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Başvekilimiz dün gece Belgradda 
1 ·---~----.. ------

büyük tezahüratla karşılandı 
-----·· 1 • ~ı-Başvekilin ~arıbroddakl sözlerinden ı~~~~-l~~~~~~~~~~~~~~ 

''Kend"mi dost ve müttefik Yugoslavya toprak- a inin gazetemize beyanatı 
larında görmekle hissettiğim meserret büyüktür,, '.'Başvekil bizi imar yolunda 
11Yugoslavyaya, şefimizin ve Türk milletinin selam teşvik buyurdu,, 

ve muhabbetlerini getirmeklede mes'udum,, 
Nişte binlerce halk ''Yaşasın 

Atatürk,, diye haykırdı 

Türkiyenin iklim 
şartları 

Dün bu' sütunlarda Orta Anadolu· yetlnl TC hlzmetinl göstermek için 
ya step demek doğra olmadJluu, o- bugün 600.000 llralık: bir bütçe ile 
nwı 7erine aflzel bir bozkır tabirini idare cd.llen mllstaldl bir varlık ol· 
kullaJUDak lAzmıgeldlğtnl sö7lemlş- cluğonu söylemek kAfldir. 
tim. Bll iki tabir arasındaki farkı lşte Bay Tcdik Göymen bu ida
daba l)'t anlatmış olmak için bugün reyi tesis ile beraber on senedenbe
llÖSU devlet meteoroloji idaresinin u· ri onun bnşında ternzu ile ı.;ahş

mumt mUdUrü ~'e' fik Göymen•c bı· makta olntı bir ndam oldUb'11 ltln bu 
~. ın.n.t. ,esin• .....,eti ..... 1ıı1r 

MalQmdur kt cumhuriyet htlk6me- şahsl7otttr. Tevfik GöJJDen'ln ver
tl merkezi Ankara olmak tizere on ditl maUimata göre Aiıkaranm va
Jll enel bir devlet meteoroloji lda· satı sUhnnet derecesi 11,8 +derece
resl tesis etmişti. Bn idare o gtlnden· dlr. lstanbulun vasati 8'lh11nctl 18,8 
beri memlekettmlzln iklim şartları· + derecedir. Ankarada kı.'m sBhu• 
m en yeni fenni vasıtalarla tetkik neti 24 - derecc)·c kadar dtlfeblllr. 
etmektedir; ayni zamanda otacak tstanbulda ise 18,5 - a kadar lne
olan tayarelerf do memleketin her bilir. Ankarada sühunetin azami de
taı ıfmda Jrnndmoş şubeleri Tasrta· recesl 87,5 + de kadar tıkabilir. 
siyle himaye cylcmcktcrlir; de,·lct ı&.c;I ~ US 
meteoroloji mUcssesesinln ehemmi· (Sonu Sa. 4 Sü.1) 

-~·•4•4--·---.......- _.. . .,........,_ -
' ' ~ 

. .... 

Kral Naibi 1'1'ena "'Poı 
(1"U19I' ncQ sayıta) 

Godreanu 
Mekteplerde yaptığı 
teşklU\t ta meydana 

çıkarıldı 
BUkrq, 9 (Radyo) - Mevkuf bulu

nan "Demir muhafızlar,, ve "Hep vatan 
için,, partileri reisi ytlzbqı Kodroano 
haktmdaki tahkikat gittikçe mWıfm bir 
ae.fhaya girmektedir. 

Bu partilerin merkez binalarmda, 1'1 
Nisanda mOsadere edilmlo olan evrat
lar arumda çıkan kırk sayfalık, veai· 
kadan Kodroano'nun mekteplerde de 
gizli tetklllt yapDU§ olduğu anJaplmat

tadır. Kodreano yüksek tahsil gençUll 
arumdan 771 kf3iden mllrekkep Uç a• 
lay tef)dl et.mf§, bunlara Bandeso is
mini vermiftlr. 
Şimdiye kadar Kodreano taraftarlan

(8onu: Ba. .f. Bil. 8.) 

Devlet Meteo;~.,;,ji l~leri umum müdürıüğU Ankara Meteoroloji istasyonların- BQyQ k &§lence• 
----------~-n_b_~_in_~_,_M_b_·--------ll~Qsabakamız 

Hitler 
Dün italyadan Berli· 

ne hareket etti 
Musollnl Hlllerden bir harbe meydan 

vermemesini istedi 
k .no~a: 9 (A.A.) - Büyük bir halk 
UUeaının coşkun tezahür ve 8.lkı§ları 

&raaında B. Hitler, Kral ile birlikte bu 
~~.Kirinal meydanından Termini 
-ı.qyonuna gltmlgUr. 

'!'ermini istasyonunda B. Hitler ile 
l(raı, Duçe, İtalyan nuırları ve birçok 
llQaı ilrafmdan k&r1ılıu:ımiflardlrıı 

Saat 9,30 da misafir, dostane bir 
surette Krala veda ettikten sonra Flo
ransaya hareket etmiştir. Duçe de 

Floranaaya gitmiıtir. 
Floransa 9 (A.A.) - Saat 14,30 da , . . 

B. Hitler, 15 inci asırda inşa. edılmı§ 
olup Floransanın ltalyan payitahtı ol

(SofN:. .sa. ııo su. •l 

iki ylldız birbirini 
arıyor 

No.17 

CelAI Bayar altı milyon llrahk bir istikraz 
için. yardım edeceğini vadetti 

JJqveldl eew Bayarm. evvelki gUn • ... .. 
vali ve belediye relal Bay lıluhlttfn Uı
tllDdai il• latanbulda bir gezinti yaptı .. 
im ye plln lıülmıda validen izahat al

dıimı ~ 
DUn arkadaprz Yekta Ragıp, vali ve 

belediye relafnl makamında ziyaret et
m.lf, Bqvekllin tetkikleri etrafmda ma
lQmat rlcı. etm)ftir. 

Bay Muhlttbı Ulttlndal 111 beyanatta • 
bulunmuttur: 

,._ Bqveldl imar plAm haktmda ze
min Uzerlnde blru liahat amı ettiler. 
Bu suretle atadyom ve hfpoc1rom yapı· 

lacat yeri, Yenlbpıda mutuavver 11· 
man )'flrlnf, Bebek • lltinye aabll yolu· 
nun l{llerglhmı gCSrdOler. Bu lflerln 
nam balledlleceğtnt l!Ordular. Kendlle-

'(SOftu: ~cı. 10. Biı. !) 
Guetemize ~tG hltman VaJi 

'U6 Be7.ediye .Reisimiz .. 

Maktu fiyat · kanunu 
meclise verildi 

Bir mal teshil edllmlş olan fiyattan ne 
aşağı ve ne yukarı satılamı1aeak 

Ankara, 9 (Telefonla) - Maktu fiat 
Uzerfne aatq mecburiyetine da1r htlkt
metin lıamladıiı proje bugUn Mecllae 
verDmJıtir. Proje eaaslarma göre, pe
rakende surette satıe yapılan bilQmum 
dQklnlarda, mağazalarda veıair satq 
;yerlerinde aabp arzedilmek Uzere bu
lundurulan her nevi eıya ve gıda 

maddeler! veya bunlan muhtevi kaplar 
tızerine sabi fi&tmm lcra vekilleri he
yetince tayin edilecek bazı maddeler 
için malın hakiki evsafmı gösteren bir 
etiket veya ma™da uygun sair bir J· 
pret konacaktır. 

Malın mahiyeti etiket koymaya mu.sa~ 
it olmıyan hallerde hallan görebllecell 
bir yere fiat listesi asmak gibi wretler
Ie de fiatlarm hallan rtiama vu'ı cali 
görWecektir. 

Bir malın teabit edllmif olan flattu. 
apfı ve yukan fi8Ua satılmUı kat'iyen. 
yasak olacaktır. 

Artt.Irma ve eksiltme ve ihale kanu
nu mucıöince yapılan alım ve satımlarla 
hUSWll kanunlardaki istimal h11ktlmler 
mucibince alım ve satımlar ve mahiyeti 
itibarile veya kanunen maktu bir fiata 

(Sonu: Sa. 10. 8ti. 8.) 

~ "~": 
Bir ledakôrlık 

llabeflstan lmparatonı Halle SelAslye'nln para.nzl.ılt Jtiztinden bl
)'lk abntı çekttlfnden, ancak kıJmetll enaıan satmak suretlle ae
çlndllbıden uman zaman balısoluonuyor. Daha geçen gtlıı Lon4n4a 
aabık imparatorun apartmıanma bir nıBlüat :için elden bir gazetecl 
AKJrmlD pahalı olmak m•IAh•zasl.yle enginar plflrmekten vazgeçt111. 
Jl1 bile 7Ullllftl. Garip değil midir Jd mali vazl7etl Anupa gazetele
rine mbalı mevzuu olan Halle SclAslye, Milletler Cemi)'etl genel 
.ekreterUllne Habeş1stamıı geçmiş borçlarına mahsuben millılm bir 
para aöndermltl Yekanu 166.000 Fransız frangını bulan borçlannı 
icap edene tamamen Me1eceJrmttl 

Milletler Cem11etlnln enelkl gtbı yapılan toplantısmda kODUfll• 
lan e8uh mesele tta11anm Babe§lstandakl liit.Wıatını tasdik etmekt.lr. 
Bu tudlk olabilmek için de Oem17et Azalan listesinden BabeşlstaDla 
adım silmek lbnndır. Sabık imparatorla aidatını vermeyen bir deY• 
Jet pbl gösterllerek llabeflstaDm adım slldlrmemek :lçl.D f~ 
7aptılı meydandadır. Fakat ö7le aörWi1or ki, sabık imparatorun ba 
f edak&rlılı 4a bota aldecekt.lr. tnglltere batta oldala balde dedetı
ler ffal7anm Rabeflftandald l.tpllnl t&JUTacak. ondan ..,.... llllledel! 
oeml1etl 11.ıe.tnden lmnl kendi kendine eıbeaktlr ••• 

Zaftllı imparator faJC)Mnı yere llllleder ~ ..... set
miş aidatım ödemekten ise bu 7oll'la sartcl'leceğl paralar ll& laa.6 
ve akşam yemeklerinde enginar bulanc1una daha doiru bir ~ 

oım..msı . 1141'····-·· 



No. 26 Yazan: Kadlrcan Katlı 

Teodoranın elinden kim 
kurtulurdu ? 

• Jaovuda CllUIDla •v11Df1wdu: 
- Artık .. amm brpaDda IDlaa.. 4 

J9 79111 bir feJHte kitabi yuar, mepur 
alwrul 

Teodora kapıda 1'5r0ncltıltl samaa 
bblr•bı•ır llalca11 gaalatıyorda. atraoa 
bdehlerdett oanbı moaua tlltln• .. 
1111& atıyorlardı. 

Blrlll: 

- Y...- "Teo&ıiat itte ..... 
... eoetbl 

Dl1e haykırdı • 
Ben• o tarata 1ıütı 1ılrbc taell 

birden '91'1ertnden flrlsddar. Her blrt 0-

1111 keıadl 1UUDa Ye kuoaima almak llU
,...a. 

nodoranm ;,amnda uunea boylu 
,.lnpklı bir png vardı. S.londıkllerl 

Mrt ı.qıırtyle sllsd1l. lıı'eocio1'JI almak 
--.ıerı sei1lalerlaılea itti: 

- o benhndlr •• 
Ta kenardan ..ıer ytlbeldl: 
- YUIO Bekebolo91 ... 
- Slttu i1rl adım atarak bir nutuk 
•ı•w= 

- Teodoruam ~ bir saferi daha
..... kı.1amet ~haber a-
lmaa •"'"'Yl• lıem• evlenmek llte
.... llüla ftl'1L.. J'akat im latemlyor, 

- abp Jdllle19 ~111- Yolda 
• zıeW*. Bil TeocSanrı _.... bctı-
~ Bekebolol kartuJamadl. 

-Ankpldı. atmı bGJle bir 181 bek· 
~l 

- '1'eodorum elbula ldm lmrtalarT 

-All. - - - ... dl..-1-
........ da~ lmparato -

- ~ ,aklek bir memurda. 
Teodan ........ •laada, lakıa1m 

..,.._ .. lrtll afaldı odalarda oallllla 

"''•• seoea .. tıerta lrafuma derin 
telta llleaclllbal ltlmeılJ1orda, 8ca • -
~t'IW* >N_.. ,...,.., ~ 
eda talbbae u ~k uygba bir erkekti. 

l!e))ehJara tadar lbtidet edenler, fU• 
nda ... ... olalar bqlaaım 

bhf..-...rı ............ b8tb 
lbe"lllYle doldai1m11 s&'dller. 

Dardt1JıcO, ....... altmm ... de 
petL IDllaeler 'bol&1dL Sarlqtar ayıl

dı. Semenler olduiu llb1 ~ 7G
Juıtuı, Jblerbd tltlnala)talllU', k•dlle-
1'1111 eJdtıraJer de ftl'dl: 

- B7vü. blttba VU'lllllll banl4ık. 
lllDdl u)'le ~? 

llallanm Jdll8Q9 ~ --
• emim Pli --- gokta. 

Jlrtlıo Parta'da klyameU ..._ ftlıa 

..... andılar J'üat heJemedder. 

ı'eodor& - -- idi' :ratakta Bea
....,. )"Ul• .. fll!da ~: 

- IJ• 11181 ellmdllr! 
l>bwda. 
...... MtalDca 4mlmll1l1ı. ·••''+ 

.. duiUiwdu. 

'l'eal ae'fllUllle bqbqa IWllU8la bir 
._... Ntlldr. Çdpaaa yqa)'Jllardan 

..., ara ma ~ bir bayata Pli 
IDUD için tatlı bir dinlenme olUJOl'dL 

Ba lll'ada Teodorum bir imi olda: 
Odobb'L 

2.'eodora CID1I ... .,.. a&ID4I. 
Belrebolae cmda ~ _. 

bt ilk sDDlerla arlıcıtlalu aabak seçti. 

Jletr ...... toaaklaia. .... lblerl -
... ..eaa '* ftmbJa stllderlade eu
JlllQıorda 'l'oplaatd&l'da, afak ftJa lıl-
,. ....... lerde, 1ıma 1* ,.. --
1111 ..... da dkte ..... o ı.tnl&rı 
...,. ......... GIM .... Ye lekllls 
1ılr imla ........_ olmamD P'll""•blı 
Mlalıe Nııtqwıda. Belrerobol ba ,..... 
......... lbtlailm bıJbetmll. arb 
...... -.. bhmwtı. 

..,.. bbı -nd• aaa: 
- .... Peafa7ol ftllll Japbt, llder .... , 

•ek bile~ Çllütl ........... 

·~ Buıılardaıı bqka Bneboloe Ylktlle 
Teodol9lllll Al....,.... .... NHlm 

m da 8irenmJ1tL O samu s.tanU
llOPli'd• .,...... ~ llmdl de 
~ Ulllll)wdu. GIDQ ... 
... ..... ... .... .. JrlJılll1r 111-

hunu sllblemek, erkek oı.ıat &GrDn
.a ... Ha...,._ .... ...., 
ma1ı 1g11a clol8flk 10llara •rn•> Mm 
pllyor4u. 

Bitin ban1an .dltlaff .,. eevap ver
di: 

- AUaJ& tmpa;atcn ua &nUrler 
...... ! 

ED km& amanda Jo1a c*man lda 
e.ır aldı. 

Teodon ba bberl iyi brtılamadL 

Fakat. liind çocuimlu clolunırten epey 
ce 111ıJ81Jm11tı. VUcadaaü elti lavraldl-. 
it. rubUl)da e8kttıSplkl1l lhtlrul baJa.. 
mıyardallaJt "IH )eedl IİdYdf ;cabalt u .. 
nutl17ordu. Z.taa · lllfodrca lllulelerl 

tüir dGpıUftL Orual1a ... ,. -
.esler Ol'Qa :>'•tlJoıda. 

o da banlan ~ s.tuatıaopll
de ~ a.ım.ııtaua AfıılllMm o .apa 
~tlad• ~ blrlael olrü el
bet daha '1t obırd1I. 
JINomallo, Pma .... ,...... ..... 

Jarda topladıjı paraJRla nbat rabat ... 

c1Dbor411: timdi - lıl1'k ~ 
biri de imim yetlfUrmektl. llldaro .ıa 

" ... olduta lgla Teodol lllllra'Jı -
dlnnamll; -- ........ otma-
1Qrdu; Zealla ....-- U'bk aa.k 
OD b8f ibde 1ılr defa ft '8Jle 1* lııalll 
tanP IQeoek lmdar seJlp otu IREU lıl-

le Jlot ~ Cbkl -- tok..... -
t. _ .. S1rŞ .......... ........ ... ••• 
'11lil lift~ .. ~tfl ~ 
~~,..anı-

..... bir··-··· bılMI• .aıedl
JWi afi~ .. ,.. ......... 
~ l&fltıyordu. 

- ~ ......... yqıyamu-
_, &-. ~ ...... Ben laden 
çat bttba olmalıydmr ---. .. 

l>olrulll o da bip baDaa ... alnl
lllJltı. Ollbaceye kadar da blrlelk ~-
111 bundaiı lbarett.L UpJdanD v....._ 
CU'IJ91erlıl Vulltla oJdalrlan ba J9ıd8 
Teodara DSalD t ... blmllbf 
Ona~ 

Dllbeelerl ... ..,. ......... 
... IWlnnı, .... .....,.. .. Jdla 
ftdarpWt~ 

Vattlle bitin Bl•ma cr1PNı tap. 
tıtı. aDntlacblı. .... blrlblrlDe llr
cllil sUsel ft IUO bdmı bet OD at 
aturladı. 

Teoclora tlo )'b JUi cıplü fonala 
cektlll bir bdJrp IGlllde ~ 
acrlclL Deıals kenarmda 1ll&JIP ilden 
1'lbek mupDı dınutarr, dbıl dlll h-

..... - --- ....... ,. ..... kili

.. lmbbtledld Juada ..... 
Vütlle la bet 1b IÜMJ9 cr'mıw-

.. .._ ........ ......,...., Jaele 
'dfoda ..... dullmm ,.,..._ 19-

blrcle ll7u ~ lllDlll .. ne an
,_ ftl'dr, .. de.... Allıl~ -
---. AfrDra .,. ·~ ~ 
~ slaelrll ....... ••sııll 
i.. ılann lılle ~ "911-
IDed olcfalQila ,epe --. ODlüı .... 
........ oaıara--~ 
l'abt ~ kim~'· ~ 
11111eleree ....... ... -kltrm...... ~ .. ~ 
bol bol~ llmdl o~ 88Vdl
... YIUrM!m .. .,. tne4a khak t,te
cDll o ,.,.. 1ılr ...... ... aıl;dlfot
cla. 

!'eodan ....... ~ da-
,... OemlDID ........ catPeftl ~ 
plana dalplara uaa -= iıettı. '°8-
ra ~ llDyalqım ~ • ,..._ 
bylıoJaa ıehrl aena.t 1c1n b6tmt w
clırcJı. iri kara '8derlnd• .... bir bg 
damla ,.. 1ISUll Mrpltlerlacle lallalıdı, 

aJlddr .,. tnpllkltl 9aJara dem'wh _ .. ,._. __ 

Şair ŞOkQfe Nlhall f k 1 
--~- - - - - -· ~--~----~----

"Sevgiyi 6Iftnceye kadar ken-
dimize bağlayamayı~ 

eetr Te 114Ht 6'1· 
kate Nihal, •fili sa-
•• .. • lftt ...Sla 
edebi ~ltUrlal .._,e,.n. oıc..ıa;. 
uran blr muUllD 
olduta- IOln. "Km
kançlık" ankeUne 
ftneell ....... 
çok entereıan. ola· 
catmı tahmin edt-

flktfe !flbal yordum. 
ı.t&nkl m llMllnd• derıltea 11t

tıll blr aatte telefonla rendevu ll
ı.tlm ft dibi, JrtaokadakUf elll apar· 
tımanında styaret ederek koauttum. 

OIHl• 4o7maJ'aD •• ber u. laer 
1aal19 ı .. ı.a bir taaatı• 11omat le
te7en ruhun btlttın çılgmlıklamu 
tUrlnde t.9Nmılm eden, Jıqatm meY 
sulannı roman 7apan IUktfe Nlh&l, 
ilk ıuallme: 

- Kmaaoblı Jek tabU buJU'IUD •• 
cevabı ile mukabele etU .,. devam 
etti: 

- Kartıımdald arkaclafna 1tatb
ıma kartı ıuıa alt.ta g&stermeıl, 

ince d~ MT.kl U.1erlnde bll" 
kıekıaf*tuatMIJll'• o.k ıeTllen 
b~ ...__, Mr b&fkul1l• biraz da

haıfMI& lltkumı, •mimi bir tekli· 
....... ,unu tınuablUrlL Buna 
-lflllMlam&L TabU bir lılftlr. • ..,~an iptidai telikkl eti· 

:JlllPlll'I· .... almlal iMia .,..... 
Jla7ftalan el• alrrlak, aortarts. ld" 
• _...,. rant ll&Jft1l ın-ı-
.._ tüamll •ttlkoe blJle ...... 
•• .. IDD&p ...,_.. 

--·- imkana llQY&lllar 'fU'dn'. 

JEaclll,..., danatarm ı.atrt altıa ... 
4aJJS ft. ftJ'plar ntı• eder. l"a
tat irade ft mubpısla bn hlut 
Aklar, ce.tennt19blllrls. llesele ba· 
radadır. 

mare eclfals, alstn1e 7&1&~ .. 
d17or. Çerlbqı: 

- ... t.111•1• ,....,.. ......... 
zlm tendlmlıe aahıuı ldeU.,.._, 
Y...,ıt tanıaman Yar •• dlf6r. r .. 
kat ıao ll•r 1171 rau olualm-.. oa
lardu. anıımaneaflnı ~ 
tarar ediyor. Çingeneler, tehirli c••· 
el .pn1arm& abror1ar .,. &raclU ... 
neler seçiyor. Bir cUD obaaıa st!Hl 
kızı Ue ıeno ıeneı1or, nıenı1orfar 
ve tnın blr ele cocutu ol117or. 

Btlttın ollla•ne &detlerlDI tatbik • 
den ıenç. bir sb 'kanlınm batta 
seaoıerıe ful& .ı&bdar 0Jd11tuna 
hlae4l7or ve derhal kımı babuı ~ 
rlbqı;ra t07Jeyor. Ç9db&fl: 

- Ne 1•faJUB, dl10r. Bealm de 
çok HYdlllm kanm bir sece bqka 
obaamblrsaciUe•YiflJbctt·ll
lla4ell bir .. ,. plmedl. KalpltN 
slnelr nrul8&7cb, ;rapacaktmı. ,..,. 
tat imkan• Kalıt ........_ Kal· 
bt kendimi• kOJD1&7&0&k 19tU4e 
batJa7aJ1U7ona. 

Geno MUiD bmalan 4taldttea 
90llr& tatmla edllmlt 4elll41. Bir ı• 
ce tarıamm 7amııda olmaclıtmı ao11-
dtl. 1>11uı cıktı. *'tap 11111 ua ,.. 
kanan bir ta,anm 1Btlll4e. Mtb 
bir omıene ıenclnla kolları ....... 
4a idi. Şehlru· PDt ıı. ......... 
delltanlısım 014tlrdtl. 80Dftl k.-. 
ceteret: 

- len l&lil4ell aaa lftlıor •• 
8U ! dl;re IOl'd1I. 

Çlllcne km onat ftnlt: 
- JITet Oll11 odsmo& HTIJoı'4GIL 

Ouuı 7&1&7&111&1~ 
Geuo tabancumı G•ktl. Unamı 

-~f'~~~#· Atlı.-r.:ı~· 
merutmfe tkt Gf01ti cömdafar. Oeiıo; 
Oldtırtllecellnt 1&11J10rd11. Halbuki 
ctnleıaeler ona bir 191 7apm"41lar: 

- Sana cen Yerecek 4elWa. 4941-
ıer. Kamım batta btrlal MTID•k 
beW Jaaktı, belki lhtlJacı idi. Bul 
olacattpı. Sen bla\en olmqtun. 11.m 
dl Hnlıa ceı~ ~amısdaa ebedl1•n 
qnlman Y• Mili k&lblmlsd•• all

mecbur cte1U4tr. ka4ıia l&lla 1nl!U
q oalrtJr •• "'ae tarp •ulftlerlnl .......... 
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Fikir ve sanat meseleleri: 

Edebiyatta muhte-
şem sayılar Ortaokul öğretmeni olmak için 

YAZAN: Sadri Ertem 9· . t•h d h f I Ba.zı üstadlar görürilm? Bunlar 1 kanın efklrıum~~ye. grupları halin- 1 r 1 m 1 an a a a Çf 1 yort ne er $0r01 a ca k 
k ~A. l tıard Bi d kta de inkişaf etmesı ıktıza eder. llkokul öğretmenlerinden or-

tJE! '--a ı za ır. raz a aya f .. kk"t d b. • k• k • • k 
konuşsanız derhal dertlerini döker- Sist~u_ı mu~a ız~ ~u~~ 1 uh~ el· taokul öğretmeni olmak isteyenler 1 1 ışı uyuya -MALIKEMELEADE 
ler: yatm ıçındedır. a. ~ 1 ~ • egem için kllltUr bakanlığı 15 hazirandan " 
"- Bu edebiyatımızın hali ne ola- hi.mi edebiyatın n~ .ıçındedı:, ne .de 20 hazirana kadar bir imtihan aç- d • • t 

cak? Romanımız neden beynelmilel dı§Jndadır. O kendısıne edebıyatm Us- mıştır. İmtihan tUrkçe, tarih, col- UŞ U Üç Aşık Arasında 
olmuyor? tünde bir tünek k~~ştU:.. rafyA, metamatJk, fizik, kimya ve Kavga 

Hakikaten bu zatların tasalarına Yahova'nm Xudfls sıtesınıtt~v·sur~ab: tabliye fltmlerden olacaktır. Birisi kurtarılamadı öldü Nesim oflu Albert adında bir ara; 

b il tünden kullarını seyre ıgı gı ı bacı dUn arabaslle Sultanbamamın· 
akınca insan bu meraklı edebiyat rt s Bu derslerden, öğretmen olmak Orta köyde Dereboyunda ı 34 nu- dan gecerken, eski dostu Müzeyyeni 

hamilerinin sanatle olan münasebet· edebiyat düny~ına n~zaret eder.. isteyen ilkokul öğretmenlerine so- ı d t 12 d D 
l . h k da bUyUk "~iti d" Senelerdenben tenkıt davuı müna- mara ı ev e o uran yaşın a an- görmUş, arabas101 durdurarak, Mu. 
erı a m wu ere uşer. . rulacak bahisler şunlardır: yal Yahyaefendl dergdhının bah,.e 

ed·1· Ben çocukken bu bahıs ~ • zeyyene·. 
Be bö. l ·· ·tı b" d V•ı d kacıa ı ır n Ye umı ere ır egı , on e- -:t .'. • f Türkçe gurupundan imhan vere- sindeki bostan kuyusuna dfişmliş bo · 1 ıttıuı:ıpm bu ha ta da aynı • - Bana bak, demlcı·, benden ayrı-ğU pek çok defalar dilştüm. Fakat Ü· içın ne er ış .1w- • • cekler: '"' -

l·nsanların kalemlerınden ğulmuştur. Danyalin dUştUğUnU ar- lırken, aldığın 50 lira ile "amaşırla-,..,·a· bo kt çu· k.. tl nı en genç ~ _ ... ı ım şuna çı ı. n u saa erce A - Lisemizin son sınıflarının e- k daş 14 ya~ında CelA.1 g"'rerek za 
d. ı d" a 1 

•• v - rımı geri ver, yoksa seni polise tes-. 
beni ka1"3rsına alarak nasihat eden, ın e ım. . .. .. deblyat kolu ve TUrk edebiyatı tarı- b h b f ı ltf · ~ 

kit h kkrnda bir turlu anıacıı ıtaya a er verm şt r. aıye çn6ı- ıım ederim. 
estet.k 1 1 · i h lled' · Ten a .,, • ı mese e erın a. ıveren ın- hl müfredatı. ı b t d ı llğl d b ı 

1 rı mış, eş me re er n n e u u- Bu arada Albert ve MUzevven bir. 
sanlar her §eyi biliyorlardı. Her §eY amıyor. B -Türkçe modern bir edebt met- d ğ di JJ 

h Z. ortada edebı"yata malolmıyan nan kuyu an cocu un cese cıka- hayli a5ı• kavgasından sonra ayrıl-
akrnda bir silrU mütalealan vardı. ıra nin izahı. 6 

" -

Y t k'ıde ralan fakat tenkitle de al!- rılmıştır. Danyalin oynarken dUştU- mışlar ve MOzevven do&ruca, yeni 
alnız onların bilmedikleri şey eser- en ':ı< ' J J 6 

d. kn•ı bulunmıyan muhtec:ıom hA-i bir c - Tllrk,.e bir kompozisyon. ğij zannedilmektedir d tl b 1 A lf 1 .... _ i:Wl ~ • os arı se zec r le Osmana gloı 
ı. duvar gibi etrafı kaplıyor. Çünkü D - İmtihan verecek öğretmen o- • Fa_tfhte oturan 22 yaşında GUIJQ derek Atbertln kendisini d•vnp tah .. 
Bunların içinde yaman safsa.tacılar k ld bl tu k d ı v 

tenkit i,.in tebellftr etmi§ kanaatler, u a r r çe numune ers vere- dUn Çarşamba caddesinden geçer· kir ettl&tnl ve intikam almala""ını 
da vardır. MeseJA: lngilizçe bilene ':ı< k d 1 d .3 la a • 

memleket irfnde muayyen sistemler ce veya o ers !cin hazır a l&I P ı:.· ten çocuğuna abdest bozdurmak U- \ söylemiştir. 
almancadan başka dile çevrilmiş e- :. ı tlh h ı h d 

1:.-drr. Bu sistemler ge'meden mU- nı m an eyeti önUnde za e e· zere bir yangın arsasına girmiş, bu 
serlerden bahseder. Muhatabı ressam _. ... 
ise resim bahsini bir kenara bırakır nekklt kimi ve neyi tenkit edecektir. cekUr. sırada. Uzeri tenkelerle kapah bulu-
§iirden dem vurur. Sistem tebeJIQr etmediği için mü. Tarfh, coğrafya gurupundan fmtl· nan boş bir kuyuya düşmüştür. Gmıo 

Şairle karşılqmca mimari hakkın- nekkltlik doetlan taltif, düşmanları hana girecekler: cağmlan itfaiye tarafından kurta· 
kild d h baaka. bı'r cıey olmıya A - Ortaokulların ve liselerin l- nlmı•tır. 

da nutuk söyler. Pratik banka memu· ten en a a ""°$ 'S • v 
caktır. kinci devresinde okutulan tarih, cof 

ıuna felsefe ekollerini felsefeciye ka· . k·t ak rafya . mUfredatı. 
fiyenin envaını anlatır. Bu nevi tenkidı, ten ı saym , as-

"Sözüm yabana münevverliğin,, ~ la sistem ve fikir cereyanlarına. sahip B - Harita tersimi. 

Çekoslovakyanın Tütün 
Münakasası 

riz sıfatını tamamlamak i"m· bir ka· olmamaya azmetmek demektir. Fikir C - Orta okul yurt bilgisi milfre-
-s ÇekosloYakya tutun monopolUnUn 

lemde yerıı· esrlerin üstünden sünger ve sistemler tebellr ettikçe, münekkit datJ. ğ 
çeker: kendUiğinden çıkacaktır . .Neticeyi se- D - Lise ikinci devresinde okutu-

- Monşer okunacak ne var ki, di· bep sanmakta. ısrar edenlere meydan lan sosyoloji müfredatı. 
ye dudak büker, bu kıl.işe cUmleyi bo§tur. Bir münekkit haJketmeğe ça. E - Öğretmenler bu mevzularda 
tekrar edenlerin çoğu ayda bir lira Jıpın! llçer ders verecekler ve bu dersler 1-

tiltlln Uzerlne açtı ı bUyUk mUnakasa. 
memleketimizde alAka ile karşılan
mıştır. Bu cümleden olarak Prag ti
caret ataşemfze mUnakasaya iştirak 
etmek Uzere 5 tanınmış firmanın mU 

kitap maasrafı ederek yabancı 0 ,.m.i. Bu bataklıkta nice (ilahlar) çamur- ctn hazırladıkları plA.nı imtihan he· 
-· bat 1 b. d h ··zn ed. h kl dl racaat ettiği haber alınmıştır. yatı takip etmezler. Tilrkiyede y.a.- lara tı ar ve ır a a. go 'km ı- yeti uzurunda izah edece er r. • 

hancı neşriyatı satan müesseseler ler. Atların, merkeplerin kuyrukları, Metamatlk gurupundan imtl· 
mahduttur. Bunlardan atıı veriş e- kemikleri meydana çıktı. Fakat ilah- hana gireceklere: 
denler arasında bu tekilde konuşan. ]ardan bir iz bile kalmadı. A - Ortaokul metamatlk mllfre-
lar hemen hiç yoktur denebilir. Bu Edebiyatı, ne beynelmilel dünya ile datr. 
muhteşem edebiyat hamileri ne oku- gerçekten bir münevver gibi alakalı, B - Lise ikinci devre birincl ve 

'ti:ıa)·a. ~de yazmaya tenezzül edecek ı;ıe de halk ile gerçekten bir halk (:O- lkfocı sınıflarda. okutulan geometri 
'yara~lıdt&dırlar. cufu irtibatı oJmıyan muhte§em hA- ve cebli". ikinci dene Uçttıictl sınıfta 

Ben bunlardan bazılannı tanırım, milerden kurtarmak bu dünyada sa- okutulan (edebiyat kolunun) ceMr 
ihtiyaten arasıra bazı isimleri tek- nat için yapJlacak en büyük hizmet ve kozmofrafya mtlfredatr. 

Gazi Köprüsü Dubaları 
Gazi klSprUsllniln denize inen du· 

baları dokuzu bulmuştur. Halen ka· 
rada montajı yapılan dubalar ise on 
bir tanedir. Kö!>rüye konacak 26 du
banın parça1arı tamamen gelmiştir. 

Sekiz CürümcJen Tevkif 
Edildi rarJarlar. Bu isimler piyasada o ka- olacaktır. ÇUnkU halkla ve dünya ile c. - Öğretmenler bu mevzular et-

dar çok dola§mı§tır ve isim sahiple- aJlkasmı kesen, cehJi ve gururu için- rafında iki numune dersi verecek ve Aylardanberl yakalanm1hrak, E
rinin eserleri üzerinde o kadar çok de nıyaJar gören muhteşem ha.miler ya hazırladığı plA.nı imtihan heyeti mln6nOndekl dUkkA.ncılara aman de-
söz söylenmiştir. bir kere aradan çekilsinler, edebiyat huzurunda izah edeceklerdir. 
Muhteşem hami tekrar edile edile düşmanları ile davasını halleder, onu Fizik, kimya ve tabii lllmler: 

kulakların itiyat haline koyduğu i- her şeyden önce bu dostlardan halis A - Liselerin ikinci devrelerinin 
simleri Jlıtfen methli sena eder gibi etmelidir. birinci ve ikinci sınıflarında okutu-
oıur. Bu onun konU3ma taktikidir. !- Ne Yaptığını Bilmeden lan fizik, kimya mUfradatı ile UçOn· 
cabmda: Çalan Sarhoş cU sınıfın edebiyat kolunda gösteri-

"- A, efendim. Ben iyiye iyi de- MahkUm Oldu len kimya, fizik mntredatı. 
tim dernek için! B - Lise ikinci devrede okutulan EmfnönU belediye şubP.slnde oda-

Mesela Fuzuliyi, Himidi, Namık tabU ilimler müfredatı. 
~emaJi metheder. Fakat ne Fuzulı·yı·, cılık yapan BcdrJ, dairenin beş tane 

ğ ı cı b ş ıtraya att k C - İmtihana girecek öğretmen-
ne Hamidi, ne de Namık Kemaıı· ku- bayra ını ça mı.,., e s ı • 

C hurlvet bayramında ler orta okul fizik ve tabliye mev-
laktan duydug"undan daha fazla de- tan sonra, um J k t k k ı dl d zuları etrafında iki ders verecek ve 
tinleştirerek tetkik etmia degyildir. daireye bayra a ma cap e ı> e 
'r hakk li' bayraklar bulunamayınca iş rne.rda- tecrübe yapacaklardır. Bunları ya 

a uk etmiş kıymetler onun i,.in ft A. ıı olarak t tblk d k d b' . 'l< na çıkmış. Bedri yakalanmıştır. smı a me a e ece 
c ır mıkyastır. Ama kendisi ken- lA. ı u ı d ı tlh h ~r . ' Sultanahmet birinci sulh ceza Yeya P n arı zer n e m an e-
ını inkılapçı sanır, estetikte yeni yetine izah edecektir. 

llıerhalelcr açılması için sözler mahkemesi dUn Bedrinin duruşma-
ler. söy- smı nihayetlendirerek kendisini 2 

"' .. 
Edebiyatın muhteeem hamilerine 

kahvelerde, gazete sütunlarında, ki· 
bar meclislerinde, sokaklarda her za
llıan rastgeelbiHrsinlz. 
k Dünyanın her yerinde edebiyat i-

1 unsurdan mürekkeptir. MtLiarrir 
OJnı ' d' . Ytıcu, haydi buna bir de münekki-

1 ııave edin ... Fakat bizde bir üçüncü 
}'lı~hut dördüncü vardır: Muhteşem 
ctnıi! 

Ne kari, ne de muharrir sınıfına 
~Inamıyan bu zümrenin bizde mu
k arrirden ve asaletini muhafaza eden 
arf~:n fazla olduğuna şüphe yoktur. 

l'ı lSızırn muhteşem hAmiJeri asla mti
ekkitıe bir sınıfta tutmamıza imkan 

~~~tur. Çünkü aralarında müthi§ bir 
ı.utya farkı vardır. 

llı ıruhteşem hl.mi tembeldir, oku
k az, Yazmaz sadece beynelmilel bir 
b:~ak dolgunJu~ vardır o hiç bir şey 
r genmez, ycrh olan her ~ey ona gö-
e SJfırdır. . 

'renkit = sistem demektir. 

ay mUdetle hapis cezasına çarptır-

mıştır. 
Bedri. karar okunduktan sonra: 
- Vallahi b!klm bey. demiştir, 

ben 0 gece deheştlt içki içmiştim. 
HattA. sabah bayrakları caıarken bi
le sarhoşluğum geçmemişti. Ne yap
tığımı btımeden çaldım. 

-
Resımıe 
HAdlseıer 

"" rJ[ .. 

"Uçan E~zahane" 
Bugiin Açılıyor 

Salgın bir hastalık tehllkesi kar
şısında lllç taşımak tein yapılmış o
lan (Uçan Eczahane) isimli tayyare 
bugUn Almanyadan memleketimize 
gelecektir. 

dlrten, yaman blr hırsız nihayet ev· 
velkl gUn polisçe mlldelurnumtılğe 

tesllm edilmiştir. 
ŞUkrU isimli bu kurnaz hırsızın 

son Lıarlfeti gene o civarda bir dOk
kAndan 740 lira ile bir yığın eşya 

calmaktır. Hırsızın şimdiye kadar 
tesblt edilen suçları bununla tam R 
olmuştur. 

ŞUkrO dUn geç vakit 4 Uncu sorgu 
hA.kimliğtnde sorgusunu mUtenkıp 

tevkif olunmuştur. 

Altmı§lık Bir ihtiyar 
Mü,ahede Altına Alındı 
Murat Tuna adında 60 Iık bir lh· 

Uyar geçen cumratesl günü öğle na
mazında Fatih camllnde namaz kılı· 
nırken, birdenbire ayağa kalkmış ve 
cemaate doğru dönerek şapka kanu· 
nu aleyhinde sözler sarflyle dellllk 
alA.metıerl göstermiştir. 

Yakalanarak mUddclum umiliğe 
verflen Murat Tuna, mUşahede altı
na alınmak Uzere Tıp adliye yolan. 
mıştır. 

Sebzeci Arif ve Osman, hemen gt .. 
derek AlberU bulmuşlar ve Arif ta4 
bancasınr, Osman da sustahsını çe
kerek kendisini ölümle tehdit etmtş .. 
Jerdlr. 

Albortln bağırıp çağırması Uzerf .. 
ne Osme,n ve Arif yakalanmışlar~ 

dUn geç vakit cllrmU meşhut işlerine 
bakan asliye dördllncü ceza.. mahke .. 
mcslne verilmişlerdir. 

Dikkatsizlik Yüzünden: 
Ölüm Davası 

Ağır ceza mahkemesi dUn öğleden 
sonra, Hamdi adında blr mUteahbit 
tlo Ahmet isminde bir ustabnşı yı, 

dikkatsfzUklerl yUzUnden 61Ume se
bebiyetle muhakeme etmlştlr. 

Vaka iki sene kadar en-eı, Üskii .. 
darda Şemstpaşada lnhlsarlara alt 
eskl bir antrepo yıkılırken olmuş, ' e 
çöken bir duvar 58 yaşında B rJ i -
mlnde bir ihtiyarı 61dOrmnş. 9 ame .. 
leyi de yaralamıştı. 

Mahkeme, dOnktl celsede vakanın: 
~ahitlerlnden amele lbraslm konya
Iıyı dlnlemlşUr. Amele şöyle demiş• 
tir: 

- Bina yıkılırken ben çöken du
varın Ozorlnde çalışıyordumm. Bir .. 
den şiddetli bir zelzeleyi andırır sar
sıntı hissettim. Duvar, salıncak gibi 
sallanıyordu. Çökeceğini anladım 

ve kendimi derhal yere attım. Bu su4 
rada milteahhlt Hamdt bana: 

- Ne duruyorsun be adam, sen 
do bir lAta alıp duvara dayansana! 
diye bağırdı. Hemen bir tahta kap .. 
tım. Diğer ameleler gibi ben de du· 
vara payanda oldum. Fakat. duvar, 
buna rağmen çöktn. Hepimiz altın· 
da kaldık, ben kolumdan ağırca bir 
yara aldım. ihtiyar Basri ise öldO. 

Diğer şahit amele Hasan gelme-. 
mlştl. Çağıfılması için duruşma baş.. 
ka bir gUne bırakıldı. 

Kasaplık Hayvanlar 
Belediye ile kasaplar şirketi tara· 

fından birkaç gUndenberl Ege hav
zasından kasaplık koyun getlrtllmek 
tedlr. Bundan sonra Karadeniz ha.
valisinden de hayvan alınacaktır. 

~ 'renJdt bir sistemi koruyan, bir sis: 
h illi korumak için insanlara bir takım 
aldkatıeri anlatan insandır. 

l' llir sistemi korumak için bir sos
~lenin içinde yapmak onun fikirle

rııe, hlsterile aIAkalanmak ve bu alA-

19 
M s idman Bayramının yakınlapıMı do1"yutiyle dün Fenerlxıhçc stadyomile Takslm stadyom.tmcüı umttmı 1ırovalor yoptlmt§hr. 'Bu pr<mı

lardJJ talebenin :;~ beraber 1ı.cırcketleri toplu bir ~kilde yapmalarına dikkat edilmi§tir. Yo1cın<ia iki prova. daha yapıZacaktır. ~ !l'akMm ~ 
yapılan tecrübeler gt;rüluyor. 



inhisarlar varidall 
48 milyon olarak tesbit edildi 

Bu sene yen·den iki müskirat fabrikası 
inşa edilecek 

Ankara. 9 (Telefonla) - İnhisarlar 1 
..unum ınüdürlüğünlin 1938 .mali yJlı 
bütçesi Meclis ruznamcsine alınmış- ( 
tır. 

lnhi!arlarm D38 masraf bütçesi 
8331248 lira olarak teslıit edilmiştir. 
Bu miktar 937 yılı masraf tahsisatına 
nazaran 518688 lira bir fazlalık gös
termekte ise de hakikatte bütçede 271 
bfn 312 liralık bir tasarruf mevcuttur. 
Zıra mMraf bütçesinin bu yıl yaptı
rılması mukarrer iki müskürat fabri
"kasının inşa bedellerini karşılamak U
zere 750000 liralık f evkaJadc tahsisat 
konmu§tur. 

lnhisarlann 938 mali yılı varidat 
bütçesi de 48259500 lira olarak bağ
lanmıştır. 

Bütse encümeninin mazbatasına gö
re, tUtün, tuz, ve :n!tWtürat satışlarm
da son yılda mahsus bir tezayüt var
dır. 

lnhinrlar varidatının artmasında 
inhisar maddelerinin artması amil ol. 
duğu kadar bu maddelerin imal ve 
istihsalindeki maliyet unsurlarında el
de edilen tasarruflarda esaslı rol oy-· 
namı§lardır. 

Ankarada bulunan inhisarlar ida. : 
releri memurlarına mesken tazminatı 
verilebilmesi için de inhisarlar bütçe 
layihasında bir hül~im mevcutur. 

Bu hükme göre diğer devlet mil.es." 
seselerinde tatbik edilen cetvel ve de. 
;rcceler inhisarlar memurlanna da ay
nen tatbik olunacaktır. 

Vatansiya düşmek üzere mi? 
Katalonya hükO.metl Franko ile mütareke 

akdetmek istediğini bildirdi · 
Londra, 9 (Radyo) - Deyli Eskpres 

ıp.ıetesine ıöre Vşlansiya düşmek il- f 
!Seredir. Cumhuriyetçiler cephesinde 
~unan muhabirinin saµsürden gizli 
ı~erdiif 'bir telgrafta, artık hUkftrnct 
(Kuvvetlerinin sok dü&kün bir 
ı~az:fyettc olduklannı ve hUkümet me
mularmın Olikante'ye tnşınmağa baş-
ladıklarını bildinnektcdir. 
~erikan, İngiliz ve Fransız konso

losları da eşyniarını hazırlamıJ olup 
)>lr Jngili?. torpidosu ile hareket et· 

mi§lerse de, jandarmalar yaptıkları a. 
ra§trrma neticesinde parsa haUnde ve 
on bir ton ağırlığında ~ top bulmut
Jnrdır. 

Bunların İspanya Cumhuriyetçilerl
ne götürlilmek üzere otokara yerleşti. 
rildiğini itiraf eden ~oförler tevkif e.. 
dilmişlerdir. 

Petrol Kanununa 
Bir Fıkra Eklenecek 

mek üzeredirler. Ankara, 9 (Telefonla) - Petrol ka-
Pifer taraftan Royter muhabirinin nununun birinci maddesino bir fıkra. 

:verdiği bir habere göre Katalonya hü· Wlve:ıine dair hükfimet meclise bir ll
.lrnmcti General Franko Jle bir müta. yiha vermi tir. 
reke akdctmeie hnıır .olduğunu bildir- Bu I5yihada miktar ve evsaf bakı-
mi§tir. mından petrol istimaline milaait ol-

Paris, 9 !Radyo) - Niort) civarın- madrğı lktısat Vekaletince teabit edi. 
da büyük bir Otokar jandarmalar len asfaltlar mezkur Vekiletçe idare 
tarafından eiiphe üzerine çevrilmi§-j edilmek tiz.ere tae ocakları nizamn.a. 
tir. ~förlçr 91.,ôkarm iccrisindeki -meii .hiikUmlcrlne ~bi tutuırouı tek· 
yükün aleti ziraj>'e olduğunu iddia et- Jlfl olurunnktadJr. 

Tilrkiyenio iklim 
şartları. 

(Ü8t tarafı 1 incide) 
İ6t.Anbulda ~ununctin azamt derecesi 
27,7 +~re kadar çıkahl11r. 

Ankara.da sUhunctin 23 dcrC(:eyc 
vo daha <yukarıya tıktığı günler se· 
uOo U4, lstanbnlda i e 110 gtindür. 

Ankaracla gündüz Uhunctln sı· 

tırd.an aşatrı kaldığı günler Ankara· 
u senedo ll5, t tanbuUla 3 göndür. 
.s'ennen hnktki kış böyle gilndUz sü
huncHn sıfırdan aşnğıya düşttit-U 

gtlnlcr oldutruna güre Ankarnnm ha
Jdkf kışı encdc 1~, lstnnbnlnn da 3 
*'1nden tbarettfr. 

Ankara.da enenin en s1<·ak nyı ile 
en soğuk ny \'ttsntllcıi arasında fark 
23,7, İstımbulda 20,ö <Ur. Şu hnJdc 

:Ankal'a İstanhulCJan 3 derece <lnhn 
JklJm scrtU{'..rf va fı g<; terıncktcdlr. 
Ba ftlbnı·la AnknTn ile lstnnbul fk. 

Umlert hemen hlrlhlrlnln nynidir. 

İklim mutedil, crt \'C ı;ok sert di· 
ye esnsh surette llı;o nyrılır. Uir )'er
de P.D !'lıcnk ny ,.n nU l ile en soğuk 
ay \'asııU J nı·tHımclnki fark J O dere
ce olursa o yerin iklimi tnm mutc· 
diJdlr; Akdeniz lopları fle lzmJr kı
)"I)an giht. On derece ile yirmi clere
ce arasında olur n mutedil l!ICı'tço

(lf r; İl!ltftnbul, Aclana, Dörtyol gibi. 
Yirmi <lcrcco fle 30 dereco arası 
ecrtı;edlr; Kastnmonn, Erznnım, 

11an, Dlyaı·luıkır glhl. 

Dcrccclcrl ftrn5mdaki rnrk otuz
dan yuknrı olnnlnr sert iklimdir; 
Knr11, 1mı:ı1~ glht. 

Rutubete gelince, Anknradn ene· 
lik \'nt1ntl rııhıhet »7 <lir; hcynehnl· 
lel kııhul cıclllcn mçu mnclhlncc rutu· 
heU ISO dorr.<',o TO <lnha n~nğı olan 
1erleı- kuru ildim snyılrr. nn Whnr
la Ankar• kuru t1cllm hnrklne çıknr. 
fstanlnılun nıhıhctl i c )'U7-<lc 1 ı tür. 

Ankarada eenedo rllzgilrlnrm ee· 
me adetlerJnc göre en çok csoııJ yüz-

do 28 kıymet ile ~imali ~arkf, rant 
bl:.dın JlOJ'ı·aı «lcdibrimJz ı·üzglrdır. 

İkinci dercC()(lo e en )'üzde ı~ ile 
~r.k rUzglb-ıdır. .NetJce (!imali şarki 
Jlo şarki cemcder ek yüzde 43 ü şi· 
mal ilo ~uk nra mdan geliyor n bu 
geliş ele dahıı ziyade kı~ nylanna te· 
saüilf ettiği için Büyiik Alyanm so. 
ğuk havn ı bütün kış Ankara 7ohı 
ile Tüı·kJycyo akıror demektfr. Sil· 
hunct \'8 atJsinln dU.,ük olmasının 

bnşhcn sebebi de budur. 
Yağ-mur \"ıllzlycti ~öyledir: Anka

rııda scncdo yağmur l'e kar şekJfndo 
düşen ndnn metro karre toprak U
zcrlne if'nhct cclcn mJktan 315 kllo
grnıudır ,.c bıı miktar htitUn Orta A
nadolu itin de D)'nl kı>•mctf tf adc 
eder. 

Mnh.sul b.ııkımınclan buğda7 zlraa
tl tein bu yağış mnhteUf met: imler· 
<lekJ tc\'Zlnt u>·.e:un olmak f&rtf7Ie 
tamnmen mliı;;nlttlr. Ankara l'e cf. 
varında mnhsn1Uıı ynğ1ş ile mUnase• 
beti ynğmur miktannın azbj'm<lan 
<lc!.rtl. muhtelit mcvslmlerdekf Of• 

nnkhğmdan ileri gelir. ASIM US 
(Sonu yannki B{lyımı:da) 

Elektrik Şirketi ile 
Müzakere 

Ankara, 9 (Telefonla) - İstanbul 
Iektrik şirketi mümeasilleri ile Nafia 
Vckdlcti arasındaki görüemelere de. 
vam edllmektedir. 
Görüşmeler iki taraf için memnuni· 

yeti mucip bir ıekilde inki§af ediyor. 

Bir Genç Kız Attan 
Düıtü 

Ankara, 9 (Telefonla) - Bugtin 
burada mUessit bir kaza. olm~tur. 
Gazi Terbiye EnstitUıU Pedagoji şu. 
besi son sınıf talebesinden NecmJye 
havanın gUzelliğlnden f ıtff ade ederek 
ata binmiş, gezerken düeüp ölmüştür. 

Başvekilimiz Belgradda 
Betırat. 9 (A.A.) - Başvekile re· ı 

taka.t eden genel direktörllmUz bil
diriyor: 

Başvekil Cel;l Bayar ve Hariciye 
.Veklli Doktor RfiştU Aras ile refa· 
katlerindeki zevatı götüren Semplon 
ekspresi. aaat 16.33 de Yugoslavya.
nnı lıudut istasyonu olan Çarbrodda 
durdu. İstasyon rıhtımında bUyUk 
bir kabalaık, pek çok zabitle, mek
teplller ihtiram vaziyetinde çevre
lenmişti. Ba,vekil ve Hariciye Yeki· 
U trenden indiler. Belgrat elçimiz B. 
Haydar Aktar kendilerlnl istikbal 
için gelmiş olan Morova. umumt va
lisi B. Lukovlç ile Hariciye Nezare
t! umumt daire mndnrn B. Yakovll· 
,.evle ve başvekA.let hususi kalem 
memurlarından Fuat Azabaglçi tak
~lm etti. 

Umumt vali, Fransızca söyledlfl 
J>lr nutukta ezcümle dedi kl; 

".Yugoslavya krallık hUkG.metl re
isi EkselA.ns lrUlan Stoyadlnovlç na
mına. ~atı devletinize hoşgeldiniz 

derken Morova umumi valisi sıfatl
le de kendi temennilerimi ilA'fe et
mekle büyük bir bahtiyarlık duyu
yorum. Balkan mllletlert ara!mdakl 
anlaşma ve bf rıe,menin bUyUk ve 
yıkılmaz temellerini bundan d6rt 
sene .evvel bUyUk devlet re!slerlmiz, 
kahraman ve bUyUk kral Birinci A· 
leksandr ile Reisicumhur AtatUrk 
atmışlardır. Ekselansınızla kıymet

tar reflklnlz ve bizim tecrübe edil
miş dostumuz Dr. Aras, işte bu an
laşma ve birleşmeyi daha ziyade 
kuvvetıendlrmeğe çahşıyorsunuı. 

Balkan antantı yalnız bizim ikl mem 
leketfmtz tçtn değil, ayni zal)'landa 
bütUn Balkan yarımadası için bir 
sulh ltmanıdrr. 

B. Celll Bayar umumt valiye ver
dlll cevapta ezcümle demı,ur ki: 

".Kendlml doıt vo mlltteflk Yusos· 
la\'ya topraklarında görmekle . hts· 
settlğlm meserret pok büyUJctilr. Da
na, arkadaşrm Arasa ve refakatımde 
bulunan zevata gös~rilen mi aflr· 
perverlli• bllha••& tet•kkUr ed • 

rtm. Yugosıa.vyaya Şefimizin " 
TUrk ıullletlnln ,seJftm ve muhabbet
lertnt getirmekle meıudum. Bu mü
him ve ıevlmll vazifeyi ifa ederken 
çok kıymetli -ve unutulmaz bir ha
tırayı burada tekrar etmeliyim. DU
yllk ve kahraman kralınız Aleksan
drın şefimiz Atatilrkte yaptıkları 

mUIAkattan bahsetmek ıstedta?im ta
blt anlaşılmıftır. Jste bu aziz ba· 
tıra, başta şefimiz Atatürk olduğu 

haJde bütün TUrkJyenln kalbinde 
yaşamaktadır. Balkan antantının 

yalnız BaJkan memleketleri için de
ğil, fakat hudutları aşarak hatta. bU· 
tun A vrupada bir sulh sUkCın dmllt 
olduğu hakkında umurnt vali cenap
Jarımn mUtalealarına bUtUn kalbim· 
le iştirak ederim. 

Bu söylediklerim çok mUhlm bir 
hakikattir, yarın kral natbl Prens 
pol Hazretlerine derin hllrmetıerl

mf arzetmek fırsatını bulacağımı ve 
muhterem bUyük dostum ve büy.Uk 
devlet adamı Prezldan M. Stoyadi
novtca bu akşam mUlAki olacağımı 
dUşUnllükçe şimdiden seviniyorum. 

Sözlerimi necip Yugoslav mllletl· 
ne dalmıı artan aaadetler dtleğlyle 

ve "TUrk • Yugoslav ısarsılmaz dost
luğu yaşasın" demekle nihayet ver
ınek isterim." 

Nutuklardan sonra Türk heyeti· 
t 

nln vagonu Semplon ekspresinden 
ayrılarak husust trene bağlanmış ve • 
yarım saatlik tevakkuftan sonra ha· 
reket etmiştir. Yolda her istasyon-

Godreanu 
(Vat tarafı 1 incide) 

nm aralannda yapılan arqtırmalarda 

13 mavzer, 58 çifte, U karabina, 16 oto
matik tabanca, 131 ruvelver bir boı 

el bombası, 11 dinamit fitilli, 231 mav
zer, çifte ve ağrrmaklnall fiıcği, 104 
tabanca ku11unu, 20 süngü. 6 kama ve 
daha bir çok ufak cıya ile polDJ ve jan
darma araamdakl geçmiı olan muhabe
rata ait veıikalar elde edilmiştir. Elde 
edllmlı olan bu veıikalar ve mUbimmat 
Konreanoyu "Devletin emniyet Ye ua· 
Y11inl eulüıtimal.. euçudur. Muhakemesl
nl icap ettirmektedir. 

da ahali ve mektepliler, .muzlka ve 
bayraklarla Türkiye Başvekillni ve 
l!arlclye Veki11nf selttmlnmışlardır. 

Fakat en hUyük merasim umumi 
vallllk merkezi olan Nişde yapılmış
tır. 

Tren istasyonda durunca. çok ke· 
sil bir kalabalık kendilerini bekle
mekte olduğunu gören Yeklllerimiz 
hemen rıhtıma inmişler ve 1st1k1Al 
marşiyle seJAmlanmışİardır. Beledi· 
ye r(llsi heyecanlı bir nutukla "Hoş
gelmişlik., tamemtslnde bulunduk
tan sonra bUlUn hazlrunu "Yaşasın 
Atatürk, yaşasın Türkiye Cumhurl-
1et1,, demeğe davet etmiş ve istas
yon alkış tufanı ile çmlnmıştır. 

Başvekil münasip sözlerle bele
diye reisine teşekkür ettikten sonra 
Bayan Bayarla birlikte İnillt kıya
fetlerle rıhtıma sıralanmış olan 
genç kızların ellerini sıkarak ken· 
dllerine iltifatta bulunmuştur. 

Mu,·asa1n.ttan evvel Döprlzadaki 
duruş esnasında pek büyük bir ka
labalığın vekillerimizi şid<letll ve 
sürekli surette alkışladığını bayan
lara hüketler takdlm edildiğini ayrı· 
ca zlkredeceğlm. Umumiyet üzere 
ve bUtUn gtiıergAhta Başvektllmize 

ve Hariciye Vekilimize yapılan her 
tUrlU tasavvurun fevkinde tezahür
ler cok coşkun ıve snmımt ldl. 

BELGRADDAK11STJKBAL 
Belgrad, 9 (A.A.) - Avala ajan· 

sı bildiriyor: 
Yugoslavya. pnyitabtı ahalisi Türk 

hük!imet reisi Celal Bayar ve Harici;
ye Vekili Tevfik Rü§tü Arasa mua.zıam 
ve hararetli bir kar§ılama yapmıştır. 

Trenin varı§mdan daha çok evvel 
binlerce ki3iden mürekkep bir halk 
kütlesi istasyonun önündeki bUyük 
meydanı doldurarak beklemekte bulu
nuyordu. Meydan ve istasyon donatıl
mJ§ Türk ve Yugoslav bayraklariyle 
sUeleıımiıti. lıtasyonda sancak ve mu 
zjka ile bir piyade bölUğü ihtiram ic;ln 
sıralanmı§ bulunuyordu. 

Trenin muvasalatından evvel ba§ta 
&§vekil ve Hariciye .Nazırı B. Stoyar 
dinoviç olduğu halde bUtUn Yugoalav 
nilkUıncti azaları istasyonda. buhınu • 
yorlardr. Türkiyenin Belgrad elçisi 
Ba.şvekilini knr§ılama.k Uzere hududa 
kadar gitmi~ olduğundan, istasyonda. 
elçilik müste§arı ve bütün memurları 
bulunuyordu. 
Karaılamaya. gelenler arasında, Yu

nanistan, Romanya, Bulgari!tanın 
diplomatik mümessilleri, ba§ta Hari
ciye nazır muavini Andiriç ve politik 
daire reisi Similyaniç olduğu halde 
bütün Hariciye erkanı, Belgrad bele
diye reisi lliç, Mahalli yüksek memur
lar, Belgrad mevki kumandanı gene
ral Keçiç ve vardı. Ayrıca başta. Yu. 
goslav radikal birliği partisi mahalli 
komite reiıs vekili Yankonoviçin bq
kanlığında parti yüksek memurları ve 
parti gençlik te§kilatmdan büyük bir 
heyet de istasyonda yer almııştı. 

Türk misafirleri hamil olan tren, 
lstikla.J ma.rgı teraneleri ve oiddetli 
alkı§lar arasında saat 22.29 da istas
yona girdi. 

B. Cel31 Bayar trenden indikten son 
ra Başvekil ve Hariciye nazırı Stoya
dinovi~le çok samimi surette el sıkı~· 
tıktan ve yanında Stoy,adinoviç ve 
Harbiye nazırı General Mariç olduğu 
halde muzika milli martları çalarken 
ihtiram bölüğünü tefti§ etmiştir. 

B. Stoyadinoviç bundan sonra BB. 
Bayar ve Arasa bütün hükG.mct aza. 
lal!nı \.·e askeri ve sivil büyük memur 
!arı takdim etmi§ ve Bayan Stoyadi
noviç Bayan Bayara bir gül buketi 
takdim etmigtir. 

Bu samimi takdim merasiminden 
sonra BB. Celal Bayar Stoyadinoviç 
ve Aras Kırala mahsus salona girmiır 
ler ve biraz sonra istasyondan çıkı§ta 
iki hükumet reisi istasyon etrafında 
toplanan ke!if halk kütlesinin heye
canlı ve siirekli alkıılarile kar§ılanmış 
lardır. 

Otomobillere binen B. Celil Bayar 

cllr. Oğlc yemeği Kral naibi Prens Pol 
ile yenecek, akşam Bay Stoyadinoviç 
tarafından bir ziyafet \•erilecektir. 

Çal'§alllba gUnü Kral Aleksandr'ın 

·mezarına \'C meı:hul askere çelenkler 
konacak, Per§embe günü siyasi görUş· 
meler yapılacaktır. 

Belgrnt baştan baı;a donanmıa bir hal· 
dedir. BütUn Yugoslnvyadaki gazete
ler Bnşvokilimizin ziyareti mtinasebeti-
1 e Icvkııiô.de dostane ve samimi neşri· 
yat yapıyaı lnr. 

Antakya da 
Aleviler ölümle teh

d t ediliyor 
Ankara, 9 (Telefonla) - Hataydarı 

gelen haberlere göre Yeni5ehir §ubesi 
rnıntakası asker ve jandarma tarafın· 
dan kordon altında. bulunduğundan 

hiçbir Türk bu mıntakaya girememek• 
tedir. 

Serbest bulunan partizanlar ve hil· 
'.kumet memurları alevileri teker tclter 
yakalayarak ve geceleri ev ev dol~a. 
rak tehdit ve iğfal etmektedirler. 

1skenderl.!ll halkından halkevine 
müracaat eden aleviler Türk tarafta
rı olduklarından ve şapka giydiklerin· 
den dolayı h'ayatlarmm tehlikede ol
duklarını söyliycrek hin)ayelerini ı~ 
tcmi§lerdır. 

Çamhk tüneli 
Ankara, 9 (Telefonla) - Aydın 

hattı üz.erindeki Çamlık tüneli inşaa
tının elektrikli iı;Ietıneye göre yapıl· 
ması karnrla§brılmıştır. 

Türk inkılap abidelerine katılmak 
üzere 1325000 lira sarf ile yeniden ~oap
tırılmakta olduğu 1100 metre uzun. 
luğundaki tünelin i?l§aatı devam edi-
yor. 

Bu tünel ve bununla beraber yaptı· 
rılan varyant o mmtakada. vaktile eir
ket~e kabul cdilmiıı sert meyli de tren
lerin fazla yük çekmelerine engel ol
duğundan azaltılacak surette hesap 
ve ona öre in edilmek dir. 

Çamlık tüneli Aydın hattının en iş. 
Jet kısımlarmdan biri Ur.erinde bulun
maktadır. 

Trenlerin hamule ve oer kabiliyet
lerini arttırmak maksadile elektrikli 
işletme tesis edildiği zaman lbu tüne
lin elektrikli lokomotiflere de geçit 
vermiş olması icabını dahi gözönUnde 
bulunduran Nafia. Vekaleti Çamlık 
tünelini şimdiden elektrikli işletmeye 
göre tcsiaatını muvlifık görmUşt.Ur. 

Millet meclfslode 
Ankara, 9 (A.A.) - Büyük :Millet 

Meclisi bugün Hillni Uran'ın ba.akan
lığında. toplanarak EJazığın Oaf ola. 
köyünden Bekir oğlu Osman ve Dina.
rm Ycregiren köyünden Karagöz oğul. 
larından Hidayet oğlu Mcta.libin ölil.nt 
~zasına. çarptırılmaları hakkındı:ı.kl 
mazbatayı tasvip etmi3 ve bazı ihra
cat mallarımız için ltalya tarafından 
verilen munzam kontenjan liste.sinin 
kalıulii ve buna mukabil ltalyanın g~ 
nel ithalô.t rejimimizden mutlak su• 
rette istifade ettirilmesi, subay rlitbe 
isimlerinde bazJ değişiklik yapılmuı 
hakkındaki kanun layihalarının da bi
rinci müzakerelerini yapmıetır. 

Büyi\k Millet Meclisi çarşamba gü· 
nU toplanacaktır. 

Asekri Mütekait 
Kanununa Ek 

Ankarn, 9 (Telefonla) - Askeri 
ve Millki Tekaüt kanununun 66 ıncı 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
hükumet meclise bir layiha. gönder· 
miştir. 

Buna göre, hususi idarelerle vakıf• 
lar umum mUdilrlUğUne ve vakıfltıl" 
dan hususi idarelere geçmiş ve gece
cek olan memurların maanlı hizmetle
ri tekaUtlük için meşrut ~lan kanuııf 
milddetin hesabında miltekabilen :n&• 

ve Stoyadinoviç halk ile dolu olan so- razı itibare alınacaktır. 
kaklardan alkışlar arasında geçerek 
hükumet tarafından Türkiye Ba§Veki· ::==-~-====:=ı:::::::::-.=:::..:mı&mıaaı ... 
Ii ve Hariciye Vekili ve refakaUerin- Ü ALEMDAR Stl\'EMASI 
deki zevata tahsis edilen otele vannıe. u Oaitna lki Film Birden 
lardır. i KAN DA v As 1 .. 

BUGU~KU ZiYAFETLER :ı T E H L l ti E L l A Ş :K 

Belgart, 9 (Telefonla) - Ba§vekili- .P, llarnt~n: Foks DUnya Havadialerl 
mizlo hariciye vekili yarın saraya gide· J9..:n:m:1llıHaı•ınmnm:nr:m•-"" 
rek do!terl mah1Uau imza edecekler-



e 

Bir Spiker 
Yaaa: Kura, ...... ,_. 

1913 de 13 sene1Je I 
Sözünü yerine getirmek için 

şapkasını yemeğe mecbur kaldı 
Brnıt Bbender, mahk6m olda, fakat, 

aııl dava, 10nra gUrlleeelı .. 
,,.,, ,,.,..._ _,,,,. Allııalı• geçmeden yak&)'! ele vereceklertnı 1&· 

.... .,, .... ,,..., ban onııan- myorlar • 

..,. Nn-. n ••mi ,_ptın l'&k&t dJiv taraftan da, biltb Al· 
'"" """1ılı mrp aaraa flll6en• maııyad& poUa bir muamma llarfmm-...,,,r ,_,.,,.,, ,.ıald111 Br111t. Vilhelm ı. • ..A .... ı 
.....,_ .... ,..,... ,,. l#frill· dadır. Serman ve ._._...er, - Neye lltrt)'Ol'llJn! 

- Sevıilbnln gelmesini bekleyorum. Bu 
mOddet ıarfında Lanı 10 dondurma Jt· 
dim • 

...,.. """"••ltoll•4• ,_.blteeek eaül yer yanlmıa da. yerin dibine geo

.,, GCllNl1 .. l'll'Mllali llltfa4ı11 /p. mitlerdir. Bir müddet sonra Btvyera. 

...... ....... hll• obMill fftOber da. blrkat o~ ortaya ~ılap. Eben-

........ otla ,.,,.~k bir o- der kardeelere rastgeldiklerl lddiumı - Neden dondurma ,;yorsun da ~ay 
_.._ ......... .....-:.... fcnıl>•orsun' -- ••ru.,.,,,,.P .,.... o, ,ok ,,.,,_ ortay& atıyol'lart Anl&ttıklUına ıöre, 
ıı.elNfı ,,.,,.,,,,,, •mr,,rr/ k ........ ..an-ı, ~A4rlwi ..... .ıı:.ı•-•"- kıl· - Bfriblrlmlzt hiç ı6rrnedik. Mektupla ••1.119.n ~lı'ıVW ..,... ---a• nvtşl:rerdulr. Bu benfm tık randewmdur. 
~ '*'•ı W. .A41Uı, k"1t- Ja§llUllar, bu arada biriblrleriııe ıtr- .. Gelinen beni dondurma yerken drecek- Bit iddia ... till: 

Ja bokb ~. ~ ltmal& bU.. ıoifler, her lkl ~ bıgtk etbnltler- ahı. itte o bentmn diye )'Umıttım. Kıs - ... bflmr h1111 lmf derk. 
kerek, bir abıt 7UllOI'• Bu ID'&da cllr .. ;Bu eJ kavp-.ıda, VQhelın Eben- eaıınp bqkasına ıttmealn dlre dondurma lddi•smda hakm '1kam. kaqumıda· 
undal)"IYe bqlr çe~ tkageıle. teıı. der yvalarlftUI, N •li ilzerine. boylu remete mecburum. kinin, 161Qnil tutmaum, kafasını kesme-
diatnl linal, karanlık balnflarla •Y· boyunca lğri bfr-teldl .. ~açar bir ( ) sini herhalde istiyecek c:Jeiiliz! Fakat, 
redtyor. Soaıra birdenbire kQttalıça bıpk cıan.t JeJDlttlt.rSonra da tar. K 188 ha herler lnıilblerin bu manada anyledilderl sö-

10rUıor: detJle ~ bQmıltlr. --------- ıün tatbikini istemekte herbl kendini 
- Burada be)rJe JJeden t#Vlllf edil· Vlltıelm Bbenderln aaf eli lberind• •Belediyece lflt ve stttlll ııda maddeleri haldı görebiltr. 

dilimi IOl'&billr ml:vt. acaba f ld ,,.,.. fil, bUndan IODJ'& hakkmdaki satanlar hakkında hazırlanan bir talimat- Onlar: 
Cand&rma onbqltl, illtililc bu kU. tevkif mfhııelrk~!Wbıde ehemmiyetli namen söre, her ne tekilde olana olsun - Falan llY flSYle olmam ppkamı 

taııı.p aldını etmiyor. 0, •pta p. bir rol oyııl)'or. Ve l'aldacla biri var, ~t ticareti yapanlar v• satmak tela lltib· yerimi diye iddiaya gjripniye ılıpnlflar· 
OlrdJil pylerf teıavlqor,• Jd __ .. erler •vma daha bA•A devam sal edt>nlcr bundan b~yle bf'Jtdlreden mil- dır. r--'erde, Awstral•-.... ..._le söz 

m. .... .11111111Suv aıa saatfe •imala raed>UI.' olacaklardır. ~u ~-. uu~ 
- .._, .. tbebıavlı ErUt JJbtJMkr· .. _.,_._.tr·. llthıt&lr hlk'-i! Bovnn• .-ı... eonmlda. iddiasında yanılan, r.t"'-i!nJa .ı. i ~ "" J- • Devlet Denıiryollan ftl'cUll IOft bir ·~·v .-... 

; muteaddlt dD&~ ~er '8Pıl&n tarama mlcınlar hlg bir ne. lı:ararla nalfl OcreUerfnl kendileri veren bsmr, bir yemek içine dolnYarlk yiyen 
ve konıcu Romanuau lSldUniikle it. tice vermemeld& beraber, mlltalıtlk, orduda ritbert halı askeri pbıslarla er- birisinden balı9otummııtu. 
ham ediliyoramıua. l'uld& mUıtaııtik· hit defiİae Vllhelnı Ebenderln blr fo- başlardan Got• bir !Jilet Umlhıberf arası· ~ ,on gene bayJe ppkumı yeme-
Uibıln tevkif m~ tnuclbtnce tojra.fını bulmQftut. Bundan bqka, maaı usultlntl katdırmlfbr. ye birisi daha mecbur olmtİetur. Fakat 
&ramJonunuz; IOl ~t Itri ftnaf lrudetJeri fytee tanıyan bir ha. • Haydarpaşa Jl1eal 6n0ndttld meydan- O. ppkasmı resimde görOldOlfl &ibi, iSi· 
tekilde kUçUk yara lztyle tarımqomı· pllb&ne mutettlfl bafundufu öfrenU- hkla iıkelen dotnı inen kımha hemen ra mra yemf§tir. 
llUS. Siabı. aran&n l&bla Olc111fuııUJ, de. -•..6t"'• hem bu lbtlf~-:- hem '"in- alaçlandınlmasına kırar Terilmlftlr. HAdi- ..... 
m!ıı burada beraber otuıduiunas llç ........ • ~ .. ...,...., .. 0 - - ır .. 
'"'·-nece ....... lk --u•--....... 11.. nelerla vtrdllf malmattan fltffade e>- ı • Enelkt lthl Galatuarapda talebe eser. Geçen hafta bOtaıı lnailtere, kral tu-
~""6"" WNKA t:UWDDa.._.. ı--.-'- .. , .... .._, erinden bir resim 11rsW ıçılnnftır. Str-

Cl.adarma oabapa, Wmdllm& ara ~=-"9' mutabık tah&tlı bir llıa.l• a~uındaa aonra duetlilere bir pul futbol maçı ne heyecan içinde idi. 
veriyor. çınaeu, daha UJI blr kurt kereel ham~ Bu konser verUmlştir. Spor sayfamızda bahsettiJimfı gıöi, maç. 
ıtbt etrafı ~ OturQor \fe o da ıuretıe son derecede dikkatle blkdm- • GeQen ••• hıanlMılda toplanan Bal- Dd taraftan hiçbiri bir ıol yapmadan blt
IWRıyor. Ve ıQU4&rqla ea.._: ea, her f1dmıl ~ arumdaiar- kan antantı ekonomik konseyinin, Balkan mie, bunun Ozerlne maç milddeti matıl-

- lalılt lfacWel6rlyle teyit e4llmt ken bile, t•blt \le tetrlk etmek, kabil Umınlan arasında bir denlı ıolu ıcılm•· mqtı. Bu fevkalAcle milddetia de bitme-
İN tejhlld kabul ediyor m118UDUZ ! olacaktır. il hakkındı 'Verdlll karannı ilk olarak Yu- sine bir dakika kalmcaya kadar cene iki 

Dlye sorunca, bag~h "'iRO'ene, giUU- Lirin, tethis etmek için &noe kendi· ıostnya tatbik etmele başlamış Lohsen taraftan hiçbiri gol yapamamqtır. 
'!s' D Ier' · bul ö k k dileri ı k adlı bir npurunu bu sererlere tahsis et. ;"OM. ._ ..-. ~· .., ını up ı rme , en Y e ar- İ§te o zaman. maçı radyo dinleyicileri-

Ertesi lilnfl ratiyo lfrlieti ldareıdne bir 
~ dinleyiciler mGracaat ederek bClJ8k 
llf eden apikerln lllSzOn(l yerine aethme
sfni istiyorlar. Bumm Oıerlne maçta Jra.. 
zanan tarafa naat kupa wrilmeelnde va
at tutulduysa. spiker de !&OnG tutuJOr 
ve .... 

... ppkasım yiyor! 

Sözfl blltiln fnaiJldere karp wrdili 
için söıfln(1 tutuiumı hepsine göstermek 
istiyor ve ppkasnn, televizyon önilnde 
yiyor. Birkaç gOn evwl lldroda: 

- Gol oluna Pı*mm ,.aı dlJe et
tilt vaadi ku1aldan ile IPteallr. o llD de 
televizyon bqmda. spikerin, pplruanı 

pne. m•Jbııeie ~ DIQıa •• i dtllittm' .... i, ~= ~ra-J:t - •Miden ......... : .......... 
bfrkaç kili de onlarla ı.r.w .. O.Uba BUUtıı -.... ~ tdıv 1011n btaüui ,.. Kllwn..,. lltcledktlr. J1111Ç1 radyo De tlldp eden ~ •••m ,_. ....._._ ... 

çiıtıeneleri bua1&r bulup ptlrmlf bu. ~~ ~l • Mert..S Aüarada oımat 1MN ha· kfei19 1U iddiada baluauJW: l8ı*a olclulanl ... pıt"*"~ 
raya kadar.• RtBhı &---..e.1a -·-- oım-•-"- ht ... 11u)'llae allolar " ~ - Oyun iki taraft8n hi'1Jid aal ,.... eolnda -,.ql.. llllr• 1llr '-ı' llPI*· 

,..__ ... ___ '-••-ı "'""'"'-.. ti• ·-••~ a.&llUUl.J'..... ..wı., wı maddelere taa116' eden itleri idare etmek madan bitecek ~-- bir -' ...--.-ı. ,,._ Fakat, bamın balribtllt .... ~ 
~wa on.,.,_ t IMIA\UW ,.. uaı- fhı.l-aU -•""•-. Bunu b-ba "ata. ' ""'5" a--~ ...- -.. 

l lml _, ·---" _..... ke di ı.uu -.J'u.w- - a tbert hrutaealc lopnk rnahmDerf ofiıl· ıur5a ....... _ --'-! kim isbat edebDlr? Acaba_..._ =ı!::A: 
rm 1 eriw J--· soru,,... n • n.k, mQddelumumt ve tahkikat hlkl· nfn 11 mfbon lira •ermayest olmasına Jra. r-a-uua ~",.., ...,.. .-~ 
lerlne: llii, ktaila tnldf mbeklrerelerinl ve rar ftl'llmltUr. Fakat. spiker bunlan ~JedJkten IDll- yapılıq kllıt helvl8 llhl bir eeJ delil 

- Bu, Miheln&vlJ ErDat ltbender V11"'-'- '1111...-...a__.._. • ....... ..._ ~u- -... • $1mdJ Loadrada bulunan Naif- Ve- ra, balka, hakemin tüımlardan birine mi? 
midJr? ..;:;:.:.~';~ Uletl nütt 1'1erl amaııa mOdlrft ıvHallt penaltı verdiifnl bildiriyor ve penaltı Bunu ya]ml bir kendisi blliJOr, bir de 

Her lJr1ai de, ballatmı ..Uqot ve acDfyelerlne gbderl_...ar, Hem Hd Nami, lktıaıt Veklletl mleteprblına ••· ~nce gene kendisi i1ln ediyor: telerizyon fdareall 
IOnr& .Attle dl lar .J'V&~ sin olanmaftar. - Gol! 

vwJ· yor. : deJlbıabm ae dencec1& '-"m."-'I oı. llU.1f•·•1 IJ ~ 
tn..... ....... _ od uh .......... _ 'il' ~ • Vıparlann ,.,...p ederken .. ıtardık· 'llK•lıHQ+. olan ·-·- "'·-· taraftaki VLTB a one Oı•-- ...... v., """'""; ur, m -- ı;:, cluld·-· c1alr ··-- .. _..._.. "-'"at ... ""Mlfil ., ~-- -• .._,.,_.&! -- ...,...... -TW5 U111oU lan dumanlatı dalıtan clhu diln Alman• -1 .... ...,. • .-ı .-. -n-...ıı. .~•-in ı-

4'111111(11Weamta! vertıerelr..lllendWıırtzdn nerede ıMl~ Jadan memleketimize ıe1mlştlr. Sirkeli ...,..._ ......., _,_ ama.-. ·~uu. naz 1111 fJu.a •~ 
BrDlt JhıındarJia ~,.ı, OlmD lene tevldfl ve mtıcrhnlerl iade mu- Ha)'l'IJe bu cihan rakında 68 numaralı -------------------------J 

elddetle debe.lenmealle, ~- Çe- ka ....... De J6re, Ahn•nra:ra (& .. .,..,. kOJllelktır. Go .. ru" .ı •• .. .ı "k 
teli bıdet, blWe DıdlupJUinm ise. JfiD1 ricumd& balmıulUJOl'lf.. • JılBddeU 81 • lt • 137 de biten Tllr· p aUŞUnafl çe : 
rine atılmak lltlyor. Cüd&nD& aaba- s' :. D•'! n:: r: ... • 1 

w ••n - Bredl;lı tleant anlafllllU 31 • 12 • 
IJll Adlunc. Jhtlya.ta rl&Jıiten, bbU .. """"' UWfı ~ 138 tarihine Jcadar bir )'11 m8ddelle uıa. Kıskançlık ve kan hikAyesı· ı 
&ıce •Jctuauıı cepleiiDı»a GJbtdıtı öldürdü, Ot Kiti Y .,,.ı.m tıım.,,.,.. a 
iti tabaııeayla bı~ mıuem OAti- 28 J'lilamda Boetll BtüJrerat fs. v f y AZAN : s. Gez ~ı n 
den kal~ hepldD1 de llÜJl)OI'. BU- .mde 1U k&1111 b!t4tablıe Qdc1ftrak e at -
mmJa beraber, kö)'lWer yumruk ..ııı- Soloev k6yllnde ~ ldtfyl öJ411rm11e Et hMiılelerin ~111 • .....-mm Oııu kana IUll&tır. Bunlv bir kaclm L 
JVÜ. onu bUtUn bu mey!wıectekl en ve flç Jdtiyl yaralanutbr• EnGurum 8fl'&fnıdan Yahya bey dikkatini Qeker. Bunun hanll lgtlmal om ya, tırnak keınnefe t...m 
buft ve eağlam IUdaJyeye pranpya SneJA bir dllkklndan içeri ıJrer ojallatmdaıı Mbak polia mtıdtlriJetl catl&ktan IDlhjmı arqtınr. Jler, etmezıe.r, ya mdtlrlrler. Heldmllk bu 
vurur ıfbi amwkJ bafla.mıtJardır. gtnnez hemen &tef ederek arkadlfUU ummat,.ı ve tehnıneneti heyeti tef· kendl k1aılretl. onmı btnne Jetmaae, tilrltl tiplere 'hutl,, damgaamı vu
lloJaYJBiyle katil. ;verfD4e 1&,mattan öJdfbmu,tlr. Fakat, bununla da lktl· tltiYe reial, ıuetemiz mtlrettlpleıin· balk& •klları da. bu mihrak etratm- rur. 
w .. gWmeırtea batka bir eey yapamı- fa etml,erek evine d&ımlll ve evin i- den TaJ&t. Çanakkale denls kuman- ela tQJtlamak lgbı ••aııtet,, qar. An· Bundan öt.i, "idil tıp,, ıa mahke
)'Or. ~cıe ana baba'1 d&hl1 oım..t u... danbimd& ~ Necdet ve Bur· ketler, muaneıı meaeleler ulnmda menin bllecetf bir 18,.ur. Bls, b.rlp,. 

Akeama c!olru da kenc1iatai lıapia. re cl&t ldllJl ele tab~ De 6lcltll' • • bpJıcalan unbv memuru J'lkret bir ltferberllktlr. ID&JI& 
laaiıeye aötUrfl)ııorl&r. l'uldap naklo- mOttflr. 'l'ilıama babuı Kehmet Kemal Tlh&n '"Kurun.. da bunlltm biri n.r. Kıl- Kılkanghk clnayetlerinde, hak an&-
lunuyor. Ermt Dende?, 1913 yıimJll avardan bndfllnf ,.kaJtmat fiti- dtln ..ıat etmiltJr. C)mazeet bugllD brıçlık öldllrm.efe hak ftl"lr mi T cllye mak, ben fete ba ybdm 'botaD& emek
lubat aynıda, Hanav m*llkemilhlm :venJerdea tıo klfl)'l afrr ~· 8lte nmımı mtlteülp ıtameUhfla. ~· JCltke '"vermell m1 T., "clelq- .tir. Bir adam, 8"dlll Jrtdmm hlyane.. 
clnaJete teeebbUa ve dJler IUQl&rdan Zabıtaya haber 'fel'llmll ile de an. rmdül aile mübereafne defnec!De- dl,,. glnktl kanan "'bnmdan zaten ti kaqmmda nammmma lekeJtmdill 
dolayı top,elttn, 13 eene hapil mah· oak lllth l8tlmaDJe yaralandlktan IOD• aekttr. ..ıJmll 116yle Mr hat J'C)ktur. YaJnıa için ml çılgma d&llrT Klllbnchlt lçla 
k6m edllmittfr. Korucu Romanun aı- ra ,..aıana1HlınlFJr. ADah rahmet .,..._ JmbDQhlı tahrik tdlcl aa)'lbme ve ml T Yokla prlde bJan cu-ı gCbıle-
dUrmeJr IUÇUD& gelince, bu huauata.kl -------------------....... ---- ~ W&tıel l8bep ollnt Jrabul rin, lllltlD ftl'btmı emen ruh ve na-
c!ava ayn görlUmek ~ pçiktiiiU. .n ıllt% ._, ta1lll kllalr, 1llrblr. 1u clobı mtlerla darmadafm olUIUJlı-
)'or. Çünkil, kardeeıert Hennan1a vn. H 'ttU"n bı·· ~-1--.111 • lerbi Wa "Jlltlh 1ltillltJ1e ,..... dan atUrll mtı .ut11a mıbr! 
lıe!ııı de o davaya daktldlılet ve da.. er 4 ' I IKr• • ..... oı..1v lcbdr· T._, araı.. . S. kucakta bir bre 1atek1e prba.. 
\ranm hepsi de hazır olarak 16fWm• k d 1*ic1& __... ...,. ...... bir laetta, r&'dQtl JmwetJı toUar en-
li lbimdır. Halbuki. onlar, blltUn ara- inatta bu a ar olur ~!!. ~,,,,._,. .... bir -. leaetle tltıw1dm 
rnaJara rağmen, daha eıe ~ ...: ~ 9 - •---.-. mvk alan bdmm 1üe alt 11ı1111 .,.., M. 
dlr!?.. MareWD J;1oca tok tDattl JdL IJlellH ,_ ... 1lbdea bm. ~aMlıaaMtlL ........... lltJaım oıımı fçln adam &dtll'ellm! .. :ae,Jt11..; 

Hermanla Vilhelm, DmM1eJer ~ bvp efDIJlleı' ve netlCede '1dm "' lllfl.._ o J9l8 ~ c1l1e 1ıaNf. • 11*ıcbr, ..A.ltml1a ~ tlbr- Din •dece ytldne ~ fite • 
IJa ! Ernst Ebenderin tapaıta ıtrdlfi. lltt1ftDllJU'. Bocora brlll balılrtllllatl alı) lrolllia1a lftlala. lloo& nde tb". R~, Wluhltlllrl eatm tadar. ' 
1l1, ta.bfi gueteler 1UIP tlıdller. Ba- iken bU'lll sJnnif, ne 'fV, ae J'Oka, llıln& .., •• ....,_. da atıp.,. •etrti eau q;llf, ~ b,. Talthat.Ut elw bBJJe '* ...-., 
il gazeteler, candarma onbqtm Ad· q, Nurettin ile bil ... flbı'mamıf. Kana hôla1& ......_ toeaill ile tlJ,, attNmmta btlJ, 4l1e te'DllJer bir nlkAh balkulJe bo,.._... - .. ·" 
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Amen1rada lr femaytll 
Kıza mık var ispanyaya karşı 

Çocuklarınızın bu hastalığa tutulmasını istemiyorsaniz konulan ambargo 
Yedi noktaya dikkat ediniz Kararı bozmak lehinde 

büyük bır cereyan baş 
Son günlerde şehrin muhtelif semt

lerinde kızamık hastalığı görülmekte. 
dir. Dün bu hususta değerli çocuk 
doktorlarımızdan B. Ali Şükrü ile gö
rüktük. Bize §unları söyledi: 

- Kızamık §ehrimizde salgın halin
de değildir. Evvelki ay, bu aya nisbet
le daha çoktu. Mevsimin yaz olması 
kızamık için çok hayırlı olmuştur. Hiç 
olmazsa kış hastalıkları ile ihtil~ttan 
çocuklar korunmuşlardır. Fakat bu 
noktayı göz önünde tutarak tedbir al
mamak hiç bir zaman doğru olmaz. 
Evvela çocukları kızamıktan korumak 
tedbirine baş vurmak lazımdır. Bunun 
için de: 

1 - Çocuklu bir anne hiçbir eve 
çocuğu ile beraber misafirliğe gitme
melidir. 

2 - Çocuklu anne evde bir çocuğu 
kızamıktan yatınca ikinci çocuğunu 

mektebe göndermemelidir. 
3 - Çocuklu bir anne çocuksuz da. 

hi olsa kızamıklı eve hasta ziyareti
ne gitmemelidir. 

4 - Çocuklu anne ısayet gitmek 
mecburiyetinde kalırsa evine döndüğü 
vakit sokak kapısında bütün çamaşır
larım çıkarıp elini yüzünü yıkamalı, 
ağZIIlI gargara yapmalıdır. 

5 - Evde bir kızamık olursa hasta
lanan çocuğu ayn bir odaya koyup o
rada annenin üzerine giyeceği bir 
manto hazır bulunmalıdır. Manto oda 
kapısına asılır. Anne hasta çocukla 
meşgul olurken bunu giyer, i!,1ini biti-

ingiltere sanat 
aleminde 

Dedikodu yapan bir 
istifa 

İngilterenin en 
büyük ve zengin 
ressamı Ogustns 
C9.!I. yakında açı
Jac!k o1an bllytık 
"Akademi eergisi,, 
ne, arkadqlann .. 
dan birinin eseri 
kabul edilmediği i
çin Akademiden 
çekilmi§ ve bu çe
kilme İngiltere 

sanat aleminde husust bir hMise ol
m~. 

Resim, yeni İngiliz resamlarmdan 
Yndam Leviz'in idi. Modern İngiliz şa. 
iri T. S. Elyot'un gayet modern bir 
tanda yapılmış portresini gösteıiyor
au. 

İ§te bu resmin, Akademi jüri heyeti 
tarafından kabul edilmemesi üzerine, 
altmış yaşındaki büyük ressam, Aka
demiden çekilmi§ ve akabinde kendi
sile görüşen "Deyli Ekspres,, gazete1!1i 
muharririne dcmi3tir ki: 

"Çekildiğime pek memnun oldum. 
Şimdi yine Akademi dı§llldaki res
samlar kafilesine katılmakla kendimi 
daha mesut ve daha dürüst bir insa.u 
olarak hi.ssediyonmı. Zaten benim, A. 
kademide olmakJığım isabetli bir va
ziyet değildi. ZiraJ Akademi azasilf\ 
daimi surette ihtiuif halindeydim.,, 

Tayıns gazetesinin sanat münekki
di bu mesele etrafında bir yazı yu.a.
rak Akademiyi haksız bulmakta ve 
hele Ogustns Con'un istifası dolayısi
le Akademi otoritesinin, ''sıkılaşmış 
olduğunu,, söylemektedir. 

Eseri reddedilen Vindam Leviz ay. 
ni zamanda tanınmııs bir muharrirdir. 

Ogustns Con isimli me§}ıur İngiliz 
ressamının oturduğu gayet cazip ev 
ve onun daima yeni bir eseri ihtiva e
den karekteristik stüdyosu, İngiltere
ninen kiıbar tabakası ve bütün sanat 
meraklıları tarafından daima ziyaret 
edilmektedir. 

Akademi ile olan alftkasmı kaybet
mekle, Ogustns Con, şimdiye kadar 
isminin alt yanına koyduğu ve bu mü
esseseye mensubiyetini ifade eden ''R. 
A.11 işaretlerini kaldırmak mecburiye. 
tinde bulunuyor. Fakat,ihtiyar ressam 
bundan urre kadar müteessir değil -
dir. 

"Şimdi, diyor. Kendi meziyetlerimi 
tenkide arzedeceğim. Ve bundan 
Jcorkımyorum.,, 

Kı:amıl~ hastalı~ı hakkında gazetemize 
izahat veren krymetlt çocuk doktorumuz 

B. Ali Şükrü 
rince mantoyu çıkarıp dışarı çıkar ve 
ellerini tertemiz yıkar. 

6 - Sık sık he~ çocuğun ağzını te. 
mizlemelidir. 

Bu, bilhassa bugünlerde yapılacak 
tedbirlerdendir. Temizleme karbonatlı 
su ile olur, Bir fincanlık cezveye bir 
çay kaşığı karbonat yahut oksijen ko
narak yapılan gargaradan başka ecza. 
hanelerde satılan ağız temizleyici şe. 
ke~ler de kullanılır. 

7 - Çocukta aksırık, iiksürük oldu 
mu katiyyen sokağa çıkarmamalıdır. 
Her halde beş altı gün nezaret altında. 
bulundurmalıdır. 

Yalnız bir ya§ma kadar olan çocuk
Ia.nn ağızlarmm içini parmakla sil
meğe lüzum yoktur ve bu doğru da 
değildir. Karbonatlı su çocuğun dili. 
nin üstüne konursa kfil'idir. Ayrıca 

burun damlaları konmalıdır. 
Çocuklarda kızamık be.~ yaşına ka

dar tehlikelidir. 
-ığa t~ulıy.mış olanlara. bu 

1'ı 'lıer faşta gihr. Fakat ekse-
riya tIÇiliıcü ayda başlıyarak on iki 
yaşına kadar görülür. 
Kızamık, ihtilat yaparak zaturrie,' 

zatuccenb, menenjit, gibi hastalıklar 
yapar. Kalp hastalığı da tevlit eder. 

lKIZAMIGIN TEDA vtst 
Çocuk bir hasta ile temasa geldik

ten sonra bir hafta ve en çok on gün 
içinde kızamık çıkarır. Uç gün ate§, 
nezle ve öksürük devam eder; gö?.e 
görünür şekilde çıkmağa. başlar ve ilk 
önce yüzde, daha sonra boyunda, o
muzda, koliarda, gövdede ve ayaklar
da görülür. Bu da üç gün devam eder. 
Dördüncü gün ate§in düşmesi ıazım. 
dır. Dü3mediği takdirde ihtilat yaptı 
demektir. Bir haf ta sonra hiç bir şe
yin kalmaması, sönmesi l~dır. Fa
kat çocuktaki kızamığın yirmi gün 
sirayet tehlikesi vardır. Bazan yirmi 
üç gün sonra sirayet ettiği de görül
müştür. 

Bugünlerde kızamığa. benziyen di
ğer iki hastalık daha vardrr. Bunlarm 
biri kelebek, diğeri Rubeol hastalığı. 

Be§ gün süren bu hastalıklarda 
kızamık gibi döker ve kızamığa çok 
benzerse de, kızamık değildir. Ekseri
si bu ha.atalığı kızamıkla karıştırır. 

Halbuki çok hafif srrayet eden bir 
hastalıktır. 

\ -

gösterdi ,,.-··- ..._ili ispanya harbi. 
ne dair nhnmıı o
lan bitaraflık ve 
ademi müdahale 
kararları üzerinde 
büyük tesir icra 
edebilecek bir ha
ber gelmektedir. 
Bu haber, geçen 

Harekete iltihak sene, ispanyada 
etmiyeceği şüpheli harbeden her iki 
görünen Ru..."'Velt. tarafa da silfilı ve 
cephane göndermemeğe karar vermi§ 
olan Amerikadan gelmektedir. 

Amerikada, şimdi bu kararı boz. 
mak ve İspanyaya sililı ve cephane 
göndermek temayülü baıs göstermiş

tir. 
Amerika ayan meclisi ecnebi mtina

sebat komisyonu reisi Ken Pirtman, • 
ki düne kadar Amerikanın muharebe
ler karşısında bitaraf kalması kanu
nunu müdafaa edenlerden biri idi • 
son hadiseler dolayısiyle bitaraf dur
manın bir hata olduğuna kanaat ge
tirmiştir. 

Yine Amerika ayan u.a.smdan 
Nay, bugün İspanyaya karısı mevcut 
silh ihracı memnuiyetinin kaldırılması 
hakkında yeni bir karar sureti hazır
lamış ve bu vadide Amerika hariciye 
nezaretile temasa geçmiştir. 

Söylendiğine göre, Amerika Harici
yesi de ambargonun kaldırılması fik
rini tasvip etmi§tir. 

Bu husustaki teşebbüsler tam bir 
müsbet netice verdiği takdirde, sil!h 
ihracı mcmnuiyetini kaldnınağı istih
daf eden bir karar sureti ayandan ve 
mebuslar meclisinden geçecek ve son
ra, memnuniyet kaldırılacaktır. 

Bununla beraber Katoliklerin kuv. 
vetli bir tesir icra ederek bu kararın 
tatbikine engel olmalarından endi§e 
ediliyor. Fakat liberaller ve terakki
perverler, lsp~a Cumhuriyet hilk~
metine silah ve cephane göndermeği 

meneden ambargonun kaldırılması 

için Katoliklerle uzun zamandanberi 
mücadele ediyorlardı. Şimdi de bu mU
cadelelerine devam edecekleri öğrenil
mektedir, Diğer taraftan Katolikler 
ise, <kneral Frankonun kazanması i
çin, her türlü vasıtaya müracaat et. 
mekten geri durmamaktadırlar. 

Şimdiki halde Amerikan ayan mec
lisinin harici münasebat komisyonun
da ekseriyet, ayan azasından Nay'in 
takriri lehindedir. Bazı aza da henüz 
resmen hiçbir taahhüde girmemişler
dir. 

Amerikan Cumhurreisi şimdiki hal
de açık denizde seyahatte bulunmak
tadır. Gerek Amerikan hariciyesinin, 
gerek riyaseticumhurun ambargoyu 
kaldırmak hususundaki karan tasvip 
edeceği belli değildir. Bununla bera. 
ber, ayan meclisinin teşebbüsü büyük 
bir müzaheret görürse, Reisicümhur 
Ruzveltin de, bu harekete iltihak et
meği, dahili politika bakımından şa
yanı arzu bulması mümkündür. 

Amerikadan İspanyaya silah ve 
cephane göndermek yolundaki teşeb

büs, Londrada kısmen tereddüt ve kıs
men hayret uyandırmıştır. Şimdiki 

halde kararın ayan meclisinden geç-
(Sonu 10 uncıı aayıfada.) 

1\ral Zooo'nıın evlenme mernsinıirıc ali um! 11e on::cl resimler son posta ile cel
mişlir,. Burada Tira11a 111cy<lmı11ıclu H.rcıl ve I\rıılirenin :ulwruııu bekley en bilyük 

halk kalabalığım görilvonunuz •• , 

Bugünün meşhurlan: 

Fırıncının oğlu Eduar bugünkü 

Başvekil Daladiye 
Günlerden Perşembe. Mektep yok. 

Küçük Eduar ekmek götürmeğe git. 
medi. Çocuk, önündeki araba eliyle 
itiyor. Arabanın içi nar gibi ekmek .. 
!erle dolu. Küçük Eduar on yaşına ye
ni girmiştir. 

Karşıdan kasabın arabası geliyor• 
Çabuk kenara çekil.meli. Zira, Karpan
tradaki yollar çok dar. 

Eduar ekmek götürmesini çok se
ver. Evvela bakkala gidiyor. Bu bak
kal kadın. Bir oğlu var, askerde. So. 
ruyor: 

- Oğlunuzdan haber yok mu, Ma
dam MişU? 

- Var, yavrum. Tul'dan bana kart 
göndermiş. 
Son yeni haklınin evine gidiyor. HA

kim buraya bir nazırın iltiması ile 
gelmiş diyorlar. Eduar nazırdan tanı
dığı olan bir adamın evi acaba nasıl? 
diye dikkatle bakıyor. Tavanda kos
kocaman 'bir asma Umba. var; Uz.erin
de yalancı mumlar. 

Hlklınden 11onra ppkacıya. Bu, u. 
zun bir adam. Daim& General Bulanje 
diye birinden bahsediyor. lrad sahibi 
olan M. Disor boru.da parasını kay
betmiı onun için karısı iki senedir ay
ni şapkayı giyiyormuş. 

Sonra Matmazel Lor'un evine. Mat. 
mazel Lor terzidir. Haftanın iki gUnU
n\l Asinyon'da geçirir. Onu gördUler 
ml, mahalledeki bütün dedikoducu ih
tiyar kadmlar hakkında. bir eeyler 
söylemeye bqlarlar. 

Eduar burdan memunın evine gidi
yor. Bu adamm kahkah&M, hiç çenesi 
durmaz, mütemadiyen konU§Ul". Arka,. 
dqlarmm karnına vurarak kahkaha
larla. güler. Çocuğa d& hep geker verir. 
Gelecek belediye seçim.inde na.mutıi
ğinl koyacakm11o 

Eduar fırmcmm oğludur. Karpen
tre'de, Turdew sokağmdald fırıncı 
Daladiyeyi kim tanımaz? Sade boyu 
olan bir evdir onların evi: ild ka.t, her 
katmd& bir pencere. 

Ev ve dUkkfuı dar bir sokakta. Bu. 
rasr, yazın ortasında hep gölgedir. 
Yaz akşamları, gelip ~e bakmak 
için evin önüne bir sandalye atbnız 

mı, yaya kaldırımı kapanmış demek
tir. 

Eduar sabahlan erkenden kalkar 
ve fırındaki derslerine başlar. Babası 
çoktan hamunı yoğurmuş. Şimdi so
yunmuş, yüzU ter içinde, ekmekleri ilk 
ağız fırına veriyor. Fırından büyük 
bir ı§Ik altında. çıplak vücudUn. deri
leri parlıyor. 

Daladiyc alnındaki terleri silerek 
oğluna dönüyor: 

- Oku, oğlum, oku, diyor. Cumhu
riyetin, bütün çocuklarına okuyup 
yazmak imkanını vermesi ne büyilk 
bir nimettir! Okuyup adam oldun mu, 
her istediğini elde edersin. 

Fırına ilk atılan ekmekler pişti çık
tı. Adam bir an duruyor, düşünüyor. 
Sonra: 

- Kim bilir, diyor, belki bir gün 
Karpantraya. belediye reisi olursun, 
belki de mebus. 

Daladiye "ileri,, fikirleri ile tanın. 
mı§ bir adamdı. Onun için hayatta 
muvaffakiyet, siyaset sahasında mu
vaff akiyetti. 

Karpantradaki ilk okulun öğretme
ni M. Emil Bone, her Uç ayda bir, en 
iyi talebelerine mükafat verir. Bu su
retle, çocukları, senede bir verilen 
mükafata hazırla.mrş olur. 14 Tem
muza bir yıl var: daha marttayız. 

Sonra, bizim çocuklar on yaşında, faz. 
la bekliyemezler. 

İ§te, Paskalya. yaklaştı. Mükafatla. 
rm dağıtıldığı gün geldi. M. Bone 
kUrsünUn üzerine bir alay kitap ve o
yuncak yığmış. En büyük mUkifat, 
Jül Vem'in "Seksen günde devriaiem,, 
romanı. Büyük numarada bir kitap 
bu. Üzeri yaldızlı, içinde de bir alay 
resim var. 
Öğretmen diyor ki: 
- Adetimiz böyle: En çalışkan ta

lebe bura.ya gelecek, bunlardan istedi
gini alacak. 

Sınıfta çıt Y,Ok; hepsi dumıq, din
liyorlar. 

öğretmen: 
- tiç aylık notlarınızı topladım, di-

Dabliye ... 

yor. Daladiye, gel oğlum. mı ra.zıa 

numara alan eenain. 
Eduar babaamm eöztiııtı dhılem.fl 

ve derslerine çok fyi çalıimıfbr. ••ae:t. 
ken gtlnde devrlMem,, 1 o ~. 

Sene sonunda lise ve kolejlere U... 
bul imtiha.nlarma giriyor, kuan.JJcrı 
Mektepler açılınca 'Karpantr& kolejine 
gidecek. 

Akpmlan mektepten~ 
blltUn çocuklar, birleflyorlar, pua1&.. 
rmı hesap ediyorlar ve kendilerlnl he. 
men bir kahveye atıyorlar. Eıhıar el~ 
gara.ya başlamıı ama, kahvede iüam.~ 
bil oyıııyanlar arasında elaıeriya onu 
göremezsinlz. 

On dörtle on altı Y8§ arumda.kl 
mektepli çocuk1arm kurduğu bir ku. 
lüp var. Çenesinde, gilç, kuvvet aahlbt 
bir adam hali olan bir çocuk bu ku1111 
biln reisi. 1sml Eduar Daladiye. 

HUkmetmeyi ı:simdiden biliyor. Kek, 

~l ~zünüh ~~odeo 
gı ama, so epsme geçıren o. a.,; 
zan olur, arkadaşları en heyecanlı bir 
oyunda iken, hepsini durdurur, baf
lar büyük bir adamm hayatım anlat. 
maya. Öyle hilkim bir sesle anlatır ki, 
hepsi oyunu bırakır, onu dinlerler. 

Onun çocukluğunu bilenler anlatı .. 
yorlar: 

"Bizı adeta korkuturdu. Bilirdik lde 
bir gt1n büyilk bir adam, bir bq oıa... 
caktI o. . 

"Kurduğu kulüp daha sonralan aı.. 
yasi işlerle uğraşmağa ba.şlıyan genoe 
lerin toplantı yeri oldu. Bu kulilpt.e 
toplanıp memleket i§lerini mUnakap. 
eder, baştakilerin tenkidini yapardık. 
O zaman Daladiyenin yüzü kızarır, 
fikrini hararetle müdafaa ederdi. 

Sene 1900. Yeni bir asır bqlıyor. 
Cenuptaki bütün memleketlerde Pa;.. 
ris sergisinden bahsoluıımakta. MakL 
ne terakki ediyor. Marsilyada, Anin .. 
yon, bazı fırıncılar ekmeği makine 
alını§. Hatta biri ismini 'Asrm ekmelC 
imalathanesi,, koymu§. 

Fakat, Karpantrada o dar sokakta.. 
ki küçük f ırm o günlerde memnun <Je,. 
ğil. Evin çocuğu, Eduvar bakalorya 
imtihanını veremedi! · 
İmtihanda iki keresinde de muvaf .. 

fak olamadı: Temmuzda da, Tqrinl .. 
evvelde de geçemedi. 

Ne oldu böyle? Eduar Daladiye ça. 
lı3kan bir çocuk değil mi idi? Yoksa 
o da çocuklan yollara, limanlara dof .. 
ru sürükliyen heveslere mi kapıldı! 
Şiir mi yazıyor? Aktör mü olmak is.. 
tiyor? Yoksa aşık mı? 

Annesine sorun bunu. Ellerini hava.
ya kaldıracak: 

- Siyaset! diyecek. Siyaset! 
Evet, fırmcmm on altı yapdald 

oğlu kendini siyasete kaptirm.Jltır. 
Laik gençler birliğinin o şehirdeki 
§ubesine yazılmış. Kendisinin sosy& • 
list, Marksist olduğunu söylüyor. Hat. 
ta, belediye seçiminde çıktı künrliye, 
halka nutuk söyledi. .. Ne latinceyi dil· 
şündilğü var, ne cebri. 

O zaman M. Daladiye bir a.kfam 
dükkaııı kapadıktan sonra oğlunu bir 
kenara çekiyor: 

- Oğlum, diyor. Hakikat ve adalet 
diye tanıdığın şeyin muzaffer olmam· 

:<sonu '11inci801Jl!>f!ı4dJ 



Otuz yıl~!~l~- ~-a-~b_a_ş_a 
........., twwwL ----

MEY VEST 
''Erkekler daimi hayat arkadaşlığına müstait 

bir yaradılışta değildirler,, 

'' Fakat, içki sofrasında da 
lardan iyisi bulunmaz,, 

on-

!J&yatlal'DlI zevkle geçiren ve keder 
duymayan insanların bulunduğu yer 
Holivuttur. Bu cümleden olarak ha.ya
tw fevkalade geçiren insanlar da. sine

ma yıldızlarıdır. 
Bunların hayatını tetkik edersek, ev

lenmek ve bo§anmak gibi vaziyetlerin 
pek çok olduğunu görürüz. Bu muhit te 
bir zihniyet vardır. Müteaddit defa ev
lenip boşanmak cemiyet.teki sosyal kıy
metini fazlalaştırır. 

Buradaki artistlerin hemen ekserisi 
resmen dört beş defa evlenerek ayrıl
mışlardır. 

Holivut §ehrinde hemen hemen ev
lenmiyen kalmamı§tır. Yalnız bir tek 
sinema yıldın evlenmemek hususunda 
verdiği karardan dönmemiştir. Bu ar
tistle evlenmek için binlerce teklif va
ki olmu§ ve hepsini reddetmiştir: 

Uzun boylu, geniş kalçalı ateşin ba
kış1r, Mae Vest! 

Çok sempatik olan bu dolgun vücutlu 
ınilyoner bilhassa bütün şimali ve cenu
bi Amerikayı güzellik ve cazibesile 
llleftun etmiştir. 

Tahminen kırk ya§larmı tecavüz e
den artistin hala gençliğinin bütün ta
l'avet!ni ır.1'hafaza etmektedir. Hatta 
genç yıldızları sönük bile bırakmakta

dtr. 

Amerika be.raz perde seyircileri her 
Wdıza bir unvan verirler. Mae Vesfe 
takılan isim de "Lex queen., yani cin-
si cazibe kraliçesidir . 

Yazan : iib!I ıranı A ziz BeBer 
··~ 

gösteren bir pozıt.• 
Holivudun ve hemen Amerikanm içti

mai ve ahlaki vaziyetinde mühim deği
ııilı:Iere sebebiyet veren bu artisttir. 
.Amerikalrlar eğlence hususunda bir 
bo~luk sezmekte idiler. Vaktaki :Mae 
West ortaya çıktı ve: 

- Erkeklerimiz eğlenmek için neden 

Parise gidiyorlar? Amerikan kızfarr 

Fransız daruıözlerinden her halde daha 
üstiln olmalıdır. 

Dedi ve Amerikan kızlarına revüler
de daha açık giyinmelerini ve açık li
san ku1lanmalanm tavsiye ederek bun
lara önayak oldu. Daha doğrusu Ame
rikada hiç olmıyan göbek atmayı orta
ya çıkardı .... 

lşte o zaman Amerikalılar bu yeni 
dansa ve kendi kadınlarına çok bayıl
dılar. 

BUyilk artistlerin studyolardaki gi
yinme ve soyunma odaları vakit kay
betmemeleri için portatiftir. Yani bu
duvarlar lbtik tekerlekli arabalardır. 

Studyoda artistin çalıştığı mahalle b
dar götilrtilür. Aksi takdirde artist gi

yinme kısmına on ilt yirmi dakikada. va
rabilir. Bu şekilde hem vakit kaybedil
mi§ olur ve hem de artist yorulur, Yıl
dızların istirahati için bütUn kolaylıklar 
nazarı itibara almarak bir şimendüfer 
vagonunun yarısı kadar büyük arabalar 
kullanılır. 

Bu vagonlarm içinde telefon, elek
trik ve hatU. banyoluklar bile mevcut
tur. 

Mae West'in şahst vagonunun kapısı 

önünde durduğum vakit içeriden bir ka
dın haykırdı : 

- Mista, çekiliniz veyahut hemen 
gözlerinizi kapaymxz. 

Birdenbire gaşaladım ve gözlerimi 
yumdum kendi kendime aceba içerde 
ne oluyor, dedim. Bir kaç saniye sonra 
otoriter ses: gözlerinizi açabilirsiniz, 
dedi. Gözlerimi açmca kendimi, peri 
masallarında gibi bir ilAht güzellik kar
şısında buldum. Adeta gözlerim kamaş-
tı : 

- Mois sizinle 
Türk gazetecisiyim. 

görilşmeğe gelen 
Kabul buyrulur 

:Mae tabit bukleli saçlarrru eliyle ka
rıştırarak: 

- Buyurunuz, dedi, Matbuat mUdU
rU sizin geleceğinizi bana telefonla. bil
dirmişti. 

Ve beni vagonun salonuna aldr. Kon
forlu bir kanapeye iliştin:ı. Mae vanti
latörleri işletti ve karşnndaki kanape
lerden birisine oturdu. GUlerek bana: 

- Demin gözlerinizi kapattirdmı. 
Çünkü giyiniyordum; kendimi resınl 

Haver elbisesile göstermek istemez
dim. Affedersiniz. Diye tarziyede bu
lundu. Ve sonra: 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz, dedi. 
Türkiye hakkında bana izahat verir mi
siniz? 

Yıldızm bu a~zusunu yerine getire
r ek a111minüt, ve tarih denıl vermekte 
gecikmedim.. Kendisile uzun uzadıya gö
rüştükten sonra münasip bir lisanla sor 
dum: 
- Miss neden dolayı bekarlığı evlen
meğe tercih ediyorsunuz? 

Yıldız tatlı bir tebessümle: 
- Bir kadın için dedi; evelnmek e

sarete girmek demektir. 
Çilnkü muhakkak surette hüviyetin

den bir parça kaybedecektir. Ben ser
bestliği her ne bahasına olursa olsun 
kaybetmek istemem. Çalışan bir kadm 
için serbest ve kocasız hayat o kadar 
tatlı geçer ki, tarif mümkün değildir. 

Parayı kendinı kazanıyor ve istediğim 
gibi sarfediyorum. Malfun ya evlensem 
bir kayda tabi tutulacağını; ayni zaman-

Siidcllcrlc Çekoslovakyaımı Almanya h udııdımaa Alman ekamyeti1e 
köylerinden biri olem Bilina .. 

Bir Japo>ı 7cıtası cepheye giderken .• . ~· y =+w ıcc -

I 

mcsl.-ih~ 

lngüterede asToerı 'kıtaTar son günlerde ve halk öniln"cle sıJc S'/.7C geçU re~ 
~e~i yap1~ıya başlamıştır. Fotoğrafta motosiklet böW.klc1·inden birisine mensıı1 
ıkı a.skerın manevra .sahasında yaptıklq, rı hünerleri. göstermektedir .. 

-:.r 

Nevyor1da bir saçı aökülnı~ler k'lftb-a 't1ar<lır. Bu TaiUbe girebilmek ~n s119.-
sı::: lı.-ısmın altm14 santimetre mu~bboında.n fa:ita oZmast §(Jrttır,, · 

Anıerikada kadın deyince ilk hatıra 
Relen Mac West'tir. Mae West te bu
giin Amerikada kadınlık sembolüdür. 
~ae West mevcudiyetile Amerikan er
keklerinin telakkilerini esasından de
ğiııtirrniştir. Evvelce narin ve zayıf tip
lerden haz duyan erkekler bugün Mae 
'\Vcıst tipinden, yani balık etli kadınlar
dan hoşlanıyorlar. 

Bu zarif artistin vucüdunun tcsckkü
IU, kullandığı lisan, nükteli ve açı~ söz
ler Okyanustan diğer Okyanusa kadar 
a~ 

da bu devirdeki erkekler fazla para. , 

ITTzlarda çalkanır 
Görüyorsunuz ki Amerika en ziyade 

l.tae \Vest ile yakındım o.Ulkadar olu
~or. Bu alaka bana da sirayet ctmisti! 
~ilh:kika tanıdığım artistler arası~da 
elkı en eksotiki Mae West olmuştur. C'i m cer R.occr 

sarfetmektedirler. Bunun için de onla
ra para yetiştirmek bir mesele olacak
tır. Her bakımdan evlilik mtişkül bir iş
tir. Fikrimi belki çok tuhaf bulacaksı

mz. Bakınız bir ailenin erkeği, kadını 

ayni derecede zeka sahibi ise o ailenin 
saadet için arasıra her iki tarafı birbi-

(Sonu, 10 mıcu sayıfanıtzda) 

~ 
~ - -~ -- - -

On beş sene ~l l ü ismind6 bir 7C'tz lr"lanila siyosi mıüccıdelelerlM T«ın,. 
tıriı için mah'J..~m olan Cim FeWn.'i görmiiş ve scvm~tir. MuTıaJ:emc neticesinde 
Cim nıiiebbecl hapse. ~ı~h.l~ıim edildiği za1nan sadık kız cviııi 7ıapis1ıane civarı
,~ 1ıı:k~edcr~l;, sc~gılı~ını ~k:an görebilmek için 'bir bara hizmetçi rılara'k 
gırmı§lt. (Cım). §ımdı aff6'Ul11WJ ve /J§'ı'k fJ«z ile evTen:nıi§tir. · 



ALMANLARIN LAVR[-NS i 
~ 

Tuzağa düşüyor? 
Yıldırım hızlle d6odtı, gerisingeri sofaya 

sıçramağa davrandı, fakat ... 
Tarih 26 Mart 19151? Bir müd-ı Biraz geriden, dlier Almanla teY· 

det evvel Buşehrden Berline ra4m· hin oğulları, kendilerini takip ediyor
lan. orada talimat alan, ıonra lıtan- lar ve bu suretle odanm kapısına ge
bulda da 'l ürk hükumetiyle tema• l' . 
ederek lelı:rar lrana dönen Alman ınıyor. 
Jcomolosu \'ilhetm ı•asmuı, Şira:a Vasmus, kırçıl sakallı eeyhle odanın 
gidiyor. Kerıdlsl, oraua konıolos la· eşiğinden geçer geçmez, bir çift ta • 
11in olunm11~tar;. flakat ifa edue{Ji banca namlusunun içeriden kendisine 
gizil bir rxui/esl vardır. O da, Şiraz çevrilmio olduğunu eeçiyor. Kapı gü
ıehrlnl 111:11 harekeli idare merkezi rfiltüyle ardına kadar açılıp dayand1-
11Qparak, Buıehrdekl /ngill: oarnl- ğı gibi tabanca namlulan karanlıkta 
sonuna el altından tahrip etmektir. ' 
Ba ıurellc E/ganlılanla muvasald, parıl parıl kıvılcım 1&çt!j O, yakalan-
lrllbal ltmlnl mllmkDn olaraktır. mıetı! 
Simdi maluetlndekl 1 Alman, 3 Tuzağa dtlttUğtbıU bir }Abada Jrav
Hlntll, 5 • 1 lranlı ile teıekki1l eden rar kavramaz, yıldırım hıziyle döndü, 
rnekkarlll kervanla Şlraıa donru yol . 
alan Vilhelm l'mmaı, vaıl/eıtnln gerlsın geri sofaya sıçramağa dav-
.ır1ı kalmaaındakl gi1clD.kltrl heıap. randı; fakat, bu aralık arkasından 
l111or: birdenbire kapı gilrilltftyle kapandı. 

Dlbıya tarihi, tarihe ~eoek 1001 
macera hazırlıyor; fakat bugUn, bu
mm Jdmae farkmda değil; kimse, bu 
maceraların ne derecede tehlikeli ola. 
cağı D<>yle dursun, olup olmıyacağını 
bile kestiremiyor. Hattı sezemiyor bi
le! 

iyice tahlil edilemiyen kablelvuku 
hislere rağmen, vaziyet, aşağı yukarı 
böyle! 

BugünkU vaziyet, ipham içerisinde! 
Tedailer, ancak sonsuz gibi görünen 
mec.hullere, .. mechule doğrul? 

Tarih, 28 Haziran 1914!? 
Buralarda bir kervanla Alman kon

aolosunun gelmesi, uzun müddet gizli 
kalamu. Sonra, Vilhelm Vasmus, o 
zamanki Bura körfezinin ta.esiz Kra
lım tanıyor; yani, eski av arkadBŞJ 
Peni Koksu ! Hem de gayetle iyi ta
mdıtmdan, daha olmdiden Bueehrde
kl BO;ytlk Brltanya komoloe1~4' 
keDdiai baklmıda bir hayli ma!Cımat 

edinllmit bulunduğunu tahmin ediyor. 
Bunda hiç fUpheai yoktur. 

Bu tarafta da, bir tüfek namlusu, ken. 
disine çevrilmlgtl. Arkalarından giren 
eli tüfekli bir adam da, odada bulu
nan elleri tab:ıncah iki adama zaml
meteıı, dimdik duruyordu. Kurtuluo 
yoktu demek! En uf ak blr hareketi 
üzerine, derhal kurvun yiyebilirdil 
Tuzağa dUşen konaolos, geyhln yU

zUne bakınca, eeyb, oturması için f.. 
§aret ediyor eliyle.. Şeyhin yU.zU, hiç 
değiımemi§tir. Hatları hareketsiz.. 

Komolos, el işaretile gösterilen ~ 
dirde oturunca, eeyh de hiç ağız aç. 
madan onun k1l'3Ismda yerle,ip bağ
daş kuruyor. Biran B8ki\t ve sonra. •• 

Şeyh, yUzUnUn hatları bir 1«9Y bek
ler gibi kasılarak, kulak kabartıyor. 
Dı§arlsmı dinliyor. Dıp.rda, birdenbi
re gilrUltU kıyamet kopuyor! 

Ne var, ne oluyor? 
Bağırmalar iıitiliyor, paldır kUldilr 

blr ...... bir &kie1o belli kl bir adamı 
küttedek yere yuvarlandı. Derken, bit 
inilti ••• Galiba bqka biri de acı duya. 
rak inliyor. 

Sonra, t.ekrar seB&lzllk 1 

gUm atan kalblnln llelll kulaklarm4a 
Meta ufulduyor; devamlı surette u.. 
ğuldamakta eimdi ! 

F.slr! Daha vazifesinin bqlangıcm
dayken e8irt Yanmdül bütQıı evrak, 
btltUn altm1ar elegeÇti artık 1 Devleti
nin kendisine emanet ettiği evrak ve 
altınlar! 

Halbuki, kendisi kendinden ne ka
dar emindi. Cenubt lranı karıo kanı 
bilmekle, oradaki yerlilerin ahvaline, 
ruhiyatına tam mana.sile vakıf olmak. 
la için için öyle övUnmUşttl ki! Son
ra da böyle daha ilk adımda, hiç tanı
madığı bir şeyhin evine sellemehUs~ 
Ilın girerek, kendi ayagtle, tuzağa 
dtlemU§tU ! Ne budalaydı kendisi; ne 
gayrimesul budala! 

Gayrimesul mil? BllAkls! Koskoca 
bir devlete karşı mesuldU; daha evvel 
de kendi kendisine karşı! 

Acaba her §eY bitmi3?Jliydl; yok-
sa!? .. 

- Arkası txtr -

Bir İtalyan Erkanıharp 
Generali Öldü 

Roma, (Hwıust) - 6 Mayısta Hit. 
!erin eerefine, Trionf caddesin* ~ 

. pılacak geçit res
mi için hazırlık. 
larda bulunan 1-
talyan erklnı har
biyesine mensup 
ve Roma garnizo
nu kumandanı Ge-
neral Domenico 
Siciliani ant bir 
ubhran neticesin
de fenalaşmı§, 

doktorların bUtUn 
ihtimamlanna rağmen ölmftıstUr· Ge. 
neral harbi umumtden sonra, Cera
naico vali muavlnliğinde ve daha son
ra Trablus valiliklerinde ve daima 
~ ~un mab"ettnde ltu
lunmuştur. 

1879 senesinde Catanzaro'da doğan 
generalin Badoğliyo ile seyahatler, 
Trablws köyleri isimli iki eseri vardır
dır. 

• 

Halk başka bir sel felaketinden 
endişe ediyor 

Erzincan, (Hwswst) - On gt1n ev. 
vel belediye mezbahası clvarmda ağaç 
dikme bayramı yapılmı§br. Bu m~ 
sebetle şehre blnleroe afa.ç dikilmif
tlr. 

Bayram birçok halkm ve okul tale
belerinin iftlraldle havanın lyi olma- • 
masma rağmen çok parlak kutlanmıı 
ve başta vali olmak lbere komutan ve 
generaller sUel ve livil memm'lar 
halkla beraber hazırlanmıt çukurlara 
agaç dikmiı ve toprak atmışlardır. 

HUkfunet adamlarmm ve bUyUkler:t. 
mizin bu tarzı hareketleri halk Ur.erin. 
de iyi bir talr yapm11; ~ dikme 
heveslnl bir kat daha arttınmJttr· 
Ağaç dikme bayramına iftirak et

mlı olanlara ve talebeye belediye ta,.. 

ralmdan puta ve çay ikram edilmiır 
tir. 

23Niıan 
23 Nilan Çocuk bayramı da Erzin

can.da her yıldan daha canh '" daha 
coekun kutlandı. iyi bir programla 
bqlanan merulmde eehfrdekl d8k
k4n ve malazalar kapalllllll, btlttın 
halk bu merulme lttlnk etmitlerdl. 

Merasime saat dokuz buçukta İatlk. 
lAI mal'fı ile başlanmıı ve nutuktan 
müteakip okullar talebeleri prosrım
daki sıralan Uzerbıe reçit JWQlllM lt
tirak etmiıterdlr. 

SUel bando geçit remnlndeld ,mnl 
aldıktan aonra ilk okullar tarafmdan 
seçme ve minlmlnl ya.mıcuklardan 

mlltefekkil mUzfk kolu ilk önce çalgı
larmı çalarak mUfetttılik &ltındekl 
Vali ve Generali aellmlıyarak .geçmia
ler, bunları binlerce irfan ordusu ta.. 
kip etmt1tfr. 

Fıratta Bil! Amele 
Boğuldu 

Erzincan • Kemah arasında ve eeb
re yirmi kilometre mesafede maga.ra 
mevklinde on yedinci kısma ait demir 

BnlncanlG U N'8tMI •• 

yollannd& çahpakt& olan Ultabap 
Merzifonlu Ali ile d&t arkadqt ikin· 
ci tU.neJe girmek için Fırat nehrini 
kayıkla geçerlerken kayık devrilmi§ 
içinde bulunan bet arkadq Fın.ta dö
klllml1flerdir. 

Etrattaıı yetteen ftçl ve ameleler 
t&rafmdan dördil bitkin bir halde kur· 
tanlmıe iıleler de uata.bqı Mendfonlu 
Ali suya. dalm11 olduimıd&n buluna .. 
m&Dl!fbr. 

Telgrafla lmaca hlldirdifim gibf 
Vubrt dereelnden 18bre MI plmi1-
ttr. Her ne kadar" M1la &ıtlntl almaıt 
lçin çalıplm11 l8e de lmkln bWmwna. 
mıotır. Gelen .ı Boran mahallesi ö
nOnden poet& JO!mm takiben phre 
lnmiı; Ç&1'IJYI iklye blllerek ortasın
dan akmağa baelanuotır. Belediye ta
rl.f'ln4p kmıilan muvakkat ldSprUler 
vasıtasile ·karşıdan k&11ıyl ~~k 
temin edilm!§tir. 

Selin bir tolu da eehrfn gUıı batim
na gelen ulalar ve Hara.bedi köyleri 

(Sonu 11 itici IOll'fada) 

Meraşda yapılan· işler 

Gerçi ecnebi ve bitaraf bir memle. 
kette bir diplomata karıı yapılacak 
herhangi bir hareket, devletler h uku
ld hUkUmlerini açıktan açığa ihl!l sa
yılırsa da, .•. bundan çekinillp çekinll
miyeceği de asla kestirilemez! Bu ara-1 
da, Sör Koksun, bir vakitki dostunun 
yeniden ortaya çıkmasını endf §e ile 
ka!'§tlıyacağı anlaşılabilir bir keyfi
;yettir. Hele olmdi bir taraftan devlet. 
1er iki cephell blribirlerile bofullır
ken, buralara gizli bir vazifeyle gel
mesi itibarile. yapacağı hareketi ön
lemek istiyeceği tabiidir. Herkee ken
di bakımmdan, kendi memleketi lehi
ne elinden geleni yapmağa çalıemak. 
ta haklıdır ... 

Kulak kabartan geyh, ortalık tekrar 
stlldUıet bulunca, ytizil.nde müsterih 
olU§ ifadesi izlenerek, eedirln OBtUnde 
memnun kımıldanıyor. Dıeanda ses, / 
seda kesilmfttlr; demek ki, ötekiler 
de, konsolosun bUtUn maiyeti de ya. 
kalanmı§ bulunuyor. PIA.na göre, ig 
muvaffakiyetle tamamlanmıştır! Bir mikrop yuvası 

bakıml ı b i r rT~ erkez 
Vllhelm Vamnusun beti benzi at

ml§br; vtlcudtı. tat keallmlı gibi... .. 
yalnız kalbi gUm gUm atarak, gilm 

olan . şehir en 
hal ine gellyor 

Bununla beraber, ıtmdJkl halde u
fukta bir tehdit lp.reti görUlmUyor. 
Gllnler, birbirine benzlyerek, hAdise • 
siz geçiyor. BugUn de, son haftanm 
bQtllıı gQnlerl gibi geçti i§te ! Kervan 
yllrOyor, ufuktan hiç bir yabancmm 
gölgeei uanmıyor, hiç bir dUpnan 
kervanın yolunu kemniyor. Ve madem 
ki vaziyet bu merkezde; en halde? 

Gizli vazife ile gelen Alman koruıo
Josu, atını kırbaçlıyor, sıkıcı dUşUn

celerdeıı sonra rahat bir nefes alarak, 
eri§tlkleri bir köye giriyor. Arkum· 
daldler de, kendiıile beraber! 
Şiru phrt yolundaki bu köy, J'er. 

jen1 lmnindedir. Bu köylln aeyhl ,gelen 
:vabancıları evinin kapl8tll& kadar tn. 
nk, k&rfllıyor: 

- Hot lmedt! Buyunın; hot pldl
nlz! 

- Safa bulduk. Bu gece size mflla. 
f1r olacağız! 

- Hayhay; bqımm üstilııde yeri
niz var! 

- Teıekktlr ederiz! 
Vumus, ne bu köyU, ne burada ,.._ 

Jeaen kabileyi, ne de onun bu reyhlnl 
tanıyorsa da, herhangi bir kuekuya 
kapılmıyor. Bakıyor, 19yh fevkallde 
hllrmet gösteriyor, iyi ve doet davra. 
IUf}ı bir adam 1 

Konsolos, eeyhin yanı eıra yUrUye
rek, evin en bOytik odasına, en muht&
rem mhlaftrl-.re taluıJa olunan odum& 
&6ttırllltl1.0J'. 

Burdurda çocuk balosu 

•• 
:.J. 

Burclw'da Çood aetrgfJM!ll ,_,,,,.. 901' ga.'l btr balo terffp etml§'Hr. Re
aCMde ~ ba1oetMn """'1c ecre....., rular ~. 

Marq, (Hwsuet) - D&t yıla 1'km 
bir zamandır Marqta bulunan kıy
meW Doktor Bay Hasan Stlkdt! Tö
kelln belediye relslifine getirilmesin
den eonra eehir seri bir terakki ve tn
kip.fa mamar olmuotur. 
Yapılan itler arumda en mUhlmml; 

eskiden bit mikrop ve haetalık yuvası 
olan piı dere ırularmm Uzerlerinln kA
mllen kapablmıı olmaaıdır. Uzun 
mUddet çalıtılarak ve bllyilk masraf
lar ihtiyar edilerek bap.rılan bu iı, 
Maraeı muhakkak bir öHlmden kur
tarmıetır. 

Eskiden eehr1n hemen ber eemtln
de akan '" 1&lnn IUlarım da lçerlelne 
alan bu dereler umumt eılıhati ihlAI 
eyliyen en mOhlm Amildi 

· Bugtln hepsi kapabla.rak Uzerlerln. 
de yol ve bahçeler meydana ptirilmiı 
tarih! bir töhret tqıyan Kanlıdere de 
kapanmıe, bu kısma saflık bulvarı a. 
dı verilmiştir. 

İkinci mfthim bap.n elektriktir. O. 
tuz altı bin lira aa.rflle ve Silmerban
km çeltik fabrikasından iatifade ile 
vUcuda getirilen 220 volt kudretinde
ki tesisat eehri aydmlatmaya. klfi gel
mlftir. !§1!4 eehirde gece hayatını da 
uyandırmış ve IOl}'al kalkmma bu BL 

yede yeni bir hız bulmuttur. 
Şehrin methalfnde dağınık ve çirkin 

bir manzara a.rzeden eski mezarlık 
kaldırılarak yeni ve geniı bir mu.arlık 
yapılmıt ve ur! mezarlığın ortuma 
Şehitler lbfdeei konulm111, aynca b
le, ve caddeye kahramanlık Abideleri 
dıkilmie, elli bin nUfualu bit eehrin ih
tiyacına tekabW edecek genişlikte bir 
ekmek fabrikası kunılmut, çocuk bah .. 

çeel, aile parla, guino, wemlnl parke 
direkleri betondan bir pazar yeri, fi • 
danlık tesla edilmlf, ana caddeler par
ke dıS§enmtı, sokaklar açılmlf, kapalı 
çaremm UstU kaldınlmıt ve tanzim e. 
dilmi§, bakteriyolojlhane açılmıe, çee
meler yapılmlf, bando kurulmut, yan· 
gm ve temizleme itleri için yeni ma,.. 
kineler getlrilmit, kaııaHzuyon teli • 
aab pis dere sularmm tlzerlerlniıı ~ 
patılması sıramnda nihayet bulmue, 
spor sahası, örnek ev yapılmJt, aine. 
maili halledilmek l1.ııere bulunmU§tur. 

Belediye 938 mali yılı için de zengin 
bir çalıema programı hazırlaınıgtır. 
Bu programın en mUbim iki maddesi; 
su teelaatı ve sudan elektrik ietibsa.
lidir. Filvald Maral suyu en bol tehir· 
lerimbdendir. 

Fakat, bu IUlar pyri muntazam ıu· 
rette aktıktan balka fehrin dıı ve i
çinde piı 1Aftm sulanıu da atdıklarl 
cihetle sıhhate çok muzirdirler. 

Belediye bu sulan menbamdan iti· 
baren bonılarla aeJıre akıtacak ve bU 
suretle suyun temizliğini temin ettik· 
ten başka bu ıudan eletrik de iatihsal 
edecektir. O vakit elektriğin kilovatı 
bittabi çok ucuza verilecek ve Maral 
teceddüt ve sanayii bundan istif ad• 
göreoe1rtlr. 

Belediye eski mezarlık yerinde bll
yUk bir yUzme havuzu lııeıamı ve bU" 
rada kirlenecek suyu mezruata taıud-' 
mi de kara.rlqt.ırmıftır. 

Eekl butt mubah& JWlne pUll' 
uygun bir mabaha kurulacak, et ., 
lebze hali lnp. edilecekth'. Harita fi 
plln da bu yıl tMllm ecUJmif o~ 
tır. 



-
Askerlik bahisleri: 

Bulunmuş bilezik 
ingiltere ve Fransada düşünülen 

yeni askeri plan 

Hava kuvvetlerine fazla 
ehemmiyet verilecek 

Nakleden: Hikmet MUolr 

Berrin, aynanm önünde durdu. 
~pka11ru, saçlarını itina ile düzeltti. 
Elbisesinin ön tarafına düşen bir kaç 
pudra lekeı:nr fi!keledi. Gençce, sarı· 

şın ve tuhaf bir kadındı. 
Kendine uzun uzun baktıktan ıonra 

;:ülüms. ti. F::ı.kat birdenbire bu gü· 
himseyiş kaybcl<lu. Onun yerine yü· 
7.Ünde ıo;:\rip l::.ir endişe belirdi. Odaya 
kocası Nı:jat girmişti. 

Nejat rıez.,.ketle sordu: 
- D:şan nı: çıkıyorsun? 

-Evet. NC'.:miyelere gidiyorum. 
Biliyoraıım.ız 1d haftada bir defa onla· 
l"a gi.di;roı um. Briç oynuyoruz. Fakat 
sen neye böyk çıkacakmışsın. Ve ge· 
ce çalqmıyor musunuz? 

Berri ıin koc-ası gayet sevimli bir 
ta:rzda ı:füe•ek: 

- H1yır, cedı. Bu gece çalışmak 
istemiyJt +.t cc.nım . Bir adam daima 
ayni i~i yapmaktetn doğrusu bıkıyor. 

Berrm yutkundu: 

- Şu halde: bt:nim Necmiyelere git· 
mekl:ğim .de doğru olmaz. 

- Hayrr, h:ıyır, sen git. Keyfine 
bak sevgilim. Fakat gitme·· ı evvel 
sana bir :;:ıal sorabilir miyim? 

- Kolundaki bileziği nereden al • 
dın. Ben şimdiye kadar sende böyle 
bir bilc:ik görmemiştim. 

Berria birdenbire kolunda ufak el· 
mas taşlı bileziğ:: bakarak: 

-Bl.nu mu, d<.mck i: !iyorsun. de· 
di. Çok iyi ettin de sordun! Çünk"i 
l::en de bu bilezik için ne yapacağımı 
t ilmiyordum. Ben bu bileziği buldum. 
anlıyor :nusun Nejat. buldum .. 

Nejat çenesini kapdı. 

- Buldun, öyle mi? diye tekrar et
ti. 

- Evet. Bugün öğleden snra 
so~a ~:ı ~rruş. bazı dükkanlara uğra-
111111.!nı. derken yayakaldmmın üzerin
de birde ne göreyim? bu bilezik delil 
mi? Bana kalırsa timdi gazeteye bir 
ilan vermeliyiz ..• Sence d: öyle lazım 
gt lmez mi? Belki mükafatı da vardır~ 

Ne dersin Nejat 
Nejat birdenbire kendini toparlıya • 

rak: 
- Hay hay se·ı~ilim. dedi. Gazete· 

ye bir il.in verelim. İlanı ben vere
yim mi sevgilim? YDksa bileziğin se:l
de kalmasını nu itti yorsun? 

- Asla. asla... Hiç öyle şey olur 
rnuymuı. Bilezik benim değil ki ... 

Küçük içkili lokantanın sokağa ba· 
kan camlarıııa t' =rdeler ö~tülmüştü. 
lçerde ayrıca köıcler vardı ki. dıprı· 
dan farkedilemiyordu. Masalardan bi· 
rinde Berrin. yabancı bir erkekle otu· 
ruyordu. 

Duğlas bıyıklı, esmer ve ıık giyin· 
l"llİJ bir erkek... Berrinin dizleri kor· 
kusun dan biribirne vuruyor gibi idi. 
li:krem Cemil diye hitap ettifi bir e~ 
kek, yumuşak bir ahenklt" ıunları ıö}"" 
lüyordu : 

- Canım ni1in merak ediyorsunuz. 
Ankdr mı bakalım. Mac!cmki bu bile· 
~iği sana benim verd:ğimi bilmiyor. 
1.ıademki gazeteye ilin vercı.:eksiniz . 
liileziğin sahibi çrkmıyacağına göre. 
hu bilezik sizde kalır. Meııelcde hallolu· 
ıtur .. 

.Re •• :.1 ·n bu nazariyeyi kabul et· 
lllekten baıka çaresi yoktu. Bayka ne 
;>apabilirdi ki ... 

Biraz sonra ayrıldıkları sırada, Ek· 
rem Cemil isimli erkek ona ertesi ak· 
ltrn. ayni saatte. ayni } erde randevu 
"erdi. Berrin eve geldi. 

. .Endişe içindeydi. Hiç bir §ey ona 
ıyı görünmüyordu timdi. Çünkü ko
cası Nejatı istiyordu. Şeytana uyup 
~a böyle yabancıdan böyle bir hediye 

•but ettiğine bin kere piıman olmuş· 
tu. 

Az sonra odaya kocası girdi: 
- Nasıl gitti oyun ? 

1t - Fena değil... Fakat ben fazla 
alll'ladım. Başım ağrıyordu. Çıktım 

tCldinı. ., 

~i~er~in, hakikaten başı ağrıyormu! 
, 

1 bır tavır takındı. Nejat ona ala· 
" il .. 

gostermis olmak için: 

ı - 'Vah vah ..... Dedi. İhtimal bu bi • c • 21k tc seni dı:JıündürUyor. Onun j. 

f . bacın agw rımış olacak. Kendini Üz· 
çın " . 1 
me sevgilim. Her şey yoluna gırc4.:e.c. 

Çünkü sen dıJarı gittiği~. zama~ .b~n 
sabah gazetelerinden bınne bır ıl~n 
verdim. Bu bileziği kaybeden her kım 

her halde gazeteleri takip edecek 
se, . k .. 

belki yarın akşamdan tezı yo • mu 
ve .d W'l • ? 
racaat edecektir. Mükemmel egı mı 

Berrin yutkunarak: 
-Mükemmel! .. dedi. Fevkalade!.. 

Fakat Nejat, ertesi akşam da işe 
itmcdf. fıin aldığını söylüyor, bilc

!iğin sahibi geldiği takdirde, on~. tes· 
lim muamelesi yapılırken ken~ısı de 
bulunmak istediğini ilave edıyordu. 
Nejat buııları söylerken ''Bileziğin sa· 
hibi geldiği tadir.de,. sözleri .üzerine 
biraz basarak söylemişti. Berrın bun· 
dan (ena halde sinirlendi. Akşanı saat 
i:3o sıralarında, bir kaç dakika için 
: ":adaşını görmeğe gideceğini ~ '..'yli· 
yerek şapkasını başına koyup doğrucl 

Ei<rem Cemili görmeğe ;;itti. 
o küç·:Jk içkili lokantaya gitmitti. 

Bekledi. bekledi. Tam bir saat bekle· 
eli. gelmedi. Sonra Ekrem Cemilin bu· 
h.ır.duğu otele telefon etti. Orada mı 

idi aı.:eba? ! .. 
- Hayır. cevabını verdiler, Bay Ek-

rem Cemil buradan ayrıldı. Şehirden 

ayrılıp gitti sanıyorur. Çünkü bu sa
bah kaprc:ya tren biletleri aldırıyordu . 

Ya ... Demek öyle. 
Ber:in şimdi ken.di kendine düıü· 

nü yordu. 
- Demek böyle ha... Beni hakika

ten ıevdiğini söylüyor. Elmaslı bir bi
lezik veriyor. Ben de §eytana uyup a
lrj"orum. Nihayet kocam bu bilezikten 
şüphelendiği sırada Bay Ekrem Cemil 
ortada yok ... 

Bravo!... Doğruıou pek hoş adam
mış 1 Pek hoş adammış! .. 

Berrin tekrar eve geldiği zaman, bil· 

tı:.in hakikati kocuına itiraf ctmeie 
karar vermit vaziyetteydi. Zaten or
tada böyle demekten baıka. onu me
ıul tutacak hiç bir tcY yoktu. İtiraf et~ 
mck daha iyi değil miydi? Çünkü bü
tün üzüntü her dakika biraz daha de
rinleşerek onu mahvetme derecelerine 
geliyordu. Evet, bu hakikati... 

Fakat bu ne hal böyle? lıte kc1.:ası 

Nejat. Berrini kucağına alarak şapur 

şupur öpiiyor. Sonra güçKikle kendine 
gelerek: 

- Dinle, şekerim. diyor. Dinle 1 
Çünkü senden binlerce özür diliyecc
cc~im ... Ve senin de beni affedeceğini 

ümit ederim. 
Berrinin gözleri fal taşı gibi açıl· 

mıııtı. Ne olduğunun farkında değildi. 
:._ Ne demek istiyorsun Nejat? . .di-

(Sonu 10 uncu saytf(J.(]n.) 

Londrada İngiliz ve Fransız devlet 
adamlarmm müz:ıkercden sonra ver
dikleri askeri kararların tatbiki için 
planlar tertibine başlanmıştır. Lon
drada verilen kararlara göre mütte
fik iki devletin hava ve kara ordula
rına bir Fransız generali kumanda e. 
decck, iki devletin deniz kuvvetleri i
se bir İngiliz amiratının kumandası 
altına girecektir. 

İngiliz ve Fransız erkanı harbiye
leri bu kararın, bir harp vukuunda 
derhal tatbiki için yeni askeri plan
lar hazrrlıyacaktır .. İngiliz gazetele
rine göre, iki devlet erkanı harbiyele
ri ya, hususi askeri heyetler tayin e
dP.cek, yahut iki tarafın deniz, kara 
ve hava ataşeleri vasıtasile milnase
bete girecektir. 

Her iki taraf bilhassa bava müda 
faasınm .kuvvetlendirilmesile tek ku
manda altında toplanmağa büyük bir 
ehemmiyet vermektedirler. }{an§ de
nizinin iki sahilindeki demokrasiler, 
o derece kuvvetli bir ~ava müdafaa 
vasıtalarına sahip olmak istiyorlar, 
ki bu kuvvet, yalnız bir harp vukuun
da düşmanı ezmek için değil, fakat 
sulh zamanında da beynelmilel siya
si hayatta bir makas vazifesi görerek 
cihan sulhünü tehlikeden kurtarabil
sin! 
Fransız hava nezaretinin verdiği 

malumata göre, bugün Fransanm bi
rinci derecede 1500 tayyaresi vardır. 

Bu rakam, 4,500 tayyaresi olan Rus
ya, 2885 tayyaresi otan Amerika, 
2800 tayyaresi olan Almanya ve A
vusturya ile 2,150 tayyareye sahip 
İtalyanın yanında çok azdır. 
Framıızlann söylediğine göre, bir 

harp vukuunda, Belçika ile JdlçU.k i
UIM devletleri de Franaa Jie birlik o
larak harbe girecek olsalar bile, an
cak 2830 tayyareye kumanda edebi
liceklerdir. Halbuki, kim kimin tarafı 
olcağı, hangi devletin bir harp vuku· 
unda hangi devletle müştereken har
be gireceği kat'i olarak daha şimdi-. 
den bilinememektedir. Bu itibarla, 
Fransızlar hava kuvvetleri cihetinden 
kendilerini çok zayıf görmektedirler. 
Diğer taraftan Çekoslovakyada 500, 
Yugoslavyada 300, Romanyada 280. 
Bclçikada 250 tayyare vardır. Ve bil· 
tün bunlar yukarıda işaret olunan 
2830 rakamının içinde farı.olunmuş

tur. 
Eğer bu tayyarelere bugün İngiliz. 

lerin elinde mevcut tayyareleri de ı. 
IAve edecek olursak, ancak o zaman 
Almanya,ile ltalyanm tayyarelerine 
müsavi kudret meydana. çıkmış olur. 

Bu tahminleri, rakamlara istinat e
derek yaparken, Lehistan ile Rusya
nın nasıl bir yol tutacaklarını da göz 
önüne koymak icap eder. Binaenaleyh 
geçen gün Londrada İngiliz ve Fran
sız devlet adamlarının hava kuvvetle- · 
rine ehemmiyet verme kararlarını ga
yet tabii görmek iktiza eder. 

Bu iki devlet, hiç bir küçük devle
tin ve başka bir milletin ittüakına. lü
zum hasıl olmadan Alman ve İtalyan 
bava kuvvetlerine karşı koyabilecek 
bir hava kuvvetine 1940 senesinde an
cak sahip olıabileeeklri.r .. Bil malr~ 
satı& derhal hazırlıklara ve tayyare 
satın alınmasına başlanmıştır. tık 
tedbir olarak, ıu bir kaç gün içinde, 
hava kuvvetleri için evvelce yapıla~ 
pllnm deği§tirilmesi ve önümümeki 
sene içinde tayyarelerin bir misli faz. 
la çoğaltılması proğramı kabul edil
miştir. Evvelki orijinal proğrama gö
re, İngiliz tayy~eleri bu sene içinde 
1,750 ye çıkanlacaktı. 

Halbuki yeni proğrama göre, tay
yare fabrikaları çalı§'malarma hız ve
rerek bu miktar iki misline çıkanla

caktır. 

Diğer taraftan bir İngiliz askeri he
yeti de Amerika ile Kanadada bulun
makta olup, Amerika hükümetinqen 
alınan müsaade ne, tayyare fabrika
larınıı siparişler vermek ür.credirler. 

Şimdilik Amerlkadan alınacak tayya. 
relerin sayısı 500 dir. Bundan başka, 

Kanada tayyare fabrikatörleri ile ya
pılmakta olan müzakerelerden sonra, 
bir harp vukuunda, oradaki tayyare 
fabrikaları lngiltere hesabma motör 
ımaline devam edecek ve harplerde 
kaybolan tayyarelerin yeri bu suretle 
doldurulacaktır. 

Düşman tayyareleri tarafından tn. 
giltcre dahilindeki tayyare fabrikala· 
rının muattal bir hale konulabileceği. 
ni gözönündc tutan İngilizler, kendi .. 
!erini Kanadadan gelecek tayyareler .. 
le emniyet altına koymayı dü§ilnü
yorlar. ·Çünkli, son İspanya ve Çin • 
Japoİı harplerinden alman tecrübeler, 
büyük- harplenje ta~ ~ 
fazla zayiat vediği ve düıman tayya
relerin yerini mütemadiyen doldur· 
mak icap edeceğini meydana koy. 
muştur. 

Bu itibarla, Kanada tayyare fabri· 
kalan İngiltereyc sonsuz bir kayna.l( 
olacaktır. Fransızlar da ayrıca Anie
rika1rlarla mUzakerelerdo olup tayya.. 
re sipariş etmek Uzercdir. Son Lon· 
dra anlaşmasına göre, İngiliz tayya .. 
releri Fransız hava Uslerinden de is· 
Ufade edebilecek ve yeni hazırlana .. 
cak müşterek planda bu hususlar gX>. 
zönünde tutulacaktır. 

KURl.JNa abone olu
nuz ve edininiz 
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Fakat diğer taraftan bu kızın katil olması 

ihtimali de aklımdan geçiyordu. Ve bittabi şaşır
dıtr için yalan söyleyen biri ise ... 

dinledikten sonra birden blrc şunu sordu : 
- PekAlA, bir tek adam, bu on odalı apartı .. 

man içinde no yapıyordu? 

MUfettış Armstrong bu 111rada, Erna Karene 
bir sual daha sordu: 

- PekAlA ... Ya diğer adam kim? . O dahi bu· 
ıust polis hafiyesi mi? 

- Kimden bahsediyorsunuz. Bob Tiyerd'en 
mi? Yok canım ... O benim bir arkadaşımdır. 

Armstrong başını salladı . Bir şeyler mırıl
dandı. Sonra çarpan bir yılan eUr'atne birdenbire 
~u suali kondurdu: 

- Kontla aranızda hiç kavga oldu mu? Ya· 
hut herhangi bir mesele var mıydı? 

Sarışın kmn yUzU biraz gerildi. fakat pek çok 
aeğll ... Derhal kendini toplayarak: 

- Ne tuhaf şeyler soruyorsunuz, dedi. Biz, 
Kontln iki haftaya varmadan evlenecektik. 

Erna Karen'In şimdi bu suretle söz söyleme11I 
tJoğrusu beni famamlyle şaşrrtmıştr. 

Ne me,·kide bulunduğumu anlamak isteyor
'dum . 

Erna Karen' ln şu hareketine mUzaharet et
mekle, hakikt katili ortaya tıkarabllecek miydim: 
yoksa, doğrudan doğruya esas '"azlyetl mi Rb)"le
mPkJlğim lflzımdı. Bu takdirde, katil sucu Ernıı 

Erna Karen: 
- Birçok zlyafotier veriyordu. Arkadaşlarmı 

çağırıyordu. Kibar sosyetenin mUhtm bir kısmı 
burada toplanırdı. 

- Hep bUtün bu i şler bir tek hizmetçi ile ml 
görülüyordu? 
• - Ha;fır ... Ziyafet ,·erildiği sırada, Ucretıe, 
bir tak1m garsonlar tutuluyordu. 

- Kendisinin dafmt hizmetçisi olan adam, 
nasıl bir kimsedir?. 

Sarışın kız dUşilnerek : 

- Nasıl bir kimse mi ? diye ayni suali tokrar• 
ladı. 

Müfettiş Armetrong ona yardım etti : 
- Yanı klmln nesidir? Ncrden geliyor? 
- Vallahi fazla hiç bir şey bilmiyorum. Yal· 

nız adının Lulz olduğunu işiterek öğrendim . öte· 
ki ismi nedir? Onu da bilmcyorum. H ele öğleden 
sonraki vaktini nasıl geçirdiğini de asla kstlreml .. 
yeceğlm. 

- Kcndishıl gördünüz mü? Nasıl bir adam
dır ? 

Erna K aren , htzmetcl Luizln eşkAllnl pek iyi 
hatırlayamayordu; bununla beraber: 

- Orta yaelr, dedi. Zayıf bir adam, 



Hitler 
(Üst yam birincide) 

atı,ğu samanlarda Kralların ikamet· 
bı olmUI olan meşhur saraya. girerken 
Du~ kendisinden ayrılmı~tır. 

Saat 15,30 da Duçe yeniden Pitti 
sarayına gelmis ve otomobille Filhrcr. 
le birlikte Sent Kruva kilisesine git-
mişlerdir. • 

Führer burada son harplerde ve fa,. 
§ist inkılabı esnasında ölmüş olan Flo
ranaalıların mezarlarına çelenkler 
koymuştur. 

Floransa, 9 (A.A.) - Öğleden son
ra BB. Hitler ve Mussolini, Vekkio sa
rayını gezml§ler ve halkın şiddetli nl. 
kı§ları ile karşılanmışlardır. 

B. Hitlcr ve :f.ıussolini, bundan son
ra Pitti sarayına. dönml.i§ler \'e orada 
kıu bir istirahatten sonra, şerefleri

ne verilen ziyafette bulunmak Uz.ere 
Rlkardi earayına gitmişlerdir. 

Santa Marfa di Ravenna, 6 (Rad
yo) - Bay HiUer ecrefine verilen su
vareyi müteakip, Duçe ile Pizzi sara
yına gitmie ve on dakika istirahatten 
aonra, yanında Duçe olduğu halde 
Rovenna istasyonuna gelmiştir. 

Bitlerin beşu!f bir çehresi vardı. ls. 
wyona gelince iki devlet adamı in
aJJer. Ve gara girdiler. 

Resmi selfun ifa eden kıtayı selam
ladıktan sonra iki devlet ada.mı veda
lqtılar. Tren Doyçland ve faşist marş. 
lan arasında hareket elti. Tren kay
bolana kadar Duçe Bay Hitlerl selam. 
ladı. 

MUSSOL1N1N HİTLERD&."l 
1STEDIGt ŞEY 

Roma, O (A.A.) - Röyter bildiri
yor: 

HiUer • Mussolini mülakatının ha
kiki oumulU ve manası Mussolinin 14 
Mayısta Cenovada söyliyeceği nutuk
ta belll olacaktll'. Mussolinin bu nut
kunda İtalyan siyasetini etrafiyle çiz. 
mesi bekleniyor. 

Burada za.nnedildiğine göre, Mus • 
solini, Sudet Almanları StatUsUnl.i fa. 
dilinde Almanya a. dlplomaUk uzı.;: 

J::ı:erettc bulunmağı vadetmekle bera
ber herhangi bir harbe meydan ver
memesini Hitlcrden bilhassa rica et. 
miştir. 

Bitlerin Alman mUstemlCke taleple
rini de mevzuubahis ettiği tahmin o
lunabilir. Fakat bu hususta resmen 
hiçbir şey söylenmemiş olmnsı ltalya
nın İngiltere ile iyi gençinmek ve ln
giliz efkarı umumiyesini gücendirme
mek istediğine atf olunmaktadır. 

Gö~L~GtN BEYAl\'NAfı.iMESt 
Berlın, 9 (Radyo) Maı-e~al Göring} 

Mitlerin dönüşU dolayısiyle Alman 
milletine bir beyanname neşretmiştir: 

120 milyon ltalyan ve Almanın 
Y8.§&dığı mesut glinlcr yıllık taşlar gi. 
bi tarihte yazılı kala.caktır. Çelik bir 
ok şimalden cenuba kayarak inmiş ve 

diğer devletlere konmuş bir sulh tim
sali olduğunu göstermiştir, demekte
dir. 

Valinin beyanatı 
(Vst tarafı 1 i1ıcide) 

rinc lazım gelen izahatı a.rzettim. Bun-
dan beyanı memnuniyet etttıer ve lı
tnnbul !JOhrinin imnrilo yakından çok sı
kı vo ı;amimi bir surette alakadar olduk
larının maddi delilini vermig oldular. Bi
zi imar yolunda teşvik ve tc§cl buyur
dular. 

Bu cUmlcden olarak imar pllnınm tat
blkntı için Meclisten aldığımız birbuçuk 
milyon liralık istikraz salahiyetinin bu 
bilyUk lşto kafi ve mahsus bir akis yap
mıyacağmı ve bunun çoğaltılmasının 

muvafık olacağını beyan buyurarak 5 -
G milyon liralık bir istikrazın göze alm
mnsını va bu hususta belediyeye yar-

dın odcccklerlni vaat ve tebgir buyurdu
lar. Kendilerine ilk plAnda ve onu mü
teakip ikinci ve 

0

Uçlincil planlar da ya
pılma!lı mzım ve faydalı olan i§lerin bir 
cetvelini takdim ettim.,, 

Gazetelerden biri Şehir meclisinin ya
kında fcvkalA.dc bir içlimaa çağrılıp, 

Meclisten yeniden fazla istikraz sallhi
ycti alınacağını yazıyordu. Bu hususta 
valı şunları söylemi§tir: 
"- ŞC'hir Mecllsinin fevkalade içti

mnn çnğrılmasrna lüzum görmüyorum. 
ÇünkU elimizrlc y~ni alınmış bir bu
ı;uk milyon liralık bir istikraz salahiyoti 
vardır. Eylüle kadar bu para ile lüzum
lu olan i5ler görülebilir.,, 

Sekiz Yüz İngiliz 
Seyyah Geliyor 

lngilterenln Akdeniz memleket
leriyle çok iyi mUnasebat üzere ol-

• mnsı, turistik sahada kendini sezdir
me -;c başlamıştır. 

Son defa ,;.ondradan Akdeniz sa
hlllori nc se~·ahat tertip eden bUyUk 
Jngiliz şlrketıorinin çizdikleri seya
Jıa; ,RI,2i.QJJ\ları UıU.va..-ttlkle.rlJD.em 
1oktıer itibariyle bilhassa şayanı 

dlkknttır, bu aym on beşinde 800 ln
glllz seyahlylo limanımıza. ufraya.
cnk olan Stratmor tslmıt Inglllz tran 
satlantlğl, doğruca tstanbula gel
mektedir. Buradan Pireye gidecek
tir. Böylece iki dost memleketi ziya
ret eden İngfllz seyyahları, mUteakı
b e n ltalyaıiın Venedik limanına gi
decektir. Vcnedikten Yugoslavyanrn 
Dubrovfnk limanına uğrayacak ve 
sonra doğruca lngntereye d!Snecek
tlr. 

lTfZAR 
Dünkü sayımızda verdiğimiz "Aşk 

dolandırıcıları,, ilavemizin sayı! al arı 
k~~!andığı zaman karııhklı gelme. 
dıgınden bugün tekrar veriyoruz. ö- ı 
zür dileriz. 

maktu fiyat 
(t1:1t tarafı '1 incide) 

tı.bi tuUması mllmkUn olmıyan aab§lar 
hakkmda bu kanunun hükilmleri tat
bik olunmıyacaktır. 

.Maktu fiat ve eV8afmı gösteren eti
ket koymağa mecburiyetin hangi ma
hallerde hangi ticaret ıubelerinde ve 
hangi eıya ve &'?da maddeleri hakkında 
ve ne suretle tatbik dileceği lktlsat 
vokA.lctinin tekilifi üzerine icra vekille
ri Jlararile tatbik olunacaktır. 

l11bu kanunun hükUmlerinin tatbikine 
belediye idareleri nezaret edecek, ik
tisat vcklleti tara!ıiıdan memur edile
cek teşkf!Atta bu nezaret ve kontrolu 
ifa edebilecektir. 

Bu kanun mucibince maktu flat ve e
tiket koymak mecburiyetine riayet et
mlyenler ticarethanenin ve 11uçun e
hemmiyetine göre ilk defasmda beş li
radan elli liraya kadar hafif para ceza
ııır ne tecziye olunacaklardU'. 

Tekerrür halinde bu para ceza.sile 
beraber ticarethaneleri üç günden on 
beg @ne kadar kapatılmakla. beraber 
keyfiyet, masrafı mahk\ıme ait olmak il
zere ticarethanelerinin halk tarafından 
kolaylıkla görülebilecek bir yerine ko
nacak yaftalarla. ve mahalll gazetelerle 
de ilan olunacaktır. 

Bu cezaların tatbikine mahalli bele
diye encilmenlerince karar verilecek
tir. 

Bu kararlar kat't olup ancak ticaretha 
nenin bir haftadan fazla kapatılmasını 

mUstelzim olanlara suçlular tarafından 

umunı beledlfeye mllteallilı: ahktmt ce
zaiye hakkında 1608 sayılı kanunun hU

kUmlcri dairel!linde itiraz edilebiline
cektir. 

F onder Portenin Tetkikleri 
lktısat VekAleli baş mütehassısı 

Fonder Porten dUn beraberinde ik
tisat vek!leti miltettfşlerinden Fuat, 
Müeyyet, Adnan olduğu halde tica
ret odasına gelmiş, tetkiklerine de
vam etmiştir. 

lttiltebassıs yünlil mensucat, ve yu
mur.ta Jla.racat ve •nballj işleriyle 

meşgul olmaktadır. 

Var§ovadan Bir Paıta 
Fabrikaıınm Müracaatı 
Abdullah Emir Çobanoğlu adın

da ve Varşovada 100 bin Ura gibi 
bilyUk bir sermaye ile pasta ve ek
mek fabrikası işleten bir Türk fir
masından dUn şehrimiz Ticaret Oda
sına bJr nıektup gelmiştir. Firma, 

Hikaye 
(9 unou ttayıfodan. devam) 

yordu. Ne yaptın ki özür diliyorsun? .. 

Nejat ıoluk ıoluğa anlattı: 

-Doğrusunu söyliyeyim mi Ber
rin? Ben bu bilezikten biraz şüphelen
miıtim. Gatelere ilan vermekliğim\z 

lazımgeldiğini söylediğin zaman bile, 
gene §Uwelenmekte devam ediyordum. 
Fakat §imdi bunda ne kadar haksız ol
duğumu anlıyorum Berrin 1. Q:inkü, 
bu akşam, ıen sokağa çıktıktan sonra 
hemen bileziein sahibi evimize geldi. 

Berrin yürek çarpıntısı ve tela§tan 
bayılacak gibi oluyordu. Bir tek keli
me söyliyecck halde değildi. 

Kocası Nejat devam etti: 

-Evet sevgilim. Sen gittin. Arkan
dan bir adam gelerek mahut bileziği 

en küçük inceliklerine varıncaya kadar 
tarif etti. Bu bileziği kansına vermi~ 

olduğunu onun da kaybettiğini söyle
di. Bileziğin sahibi olduklanna 1üphe 
yoktu. Çıkardım verdim... Hoş bir a
damdı doğruıu ... İsmi de Ekrem Ce. 
milmi§ ... 

Amerika 
(Altıncı sayı/adan det•am) 

mesi takdirinde, mebuslar meclisinde 
mümanaata rastlıy::.cağı ümit edili. 
yor. Keza. Katolik muhalefetinin de 
tesirini göstereceği sanılmaktadır. 

Amerika ayanmda İspanyaya silih 
ve cephane göndermek yolundaki te
şebbüse karıı hayret gösteren Taymis 
diplomatik muharriri diyor ki: 

"Bunun .ttebebi, pek anlaşılamıyor. 
Fakat teMri gayet bariz o1aoaktlr. O 
da, silôh. ihram b<Z§üıdığı takdirde za
ten kartŞtk olan ademi müdahale .sıt

Uınna bir taş daha <ıtılmış o1acağıdır. 
Bunu11Ja beraber, bu mevzu üzerinde 
A mcrikada 311Mhiyettar bir ağtzdan 
beyanat ı1mit edilmektedir.,, 

Anlaşıldığına. göre, Amerlkada iktı
sadi buhran kendisini daha şiddetle 
hissettirmeğe, sanayiciler tazyikte 
bulunmağa başlamıe olacaklar. Ame
rika borsasında tahavvüller göze çarp. 
ına.lCtadır. 

Ayrıca, Amerikalılar, İngiltere ve 
Fransanın tesliha.t programına gayet 
müsait şartlarla yardımda bulunmak 
üzere mUracaatte bulunmuşlardı. 

Son ambargolar dolayısile !spanya 
tnahı-ecinin de kapanmasının tabiidir 
ki bu buhranın azalmasına yardım et
miş değildir. 

gönderdlğl mektupta, fabrikasrnı 

memleketimize nakletmek istediği- - T İ F O B İ L 1 
nl blldirmekte, Odanın deldletlnl bu 
hususta musaıt yer olup olmadrğını /Jr. Ihsan Samı 
sormaktadır. rno ~e paratifohas~alıldarına tut 

Müracaat, Oda tarafından allka nıımak: ıçin ağızdan ııınao tifo hap 1 
ile kareılanmıştır. Bu suretle lstan- landır. Hiç rahatsızlık verme:ı!. Her 
bulda yont bir iş sahası açılmtç ola- '1il•-lceı alabilir. Kutuıu 55 ıtr. 
caktrr. ı• 
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- Gözleri ne renktedir? 
- Gözleri mi? Aman yaralı bi ! Ben, bana ta· 

mamcn yabancı olan bir adamın gözlerlnln rengi• 
nl nerden bileyim? 

MU!ettlş Armstrong, sözün ciddiyetini kay. 
betmemek tctn: 

- Pekft.ltt, pck.ftld; dedi. Fakat biz nasıl olsa 
bu aclamı bulmağa mecburuz ... 

. Bu sırada zabıta doktoru geldi. EğlUp ' cese
di muayene etti. Sonra ayağa kalkarak polis mu .. 
!ettlşlno: 

- Saat ile sularında, yahut bu saatten biraz 
sonra. öldUrülmUş, dedi. 

Sarışın kız. şaşırmış gibi gözlerini açarak : 
- Fakat buna imkAn yok, dedi. ÇUnkO, Kont 

saat Uçtcn bir hayli sonra benimle teletonln ko· 
nuştu. Yanı, yarım saat kadar evvel ... Dnho doğ
rusu. Mlstor Alen'ln yazıhanesinden çıknr çık· 
maz ... 

Bunun Uzcrlno ben Hl.fa karışarak: 
- Yarım saat değil , ama, kırk daklkn dlyehi

Urlz, dedim. 

Fnkat müfettiş Armstrong. bu aralık tahki
katının istikametini değlştfrmhı gibi. evv<>lft . çı}'· 
lak başı Uzcrinde pıırmaklnrını dolashrclı ı=:onrn 
btrdenblro kum şu suali sordu: 

- Alen'ln yazıhanesinde ne yapıyordun? 
mrna. Karen bir saniye için dHnüp bann bak· 
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tı. Sonra polis müfettişine: 
- Mister Alen'l hususi bir mesele icin ıörme

ğe gitmtştim, dedi. Mister Alen'i görmeğe aittiğim 
meselenin, bu iole hiç bir allka111 yoktur. Onu bu
rada acmaklığım ltzım mı? 

Müfettıo Armıtrong: 

- Evet, dedi. lşin o tarafını da anlasak daha 
tyl 6lur. 

Bunun üzerine Erna Karen, tatlı btı eeeıe, şu 
hfkA.yeyi anlatmağa başladı: 

- Bir yilztik kaybetmiştim. Çok kıymetlt bir 
yUzük ... Bu bA.dise için resmi zabıtaya müracaat 
etmek istemedim. ÇUnkil doğrusunu Böylemek lA~ 
zırogell rsc, hizmetçilerim izden şilphelenlyord um. 
Fakat onu tevktt ettirmek de istemiyordum. Bu· 
nun hakikatini meydana çıkarmak için hususi bir 
polis hafiyesi olan Mister Alcne ba~vurmuştum. 

Sonra buraya gelip, Kontu da ölü bulunca. bittabi 
gene Mfıster Alcno mUracaat etmek tnbtf tdl. 

Erna bunu"! doğru olup olmayıca~ı noktası 
Ozcrlnde durdum. Şimdiki halde ben bir iş sa ' · ı 

adamdım. Mis Karen iSA hcnim mUşterlmdl. işi

miz husust hlr mahiyeti haiz bulunuyordu. Aha-
11. hazı hususi tşlerfnln umum tarafından lıilinme
slnt istemedikleri ZP.man hnsu~t polis haflyelerlnf'! 
b11şvururlar, defi! mi! Şu halde! ... 

Mey vest 
(Vsttarafı 7 incide) 

rlne çaktırmadan aldatmalıclır. Böylece 
bir çift kat'iyen birbirinden bıkmaz ve 
uzun seneler gaye mesut ~'llgarlar. Al· 
datmayı f<>na bir şey zannetmeyiniz . 
Bu yalnız "anlaşmanın,, esasıdır. Erkek 
ara.sıra bir dola5mak ister; ve evden 
uzakla§ır. Akıllı kadınlar bunları tnbiİ 

olnrak kar§ılnrlar ve bunu, ailenin san· 
deli için hoa görilrler. Kadınlar kendi· 
lcrine daima kompliman ya.pılmasmı is· 
terler. Kocalarından az bir zaman 11onra 
komplimanlar kesilince hariçten kendi· 
terini gUzel sözlerle oyalIJan erkekler 
bulmağa çnlıfırlar. Esasen bir kadının 
bUtün hayau kompliman aramak ile ge· 

/ 

çer. Zeki kocalar da kanlarını aral!ltra 
serbest bırakmalıdır. 

Yıldızın anlattıklarının pek Amerikan 
fikirler olduğu görülmektedir. 

Bu tecrUbedide artiste sordum: 
- Kadınlar erkekleri ne şekilde ken· 

dilerine bendedeblllrler. 

Yıldız cevap ve-rdi: 

- Her kadın sevdiği erkeği kolaycıı 
kendisine çekebilir. Bunun için de iki 
şart vardır. Bunlardan biri, kıskanç ise, 
kıskançlığını meydana vemıiyecek §C· 

kilde , ikincisi: hiç bir zaman ve erkek· 
ilk haysiyetini haleldar edecek vaziye t
lerde bulunmamak, ona itimadı yoks=ı 

mevcut gibi göstermek şartile ... 

Muharrlrlikten zevk duyan ve bO!! va
kitlerinde daimi surette yazı yazan 
güzel Mae e en ziyade no gibi eeyler 
yazdığını Mrdum: 

- Bu nsırda erkek ve kadmları en 
c;ok cins! romanları cnteresse ediyor. 
Heyecanlı ve hiç te ayıp olmıyan bu ısU
jeden bahcediyorum. 

Tarihi romanlar, zabıta romanlan:nr
tlk demode olmugtur. Şimdi tabii qk 
romanlan, en vogue'dur. 

- Filmlerinizin senaryosunu neden 
kendiniz yazarsnm? 

Yıldız şöyle izahatta bulundu: 

- Pek basit bir sebebi vardır. Se
na.ryö yıızdığım takdirde kendime oynr

yabilecek tam rolü verebiliyorum. Stild· 
l"O yazıcıları senar;} öyü hnbrlıya.cak o~ 

lurlarea karakterimi iyice bilmedlkl rüı-

den bana verilecek rolü de i~ i tesblt 
edemiyorlar. 

- Sahne hayatınıza namı atıldınız? 
- Babam eski boks eampiyonlann· 

dan Jack West'tir orta sıklet Uzerindo 
uzun seneler çalışarak dllnya birincili· 
ğini elde etmi§ti. Babamın yaptığı maç
Jan seyre giderdim. Halkın tezahüratı
na. kapılarak ben de sahne hayatına a· 
t~maya karar verdim. Altı seno Nev
york'ta bir cambazhanenin varyete nu• 
maralarmı oynadım. Beni bir gün Holl· 
vud'a götUrdUler. Yeni bir tip olduğu
mu Holivud'a gelince öğrendim. Bani ni
çin sinema yıldw yaptıklarını bilmiyor 
musunuz? Kalçalarım geniş olduğu vo 
Holivud'ta benden başka bu tipte bir 
kadın da o'madığt için... Sevdiğim §Oy

lerden birisi do içki içmektir. Erkekler 
nankör ve daimt bir şekilde hayat ar
kadaglığr yapamazlarsa da içki sofro
smda onlardan fyisi bulunmaz. 

- Bek~ \'C yalnız mı yaşarsınız Ml!S 
Wcıııt! 

Yıldız can alıcı bir bakışla: 
- Kız ve erkek karde§im ne birlikte 

otururuz.Onlar da benim gibi sincmacı
dırlar. 

Görilşmcmiz devam ederken Wcst.'ifl 
zenci hizmetçisi beyaz bir peruka (tak
ma. saç) getirdi. Yıldız aynanın kareısı

na geçerek bu takma saçı giymeğe baş• 

Jadı. Ve BOnra: 
- Ben dedi, beyaz fare beslerim. Na· 

sılsa perukanun ucunu ycmiııler .Bu pertl 
ka yüıOndcn sahnede iki gün gecikti. 

Görliyonmnuz ya kUçücUk bir fare 
stUdyoya binlerce dolarlık bir ziysıı 
verdi. Hele §likUr şimdi opcraııyona de· 
vam edebileceğiz. 

Yıldızın elini sıkarken koyu mavi g6ı• 
lcri benden ayrılmıyordu. 

Bu ııırııda gUzel yıldız kendisine dalı' 
bütUn Amcrlkada kUçük hüyük her gs· 
zetc mUvezzlinin ezbere bildiği mcşhııı' 
"Cam \ip and see me somctimcs,, s5ıil' 
nü yani (beni arasıra odamda ziyııret 
ediniz:., dedi. 

Torhan Aziz Betti _______________________ _,, 
l<URlıNa abone oltJ' 

nuz ve edininiz 
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SOLDAN SAGA: 
l - Bir ııa.kil vuıt&şr. .Aram&)r.taD 

emir. 2 - Onıg ayı, S - Blr nevi ku
mq, 4 - Spor mtısabakım. kOJl1 ... 
ker. ıs - Bir hayvan, altm para, 6 -
Teni, 7 - Hastaya verilen, 8 - Evin 
tlstil, 9 - Kquı yakılan, b1r nota. 

YUKARIDAN AŞA.GI: 
- 1 - Bir çocuk oyunu, 2 - 1'or de
ğil, ahmaktan emir, 3 - hedef, )'llz 
gram, 4 - Böceğin yaptığı tqla.r, 
S - Ulu. bafka, 6 - Kantık renkl 
1 - Kll~ ana. manlama, 8 - Btı
rulm111, 9 - Hlndistanda yetifen bir 
meyva, sual. 

Datııkii buımtlOSmUM Aaııi: 
SOLDAN SAGA: 
1 - Festival, 2 - Asa, S&vab. 3 -

fil, po, 4 - ar, ta, yq, S - Kalc!e. 
6 - Ad. Lira. 1 - Ak. Ne. 8 - Ata· 
yıcı, 9 - Yırt. çim. 

( Yeni f\eırlgat ) 
Yücel 

Mayıs sayısı da çıktı. inan ve emelde 
çıkan ıerıç mecmuaların faydahlanndan 
biri de Yftcel'dir. Gençllli a11kelandırarı 
mevzalar üzerinde aehlt anhl dikkatle 
takip olunmaya deler. 

HinW ıalr Taıore'un .. Baheıvan" lalmll 
eseri Burfan'ın kalemiyle tilrltceye eewil· 
mit w a1.ı bir flkUde latlfll' eBltUr. 
Kqllanılall ... Uld " ......... timi> 
ille ralmen kitaba CO ı-. dd tolE etıa'l 
bir n,.t konmuştur. Bitin ....,...ıarı
nma barareUe taftfye eclerls. 

Dalldye 

GOnlO~--ı 

~~!?!~ 
- 10JIA?IS111 SAU

O(;LE NEŞRiYATI : 
Saat: 12,80 Plakla danı nıaslkfal. 12.&G 

HaHdll. 18,01 PJttla Tlrk muılkiıl. 18,30 
Muhtelif plü netri,.tı. 1' Son. 
AJtŞ.U1 Nl$RIYA Ti ı 

Saat: 17 lnkıllp tarlbl den!; Onlftl'll· 
teden naklen Yusuf Kemal Tealfr Sat. 
ıı,io S;ot n ıeaeH1t JN17mDı. Korıterau 
UuaD Atalar ,Fen FaklUteshıden. 18,41 
PIAkla dıını muıiklıl 19,25 Konfenns: Be
ıotta Halken namına Mustafa Tunalı: 
(Halk<ıılık). 19,$5 Borsa babtrlerL 20 Ve
dia Rııa ve arkadaşlan tarafından Tflrk 
musikisi Te taalk ıarkılan. to,'5 Han n
pora. 20,'8 Omer Jbn tarafında• arapı;a 
si5JJeY. 21 Tahsin Karakuf •• arbdqlm 
tarafından TOrk fllUllklst Te balk f&rkılan 
(Sat ayan). 21,45 Orkestra: t - Moıart: 
Zevber fllJllte. t - BtreJ.IOerk: tJUlıyon 
daJDUT· 3 - ı.ator: Jar de pnntan;. 4 -
Sllf&Uye: LeJand kno). 22,t5 AJaaı babet\. 
teri. 22,30 PJ61ı:Ja sololar, opera Te operet 
pa~alan. 22,JO Son habtrler ve ertesi 16-
nftrı proıratnı. 29 Son. 

Bmnlotl Santlılt Dfrtktlrllfllntluı: 
Bay Adli tarafından 1 • ı . 938 tarfbla

de saadılıouıa hınltıJı mOeevbent için 
verften 71759 nummh borç senedini tar• 
belUltnf s&y1emlıtlr. Yenisi "erflecelln· 
den eskisinin btıkmft olmıyacalt ftAn o}a-

Doktor 
Hafız Cedlal 

LOKMAN HEKiM 

AIO'J' IW>AT .ıuBILBSI 
' ...,_ telllr edlJeD JGbile u ~ 

eareamba ü1&mı Franm TIJ&tromnda 
verilecektir. 

IWJl OPERETi 
Ba üpm PaQllll 
Kurb11at lla•ıaa .. 
C.rpmba akpmı .. 
ılktaı Suat Park, p....,. 
flDlbe BüırU1 im. 
tiyadi lfrıemalannü: Sattı 

la 
o.ao 
8.30 

20 
ıt 

KALKACAK VAPURLAR ,.,.,....,. Glıttll "°' 
ıc.ndealı Klndealı 

Ular hmlt 
Kocaeli MaduJa 
mı- Buclırma 
TQJlr Kanblp 

ERTUGRUL SADl 
TEK TiYATROSU 

Bu ıece 
TEKIJU>AG · 

Halk ıfneınuında , •• 

BsKl RADYO 

Kadmlardan Bıitmı.. 

ŞEHZADBBASI 
nJRAN TiYATROSU 
Halk Su'atttn Natlt 

.... arbdaflln 

Dablllye MQteb•ıaaaı 
Pıaarı:11a bifkt. ıUalerde 8ileden 
aoara 1111t (2,5 tan e ya) kadar 
latanbtlcla: Diftft,oanda (104) llU. 

mailh hullll! pbhıımJe haıtaJanm 
~ 4er. Şatı. JmDUtul &Ucıled 
aabü "9.5 - 12.. 11&&leri IWdkl 
ukarıya maheuıtur. llU1Jtnehaae 
ıre .. telefonu: 22398. 

ı•.ao 
IJO 
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GELICB1t VAPURLAR 
Bursa Btrtm 

m.ea Bandırma 
Tanar fmroı 

Makine " parel]lrmı satmak, ılnıak ft
n nlnde tamll'lb Jll)bnnak lstf~Jer 
Jlmhaı. modellal ıeıt adrealerfyJe birlik
te fstanbul (743) 12osta kutum adresine 
l•Aımalar1. (V. P. 2433)" 

~fiçe Paoel ftQellll 
(Solm1ı1 flodla), 
ICometlf ı ıttrtl• 

naııt ıe<'e~n: Localar 100; Her 711' Hı 
Paradi 10 karoftur. ıt K81U ~ 
ütamı Hmnbet YleelU konseri ... 

' 
KUBUN'UD ' M~ıa ... tarihli 1&7Jl!IJ D& lllvelert Numara 6 

Nlctnf 
Sarıtın kız, hto duraklama1arak: 
- Yllzllk lçtn geldim, dedl. Ka1bolan )"llzlik 

benim nişan J'flstıtOmdtı. Kont l'ranJa'nuı bana 
verdllt )1111lt tl, berinde bllJ'flk bir elmu tat 
Tardı. Bu )'btlltl ka7bedlnce bittabi tel&ta dtletum. 
Btltan olan biteni Konta anlatmak ıarureUndey~ 

dtm. ?tte bu nbeDten Bob Tt:yer ne olan randevu· 
mu uauttum. 

Erna Karen bu .Oılert 181lerken e14tvenlnl 
çıkardı. Söylecliklerl bir bakıma dotruydu. Par· 
matmda Jldk yokta. 

tşte ba ıırada ben bir şey 4aha tarkettfm. 
ÇUnkn bu farkettlltm ıe1, benim durduf11m. yer· 
den bakmca, tam onan eıtnln hlıuma 4tlfill'or· 
du, bu SlDY, bllJ'flk blr parlak dOfmeydl. Aynah 
dolabm arattnm ucunda duruyor ve bf r delllln· 
den dotru uzun, yeşil bir lplllfn ıarktılı g6rt1111· 
yordu. Ytıre#lm hopladı. Birdenbire JDrna Karen'e 
battım. JDlblseıhıtn ön taratma baktım. Parlak 
dtılmel~rln takılı oJc!qfu :rerc!e hl~ blr elı:alkllk 
görtllmeyordu. 

Armestrong, bu benim gördUlllm te1l henllı 
gBnnemlttl. 

Buanertne c!eTam ecllforda: 
- Demek ki, c!edl. Btı telefon ettlflnlz ı•· 

m•n Kont PranJa henllı aafch. l'akat buraya ıel· 
dllfnlı zaman onu BJU buldunuz. Acaba Mfıter A· 

:Afi[ DOL&NDmIOILARl 11 

Karenin Ulerlne de tevcih edecektir, 
Emin olarak hareket etmek ilti7ordum. Zir, 

mtltterilerlmden birlnl yanht bir tahminle, hapse 
attırmakhiım doiru olamazdı. B&74l hapae attır
dım. cl17eltm. Sonra meaelt. Lutı ıuçlu ortana ... 
O zaman ne olurdu? 

O saman benim töhretlm, her te1lm kapıdı· 
şarı edlllrdl. Ve blr daha poıtı baflyelltl )'apa
mudım. 

Mtımett.lt Armstronc benim )"tlltlme bakıyor.. 
du. Bir ıe1 ıormak tısere oldutu halinden anlatı• 
Iıyordu. Nitekim sordu: 

- Ne dersin Mteter A.Ien, dedf. Mlstı Kare1lla 
sö;vlecllklerlnl. ılhı de •••• 

Mlfettlı Armestrong aöllerlnl bltlrmemlttl 
ki, kapıdaki polislerden blrtnln. kaim aul ltttmu: 

- Gtremelllinl~ diyordu. Slı ktmıtnfıf. 
Erna Karen atıldı: 
- Ah, Bob ! Ben ml geldin. Bıralmln caama . .

'(Sonra bize dönerek) ttte Bob Tlyer ..• :Arkada
şım ... 

Bob, Tl:rerln, ı»orcu oldutunu g88teren •al· 
lam, adaleli, iri blr Tlcud11 "fardL loerl atrer llr
mez •oluk 10lula kıza 4olnı J1lfl7erek: 

- Bnıa, 4119 balm!L Ne bclar h11lr relcttıa 
bilsen! 

Bob Ttyer ırt faııll& paataloD Te btlJlk 
kazak lf)'Dllıtt. Kumuı .. ~-



P. T."T. Levazım MüdUrlüğünden: 

Slrkedde Tahmil ve Tabll;ye UcreUerlnde 
16 Mayıs 1938 tarihinden ıtıbaren Sirkeci istasyonu hudu411 4abtUn .. 

dek! tahmil ve tabliye işleri, idare teş kllAtı tarafından yapılacaktır. YUs 
metreden fazla mesafelerde iki mlsll alınmak 11zere beher ameliyeden ton 
başına 20 ve ambarlarda teslim veya tesellüm edilen hamulenln ambar
dan arabalara tahmtll veya arabalardan ambara tahliyesi için ton başına 
25 kuruş 11cret alınacaktır. 

Vinçle yapılan işlerin Ucretl, vinç tarifelerine göre hesap ed1llr. Vlnc;
lerln yetişemediği mahallerde husust alAt ve edevat lle yapılacak işlerin uc .. 
retl iki tarafm nzaslyle tesblt edilir. 

Vagonlar !cinde nakledilerek yapılması lAzımgelen işlerde kullanılan 
vagonun beher dlnglll için maktuan 60 kuruş alınır. 

Fazla tafsflA.t lçln istasyonlara müracaat edflmelldlr. (2668)' 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

ı - Evsafı şartnamede yazılı iki yllz em kilo metre ne milimetre kut. 
runda galvanizll demir ve dört buçuk kilo metre kutrunda bağ teli Uç DU• 

mara porselln fincana şartnamede ya zıh usulde raptedllmiı dövme demir 
deve boynu 1 - 6 - 938 çarşamba gU nU saat onda açık eksiltme usullyle 
satın alınacaktır. ·i 

2 - Bu malzemenin toptan bede 11 (3803) Ura (5) kuruş olarak tah· 
mln edilmiştir. 4' _ 

3 - Şartnamesi parasız kom.lsyo ndan alınabilecek olan bu ekıilltmeye 
girmek isteyenlerin "lkl yüz seksen beş lira on altı kuruşluk" teminat. 
banka mektubu veya sandık makbu zu ile şartnamede yazılı vesikalarla 
birlikte bedell o gUn saat onda komls yona başvurmaları bu saatten sonra 
geleceklerin eksiltmeye karışamıya cakları. (1366) (2666) 

Jandarma Genel Ko. Ankara Sa. Al. 
Komisyonundan 

ı - Bir metresine yirmi beş ku ruş fiat tahmin edilen ikl yüz doku:a 
bin metre vasıf ve örneğine uygun ça maşrrlık ve astarlık bez 23 - 5 - 1938 
pazartesi gUnU saat 10 da kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi (iki yUz altmış 1 ki) kuruş karşılrğında komisyondan 
alınabilir, 

3 - Ekslltmesine girmek isteyen !erin (3862) Ura (50) kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya banka mektubu ve şartnamede yazılı vesikaları muh
tevi teklif mektuplarını be111 gUn sa at 9 a kadar komisyona vermiş olma
ları. (1270) (2559) 

lstanbul Asll11e Dördüncü Hukuk Jlah· ı 
kuneJinden: 

Abdurrahman ollu Mehmet tarafından 
.Mahmutpaşada Sururiye mahallesi Bezci
ler sokak 8 N. da oturan Osman oğlu Ah
met aleyhine açılan 938/1429 sayılı da
vadan dolayı yapılan muhakemede: Dava
cı tarafından ibraz olunan senet altında

ı - İdare ihtiyacı tein 5000 metre Uç nakilli kurşunlu kablo, acık ek· 
alltmeye konmuştur. 

lstanbul Asliye Dördüncü Hukuk Jfah· 
kemesinden: 

938/1606 

Jd bmanıa. tatblU lolıa .S.nca ...um tat.. 
bike medar ve mikyas olunacak evrak 
mevcut olmadığını beyan eylemi~ idiğiln
den (900) lira borcu olmadılına dair da
vacının mQddaaJeybe bir yemin teklifine 
hakkı bulnnduAuna karar verllml' Te da
vacı veklll dahi yemin teklif eyledfllnl 
beyan eylediAinden müddaaleyhe yemin 
daveliyesi çıkarılmasına ve muhakemenin 

2 - Muhammen bedel (1250), muvakkat teminat (93,75) lira. olup 
eksiltmesi 26 Mayıs 938 perşembe gUnU stı.at (11) de Ankarada P. T. T. 

:Umum :MüdUrlilk binasındaki satınalma komtsyonund:ı yapılacaktır. 
3 - lstekl11er, muvakkat teminat makbuz veya b~nka mektubu ve ka· 

nunf vesalkle o gün saat (11) de mezkur komisyona müracaat edecek
lerdir. 

10 - 6 - 938 günü saat 15 talıkına ve bu 
husus için müddaaleyhe bir ay mQhlet ve
rilmesine karar verildiAfnden yukarda adı 
ve adresi yazılı milddaaleyhln yazılı g(ln

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbul Beyoğlunda P. 
T. T. Ayniyat şube mlldllrlilğünden "Jarasrz verJJlr. (929) (1863) 

ZAYİ ZAYl 

yj eltim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi- da knyıth ilkmektep şehadetnnmemi kay. 
nin hfikmü yoktur. - llukuk Fakülteıl ta- bettiın. Yenisini çıkarncağımdan eskisinin 

Hukuk Fnküllesl hüviyet cQzdanımı za-ı Nümunei İrfan mektebinin 417 numara-

Vasfl Çunf tarafından önce Galalada Kü
çük MiUet hanında 47 No. da oturmuş olan 
Sarraf Nikogos aleyhine açılan haczin 
kaldırılması talebine dair davanın muha
kemesinde: Davacı Vasile intikali icap e
den hisseye şamil olmak üzere haczin kal
dırılmasına karar verildiğine dair mahke
memizden verilen 19 - 4 • 938 tarih ve 89 
No. Iı ilanın sureti Nikososa tebliA edil-
mek üzere yukarıda yazılı yere gönijeril
miş ise de orada bulunamadıAından naşi 
tebliğ ecliJememiş ve esasen ikametgAhı 
meçhul bulunmuş olduğundan ilamın bir 
ay müddetle ilAnen tebliği tensip kılınmış 
ve bohsolunan iJAm, mahkeme divanbane
sinr. asılmış olduğu gazete ile de ilAn olu
nur. (25512)' 

de mahkemeye gelmediği ve yemini ifa 
etmediği takdirde yeminden imtina etmiş 
addedilerek davaya sabit nazariyle bakıla- :' 
cağı ve bu baptaki yemin davetiyesi dahi 
mahkeme duvarına Hılmı, olduğu f14n 
olunur. (25511 r 

lebelerlnden Cemal Batur. .{V. P. 2432) hükmü )'Oktur. - Muılaf a km F. Belkıs. 

KURUN'un 4 Mayıs 938 tnl'ihll sayısına ilaveleri Numara 6 

. 
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,JUzü vardı. Burnunun üzerinde birkaç çil görünU-
1ordu. Yirmi iki, yirmi Uç yaşlannda kadar 
:vardı. 

Armstrong bana sorduğu suali yarıda bıra
karak ona dönmUştU: 

- Hızlı geldiğinizi söylüyorsunuz. Buraya 
gelmeniz ne kadar s1lrdU? 

- On sekiz, yahut yirmi dakika ... "Yirmi do
kuzuncu cadde,, den geliyorum. 

- Orada mı çalışıyorsunuz? 
Bob Tiyer, Armstrongun tahminini düzelte· 

rek: 

- Orada oturuyorum, dedi. 232 numarada· 
)'ım. Zahire borsasında çalışıyorum. 

Armstrong, gayet ağır bir tarzda, düşUnür gl
Armstrong, gayet ağır bir tarzda, dilşllnilr gl. 

l>I başını kaşıdı. Sonra kıza dönerek: 
- Sizin babanız da bu işle meşgul oluyor de-

ğil mi? dedi. 
Bu esnada genç atılarak: 
- EYet. Ben babasının yanında çalı~ıyorum. 
~ Fakat bugün çahşmayordun öyle mi? 
- Çalışıyordum. Fakat öğleyin saat birde 

J>&Ydos yaptığımızı bl11rsfnfz. 
Polis mtıfettlşl kendi kendine mırıldandı. Bob 

Tlrerın geniş kazağına ve paı;aları daraltılmış fa
nila Pantalonuna bakarak: 

- Siz kızak kayar mısınız? dedi, 

:4.ŞK DOLANDmICILARI ts 

- Evet ... Bunun için tam elbiselerimi değiş· 
tlrlrken Mis Karen telefon etti. 
· '- Nerde? 

- Bittabi, odamda .. ~ 
- Onu demek lstemeyorum. Nerde kızak ka· 

yacaktmız? 

- Ha ... Onu mu soruyorsunuz. "Morgan par· 
kı" nr biliyorsunuz. Herkese serbesttir. İşte orada 
kızak kayacaktım. 

- Yalnız mı gidecektin. Yoksa yanında birisi 
bulunacak mıydı? 

Tiyer burada, çilli yilzU biraz kızarmış olduğu 
halde kekeleyerek: 

- Şey, dedi. Şeyle beraber ... 
Arkasını getiremedi. Fakat araya Erna Ka· 

ren karşılayarak: 
- Biz ikimiz beraber gidecektik, dedi. Fakat 

görilyorsunuz ya, bUtun bu bA.dlseler yüzünden, ben 
elbisemi dcğiştlrmeğc bile lmkAn bulamadım. 

Artık ben, bu sırada Erna'nın söylediklerin
den hiç birine inanamıyordum. 

Armstrong Erna Karen'e manidar bir gözle 
baktı. Ve sonra: 

- AnJadıJım:ı s:l:Sre, senin, Bob Ttyer'e rande· 
'\"tın '\"ardr, dedi. Deraberce "Morgan parkı" na kı
zak kaymağa gidecektiniz. Fakat bunun yerine 
kaybolan yilzilk meselesini görüşmek üzere :Alenin 
yazıhanesine gittiniz. Sonra i:la buraya ·geldiniz. 

Sahibi ASIM US 
N eşti yat müdürll Refik A. SevengD 
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Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa tıe§re
dilen Biaum im 
paratorlu,ğu ımi 

hi w 66 cilt ta 
mamlanmı§tır. 

B(lflı bCl§Ula " I 

bütiln ilim ıeven 
Zeri doyunırok ... 
recede güzel ola!Z 
bu kütüpllae .. 
çind8 iktıaadi, & 

debi w ilmi m~ 
zıılar ilzerine Y<ı
R:&Zml§ en yeni ~ •• 
taplan bulur.,. 
nu.ı,, Tercüme~ 

Türk okuyucu) . 
nnın çok ya'kut
dan tanıdığı §!4-
siyetler tarafı""' 
dan yapılml§ttr. 

Kitapları topf4ft 
ve muhtelif aera. 
ri perakende <'1a 
rak alanlara t .,.. 
ftldt 11Gpılcr. ~ · t. 
raca.at yeri: ta
tanbul - :Vakit 
Yurdu.. 
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