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Umumi Harp 
tehlikesi şimdilik geçti 
~1 rnanya kuvvetini kafi miktarda 

gösterdiğini düşünüyor 

sllQnya bütün milletlerden askeri 
b yardım istiyecek mi? 
Qttl' 

''''Qın, 1 (A.A.) - Gazeteler, de protesto ile iktifa edilemiyece· 
)~l>ıl eutschland" zırhlısına kar ğini anlamaktadır. 
l ta an taarruzdan sonra hükü· Deutsche Algemeine Zeitung, 
~~ tafından alman tedbiri ve mukabil tedbirlerin şimdi niha -
~!ıJt~Ya ile İtalyanın Londrada yet bulduğunu ve bu suretle B. 
'&~İt>:~~ Protestoyu müttefikan Eden'in Avam Kamarasında iz · 

at ı· IYorlar. har ettiği "Alır.an hükumetinin 
i / ıner Lokal Anzeiger gaze· §imdiki vaziyeti daha ziyade ka -
41 'Yor ki: rıştıracak mahiyette hiçbir tedbir 

, ~ '>ıQ11 topları, Alman bayrağı· ittihaz etmemesi,, temennisi ta -
~rırrq~ etmenin ne demek ol · hakkuk etmİ§ olduğunu kaydet -
~~ ll V ctlancia'ya gösterdiler. tikten sonra diyor ki: 
\" Qrı ba~ka, bu toplar bütün 

'Ql' Takviye olarak /ıpanyol sula · 
~ ~~: Almanyanın mutaarrız • rına gönderi/mi§ olan harp gemi · 

l~I ,. .. 

Başvekil 
Son Avrupa seyahati 

hakkında 
Kamutay grupunda 

izahat verdi 
tiı· ırula kanun harici kimse· 

~ ~ oı lerimiz.e hirbir taarruz vazifesi ve· (l'a.:ısı 4 iincii sıı.)·ı/amı.:da) 
"qf rtıuamclc yapmak azmini ;r 

~'ltiler. rilmemiştir. Bu gemilere, yakla - -------------
~l t'ıttania yazıyor: §acak hükumet tayyare ve gemi -

~ '>ıe • , !erinin tarcledilmcıi için emir ve • 
q/f rıa nın bombardımanı her 

rilmiıtir. \ b·Q haklı ve içtinabı imkan • 
~t tedbir olarak telakki edil· 
~ ~erkeı bu defa da ıaclece 

Berlincr Tageblatt, ademi mü
dahele komitesinin muvakkaten 

(Sonu: Sa. 4 Sü. f) 
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nın sonu 
l tvıı11i ekonomiyi korumak için 

~Qbeden mallara gümrük konacak 
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Sabık kral yarın 
evleniyor 

Evlendikten sonra 

Jstanbula 
gelecekler mi? 
(l'n.::ısı 4 iirıcii sayıfmm.::da) 

~ çıkan talebeler 
Q'tgi ortaokullara girebilecekler ? B ·· k ·· 
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Hlzmel kuponu 
Bu kuponu snzcte idaresine getıre.n.ler: 

1 - Küçük UAnlaruu parasız baatınrlar 

2 - Kurur.wı beklm.Jertne parım.z baktın 
fırlar. 

8 - Hukuk ve maıı mUgavlrlei'llıe ber 
tUrlU kanun ,ollarını parıısız sonıp°liğl'enlr. 

Bulgarlara açık 
bir ihtar 

Kuvvetine 
kanlılığjle 

inananların soğ·uk 
oynamaya gelmez 

Meriç boyundan Adalar denizine ta,mak lstlyenler, 
unutmasınlar ki, bu yoldan Dedeağaç kıyllarına 
Bulgar hududu değll, ancak Bu:gar kanı çıkabilir .• 

Kilç gündür, gazetelerimiz, Bul
garyalı meslekdaşlarından §ikayet 
ediyorlar ... Biz, ortada hiçbir sebeb 
yokken, sinirleri kamçılamak, ya
lancı tarih masallarının arkasına si- , 
nerek bir türk düşmanlığı yaratma· 
ğa uğraşmak, nasıl bir zeka işi, ne 
biçim bir siyasettir? Diye ·düşündü
ğümüz için bu masum suali soruyo
ruz. Fakat madem, ki şikayetin 
mevzuu bugün bir vakıadır.. Şu 
halde ona sade mantık aynaların· 
dan bakmak, bizi gerçeğin kendi
sine götüremez. işin bir de hesaba 
sığmaz, taşkın ruh yanını inceleme
liyiz. 

Bu devlet içinde Makedonya, 
Trakya ocaklarının zaman zaman 
alevlerini yükselttiklerini biliyo • 
ruz. Gene biliyoruz, ki devlet, çok 

Yazan: 

HAKKI SÜHA 
· GEZGJN 

defa bu kuvvetli iç yangınlannın 
pen·anesi olmu§tur. 

Nağant tabancaları, bombalar, 
manliherler, . saprast fişenkler bir 

araya yığılır ve bütün bunlar, çalı 
gibi sert bir sakalın gölgesi altına 

konursa, Makedonya ile Trakya 

komitelerinin arması belirir. 

(Sorııı:Sa.3Sii.1) 

Hamidiye yarın gidiyor 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp 

Dün şehrimize gelerek kruvazörü 
teftiş ettf · 

llamidiyc lmıra:;Öriimiiz 

Milli ~f füla f aa Vekili General 

Kazım Özalp ılün ~clırimizc gelnıi~-
tir. 

Gr.ncrnl Kazım Üzalp '·Hamidi
ye,, yi tefli§ etınİ~Lir. Hami<liye ya· 
rın limanımızdan hareketle do ... t 'e 

müttefik memleketler Yunanistan \'C 

100 kadar 
köylü Halk 
Paıtisine 

miiıacaat 

ederek şi-
f; ayetle 

bulundular 

atı~ f•sıw.~mda 
. , 

Yu~oJa\'ya liııuınlarma gidecektir. l 
Milli i\tiiılaf.ıa \'i'~kili GC'ııeral Ka· 

zm1 Özalp huraıla ha~ka hirşeyle me§

gul olını) a<'ak, iki ı;iin kadar <li~lc• 

rini t<'davi ettirdikten sonra Ankara• 

ya tlöııccektir. 

Orman dlrektörU CUrmU- ı (Yazısı sinci 
meşhutla . tevkif edlldl aaylfamızda) 

(Yazısl 6 rncı sayı/ada) 
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Kontenjan sistemi-
• 

nın sonu 
Milli ekomomiyi 

·lcabeden mallara 
korumak için 
gümrük konacak 

E. konomi Bakam Celal Bayar 

bütçe müzakereleri sırasında 
· maium'at verirken bugün baş

ka İneınlekeilerle ekonomi miinase
betlerimizde tatbik edilmekte olan 

kontenjan sisteminin kaldınlacağmı 
müjdeleai: Bakanlık, Başvekil is

met lnönünün emri üz~rine İcab 
eden her türlü hazırlıklan yapmış, 

yalnız bunun içfo icra Vekillerince 
karar verilmesi lazım geliyormuş. 

Başvekille Ekonomi Bakanı bu esas-
ta tamamen bir fikirde olduklarına 
göre icra Vekilleri Heyefinden de 
muvafık bir karar çıkacağı şüphe
sizdir. Bu itibarla kontenjan usu· 
}ünün kalkması nihayet bir gün ya· 
hud haf ta meselesidir. 

Harici ticarette kontenjan usulü 
kalkmca artık tamamile serbest mü

badele usulüne dönmüş mü olaca· 
ğız? Bu usulü kaldırınca harici ti-

caret muvazenemiz tekrar bozulmaz 

mı? Kontenjan usulü tatbik edile

rek ifa; takım eşyanın memlekete 

girmesi yasak edildiği, bir takım 
csy,anm gqnnesi de aneak mahdud 
bir ~ikdµra inhisar ettirildiği gün • 

denb~ri bu tak}!idattan is'tifade eden 

ve işlerini ona göre düzenlemiş bu
lunan ~Üessese sahib1eri ne yapa
cak) rrabii olarak bu bahiste ilk .. 
hatıra gelen !CY bu sualler oluyor. 

Haurlaı-.:ladır ki memleketimizde 

kontenjan ~sulünün tatbikine sebeb • 
cih~n ekonomi buhranı olmuştu. 

Amerikadan başlayarak Avrupaya 
yayılan bu buhran neticesinde bir· 
ç9k' tnctnleketler gümrük kapılarını 
ancak kendi ihtiyaçlan için zaruri 

gördükleri maddelere, o da mahdud 

bit mikdatda olmak üzere .açıyor • 
lardı. Bu maddeler haricinde ka • 
lan eşyayı lüks sayarak içeriye al· 
mıyorlardı. Diğer bir kısım eşya için 
de~ ~i.imrük tarifelerini yüksel ti yor· 
lnrdı. 

Esasen milli ekonomi hayatını 
tanzim etmek için· harice karşı hi
maye sistemini totbik etmeğe mec· 
bur olan Türkiyenin bu umumi ha· 

reket karşısında kayıtsız kalmasına 
imkan yoktu. Onun için vakit ge· 

çirilmeksizin mukabil bir tedbir ola· 

rak bizde de kontenjan usulü kondu. 

Fakat cihan buhranının ikinci bir 

safhası daha vardı ki bu da para 

meselesinden ibaretti. Buhrana ka· 
dar beynelmilel mübadelede kıymet 
ölçüleriı}e f:Sas ~lan altın ile kağıd 
para arasındaki farklar peyda olma· 
ğa hpşladı. [ptida lngiltere, sonra 

Amerika altın esasından ayrıldı. 
Bundan sonra döviz meselesi büyük 

ehemmiyet aldı. Hiçbir memleket 
hariçten kontenjan usulile mahdud 
mikdarda aldığı ticaret eşyasını dö· 

vizle ödemek istemiyordu. Aldığı 
mala karşı mal vermek prensibini 
tutuyordu. Biz de bu usulü kabul 
ettik. Bir taraf ta~ da gümrük tari

felerimizde milli sanayiimizi ve 
mahsulatımızı koruyacak şekilde 
değişiklikler yaptık. 

Demek istiyoruz ki harici ti

carette Kontenjan usuHinü kaldırın· 
ca nazari olarak memlekete hariçten 

her cins ma.l g~tirilebilir. Fakat 
ameli surette bu serbesti hududsuz 
değildir. Çünkü hariçten memleke
te girecek mallardan milli ekonomi 
için zararlı olanlar Yarsa bunlar 

~akkmda ağır gümrük resmi kon -
mak suretile gene bir dereceye kadar 
ithali tahdid olunabilir. 

Nasıl ki hiikumet bu defa kon· 
tenjan usuH.inü kaldıracaktır, fa. 

kat buna kar§ı hariçten girecek olan 
malların bir kısmından icabederse 

gümrük tarifesinin müsaadesi nis • 
betinde ağır resimler alacaktır. Bu 

suretle harici ticarette muvazeneyi 
tutacağı gibi dahilde yetişen, yahud 
yapılan milli mamulat ve mahsulat 

da himaye olunacaktır. 
Döviz tahdidatma gelince, şimdi

ki halde bu olduğu gibi kalacaktır. 
Hükumet gene hariçten gelen e§ya

yı mal ile ödemek, yalnız pek mah

dud eşya ve ahval için döviz ver · 
mek usulünü tatbike devam edecek

tir. Bu usulle beynelmilel ticaret 
müvazenesi muhafaza edilecektir. 

· Millf paramızın kıymeti yerinde tu

tu1acaktır: 

Bununla beraber. gümrük kon · 
trolü 'Ve döviz tahdidatı altında olsa 
dahi kontenjan sisteminin kaldırıl
ması harici ticarette büyük bir deği
şiklik açacaktır. Şimdi Türkiyeden 
mal alarak kontenjan usulünün taz· 
yiki dolayısile Türkiyede geçecek 

bir mal getiremiyen, bunun için 

borçlarını ödeyemiyen memleketler 
daha geniş bir imkan sahasına malik 
olacaklardır. 

Sonra unutmamak lazımdır ki 
dünya yüzünde dar mübadeleden 
geniş mübadeleye doğru gitmek 

için yeni hareketler vardır. Bu hare· 
ketler bir gün beynelmilel ticaret ha· 

yatında serbest usule dönmeği zaru· 
ri kılabilir. Böyle bir vaziyete kar

şı hazırlıklı ve tedbirli bulunmamız 
gene milli ekonomi iktizasıdır. Kon· 
tenjan usulünün kaldırılması bu 

poktadan da ahvalin icabına uyan 
bir tedbir sayılabilir. 

ASIM US 

Briand'ın · hatırası anılan foplant~da 

'Hariciye Vekilimizin 
•• • s oz e r ı 

BUyük Fransız devlet adamının milli mUcade~e 
gUnlerlmlzde bizim için söyledl§i bir söz 

Meşhur Fransız devlet adamı 
müteveffa Briand'm 75 inci doğum 
yıldöriümü münasebetile . Pariste 

merşsirrt yapıldığım bilclirmiştik. 

Tayyare ile Cenevreden Parise 

gitmiş o1an Hariciye Vekilimiz Dr. 
Ams da • Briand'm hatırasını yad 
için Sarbonne'ffe yapılan toplantıda 
bulunmuş ve şu sôzleri söylemi§ tir: 

"Cenevrede yakından tanımak 
fırsatını bulduğum Briandın hatıra· 
sını bu, akıam burada hürmetle yad 

ettiğimin sebebini izaha lüzum yok

tur. Büyük Avrupalının beynelmi

lel eserini burada çizmeğe de cesa
ret edecek değilim ve bu cihanşü
mul faaliyetin en parlak Fransız fa. 
aliyeti olduğunu da söylemek bana 
nid değildir. 

Bu akşamki tezahür bize bu a· 

damın milli ve hcynelmilel çelıre i 
nin ne kadar büyük olduğunu ve en 

temiz F raı;sız vatanperverliğinin bir 
ifadesi olan beşeri mefkuresinin ne 

/ Yeni Neşriyat 

Kadeh ve bardak 
içkileri 

Yemek için tatlı için türkçede 

de yazılıp baıtmlmıt eserler var· ı 
dır. Vardır, diyoruz; her ne kadar 
bunlar eksiktir, tertipleri, öğret -
me yolları bunları tecrübeye giri • 

şenlerin çok zaman pişmanhğile 
nihayet bulur; fakat yine yok far

zolunamazlar. Kadeh ve bardak 

içkileri üzerine batlıba,ına vücu -

de getirilmit bir eseri ise dün al • ı 
dığımız mükemmel bir cilt ile 

türkçe:nizde ilk defa olarak görü-

yoruz. · 
(Kadeh ve bardak içkileri) ki· 

tabın adıdır ve üzerinde ~u hula -
sayı okuyorsunuz: 

48 şurup ve §erbet, 78 müte -
hammir içki, 8 mukattar içki, 97 
likör, 98 punç, 999 koktey reçe -
tesini havidir. 

Filvaki fihrist sahifeleri başkn 
olarak kitap 400 sahife tutan bir 
hacim içinde bu kadar reçete, en 
güzel bir anlatış dili ile ve hemen 
her biri bilinmesi faydalı bütün 
malumat ile süslenerek verilmiş ~ 
tir. 

Bu ameli eserin muvaffak mu· 
harriri B. K. Öner'in koktey tarif

lerini 999 rakamında bırakması 
reçeteyi bine çıkarıp nazar isa -
betinden korumak içinse yine ye· 
ridir diyebiliriz; bununla bera • 

her ıu rakamlar kadeh ve bardak 
içkilerinin bu kitaba tam bir iha -

ta ile toplandığının da bir delili -

dir .. 

Günlerin peşinden: 

ihtiy-arhkta iktidar 
"ndell 

İstifa eden İngiliz Başvekili Baldvin niçin iktidar rrıevkll 
çckilmeğe karar verdiğini anlatırken şöyle demiş: " kellnıeı 

- Ben henüz gençtim. Gençlik kuvvetinin bitmez tll A kit'in 
birşey olduğunu sanıyordum. O zamanlarda bir gün 

5 
bu 

yorgunluktan şikayet ettiğini duymuştum ve kendi kerı.di~enaı· 
eski Başvekilin gösteriş yaptı~ına hükmetmiştim. Bu .t~rludün>'t1 
lar:ışı manasız bulmuştum. f·akat bugün artık benim ıçın . !erile 
değişti. Ben de Askit gibi ihtiyar oldum ve hiikunıet ış vnr· 
yoruldum. Şimdi an1ıyorum ki muhterem selefimin hakki bile 
mı:. insanın hayatında bir gün geliyor ki en inadçı iradeler 
iktidar me\i ki inin ağırlığı altında eziliyor . ., d 

B J. l B gazetelerin, e en ngi iz aşvekilinin bu sözlerini Avrupa .. ) ıı· 
okuyunca bu kaidenin bir istisnasını hatırladım. Zira bugu~ baf 
goslavyada Stoyadinovi; hükumetine muhalefet eden par~ı . ·e.t 
karıları arasında biri vardır ki tam seksen yaşındadır. Bu ·~~eti 
S hükU••· ırp, hayatının bu son ~ünlerini iktidar mevkiindeki 
clüşiirerek yerine başvekil olmak hayali ile geçirmektedir!· . . 

S k d b. 'h . . . ı· ne ıse·· e sen yaşın a ır ı tıyar ıçın başvekil olmak haya 1 ~I 

Fakat başvekil olmak için muhalefet partisi\aşkanlığına geçme 
Hakikaten büyiik bir cesaret değil mi~ 

Şarki Erdün 
HugUn Ankar adan hareket ediyor 

Ankara, 1 (Ihı· 
sıı~i) - Şarki 

Ürıllin Eıııiri ı\I· 
IP-S Ahdullalı lıu· 

giin iiğlc<lcn ı•v· 

' <'I G:ızi H t~
met lııiinii En ti
tiilcrini ziy:ırct 

etmi~tir. 

Emir c:aat 1 :l.30 
ılıı Tiirkiyc B. ~l. 
11erlLi rei.::i ı\h· 

ıliillıal.ik Rcnd:ı 
Eser yabancı ve mümasil ne! • 

riyattan §Üphesiz istifade etmİ§ -
ı 1 tııraf ınıl:ın (;\Iar-

tir; lakin bizim mesela zmir i şer 
·I 

- f ıırrt• 
T ·ık toC · k d" ııı:ır:ı) kii,kiirulc, ~ercflerine betçinin ihtisasına gıren en ı ye~ \"erilen r. . (ti 

1 ı.ir ııfll 
iiğlc yeıne~inıle hazır lmlunnıu;:l:ır 

miitcakih ıı Orm:ın riftlii!ini \"C mii· . .... 
e· c~atmı gezmiştir. 

Ak~:ım !:ıat 0.?,0 da ~\1tcs 

Irak clc·İ·İ turafm< an JJ 

rilıni~ı;: .. - ;:clıriııtfİ' 
J~ırı ir \bıl u Jl.nlı y:ırııı :. / 

li mahsullerimizde kitabın üstün· 
lüğünü temin ediyor. Eski bir ev 

kital>ı üzerine her eve nasıl bir ha· 

mm lazımsa (her hanrma da bu 
kitap öylece lazım) manasına ge • 

len bir beyit yazmıtlardı. Diyebi· •Ik 
liriz ki son yılların neıriyatı için· 1 

Emir lıarckeı edecckur. ________..J' 

göçmen kafilesi ge_~) 
de bu vasfa en çok istihkak kaza· 

nacak eser budur. 
Kitabın baskısındaki itina ta • 

riflerile uğratılan likörler gibi ne· 
fistir ve tamamile zevk için vü -
c ude getirildiği ve bunda tam bir 

muvaffakıyet kazanıldığı mey -

dandadır. 
Bay K. Öner'i tebrik ve takdir 

ve eseri bütün okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

kadar yüksek bulunduğunu kafi de
recede gösterir. Bu meşhur bina 

dahilinde söz aldıysam bu, Türk 
mefkureciliğinin ve vatanperverliği
nin Briandı daha bidayetinde anla

mış ve cesaretle başardığı muazzam 
eserini hayranlıkla telakki etmiş ol-

duğunu söylemek içindir. 
Fakat büyiik Fransız devlet ada· 

mı hakkında yapılacak bir şükran 
vazifem daha vardır. Briandm ne· 
sillere geçen pek c;ok sözleri arasın
da bir si)zü de vardır ki, Türkler, 

binlerce senedenberi kendilerine aid 

bir toprağın son parçalarını kurtar· 

mak için kahramanca mücadele e
derken bir Kemalist Türkiin hunu 

hatırlamamasına imkan yoktur .. 
O zamanın icablarmdan kendilerine 

şakilerden zelilane bir sıfat verilir

ken Briand o devrede herhalde ce· 
surane olan bir kelime söylemiştir. 

Briand, mücadele halinde bulunan 
Kemalistlerden bahsederken: "Bu 

(şakiler) F ransada olsalardı adlan 

(büyük vatanperverler) olurdu,. 

demekte tereddüd göstermemiştir. 

Muhterem büyük Fransızm mümey

) iz 'a.fı olan im yiik ek tef ekkürc 
bu ak§am memleketimin tazimatını 
arzederim.,. 

.. ı· ıeıııek ıç Jıl~ 
Bu yıl memleketimize gelıne-.i kır ıııak ,·c dcrtlerinı 0111 ' uıı· ı· 

, kncJ:ı;ıı jııO 
rarla~an temiz kanlı ;;oyıla!larnnızdar. 

120 hanelik ilk kafile ~clırimize gc+ 

miş 'e İskan ınü<lürlüğünün Sarııy-
hıı rıı muin ki giiı;mcnlcr ı-arayına m isa

fir eılilmişlcrdir. 

Gelenler. Razgrad 't! Şnınnulu· 

ılurhır. Bıınl:ır :ıra;mda Hazgr:ıttan 

saraç Alı<lııllah, Çömlekçi Akif, Deri· 

ci 11 ilııı i, Çiiınlekçi ~Himin, Fıçıcı 

ı~lıınccl, iğnchckçili N:ızif, Hazgrnd 
kaza mdan Aınaçkiiy. kalaycı Şiikrii. 

.Dııraçköy, Dııştubak , Büyük Kokarra 
kiiyliilcri 'e Şuımıucl:ın he~ lıane. 

Şııııınu kaza ının Enberler, Kaspiçen 

Ycnl'ckiiy. Kurfallar, Çukurkiiylülcri 

'artl ır. 

Gijçmeıı lcr ] 20 kadar lı:ıncıle he . 
yiiz niifustan fazladır. f'=lcriı:ıfo es· 

naf olanl:ır. ::araçlık Ye fıı;ıcılrk ı;ıbi 

Sanatlarına Hİzrm aletleri yanJarıNf:ı 

(~<·t İrıni~lcrd ir. ı\ nkaradan gelecek emre 
1 

giire Ana<lolııya sc' klerini lırklh rn 

ııır.n earayına gulcn ar I ıri)ct 
1

: 
k ıııCl' il -'ı S 

~ok c:->cflc zikrctın<' -~ ._ ·le 1'111> ıııf 
b l l .,, l . 1 adı~e' .,ıı n unc ugmmız Hr 1 • ıt· ,, 

.. l ~uuıza ~·' ıııı:tır. Kapıda :ırkac a.. fe kO ı 1 
.. nenler ,ıı"' 

eden bir ıııcmur. goı;ı . ı;aıı• .t' 
8\'fil t~ 

maya rııani olmuş ,·e • kttıı 111 (? 
.. 1 . l .. "dcnıc ..,, 

guçnıen crı ı e oz so. . fer ,cw 
k . . .,, 1 cnıır r me J~ın saı;:ı so a 11ctı · .( 

.,, ba.ılaP > , 11 
'e hağırrp ça;j;ırrnaga > ıııı~l• ııf 

~ , .• ır r, 
BalkanJartl:ın gelen • . ·ıı gt' ~ 

tiııııı• 'jl ,ı 
za kar~ı gerek hiikfııne di~İ lı1 ',( 

··-ıcr .. ,,,ı 
~ağlık Rakıınlığının gır . l!Oı t• ti 

'·ctfer• " ,ıt 
alaka \'C ~efkat hare" J oİJl 111 

• 1 11 tll> 
<le hulnnurkcn. hız. 1 ı.? 

hı' .. 
nn mana mı anlıy<"11111 

, 

ıre1'1 
Günn ühfe " "' 

tayin/et .- 1·'', 
• 1:ı) ıı'jl 

Ankara. l (Telef 0:~·~iinc lı 11 r~o' 
imi giiınriik ha:miicliir·~Jııoııfl , 1ı' 
ıliirlliifün ,·ekuletiıııle h ~1 ... ııır:ı ~e . .._ . . ..... u. ..~,;;ııl' 
nomık ·~ler muıluru "diirfllr er. 
. k 'k . 1 .,111 • i JJ. 

rı: e -onoın ı · ı~ er ıı'· ırı 
•. .. k . 1 . .. lı'"ır ıııı• ı•tıf· 

"llllıru - I" crı ınu' lıfl • 
M > 1 ~0rı .. -~ 

\'C sanatlaril<' lıcm kendilerine, lıeııı Hiılrt.in tay:ni karar 
11~~~ 1 

<le meın l<'ket<" fayı! alı o 1a1ı i 1 t>e·rk l •·ri -;=====:;:::=:..--:::~~il/' 
l<"ıııcnni, ini izlı:ır rtınekteılirlcr. Hen~ ı Geçmiş Ktlfıl 
herler İı,~ giılrr.ekleri ınmtııkıılarıla J9~3 f/ 

gii~ınenlerdnı ı•;,rı:ıf olanlar ic:kiin e· 

clilerekl<'rİ yerl<•rin ka~:ıha olıııasını 

'.·cti~cn ıruılı~ullin ne' ileri hakkında •J l(nıir811 • ..:r11' \ . - ~~,ı~, 
malumat edinmek \'C çalı~ın:ık. top MEi AD \~l~I }lh~ -rf'fjl' ) / 
rağr karıştırıp hir giin e\'\ el mahsul )' \""'L \R ~ ·rEJ\~ : ;;J11"

1 
... ,.(t 

i ·' ı ~ .,,,,, ~ t7· 

yeti~tirnıeği ılii~iinüyorl:ır. to=an (8a§m 11/ııır~~""' j/P ,,,;i/t 
Gf'ldiklerj yerler \'C orada y:ışıvan M iistaccldir - /snırl İ,1ı/ot• ,,,,rt• 

l rıık'' r' ri ırktn~larımızm hakkıma hir l?;Ü".ıııen Montanya arasında ı11'1t1 1 ~"' 
k l. • l .,, l . 1 . J11 • ( (ili •'" ,(.' ene ı ıne or( ıı:;mnu7. 11r sua c u /mt ncticcsıntfo rı. . ad"' .4f""• 
rc,·:ılu \' f'rıni ;lir: tcrkcttik. Bun ıın ;çıtı ,.,.;,.i 10

11
111"1( 

l·e~.. _.t1 . ,; 

''Bırak .. bırak ... Hiç ısorma. Sefa· a'>kcri lıale if rağı ı·e ' "'[Jii1'"'cJiff111
; 

let, felaket, iztıralı ,.e tam manasıleı rin 1912 den itiTuırrrı ·JıP 
. . . . . ;ııı 

c arct .. , • mı yeye ı~tırala ~nt l 

!\.URUN - Gö~menlerle konu~- tir. 



• 

uıgarı&ra açık 
bir ihtar 

Uvvetine inananların soğuk 
anlılığile oynama ya g·elrnez 
~oyundan Adalar denizine taşmak istiyenfe5'9, 

8' •ınıar ki, bu yoldan DedeaAaç kayalarına 
~ hududu değil, ancak Bulgar kanı çıkab:lir •• 
<Catyuuı 1 itıci :3ııyı/wln) 1 körüklerin kopardılı cılız birer rtİZ· 

~] gardır. Zaten davaya dikkatli ba-
~I\ terniyetlcrinin devletleş - karsak, muahedelerle sımsıkı bağlı, 
ltıq dq bu gibi kanlı vasitalara henüz milli rüşdünii alanmmış bir 

"lold '· pek yadırganmasa da, devletin, ç_ok yakın bir geçmişte 
~t Uktan soma gene bu kan- bütün dünyaya meydan okuymak, 
~" ,c Yer vermesine şaşılır. d 
~Run B şanla yiikselcn bir millete iş grnr-

\k ulgaryanın rahtılını datmasınr yadırgnmak mümkiin ol· 
~ kornşu devletlere öç giit· ınaz. Yalnız Trakya kuvvetlerimi-' :~ç bdimağları zehirlemekle zin ağır silindiri. bizi rnhat uyut-

t. • e u karnn1ıktoki komite-
mağa yeterken. bu kiiçiik komşu· 'd dan çckinmeğe doğrusu iişeniri7. 

ııııı tin, Türk olmıyan, Tüı-
et ı. I . 1 .1. Ama. ..Düşmanın karmcrı da 

.,., .
1
• ues cmıyen, ya nız ı ım 

~tı ını namusile konuşan bir olsa, aslan gibi karşıla! .. diyen bi-

B zim atalarımızdır. Sınırlarımızın a-~ ,,'.. .. ulgarlığın göbeğinde 
"~ ı.ılmaz srlrplığına güv~nmekle be-
•- . Unü ortaya döktii. "Siz " (. 
,.tıh raber. silahmızr da elden bıraka -

lh.... e rnüstakil bir" arlık ola-... rrı,.. cak değiliz. Dünyada hiç bir millet, • 1 ... eniz, Türkler sny<-sinde 
b., '• ded:. ~afletinin cezasını bizim kaclar pa-
~~ halr ödememiştir. 

'· •unu isterseniz. Türkün 
t fk · b"' ··k · Bulgaristanda şimdi kopcırılan 
b
• Şe atıne, uyu ın-

ıl.ı Ugünkü Balkan devletle· fırtınanın kaynağı n~ olursa olsun, 
V'& sağlam şahid buluna . biz. parmak tetikte bekliyoruz. Tiirk 

t ile yaz.ık, ki insan, her \'atanma s3ldıranlar, bu aziz top. 
daha azgınca tekrarlanan raklara leşlerile zengin gübreler bı-

~ liikleri sördükçe. "'Ah rakmaktan başka birşey yapamıya-
d bu kadar asil ve büyük caklardır. Meriç boyundan Adalar 

'tkk da bunlar da doğmasay- denizine taşmak istiyenler, unutma-
\ ke ten kendini alamıyor. smlar, ki bu yoldan Dedeağaç kıyı-

aıı larm1 Bulgar hududu değil. ancak 
~""-· ş toprağında bir şehidi-
··nıkJ Bulgar kanı çıkabilir. eri yatarken, hala en 
~~n ~i.izcl binaları bizim ese- Biz erkek. sağlam. sozunun 

Jıe' .. dağında, taşında, orma- eri ve gözü tok bir komşuyuz. Kim-
%~ seslerimizin yankıları senin kılma dokunmak istemeyiz. 
en b·ı b ... 1 k" ·· Ama hic. kimsenin de bize pusu kur-~ d • r agış ıyor, ·ın gut-
f a onlar köpürüyorlar. Bu 
k c~agati, yoksa, bir duy-

t~ ah§işi falan mı sanıyor
"Ct bi) ) 
%~ Y e ise. aldanmalarrnm 

~~\\. acı olacak. 
' Ctjn • J ... k ·ı e ınanan arın sogu · . 

1 c 
~. i . Pek oynamağa gelmez. 
~~la Çınde beş yüz sene yaşa· 
~tiltlar Pek iyi bilirler. 

~~bugün Bulgar toprakları 
~~ıtı·~an zaman patladığını 
f:'1 i kin volkanları, öyle 
\t Ilı i basit bir öc ve keskin b il}' • 
~lg "rıgını değildir. 

.~lar ·ıı· "h · 1 tin· • mı ı ı tıras arının 

~e~'· kendi soydaşları arasın
~~i ~odasının alabildiğine 
..,iı]~ Ilı, bu yiizden Bulgarlı· 
~. t tehlikesi belirdiğini sc

masma göz yumamayız. Balkanlaı. 

artık herkesin keyfini kaçıran bir 
"belalı,. ya tahammiil edeme?.. Bu
nu hiç unutmamalıdır. 

Hakkı SUha Gezgin 

• • • ... ..,.._.""'' ""s""'os,..-.ıı•sıl"l!wo"9'._,. • • •• 

VEFAT 
Eclirneli HAFFAF HULÜSi NET 

(Hafız Iluli'ısi) müptela olduğu hasta -
lıktan kurtulamıyarak Yakacıkta vefat 
etm:ştir. Cenazesi 2 haziran 937 çar -, 
şamba günü öğle üzeri Yakacık cami
işeriri!"l1:: cenaze namazı kılınarak Ya -ı 
kacık kabristanına dcfne<lilccckti:-. Va
pur istanbulclm lJaydarpa~aya 9,50 de
dir. 

Mcvlci rah:net eyleye. 

. ~- ~)"'' • _... l't. ~ ·~ '2 ••. 

3 -KURUN 2 HAZiRAN 1931 
---~~------------------------------------~-----------------

Ahş verişlerim.zde maktu fiyat 
l1 ihiı /cı iui anla/an bir kuupeıati/ müdüı ü diyor ki: 

Bu Za,manda pazarhkla· vakıf ge .. 
çirmek kadar manasız ne olabilir?· 

Yiyccc!l ve gi)·ccck maddesi 
~:ıtanların ma.'ltu fiyata tabi tutul· 

• rr.aları hal:landa bir ccrayan bu -
lundıığunu, J/~tıs'3.t V elui~ctinin bu 
hususta tetl~ikler yap!ırmahta el · 
duğumı yazmış bu a.rac!a yiyecek 

satanlardan bakkallarımızın lihir
leri.ni sormuştu~:. 

Diin bir muharririmiz C .::rrah -
pa~aya giderek hastane caddesin
de bakkal Nazmi Etatla görüre • 
rek fikirlerini almıştır. Nazmi E -
rat §Unları söylemİ§tir: 

- Bence bakkaliye· maddele -
rini maktu fiyata tabi tutmak im· 
kansızdır. Bu yeni değildir. Sene· 
sini hatırlıyamıyorum, fakat 927 
yılında sanıyorum, gene maktu fi
yat tatbikine başlan:r:ışlı. fiyat -
)ar her hafta gazetebrle ilan edil
mekte idi. Fakat devam ec1emcdi. 
Bunun da sebebi fiyatlar haf la 
içinde cleği,iyor, biz buna uyamı -
yorduk. Mesela, şeker, pirinç haf· 
ta içinde yükseldi mi bakkal der -
hal ~eker ve pirinci tczgiihm a!tı· 
na koyar ve celen mü,teriye "kal
madı., cevabını verir. Bu da gös
teriyor, ki bu noktadan kabi!i tat
bik değildir. Sonra maktu fiyat u· 
zak semt bakkalları için de mah · 
zurludur. Nakliye masrafı kiloya 
daima zammolunur. Fiyat nisbe -
tinde bütün tcf erruala varmak im 
kansız ve netice itibarile d"! bizim 
için kabili tatbik olmaz.,, 

Aksarayda Yeni Bakkaliye Ha· 
et Numan da §unları söylemi§lir: 

- Usul konduktan sonra her · 
şey yapılır. Belki bir müddet p:ı· 
ıarlığıı alışmış bulunan halk ya -
dırgar, f~kat hükumetin resmen 
fiyat tesbit ettiğini gördükten son 
ra bakkaldan 25 kuruşluk malı 20 
kuruşa isteyemez ya... Maamafih 
bazı bakkallar belki az kar için 
birkaç kuruş ucuza vereceklP.rdir. 
Fakat maktu fiyat tesbit edilirken 
bunun.da önünü almak için tedbir 
düşünmek lazımdır. Aksi takdirde 
bakkallar mutazarrır olurlar. Son· 
ra bu yapılırken seyyar satıcıları 
menetmek lazımdır. Bizim sattı -
ğımız hemen her· şey sokak salı -
cılarında bulunur, peynir, zeytin, 
yağ, sabun ve daha birçok gıda 
n:addesi sokakta satıldıktan son -
ra bizim sebebi vücudümüzün ma· 

nası kalmaz . ., 1 

lsmir.i :;öylcmc.1t istcmiyen bir 
J.ooperatil mücWrü iae ~unları şÖy 
lcmiftir: 

- Maktu fiyat meselesi müna · 
kaşaya bile de~mez. Avrupanın 
her yerinde bu böyledir. Bu sür'at 
asrında pazarlıkla vakit gççirmek 

kadar manaaız ne olabilir. Müıte
ri girdiği dükkandan ancak iıtedi 
ği malların iıimlerini sayarak pa· 
rasını verip gitmelidir. Bence mü 
tu fiyat tayini zamanı geçmiıtir 

bile.,, 

Evlenme Salgını 
Anıerika artistleri aldı yürüdü I 

,\ııırrikıul:ı ~i

nı·ııı:ı :ırıi-tleri a· 
r;ı ... ımla , ·,•ni hir 

" 
Ht'gm \ı:ı:;gii:ıl"r' 

ıni ~ ıir: 

ı;..,ıki. lıcrlıuıı· 

gi hir lın:ıtalık 

kadar ıdılikeli 

oltm) an hu ı-al· 

~mm da m~ni· 

mi 'arılır: 
Bu ny. lloll~

' oılıl:ı t.1111 altı 
kadın. nlıı crlck 
olmak iizt>rc. on 

iki ki~ i 

'nr ! 
Sinrııı:ı 

l'' lı ni· 

:ırıLt-

lcriniıı 't' sine· 
matla ı;alı:.,aı.la· 

rnı ıııuı·ı•rıılı a::k 
lıayalını ne ka· 
dar ı;ı•\llikl<'rİ 

l'ııkarıd.a: Gene Raymoııd Joaıınettc..Ma.c Donald, 
c~y.ığıda: Jocm Jfuir, Kay Fı-anci$ ve M4rgo. 

hatırlııııırı-a, toİ· 

ncıııa tliiııy:;,,,ında hiivlc hirl'ok ki~i-. . . 
nin hir<lcıı "'· lı·nıııc~i, hakikaten bir 

salı;ııı ı-a) ılahilir. 

IIollp o<lıld:ıki lıir c·' lenmc :-alırr 
ııııı:ı ilk tutulanlar Jcnnet :\ine Do· 
nalcl ile Gc-nc Huymoııd'tur. 

~iııcına ıliiın a:;ının platin euçlı 

tek crkı·~i olan Gene .ifa) mond'la 1n-
3il izİni11 ı·n :-<'Hlik!cri yılılızları Jc· 

aııııeı ıliiıı "' lı·ııdilcr ... Senenin en a

l<"·li illi'' ::.İıııiııin lıa~lanırıc·ı olan ha-. . ~ 

ziran ll) ııı:ı ~ f'll i c•\ 1 i olarak girrn hu 
iki artl~ıı .. ıı ~oııra lloll~ rnod nikah 
t1H•ıı111rıııımı iiııiinclc :;ıra ht>kliycn Jd

lıa hirc;ok c;ift ,·ar: 

Bunların ha~ında 

Graı•c Braılly ;;eliyor. 

Bili Uonıl il,. 

''Vnlga ıııalıkiıııılıırı., filmini ya

r:ıt:ııı 'c o filııılc nıc~l111r olan Bill 
noııtl"tın lıtıgiin'.H ni~:ııılı~ı H yarın

ki k:ırıı;ı Gr:wc ~iilırc•liııi :-on zanıun-

lar<la temin etmiş \ ' C henüz 'ı:Ok genç 
bulunan lıir nrtisttir. 

Sa!:lnrı bakır kırmızr~rnda olan 
bu t'~' irnli yıldızın Biff Jc evlencl.eği 
hundan hir mfülclet en el Ho11Y'·ı.;o

dun baş1rra dedikodusunu te~ldl et· 
mi~ti. Rir Pİİn kürük artİEtİ bir balo· 

~ " ~ 

tla. sol elin<le herkesin gözleri:ıi alan 
bir yiizükle gi)rdiilcr. 

r\ rkada~ları merak etmiş sormuf, 
Grare Hradlr <le <·e,·ab ''emtifti: 

- Ni::ınlrm aldı .. Fakat, hu bir 
-.ey ı)~";il: Bili hana bir de. saatte 190 .. .. ~ 

kilometre giden hir otomobil aldı .. 
Simdi Bili Uond'la nifanlrsı Grace 
' 

Bradh· hala' ı cvahatine hu otoıno· " . . 
hillcrile !;ıkmağı <liişünüyol"lar. 

Hu a\' İPiocle C' lenecek olan artİ8t· . . 
lcrclen cl'ğer hir çift Margo ile Fran· 

l'İs Lc<!ercr "el ir. 

. , ' ,. . ~ 

Son zanıanlnrda <;e' irdiği '·1hti· 
ra:ı:.ız <·İnayet., filmilc hü) ük bir şöh· 
rl'l kaz:.ınan ;\( arg:ı on clerere kuv.: 

~tij ileri kelepseli delikanlr
~ ll d" 

t ~ unyaca tanınmış heye· 
ar§ "A di~c 1 lan zanfan ala pa- Güri ii'.l"l AR.i$leri 

o . . ~ . . ' ·• '~ 

Htli bir yılclız olarnk hugiin bütün 

~inema düm asın ela tanmmıııtrr. Bu· . . 
giin c' lcnmc'~ iiure olduğu Fr~nciı 

Lc<l~rcr ile i!k a;kıın )a~adığr da !ÖY

lcniyor. 

\ l~İd ala~a aldı~ları~~ gör~-. 
~ 'iıt"lc hır temcıd pılavı gıbı 
"1 • '1 en T " k d'" 1 ... ır • ur uşman ıgı, 

. }'ık 
~}' 1rnını durdurabilmek 

a atılmış yaldızlı bir 

~İitt 
~ bqklrc:ı gözüyle Bulgarlığın 
L."fl)C>ttrılar, i~te şu netice ile 

il a~r. Türk düşmanlığı, 
tt\iJı· gar kılıcı. sıskalaşan 

ttjllc ~etçiliği için bir hileyi 
"-~ onmak isteniyor. 

irıd:rl Sofya, Filibe, Kazan

gcllc:J·~~Planan terbiyeciler, 
}'. 

1
R1ndc gördükleri acıklı 

~çj bna Yakıla sızlanmr§lar

Şair Halid Fahri ''Kadıköyünde 

beş yıl süren bir edebiyat sezonu,. 

başhğı altında bir iki gündenbcri 
Son Postada hatıralarım ne§rediyor. 
Dünkü yazısını hikayeci Ömer Sey

feddine ayırmıştı: 

Ömer Seyfeddinle Ali Canip, 
sanki doğdukları ve ilk kundağa gir
dikleri gündenberi canciğer kardeş· 

tiler. Dostluklan, ikisi de daha beşik 
te ike~, havada bir seyyale gibi biri
birini bulmuştu ve bu samimi gönül 

birliği, bilhuaa, Balkan harb~nden 
evvel Selanikte Ziya Gök Alp'la be
raber çıkardıkları Gen~ Kalemler ~11' "Unların gizli" tutulması· 

L lllcd·~~ar: fakat binlerce ki- mecmuasında µerc;inlef111İf, aonra 
~~b-;~ı bir d"va, hiç sır ha- lstanbulda ayni hararetle devam 
~ul\ b ır tni) ctmiti. 

tıltıı.. il?ı!arırnızı sinirlcndirrn Birincinin derdi, ötekinin tuas1. ö. 
~ .. 

' ı~tc böyle bir di.izmc tekinin neteıi, berikinin aevinci idi, 

Cnn · p kısa boyunun üstünde bir par

milk yükselmeğe çalışarak gözlüğü
nün ~l:.ındiln muzib b!r gülümseme • 

ile Ömere bakarken hissederdi lci zarif 
ve eğ!enccli bir maceran•n hiltayesi a,. 

nmday1z. Ömer ya bir lcilapçıya 
kı:zm1ştır, yahut Knl~mışto.ki - son -
radan yanan bostan dibinde tek 

başına kıyıya sokulmuş evinde bir 
Rec~ evvel mi:ıafiri obn bir ar~ca -
daşı k\lpıyı kapadıktan sonra anah-

tarı ceb!n:Je unutarak gitmiştir. 
Ömer, eski arkadaşı Canlbin bakı -
şrndan derhal cnkar, te1aşlı kol ha -

rekei.leri ve yüzünd$! ti~t!erlc kayıp -
taki m!ıa.fir dostu;ıdan bahsederek: 

- Cancağ1zun, derdi. böyle ar -

kadaşlık olur mu? Ben !\tıbahleyin 
ekrcn çıktım, o evde kald1. Anahta-

rı söylediğim yere bırılkmadan çek- · 

miş p:>s~ayı .. Artık l:usün lstan!;ul 
k::.z:m. ben kcp;;e, onu aramalıyun, 
can :ağızım ! 

Ö:n:rr~n böyle vakibiz ue!en ar -
kad:ı'nb co!c kere evc!c kendi c:!a-

~ ~ 

s:m d:ı İş3al ederler ve iyi h:ıfpli Ö
mc·r bütün gcc:yi s~ha kadıır ya 
başka bir yetCle, yahut Mod~ kr;ı -
larında mehtap ve tulu seyrinde ge
ç;rirdi. Bir gi.in b3na: 

- Aile mutfağından ıefertasile 

b3na gönderdikicri yemekleri de 
yiyorlar. Afiyet olsun amma, fU 

çıkıp giderlerken kapının üs~üne 

tc'Je1irle acayip çizgiler çekmeleri • 
ne fena 1 3lde kızıyorum. Bir daha 
bu enayiliği yapmıyacağım ! 

f a!<at üç ~ün sonra yüzüne gülen 
h11.,ka bir llrk:ıdatma dayanamaz, 
bir kere dah:ı anahtan da evi de tes
lim ederdi! 

Tfoll~ \Occltl:ı 

o!an l:ır :ır:ı!;m<la 

hu ~ene eYlr.necrli 

lıerke.;in aliikasmr 

fü:crinc çel.en lıir;~i Yardır: 

K:ıv Fram·is. Güzelli~ile birinci 

derece ,·ıhlızlar ara~mda sanlan bu - . 
yıhlızın, lıir!:ok nınct>ralartfan sonra, 
cvlenmeı,,İ lıü) ük bir <lcdikodu uyan· 

dırmıı.tır. 

Onun e' lcnmt>..sindf'. bu cihr.tten, 
bir giıli makeacl gitrenler de var: 

Bir~ok kadın artietl~r ya ae\'İt' 
tikleri, yo e,·Jeodiklcri reji&ör1erin 
yardnnile me~hur olmo~lar ,.e parla· 
nır~lardrr. l\larlenr. Dietrirh 'e bütün 

~ 

~öhretini ilk tah~t ığı rejieöriin temin 

ettiği: Norma Chearer·ir. rejieör olan 
kora. ınrn Sa) ~eindı> me~hur olduğu 

herkesin maliınmdur. ,.. 

(Sonu: "n. 9 Sü. 5) . 

,, 
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Umumi Harp 
Tehlikesi şimdilik geçti 
. Almanya kuvvetini kafi miktarda 

gösterdiğini düşünüyor 

'(Ü&tyanı l inci sayı/ada) 
ter1<edilmesi hakkındaki kararın 
Jiidiıelerin mantıki bir neticesi 
olduğunu ve Alman delegelerinin 
"hükumet,, ismi verilen Valancia 
§&kilerini idare eden bir devlet 
mümessillerile ayni masada otu -
ramamalarının pek tabii buliındu 
ğunu yazıyor. 

Berlineı' Boersen Zeitung, 1 · 
talyan hükumetinin kayıtsız ve §art 
sız Almanya ile tesanüdünü bil · 
'dirmit olmasından dolayı mem • 

nuniyet göstererek Berlin - Ro -
ma mihverinin iıtikrar ve safi.be· 
tini bir kere daha göstermit ol -
Üuğunu kaydetmektedir. 

BiR GEMi DAHA GlDlYOR 

Kici, 1 (A.A.) - İspanyol su· 
b.rında bulunan Alman deniz kuv 
vctlerinin takviyesi için alınan ted 
birler cümlesinden olarak bir Al· 
man kruvazörü bu sabah Jspan · 
yaya hareket etmittir. 

1SPANY A CENEVREDEN AS -
KERI YARDIM ISTEMlYE· 

CEK MI? 

Valanciya, 1 (A.A.) - Havas 
ajansının 'muhabiri B. Negrin'den 
Jıpanyanın Alemeria bombardı • 
manı üzerine Milletler Cemiyeti 
azasına kendisi lehinde askeri mü 
dahalede bulunması için müraca • 
at edip etmiyeceğini sormuıtur. 

B. Negrin cevabında sadece: 
':Vakıaları izah için konseyin iç • 
tımaa davet edilmesini istedik 
demiştir. 

1NGIL TERE DE V ALENCIA 
HOKOMETINI PROTESTO 

,, 

mek fikrinde olup olmadığına 
dair muhalif işçi p:ırti reisi Atlle· 
nin bir sualine cevaben Eden, in· 
giliz hükumetinin böyle bir mÜn · 
ferit teıebbüse giriımck hususun· 
da tereddüt ettiğini söylemiştir. 
Atlle İngiJiz hükumetinin Almeria 
hadisesi dolayısile ölenler için Is· 
panyol milletine taziyede bulu • 
nup bulunmadığını da sormuştur. 
Bu esnada birçok mu haf azakıir 
meb'uslar Atlle'nin sözünü kese • 
rek "ya Alman milletine?,, diye 
bağırmışlardır. 

Eden, dün İngiliz hükumetinin 
gerek Deutschland kruvazöründe 
ve gerekse Almeriada ölenler için 
teessürlerini beyan ettiğini hatır· 
latmıttır. 

ltçi mebus Janes Alman ve 
İtalyan gemilerinin çekilmesi üze· 
rine İspanyol ıularmdaki kontrol· 
da hasıl olan boşluğun doldurul -
maıı huıuıunda tedbirler alınıp 
alınmadığını sormu§tur. 

Eden bu meselelerin henüz , 
halledilmediğini ve İspanyol sa -
hillerinden murakabesi alınan ve 
İtalyanlara mevdu bulunan kıs · 
mm ıimdilik kontrolsüz kaldığını 
söylemiıtir. 

Bundan sonra Eden, Almanya 
ve ltalyanın hadiselerin tekerrür 
etmiyeceğine dair kat'i garanti • 
ler elde edilmedikçe ademi müda· 
hale ve kontrol i,ine iıtirak etme· 
mek hususunda vermif olduklan 
kararlara lngiltcre hükUıneti na • 
mına tees!üf etmittir. 

Eden, Roma ile Berlinin kon • 
trol plinmın kendileri hakkında 

ATATCRK 
Yeni Sovyet elçi
sini kabul ettiler 

Ankara, 1 (A.A.) - Sovyetler 
Birliğinin yeni büyük elçisi 8. Kars
ki, bugün mutad merasimle Reisi -
cumhur Atatürk tarafından kabul 
olunmu~ ve itimadnamcsini takdim 
eylemiştir. 

Hariciye Bakanı vekili Şükrü Sa
racoğlu kabul resminde hazır bulun
muştur. 

. .. ... ... . .•·. . ' .. 

Başvekil 
Sotı Avrupa seyahati 

hakkında 
Kamutay grupunda 

izahat verdi 
\nkarn, 1 (A.A.) - C. H. Parti· 

i Kanı ula) guruhu husiin ( 1.6.937) 
i;~ıcJcn sonra \ntalya sayla, ı Dr. 

Cemal Tuncanw hai:kanlısmda top· 
landı. 

Siirr.İli alkı. !ar ara.ında kür,,,üve 
~ . 

gelen B:ı:. lrnkan İnönü Taçı;iyıne ıne· 
rnsirııiııe İ§tirnk ctnı~k iizerc r ondra· 

ya y<ıpltğı C) alı at etraf m<lıt izahat 
\'erdikten sonra Lonılrada 'C Lond· 

ra) a giderken ParUe 't' a\'(.lctintle 
Ilelgradda Ye Viyanatla ) aptığr sim· 
si tcmn,.Jımlan alclrğı intihalarr ,.~ hu 

mcınlckctlerde Tiirkİ) eye kar~' gci -
terilen arninıi ılostlnk tezalıiirlerini 

anlattı. 

lnrinii B. Lih·inofla ınüliikntları 
da Pnrıi gnrulnınc:a menınuniyr.ti mu· 
cilı olnm!:lur. 

Ha~' ekil, ) akında Kamu la~ ıln <lev 
Jetin 11ıımıni siya_eıi lıakk10da yapa· 
caJ:;ı lıeyaııatın anıtlıatları ii~erind~ 

de İı.that '~rıli. 
Ha~hnkan İniiniiniin iki huı:uk a· 

at iircn lıu hcranatı Grup~a biiyük 

memnmı İ) et ter.alıürlcri ile kar r 
EITl 

Londra, 1 (A.A.) - Valencia 
daki İngiliz maslahatgüzarı 26 
mayısta Palma de Mayork açık -
1arında Hardy muhribinin yanına 
bomba atılmasını proteato etmek 

landr. daima tazyik edilebileceği müta • ----.. 

leasında bulundukİarını ve ancak -------------

için talimat almıştır. 

Bomba, lspanyol hükumet tay· 
yarelerinhı bir UÇU§U esnasında a~ 
tılmıJhr. 

EDEN GÖRÜŞÜYOR 
Londı-a, 1 (A.A.) - B. Eden 

aün öğleden sonra ltalya büyük 
elçisini bir kere daha knbul etmİf 
tir. 

Almanya sefiri Yon Ribben · 
trop da bu sabah hariciye neza • 
retine giderek nazır Eden ile gö · 
rütmüştür. 

JNGIL TERE V AZlYETt YATIŞ· 
TIRMAGA ÇALIŞIYOR 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz si· 
yasi mahaf.ilinde beyan olundu • 
ğcna göre, İngilterenin bütü~ me· 
saisi ispanya i~lerinde çıkan müı· 
külatın daha vahim bir şekil al -

'masına mani olmnyı ve yalnız Al· 
manyanın ve hnJyanm .rr.etaliba -
tını değil ayni zamanda Fransa · 
nrn ve lngi1terenin ihtiyaçlarını 
da tatmin edebilecek olan bir ga· 
ranti ve emniyet sisteminin Fran· 
sa ile müştereken bulunmasını is· 
tihdaf edecektir. 

İngiltere hükUmeti her türlü 
hadisenin önline geçmek azmin · 
dedir. Binaenaleyh, berhangibir 
h idi s eye mey.dan verecek olan a -
dcmimüdahale siyasetindeki ih · 1 

mallerc mani olacaktır. 
EDEN iZAHAT VERDJ 

Londra, 1 (A.A.) - Avam 
Kamaraıında İspanyol ır.esele:;i · 
nin Milletler Cemiyetine tevdi et· 

kendilerinin deniz kontrolüne it· 
tirak etmiyeceklerini kaydetmiş • 
tir. 

Mumaileyh, İngiliz hükumeti -
nin vaziyetini daha vahim bir §e· 
kil almamasına çalı1acağım ve va· 
ziyeti teskin edecek tedbirlerin 
tetkiki zımnında diğer: hükumet • 
lerle daimi istiıare halinde bulun· 
duğunu ilave eylemiıtir. 

PARISE GiDiYORLAR 

Cenevre, 1 ( A.A.) - Sovyet • 
Ier Birliği hariciye komiseri Litvi· 
nofla İspanyanın Milletler Cemi -
yeti reisi Delvayo bugün Cenev -
reden Pariı1e hareket etmi!lerdir. 

MUSSOLIN1 ROMA YA GELDİ 

Roma, 1 (A.A.) - Musıolini 
birkaç gündenberi bulunmakta ol· 
duğu Rocca della Caminate::len bu 
sabah tayyare ile Romaya dön -
mÜ!tÜr. 

ŞEHRiMiZDEKi KONSOLOS· 
LUKLARDA 

Balear adalarının İbiza lima • 
nına yakın bir mesafede V alencia 
bombardr:r.an tayyareleri tarafın· 
dan taarruza uğradığı bildirilen 
"Deulschland" Alm:ı;ı harp gc · 
misinde ölenlerin matemi için dün 
Alman ha§ konsolosluğu ve "T o · 
tonya,, Alman klübü bir.alnrınde. 
bayrak yarıya kadar çekilmiştir. 
----~~----~~~~~~~~-

Suriye Başvekili 
Porisle 

Paris, 1 (A(A.) - Suriye Baş
vekili B. Mflrdam \'e hariciye mızırı 
B. Sadullnh Cabiri, Paı-ise ,·armış· 
lardır. 

Sabık kral yarın 
evleniyor 

Evlendikten sonra 

lstaııbula 
gelecekler mi? 

Pari~ 1 ( Hnsn i) - Salnk lngiliz 
kralınm nayan (Simp~on) \ 'arficld 
ile İ7.dh ncı, C\ ,eJcc tc.::bit ı·<lilcliği gi

hi. 3 luııirnn Pcr;emhc günü ) npıln· 
cakıır. 

Ş 11'0 01.t'RİiVTIE TA l'J'AT:J~ 
UÇMAl'ACı1K! 

fhıgiin ne~reclilen bir kararname. 
Vjnd:ıor Uu'~a~ı ile Dayan Siıııp:.oııun 
r,, lı·ncı·eği Canc1c fnlosu füerinrlen 

tayyarcJcrin uı:rııaı:mı nıu, o\.:kıtcn 

ya·ak etmektedir. 

SATJTl\ KnAt SW!Nİ1Iİ%1~ • 
<;1-;u~CBT\. Mi? 

Yarın Bayan (Simı)~onla) Varfr 
dd ı•\ lcn~ck olnn \'inilsor Düka;;r 
nm hir ıııüddrt c:onr:a İstanhula "c-

" 
lcce;;ine tlair dola11.:.m .n) ial:ır lıa? ... • 
kuıılıt dıriıniufC'.ki re:-ıııi İııgilir. ıııa· 
h;ıfilindc hir ıualiııııııt yoltur. 

Bnınınla hcrahcr. ,.ahık kralrn. 
hn 1 uvıın ner!'ı]c "'ecirccc!!i <'. a .. it =lm· '" . ~ 

rilt• hr\ 1 i olın:ıd ı~ı ı·ilıt:t ı ... T~:ılkan 
nıcrulckctlcr:inc .gc·lcliği takdirı!e, Tiir 

ki)«>)<' ıle gelrııc;;ine lıcn;cyclcn c" el 
ilıtiıııııl 'erilebilir. 

C:iiukii Dit'..a. hur•ı• ı ilk zinırl'lİ . . . 
<'5inns·ııda. fstnnlmJnn lı :rı;ok nokta· 
l n r ı Jt< •an fr, kıılfidn 7!'\ k :ılıuı: \ e lıe-

lt> \ela ı pek h~ğrnnı i~. orada hrın~ o 

<lalıi yapıı11~t 1. 

( > za • nııı1 rf'fı{:atiııdn ~<'JlC. Ba)an 
(~iııqı~oıı) \'nrfi<~lıl lıuhınıııakta) ılı. 

Ayni suretle bir müddet -onra te\:· 

• 

Ankara Haberleri rı11 
sel• 

Mektep ve muesıe 

Mecliste 
Bugün bir çok layiha

laı göı üşütecek 
Ankara. 1 (Telefonla) - Bii) iik 

Millet ~lccliı:;İnin yarınki (bugünkü) 

toplantısın ın :ruı.naıneı:;İ. ,.imdiye kn· 
dar gfüiilrncıni~ derecede dolgıımhır. 

Huznamedr :ıınlar lmluıınıakta· 

dır: 

Po;,la tel:;raf 'e telefon idaresi 

le:kiHit \C Hızifcleri; h~'iki ana~iı 
kanununun 30 'e ~~6 mı·ı ınaılclelcri· 

1 
niıı ılc•ği)irilıııesi: Gedikli kiic.;ük z:ı-

hitlcrc dair kanuna hir ımulılı: eklen· 

alaca91 
/ ) 

At t .. ı büst eıı 
a ur K. ıas"!· 

Maar;f Vekalel11111
0 f( 

binden geçeC ,,ııJ 
) -. 

Ankara. l (Telefonla \triıı111 
··cc•f"t ı 

Yekfılcti tııl'kteh 'e nıtı . :ıı1~• 
.. lcriııtll 

alınacak \tatürk hu::ıl JtFcrı 

kıyrııcti itiharile de~ iik;:t"~ 1 ,ııırıll 
ınn ı nokta::ıı elraf ullla al§·• 

znrı dikknt leriıı i çd~uıi;Uf· •0nr' 
1 nd.•fl 

~lı'ktepln için 111 • \t•1 

lınnın"ı i~tcnilcn her oc' 
1 

uırtf 
•. •• .. • 1 ke!tr:ı; hu-tunun lıanı;ı ıc} .. 

11 11 ıı 
w hii-ltl n ~ 

elan ) upılım:;: oldugtı· qJ\ ı .. 
mc i; halıri rntı:ı\(·net 'e lı:ılıri rııiha· lif po:r.lımla nlmrııı"' cıı :ı\:ı·ıeıc 1 

r·ı \ cıdeınc'.·c dair kaidelerin tatlı:ki lı:ık· "iiklii:;iimJe foto:;rn 1 c 
• " o 1 

krnılaki he~ nclıııilcl ınuk:.ı, ı·lı·nirı tıı~ ılirihnc!dir. .. .e·C \ 
1 k . 1 . • 1 ıııtıt': 1 < i i: tit·arct ve dl'ntza lr ::eıuilerinin lllt'hır ıııektc l ,c ıg·'ı 

~ ~ 1 (' • 
hareketlerine dair Lonılraıla iınza ,.. rif Vrkalrtinin kontr0 ' \t 

1 • ı 11ctfcJ1 el ilen nıuk:ıH·lc) e iı:tira'. .. "ılilıııc.::i: cll'!n ~cı;"rel .. kabul el ı 1 

ı\nkar:ııla hir Tıh f:ıl .. iiltcı:İ J..:w lıih:lii alnmıvacaktır. ---::; 
~ 

Beş yeni kaza te:kili: 
Ccne' retle imzalanan yeraltı mu

kıl\ ele inin tn ıliki; 

Ziraat Vekaleti tc~ki laıı: 

İ-lanlıul adliyc~iniıı ~.n·1ın:- ı fü:c· 

rinc tcı.kil edilen ~ cııilt>ıııe lıüruları· 

nın knldırılnın ı: Huıııeli deıııiryolhr 

rı nizaııınaıııc:;inin ziya 'c lıa ur ınad 

ılclerindrki lıaıllarm deği~tirilınr. i: 

Tiirkiyc ile Yunanistan lıiiki'ııı1c
ti ara.mda Eon T.amnnda nktc<lilcn 
ikamet, havai ::ıC)'l'tbcfer. tclc·fon 'c 

telgraf ıııukm elclerinirı '<' iııdci ınüc· 
rinıin rıııınlıcde,.inin ta,.ıliki: 

Hakimler kaııununuıı ııım·nkknt 

nıncldcsindc yazılı nıii<lıletlcı·in ıl:ılın 

ur.at\lııın ı \C kanuna hir ıııadılc il:i

' r.~i lıakkrnclaki kanun l;iyiluıları. 

Yıldırımdan 
Selinlkte bir hastahane

nin yarısı yandı 
Ati na, 1 (Hususi) - Sclaniktcn 

gelen telgraflarda oradaki üçüncü 
askeri hastahanenin şimal kısmı ka
milen yanmıştır. Yangın bir yıldırım 
dü~mesinden çıkmış ve insanca hiç 
bir zayiat olmnmıştır. 

R .d taht11ıı 
apı . tt 

l . or ' ge ın ,··raıı8 k 
Ankara, (Hususi) - '.

0 
td tk 

Rapid takımı F encrb:ıhçef~ta~ '~İt 
nümünde oynamak. ü~ere fcocıı"' ~tıla, 
...,elmeyi kabul etnııştır. d )~ ~-
" ·nB •l 
çe yıldönlimiinü 6 hv.zıra 

11
çlsf · t~ f 

~ d ·ı dii'"cn ırı I\" cngm an o ton 1c :. o 
lıir edilmiştir. ..rı8rtt 

k. cı.ıw A 
Rapid önümüzde ·ı ıO 1 '11 

sabahı lstabulda ol~caktırArı~ ~ N 
13 haziran. tarihlerınde eıd 1 

htcfll I da iki maç yapması mu •JıJI 

Giimı ük t~tb1118rt 
kuı su ilııtı/ıaı G 

Ankara, 1 (Telefo~~~~ ;c 
• J •• 1ur;U rüldcr genci dırc .tor 

01 
et 

1 •• •· ı 7"'evzunt1 arına rnımru c .... il • 
b' k .. ere ) 

bir şekilde öğretm~ uz. ti~, 
b·ı. t •~·r"U ıfl'l ıJ ! gümrak tat ırta .I\.~ " o.~· • 

b , ... rınc ı. e 
rına i\ytn 4 ünde aş :- dıı 11 

lmtihanlnr 25 hnzırtıtl 

cektir. • jfi 
Olimpiyat ıf ~ı~ 

uyUI' 
Yunanlstantfa b 

1110
r 

stadyum y_a~ otiı11f: 
Atiırn 1 ( 1 lususı) ·Jli ~ .ı 

1 eti rrıı ,ıı 
oyunları Yunan ıeY dıı hıl ı 
. 1 J .. . .. ar3s1n ~11 
ı e upıtcr sutunu a~ıı ~ 

Ankara, 1 (T clefonla) - Ha· )>ü}~iik bir stadyonı yaprı;tod)'ofl'I ,, 
vanın muhalef etind::n dob.yı ~u · vermiştir. Heyet bu lorırıııı}, ı· 
larımızda kalmak veya karaya o- bi.itiin olimp!yad oyı~n her tllrl" t 

. l·sndıle ., ~· 

Batan genıileı iıı 
yolcuları hakkında 

turmak gibi t~!11ikclere maruz ka- ın~sım tcmın ma • .1 rrıeSc 1 . • l ycnı e b r 
lan yabancı vapurların yolcuları ctızm tesısat arını dP Jı• t nrasın P'"" 
ile tayfalarından vize haı·cı alınıp \•enniçtir. Bun ar c ıı.ı >'8 

.. k J •• C hDVU 
alınmıyacağı ötedenberi bir ihti · mu eınınc yuzm 
laf mevzuu idi. caktır. slJf"!Dj\ 

Ma!iye vc!ial:::~i bu husus~a re· r::..~~ n~DY~cf.51 . 
ni bir karar vermiılir. TÜRI~ ~ 4 f1:ıZ 1 

Bu karara göre, gemi Türk li· LI ısi) _.. 9d'"' Ankara, l ( ı usı peŞtc r c • 
manlanndan birine rrelirken ka · da J.- P 

u akşamı saat on C rrıilt: O" ~ı 
uya uu:-adı ise Türki~e için bilet 1- a e ...ıO 

e- J sunda Bayan · atm~ r··rk w 
alanlardan vize alınac:ıktır. Bu - bir u el·1 

kovska tarafından e. ı1'I J.ı 
nun dıımda kaianlardan vize har- d"I el· ' ı •• Jtıf1 gecesi tertib e ı ec ·' ...ıır~ 
cı alınmayacaktır. G~m~nin bat - genç bestekıirlarırnızıll ,. 
ması dolayısile yolcuların şahsi <;almacnhtır. 

1 
r:tı..OsU 

vaziyetlerini letkika imkin ol · A \f r l., ~ 
madığı için yine \•iz~ hnrcı alın · lfOLONY A 1-1 aı..ttO~ 1 ıı· 

ŞEHRJ.MtzE 13ir po , 
mı:r,•acaktır. 

Gemi bir ernelıi limanından di· 
üer bir ecnebi limanına giderken 
kazaya uğradı ise yolcu ve tayfa -
!arın memleketimize gelme!c mak 
~adı olmadığından, vize ha;·cı a · 
lmm1yc.ca <hr. Bu ı;ibi lmzazedc· 
lerin ilk pcsta vasıtasile yurdumu 
zu tcrkedenlerd~n çıkı~ iicrcti de 
alınmıyacaktır. Yurdumı,z:da ika
metini uzatanlara umumi hüküm· 
lcr tatbik edilecektir. 
~--------------~-~~~---
nır ,c!ırinıizj ziFır<'l c~ıııc~j 'rıricl gii· 

riildıilir. 

Fakat, şahık kralııı ılnlıa iinı·ı>. kr 
ı;a lıir ziynr"l iı;in fııgilt"rcy<> g'tmcsi 
ihtimalini ıht!ı~ ~ ::~:m ;'5:'C11lt"r mcv· 
cuuur. 

") ..- f('.e 
Atina, 1 (Hususı f w>_,.:ıtc ıcf"ı: 

ya hava filosu iato) ...,.,.:> 8~ı,etc' 
d . . . sıı ı.: tJ 
an•mı. ınmırbr. cktc:v' 

Var 1ova havacılık rıı cb 01ı'11 

ri "'ardır. ı11ureic" l-' ı 1' 

Dört to.vynrcdeo d ;f-fLI > 0 

~ k OrJ 
fib var:n fotr:.nbu ~ J. 
k•ıcnlctır. f40~,40ıııı>. • 

TJTOLESKO ~0 ~oı1'1 b'I' 
A) /' ıc~!.O 

Londra, 1 ( A· · fitl1 

l 13, W" 
rım eski dışbü ~anı 

1 
.. e ~ .. d .. • . t• ,, 

1·· c'l Ll 
rayn s~ 1:1:.ştır. Gczct • b;t ı11 ,d' 

B. Tıtu!esko. 1 ~ 0,Jo 
t ·ı reoe te' 

yamı.tında, ngt tc rich;e 'e ı:ı< 'e 
det kalarak Canıb f crtıtl 
iiniver3itc!erindc ko1' 
ceğini söYJemiştir. 



Ayayorgideki tarlalar 
k. •t? 
ıme aı .• 

' 
1 
kcıdar köylü Halk Partisine mü

CfıQt ederek şikayette bulundular 
~~-. b~orgi köyündeki Osmanj bir yaııcımıza şunları si)~·lemiş · 

l)' ..... h . ld ~ ·ı . 1 d" tn ~.sa aıt o ugu ı erıl er ır: 

tak lra.zı parça.sının köylüye "- Arazi maliye karerıit biz -
'it ~ Osman adındaki tahaa lere taksim edildi. Ekinlerimizi 

' ' 
0 duğu etrafındaki dava ektik. Bu ekinleri sürmek ve işle· 

~lo~~~iı ve arazinin köylü!~ · mek üzere tarlalarımız~ sirmek 
tltltı~gu tahakkuk ederek köy istedik eski sahibi .,fduğ1!nu iddia 
~lı.1~ edilmitti. eden Osman bizi tarlalarımıza 
~ ~~1 • alan köylü bu ilkba - solanadığı gibi silahla da tehdid 
~'le 1111 ekmittir. etti. Biz de C.H.P. sine gelerek 
~U lt ekinlerini sürmek istiyen derdimizi anlatmağa karar ver -

ta· 'll rıp bir hareketle karş1 - dik. Eğer tarlaya ginniyecek o-
'ıı ~ ır. Arazinin eski sahibi ara Jursak iılenmiyen tarlalarda ekin· 
t~ ;l'ldine ait olduğunu idclia ler harap olacak ve yeli§emiyecek

ıı • Cir lrlaya köylüyü so~mamış- tir.,, 
'İla~ek istiyen köylüyii zorla C. H. P. si yünetim kurulu bu 

· ~~d' tehdit ettiğinden di;.n işi tetkik edeı·ek lazımgelcn mu · 

" tk tik~r köylü C. H. P. sine ge· amelenin yapılır.a.;: içir. tedbirler 

~iil'J'~Yete bulunmu9\a1 dır. almıştır. 
~ kendilerile RÖriişen 
~, 
N ltıan Harbiye 

· ~ıırının oğlu 
1 

•ehrlmlze gelecek 
llııın il 

totı nrhive nazırı Felıl Mare-

~ hloıııhC:ı;•in oğlu f. Von 

~ l~ Yakında şelııimizc gelecek 
~ il ·ı . 
l 1 ıtırıınl hnrıula birkaç giin 

il!} Soııra nıemlckctinc gidecek 

• \1' 
~tı ~n lllonıbcr;, 1\1 ıdırda otom o· 

ı,.. }atına j .tirak etmiştir. V r. 
l\ıt f 
~ılc hulunnıaktadr.r. 

~ Şeyh Galip 
'Q,. 
lf~{lece Şehremini 
~~ hevinde anıldı 
~,l"~IJıİni Halk<'\ i clil turilı, c· 
~1~ {)1'.ın,ııı tcrtih ettjği Tfirk 

'!<! g~ce inin 3 iin('ii iirıi.i tl' -

~~ < .. eyh Galih) gece i cliin 

• ~il ~~llıİni Hıılkc' inde yapılnıı~
/~ lttıa ehctle 19 uncu asmta 
~it ;e ~debiynt larjhimizdc hii· 

'~ ol Q} nıynn Şeyh Galihin lıa· 
~ı:'tl . ı 

t t erı uıkkında Snclettin 
, <ltafıııdan bir konferans ve· 

~ ı e ~a •. 
~~t ok_ •rın divanından muhtelif 

b~llUftur. 
.~., 1 

Yollarını kay beden 
16 seyyah 

DUn ,ehrlmlze geldller 

Hel!;ikaııuı ~lnnur fchrindcn kal· 
karak, yollnnıu ıl:ı ka) hctnıck ~urcti· 

le üç gun mart' clııln ~t ıktmı sonra <liin 
fclırirnize otohii le on alır Hdı;ik.ah 

ı;clnı iı.: Tokatlı) un oldinc imni~lcrdir. 
Otohiis ı;ıı) t nılınl koltukları ilı· 

tfra ctmcklf~dir. Jtı fnmamcn ho~tıır 

ve ba\'ltl1nr koYnı:ık i•·İn """i" bir ,. .. e !l> 

malı zen tc~kil ctnıckıcdir. f stii de 

}>Ortatif ıırctıc B!:ılnıaktaclır. 

Bununla 1ıf'rahcr s ·n alılar, ) al· 
nt7. giindiizlf'rİ hu otohii le Eeyahat 
elmiş YC geceleri otrllf'rdc \'c hnzan 
pek sıcak ha' alanla kapılarda kalnu~ 

lanlu·. 

Balık tutarken 
Denize düşeıek 

boğuldu 

7 yatında Hasan oğlu Sabri 
dün sabah Unkapanında tuğla is· 
kelesinde balık tutarken, ayağı 
kaymı§, denize dütmüıtür. Biraz 
sonra boğulmu§ halde denizden 

çıkarı 1mıttır. 
Adliye doktoru Enver Karan, 

muayene ederek, gömülmesine ruh 

sat vermiıtir.. 
"~"I "Dlllz tayyaresi 

1 
ı.k.. 'bl~den geçecek Yunan elçlliğlndekl TUrk 

\.. 'ba mUstahdemlerJ ··"!) 4 l Y tayyare klübü,, ne 
~illl)• ngiJiz tayyaresi İngiliz Yumıni tımdaki elçilik \ 'C kon~o-
~~ )lk Pilotların idaresinde 0 - Jo lukfonnıızda Ltilıclanı edilen ve 
~· 1nda §ehrimizden geçe - Yunan tnhiiyetini Jıaiz lnıJunnn müs· 
r tahdemlerin dahi knr.anç ,·ergi.sinden 

ı ı _~İÜtö"d b • - istisna eclilmeleri Yunan lıüku-c \~d!' 1 e enz1n aldıktan son 
' l ~it_'l'a doğru yola devam e· rnetincc knhul edilmiştir. 

" Yunan hiikii metinin Türkiye<lcki 
le.it\ 1 elçilik , .e kon. olo lukla11nôa mii,.talı-

• ·~r-ıl\•~nbul konsolosu dem bulunan H ! Tiirk tabiiy<!tini Iı!lir. 
\'' fi,kk •lanbul konıoloıu B. olan kiın cJcrin hu lıiıuf'llerinc aid 

~tı 1• Tahran hqkonso - iicretlerinin hilmnkalıele kıtr.anç \'er· 
~- ı 'h la.rin edilmiıtir. Ya - gisinclc.n muaf tutıılına.ı kararlaıımı~'
~ •~hri~:. 
~-yr--ıl_a_c_a_k_tı_r_. ____ tı_r_. __________ ~~~~-------

~adyo Müsabaka Kuponu 
-94-

Adres: 

YOSMA 
isimli roman dUo 

toplattırıldı 
Etem lzzet Benice tarafından 

yazılan "Y oıma,, adlı romanı, dün 
sulh ceza mahkemesinden alınan 
karar ve müddeiumumilikçe ya -
zılan müzekkere mucibince, po -
liıler kütüphanelerden toplamış -
(ardır. 

Toplattırma ıebebi, müddei -
umumilikçe uzun zamandanberi 
yapılan tetkikat neticesinde, bu 
romanın bazı noktalardan kanuni 
takibat mevzuu tqkil edecek ma

hiyette görülmesidir. 

Bu husustaki dava açılmak ve 
ceza mahkemesine verilmek üze -
redir. 

Otel odasında ölU 
olarak bulundu 

Sirkecide "Musul,, oteline inen 
ticaretle muıtagil 30-35 yaıla -
rında Emin Ali, dün sabah oda • 

' sında ölü olarak bulunmuıtur. 

Polis ve adliye tahkikata baş -
lamıılardır. Adliye doktoru En -
ver Karan da ceıedi muayene et
miıtir. 

Bu ölüm ıebebinin a.raıtırılma· 
sına devam olunmaktadır. 

NadlreJI so1anlar 
Aksarayda Nadire isminde zen 

giu bir kadının altın ve elmasla -
rınm, evine girilerek, güpegün -
düz ıoyulmaıı davasına ağır ceza· 
da dün devam edilmittir. 

Suçlular, kendilerine ıaate ba· 
kacak elektrik memuru aüıü ver -
miıler, içeriye girmiıler ve kapı -
yı açan Na.direyi elektrik teller'ile 
kıskıvrak bailıyarak, ıoymuılar -
dr. 

Necati, Mehmet, lımail ve ya -
taklık etmekten Müzeyyen aleyh -
}erindeki bu davanın duruımasın
da, dünkü celsede, Müzeyyenin 

yaıına dair ıelen cevap okurun ut· 
tur; 22 yatında olduğu öğrenil • 
mittir. 

Şahit Hatice gelmediiinden, 
zorla getirtilmesi kararile, duruı· 
manm devamı haziran orta.ama 

kalmıttrr. 

Asansör kazası 
' Sirkocide Liman firkr.ti antrepo-

sunda olan feci asansör kazası tahki
katm:ı, clıemmiyctle <levnm cdilm<>k

tedir. 

Bu kazachı ölen Yusuf un r:esedini 
muayene eclcn adliye doktoru Em·er 

Karan, cesedin morga kaldırılma:;r:ın • 
liizuın gij:.ternıistir. !orgda otopsi ya
prlım;tır. Rapor hazırlanmaktachr. 

Yaralanan Osman, Cerrahpa~a 

hastalıanesintle yaraları sarıldıktan 

.sonra, taburcu cclilmiştir. 

Tahkikatla, yük asansörüne yer 

le~tirilen balyalardan birinin, aı;an
söriin yan tarafından fal.laca bir c;r 
kıntı teşkil etmesi iizerine aı:ıansiiriiu 
clurup i:lemecliği, antrepo hamalla

rından Yu~ufla Oımıanın, yükü takti· 
tlığı yerden çekmek iizere halyaınn 

füerine ~ıktıkları, bu e1rada :uıanı<ö· 

riin İplerinin koptuğu te bit edilmiş
tir. Bunun üzerine asan ör ,·arhızla 

yere İnıni::, genç )'afta olan O man 

kend~ini koruvallilmi~ 'f: Yüzünden " ~ . 
hafifçe yaralanmakla can mı kurtar-
nır;:. fakat ya~lıra olan Yusuf, bct~1 

kenar d<>mirlcrin~ çarparak. yere se· 

rilmi~, hastahanede can 'cnni:tir. 
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Katil kasti var mı, yok mu? 

"öldürmek isteseydi, 
·hepsini boşaltırdı!.,, 

U skUdarda olan bir vaka duruşması, sonundadır 
Bundan bir müddet evvel Üs· 

küdarda olan bir vak'a öldürmek 
kastile yaralamak davası şeklin -
de, İstanbul ağır ceza hakyerine 
intikal etmişti. Bu davanın duruş· 
ması, dün akşam üstü son safha • 
sına gelmittir. 

Duru~ması yapılan Ali Osman· 
dır. Yaraladığı dava mevzuu olan 
da, Fuattır. Müddeiumumi mua -
vini Sadun, dün mütaleasmı söy· 
lerken, vak' ayı da anlattı: 

- Ati Osmanla Fuat münka • 
şa etmiıler, münakaşa kızışmış, 
kavga 1eklini almış; hu aralık ta· 
bancasını çıkaran Ali Osman, bir 
kurtunla Fuadı üç hafta işinden, 
güciioden kalacak derecede yara· 
lamış; arkasından da kurıun sık· 
mııaa da, isabet vaki ohnamıı ! 

Anesti, Galip, Davut, Behice 
ve Pakize isimli şahitlerin ifade
lerinden de anlaşıldığı üzere, 
vak'a, adiyen cerh mahiyetinde · 
dir. Katil kastı sübut buhnamııtır. 
Müteaddit defa kurıun alet len • 
meai, kaçan mağduru korkutmak 
içindir. Eğer öldürmek maksadile 
olaaydı, daha evvel karşı karııya 
bulundukları vakit, Ali Osman 
Fuadın üzerine bütün kurşunlarJ 
bo}altır ve onu öldürebilirdi! 

Sabit olan suç hareketi, ceza 
kanununun 456 ncı maddesinin 2 
nci fıkrasına ve silahla vukua gel
diğinden de 457 nci maddesine 
uyar. Silahın müsaderesine de ka
rar verilerek, bu suretle ceza ke · 
silmesini isterim! 

Ali Osmanın avukatı lstepan, 
müdafaaya hazırlanmak için rnüh 
Jet isteğinde bulundu. Refik O -
may; iChat Baban ve Abdurrah -
man Şeref Uı:al; duruşmanın de
vamını haziranın ortasına bırak -
tılar. 

Noterin duruşması 
Bu davada ogul babasını 

müdafaa edecek 
Beyoğlu birinci noteri Salahat

tin Ziver hakkındaki ihtilas ve 
zimmet davası, ağır cezada müda
faa safhasına varmı§br. 

Son zamanlarda serbest hıra • 

kılan noterin dünkü duru~ma cel • 
sesinde, müddeiumumi muavini 
Remzi, ceza kanununun 202 nci 
maddesine göre ceza istemi§, 3,000 
küsur liranın da ödetilmesi iste -
ğindc buh:nmuttur. Duruşma, mü 
dafaa yapıl~ak üzere kalmı§hr. 

Sali.hattin Ziverin oğlu avukat 
Übeyd, babasının vekilidir. Dün· 
kü celsede de hazırdı. Gelecek cel· 
sede, oğul, bahasını müdafaa e • 
decektir. 

Mimarların toplantası 

'/'iirl; Mimarlar Ccmİ)C'li i~ıanbul 
;ulıcsi lfo~Tmıı lrğmclan: 

•1.6.9:n ~unın ı;iiııii n:ıt l8 Jc ft1· 

hf'ıııiz koııgrf'si kut'i olarak tophnıa· 

<'ağıııclnn, mezkur ı:;iinclc lıiitün ü c
lcriıı .ı\la)kü~kiinii tc.riflcri rica olu· 

nur. 

Jşaıedec' -------~ 
Vapurun götürdüğü adam 

1---------------------.-----aSad~i Ertem 
Baldvin istifa etti. Bu, aylardan

beri beklenen ve artık hiç hayret u
yandırmayan bir hadisedir. Mnkdo
nald da muhafazakar Başvekillerle 

birlikte devlet sandalyesinden u
zaklaştı. Baldvin zaferini kazanmış
ti, şimdi de zaferden sonra minnet 
ve şükrandan mürekkep bir hale için 
de jstirahate çekiliyor. 

Malcdonaid ta Başvckille birlikte 
kollektiviteden, siyasi ihtirastan, 

hatta Britanya Adsından çekiliyor. 
Bu iki çekiliş arasındaki fark büyük 
Ye hazindir. 

Makdonaldı Şimal denizi sahi

linde bir gemi bekliyor. Bu gemi o
na büyük deniz.leri aştırcak.. 

Onu istiva l-ıattmdan geçirecek 
ye belki de bir daha dönmiyeceği 
topraklara bırakacaktır. 

• • • 
Makdonald, şimdi bir politikanın 

ölümüne ve oportivizmin bir insanı 
ne hallere koyabileceğine bir nümu
nedir. Britanya sahillerinden kalka
cak gemi böyle :hurdaha~ olmu§ bir 
politikanın cesedini de taşıyackatrr. 

1\1akdonald, parMmı kuracağı 

gündenberi bir cereyanı kendine 
kalkan yaparak politika hırslarını 

tatmin etmek istemiştir. Hk defa 
meb'uslarını kömür vagonları içinde 
parlamentoya gönderen Makdonald. 
İş başına geldiği zaman beceriksiz -
liğine bir de oportivizmin ilave etti-
Meşhur sözdür, bir politikanın if

lasını :istiyor!anız. bu politikanın 

idaresini (toy) adamlara veriniz. 
Makdonald bu toyluğu harpten son 
ra kurduğu kabinelerin idaresin-

de daima göstermiştir. Bu hataları 
saymıya lüzum yoktur. Onu bu ha
talarından ziyade oportivizm mah· 
vetti. l\1akdonald, lngilterede bir 
sosyal mücadeleye giriamişti. Fakat 
bu mücadeleyi kötü barikatlarla mü 
dafa etmek istedi. Kolonilerin gc • 
tirdiği yük.sek karlarla geçinen in • 
sanların 1cfahmı gaye ettiği için fir
masına ırağmcn anti imperyalist bir 
hamle bile gösteremedi. Liberaller • 
den daha geri saflara geçti. Makdo
nald hükumetinin, prensipleriyle 
hattı hareketi arasındaki tezat Loyit 
C'.orcun meşhur tezatlarından daha 
büyüktür. Bizler bir tanesini sok iyi 
hatırlarız. Lozan müzakerelerinde 
kar~ımızda muhafazakar Gürzon 
''ardı. Onunla anla§mak. Musul mü 
zake.resinde sözele sosyalist Makdo
naldin murahhsaı ile anlaşmaktan 

daha kolay olmuştu. Bu Makdonl-
din daha o zaman verdiği prensibe ne 

kadar sadakat gösterdiğini ve mev
kii iktidar hırsının bu politika bezir· 
ganını nerelere kadar siirükleycce
ğini anlatmıştı. 

Omm bundan sonra tekrar iktidar 
mevkiine geli~i zanları kuv~·etlen • 
dirdi. Nihayet sözde sosyalist şefi 

partisini tcrketmiş, muhafazakar : 
lardnn daha muhcıfozkar bir :unsur 
olmuştu. 

Makdonald, partisini parçaladı. 

!\1uhafazakarlara mevkii iktidarı ol
duğu gibi terketti. Şimdi de tarih· 
ten ve politika hayatından siliniyor. 

Dirayetsizlik ve prensipe sada • 
katsizlik. bu uzun seyahatin hakiki 
sebebidir. 
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Kadlrcan KAFLI Tefrika: &2 

Umur Bey bilhassa kad111· ve kız1ar üzerinde 
tesir yapıyor; bakışlarını kendine çekiyor
du. Fakat kendisi bunlardan habersız gibiydi 

Gerek İmparator ve gerek Kan • 
taküzenle karısı Umur beye ziya
retini iade etti. İmparator bir aralık 
ba!vekiline ve prenses lriniye fıs
lzldı: 

- İtiraf ederim ki Umur beyi 
bize ısrndırmakta sizin ıahsi tesiri • 
niz çok mühimdir. Çünkü buraya 
büyük bir istekle gelmediğini ilk 
gördüğüm dakikada anladım. Gider 
ken bize bir daha ayrılmayacak de -
recede bağlanmış olduğunu görmek 
ümidim çok kuvvetlidir. 

- Teveccüh gösteriyorsunuz! 
Ziyafet pek mühteıem bir suret• 

le hazrrlarunııtı. 
İmparatorun solunda lmparato -

riçe, sağında Umur bey vardı. 
Prenses freni Umur beyin sağı -

na oturmuıtu. Kantaküzen de ka· 
mımm sağma dü~müştü. 

Sarohan beyi, Karesi beyi, ve 
Kataneodan sonra Ceneraller ve A· 
miraller bazılarının karısı veya kız • 
!arı srralanmı§lı. · 

Umur bey bilhassa kadın ve kız 
lar üzerinde tesir yapıyor; onların 

bakıtlarmı kendine çekiyordu. Fa • 
kat kendisi bunlardan habers~ gi • 
biydi. O, Prenses İrini ile konuıu· 
yor, Kantaküzen de bu konuıına
lara daima katılıyordu. 

En güzel av etleri, bahk etleri 
'\'ardı. Herke~in önünde mini mini 
ve yaldrzlı testiler içinde Tenedos 
şarabı bulunuyordu. Prenses irini 
Umur beyin bardağına !•rap koy -
machğmı görünce elini uzattı ve bu 
işi kendi eliyle yapmak istedi. Fakat 
Umur bey eliyle engel oldu: 

Ş . ' - arap ıçmem .... 
Prenses irini durdu ve biraz son

ra gülümsiyerek: 
- Af edersiniz, batka birıey em 

re der misiniz? 
- Su içerim ... 
- Sudan ba,ka hiçbirfey içmez 

misiniz? 
- S~t içerim, ayran içerim ... 
Sinyor Kataneo bu konupnaları 

hepsinden daha dikkatle takip edi -
yor ve bir tek kelimesini kaçırmı -
yordu. Sofra hizmetine bakan u • 
zunca boylu, küçük gözlü bir ada· 
ma belli belirsiz bir i""'et yaptı ve o 
adam Prenses irininin elindeki ~
rap testisini aldı. Sebebini sorar gi
bi bakan genç kadının önünde eğil
di ve hiçbirtey söylemeden uzak • 
la!tı. 

Bu hareket Kantaküzenin de 
gözüne çarpmı§lı: Sofradaki şarap 
birisi tarafından içilmeyince başka 
biri taraf mdan pek ala içilebilirdi. 

Fakat başkaları hu iıin hiç farkı· 
na varmamıılardı. Sofranın önün
deki bo~lukta çeşit çeşit oyunlar ya 
pan maskaralar, aktörler, cambaz _ 
lar ve bir kenarda Bizansm en kıv • 
rak ve güzel musikisini çalan çalgı • 
cılar onları meıgul ediyordu. 

Kataneo kendisinin gerisinde du
ran bir zabiti işaretle çağırdı ve bir 
ka~ kelime söyledi. Zabit çıktı ve 
bir iki dakika sonra biraz önce şara
bı götüren küçük gözlü hizmetçi e
linde oymalr cevizden büyük ve ka
paklı bir maşraba ile göründü. U -
mur beyin önüne koydu ve hemen· 
uzaklafb. 

Umur bey önündeki avranı bar· 
Öaemi\ doidurcl ı ve isınek icin aldı. 

Fnkat gerek Knntak;;7,,.: •·e ,.,e· 

rek Prenses f rininin elleri de ayni 
zl'nıanda uzanmııtr. 

Geriden Oryanonun sesi de du • 
yuldu: 

- Umur bey, onu bırak, içme! .. 
Prenses İrini Umur beyin bile

ğinden tuttu; Kantaküzen barda
ğı aldı. 

Uşakla Oryano çekişiyorlardı: 
- Dur!.. 

- Brrak beni ... 
- Acelen ne? Yürü bakalnn!.. 
Utak Sinyor Kataneoya şikayet 

anlatan ve yardm1 isteyen bir yüz -
le baktı. 

Kataneo sararmışb. 
Sofradakilerin hepsi bir mana ve· 

remedikleri bu kargaşalığı hayretle 
karıılamışlar; cambazlan, maskara· 
lan ve çalgıcıları unutmuşlardı. 

Kantaküzen, elinde bardakla 
kalktı ''e uşağın yüzüne tükürür 
gibi emretti: 

-lçbunu! ... 
Uşak elini geriye çekti ve yeni • 

den büsbütün yalvarışlı gözlerile 
Kataneo'ya döndü. 

İşin iç yüzü arbk anlaşılmıştı: 
Umur beyi zehirlemek istemitler • 
di. 

Kataneo birdenbire kendisini to
parladı ve ayağa kalkarak uşağın üs
tüne yürüdü. U tak kendisine yar· 
dım edileceğini sanmıştı. Fakat Ci· 
neviz Sinyorunun eli bir şimşek hı • 
zile belindeki hançerine gibnİ§, onu 
çektiği gibi: 

- Alçak! 
Diye homurdanarak: uşağın göğ· 

süne saplamıştı. 

U,ağın ağzından bir çığlık çık • 
tı; titredi ve dü!lÜ. 

Fakat henüz ölmemitti. Titrek 
bir sesle: 

- Bunu... Bunu ... Ben ... Ya ... 
Ya ... Ya ... 

Diye inledi, bu sefer baş ucun· 
da gördüğü İmparatorla Kantakü -
zene bakarak söylüyor; Kataneoya 
dönen gözlerinde müthiş bir düş • 
manlık okunuyordu. 

Kataneo kanlı hancerini bu se • 
fer: ~ 

- Sus, alçak! Senden zaten şüp· 
helemnittim ! 

Diyerek yaralının ağzına sapla· 
dı. 

-Dur! 
Diye araya girmek istiyen fmpa· 

rator buna mani olmak için geç kal
mıftı. 

Kataneo Kantaküzenin elindeki 
bardağı aldr; çukur bir tabağa bo -
şalttı ve Oryanoya emretti : 

- Bir köpek getir! 
Köpek getirildi ve ayranı içtik • 

ten bir iki daki~a sonra kıvrana kıv
rana öldü. 

Ortahk deh§el içindeydi. 
Umur bey granitten bir adam 

gibi sert ve sessiz duruyordu. 

imparator Umur beyi darıltmıs 
olmamak için ne yapacağını bilemi
yor; hürmet ve ikramını büsbütün 
artfmyordu. 

Ziyafet devam etti. Fakat es
ki hale tamamile dönemedi. 

Umur bey Prenses lriniye ve 
Kantaı<iizene f!n derin ~ükran hi~ • 
]erile dohıydu. E[!er onlar olmasay· 
dr, hele Prenses: 

- Sizin gibi yiğit bir adam en 
büvük ,. blım bile serin kanlılıl< -
la kar~·1ar. 

Dememiş olaydı belki h<'men 

Bergama ke.rmesi 
Büyük bir ınuvaffa

h ıyel le hapandı 
İzmir, (Hususi) - Bergama 

Kermes eğlencelerinden döndü · 
ğünü ve bugün Ödemiş ve hava -
lisine tetkik için gittiğini bildirdi· 
ğim vali B. Fazlı Güleç Bergama 
eğlenceleri neticesi hakkında şu 

izahatı verdi: 

- Kermes, ilk senesi için çok 
mühim denecek bir rr.uvaffakıyet· 
le bitti. ltk tasavvur edilen prog · 
ramla tatbik edilen program ara · 
smcla elde olmıyan kat'i engeller 
ile bazı tebeddüller olmuşsa da 
bunlar büyük ehemmiyeti haiz sn· 
yılamaz. 

Bcrgamanın ve hatta Türkiye· 
mizin en güzel yaylası olan Koza· 
ğın he!rkese tanıttırılması ve bu iş· 
lerin ne suretle idare edileceği · 
nin alakalılar tarafından kavra • 
nılmış bu1.unması, lstanbuldan ge· 
tirilen metrdotel tarafından ma • 
halli otelci ve lokantacılarına, hat 
ta1 bütün gençlerine istifad~H gar· 
sonluk dersi verdirilmi! olması, 
zeybek oyunlarının en güzelleri -. 
nın oynanması yavaş yavaı unu -
tulan milli oyunların canlandırıl -
ması, cirit, çöp kaldırma, kılıç, 
gibi orijinal spor oyunlarımızın ih 
yasına doğru adım atılması, bu 
haftanın bize temin ettiği başlıca 
iyi kazançlar olmuştur. Gelecek 
yıllar bunların daha kusursuz ce · 
reyan etmeıti için şimdiden ted • 
birler alınmış bulunmaktadır. Ko· 
misyon dün aktamdan itibaren 
yeni faaliyete geçmittir. Bunun 
muvaffakıyetle başarılmasında ve 
alakanın davetinde sayın matbu· 
atımızın da kıymetli yardımları 

olduğunu söylemekle iftihar du -
yarım. Matbuatımıza bilhassa te
şekkür ederim. Bu teşekkiirüme 

bütün Bergamalıların da iştirak 
ettiğini orada dinlediğim ifadele
rinden anladım. 

gemiye binecek ve çekilip gidecek • 
ti. 

Onu orada tutan asıl kuvvet bir 
çift iri mavi göz ve dalgalı sarı saç • 
larla onlar kadar tatlı ve güzel o • 
lan ses ve sözleriydi. 

Umur beyin biraz önce atlattı • 
ğı alçakça harekette Sinyor Kata • 
neo'nun parmağı olduğunu sezdi • 
ği muhakkaktı. Fakat o İmparator 
Antronik Paleoloğ için de kin du • 
yuyordu. Çünkü işi o hazırlatmış 
olmasa bile böyle bir şeyin yapıl· 
maması ve kendisinin rica He ge -
tirdiği bir misafirin korunması 
için tedbir alması icap ederdi. 

Bizans imparatorile bilhassa 
Osmanlılar aleyhine ittifak etm~ -
yi zaten aklına sığdıramıyan U · 
mur Bey, şimdi başkalarına kar · 
şı bile imparatorla birleş:r.eye ra· 
zı değildi. Çünkü ona güvene · 
mi yordu. 

... ... 
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DiPLOMAT KADIN ... 

Konuşmalar soğuk bir hava 
içinde geçti. Umur Beyin ilk ve 
son sözleri şu olmuştu: 

- Türklerden ba~ka devletle -
rin kuvvetlerine kar~ı her zaman 
sizinle birle§meye hazırım. Fa?tat 
Türk beylerine kar~ı hiçbir sözl 

• 
veremem. 

(Aıkmır var) 

. _, ~ 6 
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B o rs ad a b ir ır ı 
d·ü ş m ~ n lığı 

VHuyel Oı mitn l>il ek törü ZiihlO 1 
B · ·· ·· , 50111 ır cuı ınu nıeşt1ud ili ulıalıenıesindefl. 

2 g ı l 9 a rJ 1 g fi 11 lı-1 J -; e 111 .1 !ı !ı ıi 111 ol dil r' 

Eur:-ıxı 1ııl.S1'8~ mııhabirimi:::: dün gc 
cc tclcfoııh şu ac.klı hadiseyi bfldlı; 
yor: 

Vilayet Orman Müdür:i Bay Ziihtü • 

nün evvelki gece (pazar gecesi), ıJİr ta. 

kım genç kadın ve kızları evincle top • 

Iıyarak kurulan işret meclisinde. ad;ıba 

mugayir bazı hareketlere kalkıştığı za. 

bıtaya haber verilmlş ve kendisi gece 
yarısında suç ortağı N erm · n adlı dak . 

tilo ile birlikte u evde yakalanarak 
adl:yeye teslim edilmişti. 

Günlerden pazar olmakla beraber, 

tahkik ve muhakeme sabahın saat doku. 

zundan gece dokuzu geçinciye kadar 
sürmüş ve önce açık olarak başlıyan 

muhakemeye bir müddet sonra ~izli 

olarak devam cdilmiitİr. Neticede gerek 

Züh:•:inün, gerek suç ortağı Nerminin 

tevkiflcrine ve muhakemenın ağır ce • 

zaya nakline karar verilmiştir. Muhake 

me busün de ağırcezada neticelendiril 

miş. suç'• rı sabit göı•:ilerek, Zühtü ' 2 
yıl 9 ay 1 gün, Nermin 2 yıl hapse mah 
küm edilmişt:r. 

Hadise Bursada çabucak yayıldığı 

için halk muhakemeyi başından sonuna 

kadar adliye koridorlarını ve adliye ci • 

varındaki sokakları doldurarak merak 

içinde takip etmiştir. Bugün (dün) bu 
raları dolduran kalabalık hemen bin 

kişiden fazla idi. 

Zühtü, ağır işitir bir memurdur. U . 
zun zamandanberi Bursada idi. Bura • 

rada İbrahimpaşa mahallesinde Kız 
Muallim Mektebi civarında bir evde o. 
turuyor, bir müddettir de bekir har.atı 

ati• 
.. .. d K d' ' 45 - 46 y ~uruyor u. en ıtı • "ar~ır· 
dadır \·:: evlidir. İki cocu&U ..... 

.. "' ı..~. 
kat karısı ile araları açıırnıŞ :iddet 

davası üzerine hakim bır rr:d. :S • ı I· 
yaşamalarına karar vcr~ış J rrıirae 
için kat'ısı iki çocuğu ıle ı 
ınaktı:ıdır . .. 811 rfıl ~ 

Zühtü aslen f ne ... ölli.ldur. ·ı.ıilif 
t> 1 1·• • 

riyctte bir yıl kadar evve h ıef oltıl 
mahkum olan bir dircl:töre 

3 

0ır 
tu. yıŞ' 

Zühtüniin kadınlı. kızlı yaşa_,.Jaııı'~ 
k kur.... ·•' 

denb::ri <likkat ... e mera 1 aı3,.. 
• I Je çok p 

tan gcrı kalmıyordu. l e 31>ıtJ 
fedi1: kim • enin, hususiyle h: bır fJ 
gözünden kac;mıyordll· l)a ul< saat 
evvel de b'r iki kızla bir buÇ • iJtlr. ve 
brr otomobil gezintisi yap~ış • 

için yirmi beş. l'ra vernıiştı· 1jbİ old 

Z .. I .. ·· 1 • rvet fial u ı tunun §a ısı ı:e . 
el 

• .. • • derıdır· ı r a rıvayctl,cr cJrnıesın • 1~11cc , 
Yakalandıkları icki ,.e eg bllııııı~ ı 

minde yedi, s:l:'z kı; ve kadJ1l ,, . 
yordu. 22 yJ~ ~e 

Nc:-min Bursahdır, 20 - dalctilO 
rındadır. Züh:.:i ilkönce bu olf11~c! 

• 1' dı•)I ~ " 
tanışmış ... e bununla ıç 1 ' a ı· •. 
Zühtünün •öteki kadınlar "e d• ~,r 
lariyle münasebet peydasınd: ,1111•~1" 

. • • • .. "1_, .. ·:j aııt .. Ş 
mının hızmetı goru "u!; • 1 
dır. . ,ı:sı 

Bursa. bu hadisenin çirkııı .;c ' 
.. . ld • ı. dar zabıta , 

muteessır o ugu ~a ıcct' ~ 
liye adaletinin sür'atle hare edt ·~ 
netice verişinden de aşırı dere~uı ~ 
nuıı bulunma!tta, cürmü rrıe~·~f') 
nunu koyan Cümhuriyete sa> 

mektedir. 

Acaba doğruniu? 

Mezarlıktan ç ı k a ~ 
altınlar nerede? ~ 

J-lıl• il 

Bursa belediye r eis i 
lst~f&ı etti 

Bursa 31 mayıs (Hususi muha
birimizden) - Bursa belediye reisi 
avukat B. Cemil Öz, srhhi sebebler 
ileriye sürerek, reislikten istifa et· 
miştir. 

VaJ.i, belediyenin hukuk mü~a· 
viri olan avukat 8. Kemal Ziyayı 
yerine vekil tayin etmiştir. B. Ke-

1 mal Ziya bir zamanlar fırka mute
medliğini yapmış olan zattır. 

U şak i dman yur d LI 
g ya,ında 

Uşak, (Hususi) - Dokuz yı· 
lını başarı ile tamamlıyan genr,lik 
ve spor yuvalarımızdan Turan id
man yurdu bu münasebetle hall'e-
vimiz salonunda parlak bir tören 
yaptr. Dokuz yıldanberi spor ve 
gençlik alanında yorulmadan ve 
hızla c;alı~an bu yuva, 9 uncu yıldö
nümii için gi.izel bir balo tertib etti. 

Balo akşamı Halkevimiz salonu 
güzide c;ağrılılarla dolmuştu. Salon 
ba1'tan ba~a ye,illik, ışık ve şeyi) .... 
siyah renklerle süslenmiş ve b~zen
mıcıtı. Balo ııallt 21,30 da 1stiklal 
marşımızla baı:ladı. Halkevi ve 
Yurd başkam Yusuf Avsal bir söy
levle konuklara ~österdikleri yakm 
ve srcak ilgiden dolayı teşekkür et· 
ti. Yardım \ ' C sevgilerinin de,·amı
nı dildi, Yurdun 9 yıllık çalışma 
,.c ynşnyı<ıını kısa sii7lerl~ İ7nh etti. 

· Bu btllo i in Z<"np:in bir pro~ri4nı 
tanzim olunmu~tu. Samimi göriiş-

J Adana, (Hun~si)-:- ı\ti.1• 
köyünden Mustafa oglıJ ö)'ıed1 ~, 
k nJarr ı t''' onuıtum. Bana şu ö11,e d-1 

"- Dört sene kad:ır t 1'' 
ı> r sa" ıd~· 

re yani Balıkesire 1 
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ispanya faciasına karşı 
llıerasimle açıldı Büyük devletler 

birleşecekler mi? 
7 ehlike her gün daha çok bÜlJÜIJor 
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' f>lı titiisiirı iin açılı~ 
' 11crasimindc 

~tı h 
~·ı. lıırlıklardan ıonra bü· 

·~ı, . 
tııar .. rı tamamlanan radyo· 

Ilı.ıs · · 
l.l dün törenle açılmıf· 

~ 
~eıı· 

~ tdilı Röntgen aletleri ile 
'1 o) erı enstitü 170 bin lira· 
tııı~ ttluıtur. Enstitüye teda · 
lı..~' '>'erı . . b' 

1 
-"llQ k• . e ıçm ır buçuk yıl · 
~l' 1

!1 tnüracaat etmiıtir. 
ıtun .. 

~~ıı urı dünkü açılma töre· 
~tof' ~.rof eıör, doktor ve ec· 
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0 rlerin İ§lirakile yapıl· 

Paris, 30 mayıs - İspanya har
binin muvakkaten tadili meselesi 
Avrupa efkarı umumiyesini çok ha
raretli bir surette işgal etmekte de
vam ediyor. lngiltere iskandillerin
de devam ettiği gibi ademi müdaha
le komitesi de yabancı gönüllülerin 
geriye alınmalarını kolaylaştıracak 

usulü arıyor. Bütün bunlar millet
lerarası mahafilde büyük alaka u
yandırmakta ise de şimdiye kadar 
yapılan konuşmalardan yeni bir le· 
rakki elde edilemediği gibi bu karı- ~ 
şık meselenin tanzim edilebileceğine 
dair ümid beslenecek herhangi bir h& 
dise de kaydedilmi~ değildir . 

Malum olduğu üzere bu husus 
hakkındaki lngiliz . tebliği diğer 
devletlere ·18 mayısta gönderilmişti. 
bugüne kadar ltalya, Almanya, 
Rusya ve Portekiz devletlerini \'azi. 
yetlerini resmen tesbit edebilecek hiç 
bir cevabta bulunmamışlardır .. Hat. 
ta bu devletler İngiliz tebliğinde 

ı:: gösterilen şeylerin tatbikinin pek de 
""tii o . Qil, nıversite rektörü B. miimki.in olmadığı kanaatini taşı • 

tı~I alınıt, bu yeni ilim dıklannı hissettirmişlerdir. Bundan 
eıı ~n kıymet ve ehemmi . başka Bilbaonun düşmesini bekle • 

~b..k thsederek, enstitünün mekte bulunan General Franko. mii 
'~~lllın~an halka çok fay· tareke kabulü teklifini reddettiği gi-
' r- tını I§aret etmiştir. bi fspa~ya hükumeti de izzeti nefis 
"t~il B düygularına kapılarak herhangi bir 
~ol .. _ilsel bu arada, biz • o uzlaşma tavassutunu kabul edemi· 

Jının tarihçesini yap • 
yeceğini ilan etmiştir. 

~~ ,____,_,~,.~lngilterc teşebbüsünün mu\'nffa-
.ı "e terbiye heyeti reisi B. kivete ermesinde Londradaki ademi 
"' •• J İtı •oı alarak bu güzel mü· müdahale komitesindeki iki cephe-

\h kttrulu§undaki maksat - nin alacağı vaziyetin ehemmiyeti 
)t etlllit, büyük mucit Rönt· ~üphesizdir. İspanyada dahili mu-

'tkad harebenin bir an evvel hitam bul-tıı a§larmın fotoğraf -
~ •tir· masında menfaatlerini gören büy\.ik 
t Iİ~Grn:~.e hediye! eden Al • devletler elbete lspanyollan keyfle-
tııeı k 1 adına stanbul Al· rine hırakmıyacaklardır. Bugün 

, 
/ sımnyada clifrii.~,.n lwdınlm 

dan teşebbüs edilen mütarekeyi ade
mi müdahale komitesinin kabulii ile 
muvakkaten harbin durdurulmasını 
teklif edeceği zannedilmektedir. 
Eğer bu tekarrür ederse alman ha
bcr\cre göre ispanyanın her tarafı
na göndereceği hususi heyetlerle ya· 
bnncı gönüllüleri silahlardan tecrid 
ettirecektir. 

Bazı mahfeller yabancı gönü1li.i
lerin ispanyadan ihracı için yapıl· 
maın düşünülen yukarıdaki tedbir· 
lerden bir fayda hasıl olmıyacağını 
tahmin ediyorlar. Bir defa İspanya. 
da hükumet ve F ranko tarafına gi· 
den gönüllülerin ayni miktarda bu
lunmadığı, · bundan başka F ranko-l ~lllunorısolosu güzel bir hi· tetkik edilmekte olan mesele lspan

'4dt lllUftur. yada muhtelif cephelerde harb et· 

\e 11 
' 0 nra profesör Bchzat mekte bulunan gönüllülerin geri 

'tıııhlerek Röntgen ve arka· alınmasına matuftur. işte bu geri 

\t'ı~ hayalını anlatmıttır. alınma meselesinin tesadi.if ettiği 
•1ttd zorluklara binaen f ngiltere tarafın· 

llUıı en ıonra, davetlilere 

. nun kıyam ettiği zaman Fastan ge· 
tirdiği büyük ordunun gönüllü sa
yılmasına razı "olmasına imkan bu
lunmadığını söyliiyorlar. Buna in
zımam eden en büyük bir mü~kül 

de iki taraf umumi bir mütarekeyi 
kabul etmedikleri için gönüllülerin 
kısmi mütarekenin, yani hangi cep· 
hede gönüllüler seçilecekse o cephe
de muhasematm tatilinden hiç bir 
neticenin elde edilemiyeceği ileriye 
sürülmektedir. Zaten bugün artık 
ZC\f eri mutlaka elde edeceğine inan· 
makta bulunan Franko tarafları bu 
şekildeki mütarekeyi de kabul et· 
memektedir. 

Bir de Berlin, Roma, Mosko· 
va ve Lizbon hükumetlerinin lngıl
tercnın teşebbüsünii kabul edip et· 
medikleri henüz belli değildir. An
laşıldığına göre, eğer gönüllülerin 
çıkarılması meselesi suya düşerse 
İngiltere ve Fransa hükümctleri iki 
tarafı uzla~tırmağa bir çare arıya . 
caklardır. Bu iki büyük garb hü
kumeti , yabancıların ispanyanın 
d:ıhili mücadelelerine karışmak hak
lnn bulunmadığında ısrar etmekte
dirler. 

lngiltere ile F ransanm ispanya 
meselesinin bir an evvel haJledilme
sini istemelerinin çok mühim bir se
bebi, bu hadiseler dolayısile bu iki 
garb devletinin münakale yollarının 
tehdid altında bulunmasıdır. Bir 
muharebe patladığı zaman Fransa 
Afrikadaki kuvvetlerini maniasız 

Avrupaya geçirebilmesinden artık 

emin bulunmamaktadır. İtalya \'e 

Almanların . F ranko cephesine iştira· 
kile ispanya muharebesinin göster· 
diği tevessü, lngiliz donanmasının 
Akdenizdeki hareketinin emin bu
lunmadığını da ortaya çıkarmı~tır. 

Eğer göniillüler ispanyadan çıkarıla. 
bilirse eski hal avdet edecek ve dev
letlerin birliği ispanyada biribirini 
boğazlamakta olan milleti silahlan 
terke icbar edecektir. 

Fakat, nerede o birlik? l~te bu
na imkan bulunmadığı için ispanya 
meselesinin böyle de\'am ettikçe bir 
gün bütün dünyayı ate§ içine atmak 
ihtimali herkesi korkutmaktadır. 

~ h,~er tarafı gezdirilmiı, 
'ti . ~ 1rıda izahatta bulunul 
~tt~n~an sonra bir çay zi • 

!tıııtir. ·sovyet balonCuluğu 
~~ liOKTO 

• 0"'aı özsan 
~ toı .. 
\t,~11~ og • Operatör 
.~ ....... rnutehassıaı 
~ il l::kselsiyor mağazası 

S eer gün öğleden sonra 

"24ar: lol: 41235 

~~ 8~!1G~ET;ı 
~ı ~ıı 1~ııer:ııen yazılar. ga.tete· il 

lhtaı • ~rtmın k~estnı <c•· 1 
\:~~ ~ltlıı ına l ıd ır 
1 ~ lat.ıh -

le ıııu rı Okurıu mektuplarına 
~.l' _ lıol'nıahdıl'laı 

\~ Va ~ 
) Ql1' zııal'1 ı:en ı:önı:lannekteo 

1 ~~~r,111~trılf mektupların ıc:tne 
~"'ti Y~ rı ıuı;y tıoınıasındıuı lllıı 
'ı. ll<ır •hırdan dol11y1 dlrtktör • 

~.. u ""rıru l\lma1 

\. ~i~ 
~~ ~Yıla1 10 kuruştur 
~. 1:11( ---

'\;ıh 1( an nutarıa ''""lmJPrtıı 
"ndl!ll lçlndlı 

Sovgetler ·yeni uçuş tecriibeleri yapıyorlar 
KabiliBevk balonlar, yakında Sov

yetler Birliğinde, büyük bir tatbik 

sahası bulacaktır. 
, Şimdiye kadar Çarlık Rusyasında 
kabilisevk balon in~aatı inevcu t de
ğildi. Harp ortalarına doğru lje\'sk 
fabrikasmda yapılan tecrübeler de 
muvaffakıyetli neticeler vermemiş
ti. O zamanlar, Rusyada ekseri • 
yetle Fransız mamulatı birkaç ba • 
lon vardı ki bunlar da harap olmuş 
vaziyette idiler. 

Sovyetler. Birliğinde kabilisevk 
balonlar inşaatının inki~afr. 1930 
senesinde başlamıştır. 

Şimdi tamamile metalik balonlar 
inşası için yapılmakta olan tecrü -
belere büyük ehemmiyet verilmekte 
ve büyük masraflar edilmektedir. 
Aynca, T siolko,·ski tipi hava gemi
lerinin yanında, pas tutmıyan çelik 
ten balon inşaatı da yapılm<'ktadır. 

Yakında, Sovyet kabilisevk ba • 
lonlarr, Moskovayı memleketin u • 
zak merkezlerine bağlıyacak müte
addit hava yollarında kullanılmağa 

baş }anacaktır. 
Hassaten pek yakmdn Uralın 

mühim endüstri merkezi Sverd -
lovsk'u Moskova'ya rapteden kabili 
sevk balonlarla işletilmcğe açılacak· 
tır. 

Son seneler i: inde So\'yct kabili -
sevk balonları, Moskova - Kiov, 
Moskova - Kazan ve Moskova -
Arkanjel gibi mühim ve büyük tec
rübe \ 'e tetkik uçuşları yapmıştır. 

"V - 6., kabilisevk balonu 40 
ila 45 saat havada kalmıştır. 

Sovyet kabilisevk balonlnrınm 
bütün kumandanları, bunların mu
avinleri ve pilotların ekserisi, mii • 
hendistir. Bunlar, mühendislik tah • 
sillerini bitirdikten sonra, Moskova 
civarındaki Pilotaj yüksek mekte • 
bine girmekte \ ' C buradaki kursları 
da bitirmektedir. 

Bu yüksek mektebin yanında ay
rıca bir havacılık mektebi daha var 
dır ki bu mektep te pilot muavinleri 
yetiştirmektedir. 

Sovyet kabilisevk balonları pilot-

lan ve makinistleri arasında birçok 
ta kadın vardır. Bunlardan Vera Mi
tiegina, balonu yalnız başına idare 
edebilecek birinci sınıf pilottur. 

Son seneler zarfında mektep ka
bilisevk balonlarında birçok entere • 
san tecrübelerde bulunulmuştur. Bu 
tecrübelerden alınan mühim netice· 
ler, kabilise,·k balon hava yollarının 
işletmesinde geniş tatbik sahası bu
lacaktır. Bu meyanda uçuş es· 
nMmda karbüran alma, yolcu bin· 
dirme ve saire gibi mühim olanları 
da vardır. 

Pilotların 8erbest uçuş talmlerine 
de büyük ehemmiyet \'erilmiştir. 
Muhtelif bi.iyüklüklerde yuvarlak 
balonlarla yapılan bu uçuşlarda bir 
çok pilotlar, dünya rekorlarına ya • 
km neticeler almı~tır. 

Sovyet Birliği d<lhilinde Helium 
ve saire gibi ga?:ların da mevcudi • 
yeti, Sovyet kabilisevk balon en -
diistrisinin kolayca vetehlikesiz inki
tafına yardımda bulunmaktRdır. 

"Tass,, 
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S ov g etle J de gazele 
ve hitap 

Sovyetler Birlığ;ncit:, 69 dilde 
9,250 gazete çıkmal:tadır. Bunların 
tirajt, 38 milyon nüshadır. Bu gaze· 
telerden 1.974 Ü doğrudan doğruyn 

fabrika ve kombinalarda , 2. 142 si 
Sovkhozlarda ve traktör istasyonla
rında ve 239 u da yüksek mektepler 
dahilinde neşredilmektedir. 

1913 senesinde intişar eden ki • 
taplarm umumi tirajı 87 milyon 
nüshct'idi; geçen sene So,1yetler Bir
liğinde ise bu miktar 571 milyon 
nüshayı bulmuştur. Birlik dahilinde 
kitap neşriyatı 98 dil üzerinden ya
pılmaktadır. Geçen sene Birliğin 

muhtelif milli dillerinde "Rusça ha
riç .. 133 milyon nüsha kitap çıkmı~
tır. 

1936 senesinde Sovyetler Birliğin 
;ntişar eden teknik kitaplar, 1913 

te çıkarılanlardan adet itibariyle on 
defa, tiraj itibariyle de 33 defa daha 
fazladır. 

Ayni zamanda zirai kitaplar adet 
itibariyle 4,5 ve tiraj itibariyle 1 O 
Clefa yüksektir. Tabii ilimler hakkm 
daki kitaplar İse · adet itibariyle 60 
defa yüksektir. 

Dünya edebiyatı klasik kitapları 
da Sovyetler Birliğinde fazla tiraj
larla basılmaktadır. Son yirmi sene 
içinde Romain Rolland'ın eserleri 
1,5 milyon, Darwin'in eserleri 181 
bin, Hegel'in eserleri 140 bin nüsha 
olarak basılmış ve satılmıştır. 

Yirmi sene içinde Corki'nin eser
leri de 32 milyon, Puşkininkiler 19 
milyon ve T olstoy'unkiler 14 mil • 
yon nüsha olarak basılmıştır. 

"Tass., 

Ven! bir televizyon merkezi 
Moskovada yeni bir televizyon 

merkezi in~asma başlanmıştır. 
Bu merkez, muhtelif sinema. flr· 

tistik stüdyolarda oynanmakta olan 
piyeslerden parçalar, spor toplantı • 
lan, revüler \'e saireyi "erecektir. 

"Ta:ıs,, 

Çocuklara parAfUt ! 
Sovyetler Birliğinde çocuk bah

çelerine mahsus paraiişt kuleleı i 
konmuştur. Çocuklar bu kulele"ıe 

merdivenle çıkıyorbr ve Ü:.lcrlerine 
para~üt baclandıktan sonra diğer ta· 

raftan kaymağa başlıyorlar . Yalııız 

bu kayılan yerin altı uçurumdur! 
Çocuk buraya gelip boşluğa atılınca 
paraşiit a\;ılıyor ve çocuk, par.ışiitlc 
aşağıya iniyor. 

Milhbu:.;·ar için 4~ !:il~ .. 
Amerikanın, sıkı ve şiddetli İn· 

zibatile meşhur Georgia hapishane· 
sinde mahbuslarm çalışması i in 48 
saatlik hafta usulü kabul edilmi~tır. 

( L iltf cn sayı/ayı çevirim:) 
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Kültür işleri ____ "!"'"" _______ _ 

Kültür seferberliğinde 
bir yeni hamle daha 

ller GürıB~ir Di~e 
• 

Bir Şam muganniyesi~~ 
.. Ju'' ,,ıı!l Yazan: .. uc t: 

hayati 
-Ne garilı adam. sonra ne kadar lınlkonuna dogru rur 

çirkin! Aff e<liniz onu. belki <le hir cckti.. jjt doiı'1 
deli olacak?.. Balkon kapısı, Jıen kt1'1ı 

ı . a,·a l Lühnan Sultanı altını~ iic;iincii ka- . zere olnn geçkin Hr ' .. ~ 

Behçet Kemal ÇAGLA~J 1 

Günler var ki, gazete sütunla - isbat edebilmek için, iıte her Türk 
rında ehemmiyetle yeralan yerli hi yazıcısına en güzel, en açık, en i

diselerin batında, "halk romanla- sabetli fırıat ... 
riyle hikayeleri için Dahiliye Ve - Göreceksiniz: kalemiyle mem-
kaletinin bir tefehbüsü,. geliyor. lekele hizmet etmek için içinde 

Halkın kültür seviyeıini yük - zerre kadar memleket ıevgisi ve 
ıeltmek, bütün davalarımızın baı- meslek atkı taııyan her yazıcı, 
langıcı ve esaııdır. Bütün teıek - matbuat umum müdürlüğünün bu 
küller elbirliği ile, bir uçtan bu davetine canla baıl aicabet etme
İfe yararlı olmanın,, bu iti hallet • yi zevk ve borç sayacaktır. 
mek için çareler aramanın yolunu insana ilham, tevk ve heyecan 
lutmut bulunuyorlar. Halkevleri - veren bir ikaz bu! Eğer bu davet
nin bütün çalıımaları, Kültür Ba- ten sonra; Türk yazıcılık alemin· 

kanlığının millet mektepleri ve eğit de bir çalkantı olmaz, bir verim 
men kursları gibi tedbirleri, Da • kaydedilmez ve genel bir uyanık· 
biliye Vekaletinin bu son güzel te- Irk havası olsun belirmezse; bir 
tebbüsü ile bitlikte kültür sefer • daha Tür ki yede milletin kültür 
berliğimizin en müsbet yeni ham- ıeviyesi ve yazıcılığın istikbali he
lelerini teıkil ediyor.. ıabına kafa yoran, tedbir düıünen 

Meml;ketini ıeven, inkılapçı tuurlu bir yazıcı kütlesinin he -
olduğunu ileri süren, Atatürk ço • nüz mevcut olmadığına hükmet -
cuğu olmanın mes'uliyet ve ıere • mek lazım gelecek. 

Tarihin en eski §ehirlerinden biri 
olan ''Damaskiic:,, sokaklarındP hir 
~enlik güniiyc1ii: Kadınlar .. ıtır., sü· 
riinıniiş, çocuklar honcuk takmnuş, 

erkekler ~akallarını taraım.~tı; beyaz 
harmanileri, iiı;t]erinc güne~ 'urnıu:. 

çadırlar gibi parıJ parılclılar. 
Kapılardan fırlıyan halk, Damas

küsün ~ e~il yapraklı bahçeleri arasın· 
da hüYiik mevdanlı~a do~ru ,·ol alı· 

~ • ~ " J 

yordu: Bi.itiin cliinyaya kucak kJıcak 
altın ~ etiştiren Liihııanın en hüyiik 
adamı, Liilman Sultallt l\les"ud ora· 

daydı. 

Orta hir hovu \'ardı. Yiitü heYaz . . 
olmamakla heraher, lıafif bir çiçek 
bozukluğu güze çarpıyordu~ alın ta· 
raf ma bir maske §eklini 'eren siyah 
kasları kalın \'e sinirliyıliler. Gözle
rinden daha ziyade, fiziyolojik yara· 
clılışmda, yalnız hn iki §eyin niif uzu· 
nu ileriye sürehilinlik. fini sezen hangi yazıcı, bu yeni Kaldı ki: bu dütünce, tamamen 

hizmet safına canla hatla ko§maz? yerinde, haklı, isabetli ve tam za- Yanmclaki altmış ii!;iincii karısıy· 
Bunun teferrüata dalan, ıo - manında ortaya attlmıt bir düşün· ı ~ dı. Şiıncliye kadar aldığı altmı§ 1k1 

ğukkanlı, geçkin mantıklı müna - cedir. Halkı okutmak için, kendi kaclmdan, altmış iki~ini ele. aşağı yu
kaıasını yapmakla vakit kaybet - benimsediği ve okur olduğu mev· karı altı ar, yahu<l bir ı::neye ,_arına· 
menin ne manaıı var. Kültür ıe • zulardan ve kahramanlardan ite elan hoşann~tı. 
ferberliğinğde bir yeni hizmet de- baılamak, yeni fikirleri eski zarf- Sehch? 

f . k · M Gfüterilınedi. ruhte etmek fırsat ve tere ı var • lar içinde ıunmak gere tır. ese-

d d l Saray lıaikı ile ahali. bu e,·Jennıe lcen; yapayım mı yapmıyayım mı, li ıazını eline alıp a ağ ara seı-
faydası olacak mı olmıyacak mı lenen Kerem, peki.la, timdi niçin hakkında hifıbir ı;ey clü~ünınediler. 
diye kat'i ve ıakin dütünmek, bir kel olduklarını sorar ve eski züm- Şam raddelerinde gezen ~arkıcı hir 

kelimeyle abeıtir. rütlüklerini onlara hatırlatarak or kadın? .. 
H ık k d . • · 'n yazılmı• eıe k h lk .. dan Niha".·et ne olabilir? .. a , en ısı ıçı :r - man orumanın a agzın , 

ri okiımaktadır; okumuyor değil- halkın anlayacağı, seve seve ez - - Hiç, demi~ lerdi; iki 

dir. Ona okutacak eıeri vermek berliyeceği tekil ve üslupta bir tel- sürmez!.. 

ay bile 

Jizmı. Çocuğa, ıifa verecek ilacı kinini yapabilir. Meıela dağları 
kendi ahttıiı tekerleme tektin • delerek ıevdiğine kavuımaya ça -
Cle sunmak gibi basit fakat biricik balıyan bir Ferhat pekala treni 
ve güzel çar~ye haıvurmak ge - aembolize ederek halka ıimendi -

rek ! fer ıiyaaetimizin anlıyacağı, ıeve 
Her yazıcı, bir kere bunu dü - seve ezberliyeceği tekil ve üslup· 

tünmüt ve denemeye kalkıımıt ol· ta bir propagandasını yapabilir .. 
•a gerektir. İyi ya, itte, kendi dü· Bütün bu halk kahramanlarını, 
tünceıi ve teıebbüıü devlet ve mil miıkin ıark haıavından 11yırıp bu
let mikyaıında meydana konuyor, günün atmosferine getirmek ''on 
itleniyor, tahakkuk etmek yolunu yılda on bet milyon genç,, yarat

tutuyor değildir. mıt olmak gibi bir muhteıem ve 
Bu, Türk yazıcıları için yeni mükemmel hakikat olabilir. Bu, 

ve güzel bir imtihan olacak: yar ancak yazıcının ehliyetine kalmıt 
mayı, fikir ve his telkin etme!i, bir ittir; yoksa teıebbüste kusur 
öyle sartgele değil §UUrla it edın- yoktur. Ve davet, her aklı başın· 
mi! olan; elinden hatka bir ıey da Türk ya11c111 tarafından der • 
gelmediği, körükörüne bir ibtili- hal icabet edilebilecek bir ehem • 
ya ıaplanmıı olduğu için değil de, miyet ve ulviyettedir. • 
diğer itler kadar hatta onlardan------~""-------
fazla lüzumlu, kutsal, güzel ve 
millete yararlı saydığı için yazı • 
cıhğa kendini vermit olduğunu 

Mahbuslar her gün muayyen saatte 
çalışıyorlar, eğleniyorlar ve hücre
lerinde yatıyorlar. 

Fakat bazı kürek mahkumları 
günlerini, elleri ve ayaklan bağ1ı 
cenderelerde geçiriyorlar. 

Bir adam karısını 
sapana kofmut 

Afrikanın bazı taraflarında yerli
ler karılarına tarla İ§leri gördürür, 

sapan çektirirlermiş. 
Bunu öğrenen bir Ameiikalı da 

bu usulü kendi memleketinde tatbik 
etmek istemiş ve kansını sapana 
çckmi~. Kadın, birkaç saat, kocası
nın kırbaçları altında sapan sürdük
ten sonra, dayanamamış, hasta · 
lanmış ve ölmüş. 

Kocası: "Güneş çarptı da öldü,. 
demi§. Fakat yapılan muayenede 
kadının, kırbaç altında öldüğü an
laşılmı§. , 

HVRUN 'doktoru 
Necaettln Ata sagu .1 

Her gün ı 6,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye k2dar 
muayene parasızdır. 

Aylık 

a aylık 
8 aylık 
VIDık 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

Mf'mleket 
itinde 

I~ 

400 
7~0 

1400 

MemJf'kf't 
dı,ında 

'!73 
750 

1400 
'!700 

'l'ar!tealnden Balkanlar için ayda otuzar iN 

ruı dUoWUr. Poeta birliğine ginnl}t'D yer 
lere ayda yetmı, be'er kuruş ıammedlllr 

rtırklyenın her pasta merkt-ılndt> 
KTTRUNa abone yazılır. 

Adre81n.I de11ft1ren aboneler 2~ ı<uruı 
lSderler. Göndermlyenlerln adre:o1lf'l'l 

değiştirilmez. 

Aradan iki sene geçmi~ti. 
Güne!İn, artık batmak üzere ol

duğu hir dakikaydı. Halkın bü~ ük 
geçid rc.,minden ııonra dağılacağı sı
rad:ı, hir ''miinadi,, safları yara ya
ra ı;cçti~ uğultu biraz durdu: 

- Veclclalı ge]iyor: el iye hr.ykır
dılar. ''Be lele., nıizin en güzel erkeği, 
Sultana bir ''kaside., okuyacakmış .. 

İlıtiyar anal:ır, peçelerini daha sr 
kı kapamak için kızlarına emrettiler~ 
'C Sultanın karı ı. ,·iicudunu hiraz 
ılaha arkaya çekti. 

KaJcle. ~ürlıesiz, göçrden bir .. ka
hile,, nin çadırları fütiindeki bir e· 
5imlc o ''kahile,. ye selfımlar yollu
yordu; az onra, mutlaka, Sultnn 
Mes"uclıın Yararlrklarından. zenninli-. ~ 

i;inden 'c dinıertliklerinden halıse· 
decckti. 

Fakat. Snltamn kurı~ı için, hun
ların lıic;hirini dinliyordu, diyeme
yiz ... Hafif hir ıclaklıkla örtiilii ~;iz· 
leri, hazan rüzgarl:ı;nn hozan ka,Jm
la:an hu dik ,.e hir kılıç gihi ınce. 
dii7. adamın hareketlerine o kadar 
kendini verıniı;ti ki, Sultan hir lıiforn • 
arkasına clönecek olsaydı, hunu mut-
laka anlıyacaktr. 

Rirclr-nhire. Damaskfüün hiiyiik 
kalahalr~r arasında ansrzın bir dalga· 
lanma oldu. Ka~idcnin p:ır<:aları Sul-
tanın yararlıklarmclan değil, altını~ 

iİ!:Ündi karısının güzeli iğindcn halı

@eclirnrdu. Fakat. hu adam bilınh-or . . 
muydu ki, Sultan l\Jes'url kadınlar 

lınkkıncla ı::üylenecek olan biitiin siiz· 
leri va~ ak ctıııi~tir? i\'e rc:-aretti ki. . . 
tam kar nnda c:iiylii) orclu: 'e karı ı 
için iiv 1 iirnrıhı. . . 

Yanındaki muhafızın kulakları· 

na doğru eğilmek üzereydi. altmış ii· 
çiinrü karı<;ının ~~sini. hütiin lm lıid
clr.tin u~ti\nclc, en kmlarıcı hir sc ı;ı
bi duydu: 

rısına doğru hiruz clalıa .:-okuldu: 
- Evet .. ılcdi: hir deli olabilir!.. 

Sultan Mcs'uchın karı~ı için, Da· 

ma8küs ahalLinin ara:,mda, hugiin 
hile, en tatlı lı"r macera gibi anl.ıt:

lan lıir lı iktty<'c:k \"3rılır: 

''Sıcak hir giin orta~ıncla. ı;ehrin 

Şark kap:m11lan. ~1plak denilecek ka
dar açık hir kaılm. bii~ iik caılclrye 

cloğru ko~n koşa geliyordu. ı\y:ıkları
nm ta§larcla çıkardığı et seci o kaılnr 
nhcnkliydi ki. Daınac:kii- ~ok:ıkl:mn· 

ela nola§an gü,·ercinlerİn hile 011\1 

ürkınerlen <linlecliğini .;ö ·)erler. 

Fakat, Dama"kÜ:-ün yr~il hahçcli 
kain elcrinılc, c;ül taraf ınrlan )·alın n· 

)ak \C çıplak denilerek kadar n~ık 
hir kadının geldiği ılnyulıııu~tu. Nrre 
den gcliyorılıı: Daına~kfü:tcn ı;<'c,;erck 

ne yiinc giılt'rekti. 

Oklar altından kaçan hir ceylan 
gibi telfıth kuc1ını, lıinlenlıire haska 
bir pu 111lıı p;:jrii~oruz: Etrafı. Daın:ı:.· 

kü~ iin <'il c;apkın erkcklı•rile arılnıı~-

pıırı•· 
aralnnııuştı; h:ılkonıtP . ri•İfl 
nı:ı h~;-ıı hir ip, deni~ ı~e erid• 

. zı,·a t • 
kamozlar ) apnn hır : dıı 11 

. ·r 1 nh"'!l hnlıl'enın hafı ayc 1 rı h i(f 
• Vcdd:ı 

ru dalgalamyorilu: . 
8

, 11 
Gcl"elerin, şiiphc~ı~ 11 

Bir J 
llİ ınerak cıtıni,·cceksıJllZ· r?, a 

• çc .. 
resinde geceler n:ı"ıl ı;c bire 

r ·ı birck0 ~ kı. :ıdır. Zaman hı e .. 1 !11111 • 
Lı..11· 

ııııştır?. Daha sonrn. ~i 
, . creJeccl: ~ 

nı l\Te uclun ı;erıye " ı . u:lıı 
D mıı"ı'akın ... Su lıalıle, a 

• • ? ~ 
cı kn<lm ne yapacak··· . tıU'-6 

f dakı d 
Oclanm bir tara lI1 . reıl ' 

~andık lıcn:cvi halletıııi§tı· ılı~ıtl . .. . r "311 I~ 
sand ığın içerisine gire 1

.: ,,er<l~" 
ıniiş anahtarı altın bır c bO 

' k dınırı 
Dama kü-.l ii ~:ı rkıcı 11 

0,b• 
1 f rcrde ,ı-1 da a~ı 1 ı dıırU) orc u. :o • ok e> 

nırÇ 
ka anılıklnr <la vardı. I ··tııı~ .u 
rııüccvlıcr san ılıklnrı... JJııFtl 

. ı ,.()il (1 ı ~ tnnr 1\lc uı un, sara; 
1 

J ~1 ıı 
· za rı•ı:o ler hile. tclılikcnın a d• 

1 

,·IJ\ '" 
lar, f'mtdı~rn anahtarı · 1 • {~ 

. . . k c:n' cı•· c;evrılıyor<ln: ,•ak ıt 1- • 

lır. ccler uzundu. ·ı~ 
- Knhheler, diye haykırıyor. Bir (l'a~ 

kaclrn ,iicmlıı görmediniz mi ki heni ı ~ 
ha .. tan ufa~ı iizüyorsunuz: insan giir , 1 , • •-' 
ınecliniz .mi ki. yiyecek gi:lİ hakı~or ,,. && & .__ 
sunuz. l"a~ıl hır kn; olclu:; mmı hıraz . t uırııJıtl 
daha merak eıliyoriianız, ~ize ıli~le· "" .Malatyalı h:ıınaı ıusu ttııssJI 

• hamallar Mtlbf Salih o~lU sırı.et! 
rimle hunu giistcrelıiliriııı: clefolıın mis sokag-ında öldUrUlcn 111 ! 

· U tUr nıırıı oradan~ hap an o~lu hap anları . . ~a hastanesinde ııım ş · 1 ur ı 
delumumlllk~c tr.vldf edllın ş dll.1ı1 

Kadınm hu yırtıcı atılı~larııı<lan • Trabzon ıımanındıın sonr;staP'"• 
onra, Heni İ railin en açık kaclınla· ntz llmanınrını tetkik eden btl~ 

1 1• idaresi mUdUrU Rauf! ı.ıanyas • ..ıd 
rıı11 yetiftirmiş olan Damasküs a ın ı- 111rııYıı t-· ~ rfnl bildirmek üzere An c riJec:L'ıc 
si: • F.cnebl accntaJara ''C ııır 

• \'C 
- Yanıaıı, dediler. Tam Daınas- fç!n gilmrUkte bir iı:Uın:ı 

me projesi hazırlanmıştır. ı:;rtııeıı ,ıı' 
kiisiin istediği hir karlın: 

Rngün, Damaski.ice kısa bir eya
lıat yapımların. e .. ki ıııalınllclcr ara· 
ından ı;e~crken. onun e-iııi 

<lnyncaklımnı idcli-:ı eılt>hilirim. 

hala 
Ka-

clmcla hu yanık sesin gi.izclli~i çıplnk 

il) a!~ları kaclar lıa!<ikatti: bu ~c=, Un-
nw kiisün lıugiin hala yı!;.ı)ıııaım o
lan e~ki :ıhııifli binalarına ınnıııı; 

gilıiclir. 

Lülman cla~larının ·alaca ak§am 
karanlı~ınıln. clağ çohanlarııırn. yalnıd 

Birisclıi a' cı larınm cludakl:ırınıla <in-
İma iiı;tirsiniz: ılağ çohanlarm:ı 'ere· 

ccğiniz kiiçiil~ hir para, Oaınaskii .. lii 
;;arkırmın hııYatmı size hactıın :ı~ağı . . . 
dinletecektir:' c hir ı;ün, onu hirılcn-
hire Su itan l\J c,; 'ıulun Farayınıla 'e 
karr-ı olarak hulcltı~ııııuz znman, lıu· 
na hi~ hir vakit ~a~nııyarakc:rnız. 

Daına kii•Un hii) iik ~enlik günün
den JSonra. Sultan Me:::'utlun karı~mı 
hirdenhire lı:ı .ta hulclular. Halhııki, 

r.rtc•İ giinü dalın sabahleyin, Snltn
nın Bcrutn hareket etmesi lazmı.Jı. 

l/o Ewclce I\:aradenizde g Jiıtl 
·M tcızısıe 

Boğaz ağ'..:ına geldıb' ,µ 
dirilmiştir. 

1 
t'~ı 

• Eeledlyc sUt ı;atışı iç n J\tııd~ 
vermek llzcre tetldl<at yapın~orP d 

numen ~ 
:.~ Bnra~U isimli bir getllll~ 
edllml'k Uzı?re ıımanrmıza ııııtl 
slnnlştlr . rdlrtl \'t ~ 

• lJllkfımcUmlz deniz ya dıılr ~ ' 
• mil~ ~· 

deniz mUsadcmetcrlne ııcrınlJI eti 
rln tevhidi d"nızııllt gem ,.11,-eıcl . ınu" 
i§lcrlne alt beyncırnilcl 
yacnlttır. ıın nı.tst ııft'' 

:J. Borsa komı.,erl ıııs de ııulıl 
f'-'esin 

bankası heyeti umum ~ t'J! 
re Londrayn gltml~tfr. eden cıe~t ,., 

l/o.ı\mmc -h!zm:ıtınl ırıı,·crcceıcıe r 
\'a:razf mUesscpcıerinln caJ\fııJI ıı 

ö ~~ , 
ya makbuzınrına yapı. p ıtcll .,,, 
bcdell"rlnl halktan aıınnY1nıbl•-ııdV 
na. kaydetmeleri ıuzunıu 

11 
ı 

rllmlt:Ur. rccclt eŞ~f· 
Jf. ı;nntenjan harici ı;i ıııtrıılŞ ııJlll 

len bir mus:ıııdc norJll 11fl6f 
..ıı rUğC \'O' 

müddet lçlnde b ~ın vcrlltllış ı 
clnde 2000 beyanname _.1 ıı 11 

te bir n!sbctle artınıştır· dtll tııJ'; )ş 
.ıı~ Akdcnlzde scyahııt c d 1-stt' ıdt f 

ftfcllllr )lS 
sanayi erb:ıbından o!dıJ~ el 
beraberinde 7 nrkııdn~ •s 

JI 'f,ô ~ 
mizc ge:mıııtır. şıcıdct ortı' t 

• BUyUk Okyıı.nustıl ıJş1l ııtrl 11d(1" 
sonra Rlsmark adaıarırı dC ı;ac0~et 11ııı 

l lr ,·er ·ıııil' ı;l 
bolmu: ve lı~ka ' ·111 ı;-ıııı rıııdt ~ 
göstermiştir. Mnhnlll ııdllaı uıt~ete ' 

- Se,·giliın .. diye konu~tu ~ Be- karrı olan NevlırltO:t cıısJI) 

ı ı 1 ul ynkrnında lld ,.oJl\BD 
nıtun lınrnsı istediğine f'll r a ıa giizı+ ~ .. f 
dir~ benimle heraber gelc<"ek olurı;nn. ~uR'U 1r 1 ~ 
hfüün lıastnlı~ını, Berutım halıçde- .--- K ,.ı.ı;ıt' rıı'd' 
rinde hırakara~mclan emin olabilir- tL.\S tJ<'it~ ,_,.,t~;ı!•d' 
~ııı ... 

Liihnan Sultam. y:ı•a~"' hir kii~..
sine oturımıştıı: karlın en hiiyiik §er 
!anlığı ilr.. }lafını dizlerine ko)rln: 

- Affet. <l ed i. C:ok 1ı ~stayıın ? Sc-
ııi. hıı odmıııı ic;eri:;incle he!~lenıck. 

hr.niın için çok daha iyi olacak!.. Yal-
'nrıyoruın. hf'nİ ,.a'nız h·rak ! .. 

Sııltnn l\Jns"tıd hunu yanlı. ~::clr-

<'C, daha o gf'rr, snrayın arka halıçe
f:inrlr, lıir niihef<'İ lıu lunnrcık olc:awl r: 

11~11 ıııı 
Ticaret ııa.nıarıııın ,..,aııır ,,yı 

il ·-· .vı I' santimi 30 kuruşta ı·:ı '· rtfl ııt· 
:!50 kuruşa ltııd:ır c;ı' ı;ıtt~1~ >"P~fııl' 

BUyUk. çok devsltlıı .. ,rJlleıe O ıı•l 
'1'1 ınw fi 1 ~ \'erenlere ayrı e) 58tı 6 

bir '"s Resml ıı~nıarın c ;ıt f'll.ııı1 
mıtUk ııenı:ır: -•• ~o ~ ıııı ııtJ' 

1 defi>"" Jlw el • • 
Bir d"f8 30. Ilı defs.!'1 dt{• ~-

dört dctası 75 \'C 
0~rrlll ııl~~rı· rt' 

0
• 

Uç nylılc nan "eren 11 
1 Jl ·' IC

1 

çcCC' p t M"J'" ..... 4' 
vadrr. Dört satırı nesli d"~· 'ıı11ll"' ,. 
satırları b"Ş kuruıı~rı.ıd~.ııtıt,. 11 ,~ ıı 

lnffiUN henl dOo Qfll""' tlt 

d ııcrtı cf , 
dl ldnre yerin e. ~c~" 
\'AKIT Prnp:ı~ıırıdll • 

':e' ik hir giilgenin, r.n ya\ a:; lııırrkc·ı· ı:..b.u .. ı .e.ııc .. r •• ----~ 
lerlc, Danıaskiislü şarkıcı kadının) 


