ondan. 
Kahire bir ölü şehddir. Daha ille a

dnnıru atar atmaz insan anlayor ki 
Mısırın başlıca sanayii ölümdür, Mı
sır 1:1;r mezardır, ve Mısır hayatını me· 
zarlarla fazla meşgul olmak teşkil et
miştir. 

Çöpçüleri uykusu öKi.me benziyor. 
Yapışkan ve Iaşe kokan bir toz otla
rı kurşuni bir tabaka ile örtüyor. ·Yiye· 
cek ölü hayvan aray:m kuşlar gevşek 
gevşek uçarak, oraya buraya konup 
kalktıktan sonra bu yalanct ölülerin Ü· 

zerlerine geliyorlar. Kargalar, akbaba
lar caddelerin üzerini kaplayor, saçak-
lara konuyorlar. · 

Bu şehrin ve nehrin üzerinde ölüm 
hakim. Timsahlar her halde bu pelin 

Yazan : ..Jean Coct.au- Çeviren: 

tO 

V ir G ül ' rengindeki suyu severler. Siı.ekler, bö
cekler, akrepler, kurbağalar, çakallar, 
timsahlar. İlah §ekline sokulmuş olan 
bu hayvanlar bir mumya ve mumyaı.:ı 
milletin zevkini temsil ediyorlar. 

Mısırdaki afetlerden biri kılavuz. İs
ken.deriyedeki İsviçreli Alman kılavuz 
Goldman üzerimize bir çekirge bulutu 
gibi çöktü. 

Paspartu kılavuz istemiyor. Gold
man bizim krlavuzumuz olmak isteyor. 
Paspartu ile Goldman arasında bir 
insan avı sahnesi başlayor. Goldman e
lindeki hasır şapkayı bir piyango dolabı 
gibi çeviriyor. Piyangoda kazanacak 
mı? Dolap dönüyor. Bizi kafese ko· 
yuyor. Fakat onun bu tuzaklarından biz 
muvaffak olarak çrkacağız. 

Polis şefi Pussel paşa (yeni Fravun) 
Mısır polisine bizi tavsiye eden bir kart 
verdi. Bu kartla tercümanlar dairesine 
gidiyoruz. Oradan bize Abdel'i veri -
yorlar. Bu, esmer çehreli, zeytin yeşi· 
1i entarili bir Arap. Üzerinden biiyük 
bir ahmaklık akıyor. 

Abdel bize o geceyi ehramlar ote
linde geçirmeyi tavsiye ediyor. Hemen 
oradan kalkıyoruz. Biz önünden ge
çerken Goldman piyango dolabım elin
den düşürüyor. Hasır şapka Kontinen
tal'in mer.divenlerinden aşağı yuvar -
lanıyor. Burası, Mısır uslubunda, fa
kat nisbet zihniyetinden mahrum, oda
ları çok yüksek oteldir. 
Ehramlar oteli Mena Havz bir başka 
türlüsü. D:imdüz, aydınlık bir yoldan 
gidiliyor. Burası fevkalade şık bir o
tel. İngilizlerin bin bir gece masalları. 

Halife bile buraya o masalJan yaşata
bilir • 

Düzgün tavırlı bir adam bana - Ne 
dedim? Bana mı? Hayır, Fileas Fog'a 
(Jül Vern'in kahramanına) - Odasını 

gösteriyor. İsfenks'i ve ehramları gez
mek için Abdel'le yarın öğleden sonra 
sözlüyüz. 

Hem İngilizvari ve aŞrkvari bir oda. 
Sahip Fog'un odası. Pan.:orlan açıyo- ı 
rum. 

'/. Arkası var ), 

' ' 1 
musunuz? Ren, Ple\'İ~kayaynn · Oı 

Yiizha;;ı Kalyan:.ki, dnruksayor· ,.,. 
' . . . ~ar.ılı Plevi«kavan rok dınlemıo:tır. ~ r• 

· ' • · "' b"l"Y0 ' da onun ne rol oynaılı~ını 1 1 esi• 
zahit, irk ili~ ifade eden a:o;ker çel(~ııı• 
ne, bir utanı; kızartı~rnm yayıl< 1"11~· 
hiRsediyor; demin hu katlına kar;• 

11
( 

· k··r· sa' za alınmaması gerek hır u ur do~· 
ı B · · · ua du6'lrnclaıı dola) ı. C) gırını o 

ru suruvor. ·ti .. • Va4s1 
- Beni aff ciliniz, L'iace~tla -

yevna, sizi tanmıamı~tnn ! ııırıtl 
Ve sanki sulh Ye sükiın ıarnaıı ·Jlli' 

1 ·· inde' · da Nevski snlıa!-lılll a at uzer ~liı:tl 

gibi, kızıl haştnhakıcı ka~1ın~ı bir ıa· 
öpmek için, atından terbıyelı 
vur la. e~il iyor. •jsle" 

] Jlf g< 
Plc\ içkaya, kızıl kumanc a 

rcrek: t sil 
. d diyo ' - Bu hennn kocam rr, 

ona cloknnmaınahsınız ! 
1 

giıli~' 
Bu dahili harp zıımanları~c 11k;rııset 

1 l . . ı · . 'c h tÇ • ill 
çı gıncasma ur ~ıc ı~, biri.:ıll 

karşısına lıasmı olarak çıkall tıınJarJJl 
:'\fo.skornı}a kun·eti elinde 

111 rırılrttl~ 
. . k" ilahıı fi· ••• 

ta7.vıkı altında zora 1 s . Dola} 
- · rın·or· ı. 

olup olmn<lığmı kestırcı İd •e bir ,;..r 
si)·le rl<' Yiizba"l K :ılyrıns } cak bit 

' • k ,·rıpa • 
re clalı:ı e~ilmekteıı ha:; a ·' , 

§ey; kalmadı! I Arkası var J, 
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Manisada su derdi 
kalmadı 

Şehir iktısadi bakımdan genişliyor 
~Ianisa, (Hu mi) - Eskidt-o H i· 

•ar adı \'eri1en giizel Mani~a ~clıri İz· 
ltıir vilayetinin §İmali ~arki6inde ve 
33 Üncü KM. me-.af e~i dııhilindeclir. 
l\endi adı ile ta~ıdı~ı geni~ bağlık ve 
hahçeJik ova ı da Gedi! nehrinin Ü!; 

kiloınetre cenubunda 'Manisa dağının 
eteğindedir. 

23 km. Murahhaı salıa dahilinde 
bulunan ~ehriıniz tene i İ'ı:inde ve 
Yanıhaşmıla hütün azametiyle ve çıp· 
laklığivle yükselen kayalık dağın zer
\·esi 151~ metredir. 

Yukamb t.ırifine uğra tığım dağ 
\Ianisa ova~ma nazır vaziyettcclir· 
}"azın kayalıklara giine~in akseden 
h;aklrğı ehir i~inde oturulamryacak 
ır musibet doğurur. Bu menimcle 

halk hağlarmm damlarına c;:ekilerek 
)'ıı~arlar. Yazın ekseriya §imal den ve· 
Ya garptan esen ,·üı~arlar ~ehrin yük· 
~ek hararetini oldukca keser. Bunun· 
a beraber, bu sıcakhklan kıırşılryan 

kiraz yay)ııları da mevcuttur. K iraz 
\'P. Snltan yııylaları bu aracla !'ayılan 
ll'ı~hur 1'ıraz yaylalarumzdandır. 
. Bu yaylalara nkmak için valinin 

t•rnmeti,·Je yollar muntazam bir hale 
onulmuş ve hu suretle huralan birer 

•ayfiye haline getirilmi§tİr. 
Yazın halk bu sayfiyelerde ,·akit 

~ Çİrirler. Hnftnnm tatil günü olmı 
l>~ar günleri ç.,luk ~ocuk bütün 11alk 
)'oyJalnrda bayram yapar. 

1 
Çıplak olnn Manİ!ıa dağmm çıp

ııkJıktan lrnrtarılması i~in ağaç tnta-
Cak yt•rlerine hinlerce ağaç diktiril· 
11.ıif 1 İr. Dikil.-·n n~açlarm hemen hep· 
81 lııhnuştur. ı\~nç dikme mevsimin· 
rle şehir fchir dahiline ve yollara da 
on hincfon fıu:lıt ağaç diğilmİ§ ve şehir 
l" ~il hır l>eldc Jialine çevrilmiştir. 

M11nisa yanmazdan evveli §ehir, m 
~çi~. o 

0

kadnr (azla bir iht!y~ç halinde 
egıldı. Me,·cut mlan ihtıyacı kar· 
,ılnyordlL Yandıktan ıonra m yol· 
b<trı hozulmu, ve geldiği yerler kay· 
l'olrnuş olacak ki şehre gelen su, ih-
1Yacı bu yüzden kar,ıhyamadı. Fa· 
~t su ilıtiyacma bu yıl verilen ehem· 
~Yet illerine, bu ihtiyaç oldukça 
I rtaraf eclilmi tir. Dağın mthzul o· t•. sulan lıirle§tİrilmiJ ve §elıre in-
ıı-ıJ u.:ştİr-

,_Şchrin eu ihtiyacmı ltarşılryamıya· 
~"'ı nnla!ılmca yaz basmadan eyvel 
d~birler alınmı§ ,.e şehrin garhine 
l li en ve İzmir yolunun üzerinde bu· 
~lttıan Merdivenlikuvu'nun suyu alı· 

1 arak Ankaraya ~önderitmi~ ,·e guyun 

1~e flerecesi tahlil ettiriJmi ,tir. A· 
hllıan mü~l1et cevan üzerine kıını ~ıh· 
1 
l hir ~ekiJde ördiiriilnıfi~ ve ~::ıtı al· ;Q alınarak konulan hir motiirle kır 

t trlun alımın ~u didere \"erilerek 
"lıriu .:u i'ıtiyacı kar~ılnnmıştır. 
t l~Ü· iiniilen hu tedhirler !aye:ıindt> 
te lır hiiviilc lıir rlntten kı ... mea kur· 
~ltlıllıı~ bir hnlrleclir. ~ehre daha mph· 
~~ u getirilmek için de ı;alı:ılmak· 

•r. 
1 funicıa tla~ınm rtmıhunn clo~ru o· 
~:tJ İ tikahctinılt ı:ok hii)ilk <;:ım a
lı. ~!arına ra ti anır. K ı~m btı yerlerf' 

r da dü er. 

~ lıirnizin
1 

dağ eteklerini müttakıbf'n 
~~'t~a rloğru uump giden İzmir yolu 
'l' l'ı.ıniir. Şarka doğru giden ı:oge de 
tıı~ır~ııllu (E ki Kn,.aha) vardır. İli· 
d 1~ ha rnnunda ~[enemtn ho~azma 
t~~ı-u ~iden «lemiryolu giizer~alıı ii· 
ta~ı_tıde Horozk<iyi.i J?:İİze <;arpar. Mu· 
.ı l ıye kih·üniin cimalimle Aklıi~ar • 
ı.ıarı ' • • 
•i •tlaniı;aya kadar uzan:m o,·anm 
lı~~l ~ii7.iin.len ı:ı:arba do~n1 alçalan 
lı':~lln clağları:ı ilimiz clıı~ı il<> hirlt"~· 

~-Yı-.rde Gidi1 nehri va.·dır. 
ı.,11 .. tnırfücme kad:ır Gicliz nehir yo· 
~ıt) tı takihen giılen yol :Menemen ho
."~~tıda darıılır ve ho~azdan ı:onra da 
111 ~ •şlcr. 1lim1ı. Jrarp clağlarınm sırt· 
!)~~·' takip edı-rek uzanan demiryolu 
· \:r ."ilayetim)e nihayet hulnr. 

dl'ı ~la:retimiıir. ~ark ve şir.ıalen üç 
~İ\·' 111 vohı ile birleşm~si 1kti11adi ,.,. 
• et, rn··1 · h' ki - k <.al ll ıım a mev e ı;o mu~tnr. 

en arpa \'e buğday mahmlü ile 

!\Iani:a hiı inci rln('c't.'dc· 'iliiyctleri· 
mizclendır. 

Bakla, merciırıek, fıı:;ulye, nohut 
~ihi malı~ulatın kapladı~ı .,alıa huhn· 
battan sonra gelir. Bu 111alıı-ullerin 
çahuk ycti~me~i İzmir piya~a:;mdn, 
çok fazla ra~ınel ~<iriir. il atta hn rağ
bet Aukara vilayeti tarafından ela gii 
tcrilmektPtlir ki buraya da uıiilıiın 
ıııiktarda ihracat yapılır. 

Patate.:t, zeytin, tütün gihi mahsu· 
lal ile hilta;"a pamuk ta çok iyi dere· 
cc<led("chr· Bu yıl val iruizin yiiksek 
ilgi ,.e himmetleri~ le hiitlin \'ilayeti· 
miz yerli pamuktan kurtarılarak ye
rine yeni bir cin~ elde edilen Akııla 
pamu~tl i~•ilı'°al ~clilmi~tir. Bu yiiz· 
den zürramuz ı;(\k biiyiik karlar te· 
min etnıi~tir. 

Tüt:.in 'e ipekçilik, anrılık, tütiin 
saanyimi nrhatları meyvalarmıızda 
mitte rl~ğer mııhiretteılir. 1 

Üzüm huğları fanisayı ihya etmek 
tedir. Pek ~alışk:ın ' 'e faal olan hnlk 
vaz ,-e kı~ durınak~ızrn çalı~ır. 1 şİz 
bir kiın~eyc rastlamak irıık:im yokııır. 

E"kidPn miilıiınce bir niiftı'." kiitle· 
eini celbeden .Mani sn o\ a ı diinyn· 
nın en nefiıı üziimlerİni i. tilı:-al et· 
mekteıJ;r. Zeyzin ıığaçları ilı• cli~<>r 
meyva :ıağ~ları ovamtı giizel giirfinii
§Ünü bir kat daha giizelleitinnektc l 
,·e re!snmlara ilham Yererek gfücl hir 
manzara ar-.1etmekredir. 

--o--
izmirde otomatik 

telef on 
Teslim ve t esellllm 

m uameleleri l~lo 
hazırlıklar ilerliyor 

_İzmir (Huauai) - Bugünlerde hü -
kilmetc ır~ccek olan otomatik telefon 
flrketinin te;slim ve tesellüm muamelesi 
için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Şhket huklımete c!evredildikten sen 
ra, telefon şebekesi genişletilecek, şı.h· 

rin es.ki yi!.gın sah<•sm,fa da yeraltı te 
sisatı vücuda getirilecek ve telefondan 
mahrum olan bu semt halkının da bu 
medeni vasıtadan iı;tif adeleri temin o
lunacaktır. 

Nafia vt kalcti, şehirler arası telefcn 
tesisatı i~fo de bu yrl bütçesnide tahsi
sat ayıracaktır. Tek devreli olan İzmir 
- İstanb:.ıl - Ankara telefon hattı, yeni 
öen getirtilecek bir kuranportör maki
nesi ile üç devreye Ç!karılacak, İzmir • 
den üç muhavercnın birden yapılm::.sı 1 

temin edilecektir. Evvelce Pe~teden a
lınan makh'lcin kullanrlamıyacak ve 
tamir kabul etmez hiı halde olduğu an 
laşılmış, cundan edilecek istifadeden 
vazgeçilmiştir. 

-<>-

Bir baba katili 
Hel/e Emin illti11aı 

haba.'tın ı 19 ııeı inden 
bıçaklad ı 

Dinı bakır, (Hususi) - Vilayeti

mizin İnovacık kövünde ccine eııcler . .. 
teıaadüf edilir \'e tüyler ürpertici bir 

facia olmuştur: 

Kelle adınclaki delikanlı <>tedenhc· 
ri babası Eminden para çekerek ::ura· 
da burada harcamaktadır. Kelle lıii
dise günü habaıiı Eminden ~ene para 
istemi~, Emin, o~luna na~ihat etnıi~, 
çalı~mn;;ını tavsiye etmiştir. Kt-11~ 
babasının bu lrnreketine kızmı~, hıçn· 
ğmı çekerek ihtiyar adamın iizcrine 
sal<lımu~tır. Canavar rulılıı genç, hr 
!;ağını hnha-..mm , ·iicudunn tam on do
kuz kere saplanır~ ,.e 7.:1\'allıyı (ilcliir· 
mii~tiir. Raha katili hundan sonr:? 
karnı ak j:;temi,.c:e de, f acian rlııvnn 

halk, katilin e~·ini sarmı ~~e kntilin 
kaçma«ma meydan vernıemi~tir. Suç
lu iandnrma tarafından yakalannrak 
Adliyeye vcriJnıi~tir. 

KludPt Fnrl'ı 

Bütün artistler 
aqni ailedenmiş! 
Meyvest, Klodet Kol
bert, ve Karol Lom-
bert tanımadık ları 
hısımlarından mek

tub nldı l ar 

'Bütün Hcliviut polisi büyük bir hay 
dut şebekesinin petine düşmüştür. 

Hadisenin Holivutta olması gösterir 
ki bu işte alaka.dar o!anlar yıldızlardır. 
Hakikate:l, haydudlar bir çok meşhur 

artistlerle ı.:ğraşmı:ılardır. Hşdise §öyle 
oluyor: 

Bundan bir müddet evvel Klodct Kol 
bert, Mey Vest, Karol Lombard, Con 
Kravfort gibi meşhur artlstlcr bir ta -
kım mektup almağa başlayorlar. Bu 
mektuplar, onlara, kendilerinin tanıma
dığı kimseler atrafır:dan gelmektedir. 
Fakat, artfr.tlcre ınektup yazanlar, kcn 

Mey VC'.~ 

dilcrini hı:ıım akraba olarak takdim et
mektedi: ler. 

Mesela, Karol Lombart h:r gün, bir 
telgraf alıyor. Bu tel~rafta şöylcu drni 
liyor: 

''Ben &enin amucanım. Sen belki be· 
ni tanımak istemezsin; unutmuşsun • 
dur. Falcat, böyle t:vladhk olmaz: A • 
nan baban burada aç1ıktan ölürken E>tn 

ora:!a masraf et 1 Buna vicdanın razı ol 
man alı. 

''Şimdi bize beş yüz dolar gönder • 
ır.eni istiyoruz. Deı·hal göndermezst-n 
hükumete müracaat edecc~z. Senden 
daha fazla para kesı ireceğiz !,, 

Karol T..ombard bCvle bir amuca'ı ol 
rl11<7umı hah;k:ıtcn h<>tırlamıyor. Aile -
sinin de :;:kıntıd'l oHu2ııılcfan haberi 

(Sonu: Sa. 10 Sü 4) 
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Uğursus Elma 
Mavi elmas Hindistandan Parise, 
londraya, londradan lstanbula 
ve Amerikaga nasıl seyahat etli? 

Jan Jozef Tavern:ye 17 inci asırda 
yaşamış bi.r Fransız macera severi idi . 
Dünyada gezip dolaşmadığı yer kalma 
mıştı. Bilhassa değerli taşlar üzerin -
deki bilgisi çok ger.iştir. 

Bu itibarla Fransız kralı kendisine 
hazinedarlığını vermişti. Saraydaki kry 
metli mücevheleri saklamağa ve bu ha 
zineye yenilerini ila'Y'C etmeye memur· 
du. 

Fakat, seksen yaşında iken seyahat 
ve macera hevesi kend~:ini tekrar sar
mt' ve Taverniyc Fransız sarayını ter
kederek dünyanın en kıymetli taşlarını 
aramağa çıkmıştı. 

Taverniye bu seyahatinden doğruca 
Hin;:listana gitti. .. O zaman Hindist.a -
na sahip olan büyük Moğol hük\ımdarı 
kendisini kııbul etti, şerefine ziyaf:t • 
verdi. 

Bu Fransız, hükOmdarın ~ok ho~una 
gitmişti. Onu kendisine bir arkadaş 

saydı ve bütün zenginliklerini birer bi
rer göstenneğe başladı. HükOmdann, 
bilhassa, göz kamaştıran elmastan, l' 
lantalarr vördı. Şimdiye kadar bunları 
hiç bir Avrupalı görmemişti:. O :zama • 
ne kadar bir çok elmas ve rırlanta ~ör 
müş olan Taverni.vc bile bu taşların kar 
şısmda nğ:::ı bir karış açık kaldı. 

Hind hükumdan ona bu taşlardnn 

bir tanesini hediye ctt:ği z&:.nıan, Fran
sız hayretten dona kaldı, bunun üuri
ne, hükümdar güldü ve: 

- Bunlar bir şey değil, ded: •. 
Mavi Elma&rmt görseniz acaba ne ya 

parsmız .. 
Elmas delisi seyyah. tabii merak et

ti, sordu: 
- Göremez miyim? 
- Göreb!lir misiniz. Fakat burada 

değil. Wndlilerin mabedinde .. 
Tavemiyc hemen hükümdardan mu 

saadc alıyor ve Hind mabedini ziyarc 
tc gidiyor. Mabedde kendisini, hüküm
darın misaf:ri sıfatiylc gayetiy,: karşı • 
layorlar ve Mavi Elması görmesine ır.U 
saade ediyorlar. 

Elmas mabudun alnında idi. Bu kıy
metli taşm güneş gibi ışık saçan parlak 
lığı karşısında Frans:zın gözleri kamaş 
mıştı. 

Sanki, mabudun huzurunda eğiliyor
muş gfü: iki elini yüzüne kapadı ve far 
maklarının arasından Mavi Elmaru t cy· 
retmeğe koyuldu.. . 

Bir müddet böyle kaldıktan sonra, 
ayağa kalktı ve Hinölilerin kendisine 
daha fazla itimat etmeleri için, ce-bin -
den, hükümdarın verdiği elması çıkaı
dr ve mabudun göğüsüne taktı: 

Esasen Hindliler onu zengfn bir 
prens zannediyorlardı. 

Mabuda tapt.ığını ve ona böyle oü .. 
yük bir hediye verdiğini görünce büs • 
bütün k'!ndisine hürmet etmcğe baş

ladılar. 
Tavemiye artık reabcd.=tl ldaimı ziyc 

retçilerinden olmuştu. Onun her içeri 
gfrip çıkışında Hindliler kendisine 'l:ü
yük merasimler yapıyorlar, el üstünde 
taşıyorlardı. 

Hind mabudunun bu çok sadık kulu 
bir gece uykusunu bile feda ederek 
mabudu ziyarete gıtmiştiz bz b mb nıb 
mabudu ziyarete gclmişt.: l 

Fakat, yalnız deği1di, arkasında bir 
iki adamı da vardı. Kendir.: mabudun 
karşısında dua edcrl:en ( !) adamiun 
da kapıdan içeri giren olursa haber ver 
mek için bekliyorlardı. 

Fakat, Tavemiye duasını pek çabuk 
bitirdi ve, .. Mabudun alınından Mavi 
Elması alaıak çıktı .. 

Ertesi s~bah da cınu b=r şehirde gü -
remcdilcr. İki gün sonra Hindistandan 
tamamen uzaklaşıyordu. 

"Allalun gazabına uğrayacak!,. 

Hindliler işin farkında geç te olsa 
vardılar ve hırsızı Hinetle andılar. Bu 
adamın Allahm gazabına uğrayacağtnt 
o elmas kimin eline geçerse başına bü
yük bir felaket geleceğini itan ettiler 

Tavemiye Fransaya gelmiş ve Mavi 
Elması o zamanki kral on dördüncü 

~ Uitf rm ·""~·fayı çr>t'İriniz 

Ahmet Emin aleyhine 
açılan davaya başlandı 

Otobüsçülerin dinlenmesine 
devam ediliyor 

Baş muharrir Ah 
met Emin Yalmanın 
otobi:s meselesi et -
rafında yazdığı seri 

halindeki makalele • 

rinden biri, istan • 

bul müddeiumumi .. 

liğince matbuat ka

nununu 30 uncu 

maddesine temas e-

d..:r görülmüş lmedısi 

ile Tan gazetesi neş 

ıiyat direktörü Sab

ri Salinı aleyhine Ahmet Emin ma1ıkeme salonunda 
1 

müddeiuın· milik tarafından bir 
açılmıştı. 

dava mek suretiyle duruşmayı kanunusani • 

Bu davaya dün aısliye birinci ceza 
mahkcmct:!nde saat tam on altıda Laş
landt. 

Reis makamını Saadettin, azalıkla • 
rr ErtuğNl Sait ve galip, müddeiumu
miliği de ır.üddeiumumi muavinlerin • 
den Hakkı Şükrü temsil etmekteydi. 

Baş muharir Ahmet Emin Yalman 
miiblşirin çağırmast üzerine suçlu san 
dalyesinc oturdu. Sabri Salim gelmemiş 
ti. Ahmet Emin Yalman kendisinin lıas 
ta olduğunu ve dört gündenberi mat • 
baaya gelrr.cdiğini r.öylcdi. 

Mildd:iumumi Hakk! Şükrü söz t1la· 
rak, Sabri Salime tebligat yapıldığı 

halde gelmediğ:nden mahkemeye ihza 
ren celb1ni istedi. 

Mahhmc bu istefi kabul ederek, 
Sabri Salimin ilı:zaren celbine karar \'er 

nin 4 üncü salı günwıa talik etti. 

O:ıbir otobüıcü dinlendi 

Otobüs meselesini tetkik etmekte o
lan mülkiye müfettiş heyeti reisi ile i
ki mülkiye müfetişi dün öğleye kadar 
vilayette meşgul olmuşlardır. 

Müfettiş Bay Seyfi öğleden sonra be 
led.=yey~ gitmiş, orada evrak ve dosya
lar üzerinde çalışmıştır, 

Teftiş heyeti reisi ile d:ğer müfettiş 
vilayette on bir otobUscüyü dinlemiş -
terdir. 
Belediye~e dinlenen otobüscülerln trk

tar v.:ıayete. cağmlarak dinlenmesine ka 
rar verilmi~tir. 

Dün zabıta memurları tara -
fından evvelce adresleri tesbit edilen -
lcr çağmlmıştır. Bu suretle kırk kadar 
otobilscü dinlcneccktirıı 
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Artistler 
(9 uncu S<llı.ifadan uevam) 

yoktur. Fakat, l!jtr.e yıne bır şıipne gi
rıyor: "Acaba doğru mu ,, diye dü~ü -
nüyor. Bununla beraber, i'terulen ! a
rayı gönd-rmiyor. 

Klod'!t .Kolbert .:c ayni §Ckilde oiı 
kaç kere mektup ~lmrştır. Kendisi..rıe 

mektup gönderenı~r arasında büyük 
anner.;ni:ı annesi, W;ük babasının ba
basr, iki t<ıne de tey.ıesi varmış J 

Mey Veste gelen bi,. mektupta da 
yine böy~ı.? unutulmıı~ akrab.:ılar ken -
disinden 5Ô dolar istiyorlar, vermı:tte 
"taş yUrckH, muhtelis,, bir kadın ol· 
makla ilan c:deceklerini aöyllyorlar .. 

Cön Kravforci vz iki art,;st daha bC:y
le mektuplar almışhndır. İ§in tuhafı §U 

dur ki, bütün bu arfütlere mektup gön 
dercnler ayni ifadev; kullanıyorlar ve. 
ayni imzayı atlyorla;:, 

Bu suretle Mey \' e11t. I:tlodet Kol • 
bert ve K;•ıol Lomb..rt hep bir aileden 
olmuş oluyorlar. Yalnıı, ne yazık ki 
hiç biri i:tctıdiler,:ni unutmayan bu haki 
katli hısımları ha ·rl~yamamıştırl • 

Attistlete göt'ldct!len mek:tupfar bu
gün poli'lin elinde:tir ve yeni bir uculde 
soygunculuğa çıkan haydudlar sıkr bir 

takibatla. ~ranmakta.dır. 

Luiye vermi§ti. Kr~l çok me."llnun ol • 
du. Faka~ Sonra başka diyarlara ve 
l:!lşka gayeler uğrunda ~ey;hate çıktı. 

Taverniye bir daha geri dönmemi' -
tir. 

Çöllerde vahşi hayvanlara yem oldu 
ğu söylenir. Bu feliikette Mavi Elma!'.ın 
şeameti!\' g0ren1er olmuştur. Faşat, el· 
masın ml!şum bir şey olarak tanınması 
na daha bir çok sebepler çıkmıştır: 

On dör<lüncü Lui Mavi Elması ha-• 

zincsine koyduktan u sonra ailesin -
den bir çok kişiyi arka arkaya kaybet • 
miş ve sarayın üzer.inde büyük felaket· 
ler dolaşmağa başlamıştı. ölilmünden 
evvel çok ağır muahedeler imzalamış 

clma::ı dJ bıı ma ıi el-nasın bir uğursuz 

luğu sayılır. 

Kralm sağlığında Mav,: Elmas saray 
da bilhas'ia ke<lınlanu ihtirasını üzeri -
ıe çekiyordu. Saraycıaki bütün gözce· 
ter elması bir kere o~un üzerlerine tak 
mak için birbirlcrile mücadele ed:yor. 

lardı. Fa at, kralın "lfitfuna,, ma.zhaı 

olar~k M3.vi Elması üzerine takan ka
dın, clar~Hl gözden düşüyor ve kral 
eski gözdesir.:O üz.rinden elması ken -
eli eliy1c ç1larar.ık kadım kapı dışarı e

diyordu ... Bu da Mavi Elmasın bir u • 

ğursuzhığu idi. 

Bund:ın -wnra Mavi Elmasa sahip o
lan Qn .c\.ltı:1cı Lui ile karısı, ihtilal ne 
tic:!sinde, idam sehp;,;sında can verm'ş
lerdir. lhtil5.l esnasında kralm tacı ilt 
beraber Mavi Elmasa da hükumet el 
koymuş kddırm·ştı. Fakat, müzeden 
diğer elmaslarla b:raber çalman Mnvi 
taş Fransadan kaçırılmış ve Hclanda -

ya gitmi~tir. 
Mavi Elması ~msterdamda Fola t" 

nindeld bir kuyumcu satın alım} ve 
daha fyi bir §ekil 'Vermek için yotır.at;a 
lı"".§lamışa. Kuyumcu elması yontup t
tirdiği gün kaybetti: Taşı bizzat kendi 
oğlu çal~tı. Elm:nı yok bıı:basma aa 
tan kuyumcunun oğlu pan:ılan ısefahct 
te yemi~ ve sonra cl,~dcn bir kaza çık 
ralc su~lat?nı kendi hayatı ile ödem1' 

ti: 
Bu da Mavi Elm.'\tın sebep Olduil> 

bir a· ğcr fe18ketti •• 
Milyon sahihi çöpcü ! 

Mavi Elmas şimıii Fr!lr ıa Bo1y6 i• 
minde h'r Fransmn eline ~eçmişti. Fa 
kat ne Pariste, ne :Amstedamda satn 
ğa muvafak olamadı. 

Bu meşum taşı artıl: herkes iyice ta-

nıyordu. 
Bunun 'Oterine :Fransua ta~r iki~ 

bölüyor. Bir parçasını ıı. te satar:-' 
yol para:>ı y:ıpıyot V'! Le l raya gidi 

yor. 
Orada da kimse ~lmadı. Aç kalan 

Fransua cebinde milyonlarca lira kıy -t 
metinde ta<; olduğu halde çöpçülilk ct

me<Te ba'i1adı. . 
Nihav~t h:r f!Ün bir kuyumcuya g: 

diyor, elm:ısı 1--e" "ıiıı liraya satmağıı r 

zr o1dııi'f·mu sö1•l'vor. 
Kuvıımcu · "Bir clışürı~vim.. ~iV('• 

Fakı.t ertPsi CTitn 'Fl1'T""''"' 1r1 ·1•11mcunun 
cevah•nt a,,..,,111c n"e"e gittiği zaman k 
cı,: .. ;.._; ın"T1·ıq b"luvor. 

Bir mü<ldet sonra da, cebinde mil -

Hikaye 
(8 nci sayıfadn.n devam) 

giirültüsü geliyor. Kıvranan kara yol
larJan toz kalkıyor. Kalbim sızlıya· 
rak hir kötülüğün, yok .• Belki de bir 
,·azifenin ifo~ma doğru gidiyorum!.. 

Köyde ,;ene eski odamdayım, ru
humda telatlar çarpı§ıyor. Likanın 
planmdan annesini haberdar etsem 
mi? .. etmesem mi? Sıkmtılı birkaç 
günüm hu düşünce ile geçti.. -

Bir sahnh, penceremin altında tit
reyen bir kadrn ee,iyle uyandım. Bu 
ses ruhuma ~ok yakındı. f.ikanınkine 
henziyordu. Ama, onun değil; anne
f-İnin se'i idi. İnekleri t1okak içine 
do~ru $iİrerken, za,·alh anne hıçkr 
rıkla a~lavot<lu .. Penc-erede beni gö
rünre, mahzun, ve içH bir sesle: 

"Hayırlı sabahlar·. oğtum" diye ee· 
1 iirn laclı .• 

"TTayırlı sabalılar .. teyze. Ne i~n 
ı:ı~layorsunuz, kahrınız nedir" dedim. 

Durduğu ye~de sendeletli, ayak Ü· 

zeri ileri ~eri düşecek gibi bir iki sal
landı. Cevap veremiyordu. İnekler i
leri doğnı gitmiş. kadıncağız olduğu 
yerde mıhlanıp kalmı§tı. 

Bir şeyler t!Öyleınek isteyordu. Bo· 
ğa.zı tıkanmı~. Foeai kl811mıttı. Zayıf ve 
anlaşılmaz mırıltılar c;ıkarıyordu, iki 
elini dizlerine '-ura •• vura maksadını 
anlalmağa ~alışırken .. ev sahihi kadın 
avludan seslendi: 

''Sorma• .. Sorma oğlum. Şehirden 
dün kara bir haber gclnıi~. Likannı 
ölüsünü nehir boyunda bulmuşlar •• " 

yonlar olan çöpçü de sokak ortasmda 
ölüyor .• 

Şimdi me!um taş ikileı:nişti: Bir 

Fransovanm Pariste sattığı parçada, 

bir de Londraya getirdiği, Paristcki 

parçayı Streter hsruinde bir İngiliz alı

yor. Londradaki parça da çöpçünün ce 

txnd-c bulanlar ta.:atmdan, Brunsvik 

dukuna veriliyor. Bı.;ndan sonra bu ta§ 

"Mavi Bruıvik elması,~ olarak tarunmı§ 
t:Ir. 

Striter elindeki tagı 1830 da Tomas 
Henri Hop isminde birisine 90 .000 1n
gi1.~z lirasına .atryor. Bundan aonrı. 

Hopun da başına bir ~ok felaket ge.li -
yor: iflas edip bütiin servetini kaybe -
diyor, karısmdan boıaruyor. 

"Hop elması,, i.a:mini alan bu paı:ça 

1908 de Lehli prens Ponyatovskinin e
line geçiyor. O da •dostu Fransız artis -
ti matnuzel Ledilke ver.yor. 

Artist e!ması üzerine taktığı o ak~am 
prens k ... a.di&i ile kavg~ ediyor ve k<.!l 

nı öldürüyor .. Bir ik• gün eonnı prens, 
çok geçmeden de prense Hop elmasını 
satan kuyumcu ölüyorlar. 

Mavi Elmas htanbulda 

Bund.aıı .sonra Mavi Elması eline ge 
çircn bir Rum !stanbı:la getidp Abdul
bamide atıyor. u sonra Abdülhamit 
tahtından indiriliyor ve Mari Elın.u; 

bir kere daha ıtesıfini gösteriyor. 

U.zun müddet Mavi Elmasın ne ol • 

dutunu ldmıe bilmiyor, Sonra Amcri
kaya sattldıfı öğrer-illyor. Mavi Elmas 
buıUn bill oradadır. Mavi Elma -

snı bugUnkU sahibi " Vaşington 

Post,, ıa.retesinin sahibi bir kaç kere 

ın:ıyoncr Maklin'in karısıdır. Kadın el 

ması alırken §Öyle bir şart koıuyor: ı 

- Eğer bu taş iz;m de başmııza 

böyle bir felaket getırecek olursa g~ri 

vere:eği:n ve verdiftir:ı parayı alaca -
ğ.rın. 

Kndisine taşr satan adam bu şartı 

kabul etmi§tir. 

Bu ahşveriı muamelesi 1911 de olu
yor, 1912 de milyoo.erin l:tr tek oğlu O· 

lan Vinaon bir otomobil alt·nda kah -
yor ve ertesi ı.abab ölüyor. 

Bunun üterine, ailesine bu felaketi f 
getirdiği için, milyar.er karısı aleyhine t 
dava açıyor ve davayı kazanmaya kal · 
m~ı1an det: olaralt tımarhaneye giri -
vor. 
Ka~m t-Jnıa9t \ıtde etmek için ktndi· 

sine 111~t~n adamı ıınvor. 14':o~ııt bnlamr· 

vcır n o-11rsı1~ eltna3 tlinde nırvor. R l lR 11 !v b l 
Nih~v,.t hıı..,l\n. ı>ötiirUrı tc-ktRr H•r- 8 8 one 0 U• 

-li..t<>rıd-~i rn~hudun alnına koymağa ı nuz ve abone ediniz 
karar vermiştir. 

Musolininin kaleminden çıkmış 
bir makale 

Bir millet ya 
d'ir, ya de >J • 

Roma 2~ (A. A. ı - Popolo d'ttaı:a 
Musoııni.nin kaleminden çıktığı zar1..ne· 
dilen bir makeledc c!emokratik denı.ıen 
milletlerin hfiltimiy~tini mevzuub'lhse • 
derek böyle bir hakim'yetin halcik.ıtte 
mevcut olm:ıdığmı yazmaktadır. 

Bu makale Amerikan mebusu Lu • 
dolovun Amerikan parlametosuna ayp
tığ:ı bir tekliften mülhem olma kta<lır. 
Amerikan mebusu anayasada tai 3ıla· 

yaplarak h.ırp ilan etmek selahiyetinin 
parlamentodan almma .. ıru ve böyle bir 
kararın plebisit yalu ile verilm.e~.:ni is

ve tehlikeli,, diye tavsif ettiği bu tekli
temiştir. Amerikan ı:r.atbuatınm "A) 
fin mahiyefoi anlam~ hiç te güç değil 
dir. Bel!ci de Lodlov haklı, fakat hiç af· 
fedilmez Hr hata yapıyor ki o da de -. 
mokrasiyi cidıdi telakki etmesidir. 

Bir millet ya hakroıdir, ya değildir. 

Eğer hakim değil;c ar.cak ve anca 
başkalarınm elind~ hır alet olaPilir 

Lu:llovun teklıfi de gösteri:: ki den:ıO~ 
rasi percns.ipleri h.ay;:ı~ın ancak t 
şartlan ,:çinde tatb~k olunabilir. Fak& 
fevkalad:: ahvalde bu prensiplerin ut 
bikine imkan yoktur . .(.,ludlov teklifi 
nin karş !aştığı muhalefet d.!mckratln 
nn bu rejimden doğabilecek ba.ıı feC 
ncticelerde.1 kortkt:.ı klannı ve bazı slı 
valde he:ne:ı hemen diktatörce hareıcet 
etmek zaruretini g-ördüklerinl isbat e• 
der. 

Bu makal Gust:ve Lebonun, denı01': 
rasinin en iyi tarihi h.:.kkmfda yapını~ 
olduğu nnkete gclm şu cevabı hatırla• 
tarak bitmektedir. ''Demokrasi Ö} ]e 
bir siyac::i sistemdir k.! onda arasıra 111İt 
lete hakim olduğu hayali verilir.,, 

Bir lspanyQI torpitosu 
torpile çarph batll 

Asiler bir Fransız vapurunu çevirdi 
Teruelde mubareba devam ediyor 

Paris 28 (A. A.) - Epo gazetesi, 
hükumetçi İspanyeya ait Mendez .Mu
nez torpitosunun Akdenizde bir torpi· 
le çarparak battığını yazıyor, 

Bir F re.ımz gem.iaini çevirdiler 
Barselona 28 (A. A.) - tki Franko 

harp gemisi Katafonya açıklarında Y eı 
lando ismindeki Fransız yük vapuru -
nu durdararak içini aradıktan ıonra yeı 
lunu değiştirerek Mallorka adasına doğ 
ru gitmeğe me~bur etmişlerdir. 

Terul mu.harbeşj dev91D diyor 

Salamanca 28 (A. A.) -Temel mı:n 
t<ı.kasırun her tarafrnda muharebe de -
vam etmektedir. Şehrin etrafmdaki mu 
harebel~r, çok şiddetlidir. 

Milislerin takviye kıta.atı alm1ş ol -
lanna rağmen Tcruel, mukavemet et -
mekte berdevamdır. Ve Teruel gamizo-

nu muka:ı.-emet merkezlerine yakla~ ' 
mak teşebbllıünde bulunan hücUDl -· 
Iaylanm ağır cayiat.3 uğratmıştır. 

Aıiler müşkül vaziyette 
Barcelona 28 (A. A.) - Ha"VaS a • 

jansının Terueldeki hususi muhabiı:ıfl· 
den: . 

Temelde asilerin vaziyetindeki ıııiW 
külat giinden güne artmaktadır. cuı~· 
huriyetçıler, papaz mektebine doğrt1 ı· 
1erlemektedirlet', m~ktebin wafı tainA 

miyle ihah edilmişti?. 1 i o. 
Mahsurlar evlerden kacıp tesl t1'1 

mak için karanlıktı.n ist:I~de etıııek'W 
dirler. 

Alman ~ider • 
1~1'1'! Barcelon:t 28 (A. A.) - Terue 

flslleı1:ien almmrş olım vilzlerce ~r. 
Barselonwa gdmiş1erdir. 

~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~·~~~~---__.,,... 

Vaydman ben ö~dürdüm diyor 
1 

(Aitıncı sayı/adan devaın) Jan Blan ~Bana: "katil Vaydn:ı'o: 
dır, dediler. Cinayete Mibon ile 1'e lı 

evvelde haberim oliu. Para işinden clE ne de şahit olmuşlar ve Vaydınanıl1 tt. 
hiç m.aliimatım yoktur. didi karşısmda, kendisine suç ortaJPl 

Şoför Kafinin öldüriılmesi ğı etmişlerdir •.. ,, .-..r9 

Rene - K·· il, Vaydmandır. ŞaJw• 
Vayclm.an - Ben öld;;rdüm. Bu lşt'" 

bana yardım oden kımse olrnatruştı• kalan §ahit de l'IIilbondur. 

Milyon - Şoför cinayetin; 18 teşrini Mab~ ~un babası - K<ıtil Vayd~ 
evvelde h~ber aldım. B utarih, Leblo - dır. Oğlum hadişe emasmda buıunıı:ı~. 
nun öldürül;lüğij gündür. fakat, dehşet içinde kalarak ne yapŞ 

Jan Blan - Cinayetten 19 teşriniev ğmı şaşınl"Jştır. 

velde haberim oldu. Frommtt cin:ılo·eti ot• 
Rene - Şoför Kufin.'n öldürüldüğü Vaydman .- Ben öldürdüm. suç 

rıü 19 teşrinievvel.:ie, ailece yaptığımız 
bir toplantıda haber aldık. 

Milyonun babası - Benim tie bu i§ 

ten haberim bu görüşme esnasında ol

du. 

llıinci kadm kurban 

Katil.in ikinci kadın kurbanı olan Ja· 

nin Kellece gelince : 
Vaydm.an - Ben öldüI'dUm. Bu c.'. -

nayetten Milyon da bana suç ortaklığı 

etmiştir. 

Milbon - Hiç bir şey bilmiyorum. 
Jan Elan - Be,1 de bir şey bilmiyo • 

rum. 

Rene - Milbon söyledi, .gittim, Kel 
lcr ismine yazılmış b"r posta havalesin: 

aldı~ ' 
Milbonun babası - Hiç bir şeyden 

haberim yok. 1 ı 1 

En fazla ihtilifiı cinayet 
Valdmanın ''Ben öldilı1dlim,, demedi

ği bir ki~: vardır. O da Lcblondur: 
Vaydman - Katil Milbondur. Ben 

de ona suç ortaklığı ettim. 
Milbon - Katil Vavıimandrr. Bt'n 

ı 
facra esnasmda bu1undurn. Fakat, kor· I 
kudan donup kalan bir §ahit vaziyetin-
dcydim. · - - j 

tağım yoktur. 't!J 
hapet1 ,, 

Milbon - Hiç bir şeyden 

yok. 

Jan Blam - Haberim yok, 

Rene - Haberim yok! ı 

b , "ld'" ··1 s· bakkflldl Loser er un o uru mc ı ·rıe. " 
Vııydman - Ben öldürdüm, b~ '~ 11150 
yette de bıına suç ortaklığı etııııf kl 

yoktur, diyor. 

IXğerleri - Haberim yok .. 

~ dökmekte sürat rekord ri~ıl" 
V'aydman ilk cinayeti olan Attl~isit1" 

h dansöz cinayetini ağustosun -~e l(ııfi~ 
. . . tk· . 1 r_, • .ı:.ofo de ışlemı2tır. >Jncı o a iilAı :s 

yi yedi eylülde öldüri.iyor. art: ]ta.1' 

Bu ilk iki cinayett.~ . ..,onra. c şına ~
dökmekte büyük bir surat ~ ti })it 

d'"m: cınaYe 
kıyar ve ondan .sonra 0 

ay içincü i§J.=yor. • il ıcatll 
. yeti ı e, . a 

Zunlardan, Keller cı~-· Leblon ı:i.11 
olarak Mil}•onu gösterdıgı . . sorı i" .. çıxır~ur. 
yeti arasında 12 gilll ge ltJ gUrı şotı 

• . b" . ondan a ·r ki cınaye'tın de ırı . _...,;ııı • 
• v • •• sonra ışlerıı•"' rib" ra dıgerı ae 9 gun k ta • n 0 tara • .,., 

Bu cinayetten en 80 t• 0rtır inBYe ı 
çe iiçilnciı olan Keller c 

~ıltarılıxuştrr. 
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lıstanbul Roı;ıutan-ı 

1 
lığı satınalma ko-

.._ misyonundan: 1 
İhale günü talibi çrkmıyan 250 ili 

300 araba GÜBREnin pazarlıkla ihale
si 14- ikincikanun. 1938 Cuma günü 
saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 180 liradır. İlk 
teminatı 13 lira 50 kuruştur. Şartname 
si her gün Komisyonda görillebilir. İı.
teklilerinin ilk teminat makbuz veya 
ttıektuplariyle beraber ihale günU vak
ti muayyeninde Fındıklıda Komutan
lık Satma·.na Komisyonuna gelmele. 
ri. (8652) 

• • • 
16, er Piyade alayı için 14600 kilo 

kuru fasulyenin ihalesi pazarlıkla 10 
1kinı.:ikanun 938 Pazartesi ı;ünil saat 
16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 
2081 liradır. İlk teminatı 136 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel ko· 
ınisyonda görülebilir, İsteklilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad
delerinde yazılı vesikaları ile Fındık· 
lıda Komutanlık Satmalma Komisyonu 
na gelmeleri. 

(8592) 

• • • 
33. TUmen Kıt'atr için 36000 kilo 

kuru Fasulyarun ihalesi kapalı zarfla 
4. tkincikanun- 938 salı g:inü saat 15.30 
da yapılacaktır. Muhammen tutan 
5040 liradır. İlk teminatı 378 liradır. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel Ko
nıisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuz veya mektuplan ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü m.Wde
lerinde yazılı vesikaları ile beraber iha
le günü ihale saatinden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektuplarını Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma Komiı· 
Yonu;.a vermeleri. 

(8365) 

GENÇ MEKTEPLiLERE: 
Bu mevsim sizler için çok tehlikeli

dir. Boğaz ağrıla1-ı hep bu mevsimde 
başlar. Ufak h:r ı;oğuk alma sizin ba
demciklerinizi şişirebilir. Buna karşı 

mektebe giderken bir kutu 

Pastil Midat 
almız ve cebinizrler. eksik etmeyiniz. 
Tıpkı şekc.r gibitlir. Kolayca sakız ve 
şiklet gibi yiyebilirs.'niz. 

ZA Y t 
1934 - 1935 senesinde Eyüp ortao

kul:: ... 1dan almış olduğum şahadetna

memi kaybcttitl'\I Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

· İLAN 

Oıman 

(24131) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
14. Kanunusani. 1936 tarihinde 

Sandığımıza bıraktığı para için ven.en 
89209 numaralı İhbarsız tasarruf cüz-

• danını kaybettiğini söylemiştir. Yeni
si verileceğinde:ı eskisinin Mikmil ol
mıyacağı ilan olunur. 

(24125) 

l LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni • 
Cami ve Beyoğlu Dcvairi yılbaşı mü
nasebetiyle 31 Kanunuevvel (öğleden 
sonra) ve 1 Kanunusdni 1938 tarihle
rinde kapalı bulunacaktır. 

.f.i: - KURUN 2~ 1'1RtNC!KANUN 1937. 

1 
Harici ~~keıi Kıt~-ııı - -

atı ilaı;ları 
4 

>. •• - ~· . .. • , • • ' • .' • • 

Beyoğl~ l[ iıkıf (.q.r Direktörlüğü ilanları 

Alpullu ve civarmdaki kıt'at için 
16000 kilo Bulgur açık eksiltme ile 

Vizede Tümen Satınalma Komisyo

nunda alınacaktır. 

Şartnamesi Komisyonda görülebilir. 

Eksiltme 12-1-938 ÇU§amba günü -saat 16 dadır. Muhammen fiatı 2240 
lira ilk teminat 168 liradır. Münakasa· 

Ya iştirak edeceklerin bildirilen gün ve 

Muhammen kıymel 
Lira Kr • 
581 60 

154 00 

Hllseyinağa mahallesinin Viıne sokağında eüi 34 yeni 13 No. lr 
yarım kargir hanenin tama.mı .• -
Kamer hatun mahallesinin Mankasar sokağında 48 No. h harap 
dükkanın tamamı. 

Yukanda yazılı gayrimenkullerin mUlkiyetleri pefin para ile 10 gün müd
detle uzatılmıştır. 

ihalesi 3 • 1 • 938 tarihinde saat 15 de Komisyonda yapılacağından ta. 
liplerin yüzde yedi buçuk pey paralarile MahHUat Kalemine gelmeleri.· (8654) 

Eyüp Kazan idare Heyetinden; 
saatte Vizede Askeri ıahnalma Komia· Semti 
yonuna mür~.:aatlan. (679) (8661) Eyüp 

Mahallesi 
Abdillvedud 

Sokağı Cinai 
Çamur iske- MetnUc fabrika 

lesile fabrika halen ana. 

Metahaa 
2000 

• • • 
Diyarbakır Garnizon birlikleri ihti· 

yacı için 330000 kilo Fabrika unu kapa· 
Iı zarf usuliyle satın alınacakttr. Mu· 
hammen bedeli 35145 lira ilk teminatı 
2635 lira 88 kuruştur. 27-1-938 per· 
~mbe günü saat 15 de ihalesi yapıla· 
caktır. Şartnamesini gönnek isteyen· 
ler 176 kt•ruş bedel mukabilinde Diyar· 
bakır levazım amirliği Satınalma K::> 
misyonundan alabilirler. 1~teklilerin 
mezkfir gün ve saatte muktazi vesaikle 
birlikte bir saat evvel Diyarbakır le
vazım aÜıirliği Satınalma Komisyonu-
na mür~.:aatlan. (8662) (680) 

ltd> o K Y oR 
Necaettln Atasagun 
Her giin sabahlan ıeki.ı buçuğa 

akşamlan 17 den 20 ye kadar Ulle 
U tayyare apartmanlan ikiııct daire 

17 numarada haatalanru kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ?la 
dar hastalanru parasız, Kurun, Hı 

ber okuyueulanru dakupon muka· 

bilinde muayene eder. Telef: 23953 

. 
HURUftfa abone olu-
nuz ve abone ediniz 

Hududu: Tapu gibi 
N. : 5-2-3-3/1 Sahibinin ismi: Mehmet Rıra varisleri 
Kıymeti: 12000 . 

Eyüp belediye tahsil tubedne bina ve arazi vergisinden borçlu Mehmet 
Rıza veresesine aid işbu mahallin 21 gıJn müddetle milzayedeye vu edildiği 

15-12-937 tarihli gazetelerde ilan edilmi§tir. İşbu gazetelerde Mehmet Rızı 
varisleri sehven Yusuf Ziya varisleri olarak gösterildiğin.den keyfiyetin tavzih 
ve bı.shihi bildirilir. (24127) 

rılara karşı~ tesiri ~şaşmaz 
/ 

olduaunu :: isbat. etmiştir. ' 

N in-tesiri~den"T'emin :ol~ak.:!.Çin 
----- ......._ _............ __ - tütfen 

dikkat .. edir:aiz. 
' -- ·--·- ...-.------ --- -

lstanbul Deniz Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2000 lira olan 5000 ton kömürün gemiden sahildeki de
poya taşınması açık eksiltmeye k:>nmu1 tur. Eksiltme 3-II. Kanun- 938 puar,
tesi günü saat 15 de Kasımpaşada Cami altında İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini görmek ve almak isteyenlerin bergü.n 
bu Komutanlık Levazım Müdürlüğüne mJracaatlan ve yapmağa talip olanlarm 
da 150 liralık ilk teminat' mektup veya makbuz ve kanuni belgeleriyle birlikte 
gösterilen gün ve saatte Satınalma Ko misyonunda bülunmalan (8456) 

Akhisar belediye reisl~ğinden: 
Akhis<ırda yaptırılacak Belediye bi nasınm projesi Münakasaya konuımu,_ 

tur. İstekli Millljlr ve Mühendislerin te raiti anlamak .Uzere Belediyemize milra• 
caatl:ın ilin olunur. (8555) 

• • ·- • .: • -~ 1 ' 

,·., ·_ ... '"t~nb~~ -'--_:B~le~.iy~~i ilanları -
Keşif bedeli 1123 lira 63 kuruş olan tamir atölyesine alınacak elektrik tesi· 

satı malzemesi açık eksiltmey~ lronulmuı tur. Malzemenin listesiyle §artnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. ts tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı 

vesika ve 84 lira 27 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7-1-938 
Cuma günü saat 14 de Daimi Encümen de bulunmalıdırlar. 

(B.) (8601) 

Keşif bedeli 1043 lira 20 kuruş olan Vilayet aygır deposunun ikmal in
~atı açık eksiltmeye kanulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım m{idür
lüğünde görıılebilir. İstekliler 2490 No. lı Kanunda yazılı vesikwan başka Na
fia Müdürlüğünden alaı.=akları fen ehli yet vesikasile 78 lira 24 kuruşluk ilk te
m pat makbuz veya mektubile beraber 6-1- 938 Per~embe o-ünü aaat 14 de 
Daimi Encümende bul .. runalıdırlar. (B.) (8510) 

~ '"~- :.i . ( . . 

llanlar1nız için yalnız 

20385 No telefon 
•ediniz 
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Oen·z Levazım atmalma komisyonu llAnları la .. :::::::::::::::::::::::::::::.-_ 
Cinıi Miktan 

Tahmin edilen 
bedeli 

Muvakkat Teminat 

Kurut Lira Kurut 
Sığır Eti 69768 kilo 32 
Kuzu Eti 28000 kilo 43 3036, 38 
Koyun Eti 14229 kilo 43 : 

1 - Yukarıda cins ve miktarları ile b!r kil'osuna tahmin edilen bedeli ve 
muvakkat teminatıyazılı olan üç kalem et, 8- İkincildlnun- 938 tarihine rastla 
yan Cumartesi günU saat 11,5 de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere müna-
kasaya konulmuştur. ' . 

2 _, Bu üç kalem ete ait !artname 203 kuruş mukabilinde Komisyondan 
hcrgün alınabilir. • 

3 - 1stekrlerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektupl:ırını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kasımpa_şada bulunan Komic;yon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8465) 

Cinsi Mık tarı 
• • • 

Tahmin edilen 
bedeli 

Kuruı 

Muvakkat 
Teminat 

Lira Kurut 
otgtr ctr 12312 Kilo 
Kuzu eti 4940 Kilo 43 535 80 
Koyun eti 2511 Kilo 43 

ı - Yukarıda cins ve mıktarlan ile bir kilosuna tahmin edilen bedr-?i ve 
muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem et, 3 ikincikanun 938 tarihine rastJayan 
Pazartesi günü saatl 4 de kapalı zarf usu liyle alınmak üzere münakasaya konul· 

muştur. 

2 - Bu Uç kalem ete aid şartname Komisyonda parasız olarak hergün alı· 

nabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edcı.:ekleri ka· 

palı teklif mektuplarım en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ka
aımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

(8462) 
•• * 

. M. M. V. Deniz Merkez Sabnalma Komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli l SOC lira 2 - Şartnamesini görmek ister=ıte-
olan S9 kalem eczayı tıbbiyenin açık rin hergü, münakasaya iştirak edecek-
eksiltme ile mUnakasası 5-1-938 ıari- !erin de mezkCir gUn ve saatte 112/ SO 
kinde mUsadif çarşamba g:.inü saat 14 de liralık teminat mektubpları ve kanuni 
Ankarada Vekalet binasındaki Kc.mis· belgeleriyle Komisyonumuza milraca-
yonumuzda yapdae..:aktır. atlan. (8423) 

• ·• 
sı aranıyor 

Ta~rada kurulacak hir matbaa ı çin 68 x 100 ehndırıda bir düz mnkiot> 
ife milcellit takımlnrı \ ' C bir pcdnl maki nc~i alımıcnktır. 

Satılık makinesi olanlarm gazcteıııiz idare memuru Ahmet Can'a mü· 
racaatla~ 

Allo Allo 
Boy ecıacı siz misiniz'/ Hafta 
Jardıınberl çektiğim kabızlı· 

in karşı tasviye ettii~nlz PÜR· 
GOJ.1:\'t dün akı,om aldım: 
Uarsoklorım temizlendi ve ka• 
rın aJırılarımdan eser kaim•· 
dı; teşekkür ederim. Bu fevka· 
!Ad- lezzelll ve içimi kolay 
olan mil<;hil llAcını herkese tav 
siye edecdim Alltıh:ıı~m:ırlıt 

dık. 

.... ·---:ı-------·-·--····-...... .._.. p·-····;;~~;;-;-·~~·;;;;-·-ü 
il Perşembe g1lnler1 aaat 2 den 6 • ka<1ar !! 
ıl Ortaköy Taşbasamak Palangada ~ ii 

il numarada Doktor Mümtaz Gürsoy !; 
J fakirleri paraaıı mu;ıyene eder. !; 
::wmn.-::rmı::r:mm::nnı··· .. ır.:::::::: ... 

Sahibi: ASIM US 

N cırt yat müdürü Refik A. Sevencil 

1 

1 Emniyet Sandığı llAnları 1 
Taksitle enilik satışı 

S E MTt 
CtNSl 

M~ 
"(ıymetİ 
~ 

BUylikadada eski Bahçivano'ğtu yeni 
Alpaslan sokağında eski 59 müker
rer yeni 42, 44, 46, 48 numaralı. . . . 

İki buçuk katta scldr o<!alr r 
elektrik tesisatını havi sar· 
nıçh ve bahçeli a.hşa.b bir 
köşkün tamamı. (Aynca iki 

kat tlzrinde Uç oda bir. 
mutfakla bir kat Ozerinde "--. 
ahır ve arabalı~ vardır.) ' 5250 

Kmatıaaada S::ıhiThaneler · soK:~ın • 
da yeni 4 numaralı. , 

Kadıköytlnde ZühtOpa~a · nıahane
sinde Bağdat caddesinde caki 18 _" 
yeni 128 numaralı. , • 

İki katta dokuz odalı elek- ' 
trik tesisatını havi sarnıçlı 
yarım kll.rgir bir evin tama· 
mr. 

Uç buçuk katta yirmJ dört / 
odalr elektrik ve Terlros te-o 
sisatım havi kfirgir zemin 
Uzerindc Uç bölUklil bahçeli 
ahşab bir köşkün tamam:.. 
'(Aynca Ustll odalı ahır ve 

2900 

arabalığı vardır.) 20000 

Bebekte Bebek eaddesinde eski 124 Uç katta sekiz odalı Ter-
yeni 198 numaralı. ' , kOI, elektrik, havagan, ban 

yo tesisatını havi ahıap bir 
evin tamamı. 7100 

Y eıilköyde Ümraniye mahallesin
de Çekmece sokağında eski ve yeni 
53 numaralı. · 

İki katta aekiz odalı maa
bağ ahşa.b bir köşkün tama• 
mr. 

Yeşilköyde Köyiçi mahallesinde es- Uç katta dokuz odalı bah-
Rumkilisesi yeni Mirasyedi sokağm- çeli yarım kArgir bir evin 
da eski ve yeni 66 numaralı. . tamamı. 

Bakırköylinde Zeytinlik mahallesin- Birisi bir katta iki odalı, 
de Baruthane l.:addcsinde TıilrkcU diğeri iki katta aiti odalı 
ve İkinci sokakta eski ve yeni 27, iki kargir evin tamamı. 
27 /1, 29 numaralı. "I! 

ıooo 

600 

H50 

1 - Arttırma 6-1-938 tarihine dUşen Perşembe gilnU saat 15 te "!'" 
pılacak ve gayrimenkuller en ~~ be del verenlerin Uzerlerinde kalaeaktır· 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yUzde onu nisbetiıl• 
de pey akçesi yatınnak lizundır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri pC§in ve geri kalanı sekiz ~e 
sekiz milıavt taksitte ödenir. Taksitler o/o 5 faize tahidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci tıCTeı;ecle 
ipotekli kalır. (8410) 

---------------~----------------------~----~-----~ 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır· 

Yerli ve ctnebi mala ait muhammen bedeli ve isimleri a~ağıda y~zılı ik~:;:t 
malzeme 7-2-1938 Pazartesi günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve 
zarf usuliyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. n' 

Bu i~c ginnek isteyenlerin teklif edilecek maim yerli veya ecnebi 01~:.r.rı 
göre hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ves~r ııet 
ve nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı gün aaat 14.30 a ka 
grup için ayrı zarf halinde komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır. rifııde _. 

Şartnameler 190 kuru§ mukabilinde Ankara ve Haydarpaıa veznele 
tılmaktadır (8487) 

• • ınala ait 1 
Yerli mala ait 'Ecnebi )1u"81rıı-

'1ubammen Muvakkat Muhaırımen .-ıiıı•t 

Grup l\ım 

1 8 kalem küçUk yol mal; 
zemesi. 

2 28 kalem muhtelif cins 
ve eb•atta bulon ve vi-

bedel teminat ~del ı;ı-
Llra Lira Lira 

91.701_.48 

.. dalar, 70.138,21 38.716,64 


