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Dün Mecliste müstaceli-
-- ., .. 

a L ---~-~ -~ - - ~--~ __ •: 

Rüştü Aras beqanatta bulundu 
ilk söz alan Nazım Poryo şöyle dedi: 

"Cihan sulhunun en tehlikeli imtihanlar geçireceği bu
günlerde Balkan vaziyetinin kalblerimize verdiği huzur 
ve emn ı yeti, şüphesiz Balkan misakına ve bu misaka 
samimiyetle bağlanmış kıymetli dostlarımız Yugoslavya 

ile Romanyaya medyunuz,, 

Umumi af 
Cuıııhu ı·iyl•t in on lH':;oiııd yılı i~i ıı 

hnyl'am hn~ıl'lıldarı yıqıılırken h\iku
llıct geniş mik,ru ta. bir umumi nf 1 
illin ctmcği <lii~ünmii~ ve hu husus
tu Büyük 1\lillct. )lcdi"inc hir kanun 
ıırojc i , ·crml)t ir. Bugünlcrcle adliye 
cncüml•niııck tt.•tkik cdilm<.'kte olan 
proje şüphesiz ynkıncfa :Mecli!'-in u
mumi heyetinden tnsılik c<lilcrck gc
~cct>ktir. Hıı suretle gl•lCl'Ck İlktc,
ı·inin 3irıni clokuzıındn ynpılal'nk 

Jnilli hn~ rnmn hıı af knnununclan fs
tırt\tlc cde<'l'k olanlar cin i~tirnk e<lc
cck dcınckt ir. 

Ycııi ilfııı ccUJccck umumi nffın 
bir lıusnl!llyctl 'ardll'; bu da affa ma:ı; 

hnr olncnk !"iyasi suçların, yUzellillk
lcrlc J tlldiıl mnhkcıııclcri ,.c husu
si bcyet:lcr mnhki.ıııılnı·ınn şnınil ol
nınsı<lır. 

-------------------------Ha tayda 
yaralanan 
Türkler 

Antakya hastahanesine 
l\a bul ediln1eyin ce 

Adanaya geldiler 
Adana, 1 (A.A.) - Halayda vu 

ırna gelen hadiselerde bigünah ola. 
rak yaralanan Türkleri, Fransızla. 
rm emrinde bulunan Antakya has
tahanesi kabul etmt'diğinden1 yara· 
ıı Türkler .D6rtyo a gelmlglerdfr. 
Bunlar Adana memleket hastaha-

D R 
.. t" A nesine getirilerek tedavi altına alı-r. U§ u ras .. 

nacaklardır. 
Ankara, ı {A .A. ) - Bugün Fikret Adana, 1 (A.A.) _ Hataydaki 

Sılayin başkanlığında yapılan Dil- faciaları bizzat hükfunetimize an-
yük l\lillct l\Ieclisi içtimaında ruz- latmak için Eti Türklerden AbdüL 
namede bulunan maddelerin müza- hami Hayyat'ın idaresinde beş kişi-
kcrosi ııi müteakıp 'l'ürkiye - Yunan den mürekkep bir heyet dün şehri· 
dostluk ve bitaraflık uzlaşma ve ha- mizc gelmiş ve .Ankaraya hareket 
kem muahedenamesi ile samimi an-

1 

etmiştir. 
(Sonu: Sa. 10. Sü. f) , _____________ ..,. ___ , 

Çankırıdaki zelzele 
Dün saat sekize kadar 14 

defa yer sarsıldı 
ŞEHRlMIZDEKt ZELZELi: 

Cumhurreislik yatı geldi 

Atatürk yatı dün 
gezdiler 

-
'(Yazı3ı 6 ıncı sayıfad,a 

Almanya ile ticaret 
muahedesi ·yapacağız 
Yakında "N·uman Menemencioğlu 
nun reisliğinde bir he)ret gidiyor 

~ 1 Evlenme yaşı 
., Erkek 17, kadın 15 şi bitir· 

meyince evlenemiyecekleı 

At.atüı·k'ün yüksek ı·ehht>rli~i al
tınllu. Mill,i Mücndclcyc ~iı·i711ü, olan 
Tüı·k milleti Jıal'il'i düşnınnlnrın iğ

fnllerino Jmpılnnlar tnrnfııulan ııın
ı·uz kaldığı nnıkrn enıct lcri, isynıı

Jnl'J \"c süiknstlnn yerinde \ C zamn
ıundn cczalandn·ıııı~tır. llıı l"<'Znlnrııı 

1nyiııiıufo hl.; hir \'akit :;-ah si snyılu
Lilcl'Ck kinlt•ı• , ·c hblcr yer hıılnrn
ınışt ır. :-su ti ece a<ln lt't in \'C kamın un 
icapları tnthil.: oltınrnu';tur. llu ada.
Jet \'e knnıııı kupları ela <tnimn mcnı 
1cket in \ 'C milletin l ük"c•k ıııenfant
lcrinclcıı mülhem olmuştur; gerek 
~liİli l\lüı~ndcle \ ' C gc·ı·ck İnkılftı> lla
ı·cketlcri hep l)U :-al ede büyük zafcr-
1cr ve ınuvnffnkıy<•tleı· kaznnmı':'tır. 
Oıı beş, on altı :.-.ene <' \'\ Cl :Milli )lü
cnclclc ye Jnkılfıp hamleleri önünde 
nı uka \ cnll't ~iisl r-rıni!;- olan en azılı 
lıtuhnlifler hile artık hu zafcrlcıin 

''O ınunıffnkıy<>t h•ı·iu pnrlaklı;l ı knr
ş ı sımln eliz çi>kmck mcchnri~·etini 

ılııyıırnktnclır; bir halde ki on be';'. 

Kast::ı:noni 1 (A.A.) - Dün saat 19 
buçuktan itibaren muhtelif fasılalarla 

biıincileri hafif ikincileri oldukça şid
detli olmak üzere dört defa yer sarsın
tısı clmu§tur. 

Çankırı 1 (A.A.) - Dün saat 20 ye 
üç kala olan ilk zelzeleyi takiben bu 
gün Sc•lt 8e kadar 14 zelzele daha ol
du. Zelzelenin §ehirde yaptığı korku -
dan halk geceyi açık yerlerde geçirdi. 
Ze12:1c . ufki olduğundan kayda değer 

hasarat yoktur. Zelzele vilayet dahilin
de 40 yerde hissedilmiştir. 

htanbul, 1 (A.A.) - Hu gece biri 
snııt 1 O u 50 dakika 12 ~aniye geçe, .. 
di~cl'i "nnt 20 yi ·l dakika 18 saniye 
geçe, üçüncüsü de 21 i 35 dakika :>O 
sa niye g<•çc olmak iizere üç zelzele 

ı~a~·cletll1mi~tir. 

Ankara, l (Telefonla) - Medeni 

kanumuzun 88. inci maddesinin tadili 

hakkındaki liiylhayı hükumet Mec)isc 
verdi. Layiha esaslarına göre, er.kek 

11, kadın 15 yaşım bitirmedikçe c-vlc. 

ncrniycccklcrdir. 

Şu kadar ki hakim tarafından fev

kalfıde hallerde ve pek mühim bir se

bebe mebni on beş yaşını ikmal etmiş 
olan bir erkeğin veya on dört yaşını 

bitirmiş olan kadının evlenmesine mü
saade edilecektir. 

ASIM US 

----~~~~~~~-.-~..;.._~-

la üy~~ ~@O~lfil~(®= 
nn mlYı!Saı~a~aımo~ 

iki yıld,z birbirini 
arıyor 

·---~--~~.._..---------~----. 
\ 

Bıınlarm üçünün de ayni nıcrkez

clcn, ~clc1i~i ,·c biı·inci ile üçüncünün 
oldukça ~id<l etli oldu~u, merkez üst
lerinin 1staııbulun ı;;arkmcla \'e 300 
l~ilomctrc ınc ... nfcclc bulunduğu tnk-

cliı· <•eli lmckt<'<li r. 

Elektrik şirketinde tesellüm 
muamelesine dün başlandı 

ilerde elektrik tarifesinde tenzi-
lat yapılacağı da umuluyor 

Hükiımetiıııize geçmiş olan elek
trik şirl•etlııin devir ve teslim mua
meles ine dünden itibaren başlan

mıştır. 

Ble ktrik şirlwtiııln hesaplarını 

letl\llc etmek lizcrc Ankaradan gcl-

f;lrke ti müdilrti D. Emin de iltihak et
miş l.ıulunın aktndır. 

Komisyona gene eskis i gil.ıi 13. Şe
fik riyaset etme ktedir. 

------------~- lüın ınucııııclesiyle meşgul olmakta-j
. mi:;; olan komisron, şimdi de tesel-

Dün nkşam kenrlis iylc şirket bina
sında güriişcn Kurun muhnrririne, 
teselliiın heyeti reisi B. Şefik şu iza

hatı vermiştir: 

N 04 33 dır. Aııl'nk hu komisyona. tC'lc>fon (Sonu: Sa. 4. Sü. 3.) 

n. lılcncmcııcioğ1ıı 

Ankara 1 (A.A.) - Almanya ile ye
niden bir ticaret muahedesini müzake-
re ve akdetmek üzere Berline hazira
nın son haftasında bir Türk heyetinin 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu heyet hariciye katibi umumisi 
büyük elçi bay Numan Menemencioğ
lunun riyaseti altında bulunacaktır. 

Heyet şimdiden istihzarata başlamış

tır. 

Karardan evvel ana baba veya va
sinin dinlenmesi şart olacaktır. 

Rüştü Aras Bugün Geliyor 
Ankara, 1 (Telefonla) - Hariciye 

Vekili Rüştü Aras l!l,50 trenilc lstan
bula hareket etti. Başvekil Celal Ba. 
yara mülaki olacaktır. 

Korku yatağı 
Bütün dünya zabıta hikayecilerinin en muk

tediri olan Edgar Vaıtasın bu romanında her 
saniye devamlı bir heyecan duyacaksınız. 

Varın başlıyoruz 
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No. 49 \'azan: Katdl n ırcaını D<afu o 
Teodora bunlan söyledikten sonra 

genç zabite rahat yolculuk diledi. 
Markilllils ertesi gün yola çıktı. 
Teodora ilk dostunu, ona kad nhk 

tadını ilk veren delikanlıyı hatırladı: 

Aleksiyos ... 
Aleksiyos uslu bir gençti. Henilz on 

beş yaşındaki Toodorarun delilikleri 
uğrunda hırsızlığı bile farkında olmak
sızın yapması onu gerçekten sevdiğini 
isbat etmez miydi? Çılgın kadın Bizan 
sın bataklığından ayrılamıyacağını söy 
Jediği zaman memedeki yavrusunu 
alarrık bir kuzu gibi, göz yaşlan doke
rek, tek başına Suriye yollarına atılışı
nı tekrar görür gibi oldu. Uzaktan u
zağa, hatti kendisinden geldiğini ha
tırlatmaksıırn ona yardım etmek arzu-

, sunu duydu. 
Acaba nerede bulunuyor, ne yapı

yordu? Oğlu ne olmuştu? 
Kfi.tibe bunu anlamasmı emretti. 
GUnler ve haftalardan sonra kısa bir 

rapor verdiler: Aleksiyos üç sene ev
vel Palmirada dizanteriden ölmüştür. 

Oğlunun nerede olduğu belli değildir. 
Bu ölümde eski dansözün de Uphe

iz payı vardı. imparatoriçe biran için 
bile olsa acım()k;tan kendini alamadı. 

Zaten onun karakterinin en sivn1-
mi olan noktası kendisine yapılan iyi
liği de, fenalığı da unutma;nasrydı. 

&ki hesaplarm ve kinlerin temiz
lc:nmcsine devam etti: 

Kacnyos yqillerin ahırlar mlldOrU 
ohnuştu. Teodoradan korkuyordu, fa
kat bunca yıllar çektiği sıkıntılann so
nunda ulaıtığı yeri de bir türlil bırak
maya kıyamıyordu. Bununla beraber 
bip::>dromun altındaki ahırlardan da 
hiç dışan çıkmıyordu. Çünkü Vene
tolar onu bir köge başmda güpc gUn. 
düz bir hançerle öldilrebUirlerdi. Bir 
gUn ona en çok güvendiği kadaşla
nndan biri: 

- Tcodora seni yakalamaları için 
emir verdi, çabuk buradan uzaklaşt 

Dedi. 
Bu satılmı! bir ada:ndı ve Ksenyos 

o akşam papas kılığında Potta Sidera 
dan kayığa bindi. Gene papas kılığın
da iki ki§i daha kayığa girdi. Bir köy
lü ve bir de asker gel:nce kayıkçılar 
küreklere yapıştılar. Hriso Keras'r 
geçtiler. Ksenyos ileride ve ince bir 
sis altında kalını~ gibi görünen Asya 
kıyılanna bakıyor; yeni macer<Xlan 
hoşlanmamakla beraber caruru kurtar
dığına §Ükrediyordu. 

Aya Dimitri (1) burnu hizasına gel 
lc:likleri ~aman papaslardan biri, arka· 
daşmı i§aret ederek kayıkçıya bağırdı: 

- Hey, biz kar ıya geçmekten vaz
geçtik. Sofi limanına çıkar. 

-Buraya kadar boşuna mt kürek 
sekmi olacağız?. 

- Paranı veririz. 
K enyosun canı sıkıldı: 
- iyi ama. kardeı, geç kalacağız. 
-. Bize ne? 

- Dönüşte eski yerinize götürür. 
Kayıkçı arz,ya girdi: 
....: Ben dönmiyeceğim. Karanlıkta 

oönemem. Delirmedim ya ... 
Kayıkçı rotayı sancağa çevirdi. Sa· 

raya mahsus olan Bukaleon 1im~u ö· 
nilnden geçerken deminki papas gene 
kayıkçıya seslendi: 

-Hey ... 
.._Ne var? 

- Sofi limanına kadar yorulma r 
;Bizi şuraya çıkar 1 

- Oraya mı? İçeri bırakmazlar •• 
- Biz sarayın kilisesindeyiz .•• Bıra-

kırlar .. 

Kayıkçı iki papası baştan ayağa ka· 
dar süzdü. Hemen onların dediklerini 
yaptı. Küreklere daha h!zlı asılması i· 
çin arkadaşma çrkıştr Çünkü saray a
daınlari1e şaka yapılamazdı. 

Ksenyos afallamıştı. 
- Fakat .. 
Diye kekeledi. 
Papos tatlı bir sesle onun sözünü 

kesti: 
- Kardeş ne tela ediyorsun? Bak 

~üneş batmak için acele ediyor mı.ı? 

Senden rica ediyoruz, bu gece bize mi
safir ol. Sabah erkenden yola çıkarsın. 
Hayırlı yolculuk sabah başlıyandU'. 

(1) Saraybumu. 

- istemem. Hriso Polis'te kalırım. 
Orada bekliyen var. 

Papaslar liman kapısındaki askerle
re bir işaret yapalar ve yol açıldı. 

Kapının iki tarafında mermerden 
ve büyük arslan heykelleri vardı. 

Karşıda başka bir heykel görünü· 
yordu: Bir aralan bir boğanın boynuz
larından yakalıyarak dişlerini onun 
b~ğazına geçirmişti. 

Rıhtım ve yerler tamamilc mermer
den yapılmıştı. Ksenyos hem korku· 
yor, hem de hayran hayran etrafa ba
kıyordu: 

- Vaktile Milrrulaya o kancıklığı 
ıapmasaydım r ... 

Diye düşünerek içini çekiyordu. 
Kayık ba;tan başa mermerle döşen· 

mit ve mermerden yapılmış olan rıh

tıma yan~tr. O zaman iki papas aya· 
ğa kalktılar. Dalgın bakınan Ksenyo.. 
sun iki tarafında durdular: 

- Harı:Ii, sevgili kardeşi Bu gece 
bize misafir ol da sevaba girelim! 

Ksenyos irkildi: 
- Hayır .. Gelemem. Hoşça kalın 1 
- Olmaz, geleceksin 1 
- Fakat zorla misafirlik olur mu? 
- Bazan clur .. 
Ksenyosun kollarma girdiler ve y~ 

rinden kaldırdılar. 
- Fakat bırakınız beni ... 
Eski ayı bekçisi aapaan olmq, titri· 

yordu. 
tki taraftan iki hançer uzandr ve 

kısık bir ıcs onun ktılağına homur 
dandı: 

- Çabuk yUrO, papas kılıklı ayı f 
Mukaddes Vasilisamu ıeni bekliyor! 

KUJçe halinde rıhtıma çıkaııdılar. 
- Kayıkçı, çabuk denize açd ve 

bunlan unut 1 
- Baglistüne sayın papas efendiler, 

ba§Ustllnel 
Kapılardan, avlulardan geçtiler. Yer 

altına ıdoğru merdivenlerden indiler. 
Basık ve dar koridorlardan sonra an· 
cak bir insanın ayakta durabileceği ka
dl)r dar bir zindana, daha doğrusu bir 
mezara attılar. Kalın kapı dışandan 

süı~ülendi ve bir anaht<1rın kilit 
içinde ıdöndüğü duyuldu. Bir saat ka
dar scnra kapı yeniden açıldı. Goril Ja. 
lıklı zindoncılarrn tuttukları meşalele
rin aydınlığında kızıl mantolu bir ka
dm ve arkasında birkaç saray adamı 

görüldü. Kadın içeri baktı. Ksenyos 
yalvarmak için bir adım cxtı. Teodora· 
yı ve onun iri kara gözlerini tanıdı. 

Ateşe tutulan ~lmumundan bir hey
kel gibi olduğu yere !iiliktU. 
Kapı tekrar kııpandı. Gfinlercc e 

haftalarca, can çekişen bir C!finm acsb 
ni andıran homurtular ve iniltiler du
yuldu. En onra onlar da kesildi ve 
ölüsü çıkarıldı. 

Prasinolann belli başlı reislerinden 
oltın Stavrakyos da ayni günlerde bir 
ziyafet ııonuntla kıvrana kıvrana ağ

zından köpükler saçarak öldU. 
Salondakiler onun haline bakarak 

sarnrdılar, ellerini kannlarına götürdil 
ler. Bazılannrn ~özleri birdenbire par
ladı ve parmaklarile küçük dillerini 
gıcıkl.ayarak o gilzct halıların, ipek c
dfrlerin üstünü iğrenç kusmuklarile 
doldurdular. 

Bu sırada dışr.rrdan alaylı bir kahka-
ha duyuldu. Vitalyanos: 

- Bu kimdir, yakalayın! 
Diye bağırdı. 
Fakat ne o adam bulundu, ne de 

Stavrakyostan ba§k<'.!Sı öldü. 
BiR MAHKEME 

Teodora, gençlikteki çzlgınlıklan anan 
lara, onun yaptığı i~ler hakkın~ 

yavaş veya yüksek seıle abp tutanlara 
hiç acımıyordu . Vaktile koynuna almış 
olan vahut ayıplanacak bir m<tcerasrnr 
gönnUş bulunil.'llaroan biri: 

- Ne günlere kaldık. Koca B,izans 
bit kaJta ın elinde oyuncak oldu. 

Dcrac hemen o gilnlcrde C,aybohıyor
du. 

O kadar ki mcv,cut zindanlar Y,etme
meye baıladı. Teodora bunların daha 
korkunıc ve esrarlı olanlarını da yap:
trrdı. Ccillit:Iar artmıştı ve her: türlü 
işkence fi.Jetleri de vardı. Bunlara dair 
hikayeler halk arasına yayWyor ve 
korku ile kanşık bir saygt yaratıyor.-
d.:. O kadar ki : (Devamı var.) 

ı· P riste bulunan 

"Define,, kimin? 
r ..... li~ .. b-;-·d·~ilıı-;;-~;;~i;-;;~-;-;-;aı ısı b"~i~u;u --;:;;;-d-;-· ... I 
: ev sahıbinin olaca <h, eğer vasiyetname bulun!llusaydı... = ! ........................................................... - .... _.__..._ ... _______ ........... ..........,( 

Fransada büyük bir def ine bulun· } 
duğunu telgraflar haber vermişti. 

ya.§ıyor ve 1760 da. Jan Lui Forj is· 
minde biri ile evleniyor. 

Bu nasıl giz:i 
izdivaç 

Amerika Dahiliye nezareti müste
§an B. Harold 1k'in, İrlandada Dub
lin şehrinde "Qizli,, oJaxak, 25 yaşın
da bir genç kı7.la evlendiği haber ve. 
riliyor ve resimleri basılıyor ..• Anıeri
kaya kar§ı gizli, fakat A vrupaya kal" 
şı alenen yapılan bu izdivaç hakikaten 
Amerikanvari bir ~y ! 

Yeni evliler lrlandadan Londraya 
gelmişler, oradan da Parise geçmiş -
!erdir. Balaylannda Avrupada yaşaya
cakları zannediliyor ... 

Tiryeste limanı 
Avusturyaya verilmiş 
olan imtiyaz Alman

yaya verilmedi 
llcrl~ ı (A.A.) - Bavııa .Ajnuı:;ı 

mulınlıll"inden: 

Cumartesi günü Ilcrlindo İtalya 

Ho Alnınnyn ara ·ırıda ill.lZa cdihıılş 
olan Uearct itil !lan hakkında ke
tilmiyct nıubnfnza edilmektedir. 
.l\fanmntlh bir nokta, yıı.ııl Almanya 
·vo A\·usturl'ada bulunan 1taıyım ta. 
bfiyctindcki Ynhmlllerln Ta:ciretl 
hakkında maliinıat. \'tu·dır. 

Hususi bir lW fna.uıe, bu Ya
hudilerin Yahudilere nit Cl'vetlel"in 
tnhrirl hakkındnkl son karanınmc
Joı• ahkdınma ui'bl tutulmamalnrmı 
z1lıunn altına almakttt.dır. Tir1•csto 
limanına gelince, cv,·eıcc Anısı.ur-
yaya ,·erilmiş olnn serbest liman im· 
tiyn.zı Almanya lç\n lhka cdllmr.miş· 
tJr. Çilnkil Almnnyn, Tirye teye mu
ayyen bir tonaj temin etmek istemo
ınJştJr. Yı!lnız gnzeteler, İtalyanın 
Tiryesteye mlltcvecelhnn ,·cya Tir· 
yesteden hareket sureUlc Almanrıı
dn ynpılncnk dcmlryoltı münakalltı 
tarifelerinin tadil edllnıiyeeeği bnk
knHln temlnnt ahUI';' ol<luğunu ynz· 
mnktndıl'lnr. 

Lüblana Sergisi 
Dost YugC6lavyanın Lfıblana şehrin· 

de 4 haziranda büyük bir milletler ara
sı sergisi açılacaktır. Sergide bilhassa 
Yugoslav sanayiinin eserleri mühim 
bir yer alacaktır. 

13 hazirana kadar devam edecek ser
giyi ziyaret edeceklere büyük kolaylık 
gösterilmektedir. Bu münasebetle, Yu
goslav Bulgar trenlerinde yüzde 50 
tenzilat yapılmaktadır. Yugoslav va • 
purlarından be>zıları da ayni tenzilatı 
yapmakta, bazıları ise ikinci mevki bi
letle birinci mevkie yolcu almaktadır. 
Hava yollarında da yüzde on tenzilat 
yapılacaktır. 

Bu müddet zarfmdn, sergiye girecek 
lerin vizeleri de Yugoslavya tarafından 
ücretsiz verilecektir. 

Bu, hakikaten büyük bir definedir 
vo masallarda anlatılanları hatırlat • 
maktadır. 

Pariste, Muftar caddesindeki bir e
'in duvarlarmd3 oluk gib,i san 
sarı altınlar akmaktadır... Duva. 
ra ve temellere vurulan her kazmada 
avuç avuç sarı altınlar çıkıyor ... 
Şimdi mahalle halkı buraya ••Altın 

mad~i,, ism\aj vcnqiştir ve haki~a.. 
ten altın madeni gibi, yere her l,az.ma 
vuruldukça külliyetli miktarda altın 
elde ediliyor. Hatti, altınların saf ve 
para halinde oldukları düşünüllirse 

bura~n her halde dünyanın en zengin 
altın madeni sayılır ... 

Bu "Altın Madenine,. ilk kazmayı 
vuran Flamino ~for isminde bir adam
dır ve bahçesinde define bulduğunu 
görünce, kanunun icap ettirdiği şekil· 
de, gidiyor polise haber veriyor ..• 

Bunun üzerine, polislerin nezaretin
de, Muftar caddesindeki evin bütün 
duvarları, temelleri kazılıyor ve kazıl
dıkça altın akıyor ..• 

Bu Servet Kimin? 
Kanuna nazaran, define: "Bır arazi· 

de bulunan ve sahibi kim olduğu ta
yin edilemiyen,, pa.rudır ve bu paranm 
yarısı bulanın, yarım da define kimin 
arazisinde bulundu ise onun olur_ 

Kanun gayet sarih. O halde bu, de. 
fine bulanla, evin sahibine ait olar 
cak. •• 

Öyle olacaktı, - eğer define ile 00. 
raber bir de yasiyetname bulunmamı§ 
olsaydı. Flamino Mor, il}t wrduğ\ı, 
kazma ile beraber çıkan altınlar ara· 
smda bir vasiyetname bulmu§t,ur. 

Vasiyetnameyi yamn, Fransız Kra
lı on be~inci Lul'nin seyisi Nivel'dir 
ve ııltınla.rmı evın duvarlarına gom-
düğünü zikretmektedir. 

O halde bu, bir define değildir, çUn
kü sahibinin kim olduğu malUm ... 

İşin kanunen halledilen şekli budur. 
O halde Muf tar caddesindeki ".Altm 
Madeni., nden ne Flamino istifade e. 
decek, ne de, o evde, yirmi beş sen~ 
dir, yanı ba§mda kendisine komşuluk 
eden çil çil altınlardan haberi olma· 
dan ya§ıyan ihtiyar kadın._ 
Muftar caddesi Parisin fakir bir ma· 

hallcsindedir ve burada oturanların ço
ğunu işçiler ve küçük esnaf teşkil e
der. Onun için, bir e\•in duvarlarından 
altın ııkması mahallede bir mucize gi
bi karşılanmış ve bütün mahalle halkı 
hemen hemen sabahlara kadar uyku
suz kalmıştır. 

Polis, evi kordon altında bulundu. 
rurken ve altınlar bir taraftan topla
nıp bir taraftan naklolunurken bütün 
halk da pencerelerinden, bir rnyanın 
hakikat olmuş sahnesini büyük bir 
heyecan ve zevkle se,>Tediyorlar. Gece 
sabahlara kadar uykusuz kalıyorlar ... 
E5nsen yatıp uyusa bile, hayallerinde 
altınların raksedeceği muhakkak ... 

Altınlara Bir General 
Varis 

On beşinci Lui'nln seyisi öldüğü za· 
man dünyada bir kızı kalmıştı. An 
Luiz ismindeki bu kız, baba.emm ken· 
disine duvarlar içinde bıraktığı altın
lardan bihaber, orta bir hayat içinde 

Turizm için 
Yeni Trak \'aınıı·u sayesinde ıstanbul - Bursa yolunun lic: ~nnto ln

IUf'..s.i nursuyı t tuulıuhın bir mnhaUes1 hallne gotfrtli. J\rtık salıahlc
yln Jstnnbııldnn çıknn bir kimse Bur.suya gidecek, orada lılr banyo a
lnruk, sonru gcno nk~m üstü evine \ 'C i~lnc dönebilecek. 

lö'akat bnldk ten l\ftlrmnro. havzasını bir turir.m mıntnknsı haline 
getirmek ve İstanbul ile Bun.ayı bu ıumtnkanın iki cazlhcli kutbu 
rnpmnk lstcyorsnk fstanhuldn tatbik cdllccc.k: lmnr plılnı ar:ı m<la 
Galnta kulesine bir asansör koynınt'"I, Burs.ınn. KeşJş dağıııa da. bir 
telcf~rtk yapmn~'l unutmıunıı hyrz. 

Zira Bursa. bil' su , chri oltlu~u ka(fnr bir clağ şehridir; hlr telefe. 
rlk yapılmadıkça t-.tnnbuldan Bul'saya günübirlik gidip gelmek mecbu
riyetinde olanlar için tnndnltdnn istifade ctmcğc hnkihı bulunrunıya
cnJ;"'l için bu ı;:flzel dağ şehrin turistik cazibesinden yüzde elli"l kay
bolmuş demektir. HASAN KUMÇA1'1 

Bu adam ölüyor ve kadm 1810 da 
öldüğü zaman serveti, çocuğu olmadı
ğı için, kendisi ile kardeş çocuğu olan_ 
lara kalıyor. 

Bunlar mira~ılann bugünkü varis
leri defineye de varis olacaklardır. 
Bunlardan bugün yalnız bir ki§i var· 
dır, bu da General Antuan Rober Sen 
Vensaıı' dır. 

~eral kendi inde Nivel'in 9).r res
mi bulunduğunu söylüyor. On Beşinci 
Lui'nin seyisi, katibi ve müşaviri ol
duğunu hatniıyan General Sen Ven
san bu ccdlerinin, servetini bir yere 
gömerek sakladığı hakkında ötcden
beri bir kanaat olduğunu da ilave edf_ 
yor, diyor ki: 

- Çocukluğumdanberi işitirdim, 
bizim mahalledekiler ve hısım akraba 
söylerdi: Klod Nivel'in, kızına bırak
tığı paradan daha fazla serveti oldu
ğu.na blr kana.at vardı. Hatta, bu pa
rayı yere gömdüğünü söylüyorlardı. 
Fakat, bu, bir efsane gibi deveran e
diyordu ve kimse ciddiye almıyordu ... 

"Bugün, bu define meydana çıkarıl
mış bulunuyor. Bence bunun tariht 
kıymeti daha fazladır ve bu suretle 
ortaya, NiveJ'in servetine dair en katı 
vesika elde edilmiş bulunuyor.,, 

Homeo ordusunu tec
blz için istikraz 

Bükı;eş, 1 (A.A.) - Maliyo neza
reti, dün sııhıı.h orduyu tcçhl:.G için 
bir dahili i.stlkrazn karar verınJş ve 
tııhrlllCl"inl plyasaşa nrzetııılştir. İ· 

kJ milyar 50 nıil~·on leJ•llk bfıo me>t-
14ğ hemen satılnuşt.ır. 

Bu l-.tlkrnza aft hıtzino bonolnn 
yüzde 4 buçuk faiz getlrmel tcdlr. 

kr~, 1 0-4 m f D 1 il1 IUlllı 

mUdataa bttt.çesfnden ödcnccoktlr. 

KUR N-
ABONE fAHf n:sl 

llımltket Utmltkeı 
trlndı dııında 

Aylık ea Jtı5 Krf. 
a a1tık 260 •2:1 • a a31·tık Ub 820 • 
Yıllılı GOO 1800 • 

Tıırifesındeo Balkan Hlrll J için ayd» 
otuz kuruı dil:Julür. Pusta birlığıne sir. 
mlyen nrlere yda )'etınlş bqer kuru~ 
ıamrnedılır. 

Aflqne kaidmı bildiren mektup ve 
telgraf ücrclint. 11lıone parasının poslu 
veya b:ınl.a ile )'<>ilama ücretini tdarl" 
kendı üzenne alır. 

Türkiutnln htı potta mtrkt:lnde 

K.UIWN'o abone 11azılıt. 

Adres dcği,tırmc Qcrell 2!1 kurtışlur L!"""!"-____ _ 

fflltü-ı-::a~~:~;·~~~~:ı 
6 ncı au • Gün ıo i 

===:===========~=======;=:::;r:::~===-=· 
Rcbiülahlr 1357 4 fi E 
Ruml Mayu l 354 1& 19 f 
lhl-ır günü 29 2!) İ 
Gün doAusu 4.31 4.30 : 
Giln b::ıtısı 17.35 19.3G l 
Snb:ılı namazı 2.34 2.33 ! 
Öğle " 12.12 12.12 • 
İkindi ., 16.t ı 16.12 
Ak,nm " 19.35 19.36 
Yat"lı ,, 21.32 21.33 
tınsak 2.16 2.15 ~ 

i . ..................................... -.................. . 
Dünkü Hava 

Hava yurdun Doğu Anadolu ve Knra
denlz kıyıl3rında bulutlu, dit;cr bölgeler
de aı bulutlu seçmiş, rüzgarlar Cenubl A· 
nadoludan ıarbl istiknmellen kuvveUJce, 
diğer yerlerden Jlmall ı~tıkamcttcn orta 
kun·eıte esmiştir. Dfin lslaalıulda hava 
kısmen acık seçmiş. ruzgı\r ıim:ıll ınrld· 
den sani}ede 4 - 6 mcırc hızla esmiştir. 
Sıı:ıt 14 de hava taıyiki 766.4 milimetre 
idi. 

Sühunet m yüksek 22.8, en düşük 13.7 
sanUgrat kaydo!unmuştnr. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
ANKARA - lltuıll \'tl•ll• dıinkü lrtl• 

maında Yıldır aarauında bulanan uki .,e 

1 

kıumtttaı kütilphantnfn Darülfünuna nok• 
line ve Darülfllnun kiitüpha.tıul ile I~ 
hldlne kanır oermlıflr. 

Bu kamr gene Darülfliruuılularımızı ıon 
derecede uvtndlrmlştir. 



Yaz geldi 
Artık dinlenmeğe ve eğlenmeye 

başhyoruz 
Yazan: NDzame'tit:Dını rNJazD'fF 130 esnaf ceza yedi 

Kış, bu yıl cok umutlanır gibi ol-ı deni başladığına dell\let edecek ~n ı t 
duydu. Haşin ve zalim saltanatını lar geziliyor. Harplerin, ilıtiHUlerin 
daha bir hayli devam ettirebileceği- ve buhrnnlarııı söndUrdUğü snyfiye
nı sandıydı. Eline geclrdiği tahta lerde hayat gene başladı. Unutulan 

su başları , dere kenarları, tenezzüh 
sahaları birer birer hatırlanıyor. Bir 
millette dinlenme ve eğlenme itiya
dı asla zoraki olarak yaratılamaz. 

E azı kasaplarda 
sattıklarından 

manda eti 
kapatıldı 

taııa ısınmış bir krallık naibi gibi, 
Yahut makamının gelirini tıkırına 

koymuş bir eski kadı gibi yerini ter
ketmck istememişti. Taze bahara 
fırtınalarını, kasırgalarını , yağmur

larını ve yıldırımlarını musallat et
ınlşti. Fakat yilrilyen hayatın, tabi-

Dinlenme ve eğlenme, ancak tarih
lerinde uzun refah V6 medeniyet dev 
rlerine rastlanan mille tlerin kfırıclır. 

Kültürde 
lspekterllk bürosu 

kuruldu 
attaki değişme iptilAsının n ı,endi- Biz böyle bir milletiz ve 938 de 
Sinden çok daha kahhar bir hakim bahar, 93 7 den daha iyi eğlendiğimi- İlk tedrisat espekterlerinin kültür 
olan zamanm önilnde, bugilnedeğln, zi, daha iyi dinlendiğimizi görecek. Bakanlığı umumi müvazene bütçesine 
kim, ne durup dayanabilmiştir? lşte, Vo gelecek her yıl bizi dinlenmeye nakledilmeleri dolayısile Kültür bakan 
nihayet, bUtUn teprenişlerine ve ina- ,.e eğlenmeye bir knt daha meraklı lığı ilk tedrisat genel direktörlüğüne 
<lına rn~men snçaklarımızdnn buz- refahı bir kat dnha yükseltmiş, din- bağlı bir (espektcrik) bürosu kurula-
larını, tabanlarımızdan lftstiklerini, lenme ve eğlenmeye daima daha bol caktır. Büro yakında faaliyete geçecek 
soşonlarını aldı, tasını tarağını top- zaman ayırabilmiş olarak bulacak- tir. ilk iş clarak bazı nakiller yapacak 
ladı, defoldu, gitti. tır. ve yeni birer vilayet teftiş ka!drosu vü-

Şimdl, aylarca dondurduğu faJcir Haydi vatandaşlar; dinlenme ve cuda getirecektir. 
kulübesine her delikten gilneş dalı- eğlenme mevsim! geldi. Neşemizi ve Bu arada teftiş kadroları da genişle-
Yor. Yalnnynğın ve çulsuzun bayra- kahkahalarımızı seferber edelim. tilecektir. 
nu başladı. Artık kenar ıuahallele- ~lzıırncttin :Xıt7Jf ilkokullar Tatil Edildi 
tin yaşlı nineleri, belediyenin kömür Ilk okullar dünden iti~rcn tatil edit-
dnğıtıp dagıtmıyacağını dUşünme- Sirkeci Garı Etrafındaki mişlerdir. İmtihana tabi beşinci sınıf -
Yor. Artık nezle ve zatürree, gözleri- Binalar lar da imtihanlarına başlamıştır. 
tnlze Azrailin iki müttefiki gibi gö- Sirkeci garının içinde çıkış tarafın- imtihan ayın 14 üncü günü akşamı· 
rUnmiyor, terletici ila,..lara, ıhlamur- na kadar sürecektir. " daki binaların yıkılarak burasının açıl-
larn, hardal yakılarına elveda. masına karar verilmişti. Kira tle Tutulacak Orta 

Son bir ay zarfında Eminönü kay
makamlığı da~ilinde 130 esnaf para 
cezası ile tecziye olunmuştur. 

Bunlardan başka Gedikpaşada iki 
kasap man!da etini muhtelif parçalara 
bölüp karaman eti diye halka sattık· 
lanndan dükkanları iiçer gün müddetle 

seddedilmiştir. 
Bund<m başka Sirkecide bir sinema

da sıhhi sebeplerden dolayı bir hafta 
mü:idetle kapatılmıştır. 

Ayrıca Balıkpazarında helvacı Ali 
ve Küçükpazarda fırıncı Lambonun 
dükkanları hakkında beşer gün, Kum
kapıda fırıncı Kirkor, Uzunçarşıda fı· 

rıncı Petro, Kapalıçarşıda aşçı Azarik, 
Asmaaltında Uzhanda kadayıfçı Lütfi, 
Küçükpazarda Pandeli lokantası hak
kınl:la üçer gün müddetle sed karan 
verilmiştir. 

Yolgeçen hanında izinsiz ahşap in
Ş41at yapıldığından burasının sahibi 
hakkında da yirmi lira para cezası ve

miştir. 

-0--

Telef on şirketinde 
Eski makineler daha 

iyileri ile değiştirilecek 
Nafia Vekaletinin verdiği bir karar 

üzerine İstanbul telefon şirketi merkez 
binasının genişletilmesine başlanmış

tır. Binaya Rıza paşa yok.ı.ışundaki ci
hetinde bir methal yapılmaktadır. Bi
nanın diğer kısımlarında da yapılan 
proje üzcrinlden tadilat icra edilecek

tir. 
Diğer taraftan idare, abonelerin elin

de bulunan eski makineleri de değiş
tirmek fikrindedir. Ancak, bu hususta 
bazı tetkikler yapmak lazım geldiğin
den, evvela bu tetkikler yapılacak ve 
sonra lazımgelen te§ebbüslere geçile
cektir. Söylenildiğine göre, değiştiril· 
mesi mevzubahs makinelerin yerine, 
sesi daha ayarlı ve net veren makineler 
konulacaktır. 

Artık dinleneceğiz. Dinlenecek ve Bu kısımda bulunan devlet demiryol Okullar eğleneceğiz. Kırlarda dolaşacağız, lan dokuzuncu işletmesine ait eczahane umu mAı ye rl erde yıkılan Binaların Enkazı 
<!ağlara tırmnnnca"'ız, denize girecc- Yeni yapılı:ın orta okullardan başka 

b ile polis mevkii olan yerler b-:>şaltıl· ğiz. Kotralarımııın, yolkealllerlmi· ki<a ile tutulacak okul binalan et<•· Ne :Yapılacak 
tin, sandal ve si ki !l erim izi a, tenez- m•~;~., yerle< de boşahnea y•kdma işi- imda alakadada<ea tetkikler yapdmak- Ç a 1 g 1 ça 1 a n 1 a r Tehlikeli görülen eski binalann be· 
Züh ı;emtlerhnizln dilmenleri, tıpkı ne başlanacaktır. tadn. tediye tarafından yıktırıldıktan sonra 
bir ib" ..... Kültür Bakanlıg~ ı bilhassa mevcut Esnaf' cemı'yetlerı"nden k er neşe sapanı g ı, m.armaraııın Lokanta binasının müsteciri ile an- an azının ne yz.pılacağı Sarıyer belcdi-

ını tın recek, mnvı sulara ka - laşma yapılamadığından iş mahkemeye ehliyetrıame alacaklar ye şube müdürlüğünce belediye reisli-sırt · l · h kira ile tutulan okul binalarından okul 

kaha ekeceğiz. intikal etmiştir. Bu iş de halleldilince olmaya elverişli olmayanlan tasfiye ğinden sorulmuştu. 
Y ı i b" ı edecektir . Tiyatro, konser, gazino gibi umumi 

en gem leriıniz Dursayı ır s- lokanta kaldmlacı'.ıktır. Keyfiyetin tetkiki hukuk işleri mü-tanbuı . h 
11 
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Ög"' ret e Ok il 600 yerlerde çr.ılgıcılık edenlerin kendi es-semtı a ne so tu ar. ı n o- Plevne Kahramanının m n u arı dürlüğüne havale edilmiş, müdürlük bu 
va ile Gemlik Durandan ela ~:akın. Mezun Verecek naf cemiyetlerine müracaatla ehliyetna- husustaki mütaleasını bildirmiştir. Bu-

AJmanyn~·a ısmnrladı~ımız dig~ erge- Metrukatı 0~ k 1 lı 1 ~ · mc almaları belediye zabıtası talimatna " o gretmen o u unun u yı verecegı na göre binalar yıkılıp tehlike gideril-

ıniler geldikçe, ınra11lyle Tekirdal'ı, Bundan üç ay kadar evvel vefat eden mezun -yıaı ııesen yıllara nazaran ol- mesi icabatından olmasına rağmen he· dikten sonra sahibine malftmat verile-
Gcılibolu, Çanakka)e ve Zonguldak meşhur Pilevne kahramanı Müşir Ga.zi dukça. fazladır. JJJen hif ~niıı ~x.etcı ~~fiil~ cek, ankaz kendisine teslim edildikt•rt 
d l b ı b' k t' h O f'k F z · ··1 t b 1 mediği görülmüştür. "' a. stnn u un ırcr uza ça sem ı a- sınan paşanın re ı ası •atma atıgu stan u kız ve erkek öğretmen oku sonra yıkma parası alınacaktır. 
lini alacak. Bu dinlenme sezonunda hiç varis bırakmamış olduğundan adli- lundan mezun olacaklar 200 kadardır. Belediye reisliği tarafından şubelere 
lstanbullular Bursnya nasıl nkm o- yece tmkesine vaziyet edilmiştir. Bu öğretmen okulu bulunan Türkiye gönderilen bir tamimde üminde ehli· --<>-
deceklorse gelecek sezonla da t.Ipkı büyük ailenin son ferdine ait olan ve vilôyetlerindeki mezunlann saym da yet vesika" olmayanlann musiki sanat Vilftyet Ve Belediyede 
öyle; Tokirdağına, Goliboluya ve bizzat büyük askerin zati eşyasını da 600 den fazladır. karları cemiyetine gönderilerek kaylde- Maaş Verildi 
Zonguldağa, Ereğllye, lneboluya a- ihtiva eden metrukatı ve Oöztepcdeki --o- dilmeleriı.in temini bildirilmiştir. Eh-kın edecekler ve faraza Tekirdağ<- k6şkü sat.ıacakur. liyeuiz olanların da çahşmasma mü- :Vilôyet ve belediyememurlanna dün nın o meşhur Y.apmcaklnrm<, Ça- Romen Gemileri Gitti saade olunmaması tejıliğ edilmiştir.. haziran maaılan verilınittir. MU...,ene 
vuşıarım, Kum bağ• bağlarının kli- Fındık Satışları Bir ay ka~ar evvel Haliç tersanesine --<>-- vergisinde ten:dlit yapı!Wğt için maaıı-
tüklerinden kondl elleriyle lrnparıp Fındık satışları yeniden har3retlen- havuzloomak üzere girmiş olan Delfi- Talimata Uymayan lar, kanunun tayin ettiği niıbetlerdc 

mi•tir. Fiyatlar da ,.ok müsait bir du- d d k" R d · ı bir fazlalıkla verı'lmı'•t"ır 
Yemek ı;ilJI masum blr ihtiras hem- :ıı :ır na a ın a ı omen cnıza tx gemisi ile El A bal s • 

rumda gittiğinden tüccarlar vaziyetten K b h ra arı İ K şehrllerimizi, bugünkU Yasıtalarla. ostanta gam otunun avuzlanma işi Belo:liye talimatına uygun olmayan § anunu 
son derece memnundur. Geçen sene b" · ld y d d .. Söze pek tatlı görünmeyen kruvazi- ıtmış 0 ugun an un Haliçten çıka- el arabalcıırının dün sabahtan itibaren iı kanunu mucibince, i•dnin sag~lıgwı 
mahsulünden bu hafta içersinde kilosu k 1 k 1 · d" s:ır Yerlere teşvik eclebllecek. ra mem e et erme onmüşlerdir. 1 ~ b ki 1 irin ne•ri lazım gelen nizamnam•nı'n 55 .J<uruş gibi çok iyi bir fiyatla bir hay memnu o masına ragmen azı mse c- :ır s .. 

Du yıl ilk deniz tenezzUhünü Trak li mal satılmıştır. Belediyeden izin Almaksı- rin el arabalan ile eşya taşıdıkları gö- tetkikleri ikmal edilmiştir. Hazırlanmış 
'Vapuru bnşarclı. Denizbankın davet-

1 
t kl b" b' . . . zın Yapılacak Bahçeler rülmü•tür. olan nizamname, memleketimizde ilk 

s e er ır ırını trıkıp ettiğinden :s illerine çok gUzel bir giln geçirdiği- ld Belediye zabıtası memurları bu ara- defa işçinin istikbalini hazırlayacak 
e c mevcut stokların tamamen tüke- Bazı belediye şubeleri tarafından te-ni gidenler sBvIUyorlar. DUn masa- b-'a ,. ı· k k k mık b' ı esasları tacımakta oldu;ıç..,,...;.ı .. n alaka-

" neceği anlaşılmaktadır. Alıcılar Alman- mizlik amelesine şurada burada, büyük °' rı l'cv rere ayma a 
1 ına a- :ır 1> ..... _.. nım Ustnnde bir başka davetiye bul- ya, Fransa ve Amerikadır. küçük bahçeler yaptırıldığı, bunların rına getirmişlerdir. Bunların sahiple- darlar tarafından büyük bir sevinçle 

dum: Çocuk Esirgeme Kurumunun b k · rindcn para cezası alınacaktır. beklenmektedir. a ımları için tahsısat olmadığından 
Calnta şubesi de bir deniz tenezzühil k f R · i 1 A Zah1°re Bor•aaı ısa bir zaman sonra ena bir hal ve aptıye ma a'"' b rtıyor 

0 

ince sazlı ve cnzlt bir gemi, b6yle bir lzmlr Eolern&S• manzara gösterdikleri halkm şikiyetin Son senelerde rabtiye imalatı bir Dün zahire boısasında Ziraat bank•· hazırlamış. ı:::aziraıım altıncı günil 
gcızlntiyo imkan bulabllccck mesut yo o a I Fu 8 rı den anlaşılmıştır. hayli artmıştır. Senelik imalat g~en sı 5,28 den 162 ton buğday satmıştır. 

Belediye reisliği şubelere gönderdiği ve evvelki senelere nazaran 5 milyon Aynca, makarnalı buğdaylardan da ki-

En ucuz :ıtıc Yeriş, bol (~"lcııcc ve uir bir tamimle bah,.ı: yapmanın esas iti- fazladır ve §İmdiki halde 30 milyona losu 6 kuruştan 96 ton bugyday satıl 
ve şiiri bol bir mehtap vaadediyor. v e ::ı -

~iftıero Mnrmarada heyecanı, neşesl 
tok yeniliklerin do{tduğu yerdir. 1\lut· barile iyi bir hareket olduğunu, ancak çıkmıştır. Rabtiye imalatı ile memlekc- mıştır. 
a · :ı ış ıra ''c zıynrcl c ınız. '' ı yon- bakımsız kaldıkları için sonradan bir timizde meşgul olan bir tek mücesesc Tüccar malı olarak 5,37. 6,10 dan 3 Modadaki deniz klülıümUz kikleri- ı k · ı· "k • d" · 'f'I 

dan aznt etmeğe hazırlanıyor. Deniz 
20 

Affudo• • 
20 

liıtı.ll şikayet mevzaa olduklarmı bildirmiş, vard,r. vagon buğday 6atıhnııtır. Piyua istek· nı, kotrnlnrım, Kalamış kıyıların- l:ırcn müşteri, mallnrınızı bekliyor. 
banyolarımızda, plt&jlnrda son hazır- 1 rn.'t.'\ ' merkezden izin almadan bahçe yapıl- Fakat istihlak fazlalığı devam ettiği li vaziyetini muhafaza ettiği için hara-
hklar tamamlnnıyor. Pazar sabah- -••••••••••••••• mamasına alakadarların nazarı dikkati takdirde bu müessesenin ihtiyacı tama- retli muamelelerin bütün :ııafta devam 
ları, deniz hasretine fazla. tahammül _.., _____ ,__._, ________ çc,_k_i .. lm-iş-ti_r_. ____________ m_i_ıc_k_a_l"§_ıl_a_m_a_sı .. ı_·m_k_a_n_ı_y_o_k_tu_r. _____ e_d_cc_c_ğ_i_u_m_u1_m_a_kta __ dı_r_. -----

edcmiyen ilk knfltelerin garlara, 
\'apur iskelelerine hUcum ettiklerini 
(;Örüyoruz. 

Dinlenmek ,.e eğlenmek. 
lşte didinme ye çalışma medeni

Yetınin iki hedefi. Du asrın medeni 
lnilleti, ynlnız vatanını modern tek
lllğtn atolyesi haline snkmuş olan 
bilgi ve fildr ft.leminin flerl bir yar
dınıcısı haline yilkselmiş olan millet 
dcğUdtr. Dlnlenmcslnl ve cğlenme
stnı bllcn mlllettir. 

Dlnlonobllen ve eğlenebilen mil
let, çalışma ve didinme gUnlerinl boş ' 
geçirmemiş olan mtllettlr. Giriştiği 

işlerde muvaffak olmuş, kazanmış 
''0 kazandığım yolunda sarfetmeği 
tlğrenmtş millettir. 
b Gelen her yıl bizi bir parça daha 

1 
Öyle bir millet olmu~ bµluyor. Mem 
etettmtzln her tarafında bir refah 

Kızılfiy h.aftası dünden itibaren b~1am1ştır. Haftanın canlı olmMı için biitün 'kaza ve nahiye k.ollar1 geniş bir program hazırlamtfl.aidtr. Bu anı: 
da Wrt Haziranda Taksimde Biiyük bir m•üaamere verilecektir. Dün ak§am Fatih Halkevinde bu mevzu. etrafında bir. kon/ertJM ~gibi §eh""~ 
lif yer'leriM de levhalar asılmııtar. 

_ıllillııfl ___ .... _ 
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Almanya 
Çindeki askeri muallimlerini 

geri çağırdı 
Hankov l (A.A.) - Çin ajansı bil

diriyor: 
Almanya büyük elçisi, Alman hilku· 

metinin Çin hilkumeti nezdindeki bü
tün Alınan askeri muallimleri geri al
dırmağa karar vermiş bulunduğundan 
Hariciye nezaretini haberdar etmiştir. 
Bu muallimlerin Çin hizmetinde kal
makta dcvi"Jnl talepleri rd:ldolunmuş

tur. 
Çin mahafili, bu keyfiyetten çok en

di§e etmektedir. Zira, bu Alman mual
limler, milli müdafaayı alakadar eyli
yen birçok cırarı biltnektedirler. 

Hankov 1 (A.A.) - Çin ajansı bil
öiriycr: 

Salihiycttar membalardan alınan ha-

berlere göre, Japonya, Pekinde tesia et
tiği Çinin tanınması mukabilinde Al
manya ve italyaya ekonotnik menfaat
ler vaadetmi§tir. Roma ve Bedinin Ja
ponlar tarafından tesis eitlilen yeni Çin 
rejimini yakında tanıyacakları tahmin 
olunmaktadır. 

Tokyo 1 (A.A.) - Domei ajansı bil
diriyor: 

Japon makamları, salı sabahr Hakad
to adası sahilleri kenarında karaya o· 
turmuş bulunan ve Japon kara sularına 
teeavüz eylemi§ olduğu tahmin edilen 
Vladiv'C$tok kumpanyasına ait bir Sov
yet krovctini yolundan ahkoymu9tur. 
Korvette 153 kişi vardır. Kaptan ve 
ikinci kaptan istievap olun&eaklaridır. 

harbi ispanya 
togiltere sivil halkın 

man edilmemesini 
bom bardı· 
istiyecek 

Londra l (A.A.) - Lord Halifaks 
ile B. Azkaratenin dünkü görü~melerl 
~snasında, ispanya bilyükelçisi İngiliz 
Hariciye nazınnın nazarı dikkatini, 
Frankistlerin ıivil ahali üzerine yaptı .. 
ix bombardımanların yeniden başlama
sı keyfiyctl üzerine celbetmi§tir. 

Sanıldığıni) göre, Lorfd Halifaks, B. 
odc Arkarateye, lngiliz: hükfunctinin 
bombardımanlara bir nihayet verilmesi 
hususunda biltün nilf uzunu istimal e· 
deceği teminatını vermiştir. 

Madrit 1 (A.A.) - Tcruelin cenu
bunda cumhuriyetçiler evvelsi gün zap· 
tetmcye muvaffak oldukları Aldeuera 
rnevzüıll bugün terketmeğe mecbur ol
muşlardır. Franko kıtaatı Valensiya is
tikametinde tazyiklerine devam etmek
tedir. 

Saragos 1 (A.A.) - Röyter ajansı 
muhabirinden: 

Teruel mmtakasındaki Frank:iıt kı· 
taat, hali hazırda Valuıalyarun Uk ınU· 
dafaa hattı addedilmekte olan son de-

rece müstahkem mıntakayı aşmışlar

dır. Bu kıtaat, Stıguntc ıehrine doğru 
ilerlemektedirler. 

Salamanka 1 (A.A.) - General 
Franko, beraberinde mim mlidafaa ve 
dcUıiliyc naı:ırları olduğu halde Vina
ro.r:a gitmiş ve orada harp filosunun 
birç.c.Jc cilzUtaınlannı tef tlt etmi§tir. 

Salamanka 1 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğ, Temel cephesinde Moskerla 
mmtakaımda Franki&tlerin Bağteten 

Sobradosa tcpe&i ile Limarcaden De· 
moraya giden yolun §İmalinde klin bü
tün dağları zaptetmiş ve ldilşmanı iyice 
yerleşmiş olduğu mevzilerden ~ıkamuş 
ve acilen ricate icbar etmiş olduklarını 
bildirmektedir. 

Frankiııtlerin ileri hareketleri diğer 

mıntakalarda da devam etmiştir. Kaı>· 
tellon cephesinde Frtınkistler Macia • 
dö - Tarreva ıdağlarını tamamile ele 
geçirmişlerdir. 

Frankistler, birçok esir elde etmişler 
dir. Düşmanın zayiatİ pek fazladır. 

Bir İngiliz mebusu 
Karşıhkh yardım paktları 

yapllmasını teklif etti 
Londra, 1 (A.A.) - Avam Kama. 

rasmda mebus Mander, sulhün muha
l'!zası ve arada çıkacak ihtilafları di
ğer akid ta.rnflarm !hakemliğine tevdi 
etmek Ur.ere sebebiyet verilmeml3 bir 
\eeavtiz ka?'§ısında kar§ıhklı yardım 
paktı akdine teşebbüs edilmesini tek-
İif etmi17 ve bu paktta İngiltere, Fran
iıa, ltalya, Almanya, Sovyet birliği ve 
Ciiğer devletlerin i§tirak edebileceğini 
ili.ve ctmi§tir. 

Hariciye mUst~n Butler, verdiği 
cevapta bu gibi müzakerelerin müsbet 
bir neticeye varabileceğini hiç de zan. 
rictmiycccğiui söylemi§tlr. 

Londra, 1 (A.A.) - Ba§Vckil Çam
'berl&yn, dUn muha!azaknt- partiye 
mensup bir heyet kabul etmiştir. Bu 
heyete riyaset etmekte olan Edvar 
Vrig, muhafazakar parti namına, Ba§. 
vekilden harp esnasında kUllanılmak 
il zere erkekler ve kadınlar için f i§ler 
vücuda getirilmesini talep etmi!}tlr. 
Bu ffglerc, bir harp eana.sında kadın 

ve erkek herkesin yapabileceği biz • 
metler kaydolunacaktır. 

Ba§vekil Çembcrlyn verdiği cevap
ta ezcümle demiı;tir ki: 

"Ben gahsen, bu gibi fi§lerin fena.· 
lıklan iyiliklerinden fnzla olo.cağuu 
zannediyorum. Maama!ih, bükiunet 
bu plii.ru ciddi surette nazarı dikkate 
almıa bulunmaktadır.,, 

B. Çemberlayn'in bu beyanatı, mec· 
buri askeri hizmet etrafında birkaç 
gündenberi doln.~makta olan 11ayialar 
sebebilc oldukça mühim geni§ akisler 
doğurmuştur. 

Bu şayialar, ma!Um olduğu üure ev
velki gün milli müdafaa nazm B. Jn&. 
kip'in avam kamarasında yaptığı bir 
beyanatla. baelamııtı. 

B. lruıklp o zaman eunlan söylemi§. 
ti: 

''Bir ha.rp esnıuımda derhal parlA. • 
mentoya tevdi eylemek Uz.ere Jngilte
rede mecburi askert hizmet tesiı;i hu· 
ıuıunda htik!unetin elinde hazırlan • 
mı§ tam bir proje mevcuttur. 

Sudetlerin dileğini Çekoslovak
ya kabul edemiyecek mi ? 
Londra, 1 (A.A.) - Ta.ymlıı ga.zc.. 

tul yazıyor: 
Hariciye nezareti orta Avrupa dai

resi tefi Strang, Prııg • Bcrlin - Paris 
aeyahatinden dönmli§tUr. Kendisi, çok 
faydalı bir vazife görmüştür. 

Diğer taraftan Sildet mmtakaaında 
yabııncı mU§a.hit bulundurulmuı me -
seleıl, çok az terakki etmi5tir. Esasen 
gerginlik azalmış ve her iki ta.raftan 
da bariz bir disiplin muhafaı.a edil -
mekte bulunduğundan bu mesele, He-

Almanyada zabitler 
Hitlerlo resmini çe

kemlyecekler 
Berlin, 1 (A.A.) - Mareşal Göring 

Üniformah subayları, B. Hitlcrin ordu 
yüks k §ef i sıf atile yaptığı teftişlerde 
ve geçit resimlerinde ve umumiyet iti
baıilc subayların vazife halinde bu -
lunduklan esnada B. Hitlerin fotoğra
fını almaktan meneden bir emirname 
neşretmiştir. 

Mareşal Göring, b~kumand:.rnm fo. 
toğrafını alıaanm "yerinde olmıyan 

ve askerliğe yakışmıyan bir hareket,. 
olduğunu bildirmektedir. 

"Sarışın kadın,, 
Amerikalı zabitler sorMuya 

çek ildi 
Nevyork, l ( A.A.) - Amerikan or

dusundan 4 1.abit ile Broman vapuru
nun Jkincl telsiz zabiti, "Sarışın ka • 
dm", ve aslen Alman olan diğer bir 
kadın ve gene aslen Alman olan üç 
kl§f, ecnebi casusların fanliyetlcri 
hakkındaki tahkikata devam etmekte 
olan bilyük federal jüri tarafından 

dinlenmişlerdir. 

İsticvap edilen Amerikalı zabitler, 
Fottcn Kalest kumandanı Albay Eg-
1~ ile iki binbaşı ve bir yüz.başıdır. 

Albay Fotten, ordunun eski iatih
rarat nı:asından olup ordunun esra.rı· 
nı elde etmek istiyen birtakım kimse
lerin tehdidine maruz kalmıştır. 

-0--

Yeni harfli banknotlardan 
piyasaya çıkanlar 

Ankara, 1 (A.A.) - T. C. M. Ban· 
kasından: 

Bankamız.m 15 ikinciteşrin 937 ta
rihinden itibaren tedricen tedavUle 
çıkarmıya baeladığı yeni harfli Bank· 
notlardan 1 Hazl.ran 9. 8 tarihine ka. 
dar: 

Be§ liralıkle.rdan 25.475.01 O 
On lirahklardan 2.999.780 
Elli liralıklardan 7.614.300 
Yüz liralıklardan 15.435.000 
Cem'an, elli bir milyon 424 bin 90 

lira tedavüle çıkarılmıg ve mukabilin
de eski harfli banknotlardan ayın mik· 
tar yani 51 milyon 424 bin 90 lira te· 
davülden kaldırılmıştır. 

o 

Fransız hariciye nazı· 
rı seflrlmlzle görüş il 

Pariı 1 (A.A.) - Fransa Hariciye 
nazın Bonnet bugün İngiltere büyük 
elçisile Tilrkiye büyük el~isini kıı.bul 
etmiştir. 

Elektrik şirketi 
.( Vctarafı 1iiıcif.l6) 

- Bugün şirketln bUtUn tesisatı

nı ve emvalin! tesellüm muamelesi 
başladı. l~e SilAhtarağadan giriş
tik. Envanter muclulnce, şirketin şe
beke üzerindeki bütün muhavvilele
rlne ve emvaline şamil olacak bir 
tarzda tesellüme devam edeceğb; 

ve bu J~lmlz çok sumılycoek. l\:ntı

yetle karar verdlG'imlz üzel'e, tesel
lüm işini haziran ayının otuzuncu 
gUnU bitirmiş olacağıı:. Tesellüm 
munmelesi de..-am ettiği mUddetce 
şirketin memurları da bize refakat 
etmektedir." . 

ŞctlCln rlyaeetlndekt tesellUm he· 
yeti, hesapları tetkik esnnsmda. gös
terdlll derecede, bUyUk bir muvaffıı.. 
kıyetla bu ffl de başarmak azminde· 
dlr. 

5lrkeUn deni işi bUtUn tctcrrllatl
le tamamlandıktan sonra, elektrik 
flyatlnrı Uzerlnde bir tenzilat yapıl
muı lhtlmall mevcut olup olmndığı
na dntr bir sun! ı:;ornn muhnrrlrlml
ze, B. 5etlk demtııttr kt: 

.,_ Du mesele f)lmdlllk bizim en· 
llhl)'cUrotz haricinde bulunuyor. 
Fakat bUtUn bunlnr halkın menfaa
tini dUeUnmek bakımından ha.rcnnan 
emekler otcıuğunn göre, ilerde elek
trik tarlteslndo de bir tem;IUıt ya
pılmasını hevlmb; Umlt cdC'bllirtr.." 

len, pek o kadar da müstacel değil -
dir. 

Ankara dan: - ,,--,, ... ,... -- --
Avizeler yasak 

Resmi dalrelerin 
elektrik tenviratı 
Ankara, 1 (Telefonla.) - Resmi dae 

irclerde elektrik tenviratının temdi • 
dine dair layiha ruznameye alındı. 
J..Syihaya göre Vekil ve müsteşar oda
lariyle kabul ve içtima salonlarından 
ve müstakil dalreleriıı riyaset odala. 
rile ınüstakil umum mUdUr ve kuman. 
danlıkları odalurmdan ve vilayet ma
kanı odalariyle içtima salonlanndan 
gayri devlet dairelerindeki elektrik 
tenviratı 6 - 8 mctremurabbaı zemin 
sathına 100 volt hesabilc direk veya 
difozorlu l~mbalarlıı. yapılacaktır. 

Bu dairelerde ziyn kudretinin ziya
ına sebep olan avizeler kullanılamıya
caktır. 

--o-

Vedat Nedim 
Turizm Şubesi Müdürü 

OLDU 
Ankara, l (Telefonla) - Türkofis 

Tuıizm şubesi mUdürlüğilne sabık 

matbuat umum müdürü Bay Vedat 
Nedim Tör tayin edildi. 

Basın Birliği Kanunu 
Ankara, 1 (Telefonla)-Adliye eneli· 

meni Basın Birliği kanun projesini 
tetkike ba~ladt. Yarın ak§ama kadar 
tetkiklerini tamamhyacaktır. 

Gazete ve mecmua çıkaranlarla bun· 
larm yazı, xeeim, haber, tashih i§le -
rinde müstemiren para ile çalışanlar 
Birliğe aza olacaklardır. 

Bunlar Birlik azası olmadıkça bu 
i§leri yapamzyacaklardır. Birliğe ka • 
yıt için Matbuat kanununda yazılı ev
eaf ı haiz olmak kifayet edecektir. 

Meclise Verilen Layiha 
Ankara, 1 (Telefonla) - Ordunun 

MenelU köyünden HUsnU oğlu Mehmc. 
din ö!Um cezasına çarptırılması hak
kındaki mazbata Meclis rumamesine 
alındı. 

Orman koruma eratı ttılimgahta bu· 
lundukları müddet q,rfındl\ kendileri· 
ne yapTlacak yardıma dair layiha 
Meclise verildi. 

Hava Yolları Te§kilat 
Layihası 

A.nko.ra, l (TelefonJa) - Devlet ha· 
va.yolları .umum müdürlüğü teşkilatı 
lıakkındaki layiha Nafia bütçe encü
menlerinden geçerek ruznameye alın. 
dı. 

Kültür Bakıınlığma bağlı Ertik o
kulları mütedavil sermayesi hakkın -
daki layiha rmnameye alındı. 

Encümenlerde Görüşülen 
işler 

Ankara, 1 (Tele!onhı.) - Dahiliye 
Encümeni mübadele ve tcfylz i§lerlnln 
katı tasfiyesi ve neticelenmesi hak -
kmdaki kanuna ek lü.yihayı görü;Jtü. 

Maliye encümeni DamgtL kam.uıunda 
yapılacak değişikliğe dair layıhayı 

müzakere etti. 

Resmi Daireler Arasındaki 
ihtilaflar 

Ankara, 1 (Telef onla) - Umum! 
mtilhak ve husW>i bütçelerle idare edi
len daireler arasındaki ihtilatların 

tahkim yolu ile halli hakkındaki layi· 
ha Meclise verildi 1§.yiha esaslarına. 

g8re bu ihtilA..flardan umumi bütçeye 
dahil daireler arasında.kiler Vekiller 
Heyetince seçilecek hakemler vasıtası 
ile hallolunacaktır. Uyihada diğer fü· 
tilatlarda. kimlerin hakemlik edecek
leri tasrih edilmi§tir, 

Avusturyalı Profesörlerle 
Müzakere Baıladı 

Ankara, 1 (Telefonla) - Viyana 
Üniversitesi profeaörlerinden radyo -
log Sgalitzcrin İstanbul Üniversitesi
ne gelmesi takarrür etrniatır. 

l1ukavelesi bugünlerde imıalo.na
caktır. Bundan ba§ka. bazı Avustur
yalı profesörlerin de Üniversitemize 
gelmeleri jçin müzakerelere devam o
lunmaktadır. 

Maarif Vekilinin Şark 
Seyahati 

;\nko.ra, 1 (Telefonla) - Maarif 
Vekili bu ayın ortalarına doğru Şark 
viluyctlerimizde bir tetkik seyahatine ' 
sıkncaktır. 

Bu arada Diyarbakır, ElAzığ, Van 

Umumi af 
(Ust tarafı 1 incid.8) 

on nltı yıl CYYCtt Cumhuriyet dUf• 

nıımlnruım Unılt l.m •l dıkları harici 
km·vctlcr duhl Türk DevletlnJn eıı 

nmlıui dostlnı·ı mcvkiinc geçmiştir• 
lltillls'a oıı beşinci ynşınn bıısmtık 

Uzorc bulunan Cumhuriyet ltcjtnıi 
bu tnrzdnltl bir umumi uf ile daJıilO 
oldl1f;u kıulnr, hnl"ico knr~J dn. ~yıo 
clrunek istl.yor: 

- JJu .... iin dünJ nıun bcmon hor t.J• 
\ 

:rnfındnn ı~jiıu bnhranlarmdaıt 

bnh o<.lilen bir do' iı'do )'nşJ)'<>' 

ruz. En ilcı·i \'O en Jm\'votll a• 
yılan nımnlckctl~ıin lıaıltshanelcri" 

DO bnkıJsm, nuralnl'J lınştanbaşa Q• 

ynsi mı hkümlar ile <loludur. IIattj 
bıız1 memlokctlol'ln bnpbhnnclori 6.1-
yn i mnhl iimlnl'I nl nmclıl;.rı için mnb 
1 fmılnr \"O şüplıclilcr için hnsusJ 
.kıunplnr kuı·ulnıuştuı·. 

'l'UrkiJto Oumhul'iyctl böyle al ·aşf 
buhmnlnr içinde ~ırımw.n d\lnyg. l• 
çcı-1 lndo bir tok müstcsnıı olduğunu 
göstermek için sııyılnrı artık poJC 
mahdut olan sfynşJ sıtçlularını dıı al
fcdiyol'. Cunıhtıl'i)·cUıı on beşinci yd• 
cfönümü bnyrnmmn. onlıırın dn. :l~
rak ct.melorJuo JrnkAn \'crınck ieıt.e· 
yor." 

Dmnek istcyoruz Jd bugün UAn O" 

dilmek \i:ıol'o hnzn'lannn uınumt af 
knnumı dnhlldo ve hnrlçtc elde ecll• 
len muzııfCorlyctlcrJn ve muvaffakJ• 
yetlcrln mesut bir nctJccsldir. Yüzel• 
lillklcrlo 1 UklAl mnhkcmelerl vo 
hu usi lıoyetJcr mahl·ftmlnnna şamU 
olncnk dercce<lo g<'..ıılş bir nmumt af 
Oumlıuriyctiıı ıtejlınlnin Jmvvetino 
vo istikrnrmn olan itimnd.mm en 
canb bir ifade idir. 
~ 

iŞ BANKASI KUMBARA KEŞi· 
DESiNDE KAZANANLAR 

Ankara 1 ( A.A.) - Türkiye İf ban· 
kaımm kumbaralı ve kuınbara61z kü
çük cari hesapları için tanzim ettiği ik· 
ramiye planının haziran ke§idesi bugün 
yapı1mııtır. 

1000 liralık ikramiye İımirde 1068 
numaralı heı;ap sahibi Yqsufa, 500 li· 
ra.lık ikramiyeler Beyoğlunaa 7792 nu· 
maralı hesap sahibi Aliye ve Ankırada 
7165 numaralı hesap sahibi Oımın 
Mustafaya ve 250 ;er lira kazananlar 
da §Unlaııdır: 

Ankarada 25029 Remzi, istanbulda 
78410 Sami, 73395 İbrahim. 

ASIM US 
o o 

Norveç bUhumetl de 
bitaraf katacak 

Oslo, 1 (A·A.) - Mebusan Mecllli 
Hariciye encümeninin 25 Mayıs tarih· 
il bir talnirinl ittifakln kabul etmlt· 
tir. Bu takrirde Norvcçin her tUrlil 
harp lhtillıtlnrı hariclnde kalmuı la. 
zım olduğu ve meclisin Norveçin mem· 
leketin tasvip etmediği her muh~ 
bede hatta Milletler Cemiyetinin ka· 
rar vermiş olduğu bir hareket dahi 
olsa mutlak ve ş:ı.rta gayri mullAk bit 
bitaraflık muhaf nza etmek hakkUU 
muhafaza etmekte bulunduğu beyan 
edilmektedir. 

-<>--

Berlinde 330 yahudl 
tevkif olundu 

Berlin, ı (A.A.) - Zabıta, bilhassa 
Yahudilerin devnm etmekte olduklarl 
Kurfuerstcndam caddesinde k!in Ud 
bUyUk kahveye bnskın yapmışla>3ır. 

317 si Yahudi olmıık Uzere 339 ki§i 
tevkif edilmiştir. Tevkif edllmlg olall 
eşhas arasında 76 sabıkalı bulunmak· 
ta.dır. 

ve Erzuruma uğramalan muhtemel -
dir. Refakatinde Ve]{e.let ileri gelenle
rjnden bir heyet buhmııcak, v~a. 
kurulacak üniversite bakkında. tet "' 
kiklerde bulurıa.caktır. 

Van üniversitesi hakkıııdaki ha.zıt· 
hkhı.ro devam olunmaktadır. 

Tayinler 
Ankara, 1 (Telefonla} - Trabf.O!l • 

lran transit yolu ikinci nııntaka bal' 
mUdUrltiğü işlerini görmekte olan Jl'e~· 
mi Tokay 80 liraya tcrfile Ağrı NJıfl. 
mUdUrltiğüne, Çankırı defterdarı per' 
tev Yücel Rlzcye, Rize defterdarı sıı.• 
dık Güven J{astamonuya, Kasmatorııl 
defterdarı Ziver Benli Çankırı def "' 
tcrdarhğma tayin edilmitlerdil'. 



MAHK~MELERDE 
Bitler olmaz olmaz 

diyor 

aeı~ü gazi-n-ö-su----ö~ .......... Ün· 
de bulunan ceset 
Şoför Rahmi dün 

tevkif edlldl 
2S-26 mayıs ıecesi Harbiyede Belviı 

llzinoau önünde, maliye memuru Bed
ri Alkanı çiğneyen ve aonra cesedi ga
ıinoun önüne çekerek kaçan ıoför 
~n yakalandığını dün yumıı • 
tık. 

Şoför Rahmi dün adliyeye acvkedi
ltrek 2 inci aorgu bakimliline teslim 
0lunmugtur. 

Rahmi poliste verdiii ifadeıinde 
.. Biır jen gelirken, birden otomobil 

laçka yapar ıibi oldu. Akabindı de ar· 
~ bir hmltı itittim ve bafll"I çe
'lirince, bir adamın yarah olarak yola 
'llzandıjını ıördüm. Yoluma devam 
edecektim. ama, insanlık hislerim ıalip 
&eldiiinden karakola ıiderek, caddede 
bir yarah var, diye haber verelim, ve 
'°'1ra kaçtım,, diyordu. 

llalbukı dün müddeiumumı1ilrte Yer· 
dili ifadesinde suçunu tevil yoluna 
lapnuı, demiıtir ki: 

OtomoblJimi garaja bıraktıktan son
ra, yaya elen-ak Mecidiyeköyündeki evi· 
IQe &idiyordum. Belvü guinosunun 
&ıüne gelince, yerde bir yuaJı glrdtbn 
llaayene ettim. Mtitbif surette rakı 

·kokuyordu. Polise baba nrdim. Daha 
evvel o caddeden Sultanahmede milı
teri &ötürınüıtüm. Ama yolda böyle 
bir adam görmemlıt~,, 

Rahnıinin 2 ind aorcu hakimliii ;cç 
Yakit tevlrifine karar vennittir. 

Diğer taraftan müddeiumumilik ka
zayı başka birinin yapmıt olmaaı ilrti· 
naıt etrahncta da tahkikata lNltlamıl 
........ lrtadır. 

Kıskanç Erkek 
Mahküm Oldu 

""' Fatih ankolu 8....._ wıı la 
boya kutusu ile geçerken, karısı Fat
- Saltanatı Sialih adında biriai ile 
&örür görmez hiddete ı.ıerek bıçapu 
Çektiği gibi Salibi öldüren ve kamını 
da ağır yaralayan ayakkabt boyaaaı 
Yaainifl, ağır cea mahkemeaiad• •Ü

ren muhakemesi diln bitınit. baJdanda 
•erilen karar bildirilmiıtir. 

Mahkemenin ftt'dili karara gBre, 
Yaıin Salibi 8ldtırmekten 12 sene. ka
rısı Fatma Saltanatı da yaralamaktan 
l ay yirmi illi gün ajır ha"'ı cezası 
M"tktiı. 

Türk1Ufe Hakarettesı 
Ceza. Yedi 

Büyükderede Semra " Ttirklıı 
tdındaki çocuklar oyun oynarlarken 
~vıaya bqlc.cmtl&r, birbirlerini yere 
4\ifürmütJerdir. 

rinde bir kutu içinde yedi paket heroin 
bulunmuıtur. 

Bir Adam Yaralandı 
Feriköyde oturan ıofar Ardafm ida

resindeki 3015 numarah otomobil Şiı
lide Gui Hallıklr caddelinden seçer
ken Muıtaia !aminde biriaine çarparak 
yaralamııtJr. 

Mustafa Amerikan butahaneline kal 
dınlmıt, toför yakalanmııtır. 

Siaara Ue Yataia Giren 
Y anam Çıkardı 

BeyoğJunda Polonya aoblmcla 34 
numaralı nıde oturan İngiliz tebaasın
dan Tıkar elinde ligara oldufu halde 
yatala girmiı, sonra uyumuıtur. Elin· 
den dilten aiıara, yorıanı tutuıturmuı, 
bu yüzden yanım çılampa da yetiıen 
itfaiye tanfındın bir kmm eşya yan
dığı halde a&ndürtilmB1tUr. 

Sol Ayağı Kınldı 
Beyoflunda Yuıcı aokaftnda 23 nu

maralı nele otuna lllfObun ilamı Sa
ra merdivenden tDerbn llkarplninin 
topaju bllkuımtlt. merchendea ,. 
.arlanarak 901 ayalı kmJımttır. 

s .. Be,ollu Jlutahaneaiae yatmJ.. 
aqtır. 

GClrılOk~ 
ADYO 
Programı 

Hftter Pden!ebaı'dı btıyülr bir 
otomobil fabrikaaınm temelini atmıt
tır. Bu fabrika halk için. ucm ve kü
çük otomobiller yapacaktır. 

Bitler bu münaubctle taylediii nu· 
tukta tö1l• demiftir: 

"MotorJaıtırma aıaeleal Almanya • 
nın iktıaadt kılkıamaıma yuılım ede
cek bir mahiyettedir. Otomobilin lüb 
eı~tadan bir ıey olduiu fikrini zihin· 
lerden silmek lhımdır. Almanyanm 
6-7 milyon otomobili olmalıdır. ''Ol
maz., kelimesinden nefret ediyorum. 
Bu, miskinlerin ağzına "yalatan bir ke
limedir.,, 

Alman devlet relai aCSzlerini : "Çab
flD halk müklfatmı ister" diye bitir
mlftir. 

Bıı Jrilçllk otOmobiller 300-350 lira
ya satılacaktır. 

( ~1&11 haberler ) ---• Çarşıkapıda Karamustafapqa türbesi 
larşısındaki dükkanlar tehlikeli oldulun· 
dan otunDlar müracaat ederek tamirini 
.latemi4lerdir. BeJedJ;re Pn*uo mlltaJea. 
sııu alacakbr. 

• Yalova araba vapurları 11 buirandan 
itibaren itlemeae ba;,lı1acakllr. 

• Denizbank mlifellifleri limanlarımmn 
ihliJ·açlarını teabit için esaslı bir tefU~e 
çıkacal.Jardır. 

• biali olarak Avrupada bulunan ls•e
çln Ankara sefiri Baron Erik Gyllinslirma 
şehrfmlıe dönmftş, Ankaraya ıitmlştlr. 

Saat 12130 plüJa Tllrk lllUllkf.t. 12,:SO , • t QuJ5&a --..ıAaaJ ... t M# Vtrijea ... .................. """' 5... br ,...,.... .............., ......... . 
13,30 mubtellf plü neplyatr, H IOll. Fabrika Erıururn, Enincan ••7• Haan· 
AKŞAM NEŞRiYATI: kalede kurulacaktır. 

• l\lerkeı rıhtım hanında çalıpn kıla· 
vuıluk teşkilatı Deniz)·olları binasına ta
fınmata ba,lamıştır. Merltes nhtım hanı. 
na Den!zbanka ballı mllesleseler ıeteeek· 
tir. 

Saat 18,30 pl1kla dana ınualkiai, 18,45 

l'ızllay haftaar: koAferam: doktor Fet-
hl (Kızılaym yardımları), 19 plAkla dans 

mU9lkial. 19,1!) llJ>OI' muae.aıabeleri: i'+ 
rcf Şefik, 19~ Bana haberleri, 3> ~ 
di Hoşses ve arkadaştan tarafından 

Türk mu•Uriai ve balk prkılan. 20,45 
hava raporu. 20,'8 Omer Raa tarafm -
daD arapça 16yüw, 21 Radife Neydik 
ve M'~lan ~mdaa Tlll'k .,..,i-\pi 
k.U.: ı - Kıe•u: fetJwri Viy• 

il~• - B~: .. lodt, 1 - ~ 
latir: ~ 4 - Unke: Se~ 2a.J.:> 
Ajans haberleri. 22,30 plakla 1alelar, 
opera ve operet parçalan, 22.50 mon 
haberler ve erteıl g(lntllı proıramı, 23 
IOD. 

• Yol projesi lçJn 938 yılında 200 bin. 
939 yılında 300 bin Ura bilt(efe konacak, 
iki sene sonra da yanra milyon Uralılı bir 
proje baıırt.narak tatbik edllecettır. Bu 
•retle hlanbul J'O)Jan ulab edllmlt ola· 
calıtır. 

• lleledlJ• ~illh~ bil,. )tif' fip 
fırını kurmala karar •ermiıtir. P111ada 
hasıl olacak cfirftf asfalt yollarda kullanı
lacakhr. 

• Şehlrelllk mltebaMlll Pnlt 8.a,.. J. 
ıaar pUınını yapmayı kabul etmiflir. 

• Turinı Klübiln Abide ve eserlerimiz 
hallı:ındakl konferansı ve ziyaretleri cv-

marfesl ıOnü başlıyacoldır. • 
• GDmrflk ve inhisarlar Velı:Aletf etoiıo-

Bu hali &ören Semranın ~mı 
fan madam Frosya çocukJan anrJa- r 
lbıı, gürültüyü işiten Semranm annesi 
de, dıpn çıkar• madam Froeya ile 
1-vp etmiıtir. 

Alemdar Sineması 
H ergün iki film 

' mik işleri mOdftr nrufffnl Bay thnn Po
san düa teJariıai• ,elmlı, htaüul lftm-
röklerinde .,.,, telkl\ler >'~ h8'la
nııtıır. lbsan Pozaa, btAnbwda f(lmriik 
ambar muameleleri, nakliye işleri ve uma
mf maamellh tetkllr edttelf11dea ••rbf •rosya bu anda lemranm annesini 

~r ettili gibi TOrklüfe hakarette 
...,urunu,, ajır ceza mahkemaiıte .. 
~. 
1-~~~yanın duruımuı dtin nihayet· 
-..cl&lil~ck. 1 ., ajır hapis cezaama 
~tır. Aynca 1700 kunq da 
~ masrafı ldcytcektir. 

Bir Aile Ka•puncla 
Y aralananl•r Oldu 

....... tJ•dia Hacı 8-..... ..... 
'-lrkaı AbduJlü, ~.,m. ... Halrı-

~ 1-.n •• Pailı iamlnde altı ~ 
~ ... pupa ayni ........ etarasa 

lbabalarınüa bulunaa llümet, IJa 
' ltatid. Talha, ananda bir lf rslia
~16ztinden ka•ı• ~ ba arada 
ı._~-: Peyıi dtiW_..• aJc1aP 
_,.... Rqldi "..,_ Tallaayı bt. 
::::::- ebemiyedl IUf.U. yara!> 
._ • Yaralılar Jaaetahl..,_ JWdırıl-
-,. khpcdar ,akalaıqgıt*D'· 

Enin Bqlımda 
.!.~ Hlludftli ....... ıı 
~ ........... ~ -..._ .. ....,..,......,..u111r 
~Jette dolapılııea ,.._•1•ıg n is ...,.. 

1 - Korkuauz Kaptan 
2 - Pariali Şantöz 
3 -Ali Babanm Amerİ· 

kadaki son maçı 

1 

• G6rfllen Ub1nn Oaerhıe Amasra lima
nının ıemiıle- .1esı- .. J·arar nrilmiftir. 
T.. · • a bu senr. • acalttır. 

• ltanmHda .. nallafa llJllnaı t9'Tfk 
için " · . .. ,. bar~keller ~k 1)1 netice
ler nrmlf, at .......... nlbet artllllf
tır. 

• AJdurda ,. . fan 'farsU11 kiremitleri 
ı i\rUllil Y 1 f6(men t1•1eri 7apılınala 

batJa1111nftır. 

,On blaealıtlr. 

VllAyeUerde : 
• Simerbank JtaralMikle ıtoo ev Jffh

racaktır. EvllrlD pllulan B. Prost tarafın.. 
don hazırlanacaktır. 

• En:urumda kurulacak olan yeai iplik 
ve lıes fabrilralan ip• )'akında Aabro
dan mütehassıs bir met gidecektir. 

• Konya Aksarıyda Karaman oğlu lb
rnhlmbey zamnnrnda fllprlmı, oldalo sa

·~ " .. tnelrye ..... ,Jrcr 1iııiD &amir edllme
ılne ••rar ••rilmlfllr. 

• Tokadı• Te1M mahallaladen attı Yat
larında Nebahat elektrik sanırah haVlllu
na düşmüş, boAulmu,ıur. 

-------------------~ .... ------------------------.. ----------·--------------~ 1-· ergün bit 

Aksi 
fıkra: 

eşek 
.AUi bir etekle ahibl kGyl8 evinin yolundaki ırmaktan geçerken 

etek akıntıya kapdır IRJlaıt götllrmeğe bqJar. K~il hemen pa~Jan m
vayıp aut iatilwaette lropnaya baş aymca lröylUlerden bJrf .ebeblnl 
IOl'al': 

- Ah birader! len kMteborun hayunu bilmenin, der; dik bqbdır; 
dalma dlkl8e pter. 

Hangi millet daha fazla 
_casus kullanıyor 

Amerikan polisi Alman gemilerinin 
casuslarla dolu olduğu kanaatinde 

Amerikadaki Alman casuslan hldisesl casusluk ettili wınedılmiıti. Halbuki 
gün ıeçtikçe büyük bir ehemmiyet al- bugün, bunlann büyük bir te§killta men 
maktadır. Bugün, bu tejkilAtm dünyaya sup olduktan meydana çıknuetJr. 
ıümulü olan büyük bir eebeke halinde Bu sabah gelen telgraf haberlerine ;.gö
bulunduiu ve umumi harptenberi mey- re, Amerikan ordusundan 4 zabit ile Bre
dana çıkardan en mühim bir teşkilAt men vapurunun ikinci tels~ zabiti .... 1811-

oldulu anlaplmqtır. em kadın,, ve aslen Alman olan diler 
Amerikan polisi buna evvel! bu kadar bir kadın ve gene aslen Alman olan üç 

ehemmiyet vennemiı, hAdiae hakkında kiıi. ecnebi casusların faaliyetleri hak
maltlmat almak için muhakeme edilecek- kındald tahkikata -devam etmekte olan 
teri tevkife lOıum &örmemiıti. büyük federal jüri tarafından dinlenmiş-

Bunlardan Iınatz Griebl ismindeki A- lerdir. 
merikan tabiiyetli bir AJmanm, "Bre- lsticvap edilen AmerikalJ zabitler, Fot 
men,, vapuru ile Almanyaya kaçtılı ma- ten kalesi kumandanı albay Eıten ne iki 
ldmdur. Bu adam Almanyada, pasaport· binbap ve bir yQzbapdJr. Albay Fotten, 
suı geklili bahanesile tevkif edilmft. aon ordunun eski istihbarat azasmdan olup 
ra hafif bir para c:aası ile serbest hıra- ordunun esrannı elde etmek llttyen bir 
kılmıftJr. Fakat Almanya bu adamı A· takun ldımelerin tehdidine mana taı-
merikaya teslim etmemektedir. "'Br. mqtır. 

men,, Almanyaya vardılı mada Nev-ı------------
yort llmanmd•n blkan .. Hamburı •• / Venu··s'u·· n kırık 
ismini tapyaıı bir Alman vapurile bir• 

Alman daha k8'1Dlfbr· k 1 
Vemer Gudenberı illDindeki bu Al- 0 U 

1D1D da, CUUlluk bldi-1 etrafmda ma
IOmltJnl mOrlcut olUDIClk bir phkkH; 
batt&. Grtebldm adlbi~ bir llfdt la)'ll· 
mktad. 

Bu Od ldditeden an. Amerikan po-
1111, caaluk davala ile altkader ımn.. 
lerin " pbit olarak dinlenec:ekJerln 
memleUtten cbpn pknsımal1J1111 temin 
için ala tedbirler aıımpv. ..Bremen.. 
~ Amatkaya plip tekrar bJJraca. 
P. ...... ~ dnrt kiti tev
kif tdilmlt "' ban1ll1n Amerikadan çık
masllll mllllw olummmlfh". 

Vapura ilden bOtOn JOkular da llkı 
bir kontrolden l'Prllmlt. birçddan A
merikada alılr.munattm. 

.._TM tıpkı 1 ........... 

tttteı.tı remide llyad kontrole memur 
nazi mümessili Vilhelm Bönke, ikinci 
radyo memuru Yohan Klayber ile Johan 
Hart ve Valter Otto ismindeki iki kama
rottm. 

Amerikan poliil, Alman gemilerinin 
casuslarla dolu olduğu kanaatindedir. 
Gene polisin kanaatine &öre. büyük bir 
orta Avrupa devleti Amlrikan kara ft 
deniz ordusunun birçok sımna vakıf ol
mu,tur. Bu C89U!luk ~ilttmm mer
kezinin Almanyada olacağı ve casuslann 
aradan idare edihtildei et. annohmuyor. 

Ahnanlarm "Avrup1 .. ismindeki diler 
bir TransatJutildnde '1armm eaç)ı ber· 
IJer kadm.. Yohamm Hofman tevkif 
edildili nman iki artadaşi1e beraber 

Bir Amerikalı •1•1· 
ha aaeıl Nlılmıı I 
Bir Amerikan •yyahı YmwalltUı

clan memlelretlne clönerkm. stımıGk • 
ta muayene emum4&, bawlancla ltlr 
heykel kolu bulunmuttv. Xaoü oJa.. 
rak sOJDrWaa pçlrUmek s..... 1"ı 
arareqis 19YiD mahiyeti IOrWdufu 
amaa11nü: 

- Ben bunu Cok 'bllylk llir ,.,. 
veıwek aldmL OBUD lçia, ıGmrtlk NB
ınl vermekten kaçmdm.,, Hemen he
men bllt11n Ml'Vetiın buna smı. .. De. 
feri hakikaten bUytlk •• CUnktl bu, nıet
Jmr v--. ...,,...... :lar* llahdDl'-

Gihmllk memurlan adamm nuıl 
aldatılmıı oldufunu derhal anlıyorlar. 
Ventıa heyke1inbı kolu diye kendisine 
Mi bir mermer parçası satıhınıtır. 

Seyyah bunu Athıad& Gorgopolos 
iamfnde bir antikacıdan aldığını söy
lüyor. 

Atlnadakl sahte antikacı anmp bu. 
ltmuyor ve yapılan tahkikatta. ada .. 
mm, daha birçok Venüs kolu sattığı 
anlqılıyor. Bu suretle, tek kollu Ve
na., Buda heykeli gibi yüzlerce kollu 
bir ilah haline ıetirllmittir ... 

hl1Rl1ffta abone olu
nuz "" f!dinlnl% 

Görüp düşündükçe : 

Dişsizlik ve körpelik meselesi! 
YAZAN: S. Gezgin 

Y ohor sultanı İbrahim, "Lidya Hil,, 
adında bir Amerikan yoaınaaile nipn
lalU)'ormuı. Bu dilberin relllDini de 
g8rd0m. Hot bir kadın. Alır bqiı du
ruıu, dalgalı ricudunun oynaklığını 
örtememiı. Lidya, önceleri bir barda 
oynuycrmuı. Fıkırdaklıp oradan kal
madır. Resimdeki atır baıJılığı da töh
retten ıelme bir teY olsa gerek. Bu tak
ma, bu iğreti, bu vekardan çok azame· 
te benziyen halin belki de bütün sebebi 
sade tl]ıret değildir. 

Lidya Yobor sultanı tbrahlmle ya
kında nipnlanacak. Parmağında altı 
bin tngfllzlik bir niıan halkası varımı. 
Sultanla birUkte geziyorlarmı!? Evlen
md:fen 8nce, balayı seyahati yapıhr mı? 
Yapılmaz mı? 

Burıiaıını bilmem. Yalmz bu tıaberl 
veren gazeteci, pf~iı aşa su katmak 
ister gibi. tutmuı, qıldann yafını da 
kanştrtmlf. M'cfer Lidya, bu güzel, 
bu cici, bu oynak Lidya henüz yirmi 
dördilnde, Sultan da altmış d8rdiinde 

iJnit. 
Scvgid• yap mMall, bqlancıçta 

pek sezilmez. Ama, bunların arasında 

iç ve dıt varlıklar bakımmtlan da yaı---._. ...... _ . ..., 

leniıin, bir delilik veaikasmdan batJra 
manası kalmu sanırım. 

Bir ıultan, daima ~Ja bir saray ge
tirir. Saray, iM çatılan altında mutla· 
ka bir ''harem,. saklar. Bar aanatkir
bpnm çırılçıplak luvramtlumdan eon
ra, fildili kafcalcr arkaamdald .-. ft 
yaab aindna girmek, rabibdiğe katlan 
mak olur. Nemli J09unlada Jııaph lat 
bir manutıt bodrumilc ba filcliti Metir-
1~ kuştüyii paflalr, aııber mamJu ft 

ıw auyu fiakiyell earay aruılllıtaki ay
nlık, bep dit yüze ait ıeylerdir. iç ba
kımmdaa biri ne iae, ötekinin de on
dan kalır yeri oımu. 

Yaradılııta tuhaflık eksik dejildir. 
Meseli, ıövde yaşlandıkça, gönW taze
leniyor. Belki bunun elitle, daha doi· 
rusu cliııizlikle biı. alikaaı vardır. 11•· 
tiyarlar, nasıl yiyecekte yumupP, haz
mı kola,a doiru ıiderlerse, c:aalı etle
rin de k&pesine koımaJ&n b8y1c tN>ii 
bir hadise aay:lmak lizmı gelir. 

Ama yine kim bOir .• Belki ben, bu 
aatırlan yazarken, o genç yosma ile . 
ihtiyar aultamn cönülJeri. bliyUk ve 
büyülü bir ruh akordu ile birleıerek 

bir ~i aar mucizeainin yaratıcıu 
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Atatilrk v(t!ı .trımck ilzcrc Samyaan çı'l.":fyorlar ve Brışııekille beraber .• 

Cumhuıreislik yatı geldi 

Atatürk yatı dün 
................................. gezdiler ............................. . 

Cumhurreisliğimiz için satın alınan hur müesseseleri tarafından deruhte 
meşhur Savarona yatı, dün süvariliği- edilmişti. 

ne tayin edilen B Said Özgenin idare- Savaronanın birçok hususiyetleri 
sinde limanımıza gelmiştir. arasında, bilhassa en büyük denizlerde 

Yat ilkönce Çekmece açıklarında dur- bile yalpa y21pmaması için konan ve 
muş, Akay idaresi müdürü bay Cemil ancak yük seksen bin dolara tedaırik edi 
beraberinde bir heyet ve mürettebaıt lebilcn müvazene aleti, yirmi beş milden 
olduğu halde yatı gezmiş, temizliği ile işitilen ldüdüğü, düğmeye basmak su
alakadar olmuştur. Oğledcn sonra Ye- retile idare edilen harekatı hiçbir baş
şilköyden hareket eden yat doğru sa- ka yatta bulunmc:1maktadır. 
ray önüne gelerek demirlemiştir. Reisi Geminin yapılışında fennin ve sana
cumhur Atatürk, maiyetlerinde Başve- tın bütün terakkilerinden istifade edil
kil Celiil Bayar, seryaver B. CeıaI, is- miştir. Mesela yirmi beş milden duyu
tanbul vali ve belediye reisi Muhiddin labilen düdük sesi geminin içinde bu-

.. Üstündağ olduğu halde yatı teşrif bu- lunan ve uyumakta olanları hiç rahat-
yurmuşlardır. sız etmez. 

Yat Hakkında Yeni 
Malumat 

Savarona yatı, Amerika zenginlerin
den madam Cadvalada tarafındıın yap
tırılmış olup altı yıldanberi Hamburg 

• limanında bulunmakta idi. Gemi. Al-
manyada Yavuzu inşa eden Blom und 
Yon tezgahlarında yapılmıştır. 

Bütün plfinları, Amedkanın en yük
sek deniz inşaat müessesesi olan Cib
bs anJ Cox tarafından hazırlanmış ve 
inşasında hiçbir fedakarlıktan kaçınıl-
mamıştır. 

Geminin tefrişatı dünyanın en meş-

Yat 4800 rester ton, boyu 105, eni 
16 metredir. Geminin szıhibi için ~e1PI· 
lan dairenin madeni aksamı altınla, di
ğer kısımlar gümüşle kaplı bulunmak
tadır. 

Gemide bütün dünya haberlerini du
yurabilecek radyo tertibatı, ayrıca jim
nastik, banyo, terleme dııireleri ayrı 

ayrı stilde yapılmış ve uygun bir şe
kilde süslenmiştir. 

kabında yirmi bir mil süratle gide
bilen yat, üç bin beygir kuvvetinde al
tı buhar turbini ile işlemektedir. 

Savarona Akdeniz, cenubu Amerika 
şimal memleketleri ve Ufa hesabına 

B=•ltık denizi seferlerini yaptıktan s1.>n
ra Ilamburg limanında durmakta idi. 

································································ ························································ 
...._,.ınntıınnııı1ınııııtııım11t1ıııı11"ııı1mıı11ıınıı-ıuını111ıııııııuıııu11ıııııııııuuııı111ıııııııı1tt111nıııt1ttıH1M111111rıınıııı111111111lft1I 

KURUN ilôvesi 
- - - - --- - --

cu m aı ttısi 
ayni 

125 numaralı sayıönümüzdeki 

günü diğer ilavelerimiz gibi 
nefasettP çıkıyor 

Fransanın muhtariyet iste. 
yen bir parçası " .. .. 

BRE TAN YA· 
Cumhurreisi oraya giderken 5000 kişilik bir 

muhafaza teşki:atı ile tedbir ahndı 
Fransız Cumhurreisi B. Lebrun, bü

yük bir kanser araştırma hastahanesi
nin açılış törenini yapmak için Fran-

sanın şimaıl mıntakası olan Bretanya
da Sen Briyök şehrine gitti. Fakat, 

Cumhurreisinin bu seyahatinde Fransız 
polis ve emniyet teşkilatı, hiçbir za

man görülmiyen bir tedbir aldı: Cum
hurreisinin muhafazasına 5000 kişi me

mur edilmiştir ve bunlar seferber bir 
halde vazife almışlardır. 

Paıristen Sen Briyöke kadar olan bü
tün şehir, köy ve kasabaların yollan 

nöbetçi askerler ve motörlü polis kı
taları tarafından muhafaza altına alın

mıştır. O havaılideki bütün garnizonlar 
adeta seferber bir hale konulmuş ve 

köprü başları, yol ağızları sıkı muha
faza tertibatı ittihaz edilmiştir. Cum

hurreisinin seyahati esnasında Frans~ 
nın şimal sahilinden bütün tayyarele
rin geçmesi yasak edilmiştir. 

Lebrunun memleket dahilindeki se -
yahatlerinden hiçbirinde alınmayan bu 

tedbirlere niçin ihtiyaç görülmüştür! 
İhtiyaç görülmüştür. çünkü Bretan

ya Fransanın öteldenberi muhtariyet 

istiyen bir parçasıdır ve burada, mem
leketin, idaresinde muhtar bırakılması

nı istiyen kuvvetli bir cereyan vardır, 

"Guen ha du,, (beyaz ve siyah) is
mini taşıy;,n bri teşkilat Bretanyaya 
muhtariyet verilmesi için senelerden • 

beri çalışmaktadır. Bretanyada hemen 
hemen ayni gaye için çalışan diğer bir 

takım fırkalar vardır. Bunlardan 
"Blcun - Brug., (Çalı csiscklcri) te ki

latı Bretanyaya muhtariyet verilmesini 

istememekle beraber, mekteplerde ken
di •dillerinin okutulmasını istemektedir. ı 

Filhakika, Bretanya halkı (Breton-

lar) fransızcadan başka bir dil konu
şurlar. Frcmsadan ayrılmak istemeleri
ne sebep de bu dil faı'kıdır. 

1919 da Bleun - Burg teşkilatının 

başında bulunan Esturbeyon markisi, 

Avrupa kartı üzerinde yeni taksimat 
yapılırken, Cumhurreisi Vilsona bir 

açık mektup göndermiş, kendilerine 
muhtariyet verilmesini istemiştir. Fa
kat bu talep cevapsız kalmıştır. 

"Breiz Atas,, (Daima Bretanya) teş
kilatı ise harekette en cüretkar elma

ya niyet etmiş bir komitedir. Komite 
azalan dc:•ima nümayişler yaparlar. 

Bunların başında Debove isminde bir 
matbaacı vardır. Ona Bretonyalılar 

Büyük Deb ismini vermişlerdir. 

Büyük Deh ve daima onunla bera
ber nümayişlere iştirak eden Me A Ven 
(Kızıl bzıkire) Bretanyanın milli kah-

ramanları sayılır. Fakat, buna rağmen, 
halk bu cereyana fazla sürüklenmez 

hareketi daima gizli ve sinsi bir halde 

kalır. 

Esasen, Fr2'11sız polisi bunları dai
ma takip etmektedir. Komiteler toplan-
tılarını gizli yapmaktadır. ~ 

RENDE BERHAVA EDlLEN 

ABlDE 

Bretanya muhtariyet taraftarlarının 

faaliyetlerini, gizli toplantılardan baş

ka isbat eden büyük hadiseler de ol
muştur. Bunlardan biri 932 deki R~n 
suikastidir. 

7 Ağustos 932 de, sabah saat 4,5 da, 
bütün Rendeki evlerin camları şiddetli 
bir infilak sarsıntısı ile kırılıyor. Bom-

ba, şehirdeki "Birlik abidesinin dibin
de pı:damış ve abtde parçalanmıştır .. 

Bu heykelde Bretanya, Fransanın 

dizlerine kapanmış bir vaziyette göste

rilmişti. Halbuki Bretanyanın muhta
riyetini istiyenler böyle bir rica timsa-

line tahammül edemezlerdi. Muhtari-
. yetçilerden biri, heykeli bir bomba ile 

hav<ıya uçurmuştu. 

Rendeki ve bütün Bretanyadaki muh 

• 

' 'Daima Brctcmya11 tcşkilcllı .~cfi "lJü yiık Del>), ile "Kı.zt1 BUf.:irew 

~ 

lı!uhtariyetçilerilı şefi. olan tıc "BU.· 
yiı.k Deb" ismi verilen genç matbaacı. 

tariyetçiler bu hadiseden cesaret almış
lar ve hepsi, büyük nümayişlerde bu· 
lunmuşlardı. 

"Daima Bretanya,. komitesi cndan 
birkaç gün, bütün azc;ılarını, 6 ağustos

ta bir toplantıya çağırmıştı. 7 ağustos

ta olan bu hadisenin o toplantıda ka-
·rar verildiği anlaşılıyor. Yapılan t~ıhki
katta "Birlik,, heykelini berhava eden 
komiteci ile diğer üç arkadaşı tevkif 
olunuyor. 

Bretanya muhtariyetçileri 7 ağustosu 
kendilerine nümayiş günü olarak ker 
bul etmişlerdir. Çünkü o gün tarihte 
Bretanyanın Fransaya ilhakı gunu
dür. "Birlik., abidesinin yıkılması da o 
gün münasebetile hazırlanmış bir sui
kasttir. 

HERYOY A SUiKAST TEŞEBBOSO 

Yine 932 de Bretanyadaı Herycya 
karşı bir suikast teşebbüsünde bulu
nulmuştur. 

Ileryonun bulunduğu trenin geçece-

ği yerde, tren geçmeden yarım saat 
kadar evvel, bir ateş görülmüştür. l{O" 

ruculardan biri bu ateşi görerek deıhal 

koşmuş, o sırada büyük bir infilak ol· 
muştur. 

Sabahleyin sZıJt 6 ya çeyrek kala vu• 
ku bulan bu infilak bütün o civan he" 

yecana veriyor. İnfilak • mahallinden 
bir saat mesafede bulunan tren der• 

hal durduruluyor. Bomba bir saat son• 
ra patlamış ols'1ydr tren berhava ola• 

caktı. Fakat, suikastçilerin asıl maksa· 
kir treni berhava etmek değilse bile. 

demiryolunu bozup treni devirmekti. 
Suikastin failleri b~tlwımu ve cCLa

landmlmıştır. 

Fakat muhtariyetçilerin foaliY,.-tleri 
o zamandanberi kendisini birkaç kere 
daha göstermiştir. 

Bütün b~nları tertip ve idare eden 
"Guen ha du,, teşkilatı en sen olaraJc 
1936 da Fransız hükumetine nota mabi· 
yetinde bir müracı:ıatta bulunmuş ve 

bir aya kadar Bretanya mekteplerinde 
kendi \dillerinin okutulmasını, okutul· 
madığı takdirde .. 

Fakat, tehdit herhalde Fransız hii· 
kl'ımctini korkutmamış olacak ki, ara· 

dom bir ay, iki ay, beş ay geçiyor, hiÇ 
bir cevap gelmiyor. Bunun üzerine 

"Guen ha du., teşkilatı faaliyete girişi· 
yor ve Breton valisine suikast hazırla• 
nıyor. 

Yine tarihi bir günün yıldönümünde, 
dört vilayette hükfımet konağı önürıde 

bombalar patlıyor, fakat zararsız geçi· 
yor .• 

Bugün de, Fransız Cumhurreisinin 
ziyareti mün<ısebetile, kendisine bir 

suikast yapılması ihtimali karşısında 
sıkı tedbirler alınmış bulunuyor. Bıt· 

nunla beraber, Bretanyadaki muhtari· 
yetçilerin faaliyeti henüz pek tehlikeli 
görülmemektedir. 

1'ra11sı:: Cımı1rnrrci.si Brctan!f<ı sc11a7uıtinae •• 
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Bir yarım aylık 
istirahat nasıl geçer 

Meslekler şap
kalara yazılacak 

Tercüman kasketlerinin hepsinin 
bir örnek olmasına karar Yerilmiştir. 

Bu mesele üzerine Haber sahibi Ha. 
san Rasim ile belediye azasından Se
lami !zzet belediye reisliğine bir tak· 
rir vererek tercümanlar da dahil oldu· 
ğu halde bütün meslek sahipleriyle es
nafın, meslek ve zanaatlerinin başla
rına giydikleri şapka, kasket!erine ya
zılmasını ve böylelikle yollarda herke. 
sin, kasketlerinden ne iş yaptıklarının 
hemen anla3ılmasını teklif etmişler

dir. Bu teklif belediye cemiyetinde bu· 
günlerde görüşülecektir. 

Yaşlıca sayılan bir memur ahba -
hını vardır. Çok yorgun ve pek istira
hate muhtaç olduğu için bu adam, 
bundan on beş gün kadar önce daire
sinden, hem de bir hekim raporiyle bir 
buçuk ay izin almıştı. Dün kendisini 
görüp sordum: 

- Nasıl, şimdi tam deliksiz bir is. 
lirahattc, iyice dinleniyorsun, değil 
llli? 

lçini çekerek cevap verdi: 
- Ne d~liksiz istirahati, ne ıyıce 

dinlenmcsı a birader? Asıl şimdi be
nim anamdan emdiğim süt fitil fitil 
burnumdan geliyor! 

- Anlayamadım ... Ne gibi? 
- ·Ne 'gibi olacak? Daireden me -

zunum diye artık evin ne kadar işi 
varsa bize yüklendi gibi... Bskiden, sa· 
bahleyin erken işe gidecek diye evde
kiler kalkarlar, ateşi yakarlar, kah -
Va)tıyı hazırlarlardı. Şimdi erkenden 
ne kalkan var, ne eden? Ben mezu -
num ya, evdekiler hep bekliyorlar ki 
erkenden ben kalkayım da her şeyi 
hazırlıyayım! 

Dalia izin aldığımın ertesi gün ev_ 
de yer halıları, kilimleri, keçeleri silk
ıne, duvarları badana, sonra tahta sil
ıne, oaha sonra bir çt.maşır faslı baş· 
ladı ki, üstüste tam dört gün deliksiz, 
ben günlerimi de kahvelerde, şurada, 
bumda, gecelerimi de evde kuru ka
napcler, b~lmem neler üzerinde geçir
lllck nıecburiyetinde kaldım. Bunların 
arkasından pazargeldi, çattı. Ve bizim
kiler cumartesi akşamından ille bizi, 
yarrn bir yere gezmeğe götür! diye 

tutturdular. 
Ustüste, dört gün yorgunluktan, 

rahatsızlıktan sonra gezmeğe nasıl gi. 
dilirdi? Fakat bunu kime dinletirsin? 
Başta bayan olmak üzere o akşam ve 
o gece gezme de gezme diye başımın 
elini yediler. Bunun üzerine ertesi sa
bah erkenden ve daha uykumuzu ala· 
ınadan sepetler, çıkınlar ellerimizde 
haydi biz pazar gezmesine! 

Ogün tramvay, vapur, araba, ya · 
Yan bir hayli yorgunluktan sonra ak
§am üstü de tıpkı bir turşu gibi eve .. 
:Pazartesi sabahı, biz kahvaltıdayken 
çat kapı, hısımdan, akrabadan, çoluk
lu çocuklu, cavul cuvul bir alay misa
fir ..• Öğleye kadar bir alay tıraş, de. 
di, kodu, ipsiz sapsız müsahabc, ço -
i!Ukların gürültüsü, patırdısı ... Ondan 
sonra ikindiye kadar tekrar ayni ka· 
fa yorucu şeyler... İkindiden sonra 
lllisafirlere, civardaki bahçelerde, kır· 
larda, biraz hava aldırmak için haydi 
tekrar, currtbur cemaat sokağa ... Ak -
§am karanlığında ise, onların bir kıs
:tnını selametlemek için hnydi kara -
dan, yirmi dakikalık tramvay istasyo. 
nuna ... Ve oradan geriye kalanlarla 
birlikte tekrar yaya olarak eve ... Der
ken akşam yemeği hazırlığı, telfış ara. 
l'asmda yorgunluk ve bitkinlikten o
lUrduğum yerde benim gözlerim ka
l>a.ııırken misafir çocuklardan birinin 
hastalanması ... Tabii hastalanır, ne o
lacak? 

Köpoğlu demiyeyim ama, külhani 
Ogün bizim bahçedeki ağaçlardan a -
\>Uçlarla ham erik, sonra yemekte bir 
alay hıyar, akşam üstü gittiğimiz 
bah~de de koskoca göbekli bir marul 
~edi ve tr.'Jii bunların üzerine kim bi. 
lir kaç pardak da su içti. Böylesi has
talanmaz da ne olur? 

- Aman kalk yahu, uykunun sıra· 
l3l değil, daha erken, çocuğumuz has· 
talandı; koş, bir doktor bul, gel! 
Şimdi asıl doktor bana lfızımdr ama 

bunu kime anlatırsın? 
liaydi bakalım, kalk bu haldc,gece 

Vakti, koş doktora! 
d Ertesi gün, öğleden sonra, hem de 
d 0 lu .mide ile, hem de o güneşin altın-

a ht?.e bir çeyreklik otobüs durağına 
~adar teşyi... Dönüşte, karısı ile mah

cmelcre diişmiiş olan boı:ıboğazın bi-

Yazan: 

©smaın ~emalO 

rindcn ayak üstü dakikalarca dert 
dinleme ve eve gıHince bayanın ağrı. 
!arı, sızıları, kendine mahsus sinir 
buhranları ... Yarım saat kadar onu te
selli ve teskinden sonra, tam şöyle so· 
hak üstündeki, serin odada, karyola· 
ya uzanıp biraz kendimi dinleyeyim, 
biraz şekerleme yapayım derken· kar
şımızdaki geniş düzlükte mahalle ço
cuklarının on kuruşluk lastik topla Ye 
görülmemiş bir şamata ile futbol ma-

(So;ıu 10 uncıc sayı/ada) 

- ltalyan karikatürü -
J\acluılar koşııya Jıa:ır; F<ıkal crkd:, tabıuıcııyı sıkıp lıar,ckcl işaretini vermekle Ot:• 

ciklikrc occiJ.dyor ııc kad111lar arrılarırııla cı ııılcl11şıyorlar: • 
- J1nıan va liabbi; bıı ua:iycllc daha 111! kadar bcklclccck bi:i böyle!? ... 

Numaracı 
güzele: 

Bu yazlık rop ne yakışm1ş saııa bak, 
Lakiıı üylc surat asma, bana bak! 

r' 

Sen bu ropla gelme öyle yamnıa, ., 
Eu halinle tal.: dedirdiıı canıma! f 

Pek usımdım, yeter artık bu nazın, 

Aıılaşıldı göziiymüşsün 'kurna:::ııı! 

Bımıı !Jllktwı bakıŞtııdmı, gö::ünden ı 
Ilclc. dii1ı1.:ü o acayip sö::iüıden! 
San yamaıı bir numaracı imişsin, 

Sen çok yaman dubaracı imişsin! 

'l'aııılc yiirck su ·istiyor, koş, ver kız, 
Sıulc sııya aşıkl.ara boşver l>ız! 

AŞTI< GARİP 

. ..,.;,·, · ı 
• f 

Takrir ve teklife göre şimden son
ra yollarda herkesin başındaki şapka. 
ve kasketlerin üzerinde şu yazıları o
kuyacağız: 

Bakal, gemici, tercüman, aşçı, dül
ger, avukat, gazeteci, muharrir, res. 
sam, doktor, eczacı, kömürcü, şair, 

aktör, hokkabaz, kitapçı zerzavatçı, 

bahçevan gibi ... 
Takririn bclediyece kabul olunaca • 

ğına şimdıden yüzde yüz emin olan 
eski Evkaf Müzesi müdürü İbnilemin 
:Mahmut Kemal kasketinin önüne 
:<Alim ve antikacı) şair Halit Fahri 
şapkasının önüne (Şair) Ethem !zzct 
Benice (Başmuharrir), Nurullah A· 
taç (Münekkit), Naşit (Komik), Mu
hittin Sadık (Muzıkacı.), Doktor Maz· 
har Osman (Güllabici) sözlerini yaz
aırmışlar ve bunlardan Ethem lzzet 
Benice ile şair Halit Fahri dünden iti
baren ayni şapkalarla gezmcğe başla. 
nıışlardır. 

- -o-

; f Gene Stadyom İ şi ! 
: - Evvclisi gii1ı1cii. ga:;ctclerin birin· 
.. ac ftttbol m'iitchassısl.ar.ından bir zat 

- Nafi le bacaklarımzı açıyorsu

nuz; ne yrıpsanız pıırcımı alacağım yi· 
ne .. 

- Bir "'daTdka istirahat cain, bayan .. 

- Hooanla barıştın mı? 
- Evet. Biiyiiklül.: bende kal,,ın de-

dim, af /ettim ..• Soııra, bilirsin, tne§lıur 
bir adamdır, o darılınca arkcu:la.§ları 

cl•ı darılıypr ... 

Cesaret 
](adınla erl:ck 

arasında bir ko· 
illt§ma: 

- Ben seninle 
evlendiğim zaman, 
seni cesur bir er • 
kek sa;wıışit'm! 

- Evet; o za. 
m.mı öyleydim! 

- o :zam.aıı öy
le miyd iıı 'I 
-Şüphesiz; ctı· 

lcnirlwıı, biitiüı ta· 
nı<iıklarrnı cesarc-

Büyük Ağız 
f ki kişi OTQSlll• 

da bir l«mu.§ma: 
- lıfoganniyc • 

nin sesi güzel, de
§il mir J nsmı din· 
lcrkcn, adeta kcn· 
dindc;ı geçiyor! 

- Evet; ancak 
aJ::ı çok büyük! 

- Nasıl'! 
- Ağzı o kadar 

bii!}Ul.:, ki tağamıi 
ederken içerisinde 
bir aksiseda lı<i.stl 

- Biitün ronıaıılarmızı okıulıwı, 

üstadım ..• Fakat hiç birinde şimdi ba· 

na lıayatınızı aıılatırkcn olduğu kadat 

hayrıZini::i işletmcmişsiniz ..• 
time parmak ısır- oluyor! 
mı§lardı! 

- Kızıın bu adamın santlalııw ııe 

delilik etti de bimW O 7wdar enyino 

açılmışkır ki, görfüımüyorlar bile .•• 

Haçiğin yepyeni bir şarkısı 
Bizim balıkçı Haçik'in yazılarını, 

uzun zamandanbcri bu sütunlarda gö
re göre, nrtık kendisini iyice tanımış· 
sınızdır. Gcdikpaşa çarşısının yaz, kış 

bülbülü olan Bay Haçik, şaka maka 
derken işi hayli ilerletti ve nihayet o 
da işte böyle yaman bir şair olarak 
meydana çıktı. 

Size Haçik'in oradaki dükl\,an ve 
tezgah sahibi olan arkadaşlariyle şa
ka eden yepyeni bir şarkısı: 

Jfoa:.lnr kiifo kiife, çilekle/' sepet sepet, 
Gel, sen do al Buy Mığır, gel, scıı de rıı Karabc:l! 
ı1akit crkcnkeıı al111, soııra gelme:: ha nöbet,, 
Gel, scıı ele al Bay iJ.Iığır, gel sen de <ıl Kcmılıet! 

J{. * :{. 
Çilcfiimiıı kolmsıt lıer tarafa yayıldı, 
ıllnl.:sıtl fitil olmu§tıı, nı.arul yeyip uyıldı! 

llıyarlnruı tadına Garbis bilem bayıldı 

Gel, sen de al Mığırdıç, gel, sen ılc al Karabet! 
:>(. * J{. 

nalıklcırını canlıdır, ta:::cnin ta:::csi<iir) 
Tlclc şıı l\alkaıılarım deniz yelpazesidir, 
Palam11tsıı balığın §İmdi 1.:eprızesidir, 

Gel, sen de al Bay Jlıgır, gel, sen ile rrl 1\ar(lbct ! 

Kira::ımm ircngi. penbcdeıı ala çalar,, 
ra çeşnisi, ya taclı tıplmı bal.a balar, 
l::marit gümii§iye, Kaya kumral.a çalar, 

Gel, scıı de al Bay lJiıgır, gel, sen llc al Karabet! 
:/o * ~ 

!\.asap )!clımct et yeme::, işkembe, pa9Cl yermiş, 
İ~kcmbcnin suyunu, hem saça, saça yermiş, 
Tavukçu Hakkı ise börek, poğaça yermiş, 

Gel, sen de al Bay M1gır, gel, sen de al Kambct! 
~ * ~ 

Bizim Usta Bodosun gözü hep ccmcrikte, 
Elma zamanı aklı Amasyada, Ferikte, 
GönW. ise her zammı altmışlık ~in.oriktc, 

Gel, sen rlc al Bay lllıgır, gel, sen ile aT J{arabct! 
JIAÇJK 1\ÜLl'UTNAZ 

§ehit stadyomumm Dolmabalıçc .sırt· 
1arrna yapılmasını teklif ediyordu. 
Sen buna ne dcrsin1 

- ,Yukarıdan a.şağı a7.."m yapan ve 
şfü çekenler için burası pek miikcm-
1noı ama a§ağıdaıı yukarıya hücımı 

eden ve şilt atanların vay hallcı:inc! 

ıu 

- 1 frat dcrcocyc yak"tn bir süratl-0 
gidiyormuşsımuz, az kalsın bir adamı 
çifjniyecekmi§siniz... Bir diyeceğini:; 
ııar mı1 

- Az kalsın bir ay hapse 11Whkı1m 
olaoak olayını ... 

Güzellik Ve Gençlik İçin 
- D11ydıoı mu, insanrn d(lima gc1ıç 

kalması 1.ıa giizcZ 'Olınası için birisi 
gazetelere ya::dığı mektupta banyo 
yapılacak suya bira::: :::eytinyağı 1~at1l· 
masını tavsiye ciliyormtt§! 

- Zeytinyağı gençlik 1.ıe gü::ellilc i
çin gcrçektc1ı iyi §cydir. He1c suyun 
içine .biraz da sirke katılacak olursa ••• 

- Ne (Jlur sir'J.:o katılacak olursaf 
-l\'c olaook bcmyomm içinde insan 

salata olıtr ! 

- Dcmclc gii:mriik resmi bu 7mdar 
çokf O halde bana bir yer gösterin., 
bım7amı hepsini içip bitireıJim •. , 



A'tf1ANLARIN LAVQ~NSİ 
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Sabab sürprizi !'l 
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Gaziantep ve Kil iste 
ı,trazdakt b8fDk BrJtanıa konsoloaheoeel 
.kuşatılmıştı; Oavld 0' Konnor, "Hen,, dedi 

"5 dakika aoora zile basınca ... ., 
Bu yll zeytin hastlatı otuz 

derecede 
senedir görülmedik 

~Gril&; 9 • 10 T~ 1911 
geceai, sabaha loar§t11 ... Ya §im
di, pl4n 1ca1"fJ torafça wslvm -07,. 

dıığuna ve muJoobil 'Jı,orekete ~ 
1'a evueı geffl.tliğiM g~, ya"n 
nbaA nziyet ne §ekil&cs it1k1§4/ 
edecektir Dcıvit.I O'KcmtlOf', lrı.gt
Kı bwetifte dayanarak, t191kt11t1 
41Ç\~CI Şi?VS ~ğal GltıtwJ altp, 
'lercih ettiği g6rlinmttz ifğaı im.
lcd~, !f6'iırriir bir it~ 
Jr.areMtim idareye mi giri§ecek. 
ftf Bu takdir~, IJiratfa ridlı 
,.ıeı; a1da bmlkaoGTe, ~'l"f'la
eoktı.. Bilyük Britcmyamn aakerl 
ifğrlZ harelcetinin, M m4aF mu
fcavmMtle lrar§ıla§trıca 1mr11laf
em, mut1alfakiyetle Mttce~ 
§i hwetle memı.uldU. Ancak, fn
tara/ bir memlekette bu auretle 
oebrL 

ttlr hareketin tezahtirft blrtabm ai)'&
.. lhtiJAflan mucip olabilirdi, ki İngi
lizler, bu itte zaten bunu heaba kat
Bl1flardL 
Yamı aball?! 
Demek tahmin hlllfma tehir btr 

muharebeye sahne olarak, ka!'§ılıkh 

&tef a~larak, Hafızı hatırlatan Şira. 
sm bulutsuz eemuını duman kapey. 
cakb!! .. 

Yavq yavq ortalık afanyor; b
ranltkta silinen Şiru, g1hı ıtıfmda 

beliriyor. Ve gtin JfJfmda eokaklarda 
dngüler panldıyor. 
Şlru lçerfeiııde, Şiraz cbpnamda 

ıllllı parıltılan!... İngilizler, pl!ııı 
yerine getirmek üzere harekete mi 
geçmiı bulunuyorlar?. 

Sokaklarda artan bt.r gerwıu, pa. 
tııdı! 

Büyük Brttanya konsolosu David 
O'Konııor, muayyen Z&manda uyan • 
llUfbr. Kahvaltısı hazır komolos, kar
yolasında başını yastıktan kaldmnı~. 

dirsekleri üzerine dayanarak kalkm • 
mıı, kulak kabartıyor, dıp.nmu din
liyor. 
Dıp.rda bir teyler oluyor! 
Sokaklarda artan bir gürültü, patır

dı! 

ZUe basınca, hazır kahvaltısı derhal 
getiriliyor. Getiren adam, biraz tutuk 
bir halde: 

- BqkAtlp: diyor; si&i görmek 1-
Gln mUaaadeni&i rica ediyor! 

Pijamalı komoloe, dizleri berine 
JWle§tirilen tepsiye göz gerdiriyor ve 
Jüç latif ini bozmadan, her .zamanki gi. 
'bl tepsiye ellııi uzatırken: 

- ~ dakika sonra zile bumca, yan
cl&ki odaya alınız; diyor; ve alınc:li,.. 

Başile işaret ediyor: 
- Sokaktan her zamankinden fark-

b sesler geliyor; ne var? BakmuJ 
~psiyi getiren, bqını ıallıyor: 
- Evet, .. candarmalar ! 
- Candarmalar mı? 
- İranlı candarmalar ! Demilı k~ 

moloabanenln önUne gelerek, orada 
durdular! 

- Geçip gitmediler de durdular, 
8yle mi! •• 

- Evet; hepai de ıillhh ! 
- Tabii!? 
- F.vet; mutat eekilde ıilAhb hepsi 

de; fakat, tüfek, kılıç gibi sillhlardan 
başka silahları da var bu sefer! 

-Ne gibi? 
- Mitralyözleri! 
- Oo,.. mitralylSzleri ! 
- O kadarla da kalmıyor! 
-Daha? 
- Daha, .. bir de top getirmtıl•I 
- Oo, top da! E, bqka ! 
- Mitralyöaierln ve topun afm bu 

tarafa dönük! Bizden, konaoJoU&ne
d• tarafa! 

BUyUk Brltanya konaotoau David 
O'Komıol", bu vuiyet kendillne anla· 
tılmca da irkilmedi; teltı eaerl &'&1-
termeden, tam bir İngiliz aofukkanlı. 
hflyle, kahvaltı etmeğe devamla, 1111· 
tlnll yudum yudum igtt ve: 

- Ben: dedi: a dakika IODJ'a ... 

. 
basmra "'Ml*N pa oiaJa alma; 
ben ... ,. pıoerilııı! 

Ve IUkbetle tahftltmml WrelUe

yip tepaiyl yaNllki - tlstiDıt .,. 
duktan llO!lr&, ~ PijanuJ.J koa
solae, pen~ dolru ~; kor· 
nişli alJJ' ~ kena.rmd.IA dlp.n
ya baktı. 

Evet; 1ft4) kıh~ tüfek, •• mitralyöz .. 
ve top! Ve '.İranlı candarmalar! 

Büyük Britanya komolosb•Nel, 
ku§atılmı,tı. !ranlı candarmalar tara. 
fından, ıillhla tehdide manızdu. Yer· 
liler durup clururkeo ne di19 huma-
ne bir cephe •ltaılardı böyle!' Bu.~ 
ıüphe.11 Vilbelm Vumuua lflrif; ID 
.. A1ınularm uvı..a,. clenilen ada • 
mm! 

Çılpıı maceraı-atUı! 
Çılgın macerapereat? 
Evet; öyleydi, fakat bu itte d~ 

IU mahaNtde~; David O'• 
Konnor, h•Rnm bu enet da\'l'&IUI ha· 
reketini, kendiahıln aJeyh1nde olan bu 
•Urattnı. yapılacak eeyl amanmdı 
ötrenerek bunu önleme91ni. lctnden 
takditlt brp1adı. Maharet ~ 
humı da olsa, takdir etmek prektt. 
Aııcü. '1mdt bu G&prqık vutntten 
mllmktln oldulu kadar u aruia lnJ. 
nlmnm careaiıd de bulmak, ~ ~ 
lan bir cihet! 

Gaziantep (Husuıt) - Halkevi mev 
abnin ilk köy gezilini yapmı§tır. m~ 
raı1ık6yüne yapılan bu ıuidc köylü
lerle cumhuriyet rcjiml, siraat, ajhk 
•• klJtUr ifleri llakkında lıubihaller 
yıpılmıt. köy okuluna defter, kaleın. 

•köye puır ,gUnteri çekilme'k üzere bir 
bayrc-k llediye edilmiş, heyetin berabc· 
rinde bulunan doktor Ata öır:kal tara
fmdan yirmi kadar çocuk Ye kachn, 
hükumet tabibi Eıref Göksel tarafından 
on 'kadar hasta muayene olunmuı. re
çeteleri y•ılmıı. irinin dafrtılmı!tır. 

KSylliler halkevinin &öıterdiği ıcfkat 
•e alllradan ,ok miltehassii olmuılar 
dır' • 

Heyet gidiıinde Tilhalit, avdetinde 
Tilbepr mezraası köylerine de uğra

mııtır. 

Zeytin Haıılab 17i 
Bu ıenc Gaziantep, Xiliı ve Nisipte 

zeJtia huılatı çok iyidir. Zeytinler
deki bu bereketin otuz scne.fenberi gö
rülmediği aöylcnmektectir. Mahsul se· 
nelerinde vasati beı bin ton zeytinyaiı 
veren Kiliı kazasının bu aenc zeytin 
yağı rekoltesinin -8000 tona yükscleee· 
ği umulmaktadır. 

Fııtıklar Sıcaktan Zarar 
Gördü 

Sotı hafta içinde havalana ucak ıit• 
meııinin fıstık huılatı Uaerinde hayli 

• • 
ıyı 

tahribat yaptıfı an!att1mıftlr. Muma· 
fih Fırat sahillerinde mahıuliln iyi oJ. 
duiu haber verilmektedir. 

En Sok mahsul ftNll IJelnl • Sllftdr 
nahiyesi fmtıklanma a. ,ala dohlda 
ehaMdyetli Jsaur clrcltıttı 16,tcal, .. 

DtlfCn fl44et1i dola Balat " Hı,.. 
Wyleri se,da .. ,......_ • nı•••• 
müfttmlftlr. 4n1. SOfıldl \trted. .. 
doludan~ ıuntte Afif 18'
mUtlot'cHr. 

Pansuk eldlal 4'""' •1"f· Sua BmriYakll tam bir tncUla tol*' 
kanhJıfi)'le atıkbet ptererek karp· 
byan, llltlltk l~ bHıamm maha· 
retlnl takdir de ede DaWI O'Kon.nor, 
dqanda )'el'll candarmalana mutat
tan tuta allWı dUJ'Uflu'mJ, BU,Uk 
Britanya kOD10J01baneslnfa Aldıı ft 
tehdide &1c1ınt etmeanlpaine lllıayd 
ifadeli eepı..tne ~ 4lbnk kı· 
mıia.ıuılAmı.1 kor.uıtli w perdeler 
arumdan ga.lerkeıı, lihDen bu ~ 
arqtmyordu. 

M ar d 1 n 
herkes Sesli bir sinema açtldı, 

radyo alıyor 

Askeri kuvvet celbederek zorla ab. 
lukayı kaldırtıp çaprqık vaziyetten · 
sıyrılmak ·vardı; fakat, bunun au an 
için tatbikatta yeri yoktu. Nasıl yeri 
olabilirdi, ki! Telgraf hatlan bozul -
nıuttu; Tahrandan cevap relmemişti! 
Şlrudakl BUyllk Britanya kouolos -
haneısinden ~ ~ ile mu
habe~ye gfri§Inek, art.ık imkAnmıd.J. 
Buradan bir iş'ar vaki olmayınca da, 
epey uakta lnı..-ulan karuplıt&D o
lan bu feyl 15frenmek ve ukerf kuv
vetle harekete geçmek, elbett. geçi
kecektl. 

Jla1'dinde KtJsimiye med1'eaeai. 

Sonra, cloirudu doğruya temas va. 
ziyetlnde lranda İranlılarla çarpıgmak 
da, tnıutere htlkbaetinoe hot görill· 
miyeblllrdl; bundan evvelki ufhada 
hazırlanan pllnm, §iraz valial dellle
tlle olma)'lp ta dofrudan dofnıya ln
li&ler tanımdan tatbiki ne. timdild 
aathada lngUillerla sorla harekete 
geçmeleri vui_yetl arasında fark vardi 
elbett.; plha göre hedef, ŞlrudaJd 

Almanlardı: fakat ıtmdi, Şiruıdald l· 
ranlılarla, İran hUkümeti candarma • 
lariyle karşı karpya bulunuyordu 11-
tAt J 

Mardin (Husuıt muhabirimiııden) -
Eıkl idarenin çok bakımsız ve allkası.z 
bırıktıit Mardin cumhuriyetten aldıtı 
feyia Ue devamlı ıurette terakki ve ln
Jdpf eylemektedir. Kıymetli vali bey 

Memleketten resimler: 

Fehmi Vurlll, ba tarihi Türk tehriu 
layik olduğu çehreyi vermek için aur· 
madan çalıımakta ve bu bayirli plıJ
malarm riUel neticeleri daima alııı

maktadır. 

Mardin nihayet elektriğe de kavuı • 
mqtur. Sokaklarından pialiktaı ceçil • 
miyen ve bir harabezardan başka hiç 
bir manzara taıımayan, baş<an sonuna 
kadar ba:ap bir ıehrin elektriğe ka
vutması elbette çok mühim bir hadise
dir. Mayısın beıinci günü cereyan ver· 
mele baılayan tesisat bir ay sonra tıe
kimW etmiş olacaktır. Elektrik kilon· 
tı yirmi kurup verilmektedir. Guian
tep, Mersin cibi büyük ıehlrlerlmlaclt 
bundan daha fula fl.rata verilcliliM 
göre yirmi kuruı Mardin için de his ele 

j 
bahalı delildir. 

Elektrikten iltlfıde ile balke.t Wr 
ıeıU alnema makinOll ıetirtmif ft SA 

i Iııınaıa batlamııtır. lblknlnln .,. 
dem ulonunda toplanan ballı bu .. 
deni v•ıtadan da iltlfadı etmektedir. 

Radyoya karp et. rafbet çokıuf. BQ
tün kahveler, umumi yerler bir'r rad· 
yo tedarik ettifl gibi evler de peyder
pey ndyolanmaktadır. 
M arclini dlln ıaren " bUıa tılr in· 
Hft fU tekiJaÜ) lrartııanda bü,uk " 
haklı bir hayrete dU,Uyor. 

tzmirde Bir CU..yet 
İzmir (HuwuaS) - Evvelki gece sa

at 23 sul~rında Keçecilerde hamam IO· 

kalı aıtnnda bir cinayet olmut •• •4· 
Uyece tahkikata baJlanmıfbr. 

Tepecikte Mwrh aokatnıda oturan 
Ahmet ctlu Şerif Menglllle binek ara
ba ıürilcU.ü Mehmet o&lu Hap Ka· 
rah binek arıba.Uı Keçeciler caddesin 
dı berber Ali UJriyı teudUf ltalltler· 
dir. Berber Ali Ulvi bu eaaacla fulaca 
aarhoıtu. 

Berber Ali Ulvi arabanın yolunu ke
serek kilfretmlyt batlayınca arabayı 

i'dare etmekte olan aabıkah Şerif der
hal ııafıya atlamıt ve •ada bir ağız 
münakaıuı betlanuıtır. Münakap kav 
caya müncer olmq. ltrif blplilı ber
ber Ali Ulviyi kalbinden ,arala,ank 
114UnnOtt8r. Xaıdl n cllrOm arkadap 
raıaa-.tsr. 

bir oad,d,&. 

merkedDdt 41 bin kilo e1dlmi9dr. To
hum çiftçiye paruu ~. 

Traktör T ecriibesi 
Jkri celea siftsiJtrclea bay Ekrem 

Cenani tan&aclan cetirtilft traktkln 
tılCribeleri bii,alr .. deıfetli kafilesi 
busuraada rpftlikte ,apıJauttır. Endi 

tıaktön -·-- lkt demirli pullukla 
.,...tın •Uırll9nl 161terilmif. daha 
a~ra kesekleri kırma mıkinellle tec
rlt.ler ve ,a.uk tıohama ekme maki
....ıJc ( ....... ) tolsaıa elı:ilmaf cht .. 
rlaiftir. Traktlr mütaesUe bir di
nim toprağıQ altı 41emir IClrtllmeü 1elm
... kurup eal Olurken bra upanla 
arat teprat- akı claıU slrillmeü dart 
buçuk lnya mal elmütacl«. Traktlrle 
glnde yirmi 4anöm topnlt al1rmek 
bbiWir.. TıütBc' wda itJemelıte
cHr. 

__JfW;ıftıtteiıt~wAlteddp ttftlRt "-"~ 
sinde misafırtere kuntu pilb ve Şellek 
tabir edilen köy tatlıımdan mUrtkkep 
bir ılyafet nrtlmlttlr. 

Belediye Reiai Ankarada 
Belediye reisi Hamdi Kutlar, Anka

raya citmlıtir. Orada tehir pllm, elek
trik ve su itlerini takip edeceğinden 

tasdik edihneal icap eden ıehlr pllnmm 
muamelesi bitirilecek, hakeme ha.ale 
edilmlt olan elektrik kilovat fiyatı I~ 
buıUnlerde Ankarada toplanacak ha· 
kem heyetinln lçtlmamda belediye re-
isi hazır bulunacak " belediye De au 
ılTketl arasında çıkan lhtll!fiı mesele· 
lerl haıtedecektlr. 

Ertiluel Toplanblar 
Merkez ilk okulu iiretmenlerinln 

bu haftaki mesleki topJantılannda cum
huriyet okulu 8iretmeni Şefik Akerdo
ğan tarafmdu (ilkokWdı il) " Sa· 
karya okulu atretmenlerindea Halil 
Rabıni Erkan tarafuıdn da •aıtıer 

reıısliil terbi711i., konulu ve Sok ilti
fad.U birer müuhabe yapılmqttt. 

o 
Liaeleria Edebi T oplantıaı 
Sivu (HlllUll mubabirimiadın) -
TariJalel liı..ı.ta talebe tqekkwı .. 

rint batında toplayaa •'Sanat tnealer,. 
kurumu li11 ı•ntlill araunda faJdala 
~la bUyWs muyaffılı:i)'Jt tlde 
ettMın.dir. h Uftada da Uaeabı orta 
t2'htll s-ntlili uktrt müfelde ildMl 
edebi toplantdanaı MIJIUı bir dialeJlcl 
kUtleai önünde yapmıılaırdır. 
Toplutıda lileain .. nt Ttlrllse mo. 

alliqd a.. A,U toplantmm mabadım 
bü etttkt111 l8Dla temaD eclllecelr 
"Jonld dp., bmedlll mUııuebttlJt 
Mol,., hükmda talebeye •• toplanan 
lara llUlı lıabat ftraıiftir. Bundan 
ıoara talıbt llıdam Roterberg plyeai 
ve Molyerin Zoraki tabibini nete l~lncle 
talslp tdllmlt ft taltbt bunda tok bCl· 
yUlı 111uvlıffaklyet clttermlttir. 

Orta Anadolumunn •erimli lrWtUr 
kaJD&k)anllldllaa olan Uae her 111 at
tan bilylik bir çabpna 181tenne1ttedlr. 

N•tN6 

lf l Rl1N11 ah11nl' 11/u
nuz ,,. •dinini• 
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BirVitrindenalınan Yalova ile Bursa 
aşk dersi arasında 

Nak leden; Hikmet Mtıntr 

G :OZEL gözlerile Milyesser, göz
: >re.ıtı)\llq auı5J uıw1.ıa1 

.... ' 

Beyaz koyunların otladığı bu vadilerde 
dünyanın en mesut insanları yaşıyor 

- Sen bir bir tehlike karşısında bu
lunduğunun farkında. mısın? dedi. 

Yazan : Ma 
- Allah saklasın, dedim. Ne tehli. 

kesi? 
Müyesser bu defa daha ziyade açı- , 

}n-.1.. ı 1 
-a..ıı.. \, 

- Sen, ömrünün sonuna kadar be· t 
kur kalmak tehlikesi karşısındasın! 1 

- Yok canım, dedim. Onu m u kas· 
tediyorsun? Ben onunla zaten başba
§ayım. Evlenmekten Umidimi kestim 
artık. 

- Aman nasıl olur. Sen bir güzel 
Ve iyi kıZla evlenmelisin artık. 

- Hakikaten güzel ve iyi kız nere
de? 

- Bravo. Sen kadınlara karşı böyle 
mi konu.suyorsun? 

- Pardon, seni kastetmiyorum. 
Sen hariç olmak §adiyle güzel ve iyi 
kız nerede demek istedim. 

MUyesser tatlı bir gülüşle tekrar 
gözlerime baktı. Sonra: 

- Aferin, dedi. İyi çevirdin .. Fakat 
ben sana hakikaten iyi ve gü?..el bir 
kız bulmalıyım. 

- Sakın ha, Müyesser ... 
Doğrusunu isterseniz, ben, Müyesse

rin bu meseleye dokunmasını istemi. 
Yordum. Çünkii dünyada evlenmek is-
1 ('diğim bir tek kız varsa. o da Müyes· 
serın kendisi idi. Fakat Miiyesse1 le 
evlenmeği düşünmenin boş olduğunu 
da biliyonım. 

* • • 

Orada bir şey var ki, senin görmeni 
i~terim. GörUrsün ve kendine göre, 
hükmünü verirsin! 

Kendi kendime "Lahavle,, çekerek 
ayrıldım. 

• 

Şifalı Ynlovadan devalı Bursaya ha. 
reket ederken, ilk defa geçeceğim bu 
yerlere kar§ı içimde büyük bir hicran 
var. Yalovadan Bursaya işliyen lüks 
otobüskr insan başına bir lira alıyor. 
Esadiye köyüne doğru düzgün asfalt 
yolla virnjları tırmanıyoruz. 

Yolun iki tarafına dizilen çocuklar 
gazete, gazete! diye bağırarak köylü
lerimizde kültüre karşı uyanan mera
kı haykırıyor. 

Bir dağın tepesine çıkıp alçalıyor 
ve tekrar yükseliyoruz. Bir silsile ha
linde uzayıp giden ye9il dağlar arasın· 
da seyahat etmek kadar zevkli bir şey 
olamaz. Bu dağların tepe!;inden Yalo
vanın panoraması göz önüne seriliyor. 
Yemyeşi l bir memleket... Modern bi
nalar ve iki dağ arasındaki Yalova 
kapJıcaları ile Yalovayı Karamürsel Bursanın 

ve Bursaya bağlıyan şerit gibi asfalt gürültüsünden uzakta ya§ıyor. 
yollar. Kafası, sinirleri sağlam bir halde 

İzmit körfezinin öteki sahillerinde Allalıın nimetlerinden, tabiatin güzel· 
ise Kartal ve Maltepeden yükselen liklcrinden bol, bol faydalanıyor. Ya-
dumanlar görülüyor. !ovaya kömür taşıyan arabalarda ko-

''Mnvi GUl,, mağazasının vitrinine Yalovadan Orhangaziye giderken şulu beygirler otobüsten ürküyor. Diz· 
yamac;larda tek, tUk köyler görünü. ginleri zorla zapteden köylü dayı kötii, 

bakıp da. tekrar geri döndüğüm za _ 
man beni şaşırtan bir manzara karşı- yor. Fakat bunlar sık değildir. Asfalt kötü bakıyor ve bir gülüş atıyor. 

Yol Esadiye köyünden sonra bozuk Orhangnzı"ye yaklacırken kilomet-
sında kaldım. Müyesserin annesi, ba· ~ 
bası. kız kardeşleri ve hatta evin kil· ve hamp bir §OSe oluyor. Yol kenarın- relerle uza.yan zeytinlikler görülüyor. 
çük köpeği 'Fındık'', balkona çıkın ı~- da yığılı duran taşlar henüz silindir - Ağaçların altlnı gelincik çiçekleri 

lenmemiş, Yalova ile Bursa arasında- kaplamıc:, bavırlardan akan sular şı· lar beni seyrediyorlardı. "' " 
ki yol, yer yer düzgün, bazı yerler de rıltılı derecikler halinde tarlalar için. Hepsi dizi halindeydı. Başta Mü -

Neden mi? Her şeyden evvel, ben harap.. den süzüle, süzüle İznik 
0
aölüne doğru M" yesserin babası vardı. Sonra annesi, 

uyesser it:in biraz yaşlı idim. Müyes- Orhangnziye girmezden önce çok akıp gidiyor. Orhangazi kasabası i· 
sc sonra iki küçük kız kardeşi ve "Fm-
. r on Sekiz yaşında idi. Ben ise .. Hay- güzelleşen yol kasaba içinde Arnavut çinde bir faaliyet var. Tek tük inşaat 

~1 burasını geçelim ... :Müyesser, güne§- dık" geliyordu. kaldırımıclır. Zümrüt Yalova denince görülilyor. 
1ı blrlla ran snbahı Pibı b ir .. eydi. Ailenin yalnız. bir fordi onların ara. yalnız k '!)' 
,.,, ~ o ... &mda yoktu. o d a l\IUycsscr!.. HilkCımet d airesi önUnde büyü ır 
~h, güneşli bir haziran sabahı ile, sis. Irdır. meydan n"ılmıF, Atatürkün çok güzel Müyesser neredeydi acaba!? .. Bir !5 :1 

li bir sonbahar sabahı arasında bir Bu güzellik bütün Bursa vilayeti i- bir büstü bu meydanlığın ortasına yer-müddet bu manzaraya hayret içinde 
hayli fark vardır deg-il mi? Bu vazi- çinde ayni derecede güzeldir. Bir ka· Jecıtirilmiş ve etrafı beyaz, kırmızı 

baktıktan sonra. birdenbire aklıma :1 
:rette ben nasıl olur da ona evlenme rıı; uzunluğunda meralar içinde otlı . güllerle süslenmiş, bu büstün etrafm-
t gden bir şey, beni yerimden bir atlet 
eklif c>debilirdim? yan hayvanları bacak kadar çocuklar da meydana getirilmekte olan bahçe· gibi sıçrattı ... Doğruca soluğu evin i-

Müyessere, daha ziyade Efdal gibi güdüyor. nin civarı beton \'e demirle çok muh-
h. çinde, Müyesserin dizi dibinde aldım! 
ır delıknnh yaraşırdı. Zaten Müyes· Her köyün yanından geçtikçe küçük kem ve zevkli bir surette çevrelenmiş .. Müyesserin beni gönderdiği "Mavi 

ser, Efdal ile daima beraberdiler. Çok çocukların avaz, avaz gazete isteyişle- Fakat, burada göze çarpan birkaç 
· Gtll,, mağa7.asının camekanında gör -1Yi arkadaş gibi gözUküyordular. Fa- ri karşısında sevinçten gözlerin yaşar- yag-hanedeıı sonra"'"'~, altı kahvedir. 
k düğüm bir iliını hatırlamıştım. ..,..,,. 
·at işin garibi şu idi ki, Efdal ile olan maması mümkün değil. . Biz Orhangazi içinde iken saat iki 

ll"lÜJJasebetlcri arkadaşlıktan ileri git- O ilan ~öyle diyordu: Bu meralarda yetişen sürü, sürü at, buçuktu. Tam çalışılacak günün bu 
lniyordu. Hayret ediyordum; acaba ''A radıfjıııı:: ve almak i.<Jtcrli!Jiııiz §C· kısrak, öküz ve koyunlar bütün Yadi- san tinde birçok insanlar kahvelerin 
bu iki genç neden biran ev\'cl evlen~ yi. 1111 vitri11rlo görcmiyorsflııız, içcrde !eri dolrlurmuş. Bir tek istisnasız bcm· bnUndeki sandnlyelere oturmuşlar ka· 
ll"liyorlardı. Bir kere hu garip vaziyet· liıtlact1fjıtıız mıı1ırıJ..:lwktır. ircriyc fji - beyaz koyun sürülerini değneğini iki ğıt oymyorlardı. Tabiatin cennetten 
ten Müyı'sserc bahsetmiştim. Fakat ıiııi: ı'r islcyini::!,. omuzuna koyan çoban bekliyor. bir parça olarak bahşettiği bu yerler. 
ancak bir kere bahsedebildim. Zira, Yanında birkaç besli çoban köpeği deki insanların birer arı gibi çalışımı-
ııüyesser fena halde kızdı. Bu kızışın -,--------------- geziniyor. Refahın ve köylüdeki huzu- ıarı liizımdır. 
da sebebini anlayamadım. Hayretim Mersinde Belediye Fidanlığı ıun derecesini anlamak için köyliinün Çünkü, Orhangaziden Çeltikiye ltö-
cll'vam edıyordıı. mera ve hayvanlarının semizliğine yüne kadar gettigını·· iz yol üreriııdeki Mersin (Hususi) - Belediye şehri 

~ ~ * dikkat etmek ıa· zımdır. t 1 ı d 1 kl d fazla kadınl" süsliyccek ağaçlan yetiştirmek üzere ar a ar a er <e er en ... 
Ben oldukçn mütehnmmil bir ada . bi f Ben uiuebilirim ki, Yalova ile Bw·sa rm "alıştıg;ı görülüvor. büyilk r idanhk açmıştır. Fidanlık· " -ı " 

lnını. Fakat se\·diğim bir kızın beni arasında dün'-·anın en mesut insanları Demek ki, kadınlar "alışırken er· h tan çok iyi neticeler alınmış ve bütün " !5 

:ı.15kasilc evlcndirmcğe kalkması doğ- vncıyor. Bcsli merkepler üzerinde yol kekler kahvelerde ovun oynıyorlar. caddeler ağaçlanmıştır. "....,,, " 
l'usu tahammül edilir ~ey değildi.... alırken kahka11a ntan Türk kadınları Allahın nimetlerine karşı bu laübali-
l<onuşmn mcvzuumuzu değiştirmeğc Birkaç sene sonru küçük fidanlar ta- kasabadnn gördiikleri alış verişi mcr· Iik ve lfı.knydinin giinahı elbette ki 
savaştım. Lakin :Müyesser ısrar edi· mamile kemale gelecek ve Mersinin keplerle binek atlarının iki tarafında çok bUyüklür. 
~or: ağaçsız yolu kalmayacaktır. sallanan heybelere doldurmuşlar, bazı Orhnngaziden Gemliğe doğru u:r.a· 

- Fakat hakikaten gii:r.cl ve iyi bir • Bıırs.11h ııııılı:wır o l nıııılığı halde kcıı- tarlalarla erkeğinin yanında kadın da nan yol sayısız ağaçlar, bahçeler, çL 
kıııa. evlenmek istemez misin? Diye di,iııc lıir l''' 'c llükk:'ııı :ılınıığa mıı,·affıık çalı§ıyor. Ye~il ağaçlar altında mola çekler ortasında bir koridor gibi in • 
Soruyordu. ol:ın uByan ~h·,•liiılcnin cmltikinin geri a- \'eren insanların halinde büyük bir sa. san gözünün görebildiği kadar uzam-

'17 t' ti lının:ısı hııkkıııtla Dahili.re Y<·kiıldinin cııı 
~a ıyyc e: adet görülüyor. vorı 

rini siirünrcıncdc bırakan iskılıı kiıtilıi Mi- " .. 

ışıklardan görUnü§ü .. 

rneksızin Yalovadan Bursaya kadar 
bu güzel yerleri birbirine göstermek
ten bıkmadılar.. Her beş dakikada. 
manzara değişiyor. Kfilı yeşil bir dağ, 
kah gümüş bir dere. kiih çalkanan 
çavdar tarlaları .. 

20 yıldanbe.ri dönüp dola~ğım Bal· 
kanların hiç bir yerinde bu kadar gü. 
zel manzaralar görmem.iştim. Gözü '" 
nüzü açıyorsunuz, karşınıza. yeşil or .. 
manlar, ince belli selviler çıkıyor. 

Silsile halinde uzayıp giden Balkan
lar çıplak ve yalçın değil. Korular i· 
çinde selviler ta göklere kadar yük .. 
selmişler. 

Düzğün zeytin ağaçları altında 

gelincik tarlaları çalkanıyor. Püfür, 
pilfür esen rilz~r derelerin kc.nannda. 
sıra sıra dizilen söğütlerin "yapraklan· 
nı tutuşturuyor. Burada yabani me • 
nekşcler, sarı çiğdemler, zeytinlerle ka 
rıııık dut ağaçları, buğday. ve çavdar 
tarlaları görüyorsunuz. 
Dünyanın hiç bir yerinde böyle 

muhtelif Urilnleri bir araya toplayabi~ 
len toprak yoktur. 

Bazı memleketlerde buğday yetişir
se zeytin olmaz. Bazılarında çavdar 
olursa sebze bulunmaz. Bizim toprak· 
larımız, meyvayı, sebzeyi, hububatı, 

zeytin, dut ve daha bir sürü mahstil-
1eri bir arada yetiştirebilen bir kud· 
ret taşıyor. 

40 • 50 kilometre kadar uzayan bu 
zengin topraklar arasında köylerin az.. 
lığı ve küçüklü!;T\i acaba neden? .. Şu 
dağın eteğinde beyaz minareli ve yal
nız 10 - 15 haneli bir köy. ~u dağın 
yamacında 15 · 20 haneli başka bir 
köy! 

Bu köyler yüzer, iki yüzer hane de 
olsa bcsliyecek toprak varken insan 
azlığı mı buna sebeptir bilmem! .. 

Yetişmiş bağ çubuklan filizlerini 
uzatmış bir halde bağ ve bahçelerie 
örülmüş yeşil bir koridordan çok mü
kemmel bir asfalt yolla Gemliğe gidi· 
liyor. !ki üç katlı evler, mavi bir dere., 
Birçok zeytin yağhaneleri, otel, tokan. 

- ·Hayır, dedim. İstemem. · · Tu"rk ko"vlu"ı:;u" ne kadaı· bahtı'yardır, Otobu"sUmu"zde u"r. dört yabancı var-tat \"e lc\"7.İ memuruna İ'Şll'n clçcklırılcr ·k ,; - :o 

- Yok canım!.. nı,ılıl-..t·ıııc) c , crilrııişlcrdir. ki büyük ııchirlerin otomobil ve radyo dı. Başlariyle, elleriyle durup dinlen - (Liı.tfeıı $0-yıfayı çeviriniz) 

MüycsSt'r bir müddet pencereden ~-------------------------------------------------------------·dışarı baktı. Sonrn birdenbire döne -
t'f:k: 

- Sana bır şey söylesem yapar mı
lltn? dedi. Doğruyolda "~lavi Gül .. 
l'l'ıağaz:.sını biliyor musun? 

- • Evet biliyorum. 
k - Haydi bır otomobil alarak oraya 
acıar git ve rnağnzanın vitrinine bak! 
- Pekfılfı .. Eve dönerken bakarım. 
- Hayır. Ben şimdi bakmanı \'C 

~0nra buraya gelmeni istiyorum. 
~!'-:-Fakat niçin şimdi ısrar ediyorsun 

UYC3Ecr? Bir hayli yol gideceğiz. 
ıh~1:Jer nedense Müyesser, benim bu 
l ~1razımdan ho~lanmamıştı. Yüzünün 
l nt1ı ifadesi deği~ti. Ben. bilmecburi-
c Yerimdt1n kalktım: 

n - '• Ma\'i Gül., mağa7.asmm vitri • 
ı:-ıctn neye bakmnklrğımı ist:yorsun ~ 

MUycsser: 
- Şimuı sana söyli•·cınc .. 1, dh·orclu. 

KJ•:KBMEf ,IGf~ AnGo f f,I~ 
r.rı~ l)ı\ vısı 

V Al',ILARDA Argo lrnllannıa

ııın alcylıintlo bulunan Ya
şar Nahiye vorlleıı <ıtrnfh cevaplar 
yetmiyormuş gibi, bir de şahsi itiraf
lar ha';l l ndı. Yazılarında en çolt Ar
go Jtulland ığı görülen (\·et-Nü) bu
mın sebebini, bir bakıma, kekeme
lik illetine nUediyor. Kısaca: ''ilen 
kekemeydim, diyor. Fakat doı'?;ru 

dürüst konuşurken bir kelimeye ve
ya bir tabire tnkıl acnğımr his::;eder 
etmez, iş i Argoya vururdum. MeselA 
(ehemmiyet verme) diyece k yerde 

kekcıııeliğiniz tutup duraklayor mu
sunuz? Onun yerine kolayca söylc
ucbilccck, o manada başka bir tabir 
bulacaksınız: Kulalt asma, aldırış et
me, pabuç lHrnkma. iplcnıe gibi..." 

~ ~ * 
(VA - NÜ) belli etmemekle bera

ber, lıcnUz geçmediği kekemeliğini 

böyle tedavi ettiğini söylüyor: "lti
raf edeyim ki, diyor. Kalemimin u
cuna Argo takılmasının sebebi bu
dur." 

FAKAT KALEMLE cllJin münase
beti n e? Dostumuz~ yazılarını yazar-

kcn konuşuyor mu? Kalemi ile di
li, hassasiyet bakımından ayni ku\·
vetle mi idare ediliyorlar? Kendisi 
bir tabire başvurup da dilinde tutuk
luk altımctleri görilnce, elindeki ka
lemin tle kuyruğu titreıncğe mi baş
lıyor. 

::. 1f. * 
"'ANCAK BU şeraitıe konuşan ve 

yazı yazan kimselerin, muhatabı ü
zerinde bırakacağı tesirler, dalma i
yi olmak l1izımgellr. Zira, Argo kul 
landığı halde, biz, o Argo tabirin bir 
zaruretle sarfedlldlğini bilir ve as
lında nazik bir "lügat paralama" ol
duğunu kahul cderelc, daima enfes 
bir se!Cısctle hitap edildiğimizi veh
medip övünUrUz. 
ntR KÖŞKt!N ıs~n ETRAFL~DA 

" ALAY KÖŞKÜ" ünde "GUzel Sa-
~ .• ~- . .~ l ı..- • 

... ~--~.,..(""' ' 

nntlar Birliği" adı altında bir cemi
yet teşkil edileceğini haber alan 
Toplu İğne, bu köşkü İstanbul sanat 
hareketlerine bir karargfih olmnğa 
ltıyik görmüyor. Çünkü bu binanıu ü
zerinde "Alay KöşkU" ismi kaldıkca, 
içerisinde cereyan edecek sanat te
cellilerinin "alay" telakki edilmek 
ve işi ciddiye nlmaınak tehlikesi bu· 
ıunduğunu ileri sürilyor. 

Tahmini doğru ... Hele böyle bir 
bina dahilinde bir münakaşa başgös
terecek olursa, gazetelere akseder
kcn tertip hatasına hiç tahammül 
etmeyen bir isim! ... 

Meseli\, "clün gece Kalay Köşkiln· 
do şiddetli mtiııukaşalar olmuştur" 
cllye yazılırsa ... 



• 
10-KURUN 

Türk -Yunan muahedesi 
{ Cst tnrnfı ı incide) 

taşma. munzam muahedena.mesinin 
tasdiJdne ait kanunun müzakeresi
ne geçilmiştir. 

Bu münasebetle söz alan H.ariciye 
Vekili Tevfik Rüştünün sık sık sil
rekli alkışlar ve tasvip sesleriyle 
karşılanan ve tam metnini ayrıca 

bildirdfğ1ıniz beyanatını takiben bir 
çok hatipler söz almışlardır. 

llk olarak kürsüye gelen .Nazım 
Poryo (Tokat) Başvekil CcHl.l Baya
rın Atina. scynlıatind .. n getirdiği bu 
gUzel hedlyenln pürüzsüz bir dostluk 
ifadesi olduğunu işaret ederek "BU
yUk öndorin mesai arkadaşlarına ö
tedenbcıi verdiği direktifler üzerine 
teessüs eden Türk - Yunan bağlllığı. 
ııın bugün .de en kuvvetli bir eseri 
ka.r_şısında bulunuyoruz." demiştir. 

Harij'.:fye encümeni a.zasından bulun
mak itiba.riyle bundan sonra iki 
memleket arasında mevcut muahe
deleri bat1rlatarak mevzuu müzake
re olan munzam muahedenln umumi 
bir tahlilin! .:y,apmış ve bu muahede
nlu Balkan Antantlaı:ı çerçevesi i
çinde yapılmış ve bu antantın ruhu.
nu teyit e,y;leme.kte bulunduğunu 

söy,lemiştl:r. 

Nazım Por:yo demiştir k1 ~ 
Cihan snlhunun en tehlikeli imti

hanlar geclreceğl bugiiJıleııde Bal
kan ''aZil'.ctlwn kalplerimize verdiği 
huzur ve emniyet şUpb.csfz Balkan 
misakı.na ve bu misalrn samimiyetle 
bağla.n.mJş olduklarrru her vesile ile 
gösteren dJğcr kıymetli komşulnrı

mız Yugoslavya ile Romanya med
mız Yugoslavya ile Romanrara med 
~unuz. Bu iiibaı:la zihniyeti takviye 
edcn bu m:unzam ahitnamenin kom
şular1mızca da. kıymeti pek bürük
tür, 

'.AU Muza.mu: Gökcr (Kon:ha) Yu
oan devletL ile Tilrkiye cumhudr<!ti 
nrasın.da akte.dilmiş bulunan muahc
denin Tilrldye cumhuriyeti hükUıne
t.in:Ltı .A.tatürkten ilham alarak. sene
ler:denbcri sUkilnetlcı vekarlıı. ve mem 
lekctin hakikt menfaatlerinden mül
hem olmak. suretiyle idare etmekte 
olduğµ. dJş siy.asctlnin tı:ı.kdlrle arul
m:Ll·a 11yik yeni: bln vesikasını teşkil 
erıemcktc bulunduğunu: söylemiş

tir. 
Hatip bir mnahcdenin. ha.ya.tiye -

ti 4;in şart olan iki tarafın ha.kiki 
menfaatlerini korunması ve iki mll
letin haleti ruhl;yeleı:ino tevafuk et
mesi gibi iki. unsurun bu muahedede 
de, mevcut bulunduğunu tebarüz et
tirdikten sonra da bu munzam mua-, 
heden.in hiç bir devlet hakkında her 
0

lı~ngi bir tehdidi tazammun etmedl
~ini kaydeylemiştir. 

Muzaffer Gökcri takiben söz alan 
Milli Milda:Ca.::ı. Encümeni Başkanı Ge 

ta, mağaza, han, fayton vesaire .• 
lzn.ik gölünden ve dağ silsilelerin

aen sonra Gemlik kasabası büyük bir 
eehir manzarası arzediyor. Gemlik 
körfezinin nihayetinde deniz kena.rı

mn bir yamacında kargir Genlik ka
~bası, diğer yamaç_ta. da suni ipek 
fabrikası gözleri dolduruyor. 

Otobüs yine tepelere doğru knTila, 
kıvrıla yükselirken baştmı arka.ya ç_e
:Virdim ve Gemliğin güzelliğine baka
rak iGimi doldurdum. Bence. Yalova 
ne ise, Orhangazi de, Gemlik de odur. 
Bursa da ayni şey, çünkü tabiat lbu -
ra.lan a.yni elle ozcne, bezene, ayni şc. 
kilde süslemiş .• 

• Gemlik Bursaya 34 kilo~etre. Bil -
tün bu saha hep zeytin ağaçlariyle 

&lu. Bursaya yak~tıkça. yeşil dağ 
silsileleri arasından Uludağm karlı: 
bqı görünüyor. 

Fakat Gemlikten çıkınca yol yine 
boı.ıık ve bu bozukluk Bursaya birkaç 
kilometre kalıncaya kndar devam edi
yor. Daha doğrusu Gemlikle. Bursa a
rasında Nilüfer çayına gelinceye ka.. 
<ıar arada yalnız kısa bir mesafenin 
yolu düzgündür. 

Maamafih Ya.lovada.n Bursaya ka -
<1a.r bozuk olan bütün yolların etrafı
na. ta§lan hazırlanmıştır. 

Bursaya yaklaşırken traktörlerle. 
pulluklarla tarla sürenler, kalabalık 

köylü kafileleri görülüyor. Nilüfer 
~ymı "ikten eonra ise artık yeşil 
Bursanın tamamile içine girmiş bulu
nuyoruz. . 

.NFalE'ITlN DELİO~~ 

ııernl Kllzım Söviikteldn, Tilrkiye 
cumh.urlycti h.Ukümetinin Büyük Şe
fin irşatlarıiyle iki millet arasında.Jd 
anlaşmamazlığı kökünden bertaraf 
e,derel\. onun yerine bütUn dünya,, 
milletlerlne numune olacnk surette 
hudutsuz dostluk ve kardeşlik mey
dana getirmiş bulunduğunu işaret 

ettikten sonra demlşllr ki: "En tena 
en müşkül senelerinde Yunan mille
tini tanımış ve bu mHietin !edakAr
lık, vatanperverlik ve cesaretine şa
hit olmuş ve onların dürüst hareket
lerini, nezaket ve inceliklerini gör
müş ve işitmiş oldullumdan her hu
susta bu dostluğa ve altı yedi sene
dir mevcut. ıtnnrnameleri bi~ ara.ya 
toplayan bu munzam itJIMnaınc~e 

bilyUk bir elıemmiyet at'fetmekte
yim. 

Kft.zım Sl.lvülttıtltin sözln.rinl biti
rirken Yugoslav ve Romen mlllı:ıtıc
riyle olan dostlu -;.u aay:gı ile anmış 
ve hükumeti tebrik eylemi_ştır. . 

l\1ebmet Somcı: (JS.ütnhY.a) müza
kere mevzu.unu t:e.şkil etmeltt.e. Qlan 
muahedeyl "TUr.k - Elen mUJetıeri 
arasında kabrnmanJJk me.l:danlar n
da biriblrleı:inln yilksek: ~ezlyetleı:i
ni anla.ına.k suretiyle doğmuş eşsiz 
biıı sa.mJmjyetin miltemmlın eaeı:i'' o
ıa.ra.k tavsif etm~r; "e lki memleket 
dnvlet şefleriyle devlet adamlarının 
yarattıkları ve iki milletin hisle
rine tamamlyle tekabul eden bu 
muaheclcn.in yilksek değerini ve Bal
kan Antantının kudretini tebarüz et
ti r.m i,ştlt. 

Un.tip bundan şonra Hariciye Ve
kilinin b~yanatıarmda Bulgaristan 
ile olan münasebat etrafındaki izaı
hat üzerinde durarak bUkfımetimizin 
gösterdiği sulbI?erverltkten Bulga
ristanın istifade edeceği Umldinl iz
har eylemi§ ve demL5tlr ki: "Bu gU-
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zel ittifak su.lbun mubA(azasını te
min otmek içindir. On.un için.. harl
ceye vekilimizin temennlyatına ben 
de işth:ak eder ve Bulg_ar l\..omşutarı
mıun ıın;;arr d.Htk.ııtini colbe.deı;:i..ın..'' 

Cavit Oral (Niğde) Türl! - Yun.an 
muahedQslııi.ıl herha:ngl bir si~ast 

nı.uahedonln çerçe,·eJeı:ini aşanı vo i
çinde tarihin, ha.diseleı:hı, reallt~e
rln, milli men.taatlerin göst13r<liğlı Te 
öğrottlğ~ zaruıreU~rl itada eyleyen 
bir yakınl::ışma, lılr anlaşma, daha 
doğ.rusu. bi.r kaynaşma mahiyetinde 
olduğunu sö,yliyerek. Başve-kil Cel!l 
Bayu.r ile: :aaıılclye -Vekilimlıln son 
Atlııa. seıa.hallel'i c.so.asmcla ş_ahısıa
nna. k.ll.I'şı ı:unan mllJoti tarafından 
gösteı•ilmiş olan büy,ük muha..b~t le
zahU.ı:lerlw vo bunun del~Jet etmek· 
to olduğu m.ana.yı f:şaret eyleJniştir. 

Fazıl Ahmet AJkaç (ElAziğ) Tii;tk 
:.. Yunan milletleri arasında.ki temas· 
ları Ye münasebetleri kısaca işaret 
ettil~te.n sonru bugün bize vc.riloıı bu 
eser iki nıWet aırasmda. bl:rçok tec~ 
rilbclerde: g<.Srgilden doğan L:;;blrliğinl 
Aleme Wln edlci. bir sulh ve se!A
met bcrntidir, demlştl:r. 
Hatip bundan sonra TUrk mllleti· 

nin dtıima sulhcu olan büyük ülkilsü
nün nnahaUarmı çizmiş ve sözlerini 
söyle bitirmiştir: 

Aynl duygulara., ülkülere sadık 
her slyas.t vo içtim ut heyet bizim ger
çek dostluğumuza güvenirse pek 
haklıdır. Eskiden Balkanlar Bal
kanlılarıuc.lır, denilirdi. Bu dUstü
ril artık bütün Balkanlar bütün Bal
knnhlanndır şek1lne koyan teklmUl 
dostlarımızın da bahsettiğim ideal
lere, ayni sadakatle. merbut oluşun, 
dan ileri geldi. Dunu bu yüksek kUr
allde söylemekle en ge.rek sa.adeti 
duyduğuma şllpheniz olmasın ve bU· 
tün ıllcm bllsln ki TUrkUn ş,erd ve 
şiarı verdiği aözü tutmak. koyduğu 
imzayı bir namus damgası addetmek 
tedir. O imzayı bulunduğu yerden 
silecek hiç lılr el yoktur. 

Hatiplerin sUrekll alkışlarla l<ar
çılnnan bu beyanaUarınt takiben 
muıılıcdcııin tasdiklne alt kanun re
ye konmuş ve 306 rey ve mevcudun 
ittlfnklyle Irnbul cdilmlşUr. 

D. 1\1. Meclisi Cumı.ı günü toplana
caktır. 

Rüştü Aras'10 
bey onatı 

Ankara 1 (A.A.) - B. M. Meclisi
nin bugünkü toplantısında Türkiye -

Yunanistan antantkordiyal paktına 

ıpunzam olarak Atinada lınza c!;iilmiş 

olan muahedenin müzakeresine ba~~ • 
mrken söz almış elan Hariciye Vekili 
Dr. Teyfjk Rüştü Aras aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

Yüksek tasvibinize hükumetin arz -
ettiği Türk - Yunan muahedesi daha 
evvelce yapılmış olan ve mel'i bulunan 
muahedelerin bir zamimesi ve iki kom
ııu ve kardeJ memlekette durmadan şu
urla ve istekle inkişaf eden beraberlik 
temayüllerinin tecsili ve tabii bir neti
cesidir. 

Muhteviyatını herkes biliyor. Çünkü 
Balkan konseyi Ank~ada toplandığı 
vakit parafe edilerek tc:m metin ilan 
edilmişti. 

Bun•ı Başvekilimizin refakatinde Ati 
naya yaptığımız ziyaret esnasında im
zaladığımızı biliyorsunuz, o zamaın da
hi tam metni yine matbuatta in~ar 
etmi§ti. Bu suretle mükerreren ne§redi 
len metni haricinde alenr veya gizli 
başkaca hiçbir merbutu olmayan bu 
muahede uzaktım yakından hiçbir dev
leti rendde ve istihdaf etmez. 

Yine biliyorsunuz ki, Yunanistan ile 
ikj taraflı olarak aramızda 930 tarihli 
bitarafhk, tahkim ve uzlaşmaya dair 
bir muahede ile bir de, 933 de yapılan 
samimi anlaşma muahedesi vardır. Bu 
samimi anlaşma muı:.ıhedesinin esaslı 

hükmilnü: Tiirkiye - Yunanistan müş
terek hudutlarının iki devletin .efalc
ti altında ihl ili kabil olmal:Jığından tcs
biti teşkil eder. 

Diğer komşumuz Bulgaristan i1e de 
aramızda ebedi bir dostluk mu21}\edı:si 
ile bir bitaraflık tahkiın ve uzlaşma 
muahede!ii mee.vut olcluğu cihetle ken
djsine Yunanistan ile yapıldığım arz
cttiğim samimi anlaşma muaheıdesioin 
dCtlıa imzadan evvel m.alumat verilmi§
ti. Bu hususta Bulgaristan ile aramızda 
fikir teatisinden sonra aramızda~i bi
taraflık muahedesinin temdidi ile ik
tifa edildi. Ayni sene zarfında Balkan 
müttefikimiz Yugoslavya ile 925 k:le 
başlityan ve o devrenin ~ekdiğerint ta
kip eden hadiseleri i~indc lr.Uvak rat 
bir fasıla geçiren samimi temas iki ta
rafıu. çok uyguıı olan menfaatleri ile 
ve iki milletin birbirine kıı.rşı besledik
leri saf,gı ve se...,gi ile tekrarlandı. Ve 
samimi biı:: dostluk muahedesine vanl
dı. 

Ayni suretle djğer Balkan müttefiki
miz Eoınanya ile de o vakit böylo bir 
samimi dQstluk muahedesi yflpıldı. 

Artık Balkanlarda hava deği§miş, 

<:ıSırlar ve asırlarca devam e.den bin.')ir 
türlü tecrübelerin ve ~ekilen ıztırapla
ruı husule getirdiği bir anlayı~la Bal
kan menfaat birliği ve kat'deşlik duy· 
guları bellnneğe başlanuştır. Yunan 
milletinin bir teşebbüsii ile ve bütün 
Balkanların iştirakile vakit vakit ve 
yer yer toplanmakta olan hususj Bal
kan konferansları bu yeni do~an teroiz 
ve gürbüz 'duygulara I'(!vac: verdi. işte 
bu esnada idi ki, kardeş Yugoslav dev
letinin bUyük kı:ah majeste Alcksan
dnn Şefimiz Atatü.ı;kü ziyareti ve bu 
iki büyük devlet reisinin konuşması 

Balkan anlaşmasına yeni biı: cereyan 
verdi. &man~aı Balkanlatdaki bu can
lı cereyaı:un ön safında yer tuttu. 

Bundan sonra Balkan anlaşmalan 

genişlemi§ ve resml bir mahiyet almış 
ve Balkan devletleri hariciyeleri at1a -
sında bu maksatla görüşmelel' bi~en
bit'e süratlenmi§tir. Hepimizin daima 
iyi hatırladığımıza şüphe olmayan 934 
senesi §Ubatıridaı Atinada Balkan mi
sakı imza olundu. O gündeoberi dort 
müttefik Balkan devleti hariciye nazır
ları muntazam bir surette ve muayyen 
vaki~erde toplantılar yapmakta ve d~ 
ima temas halinde bulunmaktadırlar. 

Diğer taraf tan Balkan milletleri muh 
telif sanat şubeleri arasında ve her sa
ha~ artarak yapılmakta olan ziyaret· 
lerle ve konuşmalatla hükumetlere reh· 
ber olmakta devam etmektedir. 

Şimdi müzakeremizin mevzuunu teş
kil eden Türk - Yunı:n muahedesi Bal
kan yarım adasındıaki milletler arasıl'\da 
idamesi arzu edilen münasebetlerin 
timsali ve Blkan müttefikleri ara51nda 
yaşayan sözülmez ~hlığın tabii in· 
kişafının bir misalidir. 

Mahiyetini arzettiğim bu mı.tnzam 
muah~enin müstaceliyetle kJbul ve 
tasdik buyurulmas.ım yüksek. he~ti

nizden rica ederim. 

Posta telgraf idaresi
ni·n yeni bütçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
MUdUrlüğiinUn yeni yıl bütcesl Mec
lisin evvelki günkü toplantısında ka
bul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
.MUdUrlilğ'liniln 93 7 yılı bütçesi, 8 mil
yon 323.60';' lira, 938 yılı için tekllf 
edilen miktar da 9.749.102 lira ol
duğuna göre 1.425,597 Ura bir faz
lalık ·göstermektedir. İdarenin hiz
nıetıerlnl raı>abllmesi lçin 937 maU 
yılı içinde muhtelli kanunlarla al· 
mış olduğu 540.00Q liralık munzam 
tahslsat da gözönüne alınmak şarti
le 93 bi1tscsinl~ 937 büt~e.sine gö
re hakiki faua.lığt. SS5.591 liradır. 

Bu. zam. muhtelif hizıı:ı.etlere şu 

şekilde dağıttlmışt.ır: 

Memnrlaruı maaşı: 

Bu madde 272.372 lira ıam gör
mUştUr. Bunu.n 203.600 Urası fil! kad 
ro karşılığınm tam olarak konulr:ıa~ 
sından, 6:2.202 lirası da. bir kısım 

milvezzl ve hat baklcılarınm terfi 
payından ve 15.552 lirası lse telefon 
işler\ reisliği kadrosuna na.ve edile
cek memur maaşlarının karşılığın· 
dnn ibarettir. 
Vilılyct dıLlıni nıü~ahdo,mlcri 

Qcrcti: 
Um.um mUdürlU~Un vil!yetıere ait 

ücretli kadrosunun telsiz ve stüdyo 
kısrmlar<laki milstnbdemlet'in adodl
no ve kısmen de Ucret.lerine yapılan 
zamlar karşıllğı olarak bu madde
ye 81.420 lira iliıve olunmuştur. Bu 
faslın lkincl muvakkat müstahdem
ler tertlbl de 3.100 lira zam görmüş· 

t..Ur. 
Bu. tm:llpten fazla. mesaide bulu

xıa.n memurlara sttndü.zleri saat ba
şına 15 ve geceleri ise 20 kuruş ve
rilmektedir. Bu maddenin 1937 tah
sisatı kıl:!l gel:m.edi.ğl için 3,500 lira
lık mlJnza..m t.absisnt verilmişti. 

!lütc.D~\"\'l :uın.;raflıu•: 
6 maddeden ibnret olan. bu fasluı 

\lclln<:.U cl.cl:tor VQ atJ.ıu cvı;:a.k mnd-

dcsl 30.00Q liralık Z"'J.n görmüştür. ' 
Merkeılctde kullanılan w.akbuz, cet 

Şaka 
(1 inci şay\jadat~ devam) 

çına! başla.rwı.ları ..• 
..._Vah~ Yalı, vah, vah! 
- Daha dur bakalım, bu kadar ml 

ya? Bu kadarla kalsı:. yine ne ise ... Er. 
tesi giln bayanı sinir doktoruna gö -
türme ... Daha ertesi gün, kızın yeni, 
yazlık robunu ba.jtan savına dikip o
nu çileden çıkaran ve o gece evin içi· 
ni zavallıya dar getirmiş olan terzi 
kadınla çekişmeye ..• 

- Terzi kadına annesi niçin gitme
di de, sit: gittinız? 

- Söyledik ya. nnneşini daha dün 
siu.ir doktoruna götürmüştük. Şiu;ıdi 
bir de terziye gidtp ®unla çekişirken 
yeniden dehr;ıctli burbanla.ra mı uğra
sın hatuncağız! 

--Vah, vah, vah, vah! 
- Dur, daha bitmedi! İnsan tatil-

de iken, aksi gibi, günler ne de çabuk 
gelip geçiyor. 

- Öyledir! 
- Derk~n ikinci pazar yine geldi, 

çattı! 

- Artık bu pazarı da çoluk çocuk 
evde tam bic istiralıatle ıreçirm~slniz. 
dir in§alla.b ! 

- Ne söylemeı.sin ya! Bu pazar da 
hay%· g~ n pazarkind~n daha uzak 
ve gidip gelmesi daha zahmetli, daha 
gürültülü, patırdılı bir yere ... 

- Bad gitmese idiniı cımım ! 
- Gitmesem evde kıyaıııet kopar-

dı! 

-- Peki, ama, hani, bir iki ~dür 
bayan hasta idi. 

- Onun hastalığı hep hafta arala
rmda. tutar ve cumarteı!li sabahı baş· 
lryan iylllk alametleri pa~ sabahı 
kendisini turp gıbi yapar! 
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-- Desene ki, sizin bu dinlenme me
zwıiyeti ağzınızdan, burnunur.dan gel
di! 

- Daha da geleceğinden başka! 
- Haydi hayırlısı! 
-Amin! 
BiZJm ahbap dairesinden mezun ol

duğu bu on beş gUn içinde görseniz 
ne kadar bozulmu1', sUzülmUş, çehresi 
bUsbütün bitklnleşmişti. 

OSMAN CEMAL KAYGlL.l 

veı. defterler ile işletme ıe,·azınıı. 
muhasebe kuyudatından maada rad
yolara mJtenllilt ruhsatiye ve diğer 
matbu ktı.ğıtıar bu tertipten teınlil 
edilmektedir. 1938 ihtiyacının se· 
nelere nazaran daha fazla olacağı 
görülmüş ve bu sebeple bu maddoye 
30.0QO Ura. zam yapılmıştır. Esas.en 
bu tertip bu sene münakale ile s.ı 
bin lira. miktarında. bir zam gtlruıüŞ 
idi. 

Bll fnslın posta, telgraf mecmuası 
masrnlına ait olan 4 üncü maddesi 
bu senQ tekli edilmiş ve 5.00Q ura
lık tahsisat istenmiştir. İdare nıe· 

murlarmın mesleki bllgilerlnl artır• 
mak i~ln bir mecmua. çıkarılacak \"e 
5 kuruş fiyatla. memurlar& satıla

cakttr. 
Faslın 6 ncr madd~sı banka no 

yapılan ıınkdi muamelelerin faiz, ko· 
misyon ve sair masrafları karşılığı 
için olup 937 bütçesine na.znran 19 
bin 600 lira bir fazlalıkla teklif e· 
dilmiştir. 

Bu tertibin 193 7 tahsisatı QOO llrn 
idi. Yüksek Heyetin tasvibine arzo· 
luoan bütçe 1 yiba~ının ll inci mad· 
desinde. havalfl muameıa.tında k ua
nılmak üzere po$ta. telgraf e tele· 
fon umum müdUrIUğünce mUıt bıın· 
Jrnlardn 300.QOQ 11ra.s;a ka.dıır kredi 
ve borçlu hesabı carisi açıla.cağı ya· 
zılıd.ır. Kulla.nılac.ıı.k olan bu para· 
nrn mnsraflnrı karşılığı icin bu mad· 
eleye ll:\vo edilen 19.500 liranın ka· 
bulü ıarurt görUlmUştür. 

l'o_tu ınnsrnflnrı: 
Bu fa lın birinci nal·liyat tertibi

ne 1037 senesi tahsisatına naıaran 
15.000 liralık bir zam yapılmıştır. 

Posta nakliyatı lcin ecnebi vapur vo 
tren idarelerine ve memleket lcln
de posta sürücUlerlne verilen ücretler 
bu tortipto:ıı. verUme,ktedir. Bu tQrti
bln l9:t7 tııbslsatı 335.000 Urndır. 
Bu talıstsat l{Ml goluıediğludeu tah· 
ı:ıl at ınlktarı müıı.akalo auretlyle '1 
bin l ira artmluı.ış i<li. .. erk.et! rtıı 
ve ho.ftalık seferleriD coğalması haY: 
van. ve araba yeriı;e otomobil kulla· 
nılması bu fasla. ait tahsisatın yük· 
soltilmesini icaı> ettirmiştir. 

Faslın ikinci bend.lyc maddeslue 
2.000 lira. zam yapılmıştır. Poeta çu· 
val ve paketlerini bağlayan YC ka.• 
payan ip, kurşun, mUhUr ve kırmızı 
mum glbl l«:ıvazımın mübayaasında 
sarfedllon bu tertibin 20.000 liradan 
ibaret olan 1987 tahsisatı 4.000 Ura 
munzam tahslso.t verilmek suretiyle 
24.00.0 liraya tıkarılmış_tır. 

HW'ç, çaııta. ve çuval ihtiyacı çoğal· 
mış ve mevcutlarının kısmen yenilen• 
mesi icap ettiğinden faslın üçüncü 
mad.:leslne de 8.000 liralık bir ıam 
yapılmıştır. Bu tertibin 1937 taheisa
tma da 5.000 lıralık munzam taheisat 
verilmişti. 
Faslın seyyar primlerinde ait olan 

5 inci maddesi g çcn seneye nazaran 
14.000 lira nrttırılmı~tır. Bu tertibiıı 
1937 tahsisatı 13.000 lira iken sene i
çin verilen 12.000 liralık munzam ta.h .. 
slsat ile tahsisatı yeknu 25.000 lira~ 
çıkarılmıştır. 

Seyyar primleri trenlerde bulunup 
h~t boyundaki istasyonlara posta. ve. 
rip alan memurlara verilen para karw 
§ılığı olup nisbeti çok azdır. Bir fikir 
vcrmi§ olmnk için gidip gelmesi beş 
gün süren lstanbul - Adana seferini 
yapan bir memura ancak beş lira ve~ 
rilmekte ve buna mukabil ise aynı se· 
fer için Devlet demiryolları ate§çisino 
9 lira vermektedir. Bu tahsisatın yUk· 
selmiş olması de:miryollarımızın vo 
dolayısiyle seyyar posta memurları • 
nın çoğalmasındandır. 

Bu sene iı;ılcmeye başlıyacak olaJI. 
Etimesut radyo difiziyon istasyonu· 
mm sarf edeceği elektrik kudretindeı> 
ve gerekse kemiyet ve keyfiyeti bal<J· 
mından ne3J'iyatın yUkselmesindeP 
rnUtevollit artıst masraflarının ve iş
letme malzemesinin çoğalmasından bll 
fasla 214.000 liranın ilave.~ine IüzllP' 
hasıl olmuştur. Bu tertibe konan 211 
bin liralık tahsisat ile yapılacak xnaS" 
rnflar r;ıu şckılde tahmin edilmekte • 
dir: 

140.000 lirn elektrik cereyanına, 
90.000 lira ses ve söz artistlerıııe, 
44.0C>n lira. Musiki aletiyle sair ft• 

letme malzemeaiDe; 



f Dün ve Yarın ( 
rercüme KOlllyatı ( 

1
. No. 1 inci.Serj Kur•t; 

l Safo 100 = 
~ ~ 

a • AUe cember1 100 = 
f 3 Ticaret. banka borsa 7~ t 

l 
f Dovıet ve ihtiW 76 j 
o Soayalb:m 75 1 
e Raaiı:ı t n 

5

j 
7 f§C;I sınıfı lhtlllU 60 

a 8 LAvuur 60 j 
i g lsfatıana d~ 100 ~ 
l 10 Rasin U 75 j 

1 (Bo 5Cr\J1 blrdc.a alaalara ı lira SS \ 
kuru, ikram Cdillr, .-c 2 lirs S% "UMI§ ~ 

\ PC§in alınarak kalanı ayda l er Ura· i 
l 

d.t.Q veresiye bırakıhr.) ~ 

r ~2 Gori<>2::: i !. eri ı~ ( 
:: Deliliğin psıkolojlsl 4l'J -

J
!I l3 llkbtı.nar ıu:llerl 7:ı {_ 

14 En~~rek duğtunU 60 
15 Rasin lil 7~ ~ 

.. 
1 

ıs ~ Samımı saadet 5(1 E 

~ 1'l lstatıstlk 30 ~-=-= 
~ 18 Çocuk dü;Ortenler 60 
f 19 Uim \'e felsefe 30 i 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni bulmacama 

123456789 

l J 1 1 l 1 
~ _i_LJ-L•~-· 
a 1 1 I~' 
4 IAJLJ ....... ~I ....:-~---1 
5 ..:L'-~~..L:ml.!..-~L--J.--,-1 
6 1 1 
1 _1__:1.._-..-ı!l.l-.1-;..__~ 

1 ıilı •• • 

Soldan &ağa: 

1 - Ruıncli snhillndc bir kıuı, 2 - t. 
tlşmekten emir, çc' ik. S - lş Uank1151 
umum müdürünün ~oyndı. 4 - Askerin 
oturduğu )"er. 5 - Memleket. 6 - llir ma
den. 'I - Ulr akit, Alman ıııırası. 8 - Ahid. 
9 - Ynr:ımaz. 

l'ukarıcları n~a!Jı: 

1 - Arpnd:ın y:ıpılıın bir içki, on iki 
tnşlo oynnnnn bir orun. 2 - lst:ınhuldn 
son ny uc:m:.ltı)'tın bir gıdıı, rahat bir inı.n
nm du)'ılultıı his. S - lclne ma:rl konur, 
üzerinde yo7.ı yazılır. 4- Vazife, bir n~vf 
lnp:ı. 5 - llhe, akın tersi. 6 - fz11h. 7 -
Sili'ıh nıma tııliml , şlılrlrtli sırnk rüzgar. 
8 - -Vn7.lfr.11. n - Meyil ihıynuık. 

Ttırkfye CumhurJyet Merkez Bankası 

28 ı 6 11938 vaziyeti 

AKTiF --· t.ıUD ..&a IUlasram 17 152 862 

• • • 
• • • 

&Mbil~ Mıılaaltlriee a 
1'Urll u.r..a, • • 

Barlç&eld mubablrtsı 

A.Jtm ~atı IUIO&nJ Y o.'>4 617 
A.Jtma t&ll'rlll ltaW eertı.n 
ılö~er. 

oııu dlh"UJer n borçla 

ıtıırtnı bakJyelert • • , , 

BuiH tailrillerh 

21.128.153.86 
18.025.522. -
ı.sıo.o:ıo.os 

048.0:U.30 

12.736.042.88 

17.011.80 
1:;.2:>0.723.t 

'lttruht• .atıeo •Yr&Jo l1&Jı:t1Jf 
, ,.,.. 158.TJS.[;63. -

"'" ,.,. reı-

Lira ! 
41..101.316.0J, 

\ 
ö-18.03~.30 

PASiF 

~ ... 
lh U,.t akomlr 

llc1J n tnka.l&d6. • 
au.uaı . 

• • • 
. ,ı 

• • • 
• • • 

fed&Y1llc1e~ B&nJaıotJar: 

2.712.23J.ll 
0.000.000. -

Derubt. edl.leıı eırrakı Cl&ktfye lö8.748.l"in3. -
Kanunun 6-8 inci maddo· 
ıeruıe tevfikan ıııı.ztııe taratın. 

daD TakJ tedifld, 14.082.0U:i. -

Oerutıte 9Cfilen enam autt)Y 
D&ldyeıııl. • • • • 143.765.508. 
K~ııırı tamamen aıtm cıl&l'"U 

ı Ul•oten tedavül• nzedlla lf>.000.000. -
tteeaıtont muJtabDJ u&"C.O te4 

Lira 

15.000.000 

8.712.23J.11 

Kanunun 6 - 8 inci mad
jeıertııe uıvttkıuı Ha&tne ıu. 
ruıda.a .ald te<ıtyat. 14.flR2 ·963· - f43.76ö.r.ms. 

•Uıtd. 13.000.000. - 1 ':l>.76:l.l5!>8. -

flıızln• tıonoıan. 

ı-.~ıı.r1 Hnttleı 
• • • . . . ' 

f:fıbam ft fabt11lt ...._Bil 

\ Denıhte edilen ffl'tlltı .U. 
• 1 tıyeııtıı k&r"fflıtı .... .,.. ft 

\ t&bYUAt ltfbal't lıı)ınetle 

ı f't'rbel't 8lbm " .U~t 
A.yaıııdars 

Lltm H dt.ft OlleriM 

2.600.000. 

10.1'42.rı:;s.ı r, 

30.023.611.:SS 

1 .orn.2:suu 

102.380.CU 

0.2:>6.830.HO 

52.38!!.658.tı'i 

1"}.030.862. 71 

D.SM.210.0 . 
4.000.000. - ' 
l4J'>Ot.00~.3(J 

l'lrk Unw Mnıdaata 10.913.002.28 
U6.tıı raaııbtttlatu 

Altına tab\'W kabU ~lff 1.610.95 
oıter dllv! •• ,., n alacalı:b 

!U.258.42:t.4ff 
• • • 'Cltrtnı: MkJ)'lkrt o 0 

Uub&dll ı • _.. • • 92.820.074.58 

' 

20 Cemıyetin &&11lan ıoo 
_ (Ba serl,t1 birden alanlara 1 Ura SO i 
:::: kuru, lknım cdlllr, ,.e ~lira 20 kuru~ ğ 11---------------'!I 
IJi PC~ alınarak kalanı a5da ı er Ura· il ...... 

1 Mart 1931 tarihlnden IUb&ra: 

3!3.4U0.30~ • .W 

BORSA Iskonto b&c1dl ytızo. ı u _ A.Jtm a..tae aftDI· )'tlsdt , u 
3'3.·100.304 .43 

dan ,·creslyo bıralulır.) f 
\ 3 ü ncQ ::ieri il Ankara t-G·03a --
i.: 21 HilkUmdar millet 50 ~I lfir.nlnrınıtıı vılıtız lsıın~ıı olırnlnr. ilze· 

2 7rrlnıle munmtle ııörrnll'rcfir. Rakım· 
::: 2 Yeni ilmi 'Zihniyet 'l.. :_, l:ır ı 12 .. k ı r 11 t ( }'eni /\ eşrigat ) 

Hukuk Gazetesi 

Kayseri Valiliğinden: 
\ 23 KomUnlzm ~ ıı· ·---~:ı_n_ C :_rı~n~ı.~ı~t\'A nrıı ır 
~ 24 GUnun lktısadl qleıi 60 ~ • l.orıı'lrıt ti 26 • Pral " ıı<ı 1 - Kayseri merkez kazasına baAh FelAhlye nahiyesinde muhammen 

bedeli 894 Ura .,9 kuruetan ibaret 6, :mınyan kazasında keşif bedeli 864 
lira bir kuruş olan 68, Pınarbaşı kazasında dört mıntaknya. ayrılan 926 lira 
90 kuruş muhammen bedelll 352 ve Develi kazasında 917 lira beş kuruş 

muhammen bedelli 184 göcmen evl inşası acı'k ekslltmeye konul • 
muştur. 

:::: 25 Cumh • t - ı • 11:,.v,·ork 12fl • M:ıılrid 7 r.ııı=.o 

-~ 2 unye 50 ~ • Pnri' 8 rıt2.'i • Vnrsoı-11 23 79~5 
Ccvnt llukkı Özbc)' tırdındın ıürJ.te 

,.c fronsızca olnrak dört sencdcnbcri neş
rcdilmckle olan Hukuk aaıeteslnln ikinci 
cilıliniıı 29/30 uncu nüshllları resimli olıı
rıık 2cngln mündcrlcnll)·le intişar elmiş. 
lir. Bu ııushada (}niversllc profesörlerin
den Saim Ali Dilcınrcnin, Mustafa Reşit 
llclscsnyın, Profesör Jlir:.chin, Hasnn 
Tnhsin .ı:\yni \'C Cevat H:ıkkı Ozbeyin mıı
knlclcriyle Ştırnyı Devlet Cır.asından Cudi 
Ölnlııı ~ulh hllkinıi, Tuhsin fstanbullunuıı 
ve ıfnha snlr drl!rrli zevntın yazıları vıır. 
dır. Tn\'Slye ederiz. 

:::: 6 rcrcume ıoo ~ ~ • '·111Ano 66WI • Rıı<l.:ınn•ın ''30! 
i::: 27 De~afaler 7.. ~ ı "~ ·· &•w" ~ • r.('npnr 88 m 7/i • Oiikres ıt 942'i 
::: 28 Lfi.okon =1 • Amstrrıl.11169 782;) • Belıırad 2a750 

~- 29 Kapital'- buhranı 50ao '=- 'ı 14lu • llcrlln 5 ı 7ıı ! Vokohııııı 3'l _.,i7:i 

~ 30 Salambo 12~ jl • Rrfıkııel 2 ' 88 • Srokholnı 8227.39 
~ (Bu scrl,>i birden alanlara t Ura 22 E 1 ' Alin• 1 H:>ll • Mn~kıw:ı ~~ "lf>75 
=: kuru c• • Sof)'ll 1 !i•M \'l~"ftna 

2 - Eksiltme, 16 - 6 • 938 perşembe gUnU saat U de VilA.yet konağın
da toplanacak komisyonda yapılacak tJr. 

\ ' ikram cdlllr, ,.e 2 Ura 138 kuruş ~ ıstUtrazlar ----• 
Pcıln alınarak kalam ayda ı er Ura· ~ 

3 - VilAyet dahilinde yaptırılacak olan 600 evin toptan inşasına IS· 
tekli zuhur etmediği takdirde kaza veya k6y O.zerinde talibine ihale edi
lecektir. g dan - 'rn:ı:ı f. Uor 1 19 111 , • Enuıni f.,ıik. • · 

:: 'etc11tye bcraluhr. ;ğ .. .. •" JI S. E~ıırum 
-g 4 üncü Seri ~ ...... 111 s. nrııırum 4 - Bu işe uit ı;ııa.n, ı,artname Te diğer evrak VilA.yet 1skA.n ?ııUdUrlU

ğUnde g6r0Jebllfr. i ısı Rii l Efektifler verHmemietir. 

' 82 Metaf~ : E ::: 33 ~ 
~-::: lakender 60 § 
§ 3ı& Kadm ve 101r-llzm 100 ~ 

) -~ ~~7:,·:.u,. 1~ ( 

~ .. ::: 
38
37 Filozof( ve sanat 40 E=-

1<:t1ka 100 
;:- 3 E 
~ 9 Hernkllt 2:s f 
§ 40 Ruhi mucl2eler 75 E 
~ s 
~ <Ca "eriyi birden alanlara 1 Ura 4 i 
~ &ıııruş ikram <'c.llllt, , . ., ı lira SG 1ııanıı ~ 
~ c 
~ PC'şln ulın:ırak kalanı ayda ı er lira- l 
~ ılr,n H'r«"!'li)'C hıra kılır.) ~ 
~ -
~ 5 inci Seri ~ 
~ tı OeprofUndla 50 ~ 
~ t2 OllnUn hukuki ve lctlm&J 75 ~ 
f meıelelert , ~ 
-ı 43 Eflltun 35 ~ ~ 
~ = ~ •• Ci&ll harpler 75 ~ 
\ "-' Olaraellnln hayatı 100 ~ 
~ •G c ,, Metafizik aedlr 20 _§ 
\ i'l ;:: Yeni adam 75 e 
~ 18 f ralyotfn teatrlert '15 i 
\ «Q Politika fel8ofeısl ~ ~ ""' 75 = 
~ "" Eatetik 26 ~ 
~ (Bo •eriyi birden alanlara 1 Ura ( 
~ 38 knnıı ikram cd!llr ve 1 Ura il ku· ) 
~ '11fa PCJln alınarak kafanı ayda ı er ~:: 
~ lltadıın veresiye btrakllrr.) 

) • t5 ncı Seri 
~ "ı Ernelt ı ıoo 

~ ~ Para 25 l=ı 
Seıar 40 

~t ilmi rotscf e 40 
~:S Kanncnlann hayab T5 
~ ~ 
!\? Denıoııten 35 ~ 

Cloeron ~ = 
~ Hlpnotlıma 100 e 
:SQ lnaao ro ! 
'lO Yeni kadın 4r \ 

<au aertyt blrdtın alanlara ı llra 18 ,. 
ıcıa.,., ikram cdlllrı \'C S Ura f kara~ 

\ l>~tln almarak kalanı ayda l er Un· g 
i:i il-. Yereal1e brralulrr.) ~ 
{ 

6 
'7 ncı Seri j 

j 1 Vikontun ölllmQ 30 ~ 
l e:,ı ~neit D 100 f 
~ ~ L(ga ıoo ~ 

fJ ~ tvllllk 20 &=_:==·--= arzu pamuk barbl ~o 
Satı e Yeri: 

..,, .\nknrn <:nrtılı>~I \' A 1\ rı l\ılnlıı·\'I a 
= 

Zahire Borsası 
1·8-938 

KAT.J\ACAK YAPURI.AR 
Saat Vapurun adı GlttlOl yol 
12 Ege Kanadcniı 

5 - lsteklllcrln sHzU gecen gUnda Malsandığtna yatırılacakları % 
7,G muvakkat teminat makbuzla.rlyle lskAn Komisyonuna müracaatları 
HAn olunur. (3248) 

Uuj:tday yumuşak 
Buğday sert 

5 30 6 5 9.30 UAıır lımil Plyanko Genel DlrektUrlUğUoden: 
Arpa Cop Snm~ıın 
Fasulye ~ah 
!\'ohut knlburnllı 
Peynir bC)'nz 
Z. yo~ 1. et 

Gelen 

6-
4 17,5 
9 30 
5 so 

40 .-

Giden 

ı 6.30 Trak Mudanya 
20 Sııadet Bandırma 

11.15 
6.30 

GELF.f.EK YAPURl.AR 
Trok 
Sanı!ct 

Mudftnya 
llnndırrna 

Dlrektörlüğümüz muhasebe sen·l sinde çalışmak üzere (yUz). lira Ucret-
le inıtihanlll lkl nıcmur alınacaktır. 

Du memurların: 

l - Yüksek Ticaret mektebi me '2unu olması, 
2 - Yaşlarının azamı otuz beşi mUtecaviz olmaması, 
3 - HUsnUhal sahibi olması, 

Iluğday 390 
Un 138 

Ton le fınılık 2,1/2 ,, 
.. le rınchk 3.314 Ton 

ŞEJIZADF.TIAST 
'flJH,\N TiYATROSU 
lltılk S:ın'ntk5rı Naşit 

,., arkaclaşlan 
ilk defa olarak 

l\ncltndan 1\orkanlar 

4 - Dlr hastalıkla maliil bulun maması, 
5 - Ask~rltğlnl blttrmlş olması ltızımdır. 

Yukarda yazılı şeraite uygun ol duklnrı şahadetname ve tasdlkname
ıerlc tevsik edecek tallpleı·in 9 Jiazl ran 938 gUnll akşamına kadar lstan
buldn Dahçcknpıda Piyango Genel Di rekt6rlUğU Munıuelft.t servisine mUra· 
caatta bulunmaları ... 

Arpa 15 ,. RuşyNnl 33 
ç.,·dnr 15 •• Tlflik 30 
Mısır 33 ,, Z. ynjt 49 
Su~onı 1 l ,. Yulaf 511 

Bizans 1 mpara· 
torluğunun 
Tarihi 
Bizaııs mevzuu 

uzun yıl"lar ayrı 

ayn tetkik ı•e te
tebbU tdilmfş bir 
nıcv~u olduğu hal· 
do buglln bflc ay· 
dınlatılmamış bir· 
çok taraf lan uar
dır. 'T'evf ik Yetim· 
lio~lu tRraf ından 
lisammıta çet.ırf· 

len Bi::anş lmpa-
ratorlunımun ta-
rihi adla kf tap 
bu aydınlatılma· 

mtf tarafla1't tts· 
bft •tnıekts vı l>fl· 
tiin l:imn,, tartht· 
)18 tcmns ederc1; 
Ştır1d A t~rupa irn-

paruto1 lu(Jwrn11 
bht #Je)tClfk Vtl Jru
attnt 1ıil•t2yts et
mektedir. 

Fiyatı yllı ktt
ruf olup hf11 ld· 
tapçıda bulunur. 
Toptan mürcıcaa.t 

mahalli: - lstan
bul. Vakit Yurdu. 

.. .. .. 
" 

28 

3 perde 
I ebleblrl bwarel/O$ıı 
DANS, SOLO, Dt'ET •• 

- KURUNun kitap rsekllnde roman tefrikası. -

Brodi bunu işHJr işitmez derhal geriye, oto

mobile c\öndU. Tckrıır dı,arıya gıktığı ınmnn, ba
şında şapka yoktu. Kır saçları karmaknrışıktt. Ce
l:etinl, ynkıuıını ve krrnvatrnı tıkarmış yUzUnU. 
kollarını ve boynunu yağlamıştı. tık bakı~ta ken- . 
dlsinl, gartı.ja dönmeden evvel bir iltl lokma bir 
şt!y yemeğe ko~an bir tamirci ıannodenler olur· 
•u. 'Yür.UnUn şeklini değl~tlrmek ıcın Ust duda!ının 
allına bir pnr()ll eakız eokmuştu. Orada hasıl olan 
şlşltlnllk dolayıslyle yUtUnUn ~ekll hayret ''erecek 
derecede değişiyordu. 

Brodi, Marlovun gUlUmseycn yUzilne bile dik
kat etmeksizin, doğruca o perdesiz, boyasız kira 
evluln taş ınerdlveıılcrınt ~ıkarak "Knrabatnk Lcs
ter" fn girdiği kapıdan girip kayboldu. 

Bunun ilzerhıe gene polis mUtcttfşl Mnrlov, o
tomobile döndU. Otonıoblll dnha az göze çarpar bit 
ycM !:llktlrdl VO Drotllnln girdiği sokağın başını 

gllzlcmoğc l>aşlo.dı. 

• • • • • • • • ! • • 

J{omiııcr Drodl, irice bir a.dıım olmnkla be· 
raber, gayet eUratle hareket ediyordu. l(cdl kadar 
çc,·iktl. Olrdlğl evin koridorunda bir lkl adım at
tıktan !Onra ortalığı dinledi. Alt katta bir kadının 
kUfrederok bağıra bağıra konuştuğu işitiliyor \'e 
huna mukabil bir erkeğin hafit ve teıılrıslz !esi ge
liyordu. 

rinde ı;ıkan şekli... 
l<"'almt Mlo nüshaları, tamamen başka bh' 

mahiyette lnUşar etmişti. CUnkU o zamana. kadar. 
polis ınilfcttlşl ?\l;arlo\·un, aklına gelen fikir tatbik. 
edilmiş bulunuyordu. 

Polis müfettişi Marlovun gösterdiği şekilde 
yazılan hırsızlık havadisi şöyleydi: 

"En sallihJyctli maknnılnrdnn öğreııdJğimlı;c 
göre, nıUcc\·hernt ma~nzn ı tıahibl Dcrrlngcr'in Uç 
bin ~tcdin kıymctlnclo bir torba elmasının ç.ahn· 
mnsiyle nliikadar şahıslardan biri, büyük ehemmi· 

)"eti haiz bir ifade vermiştir. Zabıta, şlmdi bu ifa· 
dcyo dayanarak sıkı takibat ynıunaktadıı'. Bunun 
neticesinde son iki güıu1onbcrl (göı-linınlycn blr çe• 
tc) tnı·nfmclun yaıııhıınktn olnn eısrnrcngiz hırsız.. 
hklnrm bütün ıncsullcrlnln yaknlnnruası beklen• 
nıekt-0dir." 

Gerek l'ılarloY, gerek Drodi, ertesi gUnkü ıne· 
zunlyetlerlni yarıda keserek saat beş sularında 

tekrnr vazifeleri başına geldiler. 
Marlov, gazetelere vermiş olduğ-u hnvndls 

şeklini takdir ile meşguldU. Komiser Drodlre. bl· 
rnz dn füiinerek ş6yle anlntşyordu: 

- Sana bir şey s6yliycyim mi dostum. Ben, 
zabıta mesleğine intisap ettim edeli, lngiltore 
gn1etcc11f~I mUhlm bir muhbir kaybetmiştir; diye
bilirim. Şu verdlflm havadisin (GörUnmiyeıı Ce-



12-KURON 2 HAZiRAN 1938 

l~llDll~Uf3>AtmA 
· 14§tanbul Belediyesi ilanları 

1 Haziran ı 038 tarihinden itilıaren EminönU Kaymakamlık ve :acıe
diye şu lıcsi çevresindeki Belediyenin Alemdar ve Kum kapı TahakkU~ 
ve Tahsil şubeleri te\'hit edilerek Şehsurnrbey mahallesinde Gedikpnşs 
caddesinde 145 numaraya nakledildiği ve Beyoğlu Kaymakamlık ve neıe
diye şubesi dahilindeki Kasrmpaşa ve Hasköy şubeleri de keza. birleştir!· 
lerek Kasımpaşada Camiikebir mahallesi Ilnhrlye caddesinde G9 numaralı 
binaya taşındığı iltln olunur. (B.) (32 63) 

CAN KUQTAQ.lll 

~ ... . - -.... 

~.{-.-._ Dc1Jlet . Demıryolları ve Limanları .. işlet:ne 
~:~ :.r.·~:'.\-.~. :.~:·;.UrtJum .. idaresi , ~19,n_lar.ı .· .: .. ·. 

• w• 
15 ::\fayıs 938 tarihinden itibaren pazar günleri Haydarpaşa - Adapa· 

zan arasında gezinti trenleri seyrisefere başlamıştır. Gezinti trenlerine 
Irnprü gişesi ile Hardarpaşa ve İzmit istnsyonlarrndan katarların hareket 
gUnünden bir gün evveline kadar bl let satı1a.cnğıııı ve trC'nin hareket ı;ü· 
nU bilet satışrnııı ynpılmıyacağını sayın halka bir kere daha bildiririz. 

(3257)' 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eks11tme Komisyonundan: 

Leyli Tıp Talel.ıe Yurdu için me,·cut şartname ve nümuncsine gi:lre 
24 50 metre cllıisclik kumaş kapalı zarfla eksillıneye lrnnmuştur. 

1 - Iı:ksiltıne: Cağaloğlurıcla Sıh hnt \'C lçtiınai )luavenet Müdürlilğil 
hinasmda kurulu komisyonda 20 - G - 938 pazartesi günü saat 15 de yapıla· 
caktır. 

2 - Muhammen Fiat: Bir metre kumaş 4 lira 55 kuruştur. 
3 - Mu\'akkat garanti: 83fi lira 06 kuruştur. 
4 - istekliler şartnameyi hergün Çemberlitaş civarmda Fuatpaşa tur· 

besi karşısmda Leylt Tıp Talebe Yurdu merkezinden parasız olarak alabl· 
lirler. Ve numuneyi de görebilirler. 

5 - lstf"kliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikaslyle 2490 sayıl1 

kanunda yazılı l.ıelgcler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ve~·ıı 

banka ınektuıılariyle birlikte ihale saatinden bir saat evvel teklifi ha''' 
zarfları komisyona vermeleri. (3255) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 17 Haziran 938 dedir. 

Istanbul-Edirne yolunda asfalt kaplamalı 
şose inşaatı eksiltme ilanı - Birinci sını lOperatör ~ 

Or. CAFER TAYYAH 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
lslwılıul AsliIJC Malıkcmc.si Allırıcı Jlu. ) 

kıık Duircı;iııde11: 

Nafıa Vekaletinden : 
ı. Kırklareli vilflyeti dahilinde Lülel>urgazclan itibaren Edirne istikame
tinde tal{ribcn 38700 metre uzunluğnudaki yolun tesviye, sinai imaııı.t, 

Şose ve asfaltlı kaplama ve teferrüatı inşaatı kapalı zar[ usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. Bu inşaat ile iki senelik mütemadi tamiratınıh keşif 

bedeli "1.480.059,, lira 67 kuruştur. 
2 - Eksiltme 1G-G·9~8 tarihine müsadif Perşembe günü saat lG da Na· 

fia Vekaletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyouu odasında 

yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferrl diğer cnnk 37 lira muka. 
bilinde mezkur Relslikten almabili.r. 

4 - Eksiltmeye girmek istlyenlerin 58.125 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafia Vekfl.letin<len alınmış müteahhitlik vesiknslyle bir de
fa en az 400.000 lira. bedelli asfalt kaplamalı yol veya mümasili inşaatı 

muvaffaluyetlo ikmal etmtş olduğuna dair şose ve köı>rüler idaresi reis
liğinden alınmış vesika ibraz etmeleri lftzımdır. 

5 - lstcklllerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacak

ları kapalı zarflarını ikinci maddedeyazılı vakitten bir saat eneline ka
dar komisyon Re'isliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Pos-
da olacak gecikmeler de kabul edilmez. ( 3119) 

Umumt cerrah! ve sinir, dimağ estetik 
cerrahisi mütehassısı -

PAR!S TIP FAKÜLTESİ S. 
ASlSTANI 

Erkek, kadın ameliyatları, dimağ 

estetik "yüz,, meme, karın buruşuk
luğu ve gençlik ameliyatı,, 

(Nisaiye ve doğwn mütehassısı) 

Muayene sabahlan M e c c !I n e n 
8 den 10 a kadar U 

' 

Öğleden sonra ücretlidir. Tel 440861 
Be:; oğlu. Parmak!rnpı=eli han. 1. 

ZAY i 

9 Temmuz 932 tarihinde seyriseferdcn 
nlrııış olduğum 2800 sicil numaralı clıliyc!
n::ımcıni kayhetlim. Yenisini ~ık:ırar:ığım
d:ın eskisinin hiikınü olmadığını bildiri-
rim. - /::el Cafer. (257;)!}) 

- KUHUNun kitap şeklinde roman tefrikası. -

26 GÖRL"X~ltl."EN ÇETE GÖRL"X~llYRN ÇETE 
• 
onun takibini istedi. 

l\!clııııet Ali tnrarrndaıı Knnlnrcılnrd.ı 
Odııııkupı yokuşu l\lııt:ı~arrıf soİrnk 7 ~o. 

·-ıu cvıte iken h:ılcn lk:ımctgllhı meçhul bu
lunan 2\liynse aleyhine ikame olunan bo
ş:ııırıın clav:mııcla lalıkiknlın ıııııayycıı l.ıu

lunduğu 26 - 5 - 938 tnrihiııcle y:ıpıl:ın ila
nen tehligc rağmen rnüdıleinleyhe mahke
mede lı:ızır lıulunııınılığından gıyaben t:ılı
kik:ıt:ı de,·am olunmuş \'e gelecek celsede 
davacının ş:ılıillerinin dinlenmesine ve 
Ayşe adınılaki ~ocuğun öliip ölmediğinin 
niirust:ın sorulın:ıc;ın:ı Ye muameleli gıy:ıp 
kararının on hl'Ş gün ıniiddelle ilanen tch
liğiııe karar Yrrilcrck ııı:ıhkemc 30 • G -
!l:l8 pcrşcıııhc s::ıal 1G ~n t:ılik cdiJrıtİŞ \'e 
~ıy;ıp knrarınııı lıir ııiislı:ısı nıalıkrıııe di
v::ıııh:ınesiııl' nsılıııı5lır. '.\liiddciııleylıiıı 

lıcş Hiiıı içinde iliraı l'lıııcsi lüzııııııı Lrlılii'.: 

y<·rinc H<'Çllll'k iizcrc il:iıı olıınur. (25iG5) 

Z AYI 
631 kayıt ve 533 cs:ıs nuınnralı C)'laın 

,.c rr::ııııil manşıın:ı :ıit l'l'smi !'enediıııi za. 
yi cylcclığiıııılcn yenisini çıknr:ıc:ığınıı ve 
.k:ıyhol:ın senedin lıiikıııii ulm::ıılı~ını illin 
ederim. - (JI.FI:T (\'.P. 24Gi) 
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Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

te) Uzerinde ynııacnğ'ı tesiri tahmin edebilirsin 
değil mi? Bunu değrııo gazeteci beceremez ... Çiin
kü bu tarz bir ha\'adisi okuyan hırsızlardan her
hangi biri, "Karabatak Lester" in mühim bazı ır
~aatta bulunduğunu zannedeceklerdir. 

- MUkemmel... Seninle şöyle "Karabatak" m 
mahallesine kadar bir uzansak nasıl olur? 

- Hayhay! 
Marlov ve Drodi, "Karabatak Lester" in so

kağına. geldikleri zaman otomobili durdurdular. 
Brodi dışarı çıkmak üzere kapının topuzuna yapı
şıyordu. Marlo-.· onu durdurarak: 

Karabatak Lester, gerçekten büyük bir endi
şe içinde görünüyordu. Her olomobil sesi işittik
çe, boş bulunduğunu gösteren bir telaşla yana sıç
rayor, boş evlerin pencerelerini şüpheli şüpheli 

gözleyordu. Bir müddet sonra tamamen duvara 
sürtünürcesine yürümeğe başladı. Sonra birden
bire zikzak yürümeğe koyuldu. O kadar sokaklara 
sapıyordu ki kendisini otomobille takip güçleşiyor
du. :!\Iarlov ve Brodi otomobilden indiler ve yaya 
olarak takibe başladılar. / 

Son defa neşre
dilen Bi::::ans lm 
paratorluğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanmıştır. 

Başlı başına v , 
bütün ilim seven. 
Zeri d01Jtıracak d( .. 
recede gil..::el ola·: 
bıt kütüphane \.. 
çimk iktısadi, r-. 
debi ve ilmi me~ 
zul.ar üzerine yu. 
zılnıış en yeni ı ı

tapları bulursu
nuz, Terciimeu~ 

Tii.rk olmyucui •. 
rmm çok yal~.n
dan tamdığı şM.
siyctlcr tarafı11• 
dan yapılmıştır. 

- Bekle! dedi. İşte Lesterin kendisi! 
l\Iarlov bunu söyler söylemez, Brodi, elini lrn

pıdaıı çekerek derhal otomobilin içerisine sindi. 
Oradan gözetleyorlnrdı. 

l\Ia.rlov: 
- I..ester bir hayli entlişeli görünüyor, dikkat 

ediyor musun? 
Brodi: 

Otomobil de şimdi onları göz altında tutmağa 
çalrşı:;ordu. 

"Karabatak Lester" yolda iki defa birer mey
haneye girdi. Brodi, onun birisiyle buluşmak ü

zere girdiğini zannederek arkasından bakdrysa da 
Lcster, sadece bir içki içerek çıkmıştı. 

Kitapları toptııt! 

t 

- Her halde akşam gazetelerinde canını sı
kacak bir havadis çıkmış olacak. 

- Evet. Bizim meşhur havadis ... Şimdi o ken
di kendine acaba ne söyledim, diye merak ediyor. 
Diğer taraftan, çetenin reisi her kim ise, ona gidip 

teminat veriyordur. 

Nihayet Lester bir yan sokağa daha saptı ve 
orada görünen perdesiz, boyasız kira evlerinden 
birinin taş merdivenlerini kapıya kadar çıktı. Ka
pıyı itip girdi ve kayboldu. 

Marlov ile Brodi bu sokağın başında idiler. 
otomobil de az geride onları bekleyordu. Marlov 
bir müddet böylece baktıktan sonra: 

ve muhtelif scrClb. ~O lANJ ri perakende C'1a 
rak alanlara tm
zilıit yapılır. Mil· 
ra<Xlllt yeri: ls
tanbul - Vukit 

~1a.rlov bundnn sonra otomobilin şoförilno 

talimat Yererel{, Lcsteri gözden kaybetmeksizin, 

1 ._. -· ,, 

- Bu evde ne cereyan ettiğini öğrenmek için 
cüratle kıyafetimi değiştiremem ama, her halde 
ı:e olup biltlğini muhakkak öğrenmek !Azım değil 
mi? Ne yapacağız?, 

l"urdu. SahibJ ASIM: US 
Ne§riyat müdilrü Refik A. 


