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!STANBUL - Ankara Caddesi 
Posta kutusu: 46 (latanbul) ı il f) 

Telgraf adresi: Kurun • İstanbul 
Telef. 21413 (Yazı), 243i0 (idare) 

ı,.fl/c . LJ • • '~ • • d.. 1 J. , .. 
Ilı n.arıcıge v ezırı un geıuı ·. • • • 

ark ~isa~ına Sur!- .katil Adanada yakandllar 
~e de gırebdecek mı? Kaçanlar itiraf etti: 

'"•k dl bunu temenni ediyor. Fakat mlaaka dahli isten bul tevklfhaneslndan pencere demlrlerlnl sökerek kaçmı~lar 
''ı i er devJetlerln muvafakatmı tart görüyor 

'4 ilrkige ile 51u r iye münasebatının çok 
:::ılJıi olacağını kuvvetle ümit ediyorum,, 

Suriqege ~eçmeğe hazırlanıyorlardı 
llıelll kt \'e kornşu 
~ .. _-··e et I 
-..Yllıetı rakın 
~rı a 1 liaricıye 
~ ·Naci Asil 

h"k at'tlda cu· ""·b~k rn-
tttınd anımız ta-
<lı ıp ha~ kabul e
lciıırnı Ukfıınet er. 
leketı ıııa iki rneın 
<len alakadar e-
l'tfrndltıeseıeıer et. 

a nı··h 
nıu~k u irn 

l duıc ereıerde bu 
d tan eonra 
bti:l Ekspresse 
\' lnatı h 
ig nı uausi 

g ltıı· a §ehrirnize 
etır 

>..Ytıı • 
laııb trenle 1s-
l Ul vaı· 
tdıye . ı ve be-

h tt n teısi B. Mu. 
'e lr Üstündağ 
e <tkın Ankara 
'-·· • S. '.Naci Şev_ 

•• 1 

~taa 
'eL Yonda b' 
t."trt 'b ır 
~ ı t'rarn k -
Jı. ~,bana ı 
~r b 0 ?nızıka 
d t Ulunuyor 
Ilı ııtanb ı . 

tıa\'in· u "ali 
llıtnd ı, askeri ku 

anıa 
(8 r, Parti 

°'ııt. 8 
• "· 2 Sıl. 3) 

Irak Hariciye lTcziri Cilmlıuriyct abidesinde 

Yeni bir dünya 
, buhranı mı? 
t.ı':!«~~ ••ne 11llrtcı 

1 
•vveı llatların dUtmealle ba,ıayan buhranm 

''<i • bu ••fer fllltların yUkaelme•ll• ortaya çıkıyor 
llıerı1ı ·- --
llıe anın Avrupaga ettiği nasihat dinlen-

~se harbın çıkmaması mucize olur 
"'--- (}'azı.,. : • ~! ncı sayfada> Yazan: ASIM US 

bo 4ptallab Paşa 
rı askeri merasimle gömüldü 

A 

Nasıl kaçtıkları
nı anlatıyorlar 
Nisanın 21 inci günü sabahı Js

tanbul tcvkifhanesinden kaçan iki 
katil suçlusu; Ayazağada Galata 
postahanesi veznedarı Hüseyin 
Hüsünyü öldüren Ürküplü Abdul • 
lahla Antakyatla amcası Saffeti öl
düren Antakyalı Tevfik, dün ele 
geçmişlerdir. Kaçaklar, buradan 
Adanaya kadar gitmeğe muvaffak 
olmuşlar ve orada yakayı ele ver
mişlerdir. 

Adana müddeiumumiliği, keyfi
yeti yıldırım telgrafla derhal lstan
bul müddeiumumiliğine bilairmİ§tir. 
Diin gece eaat 1 1 de telefonla gÖ· 
n.iştiığiimüz İstanbul müddeiumu
misi Hikmet Onat: firarilt'rin Ada- ı 
nada tutulduklarını resmen teyid 
ederek, artık tahkikat ve takibatm 
işkali bahis mevzuu olamıyacağın· 
dan. bu husustaki neşriyatın arka· 

Asilerin en büyUk 
ırhhsı bBtlrıldı • -.. JcM..,,.,.~lln<Je btrkaç gun ev· 

ve! yapılan tebliğatla ortaya konu· 
lan mcrnnuiyetin kllldırıldığını söy
lemiştir. 

İki katil suçlusunun yakalanı§la
rı etrafında dün gece Adana muha
birimizin 'erdiği malumat şudur: 

Bi/bao da tahrib edilmek tehlikesinde, şehir
den kadın, ihtiyar ve çocuklar ~ılıarılıgor 

NASIL TUTULDULAR1 

İstanbul tevkiflıanesinden kaçan ka
til su~lulan Abdu11ah ile Tevfik şeb • 

(Sonu: Sa. 4 SU. 4) 

Dost Yugoslav 
milletine 

Mecllaln ••mimi duygu
ları blldlrlllyor 

Ankara, 30 (Hususi) - Mcc· 
lisin bugünkü toplantısında Türkiye 
Cumhuriyeti ile ~vyetler Birliği a
rasında 20 ilkteşrın 1936 da Mos
kovada imza edilmiş olan anlaşma
nın tasdikine aid kanun layihası mü. 
zakere ve kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Hasan Saka (Trab· 
zon) ve Ce~a] Tunc?. (Aatalya) 
tarafından verılen takrırı tasvib et-

mi§tir. 
Bu takrirde. B~ş~ekil ve Harici

ye Vekilinin resmı zıy~retleri esna· 
~unda as:I Yugoslav mılleti tarafın· 
dan şahısların8:. ve. Türk milletine 
kendiliğinden gostenlen geniş sem· 
patiye karşı millet vekillerimizin sa
mimi teşekkür ve muhabbet duy
gularının ve Yugoslav milletinin 
k t refah ve saadeti hakkındaki 
d~:hl:;inin Meclis Reisliği tarafın· 
d Yugoslavya mebusan meclisi 

an · t ·ı 'il yüksek reisliğı vaskıl:ıfsı de.lmı et ve-
killerine iblağını te 1 e ı mekte idi. 

Bü •ük Millet Meclisi pazart~i 
günü toplanacaktır. 

sugün 

Ateş ülkesinde. 

Halayda scbc]1si:: yere tevkif olµ11a11 

ve Halep 1ıapi&ı.ancsitıc götürü 

len Tıi:rkl,cr 

HATAY 
anayasası 

Fransız ve 1'0rk proje
leri tetkik olunuyor 

Cenevre, 30 (A.A.) - Anadolu aJan 
sının hususi muhabiri bildırıyor : 

Eksperler komiteıi dunkü içtlmaın· 

dı Sur:ye le Sancak araaında müteka· 

bilen rabıtayı temin edecek aJanlar me· 
selesini, Milletler cemıyetinin Sancakta. 

ki kontrolü meıelesini ve Sancagın ıi· 

tahtan tecridi meselesini, 
Tı.irk prOJeleri üzerinden, 
mı.iz:akere etmiıtır. 

Fransız ve 
tetkık ve 

1 
Bilbao, 30 (A.A.~ - Havu 

bildiriyor: E..pana ktuvaz6rü, SeR
tandcre giden bir ticaret getniıini 
zabta çelı§ırkcn batınimJttır. Kru
vazör üç ceyrek ıaat ,zarfında bat. 
mıstır. içinde 850 tayfası varch. 
Ve nasyonalistlerin en kuvvetli ı~ 
mis~idi. 

Espananın yanında bulunan Y.& 
lasco torpidotu zabitlf!ri kurtarmıt
tır. Santandcrden gelert ba1ık~ı ge• 
mileri de tayfa ile me§(tul olinakta· 
dır. 

Vakanın ıu suretle geçtiği öğre-
nilmittir: 

V dasco torpidosu ticar,et gemi· 
sine 12 mermi atm~~ fakat tqttur~
mamıştır. Vapurun rad~o ile hadi· 
seyi haber vermesi iızerine cuınhu· 
riyet tayyarelerinclcn ~ir filo. Vll~· 
ru himaye için derhal hareket etmİf 
ve attığı torpiller ~naya isabet 
etmi§tir. 

Valesco torpid .s1.1 1044 tonluk· 
tur. 1922 de denize indirilmiıtir. 
Makineııi 33.000 beygir kuvvetinde. 
sürati 34 mildir. içinde 102 1ik üç 
topla Vıckers sisteminde müteaddid 
hafif toplar vardır. 

ISP ANYOL HARiCiYE NAZiRi 
PARfSTE 

Paris 30 ( A.A ) - lapenya Ha· 
riciye nazın Delvayo ıle refikası \ a• 
lcnciyadan buraya gelmitlerdir. 

ASiLER iLERLiYOR 
Biıkaye cephesi 30 ( A.A.) -

Havas ajansınm JllUhabiri bıldiri· 
yor: 

Dün öğleden sonra Guerniaıyı iı· 
gal eden asi kuvvetleri hiçbir muka• 
vemcte maruz kalmamıtlardır. Şe
hir, t<lmamıle harap olmuftur. 

Bll..BAO DA MI T AHRIB 
OLUNACAK? 

.A.lJduılah 
(Pa,a) nın ocna:::esi 1ıa.klolunurken 

9 ve 10 uncu .. yıfaJarda okuyunuz • 

Şamda çıkan Elkabes guetnının 
Halep m ıh biri şayanı hayret hir buda
lalıkla ve kemali ciddiyetle ıunları yazı 

')'or: 
Bilbao 30 (A.A.) - 22 bömb • 

dıinan tayyartaile 6 avcı tayyar•in 
(80ftu, ao .J Sii1 6) 

( Y azıaı ! incide) 
(Sonu: Sa . .J sa. ~) 



2 - KURUN ı MAYIS t93T 

Yeni bir dünya 
buhranı mı? 

Dokuz sene evvel llatların dUfmeslle baflayan buhranın 
bir ikincisi bu sefer flatların yUkselmeslle ortaya çıkıyor 

HAmerikanın Avrupaya ettiği nasihat dinlen
mezse harbın çıkmaması mucize olur 

B irkaç haftadanberi yeni bir 
dünya iktısad konf eransmdan 
bahsediliyor. Avrupa devlet· 

lerini bugünkü silahlanma yarışın· 
dan kurtarmak için böyle bir konfe
rans toplanmasında fayda umulu
yor. Fakat İngiltere ile Amerikada 
iptida f ngiliz işçi partisi reisi Lans· 
bury'ye Alman cumhurreisi Hitle
rin bahsettiği bu fkirin tatbik kabi
liyeti pek görülmüyor. Bilhassa 
Amerika cumhurreisi Ruzvelt, böy
le bir konferanstan ameli bir netice 
çı}tabi]mcsi için daha evvel Avrupa 
devletlerinin silahlanma yarı§ını 
<iurdunnalan lazım geleceğini söy
lüyor. Şimdiki halde silahlanma 
yanımın durdurulması mümkün ol
madığına göre, yeni bir dünya iktı
sad konf eransma da gelip geçici bir 
ümid ve teselli gözüyle bakmak za. 
ruri oluyor. 

Fakat bugünkü beynelmilel si
lahlanma yan§ı öyle bir tiddet al
mıttır ki bunun sonu ya birçok Av
rupa memleketlerini kati bir iflas 
uçurumuna sürükliyecektir, yahud 
bu memleketler, bu müdhiı uçuru· 
mun içerisine düımek istemezlerse 
yakın bir zamanda kendilerini top
layarak milletler arasındaki iktısadi 
§artları yeni baıtan tanzim edecek 
bir konferans masası etrafında kar· 
~ılatacaklardır. 

Bizi böyle bir hüku'm vermeğe 
sevkeden mülahaza şudur: Yeni si
lahlanma ianıı hiç bir avrupa mem
leketinde mütevazin bir devlet büd
çcsi bırakmamıştır. Bu sene istis· 
nasız olarak her yerde büdçe açığı 
vardır. Diğer taraftan silahlanma 
liareketinin neticesi olarak birçok 
qya fiatları yükselmittir. Demir 
ye çelik bunlann başındadır. Ga
zete ve kitab basmağa mahsus olan 
kağıd Hatları bile hundan beş ay ev
vel tonu sekiz buçuk İngiliz lirMt 
iken bugün on sekiz İngiliz lirasına 
sıkmıştır. Fiat1arm bugünkü sevi
yesinde kalacağı da belli değildir. 

Avrupada silahlanma hareketi
nin böyle §iddetli safhaya girmesi 
henüz dört, beş aylık bir hadisedir. 
Bu kadar bir zaman zarfında bey. 
nelmilel iktısadi hayat üzerinde bu 
Clerecede tesir eden bir hareket bir 
kaç sene devam eder!le acaba 
daha ne gibi aksülameJler husule ge
tirecektir~ 1929 senesinde eşya fi· 
atlannm düşmesinden ileri gelen 
cihan buhranı bu defa fiatlann bil. 
akis pek çok yükselmesi ile ba~ka 
~ir §ekilde tekerrür etmiyecek mi
~r ~ Henüz birçok memleketler 
dokuz eene evvel ba~lıyan büyük 
iktrsadi buhranın tahribkar tesirle-

rinden tamamile kurtulmamııken 
fiatların yükselmesinden ve devlet 
büdçelerinin semere vermiyen mak· 
sadlara sarfedilmesinden husule ge· 
lecek yeni buhran bu memleketleri 
ne hale getirecektir? 

Herhalde bu suaJler insanlık a
leminin ~ukadderatı önünde karan- · 
lık bir bulut gibi tekasüf etmiş gö· 
ı·ünmektedir. Onun içindir ki A
merika cumhurreisi Ruzvelt, Davisi, 
fevkalade bir elçi sıfatile Avrupaya 
~önderdi: 

- Silahlanmağa vereceğiniz mil
yonları, milyarları memleketlerini
:ıin imarına, milletlerinizin iktısadi 
vaziyetini ıslaha · sarf ediniz., dedi. 
Fakat bu nasihatlerin hiç bir tcairi 
görülmedi. 

Amerikalıların verdikleri bu na· 
sihat, Avrupalılara kar§ı hissettikle
ri merhametlerinden değildir. Avru
pada baılıyan yeni silahlanma ya
rıır bu §ekilde devam ederse ister 
istemez Amerikalılar da bu yarııa 
iıtirak edecektir. Eski Dünyadaki 
siyasi ihtiraslar, Yeni Dünya insan
larını çılgınca silah paraları verrne
ğe mecbur edecektir. Şimdi Avru
palılara nasihat ve itidal tavsiye e
den Amerikalılar da yarışa kan§tık
tan sonr~ artık tozdan dumandan 
ferman okunmaz bir hale gelen bu 
alemde harbin çıkmaması sadece bir 
mucize olacaktır. 

ASIM US 
' 

. 
btanbul futbol ajanlığından: 

· 1 - Milli Küme maçlarından Be§ik· 
taı - Gençlerbirliği karşılaşması 1 ma
yıs 1937 cumartesi günü Taksim sta • 
dında saat 16 dadır. 

Maç hakemi İzmir bölgesinden Mus
tafa, yan hakemleri Tank, Samim Ta -
ludur. 

2 - Fenerbahçe - Gençlerbirliği 
karşııa,ması 2 mayıı 1937 pazar günü 
Fener stadında saat 16 dadır. 

Maç hakemi yine İzmir bölgesinden 
Mustafa, yan hakemleri Muammer, Fe
ridun Kılıçtır. 

3 - Fiyatlar: Tribün SO, duhuliye 25 
kuruıtur. 

'1 Geçmiş Kurunlar 

31 Nisan 1922 

BUHARLI TRAMVAY 1MTtY AZI 

nıoa ialcelesinden paZcımutluffeı k<v 
dar buharlı bir tramt).Jy i11~'ı imtiya
zını i.<ıtiyen ltalyan şir~tinin tekli/atı 
Nafia Vekaletince l«ıbul olunm~. im. 
tiyazı verilmi~tir. 

ltalyan Krahnın kızı dün Boğazda 
bir gezinti yaptı 

1 
ı• ,, 
·• t 
1 

ltalyft Kralının şehrimizde bulunah kiklik kızı Prenses Maria di Sa· 
voia dün sabah motörle Boğaziçinde bir gezinti yapmıştır. 

Yukardaki resim Prensesi dünkü gezintisinde gösteriyor. 

Günlerin peşinden: 

Harp ve sulh 
Bilmem siz ne fikirdesiniz? Herkes gibi ben de sulhu severim, 

bütün dünya milletlerinin biribirlerile ho§ geçinmesini isterim. Her 
memlekette kurt ile kuzunun yan yana gezmesini dilerim; fakat 
diplomatların sulhtan bahsetmesini sevmem, sulhtan bahsedilmekle 
silahtan ve harbten konuşmak arasında hemen hiç fark görmem. 
Devletler arasında sulh sözü ne kadar artarsa harb tehlikesinin de 
o kadar ;uttığına hükmederim. 

insanlar, har b tehlikesi olmadıkca sulhu hatırlarına bile getirmez· 
ler. Hast~lık olmadıkça sağlık tedbirlerini hatırlamadıkları gibi. Fa
kat bu defa dünya vaziyeti o §ekildedir ki hemen her memlekette 
sulhün sesile silahın sesi birlikte duyuluyor. Siyaset merkezleri ara· 
smda mekik dokuyan diplomatlar kadar silah ti.iccarlarmın da seya
hat ettıkleri görülüyor. Siyaset tüccarları ile silah tüccarları adeta 
biribirlcrile yarı~a girmiş bulunuyor. 

Onun için sulh sözlerine silah şakırtılarının da karışması daha 
ziyade zihinleri bulandırıyor. 

Hasen Kumçayı 

Irak Hariciye Veziri 
dün geldi · 

(Üstyanı 1 incide) 
ve belediye erkA.nı, Beyoğlu ve 
Kadıköy kaymakamları frak konsoloılu 
ğu erkanı ve birçok diğer zatlar yük. 
sek misafiri ağırlamağa gelmişlerdi. 

Ayni trenden inen vali ve belediye , 
reisi B. Muhittin Üstündağ yüksek misafi 

rimizi, kendisini karşılamağa gelenlere 
takdim ettikten sonra İrak ve Türkiye 
milli marşları çalındı. Misafir, refaka
tinde vali ve irak elçisi olduğu halde 
askeri teftiş etti. Müteakiben Ankara 
motörüne binilerek Tophane rıhtımına 

geçilmiş ve oradan kendilerini bekliyen 
hususi otomobillerle Perapalaa oteline 
gidilmittir. 

VEZiRiN BEYANATI 

tekemmUlatı hakkında bizi tenvir e. 
der misiniz? 

- Irak hakikaten. inkişafına ve ta. 
kaddümüne lbımgelen bütün anasıra 
maliktir. Kendi nüfus ve mevkiine gö. 
re kuvvetli bir bütçesi, muntazam 
bir ordusu ve modern bir memleket 
için lazımgelen diğer unsurları haiz
dir. Bittabi Türkiyenin atmııs oldu. 
ğu geniş ve yüksek hatveler kadar de
ğilse de, eskisine nispeten, İrak dahi, 
bUyUk adımlar atmıştır. Bugün, İrak 
hükumeti, dahili ahvalini ıslah ve tan. 
zim etmekle meşguldür. Harici devleL 
lerle ola münasebatımız gayet dosta. 
nedir. Onun için limit ederim ki, kısa 
bir müddet zarfında frak, "ıslahat uğ
runda ciddi teeebbüsatta bulunacaktır. 

Dost devlet nazırı ıdün sabah Perapa· !RAKIN INGILTERE VE IRAN iLE 
laa otelindeki hususi dairesinde Kurun OLAN MÜN ASEBETLERI 
muharririni kabul ederek JU mühim be-
ranatta bulunmuştur: 

- rtenuz AnKRrh«•u uıı..to.""'4J.u L.:;ı:ıı· 

ri altında bulunduğum cihetle çok söz 
söyliyemiyeceğim. Herhalde şunu söy
liyebilirim ki, Ankara ve 1stanbula 
malik olan millet hakikaten bahtiyar
dır. Bunların hepsinden evvel Büyük 
Atatürk gibi bir başa malik olmak 
bahtıyarlığına nail olan Türk kar. 
deşlerimi1,e cidden gıpta ediyoruz. 

Türklerle traklılar arasındaki sa. 
mimi münasebattiın bahsetmeyi fazla 
görüyorum. Ben ve arkadaşlarım bu. 
rada, Yeni Türkiyenin hayatının her 
safhasında katettiği büyük hatveleri 

. yakından tetkik edip, memleketimiz 
için nafi bir ders alıyoruz. 

İstikbalin ufukları, Türkiye ile İra· 
km müşterek mesaisi için, ümit ede
rim ki çok büyük fırsatlar saklamak
tadır. 

TÜRKiYE . SURiYE 

- Akdi mukarrer olan Şark mieakı 
diğer komşu devletlere de açık oldu. 
ğuna göre, günün birinde bu misaka 
Suriyenin girebileceğini umuyor mu
sunuz? 

İngiltere ile mtinasebatımız gayet 
lıo.uuuu \ ~ uınsı.aneuır. .n.enunıue ~-

yanı memnuniyet alakalarnnız mevcut 
tur. Ümit ederiz ki !rakın samimi dos· 
tu olan İranlılarla da, birkaç seneden. 
beri mualllkta kalmış hudut ihtillfla. 
rı pek yakın bir zamanda halloluna. 
rak iki memleket arasında. ittif akna· 
me akteciilir. 

- İrakın garp mcmleketlerile yeni bir 
ittifak akdetmesi mutasavver midir? 

Ben bundan Fransayı, daha doğ· 
rusu Kont dö Martelin son Bağdat 
seyahati etrafında cereyan eden 
gürültüleri kasıdtetmiıtim. Dost dev 
let veziri sarih bir ifadeyle ıu ceva • 
bı verdi: · 

- Hayır! 

- Filistindeki isyanlardan sonra 
oraya giden İngiliz tahkik komisyonu· 
nun, Filistinin Yahudilerle Araplar 
arasında, taksimi gibi bir proje tasar· 
ladığı haber veriliyor. Böyle bir fikir 
hakkında düıünceniz nedir? 

- Filistinin Yahudilerle Araplar ara· 
sında, ikiye parçalanacağını zannetme. 
diğim gibi Umid de etmem. 

' Zencilerin 
Alla hı 

Avrupaya ııell 
Amerika zencilerinin ıne-. 

"İlahi baba,, ları var. Bu ad 
leri, bir peygamber gibi, etraf 
lamış ve gizli ayinlerle onJarf 
dine sürUklemek istiyornıtlf-J.iti 

Geçenlerde Amerikan pO 
sini ayinlerinden birinde b~ 
lık çıkardığı için tevkif et~~ 
kefalete raptolunarak sera-
kıldı. 

Şimdi "İlahi baba,. nın /.fl 
geleceği haber veriliyor. auıı 
kendisi haber vermiş: ~ 

Fransızca Paris • Soir g 1 
Londra muhabiri N'evyorıctak ve 
baba,. ile tt!efonla konuşuyor 
el Mesih., eunları söyJUyor: ,, .. 

- Evet, yakında Avrupa,, 
ğim. Londrada ve Pariste " . .,.ç 

"btlr kurmak istiyorum. Buna 1 ,J 
Fakat bütün bunlar bana iı:sJl 
damların bulunmasına bağlı· ti 

"Şimdiki halde, Avrupa)" 
man geleceğimi söyliyem~~111· 
muhakkak bir gün gelece~~,:.... 
• - • ... '-&AIW& • ,,,_•••- ••"4_,. _ __.. • 

muş bulunµyorum.,, . \' 
İlahi baba, Amerikadak1 

dair de şunları söylüyor: i i~ 
"Burada milyonlarca k~ş dl 

lahım: milyonlarca kişi wn t. 
lim!. Vaziyetim bundan ~ba~ 

"Beni ittiham ettiklerı c 
dan ibaret : Eğlenceli iı?-inl: '-. 
şım. Eğlenceli ayinleri bıZ h··rt b 
pıyoruz. Her seferinde Uç d~ bi" 
şi buunluyor; hattfı baz.an ~ 
bin ... Bu toplantıda herkese 
zartması \'e domuz sucuğu tıJ 
Fakirler bu suretle karınları /J 
ruyorlar ... .. ______.::;,, 

Sablh-Romanf/8 P~ 
Nikola ltaıuac.,'oJ• 

Roma, 30 (HususI1 - ;i ~ 
manya Prensi N'ikola, (şi111d1 fi 
Nikola Broma), Bükreeten ti 
Viyanl\.)'a s:elmiştir. ııı• 

- Suriyenin Şark misakma girm('. 
sini bütün kalbimle ümit ederim. Müs
takil bir Suriyenin bu misaka inzı
mam etmesini biz traklılar herhalde 
temenni ederiz. Ancak bu sahadrt yal
nızca hüküm veremeyiz. Çünkü Şark 
misakına dahil diğer devletlerin mu. 
vafakati de earttır. 

Yanın':ia karısı da bult11181~ 
Viyanada iki üç gün kalıp tt d• 
decek. \'e devamlı olarak or' ~ 
caktrr. / ~ 

Misafirimiz d~n s:ba= saat ıı de Cum -M;konferan;.t;ctd ,,, 
hurivet abidesine çelenk koymuştur. mU,kUIAt f.•Pi"• 

Buraya gelirken Şamda iki gün kal. 
dım. Suriye Vatanilerinin Türk 
mılletine olan samimi hürmetlerinden 
hiç şüphem yol<lur. Bugün Cenenede 
mevzubahs ota:ı meseleler halledildik. 
ten sonra Türkiye ile Suriye arasında· 
ki müna.sebrttın çok srtmimi olac;\ğını 
kaviyyen ümid ederim. Esasen Suri· 
yelilerin menfa.at!eri bunu iktıza eder. 
Şunu da ilave etmek isterim ki, An
'Karada Suriyelilere karşı gerek Ba~. 
vekil, gerek Hariciye Vekili, 
gerek diğer 1.evatı muhtereme ha
yırhahane bir tevecdihtcn başka bir 
§CY hisrntmiyorlar. Suriyelilerin, bir 
gün. Ti.irk hükumetinin bu te,•ercü
hiindı>n istifade edeceklerine hiç şüp· 
fıem yoktur. Ve bu, çok yakın uman
da olncnktır. 

IRAKIN iç VE DIŞ sır ASASI 

- Yeni !rakın dahili ve ha.rict son 

Müteakiben vali ve belediye reisi Montreux, 30 (A.A.) - 1' 
B. Muhittin Üstündağın ziyaretini la- yonlar konferansının urnuttıl rifİ 
de etmiştir. yerli ve yabancı tabirinin tatD 

B. Muhittin Üstündağ, Perapalas 11ini müzakere etmek üzere 1'>'"' 
otelinde yüksek misafirimiz şerefine! tır. Bu hususta bir taraftarı f .~ 
24 kişilik bir ziyafet vermiştir. Öğie. ğer taraftan İngiltere v~ ~f~ 
den sonra kıymetli misafirimiz, oto. ge heyetleri arasında yenı ıil 
mobille şehirde bir gezinti yapmıştır. hur etmiştir. 

Abdullah Paşa 
lmıirde vefat eden Müşir Ab

dullah pqanın cenazeai dün Dumlu
pınar vapuriJe lzrnirden getirilmi§· 
tir. · p 

Vapur Galata rıhtımına yanaş· 
mış, tabut yedek subaylar tarafın· 
dan vapurdan çıkarılmış, eller üze· 
rinde ta§ınarak top arabasına kon· 
muştur. 

General Fahreddin, merhumun 
damadı harita umum müdürü G~ne· 
ral Sedad, Harb Akademisi ku· 
mandam General Ali Fuad, müte
kaid generaller, mebuslar, merhu· 
mun doetları nhtıma gelmiş bulu· 

nuyorlardı. li,. 
Birer kıta asker ve pOdıJ 

hasının yanında yürüyor 
ri muzika matem havası 
Birçok yerlerden çelenkle' 
mişti. ,. 

Alay Galata köprüs 
miş, Sirkeciye gelerek ce 
da araba vapur iskelesine 
bulunan Şi§keti Hayriye tıi'ı 
konmuştur. Vapur saat 
ğa doğru Büyükadaya 
miştir. .. 

Abdullah paşa Büyll~ , 
kabristanına gömülmüşt\jt 



&le'- -1Cfeplerde 

a Güzel bir operet 
lft;;<lar Amerikan Kız Lisesinde 

"e-rilen senelik müsanıere 

Festival Komitesi "Vürekler acısı" 
diin toplandı kazanın kararı: 

S-hlJRUN l MAYIS 1937 

Oğrefnıen ihtiyacını 
karşılamak üzere 

Yüksek öğıetmen Bu se?ek~ ~ğlen- Şoför,mahkUm 
.. ce:er ıçın /sır sene hapist~ yatacak; • okulu 

R öroglu oyu11uııu tazminat mlkdarı: soo lira! 200 ırevcu/lu bir n;ek-
oguagacak bir Capn. tra~vay dural: y<"rincle. lep 1laÜ11e gefiri/İIJ or 
he l . bundan bır mudc'ct C\ vel. ) ürekler 

ye geli/JOr ııcısı bir kazn olmu~. Meryem is· 

Festival komitesi .Hm toplJıımı , a - minde 14 yaşında ınektcbli bir kız. 
ğustosta yapılacak et,lencclcr prog:-amı şoför 1 layi inin si.irclüğii otomobilin 
üzerinde konuşulmuştur. nltında ezilmiş, can vermişti. Evvel· 

Konservatuvar miıdürü Bay Yusuf cc, ınuhtdif safhalarını etraflı ola· 
Ziyanın mayısın otuzunda· Balkan mem· rak yazdığımız bu kazanın dunışma 
lcketlerini dolaşmasına kat'i olarak ka • safüalarmda, kızın annesi 1 layriye, 
rar verilmiştir. siyahlar giyinmiş olarak hazır bu. 

Bay Yusuf Ziya evvela Sofyaya gi. lunuyor, davacı yerinde mr.ndilini 
de:ek sırasile Bıikrcş, Macaristan, Bel- gozlerine götürerek hıçkıra hıçkıra 
grat. J\t:na, Seliiniı;e ugrayacdktır. ağlıyordu. 

Selanik konscn·atuvarrndan elli kişi· l lakyerin.~e . müddeiumumiliği 
lik bir koro heyeti lstanbula gelmek is- temsil eden ~<m11l, şoför Hayrinin 
terliğini bildirmiştir. Festival komitesi nizama muhalif olarak, istasyonda 
bu müracaatı kabul ctm'ştir. Konscrva- duran tramvayın soluna geçip, oto· 
tuvar müdürü seyahati esnasında fes - mobili korne çalmaksızın varhızla 
tival münascbetile istanbula gdccck he- sürdüğiinii ve tramvaydan inerek 
yctleri seçecektir. önden caddeyi geçmek iizere ola~ 

Bolu belediyesi de festival komite - l\teryemin bu suretle ölümüne se
sine müracaat ederek meşhur Köroğlu bcb olduğunu. açı~ca :ıabit görmiiş· 
oyununu oynıyacak bir heyeti gön-dere· tii. Kızın vazıyetınde bir ihtiyatsız
ceğini bildirmiştir. Kastamonudan Se. lık mevcud olmadığmn da bilhassa 
petçioğlu oyununu oynıyacak bir heye • işaret ederek, suçlu şoförün ted· 
tin' gelmesi de kabul edilmiştir. birsizlik, dikkatsizlik, seyrüsefer 

Bundan başka kılıç ve kalkan oyun- nizamlarına riayetsizlikle su; isledi-
ları da oynanacaktır. ği sabit olduğunu söylemiş ve -hak· 

kında ceza kesilmesini istemişti. 
Vekiletln musaadeslle: 

O 'r~: rol~ cilan talebe, temsili luı..-ırlıyan nwall'mlcr'lc bir. Adli Tıp Başkatibi 
''ltUdar , cı.,ayıda temsilde §arl."1. söyliyc11lcr RaıTÇ aleyhinde 
~i ~ı So .Arrıerikan K . . . J 

Kültür Bakanlığı memlck tc yük
s<.'k öğr tmen ıhtiyacmı karşılamak ii
zcrc yüksek oğrctmen okulu t ~ıliı. 

tında \e talebe kadrosunda yen lıklC'r 
ynpmıya karar \'enn'ş•ır. 

Bugünkü halde o'mlun talcb" kad. 
rosu 130 kış.dır. Ömim\izclekı d rs yı
lı içinde bu miktara ilin~ olarak iO 
talebe daha alınmasına karar \ cı ilmiş, 
bütçeye de liızımselcn tahs;sat kon. 
muştur. B'na. bugünkü halile iki yüz 
kişiye kafi gclcmiyeceğine göre yeni 
bir binaya nakledilmesi takarrur et
miştir. 

Yeniden nlmacak talcb .. ıçın bu 5e· 
ne b~rnda bir müsabaka imtıhanı açr
l:ıcak, edebiyat. coğrafy:ı., t..ırıh, fels". 

• fc, ri','aziyc, tnbiiyc. kimya ,.c fizik 
şubelerine gerek Onh·crs'tcdc okuyan. 
lard ın gerc!\s yeniden Ünh·ersiteyc 
gir!'ceklerd"n alınacaktır. 
l'ÜKSEK ôORHTMEN VKUT~U BiR 

EROSU R N EŞR EDEC'EK 
Yüksek Öğretmen okulu dircktorlii

ğü şimdiye knd:ır gerek yUlts"k öğret. 

lllc.n okulundan gcrek~c mülga Darül
munllimin ıili:;cden mezun olanlnrm ve 
okulun şimdiye kadar geçirdiği teki· 
müllerden bahseden bir bro~ür neşro
dilmesine karar vermi~ ve hazırlıklara. 
başlamıştır. 

Bu milnnscbetle direktörlük tnra
fmdan adresi bilinen bütün mezunla. 

h liı-· n sınıf taı 1.z lısesının heri Her sene mekteb müsamereleri arasın- I k •b I ir • •td • 
~ aj~ken inttih ebesı, mektepleri- da hususi bir IDU\'affakiyetJe dikkati B l B a g lŞl l 
,~elcrine :rntnl~ra b~lamadan çeken temsil, hu sene edebiyat ve ti- Adli Trb işleri umum müdürlüğü 
~it~ a tckr~ıa:afırle~ine ~e arka- yalro ile mu ikiyi birleştirmek nokta. başkatibi Raife, geçenlerde sahte bir 

Necib Nadir, Hüseyin ve Salim. 
le teşekkiil eden İstanbul asliye ij. 

çüncü ceza hakyeri heyeti, bu e
sastan mutaleayi tamamiyle uygun 
bulmuşlar, ittifakla verdikleri ka· 
ran dün sabah bildirerek, suçlu ve 
mevkuf şoför Hayriyi bir sene hap- ra müracaat edilmiş. onların ve onlar 
se mahkum etmişlerdir. Ayni za· \'nsıtasile adresi b'linmiyen mczunla-

~. ~3~ilizee b;1° . bır musamere smdan ayrı bir hususiyet göstermiş- rapor meselesinden i~ten elçcktirilmiş, 
~~'. Saııat 111 ~greıfrJ>iırte: tegısil .c- qr. Bıı rıoor"t mı:ı<111m bir ailı> ı>ıZlr..nrP_ hakkında yapılan tahkikata aid e\Tak 
·~~eı-· eserlerin· ve u dıL sındc oaıdrynn ve :mes'udoir evlenme AdTJYc ve"lcalctme gön6eritcr !<, taki-

manda ona ve otomobilin sahibi sı· rm tcrciimci halleri okullarda hayat_ 
fatih:., malen mesul Necmiyeye öde- larmn aid malumat ve :ıı·csaik Jstcn .. 

~ QiJ 1
1 
k~biliyet ~ anla~3!<la yilk. He neticelenen temiz bir sevginin hi- bat yapılabilmesi için müsaade iStenll. .._ U,k: erınc ve d erceesmı bu su- kayesini mevzu olarak almaktadır· mişti. Doğrudan doğruya Vekiıletçe 

.~~i .. ~ar Anıcrikostı~rna gösterir- pek tatlı ve güzel bir bestesi vardır'. tayin edilmiş bir memur olmak itiba-

tilecek 500 ~iranın tazminat olarak mıı:ıtır. 

~~bi~ n sınıf m·'.111 Kız lisesinin bu Gerek piyeste rol alan, gerekse koro- rile, Raif hakkında oraca yapılması 
~i.. Bac;larb usameresi., de dün vu teşkil eden kızlarımız. temsilde ve Jazımgelcn kanuni muamele yerine ge-

• -ıı. ta <:> aşına k. . r 

hll1.. lehe vcı·ı . a ı bıııasmda şarkılarda muva.ffakiyct göstermic:Jcr tirilmiş ve milddciumumiliğc takibat 
"llln 1 erı ''c d ~ ' d b ~~ Uşlardır. ostıarı ha- nlkrşlnnmr.şlardır. yapılmak için iş'ar a ulunulmuştur. 

ı-l'g, il ll'ıercye Bu mu\'affakiyctc talebenin musiki. Dün müddeiumumilik, resmi evrak 
"'lllı... e din) ayakta ve b.. . 1 üzerinde sahtekarlık davası ararak, 

·•ıı§. enen t . uyuk bir deki istidat nrr ,.c !'leS!C'riııin güzclliğL ~ 
~oı-ıa Sonra Ot· stıkıaı marşile baş- le bzraber hocaları tarafından itina ile dosyayı birinci istintak dairesine yol-

J\Ieryemin annesine verilmesini de 
kararlarına katmıslardır. Duruşma 
masraflarını da suçlu taraf ödiyecek
tir. 

Sevgili kızının resmini, bir ma· 
dalyon içerisinde kalbi ü::crnde bu
lunduran matemli anne, diin sabah 
da göz y~şlarmı :mendiline içiriyor· 
du. Şofor Hnyrıye gelince o ka· 
rarı sakin bir tavırla karşıladı. ' 

Romen talebelerf nln 
konseri 

Birkaç gündenbcri şehrimizde bulu
nan Romen üniversitesi talebelerinden 
33 kişilik kafile bu akşam saat 21 30 da 
Eminönü halkevindc bir konser vere -
rek şehrimizden ayrılacaklardır. 

iki avukat muvakka:en 
Barodan çıkarıldı r, isirrıı· .s Carrington'un "Tor yetiştirilmiş olmalarının da tesiri ol. lamıştır. Birinci sorgu hakimi Rahmi, 

1 opereti 0 , v 

1
.. d halen m· vkuf bulunmıyan Raifı', P"- Çö I I d 

... ~ 
Jnanmı§tır. dugu görü uyor u. " .. p er en7ze dökerek lstanbul Barosu Başkanlıgından: 

1.a.rtesiden sonra sorguya çekecektir. 
d k imse bulunmu Baromu'l'.un 9'l7 l:iitük saymnda adı 

ctb İstintak tahkikatının. a\'a edilen; mev yor 
L> erferı ı Bugün ve yarın gecek ~uf olarak mı. yol:sa serbest bırakıla. Çöplerin denize dökülmesi için açı . ytzılı ve Eminönünde Yelkenci hanın -

h q f th ~ Yunoslav talebeler w d lan münakasaya kimseye gı'rmemı'ştı'r. da avukat Ali Şevket Erk ün iki ıfy müd· 
Q ••ı il 1 • rak mı yapılacagı. on an sonra anla-~li' .cb,kte ~ 8 d t'.) Münakasa uzatılmıctır. Yine talip rık • dctle ve yine Baromuzun 1286 kütilk sa-

" tr ·· · · §ılabilecektir. ır ır M d ıı, ".1de aınva Yu:?:oslavya unıversıtcsindcn 8 pro· b 1 d' . d ·u yısında atlı yazılı ve ey ancık. Adli -
! f '- koca . Y caddes· d ~ Tahkikat ve dava mevzuu, evvelce mazsa e e ıye vesaıt te arı ... edip çöp- h 

lııc. aıtat d' sıJe berab ın e oturan fesör, 8 talebe olmak üzere 16 kişilik lcri kendisi denize döktürecektir. ye karşısı lıüyiık Kınacıyan anında a-
~llt liııdc1t· ondiiğü er gezmcfe git- bir kafile bugıin. 80 kişilik ikinci bir ka- tekrar tekrar yazılmıştı: Ağırceznda vukat Hikmet Tekçe bir ay müddetle a-
dt~~r. \t~z~Ürklinünzaman 300 lira kıy- file de yarın şehrimize gelecektir. Bu ihtilastan duruııması yapılan belediye Bir araba kazası vukatlık yapmaktan nıcnedilmişler ve 
~. ı lıizllı ıyet zabıta çalındığını gör - yüz kişilik tdost üniversiteli talebe ve talısildan N'~di Ahmedin deli olmadı. 79 yaşında Ahmed, Bcyazıttan ge. keyfiyet İstanbul C. Müddciumumil gi 
~·· liatic: etçi liatic: ;a bildirilmiş: ev- profesörler İstanbul kız lisesinde misa. ğına, kendisine ceza! mcs'ulivct gel- !:erken, Hnlidin yük arabası çnrp:ırnk. tarafından 27_4_937 tarihinde al<lka-
ıı~ c }'a•- e\ıen ı::" h mesi icabettig·ine dnır Adli Tıb m"clı·- 1 l Ce d'I · · l'·l~tzr, r;aJanara'- arırup e edilmiş- fir edilecekler: gezdirme işiJc ticaret o- " yara anmı~, yara ı, rrahpaşa hasta- dar makamlara tamim c ı mıştır. 
~ıı. "' ao::t k since verilen rapor yerine, beş imza hanesine kaldır 1 t Adli d k '.~ ''lfry :ıı rr:naya baş dası meşgul olaca tır. · • 1 mrş ır. ye 0 ·to- Havanazı davası 

~. ~~ EN ı taklidi suretile bu netıcenin aksini tcs- ru Salih Ha§im muayeneye gitmh~tir. • 
"l ı ada n ElitRLEN Çenberlllafln etrafı bit eden sahte bir rapor hazırlamak.' d DIF hekimi Ruhi Vamık tarafından ~" l;ıfa i cryabe" bi _ Ka- Müd eiumumilikçe de tahkikata el ko. 'J i 1 b 
lh:~ı •iıtı·sd1?inde bi;. S~k~ğında oturan bir mesele oldu nulmuştur. Ha,·n(!aZJ şirl\Ctİ a•cyh ne açı an ır 

~ı l{ 1 1 Ye . ı sıınıtc• KA • Mezat yerinde neler p d k davadan e\•\clCC balı etmiştik. Bcyoglu 
ltıı slllil lllış Ve Zch· .ı aınılden Evkaf. Cemberlitaşın etrafındaki su ld encere en dU,en iZ sulh hukuk hi'tkimi. bu davanın dunkü 
l> §tır. }'akalanarak ırlenmiştir. Si- deposunun kaldırılması için belediyeye satı ı? Fenerde İnceler sokağında otur:ın ik d' b' k ı..b'\·flltı.t"h tahkikata baş- 1 ~ b" . . d b led' . celsesini, dosyayı tctlt e ıp ır ·arar 

'\ı tıt " .ı. ÇA basvurmuştu. Evkaf meı:r ıga ıtışık o- Mart ayın a e ıyenın mezat ida· Mehmed kızı 13 yaşında .Muazzez, pen vermek üzere bn kn güne bırakmı tır. 
~ b· fabtjı_ Llp t> :ıı b" ark haline getireceğini resinde 9152 lira kıymetinde S ı 2 par- cercden bakarken, başı dönerek 6 met- . · t d ~ ıri "'asında ~AÇAR}{ lan arsayı ır P 1 .. . 1 . . . . . Bu zarar ve zı)an ve tazmına a. 

l> k fabtik d Çalıo::a EN - de ilave etmişti. ça altın ve gümuş zıynet eşyası, 5128 re yUkseklıkten yere dUsmUştilr. Şış- fha!1mda !lfrl e• cet'C'van 
o;~tken a an 20Q ;a~ Şükrü adın- Belediye ş-hir planı yapılmadan ev· lira kıymetinde 655 h.:lı, 7227 lira kıy- 1i Etfal hastahanesine götUrillcrck, te- ;·as~ırnı s:>~ 53 

/: t b~. eli' ;ama~llc 
'r~bc O~toitakay, ele v et ~ibıit ça. vel Çcm'b·rlit;ş etrafı hakkında bir ka- metinje 1271 parça dıgcr eşya satılmış- davisinc başlanmıştır. Adliye doktoıu .'~sılmcs nt \~1

1~: t Q dclınin liden. 

:c~trı faJtcıcs; h: ÇARİ>T;~ı~:;· . rar verem.iyeceğini bildirmiştir. trr. Salih Haşim, muayeneye gitmiştir. 1 ~c~~m~C' ~~·~;·tı.aBıınıın iizC'rinc dC', 

l tıı~c(·tcçcrken llla!~arından R kecıdc davacı, ıt bC'd !ini NotC'rJlğc yatır-
ı> ile s: ıos5 nu §ofor \'orgin" es~] cad- s besi sütun 11ırı111ııınrı11111ıııııı11111ırırrııııuıır1ıırıı111ıı11111111111111111~ 1 ıııııııııı11111ııııııı1rı111ııııoııırııı•lllll1.,11rııııı1111111ıııııı111ıııllflll11111ıı•ııı1111ııııııır111111ıııı' dt,...J ha'dC', ihbara rnğmC'll, fı'rkctın 
... ı ,, rpllı lllaraı ın ıdare ,ıııırırıırır er · N ~ .1a~ 1§ ve .. 1 Otolllob·l k . • _ 

1 
z: oradan ahi ı nın hı!ını . "' IC'mı tı. o. 

Itır anllıı§ ~ ayagını k 1 endı • ~ f e . • f f tcrlıktcn g )('n CN'rb, 10'11 SC'ncsind 

t~ti.~~.ı. .. ı.,Lıesuı hasta~~ı:t~~ı;~~: ~::= B ,· r 1r1nc1 a m e s 1 c em 1 ye en 241 kuru un sn~t b <I lı olarak yatı-'( •"'t ~ .ll.\) <- ııldıı:-t mcrk ıındcdlr! 

r~ 'nıcd ~ Vozo , s h • d 1 A k • f • Vall dUn rte'd;, tekrar 
gidecek ~~r::::.-::):;::,~~ı:~~'.~;::ı da a zıya e a a a ıs ıyor 

Saltla a kavga YUzunden i' Vali ve belediye reisi Muhittin Us • 
.,. >'araıa... !Stkmış ve ka- ~ '() "Ofl · 11l§tır. g bi ,kmekçi (ınnında mi.ııtahdcm stelik ccmiyt'timiz: her gün sıkıttırryor. Ciız. tunda~ Irak hariciye nazırının şehrimt-

•er"a ~ O.küdarda r dan alın diye! Biz çahştrğımız yerde kaç giın ve ne ze gelme i muna e :tıle diın a .. bah An· 

~it ~ollıcr,_,l'-'tltaa~Ulvarda f bir okuyucumuz: ~~~~;:k senelerclrnberi fırınlarda kadar zaman çalrşacagımızr bilmiyoruz ki cüz:dan ala· karadan gelmıştir. Pa artc i ak§amı To· 
>ttt cı illa atııvar i ~r § ~ Sanatım e _ n bir yerde beş paranı yok. lım. Cemiyet bizden nasıl cüzdan istrmesini biliyor· ro ekııp.csilc h•a ıl an ayrılacak na. 

ilde b. l'1ata b ll'ltıhanıar 
1 

g calışıyorum. Buna ragme ıza merhem olacak dere· s.ı hakkımızı korumasını da bilmelidir. Bir patron zrrı u urladı tan " n a erte i günü tek-
ht ll1.ı 

1 
ıtcc:ckr aşııyacak 1 >u sene ~ Bize verilen haftalık yaram ı~i ~u.·n.de 11ir amel(', işçi değiştircmcmeli.Cemıyetimi. rar Ankaraya ~r1e ek, belediye iclcri ü. 

lcr cııe ır. ' mayıs niha-ı E · ı b h k " 8rıı,r llıe2:un g ccdc ckgıl. d ha ucuz amele bulunca zın ızım a kım·zdu daha ziyade alaka gösterme- = ıer'n 'c aJakad r m ı. mlara izahat ver. 
tcsece1t1talebc Yokt % Ustelik patronlar a sini istiyoruz. ~ meye dc\am edecektir. 

erdj ur. l'aJe. s · · . k rlar. ~ r. ;; hızı rştcn çı arıyo ı 11ıwıııı111ırrırııır1111ııııırı111ıırıırııı11111ııııır111""""ııtıııt1ııtllııı_....ıı...ııımıeıtı111lf'lll1;*1ı"lı11ıw,......1111ı*1111111""""' •*'""'' ~ ıllllllırtılflflllllllllllllllltll 1 A 
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SON HABERLER Tevkif an eden kaçan 
katil dün Adanad• 

yakalandılar 
Kont Ciano 

Arnavutlukta 
Petrol mıntakalarını 

geziyor 
Roma 30 (A.A.) - Siyasi ltal· 

Y(n mahafilinde, Tirana konu§ma· 
lan esnasında hiçbir yeni anlaşma 
yapılmadığı kati olarak

0

beyan olun
maktadır. 

lTALY A. ARNAVUTLUGU 
TEMiN EDiYOR 

Fransızca Le Temps gazetesinin 
Romadaki hususi muhabiri Kont 
Çianonun Tirana seyahati hakkında 
§U malumatı vermektedir: 

Bu seyahat esnasında, yeni hiç
bir siyasi mukavele imzalanmaya·
caktır. Bu seyahatten başlıca mak· 
sadın f tal yayla Yugoslavya arasında 
akdedilen anlaşmanın Arnavutluğu 
alakadar eden ciheti hakkında mallı 
mat vermek olduğu anlaşılmakta
dır. Mallım olduğu vechile ltalya ile 
Yugoslavya arasındaki anlaşma es· 
nasında, Arnavutluğun arazi tama· 
miyeti de siyasi teminat altına alın
mıştır. 

Fakat gayet tabii olarak, 'Adriya· 
tiği aşan Şiği sarayı rnemurlan gayri 
faal kalmayacaklardır. Bundan bir 
kaç ay evvel Roma ile Tiran arasın
da akdedilmi§ olan ve ziraat için se. 
nevi 1 O milyon liretlik bir borcu ih· 
~iva eden mali nnlaŞma yeniden göz 
Öen geçirilecektir. Bir ltalyan şirke
tinin inhisarı altında bulunan ve Ti· 
ran iş mahafjlinde ademi memnuni
yeti mucip olan, Arnavutluk tica· 
reti de münakaşa cdilmiyecektir. 

KONT Cf ANO PETROL KUYU
LARINI GEZİYOR 

Tirana, 30 (A.A.) - Kont Ciano, 
dün İtalya ile Arnavutluk arasındaki 

siyasi ve iktısadi münasebetler hakkın· 
da kral Zogo ile uzun bir mülakat yap
mıştır. 

İtalya hariciye nazırı, bu m\ilakattan 
sonra tayyare ile Berat'a hareket etmiC' 

~ 

tir. Burada imtiyazları 1talyaya veril -
miş olan petrol madenleri vardır. 

<Kont Ciano'nun Arnavutluktaki 
se~·ahatinc ve Arnavutluğun maden 
7.cngiliklerine dair bir yazıyı bugün 
bC'şinci sayıfamızda okuyacaksınız.) 

P'ransız Hariciye 
l\lazırı 

Siyasl meseleler i anlattı 
Paris, 30 (A.A.) - B. Delbos bu -

ı;ün -de senato komisyonunda haliha • 
zrrdaki dış siyaset ve Bükreş görüşme
leri. batı paktı, Belgrat Roma, görü~ -
mcleri. ispanya ademi müdahale mese _ 
!deri ve :Fransız - ingiliz münascbatı 
hakkında izahat vermiştir. 

B. Delbos, Belçika ile anlaşmanın 
Ren müdafaasına daha iyi bir elastiki
yet temin edeceğini ve fakat bunun bir 
batı paktı akdine mani telakki edilme • 
mesi lazım geldiğini, orta Avrupada ve 
Tlllla havzasında devamlı bir rejim te _ 
sisi lazım olduğunu ve fakat her devle -
tin istiklalini muhafaza etmesi icap ede
ceğin' söylemiş ve Fransa ile tngiltere
nin birleşmi_ş ve iyi silahlanmış olmaları 
lüzumunu kaydt:tmİ§tir. 

Londrada otobüs grevi 
başladı 

Londra, 30 (A.A.) - Otobüs 
memurları delegelerinin konferansı 
saat 1 7 de bir karar sureti kabul e· 
dildikten sonra dağılmıştır. Bu ka
rar suretinde, memurların bu gece 
yansından itibaren işi tatil edecek
lerine dair olarak 25 mart tarihli 
içtimada kabul edilmiş olan karar 
teyid edilmektedir. 

iş nazırı B. Brovn, bu akşam 
bakanlıktan ayrılmıyacak ve me-
murların mümessillerile temasta 
kalacaktır. 

Grev emri yalnız Londra bölge
si otobüslerine tatbik edilecek ve 
vilayetin diğer kısımlarına samil ol· 
miyacaktır. • 

Londra, 30 (A.A.) - Otobüs mc. 
rnurları adına mü1.akereleri idare eden 
B. Bevin üç çeyrek saat iş 'bakanlığın
da kaldıktan sonra, beyanatta bulun. 
maktan imtina. etmiştir. Sadece gre
vin ~ladığmı bildirmiştir. 

. -

Ankaradan / 

Cenupta 
kaçakçıhk 

idari otorite kuvvet
lendiriliyor 

Ankara, 30 (Telefonla) - Mersin 
limanının açıklarından memleketimize 
ka1rak eşya sokulduğu ve bu eşyaların 
içeri sevkedildiği anlaşılmıştır. Dahili
ye Vekaleti bu kaçakçılıf.a sahne olan 
Mersin ile Tarsus arasında rdari otori
teyi kuvvetlendirmek makııadile burada 
bir nahiye kurmağa karar vermiştir. 

Nahiye beş köyden mürekkep ola • 
caktır. 

Ank arada bir ekmek 
fabrikası kuruluyor 

Ankara, 30 (Telefonla) - Ankara 
belediye meclisi bugünkü (dünkü) top
lantısında reislik makamına :ı\nkaranın 
ekmek ihtiyacım karşılamak ve bir ek
mek fabrikası tesisi icap eden un ve 
buğday stokunu yapmak üzere salahi
yet vermiştir. 

Bu fabrikalar kredi veya istikraz ile 
'<urulacaktır. Mevcut değirmen de ıs _ 
lah dilecektir. Bundan başka, ~öp yak
ma fırınları, mezbaha ve sofuk hava de· 
potan yapılması için de 50000 liralık 
tahsisat kabul edilmiştir. 

Tasdikname verilerek 
mektepten çıkrllanlar 
Ankara, 30 (Telefonla) - Bazı mek 

tcplerin mecburi tasdikname verdikleri 
talebelerin bu ayrılı larını Vekalete bil
direrek tasdik ettirmedikleri görüldüğü 
için, kat'i ihraçta olduğu gibi, mecburi 
t~sdikname verildiği zamanlarla da key 
fıyctin Vekalete bildirilmesi m:kteplc • 
lcre ehemmiyetle tebliğ edilmiştir. 

Bu gibi hallerde talebenin ailevi va -
ziycti de göt önünde bulundurulacak ,_ 
tır. 

'1 9 Mayıs konferansları 

Ankara, 30 (Telefonla) - Yarın -
dan (bugünden) itibaren Ank~ıa ve İs

tanbul radyolarında 19 mayıs için hu -
susi bir neşriyat başlıyacaktır. 

Ankara radyosunda ilk konferansı 
talim ve terbiye dairesi reisi B. ihsan 
verecektir. 

Bir Leh artisti Ankarada 
konser veriyor 

Ankara. 30 (Telefonla) - Birkaç 
gündenberi şehrimizde bulunan Var§O • 
va operası artistlerinden mezz soprano 
Bayan Halinaneska, Ankara halkına bir 
cemile olmak üzere, cumartesi akşamı 
saat 21,lS de Ankara radyosunda bir 
konser verecektir. 

Bir ecnebi hukuk profe
sörü Ankarada 

Hitler 
lfçller hakkında 

bir nutuk söyledi 
Berlin, 30 (A.A.) - Hitler, bir 

nutuk söyliycrek nasyonal sosyalist 
devletlerin hali haz.ırda en mühim 
ikttsadi meselelerden b iri olan işçi
lerle patronlar arasındaki münase
betler meselesini halledebilecek da· 
hili bir teşkilat vücude getirmis ol-
duğunu kaydeylemiştir. :.: 

Führer, harbten evvel ve sonra 
patronlarla işçileri ayıran usurumu 
hatırlatmıştır. 

Hatib, bugün Alman halkının 
müttehid bir ki.itle halinde toplandı
ğını ve patronlarla iscilerin netice· 
de pek biiyiik bir eh~~miyeti olan 
bir iş uğrunda teşriki mesai ettikleri
ni <;!.aha iyi anlıyacaklarını ilave et
miştir. 

DÖRT SENE SERGiSi 
AÇILDI 

Berlin, 30 ( A.A.) - Hitler bu
gün "Bana dört sene mühlet veri
niz .. i~mi verilen sergiyi a~mıştır. 
Bu munasebetle Gobbels bir nutuk 
~ö!li?'erek, .. yapılan en mühim işin 
ış~ız)ıkle mucadelc olduğunu kaydet 
mış ve nasyonal sosyalizmin yeni
den ne şekilde tesis edildiğini anlat· 
mıştır. 

ŞUURf.,A BOLŞEV/ZJII ÇARPIŞIYOR 
Berlin, 30 (A.A.) - Dün akşam t. 

talyan gazetecileri şerefine verilen bir 
ziyafette nutuk söyliyen doktor Göb • 
bels, ezcümle demiştir ki: 

Avrupa vaziyetini en kısa bir tarzda 
telhis etmek için şunu söyliycbilirim ki, 
bugün Avrupada şuurlu milletlerle bol
şevizm arasında tarihi bir mücadele vu
kua gelmektedir. Eğer milletlerimiz bü
tün milletleri tehdit eden bu tehlikeden 
kurtulmuşsa, İtalyan milleti bunu Du • 
ccyc Alman milleti de Führer'e ıned • 
yundur. 

Y111ıaııisla11111 Akdeniz 
deuletleıile ınüştereh 

siyaseti 
Atina, 30 (Hususi) - Pariste çıkan 

Ekselsiyor gazetesinin hususi surette 
buraya göndenliği kadın muhabirine be· 
yanatta bulunan Başvekil Metaksas Yu-

.. 
(Ustycnn I incide) ~aya ıeçtik, orada marpl'all 

rımıze dün i:ece ıelmişlerdir. Sa.at 23 nnın altında saklanarak 
te Ceyhan oteline &iderek bir oda kira· dar geldik. _ _,, 
lamrılar ve ıonra otelden aynlarak so- "EskiJcbirden bir o~, 
kağa çıkmrılardır. ve Alqcbire yollandık. 1'~ 

Abdullah ile arkadaşı otele ıece sa- yakalanmak tehlikesi ce? ....... 
at l de gelerek yatmıJlardır. Hüviyet • birtakım köy ve kasabada' 
!erinin teıbitine ıcce imkan olamam?} hayet Adanaya ıeldik. . 
ve sabaha blm!Jtır. "Adanada bildifin~ ljlılt 

Otel müsteciri B. Şevket bu sabah rdik Ye .,
1 

gece gelen iki phım, resimlerinden, İs· çtJI 
tanbul hapisanesinden kaçan iki btı1 BtRtStNi ÖLDURMEIC i ..:ııııl 
olduğunu tantmıı ve derhal pclise ih • Tevfik, b~sının ıebl"""" 
bar etmittir. anlatmıştır: 

Fakat, bu arada, AbduUar ile Tev· ••Tevkifhaneden kaçın'_. 
fik, otelden ka.çmağ& muvaffak olmu§- ni bu hale sokan ve §imdi 
lar ve Kalekapısında Nebi'nin kahve- ~ bulunan bir adamı öl~ 
sine gitmişlerdir. kat muvaffak olamadıtn· .,.... 

Şüpheli iki yokunun otelden çık. nıyorum .. , . ; 
tıklannı haber alan polis memurları Tevfik ifademi verır~_., 
hemen izlerini takibe başlamış ve ni. ' lcanlr idi. Polis ifadelerini ~ 
hayet Abdullah ile arkadaşının bu- etmektedir. 
lunduklan kahveye gelerek kendileri. Tevfik, ifadesi arasnıd" ..4 
ni yakalamışlardır. k\ımetinin kendilerini r•"' j 

Polislerin eline düştüklerini anla- mctimize iade edecefindell 
yınca Abdullah mukavemet etmek is- da söylemiştir. 

3 
temi§, fakat muvaffak olamamıştır. tki katilin üıerlerinde 

ka para bulunamanuıtır· 
VZERLERI NDE NE !JULUNDU, sahte hüviyet varakaları d• 

Yakalanan katillerin Ur.erleri aran- ISTANBUL MUDDE/Cfllrl-
mı§ ve Abdullahm üzerinde dolu bir BEY A'N Afi 
ta.banca bulunmuş~ Tevfik'in üzerinde ~ 
de bir tabanca, bir fişek ve 300 kuruş Katillerin Adanada te~ ,. 
çıkmıştır. lstanbul mUddeiumuıni5ı JI,. 

Emniyet müdürlilğilne getirilen mev Onat şu beyanatta butunil1 
kuf1ar dün gece geÇ vakte kadar sor. "Katiller lstanbuldall ıl. 
guya çekilmiştir. kaçmıı;lar ve muhtelif k~r 

Adanalılarca meçhul bir sima ol. nyarak Adanaya sıtI?işl ert 
mıyan Tevfik İstanbul Tevkifhanesin- da Ceyhan otelinde bır g t 
den nasıl kaçtıklarını §Öyle anlatmış· ve otelin mU!teciri şe"ıte 
tır: ta.nmmışlardır. ,ıs 11 

'Tevkif edilen Abdull -~ 
NASIL KAÇMTŞLAR1 

"Pencerenin parmaklrğını söktük· 
ten sonra. süngülü jandarmanın arka
'SJ oonuK"Oruugu on- sıraaa: ll"Şkgıya ..... 
Jadım. J andarma beni görmedi. Atlar. 
ken ~ok heyecan duydum. 

"Benden sonra Abdullah da atladı. 
Bir aralık durduk. etrafı dinledik. Ses 
seda işitmeyince yava§ yavaş kaçtık 

ve Sirkeciye kadar geldik. 
"{}zerimizde 150 lira kadar bir pa • 

ra vardı. Sirkeciden sandalla Haydarpa· 

.k. sııor
sorguya çekilmiş ve ı 1 fil,_ 
bul tevkifhancsinin seJcf~ 
ındaki bir penceresinde~ • .t'" ~ 
111\ltu'l A~ucn. .., ... ,......... iOU", 
kaçtıklarını, firar haditıe:ıe 
lcrine kimsenin muavene 
dığım söylemiştir. ~ 

''Kendileri hakkında tf .. , 
kararı vardı. Ada.nadal<ı 1 

1
., 

}ar" 
devam edilmektedir. ıpJ' 
kara yolile sevkolunarak 
dcrileceklir. 

nanistanın rejimi için bir korporatif - -----------------------
,, 

!Asilerin en b~ 
zırhlısı balıf' 

devlet projesi hazırlamağı düşi.;ndüğü -
nü ve bu projeyi reyiama koyacağını 

söyliyerek Yunanistanın da diğer dev
letlerden ilham alarak hudutlarını ve 
silahlarııır tahkim etmekte c!duğunu 
bilc'linniştir. 

Ba vekil gazeteciye bir Balkan ve 
Akdeniz devleti olan Yunanistanın yine 
Aldeniz ve Balkan devletleri bulunan 
Türkiye, Yugoslavya ve Romanya ile 
müşterek siyaset takip etmek mecburi
yetinde bulunduğunu il:ve etmiştir. 

HATAY 
Anayasası 

(Usfyanı 1 incide) 

"Antakya, İskenderun ve havalisi 
Türkleri vaktile tarla, ev eşyası ve hay· 
vanlarını satarak şapka tedarik etmiş
lerdi. Şimdi bunlar büyük telaşta olup 
şapkalarını Asi nehrine atıyorlar. 

(Ustyam 1 incfti6) 
. f3ı 

den mürekkep bir fılG ~ 
1 O mil şarkında kiıi~ :ıJf 
mindeki kasabaya bır 0 

.. ~ 
lardır. t .,,,,, 

Ankara, 30 (Telefonla) - Lyon ü - ------------- --

Buna sebep kuraklık dolayısile Arap. 
tarla Türklerin beraberce çrktıkları yağ 
mur duaııdır. Duadan sonra. Araplann 
tarlalarına yağmur yağdığı halde Türk 
!erin tarlalarına yağmur yağmamıştır. 

Türkler bunu şapka giymenin semavi 
cezası sayarak şapkalarını atmışlar ve 
yerine sarık ve serpuş giymişlerdir . ., 

Tayyareler yarım ,.,a '#, 
sabanın üzerinde dola~ 
kaç ağır bomba ile bı ~~ 
çıkaran bombalar at~lf 111 ' niversitesi mukayeseli hukuk profesörü 

ve mukayeseli hukuk enstitüsü müdürü 
profesör Lamberc, Hukuk ilmini Yay
ma kurumunun daveti üzerine, konfc -
rans vermek için, bugün (•dün) Anka 
raya gelmiştir. 

Profesör konferansmı yarın (bu gün) 
halkevinde verecektir. 

lzmlr gaz depoları , ahir 
haricine çıkarılacak 

Ankara, 30 (Telefonla) - İzmir 

şehri dahilindeki gaz depolarının şehir 
halkı için sıhhi bakımdan tehlikeli bir 
vaziyet taşıdığı ve depoların şehir ha -
ricine liıkan1ması hakkında halk namı
na iktrsat ve Sıhhiye Vekaletlerine vu
kubulan müracatlar tetkik ctlilmi;i ve 
gaz depolarının şehir haricine çıkarılma· 
sı muvafık görülerek mahalline buna 
göre tebliğatta bulunulmu§tUr. 

Muamele vergisi 
Ankara, 30 (Telefonla) - Maliye ve 

lktısat V ekaletlcri muamele vergisinin 
1937 senesine ait vergi tenzilat bayi 
cetvelini hazırlamağa başlamıştır. 

Cetvel haziran'dan evvel h:ızırlan • 
mış olacaktır. 

lktısat e a,mu,avlrl 
Ankara, 30 (Telefonla)·- iplik va • ı 

ziyetini tetkik etmek üzere Kayseri ye .
1 gidip gelen iktısat Vekaleti ba~müşa -

"' VOLGA - Moskova kanalından ge 
çcn bir filo yarın mayısta Moskovaya 
gelecektir. 

cı tNGİLTERE'nin yeni Bertin sefi. 
ri Nevillc Henderson, diin B .ı:-linc git
miştir. 

• Dr. ~CHACHT beynelmilel ser
ginin Alman pavyonunu atmak üzere ı 
26 mayısta Parisc gidecektir. 

"' FlLlBE beynclmllel nümunc ser
gisi ayın üçünde açılacak ''e 16 sıoa. 
kadar devam edecektir. 

eı ALMAN Hariciye nazın Von 
.Neuratin Romayı ziyareti programın. 
da hiebir değişiklik loktur. Von Neu. 
rat 0 mayısta Romayı ziyaret edecek
tir. 

"' LONDRA otobüsleri grevinin ö. 
nüne geçmek üzere yapılmakta olan . 
giiriiamcler hiçbir netice vermediğin
den, bu grev evvelce bildirildiği gibi 
bugün başlıyaraktır. 

Suriyedeki Arap gaztelerinden Elinşa 
yazıyor: 

" Antakyadaki İ ran konsoloshanesi 
Türkiye davasının merkezi mi oldu? 
Çünkü Antakya Türkleri İran konso· 
loshanesinde mütevali toplantılar yapı· 
yorlar ve İran konsolosile muhtelif iş. 

!er üzerinde görüşüyorlar.,. 

1 2 ev tahrip ediJnııJ 
manlar tutuşmuştur. . ~ 

A ver tayyareleriP111 ,&fi 
olan ahaliye mitralY~r· 
oldukları söylenmekt ~ 

MiLiSLER ".4 ( ~ 
G 

. . 10 . 
uernıca cephesı, "·ri..-.ifl 

1 ~avas ajansının muhıJ>~ı1!""*'1 
Guernicayi müdafaa jl' 
13 milis taburu Bilbso>" 

mışlardır. . ·ıJJ 
Asilerin mevzilerı f', 

ya 20 kilometrelik bir IJ1 ,,J, 
lunmaktadır. 1)1>'-~ 

BlLBAO soşJ\L /.J 
Buenoı. Aires. 30 ( A.A.) - Santia- Londra, 30 (A.A~.~ 

go ıdel Astero eyaletinin §İmalinde, zel. hükumeti, Bilbao bOI .. 1') 
zele vukua ~etmeden birdenbire büyük lisin in tahliyesine f(l~,j 
yarıklar peyda olmuştur. Birkali kilo • mesi hakkında Bask h ı ,J 
metre uzunlugunca imtidat eden bu ya- fından yapılan mürs~,,ı 
rıklar üç metre derinlikte ve bir buçuk İ§e yardı~ etmeğe k•'l. 
metre kadar genişliktedir. Kısmen tren ~ f 
ler hareket edememiş ve bir çok yollar Yeni bir buz klf / 

Yer yarıldı 

geçilmek bir hale gelmi§tir. Halk pa • 1\1 k 30 (A·A-)~ · . 
1 

os ova, ,:4 

e ezga arın ue vıri Von der Portcn bugünlerde fstan- nığe tutu muıtur. f t ·hı dan b·•tf"'"~ 
bul, İzmir, Adana Mersin ve Tarsus ha- adındaki yen· buzkı~ ~ 
valisine ~~dec~ktir. . ilmi Felsefe nize indirilm~ştir. BıJ" 

Başmu§avıre bu seyahatınde sanayi I~ .. . l denizi seyahatlerinde ~ '/. 
müfettişlerinden B. Müeyyet ve müra - Dun ve Yarın Kitapları'ldandır trr 11 b' t 1 k o~ 
k

. · F ' k . ın on u . (f 
.ıp komı&er B. Fahri refakat edecek • ıyatı 40 uruıtur run boyu f 06 m etredir 

tır. leri 1 O bin beygir k0 
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Yeşil Cehennem 
Vı{AZAM:cAHiDE osMAN ~ 

Fakir Arnavutluqun 
zengin madenieri 

Bütün petroı imtiyaz~arınu 
l talya alm al< isliyor 

~çr,... • 
l1j l( . ~ 

~~ePte·~'lLARIN HUL.ASASI: 
•y •ı·· ıınsWa d k dt l.ll'~\!\ · . n 1 tan tonra iki 
d:-~cktor ~n izin almıttık. 1916 
~ ' .trni2: za atla Yetil otele rel • 
q 1 L· ınan h nıçbil' • ayatımızdan batka 

t •"-- ıey aılak d • h~ı -ıtt ne k a ar etmıyordu. 
•q? O adar yani d.. .. .. 1 ti '• tel •t uşunmuıı· 

t\in·· e ıeldiğimizin \Clah 'k. ~ .. u, Yani 1 a ı ın· 
t . Çuk bir ıı ıkla elimize geçen 
qlaaj lll<!ktup 'k' · "et"tni • ı ımıze t!e ayni 

•"'- 1 tti. 
olcı: ~bun " · 
t_ .. dıığu_ uzerınde Luis ismini ı 
illi\\.. ...uz 2 
L... 112: kadı 

1 
ıunan, otelde ııördü-

"ll~ n ar ara d tıı ~Ya çalııtık sın a onu arayıp 
~ ltend' . 'doktor Cevat mek 

,., i .. d. ıaıne ve k • . , d " ı; fclc rme ıçın aıağı • 
'Yti b · at hala tered:Ju"t .. tı• · Qır e.ra} k ıçın -
~ l'lt\lıı tnekı metrdotelc yakla§· 
te~ &atı ıa lı tu~u vereceği bir ıı· 
~ deıı bi ç bır kadının metrdo-
ld- l'lnektup aradığ ·· d" tiı~ - 11 lui ını gor u . ... °'.. 1

••• Ve h · doıc te b:\tlad 
1 

emen ıkisi yÜ· 
~ loı- Cev ı.ar. M3dam Luisle 
vll t... at n k ~ q·hr va k" e onuıuyonardı? •• 

1?-.ıet'ak c;. 1 dok~or asıl mdctu· 
~ .. d:utı 1Y01'du: 

~lal', ded·luiı Viyanadan çağm-
ş ı. 

d ııval't a :-ı.. 1 aile· ıQ Yi.i sıne gelince Viyana· 
~dı Ş z senelik e·ı_· '-" "h _ _.. 
.\l ı Uvarta • ~.Jt>I oır ,o ....,,1 

l 
ft.ed ş Rıleaıni teııiı e:!en 

di, Q• Uval"ts h k'k" • .. ~. glu M • " 1 ı bir ,ovalye 
~?tı Ol"la Şu"art k " "k b" ~ ~ rn ~ s uçu ır 

lldl h' ~gıızasrnı en kısa bir za· 
"-ıtı, F~ ticarethane haline getir· 

~ı h'r &i: at Luis Şuvartfın ko-

l ........... n ölü ola k bul ~ ........... ra undu; ve 
ı -<::tı-a· ... .... "'-•• , ~· ... 1 o '''s ... ,.. ... ,,"" ,, ,. __ .. 
ıt • nurı j..; M . lea- tey~l\t . 2·" ı . adam Luıae 

' l apmaaını teklif etti • 

........ ~ 
t il.kını • 
d lst z sızin · · a ·ı •nbuJ.d ıçın en iyi yer bu -
tt~ ; tıız Ya§aur. Dinlenmeğe ve biraz 

a rnaya .hf ....._ i;: 1 ıyacınız var .. Bi-

' ıraz d 
l\.ııta a .... 

l'-· ... 
ıın ıı:ı gUn 
ı.,, rı •ab sonra b' "Q)i,jlt ahınd ' ır zafer yıld" .. .. 
)arı ''nl'ka, bUtiin ot .. 11 onumu • 

ard 1 gü . " er harbin en "'t" ı. ~ nlcrındc b . . il,c '- adanı L . n ırıni yaşı • 
~ '"' b' uısle y . tıl\\ . ır auv cşıl Otelde 

nr. Cevad Madam Luis'te atadığı bir kadını 
bulduğunu düşünüyor ve hiçbir vahıt onıın 
bir casus olabileceğini hatırına getirmiyordu 

Arna\ııtlugun kırk İki yaşındaki 
kralı Zogo'nun Kont Cıa.no tarafına §U 

şekilde bir ultimatomla karşıla§acağl
nı 1ngılizce Daily Express gnz~tcsi ya 

zıyor: 

Büyük petrol imtiyazlarını 1talya-

tarı otel pencerelerinde en renkli birer 1 
işaret gibi sallanıyor; ve otellerin içeri

sinden harpte bestelenmiş zafer şarkı -

)arının seseleri işitiliyordu. 
Kulaklarımda bu sesleri ne kadar çok 

hattrlıyorum?.. Adeta çocukluğumda 
gecirilmiş bir şenlik güniinde olduğu 
gibi orada duruyorlar. Onları hiçbir\ 
müşkülata rastlamadan daima hafıza -
ma getirebiliyorum- Niçin?.. Belki de. 1 
bir zafer yıldönümünde doğrudan doğ -
ruya herhangibir haz . ~uymuyordum. 
Harbin içerisinde zaferı bızzat kazanmış 
ve dövüşmüş olanlarnı zafer şenlikleri • 
ne karşı ne tuhaf hisleri vardır. Her -
halde biitün enerjimiz böyle bir zafe • 
rin kazanıl:lığı dakikada birdenbire kay· 
bolmuş yahut umumi hareketlere ka -

rışmış olacak ki. ctra~ımız~a ~nları bir 
kere daha hissedeır.eyız. Nıtckım. saba· 
hın en erken bir dakikasında, bııyrakları 
otelin pencerelerine çeken küçük çocuk
ların şarkılarına rağmen her şeyi Jakavt 
seyrediyordum. sadece, Luis. bu şenlik 
gününün niha}•et tarafında gözlerimin 

Bir kadında 
iki yüz 

önünde kımıldıyordu. Ve işin en garibi 
onunla bir kere bile daha karıı karşıya 
gelmemiştim. Yalnız doktor • Cevatla. • 
Yeşil Otelin bahçesinde konuşa konu -

ya vermek ''c İngilizlerin almasına as
la müsaade etmemek! 
. tt.alya, Arnavutluktan bütün 1ngi

hz nüfuzunu sılmek istiyormuş. 1ngi. 
liz gazetesi diyor ki: 

"Anıatıutluk fakir bir memlekettir. 
Fakat nuıdcn1cri zengindir. "• u Zogo 
drı lnı nıcuıcıı1cri isletmeric mukted:r 
<'"ğ°ldir. Scn~1N"':e /ta.hıan parası al. 
m."k m.ccbıır.yctı h&•l olmıoı ııe bıı 
s"rctlc lıJııssolininin tca 'ri aitınd1 bıt· 
ıwnı1m.ıı§ftır .. , 

.Ayni gazete. Kral Zogonun Arna
vuUu'ltta, Arnavutları ecnebilerle ev
lenmekten mer.eden bır kanun çıkar
masmın bilhnssa Avnıpada tahsile gi-

den gençler arasında hoşnutsuz;luk u. 
yandırdığını yazıyor. Ve diyor ki: 

"Bunlar, tekrnr Arnavutluğa dön. 
dükleri zaman zıbniyet ve adetleri a
sırlarca geride olan kendi mıllettaşl:ı. 
rile evlenmeğe mecburdurlar ... 

şa yaptıkları bir sabah kahvaltısının bü· 
tün hareketleri kafamda kazılı kcılmış • 
tı. Balkon kapısını açtığım zaman. Ma· 
dam Luisi tekrar orada. doktor Cevat· 
la yemek yediği ayni yerde bulacağımı 
ümit ediyordum. Tıpkı o dakikada ol • 
duğu gibi bana bakmıyacaktı . Yahut, 
benim orada mevcırdiyetimi bile bilmi • 
yordu: doktor Cevat benim h;;l\.kımda 
ona en küsük bir imada bile bulunma • 
mıştı . buna ra ğmen Mııdam J~uis ora • 
da düşündiiğüm zaman. bir dakika. ba· 
şını arkaya doğru cevireceğini ümit e
diyordum. Bunun b'r hayal oHuğu mu-hakkaktı Yesil Oteli bahçes'nde ve gü- ,, k tt 2 3 N • 
nün h•nil• )'Üksdmoğ• başlad«• •n mk o a a ısa n 
bir dakikada bile orada ümit ettiğim bir 
hayal ... Zaten. hayallerin daima gece gö- Bu m .. b tl .. l b . ründüğilnü zann•d•nl•dn aldand•ğma unase e e guz e ır 
şüphe yoktur. Gece hayallerinin ancak ÇOCUk balosu verz.ldz• 
bir hastalık olduğunu söylemeğe mec -
burum· bir hastalık ve daima bizim za- H . ) ,.,n.;:,.;..,dan i•tUad• odrn bir hastahk.. Tokat. ( u~uj;,. - Bugün ha-

1 
melek yüzlü bir çocuk dört tarafına 

Halbuki. biltlln hastabğuna rağm on va, çocukların • ' ka~r açık ve • gültlcilkler ve çiçekler serperek ge· 
1916 d• Madam Lui5' ka'1• garip bir dm·u: ~_erd okul, ıkr'd' çevresinin çiyordu. Şimşir dallan, yıldızlar. gü· kuvv.ı duyu)'ordum. Doktor Covat, bir kuı•IP 11',? e ~·••bar, konu nıa· ler çocuk reaimled ve çiçekl<rle de· 
ş<nlik geminde t•n•ştumak lü•umunu l~r k.ayn•i" Ku~k .. kucak çiçek, zcli bir hôle arabayı kuıatm•ı. na· hi5'eım•miı olsayd• k•ndi k•ndim• bu· ş•mıır ~ıınıyor.f?u~u." b~nlar oku- "l".' .Y•Y• yürüyen melekler hôle
nu l'apacağ•m mubakkaku. hu şeyd•n lun ve toren ka 1 es.mm suslenmesi· nin ,çmde arabayı sarm•ılard" 
vV'l Mad•m Luisi mmk edi)'o•dum. ne yanyacak. yem nesil kendi gÜ· Töreni ilkokullardan bir çocuğun 

e " " k tl luyor "23 N' ·· · · 
B'lhma .,kfim harbi)'•nin "n,bi ka - nunu u u . • "an ıun,. açh, onu hır bat· 
d;nlar hakkmda mdi•i di,.k•ill•r. bu . Cumhunyet meydanı bir uçtan ka8' tak•h etti. Ortaokuldan Mcs· 
,.

0

1 u,.rinde b•ni ,.urÜmoğ• sevk•di)'or- bor ~ca dolu . • Daha okullar görün- r~r Gürgene hawlad•ğ• and verici 
""' ,.,.

00 

... ,.,,,.. ••"<•• c ...... ,..ım• meıh. Fakat ııte bando da ıelıyor. bır aytayı okudu. olduğunu •ö)'1'mlştl; ve hoy•t>n•n i<in- Şeh•_r bando~u sokakluda uğultuyu .. K ülıür direktörü Aliııan T anural 
od• 200 .,ndik e"ar•ngb bi"ak•m v•k'- kest" Gcld" amt karı•sında yer Cumhuriyet çocuğu.. diye baıla· 
alarm k•mddand•ğm• ifade ,diyordu. Şu ald" yan aytaoında gençliğe çal<Şkan, u-
hald• Mad•m Lui• bir ea•u• muydu?.. . lıte .0k~.•!l.~r .d• gözüktü. Öğren- Y•?ık, çevik, tetik olmaamı öğüt-

• Daha ilk dakikalarda k<ndl kondimr bu· cıler gn gogusluk ve gömlekleriyle led" 
nu soruyordum. Bir musl .. Halbuki bir sel suyu gibi caddeleri doldur- Bundan sonra Atatürk anılma 
doktor Covat. bu tchlik•ye karş• •n bU- muştur. Faht akııı düzgün. her okul ayrı ayn gelip çelenklerini 

yük bir samimi)'d içinde ha"k't edi • Halkev•mn ve Hava Kurumunun koydul~r. 
yor; vo belki de arad<);. bir k•dmda ~aramı hı~calunç. Okul çocuklan C,eçı~. töreni tam bir intizam icin· 
Madam Luisl buldu.ğunu d üşiln il yor • •ııcsaf bİı~adda~. .. d~ aurm uı, en canlı ve diri bir dikkat 
du. Halbuki. ilk vot>f•m doktor C..ad• Önde. •Y, Kork~mutan, gulcr goste:en ok~lu aynmhyacak "jüri 
böyl• bir hatadan kurtarmak nlmah)'d" çehrelenle arkada '"!ayet h•ıman· heyeh,. geçıtten •onra hemen not· ları ~;up halındc safları dolaşıyor· larınt karşılaştırarak neticeyi ortaya 

lar: ~1e.rhab~.' s~cuklar!., diye hi- koymuşlardır. Bu neticeye göre 
tab edıld~~çe . Sagol !,, ıt".ııleri çevik Cumhuriyet okulu birincilik kupası· 
ve sert yuksdıyor. nı kazanmıştır. 

( Devııımr var) 

aı~ • ve h' arcdc 0 b· dığ ıç de h gece tanışa • 
ı 'tltcrıı :aldc aabah~:h~ngi. bir alakam 1 

"" licr Yanmıştı Y n bır çocuk gi· l 
Muhtarın başını 

kesenler 

fotoğrafç11 .nn dördii beşi biri· Halkevindesant 16dan 19 k 
biri ardına res mini çekmedikleri dar devam eden cocuk balosu

8 

p:k 
grup bırakmn?ılar. O~ullar namı· neşeli g~.. Baloda tekli , e grup 
na yapılmış bır fantestık tablo var- halinae türlü danslardan ba•ka .. 

d 
k' h rke · " .. .. k d l>. şıır. ~itı taraf ın. ' 

}ta ve bayrakla · . 
1 

Avustu r ıçındcydi. Al • 
rya m .. t s u tefik bayrak • 

ağlık .............. -.---1 
"-tliuaıı.ı cıo servısımiz 
tttt oıı be, ktol'\ınıuı P 
~ ~ ıcı. buçuktan az&rtem günleri 
~t li ~haneıııtıde Y6rnlye kadar ga• 
S.,~a~tı 119 a k~da~~artcst gUtılerl 
bııı11 °1tu..... klt:ıcı .... a.ıeu Tayyare 

de ı. " .. cuı a """r• u {',.._ O\abuı rırnı~ ç numarada 
'~le h Cder. Yecıı kupon uıuka. 
ts:ı:ıUıı e.:,ııtatıkıarı tu...~... "l tA- dokt 
d.. '"""1. ı -aeııtnı bl orumuz da bu 'de il • 12 cunıa~ı tlktıtlp kendisine 
'>,~ llurat~ A.kaa~ •ah, Perııembe 
.\)-ıı~talrıde illa caınıı :Yda, Millet cad-

)t:""'- ltlttıd <:Ocukı &t§ısnıdakı mu-
tıı.:"'trt....._-.e dt arınıı 1>~· x)~ eı:ı ı1oktorı11.rıa bakacaktır 
~it dokt rlerizıe b r:ıız da oku· 

' kap 0rurn &zır bul tb.~ Pa.ı ı lııtıkı uz Fab unmak. 
_:-'Qt a~ aı Cadd rettin Dl§men 
ti "- bu1tınd ıtln!erı eıılnde 127 4 "'l le ug-u aaat numa· 
1~ra.dara.1tısy :bı Cloktorl4 .ııe 20 ara. 
I~ de Olta •atı ve ahrnııctıye Necatı Pak· 

"' ~:rı.ıcuıa cııına gu cactdesı 1-2 
.\ 8.k l4! rıını21n dl nlerı aynı saat. 

Qttı ~l ı..:Vllerını /!etine bnkacah· 
~ l'lp a.p llda Bevtk apacaklllrdrt. 

ı,l"tıı.ı llıııh~llrtınıa.nrnda.ta§ tramvay cad-
~ •Unn °ku...... atlnnet ~--..hı et ed J .. cuıar c;i Emı-ı 

llıt ela. a~; "ltaaraecekur. trnıun <:ocuk • 

" llıul'\ı nııın Y I>!.'rte 
~tteıı.. ~1111 ,::rada llU v Ec:ıancst Y -wı:ı '" 'ti .r~~aı nnct t l!• 

'~ ttlıı1ta1:1.~ltıı)·o:ıa.l<tınuN <:dove llıhhat 
hı '"ra.ıu 'ilde rı heh ktorunun ~rı:ı e \ e a ertnı lııllı ı Ya. <:ocıı1tı boııcıerı )'ecU ku· 
ıı t..! l'lıı.t Pacaltt arının mlze en eh ~;ıı )>ııı .. ~ ır •unıı • b~ tre -<.<ıı~ • l't ameli· 

~ııı-t ıtınra l'lııı d kuıı caat 0ktor d dır 0rıun.o- Cdtrk ' işı;ı ,., sün 
· -rı en l{lJ • le:ıı t IRliN'un ane götUrmek 

I 
'l'z aktrislerinden Creysi Fild 

ngı 1 • H ı· dd b 
b

. k h ft danberı o ıvu a u-
ır ac a a b" "dd 

l 
~ Aktris uzun ır mu et 

unuyor. B I b film cevirmemişti. unAun a 'kerla· 

b 
~ u' · takdir eden men a r 

er sana nı . 

Katil yiınıl seney e, ar
kadaşları altışar sene· 

ye mahkdnı oldular 
Balıkesir, 29 (Hususi) - Balyanın 

Boynanlar köyü muhtarı Mchmedi ge· 
ce yarısı evine girip başını balta ile ke
sen Mustafa ile arkadaşları Çapur HÜ· 
ııcyin ve Karı SUleymanın ağır cezada 

devam eden muhakemeleri bitti. 
:Mustafa, cinayeti taammüden işle • 

mekten 20 sene, di~crleri de altışar bu· 

çuk sene hapse mahkl'.'ım oldular. 

l kt 
.. ger.enlerde Amerıkaya ça-

ar, a rısı ,. . F'ld ğrrdılar. Yalnız Gr.eysı O 
1 g~~ç yıldızlardan değil~ır. ~kur: ıçlın Hav• rnarfl mUaabalcaaı 

.'\ 'k ider ~ıtmez ı ış o 8· af"!l1dı ,...,.merı aya g . .. .,, 
rak hemen bir makyaJ ustasının o· .. k id ve sanatından daha Ankara, 30 (A.A.) - Türk Hava 
nune cı ·arı 1 • • • l " Kurumu tarafından bir hava martı güf· 

evvel biraz rendeŞme!ı. ı_çın kuzu.mi ı 1 

k
t mn ''aJ a tesi müsabaka._ı açı mıttır. Şartları ba-

h.,,srl oldtı. lnıtiliz a rısı ' kJ k' k · n o va kurumu mer ezı tarafından iıtiycn· 

n 
.. kad~. r nı'iıdleŞti? nu.n. ub~lu akrı . ı d' "' ~ n 1 tere verilmekte ır. 

rç.aı'rnlA,.de re:.. nÜZC sroreHı t',('ı· e ·dtll" Udd . b' """ ~. " "' "' :Müsabaka m etı ır temmuza ka· 
. Ü saokAh resim o ıvu a ı nız. stte • . l rda almm111t1. dar iki aydır. 

avak bastıi:'ı dakıka a l' Birinciliği kazanan esere yliz lira 

Al k
• . kvai ustasının e ın· . 

tta ı resım ma. F'ldi österiyor. mükafat vcrilecektır. 
den cıkmış Gre••sı 1 r. ----------------------

Kuponu -----·-
·-------------~- --

Radyo 

ı ·ı e sın sozunu en ine çeki- monolog. ~arkı ve giirbüz çocuk 
yordu: . • yarışları yapılmıs, her cocuk d.,ğıtt· 

Elın.de bılgı. me§alesini tutan öğ· lan k8rne kar§ılığında büfetlen yi· 
r~~enın gergın ,göğüelü silüeti (). yecck almı§ltr. 
nunde bebek r ·' )asına oturtulmuş 

YALOVA K APl.4'CA51 
t - Pt1AYI STA AÇILDI 

A~ey tşte tm cısl Ulr~kt6r t OJ?ilndPn: 
Mayıs ayı zarfında Kaplıcaların otel ve banyo ücretlerinden yiı:: e "!.ırk,, 

tenzilat yapılmıştır . 
Tabldot yemek 60 kahve altı 20 kuruştur. 

Mayıs ayı zarfında: 
Bir gün b'r ıccc veyahut iki ıün bir ıece kalmak üzere kC'mple t-iletlerde 

dahi tenzilat vardır. 

Vapur. otobüs, bir banyo, iki öğle ve 
bir akşam yemekleriyle sabah kahvaltıSI 
ve b'r gece 

OTEL 
Vapur, otol• is, banyo. bir öğle ve- bir 
akşam yemeği ile bir kahvaltı ve bir 

gece otel. 
Mayıs ayı içinde her hafta cumartesi 

Bir ki;ilik bilet İki ki<'il k bilet 

4150 $70 

,oo 750 

günleri saat 13.30 da Yalovaya h ' r v:ı· 
(2433) 

pur kaldırılacaktır. 

Cüınhurivet ~ l erkPz 
·' 1 iirk ı ye . 

l ~anka , ından. 
Hissedarlarımıza beher hıs11e itib:ırile 1936 senesi için vcrı'lm · hi d 

ı sım : 

t,dres: 

Müs':lbaka 
- 62-

• h · csı sse arlar 
umumı eyetınce kararlaıtınlan 645 kuruşluk safi karın M k B • 

1 

• er ez ankası şube· 

sı bu unan yerlerde 3 mn•ısta'l itibaren rubelcr'M' zcc ve b 1 

1 

d · · . u unmıyan ycrlerd • 
e 15 mayıstan ıtıbaren Zıraat Bankası ~ube veya sandıkla • v • ~ ba§lanacağı ilan olunur rınca Gagı tı mı:sına • (2477) 



1 - KURUN 1 MA YJS 1937 

S i g a r a 1r .... K.URUN7~~~,,~ı 
Bir bombardıman ·esna-J d:k~!!~~~!~rı 

· J • t J. •ı • ~ amlrla ... ndadlrl 
SlRUQ lCQ e Ul mlf •• l Hukuki bir mese-

Bir senede içilen sigaralar ucuca dizilse/er \ le!.'iz 1!'' var.? 
aga kadar uzayacak bir JıiJprü kurulabiliyor i ~alı mükelle/ıget 

65,000,000,000 sigara on ikiıcr 
on ikiıer olarak uç uca dizilse aya 
kadar uzanan bir köprü yapılabilir. 
Bu rakam herhalde bize bir senede 
yalnız İngiltercde içilen sigaranın 
ne kadar bq döndürücü bir mahi
yette olduğunu gösterecektir. 

Dört tütün tiryakisinden bir ta· 
nesinin on sigara içtiğini tasavvur 
etmek, tütün ıirketlerinin temin 
ettiği karı meydana koyar. insan
lar, vergilerin çokluğuna, para ka
zanmanm güçlüklerine rağmen her 
iÜn biraz daha tiryakilctiyorlar. 

lngiltercde tütünden alınan resim 
geçen senekinden 4,300,000 lngiliz ı 
lirası daha fazladır. Bütün dünya· 
da sarfedilen tütünün bir buçuk 
milyar kilodan fazla olduğunu ista· 
tistikler gayet aıikar bir surette gös· 
teriyor. Genç ya~larında tütüne a· 
lI§an ve orta çağlarında tam mana· 
ıile tiryaki kesilen bayanların tütün 
sarfiyatının günden güne çoğalma
ıını temin eden ıebeblerden en mü· 
himi olduklarına şüphe yoktur. 

Asabi zamanlarında sigara yakıp 
bir dakika sonra, daha yarı olmadan 
yere fırlatan kadınlar, ayni zaman
da tiitüniin de beyhude yere israfına 
sebeb oluyorlar. Kadınlar son 
günlerde yalnız sigaraya değil, pi· 
poya, puroya da merak saldırdılar. 
Şık mağazalarda bayanlara mahsus 
süslü pipolar artık günlük eşya gibi 
te§hir edilmekte ve kimsenin de 
hayretini mucib olmamaktadır. 

Hiç gözleriniz kapalı olduğu hal
de sigara içmek aklınızdan geçti 
mi? B~kalım bir defa tecrübe edi
niz ve hotunuza gidip gitmediğine 
dikkat edin! 

Sigara, bilhassa yavq yavaf içi
len pipo, ağızdan ziyade çıkarmıf 
olduğu duman halezonlarile gözle· 
rin zevkini okıar. Mamafih amalar 
arasında da birçok tütün müptelası 
olduğunu unutmıyalım. 

Eğer pipo içiyorsanız fU suale 
cevab veriniz: 

Bir pipo dolusu tütünü söndür
meden ne kadar müddet içebiliyor
ıunuz? 

di. Nikola Gondoris adında bir Yu. 
nanlı tüccar da 1858 de lngiltereye 
sigarayı tanıtan adamdır. Fakat 
bundan evvel İngiliz askerleri Kırim 
muharebesinde sigaraya alı§ml§lardı. 

Kırım harbine iştirak etmiyen si
gara tiryakisi İngilizlerden biri de 
o zaman veliahd olan lngiliz kralı 
yedinci Edvarddı. On yedi yaşında 
bulunduğu halde tütün içmenin bu 
nevi zevki çok ho,una gitmişti. 

Londrada ilk tütüncü dükkanı 
1860 senesinde bir rum tarafından 
açılmıştır. 

350,000 tütün tohumu 31 gram 
ağırlığındadır. Bu tohumlardan is
tatistiklere göre ancak 40,000 tane
si nebat haline girebiliyor. 

Tütün yapraklarmm ne vakit 
toplanıp nasıl kurutulduğu herkesin 
bildiği bir§eydir. Tütün yaprakla· 
nnın hususi bir surette taharnmuru 
ile de enfiye elde edilir. 

Ttitün önceleri sıhhi zannedildi
ii halde •o'llnlli'tt nikôtinin vücude 
zararlı olduğu hakkında muhtelif 
nazariyeler ortaya atıldı. Bu gün
lerde ise tekrar eski fikre dönenler, 
yani sıhhate faydalı olduğuna ina
nanlar çoktur. 

Bazı alimler Nikotinin kandaki 
şekeri kontrol eden guddeleri uyan· 
dırdığını, faaliyete geçirdiğini iddia 
ediyorlar. Yorgunluktan sonra içi
len sigaranın insana bir kuvvet ve 
f erahhk vermesinin sebebi budur. 

Mamafih ini bir surette ölüm do
ğurabilmek kabiliyetinde olan fazla 
miktarda nikotinle oyn; ı ıanın iyi 
birıey olmadığını hatırdan çıkarma
malıdır. 

j üzerine bir fikir 
\ mi almak istiyor- f 
~ sunuz? Hemen 
j RURVN'a bir = • 

yazınız! 
KURUN un okuyucuları f 

için yaptığı hizmetlere bir ye- ~ 

-:=-

} nisini daha ilave ediyoruz: ~-=-=
Gün olur ki bir hukuk, bir 

-:
j kanun meseleaile karşılaşırsı- ~--=

nız. Elinizdeki vasıtalar bunu 

J kendiliğinizden halletmeğe ye- ~=====-
: tişmiyebilir. Ya danışacak, ya 
j bildiğinizin İsabetini teyid et· ~--= 
~-= tirecek bir bildik ararsınız. 

Fazla olarak bazan böyle bir ~ 
f meseleyi konuşmak icin ken- } 
~ dinizi ortaya çıkarmaktan da E_i§_ 

i_ çekinirsiniz. Sıkılırsınız. 
- Hele bir takım vergi ka· i 
{ nunlarının tatbikinden çıkma ~ 
j güçlüklere uğramış olabilirsi- ~ 
~ niz; yahud girmek istediğiniz l 

ğ ni daha önceden öğrenmek is
: tiyorsunuzdur. 

J KURUN, böyle bir vazı· 
'i. yette kendi avukatını, mali 

J mütavirini sizin emrinize tabi --:_=-=--= 

~ bulundurmaktadır. 
! ~- Bir kart, küçijk bir mek· i 
i tubla sualinizi, müşkülünüzü i 
~=- bildirir, bu mektuba gazete- =:§ 

nin okuyucusu olduğunu gös-
€ terecek olan bir hizmet kupo- \ 
:;: 
i nunu da ilave ederseniz sizi : 

iısı•l eden- .. wJania..-uakı. ~ 

=:

J nı, çok ~çlli'ede~ en bita· l 
raf bir muhakemenin eserı i 

~ olarak gazetede okursunuz. j 
~-=-== Pulunu gönderdiğiniz tak- i 

dirde bunu adresinize yaz- g 
- mak da mümkündür. ! 
•_1 Yazacağınız mektublar kı- ! 
i sa olmalıdır, kağıdın bir yü- i 
j züne yazılmalıdır. Cevabın ~ı 
~ açık ve etraflı olabilmesi ha- ~ 

disenin iyi anlatılmasına bağ- i 
j lı olduğunu da itaret etmek ~ 
J isteriz. ~ 
E 1 
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Öyle bir dolandırıcılık~ 
"Al şişeleri, ver binlf, 
sana 50 kuruşa ze~ 
yağı ·doldurdayını '~ 

. -"'' Helvacının davasında şoför ceza gl''' 
- Ben aslen 1zmirde otururum. 

Burada bulunuşum, zayiinden nüfus 
kiğıdı çıkartmak maksadilcdir. tzmır. 
de gazete bayii Ham dinin şoföriyim ! 

İstanbul asliye dördüncü ceza hak. 
yerinde, dün akşamüstü, hüviyetini 
böyle anlatan: Hüseyin isminde es
mer, zayıfça, tıraşı uzamış, ortay aşlı 
bir adamdı. Kendisinin, dolandırıcılık 
yaptığı iddia olunuyordu. Heşhud suç
lar kanununa göre duruşması yapıl. 
mak Uzere gönderHmi§ti. Davacısı, 

yaşlıcaydı: Aksarayda Çakırağa ma. 
hallesinde helvacı Mustafa: ufak te
fek, zayıf ve onun da tıraşı uzamış. 

Yanayakıla anlattı: 

- Dükkanımda oturuyordum. Bu 
adam, birdenbire içeriye girdi. "Mer. 
haba .. dedi, sanki 40 yıllık ahbapmu; 
benimle gibi. bir selam çakıştırdı. Hal 
buki, kendisini hiç mi hiç tanımam. 

"Merhaba,, deyip yüzüne bakakaldım. 
O, elindeki ı:ıu iki ufak §işcyi bana uzat 
tı. "Bunlarda rakı var., dedi. "İnbik
tcn çekilmiş halis muhlis rakı? Sana 
<!manet bırakıyorum ikisini de: şuraya 
bir kenara koyuver de. sonra. gelip a
lırım! .. Ben. 111a~trmıstım, "peki,, diye 
alıp. aşağı rafa koydum. Derken bu: 
benimle ötedenb2ri tanışıkmtş gibi bir 
lisanla konuşmaia devam ederek, be. 
ni lakırdı kalabalı~na boğdu ve bu l!lı. 
rada etrafına bakınırken, ansızın 

"sen,, dedi "iyi bir adamsın. Ben de 
sana bir iyilik etmek isterim. Ver şu
radan ıu binliği de, gidip sana şurada 
bir Y.erden ucuzca halis muhlis Ayva.. 
Irk zeytinyağı doldurtayım. 50 kuruş. 
çuğa doldurtuyonım ~u.bt'nli.iHu Ben 
de ooı bulundum, bmlık e 50 kuruş 

verdim. Binlik ne dolu geldi, ne de 
bot! Gidiş o gidiş! 

Sonradan oıuayene ettirdim, rakı 

dolu, dediği şişelerin su dolu Ta§de
len şişeleri olduğunu öğrendim. İşte. 
buyurun~ Ertesi gün dükkanımın önün 
den geçerken görünce, kendisinin ya
kasına yapıştım. "Hani binlik, hani 
7.eytinyağı, hani 50 kuruş? Hani bı. 
raktığın ~i~elerde rakı?,, diye yakalat. 
tım kendisini polise! 

Reis Fazıl, davacı bunları anlatır
ken, durduğu yerde boyuna başını ö • 
teyana c;evirerek dudak büken, anlatı
lanlara gülen Hüseyine, sordu: 

- Ne diyeceksin? . f10 
Hüseyin, birden yeritl~ 

davacı helvacının önünde ....,, 
üstUndcn iki şişeyi bird~~ 
deki suları lık, Iık sallıra':...ı 
müddeiumumilik kürsüsü 
yup : . 1 

- İnsaf, dedi, insaf etli' 
söylesin şu helvacı ba~ 
söylediklerini! Hiç ben, sJI ~ 
kezi gibi polislerle dolu ~1. 4' 
karşısındaki dükkana gı~!a! 
yapacak kadar budala ırıır 

- Başka bir yerde ya~ 
- Hayır, gene yapırı jjl1ı 

filhakika eskiden suç işled~ 
oldum veli.kin, sonradall 
tup "ıslahı hal .. ettim! föbl'jJIJ 
le işler yapmağa ben? :aeııu!J1 
rne bakmayınız. Ben ok 
Eski Davutpa§a idadis~-ıdeJ1 "'1 
Diphmalıyım. Diploınaırı 

"Alrıyyülala,, mertebede! -
- Bu adamm dükkaıııı1' 

satla gittin? 

- Gitmedim, ki! AdıJll ~ 
nun dükkanına! Çünkil 
benden 160 kuruş borcuırı~ 
halbuki bende de bugilnle 
yok! • 

- Demek bunu t~', 
- Tanımak da ne deırıe~ 

ciğim? 40 yıllık ahbabız k '-! 
ni mahalleden! Ben, t~l~ tııl 
dim, borcumu ödiyemedıill·~ 
dı, ben !zmire dönmeden ~ 
koyup intikam almak. ı60 
cağının acısını çıkarmak 
U l.( \(Vl O.U.l V.l \,i&U uııı.;..uau• ., ... 

hep .iftira! ; 
Davacı "Kat'iyyen t~ 

damı ben,, diye ısrar et ' 
"tanır,, diye! ~ 

Hüseyin, lakırdı anlat_,,.. 
na el, kol hareket!eri .~~~;. 
sola, soldan sağa don~~ deli 
müddeiumumilik kürsusurı aJ1'ı:.J 
içindeki suları lık. tık ç 1"'.ı 
§işeleri küt, küt tekrar ıco~~ 
sünün Ustünc : Heyecarıla:yıe 
canlanıyordu; yahud da. 
yordu! U İki sene evvel meşhur (Covent 

Gnrden) opera tiyatrosunda İngil
tere pipo fampiyonunu seçmek üze
re bir tanesi kadın olan 23 ki§inin 
i~tirak etiği bir müsabaka açılm11tı. 
Baılangıçtan bir saat kırk be.§ daki· 
ka sonra biri müstesna olmak Üzere 
diğer müsabıkların pipoları sönmüı· 
tü. Piposunu keyfli keyfli tüttüren 
bu muiabık bir avukattı. Kendisi
ne altmıt lira kıymetinde bir pipa 
takımı Jampiyonlukla beraber hedi
ye edildi. 

Bayan Simpson 
Arflk Bayan Varfield oldu! 

Şahitler, helvacının . dıııet. 
iki çocuktu: İzzetle J.Jılt edaı 
Hüscyinin aleyhinde ııöY1 ·ıet· 
tarının iddiasını tcyid ettıl).d' 

MUddeiumumi Hikmet 
sabit görerek, ceza isted~ ~ 

Hüseyin, "Bunları n ~ 
rim ben? Hani ya baŞk~ ~ 
Jar, helvacının çıraklart ~ 
söyliyecekler elbette!., d ~ 

Salon boşaltıldı. He~e~;iDı 
süren bir müzakereyi nıil ~ 'ıc" 

Pipo yapmak için cam, filditi, 
ta§, muhtelif madenler, hatta bam
bo kamışı bile kuJJanıldığı halde en 
klasik madde lüleci çamurudur. 

1 586 da İngiltereye pipoyu ilk 
getirenler ve tamime çall§alllar Vir
cina valisi Rolph Lane ile Sir V al
ter Robigh'dir. 

Bu tarihten birkaç sene evvel 
tütünü Avrupaya ilk defa olarak 
F rancisco F ernandea adında bir la
pan yol doktoru getirmiıti. Bu adam 
tütünün sıhhate faydalı olduğunu 
iddia ediyordu. Yalnız bildiğimiz 
sigaranın icadı oldukça yenidir. 
Yüz sene evvel Mısırlılarla Türkler 
arasında yapılan bir top savaşında 
serseri bir mermi parçası -topçular· 
dan birinin çubuğunu parçalamııtı. 
Tiryakilikten gözleri kararan bu a
dam, etrafına baktı ve barut paket
lerinin birinden kopardığı bir kiğıd 
parçasile ~mrdrğı sigarayı içmeğe 
ba~ladı. Diinya yiizünde içilen bi
rinci sigara bu suretle bir bombardı
man esnasında doğmu~tu. 

Derhal taammüm eden bu fikir 
bilhaıısa Rusyada revaç bulduğun
dan ilk sigara. fabrikası 1850 de Pe· 
tersburgda (leningrad) tesis edil-

Bu suretle evlenebilmek hakkını da elde etmiş oluyor 
!nıiliz kralı VIII inci Edvard kendi· 

ıile evlenmek için tacını tahtını ter
kettikten tonra Bayan Simpıon'la ı:m. 
diye kadar hili evlenemedi. 

Bunun sebebini biliyoruz: 
İncilterede bopnma kararı verildik

ten ancak altı ay ıonra katiyet kesbe
der. Bu altı ay zarfında boıanma kara
rma herhangi biriıinin itiraz etmek 
hakkı vardır ve bu itirazı yapan, bo
ıanma karanru cerhedecek bir delil göı 
tercbilirae karar ecri alınır. 

Bayan Simpıon da kocasından ayrıl
mı9tJ. Fakat, henüz karar katiyet kes· 
betmemitti. Onun iç!n, henüz, Eoyad
ları olarak. kocasının ıoyadıru ( Simp· 
ıon'u) kullanıyordu. 

Bu altı ay zarfında, bo§anma kararı· 
na karıı itiraz eden biriıi de çıktı. Fa
kat, ıöıterditi deliller ub:t görülmedi 
ve mahkeme, bôpnma kararını bozma· 
dı. Eğer karar bozulaaydı eaki kral Ba· 
yan Simpıon'la cvlenemiyccckti. Hat
ta, bu adamın ıırf kralın evlenmesine 
mani .olmak için bu itirazda bulunduğu· 
nu da söylediler. 

Bu&':.in Bayan Simpton'un kocasın
dan ıynlmaıı için verilen botanma kı-

undan itibaren artık Bayan Varfield· 
· tir ve Vindıor dukaıı ile evleninceye 

kadar da bu iımi tafyacak. 

Y rni i~nıifo Bayan V nrf ield 

rarı • 28 nisandan itibaren • katiyct 
keıbetmiı bulunuyor. Binaenaleyh, ka
dının artık cıki kocası Bay Simpson 
ile olan bütün resmi alakası tamamile 
kcıilmit bulunuyor. Onun için ta,ıdı· 
ğı isim de artık Simpson olmıyacak: 

Yeniden evleninceye kadar, kızken ta
!Jıdığı soyadını: Varfield ismini kulla
nacak. 

Bu suretle, Bayan S:mpson, 28 ni· 

EVLENiYORLAR... 
Eıki kral Jimdi AvusturyadA bulu

nuyor. Son gelen haberlere göre Duka, 
önümüzdeki hafta içinde Franaaya gi· 
decek, Bayan Simpson (Varficld) in 
bulunduğu Canncs (Kan) ıehrindeki 
Candc (Kanda) ;atosunda onunla ev· 
lcnccek. 

Evlenme tarihi tamamile tcsbit cdil
miı değilse de Dukanın Fransaya gel· 
diğindcn bir hafta, on gün kadar son· 
ra olacağını söyleniyor. Esasen Vindaor 
dukası evlenmek için bir taraftan Ba
yan Varfield'in kocasından tamamen a-
lakasını kesmesini beklerken bir taraf· 
tan da yeni İngiliz krabnm taç giyme 
merasiminin yapılmasını bekliyordu. 

Tesadüf kendisine yardım etmiı bu· 
lunuyor: 

Bayan Varficld evlenmek hakkını 
kazandıktan az ıt0nra İngiliz kralı d.ı 

tacını giymiş olacak. İngiliz kralının 
taç giyme merasim:nin 12 mayısta ya· 
pılacağına göre eski kralın da evlenme· 
ıi hakikaten iki hafta ıonra olacak de· 
mektir. 

ları tekrar salona ç8,ğırdl ,j 

kararı bildirdi. ça ' J 
Hüscyinin heyetçe ~e .. flJııJı' _. 

rülmüş, sabıkası da goıö'l bfl l'ı 
rak, kendisine Uç ay. o~,,.~ 
pis cezası kesilmiş, 58 1~ 
sı ödemesi ve tevkifi 1<3 

tı: Hüküm, derhal ycrifl~ı 
seyin tevkifhaneye. yoll 

ı .. cİ ~ stanbul as~iye J::rırı 

kemeamen: 

934/ 1369 ~t 
İstanbul maliye nıtth~ ~ 

lüiü tarahndln Ank;rz. , 
ları arkuında Necati ~ d'° 
cü katta Necati variıter•"·tı' .J 
ra, Fuidc, ve Alp aleYb',1'..ı 
dosya numar;ı sile açı tarı 

sındı oturduğu yer betli ~ 
deialcyhlerden Feride dl' 
tcbliğnta rağmen mahtce ~ 
ğindcn hakkında gı}'aP )~ 
muhakeme 7-6-937 P'~ 
de bırakılmış ve gıyap ,. 
mahkeme divanhanesine • cı' 
deialeyhi:ı o r.ün ve o .,. 
ye gelmeleri lüzumu il~ 

(-Y' 
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btrıı ·Fransız Cemiyeti tarafından verilen Yeni saç 

tuvaletleri 
Mektep kızları barlar· 

da numara , ··Bi~1dün~;;b;~ih~~,~~,: Daha z iyade genç 
kızlar arasında 
taraf dar buldu yapabilirler mi? devamı 

lngillerede bazı aileler hızlarının 
saçlarını sarıya boyayarak bar Ancak Fransa ve lngi/tere 

937 baıında gözüken yeni saç tuva -
leti bütün dünyayı istila etmiş gözükü
yor. İlk defa İngilterede görüldüğü za
man derhal yayılmıştı. Çirçok modala • 
rın sinema stüdyolarından hayata ya -
yılmış olmasına rağmen. yeni tuvalet da· 
ha ziyade hayattan sinemaya aksetmiş 
ve bir çok yıldızlan ağı içerisine almış· 

artisti olmaya teşvik ediyorlarmış 
• • 

l>,,j ittihadına merbuttur/,, 
diy, &, Nisan _ • 
l:'r lordunu -:- Mançesterde bele· .- ' 
til lıııız tem· n rıyasetinde İngiliz -

en · 'Yeti ta f •·· zı}'afet ra ından şerefine ve-
-..ı: l:ı te bi . lhı. a!.,eltil r nutuk ıradeden Fran 

,...d. nıua · • ,, ıe ezcu vını ve Harbiye nazın 
~ Pransızı~le §unları söylemiştir: 

''"· r, Garb m d . . . h" tıı. ~ .. dcg· e enıyetının ı-
"ttı }.' er old • ~a tansa . . uguna kaildirler. Ba-

ııı·l'tlıktık1ardyı ıçınde çarpındığı dahili 
1ı o'b an u ~ .,ı i g·· çurumun kenarına gel 

b osternı ' . . ~. -llıtdan d e;< ıstıyorlar. Dünya· 
' "-'ln h" aha ( ıçbir esassız bundan daha 
'lç1ı1 §~y k ~ it taaar Y0 tur. Fransa gibi 
ıılıı . ruf ve h • ııı . hır tn şa sı sermayeye da· 
J:\ız enılckett h. · · lıı.. ırı tahakk e ıçbır vakıt k~ 

, ıcıı b uk ed t . ll · Ozulrn emcz. ntızam kat-
ı:ı .. 1'tiklalj k arnıştır. Çünkü Fransa mil 
~tu adar b ttı.. ln lllillctl . una da merbutttur. 
.. ,e c . erın .. d f lq rı nıc mu a aalarını temin 
• }.' §ru ve k 

dar . ransız t •. • pe zaruridir. İngi· 
"etı· hıçbir vake.~rıkımesa:si §İmdiye ka· 

ı .., ıt bu .. d 
.. ' •anıi • gun en daha kuv· 

ı . l"ran, ?'1 değildi. 
'~ a gıbi t · 
bir • healenıe ngıltere de istila emel-

ahenı. ll'lekte<lir B" - . tUt 11: da· . · utun ınsanlar 
ere . ıresınd tıı.. ıle Fr e yaşamalıdırlar. 1n-

'-'lt b' ansa b "" ·· tııuıt ır dost .b. utun meseleleri ha-
ta.ı_ erek ern lgl 1 ~ telakki etmekte ve 

'lltlar e erınin f • ~?ı' · Eğe F za erme inanmak 
1Yct h r ran ·1 ı ı.r.. atı11 • . sa ı e ngiltere in· 
... A. ıcın ır.i't h' \iııı· \'rupa - · ~ te ıd olarak kalır-
tdi b sulhu ~ . ~ eslenebT nun devam edecegı 

l:ı.:ı llnaıı .. ı ır.,, 
""~ .. azırı .. 1 ı..: • :p soz erinin eonunda 

;cıdc ransız t .k. 
c'r ltıuhar b eşrı ımesaiainin her 

aca · e eyi · k" ~it' gını 80 r ım an haricine çı-
ıt. Y ıyerek § 1 •1 • .. · un arı ı ave et· 
~ .... 

~d ·Jırn sistemle . • 
~r~ iln bu rını nazarı dikkate 

ıı~ mefkur • t> elini eyı takib edenlere 
ftt aladı"e• uzatmağa haardtr 
c: Ye Lor ... 

··ı d Derby cevab vere· 

~ b llgiJtere ·1 
hıı,·adtlat •ulh ~ ~ Fransayı bağlıyan sı-

tn ıçın te · llıt._. kutul mınattır. Dünyanın 
•. ı ed rnası irin b" . . . •ı 

11 
tcek d. :r ızımle teşnkı· 

!ıı~t~•tnıaktan 1 b~er memleketlere eHmi-
ır. ızi m d l:>·. ene emezler.,, de· 

(.) ıgcr t 

6.ıtfor<l H •raftan A 
ır A universı"t . vam kamarasında 

~·· "'ttu csı ·· llzc1 r Solt mustakil mebusu 
l<' rtıca· er beyn l . ttıı 1 için e mılel vaziyetin 
"'· sa ~ oynadı ~ 

t
·11 llıtn a!..,ekir n gı rol<len dolayı 
tı · \'er') 1 .olum' .. ı. tılj.. 1 rnesinı· . a şukran bor· 

q·· .. d ıstem· · 
lirler· 0•tluğun ıştır. Fransız -

ll• 1tıi h un bu h tla1t er ik" araretli teza· 
b,1 bir 1 tarafın il.di , •urette gazeteleri pek 
thtııı ... : nin Lond tasvir etmekte ve 

"<t'"et ra ae h . C J \'e Ya atıne bü ük 
tcbil. ~zeteleri;1e.ktedirJer. y 
~ t\lz et • bılhassa tıı?\ b" tırnıek • ehemmiyetini 
'otır, ~taraflığını ıstedilcleri §ey Belçi-
•ı1t tan n Yaratt • ı: Cti · • sı:ı: li . ıgı vaziyetten 
'Q l!bır)"w· arbıye 
~- ll'ıca1 

1
_ ıgı te-· nazırının bir 

~ e11:ta 1 ···ın et k • 
fc 11dır "" ! atiJe nı" rne ıçin İngi-

l'ttt • ou a k Uzakereıe d 
le • atı?\ı 'lt" • ert t . . r e bulun 
~ ti tt?\z" ı ı hJkunı ~rıkınıesainin te-
ttı~ bu ~rn edecekı etı~ erlcanıharbiye· 
.... ,tı usua • erdır D h 
11 • t; "e ısin ko • a a şimdi-
ttıceler lPelc Yakınd nuımaJar baıta-

b a ına w a tnua 1\ ""aJadi· l cagı tah . yyeh ve kati 
~· " n ·1 nıın d'l "·ı.. ~ ~d gı tered e ı mektedir. 

~ .. tt •• e en d" lı r. !l'r tek ora.:ı- • ondükten son 

1 
lllı· anaı2 ....,, hır h 1. ttı ·h 'le b razeteL. . ayı kala-

,_ tra oe1 "k •.::rı ik. d "tı"'- l'lıı u çı anın b. ı evletin 
~· -...ıı .., mum b" ıtaraflığı mil 

ırı, e la. ır ko r • • 
ltiıde zarlarını ır lllÜhinı nı n eransın top-
111,,_ oldu.ı: n tanı nı eıelelerde nok 

ıı; bi gUnu ..., anasile . 
~~ı r teıa • e hatta aynı ıe· 

XOtlar, kkı ihtilafı aralarında en 
ta iman bulunmadığını 
it~ 1'Yahat~a:ı:etclcrı l) 

•ha b 1nın alad · • 
debil r iyeı ll'laksaa ıe nin Lond-
ı· il\ 1 etin· I İk" d ıtıc e eti t ın bitlik ı evlet er-

ı:~tuf 0~tbi~atının te ?areket e-
1\._,r iıli:ı: dugu k tenıın edilme 
tcd· ltpaYa - J;'rans anaatin<ledirl -

it lı tcgj ız te . er. 
ttl . q•tta r edece w. ~.rıkimesaisinin 
illa 'den Alnı gı unıid 
d· •ı?\a hU:vu1c anyanın A edilmek-
ıt. razı old ll'leselel . vrupayı iş· 

uı; erın k 
.\ı .. u da onuşul-

tıe it ~n .,, zannedilmekte-
"'· a~ Jarı ""' r ~... ı·eıını· ,. • 'i<la ı neş . 

'>"etlı,, i . trıuaYYen r~yatının her 
:l-'•lığe doğr bır.ıeyi yoksa 

u gıtınekte ol-

Bu setepten dolayı Uç gUn içinde allı 
çocuk anne~erlnln yamndan ahnarak 
bUyUk annelerlnln yamna verlldl. itin 
en garip tarafa kUçUkler bu iti bir 

tır. 

Yeni saç tuvaleti yüzü nasıl göste -
riyor?. Her şeyden evvel yüzü tama • 
mile meydana çıkardığı için artistik te· 
lakki edilmektedir. Diğer taraftan §im· 
diye kadar icat edilmiş saç tuv;ılctleri • 
nin hiç birisine benzememekte ve bu iti
barla da tam manaısile yeni sayılmakta· 

çıkolata paketine yapıyorlar!. 

Froıısı:: J!. Da1rıdfcr 1 
duğuna şüphe edilmediği hakkındaki 
mütalea ve yazıları birçok mahfillerde 
Almanyanın noktai nazarında husu~e 
gelen değişikliğe bir delil olarak gös, 

terilmektedir. 
Eden'in Brüksel seyahatinden bah-

seden Alman gazeteleri Almanyanın 
Belçika bitaraflığını teklifinden sonra 
vaziyet tebellür ettiği cihetle artık 
askeri ittifaklara lüzum kalmamış oldu
ğunu anlatmak istemektedirler. 

Hı:ilasa bütün bu hareketler Avru
panrn harbe değil sulha doğru gitmekte 
olduğunu gösteriyor. Beynelmilel uf
kun karanlık olduğu muhakkaktır. Fa· 
kat tazyik gittikçe azalmakta olduğun· 
dan fırtınanın patlaması ihtimalleri de 

uaaklalf".!ak~dır.~~-~·-

Bir Jı6glil kadın üç 
çocuk doğurdu 

dır. 
Bununla beraber daha ziyade uzun 

yüzlerdeki manayı tebarüz ettirmekte • 

ıdir. 
Yeni tuvalet bir gün çekilip gidecek 

ve yerini daha başka saç tuvaletlerine 
terkcde: ck mi? .. Bir çok kadın berberler 
bunu kendi kendilerine sormakla bera
ber, yine hiç bir cevabı verernemi§ler -

Rarlarn lwlıul crlilrm la=lnr sıkı 
bir öl,ii 1111W) crıcsi nelen gı•ı;iyor 

lngilterede mi.ihim bir içtimai 
mesele baş göstermiştir. On iki ya· 
sında kiiçük mekteb kızlarının bar· 
İarda numara yapmaları çoculc mah· 
kemelerinin başlıca davalarını te§· 
kil etmektedir. 

Daily Exprcss gazetesinin bu 
mesele µzerinf: Y~~ıj/ b~ liakale
~en, bu k~~r~n baııl~rının ıekiz 
yaşında olduğu da anlaşılıyor. Bun
lar Londranm civar mıntakalarında
ki barlarda çalışmakta ve işin garib 
ve feci tarafı şurada ki anneleri 
tarafından bu tarz çalışmağa sevke
dilmektedirler. 

Londra çocuk mahkemelerinden 
dir. Çünkü yeni tuvalet daha çok genç 

miştir. kızlar arasında tutulmuıtur. Bu da onun 
Hepsi de kız olan çocukların sıhhati uzun bir müddet devam edeceğine ala. 

Balıkesir - Bigadiç nahiyesinin Hi
sar köyünden Ateş Mehmedin karısı 
Fatma üç çocuk birden dünyaya getir- birinde geı;en bir safhayi lngiliz ga· 

zetelerinden aynen iktibas ediyoruz: 
Mahkem~dc, on iki yaşında se· 

vimli bir kız çocuğu, başındaki kır· 
mrzı bereyi çıkarınca, platin sarışını 
bir saç yığını gi.iri.ildü. 

iyidir. met sayılmaktadır. 
Bu kadın geçen sene de bir defada ---------------

iki çocuk dünyaya getirmiş bilahare bu 
ikizlerden biri ölmü~tür. En büyüğü on 
bir yaşında olan bu fakir ailenin şimdi 
sekiz çocuğu bulunmaktadır. 

Çiftçilik ve işçilikle ittigal eden ba-

banın kazancı çok az olduğundan ço -
cuklan büyütmek ve bakmakta zorluk 

Mesud bir nlklh 
Devlet Demiryolları maliye ve mu _ 

hasebe dairesi reis muavini Vasıf t)lgü
rün kızı Cudiye ile Şair Feridun Fazıl 
Tülbentçinin nikahları evvelki gün An· 
kara belediyesi evlenme salonunda ak -
tedilmiıtir. Saırdetler dileriz. 

Kızcağız. Londra civarındaki 
barlArda, bazıları sekiz yaşında ol
duğu halde, varyete numaraları yap· 
mağa çrkan birçok kızlardan biriydi. 
Bunlar, sabahın en erken saatlerine 
varıncaya kadar barlarda alıkonul-

çekmckt~dirler. 

lngiltere Kralının merasimde kullanacağı 

2,000,000 lira kıymetindeki 
tac ve mücevherler 

Bir kamyonla ve sıkı bir nezaret altında 
mücevhercisine gönderildi 

. k 1 tacı ınilcevherleri ve 
• w 1ngıJtere et~~ eşyası temizletilmek 

~ıger kıyın ucevhercisine göndcr!l
uzere saray 111 bir nezaret altında, 
miş ve gayet sıkı konulmuştur. 
çifte kasalara OOo 000 tngiliz lira. 

Mücevherle~ 2, Bi'r kamyon içeri
sı kıymetindedır. ••ı...ondra kulesi,, 
sinde götürUlüyo:du. kadar 3 milhk 

d 
.. vhercıJere 

n en muce ·hlı muhafızın neza. 
mesafeyi, sekiz sila 
reti altında yapını~tırPo. us otomobili 

Arkasında da. bır 
gidiyordu. ıarından çıkarı· 

Mücevherler, kutu ıarına geçer· 
· · kasa Jıp mücevhcr~ının . hafiyesi kalr.ba-

kcn, büyük bır p0hs 't"cevherciYe bu 
- af ınıstı ~ u · lıgı, etr ı sar ~ · . 1 1-acaları ı-

. disının e t:- -

müccvhcrlerı, k~n . • b Itınuyor. Bu 
çerisine ycrlcştırnııŞ u ınücss~sc i. 

t tibatını · kasanın ilçılış er . . bilmektedır. 
çindc ancak birkaç ~ışı ına.n unıurni. 

Bu ka&alar, açı!dıgı za 

saray 

yctle altı kiı::i kndnr şnyanı itimad a . , ccktir. 
dam h:ıztr bulunur. Mi.icc\'hcrciyc Uu;m:ın kıymetli eş. 

Taç giyme merasimi gününe kadar ya, taç, l\Sn
1
ar, küre, altın mahmuzlar 

ece giindüz. ı:ililhlı muhafızlar bu ve resmi kthctan mür<>klieptir. Bundan 
g .. cc\'hcrleri gö:ı:liycceklir. H er sant ba ka altın baston, gilmilş btırular ı;i. 
:~ındn kasnlnrın bulundu~'U yerin ka· bi diğer kıymetli eşya da birlikte git-
p:ı ve kasa kapıları muayene edile- miştir. ( Daily Exprua) 

maktadır. 
Bu çalr§malarma mukabil aldık· 

}arı iicret, umumiyetle bir kutu çiko

latadır. 
Bu vaziyette mahkeme, bu ço· 

cukların annelerinin ni.ifuzundan ay• 
rılması k.ararınr vermi~ bulunuyor. 

Şahid sıfat ile gelm1~glp11 bit RO· 
lis müfetti§İ ıu ifadei:le l:iulunmuf" 
tur: 

- Çocuğa daha pek küçük ya· 
şmda iken, ayak parmaklan ucunda 
dansetmek öğretilmiıti. Ve annesi, 
onun saçlarını platin renginde bir 
sarı§ın yapmak üzere boyamı§·• 
Geceleri bu çocuk barlara götürülü· 
yor ve orada varyete numaralan 
yapıyordu. • 

Gündüzleri de mektebe gidiyor• 
du. Kızın saçlarının boyandığını ve 
elbiselerinin de lüzumundan fazla 
kısa olduğunu gören mekteb idaresi 
bu noktaya bilhassa işaret etmişti. 
Hocaları, bunu ve bunun ~ibi diğer 
bazı kız talebenin mektebe geç va• 
kitlerde ve fevkalhad yorgun olarak 
geldiğinden tikayet ediyordu. 

Mahkeme bu on iki yatındaki 
çocuğun annesi yanından ahndıktan 
sonra büyük annesi yanında yapma 
arr\a karar vermiştir. Büyük anne
si altmı~ yaımda bir kadındır. Mah· 
kemeye geldiği zaman kızının ve 
torununun bu hareketinden hentiz 
haberdar olduğunu aöylemit ve ez· 
cümle demiştir ki: 

- Son defa torunumu gördü-
ğüm zaman saçlarının boyanmıf 
olduğunu farkettim. F akal" bit§eY 
söylemedim. Çiinkü benim itim de
ğildi. Bu halin Londrada moda 
olduğunu zannediyordum. Çünkü 
benim oturduğum yerde böyle ıey 
yapmazlar.,, 

Şimdi Londra mahkemeleri bu 
sahada siddetli bir faaliyete gccmiı· 
!erdir. Üç gün içinde altı çocuk bu 
scbebten annelerinin yanından alın· 
mı§tır. 

Hesmi memurlardan biri, böyle 
kii~ük çocukları oynatan barları göz 
öniinde bulundurmağa karar verdik· 
lerini söylerken şöyle bir haleti ru• 
hiycden bahsetmi§tir: 

- Bu çocukları barlara gönde· 
ren yanlış düşünceli anneler, ileride 
kızlarının meJhur birer dansöz ola• 
ca~ını umuvorlar. Fakat çocuklar, 
sadece büyük varyetelerin aralannı 
doldurmak icin kullanılıyorlar. Sa· 
dece bir yeniliktirler. işte o kadar.,, 

Mahkeme, bu sakim yolda yÜ· 
rüyen anneleri de ayraca tecziye 

edecektir. 
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-Herkes biliyor artık .. Fakat seni benden başkası 
alamaz... Almak istiyenin vay haline ... 

Bunda haklı değildi. Çünkü delikan·( 
1t kendince tlüşüncelerine devam ediyor 
ve karar veriyordu: 

- Henüz Umur Bey araya girmemiş· 
ken bu iti biran önce bitirmeli 1 Madem
ki Peşrev Beyle Yusuf beni istcmemez • 
lik etmiyorlar. Kaçırdığım zaman düt -
manlık göstermekten vazgeçebilirler. 
Ayşe unutur, onlar da banıırlar, ortada 
bir §ey kalmaz. Onu almadan Ayaılo
ğa dönmiyeceğim. 

• • • • 
-15-

YACMURDAN DOLUYA ... 
- Dolan içeride ••. Ona hoı geldin, 

ıdeyiverl 

Keziban bunu söylediği zaman Ay • 
ıenin ~ül yüzü birdenbire sarardı: 

- Niçin gelmiı? 
- Görmek için canım, avlanırken ya-

kınlara dütmUıler de gelmiıken göre • 
yiın demiı r •• 

Ayte biraz yatııtı ve Keziban ilive 
etti: 

- En çok seni özlemit ama, bunu 
IÖylcmiyor ... Anlatılan artık umudunu 
keımit olacak! ..• Haydi, ne düti;nüyor
ıun? 

Ayıe kenarı oyalı örtilıilnü daha çok 
ırktı ve gerdanile saçlarını karadı. O
daya girdi. 

Okadar yavaı girmitti ki pencere • 
den dışarıya dalgın dalgın bak3n Do -
fan onu görmedi. 

Genç kız yavaş ve ürkek bir sesle: 
- Ho§ geldin 1 

Dedi. 
Doğan <döndü ve genç kızla karız -

lattı. Sedirde doğruldu. Ayıe hemen 
çıkmak üzereydi. Doğan ona doiru a -
tıldı: 

- Ayte, una diyeceklerim var ... U· 
zun değil, iki Hif •.• Beni djnleyiver ı 

Genç kız onun söyfiyeceklcrini ha • 
linclen anlamııtı. 

Onun: 
-Ayşe •.. 
Deyişi üzerine yarı yarıya dönmüş

tü. Fakat ürkekti, çünkü ne ı.öylemek 
istediğini yüzijnden anlamıttı. 

Genç kız çıkmak iıtedi. 
Fakat Doğan onu kolundan tuttu. 
Ayşe silkindi. Kurtulamayınca: 

- BırakJ Allah aşkına bırak! 
Diye yalvardı. 

- İki lat .. çok değili .. 
- Babama söyle 1 .. 
- Sana söylemeliyim! Gözlerime uy-

ku girmiyor Ay§e ..• Yalnız senin için 
geldim buraya •.• Niçin bana varmıyor _ 

sun? Benim ne suçum, ne eksiğim var? .. } 
- Bırak beni... Bunun cevabım çok· 

tan verdim. Evlenmek istemiyorum 
ben ... 

- Yalan söylüyorsun! Sen birisini 
seviyorsun? Fakat .•. 

- Doğan, bırak beni! .. Ayıptır bu ı .. 
Ben kimıcyi sevmiyorum.. Sadece, ev -
lenmek istemiyorum ben .•• Başka kız mı 
yok? 

- Seviyorsun, hem de. Umur Beyi ... 
Fakat ... 

Genç kııın gözleri hayretle büyü -
dil. 

Yilzü bembeyaz oldu ve ıolukıolu -
ğa ıordu: 

- Bunu kim ıöyledi? 
- Herkes biliyor artık. •• Fakat seni 

benden baıkası alamaz .. Almak isteye -
nin vay haline .•• 

Ayıe kızmııtı: 
- Ne yapanın? 

Gittikçe yükselen bu konuımaları 
Keziban da duymuı, yetiımiıti. Onları 
ayırmak iıtiyordu. 

Genç kız hızla ıilkindi ve kolunu 
Doğandan kurtardı. 

Doianı baıtan ayağa kadar süzerek 
bir adım attı. 

Doğan ~ kızmııtı. Ona yetitti ve 
yeniden yakala-dı. 

Keziban ağabeyisinin yaka!ından tu· 
tarak bazan zorluyor; hazan yal varı -
yordu. 

Doğan homurdandı: 

- Öldürürüm t... 
Kezi ban onun ağzını kapadı: 

- Sus! ... 
Doğan, son sözünü söylemekle be -

raber aanki içini tıkayan bir ıeyi çıkar
mıt, biraz gevşemişti. 

Ay11enin yüzü mermer gibiydi ve 
gözlerinin derinliğinde bir ürkeklik var. 

dt. 
O <dakikada Umur Beyin göğsüne bir 

ok veya hançerin saplandığını bulanık 
bir halde görür gibiydi. 

Nal sesleri duyuldu ve yaklaşb. 
Peşrev Beyle oğlu aşağı tzmire hü -

cum yapılmadığı zamanlar haftada bir 
iki defa kasabaya gelirlerdi. 

Keziban Ayşeyi öteki odaya yürüttü: 
- Babanla ağan geliyor l Allah aş • 

kına bunları duymasın onlar ... Ben sa
varım Doğanı ... duyulmasın bunlar! .• 

Zaten bunu Ayşe de istemiyordu. 
tki atlı avluda durdu Ane hiç bir 

§ey olmamış gibi onları kartılamaya 

gitti. Keziban da ayni sözleri Doğana 

söyledikten sonra ko::asını karıılamak 

için koıtu. 
- Hoı geldin! Hangi rüzgar attı 

seni buralara? •. 
Doğan heyecanlıydı ve hemen cevap 

veremedi. Belki de her ıeyi söyleyive • 
recekti. Fakat Keziban araya girdi: 

- Avlanırken yakınlara düşmüşler 

de, gclmiıken göreyim demit bizi ... 
Gerek Peşrev Bey ve gerek oğlu 

bu sözü büsbütün yalan bulmadılar, 

Doğan buraya hiç §Üphesiz Ayşeyi gör
mek için gelmişti. 

Şu Ayşenin hali doğrusu Peşrev Be· 
yin yüreğine gittikçe dert oluyoı·du, 

Ma::iemki. Umur Beye her J~yi ol • 
duğu gibi söyliyemiyecek; söylese bile 
Umur Beyin evlenmeye niyeti yok; Do· 
ğan gelmiıken Ayşeyi kandırmal< müm
kün olsa da bitiriverse ! .. 

Bu delikanlıya da hak veriyordu. 
Doğan Peşrev Beyin elini sıkarken: 

- Ben hemen dönüyorum. / 

Dedi. 
- Niçin? 
- Emir öyle! .. Bu kadar da kalmı -

yacaktım, fakat ,aiz yoktunuz da .• 
- Sabah gidenin 1 
- Olmaz! Bekliyecekler ... 
- Fakat gece yola çıkmak. .. 
- Zararı yok ... Gün kararınca ay do-

iuyor. Daha iyi .. 
- Hiç olmazsa yemek yiyelim de •• 
Peşrev Bey seslendi: 

- Haydi, AyJe, Keziban.. Sofrayı 

çabuk hazırlayın! ... 
Buna onların her iltist de 1tvinmit -

terdi. Çıkacak olan bir patırdıyı çabuk 
savuıturmuı olacaklarını sanıyorlardı. 

Yemek seHiz geçti. 
Doğan, Petrev Beyle Yuıuf Beyin 

sorgularına kısa cevaplar veriyor; so • 
rulmadıkÇa .konuımµyord\l.. 

Yemekten sonra hemen atına bindi 
ve gitti. 

Keziban geniş bir nefes aldı. 
Gece kocasına her ıeyi açtı. Yusuf, 

Doğana hak veriyordu. Ona: 
- Babam bu iti bitirecek artık •. Çok 

kalmaz o da muradına erecek elbet .•. 

Dedi. 
Umur Beyle neler konuştuğu hak -

kında babasının söylediklerini ona an -

lattı. 

Keziban büsbütün sevindi. 
Keıke bunu önceden bilseydi de Do. 

ğana söylemiş olaydı 1 
O gece Peşrev Beyle kızı da uzun 

zaman yalnız kaldılar. 
Ayşenin son sözleri şu olmuştu: 

( A rkn.~ı t'nr) 

Senenin 
·,e11: lngilizceden çevı 

VıR Goa.. -·-
Demek ki yakında dıtan çıkan ya biri 

1 

kapı vardı, ya bir pencere. O halde, sa-' 
tondan ıeçmeye mecbur olmadan dııa· 
rı çıkabilecektim. 

Soğuk havanın geldiği tarafa doğru 
bir iki adım attım. Uzaktan görüne11 
ıtıklar da, iıtikametimi almama yardım 
ediyordu. 

Nihayet yan karanlık bir yere gel
dim. Ayaklarımın altında bastığım yer
de değişmişti: Bir taşlrğa çıkmııtım. 

Bura11 herhalde barın arkasındaki ufak 
bir avlu olacaktı. 

Avluya çıkmıştım. Fakat, yaralının 
bulunduğu odanın penceresini nerden 
bulacaktım? 

Bereket venin, dışarısı biraz aydın-
· tıktı. Uzaktaki binalardan vuran ııık~ 
barın dıı duvarlarını a}~ınlatıyordu. 

d ·.rardıJ. 
hakkak burada olacak!,. .11 - bir 
için; içerde olduğuna daır . ,o' 
göremediğim halde, pencerefl 
içeri girmeyi düşündüın. 13 

Baktım, pencere kanatlı: dal' 
kolaylaştıran birşeydi: AJag~ıı ıı 
rı sürillen pencereleri dı~ar ıacV 
hemen hemen imkansızdır: 1'ıl eıı 
leri yoktur. Halbuki, kanatl~ p et' 
ri biraz içeri doğru ittiniz mı 0,,, 

d 50" 
aralık hasıl olur. Bura an Öl 1 
herhangi bir demirle iki karıa 
lirsiniz. fD 

Öyle yaptım ve bir dakik' 
çerdeydim. 

ı · · b h · · .. (ie!I çerısı a çe sevıyesı.• • 1• 

ti.Onun için, p"ncereden a~8'1 

g:.iç olmadı. ~lf 
Ben aşağı atlar atlamaz. ~yat" 

çıkardığı glirültü üzerine bır 
Bu duvarda iki yüksek pencere gö- dum. 

züme ili~ti. Bizim "arkadaşır., kapatıl- Birisi: 
dığı odanın penceresi herhalde bunlar- _ K:m 01 Diye birdenbirtoıı" 
dan biri idi. Bu, kuvvetli bir sesti. tık e~ 

Hemen pantalonumun sol cebindeki nu? y.aralının ıesi olacağını~ 
ipi çıkardım~ Bir kcmend yaparak Ren- ctmedım. Fakat biraz sonra 
cerclerden birine fırlattım. Bir çektim: Jandı: fil 
Boıa gitmiıti. Bir daha attım; bu sefer f çerdeki adam, elektrik ferıefl 
bir yere takıldı. Denedim: lp pencere- ı:.t mııı- ı... bjrltJi 
nin yanında bir yere kuvvetle takılmış- Bu hafif ışık altında 
tı. Derhal tırmanmağa başladım. gördük: 

Pencereye çıktıfım zaman durdum Bu, o adamdı ... 
ve pencerenin kenarına iyice yerleıtik· Fakat, yaralı değildi: 
ten sonra, bir elimi gözlerime siper ede- ayağa kalkmıştı. ~eJJ 
rek içeri baktım. Beni karşısında görünce e .tJJst 

İçerisi kapkaranlıktı. B irşey göre· ret etti, sonra, istihza ile gülU 
miyordum. O zaman kulaklarımın yar- elini uzattı: ,# 
dımına müracaat ettim: ( Arkn.ct "/ 

Kulaklarımı cama dayadım ve içeri- ---------~ 
sini dinlemeğe başladım: J -:-1 

Eğer yaralı orada ise iniltisi duyu- Yeni Ne,r_!!!!-1 
turdu. Yahud uyuyorsa horlaması işiti- YAVRUTURI< ntı 
lecekti. Fakat, içerde tıs yoktu. H . bil ıll', 

Llkin, içimde bir his: "Yaratı mu- er cumartesı çıkarılan tı S 
cuk gazetesi ikinci yaşına b~5 ,a ' 

HAFTALlk 
J.llKAY~LER 

- - - - - -- -- - - - - - - - - Hasrretn 
CÜ sayısı ayni zamanda Uçilll 
ilk numarasıdır. rf 

Yazılarını ilk okulların d;,aıı 
ramlarına uyduran Yavrutür ~ ~ 

d'rece 

- -- - - - -- - - -- -
-- -- ---------- -------- -

Hay kör şeytan hay diyordu, bu 
akşam gene uyku haram oldu ... Saate 
baktı yatağa gireli bir hayli zaman ol. 
muıtu. Sabah yaklaşıyordu. Bir lum
bar deliği haline giren pencerenin cam
larına alnını dayadı, dışarıyı seyretti. 
O bir tepenin üstünde idi, karşı~i tepe. 
de de sıralanmış aydınlık vardı. İki te
penin •ortasını karanlık bir deniz gibi 
kaplamıştı. 

Pırıldayan birkaç ııık limanda dc
mirlemiJ ~emilerin aydınlıklarına ne 
kadar benziyordu. 

Yukarıpa. yükseklerde biribiri ko. 
valıyan lambalar Üsküdardan Beşikta • 
§ı yahut uzaktan görünüıe ne kadar 
benziyordu. Karanlık bir deniz kımıl· 
danıyordu. Dalgalar sessizce nefes alı. 
yor, denizin derinliği, heybeti, kudreti 
belirsiz bir ufka doğru akıp gidiyor 
karanlığın hudutsuzluğu içinde pusula 
gibi, gemi merdiveni gibi, arkadaılan 
gibi kendi ruhu gibi yakını olan kutup 
yıldızı mavi gözlerle ona bakıyordu. 

Tatlı bir hülya ile, güzel bir ümit 
i~nden geçti: 

- Deniz l:Jzel ftY ! 
Ferahla~. i~i açıldı. Ve karar ver

miş bir adam gibi yatağa uzandı. 
İhtiyar kaptan bir daha damadına 

-8- Yazan : SADR l E R 1EM 
hocalıktan bahsetmedi. 

Fakat iki gün sonra kızı torunu ile 
büyük baba yayladan uzaklaştılar. 

Yolcular eteğinde hurma biten, te
pesinde yosunların karla sarmaş dolaş 
olduğu dağdan aştılar, perde perde 
manzaraların değişmeğe başladı, step 
yamaçlann arkaıına saklandı. 

Yollanna önce bodur çalılar çıktı. 

Sonra çalılann dikiliıi bir acaip yalnı•· 
lık korkuıu verdi. 

Su kenarlarında birer uzun boylu 
abdal bekçi hayaletiyle yilbelerek bir:. 
birlerinin omuzlanndan önlerinden ge
çeni ıe~e dalan kavaklar sağa sola 'sal
lanır gibi. Kıyılara inm aarı yılanka• 

vi yollar önlerine çıktı. UıtUate yatan, 
csıu otlarla, dolu ıonbahar tarlaları ba· 
zan ıimliyıh, bazan kına, hazan ham 
bakır rcıırinde ırkı girintiler, ç_ıkıntılar 
uzanıp ciden çıplak topraklar arasın -
dan ıeçtiler, birdenbire portakal hah • 
çesine girdiler. 

Büyük baba yorgundu, dalgın, dal. 
gın ıöyledi: 

- Bakın ne güzel koku ... Belki de 
bu koku sadece onun burnunda idi. Bi· 
raz daha derin bir nefes aldı, 

- Oh diyordu... Genzime kadar 
girdi. Deniz, deniz kokusu .• 

Bü)l':.ik baba beyaz badanalı evin 
önUnde otomobilden inerken büyük bir 
sıkıntı atlatan insanlar gibi sevindi. Yc
zünün hatları dcği§ti. Denebilir ki ıe. 
nelerdenberi görmediği kızı, damadını 

gördü de sevindi. 
İhtiyar kaptanın sevinmesinin se

beplerini sade ve baıit bir aile aramak 
tahlile utraımak demektir. Efer onun 
ayaklanm yerden kesip de kapısı önün
de otomobile bindiği dakikadan itibaren 
yüaandeld hatlan ıeyre dalaaydınız, a. 
yafmın karaya baııtından duyduğu hı
zı acaip bir aile muhabbet nitanesi tay• 
mazdınıı. 

İhtiyar kaptan tekerleklerin ıert 
toprak üstünden kayıtında aandala ilk 
binen insan nasıl sandalın kenarları. 

na yapııır avuçlariyle tahtaları kavra
mak iıterae ihtiyar kaptan da otomobil· 
de ayni vaziyeti almııtı. 

Yaalandıfı yere büzülmÜJ, elleriyle 
kenarlara sarılmıştı. Rengi zaman za. 
man sapsan kesiliyordu. Dudakları 

titriyor, 'arasıra bir şeyler mırıldanı

yordu: 
İnanınız ihtiyar kaptan dua okuyor. 

du. Tekerlekli bir nakliye v'asıtasiyle 
yol-.uluk onda asabını saracak, bütün 
bedenine hükmedecek kadar derin te. 

ıirler bırakmrıtı. 

Otomobile binince başı dönenleri, 
bir deniz tutmasına benziyen haller ge
çirenleri hep tanırız. fakat ihtiyar kar
tanın derdi aanıyoruın bazı İnsanlarda 
olan deniz korkusunun zıddı idi, o da 
karadan korkuyordu. Onun için hayat 
yumuşak çok 'Claıtiki sulardan ibaretti. 
Ona göre hayat mikyası denizdi. Otuz 
senelik bir deniz hayatı ona su, fırtına 
ve pusuladan mürekkep b!r dünya görü· 
şü a;ılamııtı. Ona göre dünya yumu
şacık ıu, suyun üs~ı'.inde yüzen Arşi· 
med kanunları idi. Bir motörün, ya
hut bir hayvanın ıert tabakalar üıtün
de, gene .aert bir ham maddeleri ıü • 
r.iklemeleri ona tuhaf geliyordu. Kara. 
]ardaki hayatı bir balık gibi hayretle id
rak e<iiyordu. İhtiyar kaptan otomc• 
bilde karada çırpınan bir balığa ne ka. 
dar benziyordu. 

Erteıi sabah torununun elinden tut
tu kıyıya götürdü. Ve §imdi hergün C• 

turduğu kahveye geldiler. Denizi biri 
hayretle, öteki iıtiyakta seyre daldılar. 

Yaylaya tekrar dönmek üzere bu 
ıah:l §ehrine inmişlerdi. Aradan bir 
hafta ge~ti. ı<ızı: 

_ Baba dedi, lrttk dönelim! .. 

(Arkası vsr) 

ısında çocukları ilgilen t ,, 

hikayeler, resimler bihneceltr ~~ 
Çocukılrına iyi ~eyler 0~etİ1' 

tiyen ana babalara tav"iyt t 

UYANIŞ ~f 
Haftalık resimli Uyanıf tfl~I, 

nın 438 inci sayısı zengin tıl il~ 
catla intişar etti. Bu sayıda 61, 
vardır: A:imet İhsan Tolcl~ 
Halit Ozansoy, İsmail Safa J, ~ 
hat Pınarlı , Litif Evrcl1~ıı1~ 
Münir, Mahmut Şerif. M· ~ 
doğru. Ayrıca Hamide ait ,.;. 
sim ve vesikalar, ''Kedi pcııÇ 
edebiyat anketi v. s. 

Av va avcıfl~ 9 
Eski muharrirlerden ~c~: ~ 

çıkarmakta olduğu Avcılıl< ti~ 
1 k ...... ,u 
ı mecmuasının on uçU•• 
çıkmıştır. .11~-' 

Bu nüsha ile bir senelik 
1~ 

tiren bu 'mecmuayı yurdıııı1dr'" 
bJlık amatörlerine tavsiye t 

vaffakıyet temenni edcriı· 

KVRCJN doJtlO~ 
Nacasttln Ata•'~ 
Her &ün ı 6,30 dan ıo /, 

Ulelide Tayyare apartıma11~ 
2 numara 3 de hastalarını 0 ~ 
Cumartesi günleri 14 der1 j 

muayene parasızdır. 



Gü zel Urfa 
r~lıir gittikçe dalıa güzelleş ·qor 
u~tık oteller, bir Şehir tiyatrosu ve güzeJ bir park yapıldı 

.Istanbul Mühendis 
mektebi talebeleri 

Tetkiklerine lzmirde 
devam edigorlar ·~ııu:· b(liususi) .. 

1 u Ye .
1 

- Guney do-
• \ılh. §ı Ve • · T ka., "Şuk Şırın i.irk ka-

"" ldı~ u Ve sefih sultanlar c-
·•ı ,.ı_. ~ıın "dd 

) ~'illa 'h nıu et zarfında 
:~llıurları mal edilmis, saltn· 

'
1 ıçin birın dolmak bilmiyen 

~·rtna rağm memba lmlincle tu
t Jıaeaere sah·b' buna mukabil 
~ kıka, Drr kılınmanııştır. 

ıtı Çok bakıma, bu idare zama
ıı~ htıdudları ~z ~?lmıştır. Hal

~ nıt'Iaran nhılınde bulunnn 
nıf ,Aarca ~al~ası ayni idnrcnin 
dp .. ~boirıı v ... 11

re ambarı olmuş 
~ ~ end- ' 

~k k' Yuna tıstri hareketle -
~t \'c 1' ha~in sel\·et rıkmıştrr. Ne 
l~İıf fal'dala~Ye olan sayısız hi?. . 
Jıa/ ~?lltıc ...... ·nın ufak bir muka

ı. · iloı" ··ıış, Ve b ı· k d' -ytır, ,, e siir .. ki . u a ay ı 0 • 
a~ri park 

fzmir, (Husu~i) lstanbul 
mühendis mektebi son sınıf makine 
'e su şubeleri talebesi Anadohmun 
mulıtelif v!la~·ctlerinde tetkikl~r ya· 
parnk şı-lırımıze gelmiştir. 

Talebe, iki gruba ayrılarak su 
şirketinin 1 lalkapınardaki su tesisa· 
tile sannt okulunu, Kültiirparkı ve 
orada. inşa edi.lmc~te olan paraşüt 
kulr.sıle elektrık şırketinin Şehitler· 
drki fabrikasını ve Bnhribabadaki 
santral binasını gürmiişler, mesleki 

foydnlı tetkikler yapmışlardır .Mühen 
dis nıckt~bi ~on sınıf talebesi şere· 
finc lzınır mımar ve miihendisler 
birliği tetrnfından Ankarapalas salo· 

nunda bir çay ziyafeti verilmİ§tİr 
Ziyafette, bu seyahatlerinde tetl 
benin başında bulunan Profesör 
Burhaneddin, Rıfkr Diisyii ve n 
sistan Cemal ile lzmir nafia müd" 
rü B. Turhan, lzmir mimar ve m 
hendisler birliği reisi mimar Ne 
meddin Emre, belediye ba§mühe 
disi Cahid ve lzmirdeki resmi 
hususi miiesscselerde bulunan m 
mar ~·e mühendislerimiz hazır b 
hınmutlardır. Ziyafet samimi h 
bihaller ve seyahate ait hatıralar 

geç vakte kadar devam etmiıtir. 

lJ f lı edıkçe siirükle -

k c~~hlay,k old .. 1 mimi niyetlerle devam ed~n fo~liyct 
t?li k ·Utiyet d ug~ mevkii an· heniiz ufak bir aksaklık bıle goster-
~}~ U~kün YÜ~~:rınde almış ve memiştir. • . .. 
't gulme.. u Yalnız son on Urfa bdcdiyesı. emsalı ımıesse· 

l'rlcrn .. &e, ınem · · · I k b' · tda ege b nunıyetını sata örnek tutu aca ır mesm ver· 
lıaJj,.} 11ıcını kaş.la~ıştır. Padi- miı:, aynı mesaiye bi.iyiik bir inti-
t ••qe t e etı b k .. :.- k d" S d'· . ,. csetıa ır an ·az yıgı- zamla de,·anı etme te ır. on ort 
il" atarıı n1 eden C h . d" b .. b.. .. b" 1 . ~ . n di.. 

1 
.. um urı- sene ır us utun ır ça ışma 'e 

~tıi g_ı_bi llrf :r )Utün köşelerine randıman kaynağı haline gelmiş hu· 
t~trct go1~tcrrni Ya da bereket ve Iunan belediye, şehirde pek çok ye

ridat temin edecek akar inşmıını dü· 
şünmüş ve bu yerinde diişiincesi 
Urfayı bugiinkü hale sokmuştur. 
Urfa belediyesinin ve Urfa belediye 
rciı:ıi B. Ömer Alayın yiiksek mm·af · 
fakiyctini pcrkitmek için 933 de 45 
bin lira olan biidçenin 1 20 bin lirn· 
ya çıkarıldrğmı ve bir okadar da 
borç ödendiğini kaydetmek kafidir. 

Belediye hakikaten cok faydalı 
işler gö:-müştür. Bu meyanda üç 
be~ mic;a) verelim: 

kaldırımlar parke döşenmiş, eski 
çarşılar kaldırılarak yeni dükkanlar 
inşa olunmuş, şehir elektriklerle 
tenvir edilmiş, temi7.liğe önem veril· 
rilmiş, on yataklı bir dispanser yn
pılın1ş, mezbaha ve ka ab çar~m 
açılmış. Anzeliha yeni baştan ~nn· 
zim \'e eşsiz bir mesire ,haline geti
rilmiş. bu g~)lden çıkıp şehrin 34 
muhtelif yrrinden açıktan akan su-

ların Üzerleri örtiilmiiş, eski mevlcvi
hanede t'~naf birlikleri tesis ve yar· 
dım snndıkları ihdcıs olunmuş. ayar 
s;ı~ti dikilmi~, örn:k .ev kurulmuş, 
plan ve hanla verılmış. temiz ve 
iyi su i in istikraz yapılmıştır. 

Talebe Torbalıda kurutulmak 
olan Cellad gölünün milyonluk 
sisatmı görecek ve buradan Eski 
hire, oradan da fzmite giderek t 
kiklcrine devam edeceklerdir. 

Gazi antep de bahar 
Gazienteb, (Hususi) - Ant 

tamamile bir ilkbnhar Jıa,·ası ya 
maktadır. Bahçeler aç~lmış, m 
reler insan knlabalığından dolup t 
mağa başlamıştır. 

:: ::::::::: :::::::: ::::::::::z: :::::: :::K:1:111:1:R 
·ı 1 Cengel kitabı 
·ı tiç 

8 
c ı, Cl.8rr{1' onun Yapıcr ve nilikler tesis etmiş, kasabayı ve ka

' ~hti cıı~e ll'l:;ın Yapa~adr~ıı~ı sabal~y~ yakından cnte:,ese ede~ ö· 
lı hu ~u~"'llcJıt' dana getınnıştır. nemlı ıhtiyaçlardan çogunu sagla • 

ır •. d na b ~ ır:ıneg.. d h d .. 
"\I ~ ra İy t e, a a og- mıştır. 
t~c-JJ~ ~~tirrnege ten bir mamure Urfanm asil bir ailesine mensub 
, '<l:tl'J':1iı: gece 1?2:~ed~.n enerjik olan genç şarbay Ömer Alay, 933 

~ı r~h C3ırıde sch .' gtbınduzlü cnlrş· de intihah edildiği bu miiesseseye 
· tcyj Ve:ı:"····_!te ugünki.i me- şimdiki diizen ve hızı daha o tarih-

• ••ıış t . . ' cınız ve 'Sn- tc l."ctmişti . Herşcydcn evvel, va-

Yalnrz Şark değil b;ıtı vilayetle
rimizden çoğunda rastlannııyan 
konfor ve miikemmeliyette bir otel, 
şehir tiyatrosu ve nsri park yapıl· 
mış. kahramanlar icin abide dikil
nıi~. asri menırlrk . tamamlanmış. ı 
miş, on yataklı bir dispanser yn-

Bu saydıklarımız hatırımıza s::e· 
lenlerdir. 1 ahn yapılmıs ve y<ıpıln
cak birrnk iş ler nırdır. Urfa. ,•akın 
bir atide daha medeni ve tm;rnmı
y;ıcak bir manzara alacaktır. 

k .. 
il 
ii 

D 
:r 

1 

Rudyard Kfpllng'd 
d ilim ze ~eviren: 
Nuretti n Art• m 

lngıllz edebiyatının şaheserler 

arasında olan bu eser Ulus ncş. 
riyatı arasında çıkarılmı~tır. 

:::::::: ::: : :: :::::ı::::::: :: :: : : : ::::: :! : ::::::::: ::: 

~-=--

• 

'• 
la b 
k craber h' 
tılacak b~cy ın anlattığı gibi kor 

~0ktor b ır Vaziyette olmadığını 
en fen ana_ anlattığı zaman içim

kendill'le a ~ırşey yiikseldi. Kendi 
~Ctirrnek·t: ~t~e şeyhin bizi buraya 
tdim. gıziı bir maksadı vardır, 

fi E:n iyi k 
1 er. B" .?Yunları Yanımızda kcs

<>ld .. llYtık b k Ugu gib' nyramlarda mutad 
1~ttılm 1 

sade ve zeytin yağında 
Sok ,.. ış Ve fı d · l'\rab y rm a kus, kus . hır 

b 
( Ktı• k emekleri Yapıldı. 

C "'• Us 'l · . nı:er.) ezı mış Yemeklerimize 

hu Bunların k 
rrna gibi ar asını şekerli muz, 

J Avrtıh 1 :ın~Yvclcr takib etti. 
<ltr .. t"'a r mı f l 
dı .g0stern-ı klsa ır erine Şeyh bun· 

t ale · e e zen · ı ·w · · !>·· lllınd gın ıgını ve cn-
.,.tırı ·· e ıı 1 . 
ari\3 u, Şarkı a~ı hır hayat sürdii· 
fltıJ tnda na~ 

1
e•sanc:'i güzellikleri 

d atmak i . 1 vakıt getirdiğini 
en ok stıyord G 

l'rlisaf· unuYord u. ururu yüzün-
'.ttıck •rlerine u: Arablarda adet 

tc t Verıler k h d " I tor F cvzi cdT .e e ıye er ye-
k,,.,.,. 0 trcrc te ıkır. Ev sahibi, Dok-

,, .. ,etı· b sc ·k·· h 
tı(i"ati 1 İr h~Ir ur A cdiyesi olarak 
l'rli~ Matrna •

1 
t aşıkı ve meşhur. 

tak ihafkan, f e~ka ;di Ethele de te· 
hele ~n etti V iade güzel bir krs-

J3l'tıksck · e ayrıca da Lcdi Et
nı ·· u hed· saygılarını sundu 

l..ıtcha . !Yeden L . . 
tCfckk ··Ssıs old cdı Ethel c,:ok 
fak ol•\lrlc katşul. d Memnuniyet ve 
n an b· ı a ı Ş h "~~) . ır in · ey , muvaf. ,, ' "r 1 :san "b· "or" 1 c Lcd' . gı ı miisterih 
1 c t k ıyı d · . ere ~· . a artiib . . aıma takıb edi· 

13 ırı§iyordu ıçın birçok tecrübe-

de ~ u halden . 
"'" 1 ~ur . fena kı.,. ·· ı· . .rtı ltı ısc b· <-an mu azım 
~}'t l}'or v ır akn kızın yanmdrın 

rıc }'" e e . 
4~ Ver . şı asık sumtilc 

mıyordu, 

A TE.Ş OJ..KESfNDE 

Hanımlar elbis~Ieri dışında far
masonluğa aid giil dikişinden kır· 
mettar ağır giimiiş kopçalar taşıyor
lardı. 

Akşama doğru ev sahibi Arab 
knraktcrinc yakışan debdebeli, rnü
zcvycn bir at iizerinde, kabilesinin 
di~er atlrlarilc kucaklarında tuttuk
brı mızrakla efsanevi vahşi bir fır· 
tına içinde siivari oyunlarına başla· 
drlar. Karşılıklı cirid atmalar. yel 
rribi at koşturmalar ve saire. Bu O• 

;unlıır kısa yıkışlar~a tahrik ve mii
kcrreren de,·a~1 edıyordu. Oyunun 

'hayetine dogru Şeyh, dalgalanan 
nı . b ·ı ·· ey·yen ıpe~ urnosu ve yeşı 
muz .. . . d )' 
peygamber sar1 ıgı ~~ın .e ?teş ıda~gı· 

son siirat I! uzcrımıze oŞ?ru 
r!OI A .k. .. • . . .. 
.. 'ledı" nı:ıı ar uzengısının us· 
uzengı · ~ 

.. d dimdik ~ayam hayret bir siir-
tun e .. .. . d 

) ccrken mızragınrn uzerın e 
•1~t e g~;e portakal çircklerinden ta~ı-
ımoJl • J • • L d" · k d .. b" ciçek ce engını e ının ·u· 
ıg.:ı ır ttı Masal kabilinden sa-

ca1gınaba s~nat ve lbni Musanın 
yı an u d h . . 1 

1 t' karşısın a epımız ıayret-
maılare 1 d"" müQtük. Ancak bıı 
ten hayrete uş :ı f 

1 
w mızı alkıı:ı tufanı bcrtarn 

dal~ın ıgı ~ 

etti. 
.. k k deha ve saygı karşı· 

Bu yu se . 1 b b d' ·nci gibı par ıyan u e-
sında Le 1

' 
1 

klan kırmızı dalgalar 
z tacı yana · · k ya .' l sn~ınm ıçıne so · tu. 

icinde sıya 1 .. • • 
• karsısında mulazını 

Bu sahr.e d" · kaybetmişti. Dal· 
de Scgur kend .. ınmı u··ı:ıtii. Atlas dağ· 

b. ha on ~ 
~ın ır ru b tan kan kırmızı 
!arının arkasına . ade fersizdi. l·fo-

.. topu r~ngın · · 1 d Zf'. guneŞ 1 .., tesırı a tın n -
.:in bir kıskanr. ıgınll encin omu7.U" 
" 1 b 7.B''a 1 g 1 k bun ka an u d Dcrha en-
nn elimle dokun u7·rdan af dikdi. 
dine geldi. Hl\nım 8 

ATEŞ OIKESINDE ,. 
miiınkündii. Fakat, bu bahse ge- bir ders vermeğe karar 'erdim. Bu 
bir meselede makul k.onuğmak 1 ziyet karşısında canını sıkıldı, ve· 

lince birdenbire aklı zivanadan çıkı· tevbihin şeklini diişunmekle beraber 
yordu. Doktor Forrerle odamıza girdik. 

Elinde büyük bir kitabı \"ardı. Doktor yiiziime giilcrek elile arka 
Onu kendi yazmıştı. Mecn_~n.ane tarafı İşaret ediyordu. 
iddialarını içine sokmuştu. I· ıkırle· - Yaklaş, dikkatle bak yakında 
rini karşıı:ıındl'kine kabul ettirmek ~anlar Ledi Anht!lin evlenme ınera-
hususunda bin deredt!n su getiriyor simini ilan cdt!cektir. 
ve muhtelif denemelere giriyordu. Ert<'.si sabah pek erken yiizb. şı, 
En ziyade Dan•in nazariyesini ele beni, doktoru nezdine çağırdı. Ya-
alarak, "Mademki ins-anların ceddi nma vardığımızda yüzbaşının gece-
nıaymundur,, ondan dönmüşlerdir, yi iyi gecirmediği ve uyku uyuma-
şu halde maymunlarda konuşmak dığmr gö;lerinin etrafındaki halka-
kabiliyeti neden olmasın~ . T abiatin lardan anladık. 
insanlara bahşettiği konuşmak ka- Selamdan sonra, yüzbaşı söze 
nununa neden tiıbi bulunmasınlar? basladı: 
Ve neden bu hakikatin tabiiliği ka- - Efendiler, Şeyhle karşı karşı· 
oul edilmiyor? ya konuşacağım, si7.in de hazır bu-

Anlaşıhyor ki burada bu kana-· hınmanızı İsterim. Rica ederim bu 
ntin tnhakkuku icin Afrikayf\ seyn· menfur Talat olan §eyhle geçen mu-
hate çıkmıı;tı. doğrusu bu sık:cı havcreyi dinleyiniz. 
mevzu iizerindc uzun saat rcvnb Yiizbaşı ve zabitlerle birlikte ka-
' ermeğc tahammiihim krtlmadı. le duvanna yaklaştığımız znman 
Gayri ihtiyari mecnunane sözlerini yiiksek boylu, kartal burunlu, cıi 
dinlemt>ğe mecbur kaldım. Çiinkü retli bir <ehre başını atının boynuna 
ona ne söylemem süyliycyim ve dayamış, yiiziinii kadınların çndı
m\SII bir cc,·ab verirsem vere) im hiç rrna ve onun kapalı kapısına tevcih 
bir faydası yoktu. Bildiğinden şaş- etmiş gördük. _ 
ınıyur, yine söylüyor ve söylüyor. Ayak seslerimizi duyan bu şeyh 

Doğrusu onun iddialarını, kati derakab kendini topladı, \'aziyetini 
istihracrnı burada dahi arz ve izah de{;iş:irdi, eski \'aziyetinin tar(J fı. 
ctıneğe muktedir değilim . En niha- mızdan ne suretle karşılandığını 
yet Lord hiddetlendi. Bana, "May· yüzlerimiu, derin bir nazarla ba
nmnların hayatını bilmiyor ve an· karak anlamak istiyordu. Yıldırım 
lamıyorsun,, diye bağırdr ve san· siirati nazarlarile 7.abitanı tetkık e
clalyesinden kalkarak koridoru terk derken derhal kalbi kötü, içi fena
ctti. !ıkla dolu bir şahıs olduğuna lııık-

Şu halde maymunların haytttını metıiın. 
ben tanımıyordum. Hu öyle frna Öniimli7.de bercıvi ihtiram iğilcli 
hir ıncvzu idi ki Lord Landas Vale 1 ve karanlık goz.lcrini yuıbcışty.ı 
bütiın maymunları ale seviye insan ,. dikti: 
}'etpmağa muktedirdi. Bu kötii va· - f\1isafirlerin senden birşcy te· 
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()OLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PJA.kla Tnrk mı.11Udııf. ı2,ro 

Havadl& 18,0~ Muhtelif pllk ne,riya.tı. 14,00 -Son. 

AKŞAM NEŞRİYATI: 

Saat 18,30 Pllkl& dana muslklat. 19,30 

Konferaruı: ÜııkUdar Halkevi namrna Bay 

Re§lt Kaynar, Cefaya &lı§tınlan insanların: 

muva!!akıyctl. 20,00 Fam! Saz heyeti. 20 301 

Ömer Rıza tarafından nrapça söylev. 20,45 

Fam! Saz heyeti; sa.at ayan. 21,15 Şcblı 

Ttyatr08U operet kısmı (Bayadcre). 

22,15 Ajans :ve boraa. haberleri ve ertesi 
a1JnUn programı. 22,30 Pllkla sololar, opera 
ve operet parçalan, 23,00 Son. 

lstanbul 'Ajliye O~iincii 1/ukııh 
M ahkemcsinden: 

Beyoğlu Tiyatro sokak 24 numaralı 
hanede mukim Alfred vekili avukat 
Ferit Ressam tarafından· Beyoğlu Ku-

loğlu sokak 22 numarada mukim Anna 
Faryvalt aleyhine 936/ 727 numara ile 
açtığı bopnma davasından dolayı gıya

ben icra kılınan mahkeme neticesinde 
ni'~eyha Alfredin Avusturya hüku
meti tabiiyetini haiz Qkluğu Beyoğlu 
belediyesi evlenme memurluğunun mü-

.ıekkerealyle anlaıılmıt ve taraflar ev
lenmelerinden beı ay sonra müddealeyh 
'.Annı Faryvaldin kocasını istemiyerek 
terkettiğinden Avusturya kanunu me

denisinin 109 ncu maddesi bu gibi terk 
hldiıclerinin bo§anma sebebi olarak 
ıöstermekte bulunmuş olduğundan mez 
k\ir kanun mucibince tarafların boşan. 
malarına ve keyfiyetin ahvali §ahsiyele-

rine geçirilmesine mütedair verilen 9.4. 
9J7 tarih ve 937 / 362 sayılı hükmü 

havi ilam müddeialeyh Anna Faryval
t in ikametg~hmrn meçhul olmasına 

mebni hukuk usulü mahkemeleri ka -

A - Paketler, kutular, sandıklar: 
1- Kutular 
2 - Kutular 
3 - Kutular ve tek Portakal 

paketleri 
4 - Küçük sandıklar 
5 - Şeker sandıkları ve emsali 
6 - Orta sandıklar 
7 - Büyük sandıklar 
8 - Büyük sandıklar 
9 - Yumurta san:hğı (7ZO lik) 

10 - Yumurta sandığı (1440 !ık) 

B - Sepetler ve ı,üf clcr: 
1 - Küçük Çilek sepetleri 
2 - Karadeniz Çilek sepeti ve 

benzeri 
3 - Kclet, kebir, Adana ve ufak 

izmir sepetleri 
4 - Topaç ve yarım arka 
5 - Arka ve kapeJya 

C - ToNular ve çuvdlar: 
1 - K uru yem:ş torbaları 

2- " " 
3-
4-

" " .. 
5 - Küçük çuvalla r 
6 - Büyük çuvallar 
7 - Hararlar 

" 

D - Teıtt.k~!er, fıçılar ve variller : 
1 - Yoğurt tenekeleri 
2 - Orta yoğurt tenekeleri 
3 - Büyük yoğurt t enekeleri 
4 - Yarım gaz tenekeleri 
5 - Bütün gaz tenekeleri 
6 - Tenekeler 
7 - :Fıçılar 

8 - Fıçılar 

9 - Variller 
10 - Variller 

E - Kavun, Karpuz, Bal ,.c Hdvacı 
kabakları: 

nunun 141 inci maddesine tevfikan ila- 1 - Bir ton (küsuratın her 100 ki-

E n az 

1 
4 

9 
2 1 
31 
51 
76 
91 

1 

4 

16 

36 
61 

1 
4 

9 
31 
46 
76 

101 

4 
9 

12 
31 
51 

101 
151 
301 

En çok 

4 

8 

20 
30 
50 
75 
90 

150 

3 

15 

35 
60 

150 

4 

8 
30 
45 
75 

100 
150 

1 
3 
8 

11 
30 
50 

100 
150 
300 
500 

0,50 
1 

2 
3 
4 
6 
8 

10 
6 

10 

1 

2 

4 

6 
8 

0,50 
1 
2 

3 
5 
8 

10 

0,25 
0,50 
1,50 
2 

4 
6 
8 

10 
ıs 

25 

ardiye resmi alınır. (Küsurat 50 kilo addedilir). t'lf#. 
3 - Ardiye resmi, kabın cins ve eb'adına göre tahakkuk ~ .,.,ı 

y&nrn Hile ıetirilmcsini müteakip tahsil edilir. Kabın cinsi tarifcııiO ıtJ 
desindeki kap ismine uyarsa bu maddede gösterilen resim tabaktrulEI 
lur. Kabın cinli yukarıdaki maddelerde yazılı isimlerden hiç bit_İ°' .ıs' 
takdirde büyüklüğü ve ağrrlığı tarifede yazılı kaplardan hangisinııt dde 
yüklük ve ağırlığına uyarsa (esas olan kabın büyüklü,üdür.) o 111' 
den resme tabi tutulur. 

4 - Cinsi ve ıeJclinin hususiyeti dolayısile yukarıdaki tarifeye i!ı• 
tabi tutulmast mümkün olmıyan eşya ve sairenin Hal meydanında • ..J 
yerin her metro murabbaına 24 saat için 10 kuru! resim alınır. ııaf:~, 

5 - İ!hu tarifenin tatbikine l / Haziran/ 937 tarihinden itibaren ) (:'f 
h~ (~ 

:M'uhanunen bedeli 
Beşer metreden ibaret olmak üzere 1 O 
metre uzunluf unda 2 tane lastik veya 
kabili inhina çelik hortum. 
Buçuklu gaz depolan için 420 lira ç~ 

Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedelleri yazılı olan hortuırıii: 
meye konulmuşlardır. Nümunesi depoda ve §artnamesi de Levazıın ııı dl 
görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hiı~sıtıiiJlil 
len ilk teminat makbuı veya mektubile beraber 17.4.937 paz:artell 'cı46 
de Daimi encümende bulunmalıdırlar. {B.) 

. kelesİ 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Bostancıda vapur 1s cıc' 

da 2 No. baraka teslim tarihinden itibaren 938 veya 939 ve 940. ~e\ıı! 
sonuna kadar kiraya verilmek llzere açık artırma gününde istckh51 , 0 
ğından pazarlığa çevrilmittir. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde ııtıil' 
İstekli olanlar 4 lira 50 kuruıluk ilk teminat makbuz veya rnekt 
ber 6. 5. 193 7 Perıembe günü saat 14 de Daimi encümende czf 

(B·) 

Keıif bedeli 8318 lira 70 kuruı olan Karaağaç m:.iessesesi but f~~e 
soğuk hava mahzcnlerile mezbaha kısmı binasının tamiri açık ekşllt:r. 1 
mu§tur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım müdiirlüğünde göriileb 

1 
rli:t 

•"dil 
2490 N. 1ı kanunda yazılı vesikadan ba§ka belediye fen işleri 111~1'~ 
alacakları fen ehliyet vcsikasile 623 lira 90 kuru~luk ilk teminat b:ı! 
mektubile beraber 18.5.937 salı gütl':i. saat 14 de Daimi encümende (%~ 
dırlar. 

Mercanda Yava§ÇI. Şahin mahallesinde 
U zunçar§ı sokağında 5/ 21 O numaralı 

dükkan 
:M'crcanda Yava§ça Şahin mahallcııinde 
Uzunçarşı s-okağında 3/ 212 numaralı 
dükkan 

Senelik muhammen 
kirası 

72 

nen tebliği tensip kılınmış ve bir sure· losu tahakkuka esas tutulur.) · 70 

Mercanda Yava§ça Şahin mahallesinde 
Uzunçarşı sokağında 7 / 222 numaralı 

dükkan 7Z ~ ti de mahkeme divanhanesine talik edil- 1 - Hale girecek eşyadan yukarıdc: ki tHife mucibince arcliye resmi alınır. 

miş olduğundan tarihi ilandan itibaren Bu resim, umumi ve hususi pazar yer lcrinin işgal edildi~ i mücldctic mukayyet 
on beş i.':ln zarfında Anna Faryvaldin değil-:lir, bir ay içindir. Bu müddetten fazla duran eşyadan her ay için ayrıca 
femyl%i a i!l edebileceği tebliğ maka- tarifede yat.ıh tnik6arların yansı kadar ardiye resmi a1ımr. 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 2 - Mc:Yvcllar100 kilodan sebzeler 150 kilodan fazla kaplar içinde gel-diği 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile tem:Ntlan yazılı ·ıl 
ler teslim tarihinden itibaren 938, 939, 940 seneleri ıNym soııun•,ıcri 
ayrı kiraya verilmek üzere a~ık artrrmaya konulmuJlardır. Şartnal11 rtP..\ 
zım müdürlüğünde göı•:ilcbilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk t~İ'. 

(Devamı 11 inci s&Y" (V. No. 20933) takdirde b:.ı rr.ikdarları tecavüz eden kır.":'!ın her SO kilosu için ayrı-:a b~§ kuruş 

14 

mc·mi etmiyor. 
Bu kelimeyi keskin, !elis Fran

sızca ile söylemişti. 
- Sen bilmelisin; Marki Ar

mond, lbni Musa ile aranda ihtila· 
fa tc-mas eder hiçbir nokta yoktur. 

- Efendi sen çok sert konuşu
yorsun! 

lbni Musanrn Fransızca Yerdiği 
cevab tamflmen güzel, yerinde ve 
muntazamdı. 

- Ben, Marki Armond'e ~alı
sıma ait bir ricaya gelmedim. La· 
kin bu esmer Arab, yiizbaşıyn, e
linde olmıyan ve kendisini icbar e
d"n insani bir iş için gelmiştir .. 1şi· 
tiyor musunuı efendi~ 

8u son kelimeyi Arabça söyledi. 
Lakırdısını bitirdikten sonra kollan· 
m görnüne bağlıyarak derin bir say
gı ile belini büktü ve gözlerini ye· 
re dikti. 

Yüzbaşı, azametli şeyhi. berayj 
tazim önünde iğildiğini gördiiğü za· 
man donuk çehresinde ani bir ha· 
re~et belirdi. Bu esnada Lord ve 
hanımlar c:-adırlanndan çıkıp bize 
doğru ilerlediler. Güzel Ethelin ca· 
~ibesine §eyhin tutulduğunu ve at
tığı sıcak gözleri, göziimden kaçır
madım. Bu bakış pek ani ve sani
yenin ufak bir part asmda kayboldu. 
Şeyh de bu revnak renkli yüziinü 
eski vaziyetine getirdi. 

Yüzba§ı, misafirini kısaca sel6m· 
ladıktan sonra tekrar şeyhe geldi. 
V c sözlerine devam etmesini em· 
retti. 

- Efendi doktoru istiyorum, 
fakir Duariye gönder. ihtiyar gün 
görmüş anam ölüm dö§cğinde yatı
yor. Pek ziyade hastadır. 

Yi.izoaşı cevabında:. 

ATEŞ OL.KESlf\'DE 

- Bu vaziyette bulunan hasta· 
ya doktor yardım edemez, ve teda
visine de muktedir değildir. 

Bu rcd cevabı çok sertti. Şeyh 
gayet ağır ve yavaş sesle: 

- Eğer Allah isterse anama yar· 
dım için doktora dirayet ihsan ede· 
cck. 

Yüzbaşı birkaç adım geri döne· 
rck arkadaşlarına sokuldu. Bu hu· 
susa aid kanaatlerinin izahını ı i<"a 
etti. 

Forrcr gibi temiz bir İnsan, için
de yaşattığı insani hislerin lahrikile 
hemen söze karıştı: 

- Pederinin kapl.m tabiati oğ
h:nda çok yoktur. validesinin ha· 
yatını kurtarmak yolunda kabilesi • 
nin en büyük düşmanına hakirnnc 
boyun iği yor ve yardım diliyor. Sn f 
bir tehlike yiiziindcn bunu reddet· 
mek doğru değildir ve bizim icin 
red en büyiik tchlıkcdir. 

"Bahusus şeyhle beraber a5kc
'rin muhafozasınd:1 gittikten tonra .. 

Yiizba,ı: 

- Sevgili doktorum. Senin ne 
kadar iyi bir insan olduğunu bili
rim. Fakat bu arablarm köti.i huy· 
larını hiç biriniz benim kadar bile
mez. T ecriibelerim vardır, verdi
ğim cevab doğru ve yc~indedir. 

Sözlerini söylemd :lc beraber eli 
alnında bir öteye bir beriye gezini
yordu. 

Tekrar bizlere dönerek: 
- Biraz düşündiinı . Yaba Ta

lat Olat kabilesi lbni Musnnm öli.i
münden sonra yirmi beş scncdenbc
ri fena bir harekette bulunmadığı 
gibi hiç bir şikayete de meydan ver
memiştir. 

Doktor Forrer: 

ATEŞ Ol.KESiNDE 

- Yüzbaşımdan gitmek husu· 
gunda müsaade diliyorum. 

Doktorla yiizbaşı arasında bulu
nan Lcdi Ethcl birdenbire bağıra
rak: 

- Mabcl, ben doktor seninle 
birlikte gideceğiz. 

Lord da bu ~cyahate iştir<!k cde
cc-.ğini söyledi. 

Cam sıkılan yüzbaşı hiddetle: 
- 1 [ayır olamaz. bana kim te· 

mim\t verebilir? Henüz içimiz.de 
bu oyuna dii§ecek bir mn8kara yok
tur. 

Ledi Ethcl ısrnrla. bu r;uk me
raklı ge.-intiyi :r.iyade.5ile sevdiğini 
rica etti. 

Kumandan sebat edi·;Mdo. F~
kat Ledi Ethel. §İm~ek ı;ı:ibi parlıvan 
gözlerile yüzbaııyı siizüyor, öfke, 
heyecan içinde bağırıyordu: 

- Yüzbaşı artık yeter, ben se
nin esirin değilim. Ledi Ethcl Lan
das Dale olduğumu unutuyorsunuz! 

Yüzbası kendini tekrar tahrikle 
birkaç ad~ k11ledc adımlsdr, sonra 
geri döndü. Keskin, vüksek ~sle: 

- Ledi L.-indas Dale şimdi siz 
henden daha baıkll birşeY istemiyor
sun uz! Yanımdan şeytana kadar 
,gidebilirsiniz. 

Diye bağırdı. \! e bu SÖllcri de 
Şeyh işitiyordu. , . 

Mülazim de Segu~e .Y• s;ağmr 
ken çehresi krpkırmızı ıdı. 

- Yüzbeşı efendi, emrinizi bek· 
liyorum. 

- Yanma on avcı neferi al, at
ları cğerleainler, Doktor Förrer, 
mülarim T csart refakat edecek. Ta
lat Olada hemen hareket ediniz. 
Belki biraz sonra ben de arkanızdan 
gelirim. Hanımlar. efendiler, tek· 

rar görii§rnck Üzere .... 
Deyip selamla mahmuz ıakır~!' 

lan içinde bahçesine doğru yürüdll• 
şeyhe hiç itibar etmedi. le 

Şeyh tekrar yüksek bir azanıet • 
doğruldu, parlıyan gözlerini hanıf'll 
lrıra dikerek: 

- Bu beyaz incileri 
sevinç Ye memnuniyetle 
caklar. 

Dedi. 

kanlaruı' 
l ·ıı· ka~ı BY 

Heni.iz bir ~aat olmamı~tı. Ask~ 
ri intizam içinde kafilemiz yola çı\l' 
tı. Lord Landas Dala kadınlarla 1 
rüyiiş kolunun ilerisinde lbni M~: 
Sı\ da benimle doktorun Rrasında ~
diyor. Tetkike §ayan kıymetli :f1'I 
ta1ealardan bahis ar-ıyordu. 

Parl"k $tep arasında giden b: 
yolda etrafımm ihata eden yükft 

. "' T ehimamn tatlı kokuları doldur1fl k 
tu. Sabahın bu Matlerindc s~~di: 
~ikfıyet edilecek derecede deg~I ·
Mütene~i yüksek kum tP-pelerı"~ 
hoa. latif yüksekliğinde göriilen .':,_ 
la kuşlarının mırıltısı §İmali Afrı ,. 
da öten yegilne bu kutların rıı.eft! ti 
reti nzime içinde terennüm ettık~ 
aabah türküsü hanrnıların yük 
ne~elcrine iıtirak ediyordu. rl 

Öğleye doğru Talat Oladın oak ~ 
biiyiik duvnrma geldik. Ağı ~İÇV 
leri içinde mimoza fundalıklaril~ dl 
tülmüş derin bir zemin üzer~" il 
bulunan bu mcvkiin esmer saki~ 
ri tarafından bayram ve tüfek~ 
tikleri güri.iltülerile istikbal olun Jş1" 

Şeyh, misafir hanımları kart ~ 
nın bulunduğu çadırın kapısı.,. ':.ıi 
dar götürdükten sonra tekrar~ 
dönerek Doktor Forreri hatta• J 
nm yanma götürdü. Bu ihtiyar ~k• 
kadın, oldukça Y.orgun, zaif olJ'l')P'" 



s0 DDIATICA 
C. AN. Dl NAVIGAZIONE-VJNEZIA ,._, 

~' Mayıs ayında Hareket ed••k yepurlar 
.._t 10 da Galata Rıhtımın· Vapurun H•ellet 

~ tsmi Tarihi --

. !~Ur. Volo, Pire, Patraa, Abbazia 13 mayıs perıeme saat 17 d 
c.-ı•nı.... o Ofetıd, • ızı, Ancone, Veneıia, Quirinale 27 : " 

... Diana 1 O Haziran 
aııdilr 
Bren~· İzrnir, Pire, Kalamata, Albano 8 rnayıı 

ı. Veneıia, Trieste. Vesta 22 : Cumartesi 
Iaeo 5 Haziran Saat ı 8 de 

.. 

lil o 
30.'. 137 

............. ,....... ................ -........... ..........., ...... . 
...a u • •r·•ı .... ,.,...,. •. 

PARALAR 
Htel'UD 6!M - .-..ta 
Dolar 126- •Mark ts.-
Fraıılc lll- •zıou ra -
Uret 125 - • PCDIO 2, -
~"'· M- •1.AJ 

,,_ 
DrahlDJ 2-J - • Dtnar b:l -
lmçnl"r ô18 - Yen 
Leva 23- • Kron hYec 82 -
Florfll 66- • Altna ı~ -
Kron çek. 11) - • BaDlmol ~ 
ŞUID Avu• 23 -

ESHAM 

• le Bankası 9 80 rr.ınnJ 
• AaadOl11 ııa 73 • c,,,m.a•.o '' 15 

ReJ ı.ııo rı.yoa o.a 

Merano s Mayıt Ç\rpmba 'tr Hamy .,.. .. Del 

P mbe llerlıu ANl\lı tı3 73 Bat,a .-
Vesta 6 : erıe 

b 17 4 U. Nıtorta farlı m. -
Q 

. . 
1 12 • Çaroım a ıaat e Bo ti uırına e • r mun ıo 73 retetcıD 

Campidoclio 19 : : ı-------------
ıseo ıo : Perıembe ı •llk .. aZl87' f•hYUl8r 

Diana 26 : Çarpmba 
Feniciı 2 Haziran 
Albano 3 : perıembe 

• 1931 T.Har. ı 20 225 aeırtrtlı 

• • • • D 1990 ~ 

• • • mto Rılltrm 

lltUK Dabtll gg Aıll•fl .. ı 8880 

• l!:rg•nl l.Uk u:1- AJıadOIU D 5990 

113" • .. ""....,,.u W 

11.Enurum rooo JIQmeall A 4U3 
Merano 5 ın111• çarıamba 
Quirlnale 1 ı : 
Campidoallo 19 ı 
Diana 26 : 
Fenicia 1 Jalliran 1 

: uat 17 ~ 
,._ ____________ ___ 

Vata 6 .. ,. ,.._.be ~ 
Iıeo ıo s : .. t u ele Takvim ı ıı.yuı 

PAZAR 
2 lla)'ll 

Albano S Jaulran 1 19 Sefer O Sefer 

~ lııelttub· (10 uncu aayıfadan de-vam) 
\ı~dı ı::e beraber 17.S.937 Pazartesi sünt1aaat14 de Daimt encümen-
~ r • (B.) (2474) 

"' lr1$ y
0
frnler kanununu tadil eden 1'!82 awmilih wwıa tevfikan 937 

dife::ıken~~yetI umumi me cli~e altı lira ~ takift . z~nta? -da 
'biıt teınnıenel aylan ve 937 ıeneıi bedent yol mUkellefıyeti altı 
~ ~~. 

1 
~ ııan olarak ve çalııma aylın da eylül, te9rinienel, teıriniaani 

.. bed Yları olnıaJc Uzere teabit edilmit oldufundan bu aylar zarfında 
eııı llllikellefiyetin ifıaı 1ü zumu ilin olunur. (B.) <2473) 

UMBA 

Ul1D Ool'lfll 
aa. ... 
aatı.!ı namas 
otıe aaması 
DdDdl oauıası 
Aqaat DAIDUI 
Tatm ll&lllU' 
l.ımd 

Tdlll pçeD .Ulefll 
!'dm kalan 111ıııerı 

4!'8 
19.06 
3.40 

1211 
16,0' 
J9.C6 
2049 
SOf 
hl 
~.u 

457 
1901 
3.40 

12 ı 1 
t6 U3 
1907 
20~0 

3.02 
122 
243 

BİRE~ 
1000 

,, , ·iı. ..... .. 

cbn: 

SATI LI 
ARSA 

SA TIUK ve KlRALdC 
1 - Kısıklıda Küç~ aiMnde Bal sil.im._ 

denize nazır feYlialdıa .. -.adar ve .. ~....,_..,. 
nu, müteaddit meyva ~ ... -çallljlıil haYi bir Wtls 
hem lcirahk ve hem .. tıWmr ..-zu ..._Vakit prapa· 
ıanda aerviaine m~ 

SATILIK ve KiRALIK 
2 - Kwkhda Küçükçamhca 

çeyi havi bir kötk hem kinıl9~ 
SA TILll' ARSA 

3 - Kmıancukta Guhane adile etrafı dnarh ve ml-
tadclit •iaçluı ve •UJll a.,lunan bir ana elıwn fiada 
satılıktır. 

SA TJLIK KAGiR HANE 

4 - Beyothmda latldll cacfıJeslıae yÜm Bekir ......... 
1 O numuah 9 odalı bahçeli ve aynca ~:mıqırbiı ft P.-. 
tırlıimda iki odayı hni kAlir hane labldmr. 

SATILIK KAGiR HANE 

SATILIK SECCADELEI' MMlfOR 

7 - As ve temi& ku]Jenrll"lf ~ 2.70 X 4 bo1wla halı 
n; Açam ve leputa eecadlli....., bimt. 

iŞ ARltOR 

8 - Yülaek Dem i1earet ınRtebi mezunu lktıwl Velr.lletin 
den çarkçı ............... ''e ... hiaetlarlacla 
buhmmut bir amç prlrpLk w -"' Nlr arrJf/11 ilıtl,m 

lerin. 

Aaı,at8rler için her çegit, u kulla
nıl~ radyo pa~!m perakende ola· 
ralr satılıktır. isteklilerin ma~ niha· 
,.tine kadar yalnız cumartesi günleri 
Nun.,smın1ye Tijrbedıır Rbk N. 4 
~~~ mU ... Htları. 



U - KURUN 1 MAYIS 1937 

.-----·YAZ GELDi ... -----· 
KostCım 

veya PardesCınOzü 
Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel çe,itlerine malik bulunan 

Yalnız GALATADA M•ur 

EKSELSYOR 
Büyük elbiae ticarethanesinden tedarik ediniz 

B A YA N L A R A Mahsus 
Man~olann envaı ve külliyetli miktarda . 

ÇOCUK Kostümleri vardır. 
Rakabetsiz fiatlar yalnız Galatada. 

E K S E L S V O R da 
Bulacakımrz. •••••••••• 

Çü~kü ASPiRiN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R 1. N in tesirinaen 
t ., 

emin olmak için lütfen 

sına dik~at edi_niz. 

Edirne VHAyetlnden: · 

~ ·marka": 
'CD ·----------

Edirne vilaytti hususi lclaresine ait 13 bin Jira muhammen bedelli Kule altındaki 
soğuk ha,·a. depos~ ve un değirmeni ma llığına olmak üzere kapalı zarf usuliyle 
arttırmaya konulmuştur. lsteklilerin şartnameyi görmek ve arttırmaya işti. 
rak etmek ii:-.crc !J7f.i liralık teminat m ektuplariyle birlikte 7/ 5/1937 Cuma 
gUr.ü ~~ - t 1~ de vilayet Da:mi cnciimcnine gelmeleri. (2312) 

I -- --··- --

Denizyolları 
1,LETMESI 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba1ı 

rel. 42362. Sirkeci MGhürdar Zade 

-- Han telefon: 22740 --•I 
Trabzon Postaları 

Pazar, Salı, Pertembe 12 de 

/~mir Sür'at Postası 
Cumarteıi 15 de 

Mersin Postaları 
Salı. Pertembe 10 da Kalkarlar 
"Salı postaları on bet günde bir 
yapılır.,, 

Diğer Postalar 
8arhn ·- Cumartesi, 

Çuşamba 18 df!. 
l~mil - Pazar, Sah, Per· 

te1Lbe 9.30 da. 

1udanya - Pazar, Salı, Pertem 
be. Cuma 8.30 da. 

lındarmı- Pazartesi • Salı 
Çar9.uaıba , Per-

9embe. Cnmarteıi. 
20 de 

Karaf,iıo - Salı, Cuma Hl da 

Ayvalık - Salı, Cuma 19 da 
İmroz - Pazar 9 da 
fRABZON ve MElt~lN poıta · 
!arına kalkrt ıünleri yük alın· 
maz. (2441) 

IJll ____ Dr. ----

N l ŞAN YAN 
Ha!!ta.larını hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua· 

yeneh:ınc~lnde tedavi eder. 
Tel: 4:0843 

S&hJbl: ASIM US 

Netrlyat DlrektörU: Refik Ahmet Sevenru 

Vatandaş: 
• • 

Beynelmilel Kömür SergiSI 
23: NiSan Cuma günü Ankarllda 
açıldı. Sergiyi' görmek hem se' 
nin hem yurdun için faidelidir· 

(2263) 

Hereke Haf tası! 
Fırsat kaçırmadan Herek enin nefis 

kuma$1arını almağa koşunuz 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 

Muhammen bedeli (475129,70) lira olup eksiltmesi feshedilen 
kriblc Alman Maden kömürü 17.5.937 Pazartesi günü saat 15,30 da 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ·ıe 

Bu i;e girmek istiyenlerin (22755,19) liralık muvakkat teminat~ 
nun tayin etti fi vesi~aları, resmi gaut rnin 7.5.936 G. ve 3297 nuJ11, 

\ hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesikayı na 

ı 
ni gün muayyen saatte Komisyon reisliğine müracaatları lazımdır; ,c# 

Şartnameler An karada Malzeme da :resinde ve Haydarpaşada te 
ıevk şefliğinde görülebilir. ( 2413) 


