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liarp gemilerimizin 
Yugoslavya seyahati 

Dost sabırsızhkla bekleniyor 
Gemilerimizi Yugoslav filosu karşılayacak 

!11Ş\'ekllfmlze diln Saraybosna'da b!_i.l!lk tezahürat 

memlekette 

t~ ı. 1ttat 1 · 
~:'°•rıa ~ 6 (~ususi) - Bugün Sa- J 
~1 Sok b·~§~ekıl ve Hariciye Vekili -
a'l lltııı uyuk sevinç ve tezahüratla 

l\ı !tır. 

~lııııcr~:n:is~firlerini karşılamak için 
d ııı bir b erı ha.zırlanmış olan şehir 

tı. ayram manzarası arzediyor -

t Pıtııht 
~ t trcnı T·· k . r· l . . . 
~ <ıııa111, ur mısa ır erı'lı getı -
t fıııdaki 1• tren, saat tam 9 tda müze ci
~t lıı·· 1~~asyona girmiş ve Başvekil 
~ .\ras onu ile Hariciye Vekili dok 
t ')t~111 ' vagondan inerken dinmiyen 
~Ura~ ~lkıılar ve tarif kabul etmez 
t ~Cd' ılc selamlanmıştır. 
d Cldiııtı ıc reisinin misafirlerimize hoş 
~>'dııtu 'Ye~ ve bu ziyaretten şehrin 
~ ~p •cvınce tercüman olar. sözleri
" ~~i h .. vcrcn Başvekilimiz Yugoslav-
••b..• tıın .. k 
"llltttj • ~ abukicn duyduğu mcm -

do.tıııfu hildırrniı ve Türk - Yugoslav 
kttt tt n~n kuvvetini bir kere daha i

trıı!tir. 

(Sonu: Sa. 4 Sü. 4) 
Belgradd<.ı Tiir°k9c 1ritaplar ve resim sergisinin açılm4 töreninde Yugos7.av 

• Kral -naibi Prens Pol, ismet lnönü ve sergiyi tanzim eden Selim lırüzket 
~--------. ! ~-------

YUGOSLAVYA MEKTUPLARI 

Telgr&f adresi: Kurun • tstanbul 
Telef. 21U3 (Yıı.ıı), 24370 (idare) 

Zellirli Sarm:aşık 
GünUn en heyecanlı zabıta romanı 

Bir iki gUne kadar tefrikaya 
bafhyoruz 

Çeviren: Vlr GUI 

Büyük Millet Meclisinde 

Hamid'in hatlrasına 
Hürmeten bir dakika sükut 
Ankara, l 6 (Hususi) - Büyük Millet Meclisinin bugünkü top· 

lantısmda celse açıldığı zaman Abdülhak Hamit Tarhanm ölümünü 
bildiren Ba~vekalet tezkeresi okunmuş ye Başkan demiştir ki: 

"Türk edebiyatına Türk kültürüne hizmet eden büyük pir 
Tarhan'm ölümünden ' dolayı Riyaı~t Divanı adına taziyetlerimizi 
arzcder ve Tarhan'rn aaym hatırasma hürmeten bir dakika ayakta, 
durulmasnı teklif ederiz.,, (Sonu: Sa .. 4 Sil. 4) 

Kaydıihtiyatla telakki edi lecek bir haber 

Habeşistanın Ankara 
Maslaha·tgüzarı 

:Markos öldürülmüş 
Maslahatgüzar Adisababadaki 
suikast mesulleri arasında mı 

idam edildi?. 

Selgrad kalesinde 
Türk b~yrağı 

Şehrimizdeki ecnebi mahafiline ak. 
seden bir habere göre Habeşistanm 
g~en seneye kadar Ankara maslahat
güzarlığmı yapmakta iken, İtalyanla
ra dehalet edip imparator hesabına 
ol&n vazifesine nihayet vererek mem-

DUn Mecliste mUhlm leketine giden Bcthas Markos AC:.s~. 
mUzakeraler oldu babada öldUrülmüştUr. 

A k A "lrJ_A .Ma.rkoe, Habeşistan naibi Mareşal 
S etrl Ve mU IC.l Gruiya.niye yapılan suikastten sonra 

ı İtalyanlarca girieilen temizleme hatc-
f ek a Ü f [er. keti esnuında öldilrülmüş. .. 

arasındaki fark neden ibarettir ve 
nic;in değiştirilemez? 

Mallye Veklll izahat verdi 
- Dördüncü Myıf ada -

Devlet Demlryollarında 

Bilet ücretleri 
indiriliyor 

Haber aldığımıza göre Devlet De; 
miryollan b~k istasyonlar araşın~ 
daki bilet ücr.etıerfode mühim tenzilat 
yapmıya. karar verınlı,Jtir. . 

Tenzilat miktarı yalnız gitmelerde 
yüzde elli, gidip gelmelerde yüz.de alt. 
mış nisbelini bulmaktadır. 

Hazırhklara bakılırsa yeni ücret 
tarifeleri 23 nisanda başhyaca.ktrr. 

Birçok çif tler düğünlerinin ogün 
yapılmasını istiyorlar 

İzmir, (Hususi) 
- 937 beynelmilel 
b.ınir fuari için 
hummalı bir faa
liyet göze çarp
maktadır. Fuar 
komitesi, fuarın 

açık bulunduğu 

zamanlarda hariç
ten ve dahilden lz 
mire gelecek sey. 
yahların neş'eli Ye 

iyi günler geçire
bilmelerini temin 
maksadile bazı ye 

ream.i nilikler ha.zırla.. 

(Sonu Sa • .f Sil. 5) 

. Eski Habeş maslahatgüzarının ka. 
run, Habe§ harbi esnasında Ha:beş Kı
zılhaçınm ikinci reisliğini yapıyordu. 

Sa.bık maslahatgüzar, buradan ay
rılıp İtalyanlara sığındıktan sonra Ha
beşistandaki karısına iltihak etmiş o. 

, alcaktı. 

. Kendisinin, henüz teyit edilmemiş 
olan katli haberi doğru ise, Markos'un 
imparatora yüz' çevirir gibi görünüp 
1talyanlara dehalet etmesi bir oyun
dan ibarettir. Ve eğer, hakikaten, A. 
disababadaki suikast mes'ulleri meya
nmaa idam edilmişse, imparatorun me 
IJ!U,nı mahsusu İf!li_ş gibi; prada, ltaı
yan idaresinin. Uımamen•yerleşm.em~ 
uğrunda. çalışanlar arasındaydı. Ve 

Gözlerinin bütün hiya· 
netine rağmen seven 
bir kadm şefkatinin ne 
demek olduğunu bu hi· 
ki.yede okuyacaktmız. 

Yamn: 

Cahide Osman 

1 iki 

/dam edildiği bil4irilcıı HabC§i.sta ııın 
Ankara maslahatgüzarı B. Markos 

sanki Adisaababaya gidebilmek için t. 
tal yanlara dehalet etmi§ti ! 

.. Bununla beraber, haberin doğru o" 
. ı~r ·pl~~~ı herhangi suretle iyice an. 
laşılmadruı, yapılan tahminler boşuna .. 
dır • . 

~nne 
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Belgrad kalesinde 
Türk bayrağı 

Balkanlar tarihindeki büqük değişikliği 
en güze)/ temsil eden bir hadısedir 

"Roi Scrbc,. 
otelindeki oda-
mın penceresı 

Kale meydanına 
açılıyor; Kale 
meydanının ya

nından da Tuna, 
nehrinin suları a
kıyor. Bugünkü 
Kale Meydanı 
vaktile Osmanlı 
imp:ıratorluğu • 
nun hududu T u-
na boylarında l!iii!!!!!!!i!i!!!!!!! 

.. ., ' . 1. . . 

iken Belgradın (Kale meyd.aııı) mn Tımaya bal:aıı ncl:itısmdn 
kalesi olan yer· anıtı ki Yugoslavl.arm 11~~1i hcy7.cltra.şı Mcströviç'in C!'8 

lerdir. Belgrad ridir. Yiiksck .-tiitım iistiindcki he1Jkclin elinde bir §<'-

kalesinin duvar- hin vardır 
lan, burçları bazı yerlerde şimdi ge· duğunu asla tahmin edemez. Gü·ı: 
ne eskiden olduğu gibi duruyor; fa- zel sanatlara bilhassa merakı ?1~0 
kat birçok yerlerinde yıkılmış, ta· Prens, Yugoslav mimarisi üzerınde, 
mamen yok olmuş, yahut Belgrad de tesir .yapmış olduğu için şahsın~~ 
belediyesi tarafından büyük masr3f • da görülen sndelik, sarayın inşast 
lar ihtiyar edilerek değiştirilmi§tir. tarzmda \'e saray muhitinin her"' 
Mesela kale hendekleri içerisinde noktasında göze çarpıyor. Denil~ .. 
mükemmel tenis yerleri, yahut gÜ· ı bilir ki Bclgradm saray muhiti, kral-.. 
zel bahçeler vücude getirilmiştir.

1
. lıkla idare edilen Avrupa memle

Kalenin bir köşesinde askeri talim· ketleri içinde sadeliğiyle ayrılabilir. 
hane, bir tarafında hayvanat hah· Bu itibarla Prens Pavl sadeliğiyle 
çesi yapılmıştır; daha S<Yilra diğer 

1 

Yugoslavyanın tabii bir mümessili. 
bazı tesisat kurulmuştur. Nihayet dir. 
bütün bu şeyler geniş Ye ağaçlıklı Yugoslavların bu hususiyetlerin
bir parkın yeşillik çerçevesile ~ev- den başka mertliğe, işlerinde ve ha
rilmiştir. T unanın en güzel man· yatlarında doğruluğa, dürüstlüğe 
zarası, Kale Meydanı denilen bu olan meyilleri dl'! kendilerini Türk·f 
park üstünden görülebilir. lere yaklaştırır. Sırpların milli şar-

!smet lnönü dün buradaki ha- krlarmda hilekarlara, yalancılara 

Unde Uç defa yıkanacak; 
vaziyet dUkln sahlplerlne 

blldfrlldl 

Belediye son zamanlardc1 şehrin 
muhtelif semtlerinde ve bilhassa Balık
pa.zarı cihetinde bulunan tavukçu dük· 

'*kanlarınr sık sık teftiş etmege başla -
mıştır. 

Bu teftiş neticesinde birçok dükkan· 
ların gayrisıhhi olduğu ve burzdaki ta
vukların pisliği yüzünden etrafa fena 
koku sirayet ettiği görülmüştür. 

Tavukçu dükkanları böyle olduğu 
gibi kasap dükkanlarında da hemen he
men ayni vaziyete tesadüf edilmekte • 
dir. 

Bir talanku dükkaru 

Belediye bu meseleyi kat'i ıurette 
halletmeğe ve halka sıhhi et ye-dirmek 
için tedbirler almaya karar vermi§tir. 

Bundan sonra kış mevsimlerinde çeşmelerle temin edilecektir. 
günde bir defa, yaz mev!imlerinde de Bu vaziyet yakında büttlıı 
günde üç defa olmak üzere bu dükkan- sahiplerine bildirilecektir. Aktİ 
lar yıkanacaktır. ,harekete müsaade edilmiyecdi 

Yıkanma i~inde lazım olan su, ka - dükkan sahiplerinin dükkanları 
sap ve tavukçu dükklnlarına yapılacalt t!lda da kanuni muamele yapıla 

Günlerin peşinden: 

Balkanlılar Dili 
Her memlekette idealist adamlar vardır. Bugünkü Sırp, Bulgar, 

hattiı Yunan dillerinde birçok türkçe kelimeler bulunduğunu gören 
baır idealistler: "Acaba Balkan milletleri arasında mÜ§terek bir dil 
yaratılamaz mı~.. sualini soruyorlar ve bu suale: "Evet, mümkün· 
dür.,. cevabını da veriyorlar. 

Asırlarca Osmanlı idaresi altında yaşamış olmak Balkan milletleri 
araı:ıında aslı türkçe olan birçok kelimelerin yayılma~ına, bu birçok 
kelimelerle birçok da müşterek duygular ve adetler doğmasına hiz. 
met etmiş. Bu sayededir ki Balkanlı memleketler Büyük Harbten 
sonra biribirlerile kolayca anla§abildiler. Avrupamn bu en kan§ık 
devrinde biribirlerile el ele vererek kuvvetli bir sulh eseri kurdular. 

Balkan memleketleri arasında müşterek bir dil yr.ratmak, tabak· 
kuku miimkün olmıyan bir ideal olabilir; fakat böyle bir ideal sa· 
h\plerinin bulunması bile artık Balkanlı milletler arasında birlik ve 
yakınlık duygularının nekadar ilerilemif olduğunu gösterir. 

~ 

rita dairesini gezmek için geldiği za. kar§ı nefret eden sözler, bu doğru .. 
man Yugoslavlar Belgrad kalesine luk ve dürüstliik karakterinin bire· f 

Hasan Kumçayı ispanya Kral ane.ı 

General Franlıo d O h d 
/ T••t •• h t ) ki Feetlval programı Türk bayrağı koydular ve bu bay- seri ir. nun için siyasi ayatta at U Ull 3S a 1 311 

rağı korken: Yugoslav milletinin dostluğuna iti.4 hazırlanıyor tM .. cevherle 
"Osm~nl imparatorluğu Tuna mad edilebilir. İnhisarlar idaresi yaprak tütünle.: Festival i~ini görü§mek ve progra • U 

boyundan çekildiğı ~aman çıkarılan fştc im c.r1ıc defa ıo ara Belgrad re arız olnn lia§araf.la ka.t't bir mW mım tesblt etmek üzere bu işle me§guj t k 
Türk bayrağını bugün sizin şerefi- kalesindeki Yugoslav bayrağının" ~cadcle için yeni tertib.at almaktacı#. olan komite dün bir toplantı yapmıttıt sa ara pa 
nize ilk defa olarak kaleye asıyo· yanma Ti.Irk bayrağı çekildiği zaman lBunun için bu ha.!iB-rntı ifna edecek Spor §enlikleri. tiyatro, sergiler fes~'f • 

d d.} hatırımdan geçen "'CY bu mülahaza· ;'(flit) nevinden en kullanışlı mayile val i~i görüşüldükten sonra Bul~ verm iŞ ruz.,. e ı er. :ı 

Zannediyorum ki bir asra yakın lar oldu. Eğer Türk ve Yugosla"V ' mayii nebat üzerine püskürtecek en Macar hey~lerile de temas etmek ÜH 

bir zaman evvel silah ve ihtilal kuv- milletleri Balkan Antantı içinde bi-' lıruııanışlı ileti seçmekle meşgul ol~ re konservatuvar müdürü Yusuf Zi Eaki ispanya Kralı · 
vetile Belgrad kalesinden kaldırılan ribirlerinin kıymetlerini bilirlerse maktadır. Pe§teye· gidecektir. Festivale bizim yehnit üç yqmdaki halall 
T k b b ·· d 1 k 1 l bucrün Belgrad k l · ·· t•• d yan !ayetlerimizden de heyetler ioıtirak ede-ür ayrağmın ugun ost u e i e ~ a esı us un e Bu mayi ve aletler evvela inhisar ;ı Express gazetesine fU bevaımııll"' 
oraya çekilmesi, Balkanlar tarihin- yana d~lgalanan bu bayraklar dost· fidanlıkİarında tecrübe edilecek tec- cektir. , Junmuıtur: 
deki büyük değişikliği en güzel luk yolıle Avrupanın ve Akdenizin trilbelerdcn a.lmacak neticelere göre en --------------- "İspanyada ihtilal, bat 
temsil eder bir hadisedir. en uzak noktalarına kadar gidebilir. ı. fım.uvafık mayi ve alet önüm~?.deki mah • Geçml• Kuronlar rihten daha iki sene önce 

Osmanlı İmparatoru Tuna vi- ASIM US iuslıl senesi başında müstahsıle tavsiye - mı§tır. Kral Alfons da bu 
layctlerinden kalktıktan sonra hu- lolunacaktrr. 17 Nisan 1918 l' Jiazan.ılm. ası için 2,000,000 
ralarda bir Sırbistan devleti tecıek· İ tnh· 1 'd . · b tl !NG!LİZLERİN R1CA'I'TA ~ 

'S sene müddet le ıı:ıar ar 1 aresının u sure e ET1 vermı§tır. 
kül etmiştir. O vakit Türklüğün ' esa.Sen kalitesi seneden seneye yükse- M.AHAR General F ranko, sabık 
canlı olan, dti§iin~n. duyan herşeyi Avkatlıktan men! len ve dünya tütüncülüğünün erişilmez Berlin - Dü§ma>ı ba§h."tmıandanlı. Madridi on beş günde za 
buralardan- rnuhaceretle çekilmiştir. ·~ :t~~ ., , b'~"şalıikası haline gelen Türk tütün- ğının Armnntier kllrbunda uak:i oldıd eg"ı"nı· aöylemi"'ti. Ve bu, 1 
B d T .. kl b .._.. l .... ., İst.a:nbul barosu inzibat meclisi, a. • v mJ..: ı-,J t y • t• 1 .:,J- !'\ 'S un an sonra ur er u meme- k ;.'ıo"!~~...,.""" , , ... . • aerini ayni zamanda her türlü hasta. gu u.v• e ıuaını ugyanı 18 tıuu.un "': n'e!inin temmuzunda karar 
ketleri ve burada oturan insanları vu at 9CKIP ~autun bır sene müdde~ 'lıklardan da. ari bir c:s>kle getirmek i- krıye etmek için cephenin bir kı.mı.ıns 

O · · le avuk ti kta 'l · k ı t !>~ Hepimiz F rankoya in tamamen unutmuştur. nun ıçın a ı n men nı arar aş ır. rın· umumıt· ve·n.~t;i bı"r mücadeleye gı·. tcrketmek mecburiyetinde knlaooğı 
ff Y K 1 Al k mı t ~ ~ Mücevherlerimizi satacak müteve a ugoslavya ra ı e ·• ş ır.. rişmiş bulunmakt;drr. mt~hterrı.eldir. E3a3en ricatte mııhir o- B 

sandnn dört yıl evvel lstanbula ge· Fakat, bu karar henüz kat'ileşmc- lan /ngilizw hattı h<ırtıkdlerini Trolay. kadar ona para verdik. 
lip Ata türkü ziyaret etmesile Türk • miştir. Alakadarın, ağırcczaya müra- Bay Numan Menemenci lıkla tayin edeceklerdir. /ngilizZerin mı hi, F rankonun yabancı 
Yugoslavya yakınlığının başlaması caatla karara itiraz·hakkı mevcuttur. Hariciye Vekaleti siyasi müsteşan büyiik mu::rt/fr.riycti d.11fma milttlJ/ik- yardımile kazanacağını sa 
yeni Türkiyeye adeta Balkanlarda Kendisi, men kararının kaldrrrlması is- Bay Numan Menemend yarın ak§am Zerini feda r.d,crck valdt ue za.m.mıile Fakat bizim vaziyetimiz htaf 
pıechul bir alem keşfi gibi birşey teğile, ağırcczaya istida verecektir. Cenevreye harekr.t edecektir. 1 1;,cndilcrini kurtartn.c"k olm11-§tıtr. Krallığa karşı halkın aley rl', 
~m~tu~ &ro,~n~p~k~ar~k~n------------------------------ kri~zönüne~nK~~\ 

lhtimal ki Türkiye ile Yugoslav· müddeiumumiliğe bildirmiş değildi. '" ,... , zim için İspanyaya döntn~ 
ya arasında hiçbir siyasi ihtilaf Karar bildirilince, müddeiumumiliğin ' · ., '•a ..ş -; " uzun seneler acı ve tehlikeli 
mevzuu bulunmaması Türklerle bunu usulen hakyerlerine tamimi la. Sabık Kral Alfons, he~ 
Yugoslavların biribirlerine karşı se- zımgelmcktedir. Ve karar kat'ileşirse, • dar şaşkınlık i~indedir. _

1 
nelerce alakasız kalmalarını mucib bir sene müddet doluncaya kadar, a- paraya acıyor. Ben Ger.:,... 
olan bir sebebtir. Fakat ayni sebeb lakadar avukat, hakyerlerine girip da. koya acıyorum. O, güzel '11 
bugün bu iki milleti biribirlerinc va takip cdemiyeccktir. l bir çocuk. Bir idealist ... ., 
kuvvetli bir dostlukla bağlıyor. Çün. Baro inzibat meclisinin, bu Musevi 
kü bu memleketler şimdi menfaat- avukatın hakycrlcrini müşkülata uğ-
lerini Balkanlardaki sulhun ve sta- rattığı ve müekkcl!erini 1.arara soktu-
tükonun muhafa7.asında görüyor ve ğu iddia.sile yapılan tahkikatla bu uc-
l1.vrupanın bu parçasında bu mak- ticeye vardığı söylenilmektedir. 
sad için samimi olarak el ele ver- Şckip Adut, fücdenbcri en çok ti. 
miş bulunuyor. carct ve hukuk davalar:nı takip etmek 

Bununla beraber Türklerle Yu- le tanınmı~tır. 
goslavları biribirlerine yaklaştıran Dün bir gazete, kendisinin barodan 
amiller de vardır. Bu amillerin ba- çıkarıldığ!:ıı yazm15sa da. vaziyet, bi-
şı da her iki milletin karakterce bi- zim yazdığımız gibidir; m ·iddet kaydı 
ribirlerine çok yakın olmalarıdır. konularak avukatlıktan mcnedilmeklc. 

ismet lnönü ile Tevfik Rüştü 1 barodan çıkarılmak ar<'smda hayli ' 
Arası dün ayn ayn odiyansa kabul fark vardır! 
ettikten sonra öğle yemeğine alıko- . -------------
yan kral naibi Prens Pavl'i yakın- Hasta nakliye otomob:llerl 
dan gördük. Süvari Generali üni- Son zamanlarda belediye hasta nak-
forması giymiş olan Prensin her ha- liye otomobilleri işile de meşgul olmu§ 
li o kadar basit ve sadedir ki kendi- bu otomob:llcrc td:si komr.cıı;ına ka:ar 
sini saray muhiti dışında gören bir vermiştir. Bu hususta ıetkiklere başlan-
kimse bir devlet reisi mevkiinde ol- ıruıtır. 

- Vergiyi 1.cr:rscm saıı._rı clbfae aüımıycıcağım. 

- iyi ya i§te: Vergiyi vermemek için elimizde bir sebep var... _ . • .1 

- · - Fransız karikatUril -

lsvlçreden ici"a rn 
hassısı gel~yor 

lcra dairclerinn semt seıııt 
ması ve tasarlanan diğer ısl 
pılması için getirilmesi tasar 
tehassıs, yakında !stanbula 
lunacaktır. 

Mıntaka usulünün en ur~ 
fsviçrcdc tatbiki dolayısilc, 
sıs İsviçrcden gctirtilecelttlr· 
ni, "Hatay,, meselesi için 
giden heyete dahil adli ınüŞS 
çecektir. 

Mıntaka usulü tatbik s 
~ince, işsahiplerinin uzak 
geçmekten ve bu suretle vaJdt 
mekten kurtulacakları hesŞ 
Başka da kolaylıklar gör 
umuluY.or. 



Sanat ~ -. ,-~ 

iiriaretanele-
• 

rıne doğru 
11j" l'ltemf ekette sanat bir ihtiyaç 
0 11.1ıca.ga kadar vazife devletindir 

l 
Yazan: 

1 HAKKI SÜHA GEZGiN 
~URUN·"""""'"=====-========-== 

j~daki b· • genç sanatkarlar ara· Yazdığı eseri çoğaltmağa, yay-
drıııc k.a~~ lncse1eyi, günün hadise- mağa, şöhretini ufuklardan aşır
~ .1§1.ırıuşJc~· • Resimlerini basıyor, mağa sanatkarın gücü yetmez. Ad 12· 
t \c nı sıralıyor. Dava, san· layışlı bir zengine, zamanın say ıgı 

~ Ccç~~atkarın himayesidir. bir devletliye dayanmak zorunda-
e.,,let et erde ressamlara böyle bir dır. "Lelya ile Mecnun,, un bile 
l?tt, ki 

1 uzanmıştı. Öyle sanı· alın yazısı bu o ldu. 
'ta illıte~u son kımıldanış da, onla· Sanatı himaye yalnız §arkta gö-

C llleden doğdu. rüncn birşey de değildir. Hemen 
alt. ~nç rcasa ı r d l her memlekette ilkin derebeyleri ve 

da,~ l&tcrıd'"• m ann c ın en tutu • şatolar, sonra hükümdar ve saray-
tc .?11kenl~~ı ~~?.er ~e~.linc;, du • lar, sanatkarlann ellerinden tuttu
rıı' A;olıkJ gorulmuştu. Kaç ke-

ck> Lı. 1 ressam! da ne de· lar. 
}'cıı] rııç b .. 1 Ancak on doku zuncu asırdan 

Ctlc L oy eşey olur mu?,, di- d b" b" k d 
~ar§ıl t k B kib" r sonradır. ki e e ıyat. ıraz en i 

th be aş 1 
• u ır 1 şaş- kendine ncf es alabilecek b ir hale b:%t'tıın n, kendi payıma hak ver-

h~h İhtiya' Bir memlekette sanat, gelebildi. Okumak zevki halka in
~ ı..._-Ç oluncaya kadar sanatkarı dikçe, eser yaratanlann değeri yük
~ıı "<l§rrıd seldi. Sanatkarın himayesiz yürü· t : \'af r a taşıyacağı güne de· 
d~,~ ıtı. ~ e .de.vletin. dir •. Ed.ebiyat. yüşü, milletlerin tekamülüne de bir 

lh.._ 'tıUsık - d mü1"de sayılabilir. i ·""Q~ E( ·ı, mımarı ıye an-
k~ dt~e ~z.el sanatların, bir vatan Şu halde bizim genç edebiyatçı· 
ad~t ,~ırıı herkesten önce, başta· larrrnızın himaye isteyişleri neden 
çj~ oıı~~d Çünkü uyanık ve iJeri yadırgansın?., . 

~de b ır .. Ve onları başa ge- Zaten pek eskidenberi var olan 
't l'~h" u 8cnış düşünüşleridir. bu usul, hiç birgün aramızdan ek · 
fJl~!ıı cJı~~ akışını değiştirmek kim· silmiş değildir. T anzimatta Şinasi 
dq""ll. 13,l ~.değil. Geçmişte böyle efendi, pek ala Reşit paşaya sığın
t~ ~le r.ın böyle oluyor, yarın mıştı. Rahmetli Ha~imi bir idare 
d '• )ı ··..\l.a~k. "Hüseyin Bayka- meclisi azası yapan d a gene b öyle 
~ llti;-~rn·'.~ır Nevai,, niıı eserlerin- bir himayeden başka b ir§ey mi idi?. 
1l) de~ uş görüyoruz. Sanatka· Nitekim bugün de bazı gençlerin 
•ıt~i~Ylı~ tr ikindi gün.~şini'? .cö- yalnız şair oldukları, kendilerin
~ 1 \ıstii d aykaranın golgesını a- den ileride iyi eserler doğması bek
~ı;-~dar n .en nşırarak zamanımı- lendiği ~çin bankalarda Halkevleri 
)3 "llt'irı gctırdi. F nkat bu, Yalnız işlerinde, şirketlerde, devlet m e· 
k(l~~as~eıne~inden doğmuyor.. rnurluklarına kayınlmtf olduklarını 
lti~ bet hır Alişir.dc asla bu görüyoruz. 
ti~ d)lll1re~~zdi. Kim bilir bu Hükumetin kendine düşen vazi-
'i1J.ıd, bir ~k. ıçın yaranlmış kaç 'is- !eyi yaptığı inkar edilemez. Gerçek 
· ·~!ld~ll 1~aye ufku bulamamak bir eserle ortaya çıkan yen i varlık-
~ ti Cdi, .~0nüp gitti. "lfnsuri,. lara da onun kucağı açıktır. 

hı~, F h" "F· d .. ~G ,'<118<\ erru ı,, ır evsı,, e· Koca Volter bile halkın ruhuna 
ı' 1lbatl\taylarında altından dökül· ininceye kadar, saraydan saraya 
~da b tahtını bulmasalardı, nr- koşmuş ve bu himayelerden mah
~l u kadar engin şöhretler rum olduğu vakit de, kaleminden 
~ aiıirn ~~1• çok saatçilikle geçinmişti. 

l'~~ k 1 •vnn edebiyatımıza bir Maaşlı ressam, aylıklı şair olur 
)ıı\ 1~ı bia bur Üstü her şairin dn· mu? diye sorar, dudak bükerken , 
h Ilı ~\ı} tf.'saray veya bir konak muhit şartlarını göz önünden uzak 
~ı 'il) f\arıu ~zuli bile hem "Hatai,. tutnuyalım. 
'it-~ I} a 'k'" den caizelcr alma- Hem şai ~~ şiir yazsın d iye ayhk 
'<ı4 lı. !:'ak i belki nslında bir el- verilecek deiJil ki. Onu yaşatacak 
~lıııı~tecest~ ona parlaklığın en bir iş bulunacak. Yahut gerçekten 

~~\lnd nı Veren himaye ku- değerli yazıları satın alınarak bası-
Çİ, ·~ile) a~ ?aşkası mıdır? lacak. Bunun sanat bakımından 
Ve~~~ ~I lıtıen, Leonar dö Vin- da faydalı tarafları var. Gerçi bir 
1tııdct~~ D~kansa, g:ıh Roma ve sanatkar altın şıkırtısından çok a l-

Sq d ~lu ·alannın kamıdları al· kış sesini beğenir. Fakat kuru a l-
l'a~ llatı arına kavuşmadılı:ır mı? kışla yaşıyamıyacağım da pek ıyı 
~~ bu ~z:nası ızbraptır. derler. bilir. 

tı~ arn\\l ıra~!ar arasına açlığı Bazılnrının güldükleri bu mesele 
~Qıi 1' tıc r

1

• Çunkü açlık ne şiirin karşısında ben düşünüyorum. Çün
t ıı ~ aherı~~ın rengi, ne de musi- kü daha diin denecek kadar yakın 
lııı h'allkara

1

b~r. O, istidadı söndü- bir geçmişte, sanatkarların hima· 
\>iltılıkYvtlrıln§;1 gecedir. Mide ada· yerleri çaresi aranırken, Darülace· 
~~I, -tarı \t •rır. insan ise hay-

·~tnı~ o~l aklaştığı kadar sanata zede bir pavyon ayırmaktan başka 
.ı· <'\h ur. şey akla gelmemi~ti. 

ltalyan Ticaret Odasının 
senelik toplantısanda 

ltalyan Elçisi 
TUrk - ltalyan ticaret mu

ahedesinden sonra 
lktısadl hayatın inkişaf 

ettl§lnl söyledi 

Şehrimizdeki İtalyan ticaret odası 
senelik toplantısını yapmış; toplantıda 
İtalyanın Ankara büyük elçisi ile, Türk 
ofis mümessilleri bulunmuştur. 

İtalyanın büyük elçisi B. Karlo Galli 
söylediği nutukta, evvela, İtalyan im -
paratorluğunun kuruluşunu ~elamla -
mıı ve Türk - İtalyan ticaret muahe -
desinin akdini tebrik etmiştir. İtalyan 

elçisi, siyasi istikrar sayesinde Türkiye 
iktısadiyatının daima inki~af ettiğine 

işaret etmiş, bilhassa Atatürkün mil -
Iiyetpcrverliği ve ismet inönii ile ar • 
katlaşlarının durendişliğinden ehem • 
miyetle bahsederek İtalyanın bu nok -
talara olan takdir hislerini tebarüz et -
tirmiıtir. 

İtalyanın büyük elçisi, neticede ti -
caret odasını tebrik etmiş, onun faali • 
yetinin yalnız Türk - İtalyan malları -
mn mübadelesine münhasır kalmaması
na, ayni zamanda Türk - İtalyan ik
tısadi hayatının bütün sahalarına teşmi· 
1i tazım geldiğini söylcmiıtir. 

Belediyenin yeni bir 
hararı 

Reklam tabelaları 
Yılda üç defa kontrol 

edilecek 

S-KURUN 17 NiSAN 1937 

Rüşvet duruşmasında bir hô.dıse: 

Onnik iplikçiyan, söz 
söylerken, b·rdenbire .. 

Yerine oturdu, "Rahatsızltğım arttı, 
müdaf aama ·devam ede111igeceğim,, 
dedi ve duruşması kaldı 

Birb-; giin evvel A lemdar cad
desinde yapılan cürmümeşhut ha- • 
dise,imn duru§masr, müdafaaya 
kalmıştır. Dördüncü cezada dün 
öğleden sonra bu duru§maya devam 
edildi. 

Ayni yerde " Onyon .. sigorta şir
ketini dolandırmaktan duruşmalarr 
yapılanlardan Onn ik lplikciyanın 
bu dava do~yasmdaki 2 istidayı İm· 
ha maksadile zabı t katibi Avniye 
1 00 lira rüşvet venneğe teşel>büs 
ettiği iddiasile, meşhut !UÇ kanunu
na göre başlıyan duruşmasında, 
müddeiumumilik ceza istemi~, On· 
n ik Jplikciyan tevki f olunarak, du
ruşması m üdafaaya brrakılmıştr. 

ilk duruşmada da rahatsız bulu
nan ve adliye doktoru Salih Haşim 
tarafından · muayenesi yapılarak 
hakkında rapor verilen Onnik f plik
ciyan, dünkü duruşmaya, ·yeni 
tuttuğu· bir avukatla b irlik te gitdi 
ve müşkülfıtla söz söyliyerek, şöyle 
dedi: 

- Ben, rüşvet vermeği aklıma 
bile getirmiş değilim. Sigor ta da
vası dolavısile arada sırada dördün
cü ceza • kalemin~ gidiyor, katip 

Olgunluk 
Günler 

Avniden, bazı evrnkı tetkik malı:) . . . . . ~ 
sadile dosyayı gosterınesını ıstıyor· 

dum. Bana hep müşkülat çıkarı
yor, "Siz n~ geliyorsunuz? Vekili
niz var, ya!,. diyordu. Halbu ki, 
her davalı, her zaman dosyasını tet
kik edebilir. Hem ·vekili, hem de 
kendisi, buna s:ıliıhiyettar, bu hu
susta hür ve serbest değil midir? 
Öyledir! Derken, geçende bir gün 
Avni sokakta benim yüzüme ha· 

\ 
karak .. Sen benim yiizi.ime iyi bakı 
Ben sana faydalı olabilirim. Dedi 
Ne demek istediğini bilmem! Hiç 
anlamadım 1 Sonra da, bu iş başı· 
ma ,.,.eldi! Ben, onun evinin ·verini ... J 

bilmem, ki oraya gitmiş olayım! So
kakta karşılaştık ve... 1 

Onnik İplikciyan, birdenbire ye· 
rine oturdu, rahatsızlığı arttığın
dan müdafaasına devam edemiye· 
ceğini söyledi, mazur görülmesini 
riça etti. 

Heyet, kısa bir müzakereyi mü
teakip, rahatsızlığım göz önünde 
tutarak, duruşmanın devamını 21 
nisan çarşamba günü saat 14 e hı· 
raktı. 

imt ·.hanları 
Belediye levhalar, tenteler ve siper

ler gibi !eyleri de tetkik etmeğ başla -
mııtır.BunlJ.ra seneden seneye resim kon 
duğu iı;in bazt suiistimallcr göze çarp
maktadır. Çünkü belediye tabelalara sc· 
ne başında resim koyduğu için yıl için
de b:rçok müessese sahipleri tabelala • 
rının mikdarını resim alındığı mikdar· Bakanlık 
dan fazla büyütmektedirlcr. 

tesbit edildi; sualler 
tarafından gönderilecek 

Bundan sonra afişler belediye tara - Kültür Bakanlığı olgunluk im· 
fmdan yılda üç defa kontrol edilecek - tihanlarmda, esk i talimatname hü-
t . kümlerine göre, .b. ir ders•en sınıfta ır. t 

kalmış olanlşrı Universiteye kabul 
etmişti . Bu talebelerin ikmale kal
dığı derslerin imtihanlart hakkında 
Bakanlık bir tamim hazırlryarak biıi· 
tün okullara göndermiştir. 

Mekteplerde 
Hastalıklara karşı 
alınacak tedbirler 
Sıhhat Bakanlığı istilai bi:: şekilde 

okuUarr sarabilecek hastalıklar hakkın -
da alınması lazım gelen tedqirlcr için 
bir tamim yaparak Kültür Bakanlığına 
göndermi~ti. Bu tamim Bakanlık vası • 
tasile bütün okullara gönderilmiş bu -

lunmaktadır. Okullarda çıkacak grip, 
kızamık, dizanteri, çiçek ve saire gibi 
sari hastalıklar hakkında okul!arca a • 
lrnması lazımgelen tedbirler derhal alın· 
dıktan sonra vaziyet hemen Sıhhat Ba· 

Şehrimizde lıu gibi tal~belerin 
imtihanları lstanbul kız ve Kabataş 
liselerinde yapılacaktır. 

Olgunluk imtihanına girecek ta
lebelerin: Türkçe kompozisyon, e
debiyat, tarih coğrafya, riyaziye, 
fizik kimya, tabiiyc derslerinin sor· 
guları, eski imtihan talimatnamesi
ne göre; İmtihana girenlerin de ri· 
yaziye, tarih coğrafya, tabiiye im
tihanlarmm sorguları Bakanlık tara · 
fmdan kapalı zarflarla gönderile • 
cek tir. 

\ Olgunluk imtihanının felsefe ve 
içtimaiyat dersi ile eski talimatna· 
me hitkümlerine göre, Bakanlıktan 
sorguları gelmiyen derslerin sualleri 
imtihanları yapmak üzere toplana
cak komisyonlar tarafından sorula-
caktır. • 

26 nisanda T lİrkçe kompozis
yon: 27 nisanda edebiyat kolu e· 
debiyat; 28 nisanda edebiyat kolu 
tarih coğrafya, fen kolu; fizik kim
ya; 29 nisanda edebiyat kolu: Fel· 
sefe içtimaiyat; fen kolu tabiiye ; 
30 nisanda fen kolunun riyaziye 
imtihanı yapılacaktır. 

Eski talimatnnme hükiimlerine 
göre imtihana girenler için de ge
ne ayın 26 mcı güniinden başla . 
mak üzere, ayni komisyonlar tarn
fmdan yapılacaktır. 

kanhğına 6ildirilccek ve gelecek ccva· ~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet Demiryolları 
idaresi 

ba göre hareket edilecektir. 
KURUÇEŞMEDE~ 

IQ) ltnet ''N 
ı ki ~ brahirn edim,, olmadan ne 
~İrerı 1. tnlerj Paşanın lale bahçeleri 
hı~ ~tıcelikl ~evki imbiğinden ge· 

.2 gazete arasında YUksek mektep mezunları 
l sk4n Umum MUdUrU bugUn ı Açllan karfıhkh davalarda arasından mUfettlf alacalı 

Trakyaya gidiyor karar Devlet Dem:ryollarr idaresi şimdiye 

KömUr depolarmın burun
duğu sahada r- ıhtlm 

yapllacak 
J~uruçeşmcde kurulacak ola .:ı kömür 

depoları hal~kınJaki proje hazırlanmış -
tır. Depoların bulunduğu saha fıOO met
re uzunluğunda bir rıhtım ycıpılacak • 
tır. Tahmil ve tahliye için rıhtımların 

üzerine büyük vinçler yapılacak, bu su• 
retle işler çok sür'atle görülecektir. 

~iitinuı s elrı lürk şairine o bü· 
\l" u ta l " ~ 1\-ıl<>:yle birken ıgmı verdi. 

h ~de anca.1- ~ara atılmış olduğu 
v~di "'· 

r Pek ·· J 
(ltll oy e Üstad şair gerçi 

eş'arı la.b' kum amma 
D· a hoş gelir bilmem 

~!k\ı ~cbilirken ne halettir. 
'ili\)~ ulunca: ' dehusı bir himaye 
t dur ben· 
ilt~e un siihani.'l'l mahlas 

:Yler · 
anı !eh . . . ıste::nez 

l'l.rnızın nüktedan· 

~\ı ~ibi lan 
~t\ı. trıa~ru b. • 
D· r ır suziılüşle ko-

~ı 1"a 1 ~. 1 ı 11 t\td k• 
~d·ı tı a ı 
t 1 rrı~ ~. birin· ~c~n,.vilerc bakı-
lldur. ~0tiir"u" 1 

.. ır ~ahsiycte ithaf 
· .. nu 13 z. unun sebebi 

Evvelki gün Ankaradan §ehrimizc 
gelen iskan umum müdürü Bay Cevat, 

tdün iskan müdürlüğünde mcJgul ol -
muştur. 

Bay Cevat bugün Trakyaya gide -
cek, göçmenlerin iskanı meselesini tet
kik edecektir. 

Romanyada buğday 
lhr,acall 

Dün şehrimize gelen bazı haberlere 
göre Romanya hükumeti memleket -

ten buğday mahsulünün çıkanlmasmı 
yaı:ak etmiştir. Bu habere delaleti ha -
kımmdan hususi bir ehemmiytt veril -
mektedir. 

Belediye bUtçesl 
Yeni hazırlanan bdediyc bütçesi tas· 

dik edilmek üzere dün muh.ıscbe di • 
rektörü Bay Kemal tarafından An~ara

ya götürülmüştür. · 

İstanbul üçüncü ceza hakycri, "Cum· 
huriyct,. ve "Açık Söz:., gazeteleri ara· 

sındaki karşılıklı yakışık almaz neşriyat 
davalarının duru§masını bitirdi, dün sa
bah kararını bildirdi. 

" Cumhuriyet,, in dava ettiklerinden 
karikatürist Ediple muharrir Nizamet -
tin Nazif. beraet ettiler. "Açık Söz,, 
neşriyat müdürü Etem İzzet Bcnicenin 
6 ay hapsi, ancak "Cumhuriyet., tc ya· 
zılanlarla da kendisine hakaret edildi· 

ğindcn, bu cezanın düşürülmesi karar
laştırıldr. "Cumhuriyet., in neşriyat mü
dürü Hikmetin de, 6 ay hapsine, fakat 
öbür tarjfın hakaret yollu neşriyat yap
mış olması cezayı hafifletici sebep ola • 
rilk görüldüğünden, bu müddetin 2 aya 
indirilmesine karar verildi. Kendisinin 
evvelce hiç cezalandırılmamış olması ve 
hüsnühali dolayısilc de, bu cezanın çek-ı 
t irilmemcsi ayrıca karar altına alındı. 

kadar ortamektcp mezunları aı asından 
alman ve stajdan sonra Devlet Demir
yolları mektebinden geçirilen hareket 
ınc:nurlı:rmın yeni bir grupunu ilk de • 
fa olarak yüksek mektep mezunları a· 
rasrndan seçmeye karar vermiştir. Bu 
suretle büyük istasyonlar için ıiyakatli 
hareket müfettiş ve istasyon şefleri bu· 
lunacağı kanı:ati vardır. Ayni şekilde 
ehliyetli mıntaka müdürleri y~tişecek • 
tir. 

Yeni alınacak vüksek mektep me • 
zunları doğrudan doğruya hareket mü
fettiş stajyeri ünvanını alacaktır. Bun: 
larıh 30 yaşını geçmemiı olmc.sı ve . şı· 

mentlifercilikte aranılan evsafı haiz ol -

Kuruiacak olan depolarda her za -
man için 80,000 ton k<imür bulunduru
lacaktır. 

lst;klal Lh~cshtdc teren 
istiklal lisesinin 15 inci yıldönümil 

münaseqetile dün okul salonunda bir 
tören· yapılmıştır. T örende İst.lnbul kül 
tür direktörü, ispekterler ve biı ~ok öğ

ması ıarttır. Kendilerine iki ~ne d~ • -------- ------
vam edecek stajları esnasında 130 lıra lenlerden en layık olanlar iki ser.e sonra 
maaş verilecektir. İki senelik stajdan bir senelik staj görmek üzere muhtelif 
sonra liyakati görülenlerin mnşları 151 Avrupa memleketlerine gönderilecek ve 
liraya çıkarılacaktır. oranın ıim~!fer idarclerin~e çah§a • 

Ayrıca bu gençler i5'inden lisan bi - caklardır. t' • 

retmenler hazır bulunmuşlardır. 



1 Büyük Millet Mecllsin.tltJ 

Himid'in hatırasına h 
Dün Mecliste mülıim müzakereler oldu 1 Ankaradan 1 

A k " ••Jk" t k ••t Sultanahmette 

meten bir dakika sük 
s erı ve mu ı e au - Büyük bir 8bide 
ler arasındaki fark yapıhyor 

V lltyanı 1 incicl.e) 
Heyeti umumiyenin bir dakika 

ayakta durmak ve sükut etmek su
retile miiteveffanın yüksek hatıra
sına kar~ı gösterdiği saygıdan son
r~ da Parti Genel Sekreteri ŞHkrü 
Kayanın aşağıdaki takriri okunmU§· 
tur: 

"Büyük pir ve Parti ' 
dülhak Hi.mit T arhan'ın • 
ruma hürmeten cebeniıı bit 
aaat tatilini teklif ve rica . 

MUlkt tekaUtlerln de askeri tekaütler gibi Uç ayda bir 
muayenelerini isteyen takrire Maliye Vekili cevap verdi 

Kışla . 
vergı 

inşa ve tamiratı - Ecnebilerden 
alma meselesi - Memleketimize 
seyyah niçin gelmiyor? 

Ankara. 16 {Hususi) - Büyük ]unurlarsa bu hususta bir teklifi 
Millet Mecfüıinin bugiin, Hamidin kanunide bulunmaları dahn muva· 
hatraınnı tazizdcn sonra akdettiği fık olur. 
ikinci celsede General Kazım Scvü- KIŞLA lNŞA VE T AM1RLER1 
tekin askeri mallıllerin her üç se- Maliye Vekilinin bu izahatından 
nede bir tabi tutulduklan muayene- 1 sonra gene General Kazım Sevü
ye, sivil malullerin de tabi tutulup 1' tekin'in nsheri emlakin in;;a ve l<ı· 
tutulmadıkları hakkmdnki sual tak- miri için 2283. 242; numaralı ka. 
riri okunmuş ve Maliye Vekili B. nunlar ile verilen tahsisat ile neler 
F uAd Ağralı şu cevabı vermıştır: yapıldığını ve Cumhuriyet hüku-

"T ekaüt kanununun askeri ma. metimizin baş ~ehri olan Ankarada 
lUllere vermiş olduğu hak ile mülki bir kışla inşnsı hakkında bir teşeh
malullere vermiş olduğu hak ara- büs olup olmadığı hakkındaki sual 
smda biivük bir fark vardır. As- takririne karşı da l\ 1illi Müdafaa 
keri ma!Gllerde emraz cetvelinde Vekaleti siyasi miiste'ları B. Necib 
tasrih olunduğu veçhile, vazjfe ica- Ali Küçüka izahat vermiş ve kışla 
bı olarak birinci, yahut ikinci dere· inşaatı için Merzifonda Bovard mü
cede a!keri mnliıllerden bir zata tah- cssesesine ait olan kısmın alındığını 
~is olunan tekaüt maaşı, hizmet söylemiş, diğer bir kanunla Veka· 
müddetine göre hesab olunacak te· letin inşaat hakkında aldığı tedbir· 
knüt maaşına, tekai.it olmadan ev· lerj ve planı anlatmı~trr. 
vel aldığı manşın emsal hasılı ile te· ECNEBİLERDEN VERGi 
kaüt maaşı arasındaki farka yüzde Bundan sonra Tiirkiyede ec-
doksan zam olunur. Böylece bir nebilerin seyahat ve ikametleri 
askeri malfıle hemen hemen Aslı hıtkkındaki kanuna miizeyyel 
maas d<;:rccesine yakın bir maaş tah- 936 numaralı kanunun bazı 
sis olunur. maddelerinin değiştirilmesine «· 

Mesela 1 00 lira asli mnaşı olan it layihanın miizakeresine geçil-
ve 20 sene hizmet etmis birinci de- miştir. Bu müzakereler ~snasmdn 
rece uskeri maluliyetten' tekaüt ol- Dahiliye Vekili ve C.H.P. Genel 

-:friasr lrit:tiW' ~ len bir zatın evvelce Sekreteri B. Şükrü K<aya bazı mi.i
cmsali nasılı ile almakta olduğu ma· talealara -ccvab vermis ve ezcümle 
aş 300 lira olduğu halde tekaüt ma- demiştir ki: ~ 
'l\Şİ ile emsali hasılı arasındaki far- Eenebi tabirinden memleketi gez. 
km yüzde doksanı zam olunca 2 7 5 mck, öğrenmek için gelenler anla.şılır 
lira kadar tekaüt maaşı verilmiş ki bunlara "Turist,. denir, bunlar mcv-
olur. zuubahis kanunun haricindedirlcr. 

Ankara, 16 (Telefonla) - !stanbul
da Sultanahmette büyük bir abide ya. 
pılacaktır. "Devrim anıtı,, adını tqıya 
cak olan bu ·bidenin üç cephesi bulu
nacak ve 150 metro irtifada. olacak
tır. Abidenin cephelerinde tarihimizin 
muhtelif üç safhası canlandırılacaktır. 

işçi tedariki için 
bir büro kurul11gor 

Anküra. 16 (Telefonla) - Zi..rcat 
Vekilini Adana ve havalisi ziyaretinde 
kendisine en büyük dert olarak amele 
tedariki meselesi söylenmi§tir. Seya -

Takrir reye kon!llUf ..,,, 1 

kabul edilerek celse 15 
cdilmi§tir. 

Hamid'e ait vesikalar 
Ankara, 16 (A.A.) - Cumhu

riyet Halk Partisi Genci Sekreterli
ğinden rica olunur: 

Biiyük şairimiz Abdülhak Ha. 
midi tebcil etmek, onun hatırasını 
daima hafızalarda ve kütüphaneler· 
de muhafaza etmek için ona ait ha
tmıları, fotoğrafları, ondan men· 
k~ıl f.ıkralar!• nükteleri, mektuplo.rı 
bır cıld halındc toplamak istiyoruz. 
Bu hususta bize yardım etmek ıs-

tiyeceklerinden emin 
muhterem zatlara ıimclideO 
kür ederken bunları 
Cumhuriyet Halk Partisi 
reterliği adresine yollaın 
ederiz. 

Arzu edenlere Hamidin 
larınm ve fotoğraflarının 
kli~el~ri alındıktan sonra · 
cektir. 

hatten dönen Vekil Vekaletin yardımı --~=----:--::--------------___.::.___.,._.. __ _.,. 
rica edilen bu mesele hakkında tetkikat Ergani tahvilleri 
y.:pmrş ve şu neticeye varmı~tır: K Az A N 

Seyhan ve İçel vilayetlerinlc amele A N 
ve i~ sahipleri ile Vekalet mümessilleri 
tarafından idare edilecek iş büroları ku- n ~ m ara 1 ar 
rulacaktır. Bunlar mıntakanın i!ııiz a -
melesi ile iş ı.ahipleri arasında mutavas- Ankara. 16 (Hususi) - İkramiyeli 
sıt rolü alacaktır. yüı:de 5 faizli 1933 Ergani istikrazı tah

Jslanbul Vali 
Muavinliği 

Ankara, 16 (Telefonla) - İs tan bul 
vali muavinliğine emniyet müdürü Bay 
Salih Kılıç'ın ve emniyet direktörlüğü
ne Beyoğlu Kaymakamı B. Darişi'n ta
yin edileceğine dair olan haber bura -
da mevsimsiz sayılmaktadır. Dahiliye 
V ekalcti yeniden bazı vali muavinlikleri 
ihdası için Büyük Millet Meclisine bir 
kanun projesi vermiştir. 

Bu proje kanuniyet kesbettikten son 
ra istanbultla ikinci bir vali mua,·inliği 
ihdasının mevzuubahsolacağı söylen · 
mcktcdir. 

1·ahsilat geçen 
seneden fazla 

Ankara, 16 (Telefonla) - içinde bu
lunduğumuz yılın 1 O aylık tahsilatı 200 
milyon liraya yakındır. Maliye Veka -

villerinin dördüncü amorti ve sekizinci 
ikramiye kcJ:desi yapılmı§ ve JU numa
ralar kazanmı§tır: 89. /89 numaralı tah
vil 30 bin lira, 30.2 7 3 15 bin; 143.898: 
19.182 ve 196.678 No. 3 bin lira; 87.370. 
69,261; 134.758: 137.473, 155.980 ve 
161.884 numaralar 909 lira. 289 adet 
ayn numaralı tahvile 120 şer liralık ik
ramiye çıkmıştır. 

Ayrıca 5.400 tane tahvil numarasına 
amorti isabet etmi~tir. 

Keşide listelerinin Merkez Bankaat, 
f ş Bankası merkez ve şubeleriyle mal 
sandıklarından tedariki mümkündür. 

Kredi Fonslyede 
kazananl8r . 

Kahire, 16 (A.A.) - Yüzde 3 faiz-
li ve ikramiyeli Mısır kredi fonsiye tah
villerinin dünkü !iekilişinde: 

Balkanl•rdakl nU 
takviyeye çaht• 

Londra, 16 ( A.A.) - S. 
solini ile 8. Şuşnia araııııdt 
lacak mül~kattan bahseden. 
Telegraph'ın Roma muhabitl 
le diyor ki: 

.,Airçok müşahedelere 
temmuz 1936 tarihli Alrrı~ 
''uaturya anla~masındanbetl 
Avusturyanın Almanya ile 
mCJİ değil!!e bile ona 
müebbeden önüne 2eçilemi 
gittikçe daha iyi anlamakta 
ya, Akdeniz meseleleriyle "! 
temlekr: İmparatorluğunun ~J 
fiyle gittikçe daha çok metf': 
ken, merkezi Avrupada ototl 

den kaybetmekte ve bun' 
Balkanİardaki nüfuzunu t 
çal:~maktadır.,, 

Diğer taraftan 20 sene hizmet Bir de gelip benimle beraber bu 

1903 senesi tahvillerinden 566.335 
numaralı tahvil: l 00.000: 1911 seneı:i 

tahville:in:len 396.105 N o. lu tahvil: 
50.000 frank ikramiye kazanmt~!ardır. eden mülki malullere bahsolunan memlci\ettc yaşıyan, oturan, knzannn leti bu mikdarın ı 935 senesi on aylık 

• bl k tahsilatından 18 milyon lira fazla oldu- ---------------

Varşova, 16 ( A.A.) -
kamalın talebi ÜT.erine ,,\.l~ 
yaıında Polonya hududu isti 
de yeniden sevkulceyşi üç ot 
lu inşa edilmekte oldul?unu 

hak ise yirmi sene hizmet etmiş .r ısım ecnebi vardır ki benim verdi. j -· · 1 ğunu bildirmektedir. 200 milyon lira • 
hesabiyle tahsis olunacak tekaüt gım vcrgıyi vermemektedir. ~tc bu J-l •t • bildirmektedirler. 

'·n . ıdan 190 milyon lira bu yıla ait vergi. aı·p gemı erı-mnaşına ancak yüzde 50 derecesin- .-... n \'ergısinc mukabil kendilerinden 
ufa k b" lcrden, geriye kalanı da geçen sene tah-

Bu yollar BE:rlin • Breşl•11 

dan başhyarak yelpuc şelcliııd' 
ya hu<luduna kadnr uzanmakt de bir zamdır. Kezalik daha aşağı cı ır vergi almak istiyoruz. Bu- • • Yi l 

h sil edilemiyen verigilerden mürekkep - m lZlll ugos av derecelere inecek olursak daha bii- nu er memleket almaktadır. !svicre , -
yük farklara tesadüf ederiz. Bunun· dahi almaktadır. Oradan gelen arka- tir. 
ıa beraber askeri malullere verilen da.şiarımız oteııcrac, ecnebilerin bir Adliye bi11ası için ya seyahati 
bu fark gayet yerindedir. Mülki gi.ln için yemek paralanna. ilave cdıle-
mcmurlara verilen fark. masa başın- rck alman vergiyi pckfüa bilirler. 
da çalı~mak suretiyle devlete hizmet !IEMLEI\ETIMIZE SEYYAH NiÇiN 
için geçirdiği senelerin bir ikramiye- GEIJMIYOR'I 
sidir. Askeri malul ise harbte, Dahiliye Vekilimiz bundan sonra 
darbta, bayırda, dağda, ~urada turizm meselesine geçerek şöyle de. 
burada bin bir tehlike karşısında mi§lir: 
devlete hizmet icin viicudünü yıp- "Turizm denilen ljey bir hikayedir. 
ratmıştır. Bu itibarla iki sınıf mn- Bir masaldır. Bazı mcmlckf'tlcr vardır 

Ankara, 16 (Telefonla) - Adliye 
V ckaleti btanbulun Adliye binası için 
biıtçeye 500,000 lira koymuştur. lnıa -
ata 938 yılında başlanacaktır. 

* JKTISAT Vekaleti ticaret od<ısı 
bütçelerinin tetkikine başlamıştır. İs • 
tanbul ticaret odası bütçesi bugUnlcr
de istanbula tasdik edilerek gönderile • 
cektir. 

- Biihı eş elçimizin 
ziyafet~ 

(Ustyam ı incide) 

Saraybosnanm miaarirleri ııaat 10.30 
da Askeri mektebi ve müzeyi gc:zmişler, 
s<ıat 13 te de vali tarafından bir ziya • 
fct verilmiştir. 

D'ğer taraftan. Bclgratta bulunan 
Bayan İnönü ve refakat:ndeki Bayan • 
lar, kendilerine tahsis edilen yatla 
Dubrovnik'e ıitmişkr ve koy fa bir ıe· 
ıdnti yaptıktan sonda turi;:m pavyo ~ ----~------ Jd 
nundi!ki sergiyi gezmişlc:tlir. 00 O ze Jzele of P 

lul arasında mühim bir fark olması 
1 

ki oraya gidilmesi mecburidir. Hasta. 
gayet tabiidir. Böyle bir fark ol· lar ve oraya alıaanlar itiyacl hnlincle 
masma göredir ki askerlerin maluli- 0 mcmlekct.lere ~idcrlrr. lngili~crin 
yet derecesini üç senede bir yok- Niec gitmesi işte öyle bir itlyattrr. o. 
]ayarak eğer az dereceden yukarı rada akarları ''ardır veya herhangi 

Bükre.", 1G (Hususi) - Elçimiz YUGOSLAVYA HARP GEMiLERt. Dün saat 5,20 de İstanbul,; 
si oldukça şiddetli bir ıelı:cl•. 
miştir. Zelzelenin merkez uttil dl 
buldan 8.900 kilometre me••f' 

dereceye çıkmı§sa terfihlerinin gÖ· bir mülkleri Yardır. Bazı Türkler de B. Tanrıöver ve Bayanı diln aksam ı1'.1lZi BtKUYOR 

zetilmesini vazii kanun istihdaf et· İs\·içrcye giderler ki bu da itiyatları 
miştir. Mülki memurlardan malul Yiizilndendir. 
olanlar için kanundn bu esas kon· B. Şükrü Kaya iki nevi turist oldu-

Başvekil B. 'I'atarcslw ECrefine elçilik 
binasında bir ziyafet vermişlerdir. Zi. 
yafette birçok devlet adamları bulun
muştur. mamıştır. Böyle bir esasm dahi ğunu. bunlardan birinin memleketin 

konmasına mahal olmadığı kana· güzelliklerini görmek, diğerinin de ik-

atindeyim... limindcn istifade etmek için geldikJc- Sov yetle A merı· k 
Süal takriri sahibi General Ka· rlni söylemiş ve bunun bir itiyatla ya. y · a 

zım Scvütekin söz alarak, Finans pıldığını ilave ederek demi5tir ki: • ı b b 
Bakanının mütaleasma iştirak etme· Turizm dc;ıiJd.ği valcit hırist bi:o:.c 1 e er a er 
diğini söyliyerek demiştir ki: gc'miyor <liyc mcm.lcltctin, meırJe!cct 

Memurin ve tekaüt kanunları halkının kalbine hiaan vermemelidir. Klll1Velll bir donaııma 
. malulleri tasrih ediyor. Memurini T~r:'t. geJıniyona, 'bu. kzlbahat ne hü - VUcude getirmek istiyor 

"lk" d 1 l l kumetın, ne memle.ı<ctin, ne milletindir. mu ıye en ma O o anlar da her üç s· 
senede bir muayene edilmeli ki ma- !l"takUTı e•!ti j:_iyatlann nelice5İ olard< 
Juliyeti ziyadelesmişse '-'Üksek dere- ~..ktnlann l>afb ta.rafa gitmelerinden i-

d " "' barettir. Yoksa Türkiye hükü~ti cüm-
ce en maaş alsın ve yahut maluli huriyeti L.-urdu1rtan sonra hahikaten tıı-
yeti zail olmuşsa ni ~in maluliyet rizmi getinn~ için gerek kanunları;la 
maaşı alsın ve bundnn devlet hazj. ve gerek idaruinde icap eden bi:tün 
nesi mutazarrır olsun. Adalet te-lli bi.~ün tuhilatı göıtermiıtir.,, 
K . etmesi için her halde onların Dahiliye Vekilimizin izahatından 
C!a muayeneleri lazım gelir.,, 

ıonra l&yihanın bir defa da ekonomi en-
. ~!iye Vekili Fuad Ağralı - cümeninee tetkik edilmesi hakkındaki 

Bız .~~le anlıyoruz ki, kanunun gö- tzkrir okunarak l:abul edilmiftir. 
zettıgı fark, arzettiğim sebepten Meeliı Pazartesi s:ünU toplanacak -
dolayıdır. Bunun aksi mütaleada bu. tır. 

J.-ondra, 16 (A.A.) - Havaıı ajansı 

muhabirinden: 
Bahri mahafil, dUn Sovyet sefiri B. 

Maiksi, clün B. Norman Davis ftreflne 1 

vermiş olduğu öğle ziyafetinde kuvvet-1 
li b:r Sovyet donanması vücude geti • 
rilmesi hususunda Amerikc:nın mesai 
birliğinde bulunmasını istemigtir. 

Sovyet sefirinin B. Norman Davi•'e 
Nourrr.!l:ıtık'de bi:- füısübahri vücude ge
t!rilme3i hakkındaki Sovyet pla•ılarına 
dair malumat vermit olduğu söylen .j 
mektcdir. 1 

Belgrat. 15 (A.A.) - Bütü11 Yu,os
lav ı::u:etderi, dost ve milttdik Türki -
yenin I;a~vckili ismet fnönil v: Harici - min edilmİ§tlr. 

ye Vrl:ili doktor Aras'ın ıcyahatleri taf- ------------
sHatını ver:rkcn. her yenle kendilerine: l zmir F uarıfl 
karşı gösterilen heye-:anlı hüsnükabulü 
teb:uüz: ettirm::kte ve sahil mıntıkası evlenme ,a,, 
h<ılkının, Türk hı:rp filosuna mensup 
bazı gemilerinin Yu~oslav sularına ge - V~tytıK' 1. . ~ 
!illi haberini bUyUk bir memnuniyetle al- mıı, bunlar üzerinde eheınJllif'"' 
ınış olduğunu kaydeylemektedir. Halk, 1 .4' 

I§mağa bqla.nu;,tır. ,ıtı"4 Türk harp gemilerini aamiml surette Dlln de bildirdiğim gibi 8vl .Jlf 
karşılamaGa haırrlanmaktıclır. Yu.:os • ~pır: nünde, kırk çiftin dtiğünU, P."--...J 
lav harp filosuna mensup birk.ıç gemi, oJJP"'1ı1 

rafları fuar komitesine ait •.• 4 Til:'k gemilerini açıkta karşılıyacak ve re yapılacak, bunl&ra da.ha llD"'" 
Yut:os1av tayyareleri de bu iki dost filo ,J 

lıklar da temin olunacaktlf· ~tP~ 
ilzcrinde uçusllr yapacı:ktır. Kattaro Me11eli, bu kll'k çiftte!! )t~°'.'".J 
boğazınd,1. eiva~ bataryalar ıdost ve milt ~ıtl".ı 

blaelcri, l:ıınir Kız sanat e . 
tcfik Tilrl:iyenin harp gemilerini top a· 

lebesi tara!ından meccanen .:1111 
tarak seliimlıyacak, ve askeri mıkr:mlar, dJF'. 

tir. Erk~klerin ve kıilarfll ~ Türk donanmasının muvualatı ıerefine 
yaçlan da, Sümerba.nktan 

büyiik bir ıiyafet verecektir. olarak tedarik edilecektir· .~ 
Ayrıeıt Baljvekil ismet tnönU ile Ha- O gün evlenmek Uzert ~I 

riciye Vekili doktor Aras'ın Bogapotos· ar komf~esine ba.,vuran bl~ 
ka'yı ziyaretleri i~in hızırlıklara devam J bıimlerini kaydettirmeğe 
olunmaktadır. dır. 



.. Montreux -Konf el-ansı 
111f apitii.[Qsgonların lağvı etrafında 
:~ Mlszrın noktainazarı nedir? 
...il . 11ontrcu.. d b · 
~· Uküıncr • ... , 13 (Hususi) _ Kahire 2 - Vergi mükellefiyetin en en 

aıııarın ını~ davctile Mısır kapitülas- bulunması, 
İllette ın ılgasını müzakere c<lecel{ 3 - Tebaalarının §imdiye kadar de-
.. rarasr k f • vam eden ve konsolato mahkemeleri de-·ıtı llılkcrcı , on eransr dün burada .

1 
'd' 1 kaPituıa erınc ba~ladı. Mısır hükume·ı nilen mahkemelere sevkedı mesı ır. 

t'fh on iı?ontarın istisnaiyetinden müs Bu üç asli mesele ·ıe bunun doğura
Ol:ııa>'tp kı d.cvıctıe bu istisnaiyeti haiz cağı bir bu kadar daha meseleler kon

dtzı . apıtüıasyonların bazı ahkfı- ferans müzakerelerinde mevzuubahis o-
r ıstifad d . . lacaktır. Belki bazan çetin müzakerele· ~la d e e en sckız devletı kon-

llıU aYct etrnişti. Hepsi de konfe- ri de icabettirecektir. Fakat başvekil 
u d,~1~tlakcrelcrine iştiraki kabul eden Nahas Paşa kapitülasyonların lağvi hak 

· ~ erd km.da devletlere gönderdiği 3 §Ubat r}t en evvelkiler: Belçika, 
ıı, l?cı a, Fransa, İngiltere, Yunanis 193 7 tarihli tebliğinde kapitülasyonların 

flııi'a, trıcnk, Norveç, Portekiz, İs- lağvi üzerine intikal devresi başlıyaca
ttltri ı~':'tç ve Birleşik Amerika dev- ğmı, bu duruşta konsolat? mahkemele

~- ınciJcr de Almanya Avustur- rin yavaş yavnş tam yerlı mahkeme:ler 
·,ı._ Catista R ' halini alacai"'ını ve ayni zamanda ''ec-~ 'i n, usya, Romanya, Le- b 

t'ıd' ' Ugosı İ nebi,, tcı.birinin mana ve şartlarının tes-ır. avya ve sviçrc hükumet-
bit edileceğini bildirmiş ve devletlerin 

~itt~01lfcra hepsi de bu esasları kabul etmiş bulun
ltJr~i'on n~.tan maksat Mısırdaki ka- duklarından konferansın hemen bütün 
tir~ ta . nufuzunu~ kanuni ve esasi m:.izakereleri bu intikal devresinin müd-
ı. · ıs"J .. :Yın Ve tesbit etmekten ibaret- · · h' d 
ttıı t_ "O sen det ve §eklinin tayinıne ın ısar e ecek-
1 ~~it esi 26 ağustosunda aktedi tir. Yani esas itibarile daha bugünden 3 liııcıı ere.ııısır muahedesinin 12 ve 
titıı;:'ı;ı.. "'-d Mısır kapitülasyonları lağvedilmiş sa-ı.~ ı.~ICl deleri tamamile siyasi is-
~ 11:aıa yılabilir. 
tı..:~ ijt\t· • nan Mısırda kapitülasyon- Dün acılan konferansta çok müsait 
•. "llbı ı.0~~1 kabul etmişti. Binaenaleyh • .. k 'd' 
'Q lh •• ~ •1..1.e bir itilaf havası goze çarpma ta ı ı. 
tdo""llkenı ransm yapacağı~ konsola Başvekil Nahas Paşanın nutku konfe-
bu ttt~ b' e~erinin lağvi üzerine tayin rans azası üzerinde fevkalade iyi tesir
~ tUıı ha1tır ıntikal devresi nihayetinde ler bırakmrştır. Dünkü celsede konfe
~:::;'te t '-'e aalfıhiyetleritıi yerli mah- ransın daimi riyasetine Nahas Paşanın 
~-!~ ~ke.decek olan muhtelit mah ve kapitülasyonların lağvini tetkik ede
~ ~ ~ tbık edilecek usullerle ec. cek siyasi komisyon riY,asctine müttefi
~ laauQk ısırda ikametlerinin tanzimi kan Yunan başmurahhası Politis'in se-

oıacaıt eden meseleleri kararlaştır. çilmesi de konferanta esen itilaf hava-
~u lır. 
~ tün b'· .. sının sıhhatine delil addediliyor. Yuna
b_':'.ittiıı· Utun o:ınya kapitülasyonlar nistanla Mısır arasındaki dostluk bağ-
~~~:n ,ı~ayritabiiliğini ve Mısırın lan ve Politis'in mevkii ve iktidarı bil· 

e ~b de\' gıyasi istiklal ve serbestiden tün İ§lerin e nçabuk bir zamanda Mısır 
f ~ı tt:llllarına imkan bulunmadığını milletine en müsait bir ıekilde halledi-

l:ııı.. ektedir. 
.il t ~b-- leceğini anlatmakta.dır. 

· lltı1ıtt0~tr. 1~ 16 ve 17 ı'ncı' asrrlarda ec-' Kardej Mısrrın bir an evvel tam iı;.. l:ıı • Verilen . . 
·İıh ıati~ı· . ırntıyazların Mısırın tiklalini kösteklemekte olan kapitülas-
d •ta:lli .alınden sonra da devam edip yonların yükünden kurtulması biz Türk 
eltıi~cc:;~c':1ek hiç kimsenin te~ebbüs terin en sarnim· temennimizdir. 

't.ı tııı~lt· 1 bır cür'et sayılamazdı. A- ----------------

tı ~ biı bağların Mısırt himayesi Prens Ni"olayı 
ıtt Cıltcr, ·t' devlet şeklinde cmf öshdr 

~İiıı 0ıı1 ~ l935 da aktedilen muahede bakından vazgeçiren 
.Cıtıc ağları kırarak Mısmn tam güzel 

hi d llaiı 01- ·ı k · "t· 1 
t c b' ... ası e apıtu asyon arın 
~ ır •• . . "'tc1t ııt emrıvakı,, olmuştu. Fa-
\t11,ki! t 151~ Ye ıerekse İngiltere bu 

h l>oıııar atbı~a. geçmediler Ye kapi
~ıa.~1> bıı ~n ıstıfade eden devletleri 
~ c]d uııuııa dair hep birlikte bir 

dtı, ~l>İb"ı e etrnek yolunu tuttular. 
tı..·ltr .ı iıy -,1 ııı tcb Onlar vaziyetin yabancı 

1Calıı.rı aasına verdiği imtiyazlann 
d l , eunıardır: 
t'i~ l<ap· .. 

t'Qtl,t teb ıtuiaııyon imtiyazını 
~ b,:•ının ikametgahının 

0lınasr • 

Sıı-1 ~--.----. 
.,..~.!. •k servisimiz 
•., Otı <lokt .... 
"' ~ w, Uıı:ıuz Pazartesi gUnlerl 
~e ..,._ ldare~Ukta.n Yirmiye kadar gıı.• 
~~ li ten 

1 
eatnde, Cumnrtc.sl günleri 

b~ lıuar1 lk
9 8 kadar I.AleU Tayyare 

Ilı., Oltıı..... lııcı daire Uç numarada 
"'1(19 ı._ ""CUJA-~ 
~ ~bıu - ""llZI yedJ kupon tauka· 

~~~ Ult h ~er. 
tCtu Utı l'e:laıık1an doktonımuz da bu 
~~~lll.ı ta.neatnı blrtkUrlp kendisine 
ıı..:· rı 9 cuıı:ı 
• ~de "l2 ar artcaı, ıınlı, peroembe 
"l'•tı.eı, :..ıuratp~ Akanrayda, Millet cad-
~~ ~inde 8 carnu karaısmdakl mu· 
C\ıı~'lcııcıe dt>cukJarmıza bakacaktır 

lı , i;'lllıttı ~I doktorlarımız da oku-
~it dokto rlertne hazır bulunmak· 

' ~ Jt..p, ı.u~ın~ Fabrettııı Dl§men 
~ ~teaı ~ C&ddeslnde 127 numa• 

<le I{ llıldutu •erı saat 14 ile 20 ara. 
~ ~~akısy :~:ı doktor Necati Pak
~~ o1t lalı \•e nıucııye caddesi ı-2 

"~ ı:l'ı.ıcuıarı:rna günleri ayni saat. 
q "hıı"°k ttda\ıı~zın dişlerine h:ılıncal..· 
~ıı t:,:11 Zatnancıll 1'1nı Yapacaklarılır. 
it <lazı ,: "Pa.rttrıı:!'§iktao tramvay cad
~ •U lllıte.ı: oku tnda ı;Unnetçl Emı ... 

ıı.. ... ~~ llnet C'•l Yuculanmızın çocuk 
.._"1l\ ~ ~ita ccekur. 

aıı~ 3.ray ) 
\o~ llıUrıı ?-; 11urıııı.tada 1 crtev Eczanesi ya. 

1 

Tiomanya kralının kardeşi prens I\i-
kola bir kadın yüzünden prenslik hak· 

• kından vazgeçmi§ti. Dedikodusu bü
tün kibar alemini meşgul eden ve bir 
prensi hakkından vazgeçiren Madam 
Sevenonun ~on resmını neşrediyoruz. 

33 yaşında bulunan prens Nikola Ma
dam Seveno ile altı sencdenberi evli• 
idi. 

~-KURUN-~ 
Hizmet kuponu 

Bu kuponu gazete idaresine getirenler: 
ı - Küçük ııanıa.rını parasız bastınrlar. 

2 - Kurunun hekimlerine parasız baktm• 
lrrlar. 

• Akayın yazın Adalar nr:ısmdn Hallj: 
vapurla.rile yapacağı seferler için BUyükada 
da Dllde de bir iskele yapılmaktadır. 

• Şlrketlha~Tiye sefer mUddetıerini kıaalt1 mak için ırn ve 60 numaralı vapurlara D1zet 
motörU koymnğr dUşUnmektedlr • 

• Çöplerin mavnalara yüklenmesi lc;fn. 'A· 
zapkapıda Ustu kapalı altı beton bir t.skele 
yaprlmnğa ba§lanmı§trr. 

* İstanbul, 1zmır, Mersin \'e Samsunda. ye 
nlden birer takas tetkik heyeti kurulacak 
tır. 

* Ödemişin Kiraz nahiye,!! SarneUer kl'I 
yünden Halil oğlu 3 y~ında SUleyman, evle 
rlnden yanık bir odun parçam alarak •OO 
metre mesafedeki ormana gidip ateşlemek is 

temi§. bu fıırada elbiseıerını de tutuşturmuı 
ve feci ııekllde yanıp ölmU§tUr. 

* Ticaret odal!ı fkUsat veklletlnden verilen 
emir Uzcrlne ahşap deniz vasıtalarının tama• 
men memlekette lnı;nsı lmkAnlarını tetkike 
başlamıştır. 

* Havuzlar dolu o~duğu lçln Akay ve De 
nlzyollarının bazı vapurları Şlrketlhayrlye 
tnz:ılilarında tamir edilmektedir. 

_,,._ 11 NfSAN·193111
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Cava Kraliçesi 
Kış sporlarında başlıgan bir aşk 
Atiızalı bir kızı lcraliçeliğe çıkardı 

19 yaşında olan bu çok güzel kızı 
Hollanda müstemlekesi olan Cavada 
Cokcakatra (*) Sultanı Pakol Alam, 
Saint Moritz'de kış sporlan yapmağa 
gittiği bir !ırada, çılgınca sevır..İitir. 

Aşk mütekabildir. Çünkü Nadya da, 
O;dord Ün!versitesinden mezun olan 
bu genç, münevver ve yakışıklı sultanı 
sevmektedir. 

Evlenmeleri için, Nadya'nın ailesi· 
nin, Hollanda Kraliçesi Vilhelm'in ve 

• Djadja • Karta'lılann rızaları lazım. 

* Hariciye umumi kAtlpliğine hariciye~ 

mum mUdürlerlnden Nebllln tayini mukarre~ 

~~ ·ı • Ça\'uşlardan yetl§tlrllcn köy mualllml~ 

Nadya'nın ailesi hiç tereddüt etmi
yor, Kraliçe Vilhelm'in biraz tereddüt. 
ten sonra rızasını veriyor ve sultanla 
tebaaları aragmdaki uzun m:.izakere
lerden ve sultanın istifa edeceği husu
sundaki tehditlerden sonra nihayet 
Djadja • Kartalılar da hükü=ndarları

nın bir Avrupalı kızla evlenmesine mü
saade ediyorlar. 

Bursa Ziraat çiftliğinde kamp kuracak ve 
bağcılık, mey\·eclllk, sebzecilik, böcekçllllt 
Uzerinde lhtlsas peyda edeceklerdir. 

• Yeni yapralt kanunu nlzamnamesl 
hazırlanmaktadır. 

* Mllll mUdatM \•ek(lletl askerl ceza ka•, 
nununun 55,5G.5i, 58 vo 159 uncu maddeleri 
ni değ!~Uren bir lAy!hn hazırlamıştır .. 

Cava kraliçesi iliiıı cclilccck olaıı 
Nadya 

* İktisat Yekl\letl milli ,.e beynclmllel ın-J 

nal mUlklyet haklarının himayesine dair olÜll Resmini gördüğün:iz genç kız, aslen 
J;nnun proje.sinin hazırlığtnt bitlnnlştlr. Pr~ ~Atinalr olan fakat ailesile beraber Mi
je birkaç güne .Kaaar Başvekalete verilece "°lanoda yaşıyan Nadya Vlass-ov'dur. 

Düğün, önümüzdeki haziran ayı 

içinde yapılacak, genç ve güzel Nadya, 
15 milyon insanın kraliçesi olarak bü
yük merasimle Cavaya gidecektir. 

(*) Cokcakatra Cavadaki yan müı· 
takil bet prenılikten biridir. Hükümdar 
hanedanı müılümandrr. ~ j ~ 

• UmMMa~elUman~erlUttrlnde~~~~~~~-~~~~~---~---~-~---~~~-~~~~ 

:~:~:ca:e~~:. üzere A\'rupaya !kl mühendisi , G u' 1 m r u'. k m e m u r 1 a r ı-

1 Polls haberlerij 

• Emniyet mUdUr!Uğtl vapurlar yanB§tna; 
dan fl!kelelere atlayanlardan da ceza aımata 

kararvonnı,ttr. ~. nın alflncı hissi ! 

Ocaktan sıçra
yan ateş 

/ki evi tamamen yak
tıktan sonra güç halle 

söndüriilebildi 
Dün s~~- t 17 de Dereboyu ca·d

desinde 1 5 numarada oturan 60 
yaşında Ekdar k~dı~, ekmek almalt 
üzere, bakkala gıtmış; fakat bu sı· 
rada ocakta bulunan ateşler etrafa 
sıçrıyarak yangın çıkarmı§tır. Yan· 
gın iki odalı olan bu evle Yusuf 
adında birine ait evi tamamen yak· 
mıştır. Tahkikata devam edilmek
tedir. 

ARABA ÇARPTI - Cankur· 
taranda Dalbastı sokakta 61 numa \ 
rada oturan 11 yaşlarında Şerif dün 
Sultanahmetten geçerken arabacı 
Ömerin idaresindeki araba kendisi
ne çarparak yere düş~~~.üş, yiiz~n· 
den ve vücudunun turlu yerlerın • 
den yaralamıştır. Yaralı hastaha· 
neye kaldırılmış, arabacı yakalan· 
mıştır. . 

KÖPEK YÜZÜNDEN ARKA· 
DASINI y ARALADI - Galatadaı 
Türbe sokağında oturan Bedri bir 
köpek yüzünden Galata Dermen 
sokağında oturan Musa ile kavga 
etmiş, Musayı bıçakla başından ya· 
ralamıştır. 

AÇIKGÖZ AŞIK - Beyoğlun· 
da Yusufbcy apartımanında oturan 
Azimenin uzun zamandanberi bera· 
ber yaşadığı kahveci Receb, Azime 
evde bulunmadığı sırada iı:eriyc gi
rerek 150 lirasını çalmıştır. 

DÜNKÜ POL~5 VAKALARI
Dün poliste iki dövme, iki hırsız· 
lık, bir de tehdid olmak üzere 5 
vaka daha tesbit edilmiştir. Bun
ların failleri yakalanmıştır. 

KUMAR OYNARKEN - Ye· 
ni meyve hali boşluğundaki kahve
de kumar oynamakta olan Yorgi ve 
lstefan cürmiimeşhut halinde yaka· 
yı ele vermişlerdir. 

ı Bir adamın 
adeta 

mal kaçırdığı onlara 
malum oluyor 

fngilterenin her rıhtımında, istasyo -
nunda ve hava meydanındaki gümrük 

ıf memurları tasavvurun fevkinde bir ze
kavetle gözlerini açmak mecbutiyetinde 
kalmışlarıdrr. 

- Vallahi doğrusunu aöylemek la • 
zımgeline, bu, bize 'iteta malum olur. 
Bir kaçakç;:yx yakalamak imkhu bilhu· 
aa gözleri "tetkik etmekle ele geçirilebi
lir. Hele birkaç aene bu iıte bulunuyor· 
sanız, insan hilkatine nUfuz edebilecek 
bir kabiliyet sahibi olursunuz. Çünkü 
gümn.ik memurlarından birçoğu altın -
cı his peyda ederler. Ve bu altıncı hiı 
onları nadiren aldatır. (The People) 

Çünkü bugüne kadar görülmemiş bir 
~ekilde kaçakçılık başlamıştır. Kaçak -
çrlar. Bilhassa İngiltere kralının taç 
giyme merasimi dolayısile İngiltereye 
akın akın gelmeğc başlıyan seyyahlar •

1 
dan istifade etmektedir, --------------

Kalebı.hk gümrük ıdairelerinde ko -
]ayca sıvışabileceklerini sanarak güm -
rüğe kaç türlü küçük eşya ka~ırmağa 
teşebbüs ediyorlar. 

Son günlerde bir Japon güınrük ka-
çakçrlığından 300 İngiliz lirası cezaya 

f çarpılmıştır. Bu adam bir Alman pos • 
tası hesabına seyahat yapmaktaydı. Av
rupa isimli büyük vapurdan inip güm

t rük dairesine girdiği vakit, üzerinde 
yalnız 35 Sterlin kıymetinde bir fotoğ
~raf makinesi olduğunu söylem:ştir. Fa
kat adamın gözlerindeki garip ve şüp -
heli bakıştan kuşkulanan gümrük me -
murları muayeneye bir girişince daha ne 
görseler beğenirsiniz ı 

35 İngiliz liralık fotoğraf nıakine -
sinden başka küçük bir fotoğraf maki -
nesi de bunun etrafına asılı olduğu gö • 
rülmüştür. Üçüncü bir fotoğraf makine
sinin aksamı da ceplerinde bulunmuş -
tur. Dört tane saat ve bir dürbin ele ge
çirilmiştir. Bunlardan başka her bile -
ğindc birer kolsaati bulunuyordu. 

Bu Japonun muhakemesi esmısında 
başmemur şehadet ederken, 1ngiltereye 
son zamanlarda bilha a Almanyadan 
fotoğraf makinesi kaçakçılığı olduğunu 
söylemiştir. Almanlar, Almanyadan pa
ra çıkarmağa mezun değillerdir. Bunun 
üzerine Almanyadan pahalı fotoğraf ma
kineleri alarak, satmak üzere İngiltere· 
ye kaçırm:: ktadırlar. 

Fakat bugünlerde yapılan kaçakçı -
lık yalnrz bundan ibaret ıdeğtldir. Pul 
kaçakçılığı da başlamıştır. Dışarıdan 
pul alarak gümrüklerden geçirip İngil
terede satmağa teşebbüs etmektedirler. 

Yaş meyve 
Billıassa kavun ve çilek 
ihracına ehemmiyet 

verilecek 
Türkofisin yaı sebze ve mayva ih • 

racatr için bu sene daha geniı mikyasta 
çalışacağı yazılmıştı. Ofis nakliyat ya • 
pılacak vasıtaları tesbit etmiştir. Bu ~ 
ne bilhassa kavun, çilek ihracatına faz
la ehemmiyet verilecektir. Geçen sene 
çilek az olduğundan istenen mikdarda 
ihracat yapılamamıı ve dıt puarlarına 
taıınılmamıştı. Kavun ihracatından, bil
haıısa Uzunköprü kavunlarmdıı.n çok iyi 
neticeler elde edilmiş ol:iuğundan bu 
ı;enc Uıunköprüden yeni ıi~tem amba -
Jajlarla mühim mikdarda kavun ih~ç e· 
dilecektir. 

Daimi Sanayi Sergisi 
BUtUn sanayiciler numune 

gönderdiler 

blltı ~tt e llf1 ~~•iz RUnnctçl \'e sıhhat 
\o~ 1:ııu1t,~Jc1tııy0ı:ıı RunuN doktorunun 
l'elt "re.ıtı Ut:ıcıe v arı bcherını yedl ku
l111ttu11ııı l'e.' tocuk~a. llboneıertmlze en et-. 
llet~.e11ıı.ı )p~ktn- tının sUnnet omeH· 
lıı.-.~e ~ • 
.~ "' ı:ııu tinıız d l~t it~ re.c8.tt Oktor, dişçi "e sUı:-

Radyo Müsabaka Kuponu 
-48-

Keyif verici maddeler ve mücevher 
dahi kaçırmakta olan bu kaçakçılar İn
giliz gümrük memurlarını ~u~ünlerde 
pek fazla meşgul olup kendılerı:1e ba -
kamıyacaklarrm umuyorlar. Fakat bun
lardan birçoğu, vaziyetin tahmin ettik
leri gibi çıkmadığını görmcütedir. 

Ticaret odası sanayi şubesinde ya • 
pdmasına başlanan da:::-ıi sanayi sergi • 
sinin önümüzdeki ay içinde açılabil • 
mesi için çalışmaktadır, sergiye İstan • 
bulda mevcut bi!Umum sanayiciler nü
mune göndermişlerdir. Sergide ayrıca 
her fabrika için grafikle ve istatistikler 
hazırlanmasına karar verilmi§ti. Her 
fabrikanın mamulatı yanında f') fahri -
kanın sermayesi, amele adedi, istihsali 
yazılncaktr. Ticaret odalarının haziran· 
dan sonra lağvedilerek yeni te~kilat ya
pılacağı mevzuubahsolduğundan bu kı· 
tamların yetiştirilememesi muhtemel • 
di~ • -

Liman idaresi 
~. lluııııll?ı ederken KURUN'un 

Ycdı tane g6tUrmek 
ısım: 

Adres~ 

--=-=--------
ı 

. 
Bellibaşh gümrük memurlarından 

birine, bu kaçakçıları nasıl elde e~ti~le
rini sormuılar: ' 

Merkez rıhtım hanında liman idaresi 
için hazırlanan kısımlar tamamile bo
yanmıı ve temizlenmittir. idar~Y...ı!cın _ .. 
!:la ta5ınmağa başlıyacaktır~ 
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HER GÜN BİR HlKAYE 

• 
1 

tspa.nyanm eski halini görilp ona 
adeti 8.şık olanlar bugilnkil vaziyetine 
da.ha çok acırlar. 

1 

Ben eski İspanyayı görmüş sevmiş • 
birisiyim. İspanyayı sevdim ve ona a. 
şık oldum. 

Fakat, "lspanyaya aşık oldum,, 
derken gözümün önüne gelen şey bir 
kadındır. Bu kadın hakikaten İspan-

L 1 1 
il il 

yayı o kadar iyi temsil ediyordu! Ben.. 
ce de İspanya • bütün güzelliği, bütün 
ateşi ve heyecanı ile İspanya - ondan 
ibarettir ... 

Balbina şimdi, kestane ağaçları a. 
rasından şatoya giden yokuşu çıkarken 
gözümün önüne geliyor. Başında bir 
yığın eğreltiotu vnr. Bunları toplamış, 
keçisine yatak yapmağa götürüyor. 

Yürürken bıraz arkaya doğru eği. 
liyor: Sanırsınız kucağında lbir şey, ta
şyor. Belki öyle: Fakat bir meyva se •. 
peti veya bir çiçek buketi gibi taşıdığı 
şey onun olgun vücududur .... 

ispanya deyince gözümün önüne sıcak bir yaz 
günü kestane ağaçlarının gölgelediği yolda, çıp
lak ayakları üzerinde geniş kalçaları ile bir Ro-

ma heykeli gibi duran Balbina geliyor 

Biraz ihtiyar hali var onda: Fakat 
daha otuz yaşına ıgclmemiş. Ona bu 
hali veren çok çalı§ll1ası: Tarlada ça. 
lışır, evde 4,;ocuklar var. Onun talihi . 
öyle. Sade onun talihi değil: Herkesin 
talihi, - bütün civarın ... Onun için, ha.. 
linden şikayet etmek aklına bile gel. 
mez. Esasen, bu hayatın acısı varsa 
saadeti de var ... 

:Kestane ağaçlarının gölgelediği 
yolda yavaş yavaş gidiyor. Biraz son
ra bir kapının önünde duruyor, birisi
Je konuşuyor. Kiminle konuştuğu gö. 
rülmüyor. Başında taşıdığı ot demeti. 
ni, ellerile tutmaksızın, hiç düşürnıe
den duruyor. Çıplak ayakları ile, bir 
Roma heykeli gibi bir vaziyet almış. 

- Artık gelecek ay, inşallah Seno. 
ra. Altı yedi haftaya kadar ... Santia... 
goya. doğl"u. Bu seferki artık kız ola
c • zannedıyonım. Arka arkaya beş 
oğlum oldu ... Biraz değişsin, canım •..• 

• • .~ ti f ' \. ': 1 ' I .'it ,6 • •• 

Çeviren: 

Vir 

"F1rıncının kansı gibi yapabil.sem., 
O zaman hiç merakım kalrnryacak ... O 
gitmiş doktora... Hani şu Santander. 
d&:ki, insanın içini makine ile gören 
doktora. Doktor ibakmış bu makine 
ile. Demiş: "Senin ibir oğlun olacak,,, 
Hakikaten de oğlan oldu çocuğu. 

Artık o neşe ı bir ı ç 
"O doktora gitsem ben de öğreni

rim çocuğum oğlan mı olacak, kız mı 
ol:ı~:ık. Ama, çok para istiyor: En a. 
şa~'l elli peseta Marcial on günde bile 
elli peseta kazanmıyor ki! 

kız olmuşta 

Merycm'e adak adayım diyorum. 
Bilmem ki ... Geçen sefer de a.daımş.. 

tım: Ondan evvelki dört çocuğum gi
bi ibcşincisi de oğlan oldu. Hem Mar. 
cial da darılıyor: ''Papazları zengin e
diyorsun,, diye. Znlcn artık olan oldu: 
Erkekse erkek, kızsa kız .. Meryem bi. 
le değiştiremez artık. Doğduğu zaman 
görürüz oğlan mı, kız mı ... 

''Piyango gibi bu da: Ha kazanaca.. 
ğım, ha kazanacağım diye yij.rek çar
pıntısı ~kiyorsun. Sonra bir şey ka. 
zanmryorsun. Ama pek de müteessir 
olmuyorsun. Ölüm yok ya bunun so. 
nunda... ' 

"Sonra l\farcial dedi ki: "Oğlan ol
sun, kız olsun, dedi: !kisi de bir: 1kL 
rinin de olacağı porya,,. Çalışan za
vallı insanmış. 

''O öyle söylüyor. Bilmem hakkı 

var. Bilm!!m hakkı yok. Fakat ben is
tc~im ki çocuğum kız olsun. Değil mi 

entarisinin etekleri dalg:ılanıyor: Bir 
eli ile başındaki d~meti tutuyor, bir 
elini de hızlı hızlı sallıyor. 

~ "" . 
Santiago yortusuna iki gün var ...• 

P.ir pazar günü ... Marcial kapının ö
nilnde durmuş, orağını biliyor. !çerden 
ebe İnes göründü, haber verdi: 

- Bir kızın oldu! 
Marcial orağını duvara dayadı ve 

ebenin arkasından içeri girdi. 
Odada sıcak bir insan kokusu var-

dı. Balbina ba§ını süt gibi beyaz bir 
yastığa dayamış, kocasına karşı gü
liimsüyordu. Sonra sevinçle haykırdı: 

- Çocuğum kız oldu! Öyle memnu. 
num ki! 

Marcinl gelmiş, çocuğuna bakıyor
du. Ba§ındaki siyah bağ altında kaş.. 
ları ikı misli çatıldı, yumruklarını 
sıktı: 

- Aç kalmağa hevesi varmış de
mek ... 

Annesi: 

ya? Scnora, bir kız çocuk insanı ne - Ben sütümle onu uzun müddet 
kı.dar eğlendirir! Eminim ki çok gü- beslerim, diyordu. 
zcl ve uslu bir çocuk olacak bu da, en Adam durmuş, düşüncelere dalmış-
kücük çocuğum Felin gibi. tı. Ne düşündüğünü odadaki kz.dın-

"Kız olursa adını ne korum diye de 
düşündüm ve koyacağım adı buldum: 
Conchita. Güzel bir isim, değil mi? 
Kulağımı öyle okşayor ki! Conchitn. ... 
Kucağıma alıp sevip ok5amak için çıl
dırıyorum. 

"Conchita ... Hem ciciıumesinin adı 
bu: Benim ann~min adı: Conchita ..... 

Tam bu sırııda uzaktan ihtiyar bir 
kadın: Annesi ~csıeniyor: 

-Balb:na! 
- Geliyorum! 
"AUnhnısm'l.rhdık,. bile demeden 

hemen glrliyor. Bu sefer hızlı yürü. 
yor. Çıplak bacaklarının Ustünde uzun 

lar pek mcrnk etmiyorlardı: Erkekle. 
re mahsus §eyleri diişündüğU muhak
kaktı. 

Marcial, en nihayet: 

- Kral memleketten gittikten son. 
ra doğan ilk cocuğumuz bu,, dedi. A
dını Republicana (Cümhuriyet) koy
dum. 

Balbina"nın dudakların:laki tcb:::s-
süm birdenbire silindi: 

- İgim değil ki bu! dedi. 
Kocası ısrar etti: 
- En iyi isimdir bu. 
..... Ben diyordum ki. .• 
- Ne diyordun? 

Marcial bu sözü sert bir ta\1ırla 

söylemişti. !{arısı sesini çıkarmadı, 
sustu. 

Ebe kadın çocuğu leğene koymuş, 
sabunluyordu. 

:.~ :;. . 
Balbina öyle büyük bir saadet 

içinde buulnuyordu ki! Bunu herkes bi 
liyordu. Onun için, bütün komşu ka. 
drnlar kendisini ziyarete ve tebrike 
geldiler. 

Tnm bir hafta, lohusa odası dolup 
dolup boş1ndı. Herglin b~§iğin yanın
da bir misafir vardı. Oraya her oturan 
da eğiliyor, çocuğn bakıyordu. Çocuk, 
mışıl mışıl uyuyordu. 

- Ne şekçr şey! Adını ne kodu_ 
nuz? 

- Republicana. 
Bu cevabı veren annesi hemen ila

ve ediyordu: 
- Babası öyle istedi. 

Çocuğa bakan ihtiyar kadın birden-
bire geriliyor ve: 

- Deli mi bu adam: Diyordu. 
Kadınlardan b:ızıları da: 
- Ne garip isim! Diyordu. 
Bir diğc,ri de soruyordu: 
- Papaz bu isimle mi rnftiz ede

cek? 

Gene çocuğun annesi cevap Yeri. 
yordu: 

- Babam vaftiz ettirmiyccek ki o
nu .... 

O zaman ihtiyar kadın atıhyordu: 

- Dedim ya deli diye~ Vaftiz C'dil
mecl"'n olur mu? Hııdi direlim ki vaftiz 
e:Hlrnc1i ... Büyüdü 'fü prnan ne yapa
cak? Naı;ıJ cvlen°cck? 

Di3crlcri de bu fikre if;tirak ediyor
lardı: 

- Hem zaten böyle bir :rmi vlan 
kızla kim evlenir! 

•• 
Odadaki kadmlarni hepsi b ir §ey 

söylüyordu: 

- Bilmem vallahi, bugün kü erkek-
ler nasıl düşünüyor. 

- Yeni yeni icatlar ... 
- İsim mi yoktu ... 

I•'ırıncrnın karısı da: 

- Bal;ın, diyor:iu, benim kocam 
böyle dcği!d 'r: Bütün çocuklarımın is. 
ınini ben koymuşumdur. Hem erkek 
k:smıııın yapacağı ba~ka itler var; ço
cukların ismiııc karışmamalı, değil 
mi ya? 

Bundan sonra hepsi çocuğa nasıl 
bir isim yaraşacağını düşünmeğe baş. 
!adılar: 

- Ç'-0cuk çok güzel. Adı Pilar olsa 
ne iyi olurdu! Benim kızım gibi... 

- Vistacion kosalar daha iyi olur
du. 

- Pepita koymalıydılar. 
- ~onchita ... 

• Bu ismi duyunca Bal bina: 

- Susun: Söylemeyin! diye hay
kırdı. Söylemeyin... Ben de bu ismi 

koymayı düşünmfü~tüm çocuğuma ... 

~onra, yatağın yanındaki beşikten 
çocuğu Rldı. kolları arasında sıktı, C'p
tü, kokladı ... 

z.;. '(. • 

Ben bu küçük Republicana'nm bü -
yüdüğünü gördüm. Bı:lbina onu o kadar 
seviyordu ki! Hiç şüpheyok, bu kızı bü
tün çocuklarından cok seviyordu. Buna 
seb:p, tabi. onun beş erkek çocuktan 
sonra dünyaya gelen kız olması idi. 

Balbina. bu kız ço:uğu dünyaya ge
lir gelmez o kadar dcği~mi~ti ki! Şimdi 
o, altı çocuklu bir anne ıdeğiJdi. Bir tek 
çocuğu: bir tek sevgili kizı olan bir ka-
dındı. . 

iN 
Hakikaten, Balbina, şimdi bG 

gisini kızına vermişti ve yalJtl' lı 
• "f111" 

meşgul oluyordu. Balbina, ıçı 
fan bu :Yeni sevgi ile, hayat 
duyan bir genç kız haiine gel 

Onu bir gün yine o kesta~' 
yolda gördüm. Başına yine bit 
vardı, kucağında bir şey taşır 
rüyordu. Vücudü, çıplak ~ac~b 
üzerinde, dolgun kalçaları ıle. rı. 
kel gibi yükseliyor, siyah saçl~ 
rakların arasından süzülen ışı1' 10 tında yanan esmer yüzü Uıeritı 
müş parrltılarile dalgalanıyor.ilı.l· 

Bu tablo, bundan bir sene f 
tablonun ayni idi. Fakat, yalrııı 
tada fark vardı: 

Bu güzel İspanyol kadınını!I rl
taşıdığı demet bir eğreltiotU et, 
ğil, çiçek demeti idi : kucağındalc111 
gili yavrusu, ve bunları taşı~:J ~ 
üzerine gelmeden ihtiyar gör~ 
bina değil, güzel bir İspanyol ti' 

Balbina eskiden bu yoldafl 
evine, evinden tarlaya giderk~~ı 
di. Şimdi onu günün her saatı ttl 
da, çocuğu kucağında, gezetlc

11 
!aşırken, ağaçların altında ReP

6
F 

ile yanyana yatarken. onunla 
ken, koklaşırken görüyorlard1• 

Balbina artık tarlada çalı§B11 ( 

çocuklarile uğra:.an eski be~., 
anne değildi. O şimdi. küçiik } 
na :deli olan bir çılgındı ... 

Çocuğunu bu !:adar sevınesıı 
nun, tek kız çocuğu olmasınd• 
bir sebep vardı: J. 

- • 0rv~ Bu çocugu babası sevmıy 
kü, dog wmadr:n evvel "olsun ıcıı 

..,ı; 

hcnsi b:r .. elemesine rağmen °;.' 
lan olmasını istemişti. Çünk.~ 
ço:uk ona daha iyi bir "parya 

tr... . . i 
Ba

0

ba ona annesinin istedıfi 
vermemişti. Fakat, Balb:na 0~11 

yalnız kırlara çekildiği zaman · 
. .t 

china ! Conchina'cığım !,, dıye ·~ 
du, - ve böyle sevmek için e" 
zak!aşıyordu. 

• • * 
Dir ı;ün onu, çocukluğile b~ 

dr.ğdr:, yanyana öldürülmüş ./, 
İkisi de, yine koyunkoyuna Y' 

. dı. 1 
Bu cinayetin esrarı anla~ 

köy.leki kadınlar: 
"Kocası öldürdü! .. diyorlardı· 
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~ .. Al~an a~&şması IEvlerinde radyo çalarak tepinen amatörlere rağmen 
nuınıkün olabilecek mi? y AŞASIN DANSI. 

8• taktirde Avrupanın şarkından 
harp tehlikesi kalkıyor 

~ l>Olta ile gelen İngiliz 
~ "Sunday Kro~.ikl., Al. 

erile Ruı erkinı harbiyesi S:: •r~tında ıizli bir görütme 
~~da •azıyetin Hitlere :ıçddığını 
"""~ tlaılı bir Ruı - Alman 
~ ~line baılanabileccğini ıa· 

t bir yazı ile taavir c:tmekte· 

~diyor ki: 

~ - Alman ittifakı {\zerinde 
Ord Cenerallerile ıizlice çalıtan 

bi\ltu .Y~lcıek zabitleri, Sovyet 
ltı..lttr;f 1eıı ile konuımalarını Hit. 
• ~ .ttlııftlerdir. 

'ouJ liddetıe, Sovyet Rusya aley
~ııurJren, Alman ordıısu nli· 

lldanlan, Almanya için ak. 
'tiıı?'U11ıkUn diğer ittifa'dann te
~P. ~bir Prusyalı mantıkı ile id· 

~ lnıan ve Sovyet orduları 
le • 

'•sıace, aıkeri bir ııınlaıma 
lanıaırta bulmuşlardır. 

lıtfiQ,Js?anyadaJd 1talyan askerle 
k~ eti dolayısile çok canı ııkıl. 
,~ dur. 

~Ya ile daha ııkı bir ittifa
tlıt..":'~~ tehlikeli Avrupa vaziyeti 
~ .~ Yanın mevküni kuvvetleı
ş.;:uyordu. 

bo Ruı aılterleri, İhlyan la. 
~na uğrattılar. İspanyadaki 

11.~_t'Porta ınUplıitleri, Hitlere va-11.."' bildirdi. ':ert kuvvetini ıözdcn ge
h t\dan kısa bir zaman evvel 

lıata danınUt olan Alman askeri 
dala.~ getirdiği malumat da 

). '-~ ıtyllde endiıeye dii§ürdü. 

~~on azalan. harbiye nazın 
~ ıe '~bir Avrupa harbinde 

etinın, Almanlann tauv. 

~ • daha u oldutunu .. bil-

~ cılorak herhangi bir 
L~ ta e kırp Alman harbiye 
~fından bazırlaİunq olan 

.a lUıu baıtan bap yeniden 

"'' llllu kıldı. ~~klruhırbiyesi yUkıelıc rabit-
e~ ~ 11 için mevcut ve milmkUn 

. tı,.eau:•kert ittifakı temin edebil. 
~ h ti,.;~uı Cetıerallerile ıizli bir 

. il .,_
11 

-,tiler. 
l'di •&.eq ltoıı 

. ~ • .\}illan "ltnllar 8yle bir safhaya 
· ~ttiııi.ı llltl 0rduıu liderlerinin bu 
~ '1ctı. ere bildirilm~i mübrem 

ltitJ~ &rzetınıı oldufu malO-

• ~ bir teıir uyandır
eltıı 

1 
bathca aakert mUte. 

tfteraı Ludendorfa haber 

'a.ı deft 
~~"- ı,ı;eaınen, ''dini meıele-
' 'e~itler C6rtıııne olar•k tavsif 
~ had; Ludendorf milllkatr,, 

::S .::;Yette Cllsterllen bu Jron. 
~ ~ ~lzırı Blomberg ve ha. 
'~. L. ... - Garinc de davet edil-

lf\ ttlu~dorf elinde fifkin bir 
.. 1aet ~ ltldi. 

~ ~ llt~ine ıöre, Almin aske
~ ~ -._ -...ı ~Utyaya karp takın. 
': 41..... '-t tt1r'eti tadil etmefe ikna 
'at ""-~ •ık dUkleri iddia ıu yolda-
'~ it trt tefleri ''harbi umu

~•lar Alınanlarla birlik 
de.ıetter1n ittifakı, 

dünyaya meydan okuyacak ıieıecede 
kuvvetli olurdu.. demiılerdir. 

Ayni ıefler, Almanyanın ~~rLi Av. 
rupada seçeceği müttefikler nekadar 
kuvvetli olursa olıun tark huduJundaki ı 
memleket düıman olarak kaldıkça, Al- ' 
manyanın daima tehlikeye maru.z bulu
nacağına ipret etmitlerdir. 

Generallerin bu izahatı Hitler Uzerin 
de bir tesir yapmışsa da, o, ıon defa 
aktedilen Alman - Japon ittilalanı ile. 
ri sUrerek bununla Sovyet Ruıyaya mil 
e11ir bir surette mukabele edilehiltceği
ni söylemittir • 

Bununla beraber, Hitler, birdenbire 
çıkmıı olan bu meaeleyi etraflıca tetkik 
etmek için bir haftaya ihtiyacı olduğu
nu bildirmiftir. 

Bu müddet de bitmiı bulunuyor. Hit. 
lcr, her buhran esnasında tamamen iti
mat ettiği askeri ekıperlerinin mUtale
aaına iıtirak edeceie benziyor. 

Bu ıuretle, Alman diplomatik haya. 
tmm gltdkçe blt'lljft' bir lm:mftl_,. 
kil eden ıifahi Sovyet Rusya hücumla
rına bir nihayet ver~mit olacak ve Al. , 
manya ile Ruıya arasında yakın tcıriki 
mesaiye yol açılacaktır . ., 

Ludendort-un orduya 
glrltlnln anı b•tlncl 
yddlnUmU · kutlandı 

(10 uncu aıayıfamızda) 

Yeni E•erlar ] 

Mı•ır ıacalerl 
TUrk okuyuculanna Putkln'i tanıtan Ha• t 

aan Ali, bu defa da bUyUk ptrin "lııluır I'"" 
celerl,, adındaki gtlzel bir uertnı tUrkçemlze 1 

hediye ediyor. Huan Alinin bir mukaddime 
1 

sini tqıyan bu eııer, çok temiz bir tUrkçe 
ne dlllmlae çevrilml§Ur.. Tavatye ederiz. 1 

• 
Ayaklarını eo,ooo lnglllz llra•ına •lıorta ettiren 
Fred Aater bir •enada bu paranın iki ml•llnl kaza
nıyor. Fakat bir de artldn ma•raflarını dUfUnUnUz • 
.. too" mll yol yUrUmale garanti edllan ayakkaplardan 
yalnız bir ••nede tooo dan daha fezla•ını a•kltlyor. 

lı========""=======---=-=• •=====================--='==il 
Dünyayı yeni bir merak sardı: Stepç 

dansı. Kürenin her tarafında milyonlar· 
ca evin döıemesi bu yeni merakın al
tında sarsılıyor. Fakir tabakadan, yük· 
sek sosyetelere kadar hemen hemen 
herkes aari müziğe kendisini uydurup 
bu (Stepç) denilen ve ayaklann son de 
rece süratle hareket etmes!nden ibaret 
dansı öğrenmekle meııul ! .. 

Herhalde bu merakın altında batkı 
sebepler de olacak. Bazdan yeni danıın 
\•Jcu<lü zinde tutmaia çok yaradığını 
söylüyorlar. Bu ıebep belki doğru ola
bilir. Amerikanın birçok yerlerinde ku
rulan "Stepe: klüp., terinden yalnız bir 
tanesinin 120,000 den fazla iza11 oldu
ğunu İfittikten ıonra insanın tabü ola
rak inanacağı geli~r !. 

Birçok adamlar da yaratılı§ itibarile 
bu cazibelere kapılıyorlar. Modem mü
zik baflar baılamaz igJerinde bir ıc.1 

kaynamaia baılıyor ve ayaklan gayri 
ihtiyari faaliyete ceçiyor. 

Amerikada Hoof. Thumpinc ismi ve
rilen bu oyun harpten ıonra aldı yürü
dü. Fakat eeaaı tetkik ediline Stepç 
İngiliz dokuma tezcihlannm amelesi 
tarafından on sekizinci aann ortuında 
meydana. konuldufu görülür. Stepç mu 
aabakalan o zaman, aynen timdiki kadar 
revaçta bulunan bir ıeydi. 

Oa...'1liPGi M'P' aonuna dofru A
merikaya hicret eden ~den 1>u 
raksı gören zenciler hemen etrafa yay
dılar ve kendi dlnl Ayinlerini, ırki te
mayüllerini bu iıe kanttırarak bug\in
kll oekline soktular. Bllhaua Stepç oy 
nanırken geriye dofru gitmek numara· 
sını çıkaran zenci artistlerdir. 

Her sınıf halk araaında hararetle kar
ııtanan bu oyunu Amerikada en iyi oy
mıyanlar arasında iki de Gangeeter 
vardır. 

STEPÇ AVRUPAYA NE VAKiT 
GIRD11 

(Stepç) in lngiltereye daha doğrusu 
A vrupaya giriti 1926 seneaindedir. 
Unutulmadığı gjbi bu yıl içinde (Çar. 
liaton) denilen ve bedii raks meraklı
larını mateme boğan zenci oyunu bll.. 
tün dans ve balo 118.lonlannı sarmış. 
tı. Fakat gene ayni eenelerde dans mil-

-----. 
Ayak tbıal.a-

n yolnıa riM. 
mont.fi malt o. 

Jarak loolmadı. 

Bütün bar ve 
müak 1wl'leri de 

1oa.pladt. ~..rim
~ B«Jtriı Kııl. 

min ~ Jlıtr~ 

Gardtm'in o.yak 
danalanteda" bi 
rMWtM mii.fte. 

rek ola.rak ha
rektlt ettikl.erini 

#6rliyoraunu:. 

._ ....... ~>#-

zifindeki melodilerin akla hayret ve. 
recek derecede tenevvüü Stepçi yukarı 
da da söylendiği gibi halkın malı et
miştir. Amatör Stepçileri ise bu işe çıl. 
gmca aevkeden sebeplerden biri de 1 

100.000 İngiliz lirasını cebine indiren 
Fred Astair ile yıllık gelirleri 5 hane. 
Ji rakamlan bulan Jessie Mattheus 

Ginger Rogers, Ruby Keeler ve Eleonor 
Pouvel gibi artistlerin kazand?ğt pa. 

radır. Yıldız Eleonor Pouvel saniyede 
( 13) mermi atan makineli tüfekten 
daha seri bir surette ayaklarmı sani.. 
yede (15) defa oynatır. 

Fakat cu artistlerin bu mükemme
liyete varmak için sarfet~ikleri kudret 
dilşünülürae kazandıltları para kendi. 
lerine çok görülmez. 

NE VAR, NE YOK? 

Fred Aster "Piccolino,, ismindeki 
filmine hazırlık yapmak için tam gUn. 
de sekiz s:ıat mütemadi oynamak şar
tile tam 160 saat <'alı .. mı~tır. 

Eleonor Pouvcl'in bir filmde da.'l• 
settiği müddet ve mesafe hetap edil. 
diği zaman (50) kilometr2yi bul~uğu 

ııı111111ıııııı111111ıııııı11111ıııııııu111ıııııı111111ıııııı1111111ııııı111111ıımı111111111nı11111ıııııı11111ııı11ıııııı11ııı111ıı11111ııı....._ ııı111111ıırııı1111ııı1ıııı111111ımıı111111ııııı111111ıııııı111111 uııııı111111ııııı1111111ııı görül dil. 
(Ginger Ro:zers) günde altı set 

dansed<'rse o günilnU istırahatle ge~ 
miş f ar...etmektcdir. 

tnsanlann maymundan geldiğine 

dair daha faul deliller ortaya koyabil
mek için, timdi yedi Amerikan ilimi, 
Siyam, Borneo ve Somatranın orman -
lanna yerletiyorlar. Orada Antropoid 
maymunlann harekatını kendi mµhit -
teri içinde dokuz ay tetkik edecekler • 
dir. 

Bundan batka insanlara en çok ben
ziyen eşekleri de tetk'k edeceklerdir. 

Garip bir mahlOk 
Cenubi Afrikada insandan bir may -

mun ketfedilmiıtir. 
Bu mahluk yerli bir anadan doğmı:ş 

ve dört yaıına kadar insan gibi ya§&dık
tan ıonra, dört ayak üzerine yürümeğe 
baılamıttır. 

Şinıdi 15 ya11ndadır. Yüzü herhangi 
maymun kadar çirkindir. Adetl~ri de ta
mamen vahti bir hayvanınkini andın -
yor. 

Hiç bir dil konu,amıyan bu garip 
mahlQk yalnız birtakım garip sesler çı
karmaktadır. 

Bir elbl•eda nakadar 
dikit vardır? 

Bundan sonra ~ersiniz aize fatura • 

nın cönderirken birden yerinizden bo~ 
layıp "aman ne kadar pahalı ıeymit !., 
demeyiniz. Bir elbisede çok it vardır. 

Macar terzilerinden Saki, vasati iri
likte bir adamın giydiği elbisede kaç di· 
kit bulunduiunu tetkik ediyordu. 

On bet cün bu it üzerinde çalııtı. 
Ve neticede tam 74,392 dikit bulundu • 
ğunu teıbit etti. Bu rakamdan 35,713 

tanesi makine dikitidir. 38, 713 çü de el 
dikitidir. 

Bu keşfinden cesaret alan Macar ter· 
zisi. sonra oturup elbisenin her parça -
srnda kaç dikit olduğunu da arıttırmıt 
ve cekette 21,273 makine dikiti ve 

22.014 el dilci'i bulmut. Pantalonda iıe 
10,948 makine d:kişi ve 7,786 el dikiti 
keşfetmiş. 

On para ver alylat .. 
makineyi aç •u81url .. 
Dilimizde bir söz vardır: "On para 

ver ıöylet, yirmi para ver ıuıtnr., der. 
ler. Bu ıözü ağzı bir kere açılıp ıusmak 
bilmiyen gevezeler hakkında söylerler. 

Fakat, en çok can sıkanlar, ıüphe • 
siz ki, ıoğuk ıotuk konferanalar veren 

veya nutuklar ıöyliyenlerdir. Bunlanl 
ıusturmanın hemen hemen imkinı da 
yoktur. 

işte, bir İngiliz tratçı konferanslan 
susturmak için ıarip bir makine keı -
fetmiş: 

Bu makine büyük bir insan batı tek
Jinı:fedir. Can ııkıcı konferansçı müte -
madiyen söylenmekte devam mı ediyor? 

1 
Hemen bu makinenin fitini salondaki 

1 
bir pirize ıeçiriyorsunuz ve makineyi! 
konferanıçının önüne koyuyorsunuz ... 

Makine iılemeğe batlıyor ve tatıdığı 1 

insan yüzü konferanaçıya doğru dilini 
çıkanyor. Konferansçı eğer pitkin bir 
adamsa buna da aldınt etmiyor. 

Fakat makine iti azıtıyor: Boyuna 
"dan! dan! danı .. diye ıeı çıkarmağa 

baılıyor. 

<Ste~) in asıl kurbanları evleri:-d3 
radyolannı açarn.k tepinen amatörler. 
dir. 

Artistlerin kaz'lJ\dığı milthiş para-
1111"& raimcn bunlann kazancı ayak 
nasırlarile, buruşmuş halılar ve bir de 
dans esnasında milvaz:?neletini kay~ 
derek Ur.erlerine düştükleri kınk ma. 
salardır. BiltUn bu acılara mukabil 
komıulardan ve kendilerini seyreden-
lerden bir af erin kopa.rabilirlerse ne 
mutlu! 

Kadın amatörler zayıfla.ma.k erkek. 
ler de zindelik için bu eıkmtıyı 

pektiklerini. sö~'.lüyorlar . 
Fakat bız sıze hakiki sebebi aöyll

yelim: (Stepç) in caz"besi, yeni dan
sın yapılmasında en büyük amildir, Makine bu suretle 270 saniye yani 

4,.5 dakika daha sabrediyor. Konferans-! 
çı tratda devam mı ediyor? Bu ıefer 

makinenin tahammülü kalmıyor ve ıa • =---- SEZ AR---.. 
tondaki elektrikleri söndürüyor 1 Dün 'e Yann tercüme külliyatmdauclır 

Fakat karanlıkta ıözilne devam ede- Fiyatı 40 kuruıtur 
cek olan inatçı bir konferanıçıyı ıuı .. J._ ____________ ..., ... 
turmaktan bu makine de lcis 1 
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kimleri dinliyoruz 
Genç bestekar tamburi Bag 

Salahatf in Pınar 
Kadlrcan KAFLI Tefrika: 20 _ 

Bunca yıldır kalede bukadar askerin, bu 12Liralık tamburu ala~ı 
kadar silahın biriktiğini gördün mü sen'? yacağ1m diye geceleri 

hücum edilse gene kolay kolay ele geç· ı Antonyonun gözleri kapıdaydı · k k - Sanmam ki alış veriş tatsız ol -
sun ı kazançsız görünmek senin adetin -
dir. 

Oryano şaraba ve kadına düşkün 

bir adamdı. Sakızlı bir rum kadınını 

krşladaki odasına kapatmış: keyfedi -
yordu. Fakat anlaşılan bu rum kadını 
pek yolucu bir şeydi ki zavallının ma· 
aşı yetmiyordu. Bu yüzden ikide bir 1 

Antonyoya ~sılıyor, ondan hiç olmazsa 
:;arap içiyordu. 

Antonyo ona aldırmazdı ama aksilik 
ettiği bir sırada kulağına şu sözlerin 
ı:.:>ylendiğini duymuş, ü ;permişti: 

- Benimle iyi geçinmezsen senin ı 
için ıde iyi olmaz; işlerin bozulur. Hat
ta daha fenası var! .. 

- Ne gibi ... 
- Senin hayatın da elimdedir. 

- Ben Sinyor Zaharyanın sadık bir 
kölesiyim. 

- Cuğa Beyin de kölesi olabilir. 
. ? 

sın .... 
Antonyo o anda buz kesilmişti. Bu 

herif bir feyler mi biliyordu? Yoksa 
karanlığa taş atmış ve tam hedefe mi 
vurmuştu? 

Düşündü: Fakat Oryano'nun bir 
şeyler bilmesine imkan göremedi. Onu 
yola getirmek için iftira ile korkutmak 
istediğinde karar kıldı. Lakin böyle 
olsa fena halde ürkmüş ve uysal ol
muştu. Doğrusunu söylemek lazım ge
lirse Sinyor Zaharyadan aldığı altınla-

• rın mesela yirmide birini bu aç gözlü 
herife kaptırmakla bir şey kaybetmiş 

değil, kazanmış olacaktı. · 
Antonyo bu akşam yalnız başı -

na düşünmek istediği için yüzbaşıya 

rastlayr~ını önce hoş görmedi. Fakat 
§U basJun ff' i~ bir §eyler Öğrenmek 

ihtimalitıf ltatiiityınca kendıni toparla· 
dı: 

- İşler sahiden karlı gitmiyor, Sin. 
yor Oryano. 

- Fakat şurada birkaç kadeh Me -
sina şarabı da içemiyecek kadar değil -
dir. 

- Bu şereften mahrum olmamak i -
çin canımı bile esirgemem. Vakit vakit 
içime korku doluyor. Ya Türklere ya· 
kalanırsam, diyorum. Kötü iş bu .... 
Yukarı lzmir alındığı zaman elbet Sin. 
yor Zaharya beni unutmaz ve ihtiyar
lıkta süründürmcz. 

Yüzbaşı artık onu hiç dinlemiyor -
du. 

Beraberce limanın ağzındaki yel • 
kenci meyhanelerinden birine girdiler. 

Burada büyük bir kalabalık ve pis 
bir hava vardı. Masalarda birkaç rum 
kadını, yarı sarhoş, bağıra bağıra konu
§uyorlardı. 

Meyhaneci de elli yaşlannda fıçı 

gibi bir rumdu. Sinyor Oryanoyu her 
zamanki gibi tezgahının yanındaki ka. 
pıdan küçük bir o·daya aldı. Oymalı 

bir koltuğa oturttu. Antonyoya da bir 
koltuk verdi. Masanın üstünü şarap ve 
yiyecekle doldurdu. 

Antonyo bir aralık için çekti: 
- Ah şu Türkleri kovabilseydik .. ! 

Den de kurtulurdum. 
Oryano sarhoş olmağa başlamıştı. 

Be§inci şarap kadehini son damlasına 

kadar içtikten sonra kanlı bir pirzolanın 
];emi ğini sıyırmağa çabalryordu. 

Ağzı dolu olan.k mırıldandı: 

- Son günlerini yaşıyorlar 1 
Antonyo yüzüne sevinçli bir adam 

maskesini takarak dikkatle ona baktı : 
Yüzbaşı ilave etti: 
- O zaman ben de artık izinli gi· 

deceğim. Cenovaya döneceğim. 

Antonyo &ordu: 
- Bu nasıl olacak? O .kadar kolay 

mı? .. 
- Zor mu? 
- Bunca yıldır uğraşıyoruz da ya -

pamıyoruz ya? 
- Bunca yıJ.dır kalede bu kadar as

kerin, bu kadar silahın biriktiğini gör. 
dün mü sen? 

- O da doğru ama, 1':.irk kalesi 
o kadar sarp ki.... Koca bir ordu ile 1 

mez ! ... Artık yeni bir şey öğrenemiyecek, uy um açını ştı 
~ryano Adeta çıkı§tı: 1 yü:i.başmın genç kadınla sevişmelerini •• 
- Sen Sinyor Zaharyayı aptal mı yutkuna yutkuna seyredecekti. ~ :t_ 

sanıyorsun? - Ben hesabı görsem de gitsem 1 •"' "E. 
-Aman. böyle bir şey dü;ünmedim sizi rahatsız etmesem! 

bile..... - Seni zorlamam. Lakin hesabın 
- O da elbet b:liyor. Bunun için ne kadar olacağı henüz bilinmez ki ... 

bir bskın yapacak 1 
- Baskın mı? Nasıl olabilir bu? 

Türk kalesinin üç tarafı dimdik yamaç
lardır. Bir tarafı ela taşlıktır. Etrafta 
orman da yok ... Bu çıplak yerlerde giz· 
lene gizlene kaleye kad:ır sokulmak ka 
bil olur mu? 

Oryanonun cam sıkılmıştı: 
~ Ne bileyim ben onları! ne vakit 

Sinyor Zaharya olursam o zaman dü • 
şünürüm. Yapacaklarmış işte! ... Nasıl 
yaprlacağını duysam elbet itı.andmr
dım. 

Şarap kadehinin tabaklardan biri
ne üç dört defa vurdu. Meyhaneci gö· 
l':indü. Oryano emretti: 

- Şimdi git, Evdoksiyayr buraya 
getir! Sen kendin git! anlıyor musun? 
Rinaldoyu da isterim. 

Evdoksiya metresiydi; diğeri de 
emir neferiydi. 

Meyhaneci çıktı ve Oryano, Anton
yonun omuzuna bir tokat vurdu; 

- Onsuz boğazımdan geçmiyor .. 

• 

- O halde ..... 

- Sen bir altın bırak da git! üstünü 
yarın Rinaldo ile yuvarlarım. 

- Bir altın mı? fakat .... 
- Ne var? 

- Bütün varım bur..c!an ibaret!.. 

- Kimi kandırıyorsun? Sinyor Za. 

harya hiç olmazsa on altın vermiştir. 

Ter dökmeden, korku çekmeden kaza· 

nılan bu kadar paranın onda birini a-

lırsam günah mı?, hem sen de eğlen· 

din. Pis pis düşün:.ip duruyordun 1 

haydi, sökül parayı ... 

Antonyo ister istemez, 
ne soktu. Keseyi dışarı 

çözdü ve bir altın aldı. 

elini cebi-

çıkarmadan 

Oryano devam ediyordu. 

- Üzülme , boia gitmez! geri ka. 

lanla ben de saıta bir ziyafet çekerim 
elbet!. 

( A rkrm t•ar) 

insanın yalan olduğ11na i11anacağı geliyor: 

.. 

Radyoda Bayan Safiycye sazile 
refakat eden B. Salahattin Pınarla 
Taksimdeki apartımanında ızörüş· 
tüm. Birçok güftelerini bestelediği 
B. Mustafa Nafiz de bu görüşme sı
rasında hazır bulunuyordu. 

Bir hayli müddet büyük ölü Ha
mittcn konuşulduktan sonra sordu· 
ğum suallere cevap vermeğe başla
dı: 

.. _ 316 doğumluyum. lstan· 
bulda Çamlıcada doğdum. Babam 
Sadık bey Edirne ve Serezde kadı 
idi. MC§rutiyct senelerinde Denizli 
mebusu olmuştu. Dünyanın en ihtişamla 

yaş~ ' en güzel kadını 
lngilterede şimdi bir 
dükkanında çıraklık 

Musikiye çok ufaktan hevesim 
vardı. Kardeşim ud çalardı. Sesim 
de güzel olduğundan öğrendiğim 

• şarkıları söylerdim. Bir müddet 
kendi kendime çalıştım. 

Londra, Nisan - Dünyanın en ihti
şamlı, en debdebeli bir hayatını sürdük
ten sonra nihayet bir bakkal dükkanına 
çıraklıkla düşen bir aristokrat kadının 
macerası bugünlerde bir tesadüfle or ·, 
taya çıkmış ve Londranın aristokrat ta-: 
bakası arasında büyük bir skandal mey
ıdana getirmiştir. 

Gazeteler bu facialı hikayeyi şöyle 
anlatıyorlar: 

On sene evvel Layçester dükalığın -
da fevkalade güzel ve cazibeli bir genç 
kadın etrafına mümtaz bir ariı;tokrat 
sınıfı toplamıştı. Dükalığın en ;ıri~tok -
rat ve en zengin ailelerinden b!risinin 
yegane varisi olan bu cazibeli kadının 
ismi Mis Bctty Tomas idi. 

Mis Betty ifrat derecede biniciliğe 
düşkündü. Bütün gününü at üstünde 
geçirirdi; ve halisüddem sayısız atlara 
sahipti. Herkes Misin binicilikte gös -
terdiği maharet ve cesarete hayran ka • 
lıyordu . Dükalığm içinde en mıruf er -
kek binicilrri y:lyct bıra kan Miı; e "Dü
kalığın kraliçesi,. ismi verilmişti. 

bakkal 
ediyormuş 

sonra Fransa ve ltalyaya kaçmağa mec
bur oldu. Kocasile buralarda bıılayıları
nı geçiriyor ve mes'ut yaşıyordu. Fakat 
bu saa::let çok sürmedi. Kocası birden • 
bire hastalandı; birkaç gün sonra öldü. 
Bunun üzerine genç dul 1nı::iltcreye 
dönmek mecburiyetinde kaldı. 'M'emle . 
kctine döndiiktcn sonra da kendiı;ini bü
tün bütün atlarını göriip gözetmeğe ver
di: Kurslara girecek birinci ikramiyele
ri kazanacaktı. 

Büyüyünce karde.,imin çaldığı 
uda merak ettim ve Sami beyden 
usul hakkında ders almaya başla
dım. Ondan sonra Üsküdarlı Hq· 
ca Ziyadan da ders aldım. Bu zat 
cok si.izci okurdu. Senelerce der· 
ııinc devam ettim. Çok tatlı bir 
8e~İ vardı. Bu ihtiyar, B. Münir 
Nurettinin de hocasıdır. 

Bundan sonra Sultan Azizin 
ney hocn~ı Ye me~hur Celal paşa
nın oğlu Celal beyden eski eserler 
hakkında ders nldtm. T aganni ka
vaidini ve eski eserleri bundan öğ
rendim. 

Daha sonra me~hur Zekai dede· 
Dört sene sonra atlarının talimcisi nin talebelerinden ~Üsküdarlı kaşı

Çon ile evlendi. Teşebbüs ettikleri bü - yarık Hüsamettin beyden de meşk
tün işler ak!i gidiyordu. Büyük ziyanla- ettim. Gene Zekai dedenin talebe. 
ra girdiler. bir müddet sonra da ser • lerinden Kazım hocadan da ders al· 
vetlcrini kaybedip parasız kaldılar. Bu- drm. Aşağı yukarı yinni üç sene
nun üzerine karı koca biribirinden ay - dir musiki ile meşgulüm. 
rılarak her biri daha iyi bir hayata ka- • _ Fakat şimdi tambur çalıyor
vuşmnk için beğendiği yolu tutmaya ka- sun uz; udu neden çabuk bırak ti· 
rar verdi. nız? 

Mis Rctty ayrıldıklarının ilk gün • 
Bircrün tümbur dinledim. Sesi leri iaşeıini temin için ~üzcl saçlarını e 

kestirip bir berbere satmıştı. Hayatını fevkalade hoşuma gitti. Sonrn bu 
musiki aleti bizim musikimizi icra ka zanmak ic;in çaldığı bütün kapılarda 
noktasından daha iyı'dir. Eski Türk· bir iş bulamadığından nihayet bir köy 

bakkal dük:Canına rr~-·· .-irmiştir. !erin bir sazı olan bu alete heves 
Maceralı hartı crt..:ıya çıktıktan ::on- edip ralmaya· başlıyalı on s=kiz se

ra kc.'ndisine müracaat eden gazetecile -
re Mis Betty bakkal dükkanınır. tezga -
hı başında şunları söylemiştlr: 

"Bugünkü hayatımdan memnunum. 

ne var ... 

- llk udu ve tamburu kaça al
dınız? 

Mis Betty ayni zamanda çılgınca av 
düşkünü idi. Avcılık fütuhatları düka
lık ahalisi arasında kahramanlık hika -
ycleri gibi dilden dile dola:prdı . Misin 
bu iki iptilası kendisinde aşk rııaccrala
rına atılmak kabiliyetlerini söndürmüş 
gibi idi. Etrafında toplanan aristokrat Zaten hiçbir vakit sosyete hay:ıtını ve 
ve zengin gençlerin ibraz etmek iste • ihtişamı sevmemiştim. Her " '"'kit sade 
dikleri aşk temayüllerine mukabele et - hayat benim hoşuma giderdi. Onun için 
mekten çok uzak bulunuyot"; biraz ile - bugünkü hayatımdan memnunum. Bu • 
riye gitmek istiyenleri de istihfaf edi - rada münaıııebctim saf köylüler ile dir. 
yordu. Fakat bu ezeli aşk kanunu ni - Köylüler "sosyete... adamlarırıdan çok 
hayet bir gün hissiz gibi görünen Betty fazla samimi ve daha insaniyetli kimse
yi de hükmünün altına aldı. ]erdir. En sevdiğiı,n eğlencem şimdi rad-

- Uda para vermedim. Kar
deşimin udunu çalıyordum. Tam
buru dinleyip de bunu çalmaya he
ves edince bir tambur almak için çır
pınmaya ha~ladım. Üsküdar iske· 
lesinde musiki aletleri satan Şamlı 
Selim vardı. Bunun da dükkanının 
camekanında bir tambur duruyor • 
du. Rir gi.in bir arkadaşımla fiatı
nı sordum. On iki liraya bırakacağı. 
m söyledi. Fakat bu parayı nere· 
den bulmalıydı? Gençtim, param 
yoktu. Bir gün anneme yalvardım. 
O ve babamın arkadaşlarından biri 
babama günlerce hevesimden, hu 
tamburun alınması lüzumundan bah 
settilcr. Kendisini kandırdılar. Tam
buru alamıyacağrm diye müthi§ ü
züntüler içindeydim. Nihayet bir 

Dükalığın en iyi binicisi "Mody yodur. Bunu dinlemediğim zamanlarda 
Reyson,, a Betty hayran oldu. Hayran- cJa hatıralarımla haşhaşa kalmak çok zev~ 1 

lığı bir müddet sonra aşka tebeddül et- li oluyor. Hatıralanmdan başka kimsem 
ti. Sosyete muhitinin acı tenkitlerine, yoktur. Ayni zamanda endişelerim de 
ailelerinin ::n'anelerine aldırmıyarak yoktur. Binaenaleyh talihimden şikayet 
gönlünü kaptırdığı binici ile evleniver- etmek için de sebep yoktur. ş:mdi ço!c 
di. mes'udum !,. 

Bu evlenme bütün dükalık hatta İn· 

giltere içinde o kadar büyük bir dedi -
kodu doğurmuştu ki Betty evlendikten 

tngilterenin en cazibeli lıir cokeyi 
bulunan "Layçester krali)esi,. nin hi -.,... . 
kaycleri iıte budur. '~ 

gün y::amyı tedarik edip 
aldım. 

O gece sabaha kadar uyurrı 
çaldım. Ve şafak sökerken de 
pe.,revini çalmaya muvaffak ol 

- Beste yapmak hevesi n 
geldi? 

- Bu heves Hoca Ziyadall, 
di. Muhayyer faslını meşk 
duk. içimden o makamdan bir 
te yapmak hevesi geldi ve biraZ 
ra muhayyerden bir b"ste ya 
Fakat bunu kimseye okuyup 
mn1ordum. JI 

\'aşar şadinin olan bu küfte r 
le idi: 

Nermin elinle l<albimi aldın, ~ 
Atkınla gülen ömrüme gam ı:luf 

Bundan sonra suzüdil saz s~ 
si yaptım . Ortaya çıkardığını 
ler, muallim Kazım beyden İl. 
kim esnasmda duyulmaya ba~ 
Bu zat da bestekardı. Arzu v~ 
vesimi takviye ediyor, artırı)'O 

Okunan ve çok beğenilell 
eserim şu idi: • 
Yıllarca yan füsunkar olan eti", 
Ağuşta ate~, kalbte, ate,, ruh_~ 

te~ 
Bundan sonra kırka yakrrı ~ 

ler yaptım. Fakat ortaya çık&.~ 
dnn evvel ;ıylarca üzerinde 1•,J 
meşgul olurdum. iki ay evvel ); 
tığım bir besteyi iki ay sonts Jıf 
ğcnmediğim oluyor çok zartl~.,f 
Güftelerin hic: biri benim def'"" 
Ekserisi B. rviustafa Nafizin~·~ 

- Henüz ne~rolunmamıf .,.,.-
niz var mı? . ~ 

- Var. Muallim B. Vecdi,, t 
gölün benim ağzımdan yazclıi' 
r.ser: .• ~ 
Bülbü:Un der<lini sonnaYIJl giiJP" 
Ağlann halinden r,ülen ne .Dl~ 
Feryadım bahtnnclan değil, 1 ~ 

B:ığrnnd.,, d~nlcnir, acılar, gaıoi"' 
• • 

' "\"mn nzmu çalar gideriııı 
Göniümü engin~ salar gide~ 
Gurbetin dizinde dalar gi~ 
Beni de koynuna alır ak,...-.:_ 

- Eski bestekarlardan 
seversiniz? 

- ilk bestekf1rlardan Abd 
dir Merakiyi hürmetle :tikr 
Itri merhum, Sadullah ağ~, ~ 
Arif, Şevki, Lemi beylerı Ço 
ğenirim. 

- Yenilerden? 
- Yeni bestekarlar o kıt~ 

ğaldı ki... Hangisini sÖY ~ 
Sadettin Kaynağı çok beS 
Asım Y esarinin de güzel 
vordır. 

Bilhassa saz eserlerinde . 
ri B. Refik'i de zikretmek ildi 
Bunlardan başka daha kıyıt1e 
tekarlar da yok değil... 

1 
(Sonu.: 10 mwıı 6'111' 
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t Fener bahçe - Galatasaray 
<ıkım/arznı garın F enerbahçe 
Stadında karşılaştırıyor 

mukabele ederek Z-1 mağlüp olmuş -
tu. 

Bu mağliıbiyetten soııra J\nkaradal 
Ankaragücünü ve Gençler Birliğini, İs
tanbulda Uçok'u yenerek kümedeki mev 
kiini oldukça takviye etti. Fakdt halen 
en tehlikeli rakiplerinden anca l; bir ta -
ncs:ıe karşılaşmış bulunuyor. Daha ö
nünde Güneş ve Galatasaray vardır. 

Yarın kar§ılaşac,.ağı iki tchlikcoden 
biri olan Galcıta~arayın halihazırd1kı 

vaziyetini anlattık. Sarı - Lacivertlile -
rin yarmki karşılaşması Milli Küme 
maçlarında çok büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. Kuvvetler arasında Fenerbah -
çc oldukça bariz bir üstünlük olmakla 
beraber unutulmamalıdır ki karşısında-

• ki takım ezeli rakibi Galatasaraydır. 

İstanbul şampiyonunun da bu maça 
takımında bazı değişiklikler yaparak çı
kacağı söylenmektedir. Bunlardan en 
mühimini Fikretin orta muhacim mev -
künde oynıyacağı rivayeti teşkil et -
mektcdir. 

Fikret, Fener hücum hattının halen 
ruhudur ve solaçıktaki muvaffakıyetli 
oyunları bu hattın hasım taraf için da
imi bir tehlike olmasına ba~hca amildir. 

CQlQt 
,of t.' O.Saray 1,; , !. 
, :1 tııcrb r maça ~war u'n 

Esasen Fikret, bu mevkide marke 
edilmesi müşkül ve hatta imkansız olan 
başlıbaşına bir tehlikedir. Bütün oyun 
imtirdadınca hücum hattına daima gol 
fırsatını ihdas eden bu oyuncunun or -
taya alınması onun marke edilmesini 
temin etmek demektir. Biz, bu vaziyet 
dahilınde Fener hücum Hattının vere -
ceği randımanın yanyanya düşeceği 

kanaatindeyız. 

)atı ahçc G §ile l n l"e - a1atasaray takımla _ 
a~ı nerbah \lr, çe stadında karııla _ 

Y~an ~\ ~~ 
~~~ :~ çok rnühim bir rol oyna
Vaıı.ı ~b·· ıyette olan bu karşdaJ -

'"tr Utün · b k S · aş a bir hususiyeti 
~ ar1 ı,. 

rıııııı <\lrrru 1 
ta(j İl~ h zı ılar, Milli Küme maç -
dc'i/l Olan Ca·~tasında Çok kuvvetli bir 
b~~dc ÇoJt u~.eşc karşı bilhassa ikinci 
tcııı· tahıtı· mucssir bir oyun çıkararak 
lıfatıı ttırı· 1

1
nler hilafına bir beraberlik 

L ( b· 1hrd' ı <ıa<lı ır la ı. iatta bu beraberlik 
C bir r;~~ . Yardımile Galatasaraya 

t\i~ aıatas ıbıyet de verebilirdi. 
t cı b· ara"lıl G" qaı~ ır 

0 
~ ar, uneşe karşı çol: 

ııı~,ı. ~c{un oynamışlardı. Eğer dört 
~11'.ıtt 0 

Çıkardıklan bu enerjik ve 
°"c dadın/unu Milli Küme maçları 
~~1lk tch~ktu:t~rabilirse çok verimli 

\' la~a d clı bır ekip mevkiini daima 
kı arınk.c cb lirler. 
' ııı,~,_ ı maçta G .. d" 'it, ~Hn· un uz Kılıcın da es-
tttc:c Caı

1

a~acağı söylenmektedir. Bu 
1 . ıııı1 1 tandı saray hücum hattının ve-• 

c$(. l'ıı:ı 01acakt man mahsus bir şekilde art
~~~ lıUc~r. Muhakkak ki bu genç o

vı; hb. 11 oyun~ hattının en fazla gol çı -
ı ' ~:r ~Csind Usudur ve bu hattın yürü-

.S c Çok mühim bir rolü var -

da b a:-ı ~ ~ 
ltt il~ı d .. ~1.r~ı2ılıların bu mara takım-

ı lt --&•şıkl'k ıı .,.., ı.ı""ctl 1 lcr yaparak çıkacak -
{'c e tah · nerbah ının edilmckte'!ir. · 

bu ~Uiıheı;· Çcye gelince: 
, t\in 12 'ki M. . .. 
~.ı naıarıa tllı Kume maçlannda 

1.1ır t rı kc d" Oy~ • lk m · n ınc çeken bir ta -
tltına a~ta 13,. 'k .. 1 b' mu . ...r.ı taşın guze ır varra• • . . 

İ(IYctz.z bır oyunla 

Galaıasorn · re Fener 1.-aptanı A ı·ni 
ııc Cevat 

Maamafih Fikretin ortada oynıyaca
ğı henüz tahakkuk etmiş bir şekil de -
ğildir. Sarı lacivertlilerin müdafaasında 
beş altı maçtır görülmeyen Fazılın da 
oymyacağı söylenmektedir. Fazılla Ya
şar iki üç senedir daima yanyana oy -
nadıklarından biribirlerine çok iyi alış
mışlardır. Ve bu iki oyuncunun kura • 
cağı müdafaa hattı şüphesiz ki çok kuv
vetli olacaktır. 

Bu maçın vereceği netice hakkında 

tahminler yürütmiyerek, yalnız takım -
ların vaziyetlerini anlatmakla" iktifa edi
yoruz. 

Yalnız şurası muhakkak ki bu maçı 
<laha iyi bir oyun çıkaran takım kaza -
nacaktır. 

Fener trıhımı Nıllfl)" !,;tlı'l)'OT' 

9-KURUN 17 NiSAN 1937 

Amerikalı kadınlar Avrupalı 
erkekleri n·çin tercih ederler? 
Kadınlarına karşı · en ziyade alaka gösteren 

erkekler, meğer A·vrupalılarmış .. 
r • • 
ı: Bir Amerlkah kadın •unu iddia ediyor: Avrupalı erkek 
karısmm ho,una g idecek bir muhit yaratmasmı 
bilir; gUnlUk meselelerine allka gösterir; tuvaleti 
hakkında fikir söyler; Hele Amerikahlar gibi kadm 
ihtiyarlamaya yUz tuttuğu zaman onu ba,ından 
savmak istemez; bllAkls böyle bir kadmı hoppa bi r 

Nevyo1 k. Nisan - Garip insan
lardır şu Amerikalılar vesselam!. 
Bir Amerikalı bayanm Ncvyork ga· 
zeteierinde dolar memleketinin la· 
tif cinsi için yaptığı itirafatı işitir
seniz siz de bu hiikmii vermekte 
gecikmiycc.eksiniz. 

Bakınt7. Martori Gem isminde
ki bu muharrir kadın, çalıştığı Ncv· 
yorkun "forum,, gazetesinde erkek
leri nasıl zemmediyor: 

"Bir Amerikalı kadın. hem de 
yüksek tabakaya mensup kültürü 
yerinde bir kadın bana iti raflarda 
bulundu ve şunları söyledi: "Eğer 
hayatıma tekrar başlamak mümkün 
olsaydı, bir Amerikalı ile evlenme· 
me ihtimal yoktu. Mutlaka bir ya
bancı ile evlenecektim. Yabancı.de· 
mekle herhalde lngilizlcri kasdetmi· 
yorum. Çünkü lngilizlerle Ameri
'kalılar biribirlerine pek benzerler. 
Aralannda hemen hiç fark yok gi· 
bidir. Binaenaleyh Jngilizden baş· 
ka herhangi bir yabancı ile evlenir
dim;., 

Dostum cümlesini bitirince evli
lik denilen şu c-ok zor sergüzeştte 
Avrupalıların daha mükemmel ar 
kadaşlık yapacaklarını izaha girişti: 

"Amerikalı kadınların Avrupalı 
erkeklere. karşı binbir ,_ı:aaflan oldu
ğu muhakkaktır. Para avcıları bu. 
nu iyi bilirler; ve sık sık dolar mem 
leketine gelin aramak için seferber 
olurlar. Birçok Amerikalı kızların 
Avrupalılarla evlenmelerinin sebebi 
bundan ileri gelmiştir. Bende de 
böyle bir zaaf ,·ardı. Yedi sene ev· 
vel bir Rusla evlendim. Zanneder
sem hiç olmazsa daha yedi sene ko
cam o kalacaktır. 

"Amerikalıların boşanmakta re
kor kazandığını bilmiyen yoktur. 
Bu, belki en çok sinirli kadınların 
Amerikada bulunduğundan ileri 
~dmektedir. Birbiri arkasma yapr 
lan evlenme maceraları sinirleri ber 
bat etmek için en müthiş sebcbtir. 

Şimdi Avrupalıların neden A
merikalı kadınların hoşuna gittiğini 
tetkik edelim: 

llk evvel Anupa erkekleri A· 
merikalılar gibi karılarının arkadaş· 
lığmdan kacmazlar. En çok vakit
lerini kanla;ı ile birlikte geçirirler. 

Amerikalılar ve lngilizler karr 
larını evlerinde kadın dostlarile bı
rakırlar, kendileri de evlerinin ha
ricinde eğlence ararlar. Amerikada 
dünyanın her tarafından, her yerin
den fazla kadı: cemiyetleri, kadın 
toplantı yerleri bulunması bundan 
ileri gelmektedir. Buralarda latif 
cins, dedikodu ve boşboğazlık yap
mak için toplanırlar. 

Avrupada kadın, kocası için da
ima alakasını göstermekte ve \ok 
defa da kocasına yardım ctmekte
tedir. Kocanın kansına emniyeti 
vardır. Onun yardımlarından isti· 
fade etmek ister. Kocaları kenclile· 
rine itimad etselerdi Amerikalı ka
dınlar da çok memnun olurlardı. 
Fakat bizim erkekler: 

- Kadmlann, erkeklerin işleri· 
ne burunları sokmaları caiz değil
dir! 

Derler. Amerikalı erkek, mali 
iktidarının yetiştiği derecede karısı
nı başından ptmak için bol bol para 
verir. Amerikada daima işitilen 
şeylerden birisi: 

- Ba.yan ... nevrasteniyc tutul· 
nıuş; halbuki kocası kendi~inc bol 
bol pnra vNiyor. Birinci sınıf tan 
da bir aşçı tutuyor, derler. 

Karısının nevrnsteniye tutulmn· 

bebeğe tercih eder •• 

• • 

İdeal ve iyi bir ev kadmı 

olmak üzere gösterilen 

Madam Ruzvelt ve 
hocası 

sından mesul olan kocasıdır. Çün
ki.i onu kendi haline ter.ketmiştir. 
Herşeyden evvel kadınların hisleri
nin tatmin edilmesi lazım geldiğini 
bu ahval bir kere daha isbat etmiş 
oluyor. Yalnız Avrupalı koca bu
nu biliyor ve kans;nm hislerini,, ma· 
neviyatmı tatmin ediyor. Avrupa· 
1ı erkek, Amerikalı gibi kadını yal· 
nız bir sevda aleti olarak telakki et· 
miyar! 

Avrupalı, kadının hoşuna gide· 
cek bir muhi~ ):aratmağı da bilir. 
Giinlük ufaktefek meselelerine ala
kasını gösterir. Tuvalet ini tayinde 
fikrini söyler. Hatta yiyecekleri ye· 
mekler için arzusunu bildirir. 

Amerikada ba~ka bir itikad c!a 
vardır. Bir kadın kırkma geldi mi 
artık eleğini elemi!!, ununu sermiş 
zannedilir. Evet bir Amerikalının 
kırklık bir kadınla evlenmc~i müm· 
kündür. Fakat bunu sırf ev işlerini 
gördürmek için alır! 

Kırklık birçok yeni gelinler gör 
düm. Bunlar iki üc senelik evlilik 
hayatlarmdnn sonra· koc<ıları tarl\· 
fmdan bir defo bile sokağa çıkarıl· 
mamışlardır. Niçini Çünkü A
merikalı bir sosyete to\:ılantısına ve 
ya gezmeğe gideceği zaman yanın
da bir genç, çok genç bir kadın 
görmek ister. Amerikalılara göre 
kadının sihri yalnız güzelliği, hem 
de göze çarpacak bir güzelliğidir. 

Avrupada böyle değildir. Ma· 
nevi bağ sevimli bir hava yaratır. 
Avrupa.h yanında bir bebek ta~ımak 
istemez. Bütün işlerini kendil'ile 
konuşabilecek akıll ı, olgun bir ka
dın ister. Zeka, muhakeme ve ce
Sflrct ister. En ufak bir ha&~e ü· 
zerine çocuk gibi göz yaşları dök
mesine tahammül edemez. Avru· 

' 
palı, kansına çok hiirmct ettiği 
için şımarık ve biraı. da ahmak bir 

çocuk gibi görmek istemez. 
Amerikalı kocaların ahlakları 

bahsine gelince bu da bir sabun kö

püğünden farklı değildir. Çünkü 
Avrupadaki evlilik facialarının cin-

ha müthisleri Aınerikada gizli cere· 
yan etmektedir. Zaten boşanma1a
rın bu kadar c:ırtması da bunu isbat 
eder. 

Fikrimce bo§anmalar, birçok de
falar gizli sevda miinasebetlerinden 
'daha beter neticeler vermektedirler. 

Bir de Avrupada erkeklerin ba
zı dalaletlerine büyük ehemmiyet 
verilmez. Doğru yoldan sapan er
kekler karılarını hala bir hayat ar -
kadaşı olarak telakki etmekte deYan1 
ederler. Bunun için Avrupalılar 
birçok defalar güzlerini yummayı 
bilirler. Halbuki Amerikalı kadın
lar, en ufak bir hadise üzerine ho
ı:anmak için a\'ukatlarma koşuyor
lar. 

1 VAKiT cep k'tapları No. 91 

lllck.c;aııdr Kazbcl~ 

Kafkas 
Hikayeleri 

Giircüccden tercüme eden 
Niya::i Ahmet Okan 

V AKlt KİTABE\1 

Fiyatı: 10 kunış ı-
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A.lmanyanın Umunıı 
, Harpteki kumandafll 1 

1 • ı • General Ludendorf'un orduya girlşillll' z 1TI l r l iTI a n l elli beşinci gıldönümü kutlandı 

Y k d b. · h I k General "Düşmanlarımız AlrT1-a ın a ır avanpro1e azır anaca ordusunun kahramanhğını 
lzmir limanı için bir de vapur safın alınıyor takdir etmiştir,, diyor 

Bcrlin, 115 (A.A.) - General Erich kansızdır. Fakat mert m~ 
Ludenclo;f ikamet ettiği Tunzirıg ma - Alman cwduaunun kah......-Jıfd" 

lzmir (Hususi) - Istanbulda li- . 
man iıini tetkik etmekte olan müte - İ 
hassıs, mühendislerin yakında ora-
daki tetkiklerini bitireceklerini haber 
aldım. Mütehassıslar lstanbuldan 
gelerek yeni İzmir limanının inşa e
dileceği mahalde tetkiklerine başlı -
yacaklardır. Yeni liman yerinde 
mütehassısların nezareti altında son
daj ameliyesi yapılacak ve kat'i li
man yeri hakkında bir avan proje 
hazırlanacaktır. 

Avan proje lktısat ve Nafia Ye
kilet1erince tasdik olunduktan IOn· 
ra kat'i proje için tetkikata batla -
nacaktır. 

• • • 
lzmir liman iıletme idaresi İngil

tere tczgah1anndan 15000 sterline 
bir vapur satın alarak körfezde iılet
mek suretiyle lzmirin Kar§ıyakasm
dl!. oturan halkının mühim ihtiyaçla-

Uzunköprüde 
yangın 

63 eo gandı 
Uzu:ıköprü (Hlauai) - Şehri· 

m~ bakıma muhtaç bir vaziyettedir. 
Bunların arasında ıchrin ıu derdi 
de mühimdir. Atçı oğlu çqmeaiyle 
Ethemi çqmeainin sulannm mem
leket dahiline getirilmesi ıu ihtiyacı
nı bertaraf edebiline de bu it hallo. 
luncaya kadar ukeri kJ§lada yapı
lan arteziyen kuyusundan iatifade 
edilebilir. Bu •u batı bot akmakta
dır. İstanbulun memba wlan kadar 
nefis bir sudur. Bu IU iki çetmeyi 
idare edecek kuvvettedir. Sakalar 
vasıtasiyle getirilen bu suyun tene
kesi 5 kul'U§8 aablmaktachr. 

Atçıoğlu çqmeai birinci Muradın 
Çorluya ileri harekibnda qçılamı -
Clan Koca Korkudun oğlu Satılmışm 
eseridir. ( Stılmışm ismi eski Türk 
ailelerinde evladı yaşamıyan ailele -
rin çocuklarına koydukları bir isim
dir ki çocuğun evliyaya nezredildiği
ni ifade eder çocuk kız ise Satı ismi
ni alır.) 
, Ethemi çeşmesi de Ethem beyin 
eseridir. Bu zat Ahili Türklerin -
~en !Üvari müfreze kumandanı idi. 
Birinci Muradın harekatında Voy
vOda Mihalin kalesine hücumunda 
y~ .. ra1anmışh. Ve bilahare mütees
siren ölmüştür. Hatırasının tazizi 
iÇin yapılan ÇC§meye Ethemi ısmı 
vtrilmiştir. 

istasyon yolundaki Arif çeş· 
me!İ de hayırkar Türk karakterin
den bizim için güzel bir imar nü
munesidir. 

Uzunköprü civarında Balaban 
köy, Turna köy, Harmanlı köy
de ayni günde yangınlar zuhur et
miştir. Balaban köyünde 20, Tur
naköyde 40 ev yanmıştır. Harman· 
lıda 3 ev yanmıştır. Uzunköprü be
lediyesinin arazözü derhal imdada 
yetişerek bu yangınların sönmesine 
yardım etmiştir. Bu da göstermİ§
tir ki kasabalardaki itfaiye tesisatı 
hiç de lüzumsuz 'değildir. 

Yeni bir def ine 
daha 

İzmir (H usuai) - Habip oglu Bay 
:4hmet a•lında biri Göztepode Kız ens
tit•:isü bahçesinde bir ağas; altında dcfi
??c mevcut olduğu::u ihbar etmiş. araş· 
tınnalara baıianmıçtır. İddia edildiği
ne göre lımirin istirdadında Yunanlı 
bef zenfin tüccar, birlcterek bir ağa- j 
cın altına mühim miktarda altın ve mü
cevherat gömmüılennif. ,,,.. 

rrndan birine cevap venneği takarrür 
ettirmiıti. 

Bu itle iktisat Vekaleti de ehem
miyetle alakadar bulunmakta idi. 

Bu defa liman idaresine lngilte -
reden gden bir haberde mevaddı ip· 
tidaiye fiyatları yükselmiş bulundu
ğu cihetle evvelce mutabık kalınmış 
olan fiyata (500) sterlin daha zam
medilmesi istenmiıtir. 

Bu hususta muhabere cereyan 
etmektedir. Yakında bu hususta 
kat'i mütabakat hasıl olacağı ümit 
edilmektedir. 

450 yolcuyu istiap edecek, 14 mil 
ıüratte, motörle müteharrik ve çift 
uskurlu olacak olan bu vapurun 
eylülde mübayaa edileceğine göre 
kI§tan evvel lzmirc getirilmesine 
imkan olup olmıyacağı hakkında 
tetkikat yapılmaktadır. Kııtan ev
vel getirilmesine çok ehemmiyet ve· 
rilmcktcdir. 

l zmir Su Şirlıetinin 
mukavelesi 

fmıir (Huıuıi) - İzmir su şirketi
nin ll>onemanlanna imza ettirdiği mu
kavelelerin arkalarında matbu bazı ka
yıtlar nrdır. 

Bunlarda; ıu Jirketi memur veya 
müstahdemleri tarafından aboneman 
hakkında tutulacak zabıt va.rakalannın 
devlet daireleriyle mahk::melerde t~tu
Jan zabıt varakaları kıymetinde olduğu 
yazılıdır. 

İzmir Nafia müeueıcled komiserli
ii. bu mühim nokta üzerinde tetkik -
ler yapmrı. hükmi phsiyeti haiz bir 
müessese memur ve müstahdemlerinin 
tutacakları zabıt varakalarının hiçbir 
vakit resmi daire ve mahkemeler kayıt
lan derecesinde muteber olamıyacağı
nı teıbit etmiştir. Bu hususa dair ha
zırlanan bir rapor Nafia Vekaletine 
gönderilmiştir. 

Berelıetli yağmurlar 
Adana (Hususi) - Son hafta için

de beklenen yağmurlar çok düzenli ve 
köylüyü sevindirecek kadar bol olarak 
yağmıştır. Devlet mctcreoloji işlerin
den aldığım malumata göre memleketin 
bazr kııımlanna dü~en yağmur m;kta
n bir kare metreyi 50 kilogramdan faz
la ıu isabet etmiştir. bu sahada Akde
niz kıyılarında Antalya ve Muğla ha
valisidir. 

Son yağmurların en az İ6'bet ettiği 
yer Çukurova. ve havalisidir. Bo1ge -
miz.de en çok bir kare metreye 10 klog
ram su düşmüştür. 

Doğu vilayetlerinde de bir kare 
metreye 1 O kil-ogramd411 fazla isabet 
olmamııtır. 

Şu var ki §U vaziyeti de çiftçimiz 
tükranla kartılamı§tır. Halihazırda ku
raklık kaygısı kalkmış bulunmaktaclır. 

Maamafih hava vaziyeti daha çok 
1..imit verici bir vaziyet almaktadır. 

Bir nıaarif mü/ ettişi 
ile bir muallim 
taarruza uğradı 

Burdurdan bildirildiğine göre Dir
nıil köyünde bir hadise olmuştur. ! 
İlk tedriaat müfetti§lerinden Veli tef
ti§ için Dimril köyüne gitmiş, mek
tepte muallimle birlikte meşgul olur
ken hari;tcn taarruza uğramıştır. 
Taarruz edenler sopa ile hem müfet· 
tiıi, hem de mektep muallimini fena 
halde dövmiişler, para ve efyaları
nı da almışlardır. Müfettisin iki 
kaburgası kırılmıştır. l ler ikisi 
de Burdura götürülerek tedavi altı
na alınmt§lardır. Hadi;enin tahkiki 
ile bizzat vali _me_§gul olmaktadr. 

.(Sonposta) 

80 lik ihtiyarın 
ci11ayeti 

lil:anes:nde, dün orduya giri§inin elli dir edeselmitlenlir. Bu 

Bursa, (Hususi) - Kadriye kö
yünde, bundan dört sene evvel işle
nen bir cinayet hadiseııi meydana 
çıkarılmıştır. Cinayeti işliyen seksen 
~'n§mda Kara Bekir adında biridir. 
Bu adam dört sene evvel torunu o· 
l::ın on sekiz. ya~mdaki Aneyi teda
vi ettirmek ii7.ere köyden alıp lstan
bula götfümek için yola çıkarmıştır. 
Bir müddet sonra köye bot dönen 
Bekir soronlarn: 

beşinci yıldö:ıümünü, Bcrlinder. Bitle - bizde J"8flll'Wk umiıü, .mı~....
ri:l tebriklerini getirmek üzere tayyare ii ve ırhçılrir ,..,..~,--· 
ile gelen Harbiye Bakam Mareşal Von huın!ardır ki senç A1maa 
Blomberg. kara orduları kumandanı Ge- temeli olmuıhar. 

ncral Von Frikch, donı:nma kum~~a : BUGONKO VE UMUMi 
nın amiral Reatler ve General Corıngı VAZIYET 
tem'.lilen de hava generali Kanpı~h ha -
zır olduğu halde resmen kutk:TU~tır. 

"-Torun umu ls:anöu!cla bir 
hastahnncyc y~tırdan. T edwi edi!e
cek ... c!:miştir. 

Fakat dört senelik bir zaman 
geçtiği halde Ayşenin köye dönme· 
diğini görenler keyfiyeti jandarma 
kumandanlığına anlatmışlardır. Jan
darma tarafından yapılan sık:ştırma 
sonunda Bekir her şeyi itiraf etmiş 
ve şimdi yerini tesbit edemiyeceği 
bir semtte torununu öldürüp gömdü
ğ\inii s()ylemiştir. Bekir yakalana
rak Adliyeye teslim edilmiştir. 

izmir valisi 
değişiyor mu ? 

1zm:r (Hususi) - Valimiz Bııy 
Fazlı Gülecin yeni ihdas edilmek üze
re bulunan beşinci umum müfettişliğe ı 
tayini söylenmektedir. 

l\fa:-eşal Von B!omb:rg söylC'diği nu· 
tukta Ludendorfun Umumi Hupte gös. 
terdigi askeri meziyetlerıni tebarüz et -
tirerek demiştir ki: 

Umu:ni Harbin aıl<erleri olan biz • 
lcr, General Ludendorfun ne ~erece 

yÜ!cs:k blı- ida.-cci, b'..r tel ve •ğl1' mes
uliyetleri taF.aıını bilen bir insan biT 
kelime ila yüksek bir kumandan oldu -
ğunu baun hata eden tarihçilerden da
ha iyi biliriz. 

LUDENDORF'UN SöZLERI 

General Ludcndorf teıckkürlerinin 
Hitlcre iblağını ziyaretçilerinden rica 
etmiş ve sözlerine şöyle ıdevam etmi§ -
tir: 

Böyle bir günde, eıki Alman ordu • 
sunan hatırasını yadetmek benim için 
bir vazifedir. O, ordu, faik düpnan laıv
vcı:lerine kar§ı Almanyanın huı!utlannı 
müdafaa etmİ!} ve Alınan milletini onu 
c:unek iıliyenlerden vikaye eylemiştir. 
Vakıa bu büyük itin bütün ehemmiye -
tini ve tüınulünü cb.1-.a şimdi teıbit im -

i spanya hldlaelerl kartısmd• dUnya matbuata 

işi oluruna bırakmak 
ve soytarılık 

Bir Sovyet gazetesi lng~lterenin 
siyasetini ve ademi müdahale 
siyasetini şiddetle tenkit ediyor 

Moskova, 16 (A.A.) - İzvestia 
gazetesi, Bilbaonun ablokasından ha -
hisle İngiliz hükümetinin aldığı vaziyet: 
tahlil ederek diyor k1: ı 

Mesul İngiliz siyasct5ilerinin, adc •

1 
mi müdahaleyi kendilerine kalkan ya . 
parak Frankoyu filen bir muharip gibi 
telakki etmenin ve yine ayni suretle tn-1 
giliz seyrisefaininin ve İngil_iz §erefininl 
zararına olarak Bilbaonun ası ve müda
haleci gemiler tarafından muhasarasını 

meşru addeylemeniıı mümkün olacağrnı 
zannediyorlar. 

İngiliz deniz maka.matı böyle yap· 
makla, er.:::aksız bulunan Baks mcmle • 
keti müdafilerini açlıkla ele geçirmek' 
iç.in gemileri ablokaya bilfiil i~tirak c· 

Tavassut • • 
nıçın 

Parla. 16 (A.A.) - İspanya::a lıir 
tavassut fikrini matbuat itimatsu:hkla 
karşılamaktadır. 

Petit Journal gaz:etesi, bu husust1 
şöyle diyor: 

"Ş:mdiki şerait altmda tavassut 

tehlikeli bir hayalden başka birşey de • 
ğildir.'' 

den İtalya ve Almanyayı da muharip 
taraf olarak tanımı§ oluyorlar. 1n6iliz 
diplomasisinin i~i oluruna bırakmak si

yaseti yüzünden fa~iıt ilhaksı}ara bir 
yardım ve rr.(izaheret teklini alan bozuk 
ademi müdahale siyasetinin Bilbao me-

selesinde yeni bir aoytarılrğına tahid o· 
luyoruz. Gaskonya körfezi had:ıesi bi· 
rinci derecede mühim bir hadisedir. İşi 

oiuruna bırakmak siyaseti bütün tspan 
ya sahillerini abloka altına almak iste • 
yen asilerin v~ müdahalederin arzuıu • 

na bağhrnaktadır. İspanyol milleti için 
yapacak bir~ey kalmamıştır. Ademi mü· 

dahalcden hi5bir ıey beklemeksizin düı· 
manlarile olacak • müdafaasını biz::c:t 
kendisi hazırlamak. 

kabil olmuyor? 
Le ]our gazetesi tarafından ist:c

nb edilen bur İspanyol ricali, şu be • 
yanatta bulunmuşlardır: 

.. Yapılacak tavassuttan müıbet bir 
netice çıl:masına imkan yoktur. Anar • 
şistlerle, Komünistlerle müzakereye gi
rişmek mi asli." 

Tali ademi müdahale komitesin~ 
dünkü kararlarından Oeuvre pzetcai Ordrc gazetesi, gayri kabili tasav-
memnun olmamııtır. Bu gazete, diyor 

vur bir mucize neticesinde her iki taraf 

ta böyle bir tavassutu kabul etse bile, 
İspanya'da bir hükUmetiq teessütt:i pek 
müşkül olacağı kanaatindodir. 

IIuman:te ~öyle yaı;ıyor: 

"Tavassut kelimesi, bizi korkut • 
muyor. Fakat biz:im nefretimizi mu • 
cib olan bu ilim altında yapılacak i§lcr-1 
dir." 

ki: 

"noma, gor/.illülcrin geri çainlmaaı 
meselesini münakaıa etmek istiyor. Fa
kat bu iş bir tali komiteye tevdi edilmiı· 

tir. Diğer cihetten Lord Plymouth mc· 
zuniyet almaktan bahsediyor. Hakikat-ı 
ta ftalya'nın tekrar vakit kazanmak is-
tediği zihabi hasıl oluyor.'' · l 

General Ludmdorf bu~ ,,ıf 
ti U muml Harpten evvelki " 
mul:ayeac ederek dcmiıt~ k! .~ 

Busins~~ 
•ir ı.irtolr ~ V.....-
e-nelki deYre -~-· 
umumi hizımti taMkkalr 
hindaki pyıetlaim o 
çıkmamı, .. ,. .. et- o 
kimet YUi,.etini ~ 
olsaydı Alman milleti o ıır.ml...-:' 

nü m .. blıri cli...-nif oı.. 
&:.lik ale,.ht..t.nmn iafillıll 
aliyetl..U.. ........... söe;;..! 
re miitteıh.it llir ı..lde ~ 
Hitleria kiyaseti aay..mde 
tekrar~. 

Siliıhh, miit.hhit ._ top~ 
için tqlôlitlaachnhmt ... 
Jeti A ftUP8 aalJaaıma lıir 

Öyle J'llPllllZ ki, ..-. " • ·~ 
vetli Abmn cınluma ı•,... 

. ! ti: 
n~n kuvvetli, müttehit ve ll1P""...; 
teıini müdrik bir milJet bulu....-.. 
nim eserimden bahset tiniz. ı;,.., 
<!efil Alman milletinindir. De 
lele va orduya iyi bWın. 

. (8 tnct aaıy/odmı 
- ·_:_ Sazınızı mı, bestek~ 
f ınızı mı beğenirsiniz? 

- ikisini de biribirincleO 
marn. Onlar benim hay~~ 
Sazan sazımla ifade edem~ 
hini ıözümle, sözümle ti 
dığım §CYi sazımla ifade etJl\ 
lııırım. ,} 

Odanın bir köşesinde .,;"f" 
duruyordu. Sordum: .J 

- Viyolonsd de mi Ç~ . 
nuz? ~ 

- Evet! Buna da çok rn'lı 
var.. Garp musikisinde ~..t 
ğim alet budur. Scai bana 'l"' 
gelir... Çalışıyorum. 

Genç bestekar. apandi•İ~ 
hatsız bulunan zevcesini . V 
için haatahaneye götürecekti• 
rÜ§memizi kısa kestim ve • 

Yekta JW1I' 

Yabancı ve azhk .. f' 
lmUhanlar A 

İmtihanların yakınlaıuı•tl 

le bu yıl yabancı ve azlık f' 
ilk. orta ve lise kısımlannda. 
tilrkçe ve kültür dersleri iııt, 
daki mümcyyialeri teabit e~/. 
iıpckterler bir toplantı ya~l 

Toplantı neticesinde ber 0~ 
tihanlanna yanında buluna!\, 
kuldar~ mümeyyizler cidecC 
meyyizler okul direktörleri . 
teabit edilerek ıönderilece~ 
tün yaban-;ı ve azlık okU ır.I 'I 
okullardan mümeyyiz ceJCCC5" 

miınlH~:i::;.n• 111~ 
ecllecek kr ..... 

Belediye 80 bin lira aarfO-~ I 
teki bil binaama yeniden bit ~ 
eklemeye karar vermifti. Bil~ 
çen yıl bütçesine lrondufu ~ 
lak yüzünden it ıeriye ka ,J 
timlik işi belediyenin s~n ~·~. 
kiklcr netic.esinde halledılın1t 



1'foııgolla 
~UbiJaYın r, deniz üzerin.de açılmiğa 1 
rck, au ij ~nında ehemmiyet vere· 
di &tund d • . 

r. O zalllana e c harekete geçmışlcr- ı 
bctnıeıc kadar kara üzerinde har· 
llıU\>aff•L~Utadlarıydı. Ukin, karadaki 
~ 'lg1Yetı · • CtııiJlcrd' erını, denizde /temin ede-
ne uğurıu ır. Belki de suyun kendileri

&elrnemcsi dolayrsile t 
ll • • • 
u t&erj 

lttı\tı. ~1 n baş taraflarında anlatıl-
ı.o.:. rtına k 
'''."lthiı bir k çı ar çıkmaz, Mongollar 

Mon~ol imparatorluğunun inkırazı: 
?'in dibine da.ıorkuya kapılırlar, nehirle
rıı au b/: .. arlar ve bil"' daha ba§lan. 
bu Hıtune k 

lcbcpl ~ armazlardı. Cengiz de 
DurdurulamılJan "Dev adımları,,/ 

nc.lıi:Ictd e, Onlara fırtınalı havalarda 

llılıu ·'iiac :ıkanrnağı şiddetle yasak et
rtııı öııuıı tta, bu suretle ölüm vak'aları
~dUc, lıııc daha ziyade geçebilmesi mak 
le tcıllliı Ya.sak, alelitlak yrkanmağa bi-
\>c edı!rn· · · llıcl?ııı . ıştı. Bu yıkanma takyıd 
l?ıa.ddc bUuıyctine dair Cengiz yasasına 
~ tehdi;. konulmuştu. Ölüm cezası· 

}ıt 1 altında yn..~k ! 
. . oııgoıı 

ti lyj "eğ· arın, suyla araları ötedenbe
t'b· ~ lld' . 1 ı '<ııı 1 ışte. Önceleri yaramadığı 
tuı taları da yaramadı kendilerine: 

Çöpü denize 

ne bir müddet inkırazın önünü almıştı. 
Fakat, bu hükümdarın, zevk ve safaya 
münhemik, rehavete mütemayil olmak
la beraber, Kubilayın gösterebildiği bu 
muvaffakiyet de, onun hayatile kaim
di. Bunun böyle olduğunu önceden tah
min edemiyenler de, kendisinin ölümü
nü müteakip, vaziyetin böyle olduğunu 

idrak ettiler 1 

• • • 
Şa'şaalı bir saltanat devresi geçiren 

Kubilay ölür ölmez, o zamana kadar 
geciktirilen inkıraz, birdenbire kendini 
gösterdi. Mongol devleti, yer yer çıkan 
ve eskisi gibi derhal bastırılaıruyan is
yanlarla parçalanıyordu. Dahili vaziyet, 
öyle berbattı ki! .. Ve gün günden, da
ha ziyade berbatlaşıyordu. Bunda, Mon
golların, ta Cengiz zamanındanberi he
sapsızcasına kan dökerek zorla kendile-

• • 
ışı ne 

olanların nazarı dikkatine 
l!iıı ı.~tlcdiyc, • . . . • ·1 b. H 
ı1 ıa~lc . §ımdilık Azapkapı ıskeles ı ı e muayyen ır zaman sonra ayred _ 
6~tkfıd 'lnden çöpü mavnalarla denize atmak işini bir müteahhide verecektir. 
~ tihl Yazılı §artlar dahilinde yapıla caktır. Bu §artlarla bu işe talip olacak -
tıııı llıcıııu:et ~akamına hitaben yazacak lan tahriri tekliflerini izahat verebilecek 

c hti larıte birlikte 22 nisan 937 tarihine kadar bizzat temizlik Müdürlü
r 1 rll'ıeleri lüzumu ilfin olunur. 
0 Qıiıc~~enize döküiecek çöpün mikdarı yevmiye vasa;i olarak 280-300 met -

ttı 2 ......., ;· (~ir tnetro mikabı çöp takri ben 400-45? kilodur.) 
f lrı 1-ta u ~opler şimdilik yalnız azapkapı iskelesınden alınacaktır. Lakin son-

3......., ~reddin iskelesinden de almak mevzuubahis olabilir. 

"t 4 ........ ~n SÖpler öğleden sonra saat 3,5-4 aralarında gelmiş olacaktır. 
dt~ sap Oteahhitler her mavna doldukça mavnaları is!Ce!eden uzaklaştıracak 
ltrd· 1 •~ıltıdc geldikten sonra ya o gün veya ertesi gün bu mavnaları Marmara 

tr, arında cenuba doğru olan akıntıyı bulduktan sonra denize clökecek-

'dth ~Uııun ir' k Ah k f • ·ı O · d ·1 "k k 1t ~ "•ıı :rın aııgari olara , ır apı enerı ı e xıa enı en yu se hayırsız 

,~dtr a tdcn hat üzerinde ve Krnalıa danın şimal burnunu bordaladığı mahal
~ \il aıt1rnak lazımdır. Lakin çöpün tekrar sahile gelmesinden müteahhit 

t ti~ğundan icabı halinde bu akıntıyı buluncaya kadar 10-15 mil açıklara 
~ S ......., ~~ ınec~uriyeti vardır. v •• • • 

~ \>~Ilı Utcahbıtlerin kullanacagı romorkorler Evrın, Namazgah, Çeken, Ay-

tl"trj~~ rorn~rkörleri ayarınd~ bir .romork~r olac.ak ve işe ~aşlan~adan bu 
ıı 5......., 01duguna dair liman rıyasetınden hır tasdıkname getırecektır. 
~er: l.t .. 
~ <lldc .. Uteahhitler bu mıntakalara kadar açılamıyacak sert havalarda iskele 
~ İlt Çop bırakmamayı taahhüt edecekler ve bunun için kafi mikdarda yedek 

zar d 
~ıı ? ......., c eceklerdir. 

1, ~~\>nalar da bu İJi başarabilecek kabiliyette olacak ve işe başlama -

b~ ~ ....... t:ırase~i tarafından muayene edilip birer .t:sdik~ame ~lacakl~rdır. v• 

~~ı~ b· hale §ımdilik bir aene olacaktır. Bunun ıçın muteahhıt teklıl edecegı 
':, ır •cnclik tuta.n Uzcrinden kannuni teminatı vermeğe mecbur olacak -
g 

~ lıa~ÇöpUn §arta muhalif olarak sahile gelecek şekilde dökülmesi veya 
bit İ~izı 'l'tl~~a kafi mikdarda yedek mavna bulundurulmaması hallerinde beher 
'd~' "'e Utcahhidin istihkakından l 00 lira kesileceği gibi bu işler de müteah -

tctlttir hesabına belediye tarafından hiç bir ihtara lüzum kalmadan temin 
. (B.) (2149) 

•ııı ltcıif be . . 
,,, daki 'k_ delı 2845 lira 96 kuru~ olan Floryada soyunma gardıropları arka -
~er ucton l 'f 1 lt-n~ Yo un inşası açık tksiltme ye konulmuştur. Keşı evrakı ve §artna-
'itgıı.. -~ u 1~ •c ın 'dUrlüğilnde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı 
'93 213 l' b' 7 l>a ıra 53 kuruıluk ilk temin at makbuz veya mektu ile beraber 3-5 

tartca· .. 1 gunü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B.)(2158) 
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rine itaat ettirdikleri memleketler aha· 
!isi amil oldukları gibi, Mongollar, ken
dileri de inkırazı çabuklaştırıcı rol oy· 
nuyorlardı. Aile kavgaları, sonu gelmez 
derecede aşın ve aykırı safhalara dö· 
küKiyordu. Yer yer teşekkül eden gu
ruplar, en .ufak bir bahaneyle biribirle
rile hırlaşmaktan zevk alarak, - yahut 
da kendilerini geri alamıyarak - dahili 
emniyeti ihlal ediyorlardr. Mongolistan, 
asayişsizlik içerisinde, tam manasile 
bir hercümerc içerisindeydi. Cengizin, 
son senelerinde tahmin ettiği gibi, hiç 
kimse yasaya kulak asmıyordu. Kaya 
üstüne yazılı "Kim ki yasaya kulak as
maz, başı gider!,, yollu ihtarın tazam. 
mun ettiği tehdit, tesirini büsbütün kay 
betmişti. Hiç kimsenin buna aldırış et-

..... ------------------------~ BC RSA 
t6. 4 • 937 

lllr.alarmda Jllda lp.reW olanlar, ilse 
rtade muamele ~reıılerdlr. Knkamlar 
uaı 12 de kapaıut •tıı tı.yaU&nı ur. 

PARALAR 
•Sterlin G20 - Pezeta 
•Dolar 125 - •Mark 28 -
•Frank 113 - •Zloti 2'2 50 
•Liret i2,j - • Pengo 2.J. -
•Belçika Fr. M - • Ley 14-
• Drahml 21 - • Dlnar Ş2 -
• Isvıc;:reFr r,75 - Yen 
•Leva 23- •Kron laveç 32 -
•Florin 66.-- • Altia 10!6 -
•Kron Çek. 75 - •Banknot 252 -
• ŞlllnAvua 23 -

Ç.EKLER 
• Londra 621 • Viyana 422i0 
• Nevyork 0700:'> • MadrtO 141214 
• Parlı li615 •Berlln 19665 
• Ml.IA.ı:ıo 150112 • v aJ'IOft '161{ 
• BrüluıeJ 469 • Budapeote 3 985;) 
•Atına 880032 • BUkret 107 72'.l! 

•CeneYn 34645 •Bet~ 34 G215 
• Sotya 6409 • Yokohaına 2 i6 
• Amsterd&m 1 4455 • Moskova 2! -
•Prağ 2-26~ • Stokholm s 123:> 

ESHAM 

• !ş Bankası !190 l'nnıvay 

AnRdlllU 237Ü • Çfmen~.o 14 50 
Reji ,- Ubyoa Det 
Şlr. Rayrly . - Şlvk Del. -

Uerkez ~le 94- B&lya .-
U. Sf1?orta Şark ın. ecr.a 

Bom on ti 1075 Telefon 

ıstlkrazlar Tahviller 
• 1933 T..Bor. 1 20 7 5 ltlektrUr 

• • •• D 20523 I'ramvay 

• • • m 20 Rıbtnrı 

C.Uk.DahJU 96 Anadoııı J 40-
Ergeni lı-Hk 100 - Anadolu n .ıo-

1928 A M "nıı..ıoıu m 
B. Erzurum ~- MUınesııu A 4490 

Cumarttıeı PAZAR 

Takvim 17 Nisan 18 Nisan 
5 Sefer 6 Sefer 

GllD doğ'U§U ~ 1 8 5 1 7 
GllD balıfl 18,51 18 52 
Sabah naması 430 4.~0 

12 l-1. o ı.., 

oıı! u R u N 1 ·,ij"""C;:·g"";}"'kit~b~==1 E:.:=. mt li·~~ 
U~t/ır U •• Yat.11 Oam&Zl 20.28 

t. ~ SiYASi GAZETE ıı H Rudyard Klpling'de lıc 1ml&lr 3I.sOo7 3.28 
ta.~ il rıı1113erU jf .. ! Yılın geçen gtınlerl ı 08 
"ı.t) le' lctıı ı.e_ eıı yazılar, ga.ıete- ii dilim ze ~eviren: :! Ytlm kalan günleri 258 257 

~eaı ~mm ~eBlııe <r•· ı ır . h ·----------------.: k._ 1~ın•Jıdır :! "urettın Artam n .. 
IO ::'l'IUtk ~· •: ii 
~lıtk laUyeıı Okurlar mektupla.noa ' 1 ~ lngiliz edebiyatının şaheserleri :! p ARA 
~ı- \)UI il ' :. •• 
~<21~ ~ıar, :: arasında olan bu eser Ulus neş- g r-= 
~~t.ia You:=•rı gen gOnd'!rmekteo, I~ riyatı arasında çıkarılmıştır. n Dün ve Yann Kitaplanndandır 
~ eı~~'ııı it k tııektuplamı ıctne :::::::::::::::-..m:::m::=:u:::::::::::mxaa:ıauii Fiyatı 25 kuruıtur 
"'l,~;.--q ~ •Ybolnıamndan. UAn =---------------.: 

0 ,, -~ llOTıJ ~ dolayı, dlrekUlr • A KB A ----.ıı!. 
"lt!tiı torgu alma:a.. 

9~i~ 
~ "'11[ılar 10 kuru§tur 

'~14e----
~~ 'alt~ fllZllllrla reatmıerto 

müesseseleri 

Pazardan başka gtlnlerde öğleden ııoııre 

Dr. Hafız Cemal 
LOKl\IAN llE1UM 

Dahiliye Mütehazaısı 

tiği yoktu. Yasaı U!tbik ettirecek Cen· 
giz nerede?!.. O veyahut da son. 
radan gelip de ona az, çok benziyen
ler nerede?! 

Gerçi, arada bir enerji sahibi bir "U
lu Hakan,, ın tahta çıktığı ve bir dere
ceye kadar nizam ve intizam temin etti· 
ği oluyordu. Fakat, bütün bunlar mu
vakkatti. İnkırazın kısa bir müddet du
raklamasından başka bir şeye yaramı· 

yordu. Hep şahısla kaim vaziyetlerdi 
bunlar: O enerji sahibi "Ulu Hakan., 

öl&:i mü, gene ortalık karışıyor, inkı· 
raz durdurulamıyaıı "Dev adımları., le 
yürümeğe başlıyordu! 

Çinliler, Mongol imparatorluğuna 
darbe üstüne darbe indirmekte, gayet 
ustalıklı ve sistematik hareket ediyor
lardı. Ccngizin can vermezden az ön
ce, kökünü kazımağı tasarladığı, fa{at 

Dtı:DN ve V~RDINI 
TERCUME KULTYALll 

Su irfan hazinesine 
abone olmak ı~ın 

kola~hklar 

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

11 inci kitaptan 20 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 2 inci serinin 

abonesi 504 kuruştur. 204 kuruşu 
peşin Yerilir ve ondan sonra her ay 
bir lira ödenir. 

21 inci kitaptan 30 uncu kitaba 
kadar olan on ciltlik 3 üncü serinin 
abonesi 532 kuruştur; 232 kuruşu 
peşin verilir, ondan sonra her ay 
bir lira verilir. 

31 inci kitaptan 41 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 4 üncü serinin 
abonesi 520 kuru§tur; 220 kuruşu 
verildikten sonra her ay bir lira c. 
denir. 

41 inci kitaptan 51 inci kitaba 
kadar olan on ciltlik 5 inci serinin 
abonesi 488 kuruştur; 188 kuru~u 
peşin ,·erilir ve her ay bir lira öde

nir. 
50 kitaba bırden abone olmak is

tiyenler peşin 8 lira vermekle ki
tap!arın tamamını alır ve sonra 
her ay 3 lira ödiyerek 6 ayda h&. 
saplarını kapatırlar. 

51 inci kitaptan 60 !imcı kitaba 
kadar olan 6 ıncı serinin abonesi 
436 kuru§tur. 136 sı peşin verilir 
ve her ay bir lira ödenir. 

Abone olmak ıçın "V AKIT,, 
yı.:ı·duna müracaat edilmelidir. 

Telef on: 24370 İstanbul. 

Kültür Serisi 
24 

HAYDAR RtF AT 

Karagömlelilller 
ihtiulll 

Faıistlik nedir? 
Mü,olini nereden, 

Nasıl gelmi,tir? •• 
Nereye gitmek iıtiyor? tlldJaı ltlndlr. 

I)"" ·ı· 

Ankarada her lisanda kitap gaze

te ve mecmuaları Akba müessese
lerinde bulabilirsiniz. Her lisandan 
kitap, mecmua, gazete siparişi ka
bul, İstanbul gazete ve mecmuala 
rma ilan kabul, abone kaydedilir. 

saat (2,IS tan 6 ya) kadar !sta.nbulda Divan 
yolunda (10') numaralı hususi kabinesinde K.r. 
hastalarım kabul eder. Sah, cumartesi gUo " 
ıert sabnh "9,IS- 12" snatıert haldkt fukaraya 

Telefon: 3377 

""" l tye .. 
.. ,. La ıntitehaaa111 

~ . .,u. . 
•li l~tiif eyın Usman 

~ 4.7 ye kadar 

mahsustur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398. ~lık telefon: 210H. ~ 

t937 

I f !1 ~ KURUN 17 NiSAN 1937 

Çinli "akıl hocası,, Yelu Çutsayrn kur
nazca müdahale ve muhalefetile hakh.
rındaki müthiş tasavvurunu tadil ettiği 
Çin milleti, şimdi kalkınıyor, öc 3ıyor
du işte: Vaktile Cengizin susa durdur• 
duğu Çin imparatorlarının sülalesinden 
gelenler, hiç durmamasıya uğraşarak, 

onun deh~et saça saça kurduğu Mongol 
imparatorluğunu inkıraz uçurumunun 
ta yambaıına getirmiılerdi 1 

• • • 
Son "Ulu Hakan,, gene Pekinde o

turuyordu. Devlet itlerine, bu işlerin 

gidi~tına en az bir alaka bile göster
miyen, tam bir aciz olan bu Cengiz so
yundan Mongol, yaklaşan tehlikeyi hiç 
mi hiç sezmiyordu. Hatta, tehlike o ka
dar barizdi, ki f:Örmüyordu, demek da
ha yerindedir 1 O, bir mucitti: Kendi i
cadı olan bir "su saati,, ile geceli, gün
düzlü uğraşıp durur, bu kendi eserine 
hayran, onun etrafında el kavuşturur, 
dönüp dolaşır, bakar, bakar, maiyetine 
nazırlarına; misafirlere ve elçilere gös

terip, eorardı: 
- Nasıl, fevkalade değil mi bu ica

dım? 

- Emsalıiz bir §aheser, efendm;iz l 
Bu son Mongol imparatoru, filhaki

ka aciz bir kimseydi: fakat, etrafında
kilerde, onu ikaz edecek dirayet, ve 
hüsnüniyet sahibi kimseler olmaktan 
çok uzaktı! 

( Arlaısı var) 

,~=Günlük 

,Q!~!?a!~ 
öCLE NEŞRİYATI: 
Saııt l2,30 Pl~kla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. 13,0:S Muhtel!! pllk neşriyatı. H.00 
Son. 

AKŞAM NEŞRtY ATI: . 
Saat 18,30 Plfikla dana muaiklat. 19;30 

Şehremini Halkevl nıı.mma konferaruı Nu -
rullah Ataç (OKUMA), 20,00 Fuıl Saz be
yeU, :?0,30 Ömer Rıza tarafından arapça söy 
ıev, 20,45 Fasıl saz heyeti: Saat ayan, 21,15 
Şehir Tlyııtrosu artiaUeri t&r&!md&n: Var ~ 

yete s&hnelerl. 
Saat 22,llS Ajana ve borsa haberleri ve 

ertesi gilnUn programı. 22,30 Pllkla aololar, 
opera ve operet parçalan, 23,00 Son. 

Zahire bors~.,ı 
1 İTHALAT: Buğday 315 arpa 105, çav• 

dar 6-0, kll§ar 9, B. peynir 21,5, Z. yağı 29, 
yapak 4 kepek 59 3/4, un 75,IS, mınr 115 paıo 
muk yağı 24 1/4 ton. Çakal 228, kedl 76. ko 
karca 73, kunduz 61S, sansar 259 tavp.n 171SS6 
tilki 3030 val"§ak 13 zerdeva 24 adet. 

İHRACAT: Tiftik i3 nohut llS iç ceviz 15 
ton, tilki 2681 ıanııar 4~0 kunduz, 26 çakal 
35•, kedi 3, var~ak 6, tav§&n 10500 adet. 

2 - SATIŞLAR: 

Buğday yumu~:i.k kilosu 6 kuruş 20 p ... 
radan 6 kuruş 26 paraya kadar, buğday 
ır.rt kilosu 6 kuruı, li,5 paradan, arpa ki • 
!osu 4 kuruş 10 paradan 4 kuruş 21S paraya 
kaadr, çavdar kilosu 5 kuruştan 5 kurut 1 
paraya kadnr, mısır sarı kilosu 5 kuruştan 
~ kurıı§ 2,.'S paraya kadar, ti!Uk mal kilosu 
131 kuruştan, yapak Trakya k11osu 67 ku • 
ru~ 20 paradan, peynir beyaz kilosu 29 ku • 
ru§ 1ıs paradan, 33 kuruıı 25 paraya kadar. 
peynir ka§&r kilosu 57 kuru§ 27 paradan 62 
kunı§ 20 paraya kad&r, zexttn yağı sabun• 
luk kilosu 46 kuruştan 47 kuru§& kadar • 

3 - TELGRAFLAR 15-4-937 
Londra mıııır Laplnta nisan tahmlll korw 

teri 27 şilln kilosu 3 kuruı ~ santim, Lon• 
dra keten tohumu Laplata niu.n tahmil1 to 
nu 13 eterıtn 2,IS §ilin kUoıru 8 kunıt 2 aan
tlm. Anverı arpa Lehistan nisan mayuı tah 
mnı 100 klloau 136 B. frank kilom ~ kuruı 
80 ıanUm. Liverpul buğday nf11a.n mayıs tah 
mili 100 Jlbre11I 9 §llln 7 3/ 4 peni kilosu 6 
kuruı 60 santim, Şikago buğday Hartvinter 
mayıs tabmlll buşell 13.'S sent kilosu 6 ku 
TU§ 28 santim. Vlnlpek buğday Man.ltoba 
may:ıı t&hmlll buoeU 136 3/ 8 sent kilosu 6 
kuru§ 2.( aanUm. Hamburg iç fmdık Giresun 
derhal tahmil 100 kilosu 16.'S R . mark 8S ku 
ruş 93 santim. Hambur~ iç !mdık Levan der 
hal tahmil 100 kilosu 165 R. mark 83 kunıı 

93 sanUm. 

Aylık 
a aylık 
6 aylık 
Yıllık 

KÜR UN 
ABONE TARiFESi 

tllemlt'ket 
l~lnde 

1&0 
fOO 
ı60 

1400 

!femleket 
dıtmda 

215 
'U50 

HOO 
2'700 

Tarl!eslndeıı Balkanlar için &)'Cla. otun.r ku. 
1'U§ dll§WUr. Poeta birliğine girm.lyen yer
lere ayda yet.mi§ beşer k\lru§ zammedilir. 

TQrldyenın her po8ta merkeı.lnde 
KURUXa abone yazılır. 

Adrealnl de#i§Uren aboneler 25 kurUf 
l:lderler. Göndermlyenlertn adrealert 

defi.§ tiril mez. 
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SAT E • l ~
::mm Birinci sınıf Operatör ::::=!! 

=or.CAFERTAYYAR ğ 
Umumi cerrahi ve sinir, dimağ ğ 

1 

cerrahisi mütehassısı r. 
f Paris Tıp Fakültesi S. _Asistanı ji 
i Erkek kadın ameliyatları, dimağ ı: 
Jı estetik - "Yüz, meme, karın bu- O 
H ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum !I 
:: mütehassısı i H .. ·ı 

~ Muayene: Sabahları M e c can e n i: 
:! 8 den 10 a. kadar ı: .. ·ı 

!:: öğleden sonra ücretlidir !: 
ı v k ·ı :: Bcyoglu, Parmak apı, Rumeli Han: 

;:........ No. 1 Telefon: 44086 .. _ .. :::; .......... • •••••• Ü 

İstanbul Birinci İtta memurluğun • 
dan: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
yüz adet şat muşambası 22-4-937 ta
rihine müsadif perşembe glinü saat 10 
da Galatada Kara Mustafa sokağmda 

45-47 N. da a;ık arttırması yaptlacak-
tır. Taliplerin mahallinde memuruna .•· 

müracaatları ilan olunur. (V.N. 21784) 

Çok Mühimdi 
OKUYUNUZ 

KURUN ve HABER gazeteleri okuyucularır.m faydaları~ 
yaptığımız teklifi hüsnü kabul ederek: ,. 
1 - Her türlü ihtisasa göre doktorlar 
2 - Dişçiler, 
3 - Eczacılar, 
4 - Erkek ve kadın berberleri, 
5 - Terziler. • tit· 

lle okurlarım tanı§brmaya hizmet işini servisimize ':ertJJÔ~· 
Bu me§guliyette bulunan1arc1an arzu edenler bu gazetelenn D eff't 
TORU, DlŞÇ1S1, ECZACISI, BERBERİ ve TERZİSİ olarak 5 

semt okuyuculammza tavsiye edilccek:ir. tJ( 
Gelebilenlerin bi7.zat ve mcşguliye:leri fazla olanlann mekt rs'" 

la en kısa zamanda müracaatJanm rica ederiz. Bu müracaatlarda 
lıtma tekilleri kendilcrile birlikte te:sbit edilecektir. 

Vakit Propaganda Servisi 
YAKIT Yurdu 

Ankara Caddesi • İstanbul 
Telefon: 24370 

Size : Akisleri müteharrik ziyadar ....,.ıı;aşr•n:"' D r. ••a•ımmıı••-•9! 

1 H~}.,?. ~gü~.!~k~r 
; .. ~. ~ .. · . . . . ' .. ~ .·· . '• . . 

Parlak bir havuz tekllf eder ••• 
Latif bir ziya altında ho, manzaralı çiçekler ...• 
Gözlerin zevkiyle şenlenen bir mesken ...• 
Camekarunız için dayanılmaz bir cazibe ... 

Fiyab, taksitle ödenmek şartiyle 325 LİRADIR. 
.................. ~~!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!! 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki h~etlerden birine ihtiyaçları olanlar 

Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererelC 

veya bizzat gtılerek servisimizle temas etmelidirler. 

Beyoğlu, Tokathyan oteli yanında 
fi Mektep sokak 35 numaralı mua-
m ycnehanesindc tedavi eder. 1 
- Tel: 4.0843 ---· 

KURllN doktoru 
Necaettln Atasagun 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

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

V A K 1 T P R O p A G A N D A ı!IJSW 1111mmmmw G-öz._Hıı:mt-:-kim .. i --, 

S E R V I• 5 ı· Dr. Şükrü Ertan 
Cağaloğlu Nuıucsmaniye cad. tfo 3' I 

OlWyuculamnrza himıet olmak üzere atağıdaki hususlarda (Cağaloğlu Eczanesi yanında) 
kendilerine lazım olacak kolaylıklan kendileri gibi dü§üniip halle- Telefon. 22566 
dectk, işlerini görecektir: . 
1 - Mobilya, eşya vesaire sabnak veya almak istiyenler, 
2 - Katip muhasip, himıetçi, aıçı, iıçi istiyenler ve bu hizmetlere 

talip olanlar. 
3 Kiralık, satılık ev, apartıman, dükkan. mağaza arayanlar. Ki

ralamak, kiraya vermek. Almak veya satmak istiyenler, 
4 - Ders vermek veya almak istiyenler, 
5 - Otomobil almak satmak veya işletmek istiyenler, 
6 - Radyo almak satmak veya tamir ettirmek istiyneler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tel"::ümeler yapmak istiyenler bu 

hizmetlerini kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk görebilmeleri 
için (V AKlT PROPAGANDA SERVlSl) nde bu işlerle 
meşgul olmak iizere aynca bir büro vücuda getirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alınmaz. 
Vakıt Propaganda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cad. İstanbul 
Posta kutusu 46 Telefon 24370 

Telgraf - Propaganda V ıtkit 

GiiUW 
Sahibi: ASIM US 

N~rlyat DlrektBrU: Refik Ahmet Sevcngll 

. .._ . . . ... 


