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Başvekil dün purti grubunda son seyahatı ve Hatay hakkında izahat verdi 

''Hataydaki. hadiselerin inkişafına 
itid~lle intizar tavsiye ederim,, 

..- s M b e ...-....--· ... - .. --
Marfç çelen1;lo abideye giderkttt .• 

}'ugoslavHarhiye Nazırı general 
. Mariç dün şehrimize geldi 

Muhterem misafir 8bideye çelenk koyup şehri 
gezdikten sonra hususi trenıe Ankaraya gitti 

(Yazısı 4 üncü 30.y/ada) 

ProsLun lstan-
ouı p.anı 

Bir müddet en el ~chil'dlik müte· 
hassısı Pı·ost'un 1stnnbul nnzım plA· 
ıunı hususi ı1salclcr, yahut gazeto 
nuıkalclel'l ile tenkit edenler müWnı 
bir tenkit noktası ileri sürüyorlar
dı: "Prost henüz lstnrıbul Jimanmm 
ınc\•kil tayin edilmeden bir pHin 
lnpmış." diyoı·lnrdı. Halbuki pliiDI 
hnh c<len rapor ne~reclildikten son· 
l'a gtirUl<lll ki knrnnlığa ntcş etmek 
kn.blUn<len yapılan bu tenkitlerin 
hiç do yel'i )'Oktur. Çünkü Prost'un 
t>lilnında lstanbulıın müstnkhel ll
lllanı Yeniknpı olnrnk tayin edilmiş· 
t1r. Şehrin limn.n ile nli\knh olan di
ğer ıne,•kil<!ı•i ,.c tesisatı da ona gt)ro 

f:.csblt olunmuştur. 
Bugün Jstunııuldaki Hımın lılz· 

llıctıcrl Hall~ten lloğazlçhıc 1'adar 
llzaynn geniş bir nııntnknda. bulu
nuyor. Gümrük binaları ile kömür \'e 
c.ya. depoları dni:,rımk bir halde baş
ka. bnı;;ka yerlerdedir. Bu yüzden 
ltıtıhtcllr liman hizmetleri <le lc,·ka
lau k 
1 

° -nrı-:;ık bir iş hn1ini alıyor. lt-
~lllllt , .c lhrnC"nt t•ş.rn~ının üzerine 
lihten mn rnllar l ükseldikçe yükse· 

3'or. Bu yüksek nınsrnClnr c~;ra fi· 
hu · t nı•ını m·tıı•clı~ı irin flc ynlntz h-
~nbullu1nr <lci"•il rncmlcl•ctln hü-

)'\ik "' • 
bir kı!'mı znrnr giirüyor. 

gt İstanbul IJınnnııım l"cniknpı~·n 
~ ltnesı birinci <lm·ecc'le simdi Bo· 
~~ . 

~tlerindc, Rnliç ktyılarmcla. Str-

ASIM US 
'.(Sonu: 8. _J. S~ 6-'J. 

Çinliıer 
iki Japon harp 

gemisini batırdılar 
Japonlar da Lunghay demir 
yo~unu kesmeye çahşıyorlar 

Hankov, 17 (A.A.) - Şantung cep

Büyük eğDeınce-
81 müsabakamız 

iki yaldız birbirini 
arıyor 

' 
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hesinde çok §iddctli muharebeler dc
\'am etmektedir. Japonlar Lungai de
miryolunu kcsmeğo çalıeıyorlar. Dört 
aydanberi yaptıkları bUtun gayretlere 
rağmen buna henUz muvaffak olama
mışlardır. Bu vilayetin garbında Japon 
taarruzları bilhassa Kiqlang ve Yutal
yc tevcih olunmaktadır. Kia§ingde son 
iki gün içinde Japonlar 1000 ölü bırak

mI§lardır. 

Avheinin şimalinde Çinliler kahraman 
ca bir mUdafaadan sonra :Meneengini 
tnhliyeyo mecbur olmuglardır. Çünkü 
bUtün müdafna mevzileri düeman top
çusu tarafından klmilen tahrip olunmut 
ve artık dokunulmıyacak bir hale gel
miştir. 

Amoy adasında Çin müdafilerile Ja
pon bahriye askerleri arasında giddetli 
muharebeler devam ediyor. Hareket 
bazJan Kinneng adasmda bulunan Japon 
tayyerelcrl Amoyl nehrini bombardı

man etmi~ ve sivil halk arasında mühim 

"80t1u: Ba. .J. BiL U. 

Başveki ı 
içinde bulunduğumuz safhanın 

tedbirlerin 
bildirdi 

istilzam ettiği 
alındığını 

Antalya mebusu Rasıın Kaplan 

Hükumetin enerjik hareket 
etmesini istedi 

Ankara, · 17 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partisi Büyük Millet Meclisi 
grupu bugün - 17 .Mayıs 1938 - An
talya. Mebusu Dr. Cemal Tuncanın 

Başkanlığında. toplandı: 
Ba§vekil Celfil Ba.yar söz alarak 

Dün gece 

Hariciye Vekili Dr. Arasla yaptığı i. 
kinci Balkan seyahatinden bahsetti. 
Bu ikinci Balkan seyahatinin başlan
ca hedefi dost ve müttefik Yugoslav
ya. Başvekilinin kıymetli hatırası gö-

(Sonu ~a. 4 ~ü.1) 

Galata da 
iki tramvay arasından geçmek lstiyen 

Bir otomobil 
parçalandı 

iki tramvay 
kişi 

yoldan çıktı üç 
yaral3ndı 

Dün gece buna benzer bir facia oluyor<lu •. 
(Yazısı 4'ilncü ı;ay!ada), 

C,iiHledn "~"ckn : 
Damızlık eşek 

Xıbrıstan damızlık eşek getirlbnlş diye şlkAyet edenler Tar. şı. 
kA7etçllerln iddiasına bakllırsa eşek: sayısı bir memlekette ne kadar 
çok olursa medeniyet te o kadar geri olurmuş. Medeniyet 701unda 
sür'at He ileıilemek için do mem lcketo tlamızlık esek yerine damızlık 
ınotör getirmek llzımgelirmtş. • 
. Herkes bilir ki Karabtlk çelik \'C demir tabrlkasmın kurulması 

ile memlekette bir motör fabrikasının ayni zamanda temeli atılmış de. 
mektir. Fakat memlekette motör Uıtiyacının yerine getirilmesi eşeli; 

neslini medeniyet dllşmam gibl göstermeğc makul bir sebep teşkll eı. 
ınese aerekilr. Eşeğin insanlığa ı-a~ağı fcdakAra.ne hizmetlerin 1ıiz. 
metJnl takdir etmeyenler sadece bir katar devenin önlbıde bir tek eşe
~n kılAvuzluk ettiğlno bakacak olurlarsa bu zavallı hayvanı mecle
nlyct düşınam gibi göstermekle no büyük bir hata ettiklerlnl = 
olarlar. llABAN: ~ 



No.34 rozan: IKaıdDırcan D<afoı 
Teodora mektubu bitirdiği uman So

verosun ona söylediklerini hatırladı. U
zertnde bOyle korkulu bir neyin bulun
ması onu rahatıııa ediyordu. Biunsa adun 
adım yaklaştığı ou gUnlerde bu mektup 
yUzUndcn bUtün Umltlcrl kaybetmek ih· 
timall vardı. 

.:_ Her ııeydan evvel kendiml dU§Ülı
meliylm ! 

Dedi. Mektubu parçaladı. O gece mo
la verdikleri yerde kumalar ı;ömdll. 

Şimdi rahat rahnt yoluna devam edebi
lfrdi. 

Altı hafta sonra yorgun bir b&lde An
takya önüne geldi. Orant nehri ilzerln
deki bu gUzel §Chlr lsıı.nm doğumundan 
iki yilz yetmiu beş sene evvel lskende
rin ö!UmU üzerine diğer kumandanlar 

Eibt batlı b°"'ma bir kıralbk kuran Se
Jetkos Nlkator tarafından yapılmııtı. 

Kısa bir zamanda bUytlmU~, yarını asır 
içinde dört yUz bin nUfuslu ve o zaman
ki dUnyanm bqlıca eehlrlerinden blri 
olmuştu. Roma kumandanlarından Pom. 
peo Sezar buraya gelmielerdi. Hıristl

yanlığm ilk zaferleri buradıı görülmli§
tU. BUyUk sirkleri, Uyatrolan, geniş ve 
güzel bnhçclerl yeti§ml§tl. Tam mA.nasf
le bir haz ve eğlence §ehriydi. 

Teodora Koruıtantinopll'yt görmUe ol. 
masıııa rağmen buranın da yüksek du
varlarmı. dört ıtısııcll ve mazgallı kuleıe. 
rln1 hayran hayran Beyredlyordu. Ova. 
dan tepeye doğru ktvrtla kıvnla uzayan 
duvarların içinde eık ruk evlcrile muh
teıem bir eehfr yaknn gtıne§ nltmda 
ultiJdu:yordu. 

Teodora saf veya solundaki güzel bi
nalara, meydanlara dikllml" olan hey. 
kellere. eokaklan dolduran ve durma
dan bqka tara!lani uğulduyarak akan 
insan seline Umlt dolu glSzlcrlc bakıyor. 

da. Buradan lskcnderlyedon daha iyi 
yqıyablllrdJ; fakat alll başka bir his O• 

nn, belki de farkında. olı:ruı.ksı:z:ın, eevtn. 
diriyordu: Bizanaa daha yakm olmak ... 

Bir yol arkada§ı ona anlatıyordu: 
- Burada insan Konstantinopli'yt a. 

ramıyabillr. S!rklerde yaban hayvanlan 
dövUttUrllJllr. Araba yan;ılan yapılır. 

Fazla olarak bol yemişli ve bol günefill 
bahçelerde oflenmck Btzanstan daha. 
kolaydır. 

lpek yuaklr sedirlerde eski bir Ro
malı gururllc gidenler, taknnlan altm 

vo gtlınftş l§lem~U atlar UstUndo zafer
den döner gibi halkı yarıp gctenlcr, &r· 

kalarmda beyaz gömlekli köle ''e cari
yelerile salma salına ısediyosine binen 
kibar kadınlar vardı. 

Teodora ertesi sabah kadar uyudu. 
Sonra kalktı. Tuvaletini yaptı, mavi bir 
elbise ıfydl. 
Hazım avluıundan geçerken birbir. 

Jerbıe ~eriyorlardı: 

- Jıı. Teodora! .. KonıtantJnopli'ntn 
metbur hipodrom g11ıelt... • 

- YOs bhı kltlntn, onu alkrtl&malc
taıı aealerl Jmılırdı. 

Teodora senelerdenberl üzak kaldıfı 

blr hazzın ilk damlalarmr yeniden fçt. 
YQrda. Bu ona bir kenarda unutulup da 
eatfyen bir ~bm tadını veriyordu. 

Yanma katılan Jallvuz ona dört tlyat. 
ro fmDJ 116yledl. Bun1a.n tanımıyordu. 
J'abt bethıclaln1 llSyledifi zaman dur. 
du; adamın sl5zlertnln içine bakarak •e
vlııcle 110rdu: 

- Muedanya mı? 
- Evet.. Eski bir daııaöz... Şimdi u. 

yatro i~lctfyor. En ı;tızel kn:lar ondadır. 
Fakat bu kızlar sahneden dyade zen
ginlerin dyateUerlnde dansedcrler. 

- Bfzansta bulunmuıı mu? 
- Oradan geldi. 
- Bent oraya götUr! 
Masedonya onu gerçekten bir abla, 

hatta anne gibi karııladı. Eski ~lerl 
hasretle andı. Bizo.nstan ayrıldığı için 
iyi yapmadrfrıu IÖyledf. Sonra f!Ave e~ 
ti: 

- Fakat ıtındl yemJn ederim kf ıc
rıin en cUzeI ıa.manmdır ve Antakya. 
nm eğlenceleri Bizanstakilerden o ka
dar qağı defilcUr. Hattı buranın ho
vnrdalarmı oradakilerden UatUn sayabf. 
lirim. Cofu IOYdan aoptaıı zengin olduk
tan için daha kibaidıtlar. 

-Sevgili '.Masedonyam, tiyatroda ve 
hJpodromda ne olmak mUmkünııe oldum. 
Na ıtJrmek mllmkilnıe gördUm. Vaktl
le ~t parl&mı1 olanlarm otuzdan, 'hele 

kırktan sonra çektiklerini de biUyorum.. 
Artık para yapmak, zengin olmak, hJç 
dcğllıse bir zengine ballanmak tsUyo. 
rum. Antakya bana bu?ıu verebllir ın1? 

- Hakkm var sevgili 'İ'eodonı.! Son 
görUıUmdenberl sen çok aeyler öğren
mipln. Antakyayı seveeekıln. AnUJa. 
rm burada cevapsız k&lmıyabillr. Sonra 
ellinden gelen her yardımı yapacağıma 
inan! HattA istemezsen ııahneyede çık
ma! 

- Hayır, çıkarım. Biz orada daha 
güzel gö:ilnUrUz. Sana da eanmm ki 

faydalı olur. 
- Onıı. rsüpbeml var? O kadar lyilfn 

ki Teodora! ..• 
lki P.ski arkada§ bir defa daha kucak

la§ıp öpUştUler. 

Bir kaç gUn sonra Maııodomya'nın u. 
yattoau ağzına kadat dolmu~tu. Hem 
de bunlann bUyUk bir kmmı Antk;>'antn 
tanınmış ve seçilmiş meanlanydı. 

:rcodora sahnede bUtOn lbtlpmile 
görllndll ve onun dolgun k!Vf&klıfı ıeytr 
cileri coşturdu. 
Artık koca eehirde hemen hemen yaJ. 

nız o konu§Uluyor; onun adına yapılan 

§arkılar söyleniyordu. 
Mnsedomyanm e\·ine yerleşm{JU. Sa. 

bahlan bu evin önllnde bUyUk çlçek d.,. 
moUerl ve boyunları bUkUJt Afık!ar g~ 
rUIUyordu. Hemen her ıün ıehrin en 
zengin ho\oardalan çeı:It renkli kölelerin 
ıa.,ıdıklan ipek perdeli, kuş tU~1lndeıı 

mlnderıt sedlyclcr içinde evin kapı.sına 
geliyorlar; tfçek ve mllce\•her sunuyor
lar: fa.kat hediyeleri e§lkten qtıft hal
de onlar çekilip gltmeğe mecbur ola
yorlardı. 

Teodoranm k&lbl açılmaz bir kale ka
pımıdan !arkattdı. 

Maısedomyanın yqlı doatu ve dramlar 
yazan LMyos Tcodoraya flSyle diyordu: 

- Kapalı kutu merak uyandınr. Aek, 
bir düğUmU çözmek nrzusundan ibaret.
Ur. lçlnl ve dıtmr tam nılnaııile ~n vo 
gösteren kadın kaybeder. 

Ziyafete çağıranlann çofuiıa gfttpe. 
mek için sudan bahaneler buluyordu. 
Bazı pek mUhtın oWılua da iki dosWe 
birlikte gidiyor; dıuuıetmlyor; gönillle. 
ro iri kara gCizlerinin alevini, beyaz ve 
iç gıcıklıyan vücudunun nehvetini döke. 
rek aymıyordu. Antaltya kibarlan ara.. 
smda güzelliği kadar ıekfuıt da pek ça. 
buk tanmdr. 

- GUzc1 kadın, niçin bana gelmiyor. 
eun? 

Diye önUnde diz çöktllkleri zamarı, 

kızlığmda olduğu gibi cevap veriyordu: 

- Daha evvel bqka bir yete uğra. 
mak lbmıl 

- Nereye? 
- Kiliseye ... 

Hayatrnm bQUln nWetaıan oaan vn. 
cuduna atnmlt bir koku hallnde ardın

dan ıetmeseydi ve llma bir sanwıda An 
takyanm meıhur kale duftrlarnu bile 
qmuaydı o colrtan bir prenıeı gtbl ya. 
eamafa baıılardr. 

Kızlar nlpnlılannm, babalar ofuJJan. 
nı, kadınlar kocalanıu bir lllılrbudan 

salmurcaama ondan uzak bulundurmafa 
çalqıyorlardı. 

Sonbahann ilk ıtbılerlydi; kale du
·varlarmm bozuk yerleri çabuce.t dOzeJ. 
tJ.Uyor; 110kakl&r temJatenJyordu. Devri. 

er llklqmlf, ıehlrde ıezen uker ~falmq 
tL Vali Galiııltoa mhh askerlerbıln ba. 
ımda ve at llitUndo oehrl dol~·ordu. 

Masedomya, Teodoraya bliyUk bir ııe
vlnçle haber verdi: 

- Jllstiyanoa Mısırdan dönilyormUf. 
lld gUn eonra bUrada olacak! 

Tedora ona bakıp kaldı. 
Arkadqmm gözlerinde ümit panlt:Jia. 

n vardı: 

- Sen gittlltten 10nra bizim fırkaya 
daha eık ıeltrdi. Ona bir kaç daiısöz ta
nrtmııtmı. Fakat hiç biri, bir prensesle 
yatıp kalkmanın usulUnU bilemedi. Be. 
ni unutmasına lmkln l'Ok. 

Eski hlkAyelerl mun uzun a~attık. 
tan sonra genç kadmı 6pUyor: 

- Valinin vcrecelf ziyafete btzJ de 
çağnınalan lAımı. LMyot'u g<Sndereylm 
de bir yolunu bulup hatırlatcn! Valiye 
gUvenilmez, papu 'bf&h blr herlf ... 

Diyordu. 

(Ar7«M'ı var) 

Onbir çocuk 
babası ihtiyar 

VegAne arzusu tekrar 
şehirden köye 

dönmek 
On bir çocuk babası Ahmet oğlu 

Musta!a, çocuklarını bir arada göste
ren fotoğrafı ba
na uzatırken, göz.. 
lerinl onlardan a. 
yıramadı ve fo. 
toğraf ı vermeden 
derin bir hayran• 
lıkla birer birer 
bir daha sUzdU. 

- Çocuklarım. 

zı çok mu seviyor. 
sun uz?. 

- Onlardan uzak dlinya bana ka
ranlık oluyor. Sokakla bir çocuk gör
dUın mü gözlerim yaşarıyor .. . Hasret 
var içimde .. 

Meraklı haya.tını anlattı: 

- Ben Sivasın Zara. kaza.sının Kap. 
lan köyUndenim. §imdi de Cerrahpa. 
ıada on sekiz lira aylıkla bekçlllk ya· 
pıyorum. Köyde on bir çocuk iki ka
nmdan ba§ka Uç kız kardq, Uç oğlan 
katdefim, annem ve babam var. 

- Onlan da sen mi geçindiriyor· 
!un?. 

- Hepai bana bakıyorlar. Arazim 
de yoktur. İlıtanbula geldiğim iki se
ne oluyor. Bir ene bo~ta gemim. 
V aktile benim yanımda ça.llf&ll biri.. 
nin EyUptekl ahırında yattım. Sonra 
fı buldum; buldum ama ayda 18 lira 
elime geçiyor. 

Cebinden birkaç kAğıt çıkardı. Bun
lar, it için, arazi için verdiği lstldalar 
ra gelen cevaplardı. Bqvekruetten 
lnhlaarlar idaresine ha.vale edilen bir 
latiduma inhlaarlar idaresi cevap ve. 
rlyor: .. MUltahdemin eanatinin inU· 
hap l&Wıiyetl mUlh&kat fdarelerim!· 
• verilmlı olması Jtlbariyle durumu. 
nuzun tetkiki ve gereğinin size bildL 
rllmeal lilzUmu Sivas İnhisarlar mu. 
dlltlllğüne ya.zılmıotır. Neticeye intl· 
zar etmeniz zanırfdlr.,, 

- ,Bqkı:ı. cevap alamadınız mı?. 
- Bekliyoruz i~te .. Beklemek l!zım. 

mıa,. 

Arazi tçfn müracaata. da gelen ce
vapta "halen arazi k8Jlunu çıkmadığı 
ve arazi kanunu çıktığrnda müracaa
tının nazarı itibare alınacağı anl~ıl
mıştır,. denllmekte ... 

- Daha çok milracaatlerlm var, 
dedi. Birçok istfdalar verdim. Günler. 
ce on parasız belki bir ıey olur diye 
koştum. Bir vakit münhal varmış. A
ta.tUrk köprüsünde bekçilik istedim. 
lıtldamı birçok yerlere gönderdim. 
Olmadı. Nihayet mahalle bekçiliği 

vcrdller. Allah nw olsun.. ama işte 
bu ay· on sekiz lira geçti elime. İki 
buçuk eenedir köye gidemedim.. Böy· 
le olUl'I& beo eene daha gidemem ve 
çocuklanmı göremem.,, 

Mustafaya karılarını ~rdum: 
- Eskiden evleıunfttim, dedi. 11k 

kanm HUımayı aldıfım va.kit 16 ya. 
şmda idim. Üç sene çocuğum olma
yınca babam Halime ile evlendirdi. 
Bir eene sonra çocuğum oldu. Bundan 
sonra birinci karım da doğurmağa 

ha.olamasın mı. Şimdi, Cemal, Kemal, 
Sa.mi, Şeref, Mehmet adlarında 'bel 
çocuğum, Kıymet, Kudret, Rebia, Ha-
ce hanım F.dibe adla.rmda da &ltı kı· 
znn var.,, 

MUltafa bir müddet dUştindUkten 
eonra mkılarak: 

- Eğer, dedi; iki buçuk seneyi 
İltanbulda geçirmeseydim §imdi on 
uç· çocuğum olacaktı.,, 
Muıtafa tstanbulda. azap içindedir: 

- Dağların suyı.ı bo§wıa. akıyor. 
Kösedağmm karlan yazı kı§ı pa.rıldr
yor. Ben burada mUbarek ekmeği de 
ytyemtyorum. Terkoe auyu midemi 
bôzuyor. On bir evl!t babası oldufuın 
gibi elha.mdUJ111Ah taşı toprağı parça· 
layabllecek kuvvetim de var. Bana 
memleketime yakm bir iş veraeler 
tren iawyonlarmda, Tuzlada, her §e. 

ye kanaat ederdim. Çall§ır, evllt ye
tlttfrirlm. Çocuklanmm hiç birini O· 

kutamadım. Dedem vaktile nahiye 
mUdUrU idi. Şimdi okuyanımız kalma.. 
dı· Hiç olmazsa birkaç çocuğumun o
k~ olmasını g8rınek isterdim. ls· 
tanbutda bana be~ yilz lira verseler 
gözüm yok. Memleketime yakm bir 
yerde on bee liraya bUe kanaat eder, 

Almanya der.ızterde yeni bir korsan 
harbı mı hazırhyor ? 

v 

Denizlerde gizli bir 
silah deposu 

27 Kanunusanide, uzun arll.{jtırmalar. 

dan fl<>nra, mUukUlMla girilebilen bir 
mağarada bir mavna bulundu. Mağara 
denizin tesiri ne ormanın alt.nida., knya.-

lıklanıi içine oyulmu§tu.Sular mağaranın 
içine giriyordu. Mavnada su içinde bu
lunuyordu. Mavnada kilrekleri de vardı. 
Kürekler mavnanın iı;ine alınmış ve 

bağlannu§tı. 

Mağaranm bulunduğu ycrd~n lJir mil 
kadar uzakta, Almanların ycrlcı;mlş ve 
bazı ziraatte mc!}gul oldukları bir yer 

vardı. 

Mağarayı haber verenler yerli ahali 
olmuatu. Onların verdiği maliımat üze
rine yapılan ara§tırmalarda bir çok mu. 
hhnmat sandığı bulundu. 

Bu ıırada, Afrtkanm &&rP ısa.bilinde, 

yUzba§ı ton L... VUhelmıaven konan 
mektebinin mUdUrlUğtinll bir mUddet i
çin bırakarak, bir bqka vazifeye doğru 
gidiyordu. 

Ytlzbqı fon L. .• , kendi yatı ile yaplı
iı bu ıeyahatte, Kanarya, ldoaamedea 
ve Anglo'dan geçerek, Alman kuV\·eue. 
rlnl teft.lt ediyor ve sayıyordu. Biliyor
du ki, Uç scnedenberi, tnglltere, Afrika 
garbmdald deniz Uilerlnt kuvvetlendir· 
mek için çok ça111ıyordu. Frltavn bir 
harp Umanı haline gelmilti. Keptavn•
dald takviye ve lııUhkAm teataatma mu. 
yonlarca lira eartedilmiftJ. 

Fon L ... anlaniıttr ki, lngiltere SUveyt 
kanalınm kapanmak ihtlmalin1 gözöntın
de tutuyor ve ona göre tedbir alıyordu. 
SUveyt kanalı kapanına Inglltere, eıki 
yoldan lılemefe, yani Kap burnundan 
geçmefe mecbur olacaktı. 
Yüzbqı fon L. .. , bir korsan sıfatı lte, 

bu sahillerde yardımcı gemilere denlı: 

UAU olacak yer bulunup bulunmadığını 
tetkik etmek Wemı,u. Tet.klklerlnde 
de bu ll&hlllerin oraııına, buruma yaka
cak madde, cephane gizlemek kabil ol
duğunu ,.e bazı mesuli:,·cUeıi araziye 
yüklemenin mUmkiln olacafmı glSrmilf
tU. 

MUSTF •• MLEKKI,ERE TAYYARE 

Angola'nm Alman korsanlarına, ln· 
gtltero ve Franaanm deniz yoUanm kes 
mek hususunda mUsalt bir yer ve mü
himmat ve taae Ussil kurulabilecek bir 
mevki olacağı ıannedllmlyor. Fakat, 
buna mukabil Liberya, icabında bu işi 
gl5rebllir. 
YUzba§ı L... Grinvil'de dcmirlcyor. 

Burası Liberyanm bir limanıdır. Gemiye 
on, on bet kişi geliyor. Bunlar Liberya. 
da yerleşmiş ve ziraaUe veya. ticaretle 
mefgUl olan Almanlardır. 
YUzp~ L ... gittikten bir kaç gUp son

ra, 4300 tonluk, Golgvcc l.sııılndeki bir 
yUk gemisi, Grinvil'o gclmif ve 1200 

ton yük çıkarmıştır. Bunlarm oradaki 
Alman ztraatçlterine alt ziraat ô.letıerl 

olduğu söyleniyordu. 
Fakat erteıi gUnden itibaren bu Al· 

man ziraatçı ve tllccarlarmm kendileri
ne ait tayyarelerle Grlnvil'den Konak. 
rl'yo &idlp geldikleri görUlıneğe başlan-
dı. 

ısmstz v APUR 

JC!nunusanlde, Btssaıos adalan a.rn. 
smda bir Alman gemisi daha karaya o
turmuııtu. Ben bu takım adalan bilirim. 
Karaya oturan gemiy! g<5rllnce buraya 
kadar nasıl geldiğine hayret ettlın. Bu. 
raya kadar gelebilmek için adaların ha. 
rltasmı pek tyt bilmek JAımıdı. 

Geminin mahiyeti tayin olunamamı§t.r. 
Daha doğruıu, t&j1n etmeğe cesaret e. 
dilebilmemffµ. Çünkü, siyasi bir h!diso 
çıkannalttan korlculuYordu. 

Bu meçhul gemide yUk olarak ne var 
dJ? 

Btnbaıı Allen Grin lte beraber gemf. 
ye çıktık. Gemi sağ taratma yatmretı. 

gene geçinirim. 
Yurt çocuğu Muatafanm temiz ar

,zUlan, her TilrkU mütelıusis edecek 
derecede yüksektir. Buna o da inanr
yor fa.kat: 

- Bilmiyorum, diyor. Derdimi 
anlatamıyorum, talihsiz miyim. Ben 
çalıemak istiyorum. Arazi istiyorum. 
Ama Umidlmi kesmedim. Elbette der. 
dimi dınliyecekler .• 

Raptan köprilsftndc ve kıçmda bUyilk 
rahneler açılmıştı. 

Geminin makine aksıımı sular alUn· 

da butunuyordu. 
A§ab'l lndirllen yerli bir dalgıç ambar

lan dolaşmıştı. Bir 5ey bulamamış, bü. 
tun ambarlar bo§mu3 ... Gemi, battığı es
nada dinamitle berhava. edilmek islen
mi:ıti. Patlayıcı rnnddelerln tesiri ile her 
~rar delikdeııik olmugtu. 

O günlerde bu civarda böyle bir ge
minin gcldl~inden klmeenln haberi yok
tu. Buna, doğrusu çok hayret etmiştim. 
Binbnşı Allen Grin: 

- Gayet basit, dedi. Gc!Dinin sa.bibi, 
kaptanı, tayfa.lan buraya geldiklerin
den kimısenln haberi olmamumı lste
mi3lerdlr. Hakikaten, buraya ne ara
mağa geldikleri de herkesin merakmr 
mucip olacaktı. 

Bu suretle, Umman denizinde, Arabis
tan, Şarki ve Garbl Afrika eahillerlnde 
yaptığım ve bir ııeno kadar ıllren seya. 
haUerde, bu kıyılarda •'Uberzl abtay. 
lung,, teıldlltmm lzlcrlnl bulmuıtum. 

Fransaya k&l"fl en merhametsiz bir 
harp hurrlamalcta olan kimselerle kar. 
ııılqmııtmı. Ştaynhavzer'l. Brant'ı tanı

dmı. YUzbqr fon L ... fle beraber yolcu
luk ettim. 

Bunlar, benim tarennda. ldltum dav
ranmak ihtiyatını bile gl5atennedller ve 
anladım ki, onlar tu kanaatte idiler: 
Fransayı tehdit eden sesler ~Uerde du-
yulmaktadır. ı. Dalmav. 

-SON-

Yeni Şileplerimiz Hareket 
Hazırlıiı Yapıyor 

Yeni demir ve bakır §ileplerimiz 
hareket hazırlıkların~ ba§l8.Ull§la.rdır. 
Bu v.apur.la.rm yapacağı seferler- için 
§Jlepçilik 61rketi ~ program hazır· 
lamaktadır. 

Program Denizbank idaresince tet, 
kik edildikten sonra tatbik mevkiine 
konulacaktır. 

Şileplcrimiz Zongulda.ktan Ma.rsil -
yaya kömür taşıyacakla.rclır. Gelecek 
yıl sonlarına kadar Zongulda.ktan 
Marsilya limanma 40 bin ton köıxıür 
taşınacaktır. Önilınüzdeki sene §ilep
ler Amerlkaya da Jr;liyecektir. 

,-KURUN-, 
ABONE TARlFESl 

llemlekel Memleket 
tçind• dııında 

Aylık 95 l~S KTJ. 
3 aylık 260 425 • 
6 aylık '7& no • 
Yıllık 900 1600 • 

fımfe!ınden Ilalkao l>lrllği için ayda 
otuz lı;uru, dOşillilr. POlta birliğine slr
mi)·en yerlere ayda yt?tmit beşer kuruş 
ıonımcdillr, 

Abono kaydını blldlren meklup Te 

telgraf Ocretını. abone parasının posta 
t'eya banka Ue yollama QcreUnl idare 
kendi üzerine alır. 

TDrktuenln hır posta merke:lndc 

IWHUN'a abone ua:ılır. 

Adres de:ıştırmc Ocr:: kuruştu) 

Dünkü Hava 
Hava :\Urdun do~u bölgesi tıe Orta A08' 

dolunun cenup ve Karadenh:in şark 1'1' 

&ımlanndo cok bulutlu ve mevzii ydı~ıı. 
diJer bingelerinde açık ıeçmiş, riizgArlıı~; 
umumiyetle olmall istikamellen Karadel1de 
kıyılarında orta kuvvetle, dl~cr )'erler 
hant olnrok geçmiştir. 

t' Diln tstanbulda havıı acıktı. Rüzgftr c111 
nubl garbi den saniyede 1 - 3 metre h•; 6 
esmiştir. Saat 1' de hava taz)·lkl 16 ~ 
milimetre idi. Sühunet en yüksek 29.6, 
düşük 8 santigrat k:ıydolunmuştur. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
1 

• 1 b ~ ettf4 
llastalıOı tabip raporıu e te cuuun 4, 

cihetle lıtanbulda bir mi1ddet daha ı:al~~fl 
.sına müsaade tdllml~ olan Auıe sıı rıe 
dün ıehrlml:dtn Avrupaua mUteoeccl 
hareket elmlştlr. f11W 

Bu 111retle son sultan da memleketi 
rf~n çıltmış fııılunmaktadır. 



Yarı Şaka: 

Kadından Memur 
Yazan: Dr. cemil Süleyman Balkan memleketleri arasında 

Kadından me' mur ... hiçde fena ol· 
mıyor. Bakıyorum, bütün gün, makina 
gibi çalıııyorlar; başları önlerinde, ter· 
biyeli terbiyeli <laima bir şeyle meşgul 
gibiı ağır başlı bir oturuşları var, insa· 
nın ğöğsü kabarıyor. Yazacak okuyacak 
bir ıeyleri olmasa bile yazıyormuş ok:r 
yormu§ gibi görün;iyorlar ... 

Hasbelmaslaha sık sık oğradığım bir 
.dairede tanıdığım bir katip hanım var. 
Ne zaman odaya girsem, gÖzleri inik 
bir şeyle meşgul görürüm. Böyle, gü
nün bütün saatlerinde ne okur, ne ya· 
zar? bir türlü aklım ermez. Bir g:.in 
merak ettim. Yanından geçerken gözü· 
rnün kuyrugıyle bakdım selamladı. Göz 
ünün i~ini ilk defa görüyordum. Fakat 
ciinuyclı, karamıydr, maimiydi, yeşil -
miydi? .. hala farkında değilim. ismi. Ka 
tip, hanım ... Fakat ne sür'atli yazar, ye· 
ni harfleri ne su gibi okur, hayret ede· 
rim. Makinada çalışırken ıokadar par· 
makları görünmayorki, içime itimad 
gelmiyor. Yaı.dığmı okuyorum, tek vir 
gülüne kadar bir yanlışı yok!.... O ne 
makinalaşmzş parmaklardır yarabbi! .. 
Bir gün onun gibi tecrübe edeyim de· 
diıll, klavyeler birbirine geçdi; tuşların 
rnafsalları yerinden frrlıyordu. Erkek 
neka.dar çabuk yazsa -0lmuyor; ;hem 
yakışmıyor. ya gözlerini açıy•r; ya di
lini çıkarıyor; ya çenesini oynatıyor. 

Katip hanımın çehresine bakıyorum, 

fil dişinden bir 'biblo gibi, yüzünün bir 
çizgisi deği~eden, sanki akryor; yük -
sekden kendini bırakan bir s;i1ün gibi 
süzülüyor. Kimhilir, kemikleri hakıyka· 
ten fil dişin.denmidir, bağaya sellüloide 
benzer şeffaf bir maddedenmidir? .. Vu
ruılarr okadar tatlı, okadar ahenkli ..• 
Tık tık tıkı tık tık tık cızzzz ... . 
tılc tık tıkı tık tık tik cızzz ... . 
Makina sesi değil, mil.siki nağmesi!.. 
Bimen efendi bey'babammn kürdili 

~.:em yahut acemli kürdi nağmelerine 
tahammül cdemiyorumda katip hanım 

krzıınzn parmaklarının 9kardığr ahenk· 
li ahenkli tıkırtılardan. oynak bir rum· 
ba; parçası dinler gibi .zevk ve ne§'e a
lıyorum. Bir gün giliba onunda nazarr 
dikkatini celp ~tmi§ otacak ki: 

- Galiba makinaya ço:C merakınır 

var ... dedi. 
- Hiyır,kmm, dedim. Makinaya. 

ınerikım yok. Nasıl oluyorda bu fildişi 
parmakların altında makina dile gelmi· 
:Yor diye dü1:.inüyorum. 

Gülerek: 
- Hoş söylüyorsunuz doktor bey ... 
Birde dost bir avukatın bürosunda, 

·daktilo bir hamm tanıyorum. O bir dak
tilo değil, Venüs .dö Milonun şiirden 
güzeUikden yoğrulmuş bir heykeli ... 
.Makinanın başında mevzun ve muhte
}eın bir oturuşu var onu avukatın esiri, 
•v-ukatmr onun esiri ... l:elli değil. 

- Şu ilamm kopyasını reca etsem, 
&ize zahmet vermiş olurmuyum? ... 

- Nisin zahmet olsun efendim, va
zifem! 

· - Estağfirullah ! ... 
Bir gün 'bir tesadüf oldu, daktilo ha· 

111nu, pencerenin kenarına çekilmi~. 
toll'lan okurken. avukatıda kan ter için· 
de uzun bir kararnameyi tek parmakla 
lrazınıya çalışır!:en gördüm. Kıyam.ıyo -
tull'l diyemedide: 

.:ı - Egzersis olsun diye yazıyorum ..• 
l.ICdi. 

t l'ek parmakla egzersizmi olur? ... Ka
~ısını boşayıpda daktiloya nışanlandığı 
p atcı•n anladık. Egıersis de:f-1. staj ya· 

1Yornıuş! ... 

•d~~ak~katen çok dt ğ ~rli zeki bir kızdı 
il 1Y.e ışlerini okadar. kavramışdrki, ba· 
<:~ hır akıl öğretti, kc;•.;a bir davayı iki 
'ita Sede kazanı verdim. Zekisi de haki-
~~ çok şeytan oluyor!... 
Sır ayak ıl.izerinde bin i§ görüyor!... 

o] onra, kadrndan me'mur, nüluzluda 
lıYor. 

~;:Müdür bey .. Naci sok iyi çocukdur. 
dt.Q· 1 ~r, maaşına b:n kuruş zammediniz 
~ap:~ bitti.. Artık sen, istediğin kadar 

!\! ap~ ~olaş, bak para edermi? ... 
lı§h• ilanıafı hakkrnı söylemeli. Çok ça· 

JOrJar· m t . 
'oııa • un azam ış yapıyorlar. Ma· 

tının .. .. 
Sırlltda ustu ter temiz .. dosyalar bir 
rıal'l · '. Lazım olur üzerine hesap ya· 
tilli ırı. ~ıye eski zarfları, sigara paketle
~i tt tçınden çıkan ilan kağıtlarım b:le 

Kurşun kalemlerini bir.kibrit boyuna 
ininceye kadar kullanıyorlar. 

Mürekkebin suyu ı..~masm diye hok· 
kanın üstüne mukc:.vvadan kapak yapı· 

yorlar .... 
Erkek me'mur böylemı ya? ... 

İçleri sıkıldıkça~ şeker kamı~~ . gi~i, 
kalem saplarını çignerler; satır ıgrı gıt
ti diye koca esericedid kağ1tlarını bu· 

Şturur buru}turur sepete atarlar: 
ru d .. 
masaların :üstüne hokkayı evırırler; 

vapur seferleri başladı 
Lovçen ismindeki Yugoslav gemisi 
limanımıza geldi ve Köstence ye 

dün 
gitti 

Kırşehir felaketze
deleri menfaatine 

canım •.:eviz kaplamaları sigara ile be· 
nek benek yakarlar issizlikten bunal· 
dıkça ceplerinden çakıyı çıkarırlar ya· 
zı hanelerin kenarına çetele yaparlar. .. 

_ Sami bey .. J::ugün gene geç kal · 

dınız .... 
_ Kayın valide rahatsızdı doktora 

Büyük ~ir kon·
ser hazırlanıyor 

Balkan Rnlaı:ıtı ekonomik konse~·in ı 
verdi~i karar neticesinde. antanta da

hil m 'mlcketlerin limanları arasında 

do;;ruclan doğruya sefer yapmağa baş. 
lıyan ilk Yugo:;lav gemisi (LoYçeu) Yu

gosla,·yanın Susek limanından hareket
le Atina.ya gitmiş ve diin ı:;ehri.mize gı>}. 
miştir. 

Gazino ve 
kahvelerde 

I : ..... Iktan Tarife Harici Para 
Alan Cezalanacak 

Sayfiycler<leki lokanta, gazino ve 
kahvcl1.ırdeki tasdikli fiyat tarifesinin 
halkın görebilccrği bir yere asılması 
lüzumu geçrn ~ene sonuna doğru kon
muştu. 

götürdüm .... 
_ Be.dri bey .. iki gündür vazifeyi ge-

ne serdiniz ... 
_ Refikam cariyenizin sinirleri üs-

tündeydi. Bırakamadım .... 
_ İşte.kadın me'mur böyle değil... 
Kocaları yatakda inim inim inlese: 
_ Benim vaktim yok, vazifeye ye· 

tişeceğim. Ayşeye söyle, su ısıtsın. A· 
yaklarını hardallr suya koy geçer ... 
.der, arkasına bakmadan kapıdan fırlar. 
Bundan iyi me' murmu olur? 

Fakat bir de bunun köl!li tarafı 

var: 
Mesela bizim hanım da ne yaptr 

aptr, emsali gibi o da memur oldu. 
y ' T h T Öyle ya niçin olmasın... a sı ı var 
görgüsü var. Şöyle böyle dört lisan 
bilir Hem nasrl bilir? .. Arapçayı, a· 
ymları çatlatarak söyler. Fransız~a~, 
nlan geveleyerek konuşur; ben bılmı
yorum ama hele Almancası harikadır. 
o dısarda, üst kattaki Alm::n karısryle 
görü;ürken, radiyo açık kalmış zanne· 

derim. 
(Malumya birin: doya doya çekişdi-

rebilmek için iptida medhetmelidir) 
Onun zaif tarafx yalınız kendi lisanı

dır. (ARZU) yu, ayın, rı, dad, vavla 
yazar.dı. Yeni harfler. onu bu cahilden· 
de kurtardı. Şimdi Türkçey~e trpkı bc-
0nim gibi okuyor, benim gibi yazıyor ... 

Keşki okumasaydı, keşki yazmasay
dı .. Çoluğuyla çocuğuyla evinde ne ka· 
dın kadıncık oturuyordu .. Bana haya -
tın yükünü sezdirmiyordu. Şimdi öy · 

lemi ya? ... 
Kahvealtı masasının hazırlanınasım 

beklemeye tahaınmaı edemiyorda, oca· 
ğın üzerinden çay.danlığt kapıyor, ağ
zına bir ~eker alıyor; acı çayı, ağzı kav 
rula ı<avrula üç yudumda çekiyor; fin
canı sokak kapısının önüne bırakarak, 
avurdunda koca bir ekmek parçasıyle 
<lışanya fırlıyor ... 

-eNereye hanım? .. biraz bana bak· 

sana ... 
- Bakacak makacak vaktim yok. On 

dakika kaldr .. imzaya yetişemiyeceğim .. 
- Allah Allah!. Bu gün ne pişecek 

bir şey söylemedin ... 
- Ne pişerse pişsin. İşte kasap .. işte 

zerzevatcı .... 
On iki yaşında bir kız var. O ne ya-

pabilir? .. 
Cemile. Git bari. yarım kilo et, bir 

kilo bezelye getir. iri, göbekli marul 

varsa, iki tanede marul al.. 
Sağ olsun salata olmazsa akşama 

kıyameti koparır .. 
Yemek kendi kendin-: :-ıi~mez ya. WBe- ı 

zelyanrn ayıklaması var, s:>ganın dogra· 
(Sonıt 10 uncu sayı/ada) 1 

Resöml~ 
Hacanseoerr: 

Kırşehir zelzelesinde zarar gören 
yurttaşlarımıza yardım edenlere mah. 
sus olmak üzere Beyoğlu halkevi ile 
Konservatuvar· tarafından müştere

ken bir Türk musiki konseri tertip e
dilmiştir. 

Bu konser 26 Mayıs Perşembe günü 
saat yirmi birde Fransız Tiyatrosun- \ 
da verilecektir. Konsere konservatu. 
\'ar icra heyetinden Sanatkar Münit 
Nurettin, Selçuk, Nuri Halil Poyraz, 
J{emençe Bayan Fahire Refik, kanuni 
Bayan Vecihe, kemani Reşat Erer, 
tanburi Refik Fersan, Tanburi Dürri 
'ruran, Udi Sedat öztoprak. Udi Cev
det Kozan iştirak edeceklerdir. 

Birinci kısımda Yusuf Paşanın se
gah peşrevi, Zaharyanın Çeşmi mey. 
gun bestesi, Kadıasker Mustafa tzze. 
tin "Doldur getir,, Mahmut Celalettin 
Paşanın "Değildi böyle evel., Hacı A· 
rifin ''Olmaz ilaç,. (Bahar oldu), Şev
kinin (Küı:ade talihim) lrtinin Yur • 
dun semaisi Yusuf Paşanın S~mai
si vardır. 

İkinci kısımda Itri, Salih Dede, Ze
kai Dede, Tanburi Mustafa Çavuşun, 
Rifat Beyin, Dede Efendinin, Şemset. 
tin Ziya. 'aıım ve·Sedat.öztoprakla
rın t:ıa.rkı, beste, sazsemaileri 'bulun
makta.dır. 

Kişede para ile bilet satılmıyacak
tır. Davetnameler Beyoğlu halkevinde 
verilmektedir. 

..,;___o_ 

Profesör Fatlnin 
konferansı 

Rasathane müdürü profesör Bay Fa
tin tarafından dün akşam Beyoğlu Hal
kevinde çok şayanı dikkat bir konfe

rans verilmiııtir. 
Profesör muasır heyet ilmini ilk de· 

fa Şarktan Garba nakleden büyük Türk 
ilimi Hasan Kaleli lbrahim hakkında. 
etraflı malumat vermiı;, sürekli bir su
rette alkışlanmıştır. 

Salonu dolduran dinleyiciler profesö
rü tebrik etmişlerdir. 

-n-o--

Kadıköy Halkevinde 
Konferans· 

Macaristanda Türk işlemeleri ı,e bun· 
ların A vrupaya tesiri hak!nnda etüdler 
ve neşriyat yapan ve bu defa tedkikat· 
ta bulunmak üzere Türkiyeyc gelmiş 

olan Bayan G. Palotay Ankarada bu hu· 
susa dair vermiş o1duğu ltonferansr 19, 
Mayıs Perşenbe akşaml saat 21 de kadr
köy Halkevinde Projeksiyonlu olarak 
verecekdir. 

Gemi dün limanımrzda bulunduğu .sı

rada, ~ehrimizin ileri gelenlerine ve 
matbuat erkanına, gemide mükellef bir 

ziyafet c:ckilmiştir. 
Oğleden ııonra, Yugoslav harbiye ve 

bahriye nazırı, gencraJ Mariç de gemi-

yi zayerct etmifitir. 
Gemi, akşam üzeri Köstenceye git-

miştir. 

BlR \ 'APUR YUN.\!\.'J,J MISAFlRLER 
Gt;IlliECEK 

Türk • Yunan ticaret Ofisi tarafından 
memleketimize bir seyahat tertip edil
miştir. Bu seyahat Hellas vapuru ile 
yapılacaktır. Bu vapurla 150 seyyah ge
locektr. Bunlar arasında Yunanistanrn 
tanınmış şahsi.yetleri vardır. Vapur beş 
Haziranda Çanakkale boğazından geçe

cek, Marmara adaları önünden geçerek 
lstanbula gelip boğazda bir cevelan ya. 
pacaktır. Sonra vapur Galata rıhtımına 
gelip yanaşacaktrr. 
A}ın altıncı günü saat sekiz buçukta 

seyanlar otomobillere binip Sultanah
mede gidecekler, Ayasofya müzesini, 
Sultanahmet camiini, Yerebatan sarayı
nı, Kü~ük Ayasofyayı gezeceklerdir. Oğ 
le yemeği otelde yenecek, sonra Top. 

kapı sarayı, KaTiye camii. ~arşi, evlfaf 
. ınlizçsi g~zUecektir., 

Ayın yedisinde saat on dörtte adala
ra gidilecek. gece yarı:sr dönülecektir. 

Seyyahlar ayın sekizinde Mudanyaya 
oradan Bursa.ya gidecekler, camileri ge 
Zİ[\ Uludağa çıkacaklar, geç Yakit Istan
bula döneceklerdir. 
Ayın dokuzunda Çanakkaleye gidilip 

Trova harabeleri, gezilip ertesi günü 
!ımire gidilecek, Ayasluk Ye Selçuk ha
ra heleri, ayın on birinde Bergama ha
rabeleri gezilecektir. 

Seyyahlar o gün akşama Yunanista. 
na döneceklerdir. 

--o--
Viyolonist iskender 

ı zmire Gitti 
Konservatuvar r.ıuallim muavinlerin· 

den ve Kadıköy Halkevi Orkestra şefi 
Viyolonist lske:lder Ardan İzmir Vila· 

yetinin daveti üzerine bir konser vermek 
üzere !zmire gitmişdir. 

-o--

Şehreminlilerin 
Felaketzedelere Yardımı 
Kırşehir zelzelesinden mustarip o

lan zavallı yurtta.§larm bu acıklr vazi. 
yetıerinden müteessir olan Şehremini 
civarındaki halk tarafından (270) li
ra iane olarak toplanmış ve Kızılaym 
Fatih ilçesine teslim edilmiştir. 

Belediye bu hususta şubelere bir ta
mim göndermiş. iri harflerle yazılm1ş 
bulunan tarifelerin muhakkak astml. 
masmın temini bildirilmiştir. 

Bundan başka halk fazla para alın
dığı takdirde zavıtaya ve belediye lk
tısat müdürlüğüne şikayet ederse der
hal alakadar hakkında tahkikat va. 
pılacaktır. · 

--o--
Dördüncü Vakıf Hanında 

Kiralar Artb 
Valde hanının yıkılmasmdan sonra 

Em in önü civarında bir kısım yazıha. 
ne \•e oda sahipleri oda bulamaz vazi
yete düşmüşlerdir. Bu fırsattan dük
kfuı ve han sahipleri istifadeye kalkı
şarak kiralıırın fiyatalrmr artırmış

lardır. 

Bu arada Evkaf idaretsi, döndücii 
Vakıf hanının kiralarını, arttırarak 

Ticaret odasına 500 lira, sanayi birli. 
ğine de 72 lira zam yapmıştır. Her i
ki idare Evkaf direktörlüğü nezdinde 
mukabil te§cbbüslere geçmiştir. 

--o-
Meyva V ~ Sebze Hala 

Bollanamadı 
Bu yıl havaların fazla yağmurlu ve 

bozuk geçmesi yüzünden yaz meyva 
ve sebzeleri henüz olgunla~mamıştır. · 

Geçen yıl bugünlerde bollaşmış ve 
ucuzlamış olan domates ve salatalrk 
p!yasada haHi pek azdır. 
Ayrıca, mütemadi yağmurlar yii.. 

zündcn yaz çiçekleri de olmamıştır. 
Yalnız bu sene enginar ve kabak bol
dur. 

Eyüp • Rami .Yolu 
Eyüple Rami arasındaki bozuk yo .. 

hın kışın çamurdan, yazın tozdan ge· 
çilemediği şikayet edilmiş. belediye 
tarafından bu yolun yapılmasına ka
rar verilmiştir. Belediye fen heyetince 
yolun keşfi yapılmaktadır. 

-o--

Ziraat Kongresi Geri 
Bırakıldı 

Ankaradan şehrinıiz.e gelen hal:ierler< 
göre Ziraat Vekaletince ve görlilen lü. 
zum üzerine ziraat Kongresi gelecek 
yıla bırakılmıştır. 

Kongrenin ruznamesi ile yeni zira. 
at Vekili Bay Faili Kurtoğlu meşgul 
ot m:ı.ktadır. 
Ayrıca seçl.l'en bir heyet de bu işt:e 

:Vekil ile birlikte ~alışmaktadır. 



-
Askeri hesap memurlarının 
terfileri hakkında bir layiha 
Al\kara, 17 (Telefonla) - Ordu

da muvazzaf olarak miistahdem eski 
aslterI hesap memurlıırmın terfi
leri ha](Jundaki kanuna. "eklenen 
kanun muvakkat ikinci maddesinin 
deği$tirllmeslne dair meclise bir lA
yiha Yerildi . Llylha esa81arına g~re 
askeri memurlar kanununun neşrin

den önce memurlar Ye askeri men
supları namı altında mUstahdem o
lup halen orduda muvazzaf olarak 
kullanılan askeri memur1afın bulun 
Oukları sınıflarındaki nasibları bir 
defaya ma.trsns 01mak nzcre dOrder 
een8 llefllyeblleö"ektir. 1şbu kanu-

nun tatbikinden sonra bir evvelki 
naslblarına. göre terfileri yapılan 

hesap memurlarının bu 8uretle isti
fade etmiş oldukları mU4det emsal 
lerine verilen dört sene nAslb ııerle
tlln'iesinden tenzil edildllttn sonra 
gerl:te kalan ı'ölıt:tara f~i'e !$tin na
slb ilerlemesinden istifade ettirile
cektir. 

Alacakları kıdemleri üietlne na
sib tarihleri tasdik edilecek olan as
ker! memurların tahdidi itn Mu§:ıne
ıeıer1 bir kanunu 1937 den ltitifren 
bir eene tec11 o1unacaıttrr. 

ç fC ıt 

Bir otomobil 
parçalandı 

.. -

Diln geee Gaatada Binkaar caad• 
•inde bUyUl( b1r .kaM OlDUftut. 

Gece saat onu on geçe vatman Sa
bahattinin idaresindeJti birinci mnki 
Haı-biye - l"auh tri.fiıtay itabüı lif. 
hane yokueunu inmiş, Jurnal Doryan 
gazetesinin önünden Bankaar cadd~ 
sine dbğru notriiıl Mr §ekilde ilerle
mi3tir. 

Tramvay arabası otuı metre kadar 
bir me!ale JCatetrniı, iilti Galata pos. 
tanesi öntlne geldiği sırada vatmad 
Sibaliattin :Kat~ clnetinden doğru 
süratle bir taksi otomobilinin geldiği.o 
ni görmiljtiif. 

General Mariç Hataydaki Fran .. 
dün geldi •• .. b·tı · 

Dost ve frlUftetlk YugoSJ&vyanın sa- ... c.a 1 1 rı 
ym Harbiye ve Bahriye nazırı ıeneral 
lllıiriç bera&eniiae li12ttlsf kafem dtr~k
törü Albay Yevronoviç olduğu halde diln 
sabah eelinmize gelmiıilr. 

Sayın misafr TUrlt ve Yugomv oay
raklarla. !!üslenen, Sirkeci isfaayonund& 
l8b.iibul vaiiei B. Muliiltin tJa(Gndiğ, 
emniyet direktörü Salih Kılıç, IeUnbuİ 
kumandam general Halis, m~rkez ku
mandanı generil lh!an, deniz kumanda
nı. Yugoslavya elçls1 B. Acemoviç, Yu
gosfavya f>a~onsolosu 'S. Vukotlç, ve 
konaolashanenin difer er'kinı Dtr muf
reze ıtiker, bando mızıka tarıitmdaıı 

karıttlanmııtır. 

Tü rkler aleyhine 
m fldahaleler 
f &ptyorlar 

Btışvekilin izahatı 
Ö't6tn0tiilin mtünd:eA H l20 nmn• 

ralı Kurtulut • Beyazıt tramvayı gelf:o 
yordu. Şoför Har'f>iye - Fatih tramva
yının ckitIDU1aı göriıeaiBe rağiıen 
1.oluna deva.D? etmiş, Kuttilldı • ~a;. 
art tramvayı ile Harbiye • Fatih tram
vlf.ı ajii lt&flifda iyiiİ. hizaya gel. 
dikleri bir sırada 1<>för bu iki araba
nın arasından geçmek iatemittir. 

General Mariç trenden inince de ken
disini kar§tlıyanlann ayrı ayn ellefinf 
sıkmıı, aonra, Yugoslav ve TUrlt mflll 
marıları hürmetle dinlenmiştir. 

İskenCl€run , 17 (Husush - Tescil 
muirnetesindelti yotsuzlııl<la.ta acvım· 
ü.nmaktaClır. Kırıkfüınaa htihbarat u· 
bftlett TUtkler 3leyhine rr.u8ıha1Elcr 
yapmaktadırlar bunlar.dan biri eı:t.:umlc 
ıunları sl>ylemi,tir. İyi Di!iniz'lti hepi
niz btr imtihan geçiriyorsunuz eger 
fransanrn tiuradan ayrrlacagını sanrror
!lanız aI<ta-n:y6raunuz Fransacla burada 
ltalaca'Jdır bu imtthan sonur.aa Fransa· 
ya dü!man o!anl:ır meydana çıxlcakdır. 
1stihb:ırat zabiti ımlyetincle bulunan 
hatayla c!laktsi c.Jmayan gayri Türk biri 
haltta hitatien görüyorsunuzya Fransa 
füzlmlidir Tiirtc ~azıf an1arın başına ge· 
lice'M:Jtri artik siz ali,:inun ..• 

(Ust. tarafı ı incide) 

nüllerimizde :mahfuz ol:ı.n ziyaretinin 
iadeai olduğunu ve avdet ederken 
Bwgar hükumetinin çok nazikane vu
lcubulan daveti üzerine memnuniyetle 
birkırç saat Sofyada tevakkuf ettiğini 
tebarüz ettirdi. 

Seyah:ıti.ıün tafsili.tını anlatırken 
Yugôslavya hudutlarına. girildiğinden 
itibaren orada bulunduğu müddetçe 
her ta.rafta dost ve müttefik Yugoslav 
htikilmet ve necip halkı tarafından 
Wımize ve Tllrk milletine karşı sa. 
mlıiıl '\1e canlı fezahüratta bulunuldu-

• il 
funu memnuniyetle kaydetti. 
<4ı~ugoslavyanın güzel payitahtında. 

gerek Naip Altes Prens Paul ne ve 
N&IP heyeü nruhterem :atalarile ve 
gerek Yugoalavya. Başvekili Ekselans 
~'8dinov1ç ne Vli1tub\ilan göliişme. 
~ki f.iltir" -vo göl'Uf t.evafukU ve 
Jl!9!k&ıı ant.ant.mm salabeti ve bunua 
aineliiıde mütezaylden inlripf etmek
ti" Olan Türk .. Y"ugölla~ döetluğu
:nun sanıimiliğl ve sajlamlı~ üzerinde 
bilhassa dıırdu. 

Naib Altes Preııtin vtı•diği öğle ye. 
mejillde Maje.te Valde Xıraliı:erurı 
bulunduğunu ayrrca •Jay&ttf. 

Ka~§llıkh söylenen nutuklatm.. ve 
inti$lr eden te&lifin itl,aGımız v~ı:hi. 
le haltııtatin bır ifade!tl oldu#unu Söy· 
ledi. Yugoslavya mebuslar reisile gö. 
rtltıne!criııde iki ~rM meclishfri aı.a
larının heyet halinde meıı.1leketlerimi
zi ve mecli~Ierini lca:tgılıklı :aiya.ret et. 
melcrinin darpif edildiğini Balkan 

. mUttefıkleıinin devlet adamlaı:ı ara • 
11ındıı olduğu kadaı- memleketim.iı:de 
mevcut ol&n mul1telif teuekküllerin 
mümessilleri arasında dahi k.ar§ılıklı 
ziyaretlerin yapılma.sının çok iyi ola. 
caimı il:ivcten izah etti. Fırka. grup 
~yeti umumiycailc Belgrad seyahati 
nakr<ındaki tafı:;ilil.ttan memnun ve 
mütehassis olduğunu sürekli alkı§lar
Ja ıösterdi. 

Başvekil snzü Sofyadaki tevakkuf 
~e ıürU~elere naklederek komeu ve 
~st Bulgar hilkümctinin ve muhtc. 
~em So1'ya halkının he.yetimizi çok 
sempatik bir tarzda kartıladıfmı ve 
Majeste Kıratın öğle yemeğine alıkoy
~uğunu ve gerek Majeste Kral ile, ge-
reı.t B'Jlgar B'qıVeıtiti ile yapılan ko
nu3malarm iki tara.ımı halisane dost
~k anulatmı ve Bulga:tlıtanm BQL 
~ Antantı aauile iyi kOlnluluk ve 
maai tqııikL temayuıatmm bir ifade
si o!duğunu memııuni.yet:l4 anlattı. 
l'akat. heyeti umumiyesl bu beyanatıı 
alllztlaı kaqılnd I. 

Başvekil bundan sonra. gUnUn diğer 
~him h~iaelerine temu ettf. Ha... 
taydaki son vaaiyeti tasvir ederıten 
cereyan etmekte olu intihabatın ba
§ında Türk lehine her tarafta nrt1a 
tezaliilrıtr cebir ve tlddetıe durdur
malc, Hatay halkını tehdit n ıtingft 
altmdaı kendi emellerine mUDkad et
lllıek iqRlı mandaı idaresinin maJQmat 
veya mtı.maı\aaue Bztaydl. TUrJUe.. 
re •• aıJefumum 'l'Urk taraftarlarına 
J'&Jdlaı wen.. muameleladc ve 
TlıriJlmnı --. mt• ııo,utımd: ı. 
tia tmımu vw icat edil• tUrltl ma.. · 
ıilettm .flriaJll nitlle maltlmattar 
ftıuyt ~ Wdtj1m ~le. 
rReı h~ inldplma Jialtim • 
clıNJ, ~ emin olan !imalara 
maı.. itidal ile mtıar edilmesini 
tam,.. etndftlr. 

İ(:inde lralunclbiomu Kflwım i8-
tilam emtı tedbil"ferin afmmaita oı.. 
d\ıfwlu ve bu" mt:vaMa e1ddf tlu,ft 
ve te§ebbüslerin yapıldıiuu iz.ah et. 
mittir .... 

Bu mevzuda. söz ilin tiiCipletdei 
bazıları sulh ve iyi geçinmek arzumUr
zun manda idatesinoe sa1i8timil edW. 
mekte olduğunu acı ve fij{Ayetli Mya
natlarile ileri Bürmü§tiif. ve Jiitipler• 
den Antalya mebuBU Rasil'i Kaplan, 
kardeşlerimizin evlerini bai'Mik, yara. 
Jamak, döğmek w ta.hk1t etmek sur9' 
tile her gün yeni bit SU1ıtıf ftll&l'U:& ıcaı. 

malarm& fieYitci durmaya ta:Kammü • 
lüınüz kalmamıştır. Diyerek haller ve 
dolıtluğu anlamak 'f6 talfdir etmft i,. 
temeyenlere kar11 daha başka türlü 
harekot etmek Jhim geJdiğiıli 8<SyJe. 
miş ve Ftanııa koloni memularıımı 
sı.ımlmiyetle tutmıyacak.J&rr iÖlderiMI 
inanmıyarak daha en•rjik hVeMt eta 
meai:ıi hükuJMtten ilWMiftir. 

Bl.§vekil tekra:t kütlilye felel!El1': 
Şimdi de ıiıe yeııi bir hal>er Ver!c .. 
ğim. Kuvvetle ümit ederim Jel, m.e~ 
mm olacak11ım1; demit ve Londtl&lld 
kredi miizakere1erinin Uf&hatıılı aöy. 
ledik\;en sonra müabet ıaeticeye varıl• 
dlğJn& va nmk&velenin ilDUll içkf\ ora.. 
dakl lteyetimiı& "1Al\.iyet verildifinl 
bih:lirmiıtir. 

Bu vedi ittni -.Vekil f\l tUntI• 
lıuln.& et.mittir: 

1 .... Mevcut klertng lf'steılmn de· 
va:mı \re daba il'1 i!ll__. Mlıilajllt., 
ritilmesi için alınan ~ti'ler. 

2 -- •• 1ktısadf işler için kr€df, 
3 - A.skerf mıltemt f!par1fle1"1 içtnı 

kredi. 

.Bu kredilerin heyeti mecmuası 
.16.000.0000 on altı milyon lngiliz u .. 
rasına baliğ olnıalCtachr. 

Fırka um-umi heyeti İngiliz müııa· 
sebatının yeni maddi bir ilades~ olan 
bu beyanatı hararetle alkıglamıttır. 

Sanai 
müesseseler 
Mtltehassıı Jellştlr
me Ocretl vermere 

mecbur tatutaıorlar 

Şoförün bu tahmini isabetli olma
QJğından otomobil iki tramvay araba
•• arasında :kalmış, yamyassı olmu§t 
liirçok yerleri praçalanmış, tramvay. 
la.r bu §iddelli .ademe neticeeinde 
taylardan çıkmı§}ardır. 

Karaköyden Taksime doğl'u giden 
S4ô numaralı vatman Nafiin ida.resill'" 
de buluaan Kurt.ulut • Beyasıt tram.. 
vayı. bet aetre k6dar ilerleınit, Mal• 
f..a elektrik- majazasmm kÖ§eeiiıde.o 
ki kaldnııma çıkmııtır "!Diğer tramvay 
ataıl>Mı da yoldan çikarak iki mette 
kadar yllrümil§t;Ut. 

Vatliıaalar derhal frenlere Jilkim 
oldwdanndan tramvay arabaları d&ha 
ta.zır. gidememitlerdir. 

Xuadan sonra Şiıhane :yokutu ba.ı 
3~ n6kta bekliyen 687 numaralı po. 
lil Abdurrahman yetipıİi1, tramvay
lar arasına ııkı§Blıt olan otomôbill 
muayene etmi§. fçerde bir .ka.dmı~ 
baygın yattı!ını, bir ihtiyar adallınl 
da feryat ettiğini görnıüştüıı. 
~mur ka»lları açmak isteRiit. fa .. 

. kıt kapılar enrek aıkı§tıjHıdaıt a
çamamı1; gotör yanındakio camı kıra. 
tak kadala erkifi gıİlartmqtır. ıt'a. 
ltat Ismaif ismindeki ihtiyarın sol lia. 
cajından yaralı olduğu görülmil§, sen 
Jorj hutahane&ine kaldırilmıttH'. Ka .. 
d'ma oir §CY olmamıştır. $of ör araıı ... 

Sayın misafir, bundan sonra asken 
teftiş ederek türkçe olarak: "Merhaba 
asker ... Diye selamlamrt. a11ker hep bir 
ağızdan "Sağ ol!., diye cevap v~rmie

tir. 
Bunu müteakip, otomobillerle Pera

palaa oteline gidHmittir. 
(;eneral Mariç PerapalM otelinde bir 

müddet istirahat ettikten ısonra valiyi 
makamn\da ziyaret etmiı, kumand•n· 
hklara da fiderek karf bırakırirjt.Jr. 
Oğle vaıtu, abideye Yugoslavya bay

rağının renklerini tqıyan muhtetem bir 
çelenk koymu9tur. 

Muhterem misafirimiZ, öğle yemeğini 

hu8upi olarak Perapalaa otelinde yedikw 
ten sonra otomobil~rıe lft1r<le bir ge
.Rııüyıipnuş, dün liınannnıza gelip Kö8-
tenceye gidell büyük Yugoslav vapuru
nu myar&t etrnijtir. 

™""' Marig ve yaverl, beraberle
riftde mihmtiRdailan ölduju halde dlln 
ıaütre~rt de jejmlfllr. 
Ak~ Yiiffiini wnlltenip, motörle 

Ha)'iarpep)'a ~ bOfük miHfir, 
kendisine tahsis edilen hul!lul!li trellle 
tedl1 saat ytrtni birlk!i, S)'l\i ıilefliiiriıle 

V6 Mlkm lm;YUk t~AJ\Urati ~An· 
kan)1i fifınitlit. 
Gen~rif Mari9; AnkarAYf tı)rarethl

W "9 :m~:raiGket ~llldelll •1~111h•ttet\ 
iOıtn ıeıttimize d6nere1C, burada üç 
,Un kakl6a1itır. 

Çin itler mıı, kaçtığı anlaşılmııtır. Neden son· 
ra otomobilin sahibi c>aln 7'eki başın- fCst t•tMı 1 incide) 
du ftl&lı fılr ha-Ne "fti11 ~ gel. telefat yapmıştır. 
miş, kaza esnasındr. kendisinin ~för Resmi bir -tebliğde Çin müdafilerinin 
yanında ottırt!nfuna, Sıtşmdan yara- mukabil taari'llıa pçerek Amoya yer
l&ndJltnı, müdava~ı Ja,ttıı1'halc Uzl'- le§mek iaHyen Japon lntut.mm ilk oıev 
re iel\jorj hUt.alıaeaiııe gittijirıi lilertlli geri &ıdıldan bildlrllıneıttedit. 

.c>ylemlftir. H&11kov, ıı (A.A.) - Afteri ml\ıa-

Zeki şoförün Valdehan&M• oturan bitler, Hueov ~tnı yapılmakta. olan mu
Hüaeyiıı olduğunu, önden aJden oto- huebe!Gr yeıü biıı ufhaya ıtrdifi hu
mobilin yumdan g~erek yollarına .susunda müttefiktir. 
devam ct.m.ıc. iatcdikletini, kaaıam lu Çünkü. Japonlar aım& ıeıüt bk ~evirme 
:yUaen olfujWN aöylemlftir. hareketine baelamıgl:i.r ve kuvvayı kW-

69 numaralı Haxbiye - Fatih tram- llyelertni Urt eeııal\&. toplaımıtl&rdır. 

vayııula. bulunu 301 ıauma.ralı kon- Bu cephede Japonlar cerruN Şutun
trol vekili MustaJa. d& liddetU mU... pn.ı ıaı'bine doitu ileı:lanete ~lıtı)'or
deme esnasında bqını camlara çarp- lar. Japonlann Tlıtilit\püıin f(malllfde 

Anka:ta, 17: t.Jl.utuıı) - iltıı'lld mq, yaralanmıır: llastahaıacde. müda. ve AıwhelRld meneliile dOjru yaptığı 
rnya sernıayeahı:d• devlet ifttr&ktl vatı y11pılmt)tır. taarru:alarm bir şa§ırtma hareleetl ma.
bj._lunan ,·eya ~vlet sermayeslylSi Kazadan tramvay eirketi şefleri ile hiyetiıtdo oldup, çllDJU1, bu kUwetler 
klfrulap. lmtcya%1ı nya. lmtiyazsıs aeyriaefer mllbeııdJalerl lıaberdat edil- mevcudunun pek az bulunduiu be}tld 
bilumum ernat müesseseleı &ullana-- ınif, va.le& yeriııde kmw.11 l>oya ve t.e;. edilmektedir. 
cakları ecnebi mUtehasınstar fçln befirlerle; lıaıw ~rleri ita.retlenmiı, MUşahitıei'ln ntütaleumaı.116r• J.,;oıı. 
3293 numaralf iıuıun muclöfnee mn- tramvaylar. y-0Uarına. .koıımuetur. lar §imdi çok mUtklll ~ vaatgete düt· 
tehassıs yetı,urme ncretl tedtyeırtyıe UO numa.ralı uamvaym. 801: ön ça· müılerdir.. c;11n1tn Telftl!Vdd lle:zlinetln-
mtıke1Ief tutulmuştur. murluju parçalMmıtt lıOL tarafı: •il· don sonra Japon aııkeı-lerlnlh maam-

Hab'er aldrftmna g6re, alAkadar- .D'Üf, diler a.rabanm da aağ ti.rafı ha. yatır ciddi surette nrtlllblftıt. Sdııra, 
larm v11Ayetıere müracaat ederek aara uiranuetır. Tramvay telleri de Japcnı ordu1Unun mewudV. ~oJI pll1f 
kanunun btr1ncf maddesi mudblnce birbirine çarptığından tamJr a.rabuı ' blıt ~ harekettı ,apmağa kifayet 

--o-

Prostun ıstan
btal plAhı 

(03t yanı birincüls) 

kec::I ile Galata ve Beşiktaş Mfasında 
d«ğ~nık olan btt'çolr va rtalii'ıır bir 
J'el'flo toplatlmft91titi ım1ı:an .,~k
ttr. Rn tltt'Ctle ln.Jstin Ul'UJl'I tuiet
te limıttt icreUertnt artrriW fmDlcr 
ort&t1H l{•lktlcaktıt. ~" tıiiat
tan Yet.1k«pi: 116 Jla;ttM!'.PftŞ• arası 

btr fe~'Dt 116 tNltf•ftticiik, Yenikapı 
S&fAl8ftiihıi'ıi'. ~it efr• Ye yOlcl.I R

ffOnlan ö~ltt ff6t lrtaft'bÔ'ldan A· 
ıt1Mcilu 7atlastna, yahrtt Anıi<t61u<.ran 
Ut~ taratma na'tlotttnatitlecek· 
tir; 1m mrotle Anidotu Te tfomeli 
nflfriatM1Af. tial:iWtWtdin blrJeşmtş o
Jacnktır. Adıina Te Mereln tarafla
nnda y~ıfşftrTicli turfanda sohzcler 
v9' m~f\·alar ondan ıııonra frlgoHflk 
T4g<>nTarta doğrndan doğrnyn AlTtı
j\A lçci'llerlne, Jicrlln rn T~nc'lrıu·n 
kadar glmd'erilebllec~ktlr. ~ 

fıı;tftbu1ui'i Hallol dlinrada eşi hn· 

lunmıyan mc,·kilertlen biri<Ur; ff•ll
dn tcm1zlen&Hı81, iki sahilin l'lhtmı 
ile Wzenmeı.I hu J'erQ emsaMI• tnrl • 
tik bir kıtmct Terlr. H•ltail lkl ta
rafı bnğtinkü muzahrafat dcpntıin 

mamaraınndan kart11Map 'faldt İs· 
tanbuhHtc e ~_ı. Ollea.ce Te lıftlra· 

hat Je?lcPif\den ""' Haline geleMnr. 
Şimdiye .kadar hayale getJnnek7 ımc 
~ümkün olmıyan bu fikri Ufanbul 
limanı YenikatH7a *ltrlkteri , .e ~dm· 
dl HaUUln iki- ta-ralıt\t doldtıT• gtrli 
maVRamr -.es.-irektr hm-adan lhaan 
mevkllne tll~cfl'llt.an son•• taMk· 
Jtu& 7ohit1a #lreblUP. B81U Mr 1aJJ 
BoJ611undaw Salataya llleftfer JlaU• 
da .-.tinde ~I MtlltMI cadtfe· 
toinhı ~w Oflnl gö""1H11•. ffiigln t(tn 
bapl 91•• MI: f91ler pleeeitc bit 
gttn l\aktlln olablfhı. 

- ~ .. na> ~""' de.mel: i•teyo
ruz ki eski de\irlerde tst..mbuJoO 
imarı için bir plAn tfıtJykmm JiWO" 
tllm11uaeat ,a .... -.. şeı\lr lle IJerW' 
ber blttllı llleM~ket de tarar ,nı

••!JtU~ B• at'&tlm oldult' j1ftd' 
~. g1!çmtŞtıı ıanrıanm tmı•aı 
ureet18ffttte ı.era11r~ c:aııtmaıt tçUJ 
Prostun planını bit gôn enet utftl• 
ke b:.~f a.ma~ JA:ırmittr. 

ASIM US 

gelerek teller tanzim edilmiıtir. edec.ak. ,,... de ,,_.;.ı , .. u ... ..-~ 
neşrednen s - s - gaa tattım 11:arar- 0tomo1aü yo1 U.nncta kenard&iS nolt~e:r..aa;: mv;_;;;_;.: Hamfcftye V arnadıt 
namede yaz.ılL mtıtehaunt :retışUr.m.e bir 80ır .. ~ ..,.ıa.m ... :.. bir ..... -... 6-
1lcrettnt mahnllt m·- .,.,arel-"-. -a• r-~ - - poa ol!duunun h89llM llhamm iler- Sof)"ll, 17 (A.A.) - Tilrk mektep 1 

•··~· - eı;ı._ Myrife9er yolUJl& ... ;-ı .. tir. _ ...... tediye etmA!Tert icap etm•Jite' oflfu. ...,......, lerllt va fer19l ~ JroatrolU .ttındadtr mili Hamidlye bucttn saat 13 de VP...-
tııııd6n Jteflyıt lktf9M nltlfett tara- Tramvaylarda. ol8a yolCular bUyi1k ve Çin iılnetımbtn Jeponllttl her an Jl'iıaama gelmiftlr. Gemi limana fi~' 

bir korku ~dtr. bir JUl1r9t f11U aıma.. 111flm!j1\nftr. keı:ı ~ top ateılyle aeJA.mtamlf .,. 
fıırtfa.a Tfll:yetlel'e tMDlm ecUlınl!fOf. O Jifallbv,. 1't (,,A.A.) - Çin ianetJel ealill batarya& da mUkabel~ e~' 

Ka.raname19 ıısre m~ Bir k d .,_.. •· f mıtıbl Çin 1Ufal!lftdl. lnslanea. j,..._ Rıhtıma Türkiye elçisi, Varna Jcoo'°" 
lall'cleJl bete )tadar kuU:Uıl&cu mtli- 8 ın ~er e. er -- - .. ,.,, 

it d 1 
liup' .. ~ lııap W. 1111ıva!faluıet.- loau, ataeemlliter ile Vanıa be.IB'W · 

tellaamlar IÇlıı 50 IU.-t&:coa't& _.., 8 I• 8 parça ancfı U. hJIC:Umdit 'bal•~ır. remi, Haınicliye kumandanının~ 
h ..... ıan lçhı 7-5 er, 1 ._it JS~ bmtr, 17 (liuıual) - SaJJahle)thı Dd 1apcm dMUıoyen ı.tınım11 ve 4t- darlığına tayin edilen yilzbqt }41ı'V". 
ar mtıtellU1•lar 14111 1'& ar v• 21 JIUeedft bmlre aeıen amele trenin- ie1' ild barV ıemJ.il ele il-. ııirarlq. ve diler erkan ve kalabalık bir hallı tıl' 
clft 71lltart 11111~11ıJ!ı? del'• f den cl.unnada• aıl'ayan illi çocuklu tır Aym amanda Uç Japon tayyarest 6 leli tnırunurordu. 
lira ayht, tıent tedt1e *11&e'alr .,.. Naefye lnnlnd~ bh' kadın te-kerlek- dU1tırtltınUJtUr. S&at 13 de kumandan fırkateyn ~ 
bu paralan 1111l4bı4e ~· J.tll'• !er alunda Jralar:ai parçalanmıştır. tanı Nec.-ıtl, me-vki kumud&ıı ı~...ı 
mayn mı-eıeterıMD wı,..ayr. Al ..ı P t d b ~. m1tl:el1efold111ılantıerdleT~ t• r de llnln cinayeti em.ar Sinemw opo' onanma qkumandanı -. .-1.1' Hergan. iAi film Varikeçof ve belediye relaini ~....r 
futuı~ ttrlllft of11...ıtır. A11lı lam.lr, 17 (lıuUltlıJ - Kemleket , etmlf ve bu zevatm ziyaret.ini de~ 
&y4an u mG«&rthf nttandaed mtfı. bttai&atact. deltltr J&'\'yonunda 1 - Krzıt ıtaıdp. diye kumandanı i-48 eblıiftJr. 
telaure1al' ld1I' efe b11afum ~atıns: .1.It llmlnde. bfto delt duvardan söktü- 2 - Volıa mahktlmlan. Akpm mevki ı.umandanı Türk -1"' 
k111Ja.:ııdıkları aylara alt olan icret- iU t~la arkadaşı ..lhmedln batını e- llil'etm l'oa JQnaaL flrler terefine bir ziyafet ~, 
ter peşinen a1ınacaktır. zerek öldUrmu,uır. ı-:.-----------... -.rı 
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Yazan: Kur' ~tromayer 

Kesilen kafalar • · · 
E t Vllh im Hermao, S Ebender 

rmes , e ' K dD Uldll '!' 
korde idam edlldl; ateş sun r • •. 

Ş . . UçüncU kal"d~in de muvafakatıle, 
Ebt!nder kardeşler. çttulnl teıf,11 ler' la, En .. genç kardeş olan 

eden 3 çlnocnc kardeı. Ernst, l ıl· anla.emay • 1 tl hem 
hclm, llcrman, Almtınyada Roma· Hermanın Ur.erine. Bu ısure e 
nu& adlr bir korucuuu 6tdarmrklt11 kendileri cezadan kurtulacaklardı, 
aranıyorlar. Başkaca da türlü ,uçlar hem de ya.şından istifade ederek Her. 
işlcuorlar. Ernst, Avu11tızr1Jd • /ıfa. man jd:ı.m eczasını atlatacaktı. Fakat 
caridanda tevkil cdlliuor .. l'llhclm· Hermnnın suç iılendiği tarihte 15 ya. 
le l/erman. ltafya, 16viçre. Fransa. da b lunduğu kayıtla meyd&na Çl· 
Hotanda, htmtn hemen varı • .\vıu- , em Uu idi kestiler. hakimler de on. 
pauı dnlaıaral: 11on vardıkları men~· kınca, n:1 .. , • . 
lckellc, onlar hokkınd{lk/ tcııkif mıı· ıara hakıkatl so~lettile.r, her Uçilne 
rekkerelerl de fn/a: ofıırllluor. IJi. de! Ve bu itiraftan sonra da karar ve
Qulnden ıonra brr ikisi de A lmnn· rildi \'e ... 
ımllrı oerl g6ndcrflluor, Sonları: Gene ıUkut. takat bu aefer daha u· 

Alnınnyada Rönde Kroytsberg ma· zunca! , 
nastırı civarında, ormanda ağaçlaruı Çing~neler. dikkat keailerek. ihti. 
se;Tekfo~tiğt bir yerde ate~ yanıyur. yar kabile reisinin ağzından ~ıkacak 
Ur.mmı harpten iki eenc e'vYe!. bO!;uk. ıon sözli bekliyorlar, ağzına bakıyor
fırtmah bir ilkba.bar geceslnd~ oldu· lardr. 
ğu gibi .. Fakat aimdi ilkbahar gecesi O, tekrar söze bqlıya.rak, bildirdi: 
değil, bir kış gcoezi... ~ Te~rınisı.ıni _ •.. Ve ewelki gün celllt baltay· 
1915 tarih! Orman ortası meydanlık la her üçünün kafalannı gö,·delerin· 
Uuırindcn bir fırtına g~iyor; §lddetli den ayırdı, Vllhelm, Enıst, Herman 
rüzgfu-! Ebender karde§leri hayattan ayırarak 

Ateş etrafında 8 yerine bu sefer 7 ö!Ume gönderdi! Dünyadan ahrete 
çingene oturuyor. Aralarında birkaç yolladı her Uçünü ~e! 
kadın da bulunuyor. Kadınlardan Uçil· Rüzg!rı artık dinmiş olan gecenin 
nUn kucaklarında çocukları var ve sUkluıunda, bu ~kıbetin tebliği, boğuk 
bunlan Bne iğllcrck, Üzerlerine yasla.. boğuk aldı bıraktı. Cevap olarak sa. 
narak, kn.rınlarlyle mtmağı deniyor- dece ateste J<ıvnlan dallar hafif hafif 
lar. çıtıtdadı: çingene iıdetf nce üç karde§I 

Ateşin etrafındaki çingenelerden bi- temsil eden üç değnek de yanıp kızıl
ri, umumi harpten iki s~ne evvelki ilk. !aşmıştı ... 
bahar gecesinde kara. sakallıydı; bu HUkümle beraber bunun infaz edil· 
krg gecesinde orada oturan ayni adam, dlğini de tebliğ eden GJngene kabilesi. 
sakalı ağannı~. saçı ağarmış bir a- nin ihtiyar reisi, gözlerini eöyle ta· 
damdır; öteki çingeneler kendisine mamladı: 
"reis,, diye hitap ediyorlar. O, gözle· _Onlar, hi~bir uıman bizim yanımı~ 
rinl ateşe dikmiş, dalgın ve ıü.kutf; e- dn değillerdi; bizden· değillerdi ve biz 
lındc de Uç tane uzwı, inoe değnek tu. Ebcnder fam.inde tek bir kişi bile ta.nı
tuyor. Bu değnekleri, Bıkıca tutmak· madık; asl~!? Vaziyet böyledir artık~ 
tı>n ürker gibi , hafifçe tutuyor elin· Ebender f!Oyadlı olan, benim kabilemi 
de! lekellyen, cellit eliyle kanlan akrtJlllJ'I 

Sonra hiç sca çıkannadaiı ayağn bu klmaelerJe beraber, bu isim de ıön· 
lrn.lkıyor, doğruluyor; diğerlerinin yu. dU. Ebender aoysuz eoyu, IÖndti artık; 
ka.nsmda dimdik duruyor. Kadınlar, akan kanla., yanan değnekle kabtleme 
biraz geridedir; bu aralık onların o- sllrillen leke temlıtendf. SöndU onlar, 
turduklan yerde kıçın kıçın bir pa.rç.u. eöndll onlar, aöndU, ... ıöndU, söndü U· 
yakına sokuluyorlar; ürkek ve müte· çU de! 
ccssis haldeler! Jhtiyar kabile relsf, atc{;e iğilerek 
&kallı çingene, d&ha hAI! ağız ~rp fçeritine tUkUrtlyor! 

da tek kelime söylemiyor. Uzun, ince Bunun ti7.erlne öteki çingeneler, 
üç det;rncği sol kolunun koltuk altına. birdenbire yerlerinden fırlıyarak, bir 
sıkı§tınp, susuyor. Bir müddet daha hamlede son kızıllık bile kalmıyacak 
böylece slikftt! tekilde ateşi bUsbUtiln 8ÖndUrUyorla.r. 

Sonra, Uç değnekten birini alarak Orman ortası meydanlıkta ıimdi zi. 
ortasından bükerek ikiye a.yınyor, kı- firl karanlık gece hUkUm sUrUyor ve 
nyor ve kırnr kırmaz da ate§C atıyor. birkaç gölge, vadiye doğru ini§ ha-
Ve §Öyle say!Uyor: !inde kımıldanıyor. 

- Vilhelm Ebender. onw, tekrar aakin ve ıuız bir yer 
Söylediği bu kadar, ba§ka hiçbir artık ı ! ! ? ? ? 

~Y söylemeden tekrar eUkut valdaet! Yonnkt aayıdıı, "Orman ciM~t· 
Ve bu sUk11t vakfaısını ınüteakip L. !Mi,, "erisinddn bir lxJ4kaaı bel§· 

kJr.ci değneği alarak, ortaamdan kI· lıyacoktır. Yann bafl,yacah 
rrp ikiye bölerek, onu da ateşe fırlatı· "Taımua ormanınd.oki yabani at•. 
yor. Bu arada da §Öyle diyor: cu11, bu aerintn Uçllncü maocram· 

- Enıst Ebender. tlır. 
Gene sükut araya giriyor; kısa bir 

fnsıla! AOI BİR KAYIP 

Genç ve süıide dokıorlarımızdan, Ünl. 
,·erslte Tıp Faküllul emraıl aaabfye do
çenll ve merhum dok lor Rafit Tahsin Tuk
uvul'un oatu Dlnbıtı Doktor F.sat Rışlt 
Tuksavul dllnkil ulı ıllnü ı:ıtiirreeden 
rahmeti rahmana kavuşmuştur. Cenaze
si buıün 11111 ıo da Kadıköy Altıyolağzı 
Bayram ıokık 23 No. Ju hanesinden kaldı
rılnrak Edlrnekapıdaki aile mezıırh~ınn 
ddnedllecektir. 

ğu halde bilAbarc altı seneye ılılilğ edilen 
)Üksek mühendis mektebinin tedris mİld· 
delinin tekrar beş enere indirilmcsinl' 
karar \'erflmitlfr. 

• Mali»e teftiş ncycti relainin ri>'a6cti al· 
tında, Gll)TI mübadiller satış ve takdiri 
kı~·mct !komisyonlarında tahkikat .lapan 
heyet işine dcnnı elnıeklcdir. '.l"ehkikaı 
sonunda Yarılan netice bir r:ıporla veklı· 
lele lılldlrileccktir. 

• l:stanbul ünhcrsitc:.i ren fa);ültesinln 
haıırlanan imtihan programına aört, bu
günkü çarşamba günü ri>·aıi)"C • fiılk, pcr· 
~rmbe fizik • kim)'a, cuma tabil ilimler, 
"umartesi ve p:ııartcsi ıOnleri de kim)'a 
milhendlsJlljı imtihanları yapılacaktır. 

• 7 sene CV\'el lzmlrde parasını çalmak 
maks:ıdiyle arknda~ı Hüseyini Işı.ence )"ll• 
parok feci bir şekilde öldüren HarpuUu 
Deklr o#hı Osman dün ı;ab:ıh bmlrcle da· 
rntıncına çekilerek asılmıştır. 

• h:mlrde hlr hartodanherl kaybolan zl
rant mucodcle lstasrnnu muhasebecisi fh
nnın f'Csedi, Karşı;·ııkıı sahillerinde bu

lunmuştu!".. \'ak~ hnkkında mfıddciumumi
lik tahkikata ba~lamıştır. 

• Jleyhelladasınrlaki e,·inde enelki ,Un 
,·erat eden, Samsun mebusu Etem Tunceli
nln cenazesi en·elki gün mera.;imle def
ntılllmi~tlr. 

• Divanı ınuh:ı ebat 1e,killtı kanunun
da bnzı delfülklikler )'arıılmasını dair O· 

lan kanun ICıyllınsı meclis nıznamesine •· 
Iınmıştır. 

• Küçük del;irmencller namına B. Ah
met ,.e R. Kin:ım muamtle vergisi hakkın· 
dakl dilekleri arıetmek üıere Ankaroya 
gitmişlerdir. 

• Sonayliciler ham madde buhranına 
kıır~ı alınması lhım gelen tedbirleri g&. 
rüşmck iizcrc sann)'I birliAinde toplan· 
mıştardır. Sanoylciler mUzakerelerl bitir· 
dikten sonra dileklerini veklılele bildire· 
reklerdlr. 

• Şehrimiı ~porcuları oıı dokuı Mı
)'tl ba)·ramı için hazırlanmak üzere Ankı
raya (lltmfılcrdlr. 

• Muhlelir mınıakalarda tetkik yapmak· 
ıa olan onnıın Cııkültcsi talebeleri eehriml
ze dönmüşlerdir. 

• Me,·cut havuz \"e fabrikalar gemilerin 
tamirine klıfi sdmedlltf için Haliçte >·eni 
ha,·uılnr kurulmuı için ltlklkler yapıl· 

makıadır. 
• Sullanahmclle Arula ııokaiındıki haf. 

riyalı ld:ırc eden nusı;e1 ı.ondrada kendi 
hes:ıhıırn olrnıtııAu n. En-rer lstıınbula dön
mek islemlş. avcleli için emir verllmi!)llr. 

• De,·let Demlryolları k6mür sarfiyatın· 
dan t&ııarrur için az kömür yakan ateşçtle· 
re muan·en bir nlsbette prim vermele 
knrar ''erml~tfr. 

Yeni Pul Levhaları 
Maliye Vck!lcti, §imdiye kadar 

"her nevi damga pulu,, ibaresini ha.· 
vl levhalann dalma bozulduğunu gö~ 
önünde tutarak pirinçten yeni levha
lar yaptırmııtır. 125 kurup satılacak 
olan bu levhalarda yalnız damga pulu 
ibaresi yazılıdır. 

Pul ruhsatnamesi olan bayiler bu 
ievhalardan alarak dükkftnlarmın ilze
rine a.sacaklardrr. 

Araba Vapurunda Tenzilat 
Belediyenin teeebbU.U üzerine Şir

keti Hayriye araba vapurla.nnda bir 
aralık e§ya için ıimdiye kadar alm· 
makta ola.n 250 kurueu iki liraya in. 
dirllm:,tlr. 

Deniz Ticaret Kadroıu 
Bir müddet evvel Anka.raya gllmi§ 

olan Deniz Ticaret mUdUr muavini B. 
Refik bugün Jstanbula döneoekUr. 

Bay Refik idarenin bütçesi ve kad
rosu hakkında lktıaat Veklletine 1~
zım gelen iuıhatı vermek il.zere gitmiş 
buhuıuyordu. 

İkinci müdürden sonra bu ay sonu. 
na doğru Deniz Ticaret müdUrlUğü 
ka~o ve bUtçesinln kati şekilde t&
şebbUsU için Deniz Ticaret mUdUrU B. 
Milfit Noedetfn Anka.raya gideceği ha· 
ber aluun13tır. 

l{admlard:ın biri. bir çığlık koyver
memek için kendisini zorluyor. Fa.kat 
çığhğr zapta sahatığJ halde, boğuk bir 
ses çıkınca, ak sakallı adam, trkUfyor; 
sanki kamçısına el atacakmış gibi bir 
hareket yapıyor. Fakat kamçıyı çıka· 
rıp do. tecssUrUnU sakhyamıyan kn.dt· 
na indinnektense, acaba üçüncü değ. 
neğe el atınağı tercih ederek, o değ
:ncğı de kavrıyor. Bunu da kınp ateşe 
atarken, bu arada. dudaklan §U tmıi 
tel~ff uzla kıpırdıyor: 

- Herman Ebender. 
lhtiyar, birkaç defa derin derin ne

f C3 alarak, ya va" sesle §unlan ırra.lı. 
~r: 

- Biz, onları burada JA.netle.m..i§, 
Onlara burada beddua. etm.ıı, .onların 
kabilcmiwen ko\•ulduklannı burada 
hıldirmı§tik. J5i gene burada aonuna 
"arcJ.ınnaJıyız: burada bitirip temizle. 
~el~yiz. Onları içimizden, yani bizim 

r··--""H-;;gi,,-·-;;;;1ıkr~ ~.. M- ·ı 

1 Bo N=~~gU':' ~!çıkm~ K:a ~~de bakmış J
1 i K dı ~arın araaında. sızını§ yatıyor. Hemen cUbbesinl alıp gitml§. Ka· 

~ dı acUb~sinin ça.lmdığmt anlaymcn tellll ba.ğırtmıe ve ikinci gUnü Hoca.I 
İ yı yakalayıp huzura getirmişler. 

abılcmiulen hiç kimse ele Yermedi. 
~nların karıları ve çocuktan. gene bi· 
~~le beraberdir; çUnkü kocalarına 
trıırnatıarı yoktu, onlarla birlik olma· 

11 
l§lardır. İki kardef, korucu Roma. 
~sıı öldürmek suçunu, UçUncU ka.rde

~ın Uzertne yUkletmeği tecrtibe etti· 1 

: :Kadı !Onn\11: 
1 Jıiu cübbeyi nerede buldun?. 1 
E - Kırd bir sof ta sa.rho§ kendinden geçmiı;ı yatıyordu. Aldım il·. 
ı - a, l 1 · rl . dim· Egw er sizin ise hemen verey m ... 

zc me gıy tt'kt · Kad "'bbeyi dikkatle muayene e ı en sonra. 1 
Hı cu demı·. benimkine biraz benziyor. Faka.t bir ba§-ka cübbe·: 

- ~ ~ i 
dir bu. i ________________ , ........................ " .......... " ..... . 

Alman imparatoru VIDtııeımıın 

kardeş çocuçSJu 

35 yaşında genç bir 
kadını aldatmış 

Eski Alman ımparatoru \'ilhelmııı 

kard~ çocuğu olan Lehli prens Mikael 
Hadıivil bugün bir k~iş hayatı yasar gi
bi inıivaya çekilmi~tir. 

68 ~·a~mda olan prens bir tarattan Ho
henzollem ailesine, bir taraftan da Ro
manol hanedanına mensuptur. Çekildiği 
şatosunda yalnız pek yakın arkadaşlarile 
görüşüyor, kendisini telefonla arıyanlara 
bile cevap ,·ermiyormuş. 

Bütün hısımı akrabası da belki kendi· 
sini unutmak tireredir. Fakat yalnız 
genç bir k:ıdın vardır ki, pren i bir türlü 
vnutamıyor, hatta kendisini dava etmi
~ e karar vermiştir! 

Bu. Janet Suçestof isminde. aslen Ya
hudi olan, 35 yaşlarında bir gene; l\adın
dır. Pren kendisile bundan altı R>' ka· 
dar ev.,.el gorüşmüş \'e e\"lerımek ıeklıl 

etmıştir. Kadın kabul etmış ve prensle 
kcndı ini ni§llnh sayma)•a ba~lamıştır. 
Fakat çok ıeçmeden prens birdenbire or· 
tadan knybolmuş ve Janeti yalnız bırak· 
rrıı~t.ır. 

Janet dava açaca~ını söylerken şunlan 
anlatı}·or: 

- Prense paıa verdim • .,.·azi)•etini kur
tırdım. dinimi ve milliyetimi değıştir· 
dim ... Tek onunla evlenmek için ... Hal· 
buki o kaçtı gitti, beni yalnız bıraktı .. 

"Montekarloda beraberdik. Bir gece: 
"- Ben Londraya gidiyorum. para bu

hıp geleceğim, ondan sonra evleniriz., 
rledi. Gidiş o gidiş. Bir daha ne yüzünü 
gördüm. ne bir haber aldnn .... 

Prensin yakın ahbabı olan ve onun pa 
rı' işleri ile ufrapn bir adam: · 

- Prens hakkmda ~·anlış bir kanaat 
beslenh•or, dtmiştir. Işin hakikatini ben 
biliyorum ama, şimdiki halde ~yliye

mem .. Tabif. miıhakeme csnasmda, be· 
nim mahlmatıma müracaat otunurs.ı 

söylerim. 
Janet Su('e!ötof prıons ;aleyhindP ıia"a 

Açmak Uure Pari~ mahkj!'mesinP müraca-
at eder.tktir. • 

Zahire Borsasında 
Zira.at bankası dUn 5,28 den 220 ton 

buğday sa.tmr§tır. 

Tüccar malı olarak 12 vagon buğ
day gelmiv ve derhal satılmı§tır. 

işaretler: 

Prens ve Janet bir arciaa yaıar1arke11. 

Beş sene sonra 
ölecek kodJn 

Viler isimli bir İngiliz kadını, evlen. 
mesinden kısa bir zaman evvel dok
torların pek garip bir te§hisi kareısın· 
da kalmt§h. Ona, ancak beş sene ka
dar yaşıyabileceği söylenmi§ti. 

Bu kadın, bundan üç gUn evvel. ev_ 
lennıesinin 50 inci yıldönUmünü kut
lulamıgtır. KuUulnma merasımıne, 

bulunduğu şehirin belediye reisi de 
i§tirak etmiş, beş senelik ömrü kaldı
ğı söylenen Bayan Viler'c altın bir 
yazı kalemi, bir de nltm kurşun kale. 
mi ''ermişlerdir. Fakat mükfıfntlnr 
bununla kalmamış, ahali tarafından 

kendisine aynca 200 İngiliz liralık bir 
çek takdim edilmiştir. 

Yeni Liman Tarifesi 
OnlimUzdeki ay içerisinde liman ta. 

rif~ komiByonu yeni tarifcled hazırla

mağa ba;:lıyacaktır. 

Bu arada, Akay, Şirketi Hayriye, Ha. 
Jiç, Jzmir Merııln, tarl!elerf de ha:ı:ırla

nacağmdan tetkiklere baelanmıştır. 
Oğrcnfldiğf ne göre; bu yıl altı aylık 

tarifelerle vapur ücretlerinde mümklin 

olan her türlü tenziliıt yapılacaktır. 
Komisyon ilk toplantısını Haziranın 

birinci gtlnü denir. ticaret müdürlüğünde 
aktcdccekUr. 

iktisatcı devlet adamları 

Hayatımızda ve bUtUn dUnyaoın 
hayatında öyle bJr değişme \'ar ki: 
bunu tarihin tekorrUril diye izah et
mcie imkAn yoktur, bu değişmenin 
dış tarafı, kabuğu insanları aldata
bilir, çUnkU bu deliemeyi kaplayan 
deni dalma blriblrlne benzer. Fn· 
kat. içi tatları, kokuları blribtrlnden 
çok furklı nebatlar gtbldlr. Bence 
bu değişmeyi de\·let idaresinde, dev
leti idare eden şahılyetlerln mantık 
ve terokkUr tarzlarında aramalıdır. 
ÇünkU bir dc\·letin çenllmiş olduğu 
tehllkeler, mUbim meseleler ne iso 
do\'lctln başın{L geçenler de o cins· 
ten bAdiıelert teşhis ve tedavide ehil 
ve erbap olanlardır. Devlet adamı
nın kıymeti, prestiji, kudretl hep bu 
memtıadan gelmektedir. 

Bir zamanlar devlet adamının 
tudrettnt sadece ıllA.h temsil eder· 
dl. Birinci pllnı t~gal eden tecavilı 
n mndafaa gibi iki kelime lle hnll· 
sa edilebilirdi.• En iyi tecavilz lmkl· 
nrnı bulan. yahut en iyi m11dafaayı 
yapan devletin başına geçerdi. 

Zaman oldu, devlet bUyUdO, thtl· 
yaçları arttı. DevleUe başka devlet· 
terin, mllna.sebetl hesaba, dfploma
gfye istinat etti. Yani devletlerin 
sUA.h kuvvetleri diplomasinin em
rinde talrşmaya başladı. Bu devir
den fUbarcn artık devlet adamları
nın vasfı dış politiknda. mnlekc '\"C 

dirayet sahlbf olmaktı. Meşhur dfp. 
tnmattnr. diplomat vastrnr ta$rynn 
devlet adamları b~ylcee tarihe mal 
oldu. 

YAZAN: Sadri Ertem 
Zaman oldu, milll hi\kimlyet da

\'ası dcvlct.lerJn hayntında mUlıim 

bir fasıl oldu. le politika, milletin 
hakları arasındaki mUnasebcUer 
teşhis ve teda\·lye muhtaç büyük me
seleler halini aldı, herkesin gözü ,.a. 
tandaşlar arasındaki hukuk müna
sebetlerini en iyi tanzim edecek in
sana dlkfldf. 

BlzaUhf bir kıymet, bir yük

sek ''arlık sayılan tablatin cevheri 
ve HA.hın ışığı olan insnnm hak
ları devletlerin mii\'azenesi kadar c
hemmiyellf oldu. Artık devlet ada
mının vesrı insanı en lyt şekilde tem
sil etmek oldu. Hukukcu temsilin 11-
mlnl ynptı. 

Harp sonrası dünyası altüst olmuş 
bir dilnyadır. 

Eskinin sonunda ve yeninin eşi

ğindedir. Bu sebepten btıyUk bir kar
makarışıklık ltlndedlr. Bu karışık· 
hk fnsanı şaşırtmamalıdır. 

Devlet adamının btıtnn gayreti, 
bUtnn gUrUltlltn, şatafatlı fddlalara 
rağmen şuurlu tekbir meseleye da
yanmaktadır: tktısadt mesele! 

1ktısnd! meselenin halll bugünkü 
devlet ndamınm vasff ot muştur. Mil· 
Jetler ekonomik meselenin teşhis 
ve tcdnvlslni birinci plAna almışlar
dır. 

Hudntlar, bayat, insanların hakkı 
hep bu Jrnlimcnin ~ercevesl fcinde .. 
dtr. 

Bunun tctndir ki: öünyaöa aevrl· 
len kabineleri yeniden kurmaya hep 
ikttsatı:tlar memur ~dflmektcdfr. 



Haftanın Resimleri: 

Brezilyada Reisicumhurun gece yarısı bir hücuma t<lfra<lıyını uc sarayı baba
sile beraber kızmrn müdafaa dtiğ'ııi yazmıştı]:. Rcsimclc Jaroyn.mmı yeııi 

bir resmi göriilüyor. 

"l: 

.ı..-.. 

1'ılarsilyalı1ar Meç ta7:ımmı ! . 1 yMU re1: Jfrmısa ·kupasuıı 'k<uxıııdılar. Resim. 
de Fransa Rcisicıımlıuru ga lip ta1..-ımı tebı-ilc ediyor •• 

Jtalyada Napo1i civarrnda yaın lan tleniz manevra1aruıda ltalyan 
l mparator ııc Hitl.er .. 

---..--..-..· _ . ..,,-..... ...--·, .... 
Hitıcr ve Mıtssolininin son m'üla katma ait yemi bir resim .. 

/::mit Halkevbıin muhtelif gu.bclerine bazı ilaveler yapılua§ttr. Kitapsarayı 

şubesinin yeniden açtığı ÇocuT; 7:öşcs-i bıı arada zikredilebilir. ÇoC1ı1: Köşesi· 

nin aÇtlışında l7 ali ile, lıc, 'l.bcr Jıa::ır bıtlımmııar .. 

Casus kontes · 
serbest 

bırakllacak mı? 
Almanlar Lehistanda 
mevkuf iki casusun 

iadesini istiyorlar 
Berlinde tevkif 

edilen ve ebedi kü. 
reğe mahkfun o
lan Lehli Kontes 
Vielopolska n ı n 
Lehistana iade e. 
dileceği haber ve
riliyor. 

Evvelce de ya
zıldığı gibi, Kon
tes, Lehistandan 
Fransaya gitmek 

Uzere Berlinden geçerken casusluk 
§Üphesi ile tevkif edilmişti. Lehistan. 
da, Varşovanın en güzel kadınların
dan biri olarak tanınmış olan Konte
sin casus olacağına ihtimal verilmi. 
yor, bilhassa, §imdiye kadar Alman
yaya hiç gitmiş değil, bu sefer de o
radan geçiyordu. Nasıl casus olabilir? 
Deniliyordu. 

Onun için, Almanyanm, uzun tahki
kat ve muhakemeden sonra Kontesi 
mahkum etmesi kadının memleketin. 
de büyük bir telaş uyandırdı. Alman
yada ise, bu hüküm heyecansız karı?ı
lanmıştır. Çünkü kadının idama bile 
mahkum edilmesi bekleniyordu. 

Kontes mahkum edilince, kocası 

Hitlere bizzat müracaat edeceğini ve 
karısının hiç olmazsa, Lehistanda 
mevkuf bulunan Alman casuslarından 
biri ile iadesini istiyeceğini söylemiş. 
ti. 

Bugün varşovadan bildirildiğine gö
re, Kont Bitlere 6 yaşındaki kızının 
ağzından yazdığı bir mektup gönder
mi§tir. Bu mektupta Kontesin çok 
sevdiği kızı, Alman devlet reisine an
nesinin kurtarılması için rica etmek. 
tedir. 

Yine Varşovadan, mektubun Hitler 
tarafından iyi karşılandığı bildirili
yor. Bu habere göre, Alman hükumeti 
kadının Lchistana iadesini kabul et
miş, fakat buna mukabil, Lehistanda 
mevkuf bulunan Alman casuslarından 
ikisinin iadesini istemiştir. 

--<>-

Kitaplara dair : 

Gerçek Şiirler 
Okudum ... 
. Yazan: Hakkı s ü ha Gezgin 

Ömrünüzün tatlı ve derin çarpıntılı 
bir vaktinde, bazan bir güzel kokuya 
rastlarsınız. Bir nefes gibi sizi bir ke
re sarar. Fakat korsajlarm ipek in
biklerinden süzülen bu kokuda öyle 
cana yakın bir kucaklayış vardrr ki, 
tadı ta içinize yayılır; ruhunuz sarhoş 
olur. Ve bir daha. aymazsınız. 

Hayat, ne yazık ki, bir bahçe gibi 
cömert değildir. Her yıl tazelenmez. 
Ömrün baharı bir tektir. O da pek ça
buk geçer ve çok kere elimizdeki 
"gül", doya doya koklayamadan so. 
lar, dağılır gider. 

Gönüllerinizde bir zevk sarhoşluğu 
ile başlİyan hatıralar, gittikçe azap 
ve işkence olur. Bitmez tükenmez bir 
hasretle o kokuyu ararsınız. Bir gün, 
hiç ummadığınız bir zamanda, sizi bir 
şey kanatlarına alır ve geçmişin cen
netine uçurur. Bu şey, çok kere bir 
eser §ekline bürünerek karşınıza çı

kar. Onu okurken bir dert ortağiyle 
konuşmuş olursunuz. 

Ben, kaç gecedir, böyle güzel "id. 
r§k,, ler içindeyim. "Fuat Hulüsi,, nin 
"Geceler,, ini okuyor ve kendi gönüm
le başbaşa kalıyorum. 

Profesyonel şairlerin, şiirle alaka
larını kestikleri acı günlerdeyiz. A
henkli kıvrılışmda derin bir ruh bes. 
tesi taşıyan mısralar artık yok. Yürek 
kınlarından birer kılıç gibi sıyrılmış, 
çıplak, keskin mısralar yok . 

Gerçi şu, piyasadan değil, kıskanç 
amatörlerden geliyor. Kim ne derse 
desin, ben şunun asıl yaradılışına i
nanmışımdır. "Tez,. zindanlarında, o
nun cenazesinden başka bir halini gö. 
remeyiz. 

Işte "Fuad Hulfısi,, de sezdiğim en 

birinci kuvvet, kendisinden ba§kasına. 
boyun iğmeycn, kendi gönlünden ba§
kasının sesini çıkarmıyan cins üstün
lük oldu. 

Bir şair: 
"Sadalar duym.aooı var ihtimali,, 
"J(aranlıklarda am6kı ha/adan!,, 
Demişti. Onun ihtimal, müphem 

bir seziş gibi gösterdiği bu ruh uya
nıklığı, Fuad HulO.si'de: 

"Geceler söyl.cdi salciıı sal..·fo,, 
'

4Beni kahretti o sözler «ikin,, 
Belagatine bürünüyor. Gece ... Ruli 

pencerelerinin, gönül kapılarının açıL 
dığı bir demdir. Şair, dışın karanlığı
na mukabil bu iç ve duygu seherini 
ne güzel anlatmış. Fuad Hulfısi'yi o
kurken, sıcak bir çarpıntı duyduğumu 
yukarda söylemiştim. Bu mısralar, be. 
ni olgun bahçelerden geçirdi. Göğüs
leri balının tadından yarılmış meyva
lar gibi §lirler gördüm. 

Bazı yapraklarda bu ferdi heyecan 
ansızın cnginleşerek insanlığı kuşatı

yor. Mazlumu kucağına alıyor: 
Selôm ey en güzel mabude, ey nur 
Scni1ı a§k-ınla andiçmi§ bu cumhur: 
Ne kahhar isteriz artık, ne makhur4 

İnsan tarihinin korkunç hailesini 
eğer bir kıtaya sığmış görmek ister. 
seniz şunu okuyun: 

"Yıkan, altında kalmı§, bir yapın 
oor,, 

"Perişan old11Zar heykel yıkanlar;,, 
"Kan içmiş, lxın kusan tarihi 

kurt'lar,, 
"Kdıç 7rorlendi, se1l t'll.stmlı kın.mı." 
Fuad Hulfısinin göğsünde büyült 

bir insan kalbinin vurduğunu bilirdim. 
Şurada burada dağınık şiirlerini de 
okumuştum. Fakat o damlaların bi
riktirdiği deniı.e varınca, ufuk birden
bire pek genişliyor. 

"Bilmediğim ölülerin içimde ya.sı,, 
"Mezar ta§' olnııyanın mczıar t~. 

yım!,, 

Beyti, beşer tekamülünün son mer· 
halesinde en son bir kilometre ta§ı sa
yılsa, haklı olmaz mı? 

Bir kadın koca- · 
sını zehirledi 

Şairin hadiselerden nasıl ilham al· 
dığım, hadiselere nasıl sanatkar bir 
men§ur arkasından baktığını da bir 
§iirinde görüyoruz: 

Sebep henüz me~huı 
Kocasını zehlnı

yen kadın ... 
Bu, 27 yaşında vt 

Emma isminde bir 
lngilizdir. Kocası 
Levis Sandford bun 
dan iki ay kadar 
evvel ölmüştür. O.. 
lünün gömülmesi i
çin alınan raporda, 
adamın tetanostan 
öldüğü yazılmakta

dır. 

Halbuki bir beledi· 
ye doktorunun mu
ayenesinde, ölüm 

Canı !tadın Emma şüpheli görülmüş \'e 
morga sevkedilmiştir. Muayene netice
sinde Levisin zehirlendiği anlaşılmıtşır. 

Adam zehirlenereK ölmüş, daha doğ
rusu, öldürülmüştür. Çünkü, vücuttaki 
zehir, .'istriknin,. denilen şiddetli bir ze
hirdir. Ve Bunun birisi tarafından, ye
meklerine kanştınlarak yedirildiği mu
hakkaktır. 

Kim öldürmüş olabilir? 
Bu suale ilk verilecek cevap ''kansı,.

dır. Fakat, Emma ile Levisin gayet iyi 
geçindiklerine herkes o kadar kanidir ki, 
kimse böyle bir ~yden şüpheyi caiz gör· 
müyor. Bununla beraber, yapılan derin 
tahkikata rağmen, şüphe edilecek kimse 
bulunamıyor: Kendi halinde bir adam o
lan Levisin ne düşmanı vardır, ne de mi
rasına konmak istiyen hısımı akrabası. 

O halde, karısından şüphe etmek ıa. 
zım. 

Bu şüphe üzerine, adam öldükten iki 
ay sonra. kamı tevkif olunuyor. 

Emma. isticvabında: 
- Kabahatsizim! diyor ve masum ol· 

Amerika<la yapılan müsabakada kaza 
ııan yeni bir yüzme şampiyonu .. 

du~runda ısrar ediyor .. 
Mahkemeye çıkarıldığı zaman ise, so

rulan suallerin hiçbirine cevap vermiyor. 
Diğer taraftan, adamı kansının öldür

rfüğü hususunda mahkeme kuvvetli bir 
kanaat sahibi olmuş bulunmakla bera
ber, kendisini itham edecek k§.fi delil elde 
P.dilememiştir. 

Tahkikat devam etmekte \'e kocasını 
niçin öldürdüğü araştırılmaktadır. 
İddialara göre. kadın, o zamana kadar 

kendisile iyi geçinen \"e sadık kala:ı ko· 
casırun bir sadakatsizliğini görmüş \'e 
bundan muğber olarak, onu öldürmüştür. 
Bazıları da kadının kocasına ihanet et· 

mek için onu öldürdüğünü veya. ettiği i
haneti onun haber alacağından korktuğu 
iı;in bu cinayeti i~lcdiğini söylüyorlar .. 

En büyük tacını dünyanın edip aı
ka feda 

Dehre gösterdi tıe devletmiş asil 
bir sevda, 

Varsın etsi>ı o bityük ~la şu taç 
istihza 

Anlamaz öyle güzel a§kı bu S?irl..in 
dünya. 

Kimi, değmezdi desin, oordiği bir 
dul kadtna, 

Kimi, yol çoktıı desin bir 7cralın 
maksadına, 

Saygılar swım<Jlıyım ben yiğit Ed
var adına 

Anlam.az öyle gitzel Q.Jkı bu çirkin 
dünya. 

Şarkın en büyük şairi Fuzfili sağ 
olsaydı, hdise kaI'§ısmda böyle düşü
necek ve belki böyle söyliyebilecekti. 
Bir kalbi bir tahttan üstün tutan a. 
dama, torunlarımız bizden daha çok 
hayran olacaklardır. 
Meğer Fuad Hulfısile bir başka nok· 

tadan da vicdan kardeşliğimiz varını§. 
"Kırık bir şazla,, adını taşıyan §lirin· 
de anu Türk musikisine gönliyle bağ· 
lr, fikriyle sahip gördüm. "Sami., nin 
"Karı natık,. mdan sonra makamları· 
mıza hassas bir kalem mızrabile do· 
kuna.n olmamıştı. "Halide Edip,, iıı 
''Ervahı makamat,, mı da hatırJamalC 
gerektir. 

Bıi işte de şair büyük bir imanııı 
aydmlığiyle parlıyor: 

"içimde lnzlayan lrir §CY duyarıı»ı 
Baı7xı sese karşı sağır duvanm, 
O, bütün varıdır yoksulluğzımun; 
Varsam eğer, kırı7c sazla varım.u 
"Geceler ve 11demliğim,, le :mili 

kütüphanemizin değeri gittikçe anın
ııılacak bir eser lmzandığma ınaıyor 
ve kitabı alkışımdan üstün tutaral'• 
snsuyonım. Gönül ummanını, dil St' 
define sığdırabilenlere ne mutlu! •• 


