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Irak hariciye veziri dün 

!STANBUL - Ankara. Caddesi 1 

~ Posta kutusu: 46 (lstanbul) "' .. .. ., . 

Ankaraya geldi 

Telgraf adresi: Kurun-. İstanbul 
Telef. 21413 (Yazı)) 24:170 (idare) 

~-KURUN---. 
Hizmet kuponu 

Bu kuponu gazete idaresine geUrenler: 

ı - KUcUk ilA.nlarmı parasız bastırırlar. 

2 - Kurunun hekimlerine para.sız bak 
lırlar. 

8 - Hukuk ve mail mUşavirlerlne her 
tUrlU kanun yollarım parasız sorup ö~enlr. 

Irak Hariciye nazırı Ankara.da 

4tatürk misafir kabul buyurdular 
Akşam bir ziyafet ve suare verildi; 
Büyük önder suvareyi teşrif ettiler; 
ziyafette Tevfik Rüştü Aras ve Naci 
Asll çok samimi nutuklar söylediler 

' ~i Asıl yarın Ankaradan har~~~~6 ~:~~!~imizden, lsa bık Sovyet elçisi mem-
1 ıı,ki . l .., f ek i in telefonla) - irak hariciye nazırı Naci l k e e d ld erın ma ını yagma e m ç ~sıl bu sabah.~nkara~a. vası.l o~~~.ş e etımız en ayrı ı 

ıstasyonda harıcıye vekılı Tevfık Ruştu 

~k 1 yan Aras ve diğer zevat tarafından karşı-
y ıya ar • ;:~~t;.'::17.r: miifr•m• .... ı .. d.. B. Karahan'ın gazetemize beyanatı: 

Misa·: nazır kendisile görüşen gaze-

11 k Or 
tecilere "!rakın biiyük dostu olan Tür. n ÇI ar ly kiyenin me~kezini ziy~.ret e~tiğinden do
layı duydugu hazı,, soyledıkten sonra 

"Birçok dostlar bıraktıAım memleketlnlzln 
yeni terakkllerinl Moskovadan bUyUk bir 
allka ile taklb edecejlm,, 

~~ 
"lıQıtf&&ı 

C'Ocuk Esirgeme Kmıım u çocukları stadyomiL'l spor 1uırc7xt1c-
. ri yaparken 

0cuk haftası neş'e ile 
~ devam ediyor 
Q,..,. b. 

~~\l~ h&fte ır Çocuk balosu daha verilecek 
~lıhtt~\l. a11 •trır~ dün dördüncü okullarda da talebeye müsamereler 
l'i ili ~;F ~l\"ıtle ~Unasebetle şehrin verilmiştir. . . 
~İtti 'htlerj tındc bulunan ilk Fatih ve Eyüp semtındekı fakir 
'tk~ t~ ne müsamereler ve· çocuklara da kurumlar tarafından 
..... ~ 0~1u k şeker, bisküvi dağıtılmıştır. 
t'" a()~~t .. onct.~•ındaki çocuklar Bugün çocuk haftası~ın beşinci 
~:tiı~~t.ı~ctek ~cy~ğlu. tııinemala- giiniidür. Okullarda faalıyete dc.v~~ 

•tıe ~ttı.r. endılerınc sinema edilecek ve yarın Aı:neler bırlıgı 
C}'oil Eminönü Halkevinde hır çocuk ba-

~ " 45. 13, 22, 11 inci losu verilecektir. 

0ttıa - Berlin mihveri 
Prag yolu ile Moskova 

ı,.,,,, aleyhine mi döndü ? e,. 
Jıe"itı silahlannıa.sını tehlike sayan 
~ 1111/a ile A lmanga birleşiyor '2· ıtaci Bayı/ada) Yazan : ASlm US 

demiştir ki: 
(Sonu: Sa. 4 Sil. 4) 

~ııı111ııttııı111111ıııııı111111ıııı1t111111ııııı11111ııı111ıı11111ııırıı111111ı~ 

~ şark Demlryollaranın i 
~ aabn ahnması s 
~ hakkında ~ 

(Başvekili 
s 

Beyanatta l 
~ bulundu fğ 

\All Çetinkaya ve RecebJ 
:., Peker izahat verdiler * 

Ankara. 26 (A.A.) - Bugün Fik -
ret Sılay'ın başkanlığında toplanan Ka
mutay toplantısında tekaüt maaşile mu
allim ve müderrişlik, doktor, eczacı. 
baytar ve kondöktörlük maaşlarının bir 
zat uhtesinıdc, içtima edebileceğine dair 
kanunun birinci maddesinin tefsirine a
it mazbata kabul edilmiş, jandarma ef· 
radı hakındaki kanunun bazı maddeleri
nin değistirilmesi Şark Demiryollan im· 
tiyazı il; şirkete ~it malların satın alın
masına dair kanunların ikinci müzakere. 
leri yapılmıştır. 

Sonuncu kanun layihasının müzake
resinde Recep Peker (Kütahya) ve Ba· 
yındırhk Bakanı Ali Çetinkaya Şark De

Sovyetlerin Yeni Ankara elçiliğine sabık 
Kovııo elçisinin tayin· olunacağı söy /eniyor 

Ankarada Cümhurreisimize vedana -
mesini takdim ettikten sonra dün sa • 
bah şehrimize gelen sabık Sovyet bil -
yük elçisi B. Karahan dün akşamki eks
presle Avrupa yoliyle Moskovaya git -
miştir. 

B. Karah<ını u~urlamak üzere Sov -
yet konsolosu ve konsolosluğun kadın 
erkek bütün erkanı istasyona gelmişler -
di. Kadınlar, B. Karahana buketler ver
diler. 

B. Karahan trene binmeden evvel 
kendisile görüşen KURUN muharririne 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Türkiyeden aynldığım ıu daki • 
kada, benden birkaç söz istiyor11unu:z. 
Türkiycyc daima muaffaluyetler ve ~a
adet dilerim. Birçok dostlar bıraktığım 
memleketinizin yeni terakkilerini Mos -
kovadan büyük b'.r alaka ile <?nima ta
kip edeceğim. iki komıu memleket ara
sındnki münasebat umumiyetle iyidir. 
istikbalde bu münaseb:ltın daha ziyade te 
rnkki ve inkişaf edeceği tabiidir. HaJi • 
hazırda iki devlet arasında herhangibir 
mesele yoktur. Doğruca Moskovaya gi
diyorum.,, 

B. Karahanın yeni vazifesinin ne o· 
Jacağı henüz belli değildir. Bu vazifenin 
Moskovada tayin edileceği tabiidir. 

Dilıı mcm1c1:ctimi:dcıı ayrı1an Sovyet
lcrin sabık An7ocıra elçisi B. Karahan. 

Ankara. 26 (Telefonla) - Memleke
timizden ayrılan Sovyet Büyük elçisi B, 
Karahanın yerine Sovyetler Birliğinin 

sabık Kovno elçisi B. Karski'nin tayin 
edileceği söylenmektedir. 

miryolları Şirketi ile akt~dilmiş olan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

mütekaddim mukavele üzerinde karşı- 1111ıtı1ııııllfflfltl11ıtınııııtııııuıı111111t11llllOll1111111ıfflHlllUttı1HlllllllllH11uınııııııı11111111f111111nnntt11111HllHllllUtımı-......,, 
lıklı izahat vermişler ve Başbakan ts -
met fnönü beyanatta bulunmuştur. Bu 
izahat ve beyanatı müteakip kanunun 
maddelerine geçilmiş ve kabul edilmiş

tir. 
Kamutayın yine bugünkü toplantı

sında askeri orman koruma teşkilatı ka· 
nunun birinci müzakeresi yapılmıştır. 

Kamutay çarşamba gUnü toplana -

caktır. 

HATAY 
•• •• statusu 

Kat'i müzakere 
bugün başlıyor 

Cenevre, 26 (A.A.) - Anadolu A -
jansmın hususi muhabiri bildiriyor: 

Anayasanın Türk projesi esası üze
rinden ilk tetkild bugün eksperler ko -
mitesinde bitmiştir. Yarın komite sta -
tünün kat'i müzakere ve tahririne baş
lıyacaktrr. Bu esnada iki tali komite a
nayasaya ait projeleri hazırlıyacaktır. 

Yarın gazetenizin içinde forma /laline 
konmuş iki eser bulacaksınız 

Küçük Lord 
Ayrıca, Vahşi Afrika orman
larında ve Sabır Yanardağ 
mıntakasında yapılmış heye
canlı bir seyahatin hikayesi ı 

Ateş ülkesinde 
Merakla okuyacağınız iki eser olacak 

uınıuıuıtıuıııuuııı!ıııHhuı1111111ınııııı111Hflfll'UMıım lllfllltıl~1111t1•1ttııııııııııH111ıı1111NııtMlllH11111111111nK1ııtıuıııı111ııııııuııaw 



2 - KURUN 27 NiSAN 1937 

Roma - Berlin m·hveri G-ONON -AKİJ'LER..i 
Prag yolu ile Moskova 
aleyhine mi döndü ? 

lngilterenin silahlaıımasını telılike sayan 
/falya ile Almanya birleşiyor 

B irkaç hafta evvel Almanya 
ile Sovyet Rusya arasında 
bir anlaşma olacağına dair 

ıayialar çıkmıştı. Bu şayialardan 
sonra bir müddet ortalığa durgunluk 
gelir gibi oldu. Şimdi de Berlinden 
gelen sesler bu şayiaları şiddetle tek· 
zib ediyor. Rusya Bolşevik idare· 
sinde bulundukrn Almanyanın Mos 
kova ile anlaşmasına imkan olma· 
dığı söyleniyor. 

Fakat bizce işin mühim olan tara
fı Avrupa gazetelerinde bu tarzda 
yapılan neşriyat değildir. Asıl dik
kat edilecek nokta son günlerde ltal 
ya ile Almanyanm Orta Avrupada 
doğrudan doğruya Çekoslovakyayı 
ve dolayısile Sovyetleri istihdaf 
eden bir siyasi taarruza geçmiş ol
malarıdır. 

Habrlardadır ki on beş, yirmi 
gün evvel Beneş Belgradı ziyaret 
etmişti. Bu sırada Çekoslo,·ak Cum
hurreisinin Avusturya ve Macaris
tana karşı olan Küçük Antant ga
rantisini Alman hududlarına da 
teşmil etmek istediği yolunda bir 
takım ~ayialar çıkmıştı. Bu defa 
'.Avusturya Başvekili Şuşnik'in Ve· 
nedik, Alman Hava nazın Göringin 
Roma ziyaretlerinden sonra ise Ber
lin • Roma mihverinin Çekoslovak· 
yayı ihata eder bir tehdid vaziyeti 
aldığı, rivayetleri meydan aldı. Bü
tün bu rivayetlerden çıkan netice 
ıudur ki lngiltercnin yeni silahlan· 
ma programını kendisi için büyük 
bir tehlike telakki eden ltalya Al· 
manya ile olan anlaşmasını daha zi
yade kuvvetlendirmek lüzumunu 
duymuştur, ve Orta Avrupada Hit
lerin fiılrtularma daha ziyade mevki 
venneğe meyletmiştir. Musolininin 
yarı resmi gazetesi olan "Ciornale 
d'Italia., nın Viyanada nazilerin 
hükumet mcsuliyetine teşrik edil
mesi hakkındaki yazıları da bunu te· 
yid eder bir hadisedir. 

ltalya ile Almanya arasında ce· 
reyan eden konuşmaların işaret et· 
tiği bu yeni istikamet Almanyanın 
bütün kuvveti ile Çekoslovakya 
üzerine yüklenmek istediğini, ltal
yanın da bu tarzı harekete göz yu· 
mar bir siyaset tuttuğunu gösterir. 
Yine dikkat edilecek bir noktadır ki 
ltalya ile Almanya Çekoslovakyaya 
karşı böyle bir siyasi ihata cephesi 
alırken Küçük Antantın diğer iki 
uzvuna, yani Yugoslavya ile Ro
manyaya karşı bir anlaşma politika
sı takib etmektedir. 

Böylelikle Orta Avrupada Sov
jfet Rusyanın müttefiki olan Çekos· 
fovakya hayli müşkül bir mevkie 
düşmektedir. 

Sovyet Rusyanın müttefiki olan 
Çekoslovakya da iiç milyon Alman 
bulunmakla beraber coğrafi vaziyeti 
itibarile bu memleket cenub cihetin
den Almanyanın böğrüne saplanmış 
bir hancere benzetilebilir. Almanlar 

Atina üniversitesinin 
yddönUmU haftası bitti 

bir giin bir harb vuku bulursa Prag 
tayyare karargahının Sovyet tayya· 
releri ile kendileri için büyük bir 
tehlike teşkil edeceğini de hesab et· 

mektedirler. Onun için bu defa Roma 
ya giden Böringin Çekoslovakyanın 
Alıpanya için olduğu kadar ltalya 
için de bir tehlike olduğunu göster
mcğe çalışması ve bu müşterek teh· 
likeye karşı müşterek tedbirler tek· 
lif etmiş bulunması ihtimal haricin· 
de değildir. Çekoslovakyaya karşı 
İtalya ile Almanya tarafından alı· 
nacak tedbirler ise her ne mahiyet· 
te olursa olsun aynı zamanda Sov· 
yet Rusya aleyhinde olacağı da açık 
bir hakikattır. 

Böyle bir vaziyette hatıra gelen 
mülahaza şudur: Acaba Orta Av
rupada Almanyanın arzularına bir 
adım daha ilerlemek için yol açmağa 
müsaid göri.inen ftalya kendi hesa· 
hına Almanya tarafından yeni bazı 
fedakarlıklar temin etmemiş midir? 
Etmiş ise bu menfaatler nerelerde 
ve kimler aleyhinde olrıbilir? 

ASIM US 

/"'•ıınuıııııı111111ıııırı111111ııı-ıı111mıı11111ıınııııııı111111ıııı' 

f KURUN'un ; 

Okuyucularımızın 
emlrlerlndedlrl 

Hukuki bir me·se
leniz mi var? 

:==-=~~g~- ~a:;;::;ü~~;ıe~~~: ;=: mi alnıak istiyor-
sunuz? Hemen 

i i KURUN'a bir 
ğ mektup yazınız! 
~ KURUN un okuyucuları 
g için yaptığı hizmetlere bir ye· ~ 

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

=
-:=---==· kanun mesclesile karşılaşırsı

nız. Elinizdeki vasıtalar bunu 
kendiliğinizden halletmeğe ye· 
tişmiyebilir. Ya danışacak, ya = 
bildiğinizin isabetini teyid et· E=_=---~=
tirecck bir bildik ararsınız. 
Fazla olarak hazan böyle bir = 
meseleyi konuşmak için ken· • 
dinizi ortaya çıkarmaktan da 
çekinirsiniz. Sıkılırsınız. 

Hele bir takım vergi ka
nunlarının tatbikinden çıkma 
güçlüklere uğramış olabilirsi· 
niz; yahud girmek istediğiniz ;: 

bir işte mükellef olmanız la- E=-:-=-~=
zım gelen kanun hükümleri· 
ni daha Önceden öğrenmek is-

tiyorsunuzdur. l 
KURUN, böyle bir vazı- § 

yette kendi avukatını, mali g-=:.:~~:= mü~avirini sizin emrinize tabi 
bulundurmaktadır. 

Atina., 26 (Hususi) - Üniversite. ~ Bir kart, küçük bir mek· 
nin yu"zun" cu" yıldönümü haftası du"n ~= tubla sualinizi, müşkülünüzü ~ 
al~ş:ım rektör tarafından ecnebi mü- ff bildirir, bu mektuba gazete· i 

--------- -·---

TUrk baharı 
23 Nisaıı mfüıa.wbctile Ultl$'da Nu· 

l'eCU-liıı Artam yazıyor: 
Nevruz eski bir Türk bayramı idi. 

Hala bu bayram. bütün orta Asya ü
zerinde güneş ışığına, ilk açan çiçeğe 
karşı insan yığınlarının bir türlü ta. 
pınışı şeklinde kutlanır. 

Yeryüzünün bu kadar köhneleşmiş 
toprakları üzerinde saçları en ziyade 
ağarmış ve yüzleri en çok kırışmış o
lanlara bile bahar. gençlikten, tazelik4 
ten, hayat ve neş'eden haber getirir. 
Onun içindir ki asırlardanberi şairin 

elindeki kalem, yazın sıcağından. kı

şın soğuğundan çok az dem vurduğu 
halde baharın ilk açan çiçeklerine ga
zel ve kaı:1ide yazmaktan bıkmamış, 

usanmamıştır. 

Baharı bu tarafından tasvire kal
kanlar için bütün edebiyat kitapları 

ham madde ile doludur: Diledikleri ta. 
rafı ellerine alır, uzatır, kısaltır \'e 
"bahariye,. lcrini yazarlar. 

Biz, burada bütün dünyanın bahar
larından değil Türk bahanndan. Tiir
kiyedc de tabiatın dC'ğil, tarihin baha
rından bahsetmek istiyoruz. 

18 Mart. .. Çanakknlc sırtlarında 
kırmızı birer çiçek gibi açan top alev
leriyle başlıyan bir bahar günü idi. 
Şimdi o sırtlarda yefoıen kekikler, ka.
rabaşl:ır, titrekler, tavşan bıyıkhırı 

belki de karı:ııki ufuklarda mavi deni. 
zin köpükleri arasında batan kocaman 
gemileri hala hatırhyan otların tohum
larından üremişlerdir. 

23 Nisan ... Bakımsız ve tozlu An. 
karada büyük bir toplantı ve büyük 
bir açılış günü. Dağlarda o gün ne ka-

dar çiçek açıldığmı. kaç fidanın çiçek 
açtığını bilmeyiz; fakat'en büyüğümüz 
bir daha hiç kapanmıyacak bir millet 
kapısını o gün açtı .. 

Topola 
Ayni gazetede Falih RıfJ..-ı Atay Yu

goslrmya .<r~yah.ati i>ıtibal~rııuı aid ol· 
nuık iizcre s11 fıkrayı yrrzmıştır: 

Topola bugiln1fü hanedanı kurnn 
Karayorgi'nin köyü idi. Fakat mektu
bumda Topola'dan başka bir münase. 
betle bahsedeceğim. 

Bu köyün kenarlarında eski b;r şa
rap kooperatifi ,·ardır. Kral Aleksan. 
dr da onun 125 {ıuı.sından biri idi. Kn
operatifin marraıa masagmın başında 
Türkl~r toplanı:lı"rnı duvan köylü fl?,n. 
lar, t:ı.kım takım, ctraf1mrzı ııardılar. 

Bize her türlü şaraplarını t;ıtt·rmak 

için ısrar ediyorlardı. ı·ooperntifin re
isi, abası, poturu ve çarığı ile tam bir 
köylü: 

- Hep tilfE'kle kar~1l.,ı:prnık, şimdi 
kadel1 öpü~türiiyoruz. diyordu. 

Atatiirkli hatırlamaması mlimkün. 
mUrlür? diyordu ki: 

- Atatürk'ü şüphesiz diinyanın bü
tiin f:ehirlcri tanır. Onu Yuı:icslavya. 
da köylerin de tanıyıp S€Vdi~İni kendi
sine Röylcyiniz. F~kiden iki milleti de 
biri birine diişman olarak teı biye eder
lerdi. Biribirimizi sevmcği b1ze Ata_ 
türk öğretti. 

Bımısı Şumadya bölJ!rsindedir. Şu
madya, Sırbistan ihtö!alinin yatağı! 

Karayorgi'nin içine sığınd•~ı meşe or
manlıklarının yerinde bar-ıa.r, me rva. 
1ıklar, mesud köy E''·Jeri ! Şumedva ha
liı. o, dekoru bac:ka! K0vlüler. hiı.lti Ra
rayorgi'nin babasını, poturunu 'le ç:ı-

Gijnlerin peş!nden: 

Hocanın dersj , 
Nasraddin hoca oğlunu suya yollarken: 
- Sakın destiyi kırma!,, 
Diye bir tokat attığı, bu hareketi garip ve manasız bulan muha· 

tabına karşı da: 
- Desti kırıldıktan sonra çocuğa dayak atmanın ue faydası 

olur),, diye c:evab verdiği meşhurdur. 
Hocanın ev idaresi ve çocuk terbiyesi bahsinde insanlara verdiği 

bu ders yerine göre küçük bir dükkan, büyük bir ticaretbane i~lerine, 
ha~ta bir devlet idaresine bile tatbik edilebilir. Yalnız hocilnın kullan. 
dığı tokat vasıtasını hadiselerin ve muhitlerin icabına uydurmak ko· 
lay olmndığından bunun tatbihtı o kadar kolay değildir. Bunun için 
desti kırıldıktan sonra şurada, burada faydasız dayaklar atıldı· 
ğı:ıı göriiyorm:. Nasıl ki bu defa hnpishaneden kaçan katiller işin?e 
tıpkı böyle oldu. Bu ~atiller iizerindeki sıkı kontrolü kuvvetlen~ı~
m""k lazım gclirkcp hır dereceye kRdar l!erbest bırakılmalarından ıstı
fad~ ederek elinden kaçtıkları koğuş gardiyanı a7J,.rlildi. 

Ha•an Kumçayı 

Bir tavzih 
"İstanbul C. Müddeiumumiıi H. Onat,, imzuile ve dünkü ta

rihle, şu tezkereyi aldı~: 
"Kurun,, gazeteıı ne,riyat direktörlüğüne: 
"Gazetenizin 23 Nisan 937 tarih, 1044 6924 sayılı nüshasının 

ikinci savfasının üçüncü sütununda - Günlr.rin pesinden; niçin hay
ret etmeİi - başlığı altında • Hasan Kumçayı imzasile neşredilen yı:ızı 
da L·ahsedildiği gibi, gerek tevkif ve gerekse ceza evlerinde meydancı 
n3m:Je diğer mevkuflardan daha serbest ve imtiyet7.lı bir sınıf, yoktur. 

Bu cihet, asıl ve esastan tamamile ~ridir. Keyfiyetin, bu dairede 
tavzih ve tashihi ve bu yazının aynen ne~ri temenni olunur.,, 

j 
• ~ 

m~siller Rerefine Büyük Britanya o- ~ nin okuyucusu olduğunu gös- ! 
telinde verilen bir ziyafetle hitam bul- ff terecck olan bir hizmet kupo· ~ 
muştur. Ziyafetin sonunda rektör Yu. ~ nunu da ilfıve ederseniz sizi f 
nan ilm;nin yüzüncü yıldönümü mera- § işgal eden meselenin cevabı- ~ 
simine iştirak eden mümessillerin sıh. ~ nı, çok geçmeden, en bita· ~ 
hat ve necib milletlerinin saadeti te- € raf bir muhakemenin eseri i 
mennisinde bulunmuş ve rnümessillc- ~ olarak gazet~de ok~~s,~nuz. ~ ~ 
rin kfıffcsj bilmukabele tesckkürlcrde ~ Pulunu gonderdıgınız tak· ~ ~ ti~~ 
bulunmuşlardır. Ecnebi mümessillerin ~ dirde bunu adresinize yaz- ~ ~ ca~~.jl 
ekscric.-i mcmlekcflerinc hareket etmiş- ff mak da mümkündür. i p 
lerdir. Yazncağınız mcktublar kı- ~ ,,_ ~·~~l~~~~~r,...-_-_'""_-_....,_;...-_~_:...._==. ... ~ 
FRANSIZ TJCARET HEYETİ 

GELiYOR 

sa olmalıdır, kağıdm bir yü- ~ ~ 
züne yazılmalıdır. Cevabın t 1 

-

~ açık ve etraflı olabilmesi ha- ~ 

P . 26 ( A ) B F :: disenin iyi anlatılmasına bağ- :.~:: ans A. . - ir ·ransız 1€ d · 
h - lı olduğunu a ışaret etmek 

ticaret eyeti ''eni Türk - Fransız ::. 
" '§ isteriz. E J ticaret mukavelesini müzakere et· - -

mek üzere bugün Ankaraya hareket lııııııııııuııııııııııuuııııııııııımıııııııııı1111ııı11ıı11111ııııııı111; 
etmiştir. 

- Bab~nın yeni rıldığ1 bebeği niçin k'1r'dtn1 
- Rica ederim ''ademi müdaha1.e,, siyasetine riayet edin ... 

~6 
rıklurmı ta§ıyorlar! A5ıl ~k• bil~ 
mıb Sla\'lığının öz kayna~· ;al 
!erin asil ruhlarında bUt~ • .tıt! 
ve serinliğini muhafaza edir 

<:eçmı, Kurunıar 9 -
27 Nisall 

191~ 
LOZON KOXFERAN'~ 

._ J/1. . . ,,ı.r 
Lozr:m, ( Sernıu/uırr:rı1 ı 

Mıittcf klerin ahkamı siı1~t 
z 'ycde esas ehemmiyeti ~a ~k 
krıbttl ctmiyccckler1ni söylıY.~ ,;J-

• • • : .. J • nıllt 
'lı:al.e ve Jtc:~ rn :ı!w.Csrnc . 
lq1lerimfai kalwl etmeme·etı· . ·er 
'/.:~d·ı r mev::ıwl>ahsolan rlıg rt 

terde de itilrifgiriz bıdu.rın.ı~l!I dlfi 
ıliin l>ilılirrli{iim niklnıılık tı11'~ 
bcdl>iıurnc 1ı i.'lsiııat qalebe e " • • dtrl ,. 

!/asıl olrııı l>u tchcrldiil 
mes'ul Fransızlar giirilniiyof· 

BUyU1< Harpte 
kaybeden 

Tac giyme nı8 
simi için 

Kral taraf111d1'' davet edlld . 
Mary Ann O'Conner i1 

mı§ dokuz yaşındaki bu~ 
kadını, taç giyme merası (;;_ 

lun\Tiak üzere kral altıncı;,' 
rafından hususi bir c1ave 
merasimine cağrılmı§tır. ··~ 

Bu kadının bC§ oğlu btı • 
be i§tirak etmi§ ve üç tarı~ 
tür. Bir tanesi zehirli gıtı ttf 
na uğramış, diğeri ağır sotfl 

lanmıştır. Bq oğul, dok0 ' 

kazanmııtır. 

E~kıyal9' 
~ ı 

Yangın çıkar? 
Ustyaııı J ' ı( 

MEl'KUF TURKLERl/J S 
YOKTUR ..ti fl!ltel'·. 

Şam, 26 (Hususi) - . ~ _, 
hakeme edilmekte olan 'filt ~ 
ların muhakemesine de"'~-··" · sı 1"":. 
tur. Ant.a!<ya b:le~iye rc.ı. dB 
mahkemede kendisinine'·~,~ 
yat yapılmadığını ve buı: ;'f't) 
me edilenlerden hiçbir şılC 
dığını söylemiştir. >' 

BiR TÜR!<. KAl°~)~ 
AZTJEDILDI 

- ~Ati Haleb. 26 (Hususi) rtY: 
Türk olan kaymakamı ~U ,r• 
sebebi kanuni nazarı itıb 
yarak azle•lilmişt'r. 

ARAPLARIN TUnKr.,Btı1 
TiSi ATJl'Ofl 

. ) .,,, 
Humus. 26 (Hususı 

Türklere karşı sempa~ ~it! 
Bunun en güzel misah Sll 
!erin değil, artık ~rkle~ejf 
teren Ararı1arın bı1e te"l< 
malarıdır. dl 

Halepte Araplar arg.Sl~ç' 
<lilC'nlerin sayısı gün geı;t 
tadır. 



-.- -l"ltller: 

YATAK! 

3-KURUN 27 NiSAN 1937 

1

'lhlmarların içinde etler k•n• ,ım .. k
~!'lf, elnlrlerde ,ayet sancı •krepleri 
.. 1111:rruk1arını fahlandırmıfl•r••· yatak, 
'"•12ın ıınell fıçıdan beter bir hale glrerl., 

~ G;;·~·/Nı· 
Feneri Begkozda Sıtma mücadelesinden Bir insan mı, yoksa 

söndüren kahtan Kurb~
0

9.!';i de e bir vahşi mi? 
Kendisini uyandıran I r Çingene Şerif isminde 

~ İçin --------====-======--====='I 
memura hakaret etti Yazdall evvel tenıiz- bir adam 

lenmiş olacak Bir çocuğa tecavüz ~ doiar, onun yumu- kasidelerin yüzde doksanı yalandır. 
. . . can Veririz. yorgun Yatak edebiyatını ela bu paslı 

~,IÜzel ~lendiği yer ora· zincire katmalı. Bütün evlerin aus
\ıi.."l\ttı runlanmızm be§iği tuğu ve yalnız dqarda yaprakları 
~ F~dan umar, zevki on- hışırdatan yağmurun çetrefil bir 
~ bi; "1tı t bütün bunların dille konu§tuğu saatlerde,. hasta ya
. 1'~ . ~ar: Sağlık 1 tağından daha korkunç bılmem ne 

-F"""~., ain·Tnde kan eğer §İm· var. 
· ~u~ erde §ayed sancı Kuş tüyü dö,eği, bir saçma çuvalı 
~ llıı kla~ı §ahlandırmı§- kadar sertle§tiren derd, yorganı da 
~ ~ ıir lZın ıgneli fıçıdan be· bir kur§un tabut kapağı kadar ağır-

"ir .. er. 18.§tmyor. Bunun altında kaburga· 
· ' ~~lerin uzunluğunu lar eziliyor, göğüs daralıyor, soluma 
. ) l<t UVakkite ne diye so- bir İ§kence oluyor ela sonra yatak, 

~ lltiy0~ laat olduklarını an· yine rahatın yuvası sayılıyor. Adam ·S r_~ gam hastalannı siz de eğer böyle olsaydı, adam oğ
s·b~' zaman anlamın lu dünyaya onun üstünde mi gelir
~ d·· .. ır teydir. "Ruh has· di? .. 

Çubuklu öolerinde !demirli bulunan 
bir İngiliz gaz gemisinin kaptanı Robert 
evvelki gece Beyoglund:ı rakı içmiş, sa
at onda Köprüden kalkan son vapura 
binmİ§tir. 

Kaptan rakıyı fazla kaçırdığından 

vapurun alt kamarasında uyuya kalmış . 
vapur Beykoza varınca memur tarafın -
dan uyandırılmıştır. 

Kaptan gözlerini açıp etrafa bakın
ca yanlış bir yere geldiğıni farkctmiş, 

Çubuklu yerine Beykoza muvasalat et -
tiğini anlayınca fena halde kızmış, ken
disini uyandıran memura: 

- Beni noden Çubukluda uyandır -
madınız? diye kaharette bulunmuş, me
muru dövmüş, kendisini merkeze davet 
eden polis memuruna da hakaret etmiş
tir. 

Sıtma mUcadclC' heyeti larafmclan 
l\adıköy, Ercnköy civarında shTisinek 
mücadelesi yapılmakta idi. Bu milca
dclcnin birçok yerlerde faydası görül
müştür. 

Heyet bu arada lağımların aktığı 
Kurbağalıdcrcnin de yazdan evvel te
m izlenmesi liizumuna işaret etmiştir. 
Belediye biitçcsinden ayrılacak tahsi
~atJa. derenin hazirandan itibaren te. 
mizlcnmesi düşünülmektedir. 

Hanği çeşit 
müstahdimler 

Kaçar ayda muayene 

ederek ölümüne 
sebeboldu 

Çatalcada küçük bir çocuk frci bir 
ahlaksızlığa kurban gitmiştir. Vak'a 
hakkında al:dığımız malumatı yazıyo • 
ruz: 

Çatalcaya yakın Ormanlı köyde o • 
turan Topal Mustafanın oğlu dokuz ya
şında Ragıp birkaç gün evvel Ayazma 
civarında koyunları otlaurken ayni köy 
den çingene Şerif isminde birisi yanına 
gelmiş. çocugu "dereye atacağım., diye 
korkutmuş, tecavüzde bulunmuştur. 

Ahlaksız a:iam tecavüzden sonra or
mana kaçmış, çocuk da yoldan geçenler 
tarafından köye götürülmüştür. 

~ "trt~ınek gibi bir derd or- -----------
·' ıeıı· ~ere en uzun gece- [ Polls haberleri] 
L~ tii~e~ı~ ~yal kar§ısı~da Canlı hayvan iharcatı olunacaklar 

Ragıp eve gidince hastalanmış, bir 
gün sonra ölmüştür. Bunun üzerine jan
darmalar faaliyete geçerek mütecavizi 
ormanda saklandığı yertic bulmuşlar, 

adliyeye teslim etmişlerdir. ~ aıbı kalır. T hl •k ı · ~iiiii ü~tünde yelkovanın .l e l e l ogun Şirket mUdUrU Şark 
eeyahatına çıkacak 

Belediye müstahdemin şubesine ka. 
yıllı bulunan müstahdemlerin sıhhi 
muayeneleri altı ayda bir yapılıyordu. 
Bu hususta belediyece yeni bir ,karar 
verilmiştir. Buna göre yalnız sütnine
ler altı ayda bir belediyeye sıhhi mua
yene komisyonu tarafından muayene 
edileceklerdir. 

Çocuğun cescı:Ji dün morga getiril
miştir. 

~ nu, batan ve doğan 
~ ~ki karanlık asırları 

• tereler i§liyenden 

otu~· nasıl bir iıkence 
. 8ö unu ondan iyi bi

Or. ~le hir odadan ı§ık 
'l'~aelere boğulmuı 
tenlt can:--~~anda .~i~si, 

~-ıların --mp, onu gorun· 
~· S. k. diıleri arasında 
~ "lllll h n ı kandil, masa, 
. ~"at ~. tey her §ey ayrı bir 
o.,/; • ""tka bir sancı olmuı

"ll .. ·1 
"ıı'-· • :. . ııQ .. ı r•r•l .. ,.; rl;.,,:1,.n lrnn-
tı\j iJ:skları a~ ve hasta 

-ı.t. 'y , ... ?ke.rek, ıslıklanarak 
~ ·~ 1 halı yatakta kıv· 

,~Jir.iıbı dürülüb dürülüb 

ı t .. Ah h 
~ F.traf ele o insafsız men· 

l'lttış rru bu kadar acı, bu 
· ~herın lardığı halde hic tın
y arı biettıde kazanları~ al

.' b-~l~ t 1~ebani soğukluğile '~•biri 1 •Yor mu ya?.. Tık 
~Yor: ardınca dizildikçe, 

~~1··Hahh h• ~ .. ot, a""'_halatıyor.a ... 
" • ~·qa Yii .. 
~~· derd~rnüyor. Karan· 
~ii~tiir. Ji n J>Crtavsızıdır. 
~~ e ciier} et nefes, bir bıçak 

Otrı )'U~re .. da1ıb çıktığı 
1\~.' ~h ~UYor. Tanyeri 
~h · 0 ınuyor. Kendi 

ı ıu }'a~1-
11: bir rah t d.. v· 

l\İl a O§egı 

~~~lere· 
~ '«lthdı;. ınanmayın. Ru-
. ~ ·· · Öldi; ' daha dogrv USU 
"'it~ '"'le b·1 ' "1t .. ktnıilcl 1 .c lezzetle öl-s O}'lc ~-~~rınde matkab-

'-llcr ~- }',~ı. Sırtı battan 
Uc ' O)'} .. d }'arıb kıvılcım 

\lrı "" e .... 1 
~ol ~~ }':1 .: .. 

"- ~lcrde b~nuze sarkan 
~ . ~ l~J/r~z dinlenir, 
l.' it.;; k a~ ını duysanız 
~ ... )' arı~ eden böyle ilaç 

~ er, diL~· .. derd · ·1 · 
r -~ ~. -'"ttiikl .' .a~ı, mı tı 
'il ~. \>\i erı ıçın onlara 

te~İrc:~111n din} .. d"V• 
·~ti. -·~ aaııe ... n ıgı, çıtır· 

~! titt~ t\ı} du\' ~da zevkin 
'~e e~el'İll ~~nda uzun, 

li._. ~u~rı>crdiği bir 
'~~itan ti .. Dünyada 
' \ilde ç bir §ey yok. 
~ ,~ 'erdiği tadı, en 
. ~~~or. a:r hıncile bir 
~ "'-d ~le olduğu 
~~ 1>i bır büyü ile 
~L ~ )oha r sÖmürge ha· 

.a~ " q ııu b 1 ~ • ~ ~dau mu,tur. 
~~~ bi kapkara 
~ ~adam bile 
~~ t~Jeri dı. Ömür
~~ t)~lfla~ de, yatağı 
~~ltı. la ıklannı ha
~ . ~en dünya

ıki Yiizlülük, 

1 abanca ateş alarak 
sol elinden yaralandı 

Beşiktaşta Şenlikdede mahallesinde 
Dere sokağında oturan Bay Hasan 
Fehminin oğlu 9 yaşında Kemal dün 
babasının sandığını açmış, içinde bu
lunan tabancayı alarak oynamıya 1>8§
lamıştır. 

Bir aralık tab&nca patlamış, çıkan 
kurşun Kemali sol elinden yaralamıı. 
tır. Yaralı çocuk hastahaneye kaldı. 
rılmıştır. 

Canlı h .-•van ihracatının inkişafı 
için bir §irket kurulduğu yazılmıştı. 
Şirket müdürlüğüne tayin edilen em 
lak ve eytam bankası müdiirü bay 
Muhiddin Osman Omay şirket için 
§Unları söylemi§tir: 

- Yeni §İrket bilhassa şark ve 
cenub vilayetlerimizde hayvan ve 
hayvan mahsulü ihraç işleri üzerin
de çalıtacaktır. 

Bu maksadla şarkta tetkiklerde 
bulunmak üzere cumartesi günü 
Karsa hareket edeceğim. Umumi tet 
kiklerden sonra hemen birçok yer
lerde tubeler açılacaktır. 

latanbulda da bir §Ubc açılıp açıl· 
maması o vakit belli olacaktır. 

TRAMVAY ÇARPTI - •51 nu
maralı vatmanın idaresindeki 155 nu
maralı tr-"'•.Y a.ı-aa- ı.tııı;ıa.ı c&dife 

sinde Süleyman isminde bir çocuğa 
çarparak muhtelif yerlerinden yarala. 
mıştır. Yaralı çocuk hastahaneye kal. Beynelmilel Ticaret odası 
dı~Imıştır. heyeti bugUn bekleniyor 

EROiN BULUNDU - Bayram ~ . . .. 
kağında oturan Aliye i.amind b. k Beynelmılel Tıcaret odası reısı 

eıra-oba F V vr· 
dının li7.erinde arama yapılmış, eroin r. kyd lentenerb a.~ ıhss~ns:en 
bulunmuştur. Hapishaned b 1 ve ar a a§ arının ugun · şe rımıze 
baloncu Remzinin anası ole Al~ un_anh gelmeleri beklenmektedir . 

an ıye ı - H T" d 
tisas mahkemesine verilmiştir. daeyebt: yanin ıcaret okası Psalo-

y ANLIŞLTK YtJZVNDEN BiR ZE nun ır top antı yapaca tır. ark 
HIRLENME _ Kumkapıda oturan 2~ otelde bir öğle ziyafeti . verilecek, 

Yaşında Bayan Meliha dü 1 1 ki aktama da Perapalasta Tıcaret oda-
n yan ış 1 a t f da b" · f t k ·d elbise boyasını i~miş zeh· 1 . H sı ara ın n ır zıya e eşı e edi· 

k . b-~-'- . k' ld ı~ enmış, a. lecektir. 
se ı ~t.ö.Jıanesıne a rnımıştır. 

y AKALAN AN BiR BABIKALT - Onıvere:tede verilen 
Sabıkalılardan Zul!o dün tramvayda dUnkU konferans 
İzzet isminde birisinin cebinden elli 
be§ lirasını çalmış, atlayıp kaçarken 
yakalanmıştır. 

Liyon hukuk fakültesi nıukaye· 
seli hukuk profesörü Edvard Lam
bert dün saat on sekiz buçukta Üni
versite konferans salonunda .. Bir-

Doklor Tevflk'ln bir leşik Amerika kanunlarının esas teş 
konferaneı kilatma uygunluğu ve adli fiziyolo-

28 Nisan 937 çarpmba günü saat jisi,, mevzulu bir k-:nferans vermiş-
16 da Anneler Birliğinin te§ebbilsii ile tir. 
lsta~ul Halkevinde profeaör Bay Dr. Konferansta Üniversite rektörü 
T~vfık Remzi tarafmJan bütün ana profesörler ve talebeler bulunmuş· 
ve gene; bayanlara mahsus olmak üze. )ardır. 
re '4Kadın ve ana., mevzulu bir kon. Profesör yarın akşam ikinci bir 
fcrans verilecektir. konferans verdikten sonra memle· 

Bir ltalgan prensesi 
f ehrlmizlie 

İtalyan kral ailesinden pret111e.1 Ma
rio di Savaia, 1ehrimize gelmiştir. ttaı. 

ketinc dönecektir. 

Franeız muta hassısı yolcu 
.. ıonu proJealnl 

hazırlıyacak 

yan prensesi, tehrimir.de ~ gUn ka- Yeni yolcu salonunun projesini 
dar kalacaktır. Prenses Mario di Sa- yapmak üzere Dep adında bir mü
vaia dün mtlr.ek>ri gezmiştir. tehasaıs getirilmiıti. Diin bu müte-

19 magısşenl/ği için ha~ııın İ§tiraki ile liman idaresinde 
bır toplantı yapılmı§trr. Toplantıda 

19 mayıs günü yapılacak idman ıen
likleri programını ha.nrlıyacak komis • 
yon bugün saat on albda vilayette to~ 
]anacak, tali komitenin hazırladığı prog 
ramı gözden geçirecektir. 

Yol paraları 
937 senesi yol parılanrun tahakku -

ku için rmhalle müme11illeri tarafından 
hazırlana!) liıteler bu ay nihayetine ka
dar kaymakamlıklara verilmit buluna -
cakttr. 

muhtelif dairelerden iştirak eden 
mümessiller salonun ne şekilde ya· 
pılmıw lazım geldiğini kendi ihti
y~çlannı göz önüne koyarak söyle
mışlerdir. Mütehassıs bu izahattan 
İstifade ederek projeyi hazırlaya
caktır. 

Kaçan bir katil 
yakalandı 

Sayis, uşak. bahçıvan, hususi şoför 
arabacı, çamaşırcı gibi müstahdemler 
ise üç ayda bir belediye mevki doktor
ları tarafından muayeneye tabi tutu
lacaklardır. 

Gümrükde birikmiş 
mallar 

Vali Ankaraya gitti 
Vali ve belerliye reisi Bay Ml•hittin 

tlstündağ evvelki akşam Ankaraya git
miştir, Vali Ankarada bir hafta ka • 
dar kalacak, vilayet ve belediye işleri 

etrafında alakadar makamlara izahat 
verecektir. 

Bedava oturan kir.a
cılar da var 

Bina, tenvirat ve tanzifat resimle • 
rinden dolayı bazı binaların kiralan be· 
lediye tarafından haczedilmektedir. Ba
zı şube memurlarının hacizli kira bedcl-

DUnden itibaren çıkarll- lerini topladıkları, kiracıların hem he • 
malarına ba,ıandı tediyeye ve hem de ev sahibine para 

Gümrükten çıkarılmasına müsaade vermiyerek oturdukları yapılan tefti!ler 
cdilmiyen eşyalardan ~imdiye kadar neticesinde me}"dana çıkmıştır. 
biriken mallann çıkar 1 d.. Bu hususta azami dikkat gösterilme-

1 masına un d.. l.k d 1 b·ıa· ·1 · t • 
b~lanm~tır. Mallarını, muayyen müd- si un a a a ar ara ı ırı mış ır. 
det zarfında çıkannıyanıar, bu miid- Sebzehaline lllve ed!lecek 
det g~tik.~en ~nra nnc:ık b"dellerini j yeni kısım 
tamamı_ıe ödedıkten sonra çıkarabiıc- Megveho~ta yapılacak 
ceklerdır. ~ 

Yeni çıkacak ve bir milyon lira de. 
ğcrinde olduğu tahmin edilen bu mal. 
)arın piyasada kayde değer bir bolluk 
husule getireceği umuluyor. 

Balıkçıllk lıakkında 
tetkikat 

lktısad Vekaleti halık hakkındaki 
tetkiklerine devam etmektedir. Ve
kalet vilayetlere gönderdiği bir ta

mimle balıkçılık ve halık sanayii hak 
kında mufassal malumat istemekte· 
dir. 

Betlklat Halkevlnde 
Riyaziye ders~erı veriliyor 

Beşiktaş orta okul son sınıf talebe • 
sinin riyazi bilgilerini arttırmak ve ken
dilerini bakalorya imtihanlanna hazır -
lamak üzere bir riyaziye kursu açmış • 
ur. Kurs salı ve cuma günleri Sdat 16 
dan 18 zc kadar devam edecektir. Bi · 
rind ders bugün saat 16 da başlıyacak
tır. 

_ .......................................................... . 

AÇLIK 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

Yeni çıktı 

Kerestecilerde sebze halinin yc.nın • 
da Yemiş cihetine <loğtu olan kısma ye
ni bir kısım yapılacaktı. Buradaki is -
timlak ve yol istikameti meselesi henüz 
b'tirilemediğinJcn yeni kısmın halin 
Unkapanı cihetinde eski Meyvaho~ ye -

1 rinde yapılmasına karar verilmiştir. 
Binanın plan ve projesi haıırlandı • 

ğından mayıs ayında münakasaya kon -
ması kararlaşmıştır. Bu kısmın sahilin
deki rıhtımın üzerine yeniden üç vinç 

konacaktır. 

Zehirli gaz kursları 
Vlllyete ba~h kazalarda 

da açllacak 
Vilayet tarafından şehrin muhte· 

lif yerlerinde açılocak zehirli gaz 
kursları hazırlıklan heni.iz bitirilme
miştir. Bunun için kurslar mayıs 
başında açılabilecektir. 

Vilayete bağlı kazalarda da bu 
nevi kursların açılmasına karar 
verilmiştir. 

Sulh hukuk mahkemele· 
rlnln tatınmaın 

Eminömi kaymakamlığı binasın· 
daki Sultanahmed sulh hukuk mah· 
kemeleri kalemlerinin, tebligat bii
rolarının Divnnyc!undaki "Türk 
kadınları bicki yurdu .. binasına ta
sınmnlanna ay ba~ında başlanılabi· 
İeceği umulmaktadır. Kiralanan ye· 
ni binanın tamiri ve bndamısı ynpıl
maktadır. 

Trende ttClenti 

Birçok mahalle mümenitleri liste -
!eri vermitlerdir. Yeni bütçeye yol pa • 
rası muhammen varidatı olarak 7 50,000 
lira konmuttur. 

tki ay evvel Edirne hapisanesinldcn 
kaçan cinayet mahkümlarından Çakıcı 1 Dağıtma yeri V AKIT Ktabevi 
Hüıeyin evvelki gece Kasımpaşada sak.I: 

Zahariya, Samsun, Efrcm ısım· 
lerinde i.iç kişi pazar günü Büyiik 
çekmece dönüşii trende kitara çala
rak, şarkı söylemek suretile diğc'r 
yolcuların huzur ve sükununu boz· 
dukları kaydile, meşhud suç müddei 
umumiliğine getirilmişler, oraca da 
Sultanahmed üçiincü sulh cezaya 
~önderilmi§lcrdir. 

]andığı evinde yakalanmıştu. H iiseyinj i 
Edimeyc gönderilecektir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



ıc-XuıtUN • 
Asiler lngiltereYI 

tehdit ediyor 
• • . j. , ... -- f ··.;,,,:. •. • ·~ ~ • .,;. • • ' • • • 

Kaçakcılıkla müCadele 
ATATCRK 

Irak Hariciye Vezirini 
kabul ettiler 

Ablukayı •mdlye kadar dokuz lngllll 
yardı; hUkOmet kuvvetleri, aldıkları y• 
vazlyetlerlnl ıslah ettiler. 

lngiltere abluka tanımıyor 
Yeni ve iktısadi tedbirler alındı Ankara, 26 (Telefonla) - Reisi • 

cümhur Atatürk Irak Hariciye Veziri 
Naci Asil'i kabul buyur1rak nezdlcrin
de bir saat kadar alıkoymuşlardır. 

Cebelüttarık 26 (A.A.) - Reu· ı 
ter ajansı bildiriyor: 

1NG1L TERE AB~ 
TANIMJYO" Bu ı,te en mühim unsur olarak o mıntakalarda 

mensucatın ucuzlatllması tekllf olunuyor Hariciye Vekili doktor Aras da bu 
kabulde hazır bulunmuştur. 

f rankonun generallerinden Del
lano bugiin radyoçla söylediği bir 
nutukta lngiltereye şiddetle hücum 
ederek demiştir ki: 

Londra 26 (A.A:) ~ 
makamları, hadisenııı. J°' 
mıntakanın haricinde c~r:e1 
sini bildirmektedir. lns1 

abluka tanımamaktild1fG.ı. 

Ankara, 26 (Telefonla) - Ce
nub ve şark mmtakalarımızda ka· 
çakçılığı tamamen önleyebilmek 
için iktısadi tedbirler almak ma~~a
dile. Türkofis reisi B. Burhan Zıh· 
ninin reisliğinde te§kil olunan ve 
alakalı vekaletlerin murahhaslarm
dan miiteşekkil bulunan komisyon 
çah§malarmr bitirmif ve hazırladığı 
raporu Ba§vekalete vermiftir. 

Komisyon bu raporda o mıntaka· 
lıua münhasır olmak üzere bilhassa 

yünle, pamukla ve iplikle mensuca

tın ucuzlatılmasını, Sümerbank'ın 

o mıntakalarda, perakende satış yap 
mak üzere, mağazalar açmasını, 
mensucatın o mıntakalardaki halkın 
zevkine ve alım kabiliyetine göre 
yapılmasını ve satışsız maliyet fiya· 
tını indirip kac;akçılkla miicadele 
edebilecek şekilde Sürnerbank ma· 
mulatnın o mıntakalarda ucuz satı-

şını lemin etmek üzere kazanç, is

tihlak ve diğer bazı vergillerin indi· 

rilmcsini, Siimerbank'ın, bu suret

le, bu mıntakalarda knçacılıkla mü· 
cadele için en mühim unsur olması
nı teklif etmektedir. 

Be/çikanın üstünden 
tayyare geçerse ••• 

Eden Belçlkada Kral tara
fından kabul edil dl 

Lond.ra, 26 (A.A.) - B. Eden'in 
Brüksel seyahati hakkında tcfsiratta 
bulunan Observer gazetesi, seyahatin 
yeni §erait dahılinde çok dostane bir 
temas tesisine matuf olduğunu bildir
mektedir. 

Sztma Ve frahomla mücadele arfl110r Sunday Express gazetesi, Fransız· 
':7 İngHiz beyannanıcsiıtin en sonra. B. 

"f ngiliz müdahalesi karşısında 
herhangi bir nasyonalist bahriyeli· 
nin vazifesini yapması çok muhte
meldir. Bu takdirde böyle bir hare· 
ketin neticesinden elbette ki mesul 
olan birisi bulunacaktır. İngiltere 
tedricen di.inya nazarında bütün 
nüfuzunu kaybetmiştir. ltalya Ha
beşistam fethetmekle fngiltercyi da· 
ha ziyade sinirlendirmiştir. Şimdi 
de bizim zaferimiz Britanya hegc· 
monyasmı tamamile yıkacaktır .. ,. 

PROTESTO 

DOKUZ VAPUR,..,, 
YARDI 

Salamanka 26 (A.A) . re 
odan gelen haberlere. go 
yüklü üç lngiliz vapurll bıt 
limanlarına varmış ve dO~ 
şimdiye kadar ablukayı 
liz vapuru yarmıştır. ~ 

YARDIMDAN S }.Jı' 
Bilbao 26 (A.A.) -

sının muhabirinden: 
Erzak yüklü vapurlarl11 

halkın iaşesi noktai nıı~ 
dişe arzetmektc olan " 
etmiştir. · 

Yeni sıtma mflcadeJe teşkllAiları kurulu
yor, trahom hastahaneleri açılıyor 

Eden'in Belçikamn üzerinden dü§Inan 
tayyareleri geçtiği takdirde Londra ve 
Parisi haberdar etmesini istediğini 

ve Belçika bitaraflıgını tehlikeye dü. 

Salaınanca, 26 ( A .A.) - Bur· 
gos hük\ııneti, İngiliz harb gemileri
nin Bilbao ablukasını zorlamak isti· 
yen bir İngiliz yük gemisinin bu 
hareketine mani olmağa teşebbüs 
eden Almirante Cervera kruvazö
rünün vazifesine müdahale ctrnele· 
rinden fikayet etmektedir. 

Askeri vaziyette de 98~ 
olmuştur. Hükumet kıt 
tin Cihar, Clorrie ve EltJ 
kalarında yaptıkları taarrııt 
dane mukavemet etrııekt Ankara, 26 (Telefonla) _Sıhhat vef fÜrccek bir hattı harekette bulunma. 

İçtimai Muavenet Vekaleti önümüzdeki Askeri hekimlik mak için Bclçikamn üzerinden Alman _______________ ....._ _______ d 
yıl tatbik edilmek üzere geni§ bir sıtma ko11gresi11e gidecek §Chirlerinc t.aaıTuz maksacliyle düşman 1 k h • • • • 
mücadele programı hazırlamıttır. tayyareleri uçtuğu takdirde Almanya. r a a r r c) z e ve z 1 r J 

istenilen tahsisat Büyük Millet Mec- doktor larınıız yı haberdar etmesi hakkmda mut.abık 
lisinee kabul edildiği takdirde önümüz - Ankara, 26 (Telefonla) - 1 fo. kalınnr~:ıı muhtemel bulunduğunu ya- A k d • 
deki bütçe senesi içinde Trakyadaki ıut· ziran içinde Bükreşte açılacak olan zıyor. n araya gel J 
mı müca'dele te~kilitı geni§letilecek • beynelmilel askeri hekimlik kong· EDEN KONUŞUrOR 
tir. resine Milli Müdafaa Vekaleti sılı- Paris, 26 <Hususi) _ !ngı·ıı·z Iiarı·- () ,ol 

( 8lyam 1 incide) I T 'h• k dd tırı 
Bundan batka, merkezi Kayseride ol- hiye dairesi reisi B. Mazlum Boy· ciye nazın B. Eden bugün Briikselde arı 1 mu a era '11iti 

mak üzere, yeni bir mıntaka kurulacak, san'm reisliğinde sıhhiye müfettişi Belçika kralı tarafından kabul edil- "- İraklıların bilhassa Atatürke kar· yetin tabii ilcası olara~ jS 

ve Kayseri ile Niğde vilayetinin sıtma- general aynı Sanal Gülhane tatbi- miş, öğleden sonra da Başvekille PÖ. şr kalplerinde taşıtdıkları saygı ve sev. yakın ya}amıı milletler~ıııi , 
k k b d lb Abd ık d. 0 gi duygU"""U h d d kt G k ri biribirinin meziyetlerıl1 lr yerleri bu yeni te§kilata bağlanılacak· ·at me te in en a ay ii a ır rüşmtişlür. "-r· n u u u yo ur. er~e • 

trr. ve albay Iraka gideceklerdir. H • . ~en Atatürk. yalnız Türkİycnin .ı.5;ı, yekdii?erini takdir ctınelc ıe) 
tl "111 l • • bütün §ark milletlerini'l yeniden doğ- satmr bulmuşlar ve rne~ ,. 

izmirin Karşıyaka kısmı Manisa Nakll 'V8f ıtalarınm gllmrllk l er - LYl usso znz takip ettı·rw ı' sulh siyaseti ~J( k T dil k · K 1'1lasına, canlanmasına sebep olmuştur. b .fi"' 
mınta asına ı ave e ece tır. onya - resmi i k h . . • • ayni oldugv u cihetle araı:sı'., 
nın Cihanbeyli kazası vilayet sıtma BugUn görüfUyorlar ra arıcıye vezm bundan sı.,.ıra tee• 
teıkilatı içine alınacaktır. Ankara, 26 (Telefonla) - Güm Roma 26 (Hususi) _ General Gö _ son defa yaptığı siyasi temaslardan bah kü dostluk ve yakınlık 'r' 

rükler umum müdürlüg~ ü seyyah ve scderck: Kendine has olan ıneıı 
KURUTULAN BATAKLIKLAR ring bugün Napo1iden buraya gelmiş ve ·· ı· ·k ·1 ·· del1 

yolcular tarafından memleketimize "- Şamda Suriye reisicumhuru ve rust u ı e temayuz e .... 
Kont Ciano tarafından kabul edilmiştir. 1 k 'll · · f h teı• 

Bursa vilayeti sıtma mücadele teş • 
kilitına bağlı Ezine şubesi civarında 

Kırkgöl memba sularının meydana ge • 
tirdikleri 20 bin dönüm genişliğindeki 

araziyi kaplıyan bataklık, denize kadar 
l 8 kilometrelik bir kanal açılarak, kuru
tulrnuştur. 

Geçen yıl ağustos ayında başhyan bu 
kurutma ameliyatında 10,000 i müte • 
caviz: amele çalıştırılmış ve 6840 lira pa
ra sarfolunmuştur. Bazı işlerin bitiril • 
mesi için yeni 1500 lira daha gönderil • 
miştir. 

Şimdi mümbit ve güzel bir saha teş. 
kil eden Kırkgöl ırmağı boylarına Ro -
manya.dan gelecek göçmenler yerleştiri
lecek ve bu arazi refahla çalışmaları için 
kendilerine dağıtılacaktır. 

TRAHOMLA MUCADELE 

Sıhhiye Vekaleti cenubu şarki vili • 
yctlerimizin bir kısmında hüküm süren 
trahom hastalığı için de, on iki sencldcn
beri devam etmekte olduğu mücadeleyi 
kuvvetlendirerek bazı yeni kararlar ver
miş ve tatbik etmİJtir. 

Şimdilik Gariantebe bağlı Ulumaıa • 
ra, Güce, Büyük Kızılhisar, Burç ve 
Biiyük Karaca.viran gibi beş büyük köy
de sabit tedavi evleri açmıştır. Köylü 
şimdiye kadar tedavi için şehre inmek 
mecburiyetinde bulunduğu halde bun • 
dan sonra uzun boylu külfetten kurtul
muş olmaktadır. 

Ayni evler diğer trahom mıntakala -
rında da tesis edilecektir. 

rJümrüklerde nıuvak
kat muafiyet 

Ankara, 26 (T elefonl~) - Güm· 
rük ve inhisarlar Vekaleti muvak
kat muafiyetten istifade etmek 
euretile memleketimize girecek 
çuvallardan alınacak gümrük resmi 
ni indirmek üzere bir proje hazırla· 
mı§lır. 

Vekalet bu suretle muvakkat 
muefiyetten istifade surctile çuval· 
faır üzerinde yapılan auiistimalleri 1 
önleyecek ve muvakkat muafiyeti 
ka1drracaktJT. 

getirilecek nakil vasıtalarının güm- bJşvekili ile görüştüm. Türkiye - Su- ra mı etını re a ve etİ 
rük resmi karşılığı olarak kabul edi· Londra, 26 (A.A.) - Daily Teleg- riye münasebetlerinden bahsedildi. Bir her gün çok geniş çolc ;.ar 
!erek triptik ve ge~en karneleri hak. raph gazetesinin iyi b\.r membadan öğ- Arap olmak zıfatile şarkın medarı ifti- ilerlediğini ~örmekle 't 

kındaki kanunun tatbikatına dair rendiğine göre Hitler ile Mussolini ya- harı olan Türkiye cumhuriyeti ile Suri. Türk milletinin büyük bl jJSIİ 
bir kararname hazırlamaktndır. rın Berlinde görüşeceklerdir. ye arasındaki münascb:tlerin samimi makta olduğunu size saftl 

Degv iştirılen nalıiye Bertin, 26 (A.A.) - Siyasi mahfil- olmasını temenni etmekliğim tabiidir. min edebilirim. 1'e" 
ler, Von Neurath'ın mayıs başlangıcın· Bu hususta bir hizmette bl!lunabilirsem, Beynelmilel sahada. 

Dlekez/eri da Romaya resmi bir ziyaret yapacağı- Ankarayı ziyaretimden istifade ederek olarak ihraz ettiği güııde fr' 
Ankara, 26 (Telefonla) - Ela· 

ziz vilayetine bağlı Karakoçan nahi
yesinin merkezi şimdi bulunduğu 
Zelhıdır köyünden kaldırılarak ay· 
m kaza içindeki Ohu nahiyesinin 
merkezi bulunan T epeköyüne ve 
bu nahiyenin merkezi de Mahan kö
yiine nakledilmiştir. 

Macar ticaret 
heyeti geldi 

Ankara, 26 (Telefonla) Memle· 
ketimizle Macaristan arasında yeni 
ticaret ve klering anlaşmaları müza. 
kereleri için geleceğini evvelce bil· 
dirdiğim heyet bu sabah şehrimize 
gelmiş ve istasyonda lkt1sat V cka
leti murahhasları tarafından karşı
lanmıştır. 

Heyetle ilk müzakerelere bugün 
saat 16 da başlanılmıştır. 

Basın birliği projesi 
Ankara, 26 (Telefonla) - Basın 

birliği kanun projesi Devlet Şura· 
srnca müzakere edilmi§ ve muvafık 
görülmü§tÜr. 

Proje Vekiller heyetinden de 
geçtikten sonra Büyük Millet Mcc· 
lisine arzolunacaktır. 

Pul koleksiyo11ları 
Ankara, 26 (Telefonla) - Pul 

kolleksiyonlarının ticaret cşyasın· 
dan sayılarak, Türk parasını koruma 
kararnamesine göre, yurdumuzdan 
çıkarılacak ve yurdumuza sokula
cak pul ve pul kolleksiyonlarr için 
posta idarelerince beyannamesi 
aranması karl'rla:tırılmış ve posta ı 
teşkil.itlarına bu suretle emir veril· ! 
mİ§tir. l 

nı bildirmektedir. bunu yapmağa hazır bulunuyorum.,, genç ve dinç komşunıuı ~·~ 

Jtalqa l
' le A /manya Naci Asıl sözlerini şark misakı ile şarkta sulhu selamet ve dil'' 
f ı bitirmiştir: mln ve tarsini uğrun1da "'' ·1« .,,. 

"Nereye hUcum edecek ? ,. "- Bu misakın biran evvel imzalan Jetlerle mesai teşrı 1 
de11 

ve kendisine terettüp e 
Londra, 26 (A.A.) _ Hull'de sulh maı.ı kabinemizin procramı dal::Iinde- d k" d 

dir. Muhterem hariciye vekilinizin Bağ- hemmiyeti er ar ır. dl 
lehinde tertip edilen bir nümayiş esna- l\lıı 

dadı ziyaretini iştiyakla bekliyoruz. Bu önemli dava. yo 
sında bir nutuk söyliyen Times gaze - . k f tt· -· . . ~ydC 

Mütea;.iben in§allah mısa Tahranda sar c ıgı mesaının ;:- iJİ 
tesini eski direktörü Wickham Stced, lerı·n·ı J'ktı''"-ı: edec6dl.1'l ... imzalanacaktır.,. 1.ö.1 ""'. ;• 

ltalya ile Almanya tarafından gösteri - DOST MfSAFiRiMtZiN hakiki b '.r zevk duyuY~~J) 
len faaliyetin endişeyi mucip olduğunu ZiYARETLEP.t gün daha kuvvetle bellJ; 
kaydederek, kuvvetle silahlanmış olan ailesi me\'eddetinin şat tJ 

b Irak hariciye veziri ikametlerine tah ·11 bu memleketlerin bir veya irkaç mem· ri ve emsali atiye i!i1 .ı'lcl 
sis edilen Ankarapalas oletinde kısa bir ~,-

lekete L"iıt:len hücum etmek için bir fır.. mcsud bir atinin ba§l " 
sat kolladıklarını iddia etmiştir. istirahatten sonra biribirini müteakip k . b l ·-' 

hariciye nazırı doktor Tevkif Rüştü A- anı u unuyorum. 1uı 
VAZIYET SOVl'ETLERE BAGLI ras. Başvekil ismet İnönü ve Mecl is NACI AS/VlrV Jı -

Ncvyork, 26 (A.A.) - "Nevyork baskanı Abdülhalik Rcnda'yı ziyaret Irak Hariciye veıif~ 
'l'imcs,. gazetesi yazıyor: et~i~ ve bu ziyaretler kendisine iade bulunarak söylediği n~\e 

"Avrupanın şimdiki \'aziyetindc mü edilmiştir. nin de duyduğu sevin~1 it6' 
him olan nokta, Sovyetlcr Birliğinin Misafirim!z bugün öğle yeme • bule te~~kürlerini bıld 
tarzı hareketidir. Berlinin Moskovada ğlni hususi olarak ycmi~tir. §Öyle dcmistir: 
yaptığı iddia edilen yoklamaların scbc- AKŞAMKİ ztYAFET VE SUVARE Zatı de~letlerinin b\l~ıe' 
bi de bu şekilde izah edilebilir. Akşam Hariciye Vekili doktor Tev· bi tarihi ve coğrafi ~.ıı'ld:.-

~lussolini'nin Hitlerizmin cenuba fik Rü§tÜ Aras tarafından hariciye kö§· Türkiye !le alakasını l rd'' 
doğ-ru akmasını kolayla!jtırmasının se- kür.ıie Irak hariciye veziri şe:cfine bü- leketimiz muhtereın ıc~ .. 11 
bebi de budur.,. yük bir ziyafet verilmi~tir. tin geniş terakki ve t"" ıl~ 

Tuna ta,tı Ziyafette Başvekil ismet İnönü, eli- birer birer derin aıııc~iıP 
Sofya, 26 <A.A.) - Son zamanlar- ger birçok vekiller. kordiplomatik, meb yor ve bunun semerele 

da yağan ya.ğmurlar dolayısile Vidin uslar Irak sefareti erkanı, hariciye ve • etmekle sevinç cıuyuY0~ 
sehrinin alçak kısmında Tunaııın su. kaleti yüksek erkanı hazır bulunmuş • Yakm Şarkta ve bt) 

0 
Jarı 400 e\'i istila etmiştir. Hasarat tur. ta sulhü selameti idea.l c 
mühimdir. Telefat yoklur. Ziyareti bir suvare takip etmiş ve Re· memleketim Türkiye 

isicümhur Atatürk bu &uareyi huzur • 1<' J1' 
L"ad8Sfr0 fethi• 1lB fi d' ' 1 bu gaye uğurunda 1 ı'tı I n 11 lariyle "-creflen ırmı§ erdir. tal< 

~ takdir \'C hürmct1t. 
Ankara, 26 (Telefonla) - Ta· UARiClYE VEKiLtMiZlN devletlerinin ışaret. b~ 

pli fC'n müşaviri B. Halid Ziya il~ NUTKU bu husuı;ta kı>ndi hı5t J 

fen baş rniifettişi B. Ahıncd Salih Ankara, 26 (Hususi) - Bu ak~am cek m~aiyi ifaya da.iı1' ıcU' 
Alnıanyaya gitmek iizerc şehrimiz· ki :ı:iyiılfette Hariciye Vekili doktor A- Junnmştur ve buıuna~1 ,~ derı l--::or~k,.t etmişlerdi. ras söyledigi nutukta misafirimize hoş Irak Hariciye naJlfr~ 

P. ~ lalid Ziya ve arkada~t Alman- ı;eldini:ı: dedikten ve bu ziyaretten duy- ze hareket edecek ,·e J 

yada l. "rlastro ısleri i.izerinde t~ü.i· dugu sevinci bildirdikten tonra §Öyle j ye gidecek, !Onra ıta.l' 
katta .bulunacaklardır. demıştir: 



' Yeşil ~hennem 
VAZAN:CAMlDE OSMAN 

'ttıs . 

Bir yanlışlık mı?.. Fakat Madam 
bu mektubu iki agdanberi bekliyor! 

)'~ IliLARIN HULASASI - Doktor, dedim: görüyorum ki, hiç 
~:tel, 1916 nisanında, de lüzumu yokken Luis iıimli tanımadı: 
~""' İlff yen bütün 3ey- ğımız bir kadına geleh mektup ikimize 
...,.., ~~ığı yerdi. Zaten de ayni intibaı bıraktı. Şu halde onu aç-' 

~t ;-~. emin bir isti- mayı teklif ediyorum. 'ı 
~ i olarak Büyii7«ıdcıdan - Açmak mı? .. Fakat yanılıyorsun .. 
h.. 'IJO~tİlttıb ediler.ek hiçbir bende böyle bir hiı yok.. . 

l''L tt. _ Şu halde hemen iade etmeliyiz? 
UOlcfor C v b hlcflittt• evGtla Ytıfil otele Ve ayni dakikada, yatagımın a§u-

~ıJı. ıı .1Jtıman ikimiz de kas cundaki zile oda hizmetçimizi çağırmak '1c . Doktor k?rk ~nı bi- için basmaya hazırlandığım bir ~ırada. 
... 1lft.. ~di' Ben heniiz yir doktor Cevadın sesini işitiyordum: 
...., '""''"'dcıyd / · - Mektubu sahibine ben vermek is-
·~ r..ı..~-ıt' •m. kimiz de ha. 
llC ~~ hem.en hem.en ay. tivorum. 
fit ""'Ufıtı #ıtiJtilyorduk; o, bir a- Saat onbire geliyordu. Halbuki, Ye-
~~ ku"'""3ını i.'ftiyordu; şil otelde bu saat bir seyyah için <;ok 
~~ bit-' ha.yatına bir gitn ge- geç sayılır.. daha saat yedi buçukta 
~ 1ocıdını ooynl etmek/P otelin kapısına inecek olanlar Metrdo. 
'::::;;:,,'· Nitekim, ı:e~i1 telin gülen yüzü ile kar§ılaşıcaklardı: 
~ hfçf>i iz Mm.an <La fıkır- . G •• •• •• [ 
'~ Ge&;. r ~ de{11tmıi.'f rlr- unun en guze 
.. ~'"!Z!~ ikinci piiniin. 
.... ~ t1tttrtıh.at ettiğim;? kadını 
~ .. /"it;~ ~Pl VJiruldıı : tJ ç m(!k 
' 'lllc.at ~bııe cıid m.e1\fuplar_ 
.. ote~ u.ça,.,..i.lrinün fizerin
'f...,.•i btdttna" Lıı;., Şuuarf,<: 

- Oo ... Yeşil otel size fevkalade 
yaramış. Tahmin ederim ki bu gece de 
iyi b.r uyku uyudunuz.: .. 

Hakikatte, Yeşil ote!de. gözlerimi. 
zin içine vuran bir güneşle uyanıyor
duk. Parlak bir güneş. 

Pencerelerimizin bir tarafını baş
tan aşağı kapatan yeşil bayraklar a
rasından süzülerek geliyordu. Hele 
kuş sesleri! .. Yeşil otelde, bu kuş ses

lerini daima işitiyardunuz. Hemen ya
tağınrzm başucuna açılmış bir kafes. 
le ötüyor gibi idi; ve kulaklarınız on
ları işittiği dakikada yataklarınızın i
çinde bir saniye daha uyumak lüzu
munu duymadan pencerelerinizi ardı

na kadar açacaktım?. Kuş ee.slcri ku. 
laklarımızın içine dolacaktı. Yollarda, 
hiçbir şey uyanmasa bile, koşan ara. 
baları bulmamanıza imkan yoktu. Za
ten, ayni dakikalarda asağı yukarı bü
ttln oteller birdenbire boşahver·r: ve 
işin en garibi, hududlarında en büyük 
harplerin yapıldığı bir memleketin i
çinde y~adığmızı imkanı yok tasa v
\'UJ' edemezdiniz .. 

Doktor Cevad, elinde mektubu son 
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ispanyada harp 
Dokuz' ay sonra bile. ha/il, başla
dığı aynı kinle devam edigor 

Şrmdilik Avrupanın müşterek 
bir tavassutuna ihtimal yok 
Londra, nisan - ispanyada dahili 

harp ba§lıyalı tam dokuz ay oldu. Gc -
çen temmuzun 18 inde general Fran -
konun ilan ettiği ihtilal bütün tspan -
yaya sirayet etmediği i'iin muvaffak o
lamamıştır. 

Fasta çıkan ihtilalle birlikte Maclritin 
ve Barselon ve diğer büyük ispanya şe
hirlerinde başgösteren kıyamlar nisbe _ 
ten az kan dökülmekle bastırılmıştı. E -

sasen hükümet ansızın ihtilale maruz 
kalmamı§tı. ihtilalin patlıya-:ağından ha 
berdar olmuş; fakat har~etin ciddiliği
ne inanmadığı için vaziyeti tasfiyeyi •dü
şünmüştü. Madritte isyan eden asker 
büyiik müşkülatla karşılattı. Asknin bir 
kısmile ahalinin aldığı vaziyet ve ya _ 
b3ncı yardımlan hükumeti payitahtının 
etrafında kuvvetli bir müdafaa te§kilatı 
kurmıığa müaaade etti. İııyancıların bu 
müdafaa çemberini yarmak teıebbüıleri 
akim kaldı. 

Fakat isyancılar Madriti alsalardı 
yine İspanyanın dahili harbine netice -
lenmiş naza.rile bakılamazdı. Geride Ka
talonya kalacaktı. İhtilalciler cephe da
raldıkça müdafaanın daha kuvvetli ola -
rak kendilerini büyük müşkülatlar içine 
attığını inkar etmiyorlar. Diğer cihet -

ten arazinin dağlık olması iledcmel~ri 
için tabii bir mania teşkil ctmckt~ dir. 

Madrit ile Barselonun zaptedilecc • 
mesine rağmen ihtilale lerin muvaffa :-cı • 
yet1eri gö:ülmüştür. İhtil:il harek~tin • 
den bir müddet sonra Bantahot'u aldı • 
lar, Tolcdo müdafaasını kırdılar. San ~e
bastiyana hak:m olduhr. Burayı alr.:!•k
la Fransa ile ispanya arasındaki l:<J~!xca 

yolu kapamış oldular. nihayet cenuı:ta 
da Malagayı zaptettiler. Şimdi d~ is -
panyanın gimali garkisinde Bilbaoya hü
cuma başladılar. 

Dokuz aydanberi devam eden d:ıhill 
harbin birçok fecayii, ihtiyar ka::iın ve 
ço:uklann çektiği felaketler, vukua ge
len milyarlara daaynan maddi zararlar 
hala heri iki tarafı yıpratmamıştır. Her 
iki taraf ta hali büyük bir iıtiha ile har
be devam etmek arzusunu göstermekte
dir. 

Dokuz aylık müddet içinde hükti • 
metçiler de isyancılar da hariçten bol 
mikdarı:ia takviye edilmişler ; kuvvetli 
ordular vücude gctirmitl".:: harp mey
danlarında en iyi harp usullerini öğ -
renmiılerdir. 

Şimdi bakalım karadan ve denizden 
tatbike ba§lJnan mlirakabenin neticesi 

(Sc>nu: 9 uncu sayı/ada.) 

'-' Ohoıı "' deıH ~'l/ortW,; ve mektulJ 
~lct ldı. 

bir muayeneden sonra dışarı çıkmış. 'ş a ret 1 e r· 
tı. Hiçbir vakit yanında olmamakla -. _ _ -.-,-__: 

beraber, bütün hareketlerini bugün s h-• ıd 'd b h 
aslına en mutabık bir şekilde kendi a 1 e ve step e a ar 
kendime düşünebiliyorum. Oda kapı- 1 

~ı .. ~· 01!1~, h.a11cıtınd'1 
' "1e tt görm,,o,diğim bir şe
~ ~la ktuıııo alôkftd,(fr olmı
'-Ofefd-. ?nıffft. Luitt kimdi' Ar11 

lL °"1c 91S,.d::lınırlıtğumuz iki giln ıı»" 
~~-- »ıüP 

sını kapadı. Bununla beraber hali ne 
yapacağında büyük bir tereddüdü var
dı. Mektubu Metrdotele mi verecekti?. 
Yoksa Luis'in odasını mı öğrenecek? .. 
Tuhaftı doktor Cevad .•. Halbuki, daha 
bir saniye evvel, Luis'in odasını öğren
meğe karar verdiğini biliyorum. Ona 
r,öyliyecek kelimeleri hafızasında ta
!'arlamıştı bile ... Bunun çok alakalı bir 
tanışma olacağını düşünüyordu. Fakat, 
Clda kapısını kapıyarak merdivenlere 
doğru daha ilk adımı attığı dakika, 
birdenbire vazgeçti. Ve içerde, benim 
yanımda oturduğu dakikada düşündü
ğü ayni suali kendi kendine tekrarla. 
maktan daha başka birşey yapamadı! 

Ağaçlardan göze görünmiyen mi
ni mini mahluklara kadar bütün 
canlılarda bir kaynatmaı bir kıpu· 
danma var. Tabiatın üretme fabri
kası, milyon kilovatlık günet dina
mosundan aldığı kuvvetle işliyor. 
T oprnğın yüzündeki pas silindi. 
Ufuklarımız artık Akdeniz yaz ak
şamlarından, gündüzlerinden, sa· 
bahlarından gecelerinden kopanlıb 
getirilmit ve stepe takılmış birer ta
van dekoru halinaedir. 

Sadri Ertem 

hissedilişinden baıka bir §ey deiil· 
dir. .. ~ı!fnt,,tı . h lk 

~ ~.ıı.. • a onda uzun ı 
'"l \>Uka ' 
'tiınrı dolaııvor; bunu" 

' ~tr U~nne brralrtıgrm 
leye r • 1t,1 •emen tıbiatmın 

\bir tilrl:''. tuhaf bir çekin _ 
t&ater .ehne almak ceııare -

~ ~1tı':''Yordu. Yalnız ayni 
ı...: ~•r tı . •raıında garip bir 
·;"l'e di edıyor: 
.. )'ordu· 

' carip bir isim de-

... • doJtt0 
-t, -._ ol r • Cevada o kadar 
't Ilı~, ı:-dııanı aöylemedim. 
,~b tu onuttuğumuz mek -
. ' '•kat h~rnıktan da kendimi ' "e ,,.. b0 

ıarr ~ ır kelime okun -
llhh - rn ark 
~ .:""'lt, ~ • tarafına yapı§ -

de talıı:ıubu.? taı~dığı caras lttirf lllrnül edılemiyecek 
. bire k.ı )'ordu. 

iti aı.~lllı&ın daha fula dü
llıhiı hatırhyarak: 

tlık 
Ş ~ servisimiz 

-...~~il& p 
~~~- &zarteat &11n1erl 
~-~~ Ytrtnıye kadar &'•· 

ıı a ~ Cuınartat &"Unlerl 

'~~ """'- l.lıeu Tanar• 
~-~~ Uç numarada 
~· :vecu kupon uıuk~ 

,..,. •ıu.., 
~ Cloktorumuz da bu 

• • ıı ~rtkttrıp kendisine 
~."'-~ eaıa, perwem1>e 
~~ ~ :Vda, Millet cad
~ karwıamdakl mu

... do~l&a bakacaktır 
Go~IQ>ıınız da oku-

'~ t..~ll& 11' ~ bulunmak. 
~-~ ea.t.._•~rettln Difmen 

'- ~~hl1llııerı---.ıııde 127 numa
~~ ltlıl ;:-ı U ile 20 arıı. 

-.ı ~'-'ll;tor Necatı rak• 
-. ' Ye C&ddcat 1-2 
~)\ı ""- ı._ Hnıerı aynı aaat• 
~.--.::"~trııu dltıerıne bakacalı.· 

tltı ~ İetı l'•PacakJardır. 
~ .... ~~Ilı;:-. tramvay caıt-
~ ~ ~~Cllla ltlnnetc:ı Emı 
ı..: 4ı._. ~tı l"ltnıznı çoeuk 1 ~ .~., "· 

1' ) l>erte,, 
"ı ~ ' 'Uıııa ~eal ya. ~it-.~ l<lııtu~lçi ve aıbbat J 

..,;, ~ &tı bt doktorunun 1 
~~ 'bowıe~erını Yedi ku· 
il ~ ""-ıaı 911mtze en etı • 
.:S:ıa IUrınet amell-

~"-t doıcıo, 
~. '~ 'detıce~ dl~ı ve atin· 

1tıııı klJRUN'un 
tane ırlSIUrmek 

Vücud güzelliği etrafında yapılan 
müsabakalar son haftalar içerisinde 
yeniden alıb yürümüttür. Bilhaaaa 
Amerikan artistleri arasında yapılan 
bu müsabakalar büyük bir rağbet 
görmekte ve hariçten de birçok ka
dınların girmesini temin etmekte
dir. 

Ayrıca para mükafatı da verildi· 
ği için bir spor mahiyetini almıt 
bulunmaktadır. Reaimde gördüğü· 
nüz kadın, son hafta içerisinde ya
pılan bu müsabakalardan birinde 
RÜnün en ı:üzel kaclmı olmak üzere 
ilan eclilmi,tir. 

Metrdotel taşlıkta uzun adımlarla 
ı:eziniyordu. Doktor Cevadr görür gör. 
mez: 

- Emriniz doktor! dedi; eğer bir 
gezinti yapmak istiyorsanız.? •. 

- Hayır, hayır ... Sadece yanlış bir 
mektub! .. 

Ve daha cümlesini henüz tamamla
madan, Yeşil otelin kapısından giren 
bir kalabalık, doktor Cevadı birdenbi
re geri çekti. 

Doktorun, BUyUkadada bir 8<'yyah 
zannedildiğini daima iljitmişimdir. Bil 
hassa, sarı cam gözlüğünü taktıktan 
eonra, ince beyaz pantalonu, onu bir 
Avusturyalr kadar değiştimıişti. Ve 
hiçbir vakit bir gözlük ve bir pantıı
lonun bir insanda bu kadar deği§ikli!t 
rapaccı~nı z3nnetmezdim. 

Metrdotel: 
- Yeşil oteli, asıl iki akşam sonra 

görünüz, diye konuştu; otel. müşteri
lerine ~n bUyUk sürprizlerinden birini 
haZTrlıyor ... 

Metrdotelin sürpriz dedlği şey Mil. 
evfçti; ve iki akşam eonra bir AI. 
man zaferinin yrldönümü kutlanıyor
du. 

Bununla beraber. doktor Cevadın 
hi~bir sey i~itmediğini bire ytiz kuv
vetle idd:a edebilirim. Gelen kalabalık 
arasında Luis'i arıyordu. I .. uis !.. Onu 
tanımadığı halde doktor Cevad bunu 
yapıyordu; ve daha sonraları bana ay
nen söyle söylemiştir: 

( A rk3Sı var) 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-Si-

ıaım: 

Adrea: 

Denizler haşarı olmaktan usan· 
mış gibi, hafif bir lodos, tatlı bir sis 
arkasında sahil günlerinin portrele· 
rini çizmeğe çalışıyorum. 

Önümde ömrü kısa sürecek, kısa 
siireceği irin her saniye yeşilliğini 
damla, damla tatmak istedi~imiz 
bir step kımıldanışı, çiçeklenişi, ve 
boy verişi var. Yeşil ufuk, yeşil 
dağ, yeşil yamaç, yeşil tarla bana 

·bir sinemadayım hissin\ veriyor. 
Step kırk beş gi.inde yeşilden sarıya 
geçmenin sırrını biliyor. 

Ebedi bahardan bahsederken 
"Kotdaz:ür., den bahsederler. Ben 
her "'step dl\zi.ir .. den s;ze bir lahza
lık bahar diye bahsedebilirim. 

Bir buruk ay ~onra s::ıp"·m "hı
cak tarlahr. S"\ps:m kcs: le-~1: fun
dalar ve dağ yamaçları lıugün yem· 
yeşildir. 

• • • 

Bahar geldi demek tabiat şahlan
dı, tabiat yeni alemler halkedecek, 
yeni nesiller yaratacak demektir. 

Uğultulu bir mevsim olan bahar 
da, doğumun güzelliği, haşarılığı, 
ve çapkınlığı kendini admı batına 
hi,ssettiriyor. 

Dalların hayata kavuttuğu bu 
mevsimde gülümsiyen, neşeden ha
ber veren bir hal vardır. 

Parlak gÜnC§ altında baharlar, 
yeni tarihlerin yeni günlerin planı· 
nı çızer. 

Baharı, putpereat dinler tabia
tın en esrarlı deği§mesi sayarlar. 
Tabiatın en harikalı günü, kıştan 
yaza geçen ve iki mevsim ortasında 
bir ak~am evvelki günü bir gün son• 
rakine benzemiyen bir son ve bat 
olan gündür. 

Tabiat insanlarının ilahlardan ve 
peygamberlerden üstün bir yaratr 
cılrk bulduğu günler hep harikula
delik ba§ladığı mevsimin için için 

• • • 
Takvimlerin "inkılab., diye· kayd 

ettiği bu mevsim; her zaman olma
sa da büyük inkılablan büyük çarpış 
malan büyük kavgaları hep bu tat· 
lı mevsimin günqi altmda halket
mi,tir. 

ihtilallerde, muharebelerde kı§
tan ölümden, donuk hayattan nef
ret eden, sonsuz bir dinamizmin 
bıraktığı aksü18mel vardır. 

• • • 
Eskiden tair: 

,.Kıt geldi firak açma da ıineme 
yare,, 

derdi .. Muhitinin sevimli bir kuşu 
olan şair bugün artık size böyle ce· 
vab venniyecektir. 

Artık bahar firak demidir. 
Çünkü bahar ve yaz günleri çift. 

leri dar muhitlerde, bir çatı altında 
birle§tinnez. Barlar, çaylar, sinema
lar artık bir serap olmuştur. Deniz, 
enr,in deniz, insanları kalabalıktan 
ahb uzaklaştırırlar. Artık firak ka
labahktan uzaklaşmanın firakıdzr. 

Bu firak, en büyük ~eheetile 
kendini orta Anadoluda, step şehir
lerinde ve Ankarada hisı:cttirir. 

1lkbaharda lstanbulda göç mev
simi baslar. Şehir yayıldıkça yayılır. 

İstanbul senede iki defa teneffüs 
hareketini yapan bir ak ciğere ben· 
zer. Jlkbahar da geniş bir nefes alır; 
şehir Boğaza, Pendik banliyÖ!Üne 
doğru ~enişler. Adalar, Kücüksu, 
Moda, Kalaml§, ve her köşenin mi· 
ni mini seyran yeri insan kümeleri
ni çeker. 

Son bahar da, bir nefes verir. 
lstanbul asıl topraklarına doğru 

çekilir. lstanbul nüfusunu sende 
bir meddücezire tabi tutar. Med za
manı şehir çocukları biribirini kay. 
bederler. Cezir zamanı insanlar bi
ribirlerini bulurlar. 

Bunun iç.in lstanbulda ••b h a ar,. 
firak mevsimidir. 

Bu mevsimin şiddetini, harikula
deliğini, cezrinin kuvvetini anlarr.ak 
i~in insanın ic Anadolunun bir şeh. 
rınde daha doğrusu Ankarada bulun 
ması lazımdır. Baharın sonlarmtı 
doğru tren Ankaradan sahile dor.ru 
İnsan selini nakleden bir kanal ha• 
lini alır. Ve insan o zaman "firakı 
bir diş sızısı gibi hisseder. " 
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ırk Beyaz 
Afrikada yaşayanlar 

tehlikede mi? 

Rer GürıBir lliftitv~ 

Dayak yediren felsef~ 
BERNARD ŞAV fURU teklif ediyor : 

"Beyazların derisi kızgın güneşe 
mukavemet edemez. Tek çare 

siyahlarla evlenmektır,, 

Karamanlı Mehmet Paşa on altı yaş
larında yakışıklı bir gencin önünde 
Topkapı sarayına girdi. Kubbealtı ö • 
nünde delikanlıya döndü ve emretti: 

- Bunda dur! 
Bu gencin küçük kara gözleri vardı. 

Başında beyaz takke üzerine s.;rılmış 

bir sarık vardı. Sırtına sofdan kara 

Yazan: 

Kadircan 

KAPLI 

Haydar gitikçc duri 
Dersler devam ettikçe 

yordu. ilk zamanlarda kOf 

ı!ni çıkaramadı, fakat e~ 
madı ve en sevdiği, en '\· 
kadaşına hepsini anlatar~ ,· 

- Sinan Paşa delirrt11J·~ 
Dedi. 

Meşhur lngiliz muharriri (Ber- bir cübbe giymişti. Hiç yerinden kımıl-
nard Şav) eserlerinden birinde §Öy- damaksızın, hatta başını bile çevirme -

J Bu sözler Paşanın 

-----------llllııl"llllılllbf!M----~ Haydarı bütün talebeniıl 
le diyor: den etrafı gözden geçiriyordu. Lale ve 

"Beyazların Afrikada nesillerini zambaklarla dolu çiçek tarhları, bu tarh. 
idame edib edemiyecekleri mesele- !ar boyunca dikilmiş olan servi ağaç -
sile karşılaşıyoruz. Maksadım Avru- lan, meydanın ortasındaki büyük çınar, 
palıların buralarda öleceklerini söy- gidip gelen ve uzun külahlı, kılıçlı bos-
lemek değil, onlardan gelecek nes· tancılar, Kubbcaltına girip çıkan ve . 
lin yakıcı iklime mukavemet ede· zir çavuşları onun gözlerini kamaştırı -
miyeceklerini anlatmaktır. Afrikada yordu. Kendisi de buraya girecek ve 
çocuk sahibi olmak istiyen birçok ondan sonra Allah ona: 
beyaz çiftler vardır ki bu emellerini" - Yürü, ya kulum 1 
kavuşmuyorlar. Beyaz insanların Diyerek vezirliğe kadar yükselte -
derisi kızgın giineşin şualarma mu- cckti. 
kavemet edemiyecek kadar incedir. Bu sırada sol taraftan ayak sesleri 
Bu deriyi ziyaya karşı kuvvetli yap- geldi. Dönüp baktı ve rengi attı Çün-
mak için bir tek çare var, karart- kil Fatih Sultan Mehmet geliyordu. Ar-
mak 1 Bu da siyahlar ile beyazların knsında on beş kadar adam vardı ve 
evlenmesile mümkündür.,, hepsi de büyük kavuklar, kürklü kaf • 

Bernard Şav bunları söyledikten tanlar, renkli papuçlar giymişlerdi. Ku-
sonra yarı vahşi bir halde yaşayan M>S p.n:nı.LaH şaklarına saplan mücevherli hançerler 

.. Zuluları beyazlara hayat arkadaşı ken ölürler. Hastalık ve içki vaktile sokulmuştu. 
olmak üzere tavsiye etmektedir. sağlamlığı ile meşhur naturalarını Delikanlı kendini toparladı ve ellerini 

Beyazlarla .siyahların evlenmesi ortadan kaldırmı§trr. Mütehassıs göğsiinde çaprazlayarak yerlere kadar 
J\.frikada her gün cereyan eden ve doktorlara göre melezler, grip ve- eğildi. Fatih Sultan Mehmet, etrafında-
senelerdcnberi devam eden bir me· saire gibi medeniyetin beraberinde kiler ve saraydakiler gibi giyinmemiş ol-
seledir. Hatta ileri gelen bazı ailele- sürüklediği hastalıklara beyazlardan duğu için onun yabancı olduğunu he -
rin bu zamana kadar yaşamalarının ve zencilerden daha az mukavemet men anladı ve sordu: 
sebebi kanlarına birkaç neslin bu ediyorlar. Hatta bir doktorun beyaz _Bunda ne ararsın? 
müddet zarfında zenci kanı karış· bir adama verdiği bir (doz) ile bir _ Karamanlı Mehmet Paşa kulunuz 
trrmalarıdır. Birkaç sene evvel ce· melezi öldürdüğü duyulmuştu. Bu getirdi; bekleyesin, dedi. 
nubi Afrika hükumeti zenciler ile gün Afrikada beyazlar ile siyahların Padişah geçip gitti ve Kubbealtına 
Avrupalılar arasındaki izdivaçları izdivacı içtimai bir kabahat telakki girdi. Arkasındakilerden birkaç vezir ide 
meneden bir kanun neşretmişti. edilmektedir. onunla beraber girmişler: çavuşlarla a-

Fakat bu kanun bizim ''atı alan (Cape town) da melezlerin otur- ğalar ve bostancılar dışarıda kalmışlar-

hikmet ıdenine merak sarmıştı. Çok da 
çalışıyordu. Çünkü başına konan dev • 
Jet kuşunu uçurmamak istiyordu. Bu 
yüzden yalnız diğer hocaların değil, Si
nan paşanın bile gözüne girdi. 

Sinan Paşa bir aralık onu yalnız ba
şına kendi odasına alarak şunları söy -
ledi: 

- Haydar, sana hezar aferin! Her il
mi pek iyi bellemektesin. Lakin ilimle
rin en büyüğünü henüz tanımadın. Onu 
burada tanıyan da yok. Tanımak isti • 
yenler de inkar ediyorlar. Dediklerimi 
iyi dinle ve belle ... Lakin kimseye aç -
ma ! Işıktan gözleri kamaşan yarasalar, 
güneşi sevmezler. Şimdilik onlar da bu 
en doğru ve en büyük ilmi yapmak is
tiycnlere kızarlar .• 

Haydar bunları hayretle dinliyor, 
merakla bekliyordu. 

Sinan Pa§a dersine başlamıştı. 
Felsefede Laüdriye mesleğini anlatı

yordu. Anlattıkça Haydarın kafası ka -
rışıyor; gözleri büyüyor ve bakışları 

durgunlaşıyordu. Çünkü Sinan Paşa 
her şeyi inkar ediyordu. Ona kalırsa her 
şey yalan ve maskeliydi. Bir aralık ken
di düşüncelerini daha iyi anlatabilmek 
i!Sin elindeki kalemi Haydara gösterdi: 

- Bu nedir? 
- Kalem ... 
- Belki .. Fakat bana kalırsa mızrak-

tır. Üsküdarı geçti,, sözümüzün anlattı- duğu mahalleye altı numaralı mınta- dı. Hepsi de delikanlıya tepeden bakı -
.. 'b" h 1 b b"tt'kt d 1 f 1 ;ır, k ·· ·· lo Bir kaeıt aldı. Kal"'mi bir mrr:raı. a: gı gı ı er ~ey o u ı ı en sonra ka diyorlar. Irk aş arı tara mdan her yorlar, onun var ı&ını !io goruyor r-

k b . k B .. bi ona dyrttü ve deldi. Bu yetmiyor -
ortaya onan ır yasa tır. ugun an hakaret gören siyahlar ile evlen- dı. 

b Af 'k h' 1 · · k kl 'k' t. K muş gibi havada u~an sineklerden biri-cenu u rı a §C ır erının so a a- miş beyaz kadınlar burada çocukları Aradan belki ı ı ~aat geç ı. ara - -
d · d b k 1 ·· .. d.. u.:. ni bir el sallayışilc yakaladı ve kalemin 

rın a ne zencı ve ne e eyaz ır a ve koca arile yaşarlar. manh Mehmet Paşa gorun u ve çav :;-" 
b ·· ·ı 1 k b' 1 k d. ucunu onun vücudüne batırdı. mensu uç mı yon u ır me ez a· Siyah tabirinden yalnız zenciler !ardan birine şu emri verı 1 : 

filesi dolaşıyor. Kanunun yasağına anlaşılmasın bu kelime renkleri Av- _ Hünkarın emri var: Enderon mek Haydar kendi kendine soruyordu: 
v 1 .. h f d b 1 - Bu adam sanırım ki delirdi .. ragmen var ıgını mu a aza e en u rupa ıya benzemiyen Hindlilere de tebinde okuyacak! ... 

insan güruhunun çoğu beyazlarla şamildir. Karamanlı Mehmet Paşa nişancılık- Sinan Pa§a ona su dolu bardagı i;ÖS-

siyahların bilhassa Afrikaya ilk Ciefa Aşağıda okuyacağınız vaka bu tan vezir olmuştu. Kendisi gibi iyi ya - terdi: 
ayak basan müstemlekecilerin zen· meseleyi çok gi.izel anlatır: zı yazanları çok beğenir ve kayırırdı. - Burada ne var? 
ciler ile izdivaçlarının mahsulüdür. (Edinburg) üniversitesinde oku· Nişancıların vazifeleri fermanların - Su. 
Kendi hallerine terk edilen bu adam yan bir Hindli bir İskoç kızile seviş- üstlerine padişahın mührü demek olan - Belki.. Fakat bana kalırsa şerbet-
lar Avrupalılar tarafından hakaret mişti. fskoç kızı akraba ve dostla,n- tuğrayı ;azmaktı ve çok mühimdi. tir. Çünkü fena bir kuyu suyuna ~öre 
görürler ve sefil bir halde yaşarlar. nın şiddetli muhalefetlerine rağmen Fatih medresesinde rastladığı Hay - daha tatlıdır. 
Si.ifli hizmetler daima bunlara gör- bu Hindli ile buluşmak üzere vapu- ıdarı da bunun kin saraya getirmiş; Fa- - Sen kismin? 
dürülür. ra bindi ve Cenubi Afrika ya doğru tih Sultan Mch~ede methetmiş ve sa - - Haydar! ... 

Yaşadıkları yerler, eğlendikleri ·yola çıktı. Vapurda genç kızın ma- ray adamlarının yetiştiği Endcron mek- - Belki .. Fakat bana kalırsa sen Muıı 
dans salonları tehlikeli cinayetlere cerasmdan haberdar olan yolcular tebine aldırmıstı. ta fasın 1 Haydar adını sana anan baban 
sahne olduğundan daima polis ta- bile bu izdivaca mani olmağa çalış- • • * * rastgele takmışlar. Nitekim Mustafa 
rafından kontrol edilir. lclerinde bir tılar. Fakat genç kız (Kap) şehrine Haydarın yazısı güzel olduğu gibi taksaydılar. Mustafa olacaktın 1 Demek 
çok iyi adamlar bulunmasına rağ· varır varmaz Hindli ile evlendi. T e- Nahiv, fıkıh, riyazi gibi derslere de is - ki hiç bir şey asıl ismini alamıyor. On-
men toplu bir halde kendilerini ida- lakkileri ve yaşayışları arasında tidadı vardı. Hele felsefe demek olan lan biz öyle görüyoruz. Gece soluk bir 
reden aciz olan bu insanlar yaşadık- müthiş bir fark bulunan bu çiftin ışıkta yeşil gördüğümüz şey gündüz 
lan sefil hayata, gördükleri hakare- bir sene sonra ayrıldıklarını herhal- tcrketti. Hayatını beyazların arasın· güneş aydınlığında mordur. Hangisi 
te aldırış etmeden vakitlerinin çok de tahmin edersiniz. da hizmetcilikle geçirmeği, Hindli doğru? Bu rengin asıl adı nedir? De -
zamanını eğlence ile geçirirler. lsko5 kızı Hindli ile sürdüğü ha- doktorun karısı olmağa tercih et- mek ki biz hiç bir şey bllmiyoruz. Her 

Ufak bir münakaşada zenci baba- yata tahammül edemiyerek onu mişti. §CY yalan ve maskelidir. 

larından tevarüs ettikleri bir intikam ı----------·---------------------------------------
hissile derhal bıçağa saldmrler. Ga-
yetle çabuk sarhoş olan melezlere 
kurnaz Avrupalılar çiftliklerde ame 
le olarak çalıştıkları zaman yevmi
yelerinin yansını içki olarak ayencn 
verirler. (Bernard Şav) ın Afrika 
da yaşayan adamların bünyelerini 
takviye için tavsiye ettiği bu adam
lar bütün yasaklara rağmen çoğal· ı 

Sovyet Rusyada kadın alaylar 
İngilizce Mc:::-ning Post gazetesi d ...., t 1 

Helsingfors muhabirinin ya-d'ğına a g 1 1 1 yor 
göre, Sovyet harbiye l:>miseri Voro_ 

maktadır. 
Cenubi Afrikaya gelen Avrupa

lılar ile tekrar Avrupaya hicret 
edenler sayı itibarile yckdiğerine 
müsavi olduğu halde doğum cok 
aşağıdır. Buna mukabil sıhhi du'ru
mun mükemmel olması zenci ırkı
nın mi.ithiş bir surette çoğalmasını 
mucib olmaktadır. Bugün cenub 
Afrikasında beyazların üc misli si
yah var. Aynı zamanda • beyazlar 
siyahları ne kadar aşağı görüyorlar· 
sa siyahlar da beyazları o kadar h<'· 
kir telakki ediyorlar. 

Zulular diğer zenci kabilelerine 
nazaran son zamanlarda fazla sar
sılmışlardır. ( Durban) da iki teker· 1 

l~kli arabaları cekerek seyyahları gez ı· Suvyı.,~ ;.usyıut.tıl;i l"'ulm ul<ty7wu rııcn-
dıren. gene; ve kuş tiiylerine müzey- sub bir kıf.fı bir mayısta yapıl.aıL uir 
yen Zulular daha genç yaşlarmday- • ycçul 11csminda 

Hadın alayları men
'"t.ıp ları üniforn1ala

r111a uyınıyacak 
hareketlerde 
bulunuyormuş 

~ilofun emriyle, kadınlardan müleşek· 
kil olan bütiin alaylar, hemen dağıl 
m~k Ü1.Crcdir. Bu teşkilatın harb cı: 

nasını.ut büyük bir askeri chemmiye' 
olmadığı vr yalnız geçit resimlerind 
nr.amct noktai nazarından bir kıyınc 
: bulunduğu mütalcasmı ileri sUrercl. 
'\ızılordunun marcıialı, bir kad:nm 
yeri ev olduğunu, çocuklarını yetiş. 

tirmeklc muvazzaf bul~·ııduğunu, ço. 
rap dikmek ve yemek hazırlamakl:ı 

iştigal etmesi lazımgcldjğini söyicınck 
lcdir ... Bu alaylardaki kadın zabitler. 

den bazılarının üniformalariyle kabili 
telif olmıyacnk hareketlerde bulun -
dukları kanaati hasıl dmuştur. 

Voroşilof, kadın alaylarm dağıtıl. 
ması fikrini ötedenberi rsrarla müda
faa etmckteyrli. Fakat söylendiğine 

gör~. gizli polisin şimdi tevkif edilmiş 

olan Şefi Yagoda tarafından daima 

muJı~lefet görmekteydi. Sabık posta 

komiseri kadın zabitlerden bazılariy

le pek ahbap gcirünüyordu. 

yıktırdı. falaka ile baca 
dıktan sonra tabanlarının 
elli sopa vurdu. 

- Ben seni insan sa 
hayvansın! 

Diye bağırdı. 
• • • 

Haydar ondan sonrt 
hakkında daha birçok ıe1 

istanbulun ilk kadısI 
şeyhülislam olan Hızır B. 
O kaadr zeki imiş ki on~ 
Edirnede camide halka 
baılamış ... Yirmi yaşında 

1 
riye felsefesine kapıtınıt ~ 
şüpheye başlamış. Hatti 
sile konuşurken bakırın 
dan §Üphe etmiş bu ıiiP]I 
duğunu uzun uzun isbat• 
bası onu iddiasından ~·zı~v 
kızmış. bakır sahanı onu~ ~ 
mış. Daha sonra Şeyh Vt ~~ . . .... 
lerıle bu garip felsef eyt ııı-t 
. ~ 'l - - bacl• rıyazı ı e ugraşmaga :ı 

hoca, vezir olmuş. ~ 

Haydar parça parÇa 1' 
lannm acısını unutaınıyof·dl 
kin besliyordu. Bir vezire 
mak hulyasınm boşıuğuıııl 
tdaha çok üzülüyordu. ıf 

Yıllar geçti ve Haydat 
cılıkta ilerledi. f 

Sinan Paşa da güncteıı 
çok itibar kazanıyordu· r 

ou yuı-.:;t."'I~ una gutu t!~ 
lı ki bir aralık birdenbire.~ 
döndü. Hem de bunu pa1' 
tirmeye kalkıştı. 

Padişah şaşırdı: 'f°I_ 
- Hocam, gene sapıt~Jll 
- Hayır hünkarıl11• ası 

• ljr1 
budur. Bunu herkesın 
hazırım. 1111

1 

- Gerçek mi söyliiY0rf ati 
Sinan Paşa yalnız bU 

11 

- Belki .. 
Demiyor: 

- Elbet! .. 
Diyordu. ı.t/o et ,. 
Fatih Sultan Mehıt1 ıı•' 

severdi. Hele yazıliirırı8 f 
nun için onu doğru yol• ~ 
yordu. Ayni zamanda ~Jc ı,if 

b'"'-•U ve şairler arasında UJ tıl• 
yapılması için bahane ıu;,f 

Ahmet Paşa, Yal<UP .., pa,.-
ş a, Karamani Mehmet usrt' 
Molla Zeyrek, Molla J-l pi 
rin en büyük alimleri tO. 

·ııı 
Sinan Paşa, felsefesi ııı et 

anlatıyor ve bu hal de~• "'" 
yenleri şaşırtıyordu. orı.• tıiY 
tarın, getirilen misaııarıt1 
sı olmuyordu. f111ftl' 

Padişahın canı sı~~u: 
Bu hal günlerce sü t>ıl 1 

- Kimi getirsem de 

dırsa 1 ··r1'if.;1 
Diyor; ırandan. 'f~ırd" 

&Jrdan yeni alimler çag 

yordu. f. 
Bu sırada Haydarıl1 tııı' 

şimşek çaktı ve bir fı~~a 
dişaha şunları söy ledı' ı.ı• ıı' 

- Sinan Paıa kulur1 9it' 
camdır. Ona acıyorul11·1 j 

·ı e ·· ~ı tıncı zadeye gösterı !I ~fi • 
Altıncı zade padişa ıeti# 

rundan biriydi ve .d'.ğ~\Jftc 
cem, biri Arap. bırı 
.. a:le de Türktü. .. rıdi4' 
Pa3işah bu fikri bege 

söyledi. ıctot' 
Haydar bu sefer do 01, ~Al 

- Sinan Paşa hasta 1İ~ıı9"~ 
ru var. Ben dahi genÇtıtl'' 
bu felsefeye kapıl~'' gil" 
gün dayak attı ve uÇ 
başıma geldi. . g 

(Sotıtt• 
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Sekiz yaşındaki artist 

Shtrley Temple 
~ Canlı bebek istiyor I 
~it llın en k'" . 

(Şörı· uçUk artisti Shirley karpuz kabuğu koyuyorlar 
.,, b ı Te 1) . ., llnu rnp ıekız yaşına onları yine seviyorum.,. 

ama, l:ıe•ı 

ttlıctı. n ıerefine kendisine ziya· 
'Met 

eanııernd 
L. ilıti11, 21, tıpkı .bUyük adam-

<-:'t ded·~atznı anlatan küçük ar • 

Shirley Templc beş karde§leri isti • 
yor ama kendisine bir "beş kardeş .. (ya· 
ni bir tokat) verilse acaba memnun o -

' "'~it ı, 
"411 Yaıına . d. - . "'- .\ gır ıgım için çok 
,~ ~~ılc ben de büyük bir kız 
Cllıtliıt • nı. 

~~fil b::~.olc hediye aldım. Bun -
ı .. lialbulc~akat taş bebek .. Hep. 

li ... l.teı 
1 

1 be.n canlı bebek is • 
•ııi tu ' a beıızleri bana verse -
•itı~~ ICanadah beş kardeşler .. .. s· --.da .. 

t 1"tttıa.ı. gordüm, çok hoşuma 
~lıtı ,.. ırti t 1 • alt i t' 1 o arak benım ye-
Sı ' ıyorlar, ayağımın altına 

' Q:"Yetlerde 
,.o tle sinema 
~•,, teman edlldl 

til.J birH.ıc.· 
~ t.fh.~nde, sinemada ol. 
. •• ~ f~ da Garbin bil yük 

'lrı !1' btıw: r~bet ediliyor. Sov 
'bı~~ °'1Utiıı tıyatroları Shakes-
.-~Jt Ci g.:....~ . • M 1·. 
~ ~ ~le i ~-...::,, sını, o ıere-
~ lh~lı-ca ~- "Sevilla Berbe
~~ lnıil ıl etti. 

ıı. '-lııle ~er, Shakespeare'in 

bu npıı/~ konuşunda birçok 
~tı~ e.ıe:l n~ ileri sürdüler. 

"nıc:1a erın tiyatro halkı. S ı tabu bazı değişikliklere 
~ı ltlıııeıer ıayıımalıdır. 

tı\ ''tt' ~de -en son olarak 
~)UL"~ lııa ~ romancısı Bat-

\ ~~ ~ ~I~ dır. 
~ ~, oı rette, s:uharririnin bu e-

8.,. 11.raıt lalı "Yetler Birliğinde 
l' ~"")~l neye konmuş olu-
't~ e~e ba 11 ·~d· 01du&. lzac•a. karı:zı büyu"k 
hı l~e , _ 5\l dllşu . . "' 
lt._'l\ı h l('dar nUJUrse bu piye-

~ı~,~t ed:l~~sil olunmaması-
"' c ~~ ' So . 
llltt~llnıe~et~er Birliğinde 

. ~tl~ hı ~ edır. BUyiik Fran 
'ıt it lkıity leri Ru8C:aya ter. 

"~l> onlarca basılmış-... a.ı, 
~"ele "1'1111 
.~~ l'\pııa temsili hakkında 

\ t"e 1ta:'~ ı.ı; tahlillerde eserin 
'~it l'artıatıı run olarak oynan
"91tı~lldtfi ar~n Pek canh ola

'-lın~y80Yleniyor. 
(' ~ k?nan bu pf~

. s •nci aütutıdıı) 

lur mu dersiniz?... ' 

Don Juan mağlUb! 
artist Clark Gable ''Kalb Celladı,, adı verilen 

sevdiği kız tarafından nasıl 
Sinema diinyasında Don Juan adı veri 

len bir artist vardır. Ona "Kalp celladı,, 
ismini de vermişlerdir. Bu, artist Clark 
Gable'dir. 

Efsanenin o meşhur bütün kalpleri 
fetheden Don Juan'ı hikayelerde, hiç 
mağlup olmamış olarak tanınmıştır. Si· r 

nemanın Don juan'ı da şimdiye kadar 
hiç mağlfıp olmamıştı. Fakat ... 

Sevdiğ:ni izdivaca talep eden ve red
dolunan milyonlarca kişi vardır. Bu mev 
zu üzerinde birçok roman yazılmıştır. 

Clark Gable'in de hikayesi aslında bun
dan ibaret. Fakat, onun b:r Don Juan 
olması bu hadiseye fevkaladelik veri -
yor.~ 

Hakikaten, kendisini seven birçokla-

Juan'ın o zaman ma~lup olduğu mace
ra bundan ibaret. Fakat, işin tuhafı, bu 
maceranın öğrenilmesine ve genç kız 
tarafından atılmasına sebep yine artis • 
tin bugünkü Don Juan'lığıdır: 

Bundan evvel de yazmıştık: Ameri-

rı olduğu halde Clark Gable'in sevdiği 
kendisile evlenmek istememiş. Bütün 
kalpleri fetheden Don Juan bu kızın 

kalbine karşı açtığı seferde mağlup ol- ~ .•. 
muş... ~ 

Bunu bize hadisenin kahramanı Fan 
Drerfer şöyle anlatıyor: 

- Bundan on dört sene evveldi.. O, 
yirmi iki yaşında idi. Bir gün karşıma 

geldi ... Yüzü kıpkırmızı olmuştu ... Al -
nından terler damlıyordu ... Halinde ap
tallık vatldı. Karşımda alık alık duru -
yor, ellerini nereye koyacağını bilmi -
yordu .. Hayatımda böyle şaşkın bir a • 
dam görmemiştim .. Ve bu adam benim
le evlenmek istediğini söyledi... 

"Büsbütün şaşırdım. Ben henüz pek 
küçüktüm. Evlenmeği düşünmüyordum. 
Hem evlenecek bile olsam herhalde bu 
adamla evlenmezdim ... Red cevabı ver-

dim ... ,, 
Clark Gablc'in, yani 

Güzel yıldız Marta Eggcrth ,, 

reddedildi? 
kada bir kadın kızının babasının Clark 
Gablc olduğunu iddia etmiş ve artist a· 
leyhine dava açmıştı. Bu kadın artis -
tin 1922 de 1ngilterede kendisile bera -
ber yaşadığını söylüyor, Gaibe ise o ta
rihte lngilterede bulunmadığım iddi• 

yeni bir yıldızı 
ediyordu. 

Mahkeme nihayet artistin, 1922 de 
Amcrikada bulun:lugunu isbat etmesini 
istedi. O da, şahit olarak eski sevgili • 
sini gösterdi ve, Clark Gablc'in 1922 de 
Londrada muvaffakıyetle biten bir ma
cera peşinde değil, Amerikada muvaf • 
fakıyetsizlikle biten bir maceranın ar • 
kasından koştuğu anlaşıldı ... 

sinden evvel. gene Sovyctler Birliğir.de 
Vahtangov tiyatrosu Balzac'm "İnsan 
lık komedyası .. sırasındaki romanla. 
rınm hepsini b irer birer sahneye koy. 
mak istcmiı:;ti. Fakat bunlara çok uj
ra!iıldığı halde muvaffakiyet pek az 

oldu. 
Bu mUekülflt ı;undan ileri geliyor: 
Balzac'm romnnlarmda esas olan 

şey yaşattığı kahramanların d0 \Tine 
aid adetler falandır. Bunlar eserlerde 
uzun uzun tasvir cdilmistir. Halbuki 
roman tiyatro piyesi haline konuldu 
muydu, tnbii , tasvir kısmı tamamile a
tılıyor. Yalnız. romancının tasvir et
ti..Yine <"Öre aktörler giydiriliyor, onla-

o " ra romanda tasvir olunan hareketler 
veriliyor. Bütün di~er kısımları temsil 
Turgenyev, bunun temsilini görmüş 

Bu tecrübeden sonra artık Balzac'ın 
romanlarını sahneye lto~'lllağa <;alış. 

maktansa domdan doğruya tiyatTo 
eserinin temsil edilmC'si dfüıünüldü. Fa 
kat, Balzac'ın o büyült ~ahe::erlerine 

mukabil çok iyi tiyatro piyesleri yok
tur. En mm•af fak eseri ancak bu "Ü
vey ana,, dır. 

"Üvey ana,, hakikaten, Babıac'm 
tiyatroda bir ~ılheseridir. Rus edibi 
Zurgenycv, bunun temsilini görmüş 

ve çok bnğ.-nerck tesir altında kalmış
tı. "Kır:ard:ı. bir ay,. eserinde bu tesir 
görülür, 



8 - h'URUN 27 NtSAN 1937 

Kadlrcan KAFLI Tefrika: 28 

Antonyo ile Evdokiya yanyana otur
muş cıvıl cıvıl konuşuyorlardı 

Oryano gözlerine inanamıyordu. 
- Fakat baskın kararından sonra 

kaleden kimse çıkmadı. Hele Anton
yo geç vakte kadar benim yanımda ol

duğu gibi odasından dl\ ayrılm~dığına il 
y:.iphe yoktur. Bunu size nasıl gondere-

bilir?. 
_ Bir güvercinle ... 

_ Onda güvercin yoktu. 

- Biz buradan bir tane vermiştik. 

Beraberinde götürmüştü. 
Oryano ayakta duramıyacak gibiy-

di. Ehat Bey onun koluna girdi ve o
turttu. Yüzbaşı kendini topladı ve doğ-

ruldu: 
- Hakkınız var. O Sinyor Zahar

yanın da casusudur. Bunun şimdiye ka· 
dar size söyliyemewim. Fa.kat artık 
onun cezasını vermeye çalışmak bor· 

cumdur. 

- Bunun için sizin yorulmanıza lü
zum yok. Bu mendil parçasını Sinyor 

Zaharyaya göndereceğiz. 

Oryano için için homurdanıyordu: 
- Demek ki o zamandanberi Ev. 

dokeiyada ~özü vannıe! 

Ehat Bey ona artık gidebileceğini 
söyledi. Fakat yUzbaşı gitmedi Umur 

Beye: 

- Sizden bir ricam var! 

Dedi. 
- Nedir? 

- Mektubu Sinyor Zaharyaya bir elçi 
ne gönderirseniz buna ya inanır, ya i· 
nanmaz. Sizin bir tuzağınız sanır. 

- Antonyo kendi elyazısmı inkar ede 
bilir mi? 

- Belki bu yazıyı değiştirerek yaz
mı1tır. Sinyor Zaharyayı kandırabilir 

ve .. 

- Ve sevdiğiı;ıiz kadını da beraber 
abrak uçup gider. 

- Evet ... Bunun için siz beni gön· 
<!erin. İki tarafın da öcU:N almazsam 
hel"'i diri diri yakın! 

- Seni nerede bulacağız? 

- Burada ... 
Bu sözü o kadar kesin söylemişti ki 

kimse ona: 
- Bizi aldatmak istiyorsun? 

Diyemedi. Oryano devam ediyor. 

du: 

- O yazıyı verin de Sinyor Zahar

yaya götüreyim. Antonyonun sonunu 
gözlerinizle göreceksiniz ve tekrar 'bu· 
raya geleceğim. 

Umur Bey işi sağlama bağlamadan 

rahat edemiyecekti: 
- Bunu kabul ederiz. Senin döne-

kolundan tutarak karşıki duvara çarp
tı. Sonra boğazına sarıldı, altına aldı. 
Bir iki hırıltıdan sonra Evdoksiya ar
tık cansızdı. 

Antonyo kendini kapıya attı. Fa
kat Oryano onu yakaladı. Bir çuval 
gibi sürükliyerek Sinyor' Zaharyanın 
ayaklarının dibine fırlattı. 

.Ayni zamanda mendil parçasını da 
uzattı. 

GUzel bir film 

lngiltere tacının 
lıı el 'eri 

Bundan evvel, Fransaıda, Sacha 
Guitry'nin idaresi altında çevrilmekte 
olan ve İngiltere tacının köprtilerine a· 
&ılı bulunan incilerin güzel menkibesi -
nin mevzuunu teşkil ettiği bu fevkala
de filmden okuyucularımıza malümat 
vermiştik. 

işte, şimdi de, S. M. VI ncı J orj'un 
taç giyme töreni münasebetile fngilte -
re sarayı kralisine her noktai nazardan 
takdime layık olması için bu filme yapı
lan ihtimamlar hakkında aldığımız mü
temmim malQmatı bildiriyoruz. 

Filmde tam 90 ldckor vardır. İhtişam 
hususunda emsalle~i bulunmıyan bu de
korlar, mezkur dekoratör Perer tara -
fından tetkik edilerek resmedilmiş ve 
hazırlanmıştır. Bu büyük artist, bu de· 
korlar için, bir çok kitap, fotolar ve muh 

Akşama doğru Liman kale-
sinin bUyiik kulesinde zırhlı ve 
mızraklı iki gözcüden başka dört 
asker daha göründü. Onların aı kasın
dan iri yarı iki adam kanburca bir ih. 
tiyarı süri.iklüyorlardı. Renk renk el
biseli ve tüylü şapkalar giyen şövalye
lerin önünde Sinyor Zaharya da geldı. 

Türk ordusunun Pngus dağı etekle
rine kadar uzıyan düzlüğü dolduran 
kalabalığında bir uğultu ve kımılda
nış oldu. Umur Bey de onların arala· 
rındaydı. Cineviz askerleri bütün ku. 
le ve mazgallar boyunca dizilmişler-
di. ( A rlrn.~ı ı·ar) 

telif vesikalardan ilham almı§tır. Bü -
tün bu dekorları tefriş ve her türlü eş
ya ile süslemek için, bütün antik<>cıla -
ra, İngiltere, Roma ve sair yerlerde bu
lunan müzelere müracaat etmek ve bu 
eşyayı teker teker aramak mecburiyeti 
hasıl olmuştur. 

işte bu suretle, bu dekorlar, bir çok 
kıymetli halılar. nadide antika er.ya ve 
mobilyalar, o devirlere ait muhteJif şey
lerle süslenmiştir. . 

Şimdiye kadar hiç bir filmci bu ka -
dar müşkül ve bu kadar karı~ık bir te
--şebbüste bulunmaya cesaret etmemiş. 

ayni filmde bu kadar dekor, elbise ve 
san'atkar zenginliği toplamak en büyük 
ııahne vazılarından hiç birinde görülme
miştir. 

Her şey, bu filmin fevkalade muh -
teşem bir eser olııcağına hiç şüphe bı -
rakmıyor. Çünkü mükemmeliyeti için 
10 milyondan fazla sarfolunmasından 

başka. temsil heyeti de Fransa, fngil • 
tere ve İtalyanın en yükseli san'atkar -
!arından teşekkül etmektedir. 

Bunlar arasında: Sacha Guitry Rai· 
mu, Cecile Sorcl, Mari Marquet .•. Lynn 
Harding, Ermete Zaccone ... gibi mem -
leketlerinde san'at kudretinin en bala
sına yükselmiş şahsiyetleri görüyoruz. 

Bu film, taç giyme töreninin arifesi 
olan 11 mayıs tarihinde İngiltere sara
yile, dünyanın bütün büyük şehirlerin -
l.ie: J..ondra, Paris, Roma. Nevyork.. ilh .• 
ayni zamanda gösterilecektir. 

Bu, sinema tarihinde şimdiye kadar 
miııline tesadüf edilmemiş bir şeydir. 

Bütün dünyada, bir hadise teşkil e
decek olan bu film hakkında alacağımız 
malumatı gene bildireceğiz. 

"Ölen, otelde öldüriildü,, diye 

Tabut, musalla taşında ik 
vaki olan ihbar üzerine 
Ceset, Morga kaldırlldı. ihbarın ash çı 
A•ll•ız olarak cinayet lsnaa ettlklerl k• 
duru,maları yapllanlar, "kaslt cd 
görUlmedlOlnden. beraat ettller ı 

Karacabey orman memuru Ali, kal·j-.. -
binden rahatsızmı§. Karısı ve iki çocu - , 1 , 6 
ğile beraber, tedavi edilmek üzere ts - il• & & & •
tanbula gelmişler ve "Büyük Karade • .,,_ 
niz., oteline inmigler. Orada bir abse sı
rasında, hasta, birdenbire düşüp ölmüş
tür. 

Evvelki gün, merhumun namazı kı· 
lınmak üzere tabutu Hocapaşa camiine 
götürülmüş ve ta but musalla taşınday· 
ken, zabıta memurlırı gelerek, ölümün 
sebebi tahkik edildiğini, cesedin morga 
kaldırılacafmı söylemişler, ceset morga 
kaldırılmıştır. Evvelce zabıta ve bele -
diye doktorlarının, merhumun kalp sek
tesinden öldüğüne dair verdikleri ra -
poru teyiden, morg müdürlüğü de, ce· 
sette hiç bir yara ve bere izi görülme
ıdiğine, otopsinin de, ölümün kalp sek • 
tesinden olduğunu gösterdiğine dair ra
por yazmıştır. Cecet, tekrar camie ge· 
tir:lmi§. namazı kıhnmış ve gömülmü§
tür. 

Ölenin karısı da, olan biteni "kocam 
Ali, Karacabey orman memurudur. Kal
binden hastalıklıd,ır. Dün Kararabeyden 
geldik. Yanımızda iki çocuğumuz oldu
ğu halde bu otele inıdik. Aradan bir sa
at geçti. Kocam, üzerine bir fenalık ge
lerek kucağımda can verdi,. şeklinde an
latmı§tır. 

Şu halde, morga nakil ve otopsi, ne· 
den icap etmi~tir? Bunun sebebi, Ga -
latada aşçı Osman oğlu Alinin Galata 
merkezine giderek "Büyük Karadenit 
otelinde adam öldürdüler. Kendiliğin • 
den ölmiiş gibi göstererek kaldırıyor • 
!ar .. demesidir. Bu ihbar üzerine ecre -
yan eden muamele menfi netice verince, 
Ali yakalanmış. sorguya çekilmiş, o ote
lin müsteciri Basanın eski ortağı is -
mail, eğer kendisi haber verirse, Ha -
sanın eskiden ortağı olduğunilan. sözü
ne inanmıyacaklarını ve beni~ gidip 
habe"r vermemir. muvafık olacağını söy· 
leyince, ben de gidip haber vermeği mu
vafık buldum. Haberi ben ondan al -
dım,, demiş, Hasanın eski ortağı isma: 
il de tutulmuştur. O da sorgusunda 

''haberi, ben ona vermiş değilim. Bila - ı 
kis o otelde adam öldürüüklcrini ve giz· 
lice k::ıldırmakta olduklarını söyliyen, 

odur,, demiştir. 

Ali ile lsmail, me~hut suç miiddci -
ufnumiliğine getirilmişler, nöbhçi ü -
çüncü ceıada yapılan duruşmaları neti· 
cesinde, ihbarın bir zanna iet:nıt etti -
ği, hunda "kasdı cürmi.. bulunmadığı 

kanaati hasıl olarak, ikisinin de beraet-
!eri karalaştınlmıştıt. 

'iC Soyadı ıı.lmııyanların sıkı bit 
klblne karar \"crllmlştır. 

• Devlet hava yollarının ten 
rlnc başlanmıştır. .,, 

• Diş tabibleri cemlyeU ka~ 
sız olarak çalışan on kadar dl§Ci 
cUrmU me;ıhut yaptırarak ınab11' 
ettirmiştir. 

"' Belediye, eşek ile nakliyat~ 
ve ile nakliyatı da menetmcğe 11 -,,J 
ve bir talimatname hazırlaınaP dl 

• Bıılıkesirln Konıeu nahJyeslO 1 

1 brahlm yolda a~aç ktltUı!{I ~ 
yUk sarı bir yı:anm UstUne b&'~UI 
İbrahim! ısırmı;ıtır. Yetişen J<liY 
mi kurtarmış, ve he.ııtaneye kil 

Bir radyo miJhttl 
şehrimizde i$I 

Bir ecnebi radyo mübeııd 
leketımize gelerek baıı 

yapmıya başlamıştır. Ö~~ 
göre ~ehrimizdc bir rad)-1' 
kurmak için tetkikat yapılfll' 

ZAHİRE BORSA, 
ç• 

- lTBALAT: Buğday 6~5, 1" 
nrra 184 J3. peynir 2 un, 135°5 11~ 
yıılıı! 7ti,5 pamuk 2, yapak z. ~ f 
pek 115, kaşar 1,5 susam 6, tift 
tohumu 6,5 ton. 

2 - SA T1ŞLAR: fili 
Buğday yumuşak ktıosu 6 1'11 

dan 6 kuruı 26 paraya kadal':ufllf 
kilosu 6 kııru;ı 10 paradan 6 1' 
ya kadar, arpa Anada! kilosu 4 ç• 
radan 4 kuruş 18 paraya kadat·ıı, 
su 5 kuruştan 5 kunış l pııra.>1l6 ıııı 
ııan klloııu 5 kuruş 3 paradall 1 
raya kadar, kuşyemi yeni ın~ 
kurugtan 10 kurıış 2,5 para.)'• 
lnre kHnııu 400 kurıışl.lın Cı90 ~ 
Yapak Anndnl kilosu 52 kuru§ 
knrtar, peynir beyaz ıctıosu z:ı t d". radan 29 lruruş l~ paraya 1<a ? ~ 
şar kılosu ôO kuruştan 52 kllf1l 
vlz 1ç kilosu 35 kuruştan. 931 

3 - TELGRAFLAR: 24--" t 
)·ı! ' ı..ondra mısır Laplata ına f 1• 

teri 26 şilin 3 peni kilosu S ıcurU 
T .ondra keten tohumu Laptat& ~ 
tonu 13 ııterlln kilosu 7 kurU~ıı 
Anvers a.rpa Lehistan nisan t f'\IŞ 6' 
su ı:ıı B. frank )dlosu 5 kU 

1 
:ıoO 

Llvcrpul buğday mayıs taıırnll ş ~ 
şilin 6 1/ 4 peni kilosu 6 J<U~11 t• 
Şlkago buğday Hartvinter rna~f ~ 
şell tı\O 5 ~ sent kilosu 6 kU rtl t 
ı \'nlpek 'bu{{ılay Manlloba rna) f 1~ 
şell 132 ı 2 ıı,.nt kilosu 6 kU~.rıı'1 

ııambıırı; le fındık Girepun ğt 

ı oo kilosu 1 ;2 n. mark kilosu ... 4' 
\...... -santim, Ham':>urg iç fındık lfi uiıd" 

mil 100 kilosu 1 i2 R. mıırk 1< 
ıa santim. 

ceğine de inanıyoruz. Fakat Sinyor Za
harya geri göndermezse? 

HAFTALIK 
11iKAYELER -4- Yazan: SADRI ER1E/:1 

- Ben istedikten sonra niçin gön
dermesin! Bırqkmazsa kaçarım. 

- Onun emrini dinlemek senin için 
hayırlı olmaz. Ben kolayını buldum. 
Siny-0r Zaharya senin yerine rehin ola
rak başka bir zabiti göndersin! 

Buna ne söylenebilirdi? 

Hemen o gün Sinyor Zaharyaya ha
ber gönderildi. 

Zaharya Umur Beyin arzusunu me
rakla kabul etti. 

Yüzbaşı Oryano Sinyor Zaharyanın 
knrşısına çıkar çıkmaz: 

- Bana on dakika izin verin! Çok 
iyi b"r iş yapacağım! 

Dedi. 

- Dönmeni merakla bekliyorum. 

Oryano koşar gibi şehrin sokakla-
rından b:rine daldı. Birkaç köşeyi dön
dü ve Antonyonun odasına bir yıldırım 
gibi girdi. 

Antonyo ile Evdokiya yanyana 
oturmuşlardı ve derlenip toplanmış o. 
lan eşyaların karş·sınd:ı civil civil ko
nuşuyorlardı. 

İkisi de kapının nçılmasile beraber 
yerlerinden fırladılar. 

Oryano kapryı sürmeledi ve kadını 

- --

- Ben kaptan olacağım demeğe baş
İhtiyar adam: 

- Aman sakın ha 1 Kaptan olma 
çocuğum demesine rağmen çocuğun i . 
çindeki kıvılcımlar kuvvetli bir körükle 
kor haline konuyordu. 

Kış geldiği zaman ihtiyarın en bü
yük işi eline geçirdiği bir eski pusla ile 
gemilerin nasıl istikametleri tayin et· 
tiğini öğretmekti, odada duvarlara ha. 
ritalar astı, haritaların üstünde koyu 
mavi renkle gösterilen deniz derinlikle
ri, ihtiyara acaip sihirli bir alem gibi 
gözüküyordu. 

Birgün kar yağarken, torununa şun. 
ları anlattı: 

- Bak canım, bak şu çizgi yok mu, 
onun altındaki yerlerde şimdi yazdır, 

ve gecedir. Yaz yemişleri ağaçların dal. 
larınia ateşli güneş altında pırıl pırıl 

yanmaktadır. 

Çocuk soruyor. 
- Dede orası neresi? 
ihtiyarın dudaklarından b:r kelime 

fırlıyor: 

- Arjantin çocuğum .. Sonra gözleri 
dalıyor mektep gemisi ile Arjantin su
larına inen genç deniz talebesi rözünün 
önüne geliyor onu hnsrctle seyrediyor
du. 

Bunun için dünya haritası üstünde 
gözleri acaip bir şekilde takılır kalırdı. 
Çocuk büyük babasına bu deniz hikaye. 
teriyle o kadar alıştı ki. 

- Büyük baba bana denizlerin ma
salını söyle de uyuyayım derdi. 

ihtiyar kaptan anlatırdı. Anlatır -
ken çocuk uyuyor ve ihtiyar masalıh 

sonunu rüyasında görürdü. 
Çocuk sabahları uyandığı zaman bü. 

yük babasının odasına gider: 
- Büviik baba bugün rüzgar keşiş -

liyor .. Yahud kerte poyraz derdi. Ya. 
hut bir riizgar ismi bulur söylerdi. 

ihti•·ar bitmiyen rüyalarından rüzgar 
ların arliyle uyanırdı. Çok defa bir ge. 
ce önceki rüyasını bir masal şeklinde 

anlatırdı. 

Torunla büyük baba yaşları büyük 
ins2nlt:r gibi dolaşırlardı. 

Birgün onların yolu hale düştü. Ba. 
lıkçı dükkanının önünde durdular. Tab 
talara hazin. hazin yaslanmış balıkla. 
ra ihtiyarın gözü ilişti. Genç günler 
hazan beklenilmiyen bir misafir gibi 
insanı:ı karşısına çıkıverirler. 

Bir bahar akşamı idi.. Bingazi ile Gi
rit arasında hararetin 30 der~~eyi bul 
duğu denizden, bulut, buhar nem 
toplıyı:ın sahranın denize doğru alev sa. 

vurduğu bir zamandı. Gök berraktı, 
deniz masmavi ufukta ne kara, ne de 
bulut vardı. Gözlerinde henüz yabancı 
ıkıımlerin renkleri yeni 1:-irik-niş baı
lıyan gtnçlcrin içleri ürpermeleı le dolu 
idi. Her yeni onlara tuhaf geliyor. Ve 
e!ki hatm•alrının yanında b:r yaabncı 
gibi çömeliyordu. 

Genç adamlar kendilerinin bir deni 
ze batar gibi ~urbete daldıklarını anlı_ 
yor ve bir daha boğaz ııularına ne za
man kavuşacaklarını bir türlü tııhmin 
tdemiyorlardı. Genç mlihend:sler ııes -
siz bir teselli arrıyorlardı. Biri ötekinin 
kulağına fısıJd,dı: 

- Bir çilingir sofrası kursak .•. 
Biri itiraz etti: 

- Yemin ettim gemide a bclestsiz 
durmam ... 

Hepimiz öyleyiz .. Mahmudiyenin Ha
liçte parçalandığı zamanı biliyorum. 1-
çir :len kıpkırmızı kanlar aktı. Sivasto • 
pol harbinde ne yaman işler yapmıştı. 

Gemiler tekin değHdir. Onların ruh
ları vardır. Veliler gibidir. Abdestsiz 
yanlar~na şokulmak adamı .he:bat eder. 
B:zim geminin bir derviş hali var. Ge
celeri makineler enginde hep Allcıh, Al
lah rliye .zikrediyor. 

Akşam karanlığı basarken, birkaç 

mühendis oltalannı denize ~ 
Oltanın ucunde canlı, kı~r',ıı~I 
günün ısoıı ışıklarına kendı ~~erO 
damla, damla parçalar verJll',ıııı 
şamki yemeğin lezzeti daı1'ilti ı 
taptaze idi. Ve k!marada ı ı'ıl 
tikleri rakının kokusu birdetlt 
zini yakar gibi oldu. Dilek' 
baktı. öl 

Sonra tiksinir gibi oJdıJ1 · ,ır .. ., e ,-
n: zden uzak ölüm ona Oı 

di ki .. Torununa: d' .,e ~ 
- Haydi yürüyelim ~.e ~e 'f'. 

lerledilcr ... Tahtı'lnın üsturı ~a 
katı balıklar hala kafarsın~;if.'4 
mahşer halinde uzanıp gı .. ~ 

. t•· 
Ona göre eıı güzel der1

• rd' 
den en ııevimli renk ba~ık1;,ıı•1' 
yun i~inde kıvranan bır ıt1' .. .. ıc• il 
hava tın şamatası. bu tun 

11
1Jllt 

zelliği biitün sevgilerin ca ,,ıı 
ıca' Halin kapısı yanında .Ja• ·r t:J 

de tatlı su balığı satan bı 
0

, 

diler. Torununa bir kavsrı 
6ahk satın al:lı. b' • 

K k .h bi" "k b• avanozu a uyu tıiJ; .i 
taşıyordu. Torun kavan~ı~ıc ~ 
ya vermek istemiyor, bUY 

deki kavanozu: ..... d 
( JtfJil"' 
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f ~~~, S aJım<4,/J,1 Sery::ıh ~~milerinin içyü
, zunu bılıyor musuııuz ? 

15 günde 7800 suale cevoo 

en hiiyiik polis ı o nanı 

lnyilizrcdcıı çcuircıı: 

VıR GoL 
~ -4-
~~,.~ 

- ~· v ELl{t KISIMLARIN 

"" lilJLASAsı d <1Chirz· s 
'JıQ 1J • ' a'r'llla§ı.k,, bir 1.a-

ı.._ Cf'il,en, • • 
-.qı koJı 'mmdir. Onuıı ~· 
J'ı ~ 'ttnıam oldu.ğu val.'al.a
.,~!J~~>ıl.ato.n da Amcrika.ıım 
'lıt.ıyd'l{tkıer,, adı vcrilc1ı m.eş1ıur 

tinı· 1'tJt.dan biri: Limi'dir. 
lo ı bi..ıAo o b l • • "'et>y · "'»ıı u mak ıçm 
ru~. Orkııı g u 1 ~ bi e Yor. lk gece gir. 
~il'li ~rr:kJ. KarZota'yı. ("Zc. 
"'.'tı&ı ;;;_~k,, ı) göriiyor. 0-
btl' <l.dıa-~,.U§mak için ilerlerken 
'°l(k1.n_ nı. Yoltınu 1."CSiyor. Yum. 
bt "'"'11Yor14 l'e el.elet . r. Bu sırada bi.rdcn-
~ batı l"ik'lcr 3Örtü.yor oo ... 
fııı ~Yar<J.k 'lıcrkcs karanlık. 

]!li'tı 'k4lkıyor ... 
ti"ııi tılı"--tcn istifade od.en 
lrııl'1<>~'Ua§ Y<ıucı., ikrli1Jor ve 
~~· . nuı ?Jaııına dcfjrıı yidi. 

ıı,,~I 1~orJ11....:ı 
~ .. ~ da - ur.. Fakat, karan· 
~:"ltll1tt.lttı.~ebilirlerdi? Buna şa. 
\:al(~ toıi 
ita...~. ~a:rırn Karanlığa alışma

S ınnndakileri scçmt'ğe 
tı ._._: Ciga:!on da biraz aydmlan-
~~ havların çoğalan duman.. 

r tıığın ~ını dolduruyor ve 
' 1• ~aı-... bıle ziyasını etrafa "ar, ,_ -·.rordu 
~ "ata .. 
~ leaoitnlık içinde, bulundu. 

1t lıl't bir k etnıem kabil oldu: 
"-. ~ı~lar .... cnarında bulunuyor-
ti..~ .. OnU.b k 

ııı .. • ~ı:ı fark ar~ıklık ba.'.2ladı. 
>a Şitndi b Inda olmadan, iler-

egki... Ulund ~ -
~ ?., ..,ınden ugum yer Kar., 
~ b daha yakındı. o 
tilı· u dii .. ·· o ı k ~unce 'h 
~e~çııadı: 21 nimi bir kır· 
l'aıı · ~c du 
lı~t/l'ta tidcb~Yo:dum ? .. l\:arlo. 

~1 to ·· ~llirn ırdırn. Her taraf 

ce yüzünü bana çe,·irmiş olduğunu an
ladım ... 

Beni görmüş müydü? Yoksa tesa
düfen mi bu tarafa bakm!§tı? Tesa. 
düfen bile olsa, bu tarafa bakınca aca.1 
ba beni görüyor muydu? .. 

Bu düşüncelerle, put gibi dunnuş.
tum... Ne yapacağımı bilmiyordum. 
Bir adım daha ileri gitsem miydi aca
ba? Yoksa gerileseın mi? 

Fakat, niçin tereddüd ediyordum.? 
Beni gördüyse ne olacaktı? Esuen 
kendisile konu§mağa niyet etmemiş 
miydim? .• 

Bu düşünce de beni bir admı ileri 
sürükledi. 

Şimdi tam Karlota'nm yanmda. 
idim: Ti karşısında. Nefes aldrğnu 
bile hissediyordum. .. 

Karlota'nın oturduğu masa yük
sekçe 'bir yerde idi. Adeti. bir meclis
te riyaset kürsüsü ... Masaya. arkasını 
vererek oturmu.s olacaktı ki masa gö. 
rünmüyor, yalnız kendisi görünüyor. 
du: Sol kolunu bir yere dayamıt: Her 
halde, arkasında kalan masaya ... Vü
cudünün yarısını bu taraftan arkaya 
atınış ... Yarısını da sandalyesinden ö
teye: Bacaklarını biri biri Ur.erine ata
rak ileriye uzatmıştı .... 

Caz çılgın bir rumba çalıyordu. Et· 
rafından ıslıklar caza karışıyor, ayak. 
lar tempo tutuyor, ağızla söylenen 
şarkı saksofonu bastırıyordu ... 

Ben gene yerimde kalmıştım. lleri. 
ye bir adım daha niye atmıyordum? 

Cazın şiddetlendiği sırada ileriye 
ikinci b:r adım attını. Kalota'ya da da
ha fazla yakla~mıştım ... 

Konuşacak kadar ya.klaşml§tım. 
Beni artık belki farketmi§ti., Fakat, 
o tarafa doğru gelen herhangi bir a. 
dam gibi, ehemmiyet \'ermiyordu. 

( Ar1.a.sı var) 

adam ı 
f 

veren 
Bir seyyah gemisi 
on beş günlük bir 
sefer için nekadar 

erzak ahr? 

:Avnıpada tatil günlerini büyükf 
seyyah gemileri üzerinde geçirmenin 
- tabii parası olanlar için - bir adet 
olduğunu bilirsiniz. Bu S<'yahatler ay
ni zamanda büyük gemilere de iş bul
duğundan mensub oldukları memleket. 
lere ekonomik faydalar da temin cdi. 
yor. Bir deniz üzerinde birkaç hafta 
süren bu r.cvkli seferlerin ne kadar 
ince hesapların ve büyiik masrafların 
sayesinde temin edilebildiğini pek az 
adam bilir. 

Yolcunun nokt.ai nazarına göre va
purun hareket anında çaldığı düdük. 
büyük yolculuğun başladığını, halbuki 
sahne gerisinde aylarca hazırlıklar pe
şinde uğra~anlara da uzun ve yorucu 
gayretlerin sonuna erdiğini haber ve. 
rir, 

Büyük seyahatlere çıkmadan evvel 

vapurun makineleri gözden geçirilir. 

Bunun masrafı 3.000 liradır. Gemi da-

hilindeki bütün mefru~at, perdeler, ha
lılar, masa örtüleri. peşkirler yıkanır 

ve bazıları yenileştirilir ki bu da ikin
ci bir 4.000 liranın ortadan kaybol-
masını mucib olur. 

• 

Bu jşler yapıldıktan sonra tekne
nin su kısmından yukarı olan kısmı 
boyanır ki boyama işi 200 amelenin iş 
bulmasına k8.fidir. Yfrmi ve otuz tenis 
sahasını örtecek kadar tonlarca boya. 
nın gittiği bu işin de 3.000 liradan 1 
fazla bir masrafa malolduğunu il:'lve 
edelim. 

Vapurun iki haftalık bir seferde 
sarfcdcceği yumurtalar için yüz tavu. 
ğun altı ay yumurtlamasının Jiı.zım 
geldiğini bilmelisiniz. 

Bu seferde içilen sig-aralar ucuca 
eklense gcmitıin boyunun otuz mislini 
bulur. Ayni suretle dizilen püroların 

da boyu geminin Uç direk boyunu a
şar. Gemide verilen balolarda kulla
nılacak kolyon ve serpantilcrin sayıs1 
akıllara hayret verecek kadar çoktur. 
Danseden bir çiftin vasati olarak gün. 
<le 8 on mil mesafe katettiklerini aklı· 
nızda. tut.arsanız üç hafta süren bir 
seferde :300 yolcunun 3<l.OOO mil gibi 
müthiş bir uzunluğunu aştıklarını gö. 
rürsünüz. 

lnanılmıyacak gibi gelen bunlara 
bir scf crde sarfcdilen fotoğraf filmle. 
rinin boyunu da ekliyelim. Yanyana 

~rerı hil 0 tarata doğru git
~ b ~el'di.c ~ısa kim olduğumu 

b:rıt:a için arıota'nın yanına 
~ •

1
r ıki erke~~Sak değildi ya .. 

~ ·· gın konuştuğunu 
~ 'kt 
~ 1ıtı. a,~ ~a.., 
~al'alt ır tara~ Yav~ ilcrlemeğe 

ispanyada harp 
(5 inci sayı/a.<Uın ckva.m) ~ bir du\·ara ~ ~llerimle etrafı 

~l ~o~arıdan d sUrune sürüne gi. ne olacak!. Fakat her ne ae olsa muha
'lti., 'h la~a ha .. a adımlarımı yere 

1 a uç • lldı 0ıyordum. rebe levazımının noksanlığı yavaş ya • 
lrtıaı- ı: rn attırn Dö'ro·· .. vaş her iki tarafı da yıpratacaktır. Bi _ 

" \{h •• uncu 
"'\;re idirn ribirini imhaya çahJan iki kaıı:le~ millet 

~ .. 
~lflrttı İll :~;:ıl~ı~~iki:e~~ta:ark~~~~e;~:;ti;i~i te~ 

f'. S4n., r 
~hu . ôtnv"l liŞ/1( ADAM tedbirlerin hiç birinin iki tara ın barış • 
b lUıı . nno masına ve İspanya felaketinin önlenme-
l',de aıctdetile sine vesile olacağı tahmin edilrmemek • Clrıar.ıı rııer hUt· devam ediyor-, iti \{r.. J:le Un h • tedir. Harp ııhnelerinde bulunan ya • 
~ lll~tıİ n d eyccanlarıle bancı müşahitlerin de fikri iki taraftan 
~'deh rı a:va ~ bütün dikka- birinin ortadan kalkmasından başka bir 

~l~, tı l!ıl't devittn lnna basmadan, surette kan dökülmenin önüne geçile • 
llıl\ ı.. ıJa sı Cclen, masaların . -· k . d :ı· a_ ,,, QUlıı.. Yrııa . mıyecegı mer ezın e ır. 

ı'-"tti. "'ldu. ~ gec;mı§ ve .. 
kıttı tll Yere kadar gel- Bu şartlar altında Fransız matbua • 

lla ~i 'c torn, . tının bahsettiği tavassutun iyi bir neti· 
• ~~ Yoktue·nııeu. Bu taraf- ce~e ~ar~bileceğine ina~ılnuyor •. Gaze~e
'lt 1 ~I.~ 

1~tı b. Ronuşnıaların lerın ıstıhbaratına gore tngıltere ıle 
~lcıi la ~ahı un~ anlıyordum. Fransa hükumetleii Amerika Cümhur • rine ve bilhassa umumi bir muharebe 

t?.1"41.J ı itarigi ıı Zehirli Sarma. reisi Roosevclf e işe mildabale etmesini doğurmak istidadı bulunan İspanya da
~~··· el"1~lıp.triıyordu; bir de 1 rica etmişler ve bugünlerde Londrayı hili harbine müdahale etmemesi garip 

şc1ıirlcr<l.cıı bir so1ro.lc ı 

Avrupa efkarı umumiycsinin büyükj 
kısmı sonunun yaklaşmakta olduğu his
sedilmiyen ispanya fccayiine tavcıssut -
ta bulunulmıyacağı kanaatindct:lir. · '-rı . tın elmasları ... Biri ziyaret eden ispanyalr banker Huan Narç gözükmektedir. 

~ toııeri da bu husustaki müzakerelere vasıta ol- Diğer taraftan devletlerin muharip General Franko çıkardığı bir beyan-

dizildiği farzedilen bu filmler \ apu
run teknesini l4 defa kuşatır. 

Bütün bunların uzun hazırlıklar 

\"C zahmetler sonunda temin edildiğini 
''e yolcuların rahati için aylarca uğra
şıldığını unutmamalısınız. 

Vapurda yenilecek şeyleri hcsab 
'\'C krtib eden adam büyiik bir tcşki . 
latc:ıdır. On beş günlük bir seferde sar· 
fcdilen komnnycnin, • erzakın • §U lis
tesine bakınız: 

Un - 1650 kilo, Tavuk ve hindi c
ti - 1.000 kilo. Muhtelif cins etler -
2.500 kilo. Pastırma - sucuk - 525 
kilo • Balık - 1~25 kilo. Yumurta -
17.000 tane, Patates- 4.400 kilo, seb
ze - 4.000 kilo, Süt - 6.750 kilo, 
Kaymak - 900 kilo, Tereyağı - 400 
kilo, Turşu ve salça - 225 şişe, Por. 
taka! - 10.000 tane, Elma - 7.200, 
Muz - :1.500, Kuru üzüm - 125 kilo. 

Seferin arkasında en ziyade iş gö. 
ren ve seyahati tcrlib eden idareciler
dir. 1\arada, ynzıhanlerinde çalışan 

bu adamlar vapurun uğrıyacağı yer
leri ve seyyahların gc1.intilcrini lesbit 
ederler. 

Uğranılacak limanlarda vcrılf'cek 

rıhtım, fener, kılavuzluk. roırorkör 
resimlerini hesab eden diinya hari
tasını ezbere bilen Okyanoslarda zih
nen dolaşan bu adamlar ne böyle bir 
seyahate çıkmışlar ne de bir seyyahla 
temasa gelmi§lerdir. 

Gemideki faaliyetlerin başı (Crui
se dircctör) denilen gezinti müdürü ve 
vapurdaki seyyahların i~lerilc aiaka. 
dar olan şahıstır. Bu adam seyahat 
meseleleri için ba§ vurulacak ayaklı 
bir ansiklopedidir. Bir senede 50.000 
mil t;ezcn \'e W.000) den fazla seyyah 
ile temasa geçen bu memur uğranıla
cnk yerlerdeki bar~arın.. lokantaların 
otomobillerin fiyat listelerini ezbere 
bildiği gibi seyyar satıcılann sattığı 

eşyaların da değerini c~ağı yukarı kes 
tirebilir. 

Gezinti müdürünün bir seferde 7800 
suale ccvab verdiğini öğrenirseniz 

müşkül vaziyeti anlamış olursunuz. 
Seyahnt işlerindm gezinti müdürü 

mes'ul olduğu gibi para mcselelerile 
de vapurun katibi alakadardır. 

Bütün bunlardan başka bütün yol
cuların sel:"tmeti için çah§an fakat 
kimsenin tanımadığı bilmediği bir a
dam var: Geminin yangın nöbetçisi. 

Yapurun her tarafında otomatik 
bir surette yangım haber veren ve kap 
tan köprüsii altında yangın nöbetçisi
nin beklediği yere bağlı olan bir~ok 

aletler vardır. Çok hassas olan bunla. 
rın yanında bir sigara bile içılse nö. 
bcteinin öniindcki mfü;'irlcr derhal ha· 
her . verir. Bu surf'lle yangına karst a
lınıtn tedb'rler deniz üzerindeki en 
miithiş frlaketin ()nüne miimkün mer
tebe geçmi~tir. 

Sevvablar k:r)fanından. vnourun 
t·i de;i~likleritıd" ııjlraşan atcşcilcrine 
kadar bir insan kiitksinin rahatlcri 
uğurunda calrntıklarını zevkleri ara
sında hatırl"nna bile get=rmezler. Ge
mi hakk-mdaki öğrenebildikleri yega. 
ne şey, süvarinin ceketinin kolunda 
dört sırma ta.51dığıdır. 

~il.hı " l>arhyordu, göz. muştur. iki tarafa karşı vaziyetlerini tayin etn!e-
~~~tl ~"tt'lacı1f Yine Fransız gazetelerinin verdiği leri üzerine Avrupanın müşterek bir ta

' ~llıal\ tö ırır. YÜztinü ba.- haberlerde Amerikanın insaniyet nolctailvassutuna ihtimal görülmemektedir. Ya 
tlitı })a~~Unı. Daha nazarından böyle bir tavassutta bulun- kın giinlerde bir tavassut yapılıp ya • 

name ile ispanya için asırlardanberi kan ,;----
dökenler namına milleti hirliğe davet ct- ı 
mişti. Hükümet'iiler bu dnveti F:anko -
mın kuvvetlerinin arbk zayıflüdrğına 

PARA 

8.dıgını görün- mağa hazır olduğu halıde Avrupa itle • prlmryacağı anlaşılacaktır. 

Dün ve Yarın Kitaplıırındandır 

Fiyatı 25 kuruştur 

. 1 d' ı---------------------------hamlctmı~ er ır. 
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Avrupa lik maçları devam ediyor 

Italyan milli takımı Macar 
milli takımını yendi 

45 bin seyirci önilnde yapılan nıaçta her iki taraf da tasavvur 
edilemiyecek derecede kötü oynanııştır. 

Lik maçlarında Çekoslovakya başta 
Torlno, 26 (A.A.) - Pazar günü 

45 bin &eyirci önünde Torinoda İtalya 
millt futbol ta.knnı ile Macar milU ta
kımı Enternasyonal kupası için karşı. 
laşmışlardır. İtalyan taktmt maçı SI· 

fıra kat'§I iki sayı ile kazanmış olması
na. rağmen oynadığı oyun ile hayal 
inkisarını mucib olmU§tur. 

Her i"Ki takım da. tasavvur edilemi. 
yecek de:-ecede zayıf bir oyun g&ter. 

mietir. 
İtalyan taırnnr birinci haft.aymın 

34 üncU dakik8.8ında. Colaussi'nin aya
ğile ilk sayısını, ikinci baftaymda da 
Frosi tara!mdan ıkinci sayrsmı yap. 
mJ'§trr. 

Şimdiye kadar yapılan maçlara gö. 
re 5 puvanle. Çekoslovakya ba~ta git
mekte, ondan sonra 4 der puvanla 1tal 
ya. ve Macaristan gelmektedir. 

AVUSTURY ADA 
Avusturya lik maçlarının neticele. 

ri şun!ardll': 
Rapid - Sport klüb 1-1, Fustbal. 

klüb - Vaker 2-2, Admira - Post
spor 1-1, Anpri - Hakaa 3-2, Flo
ridsdorf - Liberta 2-1, Viena - Fa
voritner 2-0. 

ÇEKOSLOV:AKY ADA 
Son lik maçlarmm neticeleri 1un

Iardrr: 
Viktoria. Pilsen - Zideniçe 2-3, 

Sla.via Prag - Maşodn 4--1, Proznits 
- Sparta 6-1, Viktoria • Zizkof -
Presburg 1--4, Pilsen - Uzhorod 5--0 
Meri§ Sla via - Kla.dno 3-0. 

ISVIÇREDE 
İeviçredeki Jik maçlarının neticelc. 

ri §unlardır: 
Liashopper - Servette 2-0, F. N. 

.Berne - F. C. St. Gallen 2--0, F. C. 
Biel - F. C Lugano 4--1, La.usanne 
Sport - Yund Fellow 3-2, F. C. Bale 
- Oha.kx de Fonds 3-2. 

rUGOSLAVY ADA 
Belgrad, 26 (A.A.) - Yugoslavya 

futıbol şampiyonasının final maçı pa
zar günü yapılmış Zaçebin Gradjans.. 
ki ktübu Beogradskispor klübünü 4--0 
ısıyı ile yenerek Yugoslavya şampiyo. 
nu olmu§tur. 

MACAR/STANDA 
LiK ma.çlarmm son neticeleri şun. 

Ia.rdır: 

l"öbuş - Budafok 3-2, Boçka -
Kişpest 2-1, Haladaş - Ofncrelf 2-5. 

FRANSADA 
Lik maçlarının neticeleri §Unlardrr: 
A. S. Kan - Olimpik Marsey 3-0, 

Olimpik Lil - Ra.sing Ştaraıburg 
1-1, Stad Ren - Sochaux 1-1, Red 
Star - Meç 2-1, Mulhouse - Rasing 
Pari.s 2-0, Rasing Ruen - Ekselsior 
Rubaux 2-1, Rasing Rube - Fives 
2-1, Sette - Antibes 4-0. 
Romada yapllan askeri 
blnlclllk müsabakaları 
Roma, 26 (A.A.) - Roma.da yapıl. 

makta olan binicilik müsabakalarının 

ikinci günU Sen Littorio mükafatı için 
çift hayva.rila yapılan müsabakada Al. 
man teğmeni Birkma.ıı, Alşimist ve 
Baron adındaki atlarla. hiç hatasız o
larak bu yan§ı 3,08 dakikada bitirmiş 
,.e bir~i olmuştur. 

İsveçli teğmen Şer, Mnart ve Ko
rona. adındaki atlarla yine hiç hatasız 
ola.rak fakat 3,31,8 dakikada. ikinci, 
Fransız teğmeni Des Goches de Batay
yöz ve Dof en adındaki atlarla. bu y~ 
rt§I 3,11,6 dakikada bitirmiş olmakla 
ıöeraber dört hata yaptığından dolayı 
üçüncli o1ınl11'tur. 

Yaz için bUyUk atletizm 
programı 

!nglllz atletizm federasyonu, yıl. 

lık toplantısında, başkanlığa Lord ı 
Burghley'i sekreterliğe de G. A . Lo. 
we'i yeniden intihab etmiştir. • 

Bu münasebetle de atlctimı hare
ketleri \"C enternasyonal temaslar için 
!'JU tarihler tesbit edilmi§tir: 

16 ve 17 temmuz Londrada. "'hite 
City stadyomunda İngiliz atletizm §a.m 
piyona müsabakaları, 25 temmuz Pa
riste, 'fransa • İngiltere, 2 ağustosta 
Londrada White City stadyomunda 
entenasyonal kal'§ılaşmaları, 14 ağus
tosta Londrada "-1lite City stadyomun 
da. İngiltere • Almanya, 3 ve 4 eyllil 
Helsinkide İngiltere . Finlandiya, 11 
ve 12 eylül Osloda 1ngiltere - Norveç. 

Davls kupası için hazır-
hklar bafladı 

Meksika., 26 (A.A.) - Meksiko §eh 
rinde 30 nisanda 2 mayısa kadar de
vam edecek olan Meksika • A vus-

Bu Mayıs'da gene 
Breslav sergisi 

Her sene olduğu gibi, bu sene de 
Almanyada Breslau - Sergisi mayısta 
açılacaktır. Almanya ile ticarette bu
lunan cenubu şarki hükUm.et ve mil
letlerine bir kolaylık olmak üzere, ser
gi idaresi bu sene sergiyi 5 mayıstan 
9 mayısa kadar beş gün daha temdit 
etmiştir. 

Bresfau sergisinde en ziyade naza
rı dikkate alınacak nokta. burada zL 
rai malısula.t ve zirai makine, alat ve 
edevatın da fevkalade bir surette leş. 
biridir. Bunun için buraya zirai bütün 
cenubu §ark! milletleri hemen hemen 
bilfı.Istisna i!}tirak etmektedirler. Bina
enaleyh ziraat ile alakası olan herkesi 
bu serginin pek alakadar edeceği ta. 
biidir. 

Bizi de pek alc1kadar edeceği şüp
hesiz bulunan bu sergiyi ziyaret eden
lere, sergi idaresi her nevi sühülcti 
göstermektedir. Almanyaya ham mal 
ihraç etmek istiyenler, burada bu iş
lerle m~ul müesseselerle temasta 
bulundukları gibi sergi tarafından da 
her türlü himayeye mazhar olurlar. 

Bundan ibaşka. sergiyi ziyaret et. 
rnck istiyenlere hareket ve avdetleri 
için Demiryollannda. büyük tenzilat 
yapılmaktadır. Bu tenz.ilattan istifade 
etmek istiycnler bulundukları mahal. 
!erdeki seyahat acentelerine müracaat 
edebildikleri gibi, buradan alacakları 

vesikalarla sergiyi parasız gezebilir
ler. 

Bir karı koca arasın
daki hadise 

tralya Davis kupası maçları ıçın i
iki taraf federasyonları §U ekipleri les 
bit etmişlerdir: 

Meksika: Rikardo Taria, Alnonso 
Unda, Esteban Reyes, Daniel Heran. 
dez, Marko Anlonio Mcstrc. 

Avusturya: Jack Cravford, Adrian 
Quist, Vivian Mak Grath, John Brom
vich. 

7 Ma;ıstan O mayısa kadar Münih
de A\'USlurya ekibi ile karşılaşacak o
lan Alman Davis kupası ekibinin Fon 
Kı·am, Hen kel ,.e Edgar de Temr'den 
teşkil edilmiş olduğu I.JOndradaki kupa 
komitesine bildirilmiştir. Alman ekibi 
önümüzdeki hafta içinde Hans Hoys. 
layn'in idaresinde idmanlarına ba§lr. 
y~~aktır. 

Macar Davis kupası ekibi Gabry, 
Dallos, Ferenczy, Pel 93 de mürekkep. 
tir. 

Dayk yediren 
felsefe 

(6 mcıdaıı deuanı) 
Alt111cı zade birtakım macunlar, şer

betler, af yonlar veriyor, fakat Sinan 
Pa a bunları almıyordu. Padişah onu 
hapsettirdi ve ila~lan alması için zor • 
ladr. Bu da fayda vermedi. Padi§ah Al -
tıncr zadeye kızıyordu: 

- Bu kadarcık bir şeyi beceremedin. 
Yazıktır! 

Altıncı zaldenin yüreği hopladı ve 
Haydan hatırladı. 

- Hünkarım, tıon bir sare var. Lakin 
söylemeğc çekiniyorum. 

- Nedir, ııöyle ! 
- Iler gün tabanlarına bir mikdar 

dayak atmalı! Kan başına vurmug. Ta· 
hanlara sopa vurulunca kan aşağı iner! 

Sinan Paşa hemen o gün iki zorlu 
içoğlanı tarafından falakaya yatırıldı ve 
ayaklarına on sopa vuruldu. 

Sinan Paşa dişlerini sıkıyor ve dü -
§Üncelerini değiştirmiyordu. 

Ayni hal her gün devam ediyordu. 
Haydar bir aralık onun hapsedildiği 

odanın penceresi önünden geçiyordu. 
Onu çok düşünceli ve kızgın gördü: 

- Hoca Paga, niçin üzülüyorsunuz? 
- ..... 
- Dayak yiyen siz misiniz? Belki.. 

Fakat bana kalır~a siz !Iaydarııımz 1 Si
nan adını size ananız babanız rastgele 
takmış. Hem, dayak yiyen ayaklar da 
sizin midir ki? Biz hi~ bir şey bilmiyo -
ruz. Her şey yalan ve maskclidir. 

ı;ı * " 
Sinan Paşa tam elli gün yirmişer so-

pa yedi. 
Alimler araya girmcselerdi ve kur • 

tulup Edirneyc gönderilmeseydi, bu 
yüzden ölecekti. 

Nişancı Haydar Efendinin tabanla • 
rından yüreğine sinen ve bir türhi ora
dan ç~kmıyan ağrının artık izi bile kal· 
mamıştı. 

..Şairiazam,, Abdülhak Hami· 
din senelerdenbcri işlerini takip 
eden emektarı lbrahim oğlu Hasan· 
la karısı Naciye, bir dövmek mcsc
]esinden mC§hud suç müddeiumu· 
miliğine gctirilmi~ler, or9da koca· 
nın 18 senelik karısından polise §i· 
kayet yollu müracaat etmiş olmakla 
beraber, bu ıikayetinde ısrar etme· Adllye mUtettlfllAlne tayin 
diği görülmüş, dosyanın hıfzına ka· Bakırköy sulh hakimi Cevdet, 
rar veriJmi§tİr. Kendilerine nasihat terfien adliye müfettişliğine tayin 
cdilmi§, karı, koca da barışıp, evle· olunmuş, keyfiyet, müddeiumumi· 
rine gitmişlerdir. liğe ve kendisine tebliğ edilmi§tir. 

Tahkikata göre, Abdülhak Ha- 1--------· 
mid merhum öldükten sonra, zevce· J 
si Lüsiyen, bu emektar adama, apar 
tımandaki işlere bakmak üzere, bir 
kaç gece "Maçka palas,, da kalma· 
sını söyliyor, o da evine gidip, ka· 
rısına birkaç gece eve gelemiyece· 
ğinden bahis a;ıyor. Fakat, karısr, 
bu sebebe inanmıyor, kocasının bu 
bahaneyle Anna ismindeki bir ka-

dınm yanına gideceğini sanıyor, ara· 
da kıskançlık kavgası çıkıyor. Guya 
bu srada da Naciye. İbrClhim oğlu 
Hasan dövüyor. 

Naciye, kocasını dövdii~ümi in· 
kar etmemiş, "fakat, o da beni döv
dü., demiş, sonunda hadise, - yuka
rıda işaret ettiğimiz gibi • halledil
miştir. 

_.. .. .,,. ...... " ......... ,.-.. ,..,.. ........ , ... --....... .......... -·-" 

MUstakll ressamlar ve SürmeneJ!ıJ 
heykeltra,ıar blrllğl ~ 

Balık esirde büyük bir elektrik f abf 
resim sergisi açıyor Trabzon (Hususi)~;4 

Balıkesir, (Hususi) - En güz.ide kazası Yanbolu adın bir 
res.sam, heykeltra§ ve dekoratörlerimi. tünde kurulan çökük JıY"'• 
zi bir araya toplamış olan müstakiller Y omru kazaeından aYf.~«111' 
1928 den beri mütevaziane bir gayretle rünün biraz ilerisinde ;::>P" 

çahfmaktadırlar. Halkrmrza eserlerile, da bir yalı mevcut. .. ; 
sergilerilc, konf eranslarilc hitab et. Sahilde Kalecik kÖ)'Ü 
mektedirler. Bundan on sene evveline evlerile bir mermer pa~ 
kadar sade 1stanbulda senelik bir ser- mizdir. Kaleciği geçtikt~ 
gi açılırken bugün muhtelif §ehirlerde kaza merkezinin bulun kb 
olmak üzere beş altı sergi açmaktadır- lir. Burası §İmdi A'[Ş 
lar. Bu yüzden plastik sınıflar hare. carşı ve nahiyenin bir ~00o 
keti j'Urdumuıun her köşesine kadar !indedir. Buraya Kon_,., 
varmaktadır. lar. Denize epeyce. uııf~ 

Miistakiller son bir sene zarfında run üzerindedir. Bır&Z 
İstanbul, Zoll6tıldak, Bursada üç miis- mahallenin carşısı var. 
taki1 sergi açmış \"C Ankara. Atinıı. Araklıyı-mÜtc<\kip b~!ı 
Bclgradda da iiç umumi scr;iye büyük Zil merkezi olan 1-fanı~r~llbir 
bir ~kEcriydle iştirak etmiştir. B '-] hı ~ 

ura:ıın da Arat' • f:1· ··rf1''P' 
Birkaç güM kadar da Balıkesirde ve nıahallderi var. Sıı ~ 

110 tablo ile hüyiik bir sergileri açıla. bir alı§ veriş yeridir. f.n Jl
caktır. Bu sergi tstanbulda, Ankarada çıkarıyor. Bir yılda. çık~· 
açılan rergilerdcn cok daha 7'engin ol. w k 1 0 n '"' 
duguw • gibi inkılabımızı canlandıran lab gın mı ·tarı üç nıı y ere 

lur. Fındıktan maada t 
lolarm çokluğu ile de bir faikiyet tP.- 1 d su ye e çıkarır. . bİ' 
min etmektedir. Şeref'in (Yeni mek- Kazanın seksen se,kıt_..ıı 
tcb) i, Ali'nin (Kömür ocağı) Cevad h lk 1 -'[Şfıır var, a ı ziraat e ug 
ve ErC"ümendin (Orduya kavuşan Ça- · • b 1 k bk 
nakkale), İlhamiıun (Göç.menler) i. Zc- serısi tıcaret ve a ı ç.

1
• ,lıJ 

kinin <Gece baskını) her cihetten mu. Beş bin beş yüz n~fll ~ 
vaffak olmu§ eserlerdir. za merkezinde ü.ümllİi'Jl,.ı 

Milli sanat hareketlerimi;ı: hakiki lında bir orta okul C\çı 'ısı 
bir istikamet vermiş olan Müstakil altına alınmı§tır. Kaz~t1 ~ 
Ressamlar ve Heykeltraşlar birliğinin 1ediye geliri on dört ~111 li;; 
daha büyük mu\·affakiyetler elde et.. bütçe ile üç yılda on bı~~ 
mesini temenni ederiz. at yapabilmi§lerdir. 13 b',1 

=====-=-=-=:-: müzdeki yıl içinde ka98b't 

A danadalı kısa için kömürle işliyecek I< 1,,ı 
fabrikası yaptırma.Ya . 

8
biJI 

haberler ve bunun için de yirrl'\ ~ 
Alman §İrketile mut&h1 

(; 

Kazanın doğu semtinde 
küme küme köyler sıral~ıı• 
sahilde Civra, Kastel. btP 
Sargona köyleri, halkı cJIP 
balıkçı insanlardır. 13ll: .,.e 
Sargona yalısında kaY' ,,ıJrrJ. 
İn§aın için tezgahlar rn~: ~ 
gün buradaki tezgah]aft"" 
büyüklüğünde sandallaJ' 

Adana (Hususi) - Bir m\iddet 
evvel. Belediye parkmın seld~n 
harap olan kısımlarının tamirinin bit. 
tiğini yazını§tım. 

Aldığım malumata göre; park 
pazar giinünden itibaren açılacaktır. 
Geçen yılki gibi bu yıl da belediye 
bahçesinde akşam Üzerleri saz çalı· 
nacaktır. 

:r. Çapa ve kazma mevsiminin 
girmesi dolayısiyle bölgelerdeki tar
lalarda faaliyet başlamıştır. 

Bunun için civar şehirlerden §eh
rimize hergün amele gelmektedir. 

Dün de Şarkışladan kalabalık bir 
amele gurupu gelmiştir . 

Karşıyakadaki çadırlarda düne 
kadar 84 amele mevcuttu. Bunlar 
da birkaç güne kadar çiftliklere tak• 
sim edilecektir. 

Dahiliye vekaleti idari taksi· 
matı gösterir 1,200,000 ebadında 
bir harita bastırmıştır. 

Biiyük emeklerle hazırlanmı§ 
ohm bu harita da umumi müfettiş· 
Jikler, vilayet ve kazaların hudutla· 
rı son değişikliklere göre tanzim e· 
dilmiştir. Nahiye ve köy adları, köp
rüler ve kara yolları açıkça gösteri!
mi tir. Adları değişen nahiye ,.e 
köylerin eski adları da yanlarına ya
zılmıştır. Yakında bu haritadan vİ· 
!ayetimize de gelecektir. 

Adanada 
Sıcak 28 derece 

Adana (Hususi) - Şehrimizde 
hararet derecesi 28 dir. Çok hafif bir 
rüzgar sabahtan gece Yarısına ka • 
dar devam ediyor. 

Ufuklar sisli ve rüyet sahası çok 
dardır. 

TUrklye Tıb encümeni -
Tiirkiye Tıb Encümeni 28 Nisan 

937 çarşamba ak~aım saat 18,30 da, 
Etıbba odası salonunda toplanarak 
Dr. Osman Şerafeddin taraf mdan 
Stovarsoldan sonra göri.llen bir en
cephalite vakası, profesör Fahreddin 
Kerim tarafından: Bu seneki grip 
istilasında görülen ruhi tezahürler 
ve doçent Dr. Esad Raşid tarafın. 
dan: Elin bast refleksi hakkında bir 
etiid tebliğ olunacaktır. 

Yanan çocuk 
Ortaköyde koza neticesinde vu· 

CtJdunun muhtelif yerlerinden ya
nan Sıdıka ismindeki üç yaşında bir j 
çocuk, Şi§li Etfal hastahanesine kal· l 
<lırılmı§b. Orada ölmüştür. 

tadır. 

==~~-lzmirde 1ilfı1 binası yapı A 
lzmir (Hususi) _..,~ti F 

Hava kurumu tarafın 0'1. 
parkta inşa ettirilınekt~ b1f J 
şüt kulesi yanında yirtı1)1 bil!'" 
sarfiyle bir {Türkku~ll 
tırılacaktır. ıılı 

Havacılığa heveıli ge b" 
sı altına toplıyacak ol3 t1e c 
müteaddit eğlencele~ ~'.pt1 
!onlar, zengin bir kutll

11
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toplantı salonu da bulılfıtl~ 
mnr Nizameddin tar& ~ 
lanan binanın inıası~8k f'I':~ 
]anacaktır. Plan, 'T tJT 18,r 
mu merkezi tarafınd~Jıtıİftı' 
mir şubesine iade edı tJ f 

Paraşüt kulesi io~~ 
manma kadar ikmal •ıtıiı 
ar zamanında gençlerı ,if. 
atlama =::q 
Tokad'da Haıfl 1~ 

T okad (Hususi) ~~f,; 
kevinde ulusul'l1uzull Ot"' 
sairi Hamid Tarhan 3 

İı bir tören yapılmı§ur· ,.,t 
Salona Hamidi~ h~i~ 

ni gösteren muhtel~! 1··1'te 
mu§tu. Tabii büyuk; l 
su kürsünün kar§ıstll ,i 
21 nisan 9 3 7 ak§anıı. pit 
salonu kadınlı erkekb 1''~J 
doldurup koridorla;-3 ·ı ~~1 
tr. Törende llbaY 81 

.Jf 
komutan Galip Türket~ 
subaylariyle işyarları?,. 
bir kütle hazır buluJ1° e~ 

Törende bayan M$j)" 
tarafından içli bir ~er~ 
Kültür direktörüınuı: lt ,4 
ralın konferansı inan e 
bir hava içinde deva~ 

Şairin bütün es~r 
irli bir dille etraflı bır 
di. 



to;~~~------ ______ _ _____ _ 
t0ıı,,rio AlUAR KORO _____ ...., ___ .,... __ _ 

,~Ut ;kestra refakatile 
"f: ~lJ İMET VAHİT 
?7 ~i~r.lif'I'TtN SADAK 
~Sıı · Sah ~aat 21 de 

TiYATROSUNDA 

-....~ ZAYt -•t •ta ask l' 1 ı tr .., . er ık §ubcsinden al-
ç~, Ctııkaın • . , t•cat 1 zayı ettım. Ye -
~ rtndan eskisinin hükmü 

llo~\l )i•• • 
uaeyın oilu Habip 

• (V. N. 21884) 
~I • • Jz 
~~O. l ZA.yt 

>bttt~P. k. B.) hUviyet vara

t'ti•irı' \' enisini çıkartaca -
lJ\ hUkınu yoktur. 

Hicran Gözüm 
(V. N. 21893) 

Takvim 
SALI <'•rıaruha 

27 Nisan 28 Nio;an 
15 Sefer 16 Sefer 

:;Un doğııou !'i04 5 02 
Gün hatlfl 19.01 1902 
Saball namazı ~'45 3,45 
.:>gıe namazı 12 12 12 ı ı 
lkltıdl aaıı:ıası 16,01 16 lt:! 
Akşam namazı 19,01 19 02 
Yll~I il~ 2040 204 ~ 
llnaU 3.IO 3.08 

Yılm geçen g11nleı1 117 118 
Yılın kalan g11ıılrn N8 247 

·==Günlük ===ı 

RADYO 
Programı ====ı 

ÖCLE NEŞRİYATI: 
Saat 12,30 PIAkla Tllrk mueikfsf. 12,l50 

Havadis. 13,05 Muhtelif plAk nqnyatı. 14,00 
Son. 
AKŞAM NEŞRİYATI: 

1 
Sant li,00 1nkı!Ap dcrıılerl Üniverıltet~n 

naklen nnhmut Esat Bozkurt tarafmdan. 
18,Jı) T'IAkla dan9 mıuıikisl. 10,00 ocuk F.sir 
gem,. kurumu nıımrna konfcrııns doktor tb 
rahim Zatı. lP,::O F.mlnönU Halkevi n,.~rtyat 
kolu namına Buy Nuııret Sl\fa (Yeni ne~ri 
yat). ::o.on Bclma ve arkadaştan tarafından 
Türk mırslklsl ve ııalk §&rkılan. 20.30 ömer 
Rrza tarafından arnpça söylev. 20,4~ Cem&! 
KAmll ve nrkndaşları tarafınd:ın Ttirk muırl 
kisi ve halk farkıları. S:ıat ayan. 

22,15 .Ajans ve borl!3 haberleri ve ertesi 
ı:i}nUn programı. 22,30 Pltıkla sololar, opera 
ve operet pıuçalnrı. 23,IJO Son. 

ll!tanbul üçüncü icra memurluğun -
r'an: 

936/1583 
Mahcuz ve paraya çevrilmesirt- ka • 

rar verilen Yarım Burgaz Ta§ köprilaün

den ba~!ıyarak sarkında Tuna suyu, A
zatlı bjınıthanesi. Azatlr çayırrndaki yol 
ile Ve.tir çayırı başında Bitlipmar ve 
dereyi karşıya geçerek Dipsi.t kuyudan, 

şimalde sazlık Bayır ve Tahta köprüsü 

ve garben İmrahor çeşme ve çayır ke -
narile muhat dere ağzında Mandacı ku
lübesi nam mahaldeki pınara ve andan 
Tuna suyu kar ısındaki mağara ile Ya

rım Bur~az Taş köprüsile muhat tah • 

min~n içinde bataklık. sazlık. Diş bu -
dak d.,hil olmak iizer: 2400 dönümça -

yırtık. 

Yörım Burr:az trrn köoriisü ana de
re ile Ya::Im Pı11rşraz kolu kenarına. an
dan göl kenarına istik~mctle tren yolu

na ve bu yolu takiben Yarım Bur~az 
köprüsüne müntehi tahminen 300 dö -
nüm sazlık KOTRONY A çifliği ııami -
le maruf mahal açık arttırma ır.uretile 

4-5-37 tarihine müsadif salı ı;ünü sa
at 14 d~n 15 e kadar daireder satılaca
ğından ve takdir ed'len kıymetin "'O 7 5 
şini bulma=lığı takdirde ikinci açık art
tırma 7-5-3 7 tarihine müsaclif cuma 

günü ayni mahal ve saatte satıl~cağın

dan talip olanların ve fazla malumat al
mak isteyenlerin 936/1583 No. lu dos

yasına müracaat etmeleri illn olunur, 

!ec>RSA 
2& 4 937 

Blzalannda Jl)dn tşareW ol&ıı.lar. ilse 
tlllde muamele Jôtt-Alerdlr. Rakaınl&I 
11&3& 12 de kapanıı aatıe tl,yatl:U'l ıa. 

PARALAR 
• Sterıw 6~.; - Pezeta 
•Dolar 123 - •Mark 28 
•Frank Ll3 - •Zloti 2"250 
•Liret l25 -
•Belçika Fı 84 -

• Penro 2! -
• Ley 14-

•Drahmi 22 -
• İl!Vfçre Fr ~-

• mnar 52 
Yeıı 

•Leva 23- •Kron lsv~ 82 -
•Florin Gti --
•Kron Çek. 75 
• Şlltn AVU• 23 

• AJtııa 1053 
•Banknot 254 

ç ; K l L:. ~' 
• lA>Ddra GN :ırı • Vlyana 42l80 
• N•vyorlı 07b90 • MadrtO ıa ;110 
• Paru 17 00 • Berltn l~Zı 

1 
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--_'. lstanbul Belediyesi · ilanları · 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Bostancıda vapur iskelesi mahalle
sinde baraka teslim tarihinden itibaren ! okağmda 2 No. ]ı 938, 939, 940 senele
ri mayısı sonuna k?.dar kiraya verilmek , : ıe a~ık anırmaya konulmuş ise de 

belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından artırma 27-4-937 sah gününe 

uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 50 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya rr.ektubi1e beraber yukarıda yazılı günde sa
at 14 de Daimi Encümende bulıınmalıclır'·r. (B.) (2347) 

Beher metre murabbaına 120 kuru'> bedel tahmin olunan Fatih yangın ye
rinde Hoca Üveys mcıhallesinde Karamuk sokağır.cla 125 ıncı adada 80 santim 
yüzlü 17 metre 76 santimetre murabbaı sahasındaki <ı.rsa satılmak üzere açık 
artırmaya konulmuş ise de belli ihale gü ünde giren bulunmadığından artırma 
30-4-937 cuma gününe uzatılrnıştır. ş~rtnamec::i levazım Mil:lürlüğünde görü
lebilir. istekliler 159 kuruşluk ilk tcmin~t makb'.iz veya mektubile beraber yu -
karda yazılı günde saat 14 de daimi ene·~ :nde bulunmalıdırlar. (B.) (2349) 

• Milllo<: 15-

Çarşamba pazarının halen kıı;ul;a,~a~ldu~u yer dar olduğundan bu pa -
zarın Tetümmelcr ve İmam sokağında ve F3 .. rkir!e Haseki kadın sokağında ku -
rulmakta olan pazarın da eski Al·paşa cadcle-incle kurulmasına Umumi Mec • 

• V&rfOTll 4 1657 · lisçe karar verıldiği ilı'in olunur. (B.) (2344) • Brllk1eı -' G76:-> • Budapeşte S 97. 2 

• erıkree 107 !460 Muhasebede münhal bulunan daktiloluk için 7-4-937 tarihinde yapılan 
• Ceo~nt S 4j2j • Beıı:-ra<ı 34 42j;) k · t'h d k' 
• A tıııa 1:17 51 

müsaba ·a ım ı anın a ·ımse kaz3namam ,., oldug"unclan 30-4-1937 cuma günü • Sorya 64 (JjU! • Yoknhamı. 2 ;;; 
• Amııtl'M'lrr· ı 4414 • Moııkova 2391 saat 14 de yeniden imtihan yapılacaktır. Taliplerin orta mektep mezunu olmaları 
• Pra~ 2'.? s:-ıı>0 • ~ıt1kbôlm S 1075 

1 

m.:şruttur. hteklil~rin tahsil vesikalarile ı:.·r isti;la ile mi.ıracaat ederek imtihana 
----------------• girmeleri lüzumu ılan olunur. (B) (2348) 

ESHAM 
• Iş Bankaı:ıı 9 SO l'r•m•ay 

Anftd•llU 
"'Reji 

Şlr Hayny 
Uerkn Ahnlc 

" sıı:nrta Bomontt 

23 ii> 
1,00 

t":i fıO 

10i5 

(.'lmento 14 30 
Cııyoo Ot'I 
Şrvk IH!I 

Balya 

Şark m !<7A 

r~ırton 

ıa:lkrBzla r Tahviller 
• 11133 T.&r J 20 45 ıı:Jektr11ı 

• • • D l'J 90 l'ra.mYaJ 
• • • lD 20 Rıbtım 

• tııtık..DaMlı 09 • An.adoıo J Stı ~5 
• ErgeııJ lııUk 9:> - • Anadolu U 39 9;; 

1112.'- A M .- 4nıtdnru ID 
e. Erzurum V.) 25 MUmeıısll A 44 4;; 

ZAYt 

Beyazıt rüştiye şahadetnamemi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi -
nin hükmü olmadığı ilan olunur. 

Kumkapı nahiyesi Langa karakolun
da polis memuru Halit Alkan. 

(V. N. 21887) 

Jandarma <.teneı· Komutanhğı Ankara 
Satın alma · Komrsyonundan: 

ı. - Bir tanesine (340) kuruş kıymet b:s·ıen (4000) kilim sari mukaveleye 
tabi tutulmak şartiyle kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 12-5-193 7 çarşamba 
günü saat (10) da satın alınacaktır. 

2. - Şartnamesi parasııı: komisyondan alınabilecek olan bu pazarlığa girmek 

isteyenlerin kanun ve şartnamede yazılr ve:;ika, (1020) liralık ilk teminat makbuz 
veya Banka mektuplariyle belli gün ve saatte komisyona ba~vurmalarx. 

(1031) (2326) 

Akhisar Belediyesinden: 
Belediyemiz için mübayaası tekarrilr eden 60.000 adet parke taşının talihi 

çıkmamasından bir ay zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin belediye
ye müracaatlan ( 2330) 

htanbul ıaltıncı icra memr.ırlugun -
dan: 

937/930 
Dairemizin 937/930 sayılı dosyasile 

paraya çevrilmesine kamr verilen Pilot' 
markalı radyo cihazı, hah ve orta masa

sı 29-4-937 pcr§embe günü saat 9 

dan itibaren Beyoğlunda Asmalı Mes • 
r'•te 40 No. lu Papazyan apartımamnın 
6 mcı dairesinıde birinci açık artırma ic
ı:. l:ıiır::_-c:>3ından isteklilerin mezkur 
gün ve saatte yerinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

(V. N. 21118.l) 

' 
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SATILIK, KiRALIK EV, 
ARSA VE SAiRE 

SATILIK ve KİRALIK 

1- Kıııl<lıda Küçükçamlıca caddesind~ .Boğ~z~. lstanbula ve 
denize nazır fevkalade hava.dar ve ıçınde ıçılır kuyu suyu
nu müteaddit meyva ağaçlarım ve ramlc.n havi bir kii~k 
he~ kiralık ve hem satılıktır arzu edenlerin Vakrt propa· 
ganda servisine müracaatları. 

SATILIK ve KİRALIK 

2 - Kısıklıda Küçükçamlzca cr·ddesinde b;!y:;J. üı; od::ıvı b:ıh
çeyi havi bir kötk hem khalık ve hen1 aatıhl.tır. 

SATILIK ARSA 

3 - Kuz!Juncukta Gazhane adih nn bn ... tr~f: d,,:,,,.rlı Ye .mii
teaddit ağaçları ve suyu b~!umm b:r arsa ehven fı:ı.tla 
aahlıktır. 

SATILIK KAGİR HANE 

4 - Beyoğlunda İstiklal c~d::fosine yak'll 1!-;1 ;~: e~!;:~ğ:".Dda 
lG numaralı 9 odalı b:ıhçeli ve ~yr ca,. -~ıı lığı ve çama
§ırlrğmda iki odayı havi kajİr hane salılıktır. 

SATILIK KAGiR HANE 

S - Çemberlitaşta Peykhane caddes=nde kagir 18·20 o~alı iki 
lcapılı dört katlı apartımtn tert ib=nc clve::~li ve h&li hazır· 
da dahi müfrez daireleri havi kagir hane çok ucuz satılıktır 

SATILIK HANE ARANIYOR 

6 ._ Kadıköyünde Moda cacldeıi Bahariye Rxz,pata tarftfla
rmda yeni yapı ev veya apartmıanı olup da satmak iıti
yenler en son fiatlarile bizzat. 

SATILIK SECCADELER ARANIYOR 

7 - Az ve temiz kullanılmıı Isparta 2. 70 X 4 boyunda halı 
ile Acem ve Iıparta seccadesi olanlar bizzat. 

1Ş ARIYOR 

8 -· Yüksek Deniz Ticaret mektebi mezunu lkbaad Vekaletin 
den çarkçı tehadetnameıini haiz ve maliye hizmetlerinde 
bulunmuı bir genç çarkçılık ve mubuiblilc arıyor iatiyen

lerin. 

DiKiŞ MAKiNESi ARIYOR 

9 - Singer veya Navman markaL az kullamlmıı el veya ayak 
dikit makinesi olup da atmak İatiyenlerin. 

S ~ TIUK KAGiR iKi EV 

l O -- Şi91ide Şifa yurdu civarmda 3 katL be,er odaL bahce ter
koı ve elektriği havi iki ev Ç?k acel~ aablıkbr almak iati
yenlerin. 

SATILIK MUFREZ ARSALAR 

11 - Maltepe ile Bostana araımdaki Küçükyalı iıtuyonu itti
salinde 17 parça müfrez arsa tamamı 20,000 arım fiyatlar 
uygundur. 

Bunları almak veya satmak iıtiyenlerin Ankara caddesinde 
VAKiT Yurdunda VAKiT Propaganda servisine müracaatları. 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaçlu, olanlar 
Bir Telefon 
Bir Mektup 

l3ir Kart 
Bir adam gönderere!r 

vf!ya bizzat ıelerek servisimizle temas ebnc'idirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularmuza hizmet olmak üzere qaiıdaki hususlarda 
kend'ılerine lizım olacak kolaylıklan kendileri ıibi dütünüp halle· 
~k, itlerini pre:ektir: 
1 - - Mobdya, etya veaaire aatma)c veya almak iatiyenler, 
2 Katip, muhasip, hizmetçi, qçt, İfSİ iatiyenler ve bu hizmetlere 

talip olanlar. 
3 Kirabk, Atıbk ev, aparbman, dükkin, mağaza arayanlar. Ki-

ralamak, kiraya vermek. Almak veya aatmak iatiyenler, 
4 - - Ders vermek veya almak iıtiyenler, 
5 - Otomobil almak aatmak veya İf}etmek iatiyenler, 
6 - Radyo almak aatmak veya tamir ettirmek iatiyneler. 
7 - Tercüme ettinnek veya terciimeler yapmak iıtiyenler bu 

hizmetlerini lcolayblda ve emniyetle çarçabuk ıörebilmeleri 
için CV AKIT PROPAGANDA SERViSi) nde bu itlerle 
mefiU) olmak üzere aynca bir büro vücada ıetİrmiftİr. 

Müracaatlarda hi~bir kayıt ücreti alınmaz. 
Yakıt Propaganda Servisi 

Vakit Yurdu Ankara Cac:L latanbuf 
Poata lcutuau 46 Telefon 24370 

Telgraf - Propaganda Vakit 

BRESLAU 
SERGiSi 

ve 
ZİRAAT MAKİNELERİ PANAYIRI 

Kapalı zarf usullle eks11tme il 
Kayseri \ ! aliliğ·inden: 

1. - Eakiltmeye konulan iş Kayse r ide yeniden yapılacak ISl 

nesi binasıdır. Keşif bedeli (81367) lira (86) kuruştur. 
2. - Bu işe ait şartnameler ve ev rak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi 
B. - Mukavele projesi 

C. - Nafia işleri şeraiti umumiyesi 
D . - Tesviyci türabiye şo" ve kargir inşaata dair fenni P 
E. - Hususi şartname. 

F. - Keşif cedveli, silsilei fiat ced veli, Metraj cedveli. 
G. - Projesi. eri 
btiyenler bu şartnameleri vt. evra kt Ankara, İstanbul Kayt 

dürlüklerinde görebilirler. 
BRESLAU 5-9 Mayıs 1937 3. - Eksiltme günü 6-5-1937 perıembe günü saat 14 de 

OSMANLI BANKASI 
l L.\N 

Qıımnnlı Bankaıımın Ga'ata, Ycnlcaml ve 
Bcyo:;ıu dnirclcıi, Bahar bnyramı mUnase 
betile ı Mayıs 03i tarihinde kapalı buluna 
caktır. 

!ayette yapılacaktır. 

4. - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

s. - Eksiltmeye iştirak eı1ebile:ek ler için şimdiye kadar yill 
yaptıklarına dair Nafia Vekaletinden ehliyetname ile Ticaret oda 
olduklarına dair vesika ibraz dı;c.ekler ve mes'ul bir diplomalı dl 

mimar göstereceklcrcHr. •, 

- D •----1!! 'k' .... !!lid!'~-- r. 6. - Teklif mektupları yukarıda ya zıh gün 'Ve ıaa tten ı ı N 1 ŞAN YA N meni vilayete makbuz mukabilinde vereceklerdır. . et' 
Posta ile gönderilecek mel<tupların nihayet ihale tarihırtd , 

II:ıst.a larını hcrgün akşama kadar evveline gelmiş olmaları lazımiır. Posta cia vukubulacak gecikıneter 
Beyoğlu, TokatJıyan oteli yanında .. ır. 

mez. .. . aiP""' l'I Mektep sokak :~5 numaralı mua· 7. - Pul, Dellaliye ve buna ait sair masraflar Muteahhıde 
1 ycnch:ıncsinde tedavi eder. 1 - - ---------------------
- Tel : 408-13 __ ._li ) ı ) 1 .; A _________ .. Janc arn1a genP ~onıutcıı1 ıgı ı. 

Yeni çıktı 
Dün ve Yarın 

Tercüme Külliyatı 
No. 64 

FRANSUA MORtAK 

Haydar Rifat 

Evlilik 

Fiatı 20 kurut V AKIT Kitabevi 
Ankara Caddesi - lıtanbul 

Sahibi: ASIK US 

satı nal nıa kon1 isvon un darı 
lıııııııı. Bir tanesine yecfı yüz kuruş fiat biçilen yerli bezinden yapı 
• tatif çadır 8 - S - 1937 cumartesi gUnü saat onda kapalı 

satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan 

ıirmek istiyenlerin ( 1050) liralık ilk teminat makbuzu veya b~ 
§artnamede yazılı vesikaları muhtevi.teklif mektublarını belli ~ 
kadar komisyona vermi§ olmaları. ( 1003) 

Jandarma genel konıutanlığı A 
satınalnıa komis,·onuı1dar 

Bir kilosuna (125) kuruş ıdeğer biçilen (1800 de~ : .200) ki1;oJ 
ve örneğine uygun yatak yün:.i 7 - S - 1937 cuma ,unu saat ( 

ıiltme ile satın alınacaktır. i1 
Şartnamesi komisyondan para1Jz olarak alınabilecek bu ek• 

1 

istiycnlerin (20625) kürutluk ilk temin at makbuz veya banka ısı 
li günü saat (ona) kadar komisyona ve rmiş olmaları. (991) 

lstanbul OUmrDğD Baş MUdUrlO~d~ 
Gümrük satışından: 1595 mezat kaimesi 22 .200 kilo 630·.37 ot 

J b 1 ·· · ~.. dekı sa nema §eridinin 29-4-937 günü saat 14 de stan u gumrugun edi 

~esrlyat Direktörü: Refik Ahmet Sevengll 

ı:Ja açık artırmaları yapılacaktır. Artırma ya gireceklerden yüzde Y 
akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. (2324) 

----- - -

KUMBARA 

----
- .-ti/ - -


