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'Naip prens Pol dün Başvekilimiz 
Celil Bayarla Rüştü Arası kabul etti 

Prens Pof ve bay St?yadinoviç Hatayda 
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ateş edıldı 

.......,.. ______________ ...... _.. ..... .., 
B. Stoyadinoviç 

Türk gazetecilerine 
beyanatta bulundu 
Belgrad. 10 ,(Telefonla) - Bay 

Stoyadinoviçi>ı verdiği ziya/ ete 
Türk gazetecileri de davetU idi. Sto
ycıdinoviç ziya/ etten sonra Türk 
matbuat mümessillerine §'I" ~ 
natta bulunmU§tur: 

" - BııgiiJı CelôZ Bayar 'Ve Tev· 
fik Rüşfü ile Joomı§tuklanmız fUn• 
dan ibarettir: Onlar Yunan hiiJcu· 
meti reisi ile kcmıı§tuklannı milat. 
tıl.ar. Ben de Sinaya'da Küçük An· 
tant mü.Mkcratını -!ınlattım. Bizim 
Smaya'<W yaptığımız ~y. Küçük 
Antant ile Balkan Antantıntn ®ha 
ahenktar bir ~kilde çalı§tnD"im te. 
min edecek e3<1Slan tesbitten Wa-
retti.,, 

~------------------------noma "uııu 
maları karşısın-

da Balkanlar 
Bu defa Bitler ile Musollnl Roma-

4a dllnya meseleleri üzerinde konu· 
prken Balkanları ntiluz mmtak&la· 
rına ayırmak şeklinde bir bahse te· 
mas ettiler mi! Etmediler mi? Bazı 
arkadaşlarımız ajans telgrafların· 
4a buna benzer bazı tabirlerden ve 
bir kısmı Alman gazetelerinin neş• 
rlyatlarından kuşkulanarak: bassasi· 
7ct gösterdiler. "Balkanlar müs· 
temleke göztl ile bakılacak toprak• 
)ardan değildir, burada btlklAllerl· 
n1 kanlan pahasma elde etmiş ve 
ınUşterek bir ideal ile blrlbirlerlne 
bağlanmış altmış mllyoJlluk bir ktit• 
le Tardır." glbl sözler sö:tlcdiler. 

Bu tarzda neşriyat Balkan Birli• 
linin nıhlarda 7arattJj'ı ideal birli· 
linin samimi bir tezahth11 olduğun• 
da şUphe bulunmamakla beraber biz 
bu tezahüratı hAdlselerln biraz mtl· 
balAğalı .,ckilde tefsirinden mUte
"'elllt bir netice gibi görüyoruz. O· 

B. Stoyadinoviç ziyafette şöyle dedi : 
"Son seyahatimde Atatürk' ün ener]ill ıJe ha· 

kim önderliği ıJe ekselansınızın riyaset ettiği hü
'kiimetin müneıJıJer idaresi altında Türk mil
letinin ne derece muhteşem neticelere varmf§ 
olduğunu gördüm." 

Celal Bayar şöyle cevap verdi : 

"Size gösterilen kabul, T ür'liiyenin YugoslaıJ· 
yaya karşı duyduğu hislerin hakiki ıJe samimi bir 
ifadesinden başka bir şey değildir." 

Belgrat, 10 (A.A.) - Husust mu
·haplrimizden: 

Belgratta ilk gUn resmt ziyaretler 
ve ziyafetlerle gecmlştir. Protokolca 
tesbit edilmiş olan program muci-

blnce Başvekll CelAl Bayar Harici
ye Veklll Dr. Aras ve bUtün Türk 
heyeti saat 11,20 de sarayı kraliye 
giderek hazırlanmış olan defterlere 

;(Sonu: Sa. 10. Sü. ~.) 

Habeşistan 
Meselesi Milletler 
Cemiyetinde yarın 

konuşulacak 
Halle Selaslye konsey toplantısında 
bulunmak Uzere Cenevreye gidiyor 

nun için hakikaten Roma konuşma- • ğ 
lan arasında Balkanlarda bir nüfuz Büyük e Oence-

Londra, 10 (A.A.) - Habeş elçili
ğinin bu akşam bildirdiğine göre, Ha.
ile Selasie, Milletler Cemiyeti konseyi 
toplantısında bulunan Habeş delegel~ 
rine mülflki olmak üzere Cenevreye 
yola. çıkmıştır. 

llUntakasından bahsedlllp cdllmedi·ı il müsabakamız 
A'l met'zuu üzerinde biraz durmak • • 

:l&teyoruz. ·k· ylldız birbirını 
Birkaç gUn evvel Anadolu Ajansı 1 1 

l>oyçe Alğemanye Çaytonğ gazete- ar 1 yor 
sının bir makalesini nakletmişti. Bu 
tnakalcde Avnıpanm cenubu şarki· 
IJinde İngiltere ve Fransa tarafın· 
dan üstünlük hakları tanınmadıkça 
Alınanların A ,·nıpada clblrllği :ile 
hareket etmelerine imkAn bulunma· 
dığı yazılıyordu. 

lın makale rcsmt Almanyanın bu· 
günkü siynsctlne ne derecede uygun 
Olduğu henüz belli <leğilse de lngil· 
tere Akdcnb; ba\""Znsında son anlaş· 
~ları ~aııım~ ye DoğazJıır nııık:\\'C· 
leaını imzalamış olan faşist Jtıılya
lll.ıı Balkan siya.c;etlylc u:v~un bulun
ln~lıjmı tahmin Nl<'hlllrb;. 

Cenevre, 10 (A.A.)' -Konseyin bu 
akşamki gizli toplantısında, Habe§is. 
tan meselesinin Pel'§embe günü mür.a.
kere edilmesine karar verilmiştir. 

Sanıldığına göre, Lord Halifaks 

(Sonu: Sa. 4. SU. 3.) 

inebotu vapuru 
faciasında 

karar 
"uvarl 9 aya m-ıhk4~ 

oldu dlğerlerJ 
beraet ettiler 

.(l"azıın 4 ncll Sa1.J:fada). 

Suriyedeki katiller 
Serbest bırakılarak Hataya gönderlllyor 
Antakya, 10 (A.A.)- Bazı partilere l lntihap esnasmda gönUUU Hüaeyin ve 

mensup ermenller bUyUk bir mektepte kardegl TUrklUk lehine propaganda ya.. 
yaptıkları umu.mı tolantıda kendi cema.. pıyor bahanealle istihbarat zabitliği ta
atlerinln uStesine yazılmıyan ermenlle.. rafından tevkif edilerek mahfuzen Xı-
rln imha edildiğine dair Jtorkunç bir ka.. rıkhana götUrülm.UgtUr. 
rar verdikleri söylenmektedir. Fakat Kırıkhan, (A.A.) - Ak.tepe nahl,ye
bunun bir teditten ileri geçmiyeceği ta- sinin kayıt m,µamelesliıde yen! bir ta. 
bildir~ kım hldiaeler çık:mqtır. Koçonmı adam. 

Antakya, 10 (A,A.) - :Antep nahiye- larmdan Mehmet Ali ve Mehmet Baço 
sinde intihap kaydında Tilrk ekseriyet! TUrk olarak kaydedilen birine hUcum 
kahir bir gekilde kendini göstenniftir. (Sonu: Ba. 10 Bil. 6) 

Amoy Limanı 
Japon gemileri tarahndan 

boıııba rınan edildi 
(l' ANI j ilnca «111/ailll). 

w 

l-litıer =fırtına ı 
Musolini =Güneş ı 

Roma miUAkatmdan bahseden bazı Avrupa gazeteleri Bltlel'l 
(fırtına) ile Husollnly:l de (gUneş) ile ımn.ıı edlrorlar. Bu Uım8'11• 
sebeblnl de şu surette izabedlyorlar: Alman Cumhurre1sl memleketin· 
de ne Takit btl;yilk bir kalabalık önllnde nutuk Termek istene 11111tıa
ka hava bozulur, J'&imurlar 7ağar, boralar kopar, şelm§ekler çakar
mış. Bunun aksine olarak ne vakit İtalyan Baş'YekW bttylk bir halk 
kalabalıj'ı l~lne çıkacak olursa ltalyanm ufuklamıda glnef parlar-
lllJŞ ••• 

Fakat Hltler Mayısın Uç\incll g\inll ltaıra hudutla.rmdan fçer!Je pr. 
diği zaman havayı ~ık ve gtlnefll bulmuştur; ertesi gttntı ise had 
bozmuş, ufuklar bulutlarla kapallDllf, ıağııaklı J'&ğmurlar ~. 
Ondan sonra hava hemen nöbetleşe olarak bir gttn açık ve llnetll. bil' 
gUn de yağmurlu ve bozuk gitmiştir. ltalyada hava hlc1Uelerlne 
kıymet vererek bundan mana ~ıkarmak itlyadmda olan halk tabaka
sı da havanın açmasına Teya kapamasına göre, slrad kon1lflll&)aııda 
bJr gUn Bitlerin veyahut MusoUnl'nln mnaffak o14uiana hOmet
mlştJrt 

Dize kalırsa IDtleriıı Musollniye misafir olduiu gilllerde b&Tanm 
açık, veya kapalı gitmesine bakarak ikisinden birinin mbakereler4e 
muvaffak oldn~ manasmı çıkarmak dotra delfldlr; sin Roma m~ 
kerelerlnde fırtınanın mı, yoksa glneşln mt galebe ettllbd bml41aa 
sonra sfynsi hAdisclerin umumi bir harbe veyahut sulha dOiru attme-
sl J.österecektlr, HAIAI( ~ 
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- Bunu dışarı a1, a§zını açars3 
öıdür ı 

GeçıniıJ ~erin ötesinde berisinde 
sivrilen doslarla dUıraıanlan hatnfadı. 

Annesini son sözlerini o zamanki taze
liğiyle duyuyor gibiydi: 

- Papaa Antimos'u dinlemlf olaydım 
eimcli daha rahat ölilrdUm. 

Bir manastıra çekilmek, kalpteki bU
tUn ibtlmslan silkip atarnk durgun bir 
su halinde ya§amalt-

Teodora bunu bile dUgtlnUyordu. 
Fakat ibt.iraelardan kurtulmak milm

kUn mUydU? 
Hayır, hayır! Henüz ümidim vardL 

Bu deniz yolculuğunun onu bir ba§ka 
filkede ayni hedeflere götürmediğini 

kim söyliycbilirdl? 
Gözlerini sildi ve birdenbire doğrul

du. Geminin boyunca sağlı sollu otura
rak kürek çeken genç dinç ve bir kısmı 
pek ynkrşıklr olan forsalann anısından 
geçti. Onlardan bazılarmm hele gemi
cilerin onu hayran hayran aeyre~le

rlnden mel!nkollk bir haz duyuyordu: 
bunda, zengin sofralar g6rmll§ bir dllf
kUnUn bir zaman sonra ayni aofranm 
artıklannr yerken çektiği ıztrrap vardi. 

ISKENDERIYE SOKAKLARINDA 

Aradan bir çok aylar geçml§U. mç l!l

tememlş oimaımıa rağme~ bir de oğlu 

olmue, Atanas adı konmuştu. Halbuki 
Teodoraya g3re, kocası tunçtan bir hey
keldi: çocuklar mlnamz birer oyuncak, 
o bir zindandı. BUtUn zorlamalarına rağ
men bu hayat ona giydirilmiş olan iğre
ti ve çok dar bir elbiseden farkııa:dr. 

Sanki gizli bir ses, ona adanmıf olan 
hayatın Blzansta olduğunu heran fmıldJ. 
yordu. 

Hekebolos'un konağı bir kral sarayı
na kUçUk bir &rnek olabWrdL Yaverler, 
katipler, köleler, cariyeler vardı. Şeh
rin zenginleri, ~. bUglı: vo mo-ııc.rr. 
valiye yaraıuöak onun toplantıtii'tiı.öa 

bulunmak için fırsatı kaçırmıyorlardı. 

Teodoranm Dk zamanlarda konağın 

saraydan olan farkını azaltmak için el
den gelen her oeyt yapryorlardı. Mas
raftan oilı:ayet eden Hekcbolos'a eu ce
vabı verdi: 

- Vaktlle bu yerlerde Bizans vnllle
rl değil, krallar vardı ve buranın gellrl 
onlara bol bol yetlyordu. 

Sık sık ziyafetler verlllyordu. AkU5r
ler, aktrisler ve dansözler oraya BJğı

myorlardr. Teodora hazan eski günleri 
lwıretle anıyordu. Bir gece kOC8.8Illdan 
izin almaksızm çıplak vUcudunu, mlsa
flrlerln gözll öııUnde, halka halka bir 
kadın dizial halinde titretmekten, kmr
maktan kendini alamadı. 

Jete o zaman gUrUltU koptu. 
l'eodora kocasmr dinlemiyordu. blle-. 
Art.ık onun konağa geldikten sonraki 

blltUn hayatı, yeni l§iklarmm hilı:aye

lerl, ipi kopmuı tomar halinde Hekebo
los'un önUnde açıldı. 

Kostantlnopli'den yeni bir haber gel
di: 

- Vasilevs Anastas öldU: yerine 
JUstlnus geçtL 

Teodora hayalinde gittikçe gUzelle
ıen güzellikler ve ihtiraslnr oehrinl gö
recekmlş gibi deniz tarafmdakl pence
reye doğru yUrUdU. Boo ufuklara dalgın 
dalgm baktL Sonra kocasma yak~tL 

Onun dizlerine otururken güzel ve be
yaz kollarmı da boynuna doladı. Ilık ne
feslerine karıştırarak sordu: 

- JUstinus seni !everdi, değil mı? 
Hekobolos zorla kaşlarını çattı: 
- Ne olacak? 
- Sarayda iyi bir i~ verirdi. 
- Hayır ••• Oraya gidemem. Gltmiye-

ceğfm. Hele senlhle beraber hiç gltml
yeceğim, yllztlin yok ... 

- 'Bu bir budatalık olur. 
Hekebolos kendisine aaha çok soku

lan genç kadının sıcak öpücUklerlle yu
mupdı: 

-Burada kalırsam daha çabuk ytlk
ıellrim. Sarayda bUyUkler çok! ... 

Teodora bunları konuşurken kıvırcık 

~h, uzun boylu, imana alıgkm bir ars

lanı andıran Jfuıtln)anos'u hatırlıyordu. j 
Deme ki o eimdi veliaht bulunuyordu; 
yahut olacaktı. 

Hekeboloe kanmıyorda. 
O ak§am: 
- Paleman Konstantfnopli'ye gidi

yor. Kamito'ya bir şey yazacaksa yarın 
öğleye kadar hazır olsun! 

DedJ. 
- Ne mutlu ona!. •• 
Paleman elliye yaklar;.an kır t1akallr 

bir hekimdi. Ziyafetlerde, ince nUkte
lerlle, gUldUrUcU hikA.yelerile tanmmış
tL Çocuk bakışlı g6zlerl, dUzgiln ve be
yaz d!şlerile sevimli yüzü, kadınlar U
zerinde iz bırakırdL 

Hekebolos ertesi gUn yeni bir kilise
nin açıl!§ törenini yapmak için çıktı. Te· 
odora dn onun ardından dışarı frrle.dL 
Kalabahğı yaran bir uşak Hekebolo

sa. bunu haber \•erdi. 
Vali töreni kısa kesti. Hekimin evi

ne giden sokağın k6§eslnde atnıdan in
di. Yanındaki zabit kaptyr açan kadmı 
gösterdi: 

- Bunu dı§an al, ağmu açanı& lSl
dUr! 

DecU. 
Sonra yavaş yavq ilerlerdi. Salonda 

ve iki odada kimseyi göremedi O zaman 
hızla yatak odasına doğru yUrüdU. Ka. 
pıyı bir kasırga gibi açtı. Orada, köeede
kl divanda Teodora yan çıplak sırtUstü 
yatıyordu ve hekfm onun yanı bqm
da ona benziyen bir kılıkta doğrulmug
tu. 

Hekim bembeyaz oldu ve toparlandı. 
Teodora daha soğukkanlıydı. Dimdik 

ve kllfilan çatık duran kocuma doğru 
hızlı hWı yUrUdQ: 

- Karnımda bir alırlık duyuyorum 
dL .. Gitmeden lSnce Galemon' dostum.u
za gösterdim. Bir eeylm yokmU§ ! 

Hekeboloa hekime döndU ve emre~ 
U: 

- :_Cal\nV 1tlU\~ 1 'Col..ı ~1& !~k 
ıgtn aentıt .1te 11tll)1)r- " • 11. ... 

Hekim biç sesini çıkarmadan bir iki 
elbise aldı; bir kllçUk sandık, bir de 
bohça yaptı. Onu kandırmağa çall§an 

Teodornyr ittl ve zabite dönerek: 
- Bu kadmı konağa götür! 
Dedi. 
Hekimin bindiği gemi bir iki saat son

ra ufukta gittikçe kUçUldU ve kaybol
du. 

Teodora pencerenin önilnde taş ke
ıdlml§ gibi oraya bakıyordu. Eğer koca
sı gelmemi§ olsaydı eimdi o da engin
lere açılm11 bulunacaktı. O kadar kor
kan va ilerisini de diloUnen Palemon'ı 
biraz açılıp saçılınca ne kolay kandır. 
DUftl! 

Kaim ve sert bir erkek seBile dof
ru1du. Kocam gelmfitJ. Ona hınçla bü:
tL Hekobolos genç kadına: 

- Benim için de çocuklar için de bir 
lekesin, kndml Senin yerin burası de
ğil ! Senin yerin meyhanelerdir. Senıe
rilerin, katillerin, canavarların yaşadık
ları iğrenç yerlerdir. Hakkın var: Alrg
DlIŞSID ! Hemen eimdi buradan çık ve 
kendi yerine git! 

Diye haykırdı. 
'l'eodoragülUmsedi: 

- Beni kovuyor musun? 
- Evet! ... 

- Hangi hakla! Bu ev @enin kadar 
benim de malımdır. Bana dar geliyor, 
zevalli geliyor: limrilrnU buralarda çil
rUtecek değilim. Benim yerim baııkadır. 
Fakat ancak istediğim zaman giderim. 

Kocası ona cevap blle vermedi. Sa
dece kapıdaki zabite emretti: . 

- Hey ... Buraya bak! Bu kadmı 15lm
dl al, l,kanderlyeye glitUr. Orada bı

rak! 

- Gitmlyeceğim. 

Köleler ve znbit onu tutup götllrıiıek 
için yakla.,tılar. 

Teo<lora onlara çıkıştı: 
-Yaklaşmayın! 

Vali yi1%UnU blle çevirmeden bağır

dı: 

- Çabuk olun! 
Teodora yeniden onn do~ gelenle

ri itti : 
- Ben kendim gidiyorum! 

( Ar1<mı var) 

Türkiyenin iklim şartları 
il 

Yazan: A~DM us Haliçte Kurulacak 
"feraane , 

Başmuharririmizitl Tü.rkiye
nin iklim ıart'lanm etüd eden 
makalesinin bir kısmını dün 
'1ermi§tik. lkhıci parçaauıa 
bugün devam ediyoruz: 

Ana.doluda muhtelit mevsimlerde 
dllşen yağmurların en iyi ve zirai ib· 
tlyaca uygun tevzii ~u suretle gös· 
terllebilir: Sonbahan teşkil eden Uç 
ay içinde bir metre karre üzerine dü
şen ynğmunm miktarı 70 - 00 kllo
ı;ram arasmcla olmalıdır. Juş yağ· 

murlarmın faydası lnkAr edilmez. 
Fakat kışa isabet edecek ya~"lllurınr
dan bir kısmı 80nbabar yağmur 1·c· 
kimnnu fnzlnlnştırmBsında, geri ka
lnn kısmının da ilk bnharo. illlvcsln
do fayda 'f"Rrdır. Fakat Orta Anado

lu zlrıuıthıcle son söz flkbnbar yıığ· 
mnrlnl'ınındır; yani Nisan ve layı· 

sın ilk on beş gUnlidUr. Bu iki ayda 
yağı~lnrın yekUnu 80. 100 kilogram 
arasında olmalıdır. 

Yftpur bakmımdan zirai istihsal 
için en btt)'1lk tehlike l\laf1Sın Jaiıt
sıa geçme8ldlr. Ve Türkiye buğda7· 
larmm ıslahmda gtldillecek hedef 
krrttk olan Mayıs ayma giren hubu
batın hemen kemAle gelmek tlzere 

bnlunmasmı, dllı;er bir tabir lle ta
nelerin kuraklık şartlan içinde te· 
kemmltl zaruretinde kalmamasını 

temin etmek olmalıdır. 

İtalyanlardan alınan ve adına 

(Binblr dane) denilen tohum dnsl 
bizim 7erll buğdaylara nlsbetle da
ha erken kemale gelmektedir; ta
kat bu Blnbir dane tohumu llzerin· 
de 7apılan tecrtlbeler beniz t.m•m 
olmu11 delildir. Zira birkaç sene son· 
ra ba tobamlardan elde edilen malı· 
nltln dejenere olup olmayacalı be
nb anlatılmam.ıftu'. Blnblr dane 
tQla1IJl.l11 u, el.4• edilen IJuldaı: Ana· 
A"'~"" 1rı1raklık ,,.•tm11n ... ~ ....... -
ılm girmezden evvel elde edildtğl l· 
çln kurak.hl• kal'fl sJgortah bir 

mahsuldllr; fakat bundan başka mu• 
a77en mevsimden on be~, )'irmJ gtin 
evvel mahsul elde etmek mutattan o 
nlshette malı piyasaya erken çıkar· 
mak demek olduğundan ayrıca lktı· 
sadl ,.e ticari bir faydası da 'f'ardır. 
Onun lı;:fn ftnlynnlnr Dfnblr dane 
tohumunu şimdi memleketlerinden 
dışarcya çıkarrnamağa karar ver· 
mlşlcrdlr. 

Bu vaziyet bizim için şu hakika
ti lsbat eder ki mJlli zlraatlm.izi ilerl· 
letmck için tohumlan ıslah ederken 
yeril buğday cinsleri içinde Dfnbfr 
dane buğday evsafını haiz olan bir 
tip buğday bulmak ve yaratmak için 
çalışmak lAzmıdır. Yerli buğdaylar 
içinden böyle bir tip bulunduğu ve 
ıslah edHcUğl takdfrde aslı f talya
dan getirilen ntnbfr dane bu{;dayı

nm akkllmatnsyonn ne uğrnşmnğa 

thttyac knlmnz. 

efrat gllneştcn, dağın t1.st taratmda· 
ki elrat ise soğuktan hAstalanm•ş
lardır. Iğdırda pamuk yetişir, Ağrı· 
nın üzerinde cilmudJyeler ,·ardır. 

' Bununiçin Amerika meteorollarmm 
kcndllcrt için dedtıderi gibl bldm 1· 
çfn do mıntaka fkllm.J değil, metre 
karre iklimi mevzuubahlstir. Ve ba 
evsaf memleketlmJzde mlltenevvl 
mahsul yetiştirmek tmkAnım temin 
eden hususi ve ta bli bir imtiyaz kır· 
metini lıafzdJr. 

Orta Anadolu lkllml nisbeten sıh· 
hato dnha müsaittir. Mahsul yctJş
tirmo noldasmdan ise Ol'ta Anadolu 
hnbubnt için en mUsalt bir iklim ol· 
duğımd.ıı şüphe yol.tur. Zira rukarı· 
da izah cdlldiğl gibi bu nıınlakaya 
düşen yağmurlar zannedildiği &fbt 
kuru iklim derecesinde değfl<llr. Hu
bubat 7etlşUnneğe tamaml7le mi· 
eaJt olan bir ınlktardadır. Sonra Or· 
ta Anadolunun hububata düşman o
lan tnfe7U butahk Am.lllerlne karşı 
tabii btr mukavemet kabilfyetl var
dır. Bu tllrlll lmlller orada 7oktur. 
Tufe7U hastalıklar Orta Anadoloda 
8adece fazla nıtubct ve 7ağışh sene
lerde olur. 

Orta Anadoluda orman bulunma
ması da bu mmtakanm orman 7etlş· 
tfı'Dlek has~asından malınım bulun
mumdan değildir. 

Vaktl7le Orta Anadolu yay

lasında da memleketin dfğer 

Jrısnnlarmda olduğu gibi bUyUk or
manlar vardi. Tarihi bAdJseler ve 
tahribat neticesi olarak bu orman· 
1ar bugttn 7ok olmuştur. E•klden 
oldutu gibi Orta A.nadoluda 7eniden 
ormanlar 7eıı.,tlrmek her vak.it lldlm 
ldlndllr. Ancak bunun lçla mua17en 
btr progrmn ddrealnde sistemli ola
rak çalııpnak lk.tla eder. Zira Or
ta ~ola4- •Jd ~ harap 
ft'""~ ......... -- '"' .......... 1r .... 1r.-.... 
ken<\lae orman Jetitmesl faı'tlan 
kaybolma,ıur. Bir mmtakacla ku
men orman bulunana qaçlar toha· 
mu kendi kendine döker. RtızgArlar 
tohumu sevkeder. Yapraklar gtlbre 
vazifesini görUr. Bö7lece )'eni or
manlar peyda olm. Fakat Orta A· 
nadoloda ormanlar tamamen tah· 
rip edilmiş olduğundan bu ~rtlar 
da kaybolmuştur. Onun itin memle
ketin bu kısmını ormanlaştırmak 

tçln muayyen plAn dairesinde çalıt· 
mak tcap etmektedir. 

Şlmdl Orta Anadolunun orman· 
l~tırılması daha kola7dır. İcap eden 
yerlerde ıulama tertibatı alınır. Şl· 
mendffcrler kurulmuştur. Artık fi· 
danlar kolayca nakledllebilir. Or· 
man nmhafaza teş]dlAtı 7apıl.mıştll'. 
Bu da dikilen fidanların muhafaza. 
snu kolaylaştmr. Basılı bu prtlar 
sayesinde Orta Anadoluda orman 
yetiştirmek itin uzun zaman bekle. 
mcğo bncct kalmayacaktır. Yetişir 

ki buna karar verilmiş olsun. Ve 
devlet \'nsrtalarlyle maksat tizertnde 
ttğrnşılmnğa başlansın. 

ASIM US 

Denlzba.nk idaresi tarafından Ballo-ı 
te kurulacak Tenanenhı hazırlıktan .. 
na devam edilmektedir. 

Tersanenin bUtUn dahili tertibat 'N 

teslıiatmı g&teren bir proje hazırlan. 
nu3tır. Proje, Almanya, Holanda v. 
Ingiltereye idare namma g(Snderilen 
teknlslyenlerin memleketim.lz.e dön
dükten sonra tatbik m;vkiine konuta,.. 
caktır. 

Halka Yeni Tifo Atııı 
Yapılacak 

Bu sene yine halka tifo qun tatbik 
olunaca.ktır. Geçen sene qı olanlar 
bir kere, hiç olmıyanlar üç kere qıla
nacaktır. Bazı mektepler de ~ılanma
sma brujla.nmı§trr, 

Yeni Asfalt Yollar 
İstanbul içinde yapılacak asfalt 

yollara alt projenin bir de şehir mUte
hassısı tarafından görülmesine karar 
verilnıi§tir. 

Proltwı tetldklni mlltea.Jdp yollarm 
inşası milnakuaya konacaktır. Bu • 
ne iki yUz bin Uralık ufalt yol yapı· 
lacaktır. 

Konferan• 
Beyoğlu Ht.ılMvindetı: 

1- 13 Mayıs 938 Cuma gUnn saat 
18,30 da Evimizin Tepebaşmdaki mer
kez binasında Doçent Dr. Bay Nuret
tin lrdelp tarafından "Ça.rpmt:ı,, meV• 
zuunda bir konf era.ııs verilecektir. 

,-KURUN 
ABONE T ARll-"ESI 

lltmlcket lltmltbı 
tçlnd• dııında 

Arlık t6 J~ K,.,. 
1 ayhk ıoo '~ • 8 aylık 475 820 • Yllhk 900 uıoo • 

•. !.•m:l!!!.':'c!!.'!-l!!JtıtlLIJr\\fl ·11111.-!d: 
miyea Jtrlera ayda Jetmlt beter lnınlf 
zammedilir. 

Abone kaydını blldlreD mektup " 
telgraf Qcretlnl, abone parasının ,POStaı 

YC.)11 banka ile yollama ClcretiJıl idare 
kendi Qıerlne alır. 

Tilrkluenln her poıla mtrkuJnd• 

IURUN'a aban• UtUılu. 

Adre1 delltllnne ücreti 2~ kuruıtur. 

Dünkü Hava 
Yurdun Trakya, Kocaeli veF.ge b!Slgele

rinde hava kopalı ve bazı yaAııh, Orta 
Anadoluda bulutlu, diJer bölgelerde az bu
lutlu geçml~ rüzsArlar umumiyetle ıımall 
istikamette ve orta kuvvette esmiıUr. 

DQn tstıınbulda hava kısmen kapalı aeo
mtı, rilzdr ıimal btlkamettea aanfyede 
2 - 4 metre hııla esmiştir. Saat 14 de han 
tıııylkl 764.3 milimetre idi. Snhunet en 
yQksek 22.4 Te en dOşilk 10.2 aanUırat 

kaydolunmoştur. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
TDrk ootanında 11aıtır1an ot &arada tlca. 

rd eden unafların ıokaklQ/'da ıoralmo

dan uabancı llıanlarla ıatıı uapmalarınıa 
hlııluelı amuml11e11l rencide eltili g6r1Jl
mDı. zabıta memurlQ/'ına ba ftkllde lıart:• 
ket eden satıcılara ceza ktsllmtrl lıakkrn• 
da emlrverllmfıttr. 

Türkiye iklim noktasından umu.mi 
olarak t-Otkik edilince görülür kJ 

momJeketlmlzdo her merkez bir lk· 
Um tipini temsil edor. İzmir ile Ay· 
dın iklim nok~mdan başkabaqka ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

vasıflan haizdir. Aralarında stlhu· 
nette fark vardır; rntnbette fark 
\'ardır; rtızgAr istikametinde fark 
vardır. 

Tilrldyenin coğrafi ,.azıyetl iklimi 
tızorfndo ha\·a hftdlsolerl kadar mU
essercltr. Bir taraftan Büyük Asya 
karalan ile Karadeniz, bir taraftan 
Akdeniz ve Ege, biraz Ust tarafta 
Balkanlar gibi hlrlblrlne zıd tabiat 
kuvvetleriyle çc,·rclcnmiş olmamız 

iklim şartlarımızı çok farklar ile de
ğiştirir. Tlll'kt;rede Türkiye iklimi 
değil, Türkiye iklimleri vnrdır. Ri· 
7.00C portakallar ~lçck açarken, 
Kal'sta karın }'ilkscklf~I bir metre
dir. Ayni va~yct Konya ile Bn~a a· 
rMmdn. g~rilll\r. Adanarla sühunet 
~nf1rın altınr!a senede ancak hir de
fa. o da gerenin hcrhnnı?f hfr ~aatfn
do '16,er. Konya.da sllhnnet 70 - 80 
giln sıfrrm altmdnd1r. Ağn harekft· 
tı yaprJdığı sırada dağın eteğindeki 

Romen doatlanmızm mmt baymmı od1Mk man«aebetile dfln Dmmmm.ııda

~ Romen gemisinde bir gay ziyafeti 'Verilmiı7 1'e bu dycıfette Romen koMolol

luğu erkdnt 1'6 §ehrimiı ileri gelenlm matbuat erkanı bulunmu.§tur. Yukan~ 

re!im, Romen gemi8indeki ziyafetten &ır 1d1§eyi gaattriyor. 



Bir segg;pjiitlan nOllOI! 

dolaşmaması için 
Gemı hayatı 

Yazanı Or. Cemil Süleyman ilk mekt p çocuklarının dışarıda 
- Ooo}ı beyefendL •. ıufıs salonlarda luyor, içime ıeık dofuyor. Her daki-

yan ge)pıif oturuyor .. Kamarotlar em b cSeği19D uhiller .,birbirine benze. lJ ç g u· . n d u· . z 
re amMe .. Neıfia yemekler •• Radyolar mtyen çehreler, biri ötekine uymayan 
gramofonlar, piyanolar, çeeit çeoit ı.ıevkler, karakterler, Jdlçtlk Jdlçllk va· 
YolcuJar, tllrltl ttlrlll mlbıleketler, te- kalaJ', Jladf•ler, çeflt ~it memle-

llıia hava, mai deıılL ..,.... birinci ııı. ketler. t,ı gıda. leıılıı ""· bol lll91'L k 1 k 
~ıs:::~·~== be~n~-~El:nm:n,: mpı açı aca 
rin JQtfedecek .• biltDn yorgunluk ve ~ .. ınesuliyet bundan ibaret. Avuç dol118U Benim b08bOtUn bqka BeVklm, btla- _____ ..._. _____ _ 

....... _ h"- t ... t. d i ba bOttln balb Alemim \'ar. Ruhumun H ,. d 
r-.. , unue naye • nn~ yi.. a ıs çav ar kalım ahrette haliniz ne olacak!.. gma11 var, iatipam var. O, dlııyayı t 

Bunu söyleyen za4 eskiden tanıdı- benim gaztımıe prebille, hadiaatı be- k w • 
ğım bir harp r.engiııiydi. Anadoluda nim aıçWerimle 6lçebllııe, anlar ld b&· e m e g 1 
bir taahhüt almıı Samsuna gidiyor_ na nazaran o, eemlyeti beferiyenlıı en 
Dinledim, hakkı var. Fakat bu, Gala- betbe.ht adamJdır.. bulunamıyormu 
ta Ben hi'""'ir ...an, otomobilim vnk di· 

rıhtımmda, çubuğunu yakarak ke- ~ a• " -
yifli keyifli gemiye binenlerin dil- ye eeef duymadım. BJJirJm ki bu dOn-r---
eüncesidir. Ancak denizlerde, bir ke- ya yUztlnde, akpm olunca evteı;ne lıtt.tnbulda muhteU/ gtda madde-
çi gibi, bacaklarından yakalanarak bir lokma ekmeli göttıremlyen açlar, l.6ri muaRda ofİttl m'malMla mQıina 
iskeleye alman, çantumdan sepetin· ııefiller var. Bir arkadıpın: biryeW. flıtca w .1Mllfolan al41oa-
den vugeçip ancak ~ kurtarabi· - Cebimde elli kurul olduiu zaman dar ecı. bir glcfııl elerdi.,.,.,.: çov-
len bir yolcuya sorunuz, 0 da, denizin elli bin liralık bir adam gibi bafmı dar tilmıtJği.. 
kahrına nıuııl katlanablliyonız? .• Ona yukarda ger.erim.. Şeker~ dpteld olall-
hayret eder. Sonra, dört g0n dört gece Derdi. Paramhk faziletin dilpna. 1anl doktorlanta yegdt&e 1cabul etti& 
yolculuk... dalgalar arumda biç çe- mdır. Fakat gma ve istıpanm da ha· Zeri bu ekmek al4Arıdarlant1 44tlo 
lrilir §eY mi! .. Akpm Tra'bzondan bin- yatta en btlyllk ııervet olduiunu bil· etffklerine g&-9 90t püaıı ~ 
meli, ertesi gün Galata nhtımma ini- melidir. Dedikleri gibi, kanaat bir ta. baf1cııl 1ıDflnflk.,. ...,._. ... 
vermeli.. Bugibll'ere deniz, tahammnı hazine delildir. Zaruretler kartJBlllda rar vereoek Mr ToılUtede Ç11cma1do-
edilmez bir iıkencedlr.. Fakat bence teselli bulmanın yoludur. Ç6lde gtlne- w. 
ne bu, ne o... 18 bakardım, memleketimin aemasm- lata11bulda tnet10llf altı 'ltJa44r 

Bazan bana sorarlat : da doğduğu için blcraDDlll avutur ~ fuwtM flllotrdtğt ekme~ 
- Bir defll, bet defli, on delil··· dum. Bir yetil yaprak gördtım, doğ- leriK MpainiK oyn ayn çepide oı. 

böyle mütemadiyen deniz Ustilnde 11• duğum evde, penceremhı &ıUndekl duğu a6yllmfM1ctfJdk. 
kılmıyor mUBUJJ?.. akasyayı hatırladım. Bfr uks1 fesle- Jlcat~ ~ ecllNk 

- Niçin, karada mfltmıadJyen çalı· fen benim için bir naya oldu; bana, d6r&Mi ,_... bir m ,....ıan aliyle. 
eanlar aıkılmıyorlar mı?.. aylarca acımı Idm...tzllit unuttur- di: 

Tllnel arkumdakl hanlarda, kUf du. Her gOıı Ud yaprak koparır; avu- - Do'ldor itana 1MllU govi/al' p-
kokuhr duvarların arumda, g8ndb emnun içbıde 'bunlfturur; memleke- msa Mıam4ar .. ld...,. fw. flo. 
elektrik ııığlle çalıean inanlar var. timin haVUJllI tenefflı ediyor gibi, ıa,tına. Bw ~ ~ de-
Sabah karanlığmia yazıhaneyi açı- kokladıkça ı.ıevk alır, saadet duyar- diler. BeniM gfbJ ~ ,.,,. Jlae. 
yorlar; gllnef yOzil görmeden atpm dun. Arafat yolunda bir hacı, porta- ttlll aynı ~ ~wyorı.r. ç.,. 
oluyor; bu sefer de üeam kar&DlJlm- kalı ikiye böldO, yansm1 ban& ·verdi dar ~ cleM .ou Ucn et. 
da evlerine dönU,...ı.r. S.büleyin Onu, kabulrlarlle kemirirken aldıfmı mel'Ki• pa1wM ~ ,.ac; 
ayak berinde kuru. ekmeklt bir çay r.evki, duyduğum lezzet! unutamıyo- ifg oımaaca ~ t}llfN1af' hzea. 
tekrar yazıhane .. ne o, beyefendi iş ya rum. Seneler geçti, nostalji başladı. aeytWc. Ça1Xllr:r diye mal&ltıt ekme7c 
~YS:lrvPJG ~WRI-'· Bir akar su, bir yeşil yaprak gözllm· aatanlann, ~k rit 'Ve ya,ğ 3Goo 
kaledek~P~l~h:,.-,~ .... ~~tl::Cl'l!l:r"!~~~~-.r--='!i~~li-~~~~~~~~~~ 
larile solan hevenlderlnln ..... 
geçen bir hayat.. 

Kalem efendisi jurnaJa yetıeeeek •• 
Bet dakika geçene yevmiye gidiyor. 
Ne yapsın?. 

Cereyan kesildi, tramvaylar durdu. 
Siı bastırdı, vapur ~edi. Bilmem 
nerenin Bqvekili geldi.,. yollar kapan· 
dı. Yaııgm oldu mllDakale durdu· Ce
ııue geçiyordu, llerlenemedi. Yolun 
iistünde iki otomobil ÇU'l!_Jttl, tahki
kat bitinceye kadar saatler geçti .• 

. Bu, bir olur, iki olur. Her gün de 
bır mazereti §er'iye lle mUdilr beyin 
karşısına geçip lnandıracaim diye 
her hadiseye göre yalan uyduralamu 
Ya .. Onun en iyiai, l&bah uykulmldan 
~ip para çantumı evde unuta· 
l'ak lhtfkaiz tokap fırlamaktır. Aç 
karnına spor pyanı tavafyedir. Oğle
)e kadar bqkalarmm zevkine, bar 
kaıarmm hesabına kata patlatmakta 
'bir f§tir. Kuru simitle bir çay •• Akp.
~ kadar gene hesap, gene defter .• 
~tam olunca, batı d&ıerek, g&lerl 
'Vararak, aindan pkakları çatlaya. :k f aklrhaneye avdet.. Bu da 1ftr ne-

hayat .• 

Ben, ç6Uerde, lellıelerce oııun har 
rettni çekt!m; bir budak budu m 
için g&lerimden at.et çıkıyordu. Yan
bua hacı tapyan bJr tngnis gemislle 
bayılmqım. Bapma buz Jroymuelar. 
o buz parçumı alarak, 111811 titriye 
titrfye heyecanla kemlrdllfml, gemi
nin doktoru bir hikaye gibi anlatır, 
gözleri yaeanrdı •. 
Şarka gidenleri cörllyorum. idama 

silrllklenlr gibt korkalı: bir çekingen.. 
Ukleri ,boyunlan btlyllk meıtı meıtı 
bir bakJtlai'I var, bJMnm içine htlzlbı 
ftrlyor. Şark c1edfllnlz yerde: 

- Ataç var mı? 
- Dallar tatlar hep orman.. 
-Su? .. 
- Bul gibi akar IUJar •• üzzetll ve 

pfalı kaynaklar.. Nehirler, ırmak-

lar! •• 
- Hava da var •. Daha ne iatiyomı· 

nuz; Allahtan cesa mı!. 
- Demek lSyle ha?. Jldırdan, Kara 

köteden daha fena yerler de var! •• 
Trabson& plinceye kadar fikirler 

(Sonu ıo 1&11CU "'1/1/ada) 

Po~GIGllll 
Tiitiba Mitehaı•aau• 

PoJcmya tnJı•wma tlltln h&rmaL 
lanm D1ah etmek ime V&rllOftJ& 
gltmlf ola iDhlarlar idareli lla1atya 
tlltln tohum mlah Jaıu,oa mlltehu
..ıarmdan Cemal çqlar ,aJanda 
memiebtlmhıe d&leeekt!r. 

Verilen mal~ pn, Cemal Cal· 
1ar Polonya tlltb moıtopOlu ile ancak 
Uç aylık bir makaftle yaptıiı halde, 
mW'•ılndea .. .._.memnun oldu
jundan mubftll tlgı-defa Te bQtlln 
harmaDlarm mlıJama kadar JUll tam 
bir )'il mtılm.,.... 

Cemal Çallar memleketlmlsıe de
nerken lnhll&rlar klareei n•mma Ber
lin, Hamburg ve Llımet tllttln fabrL 
kalarma ujraJ&l'Ü llUlı tetkiklerde 
bulunacaktır. 

Maliye Vekili 
Bqvekil B. CeW Bayar!& lfJİlltblll· 

• gelmlt olup blıtkaç sllndenberi Pe
rapahl otelinde balunan llaU,e Vekili 
B. J'uat Afralı 'h nıtUruı dGn ~ 
Ankaraya dGnmllflerdfr. 

Yu mevaimlnid yakınlapıuı dola-r-----------
AY Derilerinde Satq 

Hararetlenc:lt 
~lyle ilk ve orta okul çocukJarmm 
gUndUz bot oturmamalarını temin et
~ek ve ııhhl noktadan inkipflarmı 
arttırmak makudile kamplar açıla .. 
cakbr. 

Bu yıl ayni samanda gündüz kamp
tan d& kurulacaktır. GUndUz kampla.
rmı Cumhuriyet halk partisi himaye. 
sindeki yardım birllfl kuracaktır. 

Şimdilik Kadıköy ve latanbul semt
lerinde olmak Ur.ere flç gUndUz kampı 
açılacaktır. 

Bundan bqka; Erenköy, Kwltop
\ rak, Sarıyer, Yqllköy, Florta ve Şile

de de yatılı çocuk kampları kurula
caktır. 

Okullardaki Y okaul 
Çocuklara Yarchm 

Llle ve orta okullarda okuyan yok
sul çocuklara yardım makladile ilko. 
kul himaye tepilAtmJ bu okullard& da 
tatbik etmek için yakında bir toplantı 
yapılacaktır. 
Teplantıda yardım teekfiib için bir 

nlmmnıme teeblt edl?eeektir. 

lıpekter Kadrosunda 
Taclil&t 

Kfiltllr Bakanın &ıOmür.deki den 
yılı bqmdan itibaren ilk tedrisat .. 
pekte!' kadroBUllda hem takviye hem 
de bazı defiflneler yapacaktır. 

Açılacak yeill llpelrterliklere Gazi 
Terbiye enaUtDIOıılliı vereceği yeni 
mezunlar teyin edilecektir. 

Ecnebi Okullamıda. 

FuulJ'& Fi:ratlan 
Yükeeldi 

Kmdıl dola)'ı8'1Je pl,..ıık bll)'lk 
fasulyelere lata fH1ıJıpnıt:Jr. Fiyat-

lar 3 - ' kurul birden JllbehallUr. 

eıraian Sara:rı 
Tamir Edilecek 

. llaarlf VUAletl Ortüöydeki JUl· 
11111 Çnpa lll'aJlllDl kabllt tamir °" 
lup olamıyacainu belediyeden ..... 
muttu. Belediye fen heyeti tarafJDdD 
yapılan tetkikler neticealnde Dr&JJD. 
tamiri için çok ful& para gidecefi an. 
Japlm11ı ,erlııe ,.t bir bina ,apılma
mm daha aaua çıbclir bildlrJJmlf-
tfr. 

Av derileri pfyuuı yeniden har ... 
retlenmltttr. Bllhaua Amerlkadan ye
ni yeni talepler vaki olmaktadır. Stok 
miktarı 300 bin adet tavpıı, 70 bin a
det tilki, 9 bin adet u.uar ve 12 bin 
adet çakal derla1 olmak 11.r.ere bir hay. 
il yekillı tuttufu için yapılacak bu ta
leplere cevap vermek mUm1dln ola. 
caktır. 

Patates Fiyatlan Da 
Yükseldi 

Ordu ft lneboludan bu hafta içeri· 
Binde 700 - 800 çuval patates gelmeal 
beklenmektedir. 

İltanbal pi)'IUllDd& patates ÇUftl 
stoku bir hayli ualm11 oldufundan 
fazla talep kareısmda kalmm11, fiyat. 
Jar 3 • ' Jrunıı birden ~laıelmlftir. 

Adapazarmda bu yıl patateslere bir 
hastalık arız olduiundan patates mah 
aulfl az olmut, piyasaya Adapazanıı
dan mal gelmemlttfr. 

Be:roilu Halkevinin 
Saz Müsabakası 

Beyoflu halkevfnhı açtığı 11e11 ve aa:#. 
mUaabakaamm 1et1 imam ayı oıı dör .. 
dilncil Cumaert.esl gQntl akpmı Partl
nfn temall lalonunda yapılacaktır. 

BugOnktl mllubakaya iftiralı: ede • 
miyenJer l~n nanı. yeni bir mbabaı
ka daha açmuı dQeUnflJmektedir. 

KlJRbNa abone olıı
naz 1111 tltllnlnlz 

llatta onun bllyUIU, mtldilrllıı bir 
tat kendfll.. Daha mOreffeh, daha 
"'1demı Jaearf .. Bir puan vardn', 
::ıe çolup çoeulu abp cidie plll 
~ Boluiçt gelbıtJai yapayım der
llbı ınJaflr ıutmr, bir abUik olar, 
cı.ı. an -..1 kaçar, ert.ı puua n· 
tu PDe &)'Dl il. a-e aynı ha,at cle-
4-t 1111 ? .. Bmnm .vk nereatnde, aa· 
Jı..L nere.inde?.. Bat bak, ı.p 0 IOO 

~ hep o kötedekl Jmmm ev .• Hep 
tı Pencerede oturan pembe tekkeli ih• 

-------------·------~~-----------:-------------~--------------------------~----------------

hr .. Ayni bekçi, a,m atım.. AJDl 
~ nağme .. Bu da ba1&t mı?. 
~ ben, bunlardaa mkıbJonım, 
l'a kete O kadar •hpnpm ki, ır.. 
.:,. Glbr çıkmaı bqmı d&ıllyor; 
libi keıı ~ bir Uyu rutgelmJI 
~ llendelıyonun. Evde, PIÜI kar 
... b yatarken, beni, l&llkl )'&tağmı· 
lllJl frlikte almıtlar, Beyuıt meydanı· 
l'lırıı. ortuma bıralnnJller gibi oluyo
lbıa Yataklarımız dar, kamaralan· 
~ ltuılc.. Fakat kapom açıp iki 

atar atmaz. geııJt ufka, temiz 
,. ~- Göalerime renk do-

Resim le 
H6dl•eler: 



Bitler dün gece 
Berline ·döndü 

Brcnner, +o (A.A.) - B. Hitlerin 
treni, bu sabah hududu geçerken yir
mi dakika tevakkuf ctmi.ş ve bu esna
da. B. Bitler, İtalyan Kralının mümes
sili Dlik dö Pistoa ve B. Mussolinin 
mümessili f a.,ıst partisi genel sekrete
ri Starace'e veda etmiş ve kendisini 
kar§ılama~a gelen muhtelif devlet a
damlariyle ve ezcümle B. Says • 1nku
art ile görllşmil§tür, 

Tren, biraz sonra Münih'e doğru 
hareket etmiştir. 

Münib, 10 (A.A.) - B. Hitlerin 
treni buraya gelmi§ ve büyük tezahür
lerle karşılanmıştır. 

B. Hitler, akşam Berlinde olacaktır. 
Roma, 10 {Radyo) - Dün saat 23, 

30 da İtalyanın lı.,I.oransa şehrinden 
ayrılmış olan Bay Hitler İtalyan Kral 
vo İmparatoru ile Duçeye bir telgraf 
çekerek ltalyada geçirdiği mesut gün
lere te~ekkür etmiş ve İtalyan ordu
.sunda görmüş olduğu intizam ve di
siplinden dolayı Duçeyi tebrik etmiş
tir. 

Roma Hltlerl nasıl 
karşıladı 

Frıa.Mtzça. "Parisuar,,, gazctcsiniı& 
Roma muhabiri bi""'1iriyor: 

Romanın Hıtlcre gösterdiği kabul 
nezaketli bir karşılayış olmuştur. Ha
kikaten, Romanın nezaketi biraz so
~tur. l:Iitlero göster.ilen nezaket i
cabı ltabulde de hiçbir derin ve hare. 
k'etli hçyecan yoktur. 

ltalyanın heyecanlı günleri görenle-

rin tecrübelerine istinaden söyledikle
rine göre, bugün mesela Habeşistanm 
fethi günlerinde görüleD. heyecandan 
çok uzak bulunuyoruz. • 

Gürü.ltülli alkı§lamalar oldu, olma
dı değil. Fakat, gözlerimizle gördüğU
milz için söyliyebiliriz, pek sinemava
ri idi ve alkışlar alay geçmeden du. 
yuldu. 

Gö?.C çarpan bir cihet daha var: Nü
mayişlerde gençlik gö.rülmedi. Tabii 
"teşkilatir,, ~nçlik değil; üniversite 
gençugı yoktu. Bu gençlik henüz bir
denbire indirilen Avusturya ilhakı 

darbesinin tesiri altında. bulunuyor. 
Üniversite gençleri memleketleri üze
rinde bulunan tehdit mi, değilse bilo 
tehlikeyi tamamile hissetmişlerdir. 

Uzun müddet İt9.lyall!n yakın şark
ta geniş ve müsmir bir barckette bu-

.. lunmasını bekledikleri halde. Bugün 
hiikftmetlerinin Triete'nfo istikbalini 
düşünm...ftŞini, tutuğq hattı hareketi 
değiştirmpşini ''e Hal>~istanı muha. 
fazadan emin olmp.k için İngiltere ile 
hemen bir anlapma imza etmesini ~k 
acı kar~ılıyorlar. 

Berlip, 10 (A.A.) - B. Hitlerin hu
susi treni, Vanzeden itiooren 17 kilo
metrelik mesafeyi iki taraflı mcşale 
taşıyan nasyonaJ sozy~füt kıtaları ef
radının arasmd~n geçerek saat 22,45 
de Bcrline vasıl olmuş ıe B. Hitler 
istasyonda baıta fareş"'1 Göring ol
mak ü~re bütün devlcıt 11c parti yiik. 
sek meıpurları ~rafı,ndtuı k~ılan
:pııştır. Berlin halkt, ~· lf.ıtlere ha.r&
retli tezahürler y.ap.ıntştn·. 

Sudet Almanları hakkında 

Londra, 10 (A . ..ı\.) - İyi malumat 
elan ma.~a.!ile nazaran $üdet meselesi 
9akkında lngilt~re tarafından Be,rlin 
ve P~&gda yapılml§ olan tc.~ebbüsle,r 

her iki pa>;itahtta. bir uzlaşma. zihni
yeti ilç ~arşılq.w.ı;ıı' işe de he.nilz ame
U hiç9ir n.ctice tevlit etmemiştir. 

BWU.k Britanya. ~~linin noktai na. 
zarı hakkında sarih izahat almak için 
B. I•'on RibJ>çnvopun. avdetini bekle-
mek ı;necburiyctindedi.r. • 

B. Krof Wıya. gc;ılinq muail.eyhm me-

selenin iki t~afın :rızaşiyle h8ıllini te
ı;niı;ı içiljl. her türlü mc.saiyı sarfetıue
~e amade bı,ılunduğwıu beyan etmi.§
tir. 

Maama.fih B. Krofta, B. Haynlay.n'i 
kafi d"rcccdç ta.tmW., için çolt dahay i
leri gi~c.bilrocktçn çndi~ etmc)fte ol
d~nu ıwx~emi~tir. 

:Mu.ı;r;ıaileyh, .{\lmanyıp;ı,ıl;l n\yet ve 
tasavvurları hakkındaki endişeı;ini de 
ileri sürmüştür. · 

italyan-Frans~z müzakereleri 
tekrer başhyaeak 

Faris, 10 (A.A.) - Salfilıiyettar 

mehafil, ltaıya - Fransa müzakerab
nm yakında tekrar başlıyacağını be
yan etmektedir. Ayni mehafil, son 
müzakereler esnasında hakim olmuş 

olan müsait havanın, B. Bitlerin Ro
ma ziyareti yüzünden tebeddüle uğra .. 
mıyacağmı umit etmektedirler. 
~ :alçndc~ l{ont Ciıµı.~nun. Ti'"an. 

dan avdetinden ııonra vç B. Bitlerin 
1talyayo. gelme~inden evvel kont ile i
ki defa görüşmüştür. 

ltaıya Hariciye nazır.ı, İtalyan _ İn
giliz itilftfına. mümasil bir itilM akdi 
için Fransa. tarafından yapılan teklife 
karşı prensip itibariyle hiçbir itiraz 
ileri sürmemiştir. 

jktisadi teşekküller hakkındaki 
kanun la~ihası 

Ankara,, 10 (Telefonla) - Scnna. ' nunların hükümlerine ve divanı mu
yea.inin. tamamı devlet tarafından ve- hasebatın murakabesine t.Abi tutula
rilmek surctile kutUlan ikti;:~adi teşek.- caktır. 

küllerin, teşkilatı ile idare ve müra- Bu gibi teşekküllerin şa,lahiyetli i
kabeleri hakkındaki kaqun layihası dare ve murakabe uzuvları \llllumi he
Mecli$c gönderihniı?f;ir. yet umumi mürakabe heyeti idare 

İ!Jbu kanun ~~üıulorine tabi ~k- meclisi ve umum müdürlükten ibaret 
küllr hü!tmi §Wiyet~ hıı.iz ve bu ka- bulu.rıacaktır. 
nunla kendi b..vıruıSi kanunları daire. 
sinde mali v~ idari muhtariyete malik 
olmak ve i:Qe~ş:Qtkri serm:ıyelerilc 
mahdut bulma.k üzere tesis ve hususi 
hukuk kanunl;:ı.rma göre ida,re edile
cektir. 

Bu kanun hükümlerine tabi te~k
küller tarafından kurulacak müesse -
seler umumi mülhak ve hususi bütçe
~ idare edtlen dairelere veya ser
mayelerinin en az yarısı devlet tara. 
fında.n verilmi3 müesseselere ait ka-

Toprak mahsulleri 
ofisi kuruluyor 

İnebolu vapuru Ofisin sermayesi 17 milyon lira 
facictsında olarak tesbit edildi 

kar@r 
İzmir 10 (Telefonla.) - I).'rizrnan 

mevkiinde batan İnebolu vapuru ka
zası muhakemesi bu~ neticelendi. 
Karar tefhim edildi. Suvari Mehmet 
Ali 9 ay on güne mahkum oldu. Bu 
kadar müddet yattığından ser~t bı
rakıldı. 

Diğer maznunlar ber!et ettiler. De
nizbank çqcu~ bqğqlan pplis Necmet. 
tine bin lira tazinİnat verecektir. 

Yugoslav harbiye na
zırı memleketimize 

gelecek 
Belgrad, (Hususi) - Harbiye nazı

rı Maricin Kazım Özalpın daveti üze
rine memleketimizi ziyareti kararlaş
tırılmıştır. 15 Mayıaj:a gidecek on ~ 
kalacaktır. • 

Tataresl\o sUralle 
BUkreşe dönüyor. 
Viyana, 10 (Radyo) - BükreştE>n 

bildirildiğine göre seyahat etmekte o
lan sabık RC"manya. Başvekili Tatarcs
ko seyahatiui yarıdıı bırakarak Bük
reıe dönecektir. 

Buna sebep olarak memlciletin 
bazı yeni siyasi kararlar alması arif\.: 
sinde bulunmasıdır. 

-o-

Hariciyede yen~ 
tayinler 

Ankara, 10 ('J.'elefo,nla) - ~nevre 
ba§konsolosu Numan Seymen ~inci 
dereceden dördünc"ye teıfile m,erl>ere 
nakledilmiştir. 

Barıelon b~kq~~u at Ca-
-:.,""'=-.-. .. :ı..;ı'VJ ~:ıA- :r"~-- 1 -, 

solosluk umurunu tedvir eyleme~ üze.. 
re dördüncli dereooyo ve doltuzuncu 
derece mc1ıl:lurlardan Üsküp Muavin 
konsolosu Ziya Akbll sekizinci dere· 
ceye, dördüncü dereceye nıcmuralar
dan Lahey Maslahatgüzarı Abdül~hat 
Apin üçüncü dcrcce.y terfian Viyana 
elçiliği başkatibi, Orhan Tahsin Gün
den ve Lahcy elçiliği ikinci kiltibi Men 
nan i'ebclcn derccelcrilo roerke.zo ,.e. 
Viyana. lçiliği ikinci katibi Bekir Nu. 
rettin Vergin de.recesilc. Lahcy elçili
ği katipliğine nakledilmişlerdir. 

Merkezden Kem.a~ Aziı Pay.m~ Vi
yana. ba§kOIJ8.olosluğuna, Tarik Emin 
Yeol:iey €ene:vred.e OenUyetiakvam İŞ:
ler.ini görm.c.k üzere derecesile Bem el
çiliği başkatipliğine U\)'in. eclilmi§ler
dir. 

Habeşistan 
(Üst tarafı 1 incide) 

Perşembe ııünü bu mesel~ etrafında 
müzakereyi açacağı zaman Negüs ce
va.p vere:cç4ti.r. 

Ma~ilyc, 10 (A.A.) 'r.T Haile Sela.
siye11in zov~si, bu ~balı M.ıı.ı;iyet pa.
~a. V.aJ>UfİXlc buraya gelm.i~ti.r. Nccll.-! 
şinin zevcesi, Londraya gitw.ektc ol. 
duğı.mu Ye Qr~ ~vcio~ mülB.ki ola
cağını beyan etmiş ve şu sözleri ilave 
etmiştir: 

"Ccnevreye gidip gitmiyeceğimizi 
bilmiyorum. I;Ierhalde kati olarak ln
giltcrede yerle§eceğiz.,, 

Cene''lje· 10 (A.A.) - Milletler Ce
miyeti konseyinin aleni celsesinde 
Lord Halifa.ks tngili~ - İtalyan fülfil'ı 
l;Wtkıı;ıda. bey:µıatta qulunmuştur. 

Lord Halifaks bu itila.fm, beYQelmi
lel akıl ve hikmet ve hüsnüniyet esa
sına. dayanmak ~iylc, bütün ihti
ıarıarın halledileçeğinc inananları teş
vik ettiğini söylemi§ ve itilfil'm bütün 
dünyanın "1Jluıni emniyet hissi üze
rinde müsait bir tesir bıraktıfmı ve 
umumi sulh için bir i§tir$k hissesi ol
duğunu tebarüz ettirıni§tir. 

Lord Halif aks demiştir ki: 
''İngiltere hilkQ.meti birçok hükiı. 

metlerle ve ezcU:ı11le Fransız hükfınıe. 
tile samimi Jl1linasebetl~r idame et
mektedir.,, 

Ankara, 10 (Telefonla) - Merkezi f·-------------
Ankarada. ~1mak üzere tktısat veka. Roıııa konuşmaları 
Jetine bağlı ve hükmi ıa.hsiyeti ha.iz 
toprak mahsulleri ofisi adli bir ofis ( Ust tarafı l incide) 
kunılacaktJr. Şüphe yok ki Almanyanın A nıs-

Ofisin buğday i§leri §unlardır: tur1·ayı Hhakmclnn sonra Orta A'f'J'U· 
Memlekette mühim istihsal m nta- pada yeni bir vaziyet me)dana gcl

kalarınd}.o istihsal edilen buğday fiat- ınlştfr. Almanya Tnnııda. kunetll 
ların-."l mustahsillerin satışlarında bir harp filosu yapmak karnnru ,·cr
normalin altına d~mesini önlemek i- mlştir. l.'nlnız bu karar A1mnnya
çin Vekil Heyeti kararile tesbit edile- nın Tuna hın-znsında takip ettJği ı. 
cek yerlerde ve tayin edilecek fiatlar- yasctfn :istikametini göst-0ımcğe kA· 
la. buğday mübayaa etmek ve bu su. fi gelir. Almanyanm Çcko lornk)n
retle buğday piyasasını korumak ve yı ortadan kaldırarak R-Omnnynnm 
tanzim etmek, stok bulundurma.k, iç buğtlnş ambarlarına. Te petrol dopo
vc dış piyasalarda buğday alnn satımı Jarına dnyannıa~ arzusu ile yandığı 
yapmak, buğday fiatlerinin müsteh- nıuhnk:knktır. ÇekosloTakyadakl u
lik halkr tazyikliyecek derecede yük- det Almanlnn hakkındaki Alman 
sclmcsine mMal bırakmamak, Heyeti taleplerinin bir taş He iki kuş ,,ır
Vckilenin vm-d@ direktifler dahilinde mak nıahiyctindc oldu~ gizil bir 
clış piyasalardan buğday satın alarak haldkııt de{.rildJr. 
memlelrnto ithal etmek ofis buğday- Alman~·amn 'tln emeli ;ranınıfa 5 0• 

dan b~k~ diğer hububatı da Vekiller lanIJc, rahutTirycstcyoinmek ikin· 
Heyetince verilçcek kararlarla. i§gal ci, hattA üc.;üncll dcrcccdo gcliı'. O· 
mevzuuno. alabilecektir. nıın için liftler l\{usoUni'nin Roma-

Ofis lilztım gqreceği yerlerde un ve daki n'ltlnuıa çcya.P ve~rkcn llrcn
ekmck fabrik\).la.rı da. kuracaktır. Ofi. ner hu<ludu h~kkında. on ~at'i temi-
2in sermaye~! 17 milyon lira olarak natı ,·ermiştir. Askeri tceşriki mc-
tçsbit olunmuştur. sai hc<leflcrlnc bile işaret etmiştir. 

Vekiller Heyeti kararile sermaye llalquld Mu 9linl nutkunda daha 
bir mi.ali arttırılabilecektir. Ofisin u. ziyade. battl a<leco Alman ,.0 ttal· 
m~i heyeti Başvekilin rei~liitindo yan mllli birliklcıi ile fa.şism e na • 
M8:1ıye, lkt.ısat, Ziraat, S,ıhhat Vekil· yonal sosyalizm idealleri U-ıcrindo 
lerıl. Meclisin biltço divanı muha.sc-- ısrar göstermiştir. İngiliz gazctclc
b~t ılstısat, :maliy~ ziraat encllmenle- rlnJn nutuklardaki bu ila(lc ,-0 üslüı> 
rınca her dcf as.nıda. kendi azasr ara- farkının ehemmiyetinden bahsetme
&mda seçece~leri ikişer azadan Şiıra.yı lorl yeı~iz <lc{.ıilıllr. 
~XlQt.:·o Dıvanr :Uuhasebat reislerin- J;'aka.t bl'dm tlkrtmlzoo nutukla-

e.q muteeekkH olaca\ttxr. mı tonu.n<lald :f'a:rklardan (lana mu-
-~ 

Serbest 
güreşler için 

Altın Atatürk kupası 
ihdas olundu 

Serbest güreşin ta.mimini emir bu. 
y.urmuı olan :sµyük ~miz. milli 
worlanmızın bp.şuıda gelen bu §Ubede 

birinci).Wi ka.zap,açak gr.u~ ver.ilmek 
üzere ''Altın Atatürk Kupası, ihdas 
c1mi§lcrdir. 
- Bı.ı bir.ipciliklcr, Tilı'kiye güreş f e
derasyonunun teşebbüsü ile önü.ıxıüz.. 

deki 4. ve 5 Baziı;an ta.r.ihlerinde Anka
ra §ehir stadında yap1Iacak ve birin
cili~le.re '.ı;'Uxldyen,in bütün gijreşçi 

gençleri iş~irals. edecektir. 
Bu Djl,WJ::ı.bakala.r için me.ı:nleketimi.1 

Olfı ~i büyük grupa ayı;ıl.r.:ıı3tır. Grup 
merkezleri Ankar~ Balıkemr, Diy,ar

...bnkır, Edirne, Erzurum, htanbul ls. 
:miz Ka.atamont.1; Konya, Sam.sun, Sey
han olarak tayin edilml§tir. 

J4:üsabakalş..rda bu gruplarda.tJ han
gÜii birinci o~W7Sa. ''Altun Atatürk Ku
pası, m o grup alacaktır. 
Tür~iye serbest gtire§ birincilikleri 

her yıl yapılaca&ından kupa serbest 
güreıı~i Türk gençliği için daioı.a ta
zelenen temiz bir reka~tin ınevruu o
lacaktır. 

Yani gruplar her sene kar§ılaşacak. 
lar ve bunlar arasında "ampiyon çıka
cak olruı grup takımı kupayı o yıl so
nuna kadar muhafaza. edecektir. 

-~ 

Amoy limanı 
Amoy, 10 A.A. - Amoy limanı bu 

sabah Japon harp g~mileri tarafmdan 
bombardıman cdilmi§tir. Bombardı

mandan sonra Japon kuvvetleri A.moy 
adasına taarruz etmişlerdir. 

Japon tayyareleri civarda ecnebiler 
tarafından meskl:ı olan Kulangsu a
da.ama ~annameler atarak Amoy a. 
dasınm işgal edildiğini bildirmişler 

ve ecnebilerden bu adayı terkettrlele
rini rica etmialerdir. 

Henkeu, 10 (A.A.) - Sala.lıiyettar 

Çin m:ı.hfilinden bildirildiğine göre 
Mençuko mıntakasmda muharebe de
vam etmektedir. Bugün öğleden son
ra yapılan mukabil taarruz neticesin. 
de Çin kıtaları LW1~ken~ini J;.eri. aı- J 
mı_şlardır. 

lmn olnn şey Hltlerin Roma.ya ge.1-
ıt.ac.zdon Cl vcl İtalyanın İngiltere ilo 
u.cnnmi bir anlaşma. imzalamış olma
sı, Bitler Rom~a mJsafir bulunclu· 
~ aUnlcrdo ~e Jı"raıs.o.. lln ..f'.nl•a ..... .., ı.ı.c;uı:- · -.ıı~ı uı_, o~şı nuı;:, wge.r ta• 
r.attaa iki sonodenborl imzalamnk:
tcan çcldn<liği l\lontrıö Boğ~lar nm
kaTclcslno iltihak otmiş bnlnnmıısı, 
nihayet evvelce Almanranm iştirak 
etn;aedlLrt, biç. blr beynelmilel müza
kereye giremem diyen lt.alyanın şim
di bUtlln bu anlaşmaları kendi bn, ı
na yapmakta oJnınsıdır. 

Bunun mannsı şudur ki C\'\'clce 
blribirlerine kar.,ı dikey (amud) bir 
vaziyette gijrüncn Bcrlin • Uoma 
ınihTCr:i Uo Jıondra • rnris mihver• 
lori şlmlH tnnı bir terazi şekline gir
miştir. Bu tcrnzinln bJr kefesi ln
glltoro ile F'ı:anr-ın iso <>teki kcfcs,i 
Almnnyayı tcş 1J e<ll,Yor. ft3lya l e 
beın Al~an>:n, heıv. de İngtıtcro ,.e 
Fransa kcfcsiylo bnğlnnan bir tcra,. 
zi kolu şeklini alınış bulunuroı·. 
l~lynnın ı\lmanya ile İu~ltcı."9 

vo Frans.'t. ara!iimda nlclığ'ı lllr\c .. tirl
cl rol Ç okos1010 nky~ m,cs.ı;lcslııtıo al• 
<lı1'ı ,·nziy~ft i~o \nuiz olarak görünU• 
yor: AIJ11anynn,w Çokoslo\'akya hak
Js.ınılıtki Wt'iho.-uı çmell~ri malll.m ol
masına. ı·~men lt.alyaı.un sfüfot Al· 
maııl,aruY'- ot.onoıul vc.rıııek esasına 

dayanım İngiliz vo Fransız tokllfle
rinl U~i.mm ctm~ i bun~ açık bir 
doliUdir. Çokoslt)\ a.lf;ya meselesi ~ 
]QAda Jng9i:6 ,.o Frans121 proJesinba 
tatbiki konu uluııkca Balkanlarda 
umumi nüfuz mınta~alal'Jlldan bah-
800ilmosJ. uzak b~ ihtimal olur~ ]{al
dı Jd bugiiokii Almanya ile. İtalya 
Balk$1llaı"IJl nutu'1' mmtakalann• 
Rynlabileeck he>(' Afrika topı:ağı ol" 
madlğını her memleketten dah• 
iyi tur ve biiüln diinyanm bllm<"ıP 
la'bımgolir kJ Balkanlar artık g~nıt
fbı acı tarihbıden ders almış mJllci" 
lorln meınlekotldir; bu mlUotlor ba,.
ka yerler.den ınUstemlokc aramadık• 
lan gibi herhangi bir tnratt.ıın es&" 
cek kuvvetli bir :rüzgllr önüne kat'" 

Jarak gözleri kapalı hareket c<leccJ 
kuV\·ctJcr değildir. Altmış milyoıt"' 

ltık bir klitlcy:l temsil eden Ralkafl' 
ldann anasiyascti miisııti haklar ~ 
monfaatlor çoıı:c'\"esl dnlrcsinclc tıct 
clodctlc dost olnrnk sulh içinde gfY 
çlnmolrtlr. 

ASJM US 



Tefrika Numarası: 24 
Yazan: Kur2 Ştromayer 

Aqı oqnatılirken • · 
1 den çingenelerin Biçare hayvana eza ce a e , 

ellerine bakan adam 1 '/ ••• 
Simdi ulıtıtana, ed.-ld•n Atman· 

uaua alt olan "Deud&d'' bazı orman• 
larda barınan D• umamf harpten 
6nce ortalr4ı kaarp kavaran rin11t• 
ne Ebtnder kardelltr çete&indtn 
Brnst, bir meulıtılltde yakalanmıı· 
tır. Fakat, kardtılerl Vllhelnıle Ha
man, nur.deler ncabaf~ 

Macaristanda Ştaynama.nger yakı
nında Durnbah köyUniln ön kısmında
ki ara tide. f aktrane birkaç ~tngene a
rabası duruyor. Bunlardan birinin 
dingiline sevimli ve ~rarsız bir &)1, 

burnuna ta.kılan zincirle bağlı. Bir ke
çi, arabanın etrafında boyuna fırdola
sıya ko§uyor ve bir köpek de devamlı 
surette, hav hav havlıyor. Atlar, yo. 
lun kenarındaki bir miktar ota boyun
lannı uzatmıelar, zar zor otluyorlar. 
Acınacak bir görUnU! var bu yerde .. 

Bumml& beraber, bu çingene )raşa
yışının görilnUIUndeki romantik m&D
zara artığı, romantizmin belli belirsiz 
izi, köy çocuklarını ora.ya. çekiyor. Ço
cuklar orada durup da muayyen bir 
mesafeden ağızları ~ık halde çinge
nelerin bUtUn tcf erruati!e görUntişünU 
seyrederlerken, a.nsıım arabadan bir· 
kaç kişi çıkıyor, ayının zincirini çözü
yor, ellerine sopalarmı ve salgılarını 
alarak. köye doğru yollanıyoralr. Sa· 
de ihtiyar bir çingene erkeği. pis 
mundar t.ocuklarla beraber arabada 
kalıyor; çUnkü kadınlar. ayı oynatı
lırt-.en dilenmeğe giderler. 

Ayı, yorgun argın, bumuna ta.kıh 
dehşetli acıtıcı hnll~ah zincirle çekile, 
Qekile, köye doğru sUrUkleniyor. Bu 
ayı. Karpatlarda.ki aslınm yanında, 

iı"°Jı,tıdftlefl e!İyf!c1'buJıircre't~~i\mH.: 
rerek, tahkir edilen bir hayvana karşı 
yapılan bütün tazyikin hesabını öde. 
tccek ve ~k haldı, pek yerinde olarak 
lruıan kılıklı cnnavnrlardan intikam a
lacak halde değil; biçare, yıpramı§ 

\'Ücudlil hayvancağız! Fakat, bir gUn 
gelecek, er geç hayvana acımrynnlar, 
ba§kn bir yoldan da. o1sa, t:id&Ue oo
za yiyerek. inim inim inliyecek, ıstı
raplar içerisinde mUthiş surette kıv
ranacaklar!? ..• 

Zincirle sUrUkJencn ayr, eimdi ken
dini gösterecek halde değilse de, ne 
de olsa bir ayıdır. Beri yanda durup 
haykıran çocuklar ve daha. büyük ya§

takiler, onu ne artık, ne eksik, sadece 
'bir ayı olarak görerek, karıısmda hem 
deh3ete, hem de hayrete kapıliyorlar. 
"Yürekler Acısı,, eza, cefala biçare a
l'nım oynablmasr, Durnbah köyünde 
hernen hemen bir hadise oluyor; fa.kat 
8adece bir tema§& hadisesi! 

Ayı, oynatılıyor. Çingenelerden bi
ti tarafından değnekle vurulan ayı 
0Ynarken, bir çingene de ha.Zin hazin 
krkılar söylüyor! Sonra bir ba.şka 
tlngene de, köpeği.ne ufak t.e.f ek bazı 
hUncrıer yaptırıyor ve dördUncU bir 
tiııgene de, çocuklarla Ya.§I büyüklere 
tllndekf kirli, yağlı eapkayı uz.atarak 
Parsa toplnmağa çalısryor. Başka Uç 
tingene de, o aralık durduktan yerde 
~ertnı kalçala.rma vura vura, oyun 

ltıı>osunu birnz daha arttınnağa., 
~enk ve eoşkunluk katmağa uğra§ı· 
b orıar. Dertten alaca, buta.ca Mvaplr, 
~ı kmnız:ı örtülU bir çingene kızı 

~::erek, erkeklerin arasında durup, 
~t Çalıyor. Onun çaldığı havalar, u
rl_ k nktsıı ve acaip nağmeli lıavalar-
'(lt, 

3'a l{öylUJer arasında, Durnbııha zi_ 
d !'et maksadile yolu dUşen bir adam 
lll~ ~ardır. O, bu "çengllçcğanc,. yi bir 
~a ddet sc;Tedcrek, hatt! uzatılan 
SoPkanın içerisine bir Kron da atıyor. 
de nr.a elleri ceplerinde, bir mUddet 
doı Çlngeneler ve çocukl&r arumde. 
le, ll§tyor; aşağı yukan dolaşıyor ~Y-. ., 
eıJ'.ingeneler, ona artan bir emniyet
'b •kle bakıyorlar. Bu adam o civar 

alfefnhı gf ylnf15tne ııisbetle, biraz 

fazlaca itina.la giyinmJştlr. ~& 
il bir ppka bulunan bu adamın 

i:1kı n fena! Evet, böyle bir bakış, 
. § ' ...... p oJucn1 ifoa eder; yalnız 

polıse meı.u>w u- 1h . 
polise mensup olan, böyle bakar. tı· 
mal o da ya Buda~~e, ya da Pres: 
burg polis miidUrlUgu mensupla.rm 

- Su gr.cen fT{1:t1 lmrn bana baltrp da 
oülrimıtdiölnin farl:rna vardın mı7 

- Elbttle: ıcni ilk gördü6ıim zaman ben 
de oülnıt.kltn l.:atrtmrıtıml 

dan biridir. 

Şimdi de fete bu yabancı herif. k~~ ( Kısa ha herler ) 
kin bakı~Jarla. orada bulunan .b?tun -----------
erkeklerin ellerini gözden geçırıyor. 
Maksadı ne? Ellere bakarak ahMm 
ıkaracak? Herkesin bu suretle. ka

;akterlni mi etUd ediyor bu herif a-

caba.! Ha? 
Evet. onun maksadı, hemen hemen 

bunun gibi bir şey! O, el~ b~arak a
radığı bir adamı bulmak ıstıyorl 

Çingenelerden biri olan Vithelm ~ 
bender, sağ elini cebine sok~u~tur. 
Ve sanki hiç bir 5CY olmamıe gıbi aU
kflnetle, şapkumı sol elinde tu~k, 
Dumbah köylülerinin burnuna dogru 
• tmnkta. parsa toplamakta. devam 

CM b 
hallnded!r. Ay1 da.nsederken. ya an~l, 
elleri tetkikle meşguldür. O da Vıl. 
helm Ebender gibi davranıyor; tıpkı 
onun gibi·. sanki, hiç bir şeyin f arkm
da. olmamı§ gibi aptal aptal dola§Il~ak
ta o da! Her ikisi de ancak za.hıren 
böyle, Uı.bii ! . 

Bu ellere mer8klı meçhul ada.m, a
}'l oynattın ve parsa toplayan c;in!e
neler, köyün başka bir l·erlne dogru 
yUrUyUnceye kadar orada uyaJanıyor. 
Sonra, f evkal!de acele ediyor. Bisik
letle en ya.km candarma kara.koluna. 
doğru yol alıyor; bisikleti virajlardan 

c;ı~casına bir sUratle s~~yo~ ~· . . 
Kara.kolda va.ziyeU anlatıyor. Gayet 
clddl ve tel~tlı ola.tak. bulduğu kaba
dayı birkaç xfGile yapılacak ~yl ko.. 
nuşuyor. Kendisine misafir olduğu 
kayın biraderfle de bu mevzuu konuş
tuktan sonra, bir saat geçip geçmeden 
hepsi hazır; croıda.nna da tabii bera
ber! 

Çingeneler, henü.t köyden dönmUı 
olamazlar. Ayılarını her zamankinden 
fazla oynatmak içfn vesile bulmu5lar
dır. Belki de her zamankine nisbetle 
bir Kron daha fıızla kazanmışlardır. 
Böyle tahminle pl~n h.azırlryanlar, ya. 
bancr, kaymbiradcri, ba,ekatan, ca.n
darma. arabaln.rm bulunduğu yere 
geldiklerinde, çingeneler eşyalarını 
derleyip toplayarak, hareket etmek 
üzeredirler. Cundarma, sesleniyor: 

- Durwi: 
Zabıta memuru, erkeklerin sal har 

tinde durmalan, blr ı;ıraya dizilmeleri 
ıu.zwnunu bildirerek: 

_ Haydi çabuk; dfyor; şöyle hep 

bir sıraya! 
Çingeneler, hiç ses çıkarmadan de

nilen şeyleri yapıyorlar. Durnbab k().. 
yU erkekleri de, ara.baların etrafını 
sannı~lardır. Hiç kimse çevrilen dai
reden dışarıya çıkamaz. Kadmla.r da 
bu daire içerisinde kalmak zorunda. 
dırlcır. Dışarıya çıkmak? Hele eğerleri 
Uzerlerlne \•urulmue beygirler, katf y
yenl Ha §Öyle! Böylece de, çoktanberl 
arananlar kaçıp kurtulamazlar artık! 

(ArkGM oor) 1 

'1- ADANADA Kesantlı köyünde sev
diği adama varmak maksadllo sevgUl
slnln kansmı ve çocuklarını bala IU1le. 

nik• kan3tırmak ıruretUe öldUren A:v1e 
kadm idam edilm.l5t1r. 
~ KURBAGALl derenin temWenmell 

i§l bütçe darlığı yUrunden gelecek se
neye bırakılmıştır. 

11- UÇ aylıklnrmı almadan ölen tekaUt 
ve yetlmlertn mi.aftan bundfn böyle 
vereaelerlne verilecektir. 

• BELEDiYE iktisat mUdUrltı.f(i 111· 
besinin ivleri bir baylı artt.Jimdan mev
cut muavinliğe bağlı bir muavinlik daha 

ibda• olunacaktır. 
• AKTOR ŞADI bugUnlerde ıehri

mlze gelerek Ferah tiyatrosunda Kır
eehlr !cllletzedeleri menfaatine mU

samereler verecekUr. 
~ ŞlRKETI HAYRlYE boğaziçlne 

rağbeti çoğaltmak maksndile Tarabye. 
deki Takatlıyan ve Ss.rıyerdeki Canlı 
balık lokantalan ile anlqm11, halka bu .. 
mda yemek yemek için biletler ibda• 
etrncğc karar vermt§tir. 

• ANKARADA yeni kurulan h&Ik 
bankası SnUnmUzdekl gUnlerde !aallye
te geçecektir. Bank&nm idare meclisi 

ıl'~ala.n 19ecUmlotir. 
• U<e;l1N milddel beklemlf ve bosuJ.. 

muş olan rontgen filmlcrlııbı •tılmaa.. 
na m.lnl olmak ve hastaların milfkill va
ztyetto kalmamalarm.ı temin etmek n. 
zere önUmUzdekl Temmuzun blrlııden 

itibaren memlekete girecek tllmJerfn 
hangi tarihe kndar istimal edilebilece
ği ambnlAjlnrma l§aret edilecektir. 

• Dlı'N Bnşvcktlletten gUmri1k ve ln
bisarlnr vekAleU knnalile bnt1ln gilm-
rüklere resmi muamelelerde memurla. 
rm immlarmı soyndlarile beraber kul· 
lanmaları icap ettlğjnl blldlrmiftlr. 

• lST ANBUL gtlmrUkterino gelen bir 
habere göre, yakında memleketemlze 
Pencap mallyo komhıeri Mr. M. L. Dar
llng gelecektir. 

Komiser köylUlertn hayat eartlannt 
ve Cumhuriyet rejiminin halka temin 
ettfii fa)'Clalım tetkik edecektir. 

• DUN sabah aaat 11 de Oda idare 
heyeti toplannul. esnaf cemtyeUerl top. 
Jantıııırmı tasdik etmlgtlr. 

• DUN fiatı 70 kunıftaıı ıu b&Jye 
tlftık eatJlmJ1ilrr. TiftJJc satqlan bu haf. 
ta o kadar hararetli olmam11trr. 

OUlM 
Sabık köprOler mfihendiai ve Nafıa U

mum madnra lbnıhlm Etem •erat etmlttlr. 
Cennzesl dfın Ynkncık Mnatoryomundan 
knldınlmış, nomozı Bc~·azıt cnmllnde kı
hndıktnn sonra okrııb:ı "e dostıannın el
leri Oıotnndc i\fcrkczcfcndldckl aile mezar
lıf?ın:ı cfofnedllmlşllr. 

Kedcrdldc allesfne taıf~etlerlml!I an:e
dcrlz. 

ceııat 
1 

Meşhur .tngiiiz heccav ve romruıcrsı Sritt, yaya gezmeği çok sever.I 

· Bir gUn uzak bir klSyde geoeliyerek ha.na misafir olmuş, fakat oda
~aışbir çiftçi ne ayni yatakta ya tm&k mecburiyetlnde kalmı§. Srift bir 

a.ra.hk sözü mesleğe getirmiş ve: 
ş ceııa.tıık zevkli ı~ fakat yolculuk olmasa, demiş. DUn altı 

kfei ;tı:, vfmdi de on kişi aamak üzere. Tiborne gidiyorum. 
Tabll ~lftçi dethal !Memıı ve muharrır geceyi rahatça geçirmlt-

1.-.. =----•=•=---------·• ..... ••n••••l'••••n•••••••••••n•• ...... • ......... -

Hakikat olan bir 
roman 

Genç romancıyı vakanın kah
ramanı gibi sevgilisi öldürdü 
Bir müddet evvel, Sof yad& çok me 

raklı ve ayni derecede acıklı bir hadi· 
se olmuatur. Bir roman gibi cereyan 
ede!! bu h&dise, csueıı bir romandu 
çıkmııtı:r. 

Hristo Diyonisyef isminde bir ro
mancı var. Bu genç, Elen& Hriatova 
isminde bir kızla sevişiyor. Uzun mUd 
dettenberf birbirlerine bUyUk bir eev
gi ve arkadaşlıkla bağlı olan bu iki 
genç evlenmeye karar vermlılerdir. 

Bu saadeti Hrlstonun yudığı bir 
roman bozuyor. Halbuld o, Elena ile 
olan aıklarmdan ilham alarak bir eeer 
yazmaya karar vermietı. 

Htistonun yazdığı romanda kendisi 
ve eevgillsi gibi iki kahraman vardır. 
Çok eevtılyorla.r .. Evlenmek UJJeredlr
ıer .. Bu aır&da. arala.rma difer bir ka
dın giriyor .. Romanın kahramanı olan 
erkek eevgillainl bırakıyor ve o ka
dınla yapmaya ballıyor. 

Terkedllen kıı mUteeaslr oluyor •• 
Umltslzllğe dilftlyor ve eeld aevglliıl· 
nt bir parkta, çiçekler arumda, ta· 
banca ile vurup öldtırUyor .• 

Roman bttmtcıtir. Fakat, romanm 
bir yenisi ve daha hakikisi hayatta 
başlayacaktı. 
Romanı yazmaya. nasıl Hristo ba§· 

tadı ise, hayattaki maceraya. da yine 
o başlıyor. 

Tıpkı romanda olduğu gibi, a.rala
rma bir ikinci kadm giriyor.. Hristo 
bu kadını eeviyor ve Elenayr terkede
rek, onunla beraber yapmaya bqlı· 
yor. 
Kız da, romandaki ka.hram&n gibi 

harekete mecburdur. Romandaki gibi, 
eski sevgiliini öldünneye karar veri
yor ve bunun için fırsat kollamaya 
Nıalnrn,.. 

Tesadot, bu aahrıenin de romandıkl 
gibi cereyan etmalne yardmı edJyor: 
Kıs bir gün, Hristo ile '9Dl aevsi· 

llslnin Sofyacl&ld bUyUk parkta bir 
geaintlye çıkacaldanni haber alıyor. 

Derhal tı.bancumı mantosunun oebi· 
ne sokuyor ve parka gidip yolla.rmı 
bekliyor. 

Tam Hri8to geçerken, tabancumı 
çekip ateş ediyor. Romancı, aldığı ya· 
ranm tesirile, derhal ölUyor .• 

Mahkeme, romanın tesiri altında 
kalarak dnayet l§lediğinl göz önünde 
tutuyor ve kızı yalnız bapee mahkfun 
ediyor. 

Elena bugün, bir umumt af netice
sinde hapfıııhaneden çıkıyor. 

Kralın kızı 
Loodradakl blrnllma

ylşte sUz s6yledl 
Geçen gUn Londra.da yapılan bir 

ntıınayiıte, iki genç kız, uzaktaki va
tanı.arının iıtlklA.line yardım içln nu
tuklar s8ylemişlerdir. 

Bunlardan biri, eski Ha.be§ impara
toru Haile seıa.siyenin km prenses 
Tsay, diğeri de Çinin Paris sefiri Ve
llngton Kunun km :Mis Kudur. 

Bu iki kız da, memleketlerinin naaıl 
t.ecavUze uğradığını, milletlerinin bu 
t.ecavUze karşı nasıl ça.rpıştıkla.rmı 

anlatmıalar ve bugün istiklMlerini ko· 
nuna.k için mücadelede olduklannt 
aöylemiglei'dir. 

Prenses Toy sözleri arumda ıun· 
tarı söylemi§tir: 

"Ha.b~ler bugün h"1' oomankindmı 
~ w.-~ lHJ.1,...-orlar • .Son bir 
IJayf'tlt olclrfM, wfoMaflanmtn taffk· 
1ct1' '9ifl 91Mtma1c temen~ bulu.
mıyorum.,. 

Habet kralmm kızı, sözlerini biti
rirken. lngillz h&lkmm Habet milleti
ne kareI gösterdifi sevgiye te§ekkUr 
etmiştir. 

Misla Ku da uırla.rdanberi büyük 
mir medeniyet sahibi olan Çinin J&· 
pon istilasına nasıl haksızca uğradığı .. 
nı söylemi§ ve demiştir ki: 

•'Bugün Çin milleti birleşmiş bulu· 
nuyor. Hatta, tarihte ilk defa olarak 
bu kadar birlegınif bulunuyoruz. En 
sonunda zaferi knana.cağmıu.a. emi
niz ve buna bUyUk bir itimadnnız 
var.,, 

Görüp düşündükçe: 

Pazarlığın kalkışı 
YAZAN: s. Gezgin 

iki kunıa.ı, maldan, itten anlar lld 
adam anamda pazarlık, öotuna har
canan kareıhklı bir emektir. Piyasa
da yeri olmayan, IU.ıwnsuz bir emek. 
Fakat bu yersiz ve ltızuınauz emek, 
TU.rk puarlarmda :ı.sırlardanberl har
canıp durdu. 

Pazarlıkla eatanın da, alanın da bir 
tek hedefi vardır: Aldatmak! Alan 
nuıl aldatabillr? dlyecebinlz. Belki 
bıktırarak, karlmmdakinl bımalta· 
rak, §8.0kma döndürerek. Fakat sata· 
mn, otuz kunıfluk bir malı, elliye Btlr
mefe çalıvması adeta bir haktır. 

Hiç kimee çıkıp da. bunun bir do
landıncılık, bir Jıınnzlık oldufuııu 
söylemez. Halbuki dtltUnllnce bir malı 
değerinden fazlaya satmakla, çalmak 
arumda, ahlAk bakımmdan, bir ayrı
lık göremeyiz. 

Pazarlığm, "llstilnkörU,, 111, "Qekl. 
p çekife,, al vardır derler ve buna. 
katıanamayanlarm aldıuım.alarım mn-. 
bah görllrler. 

Niçin mnbah olsun f. F4er' bayle bir 
suç mUbl.h •yılına alıcmm borcuna 
kalp akçe De ödemesini de mllbah 
uymak gerekmez mı? Bfrfnfn yaka-
11111& llnlan lda1et peaQllll qm .. 

kinin vurgunlan içinde yan gelmesi
ne aee çıka.rmasm? Bundaki açık ada
tetaizlliği örtmek kabil midir? 

Geçenlerde, Türkiyeden pazarlığın 
kaldınlacağı ısöylenmiı ve herkes, bu 
nokta etrafındaki dil§üncelerini yu
nuştı. Bilmem nasıl oldu da, ben bu 
ige kangacak vakit bulamadım. Doğ
rusunu isterseniz pazarlığın k&lk11m
dan en çok sevinecek ve kir edecek
ler arasmdayıın. Ömrümde bu cam
bazlığa hiç akıl erdiremedim. Bana 
öyle geliyor ki, eimdlye kadar bu yüz
den ettiğim zararlar, bir araya to~ 
lnua benim de bir apartmuunın olur
du. 

Bereket, artJk bu beli.dan Jcurtula
yoruz. Ha vadia gerçek çıktı. DUn ge
len Ankara telgraflarmda, bu kanun 
llylhasmm encümenden Meclüıe g&a
derlldlfi ve yakmd& mflzaterMIDe 
baeianacatı ha.her veriliyardu. Tabii 
bu kanunu yapanlar, onun. herhangi 
btr hile ile çlinenmeelne de p yum. 
m&yaca.kla.r; Mnafm ba dejtllMCle 
bpılae&k yeni kUIAhla.r rUyuma dal
malarma aed geken siperler kuracak-
lardır. . 



Garip memleketlerde 

Yüz gün oruç 
tutan insanlar 

Hırlstiyanlar paskalyeden beıJ haf
ta evvelisi oruç tutmağa başlar. Fa
kat, onların oruçları yağsız yemek 
yemekle geçer. Müslümanlar ise, bü
tün bir ramazan. ayını oruçla geçirir. 
Fakat oruç tutan yalnız bu iki din 
erbabından ibaret değildir. Budha 
mezhebine mensup olan in.sanlar oruç 
tutmak rekorunu yüz gün aç otur
makla. kırarlar. Gotoma Budha'nın 

dini hemen hemen dünyanın 'her kö
gesine yayılmış olan bir dindir. Hint
liler, Birmanyahlar, Siyamlılar, Çin
liler, Japonyalılar ve hatta. Avrupa
nm bazı yerleri hep Budha mezhebini 
liabul etmişlerdir. Mesela, şimalt Hin
distanda da başlıca dint ldetlerden 
birisi mukaddes nehirlerde soğuk f 
günlerde yıkanmaktır. Cenubi Hindis
tanda ise, bu §Ckilde daha bir çok 
gadp adetlere rastlanır. Llkin Budha 
mezhebinin en taassub:ınc lm'~lIDtlc 
tatbik edildiği yer de Japonyadır. İn
sanlar onar onar bir araya. tolanarak 
oruç tutarlar. Bu orucun ismi de 
(Kardeşçe ölüm) dür. Grupların her 
biri bir papasın idaresinde bulunur
lar. Toplandıkları yer ya bir manas
tır veyahut bir mabeddir. 

Oruç müddeti yüz gUn olup dünya 
dinlerinin içerisinde en uzun müddet
li olanıdır. 

Kardeşçe Ölüm 

(/{ardcşçe Ôliım) 

arzıısu tutırnlar 

buzlu su ile yıka-
mrlar •• 

bayramlar yapılır. Mesela Birmanya
da oruç nihayeti günün ertesi ağaç 
bayramı başlar. Çiçeklenmiş ağaçları 

köklerinden sökerek yağa bular ve 
tutuştururlar. Bu yanan ağaçları yüz
lerce kişi köy köy, mahalle mahalle 
dolaştırarak (Budha) nm mabedine 
götürüp avlusuna. yerlestirirler. 

ikinci Beş Yıllık Sanayi 
Programı 

lltlnoi ~ 7,llık cıanııyl :ıırnzr:ıınu 

hazırlanmış olduğundan pek yakında 
tatbik mcvkiine konulacaktır. 

Bu programla. hükumet memlekete 
yeniden, 8 fabrika daha kazandıracak
tır. Bu fabrikalar, Südkostik, Asid 
Solfrik, Süperf osfat, Seramik, Hamızı 
Azot, Çelik, boru, çimento fabrikaları
dır. 

Bunlardan çimento Erzurumda, çe
lik ,,.e boru Karabükte, diğerleri de 
memleketin muhtelif yerlerinde kuru. 
lacaktır. 
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Prost Şehri Geziyor 
Evvelki glin şehrimize gelen şehir 

mütehassısı Bay Prost dünden itiba. 
ren şehirde tetkiklerine başlamıştır. 

Mütehassıs bu sefer İstanbul ve Bey
oğluna ait tafsilat planlarını bazırlı
yacağı gibi Kadıköy ve Üsküdarm 
nazım planını da yapacaktır. 

Üsküdarda lfozguncuğa kadar olan 
kısım ile Bostancıya kadar olan saha 
dahildir. Boğaziçi hakkında ayn bir 
plan hazırlanacaktır. 

14 Y atın<la Bir 
Zati Sungur 

!ngilterede on 
dört yaşında bir 
hokkabaz kız be
lirmiştir. Bütün 
gazeteler kendisin 
den bahsediyor. 
Sahneye çıkmış, 

filmi alınmış, ay -
rıca televizyon is-
tasyonlarından bir 
çok kişilere göste
rilmiş !. 

Bu küçUk kız, esrarını kimseye bil
dirmediği birçok hileler yapmaktadır. 
MeseUl elini havaya kaldırıp avucunun 
içerisinde bir sey yokken, avuç dolusu 
para çıkarmaktadır. 

Bir halat üzerine Uç düğüm attığı 
halde bu düğümleri kaybetmekte ve 
yine aynı halatı üçe böldüğü halde az 
sonra hiç kesilmemiş olarak ortaya 
koymaktadır. 

Lusil ismini taşıyan bu kız, şimdi 
birçok kumpanyalar tarafından isten
mekte ve bilhassa evveıa memleket 
dahilinde sonra Avrupnnın muhtelif 
şehirlerinde seyahat etmesi için· tek. 
lifler yapılmaktadır. Fakat annesi, kı
zının henüz pek genç olduğunu ileri 
sürerek buna müsaade etmiyor. 

14 yaşındaki Lusil bir hokkabazın 
kızıdır. Gösterdiği hilelerin esrarı 
kendine sorulduğu zaman, "ben baba
mın yaptığı tenbihi dinlemeğe mecbu
rum. Hiçbir §ey söyliyemem. Yoksa, 
hokkabazların ananesini bozmuş olu
rum,, demiştir. 

14 yaşındaki kız, bilardo yuvarlak
larını bir saniye içinde kaybettiği gibi 
iskambilleri de en tecrübeli hokkabaz. 
larrm gösteremiyeccği bir maharetle 
karıştırmakta herkesi hayret içinde 
bırakmaktadır. 
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f ngilterede Yeni Bir 
Askerlik Usulü 

Avrupa gazetelerinin verdikleri ma.
lfımata göre lngilterede kara ordusu 
için yeni bir askerlik usulü kabul edil
miştir. 

Bu usul mucibince 18 .üe 24 yq a,. 
,...,-.nft.,!I il hın atı,..~,,. .. 'h .... ..z~- ,. ___ • .. .. 

senelik bir müddet için angaje edile
bilecektir. 

Bu suretle kaydedilen askerlerin ta
ahhütleri muayyen müddet nihayetin. 
de 9 sene için daha uzatılabilecektir 

ki yekftnu 21 senelik bir askerlik de
mektir. 

Bu 21 senelik askerlik müddeti ni
hayet bulduktan sonra askerler haf
tada 14 şilin bir tekaüt maaşı alacak
lar<lır. Bu suretle lngilterede kara as
kerliği de bahriye askerliği şeklinde 
bir meslek halini almış olacaktır. 
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Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Dünkü Gezisi 

Çocuk Esirgeme Kurumu Galata 
Kamunundan: 

Geçen yıllarda sayın halkımızın bü
yük bir rağbetini kazanan Galata ço
cuk Esirgeme Kurumu Deniz gezisi 
bu yıl da 11 - 6 - 938 günü yapılacak- ı 
tır. Biletler Galata nahiyesi binası i
çindeki kurumumda satılmaktadır. 

Kardesçe ölüm adı verilen bu oruç
larda, dfğer insanlar vücutlarını din 
uğrunda Jizım geldiği kadar azaplan-· 
aırmak için, senenin en soğuk ayları
m intahap ederler. Bu oruçlu insan
lar sabahın üçünde, ayakta olmak, 
geceleri ise, saat 11 de yatakta bulun
mak mecburiyetindedir. Bu oruçlu 
in.sanları, nerede olursa olsun daha. 
ilk görüşte seçebilirsiniz. Bütün oruç 
milddetince beyaz ipekten ve astarsız 
birer cübbe giyerler. Bu müddet es
nasında ne tra.~ olabilir, ne de saçla
rım kestirebilirler. Bir kaç hafta i
sensinde hepsi insanı korkutacak bir 
şekle girmi§ olur. Bazılarının saçları 
ibu ~ oruç günleri müddetince, o 
kadar uzar ki adeta kadın gibi topuz 
yaparlar. Kardeaçe ölüm günleri. hep 
böyle geçer. Her iki saatte fucrlerin
deki cübbeyi çıkartarak çırıl çıplak 

olur ve üzerlerine su dökerler. Fakat, 
asla kurunınazlar. Derileri kendi ken
dine kuruyuncaya kadar mütemadi· 
yen dua ederler. 

Heykelini yapmak için 

Ağaç ihtifali eri 
Yüz gün oruç tutan bu adamlar an

cak glinde bir tabak et yerler. Japon
yada kardeşçe ölüme iştirak herkesin 
harcı değildir. Muhakkak yirmi beş 
sene hiç hastalanmamış olmak şart

tır. lııte yüz gilnlük oruca tahaınmtil 
edenler bilahare çok büyük bayram 
yaparlar. Halk kendilerini davul zur
na ile eğlendirir; ve genç güzel kızlar 
mütemadiyen oruç kahramanlarını 

yelpazeler. Genç dclilfanhlar ise, yüz 
sünlük maç mnuında bu dindarların 
tbıeırterlne ta~ımı§ oldukları eüppeleri 
öperler ve bunlara diri (Budha) lar 
diyerek tapınırlar. Bu büyük orucu 
müteakip bütün Budhist dünY.asında 

Nevgorklu bir hegkeltraş bir 
dansözü öldürdü 

Nevyork polisi herkesi hayrete dlişU
ren bir cinayet hadisesini meydana çı
kannı.stır. Bu cinayeti i§liyen adımı 

Nevyorkun tanmmı§ heykeltraşlarmdan 

Hardinzston, öldürdliğü kadm ise yine 
Nevyorkun en güzel vücutlu dansözle -
rinden Gcrda Malcydir. 

Güzel heykel meydana getirmek isti -
yen heykeltraş, dansözlin vi.icudündcn 
alacağı örneği güzel sanatlara eşsiz bir 
eser hediye edilecek derecede milte -
nasip bulmuş ve kadını kaçırnrak öldür
müştür. Aslan Danimarkalı olan kadm, 

· heykeltraşın yakın dostu olan Mnloy i

simli bir ressamın karısıdır. 
Ncvyorktaki Alhambra barında dan

sözlük eden kadm bu ressam ile çok ya
kında se,·isorek ıwlcnmiştir. Heykelh'aıı 
kadının vücudünli model olarak kullan
mak için ressama rica ctnıi§ ise de, ka-

rı koca buna razı olmamışlardır. Az bir 
müddet sonra kadın kaybolmuştur. Res-

sam, karISinrn kaybolduğunu polise haber 
vermiş, yapılan ara§tırmalar neticesinde 
dansözün ölU vücudil heykeltraşm atel
ycsinde bulunmuştur. Başta Smol ismin
de bir dedektif olduğu halde heykeltrn
§ın atelyesine giren polisler orta yerde 
henüz başlanmı!J bir kadın heykeli gör
müşlerdir. Bu kadın,' genç ve güzel dan
sözdür. Dansözün ölü vücudü ise formol, 
lzol ve silikat mayii içinde bulunmuş.. 

tur. Heykeltraş, ölü kadının vücudünü 
çürüyüp kokmamıı.k için bu mayün içino 

koymuş ve heykeline model ittihaz ot- ı 
miştir. 

Tevkif edilen heykeltraş kara.kola gl5-

tilrülürken yolda kalbi durarak ölmüş
tür. 

Balkan Haberleri: 

Bulgar Sobranyası 
toplanıyor 

Sof yada tarihi mühim iki 
kon/ erans verildi 

Bulgar Sobranyasr bu ayın 22 inci 
Pazar günü toplanacaktır. Dört sene
lik bir kapanıştan sonra kamaranın ye
niden i~timalar yapması komşu mem
lekette siyasi yeni bir devrenin başla
yacağına alamettir. Yeni yapılan inti
hcp kanunu ile mebusların sayısı ya
rı yanya azaltılarak, evveK:e 2i2 i· 
ken şimdi 160 a indiril:niştir. Bulgar 
gazetelerinin yazdığına göre eski par
tizanlık rejiminin doğmasına meydan 
verilmiyecektir. İntihap olunan yeni 
mebuslardan bir ~oğu Kral Borisin 
istediği şekilde memleketin partisiz o
larak demokrasi prensiplerle idaresi 
taraftarı olduklarını bildirmiştir. Ka
mara azalan hükOmete ekseriyetle iti
mat beyan ederlerse ilk yapılacak iş, 

di:irt senedenberi çıkanlan muvakkat 
ktnunlan ve ''Kimon Görgiyet, general 
İzlafet, T<>şef ve Köse İvanof hükQ· 
metlerinin şimdiye kadarki icraattan· 
nı tasvip etmek olacaktır. Yeni mebus
lar bu ağı.r yükün altına girmeyi kabul 
ederlerse Köse İvanofun Bulgaristam i
dare etme~e devam edeceği muhakkak
tır. 

Sofyada Verilen Bir 
Konferans 

Sofya Üniversitesi tUrkce Lektöril 
profesör Galab Galabof, Bulgar tarih 
kurumu namına Bulgar ilimler akade
misi salonunda mühim bir konfeJflll'lS 
verdi. Konferansın mevzuu: ''Bizans 
ır.üesseselerinin Osmanlı müessesele
rine tesiri haklan.da Türk alimlerinin 
bakımr,, dr.r. 

Muhterem profesör konferansını, 
profesör Köprülü Fuadin ayni mevzua 
dair yazdığı bir eserden aldığı ilham 
t'2erine vermiıtir. ?tfUnakaplr olıır.ıllt 
.... '"'.t' v•Ulldll .ııı.u•ucı duı.ıu t.HLl..1 uuıı:ta-

larına Bulgar 'tarih t.:emiyeti azaların
dan itiraz edenler bulunmu1tur. Fakat, 
profesör Galalof KöprüKinün tezini 
rr.üdafaa ederek muterizleri susturmuı
tur. Zora gazetesinde hulasa edilen bu 
konferanstan başka profesör Galalof, 
"Bulgar tarihi için Osmanlı - Türk 
kaynakları,, namında bir eser de neı· 
retmiştir. 

Annuaire de L'urupersite de sofia 
Fakulte nistorico - philologique -
'l'om xxxıv. 2 

Bulgar Üniversitesite neşriyatr ara
sında tabolunan eserde profesör Ga
lalof, orjinal bazı Türk vesikalarının 

suretlerini bastırmıştır. Mir gazetesin
de de tefrika edilen ~er, Osmanlrlarrn 
Balkanlardaki idaresinin dürüstlüğünü 
göstermesi itibarile bizim için kıymet
lidir. 

Kadın Futbol Timi 
Yugoslavyanm Borovo kasabasında

ki genç kadınlar bir fudbol klübü tesis 
etmiştir. Balkan memleketlerinde şim
diye kadar yalnız kadınlardan müte-

•• ; 1 w 

şekkil bir fudbol timi yoktu. Y~ 
lav kadmlarının Balkanlı kadınlar ara
sında ilk defa olarak böyle bir tim te§
lril etmeleri büyilk alika celbetmiftir. 
Borovo kadın fudbol timine, Tenörlo
ri tarafrndan biltün fudbol kaideleri 
ögretilmiştir. Bu kasabadaki Bata fab
rikasında çalışan işçi kadınlardan çoğu 
klübe aza olmuşlardır. Kadınlar ya• 
kında V i y a n a d an g e 1 e c e 1C 
kadın fudbol timi ile ilk 'beynelmilel 
müsabakayı yapacaklardır. 

157 "Demir Muhafız" 
Azası Manaabrda 

Müfrit bazı tclkinlule dost Roman .. 
ya meırileketi dahilinde senelerdenbcrl 
bir çok mUnasebetaizliklerc sebebiyet 
veren Demir muhafızlar te§kil!tr, Re>
men hükOmctinin emrile dağrttldr. Bu 
teşkil4tın reisi olan Kordelyüa Kodre1 
yanu tevkif edildi ve ecnebt hüki:mıet... 
ler namına casusluk ettiği anlqıldı. 
Bu gımank unsurlar kanunun pen
sesine teslim edildikten eonra dost 
memlekette sükOn ve asayiı tamamile 
iade olundu. (Her §ey vatan için) na
mile bir parti t~kil eden bu terrorlst 
ıebeke azasından en nilfuzlulan olan 
157 ki§i Romanya dahilindeki muhte
lif :manastırlara gönderilerek polisin 
ıkontrolu altına konuldu. · 

Hırvatlar Lideri 
Belgrada Geliyor 

On sene evvel Yugoslıav İakopffti. 
nasında vuku bulan kanh bir hldise 
esnasında Hırvat çiftçi partisinin lide
ri Stepan Radio ile iki arkadatı 61.dtı· 
rillmü§lerdi. O gUnden itı"baren 1111'-- - -
lideri Maçek Zağrepte oturuyor ve 
Belgrada karıı da küakünlüğUn.U muha· 
faza ediyordu. 

Stoyadinoviç hük\l.rneti Yugoalavya
yı idareye başladıktan sonra meydana 
getirdiği pek çok dahili ıslahat ve harici 
siyasetteki muvaff a.kıyetlerinden bat
ka, doktor Maçek ile de geçen •en.e blzı
zat görUşmüştü. Yugoslav devletini 
teşkil eden Sırp, Sloven, Karadağ ve 
Bosnalılarla elele vererek çalrıan Stoı
yadinoviç, nihayet Hırvatları da Bel
grada zsındırmağa muvaffak oldu. Bu 
muvaffakıyetin bir neticesi olarak dok
tor Maçok yakında Belgrada gelece~ 
tir. Hadise, Yugoslav dahill vazi -
yetinde çok parlak inkip.flann uğurlu 
bir müjdecisidir. 

Bulgar Kooperatif Tiyatrosu 
f stanbula Gelmek lateyor 
BC1 altı yıl evvel şehrimize ve Anka· 

raya gelerek temsiller veren Bulgar. 
kooperatif tiyatro.su, memleketimize 
tekrar gelmek arzusundadır. 

Bulgar milli tiyatrosundan sonra en 
kuvvetli artistleri bir araya toplıyası 
kooperatif tiyatroda bilhassa Mimi 
B:ılkanska bir çok ecnebt sahnelerde 
muvaffakıyet gösteren büyük bir kadı!\ 
sanatkardır. Yugoslav gazetelerinin 
yazdığına göre, kooperatif tiyatro al'" 

tistleri bugünlerde Belgrad'da temsil
ler vermektedir. Yugoslav matbuat 
müdürü Lukoviç Bulgar artistlerine 
bir ziyafet vermiı ve muvaffaloyetlerinl 
tebrik etmiştir. 

Mahmut Necmettin DEUORMAN 

İzmir Havaliainden Alınaıı 
Koyunlar 

Belediyenin İzmir havalisinden s&' 
tm aldığı 2000 koyun bugün gelecelC" 
tir. Diğer taraftan !Karadeni mmta.kJ' 
smdan da kasaplık hayvan aımıııı' 
başlanacaktır. 
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Verem Pavyonu 
Heybcliadada. Sıhhat VekA!eti tar'' 

fmdan Verem pavyonunun inpatJ ~ 
nya. kadar bitecektir. 

Pavyona hasta kabulil ancak ~~ 
le doğru mUmkün ola.bilecektir. ~ 

rlia ~~t.ın1!"@ Dr, ~ 
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Marlen Holivutta pek 
mesut değil 

Mavi melek bir zamanlar Avrupada evlenmek 
üzere olduğu bir Türk talebeye benimle 

selam gönderdi 

Sinemacılarm dalına faaliyette bulu
nan muazzam teleskopları bugüne ka.
dar bir çok yıldızlar keşfetmiştir. Bun
ların en bUyUk keşifleri hiç ıUphesiz ki 
Alınan yıldızı Marlene Ditrich olınuştur. 

Dietrich ile tanışmam gayetle klasik 
bir ıckilde olmugtur. 

Bir gece :.:arısı Beverly Hillse'de ve
rilen bir suvareden dönUyordum. Orta
lık tamamen sessizdi. Ay ışığı etrafı 

nura garetmi§ adeta bir gündüz gibiy
di 

Her tarf sessiz ve tenha idi. Yaya o
larak Holivut yolunu tutmuştum. Yol 
çiçekli bahçeler içinden geçiyordu ve 
etraf palıniye ağaçlarile silslenmiştl. 

A.raSira yolumun Uzerinde bir villaya 
rastlıyordum. Bu villfilarm bazılarında 

sinema yıldızları oturmaktaydı. Hepsi
nin pancurlan kapalı ve ışıklan eönUk
tn. Sokak başının birinde kulağuna bir 
keman sesi ilişti; bu ses o kadar temiz 
geliyordu ki, ne bir rodyodan ne de bir 
gramofondan gelmediği muhakkaktı. Ho 
llvutta çalgı çalan pek az kiti vardır. 

Kaldırtın başında durmuş keman solosu
nu dlnllyordum. Çalanın bir musild§inas 
olduiu belliydi. Yayın .sesi o kadar ho3 
naimeler çıkarıyordu ki, sanki bir kon
ser veriliyordu. Tam bu sırada kaldırı

mın dif er ucunda polis gece devriyesi 
geziyordu. Benim uzun" uzun kaldırımda 
durmaklığnn polisin aUpheslnl davet et
mlf olacak ki, yannna yaklaşarak "biri
sin! ml bekliyonunuz ?., diye eert bir 
liaanla aordu. 

Hayır, beklediğim bir kimse yok. 
Yalnız au çalınan kemanm ho3 sesini 

dinliyorum. 
Dedim. Polisin ıUphcsinl tamamen 

gidermek için cebimdeki gazetecilik hü

viyetimi çıkararak: 
- Buyurunuz, hUviyetim! 
Amerikada gazeteciler polisin yar

dımcıları olduğundan gazetecilere kartı 
eon derece nezaket gösterirler. Bu cüm 
leden olarak ayni nezaketi de bana gös 
terdi. Pek kısa silren ahbaphğmıız iyi 
netice verdi. Polis memuru: 

-Keman çalan adamın kim olduğu
nu biliyor musunuz? 

Diye eordu. 
H-ayı:r, lAkln usta bir adamın çaldı

ğı muhakkaktır!. 

GUlerek: 
- Çalgı çalan Avrupalı yıldız Marlen 

Dletricb'tir. 
Afzmun açık kaldığını gören polis 

memura Alman sinema yıldızının her 
gece yatmazdan evvel penceresini aça
rak kemanla me3gul olduğunu ve ondan 
ııonra ışıklan söndürerek yatt.Iğmı ilave 
etu. 

- Yıldızın konserini dinlemek için 
buraya gelen olmaz mı? 

- Buradan geçenler ekseriyetle o
tomobillerle geçmektedirler. Keman 
sesini duymazlar. Yaya yilriiyenler de 
civarda oturan komgulardır. Bunlar da 
çalgıdan bıkmışlardır. 

Polis memurile böylece konuşurken 

keman sesi kesildi. Şatonun ikinci ka
tındaki ışığın söndüğilnü gördüm. Oteli
nıe dönmek Uzere polis memurundan 
aynldım. z 

Be3 altı giln sonra Amerikall meslek
daşianma bu meseleden bahsettiğim za
ınan hep beraber bir ak§am bu konseri 
dınlcmcyi kararlagtırdık. Jki otomobil 
~lup bir gece yıldızın evine gittik. Evin 
onUndo beklemcğe başladık. o ak§am 
llietrich beni mahcup bir mevkiie sok
tu ç·· kU · un çalgı çalmadı. Arkadaşlarım 

~nimle alay etmeğe ba§ladılar. Ertesi 
!Sanı ayni yere tekrar yalnız başıma 

ritUm. Mükemmel surette çalgıyı din
ledim • Otomobilimi biraz uzakta bırak-

biıındaıı Madene Dietricb'in. evinin ö-

Yazan: "'fuıran Aziz ısener 
nUnde dolaşıp duruyordum. Bir aralık 
kUçUk bir baa pencereden uzandı ve ba
na baktı. Birden ayağımın ucuna buruş. 
mug bir k!ğıt parçası dil§lU. Yerden ka
ğıt parçasını eğilip aldım. lçinden on se
nt çıktı. Meğerse beni dilenci zannet
mişler, gece karanlğında evdekiler 
renk verdiğimi görmediler. Ayağa ge
len para atılmaz. Uğur sayarak parayı 
cebime koydum. Bu esnada pencerenin 
önünde sert bir ses duyuldu: 

- Mary! •• yatmadın mı? Seni yumur
cak pencerenin önUnde ne yapıyorsun. 

Bir gillme peyda oldu; kUçUk ba§ 
pencereden çekildi ve pancurlan kapa
dı. Meğerse :Malen'in kUçilk kw imiş 
bana parayı atan •••. 

Bunu sonradan bUyilk slnema artisti
le tanıııtığım zaman kendisinden öğren-

dlın. 

Bir gün Paramount stüdyosunun neş
riyat şefi Mr. Krumgolcd'in sevimli sek

reteri kulağıma eğilerek: 
_ :Marlene Dietrich 7 numaralı atöl-

yede film çeviriyor, dedi. Şimdi hususi 
istirahat salonunda bulunuyor. !sterse
niz b:rlikte gidelim. Fakat mülakatını 
gazeteye yazılamaz. Bu şnrt, kabul e

derseniz, buyurun! .• 
Aksi tesadüf olacak ki yıldızla tanış. 

mam en kızgın ve aksi bir zamanına 
rastlamış bulunuyordu. Daimi rejisisörü 
Josef von Stembero ile kavga etmiş! .. 
Artistin salonuna girdiğim zaman onu 
gazcbc gelmiş bir kaplana benzettim. 

Salonun içinde fırıl fırıl dönüyordu. 

Bilmem ki stüdyo ne maksatla, beni 
böyle bir vaziyette kızla karşı kar§ıya 

koyuyordu. Aceba artistin sinirlerini 
teskin ettirmek maksadile mi? Kuvvet
le böyle oldu~'Unu tahmin ediyordum. 

Marlene bizim odaya girdiğimizi gö. 
rlince hemen bUyük bir nezaketle: 

- Pleose stepin. 
Diyerek yer gösterdi. Neşriyat büro

su sekreteri ile hasır kanapelcrden bi
rine oturduk. Artist ipekli pijaması ile 

yanımıza geldi. Biraz sekreter ile gö
rüııtilkten sonra bana dönerek: 

- Türk olduğunuz için sizi kabul edi
yorum. BUyük misafirimsiniz. Yalnız ga
zeteci olduğunu unutacaksınız. 
Verdiğim bu sözU yıldıza karşı tut

tıım. Şimdi üzerinden bir çok seneler 
geçtiği için görüştUklcrimizi hikayede 
serbestim. 

Marlene'In kendisine mahsus kalın 

sesile bana almanca anlalmağa başla

mıştı. 

- Bilseniz ben Türkleri ne kadar se
verlm. Almanyada Welmar şehrinde fili 
tahsil görürken bir çok Türk gençlerile 
tanıştım. Çok centilmen ve hoşa giden 
tiplerdi. Birisile az kalsın evlenecek
tim. Eğer bu Türk ile evlenmiş olsay
dım, accba sinema artisti olur muydum. 
(Yıldız mazi}i hat.Irlıyarak gUltncğe 

başladı) o arkadaşın şimdi Jstanbulda 
evli olduğunu ve bir çok çocukları oldu
b'UDU işitiyorum. Vasıtanızla Türkiyede
kl arkada larıma samimi selamlarımı 

gönderirim. Çoklarım isimlerini unut-

ı 
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Marlen Ditrih'in çeviraiği fı1m'le1'iüm üç ~ •• 

tuğum için toptan sellm. 
Yıldıza biraz da maziden bahsetmesi

ni rica etilin, anlattı: 
- Ailem çak mutaassıp idiler. Babam 

Prusyalı subaydı. Ailem içinde askeri 
bir disiplin isterdi. Ailemizin yegane 
çocuktan bendim. Çalgıya çocukluğum. 
d:ın beri hevesim verdı. lstidadıım gün
den güne arttırmaya başladım. Hergün 
teman ve piyano dersi alıyordum. Bir 
aralık Bertin konservatuarma da devam 

ettiın. 
zamanda ean dersrerile beraber 

fraıwzca ve lngillzce öğreniyordum. 
Ben her ıeyden evvel mükemmel bir 

ev kadmıymı. HattA bugUn bile yemefi
ml kendim pişirir ve temizliği de ken
clim. yapanın. Iıte bu ev kadınlığımm 
aayeslnde sinemacılık alemine girdim. 
Bir gUn evin camlarını silmekle meagul 
iken cam kırıldı. Sol elimi yaraladım. 

Iyileginceye kadar musikiyi bırakmağa 

mecbur oldum. Max Renhorett'un Ber
lindc ki tiyatroculuk mektebine devama 
başladım. Burada rejisör Jref von 
Stemberg ile tanıştım. Beni hemen an
gajman altına alarak Amerikaya götUr
dU. Holivutta Emmil Jannings ile Mavi 
melek filmini çevirdim. bundan sonra 
da Holivutta kaldım. Almanyada iken 
bir muharrirle evlenmiştim. Ondan bir 
kız çocuğum var. Kocam Almanyada ben 
burada çall§tnz. .Arasıra o beni, arasıra 
ben onu ziyarete giderim. Görilyorsu
nuz ki sinemacılıkta feragat 1lzmı. Aile 
hayatı yaşıyamıyorum. Çilnkll çok sev
diğim kocamdan ayrıyım. 

En sevdğinlz ıeyler nelerdir madam? 

- Bir kaç sene evvelisine kadar se
yahat etmekten çok hoglanırdmı, bugUn 
en sevdiğim gey deniz ve deniz sporla
rıdır. Hayatımın yegine neşesi kızım 

:May ile mUziktir. 

Bilirsiniz ki Holivutta herkesin bir 
muhiti vardır. Benimkisi en küçüğüdür. 
frenkante ettiğim insanlar hep ev ka
dınlarıdır. Toplantılarımızda yemek pi§i
mckten, evi geçindirmekten ve ev tan

ziminden bahsederiz. Bir aile kadını için 
bu bahislerden daha enteresanba ka 
bir bahis olabilir mı? ş 

A vnıpalı yıldıza Holivut hakkında fik
rini sordum: 

- Evvelce Paris apaşlarmı dünyanın 
en kaba insanlan samrdmı. Yanılmışım! 
Holivutlular ondan daha kaba imişler. 

Bunca senedir burada, Holh.Utta çalı~ı
yorum. lnanır mısınız tek bir centilme
ne rastlamadım. 

Dünyanın hiç başka bir köşesinde 
burada kazandığım parayı kazanmadı

ğımdan öteki Avrupalı yıldızlar gıöi Ho
livudun kahnm çekmek mecburiyetin
deyim. Fakat bilseniz ne zor. .Arastra 

insana asabi bir buhran geliyor. Sinema 
seyircileri Holivutta yaşıyan bir Avni-

palı artistin çektiği sıkıntının aceba ı.r. 

kında IDJclır?. 

Dk ~ömll§te Yarlene Dietrich haki
katte soğuk ve dolgun bir emprest.ton 
bırakıyor. Fakat yıldızla kan1111D&ya 
~ladığı zaman insan ne kadar yamldt
gmı ve bu bUyUk artistin ne tadar ki
birsiz olduğunu öğrenınil oluyor. 

Kadınlar koğu
şunaa bir kavğa 

MalıkUm Arap Melilıat 
Diğer Bir Kadın MahkUmu 

Jiletle Doğradı 
Evvelki gUn tevkifhanenin kadınlar 

koğuşunda, kadın mahkUınlar arasm
da bir kavga çıkını§, Arap Meli.hat a. 
d~da l>i;v mahkum, Emine Ayten is
m~de diger bir mahkfunu jiletle ytı.. 
zUnden ve vücudünün birçok yerlerin· 
den yaralamıştır. 

Vakanm ne yüzden vukubulduğu 

henU~ anl~~lamamış, fakat yapılan 
tahkıkata gore hadise şöyle olmuştur: 

Zehir kaçakçılığından ınahkfun oı .. 
ra.k yediği hapis cezasını tevkiftıane
de dolduran arap Melfilıa.t, dün Ahali 
n~ılsa eline geçirdiği bir jileti yen!. 
nın arasına. saklamrı ve tevkifhane 
hastahanesinde yatan Emine Ayt.eniıı 
yanına, kendisini sevecekmiş gı1>i ha
reketler göstererek sokulmuştur. 

Arap Melahat bu sırada, jilet saklı 
ols:ı kolunu, Emine Aytenin bqma 
dogru kaldırarak: 
~ Nasılsm, yavrum, iyi misin, de
~ ve ~abinde jileti Aytenin yüzüne 
dogru şıddetle savurmuştur. 

Yediği darbeden neye uğradığım 
anlamıyan Emine Ayten çığlığı bas
mış, Bedia adında diğer bir kadın 

mahkfim ayırmağa koşmuş, fa.kat bu 

~?8-.. arap Melahat, Emine Aytenin 
yuzünu ve kollarını adamakıllı doğra.. 
mı§. ~~P Melfilı.atın elindeki jileti al
mak ıstıyen Bedıa da bileğinden yara. 
lanmıştır. 

Nihayet yetişen gardiyanlar, kav
gacıları ayırmış, Arap Melilıa.t muha
keme olmak üzere dün sabah birinci 
sulh ceza mahkemesine verilmiftir: 

Arap Melahat Hfilı:im Reşidin suali
ne karşı demiştir ki: 

- Yalan atıyorlar. Ben &\yteni vur. 
madım; yalnız kendisi zaten eroino • 
man idi. Belki bir kriz esnaamd& ne 
yaptığının farkmda olmıyara.k kendi. 
sini yaralamıştır. 

Hlkim Retit, evrakın a!t olduiu 
mahkemeye gönderilmesine karar ve.o 
rerek, arap Melfilıati tevkifhaneY.e 1.0Jı. 
lamılbr. 
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"Yarın beni SUr Persl Koksa gUtllreceslo, Hastalığa mani olmak 
değil mi 'l" için daha sıkı tetblr· 

Tarih 26 Mart 191517 Buıehrde• düteeekti; h&ttl olmdiden. 8Ul& dU.f. )er alınmalJ 
aakluı Şiraz komoloıluğuna ta11ia mUe aayılabllirdil 
olanan Alman komoloıu Villulm Aca.ba eeyhi herhangi bir aureUe 
Vcumıu, kervanla oraua giderken. 
F•rienl Myünde bu iıtmdekl kabl- ka.ııclırm&k ve elinden aıyrılma.k im-
i• ıeuhlnln evine iniyor. K611de bu kinaız mıydı? Alman konsol08U zih-
evde bir tuzak hazırlanmııtır. Ken- nen çare arandı, aeyhin batlan hare-
dlıl ve maiyeti, gık diuemeden eılr ketal& yUzU.ne baktı; 80Dl'8. :llm.idi kes
edlli11orlar. IJalbukl Alman konıo- ti. Şeyh, o derecede kat! kararlı görü
loıu. lrana gizli bir vazife ile gel- nUyordu ki, onu a.tl&tmağı denemek, 
mekledlr. Umumi harp bliti1n ıld· 
deliyle ılJ.rüp giderken, o buralarda boluna emek aarfetmek demekti! Ba. 
lnglllılere oaclükler cıkaracak, şı. husus ki, bir ta.rafta lngilizler.. ve 
rrm harekeli idare merkezi yaparak, kendisini serbest bıraktığı takdirde 
eskiden konıroloı olarak bulundujju geyhin onlara ka.rp mesullyetten kur
Buıehrdekl Büyük Brltanya garnl- tulamamak gibi mllekül bir vaziyette 
ronunu el altından tahriple rol 011• bulunmaaıl Hayır, 19yh, kendisinin 
nıyacaktır. Bu ıurtllt de, Almanua hiç bir vaadine kanabilecek vaziyette 
Pe onun mfilttflkl TDrklgt, Ef(lnniı. 
tanla muva.ıale r7e lrtlbal lemlnlne değildi. 
muvaffak ofacaklardrr. Simdi bu 11a. Bununla beraber; ... acaba? .. 
rluttte acaba her ıe11 btımı, ml11dl: Nabızlan lidcletle atan ve kalbi kat 
1101rıal'1- kat daha eiddetle çarpan eairiD gl!ılle-

ri. wımı çılgmcuma bir ümitle par
~yb, omuzlarım kaldırarak, esirlne ladı ve bu Umldinl 1fp etmemek için, 

tiöndll: göz kapaklarım indlrdi. Şeyh, gösle
- F.sef ederim. Böyle yapmak lste

memim, fakat yapmam icap etti. 
- Neden icap etti? 
Alman konsolosunun. böyle sorma

IID& kartı. şeyh, anlattı: 

- İngilizler! İngilizler bana, Al
manların Iranda kargaşalık çıkara
caklarını söylediler. Hele bu arada bi. 
risinin gayet tehlikeli olduğuna da i
p.ret ettiler. En tehlikelisi de bir kon-
80.lostu; yani sizi 

- Demek 1ngil1zler böyle söyledi
ler! Bu kadar mı? 

- Hayır. Onu kim esir eder de ge
tfrinse, Irana hizmet etmit olacağını 
da ili.ve ederek, mUtekayyiz olmak 
tavsiyesinde bulundular. Ve ben de ..• 

Vilhelm Vasmus, acı acı güldü. Du
i!a.klamu ıaırarak, eeyhin aöyledikle. 
" lı.ıl lllu.11 yu1ll u. 

- Naatı oldu da böyle saçma aa.pan 
bir lAkırdıya inandın? 

Bu tekilde bir auale muahap olun
ca, şeyh, cevap vermedi. Böyle hare
ket etmek vaziyetinde bulunduğunu 

:ima eder tan.da, kqlarmı .kımıldattı 
ve sustu. 

rindeki parıltıdan kuPulanarak, oyu
nuna aldanmıyablllrdL 
Oynamalı deneyeceği oyun, ııettoe. 

il eUphell oldutu nfabette azamı ihti
yatla tatbikine girifilmeel gerek bir 
oyundu; hiç m1 hiç renk vermeğe gel
mezdi doğrueu! ? •••• 

(Arkası 1Jar) 

Sabur Sami Davaamda 
Son Safha 

Otobüs davaama dlln &aliye birinci 
ceza mahkemesinde devam olunmllf, 
Ermeni heyeti mütevelllyeeinden, Sa.
bur Saminin kw Nazana aa.Wdığı id
dia olunan arsanm evkaf hissesinin 
yatırılıp yatırılmadığı hakkmdaki 
tezkereye gelen cevap okunmlJlb,ır. 

~eo Qevapta. böy1.e bir me1eJe ~ 
kriiôiJlıf ~HMJ.eI~ ~4pilıp~ ~ 
yordu. Mahkeme heyeti teftiliyeye 
yazılan tezkerenin yeniden · telddbıe 
karar vererek duruşmayı talik etm.ie
tir. 

inhisarlar Umum Müdürü 
İnhisarlar Umum mUdllrU Mithat 

Yenal bu hafta içerisinde Londradan 
§ehrimb:e dönecektir. 

Bay Mithat Yenelin Lond.rada kal
dığı müddet zarfında bazı tanmmı1 
firmalarla temaslarda bulunarak mü
him sipari§ler aldığı haber verilmek
tedir. 

Mardin (Husus!) - Trahom, bil
hassa cenup hudutla.rmm ~ki 
§ehir, kasaba ve köylerde Meta sal
gın halindedir. Net.ekim Siirt ve ~ 
latya gibi doğu vilayetlerinde de vazi
yet aynıdır. Uzun müddettir devam 
eden ve birçok vatandaşlan nnyetten 
mahrum bxraktığı gibi birçoklarını 

da ayni f ela.kete maruz bırakacak bir 
vaziyet alan bu hastalık geçici olmak 
itibariyle sirayet mmtakasmı gittikçe 
arttırmaktadır. 

Sıhhiye Vek~eti trahom.a manJ ol
mak ve vatandaşlan bu mikroptan ko. 
ruınak arzusile birçok tedbirler lamıe, 
ua.mt fedakarlıklarda bulunmuştur. 

Meseli.; merkezi Gaziantepte olan 
trahom mücadele teekllAb evvelce yaı. 
mz ild vilAyete mUnhaaırken bugün 
bUtUn cenup eehlr ve kasabalanm, ay
nca doğudan Sürt '"9 Mala.tyayı filmu
ltt içerisine almJI, daha ileri gidil4nk 
nüfusu iki bine ulqan bttytlk köylerde 
göz tedavi evleri açmt§, trahomlulan 
muayene ve tedavi için kUçUk bfr hu
tahane halinde kamyonetler getirt
miştir. 

Netekim bu teşkil.At ve tesisattan 
sonra hutalık ntabeti muntazaman 
dllşmeğe bqlamı§tır. Evvelce 60 • 70 
miktarında olan yatak &dedi bet yUzi1 
bulmue, her villyet ve kaza merkezin. 
de haatahaneden bqka diapanaerler 
açılmıf, köy tedavi evleri kurulmue 
ve kadro tevsi edilmiftir. Muhakkak 
ki. mustariplerin 1&yt11 her gün blru 
daha ualma.ktadır. 

ll'akat, 1UUDiml olarak kabul etmek 
isterim ki, ~ira.yetlnt gok arttmme o
lan hutalığı önlemek için bug1lnktl 
tedbirler kAfl gelınftlektedlr. Bam.. 
hk oeDU~ W p.rkta. - eeld81 Udaİ' 
defll tabtt - kötuUlk -,aptnatt& ber
devamdır. 

o halde? l'lkrlmizde !ki noktaya e. 
hemmJyet vermek lhmıdır. Birinclıd 
ve en mflhlmml; dispanserleri bol tec. 
hizat, mahreme ve memur kadroalyle 
takviye etmeli. Her yıl on binlerce 
çift g&e Ulç koyan bu mUeseeeeler 
bugUnkB halleriyle matlfıbu temin e
debilecek vaziyette değildirler. 
Bunların takviyeleri her halde faz.. 

la. masraf ihtiyarını mucip olmasa~ 
rektir. tldncl nokta; hastahanelerin 
doktor ve yata.k ka.drolancbr. Tetklll-

(Bonu tn uneu aayıfamızda) 

Şeyhin etrlrl Alman konsolosu. şim
di düşünüyordu. Evet; ihtiyar ~yh, 
İngilizlerin sözüne nasıl kanmıgtı? 
ÇUı:ıkU, esaslı olsun, esassız olsun, In
gilizler, ikna kuvvetine sahiptiler. Us
tA!lik burada Almanlann sahip bulun. 
madıklan bazı pyleri de vardı ve 
bunlardan ikna hwsuaunda zamimeten 
kuvvet alıyorlardı. Blı§ehir limanında 
Büyük Brltımya harp gemileri demir 
atmıttı; donanma! Buıehrin içerisin
de topçuau da bulunan bir Büyük Brl
tanya. garniwnu yerleşmişti; ordul 

Havzada güzel bir sergi 

Gemi sayısı ve aaker sayısı, toj, til
fek. mitralyöz v.e. ne kadar mahdut 
o1U1'11& olınm, bu vaziyet kar§ısmda 

• Dıtlyatlı bir adam endişe duyardı. ür
kek tabiatı! olunsa, bUsbütüıt teıaııa. 
nırdı. Hele bu vaziyette kar§ısında 
dikilen bir adam, azamı kandırıcı ka. 
lf.liyet benimsemiş, bol bol cezbedici 
valdlerde bulunmak hususiyetini edin
m11 bir ha.tip olursa, iş büsbütün na,.. 
ziklegirdi. SUngtl parıltıla.rma da da.. 
yanan Büyilk Britanya konsolosu, işte 
tam manlslle böyle bir p.hslyettl ..• 

Aradaki Biikfıt 'fasılasmda zihnin
den bu dilşilnoeyl geçiren Vilhelm 
Vaamus, yavq sesle eeyhe sordu: 

- Sen, Sör Pend Koksun yanma 
gittin, değil mi? 
Kır sakallı eeyh, başını l&lladı: 
- Tahmin ettiğin gibi! 
- Ve yamı da beni ona götllrecek. 

alıı? 
Vasmus, başını önUne iğdi. Bil' lalı

sa daha sUkfıt araya girdi. Her feY 
bybedilmiş değil miydi artık? Fer
jeni kabilesi geyhi, İngilizler taraf m
cl&n kendisini teslime ikna. ve tama e
clllmft olduğuna göre, şeyh, kendisini 
bll"akD' mıydı hiç? Kurduğu ustalıklı 
tuzağa bu kadar avanakça düşen avı
m, teslim edecekti elbette! Ve bir kere 
orada Sör Persi Koksun temsil ettiği 
İngilizlerin eline geçtikten sonra da, 
tuarlacbft plln kendiliğinden suya 

Hın-zada Dikiş l"e Nakış Ynrc1n ~zcl hlr sergt ft~m1~tır. Restmlerde 
serginin atıldığı gtln gelen ziyaretçi lcrlc l:urtta talışan genç kızlarımız· 
<!•n bir grup sörlllll7or. 

Sivasta bereketli 
yağmurlar 

Yeni mahsül çok iyi olacak 
SiYaı, (Huausl) _ . 

Son gilnlerde ha· 
vaıar yağmurlu 

geçUtıııden ve bir· 

·-3 
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çok mıntakalarda 
kar kalmadığın

dan ziraat yapan
lar tarlasını hızla 

sürmektedir. Bu i
tibarla yeni yıl 

mahsul durumu -
nuıı çok bereketll 
olacatı muhtemel
dir. 

Hafikte Kültür 
SiYUa batlı kaıalardan birlıl Ha

fiktlr. Kasada ktııttır faal17etl 7ıl

dan 71la llerleyor. lılerke• cumhuri
yet okull71e köylerde bulunan on Qç 
okulda her 111 artan bir talebe ıayısı 
sardır. Kö1lerde kalkınma prosram
lanna göre 7enl okul 7apılı10r. Bil
hassa bu yıi açılan halk denbanele
rtne btltUıı kadın Ye erkek k01ıtller 
devam ederek okuma, yazma ölren
mtşlerdlr. 

Hualann ıon gUıılerde açık Ye 

bol güneşll S1tmesln4en lstf fa4e .. 
den okul talebelert otretmenlert7le 
beraber açık haYacla hayat bllgtal 
del'llertnl umumi bir tektlcle dll
mete batlamqlardır. 

Ağaçlama Faaliyeti 
Devam Edi,.or 

Beledtyemhı kaaaba71 ataçla7a ; 
1 

rak güzel bir hale getirmek letn oa • 
htmalanna deYam etmektedir. O.•' 
tlrflen 600 adet Akasya tt4a.nı T&J'll 
Te diler mubtellf yerlere dlkllmlfoo 
tlr. 

Ceyhan da 
Yeni ve güzel binalar yapıllyor 

Ceyhan, (Huawd) - OaJhan ıtt.' medeni -ve içtima! haklan olan llhle.' 
tikçe nüfusu artan ve yeni blnalarla malanna kavupcakla.rdJr .. 
bUyl1yen KOll.D, SayimbeyU, Kadirli ----~.-------

,_ hatta 0ımıanı19 glbl ır•a'arm Atabey 
truuıit ve ticaret merkelıl olan kua.-

b&Jarmıııdandır. Polaymıyıe hmdbııet tu•· tu•. CÜ 1 •• v U 
d&lreleriıılıı aizma kadar 11 aahlpl&- n u g 
rlyle dolu ol1Jllllld& 11 ve muamtW:m 
d& goklufwıu anıatmaktadır. Bilhassa yeni sene 

Çökecek diye dört 1e11e evveı tahll- tDtOnlerl için çok 
ye edilen eski hUldllnet binaamm ağ. ld 
lam olduğu ve kızanm çahtka.n ja.n- C dl çah"ılıyor 
darma komutam tan.fmd&n 2000 li
ra ka.dar bir para earfiyle tamir etti
rilerek jandarma dairesi ve efrat ko. 
vuılan olarak istimale hazırlanı.cağl 
memnuniyetle haber atmmıetır. 

Burada dahiliye, maliye, tapu, hu -
sus! idare, lakin, adliye, ziraat ve bir 
de ziraat orman ukerllk eubesl ayrı 
ayn b1ııalard& icarla oturmaktadır. 

Devlet kı•IJDdan çıkan icar para
sı miktumm leD8Vl 2000 bin lirayı 
buldutuDa gt5re bir htlkbıet btnuma 
burada flddetle ihtiyag var demektir. 
Ziraat bukumm 10 bin Ura urflyle 
yeni bir bin& ya.ptJracatı haber affii
lllJlbr. 

Burada maliyenin varidat ve blllıu. 
sa tahıllAt dairelerinde meal u.atlerl 
gözetilmeksizin gece gündüz hmma
lı bir çall§llla vardır. Mart 938 ııonu 
olmak itibariyle tahaUA.t n.labetl ybde 
seksen altıdır. 

938 sayım vergilerinin talallt mUd
detleri gelmecltfl halde ybde yetmıı 
bete yakm mükellef borçlarmı efmdl. 
den ödemeye çalı1111aktacbr. 

Kazanç verglll talıakkukatmm it. 
mal edilmlı oldufu bu gllnlerde ayım 
kayıt ve yoklama fflerinde de humma
lı bir faaliyet devam etmektedir. 

Ceyhanm lmariyle yakında daha 
fazla inkip.f edeceğini nazan itibare 
alan civar eehir ve kasabalardaki bir
çok tUccar ve esnaf aileleriyle birlikte 
gelerek yerleşmeğe çalışmaktadırlar. 

Bu da bu güzel kuabanm gittikçe 
büyüyeceğini ve nUfusunun artac$.ğmı 
göstermektedf r. 
Şarbay SalAhattin Serpici şimdiye 

kadar ihmal edilmi§ olan bu zengin 
kasabanın parke yollannı ve beton 
kaldınmla.nnı ikmal ettikten sonra 
yol kenarlarına. mezbahada yeti§tlrdi. 
fri akasya ağaçlarını diktlrmlı ve aıı
Iatmıştır. 

Son zamanlarda ka.z..-ıya bir de mo
dern bir sinema yapılmaktadn-. Tem
muz nfyabettne dojru Ceyhan balkı 

Atabe7, (Husual) - Atabey k.,. 
munu lspartanın 20 kilometre ku• 
zeyindedir. Memleketin tarihi; 184 
partadan çok eskidir. ıı:n ziyade Sel· 
çQk Türkleri devrinde parlamıt ol
duğu anlaşılıyor. B11 devirden kal
ma bir medrese, lkl camı. blr tq 
köprtl mevcut ve halen ma.murd11r. 
Mimar Sinan eseri olan Kureunl• 
cami Atabeyin en dal ••rlerln
dendlr. Atabey halkı bir buçuk~ 
danberl t1ltnn yetlotlrmekle maltet
ıertnl temin ederler. Her 1ene ( ıo • 
100) bin kilo arasında mahaul elde 
edilir. ( 9 3 6 - 9 3 7) mahıul mlttan 
(82) bin kilodur. 16 71ldanberl ~ 
tabey tllttınlert basan tQccarlar, b .. 
san da inhisar ldarnl tarafından 

mllbayaa edllmlttlr. Bu tartbten öa• 
cekt seneler, rejiye alt zamanlardır, 
Birkaç yıl önce Atabey tilttlnlerl t1lo
carlara kilosu (90) kuruıa kadar 
satılmıştı. 936 mahsuın kısmen tuo. 
cara Ye kısmen de inhisar ldaresln• 
satılmıştır. 937 mahsul11 de tam .. 
men lnhlıar idaresince mtıbay&& o
lu1UDu1tur. Her lkl 71lm ıatıt fl1at1 
(10 • 66) kurut arasındadır. 

937 yılında mllbayaadan enel i
dare tarafından ttıttln mllatahılllerl-
ne mahsulleri dereceılnde avanı ve
rilmle, haltın çok sıkıntılı bir sama· 
nmda yapılan bu yardım umumi 
memnuniyeti mucip olmuetur. 

TUtllnUn reji şirketine alt oldu111 
zamanlarda Atabeyde ka~akçılık ,.,.. 
panlar ekılk değlldt. O zamanki 
fena idare halkı buna mecbur etmlf" 
ti. Ttltnnnn hükflmet lnblıanna ceo
tltt tarihtenberl bu sakim l4et ... 
neden seneye kalkmıetır. lkl ,..ı 

evvel teı,ekklll eden Ziraat Blrllft, 
kaçakçılı~ menetmek, tJ1 ttltllll 799 
tl'tlrmelr, denk yaptırma teterlnd• 
halka mOr15ltlfk etmiş ve çok l)'l .... 
tlceler almmı,tır. BttgQn Atabeyde 

(Son 10 ımcu aoy&/alJtJ); · 



Bir parmak iple asılan adam 
Nakleden: Hikmet MUolr 

Kadri Bekir buhranlar içindeydi. 
Gece yattığı zaman celladın idam ipi
ni boynunda hissediyor ve günd:.iz 
uyanıkken gözünün önünde idam seh
paları canlanıyordu. 

Zabıta, henüz kendisini tevkif ede
cek bir sebep bulamamıştı. Gerçi, len 
:ıcfamm, bir zehirleme neticesinde öl· 
cH:ğu zannediliyordu. 

Fakat bu zehirlemenin eseri, niha
yet iki günden sonra kendisini gös
ter miş olacaktı. Zira ölen adam Kadri 
Bekirin evine ölümJ.nden iki gün ön
ı..:e gelmiş, beraber yemek yemiş şa

rap içmİ§ler, iki gün sonra da, birden
bire öbür dünyayı boylamıştı. 

Uyanan !>':.iphe üzerine ölünün cese-
di mezardan çıkanlmış ve yeniden 
muc.yenc edilmek üzereydi. 

Kadir Bekir, kendi eliyle tertip. et
tiği cinayet gecesini hatırladıkça, şim
di tüyleri ürperiyordu. İki şişe şarap 
koymuştu sofraya... Şişelerin birden 
Kadri Bekir, ötekinden davetli arka
daşı Muzaffer içiyordu. Kadri Bekir, 
bundan on beş sene kadar evvel ecza 
işine başladığı zaman Muzafferden 
yirmi beş bin lir~ borç almıştı. O va
Y.itten beri taksitle bir lıaylı ödemişti. 
Fakat borç hala bitmemişti. Bundan 
başka Muzaffer de gittikçe sıkıştın· 
yordu. O kadar ki, bitmek tükenm-:k 
bilmiyen bu borç, Kadri Bekirin haya
tı:ıda bir hcylıla kesilmişti. Ve bir 
gün budala4.:a bir hevese kapılarak 
hem borçtan hem alacaklıdan kurtul
mak üzere, uzun zamandanberi hazır
lamakla uğraştığı, esrarengiz tesiri 
haiz kimyevi bir mahlCılü, bir akşam 
davetinde Muzafferin içeceği şarap 
iserisine atarak hayatının en büyü'~ 
hatasını işlemişti. 

Bu mah!Cıl, girdiği vüd.:utta da he
men tesirini göstermiyordu. Aradan 
'bir iki gün ~cçtiktcn sonra vücutta öir 
kırgınlık, bir bitaphk, sonra mide ağ
rılan veriyor ve kısa bir tedrici zehil"
lenmenin eseri olarak öldürüyordu. 

Fakat Kadri Bekirin kuvvetli ha· 
yali, gittikçe kendisine hakim oluyor 
ve miitehammil bir cezanın gör:inde 
büyüyen korkuları kendisine bir sani
ye bile rahat nefes aldırmıyordu. 

Boynunda mütemadiyen ilmekler 
hissediyordu. Ve bu hal öyle müzmin· 
leşti ki, Kadri Bekir kaçacak, ı.:esare
ti de keı:dinde bulamıyordu. Zaten ka· 
Çıp ortadan kaybolsa, şüpheyi daha 
S?k kendi üzerine çekeceğinden en
dışe ediyordu. Soluğunun tıkandığım 
~annediyordu. Yolda giderken, yakası 
boyunbağı bir idam ipi kadar boynunu 
Bık.ıyor, onlar çıkarıp atmak istiyor -
du. Sabahleyin yataktan kalktığı za
:rnan kendisini, gecelik içinde idam e
dilmiş bir adam sanarak korkuyor, ay
llaya bakamıyordu. 

Gazeteler, her tabılarında, (Muzaf
ferin esrarengiz ölürr.1:iyle zabıtanın 
Yakın surette meşgul olduğunu, taki-
batın ilerlediğini) yazıyorlardı. · 

Cesedin muayene edilmek üzere me
~rd~n çık~rıldığı günün sabahıydı. 

cı.drı Bckır uykusuz bir geceden seni :Yataktan fırlamış. sokağa çıkmıştı. 
~:z ~vsi.minin . en parlak sabahların
d n bınydı. Denız kenarına indi. Ora
h~ çok eskiden devam ettiği temiz, 
~Yücek bir börekçi dükkıinının ö

l'lunde dur.du. Hel'l':iz kahvaltı alma
~'§tr. Uzun boylu yürümek kendisine 
ıraz iştah ta vermişti. 

t lçcriye girdi, köşede bir masaya o-

b~rdu. Bir tabak börek smarladr. Arrk 
it • :s 

i . ıştahla çatalını çıtır çıtır böreğin 
/:ırıe daldırdı. Fakat ağız dolusu ola
,aıt aldığ: ilk lokmada yüzü birdenbire 
~Otk 

.~nç bir manzara peyda etti. 
,. Gozleri yerinden fırhyormu..ı ·asına 
... Çl)d :sw 
dU /• 5~~~· Bıçak ve çatal elinden 
~ı § u, yu:zıJ morlaştı. Sağ clilc gırtla-

nr tuttu. Boğuluyordu. 
ldarn • . . h ı· .. lttJ • • ıpının aya ı kendısınc gene 

lıc rtııştı. Hem güpegündüz! ... Başının 
oıatında ilç ayaklı sehpayi görür gibi 
C> : · Sonra boynundaki tazyik arttı. 

b ad.ar ki.nefes alamıyordu 
lt't>kCrken gözün:in önünde her şey 
4 ızıJ sonra simsiyah olciu. Milyon

.tt,;ı 
oynıyan yıldızlarla dolu boğucu 

karanhk içinde yerinden yarım kallc
tı Ellerini hava yaratmak istiyormu2-
casına yelpaze gibi sallıyordu .. O da 
l:ikaya kadar, oturduğu köşede kendi 
başına sessizce bocahyan Kadri Bekir, 
'bu defo börekçi ustası ve garson ta
rafındar. da görülmüştü, fakat yarım 
ayağa kalkmasile sandalyenin üzerine 
diişp masaya kapaklanması bir oldu. 

Börekçi ustası, ilk olarak Kadri Be
l:irin sırtını yumruklamayı akıl etti, 
Ayni zamanda telaşla, bir doktor çağ
rılmasını haykırıyordu 

Doktor geldiği zaman, Kadri Be
irir. tamamen ölm:.iştü, Yüzü :nosmor 

du. 
Doktor: 
- Tıkanarak boğulmuş, dedi, 
Küçük iki aletle hemen Kadri Beki

rin boğazının i~ini muayene ettikten 
E.onra, börekçi ustasının yüzüne baktı, 

- Korkarım bu hadise sizin için 
de pek iyi olmıyacak. diye devam etti, 
Çuval, ip veya ona benzer bir şey 
parçası, bu adamın boğ..;ızında düğüm
lenerek kalmış. Her halde böreğin i

çindeydi ... 
Korkunç bir ölüme sebebiyet ver

mek endişesiyle yüreği titriyen börek
çi, merasimsiz olmakla beraber, gene 
de hakkın ve adaletin pençesinden kur 
tutamamış bir meçhul katil karşısında 
bulunduğunun bittcıbi farkında değil

di. 

Üsküdar Adliyesini Yakan 
Kundakçı 

Ağırceza mahkemesi Üsküdar ad:i
yesini kundaklıyarak yakan Nuretti
nin duruşmasına dUn de devam etmiş, 
üç şahit dinlemiştir. 

Şahitlerden biri Nurettinin kardeşi 
Muhittindir. Bunun şahitliğinden sar
fınazar edildikten sonra , Şükrü adın. 
daki diğer 5ahit dinlendi. ŞUkril şöy
le dedi: 

- Bir evde beraber oturduğum 
.Necmettin adında birisi ile arzıhalcı 

Alinin dükkanmda idim. Bu sıra.da 

Nurettin geçti. Necmettin onu görün
ce: 

- Geçen gece adliye yanmadan ev
vel, o civarda dolaşan adam bu idi, di
ye gösterdi. Fakat ben görmedim. 

Maznun Nurettin söz istiyerck, şa
hide kendisinin yangını çıkarıp çıkar. 
mıyacağı ve yahut oralarda gezinme
sinin yangını çıkarmasını mucip olup 
olmıyac:ığının sorulmasını istedi. Şa
hit Şükrü: 

- Ben :Nurettine o civarda her za
man rastlıqdım. O gece görseydim, 
yangını bunun çıkardığını tahmın e
demezdim, dedi. 

Bundan sonra suçlu vekili, :'\uretti
nin yangın gecesi Beylerbeyinde oldu. 
ğunu ve ornda arkadaşları ile rakı iç
tiğini ]sbat edecck müdafaa şahitleri
nin dinlenmesini isledi. 

Mahkeme bunu kabul ederek duruş
mayı bu şahitlerin çağmlması için 
başka bir güne bıraktı. 

t l Mı\ l'IS 1 D38 
"VAKiT YURDU" 

O 
üNKÜ GAZETEMiZDE oku
dunuz mu? Meşhur 1talyaıı 

bcstekArı nossinl eserlerinin nağ
melerini ve vcztnlorlni en ziyade a
raba gtirUlttilerinden alırmış. Rossi

muharrlr de nlnln hayatını yazan 
şöyle esef ediyor: 

- Ne yazık ki Rossini trene bin-
mekten korkardı. Yoksa o devrin 
trenlerlndcn ,Şaheserler vUcuda getl

reblJeccktl. 
Nüktedan muharririn burada 'kas-

tettiği; o zamanki trenlerin daha 
çok sarsması, gürültü çıkarması ~e 
binnetlco ltnlyan bestckdrına daha 
fazla ilhamlar vermesi ihtimalidir ... 
Demek ki Rosslnl bugün sağ olup da 
fSTANBUT,,UN TÜNELi NDE bir se-

insanları 
bazen 

bazen birleştiren 
dağıtan kuvvet • • 

ve 

Korku nedir? 
1911 senesinde Laliber

te zırhlısında ölenler için 
yapılan merasim gunu, 
T ulon §ehrinde müthi§ bir 
panik olmu§tu. Bu pani· 
ğin asıl sebebi biz. insan .. 
lara daima meçhul mü 
kalacak? 

Dünya tarihinde, hiçbir sebebe da· 
yanmayan ve ortada korkulacaK hiç 
bir şey yokken, insanların büyük bir 
korkuya kapılarak çıkardıkları panik
ten görülen zararlar çok büyüktür. Bu 
korkular, ilmin henüz keşfedemediği 

ve bizim tarif cdcmiyeceğimiz bir §C

kilde ani olarak bütün insanların üze
rine çöker. Büyük muharebelerin, ih· 
tilallerin arifesinde bu türlü hallerin 
daha fazla vuku bulduğu görülmüş
tür. 

1911 senesinde batan Fransız zırh• 
lısı I...a Libertede ölenlerin cenazeleri 
gömülürken binlerce insan gayri ihti· 
yari büyük bir telfiş ve korku içinde 
birbirine girmiş ve müthiş bir panik 
neticesinde cenazeler sokak ortasında 
bıraıôlmıştı. 

Bu hadise vuku bulmazdan üç, dört 
gün evvel, yani on bir eylfil 1911 sene 
sinde La. Liberto zırhlısı Tulondaki 
askeri limanda istirahatte idi. 

Geminin içinden hafif gurültüler 
duyulmağa başlayınca.: 

- Anbarlarda yangın var!. 
Diye bağrışlar i§itilmi§ti. Bir an 

içinde gemirtin içindekiler öteye, be
riye koşmağa başlıyordu. Kumanda
nın sert emri üzerine herkes y~grru 
söndürmeğe koyulmuşsa da. sekiz da· 
kikahk bir uğr~madan sonra bunun 
kabil olmayacağı anla§ılmış ve ku· 
mandanla.r geminin boşaltiliriasmı 

emretmiştir. Fakat, kumandan çok 
geç kalmıştır. Efrat sandalları indi
rerek canlarını kurtarmağa çalıştıkla
rı sırada müthiş bir infilak vuku bul· 
muş ve gemi parça, parça olmu§tur. 
Patlamanın şiddetinden tonlarla çelik
ler Tulon şehrinin UT.erine doğru uça
rak evleri yıkmış, insanları öldürmüş
tür. Şehirdeki bütün binaların camla
rı kırılmış, duvarları çatlamış ve bu 
J:>üyük felaket esnasında 229 kişi öl
müş, yUzlerce insan yaralanmıştır. 

3 teşrinievvel günü milli matem 
olarak ilan edilmiş ve o gün ölenlerin 
cenazeleri kaldırılmasına karar veril· 
miştir. Cumhun-eisi Arman Faliyer 
ile mebusan ve ayan meclisi reisleri 
cenaze rnerasJmindc bulunmak maksa
dıle Tuloııa gelmiştir. Bütün şehir 

siyahlara bürünmüştü. İngiliz hüku
meti mateme iştirak maksadile bir 
zırhlı göndcmiş ve bu zırhlı efradın
dan 400 kişi matem elbise ve bayrak
larilc merasimde bulunmuştur. Fran
sanın her tarafından binlerse insan 
Tulona toplanmış ise de hiçbir yerde 
bir gürültü, bir ses işitilmcmekte idi. 

yahat yapsaydı, muhakkak yepyeni 
bir şaheser yaratacaktı. Ve bu eser, 
musiki dünyasının en şiddetli nağ
melerini ve en lhtiHl.lcu '\ezninl ihti
va edecekti. 

KOCA. TÜNEL ! Sen nelere 
kadir değilsin! Sen, başlı başına. bir 
muslldsln! Harekete geldikten son
ra senin gUrUltUndeki azameti ve 
sarsıntılarmdakl mecnunane edayı 

bir ilham membaı saymak şöyle dur
sun. doğrudan doğruya zaptetmek 
bir şaheser teşkil eder... Her gUn, 
her on dakikada bir, senin Yagonla
rının icerlsinden cıkan kafile kafile 
insanları görüyor musun. Onlar, uğ
radıkları sarsıntının tesiri altında 

tersleri dönmüş ve gilrUltUden ka
fa ları şişmiş de, onun ictn mi, el
leri iki yana sarkarak, ağız ifri, göz 

Çünkü matem o oerece aerin ve acı 
idi. Erkek kadın, çocuk herkes ölüle
re ağlıyordu. 

Önde papaslar ve devlet ricali ol
auğu halde kiliseden sıkan binlerle 
insan mezarlığa. doğru yürüdükleri 
bir sırada. bUyUk caddelerden geçer
ken biran korkunç bir fısıltı kulakla-

n dolduruyor. 1 
Feci bir panik! İki, üç dakika zar. 

fmda meraSlm bozulmuş ıve insanlar 
bil k bir korku lçinde gözlerinin gö
rebildiği istika.metlere doğru ko§Dla
ğa başlamı§'tr. Tabutlar yerlere bıra
kılmış. bir halde orta yerde idi. Ve di
vanelere dönen bütün insanlar bağı
rarak dağılıyorlardı ve herkes bir şey
ler söylüyordu. 

Zelzele oluyor, kuyruklu yıldız çar .. 
pacak, Cumhurrcisini öldürdüler, dün
ya batıyor! 

Bu karışıklıkta askerler bile birbi
rine girmişler, saklanacak yer arama
ğa başlamışlardı. 

Kadın, ~ocuk yüzlerce kişi ayaklar 
altında ezilirken, evlerin pencerelerin
den mobilyeler sokaklara fırlatılıyor, 
mağazalar kırılıyor ve bir kıyamet 

günü yaşanıyordu. 
BUtün bu karı§ıklık Ye feci panik 

yalnız, sekiz, on dakika de\•am etmiş
ti. Fakat ~ehir a lt ve üst olmuştu. 

Ertesi gün zarar ziyan tesbit edi
lirken bir heykel civarındaki büyük 
bir binanın temeline kadar yerinden 
yok edildiği görüldii. Bu hali gören 
bir zabit, bazı insanların korkudan 
tahta par~alarmı kemirdiğini söyle
mi§tir. 

şaşı bir halde çıkıyorlar?.. Hayır. 

Senin, işte o bahsettiğin musikine 
meftundurlar. O muazzam musiki
nin tesiriyle baygın bir hale gelmiş
ler. hava a.lmağa çıkıyorlar ... 

Zannetmo başnn döndü Tünelden! 
Sesle r .gell7or san gi ezelden; 
Bir gizli e Un taldığı telden ... 
Za nnetme başım döndü TUnoldcn! 

Kundura Şeklinde Lokanta 
AMER!KADA BULUNAN blr mu

harrir, Holivutta. muhtelif eşya şek
linde lokantalar bulunduğunu haber 
veriyor. Meselfı şapka şeklinde, kun~ 
dura. şeklinde lokantalar olduğunu 
ve lçerl~lndekl her turıu eşyanın şap
ka ve kundura şekllnde bulunduğu
nu yazıyor. 
Şapka ne ise ama, kundura şeklinde 
bir kabın tcerfslnde yemek yemenin 
ze'\'kl bir tllrHl anlaşılamayor! Hele 
onun içerisine konacak yemeğin de 
"ayak biçiminde" yapıldığım tasav
vur edin: Orası artık bir. lokanta ol• 

Korku ııcdirr •• 
Bu, m.c/hunı a.şağı 
yukarı hepimize 
göre dcği§ir. Bazı
larımızın birçok 
va'lool.a.r karşısın • 
da hiç lıir kılı ~ 
le kıpırdamadığı 
halde bazıl.arım1z 
f evkıalôdc mütc
'he1.1!Jiç olıınız. Bu. 
nunl.a. beraber çe-
7...-ilmit bir tabaııro 
karşısında hi.sleri
mizin birle.Jtiğin
de de lcim şüphe 
edebilir. 

Yapılan sorguda bazı kimseler yer 
altından gürUltü işittiğini, bazıları da. 
gök yUzUnden bilyUk bir cismin kala. 
balık fu.eıine düşmek üzere olduğunu 
söylemiş ise de, hakikatte, bunların 
hiçbirinin aslı yoktu. 

Erkeği Tehdit Eden 
Kadın 

Asliye üçüncü eza mahkemesi dün 
Katina adında bir kadını, "ölümle 
tehdit etmek suçundan muhakeme et
miştir . 

İddiaya göre Katina Feriköyündc o
turduğu eve kom~ olan Aleko adında 
birisini, aralarında.ki bir meseleden 
dolayı çıkan kavga sonunda "seni ya
§atmıyaca~m, öldüreceğim,, diyerek 
tehditler savurmuştur. 

Dünkü ocl~e davacı Aleko gelme. 
mişti. Katina: 

- Ben, dedir bir kadmmı. Koskoca 
bir erkeği nasıl t.ehdit edebilir, yahut 
da öldürebilirim. Aleko, bana göz koy• 
muştu. Muvaffak olamayınca. bu ifti. 
rayı attı. 

Mahkeme, Alekonun ve ~iUerin 
cclbcdilmcsine karar vererek duru~ 
mayı başka bir güne ibıraktı. 

Türkiye Tıp Encümeni 
Toplantısı 

Türkiye Tıp Encümeni bu akşam 
saat 18,30 da Etibba odasında topla
nacak ve Profesör Dr. Abdülkadir 

~0!~" tarafından (Karhavi mide syp
hılıs ı) hakkında tebliğde bulunacak. 
tır. 

maktan çıkarak Orta A!rlkada bir 
yamyamlar kampına döner ... 

DlGER TARAFTAN ;MeselA. eldi
ven .şeklinde bir lokanta varsa. vaY, 
oraya gidecek milşterllerin haline! •• 
McselA. siz "kUcllk parmağa" girdi· 
n!z, garson sızı "baş parmak" ta a· 
rayor ... Gelinceye kadar achktan 
baygınlıklar gecirlrsinlz. 

üstelik gelen yemek de eldh·cn 
blclml bir kap içerisinde geJlrse, ar
tık kabın parmaklarına isabet eden 
yerleri, eski usul birer birer ntk gi
bi emmek mi l!zımgeJecek!? ... Bıra
kın canım. Biz Hollvudu saçma bir 
yer olarak tanıyorduk nma, bu ka
darı değil .. 

• • 
Aksaraydan "N. Y ... lmzasile mek· 

tup gönderen okuyucuma: 

''Yazlyete bağlıdır!" 

HIKMEJ; M. 



Gaziantepte usta birlPrens Pof 
hırsız yakalandı birer 

Zehirligaz kursunu bit~ren 137 
vatandaşa vesika verildi 

Gemi hayatı 
(Sncü Sayfadan devam) 

değişiyor; yürekler kuvvet buluyor; 
parmaklarımı birbirine geçirecek gibı 
sert sert elimi sıkarak askerce selam 
veriyorlar: 

- Allaha ısmarladık doktor bey .. 
Bizi irşat ettiniz.. Teşekkür edcrız.. 

Zavallı görgüsüz yavrular.. Söyle-
öikleriml öyle can kulağile dinliyoı

lar; anlıyorlar ki bütun Türkiyede, 
rYanbu, Elvecih, Ko'lfıde gibi menfa· 
Jar ve cehennemler yoktur.. Neşesi 

geliyor; gururu uyanıyor; şevkle he
vesle yoluna devam ediyor .. 

.Kendime bakıyorum, onlara nnz..ı

ran ben saadet içindeyim. Ayın altı 
gününü kendi yuvamda, çocuklarınım 
arasında ge~irebiliyorunı. Bu tarz ~a
§3.yan başka bir ze\'ki başkn bir çeş· 

ni§i de var. Günler, revamlı bir tahas-
sür içinde geçiyor. İnsan birbirinden 
bıkmadan ayrılıyor; birbirini unut
ma.dan kııvuşuyor. MalCım ya, Uç gün 
misafirlik sayılır. lzzet ve ikram .. 
Sevdiği yemekler hazırlanır ; birlikte 
gezlntiler yapılır; tiyatrolara, sine· 
malara, konserlere gidilir ; kırlarda 

aoıaşılır; mehtapta denize çıkılır; 

aostlara ziyarete gidilir, tam üç gün 
geçip de, yüzler ekşimeye başlayacağı 

zaman, tekrar hareket kampanası 

vurur; şapkalar çıkar; mendiller sal
lanır; yeni dostlarla, yeni aşinalarla 

Boğaza doğru süzülürken, yeni hcye
eanlar, yeni t ahassürlcr ba.9lar .. 

· Gemi hayatı ba~ka. bir alemdir. Ya· 
§1 ne olursa olsun, küçiik, bUyüğe ba· 
ba diye hitap eder. Binaenaleyh hcpi-

..wa ayni tekhe JÇinde babalaı·ımız, 

Gaziantep, (Husust) - Doktor 
Saip özer'Jn !başkanlığı altında çalı
şan bura cocuk esirgome kurumu 
muhite gittikçe daha faydalı olmak· 
tadır. Varidattnı artırmak maksadi· 
le birçok carolere baş' uran kurum, 
muhtelif Yesilelerle tertip ettiği ba· 
lalardan da iyi bir kazanc temin ey
lemektedir. 23 Nisan balo \ı da ku· 
ruma iyi varidat bırakm1ştır. 

Zehirligaz Kursu 
Halkcvinde acılan zehlrlign.z kur 

su bitmiş, imtihanda 137 \tatandnş 

ve ika almıştır. Mezunlardan çoğu 

öğretmendir. Ylrmf yedisine zchlrll
gaz öğretmenHk diploması vetllmlş 
tir. D ı·slerl belediye ~hekimi ço
cuk hastalrklnrr miitehnf:lsısı doktor 
Ati\ Qzkal \"ermiş ve beş konferans· 
ta hOIA a etmiştir. 

Azılı Bir Hınız 
Yakalandı 

Folls, sekiz aydnnberi \C cok ma
hirane surette yapılmakta. olan hır 
sızlıklal'ln fallini yakalamıştır. Şe-

1.croğlu mahallesinden Cıvık Musta. 
fa. adını taşıyan bu hırsızın kundu· 
racılıkla. meşgul görünerek e•;Iero 
saldırdığı ve bu evlerde ele geçirdiği 
kıymetli eşya ve paraları aşfrd ığr 

mıla'Şıl mtştır. 

Usta hırsız, bütün takibata. rağ. 

men gene cUrmü meşhut halinde ıya· 

knyı ele YCl'mem1ştır. Znbıtn ç:ı:16tğl 
eşyanın yeri 'tcsblt edilerek bunlar 
ôe.n bir kısmı evinde bulunmuştur. 

Şimdiye kadaT yapılan tahkikatta 
Mus'tafanm ye<Il hırsızlık vakasrnın 
faili olduğu tesblt edltmiştlr. T.Jlğer 
blrtok va'kalarm dn fnlli olduğu -tah· 

~.-................. .. 
ogullarımız, kardeşlcrımi1: va rr. 1i-
hayet iskeleye gidip, yolcuları çıkar
dtktan sonra, gemide kalan elli beş, 
altmı1' kişinin içinde, birbirlerine hor 
bakan bir yabancı kalmamıştır. Kü· 
tUk l.büyüğti saymaya, büytik küçüğil 
ıevnıeğo tnecburdur. Kendilerinde bu 
kabiliyeti göremiyenlcr, baba, oğul, 

kardeş sevgisi için yiireklctinde yer 
aramayanlar, derhal farkecii1ir, ve ona 
ne yapıp yapıp keneli ihtiyarile gemiyi 
terkedip gitmek düşer. Hayatının 

aört.te iiçilnU bir tekne içinde geçiren, 
'81Urkcn birbirlerinin elini tutmaya 
mecbur olan insanlar için, müşterek 
aldbctler karsısında, bir can, bir yü· 
~k olmaktan başka selamet yolu 
yoktur. Camiadan a}Tilanlar, ahengi 
bozanlar, her zaman cezalarım bul
m~lardır. Deniz Uzcrinde, gurur ve 
hhakkiim dü§manı, ölüm ve f elliket
lir. Saniye gelir, bir el uzanır, bir can 
kurtarır. O el, kuvvetin, azametin de-

. gil, sevginin, şefkatin elidir. Denizci· 
ler, bu vecizeyi çok iyi anlamış bir 

zümredir.Ben, gemi hayatını, biraz da, 
sevgi ve sadakat ka10ağı .olduğu iç.in 
idealime uygun buluyorum. Sonra ça· 
1ışmak ve okumak için bol zaman var. 
t;emide, herkes istediği saatte uyur; 
~!istediği kadar uyanık kala.bilir. 

Kayıtsız hayat.. Konfor.. Vfodan 
istirahati.. 

Bundan zevkli, bundan asude ya§a
yış mı olur!.. 

- Ht>.san bey pokerde bin Ura kayb
et.mi§ .• 

Varda kaybetm;ş. Ben, niçin kayb
etmiyorum?. Yok aa ondan .. 

- Deri tüccarı Seyfettin bey iflas 
etmiş .. 

tflas etmiş de ne olmuş?.. Parasız 
kal mı§ .• Bunun vehamet neresinde? 
Olsa olsa bana benzem1şt.1r.. Bu da 
<ıert mi? .. 

Japonya Çini yutuyormuş.. foşal· 
iah Çin de Japonyayı yutar.. Bana 
ne? .• 

lşte denizcilikte bu yoktur. Hiç 
kimse vazifesi haricinde bir mesele 
ile meşgul değildir. Onun kendi der
di, 'kendi alemi vardır. Bir filem ki 
dünya hadiseleri oradan gelip geçer; 
fakir zengin, genç ihtiyar, binlet'Ce 
insan kafileleri, ufuklardan ufuklara 
hicret ederler; genç kıilar, ti(!n ka-

klkat aerlnleştirilmektcfür. 

Ertikael Toplantılar 
İlık okul Hğretıncnletinln bu haf• 

ta'ki toplantılarmda. cumhuriyet o.. 
kulu lbaş 'ğretmen'i Hayr,i Oncr ta· 
rafınrJıın (Çocuklarımız hayatta 11n· 
tıl muvaffa t olabilirler) ve öğret 

ınc.n .Abı'luilnh Çitçi tımtfından dn 
(Çocuk ruhu, t erbiyede iktidar) ko
nulu birer konferans yc..rllmfştlr. 

Mardinde 
(8 foci '8ayıfaaan devam) 

tın :merkez ittihaz ettiği Gaziantcbc 
bile ancak on beş yataklı bir hastaha.. 
ne açılmıştır. Bu derece mahdut bir 
kadronwı maksafü çabuk temin ede. 
miyeceğinde §Üphe yoktur. 

Sonra, yine bu sahadaki tetkikatı
mıza müsteniden köylerde göz teaavi 
evleri açılmasına. ve birer seyyar has
tahane halindeki kamyonetlerin tezyi
dine lüzum varclır. 

-0--

Atabey 
(8 inci ~ayıfaadıı devam) 

kaçakçılık yoktur. E~ıvcJlerJ bir i
tiyat halinde olan ,.e halk tarafın
dan gayet tabii görUlen kacakcıhk 

şimdi herkesçe cok menfur bir mes
lek olarak kabul oclilmektedlr. 

Ataheyde yeni sene tütUnlerl için 
gayet clddl çalışılma tadır. Ziraat 
Birliği to1>lantılarma tutunc\il~rı da
' 'et ederek susuz tutun yetlştirHme
slnl karar altına almış.. bu suret
le yeni sene mahsullerini daha gil
zel ve evsafı yUksek yetiştirilmesi 

temln edHm1ştir. 

HURlıNa abone olu
nuz ve edininiz 

dınlar, denizin kalbinde bin hatıra 

bırakarak geçip uzaklaşırlar_ 
Harp r,engininin hakkı var. Deniı· 

ellikten <laha üstün cemiyet hayatı, 
denizden <laha cazip ilham membaı 

olur mu?. 
Dr. Cemil Stüeyman 

(Üst tarafı 1 incide) 
imzalarını ·oymuşlardı . İki vekil 
bunu mütoakı.ı;ı Yugoslavya Başveki
li Ekselans Stoyadinovtcl ziyaret et
mişlel" ve ynrım saat kadar muhte
lif mesall hakkında görüşmüşlerdir. 

Saat 12 buçukta Başvckutmiz Ce
lfil llnynr, ve Hariciye Vekl!Imlz 
kral naibi Altes Ruayal Prens Fol 
:tarafındaıı kabul buyurularak nezt
lcrinde uzun mUddet kalmışlardır. 

Bu ziyareti Altes Ruayal Prens Pal 
tarafından -veril~n öğle ~rcmeği t a
kip etmlşttr. Yemekte Prens Pal sağ 
UU'afına kraliçe Majeste Marl Haz
rtltlerı ni, sol tarafına Bayan Celi'ı.l 

Bay.arı, Pr-0ns Polün refikaları Al
tes Run.yal Prenses Olga ise sağ ta
rafına Vekil Col~l Bayarı, \•e ıSol ta
ratma Dr. RUştU Arası almtş bulu
nuyorlardı. 

Yemekte bUtUn Türk heyetinden 
llaşlm Türklye Belgrnt elçisi Hay
dar Aktay vo refikası, Türkiye clçl
Uğl .erkA.nı, Yugosla'\'yanın Anknra 
elçisi B. Acemovlc ye ref.lkası, me~ 
bus mecltsl reisi ve refikası, harbi
ye ve bahriye nazırı General ıarlc 
ve :refikası, erkAnı harbiye reisi Ge
neral Nedlç, 'mUnakalft.t nazırı Dr. 
Spaho ve sair bircok zevat lıazır bu
lunmuştur. 

Yemekten -sonra salona. geçildlğl 
vakit, Prens Pol tekrar Ba~-vokili· 
mlz ve IIariciye Vekilfmiıle uzun 
mUCldet görtışmUş vo Celal Baynra 
bir hatıra olarak beyaz kartnl nişa
nının büyük kordonunu ''ermiştir. 

Ziynfetten sonra TUrk heyeti mU
zclerl ziyaret etmiştir. 

Saat 17.30 da Yuı;oslavya Başve
kili Ye Hariciye Nazırı Ekselans Sta
yadinovic, başvekillmlze ziyaretini 
iade ederek kendlsile bir mUddet'mn
H\katta bulµııduktan sonra vekillc

ımız ntya c-t meclisi aza arını sa.at 
lC.15 do ztynrot etmişlerdir. 

Saat 20,30 da Eltselans Stoyadl· 
novlç ta.rafından başvekilimiz şero
flno kral muhıırız alayı subayları 

mahfelinde büyük bir ziyafet verl1-
mfş , .o bunu evvel! bir konser, son
ra baletler ve en sonra danslı bir su
are takip etmiştir. 

Yarın Oplc.natzo .gidilerek kahrn
man krnl A1cksanclrın mezarı ziya
ret olnnduUan .sonra Avalaya gccl
lecek Ye orada }'onl ;yapılmış olan 
meçhul asker bUylik a.bidesine de bir 
celenk konularak ffğle yem\ği orada 
yen ti ocektlr. 
.Akşam Türk elçiliğinde ziyafet 

vardır. 

Bay Sloyodlnovlçln 
nut.ku 

Belgrat, 10 (A.A.) - Bu akşam 
Yugoslavya başvekili tarafından 

TUrkl'ye bnş·;ektli ve hnriclye vek111 
şercflne verJl(;;n ziyafet sonunda 'D. 
StoyadinoYIC a~a~ıdaki nutku 'Böyle
miştlr: 

Bay başkan; 
Aziz ve gtızlde misafirim TUrklye 

Cumhuriyeti Başvekili ile !Hariciye 
Vekilini bugUn Yugoslavyanın b'U
kümet merkezlnde bUyUk 'bir mem
nuniyetle selAmlnmakla. eeref duyu
yorum. 

Kr,aliyot hükfmıeti Ye Yugoslav 
milleti, bu ziyafetle kendilerine h 
şettlğlnlz şer-etten -dola) ı size eşek

kür caer. Onların namlar•na size 
samimt surette hoşgeldiniz derim. 
Dclgradı ve YugoslaYynyı ziyareti -
njz, yadmz memleketlcrlmiz aTRsın -
da. mereut samimt milnasebetlerln 
bir bürhanı ideğll, fakat biti altı.ka
dnr eden bütün mceeleler haklcında 
faydalı bir fikir ıtcatlsine de "Vesile 
dl.r. Bu ziyaret ay11.i zamanda Dal
kan nntantrnın, memlckc.tlerlmir.t 
dost ,.il komşu Romnnya ve Yunanla 
tan krallıklarma bağlayan bu kıy
metli en.ternaı;yoııal teşekkülUn ya
pıcı v-0 sulhcu zlhnly:etlnln yeni bir 
tezahUrUdUr. 

Türk - Yugoslav dostluğu bugün 
Balkan antantı .çer~C\·esi iı;lnde bir 
an'ane ,.e memleketlerlmizln tesa-

ve bay Stoyadinoviç 
ziya/el verdiler 

nüt hfslerlnde olduğu gibi hükümet
lerlmizin kararlarında da müemmen 
bir mevltıl vardır. 

'M!lU topraklar fdahlllnde vahdet
lerinl bulmuş olan milletlerimiz, bu
gUn, ayni politika, ayni sulh ve ay
ni gonlş ve 'realist enternasyonal ı~ 
birliği zihniyetine n alik bulunmak
tadır. BUtUn komşularımızla olan 
dostane mUnasebetlcrimiz, enternas
yonal muahedelerdcn çıkan garanti
leri takv1)1e etmekte ve Avrupanın 

bu kısmında. nizamın ldamesinl te
min eylemektedir. 

Mllletlerimiz, kendi emniyetleri 
hissi ile mUteharrlk olarak ve istik
ballerine tam bir emniyetle bakarak 
gayretlerinin büyük bir kısmını re
fahlarını artırmaya ve devamlı ser
vetlerini fazlalaştıı maya tahsis etle-,. 
bilmektedir. 

Ilu derece gUzel ve bu derece mi
safirperver memleketinlzde yaptı

ğım son seyahııtım esnasında, Relsi
cumhurun enerjik ve hAklm önderli
ği ve ekselansınızın riyaset ettiği 

hUkOmetın milneYver idaresi altın • 
da Türk mllletinin ne derece muh -
teşom neticelere varmış olduğunu 

görmek fırsatını elde ettim. Geno 
o zaman, T:ırk mnıetıntn Yugoslav 
mflletine karşı ne derece dostluk his 
lcrl beslediğini vo sulha. ve Balkan 
iş birliğine no derece teşne olduğu
nu da. çok iyi hissettim. 

Yugoslavya vo Yugoslav mUleti 
bu htl.dlsedc, mllleUerlmizln ayni he
defleri gUtmekto olduklarının başka. 
bir bürhanını daha mllşahe

de etmektedir. O .deflordir ki, 
bunların başarılmasrna millet -
Jorimiz, bütün Balkan mllletle -
fik memleketlerle tam anlaşma ha
linde samimi surette çalışmaktadır. 

Jtadehlml, TUrkiye Reisicumhuru 
Ekselans ıteırral A:tatUrkUn şerefine, 
aziz dostum Başvekil, sizin srhhatl
nize, Bayar Bayarm sıhhatine, dos
tum B. Rüştil Arasın sıhhatine ve 
dost ve müttefik Türkiye cumhuri
yetlnin terakki ve tealisine kaldırı
yorum. 

BA }l' CELAL BAY ARIN CEV .ABI 
Türkiye Başvekili Celil Bayar aşa

ğıdaki nutukla cevap vermiştir: 
Bay Başkan, 
Biiyük bir bclfigatln. tercüman oldu

ğunuz fevkalade dostluk hislerinden 
dolayı derin minnettarlığımı arzetmc
me müsaade buyurwıuz. 
Hakkımızda lütfen ib1.al eylediği ge

niş misa.firperv~rlikten dolayı Krallık 
hükümctlne. mümtaz Gcfinin .şahsma 
da teşekkür etmek ve bize gösterdiği 
biitün dostluk nişanelerinden dolayı 

da asil Yugoslav milletine §ilkranla· 
rımızı bildirmek benim içın çok zevk. 
li bir vazifedir. Asil Yugoslav mille
tinin misafirperver topraklarında bizi 
kabulde gösterdiği samimiyetten do
layı derin bir heyecan duyduk. 

En aziz dileği kardeş milletin ıaaa
det ve refahını de.ima daha yüksek 
görmek olan bütiin Türk milletinin sa
dık dostluk hislerine tercüman olarak 
bu anda gUzel memleketinizde bulun
duğumdan dolayı duyduğum derin se. 
vinci söylemeye lüzum yoktur. 

iBay Baekan, 
Hemen hemen be~ sene oluyor ki, 

hükfımetlerimiz memleketlerinin mut
lak azimlerine tercüman olarak, bu
günkü samimi münasebetlerimizin 
mukaddimesi olan Türk - Yugoslav 
dostlu1t devresini resmen teyit eyliyen 
doetluk ınuahedesini imza ettiler. 'Me
sut hlidiselerle dolu olan bu maziye bir 
göz atacak olursak, memleketimizin 
mukareneti sahasında gidilen yolun 
ne kadar büyük ve milletlerimizin a
teşli aŞkı sayesinde başarılan eserin 
ne kadar güzel olduğunun müşahede. 
sile ütihar hisleri duymak'tan kendi -
mizi alamayız. 

Milletler, bizim mJlletlerlmiz gfbl 
böyle bir mı.ikadde.s idealle hareket e
derlerse barış \'O :ahenk yolu zannedi
lebileceğinden da.ha az çetin olur . .Bu 
hususta en güzel misale m3.lik bulun
mıvor muyuz? Milletlcrimizlıı pyam 
takdir kurucusu olduklan doeUuğun 

remzini teşkil eden ve içinde TUrk • 
Yugoslav dostluğu tam inki§afını bu. 
lan Balkan Antantı, bu yekpare kütle 
bwıa misal deği. midir? 
Memleketlerimizin diğer Balkan An· 
tantı mUttefiklerimizle, Yunanistan 
ve Romanya ile te§riki mesai eyleme
si ve onları birbirlerine bağladığına 
§liphe olmıyan dostluğa tabi olarak 
komşularımıila münasebet idame et
mek surctile takip ettikleri müşterek 
siyaset, milletlerimize sulhün ve refah 
duygusunun teminini. istihdaf eden 
aynı ideal sevkile de, en mesut ''e en 
objektif neticeleri verecektir. 

Kendi azası arasında mütemadiyen 
artan bir tesanüdü temin etmekle be
raber onlara diğer devletlerle de en 
iyi münns~bet idame etmek im.kanını 
veren Kilçük Antantm bariz vasıfla. 
nndan biri de i§te budur. Böyle berrak 
bir hava içinde IJ1illetlerimiz istikbali 
ancak emniyetle derpiş edebilir. 

Güzel memlekctinhie kısa ikam~ 

tim e.!lnasmda, Yugoslav milletinin ki
yasetli bir hukiımetin iyi idaresi sa
yesinde millt serveti artıracak eserler 
elde etmeye muvaffak oldl'ğunu gör
mek f1rsatlnı buldum. Keza Yugoslav 
milletini Türk milletine ba.ğlıyan dost. 
luğun ne kadar samimi ve trerln oldu
ğunu müşahede etmek sevincine de 
nail oldum. 
Ekselılnsmız, memleketimize yaptıkla... 

rı son seyahatin intibalarını burada çok 
dostane bir üade ile temin etmek l\tt
funda bulundular. Emin olunuz ki, bU
tiln Türkiye, dost memleketin mUmtaz 
devlet adamının bu ziyareti hattraamı 

hala canlı olaı·ak mullafaza etmektedir 
ve size göst~rilcn kabul Türkiyenin Yu 
golavyaya karşı duyduğu hı.slerin hald
kl ve samimi bir ifadesinden baıska bir 
şey değildir. 

Kadehimi Yugoslavya Kralı Maj~5te 

ikinci Piyerin eerefine, naip Altes Ru
ayal 'prens Polun ve rcjans meclis "8.ZIU!l 

cksellnslarm sıhhatlne dost ve müttc
filc, aill Yl!gO!!lav mill<!tinin 1tıla ve re
fahına kaldlI'Ir, sizin ve nazik Bayan 
Stoyadinoviçin eahst l!laadetlerine içe
rim. 

Belgrad, 10 (A.A.) - Bay <:elll Ba
yar, bugUn öğleden sonra. Baevekilet 
dairesinde B. Stoyadinoviçi r.iyar t et
mi3 ve B. Stoyadinovit,. bilft.hare bu !Zi
yareti, Belgratta oturduğu müddetçe 
TOrkiye Başvekilinin emrine tahsis ey
lediği konakta indo cylcmi§tir. 

Belgraddak1 gazeteci 
ark ailaşları mız 

Belgrad, 10 (A,A.) - Ba~vekil Ce.. 
lll Bayartn .ziyaroti münaseoetilo Bel
gratta bulunan Türk gazetecileri bugUn 
öğleden ~onra ıh'ale. ajanemı i:lyaret 
otm~lcrdir. Türk gntotccilcri, genel di
rektörü B. Yovanoviç tarafından kar
§ılanm113 \'C şereflerin bir ~ay zhafcti 
vcrilmijtir. 

Türk gazetecileri :Avala ajansmda bir 
müddet kalarak ajans arkada§lan ile 
görüşmüşlerdir. Bilahare tesisatı \le 
bilhassa ajaneın radyo islas) onunu gez.. 
mlŞlcrtlir. 

Hatayda 
(Üst yanı birincide) 

etmişlerdir. 'Bıraz sonra hadise bUyli-
mU!! kend.Jlerinc iltihak eden 35 k~i ka
dar silahlı arkadaşlarıle intihaba gelen
lere Ye Aktcpc halkevlpe ateş etmeğe 
başlamışlardır. Delego ve istihbarat za
biti 70.80 ki~ilik bir mllfreze ile 'hadise 
mahalline gelerek sUkuneti iade etmla
tir • .Aktepe nahiyesindeki Türk jandar
malar kllmilen diğer anasır ile d~ 
tirlmektodir. 

lskendorun, 10 (A.A.) - Tilrk liste
sine yazılmııı olan Alevilerden birfakJIO 
parizenler ölUmle tehdide başlamışlar

dır. Bu cilmleden olarak Karagaca gl· 
derek Türk listosino yazılan on kadar 
Eti Tilrkli, Mehmet Ali ve arkada§Iar1 
tarafından aranılmakta olduğu uydıl" 

rulmuştur. 

lskendcrun, 10 (ıA.A.) - Suriyed6 

katil suçundan mahkum bir ta.kını sabi• 
lı:alılarm cezası affedilerek strf bir tJ• 

kını knrgaealıklar .çıkarmak mak~ 
Hataya gelmekto olduklannı öğrendllO' 



Dün ve Yarın 
rercUme Kftlllyatı 

1 lncıserı 
No.. .K.11111t 
l Sa!o 100 
2 Aile Gembert lOO 
3 Ticaret. banka, borea Ti 

! 4 Devlet ve lhUlll Ti 
f 1 Sosyalizm Ti J e aumı ,'il 
t: 1 Jg1 aııtı fhtU!li eo 

r : =-dolru ı: 
f 10 Rasin II Ti 
\ (Ba eerlyt blrdea ..__.. 1 llra a 
f kunıı ikram edlllr, .. l lln a kant 
i pCfln almarall blanı •Jda ı er llra
f du vere.iye blnlakr.) 

~ 2ncı Sarı 
11 Gorio Baba 100 
12 Dellllğtn psikoloji.el llO 
13 llkbahar aellert 75 
14 Encurek dUğtl.mll 1 80 

lG RaaJn m ' '15 
16 Samimi IUdet il() 

11 ı.tatJatlk ao 
1s Çocuk dllfQrtenler eo 
19 hlm ve felaefe 30 : 
20 CemtyetJn asman ıoo (-

(Ba 9el'lyt Mrdee ......,. t llra • 
karaı ikram edUlr, we 1 lln 20 kant = 
Petla alıaarü ...... a1'fa J er Bn
du vereelye tıuüdrr.) 

3 üncü Seri 
21 HUkUmdar millet 
22 Yeni llınt zihniyet 75 j 
23 l{omtınlzm 50 -
M GUllUD lktllladl itleri eo ) 
25 Cumhuriyet GO 
28 Tercllme ıoo 
21 Delillller 71 

28 Uokon . 80 
1 

• KapltaUam bahram . eo 
ao Salambo . • ua 

(Ba terlJI ............... ı llra. 
karat ikram ecllllr, .. z lln .... ,. ............. ..,.,.ı.~ 
dan vel'0el7e lnralabr. 

4 onca Starı 
11 RulDIV 80 
il lletatblk 40 
D ı.t.dv . eo 
8' Kadm .. ..,.,.._. 100 

il Dtımokrlt . • 
ae Dlnler tarihi 12& 
31 Pllozotl ft •Ut ' 40 
38 Etik& 100 
39 Herakllt 2S 
fO Ruhi mucizeler '& 

(Ba sert)'t birden alaalara 1 Ura ' 
inini ikram edlllr, ve 111.ra 16 kanii 
pefla almarü lıalaaJ 91cla ı er Ora· 
dan veMtlye bnakılu.) 

5 lncı Seri 
U Deproftbıdll 

42 GtlnUD hukuld ve ~ 76 
meMleleıt 

'8 Dlltu 3:5 

" Gbll harpler 75 
.ıs DtsraeUnln bantı 100 
•a ile~ nedir 215 
ft Tenl adam 15 
ti fntyethl temlerf '7S 
49 Politika felHteet '115 

f 
50 Eatetllı ~ 

(Ba eerlyt birden alanlara J Ura 
i ~9 kuruı ikram cdlUr ve Z Ura 16 lra· I 

nııa pc§la almarak kalam aycJa 1 er ;, 
liradan veresiye bıralnlır.) i 

&ncı Seri ( 
'51 Ernelt T 100 f 

t12 Para ~ 
153 Sezar 40 
54 İlmi fe!Hfe 40 
5" Karmcalann bayatı TS 
~ Denıoaten 3.~ 
57 Çlçeron , 

58 Hlpnotb:ma 100 l 
39 lıı1&11 . l50 
60 Yent kadm . ' 4C• 

(Bu acrfJ't Wntea .ıuı.ft 1 Ura 28 { 

&nara, ikram edlJlrı n t Ura ' lnıraı f 
Pella almarak kalam ayda ı er tn. 
el-. Yere81ye lnrakıhr.) 

7 ncı Sari 
61 Vtkoııtun lSlllmO 30 i 
6:? Enett U 100 f 
63 Llza 100 \ 
64 Evlilik 20 l 
93 

GbU pamuk harbi BO i 
Sabt Veri: 

'tr ı\nknrn <'.nıfıle.~ı - \'AfOT l\llnlırTI 11 

Hitlerin haçı 
ve Papa 

Bitlerin Rom& ld,aretl veailMlle, 
Papa ile görüoeceit ve bu görügmede, 
Medenberi Alm&ny& ile Vatikan ara,. 

smda bulunan prrfnUiln izale oluna
cafı zannediliyordu. 

J'atat, Papa Bitlerle~ Jat. 
mecliil gibi, Vatlkanm nqtri efkln 
olan "Osservatore Rohuo,, pzetell 
Hltlerln :rtom&J'& pJdllfnl ft ~ 
d&Jd ztyaretlerlni haber bile venn• 
mı,ur. 

Pap& da Hitlerhı Rom& siya.rethte 
blr nutkunda çok acJ telmihte bulun. 

muttar. 
Para, FJoranwJalri dini hafta mil· 

naaebeWe kabul ettiği 438 yeni evli· 
ıere ve oradaki diğer lmi8tiyanlara 
hitaben bir nutuk eöylemif ve orada 
bulunan müemmen huistfyanlara Al
lahııı takdlabıi tememıl ettikten sonra 

demlıtir kf: 
"Sbe temenni ettiğimiz ve Allabm 

iyiliğinden Jatediğimfs bu t&kdae hı-

rlstiyan hayatm& olan eadakatmız w 
ettifinis dualarla liyakat keebetmfı 
olacaktnm. Çllnktl uıakt& ve yakmda 

mUeaft, çok mUMlif ee;vler. l&pheeiz 

ki, ba mUeuif ~dllekr anamda, fU· 
nu bulmak madm ve ll&bet.aiz bir 

teY olmu: Romada, ".Mubddes h~,. 
gtlnllnde t.anm haçı olmıyan bir haç 

dalgalanıyor. Alta.hm merhametlnf 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

3 
4 
6 
6 
7 
8 

Yeni belrnece"'n 

123j56789 

~ ·----
SOLDAN SACA : 

1 - Mecmua, EakJ bir TQrt ktTml, 2 -
Gilmflş, 3 - Gtl•e nacı, ' - tııı .. , ara
sındaki botluk, onenen bir çaJıt, 6 -
Fransızca bayan, bir nota, 8 - Yflrtlrten 
atılan, ı,aret, 7 - !ıte manasına, amca. en 
büyüAümilz, müslümanhk. 
YUKARIDAN AŞAGI : 

t - Pelte halinde lştilal eden madde, 
2 - Ortadaki boştuk, bir gıda, S - Aı plf
mlş yumurta, 4 - terbiyenin eem'l, 1 -
Göke uçan peysnmber, 8 - Memleket. bir 
dac, 7 - Bir erkek adı, 8 - Bir kadın 
adı, 9 - Toprnkta ayağın bıraktıfı şelrn, 
and. 

HAJ~LEDtLMfS ŞEKLİ 

SOLDAN SACA : 

1 - Areba, Ara, 2 - Ramazan, 3 - 'fi.. 
hali, ıhı, 4 - Mıç, macun, 5 - At. lfn. 
8 - Mak6s, 7 - tııc, 8 - Dıtn, t -
Soba, Re. 

BORSA 
bUttin bUyUklUfU ile g&Jtermealnl fa. ••--- Ankara 7.5.939 __ .,. 

temek Jçhı dua, dua1 dua etmek llzmı· 
geldiğini söylenek her feYf a.nla.tmıı 
oluruz.,, 

Rlıalınnda yıldıı işareti olanlar, n.. 
zerinde muamele görenlerdir. Rabm-
lar saat 12'de kapanı• uht ftJatlandır. 11--- Ç E K L E R --m-o11 

• Parlı 28 227:S • Madrid 12 tı985 

G ~·. n I u•• k • Nevyork O 790079 • Berlln 1 9668 

• Brüksel '_, • Budapeşte a 9880 
--= LA ı · MllAno 11 oıao • V&r90ft • ıa1 

"AD YO ' Atına 887480 • Baknt 10819 
.K • °'°'.... aaa • Bel«rad "m 

-===---Programı---- • Sotya 6117211 • Yotobam• 2m 
• Amsterdan 1 a87 • Stokbolm 807M 

- ti JIAYIS 938 CAR$AJIBA - • Pral 22 887& • Londra 8IO 
Viyana • NoıJı:o,.. ıa 8t2J 

Saat : 12,30 PIAkla dans musiklaf. 12,SO 18tlkraalar 
Handls. 13,05 PlAkla TQrk muıfklsl. t3t30 • 1933 T. Bor 1 19 elS ı • Er.ranl Jstıt. M 

öGLE NEŞRiYAT!: 

Muhtelif pllk neşrtyall. 1' Son. .. " " il S. Enurnra 
• • • Jll S. Enuııım 

AKŞAJC NBSRIYATI: Bfelrtlfter nrllmemltUr. Sut: l7 latıJAp tarlbl deni: Cnlftnl- , .. _________ __. __ _., 

leden naklen: Yusuf Kemal Tenllr Şenk. 
18,30 Spor ıençllk bı)'n!Dı: Jtonferuı: 
Ekrem Özelmas, YOksek lttuat Ye ticaret 
mektebinden. 18,45 P1Akla dans masllılsl. 
10,15 Konferans: Emln~ntt Halknl namı
nı: Doçent DJş Tabibi Feyzullah (Dlf ,.c 
vltamlnler). 19,55 Borsa haberleri. 20 Ne
zihe Uyar ve arkadaştım tarafından Tiirk 
mmılklsl •e halk tıırkılan. 20,45 Hava ra-
poru. 20,41 Onıer Rıza tarnfınd:ın arapça 
söylev. 21 Klasik TOrk musikisi: Nuri Ha. 
ili .,, ark:ıda~ları tarafından (Saat ayan). 
21,45 Orkestra: 1 - SlraTs: Danııöz Vlye. 
nnvaz. 2 - Bernar: Sanımsf. :J - Cııyko
vsky: Dlvertlmento. 4 - Kftlotta: Korşa. 
22,15 AJıns haherlerl. 22,30 Pllkla sololar, 
open ,.. operet parcılan. 22,50 Son ha
berler Te ettcil ınnon proıtımı: 23 Son. 

ERTUCRUL SADi 
TEK TiYATROSU 

Brı ~ee 
Telrlrdal BaJlrninde.. 

Göz Hekimi 
Dr. ŞllkrD Ertan 

Cağalotlu Nuruoamanlye ead. No. S 
Tel. 225156 (Dr. Osman Şerefettin 

aputıawu 

~fnhammen ayJılı 
Semt.& Ye mata.ıleat Cadde ve7a sokaiJ 
Babılll, Nam mnelt Catalollu 
Uıuncartı, Bezzan cedit . Hel'neı 

No.811 Cinsi Lira Kr. 
6/ 23 Hane 28 

5 Bezzur 
cedit camii 5 

Alemdar, Molla fena
rl camii 

Clball, Seferlkoı :Abdtll'ezeı 112 DUkkA.n 
3 

10 
30 Bahgetapıda 4'DncU Vakıf hanın uma katında 

Mttl>DllTt iCAR : 
3 Oda 

Teslimi tarihinden 939 ıeneal Mayıs sonuna kadar. 
Dabcekıpıda .f'Uncn Vakıf hanın ıeml n katında 66 Mağaza 170 

150 .. ,, ,, .. ,, .. e 2 .. 
MUDDETt !CAR : 

Tesıtml tarihinden 940 ıeneıt Mayıı ıonuna kadar. 

Tutanda raıılı mahaller kiraya nıilmek Ozere açık arttırmaya çrJra
nlmıttır. ?steklller 13 Mayıs 938 cuma gUn\l saat on beşe kadar pey para
Jarlyle beraber Çemberlltqta tıtan bul Vakıflar BaşmUdUrlilfünde Vakıf 
Atarlar Kalemtne selmelerl. '(2617) 

Akhisar Belediyesinden: 
1 

Akhlaar eehrlnln tudlt edllen projesi mucibince elektrik şebekeıl 

lneuı kapalı zari uaullyle mtıııakuaya konulmqtur. 
ı - ffln muhammen bedeli 37813 lira 68 :turuotur. 
1 - lsteklller bu lte alt tartname, proje Te sair evrakı 190 kurut 

mukabilinde Athlaar Beledl7eıslnden alablllrler. 
a - Eksiltme 26 lıla)'Ja 938 tarlhlne rutlayan perşembe gUnu sat 16 

da Akhisar Be1edf7e blnumda topla nan Belediye lllncUmenlnce yapıla

caktır. 

' - Bt~lltme1e girebilmek lçln lıteklllerfn aşağıda yazılı teminat ve 
yesalkl •JDI ıtın ıaat cm bete tadar Beledlre Reisliğine tesllm etmto ol
maları lbımdır-

A. - 1490 •&JJlı kanunun 16 ff 17 net maddelerine uygun 2837 lira· 
lıt muvakkat teminat.. 

B - Kanunun tayln etUtt Test katar, asgari 20 bin liralık eıettrtk 

tot yaptığına dair Nafıa Veklletlnln 938 yılma alt mUteahhltıık veslkaıı. 

6 -TekUf mektuplan ihale g1lnQ saat on beşe kadar makbuz muka
blllnde Belediye Relsllttne verflecekUr. Posta ile gönderilecek teklif mek
tuplarmm iadeli teabhtltltl olmuı 'Te nihayet bu saate tadar enctlmene gel· 
mit bulunmuı lbmıdır. 

Bu it haktnıcla tuta lıahat almak llteyenlerln Akhisar Belediye 
Refıllftne mtlracaat eylemeleri flln olunur. (2695) 

1 Beyoğlu VakıflarDirektörlüğü ilanları 
Kiralık BmlAk 

• ...,., ... Klotk Ptple .. ...,....... 8aell'bka71I ~ 
-•o.lan. 

:Yukarıda 1uılı Vakıf mal 11 • 5 - 939 cUnU sonuna kadar kira7a T• 
rllmak tınre artırmasr uıatılmrttır. 

tha.leal 16 • 6 • 938 Pazarteıl 111 nn saat U,SO da Beyollu Valnfiaı 

M04Urltlli1 Akarat Kalemine celmele rl. (2703) 

HAlk OPlıll r, 

~ ],ı 

HALK OPERETİ 
nu akşam Beşlkta$ 

Suat Park"ta 
Yann ıtrpm 

Bakırk&J Mlllfyadi 
TIY ATROSUNDA. 

Kadınlardan Btktım 

Operet 3 perde 

SEHZADEBASI 
TURAN TiYATROSU 
Halk aan'atkAn Naıit 
Hakkı Ruşen ve arka
dnşlan Mlçe Penç~f 

Varyeteal 
< Oıam Cembert ?, 

HALK GECESl - Localar 100; Her )'el' 

20; Pandı ıo kurufhn'. 12 Mı711 ak,anıı 
Hamlret Yflceseı konseri ... 

- KURUNun kitap oelhıde roman tefrikuı. -

Bimm /mpara-1 
torluiunun 
Tarihi 

BizaM mmmıv 

U..""U71 yıllo'f "'!"' 
ayn tetkik w te
tebbU edilmi§ blr 
nıevzu oldw~u hal
de l>ugiln bil6 ay· 
dınl.atılmamıt bir· 
çok tarafl4rı var
ılır. TtNfik Yetim· 
Jıoğlu tarafından 
li.to1tmt.QI ~ 
len Bi::mıa l11ıpa
mtorluğutıtm ta· 
riht adlı kitap 
bu aydtt.ıohlmo· 

mi§ taranan te~ 
bit etmek~ w bfl· 
tan Bimna tari1ıi· 
ne temaa ederek 
Şarkf .Avrupa im· 
pamtorltığunu11 

bin 8eMlik vıcku· 
atı111 hi1.'4ye et
mektedir. 

]l'iyatı ~ ku· 
~ olup 7'.er ki· 
tapçıda bulunvr. 
Toptara mlinuıaot 

mtıha'lli: - l 1Jtmı· 
bul, Valcit Yurdu. 

. 
ZI AŞK DOLANDmIOILARl 

tabtlecellm gallba ... Kont Franja dUn aqam bu
rada bir ziyafet vermlfU. Gece 7arıımda dantll 
kızlardan bazıları, mutfağa girerek alay için bir 
tatlı 7apmak latemıoıerdl. JDrna da onların ara
undaydı. ihtimal Erna, sonradan ellırtnl yıka
mak ilzere )11zQll1 çıkardı. Fakat muılutuıı tatın
da unuttu. Ve sonra hizmetçi Lutz bularak odaaı
na ıötUrdll. 

Milfettlş Armstrong, Erna Karene dönerek: 

- Ne der1lnlz, dedi. Siz de ayni tekilde mi 
olduğunu sanıyorsunuı ! 

Erna Karen, hiç bir fJey hatırlamadılını an
latan bfr tarzda başını lkl yana salladı. ffte o 
kadar. 

Fakat Bob Tlyer, gene burada da ıöze karı-
'ara.k: ,. · 

- Tabıt, dedi. O, hatırlayamaz. Eter yllzUğU· 
nll burada bıraktığını hatırlamış olsaydı, bu iş 
fçln b ir polis hafiyesine batvurur muydu! Maa· 
maflh benim aOyledlflm sadece bir thUmalden 
ibarettir. Hatırıma geldiği için söyledim. 

- A.IA, dedi. Demek ki bu yUztığtl Lulz buldu: 
sonra saklambaç oynamala kalktı. Fakat Kont 
Franja ona, ytlzllfUn nzerfndekt elmas tatı çılrar· 
mağa uğraşırken yakaladı. Lulz de Jtorkuıundan 
Kont FranJa:rı lStdllrdO. Sizin ılSyledlklerlnlzden 
bOyle bir muaı:nm& crk11or? Fakat acaba :rtztıltl 

~K DOJANDffilCTLARI . 25 

lenin yazıhanesinden buraya gelmek ne kadar 
sürer? 

Ben ıöze kar19arak: 
- Bana kalırsa yalnız beş dakika .. tUnkU ben 

beş dakikada geldim. 
Armatrong bu müdahaleme kızmış gibi: 
- Seninle, dedi. Sonra konuşacağım. Ve JCrna 

tle Bob Tlyere dönUp: 
- Siz ikiniz yandaki odada biraz bekleylnlıt 

diye emretti. Şimdi asanılSrcU çocukla falan kona· 
eaoalım. Sonra belki sizinle yeniden görUtm•k 
ınecburtyetl hasıl olur. Lfltfen ... 

Erna ve Tl7er, lçerlkl odaya geçtller. Armat· 
rong polis neferlerinden birine, onların yanın4a 

bulunmasını gölilyle lfareUedl. Koridora çıktı. o
nun koridora çıkmaetrle, ben yerimden oynadım. 
Uç adım ilerde duran parlak madent dO~me,ı 7er
den aldrm. tpıtğfn duruşuna bakılırs~ düğme ge.
'eytp de kopmuşa. benzemiyordu. 

Bu dtlfme, zorla kopanlmıttı. Derhal cebim• 
attım. 

Erna ile tanıdığı delikanlı Bob Tt7er, fçerı~ 
ki odada ran7ana pencerenin önllnde duruyorlar
·dı. Bir polis memuru da, kendllerlnden mtımkila. 
mertebe uzat bir mevkide beklemekteydi. Bu. 
nunla beraber onlann blrfblrlerlyle ne konuştuk .. 
Jarını dhıleyebllecek bir vaziyette bulunuyordu. 

Jçerl7e ıtrdlllm zaman: 



Yeni 
Kumatl•r 

Yeni 
Çe9Hler 
Yeni 
Fiatıar 

YEiRLi MAL' tıR 
PA%ARLARI NllA 

, •Ul.A.~.AKllM 

• • 

Bahçıvan 
Bablndranth Tagore 

ÇEViREN: 

Jbrahim Hoyi 
BUytlk mnt pirinin eiı gllzel 

aşk şllrlerinl toplayan bu eserin 
tercllmesl bir lld gtlne kadar 
çıkıyor. 

Istanbul Belediyesi ilanları ESKi RADYO 
Makine ve parçalarını 
satmak ve almak veya 

evinde· tamirat yapnmak 
isteyenler açık adrealeri

le latanbul 743 posta 

111 
ÇOCUKLARINIZ ÇıN 
En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 

kutusuna yazsınlar .. 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan Halıcıoğlunda Keçeclplrl 
sokaimda 52 No. dükkAn 939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere acık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür
JUftlnde görillebilir. lstekli olanlar 1 lira 80 kuruşlÜk ilk teminat mek
tup veya makbuzu ile 26 - 6 - 938 perşembe gUnU saat U de Daimt EncU- 1 
mende bulunmalıdırlar. '(l.) (2726)' ••••••••••-•-• 

• Çocuk Esirgeme Kurumunun 
vaktllo bir aile ktıtUphanesi ola. 
rak bastırdığı İkizler serisinde 
duycluğunnz bo eksikliği bu gtt. 

zel ve resimli bUyllk hikAye kıta. 
bı Ue doldurulmuş buluyoruz. 

lıtanbul Asliye Birinci Ticaret Mahke
mesinden: 

Adviye ve Sabiha namlarına Hurşit Ak
kaya tarafından Galalada Topçularda 169 
numaralı cczahanede ölU Mehmet Hidayet 
oAlu Ahmet Selami aleyhine 937 /922 dos
ya numarasiyle açılan bedeli icardan mü
tevellit 1460 Jlra alacak davasında otur
CiuAu yer belli olmayan mildılinlcyb hak-

kında IIAnen tebligat ifasına karar verlle- ı .. -------------ml! 
rek dava arzuhali mahkeme divanhanesi- Dr. SDreyya Atomal 
ne asılmıştır. Müddeialeyhin m:ıhkeme-
·yc müracnalla dava arzuhalini alıp cevap Operatör - Ürolog 

• KUitllr bakanlığı eseri tetkik 
etmiş, ilk okul ~ağındaki coeuk-
lar tein faydalı eser olduğunu tas
dik etmiştir, 

Hiyihası vermesi ve tayin edilen 13 - 6 - Beyoğlu• Parmakkapı tramvay du. 
938 pazartesi saat 14 de de mahkemeye rağı, No. 121, birinci kat. 
gelmesi lüzumu i1iincn tebliğ olunur. Muayene saati: 16 • 20 

• Aokara caddesinde Vakit Kitap 
evinde arayınız: Flatı 60 kuruş; 

posta için 4 kuruş IIA.ve ediniz. 
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- Burası ne kadar sıcak, dedim. 
Erna Karen, bu sözümün tesiri altında, sırtm

-1aki mantonun yakasını oynattı. Hemen ilerleye
rek: 

- Müsaade ederseniz çıkarmanıza yardım 

edeyim, dedim. 
Bıraktı. Ben, mantoyu kollarından çekerken, 

lçerdekl elbisesinin kolundan bir düğmenin ko
puk olduğunu gördüm. Heyecanımdan dudakla
rım kurudu. Nasıl olur da, bu mantonun altındaki 
ı;lUğme böyle zorla koparılablllrdi. Bundan öyle 
anlaşılıyordu ki, kız, daha evvel paltosunu çıkar
mış bulunuyordu. Bu sırada bir kavga olmuş, blr 
mncadele yapılmış olacaktı. Bu mücadele esna
da ihtimal ki, birisi, Erna Karen'! yakalamış ve 
Erna Karen ondan zorla kurtularak o tabancalar
dan birine yapışmışq, 

Ben bunları düşündüm. Ondan sonra o yan
mış sigaranın ve kitabın sureti mahsusada tanzim 
edllerek cereyan eden kavgayı örtmek istedikle
rine hükmettim. 

:Yalnız bir cihet beni şaşırtıyordu: 
Doktor kontun bir saat önce öldUrUldüğünU 

tö7Jemlştl. Su halde kont, Erna Karenin benim 
btıroma gelmesinden evvel 6ldUrUlmUştU. O zaman 
Jarna Karen nerde bulunuyordu acaba!? 
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Parmağında. bir yüzük vardı. Fakat yüzüğün taşı 
yoktu. Erna Karen'e işaretle: 

- Bu yüzük sizin midir? diye sordu. 
Her nedense, bu sırada sarışın Erna sarardı. 

Sesi do biraz yavaştan geliyor gibi oldu: 
'- E .. evet, dedi. Benim yüzilğUm! 

Armstrong bunun Uzerlne: 
- Buyurun, dedi. Bunu sizden hizmetçi Lulz 

talmış olacak! 
- Yok canım, Lulz mi? Hayret! .• 
- Evet. YUzüğil Lulzln odasında bulduk. , 
Erna. Karen etrafa şaşkın şaşkın bakınarak, 

gene mırıldanmakta devam ediyordu: 
- Hayret! Hayret! .• Hlc aklıma getirme

tnlştim. 

- Lulz'ln bu işi nasıl yapabilmiş olduğunu 

tahmin edebfllr misiniz? 

Bu sırada ben Erna Karenin vaziyetini tetkik 
ediyordum. Eğer şöyle derin bir nefes alır da der
hal bir hiktlyeye başlayacak olursa, yalan söyle
aiğine inanacaktım. Tuhaf hareketlerde bulunur, 
sözünü şaşırırsa, o zaman doğruyu söylemiş olma
sına ihtimal verebllecektlm. Erna Kareni tanı
dım tanıyalı, onun üzerinde yaptığım tetkikler, 
bende böyle bir fikir uyandırıyordu. 

Fakat ben Erna Karenin konuşacağını bek
lerken, Bob Tlyer söze atılarak: 

- Dllrun, Cle4L Ben ıl~9';'21uıl t>!du&uDıı anl&ııı 
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