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Zelzele şiddetli sarsıntılar ve yeraltı 
gürültüleriyle devam ediyor 

Başvekili~~iz dün gece 1 Yeniden yüzler
Yu nani stana gitti ,ce ev harap oldu 

11 küşü öDdü 
Başvekil Atına aJar.lsının muhabirine şöyle dedi: 

"Mu~<ayese kabul etmez bir surette sağlam olan 
Türk - Elen dostluğu binasına büyük bir taş 

daha götürüyorum,, 
ceıaı Bayar ve RAştO Aras Sirkeci istasyonunda 

tezahüratla ugurıandılar 

Dostlu i< ... Fakat 
nasu cıostl ? 

lqllterc ile Italya aralarmda anJattı. 
•• Jıl' .-•eket anemda hatıra gole
blJı..,. Mtlbl lhtllif mevıalarmı ortaya 
~ herblrl hakkında birer anlqma 

• ae~~---- --~ 
lelll lsertae ~~ımz • l1alJaa 
münuebetlcrl ";:;r;n ;:,.lmak tizere

dlr. 1kl memleket arasmda yeıılden 

dostluk ,.,.,layacaktır. 
Fakat Jnıtllz de' le~ adamlamım söz

leri ile Jtalyan gazetelerinin netrl:rafla
rma bakılacak olursa Jngtlte.re ve ıtaı. 
ya anamda yeni kurUlacak dostlafan 
mahiyeti baklanda anlapıa mevcut c"le. 

ğUdlr! 

Belki bu Uadc)i garip bulanlar olur: 
"Mademki lbtlWlı meseleler için birer 
~...- fonnWö bulunmuştur. Batak

e -.rada yeniden kurulacak doetlu· 
ne rJmı bir dostluk olduğunu dÖIÜJl· 

Dıt1ıe mahal \'C mana nr mıdıru dlyen
ıe1'tuııabWr. 

Fakat mcscle)i bu kadar basit suret
te görmemelidir: 

lngUb harbiye nazın Hore - Bellsha 
Akdeabdeld lnglllz tislerlnl tetkik eder
ken bir Ud gön ewel Bomaya da uğra. 
dı, bunda ltalyan Ba§veldU tarafından 

kabul edildi, bu mllnuebetle haglllz na
zırı Jtalyan gazetelerine beyanatta bulu
narak: 

- ltal)a ile lnglltere arasmda ana

Başve'l.."il Sirkeci istuyonunda askeri mtı/rezeyi feftt, ediyor .. 

. Başvekilimiz B. Celal Bıı.yar refiknsı 
ılc birlikte, beraberlerinde Hariciye ve. 
kili Dr. A: .ıs olduğu halde dün gece sa
at 23 buçukta hususi trenle dost ve müt
tefik Yunaniatanm merkezi olan Atinaya 
glbniflerdir. 
Yunanhıtanm Ankara elçisi B. Rafail 

de kendlaine refakat 'etmi§tir. 
Başvekil V«t Hariciye Vekilimize istas

yonda Rlyaıcticumhur namma Riyaseti 

cumhur genel sekreteri B. Hasan Rıza 
!stanbul vali ve belediye reisi B. Muhid
din UstUndağ, emniyet direktörü Salih 
.Kılıç, muavini B. KAmüran, lstanbul ku
mandanı general Halis Biktay, merkez 
kumandanı general Ihsan Dgaz, Iktmat 
Veklletl deniz mUste§arl B. Sadullah, 
lngilterc bUyUk elçisi Sir Persi Loren, 
Balkan antantı devletleri mümessilleri, 

(Sonu Sa. 4 sa. #J 

Rusya.da tevkif edilen Rozkohen yOzilnden 

in~iliz sefiri protestoda 
bulundu 

DC\i dostluğun yeniden .kurnldup ıu 

gUnlenle memlcketlnlzl ziyaret etml§ ol. S 
maktan dolayı büyük Bir memnuniyet efir, hükOmettnln Sovyetlerln bu 
duyuyorum.,, harekatını· vahim 

Deml5ti. 
Romada büyük bir hararet \'e heye. te 1 ak ki etti g İ n İ 

can ile ka11ılanan ıngtllz nazırmm bu 1 
sözll Jtalyan gazetelerinin yazılarında b ı I d 1 r d 1 
tam bir mutabakat bulmadı. lira Stampa ( .M~ı, 2 uı::N'ova, 5 (A.A.) - Casusluk 
ve Pop<>lo gibi bazı mühim ltalvan ....._ Urmu-.A d <# - D~ c uuuen olayı tevkif edilen ve ge--
zctclcrl lngtllz nazırmm: çen Ağustostanberi hfila serbest bı-

- Anane\i dostluk.. k 1 1n ra ı mıyan giliz tebeasmdan Roz 
1'ablrl Y<"rlne sadece: Kohen hakkmda teşebbüste bulunan 
- Yeni dostluk.. Ingiliz sefiri 4 - 7 • 937 tarihli itila-
Tablrlnl kullanmak limn geldlifnl yaz fma Sovyetler birliği hükfı.metince ri

dı. Bu WlZCtelcrln n~rlyatma göre son ayet edilmediğini söyliyerek keyfiyeti 
anıa,ma üzerine lngllterc Ue Italya Litvinof nezdinde protesto etmiştir. 
ar&'imda başlayan dostluk anaaevt lngt. Bu itilif mucibince Sovyet büku • 
Uz • ltalyan dostluiu değildir; bu dOllt- aeti lngiliı tebeasmdan biri tevkif e-
luk tamamen yeni bir lngtllz • Jtalyan Jildiği zaman bunu lngiltereye bildir-
dostluğudur. Zira bugünkü ıtaıya dtin- meği ka.bul etmiştir. 
kiı ltalyadan bambaşka bir dc,·lettlr. İngiliz sefiri hükiimetinin Sovyetle-
Hab~bıtan<'b 'e ispanyada muzaffer rin bu hareketini :vahim telakki etti
.._ bugünkü ltalya karf19mda lnglltere- ğini ve beynelmilel nezaket kaideleri-

Büyük eQlence-
11 mQsabakamız 

iki ylldız birbirini 
arıyor 

'! 

Bfa te Jeal bir vadyetl vanlu. ne yapılan tecavilzler devam ettiği 
ASIM U takdirde bu halhı tnglliz • Sovyet mU- ... 

S nasebetlerini ihtaı edeceği kanaatinde lfo. 4 (Sonıı Sa. 4 Sü. 1) bulunduğunu Litvınofa söylemietir. 

30000 liralık yardım 
1 ahsisatı Meciisce kabul edildi 

Dahiliye vekili 
ihtiyaca göre meclisten yeni 
tahsisat isteneceğini bildirdi 

-Yazısı 10uncu sayıfada-

Çoban Mehmet 
Meşhur Danimarka'ı Larseni 
yedi dakikada tuş:a yendi 

Taliın, 25 (A.A.) -87 kiloda Tilrk 
Çakmak, hastalandığından güreşe

memfştir. Ağır siklette Çoban Dani
markalı meşhur Larsen'l kucaklaya
rak yere vurmuş ""e 7 dakika 14 sa
niyede tuşla yenmiştir • 

Tallin, 25 (A.A.) - 72 kiloda Türk 
Arıkan dUnkU güreşinde c;ok güzel 
bir oyun göstermiş ve rakibi Polon
yalıyı arka ve belinden kaparak sal
toya atmış ve yerde de 10 dakika 40 
saniyede burgu ile tuşla yenmiştir. 

TallJn, 25 (A.A.) - lkinci devre 
güreş müsabakalarında Erkmen 
(Türk) Baynarovlç (Letonya) yl 7 
daika 42 saniyede yenmiştir. 

Çok enerjik güreşen Erkmen has
mını yere c;ektlkten sonra müsaba
kayı tuşla kazanmıştır. 

Erkan (Türk) yarası yüzünden 
maçı bırakmıştır. 

Anderson, Yener (Türk) ü 3 daki
kada mağlup etmiştir. Yener, elimi
ne olmuştur. 

,.:.r:; 

Pussc>p (Estonya) Arikan (Ttlrk)n 
Uc daldkada yenmiştir. 

B. Hitler 
3 Mayısta Romaya gidiyor 

Berlin, 25 (Hususi) - Hltler'in 
Romaya yapacağı ziyaretin tarihi 
kat'! olarak 3 mayısta tesbit edil
miştir. FUhrer, yanında Hariciye Na
zın Fon Ribbendrop ile eski hariciye 
nazırı ve gizli kabine reisi Fon Nöy
rat, propaganda nazın Göbels, mU
oakallt nazırı DorpmUller. olduğıı 

halde Berllnden hareket edecektir. 
Hltlertn bineceği hususi tren 12 

ıagondan mnrekkeptlr. Bu vagon
larda madeni stor bulunduğu, yahut 
yan tarafiannın zırhlı olduğu hak-
c mdakt şayialar yalandır. 

Hitler ile beraber gitmek ozere 
İtalya tarafından birçok Alman za
bitleri de davet edllmlşUr. Bunlar 
ayrı husus! trenlerle gtdeceklerdJr • 
Bundan başka HlUertn Roma ziya
reti ile allkadar olan bazı mukave
telert İtalyan makam atı ile hazırlan-

masmda çalışmak ozere nlsanm 28 fn. 
el &11DD Alman başveklletl memur-

larından bir heyet de Romaya gtd .. 
cektlr. 

Bitlerin Romaya yaptrtrae7ahat,. 
te olduğu gibi bu defa Roma slyare
tl iç.in yap8ca#I seyahat esnasında 
kendisine Berllade Gtsrlng Yek 
ec1ecettlrıı 
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No. 14 Vazan: KadDrcan Kaflı 

e:rgün onu imparatorluk 
tahtında bi!e göreceğ·z .. 

Blytlk mavi perdeler açılınca, on ikl 

suo ve yaqıklı çalp:ı dizlerden yuka -
nda kalan beyaz ve lflemeli gömlek ıty
mlt olduklan halde görtlndüler. Bunlar 
Atin& ve Korentten getlrilmielerdl. Hep
sinlD de ayni boyda ve blrlb1rinlıı benze

ri olmalarma cLkkat edllmletl. 
Onlar havuzun blru ötesine dizildJk. 

Jert sırada Teofiloe kendinl tutamadı: 
- Meslhln bqı için yemin ederim ki 

mu81kl )'&hım kulak, için değildir. Iete 
&mrtlınce baksam bıkllmıyacak bir p.rkı ı 

Antonyoa ağır ağır cevap verdi: 
- Ben de yemin ederim ki ıu anda 

Mil Sokratm gC>zleriye bakıyorsun! 
lalr Romanoe papu Antinoea baktı: 

- Fllomfa da artık gQnah çıkarma o 
dasınm yerini öğretmek lAzım. Bununla 
beraber hemen efmdi yaruld.ıjmı anlıya

caktlr, çOnkU mualkiDin ı&Ierle dinle -
nea kwmmı dan"6aJer çalar! 

Bu eöıUıı yamı güme glttl. ÇUııJdl on 
Od dansöz incecik mavi tülleri omuzlan
.. atarak, eedef kadar beyaz mermer 0-
sarlnde ayaklarmı birer çift gtlvercln 
ıavruau sfbl sıçratarak havur-n etra!m
c!a damla bql&mJ§lardı. Bunların hepsi 
.,,_mdı ve en önde henllz on beeinJ dol
Curmıyaa biri vardı Jd Dlyana birkaç yq 
kdrpeleıeret d1rlJmlt de buraya gelmte 
amlırdı. 

llartUal1rı plert bu an zambap 
tüıhtıtıtı. Pontiyakoe ona doğru lğtıdl. 
Ve )avqça eordu: 

- HrtamaDoyu 1ılJl sevlyomm de-
lil mi? 

MarkU. sarardı ve lçhıl çekti 
Pontlyakoe onu yalJltırdJ • 
- eımdiye kadar sana hiç ytlz verme 

cU: ben de bwıu çok ~rdQm. l'akat 1a

mrmı ld artık fitrlnf detlftirmlettr ve i
çimizde en çok sana llyıktır. 

Ba sırada berke• blrlblriDe onu IOrU • 

JWdL 
ltatnan09 daJmJltL 
- Altin gfbl uçları var. Buna en uy-

l'llD IBJm Hrlııomallodur. 
Bunu AntoDiyoea söylemJett. 
Poatfyakoe atıldı: 

- Geç bldm pir, onun tlmdild adı 
aten 6yledlrl 

Karldla pek memt s&rt1nll10rdu. 
Kadehler daha mk boplıyordu. 

Sırma g&nlekll bir ueak Venetolarm 
retatne hmb halı yakJaftL JJd kellıne söy
ledL Polatiyaka9 ellerini blrl1ıirbıe vura
rak dojralda: 

- Alll do8tlanm, 11119 bllyUk bir mUj· 
dem n.r; ICDQ. 7"lrılllrlı, selr:I ve ceaur 
J8ltlDyancıe bmQa ..,.ı verlyw. Hep 
beraber cıaa Urplamalıyml 

-ll&J' bq!.. 
JWdtdar olda: 
- Ja.tllayua Venetotann konlJ'lleU

m oluna ne muUul 
- Blrsb ana imparatorluk tahtmda 

sarma DIUmall var. 
Evet, Aautaatan IODra Jo.tfnnst1n 

Valllevs olacap eUpbellbdlr. 
- Onun da oğlu yoktur. 
Usun boylu. dllqUn vtıcutlu, Hv1mll 

Dlr adamm ardında döndWer. Hu, ytrmJ 

tlç yqmda bir dellkaDJJydı. Derisi beyu 
sW yaprap gibi lekesiz, bıyıklan ince, 
açlan daJplJydJ. Dk bakılda IDlana 

pek aevlmU bir lDlan oldutunu anlab -
JOl'du. Göalerlnde, temb bir rub, ll)'l&l 

bir brakter okunuyordu. Pul pul itle • 
meli ve ipekli ima gömlek glymlf, be • 
JU topan• Sesar sibl omuzuna atmlftl. 

llarktldn önUııde bir an durdu: 
- BQıOn. tam manulyle aUara l&yık 

lılr llrtlctl ve ltlrtlctlye 1lyık atlar glirdtlm 
Kadehler lralktı ve lçtldl. Genç Trak

Jalı bltlD mllaftrlere Jlyık olduktan 
oeTÇlan veriyor; tah.Ulrlfn pek iyi ol-

dalana Pterb'ordu. 
Pootlyato9 bir lpret )"'ptJ. ~er 

mllaftrlerdeıı dilediklerinin yanlarına u
...... Salondaki alır erkek aealııl ka
dm cmltılan gerçeveledi. Şimdi havu -

- etrafında an IJd esmer im danaedl
,.mcll. Bunlar lneecor kırmm tnllere 
lllrf\ .. 'flltıtlerdl. Çal11 daha eendl. 

Doka bdm cliM seldi, bepıd de genç .,. ....... 
BanJuıdaD ..... de Alltlmoeml )'alllD& 

çekinerek otunnqtu. Papaa, ODllll b1ru 
dizden yukarda kalan g&nlei1nl 16ster
di: 

- lndir! 
Dedi. Bununla beraber yQzll asık ve 

seal sert değildi. Genç kadm onun dlle
d.ljinl yaptı. Papu eordu: 

- Adın ne? 
- Mikrula. •• 
Kadınlar, erkeklerin omuzlanna ya -

hut g6ğüslerine bqlarmı koyarak. k11-
qtlk gtlltltlerle kıvrdarak prap IUDuy~ 
tardı. Antonyoela 1'eofUoe önce kadmm 
yarablqı, sonra qk hakkında uzun bir 
konupnaya daldılar. 

Şair Romanoe oDian dllrttU. ~zseze. 
prap bardaklarmm içinde blrlblrlertDI 
içer gibi gillü,en MarkUale Hrtsomalloyu 
gösterdi. 

- Akar ıuda resim yapmıya uğrap
yo!'IWlu, doetJar ! Burada canlllJ var l 

JtleUnyanoola PonUYakos ve Senator
lar devlet idareal hakkında konueuyor 
IU'dı. Romalı ruhuna bllrilnmllf olan genç 
Trakyalının seei bir perde daha ytıkaelcll: 

- Halkı uslandırmak için yUz bin u
lı:er beslemektense birkaç oyun vermek 
daha iyidir. Orduyu yeni ülkeler almak, 
kolu bacalı badaıımıe ola btlytlk Roma 
imparatorlufunu canlandırmak için kul
lanmalıdır. Evet, halk bir aenert it stırtı
stlne benaer, oyunlan bahane ederelı: va

kit valdt blrlblrlne ısırtmalı: Ta ki on • 
lann Jalrma hıralan yatlfSlD. htlk6mete 
Mldırmak akıllarma gelme.in 1 

- Çok doğru.. Romanın BllyUk S• 
ıarlan da böyle yaparlardı. 

Astropolos yam bquıdald An ton) osa 
sokuldu: 

- Yemin ederim ki seçen .un ~k
lerfn derlnlfklerlnde ıezerken Sezarm 
yddwıu Yuelnyanuaun bqmda ıördüm. 

- Sa mlljd~ ..... 9SJ 

dır. 

Onlara kulak kabartan Teotlloı söze 
karqtı: 

- Gzll eöylenen 6 daha ~ ya
yılır! 

- PunUyakue papu AnUmuaa eee
lendi: 

- Kadehin neden bot duruyor, doe. 
tum! 

Şair araya glrdf: 
- Elinde günah kadehi var! 
AnUmoe cevap verdi: 
- Delikanlı, Meslhten ilham almadık 

ça yaldızla kul'fUDla kureun kaplı altım 
birbirinden ayıraınayacahm! Burada 

bulunUfUJD laya bir zevce daha kazan. 
dırmak lçbıcUr. 

Ajlr perdcnln &rdmdan ince bir Hll 

ıelc:U: 

- MJtera!- Mlteramu!. 
Ayak sealert duyuldu ve Örta )"'fh 

bir kadmm elinden kurtulan bet yqm
da bir kız lrl kara gazlerinl açarak a,. 

londald kadınlara göz attı: 
- Annem nerede! 
Mlknıha ona k()ftu: 
- Ne var Tcodora ! Haydi, fçerl git! 

Efendileri ı"Bhatml etme!. 
Teodora, kadmlardan blrtıılıı pullu en

tulslnl gtyınte, uzun etekli bir krallçe
ey l:<>nsemlştl. GUndGI batında görülen 
çiçek çelengini çtkarmam11tı. Anneabıl 

hayran gözlerle etızllyordu : 
- Sen.. Sen ha! Ne gthıel olmuenn 

mlteramu ! S881nden tatmdmı. 
Sonra puyetlnl anlatıyordu: 
- Bellzer Vulleva oldu, ben de Va

.Utsa.. Söztlmll dinlemedi, ben de vur
dmn. 

On bir yqmda bir erkek çocuk tık el
btselertle fakat earum11 bir yQsle g~ 
rUniffl. Bu Trakyab çocuk Btzamm ya. 
rmkl en bOynt generaliydi: onu Yutln
yanus yetlştlrtyordu. 

Mllmıla kızını azarladı; dıp.n atmak 
istedi. Fakat Yu§lnyanus gWQmslyerek 
emrettl: 

- O yavruyu buraya getirin! Ne gtı
zel glizlerl var! 

Teodora yaklafll'ken Ulve ediyordu: 
- Vııatllsa olmak gerçekten eana ya. 

kıpcak! 

(Arkan W'I') 

Rcm<ırk 

Greta Garbo 
nerede? 

Romancı Remark 
ile konuşmaQa 

gıtmış 1 
Greta Garbo ne • 

rede? 
Bu sual l!OD slln

lerde slhinlerl IHal 
etti. Nihayet bal

ledllmJt l8DJldı: 
Amerfkadan ge -

len Greta Garbo ev 
veli memleketine, 
Iaveçe sltti. Sonra 

Grcta Garbo ltalyaya gelerek ora
da kendisini bekliyen nipnlmı Stokov
lkl lle buluttu ve Tulluata btr k6tke gt.. 
clerek mendller. Tua- cılrark• a1J. 
11&11 rellmlert artık onda oJdulduma 
ft1phe~ 

J'abt, bUllD 71Beı 
- Greta Gtrbo ıatredel dQ-9 .oralo. ,.. 
Ve Zlrlhtea haber ftttkQbıe psre, 

onda imli- JaveQll bir .... t.wel kendfllal 

-- ........ ~u'#ıtr=" - Eft~((eJlq; Deli yum? 
FU&t riea ederim, kllni8ye iOyleme)in. 

Bundaa Lupııoya da lldecelfm. On
dan da babietmeyln. Çlilkl, )'8lım ba.o 
tana birkaç ıtın ıeçtnnek latlyoram. 
Kimsenin beni rah&tais etmeelnl iste

mem.. 
Guetecl l&UııQ biran için tutmuıt

Fakat Greta Garboyu takipte devam et
mi§. Garbo ZUrlhten trene bfnmle, Lu
pnoya doiro yola çıknuf. 

Gazeteci derhal Luganodald arkadqı
na telefon edlyw. Orad&kt guetecl de 
hemen lataeyona gidiyor. Greta Garbo
yu beklemeye bqlıyor. 

Tren geliyor. Fakat içinden ne arb
dafmm tarif ettllt ıtbl llyahh btr Jra.. 
dm lnf10I'; ne de Greta Oarbo)'a beml-
191l biri. 

O tarafta Greta Garbo havadfal ku
laktan lrulaP yayılıp herkn merak edl 
yor. BUtUıı gazeteciler trenden men • 
yahlı bir kadını veya hakikaten Greta 
Garboyu aramağa bqbyorlar. 

Nihayet bir yerden haber geliyor: 
Greta Garbo hakikaten ZUrihten tre

ne binmiş. Fakat Luganoya değU, Brls
sagoya inmiş. Orada meıhur Alman ro
mancuıı Erik Marta Remark oturmak
tadır. Siyahlı kadmm (yani Greta Gar. 
bonun) orada romancı ile konuttuiu 
annedWyor. Çl1nktl Garbo yümda 
"Garp cepheebıde yeni bir ıey yok., 

muharrlrtnln "Uc; arkadaf,. !:mbıdeld 

romamm filme alacaktır. Artlııt.Jn, ba 
roman hakkında eserin ablbl De, bazı 
noktalan aydmlatmak bere konupnuı 
olmam lhttmal dablUndedlr. 

Cizre Beledlyesl 
çahıjıyo .. 

Cbıre (Kurun) - Tartııl teiılr llU&t
tan çok evvel yqayan bUytlk ve parlak 
bir TUrk medeniyetinin muhteıem de
virlerini tatmJttır. O tarihte çok ileri 
ve her sabada mtıterakld bir kasaba 
olan Cbre eeJd ldareııln allkunzhlt do
laymlle slttikçe harap dtlpnfll ve adeta 
bir anku haline gelmiftlr. 

Ba hal eon 1-8 aene evveUstne kadar 
devam Ptınfftl. Bu tarihi mlltealdp bq

layan çal:ıi1b&1at lae kıea zamanda Ciz. 

MAHKEMELEADE 
Sevdiğini tarladan 

kaçıran aşık 
Hadisege jandarmalar şahit ol
dukları ıçın muhakeme ediliyor 
Bakırköy civarında Şıı.mlılar k6ytlnde 

oturan Ahmet adında bir rençber o ci
varda Ayayorgi köyünden Emlne adlı 
bir im ile tanlf&J'a.k aevl§rnİI, iki sevgili 
kaçmata karar vermifıerdir. 

Bunun üzerine Ahmet arkadaşı Mus
tafayı yanına alarak, bir gUn öğle \ııktl 

taı lada çah~an Emmenin yanma gttmlı: 
- Haydi: ben bazınm, kaç.ıım, cle

mişUr. Fakat Emine birdenbire yaptJlı 
hareketin deh5eUni dUşUnerek caymIJ, 
Ahmede: 

- Korkuyorum, kaçmak istemem, di
ye cevap vermi§tlr. 

Ahmet, bana fevkal&de blddeUene
rek: 

- Ben eenl kaçırmumı bDlrtm, hay
di Mustafa yardım et bana! diye Emlne
nbı 1&çlarindan yakıüa.m11, Mustafa da 

belinden tutarak km sUrt1klemeie baf
lamıiJardır. 

Tarladar ·-f\z metre kadar ilerideki 
karakolda ~ ...darmalar Emlnenln ferya. 
dmı fgiterck kendisini kurtarml§lardrr • 

Ahmet ve arkadqı Mutafa, dUn alır 
ceı..ı. mahkemesinde muhakeme edllmit
ler, p.httler gelmediğlnd"D duruema ye
niden çağrılmaları için baeka bir güne 
bırakılmqtır. 

Oç Çocuk Anuı Katil 
Gülizar Çddımut 

AfabeyRDin btDl Dmm ldlDda biri
ni. bir abah eu.t altıda yolunu betle
~ ....... llttıtt mada arkasmdan ateı 

ederek llldtlreıı 3 pak anam kaW GU. 
llama durupıuma dtbı ajır ceza mah
keaıemde devam oı~ l'abt on. 
Blfeflll!f!.W·ırmrtn~ 
Bakırköy tlmarbanealnde olduğu yazılı 

idi. 
Jlabkeme, hutaballeye mbekkere 

)"'Zllarak GWbarm ıelebUecek halde tae 
mahkemeye gönderllmelllDe karar vere
rek dtırupıayı bqka bir ıttne bıraktL 

Ovey Kı~ Öldürenin 
Muhakemesi 

Feriköytlnde oturan llvey kısı Rem
ziyeyi bir lira için kunduracı bıçağı ile 
6 yerinden yaralayarak 6ldUren katil 
Omer Tlrlltn dlln ağır cezada muhake
mesine devam olunmut. mllddelumumJ 
keadfsiııJn '48 inci maddenhı 81 ve 83 
Uncll tıkralarma gGre tecslyeelnl llte

mfttlr. 
Omer Tlrll )'ine tnklr ederek kendllt

nhı masum oldufunu ~ylemfe duruflD& 
karar verilmek tızere bafka bir ıune 
bırakıtmııtrr. 

Anahtar Çalan 
MahkUmOldu 

Lllelide arabacı Mardlroısun dUkki
nmdan bir lngillz anahtarı çalan eabı
kalı hll'81Zlardan Şaban, dlln 2 inci sulh 
ceza mahkemesinde 2 ay mllddetle ha
pla cezasıua çarptmlm13tır. 

Nara Atan Kadında Hiç 
Bir illet Bulunamadı 

Taluılmde Valdeçeımeefnde oturan 
Emine adında genç bir kız, tedavi olmak 
tısere yattJtı emruı zllhreviye haataha
ııelllDden evvelki slln lyUeoerek çtkmJt 
ve bayram eerefine o gece adam akıllı 
içerek sarhoe olmuttur. 

Emine bundan sonra 110tap çılmuf, 

reye yeni bir mecre venrı1ftlr. 
Belediye, kasabanın bUtUn ttıkenml

yen lhtlyaçlarmJ sıraya koymuıtur; ve 
her lBt kudreti iılsbeUnde ~akta
dır. ,Daha evvelleri belediyeye varidat 
tfUDfn edecek akar ~ı dlltllnlllmediğt 
cihetle blltçe pek mtttevazldfr. Bununla 
beraber bu mahdut blltçeden umulmaya
cak ve bqtakflerl her tn!'IU takdir ve 
tebiike llyik kılacak faallset ıOstertı

mekte ve eser me)"d&ııa getirmektedir. 

nara atm11 pollaler kendlSln.i yakalayıp 
karakola ~tUrmek isteyince de ktlfilr 
ederek tahkir etmlftlr. 
Bmhıe din ctırmll meehut mahkeme

ainde dv.rapıuı yapılırken, kendisinde 
bi" illet oldufu ve bu ytlsden ne yaptı
ğım bllmedtğtnf eöylemif. Adllye dokto
ru Enver Karana muayene olm11ftur. 

Tabibi adll Emine de ~bir hastalık 

bulamamJltlr. 

Kama ile Yaralanan Celili 
Kim Vurdu 

23 nisan cumarteli ıtıııU Beyazrtta 
cew lldmda blrlat kama De Do yerinden 
mtır eurette yaralanmlt, yaralı hastaha
nede kendfatnl vuranın Mahmev lmnln
dekt do9tu olduluna eGy!emlftl. 

Mahmev polis tarafmdan yakalaamlf, 
fakat, cellli Ulk11pıtl kabvecl Ahmedln 
vurduğunu eöylemJetlr. DOn Ahmet ve 
Mahmev &ddyeye göttırtllerek birinci 
sulh cezada eorguya çekUmtıler, Ddsf de 
euçu blrbh1iıbı Dzerlne atmıelardır. 
NetJcede haldm Reeld, her iklaiııf de 
tevkif etntl§, taııklkatm tekemmUJU için 
evrakı mllddelumumlliğe yoll&mlftır. 

Diğer taraftan Cel&lin yaralan fyWfe 
yUz tutmuıtur. Kencllafnf dOn aabah ad
Uye doktoru Enver Karan hastahanede 
muayene etmlftlr. 

Otomobil Albnda Kalan 
_Çocuğun Hayab Tehlikede 
Sabık adliye alyul mtlatepn B. Sall.

haddinbı otomobllinl 23 ıı1aaıı bayram 

sıınu lzzet adında bir akrabul abıul 

pzmefe ~tır. 
met otomobil ile Altmbakhldıa Har-

~Mır&·....._ 
.yaşında bir çocuk çılanı§, met jqırarak 
otomobili durduıuıayıaca Tanqı altına 
alarak alır arette yaralamJftı. 

eı.eu çocuk haatahuıeatne yatınluı Ta
D&I dUn adliye doktoru Enver Karan 
muayene etmlt yara1anm tehllkell bul
mqtur. 

Suçlu Iaetm tof&'lt1k ebllyetnameel 
yoktur. Hakkında tahkikata llrflllmll-
tlr. 

,-KURUN-
1 ABONE l'ARll-"ESl 

llımlıtet llımlıttı 
lrlnd• dı,ındo 

AJhk 
1 aylık 
1 aylık 
Yıllık 

il -,7. 
900 

155 &11e 
42a • 
820 • 

1100 • 

l'artfnınden Balkan Blrllll lçla ayda 
otuı kurut dlltülür. Puıta birJllıne ıır. 
mlyen yerlere ayda ıetmtı beter kuruı 
ıaııımetJılı r. 

Abone kaydını bildiren mektup •• 
telgraf Qcrelinl, abc.ıne parasının posta 
veya banka ile yollama Ocretini idare 
kendi Qıerıne ahr. 

Tllrltl11tnln lıer poıla mtrktılnd• 

L 
KUH4JNa abont uaıllır. 

.::::: dellıtırme ücreti ~ kuruttur 

Dünkü Hava 
Yordun Trakya, Kocaeli, El• b6Iıelerl 

ile Karadeniı •• Akdenl:ıdn prp kıyıların
da bava kapalı Te baıı yaJıılı, Orta Aaa
doluda çok bulutlu ıeçmlt. rilzdrlar do
tudan sakin geçml" Ep •e Cenubi Ana
doluda cenubi, diler )'erlerde tlmall isti
kamette 'Ye orta kunoette esmJıtir. l11tan
bulda da hava kısmen kapalı •• fazla rllz
ıArlı geçml" rilzglır ılmall lıUkameUe sa
niyede 8 • S metre hızla esmiştir. Saat U 
de hava tazyiki 7:>9.2 milimetre idi. Sllhu
net en y(iksek lS.2 ve en dütllk 7.6 untf· 
ırat kaydolunmuıtur. 

15 Yıl Ewel Bugün: 
ANKARA. - Birkaç tlilnılenbtrl Slloan 

efoorrnda il~vam ıtmdcle olan ıldtdtll mü
aademeltr lmovıllerlmlılıa mukaDtmele 
ealıftln blltrl lardtlmul llrerln• nlhauel 
bulmrıı 11• Slloon .dan nk,am alınanık ha
kdmtl dtrhal lulı edllmlpllr. 
Aıllu etnııba dolnı kaçmaktadırlar .. 
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Şehir Haberleri 1 
------ı:;,. * 

Şehir suyu musluklarda neden 
fazla akıyor 

Bazı su aboneleri muslukları açtık- } 
lar:ı 7.aman suyun !azla tazyikle aktı
ğı, muslukları ayar edinceye kadar 
her gün bir miktar suyun ziyaa uğra
dığı yolunda şikayetlerde bulunmak -
tadırlar. 

Bu mesele hakkında alakadar bir 
zat şunları söylemiştir: 

- Terkos şirketi zamanında mus
luklar açıldığı vakit su pek az akardı. 
Bunun da sebebi suyun her tarafa sev. 
ki için ki.fi tazyik verilememesi id i. 
İdare belediyeye geçince şirket zama. 
nından kalına. eski ve dar borular ye
nilendi. Birçok yerlere daha geniş 

kuturda borular koruiu. Su tazyik ma
kineleri getirildi; fabrika ıslah olun
du; bu yüzden şehire gönderilen su 
miktarı eskisine nazaran pek !azla. 
arttı. Şimdi şehir suyunun çıkmadığı 
apartman katı yoktur. ~kiden ise 
birçok apartmanlar sus\17.du. 

Bugün bazı musluklarda fazla su 
fışkırıyorsa, bunun sebebi yüksek bi
nalara su verebilmek için icap eden 
tazyikin verilmesi lüzumundan doğ • 
maktadır. Fazla ıu akmamasını önle
mek için muslukları yavaş açmak ve 
bir de sa.att.en evvel bulunan musluğu 
ayar etmek ldzımdır.,, 

Gümrüklerde: 

Yabancı Gümrük 
Kanunlan Dilimize 

Çevrilecek 
Verilen malCimata göre; Ankarada 

gümrük i§lerfnde milhim tadilat yap
mak üzere bir komisyon teşekkül et
miştir. 

Faaliyeti bir ay kadar devam ede-
cek olan komisyon. muhtelif memle -
• __..a. ı ,,_!.· ··1- 4-....,:r,,..,1_.._:_; ••A 1"""".,"" 
larrnı getirterek di imize çevirecek ve 
8on defa. muh.t.eıif Avrupa. gümrükle
rinde tetkiklerde bulunduktan sonra 
memlekotimize dönen müfettişlerin 
hazırladığı raporları gömen geçire
cektir. 

lnönü Vapurunda 
KaçakE§ya 

Dün limanımıza gelen .Denizyollan. 
na ait İnönü vapurunda araştırma ya
pılmış, güverte sandalları içinde be -
randa bezlerine sarılı 25 kadar ipekli 
eşarp bulunmu.stur. 

F.şyanın yapılan sıkı araştırmaya 
rağmen kime ait olduğu meydana. çı
karılamadığından tahkikatın derin
Iestirilmesinc lüzum göıi.ilmüştür. 

Şirketi Hayriye 
,Yaz Tarifesi 

lete başvurarak böyle bir borcu olma
dığını iddia etmiş ise de, me.zkfır id
dia yer:slz bulunmuş, ve paranın tah
sili yoluna gidilmiş, iş icabeden teşeb
büse geçilmiştir. 

öğrendiğimize göre Fenerler ida
resinin odaya bu ,şekilde 25 bin liralık 
bir borcu vardır. 

Oda bu parayı aldıktan sonra üze.. 
rine 10 - 15 bin lira daha ilave ederek 
Zahire borsasının Ur.erine Oda. için 
büyük bir daire inşa tttlrecektir. 

Buğday Piyasası 

Dün Ticaret ve zahire borsasında 
288 ton buğday sa.tılmıştır. Bunun 
bir vagonu 5.20 den olmak üzere sert, 
diğerleri yumuşaktır. 

Bundan başka tüccar namına 5 va
gon yumuşak buğday ve Uç vagon ar
pa satılmıştır. 

11- Yumurta ihracatımız devam et
mektedir. Birkaç gün evvel Yunanis
tana gönderilen 400 sandık yumurta
dan sonra yeniden ltalyaya da 1200 
sandık gönderilmiştir. 

Eminönü Halkevinde 
Çocukların Toplantısı 

Dün Çocuk haftasının Uçilncü ·· -
nüydü. Bu münasebetle okullarda :U. 
samereler verildi, öğretmenler yine 
derslerini bu mevzu etrafında toplıya
rak haftaya. ait bilgiler verdiler. 
Eminönü Halkevinin hazırladığı prog
rama göre dün saat on be.şt.e Eminö
nü kazası dahilindeki ilkokul talebe
lerinin iştira.kile bir toplantı yapılmış
tır. 

ToplantiYl Evin başkanı Bay AgAh 
Sın Levent açmış, çoeuklara halkevi-
... :- .,._, ____ .&. .. ____ ..... , ..... ft't,Clf-,.,.. 

Bunaan ııonra. hazır bulunan,___i_r -""o'-r.-·1 

keatra takımı tarafından talebeye 
koMer verilmiştir. Konserden sonra 
Halkevi kendilerine gez.dirilmiş, jza.

h~t verHmi§ ve §eker, piektlvi, Halke
vınfn 936 - 938 yılı faliyetini göste
ren broşürler dağıtılmıştır. 

Yine diln akşam Fatih .kazasmın 
Fener parti ocağı salonunda çocuk
lara bir müsamere daha verilmiştir. 

Erenköyiinde de Halkevi sosyal 
Yardım kolu tarafından ~uklara. ka~ 
ragö~. oynatılmış, BakırköyUnde sine
ma gosterflmiş ve diğer kazalarda 
muhtelif eğlenceler yapılmıştır. 

f(ültürde: 

Ecnebi Ve Ekalliyet 
Okullannda Tatil Ve 

lhtihan Şekli 

Fikir meselelerı: 

Kopyacıhğa savaş 
açahm! 

Yazan: Hakkı süha Gezgin 
Geçen gün tramvayda ba§ı kabak de

likanlılarla ~irlikte yolculuk ettim. Ço

ğunun ııaçlan, el ile dokunulmayacak ka
dar, yağlı idi. Kitapları, paltolarının cep 
!erine boru gibi bükülerek sokutmuştu. 
Kasketi, galiba kendi gururlanndan kil· 
çUk bulduklan için giyemiyorlardı. Tık
ımı tıklan arabada yUkııek ecııle konu
ouyorlar, §8.kalqıyorlardı. 

Bu §akalar soğuk, bu ııcsler fazla ~
km olma.sa hoıılanacağım. Ben, gençliği· 
ömrUn imtiyazlı bir bir çağı diye tanıyo
rum. Onlarda ham bir meyvenin buruk
luğunu tataam bile, yüksenmcm. Fakat 
dedim, ya, bunlarm hem şakaları soğuk, 

hem sesleri, bir gürUltU kadar akort

suzdu. 
Sonra, söz mektep ve ders alemine 

sapınca, çok acılqtı. Jçlerinden biri: 
- Ben, cıgara. klğıtlarma kopyaları 

yazdım. Fasıllarına göre faarctledim. 
Hanı;l bahisten çıkarsa, çıksın umurum
da. değil. 

Dedi. Bunu ötokilerinin marlf etlerini 
sayıp dökmeleri takip etti. Çalı§madık
lannı, çall§madan geçmeğe alı!fbkları

nı hiç sıkılmadan söylUyorlardı. 
,xımı: 

- Fizllı:, mizik geç; dostum .• diyordu, 
Geç ben öyle aeylerden çakmam! 

Kimi: 

- DUstUrlara. harcayacak kafam yok! 
Diye kestirip atıyordu. 
En fcnw, çocuklar, bllmemeği ayıp 

a:ı·."Tl-ıdrkları halde, emı dônmefi bir 
mualllm ve mektep cinayeti kadar bllyilk 
bir haksttlık teıaw ediyorlardı. 

Bu tramvay hadiııcalnin Uııtunden bir 
hafta ıeçmeden. KUltUr Bakanlığt, imti
han sorularmm vakUnden Once, çocukla
rın eline geçtiğini anlayarak, ikinci 
yazılı yoldamalan hllkllmsilz tuttu. Bu, 
pek yerinde bir har.ekett1. Dim, gerçek 
degere OMm venıuı Pu uwuı ıaı. 

Fakat yara, Yalnız bu eekllde bir ted
bir ite sarılamayacak kadar derlnleo
mfştir. Bunu görerek, bilerek çalışmalı
yız. 

BugUnkll çocuklar, alm terlle kazan· 

madan ziyade bir talih ve bir cllret 
bamleslle postlarını kurtarmak, keçele· 
rini ııudan çıkarmak sevdasmdadtrlar. 
Kolay kazanca imreniyorlar. 

Onlarca, kopya, ahlAkı karartan, yti

zü lekeleyen bir hırsızlık değil, bir ma.
rif et, bir başandır. Smıfta sıra kapağı
nı kendine siper yaparak, ilim karman
yolacıltğma ntılan çocuk, eğer yakalan
mazsa, kendi kendini bir knhraman gibi 
alkı111ıyor. Arkada§lan da onun zekasmı, 

soğuk kanlılığını, becerikliliğini övo övo 
göklere çıkarırlar. 

Hiçbirisi, yanında kopya yape.nı ele 
vermez. Siz istediğiniz kadar: 

- Kopya hırsızlıktır. Hatta bir bakı· 
ma göre kopyacı, bir eve giren, ötekinin 
berikinin cebine el atan adi bir hırsız
dan daha a§ağıhk bir mahliıktur. Çtin

kü hırsız nihayet bir tek adamdan çalar. 
Kopyacı, blltUn bir SIIlıfı, bütUn blr mek
tebi ve nihayet bütun bir cemiyeti do
landmr. 

De)inlz, bu sözlerinize için için gU

ler. 
Hastalığın bu kabarık ve çıkıntılı ara

zı karoısında artık durmamak gerektir. 

Ne yapmalıyız? 
Ba§~& memleketlerde "kopye,, yi 

mektep cinayetleri arasında sayarlar. 
Kendini böylo bir soysuzluğa atan çocu
ğu, ilk defa aiddetle cezalandrnrlar. E
ğer bir daha tekrarlarsa kovarlar. 

Liselerde tutulan yol budur. Memle
ketimizde de bıw yabancı mektepler 
böyle yapıyorlar. 

Kopyacı, eğer liııo çocuğu değil de bir 
Unlvcrslte talebesi ise, blltUn sUmeııtr

lerl, tekmil seminer mesaisi, aldığı ter
tl!lkalar falan hepııl birden hiçe indi
rilir. Tırmandığı bllgi dağından aşağı 

yuvarlanır. BUtUn o çetin vo yalçın yolu 
yeml lıaı;ıl.wı g çuı~l ~art koşulur. 

Bunun içindir ki, o"'1anla kopya, pek 
ııcyrek görmen fevkallde hadiselerden 
sayılmaktadır. Bizim içln de tutulacak 
ba§ka yol yoktur. Aydınlığa, gerçek de
ğerlere ancak bu yoldan çtkılrr. 

Çocuk balosu 
Dün dağcılık klubunda verildi? 

müsabakalar yapıldı 

Şirketi Hayriyenin yaz tarüesi 
dünden itibaren tatbik mevkiine ko
nulmuştur. 

Yeni tarifede bilhassa doğru pos
talar ihdas cdilmi§lir. 

Şimdiye kadar ecnebi ve ekalliyet 
okulları kendi yaptıkları talimatname 
hükümlerine göre derslere başlamak
ta ve yaz tatili yine talimatnamede ' 

~ 

lktısat işleri: 

Takaa Tetkik Heyeti 
Dün Toplandı 

İstanbul ta.kas tetkik heyeti dün 
İstanbul Türkofis direktörlilğünde 
toplanmıştır. 

Toplantıda, yine muhtelif devletle
rin kayıtsız ve şartsız yapılacak ta
kas muamelelerine dair son defa hü
kfunetin neşrettiği kararname t.etkik 
edilmi§, tercddUdU mucip noktalan 
hepsi birer birer gözden geçirilmiştir. 
Takas tetkik heyeti, bu hafta içerisin
de fevkalade bir toplantı daha yapa
caktır. 

Fenerler İdaresinin Borcu 
Tahsil Edilecek 

yazılı tarihte yapmakta idiler. 

Bu okullar da imtihanlarma ayni 
günde başlayıp tatil ve derslere b&§la
ma İ§inl hep ayni zamanda yapacak
lardır. 

Bundan başka ecnebi ve ekalliyet 
okullarının imtihanlarında bulunmak 
üzere şimdiye kadar resmt okullardan 
mümeyyiz gönderllmekte idi. Resmi 
okul mümeyyiztcri bu okulların tedri
satından anlamadıkları için önümüz -
deki ders Yllı imtihanında ekalliyet o
kulu öğretmenleri arasından mümey
ziz tayin edilerek gönderilecektir. 

Bu suretle bu okullarda öğretmen
lik hakkım haiz öğretmenler de mil· 
meyyiz olabileceklerdir. .. 

Okullar Açıldl 

Şiııll Halkevlf tarafından, esirgeme ku
rumunun iştlrakile Dağcılık k!Ubilndc 
tertip edilen çocuk bal08u ve gUrbilz ço
cuk müsabakası diln l~ çocuğun iftira. 
kile \'O çok parlak bir surette yapılmı§

tır. 

f§ık liscslle 44 üncU ilkokul talebesi 
yaptırdıkları husust clblsclerle çok can
lı ""e muvaffaklyctll numaralar yapmı§
lardır. 

Halkevimizin cazı tarafından çalınan 

muhtelif parçalarla çocuk dansları ya.. 

pılmıo. muhtelif eğlenceler tertip edU
mleilr. 

Sunı Xomnl, Glllsercn lbrahim, Leyla 
S'lvaş, Muhsine Nuri, Melek Lütfi, Re. 
mi, Yüksel Etem, Selçuk Kadri, Mehmet 
Ihsan, Cenap Suphi umumiyetle birinci 
Jcrecede müsabakayı kazanmışlaroır. 

Şi§li Kızılay kurumu, muhtelif numa
ralarda ve mUsabakada kazanan 100 ço.. 
cuğa oyuncaklar, şekerlemeler voealre 
hediye çtmi3 ve eant alUda Cumhuriyet 
mar§l 1500 çocuk tarafından okunarak 
baloya son \'Crilmi§tir . 

Servi Kesip Satanlar 
Üsküdarda oturan 17 yaşında Hü

E\ len! in ~le (lefalar bir ha<ll o 
olduğu görillilyor. Krsa maccrasmı 

okuya<"ağmız kadın l!rtc bir mlsal 1 

On beş günde 
üç kere nişan
landı, bir kere 

evlendi 
Nevyorkun me§hur bir dansöz grupu· 

na mensup olan bu kadın on beg günde 
Uç kere ni§anlanlllf3 aynlm13, nihayet 
dördilncUsU ile cvlenmi§tir. Onun için 
e\'lenigi bir hadise olmU§tur. 

Nina Picrson lmpindeki bu dansöz, 

vaktlle bir Fransız milyonerinin kansı 

imli}. Ondan aynlmq ve son on bev gün 

içinde Uç kere nişanlan~tır. Fakat ni

hayet Londrada, bir borsa accntası ile 
evlenmiştir. 

Elektrik şirke
tinin hesapları 
Nafia VekAletlnln gösterdiği lüzum 

üzerine elektrik elrketlnin hesaplarını 

tetkike ba§lamış olan tetkik heyeti 
Metre hanmda kendisine tahsis edilen 
dairede faııliyctlne devam etmektdir. 

DUn kendi.sile görUgen bir muharrlri
mtze heyet reial B. Şefik "tetklklerlne 
banla.mı§ olmak.la beraber henüz f§lıı ip
tldasmda olmak itibarile bi.ı.i tenvir ede
cek mahiyette bir ıey sl>yliyemlyeceğt
ni, maamafih faaliyetinin gittikçe tc
kemmUI etmekte olduğunu,, bifdirmi§ -

Ur. 
Elektrik 15irkcti, varidat ve masarifa.. 

tma taallük eden bütün muamelatı ve 
faturaları heyete g&ıtermektedlr. He
yetin mfuınade ve taııdlld olmadan hiç 
bir muamele yapılmamaktadır. 
Diğer taraftan girkette bulunan ecne

bi tebaası memurların vazifesine niha· 
yet verilmesi hakkında VekAlctin no
terlik vnsrtasilo yaptığı tebligat üzerine 
bu memurlarm vazifelerine nihayet ve
rilip verilmediği hususu da Nafta VekA
teU Jstanbul başmUfcW§i B. Sunıri ta
rafından ayrıca takip edilmektedir. 

Donanmamızın 
manevraları 

Onümllzdokf ayın birinden itibarell 
donanmamız bUyUk manevralara ba§Ja.. 
yncaktır. 

lcap eden bUlUn hamlıklar biti.ril.mi§
tir. Dk yapılacak manevra Silivri ile E
reğli mmlakası araıımda olacağfndan bu· 
rada icap eden bUtUn tertibat alDlIDif
tır. Manevralarda hakiki top ve torpil 
atılacağından Tekirdağ, SWvii, hattında 

i§llyen yolcu vapur vo motörlerinin ma
nevra sıraımıda ihtiyatlı bulunmalan 
l~n accntalara vo hususi vapur sahiple
rine deniz ticaret mUdllrlllğU tarafından 
§İmdiden bir tamım yapılarak manevra
dan haberdar edllmlştir. 

Kapıclar Cemiyıeti idare 
Heyeti Bugün Seçilecek 
Berberler cemiyeti idare heyeti in

tihabı diln ekseriyet olmadığından ya,. 
pıla.ınam.I§, 4 Mayısa brrakılnu§tır. 

BugUn kapıcılar cemiyeti idare he
yeti intihabı yapılacaktır. Fenerler İdaresinin şehrimiz Tica

ret odasına kayrt.lı olduğu halde sene
lerdenberi aidatını vermediği te&blt ~ 
ailmiı, bu husustaki borcun verilme
si için müteaddit defalar idareye bil
dirilmiş, fakat hiçbir cevap alına.ma- ı 
mıştı. 

Yirmi üç Nisan bayramı münuebe
tile tatil bulunan okullar dünden iti· 
haren açılarak derslere başlanmı"tJr. 

Geziye Çıkan 
Üniversiteliler Döndü 

Bundan sonra he§ ya§ında küçük Şu
lenitı birçok kere tekrarlanan numara.
lan ııe)Tedilmlı ve mU1abakaya ıeçil

mieUr. 

seyin ve arkadaşı Ahmet Karacaah - l••••••••••••••
met mezarlığından servi çalarken ya-

1 MAVIS 1 
Oda şimdi mahkemeye müracaat~ ı 

mişt.fr. !da.re bu defa da Ş\ırayı dev-

Yirmi Uç Nisan ba~ı tatilinden 
istüade ederek FAlinıe ve 1zmite gi -
den Üniversite talebeleri Paar gUnU 
akşamı nehrimlze dönmUşlerdir. 

GürbUz çocuk müsabakası neticesinde 
GU!dcren Ali Yaver birinci eeçilmlş, bun 

dan bqka Fıtn&t SWeyman, Elçin Beni
je, Meral Sal!haddin, Hulya. Cevdet Çağ
la, Ezel Faik, Jale Yahya, Ayten Nihat, 

kalanmı§la.rdır. 
Bundan başka 63 yaşında. Y anyalı 

laman isminde bir ihtiyar da ve ayni 
mezarlık korucusu Süleyman ile an -
Ia.şmış, bir hayli servi kesip satmıt
tır. Bunlar da yakalanmI§]ardır. 

naııar Ba)TAllllDda TVRK HA.A-

RiF ~. ~- 1 



Kral Zogonun 
izdivaç şenlikleri başladı 

Kraliçenin şahltliQini Kon Çtano ile 
KontAponyiyapacak 

Tlra.n. 26 lA.A.) - Kral Zogonun 
kQJıteet Apponil ile bıdivaç ıenliklerl 
b~ baflamıı olup Uç gün devam 
edecektir. 

DUn akşamdı:ı.n itibaren kralın sara
yında başvekilin, hUkiunct erkanının 
ve mülki ve askeri ricalin huzurile 
bir kabuJ resmi yapılmıttır. 

Saat 23 de kral ile beyaz bir rop 
ciym.io olan vo batında da pırlanta.dan 
bir taç bulunan mU.Stakbel kraliçe sa
lona. dahil olmuşlardır. Kendilerini 
kral alleıi efradı takip ediyordu. Ka
bul resmi, bUyUk bir getaret içfnd-0 
geç vakte kadar devam elmi§tir. 

İzdivacın tesidi merasimi, hususi 
Ye samimi mahiyette olacaktır. 

Ecnebi heyetlerini Tiranda kabul 
ve iskAn etmenin imkAnsızhğt sebebi
le Kral, ecnebi hlllrllmet ve sarayları
n& resm.t hiç bir davetname gönder -
meımiştir. 

Yalnız ttalya ve Yunanistan hUkn
metleri mUstesnıa olup bunlardan !tal-

ya, kendisini temsile kont Cianoyu 
memur etmi~tir. 

Mumaileyh, bu sabah tayyare ile 
Tirana gelecektir. Yunanistan ise or
ta elçilerden B. Depastrıuıı gönder -
miştir. Diğer bUtlln hUkfuneUeri A:r
navutluklan diplomatlan tem&ll ede
cektir. 

Italya kralı Viktor Emanuel'i Dük 
dö Bergam temsil edecektir. • 

Tiran, 25 (A.A.) - Kral Zogo ile 
Kontes Apponyi'nin ir.divaçla.rı 27 ni
aan nbahı 101 kere top atılmak su
retile ilin edilecektir .Kraliçenin p... 
hiUerl Kont Apponyi ile Kont Ciano, 
Kralın şahitleri Pren1 Abid ile Baeve
kildir. 

Kralın imivacmm arif eeinde Ama
vuUuğun ba.flıca ~birlerinde 152 çif
tin nikahı kıyılacaktır. Yüz çiftin ci
hazı belediyeler, elli çiftin cihazı kral 
ve iki çiftin cihazı da Kre.lm yeğeni 
küçUk Prens Tati ta.raf mdan temin e
dilecektir. 

Filistinde suikastlar 
devam ediyor 

Çeteler köyleri basıp halkı f id
gei necata bağlamaktadır. 

Dostluk ... Fakat 1 

nasıl dostluk ? 
(Vatta.rafı l incide) 

ltalJan guotelcrlnin bu fiÖzlerbıde 

sflleDea mana tudar: iki yıl en·clld Ha· 
beflataa meselesi çıkıncaya kadar ltalya 
Anupa ltlcrinde \'C umumi siyasetinde 
[ngUtcrcnba peılae takılmış ikinci dere. 
cedo bir de,·let idi. ltalyaya lnglltercnln 
arkumdan aynlmayan bir ne\'f gölgo 
clbl tclikkl olunurdu. 

lnglltcre oa sekizinci aano nlhaycUo. 
de ltaıyıuı bJrDil tahakkuk ettikten son
ra bu blrllğl o zaman Fransa.nm rağmına 
olarak tanıyan ilk devlet olduğu için 
balyaularm lnglfülero karşı hlssettlkle
d mbuaottarlık ha memlekete Myle bir 
lll1ul anane hmale getlnnlıtı. Umumi 
harpten sonra MaaoHnl ıı baflna ı;ctln· 
oe7e kadar bu hal devam etti. 

Maaollnl faşizm rejlmlal kurduktan 
110nra faşist ltalya uman zaman Anupa 
l!lert.de JasUtereye kartı serketlik sa. 
::yılabllecek bir takım llarckctlerdc bu. 
'9nmak1a beraber yine bu memleketin 
amoml sJyaseL lahasmda lnglllz siyaso
tbıden aynlablleccğlni ldmso batırma 

ceUmılyordu. 

Fakat Masoftnl Habcıtstaıun fethioo 
tefehbll.s ccJlace ,·azlyet dcil,.nlt oldu. 
JIOh ... sa lnpıtenıaln MJlletJer cemlye
Uacle ltalyaya kartı sank.slyon tedbirleri 
abmnasma önayak olması l1d memleketi 

\TEFAT 

Hemşinli Hacı 1small Hakkı keri
mesi ve TUrk Maarif Cemiyeti talebe 
yurdu mUdUrU Hafız Nurt kardeşi 

Ankara hazine vckfll Ziya ve lstan
bul ilk tedrisat mUfettfşl lsmall Hak
kı Erkmen valdeleri Ayşe Neılme 

vefat etmiştir. Cenazeıl EyUptekl 
hanesinden kaldırılarak aile kabris
tanına 4ernedllmlştlr. --------

TEŞEKKtiR 

Hemşire ve Validemizin ölilmü 
mUnuebeUyle cenazesinde bulun
mak lutfuncıa bulunanlara ve muh
telif ıuretıerle kederimize iştirak e
denlere ayn ayrı tetekkilrA tmka.n 
bulamadığtuuıdan sayın gazetcnl
ıln bunıı tn1.11utunu rica ederiz. 
tik recııuat lfttfettltl İsmail Hakkı 

Hazine VektU Ankara Ziya 
T. Maarif Cem.t7et1 Taleho Yurdu 

llldlrl lfurl 

Hayfa, 25 (A.A.) - Akkl kampın
da. mevkuf bulunan 224 Arap Lehin
deki tahrikat devam etmekte olup dün 
yeniden bir takım hMieeler vukuuna 
-1o .... l~ ... --~'-

Mevkufların kanları Hayfa tacirle-
rini vatandaşlarının temadi edip git
mekte olan mevkuf iyetlerini protesto 
etmek için dUkkAnlarını kapamağa ik
na etmeğe çalıımışlardır. 

Zabıta, nümayişçıleri dağıtmak 'çin 
müdahale etmek mecburiyetinde kal
mıştır. Kamptakl .mevkuflar, açlık 
grevini bırakmı~ar ise de Uç glliıe lı::a
dar serbest bırakılmadıkları takdirde 
tekrar grev yapmak tehdidini savur
muşlardır. 

Bundan başka tedhi§çilerin faaliye
ti Filistinin her tarafında mü tef enid 
suikasUer şeklinde devam etmektedir. 
Çeteler, kr.-ıabalan fidyef necata bağ
lamakta ve verği talep etmektedirler. 
Kasabalar ahalisi, bu talepl~ redde 
c~aret edememektedirler. 

Akka mmta.kaaı kuabalanndan bl· 
rinde Uç kişi öldUrUlmflttür. 

nrasmaa kati bir husumet ha\·uı yarat. 
tı. Anan o\ i tnglllz ~ ltalyaa btlaia ye
rine Akdcnizde ve tukl Afrlkada bir 
tngllb • ltalyan rebboU bqJadL Dalla 
1I01U'a ispanyada çık&u dahili harpte ltal
yaam asi Franko ordaS1111a yardımlarda 
bahuunast, AJmaaya ne blrleterek gö
nlilltt askerler ~öndermest vulyetteld 
gcrslallğl bir kat dalta arimb. Oyle u.. 
manlar olda ki Akdeabde lapıtz • ltal 
yan deob kuvvetlerinin çarptpıuma re
mak kaldı. 

Roma.da baza edilen son Mlatm• for
mWlort hgUtcre lle ltalya araınndakl bu 
hUHlllet llauamı ortadaa bJdmyor. 
Buaa ycrlae bir doılthlk ~-resi 11Çtl
malı: bere lıolwaayor. Fabt yakanda 
tpret etUğlmiz glbl bu aaretle batlaJ'&D 
do.tlaio lngUbler aaaam \"Ufı De tav
sif ettikleri halele ltaıyanlar bana ıfm
nea itiraz ederek: 

- Hayır, bn. aaaa.n1 dosthık değil, 
tamammt yeni bir doatluktar .•• 

Diyor. Bu itlnu Ue de: 
- ıtalya artık lngtlterealn p8f(ae ta.. 

kılarak gltmcje mecbar olaa Ddad 4e
recede bir devlet olmaktan cıJmuttır; 

Komada lmzalaaaa vNlblarm eeuı 

logfltere ile ltalyanm lmpU"atorhık -.. 
Jıumcla mlls..~tı 8zertae kmabmqtar. 
Budan sonra lngUtere De llab'a iter 
suretle müuvl haklara mallk olu Dd 
memlekettir; bu Ud clevlet arasmda 1e. 
nl kuralu dostlü da ...... oJcJq. 

Mo.skovada 
lhtllAI hazırlayan 
din~ bir teşkllAt 

meydana çıkarıldı 
Moakova, 25 (A.A.) - Havas A

Jallsının muhabiri blldlrlyor: 
Raboçaya. Mosko~·a gazetesi, Moı

kova bölgesinde casusluk, tedhiş ve 
mukabll lhtllll faaliyetinde bulunan 
dlnl bir teşkillta mensup 24 lzanın 
tevkif edildiğini haber veriyor. Teş
kllA.lın yalnız isim lerlnln baş harfle
riyle cağrılmakta olan şefleri bir baş 
peskopos, bir peskopos, bir konttur. 

Suç ortakları arasında. papaslar 
ve tarikat reisleri görUnmektedir. 
Gazeteye göre, peskopos. {0) leye.o 
guruptan tertip ettiğini itiraf etmiş· 
tir. Vaiz Fatee! ve diğer bazıları ta
rikatlara mensup gençleri askerlik 
yapmamaya te~vlk "harp ıtUşmı,am .. 
denilen mukabtı lhUIA.lcı tarikatı i· 
dare ediyorlar ve casusluk yapıyor
lardı. 

Kont, (K). papasların gUnab 
çıkarırken öğrettikleri malumatı ya
bancı memleketlere btıdlrdlllnl iti
raf eylemiştir. 

Gene bu gazeteye r;öre, eski mtllk 
sahiplerinden Protuao!, Harbinde 
bulunan btr suç ortağı vaırtaplyle 
Japonya beı,,.bına casusluk yaptığı
nı, bundan başka, So,7eUer Birliğin
de işçilerin hayat n vaılyeU hak
kında yanlış haberler verdiğini ve 
bUtUn bu mahlmatı vermek için tn
cillıı metninden istifade etmiş oldu
tunu itiraf eylemlttlr. 

Sıhhat Vekaletinde Yeni 
Bir Müıtep.rlık ihdas 

Ediliyor 
Ankara, 25 (Telefonla) - Sdıl:a.t 

V ek'1eti tefklW. ve memurin kanunu
na ek kaıuın ıtyihuı ~ ruzna-
,,.~ • .-v -ca ..... ~ .. ~. 

Bun& göre, V ekfilet merkez te~kil&
tma. bir mi.iate~lık ili.ve edilecektir. 
Bu mtlstep.r Sıhhat Vekilinin tayin 
ve tesbit edeceği vazif elerl ifa edeoek
ür. 

Yeni Telsiz Aletleri 
Alınacak 

Ankara, 25 (Telefonla) - Devlet me
teoroloji i3lcri umum müdürlüğü biz. 

metlerinde kullanılmak üz:rere satın alı
nacak telsiz muhabere ve dinleme a
let ve cihazl•n için 300 bin liralık bir 
taalıhUde girişilmesi hakkında.ki ka • 
nun liyiham Meclis nımameaine a
lmmrıtır. 

o 

Polis Vazife Nizamnamesi 
Ankara, 25 (Telefonla) - Dahiliye 

Veklleti tarafından bU1rlanan polis 
vazife ve aaWıiyet ntzamnamnl Ve
killer heyetince tasdik edildi. Meriyet 
mevkline girdi. 

HAR1C1YEDE NAK1LLER 
Ankara, 25 (Telefonla) - Londra 

bUyflk etçiliği milsteprı Bay Sedat 
zeki örs merkeze nakolunarak yerine 
Brtlbel elçiliği mu.tepn Bay Kadri 
Riz.a tayin edtlmlp.ir. 

icra Mütehauıa Ankarada 
Ankara, 25 (Telefonla) - lcra mU-

tehaaısı Bay Leynıan bugün vehrimi
ze gelmiştir. Bay Leyman raporunu 
hazırlamak üz.ere ay eonuna kadar 
Ankarada kalacakt.Jr. 

PROFE8ÖR AHMEI' E&\T 
LlYONA GlDIYOR 

An.kara, 25 (Telef cmla) - Ankara 
hukuk f akUlteei medeni hukuk profe
sörü Bay Ahmet EBa.t birkaç gün !On
ra idare hukuku ulemaamdan F.dvar 
Lombann yazdığı eserlerin teelt me-· 
rasiminde bulunmak Ur.ere Liyon\ gi
decektir. 

ıtd 1'8111tere De oaoa arkMmda ıölce 

cDıl yllrilyea bir d«le& arMllldald ..... 
aed dOfltlak dcilJ, birbirlerine her •· 
..._ mllavl olaa lld anıet, ili aemle. 
bt ve ıalllet aıuıahlrl ~ bir cloet
laktur.,, söderl De lfa4e eaneeek bir 
maalDViMlohunaJor .. 

ASIM US 

Sp~r teşekkülleri 
Kültür bakanllğına bağlanacak 
Kültür dlrektörlüklerinde bir spor 
işleri bürosu ihdası düşünülüyor 

Memleketimizin spor teşkllitı hak
kında yeniden bazı esaalı kararlar ve
rileceğine dair dolaşan ~yialar teey
yüt etmeğe başlamıttır· 

Üniversite gençliği için biı· apor teş
kilatı yapıldığını evvelce yazmıetık. 
Üniversite talebesinden sonra. lise t~ 
lebeleri için de ayni eekilde bir spor 
tetkili.tının vücuda getirilmeel mev
zuba.hstlr. 

Bu suretle meydana gelecek Wi te
eekkWler Killtilr Bakanlıpa raptolu
nacak ve Bakanlık tarafından KUltür 
direktörlUklerinde ihdas edilecek 

(Spor i&leri) büroları tarafından id&· 
re edilecektir. 

Spor bUrolarınm bakacağı işlerin 

ilk adımını okullarda.ki spor hareket
lerini tayin keyfiyeti gelmektedir. 

Aynca klUpler arasmdaki maçlar. 
19 Mayıs şenlikleri ve diğer teşekkül
lerin yapacaklan Cimnastik hareket
leri de bu büronun vazifeleri a.rurna 
almaeaktı . 

Yetti şeklin ne zaman tatbik edile
ceği yakında verilecek kararla belli 
olacaktır. 

B. Celal Bayar dün gitti 
(lJsttarafı 1 inci sayfada) 

parti ve belediye erklıu ıehrlmls gaze
teleri bqmuharrfrlerf birçok difer zevat 
birer mtıtreze asker ve polll ufurlama
ğa gelmit bulunuyordu. 

BafvekU ve Hariciye VekW ttenin ha
rkeUne bir ~eyrek kala lataayt>na geldi
ler. Baevekil kendilerini brplayanJarm 
ayn ayn ellerini mlrtrırtan llOIU'a. lngil

tere bUyUk elçial Str Peni Loren De bir 
mllddet &iJrilıerek kendlllne Dttfat et
mlttlr. 

Trenin barekeUne bet dakika kala, 
Baıvekll B. Celil Bayar, beraberinde Is
tanbul kumandam general Halla Bıyıktay 
oldufa halde, aakerf ve sonra polisi tet
tlf etmlf, bando mmıka aellm havan 
çalmr§ ve saat tam yirmi Uç buçukta Bao 
vekil, reflkalan ve Hariciye Vekili ken
dini uğurlamai& ıelenlerle vedalaprak 
hUSUll trene binmlllerdir. 

Bqvtkll ve Hariciye Vekilimizi dost 
ve müttefik devlet Ywıaniltanm merke
zine götüren tren tam saat 23 buçukta. 
iatuyonu dolduran teayiciler v'G kesif bir 
halk tabakaemm fkldeW alkıştan ara
sında hareket etmiştir. 

Ba.fvekile B&fvek&let kalem mahsus 
mlldllril .B. Baki Sedea, Hariciye Vekiline 

~~I~"VC~'~ 
Mehmet Cevat refakat etmekteydiler. 

Trenin hareketinden evvel kendilile 
konup.n bir muharrlrlmbıe . Yunanlata
nm Ankara elçlai B. Rafael demlttlr ki: 

"Muhterem BqveJrUtmlzin ve H&rlctye 
Vekilinizin memleketbnld ~tl dola
yıaile ei5ylencbüccek en güzel sözleri 
Bqvekilinia en güzel bir ifade llo ııl>y
ledl. Ben o l(lael sözlere ne il4ve ede
bilirim kL. Maamafih ıu muhakkak 
ki Yunan milleti, necip Türk mllletinin 
Bafvekilinl büyUk bir mettunlukla bekli
yo . Ve bu ziyaret, iki millet araamdaki 
bağlılığın bir kere daha tezahQrUne ve

BilP, oluyor ... 
BAŞVEJUUMIZIN l'ENI BEYANArl 

Ba!ivekil bay Celal Bayar, Atina ajan
sınuı hususi ınuhabirini kabul ederek 
aşağıdaki beyanatta bulunm111tur: 

Yunanı.tana bir kere daha gitmekten 
mütovclllt .evinl!imi söylerken size yeni 
hiçbir ıey öÇet.ndş olmuyorum. Bu ka
dar tabii olan bir hi81ri teyide lQzum var 
mı? 

'Türk milletinin kardetlik selimmı ve 
dostluk rehinesini götürmek vUlfeaile 
mUkellef otan müttefik memleket mll
me•lllerln9 Elen mllletinin göetermelt 
itiyadında bulunduiu keodlliltnden ve 
tok ~ten gelen pek derin ve heyecan 
verici hUsnU kabu!U daha evvel ıönnUı 
ve takdir etınlt olmak ,erefine nail bu
lunuyorum. 

Fakat bu defa iki tlh1Q sevinç blNet
mekteytm. Zira mukayese kabul etmez 
blr surette sağlam olan 'l'Urk • Elen dost 

tutu binaSm& bir tae hem de bOytlk bir 
tq _ daha götUrmeyo davet edlldbn. 
MUnasebeUeriınlsin eaaamı tef)dl eden 
bu çok dinanıik doatluk, Balkan antantı 
çerçevesi dalreainde ittifak& mUnb.lip 
ohnuftur. Hatta, bu doaUuiun ıaınanın 

yarQıuyla, iki Balkan ve Akdenb mem
leketinin moral birllilne dojru istihale 
etmesi mukadderdif. Bu iki memleket, 
cotratt vaiiyetıert itibarile olduiu gibl 
pklnlertııln karlılıklı arsulan itibarile 
de, birbirinin tabi! imtidatlan olarak te. 
lAkld edilmelldlr. 

Avrupanı:aı öyle bir b&ıellnde yqyyo. 

ruz kl. baiıpD menfaati De bir bQtUn 
tetJrll eden meilfaatleriDI tamamen mlld 
rlk bulunan d5rt mttt.eflk meınleket en 
ment bir polltfk te,ekktllU bqanDalmJ 
bildiler. Ba tetekkflJ• d&hl1 olu memle-

ketlerin herblri. harice kargı tam bir 
istiklil muhafaza etmekle b->..raber, ha
kikatte tarihin kendilerine tevdi ettiği 
vazifeyi llunsl için blrblrlerlnl k&r§llıklı 
olarak tamamlamaktadırlar. Bu ifte. bu 
memleketlerin hiıkümeUeri için millet
lerinlıı tabü temayüllerinden mWhem 
olmak klfJ ıelmlf Ur. 

Atinada ikametimiz mUnaaebeWe, ma
jeete Elen kralına derin tazimlerfmlzi 
phaen anetmelt ve Elen hilt1lmetinin 
mümtaz ıefi aziz dostumuz Bqvekil Me
taksuı - bu ıefoı bizzat kendi menıle
ketinde • tekrar aellmlamat benim için 
ve dostum dOktor Aras için pek btlyük 
bir §erer olacaktlr. 

Şükrü Kaya 
Başvekil Celal Ba· 

yara vekalet 
. edecek 

&§vekilimiz B. CeW Bayarnı mem
leket dışında bulunduğu mllddet içinde, 
kendisine Dahillye Vekili '"e Parti Ge
nel Sekreteri B. ŞllkrU Kaya vekllet 
edecektir. 

Başvekilimizin .refakaUnde bulunan 
Hariciye V.ı:olrilinıi"' Dr' TAvf'ilr R.llatil A. __ ___, ~~a-~ısa-

raçoğlu vekô.let edecektir. 

Baş,·ekll parti 
merkezinde 

:&§vekil Celil Bayar dUn saat 18 da 
yanmda Iktıaat Veldll bay Şakir Kese bir 
ve Trakya genel mUfettlfi general Ka
zım Dirik olduğu baldo C. H. Partisi Is
tanbul villyet merkczlne gelmlt, vali ve 
belediye reisi ve parll bagkanı bay Mu
hlddin Ustfındağ ile görtl§ınUftllr. 

.Ba.şve'kll et meseleıi etrafmda izahat 
alm!§tır. 

ATlNAD.'1 lKAME't PBOGRAJD 
Atin& 25 (Hususi) - Türkiye Bqve

klll CelAI Bayarla Hariciye Vekili Rllttü 
Arasm Atlnadaki ikametleri cımamıda
ki programı hazı'k'lanDU1tır. 

Cem Bayar ve RUııtU Araa çarpmba 
gUnU saat 10 da Atinaya muvasalat ede
cekler ve saat 11 de Bqvekll Metaksasa 
ziyarette bulunacaklardır. Saat 11,S de 
Hariciye n;ızırmı ziyaret edeceklerdir. 
Bir müddet sonra ziyaretler iade edile
cf!ktir. Saat bir buçukta Türkiye elçili
ğinde yemek yenilecektir. 
Oğleden sonra Hariciye nezaretinde 

yeni Türk - Elen ın1aJu imzalanacaktır. 
Aqam 5 de bllyük Britanya otelinde 

Yunan bllkiu:neti tara.Cmdan resmi bir zi
yafet verilecek, bunu bir suvare takip 
edecektir. 

Pergembe gUnil l!aat 11 de meçhul 
aııkere çelenk konacaktır. Kralm öfle~in 
bir ziyafet vermE)sl muhtemeldir. Saat 
on aekizde maratonda ziyafet, aQauı 

Türk elçilik binas~ bir ziyafet verile
cek, akgam yemeği aerbeat olacaktır. 

Gece 10,5 da kral tiyatrosunda tem.lile 
gidilecektir • 

Cuınartesı gllnll a.bahleyin aerbelt bir 
buçukta Başvekil Metaksaa eviDde husu 
si bir ziyafet verecek, akp.ın 19 da Ati· 
nadan hareket edilecektir. 

Celil Bayarla Rilltll Aru Sellnikten 
geçerken Uç saat kadar kalıp Atatflrldln 
doğduğu evi ziyaret edeceklerdir. 

Sovyet eeftrl dahiliye vekilini 
ziyaret etU 

Ankara, 25 (A.A.) - BugUn aaa.t 
12,30 d& Sovyet BtlyUk Elçüıt, DahW· 
ye Vekili ve C. H. Partisi Genel Sek
reteri B. ŞUkril .Kayayı Dahiliye v~ 
.ktletlnde ziya.ret etmıftlr4 



Yazan: Kur. ~tromayer 
Bu ihtiyar btiyücU kadnun hal ve tav
rında öyle bir ,ey, herhangi bir eey 
var, ki bu adamı ötedenberi korkuya. 
uğratıyor. Evet, oradan uzaklaşmak, 
kendisini korku kapanında tutan bu 
cadJyı artık görmemek, daha muva • 
fık, ... Adam, bunu tasarlıyor, fakat ba 
caklan kendialne uza.klqtuına hiz
metini görmekten imtina ediyor, ora
ya kökletml3 gibi, kıpırdamıyor, ye
rinden bir adDD 'bile aynl&mJ)'Ol"· Ka
şet halinde gittikçe oraya yak1ql -
yor. Saçları biribirine dol8f!DJI iplik
ler halinde çehreei Uaerlne aarkıll ve 
gözlerinin kenan, kıpkD11UZJ .. Kemik
leri seçilen vücudü Ur.erinden paçav
ralar Allanıyor ve kadın o ta.rafa doğ
ru IUrllne sUrllne gelirken, bir in.aaD· 
dan daha ziyade bir hayvanı andırı
yor! 

Adam, gene 1>ır parça daha yere 
kapaklanıyor, bir müdafaa vaziyeti a
lıyormuş gibi.. Kadın. bu aralık sea· 
siz...re oraya kadar sokulmuş bulun 
yor; gene sessizce doğruluyor. Çehre-

. sini, herüin l!luratına yaklaştırıp,. 

'yaklaştırdığı gibi de. b'rr."n tükUre · 
rek, başını öte tarafa döndUrUyo· 

Adam, kabacn b ı rl'ı.. hı<nha ata -
rak. g.öyle diyor: 

- Ho, oho ! Klaynş.mid!e tanışmak 
istiyorsun herhalde? 
Kadın kendisini tutma.k istediği 

takdirde onu Jtmeğe hazır vaziyette 
ellerini ileriye uzatarak, çalılıkta ftç, 
dört adım geriye çekiliyor ve haykm
yor: 

- Hayır, ben seni ta.nıyoruın za • 
ten, seni gidi insan kılığında le§ ko
kan akbaba! Seni gidi köpek soyu, 
seni gidi hilkat ucubeBI mahlflk ! De 
bana bakaymı, gimdiye tadar kaç ki· 
şlye kıydın? Sen atlan da katlediyor
sun, ha? Ve üstelik eın aon m.mtaka 
lmlri ve Beeertl de, ha! Benim kulü
bemde, kalmamı temin eden iyi yt1 • 
rekll yaşlı adamcağız da? on iki ml, 

,_ __ --• oı:. •• ı .... aİ,ft\}!;11111 ~ıaAıı" lcıu~ 

ıa§)yl urban tin, ha? 
- Çenen pırtı! 
Katil, hU§UDetle böyle homurdana

rak elini beline göturdfikten eonra, 
devam ediyor: 

- Çeneni tut, ağaçlarla korucular 
ses Jşitirler sonra! Sonra da ben bir 
kere daha yaylmı at.et etmeğe mecbur 
olurum! 

Jhtiyar kadın, zehirli bir gillilfle, 
alay ederek: 

- Ho, diyor, ben senden k()rlanam! 
Ben korkmam! 

Kadın, kahkahadan sonra, genlt ge.. 
nJı soluk salıvererek, nefes alıyor ve 
ıslık çalar gi}?i bir sesle: 

- Ben korkmam, anladın mı? Diye 
eöalerine devamla; hele timdi! Diyor. 
'Mmtaka lmlrl Beaertlıı de kanma 
girdikten eonra, benim yanımda gece
ledln. Onlar, bunu ~ndiler. Ben, 
mantar aramafa çıkmlfbm ve kulil -
'heme dönUyordum. Bir de bakıyorum 
Jd evlnıl yıkmıtlar, altmı Usttlne ge
tfnni§}er. Meakenlnıln yerinde yeller 
esiyor! Yakılmıt! Belki de bu fenalığı 
yapanlar korucular değillerdi; belki 
de sendin, ha! Keçim nerede? Kedi 
nerede? Ha? Vurdun mu? Kestin mi? 
Onları da katliam kurbaıı mı ettin, 
seni insan ve hayvan dllşmanı cehen
nemlik meluun herif Beni ! Ben o za • 
mandanberi hiç bir yerde tutunamıyo
rum ! Beni sığıntı olarak hiç bir yere 
uğratmıyorlar, azğm bir hayvanmı • 
lllD gibi kovuyor, kovalıyorlar! Bt1 -
tUn bunların hepsi de bir katil, katil 
Klayşmidt yUzilnden hep! 

Herif, suratı gerilerek, tekrar gW
dOğU l!lırada: 

- Senin meskeninden bana ne! Di
yor, hadi §İmdi buradan defolmana 
bak! Sen eğer böyle dırdır edecek o
lursan, tilkileri uyandıracak, tüfekle
rin ağzını bana karşı açtrracaksm, 
btıyUcU kan! Hadi.. Defol buradan! 

Herif, belindeki hançeri yoklıyor. 

Fakat, kadın, hiç aldıng etmiyor. Bir 
adım daha geriye çekilerek, ormanı 

çln çfn öttüren sesle, haykıra haykı-
ra: 

- işte, diyor, eninde B011unda ele 
geçirdim seni! Seni bir av k5peği gibi 
aradmı. Sana r.ehir yutturma.k ve se
ni bu yoldan oeheMeme yollamak Is-

~--· f Boks kongresinde verilen yeni kararlar 

Tefrika Numarası: ti 

terdim. Kendim dıe cehennemi göııe 
aldn'arak yapardmı bil f§i! Yapardım, 
ama sa.na r.ehir tesir etmez ki! ÇUnkU. 
sen kendin zehirain! Zehir de aen. ce
heMem de sensin! Fakat sana linet 
edeceğim; sana l!netle beddua edece
ğim, beddua! Beddua! 

Eski ve yeni dünya şam
piyonlukları birleştirildi 

Şimdi gene gayetle ya'·~ .eesle, ~ 
sinin perdesini indirerek gayetle ~ 
vaş, fakat daha çabuk '-e heyecanlı 
söyHlyor: 

- İşit! fıit; ıen bugiln, bugUnden 
tezi yok bir köpek gibi öleceni~ ! Ge
bereceksin ! Hem de bugUn. evet! Vu
rularak toprak üstünde kıvranıp ya
tac:ı.k, yere serilecek ve çöplüğe gö • 
mUleceksin; mezannm UstUne karga
lar pisUyecekler! Ben de zaten daha 
başka bir şey istemem. Çt1nkil it bu· 
radde)e vardı mı. ruhun, her gUn kat
ledilecek ,.e oradan oraya atrlarak 
serscrsi serseri sürUnecek: sürünsün. 
sen benım evimi yaktığından, e\1m 
b rkımı yıktığmdanberi benim ora -
dan oray:ı dolaştığım. serseri serseri 
siJrUndilftlm gibi! Ve bUtUn bu söyl~ 
dıklerım,. ... işit. .. bütlln bu istediğimi 
söyledıklerim, yarm değil, bugUn ola
cak? ... İ§it ... ben ne istiyorsam bugün
den tezi yok yerine gelecek! 

Kadm, kollarını beddua edere.esine 
ileriye uzatıyor, kuru kemikli elleri • 
nln eitkin parmaklarlle havayı kavu
ruyor. havada daireler çiziyor. Melftn 
için beddua mırıldanıyor kendi kendi
ne ve gözleri, kımrmıe göz oyukların
da ağa, sola kımıldanıyor, Katilin 
beti, benzi uçmuştur ; suratmm rengi, 
§imdi kili gibi... Kınından çzkardığı 
bıçağı Y&V&f y&\"8f tekrar kmma sok
muttw-. Şimdi hiç farket.tirmeden tU. 
feği kaldmyor ve kadın. bafJJlJ omuz. 
lan aruma kmtınr gibi bir \-azlyet 
alarak, ellerini botlukta ona doinı u
mtıp beddua mmltwna devam eder
ken, melfuı herif, önce nip.n almadan 
tetiği çekiyor. KUl'IUD eea1 çalılıklar 
o .... ...,,. ....... ._ ......... ,. 'hnihtlr ... . 
rin akislerle oaa;vor. 

İhtiyar Joee!a, durduğu yere yıkı· 
lıyor. Hınldayarak: 

- Bugünden tezi yok! diyor; bu
günden tezi yok! 

Tekrar gtllen katli, tekrar kendisi
ne gelml§ vaziyettedir. Kadını 1!18.Ç)~ 
nndan yakaladığı gibi, ~alıhklar a.ra
IIDda bir parça sU.ıilkliyerek, en sl • 
per yerde ihtiyar Joeefayı hoyratça 
yere çarpıp, fırlatıyor: 

- BUyUcU kocakan ! diye homurd~ 
DJyor; domuzların kamı acıkmca, ge
lip seni kemireookler. Seni tamamile 
yeyip bftireceklt"r. Hl ç khme, senin 
lzin1 bulamıyacak: senden tek iz bile 
kalmJYacak ! İtte Klaynfmidtin l~etl, 
bedduası bôy)edfr! 

Meltın herif, artık arkuma. bakma,. 
dan oradan uzaklqırken, yalnız bir 
defa duruYor, çOnkO, birlalnJn arka
sından haykırdığnu f§iUyormut gibi 
geliyor kendisine; §Öyle: 

- Bugünden ~ yok! Yarm değil, 
bugfln! 

( Ar1'mı 1'aT) 

7 KUMARCI YAKALANDI - Tak· i 
l!limde Boef er apartmıanmm J>lrhıcl 
daireainde oturan Alinin kmna,r oy - ' 
nattıfı haber almmış, evvelkJ gUn anf 
bir bukm yapılarak Celll, Arosyon, ' 
Vehvf, Velltmir, Aron, Safi, Mahmut 
JsmiDde altı kiıi Y&kalanmlftJr, Orta
da bulunan 2.'5 lira kumar parası De 
iskambiller mUaadere ecUlmiftir. 

Romada dtlnya boks kongreel top
landı, müzakerelerde bulunarak, ka
rarlar. verdi. Beynelmilel olan bn 
kongre, bUttın memleketler boks mu
hi!Jerini alAkalandrrmıştır. 

Kongrede, dört Anupatı ve lkl A
merikalıdan mUteşe1'kll bir komis
yon secllmlştir. Bu komisyon, dün
ya şampiyonlarının ve onlara mey
dan okuyanların vaziyetlerini tet
kikle meşgul olacak, dUnya şampi
yonluklarında karşılaşılan lbtlllf
Jarı hakem srtatfyle halledecektir 
ve bundan sonra Avrupa - Amerika, 
EsktdUnya - Yenidünya şampiyonla
rı diye bir lklllk de ortadan kaldırıl
mıştır. Avrupa - Amerika. her tkl 
dilnyanın da muhtelif slkletlerde tek 
şampiyonları bulunacaktır. 

Almanlar, mukarreratın bu kıs· 
mrnı hoşnutsuzlukla karşıla.yor ve 
neticenin Avrupa boks sporu hesabı
na memnuniyet verlcl olmaktan U· 

zak bulunduğunu kaydederek, ge
c;ende Avrupada boks şampiyonla· 

rından biri llAn edllen Alman Adolf 
Hoyzcrln bu Um·anr kaybetmesine 
bilhassa işaretle, onun talihstzllği· 
nf Uç Fransız pmplyonun. Angel· 
man, Töne ve Holtserln de kendi Un· 
vanlarını kaybetmekle paylaştıkla· 

rınr HA.ve ediyorlar. Ayni zamanda, 
beynelmilel sahada dünya ... amplyon
lukları tasdik edllenlerln hemen he
men tamamlyle "halis Amerikalı" 
olduklarına dokunarak. 7alnıı bir 
Avrupalının BB)'tlk Brltanyalı Beno 
Lincin sinek Blklet dünya 1&mpt7on· 
lutu tanındıtını. 7enl mukarrerat& 
göre haıırıanaıı Uatede Avrupalı o
larak bu tek boklörtın kaldılını 7az. 
dıktan sonra, Bnvanlarını kaybetmlt 
sayılan elmdl:ve kadarki şa.mplyonla~ 
ra, hlo delllee llltede ruçban liakkı· 
nı halı me7dan okuyucular olarak 
:rer nrtlmlf olmasını u7gun görU
yorlar. 

Şampiyonluk Unvanını ele geçir
mek nzere yapılacak mllsabakalar, 
tık pllnda hemen hep Amerikan 
rlnılerl berinde yapılacaktır. Şim
diye kadarki tecrübelerden edlnllen 
lntlbaa göre. Avrupalılann Amerl • 
kan ringlerinde çarpıfmalarını da 
mtllalt karşılamayan Almanlar. tın· 
vanlanndan mahrum edilen Avrupa
lı famplyonların, yeniden yapacak
ları mUSabakalarla tlmdl listelerde 
kalan Amerikalı rakiplerini yene • 
rek. birletJk ve tek dünya tamptyonu 
olmala gayret edeceklerini yazı • 
7orlar. 

- Daura11111al "Blltr 111lkarı'' dlgectl/im, 
f alcal ht11k11I e1111eld mtuanın tfrerlne 
bıraTr ... 

•11İllll ... •11eım1••~·~=--mm•• .. 11111 .... 111111 ..................... 11111ı:mms:ı:=~ 

Her~ün bir fıkra: 

Hırsız ve pehcere 
Merhum Ahmet Mit.hat Efendi romanların.da sık ıık mevzuu bı

rakır, teferruata girişirdi. Tefrika etmekte olduğu bir romanında hır-
8JZI pencereye kadar getlrdlkteın 80nr& pencerenin, camm ve çerçevenin 
tarifine gi.rlfllliı, On tefrika bu suretle devam etmiş.. 

Okuyuculardan birçoğu bir gUn matbaanm önüne toplanmı§lar; 
Ahmet Mithat merhmnu pencıereniiı önUne davet ederek: 

- Efendi, demftler. Ya hırsızı peocereden içeri sokun, yahut biz 
pencereden içeri gireoefiz. 

Tabii iklncJ gUn hmm pencereden girml" yap:ı.cağmı yapmıe. 

.............................................. 

Romacla yapılan spor 
toplantısında bütün boks 
ôlemini alakadar eden 
lxaı kcacalcaın verildiği
ni iıittik. Bu kararlardan 
Alman boksörlerinin hiç 
memnun olmadıklarını da 
öğreniyoruz. Toplantıda 
verilen en mühim karar 
eski ve yeni dünya ıampi· 
yanlarının birle§mesidir 
ki artık muhtelif sikletler· 
de tek bir ıampiyon göre· 
ceği% demektir. 

Kongrenf n seçtiği komisyon, rüc;
han hakını haiz meydan okuyucu o
larak timdlkl halde yalnız Maks 
Şmellngl resmen tanımıştır. Şampi
yonluk mnsabakaları lçln, meydan 
okuma gUnUnden itlbaren hesaplan
mak nzere altı aylık bir mUdıdet ko· 
nolmuştur. Meydan okuma, bir taar
ruz mablyetindedlr; eğer mUdataa
ya getllmezse, bu ric'at sayılacaktır. 
Bu da otomatik bir netice olarak tes
bit ve kabul edUmlştlr. 

Beynelmtlel kongrenin seçtiği 

d6rt Avrupalı, iki Amerikalıdan mü
teşekkil komisyonun her iki dllnya
ya raci olarak tanıdığı dünya şampl
yonlarr, şunlardır: Sinek siklette 
lnglllı Beno Linç; horoz alklette 
Portorlkolu Sltsto Eskobar; tny alk
lette Amerikalı Henrl Armatrong; 
hafif slklette Amerikalı Luls Am
Barnl Roı: orta Blklette Amerikah 
FredJ Steyl; 7an alQ' :ltkl,ette Ame
rikalı Con Henrl Levts: alır slltlet
te Amerikalı zenci Co Lutı. 

Bu bahse IJAve olmak here, son 
gUnlerde yapılan bir maç neticesi; 
horoz slklette dUnya şampiyonu ka
l an Portorikolu Slksto Eskobann 
Dötruvada artık pek genç yaşta sa-

• 
yılmıyan Amerikalı !ııforgan tarafın· 

dan on ravnd mnsabakada puvan he
sabJyle yenildlğtdlr!? ..... 

işaretler: 

Va ide 

Poliate: 
Hususi Piyango Tertip 

Eden Mahkemeye Verildi 
Anadoluhiaarmda halat fabrikasın

da eef Ali Suat bir kolonya \·e bir e
lektrik fenerinden bir piyango tertip 
ebnig, bunun biletlerini yirmi beter 
kuruş mukabilinde fabrikada çal11an
lara satmı§tır. Bu hal zabıta tarafın
dan haber almmıt. Ali Suat tutularak 
mahkemeye verilmfftlr. 

Birdenbire Üzerine Fenalı1' 
Geldi 

Yuef oğlu Davit adında birisi dün 
öğleden sonra Babdli caddesinden 
Sirkeciye doğru inerken birdenbire 
UaWne fenalık gelmif yere yuvarlana
rak kan kusmağa ba§l•mıftır, 

Yuef hemen aıhlıt imda.d otomobili 
ile Cerralıpaea hutaııanesine kaldırıl
mıştır. 

iki Yaralama 
Un.kapanında Beylik Değimıen so -

kağmda oturan Burlıan evvelki gece 
merkeı.e kO§muş, Tekirdağ iskelesin
de oturan Mu:r.affer tarafından bir ka
dın yUzUnden sol omuzundan ve böğ. 
rUnden yaralandığını söylemiştir. 

Burhanın yaralan ağır olduiund&n 
kendisi Cerra.hpaşa. hastahanesine 
kaldırılmıştır. }{ ustafa yakalanmıştır. 

Bundan başka Gala.tada. Neca.tibey 
caddesinde kundura.et Feyzullah ile 
bitişik kotrı.1usu kunduracı Ziya :ı:eka
bet yUzUnden kavga etmişlerdir. 

Ziya bıçakla Feyzullahı soi memMi 
Uzerinden yara.lamıştJr. Yaralı Beyoğ
lu hastahanesine kaldtrılmışttt. 

Bir Otomobil Kazaaı D~ 
lnhlu.rlar tlltf1n depOetı müdf1rle

rinden Nezihi Manıoo adında blrlai f!V

velkl gün hueuat atanobili ile Dolma
bahçe sarayı &ıUndeld cad&ıdln ~ 
çericen, birdenbire direksiyon bozul. 
muz, otomobil yol kenarındaki ağaç
lardan birlaine §lddet1e çaıpnllbr· 

Nezihi ve otomobil içinde bulunan 
karım Fatma ile luilası Hikmet vücut
Iannm muhtelif yerlerinden yarat~ 
rak hastahaneye kaldınlmı§lardıl'. 

hanı 
YAZAN: Sadri Ertem 

1ki delıiz araıımda ve yedi tepe üs
iGnde teneftüs eden Istanbulun ba -
harlarmı, yazlarmı, kı§lanm tanıyan

lar bQy11k caddelerinin, kuytu eokak
larmm, mahalle aralarmm renk, renk 
inaa.nlarmı, çetit çeelt lehçelerini ve 
bir Ilınan §ehrinin kozmopolitliğe ç~ 
lan acayip yabancı çehrelerini hatır
larlar. 

Bu liman oehrinde tacir ka vinılerin 
karakterleri hazan çekişe çeklıe pa
zarlık ve asabi cümleler halinde pa
ır.ar yerlerine sesten bir dekor çizer. 
Gemiciler vinçlerin gölgesinde esne • 
yen lima.n kahvelerinde, liman balo~ 
Jarmda uzak iklimlerden alıp getirdik
leri hatıraları bir kadeh içkide ve bir 
earkmm bir mısramda yadederler. 

Bunlar, liman ee!ıirlerinin martılar, 
eahll siılan, yelkenler, kayıklar gibi 
l>ir parçaaidır. Balıkların dolqmadığt 
deniz suları insana naaıl viran, insaıı
mz bir eehir hlssini verirse, harsız, 
kahvesiz, gllrUltUsU.z yani gemiclsiz 
bir liman gebrl de ancak bir gehir 
mustehuesl olabilir. 

Bence lsta.nbulun Ilınan tarafı her 
liman fe}ırine bemer. Fakat onun asıl 
hususiyeti, dar soka.klarm kenarların
da ve kunmuvustat çatıların altında 
birikml§tir. 

Arkalarını bOyUcek bir aynaya, a
yaklarım "Elkbfbtı habldullah., lev
haama ve bunların araaııu tambekl. 
cıgara, defter, kalem, tepeoir, çay kah
ıveye hasreden esmer BUra.tlı ve lstan-

bul TUrkçesi yerine Fulfıli I~esi ile 
ikoııuşan Azerbaycanlılardır. 

Onların garp Türkleriııinkinden 
farklı lehçeleri, inoo bir mezhep ayn
lığı, kazanmanın sırrını keffeden in
sanın sevimli hususiyeUeri Ye nihayet 
ruhmıa çizdiği kurunuvustar dekor i
çinde Kerbeladan bir parça.dır. 

Yanık sesi, ve bir bardak çaym bu· 
han, kokusu, ve kaynayan semaveri -
nin hassasiyeti ile ruhunu &kBettlren 
insanlar hazan bir Muharrem ayinln.Jıı 
ekzUtlzmi, hazan bir halmm hariku • 
lade renkleri ve ç'izgilerlnl andıran 
gfuiiltUlerile lstanbulun daima sevi -
len tipleridir. 

Valdehanı bu tiplerin dik bir yokuş 
kenarında kabnı§ son kervansarayı i
di. 

Tiltiln satarlar, tönbeki satarlar, 
boz veya siyah merkeplerile kum ta
tD"lar, akpmlan bu ihtiyar kervan
saraym çatıları altında toplanırlardı. 

Bu han Binde giden deniz yolların
dan henüz haberdar değildir. Şart 

kervansaraylarının Buhara ve elektri
fe yerlerini terkettllderinl hllA ftit • 
meml§tir. 

Muharremin onunda bir ucu \Talde
hanmda, bir ucu Seyitahmet deresin
deki ekııotik lyfnler hayattan Bilin
dikten llODr& zaten 'VaJdehanmm ma
nevi çehresi ka~DlhL Şimdi o 
mutemadlyen kayt>ettfklerinin arka -
ll5lDda. birlaM; ton tqbr. 



J\!\dtn ve. nı.odA 
Bahar günleri için 

güzel bir ceket 

Serin ilkbahar gilnferlnde glyllebile
cok gtlzel bir yUn ceket. Basit olmakla 
beraber çok ıık olan bu modele bu gu,. 
zelllfl veren, Uferlndekl Jurmw "gtıller., 
dir. ~yazla kırmızmm bu ahengini te
min ekerken, beyu "bukle krep., den, 
Jr,ırmwyı da çuha (fötr )den intihap et
meniz llzmıdır. 

Pıatın saç modası 
geçti ... 

Platin sn~ modumı cetlren Cin Har
lunun ölllmll ile bu moda da ortadan kal
kıyor. Artık kadmlar uçlarını gtlmilf gi

b ibeyaz boyamak latemiyorlar-
Her moda gibi aıruını savan bu moda 

da yerini tabU aç renklerine bırakm11-
tır. Ca,çmmn renglnl deği§tlrmek ve)'M 
9açlarınıza daha bqka renk vermek la

ttyonanız intihap edeceğiniz renk yine 
tabU 118Çlarda bulunan • siyah, san veya 
kumral - renkler olacaktır. 

Bu seneki moda 
Bu aenekl l1k bahar modalarma ba

kim olan hwıwılyeUerl lmaca ıu ıekilde 

hu14a edebiliriz: ı· 
GflDdb sfyllen elbllelerde etekler kı-

sadır. Bu eltu,Ierln arkumda belden 
oteğe bdfr bir dildi inmektedir. 

Eteklerin ön.il dıı.ftlr. Sazan bir ve- i 
ya birkaç pU bulJ&q&billr. BUhaua zayıf 

::. için bde birkaç pli baJUDJDUJ ı 
Ceketlerde veya roblarm afğtla km

mmda dtllmeler )'&Ddaııdır. Yana llfkle- i 
nen yaka Uzerlne bir elmas iğne takJla.. ı 

bW~ 1 
ince kumqlard&, billıula ıece elbl- 1 

selerlnde de etekler ve ceketler bu te· 
kildedir. Yalım, elbilenln tierine bir 

kalp 
900 teerDbeoln hepsi 
muvafık netice verdi 

Doktor Alebl Karel ile tamrecl 
Lindbeqiıı UUD ~ 80Dra 

meydana ptlrdlklerl ad kalp lserlnde 
a>ıı yapılan tecrtlbeler çok iyi netice 
vermlttlr. 

Tanarecl Llndbergba Amıpaya &el • 
dlll ve doktor KareDe beraber Franm 
sahlllerlndekl ıııaız bir adada çalll"'•i• 
hazırlandJfı yuılni11tı. Doktor Karel, 
çalıpıalarma devam etmek ll&ere A vnı
paya celmeden evvel IWll kalp ll&erln
de son tecrübeleri de Ameribda yap. 
mıetır. 

Nevyork Rokfeller mlleueaeıdnln di
rektörü olan doktor Aleksi Karel, •un! 
kalp ll&erinde bugtloe tadar 900 tecrilbe 
)'aJ>llUI ve hepsinde IWll kalp pyet mll
kemmel surette iflem.lttlr. 
Diğer taraftan, doktor Karelin çok 

evvelden yaptıfl bir tavuk kalbi vardır 
ki, bu kalp, doktorun llboratuvarmda, 
yirmi altı seneclenberl çarpmaktadır .. 

Sunt kalp Uzerlndekl çalqma1armda 
doktor Karel ıimdlye kadar çok iyi ne
ttceler almıttı ve nihayet, tayyareci 
Llndbergle beraber çalıprak, inanlar 
için sunl kalp de meydana ıettrdl. 

lJndberg, doktorun bu çaJ11111aımıda 
kendiaiııe hem DiUraf1an hemen hemen 
tek bqma kendisi &örerek, hem de ml
hanik buauaundakl bllgllerile yardım eı. 
mlftlr. 

Sunl kalp De Od bUyUk adam belki ID-
11anlığa ebedi bir latlkbal hazırlamakta.. 
dırlar. 

Con Benet 
Bir flllm sahnesinde 
sDngll ile yaralandı 

Yakanın kenarından ve altmdan baU
layarak eteğe kadar inen birer aıra kır
mm hat ne kadar gilzel duruyona, ayni 
kamqtan kesilecek ve &ıe, yakaya ve 
kollara konacak &ili yapraklan da bahar 
havumı hakikaten yaratmaktadır. On. 
deki gilller ayni zamanda dllğme vazl.fe
lllnl de görmektedir. 

t(ll, dantel veya ince ve al abnmüta- ~ 

dır. 

Konu. tayy&ierde pike kemerler 
modadır. 

Robla ppta sfyllmecllif halele, kol
tllmle genfl ve çiçekli ppta. manto Ue 
de bere terelh oluninütac!ır. 

Şehir meclisinde 
Muallimlerin kıdem zamlarının 

verilmesi kabul edildi 
Şehir mecllal dün saat on bette ildn

cl rela vekili bay Tevfiğln rtyuetlnde 
toplandL 

Mezbahada tartı UIUlUnUn tatbiki hak
kmda yapılan talimatnamenin taaıdiklne 
dair teklif mWklye enen.enine, vergi 
ve resim borçlarmı vennlyen bazı borç
lular hakkmda tabllll emval kanununun 
tatbiklııe dair tekllf kavanln enen.eni
ne havale edlldL 

Gizli emliki ihbar edeceklere ikrami
ye verlltnealnln kanuna mlltevakluf bu
lunduiuna dair kavanln ve blltçe encU
menlerlnln milfterek mazbatası okun
du. Bunun vali ve belediye reJslnln hu
zurlle mllzakereal bir aza tarafmdan 
teklif ve kabul edildi. 

Sular ldarealnJD 937 yılı blllnçoau 
hakkında tetkiki hesap encllmenlnln maz 
batuı okundu. Sular idareli namma 
lzabat verilmeıd istendi. Bunun mllzake
reai de gelecek celseye kaldı. 

tıkokul öğretmenlerlnln lDdem zam. 
lan hakkmda blltçe encUmenl mazbatuı 
okundu. Bunda ölretmenlerln kıdem 

zam1armııı verilebilmesi için 938 btltçe
alnln ıehir okullan lııp masrafından 20 
bin, köy okullan iııp :murafmdan 
15206 lira almdıtım blldlrlyordu. 

Kartal azumdan bay Şerafettln bu 
mazbata okununca IÖSÜ oldutunu blldir
di. Kartal merkez mektebi ne Tepeköy. 
deki mekteplerin harap bir halde oldu
ğunu, köy mektepleri lDp tabalsatma 

göe dikilnıemeainl, on bet bin lira ile 
oıua köyde mektep yapılabllecejinl, mu
allimler için batta blr yerden para bu
luıımuını söyledi. Bay Galip Bahtiyar, 
muallunlerln aeDelerce allrtlneemede ta. 
lan haklarının verilmesini, bunu vermek
le meclisin bir V&zif e ifa ettiğlnl 16yle
dl. Kaarlf ınlldtlı1l lıay Tevfik tehir Vt 
köy lnta fasıllanna ıeten eenelerden 
fasla tahsisat kondutu için alınan para-

tarın inşaata bir tesir yapmavacağuu 

aöyliyerek dedi kl: 
"- Cumhuriyet bayramında 20 köy 

mektebinin temelini atacağız. Bundan 
bqka Cerrabpqa yokUfllDda bir mektep 
yapılıyor. Yakında Kllçllkmuatafa pqada 
bir mektep lnfUI ihale edilecek. Kllçtlk 
pazar aemtlnde de bir mektep yapmak 
ctavaamda)'1'.., 

Maarif mlldilrOnUn izahatı Wi görtıı
dil. Ma&bata aynen kabul edildi. Komiser 
muavlnlliinden komlaerllğe terfi eden 
emniyet memurlarmm maaılan haldmı
da blltçe enen.eni mazbatası kabul edil
di. 

MarprlD lllial1thanelerlnln tabi ola
caktan ııhhl kayıtlara dair olan talimat
nameDln ta.tnrıne dair mWldye, sıhhiye 
ve iktıaat enCU.elerlnln mutterek maz
batam okundu. 

Bay Baha, bu y8ilara domuz yağı k&
rqtınrlana cezaemm ne olacalım sor
du. Bay Galip Bahtiyar prensiplere IU. 
ru ettl: 

- Tallmabiame marp.rin yağlannm 
fonnnınnıı teablt lflnl imalcllere bırak
maktac!ır. Marprln yajnım eeularmm 
tıedeıı ibaret olmalı zikredilmelidir. Ya
ni 111 tadar nebat!, ıu ki.dar hayvani 111 
kadar tereyal demelidir. Bu miktar ta
yin edilmezse her fabrika kendi blldiit 
Yatı kor, margarin yapar. 

Bundan bqka bu ilin bllyUk sermaye 
sahiplerine bur ve tahaiai hakkında da 
talimatnameye bir kayıt koyamayız. Bu
na kanun mbaade etmez. 

Sıhhat müdUrU bay AU Rı&a buna IÖY· 
le cevap verdi: 

- Sermayenin bllyllk olması zaruri
dir. Halen turada burada bir tek kazanla 
pyrl ..ııht yerlerde mahlut yağ yapıl-
maktadır. 

Fabrika ve imalithane vilcuda getire. 

Tanmmıı gtl%el yıldızlardan Con 
Benet, Holivudda çevrilen bir filmin 
harp sahnesinde, silngUyle yaral&n
mııtır. Süngünün ucu sağ yanaflna 
aaplanml§ ve yaııağmJ çiznüttir. Ya· 
ra, mhh! vaziyeti hakkında endifeye 
dUtUrllr derecede tehlikeli oJmamat
la beraber, yaranın iz bıraJanumdan 
ve bu suretle yıldızın yllz gbelllifni 
bomıaamdan korkulmaktadır. 

Doktorlar, yanakta sabit ve bariz 
bir iz blacağmı tabmln etmektedir
ler. Bunun yıldızın bundan 9Cm'& 

filmde görUlmeslne ne dereceye kadar 
tesir icra edeceği belli değlhıe ele, bu 
ytlJden mensup olduğu film tlrketfnhı 
milyonluk tazminat vermeei icap ede
cefl fllpheai& g6rfllmektedlr. 

bitmek ancak 191'1D&Yeye mllteftkkıftır. 
Talimatnamenin latec:Uğl ıahhl 18ftltl 

ancak sermaye yapabillr. Yal nlabetle
rlııe ıelince, bu hwıuata Sıhhat VeWe
tlnden bir fonnW latedik. Vekllet her 
mıntakada bulunan yai1ara sOre fürl
kacılann bir fonnW balmalarmı bUdlrdf. 
Bu fonnUller bulunduktan IODra Veki.
leıte gidecek ve tudikten petikteD IOD• 

ra imal edllebllecektlr. 
Bay Hamdi Raıdm margarlıı yaflan

nm kapalı kaplarda atdmaınnı itiraz et
ti. Tereyaf, lçyaf ve zeytlnyaflarm 
açıkta satılmam memnu değil iken bmı
larm bir araya gelmelerinden ortaya 
çıkan yağın kapalı tapa konmaamt p.. 
rlp buldu. KUzakere WI ~rtlldll. )(az. 

bata encllmenine iade edildi. 
Jklncl cebede belediye varidat blltçe

al baktmda blltçe enen.em mubatuı 
okunarak kabul edildL Mecll.a yum top. 

, lanacaktır. 

Bir lcamgon şöf ör ii.nii.n hatıra 
., - - - - - s:A - ~ -=- - - b 

defterinden -- - - -
Gece hırsızı 

Birkaç sene evvel uzunca bir yol
da kamyon ıUrUyordum. Ve ekıerl
ya gece Takti yola çıkardım. lıte bu 
ıecelerden birinde ldl ki, hayatımın 
en heyecanlı, en şqırtıcı hl.dlaea17-
le kartılaıtım. 

Şoför muavini ııfatlyle 7anımda 

seyahat eden delikanlı hutalanmıt
tı. Ben yalnız başıma gidiyordum. 

Ardl7eden ıece )"anamda a7J'ıla
rak yola çıktım. Derken bir ihtiyar 
adam 7olun ortuına ıelerek beni 
durdurdu. 

Yolculuk eanaaında hlc bir klmae
yl kamyona almamak huauıuııda ba
na kat'l talimat nrllmif olmuına 
ratmen, yolda talmıf blrlnl aördtı
ttım zaman dalma yardım etmek 18-
terdlm. 

Bu adam, kı7afet ltlbarl7le pek 
dtışklln 1nrtınme7ordu. 

-Nereye kadar stdl7oraunuı? cll-
7e sordu~ 

Gtdecetlm yeri aö7ledlm. 
- Beıı de o tarafa sldl7orum, de

di. Kam)'Olla binebilir miyim?. Pek 
yorıunum •• 

- Ha7 har, decum. 
Bll)11k mlfkUllt Ue 7anımdakl J'• 

re çıktı. Ve clterlerlnden muıtarlp 
oldulunu anlatan bir 6tatırtıkle yer
lettı ••• 

Hatırladıtıma göre, temiz. )'lldızlı 
bir geceydL Fakat pek sotuktu. An
cak bir bakıma talihimiz varclı. Zira. 
yol 11lak 4elUdl. Bu itibarla lstedl
ttmla klıdar hızlı gtdebll17orduk. 
Yanımdaki lhttyar adam tahatll 

de oldutunu gösteren bir ifade ile 
Jconufu7orctu. Şimdi merak edl7or-
4um: "Acaba, onu bu hale dlltDren, 
fe7 ne,,U ! ! .:• 

tfıttyar a4am bir mDddet sonra: 
- Belli anmıza atdıtınıza pek 

r ,ey eftl, dedim. Size yar
dım edeblldlllmden memnunum. Ne· 
reye kadar gldecek&tnlz! 
-J>olruıunu lateraenlz, belli baş

lı hlc bir J'•re gltme7orum. 
- Sadece vakit geçlrl7oraunuz, öy

le mi! 
ihtiyar adam ıölb geçirerek: 
- Bvet, dedl. Sadece vakit ıeçlrt

yorum. (Bir mMdet durduktan aon
ra) Gldllecet bir 7erl olmamak eok 
fena fey; ılı, 7eralz yurtsuz olmanın 
ne demek oldutunu htc dtışllndtllıtlı 
mil?. 

- Hayır, hiç dtışllnmedlm ve ba
tmıdan geçmedlll için bUml7orum. 

- Bllmeeen daha 171 eTlldım. Al· 
lah l>afına benimkine benzer bir f e
tiket ıeUrmalnl Şu 4'1D7a tuhaf bir 
dllıı7adır. Bl~ot imanlar, hantla
nnın ahenstnl bozmaksızın pek &l& 
7apyablllrler de, benim slbl, bazı
ları, 4olru hlo bir 197 yapamumıt 
&lbl bir hale gelmlf bulunurlar. Ben, 
tallhalz bir adamım ••• Fakat bir ••
mantar, kendimi bahtiyar sayabllt· 
7ordum. Bu, aenelerce evveldi. Yani, 
ıençllllmde... O 1&manlar bir ban
kada çallflJ'Ordum. Herkes. ISDllm· 
de parlak bir lıUkbal oldutunu IÖ1• 
leyordu. Hlc bir tere metelik Ter
meyordum. Her seno slbl hayatı ae
Ylyordum. Bllf.lıare tarım olan ka
dına rutıadıtım 1&mana kadar hat· 
t& ondan IODr& da bir mUd4et G7le 
ka7gmıs J'atadmı. Zira karımla ni
hayet iki sene mesut olmuttuk. Fa
kat blru daha dlkbW 4ananmalı 
tmı,ım. Bvlendlltm 1&man, karım, 
bfr bafk&llDI •Termit de benim ha
berim yokmut. SeYdlll adam da nr
serlnln biri lm!t. lhlendlltml• nra
larcla Çine &'ltml,. l'•k•t kanm onu 
unutamayormuf. 

• • • 
".Bvlenmemizden iki sene ıonra 

herif çıkagelme• ml? Kararlqmıt 
olarat mı, yona tesadllf mil, her ne 
hal lae, karım ile o, maceraperest a
dam bulufurlar. Sizin anlıyacatı

ııız. karım nlh&Jet beDl terketU. Bir 
dil eve seldlllm saman, muaam 
tızerlnde bir k&tıt buldum. Bu k&
lıtta, 411er adamı eevdllinl aöyle-

yordu. Nihayet onunla gltmefe ka
rar vermlf. 

"Bu, ha7atta ıık ıık rastlanan fa
cialardan blrldr. Fakat beni de mah· 
veden bir facia oldu; kendimi tuta
mayarak eeraerlllfe kapıldım. At ya
rıtlarmda bahla mtıştereklere str
dlm. Kumara daldım. Gara. bqıma 
geleni ve karımı böylece unutacak
tım. 

"Fakat kumarın, bir imanı, ber
bat çıkmazlara ıevkettlllnl blll7or• 
sunuz. Arkadqlann teşvlkl7le, da
ha fazla para kazanmak hevesine de 
kapılarak, gtıntın birinde bana emni
yet edllmlf olan banka paralarmdan 
.da bir miktar alıp kumara ınttlrtlıı
ce iş deflşmlştl. Bu yUzden on aekls 
a7 hapl117edlm. 

••tşte çocutum, ıana, ha7atm bir 
tacluı daha .•• tnaan bir kere haP11e 
girdi mi, arkası çorap &Okllltl slbl 
geliyor. Halbuki, kencllml tutabil
seydim, felAkettn orumdan dGnebl
llrdlm. Dönememlştm. Bu &Qam 

man "kan)fm tuttü, ya, oğlum. BOt1ln 
bu felAketlere ratmen kalbimden de 
hastayım. fiöyle bir kenara otur
dum. Karşıdan iki pollı belirmez 
mi! 

"Son bir gayretle yerimden ııçra
dmı, bir otobOse atladım. O 1111retle 
izimi kaybettim. Fakat bu Jbden 
de son metelltlml harcadım. Hattl, 
biletimin gösterdllt yerden uzata 
kadar gitmişim. Bu mtı~aaebetle 

kondoktör, beni, polise teallm etme
te kalkıfmıştı. Zor kurtardım kendi· 
mi! ... Takip edilen bir av hayvanı 
gibiyim ve böyle yaşamak, o kadar 
yoruyor ki beni ..• . . " 

Yanımıdakl lhttyar adam, ha7atı• 
nı böylece anlattıktan IODr& bir uy
tu7a dalclı. Sonra uykuaunda derin
den derine horlamata bafladı. 

Horla11tı o tadar zlnclrleme ildi .. 
70rcbı kl, durunca)'& kadar l>G7le aa
atlerce uyudu sanclım. 

Ben memlllme varmıştım. Tam 
kamyonumu durdurmak tızere ldlm 
ki, bir otomobil içinde gelen tlç pe>o 
lla neferi tarafından durclurulduk. 

Polislerden biri bana sorctu: 
- Yanındaki klmdlr! 
Ben, nuılaa birden yalan aö7Uy~ 

rek: 
- Hiç, dedlm. Bir arkaclqmı.. 
Poll.a memuru, eDphelenerek: 
- Bu adam senin arkadapn ola

ml)"&C&k kadar yqlı, dedL 
Sonra diler iki polll . artadqma 

dönerek: 
- Bu adam bana ştıphell gOrtıııtı-

7or?. 
Diler iki polis, başlarını uzatarak 

baktılar: 
- Aman, dedller, tA kendisi! •.• A· 

radıiımız adam. 
Bunun üzerine yanımdaki lhtlJar 

adamı uyandırmafa kalkıftılar. Fa
kat muvaffak olamadılar. Nihayet, 
polis memurlanndan biri, onun nab
zını yokladı. 

- Heyhat, dedi. Muhakeme edlle
bllmeslne lmkAD yok. Ölmtış .•• 

Sonra polla memurlarından. bu 
lhU1ar adamm, blttlll 19hrl korkut
mut olan bir gece hırsJzı oldutunu 
öğrendim. - (hıaWzceden). 
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- SUTa. .. 
- Alçak. •• 
- Bent öldllrmek ml istiyordun?· 
- Evet, seni öldllrecekttm .• Çiln-

kll ıen bir alçaksın .• 
_ Sllva çok aldanıyorsun .• 
Genç delikanlı, genç kadının elin

den dO.,ŞOrttllfU keskin uçlu hançere 
baktı. Gözleri ona dalmıştı. Bir müd
det dUşUndU. Sonra birden dudakla• 
r.mı bUYilk bir acı ile bUktU. Yere e
,i.llru-ek snratle hançeri aldı ve geno 
kıza doğru ytlrtıdU. 

Sllva: 
- Ben ölllmden korkmuyorum •• 

Duruyorum işte öldür.. Size zaten 
öldürmekten başka ne zevk verebi
lir, dedi.. 

Delikanlı, biraz en·elki zehirli gü
lümsemeyi tekrarladı: 

- Hayır Sllva, diye cevap ''erdi, 
ben seni öldürmek için gelmiyorum. 
Demin beni öldilrmek Uzere kalkan 
hunçerl elinden yero fırlatmıştım. 

Şimdi çok pişman oldum. Al, bu han
çeri, istediğin gibi beni öldür .. Ma
dem kl arzun budur .. 

Sil·rn bir an bile tereddüt etmeden 
hançeri genç Romalı muharip Mar· 
yüsün elinden aldı ve şiddetle ayak
larının altına atarak bütun hızı ile 
vurdu ve hançeri kırdı. 

- Senin gibi vahşi kalpli insanlar. 
cezalarını elbette bulurlar. Sllvn 
namussuzca insan öldüremez. Sen, 
göğüs göğüse dövüşen bir muharibin 
hançeri altında can vereceksin .• 

- Silva .. 
- Beni ismimle çağırma .• Alçak 

bir muharibin beni ismimle çağırma
sına tahammül edemem. 

MaryUs, Silvanın gözlerine, saçla
rına, tertemiz, pembe dudaklarına 

ve genç kır.lığın kudurtucu serptllşi
ne kendini vermiş gibiydi, onun: 

- Alçak •• Namussuz .. sözleri Mar
yüsü bir an bile hldetlendtrmiyordu. 
Halbuki, bu sözU başka birisi söyle· 
miş olsayclı, şimdiye kadar bin de
fa yere sererdi ... 

* .. J(. 

S ilva, Homalrlarm en bilyük 
düşmanları olan Volski'ler

dendi. Roma konsilllcstnln, dalma a-
yan ,.e eşraftan se<;llmesi üzerine 
halk ayaklanmış, bu yüzden birçok 
kanlı hA.dlselere sebebiyet verilmiş
ti. 

Bu ('Snnda KoryuJa meydana çık
tı: 

- Konsiıllük kan akıtıyor .. Dunu 
tamamlylc ortadan kaldıralım .. dedi 
Ye bu fikrini tatbik için teşebbüsata 
girişti. Fakat Romalılar onu mem
leketten turdetliler. 

Muvaffak olamayan Koryula, bu 

Maryiia ~~nen ol· 

Ilı oe P.l Silvcl yı;ı ;yalıla,tı: 

"Al, tleiiı "" 1ttın,.n .aı.a. 
,. ,,,,,la.. Senin .ıw. aı. 

mek Ufe)'Of'tllft." 
........................................................ _ 

ltr 111 bftmtş olaca"f.ı. 

orum Kamil d~llndll ve: 

- Evet.. Öyle •• diye mırılds.nd'i. 
Kurnaz Sllva, muhafızını elde e

'debllecdlnl anlayordu: 

Bir günlük tarihi hikaye 
•••••••••••••• www•-= •n•w•••-

RC fer Romalılıırclan intikam almak Yazan 
üzere \

0

0Iski'lcre iltica etti. Onları 1 1 
Homa aleyhine tahrike başladı. INlyazD Ahmed 

İşte bu sırada Romalıların Vols
kilere yaptıkları bir baskın, Sllva i
le MaryUsU karşılaştırmıştı. 

noma muharipleri yıldırım sUra
Uyle etrafa yayılıyor, önlerine gele
ni ikiye biçerek ııerllyorlardı. Atı 
UstUnde sağa, eola saldıran Maryüs, 
bir aralık bir düşman neferinin genç 
bir kızı kolarından yakalayarak sü
ratle kaçırmakta olduğunu gördü. 
Gene, hem kendini düşmandan koru
maya çalışıyor, hem de yanındaki 
kızı muhafaza ediyordu. 

Maryüs, atının dizginini onlara 
ıloğru çevirdi. Koşturdu. Düşman ne
feri, Uzertne saldırıldığını görünce, 
kıza: 

- Sen burada dur •. Bu süvari ile 
çarpışmak lAzım .. 

Demişti. 

Fakat i\laryus, neferin nzerlne gi
decek yerde atını kıza doğru koştur
muş ve onu yerden kaparak önilne 
atmış ve atım dörtnala uzaklaştır
mıştı. .... 
S nva harlkuJA.de güzel bir kız

dı. MaryUs genç kızın bembe
yaz tenini gördükten sonra, tamaml-
le kendini kaptırmış, onu çılgınca 
sevmişti. 

Artık ne askerlik, ne başka bir iş 
onu alAkadar etmiyor, yalnız Sllva 
için yaşıyordu. Geceleri gözUne uy
ku girmiyor, yemiyor, içmiyor, hep 
Silvlya, kendini sevdlrmeğe uğraşı
yordu. 

Maryüs, çirkin bir delikanlı değil
di. Kuvvetli bazuları, keskin bakış
ları ve dipdiri bir vücudu vardı. Fa
kat Sllva, onun bu hususiyetleri ile 
hir an blle nlt'tkndnr görülmüyor, her 
defasında: 

- Sen alçak ve korkak bir asker
sin .. diyordu. 

Maryils bir giin: 
- Sil va, dedi. Seni çııgınca seviyo

rum. Eğer ben alçaklık yaptıysam, 
bu, senin aşkın içindi.. 

- tJzerino yilrllyen bir askerle dö
vüşmekten korkarak bir kadmı ka
çırmak alçaklıktır •. O vakit beni sev· 
mlyordun ya?. 

- O vakit seni kurtarmak için bu 
işi yaptım. Onu öldürebilirdim .de .. 

- Öldüremezdin .. ÇUnkU o karde
şini kurtarmak için mücadele ede
cekti .. 

- Ne? .• O, sizin kardeşiniz miy-
di? •• 

- Evet .. YegAne kardeşim.. An
nem o günkü gibi bir akında öldürill
müş, babam, gene bir harpten geri 
dönmeden beni kardeşimle yalnız 

bırakmıştı. 

MaryUs, bu izahatten memnundu. 
ÇUnkU o, Sllvayı bir başka sevgill
nln elinden kaçırmış olduğunu sans
yordu. Demek Sllva tertemiz, ha
yaline bir erkek karışmamış bir kız
dı. 

- Sil va .. Beni sevmlyecek misin?. 
- Hayır .. Sizi hiç bir vakit sev-

mlyeccğlm. Büyük intikam için ye
minliyim. 

- Sllva .• Yemin ediyorum, dllnya
da senden başka kimseyi sevemem .. 
Söyle, beni sevdiğini, benim olacağı
nı söyle, ondan sonra beni öldilr .. 

- Seni hiç bir gün sevemlyeceğlm. 
Çünkü sen benim en bilyük düşma

nımsın .. Senin yanında kalmak iste
miyorum. Dana yurduma gitmek fır
satını ver .. 

- SUva .. Senin bUtün intikamları-

nı alayım. En bllyük dUşmanlarınt 
6ldUreylm .• Fakat, sen, benim ol .• 

Genç kız gene dudak büktU ve ge-
ne: 

- Alçak .. .diye mırıldandı. 
Maryüs, o anda erkekliğinden nef

ret etti. Bir kadının en ağır tahkir
lerine tahammül ediyor, cevap vere
miyordu. Onu ayakları altına alarak 
parçalamak istedi. Fakat, gözleri 
sııvanın gözlerine kayar kaymaz 
Utredl: 

- Hayır .. Hayır .• Onsuz yaşıyamı
yacağım .• diye dUşilndil. 

• • • 
Ş ehlr kaynaşıyordu. Volski'le

rin Koryula kumandasında 

yaklaşmakta oldukları şayi olmuş-

tu. Romalılar bu vatan haininden ln
til<am alacak kuvvette değildiler. 

Fakat mücadele edeceklerdi. 
MaryUs de harbe gidecekti. Sllva

yı evinde bıraktı. Adamlarından bi
ri ona nezaret edecek, onu Adeta 
bir hizmetçisi olacak, fakat evden 
dışarı çıkmasına hiç bir surette mü
saade etmlyecektt. 

Sllva, Marylls gittikten sonra kaç
ma çarelerini aramağa başladı ve bir 
giln buldu da. Hizmetçi ve muhafızı 
Kamil, hayatın birçok acılannı tat
mış blr adamdı. Silvanın bütün ma
cera.tarını dinledi. Ona teselll ver
di. Bir ı;iln, genç kıza karşı, önüne 
geçilmez bir sevgl beslemekte oldu
ğunu da hissetti ve korkta. MaryUs 
bu hissini anlayacak otursa merha
met etmeden mahvederdi. 

Kamilin bu korku ve hislerini his
setmiş gibi Sllva bir gün: 

- Kamil, dedi, artık yaşamak is
temiyorum. Ben bir kadınım, ellm· 
den ne gelir. Böyle düşmanlarımın 
yanında esir kalmaktansa ölmeğl 

tercih ederim .• 
- Niçin böyle söylUyorsunuz? Dlln 

yada her şey olur. Sabrediniz. 
- Fakat, MaryUs döndnkten sonra 

- Şimdi, dedi, senin elln.deylm. 
Benim hayatım, isttkballm, her şe
yim senin elinde .• Eğer sen istersen .• 

1 

Kamil korku Ue etrafına bakındı. 
:Adeta titreyordu. 

- Susunuz, dedi, sa.bredlntz.. 
Muhafız, o gUııuntl tarif edtımez 

bir helecan IÇlnde geçirdi. Sllva ona: 

- Sen beni kurtarab11lraln.. de
mişti. O halde bu harlkullde kız o
nu sevtyor4u. 

Aradan çok geçmemişti. Bir ak
şam Ustu Kamıı helecandan titrer 
bir halde Sllvanın odasına girdi. YU
zU bir ölU rengini almıştı. 

- Sllva, dedi, bu akşam gidiyoruz. 
ÇUnkU yann Maryils gelecek .. Kor
yula öldUrUlmUş, harp bitmiş .• 

Genç kız: 
- Nereye gideceğiz? •• diye sora

madı. Hava kararır kararmaz Mar
yUslln evinden iki erkek uzaklaşıyor
du. Bunlardan biri Aşık ve hfzmetcl 
Kamu, diğeri Sitva idi. 

• • • 
- Nereye gidiyoruz Kamll? •• 
-Afrlkaya .• 
- Ne, Atrlkaya mı? .. Fakat ni-

çin? •• 
- Uzaklaşıyoruz, Silva .. 'Bizi bula

mayacakları bir yere gidiyoruz. 
Bir kadırganın içinde idiler. Esir 

ticareti yapan meçhul bir kadırga
nın .. Silvanın başı dönmeğe başladı. 
Bütün vücu<1u titriyor, gözleri kara
rıyordu. 

- Mahvoldum .• dlycblldi ve otur
duğu yerde kendinden geçti. 

Kamu, gene kızı upuzun yatırdı. 

Ne olduğunun farkında değildi. De
lice etrafa koşuştu. Fakat bir şey ya
pamadı. ÇünkU Sllvnnın kız olduğu
nu kimseye hlssetairmemesl Uzım
dr. Aksi takdirde elinden gider, ken
disini de öldilrilrlerdi. 

Silva biraz sonra kendine geldiği 
vakit Kamll soruyordu: 

- Nen var .. Ne oldun? .. 
- Bir şeyim yok .. Biraz başım dön 

dU, geçti şimdi. .• 
Gene, gllzol l\laryüsn gönill vermek 

istemeyen ve yalnız intikam almak 
ıcın yaşayan Sllva, kendi hatası yU
zUndon belki ebediyen meçhul di
yarlara gidiyordu. Şimdi anlayor.clu. 
ki bUtUn s6z1erJ Kamile başka ümit
ler vermişti. Halbuki o, yalnız ve 
yalnız esaretten kurtulmak fçln Ka
mfll nmltlendirmlş bulunuyordu. O-
na: 

(Sonu: Silo '1.0 Bil. ~; 
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F.eroç K8rmendl 

Çftirmt 

Vahdet Gllltekln Kırşehir 
viliyatinde 

MARDiN'DE 
- il -

SAP HAYAT 
babemm 61lntl dfnler, ~ .... v ... , •• ıarıa kadın 

- NJh&,et, dedJ, 1811 yahudtain, 
kcırkanm.. bbı neye hurda d~ 11&atı... erkek nlıbetl, me1-

çatırdı•· bıa hAJ& •ldne 1*r1klM jelllerl a na llUnıerı 

Kaçakçdık had· seteri yUzde 
· yetmiş beş azaldı 

Oocua ,Wdll: 
- Zarar JOk. dedi, korkak yahudl 

olayım ben. Bununla ortadaki ...... 
,... delilen bU feY JOk ki. l'abt.., 
AllJamıJoram neye benim her l&lllıııi 
.. kmılll'IJOI'. Bayan .. akil ... 
mttL sa. delil de bana danlll"11 ol· .,... 

a.raa: 
- Badi edan, ha)'kq 11111 del .,. 

lllD*-
PaaJa. lcllDcll defa, ... .rt bir 

lr&l lllnlc: 
- Gldellal dlJ9 mv etti. 
IDara ..... OOCl1'a IÖ)'le bJr ~ 

- ,... Otetl iki ..... d&dl: 
- Bayır, eledi, .. akıl -..aqıo. 

rm. '1'a1111, kocam ne dedi 111 01111 

J&P'Mllm. J'alm, ulımQOl'UIL 
Bum lli.rtleln, Wdmın llJılllal 

lrlltl: 
- BID de uJamlJQl'um. decU, llScla 

ilanda aaJd ..... ala,... ..... 
11111 dllN)w'a. Badi gidelim ..,... 
illa .... J9IDell .-. Allla)amıJO
nm atçla bina~ büa
laa badllel• ne g&lterecek.. Eblk oı. 
.._ dmtumm Repdtta blm derhal 
...... verdi. Belld hadlaeden o.t.nde 
de baberdar olan tek m.an blblz. o da 
......, aureue verilen bir haberle.. .. 
s. O>etıa dolna babar almuJ lbmı .. 
im blrlal oldüliı halele! 

•Ama Twtte beklemez, aat 4okuz 
cMa 11111 batlar hemen proguramma. 
Badi gidelim, ooeukhir! Oyunun kay
~ her parçut yerine konmaz 
-bir •l'll'dır.. Oitıende71 llotantOlar 
mahaara etmedi ya cammr 

:11=~-Jdl'lld..-ıta• hakkında bir tetkl 
-ottDlek Jmtemlycır. Cll iten -

..... elblwtnl giydi. ........ ,... 
ppbrdılı etyah esvabmL Barollmı 
holQD& ptmq latf1or .. '8lkl de al· 
dı.tı,Jwclur blbmı . Ba wh•h _, 
~ babam ba adam- c1alaa .. 
111; dalla iJ'I, daha .ut .... mi f 

..... - ptmellae l'lıll *ılDe ... 
11t11W lla am ondan T ~ il-. 
mi ... ' BeUd plmttlerdlr .. IMllDl 
....... balunım, • pttlllktMl ,,....,. 
tBer gltd.. Babalı alclatıllll..,,, 
.... pteHmt Seferbel'Uk ... 

1*nda. harp ~ N8J9 pı. 
dik aül -.,a T Cuma llk6lı Jmı. 
cta Jlef ..-. ,o.lırce klel ll'Mlllt• 
JISi Jlep &Jlll la7atette ~
... P&Ja'ıa stm- 4alla nbat ... 
dlm! 

·.&ma harp ..,. .,.., ....... .... 
Dalat ..................... ... 
J&lllUÜlarf Jla1aue1* mi ..._,, 
BlnJeroe ... clak 8ldtlrmelr ı.u.. 
,.... ..... ~vetıt -- .. aalardan _,_ dilllHL. 

-ot, aman Allaht u~r 
Eve stdelim.. burda bir aanı,e daha 
durmJyalım... o biz kalıtım llltf1or, 
gUnkU annemi tmJOI'· .. ama bana ml 
Şmıdl harp ••· tıeıld ..,.m da 
muharebeJ8 ..... ieıkt .... 
de onun ltlD 1ille tellnf çektl... 

"Daha plmedilene kapıda bekle
rim. Gelince hemen od•una ~ 
baron da ordayea, ııe J'&p&~ .. 
meliyiz dlyeceflmı. ~ ba ...... 
lwarhyalım ve lahıli..,.. hallıllıit. • 

Pt.bla, iti taatt.enberl yatmJf )'ata· delım! Gide~ ...... .,...._ 
................... ~ ...... ~~-:-if-'"lll ....... Ul ....... JJM. ....... '4.J~ 

f!lluhuelw olacak: eve gfdeUm! 
~ TllııJd~ ürp açtı.. fto. 
_..,. lllıJprlatan& y&rDdtl.. ftaıya 

ftrldJ8J9 Jaarp Ub ettıı. 'BmıJar. ta
ı1hte olmdutumua 19ylerl lfmctl h&n-

Pd T ·~ •111'111m111 ""' etff.. 
Jlahanbe olacat. 

Pwere &4J!k lhk bir üpm rtbıgl
n perdeyi bldırıjw, - ılık ve tozlu 
1llr denis rllllrL 

.. Babam te1gıraf oekmadl elar ha
Jdbtıııa .... dOnmemhd tltemeee. Se
ferberlik ilin edlldfti JVde bulunu
,.. o; elbette bbdea daha lyl bilir. 
Ser ..,. blli101'dW'.. Bialm burda 
Yntte Oullbertbeil bqb bUdtflmiz 
ı.ır.., JOt..., 

Rlbprla beraber odaya bm ..ıer 
ele llriJOI'· Tam pencerenbı altında 
~Bar var.~ gece 11Jhabı 
Jm4af' -- eclijorlar. 

........ tlnnden bize mekttlp veya 
teJiırat g6uderebillr mi? Ne bekll70-
ra barda daha? Neye tekrar bemen 
;ola cıkm cUye teJpat çelmılJorT 

lluİa&tüe ftl'IDJf.. Onun için bbe 
ı.am eve pllD dtyor. Bili de merak 
au,ar. badi de korku70l". Belki o da 
Pfeae& maharebeye.. Burda herkee 
damledJ;vor, Jdmae bilmlfetr ATUltur· 
~ lılacarl8tanm Hferberllk lb etti· 
llnL Belld hlçıblriııln umurunda de
IU: l'raDm. lııgWs, AJamu onlar •.• 
l'akat lılaaar JOk mu, AYU8turyab 
1'* mu, Sırp yok mu bunla hiç? 

......., tavamn altında, duvarlar 
-..uı. mld birer tahtadan lbe.ret. 
ona itin. J&nclakl odada ne yapıyor. 
iv hepml lfitlHyor. Sajdakl odada hlg 
gllrlUt8 ebft delfl oldutu JOk. Her 
pce o l'ranms hhmıetçi Jm Alamu 
Wemenln odaema geliyor. itte yine 
baeladdır! Belki Klara anne De ba· 
ıon da komterden gelmftlerdir. 

'"Madem babam plhı cllYol', itiraz 
etmekte mana 70t? Bab•mm arkada
... hep Klara anneyle beraber. Neye 
• clemecll hemen glclbı ~? Neye ODU 

..... alıtoJmü latlJOI'?. Banlları 
N•'ım, glcleUDil Kaç kere dedim, 
dlnletemedl111... 

•A.OaJia babam ~11 de çalJrdı 
•f Yoba.. omı 1ait dftfBnlMCll mi? 

~·~a,&17 h•• 

Sabahleyin kahvaltısma her r.ımum. 
irinden daha erken indiler. Klara. an
ne alnlrll ve endieell ldl. Paula'nuı 111-
kuauztuktan ptert km.rmıft,L 

Daha vakit erken olmaama ratıDen, 
otelin ealonunda btlyttk bir hareket ve 
faalf19t vardı. Onla burda ad•mlar 
bir ara,a toplanımelarib: bptemm o
duı &ıtlnde, )'Ulhatıenln camıı kapı. 
mm &ıttnde, guetect kullbeliniıı 6-
rıtlnde, kth baiıra baP'a kolıUfUyor. 
ıar. kAh ....... bala10l'lar. 

Guetelerl hemen açıyotlar, acele .. 
cele ll&Jfalarmı oevhiJ'C)liar. Guete • 
1en1e boa koca laarfWle ltqbklar 
var. Bunlar Parla ve Bruxellee'de çı
kan pmt.eierln dltn ıq..m1rt h118118if 
tabıları. 

··~ parlWle "' ,..,,. Aumo - Bortl Lo tll09KlrCMe • ,... 

meal - Le "°"'" Berdatoltl "°"'"' lca ,_,_La demard&e ed reff- -
~ Ol& ordaatropAef _ , __ 

~ a Bnadlel fX*r la ,.,U- Le Ka
._, ,,., • gvtJrTe/ - La ..,.,.,.. 
Mtwe de la ,,. ~ (1) 

YUzlerce pat., bu kara haberleri 
Jblerce fatlkamet.e llAıD ediyor. Kalp
lert dolduran endlit)'I ylbılerce ..... 
!atıyor. Otelin kapmmda m11temadll 
bir gllrtl1ttı var. Bu gllrilltll arumda 
buı hayret lleltlerl, konUfUlanlardaıı 
bul IAkmhlar lfltlllyor. KJara aıme 
de her halde blltUn kqalllUWaJan ·~ 
t1JOI', her blimeatıı mantamı anlJ7or-
dur: Baa1lrWtUHl blabelJim ortam
da o: llbnl ~. ltlnıe alde
cettnı. rıereye bçacapu l>Jlmlyor. 
Kendflfu emnfyet teıkfn edecek kim
seyi ~. Celaret venin flt1.. 
yor blrf ••• 

( Arlt.Gn .,.,. ) 

(1) AVUltutya • Macar oıduBunun 
kısmen HferberlllJ ı - Krallık lfllk. 
landır - Kcıat BerehoJd Allıe kar-
11! - Ttfebbtll reddedllcll! - Harp 
mmdll mi kalacak, yoba fellket mt 

~nanu _ !\,ztl 

Btl kanundan elde .edilen faydalar 
hakikaten J.UJO,kttır. Açılan lhtlaae 
mahkemelerinden beklenen netice 
almdılı clbl tev'1 e4llen gUmrllk 
muhafaza teıkU&tı da azam! surette 
faycla vermlıttr. Hudf&t berindeki 
teşktl&tnı aldıtı mani tedbirler ve 
lhtleu mahtemelerlnl111erl ve mba 
mahuız kararları bu işle utraşan-

...,ıınde, 39 bdm ticarette çahpıak
tadır. 

VDAyette 23!1' erkek 2t55 bchn k8r, 
413 erkek 117 lraıdm bir eli çolak. 52 
erkek 34 kadın Dd kolu çolalr, 732 er
kek 712 bir ayalı topal, 132 erkek 132 
laıc1m Od ayalı topal. 219 erkek 187 
lradm .alır w di1afs, 58 erkek 57 b
dm bnbar, es erkek 102 kadın JdStil
rUm telbtt ecHJmektedlr • 

Fare sevenler kullbD ... 

kopacak? - Jaunt1 auDa lqln ~,. ın-.ttereae fare 88ftll1er bit aryt ıehnft1er, bir bfflp a~ta... 'Miat.en 
maya Bruxe11ea'e geldi! - dftnya lllJl. •. Blbftl' bü mtletıieeentD mnuınt ı:~ · 'b ttr. KulftbtJır genlı "bit çfftltti vatdJr 
lltlnlbı 90D ...U ! (Tecllme edentiı i~. taiDaDi1a fare ~ tabatll e40ailfth'; ÇJftlltW otu bbli!en fazla 
nota.) ~ .... .,_,,. 

lfaaına.llıı, alde edilen bu muvaf .. 
takf1et llzerhıtte ~atoılıt 7&P1lan 
bir tamn eva fb'atlannm indim. 
mtı olmumm da bl7lk \e9lrl ftl'dır, 
Nitekim teker, tas. klbrtl .. Y. nW si• 
bl bir zamanlar tısertncle ldllllJetll 
miktarda kacakcılık ,apılan aıefttla 
aft f17atıann ucusıatıımuı berine 
bu vet1t kaoüçıhk Jıemen tamamll• 
durmqtur. 

MDblm bir fıstık ve 
ze1t ln mı11takamız 
Nezlp (Buul) - NG.fun doku 

bine 7aklaşaa --..n. mWm bJI' 
fıltık n sertin m-.takuıdır. tam-
4& bir '8k at• ,..u .. edlll lıa14e 
her nuıı.a ba J'&b&DOI llm.I taeı7&D 
(yani &ana .flatliı 4eallen) AllteP. 
fmttlnlm 1&n7& ,akm miktarı Ne
stp bavalltlbıde 79tltlr• l'Dtıkoıııtı 
ihya ıcın 01&mhurf7et hlktmetl bir 
çlk. tedbirler aımııtır. VUA7et ticaret 
odasınca da muhtekirlerin lıarla ha
reketterbll meaedlel ah1r&mı muhte
ri bir tallmatnama huırlanmlftlJ'. 

Nellp &Jill nmanda eaem11 btr 
seJtfn mıntakMıcbr. Meftllt ıo ea
bun •• MytinN lmallthaneel 4otu 
'11&1etterhıe her 11ene Dllttoatarca 
1d10 st1t1n1aı ft eaban lllrao eder. 
0•a )'it lleeı fıaUk hem de Se7tlD 
maıı.uıa amuıan relt.oltenta IU8t(Dı 
bile fttaealttL 811 _.. mabRltlD 
berebUI oıacaıı an19fl)müt&dftt. 

imar hareketleri 4e b"1ft bir 
ımıa IDkll&f e7!emekte41r. ltuab&
nnı blrçolt thtl7actarmı ctderm n 
bu meranda Nellbl elektrlte de b.o 
vuıturan beJedl7e 988 de 111 ltlnt :de 
llalledecekttr. Bu liuuta lummıu 
para belecll,.eler bankumdan litlk· 
ru edilmek auretlle lte bqlanao&k
tır. Sebze hail de bu eene ikmale. 
dUmlt olaeütır. 

Maarltaeverllk ~k artmııtır. KfJ\" 
cut ti§ Dkobtl thtt7aea ıtın s•tm:• 
mektedtr. Neıılbln en btlttlt lhUy.a 
orta Onldur. Bu ,as4q bll"Colt IJ!DO 
!er tahlU terketmü Jl!eob•~b· 
4• bbrm'lu'-



Tarihte 
Borçlanmış olan 
meşhur simalar 

r\apolron krall~e Jozeflnln kaprislerini yerine getirmek için konseye 

b~ok kanunlar kabul ettirmek mecburiyetlnde kalmtştl. 
Danon~lyo da boTcunon ödenmesi tst~ndlği \'11.ldt yaktLSmdaki kürkü mü-

7.'l'·~cı"~·<' ~önrl('mıfş .. 

J. :· l~-.i. 
A rzıı1arını yerine getirme! için kmlı 
borca sokan Joze/in -ve 'fnelWuT borç

lıdar'dan rom ancı Ba'Tak 

Tarihin sayfalarını karıştıracak o- artistler zengin olmak emeli ile bory 
lursak birçok kimselerin kendi ser- lanmışlardU'. 
vetlerini sarf ettikten sonra, milyon - İtalyan şairi ise oturduğu; çalıştığı 
!arca borç bırakmış olduklarmI da. gö- ve yattığı odaları eski Roma evleri -
rürüz. Biz bunların isimlerini sayma- nin şekline sokmak için borçlanmıştll'. 
dan önce meşhur Alman şairi Heine- D'Aimunzio. Mattino gazetesinde çar 
ııin bir yazrsmı hatırlatmayı da. fay- lışırken muayyen bir müddetle 250 li
dalı buluyoruz: "Borca sadakat, va- ret almıştır; lakin vade gelerek şairin 
tan aşkı, din ve namus insana hak- borcunu göndermediğini gören gu.ete 
km bağışlamış olduğu meziyetlerdir. sahibi kendisine bir mektupla ehem
Lakin, nesiller değiştikçe bunlar da miyetsiz olan 250 liretin ancak he -
hilkilmsUz bir hale girecek!,,. sapla.mu yoluna koyabilme.si için gön

Bu Hwn.ıriı:ıt. Almo.n şarinin yazdt
ğı gibi, ltalya.nlarm en meşlntr müel
liflerinden olup dilimiı.e de çevrilmiş 
ola.ıı (Tahta. burunlu adam) adlı ese
rin sahibi Collodi, mühim serveti ol -
ma.sma rağmen 20.000 liret borçlan -
m.ış ve borca. sadaka.tin hiçbir e
hemmiyeti olmadığını iddia ederek 
borcunu inkar etmiştir. Bu en yakın 
zamanımızın bir misali olup Alıı1an 
şairine hak verdirmektedir· 

1277 senesinde icrayi saltanat eyli
yen birinci Edvard Londrada yerleş
miş olan İtalyan bankerlerinden Bar
diye 3000 altın mark borçlanmış ve 
bu borcunu eda etmeden ölmüştür. 

Banker, selefi üçüİıcü Edvardm bu 
borcu vermesini beklemiş, üçüncü Ed· 
vard da bankerden ordusunu teslih et
mek için 1.350.000 altın Florin istik
raz etmiş ve ayni kral borcunu 1346 
senesinde inkar elerck tediye etme -
nıi§tir 

Papalardan da mühim borçlara gi
renler olmuştur. 

X Leon, Bini bankasından Vatikan 
saraymm Apostollar dairesinin ta.miri 
için, 392.000 liret çekmiş ve bilfilıara 
bankayı ve mensuplarını nıukaddes 
pedere iftira ediyorlar diyerek aforoz 
ebniştir. 

Kralların birçokları da omuzlarını 
devktin hazinelerine dayamış fakat. 
bunlar da tükenince 7.enginlerden is -
tikraz etmişlerdir. 

Nitekim bugün elan yedin Şarl'ın 
on birinci Lüinin, on üçüncü Şarl'in 
dördüncü Hanirinin, on dördüncü Lü
inin ve on beşinci Lüinin mezarların
da bulunan kitabeler bunu isbat et -
mektedirler. 1{itabenin birisinde: 
Hayatta iken hep borç a"larak yaşam~ 
ve bir gü1ı aldığını geri vermem~tir. 
Tanrı senin 1ilkcne sığmrnt~ olan bıt 
adamlara wırecağin şefkati de kredi 
ile ver. 

Diye yazılıdır. 
Şimdi bir de tarihteki artistlere ge

çelim. Balzak, Byron, Pa.Ima, La.mar
tine, ve Vagner'in de bırakmış olduk. 
ları borçlar hesap edilemiyecek kadar 
toktur· 

B1.lnbra ıııon gflntcrde vefat eden İ
talyan şairi Gabrıyel d'Annunzioyu 
da ilA\'C Nlebiliriz. Yalmz yukariki 

dermesini rica. etmiştir. Danunçiyo 
mektubu alınca bOrçlu olduğunu ha
tırlamış ve verecek parası olmadığı i
çin pa.ltoswıun yakasında taşıdığı 
kürkU sökerek bir paket yapmış ve 
g-.ızete sahibine bir mektup ile gönder
miştir. Bu mektupta şair: 

"Azizim! Borcumu hatırlattığını~ 
te:ıekkür ederim. Ldlcin, verilecek na
kit param mevcut olmadığından pal
tom un yaka.nndan söktüğüm kürkü 
gönderiyorum. Mattino matbaasında 
müzayedeye koyıınıtz; burcumu, ala
koydu'kta1ı sonra, mütebaki kaaln 
miktarı a..a muhafaza ediniz. Bir <J.p,.. 

ha ödilnç paro fatediğim vakit bana 
iade edersiniz.,, 

Diye yazmıştır 
Napolyon Bonapart da 1806 tari

hinde Kraıice Jozefinin kaprislerini 
yerine getirmek için 650.000 altın 

franlıklık bir borca girmiştir. Bu pa
radan elinde geriye iade etmek mak. 
sadı ile 100.000 frank iktısat edebil
miş ve sarfediJen para ile kraliçeye 
mücevherat ve sandıklarla çorap al
mıştır. 

Bu çorap hadisesi, inıperatorun ka
dın bacaklarına karşı büyük zaafı ol
duğunu da tebarüz ettirmektedir. Bir 
sene sonra, yani 1809 da yine J oze.. 
Cinin şahsi ınasraiları için 1.896000 
frank borca girmiş ve artık bu para
yı ödeyemiyeceğini anlaymca, büyük 
konsf ye birçok kanunlar sokarak, ve 
kabul ettirerek mesuliyetten kendiiıi 
kurtarmağa r.alışmıştır. 

Fakat Napolyona bu borç da hiç 
gelmiş ve kız kardeşi Joufin Bona.
part Napolyonu kapısına koşturduğu 
alacaklılar ile bir hayli yormuştur. 
Jozefin Bonapart cam sıkıldı mı, 
damdönerleri ile Paris mağa.za.larmı 
gcznıekte ve eve dönerken de berabe
rinde hamalların sırtında sepet sepet 
beğendiği eşyaları getirtmekte idi. 

Napolyonun en fazla içerlediği nok
ta, bu malların birçoklarının Londra
dan gönderilmiş olması idi. 

tmperator her şeye tahammül edi
yor; fakat memleket parasının a.sla 
drşan çıkmasına dayanamıyormuş. 

Bütün bunlara rağmen, gururuna 
yedirerek kız kardeşine bir 18.f bile 
söylememiş ve daima ona gelen hedi
ye !eri: 

Tekrar evlen
meye layık ol
madıkları için 

Bir lnglliz lıAkimi iki kişi hak· 
·kında boşanma kararı vermedi 

Londrada bir hakimin verdiği ka,.. 
rar herkesi hayra.ıı bırakmıştır. Ga
zeteler bu hfildmi, müşkül meselelerde 
dahiyane karar vermekle meşhur Sü
leyman Peygambere benzetiyorlar. 

Dava §u: 
Eski ve m~hur dansözlerden Misis 

Grig'in kocası kadm aleyhine dava a
çıyor. Kadm da kocasmm aleyhine; 
ve ikisi birden mahkemeye çıkıyorlar. 

Gösterdikleri boşanma delili de ay
ni: 

Kocasr karısının yatak odasında 

erkek görmüş; karısı da kocasının ya. 
tak odasında bir kadın yakalamış.. . 

İki taraf da bu iddilarını serdedin
ce, hakim bir öksürilyor ve: 

- Taraftan hiç biri için boşanma 

kararı veremem, diyor. Çünkü ikisi 
de pek edebe yakışır hareket eden in
san değil .. Haklarında. boşanma kara
n verirsek, başkaları ile evlenmeleri
ne müsaade etmiş oluruz. Halbuki, bu 
tıynetteki insanlar evlenmeye layik 
değildir. lkisi birbirlerile yaşasınlar, 
daha iyi .. 

Uğur merakı 

salgın halinde 

lcgilterede birçok tanmnnş ldmsolcr 
biJe "Mııscot,, dt'n('n uğur getirici birçok 
şeylere inananlar re&lınde Oksford nl
vcrsJtcsi denlzclUk kaptanı kendisinin 

Mascotu saydığı bebeği ne. 

o 
Gazozlu portakal şerbetı 

Bir litre suda 250 gram şel;teri eri
tiniz. lçlne iki portakal kabuğu atı. 
mz. lki portakalın suyunu da. ilave e
diniz. Beş dakika ateşte tutunuz. 
Sonra tillbentten geçiriniz. Ve içersi. 
ne bir şişe gozözlü su dökünüz. Bar. 
daklara taksim ediniz. Her bardağın 
içine ince bir dilim portakal koymayı 
unutmayınız. 

_ Artık nasılsa öbür dünyada ö
deriz. diyerek tebessümle kabul et

miştit". 
Müthi~ bir borç bırakmış olan bir 

kimse de meşhur Balerinlerden Gui
mard'dır. 

öldüğü vakit 4.000.000 milyon frank 
borcu kalmıştır. Bir gün on beşinci 
Lui oyununu pek fazla beğenmiş ol· 
duğundan, kendisine elli bin altm 
Frank göndermiştir. Lftkin, Guimard 
bu parayı bir mektup ile iade etmiş 

ve mektubuna şunları ya.zınI§: 
"Majestenizin göndermi§ o1dıığu eZ. 

li bin altm frankı teyclckürlerimle bir
likte iade ediyorum. Zira, benim ta~ 
dan tu.tan damlnrıma verdiğim p<.ım 
ayda bunun iki mislini tutar. Hürmet
Terim.!,. 

Esrarı çözülemiyen 
bir kayıp 

Şarap mahzenini tamir eden iki 
duvarcı nereye gittiler? 

Nevgork zabıtası müşkül vaziyetle 
Nevyork zabıtası üç senedenberi 

MUa bir cinayetin esrarını bulama
mış vaziyettedir. 

Bir .doktorun şarap mahzeninde 
ufak bir tamlr yaptıktan sonra iki 
duvarcı ustasma no olmuştur aca
ba!? 

nu iki usta işlerini bitirdikten 
sonra biT daha görünmemişlerdir. 

Onların kayboluşu etrafındaki es
rar perdesi bugüne kadar halfı açr
lamam ış olduğu için Nevyork polis 
müdüriyetinde bu iki duvarcıya ait 
doşyada kapıtnnıamış bulunuyor. 

Kaybolan duvarcılar, tanınmış bir 
"tamirat müessesesi,, tarafından 

gönderilmişlerdi. Tamir edecekleri 
mahzene geldikleri zaman! mahze
nin sahibi olan doktor, vizitelerine 
gitmişti. Evde karıst bulunuyordu. 
lşçileri içeriye aldı ve tamirat baş
ladı. 

Doktor eve döndüğü zaman, tami
rin bitip bitmediğini Irnrrnından sor
du. 

Karısı: 
- :Vallahi bilmiyorum, dedi. gfr. 

dller. Çalışıyorlardı. Fakat dışarı .. 
çıktıklarını görmedim. Belki de be-
nim görmediğim bir zamanda işle. 
rlni bitirmiş olarak çıkıp gitmişler
dir. Sen zaten, Ucreti onların mües
sesesine vermiyor musun'? 

- Evet öyle ama, tamirat yaptık
ları bir şarap mahzenidir. Sakın şa
rapların nefasetine dayanamayıp da 
birkaç bardak çekmiş olmasınlar. 
Bu suretle mahzende sızıp kalmış.. 
lardrr. Hele ben bir bakayım. 

Doktor bHyle bir tahminle mah
zene kadar lndt. Kapıyı açtı. !çeriye 
girdiği zaman elektirik hA.lft. yanı

yordu. Tamir istiyen yere baktı, A
JA., mUkemmeH. Tamir yapılmrştr. 
Yalnız duvarcılardan eser yoktu! 

Doktor mahzeni enikonu gözden 
geçirdi. Duvarcıların hiçbir yerde 
izine tesadüf edilmiyordu. Şarap fı
çılarına. da el silrülmemlşti. Yalnız, 
ba:tr ameliyatlardan sonra. insan 

,·iıcutlarrndan kesilmiş hasta uzuv
ların nümııne olarak saklandığı is
pirto kavanozu :roktu ortada.. O 
kavanozu doktor mahzende saklıyor 
du. llnzan da yukanya laboratuva. 
rına cıkarrr; tetkikat yapardı ama, 
bu sefer mahzene koymuş olduğuna. 
emindi. 

Bnnıınla berahor ihtiyaten yuka
rılan arnclr. insan parçalarmı ınuh
te,·i kaYanoı<lnn cin P.scr gürünmf
yordu. 

Birdenbire dol\torun hatrrına şu 
g-cldi: A<'aha dııvarcılar, bu kavano
zun içindekini alcH\de içki zannede. 
l'ek alıp götiirmUşler miydi. Doktor 
bunu düşündüğü zaman korkunç bir 
asabiyet ve teH\şa tlüştü. Zira, gö
türdiikleri mayi, içersindeki berbat 
insan parçalarının iğrençliğini bir 
tarafa bırakalım, zararlı bir şeydi! 

Derhal tamir müessesesine haber 
vermek istedi; fakat nakit geçti, 
Ertesi sabah ilk işi, duvarcıları an .. 
gaje ettiği büyük tamir müessesesi~ 
ne telefon etmek oldu. Şayanı hay
rettir ki, onlar da duvarcıların mah 
zeni tamir ettikten sonra bir daha. 
milesseseye gelmediklerini söyledi .. 
ler. Ayrıca aileleri de telefon etmiş, 
evlerine de gitmemişler!. 

Ve bu iki adam, işte o zamandan. 
beri hAU. görUnmemişlerdlr. Hiç 
şüphesiz ki zabıta çağrılmış, gerek 
mahzende, gerek Amerikanın her 
tarafında. etraflı araştırmalar ya
pılmıştır. Fakat boşboşuna .. İki du
varcı, insan parçalarını havi bir is
pirto kavanozlle birlikte ortadan si
Unm işlerdir. 

Onların ne olduğunu kimse bilmi
yor. Mahzenden ayrıldılar mı? Ay
rılmadılar mı? 'Ayrıldıktan sonra 
nereye gittiler? Uçtu mu bu iki 
adam? OidUrUldU mü? Niçin öldil
rUJdU? Cesetleri nerede?. tştc Nev
york zabıtasının kapanmamış olan 
bir dosyasının esrarengiz noksanla
rrndan birkaçı? 

Meraklı şe_l}ler 

ilancıhğı kim icat etti? 
üç asır evvel 

bir 
Bugün gazetelerin ilan sayıfalarmı 

hepimiz görüyoruz. Fakat, hiç birim.iz 
bunun ne ne zaman ve kimin tarafın
dan icat edildiğini akıl etmemişizdir 
değil mi? İl.ancılık 1630 yılında düşü
nülmüştür. 

118.ncılığı, Loudonda 1584 senesinde 
doğmuş olan meşhur Fransız hekim. -
lerinden Teofrast Renandot· icat et -
miş ve Kardinal Rişelyö, bunu haber 
alınca, mecliste kendisine: fakirler 
komiseri Unvanını tavsib etmiştir. 

Doktor, gazetecilik başlar başlamaz 
derhal, kendisine bir büro açarak bu 
gibi işlerle uğraşmağa koyulmuştur. 

Halk büroyu gayetle güzel karşılamış 
ve üç santim mukabilinde günde yüz.. 
lerce kişi kendisine müracaate başla
mıştır. 

Bu yüzden doktor yevmi bir bülten 
de neşretmek mecburiyetinde kalmış
tır. Bültenin neşri ile, "iktısadi ilan· 
lar,, doğmuştur. Netekim, doktorun 
ilan şekilleri aynen bugün zamannnrz... 
daki ilanlar gibi idiler. Her gün muh· 
telif memleketlerden işçi arayan kum
panyalar kendisine müracaat ediyor -
lardr. Bu suretle birçok işsizler de iş 
sahibi oluyorlardı. 

Kardinal Rişelyö, doktorun buluşu
nun memleket için çok faydalı oldu -
ğunu anlayınca derhal kendisine laznn 
gelen yardımlarda bulunabileceğini 
bildirmiş, ve XVIl asırda doktor -
gazeteci büyük bir matbaa meydana. 
getirerek, çıkarmakta. olduğu bülteni 
gazete ebadma tahvil etmişler; ismi • 

ortaya atılan 
fikir 
ni de Avis - Relation koymuştur. 
Fakat, sermayesi gayri kafi idi. Ri
şelyöye başvurarak Sa. Ma.jestehln 
yardımına muhtaç olduğunu söylemiş 
ve Kardinal vasrtasile kendisine bir 
miktar da yardım temin emiştir. Der .. 
hal gazetesinin adını değiştirerek, La; 
gazette koymuştur. 

Bu gazetenin ilk sayısı 30 Mayıs 
1631 senesinde haftalık olarak çık • 
mıştır. 

Hatta On üçüncü Lüi kendisi bizzaf 
matbaaya. giderek me~ olmuştur. 
Gazete dört sayıfalı olup ancak, dör-.. 
düncü sayıf ıuımda, siyasi yazılar ya
zılmakta idi. Gitgide 1632 ;ıenesine 

doğru doktor bu sayıfadaki yazılarını 
şahıslara tecavüz etmekle doldurmağa 
başlamış ve bu yüzden birçok düşman,.. 
lar kazanmıştır. 

Gazete gayetle titizlikle yapılmış ve 
ve zevkle tertip edilmişti. Üzerinde 
katiyyen bugünkü büyük ilaniar gibi 
ilanlar yoktu. 

Bu gazeteden gelen hasılat ile dok
tor her s~ı.e pavyonlar inşa· ettirerek'. 
yoksul kimselerin tedavisini üzerine 
alıyordu. Doktor Renand'm bu faali
yeti gözden kaçmıyordu. Çünkü Faris 
tıp fakültesi işsiz kalıyor ve para ka~ 
za.namıyordu. 

Derhal Assamble ve parlamento 
nezdine yapılan şiddetli protestolar 
Rişclyönün canınr sıknlağa başlamıştı. 
Bütün Montpellier diplomatları Rişel-

(Ltlt/en (Klyfayı Qe'Virini.ı) 



Edebiyat ve san' at: Maryos 
(Uat tarafı 7 Mai aoyıfa44) 

- Seni sevmiyorum, ebediyen de 
Zelzele devam ediyor 

Telif Hik3.yeci
liğimiz 

sevemem .. diyemezdi. İstanbul, 25 (A.A.) - İstanbul ra- ve parti teşkllAtına aşaiıdakl tamf-
çnnkll bunun hlç btr faydası yok- sathanealnden: mi gönder:niştlr: \ 

tu. Onun elindeydi. ll'ste. tehlikeli 24 Nllaıı saat 9 dan. 26 Nisan saat Vatanın her bucatından ve halkı-
blr vaziyetteydiler. 9 a kadar dört zelzele kardedUmlt- mızdan bUkQmete Ye partiye Kırşe-

- Marytll... Ur: Birinci ve ikinci zelzele Nisanın hlr ve Yozgnt köylülerinin uğradığı 
- Mahvolduk.. yfrml dördUncU gUnU aaat 16 J 12 da- acıya i§tlrak telgranarı gelmekte-
- Evet, mahvoldunuz .. tktn!z de klka 48 ıanl1e ·ve saat 23 tı l9 dakl- dir. Hepimiz birimiz için diyen mlllt 

mahvoldunuz.. Alc;akca ka~manın, ka. 19 saniye geçe, UçUncll 1'e dördün- şfarımızın bu yüksek tahassUa ve te
hlyanetln cezasını göreceksiniz. cU zelzeleler de 25 Nisan gUnU saat zahUrilnU şükranla karşılarken za-Yazan: ibrahlm Hoyi 

Blr dağ yolu Uzerinde ldller. Ka- beşi 42 Jlaklka 63 saniye Te saat 9 u rara uğrayan vatandaşlarımızın lhtl· 
blkAye külliyatı ile pek öyle bir all· mil Ue Sllva gezmete çıkmışlardı. 30 dakika 41 aaniye ıeee nıkua ıel· yac;larına yardım olmak tızere her 
ka uyandıramadı. Salkım ne Talkın Aylardır onları takip eden MaryUs. mlş ve bunların hepalnln merkez tw- tarafta kendlltğinden alınan teeeb-

Dittat ediyorum, edebiyat sahasın
da mUthio bir tercUme yarışı var. 
BabıA.ll yokuşunu tümen tümen "mü 
terclmler .. kaplamış, kitapçılar, hep 
terctıme eser basıyorlar, ve bir kita
bın birkaç tercümesi çıkıyor. İşin 
fectl bu tercümelerin ekserisi 
de sakat, yanlış ve aslını aydınlan. 

dırmaktan çok uzaktır. MeselfJ. 
Şeksprln, Roıneo ve Jilliyct piyesi, 
bu badirede en çok yananlardan bl· 
rt ..• 

Telif eser, pek azaldı. Adeta Anka 
kueunu andırdı. Birçok muharrlrJe. 
rin blle, telif, diye ortaya sürdükleri 
mahsullerine şilpbe ile bakıyor, ve 
dofruıunu isterseniz içimizden "aca
ba ba da" adakpasyon olmasın dl-
7oruı. Daha bundan birkaç sene 
enellne kadar, tercüme esere ne ka
dar az rağbet göıterildlyse, "şöhret
Jer,,ln, gazetede tefrike edilen, mec 
muada çıkan romanlan, hlklyelerl 
kitaplar halinde okurlara sunulur. 
Ye &Jrcraı da bulunurdu. 

• • • 
Gazetelerdeki hlkA.yelere bakınız. 

Bence edebt7at hareketlerinin temel 
taşını teşkil eden, temsil ettıtı ede
bl7abn, karakterini, geçirdiği mer
balelerlnJ, ga7elerinl gösteren hlk&.-
1eclllilmiı de ökınz .. Bütün kunetl 
daha fazla adaptasyon, tercümeye 
nrmlt bulunuyoruz. Gazete sayfala
rını tapla7an biklyecllerin ekserisi, 
- kendim de dahli olmak tısere -
kafa mabaultl vermekten, tellf, bU
tltn vuıfiarile "milli., hlkAye ;yarat
maktan ziyade. blldltlmiz 7abancı 

bir dilin gölıeılne ııfınarak çalaka
lem lrW ufaklı moıozlan. okuyu
cuya "mUeevber,. diye sunuyoruz. 
:Vazlfemlı, h&kf kl "mUcevher,,l fşle
ytp. 70Dtup ona vermek olduğu hal
de ..• 

Sonra, eski şöhreUer de, klmblllr 
hangi sebebler yüzün.den, inzivaya 
tekflmlş bulunuyorlar. 

Okuyucu daha ha.la. dUnUn 
hikAyecllerinin ( Ömer Seyfet
tin, Reşat Nuri, Refik Halit, gi
bi) eserlerini kapış kapış okuyor. 
Bir nokta daha; uzun mtlddet hlklt
yeclllkte ytlrUyen, Peyami Safa, Scy. 
yab gibi kıymetlf hlkAyecller her ne
cıense kalemlerini başka vadilerde 
gezdlrtyorlar. Bilemem buna "ilerle
me,. yoksa "gerileme mi,, demeıt ! 

12 sene, fasılasız horgtln hlktye 
yazan tnglllz muharrirler gibi bey. 
neJmtlel bir ~hret olduğu halde da
ha hll&. biti.re yazmaktan zevk a
lan Amerikan ediplerini gıpta ile ha
tırlQ'Orum. 

• • • 
. Telif hlkl7ede k&dın yazıcıları

mız. erkek mealektqlarmdan daha 
•abırlı 'Ye cesur görUnilyorlar .• 

Hakiki sanat kudretini Amin dlye
mJyeeell bir "dava,.ya kurban eden 
Sabahaddin Ali, pek seyrek yazıyor. 
Xatnrsmdan ıonra çıkardığı kU~k 

y6ya karşı cephe alıyorlardı. 
Bunun tlF.erlne 1644 de parllmento-

11un kararı ile Doktor Renand'm Pa
rtBte çalışması yasak ediliyordu. 

Bu karar 07.erine Doktor, gazetesi
ni San Jermene naklederek orada bu~ 
Iunan KardJnaJ Mazarino'nun yardımı 
ile- tekrar çıkarmağa bqladı. Fakat. 
meslek çok çetin olduğundan onu ça
buk yormu§tu. Kardinalin çekilmesi de 
keııdislnln işlerini sekteye uğra.tml§tı. 
Artık lhtiyarlamııtı. Tekrar Pa.rise 
döndü. Fakat, çok yorgun idi. 

Doktor Renand 99 yqıuda. olduğu 
halde 1&53 aenesinde Pariate öbnUır 
tUr. Toronlan La Gazette gueteaini 
lııfercure de Franoe w ))lWıara. La Ga
mtte de France adı ile 1914 senesine 
kadar yaptmışlardır. BattA, Transa 
paetee.!Jerl 1926 1e11esinde Doktor 
~ Rellaud gtlnü diyerek bir 
llln taJln etmlilerdlr. 

Her MDe ayni gtııı, insaniyete bUyUk 
hilllletlerl dokunmua olan bu adamı 

m uharrlri Bekir Srtkı blze yepyenl tam yerinde ele gec;lrmlştl. sunnıı aon vukua selen ıelıele mm· btlslerle toplanmakta olan lanelerln 
bir çeşni getirmiş olmakla beraber, - İkiniz de ölecekilslnlz.. takasında olduğu tesblt edllmlştlr. I Kmlay genel merkezine gönderll-
harict a.ıemdeki işinin zorluğundan BUyUk bir kayalıtm önnnde idiler. Bu zelzeleler ma.halllnde kuvvetllce mek üzere mahallln Kızılay eubele-
olacak, sönük bir kuyruklu yıldız gl- Dlll tutulan, bacaktan tltremele baş hl•edllecek ve bir haaar huıule ıe- rfne verilmesini de rica ederim. 
bl kaİkrp gidl.vor. Sosyal muharrir vo tayan Kamtl, işkence ile can verece- Urebllecek derecededir. Bunlarıdan 

d .. ._ __ .. 11 bl Her teli.ket ve kazalarda oldula 
edip Sadri Ertem, denebilir kl hlkl- ğlni anlayordu. Bir anda Silvaya batka yalnız mahallln e ~ e • 

d gibi Kızıla7 senel merkezinin bu de· 
ccılerin en ga'-·retlilerlnden. Fakat dt5ndfi ve: Jecek derecede saret hafif Ort nr-" 1 fa bütllJı tetkllltım Hferber ederelC 

o da bir nevi iUkUua imiş ıibi ıörü- - Alaha ısmarladık sevgilim .. dl- 81Jltı daha ka74edllm ıtır. 
K ) K k fellketıe4elerlıa imdadına kottulu· 

nü'-·or. ,_..e bağırdıktan sonra kendisini uçu- ır,ehlr. 15 (A.A. - Ot er Te 
" " d4 tll nu tetekklrlerle aneclerlm. 
Neslimizin en kuvvetli, en renkll rumlara fırlattı.. clvarmda Hllele bu cece d~ tl e 

bikAyecisi Kenan Hulüsi, on ori bet Bu tUyler Urperten hA.dlse blr an nnuıtılar ve 7eraltı drtıltalerl7le Mh·1 .J!l'r XE<JLt8tXDll 
hikAyeslle, geniş okuyucu kiltleslnl tçlnde vukııa geldfli tçin Sflva yal- devam etmlt Te nbah aaat t.11 4• Ankara. t5 (A.A.) - B81tlk JQI. 

tatmin ettiğini sanıyor. Halbukl, nızca: dDrt saniye devam eden çok flddetll let Meellıt bucGD J'tkret 8d&71D bat· 
mevzularında yUzde yüz yerll olan, - Ay .• Eynb .. dlyebllmlştl. blr ıanmtı daha olmuetur. Binalar- kaıılıtmda toplaamıttır. 
f akat bu mevzularını işlerken Avru- so~uk kanlılığını biç bozma7an da yeni huar vardır. Kotker ve el· " lrlecıtı, divanı muhuebat. 1917 71-
pa tekniğinin biltün inceliklerini, gtı. Marytıs: var k07Jer4e unmtılar dnam ecU- ıı bltçelerlade mb&k&le J"&pllmuı 
zelUklerini, mantık oyunlarını, tah- - Fakat ıen elimden kurtulama- yor. Te ban ef7t.nın gtımrtlk renaladen 
kiye tarzlarını ustaca kullanan Ke- yacaksm .• Seni en feci •ektlde öldU· Ankara, 25 (A..A.) - Am&f. - Ba muaflyetlerl hak'kmda almmıt ka-
nan Hul"'ftl, "ekingen, miltereddlt ta- recellm .• diye haykırdı. ıabah Hat 6.10 da Ankarada baflf 

l.lO ,. rarlarm tudlldne alt tanuıı l&J1]ıa-
blatlnln esiri olarak sanat kablllye- Dişlerini gıcırdatıyor, kanlı ,öz- bir selnle olmattur. lan ile Tlrk ••JJ'I mlbadlllerlne tah" 
tinin o kudretli inklşaflarmı oku7u- lertnl bir deli gibi genç kmn gözle- !IAllJA'R BVLBB TB illa eclllen :mallann verstıertae ve 
cuya gösteremiyor. HikA.ye jaarm- rla• dlklyor4u. KOTL1JLEBIN tırre••·BRl lakln :taaanana ek kanun ll)'tllala .. 
da başlı başına blr ufuk yaratmaya Marytıs, Sllvayı nehrin kenarında ~nkara, 25 (Telefonla) - Dahili- n mll&kere Te kabul edllmtftlr. 
çalışan. Uslübunda katı bir realizm ı.. bir kayanın Ustilne yatırdı. Beltnden ye VetlleUne pleıı haberlere göre, tzmlr telefon tesisatının ntm ... 
ıe ş.alr ruhunun reflekslerlııi kaynat çıkardığı uzun blr iple mkıca balla- Allşar k3)'11nt!e on kişi, TatarUyaa lınmasına aıt mukavelenin taııdlkl 
tıran Mehmet Sellm de kendisini te- dı. Homurdanarak anlaşılmaz bir köyünde bir kf•lnln daha öldtlP te• ~ hakkındaki kanun llyihası ve A.da-
vazu kalesine hapsotmt.e. EmU Zola- halde konap7or, arada bir dudak· bit edllmtıur. naata tnctrll kö)'tlılden Aydm Atlre-. 
nın ateşli partlza.nı ko)'1l realist Sa- lanaı ıerenk korkunç kahkahalar Akpınarda 180, Pınarlıoba köyün- Unc!en İbrahim oflu Hacı Ali K11tU 
JA.haddln Enis, bugtınktl görftt. dtlf11· atı70r4u: de 130, Altpr köfitade 60, Tataril- öltım cezasına çarpılması huıU111D4a-
nUş janrlarına bir tnrın. istediği gibi. - lfte, 4e4t. Hll burada böyle ~ 7 u köytınde 70 ve İaabocahda 205 ld mazbata tasvip edildikten 80DI'& 
ayak uyduramıyor. Gene hlklyecl Jeceksln .• Balıra balıra, hıçkıra hıç- evle köv mektebi tamamen yıkılmış.-" çocukların umumi Blnemalara Ta 
Murat Sertoğlunda arachfını bula- kıra can vereee'kaln alçak kadm.. tır. Kamal naht..,eslaln 33 k0)11nde ~ tiyatrolara ılrmelertnln yuat edll· 
mıyan ve !stedlll emele kavuşamı.. Kal'Jb fasla bir te1 .O,.lemeden 87 ev tamamen yıtılmif, 800 ev kıs- meal bakkmdald kanuni tetllftn 
yan bir dldfrgin ruh Tar. alır adımlarla uzaklaştı. Sllva da men harap olmuıtur. mnıaterealne geçllmlt ve teklif ta-

• • • tek kelime IOJJememlf, yaharma.- Kıl'fehlr mıntakasında hasara uğ- Jep tııerlne tetkik olunmak lolıı tek· 
HlkA.yeclllk. kaosunda, ta4uı hl· mrt. izahat Te~emlştl. Yalnu Mar· rayan köylerin ekserisi dere kenar- rar Adll;re Bnctlmentne vertlmltttr. 

kAyecller (biraz evvel dedlltm gibi) Jf1dD ayak ...Seri tamaml1le uzak- Jarmda ve lleyellna mOsaft yerler· ı----------------
htc şllphe yok ki daha aabırlı Te daha lqtıktu 801U'& lçln4ekt kin •• latl· dlr. 
cesur ıörUnUyorlar. tsım yapmıı. ve kam manumı delltUr41. :Anlaya- Ora haltı köylertnln l>ulandulda-

aye1er11Mte :k•'l!h9 ....._ •. ~':l7rt• .. ---•~lte""ıA•~t--~~ıP;rM~r.W~lıı4'lll!llll .... ..ıı,ı.Qn..,~-.-::;ıP..•-•""'•""• ... •ı...-. .. _........ -•·• '"• ·-'"•1 

tığı bir realizm yaşıyan Suat Der.ı mak istedi. Fakat aes ~ıtaramadı. dırılmasrnr btıkdmetten tsteml~Jer-
vlşten bahsedecek dellllm. DUntın 'Vocudu certlm!etL dlr. 
Halide Edibi, .. bug1ln hlo de kuvvet- .. Sllva k1llaklarmı tmnalayan bir Dahiliye Vetlletl köyltılerlmlztn 
ıı değil; "Si netli Batkal.,da.n BOnra hıttrtı ne kendine ıeldl ve gözlerini bu istelinl ehemmiyetle naıan ltl· 
A.deta bir inhitat devresi geçiriyor. actılı n.tlt korkunç bir tlmahm bare almlf, allkadarlara llzımgelen 
Dahn. ziyade, pek fyl blldlğt Fransız- kendllfDe d~ 7aklqmakta oldu- emirleri vermiştir. Yeni k~ylertn in· 
canın ve okuduğu Fransız eserleri- tunu ıördll. ı,ıe tam bu ena4a ikin· şasına yakında başlanacaktır. 
nin tesiri altında kalan Muazzez Tah el bir gtlrlllta ve 111mlallm& 4uyc!u. MECLiS (SO) BtN LtRA 
sine munffak bir hltlyecl diye- Bir lokmada 111tmak isen ~an TAJIStSATI KABUL ETI1 
mem. Romaııları da özlll değil, gen9 th;nsah atzıam b&fl'Dda, tarpı ne Ankara. 25 (Telefonla) - Mecli-
lsUdatıardan Muazzez Kaptanoğlu ablan bir pno duru70nta. 811 Jlar· sın bugnnkll toplantıda Kırşehir ba
nun gördOIUm birkaç hlklyesl, ta.lr· ytllt.8. valisindeki hareketi arzdan zarar gö
llk tarafı üstlln olan bu ka4m 79-lıcı- Marytll en tehlikeli antnda ldl. renlere yapılacak yardıma att ka-
mmn nesrine de "şiir .. karıştırmak· Kulatma bir ıee geldi: nun lAylhaaı mtlıakere ve kabul edll-
tan kendini alamadığını görüyorum. - Maryla.. Seni seTlyorum.. mlşUr. Bu kanun Ue 193'1 malt yılı 
Kaptanoğlu daha hllı:lyeclJltlnln de· . Tfmaab. bulaıuk •uda kaybolmuf· dUyunu umumiye blltçeslnlıa U5 ln-
nome devresindedir. Bununla bera- tu. Sflva allayordu. Hıçkırarak nt· el faslından 30 bin lira indirilerek 
ber sosyal mevzuları dokumaya. çalıt Jayorda. Marytısnn g«Szlerl dertn b maliye bütçesinde ••zelzelede zarar 
tığı da inklr olunamaz. yeisle kUçtllmtışttl. görenlere yapılacak yardım" namı !-

Edebiyat ufkunda bir kuyruklu Her ikisi biraz evvel kendini par· ıe açılan fasla fevkallde tahsisat <>-
yıldız gibi görünüp, say11121 hlk•1eıe- çalayan Kamllln cesedi önUndfe idi· ıaraJı: konulmaktaftır. Kanunua mU
rl, birkaç romanı lle ~hret tacını ler. sakeretıl esnaaında BOz alan Muhar 
pek kolaylıkla başına giyen Cahlt den ıatırlar zoraki yanımı.,ıardır. MOfls Kansu (Denizli), bu paranın 
Uçuğun artık sesi pek çıkmı1or. Hal. Bunun 1ebeblnl bir tnrltl anlama- zarara uyrayanlara yapılacak 7ar
bukl gittikçe güzelleşen. yumqayan dım. Peride Cellllrı hot bir tarafı. dım lctn ki.fi geltp gelmlyecettnl 
üslübn tle bize blrcok şeyler vaade· ıst.eraenlz buna (mani) de dl7eblll· sormuştur. 
den Cahlt Uçuktan bu ani susuşu bio rlz, hlkA.yelcrlnde vakaları daha zı. tçıeıert Batanı Parti Genel Sek
beklemlyorduk. yade bir taraflı ve KADIN g0z1lyle reterl Şiltr11 Ka:ra. kareılık olarak 

GUniln en yaratıcı kadın htk•1ect": görmesi, muhakeme etmealdlr. 'Us- demiştir kl: 
el bence Peride Cellldlr. Hlklyele- !~bunda erkek edası, kudreU tottu- "Bu ilk yardımdır. İhtiyaç mikta
rını bir lkl yıldır, ıuete ailtunların.. ran hlklyecl, her nedense tubaf bir n tahakkuk ettlkten aonra hilktmet 
da, durmamacasına n muntazaman hads lle kadın oldafunu unutamı- kendisine dtlşen Tulfert 7apacaktır. 
neşreden genç hiklyecinln barlı bir 7or, ve bu ytızden erkek kahraman· Arkad&fl1DIS. arkadatlarımn ve mll
hususlyetl gayet kolay yazıtıdır. Jarını ekseriya hırpah7or. Buna, ku. Jettmls de görecektir ki, lbtl:rac; kar
Mevzularını hemen bulan, onları ln· sur denemez, olsa olıa "aörttt ff lna. planacaktır. 
ce bir realizm ne karışık husaalyet nq farkı,, lımlnl vereblllrlz. Bu ihtiyacın IJimdiden tayin edl-
11e yoğuran, renklendiren Peride Ce- Peride Celilin bir headlkapı var. lerek ona ıöre bir tahılaat kabul e
lli, bana öyle gellyor ki. muhayyi· Çok yazıyor. lllc; fllphe yok kl. bu dilmesinin dah• muvafık olacalı yo
leal geniş, his ufukları ucauz bucak- ''verim .. bakımından bir uıezlyettlr. lunda llerl sUrtılen bir mütaleaya 
sız dipdiri bir blkAyecldlr. J'ranaıı Fakat bana kalına kıymetli hlklye. kal'fı da !çişleri Bakanı demı,ur ki: 
edebiyatının soluk kopyacılıtını 7ap el kemiyet ve keyfiyet meselesini "Kızılay teeklllb vartuvvetlyle 
madan, İnglllz, Amerikan htklyect. gözönlinde tutmalıdır. zelzele sahasında çaJıtmaktadJr. th-
lillnln tesiri altında kalmadan, aırf Demek oluyor ki telif hiklyeclll· tJyaç henUz tesblt edilmiş deltıdlr. 
kendi tccessUelerl, 1örU9 ve duyuşla· timiz, hiç de l)jUnUlecek bir halde Tahakkuk ettiği vakit htlk6met BU
rı ile bize hlkdyelerinl, romanlarını detll. (Kolay) a bakıyor. (Zor) aya. yük Meclisten llzımgelen tahsisatı 
verir. Gariptir, bazı hlkl.yelerinde naşmıyor. GUnlln ıeçer akçesini sür- fsteyecoktfr." 
tilrktcnln en kuYvetll nilanslanııı ya 1 mele çatı9ıyoruz. Bu izahatı milteakıp kanun kabul 
ratır, bcşerl bir realizm içinde tam Onun için bu anarşiyi kök\lnden edilmiştir. 
bir ''şllr,,tn tempolu ahenıt ile bize yıkmak ve sanatkArı daldıfı umur- Büyük Mfllet Meclisi çaıııamba 
cemiyetin kBşe bucaklarını gösterir, sa.mazlık uykusundan uyandır&· ınno toplanacaktır. 
lmıan ruhunun tUrlU tOrln tezahllrle- rak, ondan TUrk edebiyatının bekle- DAHlJ,tYE VEK1Lt!\'1N 
rlni usta bir sezi' ile anlatırken, dl- meğe hakkı olduğu olgun sanat mey MtilllM BiR TAMbd 
ğer bikAyelerlnde, bamba,ka bir hll- velerini, hakiki tellf hlklyelerinl Is- Ankara, 26 (A.A.) - Dahlllye Ve-
vlyet ile karşımıza ~ıkar. O kadar temek sırası coktan gelmiştir, diyo.. kili Parti Genel Sekreteri B. ŞUkrU 
:ti, lfsana o eski hlklmlyetl kalma- rum. Kaya, Kırşehir zelzeleıl milnuebetl-

istatistik kUşesl 
ffarp Ma'lzemes~ 

Alıt Veriti 
Son ıelda on eeııe sarfmda, 4f1Jl1a t:ı. 

caretinde glttikçe daha büyllk bir m~ 
lgal eden bir madde vara o da ı.&P, 
ınallemeıidlr. 

KilleUer arumda yapılan ticarette 
harp malzemeel (top, tOfet. cepbau, 
hJ&rp gemJal ve tayyare) m ele bittin 
alıp verilen ma11arm ytızde S,2 ini (yut 
on binde 21 ini) teoJdl eden bu rabm 
ondan aonrald senelerde sıra ne, 22, 
23, 29, 33, 87 39 olarak ytltselmlf ve 
nihayet 936 da •1 • çıkm.ıftır. 

Kllletler arumda alnUp verilen harp 
' malzemelll, cins ltlbarlle de 111 tekilde 

taksim olunmaktadır: 

931 de: Slllh ve cephane: Ybde 
81,4, 

931 de: Harp gemiai: ylbde 15,8. 
931 de: Tayyare: Yfbde 2,8; 
936 da: SilAh ve cephane: ~ 

~.6 • 
936 da: Harp gemisi: Yüzde O ,6, 

036 da: Tayyare: Yflıde 43,9. 
GörülUyor ki, l!IOn senelerde sillh ve 

cephane alı§ veri§i azalmıi, harp gemi
si ticareti hemen hemen tamam!le dur
mae. fakat tayyare satqı bUtiln harp 
malzemesi satl§mm yarmnı bulacalt b· 
dar ytlkaelmqtir. 

Halayda intihap 
hazırlıkları 

Adana - Suriyeden bildlrildifine 
göre, seçime esas olacak ka.yrt m~ 
meleleri cemaatlere göre yapılacalrtlr4 
Bunun için gUn de tesbit edilmlft.lr. 

Kayıt işleri ayın 27 sinde lakende
nında, 28 inde Kınkhanda. b&§lıya.

caktır. 

Ne§redilen bir bey~ede n~
sa tcecil edilınooıiş olmik dol&ymlle 
veya diğer sebeplerle seçim hakkm· 
dan mahrum edilmiş olanların tlç gUıı 
içinde komiteye müracaatleri lstenil· 
mektedlr. 

Bu emrin, herhangi bir sebeple ıl
cil işleri nok8an olanlara zorluk ÇI· 

karmak ve vaziyetten istifade etmek 
dlleüncesiyle verildiği anlqıldığmd.an 
Hata.yda ha.kiki bir teemtir ve infial 

mıetrr. Ve aankl hlkAyeelnt kile- lhrablm ROY.t le umumi mUfe llllWıa..l.Jımmnıml~------~---_. 



( l\ısa haberler ) 
• Evkaf idaresi Teavildye camisini 

genl§letmeğe karar vetml§tir. Hazırla
n.a.n projeye göre HUnkAr mahfelinin al
t.mdald odalar kaldtrılarak cami bilyUl

tillecektlr. 

• • Izmirln Kemal pap. kazasmda Oren 
köyUnde oturan Mehmet Ali admda bL. 
rlsi, bir eıek satın al.mJ3, fakat eııetı bir 
az l!IOnra ölmll§tUr. 

Mlımet Ali eııetın semerlnl tamir 
ederken içinde 600 lira para bulmu§tur. 

.Y.Ba§Vekll CelAl Bayarm riyasetinde 
7 mayısta An.karada toplanacak Btlyük 
Ziraat kongresi için hazırlanan "zira! mll
cadele, pamukçuluk, hayvan sağlığı ve 
zıral tetkik, araştırma mUosseeelerl, 
Tilrkiye zira.at bölgeleri, hayvan hasta
lıklan, meyve, bağ, sebze ve çay zira
atı., mevzulu mühim raporlann basılma
sına birkaç güne kadar başlanacaktır. 
~ Istanbul sok.aklar:mt halen aydınla· 

ta.n 5 bin lamba 939 senesi nihayetinde 
8 bine çıkar!lacnktır. 

.v. Yenibahçede yapılacak büyUk stad
yom için vaki itirulan nazarı dikkate 
alan belediye, B. Prostun stadyom ma
hallini tetkik e1mcslni istemiştir. 

il- istatistik umum müdilrlliğü tarafın. 

dan yapılan son bir istatistiğe göre mero
leketimizde ecnebi tabiiyetinde olan er
kek sayuıı 27, 723 yabancı tabiiyette bu
lun(!.ll kadın sayısı da 25,823 dür. 

27723 yabancı tabiiyetinde erkekten 
1273 toprak n1absulleri, sana.}1 ve kil· 
çille sanatlarda 5948, ticaretle 61562 nak· 
Uya ve muvasala ile 1247; umumi idare 
ve hizmetler, serbest mesleklerde 2833, 
ev iktısadiyııtı ve ~ahsi hizmetlerde 706 

ki~i ça.lıgmaktadır. 

'f. Belediyece yapılan bir talimatname
ye göre, eehir suyu bulunan yerlerde, 
biltUn sanayi ve ticaret mUesfleselertnde 
içır.ek ve temizlik için yaln.IZ gehlr su)ıı 
kulfanılacaktJr. 

4 Ispirtoau.z içki ile boza aıra ve sir
ke gibi oeyler satan dükkA.nlar, sokak 
üzerine gelen taraflarına birer cam~ 
kAn koyacak, megrubatıarmı bunun için

de te1Jhlr edeceklerdir. 
~Yapıla.o bir araııtırmaya glSre oehrl

ınizde 32 esnaf cemiyeti vardır. Bunlarm 
tıdmlerl ve yazılı aza.lan gunlarmr: Ara.. 
b..'lCl 600, ayakkabıcı 377 bahçivan 1745, 
bakkal 4121, balıkçı (r;ıehlrde satıcı) 352 
berber 1605, kayıkçı 1242 ekmek yapı
cı 17M, fmncı 446, kahveci 2418, kasap 
1285 (dükkAn 600 kUsurdur). leblebici 
160, loknnta ve mabalhıbiciler 2628, ma

deni sanatkarlar ~54. marangozlar 22:5, 
müskirat, şarap ve gazoz Amilleri 563, 
otelcller 385, odımcu 50, otomobllcl 337 
mil.secceldir. Mecmuu 1000 den fazJa

dır. Saıaı; 65, sucu 846, sü~U 1244., ge

kercl 1630, terzi 4:58. 

Diğer taraftan yorgancılar da blr ce
miyet kurmak Uzeredirler. 

li> Dolmaba.bçe sa.rayında açılan tarih 
serglııinl altı ay içinde 93,386 kişi gez~ 
tniştir. 

:t- IstanbuJ, Beyoğlu, Kadıköy ve Us
kilda.rda çocuk pansiyonları a~ ka
rarla§mı§ttr. 

:ı Belediye turtmı eubeai meınleketf
mbıe seyyah celbi için birçok yeni ~d
blrler Blnııutrr. Bu arada bu sene l50 bin 
bJ'06llr bastıracaktır • 

( Y tJni /\ f'Şriyat ) 
OKALİPTÜS 

Brıızilye Saopolo eski ziraat nazırı tara
fından telif edilen '"e türktere muallim 
Hakkı Baha Pars tarafından <;evrilen bu 
eser, l\tenisa Mebusu Refik lnce'nin illlve
leriyle zenginleştirilmiş bir halde Orman 
Umum :\liidiirlü!ıü tarafından basılmıştır. 

Kitaba ayrıca sek~en resim ll:lve edil-
miştir. Alllkndarlara şiddetle tnsire 
ederiı. 

Saat 
12 
9.30 
8.30 

20 
19 
10 

H.30 
6.30 

17 

Vapurun adr 
Ege 
Uğur 

l\o~nell 

Saadet 
Seyyar 
Ana Carta 

Gittil/l uor 
Karndeliiz 

İrmlt 
Mudanya 
Rnndırnın 
Rarabitca 

l\fer;in 

GELECEK VAPURLAR 

Ülgen 
Saadet 
Tayyar 

Bartın 

Dandırme 
!mroz 

ÇAPRAZ SORSA inşaat 
Ankara 254•

939 SUmer Bank Umum MildürJiiğUnden: 
Hiıalannda r:ıldız işnretl olanlar. fize· 

Kelime bulmaca~ı 
Yeni bulmac:mnn 

zerinde muamele görenlerdir. Rakam- ı - Gemllkte Sunğlpek fabrikası sahasında yaptırılacak muhammen 
lar saat 12 de kapanış satış fiy•a•U•a-rı_d_ır_.-t keşif bedeli 2S762,31 lira olan lptldat maddeler anhan inşaatı vahidi ffat ı 2 :i 4 5 6 1 8 9 

11---- Ç E K L E R 
12 ano.& -:ısaslyle ve kapalı zar! usullyle eksiltmeye konulmuştu. r. 

• Parls <:6 27 • Madrid ....,.,... 
ı 
2 

• Neyyork 07958 • Bertin 19670 2 - Ekstıtme evrakı 5 lira mukabfllnde Stımer Bank tnşaat Şubesin-
• MllAno 11> 0896 • VarşoTII 41950 len alınablllr. 
• Br!ikııel 4 69 • Buda peşte S 9ti82 3 

4 
5 

•Atin• 867'60 • Bllkreş 1058780 3 - Eksiltme 9 Mayıs 938 pazartesi gUnU eaat 16,30 da Ankarada SU-
• Cenene U4S8 • Bellll"tld SU23S ener Dank Umum MUdUrtnğ(lnde yapılacaktır. 

6 
7 
8 
9 

• Sofya "'0 
.. "20 • Yokohamı 2 7210 "''.., 4 - Muvakkat teminat miktarı 1782 lira.dır. 

• Amıııerıfan t '223 • Stokbotm 808 
• Prafl 22 7880 • Londra 680 6 - lstektller ihale günUnden en az Uc gün evvel Silmer Bank İnşaat 

Vhnna • Moskova 238275 ~ubealne gelerek bu kabil inşaatı yapa.bllecek fennt ehllyetle rtnl fsbat içln 
lallkrazlar ~arta Vektletfnce -verilmiş en az 20000 Jirahk mllteabftllk vesikaslle fca-

• t9:JJ 1'. Uor 1 19 676, • Erf'ani tstık. beden diğer vesikaları ibraz ederek eksiltmeye girebllmelt Uzero birer 'Ç"e-
.. .. .. 11 S. En:urum 
.• .. .• 111 S. En:umm ~ika almaları lAzrmdrr. 
Efektifler veril memlştir. 

SOLDAN SAGA: 

1 _ TUrklye başpchıtvanınm doğ
duğu yer, 2 - Bir bayvan, 3 - Uzak, 
isim 4 - Ateşte pişmiş et. 5 - Gö· 
zetı;mek, 6 - Meehur bir Rus impa
ratorl~esl, 7 - Bot, ~k. 8 - trilik, 
lnln tersi, 9 - tnsan yeyen. bir gı-

--- 6 - Tekllf mektuplar1nt havi zartlar kapalı olarak ihale gilnU saat 
l5,30 a kadar makbuz mukablllnde Ankarada SUmer Bank Umumt Muha

da. 
YUICARIDAN AŞAGJ: 

1 _ Kurnaz bir hayvan, tren YO· 
ıu. 2 _ Bir gıda, yaş, 3 - Bir erkek 

d _, - Yn.pmanrn cemi, 6 - Yaraa ı ... 
nın fenalaşması, 6 - Çok yokuı;c, ara-
maktan emir, 7 - Bir yer adt, 8 -
ntr nevi eski sistem bltıek, kokulu 
bir sebt.t'. 9 - Kayaları patlatmak
ta kullanılır. 

DCXKU B1LMEOENİN 
HATJLEDİLMtŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 
ı - Bayrak, 2 - Raat, 3 - Blrl

efk, 4 - Zrra, 5 - En, 6 - İmbik. 7 -
Adam, el, 8 - Eyer, al, 9 - ör, 
gratn. 

RADYO 
Programı 

28 Nisan 938 Salı 

öCLE NEŞRİYATI: 
12,30 plAkla tfirk musikisi 12,50 havadis 

ı 3,05 çocuk bayram ve hartası münasebe
t ile çocuk esirgeme kurumu nammn 
Bakırköy Halkevl gôsterit kolu tarafından 
bir temsil 13,30 muhtelif plak ne~rlyetı 
14,00 gon. 

AKŞı\!\l NE.')Rh'.'ATI: 

17,00 İnkılap tnrlhl dersi: Ontvenllcdt"ıı 
naklen, Mahmut Esat Bo2kurt 18,30 çocuk 
bayram ve haftası ml\na~betile çocuk 
esirgeme kurumu namına konrerans: Foh. 
retlin Kerim GOkay (ocuk ruhu) 18,45 
pltıkla dnn'i musikisi 19,15 konferan'i: Bey 
oAlu llalke~i namına boyan r\azan Danı,. 
ment (tarih ve edebiyatta tork guzelliği). 
H>,55 borsa haberleri 20,00 Vedia Rızo ve 
ıırknrta~ları tar~fından tilrk mu'iikisi ''e 
halk şarkıları 20,35 hava raporu 20,48 
Ömer Rıza tarafından nrabca söylev 21,00 
Tnh~ln Kıır:ıku~ ve ıırkadaşlnrı t:ır:ıfından 
!ürk musikisi ve halk şıırkıları (saat ayarı) 
21,45 ORKESTRA: 

1 - Keler - Bele: Uverllir Franseı. 
2 - Yoşitorııo: Dnns ovck Jantern. 
3 - Popi: Vals pudrc. 
4 - Azano : Melodi. 

22,15 aJnn~ haherleri 22,30 rı!Akla sololar, 
opern ve operet pnrç:ılıırı 22,50 ı;on ha. 
berler "e ertesi giıniiıı prrıgramı 23,0ll ~on. 

Zahire Borsası 
2&·4-938 

Bulday ~ıumuşak 
Bu#day ~ert 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır sarı 

Nohut kalburlu 

le fındık 
Peynir beyaz 
San~ıır derisi 

' Kn~duz 
Tilki 
Tavşan 

Gelen 
Bu~day 32a 
Un n2 
Arpa 15 
Çavdar 30 
Mısır 90 

Ton .. .. 
it .. 

Fasulye 27,1/2 ,. 
Yulaf 35,1 /4 .. 

5 28 
5 28 
4 6,5 
5-
5 10 
7 30 

37 -

5 32,5 
5 30 

32 14 34 12 
2000 - • 3200 -

1000 -
270 -
15 28 

800 -

Giden 
Bplday 550 Ton 
Rııımol 97 •• 
Tiftik 1 " 
Razmol 32,1/2 .. 
Jo fındık 8 ,, 
Ka~ar 1 ,, 

HALK OPERETİ 

Bu akşam Samatya 
sinemasında (Pipi<;a) 

Büyiik Operet 
3 perde 

Şehzadtbaıı 
TURAN TlYATROSU 
tyileşen bfiy{lk ııanat
kılr Na!jit bu geceden 
ltlbaren temsillerine 
haşlayor. 2 OYUN 
lı i rden. Hruli gecesi : 
Localar ıno, her yer 

20, paradı 10 ••• 
(Çöküş) piyes 2 perde 
(Beylo başına gelen) 

Komedi 2 perde 

IIBTUGRUL SADt 
TEK TİYATROSU 
EDİRNE 

Cumhuriyet 
Sfnemasında 

HIJRl.JNa abone olu
nuz oe edininiz 

berat Şubesi MOdtlrIUğUne teslim edilmiş olacaktır. 

7 - Banka bu inşaatı, dUedlğt müteahhide ,·ermek hakkını muhafaza 
?der. (2300) 

. . . .. _j • ·. : • " .f· ' . 

. ,J.~~ t .~·111··~-:ıt ~Be.l~a•\·· ~~· . ilanları··-~, · 
• •• 1 • 1 • • • ~ ; -~ • .. ~ • ~~ ~ ıl • • ' :·~:~ .... ' 

Beher metro murabbama bir buçuk IJra bedel tahmin edilen Fatih 

yangın yerinde Altıboğça mahallesi nln TUrbe sokağında 27 inci adnda l 
metre 78 santim yUzlU, 14 metro 50 santimetre murabbaı sahalı arsa sa
tılmak Uzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mUdllrlü

ğilnde görillebUfr. lstekliler 1 Ura 63 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mcktublyle beraber 27 - 4 - 938 çarşamba gUnU sa.at 14 de Datm1 EnrU
mende bulunmalıdırlar. (B.) (2033) 

Y[NiJ~SLiMAT 
iLMül-IABERLERiMiZ 

~ -

DA~A-YUICSEK. 

rAiZ, DAl-IA EYi 

I -

SA~TLAR. TE:MiN rD[R. 

WOLANTS~ QANK-UNi NY. 

ZAYİ · ' detn:ımeyi zayi eltim. Yenisini nlnc:ığmı, 
929 - 030 ı;encsinde İzmir akşam ku ti- hllkmD yoktur. - Nefıiye Ahmet. 

carct mektebinden nJmış oldn~m şeha- .(\'.P. 2rn8), 

KURUNun 23 Nisan 1938 de il~ve olarak kitap ~eklinde başladığı Zabıta romanı No. 4 

ELİ TADANOALI KIZ 

endişesini hAlA muhafaza ediyordu: 
- Başımıza bfr felA.ket gelecek, ıaıınedlyo· 

rum, dedi. Sizi bırakmamalıyır.. Yahut da hep be
raber gidelim. 

- Hep beı·aber gldemeylz. ÇUnkU, hepimizin 
ayrı işl var. Oçumuz birden bir yere toplanırsak, 
meydanı boş bulan fareler gözümtizll oyarlar val
lahi ... Belki bu, hepimizi birden bir yere toplayıp 
kendilerinin istedikleri gibi hareket etmeleri 
için uydurulmuş bir tuzak olabilir •.• 

Sloıon nlha~·et arkadaşlarını kendl dediğine 
getirdi ve o akşam saat dokuza doğru "Kısa Ba
sak" otelinin yolunu tuttu. 

KARLI BİR PAZARLIK 

"Kısa Başak" dıı ken"lslnl Brenda karşıln
dr. Simon. krzı karşreında görUr görmez, birden
bire şaşırdı. l<'akat. Drenda'nın hakikaten samtmt 
bir glllüşlo gU!Umsemesl knrşısında biraz cesaret 

buldu. 
Brendn: 
- sera geldin iz, dodt. Her halde sizi bu or· 

m~n kenarında bir aşk randevusuna (:ağırsaydrm 
bu kadar vaktinde gelmezdiniz. 

Slmon: 
- LMtre ediyorsunuz, dedi, Siz de blllrslntz 

ki, otoİnobiUnf almak için yaya olarak buraya 
tam vaktinde gelen adam. sizlnJe buluşmak için 
ber haJdo daba erken goltr, - hele el!nde otonıo-

ELİ TABANOA'LJ KIZ 

ve gümflrkten kaçırılan bu şişeler gUmruk resmi 
verilmiş diğer şişelerin yanına sıralanır ... 

Peter: 
- !ş de bitmiş olur ... diye kendi kendine söy

lendi: 
Sim on devam etti: 
- Mesele bu kadar basit işte ... Halbuki biz 

böyle basit bir iş için, Pargonun hayatını tehllkc
ye koyduk ve nihayet kurban verdik. Zavallınm, 

mazisinde ne kadar çok sucu olursa olsun, herhal· 
de yazık oldq ..• Neyse, şlmdl artık nasıl hareket 
edeceğimizi blltyoruz: Lasserl elo geçirmek kA.fi. 

Peter: 

- Pargoyu ne yaptmız? diye sordu. 
- Layntnğton'a götUrdnk. Deniz alçalırordu. 

Ka11ğa koyduk, açıldık ve sonra bıraktık. Deniz 
cesedi tekrar getlrlr karaya atarsa zavallı polis 
mUdllril dostum uz Tfl gene gece uykusundan ola
caktır ..• 

Peter: 
- HUiasa, dedi, şlmdl hepimizin, nzerlmfze 

dUşen vazifeyi alması kalıyor. Sen gene kamyon
ları takip edersin ve gene kapıların önflnde ce!'lot 
bulursun ..• Ben her gece deniz kıyısında, kayala
rın tlsttlnde tnneyeceğlm ve Brandl körfezini gö-
zetliyeccğim. Belki yakalaya yakalaya. bir hasta

lık yakalarım ... Hoplye gelince; o da Bond cadde
sinde kaldırım mUhendfslfğl eder, terziye getlrf
l en roblan sayar ve bakar acaba sandıklarda unu
tulmuş kalmış vtsk! şfşesl var mı diye .. ~ 
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