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tcreken yaptığı çevirme hareketi ne
ticesinde Lungay demiryolu boyunca. 
iki taraflı ilerlemişler ve Suşova doğ. 
nı birbirlerine yüz kilometre yaklaş-

(Sonu: Sa. 6 Sü. 4) 

Südet Almanları 
Çekoslovakyanın kendilerini mah

vetmesinden korkuyorlarmış 
Hayn Layo partisi "gönüllü müdafaa 

servisi,, teşkil ediyor 
Londra, 13 (A.A.) - Heinlein SUdet 

Almanları lehine bir müzaheret temin 
etmek için Londraya gelmi§lir. Mumai
Icybin Londnı.daki dosllarma. Sddet AI. 
manlıı.nnm bir ihtilaf çıkmasını arzu et. 
nıediklerini fakat Çekoslovak hüküme
tiniıı kuvvet istimal ederek kendilerini 
mahvetmesinden korktuklarını söyle
yeceği tahmin edilmektedir. 

Heinlcin'in sureti hususiyede Van 

(Sonu: Sa· 6. Sü. 4) 

elY!ylYılk eğOence
on mlYısabaB<aımoz 

iki ylldız birt?irini 
arıyor 

~- -

augünkü 
ilavemiz 
Oıman Ocma1in hamam scfalan. 

m anlatan mizahi bir ya..~ndan 
bCZ§T.a Ni:amctti1ı Nazi/in bir ma
kalesi ve Holivı!tta yapılan Twdın 
ı.açakçtlığına ait çok a14ka1A bir 
•.razı oo gUtıün mevzularına ait re
ıortaj •uc nefis hikfrı;elerle pkmıı· 

t .r. M iiııez::ilcrimi~dcn isteyiniz. 

Atatürk' e, Bulgar 
•f -· ... - ~ -. . . . . . .ı-

kralından selam 
Kraı Boris Celal Bayarla 

R. Aras'ı kabul etti 
Sofyada devlet adamlarımıza 

büyük sempati gösterildi 
Sofya, 13 (A.A.) - Tilrkiye Baş

veklll CelAl Bayar ile Hariciye Ve
kili Doktor Aras ve malyetlerlndekl 
zevat bu sabah Sotyaya gelmişler
dir. 

Belgra.ttan gelen hususi tren sa· 
bah saat 8.60 do Dragoman Bulgar 
hudut istasyonuna varmış vo Tilrki· 
ve Bnşvektli ne Hariciye Vekm ora· 

(Sonu: Sa. 6 Si~ 1) 

1938 büt~esi 
Varidat 250 milyon lira olarak 

tesbit edildi 
Milli Miidafaa bütçesine 15,5 milyon liraya yakın 

fazla tahsisat veriliyor 
(l"azısı ! inci sayı/ada) 

:it.mira? Şükür Okıın merasim sahMını görmeye gidiyor •• 

Yavuza sancak verme mera-
simi bugün yapıhyor 

Yavuza sancak verme merasiminin 
dn yapılacağını yaZJDJ§tık. 

Meraslm, bazı sebeplerden dolayı bu. 
güne bıralCılmıııtır. Bugün saat 14 te 
Silivri spor sahasında bütün Silivri köy 
ııııorl, mekteplilerin i§tirnki ile yapıla
cak merasim çok parlak olacaktır. 

Diln Silivri kaymakamı B. Vassaf Fe-

rid Savaıı Yavuzda Amiral Şükür Okanı 
ziyaret etmi§tir. Amiral ŞükUr Okan 
öğleden sonra Silivriye çıkarak 

merasim snhasmı geznıl§, tetkiklerde 
bulunmu§lur. 

Bugün .Amiral bir söylevle Yavuzun 
sancağını verecek, merasimden sonra 
bilyilk bir geçit resmi yapılacaktır. 

~peşinden: 

Kabahat kimde? 
Burhan Cahlt arkadaşmıız daha yaz gelmeden skri sinekler.la 

derdine düşmüş. Aınerlkada sivri slneklcrl öldüren bir ilftç kcşfcdlldi
ilnl haber vererek İstanbulluları bu bela.dan kurtarmak için bir de bu 
ilAcm tecrübe edilmesini iste1or. Diğer taraftan VA - Nu dostumuz da 
gene 1zmırWerin İtalyan usolil bir mücadele programı ile birkaç yıl 
içinde sivri sineğin kökllnll kazıyacnklannı İzmir gazetelerinde oku· 
doğundan bahis ile: "Madcmkl böyle bir kolaylık varmış. Niçin bb 
bundan istifade edip de fstanboldnkl sivri sinek mcselcslnl halletml• 
yelim?" tlkrlni llerire sürüyor. 

Dlzlın bu fikirlcreJ bu tavsiyelere \'e nıutalcnlnra hlr diyeceğlmlz 
yok. Ancak lstanbulda. senelcrdcnbcri sivri sinek mücadelcsl ile uğr .. 
şanlara sorulunca onlar da şu CC'fabı veriyor: 

- Kabahat sırmalı kaftanda olsa kimse kendi sırtına glJ'Dlez. n.. 
zrlan bn işte kabahati osnldc, hazılan da IJAçta arayor. HalbnJd sl-,w 
rl sinek olan yerlerdeki ltiğmılnra bakmak klmscnln batırma gelme-
7or. Biz bağmp ç~ak da ~e kuJAk :t'.9ıND olma)'Orl" 
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No. 30 Vazan: Kac1Jnrcaını KafOa 

Teo:loranın gözlerinde yaşlar 
vardı: sanki bir bulut üstünde 

yükseliyordu . 
- Hayır, siz oturunuz! 
Antimos'un linUnde durdu. Ondan 

kendlslle beraber gelmesini rica ede
celıti. Fakat papaa ona vakit bırakma

dan kalktı: 
- Sevgili kız karde§lm, ne istediğini 

biliyorum. 
Yeşil çimenleri kaba tUylU bir halı 

gibi çiğneyerek yürUdUler. Nehrin ke
nanııda durdular. K&rfI kıyılardaki sa. 
iütler ve kamıaiar birer kanıltı halinde 
ldl. Sağda solda akseden ay ince bir bu
lut altında titriyor gibiydi. Gizli böcek
ler ıssızlığa tempo tutuyorlardı ve ıssız-

. lığın muslld.sfnl arkada kalan çılgm ve 
CO§kun cıarkılarla çalgılan, hattA arası
ra yUkaelen kahkahalan bastırıyordu. 

Tcodoranm bqt yanıyordu. Taze çf. 
menlerin tıerinliği onun vUcuduna yayı
Jıyor, ona ferahlık veriyordu. Avuçlan
JlID içini de otlara dayadl ve gözlerlnl 
yan yanya kapadı: başını yıldızlı, derin 
göklere kaldırdı. 

.Antlmos ona (Isa) dan bahscdfyorc!a. 
Ote1d dllııyayı anlatıyordu. Oyle bir 
dünya ki, bu dünyada olanlarm hiç biri 
yoktu: Ne ay, ne çimen, ne çalgı, ne iç.. 
ki ve ne de o zamana kadar tattığı 

qk! .• 
Fakat orad& bqka bir ney vardı: 

Kendfslnl vermiş olmanm tadı, a~ 
rm tadı. .. 

Bunaltıcı bir yaz gtlntlnde eısen 11erln 
bJr meltem ... Dondurucu bir kı§ gecosizı.. 
de ılık bir ocak ba§L .. 

- Tata de ıenln giblydL O da yolu
nu uaştl'DU3 bir halde yqadı. Antakya
da. Orant luyıiarmda, lskenderiyede 
V8 ıenln elmdl rezil olduğun sahnelel'
ae gQnah bataklığında çırpmdı. Onu ee'9-
dilderini ııöyllyenlere aldandı, halbuki 
o erkekler kendllerfnl tıeviyorlardı. Bu
nu anladl, Albm'm kovanında an oldu: 

en dolru ve tatlı balı yapmağa bqladı. 
Meryemler aruma g1rdL Albln kimdir, 
bWyor mlllUJl T Bir Ka~er'ln km. •• Dlln 
7& araylarmm yapmacık aellerlnl, ll
datıcı r&hatmı bıraktı. Tanruım tahtı 

&ıtlnde dize geldL Tqlarda lpefln yu.. 
mupklıfmı. kuru ekmekte havyarm 

tadmı, çöllln ayazında kug tüyü yatak
lann sıcaklığını unuttu. Orada bugün 

de Blzans aaraymdan gelmfı bir pren
aeıs var. Albln gibi o da Meryemleri ço.. 
pıtıyor. (Jıanın kanlan) nı öteki diln
yanm, asıl dtlnyanm rt:ınsw: zlf&fma 
b&m'lıyor. Sen.in alın yazm da budur. 
Haydi oraya götüreyim... Mikrulanm 
pl§manlığmı hatırla! 

Böcekler, kubafalar, yaprakl&rm ha
fif hı3n"Wan da aanki kesilmişti. 

Teodoranm ıa~ıcrlnde yaşlar vardl: 
u.nkl bir bulut Ostllnde yUkseliyordu. 

Kalm bir aea duyuldu: 

_: Teodora ! ... Teodı>rn.! Neredesin?. 
Bu, dUnyaı!ııD geliyordu. Genç kadın 

,Ukıekten toprağa dllcımUg gibi sannl
dı. 

Onu dansa ça#ınyorlardL 
Urktll ve Qrperd.L 

Papasın koluna yapıvtı: Bqım onun 
omuzuna koyarak: 

- Ben! göt1lr! 
Diye inledi. 

Yumu§ak çimenleri çiğneyerek, ark
lan birer kuş h&fifJiğiyle atlıyarak ~ 
çenin fiı~1 kö9olerine doğru hızlı hızlı 
yQrUdUI"°. 

kapadı. 

Sonra Teodoraya: · • 
- Ey benim lcz kardeşim, arkam

dan gel, seni saadete götürecek olan 
basamaklara inan ve ytlkael ı 

Dedi. 
Kendilf 8ne ıeçt.L 
Yirmi admı ötede kilçUk bir ev val\. 

dıj kerpiçten yapılml§tı. lkl kUçUk pen
ceresJ, Od kapalı göz kadar aHiktJ. 

Papa11 evvelkinden daha alçak olan 
kapJyı yavqça itti. Taı döteU bir arabk 
görUndU. Soldııki odanm kapı~ yerinde 
kirli bir perde \"ardı, o da yana toplan
mıştı. lçerlde ve pencereden ıman ay 
ışığında tostoparlak bir insan yatıyor

du. 
Antlmos Teodoraya fmıldadr: 
- Bir kardeelmlz! .• Belld ruyasmda 

lsnyı görüyor; euraya gir! 

Sağdaki odanın kapısını açtı. 

Teodoro oraya girdi, baemm tlstttn
dekJ kaim kiriılere bakınca yeraltma 
indiğini sanıyordu. 

Antlmos aöylllyordu: 
- nauelin kögede hazırdır. Kalblıil 

haya ver. Rahat uyu! Uykun yokaa IU 
duayı durmadan tekrarla! 

Kısa bir duayı tane tane okudu. 
Kapıyı çekti ve gittJ. 
Teodora istemeksizin hak& kaldl ve 

dUeUndll: 

- Bu adam da erkektir. Hem de 
gllçlU bir erkek.. §imdiye kadar biç 
kimse bana, benden bir eey beklemek. 
sizin dostluk göstermedi? Döşek ver
mek aöyle dursun, bent dögek yaparak 
yattılar. Onlann birer diplz ve midesiz 
caaa.vudall ne !arklan varch? Evet, 

Antlmoa doğru söylUy,or,: Qnıa,, :.. beııt 
sevmediler kendllerlnl sevdller.Behl didik 

didik ettiler; parça parça yediler ve 

bıralarmı doyurmak için utrqtılar. Bir 
ıey istemeden vermek; buna elmdi ilk 
defa olarak l&hlt oluyordu. tık fırsatta 
pençelerfnl ona atmıyan. tollarlle onu 
ııkmryan, di§lerlni onun derisi üzerin
de gezdlrmiyen hattl etine geçlrmtyen 

erkeği almdi görllyordu. Demek ki bun
lardan binlercesi daha vardı. Onlarm, 
"Benim kız kardeglm!., Diye pınar 11-
nltıst gıöl andıkları (lsanm karılan) a. 
rasma girmekle tatlı bir ruh durgunlu. 
ğuna kavupcaktı. 

Döaefe doğru ytlrUdU. Haç çıkarmak 
ve dua etmek için diz çöktU. Fakat he
men kalkU. Papu mantosunun altında

k.1 dan$Hz eteklltini çıkardı. A vuçtarm. 
d& ıuktı, bükW, parçaladı ve en kuytu 
köşeye fırlattı. Sanki o, Teodoranm 
gUnahlanydı. 

Kıldan mantoya smısıkı sa.rnıdı. Dls 
ç5ktU, ba§ını pencen.ln arknsmda belli 
belirsiz gBrUncn yıldızlı gak yüzüne tal
dırdL Hllç çıkardı ve Antlmos'un öğret
tiği duayı okumağa ba§ladl: 

- Ey Allahım, kirlerimi yıka ve be.. 
nl gUnahlarımdan temizle! Bir batak
ta boğuluyorum, kurtarıcı elini uzat ve 
beni buradan çıkar! Yaptığım fenahk
lar hep tareuna çıkıyor; onları kov! 

Bir dakika duruyor ve devam edi
yordu: 

- Ey Allahmı sen.in ki merhametin 
sonsuzdur, bana acı! Sen.in ki inayetle
rin saymızdır, günahlarrnu bafıl1a, Al
lalımı? .. 

Gittikçe yükselen ve sık~an sesleri Çok g0çmeden kuş tQyUnden kabarık 
gittikçe daha arkada bıraktılar. Zaman döşekte yatar gibi, rahat, hafif ve yıl. 
oldu kJ artık duyulmaz oldu ve Teodora dızlı bir uykuya daldı. 
bu l'UrWtUsllz yerin havasını alabildiği Merkanto11'un bahçesinde her tara-
kadar ciferlerlne çekerek boşalttı: fı altllst etml§lerdf, 

- OoOohhb!... - Papaalar da kan kaçınyor artık! 
KUçnt bir çltl atladılar. Jnce ve toz- - Bu edepsizliktir. 

1U btr yolda, toparlaıuruş bir sonbahar - Herkes kendi yerinde kalmalı ! 
rDzgln gfbl hafif ve sessiz uzaklaştı- Merkantoll burmalarm glS!ıealnde ve 

lar. yeeil çimenler llstllnde llal'Cl&O dolag 
Bir tahta kapının ~nUnde duı'dular. adamiara bakarak içini çekti ve homur-
Antımoe koynundan bir anahtar çı- dand.ı: 

tardı. Kflldtn deliğine soktu ve yavaş. l -Kabahat hep flloıof Horonatfs de .• 
~ ~ içeri girdiler. KUçUk bır avlu- Pap-ıs kılıklı veytanlan bizim cenneti. 
da bu1un11JWlardı. mizo o soktu • 

\ Papu bP111 ıene ayni yavqlıkla (Ar'/oaaı var) 

938 ·b -ut ç ·e si 
Ankara, 13 (Tele.fonla.) -1938 ~ 11938 blltçe projesinin masraf kıs- ı 

U yılı umumt muvazene kanun lftyi- mmda. EncUmen bazı deği§iklikler 
hası ve bütçe encilmeni mazbatası yapmış ve hUkumetin bu kısma ilave. 
basılarak bugUn mebuslara. dağıtıl- sini Encümene tcklüi muayyen tahsi
m.J§tır. Meclis umumt heyeti gelecek 5atlan a!Akalı fasıllara koymak im· 
hafta ortalarında yeni bütçenin muza- kanını bulmuştur. 

koydu1darı tahsisat yeknasak elbise 
giymeleri lAzımgelen mUstahdemtne 
ait olduğundan bunlar. kimlere ve 
ne eeltllde verileceği hakkında mev• 
ıuatımız olmadığını işaret eden en• 
cnme"n orduda olduğu glbl bu işin. 
sauni. ve ycknasnk esasa bağlanma. 
&ı fcnp eden bUkUrİılerln konması lft• 
zumunu mazbatasında ko.ydeyla. 
meJ·fedlr. 1 

kere3lne başlıyabilecektir. Bütçe encU. Posta. ve telt;'raf idaresi tein ma
meni 1938 masraf bütç~ini 249 mil· Uye bUtcesine yarım milyon lira, 
yon 954,020 lira olarak tesbit e~. gUı:nrUk muhafaza teşkilatına alt 
varidat bUtçeslni ise 250,049,0VO lira motörlere alınacak telsiz cihazları 
olarak tesbit etmi§tir. karJılığı olmak Uzere 25.000, yenl 

Encümen mazbatasının yeni yıl va. Tahran elçiliği binası mefruşatı 26 
rfdat ve masrat bUtçeslıılıı geni§ ve bin, pansiyonları bulunan mektep1e
mukayeseli bir tahlilini yapmaktaclır, rln mndur muavinlerinin Ucrellerl 
mazbatada zikredilen tafsillta göre karşılığı 40.000, hususi idarelerden 
Mayıs ayı başına kadar yapılmış tah- umumi muvazeneye alınacak olan llk 
silAt yekfıııu 239,651,504 lirayı bul- tedrisat mUfettlşlerlnln maaşlan l· 
muştur. cin 240.000, Ankara kanalizasyonu 
EncUınenin mUtaleasma nazaran projesi masrafları lçln 50.000, cum-

231,000,000 lira olarak tahmin edilen hurJyetfn on beşinci yıldönUmU tein 
1937 varidatı tahsilatm bu seyrine 100.000 liralık tahslısat bu arada
göre Mayıs sonunda 26,500.000 lira dır. 

lazlaslle elde edilebilecektir. Yeni masraf bntcesJ encümende, 
Encümenin yaptığı tetkikler neti- aldığı tıon şekle göre 1937 masraf 

cealnde bu tezayllt, varidat kalemle- bUtceılne nazaran 18.936.2U lira 
rfnden bilhassa. gilmrUk resminin, ka. bir fazlalık arzetı:nektedfr. 
zanç, istihlak, muamele vergilerinde Muhtelif dairelerin yeni bnttele
ve lnhfsa.rlar hasılAtmda gl>r.e çarp. rinde eskisine nlsbeUe esaslı fark-

maktadır. Iar göze carpmaktadır. BQytık Mfllet 
Bunlardan 1937 malt yılmda 46 bu- Meclisi bntteslne inşası takarrUr e

çuk milyon Uıhmin olunan gümrük den yeni Mecllı binası için 1938 yılı 
resmi tahsllAtı Hazirana kadar 52 mil- içinde yapılması lAzımgelen işlerin 
yona ve 9 milyon 540 bin lira talımfn karJıhtı olarak 700.000 llra kon
edllen sanayi mUeaeselerine ait mua. 
mele vergial tahailltı 11 milyona., 8 
milyon 'm bin Ura. tahmin edilen ticari 
ve amal tefebbtısletden alman kazanç 
vergiat tahsllAtı 9 buçuk mllyoııa. 18 
milyon 822 bin Ura. tahmin edilen lıı
tihl!k ftrgileri tahailltı dahi 21 mil
yona yaklaşacik, inhisar maddeleri 
satış kArla.nndan da 2 milyonu müte
caviz varldat !aZlası elde edilebilecek
tir. 

1937 yılı bakaya tahsil!tı 117.erinde 
encümence yapüan tetkikler da.hl bu 
tahsilatın 1936 ve ona tekaddüm. eden 
yıllara nazaran umumi tahsilat ni&
betinlıı ~ehgine uygun olduğu neti
cesini verml§tir. 

muştur. 

Nafıa VekA.letl btıtçeıtnde 937 yı
lına nlsbetle yedi milyon liradan 
fazle. bir noksan göze c;arpmaktadll'. 
Bu noksanlık, karşılılt fevkalA.de 
membalardan temin edllmek Ozere 
bu yıl demtryolları !nşasına alt mae
rafların bu bUtteden çıkanlmış ol
masından ileri gelmiştir. 

tktısat Vek!lett bUtçesi 5.489.790 
Ura olarak tesblt edilmiştir. Geçen 
yıl bu bUtçeye maden tetkik ve ara
ma enstttnsnne verilmek 1.lzere ko
nan tahsisat bu yıl fevkalAde mem
balarda.n temin olunmak maksadlle 
a:ynf bUt~don çıkarılmıştır. tktısıı.t 
Vekft.letl blltçeıtl ~eçen yıla nazaran 
861.474 Ura btr fazlalık arzetmek· 
tedtr. 

Bu tabehıattan 527.000 lfrast 
Nevyorkta açılacak otan beynelmilel 
bUyUk sergiye iştirak masrafı olmak 
Uzere ayrılmış ve ytlz bin liradan 
faılasr ihraç mflllarımızm lstandardf 
zasyon işlerine alt mnrakabe ve 'kon
trol hfzmetlcrlnl takviye maksadtle 

Bundan başlta cncnmen mazbnt~ 
srnda mektep kttaplarının zamanın• 
da ve tamam olarak tevzi edllmesf• 
nl temin iı;liı Maarif Yekft.letlnln ted• 
birler aldığını · zlkreylemektedlr. 

Bayer Kızılaya ilaç 
Hediye Etmemi§ 

Uc; gUn evvel §ehrimir.e gelen bir 
Bayer eczahane tayyaresinin muhtevi 
olc,ığu Baçtan Kızılaya hediye ettiği
ni yazmıştık. Acentatıan gönderilen 
bir mektupta illçlarm Kızılay tara.-
f mdıuı yapılan bir sipariş üzerine gc.. 
tirildiği, yoksa bunların Kızılaya he. 
diye olarak verilmediği bildirilmekte-. 
dir. 

Türkçe Öğrenmeyen 
Profesörler 

On1versfto profesörleri Onlversite
ye kabul edilirlerken üç sene zarfmda 
Türkçe öğreneceklerdi. Bu mUddct 
bit.mit olduğundan önUmilmekl sene 
TUrkçe öğrenmemle bulunan prote.. 
sarlerin mukaveleleri teod.it edilmiye .. 
cektir. 

Talebe Kıyafetleri 
llk, orta ve lise talebesi için yelrnasaıt 
bii kıyafet tatbiki etrafında. KUltür 
Bakanlığı tetkikler yapmıştır. 

llk okul talebeleri (kız • erkek) u. 
mumt olarak göğüslilk giyeceklerdir. 
GöğUslüğiln rengi (gri) olacaktır. 

Lise ve orta. okul kız talebeleri de 
ayni biçimde göğilslUk yapacaklardır. 
Erkek orta tahsil talebesi için de 
blr kıya!et düşiinillmektedir. , 
1 

· · · Kaaın ··Eıyalan Çalan ı 
Bir Sabıkalı 

Kadılı eşyaları çalmakla maruf eaı-ı 
brkalı hırsızlardan Şaban, evvelki gUn 
Beellrtafta. oturan, 21 ~~da Reyha-
nın odasına anahtar uydurarak gir. 
mig, bir tuvalet takımı ile, bir Ç&l'l&

fını çalmı§tır. 

Yakala.nan hırsız, asliye dördilncil 

. Eırellmen. ~Wmd& ha.Ztnenin 
nuıametlt ıa&Wdiye8iııl · aynea tahlil 
et.mfatlr. Bu tahlile göre hazine, mua. 
meıatı na.kdiyeai Jtibariyle hiç bir ay 
borçlu vaziyete dll§meınİ§ ve ayı 
muamelAtı nakdiye kolaylıklarmı te . 
min için Maliye Veklletine verilen 
kredi -salWyetlerlnin mUhim. bir kıs
mı istimal edilmeksizin devlet taah
hUtleri gUnU gUnllne ve tama.men ö.. 
denm.Jştir. 

Haricl ticaret mUvazenemiz.e gelin. 
ce ihraç maddelerimizin kıymet tuta
n da son geçen yıllara nazaran art. 
mre bulunduğu gibi İktısat Vekilinin 
Encilmene verdiği izahat& nazaran 
memleket mahııulleri.mlzin azim bir 
kısmı ihraç olunarak hariç piyasa1ar
da satıımıe olup §imdiye kadar satı
lamıyarak elde kalan bazı mahsulleri
mir.e ait az miktardaki stokların da 
yenilerinin idraki zamanına kadar sa. 
tılabileceği kanaati mazbata.da taarih 
olunmu§tur. 

o tertibe konulmuştur. ceza mahkemesinde muhakeme olunur 

Memleket dahilindeki tican!t hare. 
ketlerinin seyri hakkmda bir fikir is
tihsaline mil!ait görerek demir yolla
nnm 1937 mail yılı için tahmin edilen 
varidatmm yıl sonunda 6 milyon lira
ya ya.km bir fazla ile elde edileceği 
keyfiyet! EncUınen mazbatasında 
kayda pyan görerek bilhassa zikret
miştir. 

1937 malt yılı içinde devlet varida. 
tına mUesalr olacak hlçblr vergi ııls. 
beti arttırılmadığı ve yeni vergi ko
nulmadığı halde varidatın 1936 maU 
yılmda olduğu gibi tedricen artması
nm sebeplerini EncUmen mazbatasın
da, memlekett.e it ha.eminin genişle
mesine, ihraç mallarımızın iyi para 
etmiş bulunmasına ve btnnetice hal. 
kın iştira kabiliyeti artarak uuıumt 
iııtihllkin tezayUd etmekte olmasına, 
inkişafın devam eylemekte bulunma.
ama hamletmiı ve Maliye VekSletl 
teşkillt kanununun bayırlı tesirlerini 
de bu mUnasebetle işaret eylemiştir. 

1937 yılı dövis vaziyetine gelince, 
henüz ticaret yılnıpı bitmesine (7) a
yı mUtecaviz bir ~an bulunma.81 ve 
bu zam$nm da ihracat satıglarımızm 
en hararetli m,evsimlne tesadilf ·etme
si h&J500ile bu yılın döviz vaziyeti 
hakkmda Encümen mazbatasında 

gimdiden bir te§his koyma,iı doiru 
•ötmemiftlr~ 

}.flllf Müdafaa VekAletl b.lltçestne ken, akli muvazenesinde bozukluk gö
bu yıl 15,6 mllyon liraya yakın fazla rillerek müşahedeye alınmak Uzere 
tahsisat verilmiştir. Bütçe encUme- Tıbbı adliye g:önderilmiştir. 
ni tedavi edilecek Jandarma men- , _____ _:.: ________ _ 

saplarından askeri hastabanolerln /-K U R U N 
masr~f lstemelcrlnt tabi! görmemiş r 
ve bUtçımln al!kah t ertibine bHyle ı AUOXE TARlfESl 
bir talebe meydan kalmtyaca.k eekll- lltnıleket Mtmltklt 
de kayıtlar eklenmiştir. Bundan ,. trlnd• dııında 

başka encnmen mazbatntmda muh 
telif daireler tarafından ecnebi mem 
tekellere talebe gönderilmesi tşlnln 
bir elden idaresini temin f~ln hnkfı
metfn *tetkikler yapmasını ve teftiş 
hususunun tezyldinl temin edecek 
tedbirlere tevessül olunmasını tavsl-

• ve etmektedir. 
Encllmende gerek adliye bUtçest. 

gerekse vnrfdat bütçesi mU~akere o
lunurken mahkeme harçlarının va
ziyeti hususi bir tetkike ttlbl tutul
muştur. Du mUzakereler neticesin
de mahkeme hartları nlsbetlerlnl 
kıı:men artıran kanunun tnertyete 
gtrmesfnden sonra bu varidatta ya. 
rım milyon liraya yakın blr tezayUt 
görUlmllş, fakat bunun va.tandaşlar 
UstUnde tazyik yapmakta -0lduğu an
laşılmıştır. Mahiyeti ttltıarlyle e
saslı varidat kaynağı sayılması doğ
ru oımııyan bu mevzu Ustünde hUkü. 
metin tetkikler yaparak mevcut nls· 
betleri tenzn edfcl bir lA.ylhayx Mec
lise gfrmeıslnl encUmen mazbatasın
dan temenni etmektedir. 

Cenup hududumuzda kaçakçılık 

vakalarının daha da azalmasını te
min için bu mıntakada htıkCımetçe 

calınması dUşUnUlen yeni lktfsadt ted
birlerin sUratle. tatblklne geçilmesi 
tUztımunu encUmen mazbatasında 

memleketin malt ve lktisadt emniye
ti bakımından tnzumuna işaret ede
rek tasrih eylemiştir. 

Dafrelenn melbusat terUplerlno 

Aylık 
3 aylık 
6 aylık 
Yıllık 

95 
260 
475 
900 

155 K11o 
425 • 
820 • 

1600 • 

Tarifesinden &ikan BirliAI için aydı 
otuz kuruş dıışülür. Posta blrlilloe gir. 
mlyım yerlere aydı yetmlı beşer kuru, 
ıanınıcdılır. 

Abone kaydını bllıllren mektup •e 
tclsruf Ocrelinl, abone parasının posta 
ve) a b:ınk:ı ile yollama OcretioJ idare 
lı:endi üıerıne alır. 

Tllrkiul!nfn her posta mtrkt:lndc 

KUltU.''ıo'"a abani! ua:ılır. 

Adres deAiş\lrme Qcretl 25 kuruştur 

Dünkü Hava 
Yurdun Doğu Anaclolu bölgesinde bava 

tok buluUu ,.e mcvı.U ya~ışh. Akdenizln 
kıyıları ne cenubun doğu kısmında aıı: bu
lutlu, di{;cr bölgelerde umumi)•ctlc bulut
lu ve yer yer yağışlı geçmiş, rüzgarlar ce
nuht Anııdoluda garbt; dll!er bölgelerde 
şimaıt istikametten esmiştir. 

Dün lstanbulda havi\ kapalı Te yağışlı 
geçmiş, 24 saat zarrındakl yağışın metre 
murabhaına bınıklJAı su miktarı l.1 kilo
gram ölçülmilş, rilzg~r şimali isUkamctterı 
8 • 10 milimetre hula esm1$lir. Saat 14 
de hava tazyiki 71i4.3 milimetre idi. 

Silhunet en yüksek 14.1 ve en dilşfik M 
1 l.6 sanli(fl'at koydolunmu~r. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
PARIS - Burada yapılan 8 inci olimrıl

plyal mıisabakalarında Cekoslovaklılarlll 
karıılaşnn mtllt futbol tnkımımız: maC'ı 5 
gole mukabil 2 1101 alataT~ kaybdmlştlr. Bl
:lm takımda, nerllnde bulunan mtıhDr. 
Dtklr dı oıuaamdta ldL 



Eski Fransız 
hariciye nazırı 
Fran~ız .. bi.~liği hakkındaı Deri depoları hakkında talimatname 
ne duşunuyor? 

İngiliz -
Bnndaa evveDd l'rum bhlae-

mde llartelJ'e aamı olu a. lvou 
Delbos, "Parlluvar,. pset.ellnde 
)"&l'Ahp bir mablede. 11ncfllz • 
Franmz hlrJlil llaldmacla ne dtlfön· / 
dliilbıU.. aaıatı;ror: 

Londradakl aon mllzakereler Fransa 
ile Ingllterenln kendi emniyetlerini ve 
umumi sulhu korumak pyeslle muhte
lif tarihlerde yapt.tklan ~rllfJDelerlıı 

bir devamıdır. 
Hakikaten lnaanm kör olmuı 11zım

ki, Fransa ile lncUtere arumda mkı ve 
faal bir birliğin sfttikçe daha sarurf bir 
hal aldığını görmesin. 

Ren•de mllfterek hududumuz var; 
denizlerde nakil :yollanmızdakt ıerbes
tl hususunda bayaU lht!yacmuz aynl, lkl 
mizde de ayni hllntyet ve adalet mef· 
kfıresi var: Avrup&QJD muvuene ve aU
kOnetl içinde umum! ıulbu ayııl arzu i
le fatJyoruz. Delboa •• 

BUtUn bunlar tehlikede olmadıft ve- • 
ya tehlikede ~rUnmedlğf müddetçe de diğer Alman birljif tehlikelerinin 
aramızdaki birlik ıevtedLO zaman mil- ortaya çıktığını görtlyonız. 
Jetler cemtyeU milletler arumdakl hUr Avrupa muvazenesi içinde umum! 
rlyet ve aruf bUtUnltljilııtı muhafaza sulhu temin için Almanya ile anlqma
edebllecek vutyette g&1lıı0yordu. O ya çalıeırken Almanya da anlqma fllı:
zaman Lokamo muahedesinin Ren du- rlnden uzak görilnmeyor, fakat tecavüz 
dudunu teminat altına aldığı zannolu- ederek bu muvazene)i kendi lehine 
nuyordu. Diler taraftan, Streza mua- bozmak ıııter göztlltUyor. 
hcdeleri Avuııturyanm istlk!Alini koru- Bundan daha büytik tehlike olamaz. 
:rordu. Almanya henllz fazla sil&hlan- lşte onun· içindir kt, Çekoelovallya me. 
mi§ değildi ve Roma - Berlln mihveri selesi Fransa De lnglltereye bUyilk va. 
de yoktu. zifeler yUklOyor. Sulh, Fransa ile ln

O zamandanberi Milletler Cemiyeti 
bir çok mağlfıblyetlere uğradı. Bu mağ 
lublyetıer kendini kaldırabilir, kaldır· 

malıdır da. Fakat bunlar, ılmdikl halde 
ona itimat beslemefe mUaalt değildir. 

Londra anlqmaaı Almanya tarafın

dan yırtıldL Fazla slllhl•nma ve sıkı 

idareli devletlerin hem !lkren, hem ~ 
razı fethi cJhetJnden empar;vallat.Ukleri 
ile beraber blrlepneJert dlbıyanm Uze
rlnde en blly1lk blr tehdit olarak görll
lüyor. 

Ispanya harbi, A vrupada bir harp çı
karmak faUdadmı gösterdikten sonra, 
Fransanm denlzlerdekJ yaJlarmm ser
beatısl meselesini ortaya çıkanyor. 

Streza muahedeleri ve Avuaturya ay
ni mezara ~mWdil ve Orta Avrupa ile 
Şarki A vrupada diğer sulkaatler hazır
lanıyor. 

Emniyetleri ve melkflrelerl bu su
retle tehlikeye gtrmlt olan Fransa ile 
lngiltere nasıl olur da mllfterek tehli
keye kartı kuvvetlerini en !ula hadde 
çıkarmak ve blrle3mek Jbmıgeldiğtnl 
anlamazlar! 

6 Mart 1936 dan sonra ca.ıllanan ve 
o zamandanberi her yeni tehditte kuv
vetlenen hu birlik, her fırsatta ve her 
sahada kendlııinl göatennlftlr. 

Eski nazır, ba hlrlllbı kencUslnl 
gii9t<'rdlil mahtellf alyul minke. 
re n hldlselert !taret ettikte• 
aoara, lnglllz • Fraan blrUjlaln tek 
ba~a yllrüyemlyeeeilnJ .ayHlyor 
ve dJğer mDleUerto olan siyasi n
ziyeU gözden geçlrlJror: 

.ôaha 7 Martm hemen ertealnde yeni 
bir anlapıa tarzı bulmağa çalqtık ve 
a.Ynı devletlerin i§tlraki ile yeni bir Lo
karno anlaşması yapmak istedik. 

Bu yalnız bizim için deifl, fakat dol
tudan doğruya veya bilvasıta al&kah 
0lanıar için yapılacaktı. 
23 Temmuz 1936 daJd Londra tonfe
tansrndan sonra çıkanlan resml tebll
iinde bu nokta ffaret edflmlt, "Umu
?nl bir hal sureU De IUDıu kuvvetlen. 
dirrnek,. esası bUdlrllmltU. 

Doktor Şaht Parfate, Lord Hallfak
srn Bcrlinde yaptığı ıörilfmeler de ay. 
n· 1 tnaksaUa olmuıtur. 

Ondan sonra 29 ve 30 T~de 
~-ondrada yapılan görtlflllelerln eonun-
alü resml tebliğde de umumi vaziye

tin dUzelmestne "Serbest ve aamfmf 
llıilzakcreler usuliyle,, çahıılacağı kay-
dediliyordu. , 

Fakat, elimizde olmıyan sebeplerle 
gorU11nelC'r bir neticeye varamadı ve 
•t:u edilen mllzakereler yerine Avu
tllrnnrn ilhak edil~ lfSrc!Ok. Bqt1n 

gilterenin teklif edeceği samimi ve A
dil hal ııuretJnin muvaffak olup olma-
maama bağlıdır. 

Italya ile 'Va.Zfyet daha müaait gibi 
görllnUyor ve nmtt ederim ki aon Ingt.. 
liz • Italyan anlaşması ve yakmda ~ 
pılacak olan Italyan - Franm anla§?lla· 
11 1936 dald "cenUmea agrement,, libi 
111 '.bir netice alır. 

Mesele Roma • Berlln mlbverlnl ~ 
mak değildir. Bu mihveri teıkU eden 
iki devlet gibi ayni sulh arzusu bizde 
de vardır. Fakat Italya ile Akdenbde 
ve Iııpanyada mUhlm meseleleri hallet
mek istiyoruz. ltalyanm da Orta Avru
pada, bizden fazla değUiıe bile bizim 
kadar menfaati var. 

Ecnebi Ekalliyet Öiretmen
lerine yapılacak Zani 

Ecnebi ve ekalliyet okullannda va.
zile gören öğretmenlere kıdem zam
mı \'erilecektlr. Bu kıdem zammı için 
KüJtUr Bakanlığı iki formW iberlnde 
tetkikler yapmaktadır. 

Birinci formW; denı saati bqma 
verilen ücretlere zam yapma, lklncl 
formül de muayyen bir miktar maata 
ilaveten zam farkı vermektir. 

-o-

imtihan Şekli Değiıiyor 
Lise ye ortaokullarda yazılı imti· 

hanların kaldD"Jlarak &if alıt imtihan
ların yapılacağı yazılmıetı· Bu mesele 
etrafında önUmUzdeki Haziran llODUD· 

dan itibaren Bay RidVl_ll Nafizin bal
kanlığı altında bir komisyon toplana. 
rak vaziyeti inceliyeceklerdir. 

Tahmin edildiğine göre §1.falıt mn. 
wereler neticesi vasati almacak ve 
umumi surette diğer bir ıifalıt imti
hanla notlar k&1'filqbnlacaktır. 

Resımıe 
H6dlseıer: 

Depolar nerelerde, ne gibi şartlar 
altında açılabilecek 

19 Mayıs şenlik 
programı 

Hangi mektepler nereler
de merasime iştirak edecek 

19 Mayıs idman şenliklerine alt 
program hazırlanarak dUn alAkadar
lara dafıtılmıştır. 

TA.KSDI STADYOMUNDAKl 
!fERASlH 

Taksimde törene iştirak edecek 
okullar şunlardır: Ytıksek Deniz Ti
caret. Uçak talebeleri, Bakırköy, Be
yo~lu, Eytıp, Kasımpaşa, Cumhuri
yet Kız, Çapa Kız, İstanbul Erkek, 
Nlşantaşı. SUieymanJye, Şişli Terak
ki, Cağalollu Erkek, Galatasaray 
Erk&k, İstlklAI, PertevnlyaJ, Vefa 
Erkek, Fatih orta, Kumkapı ve Tak· 
sim orta okunandır. 
Kız talebelerin yeknnu 1460, er

kek talebenin yektlnu da 1600 dllr. 
Meraıılme saat 9,50 de başlana

caktır. İstlklll marşından sonra Ga
latasaray llscsl talebesinden biri cı
karat bayrak çekecek ve bir talebe 
de 19 Mayıs gUnUnlln ehemmiyetini 
anlatacaktır. Nutuktan ıonra Jim
nastik hareketlerine batlanacaktır. 
Bundan sonra talebeler Cumhuriyet 
Abidesine çelenk koyarak okulları-
na döneceklerdir. 

BEŞlKTAŞTA 

Beşiktaş alanında d& törene Bo
ğaziçi, Beşiktaş orta, Beykoz orta, 
Hayriye, tnönll Ku. Işık, Kandllll 
KD. Okullar Gllnetl. Se~ Ka ·-
Utlstı, Beyotlo orta. llıntaka Sanat. 
Emlrgln orta, Gazlosmanpaşa, Ka
bataş liseleri iştirak edeceklerdir. 
Bu okullardan iştirak edecek tale
benin sayısı (690) dır. 

Merasime 9,50 de başlanacak ve 
bayrak çekme töreninden sonra bir 
talebe söylev verecek ve hareketlere 
başlanacaktır. 

KADIKOYUNDE 
Stadyomda yapılacak eğlencelere 

iştirak edecek okullar: ıı:renköy Kız 
Heybellada orta. Kadıköy Kız Ens
tltUsll, Kadıköy ı, 2, 3 nnctı ortalar, 
Vskndar ı, %, 3 llncn ortalar, trstn
dar Kız Enıtltnall, Hayd&Tpaşa er
kek lisesidir. 

iştirak edecek talebenin 1ayısı 

1445 dfr. Burada törene tam 1aat \ 
9,60 de tsttklAl marşı ve bayrak çek
me töreniyle başlanacaktır. 

HALKEVLEBt 
Halkevlerl spor 1abalarında da 

tllrlll spor mllsabakalan yapılacağı 

gtbl, geceleri de Ev salonlarında 

mnsamereler verllecektlr. 

Hareket Memurlan 
Kunu Bitti 

Devlet demlryollan hareket memur
luğu için yeniden açrlm11 olan kurs 
bitmiştir. Memurların hepsi iyi derece 
imtihan vermielerdlr. 

Belediye daimi encilmeni tarafın.,--------------
dan §ehirdeki deri depolan hakkında 
yeni bir talimatname yapılmış, tatbik 
mevkiine konmuştur. 

Buna göre, ıehir dahilinde mesken
ler ve ticaret yerleri tuzlanmıe veya 
tuzlanmamış olsun yaş veyahut ta.
marn.ile kurumamış her tUrlU hayvan 
derisi depo etmek veyahut kurutmak 
Uzere asmak yasaktır. 

Bu gibi yerler belediyeden 
alınacak müsaade üzerine §Chir
haricinde ve civarile etrafına rahat. 
sızhk ve mazarrat vermiyeceği tetki. 
kat ile anla§tlacak olan sahalarda ya
pılacaktır. 

Şehir dahilinde yeniden açılacak 
kuru deri depolan için belediyeden 
Uin almacaktır. Gerek yeniden açıla
cak ve gerekse eskidenberi mevcut o
lan kuru deri depol!! ı §U şartlara. U
mamen uygun olacaktır: 

Her tUrlU kuru ve taze kuru deri 
depolan meskenler veya. diğer ticaret 
mUesaeseleri ile doğrudan doğruya a
li.kası olmıyan müstakil binalarda ve 
kokusu ve vaziyetleri ile muhitini ra
hatsız edemiyeceği anlaşılan münasip 
yerlerde tesis olunacaktır. 

Bu gibi yerlerin zemini ve bir bu
çuk metre irtifaa kadar duvarlan yı. 
kanabilir şekilde çini, mozayik, çL 
mento gibi gayri kabili nüfuz bir 
madde ile örtWeoek ve her tarafında. 
ki havayı silratle değiştirecek mUte
addit hava değiştirici tertibatı bulu
nacaktır. 

Kuru deri depolarında her ne sebep 
ve bahane ile olursa ol!Ull yaş veya,. 
hut tamamen kurumamış deri bulun
dUmak yuaktno. 

Eskiden mevcut olan depolar bu 
Bene za.rtmda bUttln eartıan tatbik e. 
decekler ve uymıyanlar bqka yerlere 
naklolunacaklardır. 

Zeytinlerimiz Efganiatanda 
Çok Beğenildi 

Nisan ayı içinde nümune olmak U
z:ere Afganlstana 250 kilo zeytin gön
derildiğini yamıı~tık. Afganistan pi
yasumda TUrk zeytini tanınmadığı 

için nUınune 7.eytinler"'!evkalAde alaka 
uyandırmıo ve kalitesi çok beğeniJ. 
mtıtir. 

Bu haber, zeytin ihracatçılannı da 
ali.kadar ettiğinden zeytin ihracatın. 
da gi5zönUnde tutulacak noktaları 

TUrkofiıı alakadarlara bildirmi§tir. 
Zeytinler KAbile kadar birçok yer. 

lerde aktarma olduğundan ambalAjı
nm dikkatle yapılması ,.e gönderile
cek zeytinlerin de Gemlik duble mal
lan olması ehemmiyetle tavsiye edil
mektedir. 

Nilmune zeytinlerden alman netice, 
!Ubile mühim miktarda 7.eytin ihraç 
edileceği kanaatini kuvvetlendirmi3 
bulunmaktadır. 

Aynca Bombaya da bir parti zey
tinyağı gOnderllmiş bulunmakta idi. 
Bombay plyasaamda da Tllrk 7.eytin. 
yağlan beğenilmig ve birçok firmalar 
sfparfg vermişlerdir. 

Gizli adam 
kaçıran kaptan 

"8 . y . enı . unanıatana 
Götürmezsen Kendimi 

Denize Atanm,, 
Bir ay kadar evvel mUddeiumumtıi. 

ğe 60 yqlannda Katin& admda bir 
kadın mUracaat ederek, bir balıkçı 
vapurunda kaptan Panayotun, ojlu 
Türk tebaasmdan Nikoyu vapuru.na; 
alarak Yunanistana kaçırdığım haber 
verml§, kaptan Panayot Ywwıistan. 
dan tekrar limanımıza dönU§{lnde bu
rada yakalanmı&tr- Panayot o zaman 
aorgu hakimliğinde sorgusunu mtite
akip tevkif olunmuş, ilkin asliye ikin
ci ceza mahkemesinde görillen dtırllf
masmın ilk celsesinde kefalete rap. 
ten tahliye edilmigU. 

Vakanm duru1tnaama dün de ayni 
mahkemede bakılmıı ve suçlu kaptan 
vekili vuıtasiyle mUdafaasnu yap. 
mı§t.ır. Vekil mUda!aaamda mUvekld
llnin suçu olmadığını ileri silrerek de
ml§tir ki: 

- Niko burada gizlice vapura gi
riyor, ambarda bir kögeye saklanıyor, 
vapur hareket ettikten sonra Ayasta
f anos açıklarmda lostromo kendisini 
ambarda görerek müvekkilim kapta. 
na haber veriyor. Bunun üzerine Ni. 
ko, glZlendiği yerden Çanakkalede po.. 
lise teslim olunmak üzere çıkanlıyor. 
Bura.ya kadar meselede bir fevkall
delik yok. Ukin Niko, kaptana şun. 
lan aöyleyiııce ff defilmJltirı 
- Eğer benJ Çanakkalede poiı.e tea

Jlm eder, Yunanlstana göturmezaenfa 
kendimi denize atar, intihar ederim. 
Hayatımdan da Biz mesut olunrunuz. 

Milvekkilim de bunun tl7.ıerine ten. 
disini Yunanistana götilrUp bırakıyor. 
Kendisi pasaport kanununa muhalif 
harekette bulunmamı§Ur ve eğer ceza 
~yecek olursa mevkuf olarak yattığı 
bır ay kadar mllddetfn sayılmumı 18. 
terim. 

Mahkeme, kıaa bir isti§areden son
ra karar vermek Ur.ere <lunıtmayı 
b:ışka bir güne bırakmıştır. 

Katil Rupen Suçunu 
itiraf Etti 

Pangaltıda Anjel admdaki 1evgW .. 
sini pastırma bıçağı ile 10 yerinden 
yaralayarak öldUren katil mueci Ru
penln 2 inci sorgu hlklmliğinde de. 
vam eden sorgusu dUn bitirilm.it. 
mevkufiyet balinin devamına karar 
verllmi§tir. 

Katil Rupen, milddeiumumfiilde 
''erdiği üadesinde, sevgillsinin qkma 
dayanamıyara.k kendisini takip ettiği. 
ni, fakat onun kendisini tahkir etme
si il7.erine bıçağını çekerek vurduğunu 
itiraf etmiı: 

- Ne yapayım, kendisini delice se
viyordum, demi§tlr. 

Rupenin dunıtmasına. pek yakmda 
Ağırcezada bqlanacaktır. 



Konsolos Vasmus, avluda usul usul yUrftye
rek ve duvar tırmanıp, kurtuldu!? •• 

Tarih 26 • 27 Mart 1915 1Jtçe&il1 
(randa Fu}uıl 1euhlnln eline ulr 
duıen Alman konsolom Vtlhelm 
Vasmuı, ıeuhln elinden 1111rılmak 
tein bir çare dOşllni111or ve bütün 
r;ece her 11arım ıaatte bir ahıra gi
derek, kendisine KO,uau lldnının 
hediyesi olan clna alını tedavi et
mek mi1ıtıadeılnl alı'uor, Şimdi ba
tan gece kendisinindi. Her parım 
saatte bir ahıra fl(rlp çıkarken. bu 
mllsaadeden lıllfade rarulnl araua
cak, kaçmak çareılne başvurmabı 

aeneyecekti. Du, orada l•tndiıl için 
ıon lco:drıl Bu koru oynauabilecek 
miydi ve ounıuabfllrae, ntml!1 

Tekrar konuşarak, iti sağlama bağ-
1.adilar: 

- Demek böyle? Bu hususta ani~. 
bk! 

- :I'alcbini isaf eylemekte bir g{lna 
ma.hzur gönnem! 

- Şu halde mutabıkız! 
-Evet. 

Ye Ferjeni Şeyhi, adamlarına emir ve

Bu vaziyette, 200 kilometrelik me. 
saf eyi, stepte yaya,n olarak geçmek 

ıaınn ! Bu mesafeyi yjirilye yürüye geç.. 
meği göze aldırırsa ve bu yayan yol. 
culuğa tahammül etse, yolda kuvveti 
kesilmese bile, mahnımiyeiler v~ teh
likeler içerisinde tam bir haf ta yürtl
mek wrunda.dır ! 

Faltat ie bu kadarla da kalmıyor, 
W ! Şeyh, fi!armı öğreplr öğrenmez, 
atlılarmı ~i sıra Stepe kO§turaca.k; 
üstelik Sör Persi Koks da, Büyük Bri
tanya suvarllerini hareket.e getirece. 
ğine nazaran, er.i§meği, ul&&mağl özle
diği eehre varmadan. yolda t.ekrar e. 
sir dil§mcsi, kuvvetle muhtemeldir ... 

Fakat bUtiln bunlara rağmen, §im
di, serbesttir ve esir dil§mem.ek için, 
elinden geleni yapacaktır. F.eir düpne
mek için? Hele bir kere esir dU§en, 
bir lklncl defa. yakalanmamak için ne
lere katla.r.maz? Her şeye ka.t.JanJT el
bette; her rıeye ! ?. •• 

( Arkıa.M ııar) 
riyor; konsolos, biltün gece her yanın----.-----------

saatte bir atını munyene edlp, kendi
sine lllg verebilecektir; ancak, nöbet
çiler, onun hnrekethıi daima takip e
deoekler, kendisini !katiyyen gözden 
iltıı.çmnıyacaklardır! 

• Esir Almnn konsolosu Villıelm Vaa.. 
mus, ilk defa olarak ııllrra gidip de 
Kftşgay H!nmm kendisine hediyesi o
lan cins atrrun ynnnuı. gidinoe, nöbetçi 
askerler ona dikkatle bakıyorlar. Kon. 
solos, atın sağnsmı, kanımı ok§Iyor, 
ğzmı nstınp di§lerini muayene ede

rek, sarı renhte bir mayii, dill üzeri
ne damlatıyor; yalatıyor! 

llk def asında ve müteakip yarım 
saatte dikkatle bakan nöbetçi aaker
lerln, hep ayni hareketleri göre göre, 
içleri sıkılıyor, csııcmcğe ba§lıyorlar 
ve artık o kadar dikkatle baknuyarak, 
§Öyle bir göz ucuyla ha.kıp başlarmı 
öte yana çeviriyorlar. 

Gece ilerliyor, saatler, yarım yarım 
birbirini silratıe takip ederek, Yakit, 
saba.ha yakla.§ıyor. 

Sabahın sa.at 4 buçuğunda avlunun 
kapı siperl gölgeliğine :sığma.ra.k, ahL 
ra doğru bakan V:asmus, .kapalı du
ran ahır kapısındaki iki askerin, ~
larmı öne jğnıi§, yan uyku halinde 
duvara dayanmıa durduklarmı seçi
yor. 

Nöbetçiler, uyuklıyorlar; onların 
bu vaziyetlerinden faydalanarak, bu
nu fırsat bilerek bir ney yapmak uy. 
ğun değil mi? Bir ~y yapmak için en 
uygun vaziyet, i~te budur! 

Kedi glbl usul usul duvar boyunca. 
yürüyen konsolos VıumıUB, avlunun en 
ltaranlık yerinde duvara tutunuyor; 
m-vetlice kavrayı~la çıkıntılara tutu. 
narak, kedi gibi yukarıya tmnamyor 
ve i§te, duvarın üstilne çıktı bile! 

Bir nn etrafı gözden geçirip, ayni 
zamanda kulak kabartarak, hemen 
duvarın öbür tarafına. kayıyor. Ayak
ları yere değince bir an daha. duru. 
yor; etrafı gözden geçirerek kulak ka.
bartrp, sfik\knu dinliyor. Dinlerken de 
kalbi küt küt çarpıyor! 

Dinlediği, slikfuıdur; etrafta. hiç 
ses, seda. yok; kalbinin küUirdü.sün
den ba6kal 

Su halde? Kaçıımrn f arkma. varıl
mamı§br ! 

Ayak seslerini işf ttirmemeğe 80Jl 

dereced9 gayret ederek, gayetle he. 
ia.plı adım atl§la, ,eyhfn evi yakinlııdcn 
uzaklaşıyor, gece karanlığına karl§Ip 
Ferjen! köyünden Stepe doğra açılı~ 
yor. 

İ§te, köy dı§ansmda, stepte. .. Ker. 
vanla, maiyetile geldiği Stepte, ayni 
akşamm mfitealdp sabahına. doğra 
yapayalnız! Hangi istikamete yollan
mak gerek! 

Kendisini koruyacak dostlarm bu
lunduğunu tahmin ettiği en yakın §e

hir, 200 kilometreden ziyade uzak 
Jneı;afede ! Halbuki ne atr var, ne de .. 
aHihı! Cebinde bir parça kuru ekmek 
ve biraz da para, .. o kadar! 

•-- .. :U.lm 

Avrupa hattı 
Emtea ilcrellerlode 

yeni tarife 
Sirkeci - Y e§ilköy istasyonlarından 

Avrupa. hattının her hangi bir jetu. 
yonuna. maden kömUrü, ağaç kömUrU, 
oc1un, §eker, Jştial ve infilAk edici 
maddeler ile dökme halinde buğday, 
ku§yemt, yağlı hububat, tohumlar ve 
çekirdekler müstesna olmak Urere 
nakledilecek cmtea. ücretinin yeni ta
rif esi ha.zırlanmı§ ve tatbik edilmeğe 
bB.Dlnnml§tır. 

Perakende nakliyatta ton ve kilo
metre b~ma 3) tam vagon muamele
sine tAbl nakliyatta en .az be§ ton ile. 
reti verilmek §Ut.ile 2,5, on vagon 
U.creti verilmek eartlle 2 kuru§ &lma
caktır. 

Avrupa hattınm herhangi bir istas. 
yoııundan Sirkeci - Yefilköy kumun
da bulunan istasyonlardan birine tam 
vagon yUkii ile ve en az on ton veril
mek oartile nakled.1leoek eşyadan da 
bütün mesaf o için ton ba§Illa 400 ku. 
nış nakil ilcreti almaca.ktrr. 

-o---

Pilsudski için Ayin 
Mareşal Pilsudski'nln ölüınUniln yıl 

dönümü münascbetile dün Beyoğlu 

k111Besinde Lehistan bqkoMOlosunun 
ve ıehr1m1zdeki Leh kolonl8inin i§ti
rakile dint bir Ayin yapılmı~. 

Bu mUn&Bebetle, Leh koruıoloshane
.el matem ipreU olma.k ür~re bayrağı 
yarıya kadar çekmifti. 
Diğer taraftan Polonez k~kf. 

Leh muhacirleri de, ayni suretle l<öy 
kilisesinde ayin yapmışlar YO Ma.re@). 
PilsuClskiııin ruhunu taziz etmi§].erdir. 

-0---

Gelenler, Gidenler 
Evvelki gün ı;ehrirnl2'Je gelen "Bey

nelmilel havacılık kunımu,, reisi 
Prens Bilbcsko dUıı sabah tayyaresile 
BUkreşe gitnııştir. 

•Japon f3Cfıı.rcti mUste§an B. Jera.
jimo Ankara.dan oehr.imi7.e gelml§tlr. 

------

H MAYIS 1938 
"V Alttr '.YUBDU,, 

•ı NSAN bazan kendinden bU-
:ytlklerl kızdırmalıdrr. Bu, bir 

az da, bfr deflneyJ dfnamlUe meyda· 
na çıkarmak gibi bir ıey oluyor. Kıy 
metler bfrdenbfro etraf& saçılryor; 

onları bir araya getirmek icln biraz 
ça.buk davranmamız teap ediyor: bir 
parça yıpranıyor ve yorgun dtıı,flyor
ıunuz ama, bu seri çalışmamız nctı
ce!!nde :rııdıflntz kümeye baktrfı. 

Dolfu:~:~üren Denizlerde yeni bir 
Almaoyenın mlllf 

bir kahramanı oldu 
Eski Avusturya Ba§vekili Dolfua'u 

-Oldilren ve sonra A vustµryalılar tara.. 
fından öldürülmüş bulunan Otto Pla.. 
netta bugü,n Almanyarun bir milli 
k&hrama.nı halini almı~. 

A vusturyamn istiklili için çarpı

ıa.n blr e.damı, memleketi Almanyaya. 
ilhak gayesi uğurunda öldüren Otto 
Planetta, iihakm tahakkuk etmiş ol
duğu bugün, bu ıw hizmet et.mil bü· 
yük bir adam sayılmaktadır. Omm 
son olarak oturduğu apartıman ·daire. 
si bugün Meta bir mUz.e halindedir ve 
.herkes taraf rodan ziyaret olunmakta.. 
dır. 

Apartrmanın kapıcısı anlatıyor: 

- Çok kibar bir gençti. Bir giln 
geJdi: 

"Bfae mutfağı ile beraber bir dai· 
re,, dedi. 

Yanrn'a genç bir kadın vardı. Karı
sı imf§. Bizim çocukları çok severdi. 
Onlara daima yemi§ n.lu, oyuncaklar 
yapardı. Çok iyi bir adamdı. 

- Siyasetle olan alakası! 
- Siyasetten pek bahsetmezdi. 
.Bu sırada, a.partnna.nda oturan bir 

kadın anlatınağa ha.alıyor; 

- 1934 teki o Temmuz sabahı, "va,. 
ta.nı kurtarmağa., giderken elimi sık
mıı, öyle ayrılmı§tı. Sonra gazeteler. 
den öğrendik, o imiş .•. 

"Zavallı Bayan Planetta! Kocası 

hapishanede iken kendisini haftada 
üç kere göreceği vadedilmiştf. Son 
glSrUetUkleri gün Otto lcarısrna saati. 
ni \'ermi§. SaaU açınca. içinden bir 
k~ çıkıyor. Knğıtta şöyle yatılı: 

.. Mesut ol, sevgili karıcığım! Ben 
vazifemi yaptım! Yaşruım va.tan!,, 

Bugün Pla.nettanm karısı Almanva... 
dadır. GörseniT., ne kadar el imttlnde 
tutuyorlar! Ta.bii değil mi ya! Bir k -
ramanm dul kalan kanama az bile!, 

Karııık Yağ Satan 
Ceza Yedi 

Ta.htakalede kaçakçılık yapan Saim 
.adında birinin dükk!nmda. karıeık 
yağ mUsa.dere olunmU§tur. 

Kan§Ik yağ satarak halkı aldatan 
yağcı ikinci SHlh ce.za mahkemesinde 
bir ay müddetle hapis ceıasma. çarp
tınlmıetır. 

Bozuk Tramvay Yolları 
Tramvay şirketi ile nafia. Ve~letl 

arasında geç;en mUza.ke.reler neticesin
de oirkct boıuk tramvay yollarını 

yapmaya karar vermie ve iae Beyoğlu 
lstiklll caddesinde başlaml§tr. 

Şirket Dimdi Gala.tasa.ray önilnde
ki kumu yaptırmaktadır. Bir müddet 
.t!onra Tophane. Fındıklı h.&ttı tamir 
edilecektir. 
İn§aatm ne fiCkllde yapıldığı bele. 

diye tarafmdan kontrol edilmektedir. 

MEVL'ODO ŞERiFE DAVET 

Harp malıl.lü subaylarından ve Şehir Ti· 
yııtrosu mubııschccisl merhum Bay Necati 
GOrknnın ruhunu to:ı:l:en ayın 16 ncı pa
ıarlcs'I gtinü HAie namu:ını mfiteak1p Teş
vfklye cımUnde okunacak mevlMü şer.ifle 

arzu eden ıevahn bulunmılan alleslnin 
dilc~idlr. 

Açık muhabere: 

zne orta okulu besap memuru B. Seyit 
Cıtem: 

Pazartesi ıfin{l. )'lnhş olarak Terilen for
ma ertesi sünü ta hih edilmiştir. 

nız zaman, mutat vasıtalarla. elde 
edemediğiniz emsalsiz bir mUcevher 
ııahnesı karoısmda bulunuyorsu
nuz. 

Ben, şahsına ve derinliğine çolı 

kıymet verdiğim blr zatı, uzun za
mandanberl merulm kaideJerlnln 
çizdiği hudut içerisinde, ancak ha
yalimin kavraya.blldlğt kadar 6ğron .. 
renmJş ve onun pek se;yrek sözlerin· 
den kendi hayatım ıctn, &u!uzluğ\l· 
mu glderemlyccck nfsbette ders aı. 
mr9tım. 

korsan harbi mi? 
Almanların iki bin öksüzden böqle 
bir kuvvet hazırladığı söyleniyor 

Fra~ "Entransijan,, gaze- ı icrl pek u göz BnUnde bulunduruyor· 
tesindıe ~1oan J. DaTcn.ov im2'Qlı la.r. 
bir ycızu141 ".Aım.any<mın deniz- Onların başında dünkU Arkeoloğ ve 
lorde bir koraan hıtırbi hazır. §8.rklyat llml, bugünkü "Uberriab. 
ladığı1 bunun için tayf amrı "en 
kuwetıi, en ~t, en ketum kim
selerden milre'kkep, mcrlı.amet, 
ve ~ tTgunlıık bilm.iyen1 korsan· 
hl; yolunda hiç bir ,eyin durdu
'f'am.ıycıcağı lki bin öksfl::dmı te§· 
kil edfUCiğini ~ret edi-tJor: 

Yazının mühim yerlerini alt. 
yona: 

" ... Bütün dünyada. Alman kuvvetini 
tanıtmak ve herkesin ondan korkma. 
sını temin etmek. 

'Fransız Ye 1ngiliz mUstemlekelerln
deki esir ahaliye, glrliecekleri herhan· 
gi bir isyan hareketinin Almanya ta. 
rafından yardım göreceği hususunda 
kanaat verecek. 
"Dilşma.nın hücum edemiyeceği yer

lerde harp hudutları tesisi imk!nlan. 
ru tetkik etmek. 

"Uzak denizlerde io görmek, geınf. 
lerin ge,tiği yollan kesmek vazi
fesini görecek ve düaznan filolarını 

Avrupa sularından uzak bulundura.. 
cak yardımcı kruvazörler ha.zır bulun
dur:mak .• .,, 

Bu programı HiUer iktidar mevki
.ine gelmeden, bir millet Gamalı baç 
altında tekrar doğmadan. d&h& evvel 
bir adam çimıio, ve memleket me.m.. 
leket gezerek ~iz, l!eMiz, gizli gizli 
çalışmıştı. 

Bir coğrafyacı ve arkeoloğ olan, 
ayni zamanda birçok aark lisanı bilen· 
bu adam, faaliyetini hcyeeanla takip 
eden meslektqları için büyilk bir l. 
limdi. 

Faka.t, bu harabeleri meydan& çı
karmakla uğr:ı§an bir adamdan ba§k& 
'bir şeydi. Arabistan çölüne gömül· 
mile efsane §ehirlerinl tekrar ortay& 
çıkarabildiği gibi, yannm harp mey
d&nlıı.rmı da. ha.mlıyabilirdi. 

Hitler iktidar mevk.iine gelip siya.. 
setini wrla. kabul ettirince Doktor 
RUdlger on beş sene mütemadi çalI§. 
ma suretile hazırladığı bu plam ona 
vermeye hazır bulunuyorou. 

Bugün Berlinde, bah:dye nezareti 
dairelerinde, bu plarun tatbike konul
ması Jçin çalışıyorlar, muvaf!akiyet 
ihtimallerini :tetkik ediyorlar, tehlike-

Aziziye tüneli 
lzmir, (Hususi) - Aydın hıı.ttı ü

zerinde inşa edi~kte olan .Aziziye 
tüneli, Türkiyenin eıı modem tünel
lainden birl olacaktır. 

Elektrikli ie~tmeye göre Jnşasma 

Nafia. Vekaletince karar verilen Azi. 
ziye tünelinin inı;a. işlerini a~ı bir 
mühendis grubu idare etmektedir. 

Tünelin inşasında mii3t.a.kbel föti. 
ya.çlar da. göz önünde tutulmaktadır. 
'IUnel 1100 metre umnhığundıı ola
cak, elektrikle ioliyecelc ve 1 milyon 
325 bin liraya. çıkacaktır. 

Bu tünelin jn§aatl bitince Aydın 
hattı üzerinde esaslı bir :f~ ve tamir 
faaliyeti başlryaca.ktir. Bu bat IU.7Jerin
de devlet demiryollan loiromati! ve 
vagonlarnım i§le:ınesi için icap eden 
t.adiJ.At yapılaca..kUr. 

Dnn akşam onunla sohbetimiz, 
meltemden şiddetli rilzgArlara, son
ra kasırgalara fnkılAp ederek "Cen· 
netin kapıları,, dlyeblleceğim zek&. 
mahremiyetini yıktı ve ben, btr 
bahçeye çıktım. 

AsablyeUnl tahrik etmek tsuretııe 
dile getirdiğiniz bir kıymeU, önce 
ilk feveranların verdiği kargaşalı~ 

lclnde dumanlı bir manzara bal1n· 
do mtlşahede ediyorsanız da, 11onra. 
dan ne yaptığınızı anlr;onmnuz: 
Hakikatlerini, fşkonce yollle parca 
parcı:ı. itirafa mecbur kalan dargın 

bir Nebt gib! ne gllıel konu§uyor!. 
Fakat bu usulü, mutlaka. kemalin
den emin oldu~unuz bir dostunuza 
tatbik ecUntz. 

taylung,, ve "Ausland Organi~tion,, 
~i Doktor RUdiger bulunuyor. 

O yine öyle ket1lm ve dalgın bir !
zim; fakat bUyilk bir irade sahibi 
adam. Mga.nlstana, Arabistana, zen.. 
el Afrikasma .emirler yağdırıyor. "U
berza.btayl~,, u bir mücadele t.eşki. 
ıat.ı haline koymu§tur. "Vilhelmsha.
f en'de, o §iddetli Ska.gerak muharebe. 
et esnasmda. İngiliz mermileri ile ölen 
bahriyelilerin mezarlann.m göründü
ğü bir yerde genç bahriyeUler talim 
yapıyorlar. 

(Arkası vıır) 

Sarho§ Şoförün 
Sebep Olduğu Kaza 

Aksaray, (Hususi) - 7 • 5 • 938 
gUnU kazada bir eoförUn earlıo,luğu 
yüzUnden feci bir otomobil kazası ol
muştur. Tüccardan Kftmile ait otomo· 
but kullanan §Oför Nuri Puar gtlnü 
Pamucak mevkiinde bir tenezzilh yap
mak llzere wı komsularmı arabasına 
alarak gezinti yerine gitmiştir. 

Direksiyonu idare edemlyecek dere. 
eede sarhoş olduğu için <lönOm nok
tasmda. otomobili devrilmiş ve içinde 
bulunanlardan hamamcı Riza oğlu 
.Ahmet b1müş, bir kadmm da kolu kı
nlmıştır. Şoför hakkında zabıtaca 

tahkikata bqla.runı§tır. 

Gazoz imalathaneleri 
Son J:&Jnanla.rda. bıtanbulda gayri 

sıhht earllan haiz bazr gazoz imalAtJ 
hanelerinin açıldığı gQıiildüğUnden bu 
hususta sıkı bazı tedbirler a.lmmuma 
lüzum hami olmu§tur. 

Bu maksatla, biltiln ga.7.0z imalAL 
banelerinc bir truninı yapılmış ve be
ledi~ de aehlrde arama. yapılma.
sına karar verilmiştir. 

On Denizci Taltif Edildi 
Bir müddet evvel Samsun açıkların

da. kazaya uğrayan Sel~ct motoru
nun tayfalarnu kurtaran 10 fedak!r 
denl~im.ir.e bükfunctçe birer takdir. 
name füı 100 er Hra mükB.fat '\-eritme. 
sine karar veri!ml tir. 

Esnaf Dispanseri 
Ca.ğaloğlunda. yeni esnaf dispan

eerindtki inşaata. devam edilmektedir. 
Dispanserin ay ba§ına kadar bUtUn 

buırhklan bitirilerek bir Hazirandan 
itibaren yeni te~kilfttı ile çnlr§mağa. 

bqhyacaktır. 

' Alemdar Sinemaaı 
H ergÜ.n iki film 

1-Kar topu 
2 - Rus .. Japon muha

rebeleri 
Türkçe sözlü 

Ba~vekil ve Hariciye vekilimizin 
Atina seyahatleri 

Sinemalar 
İPEK : Mihracenin gözdesi 
SAKARYA: Son seyahat •• 
:MELEK : Seviştiğimiz zamanlar 

Yüzler Vitrin Olunca 
Peyami Safa, aimdikl erkeklerden 

kiminin bıy.klı, kiminin bıy1km oldu• 
ğun.dan bahaederken, bunlara nıhl bil' 
sebep erıyor ve: "lnsan yUz11. in.san l"U" 

hunun. vitrinidir,, diyor. 

Muharrir bu ıs~zUy1e, her iki clnıl de 
birden kastediyorsa da, bizce kadm yU· 
z11, erkek yilzUnden daha çok vitrini an· 
dtnr ... Ekseriye., o ne boya.o ne .rlnıel. 
pudra ve rujdur ynrcbbi! ... Kadın ytıs
Jerl, ister rııhun makcsl, ister bir tu· 
hafiye :ıxuıf;ıwsmm avuç dolusu paraY9 
almmış eserleri olsun, be.zan pek te 
zevkslz tanzim edum~ birer vitrin otıı· 
yarlar ya ... mç bakmadan geçip gttıne~ 
latlyorsunuz; ! 



Va.zan: Kur2 Ştromayer 
Tefrika Numarası: a7 

f Çinde öldürüien 
Fransız papazı 

Japonlara: "Geçemezsinız,; 
diye manastırı müdafaa 

etmiş l 

Polis, budaladır!? 
Derman Ebender, böyle diyerek btr hAdlse 

Çinin Çanglo ee'hrlndeki bir Fransız 
misyoner papazı, Nlsanm 29 'llllaıı gU
nU, Japotilar tarafından <Sldilrütrnil§. 
tür. 

h 1 d Fnuısız papazı ile beraber, Çinli 
anlattıktan sonra, köpek av 8 1 ve.. hizmetçisi, uç çmu kadın rahip, tki 

Felunenkte Sltlard ı6111tndekl kü· şebbüs eden üzerine derhal ateş açılacak. Çinli mürid ve yine bir Çi.rili hnistL 

Ük h l 
~JI d 11 k bir Dur· dive ihtarsızl Anlaşıldı mı? yan da öldürülmü~lerdir. 

' Jt! r n a: u:ı.wın a, ıouu ' • :t 
·ı P da .. ~.:te· P öld'"--'n K6.nunuıanl gecesi ateşin baıında Ven en ceva ~,. • apazm ve hnistiyanlarm .. wı.u· 

'kardeşi Vilhclm ve başka çingene.- - Anlaşıldı! mesi Fransada bUyuk heyecıı.n uya.n-
B dan SOnra gelen vabancı a•- da- dırm ,_ l":\..ı..:ı Fure · · d ki ıı.. 

lule beraber oturan Herman Eben- un : ~ l§wc.. !ı(....._U. ısmııı e ·uU 
der, "llauır: beıı tanrnmttm. elegee>- iresine giriyor. Bu, Qnifonnalı bır can. papaz Fraıısisken rahipleri arasında 
mem. Polis, ıanrldrOrndan fazla ba- darmadrr, tabancasının bulunduğu cebin bUyfik kıymet verilen bir simadır. 
daladırl,, dluerek bunu lsbal edici d<mmes'i _çözüktQr. Hiç ;ığız açmadan. Avrupa.da hayatı ma.nastır, hasta.-
bir hddlıe anl(lttrktaıı ıonra, •·nen orada oturaruara birer birer bakarak. hane ve mektep duva.rlan arasında 
ıosede thllyarlcJ1U.ca6rm ve kabile- bunlardan Henr.an Ebendere göz gezdi· geçmiş olan papaz Fure 39 y8.§Illda.
mln kucağrnda can oerect6lmf,, dl· rince duruyor. Gözlerini onun üzerinden dır. 
'l/Or. Runun Dzerfne ateı başındaki ayırmıyor. Sonra: Yirmi yedi yaşında misyoner olarak 
'başka bir çingen11, bapnı silkeliut• - Bu ne böyle? diyor. :Evvelki gün Çine gönderilen papaz, lbir manastır. 
rek. "Ben ögle ıanmruomm. .Al· 6 kişiydiniz? Şimdi ise 7 kiŞisiniz? da tek Avrupalı olarak yaşamaya baş. 
manuadan oeliuorum: orada Eben- Hennana dönerek: lıyor. Bulunduğu Çanglo şehrinde de 
der lcardeşlerin kablfelerlndm 1d· - Lütfen; diyor; isminizi söyler misi· kendisinden başka bir Avrupalı yok· 

net v• beddatlllla 1\ovultftiklar;ıru niz? tur. Etrafını çevirenler hep ÇinUler-
fşfillm • .Acoba i,tn dobrtısu lıa ma?,. - Benim admı Şvarts! den ibarettir. 
deulnce........ - ~rtlarnuz? Cenupta harp başladıld.an biraz 

Vilhelm Ebender, bu llkırdryı söy· - Arabada! Gidip getireyim mi? sonra Çanglo §ehri at.el altm& dilş. 
liyen çingeneye, Meta hançer saplar Bunun üzerine memur, gülüyor: mUştUr. §ehirde toplar, tUfenkler pat. 
gibi bir bakt§la, homurdanıyor: - Vesika mahiyetindeki kağıtlarını 1ıyor, evler yanıyordu... Papaz Furo 
- Bunun doğru hfç bir yeri yok! Da.- arabada bırakan bir çingene hiç görme- de ınanast.ınn kapısını kapamrı. ka.. 
ha doğrusu Ernst, yalnız 0 kabileden dim ben şimdiye kadar do~rusut Ben ~ :ahi~Ier~e ~e hizmetçilerle ~aber 
i~ edildi. Xorueuyı.ı vuran ErMt. Çingene d~ilim; fakat müsaade et de ı~crı çekılnuştır. Manastırda din tale. 
tir! sana bir şey öğreteyim, azizim; bir çin- beleli ve hastalar da melce bulmU§lar. 

Ve kardeşi Hermana dediğini tas- gene kıymetli nesi varsa dalına üzerinde aır. 
dik etmesini emreder bir bakl§la g6z. bulu~durur. Bundan böyle bunu aklın Hatbin en §iddetli olduğu bir gun, 
Jerinl dikiyor • .Kard.eşl, derhal tasdik dan pkarma sakın lıa! Ve şimdi birr m8Jlastmn kapısı vuruluyor. Japon 
ediyor: , ... kalk bakalım. Diğerleri otursun· askerleri gelmla, ka.pzyı açınalarmı 

- Eğer l&netli beddaala kabileden .3} ııga ' emrediyorlar •.. Papaz Fure aça..mıya.-
lar! ~ ·· ıu J nI 1".m1 ko\ı.tlınuş olsak, sizin ıara.ba.Iannrzm H an Ebender ağır ağır ayağa kal· cagmı soy yor... apo ar 'Zllru.3....,, ar, 

yanma sokulabilir miyb? Ha? Ne erm '. &~ ediyorlar. Ma.nasttrm içindekiler 
dersiniz buna! Bizim namusumu~ kıyor. poijs, §Öyle dıyor: telaşa dU!iilyorlar, kadınlar, çocuklar 
§crefimiz kaybolmadı daha? :E:ğer va.. - Eller yıllçanl bağırrşnuya :ba§IıyorJa.r. 
ziyetimiz mUsait olsa, derhal Alman- ( h'TMsı ~ar) Fakat, pa~ kapJYI açmamakta 
yaya yollanırdık; sırt bu ..iii temizle- :ısrar ediyor: 
ınek için! Halbuki, bilft.kls.. Hülas&, a. Poliste: - Ben sağken, geçemezsiniz! diyor. 

mzim, .Almanyada. işittfklerin bir hay- Metresini Karısının Evine Bu sırada., Japonlarrn kıµ"§unu ile 
li Yanlı~! Furo ölilyor. 

Fakat, ı;ingene musır: Getiren Yaralandı 
- Ne f§iWmse llitt!m· Ve fll"2'edl- Küçük Ayasofya.da. oturan lsmail 

.Ja.ponlarm bildirdiğine göre, ilk .a
teş manastırdan oluıu§r oıilar d& bu· 
nun Uzetinc ate,, etmi§ler. Halbuki, 
Çin telgraf'lan, Japonların ateş ettı. 
ğtni bı1dirf yor ... 

niz, ki biz sizin kahileniı:le dflım.ıuıız.. adında biri Hayriye adındaki .karısı
Evet, mese13, neden dostlanımm yL nın üstüne, yeni tanıştığı metresi Sü-
nma gitmiyorsunuz? heylayı getirerek beraber otunnaları-

Ebcnderlcr, susuyorlar.. nı söylemi§tir. Buna. fevaklAde kızan 
Diğer bir clngcne harereile a.Wı. H&yriye meseleyi babam Süleyma.na. 

yor; açmış, Süleyman da. damadı lsmaili 
- Öyle, yat Neden polisi bWzrı üz.e.. .döğerek ıığır surette yarala.ml§Ur· 

rim~ çekiyorsunuz? Biz, baamıız ra.. Yaralı damat hastahaneye kaldırıl. 
hat olsun, isteriz ve alac& derili köpek mı§, suvlu kaynata da. yakalanmıftır. 

Jzmir Fuan 
Ağustos sonlarında açılacak İmıir 

Enternasyonal f uarma lstanbuldan 
geniş ~ikyasta i~irak edilecektir. Ti· 
caret odn.smda teeekkUI eden sergi ko.. 
misyonu olfilta.da.rlarla temasla.rma 
devam etmekt.edir. 

gibi ara.nan bu kabil kimselerden hô§'" Mevsimin tık Deniz 
lıırunayız! Kazası 

Bu lA.ktrdıyı söyllyen çingene, ~ 
ağır blr t.ehdlt de katl)•or: 

- 'Bu gibl k1mselerle sıkı fıkı te
:ınu etm~ IStemeyh ! Btr arada bu. 
lunmaba, h!cf Hele tıtn ı~e fa.ita 
:Para kuaıımak imktnı da mevcut o
lursa. ... 

Herman Ebender hiddetle ve fatih· 
karla: 

- Siz; dedi; böyle adamJnmnız de. 
inek! Bu, !l2'Je pahalıya mal olac&k! 
lrilhclm, biz onlara bu bareketlerfnf.., 

Derken, bir köpek havladı. Vllhelm 
ltben.der, birdenbire yerinden ftrlıyor 
"e ayni saniyede, bir yılan gı'bl yerde 
aUrunerek, a.~in yanından aza.kla§J· 
~or. Yanıp sönen 3imf1ek gibi. karan· 
lığa dalıyor. Buna mukabil Herm8Jl, 
l'eriııden kıpırdamıyor. O, cehemıemi 
bir gülU§le, elini sakalına göttiriiyor, 
l>annaıttariyle sakalını kanştuıyor. 
lı köpek, çılgınca havlamrumıa devam 

alindedir. Lakin ateşin yanıııdan kL 
~~Jğa bü.ıp da'bir şey ~k kahil 
Cğıl, Çingenelerden biri, arkasına dö

~erek, köpeğe bağırıyor, köpek bunun 
~rine Urkerek susuyor. Müteakiben 
çfzıge.nc, karan,Iığa. doJru dönUk vazi· 
:Vette, Holanda. dilince sesleniyor: 

- Kim var orada? 
'.Bir ses, c.evap olarak §Öyle aksediyor: 
- Polis! Herkes yerinde kalsın, kimse 

ayağa kalkmasın, kimse bulunduğu yer
den kımıldamasın, kimse ellerini cebine 
lloktnasm! 
1l Cingencler, ~imdi ''polisn diye sesle. 
l\~ 'Ve bu IAkırdılan söyliyen adamın 
~ biris1Je de ~öyle konuştuğunu 
ıtJyorlar: 

öt,,.~ Sen burada kal ve ben çağnnca 
~kılerlc beraber gel! BUfadan hiç 

se d~nya çıkmayacak 'ıkmağa te· 

Bu :mevsimin deniz kazalaI'§Ildan 
hirinciıi evvelki gün boğulan 17 ya. 
şmda hamal lbralıim ile kaydedilmiş 
bulunuyor. 

Ha.mAl ibrahim, il~ arkadaşı ile be-
raber, ba~rayı sıcak bulunca köprtlde
ki Valdeha.nmm dubaları üzerinde he
men soyunarak deniw aUamıştır. Bll
:tüıı aramalara rağmen tbrahim daha. 
bulunamamıştır. 

öğrenildiğine göre; :sergiye her yıl 
i§tirıı.k eden birçok tüccarlardan mıt.
ada Jstanbul ayakkabıcılan ve GU3el 
Sanatlar akadem.lsl Seramik eubesi de 
i§tirak edeoektir. 

Turfanda Sebze Ve 
Meyvalar 

Şehrimize yazlık meyva. ve sebzeler 
gclmeğe başlamıştır. Turfanda mal
lardan domatesin kilosu 50. 60 kuruş 
arasında saWmaktadır. Çileğin kilo
su da. 250 - 300 kuruetur. 

tKt ERKEK BİR KADL'l ARA
SINDA - Fatınt.e oturan Recep Ca. 
mekfüı, §oför Hüseyin ve MuallA. a
dında bir kadm henüz anla.şılamıyan 
b.ir meseleden dolayı kavga.ya. başla.- -----. -----.----

mrşlar, birbirlerini dövmüşlerdir. r T ı F O B ı L -
Kavgacılar yakalanarak mahkeme· l ı 

yeverıımi§tir. Dr. lhsan Samı 1 

GöMLEK ~ ?ÇARKEN - nro ve paratifobastalık.lanoa tu~ ı 
Jsa.k n.dmda bıruıl, <"lun Ayvnrumny- ı mıaıık için ağızdan alınan tifo bap· 1 
da tıyanın ba.hçesin~e ıım:1a.n çam&§ll'- landır. Hiç nbatsız1ık "Yermez. Her 
Jardan bir beyaz; gömleği pek beğen. kes alabntr. Kutusu SS Kr. 
mi§, ÇAimı§ fakat kaçarken elinde 
gömlekle yakalanmıştır. 

1 
! 
..................................... .. 

Hergün bir fıkra: 

çare 
' i Harunurrcşidin Şairi Ebu Ncvvasa, tanıdıklarından biri: . i 

_Dostlarımdan artık bıktım usandım. Fakat bir tüdll a.yaldarmı! 
kesemiyorum. Bunun çaresi yok mudur?. 1 

Deyince Ebu Nevvıuı: . . . . · : 
_ Vardır, dedi. Seni ziyarete gelenlenn zengınlerinden ödünç 

iste. Bunlar, bir da.ha para ister diye gelmezler. Faldrlerlne de 'borç pa. 
ra v •. Onlar da a:ıacağmı ister diye gelmezler:. Bu suretle bütün dost. 

Janndan kurtulmuş olursun. 
_____________________________ " _______ ,..........,_,-=wo __ .._ _____ I 

Ziraat o • 1 
Kongreye işt·rak e 
rahhasların isim eri es 

mum 
it edi di 

Ankara, (Husust muhabirimiz
den) - BUyUk ılrao.t kongresi hazır
lıkları ikmal edllmiştlr. Her vekft.let 
ve alAkada.r daireler r.aporlarmı ha
r;ırlamış bulunmaktadırlar. Ziraat 
vekAlettnde her akşam Vekil Dny 
Kurdoğlunun re1sliğlnde umum mU
dUrJerle şube Amirlorlnln ve ziraat 
ensttttıstı profesörlerlnln 1ştlrAklyle 
toplantılar yapılmakta, kongre ruz
namesi ve en son haıırlıklar 1lzerln· 
de görtışmelere devam edilmekte· 
dlr. 

Kongre tarihi, Ba§vekU Bay CelA.l 
Bayarın Anka.raya dönü~UnU mUtea· 
kıp tesbit edilecektir. Kongreye 
memleketin her köşesinden ziraat 
mütehassısları, bUyük ~iftllk sah1p· 
Jor11le merkezden bütün vekAlet mu 
ra.hha.sln.riyle umum müdürler, şu

be müdürleri ve profesörler iştirak 
edecoklordir. 

Kongreye lı;Urak edecek murah
hasların isimleri vekAlete bfldirU • 
mlştfr. Bunların tam lleteslnl bildi .. 
riyorum: 
Afyondan Torfilli clfillği sahibi Na
zım, Ağrıdan LUtfl Gllngör, Amasya· 
dan l1Urrem Beşok, Ankaradan 
Mallı köyU ciftllğt sahlbl Fuat, Hay· 
mana Hallaçlı köyUndon Mehmet A
tak, Nnlhhan kasabasından Cevdet 
Eren, Antalyadan çlftçl Tevfik Ber· 
boroğlu, Aydından ctftci Etem Men· 
deres, ziraat odası reisi Ekrem Çift
çinin, Bahkeslrden clftllk sahibi ve 
ziraat odası azasından Rasim Çogmı, 
J31leclkten bilvasıta ztraaUa meşgul 
avukat Hakkı Güren, BIUlsten Meh· 
met Zlllflkar, 'Doludan çlftcl ve umu
mt meclls azası Sabri Karaçayır, 

Burdur Konak mahr. lesinden t\e
clı> Akdemir, Bursadnn Kasap Hü
seyin mah:ı.lleslnden tsmall oğlu Ah· 
met Fikri Bozkaya, lneg~l Akhisar 
clftllfl sa.bibi Hnsnn Gflven, M. Ke
malpaşa Knıınce köy'Unden Abdullnb 
'Unlll, Yenişehir MesenUS çiftliği sa· 
hiı>lerlnden Osman Mtııes, Çanak
k.aleden Nazım Demlrctoğlu, Çankı· 
rıdan ziraat odası azasından Hl mt, 
Çoruhtan umumi meclis ausmdan 
Dede Alpnslan, Çorumdan zirna.t o
dası reisi Hft.mıt Ener, Denizliden 
Tavas c. H. Partisi reisi Hakkı Türk 
men, Dlynrbalurdnn ctftct ve umumi 
meclis azası SUleymnn Sabny, Fnb
r1kat~r Edip Pirlnççl, Edlrneden 
çift.el ve belediye reisi Şerif Bilgin, 
Keşandan Kadir, Elft.zığdan z'trnat 
odası reıst Ahmet Knrakayıt. Erzln
candan Ankara Zlrnnt Bankası idn· 
rel merkeziye idare mecUsl azasın
dan Sabit Snğlro~lu, Erzurumdan 
çift.el Canip Mücel, Eskl~ehlrden 
Şerttıyell Ahmet Talnl. YenlköylU 
EyllJ> ~vuş, Sivrihisarlı Abidin Po
to~ıu. M.ihahcı:.ıklı Safvet Avdan, Ga 
zlantepten ticaret odası azası Ekrem 
Cennni, Giresun Çınarlı mahallesin· 
den Osman Camlı, GUmUşhanoden 
çtrtcl ve ziraat odası lklocl reisi Fot· 
bl Daltaban. tcelden r.lraat odası 
reisi ırnmt özer, Ispartadan Kınık 
çl!tllğl sahibi All Klvlc. lstanbul
dan Ekslnoz çlft.llğl sahibi Halit, 
Çiftlik Cemiyeti Relsl Sadık, Bahçı
vancılı c. reisi Yusuf, Eyllpte 
Rami cifUl ~ı sahibi Maüıar. 1zmlr
den Ödomlşll clftçt Mustafa Ôzdemtr 
Kemalpaşa kazasından CemU Yol
daş, Karatan Iğdır pamuk koopera
tifi azası Cihan Eslrll, Arapçay Am
calıır k6ytlnden !sltender, Bulanık 
ktlyUnden Al!ettln, Knstamonudan 
2lraat odam reisi Nadi Başkoyun, 

Ka.ysertdcn ziraat odası reisi Osman 
Feyzi, çiftçi Yusuf Dnhcect, at ye
ttşttrıeı cemtyetl retsl Musa AdıgUn, 
Kırklarellden çlftclllk '\'e bn~eıltlt 

işiyle meşgul avukat Nail, Bnbn
eskl vilAyct encnmenı azasından 

Bamın Kuleli, Kırşehlrdcn l{ırşe

hlr Snylavı Hazım Börektl, Kocaell
dcn Rauf, Konyadan umumt meclis 
azasından Tevfik Belgin, Çumra. be
lediye rels1 Rakım Çumra, Kütah
ya.dan clltct Alt Akif, Malatyadan 
Kemaliyeli 'Mehmet Etin, Manisa-

dan Bfntcpelcr hnrası sahibi Fevzi 
LUtft Ko.raosmnn. Karaağaçlı kö· 
yUnden clftçi ve bağcı Suphi Koca.• 
mnn. 

Mar.aştan 6evket Beyazıt, Mar• 
dinden zlrnnt odası reisi doktor Rı .. 
fo.t Oztllrk, Muğladan Cumhuriyet 
Halk Partisi nznsmdan ve eski or· 
mnn mUfetttşlcrinden Cemal Kara
muğla, Nlğdoden belediye azası Ke· 
mal Körel, Ordudan Hamdi Sarlan, 
Rlzeden ziraatla meşgul Me .. 
mtş Çınar, Snmsundan ziraat 
odası reisi Etem Veysi, tUtUn 
ziraatı vo umumi meclis azasından 

KA.mll Çuhncı, Careambadan Se· 
Hm Ordulu, Seybandan Almanya. 
yUksek ziraat mektebi mezunların
dan ve ziraat odası reisi Kasım En .. 
er, Hn.lka.lı ziraat :mektebinden me• 
zun v:c hayVancılık ve ziraatla meır 
gul belediye azasından Vehbi Neclp~ 
Soyhan clftcller birliği adınn ve btr .. 
lfk reisi Sa.fa Özler, Siirtten !nönU 
mahnlleslnde Ömer :Atalay:, Sinop· 
tan ziraat odası reisi ve çiftçi lzzet 
Koca, Sivnstan Umumt meclis aza• 
sındnn Şakir Omn, ziraat odnsı f .. 
kinci reisi Rnşit Koca, Teklrdağın .. 
dan Tevfik Yarabnsan, Çorlulu zt .. 
ya Ersin, Tokatta çiftçi Hüsamet .. 
ttn Aybcy, Tra.bzondan Osman Ki .. 
tapcr. Tuncelldon Hozat kazasın• 

dan Bekir Çellk, Urfadnn vilft.yet 
encllmen azasından Celfıl KnrkcUoğ .. 
fo, Vandan ~iftcllik ve hayvancılık .. 
la. m~gul Cemal Kahvecloğlu, Yoz.. 
gattan ziraat odası Telsi Şevket Ba .. 
sc, Zonguldaktnn umumi meclis az~ 
sından Refet GUncş. 

Kırılmaz cam 
m ··hl eti bit.yor 

Radyolu otomobllle
re müsaade verildi 

Otobüs ve otomobillere kınlmaz 
cam ta.kılmak mecburiyeti konmuı, 

fakat kafi cam ibulunmadığmda.n Ha· 
zira.na kader mUhlet verilıniatl Bütün 
otobUslcrin camları yenileri ile değiş
tirilmi§tir. 
Taks~ oto?llobillerinden de her gün 

yirmisine tripleks cam takılıııal."i:adır, 
Temmuzda. başlıya.cak olan muayene
ye kadar bütün ta.ks.i otomobillerinin 
camları değistirllmi~ bulunacaktır. 1s. 
tanbuldn '!'aksi adedi gUnden gilne ço. 
ğalmn'ktadtr. Bugün 1000 den far.la 
taksi ardır. 

Yenl taksilerdeki radyoların kaldı
ntmnsı ôü~Ulilyordu. Fakat radyo
ların şoförü zihnen meşgul etmediği 
anl~ıldığmdan kaldırma kararı veril
mesin lüzum g6rülmenıiQtir. 

Şoförlerin pUı.kaları etrafında te
bbiisattn bulunmak Ur.ere .Ankaraya. 

bir heyet gönderecekleri haber Yeril.. 
mektedir. 

Türk Laborantlar 
Cemiyeti Kuruldu 

l'Urk laborantlar cemiyeti isimli bir 
teşekh"iil kurulmuştur. )Iemleketin 
her tarafındaki laboratuvarlarda ça. 
lı§a.n pratik memurlann tesanüt ve n
nii sahadaki tekfunillleri için doktor 
Bahattin ve Fahriye Atasagon ile 
Habip, Recai, Şeref tarafından kuru
lan bu cemiyet faaliyete geçmiştir. 

Yakında. bir de taavUn sandığı kuru
lncaktır. 

Mezarlık Ta~lan 
Mezarlık taşlan belediye §Ubelcrln· 

oe ayrılan memurlar tarafmda.n nu. 
ma.ra.lanıyordu. 

Belediye reisliği bu numaralama. faa
liyetine n.it her ay merkeze mallıma.t 
verilınesini tamim etmiştir. 

Prenses Ulviye 
Merhum prens Seyfett.inin veraseti 

iı:ıiylc meşgul olmak ür.ero Mısıra git,.. 
miş olan Prenses Ulviye yalmıda. §eli. 
rimize gelecektir. 

Söylendiğine göre, Prenses tnviye, 
xaymvaldesıne ka.l"§I bir da'a ~a.JC 
ar.. -



Başvekil bu. sabah geliyor. 
( llsta yam l inoide) 

da. pollı müdilrU, protokol şefi n . 
kendilerine Bulgar topraklarında 

mihmandar tayin edilen orta elçlllk 
müsteşarı Popof ile başkA.tlp Şabot 
tarafından selA.mlanmışlardır. TUr
kiyenln So!ya elçlıl Berker de ken
dilerine Dragoman tetRSyonunda 
mülA.kl olmuştur. 

kısa ikametleri esnasında Türk ve
kllleri kralın, hükumetin, halkın th
Umamlarına ve sempati tezahürleri
ne mazhar olmuştur. 

Yeşllllkler ve iki memleket bay
rakları ile sUslenmlş bulunan istas
yonda. karşılama. törenl hararetli 

0

blr mahiyet almıştır. 
Tllrklye Başvekili ve Bulgar Baş· 

veklll yanlarında Sofya garnizon 
kumandanı olduğu halde ihtiram 
bölUğllnün önllnden geçmişlerdir. Bu 
esnada aıkert muzlka TUrk ve Bul
gar mlllt marşlarını çalmıştır. 

Hususi tren Dragoman istasyo
nunda kısa bir tevakuftan sonra ha
reket etmif ve Sofya garına saat 9. 
55 de girmiştir. Garda kendilerini 
Batvekll ve Hariciye Nazırı KO.el
vanof ile bayanı, Kralın mnmealll, 
hUkOmet azası, Sofya belediye reisi 
tvanof, Balkan Antantı orta elçileri 
hariciye nezareti siyasi l•ler dlrek
törtı. Türk - Bulgar dostluk cemtye
tl reisi Profesör Steyanof, Sofyada
kf TUrk kolonisi ve diğer birçok ze
vat ka.rştlam1ştır. 

Sofya garı defne dalları lle ve 
Türk ve Bulgar bayraklarlyle ıne
lenmiştt. Bir mUfreze ıelA.m resmt
nt yapmıştır. Tren istasyona girer
ken muzlka Türk ve Bulgar marşla
rını çalmıştır. 

Takdim merasiminden sonra Baş
vekil Celll Bayar lle K5selvanof 
yanlarında harbiye nazırı General 
Daskalof olduğu halde müfrezeyi 
teftiş etmlşlerdlr. 

Müteakıben TUrk misafirler yan
larında Başvekil Köıetvanof oldutu 
halde gardan çıkarak Tnrklye elçl
lillae gltmı,ıerdlr. 

Saat 10,30 da B. Celll Bayar lle 
Dr; Aras yanlarında mihmandarlan 
olduğu halde saraya giderek ziya
ret d~fterinl imzaladıktan ıonra 

Ba9vekll Köseivanofu ziyaret etmff4 
ler ve bir mUddet sonra da B, Kösel
vanof bu ziyareti TUrklye elçlltğtnde 
iade eylemı,ur. 

Saat 11,30 da Kral sarayına ge
len huıust memurlar Ttlrkl1e elçlll· 
ğlne gelerek Türkiye Batveklll ile 
Hariciye Nazırını saraya götnrmnt
ler ve Kral kendilerini huıuıt ola
rak kabul etmiştir. 

Saat 13 de misafirler yanlarında 
bütlln TUrk he1ett azası olduğu hal· 
de Sofya civarındaki Vrama sarayı
na gttmı,ıerdlr. Kral ve kraliçe o
rada misafirler ~ereflne bir ölle zi
yafeti vermiştir. Ziyafette Ba,ve
kll Köselvanof Ue bayanı, Türkiye 
elçlıl ve d~fer birçok zevat da ha· 
zır bulunmuıtur. 

Atatürk'e Selim 
Sofya. 13 (A.A.) - Aııadolu Ajan

ımrn hususi muhabiri blldlrlyor: 
Sofyada Bulgar hUkO.mettnln mi· 

nffrl bulunan Başvekll Celil Ba1ar 
'Ve Hariciye Veklll Dr. TeTflk Rnştn 
Aras, bugUn saat 12 de Sama.jeste 
Kral hazretleri tarafından kabul bu
yurulmuşlar ve neztlertnde uzun 
müddet kalmı,ıardır. 

Sa.at 12.15 de Vramla sarayında 

Başvekilimiz ve Hariciye Vekilimiz· 
le biltUn Türk heyeti Majeste Kral 
hazretlerinin öğle yemellnde mlsa· 
firl olarak bulunmuşlardır. 

Yemekten sonra, Kral hazretleri 
başvekilimlzle bir tarafa teklterek 
nzun müddet görtlşmilşler ve sonra 
kendilerine ayrr ayrı iltifat ederek 
bUtUn heyeti murahhasa erklnı ile 
kon uşm uştardır. 

Bat'veklllmh:, kral hazretlerine 
AtaturkUn ıelAm ve muhabetlerlnl 
arzetmlş ve Sama.Jeste de bilmuka
bele en Bamlmt muhabbet ve hUr
metlertnln Reisicumhura arzına Baş 
V<!kllin tavassutunu · rica etmlıJler
dir. 

Kral hazretleri, Başvekil Celll 
B:ıyara kendi lmzatarlyle bir reılm

' lerini n Bayan Bayara ayrıca bir 
hatrra vermişlerdir. 

Halkın Misafirlere 
Gösterdiği Sempati 

Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar Ajan
sı bildiriyor : 

Bu gece Başvekil CelAl Bayar ve 
Hariciye Vekili RllştU Arat Ankara
,.. dönmek Ozere Bulgar arazlılnl 

tertadıeektırdlr. 

Bıstn Balıar hük~met merkezi· 
nln 1" riıfda TOr'k devlet adamınA 
karer ıeıtırdlfl iyi kabul tok 1amt
mt ve dottane elmuıtur. Sofyada 

İstasyondan fehre kadar muhte
rem misafirler kaldırımlar nzerlnde 
blrlkmlı olan halkın sempati teza
hnrlerlyle karşılanmıştır. 

Başvekll Köseivanof ne samlmt 
ziyaretler teatisinden sonra, gtlzlde 
TDrk devlet adamları kralın huu
runa kabul edilmiş, ve yemeğe davet 
olunmuştur. 

Sofyadan ayrılışta da m lsaflrlere 
karşı, gec;lrmeğe gelen zevat ve halk 
taraftndan ayni eamJmt sempati gös
terilmiştir. TUrk misafirlerin geçe
cekleri yollara dizllerek kendilerini 
sel4mlayan halka, muhterem TUrk 
misafirler çok nazlk bir surette se
lAmlarını iade eylemişlerdir. 

SOFY ADAN HAREKET 

Sofya, 13 (A.A.) - Majeste Kral 
ve kraliçenin vermiş oldukları öğle 
yemeğinden sonra Tllrkl;e Başveki-
11 ve Hariciye Vekili, B. Kösetvanof 
lle beraber, şehirde bir gezinti yap
mışlar ve oradan istasyona gitmiş
lerdir. 

Başvekil B. Celll Bayar ve Harf· 
clye Vektll Dr. RllştU Aras ile TUrk 
heyeti azası, saat 16,30 da ekspres
le hareket eylemişlerdir. Tllrk ve
kllleri, istasyonda kralı temsil eden 
başyaver General Tzanev ile başka 
tip B. Panov, Bulgar Başveklll KG
ıelvanof, botun hilkrtmet azası, Bal
kan devletleri elc;llerl, hariciye ne
zareti erklnı, polis mUdUrU, Sofya 
demtr701lan mUdtırU, Ttlrk elçlliğl 
memurları, Bulgar - Tllrk cemiye
ti reisi ve daha birçok resmt zevat 
tarafından selA.mlanmıştır. Sancak 
ve muztka ile bir thtlram bölnğü as
kert selim resmini ifa etmiş ve Baş
vekil Celll Bayar tarafından teftiş 
olunmuştur. 

Trenin hareketinden evvel lkl baş
ve kil samlmf surette el sıkrşmışlar
dır. 

Tilrktye Başvekilin\ ve Hariciye 
Vekftlnt, polis dlrekU5rU, Bulgar de
mlryolları dtrekU5rn, protokol şefi 

-..e TUrk veklllerin mlhmandarlı~ı
na tayin edilmiş hariciye memurla
rı ne TUrldyenin Sofya elçisi Bay 
Derker hududa kadar geçirmişler
dir. 

Köseivanofun Beyanatı 
Sofya, 13 (A.A.) - Türkiye Başve. 

kili ile Hariciye Vekilinin Soyfayı zi
yareti mUnasebetile, Bulgar Başvekili 
B. K.öseiva.nof, Anadolu Ajansına 8§8.· 

ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 
"Bugün, komşu ve dost Türkiyenin' 

iki güzide devlet adammm ziyaretin
cren dolayı çok bahtiyanz. Kısa ol. 
ma.kla beraber bu ziyaret, memleket
leri.miz a.ra.smda mevcut dostane mU. 
nasebetıeri daha ziyade samimt bir 
hale getirmek azimlerinin yeni bir 
bUrhanidir. Bulgar milletinin ve be
nim Türk milletine ka.r§ı hissettiği

miz hararetli sa.mimi sempati hisleri. 
ne tercüman olmasını Anadolu Ajan
sından dilerim. 

Celil Bayarm Beyanatı 
Sofya, 13 (A.A.) - Türkiye Baş

vekili CelAI Bayar, Bulgar jansr va.
srtuiyle., Bulgar matbuatına aşağıda
ki beyanatta bulunmuştur: 

Bulgar kıraliyet hUkümetinin nazik 
daveti üzerine, Belgraddan dönerken 
Soyfada tevakkuf etmeyi kendimize 
bUyilk bir zevk bildik. G\17.el hükumet 
merkezinizi bu kısa ziyaret, Bulgar 
Başvekili Ekselans Köseivanof ile 
daha geni& bir surette tanışma.khğı
mı mümkün kıldı. 

Doktor Aras ile birlikte, Ekselans 
Köeeivanof ile memleketlerimizl ala. 
kadar eden meseleler hakkında görüş 
teatisinde bulunmak firBatmı bulduk. 

Bizi minnettar bırakarak iltifata 

garkeden Majeste Kralın Yüksek te
veccühlerine nailiyetle çok bahtiyar 
olduk. 

Kraliyet hükumeti ve bütUn halk, 
bize çok dostane iyi kabul gösterdiler. 
Bize ibzal edilen nişanei dostlukların.. 
dan dolayı çok mütehasaislz. 

Bütün dostane tezahürlerin, mem
leketlerimiz arasında mevcut iyi kom
şuluk münasebetlerinin birer bürh&nI 
ve Bulgaristanm Balkanlı kom§Ularr 
ile işbirliği yapmak zihniyetinin teyi
di olduğu intibaile Bulgaristanı ter. 
kediyonım. 

Bulgar Gazetelerinin 
Dostane Yazıları 

Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar gazet&
leri, Türkiye Ba,.rwekili Celal Bayar ile 
Hariciye Vekili Doktor Rüştü Arasın 
Sofyayı ziyaretine uzun sütunlar tah. 
sis etmekte ve birçok fotoğraflar neş
retmektedirler. 
Alq~am gazeteleri, Hk tefsirleri de 

yapmaktadır. 

Şlovo gazetesi yazıyor: 

Garbi Avrupada hüküm süren dip
lomatik faaliyet, §imdi Balkanlara 
yayılmaktadır. Türk nazırlarının son 
seyahatleri, Balkanlarda yeni bir dip
lomatik görüşmeler devresini açma.k. 
tadır. Milletlerin hukukuna karşılıklı 
hUrmet esasına dayanarak sa.mimt su
rette tatbik edilen fikir, mü.zmersiz; 
Balkan tesanüdü, bOJ bir takırdı de. 
ğildir. 

Kendisi ile ilk dostluk paktını im
zalamııı bulunduğu.muz Türkiyeye kar 
§ı hissedilen dostluk hissiyatı maziyi 
temizlemiş olduğundan. yeni bfr poli
tika. yolunu çizmiş bulunuyoruz. Bu 
politika, karşılıklı dostluk ve hürmet 
politikasıdır. 

Yarı resmt Dnes başmakalesinde 
diyor ki: 

Bulgar milleti, Türkiyeye k8.r§r dai
ma. çok iyi hissiyat beslemi§tir. Bul. 
garistan, bu hissiyatmm muhtelif 
Bürhantannı, ezcümle Montrö konfe
ransındaki hattı hareketi son zaman. 
larda. Bulgaristandald Tnrk mektep
lerine JA.tin alfabesini sokma.sı sure
tile göstermiştir. 

Reisicümhur Atatürkün Bulgarist&-" 
na kar§ı olan iyi hissiyatını hatırlatan 
Dnes makalesini şöyle bitirmektedir: 

Biz, Bulgaristanm ve Tilrkiyenin, 
sulhün ve iki millet arasındaki dosta. 
ne münasebetlerin idamesi için daima 
fazlalaşan bir enerji ile çalı§acaklan
na eminiz. 

Berutta halk "yaşasın 

Atatürk,, diye naykırdı 
Berut, 13 (A.A.) - Anadolu Ajan

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
.Mevlid münasebeWe Berutta her 

sene yapılması mutat merasime girer
ken, Başkonsolosumuz, caddelerde 
toplan:ın binlerce halk tarafından "ya,. 
§asın Atatürk, yaşasın Türkiye,, ni. 
dalarile emsalsiz coşkun tezahUratla 
se1arnıanmı§tır. Kendisine ay yıldızlı 
müteaddit buketler verilmiştir. 

-0--

Jspanyaya Kartı 
Ambargo Kaldırılmıyor 
Vaşington, 13 (A.A.) - Senato hari

ciye cncllmonl, Jspanyaya karşı ı!!ilah 

ambargosunun kaldınlması hakkındaki 

kartr suretini bir reye ka!'§t 17 reyle 
rcddetmi~tir. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 13 (A.A.) - Büyük millet 

meclisi bugün Fikret Sılay'ın başkanlı
ğında toplanarak, hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğilnUn 1938 mali yılı 
bütçesini tas\ip etmiştir. Bu bütçe ile 
idarenin masrafları kal'§ılığı kabul olu. 
nan tahsisat 494.048 lira ve tahmin e
dilen varidat ise 594.100 liradır. 

Gene bugünkü toplantıda vakıf mal
ların taksitle satılması hakkındaki ka. 
nunun ikinci müzakeresi yapılarak ka
bul edilmiş ve sigorta şirketlerinin tef
ti§ ve murakabesi hakkındaki kanun da 
bazı değişiklikler yapılmasına ait la~i
hanm da birinci müzakeresi yapılmıt

tır. 

Büyük millet meclisi pazartesi günü 
toplanacaktır. 

Hatayda idari değiŞiklikler 
yapılmaya başlandı 

Iakenderun, 12 (A.A.)- :Anadolu a-1 
;fanlDllD h11111St muhabirl bildiriyor: 
. Tescil muamelesi her tarafta dc\·am 
ediyor. DUn Reyhanlyedekl taz;>ik ha-

rekeUcri üzerine l'ilrk mfJ.meıssınem 

bUroyu terketmelerl ve bllro tarafın.. 1 

dan davet edilen muhtarlann da bu tas 
yik kafllSmda müme153lllerin yerine 
kaim olmaktan istinkAf etmeleri Uzerl
ne delege Garo ile komisyon azaların
dan bazılannm Reyhanlye'ye gittfklerl
ni blldirm.fgtim. Bu sebeple Reyhaniye 
burosunda dUn tescil muamelesine de
vam edilememigtir. Bugün tescil felerf
ne tekrar başlandığı blldirlliyor. BlJlo 
nunla beraber propagandacıların tazyik

lerine ve hattA bazı memurların yolııuz 
faaliyetlerine devam ettikleri haber 
verilmektedir. 

Zelzele 
Dün İstanbul üç defa 

sallandı 
Iata.nbul, 13 (A.A.)- Rasathane bil

diriyor: 
DUn biri ıaat 17 yi f53 dakika 55 aa.

niye geçe denb tilsU l.stanbuldan 1800 
kilometre meııaCede, diğeri saat 23 U 
36 dakika 52 ıaniye geçe deniz UsııU 

l.stanbuldan 2700 kilometre mesafede 
biri de gece yanamı 11 dakika 1:5 sani
ye geçe deniz U11U Iıtanbuldan 540 ki
lometre mesafede olmak üzere §lddetli 
Uç zelzele kaydedllmiıstlr. 

-o&--

Japonlar 
hazırlanıyor 

(Vata yanı 1 incide) 
mışla.rdır. Suşovun 60 kilometre §İ· 
mali şarkisinde bulunan Taerşvangm 
zaptı için şiddetli muharebeler olmak. 
tadır. 

Şanghay, 13 (A.A.)' - Japon Bu: 
yük elçisi bu .sabah bütün ecnebi dev. · 
Jet mümessillerine müstacel bir tamim 
telgrafı göndererek Hiaçsu, Angvei 
ve Honan vilayetlerindeki tebaalarmı 
derhal geri çekmelerini rica etmiş ve 
önümüzdeki bir kaç gün içinde Pe -
kin - Hankeu, Pukov - Tientsin de. 
mir yollariyle Luİıg üzerinde toprak
ların tahliyeye maruz kalacağını bil. 
dirmiştir. 

Bilhusa Lungai mmtakası geniş 

askeri harekAta sahne olacak ve bel. 
ki de harbin başındanberi yapılmış o. 
lan muharebenin en 13iddetlisi olacak
tır. 

Iskenderun, 12 (A.A.) - Anadolu 
ajansı husust muhabhi bildiriyor: 

Arapça EIJJva gazeteııi fdarl değişııo. 
likler hakkmda verdiği haberde, mu.. 
hafızlık vazifesile milkelle! AlAeddin 
ile maliye mildilrü Hasan Cebbare ve 
Antakya kaymakamı SaWıaddine Uç ay 
lzfn verildiğini, maliye mUfetti§i Fuad 
ve nafia reisi Raalmln tekailt edildiğini 
bildiriyor. Husuat iltihbaratmı. noksan 
olan bu deği§lkliklerin dahi aym on 
altısında tatbik edileceği merkezinde
dir. Delege Garo bugün bana Uç nahiye 
müdürUniln değiştirildiğini ve diğer ba

ztlarma ihtarda bulunduğunu söyledi. 
Fakat tatbik aalıumda hentl% bir vey 
mevcut olmadığı gibi tUrkçe gazetelere 
yan resmi surette dahi hiç bir tebıtgat 
yapılmaml§tır. 

Elliva gazetesi Franıırzlarm Tllrkiye
ye fazla konsaayon yaptığım bildiren 
ve Hasan Cebbarenln methllsenumı 

yapan bir makale neıretinlftir. Gazete, 
ayni zamanda bitaraf komisyon azaamm 
Türklere kolaylıklar ve Araplara lııe bl
lAkis zorluklar çıkardıklarmr bildiren 
yazılar neırediyor. 

Bugün ilk defa olarak mUalUman 
Silnnl;>1m diyen birinin "diğer cemaat. 
ler,. listesine kaydedildiğini haber al
aım. 

Südet hnıan iki yüzlü siyaset 
(tJ t 1 ·--ı.3-) (Vat ta:rafı ı incide) s a yanı trı.(,~ • 

Sitart ile görileeceği söylenmektedir. şUphe var mıdır?. Fransız delegesi· 
Londra, 13 (A.A.) - Yorkshire post n1n Hat.aydaki muhiti ,(Le Jonrnal), 

gazeteııinfn bll4frdiğtne göre Heinleln, gazctosi mUhablrlııin. kulaklarm.a 
hazırladığı Südetler meıeleslnln halline bu sözleri fıslarken, Fransız efkAn 
dair plinm aulhcuyane mahiyeti hak- mnumlyesini bu suretle Hat.aydaki 
kmda Jngiltere hUkQmetine teminat Türkler aleyhine hazırlarken lnti-
verecektir. hap işleri nasıl olur da bitaraflık 

Prag, 13 (A.A.) - Heinlein partisi, havası lçlndo cereyan edebllir? 
"gl5nUUU müdafaa ıervlııi,. ismini alacak Halbuki Hataydakf hAdJscler doğ. 
olan muhafaza te3ekkUlleri vücuda ge.- rudan doğnıya bilhassa Suriyoocn 
tlrmektedir. gelmiş tabrikitçılarm eseri olduğu 

Almanyadakl hücum kıtalarma ben- hemen her gUn buraya gelen ha· 
ziyen bu teııekkUller parti tarat'ından berlerden anlaşılıyor. Anadolu ajan. 
tertip edilen içtima ve nllmayiulerde smm daha dllnkU tarihli telgrafında 
inzibatı temin edeceklerdir. Suri7cden gelen tabrikAf.-t.ılann Rcr• 

Millt müdafaa ihtiyaçtan 
Ankara, 13 (Telefonla) - MilU mü

dafaa Jbtiyaçlan için taahhüde girieil. 

meııi hwsusunda salahiyet istfyen bir 
kanun llyihasını hUkilmet meclise ver
miştir. 

-o--

Çorumlu Mecmuası 
Neşrini haber verdiğimiz ve Çorum 

Halkevi tarafından çıkarılan Çorum. 
lu mecmuasının ismi dünkü sayımızda 
yanlış yazılmıştır, düzeltiriz. 

-o--

Şehirde Karga Mücadelesi 
İstanbul ziraat müdürlüğü, şclırimir.. 

de son zaman.tarda kargaların bollaş
bğmı gözönünde tutarak, bunların te
lef edilmesine karar vermiş, bu hu.sus. 
ta bütün avcılara bir tamim yaynuş, 
her getirilen karga iÇin 10 kuruş ve
rileceğini bildirmiştir. 

--o--
İspanyol meselesinin 

Müzakeresi Geri kaldı 
Cenevre, 13 (Hususi) - Lord Hali

faksm teklifi üzerine bugUn uluslar ku
rumu konseyi sa.at 18 de bir içtima e
derek Jspanyol meselesini göril§meğo 

ba§lamı§ttr. Saat 19,40 da ikinci içtima 
aktedilmiş olup bu içtimada ekseriyet 
mevcut olmadığmdan Jspanyol mesele
sinin görüşülmesi gelecek içtimaa bıra
kılmııttr. 

Ipanyol ve cephe mUmessillcri ııöz 

alarak lııpanyol meseleııinin biran <ıvvel 
haUedilmesinin insaniyet namına liznn 
olduğunu söylemiılerdir. 

haniye stVın lşlcrlno mUdahalc ede
rek Türkleri rc7 vermekten men•e 
çahştıklan itin TUrk mftmessllleri• 
nin tescil bürosunu tcrkctUk:leri bil• 
diriliyordu. Buna mukabil be711ol• 
mllel komJsyon genel sekrcterlnl.D 
Türklcr tarafmdan şimdiye kadal" 
göstcrlJmlş olan soğuk kanlılık, sU• 

kim vo vckar ve inzibatın hayranı 
olduğunu, bundan dolap Türkleri 
tebrike ~a1·an bulduğunu açıkça söy• 
ledlğlnl JlAve ediyordu. 

Gene Anadolu ajansı muhabirine 
Hat.ay intlhabatmda bitaraflığı tc• 

ınln itin l>Uyük memurlann del;,ıiştl• 
rllmcsl IAzımgcl<lJğlni sö7leyen de
lege Garonun bu karanın no Taktt 
tatbik edeceği do belli değildir. Ha
tayda yapılacak intihabatın esası 

~imdi cereyan <'den kaylt vo tc!lcll 
muamelesidir. Du knyıt ve tcsdl 
:işimle bitaraflık temin cdilcbilmcsl 
i~in bu memurlar daha evvel nlçfJI 
ı1cğlştirllmemJştir? Kayft ve tescil 
nınnm"1c~l bittikten sonra memurlll" 
rın flcJ:'.,rfştirllmcı;ıindcn hnsıl olll" 
cnk menfaat nedir? 

Giiriiliiyor ki Hntny lnUhnhatınd
hlT. l>lr taraftan Fransız dosthı}:tt•" 

nur: <'~crl<'rinl hcklcrkcn diğer f"" 
rnff:m hu flostlukla nsla telif cdflC"' 
m.:'yc-cek bir vnzlyct knr~nnıza çılC" 
mış hnhınnyor •• Acaba . yürcktcti 
tahnnımUl ooflmcz hlr tazyik ile ıı• 
kan hu nzlyrt karşısında hti'kt\ntef 
no dıi-:ünüror! 

ASIM US 



( Kısa haberler ) 

• Devlet hava yolları fiç l'olcu tnyyaresi 
dahn satın nlmalla karar venniştir. Bun- 1 
lar Adnna • Dlyorbakır haltında i,leye
cektlr. 

• Adliye VekOletl muhtelif \'llAyetlerden 
on bakım ve müddelumumtyi Fransa, l
talya ve lngillereye ala) yapmak için gön
dermeAe karar vermiştir. 

• Anknrada elektrik şirketi ile cereyan 
eden müzakerelerde şirket delegeleri bfi· 
körnete şirketi sntmak tekliflnde bulun-

SORSA 
___ Ankera13·5·938 ---• 

fl/zalarındn yıldız işareti ol~nJar., Qze
zerinde mu:ımele görenlerdır. Rakam· 
1 r ı.ıı:ıt l2 de kapanış ,salıt fıyall:ırıdır. 
a ÇEKLER---.. 

• Parfı 
• Nev)·ork 
• Milı'lno 

• Brüksel 
• Atına 
• Cenevre 

28 2076 • Madrld 18 0158 
o 7890 • Derlin l 9!U6 
ili OOSO • Vnrşova 4 1S.'S7 
4 6880 • Dudnpeşte 8 9880 

86 7"60 • Bilkres ıoo 19 
8 4588 • Bclı:ırad 84 6825 

• Yokohemt 2 74>0 
• Stokholm 8 ll790 

• sorya t 8 (1716 
• Amstcrdnn 1 42.52 

• l.ondra 630 

ÇAPRAZ 
Kelime bulmacası 

Yeni bulmacama 

123456789 

ı 
2 

' 1 
3 1 
4 • 5 • ' 6 1 
7 1 

D~vlet Demıryo/Jarı ve. Limonları işlPtme 
· Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (3150) lira olan 4500 metre patiska 27 - 5 - 1938 
Cuma gllnU saat 16.30 da kapalı zart usuın ile Ankarnda idare blnaıunda 
satın alınacaktır. 

Bu işe glrmek isteyenlerin 236, 25 liralık muyakkat teminat lle kanu
nun tayln ettiği vesikaları ve Nafıa mUteahhltllk vesikası vo tekliflerini 
nynl gUn saat 14.30 a kadar komisyon relsllğlno vermeleri lA.ıımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka rada. Malzeme Dairesinden, Haydar
paşada. TesellUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (2740) 

nıuşJordır. Da vaziyete g5re miizakereler \'iyon• • Mosko,·a 
kı'3 bir zamanda nihayet bulacaktır. ietlkrezlar 

23 8276 • Prd 226871> 8 
9 

• Hiikl'tmet yurdumuza fazla miktarda • l933 T. Bor 1 19 7lS , • Ergani hıik. !i
7 

ıı S. Erzurum 
turist gelmesi fcin tetkiklere b~lamıştır. .. .. •• 111 s. Erzurum 

SOLDAN SACA : 
1 - l.otarya. 2 - Aşka tutulan, hem 

knradıı hem denizde yaşayan bir balık. 
3 - 100 kuruş, öyle mi manasına. ' -
Babadan ol}ula intikal eden Adetler. 5 -
Kısa zaman, yenmekten emir. 6 - Bir sa
yı, bir çiçek. 7 - Huri, bir kiimes ha)-va
nı. 8 - Hırs. O - Aleyhte konuşmak. 

l~tanbul Beledivesi ilanları 
• Balkan antantı ekonomik konseyinin .. Ef;ktifler verilmemiştir. 

Balkan devlellerl arasında sefer yapılması il-~;,:~~~~~======~ 
ı - El arabaları bir kişi tarafın dan sUrUlllp daha ziyade kimselerin 

yardımı katlyen yasaktır. hakkında verdil}I karar Ozerlne ilk olarak 
sefere bn~layn.n Yugoslav I.ovgen vapuru 
ayın 17 sinde limanımıza, bumdan da 
Kôslenl"c~·e gidip dl\nccl'ktir. 

• Bursada her tıcne yapılan ilkbahar pa
nayın evvelki gOn merasimle açılmıştır. 
Bu seneki panayır dlAer yıllora nlsbetle 
daha hiiyüktür. 

• Yazın gelmesiyle beraber Ho~:ızlçl sııy
f!yclerindc kira Ocretlerl birdenbire art
nııştır. Şirkcll Hayriye Boltazda oturacıık
l:ırın e~yalorını parasız olarak taşımn§ıı 
knror \'ermiştir. 

• Kıbrıstnn getirilen U adet damızlık 
rnerkrpten sonrıı Rom:ınyadan da 100 ka
dar inek ve dört tane bola getirilmesine 
karar verilmiştir. 

[~ 
KAJ.KACAK VAPURf.AR 

Saat Vapnrun. adı Gittl?Jf yol 
18 Bursa Bartın 
20 ÜlgP.n Bandırma 
15 Bartın AFalık 

GEi.ECER \"APURJ.AR 
12.30 Erzurum l\pradenlı 
ıo Bursa Mudanya 
9.30 lnönil Mersin 

ıo.so J\ocncll Mudanya 
6.30 t'lgen Bandırma 

1 t. 4 ~llue Mohk~muf Altıncı 1111k11k 
Dairesinrlrn • 

lfntıt r ınrnfınıl:ın Clderle imam köyün
de Mnt, ur onuııarındnn ~fehmet oğlu Tcv
f{ltı.. lç).hlnc açılan boşnnmo da,·asındn, 
nıüddeinleyh yapılan llı'lnen tebllite ralt
ıncn tahkikatın muayyen bulunduğu 9.5. 
938 lıırihlnde mahkemede hazır hulunma
dı~ından hakkında gıyaben karar verile
rek 15 siln mOdılelle ll~ncn tcbli§lne ka
rar verildll{i \'e gıyap kararının bir nüs
hao;ı mahkeme dlvanhnneslne talik edlldl
Ai ve mahkeme günü de 9.6.938 perşembe 
tıa:ıt 14 olanık leyin edilmiş oldultu tebliğ 
:terine geçmek fizerc lltın olunur. 

(25553) 

Z AY l 
030 senesinde Narın Fen mektebinden 

llldığım 257 numaralı diplomamı zayi et
tırn. Hükmü yoktur. - 138 Fazıl 

(V.P. 2441) 

Z AY l 

t Dördüncü şubeden aldığım 25 - 9 - 37 
arih ve 31/18692 numaralı ikamet tezke

tcrn· 
1_. ı zayi eltim. Yenisini alacağımdan es-
11;1s· • le ının hOkmO l'Oktnr. - Bflul1kada Çan• 
ttOIJf/ caddul 30 numarada l'asil km Ka. 
~elah::ınu. (2556) 

Çanakkale Harbi 
eg1ıremini Hcı'lkevinden: 

... ~arnı saat 20,30 da evimizde Vni
"ers· ~ ıte Doçent!eri11-dcn Enver Ziya 
l\a.ıt aı tarafından (Genel sava§ta Ça
lto kalenin zorlanması) mevzulu bir 
l':era.ns verilecek, arkadan, Evin 
~su kolu tarafından bir piyes gös.. 
~ktir. 

--~~~~~~~~~--

111 
ÇOCUKLARINlZ Ç1N 

En güzel bir kitap 

Türk ikizleri 
• 9ocuk J<:slrgeme Kunununnn 
"•1'tlle bir aile kUtltphanest ola
l'a k ı 
cı >nst ırdığı ikizler serisinde 
llyrluğunuz bu ekalkllğl bu gtt. 

~l ve restmU bUyllk bll.Aye k.Jta-

1 IJe doldurulmu, buluronız. 

~t 1<n1tur bakanlığı eıer1 tetkik 
lıı. rntş, ilk okul catındakl çocuk. 
dl~ lcın faydalı eser olduğunu tas

etmfştlr. 

~"~t.kara caddesinde Vakit Kitap 
l>o llde arayrnrz: Ftatı tiO kuruş; 

ııta için 4 kuruş lldve ediniz. 

zahıre Borsası 
f3· •· 938 

ııuRrlaY l·umuşak 
Buğday sert 
Arpa Anndol 
Mısır be)·az 
Mısır sarı 

Kuş)·emi 
Beyaz peynir 
Koşar peynir 
z. )'a~ ekstra 

sabunluk .. 
Gelen 

Buğdn)' 765 Ton 

Arpa 60 " 
Tiftik 12 " 
Kuş)•eml 15 .. 
~lı~ır 174 .. 
B. peynir 39 .. 
Razmol 19 .. 

5 28 
5 20 
4 20 
5-
5 14 
7 15 

30 22 
50 -
44-
33 15 

5 38 

4 25 
5 ı 

5 17,5 

34 28 
51 -
H 20 
35 15 

O'den 
Kuşyemi 24 Ton 
Raımol 09 .. 
Tiftik 19,1/2 .. 
ipek 4 .. 
ı. yal 47 .. 
•. yaA 22,1/2 .. 
Afyon 1/2 .. 

Gunlük-

Oı~!?.!~ - t• MAl'lS 938 CUMARTESi 

öGLE NEŞRİYATI 

Muhtelif pllık neşriyatı. U Son. 

YUKARIDA1' AŞAr.IYA: 

1 - Dünyactn her şey onunla olur, bir 
uzvumuz. 2 - Çalışan ndnmın yaptılh şey, 

kokulu hlr ol. 3 - Yerde sürünen soğuk 
bir hnyvnn. 4 - lTOcum, manin. 5 - En
tarinin kol kısmı, kışın yaJtar. 6 - Em
mekten emir. 7 - Dır yerimiz dndıtı 
"'akit söylediğimiz kelime, evlenmek. 8 -
İşleme, işte manasınn. 9 - Yapmak, rakı 
fle beraber l"Cnlr. 

SOLDAN SACA : 

1 - fskender. 2 - Si, reis. 3 - tmrar. 
4 - Erdek, nma. 5 - I.e, nitrol. 6 - Sis, 
ml. i - T.ı, tka1. 8 - Karanlık. 9 - lfa, 
rol . 

ERTUGRUL SADİ 
TEK TİYATROSU 

Bu gece 
TEKlRDAG 

Halk sinemasında 

SEHZADEBASI 
Halk San'alkAn Naşlt 

n arkadaşlan 

Mlce Pencer varyetesi 
GiZLi MEZAR 

Komedi 3 perde 
Dans, Solo, Düet 

Sant: 12,30 PIAkla TQrk musikisi. 12,50 
Ha\'ndls. 13,05 Pliıkla Türk musikisi. 13,3JO 

AKŞA:"ıl l\EŞRIYATJ - --------
HALK OPERETİ 

Pazartesi akşamı 1\a. 
dık~y SOreyya. Salı: 

Saat: 18,30 Spor ve ~cnçlik bayra~'f .... _.._..r'."1"2~1' 
8on(c.rnns: Ahidln Dalt\-cr m\ıbnrtir. ıs.~ .. 
PIAkla daM mmılklı;I. 19.U Konferans: f'. 
nlverslle namına: Profcs~r Şakir Şakar 
(GOrbnz ve sn!ılam nesil yetiştirmek için 
hangi yollardan yOrümelidir.}. 19,55 Bor
sa haherlerl. 20 Necmettin Rı7.a ve arkn· 
dnşlnrı tarafınrtıın Türk musiklc;I ve halk 
~rkılnrı. 20,45 ilan raporu. 20.48 Ömer 
Rıza tarafından arapca söylev. 21, Belma 
ve arlcada~lnrı tnrarını'lan Tiirk muc;lklsi 
ve halk şarkılan. (S:ıat ııyarı). 21,45 
ORKESTRA: 1 - Ofcnhah: Pcrlko1. 2 -
Holmes: Tnlcauy. 3 - Dellhe<ı: Mnzurka. 
4 - Dlon: Marş de l{nom. 22.15 AJnnz; ha
bl'rlerl. 22,30 Plilkla tıololnr, npern ve ope
ret pnrçalıırı. 22.M Snn hnhcrler, \'C ertesi 
~rınnn progrnmı. 2~ Son. 

Z AY l 
Çaln1canın Snzhbosna köyfinde aza Meh

met Dcmlrkaya tatbik m0b0n1 ıayf 
oldu hOkmü yoktur. - '&lehmel Demlr
kayd. (25550 

Panıraltı Kurtnluf. 
Çarşamba: Beşiktaş 

Suııt Park. Perşembe: 
Bakırköy Mlltirııdl 

Operet 3 perde 
ORKESTRA - BALE 

Kadıköy A&kt.rllk Şubesinden: 

1 - 938 yılı haziran birden nihayetine 
kadar yedek suba)' ve askeri memıırların 
mutat olan yoklamalan yapılacaktır. 

2 - Şubemizde kayıtlı olan yedek su
l>aylnr ,.e asker! memurlar yoklıımaya ge
lirlerken beraberlerinde nüfuscfizdanlannı 
askcrt hizmet vesikalarını, ve sıhhi su
bnylar için diploma ve ihtisas vesikaları· 
nı sıbht raporu olnnlar da raporlarını ala
rak gelmeler!. 

lt - Mrktupln :roklnmalarını yaptıracak
l:ırın da yukarda yazılı belgelerini mek
tuplarında tafslUltlı yazarak glindermelerl 
rica olunur. 

2 - El arabalarının genlşllğl 60. boyu 90 ve satıhtan 1Ubaren ~1lkse•

Jlğl 50 santimetre ve sathı 0,54: san ti metre murabbaında.n fazla olamaz. 

Ancak en ve boy eb'adı yukarda gösterilen sahayı geçmemek şarttle kul
lanış lcnplarrna göre değJştJrlleblllr. 

3 - Arabaların üzerine konulan eşya araba sathının sınırını ve mu
ayyen yüksekliğini ve taşınacak eşyanın ağırhtı em kiloyu asla tecavUz 

edemez. 

4 - El arabaları~ta. sa~lam blr frenle tek veya iki tekerlekli araba
larda bir de açılır kapanır destek bu Junacaktır. 

5 - Ahşap arabalann dış kısmı tek bir renkte boyalı "e tçl temiz ve 
tlnko kaplı olacaktır. 

6 - El arabalarının malzemesi yeni, ıallam ve temiz olmalıdır. Eski 

hurda Te başka vasıtaların enkazın dan el arabası meydana getlrllemez. 

7 - Araba dalma sağlam, temiz ve boyalı olarak muhafaza edilecek· 

Ur. Eski, pts ve sefll göı111en arabaların kullanılması yasaktır. 

8 -Arabaların tekerlek inşa malzemesi serbestçe intihap olunur. 
9 - El arabaları sokaklarda bırakılamaz. 

10 - İl!lkele ve blHllk hamaııannın yekdlhrlnc pek yakın veya tar-

şılıklı mağaza ve depolarla diğer naıttı vasıtalarının işlemediği yerlerde 

eşya. taşımak için kullandıktan el ara baları bu kayıtlardan harlçtlr. 

11 - Telefon, elektrik kablolan gtbt hususi bir surette ve bu işlerin 
icabına göre lıtedenberi lmllanılmakta olagelen arabalar bu kayıtlardan 
!sUsna edllmfştlr. 

12 - 'Ozerine oturularak ve ayakla veyahut makine ne t1evkedilcn a
rabalar bu kayıtlara tlbl detlldlr. 

13 - Ekmek taşınan arabalarla seyyar saticı\ar tarafından kullanıla
cak arabalar bu tenbthtn dışında bırakılmıştır. Bunlar için ayrıca tip 
verilecektir. 

14 - El arabnlarının 15 Mayıs 1938 tarlhlnden itibaren !stan-
bul .. )\.arak6'y köptnsündeıı geçmeierl ve Yoy,·oda, Okçum.usa, ŞiŞhanö cad-
de ve :yokuşJi.nn- ... ,,.rll l'sır.ıetıam ıert 7&11attır. . -

l 5 - Yukarda 7anlı •uıf Te ,artlara ll&n tarihinden ftlbaren 15 
gUn zarfında mevcut el arabalarmm uydurulmuı şarttır. 

, Bu şartlara uygun olmıyanların bu mUddetten sonra kullanılmaları 

katlyen memnudur. (B.) (2858) 

. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

17 Mayıs 938 dedir. 7. nci keşide 

Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
Bundan başka: (15.000, 12.000, 10.000) liralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mUkM'at vardır ... 

------------------:--~K;;URn:;;UN~-u;Jdtap gelinde roman tefrikuı. -

Bizana impara
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzuu 
U.."'U» yıllor O.!l"I 

ayn tetkik ve te
tebbU edilmiş bir 
mevzu olduğu Mıl· 
d6 bugUn bile ay· 
dınlıatılmamı§ bir
çok tarafları var
dır. Tevfik Yetim
Zioğlu tarafından 
lisanımıza çevri
len Bizana lmpa· 
ratorluğunun ta
rihi a4Zı kitap 
bu aydınlatılma

mış taraflan tes
bit etmekte ve bü
tün BUıaM tarihi· 
no temas ederek 
Şarki A tnııpa im-
paratorluğunun 

bin senelik vuk-u
atını 1ıik4yc et
mektedir. 

Fiyata yüz ku- , 
ru.ş olup kor ki· 
tapç.ıda bulunur. 
Toptan müracaat 
mahalli: - lstan· 
bul, Vakit Yurdtı. 

32 AŞK DOJ.ıANDmIOILARI 

radau hizmetçi Lulz gelerek cinayeti kendisi işle
dlğlnl itiraf ederse ... O zaman ne yaparım!? 

Otomoblllmlz bir lA.hza, seyrüsefer polisin işa
reti üzerine durdu. Şimdi kar yağmağa başlamış
tı. Ve bir kış amanınm boğuk karanlıkları bas· 
tırdr. 

Armstrong otomoblUn k6şeslne dayandı. Ve: ' 
- Bu işi yapan ya Erna, yahut LulzdJr, dedi. 
Lulz, arka. kapının kilidini açarak eşya taşı-

mağa mahsus asansörden sıvişablllr. Fakat ikiyi 
çeyrek geçeden sonra ön kapıdan giren yegA.ne şa
hıs, Erna Karendir. 

Armstrongun bunları bana söylemesinin bir 
sebebe mUstenit olduğunu blllyordum. Ağzımdan 
ltlf almak isteyordu. Ben sadece: 

- Ernanrn katil olduğunu zannetmiyorum, 
dedim. Onda öyle bir hal yok. 

Armstrong sesini yükselterek: 
- Sn.na Erna hakkında ne dUşUndllğUnQ sor· 

madım, dedi. Söylediklerinin doğru olup olmadı
ğını sordum. Bu kız, senin yazıhanene, kaybettiği 
~1lzUk meselesi lçln mi geldi. Bana s6ylediğl gibi, 
hakikaten kontla evlenmek Qzere miydi? Evlen· 
meğl istiyor muydu? 

Bu sıra.da, bUtlln hakikati, mUfetttş Armstron .. 
gn anlatmamak doğrusu budalalıktı. Fakat ben, 
~rnanın katil olduğuna hllkmedemlyordum. Dik· 
tatll davranmam 11.zımdı. Tamamlyle emin ol-
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niçin böyle ortada bıraktı. Pollsler bulsun diye 
mi? 

Ben Ar:mstronga yaklaearak: · 
- Azizim, dedim. Masum veya suçlu, her hal

de Armestrong buraya gelecektir. o zaman vazi
yet anlqılır. Bana kalırsa., sen bizi buradan ~ıkar
malısm? 

- Öyle daha mı lyl olur sanıyorsunuz? 
- Evet, ben senin yerinde olsam, buradaki 

dolaplara birer polis gizlerim. Lulz içeriye gelip 
de yerde ölU)11 görünce, hemen telefona koşarak 
ı>ollse haber vermefe kalkarsa, bundan bir mana 
çıkar. Onu aynca tahlll ederiz. Yok, şaşırıp doğ
ruca Y11ZUP koydutu yere giderek yilztlğil aldık-. 
tan sonra ne yapacatını araştırmağa kalkana, o
nu iki eli kanda yakalamış olacaksınız... Bittabi 
Y1lzUA11 aldıtmıı yere koymanız llzımdır. 

Doğrusunu isterseniz, bu fikri ileri sOrdOIQm 
zaman biraz da iftthar duyuyordum. Bir bakıma 
hakikaten faydası görUlnr do bir hakikat lıbat e
derse, elbette kl gayet mnkemmeJ olacaktı. Diğer 
taraftan -onlar bu plAnt tatbik etmekle . meşgul 
Jken, ben husus! surette Erna Karene bir lkıl sual 
eormak fınıatmı bulacaktım. 

Fakat acaba Armestronl' benim fikrimi• mu
"Vafık bulmadı mı? YOzUnden hfç bfr.m'flna anlqı
lamayorctu. Sadece: 

- B1I m...ıe k&rlflk', iedtıı ~ 
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Akhisar Belediyesinden: 
1 - Akhisar elektrik fabrikasının dört aylık ihtiyacı için 20625 kilo 

Motörln, 500 kllo Vakum yağı, 375 kilo Dizel yağı eksiltme ve kapalı zarf 
usullyle alınacaktır. 

2 - Dört aylık yağ mecmuunun muhammen bedeli 2235 lira 50 ku
ruştur. 

3 - :Muvakkat teminatı muhammen bedelinin. % 7,5 dur. 
4 - İhale 16 Mayıs 1938 Pazartesi gUnU saat 16 da Akhisar Beledi

yesinde yapılacaktır. 
5 - Gene Akhisar elektrik !abrl kasının yıllık ihtiyacı !cin 250 ton 

Zonguldak maden kömUril, 730 kilogram kuru buhar silindir yağı, 915 ki
logram' lokomobII yatak yağı eksııtm e suretiyle ve kapalı zarf usuliyle alı
nacaktır. 

6 - Yıllık yağ ve kömUrün mu ha mm en bedeli 4 317 liradır. 
7 - Muvakkat teminat mu ham mon bedelin% 7,5 ğudur. 

-Birinci sınır Operatör -

ı~~:mc!!ı~~!.!~ ~s~ti~ 
cerrahisi mütehassısı 

PARIS TIP FAKOLTESl S. 
ASİSTANI 

Erkek. kadın arneliratlan, dimağ 
estetik "yüz,, meme, karın buru~

luğiı ve gençlik ameliyatı,. 
(:Nisaiye ve doğum mütehassısı) 

Muayene sabahlan n il q a Uf n e n 
8 den 10 a kadar ~ J J fi 
Öğleden sonra Ocretlidir. Tel 440861 

Beroğlu. Parmakkapı. Rumeli han. 1. 

Hazır ve ısmarlama kos
tüm, pardesü ve pantalon iki 
prova ile, en son moda ku
maşlar ve rekabetsiz fiyat
larla Galatada me§hur 

Ekselsyor 
elbise mağazasında bula
caksınız. 

Peşin 
ve 

• 
veresıye 

Neden 
'Aspirin • 

Çünl<U-ASPIRfN-senelerı 
,denberi her türlü soğukali 

gmlıklanna ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz 'bir _ilaç olduğun~ .. ~ -f sbat efmişftr. 

• • 
~ S P _I R 1 N in-tesirinaen 

emin o1mak lçin 

sına dikkat ediniz. 
------~,. - ... ;;;: -

lütfen ffi _ lmark~ 
...; 

------------------------------~----------------------------------8 - Kapalı zarflar tarlfatı kanuniye dairesinde yapılacaktır. 
9 - lhalesl 23 Mayıs 1938 Pazar tesl saat 16 da Akhisar Belediyesinde 

yapılacaktır. 
KURl.JNa abone. olu- Eski Radyo t 

1 
Makine ve parçalarım satmak ve al· 

mak veya 
Sahibi ASIM US 

10 - Errakr her gUn '.Akhisar ele ktrlk fabrikasından ıstenlleblllr. Neşriyat müdüril Refik A. Sevengil 
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buraya gelmedll<ce cok şey anlayamayız. Mister 
Tlyer; siz Erna Kareni alarak evine götilrünUz ve 
orada kalınız. L~zımgellrse size tekrar telefon e
deriz. 

Bu esnada ben de dışarı çıkıyordum. GözUme 
şu manzara çarptı. MUfcttiş Armstrong Uç tane 
polls çağırdı. Ve odadaki dolaplara saklanmaları 
ıcın emirler vermeğe başladı. Ben memnundum. 

lçcrlslnde iki tane de kızak bulunan bir spor 
otocobiline Dob TJyer ve Erna Karen bindikleri sı
rada, Armstrong blr sivil memura da şu tallıuntı 
verdi: 

- Doğruca eıu dördüncü caddeye gider .. 232 
numaralı evi bulur ve bu Tlyer ısfmll dcUkanlı 

hakkında. ban.o. malCımat getirirsin. 
Sonrn bana clöndU: 
- Seni yazıhanene otomob1lle götllreceğlm A· 

len, dedi. Bekle! 
Gelen otomobile milfettiş Armstrongla birlik

te bindik. Fakat bu hal hoşuma gitmemişti. ÇUn
l<ü, Armstrongun beni bir sual yağmuru nltnıdn 

bırakacağından emindim. Diğer tnrftan Erna Ka
ren flc başbaşa konuşmak imkD.m do. kaybol-
muştu. 

Armstrong hemen sual sormırğa bhŞlndr. Yal-
nız alnının terini silerek: · 

- Bu işi kim yanmışsa, dedi. Bir şel·de gayet 
ustalıkla hareket etmiş. Tabancanın kabzasından 

• (2694 )' 
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parmak izlerini silıneğe mu..,.af!ak olmuş. 
Armstrong bundan sonra doğrudan doğruya. 

gözlerimin içerisine baktı. Ve :sordu: 
- Bu sarışın kızın anlattıklarına ne dersin 

Alen? 
Ben tamamen masumiyet eseri göstererek, 

yahut g6stcrmeğc çalışarak: 
- Ne ı;lbl anlattıkltı.rı? dedim. 
Armstrong asabileşmlşe benzeyordu: 
- Haydi, dedi. Şimdi bana karşı ağız kul-

Janmn. 
- Ne gibi ağız, canım? 
- Dıralc Allah aşkına! ... Erna Karenin söyle-

dikleri doğru mu, değil mi? 
Armstronga şu cevabı verdim: 
- Eğer doktorun cinayet saati hakkındnkl 

tahmini doğru ise, Erna o saatte benim yazıha

nemde bulunuyordu. Eğer Erna Karenden şilphe 
ediyorsan, niçin serbest bırakıp evine gönderdin?. 

Armstrong kendi kendine mırıldanıp bir şey
ler s'öylcdlltten sonra: 

- Ne yapayım, dedi. Onu tevkif ettirecek mn
Rul bir sebep bulamadım. Kaçamaz... Kaçabilir 
mi? Sonra onlar pek kibar tabakaya ınensuptur
Uı.r. Gazetelerde dalma isimler! geçiyor. Onlara 
nit bir işte ynpncağım kUçUlc lıir yanlış yüzündC'n 
tieni defe koyup calarlar. Meseltı. Erna KarC'nl 
şüphe Uzcrlno teyklf ettiğimi farzedelim. :Yn son-

nuz ve edininiz 
evinde tamirat yaptırmak istiyenler 

Dün Ve Yarın 1 
açık adrcslerile İstanbul 743 posta ku
tusuna yazsınlar. 

Tercüme 
Külliyatı 

Son defa tıe~e. 1 
dilen Biza~ı8 im 
paratorluiftt tari 
hi ilo 66 cilt ta 
mamlanmı§tır. 

Gizli pamuk 
harbi 

Değerll mütercim bay Hamdi 
Varoğlunun Antuan Zişkadan dl· 
llmlzo çovtrdlğl bu eser bugUııkil 
dUnya hadiselerinin kaynakları· 

na varabilmek için okunması şart 
olan bqşlıcıı. kitaplardan blrldlt• 
Dlln ve Yarm tercnme kU!llyattıl' 
dan 65 incisi olarak çıktı. Her )1• 

tapçıda bulunur. 

Başlı ba§ına ,, 
bütihı mm. scvmı 
'Zeri doyuraoak cü .. 
recede güzel ola!: 
bu 7.-ütüp1uıne ~,. 

çindtJ iktısadi, e 
debi t1e 1'lmi mev 
zular üzerine y<P 
::ılmış en yeni ı· 
tapları bulursa.. liıı•••••••••••••,... 
tmz, Tcrcümekr 
Tilrk 01..·uyucıd • 
rının çok yakı-tı
dan tanıdığı ~ 

siyetlcr tarafı" 
elan yapılmt§'tır 

Kitapları topta:-ı 

ve muhtelif scrıze. 
ri pcra 1,cndo ctla.. 
rak alanlara t""1> 
zilat yapılır. Jllü
raoaat yeri: ta
tmıbul - Vlıldt 
l'urdıı. 



Bt.l§vekilimi.z OeUZ Bayar "6 ~ba10t1tn Doktor Artl8 80t1 Btllğffid seyahatinde Yug03Jaıı1ant1 TetynMtH Ba§Nıl 
kiU U6 bir konwşnıa esnasında .. 

···--······-----1 . . 
19 Mayıs Gençlikl 

bayramı için liütünj 
mekteplerde hazar-! 
Zıklar yapılıyor. Ge.j 
çen hafta Taksimi 
ve Fener stad.ndaS 
merosime iştirak e.5 
decek erkek ve kızi 
ta'lebeler §en.lik pro-5 

1 
txJ.Bı yapttZar. Alı·i 

nan kanaata görei 
bu seneki idmanZar-i 
da geçen seneye na. i 
aanın daha çok mu.i 
vaflakiyet görül .; 
miiftilr. i 

; ----···------······· 
/§ adamları gilnde yüzlerce mektuba 

imza atınalc mecburiyetindedir. Bu mec
buriyet çok de/a canZannı sıkıyor. On. 
Zarı bu meşguliyetten kurtarmak üzere 
elelctrikle i§liye>ı bir imza makinesi ioat 
edılmiftir. imza edecek amir, sillüloU 
bir kôğıt üzerine imzasının aslını ati. 
yor. Bu kağıt makinenin üzerine konu. 
luyor. Kalem elektrikle harekete geçi
yor. imzanın bütiin inhinaZarını, bütütl 
çizgilerini aunen ktii;ırlm iizerine geçi
riyor. 

Bıt suretle gunae ı,(•zlcrc r; hwıcı binı
lerce mRktup alan tanınmış yıldı:::ıar, 

muluırrirlcr, ve iş aaamı büyiik mr kül
fetten kurtuldukları gibi fen dü11yasına 
da yeni ve çok orijinal bir makine ilı1ve 
edilmiş olmaktadır. 

Resimde makineyi ue yanında 90lı. 
§an bir k8tibi görüyorsunuz. 



Meraklı 
Bir Anket 

Hadiseler karşısında: 

DeyZ Ekprcs gaze.. 
tai, lngiliilcrin 3a

•t 'loaçta yatıp kaçta 
"lcölktığıt&a dair bir 
.-et yopmtflır. Bu 
adıete 4600 7d§i ce
_, 1'ef'miştir. An
Ja§11dığtna göre, 1 n. 

On para sarfedeme
yen · seyyahlar 

Yazan: NDzamettln Nazif 
,Uizlerin yilzde yet. GUzel şeyler diişUnilyoruz. iyi ka-
•i§i aaat on ile on rarlar veriyoruz, vordfğ.tmiz kararla. 
MI' a1"asında, yilzde rı en kısa zamanda tatbik etmenin sır 
dokuzu daha emıel, rma da vakıfız; fakat bazan ufak 
,,azde yirmi biri de detayları ihaxnl etınemlz blziumdu. 
eaat on birden BOn· detayları ihmal etmemiz bizi umdu
N yatıyor. Yüzde Birkaç gün evvel Bursada cereyan 
.UW tabahlan 8(Uıt eden bir hadise, temenni edelim ki bu 
~· Ue sekiz ara- hatamızın son numunesi ve son ziya .. 
8tftda 'kalkmakta o- nı ol~un. 
IMp yf1zde yinni b~ Bursa, evvelce de muhtelif vesile
~ de 8d4tZerZe "" lerle temas ettiğimiz gibi, Marınara 
p,maktadıf'. turtng mıntakamızın en mUbtm mer-

....... _-n-· -- kezlerinden biridir. 

Sökük 
'Dikmek! 

Baba, çocuğuna 
fl}y'le dedi: 

MUblm turlng merkezi olmak. bir 
şehir için sadece bir şeref meselesi 
değildJr tabıt. Bu şehrin, böyle bir 
hususlyetten lstlfado etmesi lA.zım· 

dır; kAr etmesi lAzımdır, zenginleş

mesi matluptur. 
- Ceketindeki 

bir diığme yerinden 
oynamtı; haydi git 
Mdik! 

- Onu annem 
~dikecek! 

Bursanın tartht bir eehlr olması. 
nı, en güzel kaplıca şehirlerinden bl. 
ri olmasını, bu şehrin kış sporlarına 
yarayan taraflarını sık sık göze vur. 
maktan, tekrarlamaktan propaganda 
etmekten kastımız nedir? 

- BeUci diker'; 
JG1oat, tl6 olur ne oı
tna.ı, sen bir tecrü
be eti 

Çocuk hayretle 
bakınca, baba8ı i· 
lltlh etti. 

- Elbette ~ 
tdln birinU sen de 
..,ZetıecckBfn; §im
diden aökiık dikme. 
I' ağNm, daha ıyıı 

GaulOku-
muyormaı! 
Baıayo ~ 

... b6d beti bir MI 
Mlediyordrı. Ka
._, kooonna aea-

JMcıi: 

- Bioıa ederim 
..,., ke.!; batta 

IHanyo «kf'keft gu.. 
981 okumıyaoağlm 

wadet,m,tin; t>adini 
-.tma! 

- l'aloat beti 
gael o1cumıyo'1&m 

llil 

Bursalılara faydalı olmak TO 

memlekete kazandırmaktır tnblt. Eh. 
Böyle olunca da Bursada hayatı buna 
gOre bir nizama sokmak icap eder. 

Bt:z.i bu satırları yazmata sevk 
eden hadise şudur: 

Bir seyah gemisi Yalovaya. ya· 
hut Mudanyaya yanaşıyor, dOrt beş 
yllz seyyah çıkarıyor. Bunlar otobUs
ler ve otomoblllerle Bursaya gldlyor
la1'. Beş J'llz seyyah, beş yUz müstehlik 
beş yUz mtışterl Te nihayet laraflann. 
dan bir gtln ı.tttade edilecek beş yUı 
mirasyedi delil midir? Adam bqına 

J -

-
- Ya nedir o u

... t&nın bağtnMt 

lkişer Ura sarfctmlş olsalar, Bursa· 
nın ktıçücUk pazarında 1000 liralık 
alış veriş olacak. Bursalı tüccarın alış 
verişte yüzde otuz ktlra. kanaat etti· 
ğlni farzedersek, sekiz on dUkkflna 
heUUinden 300 lira kazanc dUşecek. 

Ve şüphesiz kJ bir seyyah, bilhassa 
Bursa gibi birçok orijinal eşya sata. 
bilecek bir şehirde en az sekiz on li
ralık alış veriş edeceği lcin bu k&.1' 
hakikatte blrkac mlsll olacak. 

GUzel, Bursalılann sevinmesi ll· 
zım. Fakat geliniz, nursalı olunuz ve 
sevininiz: 

tşte kame gcldt. OtobUslcrden inen 
ıer şöyle bir etrafı kollı.çan ediyorlar. 
Bakıyorlar kl her yer kapalıdır. Ni
çin? Çilnktl pazardır. Hiç kimsenin 
aklına bu "pazar,. ı bozmak Te hazır 
fırsat dt1şmUşken çarşıyı pazarı a.ctır. 

mak gelmiyor. Tablt bu 400 sağlam 
mllşterlden zavallı Duraanın 400 para 
istifadesi olmuyor. 

Burada hatırımıza selen şu nokta 
nzerlnde ısrarla durmak lstlyol'uz: 

Her seyyah kaftlesl, tablt bu sey. 
yah kafilesi gibi Bursayı pazar gUn· 
leri ziyaret edecek değildir. Bu bir 
teaa.düf olmuştur. Ama bir başka te. 
sadUfle bir başka seyyah kafilesinin 

Plak Değil, 

Cörek 

Çok erken, pek 
geı&Ç yaff myken eo
lmlmi§ffler. Bir .._ 
baA ,atoktata mı. 
•• d6U1ot.tnk koocl, 
Jca1ıoaltı mcuaas iia-

tiltlde Mm.riyaA " 
daire şekUnd.e bW 
feY glJrda. 

- &mgUt 1oan. 
Ctğsm; dedi; cicim! 
Ne fyi ettin~ do
ğ"§ günlim için ba

"° bir pldk hediye 
etmeği dil§findün! 

Gfmç loanaı, bir 
1mhloı111.a attı: 

·de gene bir pazar gUnU Dursaya gel~ 
ceği tutabilir. Bursa.ya lstanbuldan 
ve civarından gelecek gezginler ıse 

hemen daima hafta sonundan Jslifade 
ederek gelecekleri tein. Borsanın ta· 
ül gUnlerlnde dabl bu 2.lynreti!flere 
lsUyeceklerl eşyayı satabilmesini te
min etmem"\z icap ediyor. Bunun için 
ne yapmalı! .. ldarel maslahat,. lara 
baş vurmak lmklnsız olduğuna göre, 
haf~ tatili kanununda Bursadaltl 
münevver idare adamlarımızın, Bur· 
sa mallarını hovarda mllşterilerin 

kArlı alış verişinden mahrum etmfye
cek bir çare dU~Unmelerl doğru ola• 
cak. Faraza Bursa belediyesi her za
man açık duran bir sergi yaptırabl· 
lir. ( 

Yine Bursalılardan öğreniyoruz 

ki gelen kafileler, dört beş yUz kişiyi 
hep bir arada barındırabilecek otel 
ve lokanta bulunmaması yUzUnden, 
~cblrde dalma teşehhüt miktarı kal. 
makta Te hatta yemeklerini bile be
raberlerinde getirmektedir. 

Bir seyyah katueslnln yiyeceği 

yemeği ekonomi olsun diye beraberin 
de taşıması nkla sığar ~Y de~ildlr. 
Bunun başka. bir sebebi olmalı hel' 
halde. 

Bize kalırsa, bu sebep, Bursanın 
hA.lA. bir yabancıya hoş görünecek Şe
kilde bir lokantaya sahip bulunına. 

masmdan ibarettir. Bunu da devlet
ten bekllyeeek değiliz ya. 

Bursalılar, devletin ve matbuatın 
memleket tclnde ve dıŞtnda büyük bir 
cömertlikle devam ettirdikleri pro
pagandadan ve dikkatten lstlfnde et• 
mek isterlerse, ferdi teşebbUslerlnl 
mutlaka yeni cereyana uydurmalıdır. 
lar. 

- KlJpek boltyo 
oclaemdcl kaimi§; 
...... d1fCl"!IG Çile. 
... iaffyor da ,..,_ ,.,,., 

- Bıktım arlık! lltp 11enl ,apta, 11enl 
ıılcarpln. peni elblıet •.• On ıenedlr laep 
bal 

- Tabn delil mi 110, lrocat'ılım. Yeni 
nll olda/lumlWI ıuuıtmamat iri• lıleJIO
nım bunları-

- oıur f6Y de
ğil.Mfl 8etl, Bet1giU 
kooacı~ml Koca 
bwdaı.; o pUk efe. 

IQ, aeMtl 4"11 7ceMl 
eltm1e yaptığı• pj. 
re'k!I •• 

- lıllrahal lı;ln alacajın i:ln bir iki au ol~u11 c!a bcr(lbtr 
bir 11uahatt plalım • 

- Anlamamıınn llGllba: BUi lıllrahal lfl• inıı almak : 
lıledlllml .a,,ıanıııtr · 

ADI KADER 
---·Yazan: 6 -...--...---Çeviren: __ _. 

JSuyük Rus Hikllyeciıi 

ÇEIHOF 
dayatıldı, yanmakta olan evin iskeleti berine bee. Jdil · • • ..... • ....... -

çıktı. Erı önde çıkan mektepli idi; yUsO lupk.ınnw, seai 1 Dün ve yarm i 

denberl yangın aandürücnınğü tdi. Kirifler ayrıldı, ahır 1 ercU me 
kesik olup kesip atıcı bir hali vardı. Sanki iti gUctl ate- · • l 
sökUldU, en ya.kmdaki kuru ot yığmlan bozulup uzağa 1 k Ü 111 Y 8l1 

'1 serl üzerindci atıldı. 1 
Ahali arasından sert, ters bir takım eealer aksetti. ı t.erilp edilmiş olan İ 
_Bırakın, ne yıkıyorsun~! • ~ ~itten ibaret bul 

Sirya.k eve doğnı kat'i adımlarla yilrUdll, bu yeni 1 kütüphanede bllglnl·I 
,.elenleri, evi, ahırını baltalamaktan menedeceldi.Fakat si genişletmek busu·I 
onlardan biri sarhoşu kavrayınca aağdaıı geri itti ve sonda lAzım oıaca~i 
c:..se kökUne bir ywnruk indirdl. Bir kahkaha kopma- i edebi, tenıı1, ve llmıi 
sile bir yumruk daha indi. Sarhoe dilft11 ve dart ayak İ blitiln mevzulara ıe-ı 
Uıere kop.rak halkın arasına girdi. E mas olunmuştur. Ri·i 

Kal'§l yakadan bu mrada gayet gllzel giylnmia iki E rlncl seriyi blrtlen •·ı 
genç kız peyda oldu ki, bunlar o mekte linin kard : lanlara bir lira 

331 P * kuru lkram edlllr-
leri olacaklardI. Yangına kaş mtınasip bir mesafede ş ' ve 2 Ura 32 kunış 
durdular. Yapıdan ayrılan kirişler artık yanmıyor, fa- • 
kat koyu bir duman çıkarıyorlardı. peşin alınarak kala·I 

. . nı ayda birer Jlra-1 
Tulumbanın idaresini eline almıo olan mektepli ba· dan veresiye bırakı·i 

san bu kirişleri, bazım mujikleri, bazan da su yetişti- ~- & 1.1.C· 1 

ren kadınları sulayordu. tldncl seriyi blr·I 
Gelen kızlar oğlanı ayıplar bir eda ile: den aıanlMa ı Ura: 

- Yapma, yapma!.. SO knroş ikram edl·ı 
Diyorlardı. Yangın söndll, oradan aynlmaya buır- Ur; •e 2 Ura 20 ku· 

lanıldığı sırada gün de doğuyordu. ruş peşin alınarak i 
Herkes böyle son yıldu.Jann da eilinmeğo başladığı kalam afda ı er ll-İ . 

lllJ't\~ dalma olduğu gibi solgun blr renkte görünUyor· radan veresiJC bıra·ı 
clu. kılır. 

Mujikler dağıldıkları aırada gWUyor ve generalin t1ç\lncli serlJI blr·ı 
ahç...,ı ile, onun yanan kasketi Ue eğleniyorlardı. d~n alanlara 1 Ural 

Yangmm hatırumı da lltlfe içinde boğmak hıtiyor n kuruş ikram odi·ı 
ıre işin bu kadar çabuk bitmesine tızUUlyor gibiydiler. Ur; ye 2 lira 88 ıw-

Haata miRaflrln kansı Olga mektcpllye: ruş. peşin almarakl 
- Eliniz ne uğurlu geldi, Moekovada olsaydmız, kalam ayda ı er U· 

orada her gfuı bir yangın var demektir. radan voendye bıra·ı 
Hanım kızlardan biri sordu: kılır. 1 

• - K<>t!~vada bulundunua mu? Dördindl seriyi İ 
- Eve!, ~ taıav puarmda pbprdı. •·Soluk· 1 birden alanlara ı U· 

tan eteklerine sokulan Sqa'yı s&ste~ bu da ın. ra rJ Jmrnş ikram 
~· lıloekavada doğmuştur. edntr; ve~ lira iM' 

Hanım kızlar mektepliye frananea 'bir eeyler •Y- 1 kuru' peşin alma· 
1edilcr. o dil Saş8ıİJliO eline liri grivnDl mkJetırcb. rak kalanı afda ı e 

BüyUk baba bunu gördU ve yUzilnde bir tlmlt parladL Undan •eresl1e bı· 
M~ktepliye: rakıhr. 

- Çok ıtıktlr pek rüsglr eımılyordu. Yokla bir Beşlnd eertyl bir· 

natte her ıey kill olurdu. Tann lblerl eksik etmesin.. den alanlara ı Un 
(Sıkılgan ve aşağı perdeden): - Sabah, han eo- no Pl'ftt tlrram edl· 

pk, insanın nmımağa ihtiyacı var. Bir yarım ille al- Hr; Te 2 lln M im· 
mak lçtn, bana da b1r Dıaanda bulununn-., rut ~n almanalı 

!htiyara bir eeY vermediler; 0 da pla p1a e&ylene- kalam ayda t H H· 
rek çekildL Olga mta doğru tmnandı. tkl arabayı ge.. Tadan Teresl1e btn· 

clt yerinden dereyi geçerken seyretti. Efendiler flJln kılır. 
pyır yolunu tutmuşlardı. Bunlan da nyun Gbtlr 1ay1- Altmn ser1J1 bir· 
amh bir araba bekliyordu. den alanlara ı 11"' 1 

Kadm eve gelince olanı biteni koca.ama heyecanla 2fl im""' lkl'am edl· 
anlattı. lir: •e 9 lira 4 kuraır 

- Ne klber ıeylerdl. ne tadar nazik idiler: km1al' ~n almank kala· 
al1ki iki melek gibiydi. m ayda t er 1tnda1' 

Yan uyuyan Flokla cevap verdi: •eJ'eldye b11'ft1nbr. 

· - Hepsi birden geberain!.. SATlfif YE'R1: Ankara ..-tdefll 
VAKiT KfTAREVI 

Haydar Rıfat 

\"] 

Mlrlya kendini betbaht buluyor,· ôlmek islediğinl 

s6y1Uyordu. Jt'iokla bllAJd.s ya,şadığı sefalet, pisllk, kal'o 
ga hayatmm lezaizlnl bulup kana.kana tadıyordu; biı 

aeyler eeçmlyerek önUne ne konursa yiyor; bulunduğu 
yerde uyuyor: bulaşık sulannı evin eıtğlnden turaya 
buraya fırlatıyor, onların peyda ettiği çamurlar içinde 
yalmaya.k dolaşıyordu. Niltola ile karıamdan daha ilk 
gtlnllnden tiksinmlntl, buna da sebep onlarm evlerine 
gidl!)lnl beğenmemeleri olm\lllu. Glili bir sevinçle: 

- Ey M~kova asilzadeleri, eidn burada ne yiyebl. 
ıeceğlnlzi görmek isterim! 

Durdu... Eyliil ba§larmda bir sabah Fiokla çeşme. 

den eu gctinnlatl. Yana.klan soğuktan pembe bir renk 
bağlam'l§tı, fakat glliel yUzUndcn sıhhat fllıkmyordu.. 

Öteki iki gelin, Manya ile Olga oturmuş, çay içiyorl&l\o 
dı. Kovalan yere korken Fiokl:ı mUstebzl bir eda ile: 

-Şekerli çay ... AIA. •• Her gUn çay jçmek nwdasmı 
çıkıırdmız, şişip patlıyacaksmı.z~ 

Demi§ ve kovalan taşıdığı tahtayı gOyıı. §akadan 
Olg:ınm omuzuna indirmişti. Fakat bu öyle bir kuvvet.. 
le inmişti ki, iki gelin birden ellerini havaya Jmldıra.ıı 

rak: 
- Aman Allahım ! 
Diye bağırmışla.r<lı. Fiokla oradan !rrlaınış, dereye 

çamaşır yıkamağa gitmlştL Gün geçti. Uzun bir eonı.. 
bar akşamı geldi, yakındaki bir fabrikadan ipek alınır, 

elblrliğiyle çile yapılır, bu suretle haftada 20 kapeK-1 
t.~zanılırdı. Yalnıs arazi beyinin nıemurlarınm himıeti-j 
ne gitmiş olan Fiokla yoktu. 

İhtiyar dllşUnerek ve çileyi sararak anlatıyordu: 
- Efendiler samanı (1) daha lylydL Ça1ıeırdm, 

yerdin, içerdin, ber eeyin bir zamanı vardı. Öğle ak-i 
pm ekmeğin, lahna çorban önllne gellrdl. · tstedijiaj 
kadar lahna ve hıyar alabilirdin. lçtn aldığı kadar yel't 
din. Şiddet vardı. Fa.kat yapacağm ~ey ne olduğunu ~ 
bllirdin. 

Evin lçınde soluk ve isli tek bir llmba yanıyo:rdu.t 
Bir 11.mbanm &nllDe geçerek pencereye ~ 
diğl saman ay btlytlk bir parlakbJrla g&o ~rda. 

ihtiyar eslik t.alkmadan &M:e ....ı yapndıiu" 
Yal yavae anlatıyor; ttırın tllrHl köpeklerle efen 
a·ılar tertip ettikleri saman pııe bu eıkmtJlı " f 
yerlerde ne kadar votka lçtiklertnl ll&ylUyordu. 
beyler için )Joekovaya ıııahlbten arabalar dolun • 
yola CJbrılırdı. Sonra k~tuıere eopalarla naBJ1 eesa 

rUdlibıl •e iyilere nasıl mnklfatlar verlldlilnl ha 
tıyordu. thtiyar kadm da a&e katılıyor, o da anla 
du. Her teY öııUnde slhıılne k•:ıuhml gibi yer 
duruyordu. Onun bir hanımı vardı 1d eon derece 
dindar olduğu halde kocam mUarlf, eefth kll, 
aman Yarebbl, ne fena adamlara kmmet olmUllawııl• 
Btrl B&rlıop, biri, bir esnafa Y&l'DUlt ~netıstl de 
nhmltı. Kocakarmm bu ~ letnde parmalr. 

bulunmuetu ! Nihayet QçU de anneleri gibi genç 

r:nda ~P gltır..lflerdL Kocatan bmılan anla 
aflamağa bap•m'Jlb. 

Blrd~ bpmm wnıldulu lıtltlldl " herk• 
- Yabanel detil, Tann mlsaflrlylm. Bu ....,t 

rada geçirmeme mn.aade edlnls! 



Muhtelif memleketlerde çav 

Dört türlü çay 
içme usulü var 

Ç&Jlll, içtimai hayatta kendisine 
mahsus bir mevkii vardır. Birçok mem· 

0 

leketlerde çay yapılması ve içilmesi a,. 

caip usullere ve ananelere Ubidir. 
:. BugUnkil Rusyada çay, vodkamn ye. 
rinl almaktadır. Ruslar çayı limon veya 
eıırup, hatıl. röm ile içerler. 

Limonlu çay orta Avnıpad& çok ya. 
Jllmı§tır. Buna mukabil İngilizler ekse· 
riyetle stlU\l çayı tercih ederler. 

Burm.oda yeni evliler içine c;ay yep
raklan konulmuş bir yağı bir saadet 
b1amu olarak içerler. Kan ve kocanın 
ayni fincandan içmesi Mettir. 

Siyamda k\llliyeW miktarda kullanı· 
hr. Fakat blldlğimlz glbl bir içki ola.. 
rak değil. Ç&y ya.prağı tuz ve bubara.tla 
bnştmlan.k sakız gibi ağızda çiğne. 
Dlr .• 

Fas ve Cezairde naneli çay çok ma.k. 
INldUr. Sabah, öğle ve akşam içmek 
mutatbr. 

Kibar arap evlerinde, misafirlere çay 
ikramı birtalmn merasime tM>ldir. Bu 
yuif eyi üzerine alan şahıs, itile o de· 
rece ciddiyetle allkadar olur ki tek bir 
kelime bile konuşmaz. Bir çaydanlıkta 
çay demlenirken, bir ikincisine na.ne ve 
)eker konulur. 

Demlenmif çay, şeker ve nane ile ka. 
l'lfbnldıktan sonra naneli çay birçok 
~atar bardaktan çaydanlığa ve çay. 
ünbktan bardağa aktarılır.ta istenilen 
ıenk ve kokuyu buluncaya kadar. 

lllsafiriıı bu tatlı içkiden en u 11ç 
tiudak içmesi muaı]eret kaidesi lca.bm· 
'dandır. 

Çay Avnıpaya yayılmudan takriben 
bin sene evvel Uzak Şarkta geniş ötçtı. 
de kullanılmakta idi. 

UF.ak Şarkta çay içme usulleri dört 
tariht devreye aynlablllr: 

nk ve iptidai usul yegil çay yaprak. 
Jarmı bir ibrikte kaynatmaktr. Elde e· 
ailen acı suyun irade kuvvetini arttırdı. 
fr, yorgunlufu giderd.Jfi, romatizmaya 
:ve gözlere ılfa verdiği kanaati vardı. 

UçüncU asırda tanmmıı bir Çin beki· 

Hamam saf ası 
(3ncü Sayfadan detıam) 

fJ,, Soywıup giyinme odasında ikram ol· 
1

R11I diye sizin pantalonunuzu iliklemeye 
ın kravatlanruzı takmaya kadar uğrqana 
Ata en qağı 10.. Ayakkaplanruzı silip 
.Opürene S .. Etti 95 .. Şimdi hangi baba 
Jilit çıkarır, tezgihtara lirayı uzatır da: 

- Ver bana bej kuruf geri ! 
Diyebilir? Ben zaten hep öyle yapı-

yorum, Tezgihtara lirayı toslayıp da: 
- Sen herkesin hrutkını ver! 

kendimi sokağa dar atıyo-

o..... Cemal Kayırdı 

mi şöyle yumışb: ''Kunt araman acı 

çay içmek zihin açıklığı verir • ., Fakat 
halk buna çok rağbet g&rtermedl. Ta.- • 
rihte mukayyettir ki, bir impara.torun 
kaymbabası olan Wan Mang ne zaman 
dostlarını acı çay ziyafetine da.vet et. 
mil iae, onlar hastalık bahane edere1' 
bu tatsız işten yakalarını sıyırmışlar. 
dır. 

ikinci devre: Çay buharla kurutulur, 
döğUlür ve aonra da ezilerek bir halita 
haline getirilirdi. Bu balitalar kavnı· 
lur, öğülür ve soğan, zencefil, portakal 
kabuğu, buharat ile kanştrnlmh. Bu 
suretle çayın acılığı giderilir ve kuv. 
vetli bir koku verilirdi.· 

ÜçUnc\lsU: "Kabarblmış çay'' devri. 
Keskin kob veren maddeler artık 

rağbet görmiyordu. Kurutulmuş çay 
yapraklan toz haline getirilir; sonra 
sıcak suda bambu ağacının çubuklan 
ile döğillerek kabartılırdı. 

Bu nevi çay o derece keyif verici bir 
mUnebbih idi, kl zenginler en iyi cim 
çaylan tedarik için servetlerini israf e
derlerdi. 

Yeni nevilerin yetiştirilmesi için mü· 
sabakalar açılır, mü)Safatlar verilil"dL 
Çay yapmanın ve içmenin husust etiket 
kaideleri ve merasinı usulleri vardı. 
Yirmi dört tüttü ilet kullanılırdı. 

Bu, çay sefahat devresi Mongol isti. 
!Asma kadar devam etti. 

Mongollar da Çinliler gi-bi zaruri bir 
ihtiyaç telakki ettiklerinden çay içimi 
Çlnde azalmadı. Yalnız daha. buit ve 
daha tekellu.tsUz bir tekilde yapılmağa 
ve lçilmefe başlandı. 

Bu dördilndl devir zamannnna kadar 
devam etmektedir. 

On altıncı asırda Çine giden Avrupalı 
seyyahlar, çay yapma usullerini öğre
nerek memleketinde yapma.ğ& başla • 
dılar. 

O zamanlar Japonya.da. ~y merasim· 
lerine geni§ ölçl'ıle devam ediliyordu. 
On beşinci asırda.ki çay merasimleri 
mUtef ekkirler ve asıhadeler araamda o 
derece revaç bulmuştu ki, bu meclislere 
edebt ha.ttA ruhani bir mahiyet veril" 
mitti. Buglln bile Japonyada kibar aile. 
lere mensup kızlar klAsik çay merasim· 
lerinl ·ve kaidelerini öğrenebilmek için 
üç sene mman hasretmek mecburiye. 
tindedirler. 
Zamammızda Çin ve Japonyada çay 

§U suretle yapılmaktadır: Kaynamak 
derecesinde olan yani henüz gaz göz 
kaynamamış suda demlenir ve sade içi
lir. 

Kibar Japon ailesinde güniln ilk ve 
mühim vazifesi, yaş sırasile evin bU
yilklcrine çay takdimi merasimidir. 

Çinde, misafir ev sahibini birlikte 
çay içmcğe davet eder, Küçük fincan.. 

Yetmişlik ilıtigar 
- Sinci 8flyıfadan devam -

dırmayı dllşündüm. Çiftliğe girdiğimi 

ltlmse görmemişti: Akşam olmuş, her•1 

kes odasına çekilmişti. Fa.kat, Ruso an...' 
nenin ölilsünll alıp çiftlikten tabit çık .... 
ramudmı. 

.. Bunun ilzerine, derhal aklıma bir fi· 
kir geldi: Odadaki halıyı kaldırdım. Ee 
lime 'geçirdiğim bir demirle, tahtalar. 
dan l.kiainl söktüm ve a.çılan yerden .,. 
pğı, tavan arasına cesedi lDıdlrdim., 
Sonra tahtaları tekrar yerleetirdim. Bit 
belli değildi. U zerine de halıyı te~ 
çektim . ., 

Viye, bundan sonra., bu cinayeti niçin 
işlediğini anlatıyor: 

" - Cesedi ortadan kaldırdıktan BOıDt 
ra., korkum kalmamıştı. O zaman, °" 
dayı araştırmaya başladım. Fakat 1'on• 
solların, komodinlerin hiç birinde pa.ral 
yoktu. Şiltelerin, minderlerin altına ball?! 
tun, Ruao annenin paralarmı hiç biı1 
yerde bulamadım. Ters yUzUne dönd~ 
ve geldiğim gibi, yine kimse görmed~ 
çıktım. 

"Şimdi içimde nedamet duymaia bat-
' lamıştnn. Belki eliıne para geçirmie oL 

sam bu nedameti o kadar hlssetmiye.; 
• cektim. ÇUnkil, sevdiğim bir kadm var ... · 

Onu elde etmek için paralı olmam 11.' 
mn. .• Para sahibi olmak için adam N-1 

dUnneyi göze almıştım..... l 
--~~~--~~~~~~~----

Bir tokat 
(10 uncu •a11fadan deııam~ 

başka, hele şimdi, ne yalan söyliyeyim 
kıak~lık hislerim uyan.mqtı. seni bil' . 
d&ha o deli kız Refsanla. karşı karşıya 
getirmek istemiyordum. Onun için fam 
dö şambr'ı çağırarak makasmı aldım ve 
pantalonunun ba.cak1armı kestim. Öyle
ce dışarı çıkamıyacaldm... Pardon e&-. 

DDD! 
- Zarar yok. .. ÇUnkil, evlendiğim.ı. · 

gUndenberl ilk defa olarak senin ne Ja. 
tediğlni anlıyorum; bugftne kadar ••• 

- Anlıyorum. Kendi phsiyetlmi elde 
etmek için aradan epey ı.aman geçti. 
Fak.at nihayet kendimi buldum aevp., 
Um. 

Tuğrul, Mehlikanın bir ay çi~ ka.. 
dar güzel duran bqmı bir eliyle kendL 
ne doğru çekerek: 

- Bir öpücük vermez misin, dedi. 
Mehlika fıkır fıkır glllerek: 
- Elbette şekerim, dedi. Daima aen 

ne istersen ben onu yapacağım... Caa,. 
nım! 

larda ikram edilen çayı bir yudumda * 
mek büyük bir kabalık sayılır. 

Çinde içilen a.çık, saman rengi çaya 
mukabil Tibette içilen çayla tam bir te. 
zat teşkil eder. Tibetliler nekilleri kt.L
çlik boyda tuğlayı andıran tazyik edil· 
mi§ çay parçalan kullanırlar. Bu parça. 
lar, büyük boyda çay yapraklan ıslak 
<ierilere santarak sert parçalar haline 
getirilir. Bu parçalar soda ile kaynatr· 
lır; çorba yapılır ve içine tereyağr ya.. 
but kuzu içyafı katılır. 

Bir mayıs perfcmbcsi.. Yıl 1311 .• 
Büyük zelzelenin üzerinden bir sene ya 
geçmiş, ya geçmemiş.. Bende yag beşle 
bef buçuk arasr.. Şatafatlı bir imin ala· 
yite dön yaıımda mektobe bqlatıldığı· 
ma göre artık bir, bir buçuk yılhk ve 
oldukça kıdemli bir mektepliyim! 

MalQm a, o nmanlıal'emahalle mek· 
teplerl, perıellibeleai lblrer azat olurduı 

O gUn de adet Usere bir uat oJmut, 
lrilçük kalfanın CSnilnde Ye kOçWıc bir 
ta.bur halinde kıs, oilan ~1 cuvul ev· 
lerimize gidiyodıluk. 

Taburumıu deherdann arkasmdMi 
'.(Kral ıkız) ım geçip de tam kırk merdi· 
venin y~r.dan ben, bizim mahalleye 
doğru saparken kalfa: 

- Nereye dedi. sen bugün eve pde-
cek değilsin t ı 

- N ereyc gideceğim ya? 
- Yalı \ıamanuna gideceksin 1 
Evde ara sıra Yalı hamamının adını 

işitiyordum ama kendisinin ne biçim bir 
yer olduşunu bilmiyordum. Hem yalnız 
.Yal hamamını değil, o gUne kadar hamam 
namına hiçbir yer bilmiyordum. Sebebi 
"de şu idi: 

Beni, kırk hamamdan eonra ne 
\'akit hamama götUrmtl§lerse hamam 
bana yaramamıf ve hele bir defa ild, iki 
buçuk yapmda iken götUrdükleri bit 
hamamda sıcaktan 'Ve belki 'biru da ha 
vasızlıktan bayılıp kalmqmı.. İfte buna 
aobep, ogUn, bugilndilr hamama ldaha ilılı 

Ciefa gidiyordum. 

Biraz 1ıiOn.1'a ıkızlı oğlanlı, alat.:alı bu • 
lacalı taburumuz, gele gele Defterdarla 
'Ayvansaray arasındaki Yalı hamamının 
'.önüne gelince küçük kalfa beni bileğim. 
'den yakaladı ve taburun içindeki bUyUk· 
çe k.ızlardan birini de beraber alarak 
üçümUz birden hamamm cadde itatilnde.o 
ki bahçesine daldık. Asıl bımıamın kapı • 
· aına g-elince blfa o bUytıcek kızı içeriye 
aldırdı. Bir dakika .,... kapıdan b
ııarya sanaı yemen.ili, nmer yüzlü, orta 
yatlı bir kadın bqı uzandı: 

- Gel beıkalım yavrum ı 
Kalfa beni bu kadına teslim edip c 

kızla birlikte döridUler. 

Sonradan, hamamın natırlanndan ol· 
auğunu öğrendiğim bu kadın. beol CÜ· 
ter yilz, 'tatlı dille dııanda güzelce 90· 

yup sarmaladı, aonre kucağına aldr, içe. 
ride, sıcaklıkta §İmdi 1iört gözle beni 
beklemekte olan rahmetli annemle nine· 
me teslim için arkası koca tolanaklr iç 
kapıyı açıp biıiden Jçcrlye daldı. 

O daldı ama, ben de bittim.: içerinin 
o, hiç tanım<!dığım, hatıilaınadığmı içler 
bunaltıcı sıcağı ile yine o, kendine mah .. 
aus acayip koku çeınisi benim beynimi, 
kalbimi altüst etti. Kadın daha içeriye 
~ğru ikinci 4>ir adım atmadan ben çığlı· 
gı bastım: 

- lstemcm, girmem, beni dışarıya Çı· 
lıar! 

İşinin ehli !kadın hiç böyle kuru gfl· 
rilltUlere papuç bırakır mı? Brrakmu 
ama beş on dakika '90nra !da ne yapaca· 
ğını şafmp dı!&SJdaki göbekli havuzun 
etrafında annem ve ninemle birlikte çır· 
pmmaya baflar. Ne olacak! içeride, kur·· 

Napolyona 
Merasim 
Farsnı::lar NapoJ.. 

yotı Bonapart name. 
na 19~0 a~ 

yapı'/ooak ~fi. 
ti/allerbs ~ 
na bafkmMffw. N• 
noZyomıtt 1oemw.i 
Sen Elon adaawleli 
Paris6 ~ 
,,6 biiyU1c meraNI 
ye1pıJaoaktır. Bu tll« 
T'G8im yGJ»lır-. 

' Franaı::Jar Bonopal'!I 
hn oğlu 0Tltl
Vtycmadcı1ci 1ciUilel 
de Pariae getirtn"81 
babaaumı yt.UllNI 

koymayı düşimnMif. 
lerctir, 

Osman Cemalin hamam sefaları 
Bıı maktaslıt.ı Bit. 

lcre müraooat 6dQı. 
mi.ş ve Bitler küUite 
Viyanodan alınma
sına razı olmu.§tur. 

Aya 
Çocukken ilk defa 

hamama nasıJ gitmiştim? Seyahat 
Senclerckm:beri &. 

ya royaJ.at m6.9eleri 
Osman Cemal Kaygıh hakkında söy'lcMtt YAZAN: 

na başında beJ, on dakika durur, dur
maz bana yine fenalık gelmiş 1 

Bundan sonra ben, bir yıl ka<b" da
ha yine hama.m yüzü gasmemiş, hep eıvdr. 
yıkanmı§tım. 

Bir yıl aonra iıe, bu sefer de baban\ 
önüme düıüp bir Nl>ah karanlığında be· 
ni ayni hamama götilrmÜf, fakat, o, be· 
ni öyle birdenbire ulla sırt edip paldır 
killdllr hamamın en sıcak yerine sokma· 
mı§t soğukluk denilen yarde ılık sularlıa 
yıkanmaya ahttıra abfttra ta aylardan 
sonra göbek taıına bindirm.ifti. 

Ben, bu suretle hamama elı§tırıldık· 

ler. kib kadınlar tarafına gider, herkes 
ler ldh kadınlas tarafına gider, herkee ' . 
kaynar denilecek kadar sıook sularla, hıç 
durmadan baflannt ve tenlerini haflarlar· 
ken ben de üstteki su musluğunu açrp o 
iç ferahlatan toğuk suyu tas tas kaf.am
~an apğı, ver, yansın ederdim! Hatta 
bir kese komıu kadınların teşvikilc yüzü 
gözil sabun 1köpUğü içinde kaybolımış 
olan baflıc:e bir kadının da ba~ından 
ap.ğı bir tas aoğuk su boca etmiştim ki 
o anda hamamın içi yaman bir curcuna 
ulınesi olmuıtu. 

Ben, hamama atııtılmıın sonra ka· 
dmlar bmwnına en çok yazın, erkekler 
hamamına da en çok kışın giderdim. 
Çilnkil yazın öğleye yakın gidilen ka
dmlar hameımında, insana hararet bastık· 
ça bol limnata, viıne, çilek şurubu, su· 
sam helvası, susamcı bacıların kırmızılı, 
beyazlı, ince, uzun ıckcrleri vardı. An· 
nem, nedense hamamda limonata ve şer

bet fitin içmesini sever; fahıt öyle göbek 
taşına kurulup yemek yemeğe hiç yanaı 
malldı. ı 

sözler tıilıayct iMi.. 
Kışrn ise babamla sabah karanlığında kikat olmak 'Üzcrt>. 

gitiğim hamamda tarçınlı salep ve !cı- dir. Amerikalı 00fl.. 
şın bayramlarına yakın yatSJ<ian sonsa t•crt isminde bir pro. 
gidilen hamamda ise boza, pcrtakal, m<A"ı fesör 'bir raket 1a&.. 
dalina bulunurdu. zırlamıştır. Bu """' 

O zamanlar kadınlar hamamlarına ba- ket ile aya seyahate 
harda taze yaprak yazın patlıcan dolm:ı- çıkacaktır. Profeallr. 
lan ve 'krılan da turşu lipuile gitmek aya doğru raToetler' 
moda gibi bir ıeydi. uçarken kilometreds 

Ramazan, bayram geıceleri, yahut o bir, raket ~ Wr. 
gecelere yalan gecelerde. de bir çok ~- endahat oıaoıık " 
likanlılar, hovardalar hamamlara kl.lrnct, böy"le fa81lalı ~ 
zrna, çifte nara üe gidip hem göbek ta· hatlar Hye.ritlcle.-. 
§ında, hem soyunup, giyinme yminde sa· ya oo~r
atlerce eğlenide.rdi. Hamamlann o u-
manki adetlerine dair burada fazla bir Daktilo 
şey yazmak tam manasile baş ağntmak K rzlar 
demektir. Çünkü bqta merhum liatad 
Ahmet Rasim olmak üzere biakaç kişi Yerine 
vaktile bunlann daoiskalannı yazdılar. Makine 

Küçükken zorla alıJmıı olduğum 1-. Yunan mü"6tlcfia.. 
maoılardan, ne dersiniz, ben, neden son· Zerinden AriatOMe.11 
ra yine soğumuftum. Bu, beni soğutan Anastasiadi.9 Y9M 
JCY de sırf hamanllann o bitmek tUken- b-ir 1f<J....""' makine-" 6-
mek bilmiyen bahJit usulil ve bahşiı ko- cat ctmi§tir. Bıı ma.. 
paracağız r diye milşteriye yapılan pek kine otomatik bir 
fazla, pek usandıncı ve cili ikramlar ol- §6kilde 11e itı8'an eli.. 
muftur. ne lüzum kal1tUldaa 

Hele o girip çıkarken soyunup giyin- yazı ya..""l!Jor. lHr 
me odasındaki adamın, size zahmet ol· mikTof on t)(J81taıafJ 
masın ! gibi kravatınızı bile kendi bağla- dikte adilen ~ 
maya kalkııacak radar insanı bezdirici makine ha1"6kete ge. 
hareketleri hep bu bahşişin kötülüklerin· çerck kaydetme'kf&. 
dendir. Hele bakın ıu hesaba: <lir. Makine bir par-

40 hamam .. 20 'kese sabun .. 5 kahve.. 9tl daha te~mNrlMı 
etti mi 65? Derken, size kese, sabun il Ü· ettirilecek olııras 
eene hiç değilae 10 .. Size soğuklukta ilk yazı ma7ch..ıeritwl9 
havlu ve peıtamal değiıtirenc hiç !değilse yazı yazan...,... 

(&mu 1~ üncii Sayfada) h<ıcet Toal.-ytWGlı
hr. 
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Edebiyat ve san'at: 

Şalyapine göre Maksiın Gorki 
Çalışdıkları magazalarda birbirinden ~ 

haberi olmayan iki sanatkar ı& ~'3 
•Wm Gorltl ıöldüirtaı .ama, çocak

M adradafı ve geçtnlen!e tilen Şaly .. 

Jıbı plan yanmıtı: 
~iye .apurilc Ne~ 

llner JiD1anma geli1'orduk. Vaparcla M
an pacteyi Nbah k&bvaltm ile birlik
te cedrip ônüme koyıdulat. 

Quetenin ilk aayfaaında iri harllUk 
.. kelimeler yuıh idi. ..Goiir.yat mıort,, 
llllbdııit bir kamçı darbtlinlıı altm4a bl
IDlttJm. Kahveyi .içebilecek kuyyeti ken
;&mcle 20r buldum. Ayağa kalkmı§tnn. 

l'libt, bu ild kelimeyi tekrar okuduktan 
90nra ayak lizeri daha fazla kalamadım; 
lıraeyıoıanm Uı:erine yıkıldım. 

Upuzun yattığım yerde gözlerimi yum
lıtum. Düşünüyordum ve Gorkinin yüiü
sıü tahayyill odiyordum. Ön:.i düğmeli 
-5yah bir ~akct, arkaya doğru uzaıunıı 
IDuhte§tm .aç.tar, şen ve müıfik göster, 
itte Maka.im Gorki !Nijnonovgrad panayır 
Myauuunun kahvesindeki :pencerenin 
JamDda oturuyor. Genç ve bir parça 
bnburlapn bu güzel elli a&mı bana o 
nkit demi§ti ki: 

- Şalyapinl aizinle tanıpnak beni sok 
mahzu.z etti. Çünkü di1n1di oyun esn.ıam 
ata da .c>ylediğim gibi siz kardeşim İsakı 
J'e benziyorsunuz • .Filhakika bir akşam 
nnlki oyunda kendini Gorki ciye tanı• 
tan ve Nijnonovgrad §ivetıi ile kıonutan 
l>u ac\A.111 ~lmiJ ve gardiropta benimle 
tlriif Urlrcn demiıti ki: 

•'Şimdi artık Rus mü.ciği ıçok ~ 

lemail ediyonunuz. Hor ac kadar bil 
t!lrlil Rus - N emee Mljdlerinin takdir ıe
lıticisi değil isem de. 8izi a:ğlarbn p· 
JDek botuma gidiyor. Çünkü çocuklara 
l>enziyoraunuz .. ,, 

Bu, Gorki ile benim ilk karplapna
mudı. 

0 ceccden itibueadir Jd. - M •, ... j 
nretli ~ unn Wr ~ __..... \ 
telı-Om etti. 

Bir Sok ki,,,,..W :anDecliJOI'• ya1allt 
yanp 9Ö)'llyor ld. Gorld ile iMii ~ 
~1l ıG1& llir ... ...... :Vcıl-
pla mate s-,.... w - ....,,,,,,..._ 
mna Mı> birlikte prailfis, ı.ttı 1»a ml-

ababaa o m&lftffak ...... - -. 
~ ' ....:.ı,___._ı_,;&;..A.o. '"W-L -'--

tıenmUl -,....--.-.-- ........ --

.-.m. Bunlarm biç biri doğru dcğil-
<lir. 

Gorld bir giln benim tercUmei hUimi 
11ormu§tu. Kendisine bunu aıllattnn ve 
ancak o :zaman anlapldı ki, bl.z, birbiri
rimizi tanımadan karşılaşmq, küçüklü· 
fümil%den beri hayatımız bir yerde ıeç

mi§tir. 
Meseli, ~n lcilçıak çe(!uk iken Kazan-

daki aynkabıa Andreyer'ın yanma ea
nat öğrenmeğe gönderihni!ltim. Bizim 
wkkin Mala Prahomnaya sokağının kö

§esindeydi. 
Gorki ise sokağın diğer ıköJcsindüi 

ekmekçi.de ~rak: imiş. Bu ekmekçinin a
dım •imdi hatırlıyamıyorom. Fakat Do
icuçayef'in ~y :mağazasının altında oldu
ğunu l>iliyorum. Öyle zannediyorum ki, 
Gorkinin yazdığı, "yirmi altıdan biri,, 
hı"kiyeai de o ekmekçi dü-Wnının için
den ilham almıftır. 

Ben .on yedi yapna geldikten eonra 
Astrabandan bir gemi ile Nilaıinovgrad 
panaymna gitmiıtim. Cebimde bet para 
yoktu. Bundan dolayı filepleri doldur~ 
bop)tırken hamallrk •ttim. 

iBu sarakrda Gorki & ayafında iki a
kı ,unldan dikilmİf yırtık bir pantalon 
la bqka -!bir limanda hamallık ediyoT· 
moı.. Maamafih, hamallık e~lde bir"-
1ilrte, o artılı:, bazı guetelere lıikiyele.r 

Seni konuşuyoruz 
Srni lronıf~tr.u ys'llardan aonra bir giitı, 
'1 sltik bcıl~Jartmd.a ttt~ Jwıtımn! 
Danooeğffı gift 'l«ıytf', 1ter' ümit birer tiir!fiin, 
ArUk gelmez ıdiyor1ar bıı 1M.dm' "oo'kl~•tt. 

Seni konu§ıırnz kalemimle, kağıdımla, 
Y~ziin, 863'in, g6::1erin 1.'6 -0 geçm.i§ geceler, 
1Jır alcV çenber gibi aanlmt§ dört yammda, 
Aya.1: sesleriniledir beklediğim "°" 'hilber· 

Beni konulunt:ı: aytıculaki odamla; 
1lmJOl olmuş ak.,amlar geri golmi-2 ~gibi .. 
!Son ~7cın14 b1yor di.:1üt10emde btr yara 
8en.m geçen günlen "8Ji gl>z'J<ır ~'kJti. ' 

ALİ KEMAL MERAM 

de yazıp muhabirlik ediyormUf.ı 
Tilliate de 'biz «ene birbirimlle ya

km 'Y8Jl""'!U· Ben Kafkas pmendüfer
lerinde mukayyit ;Sen o, ayni demiryolu 
imalathalerindc kap1cı İmi!· 

Koro mli&abakası meselesine gelince. 
Kazandaki Serebrakof\ın bazı ceoç ses
leri heyetine alımk isin yapt:it davete 
ilcimiz de icabet etmi§i.z ama, bu icabet 
~snasında gene birbirimizden haberimiz 
yoktu ... 

Müsabakada, GorJd dört l'8f daha bU
YJ'k ve ftSi olgutıı.ftığt i~ kabul ol\lll" 
du. Benim sesim beııUz olğuıı olmadıfl 

isin kabw olunrnadım 
Nihayet, gene ıbiibirimizden habcri

sruz olmadan çok yakın ceçen bir kOlllfU" 
luğumuz claha vardır, ki bu ceae Tim.· 
teclir. Ben artist olarak tiyatroda rol • 
lırken, Gorki, bu tiyatroya çok yakm o
lan Memen kulesinde mahbustu. 

Gorld, h~ \>ir zaman parası bulunmı
yan insanlardandı. Ne kadar çok kazan· 
rmş olsa parası gene yoktu. O kendisi i
çin para baı4.:amaz, parayı sevmezdi ;a.. 

ma, para ile alakadar olurdu. Batınında 
kaldxfına göre, bir gün kendisine ödiinç 
para vermiştim. - bu bizim aramızda o
luycrdu - az bir zaman sonra paraya ih· 
tiyacı olup olmadığını sordum. 

Bana veraiği cevapta : 
- "Müteessir olma dostum, çünkü, ba

na para esasen ıus bir vakit klfi gelmi• 
yor, diye yazıyordu . 

Aradan ı.:zun seneler geçmişti. Rue 
ihtflfili bizi birer tarafa dağıttı. 

Ben Pariste yaşıyordum. Gorki de 
'.M:oskovaya gitmek üzere Sorento'dan 
Romaya gelc!i. 

!1928 scneıinde Romada kendisi1e kar

tı-ı1aıtığınuz -zaman, Rusya.da bir çok de
jfüiklikler olauğunu ve Rusyaya döne
Tck çalıtabitmekliğime imkln olduğunu 

eöy!edi. Halbuki, ihtililden sonra Gorld. 
"Sana RuBya4a yeı: ıyolrtu.r., demlfti. 

.. 

Fonlu 
Zengin 
Eden 
Dünyanın en zett. 

ginlcrttsden biri oıc. 
mofhw otcmıobtı 
Kralı Ford, bttgüL 

kV a:eNgWSğilri -
~ bor. 
olcıuğwMı gıueteJen 

şöy~ • 

Kadınlar için masallar 
50 ylJ evveı '6 

yc1tstWir&Mıla ıc.. 

Bra8U.....olm 
tinwhlli ,_,.. U6 
ev~wp>ls ... 

Oıiıan heyecaııl&: 

- Nedret, dedi mUııuebetimizin 
ilereeeei sbe belki de hediye takdim 
etmek salihlyetiııi bana vermez, f ak&t 
ben bu hediyeyi reddetmemenizi aiz
öen yalvaıirak rie& ediyorum .. 

Orhan bu sözlerle beraber ona ka
öife kaplı kUçilk bir kutu uzattL Ned
ret kutunun içinde güzel bir yüzük bu
lunca. : 

-Cidden nu.iksiuiz Orhan, siz.e ~ 
mı teşekilr edeQeğim.i bilmeyorwn. 

Diyerek ona birçok ,eyler vaade
ilen bir gözle baktı. Orhan da. onun Jm 
lağma §Öyle fıslldadı : 

- Bu yüzUğil parm3ğmızda gör
mekle bahtiyar olacağım, Nedret. 

Sonra kahve ve likör içtiler .• Oda· 
nm hafit aydınlığı içinde sessizce ko
nuştular .. 

Saat on ikiyi çaldığı S8JIWl. Orhan 
ayağa kalktı, onun elini eadece 
Dptü ve çıkıp gitti. 

Aradan birkaç hafta geçti. Birgün 
Orhan tekrar Nedretin evine ~l.mifti. 
'.Hayretle i 

-Nedret, dedi ,parmağmıma yü
zük gönniyorum. 

Nedret kızardı, mahcup oıcıu. 
- Bana danlmuımıız ya! Sahte 

m\icevberler kullanmaktanaa, hiç kul 
lanmamağı tercih edi10l'UllL 

- Fakat Nedret benim air.e bedi 
ettiğim yüzUk pHitlndi. Ü7.erindeki ı: 
ise hakild bir yakuttu. 

- Hakikt yakut mu!! 
Ve Nedret elile kalbini bastırdı. sa

rarak illve etti : 
- Yarabbim, halbuki ben bu yUsli· 

ğü bir arka.dqmıa hediye ettim ... 
. . - F~at Nedret size sahte bir yU
zUk hcdıye ettiğime neden zahip oldu-
11uz? 
·~ ~cdret başını önüne eğerek, yavae-

- Çünkü o akpm benden bir tek 
buse bile koparmağa ~fts etme
iiiniz. •. 

Dedi ve kirpiklerinde gözyaşları 
titredi. 

Acımak 

:Amıeei uzun mllddet bu nazik me
lleleye tema.s etmekten cekinmisti. Fa 

Yahut 

Kadın masalları 
kat büyük bir endişe içindeydi ve ye
ni bir maceraya kapJlan bir tek kızı
nın, kocasına hiyanet etmesi dUşünce
si o.nu fena halde kokutuyordu. 

Nihayet mütereddit bir tavırla : 
- Beni dinle kıZIDl, dedi, bu genç 

avukatın mütemadi ziyaretleri beni 
çok fena dllşilnoelere sevkediyor .. 

- Neden fena dUşilncelere ann~i
ğim? .. Öyle sevimli bir gen~ ki... Hem 
beni çok seviyor .. 

- Şimdiden dedikodular dolqıyor, 
onun... Senin.. dostun olduğunu söy
lüyorlar .. 

- Böyle söylemelerinden ne çıknr 
•w.6A"ğim" , ~ı .• 

- Ya kocan bwıu haber alırsa? al
lalı g&termeein senin bu kadar meeut 
alle bayatm mahvolur&&! .. 

- Kocam bunu hiç bir zama.n ~ 
nemez.. öyle dikkatli davranıyorum ki. 

- Peki, kocana hiç acımıyor :m\18Wl 

-Acımaz olur muyum! sırf bunun 
i~indir ki, o Uzülmeein diye, bu kMiu' 
dikkatli davranıyorum. 

Yemin 

Refat:, kansının eıya)arı aramnda 
bir mektup buldu... Kee'ke bulmasay
dı .. Bu mektubu bir erk6 yazmı§b. 
Ah, IU kadmlann çantalamıda veya 
kutularında bıraktıkları mektuplar ! 
bunlar ytisünden dUnyada ne kadar 
gözyqı döküldü! dölrlllUyor ~ dölrll
lecek ! . 

. Bu mektupta, sevilen ~ir kadına gtz 
lıce freıldanabilecek berşey yazılıydı. 
imzadan başka herşey vardı; fakat 
~ immya ilıtiyacı ye>ktu. Bu 
~ktubu yazan erkek, evine sık sık 
gelen ve kansını birkaç defa dansa ve 
ainemaya götüren mektep ve meslek 
arkada§] Rasim olduğundan emindi. 
Raıriın genç ve yakı&ıklı bir erkekti ... 
Demek kendisini aldatıyordu!. 

-Bu mektup ne? diye sordu. 

Genç ka.dm y_erinde sendeledi., son-

ra kanapeain kenarına otUJ'IJ"ak ağ- ht bir 9ile ,...,...,. 
lamaya beıfladı. "'""tıiftir. 

- Bu. .. bir ya.nlı§lılrtD'.. °""" ~Wj-
Diye hıçkırdı. ~tını kendi ~ b6yJıt _..., 

8İ de peka.IA biliyo:-du. Fakat biJooey \~ HOq ... 
söylemek lhmıdı ya.. pt\ICIWeMtr. 0--

- Ne yanlışlığı?! bu sabrlarla Ra- 1cıi ~ 1'ım. 
sim, senin ihanetinin bütUn sırlannı '" claiMG ~ 
meycbna çıkarıyor! Son randevudan hürmet etm.t:ğe t.,_ 
ate,iıı bir ~ldc bahsediyor ve seni vik ctmi§ ve bu -. 
bir daha ne zaman göreceoğini soru retle ail6 Nad~trin 
yor!.. aoymMtu 8ebep oı. 

- Rasim mi?. mu.§ Ilanri 11'ortl .ı. 
Genç kadın gözy~larını dindirdi. nJim bir 'kafa tle 

Ayağa kal.ktr, kocasına yaklaştı ve 9CllıfGrak aıengı.. ol. 
ikna edici bir samimiyetle şöyle dedi: muştur. 

- Yavrumuzu nekadar sevdiğimi 600,000 
onun için canımı bile feda etmekte bir Adresli 
an tereddüt etmeyeceğimi bitirsin!.. Rehber 
ııana socuğumuzun başı üzerine yemin Lo edi ndra §ehri te· 

yorum ki ben Rasimlc sana ihanet lef on rehberi* 6 
etmedim!. 

Rqat inandı. Çünkü karısınıı;ı. ken
disini kurtarmak için dahi olsa dün
yada h~yin fevkinde şevdiği çocu
ğunun başı üzerine yemin etmeyecini 
biliyordu. 
~ kadıu yalan yere yemin etme

mifti. Kocuma ha.kiki.ti aöylem)fti: 
O hiçbir zaman kocasına Rasimle iha
net etmenuıti. MektulN yuan erkek 
ise Refa,dln tanımadığı bir yabancı 
idi. 

yü: bin aares tes"' 
cdilmi§tir. Bu Gd
rcslerdeki ailelt'TU. 
beş bini Smit iam.ift. 
dedir. ıooo aile """ 
Oon' dur 700 1lGri9 
ve SOO Ku.k U.i 
vardır. 

Hır•ızı 
Tedavi Eden 
N evyor,1cta EJeo. 

sen "'1nWe bir 'Dr~ 

Bu erkekle okadar alikada.r olmUf· oo.zf/afndets eviM 
tuki, geceleri imkanı yok uyuyamıyor d6nerken 16 !ICZf'M. 
du. Onun yanmda bulunmak, oou aev- da bir ~lo kar. 
ınek ihtiyacı garip bir atef)e kalbini ııı1a~lf· Çocuk 1cu 
yakıyordu. kıarde§init& hastaZt-

'J'uultllar. Genç kadm iotıyak ve ğından bah.!cdcrke" 
atkile OllU kendisine bağlamakta ge- cue çağlrrnı§ltr. ra
eikmedi... kat çıkmaz bir so-

llk waaUflerinden sonra - Çtlgm kak içinde r övclve-
bir aıevinç içindeydi. rini rekerek dokto. 

ru soymak isterkert 
lkinci!dnden sonra - Mesutu. yanlı§ bir hareketkl 

UçUncUsilnden sonra - Kalbinde kendini yarcı7am1f. 
garip bir ferahlık ve sükUn belir~i. tır. 

lki ay mUtemadiyen süren unutul- Bu ııa..."'iyct T:ar§"o 
maz randevulardan sonra ise, yorgun- sında doktor hemen 
luktan bwıalmış gibi bir tavırla şöy- çocuğu, tedaviye 
le dedi : , 'ba§lıyarcık büyülı 

- Biliyor musun azizim, çılgınlık bir civanmertlik g6a 
"e heyecan devresi geçti, herhalde be- termi§se de, iki,._ 
n.i almakta h~ir mahzur görmezsin sonra mütccamn 
zannederim. polise teslim etmek-

ı. ~ ..... etme. 
!il - JU1BUJ("ma lL& VE81 mittir. 



Hayvanlar aleminde l 

• 

Başkalarının sırkında geçinen açık gözler 
Hele içlerinde biri var ki timsahın ağzına 

rek aldığı gıdaya ortak oluyor 
gıre-

lnsanlar arasmda bagka.lannm sırtm

dan ı:eçiaen "Açık gözler ,. nasıl V&l'8&, 

ayni çefit mahluklara hayvanlar a.rasmda 

da tesadllf ediliyor. 
Son defa Londra hayvanat bahçesinin 

atvaryom 'kulrlına, Amerikadan gayet ga. 

rip ıeltild<> bir balık getirildi. Bu balıit. 
bir çok 'hayvanat allmlerl de ilk defa o-

arak gözlerilc ~örüyorlardı. Şimdiye ka.
dar yalnız resimlerine tesadilf edilmişti. 

Denizde bilhassa köpek balıklannm 

ınrtma yapışarak dolaşan bu balık ufak 
bir şeydir. Kendisi, uzun mesafelere ka

dar seyahat edecek derecede kuvvetli ol
madığı için bir b:ışkn balığın sırtına binerek 
geziyor. Bu suretle yiyecek mıntakalan
na geldiği znmnn, kendisine araba ittihaz 
ettiği b:ı.lığın sırtmdan, tıpkı otomobilden 
çıknn bir zengin gibi ntlıyor vo Allah ne 

verirse ~iyec~ğine b:ık yor. 
~onra, evet sonra... İhtimal ki durak 

yerlerinden bir indo bir takel bekliyor gi
bi yeni bir köpt>k balığının geçmesini gö
zetll'mekte ve be rtakrip onun sırtına atlı
yarak yoluna devam etmektcdır. 

Köpek balığının sırtında gezen bu kU· 
çUk !>ah\< ekseri>'& d<>lrudan doğruya bfi. 
yUk balığın ziyafetine ortak oluyor. Büyük 
balık k~ndi avlarını yemekle me3gul ola 

dursun, bu dahi bir yandan karnmıdoyu

ruyor. 
Fakat bazı haynnlar arasında görülen 

bu "tcşiriki mes.'\i yalnız köpek balığı i-

. \,; . 
"" ~. 

le~ onun ·:sırhnQ:ı gezen açık g8z bal:ğa 
münlıasrr dcğilJir. Gerçi bu çeeit arka. 
daşlığa denizde pek çok tesadüf edilirse 
ao de, karada dahi bir hayli örneklerini 
bulmak mllmkündilr. 

• • 4 

Birçok küçük hayvanlar, bilyUklerin sır
tında geçinirler. Meseli, Afrika ormanla
rında yaşayan bir nevi kua vardır ki buna 
"Gc•rgodan ku~u.. adt veriliyor. Gergedan 
kuı,ıu, geçimini, gergedanlarla temin et
mektedir. Onun için kendisine böyle bir 
'8lm verilmifllr. 

"Gergedan kueu,, denen mahlük, ger
gedanm geniş, kocaman ve kirli sırtına 

top1:uun~ olan tUfeyli hayvanlan yer. 
Bu itibarla., .. Gergedan kuşu,. doğru

dan <!oğnı~ :ı bir tufeyıt olma)'Ip, tufeyll
leri imha eden bir nevi rahatlık vasıtası
dır. 

Karpantige geni bir madalya aldı 

Jorj Karpantiya şerefine son hafta içeri3'ttile bir ziyafet tertip edilmiş 
ve Profesör Ma1cs Rojc 3abık şamviuo11 m göysu.ıte yeni vir madalyc takmı§tır 
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Be."1, köpek balığmm aırtmda dolaşan 

balık gibi, sadece yUk olmakla kalmıyor. 
Bundan başka gergedanın atrtmda uzua 
müddet oturm·~k«!D, birdenbire haykıra.. 

ıu havalandığı geılliüyor ki. bundan. et.
raıta ge.rgedruı için bir tehlike bal göa. 
tenliği anlaşılıyor. Ve gergedan - ti ctra.. 
fı iyice gr.nnek kabiliyetinden maımım.. 

dur - sırlmdaki kuşun gösterdifi tellş e. 
serln1en kondlsl lçln dahl bir tehlike 
me\·cut olduğunu sezerek derhal toparla
nıyor. Tabanları yağlıyor veya mUdafaa.. 
ya huırlanıyor. 

Yabani mandaların boynuzlarının arası
na konarak oradaki böceklerle geçinen 
kuıılara da te.'ladüf edilir. 

Fakat bu kuşlar, buan işi arttırarak. 

mandanın gözO.ne ve burnuna kadar ine.. 
rek oradaki böcekleri de gagalamağa bat
ladıkla.rı zaman, artık canı burnuna ge1.
miş olan manda, yerinden hızla kalkar; 
ve bir mUddet için, vUcudundaki ziya.re.. 
ti o küçWt arkadaşa yasak eder. · 

* • • 
KuçUJt kuşlardan baztlarmda harikul&.. 

de cesaret bulunduğu görillilyor. iri blı: 

hayvanın sırtına binmek, kafasına kon, 
nak o kndar tehlikeli değildir. Hele kafa.. 
nnt döndUremeyip, ellerlıe dabl tokat at. 
nak kabliyellndcn mahrum iri }Jayvanlar~ 

' ian hiç korkulmaz. I.Akin kUçUlt bir ~ 
şun, kendisinden bilyUk bir hayvanın af., 
:ı:ına girmesi bir cesaret eseridir. Nlt~ 
kim böyle kuşlar da vardır; timsahla na. 
nağnr:ı gibi açılmı§ ağızları içersine, ser .. 
>cst bir vagona girer gı"bl gırer, çıkarlar. 

"l'imsah kuşu., adı verilen bu kilçilk 
ku:lara ekseriya Nil kenarlarında tesa.
düf cdili)-or. 

NU konarıııtlı güneş altında gerinip 

linlenen timsahların açılmış ağıılarmta 

• iç .ıtorkmads.n giren ••timsah kuşları,. 

nın, o tehlikeli mağara içlnde ne yaptığı. 
nı dilşünliyorsunuz değil mi? 

E.~ilerin bir eözU vardı: dUnyada hiç 
bir ey faydruııız vilcut bulmamıştır. 

''l'imsah kuşları,, da, timsah ağabeyle.. 
rinin ağızlarına girdikleri zamnn onun 
dişlerine ô.nz olup hastalık getiren bnzt 
muzir böcekleri yerler. Bu sure tle hem 
kendi karınlarını doyururlar, hem baııka,.. 

sının sıhbaüne hizme t etmiş olurlar. 

Böcekler Aleminde de hay-\'anların teş. 
riki mesaisine tesadüf edilir. Fakat bu. 
hazan Jıaksızlık sahneleri arzetmekt<.'dir. 
Meseli. karıncaların yuvo.lan baqındt\ bek
leyip, nğızlamıda getirdikleri C'rzakr çı.

hpkn~an ve bunu k"ndi!crine meslek e.. 
dinen b:ı.zı diğer böcekler gibl ..• 

Yetmişlik kadınılildüren adam 
Cinayetin sebeplerini anlatıyor 

Kadın ortadan kaybolunca çif likdekiler hırsızı 
kovalamaya gitti sanmışlardL 1 

l'nnaa 80D aeDıelerde esrareııgla clo-
11&19tler memleketi olmuttur. Blrgok 
dDayetlerla Ml'VI henüa çöcllmemlf 
'Plahmurkea, ortaya. JieD1 yeni clnayetıer 
çıkıyor. Bunlardan biri de bundan bir 
hafta. kadar evvel Drö isminc\eld kaza 
civarında., bir köyde i§lenmiştlr. 

Fakat, son derece esrarengiz görUnen 
bu cinayet, kısa bir zamanda aydınlan. 
mış ve katil ele geçmiı;tir. 

Bir sabah köyün 5 kilometre kadar 
uzağındaki bir çiftlikten j:ındarma ka. 
rakoluna telefon ediliyor: 

- Esrarengiz bir hadise var, gelin .•• 
· Jandarma, derhal çiftliğe kO§uyor, 
Burası, Ruso Babanın çiftliği ismi ile a
nılan büyük bir çiftliktir. Fakat büyük 
olmasına rağmen, içinde çalışanlar az. 
dır. Çiftliği Ruso Babanın 70 lik kansı 
idare etmektedir. Çünkü ihtiyar çiftlik 
sahibi yata.taktır ve beş, altı senedenOO. 
ri odasından dışarı çıkmış değildir. 

Karakola telefon eden, çiftliğin kah. 
yasıdır. O da bir ihtiyar adam olan kfıh
ya, sabahleyin, ogiln yapacağı işleri da
nışmak üzere, bayanı görmeye gitmiş. 
tir. :F'akat, her sabah erkenden kalkan 
ve çiftlik işlerine herkesten evvel başlı· 
yan Ruso anne bugUn ortada yoktur. 

Kahya Jan oraya koşuyor, buraya ko
şuyor, çiftlikte aramadığı yer bırakmı. 

yor: Ruso anne ortada yok. 
Çütllkte çalışan ve bilhassa ev işleri

nini gören hizmetçiler de kahyaya, kadı
nın nereye gittiğini bilmediklerini söy. 
lüyorlar. 

O zaman, meraka dü~n kahya, aca-
ba bir malumatı var mı diye, Ruso ba.. 
'baya soruyor. 

Yatağında, konuşcak halde bulunmı. 
yruı Ruso Baba: 

- Ne!? diyor. Kanm mı kayboldu f 
lfo§uıı, nrayın... Hırsızlar çr.lmış ola
cak ! 

Zavallı ihtiyarın, bir çocuk saflığı 

ile söylediği bu sözlerde bir hakikat giz. 
lidir ve belki bu hakikat Ruso babanın 
içme doğmuştur. 

EVE IDRSIZ G!RMIŞ! 
Ruso annenin kaybolduğunu haber 

alan diğer hizmet çi ve çiftlik ahalisi te
Hlsa dilştiyor ve her tnrafı altüst edi
yorlar. O zamnn, çiftliğe hırsızlar gir. 
eliğini gösterecek bazı emareler elde e
diyorlar: 

Çiftlikten bir şey çalmmamı~ olmak· 
la ber aber, bazı şeyler karıştıI'JlmıB, 

lbilhnssa çiftliğin ev kısmındaki odala
rın heps i altiist ~dilmiştir. Bu arada do· 
laplar nçılm ı~. kilitli gözler kırılmıştır .. 

Hırsız para aramış olacak. Bulmuş 

mu. b1Jlmam11 mı! Bu malfam c1elll
~ Rmo .,,,,.,1n, parumı ... 
IU1adılm.ı ç1tt1ikte ldmııe bilmem. -
kocuı blle. 

ÜMİT 
lçıerine semayı sığdıranlar, 
Yildızlardaki iphamı tadaotık .• 
Gövdesini UfUrumdan atoook, 
Ha1:ikıatin yolıında çıldıranlar., 

DinlcmW.cc •ürperecek t üylerirı, 
Bahrinmhitlerin 'loah 7.ıahasını ... 
Korlmdan kavru.2acak beZld derin, 
Aııan bile sormıyacalc ya. .. •nnı-. 

Ve elem kervanının son devesi, 
lztırabm çıııgırağnı çalacak ... 
Kütlelerin çelik tonunda sesi, 
Saadeti göl;ten geri alaoal·.-

Nur gonca14r gibi renk tiiten anlar, 
Kammıztı tftk, alev y<lğ!walc .... 
Yddızından bize ilham sağacak, 
i çlerine gökleri sığdıranlar ... 

M. HUL'OS1 DOSDOGRU 

Es rüzgar 
J.Js, es ince rlizgt\rt 
ns: uç dn1dnn clala, 
l~s kanatlan bahar! 
Gün sığmaz sandnla. 

Gül mü clllştü clnldım? 

Uir iz yanclı suda. 
Rüyam o sandaldan 
Sızch boş uykuda. 

St-sler hasta kuşta 
Tüldon örUide ay. 
Almn dik yokuşta 
Dumandan kı\ra çay. 

ER, es er hava csl 
Snlnr btitiln alev. 
Hep uzakt;a heves 
Hep n7.nkta o ev. 

S<>h i l ııhm5 ses iz 
Glilg <>sipnlo;; eşi. 

Dnr AÖJ:rsü neresstz 
Şn1 ynpmı5 giinc-şl .•• 

S:tllh Zeki Al{TAY 

Ulli1Jııı!ııııımıııııu1ııı1ıır.ııııı 11ıımııııınıııı:ı11 ıuııııııınıuuuuını!t 

Çiftliie hına glrmle, para ..... 
ve çıimll gitıa1t .... Fak&t RUllO anne -. 
rede? . 

Evveli. bir cinayet hatır& gelmiyor. 
Ha.tU., çiftliğin saf dil hademeleri: 

- Sakın Ruso anne hırsızı koval ... 
maya. gitmesin? diyorlar ... 

Bu düşilnoelerinde belki biraz haklJ.. 
dırlar. Çünkü, Ruso anne, 67 yqmda 
olmasına rağm~~ en fazla 50 yaşında 
gösterecek derecede dinç ve 50 yaşında. 
kilerde bile bulunmıyan cesaret ve faa,. 
liyete sahip bir kadındır. Eve hırsız gir. 
diğini görünce, imdad çağırmadan tek 
başına onunla çarpışmak istemiş, hatta 
peşinden koşarak gitmiş olabilir!... 

GöKTEARARKEN YEHDE •. 

Fakat keşke ihtiyar Ruso anne, Y~· 
na bakmıyarak böyle bir deliliğe kalkış
mış olsa! Hayır, onu, hırsızların peşin. 
den gitmis :zannedenler aldanmışlardır: 
Ruso anne, çütliktedir; fakat ölü ola,. 
rak. 

İhtiyar kadın odasmm döşemesi al. 
tında bulunuyor. füı.til, zavallı Ruso an
neyi can alıcı bir noktasına sapladığı 
bir t~k bıçakla öldürmüş ve yerlerde 
bir damla. kan izi bırakmadan, tahtala.. 
n söküp, d~menin altına saklamış. 

t.rr. 
Ruso anne öldürülmüş ... Niçin öldü• 

rüldüğü de anlaşılıyor: Parasını almak 
için. Fakat kim öldürmüş? 

Cinayet, çiftliğin civarındaki köyde 
duyulunca büyük bir heyecan uyandın. 
yor. Polis katili de bu köyde aramakta. 
dır. Fakat kimseden eUphe edilmiyor. 
Yalnız. köyün papazı: 

- Yiye isminde bir genı; vardır, di· 
yor, ondan biraz şüphe edilebilir. 

\'iye, bundan bir müddet evvel çüt
liktc çah~mış, sonra çıkanlmı~. 

Delikanlıyı buluyorlar ve kendisi der. 
hal itiraf ediyor: 

- F..:vet, diyor, ben öldürdüm. 
Nasıl öldiirdUğünU de şöyl<' anlatı

yor; 
- Dün gece gittim. Ruso anne, bana 

çütlikte tekrar bir iş ver,, dedim. "llı 
yok,, dedi. "Öyleyse 6000 franlt ver,. de
dim. Fakat istediğim bu parayı da ver. 
medi. O zaman, vereceksin, vermiyece
ğim, araın11.da bir kavga ba§lndı. Birt>i
rimizc &.tı ı;ıtık, daha sonra döğU;m ye 
ba.sladık. 

"Nihayet, nasıl oldu bilmiyorum, h .. 
dını yere serilmiş buldmn. O zaman 
farkına vardım, elimde bıçak vardı .. 
Birdenbire korktum v~ kollo.rımm ara
sına diişmUş olan cesedi ortadan kat. 
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Ho1tvudda gettıt "te güzel luı.Iarı -
71ldız olacakları vaadcdilcrek kan
jırma ht.diseleri o kadar çoğaldı ki, 
~erlka "ahlAk kurumları,, bununla 
~asıl mücadele edeceklerini btlmiyor
!ar. 

Filhakika, bu gayrinhlaA.ki vaziye
tin ônUne gecmek hayli güç bir mese
ledir. ÇilnkU Holivudun "prestijinden' 
birçok şeyler kayb,,edeceğinl ileri 
eUrdüler. Bunun Uzerlne, ahlAk iı;le· 

Perdenin arkasında saklı 
bilmediğimiz alen1den 

bir yaprak 

na yerleştikten sonra, onun, çıp:ıık v· 

larak fotoğrafları çekildi. Genç ;,.ız 

bu fotoğrafların zengin ba1.1 erkekle· 

re gönderildiğini tesadüfen haber al

dı. Bundan başka, gene kıza "dostça 

tavsiyeler,, namı altında verilen bir 
talimat listesinde, sinemada muvaf

fak olması ic;in bazı mühim şahsiyet· 
leri kabul etmesi lAzımgeldiği söy- · 

k:mll ... Meri, sinema yıldızı olmak ü-

Holivudda 
kadın kaçakcılıQı 
Güzel genç kızlar yıldız yapılmak 
bahanesile nasıl iğfal ediliyorlar? 

rinde, müteassıp bir hassasiyet göste
ren "ahUik kurumlar,, ilk .defa ola
rak, böyle mühim bir işte izharı acz 
ettiler. 

Amerikan mecmualarından biri 
"sinema payltaht.,ında sık sık i)atlak 
vermekle beraber, derhal kapatılan 

bu !skandallardan bir kaçını zikret
mektedir. 

e * • 
:Meri isminde genç ve çok güzel bir 

kız, ekseriya otomobllli kimselerin 
acele yemek için, önünde durdukları, 
bir lokantada, "cor • hop,. yani hlz
:aıet'.;i olarak çalışmaktaydı. Bu oriji
Dal lokantada çalışan genç kızlar, o
tomobllll müşteri gellp yemek istedi 
mi, ısmarlanan yemekleri derhal bir 
tepsiye korlar ve otomobtle kadar 
götürerek, tepsiyi pencerenin kena
rına dayam• k sur~tlle müşteri yeme
linl bitirinceye kadar beklerler. 

Bir akşam, halinden zengin olduğu 
anlaşılan genç ve yakışıklı bir erkek, 
mutantan otomoblUnl lokantanın ö
nünde durdurdu ve yemeği ona Meri 
göUirdll. Genç erkek bir çok konpli· 
manlar yaptıktan sonra çıkıp gitti~·
ae de, ertesi gUn Te bunu takip eden 

günlerde muntazaman lokantaya us
ramnğa başladı. Böylece başlayan 
"hoşlanma,, nihayet aşka kalboldu. 
Bir çok randevular verildi, genç er
kek se,·glllsine bir sUrü kıymetli he
diyeler aldı? Ve bir akşam ona, sine
mayn intisaı> edip gUnde yirmi beş do
larla elli dolar arasında bir para ka
zanabileceğini söyledi. 

Meri henüz yirmi yaşında' idi, es
mer güzeliydi. Buna rağmen bir sine
ma yıldızı olacak vaziyette değildi. 
Genç erkek bu tatlı sözlerle onun he

yecanını tahrik ettikten sonra, ma
dam Çerllnayn adında bir kadın he
sabına çalıştığını ve bu kadının ken
disini sinema sanatlne alıştıra~ağını 
dn söyledi. 

McrL genç erkeğin tekliflerini der
hal kabul etti ve madamÇ erlinayna 
takdim olundu. Kadınfa gurur ok
ş~ıcı sözler söyledi? Ve nihayet, m11. 

.., tabık kalındıktan sonra. birçok elbl· 
selcr hazırlaması, Hollvndun en şık 
binalarından birisinde lüks bir npar
hnıan kiral~nın ve bütün bunlar i
çin df'! hol lıol para verilerPği anla
tııdı. 

Meri yeni ''e wutnntım apartımanı-

midinin yerdiği bir saflıhkla bunu da 
kabul etti. 

KUçUk bir şehirden, Hollvuda he· 
nüz gelmiş olan Meri beyaz perdede 
birçok erkek yıldız görmUşise de yüz 
binlerce kadının rüyalarına giren bu 
şöhretlerin bir giln kendi evine gele
ceklerini aklından bile geçiremezdi. • 
Fakat o gün geldi.. 

Madam Çerlinayn'dan kadın ieti
yen bir aktör, ekseriya, o giin yıldıs
la beraber film çeviren bir figUran 
kızla karşılaşır. 

Şayanı hayret birtbAdlse değll mi?. 
Halbuki Holivudda bunlar tablt şey
lerdir. 

Yıldız olmak hevesine kapılarak a
Helerinden ayrılan gene kızların :rna
de doksanı, sinema payitahtında işte 
böyle dUşer n bir lkl sene içinde, bl
tUn istikbalini Te gençlllinl mahn· 
derek sefalet l<:inde kalır. 

• 
Holh·udda, bu nevi zevk evlerinin 

mllşterilerl milyonerlerle sinema mn. 
yon erleridir. 

Böyle şeylerle, polisin niçin mUca
de1e etmedttı derhal hatıra gelen bir 
ıualdlr. Fakat bunun cevabı gay~t 

• 

Bir buçuk asır evvel den\zde ka~oo\an 

Altın definesi 
1790 senesinde batan genıi 

yet bugün çıkarılabilecek 
niha
nı i ? 

Tam bir buçuk asır evvel 1790 se
ııesinde Fransada batmış olan bir ge
Jninln denizden çıkarılması ihaleye ko 
JlUlmuş ve deniz altındaki gemi satı
lığa çıkarılmıştır ... 

"Telcmak,, ismindeki bu ''apur, 
il 790 senesi haziranının 3 üncü gUnU 
Fraıısada Ruen sahillerinden kalka
rak, tngiltereye doğru sefere çıkıyor
tiu. içinde de birçok yolcu vardı. 

Bu, Adi bir deniz yolculuğu değil
cıı. Çünkü o sene Fransa da ihtilA.l kop
nıuştu, vapurla birçok Fransızlar lıı
giltereye kaçıyorlardı. 

Kaçanlar kendileriyle beraber pa
ralarını da götürüyorlardı. Hatttl., bu 
:Yapurla kralın da servetini lngiltere
ye gönderdiği rivayet olunuyordu. 
(Bunlar arasında kraliçenin rncşh n r 
gerdanlığı da Tardı. 

Diğer kaçanların götürdükleri scr
,-et arasında da mflyonlarca altın pn
radnn başkn, killçelerle altın da bu
lunuyordu. 

Fakat "Telemak" ın böyle ser,·ct 
)'üklü olarak Paristen hareket ettF•i 
haber alınınca, telClş başlamış ve der
hal vapurun arkasmdan bir harp ge
misi gönderilmişti. 

"Telemak" takip edildiğini anla
yınca blitUn süratiyle kaçacağmda 

JUphe yoktu. Lfikin diğer gemiler 
kendisini çe,·irmişlerdi. Bu sırada 

••Telemak", yaptığı şiddetli bir hare
ket esnasında, diğer gemilere çarpa
rak, rlC'vrildi; hemen battı. 

Geminin battığı, Sen nehrinden 
~ıktıktan sonra snhilclen 120 mtıtre i
leridir. 

Seıı'in hemen mansabında bulunan 
:.e denize gömülen bu içi altın yüklü 
:fapur şimdiye kadar unutulmuş de· 
lildl: Muhtelif tarihlerde, gemiyi kur
tarmak düşünülmüş ve bir~ok t<>t;:.P.b
bUslere girişilmiştir. 

içindeki altınlar bizim paraıuı:.c.la 

1 - ı O milyon lira olarak tahmin edi
len gemiyi kurtarmak için ilk teşeb
l>üs 1830 senesinde yapılmış ve 1850 
~e kadar bu teşebbfü:ı üç kere tekrar 
edilmiştir. 

Fakat bunların hiç birinde muvat
lak olunamamıştır. Bir keresinde ge-
1Dinl bakiyesi, deniz yükseldiği za
nıan, sularla beraber kalkmış ~ de-
11.izin sathında görünmüştür. Fakat. 
l>ocurgatıarla kaldırılmaya çalışıl

lığı sırada, zincirler kopmuş, gemt lı· 
~eleti, btltUn ağırlığı ile tekrar düş

müş ve euyun l~indP. daha derinlikle· 
7e gHmUlmUştür. 

Geminin icinde altın olup olmadı
ğını katlyetıe anlamak için de arama
lar yapılmış, denize indirilen ve ge• 
mly1 delerek giden ~.letlerin ucunda 
hakikaten altın nişaneleri görillmUş
tUr. 

Uc tecrilbede de muvaffak oluna
mayınca, denizin dibindeki bu altııı 

hazinesini çıkarmaktan vazgeçllmlş 

ve bir asırdan fazla bir znmandanbe· 
ri bir daha teşebbUs edilmemiştir. 

Bu sene tekrar böyle bir teşebbil
se girişmenin sebebi, bugiln batmış 

gemileri denizin dibinden çıkarmak 

hususunda yeni usuller kullanılmaya 
başlanmış olmasıdır. Atlas Okyanusu
nun derinliklerinde yatan "Ejiyt" va
purundaki altınları çıkarmak için ya
pılan ameliye, pek az bir derinlikte' 
olan "Telemak" için şUpheslz ki dalın 
kolaylıkla yapılacaktır. -

\ 

Vücudii giUJe~tirmek için 
yaptlaıtı hareketler aTGStt&da bil. 
W8G örnek tuttilacak bir hare
ket ... Kollont& btı ~ktlde açtl.ara1' 

-

lhalede geınlnln kurtarma masra
fı, kurtarmayı üzerine alana alt ola
cağı, buna mukabil de kendisine ge
minin deniz altında bulunacak bütUn 
aksamının verileceği bildirilmekte
dir. Yalnız, gemide altın, gümilş, plA.
tln gibi maden kUlçeleri, bu maden
lerden yapılmış eşya, altın ve gümüş 
para, elmas ve mücevher gibi kıymet
li şeyler bulunursa bunların, 1nriht 
değerleri olduğu için, hükumete bıra
kılacağı da ila.ve olunmaktadır. 

Bununla beraber, gemiden çıkarı
lan kıymetli eşya otuz bin liradan az 
ise çıkarma işini üzerine alana bıra
kıla~aktır. 

Vücut hareketleri 
için · bir Örnek 

~ı oyalarının bflekkrdtm n.,,._ 
~ağı ıuc yıdcarı çcınilme.ri kol a. 

delelminiri irtce1tip şağ'Jomltıfttnr. 
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Gizli 
Pamuk 
Harbi 

Dün ve J'IU'ID 
tercüme kiilUyatı 
orasmda neşredl· 
len GlzU Pamuk 
Harbi son yılla
nn en çok alAka 
toplamı~ bir mev• 
zuuna tahsis e
dilmiştir. Dtln7a 
hA dl se le ri nln 
kaynaklarma l· 
ncbllmek lçln her 
vatandaşın oku· 
ması U\zundır •• 
A:ntu\·an Zlşka 

gibi tanınmış bil' 
mlltefekklr tara· 
fmdan yazılmış 

olması ela k.ltahm 
b1iyUk htr husu· 
slyottnl teşkll e
der. Bay UnmcU 
Varo):':lunun kale
mi bu mUhlm ese
ri llsannnt7.a çc
drnıcklo hem fk· 
tıı;ıat hıtratmnza 

hem de llsannnı· 
za cidden muvaf
fak bir e8er ka-
7.n ml ırmış oldu. 

Glzll pamuk 
harbinde bir ta
raftan bugUnkU 
hJldlı1clerln men· 
şclerlnt mlltalea 
ederken diğer 

taraftan ileride 
alınması lllımn • 
gelen noktaların 

da birer birer 
meydana çıkanl
clığmı oku7acak
smız. Ilugln ta
ıihcller, artık st
yas1 bir harpten 
daha ziyade gizli 
hlr lktıı;ıadi har
bin mllletlerl 7a
\'ft':I yavaş ,.cdt~

nl siiylemekt.edlr
ler. 

Dün ve 7arm 
tercüme lc811Jyl\t1 
nı satan VAKiT 
kitabevinde bu
lundalft glbf her 
kitapçıdan da a
lablllntnlz. Dan 
ve Yann tercl
me kllllyatmm 
amuml satı~ı hak 
kında ı:r&terllen 

kola7lrJtı diğer 
bir sayıfrula hula
caksmn:. 

verdi. Tuğrul çuku/at.ayr aldrğr gibi yş
re fırlata. 

Mehlika: 
- Neden atıyorsun canım, dedi. Sev. 

diğin marka değil mi? 
- Çukulatayı ne yapacağnn. Yemek

ten daha ne kadar evvel kalktım! 
- Peki can.mı .. Yeme •• 
- Sana bir şey soracağım Melılika; 

Cevap verir misin? 
- Hoşuna gidecek her tllrlU cevabı 

vermeğe hazırım canım. 

- lki kere iki kaç eder? 
- tki kere iki ne? 
- Ne olursa olsun. Şimdi sana ra,. 

kamları soruyorum? 
- Ne edecek? Dört. 
- Eh .. Şu halde sen de bazı hakikat. 

leri olduğu gibi söylemeğe muktedirsin 
Ben "iki kere iki beş eder,. dersem, sen 
de "evet beş eder., mi diyeceksin: &
nim istediğim ~ylerl yapmakta devam 
eden senin, benim istediğim şeyleri yap. 
m.anı istemiyorum. Sen kendi istediğin 
şeyleri yapabilecek kabiliyette olduğun 
halde istediğin şeyleri yapmayıp da be. 
nim istediğim şeyleri .. Hay Allah ce7.S.

nı versin .. Ne söyliyeceğlm ş~ırdım. 
Tuğrul, ellerini iki yana vurarak dö

nüp tekrar yatağına yattı. 

B lR gün Yeşilköydeki evlerinden 
kalkarak Fener stadında bir 

maç seyretmeğe gitmişlerdi. Tuğrul 
çoktandır bıraktığı spor hayatı içinde 
eski hatıralannı canlandıracak birkag 
saat geçirmek istiyordu. Bu sırada eski 
hatıralarını canlandıracak öyle bir şey 
çıkb ki hem Tuğrul, hem Mehlika, ikisi 
birden allkadar oldular. Bu eski MU. 
ra, Refsan isimli bir genç kızdı, Mehli
ka kadar genç ..• ve Tuğnılun eski bir 
tanıdığı! 

Refsan'ı Mehlika da şöyle böyle tanı
yordu. Ayni semtte otururlarken sellm
lqırlardı. Ve ekseriya ona futbol m~ 
larmda rastlardı. 

Refsan, Tuğrulu görUnce Amerikan
vari bir selam çakarak: 

- Nasılsın Tuğrul, dedi. Maşallah ... 
Spor maçlarını çoktandır teşrif ettiği. 
niz yoktu. Bonjur Bayan Mehlika.. Na
sılsınız! .. Tuğrul .• Bir Amerikalı antre. 
nör getirmişler, o kadar tirin bir adam 
ki.. Sen İngilizce bilirsin. Gel sana tanı. 
tayım. 

Refsan, savruk bir kızdı. Tuğrul da 
nasılsa onun sözilne kapılarak, Mehil· 
kadan bir dakika için müsaade istiye· 
rek Refsanla birlikte gitti. 
Fakat uzaklaştığı sırada, Mehlikayı baş 
kalarmm arasında yalnız bqma bırak. 
tığına da esef etmemiş değildi. Her ne 
fae. •• .A% sonra döndüğü vakit, Mehllka.
run dikkatle dinleyip tt.zcrinde düşün· 
mcğe başladığı bir havadis de getirmiş. 
tı. 

- Bu akşam Modada kalacağız, di
yordu. Geceleyin deniz .şenliği varmış. 

Eğleniriz değil mi? 
Mehlika o sıradıı. bir şey söyleniediy

se de, maçtan sonra iskeleye inmeyip 
çay almak bahanesile "Rodapalaa.ıotell,, 
ne gittikleri vakit, Mehlika, 1stanbula 

d6nmek bUJ1U8Wldıı m ljqiadr. 
Tuğrul BOnlJ'OrdU: 

- Nedenf Niçfn kalm&lc istemiyor. 
sun! 

Mehlika, sebep göstermiyerek sadece 
omuzlarım silkti •. Ve: 

- Aman, dedi. lgstel'8ell kal. BiltUn 
gece eğlence derken, oturup içerek ... 

- Ay, lçmlyecek miyim. Sen be.n1 o 
kadar sofu mu zannediyorsun? 

- Fakat son zamanlarda. fazla içi
yorsun. Sonra, sana bir eey söyliyeyim 
mi! Ben, stadda iken, yanı başımızda 
ldübUn daiml azalarından. babamm es
kl blr ahbabı oturuyordu. O, ldUpte ee. 
reyan eden her şeyi bilir. Amerikalı an
trenör filh getirmemişler. Şn halde 
Refsan neye yalan söyleyip de neni ya.
nıından alıp götUrdU. 

Çaydan sonra., Tuğrul, karısı Mchli. 
ka.yı alarak otelin kapıcmlle görilştil. 

O gece orada kalacaklarını söyliyerek 
kendilerine blr oda göstermelerini iste
dl. 

Beğendikleri odaya girdiler. Tuğrul 
bir banyo yapmak istediğini söyledi. .. 
DöndüğU zaman Mehllkanm halinde, 
görülmemiş bir değişiklik göze çarpı· 
yordu. 

-.: Tuğrul, dedi. Daima senin istedi. 
ğin mi olacak? 

Tuğrul ilk defa işittiği bu sualin lez. 
zeti karşısında yarı gUlerek: 

- Zannedersem, evet, dedi. 
- Tuğrul, sen bu akşam burada, Ret-

san'm bulunduğunu ve gece şenliklerine 
geleceğini de bildiğin için kalıyorsun. 
Tuğrul ,Refsan, kocalan başka kadınla· 
rm elinden alabilecek bir mahlüka ben· 
ziyor. 

Tuğrul, istihza.smı daha ileri vardıra· 
rak: 

- Vay küçük bayan .. Kıskanıyor mu. 
sunuz yoksa. .. 

Mehlika bu sözü istihfafla karşıla
mak istedt Ve yarım bir ağızla: 

- Kıskanmak mı? dedl. Seni m1 ! 
Fakat içinden kıskanıyordu. Ve Tuğ

rul sevincini belli etmemek için, şimdi 
dudaklarını ısırıyordu. 

- Sen muhakkak kıskanıyorsun, de. 
di. Fakat ben senin yerinde olsam, bu. 
nun için itidalimi kaybedip ağlamağa 

başlamam. 

Bu 8Ö7., Mehlikanm zaten dolu olan 
gözlerini şimdi pınl pınl bir hale getir
mişti. Mehlika hıçkırıyordu. 

- Sen, dedi. Sen, çok hain bir adam. 
sm. Sen •.• 
Tuğrul neşeyle: 

- Ha şöyle.. Görllyor musun, işte 
§Öyle bir değiş bakalım! 

Mehlika ağlamakta devam ediyordu: 
- Sana iyi bir hayat arkadaşı olma

mm mükifatı 9u. öyle ml ! 
-:- Fakat sevgilim, sen bana ka~ı 

haddinden fazle. iyi davrandın. 
- Ya? Demek ben, senin başına .bel! 

liesilecek kadar iyiyim öyle mi?.- Bra· 
vo ... 

- Dikkat et Mehlika .. Ağır lisan kul. 
tanıyorsun. 

Bu sırada bir taraf tan da tekrar cl
blselerini giymekte olan Tuğrul panta-

/onuna ur.an<fr. Faka! ayakiarm& geçtr. 
diği :zaman onun dizlerinden yukarı ita.. 
dar kesilmiş olduğunu gördU. Tuğrul 
bu komik manzaraya alt dudağı sartı. 
mış olduğu halde pşkm eqkın baktı. 
Mehlika şimdi: 

- Haydi bakalım, diyordu. Glt, §im. 
di o düttilıil Fetsanı gör... lstedifln 
kadar konuş, eğlen... Ne dunıyol"BUlll 
Gitsene, kıyafetinden mi utanıyorsun 1 
Tuğrul hayatmda ilk defa olarak W: 

tulmu.'} kalmıştı. Mehlika devam edL. 
yordu: 

- Gece genliklerini seyretmek balı&-
1 

nesile tekrar onu görmek istlyorsun d&ı 
ğil mi? Şimdi istediğin kimseyle gide. 
bilirsin. 

Tuğrul kendini toplayara.JC biraz da 
sahte bir ~alımla: 

- Bu yaptığın kepazeliktir, diye 
haykırmak istedi. Pantalon kesilir mi 
imiş hiç. .. Sana gilzel bir falaka çekme. 
lL. 

Sonra Mehlikanm omuzlarından doğ .. 
ru kucaklıyara.k onu sevmek istedi. Fa. 
kat Mehlikanm içindeki a~. eimdl tam 
manfulile körüklenmiş bulunuyord~ 
Tuğrulu yumruklarfylc itti. Tuğrul §8.fo 

km bir halde: 
- Hey, ne yapıyorsun kendine geJ. 

diye bir sual sormak Uzereyken, Mehll• 
ka, bir yumruk daha vurdu. Sonra ya. 
nıbaşmdan blr çiçek vaz.osunu kaldınp~ 
"Yakl~ma!,, diye haykırmasile vazoyu 
Tuğnılun başına atması bir oldu. 

T UGRUL kendine geldiği wnaıı 
kendisini Mehlikanm dizleri iiJe. 

rinde buldu. Mehlika onun yanaklarmı 
okşıyarak inler gibi: 

- Tuğrul, canım Tuğrulcuğum, dl,.. 

yordu ... Reni az daha öldürecektim. 
Tuğrul kekeliyerek: 
- Ne oldu Mehlika. Ne yaptın b~ 

sen? 
- Kafana vazo attım, canım. 
Tuğrul alnının üzerine vazonun in. 

meslndcn hasıl olmuş ceviz kadar bir 
şişi parmaklarile yoklayarak: 

- Beş aydan beri neredesin sevgilim T 
Diye yanık bir sesle sıılatmağa başladı. 
Beş aydanberi ben senin hakiki hüviye. 
tini bulamadım. Seni aıryordum. 

Mehlika, Tuğrulun yanaklannı boy. 
nuna doğru ok§&ma.kta. devam ederek: 

- Tuğrul, dedi. Ben seni daima sev .. 
dlın. Fakat senin bu aksi huyun yoli 
mu? Annen bana sıkı sıkıya tenbih et. 
miştl. Seni hırslandırmıımak için, senin 
her sözünü dinlemekliğiml söylem~ 
Ben seni kaybetmek korkusiyle ... 

- Aksilik mi? Hırslanmak huylan 
mı? Mehlika, sen ne söylUyorsun. Ben 
hayatımda şu senin yaptığın gibi bit 
vazo atmış adam değilim ..• 

- Fakat ben aksi bir ·kadınım Tuf. 
rul. l§te onun için hep senin istediğlnı' 
yapmak istiyerek aramızda her hangi 
blr kavganın çıkmasına. mani olmağa 
çalışıyordum. Fakat sen .benimle yine 
kavga ediyordun şekerim. 

- Ne yapayım, kızdırıyordun. 
- Şen de beni kızdırıyordun. Bundan 

(Sonun 14 nnctt Saufada). 
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Holivut !falnl~ 

lm stüdyo'larından 
ibaret w daiT yıklıa 
lann çalı§tığı ~ 

§ehfr mit BeUci '°" 
l>trçok okuyucular, 
§imdiye kadar ıx;y. 
"le diifilnüyorlm"da. 
Fakat Holivıula aon 
'defa gidlp gelen bit: 
gcızeteoı "" yaldu:lt 
dünyanın Mr tors. 
fında g(Jft() kızlanı 
kunılan tumkla'1 
meydana ÇlloardW. 
tan aonn.1 artık B~ 
liwdun ritltmmı bir. 
sinema §Mri oldu· 
ğuna herhalde ktm.. 
se inanmıSIQOGktır. 

bnslttlr: Polis bu işe karışmak fste· 
ıniyor~ Sinema sanayll o kadar para ·· 
getiriyor ki, artistlerin eğlencelerine 
mümanaat etmek hiç kimsenin aklr
nn dahi gelmiyor. 

Holivuddn bnklkt fahişe gayet az-
dır. cc 

Sinema aktörlerinin eğlendikleri 
evlerde çalışan kızlar, Holfvuduıı on 
güzel kızlarıdır. Ve bunların ekseri· 
sini ayni zamanda, filmlerde figüran· 
lık yapıyorlar. Kazandıklan paraYJ 
doğrudan doğruya. kendilerini lstlh· 
dam eden patronlarına verirler ve 
ancak bu para tızerlDden yüzde nfs· 
betinde bir şey alırlar. Bazan bu ı>• 
ra onların karınlarını dahi doyurmı
yacak kadar azdır. Geno kız, böyle 
bir yere dUştll mu, artık çok sıkı bir 
kontrol altındadır ve bütün baklnrrnı 
battil hUrrfycUnl lcaybeder. fsyan, 
tehdit, yalvarma, niyaz hUIAsa b1çbir 

.ı:>y tayda verme.-. Gene kız dUştUga 

bu vaziyetten kurtulmak ve tekrar 
11Urriyetine kavuşmak istedi mi pat
ronu, onun hayatını öyle tahammül· 
ınz blr hale sokar ki, gene kız 1a o
nun emirlerine boyun eğmeğe yahut 
cb şehirden kacmağa ve böylelikle 
bUtnn Umltlertnl kaybetme.le mecbur 
olur, 

Ilnllhazırda, Hollvud ve cltarındl~ 
bunn. benzer kırk kadar ev Yardır. 
Bunların bazılarında da açık filmler 
çevrilir ve gizlice gösterilir. 

Holivudda, böyle işlerde lstllıdam 
edilecek genç kız bulmak Icln, tıpkı 
meşru bir işte olduğu gibi, illnlar 
verilir. Daznn da, istihdam edilmek 
istenilen genç kıza bir mektup yazı· 
lır; Fakat bu mektubun bir fskanda
la meydan vermemesi için cilmlelcre 
dikkat edihırek hCM)P.Y ima 110 anla· 
tılır. 

GUbegündüz IUl.n kartları dağıtıldı· 
ğını görmek de kabildir. Gene bir k&· 
dm voya erkek, sokakta duran husu
si otomobillerin lclne şık kartlar bı· 
rnktıklnrı da sık sık vaki olur. Bu 
kartlar her zaman, iki manalı cUmle
lerl ihtiva eder; fakat alAkadarlarca 
pekAlA. anlaşılır. 

Jlollvudun şöhreti nzerlnde kara 
bir leke olan bu gayrfahlAkl bAdfse
maları neticesinde - stn derece gizli 
ler - idari makamları da gHz yum
'tutulabilmekte ve katlyen dışarıya 
srzmamaktadır. Buna başlıca sebeb-
11'.'rdcn biri de, yıldız olmak Umfdlne 
genç ve güzel kızları korkutmamak 
kaprlnraıc Holivuda gelmek fstfyea 
'\'e geJm{'Jcrfne mnnl olmak f'ndlı,est· 
dlr. 
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~Ae((_ 
Bir tokat ve bir öpücük! .. '" 

M EHLİKA, kocası Tuğrulun omu
zuna dokunarak: 

- Artık kavga etmiyeceğiz, değil mi 
anını, dedi. 

Tuğı-ul, dün akşamdanberi ağrıyan 

başının sıkıntısı, henüz Uzerinden git
memiş olduğu halde Mehlikaya döne-
rek: .. 

- Ne dedin? Dedi. Otomobilin gü
rültüsünden pek anlayamadım. 

- Artık kavga etmiyeceğiz, değil 
mi? dedim canım. 

Tuğrul: 

- Bilmiyorum, diye cevap verdi. 
- Eğer sen, biraz uysal olsaydın mu. 

hakkak ki kavga etmezdik. Halbuki ne 
kadar sabırsızlık, inatçılık ediyorsun. 
Sana uymak pek güç. 

-Güç mü? 
- Evet. Öyle çabuk hırslanıyorsun 

ki... 
- Hayret. Ben böyle bir tabiatim ol

öuğunun farkında değildim. 

- Evet. Senin tabiatin böyle .. geçen 
gün bahçevanı da tokatlayışm, ayni 
hırslanmanın eseriydi. Niçin beni de ... 

- Ne demek istiyorsun. Anlamıyo
rwn. 

- Niçin beni de tokatlamıyorsun 
Tuğrul? 

Tuğrul, otomobilin direksiyonunu, 
§aşkınlıkla az daha yanlış bir istikame
te çevirecekti. Dudaklarını sivrilterek: 

- Mükemmel, dedi. Yeni evlenmiş 
bir çiftin balayı geçirmesi için çok mü
kemmel bir program hazırlamışsın. Ne. 
ler söylüyorsun sen .. ne zınltın var bil
mem ki! 

- Bak, bak. İşte bana ağır lakırdı 
söylüyorsun .. 

Ve Mehlika bu sözlerden sonra ağla
mağa başladı. 

Tuğrul bu ara zivanadan çıkmak 
derecelerine gelmişti. Fakat karısının 

8 - JfURUN un lIA VESİ 

Nakleden: ----. L Hikmet Münür 

göz ya.5ları onun hiddetini yatıştırdı. 

Biraz ahlayıp, ofladı. Sonra otomobili 
yolun ağaçlık bir kenarında durdurarak 
Mehlikayı kolları arasına aldı. Mehlika 
şimdi hıçkırıklı bir sesle şunlan mırıl: 
danıyordu: 

- Ah Tuğrul! Dayanamıyorum. Se
nin böyle benimle mütemadiyen çekiş. 
mene dayanamıyorum. Boşanmalara se
bep de işte bu çekişmelerdir. Öyle değil 
mi Tuğrul? 
Tuğrul taİıı vicdanımı: sesile konu

şuyormuş gibi: 
- Doğrusunu istersen Mehlika, dedi. 

Ben boşanmak diye bir şey düşünmüş 

değilim. Öyle bir fikir hayalimden bile 
geçmiyor. 

- Fakat bu gidiş, bizi oraya vardı
rır. Halbuki 'l'uğrul, ben sana ne iyi bir 
hayat arkadaşlığı yapmağa ahdetmi. 
şimdir. İlk tanıştığımız gündenberi hep 
bunu düşünüyordum. Senin istediğin 

kadın olacağım. istediğin şeyi yapaca
ğım. Daima mesut yaşayacaksın. Ve 
benimle de kavga etmiyeceksin, değil 
mi canım? 

Tuğrul otomobili harekete getirerek: 
- Etmcğe çalışacağım, dedi. Fakat 

sen şu dakika için, bu ciddiyeti bırak

malısın, güya yeni evlendik ve birkaç 
gün şöyle kendi halimizde yaşayalım 
diyoruz. .. Biraz neşeli olmamız Hızım de
ğil mi? 

- Pckfıln, pekala... Görüyorsun ya 
canım. Ne yapmamı istiyorsan, onu ya
pıyorum. Seni dinliyorum. 

- Hele dinleme de bak ... Her ne ise, 
bu akşam nereye gidelim? 

Mehlika, utangaç bir eda ile Tuğru.. 
lun yüzüne baktıktan sonra: 

- Nereye istersen, dedi. 
- Biliyorum. Fakat senin hiç bir 

fikrin yok mu? 
- Benim için ehemmiyeti yok canım. 

Sen nereye istersen oraya giderim. 
- Fakat gideceğimiz yerin senin için 

de ehemmiyeti olması Hi.zım. 
- Hayır, hayır. Ben senin sözünle 

hareket etmekten ba§ka bir şey istemi. 
yorum. 

- Peki, gece eve dönıneğe gecikir. 
sek nerede kalS:,lım? 

- Fakat ne kadar çok ısrar ediyor .. 
sun. Budala .. :\erede istersen demedim 
mi? 
Tuğrulun yeniden canı sıkıldı. Mehil· 

kaya öyle bir hayretle bakıyordu ki1 

aylarca sevip evlendiği kızın bu olduğu .. 
na adeta §Üphc ediyordu. Bununla nasıl 
mesut olabilecekti. 

Mehlikanm sesi, bata kulağında vızlı. 
yordu: 

- Sen bilirsin sevgilim. Sen nereye 
istersen oraya gider kalırız. 

E VI...ENME~lN ilk ayları geçtik. 
ten sonra dahi Mehlika değişm&. 

mi~ti. Yaptığı her şeyde dalına Tuğru. 
lun }".!)şuna gitmek temayülü vardt. Er. 
kenden kalkıyor, elbiselerini, banyosu. 
nu hazırlıyor, yeni bir tıraş bıçağı çı. 

karıyor, hatta otomobili bile garajdan 
çıkarıyordu. Gazetelerini gayet iyi bü. 
kerek hazır bulunduruyor, yemekte etin 
iyi tarafını ona veriyor ve bunda ısraı 
ediyordu. Tuğrul konuştuğu za. 
man, onun sözlerinden her biri bir cev. 
hcrmiş gibi cankulağile dinliyordu. Bir 
Hitifc yaptığı zaman kahkahalarla gülü· 
yordu. Hiçbir hareketini tenkit etmez. 
di. T1raş etmeği bilseydi, onu dahi yapa.. 
caktı. Fakat, ne çare ... 
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1şeyler olsaydı, Tuğrul gayet mesut ola. 
İcaktı. Fakat o kızıyordu. Kendisini yü
zünü, boynunu yıkamasını bilmiyormuş 
sanki .. Diğer i~lerini de kendisi görebi
lirdi.. Mehlika bunlara neden karışı

yor ve' ona adeta hizmetçi gibi çahfjı
lyordu. Mehlikayı bu tarzı harekete sev. 
keden sebep ne idi. Bir türlü anlayamı. 
yordu. Fakat bunu bulup öğrenıneğc 
azmetti. Zira Mehlika ona olan düşkün
)üğünü gittikçe arttınyor Tuğrulu deli 
.etme derecelerine getiriyordu. 
! Mesela bir akşam sinemaya gitmek 
!için Meblikanın fikrini sormuş ve ara
·larmda şöyle bir muhavere geçmi§ti: 

- Sinemaya gitmek ister · misin ci
' cim?. 

- Sen ne istersen onu yapmağa ha
zınm canım. 

- Con Krovforun bir filmi var. Onu 
görelim mi? 

- Mükemmel... Hem o kız, o filmde 
sok güzel oynıyor. 

· - Ya, demek gideceğimiz Con Krov- · 
fordun filmini gördün? 

- Hayır görmedim. 
- Ben seni bir gündüz seansına gide-

rek o filmi gördüğünü tahmin etmi~tim. 
- Gittim, fakat görmedim. 
- Ne demek isti~:orsun?. 
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- Fakat sinemalarda d\re\t o\m~ 
- Herne hal ise, ben Con Krovfordun 

filmini görmedim. Başka bir film gör
müş olacağım. 

T UGP..UL, bu gidişin kendisi ve 
Mehlika için dahi iyi olmadığını 

görerek bir gün: 
- Bana baksana Mehlika, dedi. Biz 

evleneli beş ay oluyor. 
Mehlika tashih etti: 
- Beş ay üç gün. 
- Beş aydanberi evliyiz. Ve ben ar. 

tık bundan bıkmaya ba§ladım. Yani, 
her zaman istediğim §eyi yapmak, iste
mediğimi anlatmağa çalışmaktan 

bıktım. Arada bir, ben senin istediğin 
şeyi yapmak istiyorum anlıyor mısın? 

- Fakat canım, benim istediğim şe. 
yin, senin istediğin şey olduğunu bilmi
yor musun? 

Tuğrul bu söze kuru bir gülümseyişle 
mukabele etti. Daha ilerisine gitmedi. 

Fakat bunun üzerinden bir hafta 
~eçtiği zaman, Tuğrul birkaç kilo kay-
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yatakta. böyle uykusU?. bir ha\de 1\ten, 
sanki karısının kusurunu yüzünden o. 
kumağa çahşıyormu.~ gibi onun gözleri
ne dalmış bakıyordu. Mehlika telfişla: 

- Neyin var Tuğrul? Diye kımılda-
dı. 

-Hiç. 
- Fakat neye durgun ve dalgınsın? 
- Biraz rahatsızım. 
Mehlika yataktan fırladı. Kendi yas. 

tığını onun belinin arkasına getirerek: 
- Müsaade et de şunu şuraya koya. 

yım. Daha rahat ... 
Tuğrul Mehliknnın sözünü keserek: 
- İstemem. 
- Pekala ne istersin güzelim! 
- Lahavle, vela ... Yatağıma kızar-

mış ekmek kırıntısı serpele ... Belki da.. 
ha rahat uyurum. 

Mehlika bu sözün asabiyetle söylen
miş garip bir latife olduğunu anlamak
la beraber, kocasının karnının açıkmıı:. 
sına da ihtimal vererek ona çukulata 

( Liit/en sayfayı çeviriniz) 


