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!Başvekil Londraya gitmek üzere 
dün Ankaradan hareket etti 

~ 4 

Pa2'Clr kurnwk üzere §t:hire gel.en köyl.ükr 

l'e. ideal köylti 
t' fab,.ikaları;,uz için işçileri şehir-
~~k· l r ı işsiz /er arasından top amak 
~ • ._ daha doğru değil midir ? 

n: ASIM US (Yazı.tt ! nci aayfa<UJ) 

İsmet lnönü bugün şehrimizde 
Başvekilin Londraya giderken Pariste 

Fransız hükUmeti ile temasta 
bulunması ihtimali var 
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\ Ankara, 4 (Telefonla) - Baıve- G 
j kil ismet İnönü, İngiliz kralının taç 
i giyme merasiminde bulunmak için 
j Londrıya ıitmek üzere, bu akpm 
\ 19,30 da husuıi trenle hareket et -

i mitlerdir. 
\ ht11yon çok kalabalıktı. Vekil -
i ler, meb'uılır, mülki ve aakeri erkin 
~ müme11ili pek az ıörülen bir halk 
: i kütleıi sevgili Baıvekili uturlamağa 
\ gclmitti. Baıvekille birlikte ıeyahat 
i etmekte olan Bayan iamet f nönü'ne 

Calaiı (Padökale) den Londraya si· 

de: ekle11iir. 
BAŞVEKİL PARiSE UGRA

YACAK 
Aldıiım maltimata göre, Baıve • 

kil Londraya giderken PariH utra
yacak ve bir ıün kalacaktır. Bu fır
sattan iıtifıde ederek, Fransa ile a· 
ranuzdalri muallak meseleleri görUt
mek üzere Fransız ricali ile tema• 
cf3ecefi ıöylenmektedir . 

_.-...ıu-·,, ..... 
• -~~- = 

~ müteaddit buketler takdim edildi. 
= ismet İnönü kendisini uğurlamağa 
~=E gelenlerin teker teker ellerini sıktı ve 

brnet lnönünün avdet tarihi kıt'l 
olarak belli de~ildir; fakat, en son 
111ayııın 26 ıına kadar Ankarada bu· 
tunacağı tahmin edilmektedir. 

Cenevrede 

iltifatlarda bulundu. 
~ Huaual tren tam aut Hl,30 da 

' i hareket etti. Baıvekil aon derece 
\ tiddetle ılkı,ıanıyor, her taraftan 
j yükselen "Güle güle ıidin ! Güle güle 

gelin,, ıealeri arasında uğurlanıyor• 

~ - du. 
{ Baıvekil tamet tnönil btanbuldı· 
j kendilerine iltihak edecek olan ordu 
\ 111Ufet~i orıeneJ!l Jqmn Orbay ye 
1 donanma Jnı11111ndanı amiral ŞiUuil 
\ Okan ile birlikte Simpton ebpreaite 

tatanbuldan Londraya hareket ede -
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PARTi GRUPUNDA 
Ankara, 4 (Huıuıi) - Cümhuri· 

yet Halk Partiıi Kamutay Orupunun 
buıünkü toplant111nda Baıwkil tnö· 
nü, taç ıiyme mer11iminde bulun • 
m•k üzere il'iırkiye Cil"1huriyetini 
tem1il isin mu1'ırrer ıeyahıtiQe bu 
aktım biJbyacağını grup umumt he· 
yetine bildirmit ve Parti arupu muh- 1 
tere~ Baıveki1ine seyahatinde tam 

. ı:buvaffaJayet ve afiyet temenniaile 
cotkun tezahürat ıöatermiıtir. 

•ıı•'""""""'"""'""""'""""""""'''""'""""""'""'''""'• 

Kadir bilen bir Halkevi, Emin• 
önü gençliği bugün Halid Ziyanın 
muharrirliğe batladığmın yanm a· 
sırlrk hayatını kutlulryor. Halid Zi· 
ya için gösterilen bu alakaya, bu 
yürekten gelen heyecana ittiraktcn 
mesafe beni menedemedi. Halid 
Ziyanın elli beş scneıi derken ben. 
Üatad Halid Ziyayı, bize modern 
roman tekniği getiren Halid Ziyayı 
on dolc.uzuncu aarın sonlarına doi· 
ru ıurüklenen hayatın üstündeki 
adamı kastediyorum. 

Halid Ziya bizim hayatımıza bir 
tanesi bir büyük sanatkarı edebiyat 
tarihine ıokmaya kafi gelen iki bu· 
yük meziyetle karqtı: 

1 - Bir yeni zevk getirdi. 

11 - Modem romanın iıkeleti· 
ni kwdu. 
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ideal k öylü 
Yeni fabrikalarımız için işçileri şehir

lerdeki işsizler arasından toplamak 
daha doğru değil midir ? 

K öylü ve §ehirli herkesin bil· \ 
diği iki kelimedir. Fakat bu 
iki kelimenin iktısadi bakım· 

dan tarifi ilim adamları nazarında 
herkesin anladığından başkadır. 

llk bakışta köylüyü köyde otu
ran, şehirliyi de şehirde yaşayan 
yurddaş diye tarif edebiliriz. Fakat 
bir memlekette köyliinün içtimai 
ve iktısadi vaziyeti ile şehirlinin iç
timai ve iktısadi vaziyeti göz önü· 
ne getirilirse köyde yaşayan her fer 
din mutlaka köylü olmadığı derhal 
anlaşılır. 

Fikrimizi biraz daha aydınlatmış 
olmak iÇın .. ideal köylü,, yü ilim a
damlarının anlayışlarına göre tesbit 
edelim: ideal köylü odur ki yalnız 
tarlasını ekerek topraktan aldığı 
buğday, koyunlarını güderek hay
vanlardan çıkardığı si.itle kendisinin 
ve ailesinin yiyeceğini, içeceğini 
tedarik etmekle kalmaz; ayni za· 
manda hayvanların yününden iğir
diği iplerle çorabını örer ve bir kı
sım elbisesini dokur, hayvanı ke
ser, etini kavurma yapıp yer, deri. 
sinden ayağına çarık yapar. Yani 
köylülere mahsus olan ev sanayii ile 
kendi hayati ihtiyaçlarım da temin 
eder. Evini kendi kurar. Nakliye 
vesaitini kendi yapar. Bu itibarla 
ideal köylü, kendi başına müstakil 
bir varlıktır, yurd içinde iktısadi bir 
cüzü tamdır. 

Şüphe yok ki ideal köylünün de 
Ilaftada bir gün şehire giderek süt, 
yoğurt, peynir, yağ, yumurta, buğ
day gibi bazı şeyler sattığı, bun
ların bedeli ile şehirden kahve, tuz, 
§eker, gaz gibi bazı şeyler alıp gÖ· 
türdüğü olur. Fakat bu alıp götür
düğü şeyler hayati ihti~ .~çlarm an
cak mahdud bir kısmıdır. Bir kıs· 
mmdan da icabedince vazgeçebilir. 
Yaz geçtiği takdirde hayatını gene 
idame edebilir. 

Her memleketin köylüsü milli 
varlığın temeli olduğuna göre bir 
memleketin köylüleri ideal tipe ne 
kadar yaklaşırsa o kadar kuvvetli, 
memleket de o kadaı; kuvvetlenmiş 
farzolunur. 

Vaktile Anadolu ideal köylü ti· 
pini en çok toplamış memleketler
den biri idi. Tiirk köylüleri tepe
'den tırnağa kadar kendi hayati ih
tiyaçlarını kendileri temin edebilir
Cli. Fakat günün birinde Avrupada 
makine sanayii başladı. Türk köy
lülerinin kendi muhitlerinde yaptık. 
lan bezler yerine memlekete hariç
ten bezler ve basmalar girdi. Bir
çok yerlerde Tiirk köyliisü ideal ti· 
pinden uzaklaştı. Uzaklaştıkça da 
kuvvetten düştü. Harici gaileler 
Clolayısile ask.ere giden köylülerin 
senelerce köyüne dönememesi de 
iktısadi düşkünlüğü bir kat daha ar
tırdı. Bereket versin milli kurtuluş 
memleketin imdadına yetişti. 

Vakıa milli kurtuluşla beraber 
Türk köylüsü eski halini bulmuş de. 
ğildir. Fakat iktısadi düşkiinlük 
devri bir durgunluk devrine gelmiş
tir~ Şehirlerle beraber Türk köylü
sü de yabancı makine sanaviinin e
saretinden kurtulmuştur. -

nün bugünkii iktısadi vaziyetinde 
hiç bir yeni değİ§iklik yl'lptnı§ olmu~ 
yor. Sadece bu köyliiler Ü7erinde 
yabancı makine sanayiinin kurduğu 
esaret bağlarını çözüyor. Türk köy
lüsii bugün kendi ailesi içinde ne gi
bi ihtiyaçlarını tedarik edebiliyorsa 
gene ayni yolda devam edecektir. 
Bilakis köylere mahsus el sanatları
nı bir derece daha güzelleştirmek, 
yükseltmek için tahsil \'e terbiye yo
lile kendilerine yardım edilecektir. 
Köylere mahsus kooperatif teşkilat· 
ları ise köyliilerin infirad vaziyetin
den kurtularak mii terek mc8aİye 
ihtiyaç gösteren terakkilere mazhar 
olmasını kolaylaştıracaktır. 

Yalnız memleketimizin yeni sa
nayileşme hareketi içinde bir işçi ve 
amele meselesi vardır ki milli siya
setimizi alakctdar eder. Zonguldak 
madenlerinde bugün çalışmakta o
lan amelelerin hemen hepsi köylü
diir. Yarın Karabük demir ve celik 
fabrikası kurulunca gene etraftaki 
köylerden amele gelecektir. Halbu
ki bu suretle köylerden gelen işçiler 
hiç bir vakit mütehassıs amele ola. 
miyorlar. Birkaç hafta ocaklarda 
çalıştıktan sonra gene köylerine dö. 
n~yorlar. Kayseri bez fabrikası gi
bı yerlerde yapılan tecriibeler de bu 
~~t~~eyi vermektedir. O halde köy. 
luyu gene köyünde bırakmak ve 
:reni kurulan büyük fabrikalar için 
ıcabeden İ§çileri §ehirlerdeki işsizler 
arasından toplamak mümkün ve da
ha doğru değil midir? 

ASIM US 

ESER LE R 

"FRENGi DERSLERi,, F.SERO 
HAKKINDA 

Bir ecnebi alimin 
takdirleri 

Tıp fakültesi profesörlerinden dok • 
tor Bay Hullısi Behçet, (frengi dersleri) 
adlr bir eser çıkarmııtı. 

Dünyamn en maruf frengi alimlerin. 
iden profesör Rille'nin "Dermatolo • 
gische Wochenschrrft .. bu kitap hak -
kında bir yazı neşretmiştir; ayni za -
manda başka medeni dillerle beraber 
türks;e eserleri bizzat okuyan ve türkçe 
yazan profesör dilimiz için de çok 
takdirkar hükümler veren ve bizim için 
memnuniyet verici iki takdiri birleşti • 
ren bu yazının bazı parçalarını ahyo -
ruz: 

''Prof. During'in İstanbulda Derm;ı

toloji hocası olarak çalıştığı sıralarda, 

ve 1895 yılında yüksek mündereocath bir 
frengi kitabı, basılmıştı. 

Şimdi İstanbulun Dermatoloji hoca
sı bulunan Prof. Hulfısi Behçeot, Türk 
lisanile ve halen Türkiyelde kulbnıl -
makta olan Jatince harflerle, yeni bir 
frengi kitabı hediye ediyor. 

Açık, lojik cümle teşkili noktasın • 
dan, diğer lisanların üstünde bulunan 
bu mükemmel lehçeye vakıf bir Avru -
palı okuyucu, kitabı lezzetle, zevkle, 
tamik etmekten kendini alamauığı gibi, 
zengin şahsi tecrübelere istinat eden ve 
ayni suretle garp edebiyatına şümullü 
vukufla zenginleştirilen kitabın muh -
tc•;asına ci=Iden bağlanıyor. 

Frengi amili ve tecrübevi frengiye 
ait mufassalca bir bahis başlımgıcı ile 
girişilen kitabın iptidai afetleri.ı tarif ve 
tavsiflerlne, tenasül hr.r ici lökalizasyon· 
Jara müliim bir mevki verilmiş, deri 
frengisi ve bilhassa müellifin pek alışık 
olduğu ve kendisi tarafından Wright l 
hastalığı namile tevsim ettiği şark çı -ı 
banlan, ve teşhisi tefriki bahisleri pek 
güzel tasvir edilmiştir. 

Tamamile muvaffak olunmuş birçok 
siyah, beyaz fotoğrafiler, açık ve sarih 
metne müzaheret etmektedir. 

318 sahife tutan bu kuvvetli eserin 
yerli talebe ve hekimler tarafından, 
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Nevyork dansözlerinin kıyafet
leri adaba mugayir mi? 

Dansözler sahne kıgafetile hakimin huzuruna 
çıkıp dans edecekler 

Bir hafta sonra, Nevyork ceza mah
kemelerinden birinde çok enteressan 

bir davaya bakılacaktır. Adaba muga
yir hareket ettiklerinden dolayı Nev
yorkun muhtelif dansiglerinde icrayı 

sanat eden 144 dansöz mahkemeye ve. 
rilmişlerdir. 

Bazı dansiglerde artistlerin yavaş 
yavaş çırılçıplak elenecek derecede so. 
yunmaları ve halkın huzuruna bu şe
kilde çıkmaları ba?.ı hadiselere sebebi. 
yet vermiştir. Adliye bu hı\diselerin 

önilnU almak için behemehal dans klz
Jarının ancak yarı vücutlarına kadar 
açılmalarını taleb etmiş, fakat bu ta-
1eb yerine getirilmeyince iB aleniyete 
dökülmüştür. 

Mahkemeye verilen tanmmıs artist
lerden Eddie reisin bir sualine karşı 
şu cevabı vermiştir: 

"- Biz dansözler seyredenlerin te. 
lıikkiJcrini tamir etmek mecburiyetin. 
de de~iliz. Sanat bakımından mahKeme 
edildiğim ?.aman hareketlerir:ıde hiç 
bir suç olmadığı anlaşılır. Halkın çıp
lak vücutları değil, fakat sanatkar ha. 
rcketleri seyrettiğini zannediyorum.,, 

Hakim genç kızm ou ~özlerine iti
mad etmeyince, Mis F..Odie'nin avuka
tı, beş kişilik bir jiiri huıurunda genç 
kızların soyunmalarını, bu vaziyellc
riyle tetkik edilmelerini, iEtte adaba 
mug-ayir bir şekil olursa cezalandın!. 
malarmı teklif etmiştir. 

Mahkeme reisi bu talebi muvafık 
bulmuş; ımcak genç kızlarm mahkeme 
huzurunda değil, hakim odasında so. 
~·unmalarınr ve ~ürinin kararıı:ıa intj
zar etmelerini l<ararl~lırmı~tır. 

Genç dansözler; 12 mayıs çar§am. 
ba günü jüri huzurunda soyunarak 
karara intizar edeceklerdir . 

Avrupada gazete tlatları 
art.yor 

Bütün dünya piyasalarında k&ğıd 

fiyatlarının yükselmeii, harb ve sillh 

gürültüsü arıuımda, ayni büyUklükte 
endişe veren, bir mesele oldu ... Ki.ğıd 
fiyatlarının iki misline yakın bir.şekil
de :iikselmesi bir taraftan neşriyatı 

azaltırken, diğer taraftan da mevcud 
neşriyatın fjyatının yükseltilmesi za
ruretini doğuruyor. 

Kağıd fiyallarile beraber igçilik Uc
retıerinin, diğer basım malzemesinin 
yükselmesi dRha ilk ba1jladığı zaman 
I<'ranaız gazeteleri fiyatlarını yüzde 
20 nil"betinde artırmışlar ve eskiden 
25 santim ohm gündelik gazeteler 3P 
' · . .,time çıkmıştı. 

Bu vaıiyet karşısında sürümlerini 
eskisi gibi tutabilmek endis2sile re. 
simli veya edebi mecmualar fiyatlarını 

yükseltmek istemedil~r. Fakat, son 
zsımanhırda, gittikçe artan buhran kar 
§ısında, onlar da fiyatıawnı artırmağa 
mecbur oldular: Eskiden 75 santim o. 
lan mecmualar - yüzde 30 dan fazla 
bir artışla • 1 Franga çıktı. 

Kıiğıd fiyatlarının artmasından ay· 
ni şekilde, hatta daha fazla sıkıntı çe
ken Türk gazetelerinin fiyatlarınr 

artırmağa, arttırdıktan ısonra da oku
yucularına daha dolgun bir gazete ver 
rn~ğe uğraşır'ken ne büyük feda karlık. 
lara katlandıklannı söylemeğe hacet 
Y"ktur ııllf1r.ı~. 

Günlerin peşinden: 

insan kuş olamaz mı? 
Kuş adam Klem Son'un acıklı surette ölümü dünyanın her tara· 

fmda bir bedbinlik uyandırdı. Klem Sondan evvel Floyd Davia 
isminde bir Amerikalı tayyareci gene böyle bir suni kanad vasıtasile 
birkaç sene evvel uçmaga tcşebbüııı etmiş, gökten diişen taşlar gibi 
Mişigan gölüniin sulan içerisine inerek boğulmuştu. Diğer tara f tan 
paraşi.itçüli.ikte en cok ilerilemiş bir memleket olan Ruayada tayya
reci Şmit gibi bir takım cesur havacıların teşebbüsleri birh<lyli mu· 
vaffakiyet gösterdiği için insanfarın ııuni kanadlar vasıtasile uçması 
meselesinin bir giin halledileceği ümidi gene ~evam etmişti. 

Fakat Klem Sonun bu son tecrübesindeki muvaffakiyetsizlik ar· 
tık kalblerde yaşır.an zaif ümidi söndürmiiıtür: Şimdi birtakım 
Avrupa gazeteleri~de şu mutaleayı görüyoruz: " insanlar gerek 
balon ve zeplin, gerek tayyare gibi vasıtalarla uçabilirler, fakat 
kol ve bacak kuvvetile hareket eden suni kanadlar kullanarak ayni 
neticeyi alamazlar. Runa rağm~n uçr.ıağa teşebbi.is etmek, muhak· 
kak bir ölüm tehlikesini göze almakdır ki bu da bir ahmaklıktır.,, 

Bize kalırsa bu meselede o kadar kuvvetli bir men fi hiiküm ver
mek doğru değildir. Zira fen namına yapılan teşebbüslerde tehlike 
büyüdi..ikçe insanların cesaretleri de arlar. Onun için Klem Son ile 
Floyd Davisten sora havada kuş gibi uçmak için gene hayatlıuın ı 
feda edecek fen kahramaları cıkacaktır ve ihtimal ki bir gün bun
lardan biri bugün imkansız gibi görünen bir meseleyi miisbct surette 
haHetmeğe muvaffak olacaktır. 

H•••n Kumçayı 

f şte şimdi böyle bir vaziyette ye
ni Türkiyenin iktısadi şartlarını ye
ni baştan tanzim etmek işi ile karşı
la§ıyoruz. Bir taraftan kooperatif 
tC§kilatları ile köylülerin kendi ara
larında iktısadi kümeler viicude ge
tirmelerini, bu sayede istihsalatla
rını artırmalarını, mallarını daha iyi 
fiatla satmalarını istiyoruz. Bir ta
raftan da ilk maddeleri memlekette 
yetişen sanayii ve Milli Müdafaa ile 
alakadar büyük sanayii kuruyoruz. 
Bu sanayileşme hareketi karsmnda 
Ti.irkiyede ideal köylii tipinin kay
bolacağından, btiyle bir neticenin 
memleket için zarar olacağından 
bahsedenler vardır. Fakat hakikat
te bu türli.i endişelere hiç mahal yok
tur. Zira yukarıda isaret ettiğimiz 
gibi memleketimizde yeni başlayan 
sanayileşme hareketi Türk köylüsü· 

tahsil ve pratik için, arzu edilen ve pek - Fransız karikatürü -

mükemmel bir reh her olarak kar§ılana· - Sar!P yiyccr>k t•e gi)·<!Cek f iy11ı fan llrt.sa iyi.. Karım do ~İ§manlt) or. ı 
cağına şüphe etmiyoruz... • n,, cceği ı·e İÇl"Ccği de o nisbette artıyor ... 

Roosevelt'iO 
• 

annesı 
Yetmiş sene euct 
lıatırasını anıatıl 

'fa'1l• 
Buı;tln oldukqa ya,şlı 'F~ 

Amerikan cümhurreısı 

annesi sağdır ve yilz yaı:ıına oİ 
mış bulunmaktadır. Fakat uııt 
dinçliğini ve ne~;'esini keYbe 
kadın olan Bayan Rooserelt 
Avrupaya gelmeğe bile kalır 
tir. 

.~ .. 
Anne Roosevelt A vruP SıJ 

sergisini gezmeğe gelecek· ~ 
sebetle, bundan yetmi~ ~ell" 
Parisin meshur 1867 serf111 

~· . 1 -"J b• gını an atıyor ve o zamaW' art' 
nı çok mes'ud birer gUn °1 

yor: tJI 
Bayan Roosevelt bundall oıİ. 

sene evvelki sergiyi görnıek ıd, 
rise geldiği zaman İmparator~ 
NıaPQl~n.'"' t""lcdim cdnn1ig 

ratöriçe ile gorüşmUştUr. 

BUtün Fransa impaf'S 
cümhuriyete geçmiş, ve bU 
rihin malı olmuş bulunuyor ıı 
günün şahidi olan bir 1<11d'yt.rt 
tekrar o hatıraları yaşadığı ·ııe 
yetmiş senelik tarihi bir gU 
mı§ olacak... ,, 

Hakikaten, bugün, ye~ 
veliı:ine aid hatırası olan ,tP 
azdı~. Ancak seksen beş. do~ :eeııe 
da olmalı ki bundan vetn1ıg ı.ı 

. 1 ,·a" 
!isini iyi bir şekilde hatır 1• ıııu 
anlattığı ~ey, değerli ve uJl'lı.1 
dar edecek bir hatıra oısun· 

Bayan Roose,·elt'in sat'yt 
edilmesi ve imparator He ~ır" 
ye takdim cdılmesine ~ak btf' 
man en a~ağı yirmi, yırJ1'11 r 
otuz yaşında olduğu anlaştll,ııll 

Herhalde Roosevelt'in ıfJ1 
asra yakın bir tarihi hatırl 
tir... dtf) 

Bununla berabar. bu kll ~ 
bir insanın hatırasını ,.e ı:ı1l c}ıf• , 
betmem•ş olması da ıaıını tııt 
Roosevelt bu cihetten de tJll'y' 
kırmıştır: Biraz ~\'\'el de ~, 
gibi, bugün yetmiş sene e~ t-tf 
~ı yerleri görmek iı;ı~ - ~~~~·~/ 
deniz yokuluğuna kat~ 

Mısıra ihraç ee'I I 1 

sebze1er ,et• 
Mısır hükümeti, ıthal ~ 

ze ve meyvaların tabı olac~ 
rı neşrederek ihracatçı ııı 
bildirmiı;tır. dt ('il 

Bu sebzelerin Sulfate ttıif 
boyanmamış olduklarını gOll ~ ~ 
bir şahadetname ile sebze~ 
}arına aid ı;ahadetname'e ~ 
hariçt0 ld koneo!oslu1<Jll~ 

:;~ik edilmiş alınası 1 " 

Şehir mUteha••••~ 
Şehir mütehassısı BaY , 

ki gün şehrimize gelmİŞ· ~ 
Floryaya giderek inşaatı 

ma işini tetkik etmiştir. ı~.J 
Mütehassıs öğleden so~

nma da gitmiş, Köprü i 'I 
den gecirmiştir. Mütchas!111 

dar kalacaktır. 



.. 
rkçe programlan zac 
ruri bir değişikliğe 

muhtaçtır 
Yaz•n : ==--ı! 

A. İSMET ULUKU1·_~J 

~ -ı
\te Tarih 
~U\'\r kurumlarımızın ü-

lıir 1'iirk k'~~e~l~ çalı§tıkları 
.. dilinin~ turu ?1evcuddur. 

dı1lere n eskı, en zengin 
k tür) .. kaYnak olduğunu 

~i. ~n'hu vesikalar toplamak. 
ten ·· 

~~la d:nce, tarihin ilk 
~ UYiik rn: . T~rklerin ya 

BUdtn alıp nıyetı en doğru 
,_~~dar ti~:~~~a koymaktadır. 
,,_. "1 ada, Y .. k e çalr~an, orta· 
bfı ~e blrih k sek v esikalar ko· 
~ h den ve :.~u~~~nmrzın yap
~ hi >"eler~" h _ındıgı büyük, ıe· 

bi,r tuberni ıç de haberi olmı· 
. lrlil~tin :;~~ır : Edebiyat. 

Lt >ii~tınin dTe . ıyatr, o mitlctin 
"t "11 k bir 1 ıdır. Türkün eski 

"lr ?neden· t" S la o niabe 1Y_e ı, zengin 
~ ltrekti ttc bar edebiyatı 

.~ ~u ar~· Edcbiyatçılan
bA_,~nij h1!1arsa Türkülğü. 
~~ RÖtte . ıçe saymak gibi 

.. ~~la rtnıılerdir. Arayıp 
_.,,.__ lill bir ~Ya Türkün eski 

~edebiyatı eniyeti ve bunu 
. I.:~ eJe Yoktur, yahud 

• ·qç jLti Reçmerniıtı"r s· . 
'W.. .. ~· il rnaı . . mn· 
t.:llllr ı '-iti i·~enlemez, ikin· 
~-,r ·~ b.urk edebiyatının 
"s· ~ 'dı.ı..~ oıı.,, alginler tarafmdan 
L~ ,,a atı}n-ı .. ~-.ytır. Olsa ol-

~· • 8:ı'letin bu eaerlerden 
ce ha~ l:'dnn edilme-

~ 'f 8 rada toplanı· 

~ ,,.~~otlavya "li . 
;;<N o .. _ a mı Millddan "tlc ~e 1•.ııı.,.1 ___ , 
t~ P•Yeale~ :ve oynatıl· 
hıa::n b~ ~~ konfe

c· t ı Reldi '"· • .!ıyatronun 
~~ l arib ki Kını aoyleyip du-
ıı.:'!ti lıi ın tiyatr tablannuz Atili 
~ · .~ -.. b? eserlerinden bah· 

· lçın -.. a1~~~ Vesikalar veril· 
~ ~iZ ...:.·t f~~ uyanamı· 

~~h\ L· n ilim· K 
~ ot'tt 'lir Piy~ odanko Biliğin 
~ b_>'a ltoYın olduğunu ilk 

'.A ~ ~'in b· Ut ve b "'~ \te ~· ır 1\\ütal unun hak· S ~ clea ı Po~nin ea Yazmqtır. 
t>;il..-.~~ ı.n~da' orta zaman 
~ ~"lla llduiunu . Türk motifle 
~ ,1 tıı \re~- ıabat etm• · 
l.~ ~erde b ~ton dö R I§ti~. 
~ ette .. u 1\\otif) . olan gı· 
lh~-cı &li ... 1 iOrij}d·· .... e~n pek açık 
~d.._"."'•1aer d uaunu ı.. __ k 
~ eı)p __ -e bür· UClf a ya. 
~ ~k~lflard un açıklığı ile 
~ ~ Ua &}'i I ır. 
~' ~ L;.- Pr~rnden bahıede-
~ ~~- ~- "el.re Civilisation ('illi - .. oe. a ıın. . 
~ .. ~ lôlün .. ının Yazdı w 

Bugün bizim liıe ~lebcai olan 
Türk gençlerine verdiiimiz Türk 
kültürü, Türk heyecanı, bütün bir 
Osmanlı devri edebiyatını anlatmak, 
bir adım daha ileriye giderek bir iki 
Azeri ve Çağatay piri uymaktan 
Kodatko bilik. Divanı luğatittürk. 
Aybetülhakayik gibi eserlerin an· 
cak varlığını b~ldirmek ve biraz da 
dünya yüzünde Orhon abideleri di
ye birşey olduğunu haber vermekten 
ibaret kalıyor. 

Orhon anrtlarile Gök Türklere 
kadar gittikten sonra ara yerde ka· 
lan ve çok kültürlü bir devlet tqkil 
etmif, kiğıd fabrikalan. hatti mat· 
baası ve husuıi yazısile şöhret bul· 
mu§ olan Uygurlann edebiyatmı ne
den ihmal ediyoruz) Edebiyat öğret
menlerinin bu yazımdan katiyen a· 
lınmamalannı dilerim. Ellerinde 
materyel olmadıktan tonra birşey 
yapmanm imkanı olamryacağmı bil· 
mez değilim. 

Mademki Orhon yazıtlannclan 
behtediyoruz, bunun hiç olmazsa Ji. 
rik bir parçasını olıun okutamaz mı· 
yız) Uygur edebiyatmclan, Koc:lat
ko bitikten birer örnek veremez mi· 
yiz) 

Bir lise mezunu Türk gencine, 
mesela bir yabancı bu e~rlerden 
bahsetse, o gencin hiç bir fikir vere• 
miyecek mevkide blmaaı bilmem ki 
vermek iıtediiimiz kültüre ne ka· 
dar uygun dilfer. Halbuki bir F ran· 
sız lise mezunu Şanson dö Rolan, 
bir Alman Nibelungen hakkında pek 
güzel IÖz IÖyliyebilir. 

Burada edilecek eualı.biı itirua 
ben de iıtirak ediyorum. Denecek. 
ki: "O eski Türkçeleri talebeye an· 
latmak ve öjretmek güç deiif mi· 
dir} Azeri ve Çaiataydan edebiyat 
kitablannda gördükleri nümuneler 
bile onlara yabancı pliyor.,. 

Bu söz. ud anlatmak iıtediiim 
mühim bir meaeleye temat etmek· 
tedir ki bunu gelecek makalemde 
izah edeceğim. 

Benim kanaatim ıudur: Türk 
edebiyatı tarihten önce bqlayarak 
zamanımıza kadar gelen bir küldür. 
()amanlı edebiyatı bunun içinde bir 
nokta kalır. O halde bir sınıfta 
O.manb edebiyatını okutuyoraak, 
bir ötekiıincle bütün Türk edebiyatı
nı _ kıaa ela olaa - öğretmeliyiz. 
Türk kültürÜ bugün bunu zaruri 
bir hale getinnittir. Akıi takdirde 
Türk gençleri ~l;ak . ~e terefli ~r 
Türk medeniyebnJD dili olan edebı· 
yatma daima yabana kalacak~- Bu
na kültürsüzlükten bafka bır ad 

Çekoslovakya ile 
hususi takas 

Hazırlanan talimatna· 
me alAJıadarlara 

bildirildi 
Çekoılovakya ile yapılan takas mu· 

amelelerine aid tediyatın ne şekilde 
yapılacağın& dair hazırlanan talimat. 
name alakadar makamlara tamim c. 

dilmiş~ir. • 
Teabit edilen şekil üzüm, t litün \ 'C 

fındık hariç olmak Uzere ahnan ma l

Juda tatbik edilecektir. 
Çekoslovak ithalAtçıları ithal et-

tikleri malların bedellerini, Cümhuri
yet Merkez bankası namına Çekoslo. 
vak Milli bankasında açılmış olan ''Hu 
sual takas bloke be1&bı,, na yatıracak· 
lardır. 

Çekoslovakyada.n buııwıi takas yo . 
lu ile TUrkiycye ithal edilecek malla
rın bedelleri de ayni şekilde Türkiye 
Cllmhurlyet Merkez bankasına yatırı· 
lacaktır. 

Çekoslovakya bankasına yatırıla-
cak paralar ,ancak TUrkiyeye ithal e
dilen Çekoslovak mallartJllll bedelleri. 
nin tediye edildiğine dair cumhuriyet 
Merkez bankasının jş'an üzerine ve 
huausi ta.kaa işile alakadar Çek itha
lltçı tarafmdm ithal ettiği malların 
bedeli "Hususf taku bloke hesabı,, na 
yatırıldığı takdirde ödenecektir. 

Bu ahkim. daha önce hususi takas 
yoliyle yapılan ihracata da ~amil bu. 

lunmaktadır. 

Elektrik tlrkellnln aldılı 
fazla para 

latanbul Elektrik ıirketinin kofre, 
raptiye, aaat kutulan, arife, maktu 
Ucret na.mile halktan fula olarak tah. 
sil eWği paralann yelnlnu, Vekaletçe 
3 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu netice, yakında şirkete bildirile
cektir. Şirket paraların iadesini pren· 
ıfp itibarile kabul etmiştir. Tef errua~ 
ta ihtillf var iae, Devlet ŞUra!mca hal 

ledilecektlr. 
Şirketten geri alınacak paranın ne 

surette kullanılacağı belli değildir. 

F•ellv•I brotUrUnUn kapak 
mUubakaaı bitti 

Featlval komitesi bir broşür çıka· 
nlmuma karar vermif, brotUrilD ka· 
pak resmi için bir :r;nUaabaka açmıştı. 

Mtıubaka müddeti dün bitmiştir. 
Bugünden itibaren gönderilen resim
lerin tetkikine bqlanacak, birinciliği 
kazanacak kapak sahibine yüz lira ve. 
rilecektlr. 

[ Alış veriş 1 
DUn Jfmanmma muhtelif limanlar

dan vapurlarla ve Anadoludan vagon· \.:~.:~or. ~ Bakai"den gef. 
~ .~·· ib ~ Aayadan ge 
(t ~ \lee"İlerde ,, deıtanr. hali 

verilemez. · larla hayli em.tea gelmi§tir. 

~~) • Oob) <IYov) h · . 
~. •anı ·ı • rn.. l.. nati· 

ı--•"t ııu ı e •iiriip u~ umanlarda 
~ ~·"lde•..1 ınunetidi ilden bir dini .._ Qe" r. 
'f( \t t ii "~~ 
~'İtt~11cle ··;ratbrrnalar bi
Ş. ~tii~ Bu "~an., destanı. 

Halde , .. ve ,umura 
paVJOllU 

. ıecek ..,ne bütçesile Ke· 
Belediye ge urta. peynir için 

reıtecilerde yal. yuJD dOfOnmek. 
de bir pavyon yaptJnD&YI 
tedir. 

, _ 
• • • ..--- 1 

il.' oı_tı U•- Itöyij11..ı~ın kahra-
ı... ...... N . 'len aalih b · S> • cıÜı\tu?.1tt!!ü •dıiıdak~ r .......... 

"-~·~). h . ta., ismi 1 1 K ~ ~ l'iitıt · · (Nuh)•tiranlara A c L 
~~ ~tiun bu .. diye geç. • 
~•ene cliııl'ltte ile~ destanı 

1 

Si .. l\d· obn eGebiya dinlere a-
~~ ı?:;~ . .. tının bir nti
~ tat .. lllh>h ~Yes. · I~~ ~el ., Ur Cıl ını, bize 

~~~~~~r. g8Aİ?.ı dea· 

~l'~~ind: ·~~klerin~e 
l'r. ... -bi; ~.l ~•-.Rorüyonız. 

'""C"Jt eıd-t~r -.:Plllo ef•·- . 
~ ~f-tı . ilk --·es• 

~~ . tu· E:g~larda 
..;._,) ~ d~ ": di~1 

11orn•" 
va.san: 

Refik~ 
sEVENGIL 

Yeni çıktı 

~) .. _ .... ~-na ile · Yolile 
ol'\utı dan d._ rıye ritm ek 

behıetınck 

1 

1 
1 . ...._._ ......... ...................... _.. ............. 

Vagonlarla Anadoludan 165 ton buğ 
day, 75 ton çavdar, 30 ton arpa, 7,5 
ton tiftik, Trakyadan 15 ton beyaz pey 
nir gelmiftir • 

Muhtelif limanlardan vapurla 113 
ton buğday, 30 ton Mıaır, 2,5 ton ka· 
buldu fındık, 11 ton keten tohumu, 2 
ton be)'U peynir. 1 ton afyon, 15,5 ton 
fuulya. 12 ton iç fmdık. 135 ton no
hut. 77 ton un, 8 ton tiftik, 1,5 ton pa. 

muk gelmiştlr. 
Hariç limanlar• ihracat yapılma-

DUf, ya.hm ıcaradenbe 14 ton un, 15 
ton mmr ihraç edilmittlr. 

Bunlardan t>qka 910 aded çakal, 
41 aded kedi. 6rt aded kokaja. 4• aded 
kundu.r.. 1l50 aded sanaar, 280,048 aded 
tavpn. 1874 aded tilki, 13 aded vqak, 
42 aded serd&Vlı. derisi gelmiıtir. 

Zahire bonastnd• yumll§ak buğ. 
day 6.U - 6.18, .ert 6. 7,5. mahJOt 
buğday 5.36 - 6,12 den muamele gör. 
mtlt 320 ton buid&Y aablmıttır. 

A.rp& 4,5 - 4,10 dan muamele gör-
mUt 75 ton satılmıt. çavdar 4,'15 -
f,35 den muamele görmilt 305 ton aa· 
tılmlft ınıaemi 925 - 9M ten muame-
1e ,&mtlt «ton aatılnu~. keten tohu. 

mu 920 den 40 ton aatılmıtın 
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Perikligi öldüren Ali Riza 

Bektaşla diğer şahitler, 
dün yüzleştirildiler ! 

/J'lilddeiumunılllğin sordurduğu bir lıu.ttu~·a 
cevap veren Bektaş; " Haşa, lıaşa ! ,, a'ed i 

Suçlusunun, kendisini Dreyfüsc 
benzettiği \ 'C .. Benim davamla biitün 
A\Tupa me~"'lll oluyor !,. dedıği dava: 
Silivrikapı haricinde, bir tarla anla·\ 
şamarnazhğmdan dolayı husumet bes
lediği bahçıvan Periktiyi kurşunla ol. 
dürmekten suçlu bahçıvan Arnnvud 
Ali Rır.anın duruşmasına, ağrrcezada 
dUn öğleden sonra deva m edıldı. 

Dünkü celsede, bazı m üvarchclcr 
yapıldı. Ali Rızanın . cinayetten evci 
kendisine Pcr ikliyi öldürtmrk maksa· 
dile 500 lira teklif ettiğine dair şa.hid 
lik eden bahçıvan Arna\•ud Bc-ktnşln · 
berber ~id, kahveci Sadık, Hacı Şa: 
kir , 7..ekeriyya, Zekban yüzJrştirildi. 
ler . Hepei de kendi ifadeler inde ısrar· 
la durdular! 

\ 'C beraber onunla goru mr"'r gitmr!c 
arzusundan b,thıs açtıgıııı, f ıkat b r 
daha gclmedıgıni soylrdı .. 

ötekı ~ahıd, oldiirul n l'C'rıklının 
kUçük kardr ı Anastnrll Arın tns: hır 
gün Sılivriknpı cndd . indr Sadıkrn 
kah\'esmdC' otururken, bir arlamm P . 
riklidcn bahs tlığıni i ıttıgını ani ta. 

rak: 
- Bu adrun, yanındakıl rr ''Ali Rı

za, cinayetten cwrl Pcrıkli) ı <'ldıirl· 
ınek Ui'Rr<.' bnna 500 Jırn ' dcttı. B rı 
teklifini rrddC'd ı k, bır dah L el ı tı· 
r:ıtına bile bakmadım: suratına bıle!,, 
clivordu. &n, kalncd n cıkıp bu adn. 
mı büyük kardc ım lsp roya ~o ter· 
dim. Ve bunun Bc'ttaı:ı oldııgunu og-. 

rcndık! 
Reis R fık. aza Cıhad 'e Abdurrah 

m:ın Şeref Uzal; dunı mayı. g lmıjen 
şahiUerln get•rtılmesı '<' l 1tl la yuz 
k tırmey dernnı cdılm"~I Jrnrnrılr> 
26 mııyısa bıraklıl::ır . 

Silivrikapıda Sadıkın kalwesındı; 
oturan Bektaşın : mUddeıumum inin A-1 
li Rızanın akrabasından olduğu ve bun 
dan dolayı beraetini istediğini söyle. 
diğine dair g~cn celsede bir söz geç· 
mişti. Müddeiumumi Kaşif Kumral. 
bir phidin ifadesinde geçen bu sözun' Sıhhiye Vekllet'nln bele-
Bekta§ tarafından söylenilip söylenıı~ dlyeden bir sorgusu 
mediğinin, kendis inden sorulmrunnı iş. 

tedL 
Bekta.,; reis Refikin bu h usustaki 

sualine karıı, "Ben m i?., dedi ; "Ha· 
p, hiş&!., ve devam etti: 

- Müddeiumumiyi tanımam. ki ben 
böyle birşcy söylem iş olabileyim ! N(' 
akrabalığı? Böyle bi~cyi söylemiş ol· 
marn şöyle dursun,.. aklıma bile gel· 
medi böyle bif'Fy! Müddeiumumi, va. 
zifesini yapar.. ve yapmış ! Ne akra
balığı ? Haşa, haşa ! Böyle birşey yok . 
var demedim ben ! 

Ekml'k yapılan unlarda.ki gllıtrn 
miktan m('scksi hakkında Sıhhıye 
Vekaleti belediyeden bazı izahat ıstc. 
miştir. Bunda, lstanbulda ne kadar un 
sarfcdıldiği. unların cYsafı ne t ldugu 

sorulmuştur. 
Sıhhiye Vekaleti meınlckctr amıl 

olmak üzere müşterek b r ekmek tipi 
hazırlıyacağı anlaşılmaktadır. 

Kaçaklar, buraya ne vakit 
getlrllecek ? 

İstanbul tevkifhancsınden kaçıp A
danada yakalanan katil suçluları ür. 
kıiplü Abdullahla Antakyalı Tc\"fıidn 
Adanadan yola c;ıkarılıp <;ıkarılm dık. 
lan, buraca daha malum dlgıldır Müd 
deiumumiliktt'n dUn akşam <iğrcndıği
mize gore, henüz Adanadan bil husus
ta bir iş'ar vaki olmamı~tır. 

Yilzleştirmeden c\'vcl d inlenilen iki 
şahitten biri. behçıvan Nazifti. Bu şa. 
hidi, mUdafaa cephesi göstermiş. gr. 
çen celsede de, "Mademki bulunamıyor, 

kendilinden vazgeçiyoruz:., denilmiş· 
ti. Fakat, müdafaa avukatları Azizle 
1.eki Ehlioğlunun vazgeçtikler i bu şa· 
hidin celbinde, Perlklinin babaailc a- Yunan kor. C"0. os!uj undakl 
nasının avukatı Cemil Nazif, şah!!i id. tören 
dia ecphesinden ısrar ederek. "Amme 
şahidi olarak çafrrılıiıış. Biz, bunu Jii. 

zumlu görüyoruz! .• demişti. 
Bahçıvan Nazif; dünkü celsede. 

bahçıvan tsmailin kendisine gP'erek 
Bekta§ hakkında malümıt istediğini 

Yunan kralının doğum gunu olma • 
11 münasebetilc şehrimizdeki Yunan 
konsoloslugunda bir kutlulama töreni 
yapılmııtır, b3şkonsolos B. Gafos ko • 
loninin tebriklerini kabul etmiıtir. 

Dokuz çocuk dün sabah az daha 
boğuluyorlardı 

Diln saat 12 raddelerinde Samatya a·f 
çıklannda bir facia ile bitmesine ramak 
kalan bir deniz kazaıı olmuı vt en bü. 
yüğü 15 yatında olan dokıu çocuğun, 
doldurdutu bir sandal devrilerek içın· 
dekiler tdenize dökWmUılerdlr. 

ıı.ıs yaıtanndaki doku% arkadat 
dün sabah bir sandal ıafası yapmağa ka· 
rar vermiıler ve Abaraydan henüz ki. 
me ait oldup anlatılamıyan bir sandala 
binerek Samatyaya doğru a~ılmıılardır. 

Tam Narlıkapı önlerine geldikleri za. 
man undahn yanında birldenbire bir 
Yunuı b&hğı betinniı ve bu hldiıe o za. 
mana kadar ıeısiz sadaaız duran çocuk· 
lan büyük bir telaıa diıtürmüt ve hepsi 

birden ayağa kalkınca sandal da devril. 

miştir. 
Çocuklardan ycı:lı i } iı mc bilmekte, 

ikisi de bilmemektedir. nu va iyct knr. 
ıısında yüzme b tenler bılmıycnleri su 
Uzerinde tutmavı ıhma! ctmcmı ler ve 
sahılden yctı en sandalbr kendile
rine yaklaşıncaya kadar bcl.lem"şlcrdir. 
Çocuklar kurtarılmış ve imzanın bir fa· 
cia ile neticelenmesinin emil alınmıştır. 

Sırsıklam b.r halde Sam.atya karako. 
luna getırilen çocukl~rın ifadeleri alın· 
mıştır. Kazazedeler bu civaı1da oturan 
Ahmet, lbrahim, Adil, İbrahim . Vasıf, 
Raif, Nc .. dct, Ihsan ve Fcrittcn ibarctt" 



ispanya lngiltereye 
toprak verecekmiş 

Fakat orası asilere geçmiş bulunuyor / 
Valencla hUkOmetl Cenevreye müracaat etmek ısttyor. 

HUkOmetçller arasında birçok karıfıkhk çıktı 
Londra., 4 (A.A.) - C-ebelUttank. 

tan bildiriliyor; 
~eral Queipo de Llano, dün ak· 
~ Seville. radyosunda Londradaki 
lspanyal sefirinin B. Eden'i ziyarete
derek lngilte.renin Valencia hük\uneti
ne yapmış olduğu yardıma mukabil 
1ngiltereye Bcrmeo limanını teklif et.. 
mi§ olduğundan malumat a.lm.ış bulun. 
duğunu beyan etmektedir. 

Paristeki ispanya. sefiri de Fransa 
Hariciye nezareti nez.dinde buna mil
nta.Bil bir teşebbüste bulunmuştur. 

Hatırlardadır ki, bu işler olup bi. 
t.uken General Frankonun kıtaatı Ber 
meo limanını işgal etmi~tir. 

iSPANYA CENEVREYE 
MÜRACAAT EDECEK 

Londra, 4 (A.A.) - Daily Hera.ld 
;a.utesine göre, Va.lancia hükfuneti 
barciye nazırı Del Vayonun Pariste 
bulunuşu İspanya lehinde Milletler Ce
miyetine bir müracaat· cdilmeAini ha
):ırlamaktadır. Del Vayonun elinde asi 
generallerle fa3ist devletlerin teşriki 
mesahıine dair vesikalar vardır. Keza 
Del Vayc asiler ile müttefiklerinin İs
panyada yaptıkları mer.alimi de Ce. 
ncvrcdc anlatacaktır. 
FIVKOMETÇILER ARASINDA. KA. 

RIŞIKLIK ÇOK BÜYÜK 
Londra, 4 (A.A.) - Daily Telegraf 

sazetesi Katalonyadaki husu.si muha· 
birinin mektubunu ne§retmektedir. 

Bu mektuba nauran Katalonyada 
b.m bir kargaşal'k hüküm ııürmekte
dir. Partiler arasında mücadele müte. 
madiyen artmaktadır. Barcelona ma-

ka.matı Valanciadan anarşiyi bastır

mak üzere yardımcr kuvvetler istc
mietir. Para vaziyeti de berbattır. Her 
§ehir kendisipe mahı;us para basmak. 
ta.dır. 

BiLBAO'NUN DAHiLiNDE 
KARIŞIKLIK ÇiKTI 

Paris, 4 CA.A.) - Jour gazetesi Bıl. 

baddaki vaziyet hakkında verdigi tafsi
latta şehir ııokaklarında komünistlerle 
milisler arasında çarpışmalar olduğunu 
hükumet reisi Aguierrenin halka göz:iık· 

meden çekindiğini ve Madrit ile Bar -
celona hükumetlerine müracaat ederek 
)'Qrdım istediğini yazmaktadır. 

Bilbaoya yeniden 300 bin mi.ıltcci 

ıelmİJ ve bu yüz:den mevcut iaşe müş • 
külitı hır kat ldaha artmıştır. 

ASİLERİN ZIRHLISINI H'UKÜME1'
ÇiLERiN BA'l'IRMADIÔI TEEYYUT 

EDİYOR 

Londra, 4 (A.A.) - Amirallik Es • 
pana zırhlmnın havai bir torpil ile de • 
ğil, bir mayna çarpmak ıuretile batmış 
olduiunu bildirmiştir. 

ASİLERE KUVVET GELİYOR 
Pariı, 4 (A.A.) - Bayonne'dan bu

raya zelen haberlere göre, Bilbaoya 
mühim takviye kıtaatı gelmekte ve bu 
kıtut derhal ileri hatlara ıevkcdilmck· 

tedir. Bundan başka , Bilbao yolunu 
Franko kuvvetlerine kapamak maksa • 
dile Bask cephesine Asturyad:ın tayya
re, tank ve top geldiği bildirilmekte -
dir. General Mola ordusu dün Bilbao 
nun şimalinde ve cenubunda son müda· 
faa &İstemlerini teşkil eden Munguis ve 
Ecrans'ı itı;al etmiıtir. 

Bütün devlet adamları 
görüşecek 

(Vstyatı.t. 1 incide) rılamıyacaktır. Ne Almanya, ne de t -
zı. Çekoslovakyayı İngiltere kralının talya İlpanyada toprak veyahut siya -
tıç giyme merasiminde temsil etmek ü- st faydalar peşinde değillerdir. Fakat 
zere bugün Londraya hareket etmittir. ispanyayı, yabancıların kendiırıine zor • 
Çekoslovak heyetinin diğer azaları, ordu la yaptırmak istedikleri bir komünist 
müfettİ§İ general Syrovg ile Çekoslo • ihtilllinden korumak iııtiyorlar. 
v.ıkyanın Londra büyük elçisi B. Jan Beynelmilel kontrol akim kalır ve 
Masaryk'dir. yabancı yardım ispanyaida dahili harbi 

1NG1LTERE ALMANYA İLE beslemeye devacı ederııe, vaziyet dai -
BİRLEŞMELİ ma daha muğlak olacaktır. Berlin ve 

. Londra, 4 (A.A.) - Daily ~il ıa· Roma, Fran&a ile İngiltere karşılıklı ve
ntcsi, Lord Rothermere'in makalesini cibeleri Avrupanm doğu siyasetine teş
nc§retmektedir. mil etmekten vazgeçtikleri zaman, bir 

Bu makalede Almanyaya eııki müı· batı paktı imzasına amade olacaklardır. 
temlekelerinin iaideıi tazammun eden MACARJST ANDA NELER 
bir ingiliz - Alman nüsakı yapılması KONUŞULUYOR? 
tavaiye edilerek deniliyor ki: Budape§te, 4 (A.A.) - Avus-

IIitler ve Mussolini Avrupay1 bir turya reisicumhurunun ziyareti mü· 
nüfuz mıntakasına ayırmakla meıgul nasebetile Macar ve Avusturya dev
iken Büyük Bdtanya bu İtalyan - Al- Jet adamları arasında birçok müla
mın ittif akile büyük bir ihtillf çıkar - katlar vuku bulacaktır. Şuşnig, 
may.ı çalıııyor. Bunun önüne geçmek Macarlara Venedik mülakatının ne· 
için bir çare vardır. O da Almanya ile ticelerini bildirecektir. Fakat asıl 
bir misak akdine teıebbüı etmektir. olan mühim noktai nazar teatileri 

tTALYA İLE ALMANYA ARA- merkezi Avrupa vaziyeti ve iki 
SINDAKt DOSTLUK memleketin Küçük Antant ile olan 

Roma, 4 (A.A.) - Gazeteler, ıü - münuebatı üzerinde yapılacaktır. 
tunlannın büyük bir kısmını B. Von Daha dünden itibaren, Horty 
Ncurath'ın Roma z;iyaretine abıia edi· Avuıturya Ba§Vekilini ve hariciye 
yorlar. nazınnı on bqer dakika kabul etmiş 

Giornale d'italia gaz:eteai yuıyor: ve Miklas da fvtacar B~ekilini ve 
Baron Von Neurath'm seyahati Der- hariciye nazırını kabul ederek gö

linde Kont Ciınonun hatladığı zö • rüımüıtür. 
rii§melere deva.m içindir. Avrupa siya- Diğer taraftan Macar Başvekili 
ı;etine barı§ın muhafazası ve Milletler Daranyinin, Avusturya Ba§vekilinin 
arısında itimada dayanan t:eırikimeni §erefine verdiği ziyafette Macar ri
meacleltri hakimdir. calindcn ba~ka Alman ve Italya el· 

Londrada ve Pariste hila kollektif çileri de hazır bulunmuştur. 
emniyet sistemi &örüldüğü halde, bir • ROMADAKl GÖRÜŞMELER 
çok memleketlerde Milletler Cemiyeti· Roma, 4 (A.A.) - Dün saat 
ne kar§ı itimatsıılrk gittikçe artmakta· 17, 15 de baılıyan ve 18.i5 de bi
dır. Almanya ve italyada, bu müeıseae- ten ilk Mussolini - Ciano - Yon 
nin faydasızlığı anlaıılnuıtır. Neurath mülakatı, iyi malumat alan 

Belçika kollektif sistem vecibelerin- mahafilde beyan edildiğine göre çok 
den aynlınış. bitaraflığa tekrar ıe~ • samimi olmuıtur. 
mi§ ve bu euretle bir batı paktının akdi· Roma, 4 (A.A.) -Kont Ciano, 
nı kolaylaıtımuıtır. bugün öğleden sonra Chigi aarayın· 

:Bununla beraber bu pakt, ispanya da Von Neurath ile U%Un bir müla· 
meeeJeşl devam ettiği muc!det~e b~§I - kat yapacaktır. Akgam Villa Ma-

1 Ankaradan 'j 
Buaun Mecliste mUzakere edllen mUn•k•I• ,, ~' 

Çata/ağzında mühim bir l~ 
Göring 

Yugoelavyada kral naibi 
ile görUftU 

Berlin, 4 (A.A.) - General Görin.. 
gin Venedikten Almanyaya. dönerken 
Yugosla.vyanın İtalyan hududundaki 
sayfiyelik bir k!U!a.ba. ola.n Bled'e uğ. 
ramış olduğu, iyi malumat almakta 
bulunan ınahafilde teyid olunmakta
dır. 

General Göring, orada. yazlık ik~ 
met.gahnıda. naib prens Paul'u ziyaret 
ctmişlir. General, urun senelerdenberi 
prensle şahsi münasebetler idame eL 
mekted ir. 

Sabık lngiliz 
kralı 

(t)sfyrınt 1 iııci B'l·!flf<Ul.11.) 
Cande şatosuna giden yol1ar, 

mühim polis ve jandarma kuvvet· 
!erinin muhafazası altındadır. 

yapılacak . ~ 
Ankara, 4: (Tele.fonla.) - Büyük ca.k litnallm ön projesillt _;.,J 

Millet Meclisinin yarınki (bugünkü l yacaktır. Bunun için b~ 
toplaııtışında. 1936 yılı bütçesinde mü- 14yihasının esbabı nıuel 
~akale icraeına dair üç kanun layihası denilmektedir: '.J. 
ıle, evvelce birinci müzakereleri yapı. Çatalağımda yapıla~ 
la~ _avcılık, deniz hasta.hanesinin ta· man.. kömür merkezine) bt" ,1 
mırı,. Trabzon - İran transit. . yolunda yısile, Ereğliye na.zaraıı ~ 
otobiıs ve ..otomobil işletmesi. mz kömür qoktuındall rıı 

. Türkiye :ıe Yunanistan arasında ruf temin edeceği gibi bil 
kı k~~kçıh~ın men'i . muahedesinin guldak • Enğli yolµ.nuJ! r,1' 
t.asdikme daır kanun layıhalarının i- in§asına da lüzum kalDlrY' , 
kinci müzakereleri yapılacaktır. rada. tasarruf edilecek P'1' 

Münakale icrasma. dair olan kanun mana tah:ıis ıuretıle ,.yrır> 
layihaları katiyet kesbcttiği takdirde . elde edileceği a.nla§ıınu~·" 
lktısad Vek!leti Çataıağzmda yapıla. 

Ankara -Adana hava posta' 
kurulacak 

den e\'Vel Ada.nada. uA 
kalkabileceği bir meY~ ~ 
lazım gelmekte, bunun içill 

De\•let hava yolları bütçesinde ya.. 
pıh.-:ak bir münakale ile de Nafi Ve. 
klı.leti hava postalarının Ankara ile 
İBta.nbul ar~unnda olduğu gibi bu ı:enc 
Ankara ile Adana arasında da ihdu 
edıleceği kararlaştınldığınr biddirmek 
tedir. Bu kararın tatbiki için her§ey-

istimlak edilecektir • "' 
Bundan ba§ka Ank~~ 

iswyonlarmda yer tt1P"" 
caktır. __,, 

---=~ 

izdivaç tarihi, henüz tesbit edil 
memişse de işin herhalde Kralın taç 
giyme merasiminden sonra yapıla
cağı öğrenilmiştir. Cande şatosu· 
nun tabi olduğu Monts kasabasının 
belediye reisi Dr. Mercier, izdivaç 
merasimini ifa etınek üzere adliye 
nazırından hususi salahiyet ve tali· 
mat almı§tJr. 

Umumi mağazalar Sovyet • JapO~ 
Şirket kurulmağa ba9hyor dudunda bir bi 

Karı kocanın, evlendikten sonra 
ltalyaya gidecekleri istihbar edil .. 
miştir. Vindsor Dukasının Cande 
atosunu satın almıt olduğu tekzib 

edilmektedir. 

Paris, 4 (Hususi) -- Vindsor 
Dükası, lnnsbruck'tan geçmiştir •. 
Diikanın izçlivacından sonra üç haf
taya kadar Avusturyaya döneceği 
zannolunmaktadır. Dukanın Ca
rinthie'deki Vasserleonhurg şatosun 
da ycrle.,eceği rivayet edilmektedir. 

Bn. Simpson, bu sabah Verne· 
uilde, Duku kat'§ılamağa gitme· 
mittir. Kendisi csaeen bu sabah dı
şarı çıkmamıştır. 

Par is, 4 (A.A .) - Vinsor Dü· 
kası bu sabah Verneuil. l'Etang'da, 
Parise 53 kilometrelik bir mesafede 
bulunan Voradberg - Express'dcn 
hareket etmiş ve Cande şatosuna 
gitmek üzere otomobile binmiıtir. 

damada Kont Ciano, Alman harici· 
ye nazırının şeref ine bir ziyafet ve· 
rccektir. Bu ziyafette iki nazır nu· 
tuk söyliyeceklerdir. 

Roma, 4 ( A.A.) - Yon Neu· 
rath, bu sabah Kral tarafından ka· 
bul edilmi§tir. 

Mussolini - Yon Ncurath mü
lakatı, bir buçuk saat sürmü~tür .. 
Bu görüşm,cdc tam bir fikir beraber
liği müşahede edilmi§ olduğu bildi· 
rilmektedir. 

1T AL YAN - MACAR 
DOSTLU<:iU 

Milano, 4 (A.A.) - ltalya Kral 
ve Kraliçesinin pek yakında, Buda· 
peşteye yapacakları ziyaret münaae· 
betile, Popolo d'ltalia, Macar Ba§ve 
kili 8 . Dranyinin verdiği bir müla .. 
kat metnini neşretmektedir. 

Macar Ba§vekili, Macaristanın 
akalliyetlerin muahedelerle tesbit e· 
dilmiş olan haklarını tanıtmak için 
faal bir surette çah§tığını kaydede· 
rck diyor ki: 

"Memleket, hududlarmın muıli· 
hane vasıtalarla tadilinden vaz geç· 
miyecektir. Macaristan, ayni hu· 
kuka malik bir millet ınfatile müza
kereler~ girişmek imkanına malik 
olduğu takdirde, Orta Avrupa dev· 
Jetlerinin Tuna havzaaında ekono. 
ınik ve belki de politik tC§riki mesa· 
ileri için hiç bir engel kalmıyacak
tır. İtalyan - Macar dostluğu Av· 
rupanın inkİ§afı ve refahı için elzem 
bir amildir.,, 

Budapeşte, 4 (A.A.) - Macar ı 
matbuatı, Avusturya ve Macariıta· 
nın mÜ§tcrek akibetlerini kayd ve 
iki memleketin Bcrlin - Roma 
mihveri ile sıkı teşriki meııaiıinden 
bahsetmektedirler. 

B. Schuschnigg Macar devlet a· 
danılımna B. Mu&Solini ile yaptığı 
g~n.i.şmeler hakkında malumat ver· J 
mıftır. 

Ankara, 4 (Telefonla) - 1ktısad 
Vekaletinin te§ebbüsile kurulacak u. 
mumi mağazalar eirketine ietirak e. 
decek olftll iş, Zira.at, Osmanlı, Emlak 
ve Türk Ticaret bankaları, hisselerine 
dU§Cn paranın dörtte birini İ§ ba.nka· 
sına yatmnı§la.rdır. 

Şirketin resmen te§ekkülü hususun. 
da muameleye b~lanılmıştır. 

Türk inkılabı 
Yeni bir fllm çevrllecek 

Moskova, 4 (A.A.) -
dın bildirildiğine göre, Z 
7 ,20 de bir Sovyet hudut fi 
Banka ıölünün cenubuııd' ~· 
topraklarında ıilihlı bir J•F 
çuko müfrezesi ve hudut 

:.-ıel• Sovyet topraklanna ,.., - • 
mitralyözlü diğer bir JıpO'I • 
müfrezesi görmüıtür. Jı~~ 
ko müfrez:eai Sovyet de\'tl 
mitralyöz atcıinin de il' ri1J. 
teı asmrıtır. Sovyet de"'~ 
le ctmit ve bunları MatıÇ l 
rına çekilrneie mecbur ef 

Ankara, 4 (Telefonla) - Türk in- dise mahallinde Japon uur 
kıl!tlf 118.kltıhrla. hır film çevınnek üze. muıtur. - - · -' 
re Alman Ufa eirketinin me:hur sine- ~~ ..ııı 
m& artisti Kate Von Nagy'nin eaki ko- lrak hariczg6, 
cası Kotimantin David şehrimize gel. / k tz'1f11 
mi§tir. mem e e 

ayrı/ırk'! Rejisör filmin çe ... Tilmcsi için ica· 
beden tetkiklere ba§la.rnı~tır. 

Romanya Kralı 
Kudüse gidecek 

Atina, 4 (Huıusi) - Kudüsten alı
nan telıraflarda Romanya kralı Karo
lün mayısın iptidalarmda orayı z;iyaret 
etmesi takarrilr etmiıse de §İmdilik bu 
ziyaretin bir müddet sonraya talik e -
dildiği haber verilmektedir. 

Kralın Kudüsü ziyaretinin talikine ıe· 
hep olan h1dise oraya yapılmakta olan 
Romen kilisesinin inıaaının hitam bul· 
maması oldufu ve bu kilisenin açılı~ reıs 
mini kralın yapacağı dı bu haberlere 
ilave edilmektedir. 

Krfhn yanında veliaht ile Roman~ 
patriki ve birçok diğer ruhban bulunıa
caktrr. 

Ankara, 4: (Husu•O tot' 
ciye Veziri ekselans do~ 
Türkiye hudutlarını ter 
riciye Vekili doktor te'f 
sa bir telgraf gönd~rere ~~ 
mir.de gördilğü aaminıf ~1'' 
yı teşekkür ve dostluk 

°J'a~~nyanırı •: 

Umdra~~!~f ~~ 
gaz.ete.si yuıyor: Ja.pO~ 
neticesi Japonya.nın lı-_ı.tıt• 
mühim bir tesir yapac»"-... 
tibaba.t askerlerin~~ 
ğu harici siyuetin ~ :ı'
vib edilmediğini g~ ~ 
hükumet iktidarda 1'---~ 1 
bir slli.hııılanma proJT~ 
ya. ve diğer devletlere~. 
uysal bir vaziyet aınıslJ 

Adliye tayin kararnamesi diden bazı emareler Jı 
Ankara, 4 (Telefonla) - Birçok ki infirad vaziyetınde0 ~.J 

hakim ve müddeiumumilerle hlkim ıusunda. bulunduğunu·' tl",J 
sınıfına dahil memurların yerlerini dradaki Japon elçisi Çi~• fi 
değiştiren adliye tayin karamameısi kında. İngiliz hmnunetl...d· 
Vekalet ta.rafından yüksek tasdika ar. re giri§mek emrini~-~ 
ı.otunmuştur. Bulgaristand8 • 

• SAMSUN valisi B. Fuad vilayete b I f rtıt'' ~ 
aid bazr i~ler hakkmda Vekaletlerle r l _ pOJ'~ 
temula.rd& bulunmak üure Anka.raya .· ~fya, 4 (A.A.) -~~ 
gelmietir lı bır fırtına otnıu~ ,ıl'~ı 

• ZİRAAT Vekateti Nazilli ve Ada- birli~ gelen Y~ut - -
na ha.valisinde pamuk tohumu müba- aebebıyet vermı§t~ 
yaa ederek çiftçilere dağıtmaktadır. dolayısile, Sof ya • 61 uzun bir mesafe üzeritl t,11 
Denlzyolları memurların•n Sotya. mınta.kuı h~. --~ 

meafları kesllmlyor mu~tur. Birçok köyld1 1'J 
Dcnizyolları bilançosunda. görülen birı:ok evler yıkıiınııW:~· 

açıktan sonra memur maaşlarından yüz milyon leva t;abıP"" 
kesileceği yazılmıştı. !ktısad Vekaleti dır. 
ma~ı Uç yüz liradan az olan memur Yunan Kralı 111'...l 
maaşlarından kesilmemesine karar ver nl••n ., _, J1'd 
mietır. Atina, 4 CHusuıO ~ 

Denieyplları kadrosundan çıkarılan orta. elçiıii B. Rute~.:,ıı: ~ 
sekiz memur da tae.ra. acentelerine ta. Fenikll nip.zµnın bUY~ ıJ. 
yin edilmiş olduğundan Vekal~tin ye. vermietir. Nıpn, bu ~ 
ni karan bütü,.n m~murhı.rl &evindir· elçiliğine giden ıaraY 
mi§tir, dan te\•di edilmi§tir· 
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Yeşil Cehennem 
v•z•11•:cAHiDE osMAN 
Madam 

5 - KURUN 6 MA YI! 1937 

Londra otobUsçUlerlnln grevi kendi 
lehlerinde bir netice vsrmedl 

Londra otobüssüz de 
oluyormuş! 

~;e11 otomobillere, tramvay/ora, 
tun ellere ve bisikletçilere yaradı! 

•ır nereye gelmiş olursa olsun ondan baş· 1 

ka hiç bir kimseyi göremezdiniz. Aca
ba doğru mu? .. Bu gece için bütıan dev. 
let adamlarının Yeşil otelde bulunaca
ğını söylüyorlar ... Çok istiyorum onla-

~ü~ku posta ile gelen lngiliz gaze· ı 
telerının yazdığına göre Londrantn 
sooo otobüsü buglin muattal bir halde 1 

}
·eri duruyor. Grev bundan u.. u · ı ~ g n evve , 

gece yarısı başlamıştır. • 
Greve karar veren otobu" ül . 1• 

men dinlenmek için bir istirahat 

gibi insana yakın gdiyordu: 

Şuvarts içeri girdiğim 
zaman aynanın parlaklığına sarı 

bir gül gibi takılı duruyordu 

Sok, klar kalabalıktır. Ka' .:lırımlarda 
yürüyenler çoktur. Taksiler sür'atle 
gidip gelmektedir. Bisikletle gidenler 
1926 sencsındeki grev esnasında f;Ö -

rü'duğü kadar çoktur. B'siklet tacirle -
rinin karı yerindedir. Bisiklet kira' :rı 
da yu:ı:de yUz yUksclmiştir. Herke: 
grev komitesinin mumeı:sili greve lerin, 
tahk'k komisyonunun mesaisi devam 
ettigi mUd:letçe tramvay işdlerini kan· 
dırmağa teşebbüs etmiyeceklerini Eoy
lemiştir. Bununla beraber hususi oto· 
kar firmaları tarafından yapılan teklif 
mudbince muvakkat servisler ihdas e
dildiği takdırde bu halin tahrik mahi • 
yetinde telakki edilerek karga~alıklara 
sebep olabileceğini de ilave etmiştir. 

ltı.~ llni 
"'<l!1 ~ı:_ Ye, Matla lır1ty 141lde bir m Şuvartsın kapı. 
~ ol'tı ... s Şarkıyı dı'nJ d'V' o 

·c bir '"· esini . e ıgımı ha 
i~ lttlılt it t~k defa İ§İtiyordum; 
hi ttaın cndı k d' 'tıııeııı dudakla en ıme, Madam 
dıı tı b tıini iıtedi rı~da bu şarkının hiç 
'ıı~tt u lt.tkı u : ' bana öyle geliyor· 
~Ud aa daha .za ığı takdirde Madam 

o zıyade ~ nun ruh yakla§mıt olacak· 
~ oJı unu dah ' ~lln ctlrtım. a yakından ta-

'ı Utıla b 1ı... - bir erabcr M ~ı- !ltkı , .. 
1 

adam Şuvartsın 
it '«nı ... _ oy edi- · İlo.j ~~YOruın. S gıni de bugün 
.... _ Çin adece b · ""~ ıi . •cıinden d ır ıarkıdır. 
ti~~ .nırlcrinc n" aha ba§ka ve in. 

~u tçi Yıkaya.nuf~.z etmekten daha 

'ıı~ :rltıYı M:ad ır şarkıdır: .. 
~ d' ç harclr am Şuvartsın ka.pı· 
ı.... ıııı~d' et etmek .. "1't•ı> ıırı. v sızın uzun u· 

61 ı ' c Yeni b () ırada k ır şarkıya baş· 
~~ıı tiirrncct·?ıyı hafifçe vurdum. 
"i "?!\ " 1aun h 1 ~I~· . 0 nUnd • a de, bu dakika ~ırıı • .. c bırdcnb' • lılıt(. "Or\iyoru ıre batını çe. 
~ -nı Ş m. 
~ : f t uvartıı d . tta. t it dokt oktor Cevad de· 
bi .. '"'Cll ret tellklc~r ~cvad için bunu 
~th· ı edıy d . lt\e.,.c tçbir Vakit .?r u: çünkü ta· 
ti. .\Yıl. Ud olaca ~ ~yle bir atılganh 

1 
a1.ı.._ · ı 2 gına ıht' "'1Jl•bir •manda ımal vermemiş 
1' "'•ct. ltdi: fakat ~?ktor Cevad da 

tııı ırı ş ım? .. 
\i tiıtı uvartsın k }'tıı •id ot-.:) apıdaki parmak. 

....,, ilit•rcddicl uğ~n~ı tahmin ede-
~l•'i "et!.. sesını i§ittim: 1 

rı~ 1rıı ş 
~ "'lf lr Uva rts dıJ .. ~e"ırllı• :ı:sıJtınn ' ~unrlüğiim gib;. 
_''it" dı • :ı nt11rııuo -" . " "-· ·•ııı i . • zaten b ; ;nıı • o::ıli • 
•--q bt Çındc <I h una ıhtıyaç yoktu 
~~ l\İ 1 a a k d . • a.. 1\ d 0 duğu 'b· apı an gırer gir-
~ tf ~ı 1 ö .. l•rı ı,· a hen d g ruyordu; ve o. 

g ır h e aynan . . . 
._ 'l'ıtın b~Yal gibi g·· .. 

1
n ıçerısınde 

ti 
"· .\ ır ha oruyordum ! 

b
1 

Yna Yal 1 H' ~ t1.1tı1ı nın Parlak .. _ ıç kımıldama· 
~~ d ~Utuyord lıgına ııan bir gül 
•llJtt . aı- u. Belk' iti "'il b" 1 de bu saç-
ı. . ....,, ildi; fakoy\e bir gül d" .'. d" 
~tlldı~ffedcrıı·ına~ bir hakikat~;un u· 
"' .. ,. b ız d' ... 

·· ' tn dok;or ge konuşmıya 
b· .\YJl' evadın arkada. 
lt ,,, 1 dıı..· 

ııtıtı ıı;ıkıda . 
...... t fı 1 1 hı .. ~tt ~c 1 ~adı: ~ umulmıyacak 

ıı· Ot ,. Yı ctf . 
1 at "'"'•d ınız, dc.di . . tcl\d' ın İılc l • bıraz evvel 
'l'ıı~ttı; aşafı:r eye kadar ~ttiği· 
......., " .. ır 'l• •l naıııl, . 

rı görmek! .. 
- Omid ederim. dedi: Metrdotel 

böyle söylüyor ... 
Büyük odanın içinde haf:fçe koluma 

girdi: ön tarafta açık pencerelerin ttil· 
!eri ara sıra belli belirsiz şişiyor; ve dr. 
şarısı çok karanlık gözüko:iyordu. 

- Eğer isterseniz doktor Cevad ge· 
linceye kadar balkonda oturab:liriz .. 

Balkon kapısını açtı; bir tiil perde 
gibi süzülerek dışarı çıktığını görciüm. 
Balkonda küçük bir masa ve iki iskem-1 
le var.dı; sonra, dışarda hiç i.imid et-

1 

\ 

medi~im bir gece aydınlığı hüküm ~ü. 

rüycrrlu. 
- Doktor Cevadı hakikaten bir ço· 

cuk buluyorum. dedi, ne vakittenbcri 

tanıyorsunuz ıiz 7 .. 
Bunu Madam Şuvartsa söyledim: 

- Cephe arkadaşlığı herhalde iyi şey 
dir, dedi ; çünkü bütün maceraların 
müşterek bir hususiyetleri vardır. 

Bunu söyledi; ve gözlerimin içine 

hakıyordu. Tıpkı düşünô:iğüm gibiy· 
diler ... Gece aydınlığı içinde onları da. 
ha haşin görü}-ordum: bu hu.şunete rağ 

aanısterlerden intikam 
alan ~ 

~ •Ylı ov· ... 
ltudur 1 ıç var. ' s . Zaten v· ıyanada da 

~ğlık se~.-- Kırmızılı kadın 
'-'t ::u- dolu- rvısimiz Çocuk hırsızının 110-~ bet bu "'"ıııuua ~ ::.. ... , ıo....:•ı.. :.:.:~ """"rl cuğunu kaçırdı 
~Ilı lt leıı 1:-ıııcıe, Cu Ye kadar ra• ı. ... ,""•~ ııo • ı..... ';'.:""' """'"' Çocuk h•""lan gang•""" bütün 
....... .:"""'oı.ı, •<ı •aı,. 1•11 TayYm Amerikamn gö•ilnil yddm•ken bfr ka • 
lıı ... ~:lıı.ıı ld ııınlb Yedi Uç numarada dm da bütün haydutların gczür.ü yr1-

- Bir cigara içer misiniz? .. 

Sonra: 
- Turk tütünlerine bayılıyorum; 

dedi: Viyanadan daima sipariş verir· 
dik. Daha sonra inııana dumanları içe· 
risinde Şark memleketlerinin güzelligİ· 
ni tahayyül ettiriyor ... 

- Bunu yapıyor musunuz?. diye a. 

trldım. 
- Niçin yapmıyayım ... 
- Çünkü insanın bir c=gara duma· 

nına kendisini vermesi için ancak bir 

a§tk olması lazımgclir ... 
- Fakat aşk fena mıdır?.. Sadece 

ı:::öı•'1yorum ki ona hiç temas etmemi~ 
b

. . ., 
ır ınsana benziyorsunuz· .. 

Gözlerimin içine o kadar kuvvetlil 

bakıyordu ki , isim veremediğim biri 
hiı1simi delip gectiğini ıannediyordum : 

- lyi §eydir; diye devam etti: !la· 
dece, onu anlamMtnl bilmek şartile ... 

İkimiz de sustuk. 

Madam Şuvartsla Yeşil otelin mer

divenlerini büyük salona doğru iner. 
ken doktor Cevadın ı.~ıa 1:elmediğini 
dü§ünüy-ordum. 

,. Blcdıye, plAkıı. re~ımkrinın yeni cıbayet 
şekli Uzerinde tetkiklerine dcvam etmekte 

dlr. 
• Romanyadan göçmen nakliyatı yakında 

ba§layacakt.ır. 

• Şehrimize gelen Yugo&avyalı memurlar 
genı• şehrimize gelml§ olan YugOElavylllı ta 
lebdl"rle birlikte dlln cumhuriyet lbldeıılne 
çelenk koymu§lar, §thrin görUlecek yerlerini 

gezmişlerdir. 
• Devalrde yaz mcıııı.l l!ll&Unln tatbikine 

dUnden itibaren b~Ianmı§tır. 
"' Bitlis vıır.yetıne merbut Kutum kazaın 

nın merkezi Vttn gölU l<enarındl\ki Tatvana 
nakledildi, Tatvan nahiye merkezi de Kutu 

mi\ naklectnmııttr. 
• O'ç g!ln C\'Vcl oehrimlzr. gelen Romanya 

talebeleri Romanya vBpur!le memleketlerine 

dönmtlşlcrdlr. 
• Ünlvr&itc bir lokRI tcl!lll edecektir. Bu 

rada talebe ucuz yemr.k yiyecek kUtUphanc 
\'e gazlnoııundllll iııtıfade edecek, yabancı ta 
lehe grupları burada mlsRllr f!dilecel<Ur. 

• Karedeniz ııahllindckt balıkçılardan bir 
kısmının Akdeniz aahillerlne laklnı için bir 
kanun llylheın hazırlanmıştır. 

• lnglltereye sipariş cdllr.n 7 yolcu tayyıı. 
resinden dordil Ui mayıııta ve OçU de hazl 
randıı teııeJ!Um edllt'Cektlr. Tcmmuzdıı. tzınl 
re Adıınaya da hB\"8 postaları baolayacaktır. 

• tırtanhul limanının lnşel!ına alt yeni 
proje 1 ktısııt vekA ıetınce tasdik edılmiştlr. 
1nşııat işıne drrhal ba~lanacaktır. 

• Ml\ettrlıılımdıtn bir tlcıtrf't heyeti gelcrcl< 
Ankaraya gltmıetır. Yr.ılt bir tıcarr.t ımlaş 
maııı için Fransadan da bir heyet gelmek t~1- h-.ıtaı eı-. kupon muka-~~ l'9c1t 1lthlrı d dırmıştır. ~~ ~ .. :'"'"'"'da"" Bu, Anna Sagen ism;nd• bö• kadm. 

~,;12 • ...., .......... .:'"• """'"'•• fa vo bundan ,.nolor« ·~vtl_ Novyo<· ---,------------
"ıu.. Uta.tp -'lcıa.r-a h, J>el'felllbe h ,, ece klüplen,. nın en bü-

~.,.,...., ...... .,. "'"'" ,"'•· ""''' , • .,. kun ""! '.''. .' Dalgıç elblselerlnden GUm-klttı ~OCUlt ar118Jnd yük artıstı ıdı · Uk 1 1 ~ ....... dit ıa..,,,. ak! m~ H d l rın ıneftun oldukları b;, u- r r•sm 8 ınmıyacak 

Uı:f'redlr. 

~ '::.,:,::~1:nn.!"::•::;· tist 0~:n ~;,.onların hepsini elinin iç'.· J,imanlarımızrio dalgıç v
86

rtasilc .;:'" ..,:» ı.u,1 "'•• ,..:z" bulunm&ı.. ne alm•ı ve isted;ği g;bö mawalaca ••· yapılan ;,ı.,;n ço~aım .. r üzerine dal· 

11 

11t ı... 1 "•• ~·~ "''•" "'"• oı,.,,,. gıç elb;,..; ,., te!ernıalına olan lhlÖ-
!St "il u

11 
•"'11 "1nde 1 rüklemiştir . ..,;: ~. dutu "' "•t 27 numa· Fakat on son rol aldığ• mac<ra hay· yaç da ,rtnustrr. ''1-ıı~r1.1c11y :bı dokto ıt ile 

2
0 ara. b" "k bir ovun oJmuı- Hükumet, bu elbise ve teferruatla· 

'"'' a1tu 11.lı .,., •hnıu<tıyer ~ecau Pak· dutlar isin gayet uyu • 

. . sç erın ı· 
derlerının ııöylediğine bakılırsa, bu hal 
belki de altı hafta ııiırecektir. 

Bununla beraber. daha erken niha • 
yete ermesi ve Londra ahalisinin bü • 
yük bir kısmının başka vasıtal~rla do • 
taşmak veya yaya yürlimekten kurtul • 
ması mümkündiır. 

lnı:iltere mesai nazırı Erneııt Brovn 
bir tahkik komisyonu teşk 1 etmiştir: 
Bun~a.r .. Lond.ra otobüsçülerinin yaşayış 
şeraıtını tetkık edeceklerdir. Bu ko _ 
misyon bu hafta içinde raporunu vere • 

ceğini umuyor. 
Bugünkü vaziyette, 24 saatlik Lon • 

dra hayatı içinde. otobüsle seyahat eden 
s.000.000 halk ne kadar ı;üreceği belli 
olmıvan bir müödet için, 200 muhtelif 
yolda ba~ka vasıtalarla gitmek mecbu· 

riyctindedir. 
Otobüsler. garajlarında yattığı müd· 

detr.e nakliyat nezareti her gun 350 000 

stc~ıin kaybedecektir. ' 
Otobiisçülcrin derdi şudur: 
Gürde çalı~ma saatinin 7 ,S saate in

dirilmesi ve diğer çalışma şeraitinin ıs· 
lah edilmesini istiyorlar. 

KARGAŞALIK ÇIKMASI 11-ITİ· 
MAL1 VAR 

Londra, 4 (A .A.) - Otobüs grevi· 
nin üç gündenberi devam etmesi, Lon· 
dralıların neşesini bozmamıştır. Halk. 
işlerine tünel. tramvay ve taksilerle 
gitmektedir. Bazı kimseler de havanın 

Nakliyat ofisi grevcilere kar ı cep • 
he almış görünmemek için şimdi işle -
mekte olan tramvay ve tünel vagonla

rının adcı:iini artırmıyacaktır. 

Br ezilyaya meyve 
lhracma çah,ıhyor 

Tilrkofis Türkıye • Brezılya tica.re. 

ti hakkında geniş mıkyasta bir rapor 
hazırlamıştır. Bu ranora gbre Türki
ye Brczılya. ticareti 1'933 senesir.e ka
dar Brezilyanın lehine olarak cereyan 
etmiş, o tarıhe kadıır Brezilyadan ya· 
pılan kahve ithal:ıhna mukabil, mem· 
leketimizden Brezilyaya az bir miktar 

ınal ~önderilmiştir • 
1933 yılından sonra Brez.ılyadan 

kahve ithalatı yapılırken zeytinyağı • 
halı, kabuklu fındık. yUn, sigara. va. 
leks ve son zamanlarda madenkömUrU 
ihraç edilmeğe başlnnmıstır. 

Bunlardan başka Brezılyaya kuru 
incir, kuru üzüm. kunı kaysı ve ea'r 
kuru mcyvalar ihracı için çalı§ılınak-güzelliğinclen istifade ederek yaya ola -

rak İ§lerinin başına gitmeği tercih et • 

mcktedir. ---~---------~-----------------------------~--
tadır. 

Halit Ziqanın 55 sen.esi 

(Vstya.m 1 i> ci $atıı frullı) -
Halid Ziya ilk romanını yazdığı 

giinden. son hikayeaini ve makale· 
sini neşrettiği gi.ine kadar arkasında 
hir hayranlflr zümresi ta~ıdı ve bu 
hayranlar ziimresinin hissini, tcff'k
ki.irlinÜ ve ağızlarındaki cümlelerin 
tonunu bile o tayin etti. Onun Ah
med Cemit'i ne kadıu zamnn insan· 
tMın kafasındR yaşadı. Mavi ve 
Siyah. Aşkı Memnu bir devrin a· 
deta munşerct kRidelcri halini aldı. 

Bu. bir devrin zevkine hi.ikmet· 
tl'\ek. bir devrin zekasını yoğurmak 
de~il de nedir? 

Halid Ziya, Edebiyatıcdidcnin 

01ihrakı idi. Edebiyatıcdide on do· 
kuzuncu asır Ti.irkiycsinin 1ıi.izi.ilmi.iş 
kaymak tabakası .. 

Tllnzimatla başlayan hflyatın bin 
bir st-bf'ble Avrupa hRyranı olduğu
n u biliyoruz. Halid Ziya zevk ba· 
kımından bunun en hnlisini. en gü· 
zelini. en incesini temsil etmiştir. 

H"lid Ziya kuvvetli bir şahsiyet 
olarak bu devri aksettirmiştir. Bu 
devri bugi.ın beğenmiyorsak. bu 
devrin büyük sanatkarını tebcil et· 
memize mani değildir. Halid Ziya 
kuvvetli bir tahsiyetti. Devrinin 
d<lhi giizel \'e çok şeffaf ve artist 
bir C\yna gibi aksettirdi. Halid 
Ziya bir devrin, bir temaylili.in en 

Yazan: 
Sadri Ertem 

de zevk platformu göçmÜ§tÜr. 
Halid Ziyayı sadece böyle bir z.a· 

viye içinde tetkik etsek bile o gene 

bir kahraman gibi elli beş ıeneyi ar 
dında süri.ikliyen ve edebiyat men· 
sublarına senelerce zevkinden elim· 
lesine kadar biitun unsurlarını dikte 
ettiren bir §ahsiyet olarak mevcud· 

dur. 
11 - Halbuki Halid Ziy<mm asıl 

kıymeti, de~ eri dün oldu~undan 
daha ziyade hugün veya yar:n an· 

laşı la.bilir. 
Bu kıynıeti, Avrupai me odla· 

ra hayntJ planla§tıran bir memleket
te Halid Ziyanın nesir edebiyatında 
vücudc gctirdi~i köcıe ile ve edebıyat 
tarihine mal olan hüviyeti ile tcını· 
mak gerektir. Bu hüviyeti ile Halid 
Ziya, Edebiyatıcedidenin ve zama· 
nının anlıyacağı bir varlık olmaktan 

daha bagka bir§eydir. 

Edebiyatıcedidc, zevki ve tema
yülleri itibarile 'Brı Avrupalı, yarı 
Asyalı idi. Halbuki Ealid Ziyanın 
teknigi yüzde yüz Avrupalıdır. Bu 
teknik musbet kafaya, musbet te
fekküre istinad eder, ve buna, dı.in
yayı poıitif bir şekilde anlıyan in· 
sanlar tarafından idrak edilir ve kıy
met biçilebilir. 

" ., >uouı,~ "'"'• •••• "'"•~ 
1
_ 2 tu<, rından glimrü k re•mi alınmamasını •· 

A a1t ._ • ·•nı,,_ ert a,_
1 

• d 1·1e anılan Anna ıa· kad"'rlara. bildirmi•tir • ıı.._'."hıı -edavıı -· .. diılerı ,, .. saat. "Kırmızılı kadın •• a ı d D'll' ~ "i 
."""'I ., :ı_._ ertnı ne bal<a , d·~· haY ut ı ın-~ "'rf ....,

11
,nd Yapa ca,.. Sagen bir kin besle ıgı ---------------teslim ederek, hem de bizzat haydudun 

1 

çocuğunu kaçırarak, Amerikalı gangster 
'-~ I> 'l>llrtı ıı. l!.Jlkta caklardır. ,. ,'_ld" "c ve havdudun oğlu olan 
~ ~Uht.,ç rrıanındfl ı trarnvay cııdo ger ı o urmu:ı ' b alarak ~»ı "" .::•>u.,.1., •••••t<I Em!• küçük John'u kendisi!• beni " !erden intıkam almı§ oluyor .. 

i.istün noktasınn çıktı. 
Halid Ziyayı Yalnız Edebiyatıce· 

dide devrindeki zevk hakimiyeti ile 
tanıyanlar bugi.in onun temellerini 
attığı platformun değiştiğini, cemi· 
yetin yeni yeni temayüllere gönül 
verdiğini görmektedirler; bundan 
dolayı onu ya inkar ediyorlar, ya· 
hud da 81kı sıkı artistin o zamanki 
zevk platformunu yıkılmaktan kur
tarmaya çalışıyorlar. Yani bir nevi 
Edebiyatıcedide muhafazakarlığı ya· 

Gerçekte de vakıa böyle olmuş
tur. Halid Ziyayı biz, ustalığı, rö
nesnnsvfHi metodlnrı ile tanıyacağız. 
Bu tanıyış onun hakıkatini idrak 

etmek demektir. 
Halid Ziyanın degerini anlamak 

için şunu soylemek yalan olmaz: 

ısım : 
Aders: 

..... , .. -: .~ ... ,.;•~u,_ '"'"'• '°'"' kaçm•ı'"· · dudu poH" 

.,tt 1'tı ?-\ "'•"- erte.,. ~ Bu suretle. herrı bır h
3

Y 
ıı.... 'teıı.. llrf ., __ ,da ııu ~zaneııı . ~.... aı ~ .....ıı nnetçt )la. ------------
"" '-'ı.ı1t,bt~ke1Jıcı i<URUN ve ınhhat --------~-~aıu llııcı, nl1tıı beb doktonınun K 
,.,._.,.:... ı;oeu~~ •'ooneı:;;;1 Yedi ku· Radya Mu·· sa ha ka upon u 
'-~ --C..lctlt' ll".tnın •U ize en eh. tı:lı.,._ ~,... , nnet ameli· 66 

.. rtıtı a•rııı1! el - -
I~• it\. "'ca..t Oktor, dl 

!ftt. Poııuııcııuı ederken §çi ve 3Un• 1 

Y•dl tane KURUN·un 1 
gotUrmek 

pıyorlar. 
Hakikat §Udur ki; Edebiyatıcedi-

Eğer o eline kalem almasaydı 
bizler ne modern bir hıkiıye, ne d~ 
bir roman ) azabilirdik. 

Bugun daha iyisini istiyor ak 
daha yt-ni çeşnilerden bah?11e-tmek 
enıelinde isek, ancak onun '-'olu · .. d J US• 
tun t-, onun metodlarile kocı. k 

b 
. . ~aro 

u ışı yapmaya çalışıyoruz. • 
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Cibali tiitün fabrikasında bir saat 

Hangi devlet sefirleri 
Türk tütünü içiyor? 
Tütün sarf igatımız ·/azla/aştı; 
Ecnebi memleketlerden mühim 

miktarda talep var. 
Cibali tütün fabrikasının içindeyim. • 

Kapıdan girer girmez başlıyan makine 
musikisi her kapı açılıp kapandıkça. her 
kapıdan ba§ka bir odaya girilince sesin 
tonu değişerek devam ediyor. 

Fabrikayı gezmek. imalatı görmek 
müsaadesini aldıktan sonra müdür Bay 
İbrahim ile yarım saat kadar görüşmek 
ve birkaç sual sormak çok müşkül ol
du. Hemen her dakika bir evrak imza
lamak. bir sipariş hakkında konuşmak, 
bir telefona cevap vermek mecburiye
tinde olan Bay İbrahim suallerime kısa 
fasılalarla ce\•ap veriyor: 

- Türkiyede başka nerelerde tütün 
imalathanesi var? •. 

- fzmir, Samsun, Adana ve Urfa -
da .. Bitliste atclyelerimiz vardır. 

- Senede ne kadar tütün irnal edilir 
ve ne kadarı sarf edilir?. 

- Anoak 935 yılının istafütiği ha • 
zırlanmıştır. Bu sene içinde 12,345,641 
kilo tütün imal edilmiş, 11 ,84~.032 ki
losu satılmıştır. imal edilen mikdarın 
5,660, 1l6 kilosu iCbali fabrikasının ma
mulatıdır. Sarf edilen tütün 4 O milyon 
hasdat getirmiştir. 
. - Tütün sarfiyatı azabyor mu, ço
ğabyor mu? .. 

Oibali tiitföı fabrikası mi«lürii 

Bay 11Jrahim 

sarartıp soMuruyor mu?. 
Ben böyle bir şey görmedi:n. Tütün 

doğranan, paket yapılan, sigar? çıkarı
lan her kısım tertemiz .. Hafif ve iç gı
cıklıyan bir koku ... 

Yaşlı bir nineye sordum: 
- Nasıl bu koku seni rahatE>ız edi • 

yor mu? • 

- Hayır .. alıştık buna .. 
- Kaç senedir fabrikada )ltlışıyor • 

sun? 
- Yirmi beş. 

-

J-ler Gün Bir lli.fuiye 

Sultan Mehmede gönder~ 
Cengizin en yaman kumandan- tün kabaracak. Niçin 

larından olan Cebe, İranrn altını üs· zmadrn? ~ 
tüne getirmişti. Ona bir yolcu Suri· Yazan: Titrek bir se! c~va~ 
yeden bahsetmiş: oranın zenginliği· - Adet bôyledır, ~ 
nı, gi.izelliğini anlatmıştı. K ad i re a n randa ve Arabistanda 

. .ce~e şimdi av kokusu alan tazı böyle yazılır 1 J,dı 
gıbıydı: . . K A p L 1 Cengiz yerinden fır",Jb 

Surıyeye akın yapmak ıstıyordu. haline gelmiş olan za 
Yola çıktı, fakat Musul beyi üstüne yürüdü: ~ 

Bedred~in onun ?'olunu kesti: _ Sen alçak bir a 0-
- ~ec;eme~sın ! _ bir Musul beyinin yaıtJ!'Okll 
D:dı. Cengızle .ola.n ~03~.lugunu, danım Cebeden aldığım bir mektub- düşürmek istiyorsun. . 

yaptıgı anlaşmayı ılerı surdu. ta onun Suriyeye geçmek için senin göndermi§ olaydım nedi~ 
C:be du~du ve Cengize bir ra· ülkenden geçmC8İne razı olmadığın _ Fakat ... adet 0Jdll~ 

por gonderdı. bildiriliyor. Bundan önce baM kar- b" I , d Sult311 I'' 

T ebrizden kalkan atlılar, gece şı durmadın ve ben de sana ilişme· oy,.. )daz dım ... h J,öyle ' 
.. d"' d d b"' "k M l dım. Seni dost biliyorum. Fakat sarayın a a ep ~un uz u

1 
r~a an ukyu. o

1
ngo bize de böyle mektublaf··· 

ımparator ugunun mer ezme u aştı· bu dostluk bizim senin ülkenden de... . 
lar ve raporu Hakana sundular. geçmemize engel olamaz. Tanrı Öl " k k 'le büyiii 

C . k d" 1 b' .. .. . t l - um or usı engız raporu o uttu ve ın e- ıze yeryuzu ımpara or ugunu ver· t ... ..ılı; 
di. Karşı durmak istiyenlerin ne yapmış ı. dOV"~ di. 

Kızdı: 
- Bizim Bedrcddinle dostluğu

muz vardır. Fakat bu dostluk onun 
yurdundan geçip de bir başka yere 
gitmemize engel olamaz. Bu ne 
haldır? 

Diye söylendi. 
Çin duvarlarından Rusya step

lerine, Sibiryadan Hinde kadar nice 
tahtlar deviren, nice ülkeler ve İm· 
paratorluklar alan bu büyük hüküm 
darın ordusuna Muıııul beyi nasıl 
yol vermiyebilirdi? 

Mabeyncisi Danişmendi çağırdı: 
- Bana Acemce yazan bir ka

tib gönder. 

olduklarını bilir~in. Nice sultanlar Cengiz Danişmen?\ · 
ordularımın önünde kasırgaya tutu- - Ben böyle katıY' 
lan 8aman çöpleri gibi dağıldılar. Bi· Onu Sultan Mehmedin 
ze itaat edenlerin, ordularımızın geç deri.. 
mCBİne razı olanların hükumetleri, Yan ölü bir halde~ 
mallan ve canları kendilerinindir. dışarı çıkarılan adam ;ııııı' 
İtaat etmiyenlerin başlarına ne ~e· sonra eski efendisinin Y 
leceğini yalnız Tanrı bilir. Eğer bi· deri imi§ bulunuyor~ 
ze itaat ederseniz sizin dostunuz ka
lacağız. Fakat etmezseniz büyük Ta f ı• ı 
ordumuz oraya vardığı zaman Mu· 
sulun hali nice olur, bilmem.,, 

Katib bunları büyük bir dikkat
le dinlemiş, ayni zamanda elindeki 
kalemle de bir küçük deri üzerine 
not almıştı. 

Cengizin yanından çıkar çıkmaz 

/laik evleı inde ~ 
kursları açı~ 

- 935 yılındaki imalat, 934 yılınkin
den 500,000 kilo fazladır. Bu, sarfiya
tın coğaldığını gösterir. 

- Ecnebi memleketlerle olan ihra • 

cat .. 
- Artıyor. Filistin, Holanda, Dani

marka, İsveç. Fransa, Mısır, Amerika
ya muntazaman sevkiyat yapıyoruz. 
Bundan başka Bağdat, Mısır, Belçika, 
İsviçreye harman halinde ihracat yapı • 

Yüzüne bakıyordum. İhtiyarlığının 
verdiği yüz kırışıklığı altında keskin di. 
bakışlar .. Yirmi beş senedir alışan el • 

Dedi. 
Danişmend, Alaeddini gönder- katiblerin bulundukları odaya ge:-ti. 

Kendi yerine oturdu ve işe başladı. 
Alaaddin son zamanlara kadar 

Harzem Sultanı Sultan Mehmet T e
ke~' in sarayında idi. Sultan Meh· 
met Cengizin orduları öniinden ka
cıuak Hazer denizinde bir adacıkta 
ölmi.iş ve Alaeddin bu ııırada bir ta
nıdığı vasıtasile Cengize tavsiye e
dilmiııti. 

Diişüne di.iş\.ine, çok güzel bir şe· 
kilde süslü ve düzgün yazıyordu. 

Önümüzdeki tatil ıne jıll 
retmcnlerin musiki bilgiler ıJlı 
mak maksadile İstanbuhJfl 111~ 
evlerindt musiki kursları aÇI 

kurslar)a İstanbul ilbayhk t 
rektörlüğü yakında ıne§gu 

Cibali fabrikasında çalışan yaşlı 
bir kadın 

yoruz. Mısırda mevcut fabrikamız ima
lat da yapıyor. Japonya, Hinclistan ve 
Çin nümune1er istedi. Gönderldik. 

- Türk tütününün nefaseti hakkın
da bugünkünden fazla propaganda ya
pılırsa şüphesiz daha fazla satış temin 
edilir. 

- Propaganda vasıtalarının noksan 
olduğunu sanmıyorum. Bütün ecnebi 
kordiplomatik Türk tütünü içerler. Size 
onların listesini göstereyim .. 

Birkaç dakika sonra Türk tütünü 
içen ve siparişlerini muntazam inhisara 
yapan isimlere dikkat eidiyorum. Po -
lonyamn Bern sefiri Motzclevski, Var
şovanın Holanda sefiri Lamberg Kars
ten, Estonyanın Riga sefiri V. Şarsen, 
Almanyanın Londra sefaretinde general 
Raif Venningcr, Brezilyanın Roma se -
firi Cerra du Vari ... 

Bunlardan başka Japonya sefareti, 
Viyana hariciye nezareti, Fransa hari -
ciyc nezareti, Çekoslovakyanın Tiran se
firi. Hep Türk tütünü içen isimler .. 

Fabrika müdürü izahatına devam e -
diyor: 

- Tütünler büyük hir itina ile hazır
lanıyor. Lüks mamulatında yüzde bir 
bile hcrhangibir hata mevzuubahis ~e • 
ğildir. Bütiin kutular, ayrı bir itina ile 
hazırlanır.,, . "' . 

1500 işçi çalıştırılan fabrikanın yüz
lerce dairesini gezerken bir şeye dikkat 
ediyordum: Burada çalışanların hayat -
lan tehlikede midir. Kanı bir yılan gi -
bi zehirlediği söylenen nikotin, onları 

leri hiç bir hareketinıde yadır;amadan 
işliyor .• Günde seksen kuruş alıyormuş. 

- İlk girdiğim senelerde diyor, haf-1 
tada bir lira gümüş para alırdım. O va-· 
kit kocam da burada ~alışırdı. Şimdi iki 
oğlum var .. Kazandığım para ile geçi -
niyorum. 

Tömbeki dairesi, yerli ve !randan gel 
me küme, küme tönbekilerle dolu kü -
çük bir dairedir. Kapıdan genzi yakan 
keskin bir koku karşılıyor. Burada ça
lışanlar da yaşlı kadınlardır. Bir kaçı • 
nın burunlarını hafif bir tül ile örtmüş 
olduklarını gördüm. izah ettiler: 

- Bu daireye yeni geldiler de ... He • 
nüz kokusuna alışamadılar .. 

Kokusuna alışmış olanlar, sakin bir 
halde çalışıyorlar. 

- Koku sizi müteessir etmiyor mu? .. 
diye sordum. 

- Hayır .. alıştık .. diyorlar. 
Bu daireden çıkarken nargile tirya -

kilerini düşünüyordum. Nargile merak· 
tısı bir ahbabım, bir gün cebinden çı • 
kardığı tömbekiyi göstererek: 

- Çok nefis. .. en ala cinsidir .. Şu ko
kuya bakın ... diyor.:iu. 

inhisar idaresi bu dairede istanbu • 
lun tömbeki tiryakilerini çalıştırmağa 
karar verse, muhakkak ki bir tutam 
tömbeki, veya yığın yığın tömbekileri 
seyrederek kokusunu derin derin içe 
çekmek için aylıksız çalışmağa talip o • 
!anlarını bulur... N. A. 

ikinci yazı 
Pipo ve puro tütünleri nasıl ya

pılır:' Nikotinli ve nikotinsiz tütün 
hakkında bir müteha11ısın fikri. 

Onun Mongolcayı da bilmesi he
men kabulüne yardrm etmişti. 

Alneddin efendisine ho~ görün
mekte usta bir adamdı. Cengize 
canla başla hizmet etmeğe hazırla· 
nıyor; az zamanda kıymeti takdir 
edilerek yiikseleceğini. belki de ve
zir olacağını diişiinerek bir an için
de bin hayal kuruyordu. 

Sultan Mehmedin sarayında ka
zanamadığını elbette Cengizin sara· 
ymda elde edecekti. Böylelikle ken
disi için daha hayırlı olacaktı. 

Cengizin yanına girdi ve elleri 
göğsiinde, yerlere kadar i~ildi. 

Cengizin sert sesi salonda aks· 
etti: 

- Doğrul! 
Alaeddin doğnı,ldu ve ~ longol im

paratorunun ayaklarının ucuna bak
tı. 

Çünkii Sultan l\fohmedin sara
yında böyle alrşınıştı. 

Cengiz daha sert bir se~le em 
retti. 

- Bana bak! 
Korka korlfa onun gözlerinin içi· 

ne baktı. 
Cengizin yiizünde korkulacak 

hiç birşey yoktu. Tane tane konu· 
şarak ona şunları söyledi: 

- Musul beyi Bedreddine bir 
mektub yaz. Ona de ki: "Kuman-

Bu ilk mektub onun girdiği ye· 
ni hayatta bir devrin başlangıcı ola· 
caktı. Cengiz gibi bir adama ken
diııini beğendirmenin de~crini ~ek 
iyi biliyordu. 

Mektubu hazırladı: 
Bunda o zamanlar !randa ve he· 

men hemen büti.in farkta olduğu gi· 
bi birçok şatafatlı sözler kullanılı· 
yordu. Musul beyine mesela "Bü
yük sultan, beylerin beyi, savaş 
aslanı., deniliyor, Cengizin büyük 
saygı ve sevgileri bildiriliyordu. 

Sonunda Cengizin ordularına 
yol vermesi adeta rica ediliyordu. 

Katib Cengizin yanına çıktı. 
Mektubu uzattı. 
Cengiz, mabeynci Danişmendi 

İ§aret etti: 
- Ona ver! 
Sonra Danişmende: 
- Mongolcaya çevir. Nasıl ya

zılmıı göreyim 1 
Dedi. 

Mabeynci mektubu okuyor, cüm
le cümle Mongolcaya çeviriyordu. 

Katib derin bir heyecan ve Bevinç 
içndeydi. Doğrusu mektubun gü· 
zelliğinde ve eksik olmadığında hiç 
§Üphe yoktu. 

Fakat Cengizin kaşları çatılıyor
du. 

Üçüncü satıra henüz gelinmişti 
ki batını çevirdi ve Alaeddini baş· 
tan ayağa kadar süzdü: 

- Ben sana böyle mi söyledim? 
Bu parlak sözleri okuyan Musul be· 
yi kendini adam sanacak ve büsbü-

dır. 6 
Buraya devam edecek 

evvela musıkinin nazari Jet~ 
rendikten sonra onlara . ::e~ 
aletı çalmaları temin edıl ,tf' 
devam edecek öğretrnerıle~d 
bit edilerek kend:lerine b or' 
yapılasak bir programa ',ıe 

.. l . d haJl<e muayyen gun erın e 
1 
r' 

vam ederek çalışmaya bat 
1ki 6 

Dersleri tanınmış rnu51 

!erimiz vereceklerdir. pe~ 
'Bu suretle ilkokutıard~ f 

bu dersleri daha. esaslı bır eld' 
!ebeye öğretmek imkanları 
olacaktır. ti•~ 

Şimdiye ka::lar ilk okU teri 
siki dersleri sınıf öğretrrıe~tı 
dan öğretilmetkeydi, bllnıJd•" 
rı olduğundan gelecek 'I 0t 

alınacak yeni tedbirlerl~ ~~~ 
h bir surette veriJmesı 1 

lunmu§~ 

/1 
Sultanahmetll ,gof 

yata baş/ati~ 
iki yıldanberi Sultarı•:ıct' ~ 

sokağında hafriyat yapııık•t'' 
giliz profesörlerinden :sa ,tP 

de' burada çalışmalarına ıı 

Dün kendisile konll~ttır: 
profesör şu izahatı verını .,# 

"- Geçen seneki rrı~11rıl'" 
sinde keşfedilen ınoza)1I ftıf' 
diği istikamet üzerinde tı• 
etmeye başlıyacağım· ft(J4 

Bugün, vali ve rnı.iıefrit•" 
temas ettikten sonra h• 

masını emrettim. ··rÜ ~ 

Susturan Makine 
Vali ile müze ını.idıl jeti (ı 

vali beni geçen senekır' ~1' 
ci eden bir nezaketle le• 

11 
it' 

Bu sabah üç nokt~d:ı•tı ;t 
Hipodroma muvaıı ıı' 

mette yani Alcbıyık yolll ~ 
Geveze hatipleri yola getirmek 
Bir müddet evvel bir f ngi!izin çok 

laf ııöyliyenleri, sözü uzatan kimseleri 
susturmak için yeni bir makine icat et· 
tiğini yazmıJbk. Bir Avrupa ga -
zetesinin verdiği malumata göre Lour
des şatosunda. Pirene müzesinin mü -
zakere salonunda on senedenberi sözü 
uzatan hatipleri susturmak için bir ma· 
kine mevcuttur. 

Bu müzenin müzakere salonunda ci
var halk zaman zaman içtimalar yapar
lar. Salonda ziynet namına yalnız bir 
taş maske vardır. Bu maskenin ağzı a· 

çık, gözleri boş birer delikten ibarettir. 
Alelade zamanlarda bu maske böylece 
hareketsiz bir halde durur. Şayet içti -
ma zamanlarında hatiplerden biri sözü 
lüzumsuz yere uzatır, yahut müzakere 
mevzuunu hiç alakası bulunmıyan me
seleler ile kanştınsa büyük taş mas -
kenin gözleri içinde şiddetli bir elektrik 
ziyası parıldar. Bu parıltı hatibe karıı 
birinci ihtar işaretidir. Eğer hatip bu 
işarete ehemmiyet vermez de sözünü u
zatmakta devam ederse bu defa maske 
gözlc:rini kırpmağa ve hatibe karşı teh-

• 
çaresı bulundu 
ıditkar tualar göndermeğe başlar. Eğer 
hatip bununla da yola gelmezse o za -
man taş maskenin ağzından gayet şid -
detli bir ses çıkar ve hatibin nutkunu 

dajlar yapıyoruz. ıcı 

Diğer taraftan ora~• t,tf 
kesi bahçesinde de denıl! oıl' 
ru geçen sene bulunrrıut tı~ 

·"'ar' rin ve kemerlerin cı 

gürültü içinde boğar. Artık bundan son- --;======= 
ra kürsüden inmekten başka çare yok -
tur. 

Tahmin ediliyor ki taş maskeyi bu 
suretle idare eden içtimaları idare eden 
reislerdir. Birer düğmeye basmakla taş de 
maskenin gözleri ateşlenir, yahut ağzın
dan müthiJ bir ıeı çıkarır. 



Fakak böyle bir hayatı 
yaşamak istediğiniz 

takdirde hiç hasta olma 
da dikkat ediniz maya 

Birmanya ormanların
da yaşayan bir kadının 
bir gün sancısı tuttu .. 
Şimdi ne yapacaktı? .. 

Mısırlı sihirbaz 

D udakları tehir kadınları üslu· 
bunda boyalı Londralı dakti

lo kız Hilda Garbi Afrikada büyük 
av avlamak~ olan kocası F red Ner-

fild'le buluşmağa gittiği zaman ken· 
disini çok garib bir surette kartıla· 
dılar. 

Başhmnda yapraktan taçlar bu-
lunan, yarı çiplak yerli kadınlar, e}· 
!erini hayret içinde çırpıyor ve hır 
çok karıları olan siyah vücudlli k~: 
bile reisleri, bu lekeııiz beyaz derılı 
kadının vücudüne hayretle ve tak· 

dirle bakıyordu. 
Bu hadise dört sene evvel ol

muştur. Gayet süratle seven Hilda 

isimli Jngiliz kızı, ıı~vdiği erke~i~ 
hatırı için Londradakı yazıhanesını 
bırakıp Afrika ormanlarına koş-
muştu. 

Şimdi bu iki kişi, dokuz ~ylık 
bir de bebeğe malik olmak bahtıyar
hğına ermişlerdi; ve bu yavrucağın 
en yakın arkadaşı ve hazan müreb· 
biyesi "Jok,, isimli ehli bir goril 

maymunudur. 
Ehli maymun Jok, Nerfild ailesi-

nin kiicücük kızını kucağına aldığı 
zaman ·neşe ile mırıldanır. Kendisi· 
ne tam manasile itimad edilmekte • 
dir. Sadık bir muhafız ve yılanları 
ve diğer hoşa gitmiyen hl'lyvanları 
kapı dışarı etmekte fevkalade ma· 

hir ve kuvvetlidir. 
Orman hayaU asla yeknasak ve 

can sıkıcı değildir. Her sabah Hilda, 
bir kötüğiin üzerinden kris~al gibi 
parlak göl içeri~.in~. d~lıyor. Üzer~n
deki deniz kostumunu - o da eger 
varsa - tenkid edecek kimse yok· 

tur. 
Rahat, asude ve bütün gözler-

, den uzak bir yer ... 
"'""'~~"'"'".,..,. Londralı kadın Hilda, Afrika 

Dünyanın en meşhur yılana şer - onnanlannda zenci kabile reislerine 
betli sihirbazı :Mısırlı Musa, nihayet ve onların öuyük dans kafilelerine, 
ılanlanndan birinin kendini ısırmasile gramofonlu ziyafetler verdiği za· 

y .. t•• 1 d . 1 zehirlenip ölmuş ur. man, orman ar neşe _en ın er. 
Her sene binlerce seyyah, Mısırda Hilda vahşilere lngıltere kralının 

bu adamın etrafına toplanıp yılanları~ sesini dinletiyor. Zaten bütün in· 
harikulade oyunlarını seyrederlerdı. ~ilizce plaklar, onlara ln_giltere Kra· 
Musa da bu yüzden hayli para kaza _ Jmın sesi gibi gelmektedır. 

• 
darn · kollt'jindc 

tngiltercnin Nuyun d • kanmağa 
kızlar eski moda b3nyolar a :> ı 
karşı isyan etmişlerdir. in iliz kolle -

Eski bir bina olan bu gl ine kar· 
o tekne er 

jinde, tenekeden banY ,. idaresini 
ket rne,.tcp 

şı yapılan bu hare ' k yeni · fa 50kara 
100,000 sterlin masra 1 rla mUceh · 

Bu suretle Hilda, Londrayı asla 

den ve baştanbaşa banyo a d ktir. 
..... ·ntaÇ e ece 

hez bir bina yapılmasını 1 
• • küpeler i..L........,.s-=-.-..-·-"-'.-

da ıncı 
Küçücük kulakların 

dü~ünmüyor ve. ormanda yaşadığı
na hiç esef etmıyor. 

Bununla beraber kendisi, mede· 
niyet hayatına sırtını dönmüş yüz· 
lerce beyaz kadından biridir. 

O nların ba§ma, hazan tasavvur 
edilemiyecek müşkül hadise • 

ler gelmektedir. Mesela, Birmanya 
ormanları dışında bir karakol olan 
E . Hai' de, Hiks isimli bir kadı
nın ağrısı tuttu. Ve maalesef, has· 
tahaneye gitmek i.izere yola çıktığı 
zaman sel bastı. Bu sırada ne ya
pılabileceğini tahmin edersiniz? Mu 
kadderata razı olup kalmak değil 
mi? •.. 

Fakat bu, öyle bir yolculuk idi 
·ki hiç gecikmeğe gelmezdi. 

Bayan Hiks, kocasile birlikte, 
küçük bir kanu içerisinde suları ata· 

rak yola çıktılar. 
Kanu isimli ağaçtan oyma kayık, 

iki defa ters çe\'rildi. Ve ikide bir 

ağaçlara, öte beri manialara çarp· 
mak da caba... Bununla beraber. 
bir kabusu andıran bu ııeyahati ta· 
mamladılar. Hastahaneye vardılar. 
Otuz dakika sonra da çocuk doğdu. 

Son zamanlarda lskoçyanm Edin· 
burg ıehrinden Harison isimli bir 
kadın Belçika Kongosunda lbami 
kabileleri arasında misyoner olarak 
çalışmakta iken hastalandı ve ken 

disine: 
"- Seni Ancak bir Londra dok· 

toru kurtarabilir,, dediler. 
Kadın tam iiç gün hemen he

men hiç balta girmemiş J uha or
manlarında seyahat ederek ve son· 
ra tayYare ile Mısır Sudanı ve Libya 
cölü üzerinden geçerek 6000 mil 
~esafelik yolu yedi günde katedip 
Londraya geldi. 

A vustra!ya civarında Klifs ada 
sında ınsanlardan uzak bir 

ıekilde yatamakta olan bir fener 
bekçisinin karısından bir gece yarı· 
aı, S.0.S. iıareti alındı. 

Bazı kollej kızlarının bu müşkülat 
yüz.ünden hiç yıkanamaması, her gün 

yıkanmağı adet edinmiı olan bu İngiliz 
gençlerini fevkalade ıinirlcndirmekte 
otdui:1Undan gazeteler, bu mevzua bü • 

yiık puntolarla yer veriyor ve eski i:Ün· 
lerin teneke banyolarının modern ın-
gilterro:le bir 11n evvel asrileştirilmesiı 
için meıı'ul makamları te§vik ediyor • 

lar. 

Fener bekçisinin kansı bir çocuk 
dünyaya getirmişti. Fakat kendisi 

iyi değil~i. 
Köpüklü denizlerin öt~inde bir 

gemiden bu işaret alındı. Ve Ruttcr 
isimli bir doktor bir motör içinde 
süratle fenere yetişti. 

lş bununla bitmiyordu. Gürültü· 
lü medeniyetten uzak deniz feneri 
bekçisinin, ıztırab içinde inliyen ka· 
rısı ve çocuğu bir 11cpet içerisinde 
13 metre İrtifa~n doktorun kolla· 
rına indirildi. Ve doktor, sahil iı 
tasyonuna vanncaya kadAr biçare 
kadına baktı. Onun motör içinde 
ıztırabını hafifletmeğe çalıştı. 

Kapınızın bir adım ötesindeki 
doktoru hemen bulabilmek veya 
telefona sarılıp bir taneaini birk~ç 
dakika içinde otomobille getirtebil
mek ne mutlu!. 

ln!!anlardan uzak olan hayatın 
belki kendine göre zevkleri var. Fa· 
kat hiç hastalanmıyacaklar icin. 

[Poll• haberleri I 

Çekmece kırarak zen
gin olmak istiyordu 

Haııan adında birini Kasımpaşada 
Mehmedin dükkanına giderek orada 
bulunan bir ~ekmeceyi kırını§ ve için • 
den 2 a1tın yüziık, ı altın bilezik, bir 
ııaat ve 250 lira para çalmıştır. Hasan 
yakayı biraz sonra ele vermiştir. 

ALACAK YOZONDEN - Mimar 
Sinan mahallesinde bıçakçı sokağında o
turan Feride Talha ismindeki arkadıı • 
şrndan alacağını istemiş, Talha buna 
fevkalfde kızarak Ferideyi dövmUştiır. 
Dişleri kınlan Feride hastaneye kaldı • 
rılmış. Talha yakalanmıştır. 

ARKADAŞINI YARALADI - Fe· 
riköyde Aya Yorgi kilisesi civarında 
oynıyan Vasil ve arkadaı:ı Par.::iclı oyun 
yüzünden kavga etmişler, Pandeli Va· 
sili taşla gözünden ağır surette yara -
lamıştır. V asil hastaneye kaldırılmıştır. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Ankara 
caddesinden geçen Nazımın idaresinde· 
ki ı 565 numaralı hususi otomobil A • 
yasofya civarında oturan Ahmet adında 
bir çocuğa çarpmıştır. Ahmet başından 
yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

SAR'ASI TUTUNCA - Silivrıka· 
pıda oturan Niyazi diın evinde oturur· 
ken birdenbire üzerine fenalık gelerek 
ııar'aıı tutmuştur. Niyazi bu cıınada or· 
tada duran ınangalın i.ızerine duşmuş, 
vücudüniın muhtelif yerleri yanmııtır. 

KAMYON ÇARPTI - Şoför Bcki
rin idaresindeki 1118 numaralı kamyon 
Satahattin isminde birine çarparak za
vallı adamcagııı başından ve vücudünün 
muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

Mecll•t•n •• milyonluk 
tah•I••• l•tendl 

Hükümct. Mechslen 35 milyon 848 
bin liralık fevkalade tahsisat istemiş.. 
tir. Bu para memlekete aıd mühim iş
lere sarfedilecektir • 

Buna dair bir kanun layihıı..sı ha
zırlanmış \ 'C BUyUk Millet Meclisine 
,·crilmiştir. Llıyiha şimdiki halde bilt
çc encUmcnindc tetkik edilmektedir. 
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~~'Saimt4 
Kadlrcan KAFLI Tefrika: ae ~·~· 

Sabato kızgın kızgın homurdandı: "Allah belasını 
versin! Bu bir kadın değil, dişi kurt!,, ·Genç kızin -

~ !}~ 

şakağına bir yumruk savurdu ... 
- Ben 8mrUmde böylesini g8rme -

dinı. # 

Sabato W.lkredl: 
- Suı I Hızlr çek ı .. 
Kürekler daha ıık batıp çıkıyor, de

nizin köpUklendirdiği billur yığınlar 
halinde parlayıp ıönilyordu. 

Saboto dUtUnUyÔrdu: 
- Ne bir yangın çıkarabiMik, ne de 

bir§Cy öğrenebildik. üstelik zavallı An· 
rikoyu kaybettik. Şu kızı elde ettik &· 

ma bakalım in,Y()r Zaharya ne diye • 
eek? Türk atlılarının başındaki adam 
her halde beylerden biri olacak. Bu da 
ona baba diye bağırdığına göre olduk -
ça değerli bir av olduğuna şüphe yok. 

Genç kıza tekrar tekrar bakıyor ve 

kendisini avutuyor : 
- Rastg'eıe bir adamın km olsa gene 

değer ... Bu gUzellik ve bu gençlik. ... 
Diyordu. 
Li~ın ağzına yaklaştıkları zaman 

~ . 
eağdaki kuleye doğru haykırdı: 

- Yol veri .. Sabato geldi. 
Kulede kısa bir konuşma oldu \re 

b ir gmltı i§itirdi. 
Limanın iki kulesi arasınifa uzayan 

kalın zincir yavaş yavaş kalktı. 
Bunu Sinyor Zaharya muhasara -

run ilk aylarında Umur beyin yapacağı 
baskını atlattıktan sonra, yaptırmı§tT· 

Sabato'nun kayıkları kenardan ve 
zincirin altından gestiler. Tam ka11ı -
daki taş iskeleye doğru ilerlediler. 

- Erken döndiller ... 
- Acaba niçin böyle oldu? 
Ceneral Marko Kornaro ile A miral 

Mo:ini kendi aralarınlda böyle konu -
§Uyorlar. 

Sinyor Zaharya da balkona çıkmı§· 
tı. 

Sabato hemen saraya gitti. Sinyorla 
salonun kapısında karıılaştı: 

- Ansızın karşımıza Türk atlıları 

çıktı. Döndük. 
· Zaharya telaşla sordu: 

- Haber mi almışlar? 
- Sanmam bu bir tesadüftür. 
Ve olup biteni olduğu gibi anlattı. 
- Bir kadın neye yarar? Anriko' 

nun ölmesine meydan vermemeliydin 1 
- Kavgaya o başladı. Bize kalsa 

hemen çekilecektik. Onun ileri atıldı -
ğrnr görilnce yardım etmek lazım gel -
di. Kadrnı getirmekten de fayda um -
dum. Elbet ondan da bir şeyler öğ -
renebiliriz. Hem, bu kadın tanrnmıı 
Türk beylerinden birinin kızıdır. Bize 
sa]~ıran Türk atlılarının kumandanına 
"baba!' ' Diye bağırdı. Onu birisi ka -
çmrken yolda kurtulmuş ve bize rast

lamış olmalı .• 
- O halde bir kızdır. 
- Evet .. Bundan başka ... 

- Ne var? 
-Çok güzel bir kız! ... 

- Getirini ... 
Dışarıda genç kızın yüzUne su serp 

m!şler; şakaklarına rslak bezler koy -

muılardr. 
İçeri getirildiği zaman yüzü pembe 

bir renk almıştı. 

Zaharya dikkatle gözden geçirdi, 
Sabatoya. Döndü: 

- Hakkın varı 

Dedi. 
Sonra amiral Melini ile Ceneral Kor

naroya bakarak ilave etti: 
- Eğer gerçekten bir beyin kızr ise 

i!imize yarayacak demektir, değil mi:' 
- Evet ... 
Zaharya kahyasına emretti: 
- Tarkinyo. onu burada alıkoyun. 

Limana bakan küçük odalardan birine 
gö~1r. Sana teslim ... Mümkün olduğu ka 
dar iyi bakılacak ve .... 

Zaharya bir an durdu. 1şaret par -
mağmı sallayarak ilave etti: 

- Kaçınlmıyacak ! ... 
Tarkinyo genç kızın bir koluna gir -

di. Diğer koluna da bir hizmetçi gir
di ve salondan çıkarak dar bir kori • 
dorda yUrüdüler. Tarkinyo sesleniyor· 
du. 

- Marya!... Nere desin!... • 

Uykudan ıilkinen bir kadın sesi ce- daha cesur olmasına yardım ediyordu. 
vap verdi: Zira aşağı 1zmirin bir gün elden çıka-

- Ne var? cağına ıüpheıi kalmaınıı gibiydi. • 
- Gel, ~buk gel ... Misafir varı... Ayşeyi temiz bir yatağa yatırdılar. 
Kapıda tiıman bir kadın uzun ve Marya onun güzel yü21:ine hayran 

beyaz blr gecelik içinde göründü. hayran baktı ve mınldandı: 
Tarkinyo canlanmağa ba91ryan - Zavallr yavrucak 1 ... 

genç kızı daha sıkı tuttu. Bileklerini ovaladı . Şakaklarına ye-
- Kar9ıki odayı aç! .. Çabuk 1... niden ıslak bezler koydu. 
Bunlar karı koca idiler. Sinyor Za- Tarkinyo ona tenbih etti: 

harya karısile çocuklarım daima Sa - - Gözünü aç. Eğer o bu adadan 

'" • ı...ı· .. k poU• ...enenm en ı• ıyu 

lngilizccden çeırt~: 

Vır Goı 
kızda bırakıyor; ara sıra onların yan • çıkarsa Sinyor da senin gözlerini çı • - 12 - 1 
larını gidiyordu. Burada yalnız bu - kanr. /111 

lunmak onun daha serbest çalışmasına, (Arkası var) (Ben seni Karlota ile konuşmaktBII t 
-------------------------- - nıenettim bili/1°11 

Harp filosunun yavruları s~::,~:,:"~e,:::;,,,ı 

T O r P 1• d o m u h r ·ı p 1 e r ı· koy~:~::t':a~~~~ı;~, t::~:ı 

Torpidomuhripleri konfor itibarile donanmanın diğer 
gemilerinden hiç de aşağı değildir. Asri bir 

torpido muhribi hiçbir yere uğramadan 
6000 mil katedebiliyor~ 

T-orpido muhriplc:ri hem tecavüz 
hem de müdafaa için kullanılan küçfüt 
fakat aüratli gemilerdir. Başlıca vaıi• 

fesi dü~mana hücum etmek veya ana
filoyu ıetretmek olan muhripler bilhas
sa harb zamanında daha birçok i.§ler de 
göriirler. • 

Cihan harbinde tehtelbahirlere karşı 
en müessir silah olarak kullanılan bu 
seri tekneler ayni zamanda tüccar ge. 
milerinden teşekkül eden ve cephelc: 
mUhimmat, erzak ~ıyan kafilelere re 
fakat ederek onları havadan, denizden 
val:i olacak hi.icumlara karşı korudu
lar. 

On dokuzuncu asrın sonuna doğru 
torpido muhribi deniz işlerinde mühim 
nbir mevki almakla işe başlamıştı. Mü
tehassıslar torpido igbi en müthiş bir 
silahı taşıyan bu gemilerin büyük zırh. 
lılan ortadan kaldıracağını söylüyorlar· 
<lı. 

Son zamanlarda tahtelbahir ve ta):'· 
yrenin de dritnotların tam ni§anını tıİ· 

leceği iddiasının skutu gibi bu fikir de 
bir müddet sonra tesirini kaybetti. 

Mamafih torpidobot ortada bir pa. 
nik uyandırdığından mütehassıslar tor
pidoya mukavemet edebilecek bir gemi 
yapmağa teşebbüs ettiler. 

İlk torpidobotlar fırtınalı havalara 
dayanamıyacak derecede zayif tekne
ler olduğundan buna karşı kuvvetli ha
valarda istenildiği kadar denizlerde de 
gezebilen ve manevra yapabilen sür. 
atli gemiler inşası dütünülmüştü. 

Evvela süratli bir ganbot tadil edile· 
rek (Torpedo boot Cotcher) haline so
kuldu. Aradan bir müddet geçtikten 
sonra 1893 senelerinde (Cotcher) (ya
ni yakalıyan kelimesi) bu gemilerin e. 
sas vazifesi torpido botları ortadan kal
dırmak olduğundan tahrib eden manası
na (Destroyer) ile değiştirildi. 

Önceleri yalnız (240) ton büyüklük
te ve (27) mil süratinde bulunan bu 
gemiler kendilerinden beklenen hizme. 
ti ziyadesile gördükleri için dnizci dev· 
Jetler varkuvvetlerile muhrib ingasına 

başlarlılar ve zaman ile tekamül eden 
torpidobot Destroyerler bugünkü mü. 
kemmel şekillerini buldular. 

Bugün muhripler donanma dahilin
de en çok rağbet gören gemile:ı:dir. Ay. 
ni zamanda ecnebi sularda hizmet gö
ren torpido muhriplerinde çalışmak 

subayların mesleki kabiliyetlerini inki
şaf ettirdiği için genç denizciler böyle 
bir vazifeyi daima arzu ile beklerler. 

Eski torpidobot muhriplcrinde ef
rad ve makine dairesi tekne dahilinöe 
en çok yer işgal ediyordu, bilhassa de. 

f 

nizli havalarda büyrk dalgalar daimd 
bu gemilerin alçak güvertesi üzerinden 
eksik olmadığı gibi kazgan önlerinde 
çalışmak dahi çok mü:küldü. Hatta ha· 
zı donanmalar bu rahatsızlıklara kar~ı 

torpido muhriplerinde çalışanlara ma
aşlarına ilaveten bir ücrette verirlerdi. 

Bug-:in torpido muhribi konforca do
nanmanın diğer gemilerinden hiç bir 
suretle aşağı değildir. 145 mürettebatla 
çalışan a~ri torpidobot muhripleri hiç 
bir yere uğramadan (6000) mil mesafe 
katelerler. Eskiden bu mesafenin katı. 
na ne gemilerin ne de içindekilerin ta· 
hammülü vartdı.Asri destroyerler teknele 
rinin dibindeki bölmelerde c:moo) ton 

mazot tagıdıklarından bu kadar uzun 
bir mesafeyi katettikleri gibi subayla
rın ve erlerin de yattıkları oturdukları 
yerler gayet rahattır. 

Desreyordeki müthiş silathar onu 
kuvvetli bir tecavüz ileti yapmııtır. 
Bugünkü muhribin taııdrğı en müthit 
silah 12.600 metreye endaht edebilen 
53 santim kutrunda, ve içinde takri. 
ben ( 1 14) kilo TNT denilen barutu ta· 
§ıyan ve saatte ( 45) mil süratle dUşma· 
na yaklatan balık şeklindeki torpito
dur. 

Torpidoya ilaveten dört veya daha 
ziyade (10,5) luk top taşıyan bu ge. 
miler toplarını tıpkı b:iyük harb gemi· 
!erinde olduğu gibi elektrikle ve bir yer 
den ateşlerler. 

Fakat Destroyerin ana silahı torpi. 
todur. 

Kara adamları top hakkında çok ıey 
bildikleri halde torpidoyu pek bilmez
ler. Torpido altı metre uzunluğunda ve 
balık şeklinde madeni bir cisimdir: 

Koğandan atıldıktan sonra su Al . · 
tında tazyik edilmiş hava ile i§liyen 
makinelerinin kuvvetile düşmanına doğ 
ru ilcrlemeğe başlar. 

Torpicio koğanları da biri su altın· 
da diğeri su üzerinde olmak Uzere iki 
türlüdür. Muhriplerdeki koğanlar ek· 
seriya üçer üçer olmak üzere gUverte
ye konulmuştur. 

Nişan alınarak atılan torpido hede· 
fine doğru giderken (Dayrektör1 deni
len bir ilctle istikametini muhafaza et· 
tiği gibi deniz altında da bazı tertibat 
kendisine evvelce verilen derinliği te· 
ca,•iz ettirmez. 

Torpido su altında son süratle dUş· 
manına yaklaıJırken ha.va tazyikile ça· 
lış:ın makineden çıkan hava habbeleri 

· su üzerinde .beyaz. bir iz bırakacağın· 
d:ın seri bir gPmi eğer 1..amanıPda bu izi 
görebilinı;c nııanevra yaparak kendiıini 

kurtarabilir . 
Ba~ı sert bir c'sme çarpmakla pat· 

lıyan torpido. endaht edilen silahlar a· 
rasında en güç nişan alınanıdır. BUyü1< 
Harpte gemilerin garib şekillerde bo
yanması yani askeri tabirle peçelenme· 
si de bu sılılhı atanları epey §aşırtmış· 
tır. 

TORPiDO MUHRIPLERININ 
SORA T REKORLARI 

Asri bir torpido bot muhribinin ııü· 
rati saatte 35.5 mildir. ~alnız ( Alvi".: 
de Moste) isminde 1628 ton bUvüklü
~··jndeki bir İtalyan muhribi saatte 45 
mil süratle dünya rekorunu kırdı. 

İngiliz torpido muhripl~rinirt bu ra
kam karşısında yol~uz oldukları görü· 
nürse de İngiliz Desroyerlerin:n ıürat . 
)erini diğer devletlerin aksine olarak ge· 
mi tam harb yükünii - azami cephane 
ve mazot • aldığı zaman tecrübe ettik . 
leri hesaba katılırsa bu leknelerin diğer 
meslrktşlanndan aıağı olmadıklaıı an· 
laııJır. . 

Torp:do mu!ıriplerinden teşekkü 1 
eden ko:içük filoya denizcile.r (Filoti!· 
la) derler. 

pencereden atladık. ıud' 

Karanlıkta biribirlmiıl •" 
ca kolunu omuzuma attıl b!lif 

- Şimdi ne yapacağı•· 
aun? dedi. • iıll tfl 

- Bilmiyorum ne bıleY "'' 
- Haklısın: Beraber ~aç ,el 

lif eden benim. Vakıa. b~tsl 
yapmak için, fakat, bunu 

1 
f 

cağımızı bilmiyorsun. ~altılrı '.:Jı 
bu işe doğrudan doğruya se ti' 
şebbüs ettin veya, bu gece tııı 
cereden drşarı atılmak ıne' 
kaldın: Ne yapardın? ıer 

Harvest öyle manasız ıeYa~ 
du ki, gitgide hakıkatert c 

mağa başlamıştı: ıı 
"Pencereden dışarı atılsa 

fün?., ... 
· redt•· 

Bu da sual mi? Pence 'W 
da da, atılmamda aa elbcffe rt~tl 

.. h• ' lacak, ben de ona gore ur 
b' 5tll" 

cektim. Fakat, ortaya ır ~ 
dı~arıda kalınca ne Y.aP8~rıı'9' 
bileyim... Esasen sebep 0 

atılmazdım... . ,ıtıt1ı 
Fakat. o gece de belk1

• 0yaı·i 
dan ıdışarıya atlamış ~.ul~ıiil'' 

Hakikaten. Harvest ırt ..,; rf 
ve - tabirin tam manasil~ 011ı.ıtı 
· ı k . . . Şir11dt :•" ı e uyuya ınmıştım. ı1I !ıı• 

diklerinden başka yapacağı 
tu. . Jılt )1: 

- Sözü uzatma, dedıtn
i~tiyorsan söyle. yapalırt1·"ııııfll'.~ 

- Ne dersem yapacak edi 
- Niçin bu kadar ısrar 0rd~ .• 

Bunu bana daha evvel ?eti;orf.,ıt 
den söz aldın. Daha ne 15 

zUmil tekrar edeyim: dt~I f' 
"Benim o işim için ıte. ttıı" 

c:-ğrm. Fakat, şüphesiz 1'1·01,ııf' 
ceklerin akla yakrn şeyler deljli) 
her dedigine peki diyerelc ~ 
cak değilim... fi"' 

Bu sözlerim Uzerine Jill p 
kaha attı: orfıJf' 

- Sen. dedi • .delilik di~ıtiıl' 
kındı dcgilsin .• Hem de 
le delilik ediyorsun ı... tııt" f' ~ 

Hakikaten çok ku:nııf 1 ()-, 
benimle alay mı ediyordı.lıtıt'''/ 
bir gangster NevyorklU J~j)l 
disile alay etmesine taba 

mi? jl' 
Durdum: 

1 
ıeıediıl' 

- Sen bana bakııana· 1 
le alay nu ediyorsun sert 

1 d'~ 
Kar§ımdaki bir kahkalt~I ~' 

- Elbette alay cdiy0~dl O 

tiln bu söyled klerimirt eı '6 
neresi? ·ıtlcf 

Sonra birdenbire saıcı . .J 
of!luzuma koyarak: di· s'{ 

- Dinle, arkadaş. de ~ 1 
karşılaşttğımız zanıart~.~ 
düşman ~ibi bakmıştın· i1' 5' 
değildi. Ben senin Karlotl ~ 
mağa gitmene mani olrntıf 
na kızdın. 61~ 

"Bugün seni, bu se;.. "J 
yanından uzaklaştırıyoru~. 
d~ biliyorsun ve içinden 

(Ark"' 
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lngiliz deniz kuvveti erişilmez 
bi~~ dereceye çıkıyor 

I 
~itı ~ki -·. 

ey ~ltez.e b·· • bahrıyc n.a .. ,m Çorçil 

Donanmaların denizlerdeki hô.kimiqetini 
f alJIJareler (gahut hava kuvvetleri) lıiçbir 

zaman ellerine geçiremigecekler 
b~ Uç hattıh UklUnetinin, senede iki nın sulh seven memleketleri tarafın. 
t~l1..ıı.daki k 8.rb genıisi i11§a etmek dan yanlı§ anlaş:Jmamak~ır. . 
~u ~le ~: Ve ınevcud harb Silahlanmamaızın Amcrıkadakı ak. 
lib i, bir';! §ltrıp .muhafaza etmek si tesiri de müsaid olmu~tur. P..ei!i· 
'~te)bahi~dan <la kruvazör,.ınuh cümhur Rooscvelt'i_n idaresi elbette _ki 
.t~ ... lıııek !Jek!' e ~a kl.içük gemiler tngiltcre ile müsavı olmak hakkını ıs
deı-~~n \'e b~d.ekı hüyijk programı, timal edecek \'e Atlas Okyanosunun 

-~.. UlUn d" ''tl . d . 'k'°. ihidfseı . unyanın birinci ötcyanında da. mu 11ş cnız program-
~"C<lir. erınden birini teşkil !arı tatbik edilecektir. . 

Ptn.... ~ıltere h.. İki 1ogilizce konuşan halk, aynı 

Yazan: 

Jlinston Ç'örçil 
"f nıiJtercnin eaki bahriye nazırı,, 

düşünmek de ayrıca bır memnuniyet 
vesilesidir. 

Çelik azlığı ve bilhassa lınrb man
dini fiyatlarında görUlen büyük art· 
ma, muazzam Alman sılıihlanınnsının 
son tekıimülatını kolayJa.stırncak gibi 
değildir. 

lmlarm hiimısi olarak tanınma yolla
rmı amması, BrıtnnJa imparatorlu
ğunda yiız milyon Mtislüm n olduğu 
hakıkatını pek tabıi surette bızc hn
tırlntır . 

\·~'lırılıltn ~~fını.etinin silahlanma zamanda bugüne kadar ill§a edilmi§ 
,. bu k ger aksamını takiben hattıharb gemilerinin en yenisinden 
bı dJ~l'en bUt~r diktatörlükle idare on tane yapacak~ardır.. .. . 
dı. ~kat bir tn llleınJ~ketıerde §aya.. Amerika, !ngılter~ ıle musavı o~-
~ lrada <lj:nn~~!etlc kaJ'§ılan. mak için muazzam bır v:~am tatb~. 
ı~ bazıları tatorlukJe idare cdi. kine mecbur olmak~ _şıka) et etmı. 

merika ,.c lngiltcra., modern Japonya. 
nıo daima an'ane\'i dostu ve yardım
cısı olmuştur. Bundan b~ka, Japonya 
Milletler Cemiyetine iltihak etmekle, 

Bu vaziyette .Akdeniz kalıyor. 1ngf. 
liz • İtalya dostluk ve hüsnü niyet an. 
l~masını ve bu denizde mUtekabilen 
nıUnııkalc hatlarına hiirmet etmek yo. 
lundaki rnillcrini nıütcaddid defalar 
sitayişle kaydettim. 

Mussolininin bütün dünyadaki ts. 

"TurisUcre yaraması ıçın,, ka)dılc 
I .. ıbyada.n Mısır hududuna k dar ~ap. 
mış olduğu 1200 mil mc afclık miıkcm 
mel yol, 1ısırlılardn bazı cndişC'lcr u
yandırabıllr. :b"'akat biitün bu mtilıiha. 
zalarm, İngıltcre ılc ltnlya arasındCL 
Akdcnizc dair mlitckabılrıı \erılmış o. 
lnn doslluk tcmınntmın kudretim n-

drı" eç ltar1• • da ınemnun oldu yor Bilakis, bu tehlıkelı senelerde em. 
"' Rt-... cıye · · . . . . 

o teşekkülün daha kunetlrnmrsinden ~ 
hasıl olacak mütezayid bir emniyet el
de edebilir. ~ ı..,.u ıarna.nı llazırı Sandler, Lon· niyetlcrıne bırşey daha ıJ!, e e~ck 

~:': l.ngiıte ~rda vaki olan ziya- frrsatını bulduklarından memnunıyet 
ltr ~ haııse~nın sil&ıılaruna prog- asari gösteriyorlar. 
~~.i. \re· b~tkcn cnteressan söz.. Hiç şüphesiz ki Japo~y~m tngil· 
~ ?oıcu kuı ~ro~a.ını "sulh bi. tere ve Amerikayı. gemılerın sayuıı 

~. h~~ bit.arar ~j' diye tarif etli. hakkında, cvYelce konuşulmuş ~~yrt
' t .. ~1 UtnUnti r memleket olma. ]ardan herkesi kurtaı:nuı çok ıyı ol

lııtııılı§ ~trndan csn~nıda biz lngi •. muştur. Japonlar. İngıltere ve Ameri
~&.ı:ı 8'i~i göru:!_eez:ıya .Almanları kanın 5 kendisinin 3 n~bette d~ni_z 
~ bı::. ııe ticar.r csı, aynı zamanda kuvveti olma.sma nza g021termemıştı. 
~qı~batr ol Ve ~Ultüreı bakım- J."'akat gerek Amc:i~a. gerek İngilte. 
~l'~ ~Ve ı8\re: b~ Baltık devleti/ renin bugünkü serı ınşa.atı karşısmda 
~ı ~~kına ı le?'ln Milletler c.e. Japonyarun, hatta eski nhbeti bile 
~'1'.e alına ~Ykalhad bağlı ol- muhafaza. etmesi pek güç olaca.ktll'. 
~ lrıR'ilit : olursa, böyle biri Hattl Japonyamn daha büyük to. 
ıı.~ alkrna §U hakikati najda daha büyük toplarla i~cıaatta 

Almanyaya gelince, bu sahada her 
şey 1935 de aktedilen İngiliz - Almnn 
deniz anlaşmasına mütevakkıftır. Bu 
muahcdeye göre Almanya, İngiliz do. 
nanma«1ı tonajının yüzde otuz beş nis. 
betine kadar inşa etmekte serbesttir. 
Fakat İngiliz donanma tonajında ya
pılan yeııi muaz.zam tezayiid, Alman
yaya gelcct>k günler için geniB bir in
şaat sahası açmış olacaktır. 

~a:ılb ~ lti, 1n 
1 

bulıınmur, bu va.ziyeti teIMi edemez. 
a.fa 11.e" .. :1 tere hUkıimetini si- Difer atra.ftan 3aponyanın kork. 

Alman hükıimetinin, mcvcud deniz 
mua.hedcsi maddelerine tamamen ria
yet etmesi pek memnuniyetbahş bir 
hadisedir. Ayni zamanda bu muahede. 
nin maddelerini bozmağa muktedir o. 
Jabflmeleri için daha zaman liızım ol. 
duğıınu hatta buna teşebbüs etseler 
bile muvaffak o:rnanm giiç olduğunu eden Rebeb, A\TUpa.1 masma asla maha.J yoktur. Çünkü A· 

~ll:ş 
O'LkF.stNDE 

ll 
. ~n da ı · b' 1tnkan kal ııç ı_r şeyin kurtu_lmaBına 
olduğu . ~a7., k~rvan ve ın~anlar 
kumları gıbı . hep birden ağır 11arı 
tek orada derınliği altında gömiile· 
külll olu I ebediyen kalnıağa mnh· 
r tar B lk' a Yerıi h' · e ı senelerden son· 
~bilir. O fırtına bunlann iizerini 

dan chıarı zaman gt'!ri kalan, kum· 
keıniklcrde çı~an 8ararnıı§, solmu§ 
krıeak bi n ıbarettir. Bu manzara 
Urban ~ç~k İnsanların bu suretle 

fah· gıttıkl · k lddir, f erınc dair Bessiz birer 
1..ıtnlarifc §~e hu Kivdi çölü sonsuz 

~anların t~hlikrk~~ç kuraklığile ker
l't\ l'tnııtır. t' !!'_ esını bir kat daha art· 
tn~ktıl bir ;:.er tabiat biraz daha 
aa'' olsaydı ~sava~ı burada halket· 

klar ve h Yle hır betbahtlıkla in· 
ta lardı. aYvanlar telef olmıya· 

trıu~nubi Afrika ··ıı . d .. flind ·•,cv8 jrn· d ~o erın e, yag· 
a 1 e Pek ~n e hılhasaa Kivcli çö· 
e tr\ckte..ı~ rekctli nebat meydana 1-:I \lir, 
• 1Yara ttı Y • tevarikl "P 

her b~':1Yorlar er arrar,, ismi· 
lrrıı .. ırısinin · Burada hıyarlann 
) rgr d·· Uzun} .. b ,. ort ugu on eırı ka· .. r a·· sanr :r• 
tind Ut~tlc bü !.metreyi bulur. Bun· 
tetkik bıribirj/urler, geni§ sıra üze· 
ltavu c §ayan c d sıralanan hıyarlar 
Sıı ı: auYuna be er~ccde suludur; 
t"tli.idd ~ctJidir. Bzıyen suyu olduk· 

1( et ÇÜtümed u hıyarlar uzun 
lar ";rv_anfar bun~n sak~anabilir. 

C bırliktc .. -~~ Yıgrnlarla top· 
trı 8 tbi l' gotururler 
arıya uat he . 

<lir. nın ik· d men hemen Al-
b' Sek ı efa bu·· ··kı··.. d llldc encainin . yu ugün e· 

n f:ı. ... J rnıkda · · \! -<; a de '"")d" rı ıse yctmııı tii 8aati l gı ır. 
il Yİ • o arak k 

\'e h llllı kil0 ..... ' crvanrmla her 
caab ··•ctre y ı "d" Cdi" 0 gı ıyordum .rorum k. 

1 geçen zama· 

•• 
nın dörtte sekizi ~u aramakla geçe• 
mittir. Sularm biribirine olan me· 
saf~i yüz kilometreden aıağı olma· 
yıp hazan daha fazla uzak da bulu· 
nabilir. Burası sahranın garb kıs· 
mını te§kil eden Kivdi çölünün kum· 
lu step mmtakasrdır. 

Böyle pek çok günler gelip ge• 
ciyordu. Buralarda birçok kabileie
;e ayrı ayn rastlıyordum. Arada 
sırada bir düımanlık kararr karıı· 
smda kalıyordum. Bununla beraber 
pek az Bilah patladı. 

T evarikler yanında geçen günle· 
rim onların gösterdikleri büyük dost· 
luk, misa~irperverlik arasında hep 
iyi geçmiştır. Asla fenalık olma· 
mı"tır. Sahranın garbında yaşıyan 
t :arikler vahşi değildirler. Şark· 
teki kabilelerin eğlence saydıkları 
h:rb huyları bunJjr~a yoktur. Çün· 
k ·· evvelki yolculugumuzda bunla
rı u~ok iyi görmÜ§, yakından tanı· 
mrftml· . . . 'd" k 

Günlerimız ıyı gı ıyor, anca 
baz kabileler sürülerini mahveden 

b 
.. 

1 
•• k hayvan ölümü münasebetile, 

uyu 1 · · d k' d' 
1 k ••e sefa et ıçın e, ıv ı mm· 

açı T k N" . 
k ı mda Mera eıten · ıgere gı· 

ta a ar .__ h .. 
d k .. u"k kervanuua ucum ''e 

en uç . 1 d 
ağma tecrübelen yapıyor.ar r. 

Y t olduğu gibi, burada da a• 
Şark a eki ve dirayetli kısmını 

halinin en z . . ·or 
kadınlar te§kıl ediy . 

.. belerde en ağır itler 
B .. ·· goçe 

utun . . Diğer itlerden kur· 
bunlara verı~ı~~rile me§gul olduklarr 
tulup da ev ıf.. .. de bez sandalye· 

. drrın onun • 
vakıt ça T kı iki bin sene ev• 
de otururlar.. . dıp tüyünden, ko· 

J ld "' gıbı eve . . . 
ve o ugu .1 si ve kendı ıçın 
yun yü?ün?enl jı e hah, ve ~adır ör
muktezı elbıse ere, 

., A l"EŞ ULKESlNDE 

Diyerek hiddc_t!~ beygirinin lır•y- ı l<1yıp fırlıy.ır<ık lınydudtı :\ C'lı ti Bıı-
nundan aşağıya ıgılerçk kılıcını kı· ytik bir çcviklıklc derhal bnşrııı boy-
ıımdan çıkardı. Biz dr. silahlarımı· nundnn ayırdı, ondan onra ) <'rd 
~a davranmı§tık. yatan 'e cJbiscsi cyhiıı k. nmcl ın 

Az zaman sonra hayvanların a - f renk nlan baygııı Lcdinin yilnnıo u

yak sesleri yaklaşıyor, iiç Arab ~Ü· kuhıp onıın arıırmış. olmu vu u
\'arisi iizerinıize geliyordu. Bunlar nii lııçkınklnr nrasınd opu ukl r-
şeyhin keşfe çıkardığı .ıdaınlnrdı. le kapadı. 
Bir iki dakika gecmemişti ki vaziye • )~ tizbaşı: Benim c\ ilı ınuJ,171. 
ti öğrenen şeylı hiddetindr.n kudur- mını, kahrnınan ocuğunı. o nııı 
lllU§, dört nalla açıkta bulunan avı;ı hakkındır; harbi kn nııdın, mnt -
neferlerini görmek için boğazın dar mazcl Ni anlındır, Bnhtıy.ır olu -
mahalline birkaç metre mesafeye ka- nuz" 5Özlerilc genem karıtıınış sn fo. 
dar vnklaşmrştı. Biitiin bu ~eyler - rını cllcrilc düzeltiyordu. 
den ·bihaber kızcllğtz da kolları nrn- Jşte biz bu hnl 'c 'lıziyct içinde 
sında bulunuyordu. kaleye döndüğtimlİZ znmaıı Lordu 

Yüzbaşı derhal ntilc hi.icum ede· tnrasada müstcrıh kalple pıpo unu 
rek ıqeyhin atının bacaklanna çekiyor ve rnnymunlnrın konuc:ırıc:ı. 
carptr, hayvanı rükcrtti, bnğmyor- cihazını tetkik edıyor bulduk. 
du: Mlil<lzın: Scgürla, Lcdı Ethd 1 or· 

_ ı\fossn, kızı teslim et; "eni dun yanma gıdıp şiddetle kucagı · 
affedeceğim!. na atıldılar. Srıadct ric;ılarma lordun 

.Massa: verdiği cevap su meşhur "pek nl ı" 
- Hayır ... Sen frcnklcrdcn bir sözlerini tekrnrlnmrıktan ibaret knl

kopeksin, kııı teslim etmek şöyle dı. 
dursun, babamın intikamını almak GfdlvUste arasrnda 
için seni geberteceğim, tczvakitte 
yok olacaksın; diye cevap verdi. 

1 Jiddetıen gözleri dışarı fırlamış, 
parıl pnrıl yanıyordu, belinden çe· 
kip çıkardığı hançeri yukarı kaldırıp 
tasavvur ettiği ölüm darbesini yi.ız
başıya havale edeceği bir sırada yüz
başının dahn evvel hazırfodığı miit· 
hi~ kılıç darbt-.si §eyhin başmc\ indı. 

Neye uğradığını anlamadan ölüm 
diyarına giden şeyh kolları arasında 
pek muhkem, sıkı sıkıya tuttuğu 
kızla birlikte sessiz, sndasrz atının 
önüne yıkıldı. Mlilfız.ım De Scgür, 
başı açık. saç karma karışık ve mii • 
teaddit kan nkan ynralar İc:İ'ndc ate· 
~in bir ~iddctlc çukurdan dışarı ot-

Benim El foda ıkametım b, · 
langıçta birkaç gun uzenrıe he J> 
edilmişken uç hnf tayı buldu 

Beklenilmiycn bir domısten son· 
ra kalede bulunnn Lord.1 'e nun 
sahra krrvcınma gcldı. 

Mtil,izim Scgurla Ethdın '1 n
melcri hakkında Lordln d ' m cd 11 
uzun konuşmaların bır turlu 
gelmiyordu. Nihn:> er :> i.ızb 
şiddetle işe karışma ı k r ısınd. 
dun muvafakatı temin edıldi, Yni 
zamanda kendisi düşündugu fontazi 
seyahat oliınından da 'az gcçırılcr"k 
kamıilc lncıltcre) e donme.. ıkncl c· 
dıldi. 



' 

ÇUKUROVADA Güzel Mersinde 
Bu yıl yapılacak işler için bir 

buçuk milyon lira ayrıldı 

Bataklıklar işine büyllk ehemmtgel ~ 
Mersin (Hu:susi) - Birkaç gün ev· Salı ıünü de Erdeodi ~ 

vcl ıehrimiz:e gelen Ankara hıfııssıha kik cdilmiı ve ~~ 
mektebi sıhhat mühendisliği profesö - görülmüı. Tekir çi~tc 
rü Bay Rayt, mektep müdür muavini tarlaları ve ıu birikindJsu 
Kamil idil ile birlikte sıhhat ve içtimai den ~eçirilmittir. ~li 

muavenet müdürü Nccmeddin Ustün • Buralarda alınması Jet~ 
Adana - Su i§leri müfetti§liği kad

TotU tımamlanmıJi:ır. 

vekalete göndererek inşaat emrini bek
liyeceklcrdir. 

Çllrnrova çifçisi aı tık yağmur göz:lc • tü:-k pazartesi günü şehir içerisindeki ler profesör tarafından tı _.dl 

nıCkten kurtulmuş olacaktır. :su birikintilerini, yaprlmakta olan su ve Mersine avdet otun~ 
Müteh.aaaı&la.r etiiilerini mayıs ao • 

nun& lcad.ar bitirecekler ve raporlarını 
Bu yıl içinde görülecek i~lerc 

1,500,000 lira sarfedilecektir. Bu rakam J 

Su projemizin tatbiki işlerinde kul- tasfiye merkez;ini, bahçe harklarınr ve Sıhhiye Vekiletin&., ~ 
!anılacak amcJe, tamamiylc Çukuıova- ld:ğer memleketin sıhhi ~artlarrnr te~kil rapora göre vilayetbııifiıs ~ 

za.ltnıası lhnngelmez. 
proframrn tatbiki hitamm.ı kadar ı.Jan temin edilecektir. eden yerlerini tetkikten sonra Aynaz; tinin bir kat daha ısllbJ!" 

Yıllarca sürecek bu büyuk İ§ saye • bataklr~ına gitmi~ler ve Özel köyünün leccği anlattlmakUdu'·_.,.cı ~ 9,000,000 lirayı bulacaktır. 
Harpten evvel Alman donaıunuı

nm muazzam kudretinin silra.tle bllyti
m.eai, o za.ma.n. bqmda bulunduğum İn. 
Jiltere bahriye ner.a.retin.i, Akdeniz 
h&rb filosunu, Şimal de.n.izindeki bii
yUk tab§idat merkezine &evketmeğe 
mecbur ediyordu. Bir müddet için Ak. 
denildUi İngiliz menfaatlerini, yalnız; 
bir muharebe kruvazörü filosuna ter. 
ke mecbur .k&lmı§tık. 

937 haziranından 938 haziranına ka
dar sarfedilecck olan bu 1,500,000 lira 
yalnız; Seyhan üzerindeki in§aat i~in • 
dir. 

tıatılc, mıntakanuzdaki fakir kimsckrc iekan vaziyetini ve civardaki batak • Profesör ve ukad..,....-
de iş bulunmuş olacak ve bu sebeple ltklarr tetkik ederek Tarsusa uğramak kamında ziyaret edere:a 
ııehri11 ticaretine de büyuk bir kalkın- ısuretile Mcr.tne dönmü§lcrdir. ve ektıprcıle Ankaraya J. 

m•;;··k;airesinde K a r asa z bata k l ıt 
Çoc tükür ki bugün böyle bir mUr 

killWa karıılqm.ı§ vaziyette değiliz. 
frııiltıeıre. Akdeniıde, yahud yakm bir 
takviye meu!esinde yalnız bir muaz
zam :b&rb hattr değil, a.yni zamanda 
bütün diğer mnıf harb gemilerin~ 
lüumu olduğu derecede bulundurabi
lecıektir. 

Ceyhan nehri ve Ceyhan bölgesi 
bundan sonra ele alınacaktır. Mamafih 
bu yıl temmuza dogru Ceyhanda da bir 
su itleri te~kilatı kurulacaktır. 

Sık aık vukubulaıı ~eyl.ıp felaketi 
kuımnda hükümetimiz sok ciddi ted
birler almak lüzumunu hissetmiş ve 
Çukurova ıu i§inin ihmal edilmez bir 
dava olduğunu kabul etmiştir. 

Altı vll.ılyette işler k Ur Ut U 1 UY Q r , 
Adanata~k~n:~:~,~k~•""' ,,1. Kanal boyuna on bin ağaç J, 

Bunun içindir ki. ctüdleıin akcbin • 
de inpat ihalesi kısa bir umanda ya • 
pılacaktır. 

dtiş. İ!;İt.ı hmıııt~~falat:~ gittiğini bildiren i~ Aksaray "Konya,. 4 (A.A.) - tarafrndan bir sinema bi1;'1 
aıresı a§mll et ışı Bay Mehmet Ali K . d k. K b t k b 1 k bul~ ~ . . . . Maray cıvarm a l araııaz a a ·• a~ anma üzere ~~ 

Nasfet §Chrımıte gclmıştır. I w k l ak ·· } 13 k" ~ 
ıgını uru m· · uzere açı an ı· fi it 

Haber aldığıına göre, altı vilayeti ih. lon1etre uzunluğundaki kanal boyu· ilk arpa tn8 ,1. t 

lapa.nyol harbindeııberl b~ 
kadar alman dene balnlmıa, tayY&re 
kuvvetlerinin, ha.rb gemilerini ma.hve.. 
deceği na.za.riye11i henüz pek doiru çık
mıyor. 

tık hamlede ıulanaccık olan ara -
zi 700 - 800 bin !dönümdür. Bu rakam 
ileride 1,500,000 dönümü bulacaktır. 

tiva eden Adana bölgesi, İ§ kanununa na on binden fazla ağaç dikilmi§ ve Jımir, 4 (A.A.) - )f~ 
hazırlık faaliyetini bütiin bölgede t;ı • hepsi de tutmuştur. Bu agac;lann berlcrinden B. HüteY~ tl~re' 
ınamlamıştır. Ancak bunların icap et- yeniden yapılan göçmen köyü için man edilen bu yılın Uk_.d 

Geniş bir ölçüde konup.hm: 
Denizlerin ve Okyanoel&rm kum.an. 

duı, hlll bilyük filolann. elindedir. 
Ve bunlar yeni hücum metodla.rı ka.r. 
Jl8Ulda asla metrük, i~ yara.mu bir 
h&le gelemezler. Ve bu hakikat yalnız 
Akdenir.de defil daha genif muhitler
de de sulh ve istikrarın devamına da 
yarı yacaklardır. · 

Sulama itlerinin modern kanallar 
vaaıtaıile yapılacağı anla§ılmakta ise 
de, ıeylabın önünü almak i~in Scy -
hın yatağında tarama mı yapılacagı 

Yoksa, ıedlerin tahkimi ilemi iktifa 
edileceği henüz malum değildir. Bu 
keyfiyet etild raporlarının vekalctce 
tetkiki neticesi belli olacaktır. 

ileride büyük bir varidat membaı o• boru.da kilosu dört kur~ tirdigi tali muamelat ile iştigal edil • 

kt d
. H • 

1
., • d k lacağt söylenmektedir. ur. 

me e ır. az;ıranm J ın c anun ınc· Gene bu bataklık üzerinde t O bin I .... 
riyctc geçeceğine göre: i~ bölgesi ına- hektarlık araz:.i sürülerek yeni gelen Konyada SU 8 (Jlff'' 
,_'Is 15 e kadar büvük bir kısmını ver • · d'l • · K .. (AA ) - f.'111"~ 
J J göçmenlere tevzı e ı mı§tır. onyı, " · · ul"".'ı 
miş olduğu raporlarla cedvellerin ba • Aksaray kazası dahilinde geçen aruındaki geniJ ovın.ıtt ~ 
kiycsini de ikmal edecektir. Ağustos içinde kagir olarak in§aıu- vilayetimiz; tazyikli ~u .• C 

Zanııolıınduğuııa göre iş bölgesi en na başlanan 2j ilkokulun yapı i§leri Bir fen heyeti ile vıbısUI ~ıts 
evnl vazifesini ikmal ve intaç eden bir bitmek üzeredir. Temmuz nihaye· gesinde araıtırmaıara d~ Salahiyettar makamlaun temin et -

tifine göre, azami 939 mah~ulunda. 

Seyhanın sularından ova istifadeye 
bıtlıyacaktır. Şu hale göre kısa gJndc 

bolge olmu~tur. Bölr;e c vekaletten bir tinde bu mcktehlcrin tedrisata ec;ık Sondaj makineleri ic&P e 
de takdirname gcindcdlmesi bunu teyid bulundurulacası anla~ılmaktadır. re derinliğe inecek ıurette 
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Kervanın birkaç iyi devesi ile teç· 
hizatından bir kısmını bilhassa kıy· 
metli, modem aletlerini devam ede
cek çöl seyahatim için hediye olarak 
aldım. Çok zengin olan Lord bu 
cömertliği benden esirgemedi. O 
yüksek hediyelerden bugün bile 
memnunum onları T uat yolunda be
raberimde ta§ıdım, muvaffakiyetle -
rimde büyük yardımları dokunan 
bunlar, Henüz tanmmı§ olan bu çöl 
mıntakasında İ§lerime ve bana pek 
ziyade kolaylıklar temin etti. 

Bu günden .;onra güzel günler ar· 
tık bir hatıra o im uftu. Feragat, se
vinç ve iztirap ', kan§ık tetkik haya· 
t?na tekr~ bqlachm. Elaafodan ay
rılmak bana çok güç gelmekle bera· 
her erkenden vedala§tım. Bir sabah 
kalenin ufuklannda kayboldum. Ce
nuba doğru vahşi T uatın meçhul aa
halan arasında ikinci defadır ki dola· 
ftyorum. Bir kere de Kivdi çölünün 
ve Kivdi bataklığının çorak tatlan a· 
rasmda tetkik cdilmemif garp kıs· 
mmı öğrenmek istiyordum. 

Kervanını teçhizat itibarile em • 
ıaline ender teaadüf edilen ve bu ana 
kadar hiç bir kimse tarafından hu -
aule getirilerniyen sahra katarı idi. 
iftiharla söyliyebilirim ki bu da bir 
Alman tarafından sevk ediliyordu. 
Bu katar oldukça yüklü 24 deve ve 
18 kuvvetli katırdan mürekkepti, a· 
damlarım Cezayir ordusunda hizmet 
ctmİ§ on °be§ sadık araptı, kullanııı 
en kolay silahlarla teçhiz olunmu§· 
larclı. Bu muntazam katar, akliseli
min emrettiği §ekilde vücude ııelmiı· 
ti. Netice de bunu isbat ediyordu. 
Bu adamlar bütün mücadele ve harp 
)erde kahramanlıktan bir an geri 
durmJY.arak haY.Btla.rmı bile yolum· 

etmelctedir. Bu sene i~in Aksaraycla Halkevi lardır. 
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da feda etmişlerdir. Bundan başka 
mevcut otuz iki zencinin vazifesi ise 
deveye bakmak, klavuzluk etmek
ti; umumi istirahatte de bunların eli 
altında bir çok delikanlı çıraklar ça· 
!ışıyorlardı. DönÜ§te araplarımdan 
ancak dört tanesile Cezayire geri 
ielmek nasip olmu§tur. 

Vah§i Tuattan, volkanik Sabır 
dağından geçiş esnasında Afrika • 
nın çiçek hastalığı, cüzam illeti, bu
na benz:iyen adı bilinmiyen, çöl 
hastalıkları bu adamları ansızın ya· 
kalayarak peri~an ve mahvediyor • 
du. 

Bu seyahatte ben ancak kendimi 
koruyabildim. O korkunç hasta -
hkların damgasını ta§Jyan altı zenci 
ve en son dört arapla geriye dönen o 
§ark güzeli kervanını, katarlıktan 
çıkmıftı. 

Mahrumiyet içinde devam eden 
bu yolculukta memleketle alakam 
okadar çok kesilmişti ki kendi evim· 
den bile haber alamıyordum. Bu işe 
girişim sırf medeniyet alemine yeni 
bir ilim kal'.andırmak ve yeni bir ik
tısadi mıntaka açmak içindi. 

Afrikanm garbi şimalisi Tuat 
mıntakası, altrnda üstünde hesaba 
gelmiyen göz kamaştırıcı ~en·ctib 
milyonlarca insana bugün kucağmı 
a;mış bekliyor. 

Bu mıntakanm en ufak bir kö
§esinden bile istifade eden kimseler 
yoktur. 

Avrupanın bugünkü işsizliğine, 
açlığına, halkının kazancır~n pek 
büyük yardımı dokunacak olan Kiv
di çölü ve orada yükselen dağları 
Afrikanın en ziyade gizli kalmı~ 
yerleridir. 

Burası, yüksek Atlas dağmın a• 
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yaklarından ba§layarak binlerce ki· 
loınetre uzunluğunda cenuba doğru 
büyük bataklıklar \. Mında koybolu
yor ve oradan Okyanusa kadar uza· 
nıyor. 

Buranın büyük bir kısmında, bir 
biiyük Kivdi çölü ve manzarası in
sana keder veren sonsuz bir kum 
denizi, yüz kilometreden daha faz· 
la ince sahil kumundan, ince kum 
arazisi üzerine sıralanıyor, bazı kere 
C\Şağıya, bazı kere de yüz; metre 
kadar yüksekliğinde tarifi mü§kül 
zorluklar arasında genişliyor. 

Biribiri altına parçalanmış ve sa· 
yrsı pek c:ok olan bu kum çölünün 
:step ovalarında ne ağaç, ne de çalı 
vardır. 

T a§lr, kabuklu, sert çakıllı zemin 
Üstünde çok kere bir metre geni§li
ğinde, derinliğinde yarıklara te!adüf 
olunmaktadır. 

Şubat, mart ayları mevsiminde 
du§cn yağmurlar her tarafı müthi§ 

1 

ne§VÜnemaya aarkeder. 
Bu hal çok devam etmez; §Ura

da burada kalan deve dikenleri müs
tesna tut.uluraa, kısa bir zamanda 
bütün bu YC§illikler alev saçan gÜ· 
ne§İn tesirile kurur, telef olur. 

Az bulunan su kuyuları, toprağın 
yarıklarına, derinliklerine biriken 
sular zorlukla kuyudan yukarıya çı
karılabiliyor. Hemen hemen bun· 
ların hepsi her yerde ankazla dolu, 
pis kokan, küherçilcli, içimi ağır, 
kötü sulardan ibarettir. 

Kanaatkar develer ve katırlarımız 
bu sulardan içtikleri halde hic biri· 
sinin zarara uğradığını görmedim. 

Senenin on ayında buralara bir 
damla yağmur dü§mez. Y alruz çe
lik mavi gökten aşağıya doğru dü· 1 

ATEŞ OLKE.StNI>t 
.. ·ıe 

§en güne§ merhametsiz ağtrlıf 
parlıyan alevlerini gönderir. 0ı: 

Burada gÜnC§in harareti tenU"' çr 
aylarında altmı§ dereceye ka~~,ç 
kar. Bu sonsuz ovada baz:an bı ~ 
küçük sırtlan, birkaç çakal, sÇ ki' 
vahteti içinde av pqinde su rtl~. 
inden au mevkiinc ko§UP d~ bit 
Bunlar da olmasa hu çölde hıÇ 
hayat izi yok demektir. ~ 

Ter içinde yüzen, nefes n~~ll 
soluyan kervanımız sıcak, I' 
kumların arasında yoluna dev•ıtl 

diyoEr. fı "]" .. k. . k•Pı.· 
tra mızı o um su unetı .. eıı 

mıştr. Bu hal haftalarca sürclU·. 
müddet içinde hiç rüzgi.r esrnedi~r 

Tutu,an hava içinde baza~ deli 
denbire keskin düdük seslerı~ 
sonra malum olan kıpırtılar. . 1' 
olmak ıslıkları saniyeden sanıye 
ziyadele§iyor. • 

. " insanlar, hayvanlar bu i§82:etı )ilı' 
nırlar. Bilirler ki her ıeyi bır tıP"_ 
zada mahveden korkunç çöl ~; 
sı, büyük kum bölükleri yük ~ 
kasırga gibi dönerek güneşin Y 
nü örter. ~ 

Sıcak fırtınanın aavurduiu ~· ,il' 
kumlar biribiri üzerine vmlu ıle jl 
rayıp dönerek hepsi ıüratle yere 
~er ve gözlere perde çeker. ,; 

Bereket versin bu ceheıı~ 
velvele, uzun müddet devam eı:;-_~ 
birkaç dakika ıonra mezar ıükı;pr 
tekrar hükmünü icraya bafla~·ıd.;-

lnsanlan, hayvanları göın\J ;:,, 
leri yerde ateş halinde bulunan~ 'I 
larm içinden bitkin ve bay,sıt ıJ' 
halde bulup çıkarırımız. Bu '
maruz kalanların birçoğu birk-'~ 
man titriyerek, sallanarak, d~_! .. 
ka güç hal ile yola devam eciel"' i 
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Ilı tettı nurnıralı ld · ttiıı e kira ıırcai pazar • 
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is tt1ıftıııt.' lcıdır ;ınci çarıamba günü 
~lt l'tılı rn.. etlktaşta akaretlerde 

e~ l Ut~ve]]• d . . e erj il& 1 aırcııne müra • 

Zahire Borsası 
ı - ıTffALJ.T: Butd&Y 278 çavdar 75 ar 

pa 30 uruk 15,5 un 87 mwr 30 B. J"!'Ynfl' li 
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!HRACAT: Yoktıır. 

2 - SATIŞLAR: 
Bufd&y yumu§ak klloııu 6 kurut H para 
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:-=-o-= Programı ===--
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~· 4n l ı=-maaun--ınm_u_u_m_ 

dan 
6 

kuruş ıs paraya kadar, buJôay sert 
kil OSU 

6 
kurut 7 ~ parRdan, arpa kilosu 4 ku Son. 

ruş 
5 

paradan 4 kuruı lO paraya kadar, çav AKŞAM NEŞRiYATI: 
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11 
ge kitabı 
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t~ 
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TarUeııtndeD Balkanlar için ayda otuzar k•1t 

rut dilft11Ur. paeta blrlitme ıtrmiyu ye,. 
Jert ayda yet.ınif blf9' kUJ'Uf zammedilir. 

ftrldJelllll 1ııer rı-ta merkedade 
gt111UN• abone ,.....ırr. 

AdrtSfnl deliftirell aboneler 2~ 1rurUI 
öderler. G6Ddenntyenlerln Rdruhırt 

de~ıttrtlmez. 

SATILIK, KiRALIK EV, 
ARSA VE SAiRE 

SATILIK ve KlRALIK 
1 - Kıııkhda Küçükçamlıca caddeıinde Boğaza lstanbula ve 

denize nazır fevkalade havadar ve içinde içilir kuyu ıuyu
nu, müteaddit meyva ağaçlannı ve çamları havi bir köfk 
hem kiralık ve hem satılıktır arzu eder.!erin Yakıt propa· 
ganda servisine müracaatlan. 

SATILIK ve KİRALIK 
2 - Kısıklıda Küçükçamlıca caddC3inde büyiik üç odayı bah-

çeyi havi bir kötk hem kirahk ve hem ıatılıkta . 
SATILIK ARSA 

3 - Kuzguncukta Gazhane adile an•lıın etrafl duvarlı ve mü· 
t.eaddit ağaçları ve •UYU bulunan bir arsa ehven fiatla 
aatılrktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

4 - Beyoğlunda istiklal caddeaine yakm Bekar sokağında 
1 O numaralı 9 odalı bahçeli ve aynca çrunııtırlığı ve çama· 
tırlığmda iki odayı havi kigir hane aablıktır. 

SATILIK KAG1R HANE 

5 - Çemberlitaşta Peykhane caddesinde kagir 18·20 odalı iki 
kapılı dört katlı apartmıan tertibine elveritli ve hali hazır 
da dahi müfrez daireleri havi kigir hane sok ucuz satılıktır 

SATILIK HANE ARANIYOR 

6 - Kadıköyünde Moda caddesi Bahariye R!Zııpqa tarafla· 
nnda yeni yapı ev veya apartmıanı olup da aatmak isti· 
yenler en aon fiatlarile bizzat. 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - !'z ve temiz l<ullanılmıf Isparta 2. 70 X 4 boyunda hah 
ıle Acem ve laparta aeccadeti olanlar bizzat. 

JŞ ARIYOR 

Sl - Yüksek Deniz Ticaret mektebi mezunu lkbaad Veklletin 
den çarkçı ıehadetnamesini haiz ve maliye hizmetlerinde 
b~lunmu! bir genç çarkçılık ve muhuiblik anyor iatiyen· 

lenn. 

DlKlŞ MAKlNESl ARIYOR 

9 - Singer veya Navmıın markalı az kullanılmı§ el veya ayak 
dikit makineai olup da aatmak iatiyenlerin. 

SATILIK KAGiR lKl EV 

l O - Şitlide Şifa yurdu civarında 3 katlı be~r odalı bshçe teı
koı ve elektriği havi iki ev çok acele aablıktır almak İatİ· 
yenlerin. 

SATILIK r ~OFREZ ARSALAR 

11 - M!ltepe He Bcıtancı arasmdald Küç.ü~, lı istasyonu itti· 
aalinde 17 parça ınüfrez arsa lMıamı 20,000 a:-ım fiyatlar 

uygundur. 
SA TILK AP ARTIMAN 

12 - Arnavudköyü ile Rcbf'k arasında v~zir köşkii sokağında 
iki daireli biri ijç ve diğeri dört od..'lh bahçe hamam su

yunu havi apnrtıman acele satılıktır. Talib olanların . 
Bunları e.lmftk veyl!ı satmak iııtiyenlcrin Ankftra cftddesinde 

VAKiT Yurdund;ı \ 'AKIT Propaganda scrvioİn" müracaatları. 

Mühim kolayhklar 
Aıağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaçları olı:nfar 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 

"·eya bizzat aelerek aerviıimizlı temas etme
1
i-:!irler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSi 

Okuyuculanmıza hizmet olmak üzere aıağıdaki huaualarda 
kendilerine lazım olacak kolaybklan kendileri ıibi dütünüp halle· 

dectk, itlerini görecektir: 
1 - Mobilya, etya vesaire satmak veya almali iatiyenler, 
2 - Kı\tip, muhaaip, hizmetçi, qçı, itçi iıtiyenler ve bu hizmet~re 

talip olanlar. 
Kiralık, aatıbk ev, apartrman, dükkan, maiaza arayanlar. Ki· 3 
ralamak, kiraya vermek. Almak veya aatmak iatiyenler, 

4 Dcrı vermek veya almak istiyenler, 
5 - Otomobil almak satmak veya iıletmek iatlyenler, 
6 - Radyo almak ıatmak veya tamir ettirmek iıtiyne'er. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercümeler yapmak iatiyenler bu 

hizmetlerini kolaylrltla ve emniyetle ç11rçabuk görebilmebıi 
için CVAKlT PROPAGANDA SERVJSI) nde bu iı!erlı 
me,,ul olmak üzere aynca bir büro vücuda getirmitlir. 

Miıracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alınmaz. 
Vakit Propaganda Serviıi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. latanbul 
Posla kutuıu 46 Telefon 243?0 

Telgraf · Propapnd9 V llkit 
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YAZ GELDi ! ... 

Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel çeıitlerine malik bulunan 

Yalnız GALAT ADA Methur 

EKSELSYOR 
Büyük elbise ticarethanesinden tedarik ediniz. 

Bayanlara mahsu! MANTOLARIN envaı ve külliyetli miktarda 

Çocuk Ko!lümleri vardır. Rekabetsiz fiatlarla yalnız 

GALATA.DA 

E ~< S E L S V O R da 
Bulacakamız. 

ı - Kuzguncuk Surp Lusavorir;; Ermeni kilisesi 
2 - Usküdar Surp Har;; Ermeni kilisesi 

3 - Usküdar Surp Garabet Ermeni kilisesi 
4 - Beykoz Surp Nigagos Ermeni kilisesi 
5 - Kartal Sürp Nişan Ermeni kiı:sesi 

6 - Kandilli Surp Arakelos Ermeni kilisesi 
7 - Kadıköy Sürp Takavor Ermeni kilisesi 

8 - Kadıköy Rum Cemaati 
9 - Büyükada Rum 

10 - Kuzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi 
, 11 - Hcybeliada Rum Cemaat! 

l2-= Kınalröıda Panaiyo Rum k:lisesi 
13 - Kandili Hiristos - Mctamarfozis Rum kilisesi 

14 - ÇengeJköy Aya Yorgi Rum kilisesi 
15 - Usküdar Profit - Uya Rum kili sesi 

16 - Paşabahçe Aya Konstantin Rum kilisesi 
17 - Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi 
18 - Burgu: ndası Hiristos manastırı 
19 - Büyükada Aya Nikola manastırı 

20 - I-Jeybeliada Aya Tiryado 
21 - Biiyükada Hiristos 
22 - Heybeliada Aya Yorgi 
23 - Kınalıada Hiristos 
24 - Heybeliada Rum Ruhban mekte'bf 
25 - Büvükada ve Heybeliada yetim haneleri 
26 - Haydarpaşa Musevi Sinagonu 
27 - Kuzguncuk 

Cemaatlerce idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarıda yazılı 
vakıflara 2i62 No: 1r vakıflar kanunu ile nizamanem:sine ve olbaptaki ta'imat
name hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edildiğinden isteklilerin 21-5-937 
Ürihine kadar Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne alelusul müracaatları ilan olu • 
nur. (2513) 

KUMBARA 

Memlekette okuma. hevesini 
yaymak ve kitap tedarikini kolay
laştırmak maksadile Dün ve Ya
rın kitapları için her keseye elvc. 
rişli ve pratik bir abone usulü ko
nulmugtur. 1 inci kitaptan 11 inci 
kitaba kadar olan on ciltlik 1 inci 
serinin abonesi 636 kuruştur; bu
nun 236 kuruşu peşin verilir ve on
dan sonra her ay bir lira ödenir. 

ıı inci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci ı-erinin 
abonesi 5C·1 kuruştur. 204 kuruşu 
peııin verilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan :m uncu kitaba 
kadar olnn on ciltlik 3 üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur; 232 kuruşu 
peı.i n verilir. ondan sonra her ay 
bir lira verilir. 

:n inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncü ı:ıerinin 
abonesi 520 kuruştur; 220 kuruşu 
\'Crildikten sonra her ay bir lira ö
denir. 

41 inci kitaptan 51 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur; 188 kuruşu 
peşin verilir \'C her ay bir lira öde
nir. 

50 kitaba birden abone olmak is
tiyenler pe~in 8 lira vermekle ki
tapların tamamını alır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerek 6 ayda he. 
saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 şmcı kitaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
436 kuruştur. 136 ı;ı peşin verilir 
\•e her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak için "VAKIT,, 
~111·duna müracaat edilmelidir. 

Telefon: 24370 İstanbul. .----Dr.----
N l ŞAN YAN 

Hastalarını hcrgün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yn.nındıt 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenchanc~inde tedııvi eder. 

Tel: 40843 ---· 

SaWbl: ASIM US 
Neşriyat Dircl<törU: Refik Ahmet Sevengll 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

AX 1979 ·Safiye 
Y a§lı gözler 

Fatma 

AX 1986 - Ayda 
Gelemem ben gidemem ben 

Beni çıldırtma da öldür 

AX 1988 - Afitab 
Benim tatlı esmerim 

Bahçenizde bir gül olsam 

AX 1985 - Hamiyet 
Kirpiklerinin gölgesi 

AX 

~ ~~~~~==~~~~~~~~.~ 50.J 
Muhammen bedeli ( 4 7 5129, 70) lira olup eksiltmesi f cshediJc:l1d• P" · 

krible Alman Maden kömürü 17.5.937 Pazartesi günü saat 15,30 
Ankarada idare b:nasrnda satın alınacaktır. 

1 
~e 

Bu i~e girmek isti yenlerin ( 22 7 55.19) liralık muvakkat tcrııiı 1 ııı~rJ11 
nun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 G. ve 3297 n\1 ıı•.,,il 
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika)'~ 
ni gün muayyen saatte Komisyon reisli ~ine müracaatları Jazır.ıdrr' t~s 

Şartnameler Ankarada Malzeme da .resinde ve Haydilrpaşacla 
sevk şefli~inde görülebilir. ( 2413) 

l.Jyuşturucu . Maddeler 
ZAYl ~o 

İstanbul Ticaret odasından alman 21-5-1936 tarih ve 724~ ıt~' 1 
10-1936 tarih ve 15693 N o. lu iki men 11e şahacletnamesinin ecnebi -;ı ıı 
rafından zayi edildiği tevsik edilmiş olmakla, sureti alınacağındart ı• 
rın hükümsüz olduğu ilan olunur. (2519) 

Mikdan Cinsi Tutarı 

2200 - 2500 Burma dağlıç 84 38 1125 lira 

~~lo A p ha · etid"' k" 1 · · · 1 5 0"7 d 31~ ;:: urp go senesı ve u; ·un er evı ıçın - - • .:> en ~ · 
hine kadar alınacak yukari<la yazılı dağlıç eti açık eksiltmeye }<oıt ~l 

ihalesi 14-5-937 cuma günü saat 14 de yaP,ıla:ağrndan iste ~ 
muvakkat teminat ile birlikte saat 14 de mülhakat kalemine müraca' 


